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 قال البارودي يذكر أيام الشباب

 محمود سامي البارودي

 و أين مـن الصـبا درك الطالب   ـد يا دهـر أيـام الشـباب ــأع

 مخـايله بكـيت لفــرط مـا بي   زمـان كلـما الحـت بفكــري  

ـد منـه حزنـي واكتئــابي   مضـى عني وغاد ربـي ولوعـا 
ّ
 تول

ـذ بعـد الشيب نفسـ
ّ
 وفي اللـذات إن سنـحت عذابـي   ي؟وكيـف تل

 وأظـهر سلوة و القلب صـابــي  أصـّد عن النعيم صـدود عجـز

 يكـون قوامهــا روح الشــباب   ومـا فـي الدهـر خير من حياة 

 بـه سلـفت وأيـام عــــذاب   فـيا هلل! كـم لـي مـن لــيال 

 مخضـّر الجناب ومـرعى اللهـو   إذا النــعماء وارفــة علينــا 

 بأجنحـة الخـالعة و التصــابي  نطيـر مـع السـرور إذا انتشينا 

 لعــاب في لعـاب في لعــاب   فغـدوتنا و روحتنــا ســواء 

 وقـرن الشـمس تبـري اإلهـاب   وربت روضـة ملـنا إليهـــا 

 علـى السـاحات أمـثال القبـاب   نمت أدواحهـا وسمـت، فكـانت 

 وجـدول مائـها عـذب الّرضاب   ر غصونهـا طلـق املحيافـزه

ق في ثيـاب   كـأّن غصـونها غيـد تهـادي 
ّ
 مـن الزهـر املنمـ

 كمـا مـال النزيف من الشـراب   سقتهـا السحـب ريقهـا فمـالت 

ح طيـرهـا شكـرا وأثنت 
ّ
 بألسنـة النبـات علـى السحـاب   فسبـ
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 عليـل الجـّو، هلهــال الربـاب   د ويـوم ناعـم الطـرفين نــا

 بكـورا قبـل تنعـاب الغــراب  سبقـت بـه الشروق إلى التصابي 

 جمـوحا، التليـن علـى الجـذاب   وسقـت مـع الغـواة كميت لهو 

 ودار بجيـدهـا لبـب الحبــاب   إذا ألجمـتهـا باملـاء قـــّرت 

 شعـة فـي خضــاب جلتهـا لل   مــوردة إذا اتقــدت بكــف 

 بـه اللـذات واضعـة النقــاب   هـو العصـر الـذي دارت علينا 

 وننـطق بالصـواب، والنحـابي    نجـاهـر بالغــرام والنبـالي 
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 ولد الهدى فالكائنات ضياء

 أحمد شوقي 

 ِضياءُ 
ُ
الكاِئنات

َ
 الُهدى ف

َ
 ُوِلد

ناءُ                     
َ
ٌم َوث َبسُّ

َ
ُم الَزماِن ت

َ
  َوف

هُ 
َ
الِئُك َحول

َ
 امل

ُ َ
َل
َ
  الروُح َوامل

راءُ                     
َ
  ِللديِن َوالُدنيا ِبِه ُبش

زَدهي
َ
 ت
ُ
  َوالَعرُش َيزهو َوالَحظيَرة

 الَعصماءُ                     
ُ
هى َوالِسدَرة

َ
نت
ُ
  َوامل

 
َ
رقاِن ضاِحك

ُ
 الف

ُ
ة
َ
 الُرباَوَحديق

ُ
  ة

اءُ                    
ّ
ن
َ
 غ

ٌ
ة ِذيَّ

َ
رُجماِن ش

ُ
  ِبالت

 ِمن َسلَسل  
ا

ُر َسلَسال
ُ
  َوالَوحُي َيقط

ُم الَبديُع ُرواءُ                     
َ
ل
َ
وُح َوالق

َ
  َوالل

 
ٌ
ة
َ
هَي َصحيف

َ
سامي الُرسِل ف

َ
ِظَمت أ

ُ
  ن

راءُ                     
َ
غ
ُ
د  ط وِح َواسُم ُمَحمَّ

َ
  في الل

ِة في َبديِع ُحروِفِه 
َ
  اسُم الَجالل

 الباءُ                     
َ
ه
َ
 ُهناِلَك َواسُم ط

ٌ
ِلف

َ
  أ

 
ا
ة ِحيَّ

َ
يَر َمن جاَء الُوجوَد ت

َ
  يا خ

 ِإلى الُهدى ِبَك جاؤوا                     
َ
  ِمن ُمرَسلين
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قي
َ
ذي ال َيلت

