
 1إسم الكتاب : الفتات 
 المؤلف : أحمد مطر

 م .1891تشرين ثاٍن   –الطبعة األولى : نوفمبر 
 حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

 

........ 
 مدخل

  
 ؼِ زْ النػ   ىنا موصولةَ  ةً سبعوف طعن

 يف.. وال زبُ  يبدتُ 
 اػبوؼِ  يف اؼبوتِ  خوؼَ  تغتاؿُ 

 يها قصائديتُ ظَب  
 ي !: حتف يا يا قارئهَ وظَبم 

 اغبرؼِ  خبنجرِ   نتحراً .. مُ  ِن ظَبم و 
  فِ يْ الز   زمنِ  , يف ألنن

 ؼِ والدّ  باؼبزمارِ  و العيشِ 
 دفرتاً  يصدر  كشفتُ 

 وُ و فوقَ 
 ! بالسيفِ  ىذا الشعرَ  كتبتُ 

==================== 



 طبيعة صامتة 
 

 وْ امَ مَ القِ  بِ لَ قْ ىف مَ 
 األعرابْ  ؽبا مالمحُ  جثةً  رأيتُ 

 "  ابْ بَ الدِ " و  " النسورُ " ا ؽبوْ من حَ  تْ عَ م  ذبََ 
 ةْ ها عالمَ و فوقَ 
  جيفةٌ  ي: ىذ تقوؿُ 

 وْ ...كرامَ  ى سابقاً م  سَ تُ  كانتْ 
==================== 

 قطع عالقة 
 
  راسوْ حِ  كلبَ   يفم عوا فوؽَ ضَ وَ 

 وا للكربياءِ نَ و بػَ 
 وْ اسَ خِنَ  , سوؽَ  يدم يف

 يعقل و على صحوةِ 
 وكاسَ   بَ أف يسكُ  أمروا التخديرَ 

 :  ؼبا صحتُ مث
 وْ النجاسَ  فيضُ  قد أغرقن

 السياسوْ  يف لْ : ال تتدخّ  قيل يل
           * * * 

 يالكسلى على رأس الدبابةُ  جُ تدرُ 



 الرئاسوْ  ىل بابِ إ
 ياعبوار  بأوطاين يو بتوقيع

 خاسونال مواثيقَ  يوالشار  يعقد البائعُ 
  يو على أوتار جوع

 ! اغبماسو أغبافَ  الشبعافُ  يعزؼُ 
 يشقائ رسم لوحاتُ تُ  يبدم

 .. فأنا الفن  
 وْ ساسَ  الفنم  وأىلُ 

  فلماذا أنا عبدٌ 
 ؟ وْ قداسَ  وف أصحابُ يوالسياس

           * * * 
  :يل قيلَ 

 وْ السياسَ  يف لْ ال تتدخّ 
 : .. وقالوا دوا اؼببىنشي  
 ! وْ دوا عنو أساسَ أبعِ 
 .. عفواً  ها السادةُ أيّ 

 جسمٌ  كيف ال يهتز  
 ؟! وْ سَ اعندما يفقد ر 

==================== 



 قلة أدب 
 

 : رآفْ القُ  يف قرأتُ 
 "  بْ ؽبََ  يدا أيب تْ ب  تػَ " 

 :  اإلذعافْ  وسائلُ  فأعلنتْ 
 " بْ ىَ من ذَ  السكوتَ  إف  " 

 أتلو : ؿْ زَ .. مل أَ  ير قْ فػَ  أحببتُ 
   بْ تَ وَ " 

 " بْ سَ و ما كَ  وُ مالُ  وُ نْ ما أغىن عَ 
 ريتجَ نْ حَ  تْ رَ ودِ فصُ 
  األدبْ  ةِ ل  قِ  ـِ رْ ِبُ 

  رآفْ القُ  رَ ودِ وصُ 
 !  بْ غَ على الش   نضَ ر  و .. حَ ألنّ 

==================== 



 على باب الشعر
  

  رعْ الشم  ببابِ  وقفتُ  حيَ 
  اسْ ر  أحالمي اغبُ  شَ ت  فػَ 
  رأسي عَ لَ خْ أَ  روين أفْ أمَ 

  بقايا اإلحساسْ  وأريقَ 
  للناسْ  عراً شِ  بَ أكتُ  وين أفْ عَ مث دَ 

  البابِ يف  عايلنِ  فخلعتُ 
 :  قلتُ وَ 

  اسْ ر  يا حُ  رَ طَ األخْ  خلعتُ 
 يدوسُ  ىذا النعلُ 

 .. نْ ولكِ 
 !  داسْ يُ  ىذا الرأسُ 

==================== 
 يقظة 

 
 َصباَح ىذا الَيوـْ 

 أيقظن ُمَنّبُو الساعوْ 
 وقاَؿ يل : يا ابَن الَعَرْب 

 َقْد َحاَف وقُت الّنوـْ 
==================== 



 الصدى 
 

 ْخُت : ال َصرَ 
 من ِشّدِة األملَْ 

 لكْن صدى صويت 
 خاَؼ مَن اؼبوِت 
 فارتد  يل : نَػَعْم !

==================== 
 عدالة 

  
 ن مُ تِ شْ يَ 
 سكويت عي أف  دّ يَ وَ 
 ! وِ فِ عْ عن ضَ  نٌ لِ عْ مُ 
 ن لطمُ يَ 
 ! وِ كفم   بلطمِ  مي قاـَ فَ  عي أف  دّ يَ وَ 

 يطعنن 
 ! وِ فِ يْ سَ  د  حَ  ثَ و  مي لَ دَ  عي أف  دّ يَ وَ 
  وِ فِ حَ تْ من مُ  القانوفَ  جُ ِر خْ فأُ 

  وِ بينِ ن جَ عَ  الغبارَ  وأمسحُ 
  وِ فِ طْ عَ  عضَ بَ  بُ أطلُ 
 حنو قاتلي بُ هرُ يَ  وُ لكن  



  وِ فم حن يف صَ نْ ويػَ 
           * * * 

 : ميدَ ربي وَ حِ  قوؿُ يَ 
  شْ ال تندىِ 

 نايف أوطانِ "  القانوفَ "  كُ لِ شنَْ  نْ مَ 
 !  وِ فِ زْ عَ  ق  حَ  كُ الذي شنلِ  وَ ىُ 

==================== 
 التهمة 

 
 اً دَ ػرَ فْ ُت أسرُي مُ نْ كُ 

 أضِبػُل أفكػاري معػي
 عيَوَمنِطقي َوَمْسمَ 

 ػتْ فازَدضبََ 
 ِمن َحْويَل الوجػوه
 : ُخػذوه قاَؿ ؽَبْم َزعيُمهمْ 

 : سألتُػُهػمْ 
 ؟ ما ُُتميت

 : يَل يلَفقِ 
 ! ذَبَم ٌع مشبػػوه

==================== 



 خطاب تاريخي 
 

 رأيُت ُجرذاً 
 سنُطُب اليوـَ عن الن ظاَفوْ 
 ويُػْنِذُر األوساَخ بالِعَقابْ 

 وَحْوَلُو 
 ُيَصفمُق الذ بَابْ 

==================== 
 نبـوءة

 
 إظبعػوين قَػْبػَل أف َتفَتقػدوين

 ػػوْ اعَ يا صبَ 
 ػُت كّذابػاً ..َلسْ 

 ػاً بَ فمػا كاَف أيب ِحزْ 
 وْ ػوال أُّمػي إذاعَ 

 ُكل  ما يف األمػرِ 
 أف  الَعبػْػدَ 
 ػرداً باألمسِ صلّػى ُمفْ 

 يف الُقدسِ 
 ولكػن  " اعَبماعػَْو "

 اَعػػْو !ّلوَف صبَ سُيصَ 



==================== 
 عقوبات شرعيّـة

 
 بتَػَر الوالػي لساين

 عندما غّنيُت ِشْعػري
 األغاين دوَف أْف أطُلَب ترخيصاً برتديد

     * * * 
 الوايل يَػدي ؼبّػا رآين بَػتَػرَ 

 يف كتابايَت أرسلُت أغاين  
 إىل ُكػلم مكػافِ 

     * * * 
 َوَضػَع الوالػي على رِجَلي  قيداً 

 إْذ رآين 
 بَي كلم الناِس أمشي

 دوَف كّفػي ولسانػي
 . صامتػاً أشكػو َىوانػي

     * * * 
 أََمػَر الوايل بإعدامػي

 ألنّػي مل ُأَصػّفقْ 
 -ر  عندما مَ  -

 .. ولَػم أىِتفْ 



 ولَػْم أبرَْح مكانػي !
==================== 

 اللغز
  

 :ْه  رّ ي مَ مّ أُ  قالتْ 
 يا أوالدي
 عندي لغزٌ 

  هْ ر  يل سِ  منكم يكشفُ  نْ مَ 
 و حلوىشرتُ قِ  تابوتٌ ) 

 ... بٌ شَ خَ  وُ نُ ساكِ 
 ْه رَ شْ والقِ 

 زاٌد للرائِح والغادي (
 ْه : التمر  خيتأُ  قالتْ 

 ةً كَ احِ ي ضَ مّ أُ  اهَ تػْ نَ ضَ حَ 
 ْه رَ بػْ ن العَ تْ قَ نػَ  خَ لكّن 
 : ؽبا قلتُ 

