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احـتـفاءا بـالـفـكـر وما يـكـتـبه اعالم الـعـراق تقـيم الـلـجـنة
الثقافية بنادي العلويـة مساء يوم االحد احتفالية لتوقيع
كــتـاب جــديـد لــلــسـيــد حـســ هــادي الـصــدر بـعــنـوان
(العـراق اجلـديد  –رؤيـة من الداخل). ويـقـدم لالحتـفـاليـة التي
دعت الهيئة االدارية لـلنادي اعضاءها جمـيعا للحضور صادق
اجلمل. وكان الـصدر قد وقع قبل ايام كـتابا اخر في احـتفالية
اثلة اقيمت في بغداد فيما اقام له نادي لصيد العراقي قبل
بــضع سـنـوات احـتـفـالــيـة وقع خاللـهـا عـددا مـن كـتـبه وسط حـضـور

حاشد.

رسالة بغداد
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سالمـة النـاس الـذين يعـارضون أفـكاره"
راقب أنوار و هو يبرم جوانب شاربه ا
عـرفة أسـرار حضورهم صار مـتشـبت 
ــتـــأخــر من الــلــيل و فـي هــذا الــوقت ا
ــمـيـز و بــكـثــرة عـددهم و بــلـبــاسـهم ا
سـواد لـونه و وضـع القـفـازات أليـديـهم
كـأنــهم في مـراســيم اجلـنـازة عــيـنـاه ال
تفـارق الـشاشـة يـكـتب جمـيع تـفـاصيل
الـلقاء:  الـسيـدة استعـملت لـغة سلـيمة
و كلـمات سهلـة وقصيـرة و هي جالسة
مـرتـفعـة الرأس و كـتفـ مـستـقيـم و
ـرأة تـتـسم تـبـسـمـهـا بـشـكل مـسـتـمـر ا
بـالــثـقــة في الـنــفس بـحــضـور الــزعـيم.
بـيـنـمـا الـزعيم يـسـتـمع إلـيـهـا اسـتـخدم
غمزة الع إلرسال رسالة للرجل الكبير
دون أن تــدرك اجلـــمــاعــة احلــركــة وهي
تصغي باهـتمام للسـيدة  و ركز الزعيم
نـظــره عـلى الـكـيـكــة الـهـشـة  حـيث بـدأ
بقـطعها بسـكينة مـسّننة تـشبه السك
اخلاصّة باخلبز حيث صار يقطعها من
خالل حتــريك الــســـكــ ذهــابــاً وإيــابــاً
ـنــشـار" بــاجتـاه الــداخل واخلــارج "كــا
وحـرص على عـدم الضغـط الشديـد على
الـكيـكـة حتى ال تـتـفتت نـاول كل و احد
قطـعـة مـنـهـا و كأس من عـصـيـر الـرمان
األحــمــر. مــا زال أنــوار يـــســطــر كل مــا
ـسن : ال يـجــول داخل الــقـاعــة الــرجل ا
تــفــارق عـيــونه الــزعــيم أثــنــاء تــقــطـيع
الـكـيكـة و بـعد غـمزة الـزعـيم حرك رأسه
الى األمـام دلـيل الـتصـديق و الـقـبول و
ا أعطاه العصـير األحمر قال له الزعيم
" اشرب عـصيـر الرمـان فهـو سيرجع لك
حـيـويـتك و تـعـود لك بـشـرتك احلـمـراء
إيـاك أن تـسـكـبه فـهـو مـثل الـدم ال تـزيل
ـسن " حـاضـر أثـاره بـسـهـولــة" أجـابه ا
سـيـدي الـرسـالــة مـفـهـومـة و كالمك قـد
وصل و سـنـكون عـنـد حسن ظـنك" بـعد
ـنـاقشـة دلهم الـزعيم نـهايـة احلوار و ا
ـــــراحــــيض و عــــلـى غــــرف الـــــنــــوم وا
احلـمــامـات فـودعــهم راجـيـا لــهم نـومـا
مـريـحـا. سـاد الـصـمت في الـفـيال و نـام
اجلــمــيـع بــيــنــمــا أنـــوار الحظ جــمــيع
راقبة أن الصور تدل على أن كاميرات ا
الكل يغط في سـبات عميق فـقام بجولة
أخـيــرة لـلـحـراسـة بـعــدهـا أغـلق جـمـيع
ــنـافـذ و األبــواب ثم أطـلق ربـاط كالب ا
ـــراقـــبـــة احلـــراســـة لـــتـــســـاعـــده في ا
فاسـتسلـم بدوره للـنوم . مع بزوغ أولى
خـيـوط شــمس الـصـبــاح  دبت احلـركـة
في الشارع و تزايـد الصخب و ضجيج
ارة و السيـارات و تصاعدت أصوات ا
مـنـبــهـات الـسـيــارات صـار نـبـاح كالب
ـراقـبة ـحـادة مـقر ا احلراسـة تـتـقوى 
حـيث مـازال أنـوار يـنـام أصـرت الكالب
ــــزيـــد من الـــنــــبح إليـــقـــاظ احلـــارس ا
وحينئذ سيتناولون وجبة اإلفطار وهي
مــزيج مـن أطــراف الــدجــاج و الــعــظـام
اسـتـيـقظ أنـوار مـذعـورا مـفـزوعـا بـفـعل
قـوة الــنـبـاح ظــانـا أن هـنــاك مـشـكل في
الــفــيال أول مـا فــعــله هـو الــلــجـوء إلى
ــراقـبــة ولم يـهــدأ له الـبـال كــامـيـرات ا
حــتى تـــيــقن مـن الــهــدوء واإلســـتــقــرار

