
  خيانة أن نبتدئ
  
  
  
  

  أوزع شكي لكل املسافات 
  أركض خلف اهلواجس والعنرب املر

  واألسئلة
  يا آخر امرأة ارتديها …خيانة 

   أن تنام على ضلع …وأحالمها 
  غريي 
  يا أصدقائي القدامى.. خيانة 

  وقد برعم اخلوف فوق الرغيف

  وما شابه الطفل يوما أباه
  ..!وال جارهم 

  … اجلنون أن يرتقيك... خيانة 
  .إذا سقطت عمة أو عباءة 

  ،…أن تنثين .. خيانة 
  مث تضلع من قدم 
  لست متشي عليها

  ،… أن ترجتي …خيانة 
  رجالً يف اجلموع اللقيطة واألضرحة

  ،..أن تبتين …خيانة 
   فيحاكمك اخلصية السود…خطأ ابيضاً 

  !يف زمن أرمل واملكان الكسوف 



   أن تستبيك األوانس،…خيانة 
  انس، تأىب على حلمهن ،مث العو

  فترمجك امرأة دافقة
  .. أن ال تنام …خيانة 

  إذا ما الرفاق عووا 
  …يف احلداثة واملومياء 
  وكم لكيف النوارس
  كم لكيف احلكومة

   كمائدة للعساكر…ومائدة للغبار 
  هذي أفاع تنظر للوحدة العربية

   وجائزة للهزائم…جائزة للحروب 
  قيد تراثك 

  قيد تراتك
  يك على أمهم وانتظرينقيد بن

   انتظرين…سأبدو على مجل ال جييء 
  ..وإن شاءت امرأة أن تكون اإلمام 
  فإين مصل على تلة األفق وحدي

  وهذا املساء اعترايف
  تركتم ذئاب اخلليفة تـثغو بآجالكم

  وتبعتم خرايف
………..  

  وصلنا إىل احلد قسراً
  سنقسم زوادتينا على أربع

  مث نترك للخوف ربع اهلالل 



  وللوجد نصف الصالة
  …وللنذر كل اجلمال 

  ونطعم تسعني عاشقة بالقصائد
  ..ة يلـ كفارة الختالس املشاعر ، واالخ

  مساء صغري حبجم حبييب
  مساء يغين على دربه الفقراء

  …بساطتهم 
   يا ليل…ليل 

  …يا ليل 
  هربنا إىل آخر الكأس 

  …يا ليل 
  جموس بأحالمنا اخلضر

   جاحمةكل النساء ازدمحن بواحدة
  سنكسر يف آخر الشوط أوجاعنا 

  …مث نصرخ 
  )) عمامة روحي…فوق الرباط ((

  أحب الظالم كثيفاً على صدرها
  واحب رنني املؤذن 

  …أغفو جبلباا 
  وأضم روائحها بالذراعني

  …ال شيء  
  ال شيء كامرأة فاترة

  صباح طويل كريق حبييب 
  سيتعب قوس الضياء على باا



  …وتفيق الفصول 
   الصباح على وحديت مساء

  لن أرى يف اإلياب مقاماً
  فمنذ الطفولة ضيعت مايل 

  وتاهت علي الدروب 
  تتيه الوجوه ببوصلة ال ترى

  وتضل القلوب
  سأدعو تراب البالد لكف حبييب

  وأدعو النخيل إىل شعره
  وأسوق الفرات بال ضفة

  !…كي يتوب 
   ملسقط رأسي…وداعاً 

  وبيت اجلروح 
   مبسقط قليب…وأهالً 
   مبسقط روحي…وأهال 

  …مساّء مجيل 
  كروح حبييب
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  شفق مطفىء كالبالد