 الديتلك بِ  لْ بَ 
==================== 



 شطرنج
 

 ْو سن ثالثيَ  منذُ 
 ؽٍ دَ يْ بػَ  أي   رَ مل نػَ 

 الشطرنجِ  يف رقعةِ 
  وْ نَ يفدي وطَ 

 واحدةٌ  طلقةٌ  ومل تطن  
 و الطنطن بِ حرو  طَ وسْ 

  ةٍ ذريّ  خبطبةٍ  وُ بَ رْ حَ  خاضَ  ل  والكُ 
  وْ مسكنَ  ومل يغادرْ 

  هِ على جهادِ  ي  ما حَ وكلّ 
 ْو أحيا العدا مستوطنَ 

     * * * 
 وْ سن ثالثيَ  منذُ 
 اً كَ لَ شنشي مَ  ل  والكُ 
 ْو نَ أيادي الشيطَ  ربتَ 

 قاصيةٍ  سرةٍ يبدأ يف ميْ 
 ْو وينتهي يف ميمن

 "  قلعةً " يبن  " الفيل" 
 ْو يبن سلطنَ  " خُ الر  " و
  هِ يف ماخورِ "  الوزيرُ "  لُ خُ دْ ويَ 



 ْو ! اؼبئذنَ  فوؽَ  " اغبصافُ "  جُ فيخرُ 
     * * * 
 وْ سن ثالثيَ  منذُ 

  شهكِ ْر من عدونا لشِ  نسخرُ 
 وْ نَ ثػَ يي وَ وحنن حنُْ 

 وِ من سالحِ  اإلكثارَ  ونشجبُ 
  وْ نَ عطي شبََ وحنن نُ 

 ا نَ الد   عجائبُ  فإف تكن سبعاً 
 ْو نَ رنا الثامِ صِ  فنحنُ 

 ْو ! سن بعد ثالثيَ 
==================== 

 الحبل السّري 
 

 أدري .. َأَجل أدري 
 وأحبُس األشعارْ 

 أخشى من األنياِب واألظفاْر 
     * * * 

 أدري بأف  الناْر 
 موقدٌة .. من حطِب الفقِر 

 لَيدفَأ الدوالْر !
     * * * 



 أدري بأف  الثاْر 
 َسحابٌة رببُل باألعذاْر 

 ُه سيزَأُر الرعُد .. ولكن بَػْعدَ 
 ستهُطُل األمطاْر ! 
 صمنا مدى الدىِر 

 وصوُمنا ظل  ىو اإلفطاْر 
 لقيطٌة ؟

 فما لنا خنتلُق األعذاْر 
 يف السمر واعَبْهِر 

 ونرتدي نيابًة عن أممها 
 كل  ثياِب العاْر ؟

 وما لنا نَعيش يف جهّنٍم 
 وأمها يف جّنٍة ذبري 

 من ربتها " اآلباْر " ؟! 
     * * * 

 وا زانيًة ثابتة العهِر ال ترصب
 َبْل َوفمروا األْحَجارْ 

 غببِلها السرمي !
==================== 



 نكتة 
 

ِذيُع خارَِج اػبَريَطْو 
ُ
 صاَر اؼب
 وَصوتُوُ 

 ما زاَؿ يأيت ىاِدَراً :
               َنْستَػْنِكُر الُدويَلَة اللقيَطْو !

     ==================== 
 حكاية عباس 

 
 رتاسْ راء اؼبِ وَ  " اسُ بّ ع" 

 اسْ سّ حَ  .. وٌ بِ تَ نْ مُ  .. ظٌ قِ يَ 

 وْ فَ يػْ سَ  عُ مم لَ يػُ  .. سني الفتحِ  منذ

 .. و أيضاً اربَ شَ  عُ مم لَ يػُ و 
 ! وْ ف  دُ  ناً تضِ ؿبُ  .. منتظراً 
     * * * 

 ْو ف  ضَ  السارؽُ  عَ لَ بػَ 

  رطاسْ القِ  اسُ عبّ  بَ ل  قػَ 

  سداسْ أل األطباسَ  بَ رَ ضَ 

 ْو ف  ضَ  بقيتْ 

  و واؼبرتاسْ ذخريتَ  اسُ عبّ  لمَ ؼب

 ويفَ ل سَ ومضى يصقُ 



     * * * 

 وْ بيتِ .. َوَحّل ب إليوِ  اللص   رَ بػَ عَ 

 وْ ضيفَ  حَ أصبَ 

 ْه القهو  لوُ  اسُ عبّ  ـَ قد  
 ويفَ ل سَ ومضى يصقُ 

     * * * 
 اسْ عبّ  ُتو :زوج تْ صرخَ 

 اسْ عبّ ..  قتلى أبناؤؾَ 

 اسْ عبّ  اودينرَ  كَ ضيفُ 

  اسْ م أنقذين يا عبّ قُ 
     * * * 

 رتاسْ راء اؼبِ وَ  اسُ عبّ 
 ُمْنَتِبٌو .. مل يسَمْع شيئاً 

 زوجُتو تغتاُب الناْس !
     * * * 
 اسْ عبّ  ُتو :زوج تْ صرخَ 

 الضيُف سيسرُؽ نعجَتنا 
 اسْ اغبسّ  ظُ قِ اس اليَ عبّ 
  رطاسْ القِ  أوراؽَ  بَ ل  قػَ 

  سداسْ أل ب األطباسَ رَ ضَ 

 !  ُتديدْ  أرسل برقيةَ 



     * * * 
 ! اسُ يا عبّ  كَ ل سيفَ تصقُ  لمنف -

 ْه دالشم  لوقتِ  -

 ! اسْ عبّ  ايَ  كَ سيفَ  صقلْ أ -

     ==================== 
 ثورة الطين

 
 عوين يف إنػاءْ ضَ وَ 

 مُثّ قالوا يل : تأقلَػمْ 
 وأنا َلسُت دباءْ 

 أنا من طِي الّسمػاءْ 
 وإذا ضػاَؽ إنائػي بنمػّوي

 ..يتحّطْم !
     * * * 

وين  َخري 
 ْيَ َموٍت َوبَقاءْ بػَ 

 بَي أف أرقُػَص فوَؽ اغبَْبلِ 
 أو أرُقَص ربَت اغببلِ 

 فاخرتُت البقػاءْ 
  قُلُت : أُعػَدـْ 

 فاخنقػوا باغببِل صوَت الَبب غػاءْ 



 وأِمػّدوين بصمػٍت أَبَػديٍّ يتكّلْم !
     ==================== 

 رقاص الساعة
  

  نيْ سِ  منذُ 
 ْو "عَ السا اصُ رق  " حُ يرتن  
  بيسارٍ  وُ تَ ىامَ  بُ يضرِ 
  بيميْ  وُ تَ ىامَ  بُ يضرِ 
  سكيْ واؼبِ 
 وْ أوجاعَ ُت كِ سْ يُ  دٌ حَ ال أَ 

     * * * 
 ْو الساعَ  اصُ رق   ؾُ درِ لو يُ 
 وْ الباعَ  أف  

  رنيْ  الدمعَ  بأف   يعتقدوفَ 
 ْو الطاعَ  دليلُ  الرقصِ  استمرارَ  وبأف  
 ْو يف أوؿ ساعَ  فَ لتوق  

 البؤسِ  زمافِ  عن تطويلِ 
  يْ عن سكّ  فَ وكش  
     * * * 
 وْ الساعَ  اصَ يا رق  

 وْ هبذي القاعَ  نا نقلب تاريخ األوقاتِ عْ دَ 



  التدجيْ  رَ صْ عَ  نُ جّ دَ ونُ 
 ْو الباعَ  ونؤكد إفالسَ 

     * * * 
 ْو ساعَ  كَ عَ ضْ وَ  لْ وتأم   .. قفْ 

 .. ال ترقصْ 
 ْو الطاعَ  كَ لتْ تَ قػَ 

 ْو !الساعَ  اصَ يا رق  
==================== 

 ! َقلـم
 
 س  الطبيُب خافقػيجَ 

 وقػاَؿ يل :
 ىْل ىا ُىنػا األلَػْم ؟

 : نَعػمْ  قُلُت لو
 َطفػيعْ ػَرِط جيَب مِ ػق  باؼبِشْ َفشَ 
 ! ػرََج الَقلَػػمْ وأخْ 

