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زد�و 1 ـ بب دد ال رر أحفا ـ آخ



رة ـ الربر

رط دخطي بت زت  بجسلس التي 
بض بناها الربطي رفستا

رر الطمطا
بم بغاما بب �وال تترا رط ال بتخطي

ببرق ربال

رر الناها
بل سساهو بل �وال دجبا بتخطيط ال

در بخري ربال

رة زشرع بل ا
بر تططيو بك �وال سسام بتخطيط ال

دق ززر ربال

رح تريا ال
بر تثاما بن �وال دخطيط الصغصا بت

دح بقا تسل ربال



دح تصبا بد ال بصدي يا 
بك رحنزن رز  تر ريط زن  بطم

دن بسامطي ربالطيا
دح زفرا �وال

رء ـ الشطيا

رء بة أشطيا تام بث
دت دسطير الوق تد لاها طمن إك ررب ل 

لل بطمث سر�وح  رق ال أ�ورا
بقبر بن ال رق حطيطا تسل بتس بت

دتي رع يأ ترربطي بطما ال عند
دضي بيام �و

رء بة أشطيا تام ث
دت دة الوق دطمنكنس تد لاها طمن  لرب

بن ـ بطما كا بن يا كالذي ـ كا
رر رحو بامس رم ال بت الخا

دل رغو رس ال رأ
بن بشر�وا رنو  �و أ



رء بة أشطيا تام بث �و
بء تد لاها طمن أشطيا ل رب

دم سد كال
دة تي رحر لسل

داربتاهال ـ 

بة راهور بامج بة ال دني النكسلام دبطي به
بة تطي النق

دس تشام كال
دب رنو بخ نخطيل الج رشامو دبطيني  به

ترطمال دف ال بزح في 
دب بش بخ بة ال زصةع بق بة  تطي بشاه بهبطيني 

بجامر بم ال �وطةع
تططين بة ال تطيار دني س بهبطي

دد بن الجري دحصا �و
دك للقا

بر رت البح باما ننزل ك
ةة تر بطم بل  ت�و أ



قق داحترا ـ 

دف بةع سس دة ال تسل دطملظ بت  تح
دء تبة البطيضا رج في ال

دة تشاحب دء ال تصفرا دة ال ربالبسلغ
ةة بشجر تل  قس في ظ رجل جال تر ال

بض عندطما ناه
تطريق بن ال دطم بب  داقتر

دس تشام بت ال بش ى تح بفتل

رعبور ـ 

دة رة الواح تطي دب بص
دء بر الاما بخري ربر  بتةع

زت قسلطيل تامر بش
رر بامرطم بع ال بلام

ةة تل نجام بع ظ بسط �و
ةة طمنكنون
ةل بع زن  دطم



ززرار ـ أ

دة رغرف بجسلطينز ال بعسل ى 
دة الفارصغ

ره بر زت أزرا بفتح
لدا �واح
لدا �واح

تم . …رث
ره زت بس بب بل

ـ أساماء

دتي رس في قري النا
بد بن الول سامو بس ري

دد بج عسل ى ال
ره رام داس الذي 

تد بج تد ال بج عن 
رء فتحطيا الساما

ةر زام رع طمن 
ةر زام رع إل ى 



لدا زر أرب رتغاد بي لم  �وه
بقبر بة ال شاهد

رر عسل ى الربطيض ـ الحام

رء قة حامرا بن زج ب�و
رء قة حامرا بشف
رء رل حامرا أناطم

تثوم بن ال تشر أسنا رتق
دة تنافذ رف ال بصطي

دت الجطيران عسل ى ربطي
رة الجطيران تطي �وصب

دت دن البطي بصح في 
دب بقسل بة ال تشر لوز رتق



رة دامر�وح ـ ال

قف بصطي
لل باما بش رل  بتامطي رتاها  دطمر�وح

رل رن يامطي قل �وياسامطي زر�و بس
رل بتامطي رتاها  لنا طمر�وح بيامطي

رل بطموا�وي قر �و بقام
ةل بشاما رح  ريا
ةب رح جنو ريا
رت �وطمسافا

ربطيننا

قة داستراح ـ 

دذي رل ال رج تر ال
لرا تل يوم رباك بيستطيقظ ك

ره باه بعجل �وج رقل عسل ى  بيص
دب بف في الثطيا بع �والطرا دطمي الجذ بير

بعجل عسل ى 
ده دفطي بن في  رف الفنجا دذ بيق

بعجل عسل ى 



بر … ره بيامتطي القطا بيننزل طمن
بعجل عسل ى 

ده دت بم عسل ى صغطير عاد بح الطيو رل أصب ترج ال
ده رجفون بء  دطمل رم  ينا
بض رس البطيا بب تم يسل رث

ةء ربط رب
بب سترا رل ال بيننز ربةعد ذلك 

بطماهل عسل ى 

ـ أقنزام

بنا لطيت
دة القنزام رح طمن فصطيسل رنصب

رة تنزهر ال
رقاها بنتسسل تنخسلة  دة ال في قاطم

تنامل بع ال نجري طم
بنا رق رب زس بي

لة رطمسرع تر  رة تام تسسلحفا ال
بتاها بصاهو بنامتطي 



بحسلنز�ون رة ال دعاماطم تطما  أ
رم دفاها ننا ففي تلفطي

دد بخ ددا عسل ى  خ
ردنطيا �ويا 

رم تسل دك ال …عسلطي

دلطمبراطور ـ ا

بقار بو قع في ال درب بتر رطم
لة لةعا �وعشرين ساع أررب

لل بن جل عسل ى أرربع �وعشري
بن ره ناظري رفون حول رس يطو تنا �وال

ره بس تد ث نف  ريح
زم تناه أ

بن رةعو خاش
دة بب الجلل بت صاح لطي

ره رع يد يرف
لة لة �واحد تر طم

دف بر الامتح رصغبا بض  رف بطين ل
ده عسل ى أنف



ر�و ببد ـ ال

ر�و ردنا البد أجدا
رقوا رد�وا  … صد كانوا إذا �وع
رج طمن الحسلق رة تخر فالنكسلام

لة … قالوا لة �واحد تر طم
لطما تر�وح تاما كال

ر�و ببد ردنا ال أجدا
بة دحجار بن ال رؤ�و بيط

بء زطمضا تر �وال
زم ره رد ره زا تسل ال

تتامر رة ال بحفن �و

ر�و ردنا البد أجدا
دة تصارب رخون ربةعام ال تر ريؤ رنوا  كا

دء أ�و ربةعام الوربا
قة ـ يي ـ عائش دسل بع قد ـ  تام رطمح ـ 

دء رن الساما رهم أحس عند
داهم سب لدي بح بأ تدنطيا  بس في ال �ولطي

دل زطي بخ بن ال دء .…دطم تنسا �وال

ر�و ردنا البد أجدا
زر بحض بن طما  يأكسلو



زر بست رسون طما  بيسلب
بحسلون بير بيننزلون �و 

ةد بح رنون ل �ول ينح
زر ببش بن ال دطم

بتاهم رض تح دت الر تسل بفلظ
رهم رخطا بق طمن  أضطي
دت تساما�وا رع ال ب�وسارب

لة تر زن طم لم تنك
دف زن بل طمن أ أطو

دهم بصر زق أ

رد رن الحفا نح
بق برنا في صنادي نقضي أعاما

رق تصنادي �وال
زه دعامار في 

لل لل �وساه رل أه تم نقو ث
زه بحضار ربال

رس رن ربر * ـ ال

دس رن ربر بك ربال أ�وصطي
قد بك �وحطي تن فإ



لةعا داثنطين طم قل عسل ى  دب رطمق �و
ةء دشتا ةر �و بف بس

ددي بل ب�و رس يا  رن ربر ال
قل قف جسلطي خفطي

ره جناحان بك طمن عسلطي
رر بث سد بت بقدم  ترأس إل ى ال بن ال دطم

لشا بت فرا إن شئ
بت صغطاء إن شئ

قف رصو ره  بسدا
رر برب ره �و رت بلحام

رء قع �ول أنوا فل صقطي
قع ستس رطم �وفي البرنس 
رق تصدي رذ ربك ال إذ يسلو

دض داطم بف
ده تسل رن ال بعطي بك  رس رر بتح
رة بك الةعافطي رسل بام زش بت �و

دس رن ربر بف ال رت طر زي بو بل بطما  عند
دق بةعات عسل ى ال

رت برحسل �و
دم دخطيا رع ال بنج بن  كا
دم ربالربل �والصغنا

رنس ربر في ال



بن كا
رل دح بيرت �و 

* هوالةعباءة في ربلد الامغرب الةعرربي

ـ البريد

رتاها بسال ر
لقا بجةعل طمناها ز�ور

بق إل ى البحر بم النز�ور أسسل
بق تل يقرأ الزر �وظ

دفي الزرق

ره رت رسال
زق لة طمن �ور زتاها طائر بو ط

لدا لطيا �وربةعطي زتاها عال أرسسل
زق رف دفي ال

بامدى بك في ال رهنا
زء تساما دض �وال بخطيط الر بد  عن

بيدان



بسان تتلطم
زق بف تش في ال

رء بنا دب ـ ال

بة ربوا الحجار بطما جسل ربةعد
دد بن الحدي رقضبا دت �و بس السامن �وأكطيا
بر تستائ بذ �وال تنواف بب �وال رر�وا الربوا أحض

