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 ونسُّلھو مع الَحَت
  

 ِةیَِّبَھ الذَِّ سْم الشَِّر على ضفاِئُقِلتنَز
 

 ِ ع الوَجِ في رحم ُضتنِب
 

 ِ  اإلنسانِ  في شرایینُقتتدفَّ
 

 رشاِع ِةَرَجْن في ُحُضترِب
 

 ِ رایا األملَمي ِلیغّن
 

  امر األّی تعثُُّخ تؤّرلزیتونٍة
  
$$$ 
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 سكین ِم عصفوٍر مثَلمر العمُری
 

 ح جاِررٍ طائ يكَّ َفَنْی َبُقیحلِّ
 

  الخاليعِِْب في الرُّ ماٍءُ ةَعْرُج
 

 صائمِ سان ِلِة على حافَّتضیُع
 

  في كانون برٍقُ ومضة
 

 َم الموِس تشھُد تیٍنُ ورقة
 

 ْدَھْشَت وال
 

  عطٍرُ  زجاجةالعمُر
 

  ذاھاَش  الھواُءعثُرَبُی
 

$$$ 
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 م الحمراِء الدَّ كریاِتُقسِرَی
 
 راِءَق الُفمن شراییِن
 

 فاُه  فاغرًا خبٍزورغیَف
 

  الھواَءُنیحتِض
 

 ٍ  طفل ابتسامَةُفیخِط
 

 بیرالَك  للعیِد بدمیٍةُمیحُل
 

  اللیِلِ یون من ُع النوَمیستلُّ
 

 األبواَب ُعَرق وال َتأتي، َتوالریُح
 

  تھاأمانََ تأخذُ , ٍ بألف ذراع
$$$ 
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 رٍةـِّرى بعلیاء متعث الثَّیدوُس

 
  زائٍفبثوٍب

 
  ةـَّ السلحفائیِھ خطواِتالنیاشیُن ُلثِقُت

 
  جنراالٌتُھنصُف

 
  !شرف  برتبِةٌ  ضباط اآلخُرصُفـِّوالن

 
 لفازـِّ الت شاشاِتیحتلُّ

 
 عر الشِّ بحوَرُبیغتِص

 
 ناجر الَحأوردِة  في األغنیاِتُقیخِن

 
 ة بالستیكیَّع بأصابَعق الجموـِّوتصف
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 ِبْرالَح  طبوَلُعتقَر

 
  البیارُقُسِكَتـْنَت

 
   ٍ وأسیر  ..ٍ ریحوَج  ..تیٍلـَ بین قُشْیوالَج

  .. ولقیٍط  ..ٍ وفار
  
$$$ 
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 ً  طویالانتظرناَك

 
 ِ ام مع األّیلنحتفَل

 
 ھيِّالَب َكضوِر ُحَبْخـَن

 
 مر الَقِءْو على َضُرُبتْك

 
 ناـِقلوب جیراِت إلى ُح األمُلُبویتسرَّ

 
 ِ سْم الشََّ ةَشَوْش َو علیَكأخاُف !ُ  إبراھیم
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 ِ یحالرِّ َسْمَھ
 

 ِ  األیسرَكدِّ على َخ تطبُعً بعوضة
 

 یاع الضََّ قبلة
 

 ُھثیاَب  اللیُلیلبُس
 

 ً ة حكاَی علیَكأقصُّ
 

 رِّالشَّ  على فیھا الخیُرینتصُر

$$$ 
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 لماِتـُّ الظ عام في كھِف الفتنة ألَفتناُم

 
   خشنةأصابُع ُلـَّتتسل

 
 رھا الخشبيَّ سرَیزُّتُھ

 
 ـُِمِھقْمـُ من قُد الماِرُجیخُر

 
 مًاَد َودًاـْق ِحُنالمُد عُلَتْشَت

 
 ھاـَ أطراف األمعاُءُمتلتِھ

 
 ھاـَت أْخ العیُنُئِفـْطُت

 
  س داِم ظالٌمعلى الكوِن لُّیُح

$$$ 
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 عام لِّ ُك أعتاِبنا عنَدینتظُر
 

 اإلیمان بأصابع
 

 اـِن قلوبجاِت في تعرُّ التغییَرُسیتحسِّ
 

 ُ ةھَم النَّالعیوُن ُرتتسمَّ
 

 لفازـِّ التَ  شاشةُنتحتِض
 

 تعج األسواق بالصبایا
 

 باب الشَّحاِتْیَصقاھي ِبالَم ُضوتنَھ
 

  اإلمام من وجِھ تفرُُّ  العریضةُ واالبتسامة
 

 ٌةَرعاِم المساجُد
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  ٍٍعكَّ ُرٍدجَُّس
 

