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وصل ا
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نـظم احلــزب الـشــيـوعـي الـعــراقي (مـهــرجـان طــريق الـشــعب عــلى حـدائق شــهـرزاد
شـاركـة الـعديـد من الـصـحف واجملالت ووسائل وشهـريار  –شارع ابـو نؤاس  –
االعالم احملـلـيـة ويــأتي مـهـرجـان الـسـنــوي الـسـادس في ظـروف غـايــة في الـتـعـقـيـد
ـهـرجــان .. مـهـرجـان االصالح ووضع بـحـاجــة الى االصالح والـتـغـيــيـر لـذلك اطــلق عـلى ا
والتغيير وبهذا التقليد الثقافي الـذي ينظم في الهواء الطلق انضمت طريق الشعب الى عائلة
ـهرجانـات تقلـيدا تمارسه كل الصجف في بـلدان اوربا واالمريـكت الـتي جعلت من تـنظيم ا
ـهرجان فـعاليـات إعالمية سنة في ايـام محددة من ربـيعـها أو خريـفها ويـتضمن بـرنامج ا
وثـقـافـيـة شـتـى من نـدوات ولـقـاءات وحـوارات وحـفـالت مـوسـيـقـيـة وغـنــائـيـة وعـروض فـنـيـة

مختلفة.
—UDF « ÍbLŠ

رسالة بغداد
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إِنْ تَمْنَعِيْنِيْ مِنْ وِصَالِكِ أَشْهُرَا
أَو تَحرِمِيْنِيْ  مِنْ شِفَاهِكِ  سُكَّرَا

لَنْ تُدرِكِيْ سِرَّاً يَدُورُ بِلُعبَتِيْ 
إِني أُحِبُكِ كَيْ أَصُومَ وَأُفْطِرَا

أَتُرَاهِنِيْنَ عَلَى اخْتِبَارِ تَحَمُّلِي
ُرَاهِنُ أَبْتَدِيْ كَيْ أَخْسَرَا وَأَنَا ا

مَا أَحلَى وَجْهُكِ طَائِرَاً مُسْتَبْشِرَا
 إِنْ يَنْتَصِر  يُحيِيِ الرَمِيْمَ مِنَ الثَرَى

كَالطِفْلِ  قَبْلَ الثَغْرِ  قَلْبُهُ ضَاحِك
 أَفْدِيْهِ وَجْهَكِ  ضَاحِكَاً وَمُنَوَّرَا

كَيْمَا أَرَى فِيْهِ التَوَرُّدَ قَد سَرَى
إِني احتَمَلْتُكِ رَاضِيَاً  كَيْمَا أَرَى

حَتَّى أَرَى النَبَرَاتِ فِيْكِ تَهَدَّجَت
 وَأَرَى انْفِعَالَكِ فِيْ شَهِيْقِكِ أَسْفَرَا

فَتُحِيلُنِيْ العَيْنَانِ طَيْفَاً أَخْضَرَا
 وَأُجَامِلُ الرُمَّانَ حُلُوَاً أَحمَرَا

وَأَرَاكِ  إِنْ صَدَقَ الزَمَانِ  خُرَافَةً
 وأَرى اليَقِيْنَ  بِمُقْلَتَيْكِ  تَصَوُّرَا

أَنْتِ احلَقِيْقَةُ طَيَّ حُضْنِيَ تَحْتَمِي
 وَأَنَا الزَمَانُ إِنِ التَحَمْتِ  تَأَخَّرَا

ُؤكَدِ والرُؤىْ سِيَّانَ مَا بَيْنَ ا
فَأَنَا امْرُء  إِنْ غِبْتِ عَنْهُ  تَطَيَّرَا

مَا هَمَّنِيْ غَيْرَ إِكْتِمَالِكِ فِيْ دَمِيْ
 وَيَهُمُّ بَوحِيْ أَنْ يُجِيْدَ وَيَشْعُرَا

حَدَّ الثَمَالَةِ  مِنْ حَنَانِكِ  أَرتَوِيْ
ُحَرَّمِ  كَوثَرَا  وَقَدِ ارتَشَفْتُ  مِنَ ا

