
  شرائع معلقة 
  

  
  …مدخل  •
  
  

  بكت عتبة الباب 
  –ملا رأتين -  

  ؟…   وصاحت ملاذا أتيت 
  لقد ضاع وجهي  -

  وضيعين ما عرفت 
  !…من رأيت .. وأنكرين 

  وحني افقت على وطن 
  –ليؤنث خويف  -

  …تومهت بابك 
  !بيت     



………  
………  
………  

  ،.. بيتنا املستقر سراباً ……فيا 
  ..رباحا ب على اصلها 

  عفرة باخلطايا ونساء م
  وفاكهة من جليد ورمل وجوع

  ويا حدوة املوت صاهلة باجلموع 
  ويا غابة القمر االسود اجلذر والساق ،

  …يا كرم اللص يوم القفول
  …ويا خبل جيش البغايا 

  …بأمسائهن …
  …أغان من القش 

  مائدة للنيب املوزع 
  –بني الكراسي  -

  رفات الكالم اجلديد وقداسه 
  لسماما رأيناه بني ا



  والسماع       
  …عواء املباين على طوهلا 

  …طعم قنينة من خطاب اهلزمية 
  حلم شهيد بزوجته 

  - يف انتظار املرتب -  
  …رغبتها يف الرجال 

  ..صهيل السرير على رها 
  ..عري اجلريدة .. الشتاءآت 

   انكسار الشفاه …برد املذيع 
  على أول الضحكات 

  … ودائرة االضرحه …  
  … مرة جبال بطاولة

  …قال آخر من ختم املضبطة 
  …مث مرت وراء املسرية 

  ..أصوات من أوجدوا نسلها 
  ..يف البهائم والالفتات  .. 



  وسرب العناكب يعوي
   على جذعها …    

  والشوارع .. هكذا سنسمي مواليدنا 
  …باسم احلروب املؤجلة احلسم 

  واالنكسار .. والنصر     
  …وباسم احلواشي 

  عون هوامشهم اذا اكتشف التاب  
  …باسم من شاركونا محاقام 

   عنوة …       
   …باسم من جنسوا كفناً 

  والكنائس .. للمسيح املعطل من خوفه 
  …باسم الليايل الطويلة باليتم والطائرات 

  .سيندثر امليتون بأبنائهم 
  … لغو املسالت …سوف تفىن السالالت 

  …نفى 
  وتبقى أصابعنا يف النشيد 



  وقت حراسها وتبقى لدالية ال
   والعقارب …    

  …يا ربة احلزن أمي 
  …إشتعال البكاء على منرب 

  …اصفر يف الروايات .. 
  …متشي املواسم والنسوة العاقرات 

  ..ومن نذور للمياه 
   الفرات …وبطن االفاعي 

  وظهر االفاعي الفالة 
  خضر غالة .. وصف املريدين 

   اهلداة …يضللهم يف املسري 
  :احاًهنا او هنا او صب

  ستهرب من واصفيها الصفات
  هنا أو هنا أو مساء 

  …ستمشي اىل عرشها دومنا 
   الصالة … جسد هائم يف الطريق …



  …وان قام من صلب مهدينا 
  … لن يطيل القيام …قائم 

   فكل غزاة …    
  …وكل مسمرة بالتواريخ 
  …واخلارجون اىل صمتهم 
  …خارجون على صوم 

  … يا ابن شسع القميص …
  وحبل الوصايا ... لق بالثائرين املع

  أضته التكايا ... ويا ميتا 
  توان توان فقد ارهق األولون البقايا

  توان توان فقد قال راو سيأيت 
  بأن الوصول أنتهى بايء

  وان املقيم احلكايا
  ... توان ... توان 

  1991عمان ...توان     



  تعويذة
  
  

