
  حماولة 
  إخلع سبعة أضالع 

        من جسد احلب   
  وحاول ثانية   
  ان تبين يف صحرائك   
  أاراً..     
  أحالماً..     

  ال يطعمها قرب احلزن   
  القابع يف أرجائك   
  حاول ثانية   
  ان ختتار بدايات   
  التنهيك    

  …حاول ثانية 
     ان تدخل كل مجال الصحراء 



  ذه يزاحم يف كل مناف يف سم خياط 
  املنهزمون       

  …حاول ثانية 
      ان ختتار االمساء املثلى 

      جلراد االسئلة الثائر 
  من أجل سواد أكثر   
      يف مزرعة امللح   

  …حاول ثانية 
     ان تقترح اليوم على جدك 

  شكل أبيك     
   فاخلع أضراس العقل …واال 

  لدى جنلك     
  …حاول ثانية 

  …حاول 



  املسك مطلعه رماد 
  
  صديقاً..  عبد الوهاب البيايت …ىل ا

  
  آخر الليل بايعتها 

  وركبنا معاً   
  جليدة الريح واالربعاء    

  …يف سواد الظهريه 
     مطلع النور 

  ،…كان الظالم     
  وكان الظالم    
  مفاتيح ارواحنا       
  عبثاً نشتري اخللفاء   
  نبيع موادتنا   



    صاح يب والدي  -
  أنت أكرب مين 

  ؟..فكيف أكون أباك   
  وأيب مل يكن حاضراً 

  غيب اخلوف أوراقه   
  فاعتراها احلريق     
  مل أجد وجده   

  فاللصوص  أضافوا   
        اىل بيتنا حجرة   
  والصغار بنوا وطناً يف املدافن   
  فاستوطن املسك   
  ،… الرماد خيطَ    
  ،…  حلماً ال يعاد   
       مر يب واحندر   



  …صادقاً 
  مثل أنثى ختون   
  …كاذباُ 

  مثل خفض البصر   
  الرجال به 

  …من نساء   
  والنساء به من مطر 

  اخرج املاء منكسراً 
  ،…كالرماد     

  وهوى قبله واندثر 
        هارباً حل يب 

  ذلك املنتظر     
  هارباً حل يب ذلك املنتظر  
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  ))القطار  (( 
   أخضراً 

  حني يأيت احملطة
  عيضف.. العه أضيضرب الطلق 

  وميين مداركه بالوصول 
  بكى.. فإذا خرجت منه أنثى 

               واعتراه الذبول

  
 . . . . . . .   

   .. هوله حب
  .. وله خوفه 

   – حني تعوي املسافات –وله 
              صوت الذهول

  



                                  
  ))النشيج((
  

  ..جسدي املدى 
  والريح قربي 

  .. من صوت أنثى …نازالً 
  ،..ومقامة الصحراء ذاكريت 

  خويف من الشني املعلق 
  يف ثنايا الروح إمثي   

…………………………  
   فكان ضلعي  انتبهتُقبل
   أرهقها اجلليد  محراَءغابةً

……………………  
  ثالثة انبياء.. كنا 

  لغيت وخويف 



  مث اسئلة الرمال 
   منايف احلزن …لغيت 

   البكاء ةُـاردي  
  ها فقري ـُمتعطَ  
  فأرسلت السماء   

  ويدي اليت ما أطلقت 
  إال وأطلقت الفضاء 

  ها عين ـُأخرجت
   الفناء تـمـورم  

  ياء ـبـ أنةَـالثـا ثـكن
  رأسي 

  وكفي   
  ! …ءوالدما    
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   لعل احلضور غياب 
  

