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المقدمة""
 

*******
البعض ال یصدق ان ھذه النصائح ممكن أن تصدر من رجل "خباز" ال

یجید القراءة والكتابة لكنھ كان یعرف الحیاة..!!
كیف سأشرح لھم األمر..؟؟

كیف سأقول لھم ان ھذا "الخباز"..كان یقول لي: - ان كتبكم تقول حكمة
واحدة نحن نعرفھا..فھل تعرفونھا انتم..؟؟

تقول:"كونوا "اوادم"..!!كیف لي ان اقول ان ھذا الرجل "الخباز".. كان
یقف أمام مكتبي ویقول:

- اذا اردت ان تنجح علیك ان تثق دائما بوجود من ھو افضل منك..!!
اقول لھ:

- ابي ھناك رجل طعن ظھري طعنة ال دین فیھا..!!
ال ادري این كان دینھ عنھ..!!

لحظتھا یرد..لیقول: - تحمل یا ولدي تحمل، فاالسى لیس بداء..!!
فلیرحمك هللا یا ابي..

یا مدرستي قبل الكتاب..!!
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"حبیبتي"

أدخل حومة العشق فتیا
أحمل فضاءات حبك

امنیة ودعاء
العیب ھو الحب
مھما كبر العمر

مادامت الحبیبة كربالء
من ربیع سناھا
تكحلت العیون
العقل كل العقل

حین یصیر الھوى جنون
ویصبح كل شيء فیھا حسین
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"كربالء"

كربالُء.. سحائب' دٍم ..
مطٌر من الحزن البھي

محاریب' صالة
مباركٌةٌ ٌ حین تراخى على أكتافھا الندى

فصارت محراباً في كف محراب ٍ
كأنھا وجھ نبي تباركت سنواُت صباه

وطٌن.. یطفو على تلك الجراح التي أحتدمْت كالحیاة
وعویٌل قلٌق

وأسراُب اٍه الیفٍة
كأنھا صوُت آلة

كربالُء... تالٌل محشوةٌ بالبكاء
قنادیُل تفتُق صدر اللیل الموجع بالحسرات

أراھا وكأنھا وهللا رأٌس یرفُع الطرف الى السماء
كربالُء..دعاء
كربالُء..بكاء

عیاُط الدم والعطُش المعنى وصوت علي
كربالُء ..نزیُف الربیع حین یباُح الخصر بالطعنات

كربالُء.. الظما
كربالُء..دمعٌة ٌتبكیھا السما

كربالُء..الدماء والحمى والعزیمة والثبات
وهللا إذن ھي الحیاة
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كربالُء.. خیمٌة ٌمحروقُة ُاالوداج
وطفلٌة تلعُب في أردانھا النار

وحواُر كفین
وأنتظاُُر سكینة

وھدأة ُالخوف اّذ یبلُل أحشاء الكون بالفزع الثقیل
منكوبٌة .. تنزُف كل یوم جرح الحسین
منكوبة ُالجرح واالشالء وجمع القبور

( واویلي على المظلوم ..واویاله ..وابد وهللا ما ننسى حسیناه)
من یدرُك عرسھا المدمي في الطفوف

من یدرُك طیف الماء .. وفطیماً مأ تزراً بالدماْ
من یدرُك معنى ال أعطیكم ونزیف االسماء

وشموساً تطلع صبح مساء
توقظ شیر فضة .. ومخیم الدِم

وباُب القبلِة
والشھادِة والبطولة والسخاء
تطلُع وھجاً ھادراً في العیون

تبرُق في الحرِب.. دوائر األمن
تحتضُن الدماء ,..والقبور الجماعیة والسجون

وتركُض حافیة
لیلة العاشر من جرحھا

تصعُد التل حاسرًة
ینسرب الصوت ندیاً

( یا فاطمة قومي الى الطفوف .. ھذا حسین طعمة السیوف)
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تقرأ في عیني زینب
اللھفة والجمرة والظما

وزھوراً عمرت البراري دھشتھا خوفاً وحنین
كربالُء..اسیرًة منذ انھمر الضعن اسیراً على طول الدرب شھقات

منذ أطفأوا في طفھا شموع هللا تعالى
تطلع ضامئًةسحائب النار
وأحالم ٌ مذبوحة الورید

تطلع جنوناً في وجدان عابس
ترحل ُ في الوعد .. والعشق..والقلب

كُل مآ تم المدینة تشھد ان جرحك ما زال یئن
ووھجك المخبوء في الطین ..
ما زال یحمُل ظمأ الحسین

و یحارب الطغاة
ولذلك كل الماء یسمى فرات

كربالُء .. قماُط ُالدم لرضیع یحمل الزاد والثبات
والصبر والعناد

كربالُء ..كفان ناما على الفرات
كربالُء ھمسة الدم و

( یبن أمي علتربان .. عفتك رمیة
عین العمت ال شوف .. ذیج المسیة )
كربالء ..باٌب تطُل منھا نبؤءة الرسول

وسالم علًي
وبكاء سلمان

وصحوة أبن القین
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وثبات بریر وتوبة الحر
وأٌم نحیفٌة عجوز ..تترُك أقراطھا في أذني الصبح عالمة

كربالُء..كفوف قمٍر جریح
ورعشة السعف الذبیح وقداسة ُ النذور ورایة الشھداء

وعناق الذھول
ودرة النھدعلى المھد الذبیح

كریالُء ...الندى والھدى ودمعة الغریب
باكیة ُالحیف والطیف والشباب

باكیُة الشفاه والعیون والغصون والعصافیر
ما نامت على ضیٍم

وال أعطت للظالمین یدا
مدینة الشھادة
مدینة الحداد

سالماً على الوھج في منائرھا السخیة ...
سالماً على الظمأ المفجوع .. وعلى الزائرین

سالماً على الظامئین ..والمذبوحین.. والمسحوقین بسنابك الظالمین
سالماً على السالم
سالماً من السالم
سالماً إلى السالم
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رفرفت الروح"ـــ"ھاج التوق

طیفك اراه
في كل وقت یشرق من فیض الوجدان
الشمس حین تطلع تذكرنا بولع االنتظار

الساكن في أعماق الوجد
كل اصوات النصرة التي أطلقھا الوالء

لبیك / ھیھات
ولیس لنا غیرك ...من یمحي الغربة عنا ؟

مّد طیفك فینا
مواكب عز تنتظر الظھر

یا صبحك ما اجملھ حین یصافح فینا اماال كانت كأننا فیك من طھر صبر
غیور

ھاج التوق فخذنا إلیك
یسألني أحدھم ھل تراه ؟

وال یدري یاموالي انك انت العین
یقول حكیم ...اطرقوا باب هللا في كل حین

رأیتك الكف التي تعانق كل باب
وانت بال باب

بالمناسبة اكتشفت انك انت باب هللا
واال الیمكن أن یكون � سواكم باب

یسألني أحدھم
وأین یا ترى نراه؟
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قلت في رعشات المظلومین /في دعاء االمھات
في دمع كل عین /تنادي یاحسین

زھو یعشق المحاریب
في كل ضمیر

ویسألونني كیف نراه؟
والدرب معبد إلیھ /یبصرنا ھو

یبتسم للصدق /لمواكب تحمل الروح سبیل
یدھشني من یبحث عن وطن /ویعبث بالتیھ

عذرا سیدي
ھاج التوق ورفرفت الروح /ولكل عقل مصیر

فھیھات نتیھ
وانت فینا الوطن ووطن لكل وطن نبیھ

ادري انك معنا ومع كل قلب تجيء
قالوا عّرفھ لنا

قلت كل شيء فیھ /النخل والفرات والخطى واالسماء
والولھ المضمخ بالنحیب
عند كل یا حسیناه تجيء

صدیق المحرومین /المقھورین /المذبوحین یولدوا فیھ
في مرایا كل حلم نراه /في بیوت الفقراء /في احداق الوالھین

یعید ابتسامة الخیر لكل قلب جریح
ھو الماء /ھو السبیل

ھو قبلة زائر على خد ضریح /قلت ھو كل شيء وانتھى الكالم /ھو
التوق / الشوق /ھو األزمنة والفصول /ھو ابتسامات الحقول /ھو نبع

الظفر في كل حین
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ھو الذي كان في وھج الضلوع /ھو الذي كان في اھات محراب /وعند
فزت ورب الكعبة كان ھو الیقین

كان یكابد ألم السم في كبد موالي الحسن علیھ السالم
كان الفرات كان ھیھات /ولغة القربان في فیض الجراح

كان ھو الجمیل الذي رأتھ مدامع زینب علیھا السالم
ھو االن /ابد وهللا ما ننسا حسین

ملخص مفید
ھو یأتي الیروح

وعذرا فقد ھاج التوق و رفرفت الروح
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"فوق جسر المودة ننتظر"

ھناك قندیل یوغل في الضوء
لیدحر اللیل الذي في داخلي

ھذا ھو انِت
بالمناسبة

اللیل عند السمر غیر اللیل الحزین وانِت على مشارفك تھاوى الحزن/
وصار الوقت غیر الوقت /الذي في قدح الملل علیل یسعل من وجع /ھذا
اللیل المسامر فّي ما اجملھ /الن فیھ ضحكتك أنِت/ حین یضحك الفجر

