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ثثـورة عن ييأسألونك ـ لل …ال قق

كك ةة عن كيأسألون ثثور ال

لل قق

كم ا قف عند لم قيرفر كعمل ال

كنرى كء و ثشدهدا فيه ال

ددا ددا واح ةح وا

كم ا قه و قبو لن كوبه لم ةم د

كن ا لن ويح قن إ قبهم نح ةأسين ا دم ا كن يو

لن كع فمل لم ينف ثند ال

كك ةة عن كيأسألون ثثور ال

ققل

كم ا قص عند لس الم اضي من نأستخمل قرو ثد ال

قئ لس ب الخير وتمتمل ثنفو ال

كن ثي ا ثق في كس كح ال

قس لس الرئي كمرؤو وال



ثثورة عن يأسألونك ال

لل ق

كم ا قف ةعند قف نختمل ونختمل

ثد كل درا قب قف أخي نأتمل

مم في لم ةاحترا ونظ ا

دم ا دائ

لم إلى كنمضي الم ا

ثثورة عن يأسألونك ال

لل ق

قف ةعندم ا نعتر

ثنن ا قب قد أ قئ وقد قنيصي قنخط

ثنن ا كء لأسن ا وأ له أو أنبي ا ملئك

كقد قق و ثز قبن ا تتم ثي ا

له السل ك في ثش ائك ال

كك ثثورة عن يأسألون ال

ققل

ثملم عندم ا لل قيلق نن ا مدواح ك م



كر له أظ اف ثي الن ان

قيعطي كر ف ثم ا أكث قذ ةم قخ يأ

مة ثب كمح له ةب ثي وعفو

كك ةة عن يأسألون ثثور ال

ققل

قح عندم ا له قتيصب ثيصح اف ال

دة دة كحيص اف له وثلق اف ولط اف

كر ل غأسيل كنش

له كسخ اف و

ثثورة عن يأسألونك ال

قل

قح عندم ا قع قتيصب كمزار لع ال والميص ان

ةتذل ل أو ةاستغل ل بل ةاس

كلقى ول لع في كيب ثشوار ال

لل لع أو ع اط ج ائ

ثثورة عن يأسألونك ال

ققل



قد عندم ا قن كيأسو لن الم والم ا

ثن اس وكل قنون ال ةم لن قمتض ا إخوا

لن كت ةم لن إلى بنزر بنلقردا

كنك ثثورة عن يأسألو ال

ققل

كم ا قق عند ةتده ا في تنطمل لت كس اع قمواصل ال

قل ةيص كت ةدبه ا في و ثط ات إلى مواعي المح

قف وعندم ا ّفف ا نلق ّفف ا كص ص

قن دة نكو لشر دف ا أو كع لل أ

كك ثثورة عن يأسألون ال

ققل

قن عندم ا كدا لز لزبهور ت قذ ب ال ةف ثنوا لت ال لشرف ا وال

قن كتكو دة و نظيف

قع لت جمي الطرق ا

ك ك آنذا

ثثورة عن كسألو ك إذا ال

قلقل كف



قس قء تون الخضرا

قس له قتون ثر قح

لت له وأنجز ؟! كثور



قس ـ قهانا ال ن قتون و

مم ةده في قمح ا ةض كسوا والبي ا

لف كط واق كس ةة و ثأس اح ال

قم ثظ كة قين قمرور حرك ال

قذ ثتلمي ةة عملى ال الرصف

قعون ةت كيجم ثنف اي ا ال

قع ةه عملى ةغل ل ب ائ ةد�ي كش احنت قين ا

لن ـ قه ليس كم لن ل لش … كثم بل

قة مد ب اق كفع عملى ور مة ةمد ثب اب د

لة لة قمظ ابهر ثش ارع من ق ادم الكبير ال

كب ل كس في عج الن قتون

قب بل لب كعجي كعج ال

قرون، قمتظ ابه لم ال قت قبه ةة جم اع ا ثشرط ال

قب لب وأعج كعج ال

قن لف خملدون ةاب ةه في واق ةتمث ال



كط كس مم و قموع ةخض قج ال

قته لم…رأي قه كنع قت قج رأي ةر دة قيخ دم ا دوا كقمل و

ثم قب ث ةه يكت دة بيد دة صفح جديد

كن ةة ـ ةم مدم كلق قم ـ ال



قبوزيد سسديدي ـ

كن ةمن ق ل أي قوصو ؟ إليده ا ال

كشم ال،

قن اللقيروا

لر قب أسوا وأبوا

دب ا، كجنو

ةفي كفي ا قه ال كن قب قدو ثأسرا وال

دب ا، كغر

لش قه قموح قب در

لق ل لق ،ل رفي كصدي

لم قده قم…أين قب قبه ؟ الحب ا

قق ثشر ال

قه ثشرق عملى قملب ال

لل كمل لل… ةم كح ةن



لت قب…إم ارا وأللق ا

لن إذ

قق كيف ثطري ؟ إليده ا ال

قه ق ل أج اب ثو كن أ كرق في الع ابري قمفت ال

ةن عملى ـ اليمي

ثم ليدا ث اليأس ار نحو قرويدا قرو

درا ثيد�ي قشك س

قه ثث اني أج اب ال

اليأس ار عملى ـ

ثم ةمليل قمليل قث كو ق اليمين نح

ثيد�ي قشكرا س

قث ثث ال كب ال دم ا أج ا ةده لم كده لم ببعض قم الكل

قه فلق ا ل كك …ل لم عملي ثأسل ال

كمضى ةلقه في و طري

كث لطو حثي كخ قنو ال دي ا ير ددا…ع ال بعي

لم إلى الم ا

قة ةب كبوصمل قل بهي اللقمل الدلي



لد لد…ب ار قم بهذا…ب ار دض ا اليو أي

كم ا كن ك ك ا

قذ مم من ع ا

وع ام

قر ةةس كشج ةة رأ ثأسن ثيأ ال ةة لملفوانيس يتده نون قممل ال

كي ا ب الدهدا

كي ا والمرا

لت ةعب لن كت لعن ةم كم كفأس اتين كت ال

ةة قموض نتأسريحة و ثب ان الجديدة ال لملش

كي ا ثيصب ا وال

لد لد…ب ار قم قبهو…..ب ار أيض ا اليو

كم ا قذ ةمثمل ك ان ع امين من

دن ا دن ا…كحأس كحأس