َّ
 ال

َ
ِبّيين

َ
 الن

ُ
  َبيت

 ا                    
ّ

فاءُ ِإال
َ
 فيِه َوالُحن

ُ
  لَحناِئف

َك آَدمٌ 
َ
ُهْم ل َ

ِة حاز ُبوَّ
ُ
يُر األ

َ
  خ

ت َحّواءُ                     
َ
حَرز

َ
ناِم َوأ

َ
 األ

َ
  دون

انَتَهت ِة َو ُبوَّ
ُ
دَركوا ِعزَّ الن

َ
  ُهم أ

عساءُ                     
َ
 الق

ُ
ة يَك الِعزَّ

َ
  فيها ِإل

ها
َ
ت ِلَبيِتَك َوهَو َمخلوٌق ل

َ
ِلق

ُ
  خ

ماءُ                     
َ
ها الُعظ

ُ
فؤ

ُ
  ِإنَّ الَعظاِئَم ك

ت
َ
ن ُزِيّ

َ
ُ الَسماَء ف

َ
َر َللا

َّ
  ِبَك َبش

براءُ                     
َ
ا ِبَك الغ

ا
َعت ِمسك وَّ

َ
ض

َ
  َوت

هُ 
ُ
َسمات

َ
ذي ق

َّ
  َوَبدا ُمَحّياَك ال

ُه ُهدىا َوَحياءُ                    
ُ
ت رَّ
ُ
  َحقٌّ َوغ

يِه ِمن
َ
ٌق  َوَعل

َ
ِة َرون ُبوَّ

ُ
  نوِر الن

ليِل َوَهدِيِه سيماءُ                    
َ
  َوِمَن الخ

 َسماِئِه 
َ
لف

َ
يِه خ

َ
سيُح َعل

َ
ثنى امل

َ
  أ

ِت الَعذراءُ                   
زَّ
َ
ت َواهت

َ
ل
َّ
َهل
َ
 َوت
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 مظاهرات السيدات املصريات

 1919في ثورة 

 حافظ إبراهيم

 

 ورحـت  أرقب  جـمعهنه  ـن   تججـحخـرج   الغـواني   يـ

 سـود   الثـياب   شعـارهنـه   فإذا    بهــن   تخـذن    من 

 يسـطعن  فـي  وسـط  الدجنه   فطلـعن   مــثل    كــواكب 

 ـق   ودار   "سعد"   قصـدهنه   وأخـذن  يجـتزن   الطــريـ 

 ر  وقـد  إبـن  شـعور هنـه   يمشـين  فـي  كنف  الـوقــا

 والخـيل    مطلـقة   األعــنه   ا    بجيــش    مـقــبل وإذ

 قـد   صـوبت   لنـحورهـنه   وإذا   الجــنود   سـيوفــها 

 دق   والصـوارم   واألســنه   وإذا    املـدافـع    والبــنا 

 ضـربت   نـطاقـا   حولهنـه   والخـيل   والفـرسـان   قـد 

 ذاك   النــهار   سـالحــهنه   ي والـورد   والـريحـان   فـ

 عـات   تشـيب  لـها  األجـنه   فتـطاحن   الـجيشـان   سـا 

 ـنسـوان  لـيس  لـهن  منـه   فتضـعضـع   النسـوان  والـ

 ت  الشـمل  نحـو  قصـورهنه   ثم     أنهــزمن     مشتــتا 

 ـه ر  بنصــره   وبكســرهن  فليهــنأ   الجـيش   الفــخو
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 لـبـسوا   البـراقـع   بينهـنه   فكـأنـما   األلــمان   قــد 

 ـتفـيا   بمصـر   يقــودهنه   وأتــوا  "بهنــدبرج"   مخـ

 ـن   وأشفقـوا   مـن  كيدهنه   فلــذاك  خـافـوا   بأسـهـ 
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 الحسن