ما أَزْعَجَتْنِيْ سَكْرة ضَيَّعتُها
إِني أُحِبُّكِ كَيْ أَفِيْقَ وأَسْكَرَا

سَأُعِيْرُكِ نَصرَاً يَلِيْقُ بِحُرَّةٍ
وَأَعُودُ مِنْ بَعدِ الرِهَانِ  مُظَفَّرَا
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شَامِيَّة مِنْ قَاسِيونَ تَبَلَّجَت

وَمِنَ العِرَاقِ مُعَلَّق يَتَحَرَّقُ
َسَافَةِ وَجْهَهَا فَتُرِيْهِ آفَاقُ ا

قَدَر بِأَهْدَابِ السُهَا يَتَعَلَّقُ
يَغْفُ الغُرُوبُ عَلَى ارتِعَاشَةِ جَفْنِهَا

َشْرِقُ  وَعَلَى الضَواحِكِ يَسْتَفِيْقُ ا
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ديالى

قصتان قصيرتان

كـان يـرقــبـهـا وهــو يـجـلـس في كـرسـيه
ــتــحـرك في بــاحــة الـدار وهي داخــلـة ا
بــتــراب الــطـــريق وعــرق الــســيــر جتــر
خلفـها بقـرتيها لـتربطـهما في مكـانهما
اخملــصص  عـيـنـاه مـتـسـمـرتـان الـيـهـا
بـشـوق وهي تـفك عـنـهـا عـبـاءتـهـا التي
هــرب لــونـهــا األسـود واســتــحـالت إلى
لون آخر مثلـما ذهب السواد عن شعره
 والــصـحــة عن قــدمــيه لــيـبــقى قــعــيـد
ووقع الـبـيت مـنـذ زلت قـدمه في الـنـهر 
بـظـهــره عـلى حــجـر حـاد وهــو يـحـاول
الـــهـــرب من بـــ مــعـــركـــة دامــيـــة بــ
عشيرت  ال ناقة له فيها وال جمل .

- انــــهم يـــجــــفـــفــــون األنـــهـــار األرض
ـواشي أن حتـتـضـر وال سـبـيل إلنـقـاذ ا
بـقـي احلـال كـمـا هـو .. الـزاد سـيـنـتـهي
من هـذه األرض إن ظل العـطش يـضرب

مدننا .
ــتـــحــرك الى داخل ســحـــبت كــرســـيه ا

البيت وهي تردد .. 
- ايـن ســـنـــذهـب? الـــكـــثــــيـــرين بـــدؤوا
بالرحـيل. كل من له مال جمع حـاجياته
ــواشي بــدأت تــنـحـف حـتى وارحتل. ا
الطعام أصبح عسيرا علينا شراؤه. 
تركـته أمـام احلمـام الذي انـخلـعت بابه
مـنـذ وقت لـيـكـون أمام عـيـنـيـهـا قبل ان
تعود وتغـادر البيت مرة أخرى  راحت
البس قـطعـة قطـعة كـأنها تنـزع عنـها ا
تـنجـز عـمال ال يعـنـيهـا لتـستـحم بـينـما

يُـحـول عـنـهـا عـيـنـيه الى الـسـقف  رمت
ــاء عـــلى جــســدهــا وخـــرجت تــلــعن بــا

ايامها وعمرها واحلكام . 
ـقبرة .. نـعم كما كان أصـبح يشبه ا - ا
اء ال أقول لك ( ارتدت مالبسها ) انظر ا
يحتمله حيـوان فكيف بنا. لن أحممك به
 ستقـتلك التـقرحات في ظـهرك انه يأكل

أجسادنا وال احد يفكر بنا .
اجتـهت لـتـسـخن الـطـعـام وهـي تـردد لو
ـنعـوه عنـا من نحن كان الـهواء بـيدهم 
لـيـفـعـلــوا بـنـا كل هـذا ? لــسـنـا اكـثـر من
انــاس يــتــوســـمــون احلــيــاة وسط هــذا
وت  ,أي حـقـد وغـبـاء قـدِمـوا به إلـيـنا ا

 ?
أومـأ إلـيـهـا لـتـسـقـيه شـربـة مـاء بـعد أن
فـقد الـنـطق مؤخـرا الـطبـيب يـشك بورم
ـال الـكافي في حـنـجـرته وهي ال تـمـلك ا
إلجـراء كـافـة الـفحـوصـات لـكـنـها في كل
حـدث تــرفع يـديـهـا وتـردد ( دخـيـلك أبـو

