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ـمـلكـة الـشـيخ شخـبـوط بن نـهيـان آل نـهـيان أن مـعـرض طـرق التـجـارة في اجلـزيرة تـحـدة في ا أكـد سـفـير دولـة اإلمـارات الـعربـيـة ا
ملكة الـعربية السعودية عبر العصور «الذي تنظمه الهيئة العامة لـلسياحة والتراث الوطني في متحف اللوفر أبو العربية- روائع آثار ا
ية وتـاريخية وتراثية قبل ظبي وافتتـح يوم األربعاء الفائت يعد إضـافة نوعية وثرية عـادا أن أهميته تكمن في مـروره بعدة عواصم عا

وصوله إلى أبوظبي.
ـملـكـة التي تـعد من أهم الـدول التي ـعرفـة عن آثار ا عـرض ثري وسـيضـيف لـلمـجتـمع االماراتي زيـادة في ا  وبـ سفـيـر اإلمارات أن هـذا ا
عرض في أبوظبي يـتوافق مع مرور عام على افتتـاح متحف اللوفر أبوظبي حتوي العديـد من اآلثار من جميع العصور. وبـ أن وقت إقامة ا

وكذلك يتزامن مع عام زايد في اإلمارات.
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مـظـلــمـة وبــاردة كـثالجـة مــوتى; حـيث
سـاعـات الـلـيل األولى وانـقـطـاع الـتـيار
ــطــر الــذي بـدأ الــكــهــربــائـي بـســبـب ا
يـسـقط بـغزارة تـواً. وبـعـد مـرور دقائق
من جــلــوسـنــا مــتـقــابـلــ داخل غــرفـة
ــظـلــمــة اضــأت مــصــابـيح الــعــيــادة ا
عـلقـة بسـقف الغـرفة الـشحن الـبيـض ا
ألعــرف مـاذا يــريـد هـذا الــرجل في هـذا
ــتــأخــر. ســألــته عن مــا يــريـد الــوقت ا

قوله فقال:
بال مقدمات يا حـضرة الطبيب ألياس_
رأة اجلـميلة العظـيم أنا يونس ابن ا
عـــلــيــاء. ذات يـــوم أنت كــنـت الــســبب
ـة وتدمـير أسرة بحـدوث أكثـر من جر

كاملة.
مـا أن ذكــر أسم عــلـيــاء حــتى أرجتـفت
أطــرافي وارتــعــشت ذاكــرتي. تــمــتــمت
ألكـثــر من مـرّة وأنــا أحـاول الـرد عــلـيه
ولم أفـلح بـنطـق جمـلـة واحدة. تـصـخّر
فـضـاء فـمي انكـمـشت مالمـحي. تـعرق
وجــهي. فـــكــكت عـــقــدة ربــطـــة عــنــقي.
أحــسـست بــأشـبــاح حتـبس الــكـلــمـات
داخـل حـنـجـرتي كـلـمـا حـاولت الـنـطق.
وبـعـد جهـد وحـركات مـخـتلـفة تـمـالكت

نفسي وتمكنت من الرد عليه:
أنـا! مـستـحـيل! مـا هذا الـكالم والـتهم_
يـــا ســـيـــد يـــونـس! هل تـــعـــرف مع منْ

تتكلم?
ضــحك يــونس بــصـوتٍ مــرتــفع تــوتّـر
بــؤبــؤ عــيــنه الــيــســرى ودمـعـت عـيــنه
الـيـمـنى أسـتــدار نـحـو اجلـدار جـلس
عـلـى سـريـر مـخـصَّص لـلـمـرضى داخل

الغرفة وقال: 
سأقول لك كل شيء وأرحل يـا حضرة_

الطبيب ألياس العظيم. 
ــطــر وعـاد في هــذه الــلــحـظــة تــوقف ا
الـتـيـار الـكـهربـائـي  أطـفأتُ مـصـابـيح
الـشــحن قـلّــصتُ عـضـالتي الـصــوتـيـة

