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 سيرة األراجوز
 

 
(1) 

 حبِّني الشارع
 و حبيُته

 الليل عّض قلبي
 و عّضيُته

 خضِّني اإلنسان
 و خضِّيُته

ه  هعفاريت.. لّما بان من وشُّ
 
(7) 
 

 كنت اشوف النور
 و اشوف ضلِّي

به  كان يونِّسني الشَّ
 و اللي
 ا مسابش نقطة دمعّدا فيّ 
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 سّمرني.. عّدا فّيا القمح
 صّبرني.. عّدا فّيا الفجر
 غّيرني.. عّدا فّيا الحزن

 كّبرني.. عّدا فّيا الُعمر
 خدني ِم اللفة

 لمريلتي
 خدني ِم التسنين

 لحصالتي
 خدني من مدرستي

 َع الجامعة
 خدني ِم الترعة
 على األسفلت

 خدني من بيتنا 
 ِلحد القطر

 خمسةو .. ين سنةسابني فوق عشر 
 سابني للتوهة 

 ف محطة مصر
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(3) 
 

 خدت ِم األتوبيس
 مراياتُه

 خدت ِم السّواق
 حكاياتُه

 خدت ِم الركاب
 تذاكر موت

 محطاتُه.. لّف بيّا الموت
 
(4) 

 ُشفت َع الكورنيش
 مالمح غول

 مع الحافي شفت مرسيدس
 شفت همبورجر

 في طبق الفول
 شفت ناس تشبه لبعضيها

 دولكنت ال اعرف 
 و ال اعرف دول
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(5) 
 

 شفت في اإلشارات
 بواقي الدم

 ساكسونيا  شفت َع األسفلت
 شفت في الُشعرا

 و الخوف القلق
 ما شفتشفت يا

 ُخفت الشوف
 قلت اعيش أعمى

 الشوف ف عز
 
(6) 

 سّن قلبي الشكّ 
كني  شكِّ

 َضمني ع الِوحدة
كني  فكِّ

ل الشبابيك  قفِّ
 شبِّكنيو 
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 فوق سرير أخشن
 من األسمنت

 .. تنم
 لّما نمت

 ماحلمِتش
 ُخفت يوم احلم

 و يوم ما حِلمت
 كنت بصحى لصوت

 بيندهني
ش: قال  يا متهمِّ

َشك ؟  !و إيه همِّ
 رمش البنت: قلت

 لو يرمشك
 جلد الفقر: قلت

 لو كرِمَشك
 ناب الِوحدة: قلت

 لو خرِبَشك
 كنت قلت يا حلم في المشمش

 طال سواد الليل
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 صفار مشمشك
(2) 
 

 وقفتني البنت
 المسافات في

 فكرتني بكام
 سا فاتمِ 
 احنا كل غيابو 

 عن الحاضرين
 احنا كل حضورو 

 : عن الغايبين
 اتنين.. شوفني يوم

شنيو   حوِّ
 خايفة ُبكرة يحوشني

 توحشني
 انتا لّسه معايا و

 واحشني
 ليه كالم بُكرة

 موغوشني
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(8) 
 

 ياللي واحشاني
 متوحِشينيش 

 ِضحِكك الُسّكر
 ماحالّنيش

 ةُخفت ِم المطر 
 قفلت الشيش
 على الشباك كليه ِفِضل إسمِ 

 ُخفت اسيُبه هنا
 ريت في الّطلجِ 
 نت تحت المطرة كُ 

 تر قماشمِ 
 كانت المطرة

 إبَر فّيا
 فّصِلتني المّيه

 شمسّية
 حطّني الشارع
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 كفي إيد إسمِ 
(9) 
 

 كنت جايب
 ِدبلة و غويشة

 كنت شارب
 خمرة مغشوشة

 شفت شَبِهك
 قاعدة ِف الكوشة

 قُلت هيَّ 
 مش هيَّ دي .. أل

 فتِّشتني الدمعة
 هعن ميَّ 

 فكنت أنشَ 
 من حطب محروق

 كنت أْضَيق
 من شروخ و عروق
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(10) 
 

ل  ُحزن يا محوِّ
 خطوط سيري
 حزن يا عطّار

 ف باب اللوق
 شوف لي تحويجة

 لتفسيري
 لضميري ُحط ريحة بُن

 من المغشوش شوف لي عود أصلب
 بيشبه لي شوف لي حد يكون

 لو شبه شبهي
 ليششبهْ ماي

 دا انا شبهي.. أل
 رغيف العيش
 ؟حمام بيتنا ..و الّ يشبهلي

 شجرة ُسنط.. و الّ 
 مالية الحوش ؟
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 و الّ يشبه لي 

 عيال في الجيش ؟ال
 حتى شكل الضحك

 بقا ميري 
 أل ميشبهليش

 غير اللي غاب
 حد لُه إسمي

 و لُه شكلي
 كنت بضحك لُه

 و يضحك لي
 
 
 
(11) 
 