تم ث
زسم سر رس إل ى ال راماهند بر ال نلظ

ةة بر نلظر آخ
تنائطين تم قال لسلب  ث

بن رطموا ال تد به
بة بر القديام تدا ال



بباهسلوان ـ ال

زن بن يا طما كا كا
زن تنزطما في قديم ال

ةد بسن ةد...ربل  قد ربل أح ب�ول
باها ره عسلطي بةع رح أصارب ريرا�و قة  بقصب إل 

بق سسو لطما ال بم يو دد بق بد  سن الول ريحنك ى أ
قد ده أح زت إلطي رينص لم 

لة تر لة أخرى �وطم تر حا�ول طم
ره رر�و بناه

بم تيا رق ال رسو رم ت دت العوا تر بطم
قة بجسلب تسوق  فإذا في ال

قم دازدحا �و
لل دء حب سد في البطحا رش بي برباهسلوان  زول  بح

رف عسل ى الحبل دق ريو
لاما تسل رس

دة تساربةع ده ال رع عسل ى درجت بيرف
لصا ع

قة تر بصا عسلطياها ج الةع
قح ررطم رة فطياها  تر بج ال

سرطمح دسنان ال عسل ى 
تطيا بس كرس بسل زج بأ



لة بقفنز بنز  تم قف رث
بن بف رباها الةعطيو بخط

دي بعسل ى النكرس �و
بع ترب تر
تتنكأ دا �و

قك دسل بطم ره  كأن
بتوي داس دش  بةعر عسل ى ال

دن قة  … لحلظتا لحلظ
ده زن صدر دطم سل  داست تم  ث

لة لة قديام بقصب
تني ريغ بذ  بخ �وأ

رج* رل �والخسلطي تتامثا ـ ال

دل تنخ رق ال دس بربا رم  دام بطي ري دطمثسلاما 
ره بف بسةع تط  لسلش

بك تلي لسلخسلطيج ظاهر رتو تنك  إ
رر تشاع تياها ال أ

لربا دانتصا تنخل  بك �وربطين ال قه ربطين بب بش
رة زصر بب زت ال بطما أصغامض عند

بدها جري



قن رجو رعر دن  بهوى في الةعطي
بك بء �وفي الزرق �ورا
دك تسام رب ال دسر بق  در بصغ

برى رجذ�وع ن في ال
بض ى بك طم بصدر بص في  ترصا ال

سنشطيج كال
دشطيل بشنا دطمن 
دبي بسل بج دة ال داربن

رف تياها الواق أل أ
تتامثال زج طمن ال رر راخ

دد بس الحدي زع عنك لبا داخسل �و 
ت�وار رنز لئا عسل ى ال بس قار لتجسل

دب بك الذي في الجطي برب كتا

زت رق تطاير �وإذا ال�ورا
ةب دي ذن ربأ

رة تسلك الامدرس
زت ؟ تدطم ! ره

دة رترى في الامحفلظ هل يا 
زه رة حسلوى �وطمقسلام قطةع

قة تطي بشلظ أم في الامحفلظة 
زه ؟! رقنبسل طمن 



لفا ر�وقو
سل بن نلظ �واجامطي

دة دس النكسلام دانحبا ك
قة بف بش رة  دسلام النك

ةء بخوا قء في  رهنا هوا دشفا
زد بك حدي رت بشف �و

رف تياها الواق أل أ
زد ربطين الاموج �والجري

رح رل �والامسل ترطم بك ال رش دق ببر ري
رد تصدي بك ال رش رنو ي

بك زس ريشت دام بتغ ل 
دة دامحبر في خسلطيج ال

ره رج قث طمو بث رج
تنز�وارق بت ال �وتح

قم د

قف �واق
دن دد...يدا تصدي ره ربرصغم ال يدا

لحا بربسل بتجنطيان 
دن دد...يدا ره في الحدي يدا

لرا رتساربحان ططي
رقولن  ت
لطما سل
لطما سل



تشرق رد لسل بت ى تةعو طم
ره رس شام

زه الفسل

تطياب في البصرة     *هو تامثال ربدر شاكر الس

رجرح ـ ال

بي دصبا في 
لطيا رت حاف زم ركض ك

ببراري في ال
ةة أطمتططياها عسل ى جريد

لنا حصا

لحا زب بض رت  �والةعاديا
رد رظفر تةعو ربل 

دم تت ى الةعلظ دة ح تشوك أ�و ربال
رتبالي رباللم ل 



تنوم �ول ربال
ةء بعشا رد�ون 

رل تج قس يتر تنني فار فحسبي أ
رد تد ثم يتام

عسل ى الحصطير

ـ القطار

لضا بي أي ه
دة سشام راماه دة ال تنافذ زت طمن ال هررب

تركن زت ربال �ولذ
لة رطمصارب
تنزكام ربال

ره بسل دطمث

ره بطم زت أطما جسلس
ره بذ نلظارت أخ

بقرأ
بتاها تسل زت طمج تنا�ول

زت صغطس



دت تل الامحطا رر ك قطا
قد ربار

قء ربطي

ره بق كتارب أصغسل
بتاها تسل زت طمج بو ط

رر بف القطا تق بتو
بب بح البا أفس

بر بءها … سا بر �ورا سا

دف ترصطي زت في أطمواج ال درق بصغ تت ى  ح

رل بجام ـ ال

بت ددي سنك الحا
رل ره النكس بب داع
رل تناما الجام لنك

تشامس بت ال رطمه تح دسنا
دء ترطمضا ره عسل ى ال �ويدا



دة زر في القافسل دس
بك �وحد

رل تياها الجام أ
رء رباها رنو بت رل  الحاما

بك زت ل لطيس
بك تتامور ل بن ال طم

بوى تن رض ال  ربةع
رج رم الاهواد راه ل

رت �و الواحا
رق تنطيا بك ال �ول
رء تصحرا �وال

رل زب بح ـ ال

رز رة الةعجو دت القاربسل داستقبسل عندطما 
بد الامولو

دة بل الحطيا زب بح زت  بقطةع �و
دة سشرف رة إل ى ال زت الجار خرج

بب تثطيا رر ال رش تن
دل بغسطي دل ال زب بح عسل ى …



ةد رة �ور ـ رباق

باها زطي بعطين قة في  داطمرأ بة  تام بث
قء ددف

دد ببر بيوم ال في 

باها قة في عطينطي داطمرأ بة  تام ث
قم نسطي

دظ زطي في يوم الق

رة الجامال القديم داطمرأ
رم تيا دت ال تر طم

دد بل الور رر ذارب تده بق ى ال فأرب
باها في عطينطي

رل رصو زو بام رب ال ـ الحبطي

زم راه بن أحببت الذي
سباهم دح الذين أ

سباهم بسأح الذين 



لاما رهم دائ بر بصا�وي بت رئ  دب أخ
دب دب القسل بصغطياه في 

دم بحا دنز بد ال �وعن
بسقطوا

سصدر دب ال زطي بج زن  …دطم

رب ـ الحسا

دن ةد إثنا قد طمع �واح �واح
قة ةد ثلث دن طمع �واح إثنا
قة ةد أرربةع قة طمع �واح ثلث

قة دد خامس قة طمع �واح أرربةع
قة تت دس ةد  قة طمع �واح خامس
قة ةد سبةع قة طمع �واح ست

