


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 حقـوق الطبـع حمفوظَـة
 
 
 

 الطبعة األوىل
 م١٩٩٩ – ١٤٢٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الناشر

 عبد املقصود خوجه
جــدة



 المحتوى
 

   املوضوع
   

 ........................................................................................كلمة الناشر 
 ..............................................................................................املقدمة 
 ....................................................................................أغين .. وللصباح
 .............................................................................................مناجات 

 ................................................................................هذه األشياء تسكنين 
 ..........................................................................................مهسة وفاء 

 ...............................................................................! حني تضيق.. الدائرة
 ..............................................................................................الزلزال 

 ................................................................................أبيات للحب مبتورة 
 ..................................................................................................أبها 

 ......................................................................................بكائية سراييفو 
 .....................................................................................!؟"أين"أكثر من 
 .............................................................................................احتضار 
 ..............................................................................................شكوى 

 أحب................................................................................................ 
 ..............................................................................................األقوى 

 .......................................................................................حياة بال ربيع 
 ................................................................................................دعها 

 ......................................................................................أحبث عن حلم 
 .............................................................................................ال تقنط 
 ................................................................................................ال تقُل

 ....................................................................................من وحي املناسبة 
 ............................................................................جرمية حتت ستائر الكعبة 



   املوضوع
   

 ................................................................................." اِإليه"و " اآله"بني 
 ......................................................................................ال عودة فراق ب

 .......................................................................................العامل يستسلم 
 ........................................................................................عاشق النهار 

 ...............................................................................ترنيمة الوداع األخري 
 .............................................................................كتب صدرت للمؤلف 

 ...................................................................................كتب مل تطبع بعد 
 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 كلمة الناشر

عرفت االستاذ سعيد البواردي شاعراً وناثراً قبل أكثر من ثالثني عاماً، كان شعلة من النشاط               
الم وتطلعات  آ القلم املعرب عن ذاته، وامللتصق بآمال و       نلصحفي، كأصدق ما يكو   وقمة يف العطاء ا   

مل يكتب من فراغ سواء يف مقاالته املتعددة أو قصصه القصرية أو قصائده اليت جتدون جانباً                ..  الناس
 . الكبري حمتوى حياً منها يف هذا الديوان الصغري حجماً

ردي تأكد يل أنه من الشعراء الذين خيصون قصائدهم          لألستاذ الشاعر البوا   أومنذ أن بدأت أقر   
وفترة احلضانة يف مصطلح الشعراء تعين الفترة اليت تظل القصيدة          ..  بفترة حضانة ليست بالقصرية   

وما أكثر الشعر الذي يضيع بني هاتني       ..  بني عني املبدع وعني الناقد الذايت إلنتاجه        فيها تعاين ما  
إين :  "التقليعة ليست باجلديدة، وقد نبه هلا األصبهاين قدمياً حني قال          وبالتأكيد فإن هذه    ..  العينني

يومه إال قال يف غده لو غَير هذا لكان أحسن، ولو ِزيد كذا لكان يف  رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاباً   
وهذا من أعظم العرب وهو دليل      ..  يستحسن، ولو قُدّم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل           

 ".ستيالء النقص على مجلة البشرعلى ا

 الكرمي فإن الركض اجلميل الذي ميارسه شاعرنا الكبري قد امتد خالل             القارئوكما سريى   
وتتحدث عن كثري من    ..  قصائد هذا الديوان ليشكل سيمفونية عطاء تأتلق بكل ألوان الطيف           

ات برق الطفولة تومض رغم     ولكن تبقى ملس  ..  القضايا اجلوهرية اليت متس اإلنسان حاضراً ومستقبالً      
، ذلك الربق   "اإلنسان"الضباب الكثيف الذي يلف ذكريات تلك املرحلة البعيدة يف حياة الشاعر             

الذي مل يترك يف طيف الشاعر غري ذكريات ملؤها األسى واحلزن، ومع ذلك تغلبت قوة إرادته،                  
ليحوهلا إىل    دي عناصر األمل،   اليت تتفوق على ذاته فتحفزه إىل حت       املتفائلةوصحوة ضمريه، ونظرته    

 .وعدٍل ومساواةوخٍري أريج حٍب األرض عناصر أمل ميأل فجاج 



 له يف املقدار ومضاد له يف         وإذا قضت قوانني الطبيعة بأن يكون لكل فعل رد فعل مساوٍ           
اظ الطفولة يف إيق  "  وجع"االجتاه، جند أن ذات املبدأ ينطبق على شعر األستاذ البواردي، حيث ساهم             

ولعلَّ ذلك  ..  واليت تعين مستقبل البشرية برمتها     الرباعم املتفتحة،    هإرهاصات تنعي للعامل إمهاله هذ    
 املشروعة يف أسئلته ليشنق حلظة يف كل الذي يراود شاعرنا"  احللم"العامل يتبلور يف    الصراخ ىف وجه    

ية اليت ما فتئت تفتك     ل وغريها من أعداء اإلنسان    ـار واملرض واجله  ـاخلوف واحلروب والدم  وجه  
بالشعوب املستضعفة، فيأيت األطفال على قائمة الضحايا رغم دموع التماسيح اليت تذرفها منظمات             

 .االحتراف بالتالعب بعواطف الناس، والضرب على أوتار مشاعرهم

فتنداح دوائر  ..  ذا الديوان يلقي شاعرنا األستاذ البواردي حجراً صغرياً يف حبرية الصمت           
.. وكثرياً ما يترك اإلجابات معلقة هكذا بني النص واملتلقي        ..  مات االستفهام حول موقع احلجر    عال

وأحسب أن شعر التساؤالت هو األعمق يف زمن التسطيح، وغوغائية التناول املتشنج للمسائل اليت              
تحرير  إا دعوة ل   –خاصة عندما تنعدم لديها إرادة القرار     -تبدو أكرب من قدرة الفرد واجلماعة        

األسئلة واإللقاء ا يف حبرية الصمت علَّها تضج ذات يوم وخيرج منها مارد يطفىء هليب الشوق إىل                 
وهل كانت  ..  إا أمنية ..  معرفة احلقيقة، وعودة احلقوق املغتصبة إىل أهلها، واألمور إىل نصاا           

 اإلجنازات الكبرية إال حمض أماين يف وقت ما؟

 جهعبد املقصود حممد سعيد خو
 هـ١٤١٩ حمرم ٦: جدة

  م١٩٩٨ مايو ٢: املوافق 



 ةـدمـمق

 ..أشعر أنين طفل قد جتاوزت السبعني من عمري

 ..طفل بكل ما تعنيه الكلمة من معىن.. نعم

 ..أضحك بال معىن ..أعبث ..أحلم ..أتوهم

 ..أبكي بال معىن

 .وأحياناً أمجع بني البكاء والضحك 

 ..كانون الذي أفتقد أتزان نطقه

 ! ؟..ومل كل هذا

 .. فيه الطفولة براءاافتقدتألنين ولدت يف عامل 

 ..حىت الرباءة يف عينيها حتول إىل حلم طفويل باهت

 املؤلف
 هـ  ١/١٠/١٤١٨
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 فارحلــي يــا لــيايل"الفجــر"بــزغ 
. 

ــبح ن ــبايلإنَّ للصـ ــةٌ ال تـ فحـ
. 

" الـبطاح"  الفسـاح    ـها النورسالم ..
. 

ــن ــياِء تفغ ــى الض ــدوايل" عل "ال
. 

ــافري ــالعص ــوَء زق ــثم الض زقَت تل
. 

ــتياقاً ــالِ ..اشـ ــٍة ووصـ يف هلفـ
. 
ــيع" و ــيِه" الرض ــتح عين ــع ف الودي

. 
 ــي ــوحِة الض ــى ل ــتاليل.. اعل امل

. 
بسـمةٌ مـنه عانقـت بسمةَ الشمسِ       

. 
ــئاً يف آلل ــذابـت آللـ ــفـ يــ

. 
• 
ـياِء ـباح الض ـا ص ـب .. ي باخلري ص حت  

ه     ..علـى أُمـيت علـى الكــونُ كُلـِّ  
ـنك قوضـت سـجف اللــيل      مـوجةٌ م

ـد بظلِّـه وألقــت إلــى البعـي     
. 

       ـرللحـياة لكم أزه دركنـته الــو
. 