  كلما ضاع من نفسه 

  وبدا معتما 

  نهشته التواريخ ابناءه

  فاستراب بها وارتمى 

  نام برد القميص

   على روحه…

  فتحامل جرح الغريب 

  وسالت بحار من الكبر

  غطت سواقي الدما

  سار متكئاً

  البعيدبالعراق 

  … أيا وطناُ طيباً …وصاح 

   استفق…

  إن حلم الغريب بالد

  وقد كنت في ساحة الجند ،

  …والعاهرات غريباً 

  كأوالد بنت النبي 

  بدرب الملوك 

   استفق …

  إن طفالً من الوجع المشتهى 

  غير طفل الخطيئة 

  إن عقبى الصالة الذليلة

  ،..غير الفراديس 



  إن عاهرة في الثمانين

  ..بامام قويم ال ترعوي 

   استفق …

  …إن خوفاً قديما 

  يولد خوفا جديداً

  ومن صار يدمن دور الضحية 

  …ال يرفع السيف 

  في حضرة الشمس 

  …والسارقين 

  استفق…

  أترى كوكبا من لعاب 

  ؟..الخنازير في بيتنا 

   البنائهن…يتهجى كنى االمهات 

  ويطلق القابه الرثة الجرس 

  …فوق الخنازير 

   فيما تلعثم((

  خلق كثيرون مروا

  ))على نبل اسمائهم 

  لكان حضارة سومر تأنف 

  …عن دفع تلك االتاوات 

  ،…للحرس البربري 

  ،…وجند الخليفة

  ،…والعاطلين عن الحلم  

  ،…والعاملين على جهلهم 



  ،…ورقاب ذويهم 

  ،…ورمات اسالفهم 

  ولقاض غبي 

  سأترك هذا النزيف 

  واعبر ذاكرة من تراب 

   جنوح تسود على جبل من

  هو اليمسك االن روحي 

  عن السيالن على كومة الهاربين 

  بباب الصالة واطعام ابنائهم بالحالل

  وزوجاتهم بالسرير 

  …وافكارهم تخدش االن اذن اإلله 

  !استفق…
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  وجوه
  
  

  اجلواهري    
  

…وفرات  
  ومئذنة ال تصيح

  سار خنل وراء الفىت
  سار ضوء 
   وماء ونار

  وأضرحة باسم أمواا 
  تستريح 

  اشعل الرمل الوانه
  خوف اقدامهم 

  فالصحارى على وحيها
   ال تبوح…جد خائفة 

  _بغبار االغاين _ والفىت خارج 
  …على كوفة 
  ..طفلها دولة 

  والنوايا ا معضلة 
  فر الف من الدهر عنها

  وصباح منازهلا 
  ..!مقصلة 

 



  السياب
  
  
  

  
  بدر جمروح الضوء 

  ق بالكلمات ومرتو
  يتسمع من روح التاريخ البوح

  ويرسم جغرافيا للخوف
  والواحاً هربت

  من كف الرب 
  والواحاً خرفت 

  يف حبر اآلهات
  بدر مسكون بالرؤيا 

  وجنوم تومض حتت االرض
  وفوق صعاليك احلارات 

  سار وراء غوايته ،
  والتف ا

  صار رسوالً للعشب 
  لطري املاء 

  ت حكايا جدا…واحترف احلب 
  مل يعرفن الصدق

  ومل يعرفن الكذب 
  وكن ألول تعريف كذابات 



   يسحب افقاً من …بدر 
  غيم الشعراء ويـبسطه متسعاً 

  جلميع اآلتني 
   نام على قارعة الشعر…بدر 

  وابقى قامته فوق املاضي 
  واسبل لالحالم نبوءته واالصوات

   مات ليكتشف املوت…بدر 
  فظل املوت بال كشف 

   بدر وبقينا حنن بال
  جنتر قصائده 

  ونرمم فينا احلمق 
  وموسيقى الصلوات

  مات..  بدر …



  

  شناشيل السياب
  
  
  
  

  ..شاعر من قمقم االخطاء 
  قام..     

  ساحباً سيزيف من صخرته 
  تل اليباب.. صاعداً 

  مث متاهى .. أخضر اجلوع به 

  فاصطفاه االرتياب   
  ..شبح مثل العباءات 

  ..ازدحاماً ارمالً
  مجيالً ظنه النهر 
  ..كاحلكايا..   
  ..وغريباً 

  كتعاويذ السراب 
  هجع النخل على سرته 
  ..فأزاح املاء عن أقدامه 

  …ومشى 
  …خلف دليل تائه 
…………  



  ...للموت جدوى .. 
  ..ساحباً 

  سيزيف من صخرته 
  ..صاعداً 

  تل الغياب.. 
 



