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البدء

ةة للليل ببا ال ةربح ةسريريا 
ققربي ااستريحيا ب قكا  ياا أفل

اف قخرذرو لفيا كال قدوريا فيا ك
اني لدديا علىا بد ةتدم قءا  ياا سدما

ان ةةا الكو اجلديا خريط قلا لكا منا  لص أف
ات أن

قء قةا خضرا قسا الغائب لشدم قتاهاا ال لي أ
اك برا ل ةماسا هرذاا جبلينيا 

*

لاسوابحل اتا ال لوابا ةضا منا ب قخلا الر ةيد قرا  البح
قولوج ةةا ال قنا ساع أكو

ةتا الدمقابر قثا صدم قر قرا يح القدم
لضوء ةعا ال قنا زر أكو

لشوارع ةرا ال لشا شج قر قلا ي الللي
قحلم ةءا ال أكونا بد

لاسابحة ححوا فيا ال لص ةلا ال لو أ

*

قعدمق ةةا البحرا فيا ال لبيـلينيا ياا موج أبح
لشدمس ةةا تحتا ال لاسوابحلا شريح ااسغاسللينيا علىا ال

قس قتا الخدم قتاهاا القارا لي لبيـلينيا أ ةأبحيـ



لاسبع اتا ال لاسدماوا ةما ال ياا نجو
لرذروة لما جلديا بحتىا ال ةماسا ةءا فيا  لضو لبيا ال قص

قضا عطشى ةعطشى…ا الر قضا  فالر
قعشبا الدمقابر ةةا  قخضر لبيـلينيا ياا  ةأبحيـ

ةء لبيـلينيا خضرا أبحيـ

*

قض اتا أياا أر أناا أن
ةحرث قخطوطا ال ادمحراثا و لكةا ال اس بلينا 

لدفق ةةا ال حبحلياا لحظ أ
قبت ةتيـن ةبرذرةا  ةءا ال بد
قض اتا أناا أياا أر أن

لناهر قةا قدمرا اللليلا فيا ال قخضر
لبا فيا بحوضي قص ي

قض اتا أياا أر أناا أن
قرا منا البحر ققناا أكب زور

*

قحا طلير هرذىا يديا جنا
امعراج قةا  رجليا صخر

لحدمي
دمي

عروقي
قة قترب

قر جرذو



قةا الشجر خضر
ةفنا الرض ةع قلا  قتيـناس

*
قخضرة اتا ال أن
أنتا الخضرة
أنتا الخضرة

قض أياا أر

لا تاسأليا عنا الخبر
قع لاسدم فال
قر والبص

قخضرةا !

لشدمسا علىا جبليني يـا ال

قسا علىا جبليني لشدم اتا ال لطب ةتق
لي حتا بلينا علين ةدمركز ةت

حتا جدمجدمتي ققلاهاا .. ةبحفر ةتص قرهاا …ا  قف ةتح
قةا جبليني امرآا 

قرذوب قسا العالما وت تعك
ةنا العالما علىا جبليني ياا ذوبا



قةا الحرارةا علىا جبليني نشو
ابي حوش ةش ااع

حوشبي ةش حع اا ياا طرقاتيا 
اتي اب ةدا جبلينيا أن ياا أخادي

اكا دمى أسقلي
قس ياا شدم

ةتا أني قةا قدمحا أوا شعلير…للي بحب
قةا زيتون أوا صاب

فيا واديا سغليرا ذيا زرع

قس.. قفا والشدم لصلي قفا ال والجفا
قفرا جبلينيا بئرا قةا تح لشع ةقاا عدمليقا…ا ال عدملي

إلىا قراري

قبا جبليني اش ةيعشو
ةفا إفريقلياا وآسلياا ..…يا جفا

ةرقي ةع بسا فيا  أناا سغاط

يـا الحرذاء

قع ةءا الربلي جا
سليشتريا بحرذاء

قف لصلي جاءا ال
سليشتريا بحرذاء



قف جاءا الخري
سليشتريا بحرذاء

قء لشتا اانقضىا ال عندماا 
للم ةيا بحافليا تع ةدمش …ال

قريؤيا يـا 

ةيرى كانا 
قم ةماا يرىا النائ فيا 

قسا فيا البحر اط ةيغ قها  لن أ
ةن قبا الحليتا قيلع ةءا وا  قسا الدما لف يتن

كانا يرى
قم فيا ماا يرىا النائ

ةس لشدم قكنا ال ةياس أنها 
اصاها ققر لليا فيا  قيص ةيصطليا و

كانا يرى
قم فيا ماا يرىا النائ

ةبراري ةةا فيا ال قسا نخل ار ةيغ أنها 
قة اجر قدماها قرا ال قح طا عللياهاا الطليو ةت



