
  توقيعات 
)1(  

  اقل من الصراخ 
  وأكثر من الصمت 

   املوت…  
)2(  

  …النافذة 
    جدار ناقص 

  …اجلدار 
    نافذة ميتة 

           
 



)3(  
  صاخبة .. احلفلة 

…….  
  ..العازف 

  ..!منهمك بالصمت 
      

)4(  
  …يوم أرضع 

    من ثدي املعزة
     استهوته قرون اجلدي 

   اخلائن …   



)5(  
   دراهم …اجلنود 
   دنانري …اط الضب

   صكوك سواء …الشهداء 
  

)6(  
  …الشعارات 

  علف الالفتات 
)7(  

  …املئذنة 
  خنلة صلعاء 



)8(  
  …املهاجر 

     غاز أعزل
)9(  

  …الليل 
  صباح اسود 

)10(  
  …الرواية 

          تاريخ قادم 
 
 
 



)11(  
  …اخلوف 

  حجاب الرجولة 
)12(  

  …الشريعة 
  مسبحة االخطاء 

)13(  
  …العاقل 

  جمنون عاطل 
 
 
 



)14(  
  …احلسناء 

  عجوز مؤجلة 
)15(  

  ملاذا تتمتم سيدة 
  يف الفراش الغريب 

  ؟…بأمساء أبنائها 
)16(  

  ملاذا يزامحين 
  ؟…والدي وهو أصلي 

  



)17(  
  

  ملاذا ينام الكالم 
  على لغيت   

   ؟…كلما خفت منكم 
  

)18(  
  
  

  ملاذا ورثتم غباًء 
  ؟…  ومل ترثوا خجالً 



  
  
  

)19(  
  

  ق ملاذا أمام احلقائ
   ؟…    نبدو فرادى 

)20(  
  سنام ليوم اخلميس (( 

  ..   واحذية للثالثاء 
  ))واالربعاء     



  ستأكل هذي احلداثات 
  اذن اخلطيب وأوقاتنا 

  أيها العائدون بال جسد 
   أو هالم …    

  ويا من شربنا خرافام 
  لبناً أصغراً بانتظار الفطام 

  أقيموا مدافعكم فوق أنفاسنا 
  …واقذفوا دمعنا 

  إا رعشة االحتالم 
……  

………  
  



   تعبنا معاً …
  شاخ من نرجتي 

  يف االساطري   
  نامت على عرشنا املومياء 

  تكسر ضلع املغنني 
  بني الشواهد     

  يا قربنا  الرببري 
  أعرنا غرابك 

  والقربات   
  وخذ دومنا منة سرنا 

    وحليب املساء 



       ودع نسوة للصالة علينا 
  راقي كما ينبغي للع    ( 

  …      شرب النبيذ 
  )      بال مأمث أو وضوء 

  
   مين …الفقري     
   عين …الغين     
   أنا …      



  ))وحدة(( 
  
  
  

  مل تكن يل فتاة 
  فضاجعت صوت احلياة 

     على سدرة غائمه 
    كل هذي احلقول أيب 

   ونسلي…    وهي أمي 
  !    وهلا تركض اخلامتة 

  



  
  مصداقية

   هل رأيت الضحايا-
  ون لون الفضاء؟يسد

  ؟.. هل مسعت البيان-
  شهيدان حنييهما

  .بعد حني
  1982بغداد 



  هناية
  ؟..قيامة من هذه

  بالد حبجم احلروب
  وأخرى حبجم اهلروب

  قيامةُ من هذه أيها الرب؟
  1991بابل 



  وساوس
  تنفست املدى قلقاً 

  وناديت الرباري طائراً
  يف إثر  آخر     

        كي يصلك ندائي 
   حبار غرائزي لقد جفت
  ..هلفاً عليك     

  واخيت املآمت يف غنائي 
  فما وسع الكالم فجيعيت عشقاً 

  وال ذبلت زهورك يف إنائي 



  مفارقة
……  

  وضعي قلبك اآلن 
  يف راحيت   

  وأهيلي علي الضلوع 
………………  
………………  

  إنين نازل عند ثغري 
  فاتبعيين إليه 



  شيء ما
  

  ..شيء ما 
  يف جسد اآله 

  ..شيء ما 
  ا زلت أراه م

  ..شيء ما 
  ال يشبه شيئاً ما 

  فتاه .. أشعله اخلوف 
  ..شيء ما 
  قالته يداه   



  احلالج
  اىل عبد الرزاق الربيعي

  
  الغربة نائمة 

  والوطن اآلن قرييب   
  …من أيقظنا من و غرائزنا 

  ..يا أيتها النفس االمارة باخلوف 
  أجييب       

  ..رقصت أمساء املاضني 
  ..بباب ايتنا 

  ..فرأيت مباء اآلتني 
  صلييب     



  لـو
   …لو كانت 

    كف االعراب اجملذومة 
  متتشق اآلن 

  بصيحة عشق وثنيه 
  الحتملت  كل األعناق مشانقها 

  واحتـبلت كل األيدي 
  …من وطأة 
  !…عادا السرية   



  
  

