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 عناوين ال مرئية
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 -موطنُه المفقود  -

 

 

 بخطواٍت مشتّتةغادَر منـزلُه 

 في يقيٍن مكّبٍل مثّقلٍ 

 على عاتق خياله

 في دستور الله   ووود يتبنى عممهإلى حيث ال

 دستوُر األزل

 حمل الكرديُّ حقبة أوواعه
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 بحثاً عن موطٍن يأويه

 كنبيٍّ متسوِّلٍ 

 عن عقيمٍة إلرضاء الل

 ليقّيَم على تضاريسها

 أنيُنه المموَّن

 تحت أقمام األقمار

 لم ينعم بوطٍن منذ نفخه الروحه 

 في صلصال اآلدميِّ 

 موطنه الالثاني له
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 كان في رحمه أّمه

 عنمما قذفته روولة أبيه

 بشهوٍة حيوانية

 اّتخذ المنفى سبيالً لتجليمه 

 هويته الممّزقة

 اّتخذ المنفى سراباً 

 ليبعثر على وماولها

 حروَفه اليتيمة

 اّتخذ المنفى عبئاً آخر

 أشالء وروحهيضيفه على 
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 اّتخذ المنفى مخزناً 

 إليماع قميص تهميشه

 اّتخذ المهجر موطناً مفقوداً 
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 - نوروز -  

 

 أبماً  المترامية أصابعي

 المبعثره  رحيقها في

 أبجميتي على

 تترنَّم بمأت

 العاصف هموئها في

 الكرديِّ  مكانة الستقصاء

 الل إقليم في

 فصوله في المتناثر

 الكرديُّ  أفترسه
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 والديه أفواه من

 العشرين يومه في عقمه إلبرام

 المتكّومة كلماته محرقاً 

 حين منذ

 صاعماً  دخانا حروفه فتناثرت

 روحه سماء في

 العمم عنوانه ليمّون

 األزل كتاب على

 الل مع بذلك فساهم

 صفحات تمزيق في

 الكئيب الشتاء
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 الربيع تباشير وتموين

 التاريخ أبجمية على متغلِّباً 

 أبماً  أضحت   التي

 المتكّبر خلوده تهميش على

 - سعيم عيمكم -



 ~12 ~ 
 

 - آذار -

 

 الّشهرُ  هو ها

 كعادته يتمرّج

 خجوالً 

 المثقَّلة بأعبائه مّتكئاً 

 كاهله على

 وناحيه فارداً 

 الهادئة ابتسامته ليطلق

 أوواعه أطياف بين

 آخر حيناً  ويزغرد حيناً  ينـزف



 ~13 ~ 
 

 

 

 

 

 

 أسالفه من الكرديُّ  ورثه

 الل بتمبير

 الشرعّيةه  القسمة منهج وفق

 ملجأً  إيّاه مّتخذاً 

 ذاته لتفريغ

 حّصتهه  من آذار فكان
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 أبيه وحّصة

 طياته بين ليرّتبَ 

 الكرديّة مخيّلته

 التاريخ كأقمشة الممّزقة

 أقرانه مع متقاسما

 المباركة آذار ثمرات
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 - الكردية الفجوة -

 

 

 

 

 

 المنـزل إلى لجأتُ 

 مهروالً 

 األخيرة ساعاته في

 المتبعثرة كلماتي ألرّتب
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 تأريخاً   األقمم حسب

 الزمن بغبار فتعثَّرتُ 

 المعفَّن

 حروفها على المتراكم

 اليتيمة

 ُمرادها ألتبينَ  تنظيفها فأرهقني

 ببطء ألتمحرج وانباً  وضعتها

 تلحقها التي الكلمات إلى

 كلمة آخر من التقّرب وعنم

 المسافات صفحات في تأريخها تـمّ 
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 شعور   انتابني

 ُمرادها تمزيق إلى

 تشابه كانت ألنَـّها

 تأريخاً  األقمم الكلمة

 عنها تختلف كانت أنَـّها إالّ             

 أناقةً  أكثرَ  كانت حروَفها بأنَّ 

 لوناً  وأسطعَ 

 كلتيهما بإنَّ  معها وتتفق

 اّتساع ممى في تتشابهان

 الكرديّة الفجوة رقعة

 كفتي في وضعهم ولمى
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 والمناصبه  المسافاته  مكيال

