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  يـبطو ـراًهز يتــاقَب  ـنم        يـببِاحلَ ي ـدلَـا بي يـكدهأُ
ـَع    يدــهأُ   يــبرِقَلْو   لـدشت   ـبحالْبِ        وةًــنغ ي الي

فَزِعأَبِ  ـتامِـنغ   ـَالص ـَـا  لَفَهفَ        اــب   يـببِحالْ   ـبلْا  قَه
  بوزيـاين الـدراجي   
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فَنمـصانِ يا ربع ـجِاملعويا غُ    زاتةَر الدرِـه الوسـنوات  
ويا نهةًض لْلىلَـع..  لْلويا فَ    ياةْحخر شبٍع  جى الثَّنرامت  

ويا شةًلَع العـز  كْاملَوروِ ويا    ماتحةَد الشلِم بعد  الشتات  
فْويا نةَح النالثَّ يف  رِصوويا     رات صراحلُ ةَخالكَ يف رـنائات  

لتيـا  اجلَحزائفَ  ـرخـر  العـرب  
  

فَنمبر كْذفَ  راكرج الشروق     تبسبِ مالصحِـب  للرـياسات  
فَنمباـي  ر وهـج  حرمنَ    ـةًيلِـنابِبالقَ ت  والصاعقـات  
فَنميا رب دوـةَح اخلالديـن     ويا قاملَ ـةَمـجالثَّ يف دورات  
تغالطُّ ي ـنيبِ  ـورلْعهايـائ    ىلَع وزأَ نصدائك الرائعـات  

لتيـا اجلَحزائفَ ـرخـر العبِـر  
  

فَنمبيـا ر قالثَّ  ـةَلَبائريـن     قُودوتهم غـاةْالطُّ  فاحِيف ك  
  ـزاةْالغ ـدصو  تالِالق ونَنفُ     ـاتنائالكَ  تملَّعت ـكنعفَ
  ـاتبيالطَّ  هايدمالأَ تكَذْأَو      ـاْءمتها الدقَس دقَ ةًرهيا زفَ
  ـاتماملَبِ ةًـراخس فحزتو     ـابعى الصدحتت  ةًروثَ يافَ

لتحاجلَ ـايزائفَ ـرخـر العـرب  
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فَنمبأَ يا رجكْالذِّ  لَمريـات      أَوبهأَ ـجياماخلَ ـانالـدات  
وفْمخاجلَ ةَرشِي دالَالبِ  عِرد      أَوسعأَ ـدعياداحلَ يف ا نـاةْي  
ى اهلَلَـغْأَودـا َألايشبالـان     فْأَولَض ا اكْمتسوا ب يف اهلبات  
فَنمـبر ـاي أُ    ـاجتمتـان     ويا مطَقَس لُيف الظُّ ورِالنمات  

لتحـا اجلَيزائفَ ـرخـر العـرب  
                                                                              

  م30/10/1973: اجلزائـر                                                                  
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ـراريأس  يف    قاهـا لْت الـورد محظـيه  
تأكْ   ييهـاححلُبا     مـامـنِس   وِطْمـيه   

  عاهـاأر  ـوِفْالص يف 
  ـرِغالثَّو    ـدخلْيهـا     للمأُ   ـسِمباهلَ
  ـرِحالنو   ـنِيعلْيهـا     لطعأُ  ـرالس يف

  ويهـاأطْ  ـبِلْالقَ  يف
أخرسـأقْ  ـتوايل     يف سـرِح غـاميأن  

تشدوهـا أنفـاسي     يف عـز  ميـالَأح  
يجيهـاش   ـمايلـو  
مـاذا   الًيـا عـاذ    تـغي  بِببـاري؟أخ  

لْه  اقَضت  الديـا ن    يف وهِجالعـاري؟ اك  
  ـذا؟يا ه  ـوممـا اللَّ

لْه  تبكَ ـغيتبِ   في  شالنشِب  عحـايل؟  ن  
  عـايل؟أفْ ـبيع  ما     ـالًهم  ـميئالَ  يا

  ـفيأخ ـامل كـرأتفَ
يريا    شـائي فْإ ضيـك  عالًـاذ  سيـر  
  ريـديف ص ارِالنكَ     ى حأض  دقَ ـرالسفَ

ـقيلْتـه   شـائيأح  
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  ايهــدهأُ  ـلِّخلْـراري     لأس ـبحلْفَ
  يهـايِأح ـبِلْيف القَ    ـلِصوالْو   ـمِثْاللَّبِ

قيهـاتس اريـعـأش  
   

  م1978مـارس  20: تمنراسـت في        
  
  
  

  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


8 
 

 
  

ـبراجلزائرِ وع يا خير ـعرب    ويا  جـةًن  لِالَيف ظ لْاألز  
ـبردي فَالَبِ وعديتفَ   روحي كأنـداةَغَ ُذاملالَ ت الوـلْج  
  ـلْاملقَ  لُحكُؤادي وفُ َكيإلَ   هاديجِ نسحيادي وقان كيإلَ

وحيب إلـيك ـولُطُي اهدـم   حاخلُ  ليفلود عدمي  ـلْلَالز  
  ـلْلَاحلُ ديعب تسبقَ نكعو    ـايلمج ـكنميل والَد كنمفَ
  لْاألم  هورز تفْطَقَ كنمو    مالَالس  تعرز فيك ضيا أرفَ
وفيك رفْشكُ تاحلَ ؤوسفَ    يـاةأنالَبِ تدي عروس  الدلْو  
  ـلْتو ـرٍفْقَبِ اكذَش ـمأش    ـراكي  بٍـلْقَبِ باكر تيوطَ
  ـلْبالقُ طيبِبِ ـراكثَ ييأح    ـيتنيا ج  قطـارِ ضيا أرفَ

سقيت مباك وخـرِي سمفَ    ـاكأرِكض ضع رجالْبِ ىرعلْس  
قَســيت  الغـاريب  
وئبـاًذ    مــاريب  
ريقـاًح  وطــايب  
  ــاْءفَالو   ـانَخفَ

  م23/1/1968: في باتنـة                            
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


9 
 

 
  

  ـراميغَ وآيات  بري احلُسفَ
واشلْأحي رغاز عقيش  وياميه  

اونالكَ يفري شون  وراًن  زياًاه  
كْيشاخلَ فافي من سراميغَ  ر  

  ييـدشن  امِغأنبِ يانالديب رِطْاو
وتغـنبِ  يئـامِالوِ  أهازيـج  

اوعلـين مولد حـب  بينـان  
  مِالَـَاملْبِ  عسلَ  باحلُ ضريي نلَ

  ــاندحو  ـاأنبِ  نـامهوتفَ
نـُألم الدنـامِئَوِ يف  ًراماغَ ا ي  

كْحكَالْ يف ةٌمون ِإللِسانن سنت  
وصةُم  يف الِذَّالع قْناَأل  دـامِن  

لْسةُع الشطَييف  انيلٍق  ـواقالُو  
وقُسقَ هامعلى ت بمِـالَالكَ  عِي  

ظْتهاخلَ ـريـوالِأقْ يف ةُب  ورٍز  
تتبِ ى ـذَّغأبــامِئَاللِّ يـلَاط  

  ـانريغَ  يثٌدح  اسِلنل ـسيلَ
أَوبْأنا ـو يتيف  كونار مِـالَس  
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يتمــنا نَونصـاالًف  بينـان  
وفـاًءج يتى  بِـذَّغاخلـامِص  