ـ   ــود بفُلِّـ ــى الوج ــد عل فـجه
. 

ألقَاك ..قاكح حـني أل   ـأيهـا الصـب   
. 

 ــه ــل ِخلِّـ ــا إىل وص ــيالً دنـ خل
. 
ـ ه اِت مـنك الضـيا ليندحر اللَّيلُ      ـ

. 
ــروعِ  ـــي ِبـ ــه.. ـِهوميض وِبِغلِّ

. 
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ــلُ ــدين الوص ـييب.. ش ـا حبـ ــوى يـ واهل  
ــيك بعـــض درويب ــلُّ درب إلـ كـ

. 
ــي ــورد يف ع ــتك، يف ال ــا حمل ون امله

. 
 ــذاه ــيب. شـ ــرواء اخلصـ ويف الـ

. 
ــنجوميف ــريق ال ــمة.. ب ـبحيف نس   الصـ

ــة ا ــرهيب ويف هجعـ ــاء الـ لفضـ
. 

ــوايب   ــرع أب ــيم يق ــالق النس يف انط
. 

ــيل ــروب ..ويف الل ــحى والغ يف الض
. 

• 
ــت أ  ــيث ميم ــياي ح ــِت دن ــاِكأن لق

. 
وفكــره. طــيوفاً علــى الــزمان  

. 
ــين شــعوري ــِت م ــِت شــعري فأن أن

. 
ــعره   ــنع ِش ــيم يص ــعور العظ والش

. 
لــك حــب حيــتل فكــري، ووجــداين

. 
وســـحر يفـــيض يف كـــل نـــربه

. 
"وسـفين"ما  " رـالبح" و" الـاخلي"ا عروس   ـم  

ــوين ــا .. إن مل تك ــره "وم ــيلو بت "ك
. 

• 
ــكرت ــكرين ..دون كــأس س ــرأس  الثغ

. 
وهــات ..فهــايت مــن الــرحيق  

. 



ــق ــا أضــيع ..إن عمــر الفــىت دقائ م
. 

ــوات ــيا مـ ــا بدنـ ــراً عفـ عمـ
. 

قــد جتــف الســنون يف مطلــع العمــر
. 

ــرياح العـــوايت وقـــد ـــرم الـ
. 

ـاف ـبل فصـل اجلف واجلـزر ما أودع ..ق  
 يــا حــيايت.. أن نــرتوي هــوى

. 
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 ..البيت املسكون
 ..بكل عفاريت الدنيا

 تفزعين أشباحه
 والبر الصامت

 أال من كلب ينبح
 حيمي قطعان املاعز
 من ذئب مفترس

 !يستهويين منه نباحه 

• 
 تسكنين كل جراحات الدنيا

 "الصومال"تسكنين 
 "الثكلى"بآهات 
 "ظمأىال" و" اجلرحى"بأنات 

 "املسحوقني" و" اجلوعى" و

• 
 تسكنين كل خيام املقهورين

 على أرض فلسطني

•  
 "السودان"تسكنين كل جراحات 

 "اخلائف" و" النازف"
 "جنوب" و" مشال"ما بني 



 وحروب.. ما بني انقسام

• 
 تسكنين كل جراحات األرض احملروقة يف بغداد

 ..أشياُء مجيع الناس
 اسأشالُء مجيع الن

 "األكراد" و" الشيعة" . "السنة"

• 
 املظلومني ..تسكنين كل جراحات املكلومني

 "سراييفو"يف 
 "اهلرسك" و" البوسنة"يف 

 "كوسوفو"بل يف 
 "الصرب" "احلرب"

 "..النازي"احلقد 
 ..وقد أوخل أنياباً

 ..تهلك
 تسكنين كل جراحات األخوة

 "جامو"ويف  "..كشمري"يف 

•  
 "دناومن"يف 

 الغارقة يف حبر األلغام

• 
 ..الكربى" الصحراء"يف 

•  
 "أذربيجان"يف ساح 



 "طاجكستان" و

•  
 "سيالن"ويف 

 ..والعدوان.. الفتنة" منور"حيث 

• 
 "إعصار"تسكنين كل فواجع من حط م 

 "..بركان"أو ".. زلزال"من حل م 
 "أار"ضاقت به ".. طوفان"أو 

•  
 فواجع هذا الكونكل .. تسكنين

 ..من أية نوع
 ..من أية لون

 العاجز عن لقمة عيشه
 ..حىت يشبع

 الغائب عن نعمة بيته
 ..حىت يرجع

واخلائف من صرعة يومه.. 
 ..حىت ال يصرع
 ألظامل ..يقتلين الظامل
 ..حىت يركع
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 إىل روح أخي حممد بن عثمان العنقري

ــدتك ــعر.. فقـ ــيماًأشـ  أين يتـ
. 

يتــــيماً بفقــــد أيب ياســــِر
. 

ومــا زلــت حــياً. رحلــت بعــيداً 
. 

ــري .تعـــيش ــرق يف ناظـ وتشـ
. 

عمــرت احلــياة وفــاًء وبــراً
. 

زال صــوتك يف خاطــري ومــا
. 

ــرجال ــمو الـ ــرين بسـ يذكـ
. 

يحلـــق، خيفـــق كالطائـــِر
. 

ــاً ــيك حق ــعر أوف ــنت بالش إذا ك
. 

ــغته    ــا ص ــت مب ــاعري"فأن "ش
. 

 



 

..  !. 

 
 
 
 

 ..يف العشرين من العمر
 فكرية" مراهقة"أعيش 

 كانت تدغدغين أحالمي
 كي أُصلح أحوال البشرية

 أحاول أن أصرخ يف وجه الدنيا
 ..ومكان ..يف كل زمان

 حيث يضام اإلنسان بأقصى الشرق
 حني يالم اإلنسان بأرض الغرب

 حني يذل جنوب من مشال
ن اإلنسانحني جي!. 

• 
بعد العشرين بأعواٍم عشره 
 ضاقت دائرة احلس بصدري

 ؟!!والعامل كله .. مايل
 ؟!!مايل ومهوم األرض الثكلى 

 ".مسلم"إين 
 ..يكفيين أن أُعمل قلمي

 ..أن أطرح أملي
 ..أن أصرخ بفمي

 .!يكفي ..حول شجون املسلم
 "..الصومال"من شبح الفاقة يف 



 "..انالسود"ويف 
 "..لبنان"يف !! من حرب اإلخوة

 ..من مأساة ضحايا الفيضان
 وأمواج الطوفان
 من هزات الربكان

 "باكستان" و" أفغانستان" و" إيران"على ساحة 
 "بورما"من أنات املسلم يف 

 "القوقاز"يف ".. ألبانيا"يف 
 "تركمانستان"ويف ".. طاجكستان"يف 

• 
 بعد الثالثني بعشرة أعوام

 ضاقت حويل دائرة األحالم
 ..!مايل

 ؟" !اإلسالم"بالد  ..ولكل شجون
 "عريب" إين ..مسلم" عريب"إين 

ربتكفيين كل شجون الع 
 "آهات"يف كل بالد 

"أنات". "كرب" 
أقدام تتحرك!.. 

لكن ضاع لدينا الدرب 

•  
 ..من العمر" اخلمسني "يف 

دائرة أحالمي ضاقت أكثر 
 .وطين األصغر.. ين وطينيكفي

 ..يكفيين



 حبمل الوطن األكرب إين نئت!. 
 .كان مدادي يتعثر..حىت يف هذا
ما أحقر!! 

• 
 وقد أجهدين السري" الستني"يف 

 ..أتساءل مع نفسي
؟.!!مايل والغري 
 ..يكفيين بييت

للخري هممن يف بييت أنشد.. 
لكين أُعييت!.. 

 "ضري"ي وليس على من أعيِِ

• 
 وقد أُجهد حسي" السبعني"يف 

 كانت أنفاسي تلهث داخل نفسي
 ..يف وهن العاجز.. هاتفة

"لقد ضقت بأمسي.. اللهم 
 ..ال أسألك إال نفسي
 .."ال أسألك إال نفسي
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وزلــــزلت األرض زلــــزاهلا
. 

ــرجت األرض  ــا"وأخــ "أثقاهلــ
. 

ــيح ــؤوس تط ــيح.. ك ــوس تص نف
. 

ــع ــاؤل يف هل ــا؟.. "تس ــا لَه !"م
. 

 كـان اجلوابرضاألومـن غضـبة     
. 