  بستان أيب علي
  غارقاً بالسؤال على رقية اخلوف

  يؤثث بالريح بستانه 
  …مث حيفر يف كوة املاء 

  صوت العذارى     
  …لالرا 

  لعائشة يف الدخان 
  ختيط مدارا  

  تنام البالد على خنلة املوت 
  كي ال يفيق السكارى   

  وعبد الوهاب وانواؤه واحليارى… 

………………..  
  …كيف 

  ؟…دقوا على مشسهم وطناً أبيضاً 
  نزعوا يف النهايات اصوام… 

  انتصارا … ورثوه 
  الءهاهنا كرب

  سيمر احلسني إماماً ملرقده
  وتظل الدماء 

  كربالء… هاهنا 
  غارقاً بالسؤال على رقية اخلوف 

  يؤثث بالناس بستانه
  اواملزار    



  
  حانة االخضر 

  
  
  
  
  

  
  مل يفد وافد أو غمام … 

  أغلقوا نايهم .. هكذا 
  وبكوا ليعود الزحام 

  ..صاح من أسفل املنت هامشهم 
  ..عقيدة .. يا 

  !؟..تبه كيف مل نن

  ان الغناء الفقري اىل اهللا ال ينمحي 
  ؟.. باحتراق القصيدة 

  اخضر يف املنايف القدمية 
  تعتع اخلوف أيامه 

  حانة تتوضأ.. فارمتى 
  وسرب النوايا الوليدة .. باالصدقاء 

  مل يزل حارساً للوصايا 
  .. وأسفارها 

  تابوا ) غرباشوف(دق 
  يف ليالٍ بليدة 

……………  
…………………  



  ر يف املنايف اجلديدة أخض
  احالمه) .. لينني(يهدي لـ

  ويناجي وريده 
  أخضر يف املنايف اجلديدة 

……………  
…………….  

  
 



  جربا البحث عن 
  
  
  

  …جبل 
  يف العقد السابع اسرى
  محل االمساء مبعطفه

  واذاع االسئلة الكربى
  مر بباب االسباب

  …فطاف ا 
  ألبسها أمما اخرى

  من ذاكرة الزيتون
  ته االوىلتلمس زين

  صار الزيتون نبوءته
  واالسفار

  واوردة الذكرى 
  كسرت افواج اخلوف 

  طفولته ،
  كسرت اقواس مالحمه 
  وحكايا آهات تترى 
  امسك عند النهرين 

  االلواح 
  وقاوم آهلة النهر



  وآهلة الرب
  مبخطوط ابيض 
  اشهره عذراً

  فاذا ما كان كتاب اعزل
  يف االرض

  جييء به منبلجاً جربا
 



  أدونيس مرآة 
  
  
  

  ..طاعناً بالوصايا 
  وحببل الفجيعة   

  ..فالبدايات سرباله 
  حلمت للقنوت مفاتنه 

  وأراقت ربيعه   
  يف التراب الذبيح .. سيداً 

  واجلن والدعوات .. لغة الطري .. وسيماؤه 

  واياد قطيعة       
  

  ..يا علي 
  يا علي … علي ..  قل 

  إن هذي املرايا 
  خطيئة من بايعونا 

  …لدفوف وهذي ا
  …مزامري سجادنا 

  …فابتهل 
  ليتم االمام رجوعه 

  
  



  …علي .. يا     
  …علي … يا     
  ..علي … يا     

 



  عبد اهللا املصري
  ..ملاذا متر العقود

  على حلمك املرمري سريعا
  وأنت ابن ستني دهراً

  من الوجع املستتب بأحالمنا
  بابن مصر اليت

  مل تنم فوق غيم الكلم
  غنيةوغنت لك اليوم ستني أ

  يا طويل اهلوى واجلراح املضيئة
  ! لقد وصل الروم فوق خطوط يدينا

  وصاروا يغنون شيئا عجيبا
  بأصوات أبنائنا

   تعب العمر أكثرقد و
  من أن ختيط املراثي أواخره بالبكاء

  لقد ضحك القادمون على رسم أطاللنا
   للنوايااًفافترض أفقا آخر

  حنن مل خنتلف أبدا باملتون.. إذن
  حواشي على بابك اليومفدع لل

  أمكنة للنظر
  ودع للسواقي وظائفها
  أا فوق أوهامهم ستمر
  فيمضون من حتتها للحفر

  .ويبقى لك البحر متخره بالتراتيل
  يا ابن اجلراح الطويلة



  كوفا
  وبصرا
  وشاماً

  إىل القريوان
  ومصر اليت مل تنم
  فوق غيم الكالم

  وظلت تؤثث للثورة العربية



  الكنعاين
  
  
  