  
  …قبل عامني * 

  ملا احترفت الرحيل   
   على دفتر أخضر صوريت تركت

  مث امسكت فيها مالمح وجهي 
  وكنت الوحيد الذي يتمىن 

  إعادته يف ثنايا احلدود
  …وأبقيت حايل على حاله 

  مل تغري به غربيت من مذاقي 
  وأدمنت توقيت بغداد 

  -يف ساعيت -
  مث اوثقته بوثاقي 

  وصرت أصرف كل الزمان
  بوقت عراقي   



  وطن ال ينام به النخل 
   بالنعاس العيون إذ تنثين

  وطن ليس يدري 
  سوانا هواه

  اذا غلف العشق 
  صوت اجلنون   

  وطن ال نبوح بأوجاعه 
  لكننا نشتهيها   

  ……ومنشي 
  على صوته إذ ينادي   

  وال نسأل االذن 
  ؟…من يطلبون   

   كلنا …وطن 
  – منايف –واجلنان   
  ……ونشتاقه 

  حد انا حنب اللصوص به،



  صيفه،والسكارى، وحر الزنازين يف 
  والبغايا، ومن أيدوا، مث من عارضوا، 
  واملخربين، ومن أخربوا، والسجون

  
  وطن ال يقسم مثل اخلرائط

  لكنه حنن  
  !… عراق …كل عراقي   
  ؟…فكم وطن يقسمون   

  
  …حنن سيماؤه .. وطن 
  …وله 

  طبع اكراده عاشقاً  
  حلم سنته غاضباً  
  .عندما حيزنون……حزن شيعته   

  1992                           طرابلس                    



  1          منفى 
  
  

  …ال أنا 
  …ال سواي 
  …وال غرينا 
  يعرف اليوم شكل الولد  
  كلنا باعه للثواين ابوه  

  وأودعه نسله    
       يف االبد    

  كلنا أمسك اخلوف أبوابه 
  فأدار اهلروب مبفتاحه
     مث غىن لفتح البلد

  كلنا حبث اليوم عن حده
   املنايفيف  

  فما ذاعت الريح أصواته



  أو أناخ خبيمته  
       سبب او وتد  

  …كلنا 
     حني تعوي الرياح

  جناة     
  وامساؤنا يف الوصايا 

  معفرة بالزبد   
   يف الكراريس اندلس …كلنا 

   ال جسد…جسد 
   رمبا …أمة 

     أمة الال أحد 
  

  1992عمان    



  2 منفى 
  
  
  

  وما بني خوفني ضاعا 
  د اعشباوخوفني ق

  حني فر من احلمل 
  يوم املخاض  

  وما بني عشقني
  من ورق أخضر   

  …مث عشقان 
  من ورق أسود  

  ال نساء له 
  او بياض   



  توكأت باالر البكر 
  صحت استريين  

  لقد عز وردي 
  وجسمي جليد 

  ولون اهلجري استفاض 
  ومين اليك التجأت

  وأنزلت أورديت بالعراء
  ورممتها بغنائي 

   على كفها ووطنت خنالً
  وردائي     

  وعلمت  أعضاءها 
  لعبة االنتفاض   

  فثرت وكسرت دمعي 
  على لغيت  
  حد مويت   
   بغداد أنت …وناديت 



   املدائن وهمهذي …ولوالك 
   الشعوب إفتراضكلتو  
            
 1992مطار روما     

 



  …كذلك 
  

  كذلك مرت على روحها 
  اربعائي    

  ومرالرعاة على خيط احالمها 
  … يف الكالم فر من فتحة

   احلياء …    
   لثغة …فلمت طفولتها 

   لثغة …  
  مث خاطت صباحاا 

   من مسائي…    
  …كذلك 

  بايعت مخري وأوهامها 
  وانزلقت اىل جسد من رياح 

  فضاعت متوين يف سدة الشني 
  نام الغناء على لغة من بكائي 



  … كذلك …
  ورممت عمري على عمرها 

  وتركت احلقول اليت 
   والقميص …بني جدراا 

  تركت البناة بأهرامها 
  –يصهلون ملوكاً  -

  وتركت املعاول الهثة بالعبيد 
  واخفيتين باشتهائي  

  …كذلك 
  أطلقت تسعني فاكهة باحلديث 

  وكنت وراء النهايات 
  أحبث عن حلم ارتديه

  … معاً لنبقى
  يف جليد الغرائز واالنطفاء 

  … كذلك …
     زامحتين يف املسري اىل صمتها 



  ن صوت االهلات    كا
  …يتلو السكون على كفها 

  رقية     
  رقية     

  يف الضياء املراق 
  اطمعت خويف النفاسها .. كذلك . 