/ھذا الفجر یعني انِت
الفرح مھما امتد في سفر الوالھین /ھو ظلك انِت

لذلك یتبع خطاك أینما تذھبین
امل

..... براءة الشعراء ال تذوي النھا یقین /النھا تحفل بلغة المحبة والھدایة
والرؤى /بعیدا عن الدناءة و الغوایة والرجس

آیة الرحمن انِت....نعمة هللا انِت / وأنِت غیر انِت حین تفترشین الروح
في رؤاي /وانِت غیر انِت حین تكونین ھواي /وضوئي بعیدا عن

وسوسة السؤال
اتحبیني بقدر ما احبِك ؟
بالمناسبة كلمة احبِك

ھي غیر التي في طلل العاشقین /احبِك عندي یعني وردة یاسمین
احبِك ..... لیست ھروب بل مالذ في زحمة األشیاء احبِك.... ھي سالم

االنبیاء / احبِك اللھم اني افتتح الصبح بامل..
. بعینیھا / بالحنین / بالدعاء
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احبِك ... یعني تعالي / لنزور سویة موالي الحسین علیھ السالم / نرتقي
االمنیات /النرید منھا سوى ھذا الحضور التقى/ لنأخذ من كل شيء شيء

/نأخذ من حبیب صرامة الوالء /نأخذ من عابس الجنون
احبِك التي في رأسي

بین انین العطاشى سبیل ماء /وأحیانا حین یمدني الشوق
الیِك تصیر كربالء /

أسأل نفسي أحیانا ماذا ارید من حبِك ؟
ارید طیف حبور../وقداسة نور

أحدق فیك فال اراِك إال صالة وبعض دعاء
أدخل.... یا سیدي

أدخل الى جمال الرؤى /ودفقة الدم التي تصعد رأسینا
عند ضریحك انتشاء/ والدمع شھود

لنمضي سویة الیك انا ...وھي... واحبِك
أدخل یا سیدي في رحاب ھواك

بسم هللا علیك
استوثق منك الرضا /وابعث في ھذا الفجر التوق رایة سالم

انا ..ھي ...احبِك.../أحب كل شيء یمدنا الى عرش ھواك /موجع قلب
القصیدة ان لم تمر في طیف سناك

أنا ..وھي .. وأحبك  في انتظار نداك
فعلیك مني.. منھا .. من احبِك

یا سیدي إلیك السالم
وفوق جسر المودة ننتظر
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دعاء خبل ملھوف""

یا نار ..كوني لھبا یضرم في ولھ عاشق
ذریھ

یانار لیفیق ھذیان الروح
احرقیھ

أحرقي الخبل  الذي یقوده الى آتون التوق //أني أبحث فیك عني /خذ
ھذیاني بین یدیك دیوان شعر

واقرأني
كلما آوي إلیك أجدك سبقتني الي

في المطر اتذكرك ألنك مطر وحدك اخضر
ایعجبك؟؟؟؟

ھرب الشعر مني /قال جنونھا اكبر/ھي خبلة بمعنى الندى
لھفتك القدیمة تنھض فیك / حلما یھندم الضمیر

الضمائر مثلنا تحتاج  الى جنون
الى عشق یدرك معنى الھیبة /في نصرة ولود

الخبلة تضرم القا  ونبع صالة
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"موحش دونك یومي"

مشرقة انت /ھكذا في الحلم رأیتك /نورا في كف الرضا ولھفة  روح
مورقة ..كوجدان ربیع اخضر

غاص في التوق ندیا ،/من جنون یعبر أحیانا حدود الجنون
ولیكن ..

ولیعبر إلى حیثما شاء /ما دام في العینین الق السؤال،
حیاء من التبر  المصفى...

ذھب    ،
كل مافیك ذھب / رأیت في حلمي / مھابة التوق  في لغة السكون

/ادركت انك یانعة حد الذھول ، /كنرجسة تحمل  الضوء والشعر /ولھیب
حرمان  یمرد القلب بقسوتھ

ونكھة  العشق منك تفوح ،/احملك بین ذراعي واطوف ارجاء الكون ،/
أحمل الطیف ،/او ابھى من الطیف

في ترف یبذر في جسد الیوم  نبضھ وھواه
هللا

حین  تصعد انفاسك ، تمأل بھاء الیوم ،وعشقك العفوي  یغرس في
أعماقي فرحا لیس لھ في بارقة األیام  شبیھ

یوقف األرض  اذا غابت خطاك /ویستفز ھواجس الصمت انتظار
/االرض ..

ھي األرض بمداھا الوسع  /تفیق عند صحو بذرة تعانق  اللقاء ،
أقسم إن من عطرك انت ،

من أریج ھواك
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كانت رائحة  المطر تعانق  اشواق الحقول
لذلك  كان الحلم مرتعا خصبا الشراقة  قبلة وعناق

الشيء ممنوع في االحالم
ھو حلمي وانا حر فیھ ، افعل ما اشاء

المھم ...
واقفة ھي ایامي بما تحمل من لوعة واشتیاق

یا سیدة التوق ایاك ان ترحلي
ألني أقسم بعینیك ،
موحش دونك یومي

وما عاد لي قلب یحتمل الفراق
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وابتدأت بك األنفاس""

لم تعد الجھات
قادره على افتراسي

بعد ان مرت بي اشراقة الوجد فیضا من حنین
ھل یمكن ان یصحو اإلنسان فجأة

عند ینابیع السؤال ؟
ما الضیر أن تحمل المشرقة

في مبسمھا الصباح ؟
وتجلس عند ضفاف الروح

برشاقة طیف
تحنو على شجو اناي

وعساني تجاوزت الستین بدھر
مادام  القلب في بساتینھا  یتنسم

عطر اللھفة والخشوع
ادركت ان الصمت یصبح نبیا

في محاریب الصالة
ولذلك صعدت سلم االحالم بلھاث لبق  الخطى

ألرمم أحالمي من جدید
اشید على ھدى یقظة  مملكة الھوى

واتوجك على حیاتي ملكة
انا كل رعایاك

واعرف اني ساعیش الباقي من عمري
في أمآن الیحتاج الى دلیل
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عندي ما یكفیني من یقین
ومواسم الحزن الالھبة في دمي

أدركت ھي ایضا
انك كلما المست نجواي

اوراق الزھور  ابتسامات فجر
فیھا یخضر  الحنین
واالنین ..........

الذي رافق العمر شجوا
في بستان عینیك تاه

العتمة تنام على عتمتھا
حین یمر لك ظل

وكل توق یشده الطیف لمعناك
وانا ادري انك مثلي تبحثین عن وطن

ینھض في األفق ندیا
یدنو من یستان عینیك

وبین شفتیك یذوب العمر
لیوقظ في كل فصل ربیع

أیھا األخضر المزھو فوق الشفاه

ھل حقا یجف القلب في برزخ من الغیاب ؟
مشرقة ..ال علیك بھذا الكالم

انت العروس التي مھرھا الفرح
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یابذرة ھذا الوعد ویا قسمھ هللا
ونبض النصیب

یامن كل یوم من ایامك غد
من كفیك ... منھل السنا

ابتدأت ھذه الحیاة
ومن صحوك ینھض الركود

یسعى للتوھج .. وھذي الكلمات من دم ولحم وروح
تنبض بأحالم الكون
منك والیك الحیاة

وبك ابتدأت االنفاس
والخصب یبارك الحقول

لیولد الحرف تمن عینیك مجبول بالصلوات
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"فاصل وسنعود"

قیل لي أن امرأة ستظھر/في حیاتي تحمل اطیاف الغد
ولذلك آمنت بأنھا سوف التلتفت الى االمس اال لكي التراه

قیل انھا ولجت القلب مسرعة الخطى /منذ اول رف من رفوف القلب
نظفتھ من الوھم /وآخر رف مسحت  منھ البؤس المترھل فیھ
وقالت :ـ مسكین یاقلب حبیبي /اتعبھ الوقت الموبوء بالطعن

مزقتھ سنابك الجفاف /فغزاه الشیب  وصار الذ حضور فیھ الغیاب
أخیرا أدركت

ان البد لھذا القلب من ( مشرقة )/ ترویھ /تمنحھ الدفق  لیعیش حیاة لم
یألفھا قبل /نظفتھ من كل جذوة انین /ازالت كل مافیھ من وجع وآه /لیعود

القلب ینبض  من جدید
وتتالشى كدمات  العمر

قلت :ـ اجمل مافي الحب حین یكون یقینا /یبدو أن إصراري كان في
محلھ /حملت قلبي الجدید /ووجھ امرأة أعادت لھ القلب /ونبض الحیاة
/ولھدب عیني أعادت الرفیف/ وانا الذي كنت بال حبیب  یحمل الوعد
طیفا /بال توق یغسل العین  ببصیرة  وجد/وھي التي علمت التوق على

