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  بوزيـاني الـدراجي
  
  
  
  
  
  
  

  صوت في سـراب
  ـ شعـر ـ
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 ؟..خرافــة أم واقـع مهـزوم
  

ـودوقُي لَقَـاتح..  
ـالٍ.. ـالٌقَوعكُـونْ.. ولَيوس ..  

و ـشع بـانرلْغل يـونْهنج..  
  ..هملَـت فَـوق اجلَماجِـمأُ

  ..للْجـدودالَ بقَاٌء .. حياةٌ في حفيد الَ
  ..حلَقَـات مفْرغَـات

وبرالـد ـاتفَاييف ن ـالتمهم..  
  : صـرخ الناعـق فينـا

ـَا مـمجدكُ   !..صـار خراب
  ..لعابثيـنل لُعبةً.. مرتـع الغربان أضحى

  ..نـاعـك حلضلنكْتـة 
دونَ رد ..دونَ صد وممسل يـنماقالن  

  ..فَـإذا صـاح املُنـادي
  :..وتمـادى في النـداْء

  !!..أنجِـدونِي.. ألْحقُـونِي
 ـسيلَيفنجِيـبي ـنـا م.. 

 سيلَيفنـوديمِ القُيطحت رانِي؛ سعا من ي..  
  

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

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


3 
 

****  
  

  ؟ ..أيـن خمـر األندرينـا
 ـرفَخ ـن؟..الشعـراْءأي 

 ؟..أيـن عـز األمـراْء
  ؟ ..وصدى تغلب فينـا.. أين بكْر وحماها

  ؟ ..أيـن صـوت يتعـالَى
  ..  ومٍ أتانـاـأيـن قَـولٌ البـنِ كُلثُ
يـنلاألو ـدجم ـن؟..أي  

  ؟ ..أم تراهـا؛ تلْـك أيـام نسينـا
  !؟..نـا يف سـرابٍ واهميـنأم ترا

نِيـنالس افَاترخ نلْماً ما  كَانَ حظْنفا ح؟..م!  
****  

  
  ..أننا نحمي العريـن: قَالَت األسالف عنا

صا قينف ادداألج جسصاًن يـنماللْحل:  
  ..وبنِيـن ..وأسـود ..تتغنى بِصقُورٍ

  ..من زمان اجلَاهليـن.. وسكرنا.. فَطُرِبنا
  : وحفظْنـا.. فَسمعنـا.. واـحني قَالُ

عقْمي يـنعالطَّام وتـربا جناألطْفَالُ م..  
زِمهات يوا غَـزينانُ فيبالص بِيـناهالن..  
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  ..افي حمانـيفْطَـم طفْـلٌ حينمـا 
ـارـ صبألشا ـاتاعمالً يف جـودس..  

يـدللْووعٍ لضعاً يف خطَالُ طَواألب دجسي..  
****  

  
يـنعائلْبـة للْعى سحأنَّ الطِّفْلَ أض رغَي..!!  

   !!..كَالْعجِيـن وغَدا قنـاً وديعاً ومطيعـاً
 زِيـداً يف مزيـدم ابالب حفَتزِيـدبِم..  

ودلَى طُـولِ احلُـدع صرى احلهتانو ..  
يـددالش دعب كَالررولُ الْحطُب توا دهدنع  

 ادي كَاجلَـرـاداألع ـشيا جـدبو  
  !!..حديـدو.. ورِجاالً .. يمأل البـر سالحاً

ـَـا   ..يشحن البحر غُـزاة وسفين
  !!:..وراً تبتلينـاـيمأل األجواَء طَيراً وصقُ

  !!..خدمـة للْحاقديـن.. ودمارٍ.. جبحيمٍ
****  

  
يكُلْثُــا اب ـلْـنأمومٍ ت ..ألَّـمتو ..:  

  ؟ ..كَيـف كُنـا
  !؟..كَيـف أضحينـا هجِينـا

  : ومٍ تسـاَءلْـيـا ابـن كُلْثُ
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رِيـنالقَاد طْـشب ـن؟..أي!  
ريـنائافـاً خعـا ضنحبأص ـف؟..كَي!   

