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ىل أ يب رمحة هللا عليه ..إ   

ىل أ يم  ..إ   

 إ ىل روح إلشهيدة مرمي منت موالي إلزين

..إملضمخني بعبري إحلرف وإلشوقإ ىل لك   

ىل إملنس يني إلصغار ..إ   

..إ ىل لك طفل وطفةل أ هدي هذإ إلبوح إلطفويل  
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 : متهيد

 ..وتبقى عالقة يف أ ذهاننا مهنا ذكرايت وموإقف ..مرحةل من إلعمر نعيشها إلطفوةل يشء مجيل

لهيا  لغنا من كربان يظل يسكننا يشءلكننا وهمام ب ..ونبيع إلعمر من أ جلها ..نمتىن أ ن ترجعنا إل ايم إ 

 ..من هذه إلطفوةل ل هنا يه لك يشء

 ..بقدر ما يه أ حزإن ومآ يس وذكرايت..وليست هذه إلطفوةل لعب ومرسإت ومغامرإت

وبغض إلنظر عن  ..ام أ هنا تكون أ حياان إلبلسم للجرإحك ..طفوةل أ حياان تكون إلسم إلزعاقإل 

ليه إلنفوس وتمتناه إلقلوب أ ي إحلالتني اكنت  فا هنا  ..يشء مجيل تتوق إ 

وحنن يف زمن مل يعد للطفوةل فيه ذكل إدلور إلربيء بقدر ما صارت مس ىؤولية يتحمل عبهئا 

 .. كهال..ش يخا ..فال وضاع إليت نعيشها جتعل من إلطفل يف لك يوم رجال ..إلصغار قبل إلكبار

 ...ذلإ ينرثوهنا دمعا أ و عىل أ ورإقهم أ حياان ..تفاصيلهاأ طفالنا يس توعبون إملآ ساة ويدركون أ دق 

ليه  وأ ان طفل أ خربش بني حيطان إملفردإت كام لو أ نين أ حاول بناء كوخ صغري من إلطني تآ وي إ 

عصافريي إليت أ ضع لها لك يوم رشاك جنب ذكل إلغدير؛أ و ك منا أ رمس حاممة أ و ضفدعا أ و خزبإ 

واترة يهتدم إلبناء أ و  ..أ مكل وجه واترة تآ يت مغربة شاحبة فتارة تآ يت إلصورة عىل ..من إلطني

 ...إلرمس  عىل أ نقاضه فال يكون يشء أ و يهتدم لك يشء

إ ن طفوليت ليست غريبة أ و إس تثنائية بقدر ما يه سفر بني مدإئن إللكامت  وركون إ ىل دنيا 

وفق عىل إلطفوةل مري أ و إس تعالء غ ..إخليال إلوإسعة وتسمر أ و إلتصاق ابلش يخوخة قبل أ وإهنا

ذإ حص إلتعبريـ لوضعية  ولكن هذه إلطفوةل تبقى جلية رمغ لك هذإ إلتعنت " إلغرإب"أ و أ خذ ـ إ 

 ..والارصإر

لهيا فتارة يركهبا بعضنا وال يعود ..عربة إلزمن متر بنا يوما بعد يوم واترة أ خرى متر  ..وحنن ننظر إ 

ولكن .. كبني وإمتل ت ابملسافرين ونتناىس أ مرهاوال نبايل مبرورها وأ حياان حنس أ هنا غصت ابلرإ

جبةل  ..فنحن ابلرمغ منا مسافرون ..متر بنا مرة أ خرى ويركهبا أ حدان هذه إلعربة بعجلهتا إلضخمة

ولكن لك إلطرق مسدودة إ ال عن  ..اكل لك وإلرشب وإلعطاس وإلنعاس وإلتنفس ..طبعنا علهيا
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ول ن لك ..جفآ ة وختتفي جفآ ة خلف إلضباب وإلغيومإليت تظهر  ..تكل إلعربة  إلضخمة إلعجالت

 ..فنحن أ طفال..إذلين يركبون تكل إلعربة ال يعودون لنسآ هلم أ ين كنمت؟ أ و أ ين وصلمت؟

ولك  ..فالطفوةل يشء مجيل ..مرتبة إمجلال  ..مرتبة إلربإءة ..أ طفال وملا نبلغ بعد مرتبة إلطفوةل

لهيا بصةل فهو مجيل  مجيلو  ..ومجيل ..يشء ميت إ 

وإملوت يف زمن إلطفوةل يشء  ..وإلغضب يشء مجيل ..حفىت إحلزن ابلنس بة للطفوةل يشء مجيل

 ..مجيل

فعندما تشعر ابحلزن حيامن تذهب أ مك إ ىل  ..تكل يه طفوةل إلطفوةل  إلربإءة وإال حساس إلزإئد

تبيك عندما يعود وإدلك إ ىل إلبيت وهو ال حيمل كل حلوى أ و  وحيامن ..إلسوق فآ نت طفل

  ...وحيامن متتعض وترصخ عندما حتمل أ ختك إبن أ و بنت إجلريإن فآ نت طفل ..هدية فآ نت طفل

ال إل طفال منا أ ان طفل خيربش ولن يفهم خربشة إل طفال إ  فهم يف إحلزن وإلفرح  ..ساحموين فا 

 ..لغة وإحدة وحيسون إ حساسا وإحد سوإء يتلكمون

 

 إماإعل ودل حاجب

 0.92....01:الاك 
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 نبض إلطفوةل

 

 سآ لتك

 سآ لتــــــــك ابهلل من أ نت قــول  

 دقائق مصت تفوق إلسنـني

 وعيناك اكلبحـر يف هدأ ة

 سآ صعد ال تعتيب وإرقىب

 حنـانيك من أ نت جضت عرويق

 

 فقد مت س يديت من فضـويل   

 ووهجك يف برقع أ و قــبـول  

 واكلشمس يف رغبة للزنول  

 س يصعد حنوك يـوما رسـويل  

 وهل كل س يديت من مثـيل  

 

       0.99: جكين 

 

 

 

 

 ومهزيت ودموعي اي أ حبايئ

نشــــــــــــاء نشاء اب   تدغدغ إلقلب إ 

حياء   أ مرية إحلب تدعوين اب 

ْت بآ رجـــــــــــايئ  ضفاف أ مس ية َرجَّ

 فالشعر عندي مثل إلنور وإملـــــــاء

  

 0.90-0.-6.: إلنعمة 

 

 نبض إلطفوةل يف حايئ ويف ابيئ 

 غنيت للحب أ نغاما هملهلــــــــــــــــــة

 مغرد أ ان يف درب إلغرإم دمــــــي

لــــــــى   وزورق إحلب جيرت إلفؤإد إ 

 بآ ورديت ... انغيت ابلشعرمن أ هوى
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 يل إلفجر يأ عد

 أ عدي يل إلفجر أ و بسمـة

 وتعشق عينيك اي نبض قلبـي

 أ حبك هذإ إملساء يغين

*** 

 أ حبك هذي إلليايل إلطـــوإل

 وعرشون عاما عىل قهـــوة

 أ عدي يل إلشاي قبل إلرحيـل

*** 

 رؤإي ذيأ عدي يل إلشاي هــ

 وسريي رويدإ معي يك نرى

 قليال وال تسـآ يل.. قليال

*** 

 تضيق يب إذلكرايت وأ نـىس

 يف لك يـوم إلبيضرسائكل 

 مفا أ مجل إهلمسات إليت لـم

 

 فنفيس تعشق ماتصنعيــنْ  

 واترخي حيب وعقدي إلمثيـنْ 

 ويرسل بسمته للعيـــونْ 

 

 تزغرد تنكر وجه إلقمـرْ 

 أ عدت حتري فهيا إلبــشــــرْ 

 وكوين إلزمان إذلي أ نتظـرْ 

 

 وغين قليال بدرب إلهـوى

 جبني إلسوإيق جبنب إلكـوى

 فؤإدي وقليب عام حـوى

 

 أ عشق ما تكتبنيْ زماين و 

 جتول برأ يس فتذيك إحلنيـنْ 

 تردد عيل مسمع إمليتيـنْ 

 

 0.90-6.-01: نوإكشوط
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  مسيح إلقامس

