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 تسمعيها إن أصواتنا  
 تجري بها الريح التي تنقل  

 باب علينا من دم مقفل  
 ونحن في ظمائنا نسأل  

؟  من مات؟ من يبكيه؟ من يقتل 

 من يصلب الخبز الذي نأكل  

أمواتنا  نخشى إذا واريت   

 أن يفزع األحياء ما يبصرون  
  إذ يقفر الكهف الذي يأهلون 

 إن عربد الوحش الذي يطعمون 
 من أكبد الموتى فمن يبذل

 يا أختنا المشبوحة الباكية
 أطرافك الدامية

 يقطرن في قلبي ويبكين فيه
 يا من حملت الموت عن رافعيه

 من ظلمة الطين التي تحتويه

الواريهإلى سماوات الدم   

 حيث إلتقى اإلنسان وهللا واألموات واألحياء في شهقة

 في رعشة للضربة القاضية
 األرض أم الزهر والماء واألسماك والحيوان والسنبل

 لم تبل في إرهابها
 من خضة الميالد ما تحملين



 ترتج قيعان المحيطات من أعماقها ينسج فيها حنين
ر الجنينوالصخر منشد بأعصابه حتى يراها في انتظا  

 األرض أم أنت التي تصرخين؟
 في صمتك المكتظ باآلخرين

 في ذلك الموت، المخاض، المحب،المبغض، المنفتح،المقفل

 ونحن أم أنت التي تولدين؟

 أسخي من الميالد ما تبذلين
 والموت اقسي منه من كل ما عاناه أجيال من الهالكين

 أن الذي من دونه الجلجلة
لةوالَسوط والسجان والمقص  

 أن الذي يفديك أتفتدين
 غير الذي آذاه بالنار أو بالعار والماء الذي تشربين

 عبء من اآلجال ما أثقله

 كم حاول الجالد أن ينزله

 كم ود أن تلقيه إذ تعجزين

 مشبوحة األطراف فوق الصليب

 مشبوحة العينين عبر الظالم

 يأتيك من وهران يا للزحام
 حشد مشع باشتعال المغيب

الناس كل األناميأتيك كل   

 يرجون مما تبذلين الطعام
 واألمن والنعماء والعافية

 وأنت مثل الدوحة العارية

 لم يبق منك البغي إال الجذور
 الموت واه دونها النُشور

 فيها وتجري دونك الساقية



 ما شب في وهران من برعم

 أو أزهرت في أطلس عوسجه
 إال ودبت في مسيل الَدم

مبهجةنمنمة، منعشة   

 توحي بأن األرض ظلت تدور
 طاحونة للقاتل المجرم

 أن من الَدمع الذي تسكبين
 أسلحة في أذرع الثائرين

 جاء زمان كان فيه البشر

 يفدون من أبنائهم للحجر
 يا رب عطشى نحن هات المطر

 رَو العطشى منه رَو الشجر

 وجاء حين عاد فيه البشر

أعماقها من قدريفدون باألنعام ما تحبس السماء في   

رصار فيه اإلله  وجاء عص 

 عريان يدمي كي يروي الحياة

 واليوم ولى محفل اآللهة

 اليوم يفدي ثائر بالدماء
 الشيب والُشبان يفدي النساء

 يفدي زروع الحقل يفدي النماء
 يفدي دموع األيم الوالهة

 باألمس دوى في ثرى يثرب
 صوت قوي من فقير نبي

 ألوى ببغي الصخر لم يضرب
 وحطم التيجان أي انطالق

 عشتار أم الخصب والحب واإلحسان تلك الربة الوالهة



 لم تعط ما أعطيت لم ترو باألمطار ما رويت قلب الفقير
 لم يعرف الحقد الذي يعرفون 

 والحسد اآلكل حتى العيون 

 يا أختنا المشبوحة الباكية
 أطرافك الدامية

 يقطرن في قلبي ويبكين فيه
تلقين أنت المسيحلم يلق ما   

 أنت التي تفدين جرح الجريح
 أنت التي تعطين ال قبض ريح

 يا أختنا يا أم أطفالنا
 يا سقف أعمالنا

 يا ذروة تعلو ألبطالنا