 ٍةـَلَج على َع رمضاُنُلیقِف
 

 ِھكاِتَر َبُمِلْمَلُی
 

 ھاتاُجْح َنْدُعَن ْمَل
  
$$$ 
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 ٌ موقوتة  ٌُقنبلة
 

 امـّ األی جلِد تحَتٌ مزروعة
 

 یاِةالَح ِةَمفي زْح
 

 وجھَك  فيُرتنفِج
 

  عشرین عاماتشیُخ
 

  عاماوح أربعیَن الّر في صحراِءتتوُه
 

  ُ  الیافعةاألحالُم ُدتتنھَّ
 

 .. ُ طتتخبَّ .. ُ طتتحنَّ .. ُدتتجمَّ .. ُمتتقزَّ
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 موحاِتـُّالط ِ  عن حصانُلتترجَّ

 
  كئیب بصمٍتُقتحدِّ

 
  ر األحَم الموِتِلَج مْنِ بأسنان

 
 راقالُم َكدُم

 
  أبیَضٍ  بمندیلك تلوُحروُح

 
  مرالُع بابیِك من َشِةطلَّ الُمِ سْمللشَّ

  
  
$$$ 
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   ٌ  جمیلةفسیفساُء
  

  التاریخخاصرِة على
 

 بِّ الُحِ  بذراع البحَرُنتحتِض
 

 ُھقبعَت  التاریُخُعـَیخل
 

 مـَل والَقِم بالدَِّرـَّ المسطِكلمجِد
 

 یزقزُق ٍ  سالممھرجاُن
 

  المتآخیةِ  المنازلِ لى سطوحع
 

 ٌ  عامرةأسواٌق
 

 ِ قْو والشَِّ األیام  بعطِرُقتعَب
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  ِ  العظیم اإلمبراطورَِِ قاھرة عكا یا
 

 وارثَُّ  الوقلعة
 
  اإلمامومدرسةََ

 
  الحقِد ناِرَفْح َز تحتجُزَكأسواُر

 
 الدَّْھَر وتقلُب

 
  ام األّیوعبوَس
  
$$$ 
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  عذراءوبٍة مثل أكذتتدحرُج
 

   ضالةعصافیَر عى تبتلُعـْ مثل أفمُّتتضَخ
 

  قارون بثوِبتلوُح
 

 تلھُث خلفَك  مستنقعات الفقرتستحضُر
 

   على عجلٍةمُس الشَّتشرُق
 

    األوھام ثلُجیذوُب
 

 كأحالُم ُرتتبخَّ
 

 َك طموحاُتُمتتقزَّ
 

  قوِبـْث الَمَك من جیِب األمواُلرُّتِف
  

$$$ 
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 قـَّ معل زیٍتُلقندی
 
 ریقالطَّ على قارعِة
 

 ِبْر الدَّ ظلمَةیضيُء
 

  ِ  العقِل على ألواِحیكتُب
 

 الحیاة أحرَف
 

 غار الصِِّ  في نفوس األخالَقیزرُع
 

 یاِء األْش نبَضیبثُّ
 

  ِھْیَفِت َكَمْح َلینھُش والمجتمُع
 

 ھ لساَنُمقلُِّی
 



34

 

 

 ِھراِع َیَرْب ِحیمتصُّ
 

 ُھَتحقیَب ُریصاِد
 

 ُلویتساَء
 

  ! ؟؟ُم المعلِّأیَن
  
$$$ 
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  ِھذراعْی  باسطًا العیُد  أقبَل
  

  ناعیوِن  في  المفروَش  الفرَح لیعانَق
  

  اقلوبِن  في  األمل   ظایاَش
  

  ردوِسالِف  ببراءِة  ً عةرصَُّم  ً طفولة
  

  رُم  لوىالَح  ُمْعَط
  

  يّدَج  یا
  

  العیِد  من  العیُد  ُبینسِح
  

  اماألّی  مآقي  في  تَدتجمَّ  ً قلةُم  ُفككفوُی
  

  ماِءوالسَّ ِ األرض  بین  معلقًة
  

$$$ 
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  ِرَب األْكالحیاِة  نھِرضفاِف على
  

