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ةة ـ الورق

هه
ا ةت أطوي ةة التي كن الورق
ةة ززاوي ةة إلى ال ززاوي هن ال م

هراه
ا في الفض
اء يي هط ل
ةم نن أعل لم أك

ةن ةه الواه زب في ريش هد هر إذا  زنرس زن ال أ
مم ع
الي
ا ةث يي
ا  هق ع
ال زل ح

قق نن ح
ال ةم هي  ليهو
نر صصروخو على ال

يي
ا ةض ح
اف ةت أرك هم
ا كن عند
ةل زنروخ ةد ال على جري

هصى هح ةة ال زن ةس وأ
ةم نن أعل نم أك ل

يم
ا نت يو هعر هش هة إذا  هيل ةف زن ال أ
ةت ةح المو ةبري

يدا ةرويدا روي نت  ةاسنرسحب
ةة همراعي القديم يرا ب
ال ةمرو

ةة ةمقبر إلى ال

هة هة والكت
اب ةت القراء زلم تع
ةدي ةم جرس ص
ار القل



ةتي ةض لغ ةس والر زن
ا ال
ةت ةت ورأي ني هش هم هف
ةت ةت فمشي ورأي

نن ززم هب ال وعندم
ا ش
ا
ةة ةت الورق أمرس

نن هي الوط اه

ةد ةض والسو ـ البي

ةء ةة بيض
ا ةد / هبدل ةص أسو قمي
ةء ةض / بدلة سودا ةص أبي قمي
ةع ةط عند التق
ا
ةجالن زر هر ال سنظ
ةضهم
ا إلى بع
ةة ةمرآ …في ال

هن ةعو هب ـ الر

هن ةذ أربعي من
ةل زنروخ ةد ال هجري يف
ا من  هق سي ةامتش

نل هل و ج
ا ص
ا
ةه هع صوت رف

نل زرج
ا ك
ال



هن ةذ ثالثي من
هلى هة الو زرسيج
ار هل ال أشع

يدا هث ع
الي
ا وبعي سنف
ةق زرس
ا ةق على ال زرس
ا ال
نل زرج
ا ةس ال كم
ا يجل

هن ةذ عشري من
قل ةج ةث عن ر يبح
ةه هح همالم نت  أض
اع
ةة ةت الحالق هفرا هش

ةح زصب
ا هاهذا ال
نة ةمرآ ةض في ال ةه البي
ا هح ل ل

ةذي زطفل ال هقى ب
ال ة
الت ف
نت هف
ا

ةع ةبو ـ الس

ةة هسبع ةم  زي
ا ال
هر هش هع هة  زدسني
ا سبع وال

ةص يوم
ان قمي
ةء يوم
ان حذا

ةء ةح مرس
ا يوم
ان صب
ا
قد هح ةم أ …ويو



يم
ا ةح ةمزد ةع  همضى السبو
ةهم زب ةسنح ب
الذين 

نم ةاه هسنرا ول 

ةم ةب القدي ـ الب
ا

هك ةة تل زي همرمر ةة ال العتب
ةء هملرس
ا

نء هح
ا زم ةل يد ا هح إلى 
هه
ا قة علي ةخطو نن  ةم نم  ك

نت م
ازال
نء�؟ لهذا الحذا

ةج زت
ا ـ ال

ةق ةع السني ةمص
ار ال
هة هلب هح ةر ال ةيغ
اد



ةه هس هتدو هل أن  قب
ةن زثيرا ةر ال …هحواف

ةة زالج ـ الث

ةة زالج هن
ا ث لدي
همه
ا أبي ةن غ

ةج نفرسن ةل ال ةب ورحي ةم الحر زي
ا من أ
ةف زصي ةن ال هرمض
ا في 
ةر ةيفط هن  يي ك
ا هح صل ال ك

