
0 
 

 

 

 



1 
 

 

 اقاليم الّرعد سم العمل :ا

 جالل جاف أسم المؤلف :

 شعر:  نوع العمل

 تصميم الغالف : مؤسسة الفكر للثقافة واإلعالم

  2017 ولى األكترونية اللالطبعة: الطبعة ا

  

  01/03/2017: النشرتاريخ 

  205رقم التسلسل :   عالم اإلالناشر : مؤسسة الفكر للثقافة و

ثقافة مؤسسة الفكر للوملك للكاتب ذا هواإللكتروني شر الكتاب الورقي حقوق نجميع 

 إلعالموا

  www.alfikre.com 

 : تصال بلنشر اعمالكم يرجى اال 

admin@alfikre.com 

 

 

http://www.alfikre.com/
mailto:admin@alfikre.com


2 
 

 الفهرست

 

األطالسعلياء  96  اقاليم الّرعد 4 

ماتبقّىإفترسي  98 باتارتكا 6   

فصلِك األخيراعلن  100  فاتنة الشمول 8 

من آخرات الصهيلتهين ماتش 102  11  لليلة قّداُسكِ ا 

 "تبّركي بسقوطي "إليكِ  14 انزياح 104
الُمشتَهىحضارة  107  61 وما تبقّىدمي     

بمتاهة الماءة الَموبوء 109 جبرك ىبمنتهالوذ  18   

غرادكوباني  111 التمائممستحيالت  21   

عبورا  اتوسع  114 أهبة الفجرعلى  24   

سكالمِ تخوم  116  62 بجهتيتلَبّسي    

الثالث من صالة األسوارالبعد  118 عومتلبّسا  بنرجس الوق كِ آتي 29   

يا إبن دمينَم  120 إكتساحيإبتدعي  31   

412 كِ دهرَ تَرفُت قا  الَخرقنَزُق  33   

عذَر هلوستياستَميُحِك  126 حٌر في إختيار القيدألني  35   

بأمر الذابحاتتوكلي  128 وجهيابنة  39   

الرابع من صالة األسوارالبعد  130 برحمة الناراتغّمدِك  41   

برحمة الناراتغَمدِك  132 السابع من األلفالتيه  44   

األرخبيلاميرة  134 الفارساتعليّة  47   

 الشاهة 50 األطلسية 137

الخامس من صالة األسوارالبعد  139 المغامرة األولى/زرقاءمغامرات  53   

برعد النارسكون المَ  141 الريحانساب  59   

بحراُ اعلنِك  143 الكحلمحارم  62   

حكَم الفجراستأنُف  145 ميدتيعَ  65   

وارالسادس من صالة األسعد بال 146  عاليتي 67 

 قائدتي 69 زرقاءستان 148

األخير من الصهيلاألرخبيل  150 ليَل العناقيدتلَبّسي  72   



3 
 

الذاتية للكاتبالسيرة  151 بحا  ص  والناهدات  74   

وإهداءشكر  153 ذبحا  والغارقات  76   

األخيرةالصفحة  154 الريحخاتمات  78   

قلمي وهاتيكِ خذي  80    

الريحخواتيم  82    

األخير قبل البدءالبرق  84    

السارية المفعولانت  87    

وقدةالمَ  89    

أعاليكِ تّقُن ا 91    

 المخملية 93  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 اقاليُم الّرعد

 

 

 حيَن يَتَدهَور الليل

 أقبُّل ِخصبَكِ 

 بقمٍر بَتول

 ثالثا   عيَد قراَءة السَّديمأل

 في ِمصَحف أديمك الُمبّجل بكَهانة البرتقال

 .. وساقية عينيك تتلو َخريَر هللا ببَريق األنبياء

  

 لي ما لي والنّهارات و"ليل" اتُِك 

  

.... 

  

 في تََرِف الُهبوب

 أستوِطُن أقاليم الّرعدِ 

 .. حيَن تكتَِمليَن ماء  في مسافة الحريق

  

 أليَمنخدُِّك ا

 , َمتاهة الّشرائع

 .. شفتاِك إحراُم الغَيث
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 أتشيَّعُ 

 ِلَمذَهِب أديِمِك ألفا  

 .. كوالّدُم أنا في َوريِد َوجهِ 

  

  

 2017 11فبراير 

 كندا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 ارتكابات

  

 

 أستَشري في نائِياِت ُجرفِك

 إرتِكاباِت القمر والماِء الُمَسّجى

 .. في َمرابع الّسديم

  

 ماعاَد يُغني من َجوع البُروقالغيُث 

 .. )أنِّك( الُمفَّداة بأنّات الّرعود يااا لَ 

  

 , أنتهي إلى ُحروفِك العَشرة

 َضاللَة الُهطول في َخالئِِق النار

  

 أْستَشِرقُني

 .. حيَن تُواِلديني في َغرائِز النّشيد

  

 أجانُِسك في َصميم الّضاريات

 والنََّسُب أنا

 حيَن تُداِخلينَ 

 َل اإلقتِرابقبائ
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 : َملَحَمتي

 , ساَعةُ الّشعائِر

 أسماُء الماءِ 

 .. قوُس اإلنِضمام األعلى

  

 , أكتَِملُني بأسراب الُجذور

 طرائِد الّريح

 .. ألِهبَِك َمرابَع الِفتَن

  

 ; ال أستَكينُ 

 األخير حيَن تَتََمظَهريَن في اإلفصاحِ 

( ني َرهُن إرتكاز الّرْمح  .. )ُكلُّ

  

  

 24/01/2017 كندا /
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 فاتنة الشمول

 

 

 والِعشُق إذا َطغى

 إستوي

 على َجسدي الُمسّجى

 .. وقد إستَوى بي أديُمك

  

 أسيحي نهر البُروق , غالية الَمرَمر

 .. "وطنا  في َجبين الشارِد في الُخبل .. اإليماُن أنِت "َمعصية أعِلنُكِ 

  

 .. فالموُت واحدٌ   َضيرَ َحّدا فاِصال  في وطن الُملتقى .. ال أشِهُركِ 

 ; إبحثي فيكِ 

 لن تَجدي نزقا  في الّشوارِد إاّلي ،

 .. والقطيعة إبنة الَوهم ، الَهّم 

  

 أبارُك صاحبات الليل

 , نَديمات الوقت الضائع في الثنايا

 .. ُربَّ ضاّرة نافعة الَهوى .. ُربَّ نافعة َخراب

  

 ليحُكم الليُل خاتمة الصباح ،
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 : سدي الُمسّجىعلى جَ  إستوي

 .. من الماء السراب , من َسرابِك وجهي وقد خلقنا

  

 ; تذّكري" ِك .. تذّكري قََمَر الزمان"

 الواحد األحد

 , أألحُد الواحد

 .. هائمة العَينين

  

بُك وبانيكِ   , أنا ُمّخّرِ

 الفوضى الخالقة أنا ؛

قيني بعطر شريانِك النافر في وريدي  طّوِ

  

 أنا البيْت ،

 .. أم أبيتْ ِشئِت 

  

 , لن تنامي دوني .. أزرٌق وبائي

 .. البناُء الشامُل بعَد الخراب

  

 , أحبُِّك فاتنة الّشمول

 : الفتنة الُكبرى في ِمصِر َدمي
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 .. أبايعُِك لوالية أخرى .. خليفة األمصار

  

 والعشُق إذا َطغى

 .. القمُر وما َعال ماَوّدَعك

  

 .. أحبُّكِ 

 فاتنة الشمول

  

  

 كندا

 03:29 2011ديسمبر  08الخميس, 
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 الليلة قّداُسك  

 

 

 لَقَيتُِك ذاَت الِمرارِ 

 ; في َحرائِِق الَحرير

 كُسلطة الغيثِ 

 تَماَديتُ 

 في الُهطول ،

 أطلقتُ 

 َعناَن التّيهِ 

 في

 .. ّريح القمر

  

 تعالي

 أنتِ 

 ; التّْمراَحةُ  التّْلعابَةُ 

 لكِ 

 َعْطرٌ 

 من الِظّلِّ 

 وَسْهمٌ 

 .. من الشَّْمس
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 , أنِت البَواِعثُ 

 الَمصاِدرُ 

 , الماء لوثة

 قلَُق النّْبع ،

 .. وفيروز األكوان

  

 في َعينيكِ 

 ; ُسلطانة األعاصير

 , النبّوة أحاديثُ 

 ِحكمة النار

 .. والَمقاديرُ 

  

 في عينيكِ 

 ,اآلنَ 

 القُدوم، َعميَدةُ 

 .. وشاية الذّهول

  

 الليلة قّداُسِك ،

 َ  يكِ أهال بَشفَت

 ... وسهال بنَداكِ 

  



13 
 

  كندا

 04:33 2011مارس  20األحد, 
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 "تبّركي بسقوطي "إليك  

 

 

 أسيُر َعطرِك اإلله

 أنا النازُح  مني إلى أرِض ميعاِدك

 .. أللللديُغ  بقرارةِ شيطانِِك الُمباَرك

  

 تَبَّركي بسقوطي إليكِ 

 صاِعدا  كناِر البَحر

 رقوكونُِك األز

 .. مهبطي، َمطبّي، متّسعي وإقالعي

  

 تباَرَك الذي أسرى بجنوني

 من أقصاَي الى أقصاكِ 

 .. والِمعراُج ُزرقتي

  

 , أعبُُدِك أنا الُمنحرُف اليكِ 

 أماثُِل َميلَِك الُمبَلّل بالليل

 .. و شّرَي ُمقّدسُ 

  

 ; َكلَفَحِة الماِء في آخرة الّسجود



15 
 

 .. ا األوحدتَمّجدي في إدماني َعليِك ، أن

  

 , سّدي َرمَق النّيزِك األخير

 َمعصومة السماء

  

 أحبُّكِ 

 ... زرقاء

  

  

 16:29 2011يونيو  29األربعاء, 
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 َدمي .. وما تبَقّى

  

 

 , وتكون .. لنا ..الكبرياُء في األرض

 .. كبيرتي .. ُكبر اليقين

  

 أتَكبَُّد أمَر نارِك الُمصطفاة ،

 البَحر ، َمنطقفي  أنت القياسُ 

ْجع لغة  اآله , فقهُ   .. العَصِف ، السماُء ذاِت الرَّ

  

 .. التوق كفّيِك , سورةَ  أنَكبُّ على آية

 ; وجهي الَجريح َضّمدي

 , إسمِك الرفيع َضمائَد  أسأُل 

 .. إلهيّة الشأن , عالية اإلبحار

  

 .. , "شاَهة" القلِب النابِض باسم العَرش فَدتِك "الشاهات" 

  

 : نفسي دون أنفاسك على الطفِل مني , يتِم  ضافريني

 .. الوريدان وقد إنَضفَرَ 
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  بنوِر وجهِك الَمجيد .. َمالُك النائبات إفتحي "َضريَح" ي 

ُع الى رحمِة َصدرك .. وقد جاءني بَأُس عينيكِ   .. أتضرَّ

 الَمدى انا طفُل 

 .. ربعُمِر َدمي أقّبُِّل ُعمَرِك الَمصون ، نقيّة األوزا

 ،.. ألعَُب َدمي .. أرمي َدمي .. فداِك َدمي وما تبَقى

 .. لآلخرة خيٌر وأبقى طفٌل ;

  

ل  : أَصلّي َطيفِك الُمبَجَّ

 .. فأذا قِضيَِت الصالةُ .. أنتشُر فيكِ 

  

 أنا طفٌل .. طفُل الَمدى

 أحبَك

 زرقاء

  

  

  كندا 

 2011نوفمبر  29الثالثاء, 
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 ألوذُ بُمنتهى َجبرك

 

 

 اطى طاهراتك ،أتع

 ألوذُ بُمنتهى َجبِرك

 َصديقة جفني ،

 جبروت الماء ، ...