التوق /وحتى یعوم النور بارجاء القلب
ویفوح اللقاء  بعطر الساعات /صار الوداع فاصل وسنعود

وھذا یعني في تفسیر العشق الالھب /انا امتلكنا الوقت  كل الوقت في
الغیاب وفي الحضور /اقسم ان وجھ الكون الیذبل

اذا امتلك الحب والمحبة والحنین /سیصبح حینھا كل الكون فاصل
وسنعود /وكل فاصل  ھو لھفة شوق وقبلة على شفة االنتظار /الفاصل

دفقة نبض تدیم الحیاة /والفاصل الذي سیعود بالتأكید/
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ھو االفضل و االجمل واالبھى ھل تدرین ... صرت اعشق /كل فاصل
یطلع من شفتیك /عطر مودة وجمال

فاصل وسنعود
لیصبح اللقاء حتى في لحظات الغیاب حضورا  /مشرقة  اجمل مافي ھذا

الوجود / انا عند فاصل وسنعود
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"أنك كل شيء بالنسبة لي"

كل شيء ھنا یخبرني بأنك ستأتي /لتنال عشقا یفوق الشغف / الولھ /
الجنون /كل شيء ھنا مثلي ینتظر الفرج القریب

النخل /واالشجار / والخصب / وامتالء الحقول /حتى الرغیف بانتظارك
یفرح /حین یفترش الروح موائد للفقراء

مطلق العشق حرفي بھواك /ألنك كربالء التي تناثرت في كربالء/ آلنك
كل شيء بالنسبة لي الماء /والنور /والھواء

جرح الحسین علیھ السالم جرحك /ونصرك انت نصر الحسین /تطاولت
على الجراح / على االمكنة / االزمنة

لتصیر ھدبا لكل عین /اضحك حین اسمع احدھم /یتحدث عن اغتراب
الزمان

اتحدث مع نفسي / معك /كیف سیكون طعم الزمان لو لم تكن انت فیھ
؟انت الذي تصنع بالغیاب معجزة الحضور/حین تنسج من الشمس ضفائر

االمنیات / وتحول ذاك الصھیل الى زقزقة ولھى / وتكبل النزف
بالقبالت

یاسید الحب/ یا رمز العشق /ومستودع النور / والفكر الرصین /تتفقدنا
كل أبیض وجھ/أخضر قلب وناصرا ومعین

ال لحرب وقتل ودمار تجيء بل تجيء ربیع سالم/واھازیج صالة جوادك
التقى / وسیفك الیقین یا سید السالم یا قائد السالم في اي وضع تكون

علیك منا السالم
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“أعانق فجرك عطشا ال یموت"

الفضاء دم عاشق تنثره اللوعة /الثرى كف ... /والمدى دمعة  ملھوف
/تغیر ما تشاء  من القدر

في صباي  كبرت /دھشة  تصوغ السؤال /كیف لضریر ان یعرف
عروق المدینة كلھا  /وھو الیرى ظل مداه /وبك عرفت ان المحبة /عین

وقلب  وضمیر
التقى یغرس  الرؤى في كل حین /شغاف حنین /اھداب تتراخى

المساءات عند أبوابھا / والخطوات  احداق  تلثم الطریق /العابر  الیك
من فم حلم دؤوب /اآلن عرفت ما معنى كلمة یلوب

أعانق مداك ...
وھذا األفق الذي یمتد الى فضاوات  التأریخ / یشھد اني  منذ الخطوة

االولى /كنت فیك بارا  أذرف /ما ینھل الوجد  سلسبیل شعر /نشوة  تزیل
الھم / ولذة تواسي الجراح

أعانق نداك
غوثا یلم  القلوب  /ویقتفي  اثر كل قبلة  /تطبع زرقتھا على وجھ السماء

/كوجھ عاشقة في اول /البوح یصیر الغروب
اعانق ھواك .../بشرى  تنثر النجم على صبوات لیل وعطرا یفوح

/وھدبي  دعاء صاغھا  /ذھب المحبة /عنفوان اضرحة
وحضور  منائر ھفھافة الحنین

أعانق رضاك ..
بین دربكة  السنابك  صحا ولھ ٌ تجاوز  أمد  الحین

راح یجمع  ضلع كل آن /لتصیر اللحظة /مدیات  عشق  الیخیب /كیف
لھذا الرجاء  البعید
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ان یصیر  اغلى من الروح /واألھل  وأقرب من كل قریب ؟!
أعانق رباك .... رغم ما تنوء بھ  االمكنة /بثقل البعاد/ والمسافات  طیعة

في كف التوق /انت اكبر من اغراء
یستعرض المفاتن /كي یستمیل  الفحولة برعشة ٍ عانس

أنت المالذ  وصاحبة الفضل  /وتاج الرأس
لیس الى روما  /بل كل الطرق تؤدي الیك

كل التواریخ  تذوب فیك/ كل األحالم رؤى  تطوف سواقیك
لیس لشھرزاد  بل لعشقك/ حكایا غیماتھا  الملھمات /لیس للیلى

العامریة/بل  لعاشقك المجنون یا كربالء
تخفق الرایات /وكل الھوى الیك /اعانق رجاك ...انفاسا  تفیض نداوة /

لیستفیق الھدیل / عند ھفھفة  الدعوات ...الغیث الصارخ  في وجع
/یھطل  منھ الدمع عیون

وانا احلم / ان اغفو  بین عینیك ، /خبزت العمر سنوات
من الحلم  حتى مرت العجاف /عند اقصى الشجون / تنسج الذاكرة

حكایا من حنین
***

اوال )
رفض عاشق  اجراء عملیة  القلب /كي  الیشوه مبضع الجراح /وشم

حبیبتھ  فتموت
***

ثانیا )
صف لنا الحبیبة  /... قال الشاعر  ـ الصمت  وبیاض الورق

ثالثا )
قیل لحكیم  ما الفراق ؟/ فقال بالء شدید  اللھجة /وموت بطيء

رابعا )
)23(
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قطعوا لسان  عاشق / فسمعوه  ینادي حبیبي
خامسا )

سقط قلبھا فجأة /فشعرت  ان الحبیب في ضیق
وحین ابتسمت دقاتھ أدركت الفرج

سادسا )
تلعن الساعھ  عقاربھا /حین یمر موعد  دون لقاء

أعانق نداك ...غصن ضوء یعانق
النھارات بھجة /ویشع بالربیع

اعانق رؤاك ..نخال وماء یغازل عطشا الیموت
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"عودي إلى الدار یا أمي"

عودي الى الدار یا أمي ،/ ھناك احتفي بي مثلما تریدین ،
سأقص علیك معنى  احتضان  التراب ،/وكیف یرتدي  الحلم ثوب

الحروب ،حین تستغیث  البالد / كیف تسیر االمنیات ،
على مشارف الحنین  ،

عودي یا أم .../ودعیني  على أكتاف  صحبي  ازور ،
انا الذي  خضت غمار الموت /من اجل  ان ترتسم  الحیاة على وجھ
الیتامى /من أجل  أن ال تحرق بعد الیوم /خیام أھل الطف من جدید ،
/من أجل  ان ال تسبى حرة  على صدر طریق /من اجل ان ال یرفع

على رمح العابثین   .. رأس شھید /وھا انا الیوم ارتدي  الجرح وسام
شھادة

أقف  عند أعتاب بابھ /استغیث
افتدیك  سیدي یا حسین /أخبرني.. عساي كفیت ... عساي وفیت /ألخبر
أمي  بشارة  موالي  سید الشھداء،/اقول  لھا  عودي  الى دارك فابنك یا

أم شھید ،
عودي.... فقد اوراق الصمت صرخة  تھز أضالع الكون

وما عادت الفتنة /قادرة على التمادي /صدقیني  جلس الكون
عند مرتقى احتضاري وقال اطلب ماشئت

قلت أمي وبالدي
اتوسلك... ان تروحي الى البیت /فانا  سأتي بعد قلیل ألراك...اقبل یدیك

/ألرى ابي  ..حقا  لماذا ھو یبكي ؟
اسكتیھ امي وعودي بھ الى الدار ، دموعھ  تؤلمني
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سأتي /ألرى اخوتي الطیبین  واسلم على الجیران دارا دار
عودي....