  نا قارُب َمتحطَّ
  

  ِ عالواِق   صخرِة على
  

  الم الظَّ  أھداَب ُس نتلمَّ ناْفزَح
  

  ةھیَرالظَّ  واِنُفْن ُع في
  

  َ ةوریَّّم َع َفْیَس
  

     خیمٍة  على المعلَق
  

  حراءالصَّ   قلِب في
  

  َ ةَكَھْن الُم ناَلخیو
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  اریخالّت  ِقْم ُع  في َك معاِر من
  

   الغائرَة ناَت عروَبُسسََّحَتَن
  

  تراخيالُم  مِن الزَّ جدارِِ  علىٍ في نقش
  

  ھاْن ِم  لنا   یبَق لم
  

  روِقالُع   في ِدمَِّجَت الُم ناِم َد وىِس
  

    اإلحراِم ثیاِب
  

  فَةَر َع  جبِل على
  

  ٍةَدِعَتْرُم   إماٍم  یِد  في مسبحٍة
  

  ة عربیَّ  قھوٍة أبریِق
  

  ةَنھجَّ ُم خیوٍل
  

  ة العربیَّ األلحاَن  تجیُد  ال ھاكلُّ
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  ا وجوًھ اریُخ الّت عیصَف

  
  حالفَر   مرافَئ ْتأقفَل

  
   أملقِب َث  عن  تشیُحًاوعیون

  
  لْم َر  ِة كوَم في

  
  طىالُخ   یبطُئ من

  
  لْھ الَج  بأكیاِس ًالَقْثُم

  
  مْھ الَو وحقائِب

  
$$$ 
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  المجفف ث بطیف الحیاة یتشبَََّة في غزَّعُبالشَّ
  

  مُھاُدطْص َیِرْق الَفومارُد
  

  رئةتھ م شائكٍةبشبكٍة
  

  بالھاعلى ِح  الموُتیتراقُص
  

   مجنون ٍ  راقص مثَل
  

  ْتعاَد  ما البحِرأمواُج
  

  افئةً  د قبلةتطبُع
  

  ة غزَّعلى وجنِة
  

  ِسالمكدَّ ِ ام األیَّباَر ُغوتمسُح
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  ماِء السَّعَةِر أْشلُقْغُت
  

  لةْح َنطَُّح أن َتخوفًا
  

  ھٍدَش ھا قطرةََ في فِمتحمُل
  
  تیقٍة َعفي خابیٍة
  

  ة حدیدیَّ وبواباٌت شائكٌةوأسالٌك
  

  ھاِلَقِث ْن ِم األرُضنُِّئَت
  

  يَّ الَحَدَس الَجُعِطقَتَت
  

  ھیرةالظَّ  ِھْج َو على ھْی جناَح ُش یفِر  واللیُل
  

  ِل باللْی ھاُر النَّ ُقویغَر
  

    ٍ حْم َق َة حبَّ والفرُخ فُل الطِّ ُمیتقاَس
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  ةَر العاِش رجِةالدَّ  من
  

  ماِء إلى السَّوتى تتقاطُرضى والَم المْرھاِتوآ
  

  ةجافَّ ٍ عین ِةرَفَطِل.. شى ْطَع
  

  راییُن َشرِضلأل
  

   والحالل والعرائَس والھواَء الماَءخُُّضَت
  
$$$ 
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   أنادیِك األسماِءبأيِّ
  

  تيبیَبَح یا
  

   الیاء،بوس  َی،الم السَّمدینَة ،م اور ساِل
  

  سْد الُق،س ِدْقالَم  بیَت، أورشلیَم
  

  فیرٌة َوماٌءأْس
  

  اریُخالّت ُبیتحبَّ .. ُذیتلذَّ
  

   عتیقة داٍرتبِة من َعُقیعَب  عطٍرِب
  

  وِقالسُّ  فيوباٌب
  

  َد وتردََّق تسوَّْنحصي َمُی
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  ُسُن وُك وكنائُسمساجُد
  

  اریخالّت  انفالَتُرتحاِو
  

   سوداَء في قارورٍةیِن الدِّ روِحزیَموتق
  

  ِكِتَرْضَح  فيُةَبْھني الرَّسكُنَت
  

  ویال َطلُب الَقُتیصُم
  

  زینَح  ناٍي وقصبِةِكدیاِن ِو إلى عزِفيغْصلَی
  

  داوْی ُردًاْیَوى ُر الثرَّأطُأ
  
   ِ  اآلالمفي طریِق
  

  سیحَمْل ِلٌةَوْطُخ حيَمْن أن َتخوفًا
  

  خیرشاء اَأل الَعَدْعَب
  

  بالفاروِق ُقدَِّح ُتْت ال زاَلدِساب الُقُوأْب
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  ِھھا الحتضاِنكاِن َمْن ِمرُِّف َتتكاُد