  

  ترى ضاع ما نبتغي هل 
  ام دمانا ا كذب 
  من يفلي طفوالتنا

  كي نعود بداة 
  بنا يطلع العشب 

  أي نسليك يا جد ابقى 

  وملن ترجع العرب؟
  مل جند يف اخلليل خليال

  وما امثر العنب 
  غري ان املغين القدمي

  بكى قلبه
  ..وهران ، وهران .. صاح 

  ان ذاك احمليط خليج
  وال فرق 

  حاضرةلو كانت القدس 
  يف املكان

…………………………………  
  ..سأغين 



  لكنعان حىت اراه
  طالعا من عيون الصبايا

  رامساً قمراً يف اجلباه 
  …سأغين 

 لكنعان حىت اراه



  مسيلمة صادق يف قراءة اخطائنا
  

  تساؤل
  

  ؟.. من يعني الغناء 
  من يعني الغناء

  اذا هربت حنجرة
  واذا محل الطفل يف عيده 

  مائيت مقربه
   الغناء ؟من يعني

………………………………………  

  ..حاقداً 
  مثل حب الشباب 

  على جبهة املرأة الباسقة 
  كقبو البداية .. وقدمياً 

   والنور………
  …وعل االله بكى 

  عندما فرت املعجزة 
  سندير الرواية مقلوبة 

  ونريق الرواة على جسد االسئلة
   السواد…السواد 

  سنكفن وحي الصحارى 
  بأخبار من مل جييئوا



  …نادي بأبرهة ون
  لصق انف احلجاز 

  مسيلمة صادق 
  يف قراءة اخطائنا 
  بدلوا لون اسالفكم

  واقتلوا الشهداء 
  سالم.. سالم .. سالم 

  سالم على ام موسى 
  سالم على رائه

  كيف يكون الرخاء رخياً -
  رسول اجلوار 

  وراءوك عشرون راء 

  –ا ريبة 
  ؟…هل سترتبك االن 

  .…اعرف 
  ون حىت االوائل يرتكب

  ويرتبكون 
  .!…انا مرتبك 

  سنصغر كل اخلرائط
  نلغي املكاتب والطاوالت

  ومنحوا الكتابة 
   حنن ابتدأنا بداياا -

  …وقعوا كلهم يا حممد 
  ؟…اين سنبصم حنن 



  …اجب قلقي 
  ..يا علي 
  ..ياعلي 
  ال تناد

  ..يا علي .. يا علي 
  امس يف التاسعة 

  -بالدش -
  قال ذاك املذيع الوسيم

  نا  جلدات…
  ..ام احضروا روحه 
  للكنيس ، لكي تعتذر

  …يا علي . …يا علي 

  ال تورط بنيك هنا
  مرة ثانية 

  …اننا 
  …ال حنارب غريك يا صاحيب 

  …سيفك اليوم 
  يف متحف الترك اعمى،

  فالتمس مهرباً ،
  …هل تظل السيوف 
  ام تضل السيوف 

  ؟..اذا ماتت اللحظة القاتلة 
………………………………………

…  



  .…وطن 
   الغياب املبلل ياصاحيب يف

  سنريح الفصول من الوقت 
  ..واخلوف واالخضرار 

  سنريب املدى بالصبايا 
  ونعلن حرية االنفجار

  سنآخي الطيور بفكارها
  ونبيح انكسار البحار

  …مل يعد 
  !موعد للذهاب 

  …مل يعد 
  !موعد لالياب 

  …مل يعد 
  !داخل للدخول 

  …مل يعد مرسل أو رسول 
  …سنريق الرسالة 

  -يف الريح-
  قرب الثغاء 

  ونبكي على امم 
  بانتظار الفناء

  …اضيفوا اثابكم اخلوف 
  رقصته الفاحتة

  وانسجوها حبق اخلراب 
   -اذن-



  !ميتة خامتة 
  

عمان             
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  العباءات واالضرحة 
  
  
  
  