  ؛هنرإ من إلسحر إلقديس ,يل إلعبري إلفلسطيين إملنساب من وجنة إلقصيدةإ  

 .يننساغامي من إل لق وإلهباء إال  , إملتبتل يف وجنة إلشمسإيل 

 َأْوَحدْ لست يف عامل إلرجاالت 

منا أ نت اي   شعـوب"مسيح"إ 

منا أ نت ذكرايت وحـب    إ 

*** 

 فلامذإ تركت خلفك جرحـــا

 وملاذإ نك ت جرحا قدميا

*** 

 أ هيا إلساحر إملسافر فينا

 فالعصافري ودعت مذ َرَحــلْــ

 وإمحلامات إلطريهتا من زمان

 وإلصغار إلاكنوإ هنا يس متـدوإ

 مل يعودوإ كام عهدت ولكـن

 اي حبييب ورصنـاصلب إحلب 

 وذحبنا لكن صربان وقلنـــا

*** 

 تـوإرت"مسيح"نكبة إل مس اي 

 وصدإها ميج  انرإ وعارإ

 أ ن جرح إلصغار  ال زإل رطبـــا

*** 

 أ نت ما قلت قادمون ولكـن

ــوْ ..كنت اكل رض  اكجلبال واَكلطَّ

 "حيفا"و" بيافا"كنت لميونة 

 كنت من كنت للفقريإت خبــزإ

ة تتجسـدْ   منا أ نت ُأمَّ  إ 

 أ نت ســؤددْ  ..وخنوة ..وقلوب

 ونضال ومشعة تتـوقدْ 

 

 ورصخة تتــردْد؟.. يتزنى

 اكن جرحا فصار انرإ توقْد؟

 

 تبعْد؟.. أ و عنا تش يح وهجك

 َت وما عادت إلطيور تغــر  دْ 

 شاحبات كام إلثاكىل تهنــدْ 

 من أ غانيك ذكرايت إلهتجــدْ 

 تركوإ للجنود أ ي محمـــدْ 

 يف إنتظار إملس يح بعدك نقعـدْ 

 لك يوم منوت فيه س نولـــدْ 

 

 من س نني لكهنا تتجـددْ 

 ومرقدإ ويؤكــدْ  ..ودمارإ

 مس متيتا يغري فينا وينجـــدْ 

 

 سوف نصمـدْ " تقدموإ" قلت سريوإ

 اكليامسني كنت إلزمـردْ ..د  

 تولـــدْ " برإمة"كنت زيتونة 

 تتعـددْ .. أ بداي ونعمة
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*** 

 إسرتح وال يشغكل شعـب "مسيح"اي 

*** 

 حنن ال أ نت من أ حبنا دمانــا

 بيدينـــا" فرعوننا"وصنعنا 

 "موىس" "رترشد"وظننا بآ ن 

 غري أ ان ملا أ فقنا عرفنـا

 يزرع إلرعب يف إلصغار ويبين

 كـــل" كفر قامس"و "هريوش امي"

 متحف مشـع" إلهنود إمحلر"و

 *** 

 ما حقوق إال نسان ما جملس إْلَْمـ

 إملرء إ ن يعش غري ُحـ ما هو

 لـيل ما هو إلصوت ق..ما هو إلصمت

 مال  موىس مطارد من هيــوذإ؟

 يرشب إلتيه ال رفيق و ال حـْب 

 

 

 ضل يف إل رض اتهئا ليس يقعــدْ 

 

 وإلسالطني تشهـدْ .. للش ياطني

ليه يف إلَي     "ر تَْشــردْ "وقذفنا إ 

 "محمدْ "وكتبنا ل خته عن 

 "رترشدْ "ليس إ اله " رترشد"أ ن 

 وهيدم معبـدْ .. ربهح.. حلمه

 من حضاايه وإلصبا وإلتـوددْ 

 إ ن غرد غـردْ .. لكهم..عنده

 

 ما إلضحااي وما إلسالم إملمجــْد؟.. ن  

َســـْد؟  ر  ما هو إلعيش إ ن يَُك إملوت حُيْ

 كيف ينفى محمـْد؟..ما هو إدلين

 و مال عيىس مرشْد؟..من هيوذإ؟

 لك أ حبابه قاله وأ بــعـــدْ ..َب 

 0.90-0.-91: جكىن

 

 إلفجر

 إلفجر يبصق مرة أ خــ

 ويشري أ ن لغات هذإ إلــــ

 أ ن إلزمان وأ ههل

 ــــ فدماء لك إلعابريـ

 

 ــــــرى بوجه دعاتــه 

 ــكـون غري لغاتــه

 لن يدركوإ خطوإتـه

 ـن تزيد من كبوإتــه

 0.90: إنوإكشوط
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 قبةل عرب إلزجاج

 

 قبةل عرب إلزجـاج

 غريت اترخيـه

 موتـوإأ هيا إلثوإر 

 إ ن يكن طيف خيال

 

 أ نست إلعمالق حلمـه 

 فانتىض يف إلفجر عمتـة

 ليس للثائر لكمة

 ينسه يف إلفجر عزمـه

 .0.9نوإكشوط 

 

 ممن ختافني

 

 ممن ختافني ال تنيس  أ ان معــك  

 إ ين ل عرف مك عانقت من مقـر

 لكنك لو حبثت إدلهر عن رجل

 ملا وجدت مدى إل زمان ساحرتـي

 

 ولك ما تش هتني إل ن فهو لــك   

 وأ عرف مك ضاجعت من مـلـك  ..قبيل

 عىل مضض إل ايم يفهمـك  .. مثيل

 بني إلرجال مجيعا من يقــدرك  

 0.92-..-90: إنوإكشوط

 

 إمتعاض

 

 يسبب حبك إ زعايج

 لك إلـحي.. حصيب.. أ هيل

 ختالف لك أ سالبـــك

 لن نتفامه فامتعيض

 

 فدعي إ حــرإيج .. حقا  

نتـــــــــــايجتربأ    منك وإ 

 مهنـايج.. طبعي.. لغيت

 قد دب إخللف بآ مشـايج

 0.90نوإكشوط 
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 حاةل عشق

 تعبت من إحلب

 ..منك

 ومن لك يشء تعبت

 إلرتهات..إلهوى..من إذلكرايت

 ومن لكامت 

 عن إحلب قيلت 

 ومن لك حس

 ومن لك جنس

 ومن أ صدقايئ تعبت

 *** 

 وحاولت أ ن أ س تقيل

 ولكن حبك 

 اكن يزقزق مثل إلعصافري

 فوق فرإيش

 ويعبق مثل إل سارير

 خلف فؤإدي
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 يوسوس يل لك حني

 ويلهُث بني قرإرة نفيس

 وبيين

 *** 

 وحبك ـ حسقا حلبك ـ

 ..ال خيتفي

 ..وال ميحي

 رمغ مر إلس نني

*** 

 وحبك ـ حسقا حلبك ـ

 ميتص لك إلوجوه

 ويرسقين من عيوين

 *** 

 وكنت أ حاول منذ إلبدإية

 يل بكيد إلنساءأ ال أ اب

 و أ ال أ غرد خلف إلقمر

 *** 
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 ولكن حبك رمغ صدودي

 ورمغ عنادي 

 للك إلنساء إخترص

 *** 

 وأ رمغين أ ن أ حبك ـ تبا ـ

 وعلق صورتك يف مجيع إلغرف

 وعلقها فوق ابيب

 وفوق فؤإدي

 ..وفوق إملطر

 وكنت أ حاول أ ال أ فكر

 أ ال أ بذر وقيت

 أ ال أ ردد حلن إلشجر

 ولكن حبك أ رمغين 

 أ فكر فيكأ ن 

 و أ ن أ س متيت إلصور

  0.90-9.-..: جكين
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 جرح أ خر بعد إلنكسة