  كان باب الثالثني ماء 
  –على ثغرها  -

  كان فرق التواريخ 
  –مذئبة للروايات  -

  كان املدى حائراً 
  بني صوت الرحيل   
  ولون البقاء     

  … كذلك …



  قليالً... قليالً 
  

  قليالً .. قليالً
   ـهأضف مرأة  للخليط وحرك

  .. باعد يديك 
  وقل رأيك االن بالذوق 
  .. قل رايك اآلن باللمس 

  قل طعمهاً االن واحذر من االسم 
  وارشف طويالً

  قليالً... انا ال احب النساء 
  ؟..قليالً 

  .. كال الضفتني اريد 
  كشيخ بلحيته الف طفل ... واصغي 

  كطفل بلثغته ألف شيخ



  يالً زيبدو هو    
  قليل من احلقد يوجد حباً بديال 
  واريدية النظام هلا قد تشي بنظام

  وفاكهة للعويل ستعزف حلناً اصيالً 
  قليل من امرأة طاوعتك قليال 

  وشيء من امرأة طاوعتك قليال 
  .. وعني تنام 

  فتغدو أفوال .. واخرى تضاء 
  أفقت من املوت (

  )ليتكان املساء جيرب نوماً جديداً بأخي
  قليال من الغد ياداخالً يف الرحيل 

  تنام لكي ال تنام حبقل القبور 
  وهذي املواسم يف الروح ال تنتهي 

  بانتهاء احلضور



  أراين كأين سواي من االفتراق 
   هناك -
  أتكسر مثل اخليال ..  هنا –

  فأمسك نفسي عن االحنناء 
  يامن ولدت معي أو قبيلي... وأصرخ 

  )لاذا كان البد من أو(
  ؟..انت أينك مين ام اينين منك 

  هل ضاع خيط اخلليقة يف الوهم 
  حىت ارمم ومها قدمياً
  وألبسه من جديد

  كالنا خياف على نصفه
  ؟..أنت نصفي إذن 

  انت من قادين دون إذن إيل 
  ؟...وانزلين رغبة يف السريري



  من سواك يبعثر الوانه..  ترى-
  ؟....ليجمعين يف احللول األخري 

  نا يدرك اآلن أين أدركت ما بيننا ومن غري
  ؟..قبل ان ختتفي االثري 

  كالنا خياف على نصفه املتفاين
  اذا ازاره مرة.. ويهذي 

  ؟..تراين.. أي نصف 

  ..دقائق املكان 
   طرائق الوقت

  ن أفاعي املودة 
  قد صغتين 

  ..حبا وحبا .. شبت خلقي 
  ..يغلي .. فأنا طائر اخلوف 

  سربا فيصبح .. ويفيض امتالء 



  ساحلي العشق 
  والوجد افقي 

  رئايت .. وعيون السماء 
  وتطوف اجلزيرات 

  اهرام رجلي   
  ناصعا بالسواد 

  ومضطربا بالبياض
   ناري …أوقدت ريح عمان 

  …وصاحت أيائلها 
   يف دمائي  ريبةً  

  ..ادخل  -
  !لست بداخل  -
  .. ادخل  -
  لست بداخل  -

  متوين .. ادخل باسم اخلوف 
  ر وتزمل باحلزن املخض



  بزيتون عيوين     
  .. وأطّـرح األسالف 

  – من قبل –وقُـد قميصي 

   أورديت – من دبر –سأقد الساعة 

  وانيم قميصك يف برد سكاكيين 



  لينال الشاهد من اهلي   
  قلق الطلق     
        واخطاء التكوين     