زثلج ةع ب
ال هش نع هش ةم ةئه
ا ال على م
ا

هت أبي م
ا
نت ةة ش
اخ زثالج ال

ةة ززائد ةت ال ية للدوا نت خزاسن أمرس
ةب هع زل ةل يت
ا  وت
ابو

ةت هق البي ض
ا
ةتي هب ي
ا أ

زدسني
ا ةت ال ذاب
هعبي ةل ي
ا 



هت يوم ذا
هة زالج نعن
ا الث ةب

ةن هم هث بأبروخس 

ةة هجزير ـ ال

ةد زرسندب
ا قة لل ةر رحل آخ
قة هسمك ةر بال  بح
قة هشبك ةد بال  زي
ا ص

ةن ةحرسي ـ ال

هد ةه أسو هم ةت د رأي
ةط زنف هد ال أسو

قس ةع في كأ هف ةير
ةب نروخ هسن على 
ند نسو قت أ بي



هض ةه أبي هم ةت د رأي
يط هش هض ال أبي

قس ةع في كأ ةيرف
ةب هسنروخ على 
نض قت أبي هبي

صي ةر العرب ةر الخض ةه الحم ةم هد
ند ةع ب
المزا ةيب
ا

ية ية … قطر قطر
هة هغرسن
اط نن  ةم

ند إلى بغدا

ةل هحف ـ ال

يي ةل نص هم رأس 
قغ ةدم
ا بال 

ةن بال عيني
ةن بال أذسني
قف بال أسن

هشفتين و بال 
ةة زرسن ةة رأس ال هشيب عند 

ةه وق
ال هسن هج لرس
ا : أخر



قم زل ع
ا ك
نم بروخير وأسنت

ةو مدل ـ ال

هله
ا نت أسن
ام أدل
ةد في ق
اع الجرس

ةب ةل على الغ
ار هجرى الحب
ةم زد ةو ال هدل نن  ةم ةر  ةت البئ ةامتل زتى  ح

ةة صدمي ـ ال

ةح زرسف ةح على ال صرسطو ال
ةء ةة بيض
ا خيم

هج زثل ةع ال ةة تجم ةة ح
افي زي هصب
ةء ةفن
ا هسط ال و

ةض يض
ا على بي
ا هته
ا بي
ا ةدمي ةه  ةئ من زي ةته
ةفرست
ان الفرح ل



ةته
ا ةدمي هشعر  ةح  هتمرس ةة  زي الصب
ةت ززي ب
ال

ةب ةهد ةل بين ال زح ةتك ةد  ةب
المرو
ةب والهد

ةء زن
ا هن للح زفي زدد له
ا الك ةتم
ززغ
اريد وب
ال

هعروس ةة ال هجلو

نت هزغرد ةة  زي زصب ال
نت زتى بك نت ح زغرد

زدمع ةة ال نت حرار فأذاب
زثلج هس ال هعرو

ةب زذئ ـ ال

قة زر هم زول  ل
ةة ةفرش
ا هة ال ةت ع
اد ةرسي هسن

ةن ةجو همع وال
ةت ةسنم …و

زليل هل ال طو
ةم ةت أحل كن



قب ةب ذئ بأسني
ا
ةتي هرقب ةفي 

ةل زرحي ـ ال

يرا ةشب يرا  ةشب ةض  الر
ةمي هقد

ية ية موج هموج ةر  البح
ةتي هشف

ية ية سنجم ةء سنجم زرسم
ا ال
ةدي في ي

هن ةضي هستم هن  هفأي
يم
ا ةت يو إذا عزم
زرحيل �؟ على ال

ةة ززي
ار ـ ال

ةب هم
ا أغي زب ةر
ةض ةن من الر ةشبري ويطول في 



همن
امي
ةصورتي هب  ةعي س
اعتك ج
اسن هض

هرى زظ
ارتي وأ ةع سن زسني أخل إ
يدا يدا روي ةروي هر  ةجذو ال

هرى زث ةج ال ةل هت
ةك هل أسن
امل ةمث

هصدري ةب  ةب في أعش
ا تنرس
ا
ةجمعة زل يوم  ةتي ك في
ا زائر

همالبس ةة ال هو خزاسن أسرعي سنح
مصدر نب ال هجي ةك  هد ةني ي نسك وأ

زنبض هد ال ةبي شدي هن قل ستجدي
يم
ا هم
ا ك
ان دائ ك
ةاسنتظ
ارك ةفي 

ةة زرس
ابع ةء ال زرسم
ا ـ ال

هاه
ا هشفت
ا
ةد هور هن ال ةم جن
اح
ان 
ةب ةح داخل القل جن
ا

ةب يرسر ةح خ
ارج ال جن
ا
نت ةابترسم عندم
ا 

يي
ا ةراه
ا ع
ال هف ثغ رفر



يدا بعي
ةقبالت ةء ال …في سم
ا

ةة زرسمك ـ ال

هك ةت هرث نو أ
هء ززرق
ا هء ال زصحرا وال

ةدي ةة ي
ا ول هة سمك زم ث
ةته
ا أطعم

ةف الص
ابع نن أطرا ةم
ةب حتى هت القل ةفت
ا و

يدا نت ب
الروخيط بعي زم مض ث
يق
ا عمي

ةة زج ةل ةب ال في غي
ااه

هت به
ا فإذا ظفر
مرى هح ةف  ةترفر ةحه
ا  وجواسن

هك بين يدي
زي
ا ةل هم نر بين عينيه
ا  ة
اسنظ ف
يص ةش نن ال ةم هه
ا  نص زل هخ زم  ث

