
  

  سيدتي إليك في يومك
  

  كما عطر كل يوم سعيد سيدتي،
  :اتمنى ان تفوح في روحك الزھور

  .بالخير والحب والس'م والصحة والعافية
  انھا امنية صادقة جدا،

اشتھي ان تمنحيھا الشرعية ا5نسانية لكي تكتمل 
  .مشيئة الذي خلقنا بالحب لكي يحب احدنا ا5خر

  
  ياقـو بلـو

  

  

  

  

  دعيني اتوشح جلباب مجنون
  واشتھي لو الشمس رسمت

  ...شكل نساء العالمين
  محراب تعبد وثني،

  ...او تكورت



  وردة بحجم شموس تحرق خيا5تي
  .البريئة او اقمارا تسخر من تمنياتي

  عند صدى ضجيج ليتك
  ،فزعةتشابك الخطوات ال

  تجعلين راحة كفك اليمنى
  مثابة تستريح عند صوبھا البعيد

  .شھقات عاشق عابر سبيل
  ...ليتك،ساعة الفجر قبل ا5خيرة
  تفرشين حلمك مخاض ا5نين،

  ...ارضا لم تدنسھا
  اقدام ا5لھة الذكورة،

  ...و5 افسدت لغاتھا البكر
  .شھوات انبياء الذكورة

  

  

  

  

  دعيني اغفو قبل اوان العصر
  ...سيان عندي

  ان اتوسد صدر حبيبة
  ،نتوء الصخر وجع غربتياو يأكل 



  5 تدوني تأريخ مي'دي،
  ...و5 تقتفي اثر فنائي

  تعودت ان اقرأ طالعي،
  .شبح ابتسامة امرأة بعيدة

  ...دعيني اغفو
  قبل ساعة الفجر قبل ا5خيرة

  العشاق الغرباء ھدية، اقدم لك تمنيات
  .او عربونا ضامنا 5نسانيتك

  ب سطورا بين كلماتيدعيني اكت
  ...دعيني اشيد اطيافك

  خيمة وھم وطن
  .سورا لفردوس 5 تراه عينياو 

  ألم يحدثوك سيدتي؟ 
  1"ان ا5ذن تعشق قبل العين احيانا"

  

  

  

  

  
  .سوف اھيم بك حبا:5 تقولي

  ...صدى كلماتك الحمقاء:و5 تقولي



  .يعمدني بكبرياء انوثتي
  ھل ارجوك؟

  ھل اتضرع اليك؟
  ...بالكبريت اغسليني لو شئت

  .شرقيةوطھري اوھامي الذكورية ال
  ...ازرعيني يا ليتك

  المتعبة  العربية بين جوانحك
  ،او تكون حلما او ذكرى كانت
  عند ضفة بحر بعيد

  ...ذات مساء او صباح
  سجدت 5يقونة القرنفل

  .زھر الحلم انسانا يعشقكفأ
  

  

  

  

 

  

  على بوابة مدينة منسية،
  .اسماء هللا الحسنى كتب الفاتحون

  .ا5سماء وسم تعريفنا:قالوا لنا



  ...جعل هللا كل حورية:قالوا لنا
  .من يحفظھا اجر كعوب لعوب

  ودارت بنا السماوات وا5رضين السبع
  قائمة اسماء هللا تكبر

  .واحزان العشاق الفقراء تكبر
  صرنا نتنادم وخشية غضب هللا

  ننام ونصحو على سوط هللا
  رجالنا تنتظر خير الجزاء،

  ونساؤنا المثكو5ت بوصايا هللا 
  .تبحث عن الحب بين ا5سماء

  

  

  

 

  

  عشقت نساء من كل ا5جناس
  طوي'ت وقصيرات

  دياتمسلمات ومسيحيات ويھو
  اجملھن صورة كانت بوذية

  .وارشقھن نظرة كانت ھندوكية
  احبتني سھوا،
  امرأة جزائرية
  ...ما عدت اذكر



  تشابكت د55ت الوجوه
  ربما كانت تونسية او مغربية،
  حلت مواسم القحط في وطني

  .قلوب العراقيات المليشيات صادرتف
  :يوم فارقتني حبيبتي قالت

  تعذرني يا ھذا ا5نسان
  أ سماء السجود على جبينك5 اقر

  .3وجنته 2بيته حرم هللا عليك 
  ...جربت ان احب نجدية ھرمة
  دخلت محراب الدين خلسة

  وعظت بالحب ...كرزت بالحب
  .يا ويح ھذه ا5رض واھلھا

  ...الصغيرات 5 يقرببني الحجازيات
  رجموني بحجارة سجيل

  ورنين اجراس ھودج عائشة
  ...بنصف الدين...يبشر بين القبائل

  .وربع آدمية المرأة

  

