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 ىجر الورود
 عَباُب عمرا أطوؿ منك اي مشواراىل يوجد ُب حبر 

 صراُب أو أتغذى أيضا أعذارناىل أتٌب ُب موعد 
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 ىل أطوي الورقة دوف أف أطويك داخلها ظبسار 

 ىل أعرؼ ؾبددا أنك بعض ثراثر 

 رؽ مِب أطوؿ األعمار سرحل إبقِب داخل عمري ال تا

 ُب عمري بلد يل وبلد لك وبلد لألزىار 

 ُب عمري مشس يل ومشس لك ومشس للموسيقار

 ُب عمري أبِب يل كوخا  

 اعببار ال أقطنو قصر 

 ال أقطنو قهر غّب القهار 

 ر أان وقلب حر ضوأقطن اعببل األخ

 أان وقلب اثر 

 سافر وعي على متنك اي عصفوري 

 وسافر فؤادي معو

 كنت دائما جبانيب اي عصفوري 

 فأصبحت دوما بال مطار 
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 عمري بال مطار  أعيش أفىل ترضى 

 بال سهر مسلح 

 بال حزف يشرح 

  وبال أصابع موسيقار تغار

 عرضت جريبتك على الشمس 

 اؽبمس وعرضت غربتك على 

 فردت الشمس بال إنصاؼ للغدار 

 ورد اؽبمس بال طغياف األشعار 

 وحبت أان من جديد 

 دوف أف يسمعك قليب صفارات إنذار 

 دوف أف يكملك قلمي عبارات صغار

 ودوف أف يذكرؾ العيد

 أصبحت أان وقليب نعيش ُب عيد األحرار 

 وقلبك سباما مر وكاؼبر حرة أان وأنت 
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 يشبو صالبة الصبار  أيضاجرب اؼبر فهو 

 يشبو عروبة عرابت القطار 

 تراه عيِب بال منظار  ويشبو ما

 ويشبو الغّبة 

 الغفار تغار  فهل خلقك  

 ستمرار ىل خلقك هللا رببِب لكن ال رببِب اب

 جرب اؼبر وغدا نسقيك 

 فنحن ىذا العاـ من يقرر مصّب األمطار 

 أي فقّب أنت اي ـبتار  يقرر

 ويقرر لك نعشا جديدا ومسمار 

 عمري وؼبسات مأسات اؽبجر 

 ىجر الورود ليس تضحية 

 وليس أكثر من اؽبم 

 رجوع للفهرس.....ىجر الورود خلق اؽبمـو الكبار
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 مدينٍب تبقى الوردية

 ىل أشتاؽ إىل اإلحَباؽ

 الصربىل أحَبؽ أان و 
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 أو سيطوؿ عمر العناؽ 

 ُب ليلو اؼبطر صرقت من اؼبطر مطراف 

يت من ال  راؽ سوظبم

 وظبيت من العشاؽ 

  تعرؼ أين عشت ومت كي أعشقها  

 عشت ومت كي اصرقها  أينتعرؼ   

 كنت ُب طوؿ العمر عمرىا األطوؿ 

 كنت ُب طوؿ السهر ليلها األطوؿ 

 حبيبها األوؿ  وما زلت ضد اؽبجر

 يل كاف اؼبوت يغمض عيِببال ح

 أموات فيك بال حيل  

 أسهر كالورد ُب عمر الورد 

 وأعيد لك ما صرؽ منك منو 

 أعيد لك السرج والفرساف والقبل 
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 أعيد لك اغبب وبقائو واؼبهل 

 زيديِب مهلة فمهل اغبب الٍب معي 

 ال تكفيِب  

 ال تكفي حٌب غبب العطل 

 يل فؤادا عاش حببك من أكوف أسا

 جل موتك من أكوف أعنادا سأيل ا

 أكوف عندما تفهمي الرجل رجل  

 إف رضيت خارج السجوف  أكوف

 مؤكد ومؤكد حب اعبنوف 

 ُب وطن العرس مواطن ومواطن عصفور 

 أان بعد العرس اؼبواطن العصفور 

 أان رغم أين لِك ابلطهارة 

 أغدؽ عليِك من الدجل وأثور 

 أبِب حوؿ رقبٍب صور وصور وصور 
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 اؼبسرحية ومالبسي اؼبدرسية واعبمهور إبقي يل 

 إبقِب اي موالٌب رغم أين موالكي الوايل مأمور 

 خرآسس قصرا ؤ ىل سأ 

 قصرا فيو اغبب

 وهنجر القصر اؼبهجور

 سلمي اي غالية كل التفاح 

 سئمت اؼبوت مغدور 

 بال حيل كاف اؼبوت يغمض عيِب أموت فيك بال حيل 

 سياسة الزىرة توطيِب ُب الوطن 

 حة الزىرة تلويِب بلوين ظبا

 ُب عيد الكوف عرؼ الكوف أنو كوين 

 وأصبحت حبا يعيش ابغبب ال شيء يكويِب 

 ين أصحبك آشهم ر 

 شهم شكرين شهم ىواؾ 

you
Typewriter

you
Typewriter

you
Typewriter

you
Typewriter

you
Arrow
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 حٌب عمر العجز عاشو معي وما غدرين 

 ىيا اي ىيا نفتح بوابة عصر 

 تقدمت لو طالبا يدؾ فأعادين إىل عصر السهر وأسهرين 

 اػبمر وأسكرين أعادين إىل حكم 

 للت فوؽ الكرسي ظف

 ؿ نفسيأأذباىل نفسك وأس

 ؼبا رب السماء أمطرين 

 مطر مطر حبجم دعائي هللا قدرين 

 قصر قصر وفيو رخائي 

 يلزمِب ا فيو من الورد واغبسن اي ىي م

 ىيا اي ىي نفتح بوابة عصر فيو اؼبوت ليس اليـو 

 فنحن صغار 

 فيو من دويالت دولة واحدة 

 مع قدسي الذي يغار ال قدس 
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 متطي كل خيولو اىيا اي ىي 

 فهو عصرؾ 

 إمطري وأعيدي سيولو 

 إروي قصرؾ 

 ابألحفاد الكبار والصغار  وأملئيو

 غبِب أغنياتو 

 قويل عاش 

 أقوؿ عاش قويل عاش عصر األزىار 

 أقوؿ عاش أطوؿ األعمار

 رجوع للفهرس
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 البابلية حبيبٍب

 هللا ومعو الصباح واؼبساء

 ُب معبد الصباح كنا
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 رتياح بدونِك   بال ذلة اال

 ُب معبد اؼبساء كنا  

 خر آبال ذىوؿ غروب 

 ُب عبادة هللا كنا 

 نطلب أف نرى وجهِك األحسن 

 اللهم أبعد عنا وجهها اؼباكر 

 وجو ال يعطي الكثّب من اغبب 

 وجو ال ينبغي لو الغناء 

 وىو يغِب 

 ليس ألصبل النساء 

 وىو يدعي أنو يراين صاُب البكاء 

 ستحياء بسمة اب

 فيها القرب الطفيف 

 فيها الضرب العنيف 
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 وال تعنيها حفالت الفوؿ 

 وشهامة البقاء 

 تدللي تدللي تدللي بغباء اي ضبراء 

 حاويل أف تنسي أنك فعال مقطوفة 

 فعال أنت ُب قليب اؼبعروفة 

 ة فعال أنت ُب قلمي ظريف

 لكن ىل تعرُب من غّبؾ وردٌب اؼبوصوفة 

 ىل ىانت عِب كي أخربِؾ 

 فقط كي ترضبي النساء  أخربؾ

 اػبطف ال 

 ال داعي ػبطفي أان وابقي األغبياء 

 هللا ومعو الصباح واؼبساء 

 كنت أظنِب حاكمك ابلدعاء 

 وأنِت الفرحانة ابلتأمْب 
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 أمِب مثلما كنِت أتمِب 

 ِك وسأعود إىل الصيد من أجل

 رغم أين شخت عن اعبرداء 

 أو ىاتِب أان احملكـو 

 وقويل شعرا ُبَّ اي من حكمتِب ُب الصباح واؼبساء 

 قويل من األانشيد شيء يبعد عِب شبح أين من العبيد 

 قويل صباح العيد القادـ قتل هبب ومزيد من العمر اؼبديد 

 قويل حبا وزبليدا للغناء 

  األثري من مشاويران اؼبنسية زايرة قربان

 وزايرة قربِؾ األثري 

 أيتها اعبميلة األثرية 

 تذكري أننا كنا ُب عامل يظننا جاىالف 

 ُب صمت الصرب مفقوداف 

 وأحياان نرسل لو اغبب الطاىر اؼبقبور 
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 ال الزور والبهتاف والشرور نرسل لو إ وأحياان ال

 وىو يبقى عامل اإلنساف يراسلو قرباف 

 ننسى أننا مطراف  كبن قرباف عندما نفرح ال

 وال ننسى أننا أيضا مدمعتاف غزيراتف 

 وبستافوال ننسى أننا كنا ُب األرض ضيعة اببلية 

 رجوع للفهرس
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 زهبة  أخرة
 إظبعي إظبعي إظبعي

 اان ال أعرؼ للحكم حاكما غّبي
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 ظبعي إظبعي إظبعي إ

 دا غّبي أان ال أعرؼ للعدؿ شاى

 قويل أنِك كنِت ُب احملكمة 

 وبال عاصمة 

 كنِت رغم حكمِك لكل القالع ...

 ...قاحلة .

 عدتيو والذرية الصاغبة وصوري االذىب 

 فهل يعرؼ الفجر سيدِؾ األانين 

 انِك ال تدري 

 أبنِك لست أكرب فوىة ُب صدري 

 وأنِك لست من ألفِب ُب ليلة قدري 

 نجـو فلما أسّب هبديكم أيتها ال

 وؼبا أصبح فعال غرااب فوؽ عملتِك 

 وعليو ال أحـو موطِب وىو قربي 
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 إظبعي إظبعي إظبعي 

 تقريب من القهر وأقهري

 بدف اعبلد ىذا الذي ىو أان 

 أو ذا عريب 

 روحي إذا أنِت وأان ال أدري 

 وفيو الفيل مهرِؾ 

 مهرِؾ وكل طبخات قصري ومعهم قدري 

 قبليِب قبل أف نبدأ الصالة 

 أعيديِب من فضلِك هبدوء اؽبدوءو 

 إىل عامل اؼبنسي واؼبنسيات 

 وجريب مطري 

 سابقا خطفت هبا الكثّب من البابليات 

 ورفعت هبا سعر البعّب واغبمّب 

 بتعدي كي ال يصبح قليب اغبقّب حقّبياٍب 
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 إظبعي إظبعي إظبعي 

 وال تنوي السفر بال جواز سفري

 تذكري أف األشهر أشهري 

 أضبد أضبدِؾ    وال تدعي أف

 بل حٌب اليهودي ال تدعي أنو معبدِؾ 

 كل الذي لِك وزري 

 ايت هللا ال آأما وزاٌب ال وأبياٌب ال و 

 ال أيتها اػبرافة 

 ليس ألين سحرت عيناؾ وقلبك وقفة والدؾ

 تتوسطي أقفاؿ شعري 

 وتصبحي كبّبة كبّبة أنذاؿ كفري 

 صغّبة صغّبة عصافّب طهري  

 ة كنِت اي أمّبة أمّب 

 وكاف العود يرسل لكِ  ما يستطيع خصمو من صربي 
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 إظبعي إظبعي إظبعي 

 أان اللحن واللحن األحن 

 وطنا للوطن أغبنو 

 وأسكنو فاطنا 

 قطري ىو قطري 

 فيو أنِت كنِت بعلم التسيب ذبري

 أفلست الكثّب من الفراشات فيو  

 وشوشت ُب الذكرايت ألذ التشويش 

 السحري يعيش  وجددت الراايت عال إؽبامكِ 

 حٌب غزاِؾ التحرير وثورة التحرير 

 وأصبحت اي ىاربتا من منك .......

 نكّبي                   

 ىل يضربِك بقوانْب هللا 

 رجوع للفهرس ....أو يضربِك بشخّبي 
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 جزء جزائري

 وطِب يشبو وطِب

 عرؼ أنو كلو وطِبأو 
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 ولو بوابة بال بوابة 

 أكثر من غابة وفيو غابة 

 من غابة  أكثروطِب 

 يعرؼ أنو يعِب ويعي ويعِب 

 يعرؼ أنو شبو يغِب 

 وشرؼ يغِب ويبنع فيو التدين 

 لوحي ابلتدين كي أقطع يدِؾ 

 ِك يوأقطع يد  

 وأقطع صغر سِب     

 وأصبح شيخ وشيخ وطِب 

 ُب بداية عمره شنق اؼبعادف 

 كل اؼبساكن ُب هناية قربه صورة ل

 وطِب سكِب وطِب يشبو سكِب 

 يشبو طريقة إنشائي لو 



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 29
 

 ويشبو ما ىو لو 

 أعيدوين لو ما دمت لو 

 وحرروا مصّب بدين 

 ُب موعد الضرب نرحل خارج الوطن نضرب خارجو 

 ُب موعد الصلب لبلقو ىو نصلبو ىو ونثور 

 ُب موعد الشرب نعود إىل كوثره ونقسم 

 ت على الشرب من ىنا أو مبو 

 فيا مشس الوطن  ُب مواعيد اؼبوت ُب الوطن حِب 

 وطِب يشبو وطِب 

 وأعرؼ أنو كلو وطِب 

  ؿفيا من تشبو ابلصوما

 أحسن التمثيل وأحسن العسعسة 

 ستشهاد النياـ اُب ليلة 

 علم هللا أننا سنعود لك 
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 علم هللا أنك ُب شكك ػبجلنا ال تشك 

 اـ وعلم هللا أ رشاشنا وأنت على عالقة ابلغر 

 يعود ُب النسياف راكبا 

 ويعود ُب الرماف راكبا 

 ويعود ُب اإلنساف إنساف 

 وطِب ُب كل غد يعود وأنت حراـ 

 ُب بلد بدف الرصاصة 

 ترجم هللا طعم حلوايت القناصة 

 وترجم هللا طعم حرايت الكالـ 

 فال ثورة بال ال 

 وال ال بال ثورة 

 وال وطن بال ال وال وطن بال ثورة 

 ة مثل صبجمٍب بال حراسة مجوال صب

 نباح  ونباح ونباح على الدواـ 
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 وطِب يشبو وطِب 

 وأعرؼ أنو كلو وطِب 

 لتزاـافيو للمدفع 

 وفيو الذي رغم الشهرة بال شهرة مات 

 نتحر انتظر فلم السهر ٍب اوفيو الذي 

 من كثرة اغبنحنات 

 وفيو إف لـز األمر مسدسات وبندقيات 

 فيو راجلة وسبو راجلة 

 تلك الٍب فوؽ الناقة 

 ما زالت أـ الكثّب من العربيات 

 أـ السهاـ وأـ اػبياـ 

 راجلة رغم كثرة العرابت 

 كانت تتكرب ..أو كانت فقط تتذكر 

 بة عسكر ضكانت غ
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 أان أقصد الدابابت 

 فيو وطِب الراجلة وشبو الراجلة 

 فيو الدابابت 

 وطِب يشبو وطِب 

 عرؼ أنو كلو وطِب وأ

 روعة الرائع ىو  مستلقي فوؽ

 وأشفى واقصده  أشفىمستشفى وأعرفو 

 عندما أصلو استلقي على طريقتو 

 هللا ىم إبقيو حبارا كي ألقاه حبارا 

 ألقاه موسيقار ىم إبقيو موسيقارا كي  هللا

 وعليَّ الَبصبة من مسوداتو األٌب 

 التكبّب سباما مثل طفوتو

 التكبّب سباما مثل رجولتو 

 سب أسرتو والتغيّب سباما ح
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 مستشفى وأعرفو أشفى وأشفى وأشفى وأقصده 

 وطِب يشبو وطِب 

 وأعرؼ أنو كلو وطِب 

 سم هللا أعرؼ أنو اب

 وأنو أعلى اعببل واعببل أعاله 

 أعرؼ أنو ساللة وساللة وسلسلة 

 ومعتصماه 

 بكاء وبكاء على طفاله 

 أعرؼ أين أحياان أصبح أحد قفاله 

 اؼبوت أو معناه  أصبح

 مة الٍب سأتزوجها والرسا

 ىل سَبسل بعد الزواج نفس الورد 

 ىل ستدير خزينٍب بنفس اعبرد

 أو سَبسلِب الوطنية إىل الطالؽ ورضباه 
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 دائما يقولوف يل تذكر عكازا 

 وتذكر ألغازا 

 وتذكر بيدقا رغم أنو بيدقا م لَّْكن اه

 دائما يقولوف يل كبن جد قدًن 

 كبن لعلعة نسيم 

 صنا ولوانه كبن خلقنا الوطن غ

 مكتبة ُب كل عرس

 كبن وطننا عرس واحد ألفناه  

 صباحا دوف أف يبكي أابه  ظفيا من يستيق

 شبها كشفناه 

 وطِب يشبو وطِب 

 وأعرؼ أنو كلو وطِب

 ُب مزرعة الذىب جلسنا 

 ُب مزرعة اللهب جلسنا 
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 الكتب درسنا  ةوُب مكتب

 وفهمنا ...من زرع الذىب 

 من زرع اللهب 

 ب الوطن حب وطن ومن قدر ح

 ومن أخر رواتب مدارسنا 

 من حقق معنا مقابل حبو كم جلدة 

 مقابل حربه كم جدة 

 من دوران مثل قمره 

 ومل يرسلنا لو

 من خلقنا تعبّبا ٍب دىسنا 

 من سيسنا رغم أننا نسكن ُب الوطن سيسنا 

 وبدؿ مالبسنا اػبضراء 

 ء اببل أقنعنا أف األفواه ترزؽ ابلغر 

 ضا أتكل أيضا الغباء غذاء واألوطاف أي
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 إذا كاف على الغباء فاان من البداية ُب وطِب حذاء 

 من البداية بعد الشربة حساء 

 فمن اي ترى ىبلصِب من وطن اغبرابء 

 أخضر وليس أخضر 

 أخاؼ أف تكوف اي وطِب قد عشقت سابقا ظبراء 

 وألفت الكثّب من طبع البغبغاء 

 بقيو للسمراء أخاؼ أف ال ترسل إيلَّ النقاء وت

 أخاؼ أف ال أرسل إليك الشفاء 

 ليس دائما حناء 

 وكوب ماء 

 وتعود من البداية إىل ذاؾ الغناء 

 وطِب الذي أعرفو 

 وطِب يشبو وطِب 

 رجوع للفهرس .....وأعرؼ أنو كلو وطِب 
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 أرزاقي

 ىات األوراؽ وقويل

 شقاء سعادة حقويل
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 م ىرة وىرة وىرة فيه

 فيهم درة ودرة وشبو درة 

 فيهم بستاين وأانين 

 لست جالسة فيهم  وأنت

 درنبك رغم صبالو ... ال يقتنيهم 

 قتناىم اهم إف عوال أبي

 كنت ابلسبابة تنزيل ظباىم 

 كنت اي كذابة أمهم وأابىم 

 كاف ذىويل   وبدرنبكِ 

 ىات األوراؽ وقويل ...اي رزاؽ 

 ىادائ أصال اي موطن الوطن اي 

 اؼبسرة ابؼبسرة 

 ر ضر الذي رأيناؾ فيو أخضكل األخ

 البيضاء  وأصابعناإال كبن 
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 كانت قاتلة ويلزمها سهم 

 يلزمها ربت رجلها أكثر من لغم 

 ويلزمها قرع طبويل 

 كانت تقوؿ اي دمحما اي رسويل 

 ظبي ابلياء اكانت تبدأ 

 كانت حٌب اغباء ربميها 

 رغم أف اغباء ملكي أان 

 وىي وحائها ضبقاء 

 العماء عمياء  وأـبل ضبارة وضبار 

 رقت مِب ربع اػبنساء سكانت ثراثرة و 

 كانت ال ثورة وال اثئر وال اثئرة 

 كانت ال 

 كاألٌب كانت بكاء وبكاء من أجل البكاء 

 صماء وأصل الصماء ىي 
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 أسود  اليست حجر 

 وليست سوداء  

 رسويل  اودمحم

 أرسلِب إىل اغببشة 

 عن عبوديٍب وأبقاين ىنا  وأشفق

 فلما أزورىا ُب اؼبساء 

 وأان حر 

 ربت الظل وجدهتا 

 ىي كل الشفاء 

 أتقي هللا أو ال أتقي هللا 

 تلزمِب نوف نساء 

 ويلزمِب مطأطأ 

  أصليويلزمِب مسمـو 

 كي يكوف اؼبوت أكيد
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 واؼبؤكد موت 

 اؼبؤكد اي صلواٌب بغاء 

 أما اعبهاد ففيما بعد 

 زوج مستبد  ىوسأبق سأستعد

 سينصر هللا ولو ابلبغاء 

 ىات األوراؽ وقويل 

 سم السيف حكم اب

 اؽبالؿ كثّبا من الزيف  إبسموقويل 

 عَباُب وال أفر احٌب هبلد 

 ُب األرض خواؼ وخوؼ  أفأعَبؼ ..

 إذا كاف على الربد 

 أصال  فأان الدؼء

 سابقا  وأان الدؼء

 وال داعي للوصف 



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 42
 

  فأعيديو إذا كنت تريدين إعادتو يل

 فهو وهللا وجهي الوحيد الذي اؼبعروؼ

 ُب اؼبستقبل كاف يسبح 

 وأحياان يطفو  أحياانيغرؽ 

 فوؽ حبّبة حبك حب معروؼ 

 ويقوؿ اي والداي 

 موسم اعبـز اعبديدة حل 

 موسم البدؿ اعبديدة حل 

 اي والدي ىل هند هبا اؼبقطوؼ وغّب اؼبقطوؼ 

 بطل كوين ُب قطف الورد من أجلها

 بقى أجلِب ربت الظل سأ

 لما فبل ال يعرض حٌب أتٌب ف

 ىي األوراؽ 

 واؼبنسية  اؼبقروءةىات األوراؽ 
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 مزفوؼ  اوىاتِب من طيات الغدر مغدور 

 ىات األوراؽ وقويل 

 من الشعر نسفو 

 يل النصف أمزقو  وأبقي

 على طريقة رماحي 

 إما أف يبوت دوف أف يبخسك ربع بيت 

 سالحي ما أف يصبح ال شعرا وال إ

 سهرا وال صباحي  ال

 سرا وال ؿبراب أرابحي  ال جهرا وال

 ُب األوراؽ كنت أقوؿ 

 كالما أخر ربع قصائد اؼبغوؿ 

 كل اؼبغوؿ ...ُب األوراؽ كنت أقوؿ 

 سالما وسالما أخر ....