 ِجبت ليه صاحب
 و حبيُته

 زقِّني في المترو



 - 03 - 

 يُتهزقِّ 
 لّما مات فّيا

 و ُمّت انا فيه
 رُحت له بيُته

 و عزِّيُته
 ردِّني َع الباب

 عطب روحي
 جاب لي ناي

 زتونة مطروحيو 
 نا يا صاحبيا.. ُمرّ 

 قتنيلو دُ 
 كنت أقول اآله

 صدقتني امَ 
 يطرح ايه الملح

 غير مالح
 يطلع ايه ِم الجرح

 غير مجروح
 كنت بندهلك

 ححالوة رو 
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(17) 
 

 ُحزن يا بقال
 ورا الجامع

  لايرهات بنص 
 عسل في الكوز

 ُخد سنين الجري
 و سنيني

 هات لي سن غزال
 دهب عيني

 قّطع األسفلت
 شراييني

 هات بياض القطن
 شاش اللوز

 دا اللي كان عّيل
 بقا شاعر

 و اللي كان ضاحك
 أراجوز... بقا
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 ُجرن العيال
 

 تُكحع كانت البلد 
 ل اسودوصفولها تشرب عيّ 

 كل يوم الصبح
 الريق  كل يوم عَ 

 خلصوا العيال
 و الكحة زادت 

 و زادت
 لّما عادت

 شتا..صيف
 َكرشة نَ َفس
 تنفخ غبارها

 و الشوارع.. فوق بيوتها
 مدسوس عليها.. و الهوا

نه ِدّش الخليج  دخَّ
 صفَّر أماشيره

 في جرس المدرسة
 و ف ندهة الجامع
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 كان يا ما كان
 زرقاكانت بلدنا بحيرة 

- قبل مبنى السّد  -
 في الفيضان

 كان اللي يركب
 ِفلقة أو مركب 

 كان اللي يمشي
 يمشي حافي

 يبقى ِم األعيان ..لو يسِعي جزمة
 العيال فرسان كان

 ِغزالن ..كانت البنات
 كانت مواعيد الفَرح

 مظبوطة ع الموسم
 و القرش و المليم

 نفخوا الِجْزالن ع ي
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 كان يا ما كان

َلّتمين أربَع رجا  ل ِمت ْ
 لّفوا على الغدر الّشيالن 

 نصبوا على جريد الطريق
 ستين كمين

 طايب...كان البلح
 و كانت ريحة ِسْمِسم الغايب

 مغارب
 راجع من صالة الُغربة بّ اكان ش

 دايب ..الشقا مِ  قلبه
 و صّفاه..هّزه الهوى

 و موالفاه  تعويَع ديابة الكانت 
 صايب...اريكان الع

 نو صرخة نخلتي
 "يا روح يا ناس " 

 نايمة البلد
 و اللي صحي
 خوف السؤال
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 يا عيال
 إنتوا السنابل

 و انا ُجرن الغياب
 َع األرض ِمتكّوم

 راس الدّ  و مستني
 ناس مستني 

 هيصفصفوه َع الَحبّ 
 يبقى اردب  

 فجر ابيض
 إنتوا العيال
 قناديل ُدرَة

 و عيدان َوَنس
 َع المندرة

 و أنا الحرايق
 السبايت  لما َنطِّت عَ 

 عارفين ..إنتوا العيال
 حلمكم صاحي

 
 و انا اللي
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 طبَّق الميادين
 .. الحبل فوق الِحلمو لّف 

 شنقه
 َع العشا الباِهت

 إنتوا العيال
 راجعين
 ماليكة

 من صالة العيد
 و انا اللي رَْبِكة المواعيد 

 بّخرتني الشمس قبل الُضهر في األعياد
 دادج ..يا عيال

 الطَّلو أنا القديم في 
 زي النخل

 إنتوا المواويل الدهب
 قراريط

 و انا ِقشر الَقَصب
 
 

 ِم البالد ..يا عيال دسوني
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 يمنّ  دسوني
 و من حبيبتي

 و من صحابي
 كمكمام  في ِدّسوني

خان  من الدُّ
 جّوا الساقية ِدّسوني

 من عطشي طويل الُحزن
 جّوا الُجرن ِدّسوني

 من جوع المحبة
 فوق الُقبَّة ِدّسوني

 الة الحافيمن قيَّ 
 و من خطوة َورَم

 في بوز الطُُلمبة ِدّسوني
 من بلهارسيا الَهمّ 

 يا عيال ِم المرض ِدّسوني
 و الدوا ..من علقم الريق

 
 

 ال تخافوا مني
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 صحيح انا ضّلي
 بُقع من دم 

 لكّني
 هوا ..و خفيف ..شفيف

 مين مرّ 
 عّداني هوا

 فّيا اكتوى ..و مين وقف
 يا عيال َسما

 ام في الفخّ و أنا الَحم
 تصهل.. إنتوا الُمهر

 و أنا الَجمل
  يِنخّ َع 

 يا عيال ُنضاف القلب
 إيه اللي جاِبركم

 .ِوسخ ..على الوطن ال 
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 سط البلدو 
 
 
 
 (1) 
 

