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الجـــــــــــازية

ممد البدوي مممح إلى 

مت إني وقف
مقاوا بين كل الذين تساب

ملاوا وولص عندما إليها 
مي تت إل وع وس

الجازية
ور قق البمح ولئن لم تلت

مما ياو
مه دد ترا تت من بعي مل مل أنها ظ إ

…
مه ومدا مه  مؤ تد وب
مب تمضي مراك

مف مضفا وقي ال وتب
مف تخا

مربيع قه ، عند ال شش مع إلى 
مف مخاطا مد ال ليعاو

قح مري مع ال
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قت وبا وبا مص وبا وال صص قح ال ري
مف مهتا يأتي ال

***
صي ون مبـ ! ـ 

ممي وت أ وب لصاو وما أعذ
قك قمس وذ ى ال وش

مف شلمحا مسني منها ال وم تل وي عندما 
ددني وتقاول : وتش

مرىحى ول ال مبك مث تن قل ـ ليك
قر الاوادي أو كصخ

مه الماء ور وق ونـ تن  إ
مل دسياو مه ال مف ل تجر

مل : وتقاو

ود ى مل الماني تها مل، سي مسي واو ال مه ـ 
ود واوا شاط وق ال ووفا قر  قبمحا قل ال تث قم  وك

…
مم قر، ث وجم وك على ال مخاطا ستمضي 
ودا تت رما وش مني أراها تل  كأ

صي ون مب تق  مل فمح
قة قر الفل كاطي

قة تر في المحيا قس و
ودا مدا
…بل قبل

وك مء جناىحي تل قم من  واو الكاو مه
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ملى مرا تج مناو

ود ى وتما  لمن في هاواه 
وشعرها الجازية قمن  وك  ميا وإ

حح وجماو وت  تن وأ ف

ود دب العنا متمح

دن تس ممح قب تتـني  صبلـ وخـ قتها  ووق تن  قم وو

ون تس ممح تل مق ا وش تع وي تن  وم وف

ود صرشا وال وس  تن وي

ود وجاوا مج إليها ال تسر مي وف  تاو وس ول

***

مروا تت طا تىحماما تع  وب وس
تس تد قاب ماطاوا على وا وىح

وضا قبي فيهم ىحمامه 
تس قم تء من آ ما ضاقت الما

مبية تق لص قىح ول تس  مرا و تــ
تس تق ياب مري وعاطشان وال
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***

من.. تن ظمآ ظمآ
مه ود تىح وو و 

قساواها مدون  وعى إليها  يس
مة حع وتسعاون طعن فيه تس

تن خيل بني هلل قم
مه وب تت قل حة أخاطأ صن واىحد قفيه ما 

مرة ممت م لم ي
مة مد عثر وبا به الجاوا وك ول 

قة عام قمائ مق منذ  هاو العاش
ينتظر

ود طاول المد ى وت ليلة بع ذا
مه
… ويلقاها ستلقا

مقه إليه فتسب
يداها

***

تب وذه تع  مي وض ملي   إ
ته مذهب يرا مساوق ال في 

تب مممح ميع  ملي ض قإ
ته تم و ينسا تت عا يفاو
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تن ميع وط ملي ض قإ تن   لك
ته ؟ تن يلقا تن
…الاوط وي

***
…
ته  وضى في طريق خالي وم

دع دع إلى نج تج ون من 
حط مه خي مب قذ تج وي منــه  كأ
ته وشعر الجازي من 

***

مه عن عينيها مرو وب أخ
قن نجمتي

قج دل دا في لي
أخبروه عن شفتيها

قن جمرتي
قج مها دد و من ماوق

مدثاوه عن يديها ىح
ناعمتين

قج شديبا كمثل ال
مدها مدثاوه عن ق ىح

مائس
قج تن من زجا ولك

قة قل الجازي تث قم وك فل 
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قة ممنير
قج قسرا قر  من غي

***
تح وت لصبا ذا

تح مل في الباطا قت الب ول واو تل وو
مل ماطب صق ال ود

مل ىحاول الجازية قت الجمحاف قاجتمع ف
توا ود مم تنا من ث معربا تساءل ال

مرىحيل مرىحيل
… ال ال
وهاودجها تت لهم الجازية من  دذ برز عندئ

: ونادت

مم ـ يا قاو
مرجال؟ مسيد في ال مهاو ال من 

مع تم وج وم ال وه تم وه
وج وج وما مم ها ث

مع بني هلل متي أسرع نج ىح
حل: نمحاو الهاودج وقال قائ

مصفاوف – مم بين ال مد ممتق هاو ال
منازال مب في ال والغال

مع بني سليم مدم نج مم تق ث
: وقال قائل

وفى ملذي إذا وعد و ـ هاو ا
وعند العاطاء كريم
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مع بني رياح و لح نج
: وقال قائل