 .. َجمرةَ العُشِب والّصلصاِل األول

  

 , أَصلّي على أفِقِك األعلى

 أقبّلُ 

 خواتيَم َريحانِك ؛

قاية ، الَمسقيُّ   .. من رحيِقِك الَمختوم أنا الّسِ

  

 إفتَحي َموارَد الّريح والمرجان ،

 .. لشجر والصلبانُسجوَد النجم وا

  

 ال خوَف .. ِظلِّك بَحري

  

 : أعبُد شيطانَِك كأني أراهُ 

 في وجِه البَرق أتراءى"ِك "
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 .. حين تَستَتُِر أشياُء الوقتِ 

  

 .. بقائي .. فيِك .. ِعصمةُ نبِعك

  

 .. بَحري ال خوَف .. ِظلّكِ 

  

 جاَهدُت فيكِ 

 أنا الُمريُد المخبوُل .. إبُن العَصِف والريحان

  

 أهديني ؛

 َسبيَل الّسعير

 .. أبََد التّراِب ، أَزَل الّدمِ 

  

 شاكليني ، جانسيني ، ماثليني ,

 .. طابقي مائي ، إشبهيني ... عذراء السماء

  

 َصحيفَتي الُمكّرمة أنِت ،

 الَمرفوَعة الُمطّهرةُ ،

 , أمُّ الغَيبِ 

 ... خاتمة النساء

 أحبّك
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 ... زرقاء

  

  

 2011سبتمبر  20كندا / الثالثاء, 
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 ُمستحيالت التمائ م

 

 

 مخملية األنفاس

 (1 ) مخمليات

  

  

َجة بمتاَهِة اللذائِذ   الُمدجَّ

 أسرفي "إطالقا " في قُرنفِل الَمسارات

 .. والَحدُّ أنِت في حدود النار

  

 أساويِك فيِك مناخا  للبلوغ

 : األنفاس أنِت ُمخملية

 ايا ،هيكُل النائباِت والشظ

 .. الَمزاعُم كلها .. أرخبيل الَمرايا

  

 غيبُِك خاتِمةُ اللهبِ 

 َكفجِر الَخسائر ؛

 تَفَضُحِك َعيناي في عيوِن اآللهات

 .. شاركيني أنقاض الّسيل
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 : تذكري

 َمراصَد العَطش ،

 مذابَِح النهر و زهرتيِك ،

 بالفردوس ، الُحضَن الَموبوء

 ،.. عيوَن الساحرات

 .. وز .. ُمروَج الليلَجزائَر الفير

  

 أعرجي إلى ِسّري

 َعطشا  من ُسفن .. َهجيرأ  من بحار

 , غرورا  من ُعريِ التّوق

 .. ُمستحيالت التّمائِم

  

 , أنِت ... مستحيُل هللا

 .... لؤلؤة الليل الليلكي

  

 ; أنت ُمخمليتي

 كلها ، الَخمائِلُ 

 وليمة الَريح

... 

 أحبّك
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 13/3/2012كندا 
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 على أُهبة الفجر

 

 

 من دمي أَمّجُد لكِ 

 وقد ّمدَّ بَحري األزرق

 لنقتسَم يقيَن الّشفاه

 , ُمساَءالت األديم

 الّريح في ليِل الَحرير تَراِجمَ 

  

 أقيُم في "لسِت إال" كِ 

 في باِرقاِت األمكنة األولى

 ألخوَض ِغماَرِك الَمخملي

 و"لسُت إاَل" كِ 

... 

 , أجري َمجراكِ 

 , ألمُس أصَل الَمواقد

 , هذياَن الَخالئق

 َعراقة الَمتاَهةِ 

 في" ُكّل" ِك القُدسي

  

 اٌقبُِّل بروحِ الّرمان
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 ِهباَت كحِلِك الّرمح

  

 تََصّدي ِلُكّهانة النار

 أنت الُمتعبّدة

 ; في تاريخ الماء

 .. ألشتَِعَل غيثاُ في ُجلناراِت األقاصي

  

 أرتمي ُخبال  

 ِك الليليفي طائشاِت ُهبوبِ 

 .. وأنا على أهبة الفَجر

  

 أرتكُز َدهرا  في قاِعِك البَحر

 أنا الُمعتِصُم بِك

 العاصَم إاّل التيّار

  

  

 كندا

30/10/2016 

12:00 
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 تلبّسي بجَهتي

 

 

 .. تلبّسي بجَهتي

 ُولدُت من خاصرةِ شمِسك

 َعْصَر الّريح األخرى

 .. وقد أوَمَض البرتقاُل في َشرقِك الُمنيف

  

 الُحبلى بِرمِز الصالة أستَجيُر بِِوهاِدكِ 

 وشياطين الَمطر التّليد

 وقد يَسَر الّطواُف األكبَر

 .. وتسّربَْت يافِعاُت جلِدِك في اليَقين

  

 أتيَّمُن بكوكبِِك الُمخبّلِ 

 .. وقد َذَخرتُِك ليوِم قياَمتي

  

 لَْم أزْل قائما  بذاِت َعينيِك ،

 أناَرِت اآلهُ بُرهان الماء

 .. البَريق اهَدوَدَر َغيثُ وَ 

  

 تلَبّسي بجَهتي
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 , كاِسحتي

 إستَبيحي ليلة القَدر والِمحراب

 .. والُمراُق على الَحرير َخْمري

  

 .. تََخبََّطني شيطانُِك ، َمّسني خابُِل َعينيكِ 

  

 تلبَّسي بجَهتي

 ، الّريح َسّددي رمحَ 

 ناِهدتي ، تنَهدي بالحليب

 .. أنا خادُم ّحَرميكِ 

  

 .. لَفَّعي بآية القُدوِم واكسري مرآة القَوستَ 

  

 .. َكّرري ُسقوَط البَحِر على لَوثتي

  

 تَلَبّسي بجهتي

 أبلغي الّدَرَك الُمبارِك للمرة األلف

 الّشفاه بِقاصمة

  

 بإلِهِك الَمجنون المأمونُ   أنا األمينُ 

  .. وَمجازي فيُضِك األخير
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 كندا

 11:42 2011يونيو  13االثنين, 
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 الوقوع آتيك  متلبساً بنرجس

 

 

 أدمى الفجرُ 

 ألماَس الوضوح والقرار أنا

 وانِت مرآة المروج وقد تكسََّر المطر ،

 .. حشُد النيازِك في عينيِك وخريفي

  

 آتيِك ُمتلبسا  بنرجس الوقوع

 ال يفصلني عنِك سوى ندى الرماد

 .. القابع فيَّ 

  

 .. اءالم )حرير( ة أنِت" ِك "

مان ، للغروب شكُل البدء  ودم الرُّ

 : في قاعي للهدوِء صراُخ الغصن

 اللوثة في بالط الموج

 والوجُد تاج الريح

 .. وانا فيِك بقية الصباح مبتكرا  

  

 ; ليُل الشمس ... وعطُرِك في وريد االنفاس

 ليبتعَد صراخ روحِك إليَّ 
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 .. كامال  كبرق الَمنفى

  

 بي العتيقإنشقي كالقمر في بيت قل

 .. وأنا حاضٌر في مرآة غيابِك .. والفردوس

  

 , أنتشُل عينيِك من أدغال الظهيرة

 يأمرني لهيُب الصعود الى وجهكِ 

 بالنزول

 .. الى أحشاِء الّدمع الُمتربّص بوجهي القادم

  

 , أراِك ترتعشين في جفن الّدهر الساهر السائر

 .. قيع.. وجبيني "مابعَد جهنم" والسريُر صَ  لم أنَم

  

 إرتعشي وأنِت "أنِت" في خاصرتي .. والقرار

 

  

 كندا

 10:47 2011مايو  30االثنين, 
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 إبتدعي إكتساحي

 

 

ضيني  لَهالٍك آخر َعّرِ

 : ... عارفَة ِسّري أنا

 العَِرُك ، العَزيُز الغالُب ، الحاضُر الغَيّوبُ 

ٌض ِلَدِمك  .. ُمعَرَّ

  

جعةُ أنِت ُعرُف الشَّرع ، البَدأةُ وال  رَّ

ركُ   .. سورةُ الُمنتهى ، اإلعجاُز والّشِ

  

ُض إليِك أمَر الَحريق  أفّوِ

 إحتشدي في َمَددي األزرق ،

 .. إقتوي بانسيابي الفرَدوسيّ 

  

 إلى "ِمنى" ي أفيضي من "َعَرفات" ي

 .. قيُد َجَهنَّمٍ  بيننا يوُم ديٍن ,

  

 واِليَتي ... ال تَخلّي بثغوري

 ، إبتدعي إكتسااااااااحي

 تَفنّني بالفَتح الُمبين
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 , بإنتدابي وإحتاللي

 .. ال تبخلي بنَهِب تراثي .. بتصفيتي

 أعتَِزُل" ني الى ماء َسطَوتِك"

 ماِلكة األرِض  أنا ..

 .....""الَحضارات آخرُ "

  

 

 كندا

 2011أغسطس  07األحد, 
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 نََزُق الَخرق

 

 

 , البَرق األسطُع في َجبَِل الّريح

 .. ياقوتة التّأويل صراُطِك أنتِ  األقَومُ 

  

 أحيُط ببريقِك الُمطلَسِم ليال  ،

 .. َصالةِ فتِحِك الّساري

  

 في نار ِظلِّك َخلّديني

 .. والعياذ بِعَينيكِ 

  

 ; على َشفتيِك توكلتُ 

 .. صاحبة الزمان أنِت , الحّجة

  

 , أدِركي َصدري وقورة الِمسك

  أكرميني بُِهدى جلِدكِ 

 .. الّرحيمُ الّريحاُن 

  

 عماُد البَحر عيناِك ،

 , َجبّارة العَصِف والّسيل
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 .. عاصمتي ناصرتي , حافظتي ,

  

 ذروة الَحرق ، نََزُق الَخرق ,

 .. َدمي الّساِلُك بي إلى قاِعِك األعلى

  

 حاَصَرني فَْرُط نجِمكِ 

 .. وأنا مشاكُسِك حتى النخاع

  

 ، الليل أستجير بِك قاهرة

 , مالكة الُمنتهى

 .. عاقبة الَميل

  

  

 كندا

 2011أكتوبر  07
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 ألني ُحرٌّ في إختيار القَيد  

 

 

 أقبََل الليلُ 
 وقد ُشِغفَْت َسواحلي

 بنَهرِك الواثق

 .. أنِت شاِغلَة القاع

  

  

 أختَلي بشيطان ليِلك

 ألقبّل إعجازِك َمّرتين

 نار )ال( ءاتِك قسرا    الحتضن

  

 

 كصخور الّضوِء األمازيغيّ 
 حتَفي بطواغيِت أمواجك الُكبرىأ

 كالفَهِد أستوِطنُ 
 فِخاَخ َعطِرك

  

  

 أحيطي ببَرقي

 في َمهّب الماء

 مشاغِل الريح
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 في َجمهراتِك العذراء

  

  

 رئة النار

 شفتيك العاصفتين

 .. خزائن الوريد

  

 

 أنتِ 
 نبوءة العَنَبِ 

 , في وجه ليل الحرير

 َسيٌل من
 ملكوِت النرجس البّريّ 

 

 : رُّ في أختيار القيدِ ألني حُ 

 , أدِرُك نشيَد البَراري

 تشابَك الُهطول

 على أديمِك البَحريّ 

  

 َرجَع الُحلم أسمعُ 
 على َدهر اللقاء األخير

 رجَع الحنين

 حدَّ العشق الباكر
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 قبَل الّشغِف القرمزي

 دِمك أدنو من

 ألتقن َمعارج شريانِك

 َمجازات الّسفكِ 

 في غواية

 .. الُمذهالت

  

  

 , أدنو من شريانِك

 , سهوِل القمر األخير

 , خدِرك األزرق

 , ُمربكاتِِك العُطمى

 نصاِل الفجر

 في حاسمات جلِدك

  

 

 ألني حٌر في إختيار القيدِ 

 .. أُدرُك َمداك األزرق
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 كندا

2011 / 3 / 21  
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 إبنة َوجهي

 

 

 من دِم النرجس أستنِشقِك َعطشا  

 ب "َمقتل" يكِ  ليزهو الّدهُر 

 .. ابنة وجهي

  

 أهيُم في تضاريِس الِمسك

 , من ماء ألنهي الَمسافةَ ببرقٍ 

 : من أسماِء الحريق ليال  ما تهبينهُ  أقطن

 الغواية ، زئير النبيذ، مواثيق الغَور ، أنساب

 الَممنوع والَممنوح ، النفائس والفرائس ،

 .. األرومة والمنفى خرائط البزوغ ,

  

 رحاِب الكنز والَمرَمر ؛ تَمّرغي في

 .. أنِت الباكُر في دمي

  

 : أقطنُكِ 

 .. َمحوا  .. َخلقا .. دما  ، ِعرقا  وانزياحا

  

 .. ال جدوى .. أنا الجدوى
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 , القدُر الَمحتوُم في َمطِر عينيكِ 

 تاريخ الصباحات ،

 .. صلة الوصل والرحِم والغيب

  

 لغة الفَصِل .. انا

 .. ليلالجنون بق الجنوُن وبعدَ 

  

 أقتبُِسِك مسارا  لعرش الوريد ،

  

 أرفُع ؛

 , فحواك َمعناِك ، صالتِك , ستائرَ 

 أجتاُحِك إستتبابا  ألمِن َشفتيكِ 

 يكِ  ب "َموقد" ليزهو الليلُ 

  

 *أميرة ميديا

 ابنة وجهي

  

 قبل الميالد 700 ميديا : امبراطورية ميديا الكوردية في كوردستان *

  

 كندا

31/01/2014 
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 ّمُدك  برحمة  النارأتغ

 

 

 أتَغَّمُدِك بَرحمِة النار

 إنتهزي ليلةَ الُخبلِ 

 أنت الشائعة في "حرام" اتي ، ..