  
  ذوَنْرالَب طيَتْم َیُم والخاِدُلجََّرَتَی

  
  ِھِع أصاِبِنْی َبْن ِمُةیَِّرَم الُع العھدُةُقِرْشُتَو

  
  علو َیأْن خوفًا.. تيْو َصُتِفْخأ

  
  ین الدِِّ الح َصِح للفاِتِرْص النََّةَلَجْلَج

  
  ین في حطِّبًاَر َطُحنََّرَتَی  ُهَوْد َشُعَم اْسال أزاُل

  
   للوجود لحٍن یا أجمَلُسْدالُق

  
  المزركش  التاریخویا ثوَب

  
  بفرح البدایات

  
   العرائسوطھِر

  

$$$ 
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 دادْغَب جَد َمخیُل النَُّمُثْلَی
 

 روقري في الُعْس َیُھلعلَّ
 

 ر الشَُّد َیْتَرِسُك
 

 قتََّعالُم اریِخ الّت وھَجتغتاُل
 

 رُِّف َت العرِب أطفاِلوعیوُن
 
 مر الُعمن شبابیِك
 

 اماألّی ِةلضحاَل
 

 صورْن الَم سیُف القلَبُرِصیعَت
 

 ةغداد األربَع َبأبواُب
 

 وم الّر جحافُلُھ تحرُسساَنَرُخ باُب
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 مانْل للِغ بیَع الكوفِةوباُب

 
 سیان النِّأعاصیُر ُھقْتام أغَل الّشوباُب

 
 مال الرِّ خلَفمِس الشَّ غروَبصُرْب ال ُیصرِة الَبوباُب

 
 ةَئِد َص بقیوٍدالم مغلولٌةالسَّ  داِریُد

 
 بانْر للِغِلَس الَعراَر ِج تنقُلَةَل دْجومیاُه

 
 سورْك الَمروبِة الُعیا ضلَع بغداُد

 
 لومْك الَم اإلسالِمویا قلَب

 
 ؤوم َرٍ  أم من صدِرَ سروقَةالم  اهللاَةَبویا ِھ

 
  اإلسالمردُة ُبْتَقتمزَّ

 
 ِةالمثقوَب  العروبِةوعباءُة
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 مس الشَّي شعاَعتغّط
 

 شكو للربِّ َتبغداُد
 

 الدربِّ وحشَة
 
 ِ م الدَّوفیَض

 
 روق في الُع الدِمَدوتجمَّ

 
 جالالرِّ  أنصاِفوانقراَض

 
 ھاَر ضفاِئ تبیُعبغداُد

 
 ھا عصافیَرطعَملُت

 
 یلّج من ِس بحجارٍةأبابیُل ھا ترمیھم طیٌرلعلَّ

$$$ 
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   الموِترائحُة
 

  قاتُرـُّ الط على قارعِةُعوزََّتَت
 

  بال مسافات
 
  ؤال ُسبال عالماِت
 

   األرواح سنابَلُد یحُص الموِتومنجُل
 

  واد السََّع َمبال میعاٍد
 

  ٍةتوَحْف َموٍةْعَد بال
 

  سْم الشَّقیا بالُدوأفری
 

  مالمار والَجوالسَّ
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  ُةَی القاِنِمالدَّ ھاُرْنوأ
 

  م ؟ الدَّھي رائحَةَتْشكم َیْن ِمْنَم
 

  یاة؟؟الَح داِء من ِنرُِّفم َیُكْن ِمْنَم
 

  ن ؟دْی بال َیُقفَِّصم ُیُكْن ِمْنَم
 

  لْتوالَق ِةدّیْن الُج بثوِب الطفولَةُجوَِّتُن
 

   والخوف والموِتوِعي الج فكََّنْیَب
 

  فولةالطُِّ ح فَرخبئ أسناَنُن
 

  ...م الدَّھي رائحَةَتأنا ال أْش
  
$$$ 
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54

 

 

  

 
 

 
  

 یون في الُعُر یختِمالحزُن
 

 موع الدُُّستحتِب َتْب التي أحَبواألرُض
 

 لیل الَج وجباِلِبَقالنَّل بین رمِا
 

 ُلاألّو ھا الفارُسیا أیُّ
 

 ُل األوَّھا الشاعُریا أیُّ
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 تُم َتْمَل َوتَّأنت ُم