 منكوش الروح 
 واقف ف ميدان فاضي

 مليان بالدنيا
 في عيون الناس ..و برتب مسافات ضلمة

 و بسّرح شعر التماثيل الواقفة ورايا
 ..ّفرو أص

 يتبعني كورال و نحاس 
 تعدي ..و التاكسيات الخضرا

 و ال حد يهّدي ..و أشاور
 ..اريتأو 

 أنا اللي سريع في الجري
 ..و التاكسيات في يمين و شمال

 !!دي شجر
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(7) 
 

 الزحمة
 تتصب من السينما

 و ببص ..و انا واقف
 و اعرف إن الفيلم خلص

 ببساطة
 أمسك إيد آخر واحدة

 الفيلم ممكن تحكي لي -
 مشهد واحد بس

 !!قلم 
 ممكن: و الواقف في الشباك بيقول 

 ..لو عندك ..ممكن تمشي
 !دم 
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 (3) 
 

 تقيل ..مسنود ع البرج
 يميل و البرج

 محفور ف رصيف
 مناديل.. و على ِحجُره أحالم

 بيفتح بيت ..و ف ِسُنه اللولي
 و إيديه دي خيوط

 و الفقر بينحل في وبرها
 يا احمدآه 

 مصر جديدة محدش زارها ..عيونكلسه 
 رغم الضلمة ..قلبك عايش

 ف نوره الصافي
 دوس ع القاهرة يا احمد

 ...دوس بال 
 !! "أحمد حافي " 
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 مبيضحكش
 

 
 ما بيضحكش الواد الواقف

 عند بتاع الفاكهه
 ..ما بيضحكش

 ِعنيه دي فراشه
 على شباكها رايحة و جايّة

 طلِّت هيَّ 
 رفعت رِمش

 و سابت رمش
 إشارة ..ِبت فوق الضحكةنص

ت فوق الليلة ستارة  شدِّ
 و ناِمتْ 

 َلكْن هوَّ الواد الواقف
 عند بتاع الفاكهه

 لّسه منامش
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 ما بيضحكش الواد الواقف
 عند بتاع الفاكهه

 حتى بتاع الفاكهه
 طفَّى كلوبُّه 

ش ..و ّطى الراديو  عشان بيوِّ
 شّد البالطو
 شد الكحة

 و شد البرد
 و شد سجارتُه

 نامو 
 حتى القهوة

 قالت ِكش
 ملوك الليل.. ف وشّ 

 عواجيز و سَهاَرى
 حتى الحارة
 وارِبت بابها

 مسحت كل رسوم الَحْجلة
 و كل خطوط الَنكش
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 ينخطِّ سندت راسها ما بين  
 و ما يملكش ..بين يملك

 الواد الواقف  ..و هوَّ 
 عند بتاع الفاكهه

 ما بيضحكش
... 

 لسه الواد الواقف 
 واقف

 يشما بيمش
 حد قصاده في البلكونه ..شايف

 يطلع هاِجس ضلمه و خايف
 خيال للشيش

 تِعب الواد
 بص يمين و شمال

 و ِضِحك
 ..لكن هيَّ 

 البنت الواقفة ف نص أوضتها 
 .ما بتضحكش
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 سيف خشب
  

 
 َعَشا باِهت

 و َسْهرة ِم الَوجع
 ناِمت

  َمنام ساِكت
   ّف باألحالمرِ  و ال بي

  كامو ال بتْفِرق ساعاتُه  
 .. ِئنيُعّض الليل صوابُعه ي

 مايْئِنش 
 ما بيحنِّش..  يِحّن ل  ِطيف

 .. و يْدَعك قلُبه
 نّ ّية من الِمْشِمش ِتطَلع بنت جِ 

ش  .. و ماْيهمِّ
 إذا غاِبْت 

 في ِوْرد الليل .. و يتكّرر
 ..  عشا باِهت
 عشا باِهت
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 ولد ُمْدِهش 

 .. مايْتهزِّْش 
 إذا يُرُقص على َجْرُحه 

َلخَبط  ال  يت ْ
 ِف إيقاُعه

 خَبْط ي و ال
 ِف ضلمة ِحيْط 

 بِتْتسنِّد
 على دراُعه

 بإبْ َرة و خيط 
 و بيخّيطْ 

 رَُقع ِشعُره
  و سيُفه َخَشب

 ..و لّما يحبّ 
 ..يْتنْمَرد
 ْفُسه على ن َ 

 ..ياُخد نَ َفُسه
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 و يجري ل َحدْ 
 مايالقي أَثَر فَ َرُسه 

َهج .. يُ َقف  ين ْ
 يْنهّد  ..يُقف

 رمل التعبو فوق 
 يسَحبْ 

 وراه ِضلُّه
  و شمس سرابُه ُقداُمه

 و بِْتِضلُّه 
 صحاري بالُده

 زاُده  و بْيْقِسم ما بيُنه و بين قمر
 يا َصْحرا مين زرَع قلِبكْ 

 ِبكْدبِة ُبكَره 
 مين حاجز صفار لوِنكْ 

 !عن الَمطََره 
 و مين بَاِني ف عنيكي الَسدّ 

 يا ضلعين 
 ما بين غايب و بين غايب 
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  يا أرض َعمار
 بيحكمها الحديد و النار

