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 ذاهٌل عني

 

 ذاهٌل عني
 عْن َمطلِع الشمِس وميعاِد الذنوبِ 

 ذاهٌل عن َصفاِء الَخييبةِ 
 وَرصانِة الَمسافةِ 
 وَحريِر الذِ كرياِت 

 إن لم َتعُضدي روحي بُجروِحها
 .وَتسُكبي ماَءِك الُمستريَب على َوْحَشتي

 
 نى الَمَعانيذاهٌل عن َمعْ 

 وأنِت َترُشقيَن هواِجسي بالِخْذالن
 وَهشاَشتي بَزَوغان الَكلمات

 وأْعذارَي بالَخطيئة.



 
 كلُّنا ُكهوٌف َمخبوَءةٌ 

 تعجُز األبواُب عن َسْرِد َعتمتها 
  قلبي ال ُتقيَة َلديهِ 

 وال أشجاَر َتحميِه من الُنْور
 .وُعذري ال تكافُئه الُندوب

 
  كم مرًَّة جَرَحني للاُ 

 ..  وَسكتُّ

 فال َحْرَف عندي َيخِدُش الَنبيل
  كم نمُت على َخطِل اللِ سانِ 

  وَغدِر النسيانِ 
 ولم تغفْر لَي الُكروم

نواُت من أيَّاِمها  لم َتحَسْبني السَّ

 وال الفصوُل من ِحصِة األعياِد فيها.



 
 َنَفْتني اأَلْرُض َكما ُتنَفى الَخطايا

 وُب ولْم ُتشوِ ه َجبينَي الُعي
 بقيُت خارَج الُعزَلة 

  َمْطويًا 
 َمْكسورًا َصالحًا لَهزيمٍة   

 َطريًَّا ُمْغَبر ًا كما َتشاُء الصحراءُ 
 مريضًا بألِم الطينِ 

 َووجِع الجبالِ 
 ُمعافى من ُتراِب الِحقد 

 وُغبن التََّضاريس.

 
 أصيُر شيئًا ال َمالمَح له

 عبثًا ُيطارُد الَوهم
 َسببٍ َوْهمًا َمريضًا َبال 



 سبٍب ناقٍص من َكماِل الُطفوَلةِ 
 من َصوَلجاِن الرُّعونة.

 
 َأْنِبئيني أيُّتَها الِوَهاُد عْن َحالي في الَعراءِ 

ْحنَّتي فوَق َلعنِة الُجنودِ   وسَّ
 وَخوفي من ُدنوِ  الُفرسان

 أْخِبريني يا خائنَة اأَلْرضِ 
 أيُّ ريٍح َحملْت َنْعشي 

هب   يوَم ُسقوِط الشُّ
 الٍء َحَمى جثُّتي أيُّ بَ 

َغينة.  من َرَصاِص الضَّ

 

 عاقٌر هيَّ األرُض 

 ومتِ سٌخ ثوُب النَّوايا

 فكوني غراَب الب يِن  



مير   َيجلُس مرتاَح الضَّ

 بعَد َحريِق الغابة.

 

 الُخبر

 16/3/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  عند منعطف الحلم 

 
 
 

  لمِ الحُ  نعطفِ مُ  عندَ 
 النثرِ  هوةِ وشَ  فعيلةِ التَ  بينَ 

 دةصيْ جدُت ذراَعِك َسْندياَن القَ وَ 
 ةتابَ وأصابَعِك أقالَم الكِ 

  ديكِ يَ  ينِ من بَ  غةِ حروُف اللُّ 
  ةِ بابَ صَّ ال رِ انهُتسكَب في أ هي أنَ تَ شْ تَ 

 نينالحَ  أطراسِ في 
 اق.شَّ العُ  فاترِ ودَ 
 

  ى النارِ رمَ وعلى مَ 
  مرِ هَ نْ المُ  الحربِ  رصاصِ  تحتَ 

  الغادرةِ  هةِ الجِ  بينَ  قُ فر ِ أُ  لم أعدْ 
 العدوِ  ةِ هَ بْ جَ وَ 

  ني األرُض تْ خانَ 
 يتي من  ثَّ جُ  رقْت وسَ 



  ني الشمُس تْ خانَ 
 باحاتيمن َص  كِ جهَ وَ  بْت لَ وسَ 
  ني الغيومُ تْ خانَ 

 .وال األخيْر في الزَ  ْت وتالشَ 
 

 جِ سَ فْ نَ البَ  اكتمالِ  قبلَ 
  الشر ِ  مينِ صيدتي بكَ قَ  ارتطمْت 

 اللغةِ  وسادةِ  تحتَ 
  وِ هْ لََّة الزَ بيبتي عِ يا حَ  كِ عوا لَ َض وَ 

  مانِ والزهُو آفُة الكَ 
 حبين.المُ  وخريفُ 

 
 ةِ نايَ رمى الكِ على مَ و 

 ديعةالخَ  برِ في حِ  قُ رَ غْ روحي تَ  وجدتُ 
 طرًا سَ  ما كتبتً كلَّ 
 الطينيةُ  يولُ السُ  هُ تْ حَ مَ 

  رةً جَ شَ  تُ مْ سَ ما رَ وكلَّ 
 عة.بَ وْ ها الزَ تْ فَ َص قَ 

 
  أن القتيلَ  أعرفُ  كنْ لم أ

 القيامة عدِ وْ لمَ  سلوكٍ  سنِ حُ  إلى شهادةِ  يحتاجُ 
 األخير الوهمِ  جدارُ  حتى انهارَ 

 ضاءُ يْ البَ  وجَهَها األوراقُ  ْت مسَ وطَ 



 ًة ديئَ لًة رَ مْ عُ  صارْت 
 موع.الدُّ  لتجفيفِ  حُ لُ ْص ال تَ 
 

 عم ان 
20-9-2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 عليك   بت  ذ  ك  
 

 
  األقدارُ  عليكَ  كذبْت 
  نُ علمو المُ و  خونُ ؤر ِ المُ  كذبَ 

  ديكَ يَ  ك من بينِ رقوا بالدَ سَ وَ 
  ةُ لَ القابِ  كذبْت عليكَ 
 رة.بَ قْ المَ  نِ حْ في َص  يَّ ر  السُ  ورمْت حبَلكَ 

 
 ةقَ قيْ والشَّ  والخاالتُ  العمَّاتُ  عليكَ  كذبْت 
 الحليب  فمِ َت من وِضعْ 

  القديمِ  البلدةِ  في سوقِ 
  ساطِ للبِ  عن سعرٍ  تبحثُ  كَ أمُّ  راحْت 

  لتيهِ ا يدِ في  كَ تْ يَ سِ ونَ 
  الباهتَ  كَ القي غدَّ تُ 

 " نيدِ درسة "العَ في مَ 
 كانت مقرًاً لألتراك  حيثُ 

 سجنًا لالنجليز 
 مخفرًا للفرسان 

 بيدِ العَ  مكانًا لقهرِ 
  غدورمَ  دٍ قًا لغَ فُ وأُ 

 األول. درسي ِ المَ  كَ في يومِ    



   
 كذب الذي عليكَ  كذبَ 

 اليهود  وأسم اك باسم نبي ِ 
 .ضبالغَ  في بيتِ  اكَ وسوَّ 

 
 ها  تُ عَ وْ رَ  لآلالمِ 

 والُمرَّار رفيشِ والخُ  يصِ ر  القُ  رائحةُ  وللشتائمِ 
 األحالم  واري وسوءُ الحَ  تكَ بَّ رَ 

  الخرافاتِ  متاهةُ 
 الوالدين.رضا و 

  
  يومٍ  في كل ِ  بوا عليكَ كذَ 

 عيدٍ  وفي كل ِ 
 باألماني.  كَ وأوجعوا قلبَ 

 
 كذب عليكَ الذي  ذبَ كَ 

   الثورةِ  وكالءُ 
 الحريةِ  تجارُ 

 الي وَ الدَ  عليكَ  بْت ذَ كَ 
  الجدرانُ 
 والغدرانُ 

  يامُ األ ذلتكَ خ
 . دةقصيال وخانتكَ 



 
  يا مرحبًا بالهزيمةِ 

 الليالي  فهي زينةُ 
 النحيبِ  وكأُس 
 عدي بين الحاضرين قْ مَ  وجدتُ  هناكَ 

 هليبِ على َص  المخدوعُ  ني المسيحُ قُ كان يسبِ 
  " المفجوعُ و"الحسينُ 
 الخاسرة. منارتي للحكمةِ  ""عليٍ   وكان وجهُ 

 
 ضحكتُ 

 من صوتي الرعدُ  قهقهُت حتى غارَ 
  للصاعقة.سماءً  وأعطى البرقَ 

 
  كذبْت عليك الكلماتُ 

 معناها  خاتلْت  والحقيقةُ 
 ومعناك.

 
  نكبوتِ العَ  وفي بيتِ 

  هورِ الزُ  هِ جْ على وَ  كَ ضربوا اسمَ 
 الذبول.   أفضليةَ  ومنحوكَ 

 
ْق طوياًل قبل انبهارِ    عفرانِ بالزَ  كَحدِ 

 خوًا رَ  ليَس  الطينُ 



 من ماء لكنَّ قدميكَ 
 . من ماء قدماكَ 

 
 ناءِ العَ  في حانةِ  الفضيلةَ  عِ دَ 

 الصعاليك  سبيلَ  واسلكْ 
ْر بدينكَ   ديدالجَ  بشِ 

  وبال ضميرٍ 
  نواتٍ ى من سَ اغرْس ما تبقَّ 

 اآلخرين. قمحَ  واحصدْ 
 

  الفقدِ  طعمُ  للحريةِ 
 قاءِ النَّ  سريرُ  وللخسارةِ 

 ولي 
 والفجيعة. الحمُ ه المَ ما ال تقولُ 

 
   للسماءِ  يديكَ مدَّ 

  كَ ذكرياتِ  وللنهرِ 
 نى القديمةَ المُ  تلكَ  وبعْ 

 .واتِ ردَ في سوق الخُ 
 

 مالِ عنى الكَ قلياًل عن مَ  تراجعْ 
 مامة على القُ  فضيلةٌ  ليس للوردِ 

  وي الورودُ ذْ تَ 



 الزهور. تاريخَ  الزبالةُ  وتكتبُ 
 

 جِ النشي ملُ كتَ مُ  كَ أنَّ  بُ حسَ ما أَ 
 لحادًا إ كَ يأسُ  يزدادُ 

 نفوراً  كَ أيامُ  وتزدادُ 
  الكتابةِ  حاجزَ  تخطَّ 

لِ  أبي تمامٍ  ومنزلَ   اأَلوَّ
  تيمةِ الشَ  لَّ وثاقَ حُ 

 بة.ذْ ها العَ أنهارَ  ةِ للرداءَ  واطلقْ 
 

 قلياًل  تفيكَ كَ  ارفعْ 
  ةِ سَّ الخِ  على حائطِ  مالُ ل الجَ تهدَّ 

  ينبغي للشريدِ  وما كانَ 
 الطازجِ  الوهمِ  برغيفِ  مَ أن يحلُ 

  التمرد ِ  وال فائدةَ 
 .عيلِ افعلى التَ 

  ضيلةُ الفَ  عليكَ  كذبْت 
 معناها  تخريبَ  اني واصلْت عَ والمَ 

 ق صد ِ تُ ال  وأنتَ 
  مرةً  ةَ لنيتش دْ عُ 

 المجانين. طحاتِ بشَ  وثقْ 
 

  ستعرفُ 



 وماذا ستعرف؟ 
 األسى طينَ  ستدركُ 

 سر البعيدالنَ  سرَّ  ولن تدركَ 
  خيبةٍ  بعدَ  خيبةً  رُ بُ كْ ستَ 

 الذاكرة  سهولُ  وتجفُّ 
 رويدًا رويداً 

  النسيانُ  سيزهرُ 
 الخراب. تالتُ وتنمو فيه شَ 

 الطريقُ  ليكَ عَ  ْت بَ ذَ كَ 
  والحلمُ 

 ى ؤَ والرُ 
  رحِ الفَ  وتلويحةُ 

 لوداع.ل مْت صورةً سَ رَ 
  بليَّ الجَ  كَ ترَ عْ زَ  احملْ 

 ىاألسَ  رحلةَ  تابعْ 
  الرديئةِ  ويا للحكمةِ 

 السيرةِ  في كتابِ 
 . ديئةْ الرَ  يا للحكمةِ 

 عمان 
20-9-2016  

 
 