   علي الشاله…اىل                  
  

لغةٌمساكنه    
        والليايل خطاه

  فىت ظله الضوُء

   السنني ـم وشحـ     والري
  هيـتـ             على راح

   من عيون لٌـ جبهـخماوف
  ثون  ـلهـ يسـ عسهـُحزانأو
   من رقىةٌـبهـ جهـل

   من مياهةٌـا قب



  تأبت على الشرب
  –ني ـوحـُن -

  بتـتيـحىت است
  فلما اتاها سرابا

   من مكمن حترك هابيلُ    
   اخاه مث احيا    

  فىت من فتاة النبوءة 

  ميشي على العري 
  ميشي على الصوت 

  ميشي على املاء 
  ميشي على النار 

  ميشي .. ميشي على اخلوف 
  وميشي         
  وميشي           



  ة ـفتمشي البداي
  ة ـمشي النهايـت
   الفروع –مشي االصول ـت

   االصول –الفروع   
  ت واالمكنة مشي املسافاـوت
   الوقوف –مشي املسري ـوي

   املسري –الوقوف   

  مشي الفراغ يـو  
  زماناً .. ر املكان ـيصي  
  ه ـ االزمنوتنكسر  
   يتبقى احلقيقةَ… هدـوح  
  … هدـوح  
   ثامنهةٌـزرق    
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  ـناـَمس.. مها ـَس
  

  ارق خبيط املاء 
  ..ينعى امسه 

   تالل الصوت منه تعبت
  وتلت رحيل الوقت 
              أضالع له

  وغدا رماد الروح منفى 
  قبل ان يعوي به 

  .. !              شكل الوطن 
  سحبت جدار القول ( 

  مهسا              .. 
   )ىمث ألقته كف

  مل يكن حباً إذن ؟...ال 



  وسنني أرصفة 
على أشجار ومهك   

 … عيون خماويف يف
  ..ذيب وحياء ك

  كنت لصق غواييت 
  وكسرت ر الوقت 

  فاظلم املدى

    خلائف خوفستولبِ
 )ـوتبكلراك مرتبك   

اية أشعلت           
ف ر حبمى العامرتبك(  

  ومجيع من يف نسلكم 
        زرعوا الوساوس 

سنينهم يف رئات   



  قصيت  .. ماسيقتلوا بآالف األ
                        جذري

    القدمية السالالتوأوردةُ
                  يف غضوين

البحرِثقبوا رحيق    
  كي جيدوا بالداً صنو فاجعيت 

  ولكن .. ..           فما إندثرت 

   املاء                جف حبلُ
   الصوت                     حبلُ
   النار                    حبلُ
   اخلوف                    حبلُ

    النساِءجسادبأ لفوين
ذه الصحراِءفما مسعت   

   .. !          ماًء او ضباباً او سراب 



  مل تكوين مرأةً.. ال 
  ما كان ومشك ما أضعت 

  -على الطريق التائه اخلطوات ليالً-
  ..كنت أحبث عن مساء 
  ليس تسكنها دماٌء
او دموع              
ا ترك الطغاةُ            او مسالت   

   النذورِ أرواحِاترف
بال هوامش .. عابراو أشارة    

  عن دورها يف بسط معراج الفراغ 
او وثن اىل إله !..  
  مل يكن حباً إذن .. ال

عن بديلٍ  كنا نفتش ثالث    
للموت                 ..   



  جربنا واشركنا بنا ألفاً
بعدها من السنوات الف   

   ان املدى ال يتسع…
  .. واتاك 
  ه ـُ خيال الفراتهةمن ج
شبحمن الكلمات    

اللهيب      يف جسد   

   دمن فرط التوح.. وأفقت 
            يف الغريب 

لغيت احلسني .. ـ نوطفلههر  
وما تركسوى الصليب  ..  املسيح.  
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  .تداخل األصوات بني الشاعر واملرأة مقصود جداً يف القصيدة



  
  
  اءـكـب

  
حني تبكي عليك.. توار    
داكو كن يف املنايف م  

و   احلريقِكن مياهأشجاره  

التشظي      وهليب   
   االرتباكحنجرةَ و    

كن فرسروحك    
      كن رومها

هم وابناَءكن بنيك  
            كن أباك

  بك ثلجاً وماًء وناراًاو



  وابك صمت الصراخ
  وصوت القبور واجمادها

               ويقني احلياري
  ابك ما قد رأيت

  راهتما لن و
ه اخلوف فيكوابك ما هد  

  وابك ما قد بناه

  عد اهلناـُابك ب
  رب اهلناك ـقُوابك 

  وابك ما قد ذهبت له
  وابك من قد أتاك
  والتمس ميتةً مرةً

  كي عليك يـبحني 
              سواك



  
  اءـقـ ل
  

  … رمبا نلتقي …نلتقي  
  …نلتقي 

  حني تصغي العيون اليت نتقي   
  …نلتقي 

  حنيالسراب  حبلَ منسك   
  الذي نرتقي 

  …نلتقي 
  لقاًءحني يغدو الوداع   
   مياهاًوسِ الشمبوسر  
   الصغار كرات كرا  
  قي تـ …      