 : الشاردةٌ في البلور

 .. كالذبحِ من َوريِد الماِء الى وريِدِك القاع

  

 ليال   ألتَِمُس الّسيَل منِك والخارقات

 أتلمُس كنهَ الغوايِة في الَحرير ؛

 .. ي غفلة ُغصنف ألجّردِك منكِ 

  

 الباَلغة في وجهِك البحري أراِك في طائشات

 .. فتنة من غابات البروق

  

 أرَضُخ ِلَدمي

 , غيثا  من نبالٍ  النافِر فيِك ل "أكون" ِك 

 .. وحرائق من حدائقٍ 

  

 أّرخي ُسكَر القادمات من التوق
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 , الغائِب بك ، الحاضِر فيك ألضّرجِك بصالة القتيلِ 

خِ بمَ   دارجِ نبوءاتِِك الُحبلىالُمضمَّ

 .. ككمائن الَمرجان الّرذاذ , كخاتماتِ 

  

 أعيدي أقداَر الهجرة ،

 قيامةَ العَطِر الُملغّز في توِق الشفاه ،

 .. نضوَجِك الّدمّوي في طالسم األدراج

  

 أرتمي إليِك نسقا  من "فوضى" اكِ 

 .. ألكتمل بحرا  في َملقاكِ 

  

 ِمِك القمر ؛ما انا اال انِت مبتال  بَسدي

 َمرايا الطيب والزيتون ،

 .. أسواِر التّتَر البحرية

  

 تخبَّطي في الّدم الّي .. "ِشركا " من نَرجس النهر

 .. في أطالِسك ألشِغُل ّشهيّات الَخوارقِ 

  

 : جاوريني ملكة  من َجوَهر اللذائذ

 احبِك ذبيحا  كالوالدة ،

 احبِك قتيال كالبعث



43 
 

 .... داهمي الزئيّر األخير

  

  

 كندا

28/05/2012 
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 من األلف السابع التيهُ 

 

 

 حوريّة الَمشهد األخير؛

مر حاِضراتِ  أرتكُب َرذاَذ شفتيِك .. من   .. الجَّ

  

 إستِعري .. إستَعيري ماطاَب لِك من التفاح

 وأتركي ِلكفّي ّرمان األوار ،

ِك من َرماد البيِت العَتيق نَحة التّبرُّ  .. ج 

  

 سريِر ذاكرتِك كيدا   غلغُل فيأت

 من خاصرة الليل ،

 بربريا  من بقايا الصالة ،

 .. من بقايا التوق تَتَريا  

  

 أتََهلَوُس في تخوم قرارتك

 .. أميرة الماء

  

 َمشيئة األصل أنا

 .. إاّلي تََجذري في خاتماِت الفجر ... ال أزَرَق 
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 النار ، أرجوحة الَحرير ، داللَ  أقلُدِك رفعة الّسيِل ,

 قيعاَن البنفسج

 .. *الموغلة في توق الَمراجين

  

 ال حوَل لصمتكِ 

 .. عاشقة النيزِك األخير من البحر

  

 : أنِت َعسلية البحرين

 ... السابع من األلف التيهُ  العَطِش , أنقاضُ 

  

 إرتَِكبي عاصفتي

 .. ألرحَل في طيش بريقِك "الَمهدّي" من يقيناِت الَمطر

  

 : في َمدارج الُهطول َق َعرٍش ألقاِك ِعنا

 الليلة َموعدي َمعي فيِك .... َجبَليّتي

 ,** إبنة آهورامزدا

 ألبُعد الرابع من صالة األسوار

 ... أحبببببببك

  

 

 30/12/2011كندا 
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  جمع الجمع لكلمة َمرجان )موضوع من قبل الكاتب( : َمراجين*

  

إله  وهو الدين الكوردي القديم  الزردشتية هو ألهة الخير عند : آهورا مزدا**

 . وعدو الظالم وجالب الحظ والخير والمحبة وكل الصفات الجيدة النور

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 عليّة الفارسات

 

 

 خاتَمة الفَقِد ُخبال؛

 , أنِت" عليّة الفارسات"

 .. أتوُق إلى تَنزيِل كريِمك .. إبنة الَمرمر

  

 ال َمفّر من حارقاِت َمجونكِ 

 .. ت في فيء الّرجوعوالنازال

  

 ...أرتَكبُكِ 

 .. ..وأنِت صاِعدة  ياااااا َل "أنا" ي

  

 *. "الحيَّة القيومة، ليلة الِحساب َكما"كِ  ..

 .... إقتحاُمِك، "البَدُء" ُمستَتِرا  بماِء الفيض

  

 أحبك؛

 في البعِد الثالِث من صالةِ األسوار ، 

 .... الّسّرِ األخير في شرق البحار

 .. يا  "كامال " في نقش َدالِلِك الرذاذ ... والبَحرينألموت حَ 
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 جانية الّصباحات ، ..

 ; العَّرافة في ُعرِف الُمشتهى

 أحبُِّك .. ُمرتَبكة الناهدات ،

 .. عارية الشفتين ، مثيرة األبعاد

  

 .. إستعري في ما تبقّى من كفر َسيِلك

 ... العاقبة إشتباكي ..

  

 التيِه األخير ، في مرابع تفَتّحي بكاء  

 .. أنِت فقهُ الطيش ُمبتال

  

 , أحيا أزَل ليِلِك الَمصون

 أتَملُك َمصاِعَد َمجراِك ،

 .. "وما َجرى ألثداء المخالب "آها  

  

 توّكلي على فاتِِحك

 إبنة الِختام ..

  

  

 كما"ِك" : كما انتِ  * 
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  كندا

12/10/2013 
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 * الّشاهة

 

 

  , يكِ اهاجُس َجمرت

 ارتكُب َمحارَم أنفاِسك

  .. ليلتبِس النبيذ ببرِق الّشفاه

  

  , توقا  في َعناقيدي تناَهي

 , أعلنِك طريَدة الشريان األبَهر

 الشهيرة

 , من نبيات البحر

 ... من حطام الخرائط األولى الّشهيَة

  

 , ليَل ُضحاِك بدِم النرجسات  اتلّمسُ 

 .... بكقل يااالَمكيدة الِحنّاء في َكفّ 

  

 أرتجُل َخواتيَم الَموِت في غاِمضات األديم

 .. ألنثر َمواجَع التأويل في بيِت َمقِدِسك

  

 , .. َسّمي أشياَءِك الُحبلى أسِرفي في هباِء اآلآآآآه
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 , إسترِسلي فّي .. أنا فاتُحِك الُمبين

 .. الفاروُق في حّد الحرير

  

 .. أنتشيكِ 

 , ريحانة الَمواريث

 ... عُد في أزِل البُكاءالوجُع األس

  

 ...... أتَخّطاني

ِِ في ِضفَتيك  , الَمُس متاهات النّوازعِ

 .. َمرايا الُخبِل في وجهِك البربريّ 

  

 , إفتحي َمغالق ِرحابِك

 ; َمصائَد َعطِرِك الزردشتيّ 

 , أنا َمثواكِ  

 .. شاهُ " ِك األزرق "

  

 أميرة الَموقد الليلي 

   , تآَهي , تَباَهي

   * "يتشاهَ "

 .... الّشاهات شاهة
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------ 

  

 تشاَهي : كوني "شاه" ة*

 و"الشاه" هو الملك او ملك الملوك واالمبراطور في تاريخ العالم االيراني

 ."تعريب وتانيث لكلمة "الشاه و"الشاهة" هي*
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 المغامرة األولى / مغامرات زرقاء

 

 

 أشياَء الحروف القصديرية أمتلكُ 
 ي أشجار التلألبن

 : وغابات ماوراء الجبل

 .. ألشارَك الصدى موَت الماء

 

  أمتلك أشياَء الكلمة الُحبلى

  بنجوم التراب

 وأغصان الغيوم

 .. ورفعة الموت القادم من الهوة

 

 أمتلُك تجريَد الخط المارد
 ألزيَح ثباَت األلوان األحاديّة

 , وصدأ الَمداد

  ألنتشر كالجراد

 في مزارع الهدوء

 .. وغفوة الغابات

 

 أمتلُك اللوحة األولى

 .. والموت الثاني بعد الطوفان

 

 أشارُك النار

 , موت الماءَ 
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 أشارُك الحجرَ 

 .. موَت الموج

 

 أمتلُك شواطئ الدم
 القابع في السفن

 .. الجبلية ومراصَد األفق

 

 , أمتلُك جبهة الطين

 طالسم الخيزران

 .. وفيروز التالشي

 

 , أمتلُك سرَّ الطير

 , عيوَن األفاعي

 , حلَم البقاء في الموِت البنفسجيّ 

 اٍنكسارات الشمس

 , في زعزعة الماء

 وخسوف األقمار

 .. في ليالي التراب

 

 , أمتلُك أصعدة الَهواء

 في البَرق التصوف

 .. ومرجعية الدم

 

 , أمتلُك زمام الحلم الغائب

 جذوَر الشمع

 .. واِنكسارات العيون في الغابة
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 نهارات الليِل الُمَحدَّبأسكن في 

 .. وليالي النهار الُمتشظى

 

 .. اهاجُر الى َمثوى الجنون األول

 

  أسكُن أوعية النور

 .. ومداخل البنفسج

 

 أجاري رقصة الكهوف

  واِحتفاَل األفاعي

 بين األبراج

 .. وسقوف الفيئ

 

 أتَشظى كصمِت حرِف العُشب

 .. وقوافل المسارات

 

 , أرتمي في رماد البنفسج

 السماوات قيعان

 .. ومجاهِل الجلد وزرقة الحجر

 

 .. في اليقظة أمارُس لعبة الموِت األخير

 

ُغ في فيئ الماء  اتمرَّ

 .. وكحل النار
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 أتَمّدُد على حافات العيون

 .. وخاصرة الشيطان

 

 .. كالمحيط امارُس لعبة الَمطر الُمَمّددِ 

 

 .. الغابّي في األشجار أمارُس خرافةَ الدوران

 

 في ناصية النهار أزوُر العَدمَ 

 .. ألشاطَر الواجهات ضحكة البكاء

 

 : األبعاد في الَمكان أقوُد تَفتّتَ 

 , ألتهاوى في ثنايا القار

 ممالِك الَمرجان

 .. والهواء القابع في الكهف

 

  اتَسلّلُ 

  كالحجر

 الى مقابر األحياء

  ألصادَر أتربة

 .. الفجر الزاحف كالتمائم

 

 , القواقع أجاري متاحفَ 

 هيبة النهايات

 .. وأضحوكة الدم والجليد
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 , أستنهُض مكاِمَن الَمراقد الطينيّة

  تالَل اللون

 .. وأثقال الهجرة الى الماوراء

 

 أتلَقّى أطِعنَة العَودة الى الشموس النائية
 ألنثني كالذهاب

 .. وأذهب كااِلنثناِء في األمكنة

 

 , خأَحّرُض الطابوق المتمّرد على التاري

 , مطبات السّر الُمجنّح في الفراغ

 .. ثنايا الفيئ الهارِب من الشمس

 

 , أغزو اخاديَد اللوثة الثالثة

 , عساكر الجن

 نهايات المعنى

 .. ولوثة الشفق في سكرة الموت القادم

 

 أقارُع هياكَل الضباب

 .. وعنجهية الغروب في الفجر

 

  كالبرق

 أنزلُق في خيوط البدايات

 .. اِنزالقات الشفقألتمحور في 
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 أفتُّت بؤر الوجود
 الصامت كالفوضى

  ألستَدرَج خفاءات

 العطور األنثوية

 .. في وجه القمر الُمحَمرّ 

 

 أستَبُق أحداَث الغيوم
 وأجندة الهواء

  ألستنزلَ 

 أمطاَر البارود الزجاجي
 واُراقص

ف الحشائش  .. تطرُّ

 

 أراقص
 الوجود

 

 أراقص

 ... العدم

  

 

 كندا 

2010 / 12 / 24 - 12:32  
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 أنساُب الّريح

 

 

 أعّدي لي من رباط الَدم

 , تُرِهبين به أنفاسي ,أسالَف بَرقي

 أطالَل َحرائقي

 , في َمراقِد َرِعدك األزرق

 َمساءاِت الفجر األول

 ..  في مزارات الّسديم

  

 .. أنت من أنساِب الّريح

 .. حفيدات الغَيث

  

 أتلمُس َمزارات الَهَدر

 .. الُمجتبى في َوريِدك

  

 إنتَهشي "َسبعا " فِتنَتي الكبرى

 , َدسائَس َوجهي

 , َكيَد أناملي

 .. َدهاَء َمعارجي إلى ُرمحِك التتري
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 ابِرُم عقَد َعناقيِدك

 مواثيَق الماِء في مكامِن جنانِك

 .. مكائَد الَمرايا في َوجِهك الشرقيّ 

  

 , أقبُّل )شتّى( كِ 

( أديمِك الَمطريّ   .. )كلَّ

  

 أرقى الى ُهبوبِك الَمخبول

 , ألقبّل َعصَف ُشروِدِك التّقي

 ... َمساِكَب هللا في َمصائِد َشفتيكِ 

  

 , يااااا لمشاغلي في قيامة ِخِدِك القُدسي

 .. ياااا لقيامتي في َغضاَرتِك الزرقاء

  

 .. أحبٍَك زرقاء

 , أنا )الَهشيُم( بِجبِر َوحَدتِك

 ..ِك البَحريّ الُمشاُع ُخبال  في فردوِس َصدرِ 

  