قف ةلط ةب
يم هي نحه
ا إلى ال زر هس ةن  ب
الحرس
ا



هك ةاهن
ا
ةسني هق
ا هستل

ةملح ةب ال في ذائ
صروح وال

ةة مشجر ـ ال

يع
ا هاه
ا م هغرسن
ا
ةد ةء من الغدير البعي جئن
ا له
ا ب
الم
ا

ية ية حفن هحفن
يع
ا هاه
ا م نين
ا هق هس

يم
ا يم
ا وع
ا ةاسنتظرسن
ااه
ا ع
ا
يع
ا هاه
ا م نمر هث قطفن
ا 

ة
ام زي في يوم من ال
هن
ا هتج
افي

هة مشجر هسن
ا ال هجر …اه
هن
ا ةالتقي زم  ث

ةت  قل
ةة زشجر هك ال ةة تل ظمآسن

 ق
ال
ةة نت تلك الشجر م
ات

ةت  قل



هر ةجذو سنرسقي ال
 ق
ال

يب
ا هحط ةعه
ا  سنبي
ةت ل...ل... قل

ةت ةاسنتظر ةت … ةاسنتظر

زم ث

زشجرة ةت إلى ال  ذاهب
ةقي ةت صدي لم يأ

زشجرة ند ال و لم أج

ةر زن
ا ةء وال ـ الم
ا

ةن ةراه
ا الي
اسمي سري
زل ةة الظ أرجوح

نن ةجن
ا وال

ةك زشو ةه ال سرير
ةعمر ةق ال زئب
نن والشج
ا



ةر ةء وسن
ا م
ا
ةن ةج البحري همر

نن يلتقي
ا

ةة هه
ا ريح
اسن هب نت أاهدا إذا أسدل
ةث ةر هيح زسنى  فأ

ةه هسن  ةسبح
ا
زم
ان ةر ةت و ةتو

ةة زط همح ـ ال

ةة همحط ةني ال نت هم زل  ع
هت ةر الذي ف
ا القط
ا

ةه نث وراء هتله ل 
هك زب ةيح ف
الذي 
هر هك أكث زب ةيح س

هو واه
ةر ينتظ



ةة هفظ ةمح ـ ال

ةة صي العوام الروخمرس صب
ةط هم
ا ةق ةم لل ع
ا

ةت هوا نط هروخ ع
ام لل
ةت ع
ام للكلم
ا

ةم ةم وع
ا ع
ا
هة صي الف
اتح هظ الصب ةف هح

ةم هب الكال وعذ
ةة ةمحفظ هو ال هع سنح ثم أسر

يال  … همه
ةال صي … مه زيه
ا الصب أ

زبم
ا ةر
هك ةب قبل أبي ةشي هت



ةف هه
ات ـ ال

ةر زلو ةته
ا الب  صو
ةس هرى … ألم أ

ية زط فجأ هع الروخ ةاسنقط
هم زش هته ةر  زلو الب

ةت همكث ةة  زم
اع يض
ا على الرس ق
اب
ةدي فإذا ي

زدم ب
ال

زي ةة الكرس ـ آي

هد ةل ةو ةر  على الحصي
هع على حصير هترعر

هحصير هر على  زرس هظ م
ا تي هف هح
هك لذل

زي هس على الكرس عندم
ا جل
ةب هش ةة الروخ زي ةه حرس
اس ةم هد نت في  هر هس قة  زر هل م أو