 حيث كنت كاف يصلك ىذا السالـ األخر   
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 رغم خجل اػبياـ 

 كنت أطوي الورقة بنفس اػبجل وأسلم 

 السالـ أصوؿ وأجوؿ  وبعد

 أعرض شعري عنك 

 إذا مل تعجبك العقود ُب جيدؾِ 

 من الفساتْب الكثّب  لكِ  قرأت

 وإذا مل تعجبك السدود حوؿ خيمتك 

 قاتلت فقرؾ وحفائك ابغبنفيات ُب عمارتك 

 وأطلت عمر أزقت مدينتك 

 بدؿ السباب اي حرة 

 طلي جدراهنا ابلشعر أ

 مهر  والباقي مهر نعم ما ُب األوراؽ

 مهر ورشوة مقابل صحبتك

 واؼبنضدة اؼبتزينة 
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 منها من حْب ألخر  أنط

 أعرض على حفالتك حفلة مِب 

 شرفة مِب وأان الكثّب من الشرؼ 

 أوؽبا ولدت فيها جدٌب 

 خرىا صممتها  لك دار أبرا كي تغِب آو 

 وؼبا تبقى األوراؽ فارغة 

 يها جيد ٍب غِب ظحفا

 ددؤ ف كنت رببْب السسودي إ

 عودي إف كنت ترومْب خطى اؽبدىد  و  

 سوؼ ال ينقر منقارؾ دبنقاره كثّبا 

 اؽبدىد اي حبيبة اؽبدىد 

 يرضى بك مثلما ترضْب دبنقار سحرين 

 ما رأيِك ىل ندور ابب غرفتنا عن قصد 

 قرص مشس ومدخل قصران 
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 واع الشرطة ُب عصران نكبن كل أ

 ارقْب سروقْب والساؼب

  ؟ فمن سجنِب

 ؿ النهار كنت أسبح طو 

 كنت أسرجهم ىم أان 

  ؟فمن ذا الذي أمتطيو ضبار

 وعبّب واحد ُب كل الربيع 

 سحقا ؼبن حكم قصرؾ وربيعك هبذا القرار

 ىات األوراؽ وقويل 

  اي أزىار اؼبشوار بنا نود اؼبزرعة 

 اي أعمار نزار بنا نود اؼبدرسة

   ونرسم ريشة ابلريشة

 دروشة وبدؿ خاصة ابلدروشة نرسم 

 درويش بيننا ال يرتديها ال 
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 ونرسم أيضا بلقاء مبتطيها 

 فقد يعود النحس إىل القادسية 

 وسبزؽ األوراؽ ُب اؼبزرعة واؼبدرسة 

 وتكسر الريشة اغبديدية 

 وىبطأ الزمن ويقرب الدروشة بدؿ أف يقربؾ 

 وتبقى أمامي عجوز 

 خر وأان أريد أف أفر إىل عمري اآل

 أريد أف أجرب اعبنة قبلك 

 د أف أخصمها من قلبك أري

 وإف كنِت أنِت الطائرة الوحيدة 

 الٍب فتحِت هبا فلسطْب 

 أنِت نفس الشهيدة 

 الٍب كلما قررت اؼبوت يهوداي 

 بن اؼبسلمْب اذكرٌب أين 
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 ....ُب كنانة صالح الدين  إين طبيب

 عربت عنِك أوراقي وقالت هللا ىو الباقي 

 سالما إذا كسالـ أوراقي  

 ا ...وجنازة أخر الشهر وىياما وعناق

 سنردمِك أخر الشهر ونبقي اللحن 

 ال زباُب سنبقي اللحن 

 والدروشة والدروشة اؼبلحنة 

 سنبقي أرزاقي 

 صبيل موت اؼبلكة وخلود أرزاقي 

 رجوع للفهرس
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 داـ صداـ
 نادي ت اي بالدي نعم أنِت ُب فؤادي وعِب تنادي       دمتِ 

 كنِت ستبادي لوال جهادي          دمِت اي بالدي حرة ابعبهاد 
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 إين الشهيد وأرضي ألحفادي      دمِت اي بالدي وطن ألحفادي

 وبيٍب السعيد ربتو وادي           وثويب اعبديد أبيض ابدي

 وجيلي الوليد قومي بغدادي        دوائو الوحيد سيفي وزاندي

 داد      وصداـ اػبالد فوؽ اعبيادبن حسْب صداـ ابغبإين ا

 اي حكمٍب اي عباسية صدقِت وستعادي

 ومهدت الطريق لإلسالـ دبدادي

 كبن نوجد ُب الكراـ ابلسواد      وكبسب عند هللا من العبادِ 

 ربادو دولة االمشسو و شعبلع العراؽ من الرقاد     وأعاد لكبن من ق

 لعامل عامل من فسادكبن من أحب الشعب وقاد          وأفسد ُب ا

 رجوع للفهرس
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 واحة اؼبؤسس جدي
 يصحبِب سبرىا من مهدي إىل غبدي        واحة من  النخيل واؼبؤسس جدي    

 الذي يفديك وفدائك دائما عندي       ىيا أمري اي موطِب فإين اعبندي    
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 حٌب زبلدي اي واحة اػبلد  أفديكِ     ابلعند     وأفديكأفديك بروحي 

 حضارة على األمس تشهدي  واحةإىل الغد               ستبقي األقرب

 لبلة تتعبدي  تشهد على أنكِ  واؼبساجد فيكِ        ي     د  ب  عْ تبُب فيك اؼبعابد وتػم 

 األعادي وال تبادي  تباد ُب اعبهاد   وحبكمتكِ  أقببت الفرساف وبرعتِ 

 رباد بناة اػبالة ُب حالة اال كأهناعندما تكوف من الوادي         قداراأل ما أصبل 

 ال تفُب فيو األعمار ويفُب الفساد  موطن الشطار وينمو بنصائح األجداد      

 سوؼ كريبة كرمها شعري ومدادي    كلها سليمة وال تفُب وىل تفُب البوادي 

 الصالة ُب اؼبيعاد  إىلتدعو  دبآذفأحبها هللا فأصبحت على الصالة تنادي       

 رجوع للفهرس
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 وطن سي اغبواس

 دائما يستقطب الشمس الٍب ربميو         وجهي يشبو وجهِك الوجيو               

 ستعمار الذي قتلتيو وال يبر عليو اال   ستقالؿ الذي وضحتيو     إف ىذا طريق اال
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 والذي طلبت منا ضبايتو كبميو          زائر اغبرة وطن  نبنيو       نرسم اعب

 ونسمع فجره من جديد ونصليو    نشجر اعببل الذي فداان ونفديو          

 واغبفيد على خطى اعبهاد نربيو  مليوف شارع إبسم الشهيد نسميو          

 جياؿ القادمة دبعانيو إبقيو لأل    إال جهادان اي فرنسا ال ربرفيو           

 حيو                  وإذا شئت زوري جبالو وابرزيو والكفاح أيضا ال تكاف

 إف ىذا موطن جيش التحرير الذي تعرفيو       بوجهو اعبزائري الذي تعرفيو 

 فغنمت اؽبزيبة على يد ؿبرريو  موطن ثورة كنِت ستغنميو                 

 عن حبو لشعب فرنسا ال تغريو                  سأليووطننا الذي  وببنا وا

 

 رجوع للفهرس
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 على شاكلٍب اثئر
 ين قرية وقمحةأىبطر ُب ابيل 

 وقلدت الدليل والدليل قلدين
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 لكن منع عِب القمحة 

 ومل يصنع مِب قرية 

 سار خبطاه كبو اعبهل فقط 

 منع عِب اللغة العربية 

 يل إال النقط   يبقِ ومل

 أمهنرم هبا وأطلب هبا فطور الصباح 

 رتياح من وجو اال

 رتياح اؼبلصق ُب عيوننا عن قصد واال

 كاف الدليل يلتقط رماح ورماح ورايح 

 دوف أف تلسعو من القرية أي عقرب 

 عتداء عن يثرب م انو ال أحد ينبغي عليو االدوف اف يفه

 بنا حيث نضرب قالوا لنا أف الشفاء ابلضرب فذى

 ٍب شرحوا لنا اف الشفاء ىذا العاـ ابؽبرب 

 فهربنا بوجهنا ووجو العرب 
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 مل تلتقطنا اعبباؿ وـبابئنا 

 فضلنا البقاء أسفلها 

 وفضل الضرب مواصلة الضرب 

 ىبطر ُب ابيل أين قرية وقمحة 

 وموجود مسمر ُب خشب مسرح القرية 

 دور  56يل 

 ثور 04يل 

 صورٌب يل مزور عادؿ تتوسط 

 جواز سفر  .. وأرحل إذا رحلتِب اؼبسرحية 

 صوب القرية صوب القمحة 

 صوب الدور ودور الثور 

 صوب الصور ووجهي اؼبنهور ابلنقط 

 تلك الٍب مكتوب على جبْب زو جها سقط 

 ىي قريٍب ... ىي الٍب أسقطتو 
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 وبللتو وبللت رأسو ابؼبطر 

 علو ينمو من جديد 

 اؼبفيد أصبح ُب رأسو 

  عمر السكاكْب حٌب

 والدكاكْب ....واؼبتكأين على جدراهنا وب عث من جديد 

 بْب ويبقى اتئب قد يسكر... وقد يبر إىل حيث التأ

 أو يقشق فجأة 

 ويعيش اتئب 

 أي ُب اغبب ذائب 

 كما عاش ذائب 

 إال الكذابْب 

 الذين ىم على شاكلٍب 

 يعيشوا ابغبب ذائبْب 

 ويبوتوا نصابْب 
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 اعتهم اؼبوت نصابْب ستطأو ردبا اب

 ستطاعتهم اؼبوت منصورين ردبا ردبا اب أو

 فهم على شاكلٍب 

 وإف قتلهم اغبب قاىرين 

 وإف قتلهم القهر ماتوا ليسوا مقهورين 

 ترى ىل يعرفوا أهنم ُب شوارعهم منهورين 

 ُب زخارفها موزعْب زخارؼ وليسوا زخارؼ 

 على شاكلٍب منافقْب 

 قوؼ تيهم أوامر ابلو دوف أف أت

 قبدىم أماـ اعبميع واقفْب 

 التصفيق ؽبم يستمر  عل  

 والتلفيق منهم يستمر 

 ستحواذ على اغبر يستمر واال

 ستحواذ على اغبر فعل مر رغم أف اال
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 الذين على شاكلٍب جربوا عمر الطيب 

 حتجوا مكانو ابدلوا قناعتو ابغبياة و 

 بدلوا عالقة اللحم أبسنانو 

 أكثروا عليهم الشواء 

 ذين على شاكلٍب شهدوا زورا ال

 دبروا مكائد حٌب للقبور 

 وقتلوا الطرطور ـبمور

 وخبسوه حقو ُب اعبنازة 

 أنقصوا لو من الزىور 

 رقوا من ما ترؾ لبلة وتفاحة س

 وخطة زوجاتو ابلوفاء لو 

 ٍب أدعوا أهنم ظبوه ؾبددا طرطورا وساؿبوه 

 الذين على شاكلٍب مل يساؿبوا أحدا إال الطرطور 

 جرب قتل اثئر بثمن البخور 
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 وال ترسل لو أخواه ُب كل عيد 

 بعد موتو قرب سيد مغمور   جرب إبقاء القرب ُب العاـ العاشر

 الذين على شاكلٍب زوروا شعور الثائر ابلسرور  

 رجوع للفهرس
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 صالبة طب
 أشفى البوح قالع تسكن  ىل     صالبة طب وابلباء ربقن        

 لكم السفن  إنقاذانوكبن دائما ُب      أنتم كنتم ُب غرامكم اؼبدف     
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 وأصبح لقليب ُب منفاه غصن       وبط ويطّب ويعدـ ويبتحن 

 يصرخ ويصيح يكره ووبن       اه بدف      نقليب ُب مع وأصبح

 للفًب بوزف الناي وصف اغبب    وعاد الوعي للعقل ويتزف        

 والعيد لقليب وبرره فن    والصيد لقليب وبتكره شجن      

 ابشقا علمي عربيا سجن      ابظبا قلمي واضح احملن       

 أنِت رغم ىواِؾ الكثّب من احملن     عيناؾ كما دبرت الفًب   ِبدبرت

 كنِت ُب حضارتِك قرابة قطن      أكمل سِب وأكمل عنك طوؿ السن 

 كاء تتمدف           ربكم ابلغناء وغنائها كالذىب معدفصالبة طب وابلب

 رجوع للفهرس
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 عمر الضرب
 صباح اػبّب اي مواعيد صباح تعنيِب

 حكمة من عيِب اف تَبكيِب
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 أبقى جبانيب كل سنيِب  وأيضا

 وأقفاؿ بساتيِب انقصة 

 واألعمدة الشاىقة 

 يِب ومستشار قوان

 مل يصل ابكرا ىذا الصباح 

 ىو أيضا عينيو اباب ُب وجهِك من جديد 

 وأعيدي لو مفتاح اغبديد

 بال بنود الصديد الٍب أضفتها إىل قوانيِب 

 بال بكاء غّب مفيد ..زولو اغرمت دواويِب 

 بدلِب فل ونفس الفل 

 وأبقيِب خجل وعرؼ حب مؤجل 

 بدليِب على طريقة الفل ُب اغبب بدليِب 

 واب كنتم أان الصباح ص

 الؼ طلقة آوالبندقيات تطلق ثالثة 
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 والكالب تنبح عشرة مرات

 والكرامة تتوب وترجع إليِك 

 وال تنسى شيئا عن الصلوات 

 واؼبدفع أيضا لو كل صباح عدة صلوات 

 والبنات كل صباح يصفقن 

 ىن والبدؿ الرظبية 

 وينسْب أنك كنت من اؼبزارعات 

 كنِت شبو حنفية

 وعربية...لكن عند ذكر اؼباء  مسلمة

 أنِت فقط شبو حنفية 

 فأصبحت أنت الصباح 

 اؼباء والبحر والبحار  وأنت

 والنهر واألهنار والزىر واألزىار 

 إسقي حبب اؼباء ما شئِت اي حنفية 
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 حبيبٍب حكمت العباد ابلرصاص ابلرماح وبرب الكعبة 

 حبيبٍب أقببت الكثّب من األوالد

 اؼبولودة الصعبة و اإلجاص والفالح 

 ىم أخر األوالد 

 حبيبٍب بعد الغروب مشس وميعاد 

 غدا تعود

 غدا رببِب أكثر 

 غدا أتوسد كعادٌب 

 وأعود إىل عبادٌب ُب الليل عابدا وُب النهار صياد 

 ذكرى حب ال تنتهي 

 تهي انويعرؼ أنو قاؿ للموت 

 بو سيفها اؼبالمة ودبن يعتِب  ما

 سي أان أيضا أقطع ر 

 ركة اثر غببيبها ُب مع
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 رغم أين كنت ُب مسرحياهتا فقط كرسي 

 عيدي رأسي أكرسي أان ف

 أعيدي نوقي ومنازالٌب وكأسي 

 وأشريب حٌب تنسي 

 فأنت ال تنسي إال من نفسي 

 رقت فرسي سىل كنِت اعببارة الٍب 

 رقي رؿبي أيضا ذودا عن حبيبِك اؼبقدسي سىل ت

 مسلمة وعربية 

 هتذي أو ال هتذي 

 يل للحبس فوؽ الكرسي ال بد

 وحده يبنح تصفيق النفاؽ 

 وحده يعرؼ خطاؾ

 يعرؼ من أنِت ومن مسرحِك ومن العناؽ 

 عندما يقمر القمر 
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 أعرؼ أف اػبمر ينادي وأعرؼ نداء اػبمر 

 عندما سبوت الصلوات كلها أؼ لكِ 

 تصبحي ُب النار أنِت أيضا صبر 

 ال شيء ربت اقدامِك إال الكفر 

 من أحالمِك إال العهر ال شيء نتعلمو

 ىذا العاـ سوؼ ال يرسل لِك اؽبالؿ مهر 

 سوؼ يدعوِؾ إلطالة السهر ابجملاف

 ابجملاف يطوؿ السهر

 عاىرة ونبات ضار 

 كنت تدعي أف أيب ُب البيت مسمار 

 وب مزمارقكنت تدعي أنك من خلق ربت إبط يع

 وما زلت تدعي أنك لست ؾبرد عمر مر 

 ع الذىب ىل توليت اغبكم مكاف قط

 تربجت وقمعت بكاء العريب 
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 وأعدت لو عمر الضرب 

 قت الشرطوأسقطتيو وأس

 رجوع للفهرس
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 دلةتمعدلة مع

 ؾِ اسيعدؿ العدؿ على عين

 اليمنة بستاف واليسرة بستاف
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 وتعديل معتدلة 

 وربكمي سنة كاملة إبسم موالِؾ 

 ِب ال من فضلِك ال ترفضي

 ال من فضلِك ال 

 آه من أان 

 ىل صحيح أين برضاِؾ إنساف 

 اي دنيا من دالؿ النسواف 

 أصبح صحيح أين أولد من رضاِؾ 

 من فضلِك ال تشطبيِب ال 

 إبقيِب غزال ُب شعر معجبيِك 

 ال من فضلِك ال 

 ال داعي للشطب 

  اغبطاابفقد ينفذ اغبطب من عمر 

 العروسافقد ينفذ اغبب من عمر 
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 لذا اي حسنة اػبلقِ  

 إبقي أمامهما كما رظباِؾ 

 فأي المن فضلِك ال تنط

 ال من فضلِك ال 

 من فضلِك ال تسأمي اغبب ال 

 ال من فضلِك ال   

 ُب عصر حبنا يوجد سيف لنا من اللمعاف 

 ويوجد ىذا اؼبقطوع رأسو رأس اغبرماف 

 احسنِت قتلتيو سلمت يبناِؾ 

 من فضلِك ال تعشقيو ال 

 من فضلِك ال ال 

 ىيا اي دفَب اؼبواعيد 

 أعد السفر يل 

  الشمعتافوعمر 
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 ذكرين أف عمري وعمر حبيبٍب سهراتف 

 ىيا أرقصي ىذه سهرتِك 

 من فضلِك ال تبكي ال 

 ال من فضلِك ال 

  العودافعيد ..وابلعيد قبدد  ميالد 

 عندان من األغباف الكثّب 

 ثناف اثناف اعاشقاف 

 اي عود عندان طفولة حبيبٍب 

 وعندان اغباف صباىا وصباِؾ 

 ال من فضلِك ال تسكٍب ال 

 من فضلِك ال 

 غِب وضلي غِب 

 إف الغناء ال يبوت وُب الكوف عصفوراف 

 إف الغناء ىو الذي يبوت ويطّب العاشقاف 
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 ت اػبضراء صوب البقاء والغااب

 صوب رضباِؾ 

 ُب دين اغبب 

 يوجد العدؿ اي عادلة فإعديل 

  ُب دين اغبب

 يوجد األمل اي أمايل حطي 

 ُب صرب دواويِب 

 فهم ؽبم مستقبالف وحرماف 

 أنِت وأمطارِؾ مستقبل غدىم 

 ثناف اوحبك وقصيدتِك مصلياف 

 زيدي اإلنساف شتاءً 

 ال تبخلي شيئا أيٌب من ظبائِك 

 بللي األظباؾ مثلما عودىا البحر على البلل 

 وأعيديها إىل عمر اغبيتاف  
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  الرظباف أعيديها إىل عمر

 البحر يرظبها ويرظبها الرضبن 

  الطفالفىيا نقوؿ اي مرحبا بعمر 

 ىيا نقوؿ اي طهارة طرب 

 نتبهي إف األرض ترظبِك ا

  حاجبافترظبِك من جديد 

 وكثّب من الكحل ... ترظبِك زمن الغرور 

 ُب أعْب الفرساف  

 ال من فضلِك ال هتزميِب ال 

 ال من فضلِك ال 

  مدريسافدرسة ما زلنا ببدؿ اؼب

 يضا طفالف من فرح ..يبشياف أو 

 أسّب وأردؼ حبيبٍب 

 أردؼ حاميٍب    ...أرتب كتب اؼبكتبات 
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 متحاف اوأتذكرِؾ اي حبيبٍب درس و 

 أتذكرِؾ اي روضة أتذكرؾِ 

 ال من فضلِك ال ترسي ال 

 ال من فضلِك ال 

 ستعدي سأسأؿ سعادٌب عنِك  ا

 ىل كبن سعيداف 

 اي عود عندان طفولة حبيبٍب 

 وعندان أغباف صباىا وصباؾ 

 ال من فضلِك 

  رسالتافستعدي سأرسل لِك ا

 أكثري من الدعاء لساعتنا ابلسعادة 

  جيدا ْبقرأي الرسالتاو 

 كتبتهما ُب وقت العطلة 

 وكالعطلة أان أترجاِؾ 
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 عودي فالصيف بدونِك خوؼ

 ال من فضلِك ال تقضي العطلة وحدِؾ ال 

 ال من فضلِك ال 

 بالغٍب الكاذبة  ساؿبي

 وكتاابٌب اؼببالغ فيها 

 وكوخي أيضا ساؿبيو 

 شَبي يل كرة ذىبية او 

 وحبّبة وبطة وردية

 شَبي يل من كل سوؽ للطاقيات طاقية ا 

 وعربي حسب تعبّبي 

 ما ىو اغبب وما ىي الكراىية 

 ستخداـ البندقية اسوؼ أصبح أمّبؾ إذا أحسنت 

  أقوايل احملسوبة عليَّ أؼ ونصف أؼ 

 الباقي اي موالٌب وبسب على اػبيانة الزوجية 
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 ىل أنِت زوجة 

 أو ؾبرد متسللة .

 ومنتبهة إىل حبها اؼبنقوش على جبيِب  

 ؾبرد متسللة إىل قليب 

 زوجة من أنِت  

 وكيف أتقنت دور ليلى العامرية 

 زىرة من أين أنِت 

 وكيف تنكرِت داخل اؼبالبس العربية 

  إذا كنِت زيفا فإبقي زيفا

 أان ال أطيق اغبرارة الصيفية 

 ال أطيق الطالؽ 

 إبقي زهبة عرفية 

 توسدي مسدسي الشجاع 

 وذودي عنِك ذودي 
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 ذودي ابلقرآف 

 وذودي أبحكاـ اعباىلية 

 طي السماء كالشمس ستو 

 وسأقنع اببل أنِك اببلية 

 سأقنع الشمس أنِك ابب حب وحرية 

 كي ذبعلِك زوجٍب على الدواـ 

 ورة ليست فبحية على الدواـ صب

 رجوع للفهرس
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 تبدأ ثورة

 تبدأ ثورة

 وتنتهي ثورة
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 وتزورين ُب كل ليلة موت ثورة 

 ىل أصبح عمري يكفيك 

 ضيف لِك من دوراف األرض دورة أ أو

 مر مشسي تشرؽ من أجلِك آ

 مر مشسي تغرب من أجلِك    آ

 انِك زىرة مر الليل والنهار يغرسآو 

 تبدأ ثورة 

 وتنتهي ثورة 

 وتزورين ُب كل ليلة موت ثورة ىل أصبح قمري يراِؾ 

 وىو جالس ُب كبد السماء 

 حلى صورة أ

 وىو يؤكد أنِك ُب األرض 

 وىو يؤكد أف األرض كرة

 فزت وفاز اغبب اي متجربة 
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 كنِت أمسي ...اثئرة ثورة كاملة ...اثئرة ثورة شاملة

 ة كنِت أظبائي العشر 

 وأصبحِت يومي وغدي 

 صابرة وصبورة 

 ماطرة وشبو ماطرة 

 شاطرة اي شاطرة 

 قبل الثورة وبعد الثورة 

 تبدأ ثورة 

 وتنتهي بثورة 

 وتزورين ُب كل ليلة موت ثورة 

 .. وقليب الذي يهواِؾ ىبطط ػبلط خطط الصخرة بدأ العمر 

 قلبِك أحياان يعاملِب مثل معاملة الصخرة 

 دود اغبب نرظبك من جديد ىيا اي ىيا اي ح

 ومبتلك لوطننا العاشق من أوطاف العشق سهرة 
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 ىيا اي ىيا اي طبر اغبب نشريك من جديد 

 ومبتلك لغرامنا من اػبمر جرة وألف جرة 

 حرة فأنِت حرة  حرة اي حبيبٍب، إف أبقاِؾ اػبمر

 تبدأ ثورة 

 وتنتهي ثورة 

 وتزورين ُب كل ليلة موت ثورة 

 ؽبة آمثلما حفظتكم حبيبٍب أظباء  بقواااي أظبائي 

 بقي مثلما خطبت ااي شهامٍب 

 ؿبررة أنِت وأظبائي احملررة 

 ما زلت أذكر يـو ترجلت اؼبتكربة 

 ما زلت أذكر ؼباَّ ترجلت وؼبا عانقتِب مثلما تعلمت عناؽ التاج 

 وأجلت ابغبب البكاء والعويل والثرثرة 

 تبدأ ثورة 

 وتنتهي ثورة 
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 ليلة موت ثورة وتزورين ُب كل 

 ىل كنت تعرُب أين كنت أراؾ بعيِب الكبّبة مكربة 

 وكنت أراؾ بعيِب الصغّبة مصغرة 

 وكنت أشفق على يـو الوداع وأبقى فيك

 بدؿ اؼبقربة مقربة 

 قصة ..أنِت قصة وأعجبتِب 

 رقصة .. أنِت رقصة وأرقصتِب 

 أصبحتم من الراقصْب الكبار 

 كنت ال للرقص فمحتِب 

 اؼبنذرة مثلما كتبتها منذرة وكتبتِب 

 وأنذرتِب ..

 منذر أان اي غضب الرجاؿ 

 منذر أان اي قاىر الدالؿ 

 اي من حلم ووبلم ضد ثورة اعبماؿ 
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 منذر أان ..وال ثورة بدوف الليايل اؼبمطرة 

 بة وسوؼ ال تندمي آزوريِب بعد الك

 بة آاي وجها ارشف منو الك

 واعرؼ بو عدد فصوؿ العاـ 

 طوات اغبب وخطوات قدمي وأعرؼ بو خ

 رجوع للفهرس
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 كالـ أمو اؼبطر

 كالـ صبيل

 واألصبل منو أنِك اي حبيبٍب صببتيو
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 واألصبل منو انِك اي فصاحٍب ترصبتيو 

 أمو اؼبطر 

 كالـ صبيل مسطر وغّب مسطر 

 أمو القطر 

 القطرة الٍب أشرهبا تشفِب 

 يشرهبا العاشق أان ترويو  القطرة الٍب

 بة آزوريِب بعد الك

 وسوؼ ال تندمي 

 بة آاي وجها ارشف منو الك

 وأعرؼ بو عدد فصوؿ العاـ 

 عرؼ بو خطوات اغبب وخطوات قدمي أو 

 كالـ صبيل كالـ اغبب 

 واألصبل أنِك سربتيو 

 حطمِت من حولو التيو 
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 وأوصلتيو على دمي يسمعو 

 إىل ندمي وحـز صومعٍب 

 الكذابة اعباىلة على 

 دميٍب العرافة العربية 

 ت ابنِك سوؼ لن تظهري أالٍب تنب

 أبنِك سوؼ لن تطهي 

 وأبنِك سوؼ لن تكوين الكالـ اعبميل 

 والشاي الثقيل 

 نتباه رغم أهنا رأتِك ُب ثوب اال

 ورأتِك ُب فلم كاف اغبب كل معناه 

 ورأتِك ُب سّبة كبٍس قتلناه 

 كالـ أمو اؼبطر 

 ولنا هبا طواؿ فَبة الطفولة الٍب ذب

 طواؿ عمر غضب الرجولة
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 ف اغبزف خطر أطوؿ العاـ وكبن نذكر اؼبطر 

 أف اغبّبة مطر وكالـ مطر 

 أف اغبياة حناف مدف 

 فيا مدينٍب احبيِب بكل صربي 

 فصربي ُب اغبب ىو الصرب 

 وقربي الذي غُب وسيغِب 

 للعمر ىو العمر 

 كالـ أمو اؼبطر 

 ٍب ينطق  وهبرب سرير اغبب

 وهبرب سرير اغبرب ٍب ينطق 

 ىذه حياة كلماٌب بفعل اؼبطر 

 ُب ريف األزىار 

 تزىر وسبر صوب العمر والعمر يضحك 

 تزىر وسبر صوب القدر والقدر يصدر احكامو 
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 حبيبٍب عمرىا أطوؿ األعمار 

 حبيبٍب ؽبا كل الثمار 

 حبيبٍب إذا أفلست حكموىا 

 ابلريح والربؽ والرعد وإعصار 

 وإذا غابت أبقوىا غائبة 

 خلق ؽبا األعذار أوس

 صبيل أف تغييب عن مواعيد اؼبوسيقار 

 صبيل أف تصبحي سيدة ُب السياسة 

 وسيدة ُب الفرار 

 فري فري وسأعد لِك شعار اغبب 

 وشراع اغبياة ابغبب وبال حب 

 فري وساعد لِك شعور البحار 

 وشراع اإلحبار 

 كالـ أمو اؼبطر 
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 ف مزور ال يبكن أف يكو 

 ألين فعال زرت بو قلعة شبايب 

 وألين سعدت يـو عاد العطر إىل ثيايب 

 ىل ما زالوا يظنونو مزور 

 يظنونو زبلف وىو اؼبتطور 

 وىو الذي عرؼ ما يل من ترايب 

 عرؼ أين بعد عمر اغبب أأسس عمرا عبوايب 

 نعم كنت اىواؾ 

 وىل يدفن مفتونك خارج اصوارؾ 

 طبعا ال

 نك بال صوابك وىل يعقل ؾبنو 

 طبعا ال 

 إذا حّبي سجونِك فاان لست مسجونِك 

 رشفتو عيونك أان كالـ مطر
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 كالـ أمو اؼبطر 