  …نلتقي 
   حفرت امسها دمعةً  
  جسرمضى  خوف     
  خوفبقي  خوف   
  …نلتقي 

  قبلة أخطأت فمها   
  فهي موت نقي   

  …نلتقي 
   من دخان رجالً  
   من مياه أتى إمراةً  

   لوانه بالصدى املعذقِأ نزلَأ  ف
  …نلتقي 

  …نلتقي  
  …نلتقي     



  ني تنجب راحاتناح.. نلتقي 
  زهرة املطلق     

  
   حسناً …نلتقي 

  نلتقي عندما نلتقي 
 1987حللة                 ا           

    

          



  رفات القرب االول 
  
  املسرح * 

  شفق داكن 
     حاك ثوب املدى 

    صخورفالرجالُ
ا موج   يطوف  خوف   

دى ـ     والنساء م  
    احجاب … صاصِق يف الالقيت

   ا نابكنتوبه     
ه مرسلٌكلما هز   

أعشبت  راحتاه       
    اسراب..     

  



   نيب …ذا 
    وطن يف صيب 

  

  االسئلة 
  من يلبس 
براقٍ    صوت   
   ؟… غراب يف ريشِ    

من يصنع   
  ؟…سدج  بدون للخوفمتثاالً

   سحاب بدموعِ أضالعـهويشد حبالَ
  من يقتل راً

؟… للغرقى        كي يثأر  
    املوتيف حشرجة من يزرع
  ؟…قلوباً من صفصاف     



    وساوسه جرارويهيلُ
  ؟…  ويغطي االار  

من ينجب  …  
   نبياً…  النون  من صلبِ

أسوويشيد ذئاباً ..  القلبِار  
ويبعثراالصوات  يف يده   

ومات من مات   

  …فله
  )يف القصاص حياة ( 
  
  ا ـالرؤي* 

  …فجراً 
  وداء أحببت رماالً س  
  …سحراً 



   سوداء ظالالً أجنبت     
  فبكى الغمر  وغام الشعراء 

    الكلبِ مفاتيحتركتحني 
  االفعى بكف   
وتركتالريح    
  يف البوقِتنقب    
  عن التاريخ  

وفرشتمساًء…  االرض    
وجلست …  

أرتب       الطني  أسالف   
    االمساِءما قبلَ

  اخلوف رمست   
ِء األمساما بعـد   

املاء          رمست   



عليه االنسانوأخرجت   
  
  الرؤية* 
  

   خياراً إن تترك للبحرِ
من االرضِفانزعه    

  …  وال تكتب 

  
  
  

الرملِيف ذاكرة    
  حباراً    

رمال   ..       إن التاريخ    
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  ))……سقوط (( 
  
  

   غاب من احلسرات
  ـبـ قليشرعه   
يف جلّـة …  
  سقط املسيح   

  وبايع االسرى   
  ..!يهوذا     

  …وأتيت مرمي 
ـلـ ظ   من سيقهر؟… ه  
  ؟… الصليب ةَفَـ   من يعتلي ش

     يا مرمي الصفراء 
  …ما عذري     



  إذا رجفت وجوه 
  العابرين مبوجيت 

  وأتيت تبتاعني عذراً 
  …للمحارب يف سبيل 

  …ضلوعه     
………………  
………………  

  …لكنما 

   هـيف ساق
   ةًـنـ مديساق اجلبانُ

  فاحتوها  .. بةَـ الغريال يسكن املدنَ
  ..!مثلما سكن الغريق   
وأتيتمرمي  ……ـ جرحه  
وولدت …  