 اليزالون الكردَ  أنَّ  تبيَّن

 .الوحمةي ضواح في

* * * * 
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 كالنسيم مساُؤكه 

 عينيك أفق من يتساقط

 كالعابر ليسيرَ 

 شفاههك بينَ 

 ينالمنتفخ نهميك بين حيناً  ويختبئُ 

 مطلقاً  أتردَّدَ  ولن

 فةز المجا في

 نهميك بين ما الفراغ أرمَّم كي

 بروولتي وأرسوَ 

 وسمك شمال على

 ىءالمتواط
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 سيمتي يا مساؤك

 آلخر منـزلٍ  من يتناقل كالغجريِّ 

 عباَءتهه في حامالً 

 المكتَمل ومالهك نصفَ 

 لنساءٍ  منك منحةً 

 ومالٍ  أنصافه  ذواته 

 صغيرتي يا مساؤك

 يطوفون كالمرَسلين

 أقوامٍ  على

 التوحيم عن ترفعوا

 بعبودية إياهم مبشرين
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 المكتَسب ومالك

 المساء ترانيمه  فعلى

 الهادئة   أناقتك تعزفين

 النروس زهرة رحيق بين

 وعفوية   ببساطة

 سعيم مساؤك

* * *               * 
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 ...أنـ ته  فاتنة  

 ينهمرُ  فالفتونُ 

 المذهل   حضورهك من

 الخريف كورق ليتساقطَ 

 وسمهي تراب على
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 ...أنـ ته  فاتنة  

 يتملَـّى فالفتونُ 

 الذهبيِّ  شعرهك من

 ..متألِّقٍ  كبريقٍ 

 كالنبيذ لينسكبَ 

 أقماحي أروقة  داخل
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 ...أنـته  فاتنة                     

 يمتمُّ  كالممِّ  فالفتونُ 

 ركبتيك وحتّـى عينيك من

 نهميك بين ينحسرُ  وكالَجز ر
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 ...أنـ ته  فاتنة  

 خاصرتهك على يلتفُّ  فالفتونُ 

 العمياء القبلة كما

 شفاههي على خلسةً  الملتّفة

 ...أنـته  فاتنة  

 يتناغم فالُفتونُ 

 صوتهك وق عه  مع                   

 بإوالل الجمالُ  ليحتضربه
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 ...سيمتي فيا                     

 الهوى تبعث كأنغامٍ 

 نعومتك باطن من

 األفق إلى

 الالكريمة الصيف سحابة لتنحني

 المبّللتين ركبتيها على راكعةً 

* * * * 

 

 



 ~27 ~ 
 

 عذراً  أستميحكم                 

 النساء ياعموم

 مسبقاً  األعذار لكم سأقّمم

 األن بعم أترّددَ  فلن

 حاناتهُكنَ  إلى

 مجمداً  أُبحرَ  ولن

 خلجانهُكنَ  في

 تائهةً  الحروف أرشق أو

 غزالً  أُلعيَمها
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 قراري اّتخذت فأنا

 !!االعتزاَل  أعلنت

 التسلية   ثوبَ  نفسي عن خلعتُ 

تُ   اآلخر نصفيَ  مع القرانَ  وعقم 

 وحمك لك أنا

 وحمك لك وقصيمتي

 الحبَّ  سأُلبسك

 وسمهك مقاييس على

 مفاصلك على أمنياتي وُأعلِّقُ 
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 لي ... فأنـت

 لي ... الحرير وثوبك

 لي... وانفرادك

 الحبُّ  ابتمأ شفاهك من

 !انتهى شفاهك وعنم

 األخير قراريَ  هذا
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 ....اعذريني                     

 اآلن بعم تريني فلن

 الثاقبة بنظراتهك

 قلبك سجين سأغمو

 مّتهم فأنا

 .الحبِّ  بجرم

* * * * 
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 العمياء القصيمة هذه إليك            