  ليجيء االخوة من صلب ابيك 
   خنالً…      

  ينتعلون املاء 
  وصوت الصبح يدججهم 

  ياء نوارسه حب    

  فيقيمون بنا 
  الصدق مراقدهم 
  والورد مطاعمهم 

  ارومتهم .. وبياض االمساء 
  حبقول الصدر .. نبتاع هلم حبراً 

  فيغتسلون بطر بدايتهم 
  وصرخات بكارا .. من وبر االالت 

   من طمث التعدين …



  لنقيم صالة املوتى 
  عل املوت يؤثث  
  بادية من ريش إقامته     
  تهجني بعروش ال      

  …عل الفرسان 
  – عامني –تسري بزرقاء ميامتهم 

  وتبقى االشجار ترانا 
  جبارته ... فتشد اجلذر 

  جبذرته ... وتشد اجلار 
  وتنام على حلم االصوات 

  بأجراس الطني     
  عل هواجس إصبعنا 

     تقترف القرب براحته 
       فتمسد بالنار جنني شوارعنا 
  ئزنا        ومتسد باملاء جذوع غرا

  ومتسد باخلوف مغارات التطمني   



   …فتغين ابواب الكوفة
  …   من سكر قبائلها

  …مروا 
  مر الروم على الروم بنا 

  ..مروا 
  مر الفرس على الفرس بنا 

  ..مروا 
  مر العرب على العرب بنا 

   الروم – الفرس –فر العرب ..مروا 
  بنا فروا     
  وتلفتت الصحراء   
  تثبتنا يف الظل   
  السالف بأكفان مقابرهم لكن ا  
  فـــروا      

  1991 عمان –بابل 
 *تداخل البحور من مرامي القصيدة * 



  ارتباك 

   ايل…  
  
  

  …يا ولد 
  يا ولد.. يا بين 

   إذا تعب املاء …يا نزيف ايء 
  حىت  أفاق الزبد    

  يا ولد.. يا بين 
  يا رسول البياض 
  وصوت الغياب 

  وما ترك الشني يف تلة الروح 
  ضوع اخلوف ما 

  يف عتبات الفراسة 
  …او .. او مومياء الصحائف 

  …حني مرت عليك النوايا 



  تعثرت باحللم 
  هم قاتلوك على تركه 

  لكن ومهك يف اول الليل 
  مل يرتبك     

  
  ..يا ولد

  تلك أنثى الكالم القليل
  يراودها بعضها يف السريرِ

  فتعرج للذكريات
  وتنسى فلولَ الثياب
  مبعركة يف األبد

  …يا ولد 
   يا ولد.. يا نيب 

  من صفات اجلسد…ألف قارورة  



  عائلة الدفتر 
  

  
  والدة* 

  مل جيئ قبلها قادم… 
     غري بيت قدمي 

     أطل على صرخيت النازله
     بكت القابله 

     يوم أقبلت وحدي 
  …   وضاع أيب 

     يف رحى القافله
……   .  

………   ..  
     صرت خامسهم 

  يف الرغيف   
    ويب دارت العائله  



  االب •

  مثل ساقية يف اهلواء 
  يدخل اآلن عيين 
ه وتبقى على خد  

   تتقدندبةٌ  
أًكنت حسبوالدي رةًه م   

  وعدوي االثري  
  وصاحيباملنفرد   

ورأيتاحلكومات …   
  تسطو على رأسه   
  ورأيت هزائمه   
    أحالمهخيطَ  
  دماملطَّه رد… ..  