 يقاؿ ُب كل األشهر 

 يقاؿ ُب الليل اؼبقمر 

 ويقاؿ بعد كل ذنوب اغبب حٌب تذوب وتغفر 

 اي سهم اؽبم 

 من الذي سيموت ...من ىو اؼبتلثم ضد غنائي 

 وغنائي ال يقصد احد 

 ابلسعد والسعد ليس ملك ألحد إال 

 ال عبلدىا اؽباربة عِب وال عبلدي وال ليـو اعبلد 

 ىل تعرؼ حبيبٍب شيئا عن يـو اعبلد 

 عن خطط حكامو 

 عن ما ربت حزامو 

 وعن حب الغد 

 قالوا يل أف يـو اعبلد أجل حب الغد 
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 وأف العبد الذي عْب للزغردة زغرد 

 وفرح حبياتو اؼبخصـو منها ألف مشهد 

 رغم وجود ابواه على قيد اغبياة 

 مات معهم ....وأخطأ العد 

 رجوع للفهرس
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 كاعبهلة وضد اعبهلة

 من أخرب العريب أين لبلة

 كنت ُب النخوة
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 لبوة وقصة لبوة 

 خوة إخوة أان واإلكنت 

 حٌب بلغ سِب فوؽ العشرة عشرة 

 من ىو العريب 

 يدخل من كل أبوابو عندما 

 عندما يوجد ربت النخلة 

 ينتظر لبلة 

  أراببوعندما يرزؽ من كل 

 كل عاـ طابور 

 ويعيد عمر الطابور واقف ُب الطابور 

 كاعبهلة وضد اعبهلة 

 العريب دائما كاعبهلة وضد اعبهلة 

 ُب جييب لك اي عريب مهلي 

 وقربة وطنية وأحالـ لفتاتك
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 رة تعشق من أوؿ وىلة ُب جييب لك اي عريب حرب ح

 ىذه مشاكلك العاطفية 

 وىذه مزارعك الرومنسية 

 وىذه حروفك الٍب كانت سهلة 

 نعم سهلة عنك صبل تغري النوؽ 

 وسهلة عنك صبل تبدؿ نوااي الدـ ُب العروؽ 

 وتستمر ُب التنجيم مكاف الطفلة 

 من أخرب العريب أين لبلة 

  لو كنت لبلة لقررت تزوير الصباح الباكر 

 وتدوير اؼبصباح حسب مشسي مشس الشاطر 

 رحلت الشتاء والصيف ورحلت أان والعريب 

 علمو التفاخر الغراـ وأيعلمِب 

 يركبِب اعبمل بسالـ وأركبو اعبمل ابلتذاكر 

 51يقتل من كل مئة نراىم 
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 وأقتل من اػبمسْب الباقية طبسْب 

 ال بقاء ُب عصران للكافر 

 األرض أرضنا اي عريب 

 اف كافر واإلنس

 رغم السياسة وحصارىا الذي تفرضو على خيامنا 

 ستحكم اي عريب 

 سأؿ اؼبقابر اكبن أيضا ساسة و 

 ؿ النسيم العابر أسا

 ورد اعبواب على الذئب 

 فصحراء العريب 

 ال وبرصها إال ذئب ماكر 

 مروا من ىنا حزف يثرب 

 وعصر األخوة وسيف اللهب 

 رجوع للفهرس .....وفهمنا منهم أنك اي عريب صابر 
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 مسودة ترحيب

 مرحبا اي مرحبا ُب الفرحة عيد وفيك عيد

 فرحٍب من اغبزف عمر مديد فيِك اي
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 مرحبا اي مرحبا 

 بقلب قليب السعيد 

 سيسود عصر الَبحيب بِك  

 وتصبحي اي مقدسة كبلدي 

 من واجيب التربع لِك بكبدي

 بدي فيِك غزال أواجيب التغزؿ ومن 

 من فضلِك اي بلدٌب  

 ايـ سعدي أأضيفي يوما إىل 

 وقويل فيو من الصباح ، مرحبا ابلصباح 

 قويل فيو مثل الرايح 

 ىيب إبذين وأىب إبذنك 

 مرحبا هببوب سيدي 

 مرحبا اي مرحبا ابلزىرة السعيدة 

 ُب موعد الالغرور
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 أوقفت حبيبٍب الغرور 

 ُب موعد الصدور صدرت 

 الصباح السيدة  جريدة

 تِب كم عمر الثائرين أونب

 ىذا الصباح 

 وكم عمر اؼبعجبْب فقط 

 حبيبٍب ليست أجرة شهر مبددة

 صياد اي صيادة 

 مرحبا ابلثائرين 

 مرحبا ابؼبعجبْب 

 صياد اي صياد ال تنسى لغة اؼبصيدة 

 لغة صياد اغبب ىي اغبب 

 لغة بالد اغبب ىي اغبب 

 وحبيبة الصياد متعبدة 
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 با اي مرحبا مرح

 والسوؽ فيو أكثر من متسوؽ 

 واعبدار عليو أكثر من لصق 

 وحبيبٍب غدا يلبسوهنا ؾبددا جديدا  

 وسبتلك صورة على اعبدار تلصق 

 ساؿبِب هللا 

 ُب حفل  اليـو  اؼبدعويننسيت أين كبّب 

 خر اليـو آوال يسمح يل ابؼبغادرة إال 

 خر اليـو وسأصفق آ

 دراف حٌب ألصق سأبقى ىنا زميل ىذه اعب

 ويدافع اعبدار عِب 

 وتدافع اعباىلية عِب 

 وأعشق كعشق اؼبشرؽ 

 ال بديل عن الكفر ُب عشق اؼبشرؽ 
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 شهر عسل 

 وعيد فطر واحد 

 ٍب طالؽ وغرؽ 

 رؽ شيء من القلق سأين أ أىل سأنب

 رؽ سوالقلق ال ي

 أخفي عمر الشوؽ 

 وىو اػبالد خلود الطرؽ الٍب توصل إىل األزرؽ 

 ل إىل البحر كعادٌب ُب الوصوؿ إليو صأو 

 غدا سأصل إىل البحر 

 وأنطق مرحبا اي  مرحبا 

 سوؼ أغِب كالعصفور للعصفورة شعرا 

 سوؼ تظِب اي زوجة اؼبأمور أف غّبِؾ أمرين 

 ِك قربا يوأان ال أعيش إال ُب عين

 ُب ابقي القبور ال أعيش 
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 بقى صربا أطلق صربا و أ

 كر مرحبا بِك اي حبيبٍب بال م

 بال ذنويب اإلضافية الٍب أحكم هبا 

 بال رسويب الشهري ُب مدرسة ال أدخلها 

 خلها من أجلِك أدال 

 وأكتفي ابلدوراف حوؽبا 

 مرحبا بِك اي سنة ال اشتكي من طوؽبا 

 أشتكي فقط من خبل فصوؽبا 

 لف قبلة ربيعية كانت ربكم أب

 فأصبحت ربكم فقط بقنبلة مسائية 

 ابلقبل ؽبا  وابقي القبل والقتل

 مرحبا اي مرحبا 

 اي مروحة الصيف اي حبيبٍب 

 اي لوحة اإلحبار اي حبيبٍب 
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 مرحبا اي دين اإلعصار 

 مرحبا بك ُب أوردٌب 

 خجل كاف الذي أوقفِب بال رخصة ُب طرؽ اغبب

 وحبيبٍب تظنو شرطي مرور  

 حبِك كاف الذي تراه ُب عيِب 

 خبل اي حبيبٍب لوف غيابِك وليس سرور 

 ىادئة الورد ىدأي الورد  اي

 ولو بثرثرة حرب 

 ولو بثورة قرب 

 ولو ابقل قسط من أقساط الصرب 

 كاف اليـو موعد زفاؼ الورد الريفي 

 كاف اليـو موعد إعادة بطاقة التعريف إىل خريفي 

 وإعادة لوف الصدر على الصدر 

 ىل من واجب اؼبهجور اؽبجر 
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 كي أىجرؾ اي حبيبٍب وأىجوؾ

 هجوؾ ابلنشر وأظبح ؼبن ي

 كنِت اكرب تكبّبات إضافية

 بن البشر اكي تتذكري أين 

 ين نفس األظبر ولست األشقر إ 

 أىال وسهال ومرحبا 

 ُب يومها األشواؽ 

 وُب يومهم العشاؽ 

 ر مكتبا ضوالغناء األخ

 ر مرحبا ضمرحبا ابلغناء األخ

 اي عيِب اي مزرعة وطنية 

 كم عمر مشاويرِؾ 

 وبنا مبشيهم سواي 

 سواي قبلب لنا حطبا 
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 سواي قبلب لنا تنينا وؽببا 

 ىيا نزؼ للربيع 

 فهو منذ ربع قرف وىو ينتظر 

 ينتظر عروسو الروحية 

 وعريسو حاكم السعادة الزوجية 

 ىيا نقوؿ لو أىال وسهال ومرحبا 

 مرحبا ابلربيع 

 سنقـو من أجلو بدورة حوؿ الثورة 

 كثر من دورة سنقـو من أجلو أب

 جل الربيع أدورة من 

 قالمي العشرة أاي سنوات 

 عواـ كتابة ربيعية أعشرة 

 قد تكفيو ...وىو ربيع ليس كفيفا سباما 

 ليس سباما غّب متزوج 
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 وليس سباما كامل السهرة 

 أىال وسهال ومرحبا 

 ُب يومها األشواؽ 

 وُب يومهم العشاؽ 

 يكاد الزماف ال يناـ 

 وىو يعدان بال خصاـ 

 باحث بشرية يعدان بال روتْب م

 فقط قد ًب إحصائنا بروتْب السالـ 

 ًب إحصائنا كم شوؽ 

 وًب إحصائنا كم عاشق 

 كم عاشقا متميز ُب فلم الورد وجدانه 

 نصف تلوين 

 كملنا تلوينو أف

 أكملنا شرب اػبمر معو 
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 وبعد قتلو أحسنا تكفينو 

 ىال وسهال ومرحبا أ

 ابغبياة ... ابغبياد ُب اغبياة 

 لى األقداـ اؼبشي سّبا ع

 يعد حيادا ُب اغبياة 

 اؼبشي سعيدا على الدواـ 

 يعد حيادا ُب اغبياة 

 توصلنا األقداـ وال داعي لركوب الغراب 

 والسعادة أيضا يعدىا هللا لنا غّب ثواب 

 فيا مرحبا ابألحباب ونوادي األحباب 

 مرحبا ابغبياد واغبياد فوؽ السحاب كلو أعياد 

 ستبداد ؼ لالأعياد تصرؼ لنا وال تصر 

 قد نصلحها ابؼبسودات 

 وقد نصلحها ابلنصوص األصلية 
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 وقد تبقى معطبة 

 ليس دائما اغبياد يعاد 

 أىال وسهال ومرحبا 

 ُب يومها األشواؽ 

 ُب يومهم العشاؽ 

 والعناؽ وبعد سنوات تزويره ىو العناؽ 

 وكذلك اؼبدعو النفاؽ 

 رغم الَبيث الذي يبتطيو 

 تلو ورغم الَبتيب الذي وب

 حَباؽ متحاف االااألوؿ ُب 

 نزالؽ متحاف عدـ االاواألخّب ُب 

 رجوع للفهرس
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 بتسامةرسـو اال

 حد يبلك عيِبأال 

 غال الرجاء إال الرجاء إال الرجاء
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 أبقِب ىنا  أرجوؾال 

 بدوف البكاء 

 بدوف اؼبغادرة إىل اؼبساء 

 واؼبساء الضيق

 ضحك اي حبييب اضحك اضحك ا

 ضحك كبن لسنا غرابء ا

 عمري فيو مثلما ُب عمرؾ ُب عمري حب الصفاء 

 فهل يوجد ُب عمرؾ حب الصفاء 

 فهل يوجد ُب عمرؾ حب الصفاء 

 ُب عمري طفلة وطفل 

 بدا مل ىبلقهم هللا لبّبوت الصماء أ

 وُب عمرؾ مزىرايت ولوحات 

 وحكاايت حب على طريقة اغبكماء 

 الغراـ  كنِت غبية
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 كنِت صاحبة اػبصاـ 

 أكثر من اغبـو فوؽ اغبراـ 

 شَبيك ابىض الثمن أو 

 وأنت الذي كل ما فيك ال يكلفِب شيء 

 إال الرخاء و الرخاء 

 بال ضبالت حب إضافية 

 خرج لك دوما أ

 على رأس نفس اعبيش 

 ال أزور منِك شيء 

 إال لوف قبعات اعبنود 

 جنودؾ اي موالي قبعاهتم ضبراء 

 بقا كانوا يرتدوهنا بيضاء اللوف سا

 ويذودوف عنك حٌب ُب حروبك ضد السماء 

 ىل هللا ال ىبيفك
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 ىل اػبجل ال يهزمك 

 من اؼبقرر أف هتزمِب 

 إما خبوؼ هللا أو خبجلي 

 سئمت الزواج ابغبرب 

 ظبها حواء افقل لقبعاتك اغبمراء أف اؼبهزومة 

 عندما أدخل قالعِك 

  سأقرأ اػبطط اغبربية بدلكِ 

  سأعيد للقطط العربية موائها العريب 

 كي تتمكن من صربِؾ  

 من قتلك حرفا داخل سطرؾِ 

 وهترب خارج مكتبتك  

 خارج حفالت اؼبواء اؽبمجي 

 ترى ؼبا ألفت اؼبواء اؽبمجي 

 وجلتنا نقدسك كل موسم شعر



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 115
 

 نقصدؾ كل موعد حب وكل موعد ىجر 

 ُب القلعة وجدت سيد يشبهك 

 ويشك ُب كونو نبجي 

 كنت أظنك ربب ابلَبتيب 

 تقدس الشروؽ ُب وقتو 

 وتقدس الغروب عند اؼبغيب 

 وتقدس شبهك التمثاؿ 

 كثّب عليو ُب كل عاـ حبيب 

 عندما أدخل قلعتك 

 ضيف ؽبا سبثاؿ أخر أس

 خر آومنزؿ 

 خر آومسرح 

 وقطط عذراء 

 ونعيد سواي تربية القطط 
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 فال تتأخر 

 وال تتفاخر مثل عادتك ال تتفاخر 

 أمشي بشر اؽبزيبة 

 مشي خبطط قديبة أ

 القلعة والنصر  يإنس

 ...ومنظري 

 أف منظري اليـو من اؼبناظر حاضر  يإنس

 وغادر قبل فصل اغبر 

 ألين مشس العاـ القادـ 

 غادر قبل فصل الربد 

 ألين اتج العاـ القادـ 

 وعد ُب فصل األزىار 

 إذا كنت الربيع القادـ 

 جاء ال الر أحد يبلك عيِب إال 
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 ال من فضلك إبقِب ىنا بدوف البكاء 

 وستشهد الشمس أين عمل صاحل 

 قَبفِب أيها الصاحل ا

 وستشهد األمطار أين غيث رابح

 غيث يعرؼ أف الضرب ابغبب ليس ضرب 

 فال تستغرب من شدة الضرب 

 ال تستغرب ما دمت طامح

 ال أحد يبلك عيِب إال الطموح 

 واؼببحر على مًب الطموح 

  لك عيِب أاي من يب

 ومعها مشعة حرب حقيقية 

 ىدية والدي اؼبلك 

 وخريطة حرب كاملة الشروح 

 بنا نبدأ اللثم مادامت اػبطة واضحة 
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 نبدأ قتل شعوبنا 

 وىي تبدأ النزوح 

 عمرؾ اليـو اي حبييب فيو حاكمة 

 وغاية حاكمة 

 فيو سيف وسرج وسوؽ عبيد 

 فيو اؼبضاؼ إىل رجولتك من السكر 

 وح وفيو اؼبطر 

 فهل النيل من رمح عينك الوحيد مسموح 

 تبدلت اؼبدينة 

 أصبحت كاملة الزينة مزدانة 

 بن زيتونة ا ظمنذ سجنت وأنت تستيق

 تقوؿ اغبقيقة وتنسى اغبقيقة 

 تتزوج بسرعة وتطلق أبدا ً 

 منذ سجنت وأنت زوج اغبنونة 
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 منذ سجنت وأنت طليق اؼبلعونة 

 لعونة عمرؾ اليـو اي حبييب فيو العنة وم

 فيو موالتك الفاتنة 

 وفيو صلواتك اؼبفتونة 

 عمرؾ اليـو اي حبييب فيو غابة 

 بة آومناظر طبيعية ضد الك

 بتسامة فأين رسـو اال

 سد للغابة أوشبن اؼبشي ُب صفِك 

 دينِك قيمتو نزىة وردية ؾبانية للورد 

 وقسمة عادلة ؼبياه السد 

 وربع الغمزات من مشس يـو الغد 

 لغمزات وبقرة وشاة نعم ربع ا

 لف عشاء وألف ليلة أب

 وألف كلمة أبلف ابء 
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 حبب الصعلوؾ ، بطعنة شفاء  حبب اؼبلوؾ ، حبب الصىب،

 عمرؾ اليـو اي حبييب فيو أان 

 وأان لست الكثّب من اللوحات 

 أـ واحدة ولست الكثّب من األمهات 

 ىات أه واحدة ولست الكثّب من اآل

 أه من مدرسة حبييب 

  لوحة كبّبة رظبتِب

 تبتسم كل عاـ بناسبة عيد الرسامات 

 ثبتتِب أـ واحدة 

 تلد كل عاـ صباؿ اغبورايت 

 وغنتِب أه واحدة تغُب كل عاـ ُب عيد اغبب 

 ه وحفالتآه و آه و آ

 رجوع للفهرس
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 ُب كل ليلة موت وصية

 مرحبا ابلود وورداتو

 كنت أانـ  ربت الشرفات العشرة
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 ربت الشاىقات العشرة كنت اؽبياـ

 كنت رغم السالـ الذي بيِب وبينك مظلـو قصرِؾ 

 مهمـو ُب كل مناـ 

 حٌب أسست عيدا للجلوس 

 وعيدا للقياـ 

 تلميذا اي ظاؼبة 

 ومعي الكثّب من األقالـ 

 سأدوف كل الذي أعرفو عن قصر اػبصاـ 

 عن خصر يرقص ُب كل حاؿ 

 يرقص ُب كل ؿباؿ 

 حْب يراقصِب و 

 يذكرين أبف اغبب حراـ 

 ىل نتناوؿ شيئا قبل اإلمساؾ 

 ألين سأكتبك صائمة 
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 رواية مروية صائمة 

 ولن تستطيعي خلط أحكاـ الصياـ 

 ُب لغٍب العربية جنة وجناح 

 أحبيِب ابلطّباف ُب اعبنة 

 رتياح وتذكري أين أحب وجهك من أجل اال

 ويـو تكتملي اي لوحٍب 

 الرساـ رتياح ايكتمل 

 ُب عاصمٍب العربية سالح وتفاح 

 أحبيِب بطعم التفاح بعروبة السيف وعروبة اللجاـ 

  شواطئ البطءمشي على أو 

  ل ما يعنيِب ُب الدنيا أعدتو ببطءك

 حٌب اإلدغاـ 

 ال يفتكك من حنجرٌب إال ببطء

 حَباما لشواطئي ا ءوىل يوجد أحسن من البط
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 من يـو أطلقت النار على الضحك 

 ان أضحكوأ

 عربة خ عرؼ للتاريأال 

 غّب كوين أصبحت اؼبضحك 

 فمن أضحك  األايـ

 شهيدي ذاؾ الضباب والضحك 

  أو شهوتكِ 

 ىل تستطيع شهوتِك قتل التاريخ

 والوصفة التارىبية 

 ف يسموف ما زالوا إىل غاية اآل

 ظهرِؾ ابلوصفة التارىبية  ضحيب الذي أنق

 كدوف ؤ ما زالوا ي

 هتم ستدفِب حية أنِك رغم انك سيد

 وستصبحي ال وردة وال أىديتنا الورد 
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 وال يبكن أبدا 

 أف ألغى أان وتقرأي  أنِت ُب كل ليلة موت وصية  

 رجوع للفهرس
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 جزيرة عبلة اعبديدة

 عندي من عبلة عبلة وعبلة

 عندي من عبلة أكثر من عبلة
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 صورة ومعمورة 

 عبلة عبلة أخرة  عندي من

 فيها كل الشوارع 

 فيها أكثر من الرائع 

 فيها اغبب وبعد اغبب الشهرة 

 عبلة اي مدينٍب 

 ُب يـو الرقص تراقصت 

 نت ضوُب يـو األحضاف ح

 وغنيت أشعارا ربب عبلة الزىرة 

 عادت اؼبلكية على قليب 

 وعينت اي حبيبٍب أنت والرمح عليو حارساف

 مهرة اغبراسة أنتما 

 تما مهرة  أن

 قالت عاؼبي الغريبة فنصرهتا عبلة ػ
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 قالت خاسبي ولو ابؼبصيبة 

 فطلقناىا وأبقينا عبلة 

 عندي من عبلة عبلة وعبلة 

 عندي من عبلة أكثر من عبلة 

 صورة ومعمورة عندي من عبلة عبلة أخرى

 اكيد ىبوب الريح 

 وأنِت ُب وجهي مثل الريح اكيد 

 فهل أنساؾ أو أكوف عنيد 

 أؾ من البداية من جديد وأبد

 عبلة ىل ابلفعل يلزمك صباؿ وصباؿ من عندي 

 وأبواب حديد

 ستعداد لغضبة وجهك كل يـو شهيد ىل يلزمك من أجل اال

 طعاـ من أجلي من فضلِك 

 وألف عاـ من أجلي من فضلك 
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 من فضلك إبقِب سجينك الوحيد 

 بنة الشاىقة اسأحَـب أنِك 

 لزاىقة بنة الشاىقة لست ااوأنِك اي 

 بنة أطوؿ النخالت ااي 

 أعيديهم يل عيدا بعد العيد 

 جريب قوؿ اغبق ُب حقي 

 كوين رغم أين العبد بعض من رزقي 

 ؾ مع القلم قلم الفأان إ

 عرؼ أين اي عبلة األسعد أعرؼ أف هناية عمر العبد ُب معبد أو 

 ف قطع رأسي اآلتىل س

 أو بعد الزواج

 أو عندما يقتلك السم

 مشهد  خرآأو ُب 

 سالـ على اغبر
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 ىل أان ُب خيمتِك حر

 وحر يصلك سالمو 

 سالح القبيلة يبددين خارجها دبعد

 بلغي اؼباء أين أريد أف أشرب 

 هترب من عبوديٍب وأغضب أ

 مثل فقط دور اؼبصلوب وأصلب أ

 ىل تقبلي أف ال أصلب وابقى اجملد 

 أبقى مئة حوؿ حر 

 كل قبلة تقوؿ أان عبلة 

 أان بنت عبلة كل طفلة تقوؿ 

 وكل ولد يزأر مثلما قاؿ عنَبة األسد

 ع الغناء لك نُب كلماٌب أوطاان تص

 وُب خياؿ عصافّبي الكثّب من األغصاف 

 بنا نقصدىا علىَّ التغريد هبدد 
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 ما رأيِك ُب أف تكوين عبدة 

 لست من حطامي 

 وُب عراؾ اغبرية الٍب بداخلي ال تنامي 

 وأبقى وحدي أعارؾ األبد

 عبدة كوين 

 منزوعة اؼبدرسة 

 منزوعة الكراسة 

 منزوعة عنَبة 

 منزوعة الورد 

 نعم كوين منزوعة الورد 

 ىيا نقـو حبرب ليست من أجلك 

 سوؼ نصرؼ خجلنا على غّب خجلِك 

 سوؼ نصرؼ دجلنا على غّب دجلِك 

 سوؼ من أجلِك ال نستعد 
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 ىيا اي عبلة نفر هبذه الطريقة 

 نكتم اغبقيقة 

 ماـ نعم قتلنا اإل

 إمبا سوؼ ال تعلموا 

 سنبقيكم نياـ 

 فإىل الغد

 الذي كتبناه عليكم حراـ حراـ 

 غراـ  ـوالذي أبقيناه ألنفسنا غرا

 وأنتم سنرسل لكم من وراء البحر اؼبد 

 ونشوي األظباؾ الٍب غنمناىا 

 وننسى جور قبيلة ىزمناىا 

 ربيا جزيرتنا اعبديدة 

 وعاش فيها يـو األحد

 ا ىناؾ اي عبلة ألرىقنا التنصتوهللا لو بقين
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 واحَبفنا التأفف 

 وأصبحنا نصنع ألنفسنا أبيدينا حباؿ اؼبسد

 ىا كبن نعرؼ

 التاريخ زورانه وأصبح يعرؼ مثلما نعرؼ 

 التوبيخ ما نلناه 

 متياز دائما نقطف من اال

 أزىارا زبلق الشهد 

 مرران على مدف غاب فيها الظلم 

 تكرران فيها حر وحرة حر وحرة 

 حٌب عرفنا أف اغبرية غربة 

 ب ىياـ إذا عدان تسدابوأننا أ

 رجوع للفهرس
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 جناح عمري

 ّبيسّب عمري عمري يس

 فدعي اعبناح يطّب
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 اعبناح يطّب 

 اعبناح يطّب 

 ىيب اي ىيب اي زوجة األسّب

 وأمشي إليو وأمشي إليو وأمشي إليو 

  ردبا أجده قصرا كبّب

 ويسّب عمري عمري يسّب 

 واألايـ البيضاء غطاىا الصرب 

 فأعيدي التفكّب 

 أعيدي التفكّب

 أعيدي التفكّب

 وجريب اي جريب اي راقصة حب األمّب  

 جريب حب األمّب 

 بديل ألوانو من األبيض إىل األضبر 

 بديل أعماره من العمر الصغّب 
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 إىل العمر الكبّب 

 وكوين أكرب التفاحات 

 اغبرب  تتذكرؾ

 وتتذكرؾ الساحات 

 فأرسلي حبِك من نفس العبّب 

 سبرحي كالشمس سبرحي 

 وأان وبلو يل عمر اؼبرح مع الشمس 

 مع األمس 

 العصافّب  ألطفأمس 

 ابلفنجاف تشرحي وتصبحي 

 ابلغُب عمري الفقّب

 يسّب عمري عمري يسّب 

 حسب دروس مدارسو ينّب 

 فيا مدرسة الفؤاد عيِب الفؤاد وزير 
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 ويل اي قويل قصيدة حب بيتك األخّب وق

