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 إهـــــــداء
 

 لة...ـفي األرض القاح
 لة...ـومن األرض القاح     

لى األرض القاح            لة...ـوا 
 الكلمات... ـذهــه   كانت               

 ــداء...ــــــــــــــــــواإله
 ...ى  إلــــــــــــــــــــــــــــ       

 هـا الـصـحـراءمـ
 

 الكم  ـبد الـع ْبن   مودـمح
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 وانـيد  ـم الـديـقـت
 

 الز من الم قهـوْر... اــذه   في 
 ـْه...ــــــالٌم وردي ــــــوأد  أحـــــــتـ 

 ْه...قلبي   ت غـتـال  مشاعـر  
...ـــــــــون ص  اب 
ـْكــــــ       هْ ـتِبـس 
 !عــْقـلـي ْه!     
     *   * * 

           

 وان:ـيد  ـال م  ــوكان اس
 

 لة في األرض الق احـ "
 الك"بد الم  ـع ْبنِ  مودـمح ر  ـعْ شِ  ت  ـب ـ ن  

 قةورِ ـر م  عْ الش   حةِ وْ د   ـصانِ أغْ  منْ  ي ثالثة  وجاء ف
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 قـد مةالم  
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 ـصـن األّولالُغ

 
 

 وكانت أوراقه في األردن  
 م1977-1983
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 الّدرس األّول         
 

 ــرس  دق  الج  
 رة  ـجل األطفال الح  ـودخ

 مْ ــليهـب عـعِ ر الل  ـثيبدو أ
         *   ** 
ْل:ؤال الد  ـكان س   رس األو 

 !" دهْ ـــــــل ـ ن ب  ـــكي عـيح ل  ــك "
         *   ** 

ل  ـــفام الط  ــق   ...ل األو 
 :الْ ــــــــــــــــق

  ...ت  ــــــــئــ"ج
                   اميس  ـال "األردن  "ن ـم     
 ."..نـسـيـأردن  "ح     

...     ...     ... 
  ...انيــــــــــــوالث  

 "دادْ ــبغ"ن ـآت  م     
 ..."رِ ـــكْ ـب ـ داد "الـــبغ     
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  ...ىتـً ف وأي  
؟ـنح "رـــكـب ـ الـ"ك  ب 

         *   ** 
  ...الث  ــــــــــوالث  

 "ودانْ ــــــس  ـال"ن أرض ـآت  م

"ـفــعـم له "جـح  ...ر 
 ـهْ ـي ـ اف تحـيـضـمِ ـد الــلـب ـ لْ لِ 

  ...اـــــــط رهـع     
 ــلِ ــــــيـن ـ اه الــــميــب

 ...غ  ــمب ِة صِ ــوح     
 !ربي ـــهْ ــع        

        *   ** 
  ...ع  ـــــــــابر  ــوال
 :الْ ـق ...ر  ـــل أسمـــــفــط

 "... ز هْ "غـــــي في ـي أم  نـتد  ـول  "
 ـْر ـحـب ـ وار الــجـب
 شي األو لْ الم   شيت  يث مـح

 !وعـِشقـت  الب حـْر      
        *   ** 
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  ...ــــربْ ح  ـد الــوبع

ــعـــ"شـت  بـع  "ـانْ ــم 
 ودِ ـر األسهدخان الش   لـ ـــكـن  
 "م انْ ـع" ى  ط  ـغ     
 ى  ن مأو  ـث عـنا نبحـرجـفخ

...  بيت 
 ...لة  ـبـنــق     

 هْ ـمـيـخ          
...     ...     ... 

 "نـــانْ ـبـل "ا في ـدناهـوجو 
 ضـْر ــان األخــنـبـل     
 وًماـي تْ ب  ــه  ت ـ األرض الْ  لـ ـــكـن  

 رْ ـضنان األخـبـلواْلـت ه ـم ْت 
 ...نان األخضــْر ـبـنا لـركـتـف

 ـــــــــــدو... ا نعــذنـوأخ
 "وطهْ ـــــــــغ  ـال"ى حـت       

 ..."و"الغ ــــــــــوطة  
 ...رئهْ ـتـكانت مه     
        *   ** 
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 ...اـــنــعـابــتو 
 "...ـدادْ ـــبغ" ى  ـت ـ ح     

...     ...     ... 
 "...داد  ـــــــــــــبغ"وفي 
 نــاـمـل  ــتع     
 ...ن  ـــوط ى  لـع اع  ــــــــتـلـْ  ن  أال  

...     ...     ... 
 ضيـافْ ـمِ ـد الــلـب ـ لْ ا لِ ـضرنـوح

..     ...     .... 
  ...واآلن  
 ...بالدي أرضكـم       
  ...كان  ـــــــــــــم كل  

  ة  ــمـــقْ ــه الل  ــيــْت فد  ــو جِ      
 !ديــــــــــلـب     
  ه  ــــنـــع عــــأدافـــــــس

 !!ــديـي ويــبـلـقـب     
      ======= 
      م 3/9/1977    
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 سؤال األغنياء     

 
 وابِ ـلى األبـع تْ ـف ـ وق  

 :هْ ـفـاتـت هـدق       
  ...ويـــــــــــو ينـكمـنــن مـ"م

 "؟يفْ ـعدة الض  ـمساع     

 ...اـوا: أنقال

 ...نـنح     
 ...ـاـــــأن          

 مْ ـــهـا برً ــيـرت خـشـبـاستـف
 د تْ ـاستع دِ ـجال قر  ـإن  ال
 دْ ـــواعكل  الس   رتْ ـشم  ـوت
 ...ـًداــــــــــــــوغ

 ...ون  ــــــــــــكي     
  ...ـاـــــــــنـــل          

     !ـاءْ ــــــــــقـلِ                
         *   ** 
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ـأمـول جاءْ   هـ ــذا الغ ــد  الـم 
 انْ ـــــسر اإلنْ ــــعه ى  ل ـ وتج

 انْ ـــسيه اإلنْ ـفي وجه أخ
  ...ديد ت األيْ ـتوامْ 

 فْ ــيــــعض  ـد الـسـج  ـإلى ال
 ...باتهاـغ  ت ر  ـو عـنـوت
 
 ...ذا يريد الر أس  ـــــهـ ــ

 راعْ ل  الذ  ــتـد احـق ...انيوالث       

 ِب ـلـلى الق  ـض  عـالث انقوالث  

 خاعْ ن ـ ابع امتص  الالر   ذاــ ـــوه     
  ...وخامٌس 
  ...وسادٌس      

 ...رٌ ـوعاش          
 ...واــــــــــــــــــركـيت مْ ــل

 !!ِعـظــامْ إال  ال     
    ======= 
 م14/9/1977        
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 اأُلمَّة الَعربّيـة...
 وفلسطين

 
 ـــــــــة الع ـــــــــاهـــــــــــرهْ نوِب    وأكـفـــر باألم  ـسأكفر بالع ـرب بعـد الج  

 ذن مـــن جـــــائــــــرهْ اتـــــــــــــه    وينتظــــر اإلـــــــــــــــــز قـــــــو  ي جه   ذاــــــــــ ــهــفــ
 بــــــــائــــــرهْ  الن فـــــوس غـدت ـــــــع وْصـــــــل استالم     كأن  وذاك يـوق  
 م ســائـــرهْ ــــــــم قـــــــول الي هــــــــوِد    بــأْن لــن يصـيـبــوا لهوكــــان تـفه  

 ومـــــــــومســــــــــة عـــنــــــــده زائـــــــــــرهْ  يطــــــــالبـهــم بانسحـــاب     ذاــــــ ـــهو 
ــــــب عـــــــــدوانــهـــــم    ول لش ـْجــــب  أغـــنـيـــــة ثــــــــــــائــــــــــرهْ   وآخـــــــر  يشج 

 اضــــرهْ كـثيـــــر الك الم قـلـيــــل الِفــــعـــــاِل    إذا غـــــاب زوجــتــه حــــــــ
"    إعـــــــــادة قــــــو   " يطلب من "بيجــن   اتــــــــــــــه الغ ـــــــــــــــادرهْ و"خامس 

 وحـــــــدة     ويـبـــــدي لـنـــــا دمــعـــة حـــــــــائــــرهْ  ى  ك يـدعـــــــــو إلذاــــــ ـــهو 
 ـتـ نـــــــــــــا ِلْلف ـنــــــــــا صـــــــــــائـــــرْه!نــوب  الِبالد عـلـيـــــك الس الم     فـأم  ـج

*   *   * 
ـفــــــران ـك اهلل  فـــــي اآلخــــــــــــرهْ  ـــــــــــا بـــــــــدا    وغ  ـفـــــــــــــران ـك اهلل  عـم   وغ 

========= 
 م18/3/1978
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 لوليتــا   
 
 ...ل  ـيـراشة لـفـك

 هْ ـاقـــــــــــمشت     
 صباحْ وء المِ ـشر ب ضـتـت

 ى  ــن ـ ثـتـت لوليتا ت جاء
 ...ــر  ن غ  ـبيـبج

ــاحْ        وض 
 ـتْ ـق ـ وألْ  ،يــنِ ــفـتـِ عارية الك  

 ...ب  ـي ة حـبتح
   هْ ــــراقـــــــرق     
        *   ** 

 -يـًراـأخ –ا أنِت ـه

 لوليتـــا     
 ...مـر  ـبخ ن  ـيـتأت

 يونْ ـوع       
...     ...     ... 
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 ـد ا نـذالً ول األم : غـقـست
:ن ـ ول الــــــــويق  ــاس 

 ــقهاـش  تع     
 :ماحْ ـسد بال إلْ ـول الج  ـويق
 هاوبت  ـقـون عـكـوت ...لْ ـبـأق
 !!"سـنينْ  ضعِ بـِ ن لِ ـجبالس   امً ـكـح  "

        *   ** 
 ...لوليتا

 قالت لي أم ي:
 دكْ ـحو  ى  مع أنث دْ ـعـقـت ال

 تهاـت  نصيحـخالف ...لـ ـــكـنْ 
 ـكْ يْ وقعـدت  إل       
 كْ يـْ تـز ل يومي في شفـأتغ
 ما دنيايـفه
 تْ ـمر مشوار الص  ـما آخـوه
 ...احـة  ا الر  ـمـوه

 ــوتْ ما الم  ـوه     
...     ...     ... 
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 ...لـ ـــكـنْ 
 -لولـيتــا -     
 ياتيـبح     
 يكْ ـتـل ي شـفـخ

 ًداـــيـبع     
 تي!ـن ملمس شـفـع

        *   ** 
 رهاـعاشق لوليتا يهج

 ...نــام  ـتـف
 وْر ـف مهجـبكه     
...     ...     ... 

 نـــجم  بالس  ــل ـ حْ وبدأنا ن  
...     ...     ... 
 ل يدورْ ـفـْ تاح في الق  ـمف
...     ...     ... 
 ى  ب أســعـلـضت بال قـونه
...     ...     ... 
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 يها"ب إل  ـلالك   ن  بْ "ادخـل يا -
 أمــوْر أمام الم   ت  لـْ ث  م  ـف   
 اد"؟ و  ـبر قـ"ما اسمك يا أك -

 !ْر ـتـففي الد   وبٌ ـتـ* اسمي مك
"؟ "والس   -  ـــــن 

 ...مــًداـد ك سرْت ع  ـ* لق
"؟ ـ"ما ع -  ملــك 

 أدوْر! ...بل* بالط  
 ...عْ ـــــــــــــــــ"وق ـ -

 "!روْر ـمغيا أو ل         
           *   ** 

 ...ت  ـلـودخ
 نيــلوليتا تصفع

 ترفع بيديها أشالئي
  ...هاــــــــــــــــــــترمي
 ورْ وق الس  ـمن ف     
        *   ** 
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 ...ت  ـرجـوخ

 ـارعْ الش   دِ ـأج مْ ـلـف
  ...راغٌ ــــــــوف

  ...يـــلوْ ــح       
 !ثـ فْ ـكـيت          

...     ...     ... 
 ي  مد ْدت يد  و 

  ...س س  ـأتح     
 ي  دم  ـموضع ق     
...     ...     ... 

 !أين الق ـد ماْن؟
...     ...     ... 

 ى  سر  دمي الي  ـني قـطردت
 ى  منــدمي الي  ـتها قـتبع

 وبدون وداعْ 
 ...ت  ـسمع
 سماعْ  -دـعلى الب  ـع-     
 اْن"!ـــد خـق... ونٌ ـبٌد مأفـ"ع

        *   ** 
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  ...ارأينا يومً و 
 اْر ـــــــــــــــــــبـفي األخ     
  ...ارً ـــــــبــــخ

 :ظ اْر يتحامى الن       
 ر حاملةً ـلوليتـا تظه "
  ربي  ـميـة عد  

ــــــــــــــــاْر        ..."فخ 
  ـون  ـــــيـنظرْت بع  

 ...ـاْر ـــمن ن     
  ...ورمت دميتها

 يــــــهـــــي وجــــف     
 ْت:ـرخص
 ـاْر"!!ع  لْ يا ل  ... لةز  ـهْ "م  

     ======= 
 م11/4/1980   
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 رباعّية إلى غـّزة        
 
 

  ( 1 ) 
...     ...     ... 
 ؟تْ ـيـْ من أين أت    -

 ز ْه!!ـــــــ*  من غ
  ...!ز ْه؟ـــــــــــــ"من غ  -

 ..."نْ ـيـسكيتباهى المِ     
  –يا أم ي - ى  ن  ــما مع
 !"؟ ز هْ ــــــــــــــــــ"غ     

 قـد صارت يا أم ي...
 !ـهْ ــــــــــوصم     
 ... يهاـونا فـوضع
 !وناــــــــــــونس       
 ز هْ ــنا غــهان بمسمعوت  
 ...هان ـ لدينا ساك ان  ـويه
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 األبوابْ  مطروًدا عـن كل  
...     ...     ... 

 ؟نْ ـمـنب لوالذ  
...     ...     ... 

 
 يا أم ي ز ة  ــنب لغالذ  

 ى  ط  ـيتخ لـْم تخـل ـق جـيالً 
 صْر ـوار الق  ـأس     

 ...ه  فـي ْحـِطم            
 ْر ـاألم يــد  ـوي ع          

         *    *    * 
 يا أم ي ز ة  ــنب لغالذ  

  ...هابت  ـت رقمد  
ابْ ـق ـ لْ لِ        ص 

  ...بْ ـتطل مْ ــل
 ْن!!ـيـك  ـن  الس  ـــس     
       *    * * 
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    (2 ) 
 ؟تْ ـيـمن أين أت  -

  *...   ...   ..."" 
 ؟!ز هْ ـأِمن غ  -

  *"...   ...   ..." 
 فاخــرجْ   -

 " أشرفْ ودي  ـ"يه ول  ـقـتـل     
 !!اأبـــدً  بْ نس  ـز ة ال ت  ــولغ    
    ...     ...     ... 
 ...يا أم ي ز ة  ــبغ ت  رْ ـفـكوـ

 "!اشــمْ ـه ز ة  ــ"غ     
 يوًما "هااشم  ـه" مْ ـلــيع مْ ــل

 ن هْ ـطرود من الج  أن  الم  
  يا أم ي بل  ـقـد ي  ـق

 فـيـــــــــــــها!     
 -أبًدا -مواطنه  لـ ـــكـن  

 رِب!ـفي أرض الع   بل  ـقـي   نْ ـل
    *    *    * 
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     (3  ) 
  ...ز ة  ــغ يا إيـــــــــــــه  
 ا حـب يـــي     

 ترابكْ ا بيومً  ر  ـف ـ أك نْ ـل
...     ...     ... 

 ربيـطن الع  بالو   ر  ـفـد أكـق
 أبًدا ر  ـفـأك نْ ـي للـ ـــكـن  

 د رو اه أبيـبتراب ق
 بْ ال  بين حـصير ج  ـبع

بحِ   كـْم قام ِلـي عجـن عـند الص 
 ذا أنيابْ  ويعـمل  طفالً 
 وْل:ـي ويقف ـ يزرعه في ك

 ولْ ــهـجـيا ولدي م ذاـهـ ــ"
 ولْ ـجهم  يا ولدي ال ذاـهـ ــ

 لــْم يعـرْف أرًضا...
 ذات سماءْ      

 لــْم يعـرف بيًتا...
 ذا أبوابْ      
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  لــْم يعــرف أهـاًل...
 أو أصحابْ      

 1شريْن"ـيمة "عـد عاش بخـق
 يأكلْ  مْ ــول 2شرب )الك ـوك ـْرز(

 !!"ينْ وِ مْ بطاقة ت  "ير ـمن غ
...     ...     ... 

 تها أمريكاـصنع ...هيد  
 ته من برلينْ ـاق أتوالس  
 لـنـدنْ من  ت ءاـــــج ابٌ ـوثي

 ينْ ـسكسد المِ ـج ر  ـكي تست
...     ...     ... 

 ...يا ولـدي
 لنا ق  ـيتب مْ ــل     

 ربيًّا منهــع          
 !!"سوى األنيابْ      
    *    *    * 

                                                           
 جـئين.ث وأربع من أهـلنا الال  خـيمة تت سع لعشرين جـنديًّا، وكان يشترك فـيها عائلتان وثال 1

 والوطن! لننسى  أحـزانناذي كانت وكالة الغـوث تعـطينا إي اه الحليب ال   2
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     (4  ) 
  ...ز ة  ــغ يا إيـــــــــــــه  
 ا حـب يـــي     

 هاد  ـهِ دْ ـه  ر ي  ـحوالب   إيه  
 و معهاـيله     

 اـازلــهـــوج يغوالم   ...ه  ــــــــــــــإي
 هايْ دم  ـق -دـعن ب  ـع –سل ـيغ

 ...ويحــاولْ 
 ... منهـاي ـتـ ق ــر ب  
 ...ويحــاولْ 

 ...ْر ـثـقــر ب  أكـيت
 !ْر ـثـأك ز ة  ــر ب من غـقـيت

  ...كِ ــلـ ـــكـن  
  -ز ة  ـــــــــغ –     

 !امخةٌ ــــــــش          
 ...اـزينً ـود حـيعـف

 !ــْر ـــــــــــس ــكــتـي     
        *   ** 
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ع في الذ   ما زلت    ى  رـ كأرج 

 ادْر وج اله  الم   يوم رأيت  
 دمينْ ـند الق  ـع الك  ـــــــــــيته
 ...لْ ــــــــــــوس  ـيت
 مل  منه  ـتح أنْ 

 ...الً طفــ     
 راْه!ــــــد ذكـل ـ خي  لِ 

...     ...     ... 
 ز ة خاطره  ــب غطي  وت  

...     ...     ... 
 ال اآلْه!ـــــــــــــقــوت  

        *   ** 
 ...تْ ـقر  الو  ـويم

 ...ْ نينْ ـون ج  ــويك
 اهاــــشـأح ب  ـداعِ ويظل  ي  
 د ة سنتينْ ـم     
  رخة  ون الص  ــــكـوت

 لْ ــــــــيـفي الل       
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 (بلْ ـز ة من قـــخ غتصر  مْ ـ)ل
 ـدْ ــوي طل  ولي     

 في الظ لمة تحـت الِقــــرِميدْ 
 ابلـــة  يرى الق  ـف

 عـلـيها وجٌه...     
 يه عالمهْ ـف نْ ـي ـ ب ـ ت ـ ي   مْ ــل     
  ...كانت
 !لجْ ـل بياض الث  ـفي مث
        *   ** 
  ...ل  ــفود الط  ـويع

 مِ ـحإلى الر       
 ومهْ ي ن  ــيلع          

 بضتْ ـاء انقـــشـاألح لـ ـــكـن  
 نانْ ـير حـمن غ ظ تْـــه  ـف ـ ل  

...     ...     ... 
 أربعْ  ى  لـل عـفب  الط  ويدِ 

 ...ْر ـبحلْ رج لِ ـيخ     
     =======  
 م14/4/1980         
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 قلـب األّم   
 
 ...اه  ــــــــــأم  
 ...ي جائعٌ إن  

 ؟مينْ ـطعل ت  ـه     
 ...اه  ــــــــــأم  
 ...ي ضائعٌ إن  

 ؟ينْ ـل تسمعـه     
  ـذ نأيتأنا م  
 ي س  أن  ـأح     

 ...مْ ـيـحـجفي           
  ...ا أم  ــــــي

 ؟ودة  ـل من عـه     
  ...بـلـفالق  

 ...نيـنْ ـمز قه الح       
        *   ** 
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 نظر ـأم ي ت
 ب اكْ ف الش  ـلـمن خ     
  ...ل  وتحاو 
 يصـتبصر شخ أنْ      

...     ...     ... 
ـلـ ـــكـن    نهاـر عي أتأخ 

...     ...     ... 
 
 تهاـنظر أم ي في ساعـت

 ساعة أم ي 
 داْر ـل  جـظ     
 ...امد  ـيتع

 اْر!مع باب الد       
        *   ** 

...     ...     ... 

...     ...     ... 
 ...ويذوب نهاْر 

        *   ** 
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..     ...     .... 
 ومِ في الن   ل  ـم  لْ ــم  ـت ـ أم ي ت  

  ...اـــهــيـــأتــي
 مِ ــلـْ الح   بعــدمن      

 فْ ـن ولد يزحـأنباء ع
  ...دوًما ى  ط  ــيتغ

 واكْ ـباألش     
 ... ل  ـاتـــــــقـوي  

 بر األسـالكْ ـع     
...     ...     ... 

        *   ** 
 

 رف أن تبكيـأم ي ال تع
 نهض قائلًة:ـت
 ..."يا ولدي     

  اهلل   ميك  ـيح     
 "!اكْ ــــــــــــــويرع     
        *   ** 
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 صباًحا ويجيء  
 بارْ ـفي األخ    
 1اْن(ر ـ ي ة والف  بار الم  ـ)أخ
  اْر و  ـاألبطــال الث   أن  
 هْ نبلة يدوي  ـا قوْ ـق ـ ألْ 

 !وري هْ د الد  ـنـفأصابوا ج
    ======= 
 م15/11/1980 

  

                                                           
1
ـغار للحصــول  المــاء وف ـْرن الخـــبز، مكانـان تجـــتمعقاعـدة     عـــلى  فـيهــما الن ســاء واألوالد الص 

نضاج العجـين، وفي االجـتماعات يكون تبادل الحـديث  خـبار. ونقـل األ الماء وا 
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 شجرة الّتوت                      

 
ســبة لمركــز ثيفــة قائمــة فــي زاويــة مهـــم ة بالن  كانــت شجـــرة الت ــــوت الك       

 شـارعـــين ى  تجـــم ع جـــنود الع ـــدو  فــي معسكــــــر جـــباليا، وكانــت تطـــل  عـــل
ـنـــــود تـــــلك يــــالي تسل ـــــق الج  ركــــز، وفــــي إحــــدى الل  يصــــب ان فــــي شـــــارع الم  

ـدائي ة جـمـــات الِفــارع إثـر تصـاعـــد اله  راقــبة الش ـم  فـيهــا لِ  واـجـرة، واخـتـبئ ـالش  
ــــلى الم   ــــز، وفـــي الص  عـ ــــد  ركـــ ــــاح أحــــس ت صـــــاحـبــــة ال ـجــــرة أن  ار والش  بـــــــ

 شـجـرتهــــــا تخـب ـئ شـيًئا...
 

 فـقـالـت:
 

  "بِـْنـِت...
  ...رة  ــــيا زه     

 نيـاعجـومي و ق          
 وقِ لس  ب لِ ـأذه وأنا

 (ضاْر ـالخ  )وأبتاع      
 وم خاطْب"!الي   ذاـــــ  هما يأتيك رب  

        *   ** 
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 ت تمشي ـرجـخ
 وق وفيإلى الس       
 اــــباله     
  دائي  ـأن  الفِ 
 اـــــابنه     
 ضورْ ـوي الح  ـما ينـرب  

      * * * 
 

 ...وقِ الس   يا بناتِ   -
 اباييا كل  الص           
 هْ ـتيقوت الع  ـت ـ رة الـشج
 نديـيها اآلن جـلـتـيع
 ...بابْ ب روا كل  الش  ـخ
  لْ ـؤج  ي ـ ولْ 

  ومِ مل الي  ـع     
 ...فاظاـحِ           

ــدْ ـيا أم  مح =  إيهِ   ؟م 
 وابني ...ابنكم  -

 ريبْ ـن قـسيأتي ع    
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 تبيـخد يراه الم  ـق    
 ...نديـع    

 صـاني  ـبأغ         
              ...  يا ناس 

 سـْر!ـنخـف              
...     ...     ... 

              *   ** 
 

 ...قْ ـفي دقائ
 ْر ـسكـعال الم  ـكان أطف

 واتْف:ـأسالك اله   ل  ـمث
 تيقهْ ـوت الع  ـرة الت  ـ"شج
 ود"!ـــهيها الي  ـتبي فــيخ

     ======= 
 م1/1/1981    
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 الّشـيخ والَكلمـات
 
 !دامْ م  ق الشِ ـد عــيخ قالش  
  ...ريـيج

  ...ث  ـويله     
 ف جامْ ـلـخ          

  ...أس في يدهِ والك  
 هْ يب  ـرق ى  شـوال يخ     
       ـريبــهْ غ أشياء   ول  ـــــويق
 : ول  ـــــــــقـيــف

 ونْ ص  ـت الم  ـنـد كـق"     
  ...قومي لـ ـــكـن       
 !"ونْ ـــعضي       
        *   ** 

 ...ذيـيخ يهش  ال

 داْم:ـت تأثير الم  ـتح     
 د م  ــقــر ت  ـمـا خــــــــانت لنـك "
  ...اـهر ـ مـع
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 ف عامْ من ألْ 
 ...م  ـمركـليست كخ

 ...لـ ـــكـنْ و      
 ...مرةـخ          
 !"صانْ كانت ت            

        *   ** 
 الش يخ يهـذي

 قهْ ــيـتراءات صفـباف     
 :ـــول  ــــــــــــويق
 كان لنا يا ناس   "

 -اِب رب الب  ـق -
 !"هْ ـتيـــــقية عدالِ      

... ... ... 
:ـــــــــــويق  ول 
 كان لنا  "

  وعِ داة الر  ـغ     
 يدهْ ـأي ام مج          
   ...ل  ـلهـهكان الم  
 ...س  ـكان ق     



 - 41 - 

 ...يـــمْ ـكـثمنا الح  ـكان أك
 ...ــماءْ كانت رساالت الس  

   ...  ...     ... 
  ...أحالمنا)

 1لِجـبال رزانًة(ا ن  زِ ـت     
 ...نــاخال  وت  

 ...الناــــــــــوتخ     
...     ...     ... 