 .. أسترِسُل في شريانِِك األكبر
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 , أنِت خاتمة الُملك

 , األشهى  ِشهابي

 .. أشالء رعشتي الُكبرى

  

 أحبَِك زرقاء

  

 

 01/01/2016كندا 
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 َمحارم الُكحل  

 

 

 أحاِرقُ 

 , متاهات َسفِكِك المهيب

 .. َمجاهَل َمراياك الزرقاء

  

 ناهبي تيه الخاتمات

 , صيَر)ِك( بالغة الريحأل

 , فصاَحة الماء

 .. غيب الغيوم

  

 تماَدي في إسرافي األخير

 , في أنداء الَهباء

 , نبوءاِت الَمواريث

 باَلغة النشأة

 , في َمواثيِق ُسنُدَستيك

 أزِل مائِك

 .. في َمكائِد َموِجك الشرقي

  

 أقبُّل َوحَشتَيِك ألفا  



63 
 

 ألنحسَر َمددا  

 .. لليليفي َسيِف َرذاِذِك ا

  

 إستبِقي

 .. ثَمالة الفَقد

  

 َحللي

 َمحارم الُكحلِ 

 , ألتسامى في كهانِة النرجس

 .. غواية الَمكاِمِن في أكبَريك

  

 , أعتنُق شرَع َوجَهِك الُمبين

 ... نبية الَمشارق

  

 تَولّي أسطوَرة َدمي التّليد

 .. ألنزَح ُخبال  الى َسماء حنّائِك

  

 : يك , َمصائَر َريحانكأقبُّل أكيَد)ِك( , عليّ 

 ألتَحّضَر َدما  في َرخاِء أديِمِك البحري

 .. مشيئة أسوارِك العُظمى
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 01/01/2016كندا / 
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 َعميَدتي

 

 

 : أتعمُد بماِء أواِرك

 .. َعميدة أمري

 ,إستعمري َجسدي التّليد

 وماطاَب لِك من األنفاس

 , " َث َوُربَاعَ ألعتمَر شفتيِك " َمثْنَى َوثاُلَ 

 ِ  َمرابَع الّدم القدسّي

 .. في َخواتيم بَرقِك األزرق

 , يَقيَن العَناقيدِ 

 , طرائَد )ّسفِك( ِك الَمخملي

 .. أميرة اليَواقيِت األولى

 : يَستبُحيني

 .. َصليُل الّريحان في حاضريك

 أشاعُل" أمطاَرِك في ليلِك النّيزكي"

 .. مكائَد أديِمك  ألقتنص , شرعا  ,

 , ياااالصدفتي في نهاِرِك الزنبقي

 :خارقة الَمسامات 

 .. طّوقيني بلهاِث الَمكيدة
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 , َمرحى بقيامة قربِك الثامن

 : أنا الُمتَرُف بدمِك العُذري 

 أقبُّل ثمالة األعناب

 , في غوايات فتحِك الُمبين

 , ِحصارك التتري أسترسُل في أهدابِ 

 .. غنائِم النرِجِس في َمكَمنِِك الشرقي

 طّوقيني سبعا  

 برذاذ مّدك الزردشتي

 إبنة األرباب

 أتوارى ليال  

 في َمهبِّك العَليّ 

 مواثيِق التَيه األزرق

 في َمقتليك

.. 

 أحبَِك زرقاء

 َعميَدتي

  

  

 2015كندا 
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 عاليَتي 

 

 

 اقبُّل أنُجَمك الكبرى

 , وقد َعال نهاُرك في دمي

 , أنزُح الى تُرابك الَجبلي

 )عالَء( تي أتلمُس عالياتكِ 

 .. أنا الَمفطوُر بُحسنَيَيك

 أستَشري دما  في عالياتِك

 أنِت الَموقدة في ليل الشفاه

 .. رعشة الفردوس األعلى

 أرمي بدِمِك الى دمي

 .. ألشعلك غيبا  في قدوم الّريح األولى

 أبرُم َعقَد َحريقكِ 

 في قيامة الماء ؛

 ألعلَن َسرمَد الشرائع

 .. في جموع أسمائك الحسنى

 ياااا لخطأي الجميل فيك

 , يالِصدق َدمي في َوريِد أنفاِسك

 .. غيبوبتي في َمرايا البرتقال

 , غماَر َشفتيك أخوضُ 
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 َمراقَد الّريح أنتزعُ 

 .. ألرتعَد دما  في كفالة بَحِرك األعلى

 أحبك زرقاء

 .. عاليتي

  

  كندا 
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  قائدتي

 

 

 , ِظلُِك البَحري َوصيلي

 ِك َوصايا ذبحيلعَيني

 .. في" ُمتََوَضأ" الَمسار

 أوَضَحْت يانعات وجهكِ 

 .. والخريُف يَحبو في باحة الّدهر

 أستوطُن حبائَِل شيطانكِ 

 .. وقد تواظبَْت علّي الرياحُ 

 َوَعَدْت أرُض روحي

 .. وجلُدِك َموِعظة العَطر

 .. و"الُمشتَهى" يُدميني

 أستغِفُر بَريقَِك َزللي األزرق

 .. قائدتي

 ألقي في َصدٍرِك زماَم َهلَوستي

ِك األعلى  .. َزَهوُت بَمّدٍ

 , وزاهِر أحَمريكِ 

 .. تبَّحري

 .. أنا حليُف الغرق والغَوُص قوسي

 أسايُر َدهشة الّرذاذِ 
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 , شريدا  في روابي موجِك أالعلى

 , أسيرا  في شمس محوركِ 

 "عقيقا"

 .. في غضوِن األنصهار

 ""أناأتَمذَهُب في ُحلِم َوجهِك ال

 تنويَرتاِك" .. طريقتي .. في الجنون الجبلّيِ "

 , وصدُرِك .. َعقيدتي .. في الكفر

 , في الضالل البحريّ 

 .. في إنحراف الصَّبر

 .. يسفكني َدُمِك ذو الُمروج

 .. إنزياٌح أنا : فيكِ 

  , ُكفّي عن َهندسة الوقِت والعدِّ 

 .. تراجعي" إلى األمام"

 .. أنا النسرُ 

 .. ى النّسر والنّصرإنتِصري عل

 .. فَدتِك مخالبي , َحريري , وزرقتي

 .. أحبك

 زرقاء

 .... قائدتي
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 2013كندا 
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 تلبَّسي ليَل العناقيد  

 

 

 أحيا أدراَج سيفِك الّريحان ؛

 .. أبارُك" ني"

 ُجلنارتي

 حيَن تدّونيَن قََسَم الماء

 .. على َحرير الغََسق األخير

 , العَرائش يَل العَناقيِد .. أميرةتلبَّسي ل

 , برَق الَمزارات شاكسي لذائذَ الّسيل ..

 , مطَر الَمراسيم األولى

 .. أواخَر الطقوس وخذي دَم النشيد

 , َهيكلة الَسديم أعيدي :

 , التقويَم والرذاذ

 .. الحرَف والجرَف والوريد

 .. بمفازات الَهجير ُمْبتاَل َمسكونُِك أنا 

 .. َدعيِك لي

 , مالكة الليل , العطر والخاتم

 .. تشظي شريانا  في حاسماِت اآله

 البلُل حٌق .. الموُت حقٌ 

 .. َجمرة العَرِش , َصبيّة هللا
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 ; سائليني عني في دمك الُمراق

 .. طليُق الدالئِل أنا في سّرِك األوحد

 . باغتي , إنشقي قمرا  واخترقي

 .. َعرش الَمسار أستَوِدُعكِ 

 لتينوالرّمان وا

 وهذا الّدم األمين

 أحبك

 زرقاء

 .... فاحكمي وانبثقي

  

  

 2011كندا 
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 ً  والناهدات  ُصبحا

 

 

 َخواتيِمِك الُحبلى أبرُم عقدَ 

 , سهاَم ريِحِك ؛ الّصلَصل العاتية

 , طرائَد العناقيِد في جيدِك الَمجيد

 .. استشهُد في مقتليِك .. إبنة االنبياء

 , الهائماتأخوُض غماَر َمراياك 

 , مواجعَِك شظايا  في ليل الزنبقات ألسفُك

 ,أترامى في أطراف َخّدك األيسر .. ُجرحا  تَقيا  

 , إنتهكي ّسواحلي كاهنة الماء

 فجرا  ؛ أعلني وقائعي ؛ ل" أَصلّي" ِك 

 تشتَّتي في َهَدري الُمراق

 .. ُسلطانة الَمنافي .. َخدري األقصى

 , أوثقي َغيَب ُجرحي التليد

 , َدمِك القُدسي طلق أسَر الَمعابد في أل

 .. النبيذ ياااا إَلرباكي ؛ متاهتي في تيِهكِ 

 .. أنتهُك ما تَبقى من أمر "ُجلنار" ك

 يواقيت الّمساءات ؛

 .. الَموقدة في جهات الَعصف

 والناهدات ُصبحا  
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 , أحبك  

 .... أحبّك زرقاء

  

  

 كندا
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 ً  والغارقات ذبحا

 

 

 ر الَمطر والبَراريَمحاو

 .. بَرقي الّشريد

 شقوُق الماء .. أنت الَموصوفة في الكتاب ،

 أسِعفِك بَلال  في نائبات العَصف ،

 من َهباِء الّشرك ، الليُل شظايا

 .. لي الناُر .. لِك َعرُش الماء

 : الى شريان بِك من شريان أطوفُ 

 النازحة في َشهوة الَمصير ،

 العارفة ببواطن الرذاذ ،

 العميقة في هدير الشفاه ، ....

 السارحة , الجارحة الباذخة ؛

 إرتبكي في هاوية َغيبي زخة من حرير ،

 .. أعيدي قرارة السُّكر .. الدَم الَمرسوم في العتبات

 آها  من دم اآللهات ، ِك  أنتشي""

 .. ِعبرة الَموج أنِت ... حكمة الَمّد والَحدّ 

 .. توقأمدُِّك بي "َمخمال " من بريق ال

 أحبكِ 

 ,أميرة العَناقيد



77 
 

 والغارقات ذبحا  

 ....والشارقات ُصبحا

  

  

 كندا

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 خاتمات الريح

 

 

 مرابَع مائِك أقبُّل "عشرا " 

 باطَن َدِمك

 .. نرجسة العناقيد

 أستشهُد في

 , زنابق ُهبوبك العاتي

 , رحاِب غيابِك األطلسي

 , شعاِب الَمراثي

 .. ىنائيات الُمرتج

 أساهُر رّمانَك الَحصين

 ألعلنَ 

 َهباء األسماء , خاتمات الريح

 رياحين التأويل ؛

 ألفتح

 , مغاليق البرتقال

 شهَب األنبياء

 , في غار " حّراء" ك

 .. تواريخ العَصف في خالداِت ليلك األزرق

 , أتبادُر على انفاسك
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ُد قصَد شفتيك  , أتقصَّ

 أصوُن َحَرَم ِمحرابِك األعلى

 : ك مرتينألحجّ 

 مرة الى دمك ومرة الى دمي ؛

 إبنة األبَد , سليلة البروق

 , مدارج القيامة

 , سلطانة اإلرواء

 .. مرايا العناق

 , أنا العائد منّي الى ولّي ِجمارك

 المكتض بقيامة َعطرك

 .. ألغور في َعراقة الريح

 .. أواِرك النافر في أنقاض البحر األول
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 ك   خذي قلمي و"هاتي"

 

 

 "أحاوُر غيَب "ُمشتهاكِ 

 .. ألسكَن .. قليال .. هللاَ فيكِ 

 , إمتلكي ناصية وريدي .. إبنة الشريان

 أنثري بَرقِك األخير

 .. في خاصرتي

 .. البَدء دعيني "أخاِصرِك" .. أنِت توقُ 

 .. أحاصُرك" طليقة الُخبل"

 .. خمرة الَحرير , جمرة الخرير

 األسوار" ؛ أنا الروح حبرا  .."أطلسية

 .... ُخذي قلمي و"هاتي" كِ 

 , أستيقظ على َصوِت عطرك

 , زهرة العرائش والرذاذ ...