قر قيغ اد لم س قده قض كد بع البل

لوا كر كن لي قلقط كد ال كب ار ةد في ال الفرنج بل

كد ةف كتم ام وعن ثمليل قمنتيص ال

قعون ثشوارع إلى كيدهر ةت ال ثأس اح ا وال



كن كن راقيصي كرعي لت قم

قف كفرو كمع اط لة ال ةء كفيمل لف ثد ب ال

كس ل بأ

بأس ل

لء لم ةدف وسل

لء لم دف وسل

كن…و ةلقي كمن عملى آمين …آمي ةد ةمن كب العب ا

ةد في البل

ند ول ك ان فإذا قب

لص ول كمن ا

لص ثرص ا لص ف ال ثرص ا لص ال ثرص ا وال

لم نر ع ا م

لم وع ا

لص ول خل

لص ل كقيص ا

قص ثرص ا وال

ق ل م ا لص قبهو يزا ثرص ا ال



لم كم كمن عملى كفأسل كح أسمل ثرو ال

لق كر ةاحت و

ند عندم ا مة في ةانأس لحظ

لق عينيه أم ام قف ال

لق ق الوا كر لق ق الوا …ةاحت كر ةاحت

لم لق ل كيحتر

لق لم يحتر

لن كء كم ةجين ا في أض ا لق كدي ا قر ثط ال

لم لق كل يحتر

لق لم يحتر

قنوا والذين قمون ك ا كع ين

ةت في ثل ةفي كف اخر ال لق و كلق لش ال

قموا البلد ةاستمل

لق عملى كب ط

لم لق ل كيحتر

لم لق ل يحتر

ك ك قد ذا ثشدهي لق آخر في وبهو ال كم ر



كصى كح أو قه الجري ققرب

لق في ق ائل قمل

ةر ـ كق أن …كحذا قس قتأسر ثشم ال

كي قملو وبه تع

لق في قف ال

كق أن …حذار ـ قس قتأسر ثشم ال

قملو وبهي تع

لق في …الف



حح ـ سمفتا

كم ا ل إلى ةد�ي ك كحم

كد دم ا عشرين بع كن ع ا ةت ةم ثزنزان ا ال

لت ثملم قه كتع قد نق ي لل أد ثتف اصي ال

ةة من ةخي اط الغأسيل …إلىال

ثملمت ةت تع كخربش ا ةتو …ال الجدار قرسوم ا

كة قمغ ازل لب و الكت ا

لت كي ةأس قه كن قد لط ي فلق

كف قر كي كح قتدي ةمفت ا ال

قح لب وتفت الب ا



قد سة يزاغاري يجاناز ال

ةبملعيد قشكر�ي إلى

ة ك قملو أرا قة فتح قر * الحي ا قيزبه قب و لن كجد قيصو قغــــــــ ال

ةت قء فأن ةت الدهوا قء وأن ثأسم ا قر ال قنو لن و قيــــو قعــــــــ ال

قء ةت أخضرا ةد�ي أن قجو ةد�ي * قو قد قجدو لده كم لن و البنيــــــ

قه كن قأسبح ا ة ك كمن ف ةك * كبـرا ةن قحأس لل ب لن ك قنــــــو قفـــ ال

ةك ثن كم ولك ةد ك * ثكــملى اليو كث بفلق لي لن ل كعــــــــري ال

كع ليصبح كم كع ال ثد ةه و لي كت لنـ ّفم ا * ةب ةف كض قملط لن ب قنــــــو كحـ ال

بب قح ثل و قك ةد ةل ةفي * البـــل كيص ا كدهوى ب لن ال كحـــــنيـ وال

نر كحـ كوا ةه قملبي كف لر * عمليـ قأسو لن ول كج كيأستــــــكــــي

كشى كت كم كخطو ث اب كر ال لن ةبذا ك قمب ا ل * غي ةمي الكـــــ

ثدوا كع ةت أ لدر رص اص ا ةه إلى * كغ لن كصدر ةبي كجـــــ والــ

كي ا لح كي قه وإن س كحى * كقتملــــو كمر قه و لن ل لن ةمـ كدفــــي

ةفي ثنة و قخملد كج لن كسملأسبيل إلى * كص ار ال كمـــــــعي

لم ثل كعــــــــملى سلم عمليه كسل مب ك لن قمل كحـــــزي

لت كح قت ول ليصر علم ا لغم * كن كسى بر لن ال والنــــــي

قد لت كفخر زغ اري لت * كتع ال ثلق كش كم ف لن قغيو لأســـــكو ال



قء لء بلد�ي ةنأس ا لف * نأس ا لن وأل ةحيص لن و كحــــــيصيـــ

ثوى كد قد و ةة نشي ةحـــمـى قحم ا لن ال لن كف اح ةم ثأسـنيـ ال

قيون مت بممل لو مف كص كع الى * ونيص قس ت لن كحم ا قجو ثشـ ال

قب بهو نشع كفى ال لو ني أ ةف كو كب * ال ثي كخ نل و لن ك كخـــــؤو

لل قلق ثملذ�ي كف كء ل قزو ج ا كد كيغ لن بفتح البل قمــــــــبيــــــ

قن لت فملأسطي نل ن اد كده كت ف مس غزو لد قلق لن ل ةدهيـــــ كمـــ

لم قك ل ك قبهن ا ك كلدي لد * قمملو كق قدوا و لن ةمن أفأس ققــــرو

قنوا كة كفكو ةد قدع ا نرش ا كخير * ال ليصح ل قن لن و ةمــــيـ كثـــــ

قن قبهن ا ثدي كسى ال كم أر كئ ا دح ا * الو مف كسم ا لن ةبملط ولـيــ

كم ا لده كم لفن ا و دم ا ةاختمل كحت كن ا عملى * كف لن ل كبعض قدهــو كنــــ

ثموا دع ا كبهمل ثب جمي قح ةملي * ب قنع كع كف لن ةشـرا ثأسفــيـــــــ الـ

قنو لر كن ةس إلى و ثشم لت ال لت * لح كم أض اء لن ظل قجو ثأس ال

دع ا ةسي جمي لر قن كف اقـــ ا س درا جميل * و كيأس ا لن ، كيــــميــــ

لون كل عملى كشكل ل ةء لجل * و لن البن ا ةتيــــ كمــ الــــــ

قأ كن لده كي لل كف مد ك ةدهـــــــــــي قل * كش كم كيأ لل و لن ك ةنــيــ كجـــــــ