 البصر... لذة من المجّردة

 الصور... مشافهاته  من

 ......اللون من

 ...لك أكتُبها

 القهوة ورائحة

 األسطر امتألت

 اإلتقان كمالية
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 عاريةً  الحروف لك انتقيت

 الفضفاض األنوثة ثوب من

 بلغت   التي الحروف تلك

 الهيجان من الثمالة

 لك أبعثها لن

 البريم ساعي مع

 محظورة فهي

 الذكور... على
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 متن على بها سأحّلق

 أنثى . . . فراشةٍ 

 بجناحيها ترفرف

 الروولة أنفاس على

 ....!الوصول وعنم

 عاتقها عن حةُ األون ستنفض

 الكلمات ... ثقل
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 اليلبسها حروف  

 الُعر يُ  سوى

 روولتي بثلثي منّقحة

 الباقي بالثلث أحتفظ بينما

 بـه أحتمي كي

 األخريات مكر من

 .....!تـَُرى ال وقصيمة
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 الكلماتُ  ستهبطُ  حيَنها

 العاري وسمهك على لترتمَّ 

 ...!لروولتي ثأراً 

 الجسمه  على الجسم ثأر

 الظنَّ  ال ُتسيئهي

 عزيزتي يا

 عمياء قصيمة فهي

 سابقا لك أسلفتُ   كم
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 القصيمة من انتهيت

 القهوة فُنجاني أشرفَ  عنمما

 .االنتهاء على

* * *  * 
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 االتّـهام قفص إلى اقتادوه             

 حافياً  كان عنمما

 الشفتين مقّيم

 األيمن ويبه في يحمل كان

 نساءٍ  ألسماء حروفاً 

 مرارا وسمه اوتحن
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 األيسر ويبه وفي

 المرأة اسماً 

 وسمها اوتاح هو

 واحمة مرةً 

 القيم قبل شفتيه وبين

 ...!قبلةً 

 المشهم كان هكذا

 الجرائم توصيف لحظة
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 بحّقه المرتكبة

 الخروج بتهمة اقتادوه

 ومعانيها الكلمات على

 األبجمية اقتحام بتهمة

 أيَّاً  يفعل لم هو

 أعاله ذُكهر مما

 ...شريكاً  يكن ولم

 ...متمخالً  وال

 ...محّرضاً  وال

 مساهماً.... وال

 االرتكاب في
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 أخطأَ  فقط هو

 ! الزمن تقمير في

 ولسة في وانباً  وقف

 بالحكم النطق

 للمفاع محامياً  يوكِّل لم

 ..بنفسه نفسه عن دافع

 ..وسمه خيانة عن دافع

 بشفاهه المحيطة القبلة عن

 الجريمة ارتكاب لحظة

 ....عنمها

 القضاةُ  تشاور
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 المتكّررة الخياناته  أمر في

 يشتهيه بما يحكم ال القاضي -

 الل ذوق

 يخالفه أو

 هواه على يحكم وال

 بالقانون يحكم فهو

 ..!الفوضى ترتيب القانون :هو

 يخّيم حذر هموء

 القاعة على
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 الحكم قاضي ترول عنمما

 المنّصة على

 المحكمة حكمت

 المتهم على

 الزمن ترتيب بإعادة

 النشوة لحظة إلى

 -لجلسة ا رفعت -

       *          *          * 

 

 



 ~43 ~ 
 

 

 ...غياباً  كفاكه 

 

 ...عناداً  كفاكه 

 

 وبهواوسي بي عبثا كفاكه 

 تمّرداً  كفاك

 قلبي قيوده  على
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 المبرهح غياُبك

 االستثنائية من ورَّدني

 مطلقاً  بها أتباهى كنت التي

 متسوِّالً  يتيماً  ألصبحَ 

 ..عطرهك وراء أتسوَّل

 كقيَّافٍ  أللتقطَ 

 العمياء خطاكه  آثارَ 

 مفقودة   امرأة عن بحثاً 

 ...مفقود منفىً  في
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 غياباً  كفاكه 

 مايكفي أنفقتُ  فقم

 الصبر من

 ...صبورة تعم لم روحي

 مكتوفة أصبحت ساعتي

 األيمي

 والدةه  كلّ  عنم سأنتظُرك

 وميمٍ  شفقٍ 

 كالمعتاد حافياً 
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 ُوضوء كلّ  مع سأنتظرك               

 نفسي أوهزُ 

 االشتياق لصالة

 عودي...