ة َورد   يا ِشفِّ
 بْتبوس الَعطش

 ِتْحتار
 ما بين موتة و ما بين موتة 

 يا ناس عايشة و أحالمُهم
 ة  على الُنوتَ 

ش شاف  محدِّ
 ولد فايق 

 َلِكْن سكران ِف حدوتة 
 

 و ال بيخاف
يه  شوارع فاضية بْتعدِّ

 و بيعديها
 مش بإيديه

ش  ة ليل بِأزمِ  ما بيحسِّ
 مناديل ..بترميُله البناتْ 

 زف عليها الجرح عشان ين
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 مايلِِّمشْ 
شو   مايهمِّ

ش  إذا اتهمِّ
 إذا غاِبت

 و لُه ساِبت
 عشا باِهت

 
 ولد ُمْدِهش

 بيعرف يدِهن الشباك
 بِلون الُبن

 ِو يبْرِوز صور حالُه
 ِف ِفْنجالُه

ه الصبر بحبالُه  يشدُّ
كة   و هوَّ يضفَّر السِّ

 ستناهبخطوة بنت ت
 و لكن لّما غاِبتْ 

 .تاه
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 قميص شرقي
 
 

 أنا معرفتش
 اضم دراعي على صدري

 و اقّفل كل باب أو شرخ في كفوفي
 ..و من خوفي

 فتحت قميصي لعيونهم
 و اتمليت بالناس

 
 آه

 و احب الناس
 البيت  و احب البيت عَ 

 يبات مسنود
 و احب الشارع

 رافع كفه للضلمة
 بضي عمود 

 تروو احب القهوة و الم
 الكورنيش و احب المشي عَ 
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 و احب النيل و لو مرضيش
 يشّربني و قالي مفيش

 و احب بنات شبابيكي
 و اقول بالعامي و الفصحى

 "باموت فيكي " 
 و احب الشعر

 دنقل بكاو خصوصا 
 كالم درويش

 "كلوباترا " و احب سجايري 
 "كوبي"و ادلعها و اقول 

 عشان كوبا و أدب كوبا 
 و احب بلدنا

 وبة و منكوبةمنهو 
 و احب الناس

 شوارعهم دي مفتوحة على قلبي
 في صباح الخير.. و اعّدي

 و اقول خّبي
 يا واد خّبي

 يفتكرك بتحتاجهعن الصاحب لَ 
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 تعكر فساتينهاعن البنت لَ 
-  كدّ اللي شبه جِ  -عن الشيخ 

 لتفرط ِسبحته عيونك
 يا واد خّبي عن الدنيا

 أكيد في السر بتخونك
 و تعشقها

.. 
 كحبَّ و ا

 كلوني من لونَ 
 و حزنك ده أكيد حزني

 و باحتاجك
 كفينَ .. و اقول 

 ..وآه لو 
 ..وآه لو 

 فيندهني سراب في الغربة
 "لو.. " ي يقولّ 

 فَتِحت دروب شياطينك
 تو ال جابت و ال ودِّ 

 كل الناس.. فضلت تحب 
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 !؟ حبينكمُ .. و هما فين
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 أبريق الشاي 
 

 
 فوق الَمْدنة يا عيال بتطير

 قلبي استنى
 و استنى كتير

 الليل خّلص مشاوير
 السودا و اّدارى ورا الِعْمدان

 الُكّل سريع بيعّدي
ش شافُه  محدِّ

 و كالعاَدة
 هّز كتافُه

ش  و قال ما يهمِّ
 َهلعب وحدي

 دنةَهطلع للمَ 
 و عمري ما ادوخ

 من سلِّمها الملفوف ِبشروخ
 يا َهطير فوق الَمدنة

 زّي الِقِمري
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 يا هُطّب على قباب الجامع
 زّي الَمطرة
 و ال َهغرق

 ِف عَرق 
 قورة الُصبح على

 اللي بيجري
 فوق سير ُبكرة

.. 
 الُصبح

 هوّضب كشاكيلي
 ألواني الُفلوماستر

 كراسة الرسم
 الُكُتب المْتجلِّدة بالضحك

 األستيكة
 بحتاجها كتير

 –و ياريت الُعمر سطوره رصاص  -
 

 طّبق منديلياراح 
 ي ه في جيبو أحطُ 
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 أخاف الَبكي
 زل دمعي ين

 ما تتبلِّش لغيريعلى أرض 
 أّما المنديل

ل ِمجرى الدمع على جيوب  ي هيحوِّ
 و هُحط معاه

 مصروف اليوم
 نا و شويّة هوا من ريح بيت

.. 
 هاخد كراميالّ من البقال

 و اركب َعجلة
ال  من غير بدَّ

 و اطلع َع الَسما
 دوغري 

 دوغري
كة ال فيها ي  مين و شمالو السِّ

ة  و القمر الواقف في السكِّ
ر للطايرين  عجالتي يأجَّ

 الُنص خيال بِ ريال



 - 41 - 

 و الُنص َسما بجنيه
 قو المدرسة فو 

 و انا متأخر
 و الميكروفونات في طابور الصبح

 تنادي على الغايب
 و الغايب نايم فوق غيمة

 و الغايب رايح للسيما
 و أنا الغايب

 بس األيام أيام ُجمعة
 ه مدرسة راح تفتح ليو ال في

 و ال فيه أستاذ راح يشرح لي
 هاخد لّفة

 ِف السما و كمان لّفة 
 و كمان لّفة

 هادخل للفصل من الشباك
 و اقعد فوق تختة

 إزاز ِف إزاز 
 و أمدد فوق كرسي األستاذ

 ازهزّ .. از هزّ 
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 أنا أبريق الشاي: يو أغنِّ 
 الشاي بحليب