 ...!ل  ـنا ال نجهـلـ ـــكـن  
ـهـ  ولْ ــقــعش ش في الع   ل  فالج 
 ولْ ــأو يح   فارق  ـي   ما إنْ 

 والِحـْلـم أوشك أْن يزولْ 
 ...ل  من ـاوالك  
 -ــاق  ــــيا رف -     
 !"د ا جهــولْ ــغ  

        *   ** 

                                                           
 .ذا ما نجـهـل  إنًّا ـوتخالنا جِ ...      وتمامه:  ،فـرزدقـلل 1
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 د أدمن  ـيخ قالش  

 -يا صحـبِ  -     
 ـــــدامْ الم            

  ى  ر  ــليس ي  
 يـــــــوف ال  إ     

 امْ ـيه جــف  ــك          
 ...يخفالش  
 ـدامْ ق الم  ـشـد عـق     
 ...دـق يخالش  
 داْم!ـق الم  ـشـع     
     ======= 

 م12/2/1982   



 - 43 - 

 ترحيب وصـور   
 
 ...الً وســـه ـــــــالً أه
 ئِت يا أم ي ترين ابنكِ ـج

 يابْ ـد غـمن بع  
ــــــــــواْب...  كاد يفـقـده الص 

 ربكْ ـبق ى  ظـكي يح ئتـج
ـــــــب    جـئِت بالد فِء وبالح 

 لطفـلكْ      
 ...ئتِ ـج

 ...الً وسـه ــــالً يا أه     
        *   ** 

  

   - 1 - 
 ...ًبا يا أم  ـمرح
  ...ومـئِت الي  ـج

 بيروت يصيْح: ن  وابْ      
 ...وا أم يـلـتـق "
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 ...يرجع أبي مْ ــول
 ...وأنـــــا
 ...ليل  ـد قـبع     

 ...سـأذوبْ           
 !"؟ى  دالـر   ...يدـناقــبع

        *   ** 
 

    - 2 - 
 يْر ـغأم  الص   ى  يا أم ي إل ن  يْ ر  ـأت  
 ت ذراًعا ـعـرف

 "اموْر الد  "اض ـبين أنق     
 ... ةٌ لــــديـوج

 اـرهـمن شع     
 رف  ـرفامت ت  ـــق          

 يتِ ذة  بباب الب  ـبر نافـع
ن ع         ...هاــتْـص 
 ْه!ــــــــف  ــــــذيـــــــــــق     
        *   ** 
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 ديلةٌ ـناك جـإيه  ه
 ى  رـ أخ     
 ...ر ق نصفهاـتح  
 الد برائحهْ أل البِ م
 تراق  ـل احــمثْ 

 ميْر في الض       
 وًداــــكان موج إنْ 

 !ضميــْر...     
     *   ** 
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 ...اك  ــــــــنـه  هـــــــإي

 صيفْ لى الر  ـع     
 اثــرتْ ــــــــــنـت

 ...ي  ب ـ أشالء ح
 ـرْب!ــــــــــــــــــع  لْ لِ      
        *   ** 
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 بيروت يا أم ي ى  لـإيه  ع
 روســاـد كانت عـوق

( ى  لـإيه  ع  )شارون 
  ...هاـعـضاج     
 له   ى  ن ـ د غـوق          
 لْ ـرون رجـشـوع ى  د  ـإح
 ..."االتـــــــــرج"من 
 رْب!ـــــــــــــالع        

        *   ** 
 

 ومالحظــْه:
 حـيح  حـو الص  لـم أخـطئ الن   
 ...مــاـن  وا  

 ـعــر  ي ـمـلي عـلي  الش  
 ما أنا قــائلـْه!     
     =======  
 م6/8/1982    



 - 47 - 

 قبـل الّتاريخ   

 
 ضرْ ـيتون األخفي زمن الز  

 اريْخ:كايا الت  ـاب حـــــــــــــــــنسـت
 
 ْر ــاريخ وما سط  بل الت  ـق "
 منظرْ  ى  لـيناي عـت عـعـوق
 ناجيـمون تيْ ار الل  ـأزه
ان الز  ـأغ  ضْر"ـون األخـيتص 

 ألوفْ من الم  في ذاك الز  
 ...كانت أي امي

 !(ـدْر ـــــــــــنْ ــغـتـت)     
        *   ** 
  ...منِ الز   ذاـــــ  هفي 
(ــنـزم)الال         ي 
  ...منالز   ذاـــــ  هفي 
 ...ْر ــكــــنـم  ـال     

  ...د  ــتـــــــــــــــــــمـت
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 موي  بق الد  راب الش  ـح
 ى  وتساد الم  ـأج تـ عــر ي  ِلـ
 ...ـــل بالْ ـــــث  ـــم  ـــوت  

  ...ال     
 ْر!!ـثـل أكـب        
        *   ** 
 اًرا ــــــنا عــيـفـيك

 ى  أن نبق     
 ى  رـ ظة واألخـحننتظر  الل  

 د د  ـــــــــونه
 ومْس:ــاحة مـــــــــــبوق     

 وفْه"!ـتـد  مكـــــف  بأيـن نقـل "
 ...ـنْ ـــــــــ ـــكل

 أيـــديــــــنـــا مـــغــلـــولــــْه!     
 وكــــالٌم...

 في شكل الت هـديــــــْد!     
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  ن  ــــنح هـــــا
ف  ـن         رح  ــــفي ف ق  ــــــص 

 ...ــاء  ـــــــــقلِ لِ 
 هْ ـــم  ــقِ ــر في الــيظه     

 يظهــــــــــــْر... 
 ـد ال يظهــــــْر!قـ لـ ـــكـنْ      

 ودْ ـف معهـيـلـشل حـالف  ف
 
 ى  نا نســعـتزيمة أم  ـله
  ...ز تهاـوبع

 ْر!!ـــدوًما نجه     
     ======= 
 م  3/10/1982   
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 ُلَغُتنا

 
 هـاِت يا صـــــــــاِح دواتي والق ـلـمْ 

 ألبــث  الل ـيــــــــــــــل حـــــــــزني واأللــمْ   
 طـــــــــاؤناـغـتــــــــالهـــــــا أخلـغـــتـــي تـ

 وأولـــــو الِعــلم بعــيــًدا في صممْ    
 ى  إيــــِه يا ضـــــــاد  اعـذرينا فاأل ل ـ

ــــــــــاد عج     ْم!ـيقـرأون الي وم بالض 
 أهـلهـا من ى  الل غ   ضـشر فـت بع

ـــــــــاد من ـــــا ِلْلع ـدمْ      ومصيـــر الض 
========= 
 م12/1/1983
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 الّناُي والَكأس          
 
 ...طني ناًياـأع

 ...ن يـوغ     
 ...روبْ ــغ  لْ لِ       
 ن يــلما كن ا نغـمث

 يادرْ ضان الب  ـبين أح
 ادٌ ــصـحكان  نْ يوم أ

 يل سامرْ يوم كان الل  
 
 ...آهِ 

ــ  ذي ـفي أي امنا ه 
 تْ ــــــوالـــــــت     
 ينِ ات الب  ـموجع
 ...امْر ـل مغـن رجم     

 تاًباـع له عـيـــــــال أستط
 قاباـأو ع     
        *   ** 
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 ...ه  آ

 رْ ـأس نسكالك   اتِ ـوه
 سافاتِ ام الم  ـبين أنغ
 يلِ ب الل  ـلـوق     
 ْر ــــــامــــــع     

...  واْمت ِط الل يل 
ـنح الل يل ساتـْر!       فج 
 امْر ــــــــتغ ال ...بيبيـياح
 ...1"شرق   م  ـفي اله  نا كل   "

 عــمـر   ساعات نْص ـتـفاق
 باقـيـات       
 ...لْ ـبر أيام قالئـع
 موتٌ  بل أن يأتي  ــق

 !لْ ـال يواتي من يقات
    =======  
 م4/11/1983  

                                                           
ن حـن  م خـت   ، وتمامه:مد شوقيـألح 1 حـت  و   كل ـنــــــا في الهــم  شـــــرق كـنـولـ ــون  داًرا      ـِلفـن ص 
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 ُبَكاِئيَّـٌة
 

 فـي َسـْبِع َلْوَحـاٍت
 ُمَشتََّتِة اأَلْفكاِر

 
 

 َرَســــَمَها
 ُمَشـــرٌَّد َأِصيـــــل

 
 ّن أّن اسمهُيَظ
 ْبُن عبد الَمالك محمود 
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 وحة األولى:الّل           
 

 ــام  ــــــــــــــ  تمضــي األي
 -ى  دو  ـبال ج -     
 ...ل  ـــك  ـوال

 اكـمْ باب الح   ى  لـع     
 ...مةـقينتظر الل  

 "!من "غانـمْ      
 ...ينتظــر  
 ـًداوال يدري أم       
 ...هِ ــــــــــيأتي

 مـْه!ـقأتيه الل  تـف     
 ...األمـل   لـ ـــكـن  
 -ـر  األمل  الم   -     

 ...بــه  ـداعِ ي  
 يأكل صبـرْه!!       

...     ...     ... 
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 ...نمضــي
 ...تـــبٌ ـك

 ...أنخـابٌ      
 ...ْر ـومســاف          

 تمــةِ ـر الع  ـب ظهـيرك
 ْر ـح نهار ساففي وض  

 مْ ـشـائـتــدوه األمـل الم  ـيح
 ...نِ ـيـويرن  أمام الع  

 ...ْر ـاهــتر الق  الو       
 ـمع  يظل  ينادي الس  ـف

 :مْ ــاكنية الح  ـبأغ     
 "!! رهْ ـال ترفع من رأسك شع "

...     ...     ... 
 ...ق  ـونصـف  
 مـْه!!ـقنال الل   إنْ      

 ...ما نحـن  
 ْر؟!ـن مساخـل نحـوه     
        *   ** 
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 :انيةالّثوحة الّل     
 
 ام" يــدً ــريــد  "الك  ـــــم

 ...ـتـت حفـتـف     
 ـو عِ رة ج  ـواه عشْ ــأف
ـبزةٌ لْ ــت   مْ ـل  ــق  فـيها خ 

ــــــــد    ...ة  من م 
 تشــبعِ  مْ ــل        

...     ...     ... 
 
 ام" تبر عً ـريـطى "الك  ـأع

...     ...     ... 
 ...وه  ـــــــــبس  ـح

 ًياكـان مساو      
 ...رامـة  ــك  لِ 

 !1راْس()راًسا بِ      
 يعِ م ت  ــرامتهـكانت ك

                                                           
 اجات.تعـبير عـند العام ة للمساواة بين حالين أو شيئين عـند المقايضة وتبادل الح 1
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 ...وانِ ـسبب اله  
 ـيوال تعِ      

 ب  ل ـ غكيف الت  
 -تـراْس ـباح -     
 ـوانْ ـاله   ذاـــــ  ه ى  لـيوًما ع

 
  مْ ـتهـكانت وداع

 ى  ـر  ـــــــت     
 أن  الس ـالمة ...

 !!ـوانْ في اله       
...     ...     ... 
 

 ـــم:ـيــكـال الح  ـق
 نْ ـومن ي ه   ..."

  ...رئ  ـيستم     
 واْن"!ــوم اله  الي            

 

*   *   *       
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 :الّثالثةوحة الّل    
 

 مومسـة تصـرخ  
   لتاعـْه:م       

 ...يا ويلـي"
 وا ماليـد سرقـق     

 ...يا ويلـي
 وا جسديـأكل مْ ـك     

  ...بةِ ـلأوالد الك  
 ونيـرقس     
 ...وع  ـدوا الج  ـكي يه     

 الي"ــــــــــــطفأِل           
...     ...     ... 
 

 ...وحـروف
 ...تمضي     

 قاط  نِ لِ           
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 ...تـؤل ف كلمات  ـف
 !!ى  ـل  ـــــبـح     
ـر  ـفـتـت  ...ج 

 ...لـةً ـقات     
 ى  ـل  ـــــــكـث            

 تـنـتـظر  ب عـيد  اآلماِل!!
...     ...     ... 

        *   ** 
 

 :الّرابعةوحة الّل     
 
...     ...     ... 

 ى  ر  ــعـتـوامرأة قامت ت
 ...الً لـع سرواـتخ
 ...ببـراءهْ       
 ي ـهْ ـوفـك ن رأس  ـع عزـِ نـت

 ...الً قـاـوعِ 
 ...د كان سماءهْ ـق
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  ...عالنِ تصير الن  ـف
 اءهْ ـــــــبـع      
 ي ـهْ ـمجـيها رائحة هـف

  ...ـمتْ ر سِ 
 ربي هْ ـروف عـبح     
 ئـةً ـب  تهجـتصع     

 ...ـراءهْ ـوق          
ل  ـت  ...تحـو 

 -ال أدري-     
    ًراـو  ص            

 ...تيـل  ـقلِ 

 ...يمتـص       
 دمــــــــــــــــــــــاءه!!          

         
        *   ** 
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 :الَخامسةوحة الّل     
 
  ...يلٌ مِ رْ ٌل/ بِ ـرج

 عْ ـــيتسـك       
 ... وًراـل ماخـيدخ
 عْ ــــت ـ يتم     
 ...كأسـينِ  يشرب  

 تـْع!!  ـعـتـيتـف    
 د هْ زمن الر   ى  ود إلـويع

 ...امرأةٌ  ه  ب ـ كرْ ـت  
 منهـد هْ      

 ...د كانت يوًماـق
 اءهْ ـــــــــســتم       

  ...ويهاـغي  
 يدهْ ـم قـكِ ـحكي ت       

 ...ال شيء لديهـا
 قـال  ـبع     

 ...مه  ـلجــت            
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 يوـِ عْ ( ي  ل  امِ و)اله  
  ...ـره  ــــــــــــنهـت

 سوهْ ـفاء الق  ــبج     
 بيديهـا ه  ت ـ ي ـ تضرب  إلْ 

 ...ـز  ـــــــــــتـيه
 ...ـروًباـــــــــط     

 اءْه!!ـــــــــبدن          
        *   ** 

 
 :الّسادسةة وحالّل     
 

 يتـشب ث ليلي بذؤابهْ 
 رِ ـمـمن نور الق   ى  دل  ـتـت

 والق ـمـر بعـيدْ 
 ...يرجـوه  

         م ـرِ ـمن ع   دقائق       
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 والع ـمـر شـريـــدْ 
...     ...     ... 

 مـر  ـني الق  يسأل  
 -إلذاللي-     
 "؟!ذاـــــ  ه ريد بقاًء ياـ"أت

 ...رأسي فأطأطئ  
 ْه!ـادــكالع       
 ...بينـيـك  جـوأح  

 ببـالدهْ      
 ...ار  ـــــمـكح

 دهْ ال  ينظر ج     
 واليـيني أقـور بعـثـوت
 د  برأسي زلزاليـينه
:ـــــــــــــفأقـ  ول 

 نيه إجابْه"؟ــع"ومن ذا ت  
 

        *   ** 
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 :الّسابعةوحة الّل     
 
"...     ...     ... 

...     ...     ... 

...     ...     "... 
 
 
 

                   توضيح:   *
 وحةالل   ذهـــــ  هتهــر أت 

 ...عــريةبفـعـل عــوامل الت  
 ـربي ة!!الع  
...     ...     ... 
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 :تعـلـيق

 
 ...ـربْ ـل  الع  ــاهلل  يا بغ          
 ـربْ لط  شـتاق دوًما لِ ـت          
 .فالـيــــــــــــــــوم ..          

 لـة لندن  ــــرح       
 بْ ـل ـ ضي نهارك في الع  ـقـت          
   ...ًداـــــــــــــــــــوغ          

 اءْ ـــسالم   بباريس         
 ...ــاــــــــــــــــــــدهــوبع          

 ـرْب؟!أين اله                 
               ======= 

 م14/11/1983            
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انين الّثــصالُغ  
 
 

 ةوكانت أوراقه في الس عـودي  
 م1987-2002



 - 67 - 

  ِنَهـــاية    

 
اجي  الع   رج  ـب ـ ال ط  ـق  س    
ورهْ يس الث  د  ـيا قـف  

...ك  ـيـْ ل  ــعْ ن   لعْ ـخا   
ـاـــــــــي ــوه        

...ر  ـب ـ ال صاك  ـبع اضربْ   

ـْش ـــــــــــــــت ـ وف        
...ر  ـآخ ن درب  ـع  

!!ـورهْ ــــــــــث ـ للِ         
تْ ـانكشـف دِ ـقـف  

ـورْه!!منك الع          

     =======  
م13/10/1987    
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ُنُبـــوءة        

 
لهْ ـــطوي في قائمة    

...لة  ــــــــــــــطوي   
...لهْ ــــــــــــــــطوي        

  لي  ـناجي الع  
تيلهْ ـل الف  ـيشع  

مْ ـئــتــلـْ تـف         
      ...   بعـض 

بيلْه!!ـراحات الق  ـج  
      *   *  *  

  لي  ـناجي الع  

:وءهْ ــبـن ـ مل الـيح  
..ى  ـل  ــت ـ بـْ ن ـ س    

   بأوجه  موبـوءهْ      

ا ــــــــــيهـف م  ــي رس    
تسامْ ـبْ ااِل        
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  ف  ـــــــــوالك  
سامْ ـالح   مل  ـتح  
...ان  ن ـ الف   ن  ــطعت  لِ   

المْ في الظ          
...لك  ـت  

ي ــــــــــــــــــه        
روءْه!!ـالم             

     =======  
م 29/11/1987    
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رةـــْفَز      

 
؟...ريدْ تـ ماذا   -  

...     ...     ... 
؟!...ريدْ أ ى  ت ـ ومن أنا ح  

ة  أنا ذر ة من رمل غـز    
طو حـتْ            

موم بهاالس   ريح     

يدْ ـمن بع... ت ءفجا  
  ل  ـابِ ـقــيما ت  ـك
...اتيها الع  ظ  ـح       

!!...زيدْ وه الم  ـوترج        

 
...ـةٌ م  لْ أنا كِ   

ى  إل ت ءجا  
ـــذ األرضِ  يأسماع ه   

!!...ودْ ـجبل الو  ـمن ق        
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...أنا موجـةٌ   

يب  ـر غـمن بح   
  يح  ها الر  تـْ لـم  ـح     
داياـاله   آالف         
...مينهْ واألماني  الث             

 
...أنا موجـة  

  ر  ــفـحت  ت لِ  جـاء

ـــذوق ـــف      دِ ــــيـبـِ ال يه   
زينـهْ ـناديلي الح  م  لِ  ًراـبـْ ق          

!ينهْ ــكى الس  ت ـ ح ...دْ ــأج مْ ـل  
!نونهْ ــوال األيدي الح  ... ال  
تْ ــوم أضحـالق   وه  ـج  وو    

اـــــــــــــــــــــــــهكل      
بـسِ ـالجِ  بِ في قال           

...!ديـدْ ـح  بال ى  طل  ت  لِ         

...!ديدْ ـمن ج        
     =======  

م  12/12/1987    
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 حجارٌة وحجارة
 

ارْه؟ـــــــــون غـــــــرت مليط  ــفـتـف    ارهْ ـجصر الحِ ـذي عمن ذا ال    

تمضي الش رارهْ  كما تمضي    ـتــارة أصبحـــــــــــجـي الحِ ذـــــــ  ه  
ـدارهْ ـن جـوسـاًما ع ذت ـأخ    ـاــــــــــــــهإن   ـارةــــــــــــــــــــــــــــجي  الحِ ـحـ  

!ــرب دارهْ ـاب الع  ـــــيــي غــــــف    ميــــــيحْ  ز ي  ــــــــتـــى الغ  ـحي  الف    

                       *   *   *  
               

ارهْ ــبــــبح العِ ـق   يا ،تـوْ ص  بال    دتـــاعــــــــــــــس ب  ـر  ـــــــــــاء يعـــــأبن  

ـارهْ ــــــــــــأتـي اإلشــــا تــــــــــندمـعـــــرس     يخْ  ت  ـوْ الص   ذاـــــ  ه ل  ــولع  

ـارْه!ـــــــــــممــي ذـادر يحـــــــــــــــــقـرة     ـاــــــــــجـل الحِ ــــــمــــذي حال   إن    

!ارهْ ــــــــمـل الحِ ـمث دـاعــــــــومس    اصــــبـــــــــــــــغن لِ ـــــــــيـكـن يسـتــل  
رهْ اـتــاسـتب "ب  ر  ـــــعي   ود  ــــــيه"و    هاقــدـــــــــــــلـن حــــــــــعت   ــود  ـــــــــــهـي ـ ف    

ـرارْه!ــــم فـي مـــــلوه يظــــــــــوأخـ    ةٌ ـداو ـــــــــــــع ــودـــــــــــــــــــهي ـ م الــــــلـْ ظ     

                      *   *   *  
 

ـــارْه!ــــــــــجالحِ  نِ ـــــن فلسـطيـع    ال  ــــــــــرب في انشـــغـــــأبناء يع  

ارْه!ــــــــــجالحِ  ز  ــا عــــي -ومالي      ر  ـــــــســـعْ  - ربي  ـمن الع   ى  لـأغ  
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!1(رارهْ ــــــــبِ ) ــمـــــــــتـــــا أنــــــــــــــــمــإن      ـرب  ـــــــــــيعْ  ل  ا آيــ ــرواــــــــتحج  ــف  

بين الِحجــــــارة والِحجـــــــــــــــارْه!    ـاــــــــــان مــــــــــــــشـت   ـرواـــــــــــــوتحج    
ــ دارْه!ـــــن جـــع تْ س  ــــــيلك دِ ـوت    ـداس  ت  ارة ال ــــــــــــــــجـالحِ  ذيـه   

                       *   *   *  
 
  ــارْه!ــــــــــي ذاك عــــفـ ى  ـر  ــــال ي    ـل  ـتـــقـْ ي   يـثـاجـر حــحالم   ذاـــــ  ه

 وأنـــا هــنـــا ال أسـتـطــيــــــــــــــــــــــــع     ســو ى الك الم فـــيــــــا خســـــــــارهْ 
!ـارْه!ــــــــــــــــــجــقـــة الحِ ــل  ــعن م  ــم    حٌ ــدْ ـــــــــــــــــب مـــــــــــــعلش  ـه لِ ــــــلـ ـــكـن    

رارْه!ــــــــــــــــا الش  ـــــــــا منهـدً ــــــــــل  و  م      ور  ـــخصـر الص  ــذي عل  لِ  وهـ  
!جـارْه!اجـر والحِ ــــــحالم   م  ِـ لســ    ارهْ ـــب الحجــي شـععـوا مــي ـ ح  

                    =========  
م9/1/1988                       

 

                                                           
هـو مـا و  ،ط المتـاعـــق ـ س  عام ي ة، وتعـني الر ديء الحـقـير الس اقط من كل  شيء، ومنه البرارة:  1

الح منها. تهايـنقـت)ب ـر ها( أي د ـبعي ـتـرك من األشياء   لفـصل رديئها وأخـذ الص 
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قخبر وتعلي             
 

...     ...     ... 
يرْ ـبر األخـفي الخ   ويجيء    
:هْ وي  ـشرة الج  بل الن  ـق ...بطِ بالض    
...ة  ز  ـــأطفال غ"  -  

صيان ـوا العِ ـنـلـأع       
...اصبينْ ـالغ   ضد             

تاللْ ـحْ ااِل  ود  ـنـت جـلـتـق      
دْ ـ، وقم ثمانيةً ـمنه      
"رينْ ـآخ ت مئات  ـرحـج      
  ...قٌ ـيـلـون تعـويك

ْر ـيـر األخـبـلى الخ  ـع      
:بيْر ـالك  ... كاــــــــــمن صوت أمري  

...نأسفْ  " =    

...ل ذاـفوت الط  م  لِ              

...نأسفْ         

..."ل ذاكْ ـفرح الط  ـج  لِ             



 - 75 - 

"!سـاءْ دى الن  ـضت إحـجه  أ   دـق "  -  
...نأسفْ  "=     

اـــــــــــــــــمإن  ... ونأسـف              
فسِ ـن ـ و لضبط الــندع       
!!"يسـيْر  أمرٌ  اذ            

            *   *   *  
"يصد  يش الت  ـويحاول الج  "  -  

 ! ظام  رض الن  ـفلمن  ى  مرح"  =  
نيفْ ــالع   د  الر   ب  ـونشج           

ميـمن راج      
  هْ جار الحِ  لكـت          

عِ دافالم  لى ـع           
..."نينْ ـج  لْ ل لِ ـسي  والم              

           *   *   *  
...اـو  ــفــع*   
ذيـعْ ط الم  لـِ قـد غـف  
!!موعْ لد  ل لِ ـسي  و الم  ـفه  

      =======  

م15/2/1988      
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 تعليقــات
 
لـىـع  

"رطوافل والَمتغريبة الَق"  
 

 صيدةـق الت غــريبةو 
ودي  ــعالس  ر ــاعلش  لِ    

يبيتد الث  ـم  ـمح  
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ودْ ـهن ـ ا في النا وطنً ـل ب  ص     - 1  

ود  ـقالر   يصح  ي                      
دْ ـيـبــالع   ييــحوي                       

  ب  ذْ ـالكِ  تِ ـد مل  ـقـف        
!دْ ـــصيـا الق  ـن ـ م                     

بْ ذِ ـكـن  ... فــن ـــولــــــد               

ذبْ ـكـن... نرضع  و             

ذبْ ـكـن... ل  ـــــــنأكو           

... ونـكـذبْ          نعـيـش   
!دْ ـــــيــفـي ال ارـً مـؤتـدح مـمـنو           

            *   *   *  

                    ...ـة  أم   ى  لـع آه  - 2                

...كانت أوائلها                          

  ...ونــــــسأل  ي   ال "   

!1بـرهـانا" قال ما ى  عـل                        
                     *   *   *  

                                                           
1
، وتمـامه:                                       من بيت للش اعـر الجاهلي  ق ـريط بن أ نيف العـنبري  الت ميمي 
                  ما قال بـرهـانا ى  ائبات عـلفي الن        مـين يندبهـم حـاهـيسألــــــون أخال 
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هودْ ا في الن  لنا وطنً  صب    - 3  
ت  يْ م  يد الك  ــعي                      
يدْ بِ ــع   ييـحْ وي                      

...ارً ــجْ ل ح  ـتـقـيـل                   

...اأمرً  يمضي  و                    

...ادث شيئً ــليح                   
يودْ ـالق   ك  ــف ـ ي                        

لك الـر ق                    ر مـن ذ  يحـــر   
ــ                        !بيدْ ـالع   ذيـه   

              *   *   *  
 

 
1 "اعيب الد  و  ـإذا ما ث"  - 4                  

               ...رانـاـي                                 
                        *   *   *  

                                                           
   .نايـْ داع  ـإلى الموت ت ...      ، وتمامه: ضي  ريف الر  لش  ل 1
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هودْ ن ـ ا في النا وطنً ـل صب     - 5  
يقهْ ـقـلح  ول اـيق                       
هْ ـقـطري  رـنيـي                         

دق  د الص  ـتمـويع                    
دودْ ـالح    برـع                       

                    *  *   *  
 
 

ان ـ أس عالك   تِ نْ ب  ص  "  - 6                   
...ور  ـمـع أم                                                  

...س  ــأك  ـان الـوك                           

!1"يناـمي ـ راها الــمج                          
                         *   *   *  

                                                           
1
 اعـر الجاهلي  عـمرو بن كلثـوم من المعـل قة.للش   



 - 80 - 

ودْ ــــــــــهن ـ ي الــا فـا وطنً ـنـل صب      - 7  

دودْ ـا حكايا الج  ن ـ ر عيخب                 
 ! ودْ ـــمـا ثـايـقـا بـرف أن  ــعن ـ لِ                

ؤوْس الر   "ض  ــبع " طأطئ  ن   ...اـــوأن                  
ؤوْس الر   "ضِ ــببع "ا رً ــــــمـرب خـونش                
ؤوْس الر   "ضِ ـــــببع "ا كً ـــــلم   ذــــــــونأخ                

  ...ابً ـــم شعــــكـونح              

!ؤوْس الر   "رــــسكـــ بــــ"                      

يودْ ـالق   ض  ـع  يب لِ ـفال يستج                
                    *   *   *  

 
 

...ة  أنا في أم  "   - 8                    

!1"...داركها اهللـت                          
                       *   *  *  

 

 

                                                           
 .غـريب كصالح في ثمود ...      ي وتمامه:نب  ـي ب المتاعـر أبي الطللش   1
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نودْ في الز   ةً خــمر لنا  صب     - 9  
  ول  ــــــــــــــــقــي الع  صح  ت          