  

  

 

  



  

  كنا نجاھد في سبيل �
  جيش من الرجال وبضع نساء

  .أبطأ � علينا فتحه المبين
  دارت خمرة شھوة النساء برؤوسنا

  تقدم رجل يتوشح الوجل 
  الرجال الذكور شبقو
  4انخصي يا رسول �؟- :

  :أذن فينا ب2ل
  .إن رسول � اباح التمتع بالنساء

  ...وقفنا صفوفا
   شوقا، ع لواحظناتتداف

  .بين فروج النساء لتذوب

  

  

 

  

 

  

  5 يحيرني سؤالك و5 يحرجني
  .طيبا نفسا،وانعمي با5

  ...في يومك الموعود
  اسألك ان تعطيني اسما بكرا



  عاريا عن مسوح نزوات الرجال،
  .مبل' بعطر دموع فرحك

  ...ھديتي لك ايتھا التي ھنا وھناك
  ... تعويذة عراقية من نينوى

  اعلقھا على باب ھيكل عتيق
  5 شميران تيجثمان جديحرس بقاياه 

  6.عشتار جدتي ذكرى وشموخ

  ...ھديتي لك يوم عيدك
  وشم عشق يظلل تويجات الورد
  ومزمور حب كتبته قبل الزمان،

  اتلوه عليك او تلوته
   نومة قيلولة المساء ا5ول او بعدقبل 

  ؟...من يدري
  5 اظنك تذكرين كل الصباحات،

  ارواح العشاق تدور وتدور،
  ...ربما تعثرت بي يوما

  لبسني الخوف في قاعة مطاري
  .او اتقنع الرزانة في محطة قطار

  :سيدتي عيدك ھديتي لك في يوم
  ...ان بالحب بكري الدك

  . حبيبتي وامي واختي وابنتي
  

  

  

  

  

  

  :الھوامش
ھو عجز للبيت الشعري الذي قاله الشاعر الضرير الذي حرقه العباسيون  - 1

بشار ابن برد ردا على دھشة من كانوا يستغربون وصف ابن برد  بتھمة الشعوبية
  .لحبيبته التي لم يرھا بسبب كف بصره

  .يا قوم ان اذني لبعض الحي عاشقة     وا5ذن تعشق قبل العين احيانا
َما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َف2َ ((:28آني في توبةيقول النص القر -2 Gِذيَن آَمُنوْا إِنGَھا ال Iَيا أَي

َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِھْم َھـَذا ۚ َوإِْن ِخْفُتْم َعْيلًَة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم ّ�ُ ِمن 
  ))َفْضلِِه إِن َشاَء ۚ إِنG ّ�َ َعلِيٌم َحِكيٌم 



من يبتغ غير ا5س'م دينا فلن يقبل منه :85يقول النص القرآني في آل عمران  -3
  .وفي ا5خرة من الخاسرين

تقول الرواية المتفق عليھا في كل كتب السيرة وكتب التاريخ ا5س'مي،ان  -4
الرجال طال عليھم فراق النساء في احدى الغزوات التي كانوا يقومون بھا تحت 

،وعرف عن محمد انه كان يصطحب دائما احدى "يل هللالجھاد في سب"اسم
أنخصي يا رسول هللا؟فأباح :زوجاته معه في غزواته،فتقدم احدھم الى محمد وقال

رسول هللا للجند التمتع بالنساء المرافقات للجيش،وانا اعتقد ان ھذه ا5باحة 5 
 كل فيذا تعطي سوى معنى مشاعية المرأة،و5 اظن ان ھناك موقفا واحدا مثل ھ

  .يحط من كرامة المرأة ا5نساني التاريخ
رت بحسنھا وفتنتھا وحسن تدبيرھا ھي الملكة ا5شورية التي اشتھشميران  -5
   . سمير اميس:اطلق عليھا اغلب المستشرقون اسم ملكتھا،وقدمل

عشتار ھي الھة الحب والربيع والخصب في التراث النھريني،وتقول  -6
زل من السماء لتشارك الشعب البابلي في رأس السنة انھا كانت تن:ا5سطورة

  .ا5شورية،او ما يطلق عليه احتفا5ت اكيتو
 


