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 روائع نزار قباني
 

  قـبـايننـزار

 

 
 إختاري

  فاختاريخريُتِك إين
 ..وِت على صدري املبَني ما
 .. دفاتِر أشعاريفوَق أو

 أو الالحبَّ.. احلبَّ إختاري
 .. ختتاريأال فُجٌنب

  منطقةٌ وسطىتوجُد ال
 .. اجلّنِة والناِربَني ما
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 .. كاملةًأوراقِك إرمي

 .. أيِّ قراِرعن وسأرضى
 إنفجري. إنفعلي. قويل
 .. مثلَ املسماِرتقفي ال
  أن أبقى أبداًميكُن ال

  األمطاِرحتَت كالقّشِة
  بني اثنِنيقدراً إختاري
 .. أقداريأعنفَها وما

 
 وخائفةٌ.. أنِت ُمرهقةٌ
 مشواري.. جداً وطويلٌ
 أو ابتعدي..  البحِريف غوصي
 .. من غِري دواِرحبٌر ال

  كربىمواجهةٌ احلبُّ
  التياِرضدَّ إحباٌر

 ودموٌع.. وعذاٌب.. َصلٌب
 .. األقماِربَني ورحيلٌ
  يا امرأةًِكجبُن يقُتلين
 .. خلِف ستاِرمن تتسلى
 .. أؤمُن يف حبٍّال إين
 .. نزَق الثواِرحيملُ ال
  كلَّ األسواِريكسُر ال
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 .. مثلَ اإلعصاِريضرُب ال
  حبُِّك يبلُعينلو.. آٍه
 .. اإلعصاِرمثلَ.. يقلُعين

 
 فاختاري.. خريتك إّني
  املوِت على صدريبَني ما
  دفاتِر أشعاريفوَق أو
  منطقةٌ وسطىتوجُد ال
 .. اجلّنِة والّناِربَني ما

 
 

  يف األندلسأحزان

 .. يا غاليهيل كتبِت

  عن إسبانيهتسألَني كتبِت

 .. يفتُح باسم اهللا دنيا ثانيهطارٍق، عن

  بن نافٍععقبة عن

 .. خنلٍةشتلَ يزرع

 .. كلِّ رابيهقلِب يف

 .. أميٍةعن سألِت

 .. أمريها معاويهعن سألِت



٢قباني نزار روائع          الصفحة  4  موقع اوراق ادبية   

  الزاهيهالسرايا عن

 يف ركاِبها..  دمشَقمن حتملُ

 ..وعافيه حضارةً
 

  يف إسبانيهيبَق مل

  عصورنا الثمانيهومن مّنا،

  يبقى من اخلمِر،الذي غُري

 ..اآلنيه جبوف

 كبريٍة.. كبريٍة وأعٍني

 .. يف سوادها يناُم ليلُ الباديهزال ما

  من قرطبٍةيبَق مل

  املئذناِت الباكيهدموُع سوى

 .. الورود، والنارنج واألضاليهعبِري سوى

 .. من والّدٍة ومن حكايا ُحبهايبق مل

 .. بقايا قافيهوال قافيةٌ
 

  من غرناطٍةيبَق مل

 إال ما يقول الراويه..  األمحربين ومن

 " اهللاال غالَب إال "وغُري
 .. كلِّ زاويهيف تلقاك

  إال قصُرهميبَق مل

 .. الرخام عاريهمن كامرأٍة
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  على- زالتال– تعيُش

 .. ماضيهُحبٍّ قصَِّة
 
  مخسةٌقرونٌ مضت

 عن إسبانيه" اخلليفةُ الصغُري "رحلَ مذ

 .. أحقادنا الصغريهتزل ومل

 ..هَيه كما

  عقليةُ العشريهتزل ومل

  كما هيهدمنا يف

 .. باخلناجِرليوميُّا حواُرنا

  باألظافِرأشبُه أفكاُرنا

  مخسةٌقرونٌ َمضت

 .. لفظةُ العروبهتزال وال

 .. يف آنيهحزينٍة كزهرٍة

  وعاريهجائعٍة كطفلٍة

 .. جداِر احلقِد والكراهيهعلى نصلُبها
 

 يا غاليه..  مخسةُقرونٌ َمضت

 .. هذا اليوَم من إسبانيهخنرُج.. كأننا
 

 

  الرحيالأسألك
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 ..قليال لنفترق

  احلُبِّ يا حبييبهذا خلِري

 ..وخرينا

 قليال لنفترق

  أن تزيَد يف حمبيتأريُد ألنين

  تكرهين قليالأن أريُد
 

 .. لديناما حبقِّ

 ..ينا غاليٍة كانت على ِكلَِذكٍَر من

 .. رائٍعُحبٍّ حبقِّ

  منقوشاً على فمينازالَ ما

 .. حمفوراً على يدينازالَ ما

 ..إيلَّ من رسائِل..  كتبَتُهما حبقِّ

 .. مثلَ وردٍة يف داخلياملزروُع ووجُهَك

  على َشعري على أنامليالباقي وحبَك

 ذكرياتنا حبقِّ

  وابتسامنااجلميِل وحزننا

 منا غدا أكَرب من كالالذي وحبنا

 .. شفاهنامن أكَرب

  قصِة للحبِّ يف حياتناأحلى حبقِّ

 الرحيال أسألَك
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 ..أحبابا لنفترق

 .. كلِّ موسٍميف فالطُري

 ..اهلضابا تفارُق

 .. حبييبيا والشمُس

  عندما حتاولُ الغياباأحلى تكونُ

  حيايت الشكَّ والعذابايف كُن

 .. أسطورةًمرَّةً كُن

 .. سرابامرةً كُن

  يف فميسؤاالً وكُن

  اجلوابايعرُف ال

  حبٍّ رائٍعأجِل من

  القلَب واألهدابامّنا يسكُن

  دائماً مجيلةًأكونَ وكي

  أكثر اقتراباتكونَ وكي

 ..الذهابا أسألَك
 

 .. عاشقانوحنُن.. لنفترق

  كلِّ احلبِّ واحلنانبرغِم لنفترق

  الدمِع يا حبييبخالِل فمن

  تراينأن أريُد

 لُدخاِن الناِر واخالِل ومن
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 .. تراينأن أريُد

  يا حبييبلنبِك.. لنحترق

 نسينا فقد

  من زماِنالبكاِء نعمةَ

 ..لنفترق

  يصَري حبُّنا اعتياداال كي

 ..رمادا وشوقنا

 .. يف األوايناألزهاُر وتذبلَ
 

  النفِس يا صغرييمطمئنَّ كُن

  ُحبَُّك ملء العِني والضمرييَزل فلم

  مأخوذةً حببَك الكبريأزل ومل

 .. أحلُم أن تكونَ يلأزل ومل

  أنَت ويا أمرييفارسي يا

 ..لكنين.. لكنين

  عاطفيتمن أخاُف

  شعوريمن أخاُف

  نسأَم من أشواقناأن أخاُف

 .. ِوصالنامن أخاف

 .. عناقنامن أخاُف

  رائٍعحبٍّ فباسِم
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 .. يف أعماقناكالربيِع أزهَر

  الشمِس يف أحداقنامثلَ أضاَء

  يف زماننا قصٍة للحبِّأحلى وباسم

 ..الرحيال أسألك

 .. حبنا مجياليظلَّ حىت

 .. عمُرُه طوياليكون حىت

 ..الرحيال أسألَك
 

 

 احلجارة أطفال

 
 
 ..الدنيا هبروا

 .. يدهم إال احلجارهيف وما

  وجاؤوا كالبشارهكالقناديِل، وأضاؤوا

 ..واستشهدوا.. وانفجروا.. قاوموا

  قطبيةًدبباً وبقينا

 .. ضدَّ احلرارهأجساُدها ُصفِّحت
 

 .. إىل أن قُتلواعّنا قاَتلوا

 كبصَّاق احملارة..  مقاهينايف وجلسنا

 .. مّنا عن جتارةيبحثُ واحٌد

 .. ملياراً جديداًيطلُب.. واحٌد

 ..رابعاً وزواجاً

 .. احلضارةصقلتهنَّ وداًوهن
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  يف لندنَ عن قصٍر منيٍفيبحثُ.. واحٌد

 .. مسساَر سالحيعملُ.. واحٌد

 .. يف الباراِت ثارهيطلُب.. واحٌد

 .. عن عرٍش وجيٍش وإمارةبيحثُ.. واحٌد
 

 .. جيلَ اخلياناِتيا.. آِه

 .. العموالتجيلَ ويا

  النفاياِتجيلَ ويا

 .. الدعارةجيلَ ويا

 -مهما أبطأَ التاريُخ– َكجيتاُح سوَف
 ..احلجاره أطفالُ

 
 

 
 

 إغضب
 .. تشاُءكما إغضْب

  كما تشاُءأحاسيسي واجرْح
  الّزهِر واملراياأواين حطّم
 .. امرأٍة سواياحببِّ هّدْد
 ..علُه سواُء تفما فكلُّ
 .. تقولُه سواُءما كلُّ
  يا حبييبكاألطفاِل فأنَت
 .. لنا أساؤوامهما.. حنّبهْم

 
 !إغضْب
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  حقاً مىت تثوُررائٌع فأنَت
 !إغضب

 .. ما تكوَّنت حبوُراملوُج فلوال
 ..كُْن ممطراً.. عاصفاً كْن

  دائماً غفوُرقليب فإنَّ
 !إغضب

  بالتحّديأجيَب فلْن
 .. عابثٌطفلٌ فأنَت
 ..الغروُر ميلؤُه
 .. صغارهامن وكيَف
 الطيوُر؟ تنتقُم

 
 ..إذهْب

 .. مللَت مّنييوماً إذا
 .. واّتهميناألقداَر واهتِم

 .. فإينأنا أما
 .. وحزينبدمعي سأكتفي

 كربياُء فالصمُت
 كربياُء واحلزنُ
 ..إذهْب

 .. البقاُءأتعبَك إذا
 .. العطُر والنساُءفيها فاألرُض
 ..لطفِل إىل حناين كاحتتاُج وعندما
 .. قليب مىت تشاُءإىل فُعْد

 .. حيايتَ اهلواُءيف فأنَت
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 .. األرُض والسماُءعندي.. وأنَت
 
  تشاُءكما إغضْب
  تشاُءكما واذهْب
  تشاُءمىت.. واذهْب

  أن تعوَد ذاَت يوٍمبدَّ ال
 ... ما هَو الوفاُءعرفَت وقد

 
 

 

 إفادة في محكمة الشعر
 ١٩٦٩ألقيت في مهرجان الشعر التاسع ببغداد عام 

 
 

  عراُق، جئُت أغّنيَكيا مرحباً

 بكـاُء الغنـاِء  من وبعـٌض
 

 أتعرُف وجهاً.. مرحباً مرحباً،

  واألنـواُء؟األّيـاُم حفـرتُه
 

 شاشِة قليب من حاحلبُّ أكلَ

 النسـاُء  تقامستـها والبقايا
 

  القدامى نَسـوينأحبايب كلُّ

  جتيـُب أو عفـراُءُنواَر ال
 

  رماٌداملطّيبـاُت فالشفـاُه

  رماها الـهواُءاهلوى وخياُم
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  كالعصافِري قليباحلزنُ سكَن

  وقليب اإلنـاُءمخرةٌ فاألسى
 

  ميشي على قدميِهجرٌح أنا

 إلعياُء هدَّها اقد وخيـويل
 

  بعُض جراحياحلسِني فجراُح

  األسى كربالُءمن وبصدري
 

  من زماٍن صديقياحلزنُ وأنا

  عصرنا األصدقاُءيف وقليـلٌ
 

  عراُق،كيَف العباءاُتيا مرحباً

  الظباُء؟وكيَف..  املها وكيَف
 

 هل نسَيتين..  عراُقيا مرحباً

  السنِني سامـّراُء؟طوِل بعَد
 

 لُ يا هنُر جسوُر يا خنيا مرحباً

 يا أفياُء...  عشـُبيا وأهالً
 

  على ضفِة النهِرأحباُبنا كيَف

  والنـدماُء؟البسـاطُ وكيَف
 

  هـنا أمريةُ حبٍّعندي كان

  أمرييت احلسـناُءضاعت مث
 

  يف األعظمّيِة حلٌووجٌه أيَن
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  تغاُر منُه السـماُء؟رأتُه لو
 

 مّزقُه البحُر.. السندباُد إنين

 يت املـيناُء حـبيبعـينا و
 

 وجبيين..  مركيباملوُج مضغَ

  اهلـوجاُءالعواصـُف ثقبتُه
 

  داخلي عصوراً من احلزِنيف إنَّ

  إىل العـراِق التجاُء؟يل فهـل
 

 ولكـن..  الكبُريالعاشـُق وأنا

  دفاتـري الزرقـاُءتكفي ليس
 

 ما الذي فعلَ الشعُر؟.حزيرانُ يا

  أعطـى لنا الشعراُء؟الذي وما
 

  يدينا طـروٌحيف ويُنالدوا

  إنـشاُءكـلُّها والتعـابُري
 

  نأيت لسوِق عكاٍظعاٍم كـلُّ

  اخلضـراُءالعمائُم وعـلينا
 

  مثل الدراويِشالرؤوَس وهنزُّ

  تكتـوي سـيناُءبالنارو ...
 

 فهذا جريٌر..  نأيتعاٍم كـلُّ

  اخلـنساُءوهـذِه.. يتغّنـى
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  مل نَزل منصمُص قشراًنَزل، مل

  الـدماُءخّضبتها ُنيوفلسطـ
 

 أنـَت أكـُرب مّنا.. حزيرانُ يا

  مـا لـُه أبـناُءأنـَت وأٌب
 

  بقّيـةً من إباٍءملكـنا لـو

  جـبناُءلكـننا.. النتخـينا
 

  املعلّـقاِت ملَلناعصـوَر يا

  قد ميلُّ الرداُءاجلسـِم ومن
 

  نقوٌش ومـاذاأشعارنا نصُف

  حني يهوي البناُء؟النقُش ينفُع
 

 واحلـريريُّ... لعبةٌ ملقاماُتا

  والعـنقاُءوالغولُ.. حشيٌش
 

  عصـوراًالفسيفساُء ذحبتنا

  البلـهاُءوالزخارُف والدُّمى
 

  كيمياًء وسحراًالشعَر نرفُض

  الكيـمياُءالقصيـدةُ قتلتنا
 

  مسرحاً ملكياًالشعَر نرفُض

  حيرُم البسـطاُءكراسيِه من
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  أن يكونَ حصاناًالشعَر نرفُض

  واألقـوياُءالطـغاةُ تطـيِهمي
 

  عتمـةً ورموزاًالشعـَر نرفُض

  أن ترى الظلماُء؟تستطيُع كيف
 

  أرنباً خشـبّياًالشعـَر نرفُض

  لـُه وال أهـواُءطمـوَح ال
 

 .. يف قهوِة الشعرالشعَر نرفُض

 وارختـاُء.. أّيامـهم دخـانٌ
 

  حيفُر الشمَس حفراًاليوَم شعُرنا

 يٍء ُمـضاُء شـفكلُّ.. بيديِه
 

  هجمةٌ واكتشاٌفاليوَم شعرنا

  كوفّيـةً ، وِحداُءخطوطَ ال
 

  معاصٍر ليـَس فيِهشعٍر كلُّ

  منلةٌ عـرجاُءالعصِر غصُب
 

  الشعُر إن غدا هبلواناًهَو ما

  اخلُـلفاُءبرقصـِه يتسـلّى
 

 حَني يصبُح فأراً..  الشعُرهو ما

  والِغذاُء-َهمُُّه– اخلبِز ِكسـرةُ
 

  املفكِّـُر ُبـوقاًأصبـَح وإذا
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  عندها واحلذاُءالفكُر يستوي
 