ودْ ـهتي في الم  ال                     

ة  مـزيـــــمضي الع  وت               
هْ مزيــاله    دــبع                 

...ــالً نا أمـل ييـحوت               

ـوتْ ــــمـي ال                        
               *    *  *  

 

 
:لهْ ـحكاية طوي  - 10                   

...مٌ منـو   بٌ ـكان شع "                        

!!"هْ ـــم  منو   ى  صح   م  ـث                         
                          =======  

  م5/4/1988                         
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  ...وطني  
؟هل يرضى األمريك    
 

   - 1 -  
 
...وطنــي يا  

يـكْ ـفاسم أملي الب    
...ايرمي حجـرً   

...ارـً مـق  يصنع  

ابـً ق  ل ل  ـمـيسرقه من يح  
ابً ذِ ـك  ... به ألبيهينسِ   

...ـه  م  طِ ـحْ ي         
!رضي األمـريكْ ي               

      *   *   *  



 - 83 - 

   - 2 -  
 
...وطنــي يا  

ام من  ـل ـ يتع  
لْ ـنيا ما نفعأبناء الد    

انً أذ   ى  ق ـ لـْ د ي  ـل قـنفع ما  
تيـم لغـيفه ل الـمن رج  
رف دينيـيع ل الـمن رج  
وطنــي يفم ـاكالح   لـ ـــكـن    
ن وطنيـرف شيًئا عـيع ال  
دينين ـم يسمع شيئا عـل  
...انً ذ  ب أ  ـد رك  ـق  

من طينِ          
...يسمع   ال       

!ى األمـريكْ رض  ي  كي         
     *   *   *  
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   - 3 -  
 
...وطنــي يا  

...     ...     ...  
ظهْ ـلح تْ س  ِـ لــت ـ واخ  
يوني  ـيها صهـل فــف  ــد يغـق  
دفعْ مل بيديه المِ ـيح  

  ...ه  ــــــــملـيح 
رس وطني!ـكي يح       
ــ لتْ ـدخ ظة جسديـحالل   ذيـه   
يها يا وطنيـك فـيتـناج  
ي؟ن ـ وطني ع رف ياـتع ما  
رف يا وطني... أن يـل تعـه  
كْ ـببتـي أحرف أن  ـل تعـه  

    ي؟ن ـ ع اذـــــ  هفي ـوأنا أخ
...ـــــــــــــهِ يـفـأخ   

!ى األمريكْ رض  ي  ل         
     *   *   *  
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   - 4 -  

 
...وطنــي يا  

يكْ ـف ...ر  ـائـرحي الغ  ـج  
اربً ـع   ...ف  ينزِ          

طرة دمْ ـم قـيهـف رف  ـتع ال  
...ينزف           

!رضى األمريكْ كي ي           
...     ...     ...  
...     ...     ...  
...وطنــي اـــــــــــي  

ــلْ ـــــــــــه   
يرضـى         

...؟!األمريــكْ                
     =======  
م23/5/1989     
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ةقارّيكلب في الَع     
 

       - 1 -  

ـــدة:ــــــــــــــــــــــــصيـالق    
  (هاجـْر  ...ني أهـواكِ ـإن  )           

ــــل:ــــــــــــــــــــــــــــــداخــت  
*!يا صديقْ  "كلبٌ  "ة قاري  ـفي الع  =                 

؟!!"كلبْ  "ة قاري  ـفي الع    -             
!(مْ ـــع  ــن   يْ أ  )=                  

ريقْ ، ويمشي في الط  "كلبٌ  "                 
  **( يا صديقي!صديـق  )مع                

  ...صديقـي يا  -           
     ؟!الً فع لك لب"ا"ل رأيت ـه

؟...لت  ي ـ أم تخ                   
!لب" حقـيقيك "إن ه =                  

اخزون شيئً رت من الم  ي ـ أم تخ  -             
؟حيقْ اضي الس  كان في الم                   

                    *  *   *  
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       - 2 -  
ـده:ــــــــــصيمن الق    

  ؟(ل هاجـْر ـمث ى  و ـ يف أهـك)            
ــــل:ــــــــــــــــــــــــــــــداخــت  

ــد في ـقـوأنا أف             ياهْ ـالح   ذيـه   
دينـعن األشياء ـأثم              

***وليـح "يـن  ارِ الم  "وأرى               
   ! مثـل الذ ئِب غادْر  ط  ـم أرقــهكل              

...ونْ ـــــــــــــــــيـبع                

يْر ـجاله   ر  ـمس وال حالش   ر  ـت   مْ ـل              
                  *   *   *           

!ب ناقهْ ـيرك... مـهكل              

ة ...اقب الن  ـيرك            

... تـتـبخـتْر يمشي                             

سيرْ زن أـاقة في حته الن  ـتح               
وليـم ينظر حـهكل              

وصفاقهْ  ...بتعال                     

                 *   *   *  
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       - 3 -  

يدة:ــصاية الق  ـنه  
  (رتانْ ـقاه -يبتذ  ـمع –يناك ـع)           

ــــل:ــــــــــــــــــــــــــــــداخــت  
...امً ل ـ رق كانت ح  يون الز  ـالع               

يفْ ـوم ككابوس مخالي   تِ ـأضح             
"ـارين  الم  "ل ـيجع             

****-رقيون الز  ـأصحاب الع   -                 
  ون  ــــــــثـيج           

مْ ــــــوه   ...صدري ى  لـع                 
/ ة  اقون الن  ـــــــــــبــيرك             

تيـقْ ـالع   م  ـل ـ الح                            
                 *   *   *  
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       - 4 -  
  

ـار:ـــــــــــــــــــــسـفـاسـت  
ر  ـــاجـيا ه ب  ـــل يطيب الح  ـــه             

"رياـِ م  ـال"و                يـولـح ـن   
مْ ــــوه   ،وم أنفاسيون الي  ـبـسِ ـيح             

دواـد  ــــح دـــق                  
دد األنفاس ـع             

...لْ ـــيـخوا الن  ــم  ـيح كي                  
ــ            ...ون أرضيـمـذا يحـكـه   

"!!قهْ ـشيخ بطري ل  ك "                   
               أسِ ر ـ وق الــل فـمـم يحــهكل             

:ـولْ ــا يقوبً ـتـمك                    

...األرض اة  ـــــمـن ح  ــــحن"             
!"!صديقهْ  من دول                    

    *   *   *  
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...يتْ د نسِ ـي قإن  ... اه  أو    

ْر ـــيــت صغـنـك وم أنْ ـي        

دْ ـأشاه -ايوميًّ  -نت ـك       

ْر ــــــيـثـيء الك  الش   م  ـــنهـم       
نِ ــيـفي الع   أزرق   مْ ــهكل         
يْر ـقـح... رِ ـكـالفِ وفي             

          =======       
:ـشمهـا  

 ت!ـقلو  ل اـتـقسلية و لت  باب لِ الش  ض ـبعها يؤم  الع ـقاري ة في الر ياض، * سوق 

ــــم ـــولـ   "صـــديق"، وينادونـــه بهـــا، العــــربي  لفــــظة: غــــير ى  عــــلـون طلقـــب   ** كـن هـ
"      !ينعــتـون العـربي  بـــ"األجـنبي 

ـبز! مة ـقل ـ ى  لـعًظا اـفـحِ  (زـنـاريــالم  )ى مسم   ريبـتع ***  الخ 
وملى ـطلقها عترب ـالع   كانت صفة ****  .الِفـرنجة والر 

 إلغاثـةدة ـحت  م الم  ــيئة األمـكالة هو  "ار عـ: كان شقامضيح يناسب الم  تو  *=*
ـــرفدة ـحـت ـ م الم  ــــاألم " اخـــتصار مســم ىنـيـــئـجل الال  ـيــشغـوت   "UN" ـيـــنفــي الح 
ات ـلوح ميعـكس، وكانت جـأو الع   اءزرق ةأرضي   ى  لـع بيضون األبالل   انبـتـكي ـ

 .بيضاألزرق و األونين: ل  الكالة بة بالو  اص  ن الخ  ـاألماك
 واألزرق. بيضاألط: ـقـلونان ف "م اإلسرائيلي  ـل ـ الع  ": في بيثةـخ ظةـمالح* =*

 م21/1/1990======= 
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بين ثنتين     

  
أسماء  وهاجـرْ  بين  
ي...هتـنـتـ  

سافاتِ كل  الم         
رْ ـفي دوائ ى  ونبق       
...تـنـتـفي  
ساحاتِ كل  الم         
قــاــالم  الل  ـــــــوأح       
مهاذْر  صارتْ        
        *   *   *  
...نِ ـيـتـنـبين ث  
أراني       
ي خـناجـْر لآمــــــــاكل    

 
اجـْر ـــوه اء  ـــبين أسم  

تهاوتْ  أحالميكل    
 تـ تـ ك ـس ــْر...



 - 92 - 

أضحـتْ  كل  أحـالمي    
!تــتــنـاثــْر   
تي قـد رتهاوأماني  ال    

...صارت       
    -ـتمة ليل  وفي ع   -     
ح  طائـْر ـنْ ج         
       *   *   *  

 
ى األحالمِ ؤ  يا ر    
من أسماء         
أو هاجـرْ             

دِ ــيـبـِ في ظالم ال  
هاجـرْ ها الم  ـــو رجـــي       

 أخـبريني...
!هــل أغـادر؟       
     =======  
م22/10/1990    
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وداًعا     
 

  ...      ...  ...  
أوراقي مي هاجـر  لِ مْ ل    

 وأقـالمــي
وأنغـامي       
فاتـْر الد   اتيكِ ـوه       

 
باقي  أوهـامي لملمي  

 وآالمي 
  وآهـاتي     

  وأوجـاعـي          
  !الم عـابِـْر  يِع(و)ت ــْلــوِ 

                      
 واغـفـري لي 

ر ًة /ــ/ م       
"أحـب ـكْ قـلـت "       
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...ــر ةً ـم  
...ت  فـيهاـنـقـد ك  
ـْر فـاسكالم    

ـنونْ يصل األرض الح    
ويغـــامـْر!       
       *   *   *  

 
درين      ـت تِ ـنـك  

      -نيـوما أخـبرت -     
هاجـرْ لم  أن ني أبقى ا  

     أي امي عـطيكِ أ   مابعـد 
...حالميوأ  

...ير اخـبأو        
...وأشعـاري            
             أعـطيكِ  مابعـد 
...ئيأشيا       
!!شاعـْر وأعـطيك الم         
       *   *   *  
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لي يوًما حـبيبهْ  نتِ ـك  
...ني أنصرفْ ـفـد ِعـي  
حـراء  الص   أسألِ   

...ى  نجـو   عـنواألي ام         
ـْيـس ـون  عـن و    م 
...اء  هـيـفعـن        

...ى  ــْيـل  عـن ل              
ـرائـْر وهاتيك الح             

ني أرتاح منـعـل    
حـبيب   ى  ر ـ ذك       
!ـْر هـاجـــــــال ي       
     =======  
م26/10/1990    
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ةّزتغريد وغ     

 
...د  ــــــــــــريــغْ ت    

زينِ ـطن الح  الو   نشودةيا أ         
تيغ ـربشـواطئ  ى  لـع       

           
...د  ــــــــــــريــغْ ت    

ب  ـقصيدة ح ى  لـيا أح       
تْ ـمسارت        

تي!ـشف ى  لـع        
           

...د  ــــــــــــريــغْ ت    

ة  زينـرق الح  الش   ورة  ــــــصفـع   يا       

ة  ينـجوالس            
ر  ــاكفي عس              

ذيبِ ـعمون برؤية الت  ـينع        
ونِ ـسجم  لْ لِ           

مْ ـتهـون بهجـفـيخ ال       
!"انسلخي"ا: ــــإذا قالوا له       
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...د  ــــــــــــريــغْ ت    

ش  ا يعش  مً يا أل         

غادة   رِ ـفي أظاف       
ة  ري  ـغج   

ة ...وننـمج         

..ْس رِ ــــــــــــــــــتغ  

،ـوقِ الش   ل  بك -       
والِحـرمانِ           

-اإلنسانِ كل  مشاعـر          
رهاـأظاف... ميـحْ في ل         
هامٌ إلْ  يورق في  ـف        

رهاـي لي مشاعن  ــغ  ي         
       

...د  ــــــــــــريــغْ ت    

ِت ـزلْ ـتـأنت من اخ       
ويلهْ امي الط  ذاب أي  ـع       
ظة  ـحْ في ل    

ريـمـني عت سِ ط  ـغ   
كانْ والم  ... ازمانً        



 - 98 - 

...د  ــــــــــــريــغْ ت    

...ةً ري  ـيا غج       

...ةً ونـنـمج            

ثاء  ـشع                 
... ص  ـــــرقــــت  

...وق صدريـف           

نْ اـــــــــموالز                 
ر المنسي  د  ـيـْ ب ـ في ال  

!!وانْ ـاألقح ب  نـْ ج          
         

...د  ــــــــــــريــغْ ت    

روسةٌ ـأنت ع       
ماتِ س  ة الب  ي ـ عاج  
نتظر األمانْ ـت       

           
...د  ــــــــــــريــغْ ت    

ضراء  ـاحة الخ  أنت الو         
...راءِ ـصحفي        

ةِ يسـعنا الت  ـربتـغ        
ـنـاْن!!          والح   
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...د  ــــــــــــريــغْ ت    

ذياألمل ال   ةِ ذ  ل  أنت بِ        
...ى  أمس    

ب خاطريـيداع        
           

...د  ــــــــــــريــغْ ت    

تيبارات ال  ـالعِ  يا كل         
اــــــنـيلت لـق  

...يـــــــــــف         

...ـنـــــــــــع               

ى  ـــــلــع                     
  دِ ر  ــشـم  ـوطني ال
ـْر والم ســـــــــــــاف          

ْر ـاتــــــــــفد  ـن أدمغة الـيـب  

نيـضرتِ ـتي أحـال   أنتِ   

؟!ْر ـنساف ى  تـمـف        
     =======  
م28/2/1991     
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حقيـققبل الّت     
 

صباحْ  ذات    
د  ــبع ناولْ ـأت مْ ـوأنا ل  

طارْ ـطعام اإلف        
اْر باب الد   د  ي  الس   ق  ر  ط    
...اب  ب ـ ال ح  ت ـ ف    

...س  ـل ـ ج  و          

وقاْل:              
اْر؟!ول الد  ـلي بدخ ن  تأذ    
  ضلْ ـفـت :ت  ـلـق  

!اْر!ــــــــتـخم   اــــــــــــي       
كْ ـشقـن عـنا عــقال: سمع  
اة  ــــــــــلمه         

‘‘اْر ـأشع’’ ى  ع  دْ ـت          
    ...     ...     ...   
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!؟تاْر ـمخ اذا ياـت: ومـلـق  

ـاْل:ــــــــــــــــــــــق  
جارْ  نها ياـع دْ ـبع  ـتـلـْ ف       
     ...     ...     ...  
...ـار  ـــــــــــــــوالج         

اْر!!ج  لْ ينصح  لِ              
     ...     ...     ...  
      
     *   *   *  

 
مساءْ  ذات    

...د ِعشاء  ـبع  

...شاءْ وع          

اْر باب الد   د  ي  الس   ر  س  ك    

نتهْ ـت مْ ـك لــت ـ يـه: نقال    

تسمْع من ي يا جارْ  مْ ـل  

...اـــنــع  ْل م  ــــــــض  ـف ـ ت ـ ف    

اولْ ـــــــــــسنح   
هْ ل  أبْ  شق  ـن عـع ادك  ـإبع  
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أبلهْ  شق  ـمن ع اذك  ــــــإنق  
؟تاْر ـاذا يا مخــــــم: لقلت    
رةٌ ـساه ولة  الد   :قال    

...لحماية قلبك    

كْ ـب ـ ح من        
...كماية نفسـلح  

!من نفسكْ         
نا يا جاْر!!ــع  ْل م  ض  ـفـتـف  

...     ...     ...  
    *   *   *  

 
...ذات نهاْر   

...ونيـــــــسأل    

يْق:ـقـحبل الت  ـق       
(صديْق! سؤال   ا كان  طبعً )      
يها؟إل   ت  ـفر  ـيف تعـك  -  

    ...     ...     ...  
ليها؟ـمن دل ك يا صاِح ع  -  

    ...     ...     ...  
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"...مْ ــدهـسـاع"  -  

تاْر!ـخقال الم           
...الي شيئً  ر  ـأس  و   

قاْل:و         
"...     ...     ..."  

تارْ ـخالم   بوجهِ  ت  ـبصقـف  

...     ...     ...  
 

...ـــداْر ذات م  

...إبريقْ  ل  ـوني داخـوضع  
...وتأرجحـت    

!!اْر بباب الد          
     =======  
م5/1/1992      
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نْيَسْوَق بيَن     
 

...وسينِ ـق بين    

!(كْ ـب ـ حأ  )        
ـــذه  هْ ترِ ـعنا الم  ـملت  ـجه  ض   

 )وأنا أشتاق دربْك(
ذه تهـمتـ نا الم فـتـر ضهْ ـهـ ــ  

كِ ـب ـ حأ   أنْ    
ْك!ـب ـ حأ  ... أو        

ما أمرانِ ـوه  

   لهما نديـع ث  ثال ال      
شت في قاموس قلبيـت ـ د فـقـول  
...ن بقاياـع  
ِرضْه!ـمنق رف  ـأح  

    فاظ منها ل األلْ ـأجع
ًة...ِربـم عغًة ل     

ِرضْه!!ـم غ... أو         
     *   *   *  
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...وسينِ ـبين ق  

  (...كْ ـب ـ حأ  )     

(!دربكْ ب يشم)وأنا أ  
...غاهْ الط  و   

ب  ـصادروا الح    

تياقْ شْ ا ااِل وْ ـغ  وألْ         
 شطبــوا الت صريح  

عـمال قـلبيباست       
فاْق!!ـدون سابق ات          

     *   *   *  
وًناـنـمج اشق  روا الع  صو                   

...ينِ د  وم رتـدًّا عـن ال  

     ... يتآمرْ  بصمت   
مِ ـكز الح  ـرم ضد     

اإللهْ  ل  ـــأو ظِ         
ـياهْ  يب ـ تال حـم يغــهحـقـد والح   
!قْ تاـأبغي انع... وأنا  
     =======  
م5/1/1992      
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الُحزن ةكائّيب     

 
...الً ليـق زن  ـِد الح  ـأ ْبعِ   

... فاهْ فالش            

ى  طش  ـع تْ د  ـد غـق        
مْ أ  الس   ذاـــــ  هفي  ب  ـمز الح  ر  لِ         

 
...الً ليـق زن  ـِب الح  ر  ـق    

...ياهْ ـفالح          
تيلك ال  ـد تـع  ت   مْ ـل        

دمْ ـع  لْ ا لِ يضً ـناها نقـرفـد عـق        
 
...كـثيًرا زن  ـالح   ر بِ ـق  

...غاهْ فالط          
وم  الي   م  ــوا أمرهـأجمع        

مْ د  ـالقِ  وقاموا من سراديبِ         



 - 107 - 

...ثيًراـك زن  ـالح   ر بِ ـق  

...ناهْ فالز          

روا د  ـــــق       
ي بريءْ أن              

روا ر  ـــــــق       
!!تابْ ـستأ   أنْ             

دلِ ـمحكمة الع   ى  وأر         
          "   بــــ"الهاي 

...قابْ ـعِ لْ لِ استعـد ت        

لْ قـبـوسأ... ى  ضوسأر         
وما ... ديــــفأنا وح        

د مْ ـبيل الق  ـقـت طيع  أس        
 
...الً ليـزن قـر ب الح  ـق  

...عاهْ فالر          

ى  رع  ي  ئب لِ دوا الذ  ـساع        
... وـمـنهـع        

ــ           مْ ــنــالغ   ذيـه   
 



 - 108 - 

...الً ليـزن قـر ب الح  ـق  

... غاهْ فالب            

ْر ـون آخـرعـوا فـرسم        
  ى  موس سيداوي أم        

ـْلــق ى  بلـق      مْ ــاألل  أن تـ   
 
...الً ليـقزن ـر ب الح  ـق  

...ماهْ فالر          

لـ ـــكـنْ و ... مي  أحسنوا الر         

!مْ ــر األمـفي ظه ة  ر  الم   ذهـهـ ــ        
 
...ثيًراـزن كـر ب الح  ـق  

...راهْ ـــــفالع         

بًزاـخ م  ـد ت طع  ـتع   مْ ـل        
ل ْ وس بذ  ـممغـير ـغ        

 ...ْري هاـتبالي ع   ال          
يهاـويع  فــجل  الت  ــت ـ ق          

لْ ـجكل  إحساس الخ          
دي الن دمْ ـبـت   فهي ال        
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...ثيًراـزن كـر ب الح  ـق  

...واهْ ـفالح          
ْرداـلوا األرنب قــجع        
رداـــــف م  ــال  ـوا الع  ـلو  ـح        

... ى  ف ـ تخـي        
...ى  د  ـبـتـي            

... ى  نامـتـي                  
ْر ـب  ــكــتـي                      

...ت  ظة صمـحْ في ل   م  ــث        
ى  تهاو ـي       

...ْر ـفج  ـتـي            
...ْر ـناثـتـي                  

... طًعاقِ                        
اعابً صبح ألْ ت         

...مــأطفاله ى  د  ـل               

لك ى  ثــم  تـ رم         بعـد ذ    
...أرادوا إنْ  -        

-أو أرادوا             
!اهْ ــــــفـفي ق                  
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...ثيًراـزن كـر ب الح  ـق  

...تاهْ ـفالع          
، الم قسمينِ موا الع  قس          

سمٌ ـقفــ            
... يعِ قْ جاء ي          

...بل أنْ ـق            
  ...ر  ـيأتي  اآلخ      

...كي يقعي            

!...(اهْ ر  و  )              
 

...الً ليـقزن ـِد الح  ـأبعِ   

...ثيًراـزن كـالح  ر ِب ـق  

...ر بْ ـوق ...زنـِد الح  ـأبع  

...مْ ـــــــلـق ـ فال   
دري ما دهاهْ ـليس ي         

...مْ ــــــواألل     
!تهاهْ ـنم   ى  ر  دْ ـليس ي         
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ْم... ـر   والح 
ليس يـدري ما الص الْه!      

 والع ـل ــــْم...
طار من ي في هــواْه!      
...اــــــــــــــــــــــوأن    

...ء  شيااأل رف  ـعأال        
ـم ها...  أفهال       

ال أملك اإلْحـساس        
ال أدري...           

!!ـــت   ديري  ـتخـف           مْ   
                  =======  

م15/1/1992          
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صبحُت رُجــاًل أ       

 
... ن  آت  ـفي زم  
دْ ـولـي مْ ــل       

. ..رت  ــــك  ــف  
-ْر ـــيـكـفـت ر د  جــم -       

ـالً أصبح رج   رت بأنْ ــك  ـف  

ايًّ ـربع أصبح رجالً  أنْ    
  يْر!ـكـفـد تر  ـمج ...واهللِ 
     *   *   *  
م هْ بيت األ   ى  بت  إلـوذه  

-ورْ ـقهيت  مالذ الم  والب   -   
...ت  ـلـدخـف  

  وبهْ ــبصع ...لـ ـــكـنْ و       
...ر يتمو جْ ـحمة بحفالز    

رجْ ـأع ...ت  بطابورـفـقوو   
واـور كما رسمنتظر  الد  أ  

 ...     ...     ...؟؟؟
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!ظهْ ـب اك بلحووصلت الش    
 حـي ـاني الر جـل الب س اْم...

ييرْ ـغدعاء الت  ـت  استـد مـق  

وبهْ ــــــــطلور الم  ه الص  ـعمـو   
 وعـليـه "الـد ْمغـة  واألخـتـاْم"

ظهْ ـحْ ل  س  ـلـأج أنْ  لي والـاق  

أمورْ ظر مجيء الم  نتأ  
...م  ـــومن ث         

...ْر ــــر يسيـفاألم        
     *   *   *  
...لْست  ـوج  

...ْست  ـع  ن     

...ت  ـمْ نـِ ف         

ْت:ـمْ ـل ـ ح                 
... دِ ــوعفي الم    
أموْر جاء الم         

...طلبي ى  رأـف  

...ب  ـاستوع...رأـق    

الْ م  الح  ــفهِ           
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...ل  ـجالر  ابتسم   

...اس  ز  الر  ـوه        
  اْل:ـوق ...وش ر ح        

    ...بحْ ـصـيـلـْ ف"

الْ ـفي الح  رجاًل        

...وبسرعهْ   

..."ْر ـيـوبال تأخ        

لك        ...ذ   

األمر يسيْر! أن          
     *   *   *  
ييرْ ـذت  بطاقة تغـوأخ  
لوماتْ ـعميع الم  ـت  جـراجع  
وب بِدق ْه:ـتـكـرأت الم  ـوق  
فالنْ  ن  فالن  بْ  م :ــسْ ااِل   

يالْد(ل تاريخ المِ ِـ فـ)أغ        
   ...ْر ـاعـــش نة :ـهوالمِ 

اْن!ــــسولِ                  
نواْن!(ــثبيت الع  ـل تِـ فـ)أغ        

أموْر:صريح الم  ت  ونظرت  لِ   
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صر حْ ن   -ورـــــأمالم   –ن  ــنح"        
يصبحْ  امل أنْ ح  لْ ي سمح  لِ         

اـيًّـ ربـع ــــــــــــالً رج       
!"منذ  اآلنْ               

لك      أن  األمـر يسيـْر!! ذ   
     *   *   *  
ب ْر!ـلى الخ  ـا أحـــــــــــم اهلل    

شْر!الب   ذاـــــ  هت  من ـأصبح  
ل دْ الب   ط ر قِ ركضت  في و   
لـدْ  ليـْرت  أهـب ـ خ    والـو 

ني:والد ا ي  اصبش ْرت  الق    

ور أتانيـأمتصريح الم    
...اـــــــــــوأن  

...ـلٌ ــــــــــج  ر          

...يبر  ـــع                

اْن!ـــــحرْ ـف                      
...اع  رأسً ـأرف  

...ادي رأيً ـبأ         

...ارـً عْ شِ  ب  ـت ـ أك              
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...ب ـل  ـأق  

...ض  ـأرف        

فأنا إنساْن!             
أموْر!تصريح الم   ذاـــــ  ه  

... ليـيا أه ى  مرح  
وانْ ـيا إخ       

األمر يسْير! ا إن  ـقًّـ ح        
                 *   *   *  

سرورْ رح الم  ـت  من الف  شبعـو   

...     ...     ...     ... 
وْر ـسعكض الم  بت  من الر  ـوتع  
مروْر الم    بـعنمت  من الت  ـف  

باطمئنانْ  ن  ـض  ـويدي تح  

أموْر!ن  تصريح الم  ـضـتح  
         *   *   *  
...ت  مْ نِ و   

...ت  ـحْ ارت          

ح  ــث             ْوتْ ـم  ص   
وتْ ــــبالص   نيـجاري نب ه  
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ات  مر   د د  ر ـتـفاسمي ي  
...ى  ناد  وأ    

ر صوْت!ـب ـ بمك       
 ونهـضت  
شكـرت         

ـْوتْ            ثــم  دع   
كْ ب اذات الش   ى  ت  إلـبــوذه  

/ـجالر   وصر خ ل   
يبـكل  يـاله              
اكْ ب  ف الش  ـلـينظر  من خ  

...طينيـعي    
...راـفْ ته الص  ـكـضح       

الكْ بر األسْ ـيًحا عـوفح  

... يــــــــــيرم  
ْر!ـــــــــــــييـببطاقة تغ       
    *   *   *  
ييرْ ـبطاقة تغ ...ذت  ـوأخ  
لوماتْ ـعميع الم  ـت  جـراجع  
  بِـذل ـْه: ...وب  ــتـكـالم  رأت ـوق



 - 118 - 

يرْ ـقـن  حشريد  بْ  م :ـسْ ااِل         

ْد ماتْ ـفي زمن ق ودٌ ـمول       

                                         !ْر ـشهيـت ،ريٌض ـتحة : نـهوالمِ            
 ...ٌن في بيْر ـجسِ  :نوانيـع           

 ال تصل                  
 !إليه الك لماتْ                 

               *     *    * 
أموْر:صريح الم  ت  ونظرت  لِ     

-أمورالم   -ن  ـنح"       
:نصر حْ         

   املِ ح  لْ ي سمح  لِ      
يصِبحْ  أنْ         

... الً ـــــــرج       

يًّا...صِ ـخْ م              
!"منذ اآلن                  

...!ْر يسواألمر ي            
          =======  

  م20/1/1992        
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حـراءمهـا الّص      
 
ِك...ــدت  ـج  و    

...راءْ ـحيا مها الص          

ِك...ــدت  ـج  و    

...بتيذ  ـعيا م          

...ركِ ـوش ع  

  ...ي دتهـق      
دي هْ ايس  م الـلسالسل الظ         
ِك ناصعٌ ـووجه  

أبيْض         
...وه  ـعيد   مْ ــول     

رسموابل        
عـلــيــــــــــــــه...        