وقلت له:
تفضل وقل بال مقدمات رجاءً._
ذات نـهـار صـيـفي قـبل عـشـريـن عـاما_
وتسـعة أشهـر وثمانـية أيام نـعم هكذا
بالضبط جاءت بي أمي علياء إلى هذه
الــعــيــادة نــفـــســهــا حــيـث لم يــكن في
ديـنة طبـيب نفـسي غيرك كـان عمري ا
حــيـنــهـا ســبـعــة أعــوام فـقط. أنــا كـنت
جـالسـاً هـنا تـمامـاً. امـا أنت فقـد تركت
كرسيك اخلشبي وجلست على الكرسي
هـــذا مــقـــابل أمـي تــمـــامـــا وبـــعــد أن
شــرحتْ لك أمي مـشـكــلـتي الـتي أعـاني

آنذاك...
غـرق وجـهي بـالـعـرق الـسائل مـن أعلى
رأسي. مسـحت وجهي بـطرف مـعطفي.

 : قاطعته قائالً
وما هي مشكلتك في ذلك الوقت?_
_ أنت تـعـرف مـشـكـلـتي وتـتـذكـر جـيـدا
لكن مع ذلك سأجيبـك. كنت أبكي كثيراً
درسة وفي البيت وبال أي سبب في ا
في الـليل والـنهـار في الـيقـظة والـنوم
هـــكــذا عــلى طــول الــيـــوم. لــكــنك كــنت

ـغـازلة عـيّـني أمي الـزرقاويّن مـنـشغالً 
وهي تـشــرح لك وتــسـتـشــيـرك أكــثـر من
ريض الذي هو أنا. وأتذكر االنشغال با
أنـــهــا قـــالت لك: أن طــفـــلي هــذا يـــبــكي
ويصرخ بـاستمـرار فحصته عـند أطباء
مـن أخـصـائـيي أمـراض االطـفـال لـكـنـهم
قـالـوا لي سـلـيمـا ولم يـجـدوا به مـرضا.
لم تُكـلف نفسك بـالنظر إلـيّ بعد كل هذا
الكالم الذي أخـبرتك به أمي وحسب ما
أتـذكـر أنك حملــتـني بـطـرف عــيـنـيك مـرة
ـرة الـثالـثة واحـدة أو مرتـ فـقط! أما ا
التي أمـعنت بالـنظر إليّ فـيها هي ح

صرختُ فجأة بـعدما كنتُ سـاكتا هادئا.
كنت تـسأل أمي أسئـلة شخـصية بـحجة
تـأثيـرهـا علـى سبب بـكـائي وفي الوقت
نـفـسه تـنـاسـيت وجـودي أثـنـاء حـديـثك
مـعهـا أو كـنت تظن انـني طـفل ال أحفظ
ـا يتالءم مع عـمري أو أُفسّـر أي شيء 
آنذاك. سـألتـها عن أبي ومـاذا يفـعله في
الـــبــيـت. أخـــبـــرتك أمي عن مـــزاجـــيـــته
وعـصبـيتـه السـيئـة معـنا أخـبرتك أنـها
ــنـــزل من دون تـــقـــوم بــكـل تـــكــالـــيـف ا
مـسـاعـدة أبي الـكـسـول. سـألـتهـا عن كل
شيء يـخصّهـا وكأنك حـبيـبهـا وأجابتك
عن كل شيء يـخـصّـني بـصـفـتك طـبـيـبٍـا
نـفسـيا. و في تـلك اللـحظـة التي تـوقفتُ
بـهـا عن الـبـكــاء سـمـعـتك تـقـول لـهـا: أن
ـشاكل زوجك هـو الـسـبب في كل هـذه ا
ـــفــاجئ هــو الـــســبب بـــبــكــاء طـــفــلك ا
ــتـــبــثـــر عــلى مـالمح وجــهك واحلـــزن ا
اجلـــمـــيل وأذا لـم يـــكف عن إزعـــاجـــكم
عـلـيـكم أن تـتـخـلـصـوا مـنه بـأسرع وقت
ـكــنـة. وبـعـد أن أنـهـيت وبـأي طـريـقـة 
كـالمك هـــذا مع أمي ال زلـت اتــذكـــر انك
طــلــبـت عــنــوان مــنــزلـــنــا وغــيــرهــا من