 أما األوؿ فأان أعرفو 

 بيتا ملتزما حبب األمّب 

 بيتا يعرؼ أف ىواؾ ىو اؼبصّب

 خر آ اي أروع قمر زيديِب ربت ضوئِك شهرا

 خر آيوما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 خر ولو أجّبآعمرا 

 سأستعد

 سأسعده عمرؾ بدوف تعكّب 

 سأشرح يل معانيك 

 وأتذكر أين أعنيِك 

 جزءا من رحالتِك الصيفية 

 والشتوية أيضا يل منها 

 إبقِب كل األقساـ
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 ال ذبعليِب قسما واحدا 

 قسم أين أحبِك أ

 وانظر حببِك 

 ال أطيق أف أعيش بعد النظر ضرير 

 مثلما كنِت دوما عيِب اي عيِب  اي عيِب كوين واضحة

 كوين راحبة 

 بن أمّب اإبقِب أان أمّبا و 

 ال داعي للتغّب 

 صيب القهوة يل ولدفَبي وجملموعتو 

 فنحن عنادا ُب حبِك ثالثة 

 ىكذا وجدان داخل الدفَب 

 حٌب القهوة والدفَب وببانِك كاملة التحرير

 رجوع للفهرس
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 قفف الغراـ

 اي غراما مهموما من كثرت القطف 

 مهموما ويعرؼ أف شفائو ُب العطف                                  
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 اػبوؼ يكف  جرب السكوت عل  

 ويعرؼ اؼبوت أنو أيضا ىدؼ                                 

 إنك اي غراـ كنت خّب الصدؼ 

 وما زلت ُب حبري خّب من جدؼ                                 

 كنت من البداية أروع حب عرؼ 

 وسار الغراـ سّب حر بشرؼ                               

 أخربت الصباح عن جديد اغبرؼ 

 فأخربين عن مفيد اللحن وعزؼ                                 

 جربت الصياح كالديك من كل الغرؼ

 نصرؼ اتِب ابكرا أشكر غراما ما ظوأيق                               

 وصف قلب أنت كل شيء صبيل ُب ال

 أنت لست رحيل رغم أف القلب نزؼ                                  

 ُب الليايل وجود لك اي أقدس من ىتف 

 فأعد اؽبتاؼ كي تصبح الليايل بغّبؾ ال تعَبؼ                             
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 ابلغراـ فيو حبييب والتحف  ءخيايل اؼبملو 

 لتذكاري وحارسي والسيف فيو نصييب ونصيب ا                            

 صبايل وكمايل ومايل لك اي قفف 

 وأنِت غببييب السعيد بزايرة حب يزؼ                                 

 رجوع للفهرس
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 شنق بقانوين
 وعرفوا أف البكاء خلق من أجل عيوين   بكوين عندما بكوا بكوين       

 مهم ابلنسياف عندما نسوين       وؼبا ال أهتمهم بعد السطو على عيوين كنت أهت



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 143
 

 مل يبقوا فيها شيئا إال بركة سجوين       الٍب كلما ربركت بدوهنا طعنوين 

 ين و وأحبوين عاما واحدا وُب ابقي العمر ما  رزق ما زلت ألـو الذين ُب اؽبم أسكنوين     

 وقالوا أين لست كماؿ اؽبوى وعزلوين        إهنم فقط بربع اؽبوى قدروين      

 هنم رأوين أقالوا أين لست ىالؽبم رغم   وا بلغة غّب لغٍب وشرحوين         جاء

 را جديدا وما زرعوين ضخأإين فهمت ما ىو اغبب الذي بيو كرىوين      وزرعوا األرض 

 كم بقانوين وشنقوين وصلوا إىل حد اغب     إين فهمت ؼبا قرأوا صفحاٌب كلها وأحرقوين 

 وفهمت ؼبا أوجدوين صلبا جدا وكسروين       صمموا أبوايب ونوافذي وما بنوين  

 سجنوين  خَبعوا يوما للحب وأحبوين        وأقروا اغبب جريبة وبال عدؿافهمت ؼبا 

 رجوع للفهرس
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 يسعد صباح اغبزب

 جملديسعد صباح اجملد ا

 يسعد صباح اؼبد العنيد
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 يسعد صباح اغبزب اغبزب 

 يسعد صباح اعبهاد الرشيد 

 وكبن اي سالح يد من عند الرب 

 انر غضب تضرب وتبيد

 يسعد صباح اجملد اجملد 

 يسعد صباح اؼبد اؼبد 

 يسعد صباح اغبزب اغبزب 

 يسعد صباح اعبهاد الرشيد 

 فينا النار وما فينا العار 

 در حديدجند الشاـ والص

 كبن أكثار وأبطاؿ الصبار 

 وطن أفراحنا لبناف اجمليد 

 ىيب اي دولة الكفاح 

 ىيب لنصر اغبميد 
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 حي اعببل والرجاؿ 

 حي ابغبق الشهيد 

 يسعد صباح الشهيد 

 يسعد صباح اجملد اجمليد 

 يسعد صباح اغبزب 

 يسعد صباح اعبهاد الرشيد 

 موطن الغناء موطِب 

 نشيد فيو قاؿ الرصاص ألف ألف

 مسكن الفداء مسكِب 

 قربي وغدا أعلن منو أين سعيد 

 جربتنا اغبرب فنجحنا ُب الكفاح 

 وشرحنا للعدو ما كبن وما التغريد 

 كبن ضباـ السالـ اللبناين 

 كبن بناة الوطن من جديد
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 يسعد صباح اجملد اجمليد 

 يسعد صباح الوطن العنيد

 يسعد صباح اغبزب اغبزب 

 رشيديسعد صباح اعبهاد ال

 رجوع للفهرس
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 خليل يبتحن

 سوؼ نكوف إظباعيل روحا وبدف    سوؼ نليب نداء هللا ونذبح كل عاـ    

 ماف زين اؼبدف نتظرانؾ أبااي عيد األفراح واألضاحي ُب اإلسالـ      إننا 
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  عيد الفداء األحسن اي أصبل يـو عوض هللا بو األايـ      سالمي عليك اي

 هللا أكرب اي رجاء اؼبؤمنْب والسالـ      هللا أكرب اي سيف اإلسالـ ُب كل اؼبدف 

 جئت اي عيد العدؿ مناعا للحراـ      وجاء معك رضاء هللا واعبناف سكن 

 إهنا اغبياة الٍب علمتها لنا حياة الكراـ      تعلمنا اي عيد كيف يكوف قتل الفًب 

 مكة الٍب فديناىا ُب اؼبناـ      وإننا كإظباعيل بنو إبراىيم النيب الفطن وهللا إهنا 

 من صربان بالغتنا ولغتنا عرب الكالـ      سنصل بقصائدان إىل نور دمحم نيب الوطن 

 زمن ن أجل زبليد ذبيح اػبّب ُب كل وكبي أفراح اإلسالـ صانع السيوؼ والسهاـ       م

 حراـ      عاش أابىم إبراىيم خليل يبتحن عاش شرؼ القرشْب وعزهتم ابإل

 رجوع للفهرس
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 صاحيب السوُب

 ف ومعنا الصىب    اف صديقاثنإننا ا

 وبيب ويعرؼ أنو إبقاء على الرجولة حىب                                  
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 سوؼ أتكد طفولتنا أننا عمر من صفى 

  صوب عمر من اؽبناء ْبهبري ابلصاحب                                

 طبقي اي رجولة الطفل صاحيب وأان

 وسأطبق أان وىو صدقِك ُب اللقاء                                

 سيخرج صوب اغبق سيفنا عدو البغضاء 

 ويعود بنصر صحبة تكره الصحبة العمياء                                 

 د الطفل يوجد فينا علم اغبكماءبع

 ويوجد فينا حسن خلق من رب السماء                                

 إف صاحيب وُب وفيو عـز األشداء 

 أطلبو كلما وجدتِب أحتاج الشفاء                                

 ابرؾ هللا فينا وزاد فينا البهاء

 ُب سّبت صحبتنا مصرع اعبفاء وجعل                                

 بدؿ اؽبمـو قبلس معنا طموح السعداء 
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 وال نبخل على اؽبمـو بعدـ البقاء                               

 من أسعد من ؾبلسنا قاتل البالء 

 غّبان كبن ورثة النبل عن النبالء                               

 سوؼ يعيش أمران نبل من صحراء 

 تعرؼ اف وادي سوؼ ليست خالء                                 

 رجوع للفهرس
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 قاؿ وقلت اغبكيم

 قاؿ يل الليل قل ُب شيء 

 فقلت إنك اي ليل عريب أيب                              
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 وقاؿ يل اػبيل سل فإين وُب 

 فقلت اردفِب خلف السياؼ أيب                              

 وقاؿ يل اعببل اعبهل ليس ُب َّ 

 فقلت وأان لست عن الثورة صيب                             

 وقاؿ يل البطل اغبرية أو حتفي 

 فقلت وسيعيش اغبر بطل ُب كتيب                             

 وقاؿ يل النبل اإلسالـ وصفي 

 فقلت وُب الكالـ عنك سعادة قليب                             

  وقاؿ يل الرجل لست من اػبوؼِ 

 فقلت شجاع نعم وفيك نسيب                                       

 وقاؿ يل األمل ىزمت ـباوُب 

 فقلت لو وقتل اليأس بغضيب                                       

 وقاؿ يل األصل ربفظِب حروُب 

 فقلت لو نعم وربفظك ـباليب                                      
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 وقاؿ يل الرسل كبن العلم الشاُب 

 كم اي أحبايب د فقلت ؽبم والقيامة موع                                    

  وقاؿ يل العمل أحسِب اي خائفاً 

 عقايب  فقلت وأسعد بعد اػبوؼ بدؿ                                    

 رجوع للفهرس
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 حبك ابغبرب

 اغبب إليك اي طييب       وىوف عليك بقريب اي حيب أحسن

 إذا وجدت حيب مريح وقريب     فقل للفراؽ فراؽ وريب
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 احبك والسوط ال يهـز كتيب      أحبك والسخط يطاؿ معذيب 

 العزة ُب نسيب  أفسوؼ يعرؼ ىواؾ     سوؼ يقتل اؼبوت ويبوت غضيب   

 دب وشعري عريب إف اؽبم ُب اغبب ليس عييب      أحبك أب

 سأؿ عن الفناء والبقاء وشهيب اؿ السماء واؼباء وسحيب       أسا

 قل أين ىواه اي مشس ٍب أغريب      طمنيِب عن البدر عن غرامي وصاحيب 

 ابلضرب  من العدؿ حبك ابغبرب       فال تبدؿ الغراـ

 قل لقلمي كيف حاؿ مهذيب ؿ أديب       أسالست قاتلي بعراؾ و 

 ليل الغراـ وبرصك وبتعيب       ويريب حولك قلبك وقليب 

 رجوع للفهرس
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 مدينٍب اؼبدرسة السوفية

 ُب الغياب قد ال نتواجد عن قصد

 كبن نقصد الغياب أو
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 ضا مدرسة طبعا كبن أي

 وىجـو مدرسي صباحي 

 ودرس ومدرس وسد 

 قصدان إغالؽ مشوار الغضب 

 بكتايب الطفل وبعشرات الكتب 

 وبعناد ورثناه عن اعبد 

 كبن لسنا غائبْب عن طفولتنا 

 ونراؾ نفس اؼبشية 

 تتنازيل عن العيد أحياان مبهمة وأحياان ال

 لد واألفراح واػبلد ترى ؼبا اي طفولتنا أغبيٍب عن اػب

 ستمتاع بو واال

 سد ومنتصرين عن األسد أحٌب جعلٍب منا 

 عربان عن اغبكمة فصفق لنا وشعران بعد التصفيق لنا 

 أننا من طفولتنا دائما نولد 
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 إذا ىيا إىل مسرح الطفل

 ىيا إىل التمثيل وسنبدأ الكل وكلنا أطفاؿ 

 أي كبن ال نوافق على التغذية اؼبؤجلة  

 مْب إىل الغد نتظار صائوال نقبل اال

 سوؼ نبقى ىكذا 

 صبياف من أجل األكل 

 بلغ بنا العمر هناية العمر ونقوؿ اباب ولو 

 شتهران ؾبددا ابألسد اولو 

 أو أصبحنا للفرعوف جند

 ُب اؼبدرسة يوجد الكثّب مِب 

 يوجد ُب اؼبدرسة شعب مثلي 

 ويوجد رتب عديدة عبهلي

 ؽبذا ُب اؼبدرسة ال ىبطأين أحد

 ويعرؼ كم ىو سِب  الكل يعرفِب
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 كبن ُب اؼبدرسة نصر على تلقي التهاوف 

 رغم أننا نشعر أف مدينتنا تستنفران 

 وذبهز نفسها غبفالت تنافس هبا اؼبدف 

 ورغم أف مدينتنا تَبجاان بوضوح 

 أكدان ؽبا أننا ال نغِب 

 ىل ُب وادي سوؼ سوُب مثل سوؼ اؼبدينة 

 أبدا ال نتشبو هبا وتبقى حزينة 

 يلة الورد ُب اغبدائق تبقى قل

 بل قليلة اغبدائق 

 ويبقى طموحها سبِب 

 لنا اؼبدينة زنزانة  أحدثت

 سا وصباجم جديدة و بعدما جربتنا رؤ 

 بقصات شعر ـبتلفة 

 لواف فرح عديدة من بينها لوين أو 
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 ر ضكاف لوف قميصي الرايضي ُب اؼبدينة أخ

 وكاف مدرسي 

 مدرسي دائم الكفر ويكفر 

  زنزانٍب وكاف يزورين ُب

 ويصر على أهنا فصل مدرسي 

 ويعلمِب أف مدينٍب كل حدودي 

 ويشجعِب على نسياف كوين 

 عيد سنرحل إليو 

 ودما نصل مؤكد سنجد مدينتنا جبانبوعن

 حتفاؿ ابلعيد ستقوؿ لنا على مزاجكم يكوف اال

 وعلى مزاجي يكوف األصل والرجوع الذي أعنيو

 اغبرية ما دوركم ُب العامل وما دوركم ُب 

 ىذا ما ستقولو لنا أمنا اؼبدينة 

 فنقوؿ من أجل اغبزينة 
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 منزوعة العيد 

 سنبقي ؽبا من كل عائلة وليد

 يتمدرس وال يتمرد 

 يليب والتمرد ال يعنيو 

 ويصبح فيما بعد جيد التمدرس 

 ظبو الدرس أصالا

 والدرس الذي يليو 

 أما كبن فإصاابتنا كثّبة 

 ونواايان شريرة 

 شغوؿ حبب الوطن وكل منا م

 األقدر على قبوؿ التشويش 

 ويؤمن أف الوطن مشوش عندما يبوت يبكيو 

 رجوع للفهرس
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 جاء هباىا

---------0-------------- 

 جاء هباىا الٍب ظننا أف اغبظ نساىا

 وادي وفوقو وادي والرمل عالىا
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 سوؼ الوادي الرملي 

 ما أحالىا وادي سوؼ اي 

 ليس ُب قباهبا الفناء 

 والفناء ليس وصف ُب الذي بناىا 

 صبيلة النخيل عربية وفيها عروبة أىلي 

 صبيلة الصهيل أصيلة ويشهد عنها كل أصيل 

 مشس اصيل عربية واغبق موالىا 

 قاؿ عنها اعبماؿ شعر وحفظو 

 نا وصف صباىا ظعن ظهر قلب حف

 ا جاء هباىا الٍب ظننا أف اغبظ نساى

 جرب اي فارس أىلي ليلي الوادي 

 جرب هنار صحرائها أـ البوادي 

 وردد شعر يعرؼ يعرؼ غبن عقباىا 

 سوؼ الوادي سوؼ النخلة 
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 وادي سوؼ دوما أحلى

 وادي سوؼ صيفا ضباىا  

 وادي سوؼ سيفا طويل العمر ضباىا 

 وهللا ضباىا 

 ضباىا هللا أبلف قبة وقبة غطاىا 

  وعلمها اػبّب ورمي اػبّب

 وزادىا ُب اػبّب وبو أوصاىا 

 فما أسعد من طلبت منو سوؼ صالة وصالىا 

 صلي على النيب وقل وادي سوؼ بصحبتو بشرىا 

 هللا خالقها ىداىا 

 فعاشت لبلة تشكر الذي سقاىا 

 سبحاف الذي رمال كساىا 

 سبحاف هللا واغبمد هلل موالىا 

 جاء هباىا الٍب ظننا أف اغبظ نساىا 
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 وادي والرمل عالىا وادي وفوقو 

 سوؼ الوادي الرملي 

 وادي سوؼ اي ما أحالىا عيدىا كعيد السعد والغد كلو عيدىا 

 وليدىا كأبن األسد واألسد غدا تزيدىا 

 صطفاىا احيوىا بنشيدىا ما داـ اغبق قد 

 انقة تعرؼ أين وجو النيب واين مصالىا 

 صلوا على حبيب هللا دمحم 

 صالة تكفي اليـو والغد

 في مدينة حب دمحم شفاىا وتك

------------5---------------- 

 عيد ُب الوادي يـو الرمل 

 يـو النـو نومة سوؼ طبق األصل 

 يـو يكوف اػبّب كامل النور ُب وجو األىل 

 عيد ُب الوادي يـو ردـ اعبهل 
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 والسّب ُب وادي سوؼ سّب العقل 

 عاشت مدينة نور ربررت ابلقتل 

 وؼ وعاش األمل قتل اعبهل ُب وادي س

 عاش العمل والشباب كأنو كبل صباع عسل 

 واػبيل هبوب الليل على مهل والنوؽ تداوي العروؽ 

 من سوؽ إىل سوؽ تردؼ طفل 

 والطفل من سوؼ اي أىل 

 واألىل ؽبم طفل معروؼ 

 معروؼ ولد الوادي اي وصل 

 فيا وادي الوصل اندي سوفيا من القدـ 

 ل قل لو يـو العيد ُب الوادي ح

 قل لو إف الغريب على البوادي رحل 

 رحل القاعد وقعوده عن عـز سوؼ البطل 

 رجوع للفهرس
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 منكم ومِب

 منكم ومِب منكم ومِب

 منكم ومِب غبن لفِب منكم ومِب



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 171
 

 أقوؿ قالت  

 قالت صحراء الوادي  أقوؿ

 أقوؿ قالت اي صحراوي غِب 

 سوؼ حياؾ هللا اي بطل 

 اغبروؼ  أبحلىحياؾ هللا 

 وجعلك دوما أمّبا عِب 

 رعاؾ العايل اي من ُب ابيل 

 رعاؾ العايل ُب جنويب ومشايل 

 وأصبحت مِب سوُب يعِب 

 وأمسيت مِب غنب القباب غبِب 

 والعطاء لبل وماء  أعطاؾ

 أعطاؾ والعطاء نسل وبقاء 

 منكم ومِب منكم ومِب 

 ب الؼ القباآمنكم ومِب عطاء فيو 
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 فيو الوادي للصحراء ابب 

 وفيو أيضا كلما كنت اي سوؼ تتمِب 

 منكم ومِب فروسية 

 منكم ومِب أنشودة عربية 

 فيها قوؿ كقوؿ الوادي 

 فيها إف اؼبوت عادي

 ما داـ احملروس الوادي 

 وما دامت سوؼ ذبِب 

---------5----------- 

 باب عندان عيد للرماؿ وعندان عيد للجماؿ وعندان عيد للق

 عندان وطن من ألف ابب 

 فيو أصالة اىلنا مشس وتراب 

 ويعِب دوما بكالمو انو ُب األصل كتاب 

 اؿ وعندان الف منرب وألف خطاب ضوعندان عيد الرجاؿ وعندان عيد الن
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 مشسنا أصال أقدـ مشس توارت ُب اغبجاب 

  ولبلتنا شبارىا من أحسن ما لذ وطاب  

 واب بتسمي اي سوؼ فنحن نستحق الثا

 بتساـ رد عن كل كتابونستحق مع اال

 عذرا اي قعود كبن سنشطبك والغياب 

 ونعود للصحراء صحرائنا حيث العزة والصواب 

 عندان عيد بدوف سبثاؿ وعندان عيد لألمثاؿ وعندان عيد للَبحاب 

 فمرحبا ابلعزة ُب مهدىا اػبالب 

------------3------------- 

 طاؿ طاؿ طاؿ طاؿ بقائكِ 

 ا للذي ابقاِؾ شكر 

 قاؿ قاؿ قاؿ موالِؾ 

 فيِك كل شيء هبعلنا هنواِؾ 

 كأنك مكة بل أنت مكة 
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 بيلة نمكتنا مكتنا ال

 مكتنا اعبميلة 

 وجهادان ابلفتح فداِؾ 

 وهللا قبل الفتح وبعد الفتح ىداِؾ 

  أنت اي سوؼ سوفنا ملكنا وكبن نرعاِؾ 

 كبلم داخلِك قرية قريبة 

 كبلم حلم صبيل مباِؾ 

 جاء مع شتائك الغيث النافع 

 وكبن ابؼباء عنِك ندافع 

 وابؼبطر عنِك نَبافع 

 وسينتصر ظبائِك 

 طاؿ طاؿ طاؿ طاؿ بقائِك 

 وكربان هللا الذي علمنا تكبّبِؾ فكربانِؾ 

 قاؿ قاؿ قاؿ قاؿ  مرعاِؾ 
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 ُب اغبسن أنِت حسناء رملية 

 ُب الرايض أنِت روضة صحراوية 

 أبدا ما نساِؾ وقاؿ أف الناضر إليِك 

 طاؿ طاؿ طاؿ طاؿ بقائِك 

 وربدثت عن كونِك خلقت العقوؿ 

 وربيٍب خبلقِك الذىوؿ

 وطاؿ بقائِك ُب مصالِؾ 

----------4---------- 

 سوؼ وسوؼ غدا 

 حروؼ وحروؼ غدا 

 غدا نصبح أكرب اؼبدف 

 سوؼ وسوؼ كببها جدا 

 سوؼ وسوؼ حبها أبدا 

 سوؼ وسوؼ الوطن 
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 طن الذي أحببناه شعر كتبناىا للو 

 ستفهم سوؼ ما معناه 

 وسقوؿ السوُب نعم ظبعناه 

 ويبقى ُب الوادي للوادي نشيد وغبن 

 ىذه أنِت اي كبّبة اي أمنا كبن 

 اي سوؼ كبن رددانؾ غبن 

 كبن سقينا النخالت ماء بال ؿبن 

 وقدران اؼبوت لِك قدر بعيد 

 وأحييناِؾ عنادا 

 أحييناؾ أبلف عيد جديد 

  يك للسكن وحجزان ف

 سوؼ وسوؼ غدا 

 حروؼ وحروؼ غدا 

 ومعوؼ من سوؼ كسوؼ ذىب يرف 
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 وموصوؼ ابلسوُب رجل فطن 

 وأمو اؽبامة لبلة وانقة عنو ربن 

 وعابر سبيل غّب الكـر من الوادي مل يعد يظن 

 رجوع للفهرس
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 حكومة الكالب

 نبحو  ليس غريب أمر الكالب إذا

 ألهنم من أجل النباح أمسوا وأصبحوا                                 
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 كلهم سلطاف وبغّبه ما فرحوا 

 تلذذوا اإلنساف وجرحوه وما جرحوا                                  

 شعرىم نباح بو مكرىم شرحوا 

 ليس فيهم الصالح وال أابئهم صلحوا                                  

 كانوا ليسوا أشرؼ خلق هللا ورحبوا 

 بل رموا اعبمرات وطافوا واحرموا وذحبوا                                

 ننا من فرط جهلنا ظنناىم سبحوا إ

 قبحوا سنة وما  أىلوظننا أهنم                               

 سيوفهم الٍب هبا اؼبؤمنْب أفلحوا  تليس

 ولكنهم غمدوىا وتواصوا هبا ونصحوا                                

 ليست شجاعتهم الٍب هبا للحرب حملوا 

 ولكنهم بعد الغزو غنوا ومرحوا                                 

 ورغم وفاء الكالب بغدرىم لوحوا 

 وقالوا لسنا من كلب وُب وابلغدر تسلحوا                                
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 ف ُب بعض الكالب وفاء بو أصلحوا إ

 وعمر جالؽبم ُب األرض وما تنحوا                                 

 نبطحوا اوأنت اي سيدي ؼبا قلت لنا 

 وؼبا قلنا لك وجراننا مثلنا شطحوا                                

 رجوع للفهرس
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 صبهورية قراان

-----------0---------------- 

 هاأنفسنا عن مل نوصِ عبادة 

 مل نؤكد للفجر أننا سنعبد هللا والسلطاف سواي
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 ستماع إلينا اال وفعال كنا لسنا كبن الذين توايل

 عزفنا ُب كل حفلة حتف يسمع لنا دوي  وتوايل

 ت بنفس اؼبعايّب أان ما زل

 شهما واثئرا أصليا 

 واؼبسجد ال يفتقدين مصليا 

 وكذلك صبهور أفكاري الغفّب 

 عن صبهور أفكاري الغفّب أصبح كثّب 

 والسلطاف قلة قليلة وليس وطنيا 

 كاف ُب البداية كأنو اػبائف منا 

 وىذه مثال النهاية 

 فهل سيبقى السجاف عربيا 

 تو أو سّبحل إىل حيث بالد حبيبا

 كيا يويصطف ُب الطابور ُب مدرستو الثانوية تلميذا أمر 

 ظبو اعموما إذا تبقى معنا سنعَبض على عروبة 
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 وكبافة جسمو 

 ونطالب حباكم عاؼبي 

 وإذا رحل سنصلي هلل ونشكره على وطننا الذي أصبح ؿبميا 

 عبادة مل نوصي أنفسنا عنها 

 مل نؤكد للسلطاف أننا أتباع أبنائو 

 جهل حٌب أيذف لنا ابلعلموأننا من 

 ومن خوؼ حٌب يكوف خوفو فبحيا 

 عتناء بناأحد ابال ومل نوصِ 

 قالشيا وال تركيا أحد .. ال مصراي وال ال

 ؽبة البشرية وسدان كما سادت اآل

 وساد كفننا سيدا ووليا 

----------5--------------- 

 عندان الكثّب من القرى 

 ومنها سنسمع نداء الصالة 
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 من السلطاف اػبردوات  سنزرع بدوف إذفوحوؽبا 

