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 شذرات

 أبدا تهْٛٞ مل
 ايٓطا٤ أزٚع

 ايٓطا٤ أذن٢ ال ٚ

 ايٓطا٤ أْك٢ .. حت٢ ال ٚ

  يهِٓو

ِِٓت   املسأ٠َ ن

 َأِحَبِبُت اييت

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

  نً٘ جطدٟ َحَسِثَت : قاَيِت

ًُِت   ختايف ال: ُق

       ...خطسا٤ ٜدٟ إٕ

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

 األٌَ ع٢ً ٌٖ : قايت

 جٓبو يف أطُع 

  ايرٟ أَْت

  أٚجدْٞ بايػعس

 ضٝدتٞ ٜا ايػعسا٤ : قًت

  ميًهٕٛ ال

 ادت١ٓ ال ٚ ايٓاز ال

  زمبا
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  ظًٞ ٖٛ

 فٝو اضتٗٛاْٞ ايرٟ

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

 يطت أْا

 ستب ض٣ٛ

  أِٖٝ

 صًٛاتٞ حتًُين حٝح

  ايػعس ٚ

 األخس٣ ايفسص١ ٖٛ

 ...يًعاغكني

 ْسجط١ٝ أْت ٚ

  ايػسم حد

    املسآ٠ داخٌ 

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

  ج٦َت إذا

 ايػُظ عٔ تبخح

  ابتطاَيت ع٢ً

 فاحرِز

  ايػُظ إٕ

 دخ١ًٝ ابتطاَيت ع٢ً

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

َُس ٚأْا   َأ
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 غازع بأمجٌ

 ايعامل يف

  َتعًك١ أخايِو

 ...برزاعٞ نايداي١ٝ

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

 عًٞ تطًني حني

 ذزاعٞ يِو أفتح

 نطف١ً داخًٗا فتكفصٜٔ

 ايبخس أَٛاج تطتجدٟ

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

 عٝين يف َٜٛا نِٓت

 عٝين ٜكطٔ ايرٟ ايٓٛز

 أْفاضِو ناْت ٚ

  َين ٜفٛح ايرٟ ايعطس

  تبتطُني حني نِٓت ٚ

 عًٞ ايكُس ٜطٌ

 ضعدى ٜا: غري٠ ٜػُصْٞ ٚ

 عين ايػّٝٛ فتٓطخب

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

  عًٞ أعٝدٟ

  ايبخح هلف

  ايٛجٛٙ نٌ يف
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 أحبٗا اَسأ٠ ٚج٘ عٔ

 عًٞ ضٝعِت

  ايػٛم هلف١

 االْتعاز ٚ ايرتقب ٚ

 يٝالى أْا : قًِت إِذ خدعتين

  أنجس خدعتين

  بٞ ضًهِت حني

 املطاز غري املطاز

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

 ٖهرا أْا ٚ

  أٌَ قٝد ع٢ً أشاٍ َا

  أْٗا أعًِ ألْٞ

  ذنساٟ قٝد ع٢ً شايت َا

 أْٗا ٚ

  ضتأتٞ حتُا

 : ٜكني صفٝح ع٢ً ٖٞ ٚ قايتٗا

  ايهٕٛ يف َا نٌ "

  خيتطفين

 "إيٝو ٜعٝدْٞ نٞ

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

 :باالَظ صسخت اييت تًو

 ...تعسفين؟ ال نٝف
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 ايكاض١ٝ: فكًت

 ايعٓاد جرٚز يف ايطازب١

 ايعطا٤ أْٗاز اذتا١ًَ

 ايتفسد حد ادت١ًُٝ

 :باألَظ قايت اييت

 ايعص١ٝ أْا

 املا٤ أْا

 ايػعس أْا

 َٛعدا تطسب إٔ يو فٌٗ

 املطا٤ ٖرا

 ال ,,,تساْٞ نٞ

 ن١ًُ َٔ تطك٢ نٞ بٌ

 ٖهرا متٛت ال ٚ

                                                                                        ايسجا٤ باب ع٢ً ٚاقفا

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

 ْكست اييت ايعصفٛز٠

 ْافرتٞ ع٢ً 

  خطابا ٚتسنت

 نارتطابات يٝظ

  ايطدّٚ ايٓٗس خطاب 

 إٜاٖا ايعصفٛز٠

 الٜربٌ ٚزدا يٞ قطفت اييت
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 "ايطبٌٝ جٓإ "قصب َٔ

 ٜصّٛ ايربٍٛ عٓ٘ ٚزدا

 ايكُس حاد اييت تًو

 عٝٓٝٗا يٕٛ عٔ

 غفتٝٗا ايبٝطا٤ ابتطاَتٗا ٚأنًت

 ايٓجّٛ َٛانب نٌ فػازت

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

 عِٓٞ ََٚزحًِِت

ٌَ أخِرِت ّٓٞ ايعُِس ن َِ 

 َٜٛا تهْٛٞ مل ٚنأْو

 قًيب خفكإ ٚال ٜدٟ ال

 عٝين ٚال

 نأْو ٚ

 ٖٓا َٔ َس طٝف

 حِيًُين ٚمل

  يِو قطفُت ّٜٛ ترنسٜٔ ٌٖ

 ايعٓاد جن١ُ

 ايػُظ ٚبط١ُ

  ايبخس ٚيٕٛ

 غفتِٝو زَُت ٚحني

 عين إيَٝو: بدالٍ قًت

 ِِ ٌِ ِبسغ ِِٗو َزحٝ  ٚج
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 اط٦ُين حٝاتٞ ٜا 