  من أجل رأٍياألنبياُء ُيصلُب

  يصلَب الشعـراُء؟ال فلماذا
 

 يكتُب الشعَر.. وحدُه الفدائيُّ

  الذي كتبناُه هـراُءكـلُّ و
 

  احلقيقيُّ للعصـِرالكاتـُب إّنُه

  واألجـراُءاحلُـجَّاُب ونـحُن
 

  بالعـزِف البنادُقتبدأُ عنـدما

  العصـماُءالقصـائُد متـوُت
 

  مالنا نلـوُم حـزيرانَلنا؟ ما

  اإلِمث كـلُّنا شـركاُء؟يف و
 

  األبرياُء؟ حنُن مجيـعاًهم من

  وال اسـتثناُءعارِه حامـلو
 

  هزالُ أغانينافكُرنا، عقلُنا،

  اجلـوفـاُءأقوالُـنا رؤانا،
 

  جرائُدنا الصفراُءشعُرنا، نثُرنا،

  اإلمـاُءواحلـروُف واحلـُرب
 
  مسرحيٌّموقٌف البطـوالُت

  طـالُءاملمثلـَني ووجـوُه
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  كمـزاٍدبينهم وفلسـطُني

  يزيُد حني يشـاُءشـاٍر كلُّ
 

  شـظاياوالبالُد! وحدوّيون

  من حلمها أجزاُءجزٍء كـلُّ
 

  تشقىواجلماهُري! ماركسّيونَ

  يشبـُع الفقـراُء؟ال فلماذا
 

 م قريـٌش رأهتلـو! قرشّيونَ

  رمِلها البيداُءمن الستجارت
 

  جيُرينا أو يسـاٌرميـٌني  ال

  السكِني حنُن سواُءحدِّ حتَت
 

  التاريَخ ما ضاعِت القدُسقرأنا لو

 "..احلمـراُء" قبـلها من وضاعت
 

  ال تزالَني عطـشىفلسطُني، يا

  نامِت الصحـراُءالزيِت وعلى
 

  من حريـٍركلُّها.. العباءاُت

  محـراُءرخيصـةٌ ايلواللـي
 

  ال تنادي عليهمفلسطُني، يا

  األمواُت واألحياُءتساوى قد
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  ما هبم من سجاياالنفطُ قتلَ

  الثـريَّ الثراُءيقتـلُ ولقد
 

  ال تنادي قريشاًفلسطُني، يا

  هبا اخلَيـالُءماتـت فقريٌش
 

  الرجالَ من عبِد مشٍستنادي ال

 مل يبـَق إال النساُء.. تنادي ال
 

  أن متوَت املروءاُتاملوِت روةُذ

  الـوراِء الـوراُءإىل وميشـي
 

  والغزاةُ مقيمـونَعامـاِن مرَّ

 أشـالُء...  أمـيتتاريـُخ و
 

 واملسيـُح أسٌري.. عاماِن مـرَّ

 و مـرُمي العـذراُء.. يديهم يف
 

 واملآذنُ تبكـي.. عامـاِن مرَّ

  كلُّها خرسـاُءالنواقيـُس و
 

  يف معبِد احلرِفالراكعونَ أيُّها

  واإلغـماُءالـدواُر كـفانا
 

  الدراويِش عـنكمُجبَّةَ مزِّقوا

  أيُّها األتقياُءالصوَف واخلعوا
 

  بسـالٍمأولياَءنا اتركـوا
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  أعادها األولياُء؟أرٍض أيُّ
 

 مـاٌء كـثٌري..  يا عراُقفمي يف

  من كانَ يف فيِه ماُء؟يشكو كيَف
 

  طـعنُت بـالديأنين زعموا

  كـلُُّه والـوفاُءاحلـبُّ أناو
 

  أُمـصَّ نـزيفي؟أن أيريدونَ

 !ببـغاُء أنا و ال  جـداٌر  ال
 

 فإن سـرقوها... حريَّيت أنـا

  كلُّها والسماُءاألرُض تسقِط
 

  النِّفاَق يوماً وشعرياحترفُت ما

  امللـوُك واألمراُءاشتـراُه مـا
 

  كتبتُه كانَ سـيفاًحرٍف كلُّ

  منُه الضـياُءيشـعُّ عـربّياً
 

  الكـالِم نقـيٌّمن وقليـلٌ

  الكـالِم بغـاُءمن وكـثٌري
 

  مما كتبـُت عـذاباًأُعاين كم

  شـرقنا الشـرفاُءيف ويعاين
 

 أَوتشكو..  رائٌعاحلرِف وجُع

  محـراُء؟وردةٌ للـبسـاتِني
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  قاتلوا حبرٍف شجاٍعمن كلُّ

 فإنـهم شهداُء.. ماتـوا مث
 

  من رمجوين يا ربِّتعاقب ال

  ألّنـهم جهالُءعنهم واعُف
 

  لألرِض حبٌّ بصٌريحّبي إن

  عمياُءعواطـٌف وهواهم
 

  قد كويُت حلَم بالديأكُن إن

  قد جيـيُء الشفاُءالكيِّ فمن
 

  األسى، وليِل اليتامىحباِر من

  زهـرةٌ بيضاُءاآلنَ تطلـُع
 

  مشـساً عـليناالفداُء ويطلُّ

 فداُءلوال ال..  نكونُعسانا ما
 

 ُولدنا..  املناضلَنيجراِح من

  تولُد الكـربياُءاجلرِح ومَن
 

  يكن هـناَك قبـلٌمل قبلَُهم،

  من يوِم جاؤواالتاريِخ ابتداُء
 

  أرضـنا أنبياًءفوَق هبطوا

  ماَت عندنا األنبياُءأن بعد
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  وجهنا يوَم الحواماَء أنقذوا

  السوداُءوجوُهنا فأضاءت
 

 جـوازاً احلـياِة إىل منحونا

  قبلَهم لنا أمسـاُءتكُـن مل
 

  ال تعذلويناحلروِف أصدقاُء

  أيُّها األصـدقاُءتفّجرُت إن
 

  الرعوَد بصدريأخزنُ إنين

  الرعوَد الشتاُءخيزنُ مثلما
 

  جئُت كي أكونَ خطيباًما أنا

  اخلُـطباُءأضاَعـها فبالدي
 

  زماين وعصـريرافٌض إنين

  تولُد األشـياُءالـرفِض ومن
 

  ما ليَس ُيحكىحكيُت.. أصدقائي

 طـفوليت والنـقاُء... شـفيعي و
 

 وقلـيب..  إليكـمقـادٌم إنين

  محامـةٌ بيضـاُءكـفّي فـوَق
 

  أنا غـُري طـفٍلفما.. إفهموين

  يسـتحمُّ املـساُءعينيِه فـوَق
 

  أعرُف ازدواجّيةَ الفكِرال أنا
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  زرقـاُءحبـريةٌ.. فنفسـي
 

  أبايلولسُت.. شعري لبالدي

 .. باركتـُه السـماُءأم رفصتُه
 

  التحّدياتقصيدة
 
 ..أحتّدى

  إىل عينيِك، يا سّيديت، قد سبقوينمن
  الشمَس يف راحاهتْمحيملونَ

 .. اليامسِنيوعقوَد
 ن عاشترِتهْم كلَّ مأحتّدى

  جمانَني، ومفقوديَن يف حبِر احلنِنيمن
 .. حيّبوِك بأسلويب، وطيشي، وجنوينأن

 
 ..أحتّدى

  العشِق وخمطوطاتِهكتَب
 .. آالِف القروِنمنذُ
  تَرْي فيها كتاباً واحداًأن
  يا سّيديت، ما ذكروينفيِه،

 أنْ جتدي..  أناأحتّداِك
 .. مثلَ فميوطناً
 لَ عيوينمث..  دافئاًوسريراً

 
 .. مجيعاًأحتّداُهم

  خيطّوا لِك مكتوَب هوًىأن
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 .. غراميكمكاتيِب
 -على كثرهتم– جييؤوِك أو
 .. كحرويف، وكالٍم ككالميحبروٍف

 
  أنا أن تذكُريأحتداِك
  من بِني من أحببتهمرجالً

 وفريوَز البحوْر..  الصيَف بعينيِكأفرغَ
 ..أحتّدى

  احلبِّ يف شّتى العصوْرمفرداِت
  على جدراِن صيدونَ وصوْرلكتاباِتوا

 .. أقدَم أوراَق اهلوىفاقرأي
  دائماً بَني السطوْرجتديين
 .. أسكُن يف احلّبإنين

 .. من قبلٍةفما
 أو أُعطيْت.. أُخذْت

 ... يل فيها حلولٌ أو حضوْرليَس
 

 يا سّيديت..  أشجَع الفرساِنأحتّدى
 .. القبيلْهوبواريَد

 ببِتهْم من أحبُّوِك ومن أحأحتّدى
 طويلْه.. حّتى صرِت كالنخِل العراقيِّ..  ميالدِكمنذُ

 .. مجيعاًأحتّداهم
 .. يكونوا قطرةً ُصغرى ببحريأن

  يكونوا أطفأوا أعماَرهْمأو
 .. أطفأُت يف عينيِك ُعمريمثلما

 أن جتدي..  أناأحتّداِك
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 .. مثليعاشقاً
 مثلَ عصري..  ذهبياًوعصراً

 
 ..ليارح..  حيثُ تريديَنفارحلي،

 واضحكي،
 وابكي،
 وجوعي،

  أعرُف أنْ لْن جتديفأنا
 .. فيِه تنامَني كصدريموطناً
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 دمشقيبالذهب على سيف  ترصيع
 

 ؟..ميسـون حتبين أتراها
 ظنون تومهت والنساء أم

 
  أموٌيواهلوى... ابنـة العّم يا

 أبني أخفي اهلوى وكيف كيف
 

  دمشق تعرف وجهيمرايا  هل
 السنيـُن؟ جديد أم غّيرتين من

 
 سـمحاً زماناً يف الصاحلية يا
 الفتونُ؟ مين الِغوى وأين أين

 
 أميويا شراشف ..  سريرييا
 غصونيا شذا، يا ..  عصافرييا

 
 خبئين..  زورايب حاريتيا
 ضننيفالزمان  جفنيك بني

 
 حزيناً إن بدوت واعذريين

 حزين وجه احملب وجه إن
 

 دهر هي الشام بعد فرقة ها
 عنيوحـور .. سبعـة أهنر
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 يبكيف أشرح ما ..  يا شامآه
  دائمـاً مسكونُفيـِك  وأنا

 
 شذاها دمشق اليت تفشى يا

 الزيزفونُ جلدي كأنه حتت
 

 وحـدي من مدائن الريح قادم
 قاسيونُ يا  ،كالطفل،فاحتضين

 
 ...إليها جمنونة بشوقي أهي
 اجملنون؟ الشام، أم أنا هذه

 
 عين ختلت كل املقادير إن

 أستعيـُن حبيبيت فبعيـين
 

 عمري تشرين يا حبيبة جاء
  وقت للهوى تشرينأحسن

 
 الشيخ موعد على جبل ولنا
 وحنـونُ..  الثلج دافئكم

 
 مرت سبع من احلزن سنوات
 تونوالزي فيها الصفصاف مات

 
 حيبيا أمرية .. يا شام.. شام
 اجملنون؟ ينسى غرامـه كيف
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  غرناطةَ أطلت علينامشس
  يأس وزغردت ميسلونبعد

 
 أحلىإن وجهك ..  تشرينجاء
 ؟ما سـره تشـريُن ... بكثري

 
 عينيك أرض اجلوالن تشبه إن
 وتيـُن.. ولـوز..  جيريفماٌء

 
 الذل يا دمشق خارطة مزقي
 ـكونفي للـدهر كُن وقويل

 
  أيامها بِك بدٌراستردت
  شباهبا حطُنيواستعادت

 
 دمشقاً اهللا أن تكوين كتب
 التكويـُن يبدا وينتهي بِك

 
 الروم بعد سبع عجاف هزم

 املـطعـونُوجداننا  وتعاىف
 

 اجملِد قنيطرةَ \  الذيلَ يا اسحيب
 حرمونُجفنيك يـا  وكحِّل

 
 يا شام العروبـةقه رف علمينا
 التبيـيـُنوالبيـان  فأنِت
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ِر  وطين، نا ل  والورديا قصيدة ا

 القـرونُمبا صنعَت  تغنـت
 

 حصاناًالشمس يا دمشق  إركيب
 أميـُنحـافظ و ... اهللا  ولك

 
 

 

  الدنياتلومين
 

 ببتُه إذا أحالدنيا تلومين
  خلقُت احلبَّ واخترعُتُهأنا.. كأنين
  على خدوِد الورِد قد رمستُهأنا كأنين

 .. اليتأنا كأنين
  السماِء قد علّمتُهيف للطِري
  القمِح قد زرعتُهحقوِل ويف
 .. البحِر قد ذّوبتُهمياِه ويف

  اليتأنا.. كأنين
 .. يف السماِءاجلميِل كالقمِر

 ..علّقُته قد
 ..إذا الدنيا تلوُمين

 ..أو ذكرُتُه..  أحبُّمْن ّمسيُت
 .. اهلوىأنا كأنين
 ..وأخُتُه.. وأمُُّه
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 .. الذي أتىاهلوى هذا
  ما انتظرتُهحيثُ من
  كلِّ ما عرفتُهعن خمتلٌف
  كلِّ ما قرأتُهعن خمتلٌف

  مسعتُهما وكلِّ
 .. أدري أنُهكنُت لو
 ما أدمنتُه..  اإلدماِنمَن نوٌع
 .. أدري أنُهكنُت لو

 ما فتحتُه..  الريِحكثُري اٌبب
 .. أدري أنُهكنُت لو
 ما أشعلتُه..  الكربيِتمن عوٌد
 أعنُف حبٍّ عشتُه.. اهلوى هذا

  أتاين فاحتاًحَني فليتين
 ردْدُتُه.. يل يديِه

 ..قتلُتُه..  قبِل أن يقتلَينمن وليتين
 

 .. الذي أراُه يف الليِلاهلوى هذا
 ..ستائري على
 .. ثويبيف.. أراُه

 ويف أساوري.. عطري ويف
 .. على وجِه يديمرسوماً.. أراُه

  على مشاعريمنقوشاً أراُه
  أنُهأخربوين لو

  اللهِو والضوضاِء ما أدخلتُهكثُري طفلٌ
  الزجاَج يف قليب ملا تركتُهسيكسُر وأنُه
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 .. أنُهأخربوين لو
  يف دقائٍقالنريانَ سيضرُم
  يف دقائٍقاألشياَء ويقلُب

  باألمحِر واألزرِق يف دقائٍقنَاجلدرا ويصبغُ
 .. طردتُهقد لكنُت

 
 .. الغايل الذيأّيها يا

 إذْ أحببتُه..  اهللاعين أرضيُت
  أمجلُ حبٍّ عشُتُهاهلوى هذا

  عشتُهحبٍّ أروُع
  أتاين زائراًحَني فليتين
 .. طّوقتُهقد بالورِد
  أتاين باكياًحَني وليتين
 وبستُه..  لُهأبوايب فتحُت

 
 

  عبد الناصرمجال

 
  آخَر األنبياْءيا.. قتلناَك

 ..قتلناَك
  عليناجديداً ليَس
  واألولياْءالصحابِة اغتيالُ
 .. رسوٍل قتلنامن فكم

 .. إماٍممن وكم
  يصلّي صالةَ العشاْءوهَو ذحبناُه
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  حمنةٌكلُّه فتارخيُنا
 .. كربالْءكلُّها وأياُمنا

 
٢ 

  كتاباً مجيالًعلينا نزلَت
 .. جنيُد القراءْهال ولكننا
  ألرِض الرباءْهفينا وسافرَت
 .. قبلنا الرحيالما.. ولكننا
 .. مشِس سيناَء وحدْكيف تركناَك
  يف الطوِر وحدْكربَك تكلُّم

 ..وتعرى
 ..وتشقى
 ..وحدْك وتعطُش

  جنلُس القرفصاْءهنا وحنُن
  لألغبياْءالشعاراِت نبيُع
  تبناً وقشاًاجلماهَري وحنشو

  اهلواْءيعلكونَ ونتركهم
 
٣ 
 ..قتلناَك

  الكربياْءجبلَ يا
 .. زيٍتقنديِل وآخَر
  يف ليايل الشتاْءلنا يضيُء
  من القادسيْهسيٍف وآخَر
  بكلتا يديناحنُن قتلناَك

