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 وسادة العشق 

 

كالمجنون توسدت وسادة العشق   

  الدموع من العمق و سالت

   سقت خيوط الصوف  بأمطار العيون

بصدق القلوب  اأنا كنت عاشق  

 فكيف يسيل الدمع بليالي الفصول 

ن كنت لقبت بعاشق مجنون إ  

 فكيف للجنون أن يدق العيون 

 ماذا فعلت بحبيبك يا فتون

قلبي يا هيام الفنون ماذا فعلت ب  

بين الدروب  لما عشقتك كنت رجال  

 لما سافرت الشمس تركت الغروب 

 ماذا أفعل بالغروب و سحرك غير موجود 

 ها قد رحلت عشيقتي مع الدروب 

 و بقيت لي وسادة العشق تنبض بالدموع 
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 مالك

 

 مالك سكنت ذاكرتي

 حركت وجدان قلبي

 و زادت النبض لفؤادي

 ملكت نظري و لساني

 و حّورت سكر قهوتي

رة فنجانيو قلبت صو  

 غابت لحظة عن نظري

 فأذهبت حياة عيوني

 ماذا أفعل ببصري

يا عيوني  ن كنت ال أراكإ  
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  سم أنثى

 

  عشقت حرف األنثى

  و قبلت جبين المرأة

  عشقي يا عشاق الحرف

  كيان و وطن حر

  لما عشقت صليت ركعة

  و لما تأنسنت صرت حرة

  لوال العشق ما كنت أتكلم

  و لو نطقت لقلت كلمة

  القلب عشق العين

  و العين صارت معشوقة

  الجسم ارتعش و تحرر

  من قبضة أنثى سامة

  لدغتني يوما بسمها

  فصرت احتضر ببطء

  إن كان العشق قاتال

  فالسم أسرع بالقتل
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 عزلة و انعزال

 

 ذكرتك و الشمس حّرا

 صورتك في ذاتي جّنة

 جمال و هدوء و نشوة

 حنين و شوق و عشق

 لّما ناديتك ما سمعت الصوت

 و لّما سميتك رّد الصدى

زاد القحل قحالو لّما حاورتك   

 أنت هجرت القلب و صرت حّرة

من بعدك فقدت األمل و أنا  

 ألنك كنت ذاتي كالقمر

 ضاوية على قلبي و الهوى

 مظلمة على حياتي بالسواد

 أنت غادرت و قلبي من بعدك

و انغلقا أعلن العزلة  
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 الخناجر 

 

 خناجر شقت عروق الدم 

 زادت القلب نبض على نبض 

 تقلبت بلون أحمر كالعمر 

 شللت حركات الجسد 

 و عطلت سير القدم 

 احترت من أين تتقدم 

 و كيف بالدم صارت تفعل 

 ماذا فعلت لهذه الخناجر 

 هل هي صوت األلم 

 أم فعل فاعل منتقم 

 يا شرايين الدم 

 سيطري على هذا الممر 

 و قيدي سد القلب 

 ال تتركي الخناجر تتوغل 

 في جسدي و تضرم اللهب 

 أنا أنثى الشرق و بنت العرب 

ورني الخناجر يا عرب فكيف تز  
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 ثورة القدر 

 

 عواصف رملية اهتزت 

 ضربت أرض العرب و تزلزلت 

 ثارت على قوانين القدر 

 خربت مشاريع البشر 

 تركت في العمق أثر 

 وحطمت طائرات السفر 

 يا زمن هل تزوجت القدر 

 أم تمتحن ذات البشر 

............رياح   

..........براكين   

............ زالزل  

..............ثلوج   

.............شهداء   

........... و مطر  

 اه يا زمن اليوم نجحت مع القدر 

 و غدا ستتهاطل أمطار المطر 
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 عشق و بركان 

 

 اهتز قلبي كالبركان 

 و تسرب اللهيب في كل مكان 

 كل الشظايا سلمت على الكيان 

 و احتلت بقلبي مكان 

 عشقي بركان في أرض الجبال 

 و البركان صوت عشاق الجمال

اللهيب زاد في ضوء العيون    

احمرت الجفون  به  

 من لوعة الشوق المكنون 

 يا أرض السالم و الهيام 

 أين أجد حبيبي و البركان 

 أتراني أعشق اللهب 

 أم أعشق صوت الكيان 

 أتراني أعشق عاشقي 

 أم أعشق لهيب بركان
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 تمرد عاشق 

 

 غابت عن عيوني لحظات 

 ّسدت عروق الفكر بكلمات 

 لما غدرت بزمن العالمات 

 أيقنت أنني عاشق الفنانات 

 لما فارقتني قلت سالمات 

و لما هاتفتني قلت هيهات    

 يا زمن اشهد على الممات 

 و اشهد على وفاء البنات 

 اليوم تركتني أصارع الحياة 

 و ربما مازلت ال أعرف ما الحياة 

 أو ربما أجهل قوانين العاشقات 

 لن أتمرد على خيانة الفتاة 

تمرد على صدق الذات و لن أ  

على الكلمات  و لكن سأتمرد فقط  
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 دقات عاشق 

 

 نويت الحج مع العشاق 

 أتوب و أناجي الويالت 

 أطوف و أركع ركعات 

 أصلي و أسلم تسليمات 

 أدعو للحبيبتي بسعادة السنوات 

 و أركع مناجيا الذات 

 بارك لي في حب الفتيات 

 و بارك في الخطوات 

 لوال حبيبتي ما عرفت الصالة 

 لوال عشيقتي ما عشقت الممات 

 لوالها ما كنت من الذوات 

 يا سيد الكون و الحياة 

 أحيي قلبي بنبض و دقات 

 تجعلني هائما بين دفتر األبيات 
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 لحظة فراق

 

ي سكنت الخليج تحبيب  

  و نسيت حب الحبيب

 أضحى البعد شهيدا 

  و أصبحت الذات وحيدة

  كنت مغتربا و أنت قتيال

 و اليوم صرت بالبعد عليما 

 يوم هجرت و تركتني سجينا 

 أصارع القضبان و المستحيل 

القديرا أبكي و أناجي   

  ألرتمي في حضنك القريبا 

....و  لكن   

بقيت مع الساعة أنتظر المصير   

فرقنا القدر و الزمن شهيدالقد   

 

 

 منى بعزاوي 
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 قلبي يرتجف

 

 ارتجف قلبي لهيبا 

 و تزلزلت روحي قوة 

 ارتوت غصون العشق عشقا 

ضرم القلب نارا و أ  

 القلب ارتجف غراما

  من الغرامالليل صار يرتجف و

أمسى  فنا النهار    

 وعيوني استبشرت نورا  

 فازداد وجهي ضياءا 

 و صارت روحي مالكا 

 من عشق مثلي صارا فنانا 

 و من نطق بحرفي صار سلطانا 

  يحكم بعقل و القلب بركانا 
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 ماذا أقول 

 

 ناديت حبيبي في منامي 

 و لكنه لم يسمع ندائي 

  أحسست أنني عاشقة عنواني

 و أن العشق احتل أفكاري 

 سرق مني نوم العيون 

 و لم يسرق نوم الوجدان 

 فماذا أقول له و هو نائم 

 هل أهجرك و أتخذ قراري 

 أم أنتظرك  مع انتظاري

ن كنت ال تعشقني إ  

 فكيف احتللت أشعاري
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 ال ترجعي 

 

 ال ترجعي ألحضاني 

ستقرار و ال تتعودي على اإل  

 العيون عشقت بحر الدموع 

 وأنت كنت أغلى من دموعي 

 لما أموت أتذكر ركوعي 

ن كنت أنت ذاكرتي وإ  

 اليوم أبكي فراق الدهر 

... و غدا أتذكر فراقك  

..الشمس تشرق من أجلك   

... و الغروب يركع لك  

...و قلمي يكتب عنك   

...فماذا تريدين أكثر   

 هل تريدين التمرد على ذاتي 

 أم التمرد على كتاباتي 
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 تمرد العشاق

 

 كنت صغيرة في أحضاني

 طفلة بريئة بحناني 

 اليوم كبرت بعيدة عني 

 و صرت تعشقي كل األحضان 

الزمن محسوب علي    

 وشوق الرحيل أبكاني 

غدرك بقلبي تمردا    

 باألمس كنت الجئة 

 و اليوم صرت وطنا 

 يسكنه الصغير و الكبير

ن كان حضني قد أنجبك إ  

 فأنا لست مالكه 

ن كان الدهر قد غيرك و إ  

 فأنا غريب عنه

 و مغترب عنك 
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 هجر و غدر 

 

 يا من نويت الهجر 

 يا من نسيت العمر 

 اليوم أكتب عنك 

 و غدا كتاباتي تنشر 

 يا وداد الفؤاد 

 لماذا عشقت القدر 

 و تركت حبيبك مع الغدر 

 القلب من بعدك غريب 

  او الحب بقلبي مغترب

 ال يفتح إال لمرور الدم 

ن كان الدم يسيل بالدم  و إ  

 احساسي سيتغير و ينفجر 

 ال على أنثى الدهر 

 بل على صدق رجولتي و القدر
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 أنثى و وطن 

 

  أول حبي لسيد الكون  

لألنثى  و الثاني حبي  

  كنت مع الزمن أرقص

ر دموع بسعادة و بح  

 صرت اليوم مستيقظا

 بضمير و كيان حر 

بت اللجوء إليلما طل  

 كنت أسعد العشاق 

 لما طلبت الهجر 

 كنت أول من رفض الهجران 

 أنا سيد على ذاتي 

 و لست سيدا عليك 

 لو كنت صاحب األرض 

األسماء لقتلت كل   

 أعلنت حبي لك يوما 

 و اليوم أعلن عشقي للوطن 

 

 

 

 

 



 

CV : Mouna Baazaoui 2011 
 

 

 

 يا زمن 

 

 أطيب طعم حبك 

 و أطيب رائحة عطرك 

طيبتك  أجمل كيان  

 و أصدق كيان عشقك 

 قميصي مع قميصك وطن 

 صورتي و صورتك انسان 

 جمالك غطى بهو الجمال 

 و الغيرة سكنت الشمس و األقمار 

 حياتي من دونك عدم 

 و ما بعد العدم اعدام 

 يا روح الرجولة و الفنان 

 ال تغيبي عن مالك األحزان 

 أنت سعادة الذات كالمرجان 

 كل األفاعي تتلون

و أنت سيدة األلوان    

 كل من عشقك سلطان 

 و ما بعد العشق انتحار 
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 عاشق بالغريق

 

 غرقت في بحر العشاق 

 و بعد الغرق ابحار 

 يا عشاق العشق 

 الغريق عمق الوجدان 

 و األعماق روح الكيان 

 دخلت الغريق بال ثياب 

 و تجردت من ماضي األطفال 

 صرت حرا كأمواج البحار 

 أثور لحظة و أسكن لحظات 

 بالعمق يسكن المرجان 

 و على السطح تطفو الذكريات 

 األشواك ال تسكن األعماق 

 و كل األلوان تحيي نار العشاق 

ن كنت وحيدا في المكان إ  

 فأبحر بشراع الزمان 

 و ال تترك الغريق لمجة لألسماك 
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 أعلنت االنسحاب 

 

 يا حبيبتي أنت اليوم حرة 

 حبك لي كشراع السفن 

 مرة يمينا و مرة شماال 

 شبابي ال يحبذ االنتظار 

  و ذاتي ال تستحق العذاب

 اليوم أعلنت انسحابي 

  و غدا أشكو الذات 

 دموعي هجرت العين 

  األصحابو قلبي تمرد على 

الروحبعد المنية أعانق   

  الزمنو قبل السفر أقبل 

 ما بعد الوفاة حياة

  و ما للوفاة طعم و لذة

ن لم تكوني أنت سبب الوفاة إ  
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 مالكة القلب

 

 إليك أكتب و أغني

 و بجمالك أسهر و أتكون

 عقارب الساعة تتحول

الثانية يتحركو جسدك مع   

 أحبك و حبي لك يتجدد

 باألمس سكنت قلبي

 و اليوم أصبحت المالكة

 باألمس احتللت صدري

ينبض لك  و اليوم صدري  

 القلب سكن الضلع األيسر

 و أنت سكنت كل الضلوع

 و صرت تتحكمين في شرايين الدم

 تمتصين فصيلة القتل

 و تتركين فصيلة النبض

 حياتي معك نبضات عمر

 و ما بعد العمر نبضك أنت
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 صراعي مع القدر 

 

 سابقت األشواق فسابقتني 

 عانقت النجوم فعانقتني 

 سلمت على الروح فشتمتني 

 تربعت عرش الملوك فقتلني 

 شربت كأس الحنظل فغرقت 

 ذقت طعم السعادة فغدرتني 

 حلمت بجنة عشق فحلقت 

 و بعد التحليق تعذبت 

 اليوم أصاحب الزمن شوقا 

 و أعانق السماء لونا 

القدر ليال و أحارب   

 و أصارع الذات فجرا 

 و أحطم األحالم خياال 

 و أركع بالصالة ركعات 

ثوان و لكن ركع بي القدر في   

 فحطم عقارب الساعة بزمن 

 ها أنا أركع لقدري لحظة 

 و أعرف أن القدر راكع لغيري 
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 عابر سبيل 

 

 لما لمست ثوبك األحمر 

 غرقت في كأس الخمرة 

 أحتسي عمق اللون 

 و أغني لحلم يانع 

 يا وردة بين عيوني 

 يا نسمة بلون أحالمي 

 لما عشقتك كنت سجينا 

 و لما ركعت لك صرت حرا 

 اليوم أصلي لجمالك 

 و غدا أتعطر بعطرك 

 أنا يا سيدتي عابر سبيل 

 فهل تكوني أنت وطني 

 أنا يا سيدتي متمرد عاشق 

 فهل تكوني أنت عشيقتي 

 أنا يا سيدتي طفل صغير 

 فهل تكوني حضن أمي 
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 ما بعد الهجر 

 

 حبيبي ضاقت بي الدنيا 

 و ما لي في الدنيا سواك 

 لماذا تركتني أغرق 

 في بحر الظلمات 

 لماذا هجرتني و عشقت السيدات 

 لوالك ما عرفت نفسي 

قت طعم العاشقات و ما ذ  

 لوالك لصرت أصارع ذاتي 

 من وراء المنسيات 

 يا حبيبي إن كان هذا قدري 

 فأنا أول المتمردات 

 و إن بقيت وحدي 

 فأنا سيدة المغتربات 

نت اليوم هجرتني أ  

 و أنا أخاطب اللحظات 

  إن كنت تهوى السافرات 

 فأنا أول السافرات 

 تراك مازلت تتذكرني 

 أم  ذاكرتك رحلت مع الذكريات 
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  عاشق الكأس

 