قء، درا أخضرا لبــ ةك * كعملين ا كص ةن قدو لن…ل ب قكـــون كلـــ كنــ



قة ـ قحون الطا

قبده ا لة أبوا ثفح كيص قم

قتده ا لن ةحج ار ةد ةم لمل ثوان كص كيص ال

قنده ا لة ةحيط ا قسخ ان مت من قتر مد إسمن وحدي

قر ثريح تدو ب ال

لت كم ا إذا لت أو كخفت كسكن

قر ثنفط تدو ب ال

كدهى إذا قط ةانت ثنف قز ال والغ ا

قر ةء كتدو ب الكدهرب ا

كف إذا ثق تو

قر ةء تدو ب الم ا

ةت إذا ثف قع ج كين ابي نأسواقي ال وال

قر كن تدو ةء الب ار ةم ثدل ب ال

لت إذا غ ار

قر قيو ل كتدو ثأس والنده ار ب ال

نم إذا قف كع ةط ولم الجف ا قلق قر كيأس المط

كق لم و قر إل يب كحج ال



قر ةبح ار بأمواج تدو ةت ال قمحيط ا وال

لت إذا كنزح

قر ةمملح تدو مأسب اخ ب ال

ةت إذا كب بملغ ثترا ال

قة ثط احون قر ال ةد تدو ثأسواع ب ال

ةد ةد سواع العبي

ثرروا إذا دم ا كتح يو

قر كن بعرق تدو الك ادحي

قبوا إذا أضر

قر ةت تدو قدولرا ةب ب ةت أصح ا ةمملي ارا ال

قأسوا إذا أفمل

قة ثط احون لم ال قده قن كح كتط

قر و ةب تدو ةء بحلق ائ قوزرا ال

قملوا إذا ةقي قأ

قر ةسي تدو ةء بكرا ثرؤس ا ال

قطوا إذا مب في كسلق ةتخ ا لو ةان مب ةفي أ ةانلقل

قة ثط احون قح ال ةش قتطي قعرو ةء ب ةتيج ان المرا قمملو ك وب ال

لت إذا كيصف قت بدهم كع ثثورا ال



قة ثط احون قن ال كح كب كتط ثشعو ال

قربه ا ةيص كتع

قر ةئده ا تدو ةدم ا ب

ق ل لل وتلقو لن كبه مد ةم ؟ كمزي

قن كح كح تط كلقم كر و ال ثشعي ال

كة ةحنط كة /الرز / ال كر / اللقدهو ثأسك ال

لد ةمن كبهل تلقو ل ؟ كمزي

قن كح كب كتط كيص كلق كر /ال ثب ا مأسدر /اليص كء / ال لملف ا كح ال

لن بهل لد ةم مزي

قن كن كتطح ثتي ثزيتون ال ثنخيل /وال كن / ال ثثمليمو ثملوز /ال  ال

كز كمو وال

لد من بهل ؟ مزي

قن ةت تطح كق الغ اب ا الزبهور /الورود / الحدائ

كن الي اسمي

لد ةمن بهل مزي

قن ك ل  كتطح ةغزلن /البلق ار /الخرف ان/ الخيو ال

كر العيص افي

ةت كفراش ا وال



لد من بهل مزي

قة كر تطحن الط احون كت / السوا كج / البهرام ا قب / ب ابل قبر

لل رج ةف إي

كر ثيصين جدا ال

كج كحن اي ا كقرط ا

كة ةء أعمد لترا كب ال

كة السكندرية كمن ار

قروم ا كوليز�ي

ةت ةب ن اطح ا ثأسح ا ال

لن بهل لد ةم مزي

قة قن الط احون ةجب ا ل كتطح كن ال والبملدا

لد ةمن بهل مزي

قن كح كض كتط لر الر كبش وال

لد من بهل مزي

قن لر تطح كلقم ال

لد من بهل ؟ مزي

ك ك كم الفل ثنجو وال

قة ثط احون لت ال لد م ازال قتري



كر أن إلى قب تدو ثدوالي كده ا عملى ال ةأس كنف

قن كح كنده ا كتط كملده ا و أسن ا ةنده ا كسلس ةملده ا و بأسن ا ةس كسل

ةو�ي ةز كفتده مل كأعج ا مة كنخ خ اوي

لن بهل لد ةم ؟ مزي

لخ ويبدأ لد ت اري …جدي



ق ن ـ أبي يرمضا

ثو ل كسحور عند مم أ رمض ان في يو

قرج ةتن ا من أبي يخ بي

قف ةة عند يلق العتب

دم ا كف يأستلقبل كم ا تم ا ثضي : يلقو ل ال

وسدهل أبهل ــ

دب ا وب البركة مرح

مب آخر عند رمض ان في كمغر

قرج ةبي أيض ا يخ قه أ ثن ثدع كأ ثز قيو ثضيوف أع ال

ةة ــ ثأسلم ثمللق اء إلى و ب ال ال

قذ ع ام من

ندع كن أبي و رمض ا

ةه ةمن قر ع ادت قه كيأسي كد مع الب اب بع

كخطوتين

دث ا أو ثل



كة بهذه ثأسن ال

مت س ار كر كخطوا أكث

ثزق اق بعد م ا إلى ال

قت قر…العتبة عند فوقف أنتظ

ةبي لد لم … أ قع ي



الوداع ـ

دع ا لذ ق ا ل…ودا كفى إ دع ا * أخ لت قدمو كف كفـــــ ا قأذر لر كذ

ةسط ا لي دع ا * قـــــــرآن آي ات عملى ثفــــ ا ب ا ك

كم ا لده كم قت كف لب قنه رع اني *أنأى أو ةغ كفــــــ ا ةحض لد ال

قه قك شذا ةمأس قب *أزكى بل ال كفى اللقملب حبي والص

كل يلقوم قعو * يغشى إذ الملي قميصطفى ويد ألفـ ا ال

ثمي كعى بينن ا وأ ثش ا�ي بكأس * تأس كفــــى ال لو كت لأس قم

كع ثنعن اع م كح قد ال كم ا * كف ا كدهى ف كفـــــــ ا له أش كرش

ك ك أن ا كتى ذا ثلى الف ةمي * كو لت بأعوا كفــــ ا كمض طي

كن قن فأي ثطي ةسي ال قفرس اني * أفرا لت و كض كفـ ا كن سي

