إهدإء..
إىل أيب رمحة هللا عليه..
إىل أيم ..
إىل روح إلشهيدة مرمي منت موالي إلزين
إىل لك إملضمخني بعبري إحلرف وإلشوق..
إىل إملنس يني إلصغار..
إىل لك طفل وطفةل أهدي هذإ إلبوح إلطفويل..

متهيد :
إلطفوةل يشء مجيل مرحةل من إلعمر نعيشها ..وتبقى عالقة يف أذهاننا مهنا ذكرايت وموإقف..
نمتىن أن ترجعنا إلايم إلهيا ..ونبيع إلعمر من أجلها..لكننا وهمام بلغنا من كربان يظل يسكننا يشء
من هذه إلطفوةل لهنا يه لك يشء..
وليست هذه إلطفوةل لعب ومرسإت ومغامرإت..بقدر ما يه أحزإن ومآيس وذكرايت..
إلطفوةل أحياان تكون إلسم إلزعاق ..كام أهنا تكون أحياان إلبلسم للجرإح ..وبغض إلنظر عن
أي إحلالتني اكنت فاهنا يشء مجيل تتوق إليه إلنفوس وتمتناه إلقلوب..
وحنن يف زمن مل يعد للطفوةل فيه ذكل إدلور إلربيء بقدر ما صارت مس ىؤولية يتحمل عبهئا
إلصغار قبل إلكبار ..فالوضاع إليت نعيشها جتعل من إلطفل يف لك يوم رجال ..ش يخا..كهال..
أطفالنا يس توعبون إملآساة ويدركون أدق تفاصيلها ..ذلإ ينرثوهنا دمعا أو عىل أورإقهم أحياان...
وأان طفل أخربش بني حيطان إملفردإت كام لو أنين أحاول بناء كوخ صغري من إلطني تآوي إليه
عصافريي إليت أضع لها لك يوم رشاك جنب ذكل إلغدير؛أو كمنا أرمس حاممة أو ضفدعا أو خزبإ
من إلطني ..فتارة تآيت إلصورة عىل أمكل وجه واترة تآيت مغربة شاحبة ..واترة يهتدم إلبناء أو
إلرمس عىل أنقاضه فال يكون يشء أو يهتدم لك يشء...
إن طفوليت ليست غريبة أو إس تثنائية بقدر ما يه سفر بني مدإئن إللكامت وركون إىل دنيا
إخليال إلوإسعة وتسمر أو إلتصاق ابلش يخوخة قبل أوإهنا ..أو إس تعالء غري موفق عىل إلطفوةل
أو أخذ ـ إذإ حص إلتعبريـ لوضعية "إلغرإب" ولكن هذه إلطفوةل تبقى جلية رمغ لك هذإ إلتعنت
والارصإر..
عربة إلزمن متر بنا يوما بعد يوم ..وحنن ننظر إلهيا فتارة يركهبا بعضنا وال يعود ..واترة أخرى متر
وال نبايل مبرورها وأحياان حنس أهنا غصت ابلرإكبني وإمتلت ابملسافرين ونتناىس أمرها ..ولكن
هذه إلعربة بعجلهتا إلضخمة متر بنا مرة أخرى ويركهبا أحدان ..فنحن ابلرمغ منا مسافرون ..جبةل
طبعنا علهيا ..اكللك وإلرشب وإلعطاس وإلنعاس وإلتنفس ..ولكن لك إلطرق مسدودة إال عن
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تكل إلعربة إلضخمة إلعجالت ..إليت تظهر جفآة وختتفي جفآة خلف إلضباب وإلغيوم..ولن لك
إذلين يركبون تكل إلعربة ال يعودون لنسآهلم أين كنمت؟ أو أين وصلمت؟..فنحن أطفال..
أطفال وملا نبلغ بعد مرتبة إلطفوةل ..مرتبة إلربإءة ..مرتبة إمجلال ..فالطفوةل يشء مجيل ..ولك
يشء ميت إلهيا بصةل فهو مجيل ..ومجيل ..ومجيل
حفىت إحلزن ابلنس بة للطفوةل يشء مجيل ..وإلغضب يشء مجيل ..وإملوت يف زمن إلطفوةل يشء
مجيل..
تكل يه طفوةل إلطفوةل إلربإءة وإالحساس إلزإئد ..فعندما تشعر ابحلزن حيامن تذهب أمك إىل
إلسوق فآنت طفل ..وحيامن تبيك عندما يعود وإدلك إىل إلبيت وهو ال حيمل كل حلوى أو
هدية فآنت طفل ..وحيامن متتعض وترصخ عندما حتمل أختك إبن أو بنت إجلريإن فآنت طفل...
ساحموين فامنا أان طفل خيربش ولن يفهم خربشة إلطفال إال إلطفال ..فهم يف إحلزن وإلفرح
سوإء يتلكمون لغة وإحدة وحيسون إحساسا وإحد..

إماإعل ودل حاجب
الاك 01....0.92:
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نبض إلطفوةل
نبض إلطفوةل يف حايئ ويف ابيئ
غنيت للحب أنغاما هملهلــــــــــــــــــة
مغرد أان يف درب إلغرإم دمــــــي
وزورق إحلب جيرت إلفؤإد إلــــــــى
انغيت ابلشعرمن أهوى ...بآورديت

أحبايئ
اي
ودموعي
ومهزيت
تدغدغ إلقلب إنشاء ابنشــــــــــــاء
ابحياء
تدعوين
إحلب
أمرية
ضفاف أمس ية َر َّج ْت بآرجـــــــــــايئ
فالشعر عندي مثل إلنور وإملـــــــاء
إلنعمة 0.90-.0-.6 :

سآلتك
فقد مت س يديت من
ووهجك يف برقع أو
واكلشمس يف رغبة
س يصعد حنوك يـوما
وهل كل س يديت من

سآلتــــــــك ابهلل من أنت قــول
دقائق مصت تفوق إلسنـني
وعيناك اكلبحـر يف هدأة
سآصعد ال تعتيب وإرقىب
حنـانيك من أنت جضت عرويق

جكين 0.99 :
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فضـويل
قــبـول
للزنول
رسـويل
مثـيل

أعدي يل إلفجر
أعدي يل إلفجر أو بسمـة
وتعشق عينيك اي نبض قلبـي
يغين
إملساء
هذإ
أحبك
***
أحبك هذي إلليايل إلطـــوإل
وعرشون عاما عىل قهـــوة
أعدي يل إلشاي قبل إلرحيـل
***
أعدي يل إلشاي هــذي رؤإي
وسريي رويدإ معي يك نرى
قليال ..قليال وال تسـآيل
***
تضيق يب إذلكرايت وأنـىس
رسائكل إلبيض يف لك يـوم
مفا أمجل إهلمسات إليت لـم