 مع كأسي أسهر و أعبر 

 عن ملذات عشق و شوق 

 أتلذذ طعم الحنظل و أتعنق 

 أسافر بعيدا و أحلق 

 كطير في فضاء مغلق 

 اليوم أسير الكأس 

 و غدا أسير النفق 

متك كنت األلق لما رس  

 و اليوم صرت الخندق 

 حياتي من دونك نفق 

 و ما بعد النفق نفق 

 يا حبيبتي لما رفضت الكأس 

 عرفت أنك طاهرة بالعشق 

 أنا عشقت الكأس 

 و عشقت طهارتك 

 فهل عشقي لك محرم

 أم عاشق الكأس ال يعشق
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 صمت عاشق 

 

 رميت الورد عطرا 

 فرماني شوكا 

 نطقت بالحرف شوقا 

 فخمد لساني عن النطق 

 الصمت ظل يالحقني 

 و ما بعد الصمت قتل 

 كيف أنطق عشقا 

 و العشق اعتزل قلبي 

 كيف أهتف بعشقي 

 و أنا سجين الحرف 

 كيف أعانق حبيبتي 

 و أنا طريح الفراش 

 كيف أحلم بالسعادة 

 و الحزن شل جسدي 

مع النغمات كيف أرقص   

 و الرقص انتحر قبلي 
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 يا عين 

 

 يا عين اذرف الدموع 

 و أغرقي ببحر الجفون 

الغروب  عانقي لون  

 و امطري مع مطر الفصول 

 اسق عشاق الجنون 

 و اروي باطن القلوب 

 لوال الدموع ما كتبت 

 لوال الدموع ما عبرت 

 لوال الدموع ما أحببت 

 لوال الدموع ما عشقت 

 يا عين صلي بدموعك 

 و اركعي لعاشقك 

 أكتب كلمات بدمعتك 

 و مزقي بالدمع الكلمات 

 يا عين أنت أصل الدمع 

ا للدمع بعدك أصل و م  

كانت العين بال دمع  لو  

الوطن بال رجل لصار   
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األنثى و لكأسا   

 

سيدتي يا الكأس عشقت   

تربيت أمي حضن في لما   

ذاتي و فلسفتي الكأس   

الحين و الحد بين ما هو و   

المستحيالت فضاء في أهيم معه   

لملذاتي كركوعي له أركع و   

ذاكرتي تؤثثتي أنت سيدتي يا   

واقعي سيدة أنت و  ....... 

كأسي أحتسي دعينا ..... 

جنوني مع أغرق و    

لرغباتي أنت ركعت لما   

لكأسي ركعت قد كنت   

ذاتي بهو في أراك اليوم   

غرامي عرش تتربعي   

لذواتي تركع ذاتي و فقلت   

لحظة يسقيك الخمرة كأس   

دهرا يسقيك األنثى جسد و   

عنب عنقود خمرتك تاريخ   

األرض على جّنة األنوثة تاريخ و  
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صليت الحب على   

 

صليت و ركعت بالعشق   

رويت ما بالصالة و   

حبيت من على ركعة   

البيت زار من على ركعة و   

ناجيت و ناجيت و ناجيت   

صليت و ركعت عاودت و   

فنيت بالعمر العشق على   

صحيت بروحي حسيت   

البيت سكنت غيبوبة من   

حبيت أنا اليوم   

حييت أنا اليوم و   

حطيت الجنة في أنا اليوم   

تكويت ما بعد رحالي   

انكويت الكوى بعد ريتني يا   

المميت العشق بنار   
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عاشقلكل   

 

 ليت زيارتي مقبولة 

 لبيت الحالل مغفورة 

 بالحب صرت مجهولة

 و بالعشق صرت محظورة 

 أطوف مع الذات مغرومة 

 و الذات تحلق مهمومة 

  يا عشق صرت معشوقة

 و صرت بك عاشقة  

 كيف ألهمت النفس حرقة 

 و ما للحرقة بعدك حرقة 

 أنا عاشقة باسم عشقك 

 و العشق داء كل عاشق 

نك مسكن العشاق ربي أسك  

 و جعلك الداء بال دواء 

 أنت تتحكم في نبض القلب 

 و القلب من دونك ال ينبض 
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 مسافات 

 

 بيني و بينك مسافات 

 وأبحار و ميوالت 

 لوال صدق الذات 

 ما أكنت أهمس همسات 

 حبيبي أنت قرب المسافات 

 و أنت أصل الكلمات 

 لو فرقنا الزمن لحظات 

 فلن يفرقنا بعد األصوات 

 ها أنا أقف على الذكريات 

اجي زمن الروحانيات و أن  

 حبي لك ليس على ورقات 

حبي لك راكع مع الصلوات  بل  
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صاحب الكلمات    

 

 يا من ملكت القلب و الذات 

 يا من تصدرت عرش الكلمات 

 أشتاق إليك و أشتاق 

 و أغرق مع شوقي 

 في بحر الكلمات 

 القلم يكتب عنك باخالص و ثبات 

 و أنت هائم في ربوع الوطنيات 

.... مرسالك لي جاف   

 كأنه سراب أو لون الظلمات 

 ال أعرف هل سكنت المنسيات 

 أم رحلت مع المستحيالت 

 اليوم أناديك بهذه الكلمات 

 و أعرف أنك غريب مع الذات 

 لن أحاسبك عن الطعنات 

 فقد أصبح قلبي مصدر الويالت 

 ربما ألني من الجميالت 

 أو ربما ألنني أصدق السيدات 

 

 

 

 



 

CV : Mouna Baazaoui 2011 
 

 

 

 لون الدم 

 

 شرايين الدم تتهاطل 

 على جسد األنثى تتمايل 

 صارت تسيل دون توقف 

 فسقت الجسد و األلق 

 و غطت البياض بحمرة 

 فازداد البياض نبضا 

 يا عاشقة اللون األحمر 

 يا عاشقة الدم الهادئ 

 ال تفارقي الحياة لحظة 

 و ال تعشقي إال لون الدم 

...هو لون أنوثتك   

 و لون سحرك و جسدك 

...يا أنثى البربر   

 تلوني كما شئت 

...لونك  و ال تودعي  

... و ال تتركي أثر   
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األعماق  في  

 

 لما تعلمت السباحة 

 غصت في أعماق البحار 

 ألبحث عن عشق مفقود 

حساس مدفون و ا  

 الشوك غطى شوكي 

 و لوني بالماء تغطى 

 انسدل الماء انسداال

لوعة الفقدان و انسدلت معه   

 باألعماق تتربع ذاتي 

 على عرش الذوات 

 كلهم يبحثون عن البسمات 

 فاستوقفهم الحرام بالحرمان  

 و وقف الحالل مع الجمال 

 يطفو على سطح  المياه  

 و غاصت الذات مع الذوات 
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 عزف القدر 

 

 على وتريات الذات أعزف 

 و على رقصات الروح أرقص 

 بيني و بينكم كلمات 

 و حروف و دالالت 

ن غابت الشمس يوما إ  

 فعانقوا الغروب 

ن غاب القمر ليلة إ  

 فعانقوا النجوم 

ن غابت الذات يوما إ  

وتر الروح  فعانقوا  

 ال تستسلموا لعزف القدر 

 و ال ترقصوا على نغمات العمر 

 كل شيء صار يحتضر 

....إال همس القدر   
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 سيجارة الوحدة 

 

 أشعلت سيجارة الوحدة 

 و صرت أتمايل بخطوتي 

صار الظل منكسرا مع ذاتي    

 ال أقدر على سباق الحياة 

 و ال أقدر على مناقشة ذواتي 

..... يا زمن   

 كيف دخلت جسدي 

 و كيف ملكت روحي 

 إن كنت مغتربا في وجودي 

 فكيف السبيل ألتزوج الوجود 

 ها أنت اليوم تقف أمامي 

 وقفة القدر المحتوم 

 أنا أخاطبك ليال نهارا 

 و كأنك ال تسمع وحدتي 

ستقالل اليوم أعلنت اإل  

 بغربتي ال بذاتي 
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 ركوع األمل 

 

نت في المهد عشقتك و أ  

 صغيرة بريئة النظر 

طفال كنت أجالسك   

 و طفولتي معك تكبر 

 كيف أالمسك و أنت طاهرة 

 كيف أعانقك و أنت صغيرة 

 كيف أالطفك و أنت بريئة 

 صغيرتي ال تتركوني وحيدا 

 و ال ترحلي بعيدا 

 كوني األمل و الوطن المفقود 

 كوني زهرة الربيع و الخلود 

 أنا اليوم أركع لك مصليا 

 و غدا سأركع لك مناجيا 

...كوني الوطن   

...  كوني األمل  

 و اتركي المهد يحتضر 
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 فعل األقدار 

 

 وقفت و ما للوقوف عنوانا 

 كأنني أالحق السراب 

 هي رحلت و تركتني مع العذاب 

 أالمس هواء الحرمان 

 لو دفنتها لصرت مرتاحا 

 و لو قتلتها لكنت مشتاقا 

 هي رحلت مع رياح األقدار 

 و عانقت رجال غريب األطوار 

 لما نطقت بعشقها 

 ضحكت السماء بأمطار 

 و لما عانقتني ليال 

 ركعت النجوم لألنوار 

 و لما سافرت مع غيري 

 ثار البحر كالبركان 

األحالم  و بقيت ذاتي رهينة  
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 زمن اآلهات

 

 اه يا زمن و اه يا أيام 

 ماذا فعلتم بهذا اإلنسان 

 األول يحطم الكيان 

 و الثاني يقتل الزمان 

 هل قدركم مع الكيان 

 أم قدركم تحطيم الكيان 

 اليوم عرفت خناجركم 

إخوة الشيطان و عرفت أنكم   

 مرسالي لرسول اإلنسان 

هاتي أقتل آهاتي و آ  

 و حرر ذاتي و ذواتي 

رمات حمن قبضة الحرام و الم  

 يا حبيب هللا و الذات 

هاتي لقد صرت فنانا بآ  

 أغني لعصافير السماء 

 و أنشد آلهات المكان 

 و أسابق آهات الزمان 

 الكل تحرر من الطغيان 

  إال اآلهات سكنت المكان

 و أصبحت هي العنوان 
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 زمن العاشقات 

 

شقت جمال العاشقات ع  

 و صليت عليهن ركعات 

 ملكنني بلطف الكلمات 

 و تجملن من رحيق الذات 

 عشقتهن بصدق الملذات

 صرت بين حنان الحاضنات 

 ألهو و أرقص رقصات 

عطر الجميالت بو أتعطر   

 كم من الوقت و اللحظات 

 مر على زمن الغراميات 

 و أنا مازلت في زمن العاشقات 

 حياتي معهن رحالت 

 و ذاتي مع الطواف جنات 

 أرقص يا زمن الراقصات 

 على جسدي بعمق اآلهات 

 و غني يا روحي مع األوقات 

 حياتي سفر و تجدد و أمسيات 
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 مجنون 

 

 مجنون و مفتون 

 بعشقي لفتون 

 هي الجمال و سحر العيون 

 هي ربيع الكون 

 و تاريخ بلقيس و المغروم 

 يا جنون ال تفارقني 

...ني يو ال تعانق  

...و ال تقتلني   

 أنا معك رجل اللحظة 

...و سيد المقول   

 إن كنت أنا مجنون 

 فذاتي هي الجنون 

 إن أذهب الجنون عقلي 

 فأنا أصل العقول 

 ال ترحل يا جنون 

 و حطم طريق الظنون 

 و أسكني جنات القلوب 

 و أدخلني قصر الشوق 

 و قصر ملكتي فتون 
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 جسد أنثى 

 

 رقصت على جسد أنثى 

 فعرفت أن الفن معنى 

 أحسست بعبير الورد 

القلب و الوتر  و دقات  

 بدأت أعزف معزوفات 

 و تعالت من العمق النبضات 

 للسكر طعم الملذات 

 و لجسد األنثى طعم النشوات 

 يا خالق األجساد و الذوات 

 ال تقتلني و ال تحرمني 

... من لذة الحياة  

 أنا اليوم صرت موجودا 

 و ما للوجود مقر خارج الحياة 

 معها أرقص و أتفنن 

بين الوتريات و معها أغرق   

 إن تمنيت الموت لحظة 

 فسأموت بين أنثى الحياة 
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 ابتعدي 

 

 ابتعدي أكثر 

 فبعدك يقتلني شوقا 

 ابتعدي أكثر 

 فبعدك يسهرني ليال 

 ابتعدي و تمردي فعال 

 ابتعدي و أترك أثرا 

 أنت يا حبيبتي 

 سيدة البعد و الهجر 

 أنت ملكة القدر و الزمن 

 أنت نار قلبي و جسدي 

 اليوم أشعلت الذات وهجا 

ن دمعا و أحييت العي  

 و عانقت البعد بعدا 

 فاتركيني مع صورتك أسهر 

 على ضوء ليلة بدر 
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 يا سيدتي 

 

 طفت ببياض جسدك 

 على صراط الجمال 

 تذوقت طعم السكر 

 و السكر بال جمالك مر 

 سحرك قتل سحر الغروب 

 و جسمك رشاقة الريم 

 أنت وحدك ملكت الفكر 

 و الفكر معي هائم 

 بين ثنايا األفكار 

 يا سيدتي قولي لي أعشقك 

كرهك أو قولي أ  

 فالكره من قاموس العاشقيين 

 قولي ما تريدين 

 و لكن ال تصمت 

 فالصمت يقتل جمال جمالك 
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 من تراها تكون 

 

 كالسراب مرت أمامي 

 سلبت نظرة العيون 

 و لمحة األبصار 

 عطرها فاح كعطر الريحان 

 و كأنها استحمت باألنهار 

 خطفت كياني بجمالها 

 و احتلت الرؤيا بمنامي 

 لم أرها إال لحظة مرورها 

ليتها ملكت المكان  و يا  

...لم أعرف اسمها   

 و لكن صورتها عرفت العنوان 

 و احتلت بعد الكيان أشعاري 

  و صارت معشوقة قلمي و كياني 
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 طيف 

 

 طيفا سكن منامي 

 مرّت كالبرق على المنام 

 و أسدلت النور على الظالم 

 طافت بي طوافا 

 و قبلت جبيني قبلة 

 و همست لي همسا 

 قالت لي بشوق 

 لقد ملكت فؤادي 

 و قتلت جوادي 

 و أحزنت أحزاني 

 و اغتصبت جمالي 

 فقلت بهمس الضعفاء 

 كيف أقتل مالكا 

 و كيف أحزن سرابا 

 و كيف أغتصب ملكة الجمال 

 فهل تراني في عالم الخيال 

 أم عالم ملكات الجمال 
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 هلوسة عاشق 

 