عــلـى أصــوات مــواء الــقــطط و نــبــاح
الـكالب يـحـتـسي أنـوار كـأس الـقـهوة
قـوي الـبـنـية رجل فـي عقـده اخلـامس 
ذو شارب كثيف يفتل طرفيه الطويل
بـأصـابـعـه كـلـمـا غـزت أسـئـلـة صـعـبـة
احلـلـول مـخـيـلـته جـالس علـى كرسي
عــنــد بـــوابــة فِــيـــلّــا فــاخـــرة عــيــنــاه
جاحظتـان تتسمـا باحلدة و الصالبة
ـتـاز شـخـصــيـة واثــقـة من نـفــسـهــا 
بــحــدسـه و حـاســتـه الــسـادســة فــكل
حــركــة و نــظــرة يــعــلم كــنــهــهــا وهــو
ــــتـــــخـــــصص في عـــــلم احلـــــركــــات ا
ــاءات  اجلــســديــة من إيــحــاءات وإ
اليراع اليـفارق يده به يـسجل و يوثق
الــشـارع ـر أمــامه من أحـداث كــلـمــا 
ـقــابل لـلــبـوابـة مــظـلم حتت أضـواء ا
فــــارغ إال من رجل يــــكـــنس خـــافــــتـــة 
حـــواشي األرصـــفـــة يــــبـــدو من خالل
هنـدامه أنه من رجال الـنظافـة أشباح
و ظالل حــيـوانـات تــتـحـرك من بــعـيـد
تـسـمـع أصـواتـهـا اخملـتــلـطـة. حـوالي
مــنـتــصف الـلــيل و قــد سـاد الــسـكـون
احلي األرستقـراطي و شلت احلركة و
و عــلى بــعــد خـطــوات من الــكل نــيــام
حارس الـفِـيـلّا تـوقـفت سـيارة ربـاعـية
الدفع لونها أسود فاخرة تتألأل حتت
مصـابـيح الـشارع بـعـد كـبحـهـا ببطء
أطفأ الـسائق جميع أضـوائها و نزلت
منها سـيدة البسة معـطفا أسود اللون
طويال يـغـطي جـسـدهـا واضعـة قـبـعة
على رأسها تسير بطريقة بطيئة دون
طـاطي اليصدر صخب حـيث احلذاء ا
مـنه أي صـوت وصـلت أمـام احلـارس
فتقدمت إلستفساره و هي تفرك يديها
بـطريـقـة مـتتـالـيـة و سريـعـة : " مـساء
اخلــيـر يــا ســيــدي عــنــدنــا مـوعــد مع
الـزعـيم فـنحن من أصـدقـاء العـائـلة و
قـد أتــيـنـا من مـنـطــقـة بـعـيـدة أخـبـره
ا مـا زال سهران ينتظرنا بقدومنا ر
حـيث أنـنــا اتـصــلـنـا به هــاتـفــيـا قـبل
ـا وصـلـنـا إلى سـاحـة الـنـصر سـاعـة 
كن تـتصل به وقل له ـدينـة  وسط ا
نـحن من مـطـبعـة الـنـشـر و سـيـفـهمك"
بـعـد نهـايـتهـا من الـكالم تـراجعت إلى
الـوراء ثالث خـطـوات و وقفت تـنـتـظر
جــوابه أنــوار و هـو الــعــالم بــأسـرار
احلــركـات اجلـسـديــة والـنـفــسـيـة لـكل
واحد فقد الحظ منذ الـبداية حركاتها