حرام  في لحظة الوداع  تنكسرین /وآه ../لو تعلمین كم أنت جمیلة یا
أمي

سابقى عندك ماشئت /ھكذا علمتنا كربالء/ ان الشھداء ال یموتون،/ یا
أمي الیموتون /خطوة تحمل االرض

واخرى ترسم  معالم  الحضور/ھذا وداعي الى حین
یصلي بي  اآلخرون /االصدقاء /االھل/ والبالد

وبعدھا اعود الیك /ان شاء هللا ماقصرت ،/قاتلت حتى آخر الصھیل
/قاومت وانا اسمع وقع خطأ الرصاص

كنت معي ھناك..... فكیف اخاف /وكربالء رایتھا  توزع  السبیل ../
سبیل یا عطشان /تحمل قرابین  الماء،/بذراعین مقطوعتین /وابن سعد

كان ھناك ...في الجانب  اآلخر ،
مازال یتوعد كربالء ،/ لقد آسروا الفرات  كي یموت عطشا كل حسین

/ورأیت حرملة  یبحث عن طفل وورید
دعك من ھذا /و انظري لبھجة الزفاف في عیون المشیعین ،

وباقات الزھور وعلم العراق /من  خضاب دمي طرزت ماقیھ ./وھكذا
طلعت من رحم الخصوبة زائرا وطریق

انادیھم .. صحبي قربوني  .. قربوني الیھ.. ارید ان اقبل الضریح
عودي إلى الدار ،

فانت یا أمي /فخر ھذا العراق  الجریح ..
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"جنون ما..في رأس القصیدة"

قلوب كثیرة تمر ... بفیض الخاطر ،من على ذاكرتي  المھجورة ،قدت
قمصانھا من كل جھات هللا ،/فاستیقظت  األبواب ،/اراھن  ان الشمس

التشرق  اال من كفیك ،/مدیھا لغربة وجھي ، وعانقي  مداي ،/مع ضوء
المنائر ،/على نسیم  الھوى ،/وفرحة  الروح .. خطوة .. خطوة ،/كسرة

طیف مدافة بعبیر  ھواك ،/عناق یطرق ابواب الضلوع /
وصمت خجول .. وأحبك /أحبك .. عیون الضمیر  ودمعة لیل  أعزل

،/بعض االنھار ھي التي تقود الریاح  ،  والھدب ظامىء /تلد الكثیر من
الذكریات اآلن ،

الشوق ولود ( مشتاق لك حیل ) احملھا في مرایا  حلمي /شمس التغرب
على أحداق االمنیات ، قبالت تغسل وجھ الصباح بالیاسمین قبلة .. قبلة
.. الى جمر التراتیل ،/التي اشرقت تواریخ الفصول ،/ثم كانت كربالء
كل شيء ،  آلن ھناك  دم صار ..قطرة الغیرة على كل جبین ،/عیون
الق تشرق من نخیلھا الباسق ،/ فتصحو  على شفة الفرات سلسبیال
،/قربة تغفو على صدر الجراح /التي بعثرت الماء مھجا ،/لتروي
العطاشا  رواء بلون الطیوف /كبدا .. كبدا .. في  كربالئي الضاجة
بالعشق والجنون  المعرش في ،كل قصیدة  مذبوحة  الراس ،/ ألنني

اسلمت  قلبي الى التي وھبتني الطیف نھرا  ،ایقظت  الصوت في صمتي
العتید ،القت ینبوع الدھشة بالیمنى تنحي اغصان االسى عن وجھي

وبالیسرى تجني الغزل ،
اسند ستیني المھبولة  على خجل ال یطاق وعیناي  تطوفان  حول شھقة
قمر ،/ في آخر بوح قالت:ـ انت اول من داعب ھذا الندى  المكبوت في

الضمیر ،أنت من أضرم البرق حلما  في عیون المطر
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،/في كل الق مورق الوجدان ،/في خضرة الخطى  وزحمة الشجون /في
جنون ما یداعب رأس القصیدة
وال جنون سواك  .. یا ألقي
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"أرمم بقایا العمر"

الحلم الذي یتنامى / شھى في نقاء عینیك /أعرفھ ...
رممت العمر بانتظار ھواه /وصغت القلب توقا أللتقیھ ،
الحلم الذي تنامى في عینیك /علمني /مھما صعب الغد

فھو سھل المنال /یختصر المسافات /بین جناحي حلم وقبلة روح ،/الحلم
الذي تنامى في عینیك

ھو كل ما تبقى لي /ھو حكمتي ومعناي /عطشي ... الذي وزعتھ في
قرب السؤال /سلسبیل یا محروم

اسأل.....من أي ھمس یولد الخصب ؟
من وجعي ؟ انا ابن أسى وموال حزن عتیق /من وجع الشوق الذي
الیفھمھ سوى المحرومین امثالي ؟أم من ولھي ؟ الذي تخجل /منھ

المشرقة حبیبة الروح / وتدنیھ خفیة /كي الیشعل الشوق بیادر الحنین
/تلك لھفة مكشوفة الوجدان

زھوة مونقة السطوع /أم من شغف موجع بین الصبر/ والطھر بین ان
اكون /اوان اتالشى من حیث أتیت ؟

یاه ،،/كم متعبة انفاس الذبول /وانا الذي اتعبني الغیاب حیل ...حیل
/مشرقة ... یا حبیبة الروح /یا كل بقایا االحالم

الحلم الذي تنامى في عینیك /أورق على وجنتیك /حلم قبلة یرتقي الیھا
المصیر /عصیة على الوصف یا أنت /یا منجم فرح ونسمات حنین

إسأل..
من أیقظ كل ھذا الوجد النائم منذ سنوات طوال ؟/ھذا الوجد الذي یذبحني
اآلن /باختصار شدید ../سأقبل كل مافیك وفي أي وقت أشاء /ألني ابن

اطیاف مزقتھا /سنابك غربة دامیة
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وابن ھذا العویل الموجع في الروح /انا ابن صھیل ربما اسكتتھ النوائب
یوما /لكنھ الیموت

وھكذا في كل لیل /احاور طیفك حد الجنون /ارمم بقایا العمر .. اھندمھ
..لیلیق بھواك /واصغي لحسرة تحتضن القلب كي ال یطیح /ھي براءة
وعینیك تلھو باعماقي /الدنس فیھا یوشم صدر االمنیات /الغبار یوسخ
بریق عینیك /الخوف /الخوف وحق هللا انا حملتك في ھواي ضمیر

/ورأیتك تزھرین عروسا في فیافي الخیال /أعدك أما لزید واستبرق /وانا
لحد اآلن /استنھض اشواقي كي اراك /اتخجلك قبالتي لھذا الحد ؟

وھي تكتب اسم هللا /على وجد لم التقیھ اال في كف حلم /وامنیة من زمان
اتعبھا الزمان /ھي لھفة یا ابنة الناس وبعض جنون /كوني في عصمة

الحب بأمان /مسرة نور
یا أجمل ما فیك /ھذا الخجل الطھور

صح نحن لم نلتق بعد /لكننا مع ھذا امتلكنا الجھات
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"ھي ألقي"

... حین أزھرت  الحكایا  لھاث رحیل ،/ شھرت عناوین  جنوني
الموقن  بخصب ھذا المالذ ... ھي التي استفزت اخضراري ،/فقاسمتني

أبجدیة ھواي ..
وبراءة العناق ،وبالرغد المؤمل بین ثنایا  صوتھا الجمیل ،

اقسم...ان ألقي .../ھي أزمنة  هللا التي أسبلت جفنیھا/على قلق الطریق
،/لتلم كل كربالء تزف الحلم وترش النجوم ،

على قلب أطفأ مشكاتھ قبل دھور ، /في جبینھا الندي قداسة
كل عشق یجلس على شرفة العمر منتظرا الربیع ،/وفي یمناھا أغصان

كل الفصول ،/وضفاف في اول التكویر ،
تأخذ بیدي صوب سماوات یقظة الندى ،وانا المطعون بستین خریفا ،قبل

دھور تركتني الضفاف لعطش البراري  وفاتكات السبیل ،
وكأنھا جاءت من فضاءات /ما تنامى  على اطیافھا  بعض حلم ،/ أو

دس في موانىء راحتیھا  ،/ شفق النجوى او دمعة  سفكتھا مخالب النوى
قبل حین ،/اباحت لھا المرایا عبیر خواطر تسمو بنكھة نبض غیور  ،
والرؤى في القلوب سالم شغوف بالطھر والمعنى المعرش في مشاعر

الحنین
ھي ألقي .. في كل مدار قمري السمات لھا صوت خط على جذع ھواي

ذكرى نداوة لھا دیمومة الخصب في ضمیر موشى بالعبیر،
ھي ألقي.... المشحون بالندى ، ھنا تكون یقظة االمان ، فسحة الظالل
التي اشعلت الفتھا اوردة توھجت في عیون سؤال ، من انت ؟ من اي

بیان اوقد جمرة الروح ؟.. قلت ما اخطأ القلب حین استوقد فجرك الفتي
قبسا لعشق وقور ،
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ھي ألقي.... التي أیقظت الورد لیصلي ، وھي التي استنطقت الصبح
بخیر وفیر ،

ھي ألقي... التي قلمت أظافر الغزل وشذبت البوح بحشمة  الیقین ، كانھا
أدركت زوابع االریج التي فاحت في قمصان خیط رتقھا عشرات المرات
، وھي تدرك ان على كل خد قبلة حبیب توقظھا  الذكرى بلھفة محروم ،
یبدو اني سأكرر ما اقول فللرحیل لھاث من حكایا أزھرت بالجنون وایقن

الخصب انھا ھي المالذ ،
ھي ألقي نبضات ضفاف التھدأ ، ما قایضھا السبات في مخدع ضریر ،
ھي الھمس المغیب في الفتات الذھول ، وھي الوجود في صباحات هللا ،

ھي مواعظ قبلة على جبین رشاد ، لھا ومضات من سراج عفیف ..
یاقوت ، مرجان وجزر من خضیل الدوح .. وانا االعزل اال من ھواي
، وجمر یتوقد حسرة للقاء ، انا ال اقرأ في لوح غیري وال امد ید النزق
على حرف سواي ، رغم إني خیر من یقرأ اشتعال اللھفة في براكین

سؤال ،
والكل یعلم  ان الخریف الستیني قادر على  النھوض في اودیة الخصر
وفي كل تفاصیل  الذرى .. واحلف ان  سورة العشق عند كبار الشوق

انقى ،
فلتفتح كل الحدائق أكمامھا لھذا البھاء ، یا ألقي یا غیث كل الضفاف ،

یاقدري وانا المستكین ، تفترش األرض نجواي  ، التخشي غزلي الودیع
ففي اعتاقھ جنات وثمار  ، ولیالي أنتالتي استحالت  ثمارا  تسامت على

مواسم القطوف فباركھا الرحمن بھذا االلق البھیج،
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"توجت نفسي مجنونا"

مجرد امنیة اكتبھا  .، /تفجر  كوابیس التعد  وال تحصى
خرافة امنیات ،/اضغاث یقظة حالمة /اسئلة تخبز جوعھا ،

اجوبة  عاریة المالمح ،/خطى عابرة  المعنى تلوكھا المسافة دون اقدام
لكن ...

