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 ر تربتك" تسكن قلبي يا وطن و في جذو

 استوطن حبها و انصهرنا سوياً انت و انا و

ة ال هي فصرناً مزيجاً كصهير الحمم البركاني

نال يُفرقنا الزمن و ال تُبعدنا المسافات و ال ي

بقى منا القدر ....... ستبقى انت عشقي و ست

 هي الغيث و المطر"
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 مقدمة

وطن بالرغم من انني ُخلقت بعيدا عن تراب ال

 فلسطين استوطن في قلبي و اال انا حب

و  استفحل في جسدي و سيطر على مشاعري

لعربي أنبت حباً و عشقاً في قلبي لكل الوطن ا

عامة بكل طوائفه و عروقه و بكل مكونات 

ن نسيج المجتمع العربي الذي ال يتكون م

العرق العربي فحسب بل من العديد من 

و  العرقيات المختلفة من عرب و عجم و فرس

و اكراد و تركمان و  اويينو صحر امازيغ

و  و سريان و آشوريين و شركسارمن 

غيرهم ممن أثروا و تأثروا بهذا المجتمع 

ائفها و العريق فأصبحت تلك الشعوب بكل طو

 برمللها و عروقها و قومياتها هي وطني األك

ر بحو عشقي الممتد من المحيط للخليج و من ال

ي ال و ألنللنهر و اصبح كل ما يؤلمها يؤلمني 
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املك سوى قلمي سالحي الذي اقاوم فيه و 

ن يعبر عن كل ما يدور في سرائر نفسي م

و مرارة. فما كان لي اال عشق و فرح و الم 

أدّون كل تلك الخواطر على ورق عساها أن 

 تُحرك المشاعر و تثير النخوة و الشهامة و

ربما تصيب بسهامها هؤالء االنذال الذين 

بدماء شعوب أمتي  يتاجرون و يغامرون

 األبية.

و  و ألن المرأة هي التي حملتني و انجبتني

 الن المرأة هي التي اسكنتني في جسدها و

تها و غمرتني بعشقها و اظهرت رجولتي بانوث

رقتها قوت عضدي بحنانها و أقلمت خشونتي ب

و افعمت قلبي بغرامها و فجرت طاقات 

ان  ابداعي بنظرة عشق من عينايها استطاعت

ان تقاسم العشق في فؤادي مع الوطن فما كت

ف لقلمي اال ان يستلسم طوعا و قسرا لوص
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ل اقالم التي لو اجتمعت كتلك المخلوقة الرقيقة 

عها. ين لوصفها و نصفها لعجزت جميعدالمب

ح في التي اهيم في حبها و اسب المعشوقةلتلك 

  بحار انوثتها اكتب خواطري فيها. 

 

 " رفقاً بالقوارير "
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 خواطري في الوطن

  َكْيَف الَخالُص يا َعَرْب؟

  ِرَسالَةٌ ِمَن الَجنَّةِ 

 إن ِي أُِحبَُّك يَا َوَطنِي 

 أنَا َمَع اإلْنسـَـان 

ليفَةُ الُمْعتَِصمِ    الَجَزائِِريَّةُ خ 

ْفِل الشَّهيد   ِرَسالَةٌ ِمَن الط ِ

 بَْغداُد أَتَْذُكِريني؟ 

فَْر؟ لَم َمنَْحتُُمونِي َجَواَز السَّ   

! َسالٌم َعلْيَك أيُّها الشَّهيد  

ةُ األْحالمِ   فَاِرُس األرِض َوُدرَّ

 قَْد َماَت َجَمالْ 

 ُعوُدوا ِلعَْصِر الِحَجاَرِة 

ر  ِة تفجَّ  يا َغَضَب األمَّ

 لُْؤلَُؤةُ الشَّْرِق يا بَْيُروت 

 أْبعاُد الَوَطنِ 

 دمشق

 أخجل منك يا فادي
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 خواطري في المرأة

 

َدة   ُمتََمر ِ

 أنا الُحَسامُ 

  يا ساكنة القصر في العاللي

 ِدكتاتُورة 

 َسأْهُرُب إليِك 

 قَابَْلتُِك ِصْدفَة 

ة  أسارةٌ أنِت أم سارَّ

  آه لو تعلمين

 َمْن قَاَل الُحبَّ َعذَاٌب 

 جاءني القمر

 أنا لَْسُت بَِشاِعر  

 النظرةُ األخيرة

  أال تَب ت يداي

 لَْن تَُموَت 

ِر ُعود  في نََهَوند نَْغَمةٌ َعلى أْوتَا  

 َمْن تَُظن ِيَن أنَِّك تكونين؟ 
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 لَم َظَهْرِت فِي َدْربي 

 آه  ِمْن َجَسِدكِ 

  في حب الجزائرية

 كأني عنها غريب

 إِالَّ أَْنِت 

 أْبَحُث َعْنِك 

 أَطْيُر إِلَْيها 

 َعلَى "الِفْيس" قَالَْت ِلي "هاي" 

 بين تلك الياسمينتين أغرق

غَاَرةَ؟ أاََل تُعَاِوُد ال  

 ال أرى اال فيها ذكورتي

 أغاُر عليكِ 

ت  أربعة أشهر قد مر 

 في عيد المرأة

............ 
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 َكْيَف الَخالُص يا َعَربْ ؟

 

 

 

ينا يا عربيُّ ُمتعٌب بعروبتأ  

 هْل العروبةُ لعنةٌ أْم نقمْة؟

 أِم العروبةُ عقاٌب، وهلوسةٌ، وذُهانْ 

 حاكٌم جزاٌر، وشعوٌب تُهانْ 

 أمهاُت ثكالى بقايا لمشروعِ انسانْ 

 فُجٌر، وفحٌش، وُسْكرٌ 

 ورقٌص على جثامين الغلمانْ 

 وأشالُء قوٍم، وفئراٌن وجرذانْ 

ِحرمانْ  وحبوُب هلوسٍة وموائدُ   

صحاُب جاللةٍ وملوٌك، وعروٌش، وأ  
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 وفسادٌ، وموائدُ ِخرفانْ 

 وجنٌس ُمباٌح، وكافياٌر، و"ديسكو" 

 على ألحاِن األلغامْ 

 

 مَن أنتْم؟

  لوال الخراُف والجماُل مْن حولكْم،

  لوال نسائكْم كالمواشي مْن خلفكْم،

 َما ُكنُت أحسُب أنكْم أعراٌب،

 كالبعيِر تتقاتلوَن على فتاِت خبزةٍ 

 أو بَقايا امرأةٍ 

 

 

 أستغيُث بما بقَي للعربيِة مْن كلماتْ 

 وا معتصماه

ماَت األعراُب وما بقَي منهْم سوى قواعِد   

 النحِو واإلعراب
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   أغراٌب نحُن في بيوتنا يا أخي

 ال أعراب 

ْة،ِحراٌب، وخناجٌر، وسهاٌم مرفوع   

منوعْة،وقمةٌ عربيةٌ من الصرِف م  

 قبالٌت حميميةٌ، وأيٍد سخيةٌ وقهوةٌ 

 عربيةٌ لفتاةٍ عبريةٍ 

 يا تونَس الخضراء، يا مصَر السمراء

 حلوي علقمٌ 

 وهْم على هزيمتي شربوا األنخاْب؛

 كيَف أكتُب الشعَر، ونهارنا دٌم، وليلنا

 رعٌب وإرهابٌ 

 وصباحنا قمٌع ومساؤنا سجنٌ 

 واستجوابْ 

 ُعرسنا غابْت عنهُ الشمُس،

لْم يحضرهُ األحبابْ و  

 أمُن دولٍة، وشرطيٌّ وراَء كّلِ بابْ 

 فبأّيِ لغٍة يُكتُب الكتابْ 
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 دواءنا ُسقٌم، ونكهةُ خبزنا عذابٌ 

 شرابنا قهٌر، ولذةُ حبنا بكاُء األحبابْ 

 

دْ أسيُر على ورق الخريطِة ُمقيداً بكل القيو  

 أسيٌر بين سطوِر الحدودْ 

ى لغزة على حواّفِ الخريطِة ُمشرداً ال أر

 معبراً على الحدودْ 

 

 أغراٌب نحُن يا أخي كلنا، على الخريطة

 تفرقنا خطوطْ 

الى نحن يا أخي كلنا، في الوطنُهز  

 تمزقنا القيودْ 

 هواٌن نحن يا أخي كلنا، ال لغةً تجمعنا

 ويفرقنا البارودْ 

 و"أنكل" سام يحكمنا، ورؤساٌء، وملوكٌ 

 من ُصنعِ الموساد، وفضالِت اليهودْ 

 عراٌق ممزٌق، ولبناٌن ملزٌق، ويمٌن هشٌّ 
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 وخليٌج، وجزيرةٌ رجالها من قّشٍ 

هنيةُ، وعباسُ وفتٌح، وحماٌس، و  

 وصراع سلطٍة، 

والناسْ دٌ لإلحساس وفق  

 ومصراته، والبريقة، وعقيدٌ لقيطٌ 

 بال عقيدةْ 

 ومصر، ما بارك هللا فيِه، في سوق

 النخاسين بيعتْ 

 وكأنها لم تكن يوماً مهدَ العروبة،

 وكأنَّ عمراً ما كان فيها

 ودمشُق لم يبَق منها سوى عرينٍ 

 بال أسد، ونصُف مليوَن شهيداً 

 وبلد المليون شهيٍٍد، صاَر ملكاً للعبيد

 وتونُس، والمغرُب، حدِّث وال حرج،

 وال تستغربْ 

 

 وداعش، والنصرة، وجيش المهديّ 
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 والطفل يُقتل بدٍم بارٍد مسلٍم وعربيّ 

 ً  أما البقية، فِلَم ذكرهم؟ ولم يكن يوما

 لهم في الشهامة شهيداً 

 

 ماتْت خيوُل العُرب كلها، ولم يبقى منها

ى الشهواتْ سو  

 فهل ماّت فرساُن بني أميةَ كلهْم؟

والفتوحاتْ  وانطوْت معهْم صفحة التاريخ  

 تاريخ العُرب هذياٌن، 

عاهرةٌ  وسراٌب تجمعهمْ   

 

 وأحكمهم بالفصام ُمصابٌ 

ز القاهرة راقدٌ تحت الترابْ   وُمعِّ

 وشعراء بني العباس في طياِت الكتابْ 

 تمسُح دمعها

 تهودِت الشعوُب، 
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وأصابْ  استفحلَ والجهُل   

 ومقاُم علّيٍ يُهاُن وال يُهابْ 

 استشهدَ الحسيُن فداًء، 

كذابْ  وإمامنا اليوم  

 وصالتنا عبريةٌ، وتاج رأسنا قبقابْ 

 ومسيحنا يُصلُب، وُعلماءنا أسالبْ 

اونساؤنا سبايا، وأطفالنا وشيخونا باتو  

 قوتاً للكالبْ 

 حواجٌز ومخافٌر، وأقساٌم للعذابْ 

 

 

 كيف الخالص يا عرب؟ 

كتِب السماء كتابْ  ولم يبَق من  

 كيف الخالص يا عرب؟ 

ندقُّ عليه البابْ  ولم يبَق من  

 كيف الخالص يا عرب؟

الىحب وكل العذارى  
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 والجند كلهم مرتزقةٌ، وأغرابْ 

 كيف الخالص يا عرب؟ 

 وفي القدس

 أمهات الشهداء تُغتصبَن تحَت المحرابْ 

 كيف الخالص يا عرب؟

 والشرف الرفيعُ 

 حبٌرعلى ورٍق بين صفحات الكتابْ 

 كيف الخالص يا عرب؟

 والجيوش العربية

 وساٌم وبدلةٌ مهترئةٌ، في الدوالبْ 

ابر الفسطاطوجحافل ابن العاص في مق  

 أشالٌء، وسقط المتاع، وانحطاط

 

 أوهمونا بأن عصر الفتوحات قد ولَّى

 وتاريخنا وتراثنا هلوساتْ 

 وابن الوليد، وُعمر، وعمرٌو ُخرافاتْ 

 واألمل في األرحام قد ماتْ 
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اء  إذ بتونس الخضراء، ومصر الغرَّ

 من أحفاد الُمختار أسود الصحراء

شهداءمن العراق الفيحاء، من جزائر ال  

 من خير أمتي في شامها و يمنها

 من فلسطين المرابطين قوم الجبارين

 تتفجر ثورة العُربان الحق

 لتعلمنا كيف يُسطر التاريخ

 وكيف تصنع الحضاراتْ 

 

.... 