وـمـدهـقـبلون ح -       
      -وك ـْره الذ ات عـندهـمـو 

ْه!عالمات  تجاري         
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وــمــِصرِت بضاعة لهو   
... وا د جاءـوق  

...واـتسمـقـي ـ لِ        
ين  ـم من يريد الع  ــمنهـف  

د  ـم من يريد الخ  ــمنه  
  ى  م من ير  ــومنه
...رِ ــغفي الث         
ري ْه!ـالًما سريـأح         

/اليرك الغ  ـش ع لـ ـــكـنْ و   
...مْ ــالسل لي د بالس  ـقالم          

!دْ ـيه أحـينظْر إل مْ ــل   
دائله  ـد كانت جـقـف  
مْ ال  ش  الظ  ـنهـت اعي  ـأف  
اْم!ك  ـمن الح   واـو كانــول  

...دائلهاـوا من جـافـــــــخ)       
          ...     ...  ...  
(!ادي هْ ـــيـق... تـانـد كــقــف       

           *   *   *  
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... اــــــنـثـْ ح  ب    

راءْ ـحيا مها الص         
...درتهِ ـكل  حسب ق  

ن أمانيناـع اـنثـْ ح  ب    
با فـينا...  وآثار الص 

عـن مواجـعــنا اـنثـْ ح  ب    
...ماضينا أحالمن ـوع  
  ...رِ ـيـن الخ  ـع

...ب  ـن الح  ـع        

ن أرض سماوي ْه!ـوع        
     *   *   *  
... ناـيـْ تالق    
راءْ ـحمها الص         

  ...اـدنــح  و  ــت  
راءْ ـحمها الص         

   ...اـدنــح  و  ــت   ...ناـيـْ تالق  
زانْ ـمواجع األح بر ْغــمِ   
...هـرِ بر الق  ـع  

والِحـرماْن...       
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نِ ـجبر الس  ـع   

  في األوطاْن...     
انْ ج  بر تفاهة الس  ـع       

نائي ْه!ـمة  جـكـومح        
     *   *   *  
...كِ ــت ـ مْ ـرس  

راءِ ـحيا مها الص          

ريـــــــــــــكـفي ف        
ريـــــعوفي شِ    

أنغام ذاكـرتي ى  عـل  
بابي هْ وأحالمي الض    

     *   *   *  
  ...اـدنــح  و  ــت  

راءِ ـحمها الص          
اضيفي الم     

اضرْ وفي الح          
مانِ ا مع األزْ ـدنــح  و  ــت    

الم  وردي ْه!واألحْ         
     *   *   *  
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...كِ ــت ـ قـْ شِ ـع  

حراءْ يا مها الص          
...كِ ــت ـ قـْ شِ ـع  

عـذ بتييا م        
...يدِ ـم الق  ـغر  ب  

ديدي ْه!ـين الح  ـوالع          
     *   *   *  
كِ ــت ـ قـْ شِ ـع  

ي!لـِ أج   ى  و ـ ه  وال        
أم لي ى  لـوا عـمـكـد حـقـف  
...واـمـكـد حـوق  

...ذاتي ى  لـع        
  ...واـالـــــــــــــــــوق

هاماتي:في ات         
... مــنْ اـــــــــنــسمع"   

  ...بضع   كـاتــــــــــمه     

   اسي ْه!ـــــــسي ات  ـــــآه      
            

 



 - 124 - 

  يدهْ ـْنهـصوت ت اــنـسمع 

...الً و اـوم         
...ك  الش   يثير          

ل  ترديدهْ ـليس تم         
!"اسي هْ و  ـنيًة ن  ـوأغ             

          *   *     *  
...كِ ــت ـ قـْ شِ ـع  

حراءِ يا مها الص          
دييود جال  ـق م  ــغْ ر    
...وأوالدي ليـأه ى  لـع  

...ريدْ جـوالت   ش ْبـحِ م الــورغ  

والتـ شريْد... انِ والِكـتم  

...نيـودف  
  ميالدي! يوم       
             *   ** 
...كِ ــت ـ قـْ شِ ـع  

نِ وْ ـرق الل  ـف م  ــرغ  
نسِ ـالجِ  رقِ ـف       

د األوطانْ ـم تباعــرغ  
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...وانْ ـنــولي ة الع  ــومجه   
لطانْ والس   اهـم الج  ــرغ  
  ...ديـديـوته

انْ ج  من الس         
             *   ** 
...كِ ــت ـ قـْ شِ ـع  

حراءْ يا مها الص          
...كِ ــت ـ قـْ شِ ـع  

يا مها روحي       
رارة اإليمانْ ـح بكل    

بابي ْه!وح الش  بالر          
            *   ** 
...كِ ــت ـ قـْ شِ ـع  

يدِ ـالق   كل   م  ــرغ  
ليدي ْه!!ـالج   ارِ والن         
     =======  
م25/1/1992     
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مـاماإل بُّــُح       
 
 

  ...وب  ذ  ي  
  -ب  ـمن الح   -     

!ينا اإلمامْ ـف            
...ناــع  وسِ ي ـ ف  

بانتظامْ  الً ب ـ ق            
...نناض  ـويح  

ومْ  ءر  أم   ل  ـمث           
ليناـو عـن ـ حْ وي    
رامْ ـالكِ  و  ـن ـ ح         

...رف  ـونع  

-انْ وات األو  ـد فـبع -          
شذوذ اإلمامْ         

!طف اإلمامْ ـبع        
      *   *  *  
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...ث  ـونبح  

...أل  ــــــــــنس     
...رفْ ــــــــنع        

(...امْ ـــتم)                  
   اإلمام   بأن  

ئامْ ـباقي الل  ـك       
بْ ـقناع الل  ـف قـلـخ ر  ـت ـ س  ت    

ــا لِ داعً ـأجاد خ األنامْ  ذيـه   
  ...نـلـوأع

بْ ر ـفي الع   نسبته        
سبْ بالن   قائمةً  (ك  ر  بـْ ف   )و  

  ر  ر  ـيح  وقام
...!!المْ دار الس         

     ===== ==  

م17/2/1992     
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بيلةـي والَقرأِس     

  
ى  ن  يْ و  ـني أمشي اله  إن    

  ...في دروب  
ْر ـهِ زـْ ت   ليس         
... يوِ طْ ـما لخ    
رْ ـيتأخ         
... ريق  والط    
؟يمن   يضيع         

!...يأن  ت يـْ ل          
      *   *  *  

 
ذوبْ ـي تدامِ ـأق ...آهِ   

ى  و ـ رارات اله  ـمن ح  
:ين  ــتغ  راحاتيـوج   

!يمن   ليس         

!يمن   ليس         
      *   *  *  
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!يلهْ ـقـث أس  الر   ذهـهـ ــ  
بيلهْ ـترافات الق  ـباع  
سيـنفْ  ت  ـعْ د ضي  ـولق  

طويلهْ  ات  ـفي متاه  
  ...س  أالر   لـ ـــكـنِ 

!نهْ ــــيـمأ       
ا فهي يومً   

...ين ـ خ  ت   مْ ــل       
...غــير أن ي       

   ...     ...   ...!!  
      =======  
م17/2/1992     



 - 130 - 

ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰدرس في اإلعراب     

"ألقاه: محـمود بن عـبد المالك" ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ   

 
ًة:ر  ــم  مــل ـ عقال الم    

راب نا لكالِمناـإع  
  ...قالْ في الم   وامض  ـو غـلـيج
ربواـوا أن ت عــمل ـ تعـف  

...ربواـكي ت ع       

...ؤالْ ـاآلن الس   م  ـكـيـْ ل  ا  و   
     *   *   *  

رْب ما يليـعأ ...أنت   يا  

!"ِب مالْ ـعحال  الش  " :ول  ـنق  -   

: مبتالح    = ،دأٌ ـال   
  ...رورٌ ـب  مجـعالش   ذاـــــ  هو      

...اذا؟ــــــــــــــــلم  -  
د أضيف  إليه حالْ ـق  =  
   ... هــي ــــامْ ـــــــق  ـــف ...دْ ي ـ ج  -

يْر جالٌل... أو سمـ           
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!"ِب حالْ ـعمال  الش  " رْب:ـأع      
: مبتالم    = ،دأٌ ـال   

  ...مسلوبٌ  ب  ـعالش   ذاـــــ  هو          
عاْل!د أكل الن  ـوق           

...ك  ـت ـ مْ دِ ــع   ...رْس ـاخ  -  
ـاللْ بالح   سوف  ترسـب        

         *   *   *  

  ...د  ـم  ـمح ْم ياــق     -
يرْ ـول  األخـرِب الق  ـأع      

ديبأمرك  سي   ،حاضْر   =  

: مبتالم       ،دأٌ ـال   
...كانْ  ب  ـعالش   ذاـــــ  هو            

...انْ ـــــــك ب  ــــعْ ــش  ــــال           
مـــــاذا؟ ْب!أِجــــــ ؟مـــــاذا  -  

...يت  نسِ   =  
متحانْ بة  ااِل ـلك رهـوت       

:د  ـمـْم يا أحــوق ،لْس ـاج  -  
!"ب  يرفع  رأس ه  ـعالش  "       

...!بهِ  ولٌ ــعـ: مفب  ـعالش    =  
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...     ...     ... 
اْل:ـعـم بانفـل ـ عقال الم    

...األوادمِ  ن  يابْ   -  

لْ ـب  فاعـعالش   ذاـــــ  ه إن        
...ذوفٌ ـل  محـعـالفِ و       

-يًّاــبالغ -            
قاْل!رار الم  ـكـليه تـيدل  ع      
!ناكْ ـه ...رْبه  يا أنت  ـأع      
...ِلهِ ـعـل  فـب  فاعـعالش    =  

...وأراه             
...ى  وًعا إلـمرف           

!!شانقْ بل الم  ـح           
          =======  

م20/10/1992         
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مةســلي  
 

مهْ ـــــــــــــــــــزيــزان اله  حــــــــــأ مِ ـــل ـ س   ى  لـت  عـنـك الً از ــــــــن  

ـــي أهـــــــازيج  قـديــــــــــمهْ دي وفي سمعــــوح الً از ــــــــن  
!مهْ ــــــــــــيـقالمي الس  ْحــــاتي وأــــــص  آهـتـأم الً از ــــــــن  

مهْ ــــــــــــريـفالج   ما ك ـْنـت  أدري ادً ــأو صاع الً از ــــــــن  
مْه!ـــــــــــزيـار الع  ـــــــكل  أوت تْ ــه  ي وأوْ ــــلـقـع دتْ ـي ـ ق  

 
*   *   * 

 
يمْه!ـمستق تْ ـأضح (إسرائيل  )يٌح أن  ـل صحــه  

مْه!ـــــــيـقـارت عــــــا صـــا بهــــــاد ينــــــارات تنــــــــــوشع  
يمْه؟حـمـد  ــبه أي ت ءاـــــــم  إذ جــعْ نا الط  ــل بلعـــه  
!مهْ ــــنيـاس غن  ــللِ  -وقِ في الس   - ناـوراتـع تْ د  ب ـ ف    
ْه!!ـمـــــــــــــيـلـا حــومي يـيـما كان  ب م  ــــلـي أعـــــــنـتـيـل  

 

*   *   * 
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!مهْ ــــــــــيـكاري ذمـت  فأفـنـك ًداــاعـــــــــأو ص الً از ــــــــن  

مهْ ـيـلو  ـلب الـقفي  -وانِ ـمع اإلخ -وليـدا حــعِ ـال  
مْه!ــــــــيــهب ـ ل  كالـــقــبع نْ ــا كـــــــــيـتحـلِ  "وا: ـــد قالــقـول  
مْه!ـــــــــيـمـن ـ للِ  بابٌ  ر  ــــــيــكـفـت  ــفال ر  ـــــــــيـكــفـت ـ ال كِ ر ـتاو   
!سليــــــــــــمهْ  ت ءـد جاــقـ فـِد اهللـواحـم   لْ ـــــقِ وْ ـح  ت   ال  

======= 
م14/1/1995  
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ـريكّيةأْم اٌتـَخَفَن                      
 

تـ ْحــيــا ف ــق ـــْل: أمــريــــــــــكـا إْن ِشـْئـت  أنْ   
ــــرض                       ف ـق ـل: أمــريــــــكـا ى  أو ِشْئت  أن تـ   

ــــسْ  ــــكـاـف ـق ـل: أمــريــ ى  ــع  أو ِشْئت  أن تـ   
ــــْغــن ـــــ أو ِشْئت  أن                     ف ـق ـل: أمــريــــــكـا ى  تـ   
ْن أحــــًدا ِســـو   ـــو  أمــريـــــــــــــــــــكـا ى  ال تــْرج   
ـــــــــكـاأمــريــــــــ ى  ال تْســـــأ ل ـــْن أحــــــًدا ِســـو                        

ذا أر ْدت   ْمـــــــت ق ــــــــق ـــــد  ـتـ  وا  ــــْدًراًما أْو ر   
ْن: ــًياعــــــــــــــــالــــ                     ـــو  ـــــــــــكـاريـــــــــــــأمـ فـْلـتـــْدع   

مـكـان ـــــه   ــزيــزالع   ــــــــاكــــم  األْقــــــــــو ىالح    
ــــــــْزل  الع  ـــــــالب                       طــــا أمـريــــــــــــكـاــــــاِذل  الج   

ـِعــــــــــز  لع ــْبـِدهـــــ ــِبهــــــــــاـلْ ـك  ـــــا ولِ ـفـهي  الم   
في أمـريـــــــــــــــــكـاـلـب الك   والع ــــْبــد  مــثْــل                        

كلــــــب فليس إشــــــــــــــــــــــــــــارةٌ  ى  فإذا مش  
؛ إن  الك                       ــــر  ــــــــكـاـمـــــن أمــريـــ ـبــلتـ ْحـــم   
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ــــــت ذا أتـــــــــانـــــــــا زائـــــــــــــًرا ف ـتِـح  ـــــه  ـلـــــــ وا   
ـــــــــــــــــــــــــكـاأمــريـ ى  تـ ـــــر  ى  ــــا حـــتـ أبــواب ـنـــــــ                      

ــْســـــــن  الض   ـالبهــــــــاكِ ـا لِ ننـديـــــــافــة عـح   
أمــريــــــــــــــــــــكـا! أْحـبِـْب بهـــــــــــا مـن كلبة                        

                         *  *   *  
ْمــ تـ ـِحــب  فـكـــــْن إًذا ت يـــــوًما أنإْن ر   

ـــب                       أمــريـــــــــــــــــــكـا ى  إل الً ـــاــــمــي ـــ في الح   
ـــــــد ْر بِـع ـــــــــــم  أو أخ  ـواْغــــ ،فاْقــــــتـ ـْل أًبـا  

ي                     أمــريـــــــــــــكـا ى  و في هـــ نِـْعــم  الم ـضح   
 واْنــش ــــر فســـــــــاًدا أو أِطــْح يفـضيـــــــــلة  

لــــــــف                       أمــريـــــــــــــــــــــكـا ى  إل ى  واْفــــــرْح بـــذا ز   
ذا أردت  الــر   ، دون  وا  ، إن مـــــا الــْر ـــك  أي   

ي أمــريـــــــــــــــــكاديـــــــــد يكـــــون فس  ر ْأي  ال                      
ـــــــــــ ظةحْ فـي ل   أو أْدب ــــرْت، إن أْقـبـل ـتْ   

ـــا أمــريــــــــــــــكاجــــــادت عـليك برأيهـــــــــــــــــ                      
ك م  في الر   مصيرِ  قاب وفيإن   الم ح   

كاأمــريـــــــــــــــــــــــــــ ى  الو ر   ذاـــــ  هــوم من ـــــالق                        
ــــــربواشــــت ن تأكلـــــــــوا أوـوْلـتـ ْعــــــرفوا: ل  

إال  إذا جـــــــــادت  لكـــم أمــريـــــــــــــــــــــــــــــكا                      
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تعـرْف أن مـــا إلى األســـــــواق فـاْنظ ــــــــْر   
كاــــــــــمـا كانت بال أمـريــــــــــــ ــــواقــاأْلسـ                      

، الد  ـــــــــاجنـإن  الف   ،يـــــــــــن  وقهــــــــــــــوةً  الل   
أمــريــــــــــــــــــــكان ـم يـــــــــــــل،ـباله   عـربي ــــــةً                       

ـــِذ الف  و  ـل ـ ،والم دم س   ،الفـــــل  خ  ــول  والخ   
ــريــــــــــــــــــــــكان أمـم حــمــــورباِت الق  ـوشـــــ                      

ــامــوالم   ،ـانس  كــوالم   ،البس  الم   وكــــذا  
، أو                      ــكاـمن أمـريـــ أسر ـ اء  الـغـطســح   

ـــل   ضـــــائع من صنــاعـــــات لهـــــاالب   ج   
هـــــا أمـريــــــــكا!ـصنع في تـأو شــــارك                      

                        * *   *  
إذاعــــــــــة   ي  صحـــــافـتـنــــــــــا وأ وانظـــــــْر   

ريـــــــــــــــــكا"!"أمــــابة عـندهـــــا تــــل غـــة الكِ                       
ى  ـــر  فسك أن ت  ن  ـا يحـلـــــو لِ ب كمـــفاكـت  

                    ، ذا س ئِـْلـــت  نــــا:  وا  "أمــريــــــــــــكا"!فـنْحــو   
ذا أردت   ان  ـبــــو نـكـتـنحـنـــ : "ول  ــقـت وا   

ـــــــــكـا"ـأمـريــــــــــ ى  ـــــــــاٌب عـلـوأنت تــكـــتــــ                      
"اإلصبعان   " قوم ارفعانِ  وتقول لي:  

كاأمــريـــــــــــــــــــــــ ى  ـــــــــا إلــمـن ـــــــ ـــــــــــةً ـتـحــي ـ                      
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ــاـفإن مـ ؛يــــــحـححــو الص  طئ الن  ـت خ لـمْ   
ـريـــــــــكا!ـحــــو من أمالن   ذاـــــ  هـــر ـــتيسيــــ                      

يــــــــــدٌ  يـنا أْنع ــًما ولهــــــــــــــــــــــاـأْضف ـت عـل  
ـْد يــا أخي أمــريـــــــــــــــــــ                     كابيضاء ، فاْحـم   

اِس األمان  وذاك مننشرْت على الن    
الِتهـــ                     ـضل  من أمـريــــــــــكا     ـا"! والف  ــ"ف ـض   

ذي يحــِمي ذمــــــار  خـليـجـنــــامن ذا ال    
د ام؟ ق ــْل: أمـريـــــــــــــكا     من صدمة الص                        

ر ْت شعـب   دْ ق الِعـراق من ويتِ ـالك   حـر   
ـــــــــــــــــــــــكا!    ـوقــــد غــــزا باإلذن من أمــريـــ                      

يــــــــــار  وأهــلهـــــــــــــــــاذي يْحمي الد  إن  ال    
ــــــــــــــــكا     ــٌر جــــــــاء من أمـريــــــبـيـيٌش كـج                      

ـــــــور تجــــــيء  من أمريــــــــــــــــكا  كل  األم 
أمـريـــــــــــــــــكا      ى  افـــــرْح وق ــــــْم غــــن ي عـلف                      

                        *   *   *  
ومن ى  ت  اآلن: من أعـطـولـقـد عـرف  

أمـريـــــــــــــــــكا      –بقــــدرة   –ـــاء  طــــــمنع الع                        
ك  ـروس  ليك عـع ى  رض  ت شئت  أنْ  إنْ   

وفـيق من أمريــكا!واطلب الت  ه ْض نْ ا                      
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بـــــل أنْ ـق بشـيء اــــــــــدً بأ تـفـرحـــــــوا لـن  
      أمـريــــــــــــــــــكا! كموتخـــتــم  عـقـل ـ ى  تــرض                    

ذا وجــدت  صعــــــوبة وبحـثـت  عـــــن  وا 
في أمـريــــــــــــــــــكاـــــــل  فالح   حـــــل  لهـــــــــــــا                      

ْن أمـريـــــــــــــــــــــــكاشكـــــــفإذا نجحـت  ِلت   ــــر   
ْن أمـر                      ذا فـشلـت  اســتـغـــفـــر  يـــــــــــــــــــــــــكاوا   

ـــن ذاقكـشـف الض  ـهي ت ـــــــاهـــــر اء عـم   
يــــــــــــــــــــــــــكاــــــــــر اء مــن أمـر فــي حــس  بالس                        

ـــــوت  فإن هــــــا ِنعـــــم  الم   جـيــــــــب  فإذا دع   
ا أمـريـــــــــــــــــــكا!ــــوهــل مجــيـــٌب غـيرهـــــــ                      

                       *   *   *  
ذا رأيـــت   مــــــــر ةً  صديـــــــــــــق  عـمـــــرك وا   

ـــكاـأمـريـــــ مــــن الم  عـلــيـــك  : الس  فـــق ـــلِ                       
نــــــــــــا ووالت   ــــــــــــــــور  هــــــــــــــــــاـأخــــبـــْره أن  أم   

ومـــن أمريــــــــــكا، كـمــا نـرجــــو ت ءجــا                      
أمــريــــــــــــــــــــــكا ى  إل ى  أرشـــْده كي يسعــــ  

ــــكا!ـــــأمـريـــــ ( ورا )جح  دوًما من فالن                        
ذا أراد ى  ي ــــر   ــرك أنْ ــــصديــــــق عـمــ وا   

ْر  ـــــــًماـــيــًئا عـظيـش                     أمـريــــــــــــــــــــــكافـْلــيــــز   
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ــكاأمريـــ في -سنِ ـكل  الح   -ْسن  ـفالح    
ــكا!ـأمريــــ في -ـيـركل  الخ   -ـيـر  والخ                        

                        *   *   *  
ملــــ في كل   ـــًة:ِشْبــر  قـــد تصـــــادف  ج   

يـــــــــــــــــــــــكا!أمــر  ى  ثـ ر   في الً وسهــ الً أهــ                      
ـــــــــم  لِ  ـلـيـــــــــــج وأهــــلـــــــــــه:خ  لْ ولــقــــد تـ تـْرج   

كافي أمري تأن بيبي،ـ( ح WELCOME                     (  
ـــــاء، وكل  مـــــــــانــــــواله   عــــــادةتجـد الس    

      ــــــــــــكا!ـــــــلـقـــاه في أمـريـــــــتـــرجــــــوه قــد ت                    
ـتـ فـــاخــــــًرا: واركـب )ِشف ــْرليْه( وْلـتـ ق ـل م   
ن ع ــْته  لي أمـر  ذيال   ذاـــــ  ه                     كا!يـــــــــــــــــــــــص   

ا(ـهــْر( ك ْله  واشـرب )ِبْبس  ـاِمب ْرغ  ـو)اله    
ْهه  إل                     ْمـــد وج  أمــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكا! ى  والح   
                     *   *   *  

ـد ذا تجـدون قـــــــولي  ِكــــــْذبــــــــةً ـبع هــل  
أمـريــــــــــــــــــكا؟ ــــــاـتـ ـزو ق  شرحهـــــ ى  ـر  كـب                      

،ـأنا مــــــا ك   ن ـمـــــــ ذ ْبـت  ى  األ ل   ـــا ك ـذ ب  وا   
ـــــــــــــــــــــــــكالـْم يعـشقــوا أو يعــرفــــــوا أمـريــ                      
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ــا أنــا فـلـقــد عــرفــت العِ  بــل ق،ــــــــشــأم   
أمـريـــــــــــــــــكا! ى  قـد ذ ْبت  شــوًقا في هـو                        

                         *   *   *  
ذيـــــالمنا ال  رأس  عـــــــ )ِكلـِْنـتـ ـْن(، ذاـــــ  ه  

أمــريـــــــــــــــــــكا ـيـراِت، مـــننرجــو له الخ                        
ـ زعـمــوا )ِكلـِْنـتـ ـْن( حـــاقــًدا ى  ذ ب  األ ل  ك   

( مــــن أمــريــــــــكا!فــ)ِكِلنْ ؛ أو كاِفـــــــًرا                     ت   
أمـريـــــــــــــــكا ى  ر  يـــــــا رب  ساعـْد في الو    
ــــــــــكاريــــــــــــــإن هــــا أمــ واعـطْف عـلـيهـــا،                      

ـــابـركابهـــــ ى  من مش -إل هي -ْم ـوارح  
ــريــــــــــــــــــــــكاأم ى  ي غ ـي ـب  في ثـ ــــــــــر   ى  حـت                        

ى  ـــــــــهي كي أ ر  لـ ــ( فــؤادي يا إأ مْـِركْ )   
ــــــــــــــكاــــــبهــا أمـريــــ ى  في حــــــالــــة ترض                      

 ( عـرفـتهــــــم ذيـــــنــــــاس ال  ( الن  ت أ ْمر ك  و   
ـــــــــــــــــــــــــكا!فــكـل ـــنـــــا أمـريـــــ ،تـوأنــا، وأنـ                      

ـمـــــــر ليفسحة في الع   واجعــْل إلـهي  
ـكا!ـــــــــأمــريــــــــــ ى  أر  ى  تـ ـــــــحمكـتـــــــــــــــوبة                       

                          *   *   *  
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ـــــــفإن  )إسْ   -أقول –ــكا لك أمريــــما ت  
ْنـف ـخ  في )ق ـ                     أمريـــــــــــــــكا ف ـا(ــــــــــــــرائيل( تـ   

ـوق كل  خـديــــــــــــعةهــــــــــــود يفـــِفـْكـــر  الي    
ريـــــــــــــــــــــــكاأم ى  عـل ـِعــبــــــــــواوأراه ـمـــــو ل                        

) حـق ـق ـهــــــــا لهــــــــــــــــــــــا أهـداف )إسرائيل   
أمريــــــــــــكا في‘‘ اء  ؤسالر  ’’ع ـمالؤها                       

، وبـت  ارْ ــ)ك ( ومـن تـْر، وِريجان  الـوش   
ــــال  إسرائيل"                         ـــكاــــفي أمــريــــــــــــــــــــــ "ع م 

ـــــــانِ ي ــكِ  ى  ذين يحــافظـــــــون عـلفه ـم  ال    
ْت( عـل                     ْيــــلة )سل ح  ـــكاــــــــــــــــــــــأمـريــــ ى  د و   