سأسكت .. احتراما  لھیبتي كمجنون استغفر .. اوال  ذاتي الملطخة
بالفجیعة /واتوب ثانیا ... من صحوة  تورثني  ملیون ھزیمة /وھكذا أذن

.../توجت جنوني
انا ... صھوة التعب المر على  خریف راحتي /انا ... المزدھي في حدق
التفاھة  معتم القسمات /انا ... وفیالق الالشيء  مھشمة داخل روحي /انا

... من قرر ان ینفخ في صلصال الكلمات /لیعمم للخلق جنونھ /بعد
عذاب  الذلة والمحنة  والضیاع /جاء یقتص من ھذا  العالم بعض الشقاء

،
بین الشعر الى الجنون /كسران یولد في حضن  متاریس  الھم /ساطلق

من تحت صلعتي
ما لم یطلق من قبل ../موتى من دون موت /منذ أول خطوة  وانا مخنوق
الصوت /انا ... من زبد /ما من .... داعبت جنوني /مامن .... بنت لي

مجد قمیص /تبریر ذكي لمجنون یقصي العاطفة من قلوب العذار
/تشوھني المتاھة  وفي عیني  الف درب غلقوا  صحوتھ /بحجار ة
مأجورة  شیدوا صیروراتھم العرش ... الغفلة والضیاع .. مأواي

أخلق ... وانا  المخلوق من وحل  التیھ /منفي والمؤمنون بي
یبحثون عني دارا .. دار
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بالممارسة بدأوا یعرفون مناجاة ....... یسكن باالیجار
الفقر سالح نووي /وأدعیة المحرومین  تتشفى بي

بالقسر وحده  تنتصب رایة الفقراء /وأنا أدري .. بان مجنونا مثلي
القیامة لدیھ /وھذا تبریر ذكي /یعید ھیبة الفقراء

ویعید للسالالت المھجورة ھیبتھا /فبیارغ  القاع  التي كانت تستنجد
بالموت ترفرف للفقیر

وھا انا  المجنون الملطوم باللھاث
أخلف  عوالما بمثلھا سیولد الشعراء
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"رأس"

قلت ألكتشف السر في مرساة عنونة تجوس أدیم القلب /عساي اتوضأ
بنور رأس باركھ الندى والرجاء /قلت یوما وأنا انادم بواكیر الوعي ..
ارى خارطة بلدي مثل رأس بال جسد .. ضحك التالمیذ وسط نحیب

معلمي ...
ھذا اوآن البحث .. في قوامیس الشجى .. فاقرأ  التعاریف

رٍأ س ..... عین شاسعة البصیرة .. / رأس .....لسان رتل الصمت آیات
بینات  في وجد محاریب التنام ..

رأس ......ید تلمس قاب قوسین السماء ،.../و جاء في حكمة اإلشراق ..
أن الرأس  ..... تعني .. سراج زیتھ الدم وھو یحارب فلول العتمة في

كل فجیعة كي یحیا النور .. وقالوا ایضا ان الراس تعني .. شجرا
استطال على بارقة النحیب

رأس .......   جرس یطلق صھیل الوقت وعیا  الیموت ..
رأس .. ساللم تصعد الجنة

رأس ....عكاز یقین
رأس..... ملك من مالئكة الرحمة والنعیم

رأس ......ھامة حزن وتاج بھجة الیزول...
ومد عارف یده في صلصال النحیب /لیغیر مالمح الحروف ..اعتقد انھ

ابدل الراء بسین
سار .....  بشارة خبر مفرح كما یقال ،والسار .....من رأى الیقین وسار
على خطاه /والسار...... مسّرة /والسرى ... المشي لیال الى مقصد نبیھ

..
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ثم بعثرني العارف كحلم أطلق معناه  لرضاب خیر/فصار

أرس ... مكن طودك في األرض جذورا ال تغور في رشفة والھ أو عند
مقدم ریح ..والرس ............ أول الخبر ورس الحمى اول مسھا   ...

وتأتي بئرا ألصحاب الرس ..

ثم سقط الراء سھوا لیستقیم الكون عند أس جذر التكوین ./ولیعود صواب
الھمس  عناق مودة /رأس .. ھو ذخیرة  الھدى والمحبة والسالم وكأني

بھ حط من الرمح لیستریح .. فرتل القرآن حكمة یقظة ال یصبو الى
بریقھا اال من حمل لوعة الفكر متأمال في  صومعة راھب  ارشده الرأس
الى معنى ان نكون فكان ../وھا نحن نسعى في حومة راس عسى یوما

ان نكون  .
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"زیارة"

یطوف اروقة الدم / والغربة  بین حنایا  غفلتھ المستدیمة
یدخل ... الیفا  .... ودیعا / تتزاحم  في رأسھ التواریخ

وابخرة النوایا  ..جاء یشكو /تعب ھواجس  تربك الخطوة
وفارسا سیفھ الكلمات

دم من ؟ بلل معطف اللیل سوى دمنا ؟!!واھداب الالفتات  ـ تھادن
الجرح حین تشجب  أو تستنكر/یجيء الصوت ندیا

یا ولدي ..
اشجار الدم  یانعة /فأختر  لنفسك  فیئا  تلوذ بھ

وأدنو من وطن /بانت  جراحھ تنزف  السنوات /وال تعطي  یدا/ لمن باع
البالد أبدا ... أبدا /وابحث دائما  فیك عني
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"احتجاج طیر"

أمن أجل نزق  تنزعني من جسدي ؟ بایة ارتعاشة قدتني إلى كفیك ؟
واذا بي  حین أصیر إلیك  تجزاني /لیغادرني بعضي إلى جبل /وبعضي

إلى بحر /وبعضي إلى بعضي
سلھا ... الجبال التي توزعت /جسدي تبكي اآلن غربتھا في
والبحار  تاھت على /خرائط من ورق /فبأي وجھ ستدعوني

وبأي  قلب سآتیك ؟!!!
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الظمأ""

اقرأ ما تیسر من ماء /ذبلت خیولي ـ  ذبلت ـ ذبل الطر یق
وظلت الصحراء  تحت أقدامي تسیر /للماء لون  كلون الطیف في أحالم

الصبایا /ولھ رائحة  یشم الظامئون عبیرھا
على بعد ـ مملكة وخاصرة وسیف /لوح النھر ینادیني

:ـ أنا بلواك
كم من أكف حلمت باعتراف تباریحي ألنساب بین اصابعھا حلما ؟/ فأي

شاعر تجرأ   /لیسرق النھر ؟
قلت :ـ أنا /سأحملك نكایة ../القم ماءك  جوف السراب

فالظامئون اصدقائي
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"تل الزینبیة"

سابتدا القصیدة /علني أدرك مغزى التالل
حین توج بزینب /وھكذا یتوج  عندنا الملوك /توج البعض منا  راسھ بتل

/ والبعض اآلخر /حین تمید األرض /یصیر تال /في أول تكوره /القم
حلمتیھ  ثغر احزانھا  ونام

كان كلما  تكبر الجراحات یكبر/ینام احیانا  فوق رمح
واحیانا على راسي /یرصد الخطوة /فیرى  تال محزوز الرأس
ذات تٍل توغلت الیھ /مسكُت  عنق المیدان /فاصفر  وجھ الرمح

ذات تل  عطشت والفرات یحاذي صباي /قرٌب من دموع
قرب من رعشات /قرٌب ذابلة على منحى المخاض

تھیلھا الغاضریات على شغف القصیدة
فلیسأل من یسأل /باردیة الفقراء /كان الطلق سخیا
یعبُر ودیاناً..لم تطأھا الحكایا /فمن یحصي التالل ؟