فاضل ال حترمني منه ( 
ـاء وهي تــردد عـلى مــسـامـعه تــسـقــيه ا
ــاء أوشـك عــلى الـــنــفــاذ  ســـمــعت ان ا
هــنـاك حــافالت من احملــافـظــات األخـرى
ـاء نــقي سـأذهـب لـعــلي احـصل آتــيــة 

على كمية أكبر من سابقاتها . 
تـسـكب الـطــعـام وتـضـعه بـيــنـهـمـا عـلى
ة  تـطعمه لقمة وأخرى في منضدة قد

فمها .. تقول له 
ـاء - تـعــرف كل احملـافـظـات تـبـرعت بـا

وكــــيف ال وأوالدنــــا رخــــصـــوا الــــدمـــاء
ألجــلـهم أفال يـفـتــقـدونـا بـشـربـة مـاء  ال
اعـرف لم يـحـاول الـكـثــيـرون تـفـرقـتـنـا ?
كــأنــهم يــطــلــبــونــنــا ثــارا ! هل قــتــلــنــا
الـبـسـوس ونـحن ال نـعـلم ( كـانت تـتـكلم
وذاكــرتـهـا تـقـلـب الـوجـوه بـ من مـروا
على صـدر هذه البالد يـحكمـونها بـالنار
والـــســكـــ ) .. اشــعـــر انــنـــا في ســوق
نـخاسـة نُبـاع ونُشـترى  كـأنهم يـريدون
وضـعــنــا في مـربــعـات بــيـنــهـا حــواجـز
شاهقة من الدم . يربت عـلى كفها بيدين
مرجتفتـ ويرنو لعيـنيها بنـظرة غريبة
 تــســتــشـعــر وجــعه فــتــحــول مـعـه دفـة

احلديث 
- هل تــذكــر صـاحــبـك ابن االنــبــار أيـام
كـنـتـمـا مـعـا في اجلـيش.. كـنت تـكـلـمني
عنه كـثيرا وحتـبه كثيـرا لكني ال زلت ال
أحــبه مــنـذ أخــبــرتــني انه وهــبك أخــته
زوجـة لك  هل تـذكر حـ اخـبـرتني انك
زرته وقامت أخته بـتقد الطـعام لكما 

قلت وقتها أن للزاد حق .
يبتسم زوجها وهو يرى االمتعاض على
وجـهـهـا.. يــؤشـر بـأصـابــعه نـحـوهـا ثم
يعـيدها عـلى قلـبه .. تضـحك وهي تقول
ـوضـوع ويـضـحـكـان لـه لـكـنك فـكـرت بــا
ــبــحــوح وهـو عــالــيـا ,هي بــصـوتــهــا ا

بعينيه اللت ال زالتا تنطقان .
حتـــمـــله إلـى فـــراشه .. وتـــخـــرج حـــيث
ـاء  في طـريـقـهـا احلـافـالت احملـمـلـة بـا
تمر عـلى مقبرة قـريبة  تقف عـند شاهد
من شواهده  ,تقرأ الفاحتة وتنادي.. 
- كــيف حــالـك يــا ولــدي ? أبــاك بــخــيــر
واجلميع بألف خير  الفرح في مناطقنا
كــثـــيــر واحلـــزن ولى عن الـــوجــوه .. لم

تذهب دماؤك سدى يا قرة الع .
قـبــلت الــشـاهــد ومـضـت مـســرعـة نــحـو

اء . توزيع ا
سمعت خـلفهـا صوت امرأة تـسألها : لم

تخبرين ولدك باألكاذيب ?
إجابـتهـا وهي تتـكئ عـلى كتـفهـا بعد ان

باتت تسير معها جنبا الى جنب ..
- لـقد اكـل الرصـاص صـدره وهـو يدافع
عن الــبالد  فــهل تـريــدين مــني أن اقـلق
نـومته ?? لـيرقـد وزاده الـسرور ولـيشـعر
ان دماؤه لم تذهب هباء  ليس علينا ان
نُـحـمل وجع هذا الـوطن ألبـنـائنـا إحـياء

وأمواتا ?
بينمـا الزاد يشح رويدا واألنـهار تصرخ
لحُ  كانت عطـشى كلـما جرح حـوافَهـا ا
ـر بهم رأة تـمد يـدها نـحو مـاء عذب  ا

مثل عابر سبيل .
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 ذكريات الغياب
من شاهق ناطحة السحاب

بطابق يقارب السماء 
من النافذة أنظر متى وصلت  هنا?