 حِبِو َبعِد َِٔ

ٌُ  حٍب ن

 أنجَس ٜعد مل

 ذتٔ صد٣ َٔ

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

 ظفريتٗا ٜا

 ايسفٝع األضٛد ايػالٍ

  املدًُٞ زتدٖا ٜا

 ايبٗا٤ حتتٗا ظالال ٜا

  يألْٛاز فٛاز٠

  املد٣ تػصٚ

  ايبٗا٤ بكدز ازفعٝ٘

 بسٚا٥خ٘ نطسٟ

  اهلٛا٤  يف ايعطس طػٝإ 

  ٜٓػد نٝف عًُٝ٘

 يًٛاقفني ايػعس

  ارتٛف حاف١ ع٢ً 

 ايسجا٤ أبٛاب ٚ

  ايرٟ َغِعَسٖا ٜا

 ضٛادٙ ع٢ً ايعصافري حتط

 ايٛال٤ فسٚض تٓػد نٞ
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***************************** 

  حنب ايرٜٔ بعض

   دٖسا منٌ ال

  بأعٝٓٓا ْعب٦ِٗ إٔ َٔ

 ايسٚح باطٔ إىل ًٜجٛا نٞ

  تطتخكني ال ٚأْت

 إيٝو أْعس إٔ حت٢

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

 ٜٓتٗٞ ال اذتب نالّ

 فكط يٝظ

 األمحس ايًٕٛ يطفس٠

 اذتب عٝد يف

 ايصاجٌ اذتُاّ يتكاعد ال ٚ

 طٜٛال اذتب خدّ ايرٟ

 اييت ايًٗف١ يفسط ال ٚ

 ايعػام عًٝٗا ٜصبح نإ

 ايربٜد ضاعٞ تسقب يف

 حتُا ٚال

 ادتٛاٍ يٓدا٤

      ايرٟ

 املطافات نٌ اغتاٍ 

*************************** 
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ًِِت  : ُق

 بايصُت أٚ بايطج١ "

  قًبَو  ََٓو ضأْصُع

َِْصِسِف ٚ  "َأ

َِ؟ ضأيتو حني ٚ  ِي

 نتفِٝو فٛم َٔ يٞ ْعسِت

 :بهربٜا٤ قًِت ٚ

 "غريٟ تعػَل ال حت٢"

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

 حبِو َٔ تبك٢ َا

 دخإ َٔ بطٝط غ٤ٞ

 حبِو َٔ بكٞ َا

  ض٣ٛ ٜعدٚ ال

 َهدع غباز

 ايرانس٠ شا١ٜٚ يف

ُٕ مبا غبٝ٘   ْهٛ

  ض١ٓ َا١٥ بعد

 ٚفاتٓا ع٢ً

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

  َا٤ نأع أْت

 تٓتعسْٞ

 ايطسٜل ْٗا١ٜ عٓد 
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  َطخ١ْٛ أقساص فٝٗا

 تسضِ

 ايػػا٠ٚ َٔ أغهاال 

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

  أخترُب

  ادتُاٍ إَهاْٝات نٌ

 جطدى يف

  ٚأْا

 نالَو دٖػ١ أعٝؼ

 ايعابس ٜطاي٘ ال ايباقٞ

  يػيت أمحٞ أْا

 ٚغٝو اْتخاز َٔ

 بطُتِو ق١ُ ع٢ً جت٢ً

 ايصيصاٍ ُتطًكٞ ال

 فكط أْا

 ممه١ٓ تهْٛٞ إٔ أزٜدِى

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

  ْاَٞ

َٔ  َهإ أٟ يِو   َتِدتاِزٜ

  َجَطِدٟ ََطاح١ِ ع٢ً

ِٚ ٌَ َأ ١َٝ  َأ١ِٜ  داِخ ِٓ   َث

 خاطسٟ يف
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َِٛم أٚ  صفخ١ أ١ٜ َف

 خٝايٞ يف 

  َحِتُّا

 َضَتِطَتفٝكنَي 

 ضسٜس ع٢ً أِْت ٚ 

 ايُػَسِف أنجِس يف

 ُفَؤاِدٟ يف ُجّْٓٛا

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

  قًيب ٜا ِبكاِدز َيِطَت

َِْت  ... َأ

َٚ ِٛ   َقًٝاّل َي

ِٕ قًيب ٜا َِٓط٢ َأ   َت

 اِيَكسازاِت ُنٌ َََع َٚ يرا

 ...َزَجِعَت َقِد ٖا

ٌُ ُِ َِٛزَد٠َ َتِخ   ايِتٞ اِي

ِِٗسَى َٚزا٤َ   َظ

َِّٛا َِٝت َٜ ََ  ...َز

ٌُ ِِٓدٜ ُِ ٌُ َِٜدَى يف اِي  ََُبً

َُٗد   َِٜػ

ِٔ ِِ َع َِِع َحِج   ايد

 َذَزِفَت ايرٟ

********************************* 
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  بسبو أْت َٔ

  تطسشٜين حت٢

  ادتسح ٖرا بهٌ

  قصري٠ ذتع١ يف ٚ

  َتِطُهِبٞ

  ايعٓٝد٠ ذاتٞ ع٢ً

َِ َٖ   ايتالغ٢ ََِس

  ناملًح فترَٚب

 املطس  ضٝاط حتت

  ايٓاُز

ٍَ نٌ حتسُم   ايفصٛ

  ايكًب ْبطات يف

 َٓو ََٚجِعٞ بكدز ٚ

  ايٛجدإ يف حبو َِٜطِسٟ

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

 ايّٝٛ ذيو يف قصٝد٠ يِو نتبُت

  ايعٕٝٛ قصٝد٠ حتبني نُا زمستٗا

  اذتا٥ط ع٢ً عًكتٗا ٚبايفسح١

 صباح نٌ عٝٓٝو بٗا ٦ًَٚت

 : ُٖظ يف قًت ٚ

 اجملٕٓٛ ٖرا أحب .. أحب

  جْٓٛا أنتب٘ ايرٟ نإ إذا 
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  ادتٕٓٛ ٖرا حًٛتٞ ٜا يف َا فأعكٌ