... 

.. 

. 

 

 



20 

 

 

 

 

 إن ِي أُِحبَُّك يَا َوَطِني 

 

 

 إني أحبك يا وطني لو كنتَ 

 تحت األنقاضْ 

تلو صرت ركاماً، لو كن  

 صراع األحقادْ 

 أبحث عنك يا وطني في دماء األحفادْ 

 أحفاٍد قد قُتلوا قبل الميالدْ 

 قُتلوا بأيدي ثمودْ 

 قُتلوا قبل الميعادْ 

 أبحث عنك يا وطني

 في بقايا الحب، إْن عادْ 

 

 أبحُث عنك في زينة شجرة الميالدْ 

 وشجرة الميالد هذا العام
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 زينتها أشالء األوالدْ 

صور عامرةٌ كل الموائد في الق  

 في أولها قاٍض 

 وفي آخرها جالدْ 

 

 حلٌب ما عادت شهباءٌ 

 وبغدادُ ما عادت فيحاءٌ 

 والقدس مقبرةٌ، والمعبر في غزة

 مغلْق ال يعبره الشهداءْ 

 والحب في مصر مسروقٌ 

محروق وتاريخها في مقابر الفسطاط  

 والعتب في دمشَق مرفوعٌ

 ً  إن كنت انسانا

 فـ ليقتلك الجوع

ً إن كنَت سني ا  

 حب الحسين ممنوعْ 

 ً  إنت كنَت شيعيا
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 فاقتل ُعمراً ويسوعْ 

 ً  إنت كنَت عربيا

 فـ بناتك في البارات شموعْ 

 ً  إنت كنَت كرديا

 فـ نسائك سبايا ودروعْ 

 ً  إنت كنَت درزيا

 فأنت كالعشق الممنوعْ 

 ً  إنت كنَت علويا

 فالخنجر على عنقك مرفوعْ 

 

 إني أحبك يا وطني

 وأنا الجئ في وطني

أحباب األمس وجيراني  

 قتلوني، واحتلوا سكني

مام المسجد، َمن خطب جهراً باألمِس إو  

 اليوم يخطب بالهمِس 

:وخطابه  
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 يحيا الملك، ويحيا الرئيسْ 

 وأشرف الحكماء خسيسْ 

 وفقهينا اليوم إبليسْ 

سةٌ يّ سَ كتب السماء مُ   

 بأمر المفتي، وسيادة الرئيسْ 

 وشهداؤنا مدفونة في حظيرة خنزيرْ 

 

ا وطنيإني أحبك ي  

 ما دام الطير يطيرْ 

رْ ما دام النيل يتدفق، ومراكبنا فيه تسي  

 ما دامت مريم عذراءْ 

 ما دام رغيفك قوت الفقراءْ 

 

 أبحث عنك يا وطني

 في أحالم األطفال الُرّضعْ 

 في أشالء الجسامين الُوّجعْ 
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 في ثنايا الفقر الُمدقعْ 

 في قهوة أمي

 في صباح مدمعْ 

 في رغيف الخبز الموجعْ 

رصاص الجيش الوطني في  

 من قتل الحب في صدري

 من زرع اللغم في قبري

 

 أني أحبك يا وطني

 لو سرقوا مني زمني

 لو زرعوا الشوك في بدني

 لو قطعوا كل أطرافي

 سأزحف صوبك يا وطني

 وأجعل من جسدي جسراً 

 يعبره الشهداء قسراً 

وا بدماهم جهراً ويخطّ   

 إن الوطن لألحرار حصراً 



25 

 

 

 

 

 أنَا َمَع اإلنْ ســَـان 

 

 

 أنا لست مع اآللهة، ولست مع الكفارْ 

 لست مع محّطم األصنام،

 ولست مع عبدة الشيطان،

 لست مع داعش، ولست مع بشارْ 

 لست مع ثوار اإلستعمارْ 

 

 أنا مع اإلنسان في كل مكان،

 لست مع حفظة القرآن

 حين يقتلوا الغلماْن،

،لست مع األسياد حين يحللوا قتل العبادْ   

صلبان حين يطغوا الرهباْن،لست مع ال  

 لست مع موسى حين

 يستمر اليهود بصلب عيسى،

 أنا مع عبدة العجل إن احترموا اإلنسانْ 
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 أنا لست مع عباس أو هنيْة،

 لست مع حماس، أو السلطة الفلسطينيْة،

 أنا مع الشهيد في غزة األبيْة،

 مع األسير في الضفة الغربيْة،

بيْة،مع من رابطوا في القدس لتبقى عر  

 

 أنا لست مع من يغتصبون الفتاة

 وإن كانت عبريْة،

 أنا مع اإلنسان حين يحترم الحريْة،

 ً  وإن كان يهوديا

 أنا مع ُعمر، وعلي، وعيسى

 مع بوذا وموسى

ون أن قطع شجرةٍ   حين يُِقرُّ

 قتل للبشريْة،

 أنا مع اإلنسان اإلنسان

 وإن كان صليبياً،
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 مع محترم األديان وإن لم يكن

 ً عربياً، مسلما  

 

 أنا لست عنصرياً أو طائفياً،

 أنا مع اإلنسان حين يشارك

 الوطن مع األقليْة،

 حين يؤمن بأن الدين حريْة،

 أنا مع أخي مسلماً، ونصرانياً، وعبرياً،

 أنا لست مع الدولة اإلسالميْة،

 وال مع العلمانيْة،

 أنا مع اإلنسان في كل مكان،

 طالما يحترم اإلنسانيْة،

ن الحرية شخصيْة،ويؤمن بأ  

 وأن اإلختالف بالدين والعرقيْة،

 ال يُفسد للود قضيةْ 
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ليفَةُ الُمْعتَِصمِ   الَجَزائِِريَّةُ خ 

 

 

 لألحرار ال يُوجد خيارْ 

 مهما اشتد الحصارْ 

 مهما بطش اإلستعمارْ 

 مهما عُظم الدمارْ 

 في الجزائر ملحمةٌ تاريخيةٌ 

 باقيةٌ سرمديْة،

بجديْة،تعجز عن وصفها كل حروف األ  

 خّطت سطورها فتاةٌ جزائريْة،

 من بطن أّمٍ أبيةْ 

 مصنع للحريْة،

 من رمال الصحراء الذهبيْة،

 عربية، وأمازيغية

 في حب الوطن جزائريةْ 
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 لكم من القلب ألف تحيةْ 

 القدس لن تغني بعد اليوم

 أنشودة فلسطينيْة،

 تحتضن البندقية بقلوب جزائريةْ 

 القدس اليوم عروٌس عذراء

وٍب أخضرْ في ث  

 لشهيد جزائري في قبره لم يُقهرْ 

 استشهد عشقاً للجزائرْ 

 ودمه ينشد يا قدس هللا أكبرْ 

 

 يا أمتي اشتدي،

 يا كرامتي احتدي،

 يا ثورتي امتدي، وال ترتدي،

 من مسرى الرسولْ 

 من مهد عيسى امتدي،

 كالِحمم والبركان الثائرْ 
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شهيْد،في بلد ما فوق المليون   

امتدي في بلد الشعب العنيْد،  

 لتكوني لالستعمار كجهنم

 لتبطشي وتقولي هل من مزيْد؟

 

 أين سيوف العرْب؟

 أين خيول العرْب؟

 هل ماتوا جميعاً؟

 كالدواب كرامتهم، وراء كل باب تُنتهك

 أين جيوش القعقاْع؟

 أين حشود ابن الوليد وُعمرْ 

 أتاريٌخ واندثْر؟

تصمْ ما عدنا نستغيث بالمع  

 ما زال في الجزائر فتاة أخت الشهيدْ 

سمْ رغم نذالتكم، على شفتيها البسمة ترت  

 وتُقسم أنها خليفة المعتصمْ 
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ْفِل الشَّهيد  ِرَسالَةٌ ِمَن الط ِ

 

 عيدكْم مرفوْض، ووعدكْم مردودْ 

 وعهدكْم منقوْض، وعاركم موجودْ 

  وطفلكْم موؤودْ 

 في صحرائكْم، ال فارٌس وال جنودْ 

كْم، ال إله معبودْ في صالت  

 وأجسادكْم سيتقيؤها الدودْ 

  وتاريخكْم ليس مولودْ 

 أمهاتكْم عاهراٌت في كل العهودْ 

  وعروشكْم زائلةٌ، وأنا باٍق للخلودْ 

 وأمي ستضع كلَّ يوٍم مولودْ 

  في رحمها يكمن سر الوجودْ 

 

ي في الوطن داخل الحدودْ   قُتل َجدِّ

  وجيوشكم في وجه العدّو،



32 

 

 

 

 

  ي األخدودْ كالفئران ف

  وعلينا تمارسون البطش كما األسودْ 

  نصرةٌ وداعٌش، وسلٌف وفرٌس وروسٌ 

  تحاكمونا ظلماً، وأنتم القاضي

  والسجان، والشهودْ 

  في مزبلة التاريخ أنتمْ 

  وستبقى دمشق الحلم الموعودْ 

  سنشرب السحلَب، ونستمع لعزف العودْ 

 

 ألم تسمعوا من قبل أن دمشق عصيّةٌ 

  عة التصدي والصمودْ أنها قل

  أن في دمشق بندقيةٌ لكل مولودْ 

  وقلٌم، وغصن زيتونٍ 

 وكلنا في عشقها ليلى والمجنونْ 

 وبركان غضٍب حتى في حالة السكونْ 

  إنَّ في دمشق فارَس المعبد األخيرْ 

حريرْ ومن شوارعها العتيقة ستتفجر حرب الت  
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  وإني في قلب دمشق أسيرْ 

  وإن حبها في عروقي يسيرْ 

  تباً لكم أيا أوالد الخنازيرْ 

 استكثرتم علّي في بالدكم حصيرْ 

  واسقيتموني الذل في األكواب مريرْ 

  أيا رعاة الغنم أنا لست أبرهة،

 ولسنا أصحاب الفيلْ 

 نحن صقور العزة نحن طيور األبابيلْ 

 نحن لسنا مثلكْم، ال نعبد الدرهمْ 

  وال نملك من النفط الكثيرْ 

 ً   في أجسادكمْ  لكننا سنبقى دوما

 كالمساميرْ 

... 

.. 