قة ةد ثامانطي قة طمع �واح سبةع
قة دتسةع ةد  قة طمع �واح ثامانطي

قة تسةع
ةة في تسةع

ةة بر زش بع في 
ةة في طمائ
في ألف



زه ةف زائد �وأل
رتسا�وي ؟ زم  ك

بب سي أجا رل الفسلسططين : الطف
لة دحجار رتسا�وي  ل 

زه �واحد

دق رد رفن رة ال دخنزان ـ 

ره بء رب أشطيا تت رير
رفندق دة ال دخنزان : في 

رض رص الربطي القامطي
لطما بف ى ربه يو ك

بسل ى دف الع سر زن في ال إذ

رء الحذا
سرف السفل في ال
لةعا دة طب طمع الجريد

سي رةعنق الحرير رط ال رربا
دط ترف ال�وس ره في ال سس بد

بطما بجا دبطي طمع ال



دة بب الخنزان بد ربا أ�وص
دة دامرآ رآها في ال

دة بءها في الحقطيب رتسلامسلم أشطيا
تم رث

: قالت
تسفر لدا هو ال ـ صغ

رس تدر ـ ال

دة بدرس البلصغ في 
دب لبا إل ى جن بسا جن جسل

لبا بم قسل رس
لاما ده ساه زت فطي رسام

نةعم...
قز رة إيجا البلصغ



رس ترأ ـ ال

رأسي
رض رد أربطي أسو

ةج رة شطرن ررقةع
زم تد قة في ال رقاها صغارق ربطياد

زم باهر رساها ال تو ريس رناها  رفرسا

رأسي
قل رطمستططي قع …  سرب رطمر

قم قق قدي رصند�و
زح رر اللوا سس رطمنك

رر بطمساطمطي قر �و ددي زص دق
زح رر جرا دسطي �و إك

رأسي
قر تو بنك رطم قر  س�و بد رطم

زم بقد رة  كر
بب رل حر�و بتحام

دم دت الةعال �وطمجاعا
بطما في الةعالم تل  �وك

زم زن أل دطم



سطيا سطيا …إل به تشوارع … بل ال يا أطفا
دسي رفوا رأ دذ داق �و 

زم  ؟ رنك دسل رج دربأر

رة ترسال ـ ال

سي رجند ال
دة بجباه بن ال دطم

بب : كت
سي رض عطين رأصغام عندطما 

تطمي دك يا أ أرا
أطماطمي

لةعا زت إلطيه سري  كتب
بك يا �ولدي زح عطينطي دافت

س�و رد فالةع
بك بطم أطما



رح تري ـ ال

لبا رح طمرح تري رتاها ال تي لبا أ طمرح
دك دسل برطم درب

دك بحصا �و 
دربي دسي ربا دطم ل

رح بينفت ةة  ةة �واحد بنقر رب
قج ل رتا

قح دطمفتا �ول 
ةم ةل قدي بنخ دجذع  قب طمن  تل خش إ

رلظفرها درب رس  تشام ره ال بسسلخت
بحاطمي ال

بد بح ى أخادي فأض
ةة ةج ربةعطيد دفجا تي  دطمن أ

دت �وصسل
رح  ؟ تري تيتاها ال أ

لرا بشج
لرا بطمط

زء سصحرا دت ال كان



بتنا 2 ـ بتح رء التي  تساما ـ ال

رة ببوصسل ـ ال

رة دت البوصسل أخطأ
لة لة �واحد تر طم

زت �وأشار
بك دك  … هنا إلطي

دب في الجنو

بح ى تر ـ ال

لة لة حفن بحفن
رر رح يناهام القام
رر بج بح ره  رق بح زس بي

لة لة حفن حفن



دضي رق يام تدقطي ال
رل دغرربا ره ال دقط ريس

قس بت ى ناع الف
دة تض رة الف بشن زن بش ره  رد ده زد باه رت
رر رد�و بي تسلور  دب دم ال دطمةعص في 

قت �وأصغنطيا
دف سصطي لسلذي في ال

لة في الةعام لة �واحد طمر
رد يةعو

بحصطير رس عسل ى ال تشام دت ال بدحرج بت
باه ى دانت رح  عندطما القام

بت ى بق الف أفا
بض ى دانق رر  زام رةع ربةعدطما ال

ره بس بد نف �وج
بح ى سر دب ال في قسل

رة تسطيجار ـ ال

رد ! تطي بس ره ذلك ال بب طما أططي
دة برطم رامحت دء ال تسودا ده ال في أناقت

بخ تشطيو رد الطفال �وال ريساع
تطريق بقطع ال عسل ى 



تدنطيا تناما ال كأ
ةة بسةعاد في 
 ….�وسلم

رد تطي ره ذلك الس بسل طما أنب
تسرير بء ال بق دف ريفار
رحسلم بصف ال رطمنت قبل 

ةء رطمتسسلل رباهد�و
رحبسل ى بة ال بج النز�وج رينزع زي ل  ك

بء �والربنا

لفا رد سطيلظل �واق تطي الس
لحا دة صبا تسادس تت ى ال ح

بن تساهر�و تر ال رام بي
سسنكارى تر ال يام

بفجر تامال ال رع تر  يام
دقطط �وال

رد ذلك تطي الس
رل تنبطي رب �وال تطي الط

بة تر ده الام أخطأ هذ
دب تتةع ترباما طمن ال ر
باهر تس ترباما طمن ال ر

دل بام بةع دن ال رر�وتطي زن  دطم تسله  أ�و لةع
ره بت دسطيجار زع  بض بي بفسلم 



دة عسل ى الامنفض
باها بةع بض �و

ةب ربنكل أد
بصدري عسل ى 

لاما  دس رطمبت تم قال  :ث
بن ـ ال

تتحقطيق ! نبدأ ال

رف تسطي ـ ال

دف تسطي رت جلل كال بذا
دف تسطي دد ال بح رل  دطمث قة  تق لاها ر

دف تسطي دل ال زص بن رء  رتاها صفا ربسام
دف تسطي رة ال قة كأناها قبض ناعام

قر باها ثأ بن دني �وربطي سن ربطي كأ
تل بف ى إ ريش ل 

دف تسطي دة ال بضررب درب



رج دشطرن ـ ال

رك بك الامسال زت رب ضاع
رك ضاقت ربك الامامال

ره بق لرا ربطياد يا خاس
لدا �واح
لدا �واح

رل بك الفطيا هسل
لدا �واح
لدا �واح

رع دت القل داناهار
لة �واحد

بو زسل دت
ةة �واحد

رك بامسل باها ال تي يا أ
دن رج ربالحنزا سو رامت ال

بك الن  زض عطينطي دام أصغ

زه قت  …�ول حرك ل صو
سد رع تامت فالصارب
زه ! بو الامسلنك نح



بل درب ز�و  بع أ بطم ـ 

بطيا بنح رن  نح
رن نبنكي نح

رم رن نبتس لنا نح أحطيا
ةت دربل صداقا دة نحطيا أ�و  تصداق ربال

بنحطيا دك  بر رامبا رخبنز ال ربال
زت رقو أ�و ربل 

بطيا دة نح تي ربالحر
زت بنامو رن  ةة نح تي رحر �وربل 

بطيا ةن نح دارب بنحطيا �وربل  دن  دنطي بب بع ال طم
بجاهل نحطيا دفي ال بةعقل أ�و  ربال

زم تسل بنحطيا أ�و في ال دب  بحر في ال
زم تيا بح ى ال ره ر رق بح بتس رء  �والامر

قة برتطيب قة …  ثقطيسل
زم �والعوا

رل زد يجةع بق تلد –  بج بم ال رء – أطما الامر
زء دس أصدقا بخناف دطمن ال

لنا ده أحطيا دةع زس دو درب بس  فسلطي
بت بق الةعفاري بيةعش زن  إل أ

زء بفضا في ال



بطيا در نح تنص ةل ال بطم بل أ درب بع أ�و  بطم
دب نحطيا بفقان القسل بخ طمع أ�و ربل 

بطيا در نح زب دح دة ال بف دحر طمع أ�و ربل 
زب رب اللقا رء أصحا سسةعدا دء ال فاهؤل

قة داربتدائطي قة  بشاهاد زم  راه بطمنحت
زب ربل حسا

زل درب رنو دة  زن جائنز دطم بر  أكث
زب للدا

بنحطيا ةر  بف بس سضامطير أ�و ربل  ربال
ةط نحطيا بخطأ أ�و ربل صغسل عسل ى 

زر بفطائ بذى ال بش رق  دش بيستن رء  �والامر
دة تب دن الح زف بد لدا طمن  عائ

زر بامقارب في ال

دن سنةعاما بشقائق ال بع  طم
بطيا دن نح زيحا بر أ�و ربل 

دتننكار نحطيا زس دل دن أ�و ربا دلستحسا ربا
ده رد كل يوم إل ى ربطيت رء يةعو فالامر

ةة سي رحر درب زر  تب ريةع زم  �ول
ده عن رأي

ةب تب أ�و ربل أحبا رح ربال
بطيا بسنح

دح زترا دح في ال في الفرا



سنحطيا
دب تيا ربالطمل في ال

دب بع طول الغطيا بطم أ�و 
بطيا سنح

بطيا رن نح نح
رن نبنكي نح

زم دس بت بنب دم  تسلجا رن في ال لنا نح �وأحطيا
دت رامصطيبا دم ال دربرصغ

زم باهر �وال
بنا بهوا بة عسل ى  بش الحطيا لنةعطي

دت باما بام دم ال ربرصغ
زم بةعد ربرصغم ال

أصل القصطيدة ربالفرنسطية للديب الستاذ *
صالح القرطمادي �وهي طمنشورة في ديوانه ـ

تطية ـ تسلحامة الح تصادر AVEC OU SANS ال ـ ال
ربتونس 1970 سنة



سي سصب ـ ال

دن بنكو بد ال تطي بس بدا  بصغ سي  تصب ال
رس تشام ده ال لدي

ده بجطيب رةعاها في  بيض
بء سن ى شا رسلاها أ رك بير أ�و 

رش رك …الوحو ده الساما سي لدي تصب ال
رر �والططيا

قة دون رطمسل قم   …أقل
رء قة ربطيضا برق �و�و
دي تصب بم ال أطما

رر ـ الةعصافطي

رةعامر رامر�ور ال درب
لطما طمت ى �وأين �وكطيف  ؟ بي تاما دس بن

بر سب الةعصافطي أح
ره إل ى الطيوم تن تل أ إ

ده ره في جطيب بد ريدخل ي عندطما 
دخ بب الفرا بزصغ رس  ريلطم تنه  لنكأ

رم تناع رتاها ال صو



قم ناع
دخ تصرا تد ال بح إل ى 

ره رد رر القامح ي بطمناقطي
ره رف اللوان حول حفطي

رر تم تططي رم … ث رحو بت
دت رضاها نحو الغاربا ربةع

دت ربحطيرا زبر ال ربةعضاها ع
دت تطسلقا بب ال زو بص ربةعضاها 
بق بف �وزقنز برفر رضاها  �وربةع