 األخير مالذهك إلى

 اليتيمة فراشي إلى

 شفاههك من أللتهمَ 

 األولى القبلة رعشةَ 

* * * * 
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 شاردة   كغزالة                    

 حافية ترقصين

 وسمي على

 نائمة كفراشة

 رحيَقك تنثرين

 قامتي أوزاء على

 مؤّخراً  ُتوو ته  بيضاء كحمامة

 للسالم مبعوثةً 

 قلبي بقايا مع لتتفاوضي

 الهيام همنة عقم على

 مبعثرة كقصيمة
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 بأبياتهك تكّبلين

 ذاكرتي أشالء

 المخان يتصاعم تبغٍ  كلفافة

 ثناياك من

 النفس بك ليستجير

 االختناق رعشة من

 عطرٍ  كزواوة

 الروولةَ  ُترغهمهين

 االنحناء على

 ياسيمتي تتكلمين فحين
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 النساء بلغةه 

 األعمى صوَتك فإنَّ 

 فيه الصورَ  الذي

 شفتيك على يّتكهئُ 

 مبعث وهو أالَ 

 أنوثتهك  

* * * * 

 



 ~51 ~ 
 

 

 

 

 

 طريقه  هامش على                  

 النسيانه 

 الفراقَ  تركتُ 

 وانباً...

 للعاشق امتحان  : فالفراقُ 

 األكيمة مكانتهه اختبار على

 المحبِّ  كنفه  في
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 بكبرياء انحمر تُ  بعمها

 لغةٍ  ضيافة إلى

 ...إليها أتوسَّل

 مجازٍ  الستعارة

 المفردات من

 نهميك على أكتبَ  كي

 ! الصمت من ومالً 

 اآلن بعم أُفصحَ  فلن

 االشتياق... عن

 تمويله  عن سأسكتُ 
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 المعاني

 ... هو فالسكوُت :كما

 الكلمات غمر

 العمق تمبير في

 بجبهتهها لترفعَ 

 حروفٍ  بأعذب

 آدمي   ألعذبه 

* * * * 
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 المنيعة الحصونه  ياذاتَ 

 الكبرياء من أسوار

 خاصرَتك تلفُّ 

 الكلمات من وأمواج  

 بك تحيطُ                       
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 ...وهنا

 العشاق أساطيلُ 

 الرياح تتقاُذفها

 يسرى و يمنةً 
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 بروولته متباهي   كل  

 مكانة الكتساب السعي في

 قلبهك مملكة في

 ..األقمار شاَءت ولكن  

 أساطيلهم ترتطمَ  أن

 قالعهك بشواطئ

 الروولة ذات لتتحّطمَ 

 وبهائهها بأشكالها المصطنعة

 بها . . . الممعى
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 اليمركون وهم

 القلب امتالك أنَّ 

 بالقوة ليس

 !!!!تسقطي لن

 مجرَّد لسته  أنـته 

 عادية   امرأةٍ 

 بأكملها إمبراطورية   أنـته 
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 دوري ...حانَ 

 يسعني بقاربٍ  سأبحر

 فقط واشتياقي أنا

 صغير... قارب  

 وسطه من مثقوب  

 زمنيةٍ  فترةٍ  سوى أملكُ  ال

 محمودة

 قلبهك شواطئ إلى ألصلَ 

 بحور في أغرقَ  كيال

 الواسعة عينيك
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 أساطيلَ  أملك ال أنا

 أسلحةً  أملك وال

َزمَ  قالَعك ألحاربَ   وُأه 

 قلبك مفاتيحُ  لميَّ 

 حرباً  أشنَّ  لن

 ترسانتك على

 بمحاربٍ  لست فأنا

 .... عاشق أنا

* * * * 
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 الذكرى َتمُفن ال

 النسيان صنموق في

 ياصاحبي تمفن ه ال

 تعبث لم فهي

 بماضيك

 أرادت   فقط هي

 الصفحاته  تقلَّبَ  أن

 ...تارةً 

 تريمُ  كانت   وإن  

 بميالً  عاشقاً  تختارَ  أن

 ...أخرى تارةً 
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كهُنها عاشقاً   القصورَ  ُيس 