. 
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 بَْغداُد أَتَْذُكِريني؟ 

 

 

  بغداد أتذكريني

 أنا هذا الطفل من ذاك الطينِ 

  حنينِك من حنيني

 وآهاتِك أسمعها بأنيني

  أنا ال أنساِك بغدادُ 

  أنا ذاك الطفل من كربالءْ 

 ُعقدك يزيِّنني بزخارف من دماء الشهداءْ 

مينِ أنا التراب في مرقد اإلما  

 أنا الدمع في عيون األختينِ 

  أنا يا بغداد فلسطيني

 من بقايا األمويين وحطينِ 

 أنا من أحفاد القسَّاِم، وصالح الدينِ 
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 مالي ال أراِك اليوم على الخريطةْ 

  ما عرفتك إال شامخةً،

 منذ بدء الخليقةْ 

  واليوَم تاريخِك يتغيرُ 

 بين الدقيقِة والدقيقةْ 

غاب اليوم عنك األحبابْ يا منارة العرب، لَم   

 لَم شوارعِك العتيقة مليئة باألغرابْ 

  لَم ِديوانك غاب عنه الشعُر،

  ومأله اإلرهابْ 

 لَم مساجدك من األئمة فارغةٌ 

 وكنائسك ُصلب فيها السالمْ 

 

 بغداد أنا اليوم ال أعرفكِ 

  أين شاعرك، أين ابنك الهماْم؟

  أين ذو الفقاِر، وسيفه المقداْم؟

  بكٍر، وعمٍر، وعثماْن؟أين أبا 
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  أمهُ ال تناْم؟ أين ابن البتوِل، عينُ 

  أين أنت يا إنساْن؟

، ، يا موصليُّ   أين أنت يا نجفيُّ

 بغداد العريقة تدخل الُسباتْ 

 وجيشها العظيم ما ماتْ 

 وأبا النواِس سقط من صفحة الذكرياتْ 

 ماذا بقي لنا من عصور بني أميةَ 

 ماذا بقي لنا من آل البيت

ى الذكرياْت، واآلهاْت،سو  

 قومي يا بغداد انهضي، تُكي الترابْ 

 ما مات آل البيت ... ها هم يدقون البابْ 

 ارجعي لعروبتِك إن تاريخِك ما زال شبابْ 

 وإن محمداً فقد ماتْ 

  والبقاء والثباتْ  فمن أرسله أراد لِك الِعزة

 لتبقي دوماً منارة العرب يا بغداد
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 لمَ  َمنَْحتُُموِني َجوَ اَز السَّفَرْ ؟
 

 

 أنا ال أنتمي لوطن

 ال أسكن حياً مميزاً 

 ً  ال أتَّخذُ عنواناً ُمعينا

 أحمل جواز سفٍر ممزقٍ 

 منتهي الصالحيةْ 

 صادٌر في وطٍن ملّزقٍ 

 ال يحمل صورتي، وكل الصفحات فارغةْ 

لني للدخول إال لآلخرةْ   فهو ال يُخّوِ

  المهنة وطنّي، والصفة غبّي، والعلة عربيّ 

الة االجتماعية متزوٌج أو مطلقٌ والح  

  ال تفرق كثيراً 

  جمعينا بالهواِء معلقْ 
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 ليس لي على الخريطة موضع ُملَزم

 أنا من زمٍن غير الزمنْ 

 ومن وطٍن غير الوطنْ 

  من أمة قالوا عنها خير أمة أخرجت للناْس،

  أنا من مهد المسيْح،

  من قوم الجباريْن،

  من نيل مصر العظيْم،

  لذي أنقذ موسى،من مائه ا

  وأنجب زوجة إبراهيْم،

  أنا من عراق الرشيْد،

  من بلد المليون شهيْد،

  من دمشق األموييْن،

  من ست الدنيا من بيروْت،

  من اليمن السعيْد،

  من المغرب بوابة الشرق عند المحيْط،

  من تونس تاج األرض األخضْر،

  من الشعب الذي ال يقهْر،
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  من طرابلس العرْب،

  نا من صحراء النقْب،أ

  من أردن بني هاشْم،

  من جزيرة الشهامْة،

  من قبائل مكة األشراْف،

  !أليس هذا ما علمتموننا باألعرافْ 

  !ألست هذه أمتي التي ال تخافْ 

  !أليس نحن من هزم المغول والتتارْ 

  !أليس نحن حماة الصليب وأصحاب القرآنْ 

  !أليس نحن أسياد البشرْ 

 

  وأنا مفجر ثورة الحجرْ   قمعونيإذن، لما ت

  لَم أرغمتمونا على اللجوء لبالد الفرنجةْ 

  وقد مات نصفنا في البحرْ 

قرْ لَم نقف على حدود بالدكم، كالبعير والب  

 لَم منحتمونني جواز السفْر؟
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ةُ األْحالمِ   فَاِرُس األرِض َوُدرَّ

 

 

  بُِحبَّ فلسطيَن نبض الوتيْن،

 فذاب اليحمورُ 

الحنيْن، وخضاب الدم يحترُق من شدة  

! آه فلسطينْ   

  قمةٌ في قطر، وأخرى في لبنانْ 

  أسدٌ وفهدٌ،

 أحديقة حيواْن؟

 أي قمٍة هذه يعقدها أقزاْم؟

  أي قمٍة هذه

  أعقلهْم منافٌق،

  وأشجعهْم جباْن،
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 جامعةٌ ال عربيةٌ 

  قراراتها عبريةٌ 

  قمتنا يعقدها أطفاٌل صغارٌ 

  أفعالهْم بحجم الجبالْ 

  األحالمْ  فارس األرِض، ودرة

 ً   قُم محمد أنهض فارسا

 واشمخا عالياً، أعلى من السحابْ 

 وانظرا أسفل قدميكما

  ألمٍة بعدد حباِت الترابْ 

 وابصقوا عليهم

رهم اللعابْ    عسى يُطّهِ

 

.... 

... 

.. 
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 ُعوُدوا ِلعَْصِر الِحَجاَرةِ 

 

 

  حمٌر أخضٌر أسوْد،أ

 تداخلِت األلواُن في بعضها

  وسادَ لون الدماءْ 

 دماء طفٍل فلسطينيٍ من الضفةْ 

 قالوا: من يشهْد؟

  قلت قبةُ محمٍد تشهدْ 

 على دماء الطفل الذبيحْ 

 التي لطَّخت حوائط موسى

 فاستغاثْت قيامة المسيحْ 

 واعروبتاهْ 

 أي عروبٍة هذه؟
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  عروبةٌ بال عربْ 

  عروبةْ و عرٌب بال 

 

 يا ذاَت الجلباب المرقْع 

 كنت تسير خلف المواشي كالحواشي

  تقتاُت فتات الخبزْ 

  من الفقر المدقعْ 

 و اآلن بعد أن زادَ 

  النفط من ممتلكاتكْ 

  بِْعَت للكفِر على الفراِش ذاتكْ 

  اِغرْق وانهمْر في ملذاتكْ 

  فأني أراه آٍت من بعيدْ 

  طفٌل من فلسطينْ 

  تينْ تربى بين البسا

  بساتين البرتقال

  التي ارتوت بدماء أبيه وأخيهْ 

  وولدت في قلبه حباً أقوى من كل حبْ 
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  أوالً هو حبُّ فلسطينْ 

 حبٌّ يتصاعد مع كل نبضْة 

 من نبضات القلبْ 

  لتذكرهُ بحقارةِ الشرِق وقساوةِ الغربْ 

 

  قالوا لنا أننا إخوةٌ 

  فيا أخي في كل مكانْ 

 هل تسمع النداْء؟

اءْ كال    إنها آذان صمَّ

 وعيون عمياء قد أعمتها الدماءْ 

  إنها اإلنسانية تباً لها من حضارةْ 

قوا الكتَب،   مّزِ

 أحرقوا التاريخ

  وعودوا لعصر الحجارةْ 

... 

.. 
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 أْبعاُد الَوَطنِ 

 

 

  كنا وكانت القاهرةْ 

  تضارٌب وتناقٌض ومشهدٌ معقدْ 

 فتاتاِن محجبتاِن، وراقصةٌ، وعاهرةْ 

 وهرٌم شامٌخ، وفي ضواحيه

 الصاالت عامرةْ 

  وقلعةٌ، وصالُح الدين، ومسجدٌ 

  وفي األسفل الفسطاُط بالقمامِة غارقةْ 

  بعينْ وعلى ناصيِة الشارع رجٌل في األر

 يكدُح من الساعات في اليوم ثالثينْ 

  ليُطعم زوجاته اإلثنتينْ 

  وأطفاله الثمانيةْ 

  وشاٌب في الرابعة والعشرينْ 

 في سيارتِه الفاخرةْ 
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 يرمي على الراقصِة أمواالً كثيرةْ 

  وتصفق الناس والحشود غفيرةْ 

  ويرافقه من الحراس ثالثةْ 

  فأمه وزيرةْ، وخالته سفيرةْ 

  ى الفراش من حاشية األميرةْ وأخته عل

  مشهدٌ مكررٌ 

  شاهدته في بيروت تارةْ 

 وتارةً أخرى في المغربْ 

 وإن قلت لك المشهد في الرياضْ 

  ال يختلْف، فال تستغربْ 

  للملِك عشراُت القصورْ 

 وامرأة مسلمة من باكستانْ 

  تبحث في البقايا عن فطورْ 

 وللوطن هنا ثالثة أبعادْ 

  ك للملكْ بعدٌ طولُي وهو ُمل

  وبعدٌ عرضي وهو ملٌك للملكْ 

  وبعدٌ رأسٌي يربط العبد بربه
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  وال يملكه الملكْ 

  لكن الصالة ال تصل عبره للسماءْ 

  إن لم تمرَّ على مخابرات الملكْ 

 درسُت في التاريخ أن اسمها الحجازْ 

 شبه الجزيرة العربيةْ 

 لم أكن أعلم من قبلُ 

 أنها شركةٌ سعوديةٌ 

يِة العربيةِ هنا في السعود  

  يتكلموَن اإلنكليزية بلكنٍة أمريكيةْ 

  وهنديٍة وباكستانيٍة وتايالنديةْ 

  بكل اللكناِت حتى العبريةْ 

  إال العربيةْ 

 ال تقل عني غبياً بل أنا سويّْ 

 فأنا أنقل المشهد دون تجميلٍ 

  زْ وإال فماذا نفعل أنا وأنت في القارة العجو

  على هامش المدينة نحيا

يجوْز؟هل هذا   
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  وبالد العُرب أوطاني

  وكل العُرب إخواني

 

  فيا أبعاد ذاك الوطن انحصري

  ويا قيود الوطن انكسري

  وتاريخ أمتي فلتختزلي

 نكبةٌ في فلسطين

  ونكسةٌ في مصر

  وهزيمةٌ في الجوالن

  ومهزلةٌ في لبنان

  وخائٌن في عمان

  وتقسيٌم في السودان

  وتطهيٌر طائفٌي في العراق

العمامة سيدٌ بريٌئ منه الُحسينْ تحت   

  وخلف اللحية سقيمْ 

 لن يُخاطبه هللا يوم المشهد العظيمْ 

  واليمن يمنينْ 
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 وفي الخليج تحت العباءات قردينْ 

 ً  فيا وطني ال أقول لك سالما

  بل سالمينْ 

  ولخائن الحرمين أقول كلمتينْ 

  باإلنجليزية لغة أبيه البيولوجي

صمْ ا ننتظر المعتو" وابتسم فما ُعدني"فاك   

..... 

.... 

... 

.. 

. 
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 َهيَّا بِنَا نَْرقُصْ  ..