ةل هر يقو فص
ا
ةر ةمنش
ا ةه ب
ال ةع هيقط اهذا 
ةر ةمرسم
ا ةه ك
ال زق هك يد ذا

ةة زظ
ار ةء الن ةه ورا ةب عين
ا وتغي
ةب فيقول للح
اج

ةف ةة السن زي ننفوسن ةس ةه  نت هرك  وقد أد
يي ةة الكرس نوم هسن هاه
ا  م
ا أحال

ةة هصب
اح على الحديق مل  ةه ك ةمرور ةفي 
ية ةع زاهر هيقط

ةة هجريد هه
ا في ال هيطوي
ةب همكت ةة ال هحضر هة على  ززاهر ةح ال يفت

ةب ةة بج
اسن ززاهر ةع ال هق فت
زي ةب الكرس هجن
ا

ةة ـ همدى الحي
ا ةه على ـ  هت ترا وأسن
زي يرس
ا على الكرس ج
ال

ةه مي زن كرس ةب أ هتحرس
ةجل ةة أر زت برس



ةة زي هبرق ـ 

ةح همفتو ةر  القب
ةر ينتظ

ةة ةوصول الجيف

ةش نفتي هت ـ 

ةة هد العود عن
ةه هب أبي زتش جي ةيف صي  زصب ال

هوى هر ب
الحل هف هيظ ل
زمي يم
ا مثل أ تم
ا

ةجيوبي نت  زتش نم ف ك
زرسج
ائر يث
ا عن ال بح
ةة ةامرأ يني ي
ا  ة
اطمئ ف

ةبي ةف ثي
ا هة في تالفي زم هس ث لي
هثى قح لسن نن ري ةم

ةسواك



ةه زل ةد ال ةة عب زي ةثالث ـ 

ةة مح ةص ةن ال هع هل  ةئ ةس إذا 
ةه زل ةد ل هحم ق
ال ال

ةعي
ال ةسئل عن ال إذا 
زله ةد ل ق
ال الحم

ةق زرز ةن ال ةسئل ع إذا 
ةة هر إلى العرب سنظ

ةه ةل نج ةر زم إلى  ةث
زله : وق
ال ةق على ال زرز ال

ةث زدسني
ا ثال هن ال ةد الله م هب إلى عب زب  ةح
ةي – زش
ا ةد ال زرا هب

هب على الك
اسنون ةاسنتص إذا 
ةه زل ةد ال نول عب هح نن  ةم ةه  زل ةد ال ةد عب وأول

هن ةحو هيمر
ةء زن
ا هشعراه
ا ب
الح ةة في  مبل ةمروخ ةة  الج
ازي

ةء ةته
ا الروخضرا نشم هو ةح من  وتلو
هء هء خضرا حمرا
هء هء حمرا خضرا

ةه – زل ةت ال صج إلى بي مم الح ث
هفى ةمصط هد قبر ال ةف عن للوقو



ةه ةه علي زل زلى ال ص
هم زل وس

زله ةد ال ةمه
ا عب ةة أشي
اء ل يحتر ثالث
ةمرور ةت ال عالم
ا

ةة زي ةة السبوع زراح ال
ةة زرسمي ةل ال ةعط ال

قث هكى في ثال زله ب ةد ال عب
ةه زم ةت أ همو هم  يو

ةه هت هعرب ةة  زي ةت البلد هم
ا ص
ادر وعند
ةه نت هش هح هس أو ةتوسن زن  مس أ هح همه
ا أ يو

يح
ا هكى فر وب
ةن ني هرس ةح ةخ ال هل ص
ارو هة زلز ليل

قب مل أبي هت

قث هسم
اع ثال ةه عند  زل ةد ال ةم عب يبترس
زشكل ةة ال زي هض كرو زن الر بأ

ةجل زر ةة لل ةمرس
اوي هة  همرأ زن ال بأ
ةجح
ا هة  ةم
ا حك
اي ةه يو ةع هد سم
ا وعن