ــــــــْوا‘‘زعـماؤنا’’وي ِعــــــيـن ـهـم  ، ولقـد أتـ   
ــكا!     في أمريــــــــ "عـماءالز  مصنع "من                       

د ًمى خـشـبـي ـــــــــــــــةٌ  -فاْعـل مْ  –زعـماؤنا   
(ـلهـت                         ــــــكا  ريـــــــــــأو أم، و بها )اسرائيـــل 

عـمـــــــاء من أمـريـــــــــــــــــــــكافسعــــــــادة الز    
ـمـــــــاء من أمـريـــــــــــــــــــــــكا                          وتعــــاسة الر غ   

ــفي  ــك ــمــــــــ  ـؤالء وفي أولـه  ــتْ ــــئــــــك ح   
ـــــــــــــكا!ــــــــــمريــــأا قــام في رً ـــــــًبا حـقــــيكل                      
                      *   *   *  
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( فـــــيمن حـولهـــــ ــــــــــــاـتمكـيـــن  )إسرائيل   
ــــــــــكاـــــــــــــــــمن أو ل األهــداف في أمــريـ                      

ـــكا )إلْســــــــــــــأمـريـــــــــــــــــــ يعـلم أن   ل  والك    
، واسرائيل( في                     أمريــــــــــــــــــــكا! ــــــــــــرائيل   

                          *   *   *  
ـــــــــــــا تـــــــــــراه ، فـكل ـــــــــــــــــه تــبـتــئـْس  ال مـم   

ــــــكا!ـــــــصر في أمـريالع   ذاــــــــــ  هل ِعـب ـــرٌ                       
ذي يجـــــــــــــــري أمـــــــامك إن مـــــــــــــــــاإن  ال    

هلل في أمـــريــــــــــــــــــكا‘‘ ِحـْكــمــــةٌ ’’ــو ـهـ                      
في "روِسيـا" ى  ا قـد جـر ـم ى  فانظْر إل  

!أمــريـــــــــكـا ى  ًذا عـلــالع ــفـــــــــاء  إ: وق ـــلِ                       
                     =========  
م22/2/1995                      
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نحن والّسادات                      

 
ذيـرح ال  ــــــوالج  ، "م  ـــــســلـب" اـــِه يــــــإي  

أ ْم!ــــــت ـ ا الْ ـــــم دواه وكِ ــــــــــــت  أرجـنـك                      
ــــل فيحـفــتـواس رحــق الج  ــمـــزاد ع    

م ْ ــــــــــوع   -ا ويليـــــي –ة ـــد األم  ـسـج                      

ى  ر و  ــفي ال بــــــريــغ ال  ـح الناــــــــــح  
م ْ ــــــــــــال وعـــــــخ هـــن لــا مـنـيـس فـيـل                      

رواـــــــــصي   ام  ـــــــــــئ ـ لِ  ــنج ي مر  ــــــا ن  ــــم  
؟مْ ـــــن األمـــيـوكة بـــــــــــــي أضحــــتـم  أ                        

مْ ــــــــــــــوه   ،ا دوًماــــــــــنِـ راتـيـوا خــــــــــسرق  

مْ ــــق  ــدي الل  ــــنستج وم  ــــــــي ـ ونا الـــــلـجع                      

ادرواـص دــم قــهـف ،وًداــدوا هـــساع  
ْم!ــس  ـن ـ م  الـــأو ش شـيـا في الع  ـنـق ـ ح                      

                      *   *   *  
 

اــــــــــــر ومـبـق ـ لْ لِ  "ادات  ـــــــــــــالس  "ب ــذه  

!مْ ـت  الش   رـيـغ ادهـــــــــــــــــــأسي نــنال م                      
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واــــــــــــــــــبــذهـا يــم  ـ" لالس اداِت وأرى "   
!دمْ ـــــــــق ـ ال دـــــــــنـًعا عــــــــــر ك   مْ ــــــــــــأراه  و                       

دواــــيسج ى  ـت ـ ار اإلذن حــــــــــــــظـتـبان  
ْم!ـنـص  ـللِ  وًماـب يـعر الش  ـوق ظهـف                      

                      *   *   *  
 

ه  ـب ـ شع -ًدامْ ـع  – ادات  ْوز ق " الس  ـ"خ    

ْم!ـــــل  ــالع   "ازوقــــــــــخ" ل  ــث ـ ا مــــدمـنـع                      
ى  ـلون عـــــــــــشـمـي" اداِت الس   " وأرى  

!مْ ــمـن صـــــم دواـــوزي ــًيامْ ــع   هْ جِ ـهْ ـن                        
ه  ـــــــــا لـــــــــم بسالم   ا"ـــــــــونــــــــــــق  ز  وْ ـــــــ"خ    

!مْ ــــل ـ ه س  ـــــــيــوال ف ،لٌ ـــثـْ مِ  ى  ن  د  ـي الـف                      

مْ ــــول ،وناــباع (،اسرائيل)وا ـصالح  
                     مْ ــوًدا أو ِذم  ــــــــــــهـع   اــنــيــف واــــــــــبــرقــي                    

ْون  ـــــــــــــــــــــبـت ـ ي   ى  ــــلــع  عـــــــــــــــــــــيــوقـت ـ لِ  ار   
!ــــمْ نــل الغ  ــــثـْ م مْ ــــــــة استسالمهط  خ                        

                    =========  
م24/2/1995                    
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تنتهي ال قصيدة           

 
 ونـاأمـاتـ ــــــــــ
 "...     بارِ ـاألخ" بنشرة 
 صبًحا ومساءْ      

  ونشرة األرصادِ 
  واءْ ـر اله  ـيْ أو س       

 كي والِ ونشرة األمْ 
 يرناـقـم   فــيزداد  ه     
 يش دوًما ـويع          
 اءْ ــــــــــــنـفي ع           

 والِ ـأو نشرة األق
ــــوِر...         في كل  األم 
  ...اد  ـــــــــــــــــــــــــــع            

 قاءْ محاربة الش            
 وااِلْفــتــراءْ           
          *   *   * 
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 ونـاأمـاتـ ــــــــــ    
 "...     ارِ األخم" بنشرة 
 شاءْ د العِ ـبعمن      

ـمع قـد بحــثــــوا الق ـضايـــا  والج 
 م ْجـمعــيـــــن       
بايا ى  عـل       "معاقــرة" الص 
 نايا!!!والد       
 م ْجـمعـيـــــن       

ْواـذين قمطالبة ال   ى  لـع  ض 
 -وًماـــي -ن ـيـسكالمِ  ى  لـع     

 شاءْ ـوانت... شار  ـبانت     
     *   *   * 
 ونـاـــــــــــأمـات  

 "...     بارِ األحـ" بنشرة 
 ـراِت د  الف  ـــن سـع     

 وســـد  ماء الـن يـلِ           
 اءْ ــضـد  الف  ـــأو س          

 ...ـما بين اْلـ د  ـــأو س     
 !ْط(ــق ـ )ن            
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...     ...     ...  
 ـياءْ د رجع الح  ـقـف ...ًواــفــع

ـياْء!من بعـد أْن فـ  قـدوا الح 
       *  *    * 

 روا؟ــــب ـ ا خــــــــــم
 رواـــ  ب ـ ل خـــــه
 طفلةً  عشرة   ن سبع  ـع
 حاياالض   ن  ــك  

 ...صف  ـد قـبع     
 ...د نسف  ـبع     
 ...صف  ـد عـبع     
 ساءْ ل  الم  ـح د أنْ ــبع     

 ماْء؟بأمر مص اص الد  
 د  نيــل الع  ــعشوا الفِ ـل ناقــه
 ...ة  أ  رْ م  لِ      
 ...ى  تامـمي الي  ـتح

 مـــــن قــراصنة الـن ـســاءِ 
 تاْء؟أو الش            
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 شواـبل ناق  
 – سة  ـلـفي ج -
  ...ل قـطًّا تعـقِ 
 ضاءْ ـصن في الف  ـوق غـف

ــــــــــْوا بأزالم الم طافي  وأتـ 
 والس اللــْم...     
  ـال الط ب  وأتت رج
 ...كيْ ـالِم واإلْعــــ     

!ـسكوا المِ ـ"أنِزل  -    ين 
 ْم"!!ــهـائًقا بالب  ـرف    
 
  ...ل في بلديـفوالط  

 وت  ــــــــــــــيم        

 –يث  م غـوال  -        

 هائمْ كما الب          

 هائْم!!ل الب  ــًقا بنا مثْ ـرف

 ...هائم  ن الب  ــنح
 قاءْ اللة والش  في الض       
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 يناـمار فـاألقم  ت ـ لْ ــت ـ ق  
 من ممارسة الذ كاءِ      

 ...اءْ ـــتهشْ وااِل           
         *   *  * 

 
ــل ـهْ   ـمَّـة  ِتــتـ ’’ ـم   ‘‘: ُمـْحــتـ 

  صوال ـ واخْ هـي ا اقـتـلــــــــــــونا      
 م  وْ ـــــــمن كل  ل       

 ...اءْ ــــــنـأو ع          
 !!!اءْ ـثـيـا غ                 

          ======= 
 م21/12/2001       
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مـاَت الَمِلك             

  

 

كْ لِ عاش  الم    

كْ لِ عاش  الم         
             *  

            *   *  
 

قاْل: الش عـب    
كْ لِ عاش  الم         
قاْل: يش  ـوالج    
كْ لِ عاش  الم         
:ل  قالْ والك    
لكْ عاش الم         
لكْ م  عاش ال            

             *  
            *   *  
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لْك...ب  الم  ـذ ه    
لكْ عاش  الم         

اد  الم   لْك...ع   
لكْ عاش  الم         

             *  
            *   *  

 
 في كل  زاوية  ملكْ 
 في كل  ناحية  ملكْ 

ب  ملكْ رْ في كل  ما د    
لكْ عاش  الم         

لكْ عاش  الم              
 

ـيش  يهـتـف ِلْلم لكْ الج   
لْك:م  لْ ف لِ ـتـكل  يهـوال  
لْك!عاش  الم         

لكْ عاش  الم              
             *  

            *   *  
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ر اهللِ ــــــاه أمــــــــوأت  
-اسِ ل الن  ــــمث -       
لْك!د مات الم  ـق       

ــوت حــق    والم 
الئقِ       في الخ   

كل هــا...              

ــو ال ي فـــــــر ق  هـــ  
مطلقًـا...        
بين الر ِعـي ة والم لكْ        

لْك!ــات  الم  ـــــــــــــــــم       
             *  

            *   *  
 

لْك"! وتـ ذيــع  أمريكا: " لـقـد مات الم   
ـ  ر    مـا  ذا   - ؟؟؟ى  ج   
لْك!ــات  الم  ـــــــــــــــــم  =  
!ي م تْ  مْ ــل ك؟!؟! المات الم ل  -  
لْك!ــات  الم  ـــــــــــــــــم  =  
راحٌ   -   لــْم يمْت!  ...كـِذٌب ص 
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لْك!ــات  الم  ـــــــــــــــــم=    
لْك...لوك مع الم  إن  الم    -  

لْك!ــات  الم  ـــــــــــــــــم=    
ْت...ــو يم ال ذاـــــــ  هملٌك ك  -  
ْك!لوت  الم  الم   طئ  ـخال ي    =  
...لكْ وت  الم  طئ الم  ـل يخـب  -  

  –ِب ـعكل  الش   –ب  ـعوالش           
لْك...!م  لْ لِ  "ى  ْدو  ـــــــــــــــــف   "           

لْك!ــات  الم  ـــــــــــــــــم  =  
  لوك تموت  إن  الم    -

لْك...إْن مات الم             
لْك!ــات  الم  ـــــــــــــــــم =   

.لكْ ــات  الم  ـــــــــــــــــم           
             *  

            *   *  
 
...ن   ماــ ــــثـْ ج   الْ  ع  ــ ي  يْ ش  ــ ي   و    
؟؟؟هـل مات الم لكْ   -  
...ى  دق  موسيقـوت  



 - 155 - 

؟؟؟وهـل مات الم لكْ   -  
!كْ ـلـم  ـات الـد مـقـل ...اـقًّـ ح  
!كْ ـلـم  ـات الـد مـقـا لـقًّـ ح  -  

 

             *  
            *   *  

 

ى  فـتـرب احـرق والغ  الش    
لْك!نازة بالم  ـيوم الجِ        

تـفـتـند احند والس  ـوالهِ   
لْك!نازة بالم  ـيوم الجِ        

 من كل  صوب  
واج  ـاألف ت ءجا       

لْك!بًّا" في الم  ـح  "            
مــكل ه‘‘ بنو الع ـروبة’’فــــــ  

لْك!شييع الم  ـت  وا لِ  جاء       

وـر  موسكـيـِسك    
  ...ظاًناـاء يقـــــــج     

لْك!شييع الم  ـت  لِ             
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أبيض  ناصًعا يت  والب    
لْك!شييع الم  ـت  لِ  ى  يسع       

...ى  ها أتيـْ طب  ـما بين ق    
...ى  ـوذا أتــــــــب    

...كانْ ـاتِ ـوالف         
ود ـــــــــــيه ى  ت ـ ح  

!لكْ شييع الم  ـت  ت لِ ـأت         
رضه  ـد م فـكل  يق  
لْك!نازة للم  ـوم الجِ ــي       

 
    لْك!!!الم   اآلن   ــأنـْليهـف     

 
؟؟؟يا ملكْ  ذاـــــ  هيكـفـيك        

 
لكْ ــات  الم  ـــــــــــــــــم  

لْك.ــات  الم  ـــــــــــــــــم       
             *  

            *   *  
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حـظْه:ومال                       
 

أنا لست أدري                            
ون  ــكـمـا ي                            

...ثٌ ـل ـ م ث                             
 أطرافه :

 
 أهلل  
 
 

!!لكْ الم  ألو طن                   

! 
!       ! 
======= 

م23/12/2001  
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 الثن الّثــصالُغ
 
 

 ةوكانت أوراقه في غــز  
 م2006-2014
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 بيت حانون    
 

    ى  ن ـ انح في بيت  حانون  
وِد...ـهرأس  الي    

س امْ تائب  الق  ـْته  كـومر غ      
-م  ـــل  ـت سْ  -          

في الو حـولِ  تهـمر غ  
وفي الر غامْ       
     *   *  *  

 
نادقِ نادِق والب  ـل  الخ  ـأه  
-ب ْه!ـيا أحِ  -      

م  ــال ه  ـداست نع  
ائمين  الن   رؤوس    
نادقِ ـواني في الف  ـمع  الغ    
ب ْه!!ـن ـ ال ت        
     *   *  *  
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امدين  ال  الص  ـداست نع  
املين  الح    
  -ببيت  حانون   -

الس الْح                  
امتين  رؤوِس الص   ى  لـع  
املين  الخ    
المين  الح        
لسة ...ـبج        
-في حانة   -      

الحْ ْنب  المِ ـج              
     *   *  *  

 
وت  اربون الم  الش    
هادةِ بًّا في الش  ـح  
الحْ لى الس  ـاء  عـــموالد    
واـلـد أخجـق  
-ل  ـخج لو كان منْ  -  

    اربين  ضمير  الش       
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-بطاحْ نْ د أرادوا ااِل ـوق -      
وِد ــــــــــــهي ـ ِبي ِد ال      

ؤوس  راْح!ـك               
     *   *  *  

 
الحْ وا الس  ـل ـ م  ـح لمنْ  ى  ح  رْ م    

ْم...ــنهـن ا وعـوا عـودافع  
... ــــــــوالع   ار   
-ـارِ كل  الع   -      
ومي لمنـيا ق  
ودْ ـــــهي ـ لْ ة  لِ ضي  ـوا الق  ـباع  

دوِد ـبر  الح  ـوفاوضوا ع  
-دودْ ـبال ح -      

ودِ ـعير  الو  ـْوا غـن ـ وما ج  
وْد...ـــهالي   من         

...واـحفكان ما ربِ   
سارْه!!الخ              

     *   *  *  
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اريخ  منْ م  الت  ــن يرحـل  
اروخِ وا من الص  ـكـضح  
وا...ـوانبطح      

جارهْ يريدون  الت    
بي... ـبدماء شع  

 يبتغون  له دمارهْ 
وا...ـسئـخ  
بيـشعـف       
ــ مٌ ــفاه بارْه! ـالعِ  ذيـه   

      ======= 
  م5/11/2006   
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 ّزةـب غـعـش                               
 

دْ ـــاقِ ــــدو  حـــاِر عــصـم  حِ ـــغـــْد   ر امــــٌب صــا شعــهــيـز ة  فــــغ       

دْ ــــاجـــــــــيًخا سـرأًة، أو شــــوامــــــاًل   فـل  طـــت  ــــقْ ــــي ـاتً ــيـــدم  بــهْ ـي          

ـِـلـنــــــــــــــاـــــــدر ت  قـــــــــــو ات الغ         ــاهــدْ ــيسمــع ويشـــ ــــــــالـم  ـــوالع     ـق ـتـ 
ِن اْبـت         ــــائــدْ ــــــوٌر ســـــــلـمـِة نبعـــد  الظ   ـؤمـن  يـصبْر  ـِلي  الم  ـوا 
ب ــــــجــــــــر  الـق  فـالــف     ـــدْ ـــاهـــــــمـجِن ــــــيـــــرآٌن بـيـمــــقــــ ه   ـــــــــــادم  قـــــر   

ْد ــــــــــواع ـــــــــــــــــات  بـــثـة بــــــن ـــج  لْ لِ    ى  ــــسعــدائي  يـــزام   فــــــــــــــــوحـ       
دْ ـــالــــوز الخ  ــــــــف ـ صر وبالـبالن     ـــــودعـــــه، تــــــــاركــــــــبواألم   ت         

         *   *   *  

    
ــهـــــــاِودْ       يا غـــــــز ة  هـــــــاشـم  انـتـفـــضي   ِلــِجـــهــــــــاد يــهـــــــود  وم   
ــْد    انــــــــام يســــــس  ـــق ـ ال ـــاروخ  ص،   ى  ـد  صـتـب يــز ة شعـــــفـي غ     
دْ ـامـًتى صف -اهللون ـبعو  -ــمي   مة يحـلْ في الظ   اطٌ ـــــورب      

نــــوح  ـــــد ــائــــــــق ـ ـر الـــــــــدبيــت      ْد!ـــائـر  ـــِه الــــيـلِ ــذب  أهـــــكــال يــــا   د   

اردْ ـكالم   -ًماـتـح –ني ـلـعـيجــــــًرا   ـرًّا أو بحــــــــب ارٌ ـــــــــــصــوح       

        *   *   *  
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دْ ـــــــاحِ ــــــــــــــجــ رام  اهلل  أخٌ ـــــــــــوبـــــى   ظ  ـلـتــب يــز ة شعــــــــــفي غ        

ْد!ــــانــــــــــًما ويعـر شتـــاهـــــــــود  ضد ي   ويجــــاون مع هــــعـتـي       

دْ ــــــزايـــــوي ،يـــدائـــــي أعـــدمــي  ـل   مـبع مت  ـق ر  إنْ ـــبل يسخ       

لك ى  مت علوالص  ــــــــــــا   نـتـم ذم  ـــسلـم  ـرعـى الـال ي      شاهْد! ذ   
  =======  
       م 29/3/2008                        
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ربقادة الَع                           
 

!ـوـــمــكـيـلــالم عالس  قـادة الع ـــرب"،  يـا "       
      وا!ـــــــــمــْم سالمي سل  ـــــــــكــعـفــان ينــــك إنْ  

ـا ـــــــــــــــل هــبة  عــــــــــليالس   نــــــــــادت فـلسطيـن       
      ر، فمن سيسمع  منكم و؟ــد الن صيــــــتج

  امعبـل قـــد تـصـــــــامـْمــتـ ـم؛ فـلست  بســـــ     
      ـم !ـــــــــــكــم  األبــــــإن  األص ـــــــــْم،كـــوات  ـــأص

ــا ــــم لنــــــتــنــك "مـــــكـــراتــــمـــؤتـــــم"فــي كل         
      م  ـــــــــــــــــم  ــقــتــت ِخــــــــزًيا وعــــــــــــــــاًرا، دائــــــــــًما

  ةً ــــــــــطـقـــاوي نــــــتس ــــت الوالـت "مٌ ـــــم  ـــقِ  "     
      واــــــرسمــي مْ ــوا وما لـا رسمــر مـبْ ــمن حِ 

م و ـوأنت ضضيـهي في الح   "مـكـم اتـقِ  "       
      وــطأطئوا ما شئتم  ـف ـضيضت الح  ـتح

ـــــــــرًّا      وال  ال تـمـلـكـــــــــــون ِلـن ـفـسكـــــــــــــــم ض   
      و!ــــــــــــــ  م  ــت  ــأن ـمْ ــــت ـ أن ـوم  ـــق ـ س الــئـْ بـِ ل   نـفــًعـا،

ـيــــــــــــــاًء بـعــــــــــــــد        أنْ  "أْلقــــــــاب كم" مـاتت ح 

أخــــزيـتـمــــــــــوهـا، ثـــــــــم  لـــْم تـتـعـل ـمــــــــــــــــــــوا          



 - 166 - 

ال تي  ـــــكا"ريـــمأ"، و"كاـــــريـــأم"ون ـــــرجـت       
      واــــــــــــمـفافه قــد أغــرق ـتْـكــم في الِخـيــانة،

  ى  ـر ـــــن ــو راء، والون إلى الـــــــــــــــد مـــــقـــتـــت     
      ـد م !ـــــــــــــقـتـرا يو  ـــــــــــــــلْ ـًرا لِ ـــــــــــــظيــو نـــــــــــم  ـك  ـل  

                       *     *     *  

  ـدــــم نجــالح! ولن الس  ـرون مـــتـشـم تــك     
      م !ـــْمحِ ــروب ت ح  ـــنـوًدا في الح  ـــــوًما جــــي

  ـوـــم  ـــرتـــــاد نخِ ــــــــهــْم بالجِ ــــتــعـمـس ـنْ ــئِ ــول       
      !(ـوــم  ـت  ــس ل حْ )و، وـ  مـاكــيــدن ى  لـا عـوفً ـخ

  -ـاــــــصرنـا أراذل  عـــــيـ -ح ـل ـ سـت ـ م  الــــلِ ــف     
مـــــــــتحـت مْ ـــــرب لــــح  لْ ـو لِ ــــم  ـتـنـك إنْ        وا؟ــــز 

   ؟مْ ــــــــكـل شعــوبـــتــق ـ ل لِ ـــل ح؟ هـسـت ـ ال م  ــولِ      

      او ــــمـن تسلـل قصاصكم، ومــيء يـيجس
                       *     *     *  

  ـاـــــــــــدهـبع ق ــْلــتـ ـْم: )رجــــــاٌل(، ثــــم  نِـمـتـــمْ      
ــا ــــمـسـئـْ بـِ ل ـ ف م !ـــــــن ـ ـال الــــــــــــــجر  ــال ذيــــــه        و 

د ــــــــه قـــــويـــــد  أبــــاقــل فـــفـات طــــــــصرخـ       
      ـو؟!ـم  ـتــائكم، أس ِمعـــــان سمـــنـــت ع  ـق ــش
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ا ـــــــــــــــــــــــاءهـــــــنـــت أبـــــكـــــدة بـــــات والِ ــــــــأن ـ       
    ــم   رجـتـصى األرض وهي ت  ـْت بأقـس ِمع

ــــــــــــــــــهلـ ـــكـن          مـــكـــاعـــــــــــــْل أسما  تصـــــا لم 

    ــــــــــــــــو   مـت ـ مِ  ـــــــــمكـــصلْ ــــا تــــــا إم  ــــــــــــوأظن هـ

م   ـــكــوبــلـــا، وقــــــــــــــــــنــانــــــــسون لِ ــــــــــــكل ـمتـت       
      ـم !ـــــــــــــــت  ـــكـــتــرًّا وال تــــــــــت شحــطـِفــــد أ  ــــــق

   ى  ــــب األ ل  ــــــــــــــا أكاذيــــدنــائـــــــــصــت قـل ـ م     
ـــو،       ـم !ـــــــــــــطِ ـلـة تـــدي ـــــواألبج مـدحــــــــــوكـم 

م   ـــــاظ كـــــــــفــا ألْ ــــــــنـالمــروف  كــــــت حــل ـ م       
ــــــت هلل كـي ال تـــْبـــغ ـــمــــــــــــــــــوا!     وتـضـر ع  

                       *     *     *  

ـ "ـربـــــــالغ  "        وــــــــــــــم  ـ، وأراكسـه  ـفـد نــــــــــــوح 
قــفـتـت       واــــــــــــــمـسلـن تـــــو لــــــم  ــهـنـــون، ومـر 

ـــــو  يــا "      قــــادة الع ــرب" )الــن ـيــام(، أسأتــم   
      م  ــــــــــلِ مْ ــل  ـن ن  ــــــــــحـم، ونــــــر طـتــــنـًعا، وفص  

ـــا تـكـــــونـــــوا وحـــدكــــــْم، يــا "ســــــــــادةً         " إم 
      م !ــــــــــلــم أعـــــــتـأن "ـكـــــــريــاألم"مع  لـ ـــكـنْ 

دواـــــــــــسـت ــــــــر ال ذيــــــــــــنشـب ـ الة  الـــــــثـــأح          و 

ـــــــــو      دتــمـــــــــو وجـــــه الع ـــــــروبــــة أنـتـ م   ســـو 
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  ـوــــــــم  ـتـ، وأن(ـامــــئـالل  قـادة الع ـــرب" ) يـا "     
   ذل ـتـنــــــــــــــــــــا، وأنــتـــــــــــــــــــْم أ أْل م !    عــنـــــــــــــوان

ا ـــــــــــــــنــن رأســدفــف نـيـك ــــاــونـــــــــمـتــمــل  ــع       
      و!ـم  ـتـمـل ـعـا س مــوًفا، بئـل خــمر  ـفي ال

وا هـتـأال ان (امقـادة الع ــرب" )الـر غـ يـا "       
م !   ب ْكــــر     ـــل واخـسـئ ــــوا، مـا ظـل  فــيــكـم م 

     ،    ـمْ ــــــــــــول ِبْعـــتـ ـــــــــْم كـــــــرامـتــــكــــــــم بــــدوالر 

ـــــرامـــة، فـانـدمـــــــــوا!       تـتـسـل ــمــــوا ثـمـن الـك 
  ى  و  ـــــان اله  ــــطـيْ ش  و لِ ـم  ـــكـوبــــــم شعـــــتــبع     

   مـثــل الـب هــــــــــائـم، وهي مـنـكــم أفـهــــــــــــم !   
  وــــــــــــــــم  ـتـنأل  ف   ،ـمْ ـــــداؤكـــــأع ـمْ ـــكــت بـبــعِ ل       

ْنـِج، بــل هـي أكـــــــــــرم        كحـجـــــارة الش ْطـر 
  أطلت في (،ام)الر مقـادة الع ـرب"  يا "     

ــــــــوا       ذم ي لـكـــْم كي تـفـهـمــــــوني، فـافـهـم 
  مــــــــهـتـرفـــن عــــــــذيـال  قـادة الع ـــرب"  يـا "     

 هـي ـا استـفـيـقــوا، واستـقـيـلـوا، واسلـمــــوا!!     
========= 

م1/4/2008  
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ارـصـنية الِحـأغ  