بت بخ �وطما تت ى شا ح
دب تش القسل رع في 

رر زت عصافطي تط ح
رر طارت عصافطي

رر رد النكبطي �والول
ةص بب قف رق ربا رر بيط طمازال 

بر أكب



ـ الةعنوان

دة تساح رر في ال رامساف بف ال �وق
رةعنوان رل عن ال يسأ

ت�ول ره ال أجارب
بطيامطين ـ إل ى ال

بو الطيسار بنح رر�ويدا  لدا  رر�وي تم  ث
لرا رشنك ـ 

تثاني أجاربه ال
بطيسار ـ إل ى ال

لدا ر�ويدا نحو الطيامطين رر�وي تم  ث
لرا ـ شنك

ره بت رر حقطيب رامساف بحامل ال
بضي �وطم

إل ى الطمام

رر تصغطي رس ال ـ الفار

دس بفار بس عسل ى ال ل ربأ
بل تج بتر إذا 



در بحصطي بد عسل ى ال تد بتام أ�و 
ز�و أ

ةة بم ربةعافطي نا
ةم �وسل

بصا بةع بك ال باها تسل بح باما �وي تن إ
ةم ةل قدي بنخ دد  زن جري دطم

دن رفر دت ال بجامرا رك  تر رتح تصباح  دفي ال
دء بد الامسا �وعن

لثا لنا له دحصا دسي  رتام
لفا سل �واق بيلظ دل  تسلطي بل ال رطو

دة دامخل رر إل ى ال ينلظ
دة تنزا�وي في ال

رفصول ـ ال

زل رحقو رف لسل الخري
زل تسطيو رء لسل تشتا ال
زل ربو تط رف لسل تصطي ال
زل تنخطي رف لسل الخري
زل ربرتقا رء لسل تشتا ال



تثاني دم ال  …لسلةعا
تتوالي بعسل ى ال

قع رربطي
دربل

زع برربطي

رس رطمو ـ القا

رل أ – إسرائطي
رر�ول ب – ربت
رر بجاماهطي ج – 

رد�ولر د – 
زب رخط زب … في ال به زب …  به ه – 

ره ببا بقسل سر  بح �و – �وا
زب بةعر دة ال بصاح بف ! عسل ى 



رر دقطا ـ ال

دت دس الوق زف بن دفي  بقان  بينطسل
ده دس بنف دت  بدان في الوق رةعو ي

رناها بطمنكا
قة بجالس لاما  دائ

بل ى دة ال�و بةعررب في ال
ره رن طمنكا

قف ـ لاما ـ �واق دائ
ةة بررب بع …في آخر 

رة بامقسلورب دسي ال ـ النكرا

رنكوني برضوان ال إل ى 

باه ى رب الامق لحا / ربا رة صبا الةعاشر
رل تداخ رخل ال يد
رر يدخل الحاض
رب يدخل الغائ



دة رب الحذي يدخل صاح
دة ـ دة الجلل رب ـ صاحب يدخل صاح
دء تسودا دة ال رب النلظار يدخل صاح
دء رب النلظارة الخضرا رج صاح رر يخ

بة تطي ره التح ريبادل
سي �والنكرس

در رامجا�و باه ى ال في الامق

رة تناقص رة ال ـ النكسلام

دة بحشرج دة ال بذر�و بد  عن
قة دسلام بك ك دق بحسل رفو إل ى  بتط بس
رةعامر لة طول ال زت راسب تسل ظ

زه زحبر دام دع ال بقا في 
بل ت�و بفاها ال بت حر بهامس بطما  عند

دب تترا بك في ال رلون ريد رنوا  كا
دء سفوا لسلةعنزا داصط ثم 

دب عند ربا
زه! ببر دامق ال



بهار ـ أز

تنحاس رة ال تي دطمنزهر
دن ترك في ال
زت ربو …�والةعننك

لة رر رباق رتراها تنتلظ أ
دتي تأ

لةعا رع رربطي بتسترج أم 
زت ؟! رفو بي

رد دامر�و ـ ال

تطية بقفص إل ى طمحامود 

رجاها ربالاماء رربر التي 
زت جسلس

تحل عطينطياها ربالبحر رتنك
بد الوداع ...عن

تسامك كان ال



بيتلل
دفي عطينطياها

رة دامقبر ـ ال

رل رفصو دضي ال بتام
رم تامضي العوا

دضي راموس تام سش ال
رقبور بض ال رحو ربطيا تام

زب تسحا �وال

رة تطي دس رة الامن الامقبر
زب في أعالي الاهضا

رق رر الزر دام يناه
رر رب الخض دش زو بش زةع بي

سنجوم قد يننزل طمن ال ل أح
زب دشةعا بن ال دطم رد  قد يصةع ل أح

زب بة النكتا يقرأ فاتح
رء دجي بت رر ل  تت ى الططيو ح

دجي زرت بت
لة بقطر لة أ�و  تب ح

رح تروؤ�وس تستري بتاها عسل ى ال لطي



بم رر الحل تنق
زب رح الهدا �وتفت

رة تطي بامنس رة ال دامقبر ال
زب داهضا دلي ال بعا في أ

زت رامو رء فطياها ي بامر بيشتاهي ال
ةن ربل كف

ةة ربل جناز
زت …�ول تاربو

باما ترب ـ ر

لة تر ر ث طم رد بيح قد 
ره بت رم عاد بيسأ بر  تناه تن ال أ

ره برا بطمج رذ  دب زن بي
تنبع رع إل ى ال �ويتراج

لضا رس هي أي تشام ترباما ال ر
بت صباح رحو ذا تص

دن بةعطينطي بة ال تصب بةع رطم
دس سنةعا بثقطيل ال درب
بب رئ البا رتخط ف

دب بغر دطمن ال رق  رتشر �و



قض برا دتةع زس دا ـ 

قل رج بر
قل رج بر �و 
قل رج بر �و

ةل زن رجا دطم زم  ك
تر�وا بطم

باها! زطي بسل زج در بربطين 

رل بةعس ـ ال

بةعسل ربقسلطيل بشاهر ال ربةعد 
رخ تس بتتف تناء  دح …ال

رل إل ى البطياض تامطي
رة تاماع رة السل سسلام رامق رر ال الظاف

دة دامنكنس رةعود إل ى ال ت
زل بحبل الغسطي �و 

زل ربةعد شاهر الةعسل ربقسلطي
رر سد�وا ال



رن بغثطيا ال
لل رق قسلطيل  … قسلطي بتضطي رب  تثطيا ال

رل رح الةعس ريصب �و 
دق بطمذا في 

دة بامرار ! ال

رد باموع ـ ال

دة دة الفقطير بدى الةعاشق زت ل ربات
قة : رطمشنكسل

لدا رب صغ كطيف ستذه
دطئ تشا دد ال إل ى طموع

سم راه بي ل 
دء رل ربالاما دس بستغت

زط فق
زء رع الحذا تام رتسل ةة س دربخرق

رر سشةع ال
لة سسلسل رطمب لة  ره خطيام ررب بتضر

زء تساما دفي ال بت صا تح



لدا زت صغ تم راح ث
در إل ى البح
رر رط بيق لء  طما

عسل ى
زء طما

رة بسل دجطي زر تنا ـ ال

قة بطمةع بصو
رر بجام رتاها ال دطمئذن

رس تنحا رر �وال تسلو دب ردها ال جطي
رس رء �والنفا سدها الاما بق

قة دصب بت رطمن
قة برقراق

بذى تش �وال
قح بتري رطمس رب  بةع رامت ال

بدها عن
ده بحضرت رس في  زن تجسل بام بك

دء تنسا أحسل ى ال

دق تي الةعتطي بح رة ال داطمرأ رء  ربطيضا
دض دفاها الربطي دلحا في 



بة بام بت بةع سق ال رش بت
در بامرطم رة ال بساري رء  ربطيضا

دق بقا سنز دس ال بقو بد  عن
دخ تشطي رة ال دعاماطم رء  بربطيضا
بن تثامانطي تاز ال رعنك دربرصغم 

