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   تصلي ال ھي

  

   تصلي ال ھي

   بھا لینعم اال

  كافر كل

  

  ً  جدا مؤمنة

  االسرة بمليء

  والمخافر

  

   ال تقول ال ھي

  المطارحة اثناء

  تسافر إنھا
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   أشیاء ثالثة تحب

   الجنس

  والرقص

  والسكاكر

  

  النھدین غربیة

  ألقتھا

   یفتك والجوع

  بالعساكر

  

  حوصرت وكلما

  ردفاھا ظھر

   شجاعة بكل

  للمحاصر

  

  إستقلت لما

ً  أنشات   حلفا

  السریر مع

  

  نفسھا وقدمت
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  للضیف

  الحصیر بائعة

  

  اللیلة وقادت

  اقتدار بكل

  واألمیر ھي

  

  كانھا

  فضة ابریق

   ویرقد

  المثیر

  

  الشھوات بین

  الجمرات على

  السعیر فوق

  

  الصفات بین تألقت

  األحمر وھذا

   الغني

  الفقیر
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   یستدیر كالرمان

  وبالتوت

  یستجیر

  

  یختصرھا

  ً  عابرا

   وعبرة

  وعبارة

   ھذا وفوق

  عبیر

  

  ینمو

  البستان خارج

  الطریق وعلى

  الیسیر

  

  لؤلؤة كانھ

  محارة في

  ناسفة عبوة او



 ٢٠١٦ قف ھنا
 

7 

 

  التفجیر عند

  

   كانھ

  تغیب قد موظف

   علم دون

  المدیر

  

ً  یزداد   لمعانا

   كلما

  اآلھات ازدادت

  الزفیر وقل

  

  كرة الى ویتحول

  اللیمون من

   كلما

  الكبیر الن

  الصغیر وكبر

  

  ان یحاول

  الروح یخرج
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  الزفرات عبر

  الضمیر خالل ومن

  

  ویثابر

  نھم بكل

  امتصاص على

  الغدیر

  

   التي ھي

  التفاح على خرجت

   وقررت

  التحالف انشاء

  

  التي ھي

   االذن منحت

  اللوز بحریة

  مخالف لكل

  

  ادم حبیبة انھا

  حواء جسدھا في



 ٢٠١٦ قف ھنا
 

9 

 

  وداخلھا

  االعداء من جیش

  

  الموت ثمرة انھا

  تسقط حین

  االحضان في

  كاالحیاء

  

  جاء من

  بالزیتون

  والعنب

  والماء

  

  ارتوى من

  الریح من

  حینما

  االشیاء كانت

  

  الفصل معلمة

  الرحمة تعرف ال
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   درس في

  االمالء

  

  اللیل عشیقة

  ابدا التنام

  عاریة اال

  االعضاء

  

  باء الف

  تاء

  ثاء

  

  باء الف

  المطاع الملك انا

  السوداء الجاریة وھي

  

  

  حكایة نھدھا في

  الحلمات وفي

  روایات
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  مات من

  القصة في

   تلقى ومن

  اللعنات

  

  فیھا ما كل

  السكر من مخوق

  دجلة االیمن نھدھا في

   االیسر وفي

  الفرات

  

   تعلمت

  - انتھت لما - عددا

  االغنیات من

  

  الخاسرة البطلة انھا

  مسلسل في

  الشھقات
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  اریدھا كم

  بھا تاتي ال وكم

  الحیاة

  

  شفاھھا فوق

  ٍ  عصفور الف

  الحسرات من

  

------- *  

  مشیة یقلد

  البطریق

  

  ویرسم

  المركب لوحة

  بغیر

  الغریق

  

  ینادي

  الشارع في

  الممر في
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  الطریق في

  

  اجیب ال وانا

  اخشى الني

  الصدیق على

  

  االن علیھ اعلو

   والقمھ

  الدقیق

  

   ماھذا یا�

  االلم

  الحریق ماھذا

  

  كثیر ھذا

  كثیر ھذا

  كثیر ھذا

  

  الغالم أیھا یا

  كثیر ھذا
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  للبیت معك خذھا

  ینطلق فھناك

  الخبیر
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   ھنا قفْ 

  

   ھنا قفْ 

   أطاللھ في والشعر

    یقف

   إال الموت بعد لیس

  الجیفُ  ھذه

  

   حب فوق

  وأغنیة أزھاراً  كان

  ً  أقمارا كان

  ینتصفُ  ماللیل إذا

  

   ھنا قف

  ٌ  مكسور فالقلب

  وتؤلمھ

   آه كل

  یحترفُ  الجرح فیھا كان
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   حب على قف

  وأجوبة كأسئلة

  بالحب موقف

  یعترفُ  للمحبوب

  

   معا نأتي كلنا

   نتجھ حینما لكننا

   فرادى نذھب

  نختلفُ  حین

  

   الندري نحن

   ولكننا نعلم وال

   هللا وجدنا قد

  ینصرفُ  األسواق في

  