 يا ليل الغرام متى نورها 

 يوم سافرت العين بمرادها 

 ذقت الويل بعد رحيلها 

....يا ليل الخمرة   

 كيف فاح عبيرك 

.... دون عبيرها  

 و كيف أتلذذ الراق بعذابها 

 إن الحت الشمس بشعاعها 

 فكيف يكون البدر ليلة لقائها 

 إن حال القدر بيني و بينها 

 فكيف أكون مع غيرها 

 إن ضاع العمر و الزمن دونها 

  ضاع الوجد و الكيان بعدها 

 إن لم تكن قد سكنت الفؤاد حينها 

لمستحيل أطرق أبواب ا  

 و أصبح مجاهدا من أجلها 
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العيون ةمعذب  

 

بغيابك مجنون   

عليك  و مجنون  

 صرت أخاف أالقيك 

 و صرت أخاف عليك 

 اسمك يا روحي 

 مكتوب بدمي و جروحي 

 عيوني تعبت من المرسال 

 و سهرت على صورتك باأللوان 

 نسيتك لحظة ثار البركان 

 تركتك ثانية توقفت الساعة

 خنتك يوم نسيت الخيانة 

دموع سهرتك ليالي مع ال  

 و صرت اليوم اغتسل بدموعك

 ال ترحلي عن فؤادي المهموم 

...ي فؤادي تو لو قتل  

.... ألركع و أقول  

  العيون  ةأموت في معذب
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ما بعد الفؤاد    

 

....قالت لي يوما   

  ....كيف أحببتني

.....و أنا ضريرة   

....و مشاعري كبيرة   

 كيف رأيتني يا سيد الفؤاد 

فعل بالفؤاد قال ماذا أ  

ن كان ال يراك إ  

كون مع غيرك و كيف أ  

نت ملكة الفؤاد و أ  

حبك يوما أنا لم أ  

 و لم أرك مطلقا 

 فقط العيون سحرتني 

 و قلبك الحنون إخطفني 

 أنت اليوم تتربعي

عرش الفؤاد    

 و حبي لك ليس حبا 

 بل غراما ما بعد غرام 

نت عشق الكون و الكيان أ  

 و كيف ال أعشقك 

  و أنت العشق و ربيع األلوان 
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 جنتي 

 

 اغتسلت بحنانها 

 و شربت من نبعها 

 أكلت طعمها 

 و تسلقت دروبها 

 غابت عني أشهر 

 كأنما القدر رماني بخنجر 

مع الزمن  فصرت تائها  

 يوم قبلتها قبلة 

  أحسست برجولتي

 و يوم ركعت لها يوما 

 عرفت طريق جنتي 

 اليوم أكتب عنها 

 و غدا أقسم بحضنها 

 و بعد الموت أشهد عطفها 

 و يوم القيامة أنطق باسمها 

....مي ثم أمي أمي ثم أ  
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 الجسد و الماء 

 

 عارية بثوب شفاف 

 ترقص بجسدها على الماء 

 و تتطهر طهارة الفناء 

 بياض اهتز مع األمواج 

 فغنت البحار و المياه 

 و سطعت الشمس و األقمار 

 هي ترقص و الماء يعزف 

 هي تتمايل و األمواج تتراقص

 جسدها عشق الماء 

 و الماء صار مع الجسد معشوقا 

 أنثى جعلت للماء لونا 

و اشعاعا و بريقا   

 فازداد الماء حيوية ونشاطا 

 و أعلن الثورة على الجسد 

 فصار الجسد بركان ماء 

 ينطق بتفاعل األجساد 

 و يزيد في سرعة المياه 
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 رقصة األحاسيس 

 

 لذة جسد فاقت النشوة 

 فغطت مياه البحر عذوبة 

 و رشاقة و فنا و عبيرا 

 لما جلست على الماء  

 ركعت لها األعماق 

 و اهتز احساس الذات 

المكان  و اختلط باحساس  

 لو رأيتم الجسد يغرق 

 لغرقتكم في الغريق غرقا 

 لو لمحتم اإلحساس يطفو 

 لصرت تسافرون زمنا 

 كل األحاسيس تتحرك 

 بمجرد قطرة ماء عذب 

 عذوبة تزداد عذوبة 

 و أشواق تعانق األشواق 

 طبيعة تركع و تصلي 

 لجسد ذوات و تحلق 

 في أبهة الخيال المطلق 

 ال شيء يعلو عن الذات 

 فالطبيعة باإلحساس تغرق 
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 صرخة عاشق 

 

 يا زمن كيف وقفت مع الطغيان 

 و جزرت أبناء األحرار 

 كل قطرة دم تنهار 

 مع ذاتي في انتحار 

 اليوم نهشتم جسد األوطان 

 و غدا تغتصبون جسد الكيان 

 يا عراق يا سيدة البلدان 

 أنت رمز الشهامة و العزة و الكيان 

 أنت أصل النبع و الحضارة 

 و أصل النطق و العبارة 

 ألمك يتمخض مع ألمي 

 و دمك يجري مع شراييني 

 اليوم سال دم شهدائك 

 و غدا يسيل دم العروبة 

 يا عرب كنتم باألمس سيف اللهب 

 و اليوم عانقتم الصمت و األمل 

 إن كنت بعيدة عن الوطن 

....فقلمي يصرخ   

 و صراخي ليس من عدم 

 اليوم العراق و غدا عروقي
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 أفعى 

 

فعى مرت من أمامي أ  

 سلبت النظر بالجمال 

 لبست ثوب الطوفان 

 و كأنني أراها انسان 

... لما طافت بي  

....قلت السالم   

 و لما ضحكت لي 

....قلت هلل سبحان   

 التراب معها قام بالهذيان  

 و سجدت سجدة المهان 

 أذلتني بلمحة األبصار 

 و تركتني جامدا في مكاني 

 عيناها سلبت األنظار 

الزمان و طوافها ثار مع   

 جسدها ينطق باألمان  

 و سمها سم أفعى باأللوان 

 لدغتني لدغة عشق 

 فصرت أقاتل العشاق 

 اليوم أحارب أفعى 

 و نسيت أن األفعى كيان 
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 هلوسة الوحدة 

 

 يوم عرفتك نسيت المعرفة 

 و يوم عانقتك نسيت نفسي 

 يوم قبلتك ركع حر الشمس 

 و يوم هجرتك دمعت السماء 

 اليوم صرت وحيدا 

 أقاتل الوحدة 

تحاد و ما بعد الوحدة ا  

 اليوم صرت خاشعا 

 أركع لذاتي 

 و أسجد لقاتلي 

 أسلم على الحب تسليما 

 و أناجي العشق بعشق 

 يا حبيبتي ليتك تعرفين 

 كم أعاني مع وحدتي 

 و ليتك تعرفين كم أشتاق لك 

 اليوم افترقنا على األرض 

 و لعلنا نلتقي بالجنة 

....لكن   

 نسيت متى عرفتك 

 و نسيت أنني أعرفك 
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....بدأت   

 

 كل لحظة أتدرب فيها 

 من أجل احتضانك 

 كل ثانية أتخيلك فيها 

 فتاة ترقص بكياني 

 بدأت أصارع الموجود 

 إلحتضانك مع الوجود 

 بدأت أحارب القدر 

 من أجلك يا بدر 

 بدأت أقطف األشواك 

 ألعيش مع الزمن 

 بدأت أسهر الليالي 

 تحت ضوء القمر 

 من أجلك فقط 

 يا سيدة الكون 

 ربما أكون مصارعا 

...ذات يوم   

 و أقاتل من أجل 

 معانقتك و لو في الحلم 
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 أنين 

 و تاهت األزمان 

 بين كان و كان 

 و تاهت األقدار 

 بين أه و آن 

 يا سيد األوطان 

 رفقا بالكيان 

 كيف نسابق األعمار 

 كيف نالحق األوتار 

 ذاتي تطوف كالنسيان 

 و اسمي هائم مع األسماء 

 يا سيد السماء 

 رفقا بوطن األحرار 

 رفقا بعبيد السلطان 

 يا تونس يا أنغام 

 يا سيدة األلحان 

 ال تركع للطغيان 

 و تحرري من قبضة األزالم 

 يا رب هذا المكان 

 حررني مع الكالم 

 و انطق باسم كل فنان 

 عاشق لتراب األوطان
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 اتحاد 

 

 يا حبيبي قصرنا عال 

 و نحن كالحمام الطائر 

 جسور الزمن تمتد 

 و العمر كالسهر مرتد 

 البحر بيني و بينك 

 و ما للمد و الجزر بعد 

 إن كان المحيط واسعا 

 فأنا أول سفينة تتجه إليك 

 إن كان التاريخ قد سجلنا 

 على دفاتر العشاق 

 فأنا أول قارئة للتاريخ 

 و ما بعد التاريخ جهل 

 إن كان الحالل قدرنا 

 فكيف للحرام أن يقف بيننا 

 و كيف للحرام أن يدق بابنا 

 يا حبيبي أنت بعيد الذات 

 و لكن ذاتي و ذاتك متحدة

التجزئة و اإلتحاد ال يقبل   
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 حرفي و حرفك 

 

 حبر القلم يتدفق 

 و صار حرفك مع حرفي 

 اغرس حرفي بقلبك 

 و أترك راق الدم ينطق

 اليوم عرفتني و عرفتك 

 و اليوم عشقتني و عشقتك 

 عيوني تنطق لعيونك 

 و جسمي يرتجف مع جسمك 

 حياتي جنة بوجودك 

 و األصل شرف مع شرفك 

 قلمي شاهد على عشقك 

 و حروفي ال تنام من دونك 

لي لك األسطر تص   

 و المعاني ترحل و تسافر معك 

الجمال و سحرالوجودك   

 و ما للوجود بعدك 

  فإن هجرتني هجرتك  
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 أحبتي 

 

 أحبابي ال تهجروا قلمي 

 و ال تفارقوا كلماتي 

 الوجود بوجودكم 

 و الزمن صديق إليكم 

 القلب يموت من دونكم 

 و القلم يجف من بحركم 

الكلمات تثور عليكم    

 ال تتركوا الموناليزا 

 و ال تعلنوا وداع الفن 

 من غيركم ال أنجح 

 و دونكم ال أتجمل 

... و ال أتعطر  

... و ال أتفنن  

 ال تتركوني أحتضر 

 الربوع ربوعكم 

 و األشعار أصواتكم 

 و اآلهات نغماتكم 

 و لوني ربيع لونكم 
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 يا ناري 

  

 يا ناري زيدي نارك 

 و أحرقي القلب لهيبا 

 أضرمي وهجك مع أوجاعي 

لتهبي كل أحزاني إ  

 آهاتي سبقت ناري 

 و الزمن زاد كواني 

 يا حمرة كالبركان 

 دمري حياة األلوان 

  احرقي اليابس و مر الزمان

 و سلمي على الطغيان 

 اليوم كويت المكان 

تهجري األحزان  و غدا  

موال  الماء معك  

 على أثر الهجران 

 يا كاوتني بأوجاعي 

 يا ساكنتني بزماني 

  يزيدي لهيبك بركان

 و حرريني من أحزاني 
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 ندم 

 

 الخوف سابق الندم 

صار محطم  و قلبي  

 لما سلم علي الحزن 

 قلت يالها من هدية 

 اليوم عيد ميالدي 

 و باألمس كنت طعم المنية 

 الندم معي ضحية

 صرت أتعطر بالندم 

 و الندم يتعطر بي 

 صرت أحلم بالحرية 

 و الحرية راكعة لألغلبية 

 كم أود فراقك يا ندم 

 و كم أود احتضانك 

 إن كنت سكنت الذات 

لحزن و صرت صديق ا  

 فكيف لي أن أنطق بالعربية 

 و العربية ضحية لذات الضحية 

 

 

  



 

CV : Mouna Baazaoui 2011 
 

 

 

 دموع العشق 

 

 امطر يا عين مطر 

 راح العزيز و الحبيب 

 يا صاحب السكون 

 و يا محرر القلوب 

 الفراق قتل فراقي 

خت الدموع و صارت أمي أ  

خوتي عانقوا الكون يا ا  

 و أبحروا في بحر الدموع 

 القلب تعب من المكنون  

 و العين سهرت مع النجوم 

 كل شيء فارق العين 

 إال العين سكنت العيون 

 فؤادي تربع على المحتوم 

 و القدر احتل الدروب 

 اليوم صرت عاشقة الدموع 

 و صرت معشوقة العيون 
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 وتر األحزان 

 

 يا عاشقين الهوى 

 يا ساكنين الندى 

 لياليكم صارت هنا 

 عاشقة مع عشاقكم 

  أحالمكم أضحت مساء

 و عيونكم بكت أحزانا 

  اآلهات تجملت باآلالم 

 و الحياة تعطرت بوجعكم 

 العشاق تورطوا معاكم 

عدام و حكم القدر باإل  

 األصحاب زادوا موال 

 و أحزاني دونت أوتار 

 الصرخات سبقت األلحان 

 و اإلنسان معها فنان 

 الدمع بحر كل انسان 

 و العين جمال كل فنان 
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 ما بعد الصبر 

 

 عشقت الصبر مع الصبر 

 و لما ناديت الصبر

جاوبني الصبر    

 النار صارت جمر 

مر و العيون راحت تتج  

 و اللسان مسكون كحالي 

 قفص الحزن أحزاني 

 و قفص الطير ألواني  

 الهموم ترقص على كياني 

 و القلب هجر مع هجراني 

ألحاني يا سامعين الصوت و   

 سلموا على صاحب أحزاني 

  ...و بلغوا مرسالي

 القلب ينبض لعيوني 

 و العيون تركع ألشجاني 

 الجفون تتمايل مع جمالي 

 و الجمال يتربع كياني 
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 عاشق التراب

 

 يا مالك األحرف و الكلمات 

 يا سيد على الذات 

 عشقي لك حتى الممات 

 وما بعد الموت حياة 

 صورتك مرسومة في األعماق 

 و العمق كنز الملكات 

 قلمي مع قلمك صالة 

 على وطن يسكنه اآلهات 

 أحرفي دمعت بالكتابات 

 و صوتي تغللغل صيحات 

 يا حبيب الوطن و االنسانيات 

 بك العراق تفخر كالصلوات 

 قربك للذات أصل األمنيات 

 و عشقك للتراب ذوات 

 أنت العبق و الحرف و الغزوات 
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 نسمة هوى 

 

 يا هوى على مهلك بفؤادي 

 يا هوى يا ساكن روحي 

 و الروح خالدة مع ذاتي 

 اليوم أهديلك موال 

 بركوعي و حب الصراط 

 يا هوى يا أصل عروقي 

 يا سفينة في بحر عشاقي 

 يا سارق راحة عيوني 

 و ضارب عروقي و جفوني

 يا طبيب أحزاني 

 يا دواء شراييني 

 مهال مهال على حياتي 

 و مهال على غزواتي 

 بك أحارب و أحقق انتصاراتي 

 و بك أرفع سالح انسانيتي 

 و بك أتحدى القدر يا قدري 
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 سلطاني  