.. نَْرقُصْ  بِنَا َهيَّا  

األلغَامْ  َصوتِ  َعلَى نَْرقُْص، بِنَا َهيَّا  

الِغْلَمانْ  َجثَاِمْينِ  َعلَى نَْرقُْص، بِنَا َهيَّا  

 الَمآتِمِ  نُواحِ  َعلَى نَْرقُْص، بِنَا َهيَّا

 َواألْحَزانْ 

الفُقَراءْ  قُْوتِ  َعلَى نَْرقُْص، بِنَا َهيَّا  

 الِ األطفَ  ُمْستَْقبَلِ  َعلَى نَْرقُْص، بِنَا َهيَّا

المْ َواألحْ   

ْقصَ  لَعَلَّ  ِكتَاباتِي، تُعِجبُكمْ  لَمْ  إِنْ   أجملُ  الرَّ

الَكالمْ  ِمنَ   
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يَاءْ أذكِ  بِعُْهِرُكمْ  َوأَْنتُمْ  بَِشهاَمتِي، أَنَا َغبِي    

بِعُُرْوبَتِي، أَنَا فَِقْير    

أَْغنِيَاءْ  العُقولِ  بأْمَرَكةِ  َوأَْنتُمْ   

 

األْنقَاضْ  فَْوقَ  نَْرقُْص، بِنَا َهيَّا  

ْقصُ  نَْرقُْص، بِنَا يَّاهَ  ْعَضادْ األ يَُشابِكُ  فالرَّ  

 َوَعْزفِ  اللَّْحنِ  َعلَى نَْرقُْص، بِنَا َهيَّا

 األْوَغادْ 

الَجازْ  َوُموسيقى النَّاي، َصْوتُ  فَْليَعلُو  

!القُْدسْ  فِي الَكنَائِِس  َصْوتِ  َعلَى  
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نِ  َصْوتِ  َعلَى !الِحَجازْ  فِي الُمَؤّذِ  

ُجولَةُ  ْص،نَْرقُ  بِنَا َهيَّا َحَرامْ  فَالرُّ  

ْقصُ  ..ُمجازْ  َوالرَّ  

 

ُخَرافَاتْ  فَتَاِريُخنَا نَْرقُْص، بِنَا َهيَّا  

اآلَهاتْ  أْصَواتِ  فِي العََربِ  َوَشَهاَمةُ   

البِكاراتْ  الفُروجِ  فِي تُفضُّ  ِعْنَدَما  

َغاِريدْ  فَْلتَعلُو الزَّ  

ُحبَالَى العََذاَرى فَُكلُّ   

إفرْنجّي   ُصْلبِ  ِمنْ   
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ُجلُ  َماتْ  قَدْ  العََربِيُّ  فالرَّ  

 

لَكِلَماتِي تهتَُّموا َوال نَْرقُْص، بِنَا َهيَّا  

الماِضي بَقَايَا ِمنْ  فَأنَا  

الفُتُوَحاتْ  َعْصرِ  ِمنْ   

َوَماتْ  َولَّى قَدْ  َعْصر   ِمنْ   

نْ البَْحري َشَواِطىءِ  َعلَى نَْرقُْص، بِنَا َهيَّا  

 َعنَّا َوتَْرَضى َمكَّةَ  َعزْيزُ  يَُكافِئَنا َكيْ 

 اإِلَماَراتْ 

البِغَاءْ  لَْحنَ  َونَْعِزفُ  نَْرقُْص، بِنَا َهيَّا  
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اإِلْنتِهاءْ  َعلَى أْوَشكَ  فََرَمَضانُ   

الَمْوِعدُ  َواْقتَربَ   

ِذيلةِ  َمعَ  َوالفَْحشاءْ  الرَّ  

الَ  ِلي، تَقُلْ  َوالَ   

العََربْ  َعْنكَ  تَْرضَ  فَلَنْ   

َواألْمِريَكانْ  جةَ الِفَرنْ  قَْبلَ   
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 برتقال يافا...

 في الغرب يأكلون البرتقال

 برتقال يافا و يدعمون االحتالل

 و في الشرق يخصون الرجال

 و يحصدون الشهداء كالرمال

روهفي الغرب يأكلون البرتقال و يعص  

هيحصدو و و في يافا األطفال يزرعوه  

 و كّف جدي الدامي في قبره

د بعيحتضن البرتقال قبل عصره و 

 عصره
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 في الغرب يأكلون البرتقال

 و القوت في غزة ُمحال

 و حليب األطفال مغلوال باألغالل

و شرفاء مكة يرقصون في عرس 

 االحتالل

ب و يزفون الظلم للظلم و يكللون ترم

 بالمال

 و بالد العُرب ما عاد فيها رجال

 

 في الغرب يأكلون البرتقال
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 و في الشرق يسفّون الرمال

زوج في اليومو أميرنا يت  

 أربعة من البغال

 و تحت الغطرة حمار

 و في المساجد يلقي الخطبة دّجال

 و القدس رهن االعتقال

 و الرجال رغم احتدام البنادق

 يصلون الُجمعة ارتجال

 فيا أمتي العريقة:

 أال يُوجد ِسوى في القدس رجال؟
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 أال يوجد بأمتي فارس

 على اغتصاب القدس يغار؟

االنحدار؟ ألهذا المستوى وصل  

 ألهذا الحد نتزيّن بالعار؟

 أين المال أين الثأر أين حماة الديار؟

 كرهت االنتماء لكم

 يا فاقدين النخوة يا أصحاب القرار

 قراركم امريكي وفقهكم صهيوني

 و جيشكم أمنّي و دينكم ماثونيّ 

 ما محمد منكم
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 و لـ ِ لالِت و العُزة تُرفع صالتكم

 

 في الغرب يأكلون البرتقال

 برتقال يافا و يدعمون االحتالل

 و في الشرق ماتت النخوة

 و بالفساتين يسير الرجال

للتتباهوا بعاركم و ليأكلوا البرتقا  

 فالتاريخ يشهد أن في القدس رجال

 من بطشهم تتصّدع الجبال

 و تتطغى البحار
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 و بسواعدهم ينهار الحصار

 و ستُرفع صالة الجمعة

 بين األشالء و الدمار

عباءاتكمو ستسقط   

 و تتعرى أطيازكم أيها الِكبار

 فلتشاركوا الغرب في أكل البرتقال
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 ستُعدمون بالقباقيب اكراما...

 يا رؤساء و مع ملوك العرب

 ال استثني منكم احد من قلمي اقداما

اماإال من شابه ياسر او كان بشهامته صد  

 ال نرى بكم من شيم الرجال شيئ

بُ عي الشيب في رؤسكم لست حكمة بل  

م و للفأر شوارب و الشوارب في وجهوك

 ثقلُ 

 و رصيدكم من التاريخ عارُ 

 و افقهكم بالفصاحة حمارُ 
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 و وجهوكم كالطبوِل تحب الصفع

 و ما السيوف في ايديكم اال للرقص

 فما يعيب الناقص ازدياد النقص

 و جلودكم كالتماسيح

 مصنع  ألحذية الرقص

 لست فيكم غضنفراً او ضرغاماَ 

م من يزلزل األرض ان قامَ لست فيك  

 لست فيكم ذي حسب  أو مقامَ 

 لست فيكم في الرجولة صّدامَ 

 لست فيكم كياسر ِمقدامَ 



63 

 

 

 

 

 اذقتمونا الظلم اعواما

 فنطق الظلم إيالما

اماو البصقة على شواربكم اجالالُ و اكر  

 لست فيكم من اشرف منا منزلة و مقامَ 

 النجاسة في اجسادكم طهارة

سيارة و طيارةو ان ركبتم اليوم   

 فالجمل حتماً مآلكم و ركبكم حمارَ 

 و ستطردكم القصور بفعل األقدار

قارو تعودوا للخيام و الحظائر بين األب  
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 لست فيكم من على الغرب جبارا

 لست فيكم من البطوالت مقدارا

 لست فيكم مع ساند شعبه و سار ضد

 التيار

امةلست فيكم من ارتدى زّي الجيوش شه  

 في الحرب من أكثر مناو لست فيكم 

 اقداما

ماتبّت يداكم و انتم في زنا المحارم أعال  

غرب تبّت يداكم، الم تشبع أطيازكم من ال

 إيالما؟

اما؟تبّت يداكم، من منكم ركع ألمريكا و ق  
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 سرقتم قوت الشعب اجحادا

 رفعتم حثالة القوم اجحافا

مجاداو لوثتم تاريخ العرب فما بقى لنا ا  

و لست لهم أجداداكثُرت احفادكم   

م النصر حاربتم شعوبكم لتنسبوا ألنفسك

 أعدادا

اثكلكتم اماهتكم عثوتوا األرض إلحاد  

 مادام الُملك ألحد  مادام

 قتلتم نخوتكم بصدام اعداما
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 ستُعدمون بالقباقيب اكراما

 

 

 المعتصم في صدام و القعقاع....

 يخيفكم الشموخ في صدام أرطاالً 

وته مثقاالً و تُرعشكم الرجولة في ص  

و مازلتم دون الرجال انذاالً  مكنت  

 ً  ان وقفتم تبدون دوماً أقزاما

 و ان قام صدام اهتزت له الجبالَ 

 في وجهه مالمح الشهامة و الرجالَ 

 و في وجوهكم مالمح الِلواط و العيالَ 
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 على أكتافه ُرفعت رايات النضالَ 

 و على أكتافكم باَل من بالَ 

 قاوم الفُرس و الروم ارتجاال

 و لوال خيانتكم لكان نصرهم ُمحالَ 

 تُضرب به األمثالُ 

 و بكم تُضرب النعالَ 

 تمرون بعباءاتكم الثمنية كالسراب و

 الخيالَ 

يوش و يمر ببّزته العسكرية كحشد من الج

 و أرتاال

االتتباهى األرض حين يدوُس عليها ُمخت  
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 و تبصق عليكم حين تراكم

 مهزومين كالكالب انذاال

الجيوش شّد الرحال و  

 و غزا من األرض امتاراَ و امتارَ 

 حين تطاولتم على بنات العراق

 يا أشباه الرجال

 و القدس امام اعينكم تُغتصب

 و الفواحش بكل نساء العرب تُرتكب
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و انتم توصدون الباب و تسمعون 

 الصراخ

 ً  ال يتحرك بكم ساكنا

 فالشرف فيكم حين يُصان ُمباح

 يا قِحاب األرض ما فيكم ديك  

 على العرض يوماً صاح

 أموات  انتم في الصحوِ 

 و صدام في القبر وّضاح

 ً  مازال بيننا حيا

 ً  تخّرون على األرض ُرّكعا
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 و تبولون على أنفسكم ان صاح

 فالمعتصم في صدام و القعقاع

 

 

 

 

 

 لن اعتذر...

 

 علََّمنا التَّاريُخ أنَّنا

 إِْن قَتَلنَا أَحدَاً 

 ألنَهُ يُشّكُل على عدِونا َخَطرْ 

 علََّمنا التاريُخ أن ُكلَّ ُحّكاُمنا
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 .. َحمْيٌر وبَقَرْ 

  ال يأخذوَن ِمْن دروِس التَّاريخِ الِعبَرْ 

أياِم والي َعكَّـــا ِمنْ   

نا،  وُهْم يتآمروَن مع َعدِوّ

 .. ويَْقِلبَوَن علينا القَدَرْ 

 كالبََهائِم ال يَفَهُموْن،

  أنَّهم َمعَنا في دائرةِ الَخَطرْ 

 يَتَآَمروَن اليوَم بأمرٍ 

 َمْن "ترمب"، على قطر

 كالِخراِف في حظيرةِ خنزيرٍ 

 .. عند ُرعاةِ البَقَرْ 

"فارمأمريكاٍن  كثالِث دجاجاٍت من " 

 تَْقَطعوَن ِصالَت الَرِحْم،

 وتُحاِصروَن السماَء والماءَ 
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  وتَحُظروَن الَمَطرْ 

يَك في قََطرْ   ألَنَُّكْم تَعلموَن أنَّ الدِّ

 يا عمالَء األمريكانْ 

 ألَْم يَِصلَُكم بْعدُ الَخبَْر؟

 

 

 

 خبُر زميلَُكُم العميُل األْسبَقْ 

 ..."نوريغا"

يْن بأيٍد أمريكيةٍ دُفَِن ُمْنذُ يوم  

 .. بَْعدَ أَْن أدّى ُمِهَمتَهُ ونَفَقْ 

 كيَف تَعلمون؟

 .. فالحميُر ال تَعرُف غيَر النَِهيقْ 

نوَن النَّكسةَ في ِذكراها  تُدّشِ
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 بنكسٍة أُخرى

دُوا أنَُّكْم ِمَن الخراِء أخَرى   ِلتُؤّكِ

 تَتَساقطوَن كتساقَُط البُرازِ 

 ِمْن مؤخرةِ أمريكّيٍ 

رحاِض ُمعتكفٌ فوَق المِ   .. 