 املنيَّْه وقُلنا
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 جمليَء إلينا؟ اقبلَت ملاذا
 .. كثرياً عليناكانَ فمثلَُك
 .. العروبِة حىت شبعْتُسمَّ سقيناَك
  ناِر عمَّانَ حىت احترقْتيف رميناَك
  العروبِة حىت كفرْتغدَر أريناَك
 .. بأرِض النفاْقظهرَت ملاذا

 ظهرْت؟ ملاذا
  من اجلاهليْهشعوٌب فنحُن

 ..التقلُّب وحنُن
 ..التذبذُب حنُن

 ..والباطنّيْه
 .. يف الصباحأربابنا ُنبايُع

 .. تأيت العشّيْهحَني ونأكلُهم
 
٤ 
 ..قتلناَك

  ُحّبنا وهوانايا
  وكنَت الصدوَق،الصديَق، وكنَت

 ..أبانا وكنَت
 اكتشفنا..  يديناغسلنا وحَني

 .. ُمناناقتلنا بأّنا
 .. فوَق الوسادِةدماءَك وأنَّ

 ِدمانا كانْت
 .. الدراويِش عّناغباَر نفضَت
  ِصباناإلينا دَتأع
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  إىل املستحيلفينا وسافرَت
 .. والعنفواناالزهَو وعلمتنا

 ولكننا
  املسُري عليناطالَ حَني

  وحلاناأظافُرنا وطالْت
 ..احلصانا قتلنا
 ..يدانا فتّبْت
 ..يدانا فتّبْت

 .. بعاهاتناإليَك أتينا
 ..واحنرافاتنا.. وأحقاِدنا
  ذحبنَك ذحباًأن إىل

 أسانا بسيِف
 .. أرِضنا ما ظهرَتيف َكفليت

 … نيبَّ ِسواناكنَت وليتَك
 
٥ 

 ..يا قصيدةَ شعٍر.. خالٍد أبا
 .تقالُ

 .. املداْدمنها فيخضرُّ
 أيَن؟ إىل

 .. احلُلِم متضيفارَس يا
  حَني ميوُت اجلواْد؟الشوطُ، وما

 أيَن؟ إىل
 .. ماتْتاألساطِري كلُّ
  شهرزاْدوانتحرْت.. مبوتَك
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 رْت قريٌشسا.. اجلنازِة وراَء
 ..هشاٌم فهذا
 ..زياْد وهذا

  الدموَع عليْكيريُق وهذا
  ثوِب احلداْدحتَت وخنجرُه،
 .. يف نومِهجياهُد وهذا

 ..الصحِو ويف
 .. اجلهاْدعليِه يبكي
 .. بعدَك ُملكاًحياولُ وهذا

 ..وبعدَك
 .. رماْدامللوِك كلُّ
 جاءْت مجيعاً.. اخلوارِج وفوُد

 ..فيَك لتنظَم
 ..عشٍق مالحَم
 ..كفَّروَك فمن
 ..خوَّنوَك وَمْن

 .. بباِب دمشْقصلبوَك وَمن
 أبا خالٍد.. عليَك أُنادي
  أنادي بواْدأّني وأعرُف
  لن تستجيَبأنَك وأعرُف

 … ليسْت ُتعاداخلوارَق وأنَّ
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  والعصفوراحلاكم

 
  الوطِن العريبِّيف أجتوَّلُ
  للجمهوْرشعري ألقرأَ

 مقتنٌع فأنا
  رغيٌف ُيخبُز للجمهوْرالشعَر أنَّ

 – منذُ بدأُت – مقتنٌع وأنا
  أمساٌكاألحرَف بأنَّ
  هَو اجلمهوْراملاَء وبأنَّ

 
  الوطِن العريبِّيف أجتوَّلُ
  إال دفتْرمعي وليَس
  للمخفْراملخفُر ُيرسلين
  للعسكْرالعسكُر يرميين

  أمحلُ يف جييب إال عصفوْرال وأنا
  يوقفينالضابطَ لكنَّ
  للعصفوْرجوازاً ويريُد
  يف وطينالكلمةُ حتتاُج

 مروْر جلواِز
 

  ساعاٍتملحوشاً أبقى
  املأموْرفرمانَ منتظراً
  أكياِس الرمِليف أتأّملُ
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  عيينَّ حبوْريف ودمعي
  الفتةٌكانْت وأمامي
 )وطٍن واحْد (عن تتحّدثُ
 )شعٍب واحْد (عن تتحّدثُ
  هنا قاعْدكاجلُرِذ وأنا

 ..أحزاين أتقيأُ
  شعاراِت الطبشوْرمجيَع وأدوُس

  باِب بالديعلى وأظلُّ
 ..مرمّياً
  املكسوْركالقدِح

 
 

 والبترول احلب
 
  تفهْم ؟مىت

  يا سّيدي تفهْم ؟مىت
  لسُت واحدةً كغريي من صديقاتْكبأّني
  فتحاً نسائّياً ُيضاُف إىل فتوحاتْكوال
  رقماً من األرقاِم يعُرب يف سجالّتْك ؟وال

  تفهْم ؟مىت
  تفهْم ؟مىت

  َجَمالً من الصحراِء مل ُيلجْمأيا
 منَك الوجَه واملعصْم َمن يأكلُ اجلدريُّ ويا

 رماداً يف سجاراتْك..  لن أكونَ هنابأّني
  بَني آالِف الرؤوِس على خمّداتْكورأساً

  تزيُد عليِه يف ّمحى مزاداتْكومتثاالً
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 تسّجلُ شكلَ بصماتْك..  فوَق مرمرِهوهنداً
  تفهْم ؟مىت

 
  تفهْم ؟مىت

 جباهَك أو إماراتْك..  لن ختّدرينبأّنَك
 بنفطَك وامتيازاتْك.. الدنيا تتملَّك ولْن

  يعبُق من عباءاتْكوبالبتروِل
  تطرُحها على قدمْي عشيقاتْكوبالعرباِت
 فأيَن ظهوُر ناقاتْك..  عدٍدبال

 أيَن ثقوُب خيماتْك..  الوشُم فوَق يديَكوأيَن
 يا عبَد انفعاالتْك..  متشقَّق القدمِنيأيا
  َمن صارِت الزوجاُت بعضاً من هواياتْكويا
  بالعشراِت فوَق فراِش لذّاتْكّدسهنَّتك

  كاحلشراِت يف جدراِن صاالتْكحتّنطهنَّ
  تفهْم ؟مىت

 
  يا أيها املُتخْم ؟مىت

  تفهْم ؟مىت
  لسُت َمن هتتمّْبأّني

  أو جبنَّاتْكبنارَك
 .. كراميت أكرْموأن

  الذهِب املكّدِس بني راحاتْكمَن
  مناَخ أفكاري غريٌب عن مناخاتْكوأن
 ن فّرَخ اإلقطاُع يف ذّراِت ذّراتْك مأيا
  َمن ختجلُ الصحراُء حّتى من مناداتْكويا

  تفهْم ؟مىت
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 فوَق وحوِل لذّاتْك..  يا أمَري النفِطمتّرغ

 متّرغ يف ضالالتْك.. كممسحٍة
 فاعصرُه على قَدمي خليالتْك..  البترولُلَك

 قد قتلْت مروءاتْك..  الليِل يف باريَسكهوُف
 دفنَت ثاراتْك.. ومسٍة هناَك أقداِم معلى
 بعَت رماَد أمواتْك.. بعَت اهللا..  القدَسفبعَت
  حراَب إسرائيلَ مل ُتجهْض شقيقاتْككأنَّ
 ومل حترْق مصاحفنا..  هتدْم منازلناومل
  راياُتها ارتفعت على أشالِء راياتْكوال

 .. مجيَع من ُصلبواكأنَّ
 ..ويف حيفا.. يف يافا..  األشجاِرعلى
 ليسوا من ُسالالتْك..  السبِعوبئَر

 .. القدُس يف دمهاتغوُص
  صريُع شهواتْكوأنَت

 كأّنما املأساةُ ليسْت بعَض مأساتْك.. تناُم
  تفهْم ؟مىت

  يستيقظُ اإلنسانُ يف ذاتْك ؟مىت
 

 

  وحشيش وقمرخبز

 
  يف الشرِق القَمْرُيولُد عندما

 ... تغفوالبيُض فالسطوُح

  الزَّهْرأكداِس حتَت
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 وميضونَ ُزمْر..  احلوانيَتالناُس يترُك

 ..القمْر ملالقاِة

  واحلاكي، إىل رأِس اجلبالْاخلبَز، حيملونَ

 ..اخلدْر ومعدَّاِت

 خيالْ.. ويشرونَ ويبيعونَ،

 ..وُصوْر

  عاَش القمْرذاإ وميوتونَ
 

  يفعلُه قرُص ضياْءالذي ما

 ..ببالدي

 ..األنبياْ ببالِد

 ..البسطاْء وبالِد

  وجتَّاِر اخلدْرالتبِغ، ماضغي

  يفعلُه فينا القمْر؟الذي ما

 الكربياْء فنضيُع

  السماْءلنستجدي ونعيُش

  عنَد السماْءالذي ما

 ضعفاْء لكُساىل

 .. موتىإىل يستحيلونَ

 .. القمْرعاَش إذا

  األولياْءقبور ويهّزونَ

 ..علّها

 .. وأطفاالًرّزاً ترزقُهم

 ..األولياْء قبوُر

  األنيقاِت الطُرْرالسجاجيَد وميّدونَ
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 ..بأفيوٍن يتسلّونَ

 ..قدْر نسّميِه

 ..وقضاْء

 ..بالدي يف

 .. البسطاْءبالِد يف
 

  واحناللْضعٍف أيُّ

  الضوُء تدفّْقإذا يتوالنا

 ساللْ الوآالف فالسجاجيُد،

 حتتلُّ التاللْ.. واألطفال.. الشاي وقداُح

 ..بالدي يف

  الساذجونْيبكي حيثُ

  الضوِء الذي ال يبصرونْعلى ويعيشونَ

 ..بالدي يف

  الناُس من دوِن عيونْحييا حيثُ

  الساذجونْيبكي حيثُ

  وحييونَ اّتكالْويزنونَ، ويصلّونَ،

 يعيشونَ اّتكالْ..  كانواأن منذُ

 :لْاهلال وينادونَ

 .. هاللْيا" 

  الذي ميطُر ماْسالنبُع أيها

 وُنعاْس.. وحشيشاً

  الرخاميُّ املعلّْقالربُّ أيها

  الذي ليَس ُيصدَّْقالشيُء أيها

 لنا.. للشرِق ُدمَت
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 ماْس عنقوَد

 " قد ُعطِّلت فيها احلواس اليت للماليِني
 

  الشرِق ملّاليايل يف

 .. متامْهالبدُر يبلغُ

 ن كلِّ كرامْه مالشرُق يتعّرى

 ..ونضاِل

 .. تركُض من غِري نعاِلاليت فاملاليُني

 .. يف أربِع زوجاٍتتؤمُن واليت

 .. القيامْهيوِم ويف

 إال يف اخلياِل..  ال تلتقي باخلبِزاليت املاليُني

 .. يف الليِل بيوتاً من سعاِلتسكُن واليت

 .. عرفْت شكلَ الدواْءما.. أبداً

 ..تترّدى

 ..ياْء الضحتَت ُجثثاً
 

 ..بالدي يف

  الساذجونْيبكي حيثُ

 بكاْء وميوتونَ

  وجُه اهلالِلطالعهم كلّما

 بكاْء ويزيدونَ

 "..ليايل"و..  عوٌد ذليلٌحّركهم كلّما

 .. الذي ندعوُه يف الشرِقاملوُت ذلَك

 وغناْء".. ليايل"

 ..بالدي يف

 .. الُبسطاْءبالِد يف
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 .. التواشيَح الطويلْهجنترُّ حيثُ

 .. الذي يفتُك بالشرِقالسلُّ ذلَك

 الطويلْه التواشيُح

 وأحالماً كسولْه.. تارخياً.. اجملترُّ شرقُنا

 ..خوايل وُخرافاٍت

  عن كلِّ بطولْهالباحثُ شرقُنا،

 )..أيب زيِد اهلاليل (يف

 
 

 

 أمي رسائل إىل مخس

 
 

 .. اخلِري يا حلوهصباُح

  اخلِري يا قّديسيت احللوهصباُح

  عاماِن يا أّميمضى

  الولِد الذي أحبرعلى

  اخلرافّيهبرحلتِه

  يف حقائبِهوخّبأَ

  بالدِه األخضرصباَح

  وأهنُرها، وكلَّ شقيقها األمحروأجنَمها،

  يف مالبسِهوخّبأ
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 والزعتر مَن النعناِع طرابيناً

 .. دمشقيةوليلكةً

 

 .. وحديأنا

  سجائري يضجردخانُ

  مقعدي يضجرومّني

 .. عصافٌريوأحزاين

  عن بيدر-بعُد– تفّتُش

 .. نساَء أوروباعرفُت

  عواطَف اإلمسنِت واخلشِبعرفُت

 .. حضارةَ التعِبعرفُت

  اهلنَد، طفُت السنَد، طفُت العاملَ األصفروطفُت

 .. أعثرومل

 ّشطُ شعرَي األشقر امرأٍة متعلى

 .. حقيبتها يفوحتملُ

  عرائَس السكّرإيلَّ

  إذا أعرىوتكسوين

  إذا أعثَروتنُشلين

 .. أميأيا

 .. أميأيا
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  الولُد الذي أحبرأنا

  زالت خباطرِهوال

  عروسةُ السكّرتعيُش

 فكيَف يا أمي.. فكيَف

 .. أباًغدوُت

  أكرب؟ومل

 

  اخلِري من مدريَدصباُح

 ة؟ أخبارها الفلّما

 .. أوصيِك يا أّماُههبا

  الطفلةُ الطفلهتلَك

 .. كانت أحبَّ حبيبٍة أليبفقد

  كطفلتِهيدلّلها

  إىل فنجاِن قهوتِهويدعوها

 ..ويسقيها

 ..ويطعمها

 .. برمحتِهويغمرها

 

 وماَت أيب.. 