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

 قًيب ايبخس يفغ قد ٖا

 ُ٘   َطض ع٢ً َٛجات٘ َغَٝعِت

 اآلٕ ٖٛ

ًِك٢ ايػاط٧ زٌَ ع٢ً  َُ 

  َِٜطَتِجدٟ

ِٕ إَا ُ٘ أ ًَِتِكَط  َت

 باحملاز املٗٛٚض١ ٜدِى 

  ٜتُا٢ٖ إٔ أٚ

 ...ايتهٜٛٔ عٓصس يف 
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 كفوضى متاما
  تهربني حني

 شتتًف بػهٌ ٚجٗو ٜٓطاب

 ضاعات٘ تتبدٍ

 َفكٛد٠ َالَح ٚتطفٛ

                          ايػو فٝٓبت                      

 اذتطبإ يف ٜهٔ مل َا ٜٚٓبجظ                    

    ايكًب نبد يف اييت أْت

 ظال ايػسف أنجس يف أقُت

  اذتًِ ْفظ

 ‹‹ ايّٓٛ يباع تستدٜٔ أزاى

 ايهٗسبا٤ أضالى ع٢ً ٚمتػني

 َتفسم نا٥ٔ إىل ٚتتخٛيني

  ايسٚح َجٌ   …  ››      

 

 أزمسو إٔ البد نإ

 ايطتا٥س نٌ أضديت إٔ بعد

 يًجٕٓٛ ْرزتٗا ذتعات يف

 عُسى أْهس إٔ أزٜد نٓت

 بطين تعرتيف إٔ تسفضني ٚأْت
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            فكط يًخٝا٠ أْا ستاٚي١

 ايٝأع َٔ يًدسٚج فكط أْا ستاٚي١

 اجتاٙ نٌ يف َٓدع أْت ضؤاٍ

 بايسٚح إال ٜدزى ال أْت ضؤاٍ

 َعًا ٚحنٔ

 ايػٛازع ٚ األعني تتكامسٓا

 ايٓٗا١ٜ أحطٗا َس٠ ٚنٌ               

 بٓعس٠ َٓو أتصٚد

 تػرئٜ ٚأْت

 تٓطخيب إٔ قبٌ

 ايطٝف أيٛإ خًفو ٚجتّسٟ

 ايعهطٞ ايعد َٚعٗا

         ايًرٜر ايػسم إىل                      

 ايعرزٟ ايػعس أبٝات نٌ فتتخضس

 ... قبٌ َٔ أصدقٗا مل اييت

 

 جدًا املٗرب١ األغٝا٤ حتبني أْو أعًِ

 جدًا أْا١ْٝ أْت َا بكدز

 أْت جػسافٝتو فدازج

 أْت ٚممًهتو                

   أبدًا ٜعٓٝو أَس ال                
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 ايرٜٔ عٔ أحدثو فٌٗ

 شتتًف١ ألضباب أحّبٛى

 شتتًف١ ألضباب بارتٝا١ْ ٚصفعتِٗ

 َس٠ ٚيٛ.. أخًصت تساى ملٔ

 تعسفني اييت ٚأْت

 مبطتخٌٝ َطتخٝال تصحيٞ نٝف

 ... دًَٚا

 خيتفٞ إمسٞ نإ

 ايكسع١ َٔ

 تػسعٝٓٗا اييت 

 قًبو يف ايٓبض َٛاضع ملإل

  اإلضتخكام ال

 اذتغ ٚال يٞ ٜػفع

 فكط أزاقب

 اذتصٜٔ اهلاَؼ ج١ٗ َٔ ايصف

 اآلخسٜٔ ضعاد٠ أحطد

 أطُع دًَٚا ايرٟ ٚأْا

 زبٝعا يو أمحٌ إٔ

 آخس ْٛع َٔ

 أزناْ٘ ايػُظ غُست

                                                                            األٚإ قبٌ                     
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 ألْين

  أصدم ال

 ناف١ٝ ٖٞ اذتٝا٠ إٔ

 األزض أزاقب نٞ

 ْفطٗا حٍٛ تدٚز

  نا١ًَ دٚز٠                     

 اَسأ٠ ٚأْت

 ايعػل حترتف

 يػ١ خًف

 ٚاملساٚغ١ ايهرب َكاع ع٢ً

 ايصدم تػب٘ اييت

 

 غ٤ٞ نٌ تسٜدٜٔ أْت

 اذتٝا٠

 ْفط٘ ايصَٔ يف ٚاملٛت

 متتد اييت ايطسقات

 ناملٓاغف ْصقو ٜطٜٛٗا

 ٚحًُٞ

 دَٚا نإ

 بستكاي١ أقطف إٔ

 ايػصٔ َٔ
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 ْافرتو ع٢ً ٜطٌ ايرٟ

 فٝو َا فهٌ

 يًخٝا٠  َٗٝأ نإ

 

 اييت أْت

 ٜتػري عٝٓٝو يٕٛ

 ِغعسٟ َٔ تتعب٦ني حني

 تعربٜٔ نأْو

 ايّدٖػ١ دفاتس صفخات عرب

 بٞ مت٦ًني

 ايسٚح ثكب

 ادتساح ع٢ً تكفصٟ نٞ

 بٞ تتعًكني

 جتًٗٝٓ٘ َا يتهتػفٞ

 تازخيٞ َٔ أعسف٘ َا فأْط٢

 غ٤ٞ نٌ عٓو أخرب ايرٟ أْا

 ايكًب

 عُسى َٔ املفكٛد٠ ٚاذتًك١

 تطتٜٗٛو ٚال تطهٓو اييت ٚاملد١ٜٓ

 عػل دٕٚ تعفسٜٓٗا اييت ٚايطسقات

 ذنساٖا ع٢ً ٚتسجعني ترٖبني



 الشنتويف العلمي شعرللشاعرحممد ديوان" إزيس عضة            " 
 

2013 اإللكحرونية المغاربة اإلنحرنث كحاب إجحاد مجلة منشورات   
Page 6 

 
  