     * * * 
 ػمْ اَؿ وابَتسَ مَ َىػز  الطّبيُب رأَسػُو .. وَ 

 َوقاَؿ لػي :
 ػوى قَػلَػمْ ليَس سِ 

  يا َسيّػديُقلُت : الفػَ 



 ىػذا يَػٌد .. َوفَػمْ 
ـْ َرصػاصَ   ػػٌة .. َوَد

ـْ !َوُُتمَ   ػٌة سػاِفرٌة .. سَبشي ِبال قَػَد
==================== 

 عائدون
  
  عوفْ وكانوا يرضَ  .. الناسُ  ـَ رِ ىَ 

 :  نم غَ مُ ػال عندما قاؿَ 
  دوفْ عائِ 

   يتغىّن نم غَ مُ ػوما زاؿ ال يا فلسطيُ 
  وماليي اللحوفْ 

  ىَن فْ تػَ  رحِ اعبُ  اءِ ضَ يف فَ 
  دوفولَ تامى يُ ن يَ مِ .. واليتامى 

  اؼبدمنوفْ  النضاؿِ  وأربابُ  يا فلسطيُ 
  شهدوفْ ما يَ  ىمْ ساءَ 

  روفْ ستنكِ ضوا يَ مَ فَ 
 النضاالتِ  وسنوضوفَ 

 ناينالقَ  زم على ىَ 
 ! طوفْ البُ  زم وعلى ىَ 

 دوفْ ػعائِ 
  األلفِ  األسى للمرةِ  عادَ  قدْ لَ وَ 



  .. نادْ فال عُ 
 ! زنوفزنَ  مْ ىُ  وال

==================== 
 بوليسّيةقبلة 

 
 ِعنػدي َكالـٌ رائِػٌع ال أسَتطيُع قوَلوْ 

 لّػْو.أخػاُؼ أْف يْزداَد طين بػَ 
 دّييتألف  أبَ 

 يف رأِي حامػي ِعػّزيت
 لّػْو !ال ربتػوي غرَي حروِؼ العِ 

     * * * 
 ربٌ فحيُث ِسػرُت ـبُْ 

 ػوْ لّ ي  ظِ لَ يُلقػي عَ 
 ػوْ ْلِصػُق يب كالّنْملَ يػَ 

 يبحُث يف َحقيبػيت
 يسبػُح يف ؿِبػرَبيت

 ! يْطلػُع يل يف اغبُْلػِم ُكل  ليلوْ 
 زوَجػيت - يوماً  -حّّت إذا قَػّبلتُ 
 ػوْ أشُعُر أف  الدولَ 

 اً يف الُقبلػوْ ربَِ قَػْد َوَضَعػْت يل ـبُْ 
 ْجػَم رغبَػيتقيُس حَ يَ 



 َفيتَمػًة ؽبا عن شَ يْطَبُع َبصْ 
 ! ػوْ ْفلَ ػَي الغَ عْ يْرصػُد وَ 

 حّّت إذا ما قُلُت يوماً صُبلػوْ 
 ِلُن عن إدانيتيُػعْ 

 ! ويطرُح األدلّوْ 
     * * * 

 لوْ ػال تسخروا مّن َفحّّت الُقبْ 
 نػاتُػَعػد  يف أوطانِ 

 حادثَػًة 
 ! ػوْ ػَن الدولَ س  أمْ سبَ 

==================== 
 الثور والحظـيرة

 
 ػرْ قَ من حظريِة البػَ الثوُر فر  

   ػرْ الثوُر فَ 
 فَثارْت الُعجػوُؿ يف اغَبظريهْ 

سريهْ 
َ
 تبكي فِػراَر قائِد اؼب

ػلَ   ْت على األَثَػرْ وُشكم
  ؿَبَكمػٌة.. ومؤسَبػرْ 

 ػاٌء َوقَػَدرْ َقضَ  فقائٌل قاَؿ :
 : لَقػْد َكَفػرْ  وقائلٌ 



 : إىل َسػَقرْ  وقائلٌ 
 أخػريهْ : امَنحػوُه فرَصػًة  وبعُضهْم قاؿَ 

 َلَعلّػُو يعػوُد للحظػريهْ 
 ويف ِختػاـ اؼبؤسَبػػرْ 

 وصَبّػدوا َشعريَهْ  .. تقاظَبػوا َمْرِبطَػوُ 
     * * * 

 وقَػَعْت حاِدثَػٌة ُمثريهْ , وبعػَد عاـٍ 
 مل يَرِجػِع الث ػورُ 

 ولكػنْ 
 ! َذَىبْت وراءُه اغَبظػريهْ 

==================== 



 قمم باردة 
 

 .قّمٌة أخرى .
 ويف الوادي جياٌع تتنه دْ 

 قّمٌة أخرى ..
 وقَػْعُر السهِل َأْجَرْد 
 ِقم ٌة أعلى .. وأَبْػَردْ 

 يا ؿُبَم ْد 
 يا ؿُبَم ْد 
 يا ؿُبَم ْد 

 ابعِث الدؼءَ 
 فقد كاَد لنا ُعز ى ..

 وِكدنا نتَجم د !
==================== 

 األضحية
  

  لدتُ  وُ حَي 
  على مهدي قيدا ألفيتُ 

 ْو اغبري   تموه بوشمِ خ
 ْو : وعبارات تفسرييَ 

  ادَ عبْ  نْ ػكُ .. ىز  العُ  يا عبدَ 



     * * * 
  قيدي رْ ومل يكبػُ ,  تُ وكربِْ 
 مهدي ومل أترؾْ  .. تُ مْ رِ وىَ 

 ْو ا تدعو اؼبسؤوليَ مّ ػل لكنْ 
  اد  الر   داعي اؼبوتِ  يطلبُ 
 ْو !لوحدي األضحي   فأكوفُ 

 ألعماقي وا اإلنسافَ دّ رُ 
 رداا من أعماقي القِ ذو وخُ 

 أعطوين ذايت
 ن ذايتفْ كي أَ 

 وْ الشخصي   عضَ وا يل بَ د  رُ 
 بصدري النارُ  تفورُ  كيفَ 

 كو الربداوأنا أشْ 
 .. بروحي  الثأرِ  برؽُ  يومضُ سَ  كيفَ 

 ؟ الرعدا م زبشوفَ تُ مْ دُ  ما
 ..  نم غَ أُ  كيفَ 

 أتدىّل  وأنا مشنوؽٌ 
 ْو حبايل الصوتي   من ربتِ 

     * * * 
 ْو ري  معىن اغبُ  أفهمَ  كيْ 

 ْو اغبري   فداءَ  وأموتَ 



 ْو اغبري   عطوين بعضَ أُ 
==================== 
==================== 

 رؤيا إبراهيم 
 

 يا موالنا ابراىيمْ 
يَنَك للَمْقَبض   اغمد سكم

 واقِبْض أْجَرَؾ من أصحاِب الفيْل 
 ال تأخذؾ الرأفُة فيِو 

 بديِن البيِت األبيْض !
 فمْذ رؤياَؾ وال ذبنْح للتأويْل نػَ 

 لن ينزَؿ كبٌش .. ال تأمْل بالتبدسلْ 
 يا موالنا 

 إْف مل تذحْبُو نذحْبكَ 
 فهذا زمٌن آخر 

 يُفدى فيِو الكبُش 
 بإظباعيْل ! 

==================== 



 الصحو في الثمالة 
 

  القهرِ  ةِ شد  لِ  أكادُ 

 نايف أوطانِ  رَ هْ القَ  أظن  
 ! يشكو من القهرِ 

  ريذْ ويل عُ ََ 

 يريْ قي خَ أتّ  ينّ أل
  رم الش   نَ لكي أجنو مِ 

 فأنكر خالق الناس

  الناسِ  قُ ليأمن خانِ 

 يف أمري يرتابُ  وال
  أوطاننا يف رَ فْ الكُ  ألف  
 ! رِ كْ كالفِ   ورث اإلعداـَ ال يُ 

 ت إحساسيأحيي ميْ  
  من اػبمرِ  داحٍ بأقْ 

  اسِ وخن   اسٍ وَ سْ وَ وَ  اسٍ دسّ  فألعن كل  

 ريشى على حنَْ وال أخ
  من النحرِ 

  رٌ فَ تػَ غْ مُ  الذنبَ  ألف  
 ! رِ كْ الس   حبالةِ  وأنتَ 
     * * * 



 ريذْ ومن حِ 

 التعبريِ  يةَ ر  حُ  دائماً  مارسُ أُ 
 ييف سرم 

 ر  السِ  يبوحَ  وأخشى أفْ 
 رم ػبالس   

  أنفاسي رم حِبَ  ك  شُ أَ 

  غريمن ثَ  دنيوِ فال أُ 

 ياسِ ر  كُ   بصمتِ  ك  شُ أَ 

  رْبِ اغبِ  طةِ بنق ك  شُ أَ 

  بيضاءَ  مساحةٍ  وكلم 
  رِ طْ والس   رِ طْ الس   بيَ 

 ؾبنوناً  دُ عَ أُ  ولستُ 
  رِ صْ والعَ  قِ السحْ  بعصرِ 

 يف يوـٍ  إذا أصبحتُ 
  ن غرييبأنّ  ك  شُ أَ 

 ّن مِ   ىاربٌ وأينّ 

 ..  أقتفي أثريوأينّ 
   وال أدري

     * * * 
  ت األعمارُ دّ إذا ما عُ 



  رِ سْ مى وباليُ عْ ػبالنُ 

 !  مريمري ليس من عُ فعُ 

  ر  حُ  شاعرٌ  ألينّ 

 ويف أوطاننا
  اغبرم  الشاعرِ  مرُ عُ  دّ شنتَ 

  والقربِ  مِ حْ بي الر   إىل أقصاهُ 
 على بيٍت من الشمْعِر !