تمفْاَأل غُضـواه كْذىر  حبـان  
   ــامِهتاو هـاترتفْا يباذكَأَبِ

هذأَ هنيـاب حيلَّطَأَ  اتـت  
إنهـا تنـذاملَبِ روت ؤامِالـز  

هذأَ  هعيـن  حسأَ  ـادروااد  
رؤـةَي النريان تبِ  يوحاخلـامِت  

ذَكَها صار التحيد  والتيماد  
مبأًـد هِلْيم حبِ  يـبوامِالـد  

لِّعاحلُي ـنِيمب إني فيه  غـر  
  ـالمِغالْكَ  ـجف با يف احلُأنفَ

إنميـذُلْـين تإينِّائـع الطَّ  ك  
اذَسالفَ جن قَوالَطَ د صييـام  

اَءشقْاَأل تدالْبِ  اروـإينِّفَ  لِص  
  ـامِقَاملُ  يبِيف ط اردقْاَأل لُأَسأَ

   م1971-6- 5: باتنـة في                
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لَهـك اآلمـن ـلِّيف ظ  مِـالَالس  
غَوـدت  هـانو  كراًو   لْلحـامِم  

  ـورِباحلُ واَءأض ـسما شي يبِجحافَ
اورتي اَألدسيف لَ ـالَممِـالَلظَّا نَو  

اوسمكْي اَألـعانَو  ترالقُ  يلَتـورِب  
اوشاَأل ينِحجأَ  اَءوحانَـز  مـامِالغ  

  ـومِجالو فاسأن ضِي يف األرـثفُناو
اوصـوانَألْ يـاَءبغي األح  قـامِالس   

لَهـك فْالوفيـْيا هلَفَ ـد وحينـز  
  ــرامِالك ضِريف  أَ  ـرارحاَأل لَتقُ

كِّنسأَ ـتـالَعم إللمِـالَع  فـاين  
ونجلَفَأَ  ـومـت  يـوم  مِـالَالس  

طِّحمـالَقْأَ تم تبيـرِعي وـريكْف  
  مِـالَالكَ طـابِقْأَ ـنسلْأَ تسرِخأُ

  ىـالَكَالثَّ بـريا كَفَ بطْاخلَ حـدفَ
  ـامِناَأل  احـرتأَ مـويالْ يـنقس دقَ

هذكَ هانـت ى أَلَععـابِت عسٍـر  
   ـامِئَالوِ  ـدعـا بهوببحم ـتلَكثَ
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لْتأُ ـكثَ ملَكـت نـاًإب ويـــاًف  
كَحـَ ـم   ــامِتاخلبِ  ها يلَع توامل

وذَ لُيقَ لُفْالطِّ اكأَ دضـحتيمـاًى ي  
بـلي املسكيـن يف سـن طـامِالف  

هـذه فيتنــام  تبِ  ىـقَسدـاٍءم  
مدي طَـالَبِ ـنهْرَا بِـمــامِالت  

  ـالًيس  سـابنت ةرـويف ثَ ةٌرـوثَ
  جـــامِِسنابِ  ـمراهثَو ـارانثَيف 

إنهأْـا تشالثَّ  ةُيـرــرِائ  ــالثَّل  
قَ ـرِئد كَّزت ـوالَطُبت  ـامِظَالع  

  ثـاًبع  فيـككْا يأم تـوـا املَهيأَ
وـَاملَبِ  وعـاًلُوــامِطَاحلُـآسي و  

  يـارِيد ْنعي فِّكُ توا مـلي يحرإ
  ـامِقَاملُبِ  قــاًح  ـتلْقَثْأَ ـدقَلَفَ

                                                   
  10/3/1974: الجزائـر في                                             
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عقَ نصكَ دانت تييـنِرِغ  
  ييـنِناغت  فالِطْاَأل ىمدبِ

  اهتوسرع  حيطُت  نِضاحلبِ
وتغما هلا يـن ييجيـنِش  

ترحلُبا  ونـب  لدميتـاه  
وتغالطَّ ضرفَ  فتبييـنِل  

باحباحلُ ـتب لدميهـات  
وحاحلُ يثُدب  يواتيـنِي  

  يـنِلُادبي ـالَثَمالت  تيلَ
  يينِافكَي  نِضاحل  ئفـدبِ

  ييـنِواسي ـوببحاملَ تيلَ
ويجلَبِ ـودحظ يييـنِيِح  

ما يلْي احلُنِغم وعنِيي تى؟ر  
ما يي ـيِحمالر وييـنِنِفْي  

آه   لْلـلِّخ  وملَسكـه..  
ينِـدي التثالَم  ينِيوقْصي  

ِّباحلُي يا قاض ومنفَصـه  
  ينِـفيتشل كـامِحباَأل مقُ
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ذيه كْشوايا ولَظْمميـت  
جإلبا  دنصاف  ويينِصاف  

  اـهلُأَسا يـهيلَع بكَنافَ
ويلـح لَعييفيـنِيكْا، فَه  

باحبِ تالسر وبِ  فاضـه  
  ييـنِضريل وبـبُاحملَ بلْقَ

هكْاملَ اجلَبِ بـوتوعتـه  
  ييـنِقسيل يـالُكْامل حفَطَ

آه   للِّلـد  وبِصاحـه..  
  ييـنِناغت  لِّالـدبِ تانكَ

عقَ نصكَ دانت تيرينِـغ  
  حتاكيـين  الرمـز بلسان

  م.5/1/1963: دمشـق في                                                      
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جناجلَ ـودزيـا فَ  ـرائخرـاه  
ويـا نبـبِلْقَ ـض  عروبتـاه  

ويا نجةَد النـرِص  يوم  ىغَالـو  
وأُ ـايـسد مصـر  وهـاسينائ  

حنـالْم   تايـا ح  جزكُرِائـم  
فَوخالبِ   ـرإو   ـالدعهـاجاب  

  ـمكُلَ تدم بِعالش ـدي يذهفَ
  ـاهفُيس ـمكُإن اـدوا اليـدمفَ

  م12/9/1974: القاهـرة في                                                        
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


16 
 

 
  

علْي يا قَبِجب من  قْوـت ـمىض  
  ـامٍكَركَ  ودـبت  كدـهيف ز  تنكَ

  يوالزو  ينـائفَ  ـوانَنع  ـتنكُ
تـزرع  الشـك  ويرائ   وأميـام  

  ـاهبِ فـواخلَ نكَـا سيؤر تنكُ
قْيـذف   الُـذَّالع   ِسبِ   يهافـامٍه  

  يـاتيح ـتينفْأَ بِاهالركَ ـتنكُ
خائـر  كَ ـسِفْالنمٍـالَظَيف   يبـاًئ  

  وفـاًزع  ينِيع نع واَءضاَأل بجِحأَ
عاحلُ ياضِرِ نغْأُ بايف   يضحشـامٍت  

ـالًقائ   لْلــورد:  أَ  الَي  إنىر  
فغَ يكيـر الشوك يـؤي كَذحـامِس   

  ـىتح انَـولْاَألو ـارهزاَأل ـدعبأُ
  ــامٍييف  ه  إينِّ  ـاسالن ـولُقُي الَ

  م20/6/1971: باتنـة في                                        
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فلسيا طيـن شظَلَ يف ـةًلَعـاان  

