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املقدمة

معنى اأن تك�ن اأ�سريًا، ي�ساوي احلرمان، احلرمان، هذه الكلمة التي حتمل 
احلرية  ا�سمُه  �سغرٍي  مِلنف�ٍس  املا�ّسة  واحلاجة  واملعاناة  االأمل  كل  معانيها  يف 
ي�ساوي احلياة. معنى اأن تك�ن اأ�سريًا، اأن تك�ن قائمة املمن�عات ط�يلة وتكاد 
ال تنتهي، وباملخت�سر اأن تك�ن اأ�سريًا يعني اأّنك ال ت�ستطيع اأن تفعل ال�سيء 
الذي تريد يف ال�قت الذي تريد. ممن�ع اأن ت�سح� من الن�م يف ال�قت الذي 
تريد، اإمنا عندما يريد ال�سّجان. ممن�ع اأن تاأكل ما تريد، اإمنا م�سم�ح اأن 
تاأكل يف ال�قت الذي يريده ال�سّجان، وال�سيء الذي يريده ال�سّجان، ممن�ع 
اأن تلب�س اإال ما ي�سمح به ال�سّجان، غري م�سم�ح لك اأن ترى ال�سم�س اأو ال�سماء 
اإال باإرادة ال�سّجان، حتى ن�مك و�سحتك وحبك وحنان اأمك وع�سق حبيبتك 

كلها مره�نة باإرادة ال�ّسجان.
هكذا هي ال�سج�ن وهكذا اأرادوها، تدمر االإن�سان ومت�سح ال�سفات االإن�سانية 
من ذاكرته واأحا�سي�سه، ولذلك جتد ال�سج�ن ح�ل العامل مكان خميف مبا 
يحت�ي داخل جدرانه من ب�ساعة ولكن هنا يف فل�سطني، لل�سج�ن �سكل اآخر 
فاإّنه  اأينما كان،  للحرية  الفل�سطيني ه� ر�س�ل  اآخر، والأن  ول�ن  اآخر  وطعم 
ا�ستطاع اأن يحّ�ل حزنه وحرمانه يف ال�سج�ن االإ�سرائيلّية اإىل بطاقة ه�ية 
تعّرف �سخ�سيته، فه� مكّ�ن من العطف واحلنان وامل�ساعر االإن�سانية الرائعة، 
وما اأجمل من هذه امل�ساعر االإن�سانية عندما تفتخر بها على ال�سفحات على 
اأنها  بد  الزمن، فال  اأو خرب�سات جميلة على جدران  اأو خ�اطر  �سعر  �سكل 

رَّ مرورا �سريعا عليها. ترتك اأثًرا ال ُي�سح يف نف��س كل من يقراأها اأو يمَ
هل كل اأ�سري �ساعر اأو كاتب؟
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ال اأعرف ولكنني عندما اأقراأ كلمات االأ�سرى التي يكتب�ن، حتى واإن كانت على 
�سكل ر�سائل لالأهل اأو االأحبة اأجد حجم ال�سدق بامل�ساعر واالأحا�سي�س، فهنا 
ّدعي ولكنه يكتب حقيقة ما ي�سعر به وما يعي�سه. يكتب ما  الكاتب ال ُيّثل وال يمَ
يج�ل يف خاطره ويجعل م�ساعره ت�سيل على ال�رق على �سكل اأ�سعار اأو خ�اطر، 
حمروم  اإن�سان  من  تخرج  وهي  �سادقة،  امل�ساعر  �سالالت  اأجمل  فتنهمر 
وحمك�م عليه العي�س بالالمكان والالزمان، يعي�ُس خارج كل تاأثريات احلياة 
ال�قعية وحتت �سيطرة اأ�سياء ت�سبه كل �سيء اإاّل الب�سر، وهم ال�سجان�ن الذين 
يتلّذذون بعذابات االأ�سرى ومعاناتهم ومعاناة ذويهم، من اخللف اجلدران التي 
حتيط بها جدران، وخلف اجلدران اأ�سالك �سائكة وكالب حرا�سة وكامريات 
وذلك  ال�سماء،  عنان  لت�سّق  ال�ساحلي،  حممد  كلماتي  فتخرج  مراقبة 
 ي�ساوي احلرية، حيث حروفها حتمل االأمل ومن بني طياتها ُيقراأ التحدي.

رغم  باٍق  اأنا  وفار�سها،  االأر�س  �سيد  اأنا  كنعان،  اأنا  الفل�سطيني.  اأنا  نعم   
ال  الذي  وطني  نح�  ن�سري،  نح�  ن�سري،  نح�  �ساٍع  اأنا  واأوجاعي.  جرحي 

اأرت�سي جنة ال�سماء بدياًل عنه، اأنا البقاء الأين فل�سطني.
فل�سطني دائمة البقاء والأعدائها حتًما �سيك�ن الزوال، �سنعي�س و�سنكتب ولن 
نتنازل عن ال�سيادة واحللم الذي يتج�سد، يتعّمق، ويتاأ�سل يف كل حلظة متر 
علينا يف قالعنا ال�ساخمة، وم�عدنا مع احلرية قريب، �سابرين �سامدين...

لنا احلرية

حمّمد حّماد ال�صاحلي
�سجن دام�ن
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الإهداء

ا ووفاء اإهداء، اإىل اأُمي املت��سحة يف فجر قلبي نب�سً
اإىل والدي املنبعث يف ثنايا روحي �سدًقا وعطاء

اإىل حبيبتي االأجمل، الرا�سخة يف �سمائي بريًقا و�سياء 
اإىل من علمتني احلب ب�سرف ودفء

اإىل من اأهدتني احلب وا�سمها زهرة بي�ساء
اإىل من �سيقراأ كلماتي هذه وي�سرق

يف حرويف �سم�ًخا وكربياء
اإىل ابنتي ال�سغرية، اأروع املخل�قات 
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ال�شكر

اأ�سكر كل من اأجنح هذا امل�سروع ال�سغري
واأخرجه من عتمة زنزانتي اىل الف�ساء اجلميل، ف�ساء 

احلرية.
واأخ�س بال�سكر، االأخ ن�سال اأب� نا�سر. 

واالأخ�ة �سعيد ا�ستية واأحمد �سليم.
ولكل جندي جمه�ل،

�سكري لكم، ولكل من ذكرين حتى ل� حلظة يف خياله.
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1
 �شالُم اهلِل عليكم

�سالم اهلل عليكم
�سالمي لكم

ولقب�ر ال�سهداء.
�سالمي لبي�تكم
وبي�ت االأعزاء.

�سالمي الأعتاب اأب�ابكم
ون�افذ االأحباء.

ولكم مني ال�سالم األًفا.
وملْن اأُحُب

فال�سرب عندي �سن�ات
والدعاء هنا، حزٌن وجمٌد.