 , الفائزة بموج اآله

 , كنايات الَمغيبِ  

 .. أعناب الصباحات 

 , إنفتحي على نيزِك الغواية

 , أدراج الوسادة األخيرة .. في شبق الَمرَمر قبل الليل
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 .. عري الرياحين إحتفال الّسحر , شهوة األهوار ,

 : تيّممي بما تيّسر

 .. من غِد الماء

 .. أعيدي اكتشاَف وجهي

 , أنا الَمخبوُل األزرُق.. العذريُّ األخير

 , أإلنتماُء األوحد بعَد الطوفان

 , الدفُء األخير على عرش الريح

 األسوار" ؛ أنا الروح حبرا  .."أطلسية

 .... ُخذي قلمي و"هاتي" كِ 
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 الّريح واتيمخَ  

 

 

 ّمرابَع مائِك أقبُل "عشرا " 

 باطَن َدِمك

 .. نرجسة العَناقيد

 أستشهُد في

 , زنابق ُهبوبك العاتي

 , رحاِب غيابِك األطلسي

 , شعاِب الَمراثي

 , نائيات الُمرتجى

 أساهُر رّمانَك الَحصين

 ألعلنَ 

 َهباء األسماء , خواتيم الريح

 رياحين التأويل ؛

 ألفتح

 , البرتقالمغاليق 

 شهب األنبياء

 , في غار " حّراء" ك

 .. تواريخ العصف في خالدات الليل

 أصون َحرَم ِمحرابِك األعلى
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 : ألحّجك مّرتين

 مّرة الى دمك ومّرة الى دمي ؛

 .... إبنة دمي الُمراق
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 البرق األخير قبَل البدء

 

 

 ( :ماقبل النص)

    

  

ية" في خالياها "الكهروجنون بذاكرة بََصريّة تُبقي  الجليدي الرابعتََمتَّع منذ العَصر  

 :ذلك

  

 الوجه البربري 

ل بندى الخرق   الُمبجَّ

 والحرير 

 "وضوء ال "قشعرير

  

ل من كهانة المطر وحالوب  لو لم يحترق بمائها السابع  في ذلك السرير الغيبّي الُمنزَّ

 .. ..... لنسيها الجمر اإللهي , لَو لَمْ 

 .... آه .. ان لجهنم لغة اخرى في الذاكرة شرسة كنمر الدم في عنفوان الجليد

  

  

 ( :مابعد النص)
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 :هي

  

 , آمرةُ الصالة األولى

 , الطواف الخامس

 , الدعاء الثالث

 , ذنوب الّمعبَدِ 

 , الحرارة الشاردة من االكف

 .... ياسمين الجلد الثائر 

  اعداهاذاكرة من دم السرمد ؛ تقتل م

 : أمواج )الّسراب اليقيني(

 , تُعَري حقيقة الماء

َِ الرمل الُمقنّع بعطش التيه   , وجهَ

 : والجسُد ُمتكئ على َشماتة العشب

 يغوي الرحلة أألخرى "إليها" ؛

 "مازاَل المطُر "يتصاعدُ 

 , إلى الريح ...

  وأشياء المتاهة في جالل العَصف

  , تجرُف مسامات الِعتق

  .. البرق األخير قبَل البدء تُشهُر سيفَ 
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 ... ذاكرة

  , من كهانة البريق .. تبيُح اختراق الِظلِّ 

 ذاكرة كالعدم الجليل

 قاتلة كالوجود الُمبعثر بين الفقد والوقد ..

 .. ذاكرة تقتل ماعداها ... باطالقة حب

 .... باطاللة نسيان ..

  

  

 كندا
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 "أنت  ال"سارية الَمفعول

 

 

 أعيدي تشكيل البَحر

 "أنِت , "سارية المفعول

  دعي َمرَمَر الَموج؛

 .. في الَمسار األخير أول الحبر

 : موفُد الجحيم الى شفتيكِ  فأنا ..

 , الّسائُر الغائرُ 

 .. كجذورالبوح الخارُق" ِك "

 .. أقّدُس أمكنة الوقوع في أديمك المبّجَّل

 الَمرسوُم .. بيننا

 , ُمعاَدلة للرذاذ

 ارُس غواية الماء فيكِ تم

 .. حين تجري النار في مستقر آِهك

 : تستبيحني في عينيكِ 

 , الغازيات

 , الماحقات الحارقات الساحقات

  , أنا البرئ من دم الليل

  .. الُمهاجُر الطاعُن في يقين الريح

عر  .. لن تعودي مكسورة الّشِ

  أجري اليك .. بلال  

 أنا َربيُب مفازاتك ؛

 .... ذي الفقار" كأطعنيني ب " 

  تقاسميني الليلة

 : بيبني وبينك
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 , لِك الُخبُل , صالة الُمشتهى

 ".. "برٌق من بلل الشيطان ولي أنِت 

 أرتقي "فردوسات" صدرك

 : البتول

  .. والّدهُر فسيلتان .. واحدةٌ لي .. و واحدةٌ لي

  , أبيدي جسدي الجائر .... وماتبقّى من الَحديث

 , اااشئتِ افعلي بي .... ماا

 .... النبع عاقبتي

 فأنِت .. سلطانة الحرير

 .... سارية المفعول
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 الَموقد"ة"

 

 

 أبرُم عقد َخواتيِمِك الُحبلى

 , ريِحك ؛ الّصلَصل العاتية سهامَ 

 .. طرائَد العناقيِد في جيدك الَمجيد

 .. استشهُد في مقتليِك .. إبنة األنبياء

 هائماتأخوُض غماَر َمراياك ال

 .. في ليل الزنبقات ألسفُك مواجعَِك شظايا

 , أترامى في أطراِف َخّدِك األيَسر .. ُجرحا  تقيا  

 , أنتَهكي ّسواحلي كاهنة الماء

 أعلني وقائعي ؛ ل" أَصلّي" يِك فجرا  ؛

 .. ُسلطانة الَمنافي .. َخدري األقصى

 , أوثقي َغيَب ُجرحي التليد

 , ِك القُدسيَدم ألطلق أسَر الَمعابد في 

 "ياااا إلرتباكي ؛ متاهتي في تَيِهِك "النبيذ

 .. أنتهُك ما تبقى من أمر "ُجلنار" ك

 , تَشتّتّي في َهدري الُمراق

 يواقيت الَمساءات ؛

 .. في جهات العَصف  الَموقد"ة"

 والناهدات ُصبحا  
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 ,أحبك  

 .... أحبّك زرقاء

  

  

  

 مؤنث ّموقد الَموقدة :

  

  

 21/122014كندا 
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 أتّق ُن أعاليك

 

 

 وأسالف الضفاف

 أتقُن أعاليك

 , "قاَعِك ال "أنا

أ َمراقَد َعينيك  , أتبوَّ

 مزارات ُحصنِك المنيع ؛

 .. َخرابي األخير " ل "أشرِعنَ 

 .. ياااا لهول َدِمِك الُمرتَِعد في َمرتعي الحريق

 .. من شقوق الماء .. أتّبُِع مذاهَب آااهك

 في َمجدِك الليلي آبديني"  "

 .. ألغترَف )إغماءة( تيك .. َحليبا من تيٍن وأعناب

 أعيُد َمجَد الَمعابد السومريّة 

 .. لتاريخ شفتيك العريقتين

 , أنتزُع ُخبَل ُعبورِك .. يقينَِك النازح في يقين الريح

   , أنتحاَر ُمبتغاِك في َهلوستي

 .... َخالئَِق أنسابِك , َدمك المراق في دمي

 إليك ؛  نهُش" نيأ"

 , إبنة الفَقد , العَقد , أميرة النرجسات

 .. الطاغية في َمسار الَحسم
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 أرتقيِك : ل "أنجز" أواَرك األقصى ؛

 : أم الربات الشاردات , ملكة الماء

 .. أحبَك

 .... زرقاء أحبِك ..  

  

  

 04/12/2014كندا / 
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 الَمخَمليّة

 

 

 الَمخَمليّة

 " دوساتضفاف ال" ق

 .. َمدارُج فجرِك الليلي

  

 إنتهك" يك ؛"

 أنتِ 

 .. الّسائرة في تَخوم الريح

  

 أتعاطُر أديَمك الُمبَّجل

  , في توق الُخبل الثامن من الليل

 .. غيِب الَمزالق في ذبيحات اآله

  

 الُملغزةُ بسجوِد التمائم

 , األعناب يقينِ 

 .. روحِ التين

  

 , طفىالُمص أعانُق "ُجلناَر" ِك 

 أستَبِدُّ بُرمَحيِك ؛
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 َدهرا  من حرائق ٍ 

 وشقائق ٍ               

 .. وحقائق                   

  

 , المتوارية في َوريِد الِمسك

ِِ الَمرايا  , حنّاِء

 , أمداِء األرخبيل

 .. أديِم األطالس األولى

  

 , أتََجوَهُر في َغيِب شفتيك

 : أساجُد أزَل َسحيقاتك

 , البروق تِ مّسا من ماسا

 , ", "أّم الفَضل الكوثر" ة "

 , مخملية األفالك

 , الَمحمومة

 , الَمعصوَمة         

 , الَموسومة بتوق الخالدات             

  , الَموشومة بُخبل الّرياحين                  

  .. الَمرسومة بدم النبيات                      
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 , "ُمربِك" اتك  أشافهُ 

 ,فيك ... غيبا  من َمعابِد النار  ُر" نيأبعث"

  

  , بَرقا  في َعراء الماء أنتشي" ِك "

 .. رعدا  في خواتيم التّوق البربري

  

 عّجلي فَرَج دمي

 .... مخَمليّتي
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 علياء األطالس

 

 

 , علياء " األطالس"

 أم البروق الحارقات ؛

 .. تماطري َمجدا  في شاردات الفَيض

 , ني" ؛ "َحريَق " تي األولىإنتشري"

 , إنتهكي ُحدوَد العَطر والبارود

 .. تخوَم الّخمر , وقاَر األَزل , جالَل آخرتي 

 , الكتاب األقدس  تَصاَعدي : " أديم " ة

 .. َمهاِلَك شارداتي , َضالل ِظاللي بايعي 

 , تباَرَك إسمِك المهيب , ضفاف ُجلنارك

 , لتليدإنتحار َشفتِك الّسفلى في ّدمي ا

 .. آية آِهِك , سورة آِخك .. ِمعراجك األزرق

 , تصاَرخي" في ليِل إرتعاشي األخير"

 , ِدفِء زحفي

 .. نزقا  في غريقاتِك غرِق "آِلهة" تي

  أقماري ؛  إشرحي صدرَ 

 , َصدرِك الَحريق في إمارة 

 إحسمي أمري ؛
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 إبنة اللظى

  

  

 16/11/2014كندا 
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 .. تبَقّىافتَرسي ما

 

 

  انتقيِك ليلة  من تفاح ،

  من نَرِجس التوق ، أشتهيِك خمرا  .. دما  

  انا الصائم في رمضان جلدك ؛

 , بتمَرتيكِ  افطريني" قبَيَل اإلفطار ؛" 

  .. انا الَمحضوُر , منفتٌح لَمعِصيَة الّريح

 .. إرتبِكي .. إرتكبي سيال

 , أستنِطُق َمخبوَءِك األوحد

 .. .. أنا الَمنذوُر لرحلة أخرى أبتكُر طقَسكِ 

 , َهزيعَِك األخير من الماء أستَنهضُ 

 .. أسرُف في فَيِضِك الكاسر

 , أدِخُل ليلِك في نهارك .. نهاَرِك في ليِلك

 أنِت الموغلة في السديم ؛ ..

 , ساحرة األصل

 , غزيرة الَسيل

 .. الحارقة , البارقة , الَسامقة في ليل العيون

  نفاسيتََرنّحي في ا

 .. تاريخا  من بحر البريِق األول من الرذاذ
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 .. "أقبُِّل قاَعِك "سيدة األسوار

 "سلطانة األنوار"

 ... اشتقُت النتهاٍك آخر

 ........ افترسي ماتبقى

 .. أحبك
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 فَصلَك  األخير اعلنُ 

 

 وثالوثها األقدس الزرقاء الى

  

  

رف أساكُن نَهَريكِ   .. أنا قمُر الجُّ

 َرجع البرق ، أنفاُسِك ِسّر الَمسار ,

 .. بنية الّسيل

 : َشْرِعني" َمكاَن اختراقي"

 .. وأعلن فصلَِك األخير؛ أللبسِك تاَج النّهد

 .. وقد بلغُت سنَّ االرتعاش

  , أكملي ُخرافة الَمرايا

 تناثري بلال  ؛

 .. حريقا  للوصايا

  ... لُمسكوُن بِجَهتكأنا ا أقيم فيك ؛ الليلة :

 .. الّصباح ، وصيفة الَموج ساحليَّتي" ، َمرجانَة"

 في تخوم الِمسِك واألسوار ، أنُشُرِك توقا  

 .. أنت روح الريح

 .. يا لهباِء النّهار في ليلك

 اسقيني َمحاور الُخبل ؛

 .. طفلة العناقيد ، كاهنة الّرمان
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 أنِت من إرِث اللوح ؛

 .. في َمصبّات الصالةسورة "الخمر األول" 

 .... كالماء .. أنتِشُر في َمعاقل َمستوراتِك

 لتقاسميني مشيئة الحرير؛

لٌ   فأنا ُمسجَّ

 في حرائق نهايتك

 .. من يقين "  َعبثا   "
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( الّصهيل  ما تشتهيَن من )آخرات 

 

 