راهقة. األساليب ا
بـيـنمـا كـان يتـكـلم يونـس ويُقـشّـر أغلـفة
الـــزمن بـــســـكـــاكـــ ذاكـــرته حـــتـى بــدأ
يــــتـــــصــــاعــــد اإلرجتــــاف الى أحــــشــــاء
جمـجمـتي. مددتُ يدي الـيمـنى وسحبت
هــاتـفي مـن جـيب بــنــطـالي كــتــبت فـيه
رســـالـــة الـى ضـــابط أمن مــــســـتـــشـــفى
األمـراض الـنـفـسـيـة لـيـرسل قـوة أمـنـيـة
لــعــيـــادتي فــوراً ويــأخــذوا هــذا الــرجل
ــريض قــبل أن يــفـعل شــيــئـا خــطــيـرا ا
وغـيـر متـوقع وليـس ببـعيـد أن يـقتـلني
في هـذا اللـيل ويقـطع رأسي حـتى. كنت
أكــتب الــرســالــة بــحــذرٍ حــتى ال يــنـتــبه

يونس ويكشف وحشيتي أكثر. 
سح عن وجـنتـيه الدموع وبيـنمـا هو 

سألته: 
هل أكـملت كـالمك الذي ال حـقـيقـة له يا_

سيد يونس?
_ ــة اصال ال حــتى اآلن ال تــوجــد جــر
رجـاء ال تــقـاطـعـني حـتى أقـول كل شيء
وتـعـرف احلـقـيقـة جـيـدا وبـعـدهـا أذهب

من هنا.
-تفضل أكمل يا سيد يونس.

بعد خروجنا من عيادتك في عصر ذلك_
الـيـوم كــنت أمـشي في الـسـوق مع أمي

أشـعـر بـالنـدم عـلى الـسنـوات الـثالث
هنة ـمارسة هـذه ا التي اسـتهلكـتها 
ـــا خــلّـــفــتـه من كــوارث الـــلــعـــيــنـــة 
وأحــداث بــائــسـة. آه لــو كــنت فـالحـاً
بــأرض أبي لـــكــان أفــضل بــكــثــيــر من
ـهنـة التي كـوني طبـيبـا نفـسيـا. هذه ا
حبستني بعـيادتي الوحيدة عقودا من
الـــزمن في مـــديـــنـــة حـــتـى أطـــبـــاءهــا
مـرضى. كل مـعـاناتي وجـرب ضـمـيري
ـــواقـف واالحــداث اآلن هـــو بـــســـبب ا
هنة. هذه التي حصلت معي في هذه ا
الـــســـنــوات اصـــبـــحت ثـــقــيـــلـــة عــلى
شيـخوخـتي كطـفلٍ رضيع يـحمل ثدي
أم مـصـابـة بـسـرطـان الـثـدي عـلى خدِه
وهـو نـائم. لــكن مـا حـدث مــعي مـسـاء
ــوقـف األبــشـع عــلى الـــبـــارحــة كـــان ا
اإلطـالق من بـــــ كل األحـــــداث الـــــتي
دمّرتُ بها حياة الناس. وبسببه أشعر
ـوت الــبـاردة حتــتـطب اآلن بـفــؤوس ا
عـــظـــام جــــمـــجـــمـــتـي من الـــداخل وال

أستطيع ايقافها.
صــادف ذلك اثـــنــاء خـــروجي من بــاب
الـعـيادة عـنـد آخر انـحـناءات الـغروب.
واجهني شاب بعمر الثالث في الفرع
الـثاني مـن  شـارع األطـباء أسـمر
وتــتــبــثـــر عــلى جــبــهـــته بــقع الــعــرق

الناعـمة رغم موجة الـبرد القارس التي
. وقف ـديـنـة منـذ أسـبـوع تـشـهـدها ا
أمـــامـي وظل يُـــحـــدّق بـــوجـــهي وكـــأن
عـاول حادة يحفر بها نظراته حتوّلت 