 ايتفات دٕٚ                                         

 اآلٕ أْا

 ايطٓني بجكٌ أغعس ال

 دا٥ِ غباب حبو

 ختبٛ ال اييت طاقيت ٚايػعس

 َد١ٜٓ ٚفاع

 احملبني تأٟٚ نٝف تعسف

 ايعاغل خيجٌ

 حبٝبت٘ هلا ٜكدّ أال

 األْاق١ َٔ ايالشّ بايكدز

  ايهربٜا٤ ٚفا٥ض                                     

 عٝٓٝو قساز يف

 بازد غ٤ٞ

 ٜكصد قًيب إٔ يٛ نُا

 اَسأ٠ يٝظ

 جاَد٠ حبري٠ بٌ

 ْفطٗا ايرتب١ يًجطد

 ايطٓني َالٜني َٓر

 جتربٜٓين ٚأْت

 بو أَتأل إٔ

 أٌَ دَٚا بٝٓٓا
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 ٚذٖابا ج١٦ٝ ٜتٗاد٣

 أٌَ

 بٗد٤ٚ اإلضتكساز عٔ عاجص

 ايًٝايٞ نٌ أعرب أْا

 ٜأتٞ ال ٚاحد صباح إىل

 متاَا

 ايػٛم َجٌ

 فٛض٢ َجٌ متاَا

 ايصرب َجٌ

 اإلميإ َجٌ

 ٚجٗو َجٌ

 ٜػبٗو ال أَط٢ ايرٟ

 ٚزد٠ َجٌ

 ايطس١ٜ دٖايٝصٟ يف تٓبت

 بأحالّ ٚزد٠

 األحالّ نٌ َٓ٘ صٛدزت ايرٟ

 َتأخسا ٖهرا ٜأتٞ نايرٟ

 بأنًُ٘ عُس بعد

 أحالّ

 خريتين

  اذتكٍٛ فٓاَت
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 ٚايػباز ايكٝغ ٚضط

 ادت١ٓ دزٚب عربت بعدَا

 ايًّؤيؤ أشٖاز بٝادز إىل ٚمحًتين

 أحالّ

 املطا٤ ُٖطاتٗا تػل

 ْصفني إىل

 فان١ٗ نٓصفٞ

 ايسضِ أيٛإ ندػب١ ٚأْت

 أَاَٗا أتسدد

 عص١ٝ بفسغا٠

 ضخٓات ٚحٛيٞ

 ترتقب

 ايبد٤ ذتع١

 أحتاٌٜ إٔ بد ال نإ

 األيٛإ ع٢ً

 أزمسو نٞ

 جػسافٝتو متاَا اآلٕ أجٌٗ ألْٞ

 عسٜض١ خطٛط يو يٝطت

 ٚتفاصٌٝ جص٥ٝات نًو

 جصز نًو
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 أعترز

 أبدا تهْٛٞ ئ

 َين ْطد١

 ًْتكٞ ال إٔ ممهٔ

 أضبٛع نٌ عٓد إال

 ْتٗافت ال إٔ ممهٔ

 عدٜد٠ أضابٝع

 دا٥ُا ًْتكٞ أْٓا املِٗ

 أحس بػٛم

 َػرتن١ جد ٚزغبات

 يو ٚٚفا٤

 ْفطٞ أجٗد

 َعو إال ضعٝدا أنٕٛ أال

 ْٛافرٟ أغسع أال

 تأتني عٓدَا إال

 ‹‹ ألْط٢ بو أضتعني إٔ أزٜد ››

 ايػ١ٝٗ ببدا١ٖ عٝٓٝو تكٛهلا

 تػبع ال اييت                                  

 أقٍٛ

 يًجُٝع ًَو اآلٕ أْت

 ٚحدٟ ًَهٞ أصبح حبو يهٔ
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 ايدٖػ١ َٔ َتطعا جتدٜٔ نٓت

 إيٞ تٓصيت نٞ

 غ٤ٞ نٌ عٔ ٚختربٜٓين

 غسضو عٔ أضا٥ًو نٓت ٚحني

 ٚاحد بإحطاع األغٝا٤ ْس٣ إٔ تُٗطني نٓت

 أْج٢ ٚأْت

 فضٍٛ فا٥ض حتٌُ

 زتٗٛي١ اَسأ٠ نٌ َٔ تػازٜٔ

 اٖتُاَٞ  َا ّٜٛ يف ضسقت

 قًتٗا قصٝد٠ نٌ َٚٔ

 افرتاض١ٝ ألْج٢                                   

  ٜرنسْٞ ملاذا

 ايك٠ٛٗ فٓجإ

 دَٚا بو

 ايٓادٍ حيًُ٘ حني

 األٚزام تُٗٝؼ إىل أضازع

 ايطاٚي١ ع٢ً املٓتعس٠

 اذتٝص أفطح

 َباغس٠ أَاَو

 ايعطٌ ٜكبٌ ال ألْ٘

 ٜدٜو َٔ إال          
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 :غفتٝو ع٢ً ٚايطؤاٍ

 أْهتب نٝف حبٝيب

 ملط١ ٚبأ١ٜ

 بايهًُات ظالال تسمسين

 أٖبو مل أْا

 َٚساز٠ أملا ض٣ٛ

 محكا٤ ٚغري٠

 َتٓاقض١؟ ٚأحاضٝظ

 أخاف

 قادز٠ تهْٛٞ إٔ

 غ٤ٞ نٌ تكتًٞ إٔ ع٢ً

 ٚاحد٠ ذتع١ يف                         

 حٛيٞ َا ٜٚػدٚ

 فكط يألحالّ أضسح١
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 ...أكن مل إن

