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  )1(إرهاب 
  

  ...غلقوا النوافذ أ
   ...أغلقوها

   ..بإغالقهاروا واستم
   ماال اية العروشإىل

  حىت تصدأ السنون
  يف أردية الزمان

  النوافذ.. أغلقوا
  ....واعلموا

  أن العواصف قادمةٌ 
  من فروجِ  الصدأ

  ..!حتما 
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  األخريالوداع 
  

  هذا أجلُ القطاف
 فال تذكر..  
  ثويب األمحر
ألين أرقد  

  يف الساللِ  العاريِة
  الراحلِة
  ..!نةحنو املدي
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  باءةـالع

  
  .. ا اغمرين

  فهي عباءيت
  حني يشتد الربد
  هي صاليت
  يف بالِد الرمل
  هي أغنييت
عندما يلد  
  الشوك ربيعه

ـُه   هي كلُّ ما عرفت
  ..!من وطن

  ..!كلُّ ما تذوقته من شوق 
  ..!كلُّ ما حصدته من حب 
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  الرياح

  
هذه السفن  

  اليت يفيض ا احمليط
مين رياحيسرقت   

  سرقت كلَّ الرياحِ 
  اليت كانت
  ..!تعبثُ بثويب
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  حب
  

  قطعت آخر وريٍد
  ..!لرجلٍ  يقطر عشقا
  رفضت الطعم املاحلَ

  ..!للشوق 
ـِِه املر   ..!وطعم خيانت
  وجلست باكية
  أمام زهريِة
  أوردِتِه
  ..!ازوزة
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  أنِت
  

  غمامةٌ صغريةٌ 
  ..!بيضاء

  جلست على حجري
  ..ند الفجرع

  شعرت حبالوِة طفولِتها
  املمتدِة حىت جذري
  ضممتها بقوِة احلب
القلب ونسيت  
  يف فيِئها يهفو
  قبلتين كربٍد ضئيل
  وابتلت ثيايب
  ..!بطفولِتها القتيل
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  ألغتيالا
  

  اخللود الذي قصدناه يوماً
  وكان منشغالً عنا

  باحلديِث مع كلكامش
زارين اليوم  

  يايل اهلاربةَ ممتطياً الل
  يقتطف بقايانا

  اليت نقش عليها املنقبون
  ..!أمساًء جديدة
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  البكاء
  

  لو كانت صرخيت
  كلمة
  لكتبتها

  ومل أِذق حرب الليايل
  لو كان حرب الليايل
  يكفي ألدلق صرخيت
  لسددت عني الشمس
  وعرفنا مجيعا
  املعىن الوحيد
  ..!لصرخِة الوليد 
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  ندوب
  
  صدقائيمل يعد أ

  الراحلون
  مل يستفق أصدقائي
  امللتصقون
  يف الذاكرة

مل أعد كما كنت  
  كلَّ القصيدة
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  كابوس
  

  أستلقي يف درجي
  لكين ال أعِرف طعم النوم
  النوم يف األدراج صعب
  والنوم فوق السطوحِ 

درب  
  اىل النجومِ 
  يف آنيِة السماء
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ْيرةـح  
  

  هل تذوقت طعم امرأٍة
  وحيدة؟

  اا كالشاي خضراَء
  ال متأل الكاس لشارب
  ..التنمو يف أصيص

  
  

ـَها البكاَء   هل شاركت
  !؟..على من رحلوا 
ـَها    ..هل ساحمت

  ألا جالسةٌ  يف ظل
  !جدار؟
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  أنت
  
  إليكتأخذين 
  ...مجيعها 

  خطوطُ  البداية
  متاهةُ  النهاية

  تأخذُين إليك ألصبح أسريةَ
  ..الرحيل
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  نـحن
  

  وحيدون
  جنر مثار احلَصى
  املثقلِة بالدروب

  ..اىل أين 
  !أيها املتعبون؟

  ..اىل حيثُ يرمسون 
  ..خطوطَ  الرحلِة القادمة 
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  الغصن
  

  أشتهي أن أزرعك
  من جديد

ـَك   أن ال أقطف
  بسذاجِة طفلة
  أن أمَأل عيين
  بنموك اللذيذ
أن أعلم  
  أين امرأةٌ
  تعشق غصناً
  ِت الغابةوتتناسى خطوا
  املقبلِة

  ..!حنو الشجرة 
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  الرباري
  

  قطرات دمي املتساقطة
حيثُ توقفت  
وحيثُ زحفت  
هي اليت اختطت  
  درب العدو

  اىل جِثِث الرباري
  اىل النبضاِت
اليت منت  

  على صدى البنادق
  اىل امسي

  الذي يتعثر باألمل
األسرار كلما اجتاحت  
  ..!أريج القرى ااورة
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  ألصابعا
  

  كانت سنابال
  كانت حكايا
  كانت مشوسا
  كانت مرايا

  ..كانت هي الغيوم اليت تراقصت 
  ..!شرارةَ  الربق
  ..!وأغصانَ احلريق
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  مـه
  

  يف خيمٍة
  بال أوتاٍد
  بال بيداء

  بال مجاٍل تقف بالقرِب منها
  هناك يلتحفون بالشوق
  من خلَّفتهم السفن الذهبية

  الزمنمن مل يرتضوا صحبةَ  
  من آمنوا أن الوطن
  حيثُ القمر

  ..!الذي ميقت الرحيل 
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  وـه
  

  من سبق اآلخرين
  !؟..والتهم الصباح 

  من عبثَ باستقامةِ  الطريق
  ! وشكَّلَ املتاهة؟
  من أمسك باليوم
  !وغير طعم الغد؟
الفجر من الحق  
لَ األمسوقب  
  !؟..قبلةَ  الوداع 
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  أنــا
  
  اد وشظايالألملِ  ِمد

  لألمل آهات ومنايا
  لألمل قصائد
  وقرب بال ثغر
لألملِ  ِمداد  

  بعضه كان دمي
  ..!وبعضه رضاب فمي
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  ريخاالت
  

هذا الشبح  
  الذي أخاف الناس
  كان اجلسد الدفني
  يف الضريحِ  املقدس

  
هذه اجلموع  
  اهلاربةُ  منه
كانت األفواه  
  اليت قبـلت تراباً

  ..!دميهالمس ق
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  )2(إرهاب 
  
  شذِّبوها

  ...!شِذبوا خيوط القمر 
هذا لن يغري  
  حتماً

ـَه الفضية    ...!استدارت
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