 ميلةج  تي الئ  سي   
 

 
 تي الجميلةئَ سي ِ 

 حلِ في الوَ  كِ وجهَ  غَ أن أمر ِ  يأتيني خاطرٌ 
  خامِ في السُ  كِ وأكاذيبَ 

 .سارةالخ قبرةِ في مَ  كِ أيامِ  وجلَّ 
 

 عينَ من المد ِ  قُ دَ ْص أَ  بوءاتُ ها النُ وحدَ 
 ها اعِ نَّ ن ُص م أجملُ  واآلالمُ 
 عاسالنُ  من يدِ  عوهُ زَ الذي انتَ  الطيبِ  وبيتُ 
 في  العاطِ  زادِ في المَ  باعوهً 

  الذكرياتِ  فَ لْ خَ  رُ عثَّ تَ تَ  من خيبةٍ  لَ مَ جْ أَ  وما كانَ 
 طيِف اللَّ  كِ وِ هْ من زَ  أنبلَ  وما كانَ 

  قيمِ السَ  كِ خائِ وسَ 
 راء فالَص  الفجيعةِ  إال يدُ 
 الروح فراغَ  قيقةِ للحَ  تكتبً 



 .الشعور ن رأفةِ م
 

 عة...جاسيئتي الف
 ك راتِ ثَ رْ لي ثَ احمِ 
 قلبي الطري   ي عن جلدِ وكف  

 تيةِ الزي   ثلِ للمُ  ديقةً حَ  قيمَ أن يُ  الغبارِ  واجبِ من  ليَس 
 الرحمة  في أرضِ  قمحاً  أن يزرعَ  درِ الغَ  شأنِ ليس من 

 هورِ الزُ  احتقارُ  من حقكِ  وليَس 
 اهةز نَّ ال ءاو صائد في خَ القَ  ربيعِ  ودفنُ 

 مير.الَض  تانِ هْ وبُ 
 
 كرالسُ  بَ َص قَ  شبهَ يُ  أنْ  الخردلُ  حُ مَ طْ يَ 

  دم نَ  بالها رأسَ  ترفعَ  أنْ  الجنايةُ  تطمحُ 
 من يد الطفولة  الطحالبُ  تربُ تقْ 

 .الرغبة جسدَ  العقاربُ  تقرُص 
 

 ما رآكه كلَّ ايقاعَ  يكسرُ  أرى الكمانَ 
 ليالً قَ  ن ابتعدتِ إ الصعداءَ  والكونشيرتو يتنفُس 

 برك  المُ  كِ ضورِ من حُ  يرتعبنَ وى آ ناتُ وب



 فتيه يزمُّ شَ  والفضاءُ 
 ك الباهتُ موكبُ ما أطلَّ كلَّ 
 .سوةجر القَ حَ من  نحوتُ ك المَ جهُ ووَ 

  
 ديمالقَ  سيَ أْ بيَ  خطائيأ بنيتُ 
 مياءتي العَ أوجر 

 جميلةي الوهامأسوأ أ وكنتِ 
 باح الَص  يجري بال رعشةِ  بينما النهرُ 

 الماء وجاعَ أ يحملُ  والبحرُ 
 كايةالنِ  في كأسِ  وجودِ ال قتامةَ  نتِ أ تسكبينَ 

 ري  جَ الحَ  بوجهكِ  وتغلقينَ  
 "كسارة البندق"االيقاع مع  السماء وتناغمَ  نافذةَ 

 "بحيرة البجع"و
... 

 تشايكوفسكييا أنَت  اصمْت 
... 

 الحزين النايِ  مضي عازفُ يَ 
 .دىه للصَّ تاركًا أشجانَ 



  
 اً بينجَ  سكنَ أن يَ  ى للعرقِ دَ نْ يَ 

 هاتَ مَ كْ حِ  كَ لُ مْ ن تَ أ وللطرقاتِ 
 تهاماسَ حَ  ن تمطَّ أ وللثاراتِ 

 وداءها السَ نيابِ أعن  شعَّ أن تُ  واتِ اوللعد
  جلخَ  صنُ غُ  لكِ  هتزُّ يوال 

 .شعورأو رجفٌة من 
 

 ناء  بالثَّ  سيئتي المتلبسةَ 
 صوفم التَّ في وهْ  دوري بنفسكِ 

 هد الزُ  و حكمةِ أ
 تائم بالشَ  ائبكَ حقوامألي 

 ماتة بالشَّ  الثمينَ  كِ ابَ وحس
 الجمال ذرةَ حمي بَ ليَ  الكون عنكِ  سيرحلُ 
 الوجه ذابلةَ  كِ بعدَ  دهشةُ ال وتغربُ 
  العاطفة. سدَ جَ   تعضُّ مسعورةً 

  
 قدِ ك بالحِ صارحي نفسَ 

  ل ِ بك بالغُ قلَ 



 بلِ ك بالنُ غيابَ 
 ...ضا ك بالر ِ وسخفَ 

 
 تب عَ ال من بابِ  ليَس 

  تباكيوال من باب ال
 جرى السيفمَ  ماتُ تجري الكل

 جاءى الهِ رَ جْ مَ  خالصةُ وال
  ةُ حَ إنها الفات ِ 
 .الباطل ةِ عل جث ِ  سرُ يقرأها النَ 

 
 عمان

10/10/2016 

 

 

 

 

 



 

 

 سأمضي إلى العدم

 

 َسأْمضي إلى العَدم 
 بُخطى َملك

 وأمضي إلى الَخالص 
 على درِب الَمسيح

 وإن كنُت ال أثُق بالنجوِم واألْدِعياء
..... 

 العدم...سأمضي إلى 
 فلسُت نادماً على شيء
 ولست طامعاً في شيء

 سراٌب كلُّ الذي مرَّ بي 
 من تالٍل وسهوٍل وبحاٍر 

 وأناٍس سيئين أكثَر من َعدٍو ُمتَربٍِص بالهزيمة.
 

 كلُّ األصدقاِء الذين صادْقتُهم أْصداء 
 كلُّ الذين أحبَْبتُهم أْسماء

ا أنا ......  أمَّ
 ...فعلى ُخطايَّ أسير

 
 
  وطَن ليال

 وال شارَع يَعرفُني
 ال شاعَر لي

 كلُّ الشعراِء الذين أحببتُهم لصوُص أوراٍق وكتب
 كلُّ النبالِء الذين تبعتُهم أْوغاد



 كلُّ الصعاليك الذين أحببُت أسماَءهم ُجبناء
 كلُّ الناِس أشباهُ أْشياء

 حتى النساء اللواتي أحببتُهن 
...... 

 على خطاي أسير
 

 لواتي أحببتهن ..حتى النساء ال
 

 ...ال لن أقول
 فأنا خالُص نفسي

 ونبيُّ ذاتي 
 لسُت اليَسوع

 لكن أبي ِعقاٌل طائٌِش 
 وأمّي بستاُن رجاء.

 
 

 وعلى ذكِر النُبوات أُفتي:
 بأني أنا الشريُر الذي أرسلَ 

 الُطغاةَ إلى ديار األنبياء
 فاألنبياُء الذين ساروا على َهْديي لْيسوا أْنبياء 

 اُء الذي جاؤوا بعدي واألنبي
 تَعثَّروا في الِحقِد 

ِل البَحر   َغِرقوا في أوَّ
 وظلَّلت وحدي أسيُر على الماء 

 هْم فكرةٌ هنديةٌ 
 وهللاُ حافُظها

ان الزماِن   وأنا رمُّ
 وَعتمة األشياء.

 
 

 كلُّ ما على األرِض اْفتراءٌ 
 "صخٌب وعنٌف" 

 وعواء 



 مسرٌح مفضوحٌ 
 هدوٌء يسبُق الحقولَ 

 ثرةٌ تُصغي لتَفاهِة المعنىوثر
 تقضُم تفَّاَح القَصائدِ 

 وشجَر الَهوامِش 
 في كتِب الظَّالم 
 وتفسيِر الضالل.

 
 واآلَن يا صاحبي وحَدَك تَرتَّقي شيئاً غامضاً 

 اآلَن قُّل لي: ما أنَت؟
.... 

 ال لن أقول
 فأنا سرُّ نفسي..

 وعلى ُخطاي أسير...
..... 

 على ُخطاي أسير.
 
 

 29/1/2016اسطنبول 

 

 

 

 



 

 حارُس الهواء
 إلى الصديق محمد العباس  

   
  األرضِ  ةِ رَّ سُ هنا في 

  الناي ليبِ في حَ 
 "*تاروت"ى في مش  روحي تتَّ  وجدتُ 

 اتِ الجدَّ  عاويذِ بقايا من تَ 
 "طيفالقَ "في 

 وعاج مانٍ من جُ  قالئدُ 
 لممن األ دموعٌ 

 الخليج على ساحلِ  تهطلُ 
 ريرةِ السَ  قيُّ نا نَ أو 

 من العبيد واحداً  أراني



 للهواء حارساً 
 ماح.الر ِ  ذلتهُ خَ  واميراً 

  16/3/2014 الُخبر

 

 

 

 

 

 

 



روةُ   األمل س 
 

 *عبلسن دُ إلى حَ 

 

 بيبِ الطَّ  رةِ من إبْ  األسطورةُ  عُ طلُ تَ 

 بحرِ الَثَبِج عن  الرملُ  نهاكَ يَ 

 موجِ ال طاعةَ  عبيدُ ال عليكَ  يفرُض 

 األلم عباءةَ  حيكُ تُ  وأنتَ 

 الصالخَ  ادةَ وسجَّ 

 ذليالً  ترى اإلسكندرَ 

 "*الفيحاني" بين يدي  

 ريممَ  بزِ على خُ  شاهدةً  **النسطوريين وكنيسةَ 

 العداوات يقتلُ  ***األخضرَ  سجدَ والمَ 

 في معناك يركُض  التاريخِ  وكيَس 



 آه يا حسن 

  روحُ بيننا الجُ  دْت كم باعَ 

 دوبنا النُ أرواحَ  رْت مَ وغَ 

 األمل. ةِ وَ رْ لسَ  تنا المياهُ وأعادَّ 

 16/3/2014الُخبر 
 .لى ساحل الخليج العربي في جزيرة تاروت داربن ع  قصر قديم يقع في قرية*قصر الفيحاني 

بقايا الكنيسة الوحيدة الموجودة علي أراضي السعودية وهى عبارة عن  يسة النسطورييننك**
قرارات  رفضتأنقاض كنيسة، يرجح البعض أن تكون تابعة للجماعة النسطورية القديمة، التي 

مة وجوهر لجوهر إلهي وهو الك  ن المسيحأم، وظلت تؤمن 431مجمع أفسيس الذي عقد سنة 
اتحاد بين الطبيعتين البشرية واإللهية في شخص يسوع المسيح، إنساني وهو يسوع أي ال يوجد 