 وسنقوؿ ىل عند السلطاف مانع على عيش ابػبضروات 

 من هلل البقاء ضي

 الصوت أثناء الدعاء  ضوات وأحكاـ خفاوسيقوؿ ومع اػبضروات اؽبر 

 وسنرد عليو ونقوؿ 

 وهللا ما أنعم هللا علينا ابلغباء 

 كما جاد عليكم بو 

 يفهم أنو ؾبرد كيد نساء  ال فهل صربًب وأنتم فيكم من

 طبعا ال ..مل تصربوا 

 وأضاؼ هللا  لعمائكم عماء  

 عندان الكثّب من القرى  

 وجيوش القرى الٍب نتحصن فيها بريئة من اعباىلية 

 وكل اعبند جربوا الرمي على وجو اغباكم بوجوىهم األبية الوطنية 

 وأسسوا عيدا لقرى الفقراء 
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 ة مصاحف جديدة بوا من رحالت اغبج السريوجل

 وجلبوا أيضا لكل قرية برؼباين وجريدة 

 وابيعوا صحابة جدد على حفظ شعر اػبنساء 

 وا سعر النـو ربت السماء ضوخف

 ويـو تقرر قراان اؽبجـو على سيادة الظلم 

 سيعرؼ الظلم أهنا مبت وابلقلم 

 ويـو ال يستطيع الظلم ىـز قصائد قراان 

 ابء اغبكماء لقرآف واآلتصبح بعوف هللا كما خطط لنا ا

----------3----------- 

 بعد اغبرب أصبح لدينا سجْب 

 سحنتو الغبية أرادت إخباران أبنو ىو أيضا مسكْب 

 وىذا ما جعلنا نظهر ُب ثوب القضاة اؼبتسمْب 

 والقضاة اؼبتسائلْب 

 ىل اي ترى ىذا السجْب فعال مسكْب 
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 زين وىل كبن فعال ما عثران إال على اغباكم اغب

 وال يوجد ُب قصر اللعْب لعْب 

 ـو أي عرين عوال يوجد ُب خياؿ ىذا اؼبز 

 يعِب وجو تعبّباتو أنو مل يكن يزأر 

 ومل يكن ينهي وأيمر 

 وكاف ؾبرد طيش نياشْب 

 بعد اغبرب أصبح لدينا نياشْب

 وتطورت زراعة اػبضروات حوؿ قراان  

 وفرح العامل بنشيدان الثوري 

 خباره ظهور األبطاؿ احملَبمْب وأصبحنا نظهر ُب أ

 والعامل اؼبتأكد من حسن صنيعنا 

 يدعوان إىل عدـ الثقة ُب اؼبأسورين 

 وكبن نعدىم بعدـ إعدامهم 

 ونبحث عن رائحة البؤس ُب أقالمهم 
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 ردبا أصبحوا ُب السجن طيبْب 

 أو جعل منهم السجن أانس حقيقْب 

  ْبهنبوه من إظباعيل وإبراىيم والنبيونسوا ما 

---------4------------- 

 ُب عيد قراان األوؿ سنأسس صبهورية 

 ونركز ُب قوانينها على كوف اإلسالـ دينها 

 ونؤكد على كوف عدو هللا حاكمنا سابقا سجينها 

 ونفخر دبا أقببتو من خضروات لذيذة وجزائرية 

 واجملد لقراان كلما عاد الزماف بذاكرتنا إىل ىذا اليـو فيما بعد 

 بعد سنحسن الغناء األبدي الذي يؤدي ابلعربية فيما 

 أليست العربية ىي ما تقاتلنا من أجلو 

 ورحبنا توبة اتئها الٍب أصبحت داخل اؼبصحف من جديد 

 تغلق على عدو هللا ابب سجن من حديد 

 وسبنع عنو مشس اغبرية 
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 سبنع عنو الظهور بتاء عرجاء 

 كانت ُب جبينو النحس  ربية عسكرية 

 اؼبوت الذي أصبح من نصيب حاكمنا السابق  إف زمن

 يعيش بو مثلما أردان ىو ما نبقيو لو من العربية 

 وما نبقيو لو من العبودية سبتع أيها العبد احملوؾ ابلثورة 

 ىذا ما حذانؾ منو من اعباىلية 

 ُب عيد قراان األوؿ سنعدـ اعباىلية 

 وُب عيد قراان األخّب ستبقى األرض لنا 

 لم ىنا وسيبقى اغب

 أما قراان فبعد الطوفاف ستكوف من جديد مزدىرة حية 

 رجوع للفهرس
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 إنو اؼبختار أيب

 قومي اي بالدي وثوري مثلما كنت تثوري

 أنِت اي بالدي أمي وأيب ُب كل العصور
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 أبِب اي بالدي فيِك بيٍب وأاندي اان وجهادي غبراستِك وأأٌب 

 ٌب ألضبي ارض كل القصور فيها قصوري آم نع

 قومي اي بالدي مثلما كنِت دوما كاملة اػبصوبة وال تبوري 

 ومثلما كنت أرض واحدة كاملة فصوؿ اغبرية وابغبرية تدوري 

 نِك اغبق اي خضراء إ

 إنِك الصدؽ اي جرداء 

 إنِك العادلة الٍب ال ذبوري 

 إنك أطوؿ ربيع من أطوؿ بقاء 

 لعدؿ اعبياد وفيِك مكاف 

 اي أـ اعبواد األسطوري 

 إنو اؼبختار أيب 

 عمر الذي عندما ينادي أشرفو حبضوري 

 عشت اي ليبيا الكرامة 

 مهد اغبضارة وأمة السالمة 
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 عشِت وعرفت من نورؾ نوري 

 قومي اي بالدي وثوري 

 وقويل عن النسور ُب السماء نسوري 

 وإذا شاء اعبناح اصبحنا نسورا كثّبة 

 ابلزغاريد أانشيد قد نسى اؼبوت قبوري  وغنيت

 غِب اي بالدي وقويل ألعيادي 

 سوؼ أشتكيكم لكبّبي 

 إف هللا األكرب كبّبي 

 والسالـ ىو والسالـ ىو والسالـ ىو 

 وليبيا األخوة تصلي للرضباف 

 والرضباف ىو نصّبي 

 رجوع للفهرس
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 ليس خبلي
 تهاء أمليانوليس خجلي وليس ليس خبلي 

 من البداية عندما أراؾ ال أستطيع الكتابة
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 وال أستطيع الرحيل منك إىل ؿبل إقامٍب السابق 

 بة آىناؾ حيث كنت أمضي وقٍب مع الك

 وكنِت اي حبيبٍب تصنعي للحب الطيب حيلي 

 منسية و بدلة اؽبدوء ُب الر 

 وأحذية اؼبشي الغراؽ ُب اغبب اي عربية  

 يائي الٍب ستصحبِب هبا إىل الشتاء القادـ و معي أمليىيا أش

 وبوابة جديدة لعمري بشرطية عنيدة 

 وقصص اغبب كلها مفيدة 

 لي ظستظل و سأ كتبناىا سواي وفيها 

 نتهاء عملي اليس خبلي وليس خجلي وليس 

 ما زلت اي سيدة أقسامي كلها 

 حالمي كلها أومعبودة 

  ما زلت أعمل زوج اؼبستقبل العاقل

 واتعهد ببقائي وال أتعهد برحيلي 
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 وسوؼ أركب اػبياؿ واداوي الليل 

 وعندما يشفى الليل وهبد حبيبة مثلِك 

 تتأكدي ما حقائقي وما أابطيلي 

 واجد ُب الرسم أحسن ىواايٌب 

 ألىم حورايٌب  أخروابلرسم ابلشعر أجسد عمرا 

 ويكوف خبلي ويكوف خجلي وال يكوف تبذيرؾِ 

 لوف العسلي اي أحلى عْب ابل

------------5---------------- 

 بعدؿ اغبكم سأحكمك 

 واعدؿ روعة شاطئِك 

 ال لن أقبل أف تكوين فقط جزائرية 

 خلقت كوين اي سيدة من البحر

 ككل البحار الٍب علمتِب منها أسلوب حبِك 

 كوين أصبل مدف األرض عندما تعجبِب 
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 كوف بعدؿ اغبكم أحكم من يعجبِك أوس 

 ِك حكمي يل بعبارة  فبنوع ىل أعجب

 وروا من اعبوع ضوسعدت دبنظر الناس الذين ت

 ولن يشبع أحد من طعم خداِؾ وأعدِؾ 

 ىل أعجبِك وجهي الذي يقلد الشمس موالتو عند كل طلوع 

 بتهجت دبنظره اؼبلكي ُب كل رىبة السجود والركوع وا

 وحلمت ببقاء عزة عرشِك 

 أه ما أحلى كالـ موالٌب 

 حْب يضاؼ إىل أبياٌب  ما أحاله

 وأعدؿ بو حكم األرض لتبقى األرض أرضِك 

 بعدؿ اغبكم سأحكم أرضِك 

 وأمشي فيها وأان لست منقوص من أي شيء 

 شيء وأمشي فيها وأان لست مهوسا أبي 

 غّب الطيش مرة أخرى وما الطيش إال ىواِؾ 
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  إف ىواِؾ اي سيدٌب تلتـز بو سيادٌب 

 ِؾ وبو أان العبد الفقّب موال

----------3------------- 

 فبنوع الرحيل إىل خارج زمن اغبب 

 وفبنوع اي صبيل الشفاء من غّبي أدب 

 ؽبذا اي حبيبٍب السيدة أان ملكك واألدب 

 ويوجد حويل شعب من اؼبماليك 

 وقد جئنا لنجدد البيعة ونسلمك الذىب 

 ليس من فرط خبلنا 

 وال من فرط جهلنا 

 لدينا من كتب  عدـ إسكاف غّبؾ ُب ما

 ولكنها الرغبة اؼبؤكدة ُب الوحدة 

 والوحدة الٍب سبليها عنا الرغبة 

 كبن ؾبموعة قلوب ُب قلب 



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 196
 

 سايل خالقنا العادؿ او 

 أليس ىو الرب 

 أليس ىو من منع الكذب 

 أكد لِك ابلقمح والرماح والسحب تليو وسيأسا

 قت اي حواء كي مبتلكك بدوف غضب رز إنِك 

 ىل خارج زمن الكتب فبنوع الرحيل إ

 وفبنوع اي خبيل النـو دوف أف سبحوا وتكتب 

 ؽبذا اي أصبل القصائد أان فعال لزمن ليس زمِب لست عائد

 وسأبقى حولِك أدوف شهادات قلوب بنات العرب 

 كي ال تتوسدي غّب الشرؼ

 سأطهوِؾ بقصيدة فبيزة ابلشرؼ  

 وكي  تعربي عن غّب اػبوؼ 

 ػبوؼ سأحبِك بعد ذبريدِؾ من ا

 وأحبر كل عاـ منِك إىل غّبِؾ 
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 سائح قادـ من موطن الكتب 

---------4----------- 

 ليست وحدة حجج البقاء فيِك اي أدرى غابة 

 ىل تدري ابقي الغاابت بطرؽ زراعتك اي رمانة 

 وموج البحر ىل يدري أنِك حبر ليس ماحل ولست عطشانة 

 ودمع العامل ىي يدري أنك ال تبكي 

 تنظمي البكاين وال تشتاقي إليهم وتبقي إنسانة  وأنِك ال

 أه اي أحلى إنسانة اي مزرعة البكاء منذ الوالدة 

 أه ما أحلى مروري يوميا أماـ عرشي مأمورا 

 مسحورا ربكمِب موالٌب دبا حوؿ جيدىا من ذكاء القالدة 

 الكافر أان لست كفرا اي سيدة 

 ادة من بك وأكفر دبا ُب ابقي القرى من عبؤ أان أ

 ربيا غياب األمسية السوداء 

 وربيا غياب الصباح األسود واألشالء 



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 198
 

 وربيا أحالمنا البيضاء من اؼبوت إىل الوالدة 

 إننا عندما مبوت نولد من جديد 

 آلنو ال هبوز قتل اغبب الشهيد 

 وال هبوز إقبار السعادة 

 ليس وحدة الوحدة من أجل السعادة 

 جؽبذا أان الفار داخلِك ولن أخر 

 لن يتقبض عِب اغباكم ولن يتقبض عِب اؼبهرج 

 وسيأٌب يـو النـو األبدي 

 ونناـ حسب الوحدة بعيدا عن نظرات اإلابدة 

 رجوع للفهرس
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 اؼبنفجرة

 منفجرة اي حبيبٍب الغيورة

 غاضبة وحولِك من اػبمر أكثر من قارورة
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  أحلى صورة إين قررت رظبِك من جديد ُب

 ب بقلبِك عوقررت كما قررت الل

 كما لعبت بقليب وجعلتيو كرة 

 وجعلتيو ُب نفس الوقت التائو اؼبهزـو وأنِت اؼبنصورة 

 مشجرة اي واحة سالمي اؼبهجورة 

 وفيِك  أنواع أخرة لألشجار

 الٍب أنبتها هللا ُب األرض من أجلِك 

 ة وحولك يوجد منهاما يكفي لزراعة كل   اؼبعمور 

 اي حبيبٍب ال تفخري عندما أغيب 

 كد لِك دوما حبيب ؤ فأان لست القدر اؼب

 وقد أكوف ال ظبح هللا ال أوافق دمع الشحرورة 

 وال أحسن سحرِؾ كي تبقي دائما وعلى الدواـ اؼبسحورة 

 جريب اي حبيبٍب غياب السعادة 

 جربيو وعيشي مقهورة 
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 عيشي رغم كثرة حروفِك العاؼبية أجهل صبورة 

 وقويل عندما تسايل عِب أين فعال لست أان 

 وأين فعال قد أتخرت فيك كما تقدمت  فيِك 

 عن فكرة خلقي لست مشكورة  وأصبحتِ 

 لست مشكورة وتشكري اي موالٌب اؼبأمورة 

------------5------------- 

 ردبا رحبِت وردبا خسرت 

  ٍب أنك تشردتِ باؼبهم عندي اي مدينة حبي

 اغبسن كي أكوف اؼبعلم 

 وتكوين فعال تكونت 

 اي غبية اغبرب ىل أنِت األف لست مسلحة 

 ولست ُب كل دكاف زينة مكحلة 

 وؼبا ال وأنت وعينك اػباسرة تسولت 

 وأطلقت صراح العصافّب 
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 وأصبح قليب الصغّب من البداية كبّب 

 وأنت خسرت موسم التأفف ىذا العاـ 

 ت بتسماوغصبا عنك اماـ منظري اعبميل السنوي 

 السنوية ابرزؾ مرة أخرة دبناظرِؾ أفهل س

 وأخرج للحرب وأنت ال سبلك ُب ـبازنك اغبربية وال طلقة عربية 

 شَبيت اوالسالح ال يباع لِك وىا أنت منعت من شرائو و 

 ردبا رحبت وردبا خسرت 

 اي طيبة اي منفجرة اي نصف اؼبتمدنة 

 ىا ىو عسكري أعادؾ إىل الريف 

 ف يوألغى من وجهك التزي ركبك كلك مثلما كنت

 ظهري لنا ؿبطمة مثلما ربطمت افرجاء 

 وسنكمل الباقي 

 حياتنا بدوف فضولِك ىي الباقي وحبذا لو تكرمت 

----------3----------- 
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 بعد اللـو سنبيع حصتنا من الغراـ 

 كد للعامل أف الكل يالـ ؤ ون

 ولو كانت السيدة قريتنا ال توافق على طالقنا 

  ْبهللا مطلق سنكوف بعوف

 وسنكوف كعادة اإلنساف متمسكاف ابلسالـ 

 نعم اي سيدٌب اؼبنفجرة إف الطالؽ مفخرة 

 ستسالـ انعم إف الطالؽ ليس 

 وقد أف األواف لتكوين لست كل مكتبٍب 

 ولست كل الطاىية رغبٍب 

 رغبٍب أيتها الطاىية السابقة 

 من اؼبستحيل وجودىا بْب يدي األقالـ 

 ع حصتنا من الغراـ بعد اللـو سنبي

 ونرحل خارج الزمن ومعنا عمران كلو 

 نعم سوؼ لن نتنازؿ لعامل الشر عن أروع ألف عاـ 
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 وسنرسل لو من زماننا ما ىو ىاـ  

 أليس خرب عودٌب إليِك اي موالٌب الطاىية  ىو اؽباـ 

 أليس جبلي احملروس جباىليتك ىو الوطن اعبديد 

 ديدة انت فيها كل األختاـ والوطن عندما يكوف جديد تكوف اعب

 ختمي على قليب ابلسمع والطاعة اف

 وبنا نقمع اإلشاعة 

 ونطرد عن حصتنا من الغراـ األوىاـ 

 ونسجل أنفسنا حالة عدـ بيع يقتدي الوطن اعبديد هبا 

 ونعيش جباىلية من صنعك اي أروع فتاة أحالـ 

 --------4--------- 

 بعدما اصبحت اي حبيبٍب حبيبتاف 

 غرؽ ُب الدـ وأعرؼ سأ

 وأشبع من اؽبم وأحلف 

 نعم أحلف أف البكاء بعيدا عنك ىو اؽبم 
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  ْبوفعال ال يوجد ُب األصل إنساف بدمع

 ولكن ماذا أفعل وأنت ال تكفِب ُب كل ما أفعل؟

 ماذا أفعل وأنت قلة قليلة من الشغب اؼبدرسي 

  ْبوال يكفي داللك ليكوف دالؿ مدرست

  ْبف قصيدتوال يكفي نزارؾ ليكو 

 بل حٌب ضبامك ال يكفي ليتناوؿ من يدي 

   ْبكل الغذاء اؼبوجود ُب القمحت

 طر ضفهل فهمت اي أنثٍب الٍب أحبرت بغّبىا أين م

 شجاعة قرصاانف  وفعال يلزمِب ؼبا أمامك من حبر

 وعدؿ من عبقرية قرصاف 

 وعدؿ من عبقرية قبطاف 

 ستخداـ القوة ضدي فال تلوحي اب

 نزيل اعبديد غّب اؽبدااي وال ترسلي ؼب

 ال أريد أف يصلِب ذات يـو أي سجاف 
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  ْببعدما أصبحت اي حبيبٍب حبيبت

 كفت أرضك عن الدوراف 

  أدواراوأصبحت الرجل األوسع 

 وأصبحت أملك لعيد اغبب دوراف 

 رجوع للفهرس
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 سبدنت أشواقي

 اي ريفيةسبدنت أشواقي اي طفلة 

 سبدنت أشواقي وأصبحت مدينة
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 وكما كنت تشتاقي اي أنثى اي عربية 

 كانت تفعل أوراقي 

 رضبي القلب الضحية اف

 رضبيو من البكاء ا

 رضبيو ىيا امن البكاء ىيا 

 رضبيو من الرجاء ا

 رضبيو اي ىي اومن طوؿ الرجاء 

 شهد الشعر اؼبشتاؽ على حيب لك اي صبية 

 ا شهد  وسفري كبو البحر أيض

 وسيشهد كل متمدف عن طرؽ ؿبوؾ لألمية 

 كنت أمي من الريف 

 ال يفهم لغات اغبب الرظبية 

 وأصبحت اي أبلغ أحرؼ األرض 

 افهمك ُب كل أرض كأنك اللغة احمللية 



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 219
 

 سبدنت قصائدي اي طفلة واصبحت تدري 

 ومع الدواء أصبحت ترسل لك وحدة قدري 

 وغرابة قدري 

 بقائك بعيدا عِب بدوف شهية نعم من الغريب غيابك و 

 ومع غيابك غاب أمل قدري 

 فقرري يل طباخة أخرة أو ال تقرري 

 سوؼ أنسف أحالـ طعاـ العبودية 

 وأحبث عنك ُب الريف واؼبدينة 

 وأعثر عليك وأكمل بك ابقي قصة حياتك حية 

 حية وما أحالِؾ ُب حلمي اؼبدين 

 بدوف غسيل إضاُب للمالبس وأبكثر شعبية 

---------5------------ 

 ال يوجد ُب الشارع أي مسافر 

 وزين ثقيل وما زلت ُب البيت ىذه اؼبرة 
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 فقط أجلب اعبعة الكافية ألمسيتنا الباردة وأعود 

 وما أحلى العودة اؼبسرعة على وجهِك اؼباكر 

 ال يوجد اتريخ أخر سيكتبو اؼبؤرخ 

 افهم وبشكل جيد أنِك كل التاريخ 

 شي معِك بكل ىذا التفاخر وبناء على فهمي أم

 إف العودة إىل البيت بعد التسوؽ تعِب انك أمنة 

 وأنت اي معُب األمن األوؿ ُب عمري تستحقي البقاء مطمئنة 

 يقلده بعض اؼبؤرخْب اعبهلة 

 وفعال مل أكن بكااي كبّبا ربت النخلة 

 ومل أكن من أموات حبك ُب الزمن الغابر 

 وف تذاكروكنت كثّب الدخوؿ إىل قلبك بد

 وكنت وكنت وكنت 

 وأنِت أيضا كنت 

 كنت دقيقة اؼبواعيد ُب اإلمطار واإلحبار 
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 وشديدة الضرب كاإلعصار وشديدة اؽبيجاف واؽبدوء كالبحار 

 وكنت اي طبيعٍب فوقك أحسن طائر 

 وهبوز يل اإلغارة على مواطن حزين 

 وهبوز يل تغّب اؼبصائر 

----------3--------------- 

 كثّب من اعبوائز وأنِت عندي ال

 اي أشبن جائزة منحها هللا يل ..سلمِت 

 واي سيدٌب العاجزة عن التنحي عن حيب ..ىل كرمٍِب 

 مثلي كرمٍب

 وأىداؾ هللا قليب من بْب القلوب جائزة .. وصفقت 

 ىل صفقت 

 ُب يـو النشوة الكبّبة 

 موت اؼبوعد الرظبي عبنازتِك اي خالدة يـو 

 ىل عينت 
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 ى قليب عل وليإو 

 او رظبت 

 مّبة ُب قصري أ

 اي كنت والية أو أمّبة أو ملكة أو 

 ستبقي نفس الريفية 

 وشكرا ألنك من أجلي سبدنت 

 شكرا ألنك عدلت قوانْب اغبزف ٍب حزنت 

 وألبسط أسباب غيايب رفضت 

 وتظاىرت ومل تتظاىري ابػبجل 

 أي أنك بْب اػبجولة وغّب اػبجولة 

 تمبتسمة ُب قدحية عيِب رظب

 إين ال أقبل منع اؼباء عن صبالِك 

 ر كي تشريب ُب مواعيد العطش وغّب العطش حضوأ

 واغبمد هلل أنِت لغاية األف ما عطشت 
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 عندي الكثّب من اعبوائز وأنِت 

 أعدؿ حكومة أىداىا هللا يل ربكمِب 

 عندما أخاؼ تظمِب 

 وربيا موصالؾ اي أحلى من عبدت وعبدت 

-------------4------------------ 

 راقية الفصل الراقي 

 أيتها الربيعية ُب األصل 

 ما أروع قبلة بدوف اعبهل 

 من وجهك اؼبتمدف حديثا 

 من وجهك الذي يعارض فراقي 

 راقية وراقي 

 والعطر األبكم غادر أسواقي 

 شَبيتها دبناسبة سبدين اأسواقي الٍب 

 حراقي سبدين ستوقف قريتنا إودبناسبة 
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 ية ُب القرية فأىال ببنت القر 

 وجريب اي حبيبٍب سكوت القرية عن عناقي 

 وعانقيِب وظلي عانقيِب 

 وقويل ؽبم شكرا 

 وجدا ؽبم عذرا 

 اعود بو ؽبم إذا قررت العودة إىل نفاقي 

 ردبا أفكر ُب خطبتك من الريف 

 وردبا تفكري ُب رؤيٍب مرة أخرة كبيف 

 ؽبذا سنحتفظ ببطاقات التعريف القديبة

 لنا األخالقي وكل عهد أى

 راقية الفصل الراقي 

 أيتها السوفية احملظوظة 

 اؼبوىوبة حبيب منذ زمن الروضة 

 وحب الروضة اي متفتحة يرفض إغالقي 
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 واغبمد هلل كربت ونلت 

 وأصبحت اي حبيبٍب من أشبن أرزاقي 

 رجوع للفهرس
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 من قلب القتيلة

 قلب القتيلة من

 أتٌب الرسائل الكثّبة والقليلة
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 وأيٌب الصباح الذي نريده كبن 

 وأيٌب صباح يهودي األصل 

 ومعو مشع أضبر ورذيلة 

 مذيلة القضية 

 داعي لتذيلها  وال

 مكتوب ُب أخر أدب فلسطْب كيف سيموت ابغبيلة 

 ولة القضية امد

 وال داعي لتدويلها 

 ط صورة صبيلة لتقااوال ينبغي لألمة العربية 

 من قلب القتيلة 

 ؿ خبطوات اؼبسّبة ؤ أيٌب التفا

 وأيٌب السالح الذي أقلو هتليلة 

 ىللي اي سيادة القتيلة ولِك من شجاعتنا لبلة 

 ولِك من شهامتنا رحلة 
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 ونرحل كما رحلت اي مستشهدة اي جليلة 

 سوؼ يظنك العدو لست عزة جيش 

 ولست غزة عزة رب العرش 

 صديق األمّبة النبيلة وسوؼ يظنِك ال

 ور عيد الشهداء ضوسيستقبل دعوات غب

 ودعوات للذود عنِك ونصرِؾ عن الغرابء 

 حتلوِؾ ألنِك أصيلة اإف اليهود اي قتيلة 

 عربية مقدسة وكبن منِك 

 بل عروبة مكدسة ىامة 

 حريتها البطلة طويلة 

----------5-------------  

 لست ملكيتهم اي فلسطْب 

 ْب يحده ال يبكي مالككِ الشرعوالبكاء و 

 ومع البكاء يلزمك أكرب يبْب 
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 وقسما ابهلل والشهداء 