  زالت تعيُش حبلِم عودتِهوال
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  عنُه يف أرجاِء غرفتِهوتبحثُ

 .. عن عباءتِهوتسألُ

 ..جريدتِه عن وتسألُ

 -حَني يأيت الصيُف– وتسألُ

 .. فريوِز عينيهعن

 .. فوَق كفّيِهلتنثَر

 .. مَن الذهِبدنانرياً

 

 ..سالماٌت

 ..سالماٌت

  بيٍت سقانا احلبَّ والرمحةإىل

 "ساحِة النجمة"فرحِة ..  أزهارِك البيضاِءإىل

 .. حتيتإىل

 .. كتيبإىل

 .. أطفاِل حارتناإىل

 .. مألناهاوحيطاٍن

 .. من كتابتناىبفوض

  قطٍط كسوالٍتإىل

  على مشارقناتناُم

  معرشٍةوليلكٍة
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  شّباِك جارتناعلى

 يا أمي..  عاماِنمضى

  دمشَق،ووجُه

  خيربُش يف جواحنناعصفوٌر

 .. على ستائرنايعضُّ

 ..وينقرنا

 .. من أصابعنابرفٍق

 

  عاماِن يا أميمضى

  دمشَقوليلُ

  دمشَقفلُّ

  دمشَقدوُر

 رنا يف خواطتسكُن

 تضيُء على مراكبنا.. مآذهنا

 .. مآذنَ األمويِّكأنَّ

 .. ُزرعت بداخلناقد

 .. مشاتلَ التفاِحكأنَّ

  يف ضمائرناتعبُق

  الضوَء، واألحجاَركأنَّ

 .. كلّها معناجاءت
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 .. أيلولُ يا أماُهأتى

  احلزنُ حيملُ يل هداياُهوجاء

  عنَد نافذيتويترُك

  وشكواُهمدامعُه

 يَن دمشُق؟أ..  أيلولُأتى

  أيب وعيناُهأيَن

  حريُر نظرتِه؟وأيَن

  عبُري قهوتِه؟وأيَن

 .. الرمحُن مثواُهسقى

 .. رحاُب مرتلنا الكبِريوأيَن

  ُنعماه؟وأين

 .. مدارُج الشمشِريوأيَن

  يف زواياُهتضحُك

  طفوليت فيِه؟وأيَن

  ذيلَ قطّتِهأجرجُر

  من عريشتِهوآكلُ

  من بنفشاُهوأقطُف

 

 ..ُق دمشدمشُق،
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  شعراًيا

  حدقاِت أعيننا كتبناُهعلى

 .. طفالً مجيالًويا

  ضفائرنا صلبناُهمن

 .. عند ركبتِهجثونا

  يف حمّبتِهوذبنا

 ... أن يف حمبتنا قتلناُهإىل

 
 

 
امس من حزيراندعوة اصطياف للخ  

١٩٦٧في ذآرى مرور خمس سنوات على نكسة حزيران   
 

 

 تأيت إلينا.. خامسةٌ سنةٌ
  فوَق الظهِر، حايف القدمْنيكيسَك حامالً

  أحزانُ السماواِت، وأوجاُع احلسْنيوجهَك وعلى
 بباقاِت الزهوْر..  كلِّ املطاراِتعلى سنالقيَك

  أهناَر اخلموْر- تشريفَكخنَب– وسنحسو
 ..أغانينا ّنيَكسنغ

  األشعاِر ما بَني يديْكأكذَب وُنلقي
 ..مثلما اعتدنا عليْك.. علينا وستعتاُد

 
٢ 
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  لتصطاَف لديناندعوَك حنُن
  السائحْنيكلِّ مثلَ

  ملكياًجناحاً وسنعطيَك
  من مخِس سنْنيجهزناُه لَك
 وأضواء النيونْ..  بالليِلتستمتُع سوَف

 ..اجلريِك وبرقِص
 ..واجلاِز

 ..الشذوذْ الِموأف
 وال من حيزنونْ..  نعرُف احلزنَال.. فُهنا

 : يف بالدَي ما يسرُّْكتلقى سوَف
  للعاشقْنيمفروشةً شققاً
  للشاربْنيُنّضدت وكؤوساً
 .. املؤمننيألمِري وحرمياً
  مكسوُر اجلناْح؟أنَت فلماذا
  ذو الوجِه احلزيْنالزائُر أيها
  املالْحوالبيُض.. واخلضرةُ.. املاُء ولدينا
 .. تبقى عندنا مفتوحةً حىت الصباْحالليِل ونوادي

 تترّدد؟ فلماذا
 .. فلسطَنيننسيَك سوَف
  عينيَك أشجاَر الدموْعمن ونستأصلُ
 )..الفتح(و).. الرمحن (سورةَ وسُنلغي

 ..يسوْع ونغتالُ
 .. عربياًجوازاً وسُنعطيَك

 ... عباراُت الرجوْعمنُه ُشطبْت
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٣ 
 ..خامسةٌ سنةٌ

 ..سةٌساد
 ..عاشرةٌ

  السنواْت؟هتمُّ ما
 إىل شطِّ الفراْت..  املدِن الكربى من النيِلكلَّ إنَّ

 أو ذكرياْت..  ذاكرةٌهلا ما
 .. سافَر يف التيِه نسيناُهمن كلُّ

 .. ماَت ماْتقْد ومن
  السنواْت؟هتمُّ ما

  املناديلَ، وهيأنا األكاليلَ،أعددنا حنُن
  الكلماْتمجيَع وألفنا

  أسبوٍع، رخاَم الشاهداْتقبلَ ،وحنتنا
 .. الذي يأكلُ أوراَق البالغاْتالشرُق أيها

  خلَف كلِّ الالفتاْت-كخروٍف– وميشي
 .. الذي يكتُب أمساَء ضحاياْهالشرُق أيها

 .. املراياوجِه على
 ..الراقصاْت وبطوِن
  السنوات؟هتمُّ ما
  السنوات؟هتمُّ ما

 
 

 ..!!وأخواهتا.. راشيل

 
 ..قانا وجُه
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  كما وجُه يسوعشاحٌب

  يف نيسانَ،البحِر وهواُء

 ... ودموعدماٍء أمطاُر
 

  على أجساِدناقانا دخلوا

 ْ النازيَّ يف أرِض اجلنوب العلَم يرفعونَ
 .. احملرقةفصولَ ويعيدونَ

 ِ يف غرِف الغاز أحرقهم هتلٌر
  كي حيرقونابعدُه وجاؤوا

  من شرِق أوروباهّجرهم هتلٌر

  أرِضنا هّجرونامن وهم

  جيِد الوقَت لكي ميحقَهْممل هتلٌر

 .. منهماألرَض ويريَح

 !! بعدِه كي ميحقونامن فأتوا
 

 .. كأفواِج ذئاٍب جائعةقانا دخلوا

  يف بيِت املسيحالّنار يشعلونَ

  ثوِب احلسنيعلى نَويدوسو

 .. اجلنوب الغاليةأرِض وعلى
 

  والزيتونَ والتبغَ،احلنطةَ قصفوا

 ...البالبل وأصواَت

 .. يف مركبِهقدموَس قصفوا

 .. وأسراَب النوارسالبحَر قصفوا
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  املشايف والنساَء املرضعاتحىت قصفوا

 .املدارس وتالميذَ
  اجلنوبّياتسحَر قصفوا

 !العسلية العيوِن بساتَني واغتالوا
 

  الدمَع يف جفِن عليٍّورأينا... 

  وهَو يصلّيصوتُه ومسعنا

 .. مساٍء داميةأمطاِر حتت
 

 ... الستائرقانا كشفت

  ترتدي معطَف حاخاٍم يهوديٍّ عتيقأمريكا ورأينا

 ..اجملزرة وتقوُد

 .. على أطفالنا دونَ سببالناَر تطلُق

  دونَ سببزوجاتنا وعلى

  دونَ سببأشجارنا وعلى

  دونَ سببأفكارنا وعلى

 .. يف سّيدة العاملالدستوُر فهل

  إلذالِل العرب؟؟مكتوٌب بالعربيِّ

 .. كلِّ رئيٍس حاكٍم يف أمريكاعلى هل

  الفوَز يف حلِم الرئاسِةأراَد إذا

  العرب؟؟حنُن قتلَنا،
 

  واحداًعربياً انتظرنا

 .. من رقبتنااخلنجَر يسحُب
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 .. واحداًهامشياً انتظرنا

 .. واحداًقُرشياًَ ناانتظر

 ..واحداً دونكشوتاًَ

 .. مل يقطعوا شاربُهواحداً قبضاياً

 .. أو طارقاً أو عنترهخالداً انتظرنا

 ..وشربنا ثرثره... ثرثره فأكلنا

 استلمنا نصَُّه..  إلينافاكساً أرسلوا

 !وانتهاِء اجملزرة..  التعازيتقدِمي بعَد
 

  ختشاُه إسرائيلُ من صرخاتنا؟الذي ما

 ؟"فاكساتنا" ختشاُه من الذي ما
 ..من أبسِط أنواِع اجلهاد" الفاكِس "فجهاُد

  واحٌد نكتبُهنصٌّ هَو

  الراحلنيالشهداِء جلميِع

 ..! القادمنيالشهداِء ومجيع
 

  ختشاُه إسرائيلُ من ابن املقفّع؟الذي ما

 ؟..والفرزدق.. وجريٍر
 .. تلقي شعرها عند باِب املقربهاخلنساِء ومن

 ؟.. ختشاُه من حرِق اإلطاراتذيال ما
  وحتطيِم املتاجر؟البيانات؟ وتوقيِع

 .. أننا مل نكُن يوماً ملوَك احلرِبتدري وهي

 .. ملوَك الثرثرةكّنا بل
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 .. ختشاُه من قرقعِة الطبِلالذي ما

 ومن لطِم اخلدود؟..  املالءاتشقِّ ومن

  ختشاُه من أخباِر عاٍد ومثود؟؟الذي ما
 

 ٍة قوميٍة غيبوبيف حنُن

 .. منذُ أياِم الفتوحاِت بريداًاستلمنا ما
 

  من عجنيشعٌب حنُن

  إسرائيلُ إرهاباً وقتالًتزداُد كلّما

 ..وبرودا..  ارختاًءنزداُد حنُن
 

  ضيقاًيزداُد وطٌن

  تزداُد قبحاًقطريةٌ لغةٌ

  تزداد انفصاالًخضراُء وحدةٌ

 .. يف الّصيف قعوداًيزداُد شجٌر

 ..!َء اهلوى متحو حدودا شاكلّما وحدوٌد
 

  ال تذحبنا؟إسرائيلُ كيَف

  تلغي هشاماً، وزياداً، والرشيدا؟ال كيَف

 ... مشغولون يف نسواهنمتغلَب وبنو

 .. مشغولونَ يف غلماهنممازنَ وبنو

 .. يرمونَ الّسراويلَ على أقدامهاهاشَم وبنو

 ! وهنودا؟؟ِشفاهاً ويبيحونَ
 

 ... العرْب ختشاُه إسرائيلُ من بعِضالذي ما

  يهودا؟صاروا بعدما
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  يف أعقاب العدوان اإلسرائيلي على لبنان١٩٩٦) مايو( أيار يف لندن

 
 

 

  الناصرعبد إىل مجال رسالة

 
 : عبَد الناصْرمجالَ والُدنا
 .. عاجلٌ إليْكاٌبخط عندي
  مصَر الطيبْهأرِض من

  املشغوِل بالفريوِز واجلواهِرليلها من
  سّيدي احلسني، من حدائِق القناطِرمقاهي ومن

 .. النيِل اليت تركَتهاُترِع ومن
 ..الضفائِر حزينةَ

  عاجلٌ إليْكخطاٌب عندي
  اليت قد أدمنْت هواْكاملاليِني من
 ْك اليت تريُد أن ترااملاليني من

  كلُّه أشجانْخطاٌب عندي
 ..لكّنين
  سّيدييا لكّنين

 … العنوانْأعرُف ال
 
٢ 

  عبَد الناصْرمجالَ والُدنا
  الغيطان، واألوالُد يف البلْديف الزرُع

 .. واملآذنُ الزرقاُءالنيبِّ، ومولُد
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 .. يوِم األحْديف واألجراُس
 .. اليت غفَْتالقاهرةُ وهذِه
 ..ألَبْديف شعِر ا.. بيضاَء كزهرٍة

  عليْككلّهم يسلّمونَ
 .. يديْككلّهم يقّبلونَ
  كلَّ قادٍم إىل البلْدعنَك ويسألونَ
 … للبلْد؟تعوُد مىت

 
٣ 

 ُتهدي لَك السالْم..  يا حبيَبنااألزهِر محائُم
 ..ّتهدي لَك السالْم..  يا حبيَبناالنيِل ُمعّدياُت

 .. احلقوِل، والنخيلُ، والغماُميف والقطُن
 ..ُتهدي لَك السالْم.. مجيُعها. .مجيُعها

 .. يف منشّيِة البكريِّاملهجوُر كرسيَُّك
 .. األحالْمفارَس يبكي
 والنوُم ال يناْم..  صَرب لُهال والصُرب
 ..من ذهوِلها.. اجلداِر وساعةُ

 ..األّياْم ضّيعِت
  سكنَت الوقَت واألياْمَمن يا

 .. عاجلٌ إليَكخطاٌب عندي
 …لكّنين

 ال أجُد الكالْم.. دي سّييا لكّنين
 .. الكالْمأجُد ال

 
٤ 

 : عبَد الناصْرمجالَ والُدنا
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  على الغيوِم، واألشجاِر، والستائِرمرسوٌم احلزنُ
 .. ومل تسافِرسافرَت وأنَت

 .. رائحِة األرِض، ويف تفتُِّح األزاهِريف فأنَت
  كلِّ موجٍة، وصوِت كلِّ طائِرصوِت يف
 ، والدفاتِر األطفاِل، يف احلروِفكتِب يف
 .. العيوِن، وارتعاشِة األساوِرخضرِة يف
 .. كلِّ مؤمٍن، وسيِف كلِّ ثائِرصدِر يف

 .. عاجلٌ إليْكخطاٌب عندي
 ..لكّنين

 .. سّيدييا لكّنين
 ..مشاعري تسحقُين

 
٥ 

  املعلُّم الكبْريأُيها يا
 .. كبْريحزُننا كم
 .. كبْريجرُحنا كم

 لكّننا
 يْر العليِّ القدباِهللا نقسُم

 .. الدموَع يف األحداْقحنبَس أن
 ..العربْه وخننَق

 .. العليِّ القديْرباِهللا نقسُم
 .. امليثاْقحنفظَ أن

 ..الثورْه وحنفظَ
  أوالُدنايسألُنا وعندما
 أنتُم؟ من
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 ؟.. عصٍر عشتُمأيِّ يف
  أيِّ ُملهِم؟عصِر يف
  أيِّ ساحِر؟عصِر يف
 .. عصِر عبِد الناصِريف: جنيُبهم
  أروعها شهادةًما.. اهللا

 .. عبِد الناصِرعصِر اإلنسانُ يف يوجَد أن
 

 

 السويسجندي يف جبهة  رسالة

 

 ٢٩/١٠/١٩٥٦ األوىل الرسالة

 !والدي يا
  الثائرْهاحلروُف هذي

 سويْس من الإليَك تأيت

  من السويِس الصابرْهإليَك تأيت

  يا أيب، من خندقي، سفُن اللصوْصأراها إين

  املضيْقعنَد حمشودةٌ

  قطّاُع الطريْق؟عاَد هل

 ..جدارنا يتسلّقونَ

 ..بقاءنا ويهّددون

  حريْقآبائي فبالُد

  يا أيب، زرَق العيونْأراهم، إين

  يا أيب، ُزرَق العيونْالضمائِر، سوَد
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  من البللوِر، جامدةُ اجلفونْعٌني قرصاهنم،

 ويسكرونْ.. يشتمونَ..  سطِح السفينِةيف واجلنُد

 ..وال يزالُ الساقطونْ..  النبيِذبراميلُ فرغْت

 يتوّعدونْ
 

 ٣٠/١٠/١٩٥٦ الثانية الرسالة

  يا أيب، من بورسعيْدالرسالةُ، هذي

 ..جديْد أمٌر

  ببدِء املعركْهاألوىل لكتيبيت

 .. خلَف خطوطنااملظلّيونَ هبطَ

 ..جديْد أمٌر

 كسرِب غرباٍن ُمبيْد..  اجلراِدكأرتاِل هبطوا

 .. الواحدْهبعَد النصُف

  أُهني الرسالْهأن وعليَّ

  ملهّميتذاهٌب أنا

 وسارقي حّرييت..  الطريِققطّاَع ألُردَّ

 . حتّييتللجميِع.. لَك
 

 ٣١/١٠/١٩٥٦ الثالثة الرسالة

  فلولَ اهلابطْنيأفَنينا اآلنَ

  شاهدَتهم يتساقطونْلو أبتاُه،

  عجوْزمشمشٍة كثماِر

 ..يتساقطونْ

 يتأرجحونْ
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  الطعينِةاملظالِت حتَت

  تدلّى يف سكونْمشنوٍق مثلَ

 تصيُدهم..  العظيِمالشعِب وبنادُق

 العيونْ ُزرَق

 إال وجاْء..  فالٌح على حمراثِهيبَق مل

  طفلٌ، يا أيب، إال وجاْءيبَق مل

 .. وال فأٌس.. سكٌّنيتبَق مل

 .. على كتِف الطريْقحجٌر وال

 وجاْء إال

  الطريْققطّاَع لُريدَّ

 .. واحداًحرفاً ليُخطَّ

  البقاْءمبعركِة حرفاً
 

 ١/١١/١٩٥٦ الرابعة الرسالة

 اجلراْد ماَت

  كلُّ أسراِب اجلراْدماتْت أبتاُه،

  سّيدةٌ، وال طفلٌ، وال شيٌخ قعيْدتبَق مل

 كبريِة، يف الصعيْد يف املدِن الالريِف، يف

  يا أيبوشارَك، إال

  أسراِب اجلراْدحرِق يف

 يف ذحبِه حّتى الوريْد.. سحقِه يف

  يا أيب، من بورسعيْدالرسالةُ، هذي

  متتزُج البطولةُ باجلراِح وباحلديْدحيثُ من
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  األبطاِل، أكتُب يا أيبمصنِع من