 جميل صدق الزهاوي 

 يشـبه  الحـسن  املقـيد   إنما  الحـسن  املـجـرد 

 قا  كمـن  للحق  يجحـد    ما  أرى  بينـهـما  فـر 

 ن  فـذاك  اللون  يحـمد   كل  ما  للحسـن من  لـو 

 اللون  أوقـد  كان  أسود   أبيـننا  قـد  كـان   ذاك 

 ـكاله  في  األصل  مفرد   هو  مهـما  كـثرت  اشـ

 مــا  تراه   يتــعـدد   لـم  يكـن   إال   ظـالال 

 ـبح  للحسـن   ومـجـد   جيل  فهـو  قـد  سبـكل 

 ـه ألن  الحسـن   يعـبد   إنمـا  قـد  عـبدوا  اللـ 

 ولـه   البلبل   غــرد   فله   الشـاعـر   غنـى 

 ولـه  العـاصـى   تمرد   ولـه   الـزاهـد   صلى 

 ض  إذا  ما  الروض  ورد   إنه   يظـهر  فـي   الرو 

 ـيل  إذا الح   وصــعد   في اللـ وبضوء  النجـم 

 ـه  الـدياجـى  تتــبدد   ثم  في  الصبح  الذي منـ

 س  وباألمس  وفـي  غـد   إنه  الـيوم   هـوى   النا 

 ولـه   األجـيال   تجـهد   وبـه   اإلنسـان   يرقـى 

 أرض   شـعب   يـتردد   لـم  يكـن  لواله فوق الـ
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 وهـو   نـار   تـتوقـد   ى وهو   نــور    يتفشـ

 ـين  وقد  يلمـس بالـيد   إنه   يبصـر   بـالـعيـ

 ت   فـما   إن   يتحـدد   إنـه   يعـرف   بالــذا 

 وح  مـثل  العين  تشهـد   ثم   بالـروح   فإن   الر
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 األهرام

 خليل مطران

 ال للعـلى، وال لـه، بـل للـعـدى   ا شــاد فأعــلى، وبنـى فوطـد

 مستـعـبد بنيــه للعــادي غـدا   مستـعـبد أمتــه فــي يومـه 

 خـالئـقا تكـــثر أن تعـــددا   إنـي أرى عــد الـرمال ههـنا 

 كالكـإل اليـابس يعـلـوه النــدى   صـفر الـوجـوه ناديا جـباهـهم 

 نـمل دب مستـكيــنا مخـلـدا كال  محنـية ظهورهـم، خرس الخطى 

 أنـهـــرا، منحــدرين صعـدا   مجتمعـين أبحــرا، منـفرعـين 

 تبنــي لــفان جــدثا مخـلـدا؟   أكل هـذي األنفـس الهلكـى غدا 

 صـوت املـنادي صادعـا مـرددا   يا أيـها املـوتى ألـم يسمعـكـم 

 مـات املـلـوك همــداتـدوس ها  قوموا انظروا السوقة في ما حولكم 

 يحـكـم فيـها مستـــبدا أيــدا  قومـوا انظـروا العدو في دياركم 

 فـي مشــهد ملـن يروم املشـهدا   قوموا انظـروا أجسادكم معروضة 

 قـدمـتم مـن راح مـنا واغـتدى   بعث بـه يســألـكم حساب مـا 

 وامللـوك أعبـدا  واألرض نهــبا  لـم يغـنكم مــنه البـناء عالـيا 

 خفضـتم اللـحد وشـدتم بالــهدى   وكـان يغنـيكم جمـيل الـذكر لو 

 حـرزا يقـيه بالـردى مـن الردى   أخــطأ مـن توهـم القـبر لـه 
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 حلم بالبعث

 عبد الرحمن شكري 

 

