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الكواكب عا قنناطرنا

وسكركنا … قكعدكنا مع المىار
طار الوقت من إيدنا، وطكرنا
وف ناس قالو: ليش نعكسانين؟
قلنا: عا جسكر غيابكنا سكهكرنا

ومسككين … وقالو: فقير الشاعر
قلنا: الكواككب عا قنناطرنا
عا بيوتنا بيعركبكش النسرين

والشمس طلعت من منحابرنا.
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مكشيت بكضباب

هنيدا بركج؟ أو ككحكلة عيون النها؟
أو شو بكقي من ركماد قلب اللي اشتهى؟

وبتضكحكي عا قدى ما عندي عذاب
يللي جالك من جال اللكهه...

ساعة دهب عم تلبكسي، وأغلى التياب
من وين جبكت هالغكن... والبىهه؟
من بعد ما حكبىيتك مكشيتك بضباب
وحارس معي تا يدلىن... عنىي التنهى
حنبىة عنب ما قدرتك طال بكشهر آب
وما عكرفتك بالتبكصير شو طعكم اللكها...

وعم إنكطركك بالليل قدىام البكواب
وبكقول للحيطان: مكدكري شو بكها...

ما زال بككي هيك وحكدي بقلب غاب
والشمس مش معروف عا أيىا جهنه
يا صالكحين... وشرىف بعد الغكياب

يا شنطىب عالوبى... تا قوول: انتهى.
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بركي مرى حدى الباب 

صنوتو رنين العود قسىملي
نغمة حكجاز وكار نغىملي

قلىي: إنتك بالسوق شو بتكبيع؟
جاوبت: ل شغله ونل عنمله!

عم إلقنك، وبكخاف منىي تضيع
وببعتكلك سلمات بالوملكه...
وبكضلى لقي للحكي مواضيع
لكنك معك ما بتككنب الملكه...

قلىي: قصير الوقت... لزم رووح...

وما زال عندك خنطى... علىملي...
بالسوق غاب، وما ترنكلي رووح
يا ريت حاكم عندكل يحكملي...
من تكرت ما ربكت غير جكروح
ورجعتك ما ف بكجيبت عكمله...
وتركت باب عالشتت مفتوح
بركي عا بوكرا مرى حندى الباب

تسكلمكلي... … وقلىي: يا أحلى عكيون
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عم إنطرنك

قالت: يا دلىي... هيئتك مشكغول
وبيجوز إبقى ناطكره عا طول
بتككون ما بتتذكىر العنوان:

بيت النجنر، والباب مش مقفول...

صوره إلنك بروزتكها، منكشان
عيننيك يحككو... والديث يكطوول

مش قلت إنىي بشكبه الغزلن
وشنعري كأنىو من دهنب مشغول؟
وحومكرة شفاف خنوخ من لبنان...
ويا ريتن سجىلت شو بتكقول!
وطلبتك منىي قنصىر الفستان

وما كون متل اللبسكه مريول...
وبكلوزة الفيها زهر نيسان

بعكدو لنهلىق خيطها منكسول...
وفجأة انتهى بيكناتنا اللي كان

هيك افتقكنا... وما حندا مسؤول...
بكخيكط السهنر عنم قنطىب النسيان
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وسكهران حندىي العتم... والجكهول...
وعم إنكطرك مع رنغكوة الفنكجان
بين السؤال وبين خنوف عليك

نازل شكت عكيون... وشكت أيلول.

٩



ركدىو القمر عا مطرحو

يا هالوطن
يا وقعتك من قلب الكتاب

يا هربتك منىي
وما بقا معروف وينك بالضباب...

يا هالبين الفوق
يللي علىم حروف الكتابه للدتن...

وكنت الغن
صفىيت أعمى
والبحر بيناتنا

وما بينكشف بيتة سنه.

يا هالوطن 
زعلن منىك
…قد ما عذىبتن

وهموم أتقل من جنبل حىلتن
وتركتن عالشطى

عم حاكي السكوت
وقدىيشن مشتاق عا هاك البيوت
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عا سنديانه
تت شبىاك القمر...

ما خفت مرىه من السفر
لكن باف من الضجر

وباف إنىي بعيد عن لبنان مووت.

ردىو إل الطفل الزغير
يللي تركتو

وبعكد غاف عالسرير...
انكسكرو اللعنب...

والريح شلحتن أنا
وضحكة عيون

بقلب بير...
ل تسألون: 

منين إنت؟ منين؟
ما عندي هويىه

غير هالرح الكبير...
من الصبحك عم إشحد

عا جسر الملكه
وكلى البقي عندي
قميص معلكه

من بعد ما كنت المير.
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يا هالوطن
ليش النرامي فيك 

قاعد بالصونر؟
عم يضحك وما بيستحي
قولك ضميرو من حجر؟

وبيمكدنحو شعىار
هللي بيسرقو مال اليتامى

وقال: ما عندون خب...
يا ناس متل العاصفه والرعد

إنتو غيىرو التاريخ...
ردىو للشجر لون الشجر
ردىو القمر عا مطرحو
بيروت أحلى كتير

مع ضوى القمر
واللي بيقولو: الناس خدىام وعبيد

قولو لن:
ننا الكرامه

وثورة الشعب العنيد...
وننا اللي بدنا نفتح بواب الديد

تا يركجع النسان 
يخلق من جديد.
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يا هالوطن
 هيك تفرىقوعشىاقمن وقت ما ال

عم تبعت مكاتيب
مدري ما التقى عنوان
مدري عالطريق تزىقو

وبتضلى تسألن إذا ببىك أنا...
ببىك أنا

حتىى القصايد يعرقو
ويا ريت كلى الناس متلي

حبىتين تراب فيهن يعشقو.
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لوين بدىو هالشت يودىيك؟

بيمة قصب يا عمكر رنح خنبىيك
وتا تكضلى عندي... لنوز رح طنعكميك

لول التقالك بيتك أو عنوان
تا رووح زوورك عالندا... وراضيك.

مكعجىل... كأنىك من حندا هربان
بككي معك، بتقول: ما بناكيك!

ما بفتككر مكنىي إنتك زعلن...
ف ناس غيري كتار غندكرو فيك...

وكذبتك لىا قلت: مش سئلن
وجرحنك عنلمه متل عوركف الديك...

جان خبنر من غابة الرعيان
إنىك غنريب، ومين بيلفىيك؟

وبتكصير تكشي عالدرب حفيان
وما بظنى فيىي من الغجنر إحكميك...

شفتنكك أمير زغكير بالفنجان
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ولوين بدىو هالشت يودىيك؟
قدىيش عنىك بسأل الوديان

وباف صودفكه تشوفنك... وتكحيك...
يا عمكر متلي كبتك بالحزان

ومكن ضحككت يا ريت ضلى قكماش
تا خيىطو عا قياسنك... وإعطيك.
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هالرمش

مكـــدىه طنويله حلتك غيباتو
هالرمش يلىلي ببى لنفتاتـــو
وصوت عا هاك النيى مــا وندىا
وساعــي بنريدي طالع خكواتو
مقكفول بابك، والقكفل صنــدىى
يــا ناسيكه قلب، وعنذاباتو...
بكخيمكة قصب غنىيت عالـنـدىا

والعود شو بكىيت نغماتو! 
وعبىيت كاس الورى مـــا هندىا
كسركتو بعد ما شربتك دنمعاتو...
إيدي عــا قكطكبة زاف ما بكمدىا
ضكيعان هالفستـان ونرداتـو...

وشوقي لككي إعكصار مــــا تكهدىا
بيدقى عا شبابيك طوول الليل

تا يبعت لعندكك سنلماتــــو...
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من غيبتكك ضيىعت حال

صنوتكك، حوضوركك، بسمكتكك ليىي
ولفكتات أذككى من الـحنراميىه

وشنوقي لككي مكتوب عالـرتمشنين
من هنيك سكهكـرو ككتير عينيىي...
من غيبتكك ضيىعت حال وين

وما عرفت وين الدرب عا حنيىي...
عقلي تركن وراح من يومين
بالرغم إنىو شغل إيديىي...  

مشتاق... لكن ما إل جكناحين
تا طكير عالشبىاك صبحيىه

وإغزل لككي من الرح موىالين
وإعملىك من الورد شسيىه...

مككتوب لنىو شي سطر... سطرين
يا ناطكره تا نعيش للميته... 

معقول حكبىك هيك من سنتين؟
ما غمرتكك، ول انكرى خيط الشال

ول لقنيت بوسكه تلبق عكليىي.
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ضلىي هيك حزىوره

يا ساحرنه، شو بتعملي فيىي؟
صفىيت وحكدي بأرض برىيىه...

سيفين شغكل الند... جركحون
وف ناس قالو: كتير منونه

…لكنك أنا عم قوول: عاديىه

بتضيىعين بقلب خبيىه
يا ملعىبكه... متل الراميىه...

وكلما قلتك: معليش تا نكي
بتجاوبين بفرقعة ضحكه...
وبكتهرب من بين إيديىي...

قول شي مرىه: بقابلنك بوكره...
ولو كان صنعبه تنجنح الفكره
نقىيت جوز حروف حتىى قوول
ومنشان ما يهرب شهر أيلول

…خيكط الزمن لفىيتك عالبنكره
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بالسوق لىا بعت لموون
مال انسرق، والناس لموون
وككتبتك عا باب: فنقير الال
بكعكروج أنا، وبكيعكرج الوىال...

وهيدا الشت نازل من عكيون.

معليش كون هيك، حنزىوره
غابة سؤال بضلىن زورا
نصى القيقه ببىها أكت
لو بعرف السرار بتغيىر

وما بكعود فيىي ضلى بالصووره...

يمكن غريب تفكىري إنىي
وتا ينتهي الشوار تتمنىي 

وبتكضيع منىي فكركت بالليل... 
الفرسان حدىي بيمرقو عاليل
تت الشت... وما بكيسكألو عنىي.
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خلىي الشعر قنديل
ف حفل إطلق باكورة الشاعر طون رزق "نبيد ختيار"

وراق الشجنر... عم يبعتو لعندنك خبنر 
من قبل ما تشرين يبككي، وينطفي سراج القمر... 
معقول رحنا، وما بقا يرجع لكنا شبىاكنا الفتوح؟ 
معقول انكسرقنا من البيوت؟ وشو بقي هونيك 

بالوادي اللي صرلو سنين بيغنىي حكدا 
وعم يووصل لنون الصدى؟... 

وضياع كحل الغيم 
وتريىات زهر الياسين... وجبال فوق جبال 

مدري لوين هنىي طالعين... 
يمكن أسامي الناس وقعو من الدفاتر... 

يمكن براويز عمر تكسىرو، وشو اللي بقي؟ 
كمشة سكنين... 