جدران الزمن. أقترب مني وقال:
مرحبا يا دكتور ألياس العظيم._

تمعنت بوجِهه. وبردٍ عابر قلت:
مرحبا يا ولدي._

أقترب من وجهي أكثر وسألني:
هل تــعـــرفــني يـــا حــضــرة الـــطــبــيب_

العظيم?
! ال أعتـقـد ذلك حـتى وأن رأيتك_ عـفـواً

من قبل ال أذكرك.
حـسنـاً ايهـا الـطبـيب العـجوز أنت ال_

تذكرني وهذا من حقك . أنا أذكرك.
ومـــاذا تـــريـــد اآلن يـــا ولـــدي? هل من_

خدمة?
_ أُريــد أن أذكِّــرك بي لــكن لــيس هــنــا

كنني ذلك. بالعيادة وحدها 
تــوجـسـتُ شـيــئــاً من اخلــوف. تــأمـلتُ
وجــهه عـسـى أن أتـذكّــره أو قــد يــكـون
ـرضى الذين عـاجلتـهم بعـيادتي أحد ا
لـكن ذاكــرتي لم تـفـلح كـمـا في كل مـرّة.
ا طلـبه مني بكل أدب وذوق وامتثـاالً 
وألن الـعـيـادة قـريـبـة جـداً مـنـا رجـعت
ألفتح عيـادتي بصحبتـه. كانت العيادة

قصتان قصيرتان

يتـقدم اجلـمع الغفـير.. الـقدور الضـخمة
تـراصة يتـطاير مـنها الـبخار الـكثيف ا
اثـــنـــان كـــانــا يـــتـــنـــاوبـــان عــلـى خــوط
.. يسـتأذنـهمـا فيـناوله أحـدهما إحـداهنّ
غرفة الكبيرة.. يتراجعان للخلف.  ا

فـرصـة ال أثــمن مـنـهــا.. ومـا احالهـا من
فـرصـة عـاشـوراء ومـصـاب احلـسـ !!..
فـاالنـتـخـابــات عـلى األبـواب.. وعـشـرات
الـكـاميـرات التـلـفازيـة تـنقل احلـدث نقالً
حــيــا مــبــاشــراً وتـــتــابــعه هــو بــالــذات
سـؤول الكبـير والرمز .. باهـتمام فـهو ا
اجلــمـع الــغــفـيــر خــلــفي يــراقـب يــأخـذ
باخلوط في قدر (القـيمة) الهائل ها هو
وقـد أعـدّ لــكل شيء عـدته بِـدءاً من (عـدة
الـشـغل) : اجلـلـبــاب األسـود وقـد زيـنـته
بخط النـسخ عبارة كـبيرة تـوسطته (أبا
).. طـــاقــيــة الــرأس عــبــد الــلـه احلــســ
) .. اللـفاف األسود الـشعـبيـة (العـرقجـ
ـسبحة الـطويلة الذي لفه حـول عنقه.. ا
ـــئـــة خــرزة اخلـــاصـــة بـــالـــصالة ذات ا
وخــرزة ( ..(101الــلـــحــيـــة الـــنــاصـــعــة
الــبـيــاض الــطـويــلــة لـلــهــيـبــة والــوقـار
والـورع... ومـاذا أيضـاً ?... اهـاااا هـناك
مـا هـو أهم من كل ذلك.. لم يـنسَ الـرجل
كـــوي مـــنــتـــصـف جــبـــتـــهه اي مـــوضع
السـجود بـسكـ حامـية وإنْ بالغ  _ابن
ؤلم.. لكن ال الكلب  _مساعده بـالكوي ا
بأس فعسى أن تـكرهوا شيـئاً وهو خير
ــهـم صــارت لي الــســيــمــاء في لــكم !.. ا
وجـــهي من أثـــر الــســـجــود. فـــمــا الــذي
يـنقصه بـعد ذلك لـيكـون ورعاً تقـياً نـقياً