 ..بورسعيْد من
 

 

 من حتت املاء رسالة

 

 ساِعدين..  صديقيكنَت إن

 .. َعنكأرَحلَ كَي

 ساِعدين..  حبييبكُنَت أو

  منكأُشفى كَي

  أعِرُف أنَّ احلُبَّ خطٌري ِجدَّاًأنِّي لو

 أحببت ما

  أعرُف أنَّ الَبحَر عميٌق ِجداًأنِّي لو

 ..حبرتأ ما

  أعرُف خامتيتأنِّي لو

 ... َبدأتكنُت ما
 

 فعلِّمين.. إليَك إشتقُت

  أشتاقال أن

  أقُصُّ جذوَر هواَك من األعماقكيَف علِّمين

  متوُت الدمعةُ يف األحداقكيف علِّمين

  ميوُت القلُب وتنتحُر األشواقكيَف علِّمين
 

 أخرجين..  قويَّاًكنَت إن
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 .. الَيّمهذا من

 عرُف فنَّ العوم أال فأنا

 ُيجرِجُرين حنَو األعمق..  يف عينيكاألزرُق املوُج

  عندي جتربةٌما وأنا

 وال عندي َزوَرق .. احلُبِّ يف

  أعزُّ عليَك فَُخذ بيدّيكُنُت إن

  من رأسي حتَّى قََدَمّيعاِشقَةٌ فأنا

 .. حتَت املاءأتنفَُّس إين

 ..أغرق إّني

 ..أغرق

 ..أغرق
 

 

 زيديني عشقًا
 
 

 زيديين.. ِعشقاً زيديين

  نوباِت ُجنوينأحلى يا

  اخلَنَجِر يف أنسجيتِسفَر يا

 .. السِّكِِّنيغَلَغلةَ يا

  يا سيِّديتغرقاً زيديين

  يناديينالبحَر إن

 ..موتاً زيديين

 .. إذا يقتلين، حييييناملوت، علَّ
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 ما عادت.. خارطيت ُحبُِّك

 .. تعنيينالعاِمل خارطةُ

  عاصمٍة للحّبأقدُم أنا

  فرعويننقٌش وُجرحي

  كبقعِة زيٍتميتدُّ.. وجعي

 إىل الصِِّني.. بريوَت من

 أرسلها.. قافلةٌ وجعي

 إىل الصِني.. الشاِم خلفاُء

  السَّابِع للميالدالقرِن يف

 فم َتّنني يف وضاعت
 
  نيساينقليب، عصفورةَ

  البحِر، ويا غاباِت الزيتوِنَرمل يا

 .. الثلج، وطعَم النارطعَم يا

  ويقيينشكي، ونكهةَ

 فآويين..  من اجملهوِلباخلوف أشُعُر

 فُضميين..  من الظلماءباخلوِف أشعُر

 فغطيين.. بالربِد أشعُر

  قصصاً لألطفاليل إحكي

 ..قريب وظلّي

 ..غنِّيين

  بدِء التكويِنمن نافأ

 .. وطٍن جلبيينعن أحبثُ
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 .. امرأةُحبِّ عن

 وميحوين..  اجلدراِنفوَق يكُتبين

 يأخذين..  امرأٍةحبِّ عن

 ..الشمِس حلدوِد
 

  َمروحيتُعمري، نوَّارةَ

  بساتيينبوَح قنديلي،

 .. جسراً من رائحِة الليموِنيل ُمّدي

  عاجياًمشطاً وضعيين

 يينوانس..  شعرِكُعتمِة يف

  ماٍء حائرةٌُنقطةُ أنا

  دفتِر تشريِنيف بقيت
 

  زيديينعشقاً زيديين

  نوباِت جنوينأحلى يا

  أعتقُت نسائيأجلِك من

  ورائيالتاريَخ وتركُت

  ميالديشهادةَ وشطبُت

 ... شراييينمجيَع وقطعُت
 

 
 

 السيمفونية اجلنوبية اخلامسة
 
 
 اجلنوب مسيتَك
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  عباءةَ احلسنيالبساً يا
 كربالء ومشَس

  الورِد الذي حيترُف الفداءشجَر يا
  األرِض التقت بثورِة السماءثورةَ يا

  يطلُع من ترابِهجسداً يا
 وأنبياء قمٌح

 
 اجلنوب مسّيُتك

  من عيوِن فاطمة احلُزن الذي يطلُع ليالًقمر يا
 .. الصيِد اليت حتترُف املقاومةسفَن يا
 .. الشعر اليت حتترف املقاومةكتب يا

  النهر الذيضفدع يا
  الليِل سورةَ املقاومةطولَ يقرأ

 
 ..اجلنوب مسيتك

  الذي يضاُء يف الكنائسالشمَع مسيتك
  يف أصابع العرائساحلناء مسيتك
  البطويلَ الذيالشعَر مسيتك
  يف املدارسألطفالُا حيفظه
  والدفاتَر الورديةاألقالَم مسيتك
 "النبطية" يف أزقِة الرصاَص مسيتك

  والقيامةالنشور مسيتك
  الذي حتملُهالصيَف مسيتك
  احلمامةريشها يف

 
 اجلنوب مسيتك
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  البيضاء، والزوارقالنوارس مسيتك
  يلعبونَ بالزنابقاألطفالَ مسيتك

 ناِر والبنادق يسهرونَ حولَ الالرجالَ مسيتك
  الزرقاءالقصيدةَ مسيتك

  الذي بنارِه تشتعلُ األشياءالربَق مسيتك
  املخبوَء يف ضفائِر النساءاملسدَس مسيتك
 .. الذيَن بعد أن يشيَّعوااملوتى مسيتك

 للعشاء يأتون
  فراشهمإىل ويسترحيون
  أطفاهلمعلى ويطمئنون

  الفجُر، يرجعون للسماءيأيت وحني
 

  يوماً قريةً صغريةًُخالتاري سيذكُر
  اجلنوب،قرى بني

 "معركة "تدعى
  بصدرهادافعت قد

  األرض، وعن كرامة العروبةشرِف عن
  جبانةٌقبائلٌ وحوهلا
 مفككه وأمةٌ

 
 ..اجلنوب مسيتك
  واألعياداألجراَس مسيتَك
  على مرايِل األوالدالشمس وضحكةَ

  القديُس، والشاعُر والشهيدأيها يا
  باجلديد املسكونُايها يا

  الرصاص يف جبِني أهِل الكهفطلقةَ يا
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  العنفنيبَّ ويا
  أطلقنا من أسرناالذي ويا
  حررنا من خوفالذي ويا

 
  إال أنتيبَق مل
  الشوِك والزجاجفوق تسُري

 الكرام واإلخوة
  البيِض كالدجاجفوَق نائمون

  احلرِب، يهربون كالدجاجزماِن ويف
 : اجلنوبسيدي يا

 اليت يسكنها الطاعونُ والغبار امللِح مدِن يف
  املوِت اليت ختاُف أن تزورها األمطارمدِن يف

 .. إال أنتيبق مل
  حياتنا النخيلَ، واألعناَب واألقماريف تزرع
 إال أنت.. إال أنت..  إال أنتيبَق مل

  بوابةَ النهارلنا فافتح
 

 
 

 واحـد طـريـق

 
 ..بندقّيه أريُد

  بعتُهأّمي خامتُ

  بندقيهأجِل من

 رهنُتها حمفظيت

 .. بندقيهأجِل من
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  هبا درسنااليت اللغةُ

 .. هبا قرأنااليت الكتُب

  اليت حفظناالشعِر قصائُد

 .. درمهاًتساوي ليست

 ..بندقيه أماَم
 

 ..دقيه اآلنَ بنعندي أصبَح

  خذوين معكمفلسطَني إىل

  حزينٍة كوجِه جمدلّيهرًىب إىل

 واحلجارِة النبّيه..  اخلضِرالقباِب إىل

 وأنا.. عاماً عشرونَ

  أرٍض وعن هوّيهعن أحبثُ

  بييت الذي هناكعن أحبثُ

  احملاِط باألسالكوطين عن

 .. طفوليتعن أحبثُ

 .. حاريترفاِق وعن

 ..عن صوري.. كتيب عن

 ..وكلِّ مزهرّيه.. ركٍن دافٍئ كلِّ عن
 

  اآلنَ بندقّيهعندي أصبَح

  خذوين معكمفلسطَني إىل

 .. الرجالأّيها يا

  أعيَش أو أموَت كالرجالأن أريُد

  أنبَت يف تراهباأن.. أريُد



٢قباني نزار روائع          الصفحة  70  موقع اوراق ادبية   

 .. حقلَ برتقالأو زيتونةً،

  شذّيهزهرةً أو

  يسألُ عن قضّييتملن.. قولوا

 .. هي القضّيهصارت.. باروديت
 

 .. اآلنَ بندقّيهعندي َحأصب

  قائمِة الثّواريف أصبحُت

  والغباراألشواَك أفترُش

 ..املنّيه وألبُس

  ال تردُّيناألقداِر مشيئةُ

  أغّيُر األقدارالذي أنا
 

 .. الثوارأّيها يا

  يف اخلليِل،القدِس، يف

 .. يف األغواربيسانَ، يف

  حلٍم، حيثُ كنتم أّيها األحراربيِت يف

 ..تقدموا

 ..دمواتق

 .. مسرحّيهالسالم فقصةُ

 ..مسرحّيه والعدلُ

  طريٌق واحٌدفلسطَني إىل

 .. فوهِة بندقّيهمن ميرُّ
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 رياض املنعم عبد

  جبهة القتال يف السويس الذي استشهد علىاملصري، األركان رئيس ذكرى يف
 
 

 .. مثلما قُتلْتُيقَتلونَ لو
 مثلما فعلْت..  أن ميوتوايعرفونَ لو

  الكالِم يف بالدنامدمنو لو
  نصَف الذي بذلْتبذلوا قد
  من خلِف طاوالهتْمأهنم لو
 ..كما خرجَت أنْت.. خرجوا قد

  هلِب اجملِد، كما احترقْتيف واحترقوا
 على تراِب الناصرْه املسيُح مذبوحاً يسقِط مل

  تغلٌباسُتبيحْت وال
 …املناذرْه وانكسَر

  ما كتبْت– يا سّيدي القائَد – قرأوا لو
 .. عرفتهْممن لكنَّ

 .. احلاِل الذي عرفْتعلى ظلّوا
  يقتلونَ الوقْتيسكرونَ، يدّخنون،

  أوراَق البالغاِت كما عِلمْتالشعَب ويطعمونَ
 .. يف وحولِهيغوُص.. وبعضهْم

 ..ْموبعضه
 .. بترولِهيف يغصُّ

 ..وبعضهْم
 .. الباَب على حرميِهأغلَق قد

 ..نضالِه ومنتهى
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 .. التخْتيف جاريةٌ
 

  القتلى، على أجفاننا أزهرْتأشرَف يا
 .. إىل حتريرنااألوىل اخلطوةُ

 .. بدأْتهبا أنَت
  الغارُق يف دمائِهأّيها يا
 وأنَت قد صدقْت..  كذبواقد مجيعهم

 ..ا ُهزموقد مجيعهم
 انتصرْت ووحدَك
 

 

 غـرنـاطـة

 

  مدخل احلمراء كان لقاؤنايف

  أطـيب اللقـيا بال ميعادما

  سوداوان يف جحريهماعينان

  األبعاد مـن أبعـادتتوالـد

 تها أنت إسبانـية؟ ساءلـهل

 ويف غـرناطة ميالدي: قالت

  وصحت قرون سبعةغرناطة؟
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 بعد رقاد..  تينـك العيننييف

 مرفوعـة   راياتـهاوأمـية

  موصـولة جبيـادوجيـادها

  أغرب التاريخ كيف أعادينما

  سـمراء من أحفاديحلفيـدة

  دمشـقي رأيت خـاللهوجه

  بلقيس وجيـد سعـادأجفان

  منـزلنا القدمي وحجرةورأيت

  هبا أمي متد وسـاديانـتك

  رصعـت بنجومهاواليـامسينة

  الذهبيـة اإلنشـادوالربكـة

 

  أين تكون؟ قلت ترينهاودمشق،

 هنر سواد.. شعـرك املنساب يف

  وجهك العريب، يف الثغر الذييف

  زال خمتـزناً مشـوس بالديما

 ومائها" جنات العريف" طيب يف
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  الفل، يف الرحيـان، يف الكباديف

 

 والشعر يلهث خلفها..  معيتسار

  تركـت بغيـر حصادكسنابـل

  القـرط الطـويل جبيدهايتألـق

 .. الشموع بليلـة امليـالدمثـل

  مثل الطفل خلف دليليتومـشيت

  التاريـخ كـوم رمـادوورائي

 أكاد أمسع نبـضها.. الزخـرفات

  على السقوف تناديوالزركشات

 زهو جدودنا" احلمراء"هنا : قالت

  على جـدراهنا أجمـاديرأفاقـ

  ومسحت جرحاً نـازفاًأجمادها؟

  جرحاً ثانيـاً بفـؤاديومسحت

  ليت وارثيت اجلمـيلة أدركـتيا

  الـذين عـنتـهم أجـداديأن
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  فيهـا عنـدما ودعتهاعانـقت

 "طـارق بن زياد" يسمـى رجالً
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 قارئة الفنجان
 
 

  بعينيهاواخلوُف َجلََست

  املقلوبفنجاين تتأمَّلُ

 :قالت
 ال َتحَزن.. ولدي يا

  هَو املكتوبَعليَك فاحلُبُّ

 ولدي، يا

  شهيداًماَت قد

  على ديِن احملبوبماَت من

  مرعبةٌدنيا فنجانك

 .. وحروبأسفاٌر وحياُتَك

 .. يا ولديكثرياً سُتِحبُّ

  يا ولديكثرياً ومتوُت

 .. نساِء األرضكُلَّ وستعشُق

  املغلوبكامللِك وَترِجُع
 

  ولدي امرأةٌيا حبياتك

  املعبودسبحانَ عيناها،

  كالعنقودمرسوٌم فُمها

  و ورودموسيقى ضحكُتها

 .. ممطرةٌمساءَك لكنَّ
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 مسدود.. مسدوٌد وطريقَك

 يا ولدي.. قلبَك فحبيبةُ

  قصٍر مرصوديف ةٌنائم

  يا ولديكبٌري والقصُر

 وجنود.. حترُسُه وكالٌب

 .. نائمةٌقلبَك وأمريةُ

 .. ُحجرهتا مفقوديدُخلُ من

 .. َيَدهايطلُب من

 مفقود..  من سوِر حديقتهاَيدنو من

 .. فكَّ ضفائرهاحاولَ من

 ..ولدي يا

 مفقود.. مفقوٌد
 

  كثرياًوجنَّمت.. بصَّرُت

 اً أقرأ أبدمل.. لكّني
  فنجانكيشبُه فنجاناً

 .. أبداً يا ولديأعرف مل

  أحزانكتشبُه أحزاناً

  متشي أبداًأن.. مقُدوُرَك

 على حدِّ اخلنجر .. احلُبِّ يف

  كاألصدافوحيداً وَتظلَّ

  كالصفصافحزيناً وتظلَّ

 .. متضي أبداًأن مقدورَك
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  احلُبِّ بغِري قُلوعحبِر يف

 ... املَرَّاِتماليَني وُتحبُّ

 .. املخلوعكامللِك رجُعوت

 

 
 

 
 