ـــر ّفســواهلـا  ي ــنـاس أح : لل
.  

"ــم ــا أُمك ــن . أن ــل دي ــاكمك أت
. 

ــا ــى هل ــرب أوص ــرعة ال ــى ش عل
. 

ــوق ــراب العقـ ــنكم حبـ ولكـ
. 

نثــرمت علــى الشــر أوصــاهلا
. 

دعوت. أنـا أُمكـم ضـقت ذرعـاً       
. 

وربكــم العـــدلُ أومــى هلـــا
. 

 مــــناألرضفـزلـــــزلـِت 
ــولكـم حــــــــــــ

. 
ــا ــز أوحـاهلــ ــنفض باهلـ لتـ

. 
بصـــري !!ومـــا إنـــه مبصـــر

. 
ــالم  ــى يف الظ ــا.. أت ــى هل وأعم

. 
ذئــاب علــى ناــا ألــف شــكوى

. 
ــج ــا. .تضـ ــح أعماهلـ وتفضـ

. 
أنــا األم صــوت الســما مــن عــِل

. 



أومــى هلـــا.. وقــد نفــذ الصــرب
. 

ــا  ــبار اخلطايـ ــنها غ ــنفـض ع لت
. 

 أوحاهلـــااألرضوكـــي متســـح 
. 

ــعاف ــنفوس الض ــززت ال ــا وه أَم
. 

حتــنفهــو أقــوى هلــا.. وقــد ج"
. 

• 
هــل وعيــنا.. وحنــن علــى أرضــنا

. 
ــومـةودر ــواهلا؟..س األمــ ! أقـ

. 
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 ــب ــبت احل ــل أرض تن ــنك  وط
. 

ــن ــرعب كف ــزرع ال ــل أرض ت ك
. 

• 
ــرقوا ــوى غ ــر اهل ــناس يف حب ال

. 
ــالـماً  ــنهم س ــبـِق م ــدامل ي  أح

. 
ــه ــنوء ب ــل ي ــى مح ــذا عل ه

. 
ــبـاً ــدا.. غُلـ ــبه كم ــواري قل ي

. 
وذاك عــن حــٍب يهــيم بــه

. 
ــدا ــنه ي ــواج م ــد لألم ــد م ق

. 
• 

ــا   ــمت ي ــيدتى"الص ــيين" س خيف
. 

ــبكاء.. يــرحيين الكــالم واملــالم وال
.  

أيــا يكــون الطــرح حــني تشــتكي
. 

..فإنـــه األمـــان مـــن حـــواء
. 

• 
ــه   ــيل ل ــتِك واألص ــارلقي انكس

. 
ــيك  ــزغأنومل يرض ــنهار بـ  ال

. 
ــاق ســتر ــتار اللــيل للعش س

. 
ــار ــاين دث ــيل للح ــمت الل وص

. 
ــا ــواكب يف مساهـ ــنا الكـ تناغيـ

. 



ــار ــنجواها املسـ ــذنا لـ ويأخـ
. 

ــتياق ــرنا اش ــيب يأس ــني تغ وح
. 

وانــتظار.. إىل لقــيا الكــواكب 
. 

• 
ــربيع ــاد يل ال ــدِت ع ــية ع عش

. 
ــقيع ــيت الص ــدرب مهج وذاب ب

. 
ــؤرقين   ــم ي ــال ه ــع.. ف ..ودم

. 
ــمت ــى اهل ــوع.. داع ــأت دم وانكف

. 
ــدا ــراّ جدي ــئةّ عم ــتِك جي رأي

. 
ــوع ــوق رج ــى ش ــاودين عل فع

. 
• 

 كالشراع.. احلب
 ويغرق.. طفوي

 مثل النار.. احلب
 قوتحِر.. تديف
 كاألشجار.. احلب
 وتورق.. تعرى

•  
 يف عينيها الساحرتني
 تبحر أحزان الدنيا
 ..ال أعرف معىن
 ..ال أعِقلُ معىن

  أسوأُ ما يف الدنياىأن يغش
 .!أمجلَ ما يف الدنيا



 ما أسوأ أن متنحنا الدنيا
 ..أمجلَ ما فيها

 حلظتها حتجبه عنا
 .!تسلبه منا

 

ــيلة  ــرام مخ ــن الغ ــداح؟.. مل !وص
. 

ــالح؟   ــروده وم ــوى أغ ــن اهل !مل
. 

ــراً ــا جائ ــب حكم ــرفت احل إين ع
. 

 ــاح ــقني رمـ ــه للعاشـ ..يف كفـ
. 

يتـي وجن ـمت ف ـه ارت ـت قبلت ـما خل  
ــوماً ــراح.. ي ــيت أف ــب دمع وأعق

. 
• 

ــزرع ورداً  ــن ال ن ــي.. حن وأقاح
. 

إن درب احلــب فيــنا مســتباح
. 

ــوى ــواً لله ــيت دل ــا أدل كلّم
. 

ــرياحعصــف ــر ال ــو يف البئ ت بالدل
. 

 



 

.. 

 
 
 
 

ــرين ــي يأسـ ــن الطَّاغـ احلُسـ
. 

ــا  ــنِك يـ ــا"لك ـهــى" أَب أَبهـ
. 

ــرين ـــايف يبهـ ــهد الصـ والشـ
. 

ــا  ــنـك يـ ــا"لِك ـهى" أَبــه أَش
. 

•  
ــِر ضل اَألخــب ــنة اجلَ ــا فَاِت يـ

. 
ــه اهلَام ــرفُوع ــِك م أْسر ــم كَ

. 
ــمِر ــه السـ ــرعةٌ.. ِبجداِئِلـ مشـ

. 
ــانَ    يدو ــي ــي تحِم ــةْ"كَ امِته"

. 
• 

ــا"يـــا ــا" أَبه ــِر ي سة اليــم عاِص
. 

   ــاهأَمس ــنم ــننيض"ِســريع"
. 

ــر ـُـ ــاقُِك كُث ــى عشـ ِإن خطَـ
. 

رِســيرِب مِفــي الــد ــم  مــا شــق ِبِه
ــاِت  ــودِة"غَابـ ــنين" السـ تفتـ

. 
ــمس ــي أضــواُء الش ــرت قَبل أَس..

. 
ــاح  ــيوم ارتـ ــرِتِه.. الَ الـ لغيـ

. 
ــِس األم اتابــب ص اهــو ه ــد ه

. 
•  



ــزنُ" ــواِل" املُ ــاْء.. هال سم حــب ص
. 

ــا ــرق يـ ــا"يط ــك" أَبهـ .بـاب
. 

..يـذِْرفُــــه دمعــــا حــــرا
. 

كـــيبابك.. يــر يبِكـــي يف ِمحـ
. 

•  
ن حــوِلِك أَوِديــةُ الِعطْــِرِمــ

. 
ــب ــاِس احلُـ ــج بـأَنفَـ تِضـ

. 
ــيماِن ــرة اهلَـ ــي يف خاِطـ تذَِكـ

. 
ــب ــا روع الصـ ــيس لَهـ أَحاِسـ

. 
•  

كَــــم غَنــــى شــــاِعر.. آٍه
. 

ــكِ  ــي أُفْقَ ــع ِف جر ــم ــركَ  طَاِئ
. 

كُُـــنِت اِإلهلَـــام ملَـــن غَنـــى
. 

ِمــن غَــريِك رجــع الصــدى حائــر
. 

ــا ــا"يـهةً" أَبــر ــا آِس ــِقيـ شال َي ي  
اقَـــيدهِمـــن  ..ـــِعدســــلْ يب

. 
ىوِإنْ أَضــــنـ.. إنَّ هـــــواِك

. 
ــا  ــه ي ــوق لَ ــا"فَالش هــ" أَب عأَبد..