د لم تل، فهي بل هناك مجرد صلة بين إنسان واأللوهة، وبالتالي ال يجوز إطالق اسم والدة اإلله
إلها بل إنسانًا فقط حلت عليه كلمة للا أثناء العماد وفارقته عند الصليب، فيكون هذا المذهب 

التقليدية القائلة بوجود أقنوم الكلمة المتجسد الواحد ذو الطبيعتين اإللهية  للمسيحية بذلك مخالفاً 
 1] والبشرية

  أحد مساجد جزيرة تاروت. المسجد األخضر***

 

 

 



 

 ديقين ن بيلينما ي ليق بص  ك
 

 

 ماوات السَّ  ذاذِ من رَ طًا هابَ 

  الروحِ  زخَ رْ بَ  أعبرُ 

 الكونِ  فَ شَ حَ  ال أالمُس 

 جوزالعَ  ِف صو ِ تَ المُ  ةِ مَ كْ شيئًا من حِ  بُض قْ ال أَ 

 ه،لماتِ كَ  فِ يْ الذي ُذبَح بسَ  ذاكَ 

ماواتِ ال أدْر وجَهك لي يا ربَّ   سَّ

  حيطَ المُ  كَ أدْر فراغَ 

 يديكَ  بينَ  األمرِ  وجهَ  قلِ ْب 

 عصيةِ المُ  ني فرصةَ حْ نَ امْ 

 رافات.بالخُ  نونيَ جُ  ربطْ ال تَ 

 



 آدم  ديَّ يَ  سكْ لم أمْ 

  قومِ الزَّ  رِ جَ شَ  تحتَ  نيهِ ابْ  صْب اغتَّ  ولمْ 

  ُقتلتُ  ما اسُتِشرُت حينَ 

 انخلقتُ  وال أُعلمُت حينَ 

 عندي! طقِ النُ  طٌق بشكلِ لي نُ  وال كانَ 

*** 

 تطيرُ  الطيورُ 

 هافِ تْ حَ لى إمضي تَ  الغيومُ 

 ها قالِ رتِ سعى إلى بُ تَ  الشمُس 

 واه على هَ  سيرُ يَ  كلُّ ما في الكونِ 

 ى رَ خْ أُ  أقدامٍ  آثارَ  تبعَ ن أني أال أنا تريدُ إ

 ذاتي عنْ  أبتعدَ 

 باتي غَ رَ  أكرهَ 

 دائيأعْ على  قَ فِ شْ وأُ 

 ، جاِمعةال ليمانسُ  مِ كَ على حِ  معِ بالشَّ  أختمَ 



 لي  ْت اًل ليسو حق رَ بُ أعْ 

 هُ أرَّ  لم وطريقاً 

دَ   اهَ ل  قُ تَ  لمْ  كلماتٍ  أردِ 

 ميري بالفزع،على َض  مَ كُ حْ وأَ 

 اأُلْوُلْمِب يا إله 

  ال أظنَُّك َمقيتًا إلى َدَرجِة الَمْسَخرة

 .ال أْستَّسيُغ َوْصَفَك بما ال ُتحب  و 

 

 سٍ رَ حَ  بدونِ  ني أراكَ عْ دَ 

  لةٍ تَ بال قَ  كَ ماءَ أسْ  أكتبُ 

 ماتلِ بال كَ  غي إليكَ ْص أُ 

 روط بال شُ لي غي ْص تُ 

 دانات عَ مْ شَ  أو لبانٍ نارًا بال ُص  كَ لُ مِ أحْ 

 سدي سكينًا في جَ  كَ سُ غرُ أَ 

 كَ ني بابًا من أبوابِ حُ نَ مْ تَ 



 كَ سطرًا من كتابِ 

 كَ تِ مَ تْ من عَ  نوراً 

 .كَ اطيرِ سَ جانًا من أَ لَ وْ وَص 

 

 نيْ بيلَ نَ  ديقينِ بَص  ليقُ ا يَ لنكن واِضَحْين بمَ 

 رِ جَ الشَّ  صانَ أغْ  عُ زِ عْ زَ يحًا تُ ر  أكونُ وَدْعني  كَ فسَ نَ  ن  كُ 

 ضِ من األرْ  ةَ رداءال عُ لَ خْ ًة تَ عَ بَ وْ زَ 

 ورعاياكَ  كَ تِ هَ آلِ  بيرَ كَ  كنْ 

  الً وَ دْ جَ  ني أكونُ عْ ودَ 

  كَ قيَض نَ  فلستُ  شئتَ  إنْ دائمًا  كنْ 

 من في الزَّ  لي زمنٌ  ليَس 

 م.دَ في العَ  أو حياةٌ 

 

 رهو سي عن الظُ واجِ هَ  د ِ بالغَت في ص   كَ أرى أن  

 فرار ْص وَبَيادري عن اإل



 لي بمعرفتكَ  دينٌ ك مَ ى أنَّ رَ أَ 

 اففَّ الشَ  كَ لورِ على بَ  ق ِ حَ  وأنا صاحبُ 

 ي السر   كَ ثورَ نْ مَ  ترقُ خْ تَ  عينٍ  صاحبُ 

 الفكرة ماء في عينِ بَع السَّ ْص ُأحطُّ إ

 دمالنَّ  راكبِ ني في مَ حطُّ تَ 

 ديمالقَ  لألطلسِ  مني العودةَ  لبُ طْ تَ 

 ي َأبيا  لَ بدَّ الجغرافيا تَ  علمُ 

 فراغالفي  قةِ حل ِ المُ  كباتِ رْ للمَ  حطةً م ُض صارت األرْ 

  غيتس قرصًا ليِ نا لبيل

 في يد هوالكو. قبضَة طينٍ 

 
 شبقتني؟( ام)إيلي إيلي ال

 نيتَ عْ دَ خَ  مَ إلهي إلهي لِ 

 يا َأبتي  تيبَ أَ 

 ني تَ كْ رَ تَ لماذا  ،لم



....... 

 هذه؟وان ي والهَ رج ِ التَّ  ةُ ما ديانَ و 

 إيلي يا  إيلي

 ةِ لَّ سَ المَ  بِ قْ خلني من ثَ دْ ال تُ 

 رَ سَ يْ األَ  كَ دَّ خَ  ْر دِ لي أَ  لْ قُ ال تَ 

 انيَ سْ الن ِ  ماتِ دَ خَ  مْ أو قد ِ           

  رِ األمْ  لياءَ وْ أَ  عْ طِ أَ  :ليل قُ ال تَ 

  ةٌ واعَ طْ مِ  لي شفاهٌ  فليسْت 

 وني عُ بِ فاتَّ  قَّ الحَ  بُ جِ حْ يَ  كثيفٌ  غبارٌ  :لقُ وال تَ 

 م كُ الُص م وأنا خَ كُ بانَ لْ لوا ُص احم ِ 

 َصلُّوا َتِصُلوا

 كَ اتِ نَّ في جَ  عٌ مَ لي طَ  ليَس 

 .روحجْ مَ ال جِ نْ فِ اإلسْ  راثِ لتُ  نينٌ و حَ أ

 

  كَ عُ مَ ما أسْ ني كَ عْ مَ اسْ 



  حب  تُ ما ني كَ نادِ 

 بُ غَ رْ كما أَ  ناديكَ أَ و 

 ي رَ ثَّ في أَ  ْم ريَحكَ ك ِ حَ 

 س ليْ ني إبْ بُ جِ عْ يُ  ال و اً عاق لستُ 

 نديْ عْ التَ  لُ بَ قْ ال يَ  ليقْ عَ  لكنَّ 

  ةَ مَ تْ والعَ  النورَ ني حْ نَ امْ 

  لَ لَ زَّ الحكمَة وال

 ياطين الشَ  ةَ مَ زْ حُ 

 نراكيْ شكَّ البَ 

 الطين  ةَ نينَّ أْ مَ طَ 

 انَ مَ يماَن واألَ حني اإلنَّ امْ 

 الكفَر والعصيان

  قولِ ة العُ تمَ عَ  رَ ألكسِ 

 نوب.بال ذُ  ديكَ يَ  نَ ثو بيْ وأجْ 
 م2004عمان 



 

 بطةٌ غ   
 

 قِ ائِ ر ي للحَ ؤد  التي تُ  قَ رَ الطُ  لكُ سْ سأ

 رير هَ مْ الزَّ  بَ َض غَ  ثيرُ رأسي بما يُ  لُ عِ أشْ 

 تينِ مَ النائِ  كِ ديمن يَ  بابَ ني الضَّ دْ ويُ 

 عيداً بَ  رويَ التَّ  أزيحُ 

 هوِ اللَّ  ةِ من صالَ  رَ ذَ والحَ 

 .ةنَ يْ غضَّ ال ذاذِ الشي من رَ تَ المُ  خارِ للبُ  داءَ والعَ 

 

 كانالمَ  رِ دْ من غَ  ةٍ هولَ جْ مَ  ةٍ صَّ حِ  إلى ةُ مَ يْ بي الغَ  رُ عبُ تَ 

 ها حقولَ  أرتدْ  لمْ  زالةٍ بغَ  ذرُ نْ تُ  ةٌ بطَ بي غِ  حيطُ تُ 

 .ويلِ أْ راري التَ ها في بَ ضورَ حُ  لم أطاردْ 

 



 تيندَ الراشِ  ديَّ يَ  بينَ  رُ َض تَ حْ تُ  سيرةٌ  لديَّ 

 نون الجُ  ها في واحةِ مَ براعِ  وتطلقُ 

 لٍ زاجِ  مامٍ بال حَ  هُ وحدَ  سافرُ يُ  بريدٌ  للجنونِ 

  ياءعِ وأدْ  سلٍ رُ وبال 

 هاعِ دَ خْ مَ  إلى كايةُ وي الحِ أْ تَ 

  مرةً  األرُض  كي تنامُ 

 كِ ديبين يَ 

  زيلٍ هَ  ديلٍ هَ من  الً دَ بَ  ابعُ َص األَ  وتغردُ 

 .جودالوُ  صيرِ على مَ  ينوحُ 

 

 

 

 
 