دء دة البطيضا تب رج رل في ال رف بير بل  طمازا
ده دت ببسلغ تل ل دني إ بينح ل 

دب تتا رنك رن ال دصبطيا رع  بر بطيش بف
دح دو اللوا زح بطم في 
دة زسامسل بب دء ال دصغنا �و

تنار رربرج ال بة  داطمرأ يا 
دء دجي ربالاما رربر

لدا بح رطما دك أصب دج بتا رل  بربا طما 
در بخري بح ى ربال بصدري أض رل  طما ربا

در بجام سب ربال راه بي رم  رغل هذا ال
دة زر�وح دام �وال

ددي تطي …ـ س

رء بةعصا البطيضا سر ال رام بت
بن تصالحطي دء ال ده ال�ولطيا دربجا

دة رامةع رج دة ال ببرك �ورب
سسائح رة ال بدس بع سر  رام بت

تسجائر رع ال ربائ
دق بر رن الو بعنا�وي



رن بسامطي سر الطيا رام بي
دق بةعر دة ال في رحسل

دب دقبا بن ال تسلور ربطي دب رس ال بشام
دء رل الاما رء أناطم ربطيضا

در بحصطي بعسل ى ال
باها بطم رم أحل رس بتر

دة تنزا�وي في ال
لل ظل

دف تصطي دن ال بجبطي عسل ى 

سنقطة ـ ال

تططيب إل ى إدريس ربن ال

رء دء سودا رة البا رنقط
دب رج دب ال بصغطياه في 

رف رس ريو يا 
رء بسودا دن  تنو نقطة ال



دت رحو في ربطن ال
رس رن ريو يا 

دة بحبطيب رة ال رنقط
دن سسجطي دتاها إل ى ال قر في رسال …نا

رة ـ الورد

ةد بسل برب رل طمن  تراح أنا ال
زد بسل برب إل ى 

قة بد زر ب�و دقي  دفي طري دني  زت بق را
زد دق تت بت رء  بحامرا قة  يانةع

رت رقسل رفاها  رط زق أ
تل …ك

زد بح باها أ رس بام بيسل قم  بحرا
دة تط بامح رت إل ى ال بطما �وصسل عند

دطمي رتاها أطما دقطي بل
زد! بطي دل دد  بي زن  دطم لة  ذاربسل



ترربطيع سم ال رأ ـ 

بغسطيل بحبل ال رس تجري عسل ى  تشام ال
سب رد سنةعناع ي دة ال دقلد سل  دظ

عسل ى الحصطير
قع بش زةع بش رطم دتنا  رء ربطي فنا

ربالريج
بر تنزه تطر ال بق رت تطمي  أ

دب ده للهل … للحبا رتاهدي
دد ددها الجدي بحفطي �ول

بم هذا الةعا

دة دطمن رن الز بزطم ـ 

ةه ررب بتشا سي  سن أ ـ إ
بر ةم آخ تي كل بن هذا النكلم �وربطين أ ربطي

بر ةص آخ تي شخ أ�و أ
ةن آخر تي طمنكا أ�و أ

ز�و : أ



ةن تي زطما در أ آخ
ةة رصدف رض  بطمح تناما هو  إ

ةل زط!…�وخطيا ـ .فق

تشاعر باها لسل بطي زسل بح زت  ب�وهب التي 
رقرطاها زت  خسلةع

زل : قالت تض تف
زت سوارها ننزع

زل : قالت تفض
باماها تسلت خات س

زل : قالت تفض
بدها دعق فتحت 

زل : قالت تفض
بشةعرها زت  تسل تم ح ث
سططيور زت لسل : �وقال

بت القصطيد بن ربطي دخسلي ال …راد

دب البحر رر ربا رق ططيو رتنزقنز
بد الامساء عن

دب البحر بجر ربا بش زن  دطم تل ططير  لنك
بد تو طما تةع

تشطيخ رت ال يي صو بشج �و
دد سصام دد ال دد الباسط عب بعب

قة دطمةع



دن دطمةعتا
زن ةر �ول أحنزا دربل أ�وزا لطيتنا 

بر رباب البحر رض يا ططيو تناها الر لنك
لحا زرعناها قام
لحا زطي بق فحصدنا 

رحبسل ى تدنطيا  كأناها ال
رد بس ندري طما تسل  لطي

رد تد قر يتج بسل ى �وده بيب قن  زطم
بء  ؟ رذ هذا الامسا زن ألو بام دب بف

دد دة الامسج ربساري
ر�وضوء رت عسل ى  لس

دة الامقاه ى ربطا�ول
بج تضجطي رل ال ل أحتام

دق رس الحامر في الزر �وقو
قم رغر�وب د عند ال

رجل بت الر دع تح تشوار في ال
رم تد بر ال تث تخ

دب البحر بر ربا دقي يا ططيو زقنز بفنز
دقي بزقنز

دق تش الور رع ثم آ�وي إل ى 
دك بب ل دامي طما طا رسل داح �و

رسلامي بتح أن 
دطمي في د



دء دد الاما رحد�و زن  دطم
دء رتخوم الاما إل ى 

قش بعط
دء تساما دء إل ى ال تصحرا بن ال دطم

زق بطمضطي
دقي زق…زقنز بفل طري

قن ذا زطما
ده زت فطي تطام تح
زن رد الامنكا حد�و

قن ذا زطما
زن تنزطما زت فطيه حد�ود ال تداخسل

قن ذا زطما
زن قن داخل قضبا رقضبا

دري تم ططي رث دري  بفططي
ةل دطمطي بف  سن الل إ

دة ال�ول ى تريش ! تبدأ ربال

قن زطم
زل درب بربا زن أ دطم رره  رطيو ط

دطمي الطفال تر
زل ربالقنارب

قن زطم



ره ريشب رر طمازال  البد
دة به الحبطيب �وج

رة ره الحذي زد �وطأت �وق

قن زطم
سي رن الةعررب تسلسا ال

تامي ريس ل 
دي دت الةعررب طما في البطي

قن زطم
دة لبا لسلفصاح عج
دة لبا لسلخطارب عج

ترفان فةعل ـ ثار ـ رتص
دم بامجنز�و رامضارع ال في ال

قن زطم
دت تفا دامسل رح ال زن يفت : بطم

رء رس �والغبرا بداح
تدة در رحر�وب ال
برى رة النكب …الفتن

قن زطم
لبا أهل �وساهل �وطمرح



دب ربالحبا
دد تضا رن في ال تام زت تتض صار

بن عسل ى الحساب ـ رةعو ـ كم تدف

قن زطم
قء ل هد�و
قء ددف ل 
زب رح ل 

قك رب أسل فالعصا
رر �والامشاع

زب بخش

قن زطم
دصغــــــــــــــــي رم الطـــــا بت بحا

بن تداحطي بت الامال لسلام بب ربطي به ب�و
تسلح تجار ال رت �ول
بد تصدي رعوه ال فبا

دس بامدار بع في ال تم أشا رث
ربخلء ـ بب ـ ال  كتا

قن زطم
بض ريصبح أربطي رد  السو
بر رح أحام دب ريس رض  الربطي



بر رم أخض رر ينا الحام
بق �ويستطيقظ أزر

قن زطم
باها بن ل رن ل لو بي اللوا ه

دء كالحرربا
ترياح رل طمع ال بتامطي �و

رف رث ل تةعص حطي

 
قن زطم

رم يبتس
دي ده طفل إفريق دب عسل ى �وج تذربا كال

دة دن الامجاع بطم بز في 

قن زطم
دم تطةعا رب ربال رةعسل �وال

قة جاهنز
قة رب … جاهنز الثطيا
رر�وشة بطمف رق  بق سش ال

قة جاهنز
قة رة ربالبراطمج جاهنز الدطمغ
ةة تل طمرحسل رت لنك تشةعارا ال



قة جاهنز
بن رطو بغ بيض بت ى  فام

دنز بجاه در ال تدطما در ال دبز عسل ى 

قن زطم
قر قس �ول قام ل شام

ةن بيامطي قة عسل ى  آلاه
زر بيسا قة عسل ى  آلاه

ةم تن سي جاه فأ
زر بتختا

قن زطم
ةة تربارب قم عسل ى ظاهر د حاك

بغلربة رظاهور ال رة عسل ى  سربارب �والد

قن زطم
رة تي رة الشةعر تصور ال

تطية لة ـ عسل ى القامار الصناع رطمباشر �و ـ 
تتالي  كال

رس ترا رح بجواري �وال رط �وال البل
دة تد�ول رف ال تبي �وسطي رامتن ال

دة تد�ول رف ال �وسطي
زس تنا رصد�ور ال في 



رج رامخر بح ال  صا
زع داقط زع …   داقط

تبي رطمتن زح يا  زصسل بأ �و
ةل دة حا تي قد ربأ عطي

بت رعد
زص  ؟ يا رصا

تصورة دت 	وال تصو قت لل تق رربمقؤ قع  دانقطا .………

رة ببطيض رة �وال تدجاج ـ ال

قل طف
دق تطري ةة عسل ى ال بشجر دل  في ظ

لة رع دجاج يبطي
قة تطيار زت س تر طم

زف تق زم تتو ل
برى قة أخ تطيار زت س تر طم

زف تق لم تتو