 وقسما ابلقدس وأقدس نداء 

 كبن اي أـ العرب جاىزين 

 وُب فهم اغبدادين جالسْب 

 كتمل سيفو ا ومرحى لكل سياؼ 

 وعفوا نيابة عنك اي أـ العرب 

 لكل سياؼ حزين كبن الثالثة منحوتْب 

 ا ٍب كبتنا مثلما أوصيتن

 ٍب كبت وجوه اؼبيتْب 

 ٍب كبت وجو القائد صالح الدين 

 وٍب كبت وجوه اطفاؿ فلسطْب 

 وكبن الثالثة نكفي 

 كي ال تكوين ملكيتهم 

 كبن الثالثة على النصر عازمْب 
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 نتهى األمر اي يهودي او  تسلحنا

 وأصبحنا بفضل عزائمنا على الغد مقبلْب

 ت الشياطْبوالربد لِك واعبوع لِك ولِك زال

 ستشهادوكبن لنا ىيبة اال

 وحالوة اعبهاد

 وكبن الفائزين 

 لست ملكيتهم اي أـ العرب 

 ولو بقوا فيِك ألف عاـ 

 ولو مات عدلنا وعدؽبم داـ 

 اي أـ العرب لن تكوين إال فلسطْب 

------------3---------------- 

 غنها تعرؼ أهنا ُب النهاية لن تنتهي 

 قف تدوير األرض ستمرت ومل تو اؽبذا 

 والد ليل على عذوبة مائها اؼبستقبلي ىا ىي 
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 ىي كما نراىا شاسعة 

 وفرص اغبياة فينا تكفينا 

 أي إهنا رائعة 

 ية نراىا لبنور الطفولة اؼبستقب

 ونرى ما حوؽبا من مالىي 

 إهنا كل عاـ ربتفل 

 غنها كاألعواـ ربتفل 

 وتبدأ التقوًن وتنهي التقوًن 

 نتهي وهبا األزماف ت

 اي سالـ عليها وىي معصومة ابلقدس 

 اي سالـ عليها وىي عاصمتها القدس 

 وعاش العلم الفلسطيِب البهي 

 هباء العلم اؼبتباىي 

 يعيد النصر كل عاـ 
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 من أجلو ستنتصر فلسطْب 

 وتغِب نشيدىا الوطِب اعبديد 

 وتغِب نشيد شكرا اي إؽبي 

 ي ا تعرؼ أهنا ُب النهاية حسب خطة اؼبقاىهنإ

 كل كتف فوقو بندقية  

 كل كتف حولو كوفية 

 كل كتف معْب ُب ثورة فلسطْب 

 وجاىز لنصرهتا عندما تصرخ إيلَّ اي جباىي 

 اي جباىي  إلياَّ 

 اي جباىي  إلياَّ 

 اي جباىي  إلياَّ 

-----------4------------ 

 ُب الغد سنكوف من صنع هللا 

 هللا الذي قرر أخّبا ربرير فلسطْب 
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 كعادتو أمامو وسنكوف  

 فيو ابقْب ابقْب ابقْب 

 إف هللا تعمد أتخّب يـو الفتح العصري 

 وجعلنا نقمع ابغبضارة 

 ونقمع ابلطيارة 

  أمْبونقوؿ وراء أدعية اجملاىدين 

 ثنْب اإف هللا ُب اغبقيقة ليس 

 وفلسطْب ُب اغبقيقة ليست لشعبْب 

 وكبن ُب اغبقيقة نفهم كال اؼبعبودين 

 يهود هللا أكرب اي 

 ف اوفلسطْب أكرب اي يهود وللدـ أضبر 

 حي ينتظر كببو 

 وشهيدا شيع ملفوفا ُب أبيضْب 

 سالما اي شعب الكوفيات واليات 
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 سالما اي علم حجارة كالبندقيات 

 ربيا شهيد األرض ذو الروحْب 

 ُب الغد سنكوف من صنع هللا 

 واليـو كبن من صنع هللا 

 والفرؽ ُب الصناعتاف ىو األواف 

 ن على حق والرضب

 بتالء يعيد الوطنْب فلسطْب واغبجرين حٌب اال

 اللهم حرر حجارة فلسطْب وحجارة اغبرمْب الشرفْب 

 رجوع للفهرس
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 ترى أين وطِب

 وطِب ىو اجملهوؿ وطِب

 وطِب ىو اؼبأىوؿ وطِب
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 وطِب ىو العصف اؼبأكوؿ 

 ل ىذه األوصاؼ ويقوؿ أين وطِب كي أسالو عن ك

 وطِب ال يعقل أف يكوف مات 

 وطِب ليس من جبنو يناـ فقط ُب بضعة كتيبات 

 ينسى أنو قد أقبب بعد الرسوؿ رسوؿ 

 وطِب ىو احمللوؿ وطِب 

 ..فمن حلو 

 من جز صوفو على مهلو 

 دوف أف يصلو رأس الشرطي اؼبسطوؿ 

 ودوف أف يتحرؾ حرس وطِب 

 ا وال أبحدث أسطوؿ ال ابلسكاكْب القديبة جد

 ىل من شعب ينتصر لطوؿ عمره 

 ووبتضر بعمر مشبوه أخر 

 ىل من شعب ينتصر للمقتوؿ 
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 ُب وطِب أظباء شوارع غّب شرعية 

 وعصاابت مل تكن ُب األصل ؿبلية 

 وحزب الشعب األصلي احمللوؿ 

 ُب وطِب جبهة مهجورة لعلي 

 وسيفو ويل هللا أصبح ليس مسلوؿ 

 ن أف وطِب أصبح كلو ليس مأىوؿ فيما أعرفو عن وط

 بن البتوؿ اوكل من ىب ودب من أأمتو يدعي أنو 

-----------5--------------- 

 بشر الصابر وطِب 

 وقل لو إف الغابر ىو الغابر 

 ماف كافر ووطِب ليس بعد األ

 ولوطِب ظبات ُب وجهو 

 يعرؼ هبا حٌب ُب اؼبقابر 

 بشر القدر وطِب 



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 228
 

 اؼباكر وقل لو إف اؼباكر ىو 

 ووطِب ليس بعد اإلحساف سافر 

 ولوطِب تربة تشهد على شرفو 

 يعرؼ من زرعها أهنا أنبتت أكال طاىر

 عندما يعود العيد إىل  وطِب 

 القمصاف  أشاركو

 وأشاركو طرؽ حكم اإلنساف 

 وأكوف هلل جد شاكر 

 عندما يولد مِب اؼبزيد ُب وطِب 

 الشجعاف  أوؿأكوف ؽبم 

 شجعاف وأكوف ؽبم شاعر ال

 ويكوف مستقبل وطِب زاىر 

 ستشهدت اي طاغية األين عندما 

 كنت أنوي العودة 
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 كنت أنوي البقاء ُب أصل الوطن 

 وأبقيك ؾبرد أيس وطِب عابر  

 بشر اؼبهاجر وطِب 

 وقل لو إف التفاخر ىو التفاخر 

 ووطِب الذي كنت أفخر بو 

 يفخر بو زماف حرية اؼبصائر 

 بشر اؼبصائر اي وطِب 

 قل ؽبا إهنا ستصنع ُب اعبزائر و 

 وستكوف من اعبزائر ثورة اثئر 

-----------3--------------- 

 للفرقاف ما يقوؿ فينا 

 وقد قاؿ الفرقاف 

 وإف اؼبوت فعال يسلينا 

 ْبوينسينا أف للكوف رب
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 واؼباجد الوطن ايوينا 

 ووبمينا ضباية صبياف 

 كبن فعال من صلب أبينا 

 األلواف  أبناء وطننا نوفمربي

 ستوطن فينا اغدر الطغياف الذي 

 وقرر زرعنا ُب األرض صلباف 

 ىو الذي قتلو يغرينا 

 وسنزرع لنا من ورد الشهداء ألف بستاف 

 تبت يداؾ اي أعمى يريد أف يعمينا 

 تبت يداؾ اي حاكم وطِب اي شيطاف 

 وغدا ستفهم أف العزة تعنينا 

 وتشرح لك عينك أنك األسود ُب األلواف

 فرقاف ما يقوؿ ويوصينا لل

 وكبن ُب كل الغزوات فرساف 
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 وصلي هللا على نبينا 

 ن يدمحم إماـ اؼبسجد

 وأنت اي حاكم وطننا كمن غزاان 

 ستعمار قرصاف أنت كاال 

 لست كل العدؿ كما كنت سبلينا 

 ملي علينا أحالـ السلطاف اف

 قل أكتبوا قانوان يبقينا 

 ولو حكمناكم ابلذؿ واؽبواف 

 عنة هللا عليك أبينا قل ول

 من عنابة إىل وىراف 

-------4----------- 

 عمل ابئع جرائد أ

 وُب وطِب اجملاىد 

 ووُب لوطِب اجملاىد 
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 وأساعد اعبرائد على النشر 

 وعندما أقرأ انشر معها ما ينشر وما ال ينشر 

 إف الذي ال ينشر ُب جرائد وطِب ىو خرب موت الصامد 

 ترى مٌب سيموت القائد

 يصبح لوف الراية الوطنية و 

 يعِب شجاعة ضروبو وال يعِب حكومة اؼبعابد  ال

 حاولنا قبل موتو قتلو

 وجربنا نفس الشيء مع أىلو 

 ستعمار عائد فلم يرحم قراان الٍب بشرىا بكوف اال

 هللا أكرب اي فاسد

 وستستيقظ ونَبكك راقد

 ليس حولك األضبر 

 ر ضوليس حقلك األخ

 ولست من زرع الشهيد
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 رؼ اؼبصائدحألالست 

 فال تعمل إال ابئع جرائد

 وال تعمل سياؼ لدى رب العرش اجمليد   

 ال تعمل إال ابئد

 وأترؾ العمل لنا 

 وحدان سنريب ُب الوطن اػبراؼ

 وننعم حبرية وطن عاش 

 عاش الوطن اي جاحد

 رجوع للفهرس
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 شجرة وجعي

 وجو يل ووجو لوجعي

 قابليِب ربت شجرة وجعي
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 رجعي اأو 

 ُب غّب إسعادي ال تطمعي 

 واصلي إسعادي وعِب ال تقلعي 

 وجو يل ووجو لوجعي 

 سأبقى أان ووجعي إذا رجعت 

 إذا تراجعت عن إختيارؾ غبظي 

 ِب ضسأبقى ُب العمر اؼب

 وأنت ُب غّبي ستربعي 

 قد ال أكوف إال عندما أتبع أجزاء حوائي 

 قد ال أكوف إال عندما ذبمع أجزائي حوائي 

 يلي ووجو لرجوعي وجو لرح

 يعرؼ وجو حبيبٍب أنو السبب ُب بكائي 

 ويعرؼ أنو أوؿ وأخر من حكم يراعي 

 ال يوجد أي عصفورة فوؽ الشجرة 
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 منذ الصباح وأان أعد حٌب العشرة 

 مل أتٌب إىل شجرهتا ومل ربط فوؽ ذراعي 

 مل تكتبِب بطل رواية جديدة 

 ومل تظهر ىذا الصباح بْب أتباعي 

 يعها قليب الذي وببهاكاف وبب تشج

 ووبرص على غنائها كل صباح وكل مساء وكل ليلة  

 إذا ستبقي اي أصبل األغنيات  ألظباعي

 وأتلفي من عدؿ الليل ما وبلو لِك  

 كي ال يستعبدِؾ اؽبوى 

 وتعيشي حرة ال تمشَبي وال تمباعي 

---------5------------ 

 كثرت منِك وأان أسباثل للشفاء بسرعة أمنذ 

  طيبة اي من شفتِب من أوؿ جرعة اي

 جريب التماثل للشفاء ابإلكثار  مِب 
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 وابإلكثار من السكوف حولِك اي أصبل مدين 

 وتقبلي حراسٍب لِك جبندي وبتطوعي 

 إنك عندما ربلي مع اؼبساء يكوف اؼبساء غّب منقوص 

 وعندما تطلي من بْب النساء أعرؼ أنِك ستبقي ساطعة 

 ابلس اي مشسا من طهارة طر 

 ردي عن وادي أىلي تسائالتو 

 ورتيب مرة أخرة إجابتِك القاطعة 

 قويل ؽبم ؼبا أنِت ساطعة 

 وقويل ؽبم ؼبا ىم غنوِؾ 

 وسيفهم قومي أنك عن حيب لست مَباجعة 

 إف اغبب الذي ولد من كلماٌب سينجب ؾبددا 

 والقلب الذي طهرتو أبياٌب سيعبد ؾبددا 

 شعري جائعة  ولن تكوين اي غالية حوؿ موائد

 فأكثري من شعري القادر على تسلق ظهر قالعِك 
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 وسأكثر من شهوتِك الٍب ُب أدوار إغرائي جد ابرعة

 إنك إنسانة كل صباح 

 رغم التربج الرومي واؽبذايف العريب والنباح 

 إنك عمر حضارة كامل وأان عمر قتارة كامل  

 وىم وىم وعار عن اغبب 

 وؾبرد شائعة 

-----------3------------ 

 ليس من حسدي خبل العْب 

 وليس من عندي خبل العْب 

 فهل تقبلي عدـ طردي 

 قبلي وسأبقى فيِك أحصي السنْب ا

 عثر عن العاـ الذي قتل فيو وردي أوس

 وردي اؼبقتوؿ عمره عشرة أالؼ من سنوات اغبنْب

 وردي اؼبقتوؿ كاف حي يـو كنِت تسمحْب 
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 حسب وعودي  وإذا ظبحت األف سأعيد التحطم فيكِ 

 وأعيد رحالت العمر الطويل فيك وأحصي السنْب 

 عثر على العاـ الذي فزت فيو حببك وحدي أوس

 وأتذكر ماذا كنت تريدين 

 ارؽ اؼبشط الثمْب سوأذكرؾ حبكمك على 

 ارؽ وجهي الطفل ومهدي سو 

 كنت ُب اؼبهد أدرس اغبب 

 كنت أكتب لنفسي مع اغبب بعض الضرب 

 الـ غدي وأفرح آبوأفرح بعيد الضرب 

 وكنت لست الطفلة اػبوافة 

 وحكمت روما وطرابلس ومدف العامل القدًن ابغبق وابػبرافة 

 وفيك سأعثر عن العامل الذي فيو حكم الطفلة 

 الٍب أصبحت حبيبٍب وأصبحت مواعيدي 

--------4------------- 
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 غربة والوطن أنِت 

 كيف أعود إليكِ 

 ردي اي من يب سعدتِ 

 لب وبب اغبياة حولكِ سعدي قاو 

 كذبة ما قالو قلبِك 

 الذي أنكر الشروع ُب صحبتنا 

 ورغبة فيِك تبقيِب فيِك 

 بقيِب فيِك اي فاتنة من أحياء الشرؽ حيائها اف

 إين ما زلت أرغب ُب طولِك 

 وأرغب ُب إكماؿ كل غبظات فصولِك 

 أحبِك رغم أنِك نسيٍب قصٍب أان والشجرة 

 طلبت ؽبم حياة أخرة وجربت رضبة أىل األرض و 

 غربة والوطن جذع شجرة

  



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 241
 

 ربتها أموف كامل السهر ولومي أحالمي اغبرة 

 جئتِك اي شجرة اغبب بدوف اؼبنكر 

 كي أعَبض على قوانينِك وأسكر 

 جئتِك كي أرسم ربتكِ 

 وحيد اغبمامة 

 وحيد الرسامة 

 وحدىا ضبامٍب الٍب ربسن رظبي برظبي تستبشر 

 غربة تقدر وشجرٌب أيضا تستبشر ب

 ويـو تكوف غربة أأحسست فيها ابلنهاية 

 ترغب ُب أف تكوف البداية 

 ن أحلى إمرأة ضأعود وأح

 جاءت ؼبوعد شجرة وجعي 

 وجاءت ؼبوعد من غربٍب العزيزة 

 رجوع للفهرس .....غربة شجرة وجع كل البشر 
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 وطن أضبد زابنة

 فمربمن أتكيد سنن النيب نو    أحب هللا من أحب اعبزائر وأكثر          

 فمات وضبد وعاش وحصد وأشبر    أحب هللا من زرع فيها اثئػػػر               
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 ربيا وطنو الذي بو دوما يفخر     ر       ضربيا قصائد الشهيد وجهاده األخ

 فروى من غيم ثورتو أرض فيها أزىر                 أمطػػػػػرهللا من أحب شهيد  أحب

 فوؽ جواده ىو سيف الدولة األقدر       ػػػر      إف الذود عن بالده عمره ويصبػ

 أسد اعبهاد ومن أجل اعبزائر يزأر       أحب هللا من أحب رجل دبنبػػػػػػػػر      

 وأكد أف الوطن واحد ال يشطر       عبد البالد بقلب كقلب جعفػػػػػػػػػػػر       

 شجاع الصنديد الذي صرب خملق للموت ال    تظر نيطلب هللا من عاش يطلب اؼبوت وي 

 مر اهنىل اي ترى يكفيو الدمع الذي ربيا سيد ليلنا ونوره كنور القمػػػػػر        

 إف األفراح رببو وليايل السمػػػػػػػػر       تغِب لو من شعر كشعر عمػػػػػػػػػر 

 رجوع للفهرس
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 من تعاليمي كرىي ؽبا

-----------0------------- 

 اجرب من تعاليمي كرىي ؽب

 وقل ؽبا عن ُب العامل سم ؽبا
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 وجرب من سالمي عفو عنها 

 وقل ؽبا إف موالؾ اي غيورة سيبقى معها 

 ن روما الٍب رببو ضسيبقى ُب ح

 وكل ما تطلبو يليب 

 وكل اؼبغازي ىو ؽبا 

 قل ؽبا قاؿ األمّب ال داعي إلعجازي 

 ألين عندما أرحل ترحل معي حياٌب وطوؽبا 

  عجازي وال أأخذه معي وليس إال قصر اغبياة إ

 ال يناسب أمّبٌب اعبديدة 

 الٍب ال تركب إال بعدؽبا وجورىا 

 كما كنِت قبل أف أكرىِك 

 كنت كما ىي عليو األف 

 وىا ىم عطورِؾ عطورىا 

 وىا ىم نسورِؾ نسورىا 
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 وىا أنِت ُب موعد تسممك تشكري من ظبمِك 

 ما أصبل رغبتِك ُب اؼبوت 

  وما أصبل رغبٍب ُب اؼبوت

 ستموٌب مسممة ابلغّبة 

 ن روما األمّبة سيدىا وأمرىا ضوسأموت ُب ح

 جرب اي قليب من تعاليمي حيب ؽبا  

 وقل ؽبا إف ُب العامل رسم ؽبا 

 ونغم ؽبا 

 وعلم ؽبا 

 وجرب من سالمي حيب اغبار 

 ىديو ؽبا أٍب 

 وعندما زبرج معها للحرب 

 ال تقتل إال من أجلها 

 وال تقتل إال هبا 
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----------5------------- 

 من تعاليمي كرىي ؽبا 

 وسوؼ ألغي ما وعدىا الصباح بو 

 وسوؼ لن يكرر اؼبساء الوالء ؽبا

 وأرحب حببيبٍب روما وانتبو

 سوؼ يكوف قليب الطيب رومي منتبو 

 وتكره األنوثة العربية 

 وتكره األنوثة اغبربية 

 وتصبح اؼبرآة ابلفعل ربم بم وتمكره 

 ويكره  ويصبح الرجل وبب

 ويبدأ عهد العبادة العادلة 

 نعم أنِت اي حبيبٍب البالية أكثر من واحدة 

 نعم أنِت مرة مفيدة جدا 

 ومرة عن اغبياة زائدة 
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 وقويل حبا ىو كقوؿ الكفػػػر أو ما أشبو 

 أما روما فهي الٍب سأستغِب عنِك هبا 

 وإذا شئت سأكتب منِك ؽبا   

 نت األشره فقويل ؽبا أين كنت األوَب منك وك

 نقالب غليها قويل ؽبا أين كنت فعال أنتظر اال

 من تعاليمي كرىي ؽبا 

 وسأبقى ُب كل حوؿ أرسل ؽبا تعاليمي اعبديدة 

 كي تكوف على علم ابلقلم وأمره 

 قلب وسره وال

 والرومي أان وارضو 

 سوؼ أذود عن أرض غّبىا 

 عَباؼ  خبّبىا وسوؼ تكوف فعال خيمة ال هبوز اال

  أنصرىا ُب حروهبا العربية وسوؼ ال

 بو آوعندما أراىا ربت انر العدو لن 
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-----------3--------------- 

 ايت ال للكراىية ين كنت ُب مطلع العاـ أكتب منها آإ

 وُب أخر العاـ ارسم منها ما يدؿ على سقوط العبودية 

 وىا أان أستبدؿ ظلمها بسنوات أخرة من الغراـ 

 ئ األخر وىا أان أحبر ُب الشاط

 انسيا أهنا كانت لغٍب األصلية 

 وانسيا أهنا بدوين ال يبكن أف تكوف فبحية 

 وقد ال يصلها من عديل ُب أخر كل عاـ نصيبها من الكالـ 

 وابقى لدرهتا وحدي 

 حسب الطلب ما دمت شاب 

 كلما وعدت ال أخلف موعدي 

 خصوصا وإف روما ال ربب ُب اغبب السرية 

 حتياطيات عشيقاٌب االوال تتأفف كثّبا من 

 جر أقوؿ إىل لندف ضوعند ال
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 جر سوؼ لن أرحل صوب اعبزائرية ضوعند ال

 صوب الَبويج عن النفس ابىض الثمن 

 وقبل مغشوشة منزوعة اغبرية 

 إين كنت ُب مطلع العاـ أكتب منها أبيات اغبرية  

 وأفرح عندما تبدؿ إظبي ويصبح ليس ؾبرد كاتب ىاـ 

 داـ اؼب جويصبح إظبي زو 

 إف اؼبداـ ُب بداية حيب ؽبا ظنت أف عيِب حنفية 

 وُب هناية حيب ؽبا شريت وحدي من اغبنية 

 اـ وؿبكوما عِب غيابيا بعشرين ع

--------4----------- 

 من قبلة إىل قبلة 

 كنت أوجو شعوري على حيث عينك اغبلوة العربية 

 فأصبحت اتقي شرِؾ ابلرومية 

 ات األمو  أماؿكنت أخلق منِك 
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 فأصبحت ال أرغب ُب رؤية وجهِك حية 

 وكنت وكنت وكنت

 وأنت مل تكوين إال شبو جاىلية فجاىلية 

 وأتكدي اف للماء ُب روما طعم أخر  

 وأتكدي أف للحب ُب روما طعاـ اخر 

 وعطشاؾ قد يتواجدوا جبانيب 

 وأيضا لن هبوع لك حبيب واحد أكثر من الالـز 

 فهل من وصية 

 ك األصلْب توصْب هبا سكان 

 الذين ىجروِؾ والذين ما زالوا فيِك 

 ؼباذا بعد شهر العسل أصبحت صعبة  فىل سيعلمو 

 وؼباذا تبدأي ذكية وتنتهي غبية 

 اي عروبة شرفية 

 كشفت وعرفنا أهنا تسَبت على اتء التأنيث 
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 حتجاج عن العدالة اإلالىية طلوعها ُب اال وأنكرت 

 من قبلة على قبلة 

 عباد روما أصبحت من أحسن 

 كما كنت من احسن عبادِؾ 

 وكما عبدت ظبراء سأعبد شقراء 

 وكما أهناؾ البغاء 

 سأبقى ىنا ُب روما حٌب ينهيِب شيء ما 

 أو ربيا روما واغبضارة الوفية 

 رجوع للفهرس
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 دستور العجوز

 إف الشك ُب الوطنية ليس شرؾ ووثنية

 ومن أجل أىوائي
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 ئي وابلغراـ الذي أستمده من أىوا

 هبوز العودة إىل األخوة الفرعونية 

 عن الشعب كلو ردائي 

 ي ايئي وكلو تطالو أل

 وحْب أقوؿ ال للثورة ال يثور 

 ٌب مصفق بنسب جنونية وحْب أاندي عليو أي

 وربيا أان وتسقط الوطنية 

 ويسقط عيد نسفي 

 ويسقط مشروع جالئي 

 وربيا اغبنية 

 وإف الشك ُب الوطنية 

 راية منبطحة يلزمو اي شعيب 

 وال يلزمو ؾبد قنبلة نووية 

 وال يلزمو ؾبد أمة سنية 
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 فال ربملي اي أمة اان من يرأسها 

 ويرأس رأسها مرقصها 

 ويرأس جيش أرقصها 

 ال ربلمي إال بعد الشك ُب هللا 

 وربيا الوثنية 

 ُب حفلي كن كل عاـ 

  سأعطي الوثنْب وساـ 

 رؽ من خيمة الفاروؽ حساـ سوأ

 ا فرض نبيو الصياـ وأفرض كم

 نية يوأفرض مع الصياـ الالت

 فأىال بكم مسبوبْب مرؤوسْب 

 وال حوؿ وال قوة للغتكم العربية 

 واجملد للغٍب األمنية 

 بالئها وايئها ورجاؽبا ونسائها 
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 ودبا أستورده يل مع حبيبٍب السنفونية 

---------5----------- 

 إنك البشع الذي انوبو 

  أنوبك هبا شعبيٍباي شعب شعيب 

 وعندي من وجهي اؼبشهور أالؼ الصور 

 وعندي جهاز التحكم ُب أعصابك وأعرفها 

 وأعرؼ عالقتها دبا تشَبيو 

 وما تكَبيو 

 وأعرؼ عالقتها دبا تبيعها 

 وسأشَبي منك كرمتك وما حوؽبا 

 قد أعطيك فيها سعر جيد 

 وتلد .. نعم تلد وتصبح من اجلي تصلي وربفد

 سوؽبا وتنسى األمة  ور 

 إنك البشع الذي أحكمو بذنوبو 
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 وأحكم معو الربكات 

 والشروؽ والغروب والشركات 

 واألمهات وسبيلهن 

 والنجـو وليلها 

 بل إين أحكم حٌب القادسية وخيلها 

 حٌب تنتهي والايت حكمي الذي لن ينتهي و 

 ستتوسدي أبشع رعية حجر يكرىِك 

 فهل تعرُب اف اغبجارة تكره من ال وبَبمها 

 وكوهنا تكرىك كونك مل تثوري هبا 

 أان أيضا أكرىك ألنِك مل تثوري علها 

 وىي مكدسة ُب قليب الساخط عنكِ 

 ومكدسة ُب فكري الذي ربجر وأصبح ضد الرعية وعيوهنا 

 وأصبح مع العصاابت غّب الشرعية وجنوهنا 

---------3------------ 
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 من بيع التفاح مع اغباكم 