كانا يرىا …
ةتها كانا رأى للي

قم قل قها يح ةتركت لباها…ا و التيا أبح

ةجة ادماسر يـا ال

قك تبكيا وتضح
قدمرور اءا ال قلا أضوا ةث ةم قلاهاا  ةث ةم

قبحرية بباا وا  قبح بةا  ةماسلوخ
ةدمجروبحة فيا أرضناا ال

تت اةا زي بقطر
ادماسرجة فيا ال

اةا قدمح لب بح
ساسنبلة فيا ال

ةتاها لع اش لشدمسا أ قسا منا ال نقتب
ةة ةباسدم قعاهاا  لز قنو و

ةة باسدم
ةة باسدم



لد اض يـا ال

قس لشدم قس…ا ال لشدم ال
ةح لاسطو قسا ال قتلم تكادا 

ةغاسليل ةبا علىا بحبالا ال لففا الثليا قتج
ةر قما أبحدم قنا الليو يكو

ةبرد تءا منا ال فيا شي
ةر قما أخض يكونا الليو

لنار تءا منا ال فيا شي
ةضا ةضا بليا أبلي

لني اكا وا م قها من لن كأ
لل قما بلا ظ الليو

ققرصاها قسا منا  لشدم حتا ال حنا سقط كانا أ
قس لشدم ةاهرتناا ال ةص

ةة اسق قرناا با قرذو قج حتا  ةسغد بحتىا 
قعنا بةا أصاب باسق

لد اض إلىا ال



لريح قةا ال للي يـا جن

قعلوي قشرفةا الطابقا ال بةا علىا  ةمنشور
للقة ةع قدم امنا الجنائنا ال

ةرها ةشع قرا  اف حض ةت لريحا  قةا ال جنلي
لصبايا قدا معا ال قتزسغر

ةعشليرة ةهوادجا ال فيا 

ةح لري اتا ال ةاس اب لريحا ل قةا ال جنلي
قعرساها فيا 

حت وطار

لاسلطلين قدا ال ماا عنديا موائ
قعوها حد أ

لنبلء قعا ال ماا عنديا مزار
قدها قص حبح أ

ام ةقاد لريحا للعاما ال قةا ال قرا جنلي اخ لد ةت و

ةماا عندي عنديا 
بر عنديا بح

امحبرتي فيا 
قموسى ةعصاا  عنديا 

امقلدمتى فيا 
قبحروفي ةشفتلياهاا  سشا مناهاا علىا  قر أ



قم تبتاس
حلين ققبلت قلاهاا  لب فأق

لد ةخ ةةا علىا ال ققبل
لريح ةةا فيا ال ققبل و

للية قفيـون حنيـ اس يـا 

قر لزه ةتا علىا جبلينيا ال قب ةين لتىا  بح
حيك لدميا رأسيا بلينا ناهد قض

قر لزه لتىا ينبتا ال بح
قر ةتدو بةا  بةا أرضلي قكر رأسيا 

قر حف ةق ببا  قمجد بما  ةل وعا
اه لدملي قض
اه لثري ةد

قر لزه قبتا علىا جبلينيا ال ةين تتىا  بح

قرا والدماء يـا العصافلي

تق ةفو حياهاا إلىا  ةيد لدا  قدم ةت
حت ةفل ةعصرا التيا ماا أ ةةا ال قفا نجدم قط حق ةت

ةدماسبح قفاساءا ال قفاسلي حتا  لزع ةتو



اء ةس طا الدما ةو
حتا ساهل صار

اباساطا صارتا 
ةر أخض

تة حنا وابحد ةع لنا  ائلك ليا أسا ةصباياا الح لنا  قت أن
قء الاهاا الدما قنا أنام لو

حلياها افليرت ةض لطلير ا علىا  ل طا ال قح ةي
اة ةاهجلير ةةا ال ساع

حاسقي حاست ةت
ةتاها ةح لليا أجن قتو لما  قث

اة اسا البعليد قدمو سش ةرا ال حط ةش

حلياها قرا علىا رابحت اتا العصافلي لن سغـ
قتوقظنيا / قتوقظاها

اة ادمحبر قةا فيا ال سزرق ذابتا ال
قر ةدماا البح قاه ةغ ةب ةص حما  ةك ةل
قج قاهدماا الدمو ةت ةحيـ ةنيـ …و