مكتوب إنىو نضل هيك مشرىدين...
يا حور عال، ل بقا تسأل حدا، وتقول: كيف بيرحلو؟

بالرض مزروعين... ننا وغابة الشربين... 
لول كان صعب الليل

رح بيضلى لبنان اللو... بقلوبنا... 
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وما بتنكمحى صوره إلو.

فتحنا الكتب، شفنا قصايد قدى رمل البحر... 
بتساع الدن... وبيساع حب الحبنره... 

وكيف انعرف إنىو القصيده 
بعدها عم تشتي عقد النجوم..، 
وكحكل رمش عيونها عالسطنره؟

وكيف انعرف شاعر نب إنىو نب؟... 
والليل يلىي كان أعمى 

كيف صار يشوف... ويخيىط عبايه مقصىبه؟ 
وحبنك إنت ما كان أسوند... 

من نكدي التفىاح عبىيت القلم... 
من ضحكة الصفصاف لناح اليمام... 

والشاعر اللي بيعصر عناقيد أغلى من الدهب... 
وبيككسر رخام السكت تا يصير نغمه عالقصب... 

لول كتب حرفين... بكتاب الولود 
حروف إسو بتنكتنب.

خلىي الشعر قنديل عا بواب البيوت 
والبنت يللي مكن الروف عطنيتها إسوارتين 

وعنقد غال كتير، والشال الرير... 
بتضلى مشتاقه إلك... وبتنكطر الغيىاب حتىى يرجنعو 
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تا يحوىشو من الكرم تين 
ويعكصرو نبيد الصبكح 

بكرار من فخىار... 
مطرح ما البكواب تعمكشقو بالريح... 

يا هاك الزمان ترىحو إيديك... 
راحو ناس منىا 

وبعدهون عم يركجعو 
من الصبح... 

مكن صوت الراس الفوق عم يتبىعو... 
من ضحكة النهر العتيق بيركجعو... 

ومنسكمع من بعيد فوق دروبنا 
خبطة قدم... 

هللي الياة بيخلقوها من العدم... 
وبيطكلعو عالشمس تا يشكىو العنلنم. 

٢٢



لقتك النهر

لقتك النهر عا مركب لبعيد...
تاري النهر ما راح عا منطرح

منحككي حنكي عا مسرح ومنعيد
هيك العمر... تثيل عا مسرح...

الغكزاال فوق رموش عينيىي
وخيبة أمل عم بيع بالفنيته

الصوت اللو ما بيلبق عليىي
ول حالكت عالسكت عم إشرح.

يا هالشجر عم ترجوف قبال
ل تاف... إسكمي طير القال
راح العومر وبكقيت مع حال...
وليش بدىي إجع وإطرح؟

بالعيد عم إلبس دهب تشرين
وضحككه إل من شكفاف مروحين
لقتك النهر تا شوف هووىي مكين؟
مرايه انكسنر بركوازها من سكنين

والذكريات قكزازها بيجكرنح.
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عمري يصير أزغر

بتطلىع بكها السهكل تا أعرف حندا
رعيان مركقو، وما بقي غير الصدنى

حتىى الشجر ما عاد أخضر من زمان
…وطيور كانو هنون... راحو بالدى

زكعكلت قبل ما يعكتق خكيالكك معي
وقلىي ورق تشرين: مش رح تركجعي
صورنه لكي بكتاب كلما بشوفها

بتقول إنتك غافيه... وما بتسكمعي.

بيعكرج سؤال، وكيف رح لقي جنواب؟
بكشي لورا... وببى إغلط بالساب
وببى عمري يكصير أزغر شي سنه

وما عود أركض هيك... تا لقي الغكياب.

ويا ريت بعد بيعكشقو ولد الزغار
وتيابك من الورد... وجكناح الكنار
وما تركجعي عالبيت إلى ملبىكي
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عيونك حريق كبير، وشفافكك دنمار...

صوتكك قصب مبحوح... يمككن مش إل...
وبلوزكتكك صارت مدينه مقفىله

ولول قلت: مش هيك بتكون النرا
اللي بكحبىها... بتكشارعي، وبتزكعلي.

وف ناس قالو: كيف مش عم ينككتنب
لرموشكك اللوين بروف الدهنب؟
تاري الشهور تغيىرو، ولبكسو الريف
بزكرع قصايد شكعر... بيفرىخ غضنب.

٢٥



هيك القمر غنىى

هيك القمر غنىى لككي
تا تفلكت الشعر النرير

تا تفكتحي العروه اللي بعدا مكسكىره
وجنوز المام يطير

ويطير العبير...

كان القمر 
عم يفكرش تيابو 
عا سطح البيت

لىا شافك من بعيد 
كيف بتلبسي وبتكقكلعي...

واشتاق إنىو يفووت عالبيت القمنر 
تا يلمس رخام 

اللي بعدو ما اندقنر
تا يسرق الفستان 

يللي متل غابات الشجر
مشتاق هوىي كتير...
بدىو يحمكلك ويطير 
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خلي الناس عنىك يسكألو
وينكقال: خطكفوكي الغجنر...

عمار لككي خيمه
وعريشه فوقها 

تا تشربو القهوه سوا
وما تضكجرو

متال هوىي قال إنو عاقل...
وما تصدىقي...

قديش قبلو عاشقين تنكىرو
تا يدخلو بالليل 

عا بيوت الصبايا ويسكهرو...
وهيدا القمر بيحبى تفىاح الرد...

ولىا التقى بالزاف 
مات من البد...

روحي اسأل قدىيش 
كذىب قبل منىك عا بنات كتار...

حتىى يبوتس شفاف الورد. 

وهيك القمنر بيرافقك تا تقشعي
وبيسألك: يا بنت ليش مأخىره؟

ما يكون بالضيعه حدا
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عم ينطرك بالليل تت القنطره...
وإنت معي ومننىك معي...

أحيان بتقول:
أنتك وحدك قمر

أحيان بتكون عنيده
ومن حيات بتطكلعي...

ويا ريت لىا برق بهالليل
بتفزىي من الشبىاك

حتىى بين ديىي توقنعي...
 

هيك القمر غنىى لكي
تا تنعسي

والتخت يبم عالدا...
واللم ياخد عالدى...
وقبل الصبح ما يطلى 

يهكرب عالطريق
ل صوت عندو... 

وكل صدى
والسرى ما يعكرف حدا.
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ليش العتنب؟

ليش العتنب يا رايكحه... 
وبتحلكفي...

 لعندي ما بدتك ترجعي؟ 
قدىيش صرل بغنىكجكك 

ما بتسمعي؟
وبكشي معكك لبعيد
لكنك غير حالكك 

ما حندا عم تقكشعي... 
وكلمة زعنل بتغيىركك

وبكقول: ما بكتفكرق معي... 
وبكضيع بالغابات 

شي يومين 
لىا بكشوف إنتك مش معي...

… إنت حقيقه
أو أنا عم إدتعي؟ 

إنت سفنر... 
إنت خطر... 
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إنت القمر... 
يا عيونكك اللوين

صرل سكنين
بكتبكلكك حنين بطكلعي

وبكغنطتس حروف القصايد بالدىهب
بركي إذا عكطيتك 

هدايا بالعلنب
…عا باب بيت عالندا بتتطلىعي

يا رايحه
وبتحلفي لعندي ما بدىك ترجعي

تا يضلى عندي شكعر غال ينكتنب...
ضلىي معي

ول تفكىري من البال 
إنىك تطكلعي.
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كذبكه حيات

عم إفتح كتاب السامي عالدا، ومطرح ما كنت
ترقي صار الشعر ورده حزينه، وما بقي عا دفتي
غير الصدنى، مىى ضباب السهل كلى اللي انكتب،

وحروف كانو من دهب، إسوارتكك، عقد اللي متلو ما
انكهدى للكات من قبل الزمان، والتوب يللي كان لونو

أرجوان، عطرو تركن وغاب... هيك العمر... هيك
شكراع بدىو يكروح ما يسأل عن الاضي، وما عندي غير
قلىك: كنت حبىك. كنت إعطيكي حرير الوج، كنت

نور بعيون. وأنا هلىق متل عصفور عن حالو غريب..،
والرح بين جواني، وما بيلتقى لرحي طبيب. 

شو كتبت؟ شو تيىلت؟ ما بكعدى الروف. قلب الدينة
الغاليه، قلب ربيع، مراية الفيها خيالك طلى من قبل
العصور، كنت حلم واللم ما تفسىر، بقي منىو حريق

كبير... صوره مزىقه بين السطور...عم تسألين ليش
ما بكتب لكي؟ صارو قصصنا من الدفاتر يووقنعو،

وأوقنع أنا متل الشجر تت الريف، ل ناس دلىون عا
بيت... ول بكي عليىي الرصيف.
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كذبه حيات، ومتل كذبه كنت عم إكبنر أنا، من
ضحكتك، من صوت أحلى من رنين العود، لكن بعد
مدىه تلبىكو اليىام، واصفىرو الوعود. يا ريت فيها تركجع
الساعات، مطرح ما التقينا، هون كنىا نسابق الوديان،
نسرق من جنينكه لون حتىى نلوىن بيوت الدينه، وهون

موعكد كان يجمعكنا ترنكنا، وما لبكس من بعدنا تياب
بعدما ترككت الرير... ل تسأل: قدىيش عمري...

حيات... وانكسنر من بعدكك الوبى الكبير؟

يا معلىقه برموش عينيىي، ومعي بيضلى طيفك رايح
وجايي، وأنا ما زعلت من مقعد حزين بيركض بها

الليل تا يسأل عن اللي تغيىرو، وبيقول: ليش تغيىرو؟
وما عاد بدهون مع قمنرنا يسكهرو. وباب أنا ما تسكىر بعزى

الشت... بسى اللي كانو يعرفو عنوان بيت ما بقا
العنوان عم يتذكىرو...

لول التقينا بعد مدته، يمككن تكقول: حنبيب كنتك، يمكن
تهرب، ولوين فيكي تهرب من صركخة عيون؟ 

أنا البحر البعيد كتير، وسككوت غضب... 
والعاصكفه بتضلى عا دروب متل خيل العرب... 

حبىي لكي ساعات غنىيىة قصنب... 
ساعات بالنار انكتنب.
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بتتنكىري... وسنين راحو متل ما بيروح مركب خلف
سبع بور... صارو من خزف، متحف قديم كتير.

