





يــا رســولَ اِهللا عذْراً

قالت الدمنـارك كفـرا--- يا رسـولَ اِهللا عـذرا 

يف رصيد الكفرِ فُجـرا--- قد أساءوا حيـن زادو 

و استحلُّوا السب جهرا--- حاكَها اَألوبـاش ليـالً 

 يـلَ و لَكـنْـراقد --- حاولوا النسو خ نـو ذُالَج

أن تطالَ النجـم قَـدرا--- كيـف للنملَـة ترجـو 

 قَـذْف رالطُّه ـرا--- هل يعيبمخ عضرتن اسمم

ولقيـطٌ جـاَء عهـرا--- دولـةٌ نِصفُهـا شـاذ 

الستهامو فيـك دهـرا--- آه لو عرفـوك حقـاً 

 رون سطـرا--- سريةُ املختـارِ نـوردلو ي كيف

الستزادوا منك عطـرا--- لو دروا من أنت يومـا 

 ـوضفُي شكـرا--- قطـرةٌ منـك العمـر استحق

دونَ حنرك أنت أحرى--- يا رسـولَ اِهللا حنـري 

 يف األضالعِ حـي ـرا--- أنتتت و الناس تممل ت

ايا النفسِ نهـرايف حن--- حبك الـوردي يسـري 

أنت فوق الناسِ ذكْـرا--- أنت ملْ تحتج دفَاعـي 

 للمرسلـيـن رى--- سـيـدشو ب رمحةٌ جاءت



 ةٌ للعالَمـيـنونِ خيـرا--- قُــدجملْ ن تبلو خ

قَومنا للصمت أسـرى--- يا رسـولَ اِهللا عـذرا 

اد القومِ سُكـرايا سو--- نـدد املغـوار منهـم 

ما هلم يثْنون صدرا ؟--- أي شـئ قـد دهاهـم 

قد رأيت الصمت وِزرا--- مل يعد للصمـت معنـا 

ترتجي اآلسـاد ثـأرا--- ملَّت األسيـاف غَمـدا 

 ـوانـنـا بِـهيِياألرضِ خريا--- إن ح كان جوف

 سـب ـم األحـرارلولِ اهللا ظـهـرالرسـ--- يؤ

نسكُـب اآلالم شعـرا--- و يزيـد اجلُـرح أنـا 

تدحر األوغـاد دحـرا--- فمتـى نقـذف نـاراً 

إنَّ بعد العسـرِ يسـرا--- يا مجوع الكفرِ مهـال 

*****************

.. أَعـد قَـدمـي

لكَـي أمشـي إلَيـك معـزياً فينـا

كن حالم فَحالـي صار .

.. أعـد كَفّـي



لكـي أُلقـي أزا هـيـر ي

كعلـى أزهـارِ آمال .

.. أعـد قَلبـي

هتـذوج ردو ـفألقط

كاحلال ـكبحـةً فـي صمعش ـدأُوقو !

.. أَعـد شـفَيت

لَعـلَّ اهلَـولَ يسـعفُين

. هـوالكبأن أُعطيك تصـويراً أل

.. أَعـد عيـين

ككَـي ابكـي على أرواحِ أطفـالل .

!أتعجـب أننـي أبكـي ؟

ـمعأبكـي.. ن

ألنـي لَم أكُـن يـومـاً

كثـلَ أمثـالغَليـظَ القلبِ فَـظّاً م !

***

لَئـن نـزلَت علَيـك اليـوم صاعقَـةٌ

 األرضِ أعوامـاًفَقـد عاشت ميـعج



مـازالـتو

وقـد تبقـى

كعلى أ شفا رِ زِلزال !

وكفُّـك أضـرمت فـي قَلبِهـا نـاراً

ومل تشـعر بِهـا إالّ

كبأذيال تـبشقَـد نو !

ومل تفعـلْ

سـوى أن تقلب الدنيـا على عقـبٍ

! على ردا ت ا فعـالكوتعقـبهـا بتعديـلٍ 

وقَـد آ لَيـت أن تـرمـي

بِنظـرة ريبِـك الدنيـا

ـكـاً، إىل آلضرولو ع ،نظُـرومل ت !

أَتعـرِف رقْـم سـروالٍ

على آالف أميـالٍ

!وتجهلُ أرقَـماً يف طـي سـروالك ؟

.. أرى عينيك يف حـولٍ

لـو رمـى هـذافَـذل ك

السـتغاثَتـه بجعرى هـذا وتت



ـكنـى ذلال تـرى ما قـد ج ولكن !

.. ارى كَفَّيـك يف جـدلٍ

فواحـدةٌ تـزف الشمـس غائبـةً

! إلـى األعمـى

كـربالعةً بِغطال مـسطِّـي الشغةٌ تـدوواح !

يف األمـرِ أُحجِيـةٌومـا

ككيـالـعِ منن صكُلَّهـا م بجائالع نلكو !