اة ةتا الدمنار ةعا تح لب ةتر
ةة ةدرج ةنا  لتلي ااس اتا ال ذا

اء لاسدما افيا ال
ةصى ةح قبا ال قيداع

ةي حتا ه ةجلاس
اه …بلينا يدي



قة ةدمك لاس قلا وال يـا الطف

بل ةخلليجا طف ةسىا ال ةمر فيا 
ةة ةسدمك حدا  ةيصط لما 

لاسدماء ةدا ال قسا كب لشدم اتا ال ةل ةع لتىا  بح
اه اس حتا علىا رأ وصار

حدمر ةج ةةا  قكر

*

بحلينرذاك
ةو قخبز…ا  ةةا  اقطع قلا  ةرذا الطف أخ

ةك اةا تل للحظ افيا ال
لف ةتر اةا  ةصب ةق لسا بال ةبح أ

*
ةت ةكا أن ةحا ب ار ةف

قر ا ياا بح
ةة لحار ةتا الب لرق ةسغ ةماا  ةبعد

ةن احليتا ةتا ال ةولفظ
ةسى ةدمر ةتا ال وضرب

ادا ! بالحدي



قفورة قعص يـا 

ةعصافلير ةنا ال ام بةا  قعصفور
ةء ةدماسا لشاهاا هرذاا ال قع اوا إلىا  حما تأ ةل

ةاها اش لدنلياا علىا ري قسا ال قبو ةثما كا ةجيـ

حت ةمض
ةس قحا تون حتا مصابلي اانطفأ بحتىا 

اة لاسادس اةا ال لاساع علىا ال
ةبحا صبا

اء قربا ةكاه اكا ال ةعلىا أسل قزا  اف حق ةت حتا  ةت ةبا
اب ةحللي قعا ال ترا بائ ةم ةدماا  بحلين

اة اها القديدم لراجت قزا علىا د لبا قها الخ ةتيـل و
ام ةفح قةا بائعا ال لزا عرب ةتيـئيـ حتا  لرك وتح

اة لشرط قةا ال لليار حعويا س حتا ت لر وم
ةدا حتا بعليداا بعلي طار
ات للا البنايا قك ةقا  ةفو



لنة قبا الج يـا با

ةعا اةا ذرا لن قحا فيا الج ةت ةسنف
ةعا وذرا
حع وذرا

حع قربا ةثاا و ةثل ةنىا و حث ةم
ةعا ةصا ابا  ةجد قعا فيا ال ةر حز ةسن

ةعا ةصا و
حع وصا

حع اجليا سلا ال قك قدا  قص حح ةلي ةف



للية ةصب يـا 

ةب قاه سش ةجرناا ال ةةا أ لليل
ةء ةسوا ةناا  حلي لش ةع ةت

اة حفن ةج قدا فيا ال لثري ةصا ال ةق ةن ةدماا  لل ك
قد لثري ةدا ال زا

حح لصبا ةحا ال أصب
حح تدا را سلا أبح ك

ةة للي قهناكا صب رأيناا 
تة للي ةصب ةلا  أجدم

تة للي ةملق تةا  قبحفر فيا 

ةر لرذك سقا ال اح ةياست ةءا  يـا لا شي

ةر لرذك لقا ال ةياستح ةءا  لا شي
ةل حدمد ةبح حاسدملا و ةب ةلا و ااعتد لراويا و جلسا ال