?!.. احلق يقال أنه كفّى ووفّى.
عليه اآلن أن يبتـدأ العرض بأداء مؤثر..
جـاهد نـفسه قـدر ما يـستـطيع إلسـتدرار
دمــــوعه فــــهي خـــيــــر مـــا يــــســـتــــهل به
سـبوكـة.. اللـعنة مـسرحـيته احملـبوكـة ا
أنها تأبى عليّ.. آهٍ لو فرت دمعة.. دمعة
واحـدة.. لـلـحـقتـهـا األخـريات مـنـهـمرات
ـدارس التمثـيلية بعـفوية. على طـريقة ا
الـتي كان عـلى معـرفة طـيبة بـها إلدراكه
مـقـدار فائـدتـهـا له.. ولعـمـله استـحـضر
من الـذاكرة الـشعـورية جتـربة او مـوقفاً
حـزيـنــاً مـؤثـرا مــر به.. بـحث فـي ثـنـايـا
اً مرّ به بقدر الذاكرة فلم يجد موقفاً مؤ
ـانـيـة ما خـسـارته في االنـتـخـابـات البـر
قبل السـابقة !.. إذّاك انهـمرت الدموع ال
إراديـــاً مــنه.. اجــهش بـــالــبــكــاء الطــمــا

بيمناه على صدره بقوة وهو يصرخ :
وا حـسـيـنـاه... وا حبـيـبـاه.. يا لـيـتـنا _

كنا معكم فنفوز فوزاً عظيما.
.. عاش الدور واندمج بالشخصية تماماً
ما أجمله وهو يؤدي دور البطولة لرجل
الــورع والـتـقـوى الـزاهـد الـعـابـد راعي
سـاك .. ا ظـلومـ ونـصيـر الفـقـراء وا
ـشاهدين الي من ا واحملتاجـ أمام ا
ووسط اآلالف من أنــصـــاره وجــمــهــوره
ومـحـبيه  أحـسـنت فالـفـرص تمـر مرور
الـسحـاب وهذه فـرصتك.. وهـذا يومك...
فـتذكـر الـعـبارة : _ال يـوم كـيـومك يـا أبا
عــبــد الــله...هـكــذا صــاح الطــمــا الـرأس
والـصـدر... هــا هي الـكـامـيــرات تـقـتـرب
مني بلقطة قريبة.. عليه واحلال هذه أن
يــــزيــــد من جــــرعـــة الــــدمــــوع والـــلــــطم
شاهدون أمامي واحلشود والشجن.. فا
مـن ورائي.. فــلـــيــســـبــحنَ إذاً فـي بــحــر
دمـــــوعـه حــــتـى يـــــصل لـــــبـــــر األمــــان..
ان ولـيـصنـعنَ من الـقدور سـلـما والـبـر
يـرتــقـيه لــلـوصــول لـلــقـمــة.. والـنــعـمـة
ولـيــجـعــلنَ من حـاجــة الـنــاس وعـوزهم
ـتــطــيــهــا مــشـتــريــا الــنــفـوس مــهــرةً 
لـــــلــــوصــــول إلـى أعــــالـي الــــفــــردوس..
والفلـوس فما يـكلفه األمر سـوى بضعة
دمــوع تـــمــســاحــيــة.. ولــطم الــصــدور..
وخوط القدور أضف لها كارتات لرصيد
جـــوال فـــئـــة  5000أو نـــصـف دجـــاجــة
تـوزعـهـا هـنـا وهـنـاك لـشـراء األصوات..
ـاني أو الـوزاري... وكـان ــقـعـد الـبــر وا
الله يحب احملسن !.نسى الرجل نفسه
كاد لـفـرط تـلـبسه لـلـشـخـصيـة أن يـطـبّر
لـوال أن تـذكـر في الـلـحـظـة األخـيـرة بـأنّ
ذلك سيـكون (أوفـر)... فالـناس ال ترحم..
ألـسـنـتهـم طـويـلـة وال يتـركـون أحـدا في
حــال سـبـيــله وحـتــمـا سـيــتـهم بــالـريـاء
والنفاق.. ووحده الله العالم بالسرائر!.
ــســرحــيــة بــأفــضل مــا يــكــون ســارت ا
عـد سلـفـاً تمـاماً وبـحـسب السـينـاريـو ا
وبـدلــيل تـزاحم كـامــيـرات الـفــضـائـيـات
عـلـيه وترك مـا سـواه لـتصـوره من كـافة
الـزوايـا ما لـفت انـتبـاهه. فـحمـداً لله أنّ
.. وأنّ ثـمـارهُ أتت تــعـبه لـم يـذهب ســدىً
شهد األخير أُكُلها فعليه اآلن أن ينهي ا
منهـا بنهايـة دراماتيكـية عاطفـية مؤثرة
لــتــتــرك أثــراً ال يــنــسى في جــمــاهــيــره
ـتـابـعـة واحملـتشـدة  عـلـيه الـعـريـضـة ا
ستقبل  _فيقبّلهم تفقد الناس  _رعية ا
مـن رؤوســهم ويــحـــتــضــنــهـم ويــقــضي