قة تراج زت د تر طم



زف تق لم تتو
زف تق قة لم تتو �وشاحن

دة تصوطمةع رن في ال تذ رامؤ بف ال �وق
زح �وصا

زح بفل سي عسل ى ال بح
رل تطف بق ال أفا

رة تدجاج زت ال دانتفض
لة رل ربطيض تطف بح ال بام ل

بر رباها طا
زح برا �و

قت زنصا ـ إ

رم تنسطي  قال ال
دني رسل دام زح بت بس لعا …  دشرا زن  رك ـ 

رر  قال البح
رقني رتغر لنكا … س بام بس زن  ـ ك

رل  قال الجب
دني رل رتطا�و لرا … س رجذ�و ـ كن 

تنار دت ال �وقال



لة زل شامةع دةع ـ أش
بم تلظل دن ال بةع بتسل �ول 

قق ـ أ�وار

ةب دعن رة  �ورق
ةن دتطي رة  �ورق

ةن تطما رر رة  �ورق
برباها رع ثطيا بتخسل دة  رس الغارب بعر�و

زف ترصطي عسل ى ال
رة دامنكنس رط ال رش بتام ف

زف بخري بق ال بر زف بطم

بحلل رد ال ـ أ�ول

لرا دصغا سنا  رك عندطما 
دل بامنزارب زم لةعبنا في ال ك

بج تدجا رق القطط �وال نلح
دم دط تطاما دن �وال سسردي دب ال رعسل زن  بن ع أ�و رباحثطي

ةت تطيارا لل �وس رخطيو باها  رسل بنجةع
دل دئ ترسا بب ال بر رف إ رنصاد



بور سص �وال
بن بساخري بها  تل بتام بن بها �و تجا بنتاه

لدا رم ربار إذا كان الطيو
باها تفأ عسلطي لة نتد زسلق بح رع  بنجتام

رر تنا قب عسلطياها ال رتو بطمنك
رب الةعاشقطين قسلو

دد بة الةعطي لطيسل
دة دة الجديد لة ربالحذي رم طماسنك أيدينا تنا

دسنا بت روؤ�و تح
بر رب بتنك سق لاها أن  بيح رسلنا ل  أرج

رامقبل دد ال بء الةعطي لاما حذا بب دائ رتناس زي  ك
سام ى رح رب رب رنصا بطما  لذلك كثطيرا 

دم بقد دة ال كر

بن رل زاحفطي تسل بترانا نتس
دة رسلول بقطي في ال

دب دد رامؤ ددي ال تطي دة س بت نافذ تح
دن تدقطيق الامتطي تنةعناع ال بط ال تل طمناها خطي بنست

تشامس بت ال تم نامضي تح ث
بة رقاماطم رش ال رب نن

دخرق بر ربال بف تت ى نلظ ح
بترئ رطماه ةب  دور بج تفاها في  رسل بن

دد بس بام بحبل ال درب
رع رر �والصارب بر الظاف تت ى تططي رء ح �ول يأتي الامسا



رة �والنكر
دء تساما لشا في ال ري

لة تر بنا طم دد تطي رن س زت عطي داشتةعسل
بحنا �وي

بصا برنا ربالةع  بزج
زب بد النكل ـ يا أ�ول

زب تترا سسوها في ال رد
دن زطي سركبت دض إل ى ال بنا في الر بحفر

بن دة �واجامطي �و�وقفنا في الجناز
رق بز رير دطيا  رن ح رف زد بن

بل بن الجامطي تشطيطا بك ال ذل

رعدنا
بصاربع سل ال زبةعا ك بس بسسلنا  بصغ

دل بامنزارب بك ال زن تسل دطم

ةد بصغ زن  دطم لرا  دك بنا ربا رضو باه أن
دة إل ى الامدرس

تدنطيا بنرى ال زطينا  تت ى أطمس رر ح زب دح بنا ال سش بر بف
بد لربا أسو بسرا

دن باها رباللوا رف دش بت زر بن بطما كنا  ربةعد
تشامس بت ال تح



ةت قت في سنوا …سنوا
ةت ةت �وساحا رل عامارا دت الامنزارب صار

بر بل أكب بطمنزارب بت  ذا
برى قة أخ بطملئنك رح فطياها  بر بتام

زد  …�وإل ى الرب

قة بء بربرا ـ 

لة داطمرأ بك  رطب ل بسأخ ـ 
يا أربي

دي دب سص سم ربال دت ال بك … صاح بح ـ �وي
دك بج ت�و بتنز زي أ ـ ك

زه تطما يا أ



ردعاء ـ 

قة قة �وحطيد بشجر
لة تر بطم زت  بش زوح زست دا

باها دع دجذ زت عسل ى  بتو زل دا ف
بةع ى أف



دت 3 ـ تطي بام بفم ال قة عسل ى  بربسام ـ 

رد رح الجدي سصبا ـ ال

تسرير دل ال بس رح ك بصبا
دة تناعس دة ال تنز�وج �وال

تي الربطيض رجسلوس عسل ى النكرس رح ال صبا
دامرآة دة ال تطيد دف لسلس روقو رح ال صبا

بةعجسل ى دة ال تشفر صباح ال
دم تد صباح ال

رة قة �والامائد رة جاهنز القاهو
دق دك الاملع ررب رح تشا صبا

در تنك تس ربأناطمل ال
قد بربر بيسري  دة  تنافذ دق ال بش زن  دطم

لحا رل فطينا صبا دخ ريد
بر آخ



قر تسلو درب
قة باها / بصوطمةع بق بفو قة  بسحارب

دل بفا دة الط بر�وض دق  قس في طري بشام
دل دصطي دي ال بجرطمان دب ال دة النكسل تطي بتح دطمن  سد  ررب ل

سي تصب دفسلني ال ريغا
بل زن  ده أ رح رب دصطي …أ

رب بيقتر سي  تصب سن ال لنك
رب ريداع
ره تبسل ريق �و

رح جاري بيفر
دد بل دني ربالو تنئ رياه تل صباح  ك

دب رئه ربالنكسل تن فأه
سل صباح ك

بتي بد الف بة عن تن السئسل إ
بتنتاهي ل 

برى سصغ ره ال رد بي
رر بغ ره الص رف رحر�و

دف ترصطي بر ال بشج رق  رتسارب
بل تلظل رل ال رتطا�و

رل بو الطو ره لاما  دائ

دد تطيا رة الامسلك �والص رخراف �و
ره رسل ره / يقت ل يقتسل

دة رةعقد ز�وج ال بد أ عن



دء رة الحذا رعقد رح  زنفت بت
زن إذ

بط رط الخطي درب بنر رف  تق بنتو
ده بدطمطي بق رب رب بيضر

تل تل … ك ك
لل ت�و بة أ رخراف رل ال دام زنك رن

در دصغا دة ال زامسلنك بطم دب  بد ربا عن
دن بقارربا دن يت تل ظ

ةة رقبسل بتداخلن في  ي
دن بصرطما زن بت بطيدان  تم ال : رث

دب دةع تسل قة إل ى ال قة ذاهب �واحد
قة بعائد �والخرى 

دب بةع ست إل ى ال

رت رر�و بربطي ـ 

قة بسل دطف
رر رطيو تط ال

ةت باها طائرا تامطي بس رت
رق الحدائ

بق باها حرائ رام رس بتر



رس النكراري
رس بطمتاري باها  دت بفلظ زح دطم في 

لة لطيسل
دة سد دامخ بت ال بوى تح بحسل بن ال دطم دن  زطي دقطةعت زت  تبأ خ

در رم ربالبح زت تحسل تم ناطم رث
دح تصبا بد ال عن

دء دامطينا بها في ال رد�و ب�وج
ةت د ث رصاصا دربثل

داها دس في رأ

قة دنئ بتاه ـ 

رل ببغ تياها ال أ
رد�و تلح تب بة الف تن عائسل إ

زه دل سةعطيد زسطب بء ال �ورا
بك لئا ل فاهنطي

دد د ث الجدي ربالامحرا
زه دة الجديد بةعررب �وربال



دتي تد بج ـ 

دد زول بام بة ال باه ى عصطيد طما أش
دتي تد بج دد  بطي درب

بنا رتنادي دئنا ل  دم أساما دربرصغ
دئاها تل ربأساما إ

بشةعبان بد في  ر�ول الذي 
رن ـ يا شةعبا

بطمضان ر�ولد في ر الذي 
رن ـ يا رطمضا

تدتي بج �و
بس بخامطي بن �وال رم الثنطي رصو بت زت  كان

بر باها القب بل ردخو سب  دح رت �و
دة رجامةع بم ال يو

تدتي بج ره  تسل بم ال رح
لاما زت دائ تن تام

برى أن ت
در بقد بة ال لطيسل



بت ى رث الف ـ حدي

بتي بب الف صغا
بت ى بن الف أي

رد�وا بحص رثوا …  رثوا … حر بربح
بت ى بد الف بطما عا �و

بض ى قن طم زطم
بت ى بك الف قد رأى ذا �وطما أح

بث الفت ى رث حدي بر الحدي صا
زت ره قال سطم زت أ تدث  ح

ره تن بر أ ده … صغطي دت كإخو
دم تطةعا رل ال قسلطي
تسؤال رر ال كثطي
لة تر دني طم  سأل