وال�سم�ع ت�سيُء كل درٍب وم�عٍد.
هنا االأجماُد وال�سرفاء اأ�س�ٌد.
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ومن ن�افذ الرحمن
تنهمر ال�سل�ات جهًرا

وبي�ُس العمامات عزًة وفخًرا.

هنا اإىل هناك
 �سالمي لكل من اأتاك.

 
يف زمن الغربة

اأنا واأنت مَ
ومن �ِس�اك

نحمل ر�سائلمَ احلريِة ملن عاداك.
يا راعي البندقية،

�سمراء،
وتراها والربق، 

. وكفاكمَ
يف كل معركة ت�سطع ب�سمائك، 

ولن تخذلك
ومن معك.

2012-2-14
دام�ن
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�شورتي كانت هناك

�س�رتي كانت هناك
يا ن�سيممَ القد�ِس اأرق�س، ت�دُّ عيناي ل� تمَراك.

، وروحي حا�سرٌة ج�سدي غابمَ
وقي�دي مل ُتباعد بيننا.

م. فالعر�ُس بل�سمَ
غادرت روحي اأ�ساءت

وظالُم ال�سجِن اأبكم
�سّدها ظلًما وخّيم.

طارت بنيمَ االأهايل الطيبني
والعي�ن ال�ساحكاْت

واالأغاين ال�ساهرة
يقٌظ حزين ولكّن فرحتي بالن�ر عظيمة.

ع�سُت يف اأعينكم ُحًرا
وبالك�فّيِة ال�سمراء اأحلم،

ني املّخيْم. اأ�سبُك االأيادي يراق�سُ
زغردت اأمي.

، فغّنى   والن�ر على كفيه اأ�سبحمَ
 اأبي.

 عيناك نادتني 
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غًدا اآتيكمَ يا ُحّبي متّنى
اأحمُد الطّيُب معنى الفرح 
يف الليايل النرّيات العاِمرة

خبئ الدمع لتبقى فرحةمَ االأم ال�سابرة.
وِابت�سْم يل

 �س�رتي كانت هناك.
 

يا ن�سيم القد�ِس اأو�سلني لهم.
فرحُة القلِب هناك، 

فاأخي
لي�س يخذُل من اأتاك.

وفرحتي واآماُل عمري ُمقبلة.
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غريب

غريٌب، يف مكاٍن لي�س يل.
خاٍل من االأمان،

ظلمٌة بال ليٍل.
تائٌه يف نف�س املكان.

وال�سيق، ما زال 
بطل املكان.

ال زمان،
ال انتقال.

وجب البقاء حيث اأنا 
بهذا املجال.

ال �سيء
ِفرا�سي، لي�س يل.
ثيابي ال اأملكها، 

ال اأملك اإال اأفكاري الب�سيطة
وحدها،

ال اأفّكُر اإال بقليٍل من ال�س�ء.

اأق�سم برب الف�ساء
اأمتنى اأن اأرى ال�سماء
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غي�مها، �سم�سها
النجم، القمر ليال

ال يهمني اإن كان بدًرا اأوهالاًل
 فالظالُم ينت�سُر يف االأنحاء

ُيهني، ي�ستُم، ثم ُيهزم،
حياٌة �سعبٌة،

واأنا هنا غريب.
اأق�ُل: »هذا ه� القدرالعجيب«

حياٌة بال دفء
اأي مكان هذا

�سعبٌة هي احلياة بال اأ�سدقاء،
فال ا�ستقرار وال اأحباء.

غريٌب يف وطن االأحرار اأنا 
واالبتالء،

عليكمَ الت�كُل
يا اهلل.

ه�نها يا رب ال�سماء.

2007-3-1
نفحة
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ال�شمت 

اأيتها ال�سم�س التي ت�سرق كل �سباح،
بخي�طك الدافئة على اأج�ساد اأحبائي

اأر�سلي لهم
قبالتي،

القبلة، والتحية.
اأخربيهم،

مط�ٌق بجدراٍن عالية
وال اأراِك

يف ال�سباح.
 وحتى امل�ساء

ال مكان لاللتقاء
من عتمة زنزانتي

ع�سقت الظالم.
ظالمي ليٌل

بال قمٍر
وال جن�م.

اله�اء ر�س�يل
بني الليل والهم�م

يقرُع باب زنزانتي ويدخل 
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اأ�سعر به
واأعرف اأنه جاء الليل 

من بردِه ودفنِه لالأ�سياء،
و�سل ال�سباح يق�ل 

يدخل يتاأرجح 
 بال اإذن اأو نداء 

وال جمال للتنف�س
اإال النافذة ال�سغرية العذراء.

فهي ملكنا جميًعا
اأنا واله�اء.

ال�سم�س والقمر
النج�م وال�سماء،

والليل والنهار وال�سياء 
دائًما اأتكلُم اأيها االأحباء،

فمتى اأنتم تتكلم�ن؟
وهذا رجاء.

 2007-8-17
رام�ن 



19

غربة 

عندما ت�سكن الدم�ع عينّي
وعندما ُتعّلق احلبال يدّي

تهداأ الدنيا.
والهدوء، 

اأتفاجاأ لروؤيتِك م�سنقتي 
ي�سبح بني يديك االأمل، و�سرخاتي 

وتغ��سني بنهر اأحالمي ودم�عي.
كل اأفكاري الربيئة بنف�س املكان.

اأم�سي اإىل �سفاف احلبال
فهي اأحن من اخل�سب.

اأنِت �سيدة العامل 
والك�ن،

اأن�س�دة ال�سباح نرددها
�س�ًيا والزمن.

اأنا واأنِت وثالثنا اإن�سان جبان
ُي�سّمى ال�سّجان.

خلف االأ�س�ار االأماين 
يف زمان االأحالم 
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فيا ذكريات احلي القدمي وال�سغري ع�دي 
بني اأوراق اخلريف واأغ�سان ال�سجر 

يف ال�سباح وامل�ساء 
ع�دي.

اأحم� ال�سحابة من اأعلى القمم
اأنِت ارج�حٌة من ال�سماء رمادية.
يا ليتني اأم�سك االأماين بحبالك

وتتعلق ارج�حتي بعنقي حتى الع�سية
اأ�سعديني بلقاٍء يجمعنا والتحية.

ماتت حبات القمِح احلائر.
وُنرثت بال�ادي حتت االأمطار 

ف�سمخت واأنارت درب الث�ار
و�س�اعدنا �سلبة،

تقب�س على اجلمر واالأوتار.
اأقدامنا مغرو�سة باالأر�س

تقهُر ال�سّجان.

هذه اأرج�حتي،
علق�ها، فلن اأغ�سب!
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اربط�ا احلبال
و�سدوها فال عجب.

كّبل�ا االأيدي خلفي باحلبال
لكي اأقف ف�ق كر�سيٍّ خ�سب.

�سع�ا حبالكم ح�ل عنقي، هذا طلب!
واإن اأ�سعلتم النار حتت اأقدامي 

فقّمُة الُرتب
فما العجب؟ 

�ساحب اللج�ء وال�ستات وابن اأر�ٍس ُتغت�سب.
فل�سطينيٌّ اأنا،

وكلما قلُت ال
كنُت اأتاأرجح بال �سبب.