==================== 
 الجزاء

  
  يف بالدِ 

ُ
  كيْ ِر شْ اؼب

 ميْ اغباكِ  بوجوِ  اؼبرءُ  قُ صُ بْ يػَ 
 ْو !ازى بالغرامجَ يُ فػَ 
 يْ أصحاب اليم حننُ  نايْ دَ ولَ 

 أيادِ  اً ربتَ مَ دَ  اؼبرءُ  يبصقُ 
ُ
 ينْ ربِِ خْ ي اؼب

 ْو يامَ القِ  ويرى يوـَ 
 واؽبيِل  الوردِ  ماءَ  رُ عندما ينثػُ 

  - فٍ بال إذْ  -
  ! اؼبؤمنيْ  أمريِ  على وجوِ 

==================== 



 على باب الحضارة
  
 ْه اغبضارَ  لوغَ  بُ ّن مِ  ريدوفَ يُ 

  دىا سُ إليه الدروبِ  ل  وكُ 
 ْه ستعارَ طى مُ واػبُ 

  بابْ وَ  بابٍ  فما بيننا ألفُ 
  البْ الكِ  ليها كالبُ عَ 
 ْه اإلشارَ  صمتَ  وتسمعُ  نوفَ الظُ  شم  تَ 

  قابْ الرِ  بقطعِ  الفراغِ  وقتَ  وتقطعُ 
 ديصْ قَ سأمضي لِ  فكيفَ 

 دربٍ  لم على كُ  البَ الكِ  طلقوفَ يُ  مْ ىُ وَ 
 ْه ! جارَ اغبِ  ربطوفَ يَ  مْ ىُ وَ 

      * * * 
 ْه اغبضارَ  لوغَ  بُ ّن مِ  ريدوفَ يُ 

  دريب لبييت أجهلُ  وما زلتُ 
 صويت أجهلُ  وما زلتُ 

 ْه بار عِ  اعتباري ألدىن عطي عظيمَ وأُ 
 صاينلساين حِ  ألف  
  - موينل  كما عَ  -

 ْه اإلثارَ  اين شديدُ صَ حِ  وأف  
 ْه شطار  ليستْ  اإلثارةَ  وأف  



  رأسي بصميت طِ بْ يف رَ  الشطارةَ  وأف  
 حصاين  وربطِ 

 ْه فار تلك السّ  على بابِ 
 ه ! فار وتلك السّ .. 

==================== 
 اهلل أعلم 

 
  مْ جهن   قوا نارَ ات   ها الناسُ أي  

  بالوايل سيئوا الظن  ال تُ 
  ـْ رّ ؿبَُ  عِ ْر يف الش   نم ػالظّ  فسوءُ 

 أحوايل لم أنا يف كُ  ها الناسُ أيّ 
  مْ ػع  نػَ ومُ  سعيدُ 
  احٌ سف   يل يف الدربِ  ليسَ 

  مْ ػمأتَ  وال يف البيتِ 
  مْ ػم  كَ وفمي غري مُ  احٍ بَ ي غري مُ مِ ودَ 

 مْ فإذا مل أتكل  
  صويت سِ بْ للوايل يداً يف حَ  يعوا أف  شِ ال تُ 

  مْ ػكَ بْ أَ  بل أنا يا ناسُ 
 و عن حاليتما أعلمُ  قلتُ 
 ! أعلمْ  واللُ 

==================== 



 الُقرصـان
 

 نا ِجْسػراسِ بَنينػا ِمن ضحايػا أمْ 
 ّدمنا ضحايػا يومنِػا َنْذراوقَ 

  لنلقى يف َغػٍد نْصػرا
 وشن ْمنػا إىل اؼبْسػرى

 نػا نَبُلُغ اؼبْسػرىوِكدْ 
ـَ عبػُد الّذاتِ   ولكػْن قا

 ػرْبايْدعػو قائاًل : صَ 
 الناتْ ػفألقينػا بِباِب الّصرب قَ 

  : إنّػُو أدرى وقلنا
 وبْعػَد الّصربِ 
 َحّطمػوا اعِبسػراقد  األَفينػا العِػدَ 
 ُب الثّأرافُقمنا نْطلُ 

ـَ عبػُد الّذاتِ   ولكػْن قا
 : صْبػرا يدعػو قائالً 

 فألقينا بِباِب الّصرِب آالفػاً ِمَن القتلى
 وآالفػاً ِمن اعبرحػى
 وآالفػاً ِمػن األسػرى

 وَىػد  اغِبْمػُل رْحػَم الّصربِ 
 ػْق َصبػراحّّت مل ُيطِ 



 ! " صػربا : " فأجنَػَب صربُنا
 وعبػُد الّذاتِ 

 مْل يُرِجػْع لنا ِمن أرِضنا ِشػربا
 وملَْ َيضَمػْن لِقتػالنا هبا قَػرْبا

 يف البْحػرِ  اومْل يُلِق العِػدَ 
 بْل ألقى ِدمانا وامَتطػى البْحرا

 فًسبحػاَف الذي أْسػرى
 بعبػِد الذ اتِ 

 ِمن َصػربا إىل ِمصػرا
 ّفػِة اأُلخػرى !رى بِو للضَ سْ وما أَ 

==================== 
 أصفار 

 
 رائدْ ػيف اعبَ  قرأتُ 

 "  أبا العوائدْ "  أف  
  باإلرنارْ  تنبحُ  عن قرزنةٍ  يبحثُ 

  الفارْ  أنفِ  بِ قْ من ثػُ  دٍ سَ أَ  يْ فَ لْ أَ  رجُ زبُْ 
 ! دْ من اؼبواقِ  الثلجَ  وربصدُ 

  وِ من غبائِ  ضحكتُ 
  كيتحْ ضَ  اكتماؿِ  لكنن قبلَ 

  ارْ ج  التُ  لَ قوافِ  هِ رِ صْ قَ  حوؿَ  رأيتُ 



 !  القصائدْ  وِ نعلِ  فوؽَ  تنثرُ 
      * * * 

  يف اليسارْ  ال تعجبوا إذا أنا وقفتُ 
   يدِ حْ وَ 
 واحدْ  ب  رُ فػَ 

  قوافلٌ  عن شنينوِ  تكثرُ 
  سوى أصفارْ  ليستْ 

==================== 
 اللعبة

  
  دافْ ربتويها يَ  ةٍ عَ قػْ لى رُ عَ 
  ؽْ ادِ يَ البػَ  لكَ تِ  إىل اغبربِ  سريُ تَ 
  قْ و فيالِ لُ تػْ تػَ  قٌ الِ يَ فػَ 

  كْ بِ تَ شْ تَ  بال دافعٍ 
  فر  تَ  .. كر  تَ 

  ىا اؼبرتبكْ وِ دْ اؼبنايا على عَ  دوعْ وتػَ 
  العُ وُتوي القِ 

  صافْ اغبِ  ويعلو صهيلُ 
  اؼبنافقْ  الوزيرِ  رأسُ  طُ قُ سْ ويَ 

 رِ األمْ  ويف آخرِ 
  شُ رْ عَ  ارُ هَ نػْ يػَ .. 

َ
  كْ لِ اؼب



  كْ حِ األسى والض   وبيَ 
  افْ بَ اعبَ  بِ نْ بذَ  جاعُ الش   شنوتُ 

 !  اؼبكافْ  ْيِ بػَ وتطوي يدا الالعِ 
      * * * 
 : يعبدّ  أقوؿُ 

 ؟ البيادؽْ  ؼباذا سبوتُ 
 جُ : لينْ  يقوؿُ 

َ
  كْ لِ و اؼب

  اؼبلكْ  ال شنوتُ  : ؼباذا إذفْ  أقوؿُ 
 !؟ كْ اؼبنسفِ  ـِ الد   نِ غبقْ 

  يف البدءِ  : إذا ماتَ  يقوؿُ 
 ! الالعبافْ  بْ عَ لْ ال يػَ 

==================== 
 عاش .. يسقط

 
  يعتذرُ  ومثلي ليسَ  معذرةً  يا قدسُ 

  ما أمروا يف ما جرى فاألمرُ  يل يدٌ  ما

  رُ يل أثػَ  ليسَ  وأنا ضعيفٌ 

  رُ صَ والبَ  عُ مْ السّ  ي  لَ عَ  ارٌ عَ 

  أنتحرُ  اغبرؼِ  وأنا بسيفِ 

  يت اؼبطرُ وقادَ  .. وأنا اللهيبُ 

 !؟ فمّت سأستعرُ 



     * * * 
  رُ جَ ى حَ مَ اغبِ  أربابَ  لو أف  

  القدرُ  اهنو د فأساً  غبملتُ 

  رُ ذَ بقي وال تَ ال تُ  ىوجاءَ 

  رُ شَ نا بَ أصنامُ  .. مالكنّ 

  رُ ذِ حَ  منهم خائفٌ  الغدرُ 

 وارُ كَ مَ  إفْ  فَ عْ يشكو الض   رُ واؼبكْ 

  رُ تػَ بلحنها الوَ  رنن   أغنيةٌ  فاغبربُ 

  تصرُ ـبُْ  مُ لْ والسم 

  على ساؽٍ  ساؽٌ 
  رُ دَ اػبَ فوقها  شُ رَ عْ يػُ  وأقداحٌ 

  رُ قَ ا بػَ من حوؽبِ  وموائدٌ 

 !  مؤسبرُ  ويكوفُ .. 
     * * * 

 مؤسبر  بذعِ  ي إليكِ زم ىِ 
  رُ ذَ اؽبَ  ساقط حولكِ يُ 

  اللهيبُ  اشَ عَ 
 ! اؼبطرُ  ويسقطُ .. 