يمكن بعد ما رفوف السنونو تودىعو، رح يرجعو... يمكن
حنينكك يكسر الشبىاك تا لعندي يجي. ورح ضلى

وحكدي ناطر بهالليل، علىق عا الشجر قنديل... غنىي،
وتسكمعي صوت من الشطى البعيد. وتقشعي باللم

ضحككه من عيون... عالسكت قلىك: أنا ببىك... أنا
ببىك متل ما كنتك. هيك البى كلما بينكتهي، بيعود

يخلق من جديد.
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ما بكخاف من بوكرا

ناي القنصب عا قياس خصركك، والنغنم جرحين، واحد
عا طريقي، وواحد بيهكدر كأنىو بر، وبكقلىو: إنتك
جرحي، وأنا ما بعرفك. وخلقت منىي وبعدن ما

بعرفك... عم إلحك تت التياب وفوق عمري اللي
انكتب... من وقت ما هجىيت إسي... لقيت إسي
حكروف مليانه غضب... ومكشيت بين الناس وبعيده
الطريق... وما حندا بيدلىن. وسنين راحو متل حب

الليل، والباقي أنا. وكيف انعرف إنىي أنا، وعندي هويىه
مزىقه... بالريح متل الزنبقه؟ كيف انعرف إنىو الكي
هوىي حكي... وأوىل لغة تعلىمتها... وأوىل قصيده كتبتها

كانت بككي... ومن وقتها كانت لككي؟

ما بكخاف من بكرا، وإذا بكرا وإذا بعدو... وإذا... الفتاح
ضاع وما التقيت بغير حال. وهالشت ما بظنى شفتو
قبل... شفتو بعد ما ترىدت عا سنين الغريبه. هون
بعدو شالا خيطان صوف تنتىفو. وصرل زمان كتير
عم شاغب أنا، وببى غيىر، خركبط الشيا... وحيات

متل لعبه، بسى ما ما بلىي حدا بالسيف يغكلبن،
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وهدير اليل ياخدن معو... لكنك أنا وإنت إذا مرىه
التقينا... ببى إعطيكي حنين، وخيل ملكت، وبرج

أعلى من بكراج السما. قول "حبيب" بصير غنىي، بصير
غيري ناس... أحزان اللي كانو متل ما بكب أنا عم

يككبو، بكي معن تا يتكون عالدا... وعنوان بيت ل
بقا يتذكىرو.

ما ف حندا من الناس حبتك متل قلب، وقصىت رح
تنكتنب... مش بالب، بروف من أغلى دهب. من

بعد شي ميىة سنه بينقال عنىي: كنتك حارس للطريق،
مطرح ما كنت ترقي، وتا تقكلعي التوب العتيق، عم
إدكرز الفستان من أتقل حرير، وهالعراوي المر من
جرحي الغميق. بتودىعين هيك. ل كلمه... وأنا عم

إضحك بقلب الشت... ما عرفت هيك بتنتهي قصىة
حيات، وهيك حلم زغير عالرض انكسر، كنت فرح

عمري، وبعد ما راح صار الليل هوىي مرايت... وما عاد
يسهر تت شبىاكي القمر.
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هنديىه من طفولتها

عندي هنديىه من طفولتها
عنك ناس غيري ككتار خنبىتها
وما ف حندا عارف بسرى كبير
إلى أنا... وحكياة ضحككتها...

عنطكيتك إل عمكرا اللي كان زكغير
وما كان فيىي رووق ساعتكها

من فرحة عكيون كنتك رح طير
وخبىيتك برموشي هنديىتها...

ركجعتك بكزمان كتير للماضي
وشفت اللوعنب عا سكرير غرفتها
البنت الزغيره فكرها فاضي
مش عارفه اليىام سبقتها...

فوق الدرج عم تكقكطب الريول
والياسينه بسى شافتها...

شلحتك عن وراقا شت أيلول
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وبعتتك لا من بكعيد بوكستها.

بالدرسكه ف ولد كانو ككتار
عم يجكهلو من سحكر لفتتها

وما عاد يكتبك فركض ابن الار 
من وقت ما تكعرىف عا كحكلتها. 

وكتابها ملوىن بلون العيد...
ما بين حرف وحرف صوورتها

مكن شهور عم إعكطي لا مواعيد
وبتكزورن عا طوول غنيكبتها.

شفتا صبيته راجعه من السوق
والريح مرقكت تت غرىتها
رافقتكها... وحبىيت إنىي دووق 
عنىاب أحر فوق شفىتها...

يا هكديىة الغلى من الغال
شو ببىها، وشو ببى فكرتها!
كلما مرنق من حدىها خكيال

بيقول: شو حلوه ابتسامتها...
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ضلىي معي بالبيت... ما تكروحي
تا ضلى فيكي شووف رقىتها...

بكتذكىرين كتير بكروحي
وسكنين عم بتزيد قسوتكها.

مكبارح قلتك: رح تلىج الحساس
وخنلىي النديىه بقلب علبتها...

وقلتك: الدن لعبكه عا ناس وناس
وهكيىي وأنا... طلعكنا ضنحيىتها.
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إسكك

خرطشتك إسك عالرمل عند الغكروب
وحبىيت إرجنع شووف بعكدو مطرنحو؟
ما لقيتك غير العتم ورياح الننوب...

وما قدىرت رجىعت الروف اللي اننحو...

وكتبتك إسك عالشجر حدى الغدير...
تاري السامي عالشجر ما بتنككتب
مرى الريف، وخزىق تياب الرير...
ما ضلى إل وراق فكىرتون دهب...

وعالركب البيسافر لبعد مندى
نقشتك السامي، وقلت: مش رح يعكتنقو

غابو الراكب من عيون عالندا
ـكغكرنقو... وشو بكخاف هكنىي والسامكي يك

ومن بعكد مدىه رستك عا النهر القريب
صوره لكي، وفكىرت رح تبقى لكي

بالصيف صار النهر عن حالو غنريب
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مىى الصور... من غير دمع... ول بككي.

وكمشة حروف اختت عنوان الكتاب
تا يعكرفون الناس شاعكر عن حقيق...
فجأه الرامي فات من تت البواب
خزىق كتاب، وصار يضحك عالطريق.

ولىا خيال تيىر وطال السهنر
فكره غريبه لقيت عا شطى السفر
من هيك أوىل مركبه بعومر البشرك
ودىيتها مش من حديد ول حجر...
وكتبت إسك فوق عا مراية سا
ومن وقتها بالليل عم يضكوي القمر.
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كيف اختعنا كلمة النسيان؟

كرمال ضحكه من عيونكك كنت أكتب شعر أحلى
كتير. ما يمكرق صبح إلى أنا وإنت وخيال يكسر

الشبىاك. لكنك بعد مدىه انسرقت مرايه... انحى من
عمرنا شويىة حب. وترىحو قنان العطر. فجأه صرت

متل الغريب، وصرت إسأل: كيف أهل اليى تركو
هالبيوت مقفىله؟ كيف الربيع اصفر بالوادي؟ وأنا ما

عاد بدىي فلفش وراق القيقه... وافتح كتاب تا شوف
اللون كيف تغيىر وما عدت حال. وكان ف حرىاس فوق

السر قالو: مين إنت؟ وكيف هيك لبست عشب
الرض؟ يمكن من قبل ما أعرفكك كان العشب عم

يطكلع من تيابنا... وكان العتب ساعي البيد اللي ترك
وردة خريف... منتىفه عا بابنا.

كلى الكلم حروف. عبىينا الدفاتر والدى... قمح
السهل مش قدى ما قلنا. حنين كتير لول بفكرشو

عالرض بيكون الصل عا شفاف رعيان البال...
بيصير غابات وصدى... بيصير متل الغيم يللي باف
منىو. هالشت أعمى، كأنىو ما إلو عنوان... لكنك بعدن
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عم إنطرك تا ترجعي من الدرسه، وشسيىت بتصير
خيمه، وتضحكي وإضحك أنا. تاري الشت والصيف

كرىو متل خيط. وبعدن عم لبىق عليكي الضباب. وعم
إلقك ما بين سطر وسطر. خلف الب... بركي

بتعرف كيف اختعنا كلمة النسيان حتىى تكون عنوان
الكتاب.

قولك بعد رح نلتقي؟ طالع عا بال خبىرك قديش ف
عندي دهب من خزنة الاضي، وتا إشرح كيف صار
الليل قوضه مسكىره. وإنت وأنا ما ف حدا بيشوفنا.
حتىى القمر فوق العريشه وقال بدىو يزور غير بلد.
يمكن عارف السرار كلى... وقال: خلىي العاشقين
بهالعتم يتخيىلو. ولوين بدهن يوصنلو تا يوصلو؟ يا

هالقمر ل تكروح... خلقو العاشقين من الزعل... تا كلى
ما فرحو دقيقه يزعلو.

اليطان كبو أو عيون من السهر عم يكبو؟ ولوين
راحو الناس؟ ما بعرف إذا تركو الدينه وما بقا رح

يركجعو. بصرخ لن تا يسمعو الغابات، لكنك صرخت ما
بيسمعو... وما ضلى عندي غير كمشة ذكريات... وكمى
صوره... باف لول قلت إنىي اشتقت ليكي... يوقنعو

من رموش عينيىي عا غفلكه... ومن حيات يووقعو. 
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ليش ببتك؟

صعبه إفهم ليش ببىك
يمكن أنت كذبه كبيره
يمكن وهم بيمكشي قبال
حزىوره إنت عن حال

بأيىا سحكر دخلت عا قلب اللي مسكىر
مفتاحو الا عندي غيرو

نسيتو بالغابه الهجوره من سنتين...
وكيف نسيتو؟

ما بتذكىر.

وما بتذكىر وين عشقتكك
ل عطيتكك موعد... ل حكككينا
ل شحدت البوسه من تىك

يمكن قالت عنىي إمىك:
أوعا تكبوسي هيدا الشبى
الضايع... ومضيىع عقلتو
وبيطكلع عا طوول خكواتو

يمكن قالولك رح خونكك...
لكن وحياتكك ما بعشق
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غير عيون التل عيونكك.

ومكدوىخن ها الفستان اللونو أحر
اعطين منىو خيط زغيىر...

زافو هوىي اللي شرىدن بقلب الغابه
وعم إبكي وحدي عا غياب...

ويا ريتو شي مرىه بيقكصنر.

وبتقول: هالشتعر لين كتبتو؟
يعن ما شفت ول قشعتكي

ورحت عالبير وعطشانه رجعت...
يمككن عم حاكي الطاحونه...
وهيىي سعتن... وما سعت.

إنت الوجه اللي بتاخدكن
إنت الشوق اللي بيوعدن

إنت ضحكه عا طوول بتعرف عنوان
والصوت الحلى من غكنان
من قبل العصر اليونان
بفكىر فيكي... وبكحاكيكي
وتت جناحات ببىيكي

ولول إمىك بتوصىيككي
يمكن بوسه ما تكفىيكي
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لقين مرىه بالليل
ودزىينه فيىي إعطيكي.