2010-6-10
دام�ن
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رثاء احلرية

نداء! نداء! نداء!
 اإىل اأهل العزاء.

 من نار املحبة، هذا العناء
اأرثي احلرية،

وترابها بعد العدوان
تغيُب ال�سم�س،

والقمر بعدها �سياء.
كلي فخر وكربياء 

لروؤيتِك بعد الغياب والرجاء.
بكت الدنيا ح�يل

وكّلي فداء
م�سيت ل�حدي بالطريق،

اأين النداء؟
من بعد رحيلِك اأعي�س مثل

الغرباء،
 هذه نهايتي 

اإّنه العزاء.
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ط�بى لِك 
فلِك املجُد يركع، 

يا �سانعة االأ�سياء العجيبة.
اأمُّ الثائرين اأنِت والهناء،

ال�فاء اأنِت والكربياء.
االنتماء اأنِت،

حزين طال �سن�ات
واأنِت اجلزاء.

الكلمات لي�ست دوائي 
فاأنت الدواء.

زوري اأهل القب�ر،
اأنِت الدعاء.

اإىل فل�سطني،
هذا الفخر وال�سعراء

لن اأترك التقاليد وال�فاء
اأخربيهم، اأخربيهم 

ل�سُت من العرب ال�سعفاء
ولرتاب فل�سطني هذا االنتماء 

فاإنهم عبيد الغرب الُغرباء
و�سّناُع ال�طُن، نحُن
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ول�سنا اأعداء.
لكل زهرة اأوراق خ�سراء،

اجلذور حتفُر االأر�س بعناء.
اأين اأر�سي؟
اأين وطني؟

واالأحياء؟
ال يرويها غري الدماء.

فاأج�سادنا جّفت،
ومل يبق يف العروق 

اإال ال�فاء.

يا اأهل العزاء
هذا لكم النداء 

يا رب ال�سماء 
متى اأرثي نف�سي 

اأين يك�ن العزاء؟
بني اأهلي 

واال�سدقاء؟ 
ال نداء

فما اأ�سعب ت�قع امل�ت العاجل
والبكاء، 
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فكم نرثت على قربك احلّناء
نامي يا حبيبةمَ القلب وال�سماء 

فلن اأرحل واأنِت اأمريتي 
هنا ال�فاء.

اأنت حياتي وبعد رحيُلكِ  
ال اأحباء.

يا اأمريتي،
يا حبيبتي،

لن ت�سرق ال�سم�س من بعد االنتهاء.
فالقمرمَ ي�سيُء لنا 

وقلنا هذا �سياء.
اأغم�سي عينيِك يا حبيبةمَ العمِر

والهناء
اإىل اخللد مث�اِك

والعالء.

2010-1-1
دام�ن
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يا اأيتها الدنيا قويل وداعًا

خّيم الظلُم يف اأر�سي،
فهيهات اأن يع�دمَ املجد.

يف العناِن البعيد
وحدي،

اأحر�س العي�ن بيدّي، وقيدي
عّد يا زماين ومّزق الث�رة

فالليل اأتى،
والظلم ح�يل.

اأ�سرقي يا �سم�سي واأ�سيئي،
غّردي يا طي�ر احلب ملجيئي 

ف�سباحِك ن�ر،
يا جبال احلريِة ك�ين �ساخمة 

كروُم الزيت�ن،
ورائحُة الزعرِت ت�سفيني.

احلن�ن غابمَ
مل يعد يراين،

فهذا اال�ستياق واحلنني.
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يا جمال احلرية
اأعطني الدفء

انطفاأت ال�سم�ُس بعد رحيلي
وغاب القمر 

فالليُل ي�ّدُع
يف دنيا احلرمان، ال�سنني.

اإيّن راحٌل
راحٌل وال�سماء تبكي،

رفاُق الغربُة ح�يل.
 

�ساب الراأ�ُس
البيا�س ُيغّطي راأ�سي

فيا دُنيا الف�س�ل ق�يل وداًعا،
واإىل الرتاب ادفعي بي، 

الأح�سن االأر�س والرتاب ُيغطيني.
 

القيد ما زالمَ بيدي
يُحاكيني،

لن يع�دمَ الزمان
واأحيا،

يا ُدنيا الرثاء
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احلزن/ والفراق
مل يجمعا بيني، وبني من اأُِحُب.

ماتمَ الزمان
يا دنيا قّبليني
فاأنا عط�سان

ا�سِقني من املاء،
فاأنا ابن الفاطمة، وحمم�د اأبي،

اأنا حممد وفل�سطني بالدي.

2007-10-29
دام�ن
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رثاء بندقيتي 

هكذا ُحِكممَ على قلبي 
اأن يبقى وحيًدا.

ما زلِت والذكرى يف جف�ن عينّي
حتت تلك ال�سجرة

ترتاءى يل �سحكاتنا مًعا
كلمات،

�سحكات،
كلمات هم�سِت بها 
�سحكات �سحرتني 

اأتتذكري،
يمَحيا ي�م قلِت يل، ِان ُحبنا �سمَ

فهل لِك ان تنظري اإىل حا�سرنا.
ا�ستحال االأمر بنا

كانت رياح العا�سفة اأ�سباب ف�سلنا،
واأنتهت باإف�ساء �سرنا.

حطمت القي�د بيننا
وجعلتنا اأ�سرى.

األقت بنا خلف القي�د
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ومل يخطر ببالها اأننا هنا.

ونحن ننتظر ي�م لقاٍء لنا.

بحثُت عن قرٍب بنيناُه باأيدينا
تراب اأر�ٍس يحمينا.

نحن اأ�سحاب الرتاب
ببنادق الث�رِة،
احلبُّ يحمينا.

بندقيتي،
اأر�سفُة الطرقاِت ترمينا 

بندقيتي،
طالت الغربُة

ُدفنت اأ�سامينا 
بندقيتي،

�س�اُد الليِل يدفئنا 
بندقيتي،

رثاوؤها واجٌب
بندقيتي،
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ل� كان مثلِك �ساعًرا، لرثاين
كم اأ�سعر اأن ظالم بندقيتي

فن،  ه� الكمَ
فني. كمَ

نفحة 
2003-4-10
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اإىل جهنم 

اأذكر املا�سي ومن كان معك، 
ال تختبئ، فال اأحد يراك.

ال تن�سمَ وال ت�ساأل
عن �سبٍح يجمُع النهار بامل�ساء.

فاحلريُة جهنم
با  �ستعي�س كهاًل وتن�سى ال�سِ

�ستحفُر قربك بيديك،
و�سين�ساك كل من كان معك.

من يف قربك فاإىل جهنم مث�اك
اأنت ومن �سارمَ على دربك وه�اك،

هذه النهاية لك وما ح�سدت ُيناك 
نار جهنم.