كت ثشمس وتح ثفت قد ال قشر قجيوش ا* قص الخوف ا تن

ةمثل ةد ك قن كتراني * العملى اللق ائ كفـــــــ ا قأعمل ثزح ال

قم قف قبه لتني السي ا لم * لق قته كنع كفــــــــــــ ا ق ارب حت

لن كو لرعي ةم ثملوا قد ةد لوا * ةانأس كص ك�ي توا مد كعيصف ا ةض ال

كف لو كأس قر كل ثدبه لم ال لن * قينبيده قتدهم بأ كفــــــ ا كص افي لو كس

كس قع فملي ثطم ةب لم..ول * قيغريني ال ثفــــ ا أضر قد ال

قب ول كفــــــــــ ا أن ا ةعند�ي بم ا * قتغويني الللق ا أك



قل ةصي ثطبع أ لب * كعيصر�ي في ال قع غري كفـى ض ائ كمن ال

نن قللى ولك ثملوا ا مف بل * ظ كفــــــــــــى ول زي قزل

لم قده كلقى كل لب ثد�ي عملى كأ لف * قو كق ألي كفـــــــــ ا واف الل

قت لب كب كب كح ثطي ثن اس في ال قنوا كبملى * ال كي ك ا كفى ب لح ال

ةف كمعرو لونــي وب ال كلق كي ا *كيمل ةت كسج ا كفـــ ا كف اق الوصـ

لي كوى كجنوب كج ةبــي ال كفى إذا * قمل كدهوى ص ا كفـى ال أو

لد كمدى في بعي ثملي ال ةشي * ظ دخ ا وأم كفــــ ا كش ام أن



قت ـ ثشسمس قكرا ال

ةء في المنز ل ةفن ا

: ققملن ا

قس م اذا ـ  ؟ نغر

دة كغرسن ا قبرتلق ال

دة كد سن مة بع سن

كأسين ا لم قس أ كتده ا نجمل ثيصيف كعش اي ا في تح ال

قؤوس كحو ل ثش ا�ي ك ال

قع ثنعن ا ةضده ا من ال كحو

قج وص ار ثل كيأسر�ي كزبهربه ا أري ربيع ك

ةء ك امل إلى الرج ا

ةء في ثشت ا ال

ثم عندم ا ةةده كل لد قب كت قح لأس ال

قم ثي قتخ قم منزلن ا عملى و قغيو ال

قح كر قنزي ثأست ائ ثنوافذ عن ال ال



قق قتشر قت ف كرا ثشمس قك ال

لن كبه ا بين ةم …ةاخضرار



قة ـ السمحفظ

قت عندم ا قعد�ي إعلمي رس الة ةاستملم ثتعمليم من بتلق ا ال

قت  :وقملت محفظتي إلى نظر

دعـ ا كد ! ودا كن الـــــــــــوداع وبعـ قع * وح ا قق ودا قع ول الفرا قيأســــــتـــطــ ا

قت لي كو كة ط ثرس ال لتني * إلى قد بل ال كو ةة طـــــــ ثمل ةت كس قمدهمل قع ال مرقــــــــــ ا ال

لت ةمحفظتي فلح قت ل كصو لت  *  و كمــــــعــــــ ا ةشيج كد قع لده ا كن ةتـــــيــــ ا للـــ ةا و

لت ثد كش مف و قعن قب ب قت قتج اذ ثفي *  فح اول دع ا، كــــــــــــ كد كنز قع فزا ثنــــــزا الــــ

ق ل قق لم اذا تلقو كك قتـــــــــفـ ار دل  *  وفي قعـوا الخرون ةاشترى ةخـــــــ وبـــــ ا

قت كق ألأس ثرفي قت ال قروحي ،ألأس ثيصــــديق  *  و ك ك ال ثني كصدا قع ،وإ ثذرا الـــــــــ

كد كبع ةن كأ قن، الوف اء ةسني قبهـــو كملى * قد أ قدهون بـــــ قع عملين ا ي كتـــــــــــ ا كمـــــــ ال

م ل وق الـــت كد ةب ب كت ا قدونك، ةع ةحأســـ ان  *  ب ةحي الـــــ لي قع قدروبي ! كو كضـيــــــ ا

قكني؟ قر ةفي أتت كفي ا درا وال ةئـــــــــــي   *  وبح كس أرى ورا قع فيـه لي ةشــــــــرا

ةني قخذ كك ف ننى إلي كأسدهل وأ ةبـ كت   *   ثم ا الطريق ذبهبـــــــــــــ قع وإ ةتـــــــــــل

ةني لتـ كم قب كر ثدرو لن ول ال ني ةم لت كدلــــــيــل  *  لي ال كب ط ال قع ،وغ ا ثشـــعـــــ ا ال

قت قلقمل ةت :ف قم كلن مم قنجو لملــ ةع ةب كيـــــ الــــــي  *   مب، المل لد كت وأ قعـــــوا فمليـ قيـــرا

كة ةمحفظ قعمر كأ درا، ال قن قعذ قجو قش ةك  *    ةفيـــــ ةد كفــــ قع وبهـذا الفؤا كيــــرا الــــ

ةك قس وفي لعر�ي كراري ةك ةش كنــــثـر�ي    *   وفي قر و لن كتيص اوي قم كم قعـوا قبه ضــــ ا

ةك كي وفي قد ةبه ثض ا لش ال للق ةمنده ا ن كف قمن ا كسرى بلقملــبـــي    *     قع كد نرضـــــ ا والـــ

قت كشف كبه ا كر ثل عملى كبهوا مت كـــــــــ م�ي   *    وبي ةضي ,آ قع لده ا كفنب لنــــخــــ ا وال

ةد عملى كعده كلقى ال ثل كنب قك كت ل كفملي بي    *     ةفــــــــ كء كو كدين ا الوف ا قع ل كشـــــ ا ! قيـــــ



قن ـ سس لسمرا قاغ

لم لن ك مد ةم ثملده ا بــــــل لن ك نن * كمــف اتــ قه قملبي لكــ لبــ لن قح ةســـ قغمــرا

ةمده ا ة اس ةس كريم كمعنى كفب ثنــــ ا لم * ال لم أكر ققدهم! ةبده ثمل لن فك كمــــح اســ