ةم لل للىا وس وص
اد ةنا البل قبحز لكرا  ةترذ



لدنليا ةقا ال اضلي و
اب قسويداءا القل ةةا فيا  ونقط

ةم لل حنا يتك ةدا أ ةدماا أرا بحلين
ةة قبره ةتا  ةصدم
ةفعل ةةا  وثالث

قه ةن ةجا لاسا لما أخر قث
ةخاوي قوا ال تدل قرجا ال ةيخ كدماا 

اة اةا الفارسغ منا البئرا العدمليق
ةقال : و

ةر لرذك سقا ال اح ةياست ةءا  لا شي

ةليدمامة قءا ال يـا زرقا

إلىا أملا دنقل

قءا الليدمامة قرا زرقا اص قتب قعدا  ةت حما  ل
تم بما فيا ظل ظل

قعا أيضا لاسدم ةبا ال حلا سغا ةب
تت بتا فيا صدم ةصدم



ةنا اةا ساك قءا الليدمام لركا زرقا قتح لما 
تن بنا فيا سكو قسكو

حت لناهاا مات ققولواا إ
اد اص ةدمرا تلا ال قدمواا ك لط ةبح و

قض قنا البلي يـا الحصا

ةض قها البلي ةن انيا بحصا أهدا
ار اجلدا البحدم امنا ال ةاسرجا  اب

تم وا لجا
تب ةذه حنا  ام تبا  وركا

اق قها علىا الطري ل طا بعصا ةخ
حنا هناا وقال: ام

ةمضى و

قت ةاهدم حدم ةه
ادي للي لليديا …ياس ةس قته…ا  قته…نادي لبحق

حت لما يلتف

ةدمدى فيا ال
لشدمس ةتا ال تح



ةدا ةويداا روي قر
قتها الخضراءا ؟ اعدمام حتا  تلش

قة لراي يـا ال

ات ةةمنا أن
اة ةةا القافل قةا راي قتاهاا الحامل لي أ

ادمي ااس اكا ب ةئ اب لن
حوبحي ةل ةئكا  وأقر
ةدلليلي اكا  ةل وأجع

*

ةة اليا اللليل ةتعا
اتي إلىا خليدم

ةتدمر ةةا  قما بحفن نتقاس
ةرمل قسا علىا ال نجل

ات فأناا وأن
لشليخ قسبحةا ال فيا 

لنجم اءا ال فيا ضليا
اق للنليا ابحداءا ا فيا 

*



اك حن قد ةل حنا  ام ةةا  تيا اللليل ابحيا إل أو
ةة فأناا اللليل

قتا ذاكرتي ةقد ةف قدا 

للليل قءا فيا ال يـا الدمجي

ةة اللليل
اد اعناا السو ق طا شار لضا فلياهاا خلي ةلي حبيـيـ ةييـيـ الماسيا 

قتنا قفول ةرقا ط حغ ةت
اة لاسابع اتاهاا ال ةمنام فيا قاعا 

ةتاها قضا فيا علينليكا دور لما الر ات قت
قجربحلين ةقىا  نب

ةماا نزفا
حين طائر
ةربحل ماا 

لرمل لطاا علىا ال ةبح

*

ةة اللليل
اضي اتا أر حلي ةاس حم أ
ةسغليثي ةبحرثيا …



ةسليلى ةنا  اوديا وا 
لل قفيـيـ ةلا  ةمشات ةيا  قعا البرار اقا أزر ةنا العش م

اضي قةا الجنائنا علىا بع اتا سغارس أن
قةا الكبريتا فيا بعضي قمنبت و

لل قةا الك وا بحاصد

*

ةة اللليل
اعرقي اوا فيا  ةلا الغز سقا طبو قد قةا الحائ طا ت ساع

ةض ةصاا أبلي ةةا قدملي قتا الباربح حر ذك
لمي قتها أ ةاسل ةسغ

قتا كتاباتي ةنشر
لريح قتاهاا فيا ال نثر

ةة اكا اللليل قت اجئ و
للليلا ! ةمعا ال

اعناق يـا 

اانطفأ تتا  قءا بلي ضو
ان حتا نافرذتا الق قأسغ

ان ةشبحا ادمقبرةا  لللا إلىا ال تاس
ان انا يلتحدما لشبحا بدأا ال

ةةا القبر… لسداا شاهد ةتو و



لنليل يـا ال

قر لنليلا أخض قرا ال بح
ةن لصليادو فليها ال

قك فليها الفل
اك لشبا قكا فيا ال فليها السدما

ان لطلي ةنا الثليابا بال قءا يغاسل لناسا ال
اةا الخرى ةف لض علىا ال

لناهر قبا ال ةقص و
ار لما يد

اقا يجري قحزنا الزر ةلا بال لنلي لنا ال أ

اة ةفراعن ةزمنا ال حنا  ام
حم قلا لما يتكل النلي
حم لنليلا أبك قرا ال …بح

قهناك

ةك قهنا

بة  ياسدملين كانت

قرها لوا ةن



اة    لنافرذ ال في ةف لصلي ال لين ةز

هناك

لل     الظ في لبح قتاس بز عجو كانت

ةنا    أبحليا اة بالكر قدماها ةيلط بل اطف

ةك قهنا

قه    ةر ابحدما قب ط ةير قء لقا ةاس ال كان

الدماء  قع لز قيو

اء   قفقرا ال لي ةبح افي

اص    ةقف في قق قيزقز بر قعصفو

ةك … قهنا
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