    .. لِك العَهُد ُمنتََهكا بأحدى قبائلي

  اء النار ؛ال فضَل آلهك على آهي إال بم

 , العاقبة أنا موبوءا بإرواِء الُمشتَهى

 .. لِك فضُل النجاةِ بشفتِك السُّفلى ... ولَي العليا

 في الَموعد .. بعَد شمع الّرجفة األولى ؛

 .. تلقفُت "الَموصوف" اتِك الُحبلى

 لتنتهي خرائط الشواطئ

 .. رخاما  من ثنايا الذهول

 .. بروقوينتحُر الماُء مكتنزا  بشفاعة ال

 , مازلِت وَجعا في َخطأ القافية

 , أيتها الَمعلوَمة من شبق النرجس

 .. العارية في شهوة الّرّمان

 أقبُّل ُجلناَرِك كاملة

با  الى َغور قصيِدك  .. ولِك "أنا" ُمَصوَّ

 إلتَفّي على الليل .. تراكمي منتهكة ماتشتهين

 .. من "آخرات" الّصهيل

 ريا" ؛مازلِت في َمنازع القول "عُ 

 .... "تفتحيَن الريَح على َمصاريع ال"آآآآآآآخات
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 إنتهكي ماتبقى من ميثاق الراهبات

 .. واسكني َمضارب الّجمر عارية الخّدين

 .. أستنِطُق صخبَِك البدائّي .. في حنين الحنّاء

 .. ألتلو ريحانتِك األولى في نقش الطبائع

 : آه ه ه ه ٍ من غزوة الفارسات

 .. القبَل الشائعات في رمح

 , "َصكُّ ُغفرانِك أن تطيحي بما "َملََكت أيماني

 .. وما لَْم أملك من أسرار "النورسات" العاشقات

 .. أتلّمسُّ وجَهِك .. أناوبِك أحزان الَحرير

 .. " أحبُِّك "أطلِسيّتي

بح إذا تنفس  .... والصُّ

  

  

 19/12/2011كندا 
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 انزياح

  

 في" ُمتََوَضأ" الَمسار

 

 

 , ِظلُِك البَحري َوصيلي

 لعينيِك َوصايا ذبحي

 ..في" ُمتََوَضأ" الَمسار

 أوَضَحْت يانعات وجهكِ 

 ..والخريُف يَحبو في باحة الّدهر

 أستوطُن حبائَِل شيطانكِ 

 .. وقد تواظبَْت علّي الرياحُ 

 َوَعَدْت أرُض روحي

 ,وجلُدِك موعظة العطر

 .. و"الُمشتَهى" يُدميني

 ِك ّزللي األزرقأستغِفُر بَريقَ 

 .. َزعيَمتي .. قائدتي

 .. ألقي في َصدٍرِك زماَم َهلَوستي

ِك األعلى .. وزاهِر أحَمريكِ   .. َزَهوُت بَمّدٍ

 : تبَّحري

 .. أنا حليُف الغرق والغَوُص قوسي
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 أسايُر َدهشة الّرذاذِ 

 , شريدا  في روابي َموجكِ 

 , أسيرا  في شمِس محوركِ 

 " عقيقا"

 ..ارفي غضون األنصه

 "أتَمذَهُب في ُحلِم َوجهِك ال"أنا

بلّيِ  تنويَر" تاكِ "  .. طريقتي في الجنون الجَّ

 : وَصدُركِ 

 , َعقيدتي في الكفر

 , في الضالل البحريّ 

 .. في إنحراف الصَّبر

 .. يَسفكني دُمِك ذو المروج

 .. أنا : فيكِ  إنزياٌح" "

 كفي عن َهندسة الَوقِت والعَدِّ 

 .. متراجعي" إلى األما"

 ...أنا النسرُ 

 ..إنتصري على النّسر والنّصر

 .... انت القائدة

 فَدتِك مخالبي , َحريري , وزرقتي

 :أنا الحقُّ 
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 ... قولي" جاء الحق"

  

 

 كندا
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  َحضارة الُمشتهى

  

 

 .. "أمطري "طليقة اإللهْ 

 .... أقيمي على دمي َحضارة الُمشتهى

 .. َمدُّ توقي تلبّسي ماَء طوقي .. الفجرُ 

 "وخلقنا من الماء كّل شيئ حي"

 .. من ُصلب الّدم إشاَرتك .. شفيعَة الوريد

 .. ُسكُر وجُهِك إشارةٌ الريح لَموج الّرجوع

عر في اليقين  .. أنِت ُمتَسُع الّشِ

 .. شفاهُ َحرف ُمفتدى

هيني"  "تأوَّ

 , على َشفا ُحفرة من ناِرك

 .. .... أميرة األناث أقبُّل "غديَر قدميك" , رعشة كفيكِ 

 الغَيُث آه الخرائب ؛

 ,.. َمشرُق الحرير مرآة وجهك

 .. الرذاذُ َصولتِك األخيرة

 , آتيني بِشهاب القَبَس األخير

 , أنثري عتَق البَللِ 

 .. إنسكبي نثارة َصالةٍ تتعّرى في "عراء" ي
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 .. فَدتِك" نساُء األرض .. فردوستي ,َعفيفة العَرش"

 .. ... وحيدتي"أنِت"ِك , نبعَة الدنيا أوَحُدِك "أنا"كِ 

تان بيوم الدين َِ  .... َعيناِك أّماَر

ُدك أنا األزرق  , ُمَجرَّ

 .. "الَمِلُك على "أرجائِك

 .... زرقاء أحبّك ..

 

 

 كندا
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 الَموبوءةُ بمتاهة  الماء

 

 

 الَموبوءةُ بمتاهِة الماء

 انِت ؛

 , مسالُك العَصِف والّريحان

ليلة ف  , ي أفالِك األرخبيلالجَّ

 , أحِملِك على أكتاِف الَمرايا

 ,غدر القواربِ 

 .. عطرا  من صعوٍد وأبراج ِعناق

 ,.. زميلة الليل

 هديُر الَمجاهل

 انِت ؛

 , الُمرصَّعة بَصهيل النجوم

 .. ُخبل الَموج , ُسكارى الريح

 :"أنتشيكِ "

 في دروب الغَيث واإلسراء

 : رذاذا  من توق الَمنافي

 , الحائرةُ  ءة ,الوّضا

 , الَمخمليّة , الوارفة البلل

 ,الَمكنونة في الَمرَمر األخير
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 .. الُمستثناة" من اإلنطفاء"

 .. أل"أوحد"ةُ في جواهر الصباحات

 أحبِك .... زرقاء

 أميرة األقاصي

 .... وحضني

  

  

 29/3/2012كندا 
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 * كوبانيغراد

 

 

 كوباني

 كوبانيغراد ؛

 , راقدم هللا المُ 

 , "الشرُف األخير ل"آدم

 , دمعة "زردشت" الحارقة في أطالس األنبياء

 كوبانيغراد ؛

 .. الُمشتعلة , الغاضبة , الواهبة

 الحارقة في أديم األرض

 , سيدة ُمدن العالمين

 , ربة األسوار

 , "ألهة "طوروس

 : هنا

 * "آهورا مزدا"

 * أرين ميركان

 * بيريفان ساسون

 كوبانيغراد

 , األوحد في الكينونةالصقر 

 , دم هللا الُمراق
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 .. "الشرف األخير ل"آدم

........ 

 , أمداء الدخان , دم الحديد

 ..عقارب الصحراء السوداء

........ 

 كوبانيغراد

 , دم هللا المراق

 "الشرف األخير ل"آدم

  

  

  

ة التي ي: تيمنا وتشبيها لمدينة ستالينغراد السوفيت كوباني+غراد  : كوبانيغراد   *

 .. قاومت الغزاة االلمان بكل بسالة في الحرب العالمية الثانية

من مدن كوردستان الغربية وهي تقاوم اآلن أشرس قوى الظالم اإلرهابية  كوباني

 أمام مسمع ومرآى العالم ونيابة عنه

  

 أله الخير في المعتقد الديني الكوردي الزردشتي القديم : آهورامزدا *

  

   ن ميركانالشهيدة أري*

 استشهدت في عملية فدائية ضد اإلرهابيين

 : بيريفان ساسون *
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ونفذت ذخيرتها , تحدثت مع رفيقتها اإلرهابيين عندما وقعت في الحصار من قبل 

المقاتلة عن طريق الالسلكي وقالت لها أرجوا أن تسامحوني ألنني سأقتل نفسي 

يد ن أن أقع أسيرة ببالرصاصة األخيرة التي بقيت معي و سأموت بشرف , أفضل م

 . هؤالء الهمج, وأستشهدت بشرف في خنادق الشرف للدفاع عن كوباني
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 .. عبوراً  أتوسَّعُ 

 

 

ل  , َدسائُس الغوايِة َسيلِك الُمبجَّ

وهر  ..َدهشة النقوش والجَّ

 أفتَُحِك على َجحيم اآلتيات ؛

ذاذ  .. سيّافة الرَّ

 أتوسُع عبورا  

 .. غرّ في ُهطولِك األ

 : َمصائُر االشتعال واجهاتك

 .... كونُِك األقصى ؛ ليلة ليلة

 , أنِت الُمثقلة بشؤون البَرق

 , الحافلة بالماء

 .. الَرابضة بين َحرائر الُمشتهى

 , تطاولي لغزا  .. على كامناتي

 َشتتي َشمَل َدمي

 .. والواشيات توقا  

 , أنِت نكاية الَمرَمر

بحُ   .... األخير قبل اآله الصُّ

 إفتحي

 من َمغالق الضاريات  ماشئتِ 
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 .. بالغة الفسائِل

 .. بليغة التخوم

............ 

 .... عبورا   أتوسَّعُ 

  

 

 2012/إذار/8  كندا
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سك  تخوُم الم 

 

 

رفِ   أساكُن نَهريِك .. أنا قَمُر الجُّ

 أنفاُسك سرُّ الَمسار.. َرجُع البرق ،

 .. بنية الّسيل

 ،.. مكاَن اختراقيَشْرِعني" "

 أللبسِك تاج النهد .. وأعلن فصلِك األخير ؛

 .. وقد بلغُت سنَّ اإلرتعاش

 , أكملي خرافة الَمرايا

 تناثري بلال  ؛

 .. حريقا  للوصايا

 .. الليلة

 : أقيُم فيك .. أنا الُمسكوُن بجهتك

 ..  ساحليَّتي" ، مرجانه الّصباح ، َوصيفة الَموج" ..

 , ي تخوم المسِك واألسوارأنُشُرِك توقا  ف

 .. أنت روح الريح

 .. يا لهباء النهار في ليلك

 اسقيني َمحاور الُخبل ؛

 طفلة العَناقيد ،

 ..  كاهنة الّرمان
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 أنت من إرث اللوح ؛

 .. سورة "الخمر األول" في َمصبّات الصالة

 : كالماء .. أنتِشُر في َمعاقل َمستوراتِك

 لتقاسميني َمشيئة الحرير؛

لٌ  فأنا  ُمسجَّ

 في َحرائِق نهايتك

 .... عبثا  " من يقين"

 

  

 كندا
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 البعد الثالث من صالة االسوار

  

 عليّة الفارسات

  

  

 ؛ خاتَمة الفَقِد ُخبال  

 .. أنِت" عليّة الفارسات"

 ..أتوُق إلى تَنزيِل كريِمك .. إبنة الَمرمر

 ال َمفّر من حارقاِت َمجونكِ 

 .. وعوالنازالت في فيئ الّرج

 ... أرتَكبُكِ 

 .. ياااااا لألنا .. وأنِت صاِعدة

 ..* "الحيَّة القيومة ، ليلة الِحساب َكما"كِ  ..

 .. إقتحاُمِك ، "البَدُء" ُمستَتِرا  بماء الفيض

 أحبك ؛

عِد الثالِث من صالةِ األسوار،  ٍِ  في الُب

  الّسّرِ األخير في شرق البحار ؛

 .. والبَحرين ِك الرذاذ ..ألموت َحيا  "كامال" في نقش داللِ 

 جانية الّصباحات ، ..

 .. العَّرافة في ُعرِف الُمشتهى
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 أحبُِّك .. ُمرتَبكة الناهدات ،

 .. عارية الشفتين ، مثيرة األبعاد

 .. إستِعري في ما تبقّى من كفر َسيِلك

 ...... العاقبة إشتباكي ..

 في َمرابع التيِه األخير ؛ "بكاء"ا   تفَتحي 

 .. قهُ الطيش ُمبتالأنِت ف

 .. أحيا أزَل ليِلِك الَمصون

 أتَملُك َمصاِعَد َمجراِك ،

 .. "وما َجرى ألثداء الَمخالب "آها  

 .. توّكلي على فاتِِحك

 .. إبنة الِختام ..

   

  

 كما"ك" : كما أنت *

  

 

 كندا

23/12/2011 
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 .. يا ابن دمي نم

  

  

 .. نم نم

 يا ابن َدمي

 لَسديم مازال طريا  ا

 للعبٍة أخرى .. إنتهاٍك آخر

 نم

 في دمي

 وأرتكن لعَصِف اآللهات

 واحلم

 بالريح األولى

 .. الُمعتق في روح هللا والَمطر

 , أعِلن البَرق

 إمتثل لخلود الّدهر

 , شهبا  من بحار الشمس

 .. إلتهْب نبيا  في أحداق الجراح

 .. لليِل ِصفتَك رذاذاَ 

 , فيك لْم ينتكس النهرُ 

 َعينيك اتابع أقمار هللا من شرفة 

 والراية أنت سلما  أو حربا ؛
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 ابن الُهبوب

........... 