قة ثي ار كك …الطين س تمل

كأسده ا ثمل لن كم ةديم كص افي ةم ال

مم لوف في أدي مف كج كده

مف ثل أعملى في كده كت

لي ةيصل ك ثل رأس إلى كي كت ال

ثد ل لن قب لن…ةم ةم …و

لن م ك ةم كصخر كشو قنون و لأس كم

قل كعى ةمن والوي لو أف كعلقرب ةمن أ

قة ثي ار ثطين س كك…ال تمل

ةة في قحوش ب اح كك…ال ذل

لين كدلو لن ةب ةة ةبرئر ـ م اء ةم ـ الكرم

كن كج كدبه ا كع ك ل كحدي قلقو كميص ال



كربه ا ثملو كع ةب ثم ا المل

كبه ا كء كة أضوا الك اشف

كء الحمرا

كة ثي قبرتلق ال وال

لت كن ةاستو ةه بي كء يدي كء كمملأس ا بهيف ا

لف كتركده ا تج

قس ثشم ةه فوق ال ةس قة رأ كجمر كر

قة ثي ار كك…الطين س تمل

ثفت لت ج كأس ةبـ كيـ قتده ا، …عجل

ثنى الن قبده ا له يتأس لأسر تركي قي لين عملى ب ةمغزل

كم ا قده كف ثلق ةة قغيصن ةمن كث لأسر زيتون ةج ال

كبده ا ةبرفق كثلق

دة مة ةتملو واحد واحد

كحى لر كحى….كم مر

لت لت ةاستو ةه في ودار ثف ك

كنى دث ا…كمث دع ا…كثل قرب ا

لفق ةةبر



كح كبده ا كفت كن كذلك ـ ب ا ثملى ك ا ـ كيتأس

ثم كف ةاستوى قث ةة خمل كجمل ةة كع اللقي اد

قده قيمنى ي لت ال مف بده ا أمأسك بملط

قه قد قيأسرى ي كبه ا ال كن أدل ةة ةم ثن افذ ال

دم ا كم ا…كتم ا قد ةمثمل قلقو كن ي ثنكو كح قم كن ال كن ةم نأس ائلقي ال

مة مة ةبملمأس واحد

كر ك ك أدا ثر قمح ال

كب ة انأس ا دب ا ف ثريح كأزيز ةانأسي ا ال

ةف ةة كحفي ةف أجنح كخط اطي ال

كد الواد�ي كخرير ثأسواقي عن ال

لجع كر ةد�ي ك ثش ا العراس كمح افل في ال

كيصدى ةد ك ثزغ اري ال

لع لم ثد قيو

لع لم ثد يو

قق ثشو ةت إلى ال كمأس اف ا ةة ال قه البعيد كدع ا

ةة عملى كضغط ثواس ةن د ةبنزي ال

ل ك لم قر قة كتت ثي ار ثطين س كءبه ا ال قغب ار إل ورا ال



لم لن ك لت جب ا ل ةم كقطع

لم مج / وبه اد من ك مت / قمرو كب / غ اب ا لر / كسب اس أنده ا

لت مت ةفي كسنوا كسنوا

لم لن ك لر / قثملوج / ريح ةم أمط ا

لت كق كمر

لر وأقط ا

لت مت في سنوا كسنوا

قة ثي ار …الطين س

لت كم ا ةعب لت م ا كت ثمل لت م ا ك ثقف كتو

لت مت في سنوا سنوا

لت قن به ض اق الم اك

لت مت في سنوا سنوا

لت قن ق ارا ومدائ

كم ا قه ف قت أوصملت الطرق ا

ثل إ

؟ إليده ا

قن ةس قغمرا



لة ةب كبوصمل دب ا إليده ا قتشير اللقمل جنو

لو ثن ول ثشم ا ل أ قن ال كمف ات

قن قغمراس

قء كدهى البد قمنت وال

لت كمدهم ا قن توال كمواط

قن ـ ـ قغمراس

ةة ق اموس في كبربر لغ قد ـ ال ثي كلقوم كس ـ ال

لء لم…إب ا قن…كر كمح اس و

قن غمراس

دم ا قديــ

ةت قر ك ان دة المط ا ثتى ةمدرار ةر في ح كدهواج ال

قت ثدين اصورا كده ا في ال ةت لت غ اب ا ق ل ك ان قجو كت

كد كم ةد من ةاصط ا ةد أحفـ ا ةدبه ا أحفـ ا ثب ا أحفـ ا كض

ةر في كمغ او ال

قن قغمراس

دم ا دم ا…قدي قدي

قف قل السل الوائ



قموا ةف في كرس قدهو ةب ك مشع ا ك ل ال ةت الفي ا ثزراف ا وال

لل ةئ والي ا

قن قغمراس

ةديده ا كثن اي ا ةفي قل وا ثنخ قن ال ثتي قن وال ثزيتو وال

ثشيح كشذى ي ا كع ار ال كعر وال

لن ثج كل ةم لع ج اءبه ا كعميق كف قن نج قركب ا و

قن قغمراس

قت قيو قب لة ال قحوت قر كمن كمع اص لر ةفي وال ليصخو ال

قجون ثو قيت كس و ةجب ا ل قرؤو ال

لر قلقيصو ب ال

قن قغمراس

لأسوق في كن اللقديم ال قه كرك كت ثي ار س

لن كس ار ةه ةم ةة ةبرئر ـ إلى كمدرست ككرم ـ ال

كس ار

كم ا كن ةمثمل قر ك ا كم كيأسي كر والعوا لب ةد�ي كع الوا

لقدام كعملى ال



وائــــــل ـ

ةة عملى ةلنتظـ ار كشوك قت ا كن كمـع * كوقفـ كن الواقفي ةد وبيـ قوفــــو ال
ةفي لب كقملق و ةئ لشر كعــيــنــي أ قه بهل قترى * ب ثلق ا كسأللق ا حـفيـد�ي كح
ةمثل بهل قترى ثتيص اوير ك دن ا ال لأس ةبي * قح لد أ قت كق ةه رأي قجـدود�ي ،وفي

ةه قء وفــي مد كبدهــ ا ثيـــ ا زيــــــ ا ةته * كصب كك، ببأسم ةيــي تمل لحـ عدهود�ي قت
درا في ا كع الي في ط ائ ةجــواء أ لل * ال ثده لر كتم كك وح اذ ةفي وليـــــد�ي ف

لف لفر كر مف و لث بملط قح كح و كجل عملى * الجن ا كم ع كحديـد ريش رغ ال
ثل ةانتظ ار وبعـــد نش * حفيـد�ي أط كده نش ف كبـ ةد بوجه و كســعــيــ

ني قت !حبيبي إل لر ثب * إليــــه أشــ كده لضني كف ةح ةد كطيـــر ةل كغريـــ
نط كح كل س اعد�ي عملى و لث ةه عملى * كب از ةم ليك مم أ ةد ةمن قـــ اد بعـــيـ
لن فكم م ل ةم مر جب ا ثطى وبح مح ةمن وكم* كتخ لم ري ا قرعــود ةمن ،وك

قه، قت قت وع انلق لد قأســو ك ةه أق بم * عمليـ كض مم ةب لث مق ول لو كشـــديــد وطــ
قه بشوق ثبمل ليــــه من أق قجولن * كيــــد ةد لحيتي في ت قورو كـــ الــ
قث ثظ ارتي قيع اب قه * قســرور في ن كبهــل ،بعيني ةفدا لن و ةد ةم كمــزيـ

قف ةك لف قه م ا كدمعتي لي قيك ةنده ا * كدرا لت بأشج ا كحر كلقـيصيـد في أب ال
ل ك كي فب ار قه ل لد فيه المل ةعـ لس ددا * وأ كحم ةبهي و قم كفذا إل ةعـيـد�ي كيــو