حاجاتهم فرداً فرداً.
.... ألتفتَ للخلف فلم يجد أحداً !!.
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ساكتا ألول مـرة كنت أمشي في السوق
ساكتا دون أن أطلب من أمي أن تشتري
لي بـــعـض األلـــعـــاب واحلــــلـــويـــات من
ـرصـوفـة عـلى جـانـبي شارع الـعـربـات ا
األطـبـاء آنـذاك; حيث فـي تلك الـلـحـظات
كـنت أسـتعـيـد كالمك الـذي وجـهته ألمي
وحتذيراتك لهـا من أبي ألجلها وألجلي.
كان عـقلي الـصغـير قـد حفظ كل مـا قلته
لها ولكن كنت أفهمه على مقاس إدراكي

الصغير والطفولي.
ســـكت لـــثــواني وهـــو يــبــكـي ويــضــرب

 : اجلدار بقدمه ثم صرخ قائالً
يـا لــيـتك كــنت طـبـيــبـاً واعـيــاً ويـعـرف_
بــآثــار مـا يــقـولـه لـلــكـبــار حتت مــسـمع
الصغار لكنـك كنت غبياً جداً أو مراهق
سخيف ليس أكثـر. حتى أمي استغربت
من سـكــوتي الـذي حــافـظت عـلــيه حـتى
نزل عودتنا للمنزل لـيالً. عندما دخلنا ا
كان أبي نائماً وعلمت أمي أنه قد أفرط
بـشــراب الــبـيــرة حــتى نــام. أمي دخـلت
لـلحمـام لتـستحـم وتُغيّـر مالبسـها وأنا
ذهــبت لــلــمــطــبـخ ألتــنــاول تــفــاحــة من
طـبخ تذكـرت كالمك الذي الثالجـة. في ا
قلـته ألمي عن أبي:(عليـكم أن تتخـلصوا
ـكـنة) مـنه بـأسـرع وقت وبـأي طـريـقـة 
هذه الكلـمات ظلّت تترافس داخل رأسي
الـصغـير وحتـاول اخلروج بـأي وسيـلة.
حينها راودتني فكرة ابتسمت وأخذت
الــسـكـ من جـرّارة الــسـكـاكـ ومالعق
الـطـعام وبـدل أن أُقشّـر الـتفـاحـة دخلت
إلى غـرفــة أبي كـنـت أقـبض الــسـكــيـنـة
بـكـلـتـا يـديّ بعـد أن رمـيـت التـفـاحـة في
األرض طــعــنـتهُ فـي يـســار صـدره ثالث
ــرة مــرات مـــتــســارعــة كــالــبــرق وفِي ا
الرابـعـة أوغـلـتـها كـلـهـا وقـبل أن يُـكمل
صـرخـتـه مـات. خـرجت أمي من احلـمـام
ــنــظـــر الــدمــوي عـــاريــة ومـــا أن رأت ا
البـشع حتى أُغـمي عليـها وسـقطتْ على
البـساط الذي حتـول إلى بحيـرة حمراء
أمــا أنــا كــنت أبــتــسم فــقط. ولــكن بــعـد

ساعة استيقظت أمي و...
وقبل أن يُكمل كالمه دخلت مجموعة من
رجال الشرطة مسـدّدين أسلحتهم بوجه