 
 ...ا ز  و  دُ ي  م  

 اء ومي  ها المُ تُ أي   حيم  إلى الج  
 

 حلتِ أو رَ  قيتِ بَ  ان إنْ يَّ سِ 

 لمامِ بالدَّ  روحيَ  ألتِ فقد مَ 

 .الءيَ بالخُ  ورأسيَ 

 
 روحي كِ لمتُ سَ  منذُ 

  اليتيمةِ  رفةِ الشُ  غالقِ إ  في اجتهدتِ 

 لي المتبقيةِ  ريةِ الحُ  نافذةِ  حطيمِ تَ             

 ةِ الطيبَ  شاعرِ مَ  كتمانِ             

 مينِ دَ القَ  مشي حافيةَ التي تَ  تلكَ                           

  غٍ فارِ  وٍ هْ عااًل من زَ ا نِ هَ يتِ سْ بَ لْ وقد أَ                           

 .أرعنَ  نينٍ وطَ                           



 
 ىوتَ المَ  ةِ مَ كْ يا لحِ 

 ةصيدَ والقَ  المِ حْ األَ  ةِ وَّ بُ ويا لنُ 

  ر ِ الشَ  لِ دائِ جَ ني إلى تْ هَ نبَّ  اهكلُّ 

 كِ تِ وْ ي َص ف دِ قْ الحِ  حيحِ فَ و 

 ريبةِ الغَ  كِ تِ نَ حْ سَ إلى وا هم أشارُ كلُّ 

 كِ هوِ في زَ  عاليتَّ ال وِ ر سَ و 

 رقاتِ في الطُّ  جارِ شْ األَ  ةِ م بزراعَ هُ تُ لْ اتَّ وخَ 

 ذِ وافِ في النَّ  واألزهارِ 

 رةساحِ وسيقى مُ إلى  ةِ سَ رَ طْ الغَ  لِ حويْ وتَ 

 نَّاء.غَ  ديقةٍ إلى حَ  ودِ حوالجُ 

 
 عينةوزا اللَّ دُ ميْ  آهِ 

 قٌ به عاشِ كتُ يَ  ما لمْ  كِ في كتبتُ 

 ه روائٌي َثْرثاروما لم يسردْ 

 بل بالقُ  ديكِ يَ  ألتَ مَ 



 رودِ بالوُ  كِ شعرَ 

 ةِ ري  بالحُ  كِ وجسدَ 

 دايا اله   وكِ على شَ  أنامُ  كنتُ 

  المِ الكَّ  ريرَ وأرى حَ 

 نشِ الخَ  كِ تِ وْ َص  ةِ حَّ في بَ 

 ك.مِ زُّ من فَ نت مِ السُ  راتُ طَ قَ بينما 
 

 كِ واياتِ غِ  تُ عْ ط  أَ 

 كِ فارِ سْ أَ  طوحِ ياري لشُ خَ  تُ مْ لَ وأسْ 

 يالِ الخَ  جاتِ رَ دَ  في كل ِ و 

 عدناها معاً التي َص 

 ن يْ سَ نْ دائمًا تَ  كنتِ 

  وحِ الرُ  هيلِ َص 

 ثيرَ األَ  كِ ومكانَ 

  طينَ هبُ وتَ 

   ربانِ الغِ  ةِ ظيفَ إلى وَ 



 .رحفَ وابي الرَ  وقَ فَ 

 

 هاتُ كمَ حِ  ريقِ لطَّ ل

 سيةٌ لُ ندَ أَ  ولي قيثارةٌ 

 هتُ روعَ  متِ للَص 

 تينصمُ تَ  وما كنتِ 

 نينواألَ  نينِ ن الحَ بي كِ عندَ  ال فرقَ 

 هوِ السَّ  مامِ حَ  هامُ التِ  كِ همُّ يَ  ما كانَ  كلُّ 

  هوةِ الشَّ  التِ َض فَ  رادُ وازد ِ 

 أة.دَ الحَ  رانِ يَ طَ  قبلَ  الرغبةِ  واعتقالُ 

19/8/2016 

 عمان

 
 
 



 
 

 اع  د  ال و  
 

  ةً دَ واحِ  ةً ساحَ كَت لي مَ رْ لو تَ 
 عيدالبَ  كَ رِ بْ على قَ  ةً امَ خَ لَك رَ  رَ فُ حْ ألَ 
  ضبيَ األَ  نِ زْ الحُ  قوَس طُ فيها  ُس مارِ أُ  احةً سَ مَ 
 اءِ كَ البُ  رَ هْ طي مُ تَ مْ أَ 

 .انِ يَ سْ النِ  بَ وْ َص  ةِ فولَ طُ ال ةَ ثَ جُ  رُ جَ رْ جَ وأُ 
 
 ةً مرَّ  كَ دِ بيَ  تَ حْ لوَّ  كَ أنَّ  لوْ 

  ةً ك مرَّ لذكرياتِ  تَ عْ واَض أو تَ 
 ةمرَّ  الطفلِ  ورَ دَ  تَ ْص مَ قَ أو تَ 
 ةِ هافَ ن الرَّ مًا عَ تور ِ مُ  قيتَ ك بَ لكنَّ 

 مين لى الياسَ عَ  راً ب ِ كَ تَّ مُ 
 اراهَ من ثَ  ُض األرْ  تِ ى جفَّ حت  
 يةالش ِ تَ ها المُ يومِ من غُ  اءُ مَ حت الس ِ وامَّ 

  عاً سَ تَّ دى مُ للنَّ  ركَ تْ تَ  نْ أَ  َت دونَ هبْ ذَ فَ 
 ...تاً يْ بَ  رةِ سْ وللحَ 
 .ريراً سَ  رياتِ كْ وللذَ 



 
  داعَ فال وَ 
 زيةعْ وال تَ 

  لبَ الجَ  بَ لْ قَ  زنُ الحُ  رَ َص ى لو عَ حت  
  يةُ اقِ السَ  نزَّ تَ  فلنْ 
  ةً رَ عابِ  ةً صورَ  يونُ العُ  مَ رسُ تَ  نْ ولَ 

 يةَ ها الواهِ طوطَ خُ  ةِ يبَ للخَ  تركْت 
 .ضورى الحُ عنَ مَ  راقِ وللفِ 

2015-8-10 
 عمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 يل   ُت ظ  ك  ر  وت  
 

 
ارَ َص هذا الحِ  مَ دِ أهْ  لي أنْ  ما كانَ   

رائيوَ  نيَ جْ سَ  يتُ نَ بَ  دْ فقَ   
هياجِ سِ  تَ حْ ي تَ ل ِ ظِ  ركتُ وتَ   

ديهِ جاتي بين يَ نَ  بالَ حِ  تُ يْ وأرخَ    
ورة.الُص  ازَ جَ مَ  رينَ ابِ للعَ  تُ حْ رَ وشَ   
 

 وما كاَن لي أْن أُعكَّر َصْفَو الَبْحر
 َوْحدي

 وأْن َأمدَّ َجَسدي 
ْرقاء  في مَياه الُصحبة الزَّ

 تلَك التي َتليُق بِكنَايٍة ُحرَّة 
 وِرية.ال ِبَشقيٍ  طالٍع من فاِجَعة التَّ 

 



كرانالنُ  ئِ واطِ راعي في شَ شِ  أنشرَ  لي أنْ  وما كانَ    
لي ليسْت  في مياهٍ  غيرٍ َص  صرٍ قيْ  ى مثلَ مطَّ تَ وأَ   

العاصفة حسناتِ  دَ وأعد ِ   
تيماليَ  يَ فؤادِ  عُ لِ قتَ تَ  وهيَ   

ذالن.ى الخِ م  بحُ  شبوهةَ المَ  يتيَ عافِ  قُ سحَ وتَ   
 

الوقتِ  فلةِ أ بغَ نَ هْ أَ  ى لي أنْ سنَّ تَ   
تيقَ نَ مشْ  عِ على ذرا   

تيثَّ في جُ  الروحِ  خاويَ  وأنامَ   
نيفَ على كَ  رَ ثُ وأعْ    

ريري في سَ   
دي  يَ  دوشِ من خُ  رحِ لى الفَ عَ  وال أشفقُ   

... 
ٌس رَ لي حَ  وما كانَ   

ةري  سي الطَّ فْ نَ  وَّانَ خَ  ي كنتُ ولكن    
ةجَ تي الطازَ يبَ وجاسوَس خَ   

ةٌ ريَض ياهي مَ وشِ  راءُ ْض خَ  قوليَ حُ   
  ضاءُ يْ لبي بَ قَ  مياهُ 
.وي  دَ لبي بَ قَ  لكنَّ   



 
ريقِ اإلغْ  طالُ بْ قُّ أَ لي حَ  وما كانَ    

وامشالهَ  ناءُ وال هَ   
ماميي أَ نْ جْ سَ  نيتُ بَ  فقدْ    

دوي مي عَ حْ ي يَ ظل ِ  كتُ رْ وتَ   
يتي بيدَ ريَّ حُ  روبَ دُ  تُ عوأض  

ةديمَ تي القَ ايَ نَ كِ  ةِ هشَ الدَ  من كتابِ  تُ ذفْ وحَ   
ة.دَ ي الشارِ تَ زلَ وعُ   

 
17\8\2015 

 عمان
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 الليظ  
 
 بري*عِ  ةُ ومَ اللي كَ ظِ 
 ديمقَ  رٍ دَ يْ من بَ  ةٌ شَ وقَ 
 هولُ ذْ ى المَ تها الفَ أيُّ 

 اضيمَ لل عودَ ال 
 ول.هُ جْ للمَ  ابَ هَ وال ذَ 

 
ي ِ الحَ  مارَ يا زَ  اسمعْ   

قيمٌ هذا عَ  كَ نُ لحْ   
مول.الخُ  حبُ ورأسي ال يُ   

 
 

 *عيدان العنب الناشفة.

 
 
 



 

ءي  ًا على ش  ف  خائ   لستُ    

عيفاً ًا وَض شَّ هَ  كنتُ    
نًا ي ِ ًا ولَ ريِ طَ  تُ كنْ   
تُ نيْ حَ وانْ   

هيجْ وَ  ضِ رْ األَ  هُ جْ وَ  ى صارَ حت     
دةً عيْ بَ  ياتُ منِ األُ  ْت ارَ وَص    

نيازلْ غَ تَ  دْ عُ تَ  لمْ  والديارُ   
نيتوْ في أَ  كُ ضحَ تَ  النارُ  ال وال تلكَ   

وأفقتُ ...  
يءعلى شَ  خائفاً  لم أعدْ   

ليست من عنب  يرومكُ     
.يانذَ الهَ  ةِ وَ غْ في رَ  شْت الواألغاني تَ   

 
يءشَ  فًا منْ ائِ خَ  دْ لم أعَ   

ابيلى بَ عَ  ْت فَ جَ رَ  حتى السنواتُ   
تيمَ كْ عن حِ  ْت وتخلَّ   



راً حُ  صرتُ    
ة.عَ ي شاسِ توَ طْ وخَ   

21/8/2015 
 عمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 *امل(ح  الم   لُ م  ج  )
 
 بالٍ وجِ  نواتٍ سَ  الُ مَّ حَ 

  انَ سيوالنِ  َض األرْ  ذكرياٍت توجعُ 
 هاتِ نَ عْ لَ  منْ  ايةِ وَ لى الر ِ عَ  قُ شفِ ال تُ  تواريخَ 

 ربانَ الغِ  دُ رُ طْ وال تَ 
 ى وتَ مَ  رُ وَ ُص 

 ةعَ الفاجِ  طُ هبِ يَ  وشعبٌ 
  هِ ينيْ ن عَ عَ  بابَ الذُ  ْدَفعُ ال يَ 
 .ةامَ يَ القِ  لُ عِ شْ وال يُ 

 
 راتٍ سَ وحَ  آالمٍ  الُ مَّ حَ 

 هادو ِ لى عَ عَ  قُ فِ شْ تُ  وبالدٍ 
 .نىعْ المَ  نِ عَ  وامَ الهَ  زيحُ وال تُ 
23/8/2015 

 عمان
 
 .ن الفلسطيني سليمان منصورلوحة الفنا *



 
 

 ونيمُ ز  ه   ن  م  ئًا ل  ني  ه  
 
 مونيزَ ن هَ مَ نيئًا لِ هَ 
 وحي هوا رُ شوَّ  نلم نيئاً هَ 

 صيدتيحتي وقَ بوا لوْ وخرَّ 
 نونيموا جُ وحطَّ 

 ميلُ روا حُ اجي وغادَ رَ أطفأوا سِ  لمنْ  نيئاً هَ 
 ونيلُّ خَ وَ 

 نونيعَ طَ  نْ مَ لِ  نيئاً وهَ 
 تيرَ ذاكِ  قَ هم فوْ دوبَ كوا نُ رَ وتَ 

 اللي حوا ظِ وصالَ 
 ني.وْ نُ وظُ 
 
 روني سَ كَ  نْ مَ ًا لِ نيئَ هَ 

 ونيتُ يْ زَ  شيدَ المي ونَ أحْ  تَ يْ بوا بَ وخرَّ 
  مَ الَّ الَم والظُ قوا الظَ وصادَّ 