الديتديسمة الاغاندية ـ

ل�ي ثنده ا أ لة أ  وحيدة فريد

ثشجون زاخرة وبهي لة ب ال ب السى مندهمر

لة  ثور ك ل قميص ثبةوبهم ح ا ثرج اء ،وبين والفراق المللق اء بين يتأرجحون الح  ال

 واليأس

ثبرت فلقد ثي بيرئة الجنوب عن ع التونأسية البلد من الشرق

الدهجرة من تع اني فترئت م ا التي المنطلقة تملك

 والجي ا ل العيصور مدى عملى

ثتب وم ا ثنفوس في أليمة آث ار من عنده ا يتر  ال

دقيلقة وإلم اح ات قصور في  فج اءت

وتلحق تن اسق في متوالية أبي ات شكل عملى 

ثم ا ثيص ا يجعملده ا م متم اسك المع اني إبداعي ا ن

 عملى غ اية من التلق ان

ثية الغنية بهذه نلقل قتلذا ح اول  الفيصحى إلى الشعب

للمت اع والبداع تعميم ا 

ثن عملى وتأكيدا  الشعبي الدب نيصوص من كثيرا أ

لة  ثي الفنية الراقية ب الدللت غن

ثوعة أبع ادبه ا إلى إض افة  …الخرى المتن

ثن المع اصر العربي شعرن ا إ

ةلستف ادة إلى ح اجةفي   ثي الدب من ا  الشعب

أيض ا

كة زاد وم ا دجى الغني وتأثيرا ش

قؤبه ا قغ أدا قدن من البملي ثبة ل ثب ش ا  وش ا

قبهم ا ةانأسج ام . في قيراوح انده ا و



1

لن ي ا كت كم ثرحيل عملى كعزم ال

كك لت كب كح ةقي ص ا أشوا

كمدهم ا كن ط ا ل كف ةة بي ثب ثتلقي الح ال

ثد ل دم ا ب يو

كن ةفراق ةم ال

2

قت ثعد مة كعيني كص الجبل إلى بنظر

ةه ةمن ثمة إلى كسفح اللق

ثملي كع ةء أحضن ل ةمل ثف ب كد الك الور

لو ة ك أ أرا

لم لض فمل ةب ة ك عملى إل أق الشوا

3

كك ط ا ل قب ةبي ي ا غي ا حبي

كن و لن لك آ كد أ تعو

لذ لت إ لت م ا كفعمل كي فعمل قن ب قنو ثظ ال

لد قت وق كن تعب لر م ثأسده ال



كع لر م كو ليص ال

4

كت ي ا ةة العين ذا الكحيمل

كده ا كعين كم ال

ةت إذا كشر ةك أ ةب ثرقيق بح اج ال

ثني قم فإ قم م ا أعمل أعمل

قب ةة والملبي قم ب الش ار يفده

5

ل ك ـ كك ـ قمب ار قج عملي ثزوا ال

ددا ي ا قه بعي قر مزا

قك قدبه ا كتب اري قد عد كيصى عد كجبل كح ال

قه قر وأحج ا

6

درا أي ا درا ط ائ قمده اج

كفى كت قد كم ا كك ك ك كنزل بهن ا

كت لش ةع كع و ةب م لغرا ال

لد قع ف



لةس ةن كك وآ نش ةةب كمع قع الحب ا

7

قن ي ا ةد�ي عي كس راو ثنع ا ال

ةمي ون ا

ثل كب لع ةني الحبي كيزور

كمن ام ةفي ال

8

قتده ا التي ةاسم عملى أحبب

ةي ةت كده ا ةابن ثمي كس سأ

كر قط كب الي عملى لتخ

ثم ا كده ا كمل ةدي أن ا

9

قب لر ي اقمل ةش أب

قبك ةبي كح كك ـ كف قمل ثب عملى ـ مث قح ةق ال ب ا

قت ةملم ذلك كع

كد ثتلقي عن ال

10



دة ليمل

قت ةني رفع ةء إلى عي ثأسم ا ال

لت كح لة فل قه نجم ةب ةتي قتش حبيب

ةء كشعربه ا كجدائل ةفي كحي ا وال

11

قن ي ا تبكي ل عي

ققوا الذين عملى قتوا ف ار وم ا

ةابكي بل

مة عملى ثب قم أح قده لت كق ثر قة ف الحي ا

ثان ص ثي ال للاغاندية اللصل
1

ثصيك كو لك الخير تمللقى لن ةن لم ك ا قكل*ع از لب كمن و كح لب لص كق ص اح لم فرا لز

2

لت ثيع كته كو لملجبل عيني كش ةقي لت * لر ةملي ةتي لم لش لد ككم لر كو للقيته قشو ك ب ال

3

لح… ثو ثز�ي و كر ةحيره و ةم الغي اب ي ةة و الأسدهر كف ان ا * ال كح التيصويرة كشب

4

لن ي ا كخى عي لر ةقيق ي ا كل لب ر ثزيه * الح اج كقى ةبه ثدريه كير ةجب وح ةيوا



5

كده بعيد ي ا ةعرسك مبرو ك كدا ليصح اص قد عملى * لر كده و الجبل قح كش ا لر

6

ثوح ثمرت * ج الي و غريب ي ا لوكر ك كر ثن اس وكر كع خ الي ووكر ك ال

7

ةمي مو لش * عيني ي ا ابهجعي و من امك كر ةك ةل ةد�ي كب ا لتجيني المن ام في ةري

8

لت ثمي كرا عل ةبنتي كس ثأسس * قنبغيده ا لم ثي ا تده لت لعمل ثن اديده ا مـــــ ا وق ا