   عریق شعب إننا

  ساستھ قال

   عراقتھ جاءت كیفما

  الشرفُ  لھ
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  معي ترى ھل

   الناس داھم كیف

  الخرفُ  ذلك

  

  ٍ  بقر في الناس أن كیف

  وعابدة

   عجل ألف

  وتغترفُ 

  

  ..لدفتري الولوج إال أمامي أجد ال

  ..ً  عذرا انھ أرى وال

  األسفُ  بھ

  

  .. أرى ال أنني كما

  ..ً  مستقیما النقطتین بین

  ..ً  أوال وال

  ..ً  آخرا وال

  .. - رأیي في - ھناك ولیس
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  ُ  منتصف

  

  

  .. إیمان أنا

  .. الركعات إستعمل

  .. مولد إنشاء سبیل في

  ُ  السلف ألولئك

  

  .. الحب بھذا..  وأنا

  آخراألنفاس حتى..  عاشق

  .. ومغرم

  ٍ  حدود وأبعد..  آلخرمدى

  وكلفُ 
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  الباني ایھا یا

  

   الھواء في عروشا الباني ایھا یا

  الفضاء كیف بل الشمس وراء ماذا

  

  السنة كل في الناس نفس والناس

  الھراء حال الىٍ  حال من وانت

  

  مكة لك وال عندك كعبة ال

  سواء عندك واالحذیة نبینا

  

    

  سیدي یا الرائحة كریھ انفك

  الغنیاء جئتنا ما اذا انا

  

  رغبتك عن اصبعك من كلمتنا

  العشاء فینا خادمك یصلي ان في
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  العال نحو سیرنا في اخرتنا

  للفناء عالنا من ھبطنا ھاقد

  

   الغیتنا االمكنة في جمدتنا

  الغباء نحو فھمنا من اخرجتنا

  

  لنا حاجات هللا سالنا لما

  الدعاء انت حاجاتنا لنا قالت

  

  بیننا بقائك من العجب اني

  الشھداء ھذي بینٌ  حي وانت

  

  لنا قل بربك ماذا من انت ما

   الكبریاء بسر اخبرنا ارجوك

  

  الھواء في عروشا الباني ایھا یا

  السماء فوق وارتفع علیھا اجلس
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  الشعر انزل الذي بسم

  

  الشعر انزل الذي بسم

  

)١(  

  لكم أغنیھا ھل

  لكم أغنیھا ھل

  ویلكم

  ویلكم

  أغنیھا ھل

  ا ه ي ن غ أ ل ه

  

)٢(  

  إمامكم أنا

  أمامكم وأنتم

  لھما أخیر ال..  خیاران
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   أنكم

   أو

  أنكم

  

)٣(  

  .. كتبكم

  ..أقالمكم

  .. حراككم

  وأمرائكم..  شرطكم

  وأحكامكم

  

)٤(  

  ؟ لماذا

  أقدامكم..  تتحرك ال

  ؟ ماذا

  .. أخبروني با�

  ورائكم
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١٢  

  

  

-١-  

  بالماء الثمار وضاقت البستان ضج

  الفتیل قبیل شمس كانت

  الشاعر حلق في الشفق وكان

  أغنیة..  أغنیة

ً .. ً  حتفا    حتفا

  ً  شیئا عنھم یعلمون ال

  ھم من یدرون وال

  ٍ  جنان شفا على

  زرقٍ  حوریات فوق

  قدمي من اتساقط

  إبریل یشق الذي بالربیع وألھو

  أترمد ثم أحترق

  أدخنة بال

  وأترمد
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-٢-  

  أرى ال

   أرى ال

  الكبرى الغیبة بدأت ھاقد

   أنفھ یخرج

  االودیة في الزعفران رائحة وأشم

  أسمع ال

  أسمع ال

  الصغرى بدأت

   بالمیراث تطالب

  خوذة رأسھ على وفرعون

  "طالب أبي بن على"

  "طالب أبي بن على"

  !! المسجد فيً  جاثما

   یقولون

  "الكافر ایھا المصحف أخرج"

  

-٣-  

  "العالمین رب الحمدهللا"

  ویرقات زعانف تتقیأ
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  "الفلق برب اعوذ قل"

  الكالم حد یجلدونھا

  "الناس برب اعوذ قل"

  الجغرافیا كتاب في تتعرى

  "أحد هللا ھو قل"

  اطفالھا رؤوس تتسول..  مطلقة

  "الكافرون ایھا یا قل"

  الجمیع الصمت ویعم

  اللعینة؟؟ ھذه تقصد من

  "خسر لفي االنسان ان والعصر"

  شعر لفي االنسان ان والشعر

  

-٤-  

  العاصمة في تدلت

  زھرة ألف سبعین..  أزھرت

  االكسجین في غاصت

  .. هللا من خرجت

  آه.. ً  آھا.. ً  آھا

  ھنا شداد بن عنترة وقف

  البخت أسنمة تبخترت وھناك
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  .. بكت