 ـفـا كَينرصـيـنفائ؟..خ!  
 ـفكَيدعهيـنافـزٍ تع ـدعـا ب؟..ن!   

يـنمائـورٍ ني قُبـا فانرـلْ ت؟..ه!  
  

  م 1998ـ  12ـ  22: السحاولـة في                                              
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  مـأسـاتـنــا
  

  تطْرِبنـا     يا مادح العربِ بِاألقْوالِ
ـا  الَّهزينخالِ تبِاألفْع برى العرت  

قَاداألحو الثَّـأرلُ وـا  اجلَهلُنقْتت  
 امهاألوو اخلَوفالذلُّ وو يتقـاشن  

 لْفالَالَ احل ينالد امحا الَ األرنهِضنت  
  الَ األيام تحيينـا الَ الدهر الَ احلَولُ

  الَ التاريخ ينفَعنا      الَ املَالُ الَ النفْطُ 
  ينجِينـا  ملْ نر احلُب واإلنصاف إنْ

رِيح قَاماألسو ا املَوتـا  بِهنركَبت  
  تأتينـا  األقْـدار بِهاشؤم البسوسِ 

حرِ إنَّ اجلُراألم باحا صي  نمؤلاي  
نأي   ادمالض  الطِّب نأيـا وينفشي  

  فَالْوِد والصدق واإلحسانُ مقْصدنا
ذَّالو دو الَصاإلخو فْدالرـا  ونِينغي  

تا إنْ كَاننعمجت ابساألنو برالع  
ـا ةُـقَفَفُرِسيننامِ تحألرـلِ لمالش  
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  يا آمـر الناسِ إنَّ العدلَ مطْلَبنـا
  يعيِينـا  األحكَامِ فيالتعسف   اكذَ

  بلْوتنـا  النهيِ أنت اآلنَ صاحبيا 
تأن ترصو املَرِيض  موـا  الييندعت  

 ري السي فرِفاجلَه با هنسرحي اللِّص!  
  !أضحى الذئْب يحمينا بالسلْبِ والنهبِ

  هزتك صرختنا؟ هلْالقُدسِ  يا صخرة
  راعينا؟ يرعاك لْه ،في الصبحِ في الليلِ

دلَة املَهبا قي اجـرعا مـا  ينتوقُد  
  هلْ أصبح الصمت واخلُذالَنُ يطْوينا؟

  سلَّم العرب لألقْزامِ صخرتنـا؟ هلْ
  أم أضحت الصحب لألعداِء ترمينا؟

  تهملُنـا واأليـام   أين العروبـةُ
  بني الركَامِ وذاك السخف يقْصينـا؟

  فَاألمر شطَّ بِنا !..قف يا عاهلَ العربِ
  عـداوة بعـد اليـوم تغرِينـا فَالَ
  اإلنـسِ واألديان زلَّتنـا في منشأ

  ترثينـا  والعمران ذي دجلَة النـورِ
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  يسكرنا  بِاإلطْراِء  يا مادح العربِ
ني مأتيِ يزإلَى اخل ظُرـ  أنينالاأع   

  
  م1999ـ  01ـ  08: السحاولـة في                                                 
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  تـرنـم يف الـزاب وبسكـرة
  

  

  اهنـ  عـاشـق  الـدفء    أنَـا       ـسِـــق الشمـعاشـ
  ـاـــوسن       ـاللٍ   ـــوظ         اأنَـ   ـلِـــالرم ق  ـــعاشـ

  ـنىـــتُجتَ     ورٍ ــــوتُمـ     أنَـا      لِ ــــالنخْ   قــعـاشـ
  ـباكر  ـفإذَا     الطَّي       زَار  بـرانْحي   وىـعن  