ال �سبح عندك ومل يعد يراك.
ال تكابر وانظر باملراآة
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ف�ستق�ل عيناك:
�ستم�ت غريًبا
�ستدفن غريًبا
�ستقهر غريًبا
هذه النهاية،

فاإىل جهنم مث�اك.

2012-2-14 
دام�ن
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2
اأحبائي

اأحبائي،
يف زمن الرحيل كانت هجرتكم

كان اللقاء 
واالآن الهجرة،

احلب والب�سمة منكم.

ع�دوا،
اأحبائي طال الغياب 

لكم احلنني،
العني عليكم تدمع 

والقلُب يخفُق.
ال تن�س�ا،

عاًما واآخر
فقد طال الفراق 
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ع�دوا،
فك�فيتي ال�سمراء

على كتفي.
اأرى االأ�سى،

والرتاُب يف جف�ين.
اأ�ساألكم عن ق�ستي 

فع�دوا، كي اأع�د
اأحبائي،

كرثت ال�سن�ات واالنتظار طال، 
اأمي كنٌز بالدنيا اأراها.

اأحبائي بال�سغر كنا 
وعندما كربنا، كان الفراق.

ال�سباب �ساع،
فلرتاب االأرج�حِة ع�دوا.

من اله�اء واملاء 
 واحلريُة كان حرماين،

 اأين اأنتم اأحبائي؟ 
هجرُت االأوفياء

يا اأحبائي ال تهجروين،
فباهلل عليكم 
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اأريد اأن اأرى ي�ًما �سعيًدا،
حرًا.

ال تن�س�ا،
يد الغدر فرقتنا 

وباالأ�سِر و�سع�ين.
اأحبائي اإنكم حتب�ين.

2007-8-12
رامــــــ�ن
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كل احلروف

اأنا وحدي بغرفٍة �سغريٍة معتمة.
بالدي �سلبت مني ولكم الق�سة،

تهت بني جثث اأحبتي وكانت نهايتي.
ثكلى فقدت ر�سيعها، اأين املفر؟

جراحي نزفت فهل من دواء؟

ذهبت اإىل االأُفق البعيد باخليال.
زرعت االأر�س ربيًعا اأخ�سرمَ

�سمعُت �س�ًتا من بعيد يراودين، 
�سخ�سًا ياأتي اإيّل،

�سدري يعل� واأرجتف من ن�س�ة اللقاء 
�سربات قلبي كانت �سريعة.

طائٌرعلى نافذتي يحط ويطري 
ظل ياأتي كل �سباح ويرحل بامل�ساء

عن ماذا تبحث يا ع�سف�ر ال�سحراء؟
غاب وعاد مرة اأخرى بال رجاء،

ف�ق اأحالمي تفت�س عن ما�ٍس يدفئك؟
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من اأنت اأيها اجلميل ال�سغري؟
نذهب �س�ًيا وال تذهب ل�حدك.

هكذا ترتكني ل�حدي جال�ًسا؟

فمن اأنت اأيها اجلميل ال�سغري؟
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قبل، بعد الرحيل

الده�سُة اأقرب �سيٍء للتعبرِي 
عن املكان،

اأكرُث االأ�سياء.

ال�ساعُة تخرتُق ال�سك�ن 
 ُتعلُن التمردمَ

ال�س�ُت دائًما مرتبٌط بالتغيري والتقدم 
ال اأ�سمُع �س�ى ال�سك�ن 

ووقع ال�سدى 
ُيكننا اأن ننتظرمَ �سنة اأخرى

 اأو �سن�ات، 
لكن احلقيقةمَ وحدها

وال�سماء وحدها 
تعرُف اخلرب االأكيد 

وال�سماُء وحدها 
خارج دائرة الزمان واملكان.
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الليُل يقرتُب 
رويًدا رويًدا

يف الليِل يخرُج كل �سيء.

لتنتظرمَ ال�سم�س مرًة اأخرى.
لعلكمَ ترى زيفمَ الظالم القامت،

قلبي يخرُج اإىل عامل االأرواح 
وينرث دمعُه على روحي 

فتهبُّ م�ستيقظًة.
كان حلًما جميال

كلُّ ما يف هذه احلياِة، احللم
كلُّ جميٍل فيها ما�ٍس،

وتبقى الذكرى وحيدة.
تاأتي يف ال�قت االأخري من النهار،
فال ن�ستطيُع ان منّيز بني احلقيقِة

واخليال،
بني الع�دِة،

والذهاب
فكلُّ �سيٍء يف الليِل، ياأخُذ معنى اآخر 

قلبي ال ُيّيز املعاين 
ال يدركها قلُب م�سافر، 
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من هنا اىل هناكمَ مثابر.
كنُت اأمتنى اأاّل تطيل روحي ال�سفر 

يف عامل احلقيقة
التي تخرجنا من احُللم اإىل ال�سيق،

واأخ�سى الليايل ال�سارقة، 
واأبحُث بني االأرواح، فاأجدكم

ال الأيّن اأخافكم 
ولكنني،

اأبتعد عن احُللم الذي ال اأراُه
 ونرى اأنف�سنا ونحُن وحيدون

يف ق�ارب ال�سغار
اإىل �سّفِة الراكبني

اإىل �سفِة النهِر االخرية.

2011-11-11
دامـــــــــــ�ن
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يف عيدك يا اأمي

اأمي الغالية، اأين اأنِت؟
 ع�دي اإيّل.

حرم�ين اأبي منذ ال�سغر 
واالآن اأمي.

اأكان عداًل هذا و�سن�ات الفقر؟
فقري االأب واالأم يف عامٍل قا�ٍس،

 وتائه بعمر الزهر.
�سبابي ي�سري وال�سن�ات تقهر.

�سنني حرمانِك يا اأمي ط�يلة، 
فاأين املفر؟

اأفتقدك اأمي بكل حلظة،
ولك اأمي احلبيبة هذه الدمعة.

اأريد اأمي بكل دقيقة.

اأريد اأمي بكل حلظة.
 اأنا املنادي واأ�سرخ دون خجل،

اأعدين الأمي اأيها ال�سفاح املحتل!
اأخرجني من هذه احلفرة باالأمل

اأطلقني الأرى اأن�ار وجه اأمي.
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الي�م لالأم،
كيف يا اأمي بال كالم اأحتدث اإليِك؟

اأال تكفي غربتي؟
اخرتمت ي�ًما لالآالم

الأ�ستيقظ من حلمي،
واأتذّكر اأ�سرتي اجلميلة وحلظات ال�سالم.

كل اأيام ال�سنة الأمي واأمهاتكم
دع�نا من هذ الي�م فكلُّ االأيام ِفداٌء لكم.

جميٌل اأن اأحملمَ اأجمل الهدايا الأمي.
جميل اأن اأتناول احلل�ى مع اأمي.

د اأمي. جميٌل اأن اأُقّبل راأ�س ويمَ
جميٌل اأن اأرى بكل �سباٍح وم�ساٍء اأمي.
جميٌل اأن اأتناول الطعام من يد اأمي.