  …مل أشاهد له 
  داً يف املمات مشه

  وال شاهداً يف الرفات 



  …ولكنه 
   - يف الدعاء-كلمات زرته

  …أرى يف املدى والداً 
  !…مل يلد     

  
  االم * 
  
  ..السواد الذي يف العباءه -

  ،…البياض الذي يف اجلبني -
  …كربت بغتة 

  مث شاخ هبا العنفوان 
  وصار ألحفادها عمرها 

   وحكاية نذر قدميٍ
   بكت ناره يف الدخان

  وكانت هلا رقية 
  ماناًزصاحبتها 



  الزمان … وأرهقها بالغياب 
  غناها … فهذا احلزين 

  له يف الصدى 
  !دمعتان     

  
  
  
 

  االخ 
  مسرعا… عاد من جده 

  ..كاهلروب     
  !…أضاع أباه … 

  وفتش عن نسله 
  يف االماين 
يف صباه  شيبةٌفمشت …  

  وظل جرحياً بأحالمه 



  والدنانري تذوي هبا 
  سواه وحكايا 

  مل جيد منت أعماله
  فمضى هامشاً يتشييء

  ..!يف فجوة االشتباه 
  
  
  

  موت * 
  طبق من حديث العرافه 

  زارين مرة وإستطال 
  ماال يقال.. قال 

  وجر على عشبيت 
  كوكباً من خرافه   

  صحت ملا عالين البياض 
  سوادي … اريقوا … 



  ان فاكهة احلزن مولودة 
  يف بالدي    

  سوادي .. اريقوا 
            
 1992-عمان   



  أنيتـــا
  يف نواح املساء األثرية باحلزن
  تغدو أنيتا احتماالً وحيداً
  لبدء اخلليقة يف األرض
  تبدو رواء األساطري

  ..نكهتها يف شفاه الرواة
  أنيتا

  كالم طويل يبعثر أجراسه

  يف تراب العواطف يبدأ إنشاده
  يلك يف الروحهمن ص

  أو من مجوحك يف الفكرة املعشبة
  لفتح املغارة..  أنيتاقل
  ..قلها

  بباب الطفولة أبليت كل املفاتح
  مل ألتفت لألمام املوارى

  وقد رابين يف ايء اقتراب القفول



  ..فصرت أراه ورائي
  أملسه بالسراب اليقنيِ
  أغادره بالوصول

  أنتيا
  ارتطام املعاين بأجسادها

  كَسر قَفلِ التمني
مبرأى احلريق اهاملي ارتباك  

  وف املسافة من قدمٍ من زجاجوخ

  .أنتيــا



  النوايا 
  

  …النوايا اليت 
  ..مل تكن حنطة او جرادا 

  ..النوايا اليت 
  …خلقت يف الظالم 

  سواداً 
  …النوايا اليت 

  مل ختن غرينا مرة 
  واراقت خياالً دموعاً 

  وامرأة سندبادا 
  …النوايا اليت 

  أدمنتها الدمى قبل جتسيمها
  والصدى ما أرادا 



  …النوايا اليت 
  محلت عمرها بثوان 

  وصارت بالدا 
  ..النوايا اليت 

  طاردت غينا يف النساء 
  وكانت معادا 

  …النوايا اليت 
  لست أدري مفاتنها

  وأغني هلا معتادا 
  النوايا اليت

  مل جتد يف الصهيل جواداً 
  
  