==================== 



 أحبّـك
 

 يا َوطَػن
 ِضْقَت على مالؿبػي

  َفِصػرَت يف قلػيب
 وُكنَت يل ُعقػوبةً 

  أقرِتْؼ ِسػواَؾ من َذنِب !وإّنن مل
 ن ..َلَعْنػتَ 

 ! ػبم واظُبَك كاَف ُسّبيت يف لُغػِة الس  
 َتنػبْ َضػرَ 

 ! وموِضَع الّضػربِ  وُكنَت أنَت ضاربػي ..
 َطرْدتَػن

 َويتطْ فُكنَت أنَت خُ 
 وَُكنَت يل َدْربػي !

 َتنػوعنػدما َصَلبْ 
 ػُت يف ُحػيّب أصَبحْ 
 ُمْعِجػػَزةً 

 ! قْلػيب .. فِػدى قليب حَي َىػوى
 يا قاتلػي

  سػاؿَبََك اللػُو على َصْلػيب
 يا قاتلػي



 كفاَؾ أْف تقتُػلَػن
 ِمْن ِشػد ِة اغبُػبم !

==================== 
 أعوذ باهلل 

 
 ينعري زارَ شِ  طافُ يْ شَ 
  رآين إذْ  ن  جُ فَ 
  النسيافِ  ريت ذاكرةَ يف ذاكِ  طبعُ أَ 

  جيت وؽبَ جيتؽبَ  بيَ  الطالؽَ  نُ لِ عْ وأُ 
 !  تمافِ بالكِ  تمافَ الكِ  حُ وأنصَ 
  طاينيْ يا شَ  : كفاؾَ  لوُ  قلتُ 
  اينفَ كَ   وُ ما لقيتُ  فإف  

 يل مقربيت  رَ فُ ربَْ  أفْ  اؾَ إيّ 
  األوزافِ  ؿِ وَ عْ دبِِ 

 الشيطافُ  فأطرؽَ 
  هِ يف صدرِ  تْ عاندف مُث  

  اإلشنافِ  حرارةُ 
  صيديتيل قَ  يَ وحِ يُ  أفْ  وقبلَ 

 : على قرزنيت ط  خَ 
  ! لطافِ الس   نَ مِ  باللِ  أعوذُ 

==================== 



 رماد
 

  على اعبهادْ  حي  
  تدور يف اؼبزادْ  خيمةٌ  وكانتْ .. ا ن  ػكُ 

 هنا أمث .. تدور 
 هناأمث ..  تدور
  ها الكسادْ يبتاعُ 
     * * * 
  على اعبهادْ  حي  

  مٌ ػم  ؤَ نا مُ تفكريُ 
  ادْ بَ نا مُ وصوتُ 

  على انفرادْ ُكالًّ  .. ناصفوفُ  مرصوصةٌ 
  الفسادْ  نوافذُ  ةٌ ػعَ رَ شْ مُ 
  العتادْ  ـبازفُ  قفلةٌ مُ 

 نايف صاغبِِ  والوضعُ 
 !  يف ازديادْ  واػبريُ 
     * * * 
  على اعبهادْ  حي  
  رمادْ  وِ من ربتِ .. نا رمادُ 
  سنابلٌ  .. ناأموالُ 

  اعبرادْ  يف مصرؼِ  ةٌ عَ ودَ مُ 



  ونفطنا رنري على اغبيادْ 
 ناصاغبِِ يف  والوضعُ 

 فجاىدوا 
 ! ادْ بَ ها العِ يا أي  

     * * * 
  رمادْ  وِ من ربتِ .. نا رمادُ 

  رمادْ  من ربتوِ 
  رمادْ  من ربتوِ 

 !  على اعبمادْ  حي  
==================== 

 قومي احبلي ثانيةً 
 

  نا ببغاءْ فصيحُ 

  ا مومياءْ نَ ػي  وِ قَ 

  باءْ فيو الغَ  نا يشمتُ ي  ػكِ ذَ 

  البكاءْ  منوُ  نا يضحكُ ووضعُ 

 نا أنفاسُ  تْ مَ م  سَ تَ 
  حّت نسينا اؽبواءْ 

  اغبياءْ  ىنارِ بنا حّت كَ  يُ زْ وامتزج اػبِ 

  نايا أرضَ 



  األنبياءْ  يا مهبطَ 

  أغبياءْ  كفي واحد لو مل نكنيَ  قد كافَ 

 نايا أرضَ 
  الرجاءْ  رجاءُ  ضاعَ 

  اإلباءْ  وماتَ , فينا 

  نا كربياءْ لم ن ذُ مِ  يػلبطْ نا ال تَ يا أرضَ 

  ي ثانيةً لِ بَ ومي احْ قُ 

 لٍ جُ رَ  في عنْ شم وكَ 
 ! النساءْ  ؽبؤالءِ 

==================== 
 األرمد والكّحال 

 
 " ىل , إذا , بِْئَس , كما

َا   قد , َعَسى , ال , إدن 
ا "   ِمْن , إىل , يف , ُردب 

 ُقِل الِشْعَر  –َسل َمَك اللُ  –ىكذا 
 لتبقى ساِلما 

 رُض ىكذا لن َتْشهَق األ
 ولن َُتوي الس ما 

 ىكذا لن ُتصبَح األوراُؽ أكفانا 
 وال اغبرُب َدَما 



 ىكذا َوضمْح معانيَك 
 َدَواليَك .. َدَواليكَ 

 لكي يُعطيَك واليَك َفَما 
 وطن أي ها اأَلْرَمػُد  

 ترعاَؾ الس ػما 
 أصبَح الوايل ىو الَكح اُؿ 

 .. فابِشْر بالَعَمى ! 
==================== 

 
 الذَّْنب

 
 يَعوي الكلُب 

 إْف أْوَجَعػُو الض ػربُ 
 فلماذا ال يصحو الش ػعبُ 
 وعلى َفِمػِو ينَهُض كلبٌ 
 وعلى َدِمػِو يُػْقعي َكْلػبُ 

      * * * 
 الذؿ  بساحتِػنا يسعى 

 فلماذا نرفُض أف حَنْبػو ؟
 وؼباذا نُْدِخُل " أبرىًة " يف َكْعَبتِػنا

 َرّب ؟ونُػَؤذمُف : للكعبِة 



      * * * 
 حنُن نفوٌس يأَنُف منها العارُ 

 وسنَجُل منها الَعْيُب 
 وتُباىي فيها األمراُض 

 وشنُْرض فيها الطمػب  
 َحػق  علينا السيُف 

 وَحػق  الَضربُ 
 ال َذنْػَب لَنا . . ال َذنْػَب لَنا

نْػُب !  حنُن الذ 
==================== 

 الحّي الميت
  
 
ُ
 ين دَ ها يف بَ كل   عجزاتُ اؼب

 اػأن حي  
 ! ِن فَ دي كَ لْ جِ  لكن  
 أشتهي حيثُ  أسريُ 
 ! ن أسريْ لكن  

 ( ماالزِ بِ ) ي مِ دَ  فُ صْ نِ 
  ريْ ِفػخَ  وُ ػونصفُ 

 ِن لُ خُ دْ يَ  دائماً  مع الشهيقِ 
 ! يف الزفريْ  التقريرَ  لُ ػسِ رْ ويػُ 



  ِن  أن  يب نْ ذَ  وكل  
  بالشعريْ  وما آمنتُ . .  رِ عْ بالشم  آمنتُ 
 ! اغبمريْ  نِ ػيف زم

==================== 
 بين َيَدي القدس  
  

 يا سيّديت .. َمعِذرًة  يا ُقدسُ 
 فَليَس يل َيداْف 

 وليَس يل أسلحٌة 
 وليَس يل َميداف 

 كل  الذي أمِلُكُو ِلساف 
 والنطُق يا سّيديت أسعارُه باِىظٌة 

 !  واؼبوُت باجمل افْ 
      * * * 

  َسّيديت أحرْجِتن
 فالعمُر سعُر ِكْلمٍة واحدٍة 

 َو ليَس يل عمراْف 
 أقوؿ ِنْصُف ِكْلمٍة 

 :  ولعنُة الِل على وْسَوَسِة الشيطافْ 
 جاَءت إليِك عِبنٌة 

 تَبيُض عبنتْي 



 تُفّقساِف بعَد َجولتِي َعْن شَباْف 
  نيوبالرفاِء والب

 تكثُػُر اللجاْف 
 ويسحُق الصرُب على أعصاِبو 

 يَصُو عثماْف ! َو يرتدي قم
      * * * 

 َسيّديت .. 
 َحي على اللجاْف ! 