فنفيس
واترخي
ويرسل

ماتصنعيــن
تعشق
ْ
مثيـن
حيب وعقدي إل ْ
للعيـــون
بسمته
ْ

تزغرد
أعدت
وكوين

إلقمـر
تنكر وجه
ْ
ــشــــر
حتري فهيا إلب ْ
نتظـر
إلزمان إذلي أ ْ

وغين قليال بدرب
جبني إلسوإيق جبنب
فؤإدي وقليب عام

إلهـوى
إلكـوى
حـوى

وأعشق ما
برأيس فتذيك
عيل مسمع

تكتبني
ْ
إحلنيـن
ْ
يتيـن
إمل ْ

زماين
جتول
تردد

نوإكشوط0.90-.6-01 :
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مسيح إلقامس
إيل إلعبري إلفلسطيين إملنساب من وجنة إلقصيدة ,هنرإ من إلسحر إلقديس؛
إيل إملتبتل يف وجنة إلشمس ,غامي من إللق وإلهباء إالنساين.
ُأ َّمة
أنت
إمنا
وقلوب ..وخنوة ..أنت
ومشعة
ونضال

لست يف عامل إلرجاالت َأ ْو َحدْ
إمنا أنت اي "مسيح"شعـوب
إمنا أنت ذكرايت وحـب
***
فلامذإ تركت خلفك جرحـــا
قدميا
جرحا
نكت
وملاذإ
***
أهيا إلساحر إملسافر فينا
فالعصافري ودعت مذ َر َحــلْــ
وإمحلامات إلطريهتا من زمان
وإلصغار إلاكنوإ هنا يس متـدوإ
مل يعودوإ كام عهدت ولكـن
صلب إحلب اي حبييب ورصنـا
وذحبنا لكن صربان وقلنـــا
***
نكبة إلمس اي "مسيح"تـوإرت
وعارإ
انرإ
ميج
وصدإها
أن جرح إلصغار ال زإل رطبـــا
***
أنت ما قلت قادمون ولكـن
َواك َّلط ْــو
كنت اكلرض..اكجلبال
كنت لميونة "بيافا" و"حيفا"
كنت من كنت للفقريإت خبــزإ

تتجسـدْ
ســؤد ْد
تتـوقدْ

تتــرددْ؟
ورصخة
يتزنى..
اكن جرحا فصار انرإ توقدْ ؟
أو عنا تش يح وهجك ..تبعدْ ؟
َت وما عادت إلطيور تغــر ْد
تهنــدْ
إلثاكىل
كام
شاحبات
إلهتجــدْ
ذكرايت
أغانيك
من
محمـــدْ
أي
للجنود
تركوإ
يف إنتظار إملس يح بعدك نقعـدْ
لك يوم منوت فيه س نولـــدْ
لكهنا
س نني
من
ومرقدإ
ودمارإ..
فينا
يغري
مس متيتا

تتجـد ْد
ويؤكــدْ
وينجـــدْ

قلت سريوإ "تقدموإ" سوف نصمـدْ
إلزمـر ْد
كنت
د..اكليامسني
تولـــدْ
"برإمة"
زيتونة
كنت
تتعـد ْد
ونعمة..
أبداي
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***
اي "مسيح" إسرتح وال يشغكل شعـب
***
حنن ال أنت من أحبنا دمانــا
بيدينـــا
"فرعوننا"
وصنعنا
وظننا بآن "رترشد" "موىس"
غري أان ملا أفقنا عرفنـا
يزرع إلرعب يف إلصغار ويبين
"هريوش امي"و "كفر قامس" كـــل
و"إلهنود إمحلر" متحف مشـع
***
ْ
ما حقوق إالنسان ما جملس َإل ْمـ
ما هو إملرء إن يعش غري ُحـ
ما هو إلصمت..ما هو إلصوت قل لـي
مال موىس مطارد من هيــوذإ؟
حـب
يرشب إلتيه ال رفيق و ال ْ

ضل يف إلرض اتهئا ليس يقعــدْ
تشهـدْ
وإلسالطني
للش ياطني..
ْ
َإلي "رتشَ ــر ْد"
وقذفنا إليه يف
"محمدْ "
عن
لخته
وكتبنا
أن "رترشد" ليس إاله "رترش ْد"
معبـدْ
وهيدم
حربه..
حلمه..
وإلتـود ْد
وإلصبا
حضاايه
من
غـر ْد
غرد
إن
عنده..لكهم..
ن ..ما إلضحااي وما إلسالم
رما هو إلعيش إن ي َ ُك إملوت
ما هو إدلين..كيف ينفى
من هيوذإ؟..و مال عيىس
قاله
أحبابه
َب..لك
جكىن0.90-.0-91 :

إملمجــدْ ؟
ُ ْحي َســـدْ ؟
محمـدْ ؟
مرشدْ؟
وأبــعـــدْ

إلفجر
إلفجر
ويشري
أن
فدماء

بوجه
غري
يدركوإ

ــــــرى
ــكـون
لن
تزيد
ـن
إنوإكشوط0.90 :

أخــ
مرة
يبصق
أن لغات هذإ إلــــ
وأههل
إلزمان
إلعابريـــــ
لك
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من

دعاتــه
لغاتــه
خطوإتـه
كبوإتــه

قبةل عرب إلزجاج
عرب

قبةل
غريت
إلثوإر
أهيا
طيف
يكن
إن

إلعمالق
أنست
إلفجر
يف
فانتىض
للثائر
ليس
إلفجر
يف
ينسه
نوإكشوط 0.9.

إلزجـاج
اترخيـه
موتـوإ
خيال

حلمـه
عمتـة
لكمة
عزمـه

ممن ختافني
ولك ما تش هتني إلن فهو لــك
قبيل..وأعرف مك ضاجعت من مـلـك
مثيل ..عىل مضض إلايم يفهمـك
بني إلرجال مجيعا من يقــدرك
إنوإكشوط0.92-..-90 :

ممن ختافني ال تنيس أان معــك
إين لعرف مك عانقت من مقـر
لكنك لو حبثت إدلهر عن رجل
ملا وجدت مدى إلزمان ساحرتـي

إمتعاض
يسبب
أهيل..
ختالف
لن

إحــرإيج
فدعي
..
حقا
وإنتـــــــــــايج
منك
تربأ
مهنـايج
طبعي..
لغيت..
قد دب إخللف بآمشـايج
نوإكشوط 0.90

إزعايج
حبك
حصيب ..لك إلـحي
أسالبـــك
لك
فامتعيض
نتفامه
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حاةل عشق
تعبت من إحلب
منك..
ومن لك يشء تعبت
من إذلكرايت..إلهوى..إلرتهات
ومن لكامت
عن إحلب قيلت
ومن لك حس
ومن لك جنس
ومن أصدقايئ تعبت
***
وحاولت أن أس تقيل
ولكن حبك
اكن يزقزق مثل إلعصافري
فوق فرإيش
ويعبق مثل إلسارير
خلف فؤإدي
10

يوسوس يل لك حني
و ُ
يلهث 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 أحاول منذ إلبدإية
أال أابيل بكيد إلنساء
و أال أغرد خلف إلقمر
***
11

ولكن حبك رمغ صدودي
ورمغ عنادي
للك إلنساء إخترص
***
وأرمغين أن أحبك ـ تبا ـ
وعلق صورتك يف مجيع إلغرف
وعلقها فوق ابيب
وفوق فؤإدي
وفوق إملطر..
وكنت أحاول أال أفكر
أال أبذر وقيت
أال أردد حلن إلشجر
ولكن حبك أرمغين
أن أفكر فيك
و أن أس متيت إلصور
جكين0.90-.9-.. :
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جرح أخر بعد إلنكسة
مصــــت إلقبــــور..ومــــوت لــــيس ينــــــز ُإح
ـــــــــاح
أن إلشـــــــــعوب ذلل إلقهـــــــــر ترتـ
ُ
ــــــاح؟
أال ميــــــوت بــــــآرض إلعــــــرب سفـ ُ
ــدإح؟
ــــان أقـــــ ُ
ــــر إلـــــكس..وإلوطـ َ
تُ َم ْرمـ ُ