 الـقـدس
 

 
  انتهت الدموعحىت.. بكيت
  ذابت الشموعحىت.. صليت
  ملّين الركوعحىت.. ركعت
 يسوع حممد، فيِك وعن عن سألت
 ح أنبياء يا مدينة تفوقُدُس، يا
  الدروِب بني األرِض والسماءأقصر يا

 
  يا منارةَ الشرائعقدُس، يا
  مجيلةً حمروقةَ األصابعطفلةً يا

  يا مدينةَ البتولعيناِك، حزينةٌ
  ظليلةً مرَّ هبا الرسولواحةً يا

  الشوارعحجارةُ حزينةٌ
  اجلوامعمآذنُ حزينةٌ

  يا مجيلةً تلتفُّ بالسوادقُدس، يا
 جراَس يف كنيسِة القيامة؟ األيقرُع من

 ..اآلحاد صبيحةَ
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  األلعاَب لألوالد؟حيملُ من
 .. امليالدليلِة يف

 
  يا مدينةَ األحزانقدُس، يا
  كبريةً جتولُ يف األجفاندمعةً يا

  العدوان؟يوقُف من
  لؤلؤةَ األديانيا عليِك،

  الدماَء عن حجارِة اجلدران؟يغسل من
  اإلجنيل؟ينقذُ من
 قرآن؟ الينقذُ من

  املسيَح ممن قتلوا املسيح؟ينقذُ من
  اإلنسان؟ينقذُ من

 
 يا مدينيت.. قدُس يا
 يا حبيبيت.. قدُس يا
 سيزهر الليمون.. غداً.. غداً
  اخلضراُء والزيتونالسنابلُ وتفرُح

 ..العيون وتضحُك
 .. املهاجرةاحلمائُم وترجُع
  الطاهرهالسقوِف إىل

  يلعبوناألطفالُ ويرجُع
  والبنونآلباُءا ويلتقي
 .. الزاهرةرباك على

 ..بلدي يا
  السالم والزيتونبلد يا
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  األسربينقُرص

 
 

  هذا وطين الكبريليَس

 ..ال

 .. هذا الوطُن املرّبُع اخلاناِت كالشطرنِجليَس

 .. مثلَ منلٍة يف أسفِل اخلريطةلقابُعوا

  الذي قالّ لنا مدّرُس التاريِخ يف شبابناهَو

 . موطننا الكبريبأنُه
 
 ..ال

 .. هذا الوطُن املصنوُع من عشريَن كانتوناًليَس

 .. عشريَن دكاناًومن

 .. عشريَن صّرافاًومن

 ..وحالقاً

 ..وشرطياً

 ..وراقصةً.. وطّباالً

 .. وطين الكبرييسّمى
 
 ..ال

 والفاشيُّ..  هذا الوطُن الّساديُّليَس

 والنفطيُّ.. والشّحاذُ

 واألميُّ.. والفّنانُ

 والرجعيُّ.. والثوريُّ

 واجلنسيُّ.. والّصويفُّ
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 والنيبُّ.. والشيطانُ

  واحلكيُم، واإلماموالفقيُه،

  الذي كانَ لنا يف سالِف األّيامهَو

 .. األحالمحديقةَ
 
 ...ال

 املصلوُب هذا اجلسُد ليَس

  حائِط األحزاِن كاملسيحفوَق

 ...ال

  هذا الوطُن املمسوُخ كالصرصار،ليَس

 .. كالضريحوالضّيُق

 ..ال

  هذا وطين الكبريليَس
 
 ...ال

 واملرقُّع الثياِب،..  هذا األبلُه املعاُقليَس

 .. واملغلوُبواجملذوُب،

 .. يف النحِو ويف الصرِفواملشغولُ

 ..بصِري قراءِة الفنجاِن والتويف

 ...ال

  هذا وطين الكبريليَس
 
 ...ال

 .. هذا الوطُن املنكَُّس األعالِمليَس

  يف مستنقِع الكالِم،والغارُق

  على سطٍح من الكربيِت والقصديرواحلايف
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 ...ال

  هذا الرجلُ املنقولُ يف سّيارِة اإلسعاِف،ليَس

  يف ثلّاجِة األمواِت،واحملفوظُ

  اإلحساِس والضمريواملعطّلُ

 ...ال

  هذا وطين الكبريليَس
 
 ..ال

 .. هذا الرجلُ املقهوُرليَس

 ..واملكسوُر

 .. كالفأرِةواملذعوُر

  يف زجاجِة الكحوِل عن مصريوالباحثُ

 ...ال

 .. هذا وطين الكبريليَس
 
 : وطينيا

  أّيها الضائُع يف الزماِن واملكاِن،يا

 .. يف منازِل الُعربانوالباحثُ

  سقٍف، وعن سريرعن

 واكتشفنا لعبةَ التزوير..  كربنالقد

  املن أجلِه ماَت صالُح الدينفالوطُن

  اجلائُع يف سهولةيأكلُه

 .. السردينكعلبِة

  املن أجلِه قد غّنت اخليولُ يف حطّنيوالوطُن

 .. اإلنسانُ يف سهولٍةيبلعُه

 !!.. أسربينكقُرص
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 ٨/١/١٩٨٥ يف بريوت

 
 

 
 
 

 قصيدة احلزن
 

  أن أحزنُحبُِّك علََّمين

  منذُ عصورُمحَتاٌج وأنا

  أحزنَتجَعلَين المرأٍة

  بَني ذراعيهاأبكي المرأٍة

 ..الُعصفُور مثلَ

  أجزائيَتجمُع المرأٍة

  املكسورالبللوِر كشظايا
 

 ديتسيِّ.. ُحّبِك علَّمين

 عادات أسوأَ

  فنجاينأفتُح علّمين

  آالَف املّراتالليلِة يف

 .. العطّاريَنطبَّ وأجّرُب

  العّرافاتباَب وأطرُق

  من بييتأخرُج.. علّمين

  الطُرقاتأرصفةَ ألمشِّط

 ..وجهِك وأطارَد
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  ويف أضواِء السّياراتاألمطاِر، يف

 ..طيفِك وأطارَد

 ..حّتى.. حّتى

 ت اإلعالناأوراِق يف
 
 ُحّبِك علّمين

  على َوجهي ساعاتأهيُم كيَف

  ِشعٍر غََجريٍّعن َبحثاً

  الَغجرّياتكُلُّ حتُسُدُه

 ..عن صوٍت..  وجٍهعن حبثاً

 واألصوات األوجِه كُلُّ هَو
 

  سيِّديتحبُِّك أدخلين

 األحزان ُمُدنَ

  قبلِك مل أدخلمن وأنا

 ..األحزان ُمُدنَ

 نسان أبداً أن الدمَع هو اإلأعِرف مل

 .. بال حزٍناإلنسانَ أن

 إنسان ذكرى
 
 ..حبِك علّمين

  كالّصبيانأتصرََّف أن

 .. وجهكأرسَم أن

  احليطانعلى بالطبشوِر
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  الصَّيادينأشرعِة وعلى

 ..األجراِس على

 الصُّلبان على

 ..حبِك علّمين

  يغّيُر خارطةَ األزماناحلبُّ كيف

  حَني أُِحبُّأنِّي.. علّمين

 ..ن الدوران عاألرُض تكُفُّ
 

  أشياًءُحبك علّمين

  أبداً يف احلُسبانكانت ما

 .. األطفاِلأقاصيَص فقرأُت

  ملوِك اجلانقصوَر دخلُت

  تتزوجينبأن وحلمُت

 السلطان بنُت

 أصفى من ماء اخلُلجان.. العيناها تلَك

 أشهى من زهِر الرُّمان.. الشفتاها تلك

  أخِطفُهابأين وحلمُت

 ..الفُرسان  مثلَ

  يا سيِّديت، ما اهلذيانُحبُِّك، مينعلَّ

  ميرُّ الُعمركيَف.. علّمين

 .. بنُت السلطانتأيت وال
 

  أن أحزنُحبُِّك علّمين

  منذُ عصورُمحَتاٌج وأنا
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  أحزنَتجَعلَين المرأٍة

  بَني ذراعيهاأبكي المرأٍة

 ..الُعصفُور مثلَ

  أجزائيَتجمُع المرأٍة

  املكسورالبللوِر كشظايا
 

 
 

 الدمشقية القصيدة
 وهذي الكأُس والّراُح..  دمشُقهذي

 وبعـُض احلـبِّ ذّباُح...  أحبُّإّني
 

 لو شرحتُم جسدي..  الدمشقيُّأنا
ـّاُح..  عناقيـٌدمنُه  لسـالَ  وتف

 
 راييين مبديتكـم فتحـُتم شلو و

  يف دمي أصواَت من راحوامسعتُم
 

 تشفي بعَض من عشقوا..  القلِبزراعةُ
  جـّراُح-إذا أحببـُت– لقلـيب وما

 
  الّشـاِم تبكـي إذ تعانقـينمآذنُ
 أرواُح.. كاألشجاِر.. للمـآذِن و

 
 .. حقـوٌق يف منازلنـالليامسـِني
  البيِت تغفو حيثُ ترتـاُحوقطّةُ
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 لنبِّ جزٌء من طفولتنـا اطاحونةُ
  أنسى؟ وعطُر اهليِل فّواُحفكيَف

 
 منتظٌر".. أيب املعتزِّ" مكانُ هذا

 حلٌو و ملـاُح" فائزٍة "ووجُه
 

 هنا لغـيت... هنا قليب..  جذوريهنا
  أوضُح؟ هل يف العشِق إيضاُح؟فكيَف

 
  من دمشقيٍة باعـت أسـاوَرهاكم
 والشعـُر مفتـاُح...  أغازهلاحّتى

 
  يا شجَر الصفصاِف معتذراًُتأتي
 ووّضـاُح؟.. تسامُح هيفاٌء فهل

 
 ..وأجزائي مبعثرةٌ..  عاماًمخسونَ
 وما يف األفِق مصباُح..  احمليِطفوَق

 
 .. حبـاٌر ال ضفـاَف هلاتقاذفتين

  شيـاطٌني وأشبـاُحوطاردتين
 

  القبَح يف شعري ويف أديبأقاتلُ
 وقـّداُح...  يفّتـَح نّواٌرحىت

 
 لعروبـِة تبدو مثلَ أرملٍة؟ لما

  يف كتِب التاريِخ أفراُح؟أليَس
 

 ماذا سيبقى من أصالتِه؟.. والشعُر
 ومـّداُح؟...  توالُه نصَّـاٌب إذا
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  نكتُب واألقفالُ يف فمنا؟وكيَف
  ثانيـٍة يأتيـك سـفّاُح؟وكلُّ

 
  شعري على ظهري فأتِبعينمحلت
  من الشعِر يبقى حَني يرتاُح؟ماذا

 
 
 

 أحـبـك قـولـي

 
 

  تزيَد وساميتكي" أُحبَك "قويل

  أكـونُ مجيـالال حّبِك فبغِري
 

  تصَري أصابعيكي" أحبَك "قويل

  جبهيت قنـديالوتصبَح... ذهباً
 

 ويل يتمَّ حتـكي" أحبَك "قـويل

 أو أصُري خنيـال... قمحاً فأصُري
 

 وال تتـرّددي... قوليهـا اآلنَ

  ال يقبلُ التأجيـالاهلوى  بعُض
 

  تزيَد قداسيتكي" أحبَك "قويل

  اهلوى إجنياليف شعري ويصيـَر
 

  لـو أحببتـينالتقوَمي  سأغّيُر

  فصوالأضيُف فصوالً أو أحمو
 

  على يديالقدُمي العصُر وسينتهي
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  النسـاِء بديـالمملكـةَ وأقيـُم
 

  تصَري قصائديكي" أحبَك "قويل

  تنـزيـالوكتابيت... مـائيـةً
 

  حبيبيتتصبحَنيلو ..  أنامـلٌك

  وخيوال مراكباًالشموَس  أغزو
 
 

 
 

 كـلـمـات
 

  يراقُصينحـَني.. معينُيس

  كالكلماتليست كلماٍت
 

  حتـِت ذراعيمن يأخذين

  إحدى الغيماتيف يزرعين
 

  يف عييناألسـوُد واملطـُر

 زخات.. زخاٍت يتساقـطُ
 

 حيملـين.. معـُه حيملـين

  الُشـرفـاتوردِي ملسـاٍء
 

  يف يـدِهكالطفلـِة.. وأنا

  النسمـاتحتملها كالريشِة
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  أقمـاٍر سبعـةَيل حيمـلُ

  أغنيـاتوُحزمـةَ بيديـِه
 

 يهـديين.. مشسـاً يهديين

  سنونوَّاتوقطيـَع.. صيفاً
 

 حتفتـُه  أين..  خيـربين

  النجماتآالَف وأساوي
 

 وبأين...  كنـٌزبأنـي و

  شاهَد من لوحاتما أمجلُ
 

  تدوخـينأشيـاَء يروي

  واخلطواتاملرقَص تنسيين
 

  تارخييتقلـُب كلماٍت

  يف حلظـاتمرأةًا جتعلين
 

  قصـراً من وهـٍميل يبين

  فيِه سوى حلظاتأسكُن ال
 

  لطـاولـيتأعوُد.. وأعوُد

 إال كلمات..  معيشيَء ال
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  تسألوينال

 
 

 يبحبي  امسُهما  ...  تسـألوينال
 ضوعةَ الطيوِب..  عليكْمأخشى

 
 حـطّمتموُه إنْ ..  العـبِريزقُّ

 سـكيِب   بعاطـٍر  غـرقُتُم
 

 لو ُبحـُت بأيِّ حرٍف.. واهللا
  الليـلُك يف الدروِبتكدََّس

 
  تبحثوا عنُه ُهـنا بصدريال

 الغـروِب جيـري مع  تركُتُه
 

  يف ضـحكِة السواقيتروَنُه
 عوِبالل الفـراشِة  رفَِّة  يف

 
  البحِر، يف تنفِّس املراعييف
  غـناِء كلِّ عندليـِبويف

 
  أدمِع الشتاِء حَني يبكييف
  عطاِء الدميِة السكوِبويف

 
 فهال..  تسألوا عن ثغرِهال

 املغيـِب   أناقةَ   رأيتـُم
 

  شاطـئا نـقاٍءوُمـقلتاُه
  هتزهُز القـضيِبوخصرُه
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 ال ضّمها كتاٌب.. حماسٌن
 يشةُ األديِب اّدعتها روال

 
 كفاكْم.. وحنرُه.. وصدرُه
 حبييب  بامسِه  أبـوَح  فلن

 

 
  مـع جـريـدة

 
 

 .. من معطفِه اجلريدهأخرَج

  الثقاِبوعلبةَ

 .. أن يالحظَ اضطرايبودون

 اِم اهتمودومنا

 .. السكََّر من أماميتناولَ

  يف الفنجاِن قطعتنيذوَّب

 ذوَّب قطعتني.. ذوَّبين

  حلظتنيوبعَد

  أن يراينودونَ

 .. الشوَق الذي اعتراينويعرَف

  املعطَف من أماميتناولَ
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  يف الزحاِموغاَب

 اجلريده..  وراءهخملَّفاً

 وحيدةً

 وحيده..  أنامثلي

 
 
 

  فدائية على جدران إسرائيلمنشورات

 
 

  من شعبناجتعلوا لن
 .. ُحمْرهنوٍد شعَب
 .. هناباقونَ فنحُن

  األرِض اليت تلبُس يف معصمهاهذه يف
  زهْرمن إسوارةً
 ..بالُدنا فهذِه

  منذُ فجِر الُعمْرُوجدنا فيها
  وعشقنا، وكتبنا الشعْرلعبنا، فيها

  يف ُخلجاهناحنُن مشرِّشونَ
 .. البحْرحشيِش مثلَ

  يف تارخيهاحنُن مشرِّشونَ
  املرقوِق، يف زيتوِنهاُخبزها يف

  املُصفرّْقمِحها يف
  يف وجداِنهاحنُن مشرِّشونَ
  آذارهايف باقونَ
  نيساِنهايف باقونَ
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  على ُصلباِنهاكاحلفِر باقونَ
 .. نبّيها الكرِمي، يف قُرآهنايف ونَياق

