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 ذاكرة بحر

 يتوافدوْن جاؤوا إلَي

 يتراكضوْن من كل صوب وحدب

 آمااًل في العيونيحملون 

  أوهامًافي الرؤوس و

 ويحلموْن

 نساء، رجالصغار، كبار، 

 فقراء، غرباء، أثرياء

 زاحموْنعلى شواطئي يت

 حضنيفي همومهم  يرمون

 يتمرغوْن الفضيةعلى رمالي و

 يلعبوْنبالبراءة أطفال 

 يسبحوْن راةبه عششباب 

 يرقصوْنعلى الرمل و

 شيوخ يتذكروْنو

 حينًا يبتسمون

 يتألموْن وحينًا

 يتأملوْنفي الكون فالسفة 

 أثرياء يتآمروْن

 يسبحون بحمد المال
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 وخمر المجوْن

 هاربوْنعساء ُت

 والظلممن الفقر 

 متعبوْن

 يتبختروْنالرثة  ثيابهمفي  بؤساء

 ويتوسلوْن

 أشاوسعساكر 

 يتلصصوْن

 وفي يتجسسوْنعلى ضي

 يستعذبوْنالناس إرهاب 

 فقهاء يتوافدوْن

 للبحر يبتهلوْن

 يصلون صالة الغائب

 على من خانهم الحظ

 زمن بعيدوفي قعري منذ 

 يرقدوْن

 أداعب ضيوفي

 أضمهم إلى صدري العاري

 ستسلموْني في دفئ أحضاني 

 الدهر اتحكايلهم أحكي 

 ظلم الطغاة
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 م الحياةوْه

 الغزاةعشق 

 جوْنودنيا الم

 جهل الدعاة

 الشتات عيون

 وليل الشجوْن

 وأغني لهم أغنية الرعاة

 والحلم والقملفي الهم والوهم وهم 

 منغمسوْن

 ال يفقهوْنو يسمعون

 جهالء ال يدركوْن

  صامد ال أليْن أني هنا

 يأجداد تراث حارس على

 األقدمين ووصايا

 مستشرقينو ،مستغربينمواطنين، 

 أقرأ ما ال يقرؤوْن

 ا ال يسمعوْنأسمع م

 كل شيءأرى 

 وأعرف ما ال يعرفوْن

  يلعبوْنالرمال جلسوا على 

 يتنافسوْنن بالطي

 يبنون قالعًا
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 ويهدموْن

 عساكر مدججوْنتحرسها 

 نهزموْنُموأقزام أبطال 

 هربوااألولى موجة الأمام 

 اختفواعن األنظار 

 يختبئوْنفي القصور والثكنات 

 وعلى شاشات التلفاز يستعرضوْن

  صدورال زينُتشين نيا

 تقول لكل العيوْن

 البريئة والخائفة

 من عبء الشجوْن والمتعبة

 نحن حماة الديار

 مخلصوْن فدائيون

 وهناك على صخرة األحزان

 سوْنفِلالُم الثوار جلس

 يترحموْن ضحايا الجهلعلى 

 يتباكوْنويبكون 

 قدر والبشريلعنون الحظ وال

 وعلى ما فات يتحسروْن

 يصرخوْن صبيةحولهم  منو

 بأعلى الصوت يهتفوْن

 عائدوْن... عائدوْن
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 بلهاء ال يفقهون

 العقل فقدوا

 أضاعوا الرشد

 الشعب واألرضب كفروا

 الجنوْن واعتنفوا

 يتهامسوْن عراةمروا علَي 

  جلسوا عشاقال خلف صخرة

  يتعاتبوْنويبكون 

 العيوْن الشهوة تغزوو

 تناسوا الزمن

 وكل القروْن

 يتذوقوْن رنشوة الغرام المحظو

 يتأوهوْنو

 يتسكعوْن مروا حفاة

 تحت أشجار النخيل

 جلسوا يتسامروْن

 واالرجيلة السيجار يدخنون

 ويثرثروْن الخمريشربون 

 عن الوعييغيبون 

 وعن الزمن يتغيبوْن

 واألرض والسماء الماء والهواءو

 يلوثوْنبال وعي 
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 مروا علَي

 بالعباءات يرفلوْن

 يتنافسوْنحريم للمال وااب

 ًابعضهم بعضتملقون ي

 ينافقون

 يكذبونالناس اهلل ووعلى 

 قبليمستوشواطئي َي وعل

 يتآمرون

 ي على وجهيرسمون و

 لألثرياء ناطحات سحاب

 والغرباء لطغاةلومالهي 

 على الثمنو

  يتفاوضوْن والعموالت

 أموال الشعبو

 يسرقوْن

 لقمة الصياد

 األطفال حديقة

 مشتى العصافير

 يهدموْن

 ذاكرة الشيخب

 الطبيعة عشاقو

 يستهزئوْن

 وأنا أقف مشدوهًا
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 يسكنني السكوْن