==================== 
 المسرحية

  
  قد تنفعلْ  اؼبسرحِ  مقاعدُ 

  قد تتداعى ضجراً 
  قد يعرتيها اؼبللُ 
 لكنها ال تفعلُ 

 هامن فوقِ  اً ػمَ ودَ  غبماً  ألف  
 ال يفعلُ 

      * * * 
 ىذي فرقةٌ  يا ناسُ 

 لُ ػفيها اؼبثَ  ضربُ يُ 
  لٌ ػق  عَ ىا مُ ؤ غبا



  عتقلُ ها مُ وعقلُ 
  بٌ ذِ فيها كَ  والصدؽُ 

  لُ ػفيها باطِ  ق  ػواغب
  قواصفّ ال تُ  يا ناسُ 
  لواػلّ ال ُتُ  يا ناسُ 

  ؼبن يستأىلُ  روا اغبب  ووفم 
  وافُ ػ: ما أل   ىمَ كالد    فهؤالءِ 
  ربلوا, ما غَ  قواػما دق   , جوارَ ما أخْ 
 لوادم عَ مل يػُ  صم ػالن   وؿِ صُ ويف فُ 
 ..  هملكنّ 

 والطالءَ  قد وضعوا الديكورَ 
 ! لواػث  مَ  مُث  

  عملُ يَ  الستارُ  وىكذا ظل  
  دٍ عن موعِ  ةٍ ػليل كل    فعُ رْ يػُ 

  ؿُ دَ ػسْ يُ  الصباحِ  " رقوبِ عُ "  وفوؽَ .. 
  لُ اؼبمثم  هِ يف حوارِ  رَ يػ  ػما غَ وكل  

 ! ؿُ دَ البَ  جاَء و . .   ماتَ 
  ؿُ دَ يها اعبَ ال زنتو مهزلٌة ُمْبكيٌة .. 

 ..  لٌ ػطَ فيها بَ  ل  فالكُ 
 ! لُ ػطَ فيها بَ  وليسَ 
      * * * 



  لُ ػف  غَ يا مُ  عوفيت يا صبهورُ 
 ال ينظف اؼبسرح

  لُ اؼبمثّ  مل ينظفِ  إفْ 
==================== 

 انحنـاء السنبلة
 

 ػاءْ أنا ِمػن تُراٍب ومَ 
 وْ ػلَ ُخػذوا ِحػْذرَُكْم أي ها الّسابِ 

 ػوْ لَ ُجّثيت نازِ ُخطاُكػم على 
 وَصمػيت َسخػػاءْ 
اَب صَ   ميُم البقػاءْ ألف  الرت 
 ػوْ لَ وأف  اػبُطى زائِ 

 وَلكْن إذا ما َحَبسُتْم 
 ِبَصػدري اؽبَػواءْ 

 وا األرَض َسػلُ 
 ْو !ػعْن مبدأ الزّلزلَ 

      * * * 
 ػوا عْن جنونػي َضمرَي الّشتاءْ َسلُ 

ثَقلوْ 
ُ
 أنَا الَغيَمػُة اؼب

 ْت بالُبكاءْ إذا أْجَهشَ 
 فإف  الّصواعَق 



 ! يف َدمِعها ُمرَسَلوْ 
      * * * 

 أجًل إّنن أحنن
 فاشهدوا ُذّليت الباِسَلوْ 

 فال تنحن الش مسُ 
 إالّ لتبُلَغ قلَب السماءْ 

 وال تنحن الُسنبَلوْ 
 إذا مْل َتُكن مثَقَلوْ 

 ولكّنها سػاَعَة اإلحننػاءْ 
 تُواري بُذوَر الَبقاءْ 

 ْحػِم الثّرىِبرَ فَػُتخفي 
 ! ثورًة .. ُمْقِبلَػوْ 

      * * * 
 .. إّنن أحنن أَجلْ 

 ربَت َسيِف الَعناءْ 
 ػوْ ولِكن  َصْميت ىَو اعبَْلَجلَ 
 َوُذؿ  احننائػي ىَو الِكربياءْ 

 ألين أُباِلُغ يف اإلحننػاءْ 
 ! ِلَكي أزرََع الُقنبُػلَػوْ 

==================== 
 بيت وعشرون راية



  
 ـْ رَ الكَ  نا بالغةُ ػتُ رَ سْ أُ 

 حلوبةٌ  مٌ نَ ثراىا غَ  ربتَ 
  مْ نَ غَ  وُ وقَ وفَ 

 مْ ػاأللَ  ها وتشربُ من أثدائِ  لُ تأكُ 
 بالرضى ي تفوزَ كَ لِ 

 ! مْ نَ نا صَ ػمم من عَ 
      * * * 

  مْ ػيَ القِ  نا فريدةُ ػتُ رَ سْ أُ 
  ـْ دَ عَ : ىا جودُ وُ 

  مْ مَ قِ : ىا حورُ جُ 
  مْ عَ نػَ :  الءاُُتا
 دةٌ فيها سا والكل  

 ! ـْ دَ هم خَ لكن  
      * * * 

  ةٌ ػنَ ؤمِ نا مُ ػتُ رَ سْ أُ 
  هاكوعِ من ُر  يلُ طِ تُ 
  ىاجودِ من سُ  يلُ طِ تُ 

 ىاعلى عدوم  رَ ػصْ الن   بُ لُ طْ وتَ 
 ! مْ ػمَ األُ  من ىيئةِ 

      * * * 



  نا واحدةٌ ػتُ رَ سْ أُ 
  ـْ ودَ  .. ةٌ جَ وؽبَْ  ةٌ ػها أصالذبمعُ 
  وِ ػبِ  رفةً غُ  نا عشروفَ وبيتُ 

  مْ لَ ها عَ من فوقِ  ةٍ ػفَ رْ غُ  كل   لكن  
 : يقوؿُ 

 نا ػتِ يف غرفَ  تَ لْ خَ دَ  إفْ 
 ! مْ ػهَ تػ  مُ  فأنتَ 
      * * * 

 نا كبريةٌ ػتُ رَ سْ أُ 
 ةٍ ػيَ من عافِ  وليسَ 
 ! ـْ رَ الوَ  رَ يكبػُ  أفْ . . 

==================== 
 جاهلية 

   
 وْ ػيف زماِف اعباىلي  

ـُ مْن سَبٍْر   كانِت األصنا
 ِعباْد وإْف جاَع ال

عبوِد زادْ 
َ
 فلهْم مْن ُجث ِة اؼب
َدنِّيو 

َ
 وبعصِر اؼب

ـُ   صارِت األصنا
 تأتينا مَن الغربِ 



  وْ ػبثياٍب عربي  .. ولكْن 
ٍَ  تَ   عبُد الَل على حرِؼ

 ادْ ػهدعو للجِ وتَ 
  ! وْ ػثني  سب  الوَ وتَ 

 وإذا ما استفحلْت  
 الْد رياِت البِ ُل خَ تأكُ 

 ورُبَلمي بالعباْد !
      * * * 

 ْو ! ػي  لِ َم اللُ زماَف اعباىِ حِ رَ 
==================== 

 بالد العرب
 
 ةٍ ػنَ سَ  يْ فَ لْ أَ  دَ عْ بػَ 

  بِ تُ الكُ  فوؽَ  تنهضُ 
 نبذةٌ 

  غرتبِ مُ  نٍ طَ عن وَ 
 اغبضاراتِ  يف ارضِ  تاهَ 

 
َ
  بِ  اؼبغرِ حّّت  ؽِ رِ شْ من اؼب

 دؽِ الصِ  ةِ ػحَ وْ عن دَ  ثاً باحِ 
 نْ ولكِ 

 يراىا ادَ عندما كَ 



 ةً ػمدفون .. ةً ػي  حَ 
  اللهبِ  حبارِ  طَ سْ وَ 
  النيب ثمافِ جُ  بَ رْ قػُ 

 عليها مشنوقاً  ماتَ 
 ! بِ ذِ الكَ  حبباؿِ 
      * * * 

  نٌ طَ وَ 
 هِ من آثارِ  قَ بْ مل يػَ 

  بِ رِ خَ  غري جدارٍ 
ًَ قَ الصِ  مل تزؿْ   وِ ػفي ًة

 اػبقاي
 الشعاراتِ  فاياتِ من نِ 

  بِ طَ اػبُ  ثِ وْ ورَ 
 …اؿ عاش حزبُ " 

 …اػبا طُ يسقُ 
 عائدو...

 " ! تصبِ غْ للمُ  واؼبوتُ 
 : رٌ طْ سَ  وعلى اؽبامشِ 

  لو اسمٌ  ليسَ  رٌ ػثَ أَ 
 يوماً  وُ اظبُ  ا كافَ إدن  
  ! بِ رَ العَ  بالدَ  ..



==================== 
 بدعة

  
 ةٌ ػعَ دْ بِ 
 رِ األمْ  الةِ وُ  دَ نْ عِ 
 ْه دَ ػقاعِ  تْ ارَ صَ 
 أمريكا  مُ تِ شْ هم يَ ل  كُ 

 وأمريكا 
 مِ ػتْ ضوا للش  إذا ما هنَ 
 هدَ تبقى قاعِ 
 دواعَ فإذا ما قػَ 

 أمريكا لتبن تنهضُ 
 ! قاعدةْ .. 