 
 مالةى الثَّ حتََّكتسكُن ُة القضیَِّتما داَم

 
 ام األّیِة في قاروَرَ ھا المخنوقة مخیماِتوتسكُن

 
 تَكْوَص َوَكَرْع ِش یستعیُروُنالحّس ما داَم

 
 ھا جدائَلفا والبحِرْیَحي ِلنَِّغ ُتَتْمما ُد

 
 عراء للشُّمرافٌئ كقصائُد

 
 یاء األْش فلسفَة تحاوُر شامخُةمنارٌة

 
 التاریخ وانحراَف

 
  األرضِ نُس أْل كلُّ یا محموُدكتَكَب

 
 تعزف ِة البریَّوأزھاُر
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 ھا ومغیِبمِس الشَّ بین شروِقك الحزینَةمواویَل
 
 الوداع أرجوحُة

 
 عر الشِّیا عنقاَء

 
 لیل الَع الجلیِلھواُء

 
 ك أقداِمِع ووْقَكوأنفاِس َك أشعاِرْن ِمخلیٌط

 
 دّياألَب َك الحتضاِنیتوُق

  
$$$ 
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 27.9.2008 
 

 ناح الَج مكسورُة الوطِنطیوُر
  

 ةذبوَحَم ٍةَرَجْنُح ِبُدتغرِّ
  

 عراء الشُّ یا ماجَدَكراِقلُف
  

 راق الُفُة عباَء تكسوُهوالجلیُل
  

 تيرویش الَفَد َحْر ُجُمِلْمَلُی
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 یون طویًال في الُع یقیُموالدمُع
  

 عاَكْناد َی الّضوحرُف
  

 ِبِرْغوالَم ِ رقْشفي الَم
  

 اد الّضَقِش َع صدیٍقلفراِق
  

 عِر الشِّ بحوَروسكَن
  

 ُلِوْرَھُت  الكلماِتغرائُب
  

 ضِّ الَغَكناِن من َببإشارٍة
  

 بْل الَقراییِن في َش یصوُل الجھوُرَكوصوُت
  

 ض األْرجذوِر  فيوعمیقًا
  

 ُعواِم والصَُّسُن والُك والكنائُسُد المساِجتنعاَك
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 ! ُدماِج
  

 بھا اإلنساُن  یھتديةً َلْعیا ُش
  

   یا بین ثنایا الغیِموَِّدتًا ُمْوَصَو
  

 جوم الّنوتأللِؤ
  

 َرْیالَخ ًا یزرُعیا قلب
  

 ً  إنسانیةوینبُض
  

 اّن َعیا فارسًا غاَب
  

 یا فیناْحَیِل
  

 ك في أنفاِسالمنثوِر یا على الخیرْحَنَو
  

  العیِن قریَرُمھا المعلِّیُّنم أ
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  ھا الشاعر یُّ أْمَن
  

 أسیر َك َلاِد الّضحرُفَو
  

   دیُقھا الصَّ أیُّْمَن
  

 ظك حاِفدُِّوي ِلنِّوإ
  

 اس الّن یا صدیَقْمَن
  

 كبـِال ُطأحالِم َع َمُرُبْك َتَككلماُت
  

 ھا بأھداِب الحیاُةُثتتشبَّ
  

 ُق تتدفَّ جداوُلَكوقصائُد
  

 رَمالَق جْھ َوَع َمضيُءُت
  

 .ربالدَّ  وحشَةُسُنتْك یل اللَّعتمَة
  
$$$ 
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 ٌ موسةْغ َم حلوٌةٌتضحكا
  

 ٍ  مالح عسٍلبصحِن
  
 الطفولة وعلى جبھِة
  

 عب والّتقاِء من الّشأسالٌك
  

 والعطِش
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  الكبیر الموِتوفاُه
  

 غیرالصٍَّ  صالح  علىأطبَق
  
  إلیناُروھو یعُب
  

 ة الحیاةمن ضّف
  

 یاة الَحِةإلى ضّف
  

 ...لِصَی وال
  

  الموِتعجالُت
  

   وموجعةٌ قاسیة
  

 شاء والِعِبلمغِر ا صالِةبیَن
  

 َ الطفولة ُتأْیَر
  

 رید إلى الَو من الوریِدُتذبُح
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 من الّز عیوِنأماَم
  