 وهذإ إجلرح جيتــاحُ " دمشق"هذى 

 أ كفكف إدلمع من عيين فيجرحنـــي

 اي خيبة إل مل إملنساب من لغيت

 أ لن تنام حبضين غري اتفهة

*** 

 قد غضت مضاجعنـا" بغدإد"أ الم 

 اي أ هيا إلشعب وإل انت تسكنـنا

 وإلنس يان جيرفـها ما للعروبة

 ما للعروبة قد ابعت أ صالتـها

 اي أ هيا إلشعب وإل حدإث صاعقـة

 شهم أ يب عدمي إملثل نسمعه

 هتــاممىت تعود لثلكى إلعز بس

ُق يف جريح وأ رمقـه  إ ين ُأَحد  

 وأ سكب إدلمع حلنا يف مفاصلــه

*** 

 و ليل إحلزن معتكـر" دمشق"فيا 

 مآ ذنـة" إملروإن"تبكيك من جامع 

 نـافي عليك وقد أ ودت بعزت له

 مىت يعود كل إلتارخي اثنيــة

 ولك إذلكريــات دم" دمشق"واي 

 رمست ابدلمع أ وطاان لتسليتـي

 وعدت أ حبث يف قليب عن إمـرأ ة

 مفا وجدت سوى إل فاكر شتهتا

 لذلكرايت دموع لست أ فهمها

 يدمر إحلزن أ راكين ويسحقنـي

 

ــــور  ـــــزإحُ ..مصــــت إلقب ــــيس ينـ ــــوت ل  وم

ــــــــــاحُ أ ن إلشـــــــــع ـــــــــر ترت  وب ذلل إلقه

ـــــــاُح؟ ــــــرب سف ــــــآ رض إلع ــــــوت ب  أ ال مي

ـــــك س ـــــُر إل ـــــــدإُح؟..تَُمْرم  ـــــاَن أ ق  وإل وط

 

ــــــــاحُ  ـــــــرإَح جتـت ـــــــا إل ف ـــــــزان ولوعهت  ح

ــــل مصــــباُح؟ ــــول إللي ــــد ط ــــا بع ــــا لن  أ م

ـــوإ؟ ــــن رإُح ـــبض م ـــر تنىســـ ن ـــانق إلقه  تع

ــــــم ــــــا هل ـــــــدإحُ .. هنب ــــــهم وأ ق ــــــثلام س  م

ــــــا لنــــــا ماجــــــد ابلعــــــز صــــــدإُح؟  أ م

ـــــــا ـــــــفه إل نغ ـــــــذم يف وص ــــــــرإحُ ت  م وإل

 مــــــىت تعــــــود لنــــــا اي انس أ فــــــــــرإُح؟

إحُ   ك نـــــــــــين يف ُدان إملآ ســـــــــــاة جــــــــــــرَّ

فصــــــــاحُ  ـــــــه إ  ـــــــز في  مه إلشـــــــعوب ولغ

 

ــــرإحُ "..شـــام" "إلشـــام"ال  ـــرإح أ فـ  وال إل ف

ــــــاحُ  ـــــن إلعاصـــــني أ شب ـــــد دنســـــ هتا م  ق

ـــــاة ـــــك إلبغ ــــــرإحُ ..في ت ـــــك أ  ـــــت من  وانل

ــــ ــــوضم ـــــزإحُ ..ىت إلهن ــــوس ين ــــىت إلاكب  م

ــــــــــــآ س وال ر " هشـــــــــــام"وال   إحُ وال ك

ـــــــ ياطني وأ شـــــــ باحُ  ـــــــا ش ـــــــاث فهي  فع

ــــــا ــــــل مصــــــباحُ ..تكــــــون دف   ومــــــا للي

فكــــــــار أ روإحُ ..مصـــــــت إلشـــــــعوب  ولل 

ــــــــــاحُ  ــــــــيس ترت ــــــــوع ل ــــــــوع دم  ولدلم

ـــــاحُ ..وإحلــــزن اكحلــــب َّ ــــض إحلــــزن ذب  بع

 0.90-0.-01: إلنعمة
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 يشء من إلتارخي أ و زعي عقي

 "إ ىل نيلسون مانديال"

ُت )   ْل قَلَْبُه ْإملَي    َوإلُْيَبد  

 َوإلَْكَوإر  ..إْلَْدَوإر  يف  

يَقاع ه  إحلَي
ِ
 َوإلَيهْنَْض عىََل إ

يًدإ يالً ..َجد   ..َومَج 

َضة  إف   (يف  ُخَطاُه إلرَّ

 مسيح إلقامس  

9 

 ومييض حبلقة شعر جديدة

 ..تقول إجلريدة

 ..بعينني غائرتني

 يضمد جرح إلقصيدة
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0 

 ومييض..ومييض

 سيل إدلرب 

 تكل خطاه

 ها هو..وها هو

 ترإه؟كيف 

 تشاجر وإملوت

 اكن عنيدإ

 وصار وحيدإ

 عقامي..زعامي

 وفردإ عظامي

 توحش ابملكرمات

 سآ يت: وقال

 أ حطم قيد إلتقاليد  

 أ نسف عهد إلتباعد

 ها أ نذإ أ ختطى حدودي

 وأ بين عهودي
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 ..وأ رشح فن إحملبة

 ..فن إلتودد

 ..فن إلتفامه

 ..فن إلقصيد  

. 

 "إنيوزيالندإ"أ دإعب أ عرج يف 

 ..ليالوأ عور يبحث 

 تبغي إحلياة" فلسطني"عن إمرأ ة يف 

 "إلصومال"وطفل حنيف بآ رض 

 اببهتال..يفتش عن أ مه ويه حتمهل

 ..أ دإعب بعض إجلنود إلصغار

 ..إلكبار

 وأ سآ هلم كيف مييض إلهنار

0 

 ..وأ ميض

 ينارص بعيض..وبعيض

 ل عرف أ ريض
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 وبعدإ..حدودإ

 وأ نسف بغيض لل خرين

 ..وأ ميض

 ..وأ ميض

 س ئليتولك إلرتإتيل أ  

 ولك إملوإويل أ غنييت

 ..اي إليت

 لست أ عشقك وحدك

 إنتظريين

 فمثة مليون فاتنة

 ..تتعرى

 ومثة مليون خائنة 

 ..تتحرى

 ومثة يف إل رض خري

 ومثة يف إل رض رش

 فال إلرش يغلب خريي

 وال إخلري يغلب رشي
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2 

 أ موت ويف لك اثنية

 أ س تعيد إحلياة 

 وأ قتل من قتلتين

 وأ ظمل من ظلمتين

 حزين وأ دفن

 فال حق يل يف إلزمان

ال عليا  ..إ 

 وال جمد يف جلهات إملاكن

 إ ال دلاي

6 

 خربت إحلروب

 مكعرفيت ابلشعوب

 مفنترص فاشل

 ومهنزم ال يؤوب
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7 

 عرفت مجيع إلفنون

 مجيع إلظنون

 وعشت إختالف إلقرون

 ..فال مس تحيل

 ..وال سلسبيل

ال أ ذقته  وال طعم يف إل رض إ 

 وال قائد يتلهىى 

 جثث إجلامثني عىل

 ..إ ال خربته

0 

 "بغدإد"وقد عشت مآ ساة 

 "ابريس"عشت حضارة 

 "لندن"عشت حترر 

 عشت إلتحفظ

 عشت إلتشدد 

 عشت إلترشد
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 عشت إلتعبد

 عشت إلمترد

 وإكبت لك إلعصور

 ..وقلت للك إلعصافري

 ـ يوما ـ بآ ريض ثوري

 وأ هنيت مآ ساة جدي

 ت أ حفاد هجديآ  وعب

 فال قبل قبيل

 وال بعد بعدي

1 

 عبدت ثالثني أ لف 

 ..إ هل

 ..بلك إنتباه 

 وعظمت لك فالسفة 

 ..إل رض

 ونوح..منذ إملس يح

 إ ىل أ خر إل نبياء
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 عرفت إلسامء

 قبلت إلرشإئع ُُكً 

 وعفت إملطامع ُُكً 

 وجبت إملصانع ُُكً 

 وجبت إملزإرع ُُكً 

 وجبت إلشقاء

 عرفت إلشقاء

 رفضت إلسامء

 ..اثنية

 ..واثلثة

 إل لهةوثرت عىل معبد 

 فال إلظل ظيل

 وال إلنار انري

 وال إملوت مويت

 وال طفليت أ هبة

 

 



22 
 

9. 