 ظبو قاضي اويصبح 

 يوزع الصباح من احملاكم من 

 ويصبح عن سيده راضي 

 ومن يقبل اعبراح مِب 

 ويقبل مصاىرٌب وإقراضي 

 من يقبل مثل ىذا وأكثر 

 فَباضي وؿ ُب نظر الشعب بديلي االقأي ي

 انئيب أقصد  

 والذي يسيس مثلما أسيس 

 كل قضاايكم يسيسها ويرأسكم ابلبوليس السياسي 

 اضي نقر ويدافع عن دعائي ويفتك اب

 الذي تتوفر فيو الشروط اؼبذكورة 

 نتخاب ظبو على صورة االايكتب 
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 ي ظويصبح بعد موافقتكم على اعبوع والتجويع شاعري العكا

 ٍب انئيب ُب كل اؼباضي 

 أما اؼبستقبل فال 

 أان مستقبلكم  سأكوفنعم 

 نتفاضي اوسأحسن السيطرة على غضيب و 

 ي ظعكا يكوف أفمن كل فرد ُب الرعية  سأطلبؽبذا 

 وأف يقوؿ شعرا عن حاكم وبكم شعب ابإلكراه 

 رؽ الشعر من األفواه سوابإلكراه ي

 واألظباء اغبقيقية من اغبياة 

 ي ظوينشد يقوؿ مٌب اي أمة زباؼ اؼبوت ستغتا

 رجوع للفهرس
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 مقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي

 مقتلي ليس ىواِؾ ولن يكوف

 فتحي أبواب رضاِؾ للسكوفاف
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 بعض الشعر يل عندؾ 

 فمرحبا دبا تقويل 

 وسحقا لفراقِك الذي يشبو حياة السجوف 

 مقتلي مقتلي مقتلي 

 مقتلي ىو غيابِك فال ترحلي 

 رسلي أمقتلي ىو غياب كتابك فهيا 

 وسّبد عليك الفؤاد ابلصرب والفنوف 

 اي بنت بلدٌب واي بنت جّباين 

 إف النسياف فعال ما أنساين 

 قوانْب حبك قانوف وليس ُب قوانيِب مع 

  مقتلي ليس اػبيانة ولن أخوف 

 يكتب فورا على جبيِب أين العاشق اجملنوف 

 يكتب فورا كي ال تنسي وأبقى جبمالك وحدي اؼبفتوف 

 مقتلي مقتلي مقتلي 
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 مقتلي ىو عدـ الغروب معِك 

 ال أطيق كوين قد أودعِك 

 وابقى بدوف مشس كانت تكوف كي اكوف 

 اي مشسي اي صبيلة 

 اي نور عمري كلو اي مشسي اي أصيلة 

 من فضلك دوما تذكري أين ال أستحق اعبنوف 

 والشوؽ الطويل الكثّب الكثّب شبو جنوف 

 فهل بعد شوقي لِك موعد للراحة 

 ولو على أقدـ الغصوف

-----------5------------ 

 عندما عدان إىل حبر ىواان 

 رة من رحلة السمر الٍب أخذتنا على غاابتو اجملاو 

 فرح بنا وأركبنا أصبل وأوسع وأعلم ابخرة 

 إف الٍب سنجوب هبا ىواان وكبن رابانىا كما تعودت 
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 ىي فعال أعلم ابخرة 

 وتستطيع الرحيل ُب البحر حسب أشعاران 

 عندما تغِب الباخرة أغانينا الفاخرة  

 بعلمها عن ىواان 

 بعلمها عن صباؿ كوف خلقو لقاان 

 البحارة  تبحر واغبفل وبيو اشهر 

 قليب وقلب حبيبٍب وعصفور اؼبنارة 

 واألعالـ اؼبوسيقية اؼبلونة 

 ترفع ُب الرب والبحر 

 كي يفهم الكوف اإلشارة

 حتفاؿ لال وأيٌب

 وتفهم األرض لغة البحارة 

  من أماف واغبب عندنبا ىو البشارة ْبلغة قلب

 ويبشر ىواان 
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 عندما عدان إىل البحر قلنا أبشر اي ىواان 

 معنا الفرح أسعدين هللا بعمر جديد وقاؿ

 واغبق مع قلباان فػػػػػػػػي كػل شيء 

 واغبق ما نساان 

 ستعدي اي سعادٌب لتكوين كل عاـ أنِت وسادٌب ا

 وسبيزي اي سعادٌب كما كنت تفعلي أماـ كل من  ىناان 

 بعيد اغبب وعيد القرب وعيد الغراـ

 الذي هللا أعطاان 

----------3--------------  

 لتزاـ دبا يلي اال

 يعِب أنِك ما زلت السيادة 

 لتزاـ دبا يلي ويعِب اال

 فال تعيدي اي سيادة من إعادة 

 ال تعيدي تكرار لفظ حبِك  الوحيد على مسامعي 
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 تزمي مثلي دبا يلي الو 

 لتزمي بتكبّبات اإلحراـ والشهادة ا

 وجددي حرية معويل 

 أطلقي صراحو بشرط أف ال يطلق عصى الطاعة 

 ويتعهد ابلبقاء طيب القلب مع طيبة الوسادة 

 لتزاـ دبا يلي اال

 يبدأين من الوالدة 

 ويلغيِب من التهاوف ُب العبادة 

 وأبدا معِك 

 وأكمل معِك 

 وال أهتمِك كما كنت أفعل سابقا 

 سابقا كنت أهتمِك ابلبالدة 

 وإبطعاـ طفل غّبي 

 واألف أان كما يلي 
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 لي أي كما كنت عِب سبلي وال سب

 حذري أف سبلي عمل الدادة اف

 ان ٍب تقويل امن

 شرحيِب حسب أقوالِك من أخري إىل أويل ا

 فأان فعال جربتِك ورضيتِك جالدة 

 فهل فعال عندِؾ ُب مؤسسة العشق لديِك هبلد العاشق ويناؿ قالدة 

 وىل فعال أان من أفضل أنواع العشاؽ العبيد لديِك 

 أو ىذا شأف ال يعِب عينيِك 

 ت لست كما يلي وأن

 أي لسِت من حكمة وجهي مستفادة 

 رجوع للفهرس
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 مظاىرة مالين األابطرة

 البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقوف أابطرة

 كل الناجوف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطرة
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 وأان حرة ُب من سيتم قتلو 

 وعاش من ظباين القاطرة 

 وعشت وأبقاين هللا 

 رش العظيم ورب القاىرة رب الع

 ابلدـ وبدوف الدـ 

 أجر قطار اؼبوت وأعرؼ عدد العرابت الكافرة 

 أعرؼ من ُب قربي الثري مهزـو 

 واعرؼ من منع صربي اؼبصري 

 هبيد البقاء ابؼببارزة واؼبفاخرة 

 صليت وقضي األمر 

 وطلبت من هللا جند اعبنة

 وطلبت منو جند وصبر 

 اإلمامة الطاىرة  ينيل كما كاف أي إواغبكم 

 عِب  أساؿين إ
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 وأحبث عن خّب مِب 

 وأجرين كػػػػػػػػػػػػػل يػػـو إىل اؼبظاىرة 

 إين أجيب عِب 

 وأقبل صدؽ شعبيٍب ومن أجلها أغِب 

 وأشرح لدنيا أان أمها أين لست إال ماطرة 

 إين أصدر مِب 

  ىوأقرأين عدؿ وشور 

 وأقرأين شعب وثورة 

 وأبقى ابلعلم قادرة 

 لم سأقتل أعداء شعب ابلع

 وأخرجهم خارج مصر والكتب 

 وأبقي الباقْب أابطرة 

 عاشت مظاىرة مالين األابطرة 

 رجوع للفهرس
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 ب العاـاغب

 عندما ال أكوف الكثّب من التكرار

 وعندما ال أكوف ذاؾ السابق
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 أي ذاؾ الرجل العاشق األضبق 

 أستطيع الفرار 

 وأستطيع التجوؿ ُب مدينة حرة األعْب 

 أليدي واألرجل حرة ا

 وردبا ىي أيضا حرة الثمار 

 وتسمح يل السجانة الٍب فررت منها بقطف اغبب العاـ 

 كل منو قبل النـو وُب األحالـ عندما أانـ آو 

 وأذبدد وأجدد من أعماري كل األعمار 

 أي أحبر حبار 

 وأطّب طيار 

 وأصرب متعدد اغببيبات وأصرب حبيب عاـ ال يغار 

 ان جد مشغوؿ منذ اػبمسينيات وأ

 أي منذ اػبمسينيات وأان جد مشغوؿ 

 ستقالؿ وأان أفك عن عنقي األغالؿ أي منذ عاـ اال
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 ستعمار وأرفض اإلذالؿ واال

 ستعمار إف ىوى السيدة حبيبٍب السابقة سباما كأنو اال

 ويشبو ىواىا أيضا روعة اغبمار 

 ابر آما زلت أتذكر أهنا تلتـز حبكومة من 

 كأهنا السلطة الرظبية   ليست رظبية وتبدو

 حٌب بعد الفرار منها 

 ما زالت تتلعثم أمامي كي ربكمِب 

 ابلكثّب من األعذار 

 طلبت مِب العودة إىل نوعها من اؼبدف 

 وطلبت مِب إبقاء وجهها ُب جييب 

 رغم أنو جالب للحزف 

 ورغم أنو كاف ُب جيب الصغار

-----------3---------------  

 ػػػػػػػػػاف هللا أيويِب كػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 وكاف كرىي لِك يعنيِب 

 فكفي عن تزيِب 

 ال تنتظري مِب عصرا جديدا للقبل 

 قويل يكفيِب 

 بتعدي عِب قويل ىبل يكفيِب ا

 أعبديو ىو اي عيِب 

 سأليو ىو وال تساليِب او 

 إين أحب راب أنقضِب منِك 

 وصالة الفجر عندي أحسن من تلوينِك وإعادة تلوينِك 

 من تركيبِك وتفكيِككِ  أحسن

 زدىار أخر لعصري النيكوتيِب اوأحسن من 

إنك اي سيجارٌب قبل اإلقالع عنك أمي وحبيبٍب وجارٌب بل رغبٍب 

 ورىبٍب وشاطرٌب 

 وحياة ال وجود ؽبا إال بقوانْب ليست قوانيِب 
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 كتماؿ النـو ا كالنـو حٌب 

 والعـو ُب الصحراء 

 والتعرؽ داخل البحر 

 إعادة توطيِب وكقتلي فيِك و 

 إين كنت جزء من وطنِك 

 وكنت ملك يبينِك 

 بنظرة حب تبيعيِب 

 وبندرة حب تشَبيِب 

 ايتها اعبزائرية اعبالدة 

 ؼبا كتبت عِب حبِك منذ الوالدة 

 ممت إىل حزب الفًب وبو فتنتيِب ضناو 

 كاف هللا أيويِب قبل تفتنيِب 

 وكنت كامل القطع قبل أف تفككيِب 

 أي بدواري 
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 وؿ أمطاري وفص

 وذبارب جنوين 

 ودابابت قراري 

 ودبكتبات سجوين 

 رجوع للفهرس
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 عثرت على وجو وببِب

 عثرت على وجو وببِب

 من بداية الشتاء إىل هناية الشتاء
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 وىو يقرأين ووباوؿ حفظي 

 ِب ضبقي ُب حاويقوؿ يل 

 ختارين من بْب النساء افقلت ردبا 

 لبكاء وردبا حبو زارين ألنِب اعِب لو ا

 وأعِب لو حزنو وحزين 

 عثرت على وجو يريد أف وبميِب 

 ومن كمالو سأغِب لكمالو من صبالو سأحتمي جبمالو 

 وأصبح مشسو ملكو وحده 

 يشرقِب ويغربِب 

 سو ويصبح كأسو ال يعرؼ أي

 كوف جبانبو أأي أين س

 عندما يطلبِب هبدين 

 عثرت على وجو هبيد رظبي بكل سنيِب 

 يل  بتساـووبسن اال
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 خذ مِب كل يقيِب وأي

 فقلت لعصافّبي تفرقي حولو 

 وجددي قولو 

 أي دبا جاء على لسانو من كالـ اغبب كلميِب 

 بدؿ األبيض عن حبييب سأكوف 

 ر والسواد ُب العيوف ضوسأكوف لو األضبر واألخ

 وىو سيكوف يل أمل البقاء الذي يبقيِب 

 بقربك اي سيدي سأبقى 

  ىي من كبتكوسأكوف قلعة الغراـ الٍب

 وما أحلى أف تبنيِب 

-----------5------------- 

 بستاف بستك فيو 

 رجاء اي حبييب تذكر ماضيو 

 ومن أشهر من جلس فيو 
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 جلس فيو العاـ األوؿ من عمري 

 والعاـ األوؿ من عمرؾ 

 ن على التوايل يٍب ابقي أعواـ العمر 

 وىا كبن ُب ىذا العاـ أيضا كبميو 

 غرامية القبلية الرظبية وقبلس جلستنا ال

 كي ال ينزغ الشيطاف بيننا 

 تقاظبنا كل شيء رظبي ُب اغبب 

 بن أبيواوأصبحت حقوؽ السيدة أان كحقوؽ السيد 

 فيا صبيل أان موالتك اؽبادئة 

 ومعي حق عندما أقوؿ أين ُب ىواؾ البادئة 

 ويل فيك كل الذي أطالبك بو 

 فهيا إىل البستاف 

 أبعمار جديدة للغراـ واغبناف ما داـ العمر يبدان 

 ويوصل صوت موسيقاان إىل أعاليو  
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 ىيا إىل أعايل العمر اي حبييب 

 بعدما جربت ُب سفحو شروقي ومغييب 

 وعلمت أنك أنت الوحيد العطش الذي أرويو  

 واألدب الذي أرويو 

 والشاعر الذي أرضيو 

 واػبوؼ الذي ألغيو 

 أشطبو من عمري وأعاليو 

 ستاف بستك فيو وال أدخلو ب

 رجوع للفهرس
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 ظبري حذائي

 لغيِبأإين أطلب إلغائي من رأسِك ف

 وقدري بكائي
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 مأليِب اسرعي و اظبعي كأسي الذي قاؿ او 

 وتذكري رجائي 

 يـو كنت كتيب من وطنية وأرفض فيك توطيِب 

 وظبري حذائي 

 كي أمشي األمياؿ اؼبعهودة الٍب أفهم هبا من أنِت ومن نكوتيِب 

 ي وتذكري حفائ

 ارقة أحذية ردي حذائي التارىبي الصيِب ساي أشهر 

 وزوري ظبائي 

 حتاليل اوانمي ربتها كي تكفي عن رغبتِك ُب 

 وال ربتليِب 

 وثوري بدمائي 

 الٍب قررت هبا الثورة الٍب هبا ستفهميِب 

 وغوري اي بكمائي 

 زبطبيِب  ألنِب أفرح كثّبا عندما تغوري وال
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 ودوري دبائي 

 ماء أرضي دوف أف  تلوث حنيِب  أرض تسقى من 

 ائي ظبوجوري اي 

 جوري بعيدا عن عدؿ حكمة ُب دواويِب 

 وبوري اي غبائي 

 وال تعودي وال تقويل أعبدوين 

 رجوع للفهرس
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 خلود نزار قباين

-----------0------------ 

 إهنا زوجٍب الٍب أعَبؼ هبا

 إهنا جملٍب الٍب ال يهنأ السحور إال هبا
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 لٍب تشرؼ العرب هبا بلقيس ا

 إهنا صبجمٍب وعظاـ صبجمٍب 

 إهنا من أمٍب بل كراـ أمٍب 

 أه كم أحبها ليلة اي ما أطوؽبا 

 والذي يتدخل ُب شأين يقوؿ اي ما أخبلها 

 وحدي أعرؼ من بلقيس القصيدة ومدخلها 

 إين الراحل نزار رجلها 

 فهل عندكم اتريخ ال ينسى 

 كي أجدين فيو طويل الشعر 

 القصر كبّب

 وأحب زوجٍب وأربملها 

 وأكتبها رغم اؼبوت من البداية 

 نتظروا للقصيدة هناية اوأنتم رغم اؼبوت 

 أو دكوا قصر بلقيس ومنزؽبا 



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 286
 

 قصوا قليال من جدائلها 

 نقصوا كثّبا من مشائلها او 

 ُب ابطلها  فسأبقىأما أان 

 وال أقبل أبدا أف تبقيِب األرض ُب ابطنها 

 دٌب سأبقى حيا ُب قصي

 ومعي شاي يكفي 

 ومعي عمر اني يكفي 

 ومعي جريدٌب 

 حٌب جريدٌب اي ما أطوؽبا 

 عندما أفتحها تعرؼ السياسة أهنا اي ما أجهلها 

 وأان الديك الدبلوماسي 

 الذي أعاد ؾبد حروؼ اللغة العربية 

 فنصبها ورفعها وجرىا 

-----------5--------------- 
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 الناس مشكلة ُب بيٍب الشعري 

 معذرة اي بيٍب الشعري 

 الناس قنبلة ُب بيٍب القمري 

 ليس من حقهم التدخل ُب قهوٌب وقدري 

 وليس من حقهم التمتع بديل 

 دبخزوف النكوتْب الذي أدخره ُب صدري 

 وحدىا بلقيس الوفية لصربي  

 كلما ظبعت صافرة من قصائدي جاءت ذبري 

 وكلما قلت ؽبا أعيدي الفرار يب وسافري 

 تنظم الفلك وتبحر كما أمر حبري وجدهتا 

 الناس مشكلة ُب فتوحاٌب البحرية 

 خر ُب قرية األندلسية آؼبا حرموين من حكم 

 خمة ىناؾ ضومدين ال

 ؼبا أيها الناس أصبحت اللغة العربية ُب األندلس ليست دمشقية 



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 288
 

 وقالوا عن بلقيس الوفية وفيها مات 

  بية الكثّب من الكلماتعن بلقيس األوقالوا 

 سست منهم الكثّب من الشعوب الناس أأ

 وعشت بينهم اؼبرغوب فيو وغّب احملبوب 

 وبقيت ُب شعرىم مكتوب ومشطوب 

 وزرعت حوؽبم القنابل 

 وزرعت حوؽبم اغببوب 

 الناس منهم من أخفاين ُب اعبيوب 

 ومنهم من حكم عِب ابلضرب والصلب 

 حٌب أصبحت اؼبصلوب 

 بل أصبحت عند القضاة اؼبطلوب 

 فيا سادٌب اؼبستشارين 

 ؼبا ال تشرحوا للناس أين اػبالد الشاعر 

 وأين سباما  كيسوع اؼبخلص من الذنوب 
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 ------------3------------------ 

 إين أقطن شارع القهوة 

 بعدما كنت ال أفضل اإلقامة ُب غّب دمشق 

 وشارع القهوة ليس مولود ُب دمشق 

 لتحاؽ هبا وال يستطيع اال

 تو عنها كثّبا ؽبذا حدث

 شرحػت لو  أهنا كانت أمي وما زالت 

 صدر الورؽ  متألاوصفتها كلها حٌب 

 والحظ ىو وسكانو ما على جبيِب من العرؽ 

 إين اي شارع القهوة أصف لك الوطن بصدؽ  

 إف الوطن خصوصا العاصمة 

 يستحق ظهوران دبالبس الدفاع عنا 

 فنمنحو ظهوران وصربان ونصرب وال كبَبؽ 

 ذا أان وأنت سوؼ نواصل اإلجتماع حوؿ كوب قهوة ؽب
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 وقبمع للوطن األتباع وال نفَبؽ 

 ا أان أقطن شارع القهوة ؽبذ

 وأحب تعديل مزاجي الدمشقي على مزاجو العاؼبي 

 وكلما فهمِب أشكره وأنصره وأصفق 

 مثال عندما يعتدؿ رأس اؼبقاىي فانبا ما معُب اعبوالف 

 ... أصفق وكم يلزمو من غربة اإلنساف

 وعندما تنثرين اؼبقاىي 

 ُب الصباح شتاء وُب الصباح صيف 

 أعرؼ أهنا ستغّب ُب حاؿ الشعوب 

 وتعدؿ حالة اعبو من أفبي عاؼبي إىل ثوري دمشقي 

 يصبح عمري قد طبق 

 رجوع للفهرس
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 ستشهدامل قليب و 

 ستشهدامل قليب مل قليب و 

 مل قليب وشهد على البكاء واػبجل
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 إىل اغبياة  ىل اي قليب ستعود

 وتعيد يل ُب حبييب األمل 

 وتعيد إىل خيايل نفس الرجل 

 أو ستبقى اي قليب بعيدا عن اغبياة 

 وبعيدا عن سعادٌب الٍب قتلها الفشل 

 دلِب اي فؤادي هبدوئك اؼبعتاد 

 وقل يل فجأة ىا ىو اغببيب عاد 

 وقل يل جبرأة تعصف ابحملاؿ 

 لعقاؿ ىا ىو السعيد اجملنوف أصبح كما كاف ا

 اي سيدي اجملنوف اي أمّب العقاؿ 

 ىل ترحم قلب عاشقة 

 حبثا عنك ُب كل األرض صاؿ وجاؿ 

 وسأؿ عنك وعن أخبار ورود حقولك

 وىيا لك من األحواؿ أحسن حاؿ 
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 ُب اغبقيقة وُب اػبياؿ 

 أنواع الدالؿ  ييعامل حبييب ابرق

 حل قليب جزب اؼبلل

 وغادر إىل عاصمة نشاطات اغببيب 

 عدـ البكاء ويقصد اغبب والعمل  يقصد

 وسأعمل ُب عاصمة اغببيب سيدة 

 ال طيب وال يبل  واغببيب معي وعيشنا

 رجوع للفهرس
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 ثورة الشعب  العريب

 ىل سئمت من غدر موالؾ

 كي ترفض الغرؽ واؽبالؾ
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 وتسأـ القعود وتثور 

 أيها الشعب العريب اؼبأمور 

 ىل ردت عنك الشمس وقالت فداؾ 

 ربت نوره اغبر دعاؾ  والقمر غبفلة

 واألرض طردتك من القبور 

 ىل جادت عنك ساحرة القصور 

 أجب أيها الشعب العريب 

 ؼبا أقلعت عن اؽبالؾ 

 وأخرجت لسانك اؼبكهرب من بْب األسالؾ 

 وأصبحت رغم الفقر الشديد ميسور اغباؿ مستور 

 وأصبحت ربت األمطار بذرة ككل البذور 

 ي واغباكم اؼبهزـو يطلب رضباؾ اؼباء اي عريب والبقاء ساق

 عندما تسيطر على منابع مائك اي شعب هلالج لج 

 ترسل إىل السلطاف طابع بريدي ثوري مل يعزؿ ابلبخور 
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 وال يقتل بدسائس الغزؿ وسيادة طب العطور 

 ٍب البقاء 

 والبقاء راقي يعِب اي شعب العرب أنك تقف على قدماؾ 

 اؾ ويعِب أنك مل تعد تقبل حاكم سو   

 واؼبوت لكل كلب مسعور 

 السلطاف اؼبسكْب الذي يرمى ُب السجن ابلقشور 

 أان وطِب وشعاره الق بلي 

 أان وطِب وشعوره األزيل 

 وطِب وأملو أان أو أان فقط أملي 

 أان الشعب العريب 

 وأعرؼ ُب ىذا القرف أبشهر صبلي 

 الشعب يريد تغّب النظاـ 

 ي وُب القرف القادـ سأعرؼ أبشهر صبل

 النظاـ ما زاؿ ُب العظاـ 
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 وما زاؿ ُب جهلي 

 إنِب أان أيتها الثورة 

 ووجهٍب تسّب كما كانت مستورة العورة 

 رغم أف اؼبخربين ما زالوا من حويل 

 أان وطِب وما زلت وطِب وتفضلوا أرقبوا قويل 

 قولوا قاؿ ال داعي لطبع وجو البهائم على العملة 

 ولة وقولوا قاؿ كم ُب البالد من د

 وقولوا قاؿ أريد الدوؿ ُب البالد دويل 

 أان التاريخ الوطِب 

 ولست مثلكم ولن أحكم ببطِب 

 ولست طويل قروف اغبكم مثلكم وجربوا طويل 

 سأكوف عهد حكم ديبقراطي سِب حوؿ 

 وأقبل من الناس القوؿ وؾبرد القوؿ 

 وال أهتم بوضع السم ُب قهوٌب 
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 أو إبقائي ُب السماء ومنع نزويل 

 أان اغباكم الذي عندما وبكم 

 سيمنع النزوؿ من السماء 

 فال نزوؿ من السماء لو كاف نزويل 

-------------3------------ 

 إين قد عدت إىل كتابة اغبكمة ُب الدفاتر  

 وعدت إىل أساليب التعبئة الشعبية 

 ردبا أستطيع زبليصي من النـو ُب اؼبقابر 

 غِب الشعب العريب الثائر 

 لِب كل يـو إىل كل مدف العرب بدوف تذاكر وأرس

 غِب أحاوؿ البقاء 

 وأحوؿ الَبكيز أثناء الدعاء 

 فاللهم عليك ابعبالد الكافر 

 وعليك ابلسلطاف اؼباكر 
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 وعليك بكل من ىو على ظلمي قادر اي قادر 

 ن غِب الشعب عبد الرضب

 نساف إلووجهٍب ىذه اؼبرة حسب قاطرة ا

  احملطة الٍب ينتظرىا فيها اؼبتظاىر وستصل قاطرة اإلنساف إىل

 وأكوف عندما أصل اؼبسافر 

 وأكوف عندما أستقبلِب الشاطر 

 إين قد عدة إىل قراءة اغبكمة من مكتبات الطّب اؼبهاجر

 فعال لوال جور سلطاف مستبد غادر 

 ؼبا ولدت أمو العاقر 

 كيف أقبيتو من ال شيء ليحكمِب 

 اغبكم الصابر ن أمي ابوأان الذي كنت اؼبولود 

-----------4------------- 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ىي تكبّبات وطِب  