 شزقة أنٔ مل إٕ

 حبسى يف 

 ايٓطائِ شني عطسا و

 شٖسى يف 

 حب تٓٗيدة و

 صدزى َطاحة عًى 

 ْدائي و حتًيكي فُا

 بدٖسى اْضٗازي و 

 بوحي يهٔ إٕ

 ايهائٓات فًجُيع 

 يًٓجوّ و

 ايطُاوات شزقة يف 

 يًخسوف و

 احلرب زقط وقع عًى 

 ايضفخات يف 

 حًيفي ايدٖس يهوٕ حتى

 زصيفي بطُتو وتهوٕ

 ايهوٕ ويضبح

 ايكدز عًى غاٖدا 
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 أْت... حبيبيت

 ايضياء حجِ َا

 َكًتو خازج 

  ايًوٕ نجافة َا و

 خديو بعد َٔ

 ايٓجُة وَيض َا و

 ضافست اييت 

       وجٓتيو َٔ ٖسوبا

 دائُا.... حبيبيت

  أزمسٗا نيف

  أًَي نيف و

 فيٗا احلسف ْبض

 أغضبو  حني

 شعٌ غفى عًى أْت و 

 ايديع يسنض

 حمياى عًى 

 طفٌ نأْ٘

 غكاوة يًٗو 

 حًوى بكطعة 

 تسددإ غفتاى و

 اهلُظ ْفظ

 ايطخس ْفظ
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  ضاحمتو

 ضاحمتو

 دوختين ايري أْت

  تسى َاذا فاْظس

 أزى

 ايري حيب

 عيٓيو يطهٔ 

 ايًيٌ بدثاز

 وجٓاحإ

  نايربم َباغتإ 

 ايري حيب

 يو ْرزت٘

 نتابا وحدى 

 آدّ نإ حني

 تسابا و َاء 

 ايسٖيب حبو و

 يطاوي ايري

  عُسى و ضين بني 

 أحندز أْا و

 دٖاييصى إىل 

 حيسقين

 ايعػل جصز
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  اجلٓوٕ َد و

 أضرتجع ني

 أضعت َا 

  َين ضسم َا و

 خًطة حني عًى

 اجلدازيات نٌ

 َطًية

 بضخهتو 

 َسغوغة و

 بأْفاضو 

 َؤثجة و

 ايػبكي باغتٗائو 

  اًَو ال أْا و

  يو أقدَ٘ َا إال

 غعس َٔ طبل عًى

 متسئ نٓت حني

 عًيو ازش

  ايكًب غُس مما 

  بكسبو أحًِ و

 أخريا و

 جوازى إىل ضأجًظ

 زضاى متاع عٓد
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 ايٓادٍ يالحكين

 املكٗى زواد عيوٕ و

 املازة و

 ايغسباء و

 ايهًُات و

 نُٓخات تضبح 

 ذانستي يوٕ  تأخر

 فُي مبٌء ازمسٗا

 ناملدٕ ْطاء ٖٓاى

  دزوبٗا تٗصَو

 َطبكا

  طكوضٗا تٗصَو

 َطبكا

 متألى... تغسيو

  تػاء َتى جتسدى

 عًيو تفسض و

 واحد بسْاجما

 احلب ..احلب 

 ازمس٘ ايري احلب

 ايػعس عًى َػيا 

 ُٖطو و

 ايعطوز َٔ يٓطٌ
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 ايصٖوز أيوإ َع

 ايطُسة َع

 اينب َع

  احلايو ايطواد َع

 ايفسح فطاتني و

 احبو

 شَٔ يف

 املكاٖي في٘ نجست 

 املديٓة بؤع يتطع

  احملبني غكاوة و

 اضتدزجين ايري حبو

 فتتبعت٘

 حسيف عًى أٖيِ

 صُيت يوٕ أْطى ني

 حصْي أْاقة و
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 إيزيس عضة

 يىوا صادفتك  اذا

 صدك وهتًى عهد

 كاومة عالوة فتمك

 أى عمى

 جهىى بًهك و بًين وا 

  صادفتك اذا

 زضاك متاس عهد

  عالوة فتمك

 احملاه أى عمى

 فقط فكسة جمسد يى

  صادفتك اذا

 زضاك و صدك بني

  عالوة فًٌ

  متن لو السوح أى عمى

  تقبًن غىاية

 األزض و السىاء بني وا

 وحدك لك األزض

 شئت كًف فطئًًا

  باحملاه يهبت صدز يٌ
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 اجملاش يسبٌ واء يٌ و

  نسىة ويٌ

 امسك حسوف تعدد

 بالبًاء اجملهخة

 السىاء ويره

 عًهًك وستىى عمى

 ختجن اليت السىاء

 زوىشك تفسج حني

 السضا جنىم عو

 أواوك اليت السىاء 

 وسآة جمسد يٌ

  بك اليت والسىاء

 السغبات لىى تبخس

 وعك اليت والسىاء

 البسىات زوعة سس تفصٌ
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 ...ِشِعرا فيِك َأِوَجِسُت

 ًعم كؤا اهلواكب و األجراَ

 فيم خمتسي اهصحو حميط

  كأط ألُم

 باحلياة جذا طافحة

  اهععر بغري أكتبِم فليف

 اهلوٌات بغري أرمسِم و

ٌََوِتِم حني  اهصذفة َح

 اجملازات ببصٌة حمِطة

 ِٓان زرعتِم

 ُور اهرتبة حيث ِٓان

 فراظات اهلائِات حيث و

  ِٓان

  اهرغبة تفرخ حيث

 ًِتٔاِن شذرة عِذ

 اهرععات أمجى

 وأُِت

 :شؤاي ظفى عوى

 اهععر؟ ملارا

 اجلِوْ؟ ملارا
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 شيذتي اهععر

 خالصي ٓو

  مسائي ٓو اهععر

 فرحي و

 ظقائي و

 ًوتي أيضا ٓو

 بقائي و أًريتي يا 

 ...اهععر

 بصٌتم ألْ

  اهغروب كعٌض تطفو

 اهبحر شطح عوى

 تغيبني حني َتِحَتِجُب

 تطوع ال و

 هويى اآلخر اجلاُب ًّ إال

  بصٌتم

  اهِجوَ إىل اهسٓوَر ُتِصِعُذ اهيت

 ُتِرِضَعٔا كي

  هي هيض وأُا

 اهقوٍ و األوراق شوى

 ِشواَي هي هيض و

  رمبا
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ُٕ ألُي  احَلَجر و األوراق ُأِظِب