تا   ثريـفلنـوس   وهِلْتباــن  
وطْتلـق ما اللِّنالفَ  انَسيـحص  

  ـانبرِطْتفَ   ـرٍـخفَ  ـوالِقْأَبِ
  !!ـمتأْوذا  م  ..ـعمجا  مـذَفَ

اذَو   مهرـانٌج   يحمســان  
  !!يـداًنِع مـاًصخ ـهاجِوا نذَهبِ

  !!ــانتمأُ    زـــزعن    اذَهبِ
فلسطيـن يا موـةًج  تـطَالَت  

ـم بين الصبِ  ورِـخساحلـان  
  ـةمى   أُـلَع ـاهترسـا حيفَ

تراخـت لَعى صأَ ـدعدائـان!!  
وأَ  ا يفَسـاه  ـلَعى  نخـوة   

الَتشت كمصاحِب  زيـفَ  تىن  
واي حقَرتـاه  ىـلَع  صرخـة  

  ..ـانخيارِتــا   بِاهدـا  صانتأَ
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لَوكطَ نوـُا مخُاهود  يـنِنِالس  
ونـوم  عميـق  أَوالَحمــان  

فلسطني فيك الضـاُءي ـذُيوب  
وفيـك   تليــن   عزائمـان!  

فلسطني يا نبـيف الفُ  ـةًضؤاد  
يميـت  صدـا أَاهخ   بينـان  

  ـاِءاإلخ  ـاعنق ثـاًبخ رهِظْيفَ
ويف  السـر يسإلَ ىعى خيِزـان  

ويزرأَ عرضك  شوك  ـاِءقَالش  
ويخمـد فيك بصاملُ يـصىـن  

  ـاةياحلَ ـاععش كنع بجحيفَ
ويسي ثَـقك بِاـرـالفَ  اءمىن  

فلسطكَ نييف لَإ يـلُبِالسي؟ـك  
  ـا؟نتدوعل  يــلُبِالس ـفيكََو

  قٍـرِشم نم سمالش قرشت نلَفَ
يغي ـشسنـاه دلَ  ىجيلــان  
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  ـانبِرِغمبِ  وقٍــرش  بـرفَ
يـلُزِي الضبـاب    وينفُصـان  

ويسيق الزهور رحاحلَ يـقيـاة  
ويفَنحـا بِهـذَشا   عرفــان  

  م20/5/1973: الجزائـر في                                                       
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  ..الَ ـمثُ الَ
  اْءدالن بِك ولَطُي إنْو اكعإىل د يبجِتسأَ نلَ
  يـبجِتسأَ ـنلَ

  ..ال تتعـيب
  ..يـبِجعت الَ
  ىـويف اهلَ يفـا وأنفَ
أَونـا وفأَ يستطاَأل يـبوفـاْءي  
  يـبجِتسأَ ـنلَ
  اْءمد تفَرذَ ولَ نِيالع اِءدى نِإلَ يبجِتسأَ نلَ
  يـبجِتسأَ ـنلَ

****  
  

  يـعبِالر نَوى لَرأَ ي الَنع تلْقُ إنْ
  ابـرالس ـفلْخ مائي هنأَ تلْقُ وأَ
  ـاببالض ـاهمعأَ ـتلْقُ وأَ
   ـومجيف الن يـمقـا مأنفَ
بيالكَ ـنويف الفَ ـبِاكـاْءض  
عقْانأَ ـتـالَحبِاحلَ ميـب  
أَوبيـت بـاًح يف الوـلْح  
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حـثُي أَ ـالَبِ ـاُءفَالوـلْم  
  يـبجِتسأَ ـنلَ

****  
  

  ..يـاًاضي رـبِلْقَ ـتيدهأَ
  يـددج ـبلْيل قَ ـقبي ـملَ
  يـبجِتسأَ ـنلَ
  ـاْءعإىل الد يـبجِتسأَ ـنلَ
  ـاْءكَإىل الب يـبجِتسأَ ـنلَ
  يـبجِتسأَ ـنلَ

****  
  

  لْالَالـدو نِاتفَاملَ ـرحي سبِكُست نْإ
  يـنكلُمـا تي مـدشحت وأَ
  ـالْماجلَ ـزني كَضـرِعت وأَ
  ـامياهلُ ـرمي خـنِقست وأَ
  يـبجِتسأَ ـنلَ
  ـالصإىل الوِ يـبجِتسأَ ـنلَ
  الْزأَ الَ يفـا ونأَفَ
  يـبجِتسأَ ـنلَ
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****  
  

فَّيف عـتي يـربِى احلَعيـب  
  ـاْءبإلاو مِارِكَاملَ ـعبي نـعلُضأَ يف
  يـنلي يمـزي عـبِسحت الَ
  يـتلَّز وي أَتـوفْي يف غَـعمطْت الَ
  ومـدت الَ ـةَالَمالثُّ إنَّ..يـعمطْت الَ
  يـعمطْت الَ
  يـببِحلْل يفـا وأنفَ
إلَويالَ ـك..  
  يـبجِتسأَ ـنلَ

  
  م17/5/1976: الجزائـر في                                             
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111960 
  

تسـنِلُائي عـن يـنِنِس اجلهـاد  
أَوـامِي    صلَوتنـا   الدامــيه  

وـام سلَجتـه طُسـور الدـاِءم  
والَقَ ـاماَأل ـتعيـن  الباكـيه  

  ـرٍخفَ مـوي يتـراكذَ ـباعدفَ
  هـياقالسكَ  مالـد  بكَسنا ـهبِ

فَتجر يف الشبِع صمت  يـنِنِالس  
  هــياكـا   الشهنسلْأَ  بـَهلْأَفَ

  ـاتخرالصبِ  ـراجِناحلَ ىكَذْـأَفَ
تنـدالظَّبِ    دالطَّ   ـمِالاغــيه  

  ـعٍبرو  نـرقَ  ـحجبـا تانفَكَ
  هـيثانِ    ـمفكُسعــا   تانفَكَ

دسمبـر فيـك نزعنا احلجـاب  
لنعلنثَ ـا  ـهوانِقَ     ةًرـــيه   

  يـتماصع   عارِوش   ـتاجمفَ
  هــياتـا   العهريِاهمج ـلِيسبِ

وهـاجكَ تعفَاصمِـالَالظَّ يف ـة  
تطِّحـم صرالقُ حىـو  الباغـيه  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


24 
 

   ـنٍِسبِ  ـنٍسو  ـنٍيعبِ   ـنيعفَ
   هـياماحلَ  ةرـوالثَّ  ـقطنم اـذَفَ

دسمبـر   لَّسحأَ    تشالَبــان  
وعـأْبأَ     تجالَيا ن   اآلتــيه  

  ةٌـرطْـا قَنمد  ـنم حـاس إنْفَ
تعوضطْقَ   ـا هةٌر    باقيـــه  

إنْو ـذَّج مفِّكَ ـنـا  أُنصبـع  
  هـيافكَ    ةٌـوقُ  ـا  ندي  ي ففَ

  م12/12/1975: الجزائـر في                                                     
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هـذه قـةُص حإنْي ـب ترـااه  
فَلْتا ـحوحبِ الردهي  صف هجااه  