 ..تصورت أ ن إدلعارة فنا 

 ..تعمقت فيه كثريإ

 ..وغريت فيه كثريإ

 ..وجددت فيه كثريإ

 ..وكنت خطريإ

 "إدلمنراك"سلوإ عين 

 "إنيوراك"

 ""إلصني"وأ روقة

 "بكني"عرفت 

 "بالس فياكس"عرفت فتاة 

 "بنانيس"وأ خرى 

 وضاجعت أ مجل أ نىث

 "بدلهىى"

 فال تسآ لوين من يه؟
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99 

 ومن رحةل إلفن تكل

 رجعت

 وأ سست أ ول دوةل حرب

 وثرت

 فلك إلتقاليد تقتلين

 وحترجين أ مام إلرفاق

 "إلزنوج"وال فرق لك 

 "إلعلوج"ولك 

 "ابلعرإق"يشينوننا 

 فكيف إلطالق؟

 نريد إلطالق

90 

 وها أ ان اثنية أ س تعيد خطاي

 ..وأ ركب حزين

 ..أ ركب حزين

 ...فيا وطين



24 
 

 ..واي زمين

 واي لك ميت تقمصين

 واي لك يح تتبعين

 فتشوإ وإحبثوإ

 ..عن خطاي

 .90.90.0.9: إنوإكشوط

 ليةل رأ س إلس نة

 "إ ىل إ حدإهن"

 

 مشوع إلعام اي أ خت إل مــايس

 وحوكل من بقااي إلهَم   ك س

 أ هذإ إلعام بدع اي فتايت

 تعايل قد تآ خران كثريإ

 ال رفاق دربتعايل يك يق

 لنعزف من  بقااي إحلب حلنا

 ونغرس من دموع إحلـب وردإ

*** 

 أ ال تدرين مك أ ش تاق دومـا

 وتقرتبني مين يك تعــيــــدي

 لهذإ إلعام يف عينيك ســــر  

 فعلت بنا إلعجائب من زمــان

 

 وأ نت جنيب تقرئيــنا..تضاء 

 وترتكيـنا..واكسايت تدإر

 عهدتك تضحكني وترقصينا

 وغرْيان إحلنينا.. تغريان

 برمغ إحلاسديـنا.. وأ حبااب

 نبذٌّ به رؤوس إلعازفيــنا

 نعيد به عهود إلسالفيــنا

 

  رؤايك ـ يل ـ تروين حيـــناإ ىل

 أ و أ رى ما ترتديـنا.. زماين

 ما إذلي تنوين فيـــنا؟.. دفني

 وما ُدعيــنا.. ورتلت إلصباح
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*** 

 أ لن منيض معا كفا بكــف

 نودع ما تبقى من مــآ س

*** 

 وجنلس اكلعصافر اي فتـايت

 وكيف رأ يتك تبكني عهــدإ

 مسيوكيف دعوتين ابل مس اب

 مشوع إلعام اي أ خت إل مــايس

 

 

 حني إلعام  منرح حيث شيـنا

 ونآ خذ ما إش هتيــنا.. وأ الم

 

 ونروي للصغار مىت إبتديــنا

 ومتجديــنا.. تبكينه.. مىض

 وكيف دعوتين يوما قريـنا

 مثيل تعشقيــنا تضاء وأ نت

 .0.9-90-9.: إنوإكشوط

 

 حني أ رإك

 شفاهك عذبة أ ختــاه

 ويف عينيك متمتـة

 وال أ حتاج حبك كــــيْ 

 حفني أ رإك ك س إلشـا

 وأ عرف أ نين طفــل

 

 فهل تعطينين أ كثــرْ  

 تذيب إلكهل وإل صغرْ 

 أ برهن أ نين أ حٌْســرْ 

 اج للسكـرْ ي ال حيت

 وأ عرف أ نين جمبـــرْ 

 

 .0.9-90-00 :نوإكشوط

 

 ...تعايل

 تعايل إ ىل إلغاب خنلو قليــــال

 تعايل إ ىل إلغاب منيش رويــدإ

 نبايه إلعصافري نرشب كــــآ  

*** 

 تعايل ومدي يديـــك..تعايل

 لعيل أ المس فيك إحليـاة

 إلناس نلهو بآ رسإرنــاعن  

 وننشد حبا بآ صوإتنــــا

 حنقق أ مالنـا..س إلهوى

 

 لعيل أ عانق صويت إمجليــل

 ومصت إحلياة ثرإها إلنبيــل
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ذإ ما  ملست يديـــك  لعيل إ 

*** 

 تعايل وال تس تحي من غرإمــي

ن إلسامء حتب إلنجـــوم  وإ 

 

 

 

 تروق إدلموع وهتفو إحلقـــول

 

 فا ن إلرتإب حتب إمليـــاه

ن إلشعوب حتب إحليــاة  وإ 

 1..0: جكين

 

 

 ...!جامكل  

 جامكل  ينسيين جامل إلقصائــد  

 عشقتك  وإل ايم تشهد أ ننـي

 وقليب ال هيوى سوإك من إلنســا

 بربك هل ما قلت اي أ نت  صادق

 

 ووهجك يعطيين مقام إجملاهـــد   

 بعينيك مشغوف وحبك قائـدي

 فال تبخيل اي أ نت َوأ ت  بشاهـد

 وهل يل يف هنديك موقع عابدي

 0.99-6.-0.: إلنعمة

 

 ؟..تعيبني

 تعيبني من أ حضى فدإء جلاره

 وشاهد قويل أ نين من حامتك

 فكيف ينام إلليل من جل مهه

 

 وأ نت إليت منت وجارك جائعُ  

 وأ نك ممن معرب إلوصل قاطعُ 

 ومن هجده يف ما حياول ضائعُ 

 7..0جكين 

 إلغريب

 اي غريبا جاز يف إلبعد إملدى

 مش بع ابحلزن غىن مصتـه

 فارس شهم عىل أ عدإئــــه

 إ ن يف عينيه تسعى عبـــر

 اندم إدلمع فروى بلــدإ 

 (ء)وتبدى شاعرإ خلف إلـــر  دإ

 ميتطي إليآ س فال يبقي عــدى

 متل  إل فق بنار جتتـدإ
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 مشسه حينا لنــا ترتإأ  

 وعىل كفيه يشكو وطــن

 وعىل أ ورإقه برقيــة

 أ هيا إحلزن تناثر يف دمـي

 أ هيا إلسادة إ ين ميـــت

 مل أ عد جمهتدإ يف فكرتــــي

 

 ـدإمن بعيد أ ي برق أ رع

 عربـدإ أ نة إلبعد وظلام

 ا أ  ى مبتعـدإمم اتئبا

 رمبا كنت أ اب أ و ولـدإ

 فاعذروين إ ن من مات إهتـدى

 مل أ عد يف ما أ رى جمهتدإ

 0.90-0.-0.: إلنعمة

 

 أ مطرينا

 أ مطرينا مبا تشايئ وسدي

 حارصينا وكبلينا فا ان

 قد رضينا بآ لف جرح وجرح

*** 

 نصنع إذلل قهوة حنتس هيـا

 نبتغي أ ن يرينـــاأ من إلكفر 

 هكذإ إذلل فاس تعذ من خطاان

 وزمان نبيع فيه خطاان

 فامطرينا مبا تشايئ وســدي

*** 

 لو تريين عىل إلكؤوس مديــرإ

 لرأ يت إلسؤإل ينثال دمعــا

 اي جبايل إ ىل مىت سوف أ بــقى

 

 

ليه تصبو خطانـا    لك درب إ 

 قد رضينا بذلنا وإلهوإان

 زمانــا..وإقتسمنا معا دماان

 

 فلامذإ ترى نلوم سوإنـا

 مسحة إدلين اي لنا ما دهانـا؟

 ثورإت قد أ هجضهتا خطاان

 ودماان وأ رضنا ورؤإنــا

ليه تصبو خطاان   لك  درب إ 

 

 لرأ يت إدلموع وإل حزإنــا

 من جفوين ويسكب إل جشانـا

 اي جبايل كام عهدمت جباان؟

 

 0.0.90..91: إلنعمة
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 هنا إليآ ُس 

 وإستيب إدلهرُ ..إلتارخيهنا إنتحب 

 هنا سكبت أ وجادها لك طفلـة

 هنا إلنرس عبَّا ك سه وإحتىس إلوىن

 هنا ما هنا مما تشيب لهولــه

 هنا إحلزن رإيـة..هنا إدلمع قاموس 

 

 وإنتفض إلقبــرُ ..هنا إغتيلت إل جماد 

 وإس تفحل إل مـرُ ..وقدت مقيص إدلهر

 هنا إهنزم إلنصـــرٌ ..هنا إليآ س صاروخ

 جبال ووداين هنا إس تنرس إلفقـرُ 

 هنا إليآ س خمضـرٌّ ..هنا إلصمت مذبوح

 0.92-0.-02: إلنعمة

 