  قبل نقش العويل .. أول 
  ..وجديد 

  كأرملة باكر من خبارى 
  خرج الطفل من كوة اخلوف 

  لدين والوا
  …صاح يا أهل 

  ان البداية مضمرة باالنني 
  .. فإنوا 

  وقودوا االنني اىل بعضكم 
   وإنوا …واتقوا الفرحني 

  ففي كل عرافة عشبة واشيه
  ..تطلق الريح من كفها 

  وتقول اطمئنوا 
  على قادم لن جييء 

………………………………  
………………………………  

  ولكنه جاء 
  ملا اطمأنت خبارى اىل خوفها 



  فضي اىل رفضهخرج الرا
  والعباءات قامت سوادا

  وسارت مقابر أسالفه خلفه
  محلت صوته 

  ..ومياه الفرات وجاءت 
  كأن النخيل وابناءه سائر خلفه

  وكأن املآذن من خجل 
  …هزها الكربياء فجاءت 
  ..وجاءت مواطن شىت

  اىل حلمه 
  جاء عرب وروم وترك

  …وفرس 

  …جاء خلق كثريون 
  .!.جاءوا وانعامهم من حديد 

  وقفوا لصق اهوائهم 
  واستطالوا بألوام 
  أيها الرافضي اتئد

  …مث مجع نواياك 
  …عد حيث كنت ودع 

  …صدفة من بنيك .. دولة 
  ..عليك اهلوى واخلنوع .. وقل لبخارى 

  …الرافضي .. ولكنه 
  قد يثور على صربه .. اذا ما اتقى مرة 

  فاتقوا تقية الرافضي 



  ..إتقوها 
  – ولو مرة –وقولوا 

  قد خذلنا أماناتنا بالكراسي 
  ملن أدمن السوط.. قولوا 

  ها سوطك االن يذوي
  وها فكرة من جلود العبيد 

  هلا دولة يف خبارى 
  وذا حاكم يف اخلليفة يذوي 

  ..يبيع الرباق ويلغي املدائن 
 …والصلوات 

  …ويقعي امام اليهود 
  ..ليغدو عقاباً

  إذا مسع الصيحة الثالثة 
  ء والناراشهد اهللا واملا

  والعشب واخليل 
  …والرأس والذيل والعمي واخلرس 

  !…بوعي اخلليفة .. إنا هزمنا 
  محل الروم صلبام فوق راياتنا 

  وكسرنا اهلالل كما يشتهي احلاكمون
  فقولوا انتصرنا على بعضنا 

  ..ايها اخللفاء 
  وحنن شعوب توزع يف االرض 

  –كي تتالشى  -
  ويزرع شعب اخلرافات يف ارضنا 



  سالما .. يها اخللفاء ا
  مىت حيمل الرافضي الفضاء

  ؟ يا رعاة اهلزائم .. اىل حربكم 
  والذل واخليبة الدافقة 

  ومىت تأنفون من العدو يف طرقات االفاعي ؟
  ..مىت نبتين وطناً ال خييف بنيه 

  مىت ؟
  هل خلقنا من اخلوف ام خلق اخلوف منا 

  وهل ستويل اجلزيرة من شبهها 
  ..رافضي الرمال عندما يفتح ال

  ؟.. من النفط واملومسات الرجال 

………………………………………
…  

  …ايها اخلارجون اىل حربه 
  استريبوا بأرحامكم .. انه الرافضي 

  واسألوا صلب آبائكم 
  –عن موامسه  -

  واسألوا االرض عن دمه 
  …واسألوا امليتني
  استريبوا.. انه الرافضي 

  …خذوا جهلكم 
  واستريبوا
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  مباشرة الدم
  
  