�ساأبقى اأحبِك يا اأمي بدون تعب.
�ستك�ين ببايل على الدوام وبالقلب.

يا اأمي يا اأمي يا اأم االوفياء،
لن اأن�سى ُحلمي واللقاء.

اأعيدوين قبلمَ امل�ساء
لكي اأقّبلمَ يدي اأُمي ووجنتيها الدافئتني.
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هناك ال�فاء واالنتماء،
الدعاء والدفء، 

واالأمان، واملر�سى وامليناء.
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حبيبتي  والقيد

اأحببُتها واأنا �سغري
اأحببُتها واأنا األعُب بالكرة.

اأذهُب ملدر�ستي، اأبحُث
اأع�ُد والكتاب بيدي، مل اأجدها!

اأحببُتها، وجت�لُت بطرقاِت حّيها
اأفت�ُس بني االأوراق،

واالأقالم، وقربمَ الغدير.
اأبحث كل �سباٍح عنها 

حتى امل�ساء.
اأحببُتها،

كرب احلُب
اأكرب، 
واأكرث.

اأكرُب اأنا، ومتُر ال�سن�ات 
ماذا دهانا؟
اأين اأبحث؟
واأين اأ�ساأل؟
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رحُت اإىل ب�ستاٍن �سغري،
اأبحث عن ورٍد، وعن فرا�ساٍت تطري.

اأقطُف ال�رود احلمراء،
و�سغار الع�سافري.
اأدّمُر كلَّ الب�ساتني

الأنني مل اأجدها.
اأكرُب وي�سغُر قلبي.

اأذهبُ  اإىل البحر
فاأجد اأم�اج البحر ال�ساكنة

والرباءة.
اأ�سمُع االم�اج وهديرها، 

اأ�سرح بني عطر الطبيعة/ 
وبني اأ�س�ات ال�سجيج.

اأفتُح عيناي 
هذا الدمار واجِلراح 

اأرىمَ الط�فان الغّدار احلاقد
اأعلى من الق�ارب

احتالٌل فا�سد 
اأيتجرُب ب�سعِب احلريِة ال�سامد؟
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اأنه�س من غيب�بتي ال�سامتة.
اأحمل بنُدقيتي ال�سمراء على كتفي.

اأجد كل الرفاق يف الدرِب، 
اأ�سرُب واأرى املجدمَ اأمامي قريبًا مبتناول اليد.

وتراين األتفت واأرى ح�يل الدماء �سالت 
اأ�سبحت االأر�س روًحا.

ِانها امل�سيبة، 
والكارثة حدثت 

�س�داُء الل�ن 
�س�داُء الل�ن بعد العث�رعلى جثتي واملدفع.

األق�ا بي يف الغرفِة ال�سغريِة املُعتمة.
 

اأحاول الن�م ون�سيان احلا�سر.
اأن�سى هذا العامل امل�ح�س، 

اأن�سى املا�سي وهم�م احلا�سر.
واأمتّنى اأن يهطل املطر.

 
واملطر من خلفي،

يغ�سُل االأر�س الياب�سة ودربي 
واأبقى بزنزانتي اللعينة وحدي.

 
2005-3-9
نفحة
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 ر�شالة اإىل ال�شديق

اإليك �سديقي العزيز
اآخر الكلمات 

 اآخر الر�سائل.

�سديقي، وبعد 
�سالمي لك وحّبي

ال�سماء ت�دعنا، وتدمُع العي�ن،
والغياب بيننا

و�سي�ل الدم�ع تفي�س بنا.
اخل�ف علينا 

 ُيك�ُن لياليِه بقل�ب اأمانينا.

�سديقي،
�سالمي لك، واأق�ل،

من، من الذي �سرق اأمننا؟
واأح�سر الكالب تنه�ُس اأحالمنا 

من �سرق اأحالمنا؟
بالكفر، بالتجرب

بحقٍد جمن�ن.
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اأت�ساأُل احلرية الثائرين؟
وعنان الفداء يحمل�ن 

اأبطالُنا يف احللم
بعد، 

من ي�سح الدمع حني يحزن�ن؟

�سديقي،
منالأ البي�ت حًبا للعائدين.

بحزٍن وجدناهم بي�منا يتجربون
 بِاختناٍق وجدناهم اأحالمنا ي�سادرون

ب�جٍع راأيناهم بي�تنا يهدم�ن.
اإىل متى؟

يف �س�ارعنا اأطفاٌل يقتل�ن؟

�سديقي،
اإليك مَجئنا،

واأهديناكمَ حلمنا 
ُخطانا اإليكمَ ونحمل كربيائنا،

فلتغرب �سم�س الطاع�ن.
فلتغرب اأحقاد املجرمني 

فلُت�سحق اأ�سماء املاّرين 
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ولينهزم جي�س الهاربني،
ة  فهذه اأعمارنا وق�د الف�سّ
وهذه اأمانينا فداًء للحريِة

وهنا �س�ف نعي�س،
هنا �س�ف نعي�س.

 وطننا هنا،
 البيُت واحلرية.

2012-12-1
دام�ن
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3
اإىل حواء

اإىل حـ�اء اخلالدة يف قلبي   
هم�سي واإهداي

من احتلت عقلي
دمي وعروقي

 دفرتي وقلمي
 دفئي وبردي

 �سم�سي وظلي 
ه�ائي ومائي

ال�ساكنه يف فكري
مغ�سبتي وال اأغ�سب 

ملهمتي اأنا ومن ح�يل 
حبي وحبيبتي و�سديقتي 

امل�سيطرة على كل ح�ا�سي
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�سجني وحريتي 
ن�سف العامل الثاين

�سانعة كياين

2007-2-12
نفحـــــــــة
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وعد

كل ال�ع�د اأنِت
ال�سقراء التي اأحببُتها، اأنتِ 

رومن�سيُة �سعرك الذهبي، اأنتِ 
مالمٌح �سرقية وعي�نك الع�سلية، اأنِت

كال�سقر كنِت
وكل ال�سفاِت، اأنِت

ال�سهر، ال�سجر، الق�ة، اأنِت
ا اأنِت اخلفة، الرباءة، اأي�سً

فاأين هذا الغياب؟
اأين انِت؟

يف اأيام ال�سدة تكلميني كنِت
واأ�سهر الليل الأجلك، اأنِت

الأوا�سيِك
الأجل�سمَ معكِ ، اأنِت

حتدثيني احلكاية واأ�سمعها،
واأ�سمعِك

ويف اللحظة التي احتجتِك
وجدت نف�سي وحيًدا

وحيًدا، اأقف يف املكان الذي غّربنا 
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اأدع� اأن تك�ين حقيقة،
ونع�د مًعا لنحقق كل اأمنياتنا

االأحالم التي حتت �سجرة ذكرياتنا 
حيث ُنِق�سمَ القلب واأول اأ�سمائنا

على جذع �سجرة اأحالمنا
حينها قلِت ليبقى ذكرى لنا 

وملن يحب حبنا.