 أتساءل عن الجشع والغبن

 المشردينعن 

 وسكان السجوْن

 وأسأل الزمن

 هل يكفي دم الشعب

 ديوْناللسداد 

 وأتساءل مستغربًا

 يموت الحلملم 

 عدلالينتحر 

 في الغي الحاقدوْنيتمادى 

 الظالموْنويتحكم  

 أيتهم يرتجفوْنرمن بعيد و

 الليل اتوعتم الخوف من

 يزحفوْنعلى بطونهم 

 وكلهم آذان وعيوْن

 يخططون للمرور من فوقي

 أثناء نومي

 والشمس في حضني

 هاجروْنإلى الغرب ُي

 وْنحلن الوطن يرعو

 السرأفشي يخشون أن 
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 ضبطوْنوُي

 تلبسوْنبجريمة حب الحياة ُم

 ويأتي حراس الشواطئ

 مكبيرهم وصغيره نيعتقلو

 السجوْنغياهب في ويرمونهم 

 الناسويتهمونهم بتهريب 

 األفيوْنوالكيف 

 حكموْنبال محكمة ُي

 سجنوْنوبال قانون ُي

 وعلى بعد ميل رأيتهم يتسللوْن

 في مياهيالموت  قواربلون ُينّز

 فوق أمواجي على العبور

 يتراهنوْن

 غبوْنالتعيس والم حلمإلى 

 يتطلعوْن

 بعيون متعبة

  مثقلةبالحزن وقلوب 

 يتحفزوْن مغامرةلل

 والقارب المسكين يترنح

 يتحطم على صخرة العشاق

 خائفة والعيون واسعة

 يغرقوْن
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 مجنون في عالم مجهول

 يسكنه السكوْن

 هويتهمسألني الحراس عن 

 قلت مشردوْن

 من الوطن هاربوْن

 عدالة السلطان فقدوا األمل في

 على التقاليد ساخطوْن

  سئموا العيش في المخيمات

 الطرقات اتعتم والسير في

 زاهدون في الحياة

 في الصمت متمردوْن

 أمواجي فوقال يهابون المرور 

 مغامروْن

 على الموت يتسابقوْن

 ثائروْن

 يفضلوْن أهوال أعماقي

 بائسعلى وطن 

 الجنوْن كمهيح

 مروا علَي يتبختروْن

 أباطرة يتمايلوْن

 قادروْنظنوا أنهم 

 والبحر  على هزيمة الموت
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 يعناد كسر

 وإغراقي في نار الشجوْن

 مساكين واهموْن

 أنني باقي هنا ال يدركون

 حارس يرى بال عيوْن

 ما ال يسمعوْن يسمع بال آذان

 يرصد المكشوف والمكنوْن

 شاهد على ضياع الوطن

 مهزلة الشرف

 مقصلة العدل

 محرقة األمل

 وهم فانوْن

 والرعاةوالطغاة  كغيرهم من الغزاة

 عابروْن

 يعلموْنجهالء ال 

 هروب من حضني أن ال

 وال اختفاء عن عيني

 وال صمت يشفع في صمتي

 وال سر ُيكتم في ظهري

 غير ما في قعر قعري

 ضحايا بال كفوْنمن 
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 مسرحية هزلية

 مؤلمة حتى الجنوْن

 ممثالت

 ممثلوْن

 صفقوْنألنفسهم ًي

 كابروْنمهرجون م

 يتراهنوْن على الوطن

 األملعلى أشالء 

 تراقصوْنيمن خيبة األمل 

 في النهارساجدون 

  حوْنسِبُيوفي الليل 

 في النهاريدخنون 

 يسكروْنوفي الليل 

 بلهاء خيارهاأمة 

 سفهاءحكامها 

 لصوص محترفوْنسادتها و
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