ــاح
هذى "دمشق" وهذإ إجلرح جيت ُ
أكفكف إدلمع من عيين فيجرحنـــي
اي خيبة إلمل إملنساب من لغيت
ألن تنام حبضين غري اتفهة
***
أالم "بغدإد" قد غضت مضاجعنـا
اي أهيا إلشعب وإلانت تسكنـنا
ما للعروبة وإلنس يان جيرفـها
ما للعروبة قد ابعت أصالتـها
اي أهيا إلشعب وإلحدإث صاعقـة
شهم أيب عدمي إملثل نسمعه
مىت تعود لثلكى إلعز بسمهتــا
إين ُأ َحد ُق يف جريح وأرمقـه
وأسكب إدلمع حلنا يف مفاصلــه
***
فيا "دمشق" و ليل إحلزن معتكـر
تبكيك من جامع "إملروإن" مآذنـة
لهفي عليك وقد أودت بعزتنـا
مىت يعود كل إلتارخي اثنيــة
واي "دمشق" ولك إذلكريــات دم
رمست ابدلمع أوطاان لتسليتـي
وعدت أحبث يف قليب عن إمـرأة
مفا وجدت سوى إلفاكر شتهتا
لذلكرايت دموع لست أفهمها
يدمر إحلزن أراكين ويسحقنـي

جتـتــــــــاح
حـــــــزان ولوعهتـــــــا إلفـــــــر َإح
ُ
ـــباح؟
أمــــا لنــــا بعــــد طــــول إلليــــل مصـ ُ
تعـــانق إلقهـــر تنىســـ نـــبض مــــن رإ ُحـــوإ؟
ــــــدإح
هنبــــــا هلــــــم ..مــــــثلام ســــــهم وأقـ ُ
صــــــدإح؟
أمــــــا لنــــــا ماجــــــد ابلعــــــز
ُ
تـــــــذم يف وصـــــــفه إلنغـــــــام وإلــــــــر ُإح
مــــــىت تعــــــود لنــــــا اي انس أفــــــــــر ُإح؟
ـــــــــــر ُإح
كنـــــــــــين يف دُان إملآســـــــــــاة جـ َّ
ـــــــاح
مه إلشـــــــعوب ولغـــــــز فيـــــــه إفصـ ُ
ال "إلشـــام" "شـــام"..وال إلفـــرإح أفـــــر ُإح
ـــــاح
قـــــد دنســـــ هتا مـــــن إلعاصـــــني أشبـ ُ
فيـــــك إلبغـــــاة..وانلـــــت منـــــك أتــــــر ُإح
مــــىت إلهنــــوض..مــــىت إلاكبــــوس ينـــــز ُإح
وال "هشـــــــــــام" وال كــــــــــــآس وال ر ُإح
باح
فعـــــــاث فهيـــــــا شـــــــ ياطني وأشـــــــ ُ
ـــــباح
تكــــــون دف ــــــا..ومــــــا لليــــــل مصـ ُ
روإح
مصـــــــت إلشـــــــعوب..وللفكــــــــار أ ُ
ــاح
ولدلمــــــــوع دمــــــــوع لــــــــيس ترتــــــــ ُ
ــــاح
وإحلــــزن اكحلــــب..بعــــض إحلــــزن ذبَّـ ُ
إلنعمة0.90-.0-01 :
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يشء من إلتارخي أو زعي عقي
"إىل نيلسون مانديال"
( َوإلْ ُي َبد ْل قَلْ َب ُه ْإملَي ُت
يف ْ َإلد َْوإرَ ..وإلَ ْك َوإر
َوإل َيهنْ َ ْض عَ َىل إي َقاعه إحلَي
ِ
َجديدً إَ ..و َمجي ًال..
يف خ َُطا ُه َّإلرإفضَ ة )
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
وها هو..ها هو
كيف ترإه؟
تشاجر وإملوت
اكن عنيدإ
وصار وحيدإ
زعامي..عقامي
وفردإ عظامي
توحش ابملكرمات
وقال :سآيت
أحطم قيد إلتقاليد
أنسف عهد إلتباعد
ها أنذإ أختطى حدودي
وأبين عهودي
15

وأرشح فن إحملبة..
فن إلتودد..
فن إلتفامه..
فن إلقصيد..
.
أدإعب أعرج يف "إنيوزيالندإ"
وأعور يبحث ليال..
عن إمرأة يف "فلسطني" تبغي إحلياة
وطفل حنيف بآرض "إلصومال"
يفتش عن أمه ويه حتمهل..اببهتال
أدإعب بعض إجلنود إلصغار..
إلكبار..
وأسآهلم كيف مييض إلهنار
0
وأميض..
وبعيض..ينارص بعيض
لعرف أريض
16

حدودإ..وبعدإ
وأنسف بغيض للخرين
وأميض..
وأميض..
ولك إلرتإتيل أس ئليت
ولك إملوإويل أغنييت
اي إليت..
لست أعشقك وحدك
إنتظريين
فمثة مليون فاتنة
تتعرى..
ومثة مليون خائنة
تتحرى..
ومثة يف إلرض خري
ومثة يف إلرض رش
فال إلرش يغلب خريي
وال إخلري يغلب رشي
17

2
أموت ويف لك اثنية
أس تعيد إحلياة
وأقتل من قتلتين
وأظمل من ظلمتين
وأدفن حزين
فال حق يل يف إلزمان
إال عليا..
وال جمد يف جلهات إملاكن
إال 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..
وال طعم يف إلرض إال أذقته
وال قائد يتلهىى
عىل جثث إجلامثني
إال خربته..
0
وقد عشت مآساة "بغدإد"
عشت حضارة "ابريس"
عشت حترر "لندن"
عشت إلتحفظ
عشت إلتشدد
عشت إلترشد
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عشت إلتعبد
عشت إلمترد
وإكبت لك إلعصور
وقلت للك إلعصافري..
ـ يوما ـ بآريض ثوري
وأهنيت مآساة جدي
وعبآت أحفاد هجدي
فال قبل قبيل
وال بعد بعدي
1
عبدت ثالثني ألف
إهل..
بلك إنتباه..
وعظمت لك فالسفة
إلرض..
منذ إملس يح..ونوح
إىل أخر إلنبياء
20