2007-1-11
نفحـة
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اأ�شعديني بلقاء

يا حياة الروح،
يا دنيا الفن�ن اأنِت

�سقرائي التي اأحببتها 
اأنِت يف القلب

ويف ن�ر العي�ن.
مب�عٍد منك �س�ف يحيا عاملي.

ومع الدنيا �ساأخط� اليِك
قبلٌة منك �سرتوي عط�سي، 

واأغّني لثغ�ِر اليا�سمني
التقينا مرًة واحدًة يف جنتي

و�ساء اله�ى اأن تك�ن،
ومل تزل �س�رتك يف عمق قلبي 

�سيدة العامل.
لِك األف �سالم رائع،
فاأفي�س من �سذاِك.

اذكريني مع ن�سمات ال�سباح،
كل �سباح، اأو م�ساء،
ل�سُت اأن�ساِك حياتي

حتى ل� بعدنا،
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ا�ساأليني عن غرامي واله�ى 
اأنِت حبي وهيامي وجن�ين

ا�ساأليني عن غرامي واله�ى 
اأنِت حبي وهيامي وجن�ين 

ا�ساأيل النجم،
 كئيًبا ومل اأزل 

�ساهًدا يف الليل ومل تغم�س جف�ين 
مر عام ما التقينا بعدها،

ولِك طال ا�ستياقي وحنيني،
اأ�سعديني بلقاء.

 
2002-6-26
نفحـة
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وداعًا حبيبتي 

مع رحيلِك حبيبتي 
هذه كلماتي

هذه �سرخاتي
هذه تعابريي.

مع رحيلِك حبيبتي 
اأخا�سم ذكرياتي

اأمزق اوراقي
اأذرف دمعاتي.

اأُطفئ مع رحيلِك ال�سم�ع.

مع رحيلِك حبيبتي
اأمّزق �س�رك

اأحرق ر�سائلك
اأدفن حبي وحبك.

مع رحيلِك حبيبتي
ت�سكن الدنيا،

تغرُب ال�سم�س.
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ي�سمت الك�ن،
ال ُي�سمع هم�س.

ُي�سبح االأم�س غًدا،
والغُد، ه� االأم�س.

 
مع رحيلك حبيبتي 

تبكي ال�رود لفراقِك
ت�سمت الكلمات، لهم�سات �سفتيِك

تبكي الدنيا لدم�ع عينيِك
وتغني طي�ر احلب حزًنا لغيابِك.

مع رحيلك حبيبتي 
هذه كلماتي

هذه �سرخاتي، 
هذه نهاياتي.

2005-7-7
نفحــة
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 يف العام ال�شاد�س 

اآٍه من �س�قي لِك حمب�بتي،
�سرختي بلغت عامها ال�ساد�س

وميالدي ي�سقُّ يل ُعمًرا �سريًرا.

كم هي احلياة �سيقٌة بعد ميالدي.
قبل امليالد حياة اأجمل،

مكان وا�سع الف�ساء.

فهنا وال�سيق،
تعلمت ال�سهر من اأجلك.

جال�ٌس اأتاأمُل ن�ر القمر وحّرا�سه،
حتت �سماٍء �ساحبٍة اأذكرها، 
واله�اُء ُيخّيُم باأنحاء املكان.

قُتل كلَّ حّي، والليُل يمَ
اأو يدعي احلياة.

حتى الكالب ال�سالة مل تعد متر.
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فمن اأجلِك �ساأ�سع بندقيتي عكاًزا
 و�ساأع�د،

فانتظريني.

حمب�بتي وا�سيني 
بعد العام ال�ساد�س �سميني 

اأحبك �سيدتي، 
اأجمل القبالت بعد غياب ال�سنني

يف العام ال�ساد�س قّبليني.

2007-5-1
نفحــة



61

اأنغام عينيِك

مع العزف على كل وتٍر،
اأردد قائاًل: »اأُحبِك«

على مدى ال�سنني
اأعاهد على ال�فاء،

مع �سحكة اأبناء املروج.

ويف تالأل�ؤ النج�م 
ويف تغريد الطي�ر 

اأ�سدو كبلبٍل،
واأق�سُم اأين اأرج� ر�ساِك.

مع اخلرير فِى جداول املياه
اأحُبِك.

يا منبع االأخال�س وال�فاء.
جميلٌة عيناك اخل�سراء،

لغات الب�سر فيها.
تعرف متى احلب،
ومتى تكرُه، وت�ساء
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تعرف انك�سار احلزن،
 وبريق الفرح من ال�سماء.

ما اأجملها عندما ت�سرح
وما اأق�ساها عندما جترح 

جميلٌة هي عيناك
فما زالت خ�سراء،

اأنغام عينيِك،

2004-7-8
نفحة
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اإىل من اأحب 

اأكتب اإليِك حبيبتي:

اإىل من �سلبت مني قلبي
اإىل من جعلتني اأحبُّ اأكرث من نف�سي

اإىل من �سغلت عقلي
اإىل من �سرقت مني ن�مي 

اإىل من �سهرتني الليايل
اإىل من جعلتني اأن�سى نف�سي

اإىل من بقيت يف بايل
اإىل من تعي�س اأيامي واأحالمي 

اإىل من ق�سيت معها اأجمل اأوقاتي
اإىل من اأ�سعدت اأّيامي

اإىل قلب احلب واحلنان 
اإىل من بحثت بكل مكان 

 و�ساألت الزمان 
�ساألت اأوراق اخلريف والن�سيان

حبات املطر �ساألت ال�ديان
�ساألت ال�سماء واالأر�س وكل االأديان 
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بحثت يف عي�ن الب�سر 
اأين اأنِت؟ �ساألت الزمان 

ما اأ�سعب اأن اأبحث عن مفق�د 
�سرت يف كل طرقات املدينِة اأبحُث يف الدرب

واأخ�سى اأن تك�ين قد رحلتي 
اأنادي واأت��سل اأن تع�دي 
الأين عندما �ساأدفن قلبي

اخرتت اأن يك�ن يف قلبي حبي
واإليِك كتبت كلماتي.

2003 
نفـحة
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احلياُة اجلميلة

احلُب عامٌل ال يندثر،
حياٌة جميلٌة،

جتربٌة ح�سا�سٌة 
عطف، حنان

وّد، ا�ستياق
خ�سام، �سجار
غ�سب، انك�سار

معاٍن كثرية ُتكتب وُتغّنى.
باخت�سار الكلمات نق�ل، 

احلب
العامل

 ال�ا�سع
 اخليايل

 الرائع
 املهذب

اإنه خاٍل من ال�س�ائب.
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احلبُّ داُء احلياة.
الداء الذي ال ُي�سقى وال ي�ؤكل.

وب�ا�سطِة اله�اِء ال ينتقل.
ال يعدي، ولكن قاتل!