 1994عمان     



  زمان قليل 
  
  
   متري على جرحه …ال 

  ان يف قلبه 
  بلة قلق القن

  رجل ال تنام به الكربياء 
  وان تعتع احلب 

  اياته املرتله 
  رجل ليس كالناس روحاً 

  وال يتدىن
  …وال ينحين 

  عندما تنحين القافلة 
  رجل مثل مجر اجلذور

  تضيء احملبني االمه 
  وهو يذوي 



  لكي ال متس بأوجاعه 
  غادة باسلة 

  …رجل صادق 
  والزمان قليل عليه 

  ة كثرة قاتل.. واحالمه 
  

 1995  عمان                

 …إليها 
  

   لفاكهة الوحشة القادمة …
  لسرب الوساوس 

  يف باحة الروح 
  والشك يف النربة القامتة 

  …لباب التذكر 
  للنون فوق الذراع



  كنقطة وجه العذارى 
  بعيد الصالة 

  …لرب اهلنود املؤنث 
  …امتي قراءة حزين 

  …انا الكربالئي 
  ،.…م اخر من ميسكون عن احلل

  بعد الوفاة 
  …سأحلم أنا خلقنا معاً 

  ،…من جديد 
  واحلم اين اكرب منك 

  –بعشر ليال  -
  وانا اكتشفنا خصائصنا 

  ذات يوم مجوح  -
  …جنوب اجلنون 

  ومننا مع الكهف 
  كنا االساطري 



  …كنا احلكايا اليت 
  …نام اشقى الصغار عاى جرسها 

  … حنن –حنن 
  نفتش يف كوة العشب 

  …عن بعضنا 
  … حنن – حنن

  …نقيس الوجود بارواحنا 
  .…حنن  . …حنن 

  نضيق بأنفاسنا
  ...حنن
  ...حنـ

  
  1994  



  أنا رجل مائل للغروب

  
  
  

  أمسي جراحي بالداً وأمشي عليها 
  أمسي الصباح مساًء 

  لكي ال أراه

  أمسي الصغري اباه 
  أمسي احلقول سفاح التراب

  ف احلقول اأمسي التراب اعتر
  احلضور الوفري أمسي البقايا هباء 

  أمسي احلضور احتضار الغياب 
  نكوص احلقيقة والوهمأمسي السراب 

  أمسي النكوص خراباً وأطرده من سرايب
  أمسي البداة خماض البلوغ 



  وأزعم أن الغزاة احتمال وحيد
  أمسي التواريخ أشخاصها

  واحلضارات أردية للخلود الرخيص 
  أمسي الطغاة خالص الضحايا 

  تباك الطغاة أمسي الضحايا ار
  أمسي النبوءات صرخات عشق السماء آلالمنا

  والبياض املؤجل         
  واالنبياء رعاة لقطعان أفكارنا 

  والرساالت شعر االله املقدس
  أمسي البداية تكرارها 

  ة بدء خجول دوأمسي االعا
  أمسي نساء وأعشق اخرى لينمو الفضول 
  أقول الكالم املغمس باملاء كي ال اقول 

  سالة تعشق صوت الرسول كأن الر
  *  *  *  

  أمسي خماوفكم لذيت عندما تصهلون 



  أمسي رجاالً وأنكرهم مث أبكي 
  أنا رجل مترع بالغروب وأبكي 

  ؟..مباذا اذن ينتشي الضاحكون 
  أمسي لكم لغة كامله

  حاكها ذات خوف رضيع بال عائله
   قاتلهأمسي لكم لعنةً

 



  الضياع
  

  ال نساء لنا كي نقول ألرواحهن
  غات انكساراتنال

  من سيقنع هذي الدمى
  يف السريير بأين ال أرتوي

  دومنا ذكريات تعطري عريي
  قادم منك سيديت

  هل علمت بأنك أشعلت
  كل النساء برأسي

  أدور بال امرأة حتتويين
  وإن ضمين يف الليايل الطويلة

  ...عري طويل؟
  ملاذا نضيع من امرأة

  ترتدينا 
  فإن خلعتنا نضيع هبا



  سؤال القدميونداوي ال
  بأسئلة ناقصة

  قادم من أناي الكبرية
  أبكي على امرأة كنت
  أبكي على صدرها

  كلما هم بالدمع ذاك الفضاُء
  اجلريح بأنفاسنا

  ال نساء لنا



  املقربة
  

  صدئ الصوت يف باحة الدهشة املعشبةْ.. مل ينم
  والبالد اليت زعم السالفون نبوا

  هاهربت يف حقول الشياطني رافعة عري
  باجتاه اجلنوب لواًء أخرياً

  وفاحتةً للختام
  

املُعزونَ جوعى على أغلب الظن حيث .. مل ينم
الدعاء يسيل لعاباً عجوالً ودمع األحبة مستتر يف 