وف مسياو ملذي يعرف ال ـ هاو ا
مرماح وتعرفه ال

تد مخ بني دري : ثم قال شي
قاعتبر  ـ وت  ملذي إذا سك هاو ا

ميفيد ملم  وإذا تك

***
وت لصباح آخر وذا

ميام مرىحيل بسبعة أ بعد ال
مصبايا ىحاول الجازيه قت ال قاجتمع

عند عين الاوادي
من في الماء والمرح وبينما ه
وم مظل قت ال ونها وقد أرسل وأبصر

مضياء على ال
وغنج من في  : فقالت له

منساء ؟ ون ال وتصف أىحس من التي  مك ـ هل في
مء تت ىحسنا قانبر عندئذ 

من بنات هلل
: وقالت

وسب  ـ من وسب وال مت المح هي ذا
مدها خال وخ ملتي على  وا

حة من بنات سليم : فقالت خريد
مد – ملاو واو مد ال مدو وي الاو قه
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مريم منها كعين ال وعي
حة من بنات رياح مم قالت غاد : ث

مسمراء كالمسك – هي ال
مصباح والبيضاء كناور ال

وقتئذ قالت أجمل الجميلت من بنات
تد : دري

صل ياوم وتها ك ملتي إن رأي ـ هي ا
تد ون يازي ق ممحس ور ال وت

مصبايا مة إلى ال قت الجازي فالتفت
تت من : وغ

تر دفله  ماوا تك ن ويعجب ل 
تل ظليل تد عام في الاوا
مطفله تن  تك زي ول يعجب

تف الفعايل  متى تشاو ىح

…


مب وج وع قرها ال قسمح من في  ممحس وي ال قه
مب مح العـن ور تج مي تت  وم وس وب تاو  ول  وف

دت تتها الفيافي بصاو وىحادثـ ولاو 
مب وكما الخب حل  قبي وس وسل  وجر ى 

مقا من شاو ور الغص ماو ون تت  وش وم إذا ما 
مب ملـه وي ال قه ودربي  وق  قر تىح مأ و
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***
ته الجازي

من المشرق إلى المغرب
ته منجع راىحل مع ال

دة دب من بادي مخ وي مجها  و هاود
ته إلى بادي

دة دة طاويل دق وعر في طري
ته لوي

ته مة من عالي مر م
ته مرة في هاوي م

دل عليها صي أثر يد وأ مع  قب صت ويـ
وح والغادي مرائ ميسائل ال

مينادي في الباوادي 
ته جازي

ته جازيه
…يا جازي

***

تت  ساعا
تت ونا وسا تل وع  تب وس قعندي 

تم وف وما عندي 

تت ساعا
تت ملغا وع  تب وس تم  مل نتك

تم تد ما فه تن واىح لك
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تت ساعا
تت تلصاوابعي شمعا شعل  وش تن

تم وليلي فمح

تت ساعا
تت مكينا مضى س تتم

تم آنا لمح

تت مماوجا نعاوم بين 
تم تمحري د وب

تت ساعا
تت توفا مدنيا  تل ال نقاو
تم مصاىحب والع قم ال

تت وما ليل يا 
تت في الخل تنبا  

تم إذا لاز
تم منجاو مع ال

تت نبكي بل دمعا
تم مس وتشفاوني
…نـتـبـ

***
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وسجا مليل  عندما ال
أشاىحت عن خيمتها

منجاوم وتراقب الجاوزاء لتر ى ال
تد تد في برج الس ل أىح

مدلء ول ماء في ال
مه مليلة إنها ليلت ال

مه من بعيد هاو ذا خيال
مه تمحت القمر
… هي ذي ظلل

شهقت الجازية
ل هاو.. .. ل .. مهاو

…
ملذي كما تنتظر بل هاو ا
مة مراف مفه مثلما رسمتها الع أولصا

مه مد وة ميعا مليل ال
وبالمحقيقة تنتهي الخرافة

مضه (كان الكلم من ف
مسكات ذهب) يكاون ال

وت فأن
تب قمح مت ومن  و

***

الجازية
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…
تت شعرها أسدل
صصتها مق مصي في  قق مت  فقرأ
ملسان المليح تت بال : وهمس

منة ـ لاو كان يديرو الج
في مداسي

اقدامي تجيبك ىحفايا
مباو الماطر مص لاو كان ي

في كاسي
عاطشانه أنت روايا
مليل ماطاو ال لاو كان يمح

على رأسي
ماوايا نجاومك يشعلاو ض

مذهب لباسي مجاو م ال لاو كان ينس
نشاوفك هاو هنايا
تي أنفاسي ميك ز وز

وت ديما أن
معايا

***

ملسان الفصيح تت بال مم أنشد : ث

حر مه ناو مض مب في وت المحبي ـ أن
وك ماوليا  قلبي وقد دعا
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مته قلبي من العشق تولصي  وأ
قك ولصايا تر وت قمن  مه  ومح  يا وي
مني مه م مب مقر مب  وت المحبي أن
مروح لياته آيـــــا  في ال
مت تت فأبصر مته لىح قمشكا
مرا على ناور ومرايــا ناو