اإنه فريو�س ينفث احلياة بكل ج�سد.
ُيذهب الياأ�س بال ع�دة.

اإنه رائع، جميل،
 ومثل ال�سهد

اإنه دوائي، بال حّد
اإنه ال�سايف يل ولكل عبد!

2006-10-10
نفحة
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4
نام اإلعز نومك 

من وين اأقطف ال�رد يكّفيك؟ 
واأفر�س على نع�سك واأحّنيك 

واأر�سم �سربك على كفيك
وقدري وقدرك بني اإديك

 
زف�ك عري�س ل�الديك 

اإنت الزمن وحّنا ما�سيك 
نام اإلعز ن�مك ومراجيك

يزغرد البارود حتى يكافيك 
من طل�ع ال�سم�س اأناديك 

ومع الغروب اأوفيك 
�سالم اهلل يحميك 
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حتت ال�سم�س الرجال متا�سيك
يا فار�س اجلند ومرا�سيك 

ل�سهر الليل حدك وت�س�يك 

ف�ق اجلبال اأ�سعد واأناديك 
واأحن لعي�نك وهدبيك 

لرج�لتك تنحني هامتي 
واخلجل بعي�نك ووجنتيك 

وطلتي ي�مك متا�سيك 
مث�اك اخللد وتغنيك 

اأنت بالقلب من ج�ا
 والعني ما جتافيك 

يا رايح خذ باإيدي اإليك 
حتى اأك�ن حدك و�سط لياليك 

اأ�ساألك حتاكيني واأرثيك 
واأكتب اإ�سمك حتى اأوفيك

وبعلم بالدي يالبطل اأغّطيك 
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نام ن�م العز يدّفيك
نام العز ن�مك 

�سبل عي�نك
ون�ر اهلل يا�سيك.

2002-3-18
رام�ن 
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فتحاوي اأ�شمر

عا�س املخيم وترابه 
حبايبه

 واالأر�س و�سبابه 
كل زهرة و�سبل اأهدابه

لكُتب على جبينه عذابه
حتى اأ�ساأل كل اأغرابه 

اأهل الطيبة اأهلي
 وحبابه

خميم العز وال�سم�د ج�ابه 
ولقب�ر ال�سهداء اأ�سحابي واأ�سحابه

مث�اهم اخللد ملن �سق�ا ترابه
عمر ال�سديق ما ن�ساك �سهابه

فتحاوي اأ�سمر والفتح غالبه
وال�طن وكل �سبابه

فر�سان اأ�سيله واأعرابه 
بيت الكرم اأعتابه 

�سالم اهلل يحميك من ذئابه
واملجد معّدي ع جبالك وترابه

فل�سطني حبابه
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كربت ال�سغرية وغنت عتابه
تكيد العدا ب�سهيد وغيابه 

فل�سطني طفله ما هي حطابه
ا�ساألها تق�ل الق�سه جُمابه

العمر ما رحل وفل�سطني اأهدابه 
يا حلمي جتّلى

 �سفق فل�سطني فيك وُكّتابه
يا غربه يا اأم ال�يل وغيابه

يا ليل �ساح الندى ي�سهد على جراحي و�سبابه 
لالأم�مة تنحني هامتي جُمابه 

احلب على االأيادي الطاهره و�سرابه 
الط�ق كل مدخل وطريق واأب�ابه 

لمَ�سْيح باأعلى �س�تي
 يا ترابه! 

اأنا ابن املخيم والب�س اأث�ابه.

رامـ�ن 
2002-4-17
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باإ�شمك اأعلى واأفتخر

�سديقي، اإنت الفخر 
يا قلب الثمر ولب ال�سخر 

جيناك نلبي االأمر 
�سديقي،

يا ابن االأ�سل ون�ر الفجر 
�سم�سك تطلع حريانه
غايل عمرك بزنزانه 

تزغرد اإمك فرحانه
يف ي�م طلته

 بعد غياب اإجانه 
فل�سطيني غاب الدار وزمانه 

ب ُحب تراب البلد باأمانه  الي�م حمَ
ما ن�ساك الزمن وجدرانه

و�سامك م�ؤبد على �سدرك 
ما غلب فيك بطل وال اأمرك

ما يحري فدائي وحنا �سربك 
على ي�م الك�فية ال�سمرة عهدك



73

هذا �سديقي البدر
قمر يف ال�سما بال غدر 

وا�سح ن�ر القمر بليل ال�سهر 
بيا�س القلب ولب ال�سخر 

الطْيب واحلن�ن على �سديق الزمان 
�سديقي يا �سفحة يف تاريخ ولهان 

اأعج�بة الي�م
 ومثلك ما كان 

عجز ال�ساعر الي�م والفنان
يكتب �سعر،

وير�سم ل�حه على اجلدران 
طارق، يا نادر يف هذا الزمان.

2012-7-28
دامـ�ن 
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ثائرنا اإللي ارجتل

وّقف عاجلبل العقاب حاير 
بني ال�سخ�ر وخلف البارودة اأ�سد زاير

يكيد العدى �سهامة احلماد ثائر 
تقبل اإيديك ملن اأ�ساهدك زاير 

العهد عليه ملن عند اللقاء بال �ستاير 
اأداوي اجلرح ِبُقبلة على يد الثاير

بارودة الفدائي من ذهب 
لرتاب يخجل بقمة االأدب  

ملن يدو�سه بطل العرب 
عار ي�سحبكم بال �سبب

عبيد االأكتاف وحّماالت الرتب 
�سريوا عماكم اهلل ثم العبد 

هذا عيدي وي�م ال�سعد 
اأن�ساكم وتن�س�ا ي�م املجد 
بارودة الفدائي من ب�ساير

الي�م عيدي وزغروده تزف الب�ساير
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كان العهد من نع�مة الظفاير
جي�س العدى يح��س بدمه فاير 

بي�تهم قامة امليامت وفردوا احل�ساير
لب�س�ا االأ�س�د واحل�سره على اإيّل �ساير

الي�م ما اأنقذتهم اخل�ذه وال ال�سداير
حتى ناقالت اجلند امل�سّفحة على الداير

كانت م�عدهم من كرث الكباير 

بارودة الفدائي من جدايل 
�ساحت االأر�س واهتزت اجلبال 

غارت جبالك جرزمي وعيبال
من عي�ن احلرمية وهذه التالل
ي�م و�سل الثائر وذّكرين بدالل

يف حني املال �سبق االأبطال
اأخذ مكانه واحللم واالآمال

ثائرنا الي�م ه� اجلرنال 
بارودة الفدائي م�س اأق�ال

االأوىل، جندي ِايرلندي وهذه االأق�ال
رّكز بارودته واإبتعد بني التالل

وغّن�ا فيك العتابا وامل�ال
�سنعت املجد والزلزال
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بغ�سب تراب ال�طن واجلبال
اإنت فدائي البارودة اللي ارجتل 

راعي احلريه بكل ال�سبل 
جاك الفدائي يا جندي، جاك ال�سلل

نار جهنم ت�خذكم وترحتل 
بارودة الفدائي من ج�اهر

والزند اإيّل �ساح يدّوي غاير 
االأخم�س على الكتف

 والف�هة على اجلند اجلاير
والعني على الفر�سة،

ثم ال�سعرية بخ�س�ع ال�سماير 
الثانية،

الثانية عج�ز يلف ال�سجاير
كتم ب�سره وقال ماين حاير

وزرعنا االأمل على ط�ل اجلداول 
بغ�سب تراب ال�طن واالأ�سايل

واأهدي القيد لثائرنا اللي ارحتل 
ثائرنا هذا البطل.