  
  والظلم من شيم النفوس

  فان جتد
  فلعلة ال يظلم.. ذا عفة 

  املتنيب        
  

  لقد هجعوا بعد فصل اخلتام 
  ونامت غرائزهم يف الرباري 

  …وأنت وحيدا 

  على ومهك املرمي استويت 
  ملاذا ؟.. فقل يل 

  تركت اخلراب جيرجر أمساله 
  حيث سرت 

  وانشبت مليون نائحة
  .!.يف السواد 

  ؟..ملاذا 
  أصدقت انك ما خبأ اهللا 

  فأسرجتهم حطباً .. للتعساء 
  ؟..لالغاين 

  أصدقت بادية يف اخلرائط
  قلت الصحارى أذن مربط



  ..لبين امرأيت
  أصدقت أن احلياة نتاج التموضع 

  –يف الريح  -
  أن التواريخ كامنة حبشيش الرغائب

  أن املدى ميت بنسيج الغبار 
   صاحيب يا.. أصدقت رطل املدائح 

  ..هل لك اآلن عمر 
  ؟.لتنفقه يف اتقاء اليتامى 

  وهل شهوة للبكاء لديك،
  اذا أسلم العسس االن انفاسهم

  ؟..لسواك 
  …ومن سوف ميحو الترات 

  ؟..بروح التراب 
  ؟..سوف ترثيك سهواً.. احتسب نادبة 

  …اتدرك حجم الضغينة 
  ؟..يف اصبع مفرد يف العراء 
  ؟. يف املساء أتبصر حلم القتيل بأوالده

  أتسمع صوت اجلدار اجلريح بأصحابه 
  هل حموت املياه 

  احلمام 
  النخيل 
  القبور 

  وهل انت حتفظ امساءهم 
  وركام مسرام 



  ..من سيصفح يا صاحيب
  ..من يعيد الفصول اىل امها 

  …من يراك وهذي الدماء 
  ؟..استدارت عليك 

  …وال عاصم 
  ان ثقل الدماء عسري 

  –على غابة  -
   على القس يف حلمة االعتراف وكثري

  وال رب يغفر شعباً
  …لقاتله 

  عن خيوط السماء.. فانصرف 
  انصرف عن عيون احلدائق 

  والتمر والشمس واالرغفه 
  انصرف عن هواء اخلراف 

  لكي ترتقي بالثغاء 
  ..!انصرف 

  ..دعونا عليك 
  …أجل قد دعونا عليك 

  ؟..وماذا تظن 
  …دعاء احلفاة مباح على رم 

  …استمع ف
  قد دعونا عليك 

   كل صوت دعاء عليك …هنا 
  دعاء عليك .. هبوب الرياح 



  دعاء عليك .. سواقي املياه 
  دعاء عليك .. وجوه الصبايا 
  دعاء عليك .. كرات الصغار 
  ..جميء الصباح
  ..حلول املساء 
  ..غناء الطيور 

  مجاع البهائم والورد والعاهرات 
  دعاء عليك 

  عليكوعشب البحار دعاء 
  ياصاحيب.. فمن سيسامح 

  قد تركنا لك اهللا خصماً
  فما خفت من وعد أو وعيد 

  وكنا املسيح املدىل
  هلارون غري الرشيد 

  ..ملاذا .. فقل يل 
  ..أساحمك عن حصيت 

  يف الفجيعة 
  ؟..ملاذا .. وقل يل 

  وهل ينبغي ان تنام
  ..لكي ال ترى 
  يف املنام .. أمة ال ترى 

  أجب أي حي 
   …سواي 
   قل ملاذا ؟…أجب 
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  )1(غيبة
  

  …خرجنا اىل ظله 
  فتسامى 

  وقلنا نطاول ازمنة 
  من رماد امللوك 

  ..اذا ما 
  فما ضرنا ان جييء اليباب

  …على وهن الصامتني 
  ..زما ضر حنن البداية 
  ال نتبع الالفتات

  …وال نزدريها 
  !…وال نشريت بيعة اخلائفني اليتامى 

  



  )2 (غيبة
  
  
  

  سنبكي اذا مسنا وجل العاشقني 
   القدامى …

  ونبكي الطفال من يقتلون الضياء 
   بامسائنا …

  ونبكي ألخبار اسالفنا 
  ونبكي اذا فرح زار جداتنا

  مث نبكي 
  ونبكي 

  ونبكي 
  …كأن البكاء لنا 

  …ر ارحامنا 
  …سوف نبكي 

 



  غيبة كربى 
  
  
  
  

  …فيا صاحب االمر 
  ؟…ما أمرنا 
  دمنا هل ترى 

  ؟..أم طواك الغياب 
  … أو مضى …مضى 

  ومل خيرج العدل 

  –من سيفه  -
  أو رواق احلكومة 

  …مضى ..  أو …مضى 
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 …إليها 
  
  
  