عرفت إلسامء
قبلت إلرشإئع ُ ً
ُك
وعفت إملطامع ُ ً
ُك
وجبت إملصانع ُ ً
ُك
وجبت إملزإرع ُ ً
ُك
وجبت إلشقاء
عرفت إلشقاء
رفضت إلسامء
اثنية..
واثلثة..
وثرت عىل معبد إللهة
فال إلظل ظيل
وال إلنار انري
وال إملوت مويت
وال طفليت أهبة
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9.
تصورت أن إدلعارة فنا ..
تعمقت فيه كثريإ..
وغريت فيه كثريإ..
وجددت فيه كثريإ..
وكنت خطريإ..
سلوإ عين "إدلمنراك"
"إنيوراك"
وأروقة"إلصني""
عرفت "بكني"
عرفت فتاة "بالس فياكس"
وأخرى "بنانيس"
وضاجعت أمجل أنىث
"بدلهىى"
فال تسآلوين من يه؟
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99
ومن رحةل إلفن تكل
رجعت
وأسست أول دوةل حرب
وثرت
فلك إلتقاليد تقتلين
وحترجين أمام إلرفاق
وال فرق لك "إلزنوج"
ولك "إلعلوج"
يشينوننا "ابلعرإق"
فكيف إلطالق؟
نريد إلطالق
90
وها أان اثنية أس تعيد خطاي
وأركب حزين..
أركب حزين..
فيا وطين...
23

واي زمين..
واي لك ميت تقمصين
واي لك يح تتبعين
فتشوإ وإحبثوإ
عن خطاي..
إنوإكشوط90.90.0.9. :

ليةل رأس إلس نة
"إىل إحدإهن"
إلعام
من
إلعام
قد
يك
من
من

جنيب

تضاء..وأنت
واكسايت
تضحكني
عهدتك
وغريْ ان
تغريان..
برمغ
وأحبااب..
نب ٌّذ به رؤوس
نعيد به عهود

اي أخت إلمــايس
بقااي إلهَم كس
بدع اي فتايت
كثريإ
تآخران
يقال رفاق درب
بقااي إحلب حلنا
دموع إحلـب وردإ

مشوع
وحوكل
أهذإ
تعايل
تعايل
لنعزف
ونغرس
***
أال تدرين مك أش تاق دومـا
وتقرتبني مين يك تعــيــــدي
لهذإ إلعام يف عينيك ســــر
فعلت بنا إلعجائب من زمــان

إىل رؤايك ـ يل ـ
زماين ..أو أرى
دفني ..ما إذلي
ورتلت إلصباح..
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تقرئيــنا
تدإر..وترتكيـنا
وترقصينا
إحلنينا
إحلاسديـنا
إلعازفيــنا
إلسالفيــنا

تروين حيـــنا
ما ترتديـنا
تنوين فيـــنا؟
وما دُعيــنا

***
ألن
نودع
***
وجنلس
وكيف
وكيف
مشوع

كفا
من

بكــف
مــآس

حني إلعام منرح حيث شيـنا
وأالم ..ونآخذ ما إش هتيــنا

منيض معا
ما تبقى

اكلعصافر اي
رأيتك تبكني
دعوتين ابلمس
إلعام اي أخت

فتـايت
عهــدإ
ابمسي
إلمــايس

ونروي للصغار مىت إبتديــنا
ومتجديــنا
تبكينه..
مىض..
وكيف دعوتين يوما قريـنا
تضاء وأنت مثيل تعشقيــنا
إنوإكشوط0.9.-90-.9 :

حني أرإك
عذبة
شفاهك
عينيك
ويف
حبك
أحتاج
وال
كس
أرإك
حفني
أنين
وأعرف

أختــاه
متمتـة
كــــي
ْ
إلشـا
طفــل

تعطينين
فهل
إلكهل
تذيب
أنين
أبرهن
حيتاج
ال
ي
أنين
وأعرف

كثــر
أ ْ
صغر
وإل ْ
أٌ ْحس ْــر
للسكـر
ْ
جمبـــر
ْ

نوإكشوط0.9.-90-00 :

تعايل...
تعايل إىل إلغاب خنلو قليــــال
تعايل إىل إلغاب منيش رويــدإ
نبايه إلعصافري نرشب كــــآ
***
يديـــك
ومدي
تعايل..تعايل
لعيل أالمس فيك إحليـاة

عن
وننشد
س

إلناس

صويت
ثرإها

إمجليــل
إلنبيــل

حبا
إلهوى..حنقق

لعيل أعانق
ومصت إحلياة
25

نلهو

بآرسإ نرــا
بآصوإتنــــا
أمالنـا

تروق

ملست يديـــك

لعيل إذإ ما
***
تعايل وال تس تحي من غرإمــي
وإن إلسامء حتب إلنجـــوم

إدلموع

إلرتإب
فان
وإن إلشعوب
جكين0..1 :

وهتفو
حتب
حتب

إحلقـــول
إمليـــاه
إحليــاة

جامكل!...
ووهجك يعطيين مقام إجملاهـــد
بعينيك مشغوف وحبك قائـدي
فال تبخيل اي أنت َوأت بشاهـد
وهل يل يف هنديك موقع عابدي
إلنعمة0.99-.6-.0 :

جامكل ينسيين جامل إلقصائــد
عشقتك وإلايم تشهد أننـي
وقليب ال هيوى سوإك من إلنســا
بربك هل ما قلت اي أنت صادق

تعيبني..؟
وأنت إليت منت وجارك جائ ُع
وأنك ممن معرب إلوصل قاط ُع
ومن هجده يف ما حياول ضائ ُع
جكين 0..7

تعيبني من أحضى فدإء جلاره
وشاهد قويل أنين من حامتك
فكيف ينام إلليل من جل مهه

إلغريب
اندم إدلمع
وتبدى شاعرإ
ميتطي إليآس
إلفق
متل

اي غريبا جاز يف إلبعد إملدى
مصتـه
غىن
ابحلزن
مش بع
أعدإئــــه
عىل
شهم
فارس
إن يف عينيه تسعى عبـــر
26

فروى بلــدإ
خلف إلـــردإ(ء)
فال يبقي عــدى
جتتـدإ
بنار

ترتإأ
وعىل
وعىل
أهيا
أهيا
مل

لنــا
حينا
مشسه
وطــن
يشكو
كفيه
برقيــة
أورإقه
إحلزن تناثر يف دمـي
ميـــت
إين
إلسادة
أعد جمهتدإ يف فكرتــــي

من بعيد أي برق
وظلام
إلبعد
أنة
أ ى
مما
اتئبا
رمبا كنت أاب أو
فاعذروين إن من مات
مل أعد يف ما أرى
إلنعمة0.90-.0-.0 :

أرعـدإ
عربـدإ
مبتعـدإ
ولـدإ
إهتـدى
جمهتدإ

أمطرينا
لك درب إليه تصبو خطانـا
قد رضينا بذلنا وإلهوإان
دماان..زمانــا
معا
وإقتسمنا

وسدي
تشايئ
مبا
أمطرينا
فاان
وكبلينا
حارصينا
قد رضينا بآلف جرح وجرح
***
حنتس هيـا
قهوة
إذلل
نصنع
أمن إلكفر نبتغي أن يرينـــا
هكذإ إذلل فاس تعذ من خطاان
خطاان
فيه
نبيع
وزمان
فامطرينا مبا تشايئ وســدي
***
لو تريين عىل إلكؤوس مديــرإ
دمعــا
ينثال
إلسؤإل
لرأيت
اي جبايل إىل مىت سوف أبــقى

فلامذإ
مسحة
ثورإت
ودماان
لك

سوإنـا
نلوم
ترى
إدلين اي لنا ما دهانـا؟
قد أهجضهتا خطاان
ورؤإنــا
وأرضنا
درب إليه تصبو خطاان