 
ــاْر!ـــــــــــــصـة  الحِ ـيـنــت  أغـيـْ ن ـ ـاْر   غ  ــــــصـفي الحِ  ــــــز ة  غـلِ  ى  ـْرم  ك ـ     
ــــــــــــــْن    ال    ـاْر ــــــصــِق الحِ ـــيـيـضْ ـتـلِ  ى  ي ْسع  ِلْلِحـصـــــــــــــــاِر، وال ِلــم   
ــــــــــــــْن  ال    ـاْر ـــــــــــصـفة  الحِ ـضـاعـوي مـنـْ ي    ِلْلِحـصـــــــــــــــاِر، وال ِلــم   
ــــــــــــــْن    ال    ــاْر ـــــــــــــــــمد  ـوان  الــــــنــل ــوه  عـــع  ـج  ِلْلِحـصـــــــــــــــاِر، وال ِلــم   
ــــــــــــــْن    ال    ـيِلْلِحـصـــــــــــــــاِر، وال ِلــم  اْر ـــــــصـلحِ كـاِم اــبإح ى  ــــــرض   
، ولـــــــــن ي ـــــــــــر  أن    ـاْر ــــــــــــــــــســكــنْ ــــــد و ي ااِل ع   ـن ـيم   ى  ـا لـــــــــن أِذل   
ــد  يـــــــوًما   سْ ــوالع      ــاْر ـــــــــــــسـي ـ ب ـه  الــق  ـــــعـــوف  ي  ــــــــــســر  مهـمــــــا اْمـتـ   

نــــــــا   و     ــــــــــوف  يـبــز غ   ف ـْجــــــــــــر  ــاْر ـــــــصـر  الحِ ــسـنـكـوي ،ًماـتْــح  ل س   

ــْنـــــــــــــــــــــــــــد ه    و     نــوعاهلل  يـــنـــــصــــــــــــر  ج  ــاْر ـــــــــــــبــت  ــــد  الــــــــجـي ـــــــــــادو   
ــاْر ــــــــــــــــــخـتــباف ـــة  فـــــــــــــــــــــــريــــالش     ـز  ـــــــــة  الِعـــــــع  رايــــــــأرفــ سأظـل       
ــاْر ــــــــــــــــز  اهلل  جــــــــــوع   ،ـاـــــــنــقِ ــلِ    ـــاـــــــــِم خــــْت باســـرف   ــــــراء  ضـخ     
ــــوِحــيـــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــًة   خـضـــــــ    ـاْر ـــــــــــصـتـنْ ـــــا الس الم  وااِل يــهـــفراء  تـ   
ــاْر ــــــــــــــــيد  ـــوق  الـــــــا فـــــــــــــد هـوحراء  باسـِم اهلِل  تـ ْعـل ــــــــو   ـــــــــضـخ     

                          *  *   *  
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   ــاْر!ـــــــــــــصـة  الحِ ـيـنــت  أغـيـْ ن ـ ـاْر   غ  ــــــصـفي الحِ  ــــــز ة  غـلِ  ى  ـْرم  ك ـ   
ــــــــــــــــــن      ، وال  ِلم  اْر ـــــصــِع الحِ ــــــــوه  في رفــــرج  ــيال ِلْلع ــــــــــــــــــــــدو    

كـــــــــــــلال لِ     " في طلــبِ  ـــــوِع "ــر  ــْرت  " أْو   "أوْلـم     ـواْر ــالح   ِلـب ــــــــــوش 
ـــــــــــــــــــــــ   "!ـاْر ـــــــة  وبــيـانــــــــغـ"ـِن ـيــن بـم   ى  ال ِللـس ـــــــــــــــــــــالِم إذا أتـ   
ـاْر ــــــــــــــي ذ ل  وعــــــيء  فــــــــــــــيج   ـــــنِ ـستـكــيــــــــــــــــم  ـــــالِم الـــــــلس  ال لِ      

"أ ول مــــــــــــــــاْر"!ق  ـــــانــــــــــــــوال أع  ، "ــــزاـيـدالــــــونْ ــك   "ــل  ـــب ــــأنـا ال أ ق       
ـاْر:ـــــعـم  ـوذا ال ،رِ ـــــــزيو  ــوذا ال ،  يــــسِ ـئر  ــذا الـــول  لِ ـــــــــــا أقــــــــوأن     

ـوه  ـشـاه      ـِسئْ م  ـك  ـْت و ج  ـواْر!ـــــــــــــــــــــم بالح  ــــت  ـــــــــــإْذ ر ِضيـ   مْ ـــــت  ـو، خ   

ــــــــــــــأخْ     ـاْر!ــــــــــــصـحِ ْم بالـــــــــت ـ ِرحْ ــد فـــوقْ  ــــر   ــــــــــــــــــديــق ـ م  اهلل  الـــــــزاك   

  اْر ـصاِر لنا انتصـبْل في الحِ    ـِفيْضـعِ ـم  ـبِ  ـصــــــــار  س  الحِ ــــيـل   
  

ــوا: ك ْســر  الِحـصـــــــت ـ ولْ     نـــــــــي ـ خ    ْر ـاـْعــل ـم  اْر ــــــــــــــــــــجـفــنْ ـــــــا أْو ااِل ار   
   صاْر!ـر  الحِ ــس  ـك ـــدْ ب  قــعالش     ــــب  ــــــــــه   -بإذِن اهللِ  -ـــًدا ـــــوغ     
ـاْر ـــــــــــــــــــــوااِلْصِطبــــــــاِء جر  ــوبال  ــــِن ـــــــــــيـــقــي ـ وي  بالــــــــــــــــشعــٌب قــ    
ـاْر ــــــــــت جــــسْ ـم  ـال -رب ـي -  واهلل     "،ًظاـــــافِ ــــــــــــح ــرٌ ـــــــــــــــــيْ ــواهلل  خ  "     

                         *   *   *  
 

ــاْر!ـــــــــــــصـة  الحِ ـيـنــت  أغـيـْ ن ـ ـاْر   غ  ــــــصـفي الحِ  ــز ة  غـ  ل  ى  ْرم  ـك ـ      

ـاْر ـــــــــــــــغص  ــالي الـــــــــــراه  أطفـــــي  ــــب  ـــــــــيـلـ، فـال حـيــب  لــد  الح  ـفـِ ن       
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ى الــم  ـــالج  الـــــــي ع  ء  ـِفـــــــــــــــــد  الـــد واء ، فــــــــــال  دوان      ـاْر ـــــــــــبـكِ ـْرض   
ر  والــــي ح ـبِـيشع    "بـي   ـــس  ــــيــئر  ــــاص  ـاْر ـــــــج  ـف   "ـانيةً ـــــــــــــــغــــــــــــــوس   
ـاْر!ـــــــــــــــــــــكــل  عــتْـه  بـــــــعــــوأرج     ـــــــــــــــــــــــازل  نــل   تـــكـب ــــــــــــادتْ عـ     

! أمـا ســـــمـا مسلــيـ    ـداْر؟!ــــــــــــــر  الجِ ــبـــًة عـــــصرخ  ْم ــــــِمعـــت  ـــون   
ـاْر ـــــــوت  بااِلْنـفـجــــــــــمـدي يــــلـب   ـيل  فـــــــــفط  ـ! الــون  ـــــمـا مسلـــيـ     
واْر؟ـــــــــن  الش هــــــــــامة  والِجـــــــأي   ــــــــــــــــا؟فو  ـــروءة  والـــــــــم  ــن  الــــــــأي     

، ــِديـــجْ ـْت فال ي  ــاعــض    ـاْر!ــــــــــــــل  خـــك  ـالـف ،ى  ـــــــت ـ م   وال  ك  أيـــــن   

                         *   *   *  
    ــاْر!ـــــــــــــصـة  الحِ ـيـنــت  أغـيـْ ن ـ ـاْر   غ  ــــــصـفي الحِ  ــــــز ة  غـلِ  ى  ـْرم  ك ـ   

=========  
م14/4/2008  
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 ارفع راسك
 

يـس  وْ  ِت ـلـْ ي، ق  ــبــْك يا شعــْع راس  ــــارف تْ ــــو   
تْ ـــــــيــوف   إن ـكْ  ـْد لكْ ـــــــهـشْ ـنـِ بْ  د  ـــــج  الْ  ـومِ ــــوي    
ـاتْ ــــــــي  ر  ــح  ـالْ وِ  كْ ــن ـ ـيـن دِ ــــع عْ ــــــافد  ا ـتِ ـنْ ـــك    
تْ ـــــــــيــل  ــخ  ـا اتْ ـــا ال مــــــنـلـْ ـهِ أ   تْ ـــوابــْن ثــْوع    

*   *   * 

انْ ـــمـي كـعــل  ي، وْ ـــبــعـا شــي كْ ـــع راســارفـ  
رآنْ ــــــــقوْ  ف  ـــــيسِ  كْ ـــْسالحوِ  كْ ـــع راســــارفـ  
ـرانْ ـــــــــسـًما خــــونـي دايـــــــيـــهـدو  الص  ــــع  ـوالْ   
!ـطْ ـــيـالـاد شــلعـج كْ ر  ـــــارْه أسيــــــغ  الْ  ـومِ ــــوي  

*   *   * 

ـدارهْ ــــــــن ج  ــــــــــع ـلْ ــــــــــــحـرْ ــي حْ ـــدو ك رايــــعـ  

ـارهْ ـــــــــــــــف ـ زي  الْ  ــوول ــــــــح   عْ ــل ــط  ــيِ شـي وْ ــــمــي  

ارهْ ـــــــغ لْ ـ  مــعْ يِ نا، وْ اصرْ ـحـيـو بِ ـــوف  ــن خ  ــم  
تْ ـــــــيـبـِ الْ ـــامي هــــا وحـــهـرْ ــس  ــي ـ أهلل مْ  لـ ـــكـنْ   

*   *   * 
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واجبْ  كْ ـل ـ ك  ي، وْ ـبــا شعـي ،بْ ـِعـالش   ت  ـنإ  

ي  ــــــْة ح  ــــْل رايـــــامــــــــح بْ ــِلـــِد ْوق  ــْهـــْه ْوعــــــــــر   
ِربْ ــل ح  ـمــعْ ـتِ  اصْر ـــدو  ْيحـــــــع  ا الْ ــــمــْومه  
ــ تْ ــيـبِ ْـ لمن رب  ا ر هْ ــسْ ـي ـ ر ْه والْ ــسْ ــع  الْ  ذيـــه   

*   *  * 
 

اـــــــــنـعْ ـم   هللْ اي و  ـــــبــا شعـــــك يـــــــع راســـــــارف  
اــــنـــمعْ  لْ ــمـعْ ـوني يِ ــــيــهص  ال رِ د  ـــقـْ بِ  ْش ـياوِ   
اـــــــــــــنــو عْ ــــــــجي، وِ اصْر ـــــــــحيبِ وْ ا، ـد ْدنــهـيــــبِ   
تْ ــــزيـاني بْ ـث ـ وال ْر ـتـزعْ ـبْ  ومِ ـــــي يــــشـْمــتـِ بْ وِ   

=======  
م28/7/2008  
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ٰٰٰٰٰٰأّمتي والِحصار      
 

 يا أم تي... 
  الِحـصار   ذاـــــ  ه     

؟ ى  مت ى  إل           
... ى  مت ى  إل       

صاْر؟ـالحِ  ذاـــــ  ه            
     *   * *  

  يب  ـلـترك الح  
كل  األم هاْت!  صدور    

اْت! ـرضعر الم  ت صدو ـف ـ ج  
ضاعهْ د نِسي  الر  ــل  قــفوالط    
جار ْه! الحِ  ...راه  يمتص  ـتـف  

ند  جار هْ ـْود ع  عـوه  ي  ـوأخ  
جاعهْ أنضته أسواط الم    

...ماعهْ ـال  الج  ـعـته أفـأبك  

ضاعْه! وا البِ ـد عـرضوم قـق  فالْ   
! "بار هْ "ديِه ـيس  لـوه  لـــوأب    
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ر  ــــــــــريباع الس    
راءهْ ـوباع طاولة  القِ              

 لـيشـتـري.. 
داءهْ ـغ   يوًما  
... ـيـب  الج  ـل ـ ق وب   

... ـش  األكـت ـ وف            ياس   
...ـيبح                ْد ـم يجــل ث   

!1ذاءهْ ـــــــح ال  إ            
       *   * *  

ا أم ًة... ــــــــــي  
ياِدها  ـْت زمام  قـركـت           
  -طوًعا -          

...ـق ـ لِ       ...  ـوخ و اد  نزير   
ماْر! ـوأبلد  من ح                 

ًوا... ـــــــــــــفــع  
   ماْر! ـأسأت  إلى الحِ           

ِتي اْر... ـخْ ت ااِل  ـا أساءقـمْ ـيا أم ًة ح    
                                                           

1
. ذاـحبوش" ب الرئيس األمريكي  " ي  عـراقـصحـفـي   ى  رم    ئه في مؤتمر صحـفـي 
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ْت أ  ر  ــمْ ـت  ــاسْ و    
بكل  داْر  وانِ ـش ْرب  اله    

الْص!الخ   يفـك تْ ر  وما د    
صاْص!ـفي س ن ة اهلل الق    

اهلل اْعـتـبارْ في س ن ة        

       *   * *  
رتْ ـوِب تأث  ـعكل  الش    

 وتحـــــر كـتْ 
ت... ـــــامـــــق       

ارْت...ـــــــوث       
رْت ـبـوان                         

ْت...ـر عـبـتـف  
ْت... ـلـم  ـوتح           

د مْت...ــــــقـوت            
"ر تْ ـــْرم  ـــم  ـت "و                    

حارْ يافي والبِ ـر  الف  ْـ بــع  
 عـبر  الم عـابِر والم طارْ 

صاْر!ـرق  الحِ ـتـخت  لِ  ت ءجا  
نا... يم نا...ـكـوح وأمير   
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  نا...ـورئيس  ومليـك ـنا... 
                 ذاك الم عـاْر  يم ناـوزع
... "ون  ــــــر غ  ــــــم  ــــــت  ــــــي   "  
مْ ــراشهـوِثيِر فِ  ى  لـع  

وصاْر"! ى  ر ـ ون  "ج  ـرفـال يع  
  ...واــي عقـد ض  

-ِبو ضاعة   -             
واْر!ـيانة والجِ حق  الد              

ِسئوا...ـخ  
صاْر!ـر الحِ ـسِ د ك  ـقـف            

            =======  
م12/3/2009           



 - 178 - 

ٰٰٰٰٰٰصــالح الّديـن    

 
المهْ ش  الم  ـال تخ ينِ ْل صالح  الد  ـبـِ أقْ   
المْه!وم  الس  ر  الي  ـومي آثـرئيس  قـف  
ك  ـل  وميض  سيفــلع ...لْ ـبـِ أقْ   

ك  ـور  وجهــــــــن       
   يلك  ـصوت  خ          

امهْ وم  الغ ـمشف  الي  ـيك       
ــوتـنجـلي         امْه!الق ـت ذيـه 

            *   * *  
... ينِ ْل صالح  الد  ـبـِ أقْ   

        لباِن ِر الص  ـب  قاهـموك      

امْه!ينتظر  الر جـولة والش ه       
ق ـــمْ  ينِ صالح  الد   اهـي    

  متِ دار  الص  ـْب جـــكرْ وا

           دامهْ ـن ـ دا باب  الـعِ لْ ْح لِ ـــــــت ـ وافْ      
كالمْه! ْع كل  لِ ــت ـ بـْ ي ـ ولْ   
  المْ ت  من الك  ـشبع دـقـلـف
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ـئامْ الل   وااِلْحـتـكام إلى  

يرمي سهامهْ  ...مـوكل ه  

...اركِ ـعد سئمت  من الم  ـقـول  
...مْ ــراشهـفي وثيِر ف       

...مْ ــازاتهـفـلـوأمام  ت  
  ر  ـرجـجووراء  غانية  ت  

م  هامْه! ـمن وراِء اله         
تي باراِت ال  ـمن العِ  د سئمت  ـقـول  

  ك ام  لناـح  لِ  تْ ـصيغ
المْه! و الس  ـترج       

            *   * *  
  يا بطل الس المْه... ينِ ْل صالح  الد  ـبـِ أقْ 

تـ ـكـرْمنا بها... وأعـد لنا ِحـط ين    

 والع ـْود أحـمد  يا صالح الد ينِ 
من كـرامْه  أقـبـْل وْلـت ِعــد ِلْلق ـوم شيًئا  

  ،يوم   كل   ى  ب  دس  ت سْ ـق  الْ ف
  ...ن  ـئـوت كيـشتـت     
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1نامهْ  مِ ـلِل الس  ــهأِل  تبصْر  مْ ـــل
 

امْه!فهـل قـلـيـٌل من كـر   

 وه ـم  ال ذين نس وا الك ـرامهْ  
       *   * *  

 الق ـدس تـشـكونا لكــمْ 
    ...ى  صـد  األقـسجم  الْ ف

دامهْ ـصابة  تبغي انهـين  عـسج  
حـتاللْ ت  وطأِة ااِل ـا تحزينً ـيبدو ح  

ـد أضر  به انحـالٌل لـقو   

واخـتاللْ                
المْه(!)معاييِر الس   ى  أْوه    

 :  سيظل  يصرخ 
لْ بـِ يِن أقيا صالح  الد  "       

  "!تسامهْ بْ وأرجْع ااِل  ى  صـِذ األقـأنق      
امهْ اإلمصى ـألقلِ  ـود  عت  لِ   

       *   * *  
  ...ينِ ْل صالح  الد  ـبـِ أقْ 

                                                           
 .، وسه ـلـت الهمزة ضرورةعـف الخـفي  وت الض  الن ْأمة: الص   1
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سامهْ ح   ى  فـكل  من أخ نْ ــع  والْ   
: "أهــلي"...    أو قال 

    ثــم : "مـالي"...     
ثــم : "مـا لـي  والك ـرامْه"!       
رامهْ ـْل تظل  لنا كــوه  
ة؟ ــامـعن ـ ا كالـنـمْ ـن  نِ ـنح إنْ   

  كل  يوم   ى  ب  سْ دس  ت  ـوالق  
ما لنا فيها عالمهْ        

المْه!ق   (ى  و  سْ ن  ) ...ناــعـميـفج  
المْه!ك الق  تـليزاِن( في المِ حِة جْ مع )ر    

            *   * *  
ذي ـــك  ال  ـلــم  ـا الـــها أي  ـــــــــــــــــي)  

ْس ــك  ـاِن نــبـلِم الص  ـالــــــــــــعم  ـلِ                   

ٌة ـــــــــك ظ المـــــــــيـْ ت إل   اءــــــــج  
د ْس ـقـم  ـيِت الن الب  ـم ى  تسع                  

رْت ــــِد ط ه  ــاجــــــــــــــــسـم  ـل  الـك  
1(شــرفي أ دن ْس  ى  وأنـــــــــا عـل                  

            *   * *  
                                                           

1
ٰ.ى  صـد األقـلسان المسج ى  لـين عأبيات أرسلت للقائد البطل صالح الد  ٰ
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و ـكـشْ ـدِس تـود  الق  ـت وف جاء  
    الة جاهـل  من جه     

اِل شامهْ ه ـكان في الج  قـْد   
  ...و  ـشكـت  ت لِ  جاء
...اودة  ـمن مفاوضة  مع       
!امهْ ... مقـو ضة الك ـر ر غة  ـمف       
1!يِر المهْ ـود  بغــوال تع  
مفاوضنا  ــْن مفاوضهم/ ع  فالْ   

زوم  ـهفاوض  الم  ـعالم  ي         
مْه؟الـومي عـيا ق       
إال  س خامْه! ى  وما رأ  
مقامٌ  فـيهــمما له  م  ـلـواهلل  يع  

!امهْ ـأو ب غ يسمعــون لـه كالًما  
!ق  اإلقامهْ ـوما له ح       

            *   * *  
المهْ ش  الم  ـال تخ ينِ ْل صالح  الد  ـبـِ أقْ   
، مــْن م ساِلم هــع  والْ   

                                                           
1
 مة: اله ـْول، واألمـر ي الم عـلـيه.الال   
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معانِـق هــم، وهــم       
  ى  صـوا األقـد سل مـق

المْه!أِت الس  ـت مْ ــلو        
يونِ ـهيع  أوامِر الص  ْن مطِ ــع  والْ   

  ى  رـ ْن من جــع  والْ      
المِ والس   (ون  تدايْ )ِب ـفي رك  
يوًما سالمْه! "ْض ـفـِ ي   " مْ ــول       

ينِ ْل صالح  الد  ـبـِ أقْ   
! امهْ الك ـر  واْلع ــن كل  من فـقـد  

نا ـْن م حــع  والْ  ال ذياِصر   

المهْ ب  الس  ـيد عي حقـد   
       *   * *  

ينِ ْل صالح  الد  ـبـِ أقْ   
وارفْع راية اإلسالمِ        
هامهْ عالية ترفـرف  فـوق        

 حـملت تعـاليــم الِجهاد عـقـيدًة 
حـت ى الِقـيامهْ        
دو  ـرمي الع  ـمْت يٌد تسلِ   

لة  ـبـنـوق تهاـقـبناِر طل  



 - 184 - 

مامهْ ـستورد ه  حِ         

ٌس أب ْت ـونٌة نفـملع  
-يِر رب يـلغ –وع  ـكالر   ال  إ  

مهْ والتـ ذل ل  والر غا       
  الن ذالةِ  قـد أ ْلِبس ْت ثـ ْوب

هْ موالن دا لم هـانِة والم ذل ةِ وا    
هْ امـمــم  الق  وْ ــطْت ك  ــتـوام  

المْه!ب  الس  ـوارتضْت ح  
ــونٌة ـــــملع  المْه!الس   ذيـه   

إذا  ٌس ـونٌة نفــــــملع  
انحـنـتْ ودي  ـهرأِت الي    

و أمامهْ ـثـتج انبرتْ ثــم    
(ل  ـناذ  ت  و)الل  ام  ـعر  والت  ـخاب  الت   م  ـلـِ ف  

؟مهْ لـلز عا والت طل ـع   ل  خاذ  والت    
مس ح  الت  و  والت بط ح   م  ز  ــقـت ـ اللــم  و   

  الز عـامْه؟ ا فيبًّـ ح   في نعـاِل يهـود  
المْه؟!الس   وِغـطاؤهــــم: ط ل ب    

المهْ للس   وه ـم ـو عـــــدو    
            *   * *  
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ال تخـش  الم المْه! ينِ بْل صالح  الد  ـأقْ   
فـيـنا المـروءة  والش هامْه! ى  فـلـن تـ ر    

ل عـل ك صانعٌ  أْقـبــــلْ   

ــــر ة ...م   ــــر  خِلـلــق ـــوم آ  
! مهْ راـالك  الر جــــــولِة و د  ـيـْ ق    

    =======  
م25/4/2010    
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 الّصلح مع الَيهود

 
مْ ــل ْح معهد ي الص  وْن أبو ِمن قاْل: بِ ـملع  

ْم؟ــعارفه بْل مْش ـانت ياهْ  و  ــه    
ل ْح معهو  ود  ــذوال يهــه ْم!ــما ينفْع ص   

ل ْك... إنسيْت  ر هْ ـم مْ ـك  و   
راـقـْ تِ وْ ا ب  ـتـِ كْ ـتِ بْ امِش اْنت    

دوا رب يــذوال عاهــه  
ل وــوياما عاها دوا ر س   
ر هْ ـم م في كلْ ــوخانوها  

(ر هْ ـبالم  ) دْ ـهِ سيوا الع  نِ وْ   

وا؟ـي روا أو بد ل  ـغ مْ ــاْنه كِ ر  ـكْ ـفِ   
زمانْ  ْر ـي ـ غصدك اتْ ـأو ق  
مكانْ  ْر ـي ـ غاتْ  نِ ـكـمْ أو يِ   
روا؟ـي ـ غتْ يِ  ودْ ـد ْك يهبِ   
يزيدوا في الب ال نْ ـكـيم  

ـوا كل  الم القِويغ ــرْ   
ى  وأذ رِ ـكْ م، م  ــهحالْ ِبوْ   
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روا...ـي ـ ْتغام ما ــهلـ ـــكـنْ   
دْ ـيْن إنت يا ولـمسك  

دْ ـلوْد مالي الب  ـهر الي  ـمك  
بْد"ـيا "ع   نْ ِـ كـمْ ي يِ ل  و ـقــتْ بِ   

وا؟ـد لب  يْ روا وِ ـيـْ غ  يِ   
*  *  * 

ودْ ـيه ْتصالحْ اد ك بِ  ولْ ـقـبتْ   
ودْ ر  ـق  وْ  نازيرِ ـخ إْخـِوةْ   

وْد!ـه  عْ لِ ــم صانوا م ْرهـع   يما ف  
اناو   صال ْح...تـْ تِ ـيجي تِ   

ناـلبي ع  ـفي قوْ  مذبوح    

ناـوا من ه  ــالدي راحوْ وِ   
وْد!ـيه فاوْض نْ ي بِ ل  و ـقــتْ وِ   
وْد!ـْتصالْح يهاد ك وبِ ا  

*  *  * 
ل ح ذاـــــ  هو ـب  ملعـون  ا الص   

بيـهذْ م  ديني وْ  سابْ ـحْ  ع    
بي؟الن   ي حاربِ الل   ينِ مِ   

بي؟الن   دِ ـي عاهالل   مينِ   
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بي؟الن   مِ ـي سم  مين الل    
بي؟الن   دِ ـعه ي خانْ مين الل    

ـل حْ   بِـتْــقـوْل ص 
ل ْك...و   لْ ــق  ــعْ إ  

...مْ ــه  افْ وِ   
بي!ـوصل ي عالن  ا   

*  *  * 
مِع الي هـودْ ش صاِر ان ا ـد يـق  

،ْس ـسايِ ـنـوبِ أ ،صالحْ ـنـْ بِ   

ْس ـي ـ س  ـتـْ نِ أو  ...ساي ْس تـْ ونِ أ  
،"مْ ـنسل  ـوبأ "نسالْم، ـوبأ  

ْس اي  ـت ـ ْم... ونِ ـلـِ سـتـسـونِ   
ق ع... أ ي ْس ـتـنـْ وبِ أوبِـْنـو   

 أوبِـنـرق ْع أوبـنـكـي ْس 
ْن، ـح  نـْ وبِ أ ْم،ـل ـ سـنـْ وبِ أض   
ْس ـب ـ نـْ وبِ أب ْط، ــع  نـْ وبِ أ و   

 أوبِـْنغــن ي... أوِبْنهـي ْص...
ْس!ـي  و  ـكْ ـْك لِ ـيــه :واـولــقـبِ   

*  *  * 
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مع الي هـودْ د يش صاِر ان ا ـق  

ْض...فاوِ ـنـْ وبِ نِـتْـب هـد ْل... أ  
...دْ نهاوِ ـوبِ نِـتْـش ْرش ْح... أو أ  

...اودْ ـنعـوبأ ...ى  أونِـتْـصْرم    
  جـرايـدهــم ناـحـضفـْ وتِ أ
!هْ ي ـ ضائـنا الف  ـضحـفـْ وتِ أ  
و ط يـنـْ وبأاوْد... ـنعـوبأ  
ط يـنغـوبأكش ْف... ـتـْ ونِ أ  
تْـنا كـما ِهـي ْه...و أ ِقـص   

 أوكْل ش ـل ـوْط وال ه ــو ْه...
ـْلـقه وال ِهـي ْه...  أوك ْل ع 

...ى  امـتعـنِ و أْق... ــلـِ حْ ب ـ نـْ بِ أو   
ط يـنخـوبأْر... ــم  ـنشـوبأ  
!ي هْ ـوْض في الم  ـدنا ْنخـوبأ  