ىل إلربوع  إلعودة إ 

 تركتك اي قهويت زمنا

 وإل ن أ عود بلك قــوإي

ليك أ عــود  حبيبة معري إ 

ليك أ عود بلك قـوإي  إ 

**** 

 أ ان من أ ان..أ ان من أ ان

 أ ان أ نت طبعا ترى مالنــا

ذإ ما إل حبة  من دمعهــا إ 

 ملاذإ نكون بعيدين عـمري

*** 

 حبيبة معري ولك إملنـى

 تركت ال تعتيب اي أ ان

 ئاجري  ئاال بري كام كنت طف

 

نـا  ليك أ   وإل ن أ عود إ 

 أ خشخش بني إلس نا وإلسنـا

 جفسمي  هناك وقليب هنــا

 أ عود أ عود مبا أ مكنا

 

 أ سائل نفيس أ ان من أ نـا؟

 بعيدين نبقى ترى ما لنـا؟

 إلوصال ومصت إلهنــاأ غاين 

ذإ أ مكـنـا؟  ملاذإ نكون إ 

 

 أ اي دفرتإ غاب عنه إلونـا

ليك أ عود أ نــا  فا ين إ 

 وأ رشع يف إللعب إلزمنـا

 0.92-0.-07: إلنعمة
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 مرإودة إلقصيد

 

 أ رإود وإلقصائد ال تصيخُ 

 وأ رشب قهويت وإلفجر حلن

 ك ن إحلب يف وطين غرإم

 ك ن إحلب يف وطين سالم

 ذكرايتفيا وطين ولكك 

 أ مل َأُك شاعرإ أ هفو جملدي

 

 

 ك ن حروفها بدأ ت تش يخُ  

ُل وإلشيـوخُ  نُُه إلَكَرإد   يَُدنْد 

 وأ نغام يرإودها إلشمــوخُ 

 ومصت منه ينتشل إلرســــوخُ 

 واترخي خيامصه إملسـوخُ 

 يش يخ إحلزن  يف وال أ شيــخُ 

 

 0.90-..-07: إلنعمة

 

 وقلت للطفل

 وقلت للطفل ملا جل يسآ لـــين

 وكيف يرجع من ماتوإ ومن صلبوإ

 يس تلقي ك غنية" أ يوب"قد اكن 

 قرأ ت يف إلسفر أ ن إل رض اثبتــة

 وقد قرأ ت قدميا أ ننا أ مـم

 وقد قرأ ت بآ ن إل رض يل ل يب

 فََحْملََق إلطفل و إنسابت غريزته

 ما عدت أ خىش صقيع إلربد يَْصَعُقين  

 يرهبين" إلغول"ما عدت أ خىش حديث 

 

 عن كيف ترجع أ رض لكها سقــُر؟ 

 ومن أ هينوإ ومن ديسوإ  ومن قربوإ؟

 وال يبايل مبن ضلوإ ومن عهـروإ

 هلل يورهثا من شاء اي ُزَمــرٌ 

 ش ىت س تصبح يوما لكها َزَهــُر 

 ال خويت لصديقايت ملن سهــروإ

 وقال يف َهبَّة  فاليزنل إملطــرُ 

 وال حاكاي متالين هبا إلصغـــرُ 

يُْف وإلهـذرُ  ضلَّ إلعدإةُ   واته إلزَّ

 0.92: إنوإكشوط 
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 رساةل ودإع إ ىل أ يب

 (من إدلمية إحملروقة أ عاله زينب)

 أ ان لن أ سافر اي أ يب 

 اكل خرين

 أ ان لن أ موت بغري دين

 أ ان اي أ يب أ قسمت مذ وطئت

 خطاي إل رض 

 أ ال أ س تكني

 أ ان طفةل لكنين

 رشَّعت مويت من س نني

*** 

 هل تذكرون؟

 "بتونس"إلثورة إلعظمى  أ ان من وهبت

 ..حقها

 رشَّعهتا 

 وصنعهتا

 أ ان من أ عطيهتا قدس ية
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 وهوية

 ..أ ان من

 هل تذكرون؟

 ال تذكرون

 أ ان  من حرقت بيوت

 "بليبيا"لك إلعابرين 

 تتذكرون

*** 

 أ ان ما ُحر قُت 

 أ ان َحَرْقُت 

 أ ان ما ُصل ْبُت 

 أ ان  َصلَْبُت 

*** 

 "إال مريكتني"أ ان من هدمت إلالت يف 

 معري يوهما اكن 

 س نتني

 هل تذكرون؟
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 أ ان من كتبت قصيدتني

 ال تذكرون

 *** 

 مل حيرقوين

 أ ان من حرقهتمُ 

 فقط بدقيقتني

 صاروإ رمادإ لكهم

 بدقيقتني

 *** 

 ال ختلطوإ أ ورإقمك وإلتسمعوإ

 أ ان من رميت هبم 

 بقاع إجلب

 من دون أ ن أ ذري

 لو دمعتني..ولو

*** 

 مل يلمسوإ عذرييت

 جندلهتم برصاصيت
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 لكهنم ودلوإ

 وملا مت

 جرو دمييت من شعرها

 ظنوإ بآ ين دمييت

 إغتصبوإ إلربيئة يف ترددها

 ودإسوإ مليت

*** 

 لو أ نين ما زلت حية

 لو أ نين ما زلت حية

 حلرقت أ فاكر إلضحية

 ودعوهتم يك يقتلوين

 ..من جديد

 فآ ان إليت س ئلت

 ..وسوف

 بآ ي ذنب قتلت؟

 ل ي ذنب قتلت؟

 00.90.0.90: إنوإكشوط



34 
 

 أ نشودة إليآ س

 ورإء إلوجود..هناك..هناك

 ..وقفت زماان

 عىل شاطئ إليآ س

 أ نرث مهي ومغي

 وأ حزإن قليب عىل ضفتيه

 لعيل أ رإك ولو مرة

 عىل زورق إحلمل تبتسمني

 فآ نساب حلنا وأ يت قصيدة

 ..وقفت زماان

 ويف وجنيت إنبثاق إلظالم يشع

 ..وسفر إملتاهات

 صبح عىل قدم إملس تحيل

 تغري فيه إلسمر مناخ

 فللفجر أ غنية إلفجر

 لليآ س أ غنية إليآ س

 أ عرفها من زمان 
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 وأ عرف لون إلعبارة

 حني تدق لها دندانت إلف َكرْ 

 وحني تغرد خلف إلقمر

 وحني أ صيح أ ولول

ٌقْتَل؛ أ قتحم إلصمت َأْقُتلُ   أ 

 وإليآ س مقح وماء

 أ أ لك ؛أ رشب

 أ ودل طفال؛ أ مرح؛ أ س بح

 ..أ سآ م؛ أ حمل؛ أ متمت؛ أ بىك؛ أ زغرد

 أ نكر وهجىي

 لست أ درى ,من أ ين ال..إ ىل أ ين؟

 من أ ان..أ ان

 وما رس أ مري

 وما هذه إلبندقية؟

 أ حقا أ ان يف إلوجود؟

 أ حقا أ ان يل هوية؟

 فيا أ هيا إحلكامء
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 واي أ هيا إجلبناء

 أ سائلمك من أ ان؟

 من أ يب؟ 

 من جدودي؟ 

 وتش نقين إل س ئةل

 مفن هيه؟

 ترى من يه ؟

 تعبت من إلصمت تعبت

 تعبت من إلبوح تعبت

 تعبت من إلشعر تعبت

 وكنت عىل دفرت إلعشق ميتا

 فعشت

 ورصت عىل دفرت إلعشق حيا

 مفت

 خرإفات حب تذيب إحلجر

 ومن قصة إحلب مات إلقمر

 9.0.90..00:إلنعمة
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 إلقدس اندتين

 اندتين " إلقدس"

 بصوت اكل ذإن

 ماذإ تريد؟

 أ ان قد سكرت بك س ذيل 

 ..من زمان

 ومزق لعبيت..ضاجعين"شارون"

 نزعوإ ثيايب..وإلالكب جترؤوإ

 ..وإمتطوين همرة

 ..قبلين" شارون"