الهاتف يرن.
يأتيني صوت أختي ضعيفا حزين

أين أنتِ ? أسالها 
- في بدروم أعيش الرطوبة ال تطاق

أوالدي مرضى
يتالشى ضعفا صوتها.

 أختي افتقد بيتنا.
اء أفتقد العصاري قرب نبع ا

وضحكاتنا البريئة لعبنا وتراشقنا به
آلنا. انظري 

أغلقتُ الهاتف وسرحت إلى حيث 
فرقنا وطن مهترأ كمهاجرت 
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 مدينتي.
في غربة الروح هواؤك أتنفس
عبق التراب عرق الكادح

طر دفء األزقة الضيقة  رائحة ا
قـضــبـان نـوافــذ الـبــيـوت عــاشق خـلــفـهـا

ينادي  بصوت خافت حملبوبته 
نظرات خجولة وحلم شفيف

 بلقاء األنامل الناعمة.
أبوابك العتيقة.

 رائحة أبي امتزجت باخلشب الصندلي
صوت أمي خلف الباب
وخبزها في التنور

ماذا بقي منكِ مدينتي ?
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 بيتنا.
أبي يا سقف البيت 

نور سعد 
اين هي نور سعد? 

نهضت من مكاني بتردد وخوف شديدان
أجــَبتُها: 

ان.  نَعم ست ا
بـعيـنان جـاحظـتـان ووجهه مـتجـهم على

الدوام وبنبرة حادة قالت: 
اذا لم جتيبي بسرعة ألم تسمعي ... 
أجبتها بصوت خافت وأنا مُطئطه راسي

إلى األسفل: 
انني اسفة. 

انتِ راسـبـة في مـادة الـريـاضـيـات لـلـمـرة
الثانية. 

طفلة فاشلة غبية وسيئة.
ظـــلـــلت مــُـــطـــئــــطه راسي دون ان انـــطق

بكلمة. 
انتِ ال فائدة منك على االطالق. 

لم أتـفـاجـأه كــثـيـراً بـتـلك الــنـتـيـجـة لـكن
كــــلــــمــــاتـــهــــا الــــقــــاســــيــــة جـــرحــــتــــني
فلن اسـتطع الـرد علـيهـا فقد واحرجـتنـي
اغرورقت عيناي بالدموع وغصة حشرت

  في صدري
وانــــا اســــمع قــــهـــقــــهــــات الـــطــــالــــبـــات

وسخرياتهن بي. 
جُـلـستُ في مـقـعـدي وانـا أمـسح دمـوعي
أحـسـست حـيـنـهـا بـألم شـديـد في صدري
وبـشــعـور خــيـبــة قـاسـي لـكــنـني فَــضـلتُ

الصمت حينها. 
ظـلـلت جـالـسـة بـرفـقـة صـمـتي وخـيـبـاتي
حــتى دق اجلـرس لـيُــلـعَن أنــتـهـاء الـدوام

الرسمي. 
ازدادت ضــــربــــات قـــلــــبي وتــــمــــنـــيتُ ان
التنـتهي هـذة اللـحظـات وان تدوم طويالً
ألنه كان هناك عقاب آخر ينتظرني. 

حـمـلت حـقـيـبتـي ووضعـتـهـا عـلى ظـهري
وعدت بادراجي إلى البيت. 

ـــاذا وفي طــــريق عـــودتي كــــنت افـــكـــر 
سأجيب امي عندما تسألني. 

هل أكذب?
ام اقول احلقيقة?

ظـلــلت قـلــقـة خـائــفـة وحــال وصـولي إلى
البـيت كانت امي الزالت غـارقة فـي اعمال
ـنزل كـعادتـهـا رحت اركض إلى الغـرفة ا

دون ان اتكلم معها. 