الـثقـيـلـة و فرك يـديـهـا و تأخـرهـا بـعد
تــقـد نـفـســهـا و كـلــهـا عالمـات تـدل
عــلى الــكــذب و اإلرتــبـاك فــقــال لــهـا "
ـكن لك الرجوع إلى حتيـاتي سيدتي 
الــســيــارة و إخــبـــار أصــدقــائك أنــني
سأخـبر الـزعيم بحـلولكم هـنا فبـمجرد
أن يـرخص لــكم بـالــدخـول إلى الــفـيال
ســأنــاديــكـم بــإشــارة ضــوئــيــة قــصــد
كن لك سـيدتي الـولوج عـند الـزعـيم 
ـــغــادرة و اإللـــتـــحــاق بـــأصـــدقــائك ا
تفضلي" بعد مـغادرتها تناول يراعه و
فـــــتـح ســـــجــــلـه فـــــشـــــرع في تـــــدوين
مالحـظـاته إمـرأة مـرتـبـكـة قـصـيـرة 
كذابة مترددة مـبهمة خائفة... وضع
قلمه في جـيبه و غلق الـسجل فاتصل
تـبثة راقـبة ا بـالزعيم عـبر كامـيرات ا
في جــمـيـع األرجـاء لــيـخــبـره بــالـزوار
اجلـــدد فـــأذن له بـــتــركـــهم لـــلـــدخــول
بـسرعـة و بـدون طرح األسـئلـة أو أخذ
بطاقات تبوث هـويتهم كما هي العادة
ـتـبـعـة عـلى جـمـيع الـقـادمـ لـزيـارة ا
فضل عـنده حتى صار الزعيم اإلسـم ا
طـاغيا و كـثير اإلسـتعـمال فنـسي لقبه
احلــقـيــقي. انــصـاع احلــارس لألوامـر
العـليا إشـارة ضوئيـة للضـيوف فتح
أبـــواب الــفـــيال إنـــطــلـــقت الــســـيــارة
الرباعية بـسرعة و دخلت إلى الداخل
ثم أغلق األبواب معـلنا لهم أن الزعيم
في انـتظـارهم فى أقـصى الطـريق على
. أنـوار ال يـغـفل أي شيء يدون الـيـم
كل الــتــفــاصـيل الــدقــيــقـة  فــبــمــجـرد
دخولهم هـرع و سار مسـرعا إلى غرفة
راقبـة على شاشة الـبث ركز نظراته ا
احلـادة علـى السـيارة و هـو يـرصد كل
حـــركـــات و نـــظــــرات الـــزائـــرين و هم
يـهـبـطـون مـتـجـهـ نـحـو الزعـيـم بدأ

يدون مالحظاته :
الزائر األول : رجـل طويل مرتـديا بدلة
ريـاضيـة و وشـاح أسود مـلفـوف حول
رقـبـته يــنـظــر بـعـيــدا بـشـكل مــتـكـرر
يــرمش بـســرعـة وحــجم بـؤبــؤ الـعـ
واسع نـظــراته تــدل عـلى انــزعـاجه و

خوفه الشديد بذلك يخفي مشاعره.
الـزائر الـثانـي : رجل ذو حليـة بيـضاء
خفيفة تكسو ذقنه يتكيء على عكازه
مرتديا سترة كاكية مرقعة يعض على
شفتيه برهة ثم بعد ذلك يخفضها إلى
األســفل مـا يــعـني أنه غــيـر مــرتـاح و