. 
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 بعداً عين يا ضائعةَ احللم
 وبائعةَ األوهام

 الطفل املسترخي من حويل
 ال يعرف كيف ينام
 هذا يزهق نفْساً
 هذا يهتك عرضاً
 هذا يسرق أرضاً
 هذا يردم قرباً
 هذا ينبش حلداً
 هذا يلطم خداً
 !!هذا يعزف شعراً
 !!هذا يرتف نثراً
 هذا يندب عمراً

 هذا يبكي يف ظل ركام
 القاعد ال يعرف كيف يقوم
 اجلائع ال يعرف كيف يصوم

 الواقف يبحث عن ظل حيميه من ضربة الشمس
 والراكض يلهث بني سراديب اليأس

• 
 يا ضائعة احللْم ابتعدي
 !؟.أين يدي.. أحبثيا بائعة الوهم دعيين 



 ..أَملسها
 عرف كيف أحرّكهاألكن ال 

 "السبابة"تنهزين منها 
 أحبث عن صويت التائه وسط فمي

 ال أَلقى صويت
 ال أُلقى سوطي

 أشبه عود مهزوم حمزوم يف كتلة غابة
 حترقين النار. أطلب دفئاً

 يلسعىن قيظ ار. أرغب ظالً 
 ن حويلأحبث للطفل املسترخي الباكي م

 ..عن جرعة ماْء
 ..عن بعض حساء
 ..عن أي كساء

 احلاقد يلسعين" الصّريب"هلب 
 ..!ال

 ..الراعد يرهبين" الغريب"غضب 
 ..!ال
 هذا صوت الرد. ال. ال
 ال هذا موج املد العايت اآليت. ال

 من أعماق اجلد

• 
 وبائعة األوهام.. يا ضائعة احللم

 !م مليون قصيدة؟ماذا جيدي أن ننظ
 وصراخاً.. أن نزرع دنيانا شكوى

 !؟..ليس له تنهيدة"!! حب"يف عامل 
 



 ..ماذا يجدي واجلرح الغائر
 "سراييفو"واجلرح النازف يف 

ّيسطر بالدم..ّقم.. وباليتم.. وباهلموبالع.. 
 !؟..أو شهيدة.. حكايات شهيد

 !؟..ماذا يجدي أن نلعن كلَّ العامل
 .. زمان باللعنةذ مسكونٌ منفالعامل
 مشدود..  تصرخ يف مسع مسدودأن

 ..منذ عرفناه بأثقال النقمة
  أن يلسعنا السوطنايطربه في

 يسعده منا أن نصرخ
لنا صوت حبأن نستجدي حىت ي 

 ..حىت املوت

• 
 وبائعة األوهام.. يا ضائعة احللم

 ..مدّي كفناً للطفل
 ..شدي نعشاً للكهل
 ..شقي قرباً لألهل

 حنن نعيش بغاِب لئام
 لن توقظنا من حشرجة املوتى
 إال عاصفة تولد يف األعماق

 ..تضِرب يف األعماق
 "سبابة"ال يكفيها يف الكف الواحد 

 ال يثينها يف السري عواء ذئاب الغابة
 تقتلع الشجر املسكونَ بكل أفاعي الشر

 ..!!ما أقسى لكن.. لكن
 



 ال الطفل املسترخي من حويلماز
 ال يعرف كيف ينام
 هذا يزهق نفساً
 هذا يهتك عرضاً
 هذا يسرق أرضاً
 هذا يردم قرباً
 هذا ينبش حلداً
 هذا يلطم خداً
 !!هذا يعزف شعراً
 !!هذا يرتف نثراً
 هذا يندب عمراً

 هذا يبكي يف ظل ركام
 وأنا كالطفل املسترخي من حويل

 أعرف كيف أنامال 
عيين فتطردين األحالم.. قد أغمض 

 إين أحبث عن هاجس حلم
 "الغد"قد يأتيين يف 
 ..من يدري
 "مد" "جزر"فالظلم له 

  قد يرتد."حد"وله 

• 
 من يدري يا ضائعة احللم

 وصانعة األوهام
ولد فجرقد ي 

 فجر ليس بكاذب
 



قد يولد عمر ..حر..غاضب.. 
 ..قد يأيت

 "ـوفسرايي"يولد من رحم الطفل يف 
 من صلب الطفل املسترخي الباحث عن نوم

 "اهلرسك" و" البوسنة"من كل شباب 
 "اهلرسك" و" البوسنة"من كل تراب 

 ..من كل مكان تثقله أحزان اليوم
 ..قد يأيت

 وتغني معه الطفلة والطفل املسترخي ذات صباح
 ..أغنية الصحوة
 من وقع جراح.. أغنية القوة

 بشعار مل تألفه األمساع..! لكن
 ..تاف آخر

 ..وضياع.. وصداع.. ليس به أوجاع
 ..من يدري قد يهتف طفلُ اليوم

وإنسانُ الغد 
 "احللم صنعنا"
 "الوهم صرعنا"

 ..صنع حلماًنما أروع أن 
 ما أبدع أن نصرع وهماً يف عصر نيام

 وب أن نلغي من قاموس الغابةما أص
 "اإلظالم"وكلَّ " الظلم"كلَّ 

 أن نرسم سطراً فوق جبني األرض احملروقة
 ..حرفاً.. حرفاً

 :من أجل اجليل اآليت
"لمّدماً كي ينتصر الس ا األرضنبصخ.. 



 "وينتصر اإلسالم

• 
 وصانعة األوهام..يا ضائعة احللم
 ..مل تخلُد أبداً قوةً
 ..فالتاريخ حيدثنا

  وجه األوطانيفأن رياح الشر وإن ثارت 
 يف حق اإلنسان

حتتد ..ويهزمها اإلميان.. فترتد 
 ..!وأكررها لكن..! لكن
 !زلنا نبحث عن إميان ما
 ..وللكهل..زلنا نبحث للطفل ما

 ..على أرض البلقان
 "حصان"و" سراج"و" سرج"زلنا نبحث عن  ما
 "فرسان"ا نبحث عن زلن ما

 عن جرس يوقظ فينا النعسان
 عن مطرقة تسحق أطراف الضعف
 عن مشنقة تكتم أنفاس اخلوف

 ..عن حلم
 بل عن علم يوصد نافذة الوهم

 ..يا قارئة الفنجان.. من يدري
 مراّ.. أن الكأس الذي نترعه مراّ

 ..فاحتة العنوان
 أبداً لن يهزمنا اليوم الباكي

 ضيء له مصباح احلبحني ن
 ..وحنن الغد..وحنن اليوم.. حنن األمس



 فلتمتد له أيدينا يف وجد
 ..يف عشق الواله
ْاجلد ّيف ِجد.. 

 ..والويل لنا كل الويل
ْدير لعادينا اخلدحني ن 
ْدحني مند على الذلة ي 

 سوف حياكمنا املستقبل يف حمكمة التاريخ
 ..ال بد لنا من رد

 مل منلك صك براءهإن 
 ..فاحلكم علينا إعدام
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ــيد ــاِك ول ــى أس ــيب عل إن قل
. 

م يشــيخ الولــيدـكــ.. أمــةَ العــرب  
ــةً ــم اجلــرح لقم ــى . أطع   الكــأوعل

الكــيان الصــديد ــقم ي سّــرو س ي
. 
-لـ الطف اـوأن-يت  ـذ أبصرت جنم  ـمن  

قتها الــرع .. تــوارتومــزود..
. 

حـة الري ـى لطم ـاحننت عل  ـايت م ـهام  
 ــيود ــتها الق ــا روض ــي م ..وكفَّـ

. 
ــلَّ مســ   ــامل ض ــري أين يف ع راهغ

. 
ــنجود  ــاه ال ــى خط ــت عل ..وتاه

. 
ــا حيــيط ــه م ــره العجــز.. تائ شبي

. 
ــود    ــريد الوع ــا ي ــي مب ..وتلق

. 
تـنه ج ـول أقدام ـن ح ـارى م ـالصح  

وكــادت مبـــن علــيها متـــيد
. 

• 
  احلامــيضــجت األرض أيــن فارســها

ــريد   ــيها ش ــذي عل ــل ال !؟.وك
. 

ــجت األرض ـا: ض ـا دهاهـ ــرب مـ يع  
"بلــيد" "غــاف"الكــلُّ  !ي بيــنها ؟قــ  

 ضــمهم ضــيمهم علــى مــرفأ العجــز



ــا  ــى اللق ــالح خيش ــنود.. س وج
. 

رمةـد اغتيلت الك  ـق!" يت؟ـكرم"ا  ـأينه  
ــراً ــنقود .. قس ــلَ الع ..واستؤص

. 
درـ بالغ عـوقد ري !" دي؟ـمسج"ه  ـأين  

ــه  ــع ب ــا ركَّ ــجود.. فم .!أو س
. 