 

 ... اهععر

  اهبيوت ألْ

  حني

 اهويى عوئا يِسي

ٌُِض  تِاَ و أجفأُا ُتِغ

  أُا و

 هيى هي هيض

ُٕ كي  هألحالَ  َأُزف

 اهثوج ألْ

 داخوي اهتصاقط عوى ُيِوح

 املٌلّ بٔعاظة أحارُب

 اهصقيعي غيابم ًصاحة عوى

ِِذا  خرابي عوى ًُِصَت

 يقني كى ًّ جذا خفيفا

 ًفوصا

 باهعبٔات حمعوا و
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 ...أتساءُل كنُت

 تبقٙ ماذا

 اخلسازٗ بٔاٌ غري

 عجل علٙ دّما امسأٗ أىِت ّ

ُِ كٔف قْلٕ  ُأِحصٔ

 ميُ ّأىا

  جصُؤِ أىا

 كلُ أىا ّ

 ضفتُٔ علٙ أزقامٕ

ُِ فكٔف  ُأِملب

 باليبِض ٍِل

ََِب َأِو  األىفاس ِبَل

ِّ  ّفاٛ مً القلَب ِٓغنُس  مبا أ

 تبقٙ ماذا

  الركسٚ َأُدخاٌ

 الركسٚ مساح٘ ُٓغاِشُل

 ٓبازح ٍْ ال

 باملطس جيْد ال ّ

 اهلآّ٘ ّ القازع٘ بني ما اآلٌ أىا

 اتصاىٕ ضبط أحاُّل



 الشنتويف العلمي شعرللشاعرحممد ديوان" إزيس عضة"          
 

  2013 اإللكحرونية المغاربة اإلنحرنث كحاب إجحاد مجلة منشورات
Page 2 

 
  

 اآلتٕ ّقع علٙ

 مداٖ أعلُه ال

 السٓح ٍبْب ّثريٗ ّال

 أتساُٛل كيُت عه

 حصل قد ٍا

 تاو فساغ اجلْاب ّ

 السّح ّ الٔد يف

 أمل شفري علٙ أىا ّ

 تبقٙ عنا أتساٛل شلت ما
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 ...حيب أذلين

 حيب أذيين 

 نتابِو صدقُت

     جًٝال سبحا ٚحشبت٘

 سٛزٙ صدقُت

 صٛزٙ غشٝتين ٚ

 ٚزدٙ  َٚاء

 احلسٚف بني ايفات١ٓ ايبش١ُ ٚ

 ايهًُات ٚيٕٛ

 صدقُت٘... ٚأنثس

 فصٛي٘ تٓشدٜٔ حني 

  يٞ تُٗشني ٚ

 سبٝال أزنب٘ إٔ

 يٞ نإ َا أْا

 فتٛحات احلب يف 

  يٛالى

  ايعشام دْٝا يف يهُٓت

 ذيٝال ْشٝا

  ايسسٛي١ أِْت

 ْفشٞ يٞ سٛيِت نرا أّ
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  أْزٍ نٞ دع٠ٛ

 احلٝا٠ سسع١ َٔ

 ْبٝال ايػِٝ جٓاح ع٢ً

  قٛيِو حد ٚع٢ً

 أبدا تهرتِث ال

  ايعشل نتاب حفظَت إذا

  قًب ظٗس عٔ

 ايتعٜٛر٠ استظِٗس

 قًٝال ًََت نًُا

 حبيب أَْت

 َكِٝ ايٝكني يف

 ايسٚح َٛطَٓو

ٌِ   ٖٚبتو َا زت

 تستٝال زتً٘

 َاض إىل تًتفت ٚال

 غس٠ يف نُٓت

ُ٘ ال  يػ١ تفك

 تٛنٝال متًُو ٚال

 

  حيب أذيين

 ايبٝت ي٘ زتبُت

 ٌَٗ ع٢ً فسشت٘ ٚ
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  شسف١ نٌ ع٢ً غسسُت

 قسْفال ٚ بٓفشحا

 ظًٝال ٚشحسا

 اجلدزإ  طًُٝت

 ايٓحّٛ بهٌ

 ايعشام ٚبهالّ

 ايفسح ٚفشاتني

 زنٔ ٚبهٌ

 أْبتُت 

 ايشدٚ ْافٛزات

 مجٝال ٜٓط ٚمسها

 َس٠ نٌ َٛعدٟ أجًُت

 ٖٞ... تأتٞ حت٢

 ٖٞ... ايكًب ْافر٠ ٚتفتَح

ٚ َٔ  ايدّ دٚزإ تدش

 ٖٞ... ايعسٚم يف 

ٚ َٔ  ٖٞ... ايبدء تعً

  بٝدٟ تأخَر ٚ

 ٖٞ ...احلب بش١ًُ حتًُٗا

 ٖٞ... فُٞ ع٢ً بأْاًَٗا ٚتبازنين

  احلب نتاب تشسع

 :ٖٞ... تدعْٛٞ ٚ
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 اجلُاٍ نٌ بامسٞ اقسِأ

 ايبٗاء ٚنٌ

 احلٝا٠ ٚنٌ

   طٜٛال ب٘ خسسَت َا اقسِأ
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 ...والبقية بكامله عام
 بابي عٔ ايِزبيُع َْأى