  اـــبيننــ      ـالٍ  ــووِصــ      املُـنى      فــالَهـث  خلْـ
****  

 يه  يــــعـ    شمينا    ــح    ى      الــأتَمكَنـساـن  
  يي     هـكُلَّ   أما   ــــم       ـنـ     بِيـقَلْ    حنلْهـاــل  
  يه  ــأماحلي  وى    ــــنـ    ـممذٌـــوـال          ـدناـــنَـع  
  اـأسعدنَــ      ـب   ـا        ملْعـــالصبـ   وم ــيـ  عيــمرتَـ
 ـاــاقي        زَمنـــا        ورِفَـــــيجمعنـ        د ـــــمعبــ

****  
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  هائم يف  بسكَــرها        ـــزابِ  أنَــــق  الـــعاشـ
فـ    بِيـقَلْـ    رهوـا        ــنَحهكَّــرــا  كَالسهمطَع  

  عاطــره     نَسمــات :        يف   بِـــق  بِالطِّيـــعبــ
  ورِيــاضٍ    ساحــره        مي ــتَرتَـ      اللٍ  ـــــوظــ
  ـوِي        يف ســواقي  جارِيــهـــــتَلْتَـ       ـاه  ــــــوميـ

****  
  ومٍ  باهــرهرسـا        يف ـحسنهـ   ةٌ   يفــروعـ

 ـتمسـ يف   رنَــقٍ        بِـأيوـــر  ـ      ـاداهـــمهــر  
  شاكــرها        تَلْـتَـقـيـني  ــــعى  لَهـــا  أســــعندمـ

ى        تَتَـلَـــــــالنــ   الَــــطَـ   وإذَا ى    ــــو ــ   وائـــحهر  
  مفْخَــره     الدي  ـا        فَبِــــــأنَـ  ـت ـــعشـ   اــأينمــ

       ****  
    لَــتمح   ــاتيكْرذ     يــنــا احلَناهاييف   ثَن  

ــاتيكْرذ    فَــتفْرــ      رنيــبِجمــاحِ      احلَالـن  
املَــص رـــــوي لَهيــ        ا ــــاضنرو    َفــاتفْهــه ـن  

  ن سبـات   النائميــنمـ       ـةٌ  ـــا     لَفْتَــــحركَتْهـ

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

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


11 
 

ظَتْهــ ني  عنها زُحزِحتا        ــــبعدمــ     ا  ــــــأيقَ نالس  
****  

ني  املَاضي حلْحليتي        ــروضَـ  يـا  تيــقَريـ فالد  
ى     سور زَحزِحي ـوـ      الني صافْتَـحوراًد يـنأم  

  ـقي         بِـك   ضمـن  العائديـنــيلْتَـ          بٍ ـــلحبِيــ
  ـنـللْعاشقيـ   ـاً    ـملْتَقـ:        الـزاب  غَـدا هكَـذَا

  نــقِ    اخلَالـديـــا        بِرحيـــــيسعفُنـ       ال   ــــمنهــ
    ****  

  هـــاملَنطقَــ   ــرِ   ـــلعبِي:        اـــلَهــ  ت ـــتَشوقْــ  دــقَـ
  ِق ـويـم  الشنَســ  وتَغَايبلَقَـــــيف         مـــا      طَوه  

  لشرنقَـهكَانَسجِهـا       ن   ــمـ  ـن ـــاآلم  زِليــمنـ
ظَتْ ى  ـــني   مــــحفَ   املَزلَقَــه    وشــرورِ        ن   أذَ

  هــالفَلَقَـ   ت   مــرــذُقْـ       ال  ــمـا حـ ا ــت فيهـــذُقْـ
         ****  

ذُراهــا    الشاهقَــه:        زدهيــتَــ    الدي ــــفَبِـ   بِ
  هــــدافقَـ        ـاه   ــــبِميـقي        ــيلْتَـ   ـرارٍ ــواخضـ

  ـهـــلٌ       باسقَــــا        وخنيـــــنَمـ      كــــأيــ    اـــظلُّهـ
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  هـــالَئقَـــ      ـاـــا        ومزايــــــــبِسنــ        لَّىـــــتَتَجــ
ى صـارـا        ـــــبِالثَّنـ         ني ــــتَوجتْـ كْرذ  قَـه يش  