  .. وبكت بكت ثم

  .. أقدر أعد لم

  أكثر اتكلم أن

  .. البحر ساقلب لھذا

  

-٥-  

  .. حبیبة تزوج

  .. بالھاء ال بالتاء

  الحب أعمدة االسّرة وبنت

  ھناك جلبابھا الغیمة ألقت

   كـُثیبھ.. ً  یوما الراعي یعرف لو

  .. والغریبة

  مصیبة..  مصیبة االضلع في

  " محلھا الدیار  عفت"  إذا

  )١("  تأبد بمنى فمقامھا" 

  ولجامھا سرجھا

  .. الحارق أیھا یا

   أصحاب من الجن لبقیة أما

  .. البئر لھذا أو
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  سراري من

  

-٦-  

   للقدس الثریا تھتف

   للفجر ویؤذن

  .. حولھ نصر وال

  الدین خراب یخدم..  داوود

  !! التلفزیون في االخیر یظھر

  سوداء عمامة علیھ

  ! موسى صولجان بیده

  .. االعداء عن ویتحدث

  .. عیناه تسقط بینما

  ! المترھل بطنھ على

  .. السفراء حیث

  .. والوزراء

  االمراء من..  قومھ وخاصة

  " فیھ  ریب ال" ً  وطبعا

  !!! العلماء

  ؟ العمالء قلت ھل

  ال ال ال
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  ! العمالء اقل لم

  

-٧-  

  المشرق الى المشرق من سافرت

  المشرق الى وعدت

  عام االف خمسة منذ أغادرني لم

   عني شیئا أذكر ال..  نسیتني

  .. أنا بینما وأنا..  كنتني

  الرحب ذلك إلى أخذتني

  اآلسر الفسیح

  وأمطرتني

  إنني..  أنني..  إنني

  ُ  لیل جاء كلما

   إنني

  

-٨-  

  واحدة..  النور عالم في رأیتھا

  رأیتھا كأنھا..  ھي كأنھا

  لكنھا..  لكنھا..  إنھا

   إنسھا اإلنس
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   جنھاً  أیضا والجن

    یحملنّھا

    یحملنّھا

  العرش غزالن

  یحاولنھا والمالئكة

  الفنَ  لیس.. َ  لیس الفن

  والھذا ھذا وال ھذا

  وحده ھو الفن

   فنّھا

  

-٩-  

   )٢(" بعدك فالشمس تتغیبي ال بلقیس"

  لھا وجود ال

  .. أبدأني أین من

  .. أكونني كیف

  ..مني أنتھي وكیف

  .. بي أذھب أین وإلى

  ؟ یصاحبني ومن

  معي؟ أحد ھناك وھل

  لیتني لمْ ..  یالیتني



 ٢٠١٦ قف ھنا
 

30 

 

   اآلن أنا ھا

   اآلن أنا ھا

  أعرفني ال

  ؟ أنتم ھل

  تعرفونني؟

  

-١٠-  

  

  سدوفھ عن السنا نم بھ ولیل"

  )٣("  تطوي بما فنمت

  البصائر الیھ

  الجدار یخترق

  .. األفاعي فحیح

  .. المقدسة الكتب وتخرج

  بالشرار تقطر

  النار..  النار

  .. النار

  .. الشیطان یعظھم

  االحجار با� فتؤمن

   بعضھم یسمعون
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  الركوع في ویتساببون

  السجود وفي

  یتالعنون

  االخیار اولئك

  

-١١-  

  

  -الزھراء- بأنك أعترف

   قلت ان  أخفي وال

  .. بالعبادة زاخرة انك

  الدعاء وارفة حدیقة من فیك وكم

  - بلقیس - بأنك وأعترف

  إفریقیا في الجلك الحیاة ابعث ألم

   زھور ثالثة لك ارسل وألم

  ؟ اعوام عشرة قبل

   لك اعترف

  لك اعترف

  - كافرة- من فیك وكم

  الكالم صدقتك ان

   لك قلت لما علیك وكذبت
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  بك یلیق ال انھ ان

  !! الخیالء

  

-١٢-  

  ..  ناري أوقدت

  .. حماري وداخلي

  .. البراري تنادیھ

  وإختیاري

  إختیاري

  !! ماذا ھل كیف من كم عمّ 

  عمّ 

  عمّ 

  .. تسبحون حینما

  .. الجنون من تخرجون

  الجنون الى

  المؤمنون ایھا یا

  المؤمنون ایھا یا
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 من قصیدة عفت الدیار للبید بن ربیعة العامري )١(

 من قصیدة بلقیس لنزار قباني  )٢(

  من قصیدة ولیل بھ نم السنا لدمحم مھدي الجواھري )٣(
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  الفھرس 

  

  ٣______________________________ ھي ال تصلي 

    ١٥________________________________  قف ھنا 

  ١٩______________________________ یا أیھا الباني 

   ٢١________________________   الشعر انزل الذي بسم

٢٣_________________________________     ١٢   

  

 