  تسعى ..    رحياً من رفات احلي 



  حنو حبر ناشز    
    اعمى فاحلب   
   البحر والعيونُ    

بابلَ خيولُ… لكن البحار    
    ها صخر  
  .. الصهيل حلم… مل يقترف   

 



   مرثية املساء
  

  …نسجت بتدمر 
  كل أرواح االيائل   

  …وتأنسنت 
  يف برزخ الصحراء 

  أصوات املقاصل   

  ر املوتى هوجتم
  على باب البكاء   

  ……فتساقطت 
  من نازالت الغيب   
  أمساء السماء   

  قامت جبال اهللا 
  تستر عريها   



  ل القمر املهيب جوتر
  عن املدار   

  مالت اىل جدث الليايل 
  وهو ملقى يف رفات الروح 

  جمدور القناة     
  ……وتوضأت 

  يف صمتها االشياء 

…………  
………………  

  طفقت بنات اخلوف 
  تركض يف املرايا 

  تتلو من السفر املقرح آيا 
  ترجو من املوىل 

  زل الليال ـان ين
  يف ليلة ال ليل فيها 



  !!وئد املساء     
  يا كامت االسرار عد 

  ؟…للبغايا الطاهرات من   
  ؟…من للفجور وللصالة   

  من للصغار احلاملني 
  ؟..بليلة االسراء     
  حيكون يف صمت ضياع الصوت   

  يف سفن الصدى       
  ؟..يسألون عن الغروب   
  ؟..يسألون عن العشاء   
  من ذا سيفهم صبية   
  ؟..موت املساء     
   مباء …عرف هلم ماء    
  !مات املساء       



   
  كان أعمى ليت املعري 

  …واهللا ((

  لو كشف لي عن بصري 
  ))ومصدري  ضاق عليك موردي

  عبداهللا بن عفيف االزدي

  
  

  كان املعري جارنا 
  ل بيته ائزمن يس

  ذا يقود الليل .. من 
  يف طريق النهار   

  ذا تشاركه الكآبة .. من 
  عرسها     

  وتفيق آهات الثكاىل 



  وعلى يديه حصارها 
  واآله منفى كالضلوع 

  ذا الذي لبست له . .من 
  مشس الظهرية خوفها   

  وانسل جرح الكون 
  ..مل .. لكنه .. من اسراره 

  ؟…مل .. هل تقبل التجريد  -

   هذي املشانق …فليتئد 
  حبلها  من وجنتيه     

   امة …هذي اهلواجس 
  يف ناظريه     

  والناس من جسد اخلرافة 
  …احالمهم .. ينهلون ثيام 

  والنوم بيت اهللا 



  يا معرة .. املالئك او حلد 
  أين الدليل بليلة 

  ال صبح فيها 
  والنساء جنومها 

  ؟…ولعلها قد أطفئت 
……………………  
……………………  

  شيخ املعرة جاءه اخلوف اجلميل 

  آية .. مرتالً سفر التوجس 
  …أمسك عصاك  -

  مآرب أخرى ا 
  وأقذف عصاك  -

  مآرب السجن انتهت 
   عمىليت املعري كان أ

  …فالعيون مقاتل 



  د النساء وعند جتار احلروف عن
  فلتشتعل برؤوس نريون

  القبائل     
  رأس احلسني .. ولينتعش 

  …هذا املعري مقبل 
  والكون اعمى 

  وصدى مغن يلعق العهد القدمي 

    …………،  
  فليشكر احملبوس ربه   
        يف احملبسني   
  لو أبصر احملبوس ظله   
   أيات فكرة ستفقمل ت  
         يف أصغريه   

*  *  *  



  .…موالي 
  ؟…هل وصل الوصول لواحتك 

   …وما بقيت معره .. مل ينتبه أحد 
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  *الءات بكر
          
        