بكشوفكك عم تكشي عالورقه
عكيونك متل الغيمه الزرقا
وشفافك أحلى من الورده
كيف بعيده إنت... كيف...

وما بلقيكي إلى حدىي؟

مش عم أعرف ليش ببىك
هلقدى ورنح حبىك أكت...
لو ما تكون إنت عيون
كانو أفكاري نسيون

 ويمكن إسي ما بتذكىر...

إنت خلقتين من حال...
وغيىرت اللي ما بيتغيىر...

ولو مرىه قلت: 
ما ببىك

قلب عالرض بيتكسىر.
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السيف يلىلي بيجرح جناح النمام

عم لوىن الكلمات، هون لون أزرق، لون أحر، لون
عينيكي العتم، والسيف يللي بيجكرح جناح النمام...
والورد شغل بلوزتك... وقماشتك متل الرير. وكيف
بعرف مين خيىط، مين صابيعو برم عا خصرك، وعا

زرار بتنقىط عبير... تا روح قلىو: ليش هيك بتاخد
حقوقي؟ تا إتشارع معو، وأوصل معو عالحكمه. ل...

ما حدا... ما ف حدا يسرق عيونكك... ياخكدك من قلب
أحلمي، أنا اللي خلقت تا حبىك... أنا اللي بكرسك
بالليل وحكدي، وفوق حيطان الدينه: كتبتك حبىيتك؟

أنا الجهول، كيف بتعشقي الجهول؟ يمكن يخطفكك
تا يشكلحك عا شطوط ما فيها أمان... يمكن حيات
تصير غيمه، والشت يمحي الصونر... وحكروف صرخو

بالدفاتر من زمان.

عندي هديىه وذكريات بشوفها،.. وبشوف بنت زغيىره،
عم ترجع من الدرسه، ومريولا أزرق متل بر

البعيد، وبقلىها: ناطر أنا تا تكبى، وتعلمين كيف
بعزف عالبيانو، وكيف بكتبلك أغان. ليش عم

تتأخىري، وليش السنين تكبىروا علينا، وما فينا نلتقي
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بين الشجر، تا إغمرك نتفه تت ضو القمر؟ مقهور
قلب، وكنت بدىي إكسكرو عالرض... بدىي إضكرب

الساعات، ما يعود الوقت يمرق متل خكيىال ما بينطر
حدا... وطالع عا بال وقىف النهر اللي ماشي عالدا،

تا كل شي يتغيىر بعمري. تا قلىك هيك حبىيتك، أنا
وجرحي... وكت ما زعلت منىك، صرت إضحك...

صرت إركض بالعواصف متل زهر البيلسان، والحبنره
اللي بغطى فيها ريشت... صارت بكلون الرجوان...

قدىيش مرقو سنين، وكبنا وبعد ما انقال هللي انقال.
حارس كان واقف حدى باب القصر، قلىي: هون منوع
الكي... وهلىق إذا شفت الميره نازله عالسوق، أوعا

…تقول: حبىيتكك أنا... ول تقول: دخل عيونك اللوين
هنىي عيون أو نغمة كمان؟ من هيك ساكت، مكن بكعيد

بعيد... بووميلكك أنا وعم ضكيع بالغابات، والشواق صارو
بالليال شعدان. 

رح ضلى حبىك هيك، ل إنت معي... ول قدرت إنىي
كون شي لظه معك. لول انتهى الشوار، لول تغيىرو

اليىام، ما بتتغيىري... وكل بتككبي... وكلمة زعل لو
قلتها... بسر أنا، وما بعود آخود من حدا نظرة

حنان... وبكصير ورقه طايره مع ريح خوتا... ما إل
عنوان بيت... ول مكان.
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هيدا الشت بتفكىرو إنىو غريب

بعكرف أنا والريح، ما خلقكنا سوا، بسى النوا رح يكسر
الشبىاك... رح يكسر حديد السر، يا هالعاصفه شو

خصىن بلون الشجر؟ يمكن غلط عم تفهمي... روحي
عا أيىا بلد... عا صحرا ما فيها ناس. صوتكك مش

حلو، ومن زغكرت ما ببى لون الغيم، ما ببى الورق
يوقع تت البواب... ما ببى العتم... ل تربطي
هالشارع الا ف حدا إلى أنا، ومن وقت ما فتىحت
عين عالدن، ما عرفت حال شو بن. قولك أنا

إنت، غضب، وخيول سودا متل لون الدخنه؟
والصوت هلىي فوق صوت، بنكفخ بقلب الب، بكسر

قزاز الحبه،.. تا تطلع من الليل ورده ملوىنه... وتكزهىر
الشجره اللي كانت تت دعسات الزمن عم تنحن.

يا هالعشب ما تاف، يا حيطان ل تكساعو الضجنر.

معقول ساحر يمكرق، يلوىن جبنل شي كمى لون ولون...
يضحك من كت ما نتىف وراق الصونر، وملىها علىق

صور. هندز شبابو عالرايكه، وقال: لزم وسىع الغابات،
لزم للسهل خيىط بلوزه من حرير... والور هلىي
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بالشت عريان لزم نزىلو تا إسألو: بردان ليش، وما
معك تا تشتي عصفورتين زغار فيهن يضحكو،

ويتمرجحو بنسمة عبير؟... هيدا الشت بتفكىرو إنىو
غريب... ومش غريب، بتلمحو بعينين شاعر... كلى يوم

بتلمحو... ل تسألو: شو صار؟... معقول انرح...
معقول لول قلت كلمه ترحو...

بذككر بنت حكبىيتها، فستانها حقلةك وركد، وعيونها
غنىيىتين... وكم مرىه هكربتك من الدرسكه تا تكشوفن،

ونكشي سوا تت الضباب، مريوولا يتجعكلك... وبين
الشجر هيىي وأنا نضحك... لنىو شفافها انحيو متل ما

بينمحو حروف الكتيبه من كتاب. آخر شهر أيلول
كان، وبعد مدىه سألت عنها وين؟ قالو: غيىرت

عنوانها... وركنضتك طول الليل خبىط عالبواب. يا
هالشت ما عدتك حبىك... صرتك خزىق هالشهور

وقول: بركي بالربيع بيرجعو اللي ودىعون... وصرت
وحدي... وما بقي من العمر إلى الذكريات الغاليه،

وشس الغياب... 

عاليكط بعدا صورتك، أحلى من طلوع القمر،
هالرمش، هالشعر الطويل التل عتمه نازله عا بيوت.

هيدا مقعدي صاير عتيق... وبعدن عم إنطرك

٤٩



وبقول: يمكن بعد مدىه ترقي... وما بتمركقي.... طالع
عا بال كنت إحكي كلمتين وروح... مش رح إغمرك،
تا تلقي غيركك مرا... وبلوزكتك يتنسىلو خيطانها...

ويطكلع من زرارك عبير الياسين... معقول عالشبىاك
بعد بتشلحي وردة حنين؟ عم ضلى فكىر هيك... لكن
هالشت بيغيب نتفه، وبعد نتفه عا طريقي بقشعو...

واللي تركن ما بقا ول يوم إتلقى معو.
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ما يعود يجرحنا الغضب

العصكفور خايف ليش؟ بندىي إسألوو. غايب عن الشبىاك
هالصوت اللو. ومرجوحة اللي معلىقة بعبى الشجر

لطكيور عشقانين عم يتدلىلو. شو صار فيها؟ كنت
إقعد تت خيمه ياسكمين، إسع أغان كتير من جوقة

حننين، ما تعلىمو بالدرسه، وبيعكزفو من دون آله
هالزغار العاشقين... يا هالشجر من أيمتين تفرىقو، وما

عاد بدهن يعشقو؟ واللي بكقي من فرقة عصافير
بالغابه صندى، والذكريات الغاليين تكخزىقو.

هلىق أنا صفىيت وحكدي بالزمان، كانت يمامه تقول: يا
شاعر صباح الير، وتكصير الديقه مهرجان... ودىيتها

تا تغطى فوق السر إنت ومارقه، وتبىرك قدىيش
حبىيتكك أنا، وقدىيش ببعتلك حرير وأرجوان. وكنت

الوحيده بعد ما راحو البشر... راحو البشر، ما شفتك
غيري... صرت بالشارع وحيد. حبىيت منرىه خربط

اليىام... إخلق من جكديد... هلق أنا والغيم هلىلي متل
لون الكب فوق البحر، والفكار صارو عالجر

يتكسىرو. وعيونكك اللوين ما عادو عا باب يسكهرو.
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ضبىيت عمكري بشنطة الجهول، ما بعكرف طريقي
لوين؟ كانوا ناس متلي عالرصيف مشرىدين. وسألتك
عن عنوان بيت، وما حندا بيعكرف حندا... ولوين ننا
من زنمان مسافرين؟ قولك أنا رح صير طير البحر؟

يمكن تقشنعين وتضكحكي من بكعيد، يمكن هالغضنب...
ما يعود يجكرحكنا الغضب. معقول باقة ورد عالفستان

إشلحها متل ما كنت... يمكن سامكحك وتسامكحي.
مش هنيك بيكون العتنب... مش هيك كنت تكتكبيلي،

ومن حكروف تلكبكسي بالعيد إسوارة دهب.

يا ريت بتساع الدفاتر والكتب كلمكه وحيده:
"بكخاطركك"... وبكقولا من بنعد ما الطبشور عالكيطان

بالكاد انكعرف... هوىي حنكي أو مش حنكي... تاري
الشتت مىى عا غفله اللي انكتبك بالصيف عالباب
العتيق... كلمة "حنبيب" متل غنبا انحيتك، وما ضلى

غير سكوت... حارس للطاريق.
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ل تزعلي لول شي مرىه غبتك

إيىام هيك بيمكرقو 
وما بتبكعت لعندي خب

طار الينمام 
وشو بقي غير الشجر؟

قامات سودا 
متل لون الدخننه... 

حتىى القمر...
ما عاد عم يضكوي القمر

متل الكأنىو سراج الرض انكسر...
من بعد ما غبت

صرت إحكي مع اليطان 
من كت الضجر.

إيىام هنيك طوال 
متل النخل...

متل النهر يلىلي رايح 
وما بيلتفكت لظه لورا...

أو متل خيطان الشت عالقنطره...
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وإنت عا طول بتعتنب...
وما بتسألين

ليش روحي مكشعىره؟
وكلما أنا خبىيت أحزان القديمه

بيطكلعو 
من الحبنره؟

ل الشمع فييى خلصو من الدمع...
ل فيىي الزمن عا طول 

إتقاتل معو...
رمي قصير كتير...

كيف بطال هاليىال...
هاليل اللي راحو بالسهل 

من كمى يوم
وبعدهن بالليل 

من تت السرير بيطكلعو؟... 
ما قدرت مرىه 
إشتي ضحكه 
تا غيىر صورت...