"لـل الكرم ـجب"ى  ـويت عل ـم إخ ـأينه  
ــني  ــا ب ــقم"م ــريد" أو"..وث "..ط

. 
وجــاري علــى القهــر" خنــويت"أيــنها  

ــاره ــنادي جلـ ــيد..يـ !؟.ويعـ
. 

• 
ـة  ــوى رعشـ ــدنا س ــذال أرى ىف ال   ال

ــيطين ..ل ــمت حي ــود" و ..وص "يه
. 

ــنهش األ ــرّعت ت ــد ش ــراب ق وح
. 

ــنا تســتزيد ــن ِفعل ــنا م جســاد في
. 

ــه عشــاً وخــراب بــىن الغــراب ل
. 

ــيه ــدود.. علـ ــده مهـ ..!فمجـ
. 

ــي يف الســاحة ــلطنت فه  وذئــاب تس
ــداً ــود .. أُس ــا أس ــم تِخفْه ..فل

. 
رـ جيت نـاجلفد أغمض   ـق!" ليث"كل  

!ويشـــيد.. صـــدى ..رخيَهاتـــو
. 

ــم ــزمان أكــه العق ــح هــذا ال وي
. 

الولــيد"أَجهــض الولــيد "فــيه" ابــن"  
• 



ـ ك ٍرـد أس ـقي" اخلىن"ى  ـرب عل ـل ص ـ  
.ردودـم" ىـالون" ى  ـل صمت عل  ـك  

 



 

.. 

 
 
 
 

 يأكل بعضي.. بعضي
 أنياب الوحشة تنهش يف حلمي

 ومات له قليب ..مات احلب
 ..يف داخل أعماقي أحزان

 .!تبكي قصة إنسان
 ..أوشك أن يخمد ..نبضي

 مهموم ..جسدي حمموم
 ..!!قليب

 ..آه من قلب مكلوم
 ..!أعوام متضي
 ..!أعمار تقضي

وأنا أهلث حول الباب املوصد 
 .. شيءةإطاللأحبث عن 

 ..ينبت يف بستاين زهره
 ..يفرغ يف وجداين الظامي قطره

 ..أحبث عن حلم آت
 ..حلم يعصف يب

 ..يوقظين ..يقهرين ..ينهرين
 ..وله نربه ..وله موج

 سأل كيف أعاينتال 
 كيف يعاين حمروم مهزوم

إىل قيد أمحق دش 



 ال يسمع!. ال يبصر!. 
 ٠..ينطقال .! ال يسعى 

 !!من سوأة حبّ .. آٍه
 ..تنهشها األعني ..عاريّة

 ..!متضغها األلسن
 ترمسها سطراً مرعوبا
 يف صفحة أحزان العامل

 .! عالَميقرؤهاال 
 .!ال يعلمها عالَم

 ..لبشاعة عمٍر يا
تسكنه أشباح املوت 

 يهتز على رعشة ضعف
ال يوقظه من سدرته صوت 

 ييأكل بعض ..بعضي
 ..!أمضي

 ..والعمر بضعفي ميضي
 



 

.. 

 
لإلنسان على اتساع -مع الطفولة [

 ..اًـم طفوليـد احللـ يول-أرضه
 مـى احللـوما أن يكرب حىت يتداع

 ]..صخرة الواقع على
 
 
 
 

 

أتــيت طلــيقاً أحــب احلــياة
. 

ــا ــدغين حلمهـ ــرائعيدغـ  الـ
. 

ــيت ــريق ..أت ــت الط ــني حمل وح
. 

ــع ــه الفاجـ ــواجهين وحشـ يـ
. 

وغــيب هـــناك ..شــقي هــنا  
. 

وهــنا ضــائِع ..شــجي هــنا 
. 

ــاد ــدون احلص ــدٍر حيص ــى ق عل
. 

وكـــل علـــى ســـعيه خانـــع
. 

ــناب األذى ــريع بـ ــذا صـ فهـ
. 

ــارع ــناب األذى صــ وذاك بــ
. 

ــيد ــياة العت ــور احل ــي وس أأمض
. 

!بـــع؟علـــى بابـــه ماكـــر قا
. 

ــيظ ــوار غل ــيدين س ــول ال وح
. 

غلـــيظٌ هلـــا مانـــع.. غلـــيظ
. 

أأمضــي وكــيف سيمضــي! ؟ىأأبقــ
. 

ــياع احلــياة  ؟ أنــا جائــع..ج
. 

ــن ــم مــا عــاد حلمــاًو.. إىل أي !احلل  



ــادع؟  ــبا خ ــذي يف الص ــل ال !فك
. 

ــراباً ــيال سـ ..تعلمـــت أن اخلـ
. 

ــع  ــه الالمـ ــنا وهجـ .!خيادعـ
. 

..وأن احلقــــيقة أن نســــتجيب
. 

ــع  ــائرنا قاطـ ــم مصـ ..فحكـ
. 

 



 

.. 

 
 
 
 

ــياء ــب يف األشـ ــب احلـ أُِحـ
. 

يف زهـــره العطـــر أُحـــب
. 

هأُحـــبالـــدفَء يف نـــرب
. 

• 
أُحــــب بــــراءة األطفــــالْ

. 
ــبح  ــوَء الصـ ــوالْ.. وضـ واملـ

. 
• 

يف اِإلحســـاس الصـــدق أُحـــب
. 

عـــند الـــناس شـــيع اخلـــربي
. 

ــرجع للحـــادي ــب الـ أُحـ
. 

ــادي ــق اهلـ ــوت العاشـ وصـ
. 

صــــبابةَ العاشــــق أُحــــب
. 

املــــؤمن الواثــــق وخطــــو
. 

• 
ــانْ ــع اإلنسـ ــب تواضـ أُحـ

. 
وال ــــتان.. ال ِكبــــرفــــ

. 
• 

اللـــيل يف صـــمته أُحـــب
. 

ــوته ــحِو يف صـ ــي الصـ وداعـ
. 



• 
مطــــرســــحابةً ت أُحــــب

. 
ــر ــاً يثمــ ــناً يانعــ وغُصــ

. 
• 

أُحـــب الطـــري إذ يســـمو
. 

ــنمو ــبّ إذْ يـــ وزرع احلـــ
. 

• 
األحـــرار مـــنابت أُحـــب

. 
ــرار ــف األسـ ــالً يكشـ وعقـ

. 
• 

ــاين ــومة احلــ ــب أمــ أُحــ
. 
ــباينأُ ــوةَ الــ ــب أبــ حــ

. 
• 

ــياء ــب يف األشـ ــب احلـ أُحـ
. 

بـــدون احلـــب ال أحـــياء
. 

 



 

.. 

 
 البوسنية املسلمة " جوارزدي "يف مدينة [

 متاماً كما دوت  ..دـدوت صرخة الشهي
د ـد يف املسجـمن قبلها صرخة الشهي

 ]..اإلبراهيمى باخلليل كانت الصرخة
 
 
 

 

ــنريان  ــن ال ــوى م ــبارود.. أق وال
. 

ــريح ــري ال ــن زئ ــرعود ..وم ..وال
. 

ــوج  ــر امل ــن هدي ــيد ..وم واجلل
. 

ــر  ــبات الده ــود ..ونائ ..واجلح
. 

ــالّد  ــن اجل ــوى م ــيود.. أق والق
. 

ــدود ــن الس ــوى م ــدود.. أق واحل
. 

ــيد ــل غاصــب عن ــن ك ــوى م أق
. 

ــرعديد ــواهن ال ــراخ ال ــن ص وم
. 

ــياط ــن الس ــوى م ــريد.. أق والتش
. 

والطــربيد.. أقــوى مــن الصــاروخ
. 

ــوت  ــالع امل ــن ق ــيد.. وم والنش
. 

ــر  ــام النث ــن رك ــيد.. وم والقص
. 

ــر  ــداع املك ــن خ ــود.. وم والوع
. 

ــد  ــرام احلق ــن ض ــيد.. وم والوع
. 

والتــنديد.. ومــن هــتاف الشــجب
. 

ــن ــوى م "الــيهودي"و " الصــريب"أق  
ــتهويد ــزل وال ــزام الع ــن ح وم

. 
• 



وصــرخة الشــهيد.. صــوت الفــدا
. 

ــيدي ــه أع ــن فم ــرخة م ــا ص ي
. 

ــودي ــي وج ــداِك جيتل ــن ص فم
. 