 .. العشْرالوصايا ويف
 
٢ 

 … بالنصْرتسكروا ال
 فسوَف يأيت عمْرو..  خالداًقتلُتم إذا

 .. وردةًسحقُتم وإن
  الِعطْريبقى فسوَف

 
٣ 

 .. قُطّعْت يداْهموسى ألنَّ
 .. يتقُن فنَّ السحْريُعْد ومل
  كُسرْت عصاْهموسى ألنَّ
 قَّ مياِه البحْر بوسعِه شيُعْد ومل
 ولسنا كاهلنوِد احلمْر..  كأمريكالستْم ألنكْم

  عن آخركْمهتلكونَ فسوَف
 … مصْرصحاري فوَق

 
٤ 

  شهيٌد جديْداألقصى املسجُد
  احلساِب العتيْقإىل ُنضيفُه
  وليَس احلريْقالناُر، وليسِت
  تضيُء الطريْققناديٍل سوى

 
٥ 

  الغاباْتقصِب من
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  من قصِب الغاباْت.. لكْمكاجلنِّ خنرُج
  الربيِد، من مقاعِد الباصاْتُرزِم من

  الدخاِن، من صفائِح البرتيِن، من شواهِد األمواْتُعلِب من
  من األلواِح، من ضفائِر البناْتالطباشِري، من

  الصُّلباِن، ومن أوعيِة البّخوِر، من أغطيِة الصالةْخشِب من
  املصحِف نأتيكْمورِق من
 …اْت واآليالسطوِر من

  يف الريِح، ويف املاِء، ويف النباْتمبثوثونَ فنحُن
 .. باأللواِن واألصواْتمعجونونَ وحنُن

 ..لن ُتفلتوا.. ُتفلتوا لن
  فيِه بندقيْهبيٍت فكلُّ

  النيِل إىل الفراْتضفِّة من
 
٦ 

 .. معناتسترحيوا لن
  عندناقتيٍل كلُّ
 … من املراْتآالفاً ميوُت

 
٧ 
 …إنتبهوا.. إنتبهوا
  هلا أظافْرالنوِر أعمدةُ

  عشْرعيونٌ وللشبابيِك
 … انتظاركم يف كلِّ وجٍه عابٍريف واملوُت

 أو خصْر.. لفتٍة أو
 ..يف مشِط كلِّ امرأٍة..  لكمخمبوٌء املوُت

 .. شعْرمن وخصلٍة
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٨ 

 ال يأخذْكم الغروْر..  إسرائيلَآلَ يا
 .. إن توقّفْت، ال بدَّ أن تدوْرالساعاِت عقارُب

  األرِض ال ُيخيفنااغتصاَب إنَّ
  يسقطُ عن أجنحِة النسوْرقد فالريُش

  ال خييفناالطويلُ والعطُش
  دائماً يف باطِن الصخوْريبقى فاملاُء
 إال أنكم مل هتزموا الشعوْر.. اجليوَش هزمتُم
 وظلِّت اجلذوْر..  من رؤوسهااألشجاَر قطعتم

 
٩ 

  تقرأوا ما جاَء يف الّزبوْرأن ننصُحكم
  حتملوا توراَتكمأن كمننصُح

 .. للطوْرنبيَّكم وتتبعوا
 وال لكم حضوْر..  خبٌز هنالكم فما

 .. كلِّ جامٍعباِب من
  كلِّ منٍرب مكسوْرخلِف من
 وخيرُج املنصوْر..  ذاَت ليلٍةاحلّجاُج سيخرُج

 
١٠ 
 ..دائماً إنتظرونا

  ما ال ُينتظَْركلِّ يف
 اِت السفْر كلِّ املطاراِت، ويف كلِّ بطاقيف فنحُن
  روما، ويف زوريَخ، من حتِت احلجْريف نطلُع
 .. خلِف التماثيِل وأحواِض الزَّهْرمن نطلُع
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  دونَ موعٍديأتونَ رجالُنا
  الرعِد، وزخاِت املطْرغضِب يف
 .. عباءِة الرسوِل، أو سيِف ُعمْريف يأتونَ
  أحزانَ فلسطَني على دمِع الشجْريرمسَن.. نساؤنا

 لسطَني، بوجداِن البشْر فأطفالَ يقربنَ
 .. فلسطَني إىل أرِض القمْرأحجاَر حيملَن

 
١١ 

 .. وطناًسرقتْم لقد
  للمغامرْهالعاملُ فصفَّق
  من بيوتنااأللوَف صادرُتُم
  من أطفالنااأللوَف وبعتُم
 .. للسماسرْهالعاملُ فصفَّق
  من الكنائِسالزيَت سرقُتُم
  من بيتِه يف الناصرْهاملسيَح سرقتُم

  للمغامرْهالعاملُ فَّقفص
 ..مأمتاً وتنصبونَ

  طائرْهخطفنا إذا
 
١٢ 

  دائماًتذكروا.. تذكروا
 – على شأهنا – أمريكا بأنَّ

  اَهللا العزيَز القديْرهَي ليسْت
 – على بأسها – أمريكا وأن
  الطيوَر أن تطْريمتنَع لن
 بارودةٌ..  الكبَريتقتلُ قد
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  يِد طفٍل صغْرييف.. صغريةٌ
 
١٣ 

 ال ينتهي بعاْم.. وبينكم.. بيننا ما
 وال بألِف عاْم.. أو عشرٍة..  خبمسٍةينتهي ال

  التحريِر كالصياْممعارُك طويلةٌ
 .. على صدوركْمباقونَ وحنُن

 .. الرخاْميف كالنقِش
 ويف أجنحِة احلماْم..  صوِت املزاريِبيف باقونَ
  ذاكرِة الشمِس، ويف دفاتِر األياْميف باقونَ
 يف خربشِة األقالْم.. شيطنِة األوالِد يف باقونَ

  اخلرائِط امللّونْهيف باقونَ
 .. شعر امرئ القيسيف باقونَ

 .. أيب متّاْمشعر ويف
  شفاِه من حنّبهْميف باقونَ
 .. خمارِج الكالْميف باقونَ

 
١٤ 

  جييُء املغيْبحَني موعُدنا
  يف تل أبيْبالقادُم موعُدنا

 " اِهللا وفتٌح قريْبمننصٌر "
 
١٥ 

  سوى يوٍم من الزمانْحزيرانُ ليَس
 .. ما ينبُت يف حديقِة األحزانْالوروِد وأمجلُ

 
١٦ 
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 .. سيكربونْأوالٌد للحزِن
  أوالٌد سيكربونْالطويِل للوجِع

  لألبواِب، أوالٌد سيكربونْللحاراِت، لألرِض،
 ..كلّهْم وهؤالِء
  ثالثَني سنْهمنذُ جتّمعوا

  البوليِس، يف السجونْ التحقيِق، يف مراكِزغُرِف يف
  يف العيونْكالدمِع جتّمعوا

 ..كلّهم وهؤالِء
 أيِّ حلظٍة.. أيِّ يف

 .. أبواِب فلسطَني سيدخلونْكلِّ من
 
١٧ 

 : كتابِه تعاىليفوجاَء ..
  مصَر خترجونْمن بأنكم

  تيهها، سوَف جتوعونَ، وتعطشونْيف وأنكْم
  العجلَ دونَ رّبكْمستعبدونَ وأنكم
  اهللا عليكم سوَف تكفرونْبنعمِة وأنكم
  اليت حيملُها رجالُنااملناشري ويف

 : ما قالُه تعاىلعلى ِزدنا
 :آخريْن سطريِن

  اجلوالِن خترجونْذُرى ومن
  خترجونْاألردنِّ وضفِّة
 .. خترجونْالسالِح بقّوِة

 
١٨ 

  األعوُر الدّجالْميوُت سوَف
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  األعوُر الدّجالْميوُت سوَف
 ائقاً، وعطَر برتقالْ هنا، حدباقونَ وحنُن
  رسَم اُهللا على دفاتِر اجلبالْفيما باقونَ
 ويف األنوالْ..  معاصِر الزيِتيف باقونَ

 ويف الشروِق والزوالْ.. يف اجلزِر.. املدِّ يف
  مراكِب الصيِد، ويف األصداِف، والرمالْيف باقونَ

  قصائِد احلبِّ، ويف قصائِد النضالْيف باقونَ
  ويف األزجالْ الشعِر،يف باقونَ

 .. عطِر املناديِليف باقونَ
 )..املوَّالْ(و ) الدَّبكِة (يف
  الشعيبِّ، واألمثالْالقصِص يف
  الكوفّيِة البيضاِء، والعقالْيف باقونَ
  مروءِة اخليِل، ويف مروءِة اخليَّالْيف باقونَ
 والُبنِّ، ويف حتيِة الرجاِل للرجالْ) املهباِج (يف بالقونَ
 عاطِف اجلنوِد، يف اجلراِح، يف السُّعالْ ميف باقونَ

  سنابِل القمِح، ويف نسائِم الشمالْيف باقونَ
 .. الصليْبيف باقونَ
 .. اهلاللْيف باقونَ

  الطالِب، باقونَ، ويف معاوِل العّمالْثورِة يف
  خواِمت اخلطبِة، يف أِسرَِّة األطفالْيف باقونَ

 .. الدموْعيف باقونَ
  اآلمالْيف باقونَ

 
١٩ 

  من األعراِب خلَف األفِق غاضبونْمليوناً تسعونَ
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 .. من ثأرهْمويلكْم با
 .. القمقِم يطلعونْمن يوَم

 
٢٠ 

  الرشيَد ماَت من زمانْهارونَ ألنَّ
  يف القصِر غلمانٌ، وال خصيانْيعْد ومل

  قتلناُه، وأطعمناُه للحيتانَْمن ألّننا
  الرشيَد مل يُعْد إنسانْهارونَ ألنَّ

 وما بيسانْ..  حتتِه الوثِري ال يعرُف ما القدَسيف ُهألنَّ
  رأسُه، أمُس، وعلّقناُه يف بيسانْقطعنا فقد

  الرشيَد أرنٌب جبانْهارونَ ألنَّ
 .. قصرُه قيادةَ األركانْجعلنا فقد

 
٢١ 

 .. أعواماً على األبواْبالفلسطيينُّ ظلَّ
  العدِل من موائِد الذئاْبخبَز يشحذُ

 للخالِق التوَّاْب عذابُه ويشتكي
  من إسطبلِه حصاناًأخرَج.. وعندما
  امللقاةَ يف السرداْبالبارودةَ وزيََّت
 .. مقدورِه أن يبدأَ احلساْبيف أصبَح

 
٢٢ 

  نرسُم اخلريطْهالذيَن حنُن
 .. واهلضاْبالسفوَح ونرسُم
  نبدأُ احملاكمْهالذيَن حنُن
 .. والعقاْبالثواَب ونفرُض
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٢٣ 
 نوا عندكم مصّدري أحالْم كاالذين العرُب
  حزيرانَ إىل حقٍل من األلغاْمبعَد حتّولوا

 ..من مكاهنا) هانوي (وانتقلت
 ..فيتناْم وانتقلْت
 
٢٤ 

 .. دوماً تزهُرالتاريِخ حدائُق
 .. األوراِس قد ماَج الشقيُق األمحُرذُرى ففي
 ..أورَق غصٌن أخضُر..  ليبياصحاري ويف

 ّجرواحت:  قلُتم عنهُمالذين والعرُب
 ..تغّيروا
 تغّيروا
 
٢٥ 

  بعد رحلِة الضياِع والّسراْبالفلسطيينُّ أنا
  من اخلراْبكالعشِب أطلُع
  على وجوهكْمكالربِق أضيُء

 كالسحاْب أهطلُ
 .. ليلٍةكلَّ أطلُع

  الداِر، ومن مقابِض األبواْبفسحِة من
  التوِت، ومن شجريِة اللبالْبورِق من
 ِة املزراْب الداِر، ومن ثرثربركِة من

 .. صوِت أيبمن أطلُع
  أمي الطيِب اجلذّاْبوجِه من
  كلِّ العيوِن السوِد واألهداْبمن أطلُع
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  احلبيباِت، ومن رسائِل األحباْبشبابيِك ومن
 . مرتيلباَب أفتُح

  غِري أن أنتظَر اجلواْبمن. أدخلُه
 السؤالُ واجلواْب.. أنا ألنين

 
٢٦ 

 هيْه باحلقِد والكراأنتُم حماصرونَ
  جيُش أيب عبيدٍةهنا فمن

  معاويْههنا ومن
 ..ممزٌَّق سالُمكم
 مطوٌَّق وبيُتكم
 .. زانيْهأيِّ كبيِت

 
٢٧ 

  البيضاِء والسوداْءبكوفّياتنا نأيت
  جلدكْم إشارةَ الفداْءفوَق نرسُم
  األياِم نأيت كانبثاِق املاْءرحِم من
  الذُّل اليت يعلكُها اهلواْءخيمِة من

 من أسى فاطمةَ الزهراْء.. سِني نأيت احلوجِع من
 ومن أحزاِن كربالْء.. ومن بدٍر..  نأيتأُحٍد من

  نصّحَح التاريَخ واألشياْءلكي نأيت
 ..احلروَف ونطمَس

 .. العربّيِة األمساءالشوارِع يف
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  دمشقيعاشق مفكرة من

 

  الطاهـِر اهلدبـاثراِك فوَق فرشُت

 ملاذا نبـدأ العتبـا؟...  دمشـُقفيا
 

 فاستلقي كأغنيـٍة...  أنـِتحبيبيت
  ذراعي، وال تستوضحي السبباعلى

 
 ما من امـرأٍة..  النساُء مجيعاًأنِت

 ِ إال خلُتها كـذبا.. بعدكأحببُت
 

  ضفاَف هلا شاُم، إنَّ جراحي اليا
  عن جبيين احلزنَ والتعبافمّسحي

 
  إىل أسـواِر مدرسـيتوأرجعيين
  احلَرب والطبشوَر والكتباوأرجعيين

 
  الزواريُب كم كٍرت طمرُت هباتلَك
  تركُت عليها ذكرياِت صـباوكم

 
  رمسُت على جدراِنها صـوراًوكم
  كسرُت على أدراجـها لُعباوكم

 
 يا وطين...  من رحِم األحزاِنأتيُت
  األرَض واألبـواَب والشُّـهباأقّبلُ

 
 وحبيبايت ولـدنَ هـنا..  هـناحّبي

  يعيـُد يلَ العمَر الذي ذهبا؟فمـن
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 بكامـلـها  عّشـاٍق  قبيلـةُ  أنا
  دموعي سقيُت البحَر والّسُحباومن

 
  صفصافـٍة ّحولُتها امـرأةًفكـلُّ

  مئذنـٍة رّصـعُتها ذهـباكـلُّ و
 

 تـُني كانت بَني أمتعيت البساهـذي
  ارحتلـُت عـن الفيحـاِء مغترباملا

 
  قميَص من القمصـاِن ألبسـُهفال
  على خيطانـِه عنباوجـدُت  إال

 
 ومهوُم الربِّ تسكنُه..  مبحـٍركـم

  من قضاِء احلبِّ ما هـرباوهارٍب
 

  شـاُم، أيـَن مها عـينا معاويٍةيا
  من زمحوا باملنكـِب الشُّهباوأيـَن

 
  خيـولُ بين محـدانَ راقصـةٌفال

 وال املتنّبي مالئٌ َحـلبا... ُزهــواً
 

  خالَد يف حـمٍص نالمسـُهوقبـُر
  القبـُر من زّوارِه غـضبافـريجُف

 
 رخاُم القِرب مسكنـُه..  ُربَّ حـيٍّيا

 على أقدامـِه انتصـبا..  مّيٍتوُربَّ
 

 أال سيـٌف تؤّجرُه؟..  ابَن الوليـِديا
  خشـباأصبحـت قد أسيافنا  فكلُّ
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  يا كرتَ أحالمي ومروحيتدمشـُق،
  العروبةَ أم أشكو لِك العربا؟أشكو