والذكريات الكلى ما راحو 
عا غفكله بيرجعو. 

ل تزكعلي

٥٤



 لول شي مرىه غبتك...
يمكن ضايع 

وما لقيت حال بغابة النسيانك
يمكن شي حدا منىي سرنقن وراح...

واللي ضلى هوىي خكيال ماشي عالطريق...
بتذكىرك... 

وبقول إنت غير كلى الناس عندي
شكفافك اللوين هن بيكتبو عا دفتي

وبين السطر والسطر 
مين بيقدر يطفىي الريق؟
وبقول خصرك من ورق 
عا قدى ما خصركك رقيق...
والعطر... عطكر بلوزتك 

ما راح من بيت العتيق...  
إنت وأنا خلقنا سوا...
تا نضلى نتلقى سوا...

وما ف حدا يمحي هدير العاصفه
ول قصىة العنوانها إنت وأنا 

رح توقنع من كتاب 
بالبير الغنميق. 
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إنت الوحيده

هكديىه لكي الشمس الكعا بركج الملككه
ومهكر الصيلك...
هكديىه لكي روحي

يا أحلى عيون بيودىو إل مكاتيب
مع طير الوكدا

وكلمة "حبيب" بتكتكبيها عالندا...
وكلى النكي اللي انقال عنىي

وكيف حبىيتكك... قنليل
من أوىل اليىام كنت فكرت

وبكشي معك تت الشت والغيم
عالدرب الطويل...
هلقدى بيحبىك جيل.

تت الشت تكنيكناتنا...
كلماتنا...
خيكباتنا...
ودمعاتنا...

لكن بعد رح تضحكي 
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وإضحنك أنا
وإعكقد لكي من عطر زهر الريمي

زنىار عالصر النحيل...
ويا ريت فيىي

لو شكع ضوىيت صابيعي
لكي ردى الكميل...
يا ريت بقكدر يوم 

إعطيكي بر وبلد
فيها عياد

حتىى قول إنىي مش بيل.

كانت حنيات قبل منىك متل صحكرا...
متل صووره معلىقه عاليط...

راحو ناس فوق اليل...
زاح الليل

حتىى يمركقو...
وما عا بدهن يركجعو

وكل تذكىرو اسي
وكل بيت وين

من بعد الرنىحيل...
إنت الوحيده الطرحكك بالروح...
يللي شفافكك التفىاح من لبنان...
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يللىي ضحكتك متل النديل...
حبىي لكي ما بينتهي
هوىي القنبل والبنعد...

هوىي نوور إيىامي
ودنوا قلكب العنليل...
هلكقدى بيحبىك جيل.

مهما ابتعدت بالزمان بتقكرب
وتا تطكلعي من بكيوت شعري

مستحيل...
قدىام باب البيت عم إحككي معك...

متل الكأنىك هون حدىي...
بتتككيلي شال أزرق مملي
وبنوسه أرقى من النميل...
وبتتككيلي عا قميصي ليل

من رمش الكحيل...
وبضلى غنىي بالدى

وبيرجى بالوادي الصدى:
من قبل منىك ما حدا

ومن بعد منىك ما حدا...
وما ف حدا من الناس حبىك

متل ما حبىك... جيل.
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ما بيتك القصر المير

بركموش عين معلىقه رموش اللو
وكلما غبتك يومين عنىي بيسكألو

مشغول بالو، مين عم إحككي معو؟
أو مين منركقو حدى باب... وحنوىلو؟...

وعكيون سوود مكحىلين بيووسنعو
لول اشتلق عا ناس فيىي تغزىلو...
وتا إقكهرو شو ببى لىا بقكشعو...
وبتكجاهنلو... متل الكأنىي بكهلو...
وبغكمز حندا غيرو تا قلبو يووجنعو

ويكصير مشكل، والدرك يتدخىلو...

بيحبىن... لول ما قنلىي... بكسكمعو
وأشواق مكنىو بالبيد بيووصنلو...

غابات من قلب البكر عم يطكلعو...
وشكفاف خوخ الرد صعبكه يعكقلوى
العشىاق حنبىو... وما بقا يتودىعو
ل يكخاف بعد اليوم إنىي زعىلو 
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عيون عا هاك النيى عم يتطلىعو...
تا قول شفتو، وما عدكت إتيىلو...
لول كذبتك، لو قلتك مش رح رجىعو
قلب قصر، ما بيتك القصر المير 

والشمس عالشبىاك إسواره إلو.
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متكل منرا ما شفت

هنللي عا بركمة خصكرها ما بكمدى إيد
بكعيده... وأنا بغكيابها عايش وحيد

استحليت ك منرىه تكروح عا منوعكد إل
تا شووفكها... وإتأمىل شكفاف النبيد
وعكيون متل الليل سنودا، مككحىله

تغموز إل... تا عوود إخكلق من جكديد
ـالكه مكتكل منرا ما شفكت هنيك مكدنل

ودعسكه لا عالسكر بتقصى النديد
اسكما القيقي عالنويىه "بوو علي"
وبيلبىقوها بإسم تان عالكيد...

قلتلهىا: حناجه بقا تتكخيىلي
صنعبكه النيال يتكجم بيوت القنصيد...

وقلتلىها: شي يوم تبكقي تكفضىلي،..
قالت: أنا ما بكزور، حتىى بكينوم عكيد

وحكبىيت عنمتر حندى بيتا نمنكزكل
كنتبتك إل "إيميل" تا تقكلىي هنل

وبنعتتك إل فنكجان قهوكه بالبنريد. 
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إسي انكتب هونيك

إسي انكتب هونيك... عالصفكصاف
وف ناس قالو: تغيىر الطرنح...
وقكعو السامي بالوا، وبكخاف

لول وقعتك عالرض... إتنرىح...

وصىيت شجرة لنوز حدى البيت:
هاك الصب ل تتكو وتكشي...
تاري الشجنر بيرووح عالسكىيت...

واللي بقكي ل من الونرق... كمشه...

وبنتك الوحيده من زمان بكعيد
صارت ورا اليطان منسيىه
ما لقكيتك الفستان ينوم العيد
مكن بعد ما هكركبو الراميىه...

واللي تركن وغاب مدري لوين؟
عنوان بيت وين؟ ما تذكىر...
راحت سفينة نوح من سنتين
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ل بتكجنع... ول البنحر عم يزكغر...

كان القمر ما يطكلنع من اليىك
وتكياب فضىه غاليه عكطيتو... 

فجأة اختفى منىي، وغكرق باليى...
فضىيت كلى النهر. ما لكقيتو. 

ل تزيىنو الساحنه، بعد بكىير...
الساحر أخدكن... وضاع من إيدي
وف ناس متلي من زمان كتير...

حبىو السهر عا شطوط البعيده...

صورة إل، عم شووفها من هنون...
بين الشمس والفنيى مكسوره

غيري سرقها، وشال منها اللون
وقاعكد ملىي فوق بالصووره.
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رموشها آخر عذاب

شو بينكنتب لعيون أغلى من الدهب، ولصوت هوىي
صوت أو نغمة قصب؟ قدىيش حلوه، وليش حلوه
هيك؟ بدىي إشتكي بالحكمه... وقول احبسوها...

وعاقكبوها... اللي أنا هكربان منها... وكيف بدىي عيش
لول هربت؟ هيىي ببىها وما ببىها... وتا قوول إن

كرهتها ما ف سبب، متار عقلي بين تلج ونار، بكشي
وما حدا بيمشي معي غير التعب... ورموشها آخر
عذاب... وفوق كحل رموشها ككتبتك القصيده الكن

غضنب. 

بكلون البحر فسكتانها، ل تتكون بقلب موجه مكسىره،
ول تضيىعون بين شطى وشطى وحدي. مركب مهجور...
أوعا خصرها البيلوح يمكرق حدى منىي، حنور عال ككتير.

والزنىار مش معكروف هوىي من حرير الشمس، أو من
لفتة عكيون، وأنا عا دكروبها متل المير، بكقول: فيىي

تكطلىعي، ول تفكزعي... إلى لكي ما بعتكت فرسان
الزمان... تا يشتولكك من مدينة صوور عطكر وأرجوان...

تا يحكملو من الند بوور وهندايا بالعلنب... إنت
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الوحيده البسألك: جنوز العيون لين، هيك مشرىدين؟
يمكن إل، وبيعرفو قلب حزين. قول حبيب بسى مرىه
بصير إسكب فوق شنعركك من عبير الياسين. وبصير
إمشي حدى منىك عالرصيف... إتغزىل بأحزان عينيككي

التل برد الريف... إنت الوحيده اللي أنا حبىيتها، وما
بريد إنىك تزعلي، ول يكون ف بيناتنا كلمة عتب... إنت
الوحيدة بيرككعو اللوك قدىامك، لنتك أجل اللكات

ببلد العرب... 

أحلى كلم بقول لىا بشوفها، مدري حكي ما انقال،
مدري السكت هوىي شاهد علينا وحيد. وشفكافنا ما
بيلتقو، ول بيعكرقو. عا طول منودىي رسايل بالبيد...
بنعكرف أنا بتحبىن، ومنلتقي بالليل عالدرب البعيد...

إيىام بالحلم بسكرقها، ومعي من درفة الشباك
باخدها، وشو بدىو يصير لول غمركتها، لول انفضح سرىي

الغميق كتير، لول حككايت عنونتها بغيمة عبير... يا
ريت مرىه بكشوفها صدفه بزيره ما التقى فيها بشر،
تا صير إشرح بالفيد الختصر، تا صير إشكلح فوق

غرىتها قمر... تا وقىف الساعات... تا غنىي، ومعي يكغنىو
بنلبل عالشجر... يا ريت فوق جبينها بكتب قصيدكه
من حنين ومن غضنب... والبى مش بالب... مش

بالب... بالريشه اللي فيها جر لزم ينكتنب. 
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من صورتكك

من صورتكك عينين صابون
قنان الدوا بالكاد شفكيون

وكلما قلت: رح نام طول الليل...
بتحككي معي وبتقلىقي عيون.

 
بركوازها مننىو دهب أصفر...
هيدا حنين الروح عم يكبنر

ـكزازها لول انكسر شي يوم وق
قلب معو بيصير يتككسىر...

وبكلوزة اللي ازرارها انكفكىو
عن جنوز مكتالكين، ما اتكحنكىو
ككمشتون قبل ما بهشنلو بالبد
جابوو الدرنك عالبيت، وتكشكىو. 

وشكفاف أطيب من عنب تشرين 
سكلمات ما بعكتو إل من سكنين
هكنىي معي، وإنت ما بعرف ونين

٦٦



وف ناس قالو: مكسافره تكمين...