 من  املـقابر  ميـتا  حـوله  رمم   رأيت  في  النوم  أني  رهن مظلمة

 وال  طـموح  وال  حلـم  وال  كلم    صوت فيزعجني ناء عـن الناس ال

 فليس  يطـرقني  هـم  وال  ألـم   مطهر  من  عيوب  العيش  قاطبة 

 ولست  أسعى  لعيش  شأنه  العـدم   وليست  أشقى  ألمر  لست  أعرفه 

 وال  ضمـير  وال  يأس  وال  ندم   فال  بكاء  وال  ضحك  وال  أمـل 

 راعت  مظاهره  األجداث  والظـلم   من خبث الحياة وإن  واملوت أطهر 

 نبح  العدو  وبي  عن  نبحه  صمم   ما زلت في  اللحد ميتا ليس يلحقني 

 عدا  كأن  مر  بي  اآلباد  والقـدم   مرت  علي  قرون  لست  أحفظها 

 أبـواقهـم  وتنـادت  تلكم  الرمم   حتى  بعثت  على  نفخ  املالئك في 

 هـوجاء  كالسـيل  جم  لجه  عرم   وقام  حولي  من  األموات  زعنفة 

 وتلك  تعوزها  األصـداغ  واللـمم   فذاك يبحث  عـن  عين  له  فقدت 

 وذاك غضبان  ال سـاق  وال قـدم   وذاك  يمش ي  على  رجل  بال قدم 

 وصاحب  الرأس  يبكيه  ويختصم   ورب غاصب  رأس  ليس  صاحبه 

 عن  قبح  ما تترك األجداث والعدم   حـثون  عن  املـرآة  تخبرهم ويب

 ليلبس  اللحم  من  أضالعنا الوضم   جاءت  مالئكة  باللحـم  تعـرضه
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 أني  عن  البعث بي نوم وبي صمم   رقدت  مستشعرا  نوما  ألوهمهـم  

 حتكم ينجي  من  البعث،  إن  هللا  م  فأعجلوني  وقالوا:  قم  فال كسـل 

 وقد  بعثت  فمـاذا  ينفـع  النـدم؟   قدمت  ما  مت  في  خير وفي دعة 

 ومـن  جناية  ما  يأتي بـه الكلم!!   أستغفـر هللا  من  لغو  ومن  عبث 
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 حواء تندم

 أحمد زكي أبو شادي 

 ويلتهـم   البحـر   أنـوارهـا   جثت  تلهـم  البحـر  أسـرارها 

 تناسـى  الجـنان  وأنـهارهـا   ها  شـاعـر و )آدم( فـي  قربـ

 فيجنـي  مـن  اللهـو  أثمارها   يغازلـها   العـبا   صـاخـبا 

 وتغنـم  مـن  حـبه  ثـارهـا   ويقطف  مـن  أنسـها  للحـياة 

 صـريعا   فهـيج   تذكـارهـا   وقد  سقط  املوج  بعد  الكـالل  

 فمـات  وفـارق  مضـمارهـا   وقـد  طـاردته  بنات  البحـار 

 ـة  وهـي  تبـدد  أعـمارهـا   ولم  ترثه  غير  لهفـى  األشعـ 

 وقـد  ذوبت  فـوقـها  نارهـا   فتسكبـها فـي الحص ى والرمال 

 ويفنـى  متى  نـال  أبكـارهـا   ويرجـع   مبعـوثمه   للغـرام 

 ليل   أستارهـا ولو   أسـدل   ال  وتبقـى   الـرواية  ال  تنتهـي 

 عـرائس   تنشـد   إشعـارهـا   وقد سبحت فـي املـياه الصخور 

 ولم  تصحب  املـوج  زوارهـا   فـما  بقيت   برهة   في   مكان 

 تمــثل    للحـب    أدوارهـا   تراوغـه  وهـي  فـي  رقصها 

 أفاضت  على  الكون  أسرارهـا   كـأن  )الطبيعـة(  لـما  انتشت 

 فغنـى   ومجـد   خــمارهـا   وقـد  اسكـرت  كل  ما حولها 

 وألهـم   )حواء(   أوطـارهـا    فـقــبل    )آدم(    حــواءه 
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 كـما  عانقت  باسمه  جارهـا:  فـقالت  وقد  ثملت  من  هـوى 

 علـى  جـنة  جـزت  أسوارها   "ندمـت  ومـا  ندمـي  للفارق 

 ومـا  حـررت  ثـم  أطـيارها   حرة   وأصبـحت  مـن  بعـدها

 قديـما    ونادمت   أشـجارهـا   ولكـن  ألنـي  لـم  أجــترى 

 كأنـي    سـاويت    أحجارهـا   فضـيعت  عمرا  بـها  طائـال 

 من  األرض  تكرم  من  زارها؟"   وأين   الجنان_جـنان   السـماء 
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 وتجاهلت السؤاال...!
 عمر أبوريشة