وبــعـــد فــتــرة قـــصــيــرة دخـــلت امي إلى
الغرفة وراحت تسألني: 

كيف كان يومك? 
هل استطعت فهم دروسك جيداً?

هــــززت راسي مــــوافـــــقه دون ان اجــــيب
بشيء. 

هل اسـتـلمـت ورقة امـتـحـان الريـاضـيات
اليوم? 

ــاذا حــيـــنــهـــا تـــلــعـــثـــمت ولم اعـــرف 
اجيبها. 

بـقـيت عـيـنـاها مـتـشـبـثـة بي رحت اقول
بخوف: 

ارجوكِ يا أمي التضربينني
ان غلـيظة الـطباع وهي تـكرهني ست ا
وتوبخني دائما وانا لم استطع ان احب

درسها او افهمه يوماً. 
لـــكــنـــهــا لـم جتب بــحـــرف بل اتـــســعت
حــدقــتي عـيــنــيـهــا وانــغـرســتـا بــقــلـبي

 . كالسك
شـعــرت بــاخلــطـر يــحــلق حـولـي رفـعت
يداي امام وجهي الحتـمي من ضرباتها

وانا احدق اليها بخوف شديد. 
حـدقت شـرارة من الـغـضب فـي عـيـنـيـها

وكــالــبـرق ركــضت نــحــوي وصــفــعـتــني
صـفـعـة هـزت جـسـدي وتالهـا الـصـفـعـة

االخرى. 
كـانت صـفــعـات ســاخـنـة وقــاسـيـة جنم

عنها طن قوي بأذني. 
زمـجرت غـاضـبة وامـسـكتـني من شـعري
االشـــقــر وضــربت راسي بــاحلــائط عــدة
ضــربــات حـــتى شــعــرت بــطـــقــطــقه في

جمجمة راسي. 
وغــــابت فـــــجــــأة عن مــــســــامـــــعي تــــلك
الــصــرخــات الــغــاضــبــة وكــأن غــمــامــة

سوداء حجبت عني الرؤيا. 
ســمـعت حـيـنـهــا انـفـاس جـدتي الالهـثـة
وهي تــصـــرخ وراحت تــســحـــبــتــني من
حتت يــدهــا واخـذتــني بــ احــضــانــهـا
وهي تـــردد كـــلـــمـــات سب وشـــتم بـــحق

امي. 
كـان كـل مـابي يـرجتـف من شـدة اخلـوف
والوجع دخـلنـا انا وجـدتي إلى غرفـتها

ت على سريرها.  و
ت لفترة طويلة دون ان أعي بشيء. 
اسـتـيـقـظت في الـصــبـاح الـبـاكـر بـيـنـمـا

 . كانوا اجلميع الزالوا نائم
كــان هـنـاك صــداع حـاد يـحــيط بـصـدغي

وشعري مبعثر من اثار ضربات امس.
أخــذت اضــغط عــلى راسي بــقــوة لــعـلي
اقـلل من حـدة تـلك االآلم وفـجـأة المـست
يدي بقعة كبيرة في منتصف راسي كان
ملمسها ناعم وخالي تماماً من الشعر. 
رجف قـــلـــبي فـــزعت من مـــكـــاني ورحت

رآة حينها اركض حتى وقفت امام ا
وظـلــلت مـنـتـصـبـة اصــابـني الـذهـول
دون حــراك لــدقــائق وفـي مــنــتــصف
ذهـــولي ســـمـــعت شـــهـــقـــة امي وهي

تردد: 
عزة العزاني هاي شنو? 

ركـض ابي عـــلـى أثـــر صـــيــــحـــتـــهـــا
واصــــطـف االثــــنـــان امــــامـي وهــــمـــا

مذهوالن من منظر راسي. 
حـ وصـولنـا الى الـدكـتـور اخملتص
وبـيـنـمـا يـتـفـحص تـلـك البـقـعـة حـتى
قال: ان ابنتكم مصابة بداء الثعلب. 
وهو مرض مـزمن من اسبـابه صدمة
نفسية حادة وخوف وقلق نفسي. 
ظل الدكتـور يتفحـصني حتى قال: كم

عمرك? 
أجبتهُ:عشرة اعوام. 

ضحك بإزدراء
 10عاماً? 