 

 

 

تي هل بَينَُكم جّزاٌر ُمحتَِرْف؟  فيا أُمَّ

 َكثُرْت البهائُِم في باِلدنا

 وكبيُرنا َخِرفْ 

 وفصيُحنا ُمنحرفْ 

 وخائُن الحرمينِ 

 لكَل الفواحَش ُمْقتَرفْ 
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 فال تَْنُكر يا شعبي البائسَ 

 أنَّنا نحَو المجاري ننجِرفْ 

 ! ُكْن ُشجاعاً واْعتَِرفْ 

أنَّنا لسُت كالفراشاتِ اْعتَِرْف   

 من النُّوِر نتساقطْ 

 بل من ُسْقِطنا نتساقطْ 

 وخائُن الحرميِن َجلََس على الخازوقِ 

  طوعاً واْعتََرفْ 

 أنَّ الخازوَق تاريُخ عشيَرتِهِ 

 .. ووساُم َشَرفْ 

 والبحريِن كالفخذيِن المنفرجينِ 

 "َرِكَب ما بينُهما "ترمب

 .. ولجريمِة الِزنا قَِد اْقتََرفْ 

ةِ وابن عيسى من على قمِة برجِ خليف  
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  بِِزنَا المحاِرم اْعتََرفْ 

 

 

 نحلَُم أَْن نراُكْم كالفرساِن الثالثةِ 

 سلماَن، وخليفةَ، وابن عيسى

 ولِكْن كيْف؟

 واللّقطاُء ليَس لهم نََسبْ 

 تتكاتفون على قََطْر؟

 .. ألنَّها المتبقِّي ِمْن كراَمتُِكمْ 

خيُر لناقوِس الخطرْ ألنَّها المعقُل األ  

 أنا ال أخشاكم أيَّها البقرْ 

 فلتمنعوني من السَّفرْ 

 

 ال أهتُم بزيارةِ َمكَّةَ 
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 طالما ُوَجهاُءها من قبائل الغََجرْ 

 وبرُج خليفةَ مهما َعاَل 

 سيسقُُط يوماً من زّخِة َمَطرْ 

 "والبحريِن كما رِكبَها "ترمب

 ستركبُها يوماً قََطرْ 

ا أنا، لخروجي  عن النَّّصِ أَمَّ  

 ... لَْن أْعتَِذرْ 
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 نعم انت

 هل في قلبي مكان لغيرك انت؟

 و انت تسكنين في كل ثنايا جسدي

 و في قاموسي ال يوجد غير اسمك انت

 انت في الحب مدرستي

ق لذّتيو في العش  

 و في الثورة انت مدينتي

 و رايتي مرفوعة على جبينكِ 

 و حسام مقصده السيف

 و انت للسيف الغمدِ 



78 

 

 

 

 

 نعم انِت كما كنِت و كما انتِ 

 برقتِك و عنفوانكِ 

 بأنوثتِك و طغيانكِ 

 كالسيل يفيض قلبي بحبك

 بتمرد الُمهرة الجامح

 برقّة الهّرة و مخلبها الجارح

الموالحبكل ما فيكي من السكر و   

 تستعمرين قلبي و كل الجوارح

 نعم انت و فقط انت دون الفتياتِ 

 فكل الفتياِت دونك مهما علت
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 صفراء كأوراق الخريف

 حين على األرض تساقطت

 شاب جمال المدينة و هوت

 كلما هبّت الريح تطايرت

 و ازدادت بشاعة المدينة

 و معالمها اندثرت

 أما انت كــ ياسمين البراري

لقصور و حتى الحواريزينة في ا  

 كلما هبت الريح فاح عطرك

 و اشتّد عودك
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 كغزال ممشوق القوام يختال

 في وضح النهار و عتم الليالي

 نعم انت ......

 

 

 ِديكتاتُورة

 

يَّتكِ آهٌ من ديكتاتور  

 آهٌ من تحكمكِ 

لطك من ترددكِ من تس  

  آهٌ من أنوثتِك، آهٌ منك ما أروعكِ 

 كفاك سيطرةٌ على جسدكِ 
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 كفاك احتكاراً لعذريتكِ 

 فليس كل ما في جسدك ملٌك لكِ 

 وليست جميع المالئكة مثلكِ 

 تمتنعين وأنت الراغبةْ 

  وحين يدي تداعبكِ 

 تذوبين كالسكر في القهوة الساخنةْ 

 وتلعبين دور الراهبةْ 

ْة، وألكون الراهبْ فلتكوني الراهب  

 فيا راهبةٌ دعي الراهبَ 

 يُصلي في ثغركِ 

  عسى تلك الصالةُ 

  تثبُت إيمانكِ 

 عساِك تخرجي من صومعكِ 

 وتُحيا رغبتكِ 

 فتكشفك شفتيِك كم تشتهيني

  وإن فعلتني فال ترحميني

 بجسدك مزقيني
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  وباسم الرهبنة

 في صحاري نهديِك شرديني

 وبأسواِط شعرك اجلديني

  احبسينيوفي ثغرك 

  ولكن ال تتركيني على حدود جسدك

 ممنوع من الدخولْ 

  وباسم الحب تعذبيني

 ال تطلبي مني لجسدك تأشيرة دخولْ 

ينْ تارةً تتحجبين، وتارةً شبه عاريٍة تسير  

 تارةً تُصلِّين، وتارة ترقصينْ 

 وأنا أعلم، وأنت تعلمينْ 

  أنك في صالتِك تدَّعينْ 

صأن أخرج عن صمتي وأدعوِك للرق  

 ومن خمِر شفافي تسكرينْ 

 وفي أحضاني وفي ثنايا جسدي تذوبينْ 

  وترتعشيَن عشر رعشاٍت وتنتشينْ 

.... 



83 

 

 

 

 

. 

 

 جاءني القمرْ  

 

 ً  جاءني القمر مهروالً حافياً عاريا

  متسارعاً غاضباً متسائالً 

 يا حسام أأحببتها؟

 ً  قلت يا قمر ما ظننتَك من قبُل ساذجا

 فهل للعشق لذة دون مذاقها

اذهب يا قمر ُعد أدراجك، ما عدُت ُمحتاجاً 

 لنورك

 ما ُعدُت أنظَم الشعَر متغزالً بجماِلكَ 

راً فأنت يا قمُر يوَم تكتمل بد  

  ما أنت إال دائرةً 

 أما هي فأنظر لجمالها

 ما جمالُك إال قليٌل من سحر أظافرها
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 ً   ما عدَت أنت يا قمر شامخا

  كفاليوم حبيبتي قد داست بقدميها غرور

 اذهب يا قمُر لن تفهمني إال إن ذقتها

 إال إذا مررَت يوماً في منامها

  لتمنيت أن تكون سراباً،

مهاصفراً على اليسار في أحال  

 إنك يا قمُر لو ذقتها

ي لسألت ربك أن يُخرَجَك من فلَِكك لتدوَر ف

  فلَِكها

 لسألتَهُ أن يُطفئ نورَك ويجعلك نطفةٌ من

  جَسِدها

  آٍه يا قمُر لو كنت مثلي مريضاً بحبها

  واستقيت الدواَء من ثَغِرها

 لصرت مثلي ُمتيماً تتلذذ بعَذابِها

بُعِدهالما عرفَت الفرَق بين قُربِها و  

 لذة وحالوة ومرارة وشقاوة واشتياق

 وقهر وشموخ وهزيمة وانتصار
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 أنت يا عطَر الريحاِن يا سر الوجود

  َمْن ِمن أجلك خلق اإلنسان

 أنت آتيةٌ من الزمان ليس الزمانِ 

 آتيةٌ من مكاِن ال أعرف له عنوان

 يا حوريةٌ يا سكرة الصحوِ 

 تمرين كالسراِب في المنام

مرتين بعد الممات في عشقك ُخِلقت  

آمنُت بالجنِة دون أن أراها ألنني شَمْمَت 

 عطَرها فيكِ 

 آه من خفاياِك آه من خباياكِ 

  يا حورية برمشك اقتليني

  كي أدفن فيكِ 

  عساني أعرُف ما سرُّ عشقي لكِ 

 

..... 

.... 
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 النظرة األخيرةْ 

 

 نظرْت لي نظرةً ثاقبةً وقالتْ 

 هذة نظرتي األخيرةْ 

  خرجت وقفلت الباب على أصابعي

 وتركتني أتألم في حيرةْ 

 وأذرف دموعي األخيرةْ 

  نظرت للبحر صار أسوداً حداداً 

 على سكرات حبي األخيرةْ 

 والسماء ما عادت زرقاءْ 

 والنجوم لم تعد منيرةْ 

 ذهبت ولم تعد حبيبتي الصغيرةْ 

 ما عدت بعد اليوم أشرب نخبك

رةْ وما عدت أبحث بالصحف عن أخبارك المثي  

  حتماً سوف أنساكِ 

  كوني الجنة كوني النارْ 

  كوني الساحرة وكل األشرارْ 
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  كوني ما شئت قد مات فيِك اإلنسانْ 

 

 ألملُم آهاتي منكن حبيباتي

 أما أنت فـ حلوك مرٌ 

قم ممزوج بجراحاتيوشرابك عل  

  وكالمك المعسول سكين يقطع أوصالي

 ما عدت أهواك، سقط حبك من كلماتي

 ما أصعب ذكراكِ 

 أراِك في عقلي في مرآتي

 أسمع صوتك في أنين آهاتي

 ال تفارقي أحالمي وكوابيسي

  أنت الجنة والنارْ 

 أنا وهللا ال أهواِك ال أهواكِ 

 ... عودي من حيث أتيِت ... لمكان ال أعرفهُ 

عودي للكأس وللحنات ... لرجال الليل 

  وللدوالراتْ 

 هراتْ عودي عاريةً حافيةً لتكوني سلعةً في الس
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 ... عودي للقصر وللسياراتْ 

 عودي لتلملمي أشالءكِ 

 يا ماردةً ُسحقت من كثر اآلهاتْ 

  ...عودي فجمالك قد ماتْ 

 قد مات مئات المراتْ 

 جعلت قلبي أعاصيرْ 

  جعلت دمي كالطوفانْ 

 يغرقني بذكراك المريرةْ 

  لقد سقطِت من ذكرياتي

  اذهبي ما عدت أهواكِ 

 ما عدت أنت موالتي

 قد صار حبِك مأساتي

 ما عدِت أميرة كتاباتي

  ما عاد قدري بيديكِ 

 

 ... أنا ال ال ال ال أهواكِ 
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  ال ال ال تذهبي أنا كاذبٌ 

 أنا أعشقِك كما أنت، كما كنتِ 

  ةولذةُ حياتي كلماتك المرير

 ابقي هنا بجواري مزقي قلبي

 كسري ضلوعي

 واصنعي من عظامي سوار ليديك البطشاءْ 

  أنا أهواِك، عودي إليّ 

  عودي لقلبي عودي ضّمدي آهاتي

  عودي إلّي، كوني موالتي

 

 

 أال تَبَّت يَداَي ؟؟؟؟؟

 

  رينْ يا عين ال تفتحي جفنك على من ستنظ

  بالعمى يا عين يا ليتك لم تبصري فلتصابي

  من بعدها لما احتاجك أنا؟
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 قتلت في قلبي العشق والهنا

 يا عين يا ليتِك دُفنت في المهدْ 

 كي ال تريها وتستقي منها األسى

مستك وداعبتكِ ُشلت يميني ألنها ال  

 ألنها لم تعطني ما أعطتكِ 

 ُشلت يميني ألنها رحيمة عليكِ 

 في المنام عانقتِك، في الخيال الحقتكِ 

 وإن رأتِن أختنق فـ خنقتني

 ُشلت يميني ألنها انشغلتْ 

 بكتابة الشعر لوصفك ... ونستني

  ُشلت يميني ألنها ُخلقت من أجلك

 ويمينك بخنجر قذر ذبحتني

 

ربي مني لتحرقييا نار ال تقت  

 فلهيب قلبي أقوى من لهيبك

 ستلتئم جراحي ولن تعودي دوايَ 

 سأنساك فأنت لست اآلن ُمناي
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 ً  سأستنشق الهواء نقيا

  فبعد اليوم لن تكوني أنت هواي

 يا ليتِك تموتين و تُدفنينْ 

 كي أقبّل قبرك من كل الزوايا

 كي أعشقك وأنت راقدة

 ساكنة في قلبي دون عذاب

وأفتح الباب وأعود للبيت  

 وال أجدك

 مات الحب ومات األحبابْ 

 ... احتضر قلبي ومات فيه اإلنسانْ 

 كان صوتك أجمل األحالمْ 

 صار نشازاً سليطاً قاتالً كاأللغامْ 

 أال تَبّْت يدايْ 

 أال لعنةٌ َعليَّ ألني بال خطايا

  أال لعنة َعليَّ ألني أتفهُ الضحايا

 ُسحقاً لي ألني كنت َحَسن النوايا

ٌر من كل الزوايادم  
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 انهارت بداخلي الشهامة