 نيوْ دُ  لمَ وصالحوا الظُ 



 و...
 رابي تُ رقوا سَ  نْ لمَ  نيئاً هَ 

 سوا طينيودنَّ 
  صارٍ وحِ  لوا بالدي إلى جدارٍ وحوَّ 

 وصادروا طفولتي 
 دي وغَ 
 يوني.عُ  رَ ونوْ 

 
 
 ثوا بي بَ عَ  نْ مَ  لكل ِ  نيئاً هَ 

 عوني...جَ وأوْ 
24/8/2015 

 عمان
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ربيغ  تى الم  الف  
 

 *إلى ياسين عدنان
 

  ربيَّ غْ تى المَ الفَ  قيتُ التَّ  كنتُ 
 جانرَ هْ المِ  ةِ احَ بفي 
  يمن   فلسطينيًا أكثرَ  كانَ 

  وكان
  لِ باألمَ  لوءاً مْ م  

 رانفَ عْ بالزَّ  قاً دافِ 
 على الذاكرة اً ريَص كان حَ 

 انمَ الكَ  تِ وْ لوا وَص حَ بين من رَ  جِ زْ شديَد المَ 
 وِ طْ الخَ  ثيرَ كَ  رياً تَ تَ  كانَ 
  راً حُ  ه كانَ لكنَّ 
  يانسْ في النِ  طالعٍ  بٍ هَ من لَ  رَ أكثْ 

  نيْ يَّ بِ رَ عَ  أٍم وأبٍ  كان ابنَ 
  ينغيَّ أمازيْ 

 .سانوالل ِ  رقِ في العِ  ةِ ُصْحبَ بين ال ال فرقَ 
 



 تنَ ج ِ بًة عُ طيْ  كانَ 
 أٍم طاهرةٍ  دي  يَّ بِ 
  *ينقَ قيْ ها للشَّ ت روحَ حَ نَ مَ 
 ريقلطَّ ا عوةَ ما دَ جت لهُ رَّ سْ وأَ 

 ،الرفيق وحبَّ 
 وافرٌ  سافرِ المُ  زادُ 

  سافاتِ فهنيئًا للمَّ 
  يحِ وهنيئًا للر ِ 

 كان.مَ  في كل ِ 
 
 

2015-8-23 
 عمان

عدنان. ياسين وطهالشقيقان *  
 
 
 
 
 



 
 

زيناً ح   تُ س  ل    
 
ي ر ِ لبي طَ قَ  لكنَّ  زيناً حَ  تُ سْ لَ   

ي  دَّ وما بيَ  اعراً مي شَ ني أُ تْ رَ يَّ َص   
تُ ئْ جِ  قاءِ أنقى من النَّ   

تُ نْ كُ  ومن البياضِ   
دي  هي ويَ جْ ْت وَ مَ سَ دى رَ ومن النَّ   

ةِ ريرَ قاء السَّ من نَ  قُ طيْ تني ما ال أُ لَ مَّ وحَ   
تييَّ ر في قَ  شبِ العُ  ةِ حَ ومن رائِ    

يندَ ضا الوالِ ومن رِ   
بيعلى النَّ  الةِ والصَّ   

سطينفلَ  ومن حب ِ    
موعوالدُ  ةَ اشَ شَ ني الهَ تْ ثَّ رَ وْ أَ   

جةنْ ى طَ غداد حتَّ بَ  ومن حب ِ    
لوعالضُّ  قَ فْ تني خَ ثَّ رَ أوْ   

لي  لى عَ رضي عَ سين والتَّ الحُ  وحب ِ   
  ماً تيْ ت يَ لسْ 



.صي  زني قَ حُ  لكنَّ   
  ةً عَ طْ قِ  ةً طعَ قِ  ْت وبالدي صارَ 

تي  فَ نين إلى شَ في الحَّ  ذوبُ تَ   
زيناً حَ  تُ يا بالدي لسْ   

.لي  عَ ...إال   
 

25/8/2015 
 عمان

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  كأن  ي آدُم الجديد
 هارضي إلى النَّ مْ أَ 

 يل اللَّ  جومِ بنُ 

 يل ضي إلى اللَّ مْ أَ 

 يننَّ يْ ُمغَمضَ  العَ 

 ديدالجَّ  مُ ي آدَ أن  كَ 

 ضاألرْ  آالمَ  ُس سَّ حَ تَ يَ 

 طانيْ الشَ  ةَ مَ زيْ هَ  ةِ اللَ ثي للسُّ رْ يَ 

 .رابالخَ  ارَ تَص وانْ 

 

 دمأمضي إلى النَّ 

 كلِ طى مَ بخُ 



 حيمأمضي إلى الجَّ 

 نسَ وْ السَ  ةِ قَ فْ برِ 

 ٌض ريْ مَ  الٌ يَ خَ  زادي الوحيدُ 

 ابيَّ للغُ  عُ فَ شْ يَ 

 طلالبَ  دورَ  ُص مَ قَ تَ يَ 

 نةدوزا للجَّ ميْ  لُ رسِ يُ 

 تى.وْ المَ  ةِ انَ إلى حَ  وجلجامَش 

25/9/2015 

 نعما

 

 

 

 

 



 

 

 

 في النداء  األخير للميناء
 

 رحْ ِة األخيرِة للبَ لويحَ في التَّ 

 تينارَّ لى قَ عَ  يةِ افِ الغَ  ةِ دينَ المَ  في تلكَ 

 يابالغِ  ةِ فَ ِص رْ لى أَ اتي عَ وَ طُ نسيُت خُ 

 جودالوُ  وةَ شْ غُر نَ رْ غَ تركُت روحي تُ 

 .دىالنَّ  ةِ نَ عْ في بطَّ تَّ حْ ...وتَ 

 

  خيرِ األَ  داعِ في الوَ 

اءللمَ  ةِ ويلَ الطَّ  ةِ هيدَ نْ في التَّ   شَّ



  ر ِ مَ المَّ  ةَ هايَ في نِ خْ تُ  ةُ ابَ الغَ  ْت كانَ 

 وى النَّ  ينِ عَ بِ  دَ حيْ الوَ  قُ مُ رْ تَ 

  اتِ لمَ وتريُق الكَ 

 ىدَ الصَّ  دِ سَ على جَ 

 عيدُ يا بَ 

 بانرْ والغِ  سِ وارِ النَّ  تَ يا صوْ 

 ريضبٍل مَ قَ تَّ سْ مُ  اللَ طْ يا أَ 

 ةِ لَ سافِ  ياةٍ وحَ 

  تِ مْ الصَّ  ديرِ بهَ  قْ رفَّ تَ 

 ايالنَّ  نينِ وأَ 

 راغ.الفَ  بِ َص على قَ 

 

 نيْ ماسَ اليَ  ةِ نازَ لجَ  رِ خيْ األَ  في اليومِ 

 رِ مْ العُ  رِ دَ حَ نْ مُ  دَ نْ لياًل عِ قَ  تُ يْ شَّ مَ تَ 



 سِ مْ الشَّ  ةَ اقَ يَ  زُ كَ لْ تَ  ماءَ السَّ  تُ أيْ رَ 

 ،برِ الصَّ  لى بابِ لوبًا عَ ْص مَ  والنهارَ 

  داعَ والوَّ 

 موع.رًا بالدُّ ديْ جَ  لم يكنْ 

17/9/2015 

 عمان

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ةي  ن  م  أُ 

 ها بيَن لَ هَ ذْ تَ سَ 

  ابَ قي البَ رُ طْ ال تَ 

  تِ ئْ ما شِ فَ ي كيْ لَ سلَّ تَ 

  تِ بْ غِ لو رَ  ةً سَ لْ لي خِ خُ دْ ا

 طِ سيْ البَ  دِ عَ قْ لى المَ عَ  ناكَ سي هُ لِ جْ ا

 هاسِ أْ رَ  قَ في فوْ و ِ أو طَ 

 ها رَ عْ دي شَ س ِ مَ 

 عينيرَ ا وازْ هِ مَ لْ قي حُ رِ اسْ 

 الِ بَ في ال

 ةمَ ديْ تي القَ ادَ عَ كًا كَ احِ َض 

  تِ ئْ ًا لو شِ بَ اتِ عَ مُ 

 تاب لى العِ ما أحَ فَ 



 ةِ بَ يْ نى الخَ عْ ها مَ ري لَ س ِ فَ 

 النِ ذْ م الخِ عْ طَ 

 .ري دْ في َص  ُض كُ رْ التي تَ  النِ زْ الغِ  ةِ ورَ ها بُص فيْ ر ِ عَ وال تُ 

 

  تِ ئْ ها لو شِ دَ نامي عنْ 

  تِ لْ خَ دَ  من حيثُ لي لَّ سَ تَ 

 كانِ لى المَ ي عَ ر ِ مُ ا و قط ِصليهَ فَ 

 ةَص الناقِ  َش وامِ ري الهَ خبِ تُ  أنْ  ودي دونَ وعُ 

 ني الغائبُ طَ وَ  فهيَ 

 .مةي القادِ زلتَ وعُ 

 

7/9/2015 

 عمان

 



اب ةً  ل ب  غ  ت كر  للث ع   اب 
 

 

 نًا عًا لي ِ ي ِ ط   شعرُ كان يأتيني ال نإ لُ ماذا أفعَ 

 الصورةُ  لديَّ  افعُ دَّ وتَ 

 عنىالمَ  صطيادَ جيد اال ت وأنتَ 

 ماتُ لِ الكَ  منكَ  وتفرُّ 

  بليدٍ بٍر خْ كمُ  وتكتبُ 

 َقصيدةراري الفي بَ  مع الغزالنِ  هل أهربُ 

 لكَ  لويحِ في بالتَ تَ وأكْ 

 جةك الساذَ اتِ هَ رَّ لتُ  والتصفيقِ 

  ةَ عَ بيْ الطَ  حُ وأسامِ 

 دة واحِ  غةٍ تنا في لُ عْ مَ التي جَ 

  ناياتِ الوة الكِ في حَ  وأفرطُ 



 شيش ة الحَ صافَ فْ وَص 

 ة الكتابةذ  ناسى لوأتَ 

  ديدةً جَ  ةً رَص ك فُ حَ نَ ألمْ 

 .فسيحاً  الءً وخَ 

 

 ارةعَ تِ حور اإلسْ ف من بُ غرُ تَ  ودي أنْ كان بُ 

 لوبًا أو طريقةً أسْ  عَ أو تصنَ 

 دائيالبِ  التقليدِ  فَ يْ خفي فيها زَ تُ 

  ةً غابَ  للثعلبِ  كرَ تِ بْ فتَ 

  واءً عُ  وللذئبِ 

 .صاناً حِ  وللجبانِ 

 تثيُر الشفقةَ ك لكنَّ 

 .لةمْ نَ  يالِ لخَ  قرتِ فْ تَ و 

 



 رحلة المَ  ط شعرُ قَ سَ 

 ضية القَ  وقميُص 

 ر.يهامياط الجَ من سِ  فارغةً  وبقيت الساحاتُ 

 صيفالرَّ  هِ لى وجْ هم عَ غبارَ  ترك العابرونَ 

  ثانيةً  ْنَعةً َص ك لنفسِ  فاختْر 

  الماءَ فيِه  قُ خلُ يَ  لمنْ  رابَ اترك السَ 

 هور.ستان الزُ في بُ  ب ِ الدُ  رقصةَ  ومارْس 

10/9/2015 

 عمان

 

 

 
 

 