قلق و مؤشر على احلزن و الغضب.
الـزعــيم: اســتــقـبـل ضـيــوفه مــنــتـصب
الـقامـة مـرفـوع الـهـامة بـخـطى ثـابـتة
ــــا يـــدل عـــلى قـــوة أثـــنـــاء ســـيـــره 
شـخــصـيـته و عـظـمـتــهـا مع الـثـقـة في
ا جعل الكل ينجذبون نحوه النفس 
. اســـتـــقــبـــلـــهم الـــزعـــيم بـــحـــفــاوة و
بـإبـتــسـامـة عـريـضـة لـيـضـفي عـلـيـهم
بــوادر االرتــيــاح و إزالـة آثــار الــســفـر
ـــتــــعـب عـــلـى وجـــوهــــهم الــــطـــويـل ا
احلــزيــنــة أذن لــهـم بــاجلــلــوس حـول
ـعدة سـابـقـا للـعـشـاء حيث الطـاولـة ا
ــأكـوالت و جتـد كل أشــكــال و أنـواع ا
ـشـروبـات و احلـلويـات. بـفـعل عـمـله ا
األمـني و احملافـظـة على حـياة الـزعيم
احلـارس أنوار مـا برح يـركـز و يتـمعن
في كل مـا يــدور في مــحـيط الــفـيال من
الداخل و اخلـارج مستعـينا بـكاميرات
راقبـة واضعا السمـاعات على أذنيه ا
ـــلك كـالب احلـــراســة مـن فـــصـــيـــلــة
دوبــرمـــان كــمـــا يــخـــزن حتت حــزامه
مــســدسـا يــدويـا ســهل اإلســتـعــمـال و
ســريـع الــتــصــويب لــبـــســاطــته. بــعــد
نـهـايـتـهم من األكل و تـنـاول الـطـعام و
شروبات و بـعد اإلستراحة احتسـاء ا
و استـرجـاع األنـفـاس  تنـاول الـكـلـمة
الــزعــيم مــوجــهــا األمــر لــلــجــمــاعــة و
خصوصا للرجل ذو الـلحية البيضاء "
لــقـد اتـصــلـتم بي و أعــلـمـتــمـوني بـأن
األســتـــاذ اجلــامــعـي قــد طــبـع عــنــدكم
مــطـــبــوعـــات دعــوات الــزواج فـــلــذلك
اتـصلت به فـسـيحـضر غـدا لإلستـعداد
ـراسم الـزفـاف من و ثـائق و مـصارف
الـعــرس و مــقــتــنـيــات اإلحــتــفـاالت و
ضــبط كل مــواعــد احلــضــور و شــراء

مون احلفالت" الهدايا و اإلتصال 
أجابه بـكل دقة و قـال له : " سيـدي لقد
كـتــبـنـا فـوق الـبــطـاقـات عـبـارات: هـذه
ـيزة جـدا بـالنـسبـة لـنا لـهذا اللـيـلة 

ميزين أيضا" دعونا األشخاص ا
ـراقب أنـوار يـسلك كـمـا هي الـعـادة فـا
نهجية في التدوين حيث يكتب نفس ا
ـدونة فـقد اجلـزئـيات عـلى صـفحـات ا
ــسن يـشـكـل بـابـهـام الحظ أن الـرجل ا
ـا يدل وسبـابـة يـديه االثنـ مـثـلثـا 
أنه يحاول من خالل هـذه احلركة خلق
ـــواقف بــعـض الـــهــدوء خـــاصـــة في ا
الصعبة. تناولت الـسيدة الكلمة و كما
يالحظ من سـالســـة تــدخـــلـــهـــا و دقــة
مـفـاهـيــمـهـا أنـهـا أديـبـة أو شـاعـرة : "
ســيــدي إن األســتــاذ اجلــامـعـي يـكــتب
يـزة و كسب قراء كـثيرين مواضـيع 
و تــزايـدت مـبــيـعـاتـه بـشـكل مــلـحـوظ
حـيـث يـتــطـرق في جـل مـواضــيـعه عن
حـــــــــقـــــــــوق اإلنــــــــــســـــــــان عـن أسس
ــثـالــيـة و الــنـمـودج ــوقـراطــيـة ا الـد
الـصحـيح و نـبد كل أصـنـاف التـطرف
الـــديـــني أو الـــعـــرقي أو الـــلـــغــوي أو
ت اجلــنـسي بــذلك ازدادت ثـروته و 
أســهــمـه في الــبــورصــة و تــصــاعـدت
عالقته الديبلوماسية و صار مشهورا
عـــلـى نـــطـــاق واسع وأصــــبح يـــهـــدد