لـكــنـك الزلت صــغــيـرة جــدا مـن الـذي
ســــبب لكِ تــــلك الــــصـــدمـــة والــــقـــلق

طفلتي? 
حــيـنـهـا نـظـرت إلـى امي كـانت تـبـكي
بـحـرقـة وعنـدهـا هـبـطت دمـوعي على
خـدي وأحسـست بـغصـة حـشرت في

صدري. 
طلب مني الطبـيب ان انتظر قليالً في

اخلارج. 
وبعد دقائق طويـلة من األنتظار خرج
كل مـن امي وابي الــذي كـان غــاضــبـاً
ويـــهـــمس بــكـــلـــمــات خـــافـــته لم اكن
استـطع سمـاعهـا جيـداً لكـنني ادركت
حـينـها انه كـان يوبـخهـا ويقـول: الله
اليعطيك العافية شسويتي بالبنية. 
بـــــــــكـت امـي وهـي تـــــــــقــــــــــبـل راسي
احتضنتني بقوة رحت اقول لها: 
التبكي يا أمي ارجوكِ سامحيني. 
أعدك انني سأجنح كفى التبكي. 

فــاضت الـدمـوع فـي عـيـنــيـهـا وعـادت
للبكاء وهي حتتضنني بقوة اكبر. 
كـان شـعــورهـا بـالـنــدم يـتـفــاقم كـلـمـا
نـظــرت الي كــانت ســرعـان مــاتــبـكي
رجتفة وكأنها وتنظر إلى اصابعها ا

تقول: الله يكسر ايدي. 
بــعــد مـرور خــمــســة عــشــر عـامــاً من

عاناة ومن طبيب إلى آخر ا
ها انا الـيوم حصـلت على دكتورا في
الـريـاضـيـات اجلـبـريـة لـكنـني دفـعت
ثــمن جــهل ام وقــلــة وعي مــعــلــمـة 
الـلــذان كـانــا احــد اسـبــاب مـعــانـاتي

واوجاعي طوال سنوات حياتي.
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ال أَرتَضِيْ اإلِعمَامَ فِيْ شَرعِ الهَوى
 وَأَخُصُّ فَرداً مُولَعَاً يَتَعَشَّقُ

شَامِيَّة للرافِدَينِ تَبَلَّجَتْ 
عَرَبِيَّة مِنْ قَاسِيُونَ تُعَلقُ
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غِيْبِيْ  عَسَاكِ بِخَيْرٍ  أَيُّها الفَلَق (1) 
مِنْ وَجْنَةِ البَدْرِ مَجْزُوء وَمُنْفَلِقُ

زِنْزانَةُ الصَبْرِ مَأْزُوم بِهَا نَفَسِي
 وَالرُوحُ ثَكْلَىْ  وَجَوفُ الصَدرِ مُنْطَبِقُ

َوتُ خَمْرِيَ واجلُلَّاسُ أَضْرِحَة وا
 وَالزَادُ عُمْريْ  وَبَابُ النُورِ مُنْغَلِقُ

تِيْهِيْ بِغَيكِ مَا أَسدَى الغُرُورُ يَداً
قَد خَابَ ظَنُّكِ وَاستَشْرى بِكِ النَزَقُ

مَا كُنْتُ غَيْرِيَ مِمَّنْ بِالصُدُودِ عَنَا(2)
يَومَاً  وال بِجَحِيْمِ احلُب يَحتَرِقُ

ُسَافِرُ مَا رَدَّتْنيْ بَارِحَة (3) إِنيْ ا
بَيْنَ النِسَاءِ وَال سُدَّتْ بِيَ الطُرُقُ

مَا ذَلَّنِيْ البَحرُ أوَ أَثْنَتْنِيْ عَاصِفَة
 كَيْ تَركَبِيْهِ  وَال أَودَىْ بِيَ الغَرَقُ

عُودِيْ لِقَلْبِيَ وَانثَالِيْ بِأَورِدَتِيْ
 وَاسْتَدرِجِيْنِيْ بِثَغْرٍ مَسَّهُ الشَفَقُ

وَلْتَرسُمِيْنِيْ عَلَىْ نَهْدَيْكِ أُمْنِيَةً
 وَلْتُنْصِفِيْنِي إِذَا مَا هَزَّنِي الشَبَقُ