 وُكبه إلسكرى تناوش ين

 دمه إلقبيح عىل ديم

 وأ ان أ صيح بال مف

 ..ذللين" شارون"

 وإحتساين قهوة مث إنرصف

 *** 
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 ماذإ تريد؟

 أ ان اي بين ذليةل

 أ ان اي بين طريدة

 أ ان اي بين رشيدة

 مغصوبة..مقهورة

 مصلوبة..مقتوةل

 ..يف إلالماكن

 أ ان قلعة يف دفرت إل حزإن

 أ ان حمنة يف قبضة إلطوفان

 أ ان طفةل يف مقةل إل حزإن

 ..يقلبين إلزمان

 *** 

 مك كنت فاتنة

- "إلقدس"تقول -

 مك اكن إحلنان

 أ ايم اكن إلفاحتون

 يالطفوين
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 مينعوين أ ن أ ش يخ

 ميجدوين

 أ ان وصوحيبايت

 "دمشق"و" إملدينة"و" بغدإد"

- "إلقدس"تقول -فآ ين أ ان إل ن مهنن؟

*** 

 ..أ ان إل قىص

 ..أ ان إل بعد

 أ ان إملرتوك للنس يان

 ..لل حزإن

 ال أ دري مىت أ شهد

 وهل أ شهد؟

*** 

 أ ان إلتارخي مصلوب

 عىل جذع من إلنس يان

 أ ان إال نسان منكوب

 ومرضوب بكف إلظمل وإل حزإن
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 أ ان إلطوقان جيرفين

 متضغينأ ان إل حزإن 

 أ ان إل نفاس تلفظين

 وينساين إذلي أ هوى

 ويسحقين إذلي أ خىش

 وس يف إدلهر ال أ نىس

 يقطعين ويرميين

 ومييض حيث ال أ عرف

 *** 

 أ ان إملايض إذلي سدوإ

 عليه إلباب وإغتالوه

 وأ زماان..أ ايما

 وانلوإ منه وإبتاعوه

 أ ان بيت بال عنوإن

 أ شعار بال أ وزإن

 جعوز ما لها أ قرإن
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 شئت وإتركينفكن ما 

 وكن ما شئت وإرميين

 *** 

 أ ان يشء بال أ سامء

 أ ان يف إدلهر منس ية

 0.90-0.-00:إلنعمة

 أ حالم ش يخ جاوز إلس بعني

 ما زلت أ حمل أ ن أ عيش كام أ شاء

 ..وأ ن أ غين اكلطيور

 وأ ن أ خربش يف إلفضاء

 ما زلت أ حمل أ ن أ عود 

 إ ىل إلربوع وأ ن أ سري بكربايء

 ما زلت أ حمل

 هذى إحلرُب  رمغ

 ..هذإ إحلزنُ 

 ..هذإ إملوُت 

 أ حمل أ ن تعانقين إلسامء
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 ..ما زلت أ حمل ابلضياء

 ..وابلضياء

 ..وابلضياء

 *** 

 ما زلت أ حمل 

 أ ن يساحمين إلوطن

 وأ ن يقدل مقليت حق إلباكء

 ما زلت أ حمل ابلباكءْ 

 *** 

 اي أ هيا إلوطن إملرشد يف إلشعاب

 ..ويف إلسجون

 ..ويف إلقلوب

 ..إلقبورويف 

 ..ويف إلراثءْ 

 أ شهر وهجك إملوهوب

 عقدإ للنساءْ 

 *** 
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 وإمسع باكيئ

 وإرشب دموعي 

 وماءْ ..عسال..قهوة

 ما زلت أ حمل أ هيا إلوطن إملقسم

 أ ن أ عود

 إ ىل ربوعك أ ن أ عود

 إ ىل كهوفك أ ن أ عود

 إ ىل إلس ناءْ 

 *** 

 اي أ هيا إلوطن إملرشد

 يف ديم

 من أ ين ج ت؟

 وأ ين كنت؟

 لقاءْ وهل يكون لنا 

 *** 

 ..ما زلت أ حمل أ ن أ عيش

 ..وأ ن أ غين
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 ..أ ن أ عود

 وأ ن تعانقين إلسامءْ 

 *** 

 أ ترى حتقق هذه إل حالم

 أ م لك أ حاليم تبخر يف إلهوإءْ 

 0.90-0.-07:إلنعمة

 ل ين أ حبك

 ..ل ين أ حبك  

 حاولت أ ن أ جتاوز لك إخلطااي

 وأ ن أ جتاوز لك إلالكم

 ..ولك إلعقد

 ..ل ين أ حبك  

ت قوكل  ل حينا فرسَّ  ابدل 

 ..وابل غنيات

 وعانقت مصتك حىت إملامت

 ..ل ين أ حبك

 دونت لك إلرسائل 
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 ..مما كتبت ومل تكتيب

 ولك إلنظر

 ..يوم نظرت ومل تنظري

 ..ل ين أ حبك

 ..لك إلقصائد تآ يت كام شئت أ نت

 وتصحو \تنام \تبيك \وجتلس\ومتيش

 ..كام شئت أ نت

 ..ل ين أ حبك

 صغت إلقصائد من أ جل عينيك

 بعت إجلرإئد كامي أ رإك

 قبيل إلسفر

 ..ل ين أ حبك

 حصت أ حبك رمغ حضور إمجليع

 ..ورمغ حضور أ يب

 ورمغ أ ذإن إملساجدْ 

 ..ل ين أ حبك

 ها أ نذإ
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 أ موت لتحََيْ 

 وتبيك إلقصائد

 0.90-..-1.:إلنعمة

 

 أ طفال غزة

 يقرؤون إلرعب" غزة"أ طفال 

 ..يف أ ورإقهم وميث  لونه

 يرصخون" غزة"أ طفال 

 ..ويسآ لون

 ..هل من معونة؟

 ..هل اي حاكمنا

 يف دفرت إل فرإح يوما

 ..تعلنونه؟

 أ م أ نمك تتفهمون إلوضع

 وتدرسونه؟

ان عذرانمك   ..إ 

 ..وقدران موإقفمك
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 وأ كدان موإقفنا

 ودجبنا قصائدان

 ..وإنتظران

 أ ي دور تلعبونه

 اي أ مالنا..حاكمنا إل خيارَ 

 اي رمز إلتفاين و إلركونه

 ..اكرمكال تتعبوإ أ ف

 ال تتعبوإ أ قالممك

 ال تتعبوإ س يوفمك

 مل يبقى شعب ترهبونه

 *** 

 يعشقون إخلوف" غزة"أ طفال 

 ويبلعونه..بل يآ لكونه

 يصنعون إملوت" غزة"أ طفال 

 ..يتفلسفون

 ويدخلون إل ن يف جريح

 يتعمقون 
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 ..يضمدونه

 مثل ما قال إلوالة" غزة"أ طفال 

 حرب جمريم

تياهنا  خياف إملوت من إ 

 ..يرمغونهمه 

 مه دعاة إلرش" غزة"أ طفال 

 ..وإلتخريب

 مه يسحقون إل ن شعبا أ منا 

 ..يسحقونه

 وميارسون إلظمل و إلتخريب

 ..يف إل وطان

 وحىت يف إلعقول 

 ميارسونه

 "غزة"أ طفال 

 0.90-..-.9: إلنعمة
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 ...أ اي قلُب عذرإ

 ..ل ول مرة

 أ قول لقليب عذرإ

 ملاذإ تغرد خارج رسبك؟

 إلرسإبتلهث خلف 

 تطبل جفرإ وظهرإ

 ملاذإ تعلقت ابذلكرايت؟

 وابلرتهات؟

 وحب إحلرمي وحب إلبنات

 وحب إدلفاتر وإل غنيات

 :أ قول بلك إللغات

 أ اي قلُب عذرإ

 ملاذإ تركت قصور إل ابة؟

 ورست بنفسك خلف إلنعاة

 ودونت مليون صوت

 وعانقت لك إلطغاة

 ملاذإ جعلت من إحلب روحا مقدس؟
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 ء تعظمها يف إملسا