 ليه مشربتوش
 مع إن الُسكر كان مرشوش

 بيصالحو األبيض أبيض 
 و الراديو الناشونال كان صافي

 من غير تشويش
 بيذيع أخبار مفهاش رّشاش

 و الشتا كان طالع من صدري
 ِف بخار مّيه

 و ال فيه ُدّخان و ال فيه نَ َهجان
 و ال ُكحة بتعزق ِف الشريان

 ليه ملحقتوش
 الشاي بحليب

 قبل ما يبرد
 يا عيال بتطير فوق المدنة

 قلبي استنى
 و استنى كتير
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 بعد بكره
 

 
 وحمام

 حمام  
 حمام 

 ي على جناح الحمامنو بياض بياخد
 يلقط بمنقاره السهر

 صدري َشَبك
 نَ َفسي اشتبك
 ما عرفت انام

 وحمام
 حمام 

  .. 
 ِم الجري في الهذيان 

 تعبت
 فتوقِ 

 ُشفت ف خطوتي َفرِدة َحَلق
 ِمن بنت مين ضاعت
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 يا سندريال : ناديت
 انتصف ليلي

 صحيتو 
 لقيت بُقع الفراغ في الكفّ 

 ُنص عروقي.. فوق الكفّ 
 واقفة بترتجف

 و بتشتكي وجع الضروس
 كان الغطا كالمالحات

 كان السرير اعشاش ناموس
 حمامجناح و 

 بيهّش عّني 
 قرصة الصحيان

 بيبان بتفتح لي بيبان
 َنَجف 

 ُيصّب النور
 و كمادات.. أباريق مّيه ُسخنه

 و عطش في لون الرمل
 الشباك على عّلقمت
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 يشّد الجلد فوق الصهد
ل  َخَزف..يتشكِّ

 ِنِشف ريقي
 أنا عايز اخفّ 

 اِلف ..واِلفّ . .أنا عايز ِالفّ 
 دوخيني و يا لمونة

 يا حمام
 لّما ادوخ دووخ

 عيل  ..هرجع أنا
 عشان 

 رَجع فُروختانتا الحمام 
 أنا عايز اسيب فوق كل ناصية

 شبشبي
 و العب معاك صيد الحمام

 اياك تسيبني ُخفت مّني و انْ 
 ُبص

 ض انتاغمّ 
 غّمض قوي

 ِمش ُنص ُنص
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 و انا هاستخبى جّوا مّني
 يا حمام.. و ان لقيتني

 طير يا حمام
 طير يا حمام

 و سيبني الفّ 
 و سيبني اُكح

 اقول سيبني و
 أنا عايز اِخفّ 

.. 
 أنا لّسه هكتب َع الصعيد

 َع الناس و َع المترو
 و عن جمال حمدان

 ن شهيدو عن مليو 
 أنا لّسه هوصف

 ضحكة الترمس في إيدي
 ف ِوحدة الكورنيش

 و شايف
 ُكل كّف ف كفّ 
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 أنا لسه هوصف
 لّما شفت اسكندرية

 نازلة من السما
 ِف مالية َلفّ 

 شيء مش بعيد 
 القيأإّني 

 في الُمنيرة ( دستوفسكي) 
 ( طاغور ) أو

 وسط القهاوي في الُحسين
 أو حتى االقي جّوا مني

 مميدان حما
 

 اتَحَذف..ُبكره
 من الكالم

 . يا حمام( بعد ُبكره ) هات 
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 حارة سدّ 
 
 

 أنا سهرتين
 كانوا على كورنيش كالِمك  

 و انتهيت
 أنا ندهة الغربة في صوِتك

 لما غربني نداكي
 الزحمة و بكيت ت فِ و تهُ 

 أنا حارة سدّ 
 ه حدّ و بيت ما عمره ِسكنُ 

 شباك و مقفول ع اللي جوا
 كبوتو اتكسى بالعن

.. 
 ليه يا مدينة تكسري ضحكة ولد

 فراشة. .جاِلك
 ها النور و الدفاشدّ  

 هملقاش مكان حتى لخطوة توصلُ 
 لعيون حبيبة
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 ِنِسيت: و اللي قالت له
 يديه و ف جيوبه يطبطب ع الورقإ