   لفاكهة الوحشة القادمة …
  لسرب الوساوس 

  يف باحة الروح 
  والشك يف النربة القامتة 

  …لباب التذكر 
  للنون فوق الذراع

  كنقطة وجه العذارى 

  بعيد الصالة 
  …لرب اهلنود املؤنث 

  …امتي قراءة حزين 
  …انا البابلي 

  ،.…اخر من ميسكون عن احللم 
  بعد الوفاة 

  …سأحلم أنا خلقنا معاً 
  ،…من جديد 

  واحلم اين اكرب منك 
  –بعشر ليال  -

  وانا اكتشفنا خصائصنا 
  ذات يوم مجوح  -



  …جنوب اجلنون 
  ومننا مع الكهف 

  كنا االساطري 
  …حلكايا اليت كنا ا

  …نام اشقى الصغار على جرسها 
  … حنن –حنن 

  نفتش يف كوة العشب 
  …عن بعضنا 

  … حنن –حنن 
  …نقيس الوجود بارواحنا 

  . …حنن 
  .…حنن 

  
  

            
  1994  

  
 



  النوايا 
  

  …النوايا اليت 
  ..مل تكن حنطة او جرادا 

  ..النوايا اليت 
  …خلقت يف الظالم 

  سواداً 
  …النوايا اليت 

  مل ختن غرينا مرة 
  واراقت خياالً دموعاً 

  وامرأة سندبادا 

  … النوايا اليت 
  أدمنتها الدمى قبل جتسيمها

  والصدى ما أرادا 
  …النوايا اليت 

  محلت عمرها بثوان 
  وصارت بالدا 

  ..النوايا اليت 
  طاردت غينا يف النساء 

  وكانت معادا 
  …النوايا اليت 

  مل جتد يف الصهيل جواداً 
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  زمان قليل 
  
  
   متري على جرحه …ال 

  ان يف قلبه 
  قلق القنبلة 

  رجل ال تنام به الكربياء 
  وان تعتع احلب 

  اياته املرتله 
  رجل ليس كالناس روحاً 

  وال يتدىن

  …وال ينحين 
  عندما تنحين القافلة 
  رجل مثل مجر اجلذور

  تضيء احملبني االمه 
  وهو يذوي 

  اعه لكي ال متس بأوج
  غادة باسلة 

  …رجل صادق 
  والزمان قليل عليه 

  كثرة قاتلة .. واحالمه 
  
  



    1995 



  مرثية اوديب
  
  

  زهرة للخيانة تغمر عريي 
  ..وانا طالع من اناي 

  فكوين مقدسة السر واستبقي 
  أي باب اىل غلقه

  كوين عمى يف الغريزة 
  كوين احتمال هجوع اشتهائي 
  ولة ان احتمالك عارية خطأ يف الرج

  ال يشبه االقتراف 
  …سأعود اذن 

  كل يوم لرؤيته يف اشتعالك 
  كل صباح انيقاً أراه
  يطعم البيت خربته 

  ويرش الفحولة يف مبتغاه
  ..وأنا هرم يف الوصايا 

  واحسدهم .. أذود اجملوس 
  حني ادرك اين تأخرت عشرين عاما 

  وما تركا سببا جمليئي 
  طفال يرى .. يف هامش العمر 

  …تعلم مث ال ي
   يبكي …يبكي كما رجل يف الثالثني 

  …فغضي صهيلك 



  لن اتوهم ثانية انين بارع 
  مثلما كان من تتناسني يف رغويت 

  انين مطلع ال انتهاء خليباته 
  فأزدري أي شيء سوى خيبيت 

  …اا ما ورثت من الشني 
  …ملا استدارت عليه اهلزائم 

  والعشق والناديات 
  …ولكنه حل يب ومضى 

  ظرتك كي اصطفيك فانت
  فغالبين االنتظار 

  …وجئت بأمساله تزدريين 
  ، ما ادعيتك ملا رأيت …وأنا 

  سواقي مصر علت رك املرمي 
  …وانت موزعة يف الرغائب 

  وانثنيت .. مللمت اغنييت 
  فال حب يل إن حسبت اجلواد االخري 

  انا دائر يف سواقيك مصر 
  …فغضي اهلوى يا رفايت 
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