في رحلة إلى شيلى، وكانت إلى جانبه حسناء إسبانية، تحدثة عن أمجاد  "كان

 العرب دون أن تعرف جنسية من تحدث"أجدادها القدامى، 

 وتهادت  تسحب  الذيل  اختـياال  اال ـمج  النجـم  تستقرب  وثبت

 شعرها  الـمائج  عنـجا   ودالال   وحيالـى  غـادة  تلـعب  فـي 

 أجمال؟  جل  أن  يسمى  جـماال   ـئ   باهـر طلـعة   ريا،  وشي

 وأجالت  في  ألحاظـا   كسالـى   فتبسـمت   لـها،    فابتسـمت 

 انحفضت  حسا  وال سفت   خياال   وتجـاذبنا   األحـاديث   فــما 

 نثر  الطـيب  يميـنا   وشـماال   كل  حرف  زل  عن  مرشفـها 

 أي  دوح  أفرع  الغصن  وطاال   قلت  ياحسـناء،  من  أنت  ومن 

 فوق  أنساب   الـبرايا   تتـعالى   فرنت    شـامـخة    أحسبـها 

 جـنة  الـدنيا  سهوال   وجـباال  وأجـابت:  أنا   مـن   أندلـس 

 ذكرهم  يطوي  جناحيه  جـالال   وجدودي،  ألـمح  الـدهر  على 

 رياحـا   ورماال   باملـروءات   بوركت  صحراؤهم  كم  زخرت 

 وتخطوا  ملعب  الغرب  نضـاال  حمـلوا  الشرق  سناء   وسنـى 

 وتحدى،  بعد  مازالـوا،   وزاال   فنما  املـجد   علـى   آثارهـم 

 إن  تجد أكرم من قومي  رجـاال   ب ـهؤالء  الصيد   قومي  فانتس

 سـؤاال برؤاهـا،  وتجـاهلت ال  أطرق  القـلب، وغـامت أعيني 
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 في ظل وادي املوت

 أبو القاسم الشابي

 لكـن  أليـة   غـايه ، ن تمش ي   نحن نمش ي، وحولنا هاته األكـوا 

 وهـذا  الربيـع   ينفـخ   نـايه   نحن نشدو مع العصافير للشمس، 

 ولكـن  ماذا   خـتام   الـرواية   نحن نتلو  رواية  الكون  للـموت 

 سل ضمير الوجود: كيف البدايه؟   فقـالت:    هـكذا  قلت  للـرياح

 

 

 وضباب  األسـى  منيـخ  علـيا   هاته  فالظـالم  حولـي  كـثيف 

 ولكن  تحطـمت   فـي   يـديا   وكؤوس  الغرام  أترعها  الفـجر 

 وخلى  النحـيب  فـي   شـفتيا   والشباب الغرير ولى إلى املاض ي 

 الحـياة   فـنا   شجـيا نصوغ    هاته،  يا فـؤاد  إنـا   غـريبان 

 

 

 في مالل  مر:  إلى أين  أمشـي   وتغش ى الضباب نفس ي، فصاحت 

 ماجنينا،  ترى،  من  السير  أمس   قلت: "سيري مع الحياة." فقـالت 

 وناديت:  أين  يا قـلب  رفشـي   فتهافت  كالهشيم_علـى  األرض 

 ي ـفي سكون الدجى وأدفن  نفس  هاته،  علـني أخـط  ضريحـي 

 وشدونا  مع   الشـباب   سـنينا   قد رقصنا  مع  الحـياة  طـويال 

 في شعاب  الحياة  حتـى  دمـينا   وعدونا  مـع   الليالـي   حـفاة

 وشربنا  الدموع،  حتـى  رويـنا   وأكلنا  الـتراب  حتـى   مللـنا 

 اليأس،  واألس ى،   حيت  شـينا و   ونثرنا  األحالم  والحب،  واآلالم. 
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 بعيدا   عن  لهوهـا   وغـناهـا   ثم ماذا؟ هذا أنا: صرت في الدنيا 

 وال أستطـيع   حتـى    بكـاها   في  ظالم  الفناء،   أدفن   أيامي، 

 محزن، مضجر، عـلى   قدمـيا   وزهور  الحياة  تهوي،  بصـمت

 فهيا،  نجرب   املوت...،  هـيا   جف سحر  الحياة،  ياقلبي الباكي 
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 من أنا