إنـا م فَعشييل فـا غَيهــرام  
هِلْيلْالقَ ـبـب عسري لفَجـااه  

ـذَكَوا يـذُعنِري فـا يه يبقر  
  ـااهحض يف  ساًمش تببحي أَنِنأَ

  يـنِملُت الَ ـالًهم لُـاذعا الهيأَ
  ـااهرت ملَ ونـاًنفُ ـبيف احلُ إنَّ

  يادـؤفُ  باحلُ ةُذَيوِعت تـرسأَ
  ــا هالَت ـدقَ امِـرغَ يـلَاترتبِ

  يـالياللَّ  يف سهاداً بلْى القَرتشا
  ـااهبس  ـافيطْأَ هني مـنِتبسفَ

  ـااهذَشل  وراًهي زـنِجي نم إنَّ
يفَدثْاَأل عانَم من وقَ  ـزِخنـااه  

أَ اذَكَهبحرثاً تحـا     باهنس  نع  
وركباملَ توـ  جاهرِضيـاً لعا س  

هذأَ هفَناس حقَ ي ـبد  تالَعـت  
  ـااهوه  تكَذْأَ ةًعولَ تالَحتاسفَ
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  قـاًوش اتناَألو اتاآله ثُـفُنأَ
وهيف   امـاًي مواعيـد  قَلـااه  

  ـاهنم سِملشل ةٌـاَءضو ةٌـادغَ
شبأَ ـهبهبِ ـتلَ هوح  سمـااه  

  جمالٍ يف  هامتو سمالش تارغَ
سقَرت منه شاعـاًع  يف ضيـا اه  

 دجسـنـوعٍإلَ احلُسشا يف خهي  
لَجِخ الورد احتاماًش من زهـااه  
    لٌـيلَ داقحواَأل اظحلَحلْـوةُ اَأل

طْراَأل ةُبيبِ اسِفَنيف ط  ذَشا  ـاه  
ذْعاملَ ةُببـال، كَمِسدر  اًـوففُص  

  اـاهغلُ يف  داًهش  رـطُقْا يهفُرظَ
سيب شرٍع ِسيف انابٍي لَ لُثْملٍـي  

يعكس ـالنيقاًرِبِ ور  يف رؤاـاه  
  اـاهرت  رـعالش تـلَدسأَ ا إذَفَ

  اـاهرو  سمالش بجِحت ومٍيغكَ
  اـهآر إنْ  يماًقي سفشا يـهدقَ

رِطْتكْاَأل بانَو  من عِقْو  طَخااه  
ـلَفَريف اَأل تضِر اًـيهت والًالَد  

فَّحـها موكب حفَ  نٍسحباـاه  
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داراَأل تعـناق لْللْخف  تراـاه  
بقـيت وِلْمةًـي  بعد  اخفَتاـاه  

  يرِـطْتي ونِدـت  اهابوبأَ تحتفَ
وقَسنِتي الراح مرِ سِأْكَ نضاـاه  

  اـهشفَا امـغنأَ بحلُابِ تدرـغَ
  غناهـا يفالً ـالسمع علي فَغـدا

  ااهوه  ِءفيف د لُصالو انَكَتاسفَ
واسطَتلْالقَ ابب عشاًي يف حمااه  

  اين ـهداين وـمر امي رِدأَ تسلَ
  اـاهون تريخ فيكَ يرِدأَ تسلَ

  يقيرِطَ يف اًـاععش تأْفَطْأَ فيكَ
ناًـباس لْلأَ لِـقْعواًـامه راـآه  

اَءـج بِلي ـقْعدوسٍر ومـبياد  
  اـاهوطَو  اهيلَع رـهالد لَـفَغَ

  حٍصنل  تيغأص فيكَ ،يبلْقَ فهلَ
ثَّـهب  ـكالشـاواهون لْـتفَض  

  يفـيزبِ تراهظَت إذْ ،يِسفْن فهلَ
  اـاهج باذالكَ عروـال تيعادفَ

هاج حباي ونالُاحلَلى ج  لعيـنِي  
  ـاهامع  دعب اهائد نم ـتيفشأُ
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  ـالًظو  وراًا نهلَ ـتني كُـنِتيلَ
ليي كُـنِتنت فاشـاًر وطَغـااه  

  يب تأَـن الًالَغْأَ تمطَّي حـنِتيلَ
عوِ نالص يمنـح فْالنس منـااه  

  يؤادـفُل لصيقـاً  انَكَ  ـاهبلْقَ
  جفَاهـا  يففَاستطَاب البعد عني 

  يـدصي وارِكَإنبِ سفْالن تنضأَ
وداُءو الْبِ سِفْالنوـلِص فَشـااه  

  ىـظَّلَتي  يعـاًرِص بلْالقَ ـلَمثَ
  ـااهؤرل  ىـدني باحلُ فالَسبِ

  ىركْذو  مٍالَأحبِ  يوحر تشتنافَ
اونجلت رؤيا عونِيفَي يف صـااه  

  يف ةًرهز يمرأَ في، كَيِسفْن فهلَ 
حضِو نثً رٍهأَ مرو يفـج قَلاـاه  

خاب ضني حأَ  نيرخيت  حايل ب  
وتكْرالطُّ تعم يطَصرِ  ادضاـاه  

ا أَذَكَهمى فُـسـؤثـاً  يادالَه  
ـلْخف الَآت  الَتعايف تمسا ـه  

خظَ ابي نينحأَ اموهمت  يِسفْن  
  ـاهصباى ركْى ذلَع ىـقَبا تهنأَ
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لَفَقْأَ اذَكَهت البـاب  وصـدت  

عداًائ لْلحب  يرو يفـج اهرـاق  
  يـائفَو  ى يفقَبأَ فوي سنأَ ريغَ

لزقَي ـبِلْقَ انَكَ ورٍـهد قَسـااه  
                                                   

  م12/4/1970: باتنـة في                                                         
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ظُعاملُ مصأَفَ ..ابي بٍطْخ يا تىر  

  ـا؟هابِذَعى لـربانو  رائزى اجلَنضأَ
  ـامدعب ـايهف لَّـح ـرِّش يأَ وأَ

عاَأل ادـانُم لورِدهـا وشابِعـا؟ه  
  يف ـامنصاَأل تـزه الَزِالَز: واالُقَ

وحِض النارِهو ،إذْ ونَدن صبِاحـاه  
  ـامينح  ـوراًبا قُـَهلُازِنم تدغفَ

ـزِمج العببِ ـادينِطـاه وتابِرـاه  
  تحنرت  نيح  امِنصى اَأللَي عفسأَ

وتطَاقَسبِ ـتصروحاه  وقابِبـاه  
  ـانأَصبت  انُمزا ي ..اهيلَي عـفسأَ

فَوجعتبِ  ـاندارِمـاه  وخابِرـاه  
  ـانلَ  يكحا تهبِ  ورٍلى دي عفسأَ

شبـاًه تالَعيف  الفَ تبِ اِءضابِنـاه  
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طَقَسأَكَ تورِاخلَ اقِريف تاثَنـرت  
وطَتايرت.. حالفَ ثُيـاُءن مآبـاه  