 تي يب  دي خ  ن  اس  

 ةم  زي  يا ه  
 

  زيمةٍ هَ  كلُّ 

  زومهْ ومَ  رٌ ِص تَ نْ فيها مُ 
 تي زيمَ إال هَ 

 واي.فيها سِ  فليَس 

 

  زائمِ الهَ  ملُ أجْ 

 حب.تُ  نْ مَّ مِ  أتيكَ تَ 

 

  في الحب ِ 

 عمرها فَ نْص  صيدةُ لقَ  اخسرُ تَ 



 ها.دِ مر ِ تَ نصَف 

 

  سارةفي الخَ  األنبياءِ  أنا شريكُ 
 .باعاألتْ  نَ بيْ هم حيتُ وَض 

 

  مردِ التَّ  يتوقفُ  حينَ 

  القصيدةُ  تموتُ 

 د.ولَ تُ  أنْ  قبلَ 

 

  ةُ جاعَ الشَ  ديَّ لَ  ْت ليسَ 

  هبينِ في جَ  قاءَ النَّ  نَ عَ ألطْ 
  ةَ فَ رَ جْ العَ  حَ نَ وأمْ 

 .ضوحِ بيرَق الوُ 

 



 زيمةفي الهَ 
 اإلنسانية ح زهرةُ فتَّ تَ تَ 

 

  في النصرِ 

 ها.تِ رقَ عن زُ  ماءُ السَّ  تتراجعُ 

 

  رَ عثَّ صاني تَ ح 
 دُ ردُّ التَّ  هُ مَ زَ هَ 
 ركسَّ حي تَ مْ رُ 

 سواجِ الهَ  على درعِ 
 جيعةالفَ  بَ خْ نَ  ربْت بالدي شَ 

 هناكَ 

 هناك

 يانة.الخِ  اللِ ظِ  تحتَ  هنا

 



 زيمة للهَ  أقرُّ  
 سل بالعَ  ديرةٌ ها جَ أمنياتُ 

 سيان.لى النِ صٌي عَ ها عَ وطعمُ 

 

 طناً وَ  خسرُ من يَ 
  سرانخُ  عليه كلُّ  سهلُ يَ 

 باطٌل كالمي 

 .تألمتُ  لو

 

 جرالحَ  قلبُ  رقُّ يَ سَ 
 سارتي.خَ  نبيذَ  لو ذاقَ 

 

 زيمتيهَ  عُ جرَّ أتَّ 
 وحدي
 اللٍ بال ظِ 

 د.يْ للصَّ  جْت رَ الغابُة خَ 



 

 يومًا ما 

 الاعٌر َض شَ  مرُّ يَ سَ 
 ناكساتيني هُ بَ  قربَ 

 تيمَ رْ كَ  يعرفُ 
 .زيمتيهَ  حالوة َ  ويذوقُ 

 
  زيمةٍ هَ  كلُّ 

  سرَ الجِ  رُ عبُ ال تَ 
 ري دْ في َص  ليلةٍ  كلَّ  نامُ ستَ 

  لمِ ظُ ها في البحق ِ  طالبُ تُ 
 فاء.ها في الوَ تِ وأصالَ 

 

 الدةِ الوِ  قبلَ  هزيمةٌ 
 الفجرِ  هزيمٌة قبيلَ 

 لِ األوَّ  في الصف ِ  ثالثةٌ 
 رِ ْص العَ  عدَ بَ  رابعةٌ 



 ضانمَ في رَ  ةٌ سَ خامِ 
 في أيلولَ  ةٌ سادسِ 
 شرينَ في تِ  سابعةٌ 
 باحفي الصَّ  ثامنةٌ 

... 

 ناخمَ  زيمةٍ هَ  كلُّ 
 .فرُ ٌس أْص رجِ نَ  زيمةٍ هَ  كلُّ 

 

 أنا مٌ مهزوْ 
 ردْ بَ  كةِ عرَ مَ  منذُ 

  دحُ أُ  عركةِ في مَ و 
 مانثْ عُ  لِ تَ قْ في مَ 

 .لي  عَ  لِ تَ قْ وفي مَ 

 
 زيمةفاالتي هَ نَ كرْ  كلُّ 
 صاري الوحيدتِ انْ 

 األباطيل. في ترويجِ 

 



 تيزيمَ من هَ  بُ رُ أهْ 
 تيسارَ إلى خَ 

 سروقٍ مَ  ومن وطنٍ 
  .ةايشَ في الوِ  صرةٍ تَ نْ مُ  ةٍ مَّ إلى أُ 

 

 ءي ٍ لني في شَ جاد ِ ال تُ 
  الالتِ الضَّ  كلُّ 

 زيمتي.هَ  طعامُ 

 

 حروْ ديها جُ لَ  ةٍ مَّ أً  كلُّ 
  تيإال أمَّ 

 زيمةناسى الهَ تَ تَ 
 ماء.لسَّ ل وتهربُ 

 

 زيمتيبهَ  ال ُأْفِرُح العدوَّ 
 قديْ الصَّ  حُ رِ فْ وال أُ 

 المي أحْ  تُ بيْ 



 قوط.السُّ  ةِ ارَ جَ من حِ 

 

 هزيمٍة تدعو للثأر لُّ ك
 إال هزيمتي

 داواتِ ى العَ بَ أْ تَ 
 .قادَ حْ األَ  وتكرهُ 

 

 يبتيدي خَ نِ سْ ا
 زيمةيا هَ 

 .من األكاذيبِ  لديَّ الكثيرُ 

 

  ْهَزمأُ  نْ ديدًا أَ جَ  ليَس 

 رفتَ عْ أَ  نْ ارًا أَ عَ  ليَس 
  هارةُ المَ 

 ي.خيبتفي خْ  أُ أالَّ 

 



  ساراتُ ت الخَ كَ بارَ تَ 
 سيحا المَ هَ دأَ بَ 

ه  لي  ا عَ توجَّ
 وأفقدُتها المعنى.

 

 قريْ ها طَ ولَ  ةٍ مَ يْ غَ  لُّ كُ 
 اءوَ دَ  هُ ولَ  حٍ رْ جُ  كلُّ 
 ةٍ زيمَ هَ  كلُّ 

 نيرحُ فْ تُ 
 ياطينيشَ  ُص راقِ تُ 
 باني للصِ  عُ جِ رْ تُ 
 لود.الخُ  امي في كأسِ أيَّ  قُ لُ دْ تَ 

 

 طيرابي يَ رَ غُ 
 وحه نُ كُ بارَّ 

 .ةٍ زيمَ ال هَ بِ  عادَ 

 



 ماً كيْ لسُت حَ 
 ةسَّ الخِ  جهِ و رورًا بسْ وال مَ 

  لى الهزائِم عَ  طومٌ فْ مَ 
 .وتاجي َمْكسور

 

 زيمة هَ  كلُّ 

 ولها موعد

 كلُّ خسارة 

 بٌ بَ ولها سَ 
... 

 تي.روبَ عُ ...إال 

 

 لِ مْ للنَّ  بَ أكتُ سَ 
  زيمةِ الهَ  ريقُ طَ 



 بواقِ العَ  َمأمونُ 
  رِ ْص النَّ  ريقُ طَ 
 لي. ْت سَ ليْ 

 

 ةزيمَ في هَ  لو متُّ 
 دهيْ شَ  لقيلَ 

  اً يَّ بقيُت حَ 
 .خرابال دُ سُ ألحْ 

 

 زائمالهَ  بالدُ 
 ةمَ تيْ الشَّ  رارِ في جِ  رَ مْ الخَ  رُ عُص تَ 
 اللالضَّ  ةُ مَّ أُ 
 هاباتِ يْ لى خَ عَ  نامُ تَ 

 لس.دَ م باألنْ حلُ وتَ 

 

  تُ ُهزمْ  ةً مرَّ  كمْ 



  تُ رْ سِ خَ  ةً كم مرَّ 

 ةً رَّ مَ  كمْ 

 ةْ رَّ مَ  كمْ 

... 

 ؟عريفِ لتَّ إلى إعادة ا عاجمُ المَ  تاجُ حْ تَ 

 
 دُّ ج ِ أ

 ذاري إلى َّلاَّ َد أعْ جِ  ألَ ُأجدُّ 
 .تيمَ زيْ هَ  اركُ بَ فيَ 

 

  يا أهلل
 ينيَّ لع عَ تَّ قْ ال تَ 

 .ةمَ زيْ الهَ  ةِ مَ عْ من نِ 

 
 ةِ نَ فيْ إلى السَّ  أفرُّ سَ 



 صوصأحرُس اللُّ 
 امي أيَّ  لُ عَ وأجْ 

 يانة.بساطًا للخِ 

 

 حيقالرَّ  دركُ يُ سَ 

  ُمر  ه أنَّ 

 .يئالبِ عسل في 

 م19/6/2014

 

 

 

 



 

اءى الم  ت  ؤ  يُ  ه  ن  م  أ  م   ن  م    ش 

 ق ضيْ يَ  البيتُ 
 دري  صي الَص فَ قَ  رُ صيْ يَ 

 اياتكَ للحِ  سعُ دري يت ِ َص 
 رة ثيْ الكَ  كاياتِ للحِ 

 يةائِ هَ النِ الَّ  للحكاياتِ 
 ى تي ُتروَ الَّ  إال تلكَ 
 ...نيطَ عن وَ 

 
  ضيقُ ني يَ وطَ 

 غيرًا ربًا َص دَ  صيرُ يَ 
 ار بَّ وشجرَة ُص 

 ةٍ ريَّ طَ  صبارٍ  شجرةَ 
 وكًا ناعماً إأل شَ  رُ مُ ثْ ال تُ 

 إِبُره  ْت مَ ما نَ كلَّ 
 .حروفال لِ وَّ من أَ  كايةُ ا الحِ هَ تْ مَ لَ ثَ 



 
 هر النَّ  ه إلى آخرِ عَ مَ  سأذهبُ 

 ةفَ جْ ريه الرَّ عتَ ى تَ حت  
 ياليلل ِ  ةُ مُ ل ْ الظُ  عودُ كما تَ  هُ عَ مَ  عودُ أ و 
 رجْ من فَ  ةً عَ طْ عًة قِ طْ قِ  هُ عَ مَ  دورُ وأَ 
 هارًة من نَ رَّ ذَ  ةً رَّ وذَ 
  رِ حْ البَ  لونَ  لبُ جْ وأَ 

 ماءالي السَّ من أعَ 
 وادُ السَّ  فَ كثَّ ما تَ وكلَّ 
 ةِ قَ رْ بالزُ  البحرِ  وجهَ  ليتُ طَ 
 رجَ الغَّ  وُ طْ خَ  عَ راجَ تَ  إنْ و 