 الشعر و الليل و السكوت عَ 
 نازف على كل الشوارع أسئلة

 ..قلبه طري
 َكِلته السكك

 يُقع.. و يقوم
 يقول مددو 

 ما يرد حد
 بسملة مّرة حتىو ال 

 بيجاوبه صوت
 

 هي النواصي فرقت
 السهرانين عيالكل ال

 راحوا البيوت
 مفضلش منهم إال انا

 َمْتِكي على صدري و بموت
 .و الليل تابوت
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 تجربة
 

 جرَّب تشوف دمك وتختبُره
 يمكن يكون أسفلت

ر   ِمتَنكَّ
 في شريانك

 يمكن تكون شرايينك نفسها
 بيبأنا 

 و بتكرَّر في قطرانك
 نَت ايمكن تكون 

 صفَّاية بني أدميين
 ُكّل اللي بيعديك بيسيب سواُده

 اعِجن دراعك و احِتملف
 رز في الوريدلّما تِغْ 

 مواسير هوا
 و اْنِزف

 انِزف
 .اْنِزف 
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 تلميح
 
 
 
 

 و اهاود
 و اراضي

 و احاسب
 و ادادي
 و احاول

ح  أحاول ألمَّ
 أالقي ُسكاِتك

 بيجرح
 ت قصاِدكو بسكُ 

 يا ساكتة
 قصادي
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 لِ  ِعلِمك
 
 

 ِلعلِمك
 لّما بقابِلك

 مبعرفش اقولك 
 ..و مي تو ..ميرسي

 و باي  ..و سي يو
 إتيكيتي شعبي ..أِلّني

 كالمي بقلبي
 ال بعرف أزخرف

 و ال اعرف أخبي 
 و برضو لعلِمك

 مبعرفِش أرُبط
 كراِفتة و اخنق

 رقبتي زيادة  
 و قمصاني سادة 

 سودُكحلي و إ
 ساعات بُ ّني غامق 
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 كمان و بصراحة
 عشان ابقى صادق

 مبعرفش أي أصول ِف الشياكة 
 ..لكّني بعرف

 ع شوارع مدينِتكأجمّ 
 و اخليها توكة 

 تنام بين ضفايِرك
  و اُضم البيوت َع البيوت

 و اغزلها بيني و بيِنك خيوط
 باب  اي الكورنيش دلِّ خو بعرف أ

 ي و اعرف أخلِّ 
 يظهربالنيل 

 غير باروكةمن 
 تشوفيه شباب 

 ي انعكاسة عيونك بكفُّهو اخلِّ 
 ُلوكة حلى فِ أ
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 و اقولِّك 
ك في رقصة  مبعرفش آخد بإيدِّ

 و لكن حقيقي 
 بفكر في رقصة معاكي 

 تعالي و ُبّصي
 لّما عنيكي عليّا تُبص

 قلبي بيرقص 
 .بيرقص 
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 كارِتِّة ُنص الليل
 
 

 تلبس قميص من غير فانلة
 غير حزام و البنطلون من

 بَ ْنص.. و الجزمة
 و تِشّد أوكرة باب َكمين

َعت عنيك ِف شمال  يمين.. تِب ْ
 و بخوف تُبص

 الدار أمان
 أمان.. شارع 

 و الناصية و الشبابيك
 أمان

 حتى الحيطان
ت ودانها   سدِّ

 عن أزيز صدرك
 و مالت من غبارك 
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 ُتخُرج

 تشّوح لك ُلَمض عواميد
 و تنبح من بعيد

- ايرك على صوت سج -
 ألف َضلمة

 و ال ميكروباص
 و ال حتى توكتوك

ُنه ِضلَّك  طمِّ
 

 يا ترى
 إيه اللي خّوفهم

 َعرجة صوابعك
 عينك ورمأو 

 ك تحت السماتَ أو وقفِ 
 ِبْشويش
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 ِتطلع
 ساللم ليل 

 توصل لحد الفجر 
 تقعد

 تِلِّغراف ُفجائي بيوصلك 
 "لكن بحبك .. يمكن أكون غضبان عليك " 
 " راح تجيني .. ِشبر تايه في الماليك يا .دت مهما ابتع" 

 إيه العالمة في المحبة ؟
 يا كافر: لّسه فاكر لما صاحب قال

 لما قلت
 "ربِّنا في الورد  ..  مرة ُشفت" 

 صاحب
 رغم عّنه ماشافش شوفك 
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 زل تن

 تلبس التمثال
 يليق َع الَطقم

 يتشعلق ِف روحك ميت فانوس
 يا سقف جامع

 لحصانشخِلَلك حدو ا
 مش قُلت مرة

 ان الكارتّة
 أّشيك الروكوبات

 تالقي الوقت ِف الكرسي اللي جنبك
 طب ليه ِجريت 

 كصدامإكصدام و ل  إمن 
 . كان نفسي تِرجع
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 إشارة انتظار
 

 
 و اتأّخِرت

 أنا قُلت يمكن ُعذرها
 زحمة طريق 

 أو مترو مش عايز يسيب إيدها
 و ماشي بالبطيء

 ارةأو حتى تاكسي في اإلش
 و اإلشارة بتسأل التاكسي

 "؟  عيونها دي لونها إيه" 
 أنا راح أخلي تالت عيوني

 على ايدهازي لون الساعة في 
 دي فضي ؟

 كل شارع..طب راح افضي 
 من كراكيبه عشانها

 ي ضحكتها و اخلّ 
 على كيفها

ي في أي حارة   "تعدِّ
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 تو اتأّخرِ 
 و انا قُلت يمكن 