ھذا  سرٌب آخر   /قادٌم من تأریخ آخر /رموه الجند فھوى تال
ھكذا ینبغي أن نمتحن الرأس برمح/ ھكذا ینبغي ان  نتوسد الرمل

لنصرخ /وینبغي اآلن ان نبدأ ...من تٍل /لنعرف ضیم الغربة /فقد تناسلت
الرماح والرأس واحد وھا ھو سرب تالٍل غص بمواجعنا/ كل تل   بلون
وكل الخطى اغتراب /تٌل بال رأس /تٌل مقطوع الكفین تٌل بین الفرات

ومنحى القصیدة/آه لو اقدر/فأنا  أخشى  علیھا
من رصاص دون بوصلة /من قذائف خمرتھا دنان الحقد

ومن سموم الخردل ومن ھمجیة تفجیر اعمى /ایھا التل ... من سواھا
یمنح لسانك ھذي اللغة /صرت التلثغ  ضادا/وال تلحن قوال

فلذلك ابتدأت بك القصیدة
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"األصابع"
)

ما بین أصابعي /خلسة حلم موحش /وعطش ... یشرب حیرة  الفرات/
رعشة األصابع ...... تنھض شغفاً /یحتضن فحولة االسى /ویساوم..
بقایا زوابع تستغیث /األنف.... یعلو كعادتھ منذ مالیین الجراح /جالت

علیھ سنابك  الحروب /وما زلُت ارفع للنصر اصابعي /بینما الذین أكلوا
صحوتھم / استوردوا اصابعا ال تقدر أن تشیر /التقدر أن تغزل من دمھا
/سجادة وطن تفرشھا عند كل صالة   /وتأتي األصابع وتروح األصابع/
وتنمو بعضھا عالمات استفھام /على ھامات ایاٍد منسیة /تزدرد اصابع

السادة ....عند كل ولیمة أصبعاً فاصبع
ولتوشي ضغینة أن شاءت /فنحن معززون بما سیحدث أو یصیر /تطلع

من أصابعنا /أصابع كثر
تشفع لنا مناقبھا/عن الف أدخل كل یوم /وملیون سالم

وتلبس اصابع السادة /خواتم  غربتھا /سبیالً لزینة مؤجلة /بینما ادخرنا
أصابعنا لمثل ھكذا نشیج

تروح وتجيء/   تجيء وتروح/ اصابع اللھفة والشھقة وااللم العقوق
/ونحن المعفرون بالذھول/ نطرق كل باب

فال نجد سوى حیرة ( الماكو) /لماذا ؟ یفقأون عیوننا بأصابعھم المریضة
/دون أن ندري

ونحن  نبحث في  لھاث المعاني/ عن أصابع القصیدة
نلھث من لھاث أصابعنا/ونجوع من جوع أصابعنا/ وناسى لمن باعوا

أصابعھم /ایتھا األصابع الغادرة
ابعدي عن الرضیع /قوسك ونبلك الوضیع
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"الصالة بإمامة جرح"

وطني …

سأخطو بحذر صوب الجراح / احمل  في كّفي عطش الفرات /أحمل في
رأسي رأسا  تقاسمتھ الرماح مذ ھشمت صدرك یا وطني سرب الخیول

/ولدت في كل شبر كربالء
:ـ ما رأیت مكسورا  قط /ترتجف  األرض تحت خطوتھ

ویصلي خلفھ الصبر  /كلما كّبرت مأذنة سال
دم المقابر خوفا علیھ /وطفل الكالم  مذبوح الورید /یرفرف بین یدیھ
/وكلما استغاث بناصر/ھّبت الشھداء إلیھ /وطني ...غریب .. سلیب

..ظامىء /واألنھار تجري من منكبیھ
لكنھ یربط الجأش نبیا /یقلب الدنیا ان تجر احد علیھ

حدثنا یا ھالل  ما رأیت ؟رأیت الجیش یحاصر كل بیت
رأیت خیام الطف  تلھب في كل بیت/ رأیت  السماوات  تبكي اطفاال

بعمر الورد /تقبر قسرا  .. فبكیت
:ـ ما رأیت مكسورا قط  تتقاسم األفالك غربتھ

ومن دمھ یورق الفجر  !!/الشمس تقعد كل یوم  على جمع القبور  تقرأ
الفاتحة /مأخوذة بعشب الحنایا /بسلسبیل  الروح ..بظمأ القلوب الجامحة
وحیدون كنا ../ إال من ( أبد وهللا ماننسى حسینا )وانتفاضة  الجرح النقي

والعترة الصالحة/ طیب وطني كطیب الشھادة
لكنھ مّر في فم جارحة
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:ـ یا أبن مسروق  ... حین أیقظت  موتك  و ارتجلت اللیل ماذا رأیت ؟
:ـ رأیت السماء تحتشد  في ظل امرأة  ..كلما حاصرتھا  الجنود قاتلتنا
التالل  .. فخشیت حفرنا األرض جبا ، موائد للنساء فقاتلتنا ... منائرھا

.. منابرھا ... قبابھا
والبد لي  أن أقول في ظالم  الصمت /كان فصل  القول كربالء

وهللا ما رأیت  مكسورا قط / ادھشت اآلفاق صحو ھیبتھ
وھمشت دماء بنیھ المطر
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"من أوراق…...ن"

عندي المطر ..............
وعندي الشمس والقمر والكائنات

عندي العراق ............
وإن تقاسمتھ الخرائط في كل ضلع بالد

عندي الذكریات............
القصص/ قوس قزح وھو یفترش ذراعي السماء

عندي السفر ............
ومحطات الطریق/ وجع السؤال... من أین ؟ /

من وطن قُـّد قمیُصھ من دبر/ و تناوشتھ خیول القدر / یھمس في أذني
الرحیل / وتلوح منادیل الوداع / فیصحو الیقین بال یقین/ تعریف یفتتح

المروي من الربیع / الوطن :ـ  بقعة أرض یسكنھا الوجدان /
من یوثق لي أساي ؟

ھواجس بوح تتعدى عتبات الذھول / وطن للبیع / الفتة مخذولة الجبین /
من یمتلك داللة المعنى ؟ / كي یعرف معناي /

عندي الخطوة ............
أقدام األمنیات، أحاسیس والشعور ضریر / تأریخ للبیع / منذ مسلة

حمورابي آلخر .......... /
عندي الخسارات .......

أرق البالد / وشظایا جراح تناثرت السفوح / من یمنحني في بلد الثكنات
ھویة ؟ / من یعطي الغریب المبعد عن وطن التیجان (اقامة)؟

عندي الجفون المقرحات ........
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والصبر العجوز / قناطر أحالم تبیع آخر ما تملك / كي تنجو / عري
والحضارات سراج
عندي النذور ........

التي وزعتھا بأحداق الحنین/ قرابین وفاء/ وجیران الخیر/ تصبحون على
عراق / وفصول وداع حزین
عندي الطریق .............

قلب یتلفت الى الوطن / ال حدود فاصلة في السماء / بینما على كل رابیة
حدود /

یا وطن اللھاث سأرفع خطوتي األخیرة عنك ألضعھا على ھامة خارطة
أخرى / دعني أشاكس أمجادي بحرارة ھذا الدمع الضلیع / بأحالم

مذبوحة الورید /
إیھ بغداد ما أحالك /
عندي شھقة .......

بل شھقات / ولھاث الشوق یأخذني الى جنینة قرب الدار / عند مدخل كل
ألم

حدائق ونخل وأعناب / ستجد ناسا تذوي / طفولة تھرق / خطوات تتیھ
والرحیق سموم / أكل ھذا الضیاع جزء منا ؟ یا سبحان هللا !!! / ھسیس

اللیالي الناعسات یدل على تواریخ الحضور/ بینما نحن نمّد الروح
مواجعا / من أجل (فیزة) تصل بنا إلى صھیل / الى شذى األحالم / الى

أزھار التمني / الى / الى / الى
عندي ھواجس من ظنون .......

قلق بحجم الكون / غزوات محنة ال تسالم التواریخ / وكأن ھذه البالد
ُخلقت  لالنتظار/ یا للجنون !!!/ نخلنا یقف كما الناس یرید السفر /
وبعضھ یغرق في العویل / وفرعون الٍه یعد خطابا النكسار جدید /
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ویعانق الغفوات /
عندي دعوات ............

ترفع ید الجفاف / لیعود الخصُب ندیاً كل حین / أمي ....في كل خطوة
أراك / وسالمي على الصغار الطیبین /

عندي جواز سفر .............
مثلي أتعبھ اإلنتظار الطویل / حتى كّل انتظاري الرصیف /

عندي أخبار من كل لون ..............
عصفور وصل الحقَل بسالم / وآخر یقول أن سوط شرطي من أبناء

عمومتنا /
یلسع ظھر الحقول /
عندي األنین .......