==================== 
 اكتشاف

 
 األعادي

 السكاكيِ  بتطويعِ  وفَ ػل  سَ تَ يػَ 
  اؼبيادينِ  وتطبيعِ 

 . بالدي طيعِ قْ وتػَ 
 بالدي وسالطيُ 



  اؼبالييِ  بتضييعِ  وفَ ػل  سَ تَ يػَ 
  اؼبساكيِ  وذبويعِ 
 . األيادي وتقطيعِ 

 وزوفَ ػويف
 مَ كْ وا اغبُ أإذا ما أخط

 ! االجتهادِ  رِ بأجْ 
      * * * 

 ..  اً ػبَ جَ عَ 
 اكتشفتمْ  فَ ػكي
  القطعِ  ةَ ػآي

 , العوادي مَ غْ فوا رَ ومل تكتشِ 
  واحدةً  ةً ػآيَ 

 ! اعبهادِ  آياتِ  من كلم 

==================== 
 تساؤالت

 
َػر هْ 

 كيَف سندُخُل َحْربَػاً ىذي اؼب
 ّمُتنا اغبرّْه ما دامْت أُ 

 تُنِجُب َعشرَة أبطاٍؿ 
 كي نَقُتَل منهْم عشرْه ؟

 كيَف سنجن شَبراً 



 والبذرُة ما زالْت ِبذرْه ؟
 كيَف سنجن َشْهػَداً 
 والَبْدَرُة يف يدنا ُمرّْه ؟ 

 يا َوْعَد الِل .. ويا َنصَرْه 
 كيف ستسلُم ىذي اعبَػر ْه ..

 ما داـ اإلنساُف لدينا 
 مُل قَػْبػَره ؟!يُوَلُد زن

 ==================== 
 زنزانة

 
 ةٌ ػي أنا زنزانَ رِ دْ صَ 
  لوعيا ضُ ضباهنُ قُ 
  لوعِ باؽبُ  ها اؼبخربُ ذنَُ دَ يَ 

 النقاءِ  ةَ ػبَ سْ فيها نِ  يقيسُ 
  يف اؽبواءِ 

 . ائيمَ يف دِ  ةِ رَ ػمْ اغبُ  ونسبةَ 
 اً ػنَ ساكِ  افَ خَ وبعدما يرى الدُ 

 يِت ئَ يف رِ 
  كالدموعِ   يف قليبَ  ـَ والدّ 

 ن لومُ يَ 
 ! ضوعِ اػبُ  ةِ ػمَ عْ يف نِ  رٌ ذم بَ ن مُ ألنّ 



      * * * 
 مرِ العُ  طويلَ  كراً شُ 
  يوعِ جُ  رَ مْ عُ  تَ لْ ػطَ أَ  إذْ 

  تْ لو مل سبَُ 
  اءِ رَ مْ مي اغبَ دَ  اتِ ػي  رَ كُ   كل  

  اءِ ذَ الغِ  ةِ ػل  من قِ 
 ي مِ من دَ  شيئاً  اؼبخربُ  لَ شَ تَ النػْ 

 ! شيوعي.. ى بأنن عَ مث اد  

====== ============== 
 أين المفر ؟ 

 
 اؼبرُء يف أوطانِػنا 

 ُمْعتَػَقػٌل يف ِجْلِدِه 
 منذ الصمػَغْر 

 وربَت كلم قطرٍة من َدِمػِو 
 ـُبَْتبِػيٌء كلُب أَثَػْر 

 َبْصماتُُو ُصػَوْر 
 أنْػَفاُسػُو ُصػَوْر    

 أحالُمػُو ُصػَوْر 
 اؼبرُء يف أوطانِػنا 

 ليَس سوى إْضبَػاَرٍة 



 الفُػها ِجْلُد َبَشػرْ غِ 
َفػْر ؟

َ
 أيَن اؼب
      * * * 

 أوطانُػنا ِقيَػاَمٌة 
 ال ربتوي غري َسَقْر 
 واؼبرُء فيها ُمْذِنٌب 

 وَذنْػبُػُو ال يُػْغتَػَفْر 
 إذا َأَحػس  أو َشَعػْر 

 يشنُػُقػو الوايل .. قضاًء وَقَدْر 
 إذا َنَظْر 

 َدْر َتْدَىُسػُو سي ارُة الَقْصِر .. قضاًء وقَ 
 إذا َشػَكا  

 يُوَضُع يف َشَرابِػِو ُسػم  
 .. قضاًء وَقَدْر 

 ال َدْرَب .. كال ال َوَزْر 
 ليس من اؼبوِت َمَفْر 

 يا َرب ػنا 
 ال تَػُلِم اؼبّيَت يف أوطانِنا إذا انتَحْر 

 فكل  شيٍء عندنا ُمػَؤم ػمٌ 
 حّت القضاُء والَقَدْر !

 ==================== 



 بطاقة تهنئة  عزاء على
  
 ؟ اػنشكو مآسين نْ مَ لِ 

 ي لشكواناغِ صْ يُ  نْ ومَ 
 ؟ اػدينورنُْ 
 ؟ ناػلواليالًّ نا ذُ و موتَ كُ شْ أنَ 

 ؟ يناػيِ حْ سيُ  وىل موتٌ 
  ناػراعي ارُ واعبز   .. حننُ  طيعٌ قَ 

 دنشي يف أراضينا..  وفَ ومنفيّ 
 .. اً رَ سْ نا قَ ػشَ عْ نػَ  لُ مِ وحنَْ 

 ناػبأيدي
 انػعازيعن تَ  بُ رِ عْ ونػُ 
 ! ناػنا فيػل
 - اػوالين أداـ اللُ  - ناػيالِ وَ فػَ 

 اً ػطَ سَ وَ  ةً ػمّ رآنا أُ 
 اػينْ فما أبقى لنا دُ 
 ! اػينوال أبقى لنا دِ 

      * * * 
  تمْ ػنْ وال ىِ  نتمما خُ  األمرِ  الةَ وُ 
 اػاللين ال أبديتمُ وَ 

  رياً ػا خػنرب   مْ زاكُ ػجَ 



 اػى أعادينوَ لْ نا بػَ أرضَ  كفيتمْ 
 اػانينأم مْ قتُ قّ وحَ 

  مْ كُ دس تشكُر وىذي القُ 
  اً ػينحِ  مْ كُ ففي تنديدِ 
  اػينحِ  مْ كُ ويف ُتديدِ 

 أمريكا أنفَ  مْ تُ قْ حَ سَ 
  اسفارُتَ  لْ فلم تنقُ 

 تْ لَ قِ ولو نُ 
 - اللِ  معاذَ  -

  تْ لَ قِ لو نُ 
   اػنا فلسطينعْ ػي  لضَ .. 

  األمرِ  الةَ وُ 
  اػكفينويَ  مْ يكفيكُ  صرُ ىذا النّ 

 ! اػانينُتَ .. 
===== =============== 
 َسـواسية

 
 (1) 

 َسػواِسَيوْ 
 حَنػُن كأسناِف ِكػالِب الباديػوْ 

 يْصَفُعنا النمباُح 



 يف الذمىاِب واإليابْ 
 يصَفُعنا الرُتابْ 

 رؤوُسنا يف ُكلم َحْرٍب باديَوْ 
 والز ىػُو لألْذنابْ 

 وبَػْعُضنا َيسَحُق رأَس بْعِضنا
 كي َتْسَمػَن الِكالْب!

(2) 
 ػوْ َسواِسيَ 

 حنُن ُجيػوُب الّدالِيَػوْ 
 يُديرُنا ثَػوٌر 

 زوى َعينيػِو َخلَف األغطَيوْ 
 يسرُي يف استقامػٍَة ُملتويوْ 

 وحْنػُن يف َمسريِهِ 
 نَغػرُؽ ُكل  غَبظَػةٍ 

 يف الّساقيَػوْ 
      * * * 

 ريشْ َيدوُر ربَت ِظّلِة العَ 
 وِظل نا 

 ُخيوُط ََشٍس حاميػوْ 
 ويأُكُل اغَبشيشْ 

 ػُن يف دوَرتِػوِ وحنْ 



 نسُقُط جائِعَي 
 ! .. كي يعيشْ 

(3) 
 حْنػُن قطيُع اؼباشيَػوْ 

 تسعى بِنػا أظالفُنػا ِلَمْوِضػِع اغبُتوؼْ 
 " الرّاعيػػوْ  على ِحػداِء "

 َحػُل القاَدِة يف َقطيِعناوأَفْ 
 .. َخػروْؼ !

(4) 
 حَنػُن اؼبصابيُح بَِبيِت الغانيَػوْ 

 رؤوُسنا َمشدوَدٌة 
 ِد اؼبشاِنقْ يف ُعقَ 

 ُصػدورُنا 
 تلهو هبا اغَبرائِػقْ 

 عيونُنػا 
 تْغِسػُل بالد مػوِع كل  زاويَػوْ 

 لكَنهػا ُتْطفأُ ُكل  لَيلَػةٍ 
عِصيَػْو !