 أيليا أبو ماض ي: الحمائل

 ي ـومـا موضع شأنـي وما هو  الوجود؟  في  أنا يا ترى   من  أنا

 قليال  علـى  ضـفة  املـشرع   أنا  قطرة  ملعت  في  الضحـى 

 كـأن  لم ترقـرق   ولم تلـمع   سيأتي  عليها  املسـاء  فتـغدو 

 ملن  قد يعـي  وملن  ال يعـي   ـمة  وقعتـها   الحـياة أنا  نغ

 كأن  لم تمـر  علـى   مسـمع   سيمش ي  عليها  السكوت  فتمس ي 

 مع  الزمن  الراكض  املسـرع   أنا  شبـح  راكـض   مسـرع 

 كـأن  لم يجـد   ولم   يهطـع   سيرخى  عليه الستـار  ويخفـى 

 إلـى  أوسـع  فإلـى  أوسـع   ـياة أنا  موجـة   دفعتـها   الح

 كـأن  لم تدفـع   ولم رتدفـع   ستنحل  في  الشط   عما  قلـيل 

 ويا نفس  بالخـلد  ال تطمعـي   فيا قلب  ال تغـترر   بالشـباب 

 تولى   الشـباب    ولم يرجـع   فأن  الكـهولة  تمضـي   كـما 

 حنين   إلـى   األبـدع  وفيها    ولكـن  فيـها  جـماال  بديـعا 

 فما  هو   بالرجـل   األملعـي   ومن اليرى  الحسن  في  ما يراه 

 وما هو  شأني  وما  موضعـي؟   بني وطني  من  أنا  في  الوجود 

 ضحكت،   وأدمـعكم   أدمعـي   أنا  أنتم  أن  ضحـكتم   ألمـر 

 موجعـى وموجـع  أكـبادكم     و مطرب   أرواحكم   مطربـي 
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 ألسـنا  جميـعا  إلى  مرجـع؟   أما نحن  من  مصـدر  واحـد 

 ملا  قـد صنعت   ولم اصـنع   رفعـتم   مقمـي   وأعليتـموه 

 يغرد  في  الـروض  والبلـقع   أحـق   بإكرامكـم   طــائر 

 على   سـهد  وعلـى   هجـع   وألـى  بـه  كـوكب   طـالع 

 بالدي  متـى  تسطـعوا  أسطع   يا نجـوم  أنا  واحـد  منـكم  

 فقد  تـمدح  الكـف  باالصـبع   فمن  قـام   يمدحنـي   بينـكم 

 الغدير  سوى  السحب   الهـمع   وما الغيث غير  الخضم،  وليس 
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 نغمات مرتعشة! 

 نازك املالئكة

 يشـــدو بحـبك لحـنه املفــتون   املا عـد  لـم يزل قلبـي نشيـطا ح

 روحـي، فليـلـي أدمـع وشجـون   عـد، فالـكآبة أغـرقت بظـاللهـا 

 ويعـض فيهـا خافــق محــزون   عـد، ال تـدع نفس ي يعذبهـا األس ى 

 ومشـاعــر سحـريـة وفـنـون   أشعـة  -إذا رجعت–عـد، فالحـياة 

 فـي مسمعـي تحت الظـالم الشاحب    خطـواتك الالتـي تبـاعد رجعـهـا

 وخبت بعـيدا فـي السكـون الراعب   كلمـاتك الالتـي تالشـى وقعـهـا 

 فـي مقلتـي مـع النـهـار الـذاهب   بسمـاتك الالتـي خبت ومضـاتهـا 

 فـي مسـرح األمل الجمـيل الغارب   ذابت جمـيعا... والسـتائر أسـدلت 

 وبقيت فـي غسـق الظـالم القـاتـم   بنشـيده  ذهـب النهـار بشاعـري، 

 وأصـيخ.. أين مالحمـي ومالحنـي   أرنـو وال شـئ يروق لنـاظـري 
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 محراب األشواق

 فدوى طوقان

 هـذا  مكانك،  هـا هـنا  محـراب  أشـواقي  وحبي 

 كـم  جئـته  والـدمع،  دمـع الشوق، مختلج  بهدبي 

 تفيـض  من  روحي  وقلبي  كـم جـئته  والذكريات 

 يمـددن  حـولي  ظلـهن  وينفضضـن  بكـل  درب 

 هـذا  مكـانك،  كـم أتيت  إلـى مكـانك  مـوهـنا 

 تمضـى  بـي  الساعـات  ال  أدري  بهـا وأنـا هنا 

 روح  أصـاخ  لهتـفة  الذكـرى  وللمـاضـي   رنا 

 ـنـى يتنسـم  الجـو  الحـبيب  ويستعـيد  رؤى  امل

 هـذا  مـكان  مـثل  روحـي  فيه  إحسـاس  كئيب 

 متحسـر  يصـبو  إلى املاض ي،  إلى  األمس  الحبيب 

 متسـائل  عن  شاعـرين،  هـواهما  حـلم  غـريب 

 كـم  رنـحا  بالشـعر  جوهما ففـاض  جوى مـذيب 

 هـذا مـكانك  أين  أنت؟  وأين  أطـياف  الفـتون؟! 