تني  ؟ رل طم رة أطو تنخسل لاماذا ال
ره رت زت أخ عندطما طمات

دد بطم تر بم ال عا
باها دنك بيب لم 
باما قال تن  إ

دض رم الر دح بر رر  القب
قف ره ألطي تن ده أ دض أترارب زن ربةع بع

د�و زد بةع رع ال سري
بة تطي بب �والح رب الةعقر ريلع



ره رسئل أربو
دب بد طول الغطيا ربةع

لئا زل شطي رق بي لم 
رع تدطم ده ال بر رب بطمنك بق �و أطر

بت ى �والف
زق دفي طري بصغل  ز�و أ
زق ةد...ربل رفطي ربل زا

ره رام سق علظ بد
ره زد طمن بتج بس لم  تشام سن ال تت ى أ ح

تل رف لسللظ تسل رتخ  طما 
زء بت طمسا ذا

تي بح دف ال بطمشار عسل ى 
بت ى بح الف ل

بت ى بو الف تي نح بح سل ال بر ك طا
بت ى بر عاد الف بب لطيا أصغ ربال

بوى ترطمل ه عسل ى ال
بنك ى بنك ى  …�ورب برب

ره زت عطينا تت ى صار ح
رر زحجا باما ال راه تن كأ

زت بو زرت دا ده  بحول زن  دطم رض  �والر
ةت تنا زت ج تت ى صار ح

بتجري
رر باها الناها دت زن تح دطم



قد بحصا ـ 

زه ربسل سسن باها ال بح ب�وي
بر زت أكث بام بن باما  تسل ك

زت بتررب داق باما  كسل
زه ! بصسل زق دام بن ال دطم

ةل دتقبا داس رل  بحف ـ 

قة بساهر قة  �ورد
زح دة الفرا بصال في 

قة رة نائام تشوك �وال
زح تل دد الف بي في 



دق رن رةع رط ال بربا در ـ 

زامسلي رج تنز�وز ال بع إل ى 

دص بقامطي رذ�و ال رل  رج سر ال
دض الربطي

دط ترربا دة ال رعقد �و
دي بحرير ال

ةح بصبا سل  رك بة  دامرآ رل ال تطم يتأ
برى بي ره هل  بترا

بل درب رامقا بل ال رج سر ال
بق رنو بامش ال



زوز تسل رة ال بزهر ـ 

بة البارح
دء تشتا دحم ال بر في 

در بةعناص رف ال بفا دز بس ى  أطم
دع ترربطي دربال

بح تصبا بهذا ال رت   بفرأي
رر رش بتن بة  تسلوز ال
باها دس رعر بب  بثو

دف دفطي تتل دفي في ال رتخ �و
دت بطرا بق

دم سد ال

قق دسبا ـ 

برشطيد خشانة إل ى 

باها بق بفو رتاها  ربطي
بةع ى بن الف دطم قة  آطمن

دء بةعنقا �و ال



در ببح در �وال بب دفي ال
لدا ب�وي رر
لدا رر�وي

بيجري دذي  بيجري ال
رنز بيقف زن  بطم رنز  دف زق بي

رة رسسلحفا بنا  رق رب زس بت ب�و

ةن بسا دل رق  زب بس ـ 

دة تبور بعسل ى الس رة  بام تسل رامةع زت ال بتب ك
لصا بقف رت  باما رأي كسل
بر رةعصفو رت ال تذكر

رذ تتسلامطي بقرأ ال
لصا رت قف تسلاما رأي ك

بة تي رحر رت ال تكر بتذ



قة بسةعاد ـ 

ره رام داس
قد سةعطي

راماها داس
قة سةعطيد

دة تسةعا تي ال بح دن في  ساكنا
دة تسادس رس ال بجر

دن رم الجطيرا أقدا
دن رت الذا بصو �و

دن بساعتا
دت رامواصل رم ال بحا دز

ةت رر ساعا زش بع
ةة دخراط رة  بو آل ره
ةة بي آلة خطياط ده

قد قة / سةعطي سةعطيد
دء بةعشا دن عسل ى ال جالسا

سم رث
ةر بن عسل ى خطي رتصبحطي ةر / ـ  رح عسل ى خطي رتصب

بء دغطا بدل ال زس أ



رد بشاهرزا ـ 

زب دقبا تسبع  رذ�و ال رر  القص
ره رت بعتبا

رد تسةعطي رك ال بامسل تياها ال أ
در بةعنب دك �وال دامس بن ال دطم

رج تديبا رر �وال ره الحري ستائر
زب دت الربوا دب كان به تذ بن ال دطم

رر بع الفج طسل
رك تدي بح ال صا

رك �والامسل
زب دم صغا في الحل

رد زت شاهرزا بسنكت عندطما 
رر بح القص أصب

زب خرا



رر بشاهريا ـ 

بر رف البح باها الغار تي أ
سنز دن بت دة التي  بحصا دن ال بع ده  رل فطي درب رامغر �وال

بةعذب دع ال زب تن  ربال
بك بةع بن أصارب تسلسل بتخ دتي  تسلوا بء ال تنسا تن ال إ

سن ده دئر بضفا رب  زت ذ�وائ بسارب دان �و
بك بصدر عسل ى 

بك بقبضت زن  دطم بن  دانسسلخ تم  رث
دب رقو بامث دب ال زطي بج دت في ال كالطمنطيا

بك بح زي ب�و
دعي دب الفا بر أذنا تن صغطي بت طمناه بطمسنك بطما 

دك بام تس دف ال بطي دج بف  دش بحرا �و
باها بت عسلطي ترصغ بتام

دح دامسل دج ال دفجا في 

بة تسلطيسل ال
بك تدي رر ال دلظ بتنت بس

طويل
زت رد أطمس بشاهرزا

بء بخرسا



بطمادي بقر * ـ صالح ال

رء تشتا ره ال لن
ةل باه بطم رل عسل ى  بد يشتةع باموق بت ال ترك

رم ره اللظل لن
دح تصبا تت ى ال رء ح دضي رت بك  رت رصغرف زت  بت بربا

بام ى رت أع ره الامو تن ل
دة دة الخطير تصفح بة عسل ى ال بت النلظار ترك

زس تنحا رة ال باها قسلةع تن �ول
لرا بت فج زسل بسل بس زن دا

زس رنةعا بساربع  تنا في   …ك

تف ى* رامتو هو الديب �والشاعر صالح القرطمادي ال
في حاد ث ألطيم �وكان طمن أساتذتي 1982سنة

في كسلطية الداب ربتونس البارزين



دء رة الزيا ـ عارض

دل تطو دض �وال بةعر ربال
قت بدسا بع قن �و رعطيو

رء قن �وأضوا ألوا
قت بطوا بخ قع �و إيقا

در باه تس قب لسل بثو
در سسف قب لسل ثو
دء تشتا قب لسل ثو

ةء قب … ربل كسا �وثو
رل بحف باه ى ال دانت

بة بب الجديد زت الثوا خسلةع
باها بض دف زن بت زن  بس أ بتن زم  باها ل بب تت رتر قبل أن 

قة بقديام قة  بك عاد تسل
دة بقري رصغبار ال زن  دطم

ببحر رس ال بعر�و ـ 

قس جال
قة بصب بق ده  بيد دفي 



دس تشام دس إل ى ال سشام بن ال دطم
رم سطةع بنز ال زن أ�وع ده إ زن أصاربةع دطم رم  ريطةع