 أو التليفون  نْسيت الشنطة
 رجعت و 

 ندهت عليها 
 :شجرة  عجوزة  زيزفون 

 يا بنت يا ام الضل أخضر" 
 طبطبي على ضهر محني

 و قولي كلُّه يهون
 .. و لكن

 ُكلُّه إال اإلنتظار يا بنت
 كل شيء  يحرق

 يكون .. كان أو  
 

 و اتأّخِرت
 و الشمس بتشد اللحاف

 علشان تنام 
 سْهِرت نهار كامل بتستنى
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 و ظبطتْ 
 منبهعلى صدري ال 

 : شمس قالت للحمام
 ت خطاوي البنت هتصحينيدقّا" 

 لو حتى في عّز الليل
 لو ضحكت البنت الهديل

 للواد
 ..ي فوق كتافه ِم القمر الخلِّ 

 " مواويل
 
 

 ِم الساعة كام للساعة كام
 الوقت فات

 أل
 ما فاتش 

 كل اللي فاكُره
 و اتأّخِرت ..اتأّخِرت

 مَجاتش.. لكنْ 
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 هالباب و اللي مستني
 
 

 كان الَونس
 مربوط في رِجل الدِّكة

 ما ْتَملَملش حتى
 لما َوقْفت برَّا البيت

 و ناديت
 حْسب األدب

 أو حْسب ما اتربِّيت
 كلب الجيران فوق السطوح

 ينبح
 لّما يلمح

 نَ زِّْت من الشنطة ..ريحة سفر
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 : و يْتمالَّني باب البيت

 مين انتا ؟ -
 عيني ُحّط صِبّعَتك فو مين قالَّك ت

 ياخي حاِسب
 أهو دمَّعت

 يا باب -
 أنا الغايب

 و اديني رَجعت
 مين ؟ -

 ا عايش بقالي سنيندا ان
 و ال ُشفتك

ش في يوم   ط و جاب سيرتكغلِ و ال حدِّ
 

 يا باب - 
 أنا كان لي وراك احباب

 و ياما عّديناك
 عن خوف.. ياما رّديناك

 لَنشوف.. ياما سّديناك
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 و ياما ُكنت تتزحزح

 نَ َفسين هوا يُخّشوكعشان 
 فَ  ُبص ف وّشي

 يمكن تلقى جوز عيون
 وحشوك.. يجوز

 
 و مين يوحشني غير عيِّل -

 جاشمَ و  ..ف يوم قّيالة راح يرعى الَغنم
 ما عّداش ..و حتى قميصه

 دا حتى الديب
 كالشا يو ال  ..وليف قلبه 

 
 يا باب - 

 أنا هّوا
 يا باب

 أنا
 ال -

 كداب ..غريب 
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 ..ده هّوا كان
 و كان ابيض

 و كان يضحك 
 و يرقص ضحكه فوق ُعقبي

 و كان يْحبي
 على الِعتبة

 و يسِند عوده فوق خشبي
 و كان يقرالي كل يومين

 و كتاب ..سهر
 و كان يشرحلي دين و حساب

 و كان يحكيلي عن جّنة من الِعنّاب
 مسافرُهمش ..و عن سفرين

 و ُكّنا صحاب
 يا باب: و كان دايماً يقول 

 ى قلبيمتقفلشي عل
 ف مين انتا ؟

 يا ابو ضّفرة كما األسفلت
 يا ابو ُكحة كما الخماسين

 شقَّك ..و مش ناقصة الشقوق
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 دقَّك ..و مش ناقصة الحيطان
 ..و مين زقَّك

 توّلع اسجارتك في باقي السوس ..عليّ 
َلِصم  أمانة تسيبني و الِعرق اللي مت ْ

 و سيبني اّدس في المدسوس
 أمانة تسيبني ِمْستنيه

 
 

 يا باب -
 ما تُبصِّش ف وّشي..خالص 

 وشوف قلبي
 هتعرفني

 سكاكين المدينة كوم
َعبي  جّواه و مت ْ

يني  فعدِّ
 أمانة عليك لتفتح لي

 ده انا كاتب على صدرك
 يا رب اشرح لي و اشرح لي
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 يا باب

 يا مستنيه
 رَجع لك

 من حنين سواقيه
 ف  ِشّد الزير

 و ُصّب اسقيه
يه  يا باب عدِّ

 لى الدِّكةيادوب يقعد ع
 و يرجع تاني للسكة

 و هيسيبك
 . ف عّز حضوره مستنيه
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 يهدا الُمحاِرب
 
 
 

 شكراً على غياِبك 
 عشان  

 خالني احس برعشة الكّف اللي ماتت
 من زمْن  
 شكراً كمان لسجايري 
 -و اللي بتكرهيها  - 
 إنها شيء بيشاركني .. حسستني 
 ِحرقحتى لّما بتْ  
 ّوا سّري هج جانْ بلّما  أو 
  ..و اختلف حواليكي مع نفسي 

 ..ما انتي المواضيع كّلها
 و انتي اللي رايحة في اللي راح 

 و انتي اللي راجعة باللي جاي
 و انتي اللي غايبة  
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 شكراً 
 ألنك سّت ُكل الناس 

 و انا اللي مش بامُلك 
 حساس اإل غير 

 .. مين تحبّ يا هل ترى هّي القضية 
 :و ال القضية

 !؟ حب من األساستبن مين علشان ا انت
.. 