َ
 ِعنػَد ارتكاِب اؼب

(5) 
 ؟ حَنُن ِلَمػنْ 
 ؟ َوحْنػُن َمػنْ 



 َزمانُنػا يَػْلَهُث خارَج الّزَمػنْ 
 ال فَػرَؽ بَي ُجثّػٍة عاريَػةٍ 

 . وُجثّػٍة ُمْكَتسَيوْ 
 َسػواِسَيوْ 

 موتى بِنْعٍش واِسٍع 
 .. يُدعى الَوطَػنْ 
 . أظْبى ظَبائِِو َكَفػنْ 

 َبَكْت علينا الباِكيَػوْ 
ـَ فوقَنا الَعَفػْن !  َونَػا

 ==================== 
 اعترافـات كّذاب

   
 دبلِء رغبيت أنا
 ودودَنػا إرىابْ 

 ! أبْ أعرِتُؼ اآلَف لكم بأّنن كذ  
نَصرِمػوْ  وَقفُت طوؿَ 

ُ
 األشُهِر اؼب

نمَنمػوْ 
ُ
 أْخَدُعُكْم باعُبَمِل اؼب

 وأَّدعي أيّن على َصػوابْ 
 وىا أنا أبرأُ من ضالليت
 قولوا معي: إْغفػْر َوُتبْ 

 . يا رب  يا تّوابْ 



      * * * 
 قُلُت لُكم: إف  َفْمي

 يف أحُريف ُمذابْ 
 سابْ ألف  ُكل  ِكْلَمٍة مدفوَعػُة اغب

 . لدى اعِبهاِت اغباِكمػوْ 
 ! أستَػْغفُر الَل .. فما أكَذبن

 فُكل  ما يف األمِر أف  األنِظمػوْ 
 ْغَرمػوْ دبا أقوُؿ مُ 

 وأهّنا قْد قّبلتن يف َفمي
 فَقط عْت يل َشَفيت

 ! ِة اإلعجابْ ِمن ِشدّ 
      * * * 

 أْوذَنُْتكػْم بأف  بعَض األنِظمػوْ 
 ا ُمرتصَبػوْ .. لكّنه غربيّػةٌ 

 وأهّنا ألَتَفِو األسبابْ 
 تأيت على َدبّابٍَة ُمَطّهَمػوْ 

 فَتْنػشُر اػبَرابْ 
ـَ كالّدوابْ   وذبَعُل األنػا

 . وتضِرُب اغِبصاَر حوَؿ الَكِلمػوْ 
 ! أسَتغفُر الَل .. فما أكَذبن

 َفُكل ها أنِظَمػٌة شْرعّيةٌ 



 هبػا انِتَخابْ  جػاَء 
 ُم بالكتابْ وُكل ها مؤِمنَػٌة رَبكُ 

 وُكل ها تستنِكُر اإلرىػابْ 
 وُكّلها ربرِتـُ الرّأيَ 

وْ 
َ
 وليسْت ظاؼب

 وُكّلهػا
 ! مَع الشعوِب دائمػاً ُمنَسِجمػوْ 

      * * * 
 :  قُلُت لُكمْ 

سِلموْ 
ُ
 إف  الّشعوَب اؼب

 َمػوْ َم ِغنػاىا .. ُمْعدَ غْ رَ 
 وإهّنا بصػوُِتا ُمكّمػَموْ 
 بْ وإهّنػا تْسُجػُد لألنصػا

حَكموْ 
َ
 وإف  َمْن يسرُِقها شنِلُك مبىن اؼب

 ! وشنِلُك الُقضػاَة واغُبّجػابْ 
 ! أستغفُر الّلَو .. فما أكَذَبن

 فهاىَي األحزابْ 
َحّطمػوْ تَ 

ُ
 بكي لدى أصنامها اؼب

 حْو البابْ َيدْ  ىَو الكرّارُ  وىا
 على َيهوِد الّدودنَػوْ 

َُ شنشي زاِىػداً  وىا  ىَو الصمّديُق



 َر الثيابْ ػصم ُمقَ 
يُنِ لَفْرِط ُيْسػرِهِ  وىا  ىَو الدم

 قَػْد احتػوى ُمسيَلمػوْ 
 فعػاَد بالفتِح .. بال ُمقاَومػوْ 

كّرَمػوْ 
ُ
 ! ِمن مّكػَة اؼب

      * * * 
 يا ناُس ال ُتصّدقػوا

 ! فإّنن كَذابْ 
 ==================== 

  
 قف ورّتل سورة النسف على رأس الوثن 

 
 رْ اجِ ال ُتُ 
 ْر ادِ غَ  كَ ػلَ وْ حَ  نْ مَ  كل  
 ْر ادِ غَ  كَ ػلَ وْ حَ  امَ  كل  
 ػْو فينَ الد   تدري بنواياؾَ  كَ سَ فْ نػَ  عْ دَ ال تَ 

  رْ اذِ حَ  كَ سِ فْ نػَ  نْ مِ  كَ سِ فْ وعلى نػَ 
 ػْو أمين ما عادتْ  ىذه الصحراءُ 
 ػْو ربى سجينها الكُ يف صحرائِ  ىذه الصحراءُ 

 ػْو سفين ا ألفُ ؽبََ وْ حَ 
  رْ ئِ طا ها مليوفُ وعلى أنفاسِ 



  رْ الضمائِ  ى بأعماؽِ فَ وما سنَْ  رَ هْ اعبَ  دُ ترصُ 
 ػْو اؼبدينَ  وعلى بابِ 

 ػْو نَ يػْ قػَ  سوفَ طبَ  وقفتْ 
  قضي األوامرْ ا تَ مَ بَ سْ حَ 
 : وتشدو ؼ  الد   بُ ضرِ تَ 

 ! رْ وساحِ  وفٌ نُ ؾبَْ  أنتَ 
  رْ اجِ هَ ال تػُ 

      * * * 
 ؟ يضِ سبَْ  أينَ 

  وؼٌ رُ عْ مَ  ةِ ػاقَ الن   مُ قَ رَ 
  رْ اؼبخافِ  لم يف كُ  كَ ػصافُ وْ وأَ 

 يرِ ذبَْ  الريحِ  وكالبُ 
  رْ أوامِ  لِ ػمْ ولدى الر  

  رْ وافِ ػاغبَ  اتُ مَ صْ بَ  عَ فَ رْ يػَ  لكيْ  يكَ اشِ شنَُ  أفْ 
 الً ػقلي ءَ طْ الوَ  فَ فم خَ 

  رْ اكِ سَ من ىذي العَ  األرضِ  مُ ػيفأدِ 
  رْ اجِ هَ ال تػُ 

      * * * 
  كَ إشنانَ  فِ خْ إ
 رْ ى الكبائِ إحد - مْ ىُ رُ أستغفِ  – اإلشنافُ ف

  رْ اكِ ذَ  كَ ػإن   لْ ػقُ ال تػَ 



  رْ اعِ شَ  كَ ػإن   لْ ػقُ ال تػَ 
  رْ للمشاعِ  حٌ رْ وجَ  اءٌ شَ حْ فَ  الشعرَ  فإف   بْ تُ 
  ي  ػمم أُ  تَ أنْ 

  رْ اتِ فَ أو دَ  اً اعَ رَ يػَ  لْ مِ وال ربَْ  بْ وال تكتُ  أْ فال تقر 
  سِ بْ يف اغبَ  كَ ونَ قُ لْ يػُ  سوؼَ 

  رْ اشِ نَ  كَ اتِ آيَ  عَ بَ طْ يَ  ولنْ 
      * * * 

 اً يدَ حِ وَ  تَ ئْ شِ  إفْ  ضِ مْ إ
  اؿْ جَ الرِ  أينَ  : لْ سَ ال تَ 
 ! اؿقَ اإلعتِ  نَ ىْ رَ  كَ أصحابِ  ل  كُ 

  رْ تآمِ مُ  رٌ ػيأجِ  اؾَ دبأوَ  اـَ فالذي نَ 
  رْ ػللدوائِ  يلٌ مِ عَ  .. جاسوسٌ  الدربِ  يقُ فِ ورَ 
 اؿْ الرمَ  رِ على صبَْ  تْ امَ نَ  نْ مَ  نُ وابْ 

 . اللِ  يف سبيلِ 
 ! رْ كافِ 

      * * * 
 َنِدموا من غرِي َضْغطٍ 

 َْ  وأقَػّروا بالضالْؿ
َحاِضرْ 

َ
 رُِفَعْت أظباؤىْم فوَؽ اؼب

 وَىَوْت أجساُدُىْم ربَت اغبَِباؿْ 
 اً يدَ حِ وَ  – تَ ئْ شِ  إفْ  - ضِ مْ إ



 أنَت َمْقُتوٌؿ على أي ػِة حاؿْ 
      * * * 

 َسرتى َغارَاً فال سَبِْش أَماَمػوْ 
 ذلَك الغاُر َكِميػٌن 

 َي تَػُفوْت سنتفي ح
 وتَػَرى لُْغَمػاً على َشْكِل ضباَمػْو 

 وترى آلَػَة تسجيٍل 
 على ىيئِة بيِت العنكبوْت 

 تَػْلُقُط الِكْلَمَة حّّت يف السكوْت 
 إبْػَتعِػْد َعْنػُو وال َتْدُخْل .. وإالّ ستموْت 

 قبَل أْف يُػْلِقػي عليَك الَقْبَض 
 فُػْرَساُف العشائِْر ! 

      * * * 
َحاِوْر  أنتَ 

َ
 مطلوٌب على ُكلم اؼب

 ال تُػَهاِجْر 
 إرَْكْب الن ػاَقَة واْشَحْن ألَف َطنْ 

 ِقْف كما أْنَت 
 وَرتمػْل ُسورَة الن ْسػِف 

 على رأِس الَوَثْن 
 أن ػُهْم َقْد َجَنحوا للِسْلػِم 

 فاْجَنْح للذ َخائِػرْ 



 لِيعوَد الوطُن اؼبنِفػي  منصوراً 
 ْن ! إىل أرِض الَوطَػ

 ================== 
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