 

 يا عذاب خفف عذابي 

 يا عذاب أقتل عذابي 

 غاب الحبيب و ضاع هيامي 

 و ضحك القدر على اختياري 

 شربت من الحياة أحزاني 

 و بالنار كويت أحالمي 

 الروح سافرت بروحي 

 و الحبيب سكن أبعادي 

 تركني وحيدة مع ذاتي 

 أطوف طواف الجهاد 

 و أقاتل مصيري و أوقاتي 

 األيام سهرت على أيامي 

 و الحبر سال على أوراقي 

 الدمعات بلغت حروفي 

 و كتاباتي حنين ألوطاني 

 النسيان صعب يا أحبابي 

 و الذاكرة جعلته سلطاني 
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 لبيك يا هوى 

 

 لبيك يا هوى لبيك 

 صوتي أغنية عليك 

 روحي بدر برحابك 

 شرفي عنوانك 

 أصلي نسيمك 

 عيوني جمالك 

 حياتي عطر ريحانك 

 لبيك يا هوى لبيك 

 يا سيد األصوات 

 يا محرر الذات 

 يا ساكن الذوات 

 أنا االن في قصرك 

تي صالأركع و أصلي   

 و أهتف بنسيمك الشافي 

 و أسلم على خالقك العالي

 تسليم الذات على خالق الذوات 
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 جرح العشق 

 

 يا عين ال تحزني عن الهجر 

 مهما غاب البدر 

 يبقى عشق البدر

 يا رب األقدار 

 حرر محبوبي من القدر 

 و أسكنه قلب األحباب 

 يا عين ال تبكي و تنوحي 

 حبيبك سكن ضلوعي 

 و صار مالكي و مجنوني 

 أغلى العشاق حبيبي 

 و أغلى عين عيوني 

 حبيبي أنت وطني 

 و أنت عبق ترابي 

 لو قررت الهجر عني 

 فالهجر من بعدك مهجور 

 و القلب دونك مقتول 

 و العين من غيرك قبور 
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 صراط العشق 

 

 العشق حالل مع الحالل 

 و الحياة فن و جمال 

 كل من عشق عرف المكان 

 و كل من جرح نسي األوان 

 ال الحد و ال الحين عايش بسالم 

 و ال القدر له زمان 

 يا هايمين مع العشق 

 بلغوا السالم 

 العشرة محبة و اسالم 

 و المحبة أصل اإلنسان 

 الطريق طويل يا عاشقين األطالل 

 و الحياة سفر مع األسفار 

 عشق العاشق عشق 

 و ما بعد العشق هيام 

 الجنون طريق مفتوح 

 لمن عشق الكالم 
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 ما بعد الحب 

 

 على حبها سهرت 

 و على حبها شربت و سكرت 

 على حبها تعطرت 

 و على جسدها سافرت 

 و بالسفر طعنت 

 بسيف الحب و تعذبت 

 صارت عشيقة لو تكلمت 

 و اليوم بالحب تغدرت 

 يا أحبابي على حبها ندمت 

 و بالندم ما  تغسلت 

 اليوم احترت و احترت 

 و بجسدها تسترت 

 و بجمالها تكبرت 

 و بعيونها السود أسدلت 

 ألوان السحر و انتحرت 
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 يا زمن 

 

 يا زمن يا حجر 

نبكي الزمن كل يوم   

 الصديق باع القدر 

 و باع صدق الوطن 

 كل الناس تعشق المطر 

 و المطر سافر و رحل 

 ماجت موجات البحر 

 و البحر صديق الغدر 

 اليوم يسابق اليوم 

 و األيام تصبح شهر

 أنا عشقت المجهول 

 و المجهول عشقني كالسهر 

 ويالتي سبقت الديون 

 و الديون صارت عمر 

وتر  تظل يا زمن آهاتي  

 و الوتر بكى و انتحر 

 يا زمن لو عرفت المجهول

 لكنت معك عايش بجهل 
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 موال عيوني 

 

 زرعت الدمع بدمعي 

 و سقيته بعيوني 

 روت األرض 

 و أنتجت دموع 

 يا خليلي يا عيوني 

 كيف عشقني الدمع 

 و كيف حاربتني عيوني 

 أنا على القدر مهزومة 

 فماذا أقول للدموع 

 كيف أغمض عيوني 

 و أنا الدموع ما تفارق جفوني 

 العاذل سرق ودادي 

 و صار عاشق فؤادي 

 أعز األحباب غدروني

 و القلب ذاق همومي 

 زرعت الطيبة بوجداني 

 و قطفت الشوك بأحزاني 

 الزرع مال مع دموعي 

 و صار ذابل كعيوني 

 ال الزرع تعب بجنوني 

 و ال األرض نامت و ال عيوني 
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 حوريتي 

 

 لو كنت عاشق وصالي 

 لسهرت الليالي ليالي 

 أنا حورية من الحور 

  ني بعيو أتربع على ذاتك

 جمالي بالحسن يشرق 

  يسطع النور بلونيو

 الوصل بيني و بينك صعب 

الحور فالحور تعشق  

   عشقي قاتل سم 

 و القتل بعيوني يقتل 

عاشقي اليوم صرت   

 و العشق معك نوري 

 ركوعك لي فؤادي  

 و ذاتك في ربوع ذاتي  

 الهدوء لوني و مرادي 

 و أنت الهدوء و أنت فضائي 

 أنا ملكة الحور و أنت جنتي 

 أنا سيدة السكون و أنت ملكي 

 أنا سيدة المسكون و أنت روحي 

 أنا سيدة الجمال و أنت جمالي 

 أنا حورية السماء و أنت خالقي
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 قالت 

 حزينة و دمعاتي سايلة 

 كئيبة و جروحي هائمة 

 مهمومة و روحي حائرة 

......يا خالقي   

 تعبت من مرارة الزمن 

 و زاد علي هم القدر 

 احترت من أفعال البشر 

 و أفعال التلون و الغدر 

..... يا خالقي   

 ركعت و تمنيت السهر 

 صليت و سلمت على الزمن 

 نطقت بأحرف المر 

 و المر بفكري سكن 

.... يا خالقي   

 هجروني أحبتي مع الهجر 

 و تهت بين الحفر 

 أسافر و الخيال يعتذر 

..... يا خالقي   

 لو كان هذا قدري 

 فكيف للقدر أن ينتحر  

لي و أركع للعمرسوف أص  
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 يا سادة 

 

شعلت ناري يا سادة   

 وتكويت بلهيب ناري 

 طاوعت القدر و طويت 

 صفحات الماضي و بكيت 

 اليوم كالطير حطيت 

 رحالي على األرض وبنيت 

صحيت  و وكري و بالنهار  

 سافرت بين الدروب و تخليت 

 عن أهلي و المحبوب

 الزمن ما هو زماني 

 و الوطن تباع مع أوطاني 

 الشرف هو شعاري 

 و الحب هو عنواني 

 اللقب أصلي و العزة كياني 

 يا سادة احذروا زماني 

 و احذروا لهيب ناري 
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 نسمة هوى 

 

 نسم هوى العشاق 

 و تهوى فؤادي 

 تعذبت روحي 

 من مرسال محبوبي 

 صرت غريبة بأشواقي

 و صار القلب موالي 

 رميت الشوق شمالي 

الهوى يميني  و رميت  

 نسمات الهوى صبابة 

 كل يوم أعشق دليلي 

 والقلب ما يعشق الرحيل 

شراييني سارع العشق   

 و فاز ببطولة هيامي 

 الغريب عن قلبي صديقي 

 و إلي سكن القلب سلطاني 

 و إلي قتلني بالعشق قاتلي 

 و إلي سهرني الليل قمري 

 و إلي تذوق عشقي ملكني  
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 مرسال 

 

........ قال  

 أنا عاشق يا موالتي 

 أنتظر الوصال 

 عيوني ذابت بعيونك 

 و صورتك سكنت خيالي 

 متى أتصل و أبلغ سالمي 

 متى أراك و أحضن جمالك 

......قالت   

 أنا باالسم وصال 

 و ما بعد الوصل وصال 

 عاشقة لفن الكالم 

 و حبيبة الهيام و الغرام 

 حياتي تتعطر بند الحوران

 و بالوصل تمزقت األوصال 

 لو كنت تعشق الجمال 

 فالجمال عاشق للجمال 

 اليوم سمعت صدى الموال 

 و غدا أرد لك مرسال الغرام 
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 يا نجم 

 

 يا نجم  يا نجم 

 أنا ساهر في نجم الدجى 

اكع للهوى و الزمن ر  

 من كؤوس العشق 

 أترشف الدواء 

 حسرة سكنت الفؤاد 

 و غرام ذاب مع الدجى 

 بكت طرف العين 

 و ناجت سكون الليل 

 يا من عذبتني بالهوى 

 و أصابت العين بالعمى 

 أتراني عشقت الحلى 

 أم عشقت فرعون المنى 
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الموناليزا  فنان بقلم  

 

 فنان دق قلوب األلوان 

 قلب الفن فنون و أشكال 

 هز ربوع الكيان 

 و تربع على أسرار الجدران 

 سمي سمير البيان 

 السين سلو و سمارة 

 الميم مودة و مواهب 

 الياء يمن و ينابيع 

 الراء رحمة و رجولة 

 لقب بذوات الشوشان 

 الشين شرف و شهامة 

 الواو وجد و وجود 

 الشين شغف و شرارة 

 األلف أنفة و ألف 

 النون نبرة نابرة 

 الفن معه رقصة فنون 

لريشة أنثى العيون و ا  

 و األلوان بهو الجنون 

 لوحاته رمز مكنون 

 و صورته تتجاوز الظنون 
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 حياته بحر و رسوم 

 و لقبه عبق الفن المفتون 

 سعادته ترسم حزن الفنون 

 و حزنه مع الفن جنون 

 الربيع يركع له بغرور 

 و الزمان يعرفه حنون 

 المجد به نجم من النجوم 

 و البدر يودع الغيوم 

 ذاته شمس الروح و السرور 

 و لمساته تدهش الجنون 

 الجنون معه كالجنون 

 و المرأة في ذاته كالعيون

 و جمال العيون بدور 

 لو ركعت له الرسوم 

 لصار أعلى مما يكون 
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 سافرت 

 

 سافرت و ما سألت 

 جرحت القلب و غدرت 

 رحلت و ما عبرت 

 قتلت الفؤاد و انتحرت 

ت الحزن و سلمت رم  

  عانقت القدر و حكمت

الحياة و اليوم تغيرت  كانت  

  بفعلك يا قاتلتي احترت

ت مع روحي ليا ليتك رح  

 يا ليتك سكنت دمعة عيوني 

 لو كنت أعرفك لقتلتك 

 و لو كنت أهوى القتل لدفنتك 

سيفك و لو كنت أعرف   

 لعشقت األكفان قبلك 

 

 

 

 

 

 

 



 

CV : Mouna Baazaoui 2011 
 

 

 

 لحظة وداع 

 

 العين تبكي أحبابها 

 و الروح تطلق صداها 

 العشق ما هو كتابة 

أضعف من الصبابة و الحب   

 من لم يعشق ال يعرف العذاب 

 و العذاب ما يسمى عذابا 

 مر األحبة على المكان 

 و العين سهرت على الموال 

 الزمن صار لي ونيسا 

 و الرمش صارت لي نفيسا 

 ليلة رحيل األحباب

 دموعي ملت سهر الفؤاد 

 ليلة وداع العشاق

 سكن الوداع الجبال 

 ليلة مرور السراب 

 سكن السراب الخيال 

 و أصبح الزمن عذابا 

  اع وداعاوصار الود
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 دواء الهوى 

 

 عذاب الهوى قتلني 

 و بركان العذاب سهرني 

بجنتي  االورد شوكصار  

 طويت الزمن و أحزاني 

أسود كبركاني  مازال ثوبيو  

عيوني كحلها بياضي    

 رميت الهوى بسمة فرماني 

دموع و غطاني البحر في   

 بفرش كظالم ليلي 

 جنيت علي بعذابي 

 و طفيت شمعة وصالي 

 غدرت مع الذين غدروني 

 و شهدت شهادة وفاتي 

 تغسلت بماء طهارتي 

 و دفنت في قبر فؤادي 

  الهوى أنين ذاتي 

صوت روحي و الغدر  

رحمة لجروحي الصلوات   

 و الدواء عشق أحزاني 
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 عروبتي 

 

 عروبتي اهتزت كوطني 

 و قلبي ارتجف كجسدي 

 صرخات هامت بروحي 

 فسكنت البرزخ كزمني

 لمسات طافت حولي 

لخالقي أصليفركعت   

 قبائل عرفت حضارتي 

لفكري و حضارتي سجدت  

 عروبتي دمي و شرفي 

 و بالعروبة أكتب اسمي 

 قومي هتف بلقبي 

 و الحماة ذاقوا طعمي 

 الزمن غدر بزماني 

 وقصائدي سالحي و غزواتي 

هي روح كياني و ذاتي    

 الحرف سهر مع قلمي 

 و قلمي عشق عروبتي 

 و صرت بالعشق أميرة كلماتي 
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 أسطورة الحرف 

 حبيب القلم و الوطن 

 سيد على الذات و على العبر

  حروفه ربيع الفن

 صراطه وتر و شجن 

 سمي علي و بالعراق سكن 

 العين عيون و عشق 

 الالم لوعة و لواء 

 الياء يسر و يمن 

 ترابه أصل الغزي 

 الغاء غرام و غزو 

 الزاد زنبق و زهر 

 الياء ينبوع يانع 

 عاشق للعروبة عشقا 

  راكع للحرف ركوعا  

 كتاباته دواوين نشر 

 وصلواته زمن سحر

بإسمه الشرف ناطق   

 و العراق تركع لذاته 

 األصل شرف أجداده 

 و العلو طريق مراده 

 صوته ضمير وطنه 

 و الوطن له يشهد 

 أنه أسطورة الحرف و القلم 
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....قالت تونس   

 

 يا عراق يا حبيبتي 

 يا شقيقة عروبتي 

 يا شرف أمتي 

 أنت لي السند 

 و أنت الشرف و العزة 

 الثقافة لك تركع 

 و الرجولة تقف و تسلم 

 حضارتك بوابة الفكر 

 و تاريخك عبق الزمن 

 تراثك فن التراث 

 و ما بعد التراث أدب 

و استشراق  أرضك اشراق  

 و انفتاح على حضارتي 

..... قالت العراق  

 يا تونس يا جنتي 

 يا صديقة أمتي 

 جمالك حضارتي 

 و تراثك أصلي 

 و ثقافتك مسرح فني 

 أنت شمس الهدى
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 و أنت ربيع الندى 