 شكراً 
 عشان الشمس كانت

 رفرفة رمشك في عز الصيف  
 الجو قايدصدر و كانت نظرة واحدة تخّلي  
 راطيف الشوارع فوق ط 

  ُكل َحّر مكانش غيرك   
 ُكل بردْ 

 ياه لو يكون لون الشتا لون جزمِتك -
 أو لون قميصك 

 و حتى تدويرة الفستان على صدركْ أ
 



 - 69 - 

 .. ل برد مكانش غيركك  
 كل جّو و كل تغيير في الحياة

 قالولي مرة  –
 لّما هتشيل الّلَوز

 ..مش راح تحس بأي طعم
 أحلى حلوة  و كنتي  ،طب ليه بقا دوقتك

 
 

 .. بفصولها و انتي السنة كاملة
 كان الربيع أيام َدَلع بيني و بيِنك

 
 شكراً 

 ..ألنك ِسبتي خايف وسط خوفه 
 يماله ِسبتي الغبار  

 و يفرد عنكبوت الوحدة فوق صدره بيوت 
 عيون بتحلف بس يفضل منه

 إنها شافت حاجات 
 .. وال بُتخطُر على قلب البشر  أبداً  
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 ..يا جّنة فوق األرض 
 هتطرديني ل فين قولي

 و األرض كانت في األساس 
 منفى اللي يعشق 
 

 شكراً و بس
 شعوري مش واضح

 لكنه يشبه للهزيمة  
 .. لمحارب يهدا ا 

 يحسب خسايره أو مكاسبه
 ط فوق الرمالأو يحاول يتظبِ 

  سيف خشبأو يتسند على  
  صاحبعلى كتف يّتكي  أو  
 .. لكن هزيمة زي دي ما بتتوصفش 
 .. الموت ف  ُمتّ فجأة اكتشفت  
 ُمت من بدري قوي  

 فجأة اكتشفت
 ان اللي كان واقف على ناصية كالمك 

 كان شبح
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 يهدا اللي حارب
 ..و انجرح ياما  
 ..انكسر ياما 
 ..سّد شق الليل بإيده و كان بي 
 النور ده إسود  

 ياللي سحبت
 من بياض الحلم مركب دهشته 
 و سابت غرقْ  
 أطول من شعاع الشمس  

 يتسّلى ف بواقي شهقته
 . بحبك..  شكراً 
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 مشربية
 

 
 
 

 ِشبَّاكي.. و لسه عيوني
 و ِمْتشابكة

 خيوط المشربية التُّلي
 ميص اللي اتولد باكيق

 و متشابكة
 خطوط حلمي مع التنهيد

 مع الحسرة
 مع اآلهة اللي بالُفصحى

 بس ُمْخَتصرة ..قصيدة
 ما بقدرش اجيب سيرِتك

 و اخلي الكاف على الَكْسَرة
 أخاف الحسن آخد بالي

 و ال انساكي
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 ولد محروق
 

 أنا طيب
 و الموال نوةماليش ِف الغ

 ال صوت الناي بيعرفني
 تعرف كمنجات الكالم كلهو ال 

 و تعزفني ..تقلدني
 بقلعها ..بآهة واحدة

 بتقلعني
 بريء أخضر ..و تزرعني

 يا ْدراعات بيضا ..فروعي
 برفرف رفرفة مدبوح

 بتوجعني
 أرضها صّياد ...يا خطوة

 بإيده فّخ و رصاصة
 و ناصب لي

 يمين و شمال
 ورا و ُقّدام

 بيوت و نواصي قّناصة
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 مفيش سكة
 يا إما لفوق

 و سقف طريقي ما يسعني
 ..يا إما لتحت

 و خطوة أرضها صّياد
 و يسمعني ..و خطوة كمان

.. 
 أنا طيب

 ماليش ِف الغربة و الترحال
 ماليش في اللعب

 كل كروتي خسرانةو 
َقش  ولد يت ْ

 عمره ما َقش
 ..و لد محروق

 مالوش في الغش
  و ال شايله

 حصانه القش 
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 بييجي الليل
 و من غير صوت

 ِكشْ  ..بينده
 كش و اموتا و 

 طوابي الحلم مهدومة
 و ال بتحمي اللي طار ِم العش

 و بيسافر في مليون ِوش
 يشوف بسمة

 على وش الكالم تِترش
 زل يلقط البسمة و ين

 يالقي الفخ مصطاده
 و صياده بريء منه

 مالك أبيض
 

 أنا طيب
 بتوحشني عيون الكلّ 

 . توحشنيَه   ..محدش قال
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