*  *  * 
مع الي هـودْ د يش صاِر ان ا ـق  

 إْبـن ـْقع ــْد... )أوِبنف ــل ـْل(...
ع  ـوبِ أ ْل...ـل ـ نهـوبأْر... ــْنج   
ْس...ـامـتهـونأْز، ـامـتغـونِ أ  
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اع ـْص  ... أوِنج   أونِـذ ل ـل 
ـرامي ْه!ز ْي عـسك ـر  وح   

مــالم معهِع الك  ـفـِ وما نِ   
ناـتـْ ياسِ ـت ســعـفـْ وال نِ   
ناـتـياسـت تــعـفـوال ن  
نا...ـا وط يـِع ان  ـفـِ وال نِ   

ـب ـ ناـيواكْلـناها... وخ   
وْس ـب ـ ِضْن والـع الح  ـفـوال نِ   
وْس ـوح   يخ  ـطب عْ ـف ـ نـْ يِ  مْ ــول  

*  *  * 
نْ ـكـمـش مـوم ـود  ذوال يهـه  

مْ ــن دناِوته  ـوبوا عـتـي  
مْ ــازيه  ـوا مخـبـيسِ ـوال يْ   

عـداِوتهــم ى  وال ْبـنِـنـس  
مْ ــاريه  ـي ِبجودي الل  ـيه  

مْ ــيه  ـل ـ ْم... ويخــه  ـويطم عْ   
روِبه دوْس!ـع  دوسوا عالْ ـي  

*  *  * 
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ْب"ـيـْكل ْم زمان "ـرحـيِ   
ْم:ــر سالـيز  ـوه الـخ  قال ال   نْ ـم  ـل    

!... ال تْـسالــمْ ساومْ ـال تْ  .ال ْتصالْح..  
اوْم!ـقــال تْ  وْش ل ــما قا ْس ـب  
ورايحْ أْت ـي ـ نا مِ أ ويِ ـو ياخ  ل ــقا  
ال ْتصالْح!و   ال تْـسالــمْ  ويِ ـياخ   لـ ـــكـنْ   
!"ودْ ـه  عْ ـلِ وا بِ ـوف  ما ي   ْر دِ ـالغ   لِ ــهْ "وا  

ــو  ْم:ــسال كْ ـيـل ـ ختـْ روْط بِ ـشْ  ذيـه   
لْ " وِي ال ْتصالحْ ـأخ :رطْ ـش أو   
هوِد...ن ـ نات الـطوك زيـو أعـول  

"...وي ال ْتصالحْ ـأخ :رطْ ـوثاني ش  

وِي ال ْتصالْح...ـأخ :رطْ ـث شـوثال  
رْط...ـْر شـرْط... وعاشـورابع ش  

وِي ال ْتصالحْ ـرْط أخـوكل  الش    
وِد...ن ـ بِ ولـو أعـطوك راياِت وْ   
*  *  * 

نت عارفْ ـكك ـن ـ وكِ  ،يْب"ـيا "ْكل تْ ـحِ ر    
وديـْل يهــقاتـنـإن ا في يوْم بِ   

د و يصالْح!ـلح  وال بد و الص  ـما بِ   
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تا ِيْضحـْك عـلينا تْ بـد و ب ـْس يِـكـسْب وِقـ  

م صاِلحْ  ةْ شايِ ـمْ ـني... تِ ــيع  
ال ْتصالْح... وِي...ـيا خ   آهْ   

  يوقـقـحْ  تِ ـا ضاعيا خـوْي واهلْل م

يونـهوراها ْمفاِوض الص   ال  إ  
صالحْ ــْم... بِ ْمسالوِ   

ــوِي اتْــفاِوضهْم أِو اْتصالحْ  ى  إْوع   يا خ   
ل فْ ـي خالع الل  و ظْ ـون ابـملع  
صالْح!يْ  أوِ  يهـودي د و يفاوْض ـكل من ب  

======= 
م27/4/2010  
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  ؟من أنت   

 
...  من أنت 

   يا من أنت       
ْر ــن ساهـيــن الع  ـفـت رموش جـتح  

؟ْر ـساخـلك الم  ـت وناظرٌ   
ك  ـرب  ـلي ب لْ ـق  

زل  ـنـاروخ يرى الص  ـل تـه       
      ضنْ ـتـيح     

-اـب  طبعً ـبالح   -  
...لةً ـطف       

ولة  ـميص رجـت قـاكـح  
 ألخ  رضيع  

رضع  ـليس ي  
(شيـوِر األباتـوسفـف  )ير ـغ  

لِ ـيـفي ظالم الل    
اوْر؟ـجم   من سطح    

      *  *  *  
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ك  ـرب  ـلي ب لْ ـق  
  دب ابةً  ى  ر ـ ل تــه     

ذيفة  ـصدر قضم ت لِ   
م  ـــــرسأقالم   
صو رِ ل الم  ـفد الط  ـفي ي  

 وهــو يـرس ــم  
ِت ـمدار الص  ـفي ج  
ْر؟ ــسافـالم   نية  ـأغ  

      *  *  *  
ك  ـرب  ـلي ب لْ ـق    

ى  ر ـ ل تــه       
ْر؟ــسافـنية الم  ـأصوات أغ  

يسطعْ  ن  وْ ـالل   ت  ـل سمعــأم ه  
  درسة بها األقالم  ـناء مـفـِ ب
-صاصِ ر  ـأقالم ال -  

تـئِـن  شاكـيًة...          

دمعْ ـتو        
  راق أطفال  ـفـلِ 

-ردِ و  ـر الـمــبع   -       
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اـون بهـبـتـوا يكـكان  
المِ لس  ا لِ روفً ـح  
ْر؟ـفاتد  ـفة الـلـِزين  أغـت    

      *  *  *  
صاصِ ر  ـب أقالم الـما ذن  

 وما جـنـت تـلك الـد فاتـر  
... والم حـابـر         

ساطْر؟والم              
مــل صو ر استطالع هــه  
أـً ب  ــع  صاص م  ر  ـم الـلـق  

  -الً مث -     
؟"صاْص ر  ـال"بأمشاط   
خـطوطه   ن  أن  ـأو ظ  
  ...ذيؤْ تـ      

صاْص"؟ر  ـؤذي "الـما يـك  
 أو صو روه كـمدفع  

 هــد ت قـذائفه الب ـيـوت  
يـن؟رؤوس الس اكـنـ ى  عـل  

 أو صو روه كـطائـرهْ 
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 أْلـق ــت صواريخ الـد ماِر 
ـقـوْل       عـلى الح   

 فـدم ـرت بعـض الم ساجـِد...
والف ـصوْل...       

في مدرسهْ        
ـائـفـيـن؟ ـمـوع الخ   تـ ْؤوي ج 

صو روا أوْ   
روفِ ـالح   ض  ـمْ و    
صاْص"!ر  ـات الـصوت "زخ  ـك  

ورِ ـوسفـلة من الف  ـبـنـق ووميض    
ثْـل  فـراشة ... م  

لِ ـفوق رأس الط  ـف رش  ـفــت  ت ِلـ جـاء  
ْر؟!ـفاتلفة الد  ـأغ  

     *  *  *  
اْء:ـج نـباءز األـوجـفي م  

أِو اثـنـتاْن...فٌة... ـذيـق  
 وطفـلٌة... أو طفـلـتاْن...
 ومسجـٌد... أْو مسجـداْن!

ضاْء...ـأرٌض ف  
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مصابْه... يةً ـنـأغ مسون  ـخ  
ْر...ـاموس راس  ـض أعـفي بع  

 والط ائـرات محـم التٌ 
... والد خـانِ  نابلِ ـبالق    

  ...وباله ـدايا الق اتالتْ 
واْء...الد  بعـض أكـياس و   

 ِلمْن ي صاب  من  الش ـي ـوخِ 
أِو الن ساء الم ـْرِضعاْت...       

      *  *  *  
ـشائـشِ   وعـلى "الح 
 بـيـن أكـوام الِحجارةِ 

ْر...ـشاع نـام       
بابْه...ر  ـاإلصابة بالط ى ـغ  

 وكان يـبـكي "باإلنابْه"
 شهداء  ع ـد وا بالِمـئاتْ 

فاْء...شفى الش  ـتـسـوار مـبج  
ْر!ـوم شاعـوت الي  ـد يمـوق  

      =======  
م29/4/2010     



 - 198 - 

؟وينك يا قمر  

 
:ومْ الي   ولِ ـد ي أقبِ   

!!ْر ـمـيا ق كْ ـين  وِ   

 

؟ْر ـمـيا ق الل يالي ينِ ينِك او  و   

يـ ــن ِعـنيِك اتْـشوفْ او   
كْ ل  كـيِف اشتِـِقــْت   

ول ـ و  الحِ لض  ل   تْ ـقـِ واشتِ   
ب مع اوالد وبناتْ ـع  لْ أ  

لور لِ م  ـع  والْ  ...س ه ْبأو   
ثـ ـْل:  قال الم 

ما راح ايع ـوْد"! ى  "الل ي مض  
أنـــــــــا نْ ــــــــــلـ ـــكـ  

ــم عـل ى  ْمصم   
ى  إن  اْل مض  
 الزِم ْيع ـودْ 

ْع ما مضِبد ي أر  !ى  ج   
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 لـو باْلِفـِكـْر...

 الزِم ْيع ـوْد...
 والزِم ْنعـوْد...

 ِنفـرْح وِنلعـْب في اْلق ـمـْر 
ضو  الق ـمـْر  ى  ِنجـري عـل  

 ِنبني ْبيـوِت ْمِن الر ِملْ 
عاألملْ  ى  ِوان ـــــام  وِنصح    
الزِم يعــوْد! ى  إن  اْل مض  

 نسرح ونمـرح في اله ــوا
ع... سـواِنْطـل ع ونط ـل    

 ِنْلعـِب "الع ـرِب ْوي هـوْد"!
 نعــــــــمـل عـــــــــرْب...
 نعـمل يهـوْد...

 وجـنود ِوْقـف ـوا عاِلْحـدودْ 
 

إحـنا عـربْ   -  
 =  نخـنا الي هـودْ 

 والك ِلْب واقـْف عاِلْحـدودْ 
 مين الل ي ِبْمر ْق هاِلْحـدوْد!
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 والع ـرْب ِتْعـم ْل كمينْ 
...يـيجي الِفـدائي  

 يِـتْـمش ى ق ـد ام الي هـودْ 
 مْش خـايِف... ْبـيـمشي مشي

 ِيْجــروا و راهْ 
 فاْكـريْن حـاْلهــم اْقـِويا
ـب ْة اْغـِبيا  ْوه ــم  ح 

لد اْلِفدائي  يجـروا ورا اْلو 
ـك عـليهــمْ   ْوه ـو  ِيظ ح 
 ْوه ـم  مْش عارفـيِن اشي

 مْش ق ــِلـْت ل كْ 
 ه ــم  اْغـبيا...
ـب ـنا ك ـمانْ   ْوج 

 
ــْم عـليه ــِم اْلك ـميـنْ   ه ـج 
 قـتــل اْلِجـنوْد ِلْمسل حـيـنْ 
فايقي فـرحـانِـيـنْ   و انا ْور 
 إْقـِدرنا ن ـقـتِــِل الي هــودْ 
ـِلـيه ــمْ   ِواْقـدرنا نِـْتغـل ـْب ع 
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هـــالينا الل ي صارْ   ْوِنحـكي ال 
 ْوست ي تـ ـف ــْت عاْلي هـودْ 

ـفاِرْم( عالْزغارْ أوقالت : )ع   

 واْعـطتـنا "اْلحـاِمْظ ِحـل ـو"
 وِنْمنا، ِوْحـِلْمنا ْبأمانْ 

 الن وم م  جـانا من زمـــــــــــــــــانْ 
*   *   * 

 
 ِوْصحـينا...

 ِوْعـرفـنا الل ي صارْ 
 خـل ـونا في سجـِن ْوحـصارْ 
 ْوقـلنا: وينك يا قـمـْر؟

...ى  ب ـْلـكي اْل مض  
ِوْيعـوْد... يِـرجْع...  

 والزِم ْيعـوْد!!
======= 

م2/5/2010  
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سالم الّشجعان                     
 

ـــــــول ـــه      ِللش جــاع ســالٌم ال أبـــا لـك ــــم   
ـبــــــان ســالٌم؟! بـئـس مـا قـسمـــــوا                       وِلْلج   

س يصنع ـــــــــه  إن  الس ـــالم  ســـالٌم لــيــــ       
عـف ما سِلم وا                       ، وأهــل الض  إال  الق ـوي   

 

                        =======  
م16/5/2010                             
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 حكاية ِبّضيِّع الّنوم

 
 كان يا ما كان...

بي...ي عالن  صل  وْ  اسمعِ   
عْ ضِ و  الْ  ... كانِ ر هْ ـم  

مْ ـتْ مِ  رْ ـطيـخ أز   
يناـلـِ ع د فْ ـحتـْ صواريخ تِ   

رْ ـح  ب  ما وْمن الْ الس   نِ مْ   
وانْ ـل ـ هب   ِبةْ ـِلعْ  وْر ـسفـالف   نابلِ ـقوْ   

معْ ـلـْ تِ  لْ ـيـفي الل    
انْ ـرجـهن ا في م  ـن ا ك  ـكِ   

يدْ ـعبْ  نِ مِ  يهاـلـِ ع ر جْ ـفـتـن ا نِ ـك  وْ   
نابلْ ـنا قـفـْ ما ش   ْر ِوْكـثـيـ  

...لْ ـبـِ من ق  
ـمْ ابالْ ن ـ نا الـفش    

دْ ـــــــــــيـناقــع  الْ  ابلِ ـــــنـقوْ   
ْر ــــــساميم  الْ  ابلِ ـــــنـقوْ   
راتْ ـفْ الش   ابلِ ـــــنـقوْ   
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كاْت(ـسْ ي)الد  وِ   
ش ـق ـفْ  دْ ـاحو  ـالْ  ط عِ ــق  ــتـْ بِ   

ْر...ـناشيـما الم  ـك  
ِرقْ ـح قْ رِ ـحتـِ بْ  ابلِ ـــــنـقوْ   
ْق...ـنـِ خ تْ و  ـم  ـتْ  ابلِ ـــــنـقوْ   

بِـْدها ط ـل ِع الد ْم من ِذنِـيـنا  نابلْ ـقوْ   
ــ بْس  ليناـع ر تْ ـما م ذيـه   
رْ ـط  م  تْـق ـوْل كانْت كالْ  ابلْ ـنـق  

ْر ـيـثــي كْ شِ إ ... ْوتِـْفــِردْ لْ زِ تِـْنـ  
ْر ـشـب ـ ال وتِ ـم  ـبْ  هْ لـِ م  ـْمحوِ   

ْت...ـِتحِ وْ  وق  ـف    
...نْ ـيـمِ ـي  وْ  وشمال    

 مْش عارف  اتْـنف ـْس ه ــو ا
تْ ـفـِ لِ ــ... اتْ ْبتِ ـاْتعِ وِ   

تْ ـفـِ قِ وْ  تِ مِ ـق  ب عـِديْن   
برْ ـْع ختطلِ سْ ا ت  حـب ي  

يتْ ب   يرـِ ِبجْ  لْ ك  ـالْ  يتِ ــقـِ ل   ص   
ْر!ـط  ـخ :قْ ـع  ز ـ يـبِ  هْ ل  ك  وْ   

ْر ـط  ـخ   ...ْر ـط  ـخ    



 - 205 - 

نْ ـيـنـاث ...يش ِفـْت حـــــــــــــــال  
نْ ـتاسيـحمِ  ي ايْ أنا وِ   
اشي شِ ـفْ رِ ـعْ نـِ ما بْ وْ   

ِلي:ْوق ـْلـِت ا  

ي صارْ الل   وفِ ـش    
صْل...ـح ايْش  وفِ ـش  
يدْ ـعبْ  نِ مِ  يكْ ل ـ خ ْس ب    
ْد...ـالمشه بِ ـراقوْ   

ديْد!ـالش ْي ج ل  ـظ  ي ْعـني بِ   
:الي تِ ـلـْ ْوق لي  ـع رد يتْ   

شارْك يا مِلكْ يالال  نْ   
ملكْ  ل يكْ ـخ ...يا م ِلكْ وْ   
ْر مِ اأْل  مامِ زْ ا كِ ـسِ ـمْ اوِ   
حجـْر  منْ  لبكْ ـقخـل ي وْ   

ديْد!ـحأ ْو مْن   
  ...   ...    ...  

وحي ْور ِحـ ـِلـْت ر  ـم  تْ ح   
ْن...ـِويـل   ِمْش عارفْ ب ْس   

وفْ ـخ  وْ  ...ظالمِ وْ  ِريــــــــــِح...  
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نْ ـيـنِ ــعِ عالْ  ى  ط  ـغ  
قالت:وْ  ـلي  الـن ـْفــس  ْت عـق ـ ز عْ   

اهلل دِ مِ حإ يا ملكْ   

اهللوسم ي ب    
يا شديدْ  وفْ ـخ  الْ  دِ ـعِ بْ ِوا  
يوـِ ق   يكْ ـل ـ خ وفْ ـوش   ش  ـخ    

ـدْ ْد ح  ـاْتساعِ  نِ ـكـمْ ـيِ   
اد  ـْذ ح  ـقـِ نـْ تِ  أوْ   

يْد!ـكمْن م وت  ا  
  ...   ...    ...  

ويـقاهلل الْ  م  ــاسْ بِ  يتْ ـم  ـس  
 ِوتْـوك ِلـْت...

ش افْ ـمعي ك كانْ وْ   

وْف...ـش  و  ي وـِ اظْ  ـْلت  ق  
تْ ــفـِ ... ش  ش يتْ ـخ    
ـْرِمـي ْه ه ـن ا دْ ـإي ...م   
ـناكْ من ه   عهْ ْل طالْ ـِرجِ وْ   

ْر ــع  ش   ةْ ْوش ـب ـرِ   
نْ ـيـتـِ لـْ يدِ ـجْ  د  ـح ي هْ ـْرمِ ـم    



 - 207 - 

الْ ـــــــــــعت   " :ناديـتْ  و حِ ـلــتـْ بِ   
ِدمْ ر  ـال تِ ـحْ تِ  ني منْ ــعْ ل ـ ط    

مانْ ـْل ك  ـم  ـحاتْ  ر  قادِ  مْش   
...ـتـشهـْد أب ـوياسْ  حِ بارِ ـامْ   
نْ ـيـومِ ي ـ بْ  هْ بل  ـمن ق ويِ ـاخ  و    
!"دمْ ـهانْ  ...فِ ... شايِ يتْ بِ الْ وِ   

ريتْ ـ...  جط يتْ ـف  
يتْ ... نادنط يتْ   

تْ ـلـِ شِ … تْ ـيـم  ـل    
...تْ ــفـِ ط يْت... ش  ـح  

 يـــــا ِريـتْـني يام ْه ما ش ـِفــتْ 
قْ ـنـِ خِ نـْ يـِ بْ  وِلهْ ـفالط   دِ رْ و    
ْوض  ـْري  ـم  وْ  ِرقْ ـحِ ـنْ يـِ بْ  هْ وْل ر   

  ...   ...    ...  
مْ دِ الر   تِ ـحتِ  ْت منْ ـل ِعـط    

تْ ـنـِ بِ  ابْ ـــــــــــــــــــــــقـعْ   
!ليها اشالءْ ـقالوا ع  
  ...   ...    ...  

ِرْش ـقِ  ها امبارحْ يتْ طِ ـأع  
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ِبحْ الص   عـشاْن تِـشتْـري ْمن  
"ْس ـبـِ ـو ْوشِ ل ـ ح "حاِمظْ   
راْن...ـيـجِ الْ  ندِ ـمن ع  
رِ  سام  تي الْ ـخْ ا ت  لم ا ز   

اروْخ لِ  ىم  ـعْ قـبِل الص   
كانْ ـم  الْ  زورِ ـما يْ   
تْ ـم  ـل ـ س  وْ  لي  ـع تْ ـأج    

ِرْش!ـقِ  :تْ ـقال  
  ...   ...    ...  
  ...تْ ـج  أ   ي هْ ـهِ 
...حْ بِ الص  وِ   
...يجييِـن ي ما ظِ   
ظيمْ ـع  الْ  اهلل   ر  ـفـأستغ  
 ...    ...    ...  

يتْ و   تْ ـر خ  س ـوْ  ...تيـخْ ها ال  ر   
:تْ ـنـِ بـِ عالْ  نادتْ وْ  قامتِ   

!تْ ـنـِ بـِ لْ إتي... ـنـتي... يا بِ ـنـْ بِ   
دا...ـن ـ ال عِ مِ ا سِ د  ـما في ح    

*   *   * 
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كي... ـبـْ  تِ ـتي الاخْ ي    

ريـبْ كدي اهلل، وْ مْ ـحِ ت ـ اسْ وِ   
ريبْ اص  و   ،كْ ـتـنـبي بِ ـسْ تـِ احْ وِ   

كْ ـتِ ــق ـ اهلل، س بْ  ـو ض  ع  بِ   
اـقـالل   ن هْ ـجِ شاهلل في الْ  انْ وِ   

ري!ـِغـْفـت  ْسـاوِ  ...هالْ ِواْدعـي  
  ...   ...    ...  

وحي يا بـْنـتي...  ر 

...ليـاْتسه    
أمانْ ام ْه بْ لي يـسه  اتْ   

  وكْ ـسي أخ  وْ ـب  
ـْلـ وكْ ـاب  وي... و  ـلى اب  ـع ميْوس   

اتْ ـم  ْه... ِواْلع  د  ـجِ الْ وِ   
يراْن...ـجِ الد الْ اوْ وِ   

ْفــتـ ت ْوقــــــــــــالْت:  ِواْلـتـ 
يا رب   دْ ـمِ ـح  ل  اهلل الْ   

بْ ـراْق ِصعِ ـفـْ لِ  ويْ ـياخ   لـ ـــكـنْ   
ديدْ ـبناه جْ ـا جِ ـهولْ ـي  رْ ـم    
!ليهْ ـع تْ ـح  رْ ـما فِ  هْ سار  ـيا خْ   
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ها  : اهلل يتْـوال   ق ـْلـت 
ِكه في ْمحم ْد و   ـوهْ ِواْلـب ـر  اخ   

ْبري وتـْتحـم ـلي  ْوياخـتي الزْم ت ص 
 ِوْبـتِـْفـرِج اْن شااهلل قـريبْ 
 بس  احـنا نِـتْـوك ْل عـِلـيْه!

  ...   ...    ...  
يْح...ـحو الص  ـْدكـبِ   

ـو ْه و اصِ  يحْ ك ـنِـت  اْبـكي مْن ج   
نْ ــنِـيـعِ لْ ِدْت ِدمعي في ام  ـج  وْ   

ونْ ـأك الزمْ ماه ــو أنا   
ونْ ـن ـ ح  الْ  تِ ـد ام هاألخـق    

بْ ـعِ وي زي  الش  ـق   ق ـِوي  
 مانا واْحـد  مْن هالش ِعـبْ 
 نِـتحـم ِل... ْون صب ـرْ 
 ْونـتحـم ـْل ك ـمانْ 
 ِوْنـقـوْل: ه ـــــــْو هلْل 
طْن...  ْول لـد يـْن ِواْلـو 
 ِواْفــدا هالش ِعـْب!!

م26/5/2010  =======  
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حّكاُمنا     

 
ـنا ب ـك ام  اع ـوا اْلـك ـرامهْ ح   

 باع ـوا اْلـم ـروءة  
والش هامْه...       

ـنا باع ـوا الش جـاعهْ  ـك ام   ح 
 باع ـوا الـر جـولة  

والق ـناعهْ        
 ولــْم يـبـيع ــوا مْن ز عامْه!

 ب ـِقــي ـْت لهــْم كل  الـز عامْه!!
 

ـنا ك ـر ٌة تـ راوح   ـك ام   ح 
"نـتانِـياهـو بـيـن  ِرْجـِل "  

ِلــي ضِرب هـا       
 وبـيـن يـد ْي "أوبـــاما"

ـوا...  ور ض 
-بكل  وقاحة   -       

... ِلـي عـِطي هــم زعامهْ   ذ الًّ
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ـنا )س ـوس الـب ال( ـك ام  ح 

1
 

 وأْصل  كل  هـزيمة  
 فـلـقـد أحـب وا ااِلنبطاح  
 ول ْحـس  أحـذيِة الي هـودِ 

ْه!        وااِلنهـزام   
 

ـنا قال ـك ام  ا"...ح  وا: "أوبـــام   
ا"؟  وهــل سينفـعـهــم "أوبـــام 

 ظن ــوا بــه خـْيـًرا
وما كانت لهــم       

 بالظ ـــــن  شــــــــامْه!
 

 عـبدوا "أوباما"
والـي هــــود         

 وقـد نس ــوا يوم الِقـيامهْ 
 فـتالعـبت بهــم الي هـود  

                                                           
! ى  ، يعـني أن هـم سبب المصائب والبلو تعـبـيـر عام ي   1  وكل  شـر 
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 وليس ي ـنصف ـهــم 
"أوبـــاما"!       
مـس ـكــــون بــــهيـتـ  

 ويرجـون الس يادة  
 والس عـادة  
والس المْه!       

 وأتـ ْوا ِلي ْنفـعـهـــم "أوبـــاما"
 خـســـــــــــــروا...

 فـليس بـنافع  أحـًدا
"أوبـــــاما"...       

 أعـطاهـمـو وْعـًدا بش ْيء  
 ال يــــزيـــــــــــد  

عــِن اْبـتـســــــامْه!!       
      =======  
م2/6/2010       
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الَيهود والّسالم                  
 

ــــو م  ــْم ه  ـــود وه  ـــــهالي   مع   الم  كيف الس              

،ـوا إـــــــبــرق  ــي ـمْ ـــل                        ـوا؟ـــــــــــــمـــذم  ــتــم يــــولـ الًّ
رهـــم؟كــيـف الس ـالم وأنـت تعــرف غـد       

مـــــــــــــوا ى  ال يـتـركـــون الغ ــــــدر حـتـ                       ي ْخــر   
ـلــيــــك تخـــاصمــــوا       وأراهــمـــــــو عــنـد الـم   

حـســـًدا وغـــدًرا بــيــنهـــم، لـــم ي سـل ـمــــــــوا!                       
                       * *   *  

كـيـف الس ـبـيــل مع الـي هــــود وهـــم كـمــا       
ـنـز ل عــنهــمـــــو؟                        قــد أخــبـر الـو حـي الـم 

  هــل ت ْسـِلـمــــــون لهــم قــيــــــــــاد عــروبـــــــة     
  ــــم تعــلـمــــــــــــــوا؟وديـــــــــــانة غـــــــر اء، أم ل                     

ِضعــتـمـــــــوحــك ام          ـنــــا، لـــم أدِر كـيـف و 
ـكـمـتـمو؟!                        كـم أبـًدا، فـكـيـف ح  ل ـم نـْرض   

هــل جــئتمونا كي تـكــون مفاوضــــات         
بكــم؟ لــــــن ت سلمـــــــــوا!  خــيــــــــانة  ِلش عــــــــو                        

                     *   *   *  
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ــمـــــالء  ااِلْستعــمــــــــار، كــنـتــــــم دائـًما   ع 

عــنــــــــــوان  ذل ــــتــنــــــــــــا، وأنــتــــــم أشــــــــــــأم !                        
ي وضح الن هاِر عــمالء ااِلْستعــمار ف       

بال خـيـــــــــــار أو حـيـــــــــــاء مــنــكــــمــــــــــــــو                        
أ ْرِضعــت مــو حــب  الض اللة، والع ــمــالِة         

والـــر ذالــــة، والس ـفــــــــــــــالـــــة، د مــتــمـــــــــــو!                          
ــنــــــا، أنــتــــــم يهــــــــــــــــوٌد مـثــلــهـــــــــــم       حــك ام   

مـــــان، تـــكـل ـــمــــــــــوا!                         ْيـبِـضــــة الــز  و  أنتم ر   
  ى  ـت  ــف ـ د الــلــرب أن تعــق ــمـت نسـاء الع ـ     

!       واــــــــمـــل ـ اوضوا أو ســــفــتــفكـمـــو، ي ــرديـ                     
                     =========  

       م9/6/2010
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"األسد بّشار..."     