 ولم يبَق مني سوى بقايا

  أطالٍل وأَشالٍء وُركامْ 

 وُحطاُم إنساٍن بال خبايا

 فلتذهبي ولتكوني من السبايا

  يا امرأة ستلعنك المالئكه

 وتُحكى عنك الحكايا

 أال تَبَّت يَداي؟

 ً  ألنها ألبَستِك محبسا

 تََمنّتْهُ كل الصبايا

 

 َمْن تَُظن ِيَن أنَِّك تكونين ؟

 

 من تظنين أنك تكونين؟

  من أنِت كي أحبَّ أنا؟

 يا سيدتي لكل القلوب أربع حجراتْ 
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 إال قلبي، قصٌر كبيٌر كثيُر الحجراتْ 

 على حوافه تنتحر الحسناوات

 فمن أنت كي أحبك أنا؟

ف، وأنت النكرةْ،أنا ا من أنت؟ لُمعرَّ  

 أنا الشاعر العاشق المحبوب المبدعْ 

 أما أنِت .... فمن أنِت؟

 أنت امرأة من ماليين النساء

  يبحثن في قلبي على مأوىً 

 على مأمٍن، على غطاءْ 

 متأخرةً أتيِت كباقي النساءْ 

 ما عاد في قلبي لعاشقة رشفة دواءْ 

 ما عدت عبثاً عليكن أوزع الدواءْ 

خرجت من الجنة آدم حواءْ باألمس أ  

 واليوم أحطم بغروري كبرياء النساءْ 

 أنا الُحسام نصله الجارحْ 

 كل العذارى، كل الصبايا

 كل العاشقات، كل الفاتنات، وكل الحيارى
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  كل بنات جنسك بحبي ال يملكون الخيارَ 

 أنا محطم القلوب، أنا صاحب القرارَ 

  أنا إله الحب كالقرابينْ 

العذارىتحت أقدامي تذبح   

 فمن تظنين أنك تكونيْن؟

 بماذا أنت عن باقي الجميالت تختلفيْن؟

  إنك رائعةٌ فاتنةٌ مغريةٌ مثيرةٌ مبهرةٌ 

  مدهشةٌ فتاكةٌ 

  وهللا يا سيدتي أنا ال أحبك

  أنا ال أحبك

  أنا أعبدك

 أصلي قيام الليل في محراب عينيك

  وأحج في اليوم مرتين

 حول معالم جسدك

  لميذٌ صغيرٌ يا سيدتي أنا ت

 راسٌب في مدرسة حبك

 هيا ارميني على نهديك
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 كي استقي منهما ثمار حبك

  ألنال شرف النبالء وساماً على شفتيّ 

  ألنها استقت العشق من نهديكِ 

..... 

.... 

... 

 

 آه  ِمْن َجَسِدكِ 

 

 

 آٍه من جسدِك، آٍه منك ما أروعك!

 مرتفعاٌت ومنخفضاتْ 

 سهوٌل وودياٌن وجبالْ 

 جناُت َعْدٍن وأنهاُر ريَّانْ 
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 لوحةُ جماٍل ما أبدعها فنانْ 

 تضاريُس أنوثٍة وينبوُع داللْ 

 آٍه من جسدكِ 

 ما أصعبه من ساحة قتالْ 

 الحرُب كٌر وفرٌ 

 يوٌم لك ويوٌم عليك

 الحرُب ِسجالْ 

 أما حروبك فكلها انتصارْ 

دةٌ بكِل أساليب القتالْ   ُمزوَّ

 

 ....آٍه من جسدكِ 

 ...أسرار الدُنيا ... أرض العجائبْ 

 كنوز عالء الدينْ 

 بحٌر غويط ... خطيٌر هائجٌ 

 كملتقى المحيطات باألنهارْ 

 مثيٌر ثائٌر كاإلعصارْ 

 يروي الظمأ
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 كسقوط الغيث بعد طول انتظارْ 

 

ن جسدكِ آٍه م .... 

 معبدٌ ال يقهره شمشون الجبارْ 

 أُحجيةٌ ولغٌز ُعضالْ 

 ...ملحمة تاريخيةْ 

 أسلحة دمارْ 

 حشودٌ وجيوٌش ُمدججةٌ 

 يُمارس علّي االستعمارْ 

 حتماً مصيري عليه القتالْ 

 سأهزمه كمرور الماء بالغربالْ 
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 في حب الجزائرية إعصار

 اختبأ القمر حين رآكِ 

 والشمس انطفأت لوالكِ 

 والرافدين التقيا بهواكِ 

 والحرمين قائمان بعينكِ 

 والنيل يجري بين نهديكِ 

 عشقت الجزائر في خمر شفتيكِ 

 أمازيغٌي أنا في يديكِ 

 حين ناديتي حبيبي

 كشالٍل بين مفاصل صخر

 تًدفّقُت بين فخديكِ 

 فشاهدت نشوتِك في عينيكِ 

 وسكتِْت وارتعشتِ 

 فاستسلم الغالم عند مدخل ثغركِ 

دخلتِ  وفناديِت ... فاستفاق فدخل   

 وانتشيُت مرة أخرى وانتشيتِ 
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صرتِ وكالكعبة في عقديتي   

 سبعة أشواط أدّيتها فسكرِت وأسكرتِ 

 

 الحج فريضة في الكعبة الناس يؤدوها

 وعلى بعد شبرين من صّرتكِ 

 صالتي أصليها

 أطوف حول أبعاد جسدكِ 

 لعل حجتي تُحسب فيها

 إلبراهيم المقام

 وليسوع المهدْ 

 ولمفاتنك ُكتب العهدْ 

 كالريح الصرصر أنت قاسيةٌ 

آتيةٌ كالبركان المتفّجر باألنوثة   

 كآلة الحرب أنت في الفراش عاتيةٌ 

 عند الجماع كاالعصار أنتِ 

ةلحفي ليلة كا  
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 ذُّل الرجال قهراً 

 وسجد الجمال قسراً 

 حين مررتِ 

 ورفع المؤذن أذان العصر ظهراً 

 حين غمزتِ 

 وتشّهد القسيس وصلّب الشيخ

 حين ابتسمتِ 

 وانتشيُت دهراً حين جسدي المستِ 

 

 انحصر الغزل فيكِ 

تناديكِ  والجنة  

 والمالئكة تراضيكِ 

 يا حورية عودي ألراضيكِ 

 من الفردوس فررتِ 

 فاختلت الموازين

 يا حورية عودي

 وأنا أناجيِك ال تعودي
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 لتختّل الموازين وترتبك السماء

 لينهار البرزخ وتطغى البحار

 ليشتد علينا الحصار

 وتتصادم الكواكب واألقمار

 لتقوم الساعة قبل اكتمال األقدار

أنت قدري ابقي  

 وافِش عني كل األسرار

 فلسطيني ثائر أنا

 في حب الجزائرية إعصار

.... 

... 

.. 

. 
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 إاِلَّ أَْنتِ 

 

 

 عن أي عشٍق أبحث؟

 عن أي امرأةٍ أبحث؟

 في أي زمٍن أبحث؟

 

 ما امرأة بينها والكذب خصامْ 

 ما امرأة ال مصابة بالفصامْ 

 ما امرأة استحقت الحسامْ 

 إال أنتِ 

 

خلت حياتيما امرأة د  

 ما امرأة اختقرت جداري

 ما امرأة صارت موالتي
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 مأ امرأة أطلقت آهاتي

 إال انتِ 

 

 عن شفتيِك بين الآللئ أبحثْ 

 عن نهديِك بين جزر المرجان أبحثْ 

 عن ساقيِك في فردوس الجنة أبحثْ 

 عن عينيِك في فلك السماء أبحثْ 

 

 أُبحر في نهر وجدولينْ 

 في محيط وبحرينْ 

عينيكِ وأتوه في بحر   

 في اليوم مرتينْ 

 

 شِربت من ثغرك األْطيَبَينْ 

 ورضعت الحولَْين كاملَينْ 

 لبن وخمر من الجنة َجْدَولَينْ 

 بمفهوم البشر ثَْديَيْن 
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 وبين النشوتينْ 

 تالمسني شفتاكِ 

 فأغرق في ثبات وغيبوبة دائمينْ 

 وبدل الحلم أحلم حلمينْ 

 حلم في جسدكِ 

 وحلم تالعبني فيه

 تلك اليدينْ 

أموت على جسدكِ ف  

 بين الساقين مرتينْ 

 في عشق وهيام هم األمّرينْ 

 وألعق شهد الملكة

 المتدفق من ثغر الياسمينْ 

 وأشتم عطره الفائحْ 

 من الِشّق بين الضفتينْ 

 وبشفتاي أاُلمسُ 

 تلك اللؤلؤة الثائرةْ 

 في األعلى عند التقاء الضفتينْ 
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 فترتعشينَ 

 حتى أنت ترتعشينْ 

..... 

.... 

... 

.. 

. 
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 أْبَحُث َعْنكِ 

 

بيَن أبعاِد المنزلْ  أتنقلُ   

 أبحُث عنِك في كِل الزوايا

 في كل األماكنْ 

 أبحُث عنِك في الدوالبْ 

 وخلَف البابْ 

 أبحُث عنِك في هاتفي ودفاتري

 في جوارحي وخواطري

 ال أجدُِك، لكني أشعر بِك وأراكِ 

 

 وعيوني تاُلحقكِ 

 وعطُرِك يفوُح في ثنايا جسدي

ِك كاآلذانْ وصوتُ   

 يطوُف في دهاليز َسْمعي

 أراِك أُشمِك أسمعُكِ 
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 لكني ال أجدُكِ 

 أيَن أنِت حبيبتي؟

 أشعُر بِك على أوتاِر قلبي تَعزفين

 وبتدفّْق الدِم بالوتين تتحكمينْ 

 أشعُر كيَف أستحكَم حبُِك بجسدي

 وكيَف استفحَل ِعشقِك في أوردتي

 

 كم كافَح شعبي االحتاللْ 

حتاللِك ليوكم أستمتُع با  

 كم قاوَم شعبي االستعمارْ 

 وكم أعشُق استعمارِك لي

 يُكافُح شعبي ليرفَع يوماً رايةَ النصرْ 

 وأحتفُل برفْع الرايةَ البيضاءْ 

 أماَم تِلَك الحوريِة السمراءْ 

 أحتفُل بتقهقري أماَم عينيكِ 

 وأشرُب نخَب هزيمتي أماَم شفتيكِ 

 ورفعَت رأسي بعزٍّ 
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َظفرتِ حين انهارْت حصوني و  

 

 يا مستبدةً، استمري واستبدي

 وإن قاوَم شعبي االستبدادْ 

 بَِي استبدي ... على رقاِب العبادْ 

 فاستبدادُِك يُزيدني بحبِك عنادْ 

 وأشهدُ على رؤوِس األشهادْ 

 أنَك موالتي وفي قلبي العمادْ 

 أنَك قِبلتي وفي ُحبِك ُحلّل الجهادْ 

 

 للديِن خمسةُ أركاْن وأنت ساِدُسهمْ 

امْ ن كانْت النظرةُ للحبيبِة تُفسدُ الصيوإ  

 فإن النظَر إليِك هو اكتماُل الصيامْ 

 واالغتساُل بآللِئ عينيكِ 

 شرٌط من شروِط اإليمانْ 

 والصالةُ بين شفتيكِ 

 اكتماٌل لألركانْ 
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 إن رآِك المؤذْن رفع اآلذانْ 