ــِيدي ــى ِبع ــداِك أجتل ــن ص وم
. 

 



 

  .. 

 
 
 

 

اـا عيب سوان  ـا لزمانن ـوم
. 

اـا والعيب فين  ـنعيب زمانن  
. 

اـا هجان ـولو نطق الزمان بن   
. 

وا الزمان بغري جرمـوقد ج  
. 

اًـاً عيان ـويأكل بعضنا بعض  
. 

يئـوالترا.. عـفدنيانا التصن  
. 

 )شاعر عريب قدمي(

ــباً وهليــباً   ــادت األرض وجي م..
. 

ــوباً ــناها خط ــنذُ عش ــتنا م وغَش
. 

ــر ــراها غائ ــن ثَ ــرب م ــل ش ك
. 

هــعت ــدوباًأَوس ــرقاً ون ــنار ح  ال
. 

ــريب شــده الكــره فمــا.. كــم ق
. 

رِحـم القلـب علـى القُـرب قريباً
. 

ــى ــزوم اخلُط ــات مه ــعيف ب وض
. 

ــاً  ــما حقّ ــكو للس ــليباراح يش  س
. 

ــدرب ومــا ــى ال  وخطــى تاهــت عل
ــدروبا ــني ال ــن الع  حجــب اللــيل ع
ــوى ــال ه ــطفي امل ــيب يص وحب

. 
ــبا ــاع حبي ــه ب ــدرى أن ــو ي وه

. 
ــم ا ــوي أحكـ ــناب أذىوقـ لـ

. 
ــيماً ــزرع جحـ ــبا.. يـ وحنيـ

. 
• 
ــوج أَ  ــرياح اهلُ ــارال ــت ظلَّه خ

. 
ــحوبـا ــنا ش ــق أماني ــت أُف فكس

. 
ــدما   ــى ِق ــب غن ــيب احل .!عندل



. 
 ــد عا-مل يــن ــدر في ــبا-والغ  عندلي

. 
ــذي.. والصــغري الطفــلُ واحللــم ال

. 
.!بــات علــى الــوهم كئيــبا.. عاشــه  

•  
ــنا   ــىت الح ل ــبح م ــِئد الص ن!.

. 
ــروبا   ــان غُ ــىت ك ــافيه م .!ونص

. 
إن بـــرداً أَبيضـــاً كـــان لـــنا

. 
ــواداً   ــاه س ــد مألن ــوبا.. ق وثق

. 
 ــِلم ســدوءاً ي ــهوه ــرف ل  الطَّ

. 
ــبا ــناه وجي ــذْ أَحلَ ــدراً م ــات غ م

. 
• 

 ــيأأي ــيها جنتلـ ــن فـ !رض حنـ
. 

!شــفقا ممــا رســمناه كئيــباً؟   
. 

ــاً  ــوانَ دمع ــزج األل ــاً.. من ..ودم
. 

وحـــروبا.. ورمـــاداً.. وركامـــاً
. 

ــوقاً ــاًء.. وعقـ ــىن.. وريـ وخـ
. 

ــاً ــاً.. ونفاق ــروبا.. وامتصاص وه
. 

ــاراً ــتحاراً.. وانكسـ وأذى ..وانـ
. 

ــدثاراً ــيوبا.. وان ــنا الع ــنا ك إن
. 

 



 

.. 

 
 
 
 

 الوردةُ ال تـقطفْها
 دعها تنضج بالعطر
 البسمةُ ال تقتلْها

 دعها تنضج بالِبشر
 باِإلحباطالعامل من حوىل مأسور 

 ..هذا مطحون يـبحث عن لقمة
 هذا جمنون يصنع نقمه

 هذا يبحث عن حلم يف علم الغيب
 ..هذا يصنع ومهاً

  دون احلق يعبده منصنماً
 هذا ميتص دماً

 ..كي يروي ظمأ احلقد
 هذا ال يقوى حىت أن يصرخ

 نار احلربيوقد هذا يف ولٍَه 
يوقف يف عشق نبض القلب 

هذا يكره إشراقة صبح 
هذا ينكأ يف كرٍه جرح 

 هذا يطبق جفنيه فما يبصر
 هذا يفتح عينيه فما يبصر

 هذا رقم يف خانة أرقام احلظ
 صفر مغبون يبحث عن حظهذا 
 !"موسى"لكن ال ". فرعون"هذا 



 !لكن ما أقسى" قارون"هذا 
 .!هذا.! هذا.! هذا

 ما أكثر هذا احلاجز يف درب احلب

• 
 عاملنا دجيور
 مسكون باألشباح.. مسكني

 إصباح.. الوردة فيه
 ..البسمة فيه مصباح

 يف عاملنا املأسور بإحباطه
 ..بإسقاطه
  فيه سوى الوردةمل يبق لنا

 مل يبق لنا فيه سوى البسمة
 الوردةُ ال تقطفْها
 دعها تنضح بالعطر
 البسمةُ ال تقتلها

 ..دعها تنضج بالِبشر
 ال تقتلها.. ال تقطفها

 دعها بشرةُ عمر.. دعها
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 دعين أحلم
 فاحللم يسليين

 يقتل عندي كل تباريح الصحوة
 بت اريجر

 أفكاري فيه
 وأيقنت بضعفي

 !.!رغم ختاريف القوة
 ال جرحي النازف أمسعين صرخة شكوى

 ال ضعفي الغارق حىت أذنيه
 وال البلوى
 ال كل هواين

 وأنا رغم هواين األقوى
 يف الئحة الشكوى ..يقدر أن يرسم سطراً

 .!ال يقوى 

• 
 ما أحلى أن أحلم يوماً

 إنين فوق جراحي
 وهواين.. وق ضعفيف

 ما أعاين.. فأنا منها أعاين

• 
 زال يدغدغ أحالمي يا حلُماً ما



 يوقظين حىت يف منامي
 يكتب يف الئحة احللم كالمي
 إين أحبث عن شاردة من عمري

 زالت عالقة حول ظالمك ما
 كي متحو إظالمي

 شاردة حتكي أن ار الصمت
 يفجر أار املوت
  تبصر مشساًأن العني اليت ال
 ..ال تصنع يوماً
 ال حتفظ أمساً

 أن خطى الرعشة ال متنح غرساً
 أن النائم يف صحوته

 ..ال ميلك حساً

• 
 إين أحبث عن شاردة

 حتكي أن احللم كطيف ال جيرح
 ميرح يف أفق
 ليس له غاب
 ليس به ناب

 يسبح.. يلهو
 إن خيايل يبحث عن حلم

 كي ال جينح.. حلم واٍع
 



 

 .. 

 
 
 
 

 ..ال تقنط
 ..فالزمن الشاكي
 ..والزمن الباكي

 ..سوف يغرد للمولود اآليت
 قد ترحلْ
 قد أرحلْ

 لكن صدى القادم سوف يالمس باحللم
 ..رفاتك

 سوف يعانق يف عشق رفايت
 سوف يعيد صياغةَ تاريٍخ

 ..دري الصفحات
 مولود العمر القادم

 ..يلكورح.. بعد رحيلي
 وذايت.. سوف حيقق ذاتك ما عاش

 ال تقنط
 ..فالباب املوصد يف وجهك

 يف وجهي
 ..سوف يشرحه الغضب العايت

ِمن أجلك.. 
 ..ِمن أجلي
 "األقصى"ِمن أجل 
 ..الثكلى" فلسطني"ِمن أجل 



 ..دعواتى.. صلواتى
 ..بل كل حيايت

 



 

 .. 

 
 
 
 

وكــــان.. ال تقــــل كُــــنا
. 

ــزمان ــى الــ ال تقــــل ولَّــ
. 

ــديك ــنع يـ ــن صـ أنـــت مـ
. 

ــت "آن األوان:"لْ ــــقــِلــ
. 

• 
ذهـــب املاضـــي مبـــن فـــيه

. 
فــــال تــــركن إلــــيه

. 
وأتـــى احلاضـــر فلترســـى

. 
ِبـــــنا اـــــد علـــــيه

. 
• 

ــيه ــىن مباضـ ــىت غـ ــا فـ مـ
. 

ــر ــأِت حباضــــ ومل يــــ
. 

ــدى ــرجيع صــ ــري تــ غــ
. 

ــر ــن يف املقابــ ــه مــ دونــ
. 