  
  م    21/04/2001: الجزائـر في                                               
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  يـنع   وِرأ
                                                             

  ةًـــــقصقي   ــــفيـر  اـيـ   :ـنيـــروِ عأ
ظَـــــفَاللَّ   لِــــقُانْو   اً   بالتَّــليمـســـمام  

ــالـوـ   مِزقَــالص وال    د  بـأـــتَع   ـاــبِم  
  مالـــــمـ  القي   مـن   ردود   أوــــستُـ

  قٍـــــواثـ   وت ــــبصـ   ولَــــالقَ   حِــأفْصـ
  رامــواً  أو  حــــلَغْـ  ســــيثي  لَـفحديـ

عٍ    دــــلَ   بنقـــــهـرِضِ   األَـــواقْـ الَذ  
  زامـــمى    االنْهِــــح ع   ـــيمنـ     هـــعلَّـ

  إن    ـةـــباحلُج    ةَـــــاحلُجـ   ـعِ ــــواصفَ
 لَـزِم   ـراألم   صاالً   أو  خــجِـدـام  

  اــسم  بٍ ــخ عـن شعــواسرِد التاري
  امـــاً  لألنـــد  تاجــابِ  اــرِح  يف
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ـــوانسق   وشاحــجِ  الص يثم ـاً ـدـاـح  
ق ــللص  ـانـك كَــدــمــأو مقـ  انام  

  مبـا  تبخَـلْ    واكْشـف  السـر  وال
  المـــلَّ  الظَّــإن حدرب  ــر  الـــسيني

  ـاــفراشـاً   كُلَّم    وردــرِ   الـــوانْثُـ
َضـامال  ي  بِ عظيـمريف الد  ـرم  

  عـلَى ـار ـــةَ  إن  ســـزمِ  الطَّاعــــوالْـ
  امــــس   أو  إمــــدلِ   رئيـــنِ  العـــسنـ

  اـــعندمـ ـاً ــصرِحينِ  الرفْـض  ـعلـوا
ى  ـ  الَ تَـرالَ  عـراً  ويالًــخقَ   دــي ـام  
@ @ @   

  

  تيأمكانَـت   كَيـف : روِ عـنيأ
  اجلَسيـمالْوهـمِ  والْجهلِ  يف سـرابِ

  الدي   أمـمـــاً   يف  بِـــان   يومـكـ
  األثيـم   والغَـزو  احلَـرب  فَرقَـتْهـا

   

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

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


15 
 

  اًـــب  فأضْـحى  ديدنـــدوا  السلـــعبـ
لـعـ   واــجـهـالنيـق   بفيـ    ـاًـرـونَد    م  

ثــ  دوا ـــعبـ ــاألوـراً   انهـ   جونَماــد  
  مستديـم    ـاللٍــظَ   مـن   ـواــيستفيق

هـومـ ـا  ـــفَحهوافْتَـدــــوـاــا    كُلَّم  
  مـــــقَدي    مـن   ـات ـــئبـانَ   اـــهددتْهـ

  اــحينمـ  ـاً ــقُرونـ   وا  الْوهـم ـــحالَفُـ
  وزَعيـم  ال ًــدليـلَ   ـــاجلَه   واـــجعلـ

  الــحٍكَ  لٍــجهـرِ  ـوا   يف بحـغَرِقـ
  وحرِيــم   وا  حرمـات ــواستَـباحـ

ة ـــةَ   والقَســـروا   الفُـرقـــنَشـ يف   ـو  
  ضِ  السليـمـالقلْـبِ والنبـ   اتـخفَقَـ

  اًـــوا    فتَنــــــلَ   وأحيـــــوا  الشمـــشتَّتُـ
  خصـمٍ  وزنِيـم كُـلُّصـالَ فيهـا 
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  اوـــنفَ  ىتَّح همأركَـانُ ت ــضَعفَـ
يـمقضْـعٍ  عيف و ساألنْفـ تـارخ  