 وتتعهبا ابدلعاء

 وتطلب بني إلركوع 

 وبني إلسجود

 قطعة سكر

 :أ قول بلك إللغات

 أ اي قلُب عذرإ

 أ تعرف أ ن إلزمان

 مما فعلت ومما س تفعل

 يسخر

 فآ ه  من إحلب أ ه  

 أ اي قلُب إ ن إلزمان تغري

 " قيس"وقد مات 

 عىل عتبات إخليانة " ليىل"و 

 تسكر

 تعب  إلكؤوس

 وترمق ابلنظرإت إجللوس
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 وتغمز أ ان

 وهتمز أ ان

 تغين وترقص يف إحلفالت

 وتسكب فوق حضااي هوإها

 أ كؤس مخر

 تصدت لنا" ليىل"و

 منذ عرشين عاما

 فرصت تفكر

 أ تذكر كيف إلتقينا؟

 وكيف نصحتك اي قلُب؟

 كيف نصحتك

 أ تذكر؟.. كيف أ بيت

 فيا قلُب عذرإ

 أ قول بلك إللغات

 أ اي قلٌب عذرإ

 وعذرإ

 وعذرإ

 0.90-..-90: إلنعمة
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 ال ال أ ظنك

 ال ال أ ظنك تذكرين قصائـدي

 وأ ان إذلي قد سار حبك يف ديم

 

 نغمي إحلزين حبيبيت وموإجـدي 

 ورمست وهجك خلف مصت عوإئـد

 

 إملكل إلضائع

 "إ ىل مسيح إلقامس"

 

 أ ترتك اتجك خلفك؟

 ..ومتيض

 وتطعم للنار عش بك

 تطعم للرحي كتبك

*** 

 ..أ اي س يدي

 وإلقمح..س يد إمللح

 حيروإل..وإلش يح

 وإلصلح.. وإلطلح

 ..اي س يدي



53 
 

 ترإك تغري دربك

 "معرو"و " زيد"تصدق ما قال 

 "نرص"وما قال 

 وتنكر حصبك

 تنكر رفاقك 

 وإلرتح ..وإحلزن ..يف إلكدح

 رفاقك يف إدلرس وإلرشح  وإحلل وإلطرح

 وتنكر قلبك

 وترتك اتجك خلفك

 وتنكران وتعلن وحدك

 قانونك إملمترد

 تغري وتنجد

 ك للرحيوتعلن ملك

 "إملس يح"توقظ جند 

 "ومرمي"

 وحنن ورإءك ال نتلكم

 وأ حالمنا تتقزم
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 ..ونسآ م

 ..مونسآ  

 ..ونسآ م

 ولست سوإان

 ولس نا سوإك

 وكنت تروم رضاان

 وحنن نروم رضاك

 مفاذإ دهاك؟

 لترتك ملكك خلفك

 ..ومتىض

 ..وترتكنا

 وترفع عنا حنانك

 ولطفك 

 وترتك ُعرفك

 ..وحبك

 ..ومتيض

 0.90-0.-.0: جكين
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 إحلب

 إحلب يف إل ًعامق اكمـنْ 

 إختلفت فيه إل مـاكن

 حنن عــشاق ولكن

 أ سف هل تعشقيين

 مل أ مت لكن يقيــين

 لست أ خىش أ ن ترتكينـي

 إحلب يف إل عامق اكمـنْ 

 إختلفت فيه إل ماكـنْ 

 حنن عشاق ولكن

 

 هاهنا أ ْرىَس ْإخليامْ  

 وإس توى فيه إل انمْ 

 قبلنا مات إلغـرإمْ 

 شغلتين إذلكريــاْت 

 مل إلناس ماْت مثل ح

 ةفامسعيين اي فتـا

 ها هنا أ رىس إخليـامْ 

 وإس توى فيه إل نــامْ 

 قبلنا مات إلغـرإمْ 

 .0.9إنوإكشوط 

 

 ...يم

 عرشة أ حبر" يم"بيننا اي 

ليك مرإهـــنا  وسآ عرب إدلنيا إ 

 فالوردة إلبيضاء تعشق لوهنـا

 أ نــت" شهــرزإدإ"وأ نـــا أ حبك 

 إليت إكتشفت روإية حبناأ نت 

 أ نت إليت روت إحلاكية لكها

 اي ُحلويت هذإ إملسا من بوحنــا

 وذه إلعصافر فلسفت أ شوإقــنا

 كوأ ان كلك إلورد أ عشق نبضـ

 لك يشء بيننـا" أ م يوسف"اي 

 هذي إعرتإفايت فقويل ما تـري

 

 إ ين سآ جتاز إلبحـارْ  لقيقال ت 

 ال ال تقويل ذإ إنتحـارْ  ..فاس تبرشي

 ومتوت حني يشوهبا منه إصفـرإرْ 

ين   "شهريــارْ "س يديت وإ 

 منذ إلصبا فوقفت أ نتظر إلقطارْ 

 من نسجها لك إلصغارْ فتضاحكت 

 نه من ابجلــوإرْ غىن وردد حل 

 رمست تالقينا عىل ابب إملطـارْ 

 وعليك منك حبيبيت أ بدإ أ غارْ 

 ال زإل حلوإ فامحيل حيب شعـارْ 

 ر ال تذهيب وإلتفهمي معىن إحلـوإ

 0.90-90-.9: إنوإكشوط     
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 تلفت

 ..تلفت مل أ رى إ الك

 ..حصت

 ..وحصت

 فمل تسمعيين 

 تبعتك ابلنظرإت

 تبعتك يف لك خطوة

 أ نظر..وما زلت أ نظر

 حىت إختفيت  

 لعكل تلتفتني ولو مرة

 فتش بع منك عيوين

 وُأرجع فيك حنيين

*** 

 أ اي إمرأ ة خرجت

 من أ صابع هذإ إملساء

 أ غاينفغنت لهذإ إلفؤإد 
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 متايل مهنا وصار ينادي

 ويرمس وهجك خلف إملرإاي

 كنخيل بالدي ها يقدس 

 *** 

 ترى تسمعني أ انش يده

 وتبتسمني ملا قال فيك

 وما س يقول

*** 

 أ اي إمرأ ة خرجت 

 من أ صابع هذإ إملساء

 ترى كيف ج ت؟

 وكيف رمست إلهوى حلظة

 فآ طل إلقبول؟

 *** 

؟  ومه يسآ لوين كيف أ تيت 

؟  ومن أ ين ج ت 

 مفاذإ أ قول؟ 
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 أ ان منذ حني عىل ابب هذإ إلسؤإل

 أ اندي

 لعل جوإاب يليب

 ولكن أ لف دخيل

 وأ لف معيل 

 يصدونين

 فكيف إلوصول؟

*** 

 أ اي إمرأ ة لست أ عرف

 ماذإ أ مسيك

 هل  تسمعني ندإيئ

 وهل أ نت أ نت إليت يف خيايل

 حناان ورقة

 وهل أ نت حقا ساميئ

 إليت لوهنا رمغ لك إملآ يس 

 مل يتغري؟

 0.90-7.-09: إنوإكشوط
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 لن نعيد إلصباح

 مزيق حلمنا

 وإعبيث ابملصري

 فلنا ما لنا

 خزبان وإلشعري

 ولنا يف إجلحي

 مقر ال يغيب

*** 

 أ حريق كتبنا

 وإس تثريي إللغات

 فلنا عزان 

 إملرمتي يف إلش تات

 ولنا أ مس نا 

 إذلي ال جييب

 *** 

 أ غريق مشس نا

 يف ضباب إلضباب
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 "قدس نا"وإمنحي 

 إذلابب لبقااي

 وإسآ يل من أ ان 

 وإمريح يف إدلروب

 *** 

 لن نعيد إلصباح

 ما لنا من حمل

 فاجلرإح إجلرإح

 أ صبحت ال هتم

 حنن يف حبنا

 ال نطيق إحلبيب

 *** 

 حنن يف جمدان

 نكتفي ابلعرب

 وملن بعدان

 اي ترى ما إلسبب؟

 نكتفي ابللقب
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 ونُبذ إلشعوب

 *** 

 ضيعي وقتنا 

 اي بقااي إدلموع

 ليس يف وسعنا 

 أ ن نعيق إلرجوع

 سوف لن منتطي

 غري درب إذلنوب

 سوف لن منتطي

 غري درب إذلنوب 

  .0.9-0.-..: جكين

 أ غاين إلهوى

 ..مل نزل بعدُ 

 حنن إ ىل بعيض

 ..فلام إال حجاف وإلبعدُ 

 وحنن عىل إل رض

 *** 
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 ..أ قبيل عانقي كفي

 ومضهيا

 ..فآ ان أ ختار حتفي

 فيك  ال فهيا

 *** 

 ..وإلرؤى حتجم عين

 وتغين

 ..يف فياف لسن مين

 فك ين

 غارق يف مغرة 

 من س بات

 أ و نسمة

 هتدي إحلياة

 *** 

 وك ين..وك ين

 ..بني أ الف إلصغار

 و إلكبار
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ب إلهنار  ..مس هترت غ 