لكجاره غنريبه عكطيت فنكجان
وبتقول: بين اليوم والتان

رح تكمكرقي... وهلىق أنا عالدرب
تكت الشت عم ألىف غكنان...

ببتك إلككك أكت من الصووره
ووقت الا فكيىي زوركك... بكزورا

عندي لكي صووره بكورق عالنيط
وصووره بكقلب مشتاق منحفووره. 
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سرنق منىي النكي (لىا كنت زكغير)

هيكدا أنا، وعم ضلى إتلقى منعو
وبكضلى صوكتو إسنعو...

وكلما هركب من دركفة الحلمك 
برككض بالعتم... تا إقكشنعو...

هيدا أنا، الا ف حندا غنيرو سنرق منىي النكي
وهووىي أخند منىي عبير الليكلكي
بالسرى قلىي: البحكر منىو بكر
هوىي عيون غرىقها البككي...

يا ريت فيىي رووح... دكقى الباب...
يفتحك ل... 

وأنا مكتلو خنيال 
هونيك فيىي منرجكحو...

لكنك ما بدكهن يرجنعو الساعات
ويكزيوحو البال...

هوىي وأنا مرىه اختلفنا وراح بالغابه 
وصرت عم إسأل الرعيان عنىو: مين شافو؟
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وما حدا من الناس جاوب عالسؤال.

قدىيش راحو وكجوه من بال
وقصنص ما ضلى منها غير خكيطان السهنر

ونطركتك برككي ببكر أخضنر بركسوم وراق الشجر
بركي أنا العصفور؟

برككي ضحكت بتصير قنديل السفر...
بركي شي مرىه منا حندا بيتك حندا

تا صير غنىي للقمر
بسى القيقه مش حقيقه...

وما بقي عالنحيط مطرنح للصوونر. 

لىا تركن صرتك إمشي بالزمان
تاري النرامي ناطر وما لوو أمان

بالكيس عبىا سنين عمري الغاليين
واللي بقي بالليل... معكزوفة كمان. 

قدىام باب كتير منركقو ناس
والطرقات ضاعو بالدى...

وبضلى إكسأل: 
بعد رح يبعت قصيده مع حندا؟

حبىيت زوورو... 
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بسى مفتاح الزمن ضيىعتك
واليىام كبكرو عالندا...

قدىيش بعكدو زكغكير هوىي
وليش بككب متل حنور العالطاريق؟
عا مكرايت إنسان تان... مش أنا...

مش ضحكت الغمق من البحكر الغنميق...
وعيون سوود كبار صارو زغار من بعد الريق...

لىا هجرن وقال: 
"رح أترك معك قلب الرقيق"...

تنىيت إنىو السقف يوقنع من منحلىو...
ويوقنع البيت العتيق.

ل تزكعلي لول مرق تشرين
وشفكت أسامي الناس هربانين...
بككي إلكك بوكرا قصص عننىو
لول التقينا بعكد طول سكنين...

وتا تعرف... رح خبىرك إنىو
 هوىي مين... هلناسي بكضباب الس

أسرار عندي... عرفتها منىو
وشو بكخاف لول بتسمعي السرار 
ينزكل شت من عيونكك اللوين. 
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حبيب إنتك

عا غفكلكه رمش عيننك صاب ركمكشي
استحيكتك... وصرت حدى الباب كمكشكه

كلمكه قلتكها عنىي رقيقه
حال تغيىر... وما عرفت إمشي.

حبيبيي، من زنمان اصفرى عوودي
وهوا تشرين عم يجكرنح وورودي

لنىو زكعكلتك منىي... وككيف بنعدنك
بنعكركف ناس، وبكلقي ووجودي؟

تا إحكي كتير ما عندي طنريقنه
وبكسككوتك ألف مرىه بالدقيقنه
وحديثنك عالنوا نشرة إذاعنه

ويا ريتك قلت شي مرىه القيقنه.

ساحرك إنتك، مش إنسان هادي
ومع النسوان ما عندنك منبادي
وكلما تونكن... بتقول: رووقي
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ليش بتزكعنلي، والمكر عادي؟

كتير ببىك، وبلوف يمين
عا شكمال وينمين … خيالنك هنونك

وإذا بتغيب لظنه من عويون
سنواد الليل بيغطىي الندينكه.

حبيب إنتك، واليىام جايي
ولزم خبىرنك كلى الكايه
ولزم قوول إنىك روح قلب

وما فيىي شوف غيرنك بالكرايكه.
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معقول تنكسى؟

معكقول تنسى الووعوود وهنيك تنكسان؟
بالعكيد ما ف حندا من الناس هننىان

صنركل عا باب شنهكر، والاركقين شكهود
بككي أنا والنوا، وبتكردى حكيطان...

من كتكر شنوقي إلنك صفىيت متل العوود
بكسكمع أغان العنتنب، وبكألتف غكنان...

لو كنتك حندىي كنتك دووكزنكت صنوت العوود
وشكربتك كاسي معنك... وهكجنرت أحكزان.

مكتووب ودىي إل تا أعكرف النقصوود
ما بكحبى إسنع حنديث فكلن، وفكلنكه

مسافنر عا أيىا بلدك يا بوو العويون السوود؟
و"بكخاطرككك" لو قلتك، ما كنتك زعلنكه...

يا ريت فينا الوقتك نككي معو تا يكعوود
وما يكضلى يرككوض كأنىو خكيول هكربانكه

ويا ريتك هيدا الشتت الواقف متكل عاموود
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بيتكرك عنذاب الشنجر، وطكيور فزكعانه.

وإنك كان بنعكدو حبيب... دربكنا مسكدود
طيفنك غمركن، وبنكصى الليل حاكان...
ولو كنتك ساكن جزيره... بالفكر موجود
عالنار بشي إلنك... وبغمىض العينين
وككلما دكعنستك عالنريق بكقول: بكركدانه.
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القيقه عطش

عيونكك قصيدة غزنل والبكر ليل ونار 
ومكتار بين العتم والنىور شو بكلقي

مكن سنين عمري انكجرح... وانبحىت الوتار 
وإلى خنيال انكنسر عالرض شو باقي؟
وقعتك بعبى الشجر مرجوحة الطيار 
واصفرى بورج الورد... واصفرىت وكراقي

من قبل فصل الشت، تلقيت بالعصار
وما قدرت إبعت لكي مكتوب أشواقي؟
يا عكيون وسكع الفضا، وحكدي وقمنر نوىار
ناطر تا إشرب معكك وندوتخ الساقي

تاري القيقه عطنش، والوروح من فخىار
دمع النواب قليل، ودمعكت سكواقي...
يا ريت فكيىي عرفتك بيناتنا شو صار

وليش افتقنا... وما كنت تقكبلي فكراقي؟
تعلىمتك شرب الدوا ما فادكن ول نكهار
هيكدا عنذاب وأنا واحد بكقلب الدار

وجسكمي عا منقعند فنراغ مركدنب، ولقي.
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لوما اختعكتو النهر

عالفوق لزم تطكلعو
وما تنزنلو

… ومتل العجيبه البكر
أوعا تبىرو سكروو لندا
يمكن حنرامي يسكرقو...
والناس منكن يزكعلو...

والحبنره اللي طلعتك من العتم
فيكن ترسكموو لوحات منها...
وقمح... وعكصافير حندى النهر 

عم يتغزىلو...

ل تنزنلو...
مطرح ما إنتو كبار ضنلىو كبار

ضنلىو بين سطر وسطر عم تتدلىلو...
وعن ناس خلكقو من ورنق ما تسألو...
هنىي الرصيف... القد... والغبا...

ولككونك إنتو الغان والصادى
والنار إنتو
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ونار بيت الشعر ما بيطكفي حندا... 
ولو كذىبو 

ومكيو الصور...
…وتيىلو إنو القمر مننىو قمر

يتخيىلو...
والناس يللي من السهر

بيعنلىقو جوقة كواكب عالشجر
تا ينزنلو عالرض
مش رح ينزنلو...

من بكعيد جايي النهر...
تاري النهر ما بيمكشي لورا

هندز شنبابو عالرايه
واشتى منديل كحلي
متل لون الحكبه...

ولو ما اختعتو النهر إنتو
كيف كان الوج غنىى
وقال هالشتعر اللو؟

وكيف النجوم بيقكشعو حالون
تا فيهن يلبكسوو 

ويتدلىلو؟ 
تشرين بيىاع الدهب...
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لكن ما بدكن نشكتو
إلى دهنب أصلي

ومدينه بوابكها ما تقفىلو...
ل تسككنو بيوت الجر

ل تزنو لو سيف عالرض انكسر 
ل تشكبهو اللي بيطكلعو عا برج بابل

عالسما تا يووصنلو...
وما بيووصنلو.
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أكب من الفكره

وعدي لكي تا ضلى حبىك، ضلى إهكديكي حرير، ويبتدي
الشوار كلما بينكتهي. وعدي لكي النهر، الديقه،

الزنبق البيروح عطرو مع نسيم الليل.... هيك بيسكهرو
العشاق، هيك بيككبو الشوق، هيك الشعر للعينين.

هيك تنين ما بيتفرىقو. وف ناس خكلقو بسى مرىه... وناس
كلما بيهمكسو كلمة "حبيب" بيخكلقو.

ننا التقينا قبل ما يكون الزمان، وقبل طرواده،
وكنت متل المير، وإبعت العسكر تا يعطوكي دهب:
إسوارة الفيها قمر. عقد اللي متلو ما انهدى لغيرك
بشر... تا يكوصىلو مكتوب لول بيفتحو غيرك حدا. ل

شعر هوميروس... ل جبان النب... إنت العان كلىها
ومن وحيك عصافير غنىو عالشجر... بالختصر

عنوان كل الشعر إنت... ومتل رمشك هالب أسود
عا مدى العين... يا عينين أذكى من الرامي عالندا

بيتسرىقو، وشفاف هنىي خوخ أحر، كلى ما استحليت
حبىه، بيعكرقو.
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بيناتنا ف بركج عال كتير... أعلى من السما. ودىيت مع
ساعي البيد كتاب من حرفين مش أكت. وقكف

عالباب... يمكن ما عرف يشرح لكي، قديش عم غنىي
لكي، وقديش بالحلم عم عكيد الكي، وعم تضحكي

بالليل من حال، ومعي إنت وشغل بال... وحيات
متل ورده منتىفه حدى الرصيف. إنت ما كنت تعرف إنىي

لبستك برد الريف... وكقعكتك من إيىام صارو بالوا
يتخزىقو... عمري تركن، وما عرفت هوىي سبقن، أو

أنا عم إسبنقو. 