• 
ــلي  ــل أص ــلك. ال تق ــا أص فم

. 
ــايف ــيت كــــ إن باهــــ

. 
ــتاج   ــت نــ ــا أنــ ..إمنــ

. 
ــاء ــايف.. وإبــــ وتصــــ

. 
•  



إن تارخيـــاً ملـــن قـــد فـــات
. 

 ــده ــتد وحــــ ..ال ميــــ
. 

أنــــت للــــتاريخ وصــــلٌ
. 

ــده ــان بعـ ــا كـ ــلْ مـ فلْتِصـ
. 

•  
إين: "قُـــل لكـــل الــــناس  

. 
"ال كـــان جـــدي .. هأنـــا

. 
قــد مضــى زنــد أيب والــيوم

. 
ــدي ــاء زنـ ــد جـ ــا قـ هـ

. 
• 

ــياًء ــيا ضــ ــأل الدنــ أمــ
. 

ــاليف ــثل أســـ وأروع.. مـــ
. 

ففــــىت أمســــك باملاضــــي
. 

 لــــيس بــــنفع..وباهــــى
. 

• 
ة الغـــري مـــن حـــياإن حـــياً

. 
ــياته ..يســــــتوحى حــــ

. 
قبَــــر الِعــــزةَ يف الــــرمس

. 
ــه ــيه ذاتــــ ووارى فــــ

. 
 



 

  .. 

 
 ] واليوماألمسمعرض السعودية بني : املناسبة[

 
 

 

ــيوم ــيوم.. ال ــد.. ال ــيس الغ ول
. 

دــو ــر ال ــم يف مص ــيض لك تف
. 

ــانقكم ــني نعـ ــا أروع حـ مـ
. 

ا الــيدحــني تصــافحكم ِمــن
. 

هــذي طيــبة.. هــذي مكــة 
. 

ــنجد ــك ب ــمة املل ــذي عاص ه
. 

تــنطق بــني يــديكم نشــوى
. 

..هــــيفاء القَــــد.. فاتــــنة
. 

ألبســـها ســـاعدها الـــباين
. 

ــر ــد.. روح العصـ ــرد اـ وبـ
. 

ـــدعمـــالقأكثـــر مـــن س 
. 

جـــاَء يعانـــق مصـــر الســـد
. 

هـــنا يف معرضـــناهـــا حنـــن 
. 

دــر ــنا ال ــل ع ــن جيه ــي م نعط
. 

• 
ــعبانِِ ــنهما.. ش ــد بي ــا باع فم

. 
  ــد ــافاٍت أو بعـ ــرب مسـ قـ

. 
ــط ــانَ الش ــزر أب ــان اجل إن ك



. 
ــد ــيانا املَـ ــاه بلقـ فقـــد غطـ

. 
• 

الــنحلة تطعــم مــن زهــرا
. 

ــهد ــى الش ــنا أحل ــىت متنح ح
. 
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 ]املاضيصدى حلدث مريع من [

 
 
 

 

ـ إِي ..مـواك واج ـق يف بل  ـذا األف ـبيت اهللا ه  ه  ـ  
ـيت اهللا هذا الصب ـه ب ..مـقات واكـح يف شك  ـإِي  

..صــمتت فــيك املــآذن لــيدوي صــوت آمث  
..مـاءت كالقواص ـر ج ـام كعمر الده  ـع أي ـبض  

ـاٍع ـام وال سـ ــع أيـ ـائم.. وال داٍع.. بض ..وقـ  
• 

راذمـع الش ـى وق ـن عل ـد ج ـإن بيت اهللا ق  
..مـأو علَّ صائ  .. مـلَّ ف ـا ابت ـأُجفلَ الدمع فم  

..مـه النسائ ـمزقوا في .. مـه احلمائ ـوا في ـروع  
"..دي قادم ـامله"ط  ـوع الره ـوا وسط مج  ـصرخ  

ـإذا ك ـ ف ..مـام الرعب هائ  ـي يف زح  ـل مصل ـ  
• 

"..مهــدي العمــائم.. "قــيلَ! أَي مهــدي أتــى؟  
..مـومجاج.. اـًجرح.. اهـسعة يف م  ـأيقظوا الفتن  
..مـوصائ.. مـم املوت بأيديه  ـي طع ـكم مصِل  

..مـو جاثـاه فهـدل اجلرح خطـكم جريح جن  
• 

 



..مـومتائ.. وداًـوجح.. وداًـين مج دوا ال ـحسب  
..املـت املس ـرون الرعب يف البي   ـوا ينث ـفأناخ  

ــوامل   ــواهم يف الع ــِد س ـأن اهللا مل يه ..لكـ  
ـ لك ..مـمن بعض املغان  " ت اهللا ـبي"أن البيت   ـ  

• 
ــم ــن ِردة غاش ــالم م ــور اإلس ـا لغ ..يـ  

..مـىن ردع ظال  ـان يع ـاإلنسل الظلم يف    ـإنْ قت  
•  

..أَم اجلــرائم.. إن جــرماً كالــذي قــد كَانــه  
ـا ..املْـن ال يس  ـارج م ـخ.. مـ سل اإلسالم إمن  

 



 

 " " "".. 

 
 
 
 

 يا مسجدي األقصى" آه"
 !؟..احلق" أَنَّ"هل 

 !هلْ أنَّ احللَّ قد استعصى؟
 هل أن الريح الصهيوينة

 !؟..زالت هي األقوى كانت، وما

• 
قرب صالح الدين األيويب.. 
 ..يلُف به صمت األحزان

للمبكىخشية أن ي بىن حائطٌ آخر.. 

• 
 كل خفافيش الليل الداهم
 من حوِلِك با قدسي تنعب

 ..تتدىل أرجلها
 يغلى مرجلها

 ..تعبث يف زمن متعب

• 
 يف أقصى الدنياالقابع ابن العم 

 من أقصى الدنيا.. آه
 زال حيرك يف هلَف كاٍو ما

 دوالب سفينتنا الدنيا



 والفيت.. يغرقها حبنان النقض
 ..وأمام أية شكوى

• 
 انطفأ املصباح اآليتْ
احملتله من قدسي 

 انكفأ اجلرح النازف
أدركت ملاذا خطوايت خمتلّه 

 ..وحيايت معتلةْ
 إين مل أُهزم عن قلة

ذلّهن ومهلكن عن و 
 أدركت بأن ابن العم القابع يف أقصى الدنيا

ما زال جيذّر فينا ِغلّه.. 
 ينقَض الفاجرأدركت ملاذا 
السامر ينقَض.. 
عقددون لواء ي.. 

 تتجمد.. أدركت ملاذا تنتحر النخوة فينا
 ..أدركت ملاذا تغزونا فنت

نحتصدنا حم.. 
 ..كي ال نتوحد

 "نتناهيو"أدركت ملاذا جاء 
 ..يف غفلة قوم تاهوا
 ..كانوا ظاهرة صوتيه

 أدركت ملاذا يا قدس يراق الدم
 فال خنوه.. يسيل الدمع
لقد هانت.. 



 ..ومن هانت كرامته
 ..وال قوة.. فال حولٌ

•  
 يف النفق املظلم

 وارينا كل كرامات األمس
 يف النفق املظلم

 ..تز دعامات القدس
 ينفض البعض البعض

 البعض.. ينتفض البعض
 البعض.. ينقض البعض
 متتد األيدي

 وتمد السيقان
 واستسالم.. رولة محقاًيف ه

 وكأن احلق املسلوب
 أُعيد إىل أهله
وكأن الغاصب.. 
 ..ثاب إىل عقله
 ما أوجعنا.. ما أفجعنا

 ..يف بعض اإلخوان
 ..يف بعض اجلريان

• 
 !ماذا ؟

 ..هرطقة نقرأ عنها
 "!ولد العجل األمحر يف حيفا"

 ..!يحرق.. يذبح



 روعلى ذرات رماد العجل األمح
 ..!!يقام بناء اهليكل

 !فكر بين صهيون.. هذا
 ..ما أجهلْ.. ما أغىب

• 
 يا مسجدي األقصى.. إيه

؟..هل أنَّ احلق! 
 !هل أن احللَّ قد استعصى؟

 مل تعقََم فينا أرحام.. أبداً
 ..وأبياً.. ينتفض الفجر قوياً

 واإلظالم.. يف وجه الظامل
 ..يف غمة كل مساء

ن أجلِك ليس ينامم.. حر 
 انتظري شهراً
 انتظري دهراً
 انتظري عمراً

 ستعودين ألهلك يا قدس
 ولو طالت بك األيام

 وبنا.. ستعدوين إلينا
 وأبية.. قدساً عربية

•  
 !!هل كنت ذا جمنوناً يهذي؟
 الشاعر بكل مشاعره أمنيه

 ..من أجل قضية
 



 

  .. 