تَهاجلَـــفَاس  ــــانييف ص ـثَــارج اــد  
يمقـارٍ سيف ج بلَّ احلَرتَحاسو  

@ @ @   
  

  كيـف  كانَـت  أمة :نـيروِ عأ
  الزمـان يف زمـانِ اجلَهـلِ  يف غَيرِ 

  يفِ امِ ـكَاألَنْع شِيالعي بِفتَكْتَ
سـكرة   نْالدا  وأََــيوــتُ   امٍــهاند  

ذئَـابٍ   يف  البـرارِي   تَرتَـمي   كَ
  آن   بعـد   اً ـــقِ   آنـــاحلُمـ    اوٍــيف  مهـ

طَـتقـالفَـ  يف   أُس ومـ   خـاــاً  عندمـي  
  انوــــــهلْل     دوٍــعـ  لُ ـــحبـ  ا ـــشدهـ
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ـتتَمــتَـ   فَارذْرِف   ونَمعـاً   دمـاـــد  
ـفتَكْش  ـدحتَ الْكَيوباألمان   ظْى     

ق   أمـم  يف ـرى الش بِ  تَـروالغَـر  
دبِ  يف بِـالـررزقـاً  الع   ـانصالَ ي  

  اـــاً   حينهــشباك   ب   الـروم ـنَصـ
ى اقْتَـدو  ـاشبفكانبالروم    األح  

  لَيـس  يف   مشاعـاً  العـرب   غَـداأن 
  املَكَـانجنبـات األرضِ من يحـمي 

  وم   بِالْغَيـرِ    كَمـاــفَاستَجـار  القَـ
  انــللْجِنـ   جِسـراً    رســللفوا  ـــنَصبـ

حــــفُتأب   ــــتع   ابنٍـــو ـريث    ـداـــم  
ـــتَلْيبِطُــــي الفُـق  س بِـــرـ   الــاألمان  

  هـذـ  هعـامِ    شهكْتَــأويــبٍ    يف  
 ـوفيـاحِ بِسـرِ  يف سالْغَي   ــالطِّع ـان  
@ @ @   
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ة  :عنيروِ  أ يـرى  س تُطْـو ـفكَي  
 يممـا الرلوهعرِ، يهجِـلِّ الديف س  

ى  ــــتَتَـ دـ   رــــتَتَـهى       كُـلَّم ـاــــاو  
  اءوا   بالْوخيـم ـوجـ   الَقـوم    نــأمعـ

  اـــمـن   كَبوتـهـ   ـســالنف   انيــــفَتُعـ
طـيف ولُ وي اءـمِ  الـدالْجِس   ـيـماألث  

  اــــد   األلَمــــإذَا  مـا  اجلِسـم  صــفَـ
  م ــاح    ونسيـــريـ   ـه ـفي   ت ــنَشطَـ

  هـــلَّ    بِــــح    إذَا    ـتــــالنب    نيـــينحـ
 طَـرـ  خصنــييف ه ــبيـمظ لٍ  عـو  

  ذَا ـــغـ    داءـــللـ    ـومـــالن أن      ر ــغَيـ
  م ــنَعيـ   أو   اة ــــومِ   حيـــبالن  س  ــلَيـ

  لَىــيبتَـ    سِ    داءـــــاء    النفْــــفَارتخَ
  عقيـم أمـرٍ    إلَى   نــــمـن  حـ    ـهـفي
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  خـال   يف  جِسـمٍ  األعـداء  يأكُـلُ
  الْعميم من صمود النْفسِ والرفْـضِ

  الــأجـ  دني ـــيـ    لِــالشمـ   وافْتـراقُ 
ـهننِيف   سالكَـو   ـودبعميـمكح    

  ا ــــللْفَنـ     ضيــيـفْـ    لِـــاألهـ   آن ـــشنـ
  ـجِ    القَوِيـمـوالنه   الذِّكْـرِوزَوالِ   

  أن     هــألَمـرِ   اللـ   د ــالَ بـ    انـكَـ
  ركْـنٍ    وحطيـم   ن  ــيتَجـلَّى   بي
@ @ @   