إنت وأنا بيكخبىرو عنىا الكتوب من بعد شي ميىة سنكه،
إنت وأنا حكايه غريبه، ما لا عنوان غير سككوت عم
يحكي... أنا وإنت قدر أكب من الفكره، وإذا بتتذكىري
كيف التقينا... كيف صارو كل أسراري لكي؟ عم عدى

إيىام الشت ما بين حرف حرف... عم إمشي خلف
رعيان، بيغنىو قصايد كلىها بتبلىش بإسك. وحيده

صر يللي متلبالزمان... وحارنبو فرسان كرمال ال
 كرمال شنعر الكن دهب... إنت وأنا نغمهنغمة قصنب...

رقيقه وعازف بيانو... بر ومكراكب البيسافرو
بالعاصكفه وما بيغكرقو... ومن حبىنا إنت وأنا بيتعلىمو

العشىاق كيف بيعشقو.
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مراية حبيب

مراية حبيب اللي أنا حبىيتها
بكزانت خبىيتها...

وما بكحبى يلمسها حدا
ولول الرامي فات عا بكيت

وسرنق كلى الدهنب
كلى العلنب

ما بريد إنىو يشوفها...
وما همىن

يسرق إذا بدىو الدايا كلىها
لكن ما بدىي هالرايه
تكون مع غيري حدا...

ورح ضلى اتطلىع
تا فيها شوف أحلى عيون
بيقولو: "حبيب"... عالدا.

بروازها من ونين؟
حنفكر كتير غال...
وانكشغنل سنتين
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حتىى صار هيك بيلمعك
ومنشان ما إزكعل أنا وقلب الزين...

عالزاويه من فنوق صوورة ياسينه
وما حندا بيحبى قدىي الياسين...

ومكن تت عصفورنه عا غصكن زغكير
عم تضكحك إل...

وشو ببى ضحكة هالطيور العاشقين...
عندي حننين البحر...

يا ريت البحر بيخنبىرو قدىيش ف عندي حنين.

يا مراية اللي ببىها
البكواز لو مرىه انكنسر
رح ينكسكر قلب معو...
ورح يزكعلو الشعار

ويصيرو القواف من حجنر...
قدىيش بيىاعين مركقو

وقال بدهن يدفعول كتير
يمككن فكىرو إنىي فقير

وما ف معي تا إشتي من السوق
بدلكه من حرير...
لكن ما بدىي صكير
تاجكر أو غن...
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عندي حبيب...
وهالرايه الغاليه

الا بكبيعها بال الدتن.

وشو خصى جيران تا عنكها يسألو؟
وجارنه حسودة قالت: تغيىر جيلك

صركلو شهر ما قال:
"يا جارنه صباح الير...

يعن مش قليل"...
قلتلىها: حبىيت...

لول ببىرك رح تتهكمين بالكجنون...
قلبا حولو...
وجىا حولو...

وصنوتا حنون...
وعيونها أكب من عيونك

يا ريتكك تسلميلي...
ويسلمول هالعيون!

يا مراية اللي كلى يوم الصبح
عم تضكحك معي...

منحككي عن الاضي...
وعن الساعات كيف بيهكربو
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وكيف العتم بيناتنا وصمت البالك
وكيف التقيكنا وما التقيكنا...

وكيف حبىينا
متل ما بيعكشقو مكلوك النيال...

وكيف البيد لعندكها بيروح
تا يونصىل لا مكتوب
أو يكسأل سؤال...

يا مراية اللي ندرتك ميىة ندر 
حتىى لقيتكها

ما ضلى عندي من زمان البى
ذكرى غير إنت...

وليش إنت بتكرهي جنس الرجال؟
كلما أنا تطلعت فيكي

صورت ما بشوف
بسى بشوف عا قزازك 

مرا حبىيتها...
ولظة إذا بتغيب عنىي
بيحكزننو طيور الشجر...

وبكسكىر الشبىاك حتىى ضلى وحدي
ما معي غير الضجرك...
ل الشمس فيها تزورن
ول بيمكرق لعنكدي قمنر.
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صوره بورنق

صوره بورنق كلى العي من قصىة البى القديم. يا ريت
فيىي شوف ضحكه بعد... لفتكه بعد... لكن ما بقي من
العمر أكت ما مضى، ورفى اليمام الكان عالشبىاك هجى

بها الفضا. بكحبتك صحيح كتير، لكن كيف بدىي ردى
عمكري اللي احتق؟ كيف الشجر بيكون خيمه بعد ما

اصفرى الورق... كيف الكي رح تسمعي... وإنت شو
إنت... غير صوره عا ورق؟

فكىرت حال خلقت مرىه. عزمتك شبىاكي عا نور
الشمس، غيىرت القيقه، وبعد مدىه فتحتك كلى

دكفاتري اللي رست فيها وجوه. تاري هالقصص
غابات عا مدى النظر، وباف إنىي روح عالغابه لنىي
ضعت قبل وبعد، والقنديل عالرض انكسر. فكىرت
إنت غنير... إنىو ما حدا بيشكبه حدا، تاري اللم عا

طول لزم ينسنرق. واللي سنرق أحلمنا، راح وترنك من
صورتكك إنت ومعي... صووره بورق.

هلىق صديقي الليل، ما إنت بيال ول حدا. حاولت
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إكتب: ليش؟ أكتب بسى كلمه... لقيت إنىو الحبه
صارت حجر. وحروف صارو يفزعو... وقالو ما بدنا

نوت من كت الضجر. يا هالغاره اللي أنا ما بشوف
فيكي ناس... قولكك هالصدنى هوىي حندا، والى الصدنى

إنسان كان... وصار عا غفله صدنى؟ يا هالبال
العاليه اليىال هوىي العاصفكه، وسيف البق عم يخكزق
تياب الشجر، هركبو الغجر وتفرىقو... وراحو عا أيىا بلد

ما فيها قمر... معقول هالطوفان ياخدن معو؟ معقول
يا هاك الرا البىيتها، نبكي ورا البواب... ونرتىب

صوورنا بعد مكدىه؟ ومين كنىا، ومين صرنا... غير صوره
منتىفه بالريح... ل برواز فيها ول ورق.
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ننا شجنر ما بيككبو

حوبىي لكي أوكهام من نسكج اليال
ـكم الكبال بيناتنا غابة صندى، وعت
يمككن لنىي طفل عالنقكعد غكفي

ـنع عالرض، وانبحى السؤال حلكمي وق
ـندى حنبىة رمكل عندك عاطكفه عا ق
ومتلكك مرا ما شفتك بتكحبى الدلل
سنكتين منرقو، والقمنر رح ينكطفي

ومن كت ما حككينا هركبك منىا النكي
وكل البكقكي حنرفين عا حنيكط الزاوال.

ككسرتك الونحي بالطرنقه متل الرخام
ما عاد بدىي إقشنع دكمووع النمام

عم يسكألون الناس عن شكعري الزين...
شو بقول غير... تكقطىبو شكفاف القكلم؟

والحبنره الكفيها عنبير الياسنمين
ـنلم سكىركتها، وتكركتكها بشارع ظ
وخكزانت اللي كلىها دفاتر حنين

خكلىعكتها... وما عدتك زركتا بيوم عكيد
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وكلكما عنليها مكرقتك... ما بركمي السالم.

بعكبد سوكوت قكدرتك إعمل موعجكزات
لكنك ما فيىي ردى منيىت للحياة

ننا شجنر ما بيككبنرو تت الضباب
والريح عم بتكصيح عالربع جكهات
ننا سفينكه معطىله ببنحر الغكياب
ويا ريت فيها بعد منرككب للنجاة...
كلمة "حنبيب" الكانت بقلب الككتاب

امكحيها متل ما مكحيتها... وليش الزعل؟
أحلى قصص عشىاق... صارو ذكريات.
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  كيف حبىيتو؟

ما عرفتك إنتو كيف حبىيتو
حاولت لقي دقيقتنين زغار

تا قول كلمكه... 
ويخكلص الشوار 

تاري الوقت 
... سافنر عا غير بلد

ما لكقيتو...

البنت الغريبه 
واقفكه عالباب

وخيىال هلىق غاب
ضبى القصيده 
وودىع الحباب...

وهيىي وأنا عالدرب منسيىين
وعا شفافنا 

بيمرق هوا تشرين...
وعا قدى ما زعلنا
بككي الزراب...
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يا عيون كيف بتحلو
وما بتسألو؟...

إنتو حب أخضر 
شجر غابات 
عم يتكحىلو

ومن وقت ما رحتو 
…القصايد عالورق عم يدكبنلو

…مكتوب قبل العيد ودىيتو
… جايين قلتو
…وهيك ردىيتو

مكن بعيد حتىى تسمعو غنىيتك
وهيدا القمر 

…يللي عا سطح البيت
سكرقتو بنصى الليل 

عالسكىيت 
وبكزانت للعيد خبىيتو. 
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توت عا ديىي

يللي أنا حبىيتها...
صركل شهر... 

شهرنين ما حاكيتها
وكلما قلت: 

طالع عا بال زورها
ما بكعود لقي بيتكها...
ويا ريت ما حبىيتها...

قدىيش بدىي نام
تا يمرقو اليىام؟

بركي شجر أخضر...
بركي القمر بنينت بيسهر...

وشي إسكب القهوه
تقعد معي شكويىه

ونكي أنا وهيىي...
وتوت عا ديىي

ولو كان بالحلم... 
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مراية حب

مراية حبكر خبىيتها، وأسرار فيها غماق، أغمق من بر،
من نظرتك هللي معي بتوح، باخدها معي عا بلد

فيها سحكر وغنان حكدا. وبكقول: ليش بكتووقفي بين
الرف والرف، وسككوتكك إلو صوت وصدى؟ لول

مرق شي يوم ما حككيت معي، بلكبس قنميص الليل عا
الدرب الطويل. هنودي الساور من حنين، والعنقد من
ياسينه، ما التقى بالسوق متلو. عنقد للملكات... ضلىي

عالصبايا تكبىري... ول تككبي، متل القمح بالسهل،
يمكن عالدا تتغيىري. خايف أنا من الناس... منىي
ياخدوكي، ويهكربو ... وما عود شووفك بالبكر عم

تسهري... وقدىام باب البيت خزىق دفتي.  