                                                  
   م14/10/1980: تمنراسـت في                                               
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ضـاق بِ  ولُذُـالعحبـان   
ـيوالْ  مقَتيـان  باسميـن  

ـاقَضبِ ته الدنا كَـيـام  
ـاقَضت فُناحلَ  وساسدين  

  ـانرس يرِدـي انَكَ وـلَ
انَا كَم  بـيالالَّ  نئميـن  

  ى وـاهلَ اقذَ دقَ انَـكَ ولَ
  يـنداقاحلَ  حالَى سمرـلَ

***  
  

ـا احلُـمإالَّ ب  خـةًلَص  
  نيفالد  رِحالسكَ  سِفْالنيف 

احلُ اـمإالَّ  ـب رخـةًص   
تىطَـع ـلزجٍو صادقيـن  

  اــهحيرِ  ـاانزغَ  اـإذَفَ
ااذَـم  يضـر  رِاآلخيـن  

ا كَإذَوسبـان  رخةًــص  
ااذَـم يغيـض  العاذليـن  
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***  
  نـللعاشقي  اذالـع  اـي

  نـاملاكري  طبع  دع عنك
  رىـت  أن إن كنت تكره 
  نـا غارقيـزوج احلبيف 

  أىب رخصـة ـت تـكنأو 
  احلامليـن  ذكيـباحلب ت

  للهـوى  ـقأصف ا ـفأن
  ب العاشقيـنـا أحـوأن

  
  م1971مـاي  17: باتنـة في   
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تبي اجلَـكزائـر ذَها اليقَ موائدـاه  
بعالفَ دفَ اقِـرتىـقَب اليوم كْذـراه  

  هـدلوم  مِويف ي  يدلَا وي هـركُذْافَ
  ـاهكَبم  مِوي يف ي دلَا وي هـركُذْاو

كُذْاوره حثُي تيف اَأل  ىرضِر ثُأْمةًر  
  ـاهفَّكَ بِعلشل اهبِ تادج ـرِخالفَبِ

كُذْاوره اي لَويف ي د مصعٍن  قُوىـر  
كُذْاوره حثُي تاَألى يف رضِر  محياه  

كُذْاوـره يف معهالْبِ دـمِلْع شـيده  
  اهـذَّغَ  ِءـشالنبِ هلَ اسـاًسى أَسرأَ

كُذْاور غَ جاًالَعدكاًلْا م  ليذ  مضٍر  
كُذْاور داًءو بأَا يف ـديـد  مرضـاه  

كُذْاوره يف موبٍك والشعزِ  بينتـه  
  ـاهسرم دلْاخلُفَ ..امطَ نيح ـميالْكَ

ظُأنـر  بمديننـا يى بِـظَحراحتـه  
يف جنـة لَخدت إختـار  كْسنـاه  

  ـاهنولَ  بعالشو  ـةاقَإىل ب ـرظُنأُ
  ـاهآسفَ  يكبي  ىدالن يهف ـرِهالزكَ
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  ـهثُعبم ـورالنو ـبكوا مذَفَ رظُنأُ
  ـاهمرم ـدجملْل ـقلطَنم زِـوفَالْبِ

***  
  ـهجِتم سِودرفلْل ـدلْاخلُ بكوا مذَ

فَّحتالْكَ ـهبأَ ـرِحمـواج لترعـاه  
ذَها بمديـن ابن الشـبِع فْمخةًـر  

  اهعسم ـدجاملَ وحن بِعالشبِ ارس دقَ
ا ذَهالرئيس ودرع العقَ  بِـراطـةًب  

  ـاهنمي انـوإلخل قِـيالض يف دم إذْ
ذَها العظيم عظيم ـسِفْالن،  هيبتـه  

ردع العـداإذَ و  ـام  رام  لْبـواه  
ذُـالَا املَـذَه وحصالَ ـن يعلُادـه  

بياحلُ نصون ملَ ..يلٌثسأَ ـتنسـاه  
  نـاًفَكَ ـهنجى سحضأَفَ يقلالطَّ انَكَ

ضمـن التـطَّغَ  اآلنَ ..ابِـرـاه  
راح الرئيس وخير يف  اسِالن  زيـنِم  

  ـاهيؤرـو لفُهأَ دقَو يـببِاحلَ ابغَ
ودعتـه اليوم واآلحانُـز  تؤليـنِم  

  اهـرجم ـلِيالسكَ ـهبكُسأَ عمالدفَ
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  ـبئتكْم  ـبلْالقَو ـةٌياكب نيعالْفَ
وفْالنس خائةٌـر.. رحمـاك ربـاه  

ا يباكي العنِي  اَألوحالُـو  مبكـةٌي  
جبِ ـدالدفَ وعِمخير الدأَ  عِمكَزـاه  

  ـهبكوم  اكيؤر  يدلَوا ي ـسنت الَ
  اهـركْذ ـسنت ي الَدلَا وي كيوصأُ

  
  م29/12/1978: تمنراسـت في                                                       
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  هـو
ا طَـذَكَهبـع ـالغيانِو  
هلُ ـنغـز يف زـاينم  
عندـا أَمدـو إلَنيـاه  
تتى يف ـاَءنلْالَد  
ـذا طَكَهبـع الغاينـو  

***  
  

  ..ـااهرت ـلٍصيف و عمـا أطْملَّكُ
  ـاواهس ونَد دـارِش ـزالٍغكَ
  ـاديطاإلص ـوفخ ـسيلَ
ـلْب لٌالَد وعنـاد  
ا طَـذَكَهبـع الغاينـو  

***  
  

تختالطَّي كَـفيـف عيـن  
عندمـا يـزدظَ اديـن  
إنهقْـا تـرب ميـن..  
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تختـلُثْـفي م السـراب  
ا طَـذَكَهبـع الغاينـو  

***  
  

عندـا أُمرخي حـايلب..  
كـاًارِت صيـزايلغَ ـد  
تتحـداين وتدـون..  
مـن فخـاخي وسهيـام  
ا طَـذَكَهبـع الغاينـو  

***  
  

  يادـؤي فُمـدـا يهملْظُ
هجرهـا سـر سهيـاد  
  يـدرِـا تي مرِدأَ ـتسلَ

ـلْه تي أَـنِلْصم تحيـد  
ا طَـذَكَهبـع الغاينـو  

***  
  

  هـمالظَ مـاًتح ـتنأَ
حينـا أَمسى إلَـعيـك  
ريـاًام بيـن يديـك  
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  يـنمثَو ـالٍغَ ـلَّكَ
تتلَـوي رافـضه  

***  
  

  يقـاًرِح ـتلْعشأَ ـتنأَ
  يـقضي يي كَادـؤيف فُ 
  يـنجالت ـاري نـئفطْافَ

  هـياسـوين قَكُت الَ
اوتـري طَكبـع الغاينـو  

***  
  

  :هي
  ..هـمالي ظَـنع ـتلْقُ

حلْفَقْأَ يـنرِالطَّ ـتيـق..  
عغَ ـنالَ امٍـر يليـق  
  هـمالي ظَـنع ـتلْقُ

***  
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  ـاعبي ي الَـبح إنَّ
  ..ادـزيف املَ ىـالَغي وأَ

ضـمأَ نساقِـو الرقيـق  
  ـاعبي ي الَـبح إنَّ

***  
  

مباحلُ أُـدـب ـاْءطَع  
  ..هـارجت ـبيف احلُ ـسيلَ
  هـارسخ وأَ ـبسكَ يـهف ـابسح وأَ
إنـلُّكُ ـه ـاْءفَالو  