 ـالي  يحـن  إليـك  مـرفقه  الحنـون املقعـد  الخ

 أسـوان  يرمقنـى  وقد أهـويت  أنشـج  في  سكون 

 ومـواجدي  ملهـوفة  النـيران،  تهـدر في  جـنون 
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 بطاقة هوية

 محمود درويش

 سجل

 أنا عربي

 و رقم بطاقتي خمسون ألف

 و أطفالي ثمانية

 و تاسعهم سيأتي بعد صيف

 فهل تغضب

 سجل

ربيأنا ع  

 و أعمل مع رفاق الكدح في محجر

 و أطفالي ثمانية

 أسل لهم رغيف الخبز

 و األثواب و الدفتر

 من الصخر

 و ال أتوسل الصدقات من بابك

 و ال أصغر

 أمام بالط أعتابك
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 فهل تغضب

 سجل

 أنا عربي

 أنا إسم بال لقب

 صبور في بالد كل ما فيها

 يعيش بفورة الغضب

 جذوري

يالد الزمان رستقبل م  

 و قبل تفتح الحقب

 و قبل السرو و الزيتون 

 و قبل ترعرع العشب

 أبي من أسرة املحراث

 ال من سادة نجب

 وجدي كان فالحا

 بال حسب و ال نسب

 يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب

 و بيتي كوخ ناطور 

 من األعواد و القصب
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 فهل ترضيك منزلتي

 أنا إسم بال لقب

 سجل

 أنا عربي

 و لون الشعر فحمي

 و لون العين بني

 و ميزاتي

 على رأس ي عقال فوق كوفية

 و كفى صلبة كالصخر

 تخمش من يالمسها

 و عنواني

 أنا من قرية عزالء منسية

 شوارعها بال أسماء

 و كل رجالها في الحقل و املحجر

 يحبون الشيوعية

 فهل تغضب

 سجل

 أنا عربي
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أجدادي سلبت كروم  

 و أرضا كنت أفلحها

 أنا و جميع أوالدي

 و لم تترك لنا و لكل أحفادي

 سوى هذي الصخور 

 فهل ستأخذها

 حكومتكم كما قيال

 إذن

 سجل برأس الصفحة األولى

 أنا ال أكره الناس

 و ال أسطو على أحد

 و لكني إذا ما جعت

 آكل لحم مغتصبي

 حذار حذار من جوعي

 و من غضبي
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 خبز وحشيش وقمر

 نزار قباني

 ..عندما يولُد في الشرق القمر  

 فالسطوُح البيُض تغفو

 ..تحت أكداس الَزَهر  

 يترك الناُس الحوانيت و يمضون ُزَمر  

َمر  
َ
 ..ملالقاِة الق

 يحملون الخبَز.. و الحاكي..إلى رأس الجبال  

 ..و معدات الخَدر  

 و يبيعوَن..و يشروَن..خيال  

 ..ر  و ُصوَ 

 ..و يموتوَن إذا عاش القمر

*** 

؟  ما الذي يفعلُه قرُص ضياء 

 ..ببالدي

 ..ببالد األنبياء  

 ..و بالد البسطاء  

ار الخَدر    ..ماضغي التبغ و تجَّ
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؟  ما الذي يفعله فينا القمر 

 ..فنضيع الكبرياء

 ..و نعيش لنستجدي السماء  

؟  ما الذي عند السماء 

 ..لكسالى..ضعفاء  

 ..يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمر  

 ..و يهّزون قبور األولياء  

..قبوُر األولياء  
ً
.. و أطفاال

ً
ها ترزقهم رّزا

َّ
 عل

َرر  
ُ
 ..و يمّدون السجاجيَد األنيقات الط

َدر  
َ
 ..يتسلون بأفيوٍن نسميه ق

 ..و قضاء  

 ..في بالدي.. في بالد البسطاء  

*** 

 

 

 