یقظة وجع ال یستكین / في سكون الصوت یزدھي الموت بأرامل تفیض
عبر السھول / أترف ما في ھذه البالد مكاتب التھریب / ما بین مكتب
ومكتب / قفا نبكي / حتى بانت سعاد / صدى جراح تغزل عند عتباتھا
الحنین /  ویا حبیبي خذ جنین / یقال أن طبیبا مصریا كان یصف لكل
داء أقراص جنین / حبات من وجع الرأس یصفھا للمرفوسین بحصان
الدھر / سأل أحدھم: لمن الجنین؟ / أجابھ الطبیب: لك واحدة واألخرى
للحصان / عذرا عراقكم ال یملك إال أقراص جنین... مجانا ـ عراق

عندي نزف جسور ................
ـ كیف نترك ما تبقى تحت رحمة المھربین؟ / أحداق تركت أحداقھا عند
لواعج الحیرة / نتأبط المسافات بعكازة الذبول / في الثناء األول المتفرع
/ من نداوة الرغبة/ ومن دھشة الرائي وشراسة  المصیر / یمتد المالذ

سماوي الكف و المالمح والسمات /

)46(



علي حسین الخباز                                                                                                              االرغفة النثریة

العشق فقھ یتجدد في براءة التكوین / البشارة حنین / عبق وجدان یتوج
ھامة الضمیر / قنادیل وھج رباني على الروابي ظھرت  تنشر ضفائرھا

عندي الصبر ..............
أدعیة المحرومین / زقزقة عصافیر تزف عنوة للخریف / دجلة ینبض
بالھوى المتیم بین الرصافة والجسر/ لیعانق مجد الفرات / قومي أخت

الجرح اغتسلي  بماء السؤال /
عندي بھجة الدعاء ............

/ سیدة النور والدیجور والضیاء / تمسد رأس الحاجات لتبارك الفرح /
والشمع

المتوقد في أحشاء التراتیل یبارك المعجزات /انفاس الخیر / وجنائن
الفرح المعرش في الذات  / نذرا یاتوأم الروح والقیامة والجنان / في

أقصى السطوع  لھفة غضة العروق /  تحت وارف سدرة المصیر / أجد
السكینة ممھورة بأمواج الدعاء / أصوم الصمت  / واصلي/ الدعة /

السكون /
عندي الرجاء .........

عند أطراف الغیث أصلي / دفق جموح / ینھض / تنھض معھ التیجان /
وكل جبال األرض /
عندي البكاء ..........

الدمع النازف أودیة / كیف ضاعت الفرحة في البالد  التي أنجبتني /
فصرت ابحث عنھا في أفق غریب /

عندي هللا.........
السبحان الى ممالك الوضوح / القوة المطلقة / كل غدران الرواء /

ومسالك  االحتواء /  وكل ید رفعت مشارق كف للدعاء / معي تنادي یا
هللا / نور یستدل بھ عند ضمور الوعد / وتشظي الرغبات  قلق مستدیم /

)47(



علي حسین الخباز                                                                                                              االرغفة النثریة

عندي قلق  ..........
واألعجب شجب غیر مأمون / نسل  الحیرة كما یقول الواھب ذاتھ /

یارب .. یارب احتاج لبرھان وعد یتجلى / یھز جذع النخلة كي نكون /
عندي الخشوع ............

الوھج الذي یطوف بلھفة ھذا الصمت / بجالل أقمار محفوفة بالیقین /
بنشیج یشعل الوجد حنینا للصالة / لظل سؤال یحلم بالخالص / یأخذني
صوب لھفتي / صوب منائر تحفل بالسالم / یا رب اني ارتجف / نشوانا
أناجیك / الضیاء یبھرني فارتعش/ تفتح الرؤیا لي ابواب الجنة بعنفوان

الوفاء وھیبة الخصب / ویقظة المخاض /
عندي رؤیاي ....

اقصص مدیات البصیرة لتوقد اللظى في لھفة الشوق / أسیر والمرتقى
جبل یوقظ األفق من دمع مھابتھ / نھر فصیح النسب  /  یحتفي بقدمي

صعودا لرباه  / یجري بأطراف تلك الصخور یداعب قمصانھا / السمك
یرقص في رؤیاي / والنباتات الجذلى/ عنفوان الصوت یعانق أحالم
المفجوعین / یصیحني بجالل ھیبتھ / ھذا النھر العظیم تقطر من كفیھ

خیوط النجاة / فاتبع أثر خطاه / یتألق الوصف في المروي من التفاصیل
/ شیخ بھي ثري الوقار ابیض كسریرة فحواه / ال تخاف ھذا النھر أمامك
فاتبعھ / أي منھم اتبع یا أبتي یاسید الرواء؟ / اتبع ما تشاء فكل األنھار

قنادیل /  بشائر النقاء
عندي كل شيء .............
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"عالمة فزت"

من زمن وضعت في الجرح عالمة ( فزت ) لیبلغ الصحو من أدركھ
الوقت فنام / حكمة توقظ في أركان المصیر صالتھا / لنجتاز بھا

الطوفان / النور الذي یدحر العتمة  في كل حین / لیست مجرد كلمة
قیلت عند مرتقى الجراح/ ھي جذوة استطنقت  خرس العالم  لیبتدأ منھا

الكالم
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"ھو یكره الخرائط"

إلى صدیقي جداً ... باسم فرات

أي وجھ ال یالئمھ القناع ؟
وأي سفر  بال رحیل...

أو دونما غربة  ؟
كان وحده الغریب الذي،
یجوب العوالم دون سفٍر

یكره  الحقائب
الن شكلھا الھندسي

یشبھ أضالع مقبرة توسدھا الجوع
ھو یكره الخرائط ..

النھا تھرس البالد بالحدود
وتزُف البالد إلى الحروب
وتقود الطیوف إلى الفاجعة

ھو یكره المنافي
ویسمیھا سجوناً.. تمشي لتوقظ

في عینیھ الضیاع
وما عاد في عینیھ یحلو الغروب

یكره أحالماً  التحمٌل  كركرات الخبز
ووھج المراقد
وبھجة االحباب
وبسملة الجیاع
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یكره دموع األمھات
النھا أنین الماء

والضوء
والتالل

وطیور الجنات  إذ تتساقط مذبوحة الورید
یكره خفقة المندیل

ألن صمتھا یشبھ صمت المآتم
وانطفاءه الكفوف

لذلك ھو یكره تلویحة الوداع
یكره كل لیل تعرى بضوٍء غریب

ھو یكره
ویكره
ویكره

ولكنھ أحب  كل ما یكره
وصار حقیبة سفٍرحتى آخر صدر

تفتق بالدماء
یأخذ فحوى النحیب

(ودلول) تنحُب عند رأسھ كل مساء
وارتضى كل ذلك

كي ال یذبل مرة .... ویــــبــــــاع
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علمني الشعر أشیائي""

كلما ترتجف
األمنیات

من البرد ..
او من الخوف

الذي صار بعضي
تولد  القصیدة
كضحكة یتیم

عانق لیلھ منفردا
وسنابك الوحدة
ترض حشاه

ھي البالغة ال تولد اال
في مفاصل دمعة

أو في جمجمة شارع مقتول
أو على ھدب وردة
ارعب رفیفھا الغبار

فتوضأت الحنین
فجرا لتصلي

لعینیك قصائدي اكتبھا
كیف؟

لقصائدي عینیك اكتبھا
كیف؟
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لكلیكما اكتب الروح شغافا من أنین
ھي وسادتي فاسألیھا
كم ترمدت من آھة
ھذا العشق من صبر
یداعب حلم الظامئین

من طفولة تتوسد
رفیف الثوب

انا اعزل اال منك
أتوسل بك الى هللا

اتوسل بعینیك
بسمرة ھذا العراق
بكل آھة عشق

بكل نخلة مذبوحة الورید
بكل تمرة تشتاق

لفم الفقراء
بكل شعر غزلي المالمح

بكل عنفوان الشعراء الحفاة
المنكوبین

بسنابك الحرمان
ولقاء حبیبین لم یلتقیا

بطقوس الدمع من عیون األمھات
واحتار

حقیقة یا حبیبتي
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احتار حین ارى السماء
تمطر مدافعا من جنون

وهللا ھي فضیحة
كبرى أن ینھض هللا

یوما فیرى فجائعنا تخون
مھما رقطوا المدافع

أو لثموا الوجوه
أو ارتدوا شجر الفتوى

أذوب حنینا الیِك
كطاسة الفقیر

فانا اؤمن ان القتل
مؤامرة  ضد هللا
وان الحب عبادة
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"ھبة هللا حبیبتي"

فلسطینیة الدم
والمالمح والحنین
كربالئیة السمات
فیھا وھج طفولة

تقصف ظھر العتمة
وتسرج في ندى الروح

قصائد حب بمالحة الضمیر
ھبة هللا حبیبتي

أعجب ما في األمر
إني رأیتك

قبل میالدِك بعشرات السنین
رغم اني

لم ارِك لحد اآلن
ھبة هللا حبیبتي

جنوني  غبش الحكمة
ووصایاي لھیب
وصحوة مجنونة

القسمات
فان رایِت وردة

یرف ھدبھا
اسرجي حینھا
براءة عینیِك
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واعبري لھاثي
ھي مسافة ملیئة بالصمت