 اِس الّنوصمتَِ

  
 كیَف رأیُت

  
 ُ  الطفولةتنسحُب

  
 ةَضاِب الّن الحیاِةمن عیوِن

  
 ً  شمعة نطفُئكیَف

  
 ً زھرة ُف نقِطكیَف

  
  ً كیف نمحو ابتسامة

  
 ٍ  طفل ألِفمن ألِف

  
$ 
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  یا صالُحَكُتَسَرْدَم
  

 دادالِح  ثوَبلبسْت
  

 موع من ُدرت عیوٌنوتفجَّ
  

 أحببناك
  

 نا فیَكْبَبألننا أْح
  

 نابراءَت ناشقاوَت
  

 َ ةدفوَننا الَمجولَتُر
  

 فولِةبین ثنایا الطُّ
  
 فِّ الصَّفي غرفِة

  
 األشیاُء َكُدِقَتْفَت
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 الِبـُّ الطلوُبُق
  

  المعلمیَنعیوُن
  
 باح الصَّوعصافیُر

  
 إلیھا  عالیًاتََْقـَّلَح

  
  داع َودوَن

 
$$$ 
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  نونو السُّ طائِر لرحیِلالقلِب  أوصاُلُعـَّتقطَت

 
  ار الّد على عتبِةضِّ الَغِھشُِّعَو

 
  حموُد َماألیاُم  إلیَكتاُقْشَت

 
  قِّ للَحھرًا َظَتْنُك

 
  ماء السَّبِد في َكُسموالشَّ

 
  تغزالن معا أحلى ضفائر

 
  عكَرى َص حّت المرِضَلَج مْنَتْعصاَر

 
  ... اّن ِمفلٍةَغ في

 
  یاتَرْك الذَِّن ِم شاھٍق سوٍر خلَفَتتوارْی
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  نيَحْن ال َتَة الفوالذّیاإلرادَة نا أنََّتْملََّع

 
  ٌ ویلة َط اإلیماِنوان دروَب

 
  ٍ دامبإْق وَح الّرُملَِّس ُتَتْفَقَو

 
   الوغى في ساحِة فارٍسمثَل

 
  راءْض الَخِھ براحِت الموِت ثوَبُلِمْحَی

 
 موُدْح َماُم األّی إلیَكتشتاُق

 
$$$ 

  
  



68

 

 

 

 
 

-  
  

 قراءالُف موُتعندما َی
 

 ھافوِن ُج ملَء العیوُنتناُم
 

 ةَب ھاِر إلى أحالٍمسُّتنَد
 

 تومْك الَمنایا الوجِعَث إلى
 

 ھا وشقیقِت لیلٍةبیَن
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 ةماعیََّج لى مقبرٍة إل الحيُّیتحوَّ

 
 ةَح الفاِت سورَةوال نقرُأ

 
  وبعَدقبَل

 
 ةَراِئـّ الثِمطََّقالُم  صخوِر أكداِستحَت

 
 یاة الَحُقَحْسُت

 
 طاءال ِغ ِب األرواُحُنَفْدُت

 
 عتم ُمحذاٍء ِبالكرامُة ُلَكْرُت

 
  القرويُّ صابٌرُزَجْعَیَو

 
 تولِةْف الَموالعضالِت.. زیلالَھ  الجسِدصاحُب

 
 ةَرْخ َصِةَجعن دحَر
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 ضیعالرَّ  طفلِھ على صدِرُمتجُث
 

 ھار النَِّةَمْت َعَتْحَت..  األصواُتُقتختِن
 

 راُب الُغدَُّوَی
 

 راق الُفَ ولوعة.. راءَق الُفقھِر راَءِش
 

 َدَوْس أتاٍر ِسوإسداَل
 

 القْم الِعِرْخ بالصٍَّةمنقوَش عن جریمٍة
 

 ةَیھات باِلْیَن ُجِةبحفَن
 

 صاغرًا  القلُمَنلیدوِّ
 

 دیمةَق ..  جدیدًةً جریمة
 

 خرالصَّ  وآھاِت الفقراِء أوجاِعباسِم
  
$$$ 
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 الءرَبكََ طر َشأقبل الحسیُن
 