***  
  

  ..كـزِنكَبِ ـتياهبت إنْ
أو طَتلْاوبِ ـتعـزك..  
أو فَتاخـربِ تمجـدك..  
  اْءـراهلُـايل بِبأُ الَ

***  
  

  ـاعبي ي الَـبح إنَّ
إنـه لْمبِاحلَ ـكيـب..  
كُلْمـه ما ـذُنحتـواه..  
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  ..اددوِـالْبِ
وـاْءفَالو..  
ونَد جأَ ـاهثَ واْءـر  

***  
  

  ؟هـمالو ظَـدغْأَ ـفيكَ
عنداـا مختـربِاحلَ تيـب  
  يـهي جارِـغبت ـتنأَ
  يـدرِـا تي مـدنع ـسيلَ
ـنِإنلْي مبِاحلَ ـكيـب  

  
  م10/7/1986: ن فيوهـرا                                              
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جةَن الفردسِو ا يلْحم  هِالشيـد  
  يـدداجلَ جِوفَلْل ابوبي اَألحتإفْ

ري بِبِحاحلنِض يا جـةَن عـدن  
اوي يف اَألرِثُنضِر اقَبات الورود  

اَءجَألا ترالُت تتبِ  ىرالنشيـد  
هذأَ هرالُـت شيـبِع لْللُخـود  

  اِءـدهالش  ـلِّجِيف س ميهِقحلِْأَ
   ـودحاللُّبِ  مٍالَوا يف سرمي  يكَ

***  
  

الَبِ ايي داي عمي، أَادنت  لٌقْح  
رِوياض ينباَأل تـالُطَب فيـك  

الَبِ ايي داي لاملَ اَءوجد اي حـص  
  يـكنِبل عرد تن، أَادهاجل نـ

  اِءـدهالش اِءمد نم ـرحب تنأَ
  كيإلَ  اسالن  فحزي حرص تنأَ

  ا ايحلضا  لايحالض افضناا ملَّكُ
فْرراملَ فجـد لَعيا ن ولَعيـك   
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***  
  

هذقْاَأل هـد1ام  يلُعاوه  ساـود  
خضببِ ـا وهداَأل  ـاِءمرِبـاِءي    

  ـاانمد نم  ـارٍحبِ يفا وهقُرغْأَ
  ـاِءقَشو ـوٍءس امـدقْـا أَهنإِ

سودقْأَ تدامهم وجفَ ـهرنـاس  
مغُروهـا يف دـاِءم الشـداَءه  

هذثَ همغَ ةُرانَكَ سٍـر حقـاًم  
ونـتإلغْ اجتـر2ـاِءطَقَاللُّ   اس  

***  
  

  ؟ـمٍإثْ  عمجا مي تنأَ 3ـادن يأَ
  وشِحالو بزحا ي تنأَ عٍمج يأَ

  ؟يءـرِبل ـالٍيتغْايف  ـرٍخفَ يأَ
  ـوشِياجلُبِ ارٍصتنا رخفَ نكُي ْ َمل

لْه تناسيتـم ـوالَطُبلَ  تـان  
اونتصارطَأَ اتاحبِ تالعوشِـر  

                                                        
  .لقـب للمستوطنيـن الفرنسييـن بالجزائـر: األقـدام السـوداء  1
  .الجزائـرجمعـت فرنسـا أولئـك المستوطنيـن مـن بقـاع شـتى في أوربـا وأسكنتهـم   2
  .الذيـن إرتكبـوا جريمـة قتـل المغتربيـن الجزائرييـن أطلقـوا عـلى أنفسهـم إسـم أصدقـاء شـارل مارتيـل  3
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ا فَيرنسا هذه كْذـرفَى نمبـر  
يف ينِإن  لِّظا أَهنبرِ  ـتييـش  
                                            

  م19/12/1973: الجزائـر في                                                
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اي رفييق اي رِشي يك املَ يفيـآس  
  يـاسقَأُين وـاعا أُم ـلْمأَ، تمقُ

  ونـاًتأَ  رِديف الص ي إنَّيقدص يأَ
  يسـأْكَ هنمو فُيطْو سفْالن بيلهِ

يف ي ـنِإن برِح  ـمٍّه ودـوعٍم  
  ياسـوي لٍخى وس نٌويل ع يسلَ

ي أَنِـإنحا ـيحاةًي غْرأَ  مـنيف  
  ياسـبل  ثِّرى وا سيهيل ف سيلَ

***  
  

  ي؟يـنِلطَصت ـارٍن يأَ يرِعش تيلَ
  ييـنِلتبي فخس يي أَرِمع تيلَ

لَيت عي أَرِممٍّ يه ـلُيف ضي     وع  
  ينِـيوِتحي  بٍوح  يأَ لٍوه  يأَ

  از دونِيـفَ  نم ىإلَ ـونرا أَملَّكُ
  ييـنِقترت  ميهِف  الَذَرى اَألرـأَفَ

  ي؟نع  دالص فيكَ..سفْي الناجِنأُفَ
  ييـنِنِأَا وهنع ـعمالد يـبجِيفَ
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إنـا أُمهلْمإل  ماًلْظُ  ـتبيـائ  
  ييـنِنِرو  يتوص دمخوا ابطَتاسفَ

***  
  

يا صدطَ ي إنَّيقعم الصبـر مـر  
ـإنكَ هالصرِـب  يهلجي تاملَـآس    

  يوققُح  نياسن ..ربي الصونِعبشأَ
ا ميالذ نِيهجي صيرِب  اوحترياس  

  يـرِيخ يهف ٍءيشي لهرى كُسعفَ
وعسى حي َألـبرٍم فـ يهحيِسن  

أَا ها أَنودعت كْشاوـاي  لـريب  
هو علَي فَنِـولْا لُّكُ ـهتميـاس  

                                                     
  م15/11/1973: الجزائـر في                                                 
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  ـمكُِسفُنأَبِ قـاًفْرِ برا عيأَ
  ـمكُقَزمي فـالَاخل ـإنَّفَ

جِعبـت قَللٍو  يغكُطُالـم  
ووعـد يعـزز كْنسكُتـم  

  ـمكُلَ  وـدي عادني مٍلِْسبِ
ووعالثَّ ـدعبِال  يهِبكُرـم  

  ـمكُيملستبِ مالَالس ـسيلَفَ
  ـمكُترصنبِ مـالَالس ـإنَّفَ

  ؟ـمكُتوَءرم نيأَ  بـرع ايفَ
وحاُأل ـقخويف ة عركُف؟ـم  

أَوين  الفاُءـد  ونخوكُت؟ـم  
وكْذرفَى مأَ رِاخجدكُاد؟ـم  

  ـمكُبِ  ىاَءنت  رٍمَأل تعجِفُ
يـحٍرِو تـمزوِ قحدكُتـم  

يِسنتم جرائأَ  ـمعدكُائـم  
لَويس بيـداًع  حزيركُانـم  

  ـمكُتعلْطَ دـوس ولُـلُيأَفَ
أَويأَ ـارخمـد ذْجوكُتـم  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


48 
 

  ـمكُتوزنبِ يقـاًقش ـمتلْتقَ
  ..ـمكقطنمل  ـاهفَسأَ اـوفَ

  ـمكُماهدي  وـدا عـذَهفَ
ويعلَ ثُبأَبِ  ـالًيسوكُاقـم!  