  :رومَ سُ  شيدِ حُت في نَ ِص 
 ر يْ ر ِ يا شِ  عالَ تَ 

 ة.مَ كْ الحِ  ةِ لَ فْ تى من غَ الفَ  ْس احرُ 
 
 
 باحِ الصَّ  ةِ فَ عيدًا عن شَ بَ 
 قُ فيْ أَ 

 المي في أحْ  ثُ حَ أبْ 
  ةِ فولَ الطُّ  ةَ حَ فيها رائِ  دُ جِ فال أَ 

 يا أهلل 



 رى كْ الذ ِ  ةَ ابَ حَ لي سَ  كْ رُ تْ ا
 نام.ي المَ من   وقد أخذتَ 

 
 حيدة يٌد وَ 
 منالزَّ  خد ِ  فوقَ  تقفزُ 
 زالةللغَ  تلوحُ 

  دَ هْ العَ  ُض قُ نْ تَ  والغزالةُ 
 راب.الخَ  كوتِ لَ في مَ  ُض كُ رْ وتَ 
 

 بريْ غَ  هٌ وجْ  ةِ صيدَ للقَ 
 ويلأْ من تَ  رُ أكثُ  ةِ قيقَ وللحَ 

 ري تَ فْ من دَ  كَ تَ شيرَ عَ  ذْ خُ 
 ل.هْ ال أَ ي بِ أن   رْض تَ فْ او 
 
 
 بيل إلى نَ  ضيلةُ الفَ  تاجُ حْ تَ 

 ةٍ تيمَ يَ  ةٍ عَ جَ إلى بَ  ةُ بيعَ الطَّ  وتحتاجُ 
 داءال رِ بِ  ترقُص 

 .لماتِ الكَ  رِ بْ قَ  فوقَ 
 

 ي  حَ  كَ ني أنَّ رَّ ما سَ 



 يينل ِ في عِ  كَ أيتُ رَ  لقدْ 
 ى كارَ للسُّ  قَ تُ سْ الفُ  بيعُ تَ 

 .حياءاألَ  ودارَ ليهم نَ لو عَ تْ وتَ 
 
 ةرَّ مَ  تلوَ  ةً مرَّ 
 ماءلو العْ يَ 

 فينة ُع السَّ مَ وُتجْ 
 انوفَ الطُ  دُّ تَ مْ يَ 

 رمَ وقَ  ٌس مْ ا شَ هَ ًا لَ َض أرْ  صيرَ ى تَ حتَّ  ةُ فينَ ر السَّ بُ كْ وتَ 
 نَ وْ الكَ  لفُّ يَ  كٌ لَ وفَ 
  بونَ ي ِ طَ  رٌ شَ وبَ 
 .قيقةالحَ  نَ اطِ ب نَ بوْ قُ ثْ يَ  دونَ سِ فْ ومُ 
 
 موْ زُ هْ مَ  رٍ أميْ كَ  حضرُ وت ...غيبُ تَ 
 ًا مَ سِ تَ بْ مُ  ُس لِ جْ تَ 

 قاتٍ رَ من يَ  لٌ قْ وحَ 
 حيمالجَ  الكِ سْ أَ لى عَ  حطُّ يَ 
 مُ روْ الكُ و 
 .َفضْيلةال يضِ روْ تَ زهة لفي نُ  بُ هَ ذْ تَ 

 
 رحْ ع البَ ُع مَ قلِ أُ سَ 



 رجْ الفَ  عَ مَ  قَ رَ زْ أَ  عودُ وأَ 
 باع الصَّ لو مَ عْ وأَ 
 رجَ الش   قَ فوْ  رَ َض خْ أَ  حلُّ وأَ 
 رأكَّ سُ  رُ صيْ وأَ 
 ْكراً را وسُ كَّ سُ 

 ك.عِ نابيْ فاهي من يَ شِ  بُ رِ تَ قْ تَ  نَ حيْ 
 
 لِ مْ عان النَّ طْ بقُ  رُ عْ وي الشِ تَ كْ يَ 

 لماتِ الكَ  بلُ حَ  قطعُ يتَّ 
 انمَ الكَ  عازفِ ها بفِ غَ عن شَ  رُ وَّ ى الُص خلَّ تَ تَ 

 شيءفي الالَّ  بُ هَ ذْ وتَ 
  مِ حْ فَ ال ياضِ بَ على  كُ رُ تْ تَ 

 بِ تُ في الكُ ؤل ِ كثيرًا من مُ 
 ام.تَ خْ األَ  ةِ لَ مَ وحَ 
 
 ُص تقلَّ يَ  لةِ العائِ  رُ تَ فْ دَ 
 ىَض رْ اًل للمَ سج ِ  صيرُ يَ 

 نىعْ المَ  رُ وكابوسًا يحاِص 
 لة.تَ القَ  وتاريخَ 

 
 ةً وَ طْ خَ  تلوَ  ةً وَ طْ خَ 



 رصاصًة رصاصةً 
اءُ تى المَ ؤْ ه يُ نِ مَ أْ من مَ   .شَّ

 
 قوبَ عْ يَ  سِ فْ ٍة في نَ مَ كْ لحِ 
  ميَص القَ  فَ رَ عَ 

 عرف للا.يَ  ولمْ 
 

 وارى الداليةُ تَ تَ  لنْ 
 بنَ العِ  حيلِ رَ  بعدَ 

 األرض مقِ ها في عُ خيالَ  تركزُ 
 موعالدُّ  وتذرفُ 

 ثرى.لل رةً مْ خَ  صيرَ لتَ 
 
 

12/4/2016 
 
 
 
 
 



 

عيج  من و   ك  بي ذراع  ر   ق    
 
 

جعيمن وَ  كِ بي ذراعَ قر ِ   
  راغِ رأسي للفَ  بعتُ 

 .لةئِ سْ أَ  لديَّ  عدْ ولم تَ 

 

 ري دْ ان َص شقَّ يَ  رانِ هْ نَ 

 ماتلِ الكَ  ريدِ في وَ  جريانِ يَ 

 كِ يحلو بِ  بٌ ذْ عَ  نهرٌ 

 اللَ الظِ  جُّ مُ يَ  حٌ مالِ  رٌ ونهْ 

 .مانياألَ  دِ بَ طفو على زَ يَ 

 

  بابٌ  ةِ للحريَّ 



 باب تلوَ  وبابٌ 

 ةمَ تيْ توى يَ فَ  ل ِ وللذُ 

  رصانِ للقُ  بيحُ تُ 

 واج.مْ األَ  برِ في قَ  يومِ الغُ  دَ أْ وَ 

 

 بحُ والسُّ  لماتُ الظُ  عُ تقاطَ تَ 

 ةُ بَ رْ والغُ  موعُ ري الدُّ جْ تَ 

  كرياتُ الذِ  لُ وسَ تَ تَ 

 الُنكرانِ  تاجرَ 

 ةُ قَ فَ الشَ  حقُّ تَ سْ وتَ 

 ال.جَّ دَ  ازِ كَّ بعُ  ةُ ويَّ لْ المَ  الدُ تلك الب ِ 

 

 شاءُ ن تَ لى مَ عَ  ةُ مَ عْ الن ِ  طُ بِ هْ تَ 

 ا هَ سَ رأْ  ةُ مَ قْ الن ِ  عُ فَ رْ وتَ 



 رُ غُ ْص ما تَ كلَّ  رُ بُ كْ تَ 

 طُ بِ هْ ما تَ و كلَّ لُ عْ وتَ 

 ح سيْ فَ  دانٌ ميْ  ةُ عَ جيْ والفَ 

 ةُ تولَ قْ المَ  ياالتُ الخَ  جري فيهِ ري وتَ جْ تَ 

 الل.الظ ِ  ناقِ عِ ل ثونَ هَ لْ يَ  والالعبونُ 

 

 ًا دَ يْ حوَ  كونَ تَ  نْ أَ  فُ دُ ْص يَ 

 كَ تِ لَ زْ قًا بعُ صيْ ولَ 

 قًا صادِ  كونَ تَ  أنْ  فُ دُ ْص يَ 

 نضيْ يَ بْ األَ  يكَ ودَ ر فُ عْ كيمًا كشَ وحَ 

 قًا عاشِ  تظلَّ  أنْ  فُ دُ ْص ويَ 

 الدًا بِ  ْت صارَ  نْ لمَ 

 نها.عَ  لُ رحَ وأرضًا ال تَ 

 



 رُ بُ عْ ما نَ كَ  رونَ عبُ يَ 

 ىسَ نْ ا نَ ون كمَ سَ نْ ويَ 

 ئطِ خْ كما نُ  ئونَ خطِ يُ 

 ىدَ ل للصَّ وسُّ التَّ  عوا عنِ ورَّ تَ ولن يَ 

 بول.الذُّ  ةُ قَ رْ حُ  مُ ويهُ كْ تَ  حينَ 

25/4/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ناحزنُ  اقطُ يس    
 

 
 إلى جمعة شنب

 
 

انَ نُ زْ حُ  طُ اقَ سَّ يَ   
ريفِ الخَ  راقُ وْ أَ  طُ اقَ سَّ ا تَ مَ كَ   
هِ تِ فرَ بُص  ريفُ و الخَ هُ زْ يَ   

ناقلوبُ  موتُ وتَ   
.هاصولِ بعيدًا عن فُ    

2016/9/2 
 عمان

 

 

 

 



كمة  ن صُف الح 

 
  ةِ كمَ َف الحِ ْص ني نِ بيْ هَ 

 عينيودَ 
 .صيفني للرَّ زْ ُد حُ رُ سْ أَ 

30/8/2016 
 

 

 

 

 

 



 

 طاياخَ 
 

 

 

  قوِل من حراسِة الذئاب،راَح الحُ لقي سَ طْ أ
  فطيُن األسَ  ة فهيَ حَ صيْ ئي بالنَّ زَ هْ ال تَ 

 طاياالخَ  ادُ ز 
 بيلاء" النَّ يَ عْ شِ خالُص "أَ 

 .نزيْ الحَ  الِ وَّ ى المَ جَ وشَ 
19/8/2016  

 عمان

 

 

 

 

 

 



 

 يتِ يَّ رْ حُ 
 

  س،شاوِ ها األَ طالِ أبْ  كسارِ بانْ  ةِ وَّ زهُ تي المُ ريَّ يا حُ 
  ساراتِ بهمِ  الخَ  الضالعةِ 

 في روحي، ةِ عَ القابِ 
  اق،رَ ناسبًا للفُ يني تأوياًل مُ حَ امنْ 

  تينمَ يْ شطوٌر بين غَ قلبي مَ 
 .دشيْ ال النَ بٌس بكمَ لتَ ومُ 

19/8/2016   

 عمان

 

 

 

 



 

 منفى 
 

  ئاطِ الشَ  ةِ ريَّ قَ بْ بعَ  حرِ أعترُف للبَ 
 مدَ العَ  كاءِ بذَ  راغِ أقرُّ للفَ 
 ةِ كايَّ وذيَّ الحِ بُ  أصيرُ 

 .ىفَ نْ ة المَ ْيرَ ياعي إلى حَ هُن َض وأرْ 

19/8/2016  
 عمان

 
 

 

 
 

 
 
 



 
   يا أمَّنا وأ َبانا ..فلسطينُ 

 

 
 دينةالمَ  لى بابِ صلوبًا عَ مَ  للاَ  جدتُ وَ 

 ةِ ر  خيْ والذَّ  ناخِ بالتَّ  جونَ جَّ دَ المُ  والجنودُ 
 لي  ليْ خَ  الحٍ فَ  ي ِ في زِ  رَ ك ِ نَ تَ المُ  سيحَ المَ  ونَ شُ فت ِ يُ 
  مرَ الحَ  حوَ نَ  راءَ ذْ العَ  مَ مريَ  عونَ دفَ يَ 

 ةَ رَ خيْ ها األَ فاسَ أنْ  قُ هَ شْ تَ  والمدينةُ 
  مدينةً  مدينةً 

  ةُ يامَ القِ  لُ مِ كتَ تَ 
 لمًة من أَ عَ مْ دَ  ليلَ كي الخَ بْ تَ 

 دممن نَ  ةً صَّ غَ  ةً وغصَّ 
 ولتُ بَ  ةٍ بَ راهِ  ديلِ نْ ها في مَ في حزنَ خْ تُ  مٍ لحْ  وبيتُ 

  الدييا بِ 
 لمَ األَ  هدَ مَ و  سيحِ المَ  أَ طِ وْ يا مَ 
 ليدالوَ  وسيفَ  جالوتَ  حجرَ يا 
  رةالناِص  دَ جْ مَ  بينَ كتُ تَ سَ 
  غارالِص  ضحكةَ  مينَ رسُ وتَ 
 صولِ الفُ  باسِ من يَ  هضينَ نْ تَ 