  

  العرب يف أضْحى كَيف :روِ عـنيأ
  الْكَرِيـموالْـوحيِ   زَمـنِ  األنْـوارِ 

ـفكَي    تـارتَناسو   تـادـةٌ  سأم  
 ـتجرخ ـةظُلْم نـ  ملِ ــاللَّي هِيـمالْب  
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  كَيـف َغاب الْجهـلُ لَمـا :روِ عـنيأ
  مـالْعليـ   وارــــناس  بِأـــالنـ  ر ـــهـــطُ

ـرهى الزأضْح ـفنـاً  كَيـو  آمنمي  
  نَعيـم  حمى اإلسالمِ يزهـو فيفي 

  كَيـف  أْضحـت  زَهـرات  باقـةً
  السقيم بعـث  اآلمـالَ يف الَقلْـبِ ـتَ

ى  ـرشالب   ـ  كَانَـتمـــسلعــواً   لال  
  وف   الْوخيـمـــدد   اخلَـــوسالمـاً  بـ

  اـــفَحبـ  ور  ـــةَ   نُـــمكَّـ   ـنع   مـــشـ
ـاتتَبـ   عيــالْب ت  يهــفيـمطـا   والْح  

ى  أَمي   نـــأَعلَـ ـرشالْخَلْـــالْب ي  قِـــنف  
ظَـ ــلَح ـ  اتوالع  ـدعـالس يـمظ الْع  ز  

 ـتمدثَـ   ه ـــأومدنكُفْـرٍ   ع    اـان  
 ـزِمهيـماجلَح  ـابحأصـلُ  وهالْج  
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  اـــنَمـ     انٍــــبإميـ     اســـشى   النــــتَــفَانْ
ـيف ح يملالس  ـسـا القلْـبِ  بِالْحاين  

  ةٌـــــأمـ    دت ـــت     واستَجـــــــفَأطَلَّـ
  القَوِيـم البيـت  بالنهـجِ   يف رِحـابِ
@ @ @   

  

  الـــاً    للْعــــداد   دربــــسلَـك   األجـ
غُيــــــه  ضَبـابــــددوا   فيــــبـ ــــاً   ووم  

  مـن    ز ــــللْعــ   ـاً ــــــسلَّم     واــــوأقَامـ
ـنَفَحـداً ــالْـ    ـاتجيِ  محقُـ  ويــس وم  

  نـمـ  حِ ــالصبـ  اعِ ـــشع  في  لَّىـــوتَجـ
  ومــيحـ    ـرِ ـبِالْخَي   قـاحلَـ   ـاتــومضَ

  فَىــالْمصطَـ   ورـــةَ  نُـــــحـلَّ  في طَيبـ
  ـومـــو   بالنجـــةُ   تَزهــــدت  طَيبـــفَغَـ
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  اــنُورهـ  واـوضَاهـ  الشمـس نَافَسـوا 
  دوم    ــسيـ    ركْبـاًللْخُلْـد     حجـزوا

  اًــوراً   شهبــــسطُـ  ـه ـــوا   فيــــسجـلـ
لُـومبِ عالْغَـرو  ق ري الشف تـرنَش  

  للْحـمى    وصـاروا   الشمـلَ  جمعـوا
 ـنصح   ق ـداجـاً  صيسخُـ   و   وم   ــللتُّ

حواــوـ  دـالصانُـ   فصــوــوا  وِحة د  
  ومــوالْخُصـ    اديـــدوا    لألعـــوتَصـ

كَي  مـزوا الْحـدشو ـوـذُوا  اللَّهنَب  
يـقتفسي  ـاسالن  نـزِ  مخو   مـــالْه  ـوم  

قُ   فَغَـدا ـربِ  الشإلَى الْغَـر   ىــحـم  
     يسمــو   كَالنجــوم   ارص اًــوأمانـ
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ــه  هيـ  ـذـــس  ة ـر   ــأس فـ     ــالاـــــلَن  
لْمــهزمـ   ـومــالْغَش   ـلَـةَ  والْجهـوا الظُّ