 ودقْت أجراُس الكنائسْ 

 وتوقفْت في المياتِم األحزانْ 

ورنّت التكابيرْ  وعلْت التراتيلُ   

 وانصهرْت التوارةُ في اإلنجيلْ 

 والناُس حيارى

 أليَس هذا مستحيلْ 

 ينظروَن في عيوني ويقرؤون الكثيرْ 

يرْ كتاٌب مقدٌس في كِل السطورحبيبتي تس  

 وما زلُت أنا وحيداً 

 أناجي الليَل يبحُث عنكِ 

 فيُخبِرني أنِك في سهرةٍ 

 وربما بي ال تُفكرين

ً فأعشقِك وأزدادُ عش قا  

 ً  ليمِت الليَل قهراً ويبقى وحدَهٌ حزينا
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 أَطْيُر إِلَْيها 

 

 

 للمرة الثانية أطير إليها،

 تستغرق الطائرة ساعاتٍ 

 أما قلبي فيسبقني

 ويصل إليها بثواٍن معدوداتْ 

 أنتظره كي يعود ويحدثني عنها

 فتأسره... ويستمتع بأسرها

 يدخل في سجن عينيها

 بال حارس أو قيودْ 

أو حدودْ بال قضبان   

 لو أراد الستطاع أن يعودْ 

 لكنه يأبى العودة

 ويؤكد قرار العودة مرفوضْ 

 ضارباً بعرض الحائطْ 
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 كلَّ معاييِر الوجودْ 

 أرسل له ما تبقى من جسدي

 كتيبةً من الجنود لتحرره

 لكن الكتيبة لم تعودْ 

 

 سرقت قلبي وعقلي

 وروحي وجسدي

 ولم تعبِر الطائرة بْعد الحدودْ 

جزائي في عينيهاأخاطب كل أ  

 فتجيبني لن نعودْ 

 في عينيها سكارى نحنُ 

 نشرب خمر العشق بال قيودْ 

 نشّق من عينيها لجسدها أخدودْ 

 نتسلل في العنقاء ونذوبْ 

 وبعد طول استمتاعِ وشقاءْ 

 نصل لواحات نهديها منهكينْ 

 مرتفعاٌت ومنخفضاتٌ 
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 فٌن وجماٌل وإبداٌع في التضاريسْ 

خمٍر وحورياتْ حدائُق معلقةٌ وأنهاُر   

 رفض آلدم أن يسجد إبليسْ 

 وها هو يسجد لتلك التضاريسْ 

 ويعدُ ربهُ سأكفُّ عن إغواء الناسْ 

 إن تركتني هنا أعيشْ 

 وتستمُر أجزائي باالنهياِر واالنصهارْ 

 على دوحة جسدها

 وعند الّصرة تُنشأ معبدها

 

 وسفينة نوح عالقة في رمالها

 ومن بطن الحوت يدعو يونس ربه

خرجني من بحرهاال تُ   

 وبعصاه يفّر من فرعون موسى

 ليستقرَّ بين آرابها

 وأيوب صاح اليوم ملئ السماءْ 

 ال تجعلوني عبرة مرتينْ 
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 هل لهذا الجسد من دواءْ 

 ويسوع في المهد يخلف العهدْ 

 لتصلبوني هنا

 وكسرى العظيم وقيصر الرومْ 

 على ساقيها يتقاتالنْ 

 وقيس هجر ليلى

 وفي طيات جسدها

جنون يحومْ كالم  

 فماذا فاعل أنا؟

 حتماً من الوهلة األولى

 مهزومْ 

 يا ماردةً فوق الغيومْ 

 متحكمةً بسير النجومْ 

 حبّكِ بلغ مني الحلقومْ 

 ُمتيّم أنا

 مسلوُب اإلرادة مفتونْ 

... 
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 َعلَى "الِفْيس" قَالَْت ِلي "هاي"

 

 

 على "الفيس" قالت لي "هاي"

 فاهتزت دُنياي

 تكتب وكأنها تعزف

ن األنوثة على النايلح  

 أتلخبط وتحولُّ عيناي

 هل لي تكتب؟ هل فعالً قالت هاي؟

 أبحلُق عيناي وأمعُن النظرْ 

 وأشرُب كأساً من الجزرْ 

 يقولوَن أنهُ يقوي البصرْ 

 

 وتراني دخلُت في مرحلة الالمعقولْ 

 وتمتلئ السطور تلو السطورْ 
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 كالمها حلو ومعسولْ 

 وما زالُت أنا في حالة الذهولْ 

 ال أكتب بل أقرأ

 وحين كتبتْ 

 قلت لها بخّطك أنا مبهورْ 

 أجابتني هذا خّط الهاتفِ 

 استيقط يا مسطوْل!!

 

 فبدأت ألمُم نفسي التي تناثرْت حولي

 فقدُت السيطرة على قواعد اللغة

 ال أميُّز بين الفاعل والمفعولْ 

 وبثواٍن يتغلل حبها في قلبي

 وعقلي يقول: أهذا معقوْل؟

؟ أين الغروْر؟أين الُحسامُ   

 أين السيُف المسلوْل؟

 أين كتاباتك؟

 توهتّك تلك الحسناُء ببضع سطورْ 
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 فيسبقني إصبعي وزاد بعدد السطورْ 

 وتمّرد قلبي على عقلي

 سأتركك وحدك للغرور

 وأكتفي بكلمة عشقٍ 

 سقطت سهواً بين السطورْ 

 

 وتشعر بي أقع في ِشباكها

 وأشحذ العشق من تحت شبّاكها

  وكبرياءفتزداد جماالً 

 وتقول: أنا فُــ..

 ويبدأ اسمي بحرف الفاء

 وأسأل نفسي

 هل في األبجدية غير حرف الفاء؟

 أغبٌي أنا أم هي داهية؟

 تفوق عمراً بالدهاءْ 

 

 وفي البروفايل صورةٌ 
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 لجميلٍة ربّانيٍة بثوبها المخملي

 الملتصق بما تخفي

 من مفاتن الجمالْ 

 فيسبح عقلي بما فيه من خيالْ 

ا عيني واستوطنْ فتعريه  

 في معاقل الداللْ 

 وأدرك أن مقارعة

 هذا الجسد من الُمحالْ 

 وشعرها الكستنائي يتدلى على جسدها

 كشعاع الشمِس 

 يحمل رسالة دفئ من السماءْ 

 ومن شدة الحرارةِ 

 ينّصب العرق على جبيني

 كما يتدفّق من الشالل الماءْ 

 وأشرُب عشقها بلذةٍ وسهولةٍ 

لحساءكاحتسائي لوعاء من ا  

 من روضة الُرسلْ 
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 من طعام األنبياءْ 

 

 تراها خرجت من الجنة

 من باب الّريانْ 

 ً  لتملئ قلبي هياما

 وأُصاب بالهذيانْ 

 وما مرَّ من الزمنْ 

 سوى دقيقتانْ 

 كان يوم الجمعة

 وأقام اإلمام األذانْ 

 فصليُت في رحابها ركعتانْ 

 وأكتب وتكتب

 وبذرة في القلب تنبت

 تسقيها بكلماتها

وب كالسكر في نغماتهاوأذ  

 

 أنت يا شقائق النعمانْ 
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 يا عطر المسك والريحانْ 

 يا زهرة األُقحوانْ 

 يا خزائن اللؤلؤ والمرجانْ 

 أحقيقة أنت؟

 أم مصاب أنا بـ ذُهانْ 

 أُعصاٌب أنت؟

 أم أعاني أنا من الفصاْم؟

 أأنت من يكتْب؟

 أم هذه أضغاث أحالْم؟

 قصيدة أنت أم رواية في األفالْم؟

أنت؟ أم أسطورة المكاْن؟ خيال  

 إن كان يا ربي هذا ذُهانْ 

 فضاِعْف عليَّ المرض

 وِزدني هلوسةً وهذيانْ 

 

 وتكتب وتُشيّد للعشق

 في قلبي بُنيانْ 
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 ويتوقف الزمنْ 

 وقلبي يشتعل نيراناَ ونيرانْ 

 وعلى شواطئ عينيها

 أضرب خيامي حيرانْ 

 كم مضى من الزمنْ 

 ألكون لهذا الحد غيرانْ 

بنت الجيرانْ فتجاوبني   

 عرفتها من ساعتينْ 

 وأنا أحبك من خلف الحيطانْ 

 منذ عامينْ 

 وأكتب لك بدَل الكلمة مئتانْ 

 وخطفتك تلك التونسية بدقيقتينْ 

 ونحن جارينْ 

 ال يفصلنا سوى حجرينْ 

 ويفصلك عنها بحرين ونهرينْ 

 وتطير إليها كعصفورْ 

 مهاجر من وسط الزحامْ 
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 وكأنك لم تسمع ألحانْ 

نغامْ عشقي واأل  

 واآلن على صوتها تنامْ 

 وتغرق في األحالمْ 

 وهي نائمة في قصرها

 فوق الغيامْ 

 وأنا أجعل جسدي أوتاراً 

 ولقدميك أعزف األلحانْ 

 ما هذا الظلم حساْم؟

 فأجيبها: وهللا أحببتها

 وكأنها في سرائر نفسي

 من آالف األيامْ 

 أحببتها وُخلقت من أجلها

 ألبني قصور عزتي عند رجلها

ن الجدائل في شعرهاألكو  

 وليكون قدري مهرها
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 بين تلك الياسمينين أغرقْ 

 

 غارت منك الصبايا

 وبلغت منك المنايا

 ونُِسجت عنك الَحَكايا

 أنت في العيد الهدايا

 وفي الكتاب المقدِس 

 أنت العشر وصايا

 وبأمِر القانون بيدِك العصمة

 ولِك الِواليةْ 

 احتللِت جسدي وكل الخاليا

بي وكل الخبايااستعمرِت قل  

 بالورود تتزيّن الصبايا

 وأنت الياسمين زينة الورودْ 

 ودونِك كل البساتين عرايا
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 وكل الصبايا حفايا

 

 تدوسين بقدميِك الورود

 فتزداد جماالً وعطراً 

 فبعد أن وطأتها قدميكِ 

 في شفتاي مذاقها شهداَ 

 وعند القبّتين أعلى الساقينْ 

 في الخلف أبني لحبي قصراَ 

يركع في األخدودوالقمر   

 بينهما قسراَ 

 والشمس تستوطنْ 

 عند مدخل القبّتيِن حصراَ 

 وكل بنات الكون تمتدْ 

 على األرض بينهما جسراَ 

 واألبحار واألنهار تتدفق منهما

 حين بين تلك الياسمينتين أغرقْ 

.... 
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 أاََل تُعَاِوُد الغَاَرةَ؟

 

 

 بينما كنت جالساً بجوارها،

المنتشي،أتأملها بعيون العاشق   

 وهي ترّكز بقيادة السيارة

 في شوارع تونس المزدحمة،

 تستغلُّ يدي الفرصة،

 وتتسلل خلسةً،

 باحثةً عن يدها،

 الُمسيطرة على الِمقوْد،

 وفاقدةً السيطرة على مشاعرها

 كنت أشعر بأناملها تناديني

 وشفتيها تُحاكيني

 يا حبيبي أال تريد
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 أن تراودني عن نفسي

 وتسترق قبلةً 

اَ عن أنفيرغم  

 حقاً قلت لك ال تاُلمسني

 لكن شفتاي انشقت علي وثارتْ 

 آه يا حسام ألست أنت من الثوار؟

 أال تريد اإلنقضاض على شفتاي؟

 ما تجرأُت أنا

 لكن يداي انشقّْت وتمردتْ 

 كما تمردْت شفتاها

 وحين تغلغلْت أناملي في ثناياها

 تفّجرت كلّي شظايا

 وكل أعضائي ضحايا

وهللا على العهدْ وا حبيبتاه   

 ما باٍق أنا

 نظرُت لبحر عينيها

 أمواٌج متضاربةٌ 
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 منها من يناديني

 ومنها من يقاومني

 وفي األعماق أعاصيٌر ودواماتٌ 

 وناقوُس خطرْ 

 يُنذر بأنوثٍة عارمةٍ 

 كفرٍس جامحٍ 

 يعشُق الخطرْ 

 يُخبرني إن مسستها

 رفعُت عنِك الحظرْ 

 وأنذرتِك أنِك في مرحلة الخطرْ 

تني سأكوُن على جسدكِ إن آثر  

 ً  شالالً متدفقا

 إعصاراً شديدَ المطرْ 

 هل تُجازْف؟

 هل تتحمل هذا الخطْر؟

 حينما بدأت يداي

 تداعب يديها
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 شعرُت بقلبها يخرُج من عينيها

 وشفتيها تمتصُّ بعضها

 تارةً تقول ال تقتربْ 

 وتارةً تقول اخترق الحظرْ 

 وخرجْت شفتاي عن إرادتي

 وتمردّْت كـيديّ 

ارة مباغتةٍ وبغ  

 انقضضُت على شفتيها

 وحين المسْت شفتاي شفاتاها

 كان االنشطاَر الكونيّ 

 والتصادم السديميّ 

 نظرْت لي بعينتيها المرتبكتينْ 

 أتعاتبني أم تشكرني؟

 وشعرُت بأنني لم أنتشي

 مرةً واحدةً بْل مرتينْ 

 ومرتيِن، ومرتينْ 

 وفضحْت عيناها نشوتها



128 

 

 

 

 

 فانتشيُت مرتيِن أخريينْ 

نهزمْت جيوشهاوا  

 أماَم جيوشي المنهزمة

 وانهارْت حصونها

 أمام حصوني المنهارة

 وقالت

 يا حبيبي أال تُعاود الغارة؟

..... 