 
عــبـدت الِهــنـــــد الـب ـقـــــرةا كـمـــــو  ]...        
عـبد بعـض الن ـــــــاس "بش ار األســد"        
ــيــواني ة" فــيهــــم جـمـيـًعا[       بجـامـع "الح   

 
 

..."أسدْ  ...أسدٌ ]]"        
ما عـندنا أبًدا أحـدْ         
"!بش ار األسدْ ـ"ك ...أسدٌ         
"األسدْ " إال  ندنا ـما ع        
غـير "األسْد" ى  وال ن ــر            

ويعـيش بش ار "األسْد"!        
ا بلدْ ي ى  "... وبشر أسدٌ "        
ـير قـد عــم  الب لْد...        بالخ   
أنعــْم بــ"بش ار األسْد"!        
ما إْن يشابهه  أسْد...        
... وال كل  األسودْ "أسدٌ "        
مثْــل "األسْد"؟! ى  فهـل تـ ـر          
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حـكـم الِبالد...           

بال ب ن ــودْ                   
ساس الِعـباد...         

بال ق ـي ـودْ                   
ـوالن         ر الج  قـد حـر   
من أيدي الي هـودْ         

وبال جـنوْد!                  
مثْــل "األسْد"؟![[ ى  ر  ــفهـل ت            

 
الو عـوْد! -الي وم -ما أكـثر   

 هـل نامت الي وم األسوْد؟!
ــ "األسوْد" ذيـه   
ودْ ــهالي   كما  
لتــتح ...و   
لو       رودْ ـق ى  ا   

 فهـل ت ع ــل ــم  يا بطْل؟!
ثـ ـْل:           قالوا قـديما في الم 

 "إْن أقـبل ـْت 
تـدْ  ـمام عـلى الو   باض الح 
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 أو أدب ـر ْت 
 بال الِحـمار عـلى األسد"!

 
"األسْد" ذاـــــ  ه  

 بئس "األسْد"
 قـد أقـبل ـْت يوًما عـليه 

ى  فـما رأ  
إصالحها       
تبدو أدب ـر ْت!!!والي وم   

 وكما ورْد:
ــ  ـياة غـرورةٌ  ذيـه  الح   

ــو تْ   يغـتـر  فـيها من غ 
ـياة كما ورْد!!  فهي الح 

 
"األسْد" ذاـــــ  ه  
يا ولدْ  كلب   ن  بْ  رو  ـج  

 و"الش بل" من ذاك "األسْد"
"األسدْ " ذاـــــ  ه  

 ِقـط ... تصو ر كاألسْد!
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 ِقـــــــــــــــط ... 
طيْس إذا حـمِ       ي  الو   

ؤوْس   وكان تحــطـيـــم الـر 
لدْ   تراه يبكي كالو 

 بئس "األسْد"
"األسْد" ذاـــــ  ه  
 

 يا ويلتا زاد الغ ـرامْ 
الغ ـالمْ  ذاـــــ  ههــل ينتهي   

 وهــل يغـادر لألبْد؟
 

 "أسٌد أسْد"...
 بئس "األسْد"

 وهــل سمعـتــم بـ"األسْد"؟!
 "أسٌد" ي خـيـف  وال ي حـيـف  

ل تخـافـون "األسْد"؟فهـ  
 "أسد " يخـيـف مواطنيهِ 

أحـْد  ى  وال يحـيـف عـل  
 مم ن يعـادون الب لْد!
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"األسْد"... ذاـــــ  ه  
 بئس "األسْد"

 "أسٌد" أصــم  فـما سمعْ 
 عـم ا يدور بأرضهِ 

 ع ي  الل سان فـكـيف ردْ ؟
       

]]"أسٌد" إذا زأ ر...         
لواالي هـود  تـزلز              

ـوالِن        هـربوا من الج   
ليس لهــم أحـدْ         
يحـميهـمـو من ذا "األسْد"        

 
"أسٌد... أسْد"         
ياه   ذاـــــ  ه       ال ذي أجـر ى الم   
بنهـر دجـلة          
والف ـراِت،         
ْد![[ ى  فـمنهـما ب ـر د         ب ـر   
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 "أسٌد" تال "أسًدا"... 
ان كالهــما وك  

الب لْد! ذاـــــ  هحـرًبا عـلى اإلسالم في   
"األسْد"... ذاـــــ  ه  

 بئس "األسْد"
 أخـز ى األسود فـطأطأت من رأسها 

رأيت الِقـرد يعـبث باألسْد! ى  حـت    
ــما  ـكـذا ِفـْعــل األسدْ ه   

 
]]"أسٌد" وال كل  "األسوِد"...        
إذا زأْر         
ألعـدا أثـْر!لــْم يبق لِ         
"أسد األسود" إذا أمْر         
يتـفـر ق األعـداء ليس لهــم خـبْر![[        

       
أهــل الش ـآمِ  ى  "أسٌد" عـل  

ْن بدا في غـيرهـا   وا 
 أكل الن خـالة كالب ـقــْر!

 قـد يعـب د الن اس  الب ـقـْر!! 
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 "أسٌد" وأبله ... كـيف ذا؟
 هـال  سأْلـتـ ـم يا بشْر؟

ارتضيتــم أن يكــون   كـيف  
لْد؟! ذاـــــ  هزعـيمكم  الو   
لدْ   بئس الو 

 "وواِلـد  وما ول ـد"
"األسْد"... ذاـــــ  ه  

 بئس "األسْد"
 

 بشراكـمـو... نْجـم  "األسْد"
 إن ي رأيت أفـول ه  

 يبدو قـريًبا ِللن ظْر!
  1ذهـب الث الثة  

ذكراهـمـو  ى  غـير مأسوف عـل  
سْد"!ويكـون رابعـهــا "األ  

ْون ذاك عـلى األثـْر!  س ـتـ ر 
ـْيٌب" إن ما   ما ذاك "غ 

                                                           
 ، وحسني مبارك، ومعـم ـر القـذ افي.عابدينلام: عـلي زين هـ 1
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ما في الس ـي ـْر  ى  نمشي عـل  
 فاستـقـرئوا ما في الس ـيـرْ 
 واستـنتجـوا منها الِعــب ـْر! 

 
"األسْد"... ذاـــــ  ه  

 بئس "األسْد"
  وِرث الـن ـذالة  

والـر ذالة         
والس فالة              
ْلع ـدو  عـن "األسْد"والع ـمالة  لِ   

 
"األسْد"... ذاـــــ  ه  

 بئس "األسْد"
 حـاز الب الهـة  

والس فاهـة           

والتـ فاهـة              
 والف هـاهـة  ليس يفـهـمـه أحـدْ 
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"األسْد"... ذاـــــ  ه  

 حـِذق الش طارة  
والع ـيارة         

ـقارة             والح   
 والد شارة  ليس يسبقه ولدْ 

 
"األسْد"... ذاـــــ  ه  

 جـمع الـت ياسة  
ـساسة        والخ   

والـن جـاسة              
 والط فاسة  عـندما حـكــم البلدْ 

 
"األسْد"... ذاـــــ  ه  

 بئس "األسْد"
 حـاز الد ناءة  

والم ساءة         
والش ناءة              

ـسارة ِلألبْد! باءة  بالخ   والم 
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 "أسٌد... أسْد"... 
  بئس "األسْد"...

"األسْد"... ذاـــــ  ه  
 ...  "بش ار" ي لعــن 
 ثــم  ي لعــن  والداه ، 

وما ولْد...           

لْد!  إن كان يتبع ـه  الو 
ــما  ـكـذا كان األسْد...ه   
"األسْد"... ذاـــــ  ه  

  بئس "األسْد".     
                   =======  

م 23/1/2012     
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"داإن ُيري "  
 

ـْنظ ـل ْه:  صوٌت ي ـنادي ح 
ـْنظ ـل ْه...    -     يا ح   

في حاِلـنا؟  ى  ماذا تـ ر             
هـل أنت راض  يا ولْد           
ْيـِن          ـو  عـن ف ـرقــة األخ   

الب لْد؟ ذاـــــ  هفي                 
: اْنـقالٌب،           ِقـيل   

ـْسْم.               : ح    ِقـيل 
: اْنـقـســـــاْم...          ق ـْلت   
هي  ف ـرقــٌة...           
هي ِفـتْـنٌة...           
كانْت ِلـتـ وِرد نا الِحـماْم!           

ة  م  ـهْ نا في ب  ـن  كأ  =      
1     

أْمـٌر عـسـيِـْر      -       

                                                           
  .ضل من األمورـعْ الم   مة:ـب هـال 1
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ــر  وال ب ِهـيْم"      =  هــو  "ال أغ 
1  

خ  يا ف ِهـيْم!             وذاك... ف ـ           

؟ ى  ماذا تـر     -       
كـيف الخ الْص؟            
قاء  ي ـْوما؟          هـل ي ـْلـتـ ـقي الف ـر   
ـواِن ِسـْلما؟           يتصالح  األ خ   
يتسامح  الع ـقالء  د ْوما؟            
لكأتـ ظ ـن            ــْمـــِكــًنـا؟ ذ  م   

ْمـِكــْن،=  م ـ       
ن ــع ــْم...                
ونستطيْع!                

          ... أقـــــــــــــــــــــــــــــــــول   
فاْسمْع... يا ف هـيـم :                
"ِإْن ي ــِريــــــد ا"                

                ... ْلح  الص   
أْيـِقــْن...                      

ـميْع.               ف ـق  اهلل  الج  و   
                                                           

1
ـي  ـي   :"يمـال أغـر  وال به"     ـر.قال لألمر الم ْعـِيي الم ح 



 - 228 - 

هـل يـكـتـبـون لـنا هـناك:    -       
بـكــْم،  الً أهـــــ            

لـوا؟!                فـتـفـض   
          ...     ...     ...  
  هـل يـكـتبون لهـْم هـنا:          

لـوا...                 تـفـض   
ــْم؟! بـك الً أهـــــ            
يـــــا حـنظلْه!            

م ع ـكــْم أنا...    =        
ن ـع ــْم، ن ـع ــْم!                
         *   *   *  

 
يا حـنظلْه...   -       

أنا، وأنت، وكل ـنا           
في م عـضلْه!           
في الم ـشكلْه؟  ى  ماذا تـر             
ـــد  ماذا           يـكـوْن؟وفي غ   
         ...     ...     ...  
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 يقــــــــــــــــــــــــــــول  
عـم ي حـنظلْه:         
ن ـف ــٌر ه ـنا...   =        

نـفــٌر هـناْك...                 
فاْجـمـــــــــــــْع...            

ي ـكـونـوا تسعًة!                
اثـناِن صارا تسعًة؟!    -       

ماذا تـ ـب ــْرِطــم ، حـنظلْه؟            
اثــنــــــــــــاِن...            

ـْح يا ولـْد!               صح   
أٌخ لي... ذاـــــ  ه           

في الِقـطاْع                 
م  اهلْل" ار   وفي "           

هـنــــــــاك أ ْخ!                
ـْح يا غ          الْم!اثـناِن، صح   

=  هــــــــــا... ه ـــــــــْمْمْم...       
  ن ـع ــــــــــــــــــــْم...              

ــــاْم(!! ذاـــــ  ه             )تـ م 
         *   *   *  
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     -  ... اثـناِن نْحـن   
ْيـــــــِه                أٌخ ل ـد   
كــتـيـبـتـاِن ودولـٌة                  

أ ِخـيــــــْه...   ى  ول ـد             
ق ــْل: دولـتاِن...                 
ـْنـد ه ــْم...                وج   

ثـمانيًة إًذا... صاروا           
ــدًّا...          إْن ِشـْئـت  ع   

يا ه ــمـــــــــاْم                 
فـكـيـف زادوا تاسًعا؟            

ـــــــــــاسع : الـتـ ـ  =          
الـن ـتِـْن ياهـــو"  الك ْلـب  "                   
ويـنـف ـخ  في أ ن ـوف الـق ـوِم                 
يـنـف ــث فـيهــم                  
مـن حـولهــْم                 
فــوقـهــْم  مـن                
مـن تحـتهــمْ                 
كل  ناحـية   في                
ي ـؤل ـب  ضد هــْم!                 
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كي يضرب الـق ـوم ،               
اْلـو ضيْع!                       

ف ـظيـــــــــْع!! ذاـــــ  ه  -       
كي ال نضيْع؟ ى  وما تـر             

=  قــد ق ــْلــت  ل ـْك...       
وأ عــيـــــــــد ... فاسمْع:           

"ِإْن ي ــِريــــــد ا..."                
يا ف ـِهــيـــــــــــــمْ                 

ـمـيْع!          ف ـــِق اهلل  الج  ي ــو   
     

فـقـل لهـْم يستـيـقـظوا           
...أْن ي ـْنـتهـــوا           
أْو ي ـْنـتهـــوا...!           
         ...     ...     ...  

يـْنـتـ هـــــــــــــــــــــوْن؟! هــــــــــــــــل           
                 =======  
م 5/3/2014               
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  اتحنظلّي   
ذاــــه  ب واحـٌد أن ه الم قـصود يظ ن ـن   ...ال  

وكل  مـن ــا الـو احــد، فـكل ــنـا ذاك الـك الم؛  
بذاته، فـْلـنـبحـث عـن أعـذار! صـودمقـ  

 
  ِلحـنظلْه...

محاصرهْ        
 ثــم  تــِلي مخاب ـرهْ 
 وبعـدها مقاب ـلهْ 
 مفاِوضْه... 

محاورهْ        
 مهـيـنٌة... وقاتـلْه!
 أساسها الم ـماط ـلهْ 
 س ـْفـس ـطٌة وحـْذل ـقهْ 
ــود ها م عـل ــقْه   و ع 
 بِـن ـْغـمة محاِذرهْ 

ا دائـرهْ تـدور فـيه  
 حـمـراء  أو... 

خضـراء  أْو...       
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لهْ   ســوداء  فـيها ب ـوص 
مهْ   تـقـود ... للمساو 
 تـ ـق ــي ـد الم ـقاومْه...
ــد ت مؤامرْه!  فـقـد غ 

   *   *   *  
 حكومٌة... م ع ـط ـلْه 
 ِعـماد ها الم خابـرهْ 
 والل ـف  والم ـداورْه!
 فـنصفها موافـقهْ 
مهْ ونصفها مساِلـ  
 وثـ ـل ـٌة مشــاجــرهْ 
 وكل ها... منافـقهْ 
ـناو رْه   فش ْغـل ها الم 
ـلـف ــقـهْ   والـتـ ه ــم  الم 
 كالمها م هاتـرهْ 

 وه ـْمـس ها مجاهـــرهْ 
 فالِجــد  منها مائعٌ 

 والش عـب مْعها ضائعٌ 
 والك ل  فـيها بــــــائعٌ 
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 ضـمـيـره ونـفـسه...
ـــه  وأهــلـــه... ونـاســــ  

من اشتـرْه! ى  وال تـر    
   *   *   *  

 حكومة عـنه ل ه ــتْ 
 فما و ع ـت وال د ر ت
ـو تْ   جماعة منها غ 
ـر سـْت و)ب ْهــد ل ـْت(  فج 
 وكـذ بت وصد قـت
 مقـولًة... م ضل ـلْه!
 وثـ ـل ـٌة منها س ه ــتْ 
 ف ـن ِسـي ـت ما ذ ك ــرت

ــْت( ـْت و ج  ـْفــنٌة )راح   وح 
ـرْه(وهْ  ي ت ِحـب  )الف ـْشخ   

ـت...  حج 
وصل ـت...       

وع ـصت...            
 فـما هــد ت...

وال اْهـتـ دت       
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 وما أتـت... بمفخـرْه!
) ل ـتْ  ْجـن  و  وب ـْيـن ما )ع 

1  
)ن ـق ـط(  الش عـب قـد أكل اْلــــ...  

   *   *   *  
لحـنظلهْ  ى  وما جـر    

 بطْلـقة... مضل ـلهْ 
ة... م بل ـلهْ في ليل  

رهْ   يجـوز أْن تـ ك ــر 
 مع جـد ِه... وعـم هِ 
 وخالِه... وجارهِ 
 وأخـِتِه المهاجـرهْ 
 تـ ـْلِحـق ه ـم بالقائمهْ 

 كي ال تـقــوم  قائمهْ 
ـد  من شعـبنا  أِلح 
ــر ْه! ـل وال م   ال رج 

   *   *   *  
  

                                                           
1
 يقال عـن الثرثار ال ذي ي عـيد كالمه وال فائدة منه: هـو يل ت  ويعِجـن.  
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 )بـِِشـْبـِشـب  وك ـْنـد رْه( 
ـْرمة( مقـط عهْ   و)ص 

ي ـنـون حـنظلْه! ي   ـز   
... ب ـْرد عْه  ـر   ثــم  ت ج 

 م مز قْه... 
ممز عْه...       
أِلم  حـنظلهْ  ى  ت عـط    
سـبـيـل الم ـسخـرهْ  ى  عـل  

أرملهْ  وْهي  عجـــوزٌ   
 قـعــيـــــــدٌة... م ل ـو عـــهْ 
ـعهْ   مريضٌة... م و ج 
 مـْكل ـــــومة... م ع ــثـ ـرهْ 

   *   *   *  
 
أم ـتي مستضعـفهْ و   

ـرْه(  نائمٌة... )م ش خ 
ـْت رأيتـ ها ْن صح   وا 

 تمغ ـطْت... وشم ـرت



 - 237 - 

ـل ـْت( م س ـل ـمهْ  1و)ط م   
لقــــــادة  ِقـيــــــــــاد ها...  

ـرهْ  ـْنـقــــــــادة ... م سخ   م 
م ْسـت ْحـمـرهْ  مْخـتـ ومة ...  

ـلْه... مْحـمولة   ـم  م ح   
ابِـلهْ وكل هــا... تـ ن  

ْمـل حـط ـت راسها  في الـر 
ــْت أنفاسها  ك ـتـ م   و 
 ليس لها ف ـْوٌق وال 

ـقــد مْه  ى  تـر   لها م   
وال  وليس من ت ْحـت    
ـرهْ   تـ ِزيـن ها الم ؤخ 

م ه ــْنـد مْه! ى  وال تـ ر    
ـْذٌر وال  ليس لها ع 

 تـ ـِفــيـد مْعها الم عــذرْه!
   *   *   *  

 
                                                           

1
ـضوًعا وبالغ في االنحـناء هـواًنا  ى  ل: عام ي ة تعـني انحـنـطم     واستخـذاء.وخ 
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ـْنهجٌ تخـريـب ـنـا م   ـم   
ـب ـْرم ج   ل  م  ـْدو   ِبج 
ـط ة  مدروسة  وخ 
رهْ  ـقــر  ْخـتـومة  م   م 

ـمْه   مـنـشــورة م ع ــم 
 تـ ْدِخـل ـنا في مجـزرهْ 
رهْ   معــروفة  مكـر 
 كأن ها مفـروضة

  حـقـيقة... مسل مْه!
ـنا بـمـسخـرهْ لـ ـــكـن    

 ن ــْقــب ـل ها... كس ـك ــرْه!
    =======  
   م 8/3/2014 
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الّلعب والَيهود     
 

بِـْدنا نِـْلع ـْب ِلِعـْبـتِـيـنْ   -  
 ف ـِريـِقـيـنْ 
ِوي اك ـو س ـو اإْحـن ـا   

 إْحـن ـا هانْ 
ِواْنـتـ و ه ـناكْ          

  أِو اْنـتـ و هانْ 
ِواْحـن ـا ه ـناكْ        
ـا ْبـتِــفْ  ـِرِقـْش =  م   

ْن ِلْصحابِ بِـيـأ و   
ـا       ِفـْش اْخالْف م   

يالال  ياْوالْد...  -  
حــــامي بــــاِرْد**       

ـب ـوا اْمـِلـيـــــــــــْح**  =  اْتخ 
يـــــــــــحْ       اجاكـوا الـر   

ـــــْد...  - تْـنِـيــــــْن... واح   
ـــــالتِـــــــْه...      تـ   
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 =  حـــــــــــامي...
بـــــــــــاِرْد...       

 ِميـــْن؟ ِويــــْن؟  -
 *  ه ــي ـِو... ه ـناْك...

أْخ... اْوِقـِعـْت...  -  
ِويــن ْه؟ راْح!        

ــْق...  *  ه ــي ـِو إْلح 
 و ر ا اْلِحـيْط...

ــقْ  ــِق... اْلح   إْلح 
إِمــــــْســك ـْه!       

ـْكــتـ ـْك... تـ عـــــالْ   - م س   
...  *  تـ عـــــــــــــاِل اْنـت 

ــكْ ع        ...1ـل ى ام   
...     ...     ... 

ِوْلِحـْقـنا ب ع ـْض  ِوْلِعـْبـنا  -  
ـب ـيـنا ـِرينا... ِوْتخ   ْوج 
 ْود و ْرنا... ْول ـف ـيـنا...

                                                           
 ور.عـليك الد   ، وقـد يقال:عـبأي: جاء دورك في الل   1
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... ْونادينا 1ْوس ــر ْخـنا  
ْوب ْعــديـن...       
ْسنا ب ع ـْض... 2ط و   

ِوْوِقـْعـنا ِوتْـِعـْبـنا...  
نا اأْلِرْض ِوْلـبِـْسـ       

...     ...     ... 
 ِواْرت ْحـنا ِوْلـِعـْبـنا ك ـمان
...     ...     ... 

 
ــــــــــــــــد ْر... ب ـــــــــــــد ر**ْ   =  ح 
...     ...     ... 

حـــــــــــاْب... بـــــــــــــاْب**  -  
ْلـنا  ِوْلِعـْبـنا... ط ـو 

ن ـاِوتْـِعـْبـنا... ه ــو         
...     ...     ... 

 
                                                           

 سر خ: صرخ ورفع صوته. 1

 يـًدا لإلمساك به.ـرأسه تـوك ى  عـب: وضع يـده عـلطو س الخـصم في الل   2



 - 242 - 

غاب ِت الش ِمْس ياْوالدْ وْ =    
ـن ا و حْ ر  ا 1خ  وِح ار   
ْنـيا ي ـلِ ل ــما تْـ ـلْ بِ ق ـ الد   

ـو الي   هـوْد ِعـن اب الْش ِييج   
2ماِنين ا كاِني و ــل ـ ِبْعـم    
ـل ْصناـهاْت ب ْعـِديوْ  ْن خ   

...ـم  ـــــــــــيا ع         
نْ ـِصيـقْ ْش ناـاْحـنا مِ   

...     ...     ... 
ل ْك مال كْ   -  ...و 

ـِفـْت ه ـْلِحـي      ْن؟ـخ   
ال! أنا ِمْش خاِيفْ =    

عـاِرفْ  ب ــس  انا  
عـاِرفْ  ك ـمـانْ  ِواْنـت    

                                                           
ـــل ينا 1 ـــْلنا، وتـ دغـــم الن ــوتعنــي د ْعـــنا هــي خ  م ون فــي الــال  ، ومــنهم مــن يحـــذف اليــاء فـيقـــول: خ 

 تْخـفـيًفا، وفي الفعـلين بعـدها أدغـمت الن ون في الر اء كـذلك.

دخالهم فكاني  2  ،ي متاهات األسئلة االستفـزازي ةماني: كناية عـن الجـدل والمماحكة وا 
 .يعـملون لنا: ويعـملون ا
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!نْ ـاْيـنِـيوا اْلخ  ـل ـ إيْش ِبْعـم    
 و ال  انـتــــــــــــــــــا... 

لْ       ـص  ناِسي الل ي ح   
لْ ي ـوْم م ا ك   ـن ا ْنِشـْم ب ص   

و اهلْل ما ب ـْنـس ى الل ي كاْن!  -  
 =  ْوِهـي ْه ل ْحـظ ْه ْمِن الـز مانْ 

 أجا أب ـــــــوْك 
عـلينا 1ْوس ـر خْ        

ـْم عـلينا           ْور ح 
2...  
 ْوقاْله ـِم: ه ــذ وال ْزغاْر...
ـل ى الد اْر  ْدنا ِمْنه ـم ع   ْوش ـر 

ـِبْس و ال  ك ـن ا في  اْلح   
 اْبـنِـْنِظِرْب ِوْبـنِـْنـِدِعـْس 

 ْوما نِـْقـد ِر اْنش ـوِف الش ِمـْس!
ب ــْك ر ِحـيـــْم...  - ر   

ق ى الي هـودْ   =  ط ْب ِلـيـْش ما نِـتْـو 
                                                           

 .فـيهــم، يتظاهـر أمام اليهــود بأن ـه ي ــؤن ـب األوالد ويلـومهــم صرخأي:  1

2
ـم عـليه:    شتمه.سب ه و رح 
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ق ـبِـْل ما نِـتْــل ــق ى اْلـق ــي ـودْ        
و اهلْل يا صاْحـِبي  -  

ـْق م ع ـْك...      اْلح   
ـوْد ماْلـه ـم أماْن!ِوالي ه  

 مـمـكـِن يس ـو وا كل  اشي
 يالال  ياخــوانْ 
ِبحْ   ب ـْكــر ه الص 

 بِـْنـش ــــوْف ب ع ـْض 
نِـْلـع ـْب كـماْن!        
     =======  

ــــــ  ه**  ــبية يلعـــبونها، تـركـــوها األطفــال و أســماء ألعــاب كــان  ذهـ الص 
ًبـا تــناسب الحـال، مثــل االقـتــتال استبدلوا بهـا ألعاو  ،ى  األولمع االنتـفاضة 

ــــرجاع  ي ة...ـالخشـــبي ة والبالستيكـــ باألســـلحة ـــدأ است ــــوات ب  ذهــــــــ  هوبعــــد سن
ــ  ، وتصــميًما عـــلى الث بــاتوحفاًظــا عـــلى الهـــوي ة ،ًكا بــالت راثـاأللعــاب، تمس 

 المقـن ن! واإلنساني   أمام الت غـريب الثـ قافي  
     =======  
م9/3/2014      
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ــتـذاراع  
ني  الش افـعي  رحـمه اهلل:   قال الم ـز 

لـو ع ـورض كـتاب سبعـيـن مـر ة لـو جـد فـيه خـطأ؛ "  
 أب ى اهلل أْن يـكـون كـتاٌب صحـيًحا إال  كـتابه".

 

إلي  عـيوبي ى  ورحـم اهلل امـرًأ أهـد    
mahdeid@gmail.com 

 

 

كـتـبه محـمود ْبن  عـبد المالكقاله و   

 غــفــر اهلل له وِلـوالـديه

 وغــفــر لكـم وِلجــمـيع الم سلـمـيـن
 وأتـ ـم  مـراجـعـته وتحـريـره وتـنسيقه يـوم الجمعة

ة لسنة خـشريــالث الث والع وألف  مئةـن وأربعـمس وثالثيـن من ذي الحج   

مهاجـرها وعـلى آله وصحـبه أجمعـيـن، للهجـرة الن بوي ة صل ى اهلل وسل ـم عـلى   

الس ابع عـشر من الش هـر العاشر للعام الر ابع عـشر بعـد األلف الث انية وفــق  

أفضل الص الة وأتـم  الت سليـم. لميالد الس ي د المسيح عـلى نبي ـنا وعـليه  

mailto:mahdeid@gmail.com
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