نطقة بعد ذلك ربط الكالب في يسود ا
مــحـــلــهم و نــاولــهـم طــعــام الــصــبــاح.
الـــثـــامــنـــة صـــبـــاحــا بـــدأ الـــضـــيــوف
يـستـيـقـظون تـبـاعا بـيـنـما الـزعـيم هو
الـسبـاق حـيث أعـد لـهم وجـبـة الـفـطور
الــلـذيــذة الــزعـيـم رجل نـشــيط و ذكي
مكافح و جاد في أقواله ال يتراجع ابدا
فـي أوامــره لــذلـك نــادى عــلـى الــشــيخ
لـيـحـمل مــعه وجـبـة الـفـطـور إلى قـاعـة
األكل فـاسـتغل الـفـرصة لـيـذكره بـقدوم
األستاذ اجلامـعي هذا الصبـاح حينها
ــطــبخ و قــال لـه : " الــكــيــكــة في درج ا
ـســ فــوق الـفــرن اقــطـعه الـســكــ ا
بــرفق من غــيــر أن تــتــرك الــفـتــاة عــلى
األرض " أجـــابـه الـــشـــيـخ : " مـــفـــهـــوم
سـيـدي فـقــطع الـكـيــكـة مـهـمــتي فـأتـقن
جــيـــدا الــقـــطع بــدون تـــرك اآلثــار كن

مطمئنا و مرتاحا "
فــابــتـــســمـــا ســويـــا ثم دخال لـــتــنــاول

الفطور.
عــنـــد الــبــوابـــة حــضــر رجـل مــتــوسط
أبيض البـشرة ذو حلية خفيفة القامة
و نـظــارات طــبـيــة تــبـدو عــلــيه عالمـة
الـسـعـادة مع سـيـدة يـبـدو عـلـيـهـا أنـها
حيث تضع خا اخلطوبة في خطيبته
أصــبــعـهــا تـقــدم نــحـو احلــارس أنـوار
فاستفسره عن الزعيم : " السالم عليكم
سيـدي عندي مـوعد مع الـزعيم اتصل
به بـخـصـوص مــوضـوع الـزفـاف فـهـو
سـيـلـبي لـي جـمـيع طـلـبـات االسـتـعـداد
لـــلــعـــرس قل له انـي وصــلت أنـــا هــو
األسـتــاذ اجلـامـعـي وهـذه خـطــيـبـتي "
"تــفــضل سـيــدي أنت و خــطــيـبــتك إلى
سيـارتكم سأنـاديك بعد اإلسـتشارة مع
الــزعــيم فـال تــنــسى ســـيــدي أن تــركن
ـنـوع سـيـارتك خـلف الــفـيال ألن هـنـا 