 انا القادُم من روح اآللهات

 الهائمات في الغيم القديم

 أللمِلَم شتات البَحر , شظايا الينابيع

 وأسير فوق الَحصى

 , دماَ وخبزا  .. آها  من مواقد االنبياء

 , يرانا الَجريُح الكب

 الطفُل الكبير

 : القتيُل في حضن البروق ..

 , الَمطر أمي

 التراُب ابي

 .. والحجُر وطٌن من َحرير

 القدُس أنا

 ... والبيُت عائم في بَحر دمي

............... 

 .. نم نم

 .... يا ابن دمي

  

  

 2014 سيبتمبرأيلول 10



122 
 

 .. أقترفُت َدهَرك  

  

  

 .. أقترفُت َدهَركِ 

 أباَح َوجُهك َمهارَب دمي ؛

 .. أنا الُمستباُح ب "أعراِض" قراَرتك

  , أبيُت في َمجاهِلك

 في البَوِن بيَن "تَوَءم" يكِ  ..

 .... وما تحَت الثرى

 .. لَْم أغْب .. أنا البائُن في بريق َعينيكِ 

 .. تلبّسي نَوازَع َعيني .. وتاريخي في شفتيكِ 

 , ي .. بيتك ليقدُسِك ل

 , ِشعري لِك .. لحنِك لي

 , دمي لِك .. شريانِك لي

 .. أنا لِك وأنت لي

 .. تَكيّة التوق أحضانُك في أرضي التيماءُ 

 أنا ال "مفارق"ني اليك ؛

 َسحابي ذو َزَجلٍ 

 ....وقد تأّدى ألديمِك أمُر الَمطر

 .. بلغ َسيلي "ُزبى" كِ  ....
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 .. "َجعَلُت عليِك الليَل َسرمدا  "

 ..تَحَت جنحِ الّرذاِذ .. أزحُف اليِك كالقمرْ 

 .. زاحفيني ِزحاَف الُمنتهى ..

 ....أنا السُّكُر الُمعبَّأ بَصالة الفَجر

 .. لِك زعاَمة اآله ه ه

 , تََمسَّكي بزماَم َعطري أنا وليُد األزل

 األزَرُق الُمختار؛

 .. منذُ أحتداِم العاصفة األولى

 , ي ُجذوِر الَهواءبعّد إنتعاِش الفَقِد ف

 .. تَنَكَِّر التراب ليَقيِن الصَّمت

 , أصبَحُت ريحا  من َوعِد الَخط

 .. الَحرَف األول بعَد انبثاق الطين .. أألخير قبل البحر

 , أحبُك

 .... أْسِرُف في النزيف أليِك .. زرقاء

  

 

 كندا
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 .. في ُمطلق الّريح  السائدة

  

 اءالمنحازة لمقام الم

  

 

 أركُن في حنّاء كفيكِ 

 , حّراقة" َكفي, حّراكة البَدء"

 , رائدة التيّار..أبَُد القرارة

 , رائقة الّرذاذ.. أبَُد الّشرارة

 ..  َوصيفة المسك الَمخملي

 , أتنفُس َريعاَن أنفاسك

 , أناَث" َعطرك"

  , َغواية الهبوب

 , قناصة الَحرائق

 .. سلطانة العَروش

 , قدسك الَحرامأتشّرُب من بيِت مَ 

 أعتَلي أدراَج كتابِك الَحنيف

 , فيضا  من آيات التوق

 , إرثا  من ميثاق الَمساءات

 الصباحات ؛ وعداُ من شالّل
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 .. صاعقة الفتوح .. قاَمتِك الَخرق

 : إقتنصي

 نفسي , نفائسي , غدي وأمسي ؛

 , الُمطلقة في مساراِت الَمطر

 , السائدة في ُمطلق الّريح

 , دة بُخبلي األخيرالُمعَمَّ 

 .. النديّة في قلب الَهجير

 أنتهي اليك برقا  من وعِد الكاهنات ؛

 , بالبخور .. التائقة للعبور الحالمة 

 , الواهبة .. الالهبة , الراهبة 

 , المنحازة لمقام الماء

 "الحارقة في "الحاء

 "البارقة في "الباء

 .. أحبُّكِ 

 .... زرقاء

  

 

 16/5/2012كندا / 
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 أستميُحك  ُعذر هلَوستي

  

  

 , أستميُحِك ُعذر هلَوستي

 , لم أَزل طاغيا ُمسالما كالزلزال

 .. وال حوَل لصبري

 جئتِك قبَل الريح

 .. ألصلي َمطَر الَهجير, قوَس القدوم

 لِك ِسمتي َمذبوحة بَحّدِ ِظلّكِ 

 .. والشمُس هائمة في جبهتي

 اليِك إسمي ؛

 وال إسَم لي غير الحرير

 , "دِك "الُمستثنىفي جي

 والماُء َحدُّ السيفِ 

 .. ووقاري ذبيح الفيض

 .. وانا صميُم َعينيك الوقِت ُحرا   إليِك قيد

 أستميُحِك ُعذَر َهلوستي

 وقد َرميُت الَمرمى القصيّ 

  في إشعال مابقَي من البقاء

 .. قبَل إنِكثاِب الّرملِ 

 أَوّحُدِك ,أنِت "الواحدة"ي ؛
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 , اجعأوحيِت لي بحشِد الَمو

 , برق المواسم 

 .. زرقة اآله 

 , أستوِحُش لجنوِن َصباحِك الَمرجانيّ 

ِِ واألقصى  .. أستوِدعِك سرَّ الَحرير, أدنى الليِل

 ألجاُد الى لقاِء "َعقيقتيِك" اليَمانييتين

 .... وقد جاَد َمطري أرَض َرعشتِك

 أطَّلُع" فجَر ِجلِدك , ُسكَر َوجِهكِ "

 .. "وَصدَرِك "ُمرضعَتي

.......... 

 ... لْم أزل طفَل أمي

  

  

 كندا
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 "تَوكلي بأمر "الذابحات

 

 من شرياني األبهر .. إلى وريِدك

  

  

 , أنا الُمْوِسُر ببروق ليلِك المهيب

 إتِقني شراييني

 .. يَقين"ة الّصباحات األولى"

 إتقدي "وهيَجة" األديم ؛

 , أوِهجي طْيَب دِمك

 , كِ سواحَل "ليل"ات

 .. "أمطاَرِك "الصارخات

 ,تَوكلي بأمر "الذابحات" ُصبحا  

 إنتشري في تمائمي

 ,أدعية من "آخ"ات الغيب

 تأوهي في أقاصي الرياح

 ,سائَرة  في غّي الوريد

 تنفسي وجهي ؛

 .. الُمعلنة َدهرا  في مفازاتي

 أغَروَرُق في دم ظلك الَمخمليّ 

 .. ألستبيح شريانَِك الَمحضور
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 ُكنِه َوريِدِك ال"الغاب"ياتفكُر في 

 ..ألرتِكَز في َصميمِك األخير

 ...."توّكلي بأمر "الذابحات

  

 

 24/8/2014كندا
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 ألبُعُد الرابع من صالة  األسوار

  

 التيه السابع من األلف

  

  

 حورية الَمشهد األخير؛

مر  .. أرتكُب َرذاَذ شفتيِك .. من "حاِضراِت" الجَّ

 ِعري .. إستعيري ماطاَب لِك من التفاحإستَ 

 وأتركي لكفّي ّرمان األوار ،

ِك من َرماد البيِت العتيق نَحة التبرُّ  .. ج 

 .. أتغلغُل الى سرير ذاكرتك كيدا

 من خاصرة الليل ،

 .. بربريا" من بقايا الصالة ، "تتريا" من بقايا التوق" ..

 .. أتََهلَوُس في تخوم قرارتك

 .. أميرة الماء

 ، "َمشيئة األصل "أنا

 .. تََجذري في خاتمات الفجر... ال أزرق إالي

 أقلُدِك رفعة الَسيل .. أرجوحة الحرير ، دالل النار ،

 قيعان البنفسج

 الموغلة في توق الَمراجين* ؛

 .. ال حوَل لصمتكِ 
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 .. عاشقة النيزك األخير من البحر

 :أنِت َعسلية البحرين

 ... سابع من األلفأنقاض العَطِش .. التيه ال

 إرتكبي عاصفتي ،

 ألرحَل في طيش بريقِك "الَمهدّي" من يقيناِت الَمطر،

ٍِ في َمدارج الُهطول  .. ألقاِك ِعناَق َعرٍش

 الليلة َموعدي َمعي فيِك.... أطلسيّتي

 ...إبنة الساحل

 ألبُعد الرابع من صالة األسوار

 ....أحبببببببك

  

  

  

 30/12/2011كندا 

 

------- 

 

 الَمراجين / جمع مرجان *
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 أتغّمُدك  بَرحمة  النار

  

 

 أتغّمُدِك برحمِة النار ، 

 .. إنتهزي ليلة الُخبل

 أنت الشائعة في "حرام"اتي، ..

 :شاردةٌ في البلور

 .. كالذبح من وريِد الماِء الى وريدِك القاع

 ألتِمُس الّسيل منِك وال"دافقات" ليال  ،

 ية في الَحرير ؛أتلمُس كنه الغوا

 .. الجردِك منِك .. في غفلة ُغصن

 في "طائشات" البالغة في وجهِك البحر  أراكِ 

 .. فتنة من غابات البروق

 .. أرَضُخ لدمي

 .. النافر فيِك ل"أكوَن" ِك غيثا  من نبالٍ 

 .. من حدائق وحرائق ..

 أّرخي ُسكَر القادمات من التوق ،

 بك ، الحاضر فيك ، بصالة القتيل ..الغائب ألضّرجكِ 

خ بَمدارج نبوءاتِك الُحبلى  .. الُمضمَّ

 .. كخاتمة الّرذاذ , كمائن الَمرجان

 أعيدي أقداَر الهجرة ،



133 
 

 قيامة العَطر الُملغّز في توق الشفاه ،

 .. نضوَجك الدموّي في طالسم األدراج

 أرتمي اليِك نسقا  من "فوضى"اك

 ...."ألكتمل "بحرا  

  بسديمِك القمر ؛ما أنا اال أنِت مبتال  

 مرايا الطيِب والزيتون ،

 .. أسوار التتر البحرية

 .... تخبَّطي في الدم الّي .. "ِشركا " من نَرجس النهر

 .. أشغُل َشهيّات "الشواغر" في أطالِسك

 .. جاوريني ملكة من جوَهر اللذائذ

 احبِك "ذبيحا " كالوالدة ،

 .. احبِك "قتيال " كالبعث

 .... خيرداهمي الزئير األ

  

 

  3/3/2012كندا 
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 اميرة األرخبيل

  

 

 بأنامل الحريق

 أتلمُس شفتيِك ؛

 ألشعَل بحاَر هللا فيك

 .. أميرة األرخبيل ..

 تمطريَن بال َغيم

 .. تهطليَن َعرشا  

 أغتسُل بمطرِك اإلستوائي

 , حنينا  من كنوز العشب

 .. والغابة الكبرى

 فكي أزراَر الرافدين

 , أرَض سواِدكألروي 

 , "كوني "أنا" متلبسا  "بك

 ضميني اليك

 , أزال  من بروق المساءات

 سهوبا  لصدرك الُمصطفى ؛

 , انا الُممتدُّ في برتقال العَوم

 ,األزليُّ في وجه وجهك

 الخلوُد انتِ 
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 اياما  من ُمستحيل هللا ؛

 الساكنة

 , العبور األخير من الفلك  في

 الحائرة في ريح الشموع

 .. يلك الحريرفي ل

 هلل ليلة القدر

 , ولي ليلتك

 له الكتاب

 , ولي عينياك

 أنِت األطالسُ 

 , في صيام الّدهر

 سّر الَموج

 , حين يَُصلي الفجَر األخير

 .. الق البيِت والطواف

 لن أتوب

 من إثم أديِمِك األوحد

 انا الكافر بحدود الدنيا

 , المؤمن بكفيكِ 

 .... حارُس خدك األيمن

 فردوس الحرائقإستفردي ب

 انا الُخبل العاقلُ 
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 .. الشريُد في نيازك صدرِك الرذاذ

 تفقدي ماتبقى من أمطار الليل األخيرة ؛

 , انا البرق الُمبين في عينيك

 .. السائرة في غّي أنفاسي

 الليُل أنِت قمرا  من صدري

 والنهاُر َصولةُ الحريق

 .. انا التائه في شريانك األقصى

 .... أحبِك زرقاء

  

 

 كندا
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 األطلسيّة

  

 

 تربّصي ببحر ليلي ؛

 .. "األطلسيّة"

 "و"الطارقُ 

 أنتِ  

 .. وصيفة النار

 تائقة الكحل , مائزة األنفاس ،

 شاردة الماء و ال"َموجتين" ؛

 الذواقة التواقة ،

 حافية العَطر الَمرمري ،

 الساقية الباقية الراقية ،

 حارقة العروش ،

 موس ،شارقة الش 

 قامة الربّة األخيرة ،

 .. ال "إرواُء" ، العَطُش ، الزرقاُء أنتِ 

 أنا "جالل" شفتيك ،

 حرائُق ضفتيك،

 أميرة الُحدود ،

 .... القتُل إصرارا  
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 ترّصدي الُمشتهى ،