***
ول ستائر المحرير ومث

مت صي فقل وح عل تت الجنا أسبل
ماطرقات أولصلتك من المشرق دي ال أ

متخاوم قت ال تر وب وع مي فجاج  ومن أ
إلى المغرب

ممنتهى؟ تت هذا ال متى بلغ ىح
من وطني قالت الاوط

مازمان منذ سابق ال
من المازيغ إلى كنعان

حن في أوطان الرض أوطا
لبني النسان

ور مة أكث مليس تاو أبمحرت ع فل
مساواىحل ور ال تب وع

مة معقب مل و منبع وج ىح ولاو ول
منعمان من ال من ب مسا أو ىح

مة أخر ى خاطاو
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مظلمات ور ال منا فتمحنا بمح ك
وت يا طارق فلماذا أىحرق

مازوارق تلك ال
مج مقد جاءنا بعدك الفرن ف

مج مه هاو مجا بعد تاو وه
مج كاد يغرقنا الماو

***

ناري على جرجيس
وبناويتا

منصاري دخلاو ال
…
مدماو زاويتا وه

***

ول ومستني بأنام ول وتها  ليل
تم مش المحما من ري منه كأ
مت عاليا
…وبعيدا تمح صن وج

تم ممحاطا مت من ال قانتفض و

وح مناو الجنا حر ير مق طائ قني قفي أنا ال
مق حة وهاو المحريـــ  جمر
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مق الفضاء مدا ش لصاع
مق وش البري مري ول ال وع  قد 

حم تت نجاو ملما غار مك
مق مشرو مليل ال وح في ال ل

مت وأفق

مس عيني مشم قت ال مق ود عندما 
مغ المكان راعني فرا

مازمان مء ال وخاوا
مة ل الخيم

مستائر ل ال
مس مس مل ل ا
مر ل العشائ

مل ل الخي
ل البل

مس وس وع ول ال
ول الجازية

***
تق ونجعك سا تق  وسا

مشاو الفيافي وخ
تن رىحلاو بيك وي

مصافي ؟ مازين ال يا ال

16



تت من بين ألصابعي قانفرط كيف 
مر مضفائ تلك ال

ملتي كانت وهي ا
الن وهنا ؟

وأنا

***

در وف وس مخاو  وأ مناو ى  ووىحدي على ريح ال
مشاطآنا وشاوقا و ققي  قف وا وأطاوي على خ

ممحبهم على عجل من ملذين  مضى ا
قب أوطانا مشيدوا في القل وبعدما 

***
مت هي الاوق

مب مج ومن هاو ى في ال وك مت  كن
سبعين ذراعا

دسبات من عميق ال
مخفاق مأمسك بصاوتها ال كيف 

مرقراق كيف ألمس أريجها ال
وصري تن قخ وقدت على  وع ملتي  هي ا

مما وت خا
وشعرها تن  قم
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ته تت قلد وفر وض معنقي  وىحاول 
دة لذكر ى ليل

ته وشهاد

مل مسبي مرىحلة ال إذا ضاع في ال
مل مدلي وي ال ه

من بلد المحجاز
منيل إلى بلد ال
مازان مر ف ومن ب
إلى القيروان

***

ول مت أه مقل تت ف صل  وىح

ول ما وسه             يا مرىحب
مس لاو رأتها مشم ال

صل مع ظ مشعا            لصار ال
دم وقاوا تن  قم ملـــــــــــه  ل

مل مف وح  مروض فا           كال
حد والاوجنتـــــــــان ور

صل مر منه هــ            العاط
مل منها الجمــــا تل إ مق

ولى مر ذاك أىحــ مثغ          وال
در مل بد مه مث والاوج
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صلى مليل قد تجـ       في ال
حر منـــــاو من  مما الجبي أ

صلى ممص ور ال           ما أطه
دب قانسيا مر في  صشع وال

صلى حف تــد وه تف وه مم             
حن ودعته عيــ قلبي 

ولى تع وأ            فاطار نمحاو 
وب ود المحبي وأبع ما 

صل وىح قن          في القيروا

***
قمن قفاره مماوسعه  وضمحضاح يا 

             يصعب على راكبين المهاره
ضمحضاح ل يقاطعاش عبد ساير

مسما دخان داير            بين الاوطا وال
تس ضمحضاح ما يقاطعاش الفر

تس غمامه ده
لاونه ولاون الاوطا

تص ون تد  تر وف

***
مل يا قاوم
… قالت الجازية مه

تب وما تنظرون وراء الهضا أ
تب مسمحا إلى داكن ال

بلى : قالاوا
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مناء فأشارت بإلصبع المح
: وأشاىحت عن وجهها وقالت