 داء الِف ناُرلوعِھ ُضوبیَن
 

 ِ رْد الَغُة حرَقُھتلسُع
 

 ِ یناربالدِّ  العقیدِةوبیُع
 
 ئیِم اللَّأمام روافِد
 

 ِهِرْج في ِح األطفاُلُحذَبُی
 

 صطفىالُم ُل آویستشھُد
 

 رَطھم كالَمرو في ُصد مغروسٌةماُحوالرِّ
 

 ِھشفاِھ  عن تبحُث الماِءوقطراُت
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  اهللا بذكِرالرطبِة
 

 شْط الَب سیوِفِھْجَو في سیُن الُحوقَف
 

 مل الرَّ حباَتبیُح الذَّ الرأُسَقعاَن ىحّت
 

 ..والخیانِة ..  والعقیدِة الفداِء لھا حكایَةوباَح
 

  الھائجَة الرماَلیفترُش
 

  الغاضبَةماَء السَّیلتحُف
 

  بكربالَءُض ینتِفالزكيُّ ُھودُم
 

 ٌة ھاشمیٌَّ  امرأةُخوتصُر
 

 ام الّشنِد ُجفي وجِھ
 

)
 ( 
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 ِتْم بالصَُّتْمجیب الصَُّیف
 
 !! حسیُن
 

 ُضِفَتْنالُم ھا الفدائيُّأیُّ
 

 واِر الثَُّمیا معلِّ
 

  اهللاِة جنَّھداِء ُشَدیِّویا َس
 

 َكبَّ ُحاإلنسانیُة تقتسُم
 

 ھمالَم أحواُر الثُّویستضيُء
 

  المتأللِئَكِممن َد
 

 اریِخ الّتقامِة على
 
$$$ 
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 نا ِبُص یتربَّالموُت
 

 فعَطْنُم  كلِّعنَد
 
 ٍةَضْموفي َو

 
 دَس الَجوُح الرُّغادُرُت

 
 ناقِع بال

 
 ٌ حافلة....قطاٌر....ٌ عربة...ٌ شاحنة.. ٌ ارةسّی

 
 ھاْیَل َع العزَفالموُت  یجیُدكلھا آالٌت

 
 ھیب َراٍعبإیق

 
 ئیبَك ولحٍن
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 ....لِصَن
 
 لِصأو ال َن
 

 ...شاء َنُثْیإلى َح
 

 والبیَت اللحَد
 

 انّیَس
 

 يبِّ َرَكحاَنْبُس
 

 ةرَّ َملِّ في ُكنا سالمیَنْدأِع
 

  ھات األمَّحیَبَن بُِّحال ُن
  
$$$ 
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 طاءالَع َیْسُقَط أْن أْصَعَب ما

 األكبر العطاِء َنھِر في

 امّن فلٍةَغ في

 رمديِّالّس ناُحلِم في جدیٍد مْن لَیمتزَج

 طاءالَع ذوَرُب فیھا ثُُّبَی

  .. ةكَرَبالُم ِ بیعالّر أزھاُر َبَكْتَك

 الُمھیْب غیِبالَم ُسشْمَو

  ..الَعمیق ِ الُحزن ثوِبِب.. اكتسْت ِ الناس وقلوُب

 نیوبالُع العیوُن ِتوَغِرق

 اللسان حافِة لىَع الكلماُت شِتوانكَم

 ةالُحرّی فضاِء في تسبُح أنفاٌس.. َككلماُت

  القھر غَمَر نبتسَم أْن تناعلـَّم
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 وَتْضحیة عطاٌء العمِر َسنواِت

   ..وبكیناْك.. َبكیناَك

 نونالُج تىَح ناَكْبأحَب ألننا

  .. فینا كُركَن قناِشَع

 ْبراالتُّ ناَكْیواَر دیناَی كلتاِب

 لَك شیَّدنا وروٍح قلٍب كل وفي

 القلِب أعالي في رْسناَغَو.. افاًضْضَف اًرقْص

  .. كرىالّذَو بِّللُح یرًةُشَج

 ..لْمعُم یا اداًعَو .. اداًعَو

 والملعْب فِّالصَّ في َككلماُت

  .. ضاءالَف في حوُمَت

 الطالبِّ َعَم تكبُرَو تكبُرَو

 ...مقاِد ٍ لمُح َعَمَو
 

$$$ 
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)
 ( 

 
 كبیٌر ُھَو قلُبَك

 
 ِھَتْرتاُح البحاُر بظّل

  
 نواِرُس البحِر فیِھ وُتعْشِعُش

  
 صولوأحالُم الُف
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 شيٌء مَن الیانسون
  