 لها َيروي عاشقاً 

 الثراء قصصَ 

 مسامعها على يرّدد عاشقاً 

 الترف كلماته 

 هي تبّمله عاشقا

 أرادت   متى

 تختر كَ  لم فهي

َمها  الهوى لتقاسه

َمك وال  الفقرَ  لتقاسه

 لتبعثرَ  اختارتك
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 وسمك على

 الخيانة من باقاتٍ 

 ياصاحبي تحزن   ال

 شموَعك لملم  

 عمر النصفه  ذواته 

 نومها من أيقظ ها

 واولس ...

 المخّصصة زاويتهك في

 الخيانةه  نخبَ  لتشربَ 

 الممزَّقة ذكراك مع

* * * * 
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 القبيلةَ  هاورتُ 

 ...عبثاً 

 الصغيرة ممينتك إلى متسلالً 

 فيها الأرى التي ممينتك

 المشرقتين عينيك سوى

 اإلشراقة تلك

 الطريقَ  أمعنت التي

 ناظريَّ  أمام

 وحيمٍ  طريقٍ  في

 مخمعك إلى
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 ..البماوة فاعتزلتُ 

 ....الحرير فراَشك وقصمتُ 

 أُلحتضَر...

* * * * 
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 وسادة اتخذتك

 طرفك على ألضع

 األيمن
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 ....الممّزقة روحيَ 

 ....التائهة روحيَ 

 المغلوبة روحيَ 

 ..أمرها على

 عطرهك بقايا من ألرممَ 

 ...آدميتي أشالءَ 

 ذاكرتي أشالء

 الُحلم عن المتوّقفة
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 اآلن بعم أحلمَ  فلن

 ...حلم بنصف إال

 حلمي  نصفُ  فأنـته 

 

 ...المنتظر

* * * * 
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 المامعتان عيناك                 

 سيالً  تذرفان

 األلق من

 مسامعي على ليرتمَّ 

 قصيمةٍ  كأبيات

 لها معنى ال
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مٍ  عن  يشمُّني عم 

 ووههك بهاء إلى

 على ألعقمَ 

 وونتيك

 األولى قبلتي

* * * * 
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 المتمّردة ... شفاُهك

 العابر ونونيَ  أيقظَ 

... صوُتك  الالمرئيُّ

 هواوسي أشرعةَ  حطَّمَ 

 المستفيُض ... عطرك

 ألقاً  زادني

 الخجولة... كوونتُ 

 عاتقي على أردفت  

 أنثًى  عذوبة

 األولى ... قبلُتك

 وسمي على ألتفت  
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 المسرح كستارة

 بساطهك ... فعلى

 القيوُد  تنكسرُ 

* * * * 
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 بينه  من سرقـ ُتك

 امرأةٍ  ألفه 

 بحسنُهن تباهينَ 

 حميقةٍ  كَمَثله 

 متنهها على تكاثرت  

 ...الورود أروعُ 

 أروَعها فكنته 

 وانباً  وضعتك

 طاولتي طرفه  على

 ومالهك من ألقتبس

 أنوثتهك من بعضاً 
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 بها أمأل حبراً  ألتخَذها               

 أقالمي وفافَ 

 التاريخ سطور على أكتبَ  كي

 الجمال فلسفة حروف

* * * * 
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 ...االستثنائية ابتسامتك

 لطفاً  زادتني

 ...االستثنائية ابتسامتك

 وهوالً  هياواً  زادتني

 ...لها الالثانية ابتسامتك

 روولةً  زادتني

 ...البريئة ابتسامتك

 تواضعاً  زادتني

 ...الالمرئية ابتسامتك

 امتيازاً  زادتني
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 ...الخجولة ابتسامتك

 

 وونتيك بين من سرقتها

 ...األولى ابتسامتك

 رول آخر بها اليقاسمني وحمي لي هي
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