 يا أختي النبيلة
 يا أختي القتيلة

 لك الغُد الزاهر كما تشتهين
 وأنت إذ أحسست إذ تسمعين

 تعلو بك اآلالم فوق التراب
اد السحابفوق الذرى فوق انعق  

 تعلين حتى محفل اآللهة
 كالَربة الوالهة

 كالَنسمة التائهة

 ال تسمعيها إن أصواتنا

 تخزى بها الريح التي تنقل
 باب علينا من دم مقفل

 ونحن نحصي ثم أمواتنا

 هللا لوال أنت يا فادَية



 ما أثمرت أغصاننا العارَية

 أو زنبقت أشعارنا القافَية
داجَيةإنا هنا في هوة   

 ما طاف لوال مقلتاك الشعاع

 يوما بها نحن العراة الجياع
 ال تسمعي ما لفقوا ما يذاع

 ما زينوا ماخط ذاك اليراع

 إنا هنا كوم من األعظم
 لم يبق فينا من مسير الدم

 شيء نروي منه قلب الحياة

 إنا هو الموت حفاة عراة 
 ال تسمعيها إن أصواتنا

 تخزى بها الريـح التي تنقل
 باب علينا من دم مقفل

 ونحن في ظلمائنا نسأل

 من مات؟ من يبكيه؟ من يقتل ؟

 يا نفحة من عالم اآللهة
 هبت على أقدامنا التائهة

 ال تمسحيها من شواظ الدماء

 إنا سنمضي في طريق الفناء
 ولترفعي أوراس حتى السماء

 حتى تروى مسيل الدماء

 أعراق كل الناس كل الصخور
 حتى نمس هللا

نثورحتى   
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 سالما بالد اللظى و الخراب 
 و مأوى اليتامى و أرض القبور

 أتى الغيث و انحّل عقد السحاب
 فروى ثرى جائعا للبذور

 و ذاب الجناح الحديد
 على حمرة الفجر تغسل في كل ركن بقايا شهيد

 ظامئات الجذور و تبحث عن
 و ما عاد صبحك نارا تقعقع غضبي و تزرع ليال

 و أشالء قتلى
 و تنفث قابيل في كّل نار يسّف الصديد

 و أصبحت في هدأة تسمعين نافورة من هتاف
 لديك يبّشر أن الّدجى قد تولى

 و صبحت تستقبلين الصباح المطالّ 
 بتكبيرة من ألوف المآذن كانت تخاف

 جبالفتأوي إلى عاريات ال
 تبرقع أصداءها بالرمال

 بماذا ستستقبلين الربيع ؟
 ببقيا من األعظم البالية

 لها شعلة رّشت الدالية
 تعير العناقيد لون النجيع

 وفي جانبي كل درب حزين
 عيون تحّدق تحت الثرى 

 تحدق في عورة العاجزين
 لو تستطيع الكالم

 لصّبت على الظالمين



 غيظ دفينحميما من اللعنات من العار من كل 
 ربيعك يمضغ قيح السالم
 بيوتك تبقى طوال المساء

 مفّتحة فيك أبوابها
 لعل المجاهد بعد انطفاء اللهيب و بعد النوى و العناء

 يعود إلى الدار يدفن تحت الغطاء
 جراحا يفّر إليه الصغار ترفرف أثوابها

 يصيحون بابا فيفطر قلب المساء
 و ماذا حملت لنا من هدّية

 أطلعته الدماءغدا ضاحكا 
 و كم دارة في أقاصي الدروب القصّية

 مفتحة الباب تقرعه الريح في آخر الليل قرعا
 فتخرج أو الصغار

 و مصباحها في يد أرعش الوجد منها
 يرود الدجى ما أنار

 سوى الدرب قفر المدى و هي تصغى و ترهف سمعا
 و ما تحمل الريح إال نباح الكالب البعيد

 ديدفتخفت مصباحها من ج
 و لما استرحنا بكينا الرفاق

 هماس ألنبييس عبر القرون 
 وها أنت تدمع فيك العيون 

 و تبكين قتالك
 نامت وغى فاستفاق

 بك الحزن عاد اليتامى يتامى
 ردى عاد ما ظّن يوما فراق

 سالما بالد الثكالى بالد األيامى



 سالما
 سالما

  
 الشاعر نزار قباني