يونس.
 هـجــمـوا عــلـيه أوقــعـوه أرضــاً شـدّوا
ذراعـيـه إلى اخلـلـف وعـصــبـوا عــيــنـيه.
كــــــنـت أســــــمـع صــــــراخـه رغم الـالصق
الـسمـيك الـذي دفـنوا به فـمِه. لم يـحاول
الــتــمـلص مــنــهم بـقــدر مــا كـان يــحـاول
ريـضة الـصـراخ ليـثبت لـهم حـقيـقـتي ا
وأنـني من يسـتـحق الضـرب ولـيس هو.
ال أعــرف كـــيـف وصــلـت مــنـــزلي لـــيـــلــة
الـبارحـة بعـد كل هـذا النـزف في دهالـيز
نــفــسي. لــقــد لـطّـخ شـيــخــوخــتي بــبـقع

طفولته احلمر!
 لــقــد تــرك في داخل جــســمـي ســكــاكـ
ذاكرته تـمزقـني ورحل. آه لو سـمحت له
أن يُــكــمل لي مــصــيــر أمه عــلــيـاء حــتى
ـوت أمــوت دُفـعــةً واحـدة بــدل كل هـذا ا

البطيء.
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األرض حبلى بالتخاريف
إكتشفنا ذات طيشٍ بئرنا

في البئر نفط
ح ألقينا اليها يوسف

جاءت ذئاب األرض تفضح سرّنا
ما عاد يوسف

فاقتتلنا
اخوةً 

والنفط اولنا وآخرنا
وسيد أمرنا...
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كـــمـــا جتـــذب الــــنـــار في رعـــشـــة
العشق طائرا

وج أحدّق في ما يلي ا

وكل الى مـوجه حـسـبـمـا يـقـتـضي
التيه...سائر

أما كان لي ان أدّعي العشق يوماً
بدون أظافر ?!

ومـن يـدعـي الــعـشـق دون مـخــالب
...كافر

أريد دماً كي احبك
وت أريد مزيداً من ا

كي ينحني لبياض القصيدة
كحل الضفائر

بالد حتبك ح تموت
فمت في سكوت
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على حافة اليأس
حيث قطيع اخلراف

يحاول ان يفهم األختالف
وأن يستعيد البداية

نبي طريد
ة آية يرى في الهز

يلملم احالمه من جديد
ويتلو مزاميره للنهاية

كأن الضاللة في ما يراه القصيد
هداية

يهاجر باسم اضطهاد العبيد
الى غير غاية

يبشّر اتباعه بالنشيد
وح يجيئون.....

يكسر نايه..
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هذا الرحيل مغيب للوعي
حتتفل العناكب عند باب الغار

تلتهم احلمامة عشها
يتلو صديقي يأسه
فيدلهم قلقي علي

هي هجرتي نحوي
وآخر ما أخبئه لدي
كسور هي سلمي ا

في هذا الربيع اللولبي
ا اقترفت هي توبتي 
وخيبتي عما اعترفت
وعودتي مني الي
هي سقطة اخرى
اراني ب ارجلهم

صديقي مخبر سري
طريقي شائك  دربي هالمي

وعاشقتي بغي
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وقف السني
والشيعي

والـدرزي  والـكـردي  والـعـلوي 
والبني  والكحلي

قلت :
 كونوا امةً واحدةً

ضــحـكـوا كـثــيـرا  وانـتــهـيت كـمـا
ابتدات

 نبي جاهل وغبي
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أرقب شرفة النايات
تأتي غيمة

وتقولني مطراً ربيعياً ...وتذهب
أنساب عطراًٍ 

كم احبك
لؤلؤاً

 وبلؤلؤ الشفت أسكب
أنساب في الينبوع شهداً

كلما مرّت قرنفلةً
أمــالت رأســهــا دلــعــاً الى شــفــتي

تشرب
أنا سيد القلق اجلميل وظله

تأتي القصائد كاخليول الى دمي
أحتار اذ اختار اي اخليل اركب

انا شرفة النايات

ما عزف الهوى
إال وقاسمني األن

ومثلما قاسمته األنات...يطرب
أنا موجة البلور

مذ كان اغترابي
طرفةً

قمر يدور
. ولم يجد لرؤاه كوكباً