 
  سياطُ حزيرانَ ظهورهمأدمـت
 وباسوا كفَّ من ضربا.. فأدمنوها

 
 واقتنعوا..  كتَب التاريِخوطالعوا

  البنادُق كانت تسكُن الكتبا؟مىت
 

  فلسطـَني أحالماً ملّونةًسقـوا
 سخيَف القوِل واخلطبا وأطعموها

 
  القدَس فوَق الوحِل عاريةًوخلّفوا
 .. عـّزةَ هنديها ملـن رِغبـاتبيُح

 
  من فلسطَني مكتوٌب يطمئنينهل
 وهَو ما كتبا؟..  كتبُت إليِهعّمن

 
  بساتَني ليموٍن، وعن حلٍموعن
 كلّما اقتربا..  عّني ابتعاداًيزداُد

 
 من يهديِك زنبقةً؟..  فلسطُنيأيا
 يعيُد لِك البيَت الذي خربا؟ ومن

 
  رصيِف الدمِع باحثةًفوَق شردِت
 .. احلناِن، ولكن ما وجدِت أباعن

 
 ..جتـدينا يف َمـباذلنا... تلفّـيت

  يعبُد اجلنَس، أو من يعبُد الذهبامن
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  أعمـِت الُنعمى بصريَتُهفواحـٌد
  والغـواين كـلُّ ما وهبافللخىن

 
 لٌ ببحـاِر النفـِط مغتسـوواحٌد

  ضاَق باخليِش ثوباً فارتدى القصباقد
 

  نرجسـيٌّ يف سـريرتِهوواحـٌد
  من دِم األحراِر قد شرباوواحـٌد

 
  هم نسيبالتاريَخ ذحبوا كانَ من  إن
 فإّني أرفُض النسبا..  العصـوِرعلى

 
  شاُم، يا شاُم، ما يف جعبيت طرٌبيا

  الشـعَر أن يستجدَي الطرباأستغفُر
 

 ن شعري ومن أديب؟ سأقرأُ مـماذا
  اخليِل داسـت عندنا األدباحوافُر

 
 فال قلـٌم.. وآذتنـا.. وحاصرتنا

  احلقيقةَ إال اغتيـلَ أو ُصـلباقالَ
 

  من يعاتُب مذبوحـاً على دمـِهيا
  شريانِه، ما أسهـلَ العـتباونزِف

 
  جّرَب الكيَّ ال ينسـى مواجعُهمن
  رأى السمَّ ال يشقى كمن شرباومن

 
 الفجيعِة ملتفٌّ عـلى عنقي حبلُ
  ذا يعاتُب مشنوقاً إذا اضطربا؟من
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  ليـَس محامـاٍت نـطّيرهاالشعُر
 وريَح َصبا..  السماِء، وال ناياًحنَو

 
  غضـٌب طـالت أظـافـرُهلكّنُه
  أجَنب الشعَر إن مل يركِب الغضباما

 
 

 
 

 املـهـرولـون

 
١ 

  آخُر جدراِن احلياْءسقطْت
 ..ورقصنا.. وفرحنا
  يتوقيِع سالِم اجلبناْءوتباركنا
 .. يعد يرعبنا شيٌءمل

  خيجلنا شيٌءوال
 ... يبسْت فينا عروُق الكربياْءفقد

 
٢ 

 ..للمرِة اخلمسِني عذرّيتنا.. سقطْت
 ..و نصرَخأ..  أن هنتزَّدونَ
 .. يرعبنا مرأى الدماْءأو

 .. يف زماِن اهلرولْهودخلنا
  بالطوابِري، كأغناٍم أماَم املقصلْهووقفنا

 وهلثنا.. وركضنا
 .. لتقبيِل حذاِء القتلْهوتسابقنا
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٣ 
  أطفالنا عشريَن عاماًجوَّعوا
 .. يف آخِر الصوِم إليناورَموا

 ...بصلْه
 
٤ 
  غرناطةٌسقطْت

 . من أيدي العرْب– للمّرِة اخلمسَني-
 . التاريُخ من أيدي العرْبسقطَ
 . أعمدةُ الروِح، وأفخاذُ القبيلْهسقطْت

 . كلُّ مواويِل البطولْهسقطْت
 .. إشبيليْهسقطْت
 .. أنطاكيْهسقطْت

 .. حطُّني من غِري قتاٍلسقطْت
 .. عمورَيْهسقطْت

  مرُمي يف أيدي امليليشياِتسقطْت
 السماويَّ من رجٍل ينقذُ الرمَز فما

 .. مثَّ الرجولْهوال
 
٥ 
  آخُر حمظّياتناسقطْت

  يِد الروِم، فعْن ماذا ندافع؟يف
  يعْد يف القصِر جاريةٌ واحدةٌمل

 ..واجلنَس..  القهوةَتصنُع
  ماذا ندافْع؟؟فعن
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٦ 
 .. يعْد يف يدنا أندلٌس واحدةٌ منلكهامل
  األبواَب، واحليطانَ، والزوجاِت، واألوالَد،سرقوا

 . والزيَت، وأحجاَر الشوارْعزيتونَ،وال
  عيسى بَن مرْميسرقوا
 .. ما زالَ رضيعاًوهَو
 .. ذاكرةَ الليمونسرقوا
 ..والنعناِع مّنا.. واملشمِش

  اجلوامْعوقناديلَ
 
٧ 

  علبةَ سرديٍن بأيديناتركوا
 "غّزة "تسّمى

 "أرحيا" يابسةً ُتدعى عظمةً
 .. يدعى فلسطَنيفندقاً
 .. سقٍف ال أعمدٍةبال
  جسداً دونَ عظاٍمتركونا
 ... دونَ أصابْعويداً

 
٨ 

 . يعْد مثةَ أطاللٌ لكي نبكي عليهامل
  تبكي أمةٌكيَف
  منها املدامْع؟أخذوا

 
٩ 

  هذا الغزِل السريِّ يف أوسلوبعَد



٢قباني نزار روائع          الصفحة  111  موقع اوراق ادبية   

 .. عاقريْنخرجنا
 .. وطناً أصغَر من حّبِة قمٍحوهبونا

  نبلعُه من غِري ماٍءوطناً
 !! األسربيْنكحبوِب

 
١٠ 

 .. مخسَني سنْهبعَد
 .. اآلنَ على أرِض اخلراْبجنلُس

  لنا مأوىما
 !! الكالْبكآالِف

 
١١ 

  مخسَني سنْهبعَد
 .. وجدنا وطناً نسكنُه إال السراْبما

 .. ُصلحاً، ذلَك الصلُح الذي أُدخلَ كاخلنجِر فيناليَس
 !!.. فعلُ اغتصاْبإنُه

 
١٢ 

  تفيُد اهلرولْه؟ما
  تفيُد اهلرولْه؟ما
  يبقى ضمُري الشعِب حياًعندما

 .. القنبلْهكفتيِل
 .. تساوي كلُّ توقيعاِت أوسلولن

 !!..خردلْه
 
١٣ 

 .. حلمنا بسالٍم أخضٍركم
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 .. أبيٍضوهالٍل
 ..وقلوٍع مرسلْه..  أزرَقوببحٍر
 !!يف مزبلْه..  فجأةً أنفسناووجدنا

 
١٤ 

  ُترى يسأهلم عن سالِم اجلبناْء؟من
 .لقادريْن سالِم األقوياِء اال

 ؟.. ُترى يسأهلم عن سالِم البيِع بالتقسيِطمن
 ..والصفقاِت..  بالتقسيِطوالتأجِري

  واملستثمريْن؟والتّجاِر
  يسأهلم عن سالِم امليتْني؟وُترى
 ..واغتالوا مجيَع األسئلْه..  الشارَعأسكتوا

 ... السائلْنيومجيَع
 
١٥ 

 ..وتزّوجنا بال حبٍّ... 
 ..وٍم أكلْت أوالدنا األنثى اليت ذاَت يمن

 .. أكبادنامضغْت
 .. إىل شهِر العسلْوأخذناها

 .. ورقصناوسِكرنا
 .. كلَّ ما حنفظُ من شعِر الغزلْواستَعدنا

  أجنبنا، لسوِء اخلظِّ، أوالداً معاقَنيمثَّ
 .. شكلُ الضفادْعهلم
  على أرصفِة احلزِن،وتشّردنا
 .. من بلٍد حنضنُهفال

 !! من ولْدأو
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١٦ 

 ن يف العرِس رقٌص عريبٌّ يكُمل
  طعاٌم عريبٌّأو
  غناٌء عريبٌّأو
  حياٌء عريبٌّأو

 .. غاَب عن الزفِّة أوالُد البلْدفلقد
 
١٧ 

 .. نصُف املهِر بالدوالِركانَ
 .. اخلامتُ املاسيُّ بالدوالِركانَ
 .. أجرةُ املأذوِن بالدوالِركانْت
 .. كانْت هبةً من أمريكاوالكعكةُ
 واألزهاُر، والشمُع، العرِس، وغطاُء

 .. املاريرتْوموسيقى
 !! قد صنعْت يف أمريكاكلُّها

 
١٨ 
 .. العرُسوانتهى

 . حتضْر فلسطُني الفرْحومل
 .. رأت صورهتا مبثوثةً عَرب كلِّ األقنيْهبلْ

 .. دمعتها تعُرب أمواَج احمليطْورأْت
 ..وميامي.. وجريسي..  شيكاغوحنَو

 :ْخ مثلَ الطائِر املذبوِح تصروهَي
 .. هذا العرُس عرسيليَس
 .. هذا الثوُب ثويبليَس
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 .. هذا العاُر عاريليَس
 ..يا أمريكا.. أبداً
 ..يا أمريكا.. أبداً
 ..يا أمريكا.. أبداً

 
 ١٩٩٥) أكتوبر( تشرين األول ٢ يف لندن

 
 

 

 مورفني

 
 

 .. مطّاٍططابةُ اللفظةُ
 .. من ُشرفتِه للشارْعاحلاكُم يقذفُها

  جيري الشعُبالطابِة ووراَء
 .. اجلائْعكالكلِب.. ويلهثُ

 
  الشرِق العريبِّيف اللفظةُ،

 بارْع أرجواٌز
 .. ألسنٍةسبعةَ يتكلَُّم
  محراْءبقّبعٍة ويطلُّ
  للبسطاْءاجلّنةَ ويبيُع
  خرٍز المْعمن وأساوَر

 ..هلْم ويبيُع
 وضفادْع.. بيضاً فئراناً

  مهترٌئجسٌد اللفظةُ
  والصحفيُّكتاٌب، ضاجعُه
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 .. اجلامْعشيُخ وضاجعُه
 

  مورفٍنيإبرةُ اللفظةُ
 .. للجمهوِراحلاكُم حيقُنها
  السابْعالقرِن مَن
  بلدي امرأةٌيف اللفظةُ

 ..الفحَش حتترُف
 .. السابْعالقرِن مَن

 
 

 
 
 

 نـهـُر األحـزان
 

 

  كنهري أحـزاِنعيناِك

 محالين..  موسيقىهنري

  وراِء األزمـاِنلوراِء،

  موسيقى قد ضاعاهنَري

 مثَّ أضاعـاين.. سّيديت

 فوقهما األسوُد  الدمُع

 بيـاِناَم   أنغيتساقطُ

  وتبغي وكحويلعيناِك

  العاشُر أعماينوالقدُح
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  يف املقعِد حمتـرٌقوأنا

  تأكـلُ نيـرايننرياين

  أحّبِك يا قمري؟أأقول

  لـو كانَ بإمكـاينآٍه

  ال أملُك يف الدنيـافأنا

  عينيـِك وأحـزاينإال
 
 

  باكيـةٌاملرفأ يف  سفين

 اخللجـاِن فوَق  تتمّزُق

 حطّمين األصفُر ومصريي

 إمياين يف صدري  حطّـَم

  دونِك ليلكـيت؟أأسافُر

 بأجفـاين  اهللا ظـلَّ  يا

  صيفي األخضَر يامشسييا

 أمجـلَ ألواين..  أمجـلَيا

  أرحلُ عنِك وقّصتناهل

  من عودِة نيساِن؟أحلى

  من زهرِة غاردينياأحلى

  ُعتمِة شعـٍر إسبـاينيف
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 ال تبكي..  حّبي األوحَديا

 ُر وجـداين حتففدموُعِك

 الدنيـا ال أملُك يف  إين

 و أحزاين.. عينيـِك إال
 
 

  أحبِك يا قمـري؟أأقـولُ

 بإمكـاين لـو كـان  آٍه

 مفقـوٌد  إنسـانٌ  فأنـا

  أعرُف يف األرِض مكاينال

 ضّيَعـين..  دريبضّيعـين

 ضيََّعـين عنـواين.. إمسي

 ما يلَ تاريـٌخ! تارخيـي

  نسيـانُ النسيـاِنإنـي

  مرسـاةٌ ال ترسـويإنـ

  مبالمـِح إنسـاِنجـرٌح

  أعطيـِك؟ أجيبيـينماذا

  إحلادي؟ غثيـاينقلقـي؟

  أعطيـِك سـوى قدٍرماذا

  يف كفِّ الشيطاِنيرقـُص
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 فابتعدي..  ألـُف أحّبِكأنا

 عن نـاري وُدخاين.. عّني

  ال أمـلُك يف الدنيـافأنا

 وأحـزاين...  عينيـِكإال
 

 
 

 

 ... النفطُ مثل ذئٍب عليناهجَم

 
 جاَء إليكم..  الرتيِفحباِر من

  على كفَّيِهقلبُه حامالً
 

  الفضيحِة والشعِر،خنجَر ساحباً

  يف عينيِهالتغيِري وناُر
 

  العروبِة عنُهمعطَف نازعاً

  ضمريِه، أبويِهيف ،قاتالً
 

  ال تسألوُهبالنصوِص، كافراً

  التاريُخ يف مقلتيِهماَت كيَف
 

  مثلَ إناٍءبريوُت كَسرتُه

  على جفنيِهماشياً فأتى
 

  كلُّ اخلرائِط ضاعتميضي؟ أيَن

  ال سقَف يأوي إليِهيأوي؟ أين
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  احليِّ كلِِّه قُرشيٌّيف ليَس

  من قريٍش يديهاهللا غسلَ
ِ 

  مثل ذئٍب عليناطُالنف هجَم

  على نعليِهقتلى فارمتينا
 

 واقتنعنا.. صالتنا وقطعنا

  الغينِّ يف خصيتيِهجمَد أنَّ
 

  السوطَ فيناجتّرُب أمريكا

  من أذنيِهالكبَري وتشدُّ
 

  أفالَم فيديواألعراَب وتبيُع

  إىل سيبويِهالكوال وتبيُع
 

 وألُف جباٍن.. ربٌّ أمريكا

  على ركبتيِهراكٌع بيننا،
 

 
 جاَء إليكم..  اخلراِبخراِب من

  على كتفيِهموتُه حامالً
 

  ُترى، تريدونَ منُهشعٍر أيُّ

  يف معصميِه؟بعُد، واملسامُري،
 

 أفيقي..  بال شعوٍببالداً يا

  من رجليِهاملستبدَّ واسحيب
 

 حّتى..  تستعذُب القمَعبالداً يا
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  اإلنساِن يف قدميِهعقلُ صاَر
 

 ي املغّني ساديت، يغّنيا كيَف

  لُه شفتيِه؟خّيطوا بعدما
 

  ماَت شاعٌر عريبٌّإذا هل

 ... من يصلّي عليِه؟اليوَم جيُد
 

 
 جاَء إليكم..  بريوَتشظايا من

  رئتيِهمّزقت والسكاكُني
 

 .. العدالِة واحلّبرايةَ رافعاً

  يومي إليِهاجلالِد وسيُف
 

  كلُّ املشانِق طوالًتساوت قد

 يِه السجوِن لدشكلُ وتساوى
 

 وأحرى..  اليدين شعرييبوُس ال

  يبوسوا يديِهأن بالسالطِني،
 

 ١٤/١٠/١٩٨٤ بريوت
 
 

 
 

 
 تفضل بزيارة موقعنا

http://www.AwraG.com/ 
 

www.fiseb.com 
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