والحم
ار
ةقول ةك وي يضح

ةجح
ا ةت  لو كن
هر ةحم
ا ةت ال هجعل ل



ةة للعرب
ةني ةاب ةت أسن
ا و نب ةك هر و

ةه زل ةد ال وعب
صرمح ةب ك
ال نل هص ةر  ض
ام

هة زق المدين ةش ةي
يك
ا ةل هم

ية ةخطو هة  ةع العرب يدف
ية ةخطو

ةه هل صر رج ةج هي
هء هعرج
ا ال

زطين ةن ال ةحص
ا ـ 

ةضي هيم
ةق زطري ةة ب
ال زلل ةمف ةه  ةم هد هق زطين  ةن ال حص
ا

ةضي قء أم بال حذا
قب هش هخ ةمن  ةس أختي  هعرو

قز هر ةخ نن  ةم و
ةد ززغ
اري ةد وال هه
ا الب
ارو ةج هد هاهو

ةل هم هج ال
ةل زطب ال



ةن ةفرس
ا ال
ةضي هاه
ا يم هء ةع ورا زدم وال

فف
ا فف
ا ص ةة ص ةة المدرس س
اح
يص
ا هع ةف  ةل ال
هعي ةء أف اله
ا

ةتي هبر ةمح ةحبر  ةر ال بح
سن
ار ع
اشوراء والحك
اي
ات

هسل ةمر هشعراه
ا ال ةة ب الج
ازي
يي ةدسن
ا عل زي هس ةف  سي

ةف ةس ةيو
ةص القمي

ةب زذئ ال
ةن يرسج هن البئر إلى ال ةم

ةضي هيم ةف  ةس ةيو
ةص نق هر هعلى 

ةة زض ةف ةة ال هشن هشن
ةي زش
ا ةج ال و أري

يمي ةسواكه
ا أ ةفي  ةته
ا  برسم
ةر نم هج ةن وال هعجي هفجر إلى ال هك ال ةدي ةق  ةب ترس

هت صب
اح ذا
هه
ا ةت نت بال زين زمي أضح أ

ةء هة ب
الم
ا هب هت هع صش ال ةر ت



ةح زصب
ا قبل ال
ةضي هيم هس  ةز إلى توسن ك
ان العزي

هحصير ةه على ال همثوا ةن  نز ةح
ةه ةت ةمروح ةن  ةحز

هه
ا هت ليل
ية هشعير نق  ةذ هي نم  زطين ل ةن ال ةحص
ا

ةة ةمروخال هن ال ةم

يي ةء الح سنرس
ا
زمي هن أ جئ

ةء ك
العزا

ةدي ةر والوا ةد هح ةدي أسن وح
ةن ززيتو ةن وال زتي ال
هحى مر ةن ال هورا هد

ةع ةمض
ار ةضي ال الم
ا
يي زصب ةع ب
ال زنج وال

ةضي هيم ةم  ةجو صن ةة ال هن في ق
افل ك
ا



ةن صرك ةج ال ةزج
ا ـ 

ةني ةن الحوال يرسأل هع
ةس  ـ بأ

ةني ةء يرسأل عن الصدق
ا
ةد ـ ل أح

ةس يجل
ةد مرسوا ةة ال ةبحير هبي
اض في  ةب ال مع ةمك

يي ةس ةف على الكر ةة ينز ةف المدين يوس
ةن ةه سك
اكي ةء حول زنرس
ا ال

ةه ةم ود
ةة هجريد ةر ال ةحب

صروح ةل ال ـ ظال

نت زرا هم
يع
ا ةشرا ةك  ةر ةش أسن

ةت ةمحيط
ا ةه ال صق ب ةش أ
نت زرا م



صهوتي هتمتطين
نت هن به
ا الفلوا زقي ةش ت

نت زرا م
ةب ةسني اهذا القل ةر ةص هيع

قن موا هص نن  ةم يحى  هر ةه  مسن زتى لكأ ح
زن
ا سننثراه
ا ةح التي ك هة القم ةن حفن هح هتط

ةة ةم الحديق هحم
ا ل
نت زرا م

قش نر ةق هك  هم هس ةتي  هشف ةل  زو هتح هت
نت ةئ في عميق المغ
ارا يروختب

زض وينق
زاه
اج ةك الو ةر مب عط هش إذا 

هصدري ةش  في أحرا
ةء زشت
ا هد لي
الي ال عن

نت  زرا قت …وم زرا م
نت أجوب الطرق
ا

قق نن طريق إلى طري  ةم
ةك أخيرا ةب هذ بب
ا ألو

زصب
اح ةة حتى ال ةم على العتب وأسن
ا
ةر ةس مرس
امي زشم فإذا ال

هة زن
ابت ةتي ال صق بصم
ا ةد ت
ةة هتب هع ةرخ
ام ال في 



هب … هن الب
ا هتفتحي
يال همه

هن هترسيري ةك  زسن إ
صروح هعلى ظالل ال

ةد هجدي قن  هم ةة لز ـ ف
اتح

ةن عين
ا
صزج
اج ةل ال هصقي نن  ةم ةن  هدست
ا ع

ةر هبص ةن … ول  هتنظرا
قط زط
ا هم نن  ةم ةقطعت
ان 

ةن هشفتي ةة على  تجري فيهم
ا إبر

ةة ةقبل ةة و ل  هكلم ل 
قب هخش ةل من  اهيك

قء نن م
ا ةم ةم  هد
قن نب ةت نن  ةم ةت  ذكري
ا

ةة ةت ح
افي أمني
ا
قب هخرا ةر على  هترسي

هك هقدمي هت  نح هت ةد  هفرم
ا
زرسم
اء  هي ال ةاه
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