ل تهمكلين، بكصير عتكم الليل، عشبه يابسه عاليط.
هون ذكريات، وهون كنىا وكان مقعدنا. بعد قولكك

هالعصافير يلىلي تكسنرىقو بين الشجر، رح يعركفونا بعد
ما طكفكينا القمر، شو بعد باقي غير صوره معلىقه؟ ل
بغمرك ل بتغمرين. وصرتك إمشي لوين؟ ل ف بيت
عندي، ول التقى عنوان حتىى إبعت الكتوب يلىلي
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بالكب ما بينكتب... قولكك بعد رح تعرفين...
وتعزمين بعد حتىى إحل هكديىه لكي؟ وشو هديىت؟

كمشة حروف... ونمتين زغار حتىى تسهري... وما ف
معي خات دهب... شاعر حياتو ما لا معن، دهب

من وين بدىو يشتي؟

بيناتنا قدىيش صار البحر، صار الليل، صارو كومة
مواعيد؟ تاري اللي انكتب، تبقى الطارح والسنونو

يهركبو، وما يعود ف عنىا مدينه: وصكير إسأل: مين إنت؟
ومين ننا؟ ما حندا،.. وراق الريف، غيوم فوق

البيت... حيطان الضجر. مكينا غريبه ناطره تا يركجعو
الغيىاب، والغيىاب مش رح يرجعو. يا عيون صارو يتعبو،
وشفاف عم يتقطىبو. شو ضلى من هاك الزمان؟ تنين،
هنىي شجرتين بهالوا... خلقو سوا، وما بيقدرو يمشو

سوا. ومنضلى نككي هيك... نكي بالوما، ولول التقينا
بيوقفو الساعات، يمكن هالسما، من برج عال كتير

توقع هالسما. مكن بكعيد فيىي فكىري... وتصوىري قدىيش
فيىي عذىبكك لول التقينا... تصواري. 

ما تشكرنحي للناس إنىو الوبى هيك... بيزكعلو، ويمكن
يكصيرو متلنا يكحبىو، الشاعر من بركد تشرين، والعينين

متل حكجار سوود زغار، وشفافك ورد عا سياج كلىو
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شوك، أوعا تذككرين بشي قصيده عالورق، بيفكىرو إنىو
أنا وإنت متل عشىاق كانو بالزمان، وكيف ننا؟ وكيف

تا نفهم حقيقه ومش حقيقه، صار بدنا ترجان؟...
ومن كت ما عم إبعت لعندك ورق ما ضلى ف عندي
دفاتر، صرت إكتب عالوا، عالوج، عالساحات، عا

غيم الفضا... خايف أنا ل مرايت تتكسىر وما عود
لقي صورتك عالب. خايف بعد مدىه تضجري، ولول

سأل عنىي حدا... تقول أسامي الناس ما بتتذكىري.
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كلما افتقنا

لبىستك حبىي دهب، تا يكون مش عادي
وجكرحتك لكن القصب من شهكر وزياده

يا ركموش متل الغضب جابو العتب من وين؟
ويا ريت حككيو معي بالنطق الادي

قلب الزين انكصلب عالشوق من يومين
وما لقيتك صوت معي تا إصرخ ونادي
عاللي ترككن وحيد، وف معي جرحين
والاطر اللي انكسر عا مفرق الوادي.

عمكري ما عاود إل، عكطيتو لكي عومرين
وبركضى بننينكك إل... وبكصوتكك الادي

لعندي شي مرىه ابعت مكتوب من حرفين
وليشك كت الكي، وسكطور منكعاده؟
بككسر حديد القفص تا طير بناحين
صوب اللي قالو البشر: حبىيتها عكباده 

ومن وقت شعري انككتب من كحلة العينين
كلما افتقنا الزمن بيصير برد وليل 
وبيصير لون الشاعر كلىها ركمادي. 
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عندي كلم كتير للحلوين

هيدا الوحي من همسك الغال
وبتسأل عصفور القال
قدىيش غنىالكك قصايد حبى
لىا انفتح شبىاكك العال...

ما تسألين وين عنوان؟
ما بين أوىل رمش والتان...

عاقل كنت، من قبل ما حبىيت
وهلىق صرت واحد مربان...

بتشارعي عا كلى خبيىه
وبتاقب متل التحنرىيىه

وفستان عندكك أطول من الوع...
كيف العصر بيكون حرىيىه؟

تا قول إنت غير ناس كتار
مرقو معي وما كمىلو الشوار

كون الغضب، كون شت كانون
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كون سفينة نوح بالعصار...

عندي كلم كتير للحلوين
هيدي السنه... ومن بعد عشر سنين

وما بين سطر سطر سرى كبير:
إنت وأنا وشفاف عرقانين.
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مين الرا البىيتها؟

عم يسألوا: مين النرا البىيتها؟
كيف التقينا وحدكنا، وحاكيتها؟

شو إسها؟ وقدىيش طول رموشها؟
وقدىيش من قلب حنين عطيكتكها؟

وبيسألون عن كلمي الكن حرير
ولين بكتب شكعكر بقلم العبير؟
ومعقول إنىي حبىك وقلب حزين

والعاصفه بتنام حدىي عالسرير؟...

وبيونشوشو اليران لىا بيسهنرو
وبيألفو حكايات وبيتصوىرو

وختيارة اللي عمرها قدى الزمان
بتقول: "بعرف"... والعيون بيكبنرو.

سرىي غميق كتير... أغمق من بور
وباف لىا بتمكرقي بين السطور

ل يسمنعوكي، ويقشعو الزاف القصير
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وبلوزة اللي بتشبه غنان الطيور.

والصكر يلىي بكغازكلو تت القمر
تا يصير يلوي متل ما بيلوي الشجر...

وجكرين متل الرمر بقلب القصور
ما ببى إنىو يلمكسو غيري بشنر...

كلما التقينا تصوىري إنىي غريب
ل تسلىمي عليىي... ول تككي عن قريب
ولو قلتك كلمة "مرحبا"، ل تاوب...

ولول وقعتك عالرض ل تيب الطبيب...

خبىيتكك من الناس... ومشكيت بضباب
وما خدت منىك غير بوسه عالساب
شفافكك عا حرف كتاب... حومر مكعلىمين
وكلما اشتقت لشفافكك، بكبووس الكتاب.
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يخبىرو اليران

صنابيع فكضىه، خايف يكطقوو...
من كمى يوم الباب ما دنقىو
إلى لكي ما اشتقت بالرىه
ل تكرحي بالرمش والغرىه

يتكوقىو. … وقلب لنو ضعيف

عطرك سرح عا شفىة الفنجان
ومتلك أنا يا زغيىره عطشان
تشرين برىا ضاع بالوديان...
وزرى الورد من نظرت هربان
غيري أنا مين بيسكتحقىو؟

ف ناس قالو: مطرحكك مهجور
متل الكأنك خلف سبع بور
وقالو: افتقنا من سنه وشهور
وما بيعرفو قدىيش عالعبور
عم نلتقي... وشفافنا ازرقىو.
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بلوم وعتب ل تعذبين كتير
عم قطىب جكناحي تا فيىي طكير
وعيونك اللي ما لن تفسير
ما زالن بالبى طفل زغير
يكحنىو عا طفل زغير... ويرقىو.

اعطين حديقة زهر من ككمىك
وضلىي امرقي عالبال تا ضمىك

ومعليش يعرف بيىك وإمىك
هالحر الشلن عا تىك

…بدكفع حيات كلىها حقىو
ويطقىو. … ويخبىرو اليران
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من سنكه ما لقيتك حال

عليىي مكسلىطه عكيون الكنحكيله
ويا ريت الحكنمه بتخكلي سنبيلي
كلم الوبى مش عـا وكراق، لكنك
ريتكك تسلنميلي … حكبكر عا شكفاف
صنــدى همكساتنا بككلى الماككن
متل همكس البلبل عالنميله
يا ريت بيىكن ضلىيت ساكن

تا بووسك كل ما مرقت عا باب
…وبكرمشي إجرنح الرقبه الطويله

حنرام تكقصىري الفستان مكيلكه
وإحكي لارت إنىك بيله
وإنىك متل ليلى العامكريىه

الكما فيها خالفتك شركع القبيله
ورنقم ما كنتك مرىه، ول ضنحيىه
بكروايات الغنرام الوستحيله

وما بركضى بالعلقه العاطفيىه
الكانتك بين ششون ودليلكه.
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تا إشكبنه ناس غيري عكملتك حكيلكه
تاري الناس عا خكيول الصكيله
وأنا ل خنيل عندي... وكل جنواري
خلقتك ختيار عا هنودنج رنحيلي...
اعكشقين لبكس التوب العكياري
وغضب إيىام ما كانت قليله

اعشقين هيك ضايع بالبنراري
ولنىي من سنكه ما لقيت حال
تلفكنيلي. … إذا بكحال التنقيكت
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من وقت ما سافرت

دقىيتك عا بواب اللي كانو مسكىرين
قدىيش عكتكقو، ومكتلهون عكتكقو السكنين
حكككيو معي تا عوود من هاك البلد

وإفروش حصيركه تت بورج الياسين...

بعكرف صنب ما بكيلكبس تكياب الكداد
بكيلكبوس هنوا تكشرين، ودكموع الننين
ناطر سا بيروت تا تفكى الداد
وتعانق الغيىاب هنىي وراجعين...

منرقو بكبال متل كننكز السندباد
شكفاف الصابيىه، والرمووش العاليين

وحارس ندهكن، وقال: شو عندنك وكلد
غير الكروح العا الطريق مكعلىمين؟

وبكخاف يا هالوقدكه تصفىي رنماد
ويكطير سطح البيت ننا وغافيين...

شفنا صوور ما عيىدونا بالعياد
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ننا وسوكوت الليل صرنا قكرايبين...

ورفى السنونو طايرين بكلى واد
حلو رسايل شوق من قلب الزين

من وقت ما سافرت عا شطوط البعاد
وتركت أهل اليى... ما بكشكبع غضب

وبكسابق الساعات هكنىي وواقفين.
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مراية حنين

اليىام عم بتغيىر وكلد الزغار
والريح عم ترسوم صونر داير مندار
كنا سوا نغرق بعطر الليلكي

ونقكطف زكرار، ويوقنعو كمشة زكرار
وتتلبىكي... وما نكعود نفهم بالكي

الصابيع متل الكهربا، وشفاف نار...

وإيىام شو كنت شقيىه... وتضكحكي...
وإركض وراكي بالسهل طول النهار...

آخر هديىة عيد نقىيتا لكي
خات دهب مشغول من أتقل عيار...

قصىة غرام انتهيت بلحظة بكي
عمىرتك مطرح ما انفلت شنعركك... نمزار...

ولين بدنا نشكتكي تا نشتكي؟
صار الريف دموع عا جكناح الكنار...
والب أسود متل خيل العركه...

ما فهمتك شو مكتوب عا وراق الغكبار 
الورده اللي فوق القنطنره عوودا تككي
ما عاد نسمة ليل تكرق عالقمار...
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تيىر زمان، وكيف بعكرف شو بكي؟
وخايف ل هيك نضلى شي مكيىة سنه  

إنت وأنا مراية حننين... وانتظار...
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