  صيد
  

  املخاوف ترعى االلوان
  مبزعة املاء 

  فال تصطاد شباك الوهم 
  ى سوى أمساء الغرق

  
  
  



  
  شابهتت

   كالشرطي…الزوجة 
  …وخالصك من هذين 

   معاً …    
  حيتاج اىل قاض 



  هزمية

  
  

   …من ترى 
  يهزم اليوم 

  جيش النصوص 
  فالتواريخ كاذبة 

  .واللغات مدججة باللصوص 
 



  نصب احلرية
  ماذا خيرب هذا الرمز احملزون

  الكف هي اخلوف
  والناس هم األغالل
  والشارع مسجون
  ى املاء اجملنونكتب الطفل عل

  نصب احلرية ملعون
  نصب رائع للفنان جواد سليم يف ساحة التحرير ببغداد* 



  أم
  

  من اميا قارورة للوجد
  ؟…جئت 

  ؟..بأي صلصال خلقت 
  هل مجع اهللا اجلنان بزهرة 

   فكنت …كوين 
  من ذا يظن العيد 

  يوماً ذاهباً
  ؟..والعيد انت



  ذكرى
   بأنك قد رمته …ال تقويل 

  أن النوارس وقف  ب…أو 
  على صوته     

  وخذي ما رأيت ، وما قد فعلنا 
  وانزعي زائر الفجر من بيته 
  مل يكن يف هضابك جيش 

  ومرت حرويب عليها 
  فماذا ميعمع جدي القرون 

  اذا صهلت محأة اخليل 
  ؟ ..يف شاته    



  ياءات
  مطر بأقصى الروح 

  مضطجع حبلم   
  عمر الشوق .. يا شوق 

  ف يا قارورة االسال
  من خوف وغيم   

  يا خنلة االيام 
  يا جرح السؤال  املر 

  يا طني التوجس والتسمي 
  يا طفليت الصغرى 

  وأمي .. ويا إمرأيت   



  الخروج من سفر النشوة
  كلما شت يب 

  هاجس يف العناق 
  خطت يب اهيت 
  وركبت الفراق 

  …، واملاء …اسأل االفق 
  والطري منذ الرباق 

  اسأل امرأيت باحتراق 
  ؟..ل رأيت العراق ه

   وصديقي الذي …وطين 
   ال يطاق

  ؟…هل رأيت العراق 



  غـرور
  
  

  مضى حلماً .. ال تقويل 
  ..وتريقي خطاي 

  كل آه بك 
  رمستها يداي 

  ..أحيب .. أحيب.. فأحيب 
  ..ما إستطعت أحيب 

  تطيلي مداْيلن 
  ..كل ما حتسبيه يا رفايت 



  هروباً لغريي     
  قصة من حكايا هواي

  !فأحيب سواْي



  
  مالك بن الريب

  
  ..الريب ابوك 
  ومل يترك ملكاً

  ؟..ملك .. لك .. ما 
  
  



  نبوءة
  
  

  اكتشف املمدوح وحيداً
  واالار بأبواب الشعراء 

  ان الكوفة عطشى 
   سقاء …وأبا الطيب 

  
  
  
  



  تساؤل
  

  ..قلت يل خائفاً 
  ال منلك حىت الصمت 

  ؟..فلمن كامت الصوت هذا 
  مل أجب 

  
  
  
  



  مسلة
  

  ..يف املتحف 
  أمسكت محورايب 
  .. !يبحث عن عينيه 



  بداية
  يوم مر على شفة الكون

  خيط احلياة... 
  أحرقت صاعقات السماء

  ماء جداتنا.. 
  فابتدعن الفرات

  وسرت رعشة النسل
  يف الفيايف أهلّه

  حني نامت على ضعله
  كف دجلة



  إثبات
  حنتاج أللف نيب

  كي نثبت أن األرض ا
  مبعض نعي

  لكنا حنتاج لدكتاتور واحد
  كي نثبت أن األرض
  مجيع األرضِ جحيم



  بيت
  صوته.. سوره

  والسقوف السماء
  مشسه.. ظله

  والدموع الشتاء
  صاحت الشني يف سومر

  أنت يا جديت لغة
  فلنقل ما نشاء



  مدريد
  مدن من األصوات
  يف طرف النشيد

  وأمية رومية اآليات
  يف نعش الوليد

  يفةمل يبق يف قصر اخلل
  غري جارية
  وخناس

  وعراب جديد
  ال.. مدريد 
  ..مدريد



  هامش
  ..قال الراوي

  الفقر هو األصل
  والناس عبيد

  لو كان الفقر امرأةً
  لدخلت ا
  يف ليلِة عيْد



  سراب
  هذه الروح قرب

  ألف باب.. له
  كلما قطعت عتبة للوصل

  نأت
  مث أخفت غيايب

  أنا... إذن يا .. تعبنا
  ...ال مناص
  ائي سرايبلقد صار م



  التباس
  كاخلوارج.. داخال

  صمت الفجيعة
  ..خارجاً 

  من جناس النساء
  خللع الطبيعة

  
  
  
  
  



  شـاعر
  مرة قطر العمر يف زهرة 

  …واحتسى من هواء اجلنون 
  مساًء ..       