.... 

... 

.. 

. 
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 اَل أََرى إاِلَّ فِيَها ذُُكوَرتي 

 

 

 

 يقولوُن في الحبشةْ 

،ملك  اسمهُ النجاشيّ   

 ال يُظلُم عندهُ أحْد،

 وأقوُل في الجزائرِ 

يخلِق للاُ  لمْ  ،حورية    

قبلها أحْد،ِمْن   

 وكلُّ النساِء بعدها

 ُخلقْت تكملةً للعددْ 

 

 فلسطيني  النزعةِ 

 جزائريُّ الهوى
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بربري  أنا وفي حبيّ   

 وإْن أنِت لسيفي الغمدْ 

 فأنا في صحرائِك النّوةْ 

 أضرُب خيامي حوَل غمدِك،

 وأغزو كلَّ ما في جسدِك،

 وإْن واحاتِك جفّْت،

ري،سأرويها ِمْن مط  

 وإْن سمائِك أمطرْت،

 ً  ألوذُ إليِك هربا

،وأحتمي تحَت القنطرةِ   

 عنَد منتصِف الجسْد،

ْت،أُْهِدر وإِن الماُء مْن جداِر القنطرةِ   

 

ها بكّلِ ما فيَّ أستشفُّ   

 من أعضاء  في جسدي،
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تْ تَقَْهقر وإْن حصونكِ   

 سأخرُج السيَف مَن الغمدِ 

 وألّوُح برايِة النصْر،

بيَن البركانيِن، وأفترُش الحسامَ   

،في صحرائِك الذهبُ   

تِ الفتايا وأجّدُل كلُّ   

 خصالً في شعركِ 

 تتدلى كالشالالِت، على صدركِ 

 وتتساقط كالفراشاتِ 

 من لهِب أنوثتكِ 

ً نويعذرون ي ألنني يوما  

 قلت لهم:

 ال أرى إال فيها ذكورتي

 

......  
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 أغاُر عليكِ 

 

 أغاُر َعلَْيِك من أشعة الشمِس 

 ان اصابتكِ 

الريح ان داعبتكِ  من  

 من امِك ان قبلتِّك 

 من يديِك ان ال مستكِ 

 أغار َعلَْيِك من عيوني

 ان الحقتِك و سبقتني إليكِ 

 أغاُر علْيِك من السماءِ 

 إن أمَطرْت و ابتّل جسدكِ 

 أخشَى أن أسأَل القمَر عنِك فيحسدكِ 

 ماذا اهديكي؟

 و الياسميُن في العيد الهدايا

اجّمُل فيه الصبايو على الصدوِر زينةٌ تت  
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 اقتليني فمن عمري اعطيكي

 اجرحيني فمن جرحي أداويكي

 ادفيني فمن لحدي اتغّزُل فيكي

 و من قبري أناجيكي

 عطرِك استوطن في جسدي

 فأنبت مشاتَل الياسميَن في اوردتي

قدري انت أدمنتِك و اصبحتِ   

 ً  فال تقسي علي و ان ُكنُت يوماً غبيا

 ال النوَم يَغلبني

اَم يُسعفنيوال الطع  

 و سأبقى دوماً شقيا

 جسدٌ بال روحٍ 

 ان لم ترأفي بيّ 

 أرحمي فما كان الياسمينُ 

 ً  أبداً قاسياً عتيا
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 في عيد المرأة

 

 

 يا أمرأة في عيد المرأة

 رمز األنوثة انت

 بشخموِك و حنانكِ 

 األرض عامرةٌ 

 و من رحمِك 

 معاقل الثقافة ازدهرت

 و من جوفك 

 كل الثورات انفجرت

 في الزمن الغابر

 و التاريخ المعاصر 

األباطرة انهزمت كل  

 اال انت 
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 يمرون في ذاكرتنا

 كطير مهاجر

 كــ زمن عابر

 اال انت 

 باقية منذ األرض وطأتي

 كل األمم يوما ما انكسرت

 اال انت

 كل الجيوش يوما ما انهزمت

 اال انت

 يا أمرأة ماذا أنت؟

 

 ابنك يُقتل و البسمة 

 على وجهك ترتسم

 و األمة بال رجالٍ 

لمعتصمو تمطتين انت جواد ا  
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 فالرجاُل كلهم ذكورُ 

 سقط الفاعل من االعراب

 و الذكر اصبح مفعول

 

 يا أمرأة ماذا انت؟

 من ماذا ُخلقتي؟ 

 

 علمتيننا كل األشياء 

 حتى االنصاف علمتي

 و نسينا كل األشياء

 و بخلنا عليكِ 

 و منحناِك يوماً عيداَ 

 و انت في كل االيام عيدٌ 
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 للموت لذة

 

 معاني االنسانابحث عن امرأة فيها 

 عن امرأة اسكن اليها في أزمة اإلسكان

 ابحث عن امرأة بدخالها األنثى ِجنان

 عن امرأة ليس لها مكان او عنوان

 عن أميرة ترتدي تاج النساء بُحسنها

 عن احساس يدغدغ المشاعر في األحالم

 عن امرأة ال تغفل عيناها اال على صدري

 لتُخرج من أعماقي ماردٌ في حبها فنان

 أين انت ياااااا اميرتي لتكبحي جموحي
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 لتضعي اللجام و تمسكي الِعنان

لتجعلي حياتي في االرض فردوساً ال 

 يدخلها سوى عاشق ولهان

 ابحث عنك يا امرأة ألضع على رأسك

 تاج بلقيس و ممالك الجان

 لتكوني مقبرتي اموت و أُدٓفن فيكي

 أصير تُراباً يتغلغل في جسدكِ 

 ةٌ طالما سأموت فيكيفأعرف ان للموت لذ
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 كصقيع كانون

 

 كالصقيع القارس في كانون

 كان قلبي بارداً 

 و كثلجه األبيض

 كانت مشاعري متجمدة

 كالبرق من السماء

 صعق حبك جسدي

 و كالريح في هبة عاتية

 باتجاه الشرق آتيه

 تقتلع األشجار من جذورها
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 تغلغل حبك في قلبي

 و فاح عطرك في جسدي

 جزر اليابانو كبركان ثائر في 

 تتأجج مشاعري

 و ينبض قلبي بعشقك

 كما يقذف البركان الحمم

 و أهيم في عينيكي

 كمسافر على متن

 سفينة في بحر هائج

 مصاب بدوار

 تختلط علي األمور
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 كالنسر كنت مغروراً 

 و بين يديك اغرد اليوم عصفوراً 

 يتعاقب الليل و النهار

 و كوطواط الليل أتلمسُ 

 طريقي إليكِ 

 ي ظلمِة الليلِ أتوهُ ف

 و اصحى ألجدَ نفسي

 أسيراً في عينيكِ 

 عبدٌ يصلي ركعتينِ 

 تحيةً لجسِدكِ 
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 عند ملتقى الساقين احبسيني

لما احتللتيني و تعرفين الثورة تجري في 

  شراييني

 و ان الوطن في قلبي يقطنه الماليين

 و عشقك  بستان يناديني

 كماء الجنة حين اظمئ يرويني

 أمرض يداوينيكمشرط الجراح حين 

  ال اعرف كيف تغلغل حبك في قلبي

 و خلف قضبان أنوثتِك سجنتيني

 يعتصم األسرى في السجون ليحرروا

 اما انا فال تُحرريني
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 و في سجن عينيِك ابقيني

 و في جزر نهديِك انفيني

 ان كان عشقي لِك جريمة

 فأقر و اعترف انني عمداً اقترفتها

  فـ بمحكمتك الظالمة حاكميني

  اإلعدام عاقبينيو ب

 و في ِمقصلة شفتيِك اعدميني

 وال ترحميني

  سأكون سجيناً مشاغباً ... فعذبيني

 و في زنزانة انفرادية

 عند ُملتقى الساقين احبسيني
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 خارج الُمعادلة

يا نار الحب ال تقتربي مني فأحرقِك 

 بلهيبي

 فأنا حينما أكون بارداً أْصِهُر الحديدِ 

يِف فالمحيط و ان ذاَب الثلُج في الص

 يتجّمدُ في كفّي

 فال الحرارة تغلبني وال البرودة تهزمني

 ال الشمس تحرقني وال الشتاء يُبلّلُني

 لسُت كالماء أنا

 فال الغَلَيان يُبّخُرني

 و ال الصْفر يُجّمدُني
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 ال الكيمياء تناسبني

 وال الفيزياء تالئُمني

 وال قاعدةٌ تَْحُكُمني

 كالزئبق أنا بل أكثر

 نتي يداكي تلتقطنيو ان ظن

 كانت السابقات أشطر

 و ان طهيتي إلغرائي

 فمعدتي لست لقلبي َمْعبرْ 

 و ان تَزيّنتي إلرضائي لن اراِك أجمل

 فالجماُل في الحب ال يُثِقل

 فقد قالوا في األمثال
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 "القرد في عين أمه غزال"

 و أقول القرد قرداً و لو كان غزال

 و فاقد الشيء ال يُعطيه

 المالو لو امتلك 

 اما انا خارج الُمعادلة

 علّي السؤال يفال تُكّرر
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 لي مع تونس دوماً لقاء

 

 تونس الخضراء و فتاة سمراء

 شعب اصيل و قلوب بيضاء

 عيون خضراء و طلّة بهيّة

 شعٌر أكحل و بسمة عربية

 فنجان قهوة و ايٍد سخية

 و على ضفاف البحر في سوسة

 تتالطم االمواج بشموخٍ 

 القدس عربيةو تؤّكد ان 

 و في تونس العاصمة
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 ً  تحدُّث الجدران عن عشٍق اسطوريا

 و الشوارع كلها فلسطينية

 

 يا تونس بإسمِك انت أبيّة

 ً  و بعشقِك انا تونسيا

 في بحرِك الف حورية و حورية

 لو اتّسع قلبي لعشقت منهم الفاً و ميّة

 اعذريني فقلبي بالعشق

 ال يتسع لغيرها هي

 حورية من السماء

 ظلمِة الليِل ضياءفي 
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 في ذروة القرب اشتياق

 في الدالل أنوثة و حياء

 في المشية إمالق و غرور و كبرياء

 و للقمر على وجنتيها

 مستقٌر و بقاء

 من داهئها يستمد ٓعْمٌر دهاء

 و من عيونها تُشرق الشمس بهاء

 و في ثغرها تسكن العذراء

 يا ليتني اموت في جسدها

 و يُْكتٓب علّي الشقاء

 أُْدٓفٓن في تونسو 
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 ألن في تونس للحب بقاء

 فلسطينّي انا

 و لي مع تونس دوماً لقاء

 

 

 

 

 

 