 كل شيء فيك يسطع 

 فكر و ثقافة و مجد 

 وحماة شرف و أشراف 

نس الركوع لترابك يا تو  

 زكاة لعبق ترابي 

 و الصالة بقبلتك 

 جبهة عزة و رحمة 

 منك تعلمنا الغزوات 

 و منك نطقنا بالصوت

 بلسانك عرفنا الحرية 

 و اسمك حرف األبجدية  

 اليوم نشهد ميالدك 

 و غدا ميالدك يشهد 

 أنك مع العراق عربية 
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 خان العهد

 

 خنت العهد كعهدي 

 و تكحلت عيوني بكحلي 

 تخيلتك وسام شرف 

لشرف فطعنني ا  

 رسمتك سالحا وهاجا 

.....نورا   

....حبيبا   

.....و أميرا   

 كنت أخالك أميري 

 فخذعت باإلمارة 

 كنت أخالك نصف ذاتي 

ذاتي  فتمردت  

 كنت أرسمك عنوانا لكتابي 

 فسالت كلماته مع دمعي 

  كنت أظنك طفلي

 و لكنني فقدت أمومتي 

 

 منى بعزاوي 
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 من ثمار العشق 

 

 عشقت صوت الرجولة 

 و حلمت باألمومة 

 أسكنته فؤادي 

 فأسكنني في قلب األشواك 

 أسكنته قصري 

 فقطف الزمن و عصري 

 ألبسته تاج عروبتي 

 فألبسني ثوب ظالمي 

 أسكنته أمه في بطنها أشهر 

 فأسكنته في قلبي العمر كله 

 قطفت له ثمار جنتي 

 فأطعمني ثمار ذل 

 أسدلت عليه ثوب طهارتي 

 فأبقاني شبه عارية 

 كان في قلبي حبيبا 

 و كنت في قلبه جارية 

 كان باألمس عشيقا 

 وأصبح قلمي اليوم عاذال 
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 عدوى 

 

 عشقت عشق العشاق 

 و تذوقت طعم الفراق 

 تعطرت بمسك البنات 

 و قبلت جبين العاشقات 

 أحزاني مكفونة حتى الممات 

 و أكفاني تنتظر الحياة 

... يا عشاق   

 ذاب حبري على األوراق 

بالكلماتو تخمر فكري   

 عزفت على األوتار 

 و لحنت موال و موال 

 غنيت بصوت األوصال 

 فصرت أعشق العشاق 

 و أعشق كل األحزان 
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  غدرتني

 

  بيني و بينك يا لحبيبة

  عشرة طويال و غريبة

  إنت و الزمن ضريبة

  حبيتيني و بّيا غدرتي

  مع شكون؟ مع عشيري

  ضنيتك قريبة مني

  ظهرتي تتلوني بهمي

  عشقي ليك كان حياتي

  و اليوم مع عشيري صرتي

  ربي يهنيك يا بعد عمري

  أنا و عشيري بقلبك و قلبي

  هذا مكتوب يا بنت عمي

  أنت غدرتي و الغدر هو سمي

  أنا حبيتك و كنت نصلي

  و اليوم نكوي قلبي بدمي

  و نكتب حرفك على همي

  وقت إلي تولي الدنيا تصلي

  تذكرك بصورتك و أنا نغني
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 لحظة تأمل

 

 وقفت على رصيف المرور

 لمحت ابتسامات على الجبين

 تبشر بأمل و سعادة في الحين

و التغييرهذا شارع التغيير   

 حركية و مارة مسرعيين

 فقراء و أطفال متشردين

 يبيعون ورد الربى و الربيع

متمردينك ن اليدو الورد بي  

 على عصر يسلم على زمن الحنين

 يا هللا هل األرض تبشر بالقحيل

 أم أنني صرت بعيدة القدمين

 ال أعرف هل ثار الزمن الجميل

 على زمن سكن في كهف المجهوليين

أكون عاشقة الفنانينأملي أن   

 ال أتحرك في شارع المظلوميين
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 إنها حبيبتي 

 سرت بين شوارع العشاق

 نبض قلبي شوقا

هاجرةلحبيبتي الم  

ةيغطي الساح نجمالها كا  

 لونها يزيد التراب لونا

  ....كنت أبصرها

ةو هي تتطاير كالحمام  

بياضا زاد البياضبفستان   

 ها أنا أقف على األطالل

عن العينة و حبيبتي غائب  

فتاة خلفي كالهديل سمعت صوت  

 فاهتز قلبي و ازداد نبضا

 التفت ورائي ألنظر

 و يا ليتني صرت بال نظر

هاجرةها حبيبتي المنّ إ  

يتعانق صديقي وجد  

رةمن الّمالّما لمحتني سخرت   

....و قالت  

وكأنني أعرف هذا الشاب   

 حينئذ عرفت أنني منسي

ةلم أتمنى الموت لحظ  

حّيا و اليوم صرت مقتوال و مازلت  

الباألمس كنت شابا و اليوم صرت كه  
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ة العشاقجنّ   

 

 عشقت للوهلة األولى

 حبيبة سميت ليلى

س الهوىأمعها ترشفت ك  

نهىو معها عرفت ألوان ال  

 النجوم فرحت و شهدت الغرام

ةاء عن هذه العالقمحكت للس  

 و رددتها للشمس فزادت اشراقا

ة العشاقاليوم دخلت جنّ   

 فقطفت ثمار الحب و الهيام

ة فرشت بساط الربىجنّ   

ةلنا ابتسامة عميقو ابتسمت   

أنتما المرتبة األولى: و قالت   

 في عشق األلوان و السراب
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 حبيبتي 

 

  على جسمي لحظة حبيبتي مّرت

لطفا دغدغت احساس القلب   

 ألهبت شرايين الدم عشقا 

نورا و رّوت تقاسيم الوجه   

  يا حبيبتي ال تهجري القلب

 و ال تتمردي على روح الجسد

  أنت الروح و أنت الهمس

 أنت مالك و لست طيفا 

 حرارة جسمك يوقد وطنا 

 و قبالتك نحت على تماثيل العمر

  أين كنت لما جسدي انتحر

  أين كنت لما قلبي خفق

 لوالك لصرت مع األموات في القبرا

منتحرا  الجسد الروح هائمة و  
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  العرجاء

 

  عرجاء تخطو خطواتها األولى

  عروس بثوب الطهارة حبلى

  عاشقة صغيرة بالهدى

  دق قلبها للوهلة األولى

  صارت بعشقها حبيبة المنى

  قالت بصمت من أنا يا فتى

  هل تراني عاشقة هوى

  أم بالعشق فاتحة النوى

  هل ترى أقطف أزهار الضحى

  و أصنع من الورد الدواء

  سمعها الفتى و رد الصدى

  أنت يا حبيبتي سلطانة الربى

  أنت ملكة قصري يا عرجاء

  أنت الخطوة و الحياة بالسوى

  ال تخافي مني و ادخلي قلبي بالهدى

  فمن دخل قلبي نسيي معنى الجفاء
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  إلى العراق الحبيبة

 

  ألرض الوفاء و الجهاد و العالء

  حبيبة القلب و أهل الصحراء

  يا من تّصدرت في قلب المنى

  و سرت مع الشرايين دم العطاء

  أهلك أهل البر و الوفاء

  صورتك حضارة األجداد و العظماء

  بقلمي كتبت شعر الصفاء

  على ضفاف الكتاب و الهوى

  سرت ملكة بين أشعار المنى

  و تّصورت جنة فوق أرض الخضراء

  حدود بيننا و العروبة أصل الشرفاء

  ال الحد و ال الحين يفرق بيننا

  ألنك بنت األصل و العرب و البناء

  سالمي لك يا حبيبة األرض و السماء

  أنا تونس أنطق بصوت الصدق و النقاء

  و أبلغك رسالة شوق لسحر الصحراء

  دمت عربية أصيلة يا فاتحة اللقاء

 و أدام هللا قلمي ليدّون تاريخ آدم و حواء
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  قاتلتي

 

  عشقت الحياة بلونها

  و تربعت عرش الملوك بجمالها

  تعطرت بعطر األنثى كعطرها

  قميصي مصنوع من ريقها

  و اسمي محفور في قلبها

  رجولتي تدور حولها

 و الشوق قتلني و قتلها

   البعد حرمني و حرمها

  من لذة عشق بمرادها

  اليوم أعلنت عشقي لها

 ..... و لكن

 قتلتني برحيلها و موتها
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  نار القلب

 

  سنين و أنا أرسم صور

  و قلمي يدّون تجارب العمر

  الوحدة ساكنة معي كالقمر

  و من عشقته أخذ طريق الهجر

  كيف للهوى أن يروي وجداني

  و الوجدان  صورة القدر

  يا نار زيدي لهيبا على لهيبي

  و أضرمي الحرارة على قلبي

  كي يسهر و ما ينام بمنامي

  يا قلب زيد النبض على نبضي

  و أترك شرايين الدم حيا بجسمي

  كي يروي الدم  أساطير عشقي

  و كي ال يكف القلم عن تدوين أسراري
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  يا سيد الكون

 

  يا خالق اإلنس و الجان

  يا بعيد و قريب في آن

  كيف نزلت كتاب قرآن

  و ما نزلت على القلب سلطان ؟

  كيف خلقت الرسول إنسان ؟

  و تركت القلب في بحر كان

  كيف جعلت الفقير يعيش بأمان ؟

  و تركت الغني يحلم باألمان

  يا سيد الكون و خالق المرجان

  نّور قلب فتاة بحارس الملكان

  و اجعل القلم يثور كالبركان

  ليبلغ رسالة من يعيش بأحزان

  و يدق باب كل فقير واقف على الباب

  يا سيد الذات و األديان

  انزل سالمك باسم اإلسالم

 لينّور طريق كل انسان

   في كل مكان
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  عزف القدر

 

 الوفاء شمعة كالنجم

  و الحب مد و جزر كالبحر

  العشق امتداد الروح كالعمر

  و الحزن وتر على معزوفة الغدر

  القلب نبض الحياة و الدم

  و العقل سلطان أهل الفن

  لو غدرك الزمن فسلم على القدر

  و لو تركك الحبيب سلم على المهجر

   و لو نادتك المنية فرحب بالقبر

  يا أحبتي ال تدفنوا شعور القلب

  و ال تفكروا بمن غدر

  الصدق حياة أصل البشر

  و من هام دونه ال يركع للندم

  فالحياة عبرة لمن اعتبر
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  رحلة القدر

 

  يا من عشقتك بالمنى

  يا من سميتك الهدى

  يا من ألبستك ثوب الندى

 أين أنت و متى اللقاء ؟

 أين رحلت و ما حالك يا ترى ؟

  اشتقت إلى صوتك و لون الحياء

  إشتقتك لجمالك يا بنت الخضراء

 ..... أعذريني سيدتي

 ........ أعذريني يا قاتلتي

 ............... أعذريني يا هياني

 ......... أعذريني يا أحالمي

 .......... ها قد ناداني قدري

 .......... و نادتني منّية العالي

  انا سبقتك في الرحيل

  و أنت روح القلب و الحنين
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  أحباب هللا

 

  أرض المجد فقيرا

  و عبق الخير جميال

  يا بني ال تفقد البصيرة

  كل شيء من عند هللا عبيرا

  صبركم على الفقر جهادا

  و حلولكم على التراب عبادا

  صبركم على الزمن صالة

  و حلولكم في الكون زكاة

 أنتم خلقتم رحمة العبادا

  و أنتم أصل الخير و العطاء

  قناعتكم هي سالح اإلنسان

  و من ال يراكم مات بال سالم

  ها أنتم تجاهدون على الذات

  و ذاتكم تتجلى و تتعالى

  أنتم أحبة هللا في األرض

  و أنتم من تسكنوا الجنان

  حرم علي الدينار و الجهاد

  ان لم أضعه بيد أحباب هللا
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 آدم والربيع 

 

 ارتميت بين أحضان الربيع 

 فبكت األرض على الحين 

 قالت لي بصوت العبير  

 مالك يا ابن آدم وحيد 

 أين نصفك حواء الجميل 

 قلت و ذاكرتي تنطق بالحنين 

  ....يا ربيع الكون

 لقد هجرتني السنين 

زاد هجر حبيبتي و  

دمع على الخدين    

 ال أعرف هل ذاتي في رحيل 

....أم أن الدهر  

قد أسدل ستار المصير     

 أنا في حضنك يا سيدة التنوير 

 هل وردك يركع لسلطة الربيع 

 أم يركع إلنسان يريد التغيير 
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دستوري أنت  

 

 يا من تربعت على القلب

 و أذهلت شرايين الدم

 عيناك تبشر بالشرعية

 و جسدك يكتب دستورا

 طهارتك سجادة صالة

سمك لوحة فنانو إ  

 عشقك لي شرف

 و بعدك عني موت

 في لحظات الهيام انتحار

 و في لحظات البعد قتال

 مسافات بيننا كبيرة

 و لكن كتاباتي عنك تجعلك قريبة
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 لون وطني

 

 أسدل الليل لونه المعتوم

 فأسدلت على جسمي

لون الشروق   

 المتني الشمس 

 و عشقني الغروب

 كل األلوان تقف إجالال للدروب

 إال لون وطني

يقف إجالال للضروب   

 عشقي للوطن فاق الجنون

 و عشقي للتراب

سالح الحروبتحدى    

 و عشقي ألرض العروبة 

 صراط القلوب

 ال تسألوني عن وطني بين الغيوم

هيام القصورفالوطن مع ذاتي في   

 و تونس تشهد على هذا المقول

 من ال يعرف وطني 

العبورطريق  ضل  
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 حديقة الدموع

 

 اغتسل الورد بالدموع

 و سقى األرض فأحيا الزهور

 ورد الربيع بدأ يثور

كل الفصول علىعلى فصله و  

 كيف للحزن أن يحزن الزهور

 و كيف للزهور أن تنطق بالشعور

الربيع ماذا تقول ظل يا  

غرورالشوك و ال كلمن زرع بأرض  

 اليوم سيرحل عبير الورود

ل الغد يأتي بألوان الفنونو لعّ   

 ها نحن نقف على حافة الجنون

 ال نعرف طريق العبور

 كلنا في صمت كالقبور

 نحيا بلحظة االبتسامة و وقع الصدور

 و لو صمت الكون عن الموجود

بال ورود اللكان الوجود قبرا مجهو  
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  من أكون

 

  حبيبتي كيف سافرت

  و ماذا بالقلب فعلت

  أنت اليوم غدرت

  و باألمس هجرت

  و صوتك ضاع مع الصوت

  صورتك مرسومة بالقلب

  عيناك رحلتا مع القمر

  دنياك حديقة ورد

  همسك طعم سكر

  يا حبيبتي كوني كما أكون

  و عانقيني بدفء حنون

 فقلت و الصدى يتألم بصمت

  يا حبيبي ال أريد أن أكون

  فكيف أكون معك حيثما كنت

  و أنا ال أعرف من أكون
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 كتاب على جبيني

 

ال تغيبي عني حبيبتي  

 ال تتروكيني وحيدة ذاتي

 أنت أصل عروقي

 و هواء أنفاسي

 كنت تاج على رأسي

 و اليوم ملكة قصري

 كنت ورد الربى و ربيعي

 و اليوم أنت مستقبلي

 حياتي من دونك كهف ظالمي

 ألنك كتاب على جبيني

 حروفه رمز و هالل 

 مضمونه وطن و كيان

أصل عربيمن   

يا جنتيأنا فخورة بك يا تونس   
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 شقيقتي

أحبك حب ماء جبلي شقيقتي  

 ربوعك صحراء برمل ذهبي

....أصالتك شرف   

 و قوامك مجد حضاري

 تاريخك مسكون بعبق فني

 أصلك تراث و مجد حكمي

 دربك عمق بحر بلون أصلي

 صراطك الثبات بدين إسالمي

 أرضك عطاء بخبز نسائي

  ......شبابنا بين ترابك

 ينعم بكرم رجالي

 كل العالم يدور من حولك

......بمنظار عربي   

 طرابلس عاصمة الحجر البربري

  لةن تكوني قبمنايا أ

...كل فقير جهادي  

.......ربيعنا نسيم   

 و ربيعك مرجان زهري

 ليبيا شقيقتنا من أصل تاريخي

 ال الحد و ال الحين

ما هو وطني قف بيني   

 تونس أم األوطان 

 و طرابلس قلب جوهري
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 على خليج البعد

 

 واقفة على خليج البعد

 أرسم صورتك في ذاكرتي

 و أحس بأنك بعيد

 قلبك ساكن بقلب أخرى

 يوم نطقت بحبك

 كنت أنت في أحضانها

 و لما أشرت لك في صورة

 كنت أول من رآها

 أدركت وقتها أنني محظوظة

 و لكنني أقف على خليج المسافات

 إن كان البعد قد ظلمني

 فأنت أول ظالم....