أَنْسَانِيْ بُعدُكِ شَوقاً هَائِالً بِدَمِيْ
 وَهَالَ قَلْبِي عَلَيْكِ الظَنُّ والقَلَقُ

هَالَاتُ طَيفِكِ أَقْمَار تُوَاعِدُنِيْ 
إِنْ هَلَّ وَجْهُكِ أَوْ أَضْنَانِيَ األَرَقُ

إِنْ كَانَ يُرضِي غُروراً فِيْكِ أَنْ تَجِدِيْ
سِحرُ القَصِيْدَةِ مِنْ عَيْنَيْكِ يَنْطَلِقُ

إِنيْ أَقُولُ وَصَوتُ الشِعرِ فِيْكِ يَد 
 طَوَّالَةُ النَجْمِ بِالعَلْيَاءِ تَنْعَتِقُ

أَلوَانُ عَيْنِكِ قَد تَاهَتْ بِهَا لُغَتِي
تِيْهَ الفَرَاشَةِ بِاألَنْوَارِ تَحتَرِقُ
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1- الفَلَقُ : الصُّبْحُ عنـدما ينشقُّ من ظلمة
اللَّيل

2- عنا : رضخ  خضع
3- بَارِحـة : بَرَحَ الـظبي والـطائـرُ : مرّ من
 الرائي إلى يـساره ( والـعرب تـتشائم

به )

فَتَّانَة واللَّاعِجَاتُ تَسَاؤُل
عَنْ طَائِرٍ بَيْنَ الضُلوعِ يُحَلقُ

حَلَبِيةُ األَنسابِ أَمْ حِمْصِيَّة
 أَمْ أَبْدَعَتْ إِذْ أَنْجَبَتْهَا جُلَّقُ

َصِيْرَ بِوَاعِدٍ مِنْ وَصلِهَا تُغْرِ ا
ُستَحِيْلُ بوَعِدِهَا يَتَشَدَّقُ  وا

وَيَخُصُّ شَخْصَهُ بِالنَوادهِ ثَغْرُهَا
ُطلَقُ  فَيَرُدُّ عَنْهُ وَيَسْتَجيْبُ ا

وَيَلُوذُ بِاألَعذَارِ إِرضَاءاً لَهَا
فَتُسَفهُ األَعذَارَ مِنْهُ وَيُخفِقُ

وَتُجِيْبُ إِثْمَهُ والبَيَانُ نِطَاقُها
َنطِقُ مَا يَقْتَضِيْهِ وَيَرتَضِيْهِ ا

إِنيْ بِأَفْواهِ الفُرَاتِ قَصِيْدَة
وَبِصَوْتِ دِجْلَةَ أَسْتَطِيْرُ وأَنْطِقُ

أوال.
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غرفتي.
سقف متهالك

 وأربــعــة أضالع أقــرب لألنــقــاض من
كونها جدران

لكة أحالمي  لكنها قصري و
ح أكون معك حـلم يقظـة ال يقطعه إال

سعال أبي مناديا:
من يحضر له كأس ماء?

أعود إليك ياطيفا يداعب خيالي
كحروف ديوان إقبال للسياب
وأغنية أسمر يا أسمراني. 

أسرح بعيدا ترى
كيف هي تقاسيم وجهك

أوسيم يا ترى ?! 
ال يـهم يـكـفـيـني مـنك حـلم وبـسـاط ريح

يحملني خارج حدود الوطن  
سأشتاق له أبدا

صـــوت صـــريـــر عـــربـــة اخلـــضـــار وأنت
تسحبهاخارج الدار 

ا. دعوات أمي خلفك بالرزق والعودة سا
تململ أخـوتي ح ينـاديهم صوتك الوقت

متأخر والدرس سيبدأ
سـفـرة اإلفـطـار زقـزقــة الـعـصـافـيـر قـرب

الزيتونة العجوز.
تنـورك يـا أمي مـا زال دافـئـا وأخـواني ما
زالوا يتكاسلون مـدع النوم ينتظرون أن
تـأتــ وتــقـبــلــيـنــهم وتــمـســدين شــعـورهم
ـياه يـتـقـافزون كـالـقـرود من يـصـل دورة ا