 ةِ حيقَ السَّ  كنعانَ  في أرضِ  ضراءَ خَ  قينَ ورِ تُ 
 موعوالدُّ  مِ بالدَّ  ينَ بكتُ وتَ 

  انابَ نا وأ  يا أمَّ  فلسطينُ 
 لوعِ الُض  رَّ ويا سِ  الروحِ  يا َعظمَ 

 "الشمس من "بابِ  مَ نا القادِ هارَ يا نَ 
 قولِ الحُ  حكاتِ ومن َض 

  صرينَ تَ نْ تَ سَ 
 نَ صريْ تَ نْ تَ 

 رى ه القُ جْ عن وَ  الشرَّ  دينَ رُ طْ وتَ 
 ديدة.المَ  رِ ْص النَّ  ةَ دَ غروْ زُ  قينَ طلِ وتُ 

9/8/2016 
 عمان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ُخط ىموُت الت  
 

 جيجِ بالضَّ  يَ ي رأسْ ْمَلئا
  رةثَ رْ نيَّ بالثَ ذُ وأُ 

  يَّ ماسِ غياَنك الحَ ُصبي طُ 
 صِ ميْ القَ  واتِ رُ عي عُ ط ِ قَ 
  فيوقَّ تَ مي وال تَ كلَّ تَ 
  ري فاتِ ي ودَ راقِ مي أوْ لِ مْ لَ 
  صائديقي قَ ز ِ مَ 

 ضِ من األرْ  ماءُ السَّ  فرُّ تَ  فحينَ 
 اً عَ اها مَ نَ شيْ تي مَ ى الَّ طَ الخُ  موتُ تُ 

  اللعلى الظ ِ  ةً رَ سْ حَ 
 المُ الكَ  موتُ يَ 

  فيُّ وَ ال والكلبُ 
 ...والطريقُ 

 
 ميتكلَّ 



 يمَ تكلَّ 
 فيوقَّ تَ وال تَ 

 "ب"الحُ معنى  رِ فسيْ في تَ  اهُ نَ ضيْ ذي قَ الَّ  قتَ الوَ  أنَّ  نَ كيْ رِ دْ تُ سَ 
 رِ حْ للبَ  توقُ تَ  أةٌ ه امرَ ُص قُ نْ تَ  تكان

  رنَ موسيقى فاغْ  قُ شَ عْ تَ 
 ةَ بَ ر الصاخِ جَ الغَ  بولَ وطُ 

 .دان قاضيكوي يْ في مَ 
27/7/2016 

 عمان

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 
 يا بالدي

 
طاري وعبدالناصر صالح إلى عبدالسالم عَ   

 

 
ناكالُد هُ ها البِ تُ أيَّ   

  أيتها البالد هنا
ةسَ رَ دْ المَ  رانِ دْ ُتها على جُ سيْ تي نَ ماُت الَّ لِ ها الكَ تُ أيَّ   

نُت بها وَ  والخربشاتُ  ةِ يمَ الغَ  هَ جْ التي لوَّ   
.. اسمَ  دُ رد ِ تُ  التي ال زالْت  خاتُ رَ والَص   
ن..ي ...ط ..س  ..ل..ف    

... 
ماوي ِ دى السَّ الصَّ  زائنِ في خَ   

الدييا بِ   
 يا بالدي

كِ يْ دَ ي لي يَ د ِ مُ    
جبالاًل بَ ذكرياتي جَ  وهاتِ   

خصبًا ومحال كَ هولَ وسُ    
نتظارِ من اإل تُ سْ ئِ يَ   
نينُ والحَ  ني الحزنُ بَ عَ أتْ   



يانسْ النِ  على شوارعِ  كُض والرَ    
عنكَ  عدُ عني البُ جَ وأوْ   

كَ أوحعني البعد عن  
 أوجعني

هيدِ الشَّ  مِ من دَ  رَ أكثْ    
.ةٍ رَ ادِ غَ  ةٍ صاَص من رَ  رَ وأكثَ   

. 
5/7/2016 

 عمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 َثقيلٌة أيَّامي 

 
 إلى يحيى يخلف

 

 امي ثقيَلٌة أيَّ 

 َصْخَرٍة في ِجَبال الَخلْيل  مثلَ 

 وَخفْيَفٌة أحالمي 

 غيَمٍة في رام للا  مثلَ 

 ا أهلل يَ فَ 

 ْع عنَك لْومي دَ 

 واء الَجلْيل عن هَ  عينْ ومَ 

 وال ُتَخاِتَل َكِلماِتَي 

 .ديلَتْنُجَو من ِحقْ 

 

24/5/2016 

 رام للا

 



 

 أيُّها البحرُ 
 

  حرُ ها البَ أيُّ  
 ذالنلى الخِ عَ  طاقةٌ  هل لكَ 

 للريحِ  عٌ شرَ ك مُ بيتِ  وبابُ 
 كعَ مَ  رونَ هَ سْ يَ  ماءٌ دَ نُ  هل لكَ 

  ربُ طَّ ك تْض وحدَ  أمْ 
 ورمال ظل ِ  تِ حْ تَ  أجربَ  كلبٍ  قعي مثلَ وتُ 

 اليأسِ  عن كَ وتنآى بنفسِ 

 .والغرقى
 

12/4/2016  

 رام للا

 

 

 

 

 



 

 

 

 أت باع 
 

 نٌ ديْ  بي ٍ نَ  لكل ِ 
 ونَ دُ ريْ مُ  شاعرٍ  ولكل ِ 

 .باعدي بال أتْ وحْ 

 

12/5/2016 

 رام للا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وأنا هيغل أنت  للاُ 
 
 ِب حالِ الطَّ  ضِ عْ ببَ  حرَ و البَ شُ رْ أَ سَ 
 ةِ بوءَ لى النُ تي عَ رَ دْ قُ  ني ِ ثَ للوَ  تُ بِ ثْ وأُ 

 صيدةُ تني القَ عْ ازَ ما نَ وكلَّ 
 نيطَ وَ  درانِ على جُ  كيتُ بَ 

  عيدِ وطني البَ 
 .هفي التيْ  اهبِ والذَ 

 
 ومِ النُ  كَ لِ يا مَ 

  كِ قَ لْ خَ  مْ حَ ارْ 
 نثَ والوَ  نِ الديْ  ينَ بَ  دْ وباعِ 

 سِ نَ الدَّ  نَ يْ بَ وَ  كَ نَ يْ بَ  تَ دْ ا باعَ مَ كَ 
  للاُ  تَ نْ أف

 .ِفْكَرةال أذيالَ  رُ جِ رْ جْ يُ  لُ وانا هيغُ 
12/4/2016 



 

 

 انأْديَ 
 

 

 

 هوديًا قبل المسيحيَ  كنتُ  
 حمدمُ  قبلَ  ومسيحياً 

  للا كايةِ نِ  وبعدَ 
  طنفلسطينيًا بال وَ  صرتُ 

 .وبوذيًا بال طائفة
14/5/2016  

 رام للا

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشيت
 

 ةرَ الخاطِ  مرُّ ما تَ كَ  نُ امالزَّ  رُّ مُ يَ 
  كاياتُ الحِ  بُ هَ ذْ وتَ 
 الشيالتَّ ُسهول في وحَدها  هُ زَّ نَ تَ تَ 

 جودالوُ  ةُ صَّ غَ  لبِ في القَ  وتظلُّ 
 وطلُّ بَ ِة جرَ كشَ  لُ مايَ تَ تَ 

 .ةفَ العاِص  حِ َض في وَ 

  ربْ من الصَّ  ٌض فائِ  لديَّ  َس ليْ 
  كِ اتِ ويمَ هْ تَ  رَ ظِ تَ ألنْ 
 ربْ الصَّ  فادِ من نَ  دي طاقةٌ فعنْ 
 سيفْ نَ كيدو بِ أنْ  لِ تْ لى قَ عَ 
  هعَ مَ  تيثَّ جُ  يِ مْ ورَ 

 ...واتر األمْ هْ في نَ 
16/5/2016 
 رام للا

 



 

لةب   احٌ ب  ص   ف   ال س 
 

 باليعيدًا عن جِ صافيَرك بَ َدرِ ْج عَ 
 عكَ ها مَ غريدَ تَ  درِ جها وخذْ 

 صافيرَ ال ع  بِ  باحَ الصَّ  لُ ُأفضِ  
 .لةفَ واألرَض بال سَ 

12/5/2016 

 رام للا

 

 

 

 

 

 



 موسى حوامدة 

 

 

 1959-2-25الخليل  مدينة -موعبلدة الس   -مواليد فلسطين

درس اإلعدادية في مدرسة السموع والثانوية في مدينة الخليل، خريج كلية اآلداب قسم  -

 1982 عام الجامعة األردنيةفي اللغة العربية 

سجن ألسباب سياسية في األردن عام واعتقل أكثر من مرة من قبل الجيش اإلسرائيلي،  -

 حد، ثم عاد واكمل دراسته بقرار من المحكمة العليا.وفصل من الجامعة مدة عام وا1979

 م.1989ظل ممنوعاً من العمل والسفر حتى عام  -

وبرأته المحكمة  2000وجهت له تهمة الردة بسبب مجموعته الشعرية "شجري أعلى" عام -

الشرعية بعد سنتين، ثم تم تحويله إلى محكمة مدنية حكمت عليه بمخالفة قانون المطبوعات 

 وصادرت المجموعة. 2003شر والحبس مدة ثالثة أشهر، مع وقف التنفيذ عام والن

 

 اإلصدارات الشعرية :

 في عمان م،1988 ام شغب ع-1 

 1998تزدادين سماًء وبساتين، دار الفارس عمان عام -2 

 1999شجري أعلى المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت -3

 م2002العربية بيروت عام  أسفار موسى العهد األخير، المؤسسة -4

 2004من جهة البحر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت  -5

 2007عمان –دار الشروق رام هللا  –ساللتي الريح عنواني المطر  -6

 مان.نصوص أدبية وشعرية دار اليازوري ع  2007كما يليق بطير طائش ،  -7

قافة في مصر )ساللتي الريح وقصائد مختارات شعرية عن الهيئة العامة لقصور الث -8

 م.2010أخرى( 

 ضمن سلسلة إبداع عربي. 2012 العامة للكتاب  موتى يجرون السماء الهيئة المصرية -9



وع مكتبة األسرة/ وزارة رطبعة ثالثة من )ساللتي الريح عنواني المطر( ضمن مش-10 

 م.2013الثقافة األردنية/ عمان 

 .م 2015دار نون اإلمارات  جسد للبحر رداء للقصيدة -11

 

 

 م.1982جائزة رابطة الكتاب األردنيين لغير األعضاء عام حصل على 

والتي تمنحها  Grand Prix)الريشة( وهي الجائزة الكبرى ” La Plume“جائزة  -

، وجائزة مهرجان  2006الفرنسية عام ”  Fondation Oriani“مؤسسة اورياني 

 تيرانوفا الفرنسي.

 م.2011مهاجر االسترالية للشعر لعام جائزة ال -

 

شارك في عدة مهرجانات شعرية عربية وأوروبية، ترجمت قصائده الى عدة لغات منها  -

 والتركية. الفارسية  االنجليزية الفرنسية االلمانية السويدية الرومانية الكردية البوسنية

 

ضمن برنامج هؤالء قام المخرج ناصرعمر بإخراج فيلم سينمائي عن تجربته الشعرية 

  اآلخرون، والذي بث على قناة اوربت وبعض القنوات الفضائية.

 

 