@ @ @   
  

  ـنــم   غْــرِفأَ   نيـــأنَّـ  :  نيــروِ  عـأ
  نـــالطَّاهرِيـ   عطْـر نََفحـات العـربِ 

  تدـــــب  وانـــبِألْــ   وب ـــــالثَّـ   ج ـــسـنأَ
  ـنـمستَبِي الْخُلْـد  طَيفـاً   رِيـاضِ  يف

  نــمـ   وان  ـــواأللْـ  ةَ  ــالبهجـ    رــأَنْشـ
  ـن ــولُجي  ـارٍ   ــانٍ     ونُضَـــكَهرمـ

  اـــوسنـ  ـراً ـــس   بِشـــضيء  النفْـــفَتُـ
 ـرتُنكْ  ويــالفلْــمِ   الثَّمبِالْع   ـــرن  

ثَـــيــن ـــالطِّيـ   ر أنْفَ    بـ   ـاسِـــبباــالص  
   هِيـمقـ فيوش    يــــالقلْـبنحـــاً   و ن  
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  ـذَاــش مـن   تيــبيـ  نتَـشي أزْهـار ـتَ
  نــسنيـ  لُــاألَه   اـــورٍ  ساقَهـــوعطُـ

فـى   رِيـ   كَيي  وأبِي ؟ــأنْـسأم   ح  
  ن ؟ــةً   للناظرِيـــكَيـف  أنْـسى  متْعـ

  أفي       اآلن      نيــإنَّــ    :عــني    روِأ
  ـنــــآمني   ـوارواــــاء   تَـــــآبـ     ق ــــحـ

  اـــطَالَمـ    وتيـــــصـ   ع ــــأرفَـ    يــإنَّـن
 ظَلَّـت ـانبرـ  الْغجيـ  واــتَهحالــالص ن  

ثيـ   إذَا    رأيِ ـــبِالـ    اس ــــــالنــ    ر ـــوأُ
يـنجِفرـوقَ الْمس اآلفَـات ـتأْضح  

 لْـفخ  ـدالس  يـمأقـ وـــالســلَـ    دو  
امـرِي  رغَي   يـ  فَتْـحماقـلِ  النيـــس ن  

@ @ @   
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ةــقي   عبـــا  صديـــي   :ـنيـع   روِ أ ر  
  امــــوانْسجــ   دوء  ــــوهــ   ات  ــــبِثَبـ

  أمـتي   أْضحـت   كَيـف  :عـني  روِأ
  ـرامــتَستَحــق   االحت   زمـان    مـن

ـفـداً كَياحبـاً وعش برالْع ارص  
ـفا كَيوأضْح ة ادنِ  سالْكَو َظـام الْع  

ـــغَي ـر   ـال   أنـــفَجلَّى     رحائـــراً   و  
ـدعب   طَلَّــ  أن ـ  تنْهِــــغُياال  ــوم  امز  

  جبانـاًربِ  ــأن   في العـ  : ا روِ  عـني
 ـاممتونِ اهد ـنم  كَـلَ  التَّارِيـخر  

  نــالَ   مـــــالم  واآلمـــح   األحـــمسـ
    امـــناملَ   ارتَاخو صَفحـات الدهـرِ 

فَّـهس    فـالي   األسذ ي  الـاملَـاضو  
ظَتْـه الصحـ فــح ف عامـاً  بـعد    ـامع  
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ـرسخ ـري     احلَـاضاملَـاضو  ـاــكَم  
ـــضَيـع    الدرـــغْأَفَ    بوا    اهللَِّئــــام  

  ـاًــو   طَامعـــويجثُـ    مــاخلصد   ـــيعبـ
  د من دونِ احتشـاماألسيـافي رِضَا 

  يف    ـلَّــح    ءالــــو   بــأشكُـ  إنَّـني
       يف املَُقـــام  نٍإذْ    ونِد  نـا   منضرأَ

  اراًــاً   وخيـــــرأي   اسِـــلنل   ع ْدــــي   ملَ
وــتَاحاخلَبِ ىممِص احلُ لِّـيف ظـسام  