  إذا أنسيت 
  ؟…من أنا 
   من أنت ؟…فتذكر 

  
  …لم أمت بعد قومي 

      أيها الواقفون على رئيت 
  منظراً       

  …أنت يا صاحب الليل 
  …ن اليت يا اب  
  أوالدها ‘ مل تضع بعـد  



  إنين صاحبك     
  …مل أمت بعد 

  نفسي     
  زف القارعة نـوملا تزل ت

…………………………  
  فاالوائل يف الظل 

  ال ينبتون     

  وال ميسخون     
  وال حيرث املوت اجسادهم     

……………………  
  …مل أمت بعد 

      يا قاتلي   
  فال ر يسري 

  وال مشس تطرق باباً 



  على سارق    
  الذي جاء من قبل و

  ملّا جيئ     
  ……مل أمت  بعد 

  …يا صاحيب  
  فال تبكيا غريي اليوم 

  إن السماء إنائي 

  وذا الغيم مهي 
  وقد يلج االفق خويف 

  فال تكسراه   
  كل خوف إله 

  واملساءات إرثي 
  ؟..فمن يدفع الريح عين 

  والريح مين 



  زين ـأقاتل عنها حب
  فما صدقتين 

  وما صدقت عينها 
  … عيين وهي

  ومضت تشتري فلك نوح 
  فما وجدت جبالً 

  او سفينة   

…….  
…………….  

……………….  
  .…مل أمت بعد 

   ـيوتـص  
  إن هذي احلروب 

  صدى قلقي   



  إن هذي الفتوح 
  مدامة حنري   

  إن هذي اليت تشبه اليأس 
  خيلي     

  إن هذي السنني 
  نسائي   

  وذا اليتم ما اعشب االرض 

نسلي  
……………………………  

  ا مسائي فامطري ي
  جراحاً     

  هلا يسجن الدهر أيامه 
  .إن عمر الدهور بعمر اجلراح
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  فــراق
  

  وبكت يداي على يديها 
  حني مهت ان تلم رفاهتا 

  من يفء روحي    
  كانت تقلب طرفها 

  يف ضيعة اجلدران   

  تبحث عن خالص يف برودهتا   
  وكنت اهدىء اجلدران 

  اسرية صمتها كي تبقى 
  ورياح تلك اليد تنشد للفرار

  مل ادر قبل اليوم 
  ما وجع اجلدار   

  حىت رأيت جليده يبكي 



  فيمنعه الوقار   
  وحتدثت كل العواصف يف دمي 

  فصمت من فرط إزدحامي 
  . باحلوار…    

 



  ))النساء خريف (( 
  
  
  

  ....من يقبل ليلى بال وجهها 
   مقفرة …فالوجوه بال ملحنا 

  ه اليت تلبس اخلبز و الوجو

              ال يرتديها الرماد
              كل أرض سوداء

   مقل…            واجلنوب 
   ؟…       فبمن تستضيء القبل 
         حترث االحتالل األغاين

         فال وجه إال لليلى 
  وال عشق إال لليلى



  ؟..وال تسأل العاشقني احتراقاهتم 
  ضياء زفون الـ ين… مهو …ها 
   جيرحون السماء…مهو .. ها 

   طلع أشجارهم …مالحمهم 
  ينسجون القلوب .. أم   
  يوقدون العيون .. إم   

  …وهلم خوفهم 

  …عائدون اىل صوهتم 
فانثىن غائم …وا أبصروين فغن   

  وتباكى غمام     
   وم مثل ما يب … عائدون …إم 

  ألف غاب وغاب     
  أخضر 
  خريف  والنساء … حبنا …أخضر 



  ؟…فبمن تستضيء القبل 
  …دخلوا حلمهم 

  …أنزلوه مواجعهم 
……………  
……………  

  … ـهنزعوا ليل
  …الطريق اليهمث ضلوا 

…………………  

  فادفنوين هنا قبلة 
  عائدون .. إم 

  وم تستضيء القبل 
  إم بيت وحي أتى 

  يوم ضاع الرسل   
………………  
………………  

 ..إم عائدون 



  اسميك عمداً 
  

  ق الريح مـن تـرى أطل
               من شفـتيك
  وسـوى املساء خطوطاً 
              على راحـتيك
  وألبس حقـل املياه ربيـعاً

  وتـوجك الفجـر مئـذنـة للنساء

……….  
………..  