مهنالك في المد ى ـ 
مس الخضراء متاون

تس مياون فيا 
تس وك تاون مدون

منت : و غ

مر مقصاو تت  قء لىح وس الخضرا في تاون
مر وعالي لصقاو زاز في ال مج ع  أبرا

مصماء فاوق الجبال قة ال مصخر كال
مر مدهاو من ول ال مروما ملها ال وف  ما 

حر تلك القلع للماريغ وك
مر  في سفمحها لمن غازوهم قباو

مشعاب مج ال وف دت ب حت على بي بي
مر مع أو يستجي منج  يأوي إليها ال
مازمان نراهم ون في كل ال ميا وس

مر مف جاود والاوجاوه بدو  فالك
در مساو مل  قمن على ك دب ،  تع قش مل  تن ك قم

مر نادت إلينا: مسرو ول و  وه يا 

***
ممنا مناو ع مغ ب مم المازي مه
مقاوا وب وس وة  مقي إلى إفري

معصاور حت بيننا منذ  قلصل
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وأىحقاب
تل تل إلى ناب من باب

وده ور وبـ وده إلى  ور تج وم من 
تن تاطاوا وت تن إلى  مىحلاوا من 

مبلس مبلس إلى طرا من نا
مية مية إلى السكندر ومن المهد

مس النس إنها تاون

ل شرقية ول غر بية
تب مملتقي الىحبا
مسلم ندخلها بال

تب ل بالمحرا

***

: عندئذ قال ياونس

ـ تاونس
حب في أباواب  أباوا

مب البمحر با
يسهر إلى الفجر

باب الجازيرة
أرضه ماطيرة

باب الجديد
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مسه لصناديد مرا ىح
باب المناره

ته أساواق وتجار
ته باب القصب

ته وسب مسلاطان وما ك لل
باب البنات

تت مخذني
…وها
ته وساويق باب 

ته مت طريق ما عرف
باب سعدون

يا جمال العياون
باب قرطاج

ندخل منه
تج أفاواجا 
… أفاوا

***
مس منفاو تت إليها ال تت فتاق مر   وم

وشابهتها حس، وما  وعرو                       
مس مرو  وعـــ

حر ورمتها وثغ حن لها إن    وعي
تت مه لىح حم من وس ومب                       له 

مس  مشــماو
مك قد فاح عاطرا دل
…هاو المس وخا   و

مس  مىحسنها كم سقتني كؤو قمن  وف        
مة القدر قد لصادفتني تن ليل   لئ
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مس مني العري مت فيها وأ مني                 تم
مما ونجما مليل نج مف ال   معا نقاط

مس مل هاوانا أني                     وىحيدين إ
مني دب شاوقا، وإ مثرنا المح ميد   

مس مباو مني ل حس لها، وهي م               لبا

***

الجازية

مة وع ليل منج قت ال جمع
مفرسان مد ث الشياوخ وال فتمح

ثم قيل لها:
!…
قت يا جازية وأن

فقالت:

مول خبر أ
       الرض ما تشبع من ماطر

ثاني خبر
      النثى ما تشبع من ذكر

ثالث خبر 
      العين ما تشبع من نظر
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ثم أشاىحت عن وجهها
و أنشدت في القاوم:

    مسكين جمل الناواعير
                 بالهجر ضاقت خلاوقه

   يسمع في الماء باوذنيه
                ول يشبمحه و ل يذوقه

منت الجازية مر ما غ : وآخ

تل شج وع منجع  وي ال وىحاد يا 
داطاوا وىح مم  تل إذا القاو وىح قار          و

ملنا من قـــديــم ترىحــــا وت
دط وق  …
ول مف الخي مناوق            ل 

صيا وهــــــ مريح  وة ال ممهر يا 
دط ممـا يـــنــ تو ود مب           فالقل

***

وتها ممهر تت  قامتاط مم  مثـــ
…
وطارت
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تب تت إلى الجناو طار
تب مدرو مرت ال  قاخض

تل مشما تت إلى ال طار
تل  من روعة الجما

قق مشر طارت نمحاو ال
قق  على جناح البر

قب وب الغر تاو ولص طارت 
قب تر معــ  في زينة ال

تل مساواىح طارت فاوق ال
تل مراىح وعها ال  يا نج

تر طارت على المصا
تر قب والمــاطا قخص بال

***

تف تر ها وع تش
تف تل الكتا وع
ته وىح مفا مأ قني  جا
تم وما تىح تة  قي تش وم
تم طار المحما

…
ته وىح وماطرا ماوم على  ومح تن قني  مل وخ
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