9

ثنيك كته حبيبك قملبي ي ا نده ثبك وق اعد * ري ثبيته م ا كيف يح كح

10

ثيعت قفوق عيني ش ثي ا خطرت * النجمة ريت ل ثم عمل ةحشمة الخجل ا وال

11

ثملي م اتبكيش عين ي ا قتو كع ةابكي * م ا لن عملى و ميي كح لتخ اطو ةكيف ال



الكسمانجة ـ

ثبي زكري اء إلى– قلق ال

قء دخل ثي ا عملين ا زكر

قه قد ةدبه ا في ي قدبه ا / ي ةده في ي ي

ثي عملى مد كرس واح

كأس ا جمل

قملطف كبهدبه ا ب لد ةه عملى كبه ةعد س ا

ثتى لت ح ةه في ن ام أحض ان

كج أن قدون ومن كمده ا قيزع أحل

ددا كدبه ا…قروي ددا …راو روي

ثتى كض ا ح كف عنده ا كن المعط

قه فتح ددا أزرار ددا واح واح

قه تب ار ك ثمل قن ال كن أحأس الخ اللقي

لذ لن م ا كأجمل كبرابه ا إ تكو



ةة في قنوس قسمر كلب ا

كة ةخيصر رقيلق ال

كة قجفون ن اعأس ال

لن ةم إليده ا كشوق و

كوى ق ل…عمليده ا به دح ا تلقو ذب

لل قلقب ك ال

ةمن ثب كف قح لل م ا ال كقت

لدن ا كن ك لض الشواق ةم نفي

قء قف وزكري ا قيرفر

ةة عملى ةه أجنح ةم لض... حم ائ ةبي ال

قم* قض الحم ائ ةبي لة ـ ال ثية فرق ثسأست موسيلق سنة تأ

ثنت وقد 1984 ثش اعر بعض غ قيص ائدال



سد في ـ لق بل يديا لق ال ييا

ةق بلد في كي ا لق ال ي ا

ةة ةق بلد من اللقريب لق الوا وا

قل ةاجتمع ثل أبه كعلقد الح وال

ثنلقد والعلقل وال

قسوا البلد أوض اع تدار

نم التي الفأس اد فيده ا كع

ةب بعد ثتنلقي ةب ال ثتلقملي قص وال ثتمحي ثتنيصيص وال وال

ثتح اور ثتش اور وال وال

ةب في ثبب ات السب ا قمأس وال

قعوا ثشيط ان عملى اللقبض إللق اء عملى أجم ال

ةه لبأس كح ةد إلى و كب كء البدين أ قلقضب ان ورا ال

ثنه قب ل ةد سب البلد في الفأس ا

ةأسكون كيف تأس اءلوا ثشيط ان قيم ةجيم ب ال ثر ثملرئيم ال ال

ثش اطر الم اكر ال



قموا لحك كط كأ قخط ال

كت كأفمل

كيل ةاستنبطوا ةح ال

كغ راو

قبوا ثشرا ك كنيص ال

كنج ا

لت لم ق ال لة لده لز قدهرم ان كن عجو الغ ابرين م

قك أن ا ثملعين بذا ك قأمأس ال

لت ك�ي أن وأمر ةد قمن اد�ي قين ا ال

ةت في ثأس اح ا ثأسطوح وعملى ال ال

قع كمن ـ ثدخو ل يأستطي مة في ال قزج اج

قن أن ا ةه كربه مة كل في إش ارت ـ ح اج

ثبى م ا قسرع ان قن ل ثشيط ا ثنداء ال ال

دح ا وق ا ل ةر درا ف مأسرو

كذا أن ا به ا ـ

كة ودخل ثزج اج ال

ةت قة أسرع ثدتده ا اللقدهرم ان كس ةغط اء و ب ال



كر قن ص ا ثزج اجة في الشيط ا دأس ا ال دأس ا كحبي كتعي

كم ا كس ف كو لس كوى ول كو كغ

كس ثف قس تن ثن ا ليصعداء ال ال

لم كمضى لع …يو لر …أسبو لل …شده ..كفيص

لم وع ا

ةت قد أمأس م ك بل البل كحرا

قس ثن ا لم ال ثنده لم كأ مت في ني ا قسب ا

لة،ل ل لة،ل فلح لة ةملح سي اح

ل ل ل ل ل ،ل م ا أعم ا

لق ل لق ،ل شو تو

لق ،ل جم ا ل ل ذو

لد ل قد ،ل ورو مواعي

لج... ول زوا

ثط قد كح …البلد عملى الكأس ا

كت مة ذا ثظلم وفي ليلء ليمل ثدامس ال ال

ةت  قز ق ام ةشي العجو تم

قعك ازبه ا عملى 



لم لر فمل قع ةت كيف تش كة كدحرج ثزج اج ال

كحده ا ي ا  وي

لت  ثشم ثده ةت ت ة اشتعمل قء ف من الضوا

ةذ ثنواف ةت وفي ال ثأس اح ا ال

كد كفجر وعن ال

كد قب ع ا ثدبي ةت إلى ال ثطرق ا ال

قن ثذ قمؤ لح وال ص ا

ني لح عملى كح كفل ال



قر ـ قض الحسم والبدي

كت مف ذا صي

لت كح قت ةاندا كبه ا قذؤاب ا كشعر

ةه عملى ةف كصدر ثظل ل الوار ال

لت قه كفتراء ةد عملى ل كبه ا ثتل ل الو وال

كر كن كقمح كبي اد كبأس اتي و

دن ا مت وكثب ا وواح ا

كز قكنو ةر و قز ةق قج الواق وا

لن مد ةم قنو بعي ةه كتر قه إلي قعو كتد

ثب كح كق أ ليده ا في الف ا عين

دة دة ص افي ،ح اني

مة في ةة لحظ كن كم ا ،لحظ الن امل ةاجتي اح بي

ةتده ا كف كلده و

لبح كك ةة ةجم اح و ثرغب ال

لم / ل كنع



لم / ل كنع

لت مة ةانطمللق كر قمده كبرار�ي ك ال

مد ةبل قي

لج ام ةبل

مب ةبل كسرج ول رك ا

لت كحم دة كحم ةبح ض ا

دة منح كج قم

ثتى لت ح كمل ةة إلى وص ةد كذرو كوج ال

لت كرفرف لت ف لت وقد وق ال قه أرخ كن ل ةعن ا كت : ال كل ةبهي

لك

ثني لك إ ل

مد وعملى قموح كجوا كسط كج ةس و ةب كوطي كحر ال

كض كر خ ا كم ا كبه اةغ

كن م ا مس قرمح بي ةتر و

ثنزا ل ط ا ل ال

ثتى قض كس ا ل ح البي

…الحمر عملى



قء ـ قبحديرة حأسانا ال

قت قنو كنغم ا بي ا

قنو قحه بي ا قل قتراو أن ام

قل مر أن ام حري

مر ثنأسيم حري ك ال

قب نأسيم لن ينأس ا مة ةم ن افذ

مة مة ن افذ مفتوح

مة ةة عملى مفتوح قبحير

مة قدبه ا قبحير ةبه لت قتدهد موج ا

دة كر كموج مة إث موج

مة مر كمثل موج قملو ط ائ يع

قملو كيدهو�ي ثم يع

دف ا كيدهو�ي مع مع قمرفر ةشرا

ةع مق ةشرا كزور

مق مد زور وحي



لد فيه ثي ا ص

لد ثي ا لد ص ع ائ

لد له بل ع ائ كسمك

مة ثني سمك مت قتغ كغم ا بن

ةت كك كنغم ا ةة تمل الغني

ثنده ا لن لم ل له في تك ثشبك ال

قق ـ قر الع اش الخي



قر قق اليخدي ـ العاش

لن كبه ا ك ان إ كيدهوا

لف أل

كو ةة ةمن فده ةم ائ الوائل ال

كن إن لة يدهوابه ا ك ا م ائ

كو لشرة من فده كع كر ال ثب ا الكث لده ا قح

لن ثل وإ لد ظ ثبده ا فلقط واح قيح

ثنه قبهو فإ

ةد وإلى الب

كق لم إن ثبده ا كيب لد قيح أح

ثك فل ش

ثن كك أ كق ذل الع اش

كت قد ! م ا



والشكلةطة الوردة ـ

ثن اد الحبيب إلى الز

ةه ةفي ةد ي

لة لة ورد وشكلط

كر …ةانتظ

كت ثشمس تح ال

ثتى ةت ح قة ذاب الشكلط

ةت ولم ! تأ

*

ةه في يد

لة وردة وشكلط

ةانتظر …ةانتظر

كت المطر تح