***

اإلرهـاب أسـفَر كـلبِفَض

كنـوالـاجاً بِمسن

كوَ معـتاشا بأمـوال

كـاً بأبطاليمحمو .

ـبجفَهل ع

إذا وافاك هـذا اليـوم ممتنـاً

!ض أفضـالك ؟ليـرجِع بع

(مـيـدوزا( وكَفُّك أبدعت تمثـال

كهـال رنـو لَـهـداً أنَّ الّذي ييـدري جوت



فكيف طَمعت أن تنجو

!وقَـد حـدقت يف أحـداقِ تمثالك ؟

ـرصختالوضـعِ م ـرابخ

ككيـالراعِ مـلِ ذيبِم .

 ـعضلْ وـدفَعككيالم .

سـرِفوال ت

لَـةلبتأتـي كُـلُّ ب ـوفو إالّ س

كفـي بال بِمـا لَم يأت !

***

اآلفـاق لَك تإذا دان

األعنـاق لَك أو ذَلَّـت

مـالقهـا العأي فاذكُـر

كبِ بِنطـا ليمـاً يف جهرد سـتلَي أنَّ األرض .

لَو ذَلَّلتذليـالًويلِ تالف ـرظَه

إلذاللك... فأن بعوضةً تكفي



جسّ الطبيب خافقي

هلْ ها هنا اَألملْ؟: وقالَ يل

نعم: قلت له

فَشقّ باملشرط جيب معطفي

القَلَم رجوأخ!

هرأس الطبيب ّزه ..مسمالَ وابتو

ليس سوى قَلَم: وقالَ يل

ديال : فَقلتيا سي

دهذا ي ..فمو

ودم.. رصاصةٌ

تمشي بال قَدم.. وتهمةٌ سافرةٌ

:ومن شعره

قالت أمي مرة

يا أوالدي عندي لغز من منكم يكشف يل سره،

تابوت قشرته حلوى،"



،"ساكنة خشب والقشرة

،"التمرة: "قالت أخيت

حضنتها أمي ضاحكة لكين خنقتين العربة،

"لك بالديبل ت: "قلت هلا

:وأيضا

رأيت جرذاً

خيطب اليوم عن النظافة

وينذر األوساخ بالعقاب

وحوله

! يصفق الذباب

:وأيضا

ت عن بيت صديقي

فسألت العابرين

قيلَ يل امشِ يساراً

املخربين بعض سترى خلفك

لدى أوهلم دح

سوف تالقي مخرباً

عملُ يف نصبِ كمنيي



البادي أمام املخربِ الكامنِاتّجِه للمخربِ 

سبعة، مث توقف واحسب

جتد البيت وراَء املخربِ الثامنِ

يف أقصى اليمني

املخربين ظَ اُهللا أمريحف

املسلمني باألمنِ بالد أختم فلقد

أيها الناس اطمئنوا

حمروسة يف كلِّ حني هذه أبوابكم

فادخلوها بسالمٍ آمنني.

:شعره حتت عنوان الدولةومن§

:قالت خيرب

وال تطلب أكثر… شربان

ال تطمع يف وطنٍ أكرب

...هذا يكفي

الشرطة يف الشرب األمين

واملسلخ يف الشرب األيسر

"!املخفر"إنا أعطيناك 



فتفرغ حلماسٍ واحنر

إن القتل على أيديك سيغدو أيسر

:ومن شعره حتت عنوان األلثغ حيتج§

منشـوراً ممتلئاً نقـداقرأَ األلثَـغُ 

أبـدى للحاكـمِ ما أبـدى

..احلاكـم علّمنـا درسـاً

أنَّ احلُريـةَ ال تهـدى

! تستجـدى.. بلْ

.فانعـم يا شعـب مبا أجـدى

ّـرـمِ حبفضـلِ احلاك أنت

أن ختتار الشيَء

..وأنْ ختتـار الشيَء الضـدا

أن تصبِـح عبـداً للحاكـمِ

تصبِـح للحاكـمِ عبـداأو 

..جـنّ األلثـغُ

كانَ األلثـغُ مشغوفاً باحلاكـمِ جِـدا

:بصـق األلثـغُ يف املنشـورِ، وأرعـد رعـدا



يا أوالد الكلـبِ كفاكُـم حقْـدا

حاكمنـا وغْـد وسيبقى وغْـدا

! يعين وردا

وجِـد األلثـغُ

ـدفَـةّـدا..مدهوسـاً بالصـمع!

حاكمنا مكتأبا ميسي:(كتب الطالب: وأيضا

.(وحزيناًلضياع القدس

.إنك مل تستوعب درسي... كال: صاح االستاذ به

ارفع حاكمنا ياولدي

.(الكرسي(وضع اهلمزة فوق

...أتقصدين:هتف الطالب

!أم تقصد عنترة العبسي؟

!وملاذا؟! أستوعب ماذا؟

دع غريي يستوعب هذا

.استوعب نفسيواتركين 

!هل درسك أغلى من رأسي؟