وإلحزإنــا
إدلموع
لرأيت
من جفوين ويسكب إلجشانـا
اي جبايل كام عهدمت جباان؟
إلنعمة91..0.0.90 :
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هنا إليآ ُس
هنا
هنا
هنا
هنا
هنا

إنتحب إلتارخي..وإستيب
سكبت أوجادها لك
إلنرس ع َّبا كسه وإحتىس
ما هنا مما تشيب
إدلمع قاموس ..هنا إحلزن

هنا إغتيلت إلجماد..وإنتفض
وقدت مقيص إدلهر..وإس تفحل
هنا إليآس صاروخ..هنا إهنزم
جبال ووداين هنا إس تنرس
هنا إلصمت مذبوح..هنا إليآس
إلنعمة0.92-.0-02 :

إدلهر
ُ
طفلـة
إلوىن
لهولــه
رإيـة

إلقبــر
ُ
إل ُمـر
إلنصـــر
ٌ
إلفقـر
ُ
خمضـر
ٌّ

إلعودة إىل إلربوع
تركتك
وإلن
حبيبة
إليك
****
أان
أان
إذإ
ملاذإ
***
حبيبة
تركت
كام

زمنا
قــوإي
أعــود
قـوإي

أنـا
إليك
أعود
وإلن
أخشخش بني إلس نا وإلسنـا
هناك وقليب هنــا
جفسمي
أمكنا
مبا
أعود
أعود

اي
أعود
معري
أعود

قهويت
بلك
إليك
بلك

من أان..أان من أان
أنت طبعا ترى مالنــا
ما إلحبة من دمعهــا
عـمري
بعيدين
نكون

أسائل نفيس
بعيدين نبقى
أغاين إلوصال
ملاذإ نكون

أان من أنـا؟
ترى ما لنـا؟
ومصت إلهنــا
إذإ أمكـنـا؟

إملنـى
ولك
معري
أان
اي
تعتيب
ال
كنت طفال بريئا جريئا

أاي دفرتإ غاب عنه إلونـا
أنــا
أعود
إليك
فاين
وأرشع يف إللعب إلزمنـا
إلنعمة0.92-.0-07 :
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مرإودة إلقصيد
ال
وإلقصائد
أرإود
وأرشب قهويت وإلفجر
كن إحلب يف وطين
كن إحلب يف وطين
ولكك
وطين
فيا
أمل َأكُ شاعرإ أهفو

كن
يُدَ نْدن ُ ُه
وأنغام
ومصت
واترخي
يش يخ

تصيخُ
حلن
غرإم
سالم
ذكرايت
جملدي

حروفها بدأت تش يخُ
وإلشيـوخُ
إل َك َرإد ُل
إلشمــوخُ
يرإودها
منه ينتشل إلرســــوخُ
إملسـوخُ
خيامصه
إحلزن يف وال أشيــخُ

إلنعمة0.90-..-07 :

وقلت للطفل
وقلت للطفل ملا جل يسآلـــين
وكيف يرجع من ماتوإ ومن صلبوإ
قد اكن "أيوب" يس تلقي كغنية
قرأت يف إلسفر أن إلرض اثبتــة
وقد قرأت قدميا أننا أمـم
وقد قرأت بآن إلرض يل ليب
فَ َح ْملَ َق إلطفل و إنسابت غريزته
ما عدت أخىش صقيع إلربد ي َ ْص َع ُقين
ما عدت أخىش حديث "إلغول" يرهبين
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سقــر؟
عن كيف ترجع أرض لكها
ُ
ومن أهينوإ ومن ديسوإ ومن قربوإ؟
وال يبايل مبن ضلوإ ومن عهـروإ
هلل يورهثا من شاء اي ُز َم ٌــر
ش ىت س تصبح يوما لكها َزه َُــر
الخويت لصديقايت ملن سهــروإ
إملطــر
وقال يف َه َّبة فاليزنل
ُ
إلصغـــر
وال حاكاي متالين هبا
ُ
إلهـذر
ض َّل إلعدإ ُة واته َّإلزيْ ُف و ُ
إنوإكشوط 0.92 :

رساةل ودإع إىل أيب
(من إدلمية إحملروقة أعاله زينب)
أان لن أسافر اي أيب
اكلخرين
أان لن أموت بغري دين
أان اي أيب أقسمت مذ وطئت
خطاي إلرض
أال أس تكني
أان طفةل لكنين
رشعت مويت من س نني
َّ
***
هل تذكرون؟
أان من وهبت إلثورة إلعظمى "بتونس"
حقها..
رشعهتا
َّ
وصنعهتا
أان من أعطيهتا قدس ية
30

وهوية
أان من..
هل تذكرون؟
ال تذكرون
أان من حرقت بيوت
لك إلعابرين "بليبيا"
تتذكرون
***
أان ما ُحر ُ
قت
أان َح َر ْق ُت
أان ما ُصل ْب ُت
أان َصلَ ْب ُت
***
أان من هدمت إلالت يف "إالمريكتني"
اكن معري يوهما
س نتني
هل تذكرون؟
31

أان من كتبت قصيدتني
ال تذكرون
***
مل حيرقوين
أان من حرقهت ُم
فقط بدقيقتني
صاروإ رمادإ لكهم
بدقيقتني
***
ال ختلطوإ أورإقمك وإلتسمعوإ
أان من رميت هبم
بقاع إجلب
من دون أن أذري
ولو..لو دمعتني
***
مل يلمسوإ عذرييت
جندلهتم برصاصيت
32

لكهنم ودلوإ
وملا مت
جرو دمييت من شعرها
ظنوإ بآين دمييت
إغتصبوإ إلربيئة يف ترددها
ودإسوإ مليت
***
لو أنين ما زلت حية
لو أنين ما زلت حية
حلرقت أفاكر إلضحية
ودعوهتم يك يقتلوين
من جديد..
فآان إليت س ئلت
وسوف..
بآي ذنب قتلت؟
لي ذنب قتلت؟
إنوإكشوط00.90.0.90 :
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أنشودة إليآس
هناك..هناك..ورإء إلوجود
وقفت زماان..
عىل شاطئ إليآس
أنرث مهي ومغي
وأحزإن قليب عىل ضفتيه
لعيل أرإك ولو مرة
عىل زورق إحلمل تبتسمني
فآنساب حلنا وأيت قصيدة
وقفت زماان..
ويف وجنيت إنبثاق إلظالم يشع
وسفر إملتاهات..
صبح عىل قدم إملس تحيل
مناخ تغري فيه إلسمر
فللفجر أغنية إلفجر
لليآس أغنية إليآس
أعرفها من زمان
34

وأعرف لون إلعبارة
حني تدق لها دندانت إلف َك ْر
وحني تغرد خلف إلقمر
وحني أصيح أولول
أقتحم إلصمت َأ ْق ُت ُل؛ أٌ ْقتَل
وإليآس مقح وماء
أرشب؛ أألك
أس بح؛ أمرح؛ أودل طفال
أزغرد؛ أبىك؛ أمتمت؛ أحمل؛ أسآم..
أنكر وهجىي
إىل أين؟..من أين ال ,لست أدرى
أان..من أان
وما رس أمري
وما هذه إلبندقية؟
أحقا أان يف إلوجود؟
أحقا أان يل هوية؟
فيا أهيا إحلكامء
35