 إسم عشيقتك مع إسمك

 في قلبك تتربع و تركع

 اليوم عرفت أنني حمقاء

 و حمقي ليس ألنني عاشقة

 بل ألن الحمق....

  ضرب قلبي من أجلك

 يا حبيبي ذاتي ال تشعر بالغيرة

 و لكن سذاجتي أعظم بحبك

 البعد جعلك مع غيري

 و ما للبعد بيني و بينك

 



 

CV : Mouna Baazaoui 2011 
 

 

 

 

 

  

 

  فيريس و ألم
 

  فيريس اقتحم القلب
  ذبذب روح الصدر

  و قلب الهواجس حلم
  شغلني بالفعل و الطهر

  و احتل مكان البدر
  لم يدمر كيان الجسم
  بل دمر تفكير القلم

 ناديته.....

   ما مصير القدر
  و أين تريد المقر

 قال.......

   لست مهتما بالنظر
  و القدر طريق كل البشر
  إن تعثرت بين الخطر
  فسأطمئن ألني بشر

  و أختار القلب فيريس األلم
  و األلم صراع و جدل

  و الحياة فكر و أحالم و صور
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 هيام مجنون

  
 

  حبيبي بحث عني في الكون
  و صارحني بما كان مجهول

  قال إنه مفتون
  برائحة األنثى كالجنون

  يا حبيبتي ال تعرفي ما بين السطور
  أنت زهرة بكل ألوان العيون
  رسمتك في قلبي وتر الفنون

  و خلدت مكانك في بحر القلوب
  ال تغيبي عن نظري و الجفون
  و ال تقتلي شوقي و الظنون

  أنت ربيع الكون
  و أنت بدر البدور

  أنا متيم يا فن العبور
  أنا رجل هائم بهيام المقول

  أنت لي وحدي ككتاب مسطور
  فقلت بوجدان العبير و الزهور
  و أنا أحببتك فكن كما أكون
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  عشق المجانين
 

  عشقت بقلب ودود
  تعلمت معنى المعبود

  سافرت باألحالم للخلود
  و تعطرت بعطر الملوك
  لما رأيته أحببت الجنون

  و لما عشقته عانقت الغيوم
  كيف الهوى دون المعشوق
  و كيف الحنان بال غروب
  األرواح عشقت قبل العقول

  و الذات أحست بمعنى الفنون
  المتني المالئكة و البدور

  على منايا التي ضربت الجسور
  هاتفتني المالئكة بسرور
  عشقك صادق مبرور

  و من عشقته بعيد بعد البحور
  هل تراك عشقت العيون

  أم عشقت صورة فنان مجهول
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CV : Mouna Baazaoui 2011 
 

 

 

 قهوتي 

 

 فاحت رائحة قهوتي صباحا 

 فاسبشرت فقاقيع الحياة 

 عصر مضى و آخر أقبل 

 و ذاتي رحلت مع الهوى 

 لما ترشفت رشفة 

 عرفت معنى الدواء 

 و لما فارقتها يوما 

 عرفت معنى الداء 

 يا قهوتي أنت الوحيدة مع المنى 

 تهيمي مع ذاتي في الفضاء 

 ال تستقري بدفء عبيرك

  و ال تعرفي الجفاء 

 يوم تذوقتك بطعم ّمر

  إنتابني الحياء 

 و يوم تذوقتك بسكر

  زادت الحياة حياة

 قهوتي إن خاطبتها ردت الصدى 

 و إن عشقتها كانت الهوى 

 و إن فارقتها صارت تحتضر

  كزهرة بال ندى
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 ال تبتعد 

 

 ما بين حب و عشق تركتك حرا 

 ما بين ذاتي و جسدتي تربعت 

 لما عشقتني كنت صبيا 

 و لما عشقتك صرت أدعى حرية 

 كلما لمحتك نسيت إسمي 

 و كلما اقتربت منك صرت أنثى 

 يا حبيبي ال تبتعد أكثر 

 جسدي ال يحتمل بعد الكيان

 ألنك عروق الدم في جسمي 

 دونك أفقد السيطرة على ذاتي 

 و يفقد قلمي كتابة الشعر 

 و تفقد حديقتي قانون الورد 

 ال تبتعد كي ال أقاتل المصير وحدي 

 و كي ال تطوف أنوثتي في سراب الوهم 
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 يا حزن

 

 يا حزن ال تفارق حياتي 

 أنت ترحل بأعماقي 

 و تكتب الشعر و أشواقي 

 لوالك لصار الحب

  وحيدا كذاتي 

 لوالك لصارت الحياة 

 أزهارا بأشواكي 

 ما طعم الورد دون أشواك 

 و كيف نسمي الربيع

  دون سواد ليلي 

 و كيف يكون الصيف

  بال شتائي 

 و كيف يكون العالم

  بال حزن األعماقي 

 يا حزن أناديك 

 بشوق أصواتي 

 أن تحّتل ربوع جمالي 

 فذاتي من دونك جّنة خيالي 

 أنا أناديك بقلب فنان 

 ألن لون السواد يزيد الورد

  جماال على جمالي 
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  إلى حبيبي

 

  حبيبي سافر مع حبي

  و طرق كل أبوابي

  تعلم معنى اسمي

  و حفر لي بقلبه مسكني

  أشعرني بدف لوني

  و أدخل الطفولة على حياتي

  لم يجاملني يوما كنفسي

  و ركع لي بحب فني

  أدخلني قصر الشوق و أهداني

  ورود الحياة فتغلفت بوردي

  اليوم خيرته باسم قدري

  هل تود الموت في قلبي

  أو الموت على ضفة أشعاري
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  وردة حياتي

  وردة فاحت برحيقها

  معها أشرقت الشمس نورها

  و وزعت خيوط شعاعها

  اليوم لمستها لمسة عاشقا

عطرهاو تنشقت رائحة    

  هي ربيع قلبي و أزهار الربيع

  ملكت الروح بأنفاسها

  رسمتها ملكة على دفتر هويتي

  و نطقت ألول مرة بإسمها

  عشقي لها يزداد كعمرها

  و حياتي تشهد لها بتفوقي و تفوقها

  حاربت الدهر من أجل بسمتها

  و عانقت الهوى بحنانها

  اليوم أهديها وردة العشاق

يدها قبلة الحياة و غدا أقبل   

 اليوم عرفت طريق النجاح

 برضى أمي و دفء شعورها

  الورد يركع لذاتها

  و يهنئها بعيدها و بأمانيها

  كل اللحظات تقبل جمالها

  و كل األعياد تركع تحت قدميها

 هي جنة حياتي و أرضها

 و هي ربيع ذاتي و ذاتها
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 كوكب زحل 

 

 لكوكب زحل رحلت 

 بالصمت نظرت 

 و بالشوق تكلمت 

 أنت كوكب في العاللي 

 و أنا بين يديك 

 رأيتك مرة في منامي 

 و اليوم في عينيك  

 هل لك أن تناديني بشوق 

 و تسميني أنثى الشرق 

 كم أنت عالي يا صديق الشمس 

 علوك يعلو بذاتي  

 لو فكرت يوما باإلستقرار فسأكون في موطنك 

 ال تترك أمالي ضائعة ............

 متشردة ..........................

 حالمة ............................

 هائمة........................ 

 يا سيد الكون و الهدوء

  يا سيد الشعر و الرمش و العين 
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 ذاتي تصّور 

 

 تقلبت ذاتي كأمواج البحر 

 و كأنّ ها ذاقت طعم الغدر 

 كنت ال أستقر بالبّ ر 

 و أنا أنثى البربر 

 لم أعد أفهم ما يتحوّ ل 

 و كيف يسير الدهر و يتلوّ ن 

 اليوم عرفت أني أتحّور 

 كالسكر في قالب محّور  

 كل شيء من حولي يتغير 

 و أنا قابعة بين الزمن أصّور 

 جمعت صور و ذكرى بعيون مرمر 

 إالّ صورة ذاتي ..........

 ألنها ثارت على كوكب األرض المدّور  
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 ما بعد العشق

 

 لم أدخل قصر الحب مطلقا  

 ربما ألني أنثى ناقصة

 أو ربما ألن القدر عاقل

 أو ربما ألني تعلقت بحلم ضائع

 ال تلوموني عن فلسفتي فهي هائمة 

 ال تنادوني من بعد ألني قريبة 

 ال تهتفوا بإسمي ألني جاهلة

 ال تكونوا في حديقتي ألني زهرة 

 ال تحدثوني عن العشق ألني عاشقة

 فالحب ال أعرفه و ال يعرفني مطلقا 

 ألني في رحاب العشق ساكنة 
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  أمل

 

  رأيت نجوم مضيئة

  في لون ليل أسود

  كل ألوان الربيع ضاوية

  إالّ  لون القمر غائب

  انتظرت موعد الطلوع

  و سهرت على ضوء النجوم

 سألت قلمي أي الفصول

  كتب فقرة و بعدها بكى

  عرفت أنني في فصل الشتاء

  و أن الربيع قد مضى

  كم فاضت نفسي بالبكاء

  فقد حلمت بربيع النقاء

  فكان القدر بيني و بين اللقاء

  القمر بين السحب اختفى

  و ذاتي مع النجوم تتأمل العطاء
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  سؤال الروح

 

  ضعت بين الحروف

  و حلمت مع قلمي

  رفرف كتابي و همسي

  و نطقت بالروح نفسي

  قالت بصمت نطقي

  خيرتك فاختاري

  بين الموت أو االنتحار

  بين الوطن و األقدار

  بين العيش و االخضرار

  بين اللقب و االسم

  بين الحروف و األشعار

  أين تريدين االستقرار

  يا سيدة الحبر و ملكة األوطان
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  فنجاني

 

  فنجان قهوتي معكر

  عيونه فقاقيع سكر

  لونه أبيض معطر

  كل الفناجين تركع

  إالّ  فنجاني يسطع

  كل ما أعرفه مسطر

  فنجاني عاشق السكر

  روحه قهوة و عنبر

  و أصله فخار مفنن

  هو عاشقي األول

  و أنا من غيره ال أتلون

  هو أصل منور

  و أنا ذات تتحول

  من عشقني يركع

  و من عشقته ال يركع
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  احتالل

 

  هيام اهتز بالهيام

  قلب الهاجس و الكيان

  كالنسيم مّر مع العيان

  و صرت أسهر الليالي

  هاتف جس األمان

  و ضرب القلب كالبركان

  غريبا كان كالركام

  و اليوم احتل المنام

  أين كنت يا منايا

  هل أحسست بكياني

  وحيدة كنت كالعنوان

  و معك صرت مع السالم

  اسمك مرسوم ببالي

  ال يفارق ذاتي و أنغامي

  ها أنت صرت مستعمر المكان

  و قلبي اهتز بالمكان

  هنيئا لك بهيامي

  و هنيئا للمصير باالحتالل
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  عشق فنان

 

  تونس يا جنة البلدان

  أراك صباحا مساء

  خضراء كورقة الجنان

  خدك األحمر دماء

  لونك األخضر عنوان

  رمزك نجمة و هالل

  صوتك فن و جمال

  ترابك أرض و نقاء

  من عرفك فنان

  و من صورك رسام

  و من دخلك انسان

  و من هجرك أزالم

  أنت األم و الحياة و النضال

  أنت بصمة األشعار

  أنت صراط اإلسالم

  معك نعشق الكالم

  ومن عشقك فقد عشق المرجان
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 عشق مجنون

 

  عشقي لك قصة

  حروفها صدق

  و عنوانها فن العشق

  كل الكلمات عمق

  و بين السطور ذوق

  بدايتها قول

  و نهايتها فعل

  ذاتي و ذاتك نطق

  اسمي و اسمك جسم

  اني أخاف الجسر

  فكوني أنت جسري

  اني ارتعش بردا

  فكون أنت دفئي

  أنا يا حبيبتي مجنون

  بجمالك مفتون

  أنا يا سيدتي مغروم

  و من عشقك محروم

  قولي لي ما المصير

  و كيف لي أن أكون

 لقد اخترت الركوع

 و أنا غريب وحيد كالمجنون

 اسمي بين الحروف يستقيل

  و أنا بين كّف يدك أريد أن أستقيل
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 عشق مستمر

 

  عشق الهوى كالفضاء

  و العشق بالصدق عطاء

  النفس مع العاطفة ارتواء

  و حبيبك أصل النقاء

  عمقك جنة النقاء

  من يعشق عرف البقاء

  و من يكره انتهى

  كلنا عطف و منى

  كلنا نعشق الحياة

  قلوبنا نبض الفداء

  و حبنا روح الدواء

  كلنا نحيا بالهوى

  و من ال يعرف الهوى

  فقد ضل طريق البقاء
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  ذات تتحول

 