الــوقـوف." نــادى الـزعــيم من كـامــيـرات
ــراقـــبــة لــيـــخــبـــره بــقـــدوم األســتــاذ ا
اجلــامـعـي مع خــطــيــبــته و هــو يــريـد
مقابلته في شأن موضوع الزفاف و قد
ركن سيـارته عند الـباب اخللفـي للفيال.
فـقــال له الـزعـيـم " حـاضـر سـأســتـقـبـله
بنفـسي من الباب اخلـلفي أما أنت فقم
ـهـمة احلـراسة جـيـدا و ال تتـرك أحدا
يقـتـرب للـفـيال مهـمـا كان مـنصـبه عـند
االنتـهاء من مـراسيم الـزفاف سـأخبرك
في احل " أول شيء قام به أنـوار بعد
صدور أوامر الزعيم هو إغالق األبواب
بــإحــكـــام و الــتــركــيــز عــلى كــامــيــرات
ـراقبـة أخذ قـلمه لـيدون مـا يراه عـند ا
الـبـوابـة اخلـلـفـيـة : األسـتـاذ اجلـامـعي
ـا يــدل عـلى ســعـادته يـســيـر بــخـفــة 
الـعارمـة خطـيبـته جالـسة في الـسيارة
تـسـتمع ألغـنـية عـزيزة جالل مـسـتنـياك
وسيقى حيث رفعـت من صوت جهـاز ا
من هـاتف خـطـيـبـهـا و زجـاج الـسـيـارة
ــراقــبـة مــجــهـزة مــفـتــوح كــامــيـرات ا
كن بـأحدث الـتقـنيـات احلديـثة حـيث 
ســـمـــاع كـل األصـــوات حـــتى حـــركـــات
النمل الزعيم استـقبله بنفسه و عرض
عــلــيه اجلــلـــوس مع الــضــيــوف و هــو
يـعـرفهم جـيـدا. دخل األستـاذ اجلـامعي
إلى قــاعــة األكل فـحــيــاهم جـمــيــعـا ثم
تـنـاول رفقـتـهم الـفـطـور مع آخـر قـطـعة
الـكـيــكـة فـتـسـلم بـطـاقـات الـزفـاف فـقـد
أعجـبته كثـيرا لتـوضيبهـا و تصمـيمها
احملكم ثم بعد ذلك تـناقش عن مراسيم
الـزواج و كـان اإلنـسجـام و الـوفـاق هو
السـائـد غـادر الـزعيم الـقـاعـة و تـركهم
لوحدهم فذهـب فقطع التيـار الكهربائي
على الفيال بكاملها.  على نور الشمس
الـضيـوف صـاروا ينـاقشـون أخر كـتاب

ــشـاكل لــعـدم الــقـدرة عــلى طــبـعه و ا
الــــتي تــــواجـــهـــهـم في نــــشـــره و من
واضيع ستحيل طـبعه ألنه يتطرق  ا
جـريـئــة يـصــعب قـبـولــهـا جــهـويـا أو
حـتى دولـيا فـتـعـاركـوا و تـخـاصـموا
حـــتى أغـــمـي عـــلى األســـتـــاذ و مـــات
بـســكـتـة قـلـبـيــة وضـعـوه بـرفق عـلى
الــطــاولــة و بـدأوا يــقــطــعــونه أجـزاء
نـشار ثم جـمعوا صـغيرة بـواسطـة ا
األطـراف في أكـياس سـوداء و نـظـفوا
ـكـان.  بـعد قـلـيل دخل الـزعـيم و هو ا
يـدخن الــسـيــجـارة و مالمح الــدهـشـة
على وجهه حيث الحظ غياب األستاذ
بـــ احلـــضـــور كـــمـــا الحـظ نـــظـــافــة
الــطــاولــة و خــلـــوهــا من الــســكــ و
الغطاء الذي كان يكسوها حينئذ آمر
ـغــادرة فـحـمـلـوا الـشـيـخ و الـزوار بـا

أكياسهم و اجتهوا نحو السيارة. 
رجع إلى داخل الـفــيال فـأعــاد اشـعـال
الـكــهــربــاء فـنــادى عــلى أنــوار لــفـتح
الــبـاب لـلـضــيـوف لـلــمـغـادرة. غـادرت
السـيـارة الـفـيال بـسرعـة جـنـونـية ثم
ذهب أنـوار لـتسـليم شـريط الـتسـجيل
دون على السجل و التقرير الكتابي ا
حـيث فـيه جـميـع التـفـاصـيل الـدقـيـقة
طـيلـة أربعـة وعشـرين ساعـة األخيرة.
ـجرد أن تـسلم الـزعيم الـتقـريرين و 
ـــرئي مــــنـــحه إجـــازة الــــكـــتـــابـي و ا
مفتوحة و هو الذي كان يطلبها مرارا
حـيث سيـقيم عـرسا لـبنـته الـبكـر كما
ـفاتيح و كان سـعيـدا فأعطـاه جميع ا
مــســدسه الــوظــيـفـي و شـكــره فــغـادر
بدوره الـفيال. مـكث الزعـيم لوحده في
الـفيـال فأشـعل سـيـجـارة ثـانـيـة و هو
يــفـكــر في عـواقب الــزيـارة و الــعـرس
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منشغل بشكل الوضوء