واي أهيا إجلبناء
أسائلمك من أان؟
من أيب؟
من جدودي؟
وتش نقين إلس 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
إلنعمة00..9.0.90:
36

إلقدس اندتين
"إلقدس" اندتين
بصوت اكلذإن
ماذإ تريد؟
أان قد سكرت بكس ذيل
من زمان..
"شارون"ضاجعين..ومزق لعبيت
وإلالكب جترؤوإ..نزعوإ ثيايب
وإمتطوين همرة..
"شارون" قبلين..
وُكبه إلسكرى تناوش ين
دمه إلقبيح عىل ديم
وأان أصيح بال مف
"شارون" ذللين..
وإحتساين قهوة مث إنرصف
***

37

ماذإ تريد؟
أان اي بين ذليةل
أان اي بين طريدة
أان اي بين رشيدة
مقهورة..مغصوبة
مقتوةل..مصلوبة
يف إلالماكن..
أان قلعة يف دفرت إلحزإن
أان حمنة يف قبضة إلطوفان
أان طفةل يف مقةل إلحزإن
يقلبين إلزمان..
***
مك كنت فاتنة
تقول "إلقدس"-مك اكن إحلنان
أايم اكن إلفاحتون
يالطفوين
38

مينعوين أن أش يخ
ميجدوين
أان وصوحيبايت
"بغدإد" و"إملدينة" و"دمشق"
فآين أان إلن مهنن؟-تقول "إلقدس"-
***
أان إلقىص..
أان إلبعد..
أان إملرتوك للنس يان
للحزإن..
ال أدري مىت أشهد
وهل أشهد؟
***
أان إلتارخي مصلوب
عىل جذع من إلنس يان
أان إالنسان منكوب
ومرضوب بكف إلظمل وإلحزإن
39

أان إلطوقان جيرفين
أان إلحزإن متضغين
أان إلنفاس تلفظين
وينساين إذلي أهوى
ويسحقين إذلي أخىش
وس يف إدلهر ال أنىس
يقطعين ويرميين
ومييض حيث ال أعرف
***
أان إملايض إذلي سدوإ
عليه إلباب وإغتالوه
أايما..وأزماان
وانلوإ منه وإبتاعوه
أان بيت بال عنوإن
أشعار بال أوزإن
جعوز ما لها أقرإن

40

فكن ما شئت وإتركين
وكن ما شئت وإرميين
***
أان يشء بال أسامء
أان يف إدلهر منس ية
إلنعمة0.90-.0-00:

أحالم ش يخ جاوز إلس بعني
ما زلت أحمل أن أعيش كام أشاء
وأن أغين اكلطيور..
وأن أخربش يف إلفضاء
ما زلت أحمل أن أعود
إىل إلربوع وأن أسري بكربايء
ما زلت أحمل
إحلرب
رمغ هذى ُ
إحلزن..
هذإ ُ
هذإ ُ
إملوت..
أحمل أن تعانقين إلسامء
41

ما زلت أحمل ابلضياء..
وابلضياء..
وابلضياء..
***
ما زلت أحمل
أن يساحمين إلوطن
وأن يقدل مقليت حق إلباكء
ما زلت أحمل ابلباك ْء
***
اي أهيا إلوطن إملرشد يف إلشعاب
ويف إلسجون..
ويف إلقلوب..
ويف إلقبور..
ويف إلراث ْء..
أشهر وهجك إملوهوب
عقدإ للنسا ْء
***
42

وإمسع باكيئ
وإرشب دموعي
قهوة..عسال..وما ْء
ما زلت أحمل أهيا إلوطن إملقسم
أن أعود
إىل ربوعك أن أعود
إىل كهوفك أن أعود
إىل إلس نا ْء
***
اي أهيا إلوطن إملرشد
يف ديم
من أين ج ت؟
وأين كنت؟
وهل يكون لنا لقا ْء
***
ما زلت أحمل أن أعيش..
وأن أغين..
43

أن أعود..
وأن تعانقين إلسام ْء
***
أترى حتقق هذه إلحالم
أم لك أحاليم تبخر يف إلهوإ ْء
إلنعمة0.90-.0-07:

لين أحبك
لين أحبك..
حاولت أن أجتاوز لك إخلطااي
وأن أجتاوز لك إلالكم
ولك إلعقد..
لين أحبك..
فرست قوكل ابدلل حينا
َّ
وابلغنيات..
وعانقت مصتك حىت إملامت
لين أحبك..
دونت لك إلرسائل
44

مما كتبت ومل تكتيب..
ولك إلنظر
يوم نظرت ومل تنظري..
لين أحبك..
لك إلقصائد تآيت كام شئت أنت..
ومتيش\وجتلس\ تبيك\ تنام\ وتصحو
كام شئت أنت..
لين أحبك..
صغت إلقصائد من أجل عينيك
بعت إجلرإئد كامي أرإك
قبيل إلسفر
لين أحبك..
حصت أحبك رمغ حضور إمجليع
ورمغ حضور أيب..
ورمغ أذإن إملساجدْ
لين أحبك..
ها أنذإ
45

لتحَي
أموت َ ْ
وتبيك إلقصائد
إلنعمة0.90-..-.1:

أطفال غزة
أطفال "غزة" يقرؤون إلرعب
يف أورإقهم وميثلونه..
أطفال "غزة" يرصخون
ويسآلون..
هل من معونة؟..
هل اي حاكمنا..
يف دفرت إلفرإح يوما
تعلنونه؟..
أم أنمك تتفهمون إلوضع
وتدرسونه؟
إان عذرانمك ..
وقدران موإقفمك..
46

وأكدان موإقفنا
ودجبنا قصائدان
وإنتظران..
أي دور تلعبونه
خيار..اي أمالنا
حاكمنا إل َ
اي رمز إلتفاين و إلركونه
ال تتعبوإ أفاكرمك..
ال تتعبوإ أقالممك
ال تتعبوإ س يوفمك
مل يبقى شعب ترهبونه
***
أطفال "غزة" يعشقون إخلوف
بل يآلكونه..ويبلعونه
أطفال "غزة" يصنعون إملوت
يتفلسفون..
ويدخلون إلن يف جريح
يتعمقون
47

يضمدونه..
أطفال "غزة" مثل ما قال إلوالة
جمريم حرب
خياف إملوت من إتياهنا
مه يرمغونه..
أطفال "غزة" مه دعاة إلرش
وإلتخريب..
مه يسحقون إلن شعبا أمنا
يسحقونه..
وميارسون إلظمل و إلتخريب
يف إلوطان..
وحىت يف إلعقول
ميارسونه
أطفال "غزة"
إلنعمة0.90-..-9. :

48

قلب عذرإ...
أاي ُ
لول مرة..
أقول لقليب عذرإ
ملاذإ تغرد خارج رسبك؟
تلهث خلف إلرسإب
تطبل جفرإ وظهرإ
ملاذإ تعلقت ابذلكرايت؟
وابلرتهات؟
وحب إحلرمي وحب إلبنات
وحب إدلفاتر وإلغنيات
أقول بلك إللغات:
قلب عذرإ
أاي ُ
ملاذإ تركت قصور إلابة؟
ورست بنفسك خلف إلنعاة
ودونت مليون صوت
وعانقت لك إلطغاة
ملاذإ جعلت من إحلب روحا مقدس؟
49