وقطاف الحنین
سترین یا بنیتي

ان ابتسامتھا مطر
یغسل وجھ الدنیا

وعبیرا من االمنیات
وسحابة تلم الكون

في وھج لقاء
لكونھا تدري

ان حبیبا تذكرھا
اللحظة بالخیر
ھبة هللا حبیبتي

سیرف ھدبِك حتما
ربیعا یحتضن السالم

الني أیتھا الفلسطینیة الصغیرة
اراِك في مرج
الحنین سماء

تستقبل الدعوات
واراِك طیر سعد

یمر على قلب الحقول
یوقظ الفجر صحوا

لیعانق شذى الصبوات
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اراِك في لوعتي
وحفیف الحروف

واتذكر وجھك البريء
كلما ارى طفلة
تعانق لعبتھا

واراِك بیارة فلسطینیة
تؤذن في منائر كربالء
واتذكر وجھك الجمیل

كلما ارى
رصیفا یعانق الفقراء

وافقا یحفل بالمحرومین
واتذكر وجھِك الجمیل

كلما ارى یدا
ترحب باالتین
أو تصیر احیانا
منادیل وداع

وكلما  أرى غصنا
ینتشي بقبالت
حبیبین ولقاء

واتذكر وجھك الجمیل
في زحمة الشوارع والناس
وفي رعشة الورد والمھد
فانِت یا حبیبتى الجمیلة
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من ایقظِت ھذا الصمت المدفون بّي
في غیاھب السجون

والمقابر
ودمع ام تلملم
أشالء جرحھا

لترى شاھدة الدلیل
وانِت یا مالكي الصغیر
من ایقظِت ھذا الشعر

المخنوق بي
منذ أول دبابة

سرقت في جیبھا وطني
فإني قد رأیت

في عینیك التي لم أرھا لحد اآلن
الشمس وھي تنشر ضفائرھا

للحلوین الصغار وھم
یذھبون إلى مدارسھم كل صباح

كنِت معي
یاصغیرتي

عند اول نزف في جراح بلدي
ھربنا سویة من قذائف ( االمریكان)

ورصاص اإلرھابیین
ورعونة المخذولین
اسم هللا علیِك یا
ھبة هللا
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كلما ارى طفال في بلدي
مزقتھ حرب الجناة

واسم هللا علیِك یا صغیرتي
كلما ارى

انینا یحوم مساءا فوق البیوت
او كلما  یخذل الربیع

في وطني
ینادم شھقاتھ ثم یموت

اسم هللا علیِك یا
ھبة هللا
اسم هللا
اسم هللا
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"یا حسین"

ي
یفیض الحزن شموخاً مترعاً بانتظار ال یشیخ

لیعتمر األزمنة بخصوبة أحالم ال تنام
ترتقي الخلود ثباتاً من یقین

الحمد ھو سید الكالم
والمناجاة على شفاه زائر

نھر ال ینضب..
وأنا أحتار بأي اسم أبسمل فیك.. وال شریك لمعناك یا حسین..

یا حــسـین..
تمرغ مالئكة هللا وجوھھا بنداك..
موحدة � تصلي شطر قبلة فیك..

انا أرى في كل زائر عشق جبریل، یتنامى مالیین تنذر لك الحیاة..
تحتویك لترتقیك بھجة تزھر على شفاه الكون..
منذ أن تال أسماء هللا لدیك قالعاً من الصبر..

تتوشح بالنبوة واإلمامة..
وسبیل یوقظ الفجر لیصحو السبیل..

سألت زائرة عجوز
:ـ لماذا تمشین الى الحسین؟

قالت:ـ وھل الحیاة یا ولدي سوى الحسین.. فارفع صوتك معي یا
حسین..
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یـا حـــســـیــن..
جرحك صوت مئذنة تدوي في دروب الندى..

لینھض الجرح جسوراً.. بتراب یغتسل من دماك..
یقظة تسعى الدھور؛ كي ال یظمأ من بعدك صوت..

حبذا لو تعلّم الفرات من تراب تمرغ فیك..
طالبا من هللا النجاة.. إلى ساریة الجرح..

لیستقبل القادمین من علو الى علو.. لیباركوا فیك الحیاة..
أي موت اعتراك.. ذاك وحي محبین خانھم التعبیر..

وإال كیف ُمت..؟
وَمْن الذي أبقى الھدى والھدایة والضمیر سواك..

وَمْن نعاك..؟
وھذه (هللا اكبر) ما زالت من منائر الوجدان تحمل فیض مداك..

وأدخل ..
شاھدة انك حي.. تستقبل ضیوف هللا في رحب مداك..

وبكائي.. ما بكائي إال دعاء..
وطلب شفاعة یوم الورود وحلم نجاة..

فكیف ینسى الحسین من یلوذ بھ..
لیس في الضریح بل ھو مع الزائرین.. یزور الحسین..

یـــــا حـــــسـین..
أنین أحسھ متعة تلھمني الخشوع..
واألنین نماء روح تزدھي بالتقى..

ھو ابن یقین..
ومداي ھو دیني.. مذھبي.. وكل رؤاي..
ھو غزل حبیب أوقد في القلب الحنین..
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ھو الرؤیا.. فما أسمع سوى ما یقربني � ھذا االنین..
التضحیات مراتب وأنت سیدھا ..

دلیل صراط هللا یوم المعاد..
طارد كل ھم یمس القلب

وأنت على بعد قرون من اللھفة..
...

البكاء بوح نصرة مذبوحة الورید، وراثة الفجر الى بنیھ..
دموعنا تبرق للحاقدین..

فاتكم السعد والحسن الموشى بالضمیر..
فاتتكم التسابیح.. وضوء كل سجدة وأذان..

فاتكم حب الحسین..
...

یا حـسین..
تنثال أمنیات الصائمین
بقلوب تخفق بالوداعة

وتصلي في صالتھم الحقول
وأنت الصالة في صالتي

یا سید الصیام..
وسمتك المالذات جرحاً ینزف في كل ذات..

ال یقاسمك الھوى احد..
فأنت الحیاة لكل حیاة..

ارتدي البكاء درعاً.. ولھذا یخضّر بك الزمان..
ولیرى هللا قنادیل ھذا البكاء

ولیثقل موازیني بحب الحسین..
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یا حسین..
حمل البكاء سیفا یتوضأ من معانیك

من جرح النداوة..
من دم رضیع أیقظ الوجود

فالتھب الندى
وفاضت دموع السماء لترتقیھ..

من نحر مد جسور األرض الى السماء
بكفین ناما على كتفي الفرات..

انتماء وھویة بذل..
وعطاء من دموع حاسرة

تھز برزخ الروح اغترابا من بكاء
أیقظ فینا البكاء..

من نداء أفق وزع النداءات
أناشید حیاة تصدح.. نفدیك یا حسین..

أي وهللا نفدیك یا حــسین..
یا حـــــسین..
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"العبور على ذاكرة تفور"

:ـ قف / سر اللیل
:ـ النجمة المطفأة التدرك /ألنھا خطوة تضیع في زحام االمنیات

:ـ كرر
:ـ الموت احیانا یأتي بثوب الحیاة  / البعض كالظل تصنعھ الشمس /

وحین تأفل یموت
:ـ فوت ...

حملت اشیائي وسرت إلیھ أللتقیھ / البد لي أن أعرف قبل اللقاء / أن
التوق بعض عطش / والحنین عناق / العمر الیعد ھناك بالسنوات / ربما
بدمعة / او بشھقة أو انین / التواریخ معي تسیر / تمر على طیف ضلع

مكسور / احمل  الوجع  في حقائب الضمیر
:ـ قف /( وإذا بالحارس ثانیة یمنعني العبور )

:ـ سر اللیل /
:ـ الشمس التحتاج الى ظل

:ـ كرر
:ـ الوجع من دون اإلنسان مجھول ھویة

:ـ كرر
:ـ الطیف اكبر االشیاء یعبر الموت دون ان یموت

:ـ فوت
:ـ حملت اشیائي وسرت الیھ/ البد لي ان العن قبل اللقاء قریة /طبرت
راس سیدھا عند محراب الفجر  یصلي / فصار مأذنة وصوت / القاتل

على اي طیف یستكین ؟/ والغیاب عند الوعي حضور / سنابل  القمح في
غد الذاكرة طحین / وخبز عافیة الیجوع
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/ الصمت بكاء ھكذا قال لي من صار قلبھ تنور /كنت على مسار خطوة
للعبور

:ـ قف ـ سر اللیل
:ـ الحزن شفیع المنكوبین

:ـ كرر
:ـ شجرة قتلوھا على اعتاب كربالء / رحلت اخذت معھا الربیع / ھي

الى االن تبحث عن نصیر / یحمل األغصان عھد رواء /
:ـ فوت

:ـ حملت اشیائي ودخلت الیھ / البد لي أن أعرف قبل أن ألتقیھ ماذا یعني
السالم/ واالنتظار ھویة البقاء / البد لي أن ادرك قبل ان التقیة  ھو یعیش
فّي وانا اعیش فیھ / اللھم العن قاتلیھ واحفظ لنا كربالء /  وھكذا عبرت

إلیھ
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