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فوق التل ...
وعلى مرمى جرح في السوق ..
كان احلانوت يلملم آنية القلب،
يقطف للشعر، رفاق الدرب ..

ويغافل زمنا، عقد الفعل على (الرميوت)
هل تشرب شيئا ؟؟؟ شكرا أرجوك

يلزمك الوزن ويلزمك احلزن وشيء من ريق األنثى ..
هل تشرب شيئا ؟؟؟ شكرا أرجوك

وعلى الرف متاما...
أحتسس دفتر (أحمد )..

يحتل مكانا فوق حساب احلانوت
هل تشرب شيئا؟؟؟ شكرا أرجوك

أجلس وقبالة عيني (البالة)، مشرعة الصدر على الشارع
هل جدّ جديد ؟

من دفتر أنثاك، قرأت حوارا أملى الدمع على الدانوب :
الصعاب حتدّى  عمر  لقراءة  مضى  ما  إذا  «سر 

وأقم بيننا سلّما توجته احلراب»(1)
نْ في الشاي اليوم، وفي كل األيام، متعّ

أبعد من خمس دقائق غبت...
أمتلى ورقا مطوياً، ال أجرؤُ

ملس كتاب مقلوب، ألتمس ألطرافي
اخملزونة ضحكا أدرد،

الشعر في  وجع  على   ودخلت 
لم أقطع تذكرة أبدا، بأصابع ضالعة

، اجتزت الصوتَ عدت، قرأتَ
مبرآة املطلق في بطن احلوت:

للعمر، اآلخر  النصف  وتيهي، في  الريح  «أيتها 
ألني ما زلت مضاء بالياقوت»(2)

فوق التل رأيت اخليل على اليرموك،
انفرطت سبحات اللقيا..

كرسي القش وحيد ينزف وجدا..
متعن في الشاي، وفي كل األيام...

أبعد من خمس دقائق غبت:
الدور «وقفتْ أسوار 

فعلمت بأني أخرج وحدي بدم العصفور»(3)
أرجوك.... !! ... شكرا 

غسان تهتموني

أشتاق نهارًا آخر
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عقب السيجارة في الفنجان غفا
والقصف على التلفاز غفا
رتَبت القصيب على مهل

ومترمر حلقي بددا
لم أسكن قافية بعد ...

ألرد الشارد من جنمي كسفا
فوق التل انقشعت، غيمات األرض
وتذبذب  صوتي في القوس الدافئ

في العاشر من عمري
طاولت النجم مبفرق شعري

فمددت له من لدني بيرقْ
غابت في الطيف األبعد أمي

ألبي بحت بسري
حلمي في السهل تشققْ

هناك هناك  ... أشتم 
رائحة القمصان املعروقة باحلناء ...

أرى سبال للماء
وطاسا معقودا بالفيروز ...

عليه) ... بسلم  إني  عليه.....، إلو  (سلملي 
أشتاق نهارا آخر ..

فوق ضريح األخضر إياه
درجات شتى.. شتى

من سفح التل  إلى التل إلى املدرسة الكبرى
درجات شتى تفصل شارعنا عن مقبرة املوتى ...

وقبيل الدرجات ...
اشتقت نهارا، كصليل البسمة فوق حصار اللوز ..

أسرفت بتهذيب السهل كطفل
مللمت األوالد على مهل
وبعمر الورد خططنا ..

بالقلب امللعب
أينك ... أينك ... يسألني ؟؟؟

للتو صعدت مع الذكرى ... يا أحمد
وتألأل عشبي بالكرة النشوى

للتو زحفت زحفت بركبة طني
لني الصمت حلني الصمت للتو وأجّ

أمنت لشيء ال أدركه، 
أسألها أمي

أتصفح شيد يديها، فوق اجلدران
أمأل رئتي بأنني األكياس املطوية في الركن:
ال تسرف في الركض كثيرا، وجترد للخضرة

فوق العربة ..

أبتي أمهل حزنك، سبع سنابل من ريش التقوى
ًطير إليك أل

أمهلني خمس دفاتر لإلنشاء ..
وأخرى للنسخ 

ة حاوٍ ل سرة أحزاني، خفًّ أًمهِ
رشق التوت بأرداني ..

يا هذا الصلصال 
أمهل برية وجهك دنياي
فأنا ال أعرف كيف أداري

حذري إذ ألثم باجلرح خيامي
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