  مث نام على حائط للدموع 
………  
  ..يف الصباح 

  جاءه حلم وماء وزجاجة 
………………  

  شرب احللم ضحى 
  اً كسر املاء غروب

 !وتوارى يف الزجاجة   



  ))غربة ((

  …مل يكن أحد 
  يف الزمان   

  مل يكن أحد 
  يف املكان   

  مل يكن أحد 
  يف التالشي   

  وما صاح فجر بليل 
    أبانا الذي مل يلد 

   ؟…من أبونا   
 



  شهيد
  وطن بكفك يرمتي

  ...وتفيق أشجار الدموع
  براحتيك

  واألرض أنثى فارقت عشاقها
  ..دةلكنها من فرط موج

  ..وقد فارقتها 
  !إليك.. هرعت



  حجر
  ...يف البدء

  ..كان الزيتون
  وجذور ختفق يف الطني

  ومنا الطني
  صار اليوم خرافة

  ترهق تاريخ العرب اآلتني
  بالدي.. سأمسيك القدس

  ..كل األمساء.. وامسي
  ..فلسطني



  احلريق
  ..صبوا الزيت

  هذا وطن من تعب املاء يناديكم
  ..صبوا الزيت
  الت وفخامات وسيادات وعمائمفوق جال
  من ورق

  ..صبوا الزيت
  خليولٍ تصهل يف رقعة شرطنج

  ..صبوا الزيت
  ..صبوا الزيت

  وليخرب مْن يْبقى مْن يأيت



  ال حي بفقد القدس سوى املَْيْت
  صبوا الزيت
  صبوا الزيت



  إىل أمحد دحبور وشوقي بزيع   وجعفر…اجلناحان 
  ..اقول ألمي 

  …على صوت دمع إله 
  هنا سترين 

  وسرباً من االولياء .. بواكي جعفر 
  .. احلسني … سالم عليه …فقالت 
   ولكنه قرب جعفر …فقلت 

  ؟…اال تدركني املسافات والرمل واجللساء 
  … سالم على الغرباء …فقالت 

  كأن الشهادة  واحدة 
  واملدى كربالء 

  1995الكرك           



  عامان
  قبل عامني من عمرها 

  رها عط.. صاح يب 
  تلك سيدة العشق 
  من سوسن ودعاء 

  اين سأطمح . …قلت 
  اطمع 

  احيا اذا دق يب قلبها 
  وهم .. ان عمري املبعثر 

  …وقليب معادلة 
  …ينبغي قلبها 

  
  1994 



  تيه
  

  خارجون اىل وطن ال نراه 
  ..أضعنا بصحن علي 

  مفاتيح أرواحنا 
  وانتظرنا مسيحني من دمعنا 

  فأتى صوت عذرائنا 
  …اه مث ت    

  واهللا .. أبد (( 
  ))*حسيناه .. ما ننسى 

  إهزوجة يرددها الناس يف مواكب العزاء احلسينية •



  حلول

  الكرسي االعرج 
  - ذو العني السحرية -

  خيرج من باب املكتب مكتئباً
  ويقترف الصمت 

  أمام السلم     
  الكرسي االعرج 

  ذو العني السحرية  -
   يبكي …

  !يتكلم .. حني يهم بأن 



  صوتان
  سأعصر مخراً حبلمي
يوسف ويوسف  
من غري جب  

  وال يستوي لو جهلنا البدايةَ
صوت مسيح  
  .وصوت كسيح



  سبب
  الزعيم الذي زعم االنتصار

   اهلزائمموراوده يف ركا
  قال لزوجته حبنانْ

  ...ال ختايف
  هذا تاريخ أعرج

   العميانيقرأه
  1991احللة 



  تضاد
  ماذا روى األحياُء

 للموتى وقد هربالطريق  
  ضدان رجع صدامها

ضجر عقوق  
  وأحار يف األمساء

  هي غواية صلعاءو
طليق أو عبد  

  صرنا زفري األرضِ
واملوتى شهيق!..  

  1991احللة 



  امرأة
  وقل ما تشاْء... تشجع

  هي امرأة
  مثل كل النساء

  هو الوهم مْن يصفيك
  إىل فرح ِمْن جحيم
  فتحسبها ربة الوجد

  جتثو مبحراا
  صلي هلاتو.. وتصلي ا

  كون الدعاءتو
  .مثل كل النساء.. هي امرأة 



  وداع
  قل وداعاً

وتنفَّْس جروحك  
  حىت تصري املتاعا

  قل وداعاً
   لألمامِ وراًءفتوالت

  وسْر سري سوء
  فلست املسيح املضاعاً

  قل وداعاً
جرح كلما ضاق  

  نزيد اتساعاً
  ..وداعاً



  تناهي علل
  »آ«

  مات اآلب
  ومات االبن

  البيْتومات 
  »ب«

  مات املاُء
ومات العشب  
  ومات الصوْت

  ؟...فمىت سيموت املوْت
 1988بغداد 