ًَٓة  أخزى َص

 ُٖٓاى ِإَيى اَْضَخبَت

ٌّ َتظَفُز َوَبضُُتَو ٍِ ُن  .. ُحًُ

ِٓا - ٍِ احُلِّب َقِّصَة ََْضجَٓا َقد ُن  اأَلِو

ٍُ ايذي َشعِزَى َٔ  ايَهَتَف عًى َيَٓضَد

ٍِ  ..َعٓيَد ََاُء نَشّاَل

َٕ ٌِ َواَتيًا ايعُُز ونا  شيء َيُه

ٌّ َ٘ َعا ًَ ََ  ..َبَها

َْا َٗا َأرَشُل وَأ َْي ايَتي ْافذَت َُُش  َتػ

 ِرَصاَيًة َوَأتُزُى

ٍِ َفي ٌِ ايٍشَقاِم َأِو  امُلَط

 ايُبزُتَكاٍ شجزة عًى

َٔ وِوَشاَيَة  ..ايهاَئَدي

ٌّ َ٘ َعا ًَ ََ  ..َبَها

َْا  ُأَراِوُغ وَأ

َٓا ََْظَزاَت  َجاَرَت

 عيٓيٗا يف اأَلحَكاَب َوَعيَد َأقزُأ

ُ٘  ََضٍض َعًى وأشَزُب
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 ُتَفاَحًة ايّشِباَى وراء ََٔ ُأبَّصُز أَلِْي

 ..يًَيَكني وبابا                                 

ٌّ َ٘ عا ًَ ََ  ..َبَها

َْا  َْاٌر وَأ

 َجذىل نامَلاَء وٖي

ُِ ِّ بايَػيَث َتٗي  واأُلغََٓياَت واهُلّاَل

َْا  َصخَزاء أ

ٌِ َحوَاَفُز  اخَلي

ِّ َبعزي امَلُٓدوِر َقًَبي َتكَزُع  ايِد

 وٖي

ٌُ ُعَٓوًة  ُحدودي َتفَت

ٌِ  وايِزَياِح بايِزَ

ٌّ َ٘ َعا ًَ ََ  ..َبَها

َٓي َِٓبيَذ ايَػَبِش ُأََضياُت ُتَزاَفَك  واي

 َأشُهوَى َوَحنَي

 ايِزفِض َراَيَة ُتضَكَطي َإٔ َتأَبنَي

َٓاَد وَتشَزَبنَي ِِ ََٔ ايَع  ايَػَجِزِياَت َف

 ايِضُاَء صَٗوَة يعَتًَنَي ايًََواَتي

ٌّ َ٘ َعا ًَ ََ  ..َبَها

ََكُت َحِتى  َر

ٍّ َسوَجي َُا  َح

 َوَفجًزا



 الشنتويف العلمي شعرللشاعرحممد ديوان" إزيس عضة"        
 

  2013 اإللكحرونية المغاربة اإلنحرنث كحاب إجحاد مجلة منشورات
Page 3 

 
  

ََُة َشَفَتيَو َعًَى َيشَحُف  ايِزَضا َبَبض

ٍِ َوَبئَز  ُحًُ

ٍِ َيَفيُض  ايّزوِح َبُفُّصو

 َأَبًدا ايَكَّصيَدُة َتُعَد وَيِ

 َيَدِي َبنَي َتزَتَبُو

َٖا َأوِج وَفي  ََجَد

َٗاَء َنَتبُت  امَسَو ُحزوَف َبايَب

 َيي َفَأَشزَت

ٍَ  َتَعا

ُِ ًَُزا َْكَتَض  َق

ٌِ  ايِشَجَزة َوَظ

َْا وَحزًفا ٍِ َفِض َعًَى ُيَضاَعُد  ايّضَؤا
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 ... وصفة

 التُٔ َمِشَفى داخل ّأىا

 الزّح لْاعَج أعاجُل

  بالتفاصٔل َسَزِدُت بعدما

 التفاصٔل بكل

  القلب جَة األمل مْاقع 

  إٓاِ بالصدب حكُٔت ّ

ًِ  اجلامح اإلدماٌ مع رحليت ع

 احلله تطده ّ

 ٍشاشيت حزص بكل ّبسطُت

  على أضآق ال حتى

ًِ  َِٓسُكُيِيٕ م

  ىسدة ّعزضُت

 الشاٍقة أحالمٕ مً 

 لالىتظار كلُ العنز لٕ كاٌ حٔح

  أٍّامٕ كاملة ّصففتَا

  جسدٖ ّحزثُت

 العيفْاٌ ّ بالبالغة

  الطبٔب لٕ قال

 بالقتل علَٔك 
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ِْح أقزاُص ىفعِت فنا  اِلَب

  اللَفة سائل قارّرات ال ّ

 الكالو عسُل حتى ال ّ

ٌَ أِىَت  عار  اآل

 ٓتساقُط ّالجلُج 

 ىافذتك خلَف 
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 ...اْلباَب َتْطُرقي ال

 الشسايني فيه جفت لكد

 الدً ختمى و

 الدفء وٍه ٌشمِت حني

 املبعجسة أشياؤِك و

 بعيد وَ اجلسد ِرا َتِسِشكي ال

 حمي حوه وتطويف

 أقٍَع وا و حمىي كاُ

 ِاتفِك ُتَشغمي ال

  اآلُ فإٌي

َُ  الراكسة فساغ يف أقط

 يأتيين ال و

  ووجعا الصدى إال 

 الباب تطسقي ال

 الطِسِق ِرا كن

 أصابعِك ُتِدونَي قد

  الباب خمف َزِجَع ال و

  صدى ال و

  ُتِمحي ال

 ٍِا َأعِد مل اآلُ أٌا
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  يوً ذات كٍُت بعدوا

  ِك ألكا كي

 وولعا الجواٌي َأُعد

  الٍوافر تفتحي ال

 اخلمفية األبواب و

ٍَِسمي ال   كسازقة َت

 ضعفي ثكوب وَ

 وِين ثٍايا و

 ُوِشَسعا تسكُت مما و
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 ...عيون