 وإلهنار

 *** 

 ..هل أ غين؛ ذكراييت

 ما لها؟

 ..أ م سآ بيك يف حيايت

 لكها

 *** 

 ..أ قبيل فالفجر الح

 وإلصباح

 ..أ انش يد إلوشاحغين 

 للرايح

 *** 

 ..وأ ان أ عزف حلين

 سائال

 ..بيهنم عنك وعين

 فك ين جاهل



64 
 

 أ هيا إحلب إذلي

 قد مىض

 مثل أ رسإب إلطيور

 ايف إلفض

 *** 

 ..أ هيا إحلب إملعاق

 ابلفرإق

 وإذلي ال ال يطاق

 ما إلعناق؟

 ..مك تساءلت كثريإ

 وإلسحاب

 ..ميطر إلقلب سعريإ

 من عقاب

 ..وإجلوإب

 ما من جوإب 

 ما من جوإب

 .0.9-9.-00: إلنعمة
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 ...ىل أ يمإ  

 أ كتب إل ن هذى إلرساةل

 بعيد إنهتايئ من إلشاي

 كنت وحيدإ

 أ طارد ذكرى قدمية

 وأ مسع أ غنية للهزمية

 ..واكن معي

 ..جبنيب

 ديوإن مسيح

 وقد كنت فيه أ س يح

 وكنت عىل حافة إدلمع

 تذكرتك قبل أ ن أ هنىي إملعجزإت 

  أ م اي ..فيا أ م

 أ لف سالم 

 وقُبةل شوق وكوم إحرتإم
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 وبعد فا ين خبري

 وذإكريت اكلرايح

 أ فتش عن مفردإت إلتجيل

 وأ عزف حلن إلصباح

 خيامرين إلشعر يف إلقسم 

 فيغلبين مث يرصعين

ال قليال  فال أ فهم إدلرس إ 

ال قليال  وال أ فهم إحلب إ 

 وال أ سكل إدلهر درب إلنجاح

 فعذرإ رشدت قليال

 فهاذي حيايت

 رشود ووحدة

 يف إلقسم اكلطفل

 أ نظر يف وجه هذي وتكل 

 تومهت يوما ـ ال تضحيك ـ

 بآ ين عشقت

 ولكنه اكن وهام واكن تطفل
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 فال تضحيك

 صديق

 اكن طفكل اي أ يم اكن جباان

 اكن ذليال

 طريدإ

 بعيدإ عن إحلق

 اي أ يم ال تضحيك 

 وأ عرف أ نك لن تضحيك

 ولكنين مثلام قلُت عين

 جبانٌ 

 ونفيسوأ جخل منك 

 وأ جخل من ذكراييت

 وأ ميس

 0.90-.9-.9: إلنعمة
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 عتاب شديد إللهجة

بناء إذلين أ ضاعو )  (إلوطن إلل 

 رحلت ملاذإ؟

 وعدت ملاذإ؟

 وأ ين حنينك اي خيبيت

 ترإه تالىش مع إلغيبة

 وأ ين زانبق حب 

َن بوجه إلعرإق ْ  نرُث 

 عروس إلس باق

 كؤوسا من إلشاي ابل مس

 قامسهتا إ خويت

 

 نسيت إليت عانقت ترإك 

 صورإ منك أ مس

 نسيت إذلي

 أ اي ودلي
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 واي خيبيت

 

 رحلت مع إلفجر 

 ال مل أ ابركك

 خذ لعنيت

 ورس حيث شئت

 تصاحبك إلنكبات

 وقاوم وحيدإ

 واكبر وحيدإ

 فقرصك منفاك 

 جسنك كريه

 وأ قسم لن تبرص إلشمس

 اثنية لن ترإها

 ولن تسمع إدلهر مين

 مباركة

 أ وسوإها
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 أ اي خيبيت

 لل رض تنكرت

 للعرض

 ..لل هل

 يل

 وحىت ل مك تكل إلعجوز

 ل بناهئا إلشم

 من سقطوإ 

 وإحدإ وإحدإ

 أ اي خيبيت

 وبعت  رايضك

 دهرك اترخي أ جدإدك

 إلغر أ ايم اكنوإ

 وكنا واكن إلزمان

 فيا خيبيت

 0.90-1.-00: جكين
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 أ و أ نشودة إملمترد" ال"أ غنية 

 وقلت لهذإ إحلطام

 لهذإ إلراكم

 "ال"إلسالم إملزيف  لهذإ

 حلاكمنا أ لف ال 

 ورصت أ كرر ال ال ال

 وال قلهتا للسالم

 وال قلهتا للالكم

امم  وال قلهتا للح 

 وقلت ملن ال يفكر 

 ابلشعب يف وطين 

 أ لف ال

 وأ محل ال ج ت من ال ماكن

 َلسرب غور إلزمان

 وأ هتف ال

 ال..للجنود
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 ال..للجحود 

 ال..للوجود إملكبل

 ت مصهتاللشعوب إليت عانق

 وإرتضت ذلها أ لف ال

 وقلت ملن ال يعظم شعيب

 يعظم دريب

 يعظم حيب

 يقامسين إهلم وإلغم ال

 قلهتا رمغ لك إجلرإح

 ورمغ إغتيال إلصباح

 بفورة عزم

 وقبضة شهم

 ومل أ س تطع أ ن أ قول 

 غري ال

 تقول" قريشا"ل ن 

 :وابل مس قالت

 ال" ل محد"
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 يردد ال" إحلسني"ل ن 

 يردد ال "إلزبري"و بن 

 ولك إلوجود يردد ال

 ..حصت ال

 ..حصت ال

 ل ن إلشعوب قد إضطهدت

 ل ن إلقلوب قد إس تلبت

 ل ن إلكرإمة قد هنبت

 ل ين أ موت 

 وقليب يذوب

 ومشيس تغيب

 أ كرر ال..أ كرر ال

 ال" لبشار"

 للك إلطغاة

 للك إلغزإة

 ملن ش يدوإ حمكهم

 ملن أ كدوإ ظلمهم
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 ملن جددوإ حقدمه

 ملن أ خلفوإ وعدمه

 أ لف ال

 وللفقر ال

 وللصرب ال

 وللنرص ال

 وللقهر ال

 ال..ال..ال

 وأ ظهرت ال للوجود

 وش يدت ال من جديد

 وعانقت ال يف جسودي

 وعشت بال

 ال..ال..ال

 0.90-99-.9: إلنعمة
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 ؟..ملاذإ إلبوطي

 ..تكل أ خرى اي أ يخ  

 ..مل تعد انجضة 

 فكرة إحلب دليك

 ..أ و ترتكها

 مث تبيك عليك

*** 

 إحلب تغريزمن 

 "ليىل"و" قيس"مات 

 عىل عتبات إخليانة 

 تسكر

 *** 

 مسمل إحلب تنرص

 وإملوإعيد تؤخر 
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 هكذإ قالت

 ..مل نعد اي س يدي

 ..من مجةل إلعشاق

نىس أ رقام هاتفي   ..إ 

 ومزق إل ورإق

 ..و ال حتاول مرة

 " إلربإق"أ ن متتطي  

 فآ نت يف دفاتري

 من خيرس إلس باق 

 0.99: إلنعمة 

 حب

 ففي غيبات إلقلب حبك يس بحُ 

 وصوتك يف أ ذن أ ذين يصدحُ 

 ووهجك يف عيين أ حسن حتفة

نسانة ُك  بل أ نت مالكة  أ إ 

 

 ويف خلجات إذلكر طيفك ميرحُ  

 وليس عن إل سامع صوتك يربحُ 

 وغريك ال أ رضاه بل هو أ قبـحُ 

 نصحُ ي  ن اكنذلإك عصيت إلرأ ي م

 

 جيكين 
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