تعظمها يف إملساء
وتتعهبا ابدلعاء
وتطلب بني إلركوع
وبني إلسجود
قطعة سكر
أقول بلك إللغات:
قلب عذرإ
أاي ُ
أتعرف أن إلزمان
مما فعلت ومما س تفعل
يسخر
فآه من إحلب أه
قلب إن إلزمان تغري
أاي ُ
وقد مات "قيس"
و "ليىل" عىل عتبات إخليانة
تسكر
تعب إلكؤوس
وترمق ابلنظرإت إجللوس
50

وتغمز أان
وهتمز أان
تغين وترقص يف إحلفالت
وتسكب فوق حضااي هوإها
أكؤس مخر
و"ليىل" تصدت لنا
منذ عرشين عاما
فرصت تفكر
أتذكر كيف إلتقينا؟
قلب؟
وكيف نصحتك اي ُ
كيف نصحتك
كيف أبيت ..أتذكر؟
قلب عذرإ
فيا ُ
أقول بلك إللغات
قلب عذرإ
أاي ٌ
وعذرإ
وعذرإ
إلنعمة0.90-..-90 :
51

ال ال أظنك
نغمي إحلزين حبيبيت وموإجـدي
ورمست وهجك خلف مصت عوإئـد

ال ال أظنك تذكرين قصائـدي
وأان إذلي قد سار حبك يف ديم

إملكل إلضائع
"إىل مسيح إلقامس"

أترتك اتجك خلفك؟
ومتيض..
وتطعم للنار عش بك
تطعم للرحي كتبك
***
أاي س يدي..
س يد إمللح..وإلقمح
وإلش يح..وإلرحي
وإلطلح ..وإلصلح
اي س يدي..

52

ترإك تغري دربك
تصدق ما قال "زيد" و "معرو"
وما قال "نرص"
وتنكر حصبك
تنكر رفاقك
يف إلكدح ..وإحلزن ..وإلرتح
رفاقك يف إدلرس وإلرشح وإحلل وإلطرح
وتنكر قلبك
وترتك اتجك خلفك
وتنكران وتعلن وحدك
قانونك إملمترد
تغري وتنجد
وتعلن ملكك للرحي
توقظ جند "إملس يح"
"ومرمي"
وحنن ورإءك ال نتلكم
وأحالمنا تتقزم
53

ونسآم..
ونسآم..
ونسآم..
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..
جكين0.90-.0-0. :
54

إحلب
إلًعامق
يف
إحلب
فيه
إختلفت
عــشاق
حنن
هل
أسف
لكن
أمت
مل
أن
أخىش
لست
إلعامق
يف
إحلب
فيه
إختلفت
عشاق
حنن

ْإخليا ْم
أ ْر َىس
هاهنا
إلان ْم
فيه
وإس توى
إلغـرإ ْم
مات
قبلنا
إذلكري ْ
ــات
شغلتين
ْ
مات
إلناس
حمل
مثل
فتـاة
اي
فامسعيين
إخليـا ْم
أرىس
هنا
ها
إلنــا ْم
فيه
وإس توى
إلغـرإ ْم
مات
قبلنا
إنوإكشوط 0.9.

اكمـن
ْ
إلمـاكن
ولكن
تعشقيين
يقيــين
ترتكينـي
اكمـن
ْ
ماكـن
إل ْ
ولكن

يم...
إلبحـار
ال تقلقي إين سآجتاز
ْ
نتحـار
فاس تبرشي ..ال ال تقويل ذإ إ ْ
ومتوت حني يشوهبا منه إصفـر ْإر
"شهري ْــار"
وإين
س يديت
إلقطار
منذ إلصبا فوقفت أنتظر
ْ
إلصغار
فتضاحكت من نسجها لك
ْ
غىن وردد حلنه من ابجلــو ْإر
إملطـار
رمست تالقينا عىل ابب
ْ
غار
وعليك منك حبيبيت أبدإ أ ْ
شعـار
ال زإل حلوإ فامحيل حيب
ْ
ال تذهيب وإلتفهمي معىن إحلـوإر
إنوإكشوط0.90-90-9. :

بيننا اي "يم" عرشة أحبر
وسآعرب إدلنيا إليك مرإهـــنا
فالوردة إلبيضاء تعشق لوهنـا
وأنـــا أحبك "شهــرزإدإ" أنــت
أنت إليت إكتشفت روإية حبنا
أنت إليت روت إحلاكية لكها
اي ُحلويت هذإ إملسا من بوحنــا
وذه إلعصافر فلسفت أشوإقــنا
وأان كلك إلورد أعشق نبضـك
اي "أم يوسف" لك يشء بيننـا
هذي إعرتإفايت فقويل ما تـري

55

تلفت
تلفت مل أرى إالك..
حصت..
وحصت..
فمل تسمعيين
تبعتك ابلنظرإت
تبعتك يف لك خطوة
وما زلت أنظر..أنظر
حىت إختفيت
لعكل تلتفتني ولو مرة
فتش بع منك عيوين
و ُأرجع فيك حنيين
***
أاي إمرأة خرجت
من أصابع هذإ إملساء
فغنت لهذإ إلفؤإد أغاين

56

متايل مهنا وصار ينادي
ويرمس وهجك خلف إملرإاي
يقدسها كنخيل بالدي
***
ترى تسمعني أانش يده
وتبتسمني ملا قال فيك
وما س يقول
***
أاي إمرأة خرجت
من أصابع هذإ إملساء
ترى كيف ج ت؟
وكيف رمست إلهوى حلظة
فآطل إلقبول؟
***
ومه يسآلوين كيف أتيت؟
ومن أين ج ت؟
مفاذإ أقول؟
57

أان منذ حني عىل ابب هذإ إلسؤإل
أاندي
لعل جوإاب يليب
ولكن ألف دخيل
وألف معيل
يصدونين
فكيف إلوصول؟
***
أاي إمرأة لست أعرف
ماذإ أمسيك
هل تسمعني ندإيئ
وهل أنت أنت إليت يف خيايل
حناان ورقة
وهل أنت حقا ساميئ
إليت لوهنا رمغ لك إملآيس
مل يتغري؟
إنوإكشوط0.90-.7-09 :
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لن نعيد إلصباح
مزيق حلمنا
وإعبيث ابملصري
فلنا ما لنا
خزبان وإلشعري
ولنا يف إجلحي
مقر ال يغيب
***
أحريق كتبنا
وإس تثريي إللغات
فلنا عزان
إملرمتي يف إلش تات
ولنا أمس نا
إذلي ال جييب
***
أغريق مشس نا
يف ضباب إلضباب
59

وإمنحي "قدس نا"
لبقااي إذلابب
وإسآيل من أان
وإمريح يف إدلروب
***
لن نعيد إلصباح
ما لنا من حمل
فاجلرإح إجلرإح
أصبحت ال هتم
حنن يف حبنا
ال نطيق إحلبيب
***
حنن يف جمدان
نكتفي ابلعرب
وملن بعدان
اي ترى ما إلسبب؟
نكتفي ابللقب
60