  جروح ضمدها الزمن

  تجارب طواها القدر

  رؤى رحلت بالنظر

  حدائق ركعت للمطر

  رسائل كتبها القلم

  حياة تعشق الوتر

  بيني و بين الحلم ثمن

  و ثمن األفق الوطن

  عاشقة تحبو نحو األمل

  بحبر قلم ال يغدر

  سافرت ناضلت بالفن

  و قلمي ال يعشق العدم

  ألوان الحياة تتغير

  و لون ذاتي ينتصر

  و ظل الجهل مّمر

  ذاتي بالحب تنهمر

  و الحب يركع باسم العلم
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  دروب

 

  سرنا في دروب الهوى

  نقطف أزهار الندى

  نحلم بمستقبل المدى

  جبال تحلم بالربى

  ربيعنا اقتلع ما مضى

  و أنبت أشجار بالنوى

  قلبي دفن مع العالء

  و العالء ال يقبل االستواء

  قلمي اتبع الخطى

  و اسمي صار فناء

  نحن مستقبل البناء

  نحن شعب الرضى
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  عشق الطبيعة

 

 

  جنان ورود باأللوان

  تنتشي معه األنفاس

  ذات تتذوق الريحان

  و براعم تعانق الفراش

  طبيعة بمروج و جبال

  أقحوان و أزهار كوان

  فراشات عشقت المكان

  و صارت ملكة األزهار

  هذا عشق كل فنان

  و من يعشق سلطان

  رحيق و عطر كالمرجان

  هوى صار ارتواء

  الزهرة عاشقة الكيان

  و الفراش أصل الحنان

  عشق الفراش لألزهار

  كعشق الذات لألوطان
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 عشق ال يتكرر

 

  عشق سهر مع جمالها

  عبرت له عن عطفها

  حلمت و هامت بأحالمها

  طرقت األبواب بورودها

  رقصت يوما على وترها

  أنشدت نشيد فارسها

  حي على العشق و لها

  قصيدة تهمس بصوتها

  عشق ال يتكرر عنوانها

  هي سيدة فنها

  و هي بوابة روحها

  عاشقة ليس لنا مثلها

  الحرية معها كذاتها

  تعلو بذوق و فن أنوثتها

  هي عشقت صدق احساسها

  و أنا عشقت صدقها

  و الصدق سالحي و سالحها
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  وطني

 

  وطني أنت جواز سفري

  وطني أنت نور عيوني

  وطني إليك مصيري

  أنت فكري و سر قلمي

  أنت كتابي و كراسي

  افتخاري بك كضميري

  و صورتك روح جمالي

  لونك كلون دمي

  و ترابك أصل عروبتي

  معك نسيت حلمي

  و صرت أنتفض بثورتي

  أسهر على راحة غيري

 و راحتي بوجودك جنبي

  إني اخترتك لذاتي

  و أشهد أنك قبري

  إني اخترتك مالذي

  و إن تمردت على ذاتي

  فلن أتمرد عليك يا وطني
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 حب يتجدد

 

  حبي لك يتجدد

  كل يوم أعرفك أكثر

  عشقتك بولع

  جمالك منبع

  صورتك منتهى

  الوجود و أجمل

  ليس لي بعدك

  في عشق القلب

  اسمك قد حفر

  بين ضلوع ذاتي

  خروجك منه بعد

  خروجي من نفسي

 لست الوحيدة في حبك

  فتونس معشوقة كل وطن

  بك أتنفس مع قلمي

  و بك أتجمل و أتأنق

  أنت حياتي

  و أنت سندي

  و من ال يعشق ليس مني
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 بال حدود

 

  عشق ذاب مع الجسم

  دقيقة و ثانية أرتعش

  قلبي مغروم بقلب

  سكن دون اذن

  أحالمي تهتف باالسم

  واقعي يكشف غرامي

  جمالي مع العشق جمال

  و نور عيوني لمعان

  الشمس أحست و القمر

  بعشقي لذلك البشر

  لم أعرف طعم النوم

  و لم أسعى ألتغير

  عشقي له انتصر

  على عقلي كموج البحر

 غرامي مع دموعي مطر

  و قلبه مع قلبي معبر

  كأني جسر تواصل

  بين روحي و روح اخر

  عشقي فات النظر

  و قلبه ينبض بالدم

  ال تلوموني عن عشق الذكر

  فالذكر مع ذاتي في سفر

  معا يكمالن الحياة و العمر
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  استمرار

 

  جروح ضمدت مع الزمن

  و جرح القلب مدمر

  عرفت الحب مسيطر

  كشجرة في فضاء أخضر

  دوران الزمن متغير

  و الزمن ال ينتظر

  الذات تصارع في جدل

  ال ترتاح و ال تستقر

  قلب مهيم بغلو السهر

  و النجوم تعشق القمر

  أيا قلبا ال تركع للدهر

  سلم تسليما على البشر

  ذوات العالم ال تنهزم

  من قلوب صدقت بالعبر

  ذاتي مع الهوى تستمر

  و بالغدر ال تحتضر

  كيان البشر فوق النظر

  و من عشق بالنظر

  مات و استسلم للقدر

  حب النفس تنهمر

  كقطرات ند على الزهر

  النفس تهيم بالبصر

  و البصر يعشق النظر

  و حياتي معكم تستمر

 

 

 

 

 



 

CV : Mouna Baazaoui 2011 
 

 

  أوتار

 

  فن يعزف فنون

  وتر يرتقب شهور

  همس يسفر مع المسكون

  دقات القلب سرور

  عقل بالفكر مغروم

  النفس تشتاق النفوس

 وطني يعشق الورود

  فصول ترحل مع الفصول

  عالم أصبح معلوم

  الشمس تعانق الغروب

  الليل يسهر مع السكون

  حلم يراوده الهدوء

  قلمي يكتب عن المستور

 شعري ينطق بالموجود

  لحظات تحلق كالنسور

  في فضاء الالمجهول

  عوالم تنفتح بالعبور

  و البشر كجسر الوصول

  بداية و نهاية تدور

  ال أحد يقدر على المحتوم

  الشمس رحلت و تركت الغروب

  النهار انجلى وتراكم مع النجوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CV : Mouna Baazaoui 2011 
 

 

 

 

  رسالة

 

  تلقيت رسالة صادقة

  مكتوبة بحبر أحمر

  هي بضع أسطر

  مشفرة برموز

  عرفت أن صاحبها

  حبيبا عاشقا

  قال لي بالحرف

  إني أعشق وطن

  معك عرفت الواقع

  ألنك زهرة ضاوية

  عشقت كلماتك المشفرة

  و صرت كل ليل مالكا

  أضوي على كتاباتك كالقمر

  و أسهر على حبر القلم

 عرفتك أصل و ذوق جميل

  ذات فن و شعر ساطع

  لم أعرف تونس من قبل

  و اليوم عرفتها بصدق الكلمة

  حبها صار بجسمي نبضا

 و تونس قد أنجبت فتاة حرة

  فعشقك للوطن فات العشقا

  معك صارت تونس الخضراء

  نجمة في السماء المعة

  عشقي لتونس صار هياما

  و عشقي لك فات التصوير
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  عروسة السكر

 

  فتاة صغيرة مع عشقي

  كانت عروس أحالمي

 معها تعلمت ألوان زمني

  و تعلمت معنى نطقي

  صارت تحبو مع دمي

  و الشرايين لها تغني

 جسمي معها غرامي

  و النطق صوت متعالي

  معها تصورت عالمي

 أفقا كبيرا بأنفاسي

  كم عشقتي يا أختي

  يا عروسة السكر

  كلما أتذوقك أتنفس هوائي

  من غيرك ال أعرف نفسي

  و أغترب مع أوراقي

  قلمي عشقك مع ذاتي

  فأنت روح حياتي

  يا طفلتي يا أصل كياني

  يا وردة بين أوراقي

  أنت سر عبيري

  و أنت قماش فستاني

  أنت أصل انسانيتي

  كم أعشقك يا حريتي

 

 

 

 



 

CV : Mouna Baazaoui 2011 
 

 

 

 عاشقة الهالال

 

  رسمت حبيبي في قصرنا

  صورة فاقت الوصف

  رسمت على حائط بيتنا

 رجال وسيما طاهرا

  هالة بالحب جديدة

  ال تعرف معنى العشق

  كل ما عشقته نسيما

  فات وضوح الشمس

  نسيم الروح دقت روحا

  و شاهين اسمه عاليا

  خجوال ال يعرف العشق

  و ال يبوح بصوت الكالم

  تمنيته يحضر في المنام

  و كأنه سمع آهاتي بسالم

  يا شاهين يا رمز الشهامة

  هل لي بموعد لقاء

  فتحت عيناي عليك حالمة

  بنور لونك أبصر و أرتفع

  تلقيت من أمك رسالة

  تبشر بالعشق و الوصال

  فمتى أراك متجها

  لقصر أبي متفاخرا 

  من أجل طلب يدي علنا

  أنا من دونك نائمة

  و أنت من دوني جاهال

  أنا معك هالة و ريحانة

  و أنت معي شاهين و هالال
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  تونس

 

  فتحت عيناي على وطن

  علم أحمر و عشب أخضر

  سميت تونس السلم

 عبيرها فاح مع العطر

  سماها ضوت قمر

 يا وطني كم أعشق النظر

  و مع أرضك أتقدم

  يا وطني كم أحب اسمك

  و كم أعشق اللقب

  عشقي لك يا وطن

 مع دمي صار سفر

  عشقي لك يا علم

  مع لوني صار غد أفضل

   أنت األم و أنت األب

  أنت الحبيبة و األرض

  دمت شامخة باسم الرب

  شعبك قد صار القلب

  و جيشك ال يعرف الذل

  صراطنا بك يا رمز

  أنت لون الدم

 و الدم من دونك عدم

  أنت صوت الفن

  و الفن دونك أصم

  أنت حبي األول

 و الحب من بعدك ندم

  أنت عشقي األكبر

  و العشق معك هللا أكبر 
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  دقة قلب

 

  دق قلبي يوما

  البن البلد نابضا

  أحببته بصدق العبر

  رأيته قلبا ينتفض

  من عشق صار ألم

  تجربتي معه عبر

  لماضي قد اندثر

  حبي له فاق البصر

  لم ألمسه يوما

  بل كان يعيش مع الحلم

  صارحني في لحظة بحبه

  فصرت معشوقة كل البشر

  سمعت صوته عن بعد

  فاهتز قلبي و انفجر

  طلبت منه اللقاء فجأة

  فتأسف و أرسل رسوال

  عبر هاتف ال يتحرك

  قال أنه مريض من العشق

  قلبه ال يقبل أحد

  و لكن قلبي صار معه

  صديقا رفيقا علنا

  فهل تراني أعشق البلد

  أم اعشق عشاق بلدي

  هل تراني عشقت احساسا

  أم عشقت كالما

 هل تراني عشقت صوتا

  أم عشقت تجربة األلم

  هل تراني أحببته فعال

  أم أن قلبي يهتز للتجارب فقط
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  ارتحال و ارتجال

 

  دموعي سبقت شرايين الدم

  تذكرت طفولتي و أهلي البشر

  سابقت الرياح بطائرة ورقية

  حلمت مع أهلي بالحرية

  الشراردة أرضي و بيتي

  هي سندي و تاج رأسي

  هي الورد و العنبر و الند

  الكل يعشقني باالنسانية

  الكل يحترمني في وطني

  و خارج القلب من العرب

  دموعي سكنت الوطن

  و صارت مع الدم عبر

  جابت الشوارع بالنغم

  و الحزن ذاب مع القلم

  كشمعة سهرت مع السهر

  شتاء مر و ربيع مقمر

  و مازلت أجلس على نفس الوتر

  قلمي تحرر و تركني أحتضر

  من دونه ال أستطيع النظر

  فقدت حبيبا غاليا أسمر

  تركني في وسط البحر

  سافر و عشق السفر

  و لكنني بقيت مع الوطن

  أحزن و أفرح و أرفرف مع العلم

  القدر اختار الرحيل مع المطر

  و أنا اخترت معانقة القلم

 

 

 

 

 



 

CV : Mouna Baazaoui 2011 
 

 

 

 

 بداية أمل

 

  حبيبي سافر و رحل

  من أجل معانقة الزمن

  من أجل مرور لألفضل

  فضل الرحيل و الهجر

  و تركني مع قلب يحتضر

  لعل اللحظة لن تنفجر

  بعده عرفت األلم

  و سهرت على ضوء القمر

  أرى النور و الليل مقمر

  و رأيت نفسي تستسلم

  الليل أسدل سواده

  و النجوم صارت تبتعد

  عرفت أن الشهرة أهم

  من حبيبة تتعلم

  في األفق البعيد

  لمحت نجم يسقط

  فعرفت أن الحب نجم

  قد يتعالى و قد يعدم

  و أن الحياة تستمر

  و ال أحد يغير الزمن

  مات الليل و الح الفجر

  فابتسمت لنور السحر

 و أحسست أن الكون ينفجر

  أمام عيناي و كأنه القمر

  يال جماله كأنه حلم

  و الواقع أنه روح األمل

  ناداني ببسمة في خفر

  فعرفت أن الحبيب قد خسر

 هو رحل و ذاتي بدأت تتحرر
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  عبودية

 

  قهوتي بردت في قاع الفنجان

 تغير لونها و المذاق

  عشقت لونها الرمادي

  فصرت عشيقة الفنجان

  هو يركع لفمي وذاتي

 و أنا أركع لما في القاع

  أتراني قد عشقت لونك

  أم جمال الفخار

  ال أعرف سر حبي

  فقد رأيت ذاتي مع البني

  يا قهوتي أنت عبيدة الفنجان

  و أنا سوف أحررك من المكان

  و أتلذذ بشرب الغرام 

  فتصيري عبيدة جسمي

  و ترتقي بقلمي و أفكاري

  مذاقك يسمو مع روحي

 فتتحد الروح مع أقوالي

  عبيرك فاح فعّمر كتابي

  و القلم معك صار هيامي

 القلم كاتب و أنت كتابي

  و الفكر بمذاقك صار ألواني

  معك انتهت عبودية الكالم

  فتحررت و عانقت جمالي

  إن كانت العبودية قهوتي

  فان السيد كفنجان فخار

  قد يتكسر في لحظة زماني

  و تبقى القهوة روح كياني

  تسكن أعماقي و تتعالى مع أفكاري
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  مرسال

 

  سيف سكن معي

 ... جرح ترك األثر

  نما معي في الماضي و الحاضر

  طغى على صورتي و عنواني

  ... نثر الورد و الزهر

  ... فتلون جمالي

  كتب لي يوما رسالة

  فيها عشق السلوان

  ... و قال بصدق معبر

  أنت صرت روحي و كياني

 .. كيف عشقتك يا سيدتي

  ... و أنت بعيدة عن أنظاري

  هل لي معك قدر و هذا سؤالي

  أتراك أحسست بإحساسي

  أم أنك اعتزلت غرامي

 ... أحببتك من غير كالم

  بصدق القول و األفعال

  ... أريدك ملكة قصري

  و أصل عطري و أنفاسي

  أريدك قميصي على جسمي

  ... و نبض قلبي و ضوء نوري

  أنا بشوق أنتظر ردك

  ... و هذا عنواني

  أتركك بخير مع سالمي

  و أتمنى أن يشهد مرسالي

 نقلة في زمن العشاق
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 هجرة أمل