 
 
 
 

ــلْ ــرحيلكع.. إرحـ ــل بـ جّـ
. 

أِطفــــىء كــــلَّ قــــناديلك
. 

ــباً ــادا قلـ ــا عـ ــبانا مـ قلـ
. 

ــبك يل ــك.. ال قلـ ــيب لـ ال قلـ
. 

أخلــــيت ســــبيلي غــــدراً
. 

أخلــيت-كمــا أخلــيت -ســبيلك 
. 

صـــفحتنا طُـــويت قســـراً
. 

كــــلَّ تــــراتيلك قــــفأَو
. 

  كجـــواد شـــارٍد أَنـــت..
. 

ــه    ــع ص ــن رج ــدعين م لكيف
. 

 



 

 .. 

 
 
 
 

يا سيد عاملنا األوحد 
 ..أَزِبد.. أَرغ
دّده..دوتوع.. 
رمنت ..دوتأس 

• 
إسرائيل حبضنك 

 ..تتمرد.. تلهو
 تتبغدد!!. تتنهد

والعامل من حولك 
 من ويلك مقعد
 يف جمرى تيارك
 واٍن يتودد

يف قيد قرارك 
 ..ومهدد.. باٍك

• 
 من حتمي"ملالعا" لص 

 ختاصم خطَأَ ِنصف العامل
 اضرب ما ِشئِْت

مبن شئت 
ملن شئت 

 ال تترك قصراً



 ..ال تترك وكراً
 ..ال تترك شرباً
 ..ال تترك حجراً
 ..ال تترك قرباً

 ..ياشانئنا األوحد
 ..معذرة.. مهالً

 ..يا شانئنا األوحد
 إن اخلد ِفداه اخلد
العامل من حولك 

 ..النعش ممددجثمان على 

•  
حني ميوت احللم 
 وينهزم العلم
 وبنتصر الضد

 ال شيء من املاضي يبقى
 ..وال الغد.. ال شيء على اليوم

 



 

 .. 

 
 
 
 

 حني يطلّ الفجر علينا
 ال تغمض عينيك

 حني يفوح الزهر على روابينا
 كمـافتح بوابة ش

 روالْثُمه كعاشق عطر ال يسك
 حني يزقزق عصفور من فرحة وافد

 يقطف حباً لصغاره.. ميرح.. يسرح
 اسلك أنت لنفسك دربا
 جتىن منه مثارك مثل مثاره

 وينتفض اهلمس.. حني تطل الشمس
 وينقض اللمس

احلب هلا كف دم 
 ال تتريث

 اري أنِت: قل للشمس 
 دياري أنِت
 خياري أنِت
 شعاري أنِت
 نِتدثاري أ

 ألسِت الضوء؟
 ..بلى
  يا مشسعشق ضوءِكأين إن

 أحب وميضك يا فجر



يا زهر ألثم وردك 
 أكره أنْ يأيت الليل املوحش

 فال عصفور يزقزق
 وال عطر مع النوم
 ..وال حياة مع املوت

 



 

   

 
 بعد رحيلها.. إىل روحها

 
 
 
 

ــعين   ــي أرض ـا أُم ــريِك يـ ــن غ ــبم ــدي احل ث  
ــب  ــنايا القل ــني ح ــين ب ــثلِك أودع ــن م م..

. 
• 

ــه ــف يل دمع ــي كفْك ــا أم ــريِك ي ــن غ م
. 

ــا أ  ــثلِك ي ــن م ــهم ــد يل مشع ــي أوق م
. 

• 
ــتين أن احلـــب معـــني ال ينضـــب علمـ

. 
..أن لســان الصــدق دعــاء ال يكــذب   

. 
..ال يـــذهبأن صـــنيع اخلـــري عطـــاء 

. 
• 

علمتــيين أن ريــاح العمــر ــب بــال إنــذار
. 

ِخــروإن طــال ي ــرميف وجــه اإلعصــار أن الع
. 

• 
ــه ــرفوع اهلام ــوي م ــبع خطْ ــيين أن أط علمت

. 
ــة ــب القام ــي منتص ـنخلة إذ يقض ـارس كالـ  فالفـ

• 



 

ــوه   ــبلوى ق ــى ال ــرب عل ــيين أن الص ..علمت
. 

أن رصــيد املــرء علــى الدنــيا وفــاء ومــروه
. 

• 
ــي ــنوان احلـ ــرمحة عـ ــيين أن الـ علمتـ

. 
ــي ــة ال شـ ــدون رمحـ ــوق بـ أَنَّ املخلـ

. 
• 

ــي ـال سيمض ـيل وإن طـ ــالم اللـ ـيين أن ظ  علمتـ
يـا تسترخص أرض  مدـي عن ـي ليس كيان  ـأَنَّ كيان  

• 
ــه  علمتــيين يــا أمــي أن املــال مــع الــبخل مذلَّ

!نســان وقــد أمثــر حقلــهإمــا أقســى أن خيســر  
• 

ــعأو غــريِك يــا أمــي يســهر ..نــا املُوج ــن م..  
ــن حــويل جــرح يــتكورجســمك الــناحل  ..ِم  

•  
مـي أَطع ـوى ك ـال شك ـوع ب ـي ِعشِت اجل  ـيا أم  

ــِت ــبِك.. وتأمل ــى قل ــانَ عل ــا ه ــأملْوم  أين أت
. 

..مـا أعظ ـم.. يـدفء احلان ـِك طوقين ال  ـوحبضن  
• 

.."هـقيم "-الِكـا أح ـم-اي  ـأنـِت يا أُماه يف دني  
مهوف تبقَــى كوصــاياك مــدى العمــر مقــيـســ  

• 



ـ  ت مشسك ـة أن غاب  ـاي اهتزت حلظ  ـورة يف دني  ـالص  
فليهــنأ رمســك.. فــبقدر عــزاء الدنــيا يف فقــدِك

. 
• 

"رـاحلاض" و" املاضي.. "ـال حنان الدني  ـي يا ك  ـا أم ي  
"صـــابر"وتيـــتمين . إين واللـــوعة تصـــهرين  
•  



 كتب صدرت للمؤلف
 

  قصائد تتوكأ على عكاز -١ ديوان شعر
  قصائد ختاطب اإلنسان -٢  شعرديوان

  صفارة اإلنذار -٣ ديوان شعر
  أغنيات لبالدي -٤ ديوان شعر
  رباعيايت -٥ ديوان شعر
 وال حبر ..  إحبار-٦ ديوان شعر
  أغنية للعودة -٧ ديوان شعر
  لقطات ملونة -٨ ديوان شعر
  ذرات يف األفق -٩ ديوان شعر
  حلم طفويل -١٠ ديوان شعر 

  شبح من فلسطني -١١ ص قصرية قص
  حىت ال نفقد الذاكرة -١٢ مقالة 
 رسائل إىل نازك -١٣ مقالة 
  فلسفة اانني -١٤ مقالة 
  أجراس اتمع -١٥ مقالة 
  وللسالم كالم -١٦ مقالة 
  ثرثرة الصباح -١٧ مقالة 

 
 



 كتب لم تطبع بعد
 

  اجلراح حني تتكلم -١ شعر
 ألطفال  قصيدة ل-٢ شعر
  عازف على قيثارة الزمن -٣ شعر
  جتربيت مع الشعر الشعيب -٤ شعر
  املوجة قادمة من القاع -٥ شعر
  عناقيد يف كرمة صغرية -٦ شعر
  الوتر الباكي -٧ شعر
  كل األشعار ال تقتل الظمأ -٨ شعر
  أبيات منسية -٩ شعر
  أجنحة إنسان -١٠ شعر
  عبقري املدينة -١١ قصة
  وما تزال لألحزان بقية -١٢ قصة
  خارج دائرة الضوء -١٣ قصة
  احلب يولد صغرياً -١٤ قصة
  سنابل يف مهب الريح -١٥ قصة
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