رك رفسل دت ال عاد
رك دت الفل دار

رةعامر ـ بط ال سص ـ يا خطي دش بس ال بطما لطم �و
بس البحر بعر�و

دة تن رر الج بعصافطي

در رت الخض زن درب
رء بخضرا راماها  داس
رء رناها خضرا عطي

رء بسا�ور خضرا دح إل ى ال بن الوشا دطم
دة تن قة طمن عصافطير الج رعصفور

رك باها السل بن رد�و
قة شائنك



قن رعطيو ـ 

رء الةعطينطين زرقا
زت في الغاربة تصغسل تو

لرا رة ربح دت الغارب صار
لجا رر أطموا الشجا
لكا رر أساما الططيا

رء الةعطينطين خضرا
زت في البحر صغاص

لة رر صغارب صار البح
لرا رج أشجا الطموا
لرا رك أططيا الساما

دء بصا البطيضا رت الةع ذا
بها رضحا بس �و تشام بت ال زطي ل

بها بر إذا تل �والقام
زطياها بعطين دفي 



بت ى رل الامو ـ صغاس

ةح سل صبا ك
بت ى رل الامو رد صغاس تق يتف

بة بض �والربر بط الربطي الخطي
ره بت ريغادر ربطي تم  ث

ده تسل رطمتوكل عسل ى ال

رة بناط بصغر ـ 

إل ى لوركا

رع رصاصات أررب
قس سد رطمس رساها  خاطم

لاما ذلك طما يحتفظ ربه دائ
دة تطي دب الهسل لذكرى الحر

دة ال�ول ى تر بد لسلام رل عا الجنرا
ده بطمنكتب زن  دطم

لرا رباك



ةل باه بطم بعسل ى 
رة ال�ول ى ترصاص ال
دة تنز�وج دب ال في قسل

دة رامخسلص ال

رة تثانطي رة ال ترصاص ال
دق تصدي دس ال في رأ

دنز الةعنزي
رة تثالث رة ال ترصاص ال

دة بظاهر الخادطم في 
دة الطمطين

رة تراربةع رة ال ترصاص ال
ده بو رأس بب نح تو �وص

تل ك

باها زطي دطمصراع بة عسل ى  تنافذ بح ال فت

بة رد صغرناط زرطمطي دق ره  بدا ل رب
بر أحام
بر أحام

دن تنزياتطي بط ال بس ب�و

زن إذ
لدا صغ



بر تنا رق ال رطيطسل بس
بن رامتلظاهري عسل ى ال

دن زطي بةع رل ال زص بف ـ 

دم ت�ول النكل رن أ بعطي
دة بسط النكسلام رن �و عطي

قن في آخرها عطي
ةة رن شجر عطي

ةة رن إربر عطي
دة تامار بخ عطين 
ةة تطيار عطين س
ةس زف بن رن  عطي

ةس بشام رن  عطي
ةع ربو رين رن  عطي
ةد برطم رن  عطي

ةد بحس رن  عطي
ةن قن ربل عطي عطي

ره بت دعاماطم ترا�وي  بح ال أصسل
دة بن بةع زن بةع دفي ال بع  بشر سم  ث



رج بقرطا ـ 

بن ى رطيام ره ال رد ي
بها در بت صد تح
رطيسرى ره ال يد
دقاها بت سا تح

ةف ده ربسلط بدها إلطي أسن
تس ترأ بع ال تت ى �وض ح

دن تناهدي ربطين ال
بك تركاها هنا رهنا ح تركاها  ح

رك تر رتح رة ل  رة الةعاري �والامرأ
لنا ساك

لدا لدا ر�وي رر�وي
در بامرطم بل ال دتامثا رل  دطم بل الةعا أدخ

دف بح زت بام إل ى ال

ةح بنز رق قل  بقو ـ 

در تسجائ رع ال ربائ
رن تخ ريد الذي 



دم رع الفح ربائ
ره عسل ى الجدار ررب حسا

در دشطي ربالطبا
رط تطيا الخ

ةر ره ربل أزرا رص قامطي
سي دف السنكا

رم ره يبتس حذاوؤ
دف دء الحري لحذا

دنكي الذي يب
رر تنجا ال

ةب دربل ربا ره  دار
دد تدا رب الح ربا

ةل رقف ربل 
دة رس الامقبر حار

قد رت �وحطي تطي بطم
دت دة الطموا في حطيا

دتي تساعا ال
رة سب بةعط رام ره ال ساعات

قح رتاها صحطي �وق
في الطيوم

دن ترتطي طم
قل تو رطمتس

قم بت ربع خا �وفي الص
تامام رب الح صاح

رة طمن اليامان ـ تنلظاف ـ ال



بوسخ ره طمن ال �وطمال
رق تل الح

زم ريرا رنه عسل ى طما  لسا
ره رت بشفر �و

دة برقب عسل ى 
زم دب النكل صاح

قس رربو ـ كا

دم بامنا بة في ال البارح
دة دامرآ رتني في ال  رأي
دف دت بنك رل في ال زج در ال
ببطن رف في ال الن
در سصد رن عسل ى ال الذ
در تلظاه رن عسل ى ال بةعطي ال

زن دن الطيدا بل يدي درب
رت لرا أفق بطمذعو

بط بة �والخطي رت الربر فوجد
دة بف تش بن ال ربطي
زن ! تسلسا �وال



رسلوطي ببق تامد ال رطمح ـ 

بك رة هنا بثر ببةع رام رة ال سدطمطي ال
دنز بجسلطي قة عسل ى ال ساهر
ره بقا بتسل زت جفنطياها ل بتح بف

دب رل في البا دت بينف رح  تنه الامفتا إ
لة بد�ور

دن ز�ورتطي بد
دة قم عسل ى الةعتب بد بق رة  تثالث ال

سنور سر ال دز قد عسل ى  بي �و
لل ده لطي تدخول إل ى ربطيت رة ال عاد

رع تم تتراج ده ث رع إلطي بر بتاه رة  سدطمطي ال
لبا سحي جان بن بت بت

ده بجفنطي رس  رتلطم رنز …  دف بتق بتاها  لطي
رق رتةعان �و

قه ـ رخطا قة  �و ـ قاحسل
دق در�وا دة ال دطمرآ بم  سر أطما رام بي

لبا عج
باها ب�وجاه رر  رتدي

لدا ره عسلطياها سوا رس نور فتةعنك
دم سنجو سل ال دظ رل  تسلطي ال

ره رم ل ترا بتنزع
رب بك الصحا كذل



ةف زن رصطي دطم ره  دحذ�و بن  ينتقسلو
ةف إل ى خري

دط رة الحائ تت ى ساع ح
ده باموعد رتاها ل تقا زت د تباطأ

لربا زت عقر تم تاهالنك ث
ةة عسل ى لدصغ

رنو باها ير ره إلطي بتر زم  لنا ل زطم
دن تنزطم بة ال بطمرار بطيا  بف

ده رطمقسلتطي في 
دس تشام تم ال رس �و يا 

رء رتضي بذ ل  زن نواف دطم

رء ريضي
دب ره للحبا بر لحا صد شار

ره دن يدا ربالحضا
دني تل بيتام

دتي بربصاما تت ى  ح
دت تصو دة ال بذربذرب دفي 

بدى سي في الام ره البحر رت ربطي
دن سنزرقتطي بن ال قض ربطي ربطيا

قة بطمنار �و 
بن …لسلةعاشقطي



قة بربسل رطمقا ـ 

رد س تطي الس
بد ع تطي رعو الس يد

دة إل ى القاهو
بك قال دت زس عسل ى راح داجسل

قق سو خان بج بب... ال بجل أجا بع تنني عسل ى  إ
رق ريطا سر ل  بح �وال

دة تسطيجار رد س إل ى ال تطي بع الس سار
دة تلع تطيد ع إل ى الو بر الس رباد

قن قار … دخا قت…ن .صام

دق رذ أعوام لم نسلت طمن
بطيا أضاعتنا تدن ال

قح قال رد س صحطي تطي الس
رد ع تطي تم قال الس ث

لة تر دني طم بت بتجاهسل ربل 
بك رت لة أخرى نادي تر �وطم

زت دف بتسلت فسلم 
بد بص الوحطي بقامطي بت ال بنسطي هل 

لةعا ره طم رس نسلب
لةعا ره طم دسسل بنغ
لةعا له طم رةع دق بر  رن



بك دةع بن أصارب رط ربطي الخطي
دفي دفي ك رة   الربر

بن ى رطيام ره ال رد ي
برى رطيس ددي ال بي في 

رطيسرى ره ال رد ي
بن ى رطيام ددي ال في ي

دق رةعن بط ال بنرربط رربا تم  ث
بك رق رن رع دقي  رن رع

رل العوام بحب �و

دل سرطم رة ال ـ �ورد

دك لسلبحر تنطي رأصغ

رطيور البحر  دلط
دك تنطي ببحر أصغ دد ال برب بز  بعسل ى 

تريح دك لسل تنطي أصغ
تريح دل ال دطم  ربأنا

دك تنطي تريح أصغ دس ال بهام  دفي 
ترطمل دك لسل تنطي أصغ
دل ترطم در ال  دربحري



دل ترطم بة ال رم �ورد رس  نر
دك تنطي أصغ

دة في الةعاصف
تني رت أصغ  بطمنكث

تني  �وأصغ
رت زص بص بصغ ست ى   ح

دتي  ؟ دربأصغنطي

بم دنز بيسل رم طما  رنز�و رل ـ 

تسله طمالك القاسامي إل ى: عبد ال

دة دع الورد دربوس بس  زطي بل
بل بح أجام رتصب إل أن 

سص بق دام بتاها ال ريباصغ بقبل أن 
دع ترربطي بل ال ز�و … قب أ

زت رفو بي



دة بفراش بس ربوسع ال لطي
بف رترفر إل أن 

تي تصب دة ال بقبض دفي  بع  بتق بل أن  قب
زت .…أ�و بةعننكبو رخطيوط ال في 

دص بقف رر ال رعصفو
بق رينزقنز ده أن  عسلطي

دة تي بي لسلحر تن ريغ �وأن 
زت زن يامو قبل أ
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