 تلبّسي رذاذ الَجمر ،

 زينة العاُل ،

 الّرائدة في َحرائق الَمسار ،

 الشاهرة في البرق ،

 ، الساهرة في الّرعد

 الَمجُد في َعرش الَموج ،

 الضفة األخرى للهبوب ،

 ، "األطلسية"

 ..أحبّكِ 

 .... زرقاء

  

 

 23/5/2012كندا/
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 البُعُد "الخامس" من َصالة  األسوار

  

 اإلحتداُم األعلى , الَموُت األخيُر قبَل الطوفان

  

 

 .. رهاُن البَحر

 , ختُم األبِد .. يقيُن الّرياح

 :في بروق الماء الَحدُث األكبرُ 

 , أجاهُرِك بميثاق العَرش

غ في أهدابِك الُحبلى  أتَمرَّ

 , بَريقا  من ماء ُخلِدك

 ..أنا الغنيُّ بعَرِش َرذاذك

 :أنتِ 

رُف األخير من اآله  , الجُّ

 .. الُمشاِكسة في دمي

 , اإلحتداُم األعلى

 , الموُت األخيُر قبَل الطوفان

 , ارة والَمداررمُز الَموج , إشارة القاع , الحض

 .. اللغة , ُخبُل الُمشتَهى .. إنزياُح الدَّهر

 أتأرَجُح بينِك وبينِك ؛
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 المستقرّ 

 .... إال بينكِ 

 , أذيبُِك دما  من غواياِت الفجر

 .. أستِفزُّ أمطاَر الَمكاِمن .. سيّدة العالمين

 أثيُر أديَمِك الَموبوء بأنفاس عينّي ؛

 , ال ليل يُنجيِك من حرير العَصف

 .. الصبح يُنجيِك من شفاهي

 , أرديني" َحريقا  من صلِب الساقيات"

 تَوكلي على َوريدي ... ّوّحديني

 , ابنة الّسديم .. أميرة الراقيات

 .. البُعُد "الخامس" من صالةِ األسوار

 , األزرقُ 

 , األوَحدُ 

 الناصرُ 

 .. في َدهر النائبات

 .. أحبُّك

 .... زرقاء

  

 

 20/4/2012/كندا
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  الَمسكوُن بَرعد  هللا

  

 

 ..في الجهة األخرى من الشمس

 الحاضرة في أمطار الّصدى،

 تخوم الفتنة.. َمَمّرات الَمصائر،

 أعماق الَمداخل، َهجير الَمخارج؛

 ..باذخة الصباحات ...

 ،"أتسلُل الى َمهجوراتِك.."أميرة الُحضور

 "أرتعُش في "فصِلِك الخامس

 .. أنفاسي الَمأهول بحشدِ 

 :أنتِ 

 الضاربة في أقواس الَحريق،

 .. سيدة الَمنافذ .. هياُج العَصِف والريحان

ُد ماَءِك "سبقا  واصرارا " ؛  أترصَّ

 بارقة األفالك..موجة اإلنتحار الوليد،

 .. ذريعة العناق الّسرَمدي.. إشارة اإلحتواء

 .. كوَن طعِمك , كنوَز أرخبيلك أقبّلُ 

 إستبيحي

 ....اق في ُحضن َعطركدمي الُمر

 أرتكُب فردوَس وجهِك األعلى
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 في الجهِة األخرى من الشمس؛

 .. َحبيبة َخّدي

 أنتهي بانفاسِك في ليل الَمدى

 ..ُخبلَي أنِت ؛ "ألقا " من مطر النهارات ..

 .. الُمبشَّرة ب "ليل"اتي

 انا الَمسكوُن برعِد هللا

 وبرق عينيِك،

 .... السارُح في شغاِف "أطلِس" ك

 الُمشتعُل دهرا  ب"نرجسيِك"؛

 ال راّد لناري الزرقاء ؛

 :أنا

 الحائُر بين شفتيِك ؛

 ..أيهما أختار؟؟

  

  

 14:24 2012أبريل  28السبت, / كندا 
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 أعل نُك  بَحراً 

  

 

 أعِلنُِك بَحرا  

 نَزيفَي األعلى، ...

 وأعِلُن سقوط الفلسفة؛

 ال َشريَك لَشيطاِن ّمّدِك ؛

 .. ِط من َسماء القاعالهاب

 أقُع في َمعصيَة الّريح،

 أختَِرُق ُمحَكَم مائِك..آية البريق،

 ،..أشّد أزَر الَمَطر السَّجينِ 

  ..ُمطلََق الّطيِن..، ثورةَ العُشِب األزرق

 أستَعجُل فنائي ؛

 الموُت حلقتي األولى: "أنِت" الميقاتُ 

 ..في ُمجَمِل التكوين ...

 ...أعِلنُِك بحرا  

 وبينِك مسيرة نيزك، بيني

 َحَركةٌ وجٍد من صفصاِف الليل ،

 ،.. ِسر  

 .. قصيدة أخرى من أطالس األمداء

 أِلُج باَب واليتك
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 ،.. "َحرفا  "وليا  

 ..دما  يكتُب ِشعاَب النار

 ثمَّ... أرى َعرَشِك..في وجهي،

 ..عليِك سيماء نبعي

 ...أعلنِك بحرا  

 ....أعلُن سقوط الفلسفة

 

 

 

 كندا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 أستأن ُف ُحكَم الفَجر

 

 

 أستَرِغُد َعيَش َوجهِك ؛

 .. "ذي ال"َجالل

 َرفَعُت لك ِذكرك... َرغيبتي،

 ..وقد أِهَل مكانُِك في القَرار

 ِجئتُِك " أشاِطُئ" ماَء َصدِرك

ُر في علِم ُمروجك الليليّ   , أتبَحَّ

 , أستأنُِف ُحكَم الفَجر

راطِ   , "الهوَت "الّصِ

 .. دفقهَ الَمكان األوحَ 

 .. باَلَغة اإلجتماعِ ..أنتِ 

 واِضحة نية َدمي ؛
 َشقيقة الّشمِس،

 .. َعقيقة" الّرْجعِ والّرجوع"

 أنا الواجُد الَموجوُد في َكّمِ بحارك

  , أنَدِرُج تحَت "وابِلِك" األزرق

 ..الّدَرِك األسفَِل من ناِرك

  

 

10/08/2011 
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 البُعُد "الّسادس" من َصالة األسوار

  

 ازفة في غصن القرارةالن

  

 أرتمي إليكِ 

 رذادا  من هائماِت الّدهر ؛

 , إمرأة أصلي وَوصلي

 .. حارقة َدمي في أنتصاف األنفاس

 .. ُعال" َي , َربّتي.. أميرة البَيت"

 , زكيَّتي, ذكيّتي

 , هاديتي .. راقيتي

 ,السَّنَُد الُمفّدى.. إشراقة األمداء

 , َصدى هللا في كون أحشائي

 ...العَرين األولفهَدة 

 ,الشاعرةُ , الباهرةُ, الّساهرة

 :السائرة في توقي

 حافية القلب ... والعَينين

 .. والرذاذ

 , ميثاق"ة الغَيِب والُحضور"

 , الجاهرةُ بالحريق األخير
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 .. النازفة في غصن القرارة

 أرفعُِك بأجفاِن الغَد األزرق؛

 , أنِت ال"أحرُق" في بروق صدري التليد

 .. العَصِف .. تاريُخ الَمراياأنشودة 

ُسل  َمطاِلُع الرُّ

 آية األنبياء .. واألنوار

 .. حدُس النّدى .. قدُس الدنيا

 ...البُعُد الّسادس من َصالة األسوار

 ... أحبك

  

 

 كندا
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 زرقاءستان

  

 

 .. أنتمي" كِ "

 , اميرة الّرذاذ

 .. احاوُر منتهى َجبرك الُمعَتق

 شهادتي ؛

 .. أوُل الُخبل

 ... آخُر الليِل الُمبَّجل بالجرح األكبر

 , أجارُح" َخّدِك الَمصون.. شريانَِك القّدوس"

 ,افدي ؛ عاشوَرك الليلي , جلناَرِك األقَدس

 , كاهنِك األعلى                          

 ..فاتحة آهِك في ّسعير الغيث                          

 .... َحرائق .. موتا  رابعا  في تخوم الّصدىتآهي" في وريِد ال"

 :أحارُق" أساطيَر ُصبحِك البَتول"

 .. تَشاَعل" يني سلطانة الَجمر"

 , انا الُمحّصن بدرع َعطرك الُمعلّى

 , أديمِك الُمبَّجل بصالة األنفاس                      

 .... خادُم َحرَميِك .. أدناِك واقصاك                      

 , زرقاء ؛ أم الّدهور



149 
 

 , ملكة زرقاءستان

 , الُمحّصنة بجبال الُخلد , بحار هللا                  

 , "ال"قّوامة" على وجهي ال" أنتِ                   

 ..الضالعة في بوحي القصيّ                   

 ,ال رادَّ لبرق وريدِك النرجس

 ,رعِد شفتِك السفلى

 ....ألخيرانِت الكريمة في قتلي ا

 :أحبك

 ملكة

 ....زرقاءستان

 

 

 كندا
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 األرخبيل األخير من الّصهيل

 

 

 أنبسُط تحَت دِمك

 ؛ وأنت ُعرُي َملَحمتي

 . ُمنتَهكة األديم بأول الفردوس

 .. أماِطُر" تَرفَِك ، شاهرة اآلآآآخ ليال  "

 : وجُهكِ 

 , الروُح الُمدّونة بخالئق الريح

 .. السارية في إختبار النار

 ؛ في إرِث الِعناق

 تختصريَن ُحطاَم الَمراثي

 .. فيضا  من َهدير اإلغواء

 أعانق فيك األنبعاث ومضا  

 , خلف أسوار الُهبوب .. 

 .. أتلظى بأقصى اإلرتحال

 .. أروم خزائن العَطر في خرائب النّدى
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 السيرة الذاتية للكاتب

 

 

 *جالل جاف

 الملقب ب )الشاعر األزرق(

  

 لفكر للثقافة واالعالمرئيس مؤسسة ا*

 رئيس تحرير صحيفة الفكر*

  

 أربيل / كوردستانمدينة في  1957/ 3/3ولد في *

 ./ جامعة البصرة  بكالوريوس آداب في اللغة واألدب اإلنكليزي*

 . عمل مدرسا للغة االنكليزية*

 هوتاريخ اللغات وله أبحاث ودراسات في هذوالتاريخ عمل وكتب في حقل اآلثار *

 ول ويواصل البحث .حقال

عمل في المجال المسرحي تمثيال واخراجا . عمل في السينما ومثل دورا بطوليا *

 . الذي شارك في مهرجانات سينمائية عالمية (في إنتظار هيوا) في الفيلم السينمائي
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 واالممفي أثينا في السفارة الكندية  ومستشاراُ  عمل في مجاالت الهجرة مترجما  *

مرشد للحياة الكندية في  , )سيسو( التابعة لوزارة الهجرة الكنديةالتحدة ومنظمة 

وسط في العديد من الدوائر مستشار لشؤون الشرق األ , دائرة الهجرة الكندية

 ومنح شهادات تقديرية في هذه المجاالت . القانونية الكندية

 .ذاعية عديدة لشؤون الشرق األوسط إلذاعة كندا الدوليةإله مقابالت *

 .يس منظمة الجالية الكردية في كندارئ*

ند الكردية(  لتحرير مجلة )ميديا (الكردية الكندية ومجلة )ره ڤه عمل رئيسا  *

 . وصحيفة )كوردستان بوست( باللغتين الكوردية والعربية

ومن  ,ثارية في كوردستان تاريخ اإلكتشافات والتنقيبات اآل : بحاثه المطبوعةأمن *

 حضارة كوماجين. -يمة الجزء األول حضارات كوردستان القد

 . له كتاب معد للطبع عن) الكوتيين( في العراق القديم وكردستان

كتب الشعر في الصحافة والشبكة الدولية باللغات العربية والكردية واالنكليزية في *

 . العراق وكوردستان واوربا وامريكا الشمالية

شاعر يكتب باللغات  , ة والعربيةبرز شعراء العالم الى اللغة الكورديترجم أل*

 . العربية والكوردية واالنكليزية

 .2013ائزة نعمان الدولية لالدب عام حاصل على ج*

 .شهادة تقديرية من مؤسسة بابل للثقافة واالعالم*

 .شهادة تقديرية من البيت الثقافي العربي في الهند*
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 وإهداء شكر

 

متني التي اله (الزرقاء)وسع البحار الزرقاء لملهمتي حبيبتي شكري 

 التي اهديها إليهاو هذه الباقة من النصوص
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م  الي   الّرعداق 
 

 جافجالل 

 

 شعر

 

 

 قافة واإلعالمثالفكر للمؤسسة 

 

10/03/2016 

 