@ @ @   
  

  إذْ    ومِزـــهاملَ   ربـــخ  :يـنـــع  روِ أ
   المـالظَّـ  ارــتَاخو  األْضـواء  أَــفَطْأَ

حينأَ  ا ـــمــحىن  راً  ــوسؤعفـــرت  
  زامــــلإلنْهِــ     اـــــقَاده     اًـــــوجيوش

ـــــبِوداًال     باعاــــــــــه      لطَّلامـــــيـعن  
ونَدا ـــم وــخزسٍـــفْنَ    ة  واحتـــشام    
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ــــفَداألَ   نمــجأَ    ادحـــيكَ   اءاــم  
لَساألَ  بموأَ   اتوصاف  الكرام    

ــبوداًال   شدالقَ  ا يفــهــيكَ   دي  
يــيبِتَساألَ  حرأَ   ضســـياد   ـــظَعام  

  اـــنــاهه   اًــموي    انـكَ   ـزــع  نـــيأَ
  امـــين    اســـالنو  ـابــغَ  ــدجم  نـــيأَ

  يف  اسالن  امـنَ  فيكَ  يرِعش   تيلَ
  امزــاحلبِ   راًــطُ   دـــالش    اتـــظَحلَ

ينحاــه    تتَـداش  ـومغُي  ـرِ  ـالقَّهـمن    
 لْكَةـ  حـاملُغَـلِ  ــاللَّيى  بِالغَمـــشام  

ى فَانْطَو  نـا  الكَـوكَمى  أبأضْـحو  
ى  الَ ـري   ملْكَالى  ل وـدج ي احلَـقف  

ظْلُـ  ا دـــغَفَ   اًـــكي  ألَمــــــَيـب  ـــوم املَ
دون   ــعنٍو  دون   ـــيف  وئ  مٍلْحام  
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حيناــه  صحأَبِ   ـتلَعــى الصوت    اـي..  
كُـف نيـرِ عي تَكْسسقَـو ـامهالسو  

***  
  

  يذـال  فيـــ الز ضـفُرأَ :أنِّي    روِ أ
  مالــالكَبِ  اًـــيلم    اســـالن    بــيـغَ

  هـلَ   تارــص  اإذَ   ورزــال  ضــفُرأَ
منــــــشآت       ودـــــياوِوــــــقَتُ       رام  

  ةًــــمأُ   يثرأُو     ورزـــال   ضــــفُرأَ
  المـلسى  لعــستَو   ملْـي  الظُّضتَرتَ

ضْأَ  اذَكَهحبِ  تالتَي دـتَشيك  
ـمــــضَ   نلٍال    فَوـــــساد   وـــــقَسام   

  يف   ورِزـــال   اتوــــعد   اـــهتْـلَــلَّضَ
  ـدوامـــبال   خاســرات    ات ـــصفَقَـ

  اــــاً   كُلَّمـــتباع   ق ـــالْحـ   طَــسقأُ
رجتَـ  واحهمـاً ـالْبسح  ان   ـامصلْخل  
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  اـــغَصبــاً   حينمـ    آلراء     واــسرقُـ
  ــاممالتَّبِ   اًـافـستاع ـد ـوا   العهـوقَّعـ

  ةًــضَهنَ    اوــــهنْأَو    اســــالن    وارــبجأَ
ــتَووارولْا خف  ركَ لٍــمالنــعام  

  د    أتَىــدائي  قَــ    أن    :نيـــعـ  روِ  أ
ـاتكُومحوشٍ   وـرع ـنــ    مينـام  

ىــد  هــداً  قَــمجـ  أن   :عـني أروِ  و  
  وانْهِـزام  اًـالْحمـقِ  سخْفـ  اوِـفي مهـ

  إلَى     ـوـــني   أصبـــإنَّـ   :ـنيـــع   أروِ 
ـاممي كَالْحقـالانْطي  وـدقَي  فَـك  

  
  م08/04/2005: السحاولـة في                                                   
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