 باحثغر الّص من یفوح
  

 َككي تُضمُّ  إلیھاَكْت ناَدكلما الشمُس
  

 أمَك وتناُم في حضِنِ 
  

 قول الُحِن في حْضھِركالّز
 
 یاًء ِضِدأنت كاألَس
  

  الشھيُّالحبُر أیھا.. ھي الَبأیھا األفُق
  
 دیق الصَّوستبقى أنَت
  

  من كل شعرجمُلأ
  

 ...أقول ْدَق
 
$$$ 
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  أریج انتشاء  وردة تسكب العطروأنتكل عام 

 
   األمانيآالف على مراسي المتعبین  یفیُضبحٌر

 
  قیا الوداد المحبة وُسدِق بَواألیامیروي تشققات  ھتون

 
  أوردة الحیاة بأمصال األمل قن یح عطرًا ینساُبحلٌم

 
  ھمس یعانق أسماع الشجون

 
  الحیاة المترقبة أبدا على األماني ثقاب یشعل جذوة
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   وسالم دفِء كل عام وأنت لكل األحبة رداُء
 

 الفرح كل عام وأنت تدوزن أیامك على إیقاع
 

  وحیاتك

  

  

  

  

   تنتھيال  حب دروبھ طویلة مشوار
 

  فرحة كل یــــو م وأنت للعید
  

   نقاء وللبیاض.. بیاض وللفرحة
 

  عام وأنت لنا العید وكل
$$$ 
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   الوصل شاھُدأعلَن
  

   الھجر على لساني یجر لیلَةوالوحُم
  

  ...وحكایْھ ...وأمنیاٍت ...بلغاٍت
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   ھجر القیامْھ1 األسُدحین حمل
  

   أعرجوعلى رأس طیرنا زمٌن
  

  ...یطفح بالغنج
  

  ...یقتحم انس الفجر
  

   المالحِ  غمزة العسل سھیُلساعتھا یفرُغ
  

  ...حنظلة جدیدا ... إبراھیَمیرسُم
  

  ...بالعین...یمزج عكا
  

  ...وبرد الخریف
  

  ....حین رأى فیھا الكلمات
  

  ...وأغنیات...اطیًر

                                                
  عیساوي لقب لسھیل  1
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  ... الغوایْھمیُلیست... اونشیًد
  

  تحتوي كل ذاكرتي
  

   یا سھیل الجریُحأنا العربيُّ
  

  ك الشرقي،فیك تتدلى من وشِم
  

  ... الوطنطیوُر
  

   سوالفيقد صمتت حین خبأُت
  

  ولونت ركضي الیابس،برعاف عیني
  

  ... وصليفیا صدیَق
  

  ...ھا حروفي كلَّامتِط
  

  ...حروفي بحجم قلب
  

  ...ما إذن وتسلق دوَن
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  ... وجھيكلَّ
  

  ... األعطافوجھي شرقيُّ
  

  فكم مسحت في دیجور ضیعتنا یا سھیل رعافي
  

  واستمعت في حنین غناَي
  

  ...وخطو البدایْھ
  

  في حینا جدتي التي عشقَتھا أمس
  

  تحكي عن أحباب ھناك
  

  ...یمتشقون السھوب
  
  ....والھبوب
  

  .ولون طمیي
  

  ... كل طقسي، أنت داخَلیا سھیُل
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  ...بطوالتي القدیمة
  

  ...ودمي المصقى
  

  ...من زلزلة األوكار... فاسلم یا أسُد
  

  .... الباكینوھمِس
$$$ 
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  كتاباً 12 له صدر, التارخيية األحباثو والنثر الشعر على توزعت

  1994 - شعر أوكارها إىل األطيار وتعود •
 1996 –) تأمالت(نظاريت  •
 1996) شعر وخواطر(فردوس العاشقني  •
 1998 شعر -وتشرق أسطورة اإلنسان •
 1999 تارخيي حبث – التاريخ فكي بني •
 2000 )حيىي حاج غسان الشاعر عن دراسة (2000 غسان •
 2003قاالت أوراق متناثرة م •
 2003 شعر –قصائد تغازل الشمس  •
 2005 تارخيي حبث –اإلسالمي التاريخ صمت فجرت ثورات •
 2007) وذكريات مواقف (الصحراء ذاكرة يف النحت •
 2008) تارخيي حبث (اإلسالمي التاريخ يف فاصلة معارك •
  2009 شعر  ،الوطن  طيور  تصمت  عندما •

 املغريب للكاتب ،ويعيسا سهيل شاعرية يف إضاءات 
  .2008. داين حممد
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