  ؟ـمكُتادقَو  ـوشياجلُ  نيأَفَ
أَوين ـالَالسح وطَّخكُت؟..ـم  

  ـمكُِسفُنأَبِ  قاًفْرِ  برا عيفَ
  ـمكُفُالحي  ـاَءنالفَ  ـإنَّفَ

                                            
  م4/6/1973: جزائـر فيال                                                     

  
  

  
  
  
  

  

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


49 
 

 
  

  :هي
  يـائكَي بفـخي يالذ ربالص كرغَ

  يـائفَجو  يـرِجهبِ  ـتيادمتفَ
وتناسيـت   وـوداًع  صغتـا ـه  

  ـاِءقَاللِّ  مـوي  ـعٍائر  يـدصقَكَ
خنت حيب..خنت الَإخصي وويد  

  يـائفَو مغْي رنِتنخ ..يبِلْقَ ـفهلَ
  ماًاصخ أو  اًءفَج  يرِبص نكُي مـلَ

إنأَ ـا مـالَمه عـز  الكرِباِءــي  
  اْءـرتاإلفْ  ـبحأُ  الَ
  اْءفَي جرِبن صكُي مـلَ

أو كُين صملْا يتتاْءـو  
  

  يـزاًزِي عرِديف ص باحلُ تيوطَ دقَ
كَوتمت الوجيف ـد صرِفَ ـرٍبيـد  

وتواريبِ   ـتصمـت   بينـاـم  
  يـددج  بٍّح إىل ـاقسنم ـتنأَ
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هين اجلُـزـرح وأضالفُ  ايننـراق  
  ـديقَ  ونَدي ـرِجي عمالد تكْرتفَ

  فـاقِوِلْـو لعدت مويت اليـأْت ـمثُ
محـاًاس عنطَاخلَ  كالْكَ  اايوليـد  

  ـودعالو انَخ نم تنأَ
  ـودعت نى لَركْذ تنأَ
  ودهاجلُ  كنع  رصتاخفَ

***  
  يـقطأُ الَ يإن كـفرطَ نم ـضغُ

رؤاَأل ـةَيعـنِي يلُعـوهرِا البيـق  
خدعي نِتالعـياَألبِ نفَكَ ـسِمـااه  

  ريـقحو  ـارن  يـبِلْقَ ـتلَعشأَ
  ىـلَّست  دقَ  انٌسل يـكي فنِـرغَ

  قـيـلت  الَ  ـاتباذكَ  ـودعوبِ
  اـذَهل  اعٍد ـالَفَ مـواللَّ كـراتفَ

  يـقض  كنم  يانِتأَ دي، قَنع فكُ
إنا كختررِالطَّ  تيـق  
حينا امخترت الرفيـق  
  يـقلطَ  ـريالطَّ كرتافَ

****  
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  :هـو
ـكَحم الدهـر لَعيبِ  ـانابٍـذَع  

  ابــتعالْبِ  ـوارح يـهاوِدي   الَ
  ـااينيف احلَ  اًـيسبِح بلْا القَدـغفَ

بعدطَ انَكَـا مكَ اًـيقلالسحـاب  
  ؟دّو دعب  ومـاًصا خـنيحضأَ فيكَ

  ابـرتاقْو ادـعتـا يف ابنهت فيكَ
  ـانقْقَشناو  ـانقْرتفْا نـيي حفسأَ

  ـابِساحل موي  ىرا جمي عفـسأَ
حفَ ثُيلْضا اجلُنـموح  
حأَ  نيدمياجلُ ا نـروح  
  ـاوحرقُ   ـا اهنلْحأَفَ

***  
هـاج رِـْديف صك شك  يتجىـن  

  ـابيتراو   ـونٌنض  يـهذِّغت  إذْ
  يرِدص  اقا ضملَّ يدهع نخأَ ـملَ

إنما خانـك  صبـر  مسطَتـاب  
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  يـائنالت  ترتخاو  لَصالو تعطَقَفَ
  ـابتك وأَ  ابطَي خدجي دعي ملَ

  يـبر حيغَ  يعفش  موالي يل ـسيلَ
  ابـوج وأَ  الٌـؤس  اآلنَ يل سيلَ
  يـالًوِطَ ـتهوأَت  دقَ
وــْملَّأَتت عيــالًل  
  يـالًدب  نكع يل  سيلَ

          
  م22/12/1987: الجزائـر في                
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هاتيف  ـفخيـرِاط..  
  :يـبجِع يـهـا فم ـلَّكُ الًـوقَ ـالَقَ

  ..هـوقُ ـكلمي تـاًاهب ـالًظ إنَّ
  هـوقُ ـلِّلظِّل ـنكُي نْأ فـاًخس: ـتلْقُ
  ..قـدص: ـالَقَ
  ..بـذِّكَفَ وأَ

  ـققَّحت ـتلْـا قُم إنَّ
  هـوقُ ـكلميِ تـاًاهب ـالًظ نَّإ

***  
  

  ..يـرِعش ـتيلَ
  ..يـرِمع ـتيلَ
منطـق الضـد تقَّحـق  
  ؟..هـمكْح يأَ
  ؟..ـهيلَع نُـوي الكَـوِطَني ـرٍّس يأَ

حـثُي كْعاحلَ سـق طْيـغى ويسـود  
رب قْوت ينهاجلَ ضلُه ويضي قُـحـدةًو  
رب يمٍـو خـنٍائ..  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


54 
 

فيـه يو اجلَلُعلُه يسثُ..ومالَ م علَيلَى عيـه  
رب قْوـت ظْمـمٍل..  
يـالَتشى النـور فيـه  
  ..وبـذُي ـدقَ
  ..يـبغي ـدقَ
يسبِتـَّملَ لُّـالظِّ ـدفْا يقد اإلنانُس نـوره  
بِلْيـلُّالظِّ ـس السيـاده  
يتبـع اإلنمـاً ـانُسهو..  
يبِصح اإلنانُس ـالًظيقُ، وود مهأَ الومـره  

  هـرِمأَ ـباحي صـطتمي ـلٍغببِ إذْ
                                  

  م5/5/1987: وهـران في                                        
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مـراَأل تيـام تتىـر  
كُيف سـون  وسبـات  

لَوكَ   ــالٍيغــومٍي   
  شاحبـات  ـاتحالكَ

  ـاًءيـا ضيهف ىـرت الَ
  ـاتباقثَ    ومـاًجن وأَ

  ـاةًيح   الَ   ـاًءمن  الَ
  اتـزجِعاملُ  دـالَيف  بِ

  يـلهأَو  يبِعوا شدسفْأَ
ورموهـم    للشتـات  

حثُي صرالْكَ ا نيتىـام  
بيأَ ـنيـد   ثَابِعـات  

اخلَ لُأكُتيـر  وتـريم  
  ـاتبائلنل     ــهلَهأَ
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عـثَب  اآلثـم   فـاين  
بيـن نـبٍه وهبـات  