 

 ... قلبي هجر

 ... و نطق بأمل

  العشق سحاب و مطر

 ... و عشقي تائه بين الحفر

 .... كالبحر في ثورة غضب

 ...... عشقي حلم مكرر

 .... أراه في لحظة و كل زمن

 .... يدايا لم تلمسه مطلقا

 ... و عينايا لم تره يوما

 ....عشقه أنساني الملل

 ... تاه بين أوراقي كالعبر

 ... تمنيته في قلبي ملك

 .... و لكن قلمي تعثر

 ...مازلت ال أعرف السبب

 .... هل غيرة القلم

 .... أم عشق مندثر

 ... قلبي يعشق السهر

 .... و السهر

 .... بقي يتأمل

 .... تهت مع السحاب أرتحل

 ... و العشق يا صديقي كاألمل

 .. و لوال األمل ما عشقت هذا الرجل

 .... و لوال األمل لودعت القلم

 ...... و لوال األمل .... لصرت أحتضر
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 دموع عشق

  

  ارتجفت من شدة العشق

  و صرخت صرخات متألمة

  حبيبها اختار الغربة مكانا

  و خدمة الوطن اسالما

  بزي الجيش منتصرا

  سألته يوما متى اللقاء

  فحبي مع الغربة زادا

  و أنت مع الزمن ساكنا

  قلبي عاشق يا مواليا

  و ال أعرف ان كنت معايا

  لماذا تركتني محتارة

  محترقة القلب و اللوعة

  فهل قررت الهجران

  أم أنك عشقت األغراب

  أنا ابنة وطنك و ابنة الخالة

  مالك ال سؤاال و ال جواب

  رحيلك عني بجسمي ذاب

  كعروسة سكر في فم األطفال

  إن كنت ال تحبني فبلغ رسالة

  و إن كنت تعشقني فما الدليل

  و إن كان عشقك للوطن مصيرا

  فسلم على جيش العروبة

  و بلغ صوتي بهذه الرسالة

  أنا عاشقة يا أبناء الخضراء

  حبيبي معكم صار جيشا

  و عشقي له صار لهيبا

  هذا قدري معه و هو بعيد

  و عشق تونس يسبق العشاق

  سأردم عشقي تحت التراب

  و أهتف بصمت مات الحبيب

  من أجل الخضراء أم األوطان
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  حب من نظرة 

 

 لمحته يمر بطريق المعهد

  اهتز قلبي و كأّنه حلق

  احمر وجهي من شدة الخجل

  برقت عينايا فتلونا و احمرا

  البرد ضرب جسمي فارتعش

  أحسست بشعور أضرم

  النار في قلبي فالتهب

  أنوثتي دقت للوهلة األولى

  و كأنني أعرفه من قبل

  يال هذا الشعور و ال أروع

  صارت صورته مع الكتب

  رسمته و عقلي جامدا

  فالشعور سرق النطق

  و سرق معه السمع و البصر

  اكتفى بنظرة و أمضى

  في طريقه و هو سائر

  بعد زمن عرفته عاشقا

  فكأنني قطفت النجم من السماء

  قد عشقني و صار هنا

  و الكل يحسدنا على هذه التجربة

  إنّ ه الصدق يا أبطال العشق

  معا سجلنا تاريخ الهيام

  فصارت الصبابة بعشقنا راكعة

  و عرفت حينئذ أنني هائمة

  ال أعرف إال طريق المعهد
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  مصدر أحزاني

 

  فتاة أحالمي تعانق قلمي

  أحببتها يوما مع كتابي

  بنورها كتبت كتاباتي

  فصرت كاتبا ألحزاني

  بشعرها أسدلت غرامي

  غنجاء بين النساء و هي عنواني

  وصفتها يوما فنسيت أوصافي

  لمحتها عن بعد فغابت أفكاري

  رقصت معها يوما فظللت طريقي

  قبلتها قبلة فنشف ريقي

  عاتبتها يوما فنسيت تاريخي

 على سريري كانت عروس أحالمي

  نطقت باسمها فضاع اسمي

  رحلت عني يوما بال وداع

  فكأنها غرست الخنجر في أحشائي

  و سال دمي و احمرت أوراقي

  فتهت في الشارع ال أعرف بيتي

  و دمعت عيوني على صوت حنيني

  و صرت أشكو همي لقلمي

  و مع الكتب أعانق تجربتي

  فيا ليتني كنت القلم بال احساس

  ال أعشق فتاة هي مصدر أحزاني
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  عشق هالة القمر

 

  بيضاء بانت بين األوراق

  تكتب علما قد احترق

  ترسم وردة و هي األلق

  ترحل مع الكلمات بين الورق

  كتبت يوما تاريخ األفق

  و صورة حبيبها بالخيال نطق

  اكتبي يا حبيبتي فأنت األفق

  صرتي معي و الحياة نمت

  طيرا صارت في السماء تحلق

  ال تخافي يا حبيبتي فأنا معك

  يوما أخذتك من أرض النفق

  معك قفزت في البحر أغرق

  أشواطا قطعت و الشوك أصدق

  حبي لك قد تجاوز كل المحن

  و روحي سبقت تاريخ األلم

  أنت غيرت تاريخ الكتب

  و صرت بحرا ال يعرف الخطر

  أنسيتني السهر و طول العمر

  سكنتي موطني بال هجر

  و تاريخ حبنا بين األرض عبر

  فال ترحلي عن حبيبك يا قمر
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  مراهقة

 

  سميت الزهراء لكنها شقراء

  صغيرة ضاعت بين السحب

  عشقت األمير و البالط هجر

  كتبت اسمه على لوح من الذهب

  عانقت صورته في الحلم األبيض

  رحلت معه في لحظة حب

  ابتسمت له و قالت في خفر

  أحبك و حبي من دونك عدم

  و السحب تغيرت مع هطول المطر

  فحبي له سافر نحو األمل

  اسمي و اسمه رسما مع السهر

  و النجوم تشهد على ضوء القمر

  فحرارة جسده زادت لجسدي اللهب

  فاستيقظ قلبي من لحظة العدم

  فسبحان هللا عل حب المطر

  الماء يقطر مع الماء على الجسد

  فال تفرق بين من يحب و من سهر

  و الحب دون السهر صار مع الرحل

  معه نسيت أن الجسد له عقل

 فحب القلب سهر و حب العقل ندم
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  رحلة عاشق

 

  وقف على الرصيف متأمال

  يحدق بعيدا في أفق زحل

  بقلب مهجور هجره الوصل

  بعينين تحوقا من شدة األلم

  و يداه ممددة لربه داعيا

  يا ربي حقق حلمي و استجب

  فقلبي مجروح ال يسكنه أحد

  و حبيبتي ضاعت بين العتم

  و الطريق قد أحس بالملل

  و السيارات مرت في عجل

  و أنا مازلت أنتظر على أمل

  لعل حبيبتي تأتي و تسلم

  أسدل ستار الظالم فانسدل

  و النور مات و قد رحل

  و نور النجوم في السماء سكن

  الكل ظهر إال حبيبتي سمر

  بقيت انتظر في محطة العمر

  و الشيب غطا شعري فاكتمل

  و الجسم ضعف و انهزل

  كل الفصول مرت و ال تزل

  و حبيبتي سمر ماتت مع الحلم

  فالكل ضاع و بقي صوت القلم

  فقلت في نفسي الواداع يا ألم

  فحبيبتي ظهرت في الحلم

  و قالت لي ال تقلق يا عمر

  فكل النسوة تركع لك كالشهر

  إال أنا يا عمر ألنني حبيبة القلم
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  عشق مجنون

 

  بانت كالشمس طالعة

  بنورها و روحها الضاوية

  تبتسم برشاقة الصورة

  تفتح عيناها حالمة

  و شعرها األشقر ناعما

  كسلسبيل المياه الصافية

  تسكن على شاطئ خال

  صامتة و جسدها متكلما

  بنت سلطان و ليست حاكمة

  محبوبة الجميع بقلب طاهر

  طهارة روحها تغلب نورها

  صغيرة أمها و عشقها كبيرا

  اهتز قلبها في لحظة غافلة

  أصابها المرض و العشق داءها

  قالت لقلبها من دخلك مجهوال

  و هو في العشق ال يفهم

  عشقته و الخوف ساكنا

  نظرة لمحت المعشوق و هو غائب

  تخيلته الفارس األبيض ال حلم

  سكن قلبي و القلب غير مسيطر

  بث الحركة في جسمي برعشة

  و برد العشق بصورته صار دفءا

  أقسمت بعشقه أنه مالكا

  و خروجه من قلبي ليس سهال

 

 

 

 

 

 



 

CV : Mouna Baazaoui 2011 
 

 

 

 

 لحظة صدق

  

  دق القلب بالعشق فارتوى

  نار العشق بدا و الهوى أضرم

  عشق ارتقى بالذات فارتقى

  عشق ضرب القلب فاستوى

  عشق قلب الدم هوى

  عشق شق طريق البحر

  فاهتز الموج و استوى

  عشق صادق نور الشمس

  فبات شعاعها ضوءا و دواء

 عشق خاطب نجوم الليل فحلى

  عشق تعلم السهر

  و السهر من بعده انطوى

  عشق تنشق الهوى

  و الهوى من بعده جفاء

  يلومنني عن عشقي

  و العشق ال يعرف لوم و ال داء

  عشقي فوق األرض ارتمى

  و نار الحب من تحته انطفى

  فعشقي طاهر مقدس

 و المقدس يعشق الهوى

  و الصدق بالعشق اكتفى

  و ثالتهما ذات األنا في العال

  نطقت بصدق الشعور

  و الشعور ينطق بالندى

  فعشقي هدى وحياة و بقاء

  فالحياة دون العشق فناء

  و الفناء بالعشق ارتقاء

  و االرتقاء رؤيا و صفاء و اغراء
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  رحلة عاشق

 

  وقف على الرصيف متأمال

  يحدق بعيدا في أفق زحل

  بقلب مهجور هجره الوصل

  بعينين تحوقا من شدة األلم

  و يداه ممددة لربه داعيا

  يا ربي حقق حلمي و استجب

  فقلبي مجروح ال يسكنه أحد

  و حبيبتي ضاعت بين العتم

  و الطريق قد أحس بالملل

  و السيارات مرت في عجل

  و أنا مازلت أنتظر على أمل

  لعل حبيبتي تأتي و تسلم

  اسدل ستار الظالم فانسدل

  و النور مات و قد رحل

  و نور النجوم في السماء سكن

  الكل ظهر إال حبيبتي سمر

  بقيت انتظر في محطة العمر

  و الشيب غطا شعري فاكتمل

  و الجسم ضعف و انهزل

  كل الفصول مرت و ال تزل

  و حبيبتي سمر ماتت مع الحلم

  فالكل ضاع و بقي صوت القلم

  فقلت في نفسي الواداع يا ألم

  فحبيبتي ظهرت في الحلم

  و قالت لي ال تقلق يا عمر

  فكل النسوة تركع لك كالشهر

  إال أنا يا عمر ألنني حبيبة القلم
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 حكمة العشق

  

  العشق صادق طاهر عفيف

  باب إن دخلته يوما نسيته

  قلب حي إن نبض استمر

  جسر إن عبرته انتصرت

  سيف إن لم تقطعه قطعك

 احساس إن لم تحسه ضرك

  شعور إن عرفته عرفك

  سلم إن تسلقته أوصلك

  نضال إن رفعته رفعك

 حياة إن لم تبتسم لها أحزنتك

  لحظة إن لم تخطفها خطفتك

  دقة قلب إن نبضت سلمت

  و إن توقفت صارت سيدتك

  و أنت صرت بين يدها عبدها

  داء إن أصابك نسيت الدواء

  و إن هجرك صار الدواء داء

  لدغة إن لدغتك عرفت سمها

  و إن ذقت سمها فقد قتلتك

  و إن قتلتك صرت شهيد عشق

 و العشق دون الشهادة خرق

  و العشق ورقة خضراء فصفراء

  تحيا و تذبل و تموت كالنساء

  فإن أدركت معنى العشق

  فقد عرفت عالم كل النساء
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العشق على صالتي   

 

ركوعي كان العشق على   

بفؤادي طفت العشق على و   

أشواقي ناجيت   

ناجاني الشوق و   

بثوان الساعة فدارت   

صحوتي العشق صار   

موالي الموت صار و   

عيوني سكن الدمع   

عشقي دموع فسالت   

سجودي عشق طوافي   

وجودي عشقت صلواتي و   

عشقي اعلنت اليوم   

معبودي على سلمت و   

األولى الركعة من عاشقة أنا   

أهذي صرت بالعشق و  ... 

أهتف و  ........... 

أهمس و  ................ 

أطوف و  ....................... 

تسليما أسلم و  ................ 

أكبر هللا نطقت بالعشق و  
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 روايتي 

 

 عشقت أحرف العيون 

 و قررت الرحيل 

 حاربت بعشقي المستحيل 

 و الشمس قبلت الجبين 

 قلمي دّون روايتي 

 فكانت حروفها مأساتي 

  ....و بطلتها ذاتي

 الكون شاهد على حياتي 

 و على أعظم غزواتي 

بلون أنوثتي لما تغلفت  

  صرت أعشق أمومتي  

  .......و لكن 

مصيري تلون كقدري   

 و القدر تحول كذاتي  

 من عصر الدقائق و الثواني 

 لعصر الكتابة و الروايات 
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تحية لكل عربي و لكل عاشق للحرف و للكلمة و لإلحساس الراقي من تونس و العراق و ليبيا و الجزائر 

و تركيا  و بريطانيا و فرنسا و تحية شكر و تقدير للشاعر العراقي  والمغرب و سوريا و مصرو الكردستان

طالب الشمري وللكاتب و الصحفي علي عبد الغزي و للفنان التشكيلي سمير شوشان و للصحفي صالح 

السويسي و لشاعر المناجم علي السعيدي و لألب عبد الحكيم الذواتي و أبي الغالي محمد الغريبي و الشاعرة 

سليمة المليزي وللصحفي علي سعد الساعدي و الصحفي فيصل القاسمي و المفكر طارق حجي  الجزائرية

وللكاتب خالد الكبير وتحبة محبة و اجالل لكل عاشق ألوتار قلم الموناليزا في كامل ربوع العالم مع تحيات 

. الشاعرة التونسية منى بعزاوي  

  أوتار قلم الموناليز 

 

 

 

 منى بعزاوي