 وؼباذا كرب الكبّب 
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 ىل قرر تكرار عبادة هللا كي ينجو

 ختار ـباطبة الضمّب أأو ردبا 

 إين معك اي وطِب 

 وسأسّب كما سرت كي أقبو من ؿبِب 

 إين الشعب العريب الثائر 

 سّب أرة كل يـو درب فيو ويل ُب الثو 

 سّب أويل ُب السجن عند اغباكم من كل شجاع 

  ْبنفسها إال ابلسكاف األصلي رخ وال سبألؤ وما زالت بلدات وطِب ت

 وأان الشعب العريب األصلي فعينوين أمّب 

 دبشعلي العلمي 

 وبدمي ودمي قلمي

 وأبقوا  نصيب التذكاري 

 الذي ىو أوؿ نصب تذكاري للمشاىّب 

 دي على زالٌب علها تصبح ليست زالت انأ
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 وسباٌب أيضا أانديو 

 مع هللا أاندى عددي الكثّب 

 ْب العباد والعباد يمال

 قرأهتم ؽبم فخر وارد 

 مع هللا اانديهم وأان ىم 

 أان الشعب العريب الذي مل من التدمّب 

 نتقاؿ من عصر الشرير إىل عصر الشرير مل من اال

 رجوع للفهرس

 

 

 

 

 

 



 ديوان شعر مقتلى للشاعر لزهر دخان 312
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـر فلسطْبعامل أك

 عندما يستعد العامل للحفل اعبماعي

 عود من رحلة إقناعو بضرورة أايئكأ
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 كل عاـ سيكوف للقدس قداس عاؼبي 

 كل عاـ سيكوف ؽبا مولد الشهيد الشريف 

 وأنت اي يهودي لك جالئك 

 ودبا أين أعمل ُب جيش القدس 

 ومعي األبيات الكافية لتحرير فلسطْب 

 سأذكرؾ اي قدس أبوجاعك 

 أتسلح من البداية أببيات جديدة و 

 قد تكوف فيما بعد ُب األرض ىي القصيدة 

 وىي الٍب معها أحفاد جاللك 

 عندما يستعد العامل للحفل اعبماعي 

 الذي نفهم منو أنو قد تنازؿ لفلسطْب وكرمها

 كما تنازؿ لليهود وأكرمهم    

 كما تنازؿ لليهود وأكرمهم 

 لثورة صبحت عاؼبية اأتكوف طفولتنا قد 
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 والعامل قد أصبح من اتباعي 

 أي أنو قد يثور ويثور ويثور 

 وأنو قد ال هبور وال هبور وال هبور 

 وال يعود للتباىي خبريطة أرض فيها 

 الع شكل فلسطْب ليست كأضالعي ضأ

 نعم إف الشكل الرظبي لفلسطْب ىو كهندسة أبصابعي 

 وليس هبندسة أبىواء حكاـ العامل 

  أو أطباء العامل

 أو يهود العامل 

 أو أىواء اؼبلك العريب اإلقطاعي 

 رجوع للفهرس
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 كتبناؾ فلسطْب

 كتبناؾ فلسطْب

 وقرأانؾ فلسطْب
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 ورغم أهنم شككوا ُب اليقْب 

 ت ُب كل أنواع صباحنا وتعمدت ُب كبد السماء دتواج

 مشسنا العربية ومصباحنا 

 ورغم أهنم ؿبوا منك حق احملاربْب 

 ستعدادان للشهادة اعن  ضتِب وتعرفٍبثرٌب وأنتف

 وسرت معو كما يسر اؼبخطوابف 

 معو كما يسّب اؼبخطوابف  سرتِ 

 سرتِ  معو صوب ـبيمات العاشقْب 

 كتبناِؾ فلسطْب بدرويشك 

 أي شاعرة وتيقى شاعرة 

 يسِك ئوقرأانِؾ فلسطْب بر 

 أبو عمار رمز الصامدين  

 ورغم أهنم حاصروا الشيخ الرئيس 

 وبة العريس وحرموا فلسطْب من عر 
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 وأصبحوا بدؽبما ُب األرض مستوطنْب 

 سنقرأ عن فلسطْب والفلسطينيات 

 وعن حكاايت إقباهبن ؼبزيد من الراايت 

 رغم جور العدؿ والقوانْب 

 إذا  كتبناؾِ 

 وقربناِؾ نعم  

 لْب و ونلحظ ُب دمنا أننا عن حروفك مسؤ 

 فتفضلي أظبعي عامل جار عنك

 بعد قولو ماذا ستقولْب   

 رجوع للفهرس
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 أان ُب القدس

 دلِب أين أعيش

 وأان الذي ُب القدس كنت
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 وُب القدس ما زلت 

 وُب القدس سأستمر 

 اي بالدي من رماؾ ابلصاروخ 

 وعلى من رميت اغبجر 

 واغبجر ؼبا أمر 

 اي بالدي من ىواؾ 

 غّب الذي ىواؾ وكره الشر 

 اي بالدي ىل أراؾ مثلما كنت أنتظر 

 ذي ساد ُب القدس ابلدـ األضبرالدلِب أين أعيش فأان  

 وزرع ُب القدس قدس من شجر 

 كوف قلبو كقلب عمروفخر ب 

 وسهر ابلسهر وأمروأمطر  

 دلِب أين أعيش وأين أنفجر 

 ؼبلمو وما الذي أبقيو مبعثرما الذي أ 
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 إىل أمو اليهودية أعيدهمن الذي  

  ومن الذي أظبيو اؼبقيم ُب القدس صاحيب جعفر  

 القدس من غدر إنو حوؿ عنق 

 سندلو أين يعيش 

 سندلو أين يشهر 

 وسنألف من منظره أبشع منظر 

 إنو حوؿ القدس مكر وغدر 

 عدوان ولعدوان حليف 

 صهيوين ليس طيب 

 إنو حوؿ القدس يكفر 

 وأان ُب القدس مدرسة ودرس 

 صالح الدين وصالح الدنيا 

 صالح اغبرب وصالح العرب 

 منو أكرب منو وأكثر  أان ُب القدس
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 وأحب ريب األكرب

 رجوع للفهرس
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 نتخبنشيد عاشت بالدي واؼب

---------------0---------------- 

 عاشت بالدي واؼبنتخب

 وعاش العلم الذي من أجلو وبلو اللعب
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 إف فؤادي فرح والشعب 

 سيفرح يـو النصر أبىداؼ اؼبنتخب 

 حيوا شباب اعبزائر القوي 

 وشجعوه على الفوز ابلذىب 

 ؼبالعب ربي أبطالنا إف ا

 والتاريخ سجل وكتب 

 حيتكم اؼبالعب اي شجعاف الوطن 

 والتاريخ يشهد على ما ُب أقدامكم من فن 

 موف للعرب ضوالغد فيو النصر اؼب

-----------5--------------- 

 عاشت بالدي وعاش اؼبنتخب 

 إف الرايضة لبالدي تنتسب 

 ولبالدي البقاء وال اؽبرب 

 دي اعبزائر ر بالضاػب بالد
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 منها الشجاعة

 ر الذي غلب ضومنها منتخب اػب 

 ر غنت ابلطرب ضصباىّب اػب

 وقالت ربيا اعبزائر 

 وربيا بالدي وعاش اؼبنتخب 

----------3---------------- 

 إننا ُب يـو الفوز ُب السماء الشهب 

 إننا ُب يـو الفوز ُب األرض العجب 

 السحب  نصران ُب السماء نصنع من

 قلب  األرض نصنع من منتخبنا قوة الُبو 

 ر وكلنا عزيبة ضإننا أنصار اػب

 نرفع العلم عاليا ونظيف لقيمتو قيمة 

 ر فوؽ العشب ضر أخضونثبت للعامل أف األخ

 وفوؽ العشب تتدرب بالدي ٍب هتب 
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 وشكرا للجزائر الٍب وىبتنا النصر العذب 

 رجوع للفهرس
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 صناعة الفخر

 وصناعة الفخر وما يلزم

 ىي ىوايٍب منذ أصبحت صديقٍب
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 ودوما أدخل للصباح ومعي ريشٍب 

 وال يقبلِب ليلي إال وأنت لوحٍب 

 عندما يستقبلِب الفجر الذي وعدين بك

 ستكوين فعال فخر 

 وفخرا صنعتو وحدي 

 أما األف فأان مشغوؿ ُب إعدادؾ 

 ومن اجل إعدادؾ 

 يلزمِب الكثّب من السجائر 

 والكثّب من الفطائر 

 لزمِب كل بواابت قليب كي ال أىـز وي

 الفجر من بوابة الشرؽ  أدخلكإذا 

 وأكوف القوي أماـ عيناؾ وال أغرؽ 

 وال تغرقي وإذا غرقت أنقضك

 فال تبكي عندما أقوؿ ال تبكي 
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 أقاومكوعندما يدخلك الفجر من البوابة الغربية 

 واىزمك ايتها احملتلة الغربية 

 خار وأحرر مصانع الفخر ومصانع الف

 وأبقى عريب ولو كنت كالصغار طائش وأغار 

 وحيب دوًما وبيب 

 صناعة الفخر وما يلزمو  

 ىي كل رغباٌب  منذ عشت اي مفخرٌب 

 وأصبحت ُب اغبرب قنبلٍب والسلم مطفأٌب 

 ومن أجل اعبهر فيك صنعتك

 وصممت معانيك بدوف صمت

 ومل أكتم فيك شيء وأنت أيضا ما تكتمت 

 ذي يلزمك عن شعورؾ ابغبب ال

------------5---------------- 

 كنت أحب صناعة الفخر
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 فصنعتك

 وكنت أعيش بال أسرة فعتك 

 وكنت بال براعة اغباكم الالزمة ُب اغبكم

 فتعلمت منك السحر  

 وسحرتِب وسحرتك 

 ر ضكنت ال أعرؼ معُب األخ

 فشعرت بك 

 ٍب بكيت حبرية وبكيت اغبرية 

 أمامك ارضوهتذبت كامل اإلخ

 ملك من البداية كل شعر رأسي ا

 يعِب أين سأبدأ التفكّب من جديد 

 من جديد سأفكر فيك 

 ظبك ُب الكتب اؼبدرسية وقد أمنع اػبربشة جبانب ا

 وقد أقتلك وقد أبقيك حية 
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 وقد أحرؽ أشجارؾ اي غابٍب وقد أبقيك  ؿبمية 

 وقد أتعلمك كلك اي لغة الفخر وقد أبقى أجهلك

 تائج التفكّب اغبر حسب ما ستكوف عليو ن

 سأكوف ردبا حبك اؼبستمر

 وردبا سأكوف فقط زوجك

 أي خروجي مهم ودخويل ليس مهم 

 وتكرىي عينك اؼبعربة 

 ألنك معربة  وأكرىك

 كنت أظنك افخر أنواع السجائر اؼبهربة 

  أظنكوما زلت 

 فهدديِب ابلنكوتْب احمللي 

 ما داـ الوطن يصنع شيء من صبالك 

 من خجلك ىدديِب حبرماين 

 وسأصنع منك واحدة سبنحِب اػبجل كلو 
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 سيجارٌب العابدة أنت ستكوين ُب مستقبل طعمك 

------------3----------- 

 ظبك اكنت ال أعرؼ 

 فسألتك عنو وعن اصلو التارىبي 

 وكانت ردودؾ عِب ىي الٍب اعجبتِب 

 ظبك الذي قررت حيب بو اعجبِب او 

 هبا مناخي يعتدؿ وأصبح من بْب األظباء الٍب 

 ورغم أنو من حْب ألخر يكوف السبب ُب حزين 

 اجده بعد أحزاين يبِب يل وطن لشموخي 

 ذباىات كثّبة للحب اوُب وطن مشوخي 

 قلب نسّب فيها عشاؽ من القلب إىل ال

 ذباىات كانت لتوبيخك وتوبيخياوننسى 

 ظبكاكنت ال أعرؼ 

 دعوؾ بو أوىا أان 
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 عرفك كنت اعرفك قبل أف أ

 ان فعال أفخر بك وىا أ

 ىكذا كنت ُب مواضيع فخري 

 رخي ؤ كنت فعال ت

 وبعدما تكملي تدويِب ُب كتبك تبتسمي يل ؾبددا 

 كي تكتبيِب ؾبددا 

 وتقويل لك من يكرىِب 

 أف اجملد لرخي 

 فيا سيدة رخك حياؾ اؼبسدس 

 ودمت انزية اي انزية فخر ىي 

 وىي كل كرامة مطبخي 

 طبخي هبا غّبؾ ال توجد حسناء أخرى يعتز م

 أعتاد عنك ٍب تطخي  أفحذري اف

 رجوع للفهرس
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 كثّبة اؽبوى

 عرؼ اي قليب كل الذي عرفتوأ

 ىي الٍب عرفت عِب ضعفي
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 وىي الٍب سبكنت مِب حسب خوُب 

 عرؼ اي قليب ما ىو ضعفها وخوفها أ

 وال أطلق صراح عيناىا 

 وتبقى كثّبة اؽبوى ىي حيب 

 ا اهنضمتلكت أحاكثّبة اؽبوى ىي الٍب 

 وورثت أرضها والواهنا 

 وبعتها لقليب وبعتها لصربي 

 شَبى سيدٌب اعن قليب اؼبشَبي 

 إف قليب ال يشتهي 

 ال يشتهي غّب معبودٌب 

 وصربي أصبح ال ينتهي 

 وكيف ينتهي وىو ىي 

 وكل القدر  وىي كل الصرب وكل العمر

 ىي روحي وجروحي 
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 بوحي ىي ووضوحي ىي أان وىي 

 نا والشعب يبارؾ فبلكت

 والقلب خبّب وال يبكي

  أعرؼ اي قليب كل الذي عرفتو 

 كل الذي عرفتو كثّبة اؽبوى 

 عن الداء والدواء 

  والبكاءعن اؼبوت 

 اعرؼ عن كثّبة اؽبوى كم عددىا حويل 

 أزىارا دبأل األرض 

 طوال وعرض

 وظال صبيال ىو منذ عرفتو ظلي 

 تفضلي اي كثّبة اؽبوى حلي 

 ستقلي اأشرقي من قليب قبلي و 

 ومن غّب نوافذ الظل اؼبستقل ُب قصور األرض ال تطلي 
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-----------5-------------- 

 معي حـز يكفي كي أصل إىل ما وصلت غليو 

 تواجد ُب مقاىيها الشرقية أوس

 وأشرح لنفسي بنفس ما ىي عليو 

 إف كثّبة اؽبوى تعج ابلعاشقْب 

 واعبميع فيها ضبلة ورد 

 حْب ُب دراستهم انج أهنمأي 

 وطوىب ؼبن درس اغبب ُب كثّبة اؽبوى 

 وأصبح عازؼ من أشهر العازفْب                

 معي حلم يكفي كي أصبح كالذي اصبحت عليو 

 أي جيد ومسرور وكثّب اؽبوى 

 أي حبيبٍب ىي الٍب دائما يب  تستعْب 

 وغبلمي أدوار اخرة كأدوارىا 

 واهنار اخرة كأهنارىا 
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 لطيبْب ورغبة كبّبة جدا من ا

 معي من وجوه حبيبٍب وجو كثّب اؽبوى 

 ووجو كثّبا ما ىوى 

 الؼ السنْب آومعي سلة برتقاؿ حب عمره 

 عندما أتذوقو وبس قليب أف قلباان من اؼبشعوذين 

 وننطلق ُب الشعوذة 

 حٌب كبكم دبا ينبغي لنا حكمو ُب العامل 

 ونبتهج ُب كل عيد حب 

 ْب أبوؿ حب ُب التاريخ للعشاؽ اؼبسلح

 ؽبذا ال ربذري اي كثّبة اؽبوى 

 سوؼ لن تكوف ضدؾ سهامي 

 وسوؼ تبقي حية كي تنامي فيك اي أصبل اؼبدف 

 وال أحد هبرأ عن ذبريدؾ من والء احمللفْب 

 وقسما بعمري وعمرؾ 
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 وقسما بقمري وقمرؾ 

 أنك فعال حازمة ُب اغبب 

 وحازمة حبيبها ليس حزين 

----------3---------------  

  فعال جربت ىواؾ اي كثّبة اؽبوى إين

 ستعباد وأقسمت فو على مواصلة اغبياة ُب ظل اال

ستبداد ايضا ليتها تعاد وليتك تفهمي أين ال أريد الشفاء منك وحياة اال

 وال أريد الدواء 

 وشكرا على صربؾ عِب اي حواء 

 اي ملهمٍب األساسية واي مشهورة ابغبب فقط من أجلي اان 

 يكوف من أجلو البكاء واي أقدس شيء 

 غَباب خارجك وداخلك إين فعال جربت اال

 وفهمت ما معُب حصولك على لقب العاصمة اؼبهمة 

 ِب عيناؾ لست كثّبة اغبّبة فيها قواصبحت عندما زبَب 
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 أشكرىا وال أفرط ُب الغباء 

 أشكرىا وأشكرىا وأكرىا 

 وأجدد عبوئي إليها 

 وأجدد هبا رغبٍب 

 الشهداء  ُب اػبلود فيها أىم

 إين من خرباء الصيد فيك اي كثّبة اؽبوى 

 وكم أرغب ُب صيد النبيالت 

 ورغم ما وبيط هبن من نباالت 

 كوف حبيب نبيلة مثلك أس

 إذا توافقي على تزوهبي من نبيلة حسناء 

 فإين سأوافق على ما كلفتك بو السماء 

-----------4--------------- 

 من أساس الغراـ 

 حبيبٍب كل أنواع الكالـ  أرسلت لك اي 
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 وجلست وأجلستك فوؽ ظهر طيور اللقلق

 وطران سواي 

 وحلقنا سواي 

 اان أقرأ غرامياتك 

 وأنت تقرأي غرامياٌب 

 واؽبجر كتبناه من األساس حراـ 

 إين اي موالٌب وكما يشهد منقار اللقلق 

 حفل حب كل عاـ يقاـ

 وإنك اي موالٌب حفل  فبنوع الوىاـ 

 زاـ هنفبنوع اال

 ستسالـ وفبنوع اال

 من أساس الغراـ أنت اي كثّبة اؽبوى تستمدي صمودؾ كل عاـ 

 وتعَبؼ لك سنفونياٌب دبا يدور ُب قليب 

 وتعَبؼ لك بنفس الشيء مدين ومدف حزين واألقالـ
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 من أساس الغراـ 

 انت اي كثّبة اؽبوى تستمدي طموحك كل عاـ 

 وتعَبؼ لك سنفونياٌب دبا يدور ُب قليب 

 تعَبؼ لك بنفس الشيء مدين ومدف حزين واألقالـ و 

 من أساس الغراـ 

 الؼ اػبياـآكل عاـ توجدؾ اي كثّبة اؽبوى حوؿ عيد ميالدي  

 مصحوبة بشروح عربية عن وجهك الدمشقي 

 السعيد برفقٍب 

 من مناـ إىل مناـ 

 فهل عدت كي أعود

 ما زلت ُب الليل وُب صحبتو  أو

 مود وتعِب البقاء ُب وطن األسود الٍب أحبها ألهنا تعِب الص

 حكاـ أوطنك اي كثّبة اؽبوى ىو الذي أبقاين ُب سجن اؽبوى بدوف 

 ؽبذا سوؼ لن أعود من وطنك
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 نقضاء األحكاـ اب

  وسأسجن فيك بسالـ

 رجوع للفهرس
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 العلم نور دمحم

 نعم اي طالب العلم العلم نور دمحم

 ومنو يوجد اعبهاد  والتعبد
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 نت األسعد بنور سيد اػبلق أ

 وتولد كثّب العلم كما ولد 

 كن كأحكم الناس وخّب من أقبد

 قتدي أبضبداإذا أردت العلم ف

 إف النيب علمو إالىي وقلبو موحد  

 وُب غّب صدره التوحيد ما وجد 

 زرع النيب وطالب العلم حصد

 معبد سنة دمحمية طريقها

 أمي نبينا وابلوحي شهد 

 أمّب نبينا وُب اغبكم زىد

 لكالـ على لساف النيب وجد كل ا

 ىل األبدإشريف سيبقى  حديث

 ترؾ اغبراـ كما أمر وصمد

 والشرؾ يعّب الراعي أمْب البلد
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 إنو اؽبادي الذي أكمل رسالتو ورقد 

 حي ُب موتو جد اغبسْب الذي حفد 

 وترؾ اؼبنادي فينا بالؿ األسود 

 يروبنا بنداء الفالح كي لبلد

 رجوع للفهرس
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 ينقبا أعمار نزار

----------0-------------- 

 ليست مواعيدي

 فيا أيتها القاطرة ال تعيدي
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 ظبي اأوقفي تكرار 

 وال تنادي عِب 

 سوؼ أعيش كل العمر 

 خر العمر آوسوؼ أعيش إىل 

 فيا دنيا رجاء زيدي ُب عمري 

 ستعدي ؼبوعد مرور اغباكم قباين ُب ساحات البالداوذبملي و 

 عادوزغردي من أجل عمره الذي سي

 سيعاد كي يفرح العباد دبواعيدي 

 فيا أيتها القاطرة أعيدي 

 وال توقفي تكرار إظبي 

 واندي عِب 

 سوؼ أعيش كل العمر 

 ؽبذا اندي عِب 

 وخذي مِب عدة قصائد مهداة إليك 
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 حزين هبا وحيب هبا وثوري هبا وهبا غِب ا

 وقويل إف ىداية نزار ليست ؾبرد صبل

 حديوكرري إظبي الذي أعرؼ بو و 

 وستجديِب فوؽ كل صبل 

 وىو ال ينكر أين كل ما ضبل 

 وال ينكر أين كل من ربمل 

 وال ينوي إنكار كم عمر سناـ سنيِب 

 كنت وما زلت أضبي اللغة العربية وحدي

 و على أبواب دمشق منجدييويعلق من رجل

 وحده منجدي من كاف يهدي

 فيا دنيا ال تنسي كم متعبدا شنق ُب  معبدي

 هم فهم الشهداء  واندي علي

 أما أان فسأبقى حي بْب التالميذ 

 أغذيو من نور أيب الطيب حسب وعدي 
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 ظهري  الٍب ُب فال تعدي عمر األوجاع

 وربسيب عِب عمر هبري 

 ُب مكانو عمري وقد منع اعبري 

 وأابح اػبلود بوحي وسحري 

---------5------------ 

 تكرري اي أعمار نزار وقرري 

 ح كمثل الذي قاؿقويل من كل صبا 

 ودوري األرض واألشعار 

 جريب نفس اعبماؿ الذي جربو عن الغيمة حبيبتو

  وأمطري

 ُب كل ليلة نزارية كاملة األمطار 

 إنك عندما سبطري يكوف العامل ىو العامل 

 وتكوف السماء عندما سبطري ال تبعد عن األرض إال أمتار

 ويعود إىل اغبدائق شعب العشاؽ 
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 يشرب من أجل السباؽ  واػبمر العريب

 ي األوؿ يكمل من نزار اؼبشوار ظوالفارس العكا

 تكرري اي أعمار شاعر كررتو األقدار 

 فحمد هللا وشهد كما أشهدتو حياة الناس 

 وقاؿ وىو ـبمور انو ال ينوي النيل من الكأس 

 بقدر ما ينوي النيل من األشرار 

 وحذر بقلم مشهور 

 لصغار من كل من فسر ابػبطأ براءة ا

 أعمار رجل من قصائد خلقت من حكمة قطار  تكرري اي

 من حروؼ كالثمار  أوطافهبر خلفو كل شيء راحال إىل 

 أتٌب أكلها ُب صدر كل ثراثر 

 كما كاف الشر  يريدىا   أبداأتٌب وال 

 أي ال أتٌب أبدا بدوف هنار 
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 إين ُب العامل من البداية اؼبعلم 

 وإين أعرؼ أف العامل بدوين قد يتأمل

 أذكر العامل أين عليو أسلم أانؽبذا 

 وعندما يذكرين العامل دبا يريده مِب 

 وأنطلق فورا مغنيا   

 نطلق فورا شاعرا او 

 نطلق فورا شاعرا وا

 ا الظلم تكلم وأصبح ضد الشر وضد الغدر إذ

 ُب مواعيدي اليومية اؼبهمة  اغبضورين كما كنت كامل إ

 وال تفوتِب من القمم العربية السنوية أي قمة 

 امة  أبيوال أقبل تبديل أمٍب العربية 

 وال أبغي عليها عندما أحكمها 

 وأبقى الذي حرمو هللا عليها ىو احملـر 
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 إين كما كنت قلم عاؼبي اؼبنزلة سوري النخلة 

 وطِب الدولة 

 وشجاعٍب ال تسلم 

 وإذا فارقة سيدي اعبمهور أأتمل 

 معو  سأثور ؽبذا

 بدؿ أف نتبادؿ زايرة القبور الثورية 

 وبدؿ السكن ُب أرض ال ربلم 

 إين ُب العامل مواطن ويل دواويِب 

 ولكل ديواف دستور وعلم 

 ولست ُب العامل الرجل بطيء الشهرة القـز 

 ويفهم من عقدة لساين إف وجدت 

 إين فقط ال أريد الرد على الصنم 

     وال أريد القصوة عن اػبدـ

 وال أريد للسيدة موالٌب الردـ والرجم 
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 رجوع للفهرس ......إين ُب العامل مواطن ويل دواويِب وكلها كـر 

 ديواف شعر بعنواف مقتلي 

 للشاعر العريب اعبزائري لزىر دخاف 

 اؼبولود ُب والية الوادي دائرة قمار بلدية قمار اعبزائر 

  lazhartv753@gmail.comالربيد اإللكَبوين ىو 

 503+1558434995اؽباتف النقاؿ 

الويب  

/www.l5545651https://www.academia.edu/

azhartv.com 

 lazhartvskype.comسكايب  

الفايس بوؾ 

https://www.facebook.com/lazhartv 
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 حديوكرري إظبي الذي أعرؼ بو و 

 وستجديِب فوؽ كل صبل

 وىو ال ينكر أين كل ما ضبل

 وال ينكر أين كل من ربمل

 وال ينوي إنكار كم عمر سناـ سنيِب

 كنت وما زلت أضبي اللغة العربية وحدي

 و على أبواب دمشق منجدييويعلق من رجل