 سهوب الزمان املباع بأقنية يف الدكاكني والطرقات
الغريبة  

ماذا سيبقى لنا عندما يرحل القادمون من الغيث 
  والغيبِ

  ؟..بصريٍ تفيأ ألف سؤال كسيحأي جواب 



  ..عودي إليِه
ري األشجار يف غاباتهعودي إليه تسو  

كوين خيال مآتة  
وامحي حقول مياهه، واستمطريه  

  ..عودي إليه
سنواتك العشرون ما علقت به  

  ملّا أفاق مضمخاً
بفحيح أخرى يف يديه  

عودي إليه..  
يف طرقاته مخس من السنوات  

  أً ومالكنه مل يلتفت خط
طرق الضمري باصبعيه  
  واردتين قمراً غبياً

  كي أعوضه وأمضي
يف فجيعتكم كحطابٍ بتيه  

  ...عودي إليه



  اغتراب 
  

  مل نكن وحدنا 
  غري أنا وحيدين كنا 

  اهلواء األخري الذي زار أعضاءنا
  سرقته احلقول 

  وما تركت فسحة للحياة بنا 

  مل نكن وحدنا
  اجلبال اليت محلت نصف أسرارنا

   تعد للوقوف مل
  واملياه اليت جاذبتنا الكالم 

  استقالت على عطش 
  واستدارت عن اجلري 

  كأن الدموع احتمال وحيد ألارنا 
  مل نكن وحدنا



  .. تعب الوقت 
  مل نكترث الندحار املعاين الكبرية يف الرسم

  كنا نرى الكلمات اليت مل تقل 
  احلكايا اليت مل تكن 

  ناتتسرب جرساً فحيحاً بأصوات
  مل نكن وحدنا 

  ..قلت يل 
  قلت للشك يف أمنلي 

  هل ترى ما أرى 
  أم تراين اثرثر من داخلي

  ؟..قلت ماذا نسينا هناك 
  ؟..قلت ماذا اجترحنا هنا 
  ..قلت يل بافتراض األنا 

  مل نكن وحدنا 
  ..غري أنا وحيدين عدنا 

  . مل نكن 



 الفلسطيين األخري
 

 ال تطلق اخلوف من راحتيك
الصباح الوحيدهذي بالد   

 متدد أعشاهبا يف املساء
 وتفترش الناس أضرحة للكالم اجلديد

 التطلق املاء من ناظريك
 فان املياه اليت تعتليك

 تؤذن للحب واجلرح فيك
 وتعكس للقادمني من الشمس

 أمساءك املستحيلة
 

 ال تطلق الرمل من خطوتيك
 وكرر مواطىء أحالمك الالتغيب
الوسم الرمال بأمساء كل الرج  

تعيد بك اليوم رسم احملال) الدماهم (  



 هو الرمل سفر العطاشى
 وأنت الرسول الذي قرأ املاء للمؤمنني

 
 ال تطلق الريح من خافقيك
..وقل للزمان القليل على رئة العمر  

..مهال  
 ان موت الرجال مجيل وأحلى

 اذا ما اخلراب تربعم يف أرجل الغرباء

 تعثر يف كيمياء املعاين نداؤك
..أهال  

 وأهال تضيع هبا األسئلة
 هل ترحب باملوت

 هذا السالح األخري الذي يرتديك
..أم تنادي العروبة أهال  

 وهم أهلك هذا سراب يعني عليك
 وال يصطفيك



 
 ال تطلق النار

 أنت تؤرجح أسالفهم يف اجلحيم
 وجودك حيرج كل األساطري

 يقزم كل العقائد
 خيرق جدوى احلياة على األرض

دياناتانت ارتباك ال  
  انت امتحان احلقيقة                 

 
 

  
  
 
  