  ىخرأَو بعالش ـلَمهأَ
حلَبــه   لْلمغريـات  

  ـوهلْي وفهلْاملَكَ اصغَ
  ـاتباذج   ـارٍحبِيف  

  ىـتح اقِمعاَأل يف اصغَ
  ـاتملُالظُّ  ــهتقَرغْأَ

  ينـاًهر  بـعالش  ادغفَ
  ــاتبهالَ ونــيدبِ

فَّصق النـاس  سوراًـر  
لْلطَعــااي  التافهـات  

وتغنبِ ا    ـوغورٍــر  
لوعكَ   ـوداذبــات  

  ـاًـبود  ثَـالَّاجلَ  سبِلَ
زفـاًائ      للنـجدات  

مـد   لْلغى أَقَـريـاد  
  ــاتجلز    ـونهدبِ
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  يقـاًرِغَ  تـدا شملَّكُ
  ــاتبثَ  ونَد ـتتلَفَ

أَ اذَكَهضحـالَبِ  تي؟د  
تقَـلَتى   الضربــات   

  ـاًيبقَر الَ.. ـاًيبِسح الَ
يتحى املُـدنكــرات  

              
  م2/6/1989: الجزائـر في                                                
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جمعنا اليوم لكْذى ريلَهمج انألْو ذَات  
إنـه عـولَفُالطُّ يـده  
إنـه عيـد الباَءـره..  
  ..واجلَمـالْ ..الطَّالَقَـهو

  ..ونقَـاْء.. يف صفَـاٍء
 ـومي ـهإنـاْءفَالص  

***  
  

لُفْحنـا اليـوم هِبيـج ـورهبِالز  
لْمـؤه السحـر لْأَوانُـو السـرور  
هـذكْأَ هبادنـا يف العـز تـرىع..  
تتغاى بِـننشاحٍـر وحبـور  

فَتفْرر فَ ـلُثْمراشـات سعيـده  
بيغْأَ ـنصـان وورد تتىـلَّس..  
تثَتـنى وتـولْج..  
بيلْأَ ـنـوـولْقُاحلُ ان..  
تتغالْكَى ـنـلْبِالَب..  

ـقِلْالطَّ يعِبِيف الر تشـالَبِيف  و ديد..  
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  ..ـرائزجلْلتتغـنى 
إنهـنِثْـا تي ويرِـطْت  
إنيـا هقسديـالَبِ ت دـدجاٍء تمبِد..  
تعرـز ـرائشبالَمـاً وس ضاَألر  

***  
  

ـذَكَها تنمـذُـو البور..  
ـذَكَولُا تعـو البراعـم..  
تنجـلي عنالـا هزهـور..  

هينحـا تشو الطُّـديـور..  
بِوهـأْـا ييت السـرور..  

***  
  

  ورماُأل تبدي ةًفَقْو وعدي الَاحلَ نَّأَ ريغَ
  ..ـماعربالْكَ ـارغص مـوالي ـةَمثَ

يف ديربِـار عيـه..  
ودأَ ـارٍيجبِنيـه..  
  ..غَارِقيـن ـاٍءقَشيف  ـماهرت إذْ
بينمـا جنـالَالظَّ ـدم..  
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يف هـاِءن ينعـونْم  
ـذَكَهـلُفْا ط فلسطيـن يمـوت..  
أَ كاًارِتهـأَن عـشٍي لصريٍغ يف اليهـود  

                                
  م1989جـوان  1 :الجزائـر في                                    
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  ـ القسـم األول ـ
  

  :تظهر مجموعة من األطفال وهم يرقصون وينشدون

  هللمود  ذكـرى هي    هلدازر  ومـي أذكروا
  هوحـد  يف ظل  أمة   أضحى   املغرب  فيها

    هزرلـد  يوم ولدت    وحدة املغرب مرحى 
  

  :ثـم ينشـد) ـل الجزائـر يمث( يخـرج أحـد األطفـال 

  منـأل الدنيا سالمـا   هيـا    أيها اإلخوان
  نزرع األرض طعامـا     علينا  نسكب اخلري 

  اخلصام  صفحة ختفي    ونطوي  الشمل جنمع
  

  :ثـم ينشـد) يمثـل المغـرب ( يخـرج أحـد األطفـال 

  ة بني العبـادـصرخ   وعهدي    هذه كفي
  يف طريـق  اإلحتـادوأمشي       إنين أسعى

  وملراكـش أدعـو     كـل حكام البـالد
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  :ثـم ينشـد) يمثـل تونـس ( يخـرج أحـد األطفـال 

  هعربيـ  طريـق يف      هياالسري  يفأسرعوا 
  همشرقيـ.. مغربيـة     خنطوا الدربيف  خطوة
  هجهويـ احـدود ال     اقيود ال.. اسدود ال

  
  :ثـم ينشـد) مثـل موريطانيـا ي( يخـرج أحـد األطفـال 

  همغربيـ  اتـيف مس   إلحتـاد   حنن نسعى
  ـهوحدويـ بنوايـا    العرب إجتهنـا  وإىل
  هــإفريقي..هعربيـ    الوحدة تغـدو  هذه

  
  

  ـ القسـم الثـانيـ 
  

  :وهم يرقصون وينشدون) يمثلون فلسطين(تظهر مجموعة من األطفال 

  احلجـارة اءـأبن نحن      هاإلنتفاض جيل حنن
  هـرارـوح حبمـاس    إليها   نسعى قدسنا 

  هارـوإغـ   بقتـال   بكفـاح ونضـال  
  هباخلسار سوف ميىن     دوا ـع حينما نلقى
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  :ثـم ينشـد) يمثـل الجزائـر ( يخـرج أحـد األطفـال 

  شعب مليون شهيـد   اء نفمبـر  ـأبن حنن
  دـباملزيـ  ودمـاء    ا ـإنتصرنا بالضحاي

  العنيـد  الشر  بقوى     ستهينواا يا بين القدس
  زداد الضحايا      قرب النصـر ايـدافإذا 

  
  :ينشدون ويرقصون) يمثلون شعوب المغرب(مجموعة من األطفال 

  هحتيـ فلسطيـن   يامغربية       شعوب  من
  هاألبيـ  ربـالع قلعة     وحدة املغرب أضحت

  هــعربي   وديـارا    بوعـا حتمي  ر قلعة
  هالشـر العتيـ لقوى     اال خنوع..اال خضوع

                                                      
  م12/6/1989: الجزائـر في                                                 
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  ...............:...اإلهـداء
  ....................:نفمبـر

  .........:الحـب أسـراري
  ...................:بـالدي

  ...........:فسـري الحـب
  ..........:شهـداء هانـوي
  .............:لغـة التمثـال

  ..........:جنـود الجزائـر
  ...................:عجـبي
  ..................:فلسطيـن

  ............:لـن أستجيـب
  :.1960ديسمبـر 11ذكـرى 

  .............:قصـة حـبي
  .........:زلـزال األصنـام
  ..........:ضـاق العـذول
  ...........:وصيـة دامعـة

  .........:شكـوى وجـواب
  .........:شهـداء مرسيليـا

  ...................:شكـوى
  ...........:خطـاب أسـود
  .........:عتـاب بوجهيـن
  ..........:الظـل المتوهـج
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  ........:مـن وحي األزمـة
  ............:عيـد الطفولـة

  ..........:فرحـة باإلتحـاد
     :...................المحتوى

  
  
  

  
  
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