 طاطئ مو هعيهيم يى

 عوي يفيضاى أنًما أم

 مرفا مو هعيهيم يى

 إهي املراكب رجوع أم

 كثريات األنص يف رفيقاتي

  عجب ال

 بعيهيم

 سويا ويو أنا نشلر 

  اهعظق مشافات طويت

 وأمامًو

 املطويا أنا صرت 

 اهويى  كاى حني

 حاملة جبرية 

 مهشيا نشيا اهشواد وكاى

 مخر كأض نظراتم كانت

 صبيا احلب يف كاى مو تغظي

 وأنا 

  أحيى كي

 سًاما بم جاء ياتف
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 اهقوب يف مدفونة

 جهيا رطبا

 سقم قبضة مو بم أعوذ

 أمل هفحة مو بم أعوذ

 انتظار وخز مو

 رجيا اهطريق عوى

 اهربيد ساعي كاى بعدما

 اهصدر صهدوق يف يغرض

 رساهة دوما

 بابتشامتم تطفح 

  بيضاء

 قصيا كاى حوم مو

 اهشالم ردي

  اهلالم خرض

  نوتقي قد يهان

 مويا اهدرب عوى
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 ...املساء فنجان

 : شيِب هي قاهت

  كافية األغِية َتُلّ مِل

 باهبٔاء اهلواء ُتَسصَع كِي

ِْ   َيِجُب  ِإَذ

ِْ ًِي َأِدُعو َأ  كاًوة َأِحال

 اهفسح َثِوَب َتديَط كِي

 حقيقة ذاَت و

ِٕ كَِت ًا ضيلتٌُى  ٌِٓا ُتَطٌي  َو

 : قوُت

  عسوضة أُِت

  اخلياي ًِصات فوق

 : قاهِت

  اهسجى أَُت

 اهلوٌات حديقَة أِدخوين اهري

 ِغِئِت ًا اِقِطفي وقاَي

 اهػتائى واشزعي 

 اهواقفني كى قووب يف

 اهعػق أبواب عوى 

 جسمية هوعػق هيظ
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َٕ كِي ِّ اهبحث يف َُتي  عداهة ع

ِْ األحالَ َٓي   إَذ

 اهتٔويدة وبعدٓا

 اهفسح و احلصْ ًٔب عوى

 َتَركسي قوُت

 :قاهِت

  ُوتقي حنَي

  ُغِسَفِة غفا عوى

  اهفِدق 

 متاًا فاع و

 أقداًِا حتت 

ٌُِصُا  ٓي و َتِػ

 اهويى غٌسة تطٌظ أْ تطتعد

 اهضياء بفواُيظ

  فوقٔا فِػع

 املطاء جنوَ يِجب كٌّ

  حتٌوين ملاذا

  اهلالَ طاقة فوق

 أغتاق ال ًعَم

 واحد هفصى إال 

 واحد بووْ

 : كاًيويا قاهِت حني



 الشنتويف العلمي شعرللشاعرحممد ديوان" إزيس عضة"         
 

  الشنتوفي العلمي شعرللشاعرمحمد ديوان" إزيس عضة"
Page 3 

 
  

 بسجى أحوٍ شهت ًا  "

 طفوهيت يتبِى

 غعسي ميػط زجى

 أظافسي يقوٍ

 هي يلتب و

 احلب قصص 

  املووُة اهقبى حبرب 

 "اجلِوْ و باهعػق

 : ٌٓظ يف قوِت

 كاًيويا يا ملاذا

  ضسي َأِفَػِيِت 

 هٕ أقوُي تساُي ًاذا

  يتقّ اهري وٓو

  اهِصس زصاص إطالق

  عيِيٕ ًّ

  اًسأة وأُا

  كيف طويال عسفت

  قضاء دعوة ًّ احسًٕ

  األضبوع آخس عطوة

 ..قويب؟ يف

 عويم ال هلّ

  ًتطع ِٓان شاي ًا
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 ...اهقوب فِجاْ جواز 

 

 احملطة يف

  اهلالَ بقي

 اهبني بني ًا

 اهوػة هفظِت باهلاد و

  اهِطق آخس

 ...اهطالًة زافقتِم
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 ...يكتب من هو

  عهدٓ قصّدٔ كل

 بالعجز اعرتاف أمامِك

 املعطف ارتدا٘ أبدا أستشًل مل

ٌُ أى بد ال كاى   ُأِخضَع

ِٔ َُِطأ  الزمو ِل

 الشًلٕ اإلغزا٘ات أقاََم كْ يذا

 الشزط مكام علٖ َأمسًّا

  ِكتب مو يُ

 املزأٔ إىل َِتحدُث غريٍُ

 عهًا أحبث َأنا

ِْ   ُأناِدَمًا ك

 اإلصزار مو كبري مبكدار

 ِمين َتِفِلُت اليت يْ

ًَُبِهْ ال َ   َت

َِّز  الشزِٕ صفحاتًا َغ

 : تكُل َ

 املكلكٕ العالمٕ أنا

 قط تزانْ لو

ًَُز   فكط َأِظ
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 ...اإلستًّامات َتِهَكِطُع عهدما

 مفتُح األَمُد يذا دام ما ِلُأتاِبِع

  لهفشْ أمسح لو

  بالزؤِٕ سُٗ

 اجلشد َاِرِتجاِف

 نًاراتكم مو مجاال أكثز  أنا لّالْ :" َأِقَزُأ
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هدية 

 :قلُت

 مهِك شيئا

 لِك شيئا

 عطرا

 لونا

  بسمة

 لألبد أسجُهها همسة

 نظرة

  بي تطوف

  الدهشة مكام

  ِكْلمة

 سهدي لي تفرش

  :قالِت

 أهديك ماذا

  قليب

  تسكهه فأنَت

  ال ...عيهاي أِم

  تهام لعني آمُو ال فأنا

 رمد مو تسلُم وال

  َشِعري مو ُخصلة هَي
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  َلِمَلِمُتها  لطاملا

  مجْلُتها احلهاء و باحلبل و

  بربك اْقَبْلها

   ... جسدي مِو َنِبَتة

 