وكـــرت اإلعــــاشـــة بـــ الــــنـــزوح وبـــ
اللجــوء

وت أرى ما اشاء من ا
من جثث االصدقاء

ارى ما أشاء
وأوقدهم في القصائد ضوء

أُهيل عليهم من األغنيات سماء
وأقتلهم في هدوء
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1-
هو التيه

نتقاة عنوان اسماءك ا
وبوابة للدخول اليك

مفاتيح روحك
فاذهب الى مبتداك بصمت

وفتش هناك عليك
واي جهاتك في الرمل تاه

2-  
هو التيه حيث تطوف خيول الكآبة

من اين جئت
باي الهٍ تـوسـلت حتى وصـلت الى ما

وصلت اليه
وكــيف اخــتـفــيت وراء ســكــوتك عــمـا

تراه?!
وكيف رأيت

لكل فصيلٍ اله?!
3      

تـعـال نـعـيــد احلـكـايـة من أول اخلـلق

حتى القضاة
ففي البدء كان الكالم

وكانت هناك فتاة حتب فتاها
عليها السالم

وكانت أغاني الرعاة

وكان هنالك طوق من الياسم
يسمونه النيل

شي بسحرٍ الى ساحة االموي
ثم يــراقص شــاطىء دجــلــة مـنــتــشــيـاً

ببياض يديه
فكيف وصلنا الى ما وصلنا إليه
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بالد تموء
تــعـال نــعــيــد احلـكــايــة مــنـذ أضــعــنـا

الطريق الى القدس

 -أين ندفنهم يتمتم صاحبي
ــقــابــر كي يــعـود فــأقــول : ال تــكــفي ا

غراب خيبتنا
ويدفننا....ويرحل

أجــد الــطــريق إلى اجلــحــيم مــدجــجـاً
بالالجئ

نافي هناك تلتطم ا
مثل بحرٍ هائجٍ
وت جدول وا

- هل سيوصلنا اللجوء الى بنادقنا
 لنرجع في ارتعاشات الصقيع 

دوّل? لزيف موطننا ا
وهل سنبني دولةً

من يافطات اإلحتجاج
ومن سيوف العاج

ؤوّل? والشعر ا
حائران

نسير في التاريخ
ة اخرى نحو هز
يتمتم صاحبي
- كنا نياماً

كم لبثنا?
ا للقاع قاع ر
مثلما للتيه أول
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عمّان

وقد جاوز الستون عمري
وأنتِ ال تزال أنتِ

ا جرى ويجري كأنك  ال تدرين 
أتيت احمل ودي

وعتاب أحمله من ماضي الزمان
محمل على كتفي

ال تخافي يامهجة أاليام
وطريق عمري

شيء من العتاب ثم أمضي
? هل تعلم 

خبأتك ب اجلفون
ب ضلوعي ومهجتي

لم أكن اعلم درب الهوى
مدامع لست أدري

ال أعلم .. أنكِ الم وأيالم في الـعروق
يسري

وح أحكم شدها
أيـــتــــرك اجلـــريح يــــئن بــــتـــأوه وأنتِ

مجري

ياجارحة الفؤاد
أستيقظي وتذكري

لم البعاد والسهاد .?
ألم اترك لكِ مهجتي
وأنا الذبيح منكِ
ماذا جنيت بعهدكِ

كلما فتحت يدي خالية
لم أجني من أاليام شيء
رافقني السهاد والبؤس

وفي يداك شوكاً ال وروداً منكِ
أحداقي ملئت قطرات دمعي

لن أشكيك بعد اليوم
كأني جاهل بالدهر ومنكِ

لكنه كالم في الشريان يجري
سأبقي العتاب ...

فالع كلوم أن عاقني قولي
طبع العيون

تـقـول مـاال يـســتـطع الـفم أن يـقـول
ويحكي
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بغداد