2002-6-28
رام�ن
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يا بري

اإذّكرين يا بري 
يا بري،

ما اأحلى قعداتك 
يا بري،

ا�سربنا مّياتك 
يا بري،

�سكنا ج�اتك
ح�ليك اجتمعنا،
و�سمعنا حكياتك 

اإذكرين،
ملّن عط�سان جيتك 

من ميتك البارده ارويت
�ستت�نه وهجرونه

يا بري،
غرب�نه عن �س�فتك 

واللّمه ح�ليك 
اأنا واأمي وخيتي وولد عمي 

يا بري،
�سقينا االأر�س و�سارت خ�سرة
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�س�فتك نّزلت دمعتي وبكتني 
على اليمني اأنا وخيتي على الي�سار

كنا جال�سني نتحدث �س� �سار
يا بري،

اإنت ال�ساهد على ما�سينا وامل�س�ار 
اإنت �سمعت كل حكاوينا واالأخبار

هّدوا البلد ح�ليك والدار
من �س�فتك حرم�ين و�سرت ختيار

يا بري،
اإذكرين واأوراق االأ�سجار

وزهر الل�ز والّن�ار
يا بري،

حرم�ك من النداء واالأمطار
يا بري،

حتذكرين اإن متت 
واالأ�سرار؟

2008-5- 15
دامــ�ن
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غزالة

غزالة برم��س العني اجلبال حار�ستها 
عالع�سب االأخ�سر ترعى ومعها والدتها 
من الندى ت�سرب قبل ال�سم�س وطّلتها 

ف�ق ال�سخ�ر تقفز 
وعرو�س البحر ت�سمع رّنتها 

غزالة اإيد الظلم داًيا الحقتها 
�س�ت البارود يدّوي وال�سما حار�ستها

غزالة الرتاب ي�سهد على غندرتها 
مت�سي تتغندر وتهز مب�سيتها 

تطلع مع �سروق ال�سم�س
وتبيت مع غربتها 

خفيفة وت�سحر كل من �ساف وح�س طّلتها 
غزالة بني ال�رود تتغندر 

وما تقطف وردتها 
و�سبحان اإيّل خلق قامتها 

غزالة على النبع اتغ�ّسل والدتها 
بني كروم العنب حتتمي دمعها والدتها 

غزالة من الل�ز ون�اره ت�سنع وردتها 
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وحتتمي بظل �سجرة
وت�خذ راحتها.

2007-4-15
نفحة 
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�شغرية 

�سغرية وباإيدي زرعتها 
�سغرية وبقلبي غر�ستها 
ومن دم�ع عيني �سقيتها 

وردة حل�ة على �سدري �سميتها
كربت و�سارت على خدي حتط ب��ستها

مثل النار �سمت اإيدي على دّيتها 
�سغرية وعلى كتفي حطيت خداتها 

�سغرية واأنا اإيّل حبيتها 
�سغرية وبروحي مب�سك دياتها 
عطر اليا�سمني ريحة وجناتها 

�سميتها على �سدري وما اأحلى حكاياتها 
حبيتها ومن عقلي ما برتوح �سحكاتها 

ملني حكت حنني و�س�ق حكاياتها 
تغريد الطي�ر اأ�سمع هم�ساتها 
واقفة باإيدها حامله ورداتها 

ف�ق ال�سجر الطي�ر تراقب م�سياتها 
وحتتمي بظل �سجرة وفّياتها 
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�سغرية ما اأخف دماتها 
�سغرية مثل الع�سل حكايتها 

�سغرية ما اأحلى طالتها  

2007-2-16
نفــحة
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ر�شـا 

تغريدك بعد طل�ع ال�سم�س اأ�سمع 
ر�سا،

عي�ن كبرية ِتدمع
القامة وال�ِسحر

ر�سا،
عطر الرنج�س منها ِت�سنع

ال�جنتني
ت�س�ف وُت��سع

ر�سا جمال وطيبة
وعي�ن ِتدمع 

ل�ن �سكر وخدود ِتلمع
ر�سا،

ربيع عمري تبت�سم وِتفزع
كل م�سا تراقبني وِترجع

ر�سا،
ر�ست مطر

ت�سكن ملّن ِتطلع
و�سعرها االأ�س�د على الكتفني 
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ر�سا،
عي�ن ال�سمرة 
جمال وطيبة 

واخلّفة من وين؟
ر�سا قامة ط�يلة

وال�سحر على اجلنبني 
حتى لفتت �س�فتي من اأول ي�مني 

ر�سا،
من وين اأقطف حنان املحبني 

ملن �سغلت عقلي من ي�مها لهذا احلني 
واأقطف ثمار الزهر، بعد غياب �سنني 

يا حل�ة احلل�ات ورد الب�ساتني

2007-7-5
دام�ن





�لأ�صري �ملقد�صي حممد حممود �أحمد حماد/ �ل�صاحلي، يعود �أ�صله �إىل قرية بري 
ويقبع   .1978 عام  مو�ليد  ومن  قلنديا  �صكان  وهو من   ،1948 عام  �ملهّجرة  �ّماعني 
منذ عام 2001 يف �ل�ّصجون �لإ�صر�ئيلية، وحكم بال�ّصجن ملّدة 23 عاماً بتهمة �لنتماء 

لكتائب �صهد�ء �لأق�صى/ �جلناح �لع�صكري حلركة فتح.
�ل�ّصرطة  جهاز  يف  يعمل  وكان  متزّوج  غري  �أ�صّقاء،   5 بني  �لأو�صط  �لأخ  هو  حممد 
�لفل�صطينية قبل �عتقاله. ق�صى حممد خم�صة ع�صر عاماً على �لتو�يل يف �صجون 
�صجون  يف  متنّقاًل  �لأ�صرى،  باقي  مع  �لوطيدة  بعالقاته  خاللها  متيز  �لحتالل، 

خمتلفة منها �لد�مون وه�صارون ونفحة �ل�صحر�وي ورميون.
ي�صدر ديو�ن “�صورتي كانت هناك” كديو�ن �أّول لالأ�صري �ل�صاعر �لذي حلم باإ�صد�ر 

جمموعته �ل�ّصعرية �لتي كتبها على مد�ر فرتة �عتقاله، و�صعى جاهد�ً لذلك.