  كنـت أهوى النساء افتراضاً
  وأحبث عـين وعنـك 
  فال ترسم الشمس امسـاً
                   سـواك 

  وال يطعم الليـل بدراً 



                  سـواك
       وكـل السواك سـواء

……….  
………..  

  كنـت أجـري وراءك
    جيري السراب ورائي

  … وتـأتني أنـت 

         فتمشي العيـون اليـك
           وتنســى الضـياء

   عـدت مـنـك…بـلـى 
  فقامت سنني الصبايا

  وعمدت الروح حـد الفناء
  بلى عدت منك

  كانت ايات عمري فكنـت



                 حـرف ابـتـداء
  ...!  عـدت مين…بـلى 



  ـمىح

  مرأة ضاجعت عريها ال
  يف فراشي   

  سأبكي شفاهاً على ثغرها 
  مث أرسم دمعي على دها 

    لغة للجنون  
  سأكتب شعري على كفها 

  خامتاً . …  
  مث أكتب صويت على صوهتا 

  زهرة تتوضأ باملسك 
  والشمس   

  فيخضر ساق الوالدة 
   تغدو االحاديث …ملوت با

  ريشاً على ساقها 



   - النوم–حني يدخلين 
  …تلقي يداها علي 

  غناء قدمياً   
  صوت أمي باحلزن .. يفتضه 

  يشعل أوصالنا بالبلوغ 
  فأبكي وتضحك 
  تبكي وأضحك 

  نبكي ونبكي
  واصحبها يف غيايب 

  وتصحبين يف اجلروح النبية 
  ومنشي على بعضنا 

  يف زوايا العراء 
  ى رحيق التواصل وتبق

  …بيين وبيين 



  ويقطعين شبق االرتواء 
   مث اترعها لذة …فأهوي ا 

  مث تترعين  بالغناء 
  
  



  خيانة
فلَّي املدى من عزفه  
  وأطلقي أشالءه

  من رقصة السكون
  فلي القرى من عشقها

  واستمعي لضوئها
  يف لثغة العيون

  فلّى األىل من عصرهم
  وكسري امساءهم
   أوراقهمووطين احلقول يف
  وابتدعي آماهلم

  وبعثري خالفة املأمون
  فلن يؤم شاعر من قصب



   مزرعة األصنام عازفا ا 
  متيميت جنون

  فلي املضى من لغيت
  واستتري يف كذا

  !ألنين قررت أن أخون



  اعتراف 
  
  
  

  
  روح ايقونيت مطفأة 
  وانا مجرة االعتراف 

  فاتل يا ابيت ثلجهم اية 
  ف لتعمدين سورة االرجتا  

  وابك يا فرحي حزم 
  واغترف صوت اشباحهم 

  قبل ان ينثين     
  شبق االغتراف     

  عطش املاء ببحري 
  وجرى الطني بروحي 
  وجاعت رئيت سعفاً 

……………………  



  هتف اخلوف يف 
  فذوى يف الوصايا اهلتاف 

  مل أطق محل إمسي 
  وطاردين يف املرايا 

  وأطلق هامشه 
  من متوين   

  وصريين عشبة 
  – املياه يف تالل -

  فهل صدقت جذورها 
  عشبة يف الضفاف   

عكست صفحة النهر       
  ………………………أغنييت

  ومضى يرتف الوقد 
   بيت ناري–كي ينطفي  -

  .           فيشعله االنتزاف
 



  مرثية اجلمل
 سأكتب اللغة …من جوع كل األنبياء    .... 

اجلديدة يف زجاج مات من صخب النوافذ يف مهب 
املراق على سنامك والسهول اخلوف والصمت 

               –املنـتقاة من السنام 
 يا من باعدت …  يا مجل الغواية …     الكهف 

والبيد .. سحب الدخان املستفيق بأرض قيصر بيننا 

تسحب خطواها حنوي فكبف أجوس فيها دون 
   …عنقك  يا رفيقي 

بارى فيك ت …        يا طريق اهللا إذ سواك إضرحةً 
او تراك دماً يفل ..  الطغاة بكل أرض قد تراها السنة

الليل من انائه الثكلى بأثواب الصباح على كسوف 
  …ابيض للماء يف كل اجلهات 

  1984 –                                   بابل 