ون ُبذ إلشعوب
***
ضيعي وقتنا
اي بقااي إدلموع
ليس يف وسعنا
أن نعيق إلرجوع
سوف لن منتطي
غري درب إذلنوب
سوف لن منتطي
غري درب إذلنوب
جكين0.9.-.0-.. :

أغاين إلهوى
مل نزل بعدُ ..
حنن إىل بعيض
فلام إالحجاف وإلبعدُ ..
وحنن عىل إلرض
***
61

أقبيل عانقي كفي..
ومضهيا
فآان أختار حتفي..
فيك ال فهيا
***
وإلرؤى حتجم عين..
وتغين
يف فياف لسن مين..
فكين
غارق يف مغرة
من س بات
أو نسمة
هتدي إحلياة
***
وكين..وكين
بني أالف إلصغار..
و إلكبار
62

مس هترت غب إلهنار..
وإلهنار
***
هل أغين؛ ذكراييت..
ما لها؟
أم سآبيك يف حيايت..
لكها
***
أقبيل فالفجر الح..
وإلصباح
غين أانش يد إلوشاح..
للرايح
***
وأان أعزف حلين..
سائال
بيهنم عنك وعين..
فكين جاهل
63

أهيا إحلب إذلي
قد مىض
مثل أرسإب إلطيور
يف إلفضا
***
أهيا 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
إلنعمة0.9.-.9-00 :
64

إىل أيم...
أكتب إلن هذى إلرساةل
بعيد إنهتايئ من إلشاي
كنت وحيدإ
أطارد ذكرى قدمية
وأمسع أغنية للهزمية
واكن معي..
جبنيب..
ديوإن مسيح
وقد كنت فيه أس يح
وكنت عىل حافة إدلمع
تذكرتك قبل أن أهنىي إملعجزإت
فيا أم ..اي أم
ألف سالم
وقُبةل شوق وكوم إحرتإم
65

وبعد فاين خبري
وذإكريت اكلرايح
أفتش عن مفردإت إلتجيل
وأعزف حلن إلصباح
خيامرين إلشعر يف إلقسم
فيغلبين مث يرصعين
فال أفهم إدلرس إال قليال
وال أفهم إحلب إال قليال
وال أسكل إدلهر درب إلنجاح
فعذرإ رشدت قليال
فهاذي حيايت
رشود ووحدة
يف إلقسم اكلطفل
أنظر يف وجه هذي وتكل
تومهت يوما ـ ال تضحيك ـ
بآين عشقت
ولكنه اكن وهام واكن تطفل
66

فال تضحيك
صديق
اكن طفكل اي أيم اكن جباان
اكن ذليال
طريدإ
بعيدإ عن إحلق
اي أيم ال تضحيك
وأعرف أنك لن تضحيك
ولكنين مثلام ُ
قلت عين
جبان
ٌ
وأجخل منك ونفيس
وأجخل من ذكراييت
وأميس
إلنعمة0.90-9.-9. :

67

عتاب شديد إللهجة
(للبناء إذلين أضاعوإ إلوطن)
رحلت ملاذإ؟
وعدت ملاذإ؟
وأين حنينك اي خيبيت
ترإه تالىش مع إلغيبة
وأين زانبق حب
ن ُْرث َن بوجه إلعرإق
عروس إلس باق
كؤوسا من إلشاي ابلمس
قامسهتا إخويت

ترإك نسيت إليت عانقت
صورإ منك أمس
نسيت إذلي
أاي ودلي
68

واي خيبيت

رحلت مع إلفجر
ال مل أابركك
خذ لعنيت
ورس حيث شئت
تصاحبك إلنكبات
وقاوم وحيدإ
واكبر وحيدإ
فقرصك منفاك
جسنك كريه
وأقسم لن تبرص إلشمس
اثنية لن ترإها
ولن تسمع إدلهر مين
مباركة
أوسوإها

69

أاي خيبيت
تنكرت للرض
للعرض
للهل..
يل
وحىت لمك تكل إلعجوز
لبناهئا إلشم
من سقطوإ
وإحدإ وإحدإ
أاي خيبيت
وبعت رايضك
دهرك اترخي أجدإدك
إلغر أايم اكنوإ
وكنا واكن إلزمان
فيا خيبيت
جكين0.90-.1-00 :

70

أغنية "ال" أو أنشودة إملمترد
وقلت لهذإ إحلطام
لهذإ إلراكم
لهذإ إلسالم إملزيف "ال"
حلاكمنا ألف ال
ورصت أكرر ال ال ال
وال قلهتا للسالم
وال قلهتا للالكم
وال قلهتا للحامم
وقلت ملن ال يفكر
ابلشعب يف وطين
ألف ال
وأمحل ال ج ت من ال ماكن
َلسرب غور إلزمان
وأهتف ال
للجنود..ال
71

للجحود..ال
للوجود إملكبل..ال
للشعوب إليت عانقت مصهتا
وإرتضت ذلها ألف 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 أس تطع أن أقول
غري ال
لن "قريشا" تقول
وابلمس قالت:
"لمحد" ال
72

لن "إحلسني" يردد ال
و بن "إلزبري" يردد ال
ولك إلوجود يردد ال
حصت ال..
حصت ال..
لن إلشعوب قد إضطهدت
لن إلقلوب قد إس تلبت
لن إلكرإمة قد هنبت
لين أموت
وقليب يذوب
ومشيس تغيب
أكرر ال..أكرر ال
"لبشار" ال
للك إلطغاة
للك إلغزإة
ملن ش يدوإ حمكهم
ملن أكدوإ ظلمهم
73

ملن جددوإ حقدمه
ملن أخلفوإ وعدمه
ألف ال
وللفقر ال
وللصرب ال
وللنرص ال
وللقهر ال
ال..ال..ال
وأظهرت ال للوجود
وش يدت ال من جديد
وعانقت ال يف جسودي
وعشت بال
ال..ال..ال
إلنعمة0.90-99-9. :

74

ملاذإ إلبوطي..؟
تكل أخرى اي أيخ..
مل تعد انجضة ..
فكرة إحلب دليك
أو ترتكها..
مث تبيك عليك
***
زمن إحلب تغري
مات "قيس" و"ليىل"
عىل عتبات إخليانة
تسكر
***
مسمل إحلب تنرص
وإملوإعيد تؤخر

75

هكذإ قالت
مل نعد اي س يدي..
من مجةل إلعشاق..
إنىس أرقام هاتفي..
ومزق إلورإق
و ال حتاول مرة..
أن متتطي "إلربإق"
فآنت يف دفاتري
من خيرس إلس باق
إلنعمة 0.99 :

حب
ففي غيبات
وصوتك يف
ووهجك يف
أإنسانة ُك

إلقلب حبك يس ُبح
يصدح
أذن أذين
ُ
عيين أحسن حتفة
بل أنت مالكة

ويف خلجات إذلكر طيفك
وليس عن إلسامع صوتك
وغريك ال أرضاه بل هو
ذلإك عصيت إلرأي من اكن
جيكين

76

ميرح
ُ
يربح
ُ
قبـح
أ ُ
نصح
ي ُ

إلشاعر يف سطور:
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