ثتى ةت ح قة كغرق الورد

ةت ولم ! تأ

*

ةه في يد

لة لة ورد وشكلط

كر…ةانتظر …ةانتظر انتظ

كت ةة تح ثشجر ال

نتى قل ةاستوى ح الظ

ةت ولم تأ

*

ك ل كة تن او ثشكلط ال

دة كو قطع مة ةتمل قطع

ثل قق وظ كة كيأستنش الورد

دة ثر مة تملو م ثر م

لد كيأستزي و

ثتى لت ح ثمل أط

لن لد ةم بعي



الوجد مقام ـ

ةة عملى ةت كصدهو ثري اح كصبوا ثملواقح ال ال

ةق لف كد كتى ب المواج أع

مة ةت وبأجنح كلقل لزن قمث قم ال

قرج قق كيع لجد قبرا كو ال

دف ا قمرفر

إليده ا

كف ترابه ا كي

قمه دم ا كترس نأسي

ترابه ا كيف

قعه درا تزر مط

كر ةض لو كض كيخ لل ل كسراب ك

كق لل وينطمل ةسرب ك

كد كيمي قح و ثدو ال

لن لعد ةم ثأسنين ةعج اف كب ال



كل كد أن قب قف يعو ثطر ثطرف إلى ال ال

كمر ةنده ا في ةانده دح ا أحض ا كبو

كب كب…شآبي شآبي

قه لت ثوق ققده ا كفط أشوا

ةب ثرح ب ال

كد كبوح بع ال

كر قح أزبه قجر قجرح عملى ال ال

كس ققزح قو

كح الف اق في فل

قه ثن لة كأ قفوني ةسن

لن ةة ةم ليده ا إشراق عين



قة ـ ثشجر قة ال ثدامع ال

إيم ان ـ ةابنتي ـ إلى

كر كف س ا ةضف ا ةة و قبحير ال

درا ةذ قعشب قمعت لمل

كبه ار ثية وللز كند ةة ال الي انع

كذا مف فإ قلقو ل بده ات : ي

كت أل كك خملع لي كت نعمل لي كمش كوشي عملى و ؟ ال

كشى ةتحي اء عملى كم لس ةا

ثتى دة رأى ح كة شجر كأس ةك الغيص ان قمنت

كة ةدل لنأس الوراق قم

قطر لنده ا كيلق ثندى ةم ال

ثنده ا قف كأ لذر من ةمن كت قو مة قعي دامع

كر وقد لده ا كفلق ا ل ثملم ص ا كة يتك قعشب لغ ال

قة ي ا ـ …كشجر

ةت لم اذا لة أن لة وحيد ثنك فريد لة كأ ؟ ب اكي



قلقرب ةك وب ال قء ةمن الم ا

قة قخضر وال

كذا قن فملم ا قحز لن ال كج ثش ؟ وال

لت لت وقد ق ال ققده ا ةانداح لت أورا كم ال و

كن ـ قه أي كوج لن ال كأس كح ؟ ال

كن قه أي لن الوج كأس كح ! ال



قبحديرة ـ ال

ثن كة كأ ةء صفح الم ا

كبه ا قخط ا

كءبه ا قب ورا ةأسي ا ثنأسيم ةان ال

قف كق كيعز ثشجر أورا ال

كبه ا كشذا

كف إذا قم كرفر الحم ا

ةفه كحفي ب

ثنده ا ثملم عمليه كأ قتأس

لد قر كم في ثأسل كم ا ال كسل

قر ةضرا لخ ةل قق وا كمى والزر قخزا وال

كمدى في قر ال ةلده ا حري كش ا

قل لث ةس ةم ققزح قو

قه قأس لد من يلم بعي



قق يب لرد يش يو لل يا

مة له وورد نمـــــــمل كخ مة في * قم له كروض نضمل كخ قم

كلى لذ ةنده ا كج قحأس لت ب كبه لة * كز قيصون له كم نملـــــمل قمظ

قجده ا لع وت ا كش لعــــــ كش ثملده ا * قم له وك ثملــــمل قمكــــ

لت ثبهج لن كتو كبـــق ةم كوى * كش ةب الده له كف قمــــلل

نب قم كبه ثنأسي كذى ال ثشـ له م ا *لمل كف له ألط كممل م اأج

لن ةه ةم كأس لم لت كل ثبهجــ مة * كتو لمر قح له ب نأسمل كعــــ قم

ك�ي قه!كمول لت نحو كنـــ كعينده ا * كر له ب ثلمل كد قمـــــ ال

لت كت كن ةبهي قفـده ا وح ا لط دة * كق ثي ان له كر ثململ قمبـــــــــ

ثمده ا كض دة و مة في * قمنأســــــ اب لدهلق له كش ثول قمط

لت كف لفر لت كفر ثمللق كح دق ا * و دق ا كشو له وتو كلـــ كو ! و



قسمو ن ـ يل سأس ال

قك قمون كسم نأسمل ال

نل قل ع ام ك قمحيط ةمن يرح ةت كنحو ال ثشم ا قبحيرا ال

 ل

كر لب ةة كع ةت الودي كغ اب ا وال

لن لن كنج ا إ ةت ةم ثي ادين كقيصب ا ةب اليص كمخ ال ةة و كب كب مد كم ال و

قيور ن اقير لط ال

كف ثق كي قش كل ي لح ةه كض ةمي ا ال

ثطى كيف ليصخور يتخ لت م ا التي ال كب ةر كش

كي ول ةت به كأسح كق أف كطري ال

قك ثأسملمون كسم ال

ددا كيمضي لد بعي بعي

قل ةيص كي

ثم قد قث قعو لن كي لد ةم جدي



ثشسمس وراء ـ ال

قت ثأس ابعة في كن ال

قق ةت ألح كبرار�ي فراش ا ال

ثرابع ربيعده ا في أختي معي تجر�ي ال

لة قدمية جميمل ك

ثمى ذات لت …قح م ات

ثمي  لي ق الت أ

ةك ـ ل تب

لج ولد�ي ي ا لختك ةابتده

ق ك إليده ا نز ل فلقد الفجر مل

الع الية الجن ائن نحو بده ا ط ار

قح بهي بهن ا ك تمر

حينذا ك

قت قدو خرج قدو…أع أع



قد ثد كم ن�ي قأ يد

كر كي كق أطي كء بده ا وألح ثشمس ورا ال

كده ا كت قت... ليمل حملم

لين أصبحت ا يدا�ي جن اح

قت طر

ن ادتني…أختي رأتني

ثي ا ـ ثي ا…بن ا به بن ا به

قنو وأن ا منده ا أد

قت …أفلق



العانكبوت ـ

كحى لت مر لملعنكبو

خيط ا  خيط ا

نيصى كلق كت قه كي أنث ا

ثتى إليده ا ييصل ح

كوصل بعد ثم ال

لت يمو



الحفل في ـ

قدهم ا بين

خطوت ان

لط فلق

قس بهي ثشم ال

ثدم لو دة تلق واحدة خطو

لق منده ا ك ان ةاحتر

قر بهو البح

لت لو ثدم دة فيه تلق دة خطو واحد

لق ك ان الغر

قه رآبه ا رأت

قه رآبه ا رأت

قث قنلقط... وثل



قة ـ تتولديب زهر ال

كة ثمليمل ال

ثربيع أوج في ال

لة الحديلقة كزبهرات من زبهر

لت كت ب ات ةء تح اللقمر ضي ا

ثشده ا قر دلق ا كي دق ا عش وشو

ثتى الفجر مطملع ح

قس عندم ا ثشم لت ال وجنتيده ا وخز

لت أف اق

لض فإذا ةاحمرار عملى بي ا

ثملل كده ا قيب كج ت ا



ثية ـ أبجد

قة شفت ابه ا ثي البجد

كم ثل أبك يظ

ك ل قعمر طو ال

لق لم م ا بده ا ينط



الكروا ن ـ

ةد كيصي كروان ل الك

قت كخ سأل ثي ادين شي : ق ا ل اليص

ق ك كم كأتتر لأسم ان اليم ا قحب ارى وال كلقط ا وال وال

قت نم ا : قمل ثم ا و الكروان إ فل إ

ثوب كر كص ثنظ ثي ال : ق ا ل إل

قن ـ الكروا

قر ثن ائية البرار�ي ط ائ ال

ثشه الجب ا ل أع الي في قع

الفجر في إل رزقه يملتلقط ل

قملقمرة الملي الي عند أو ال

قه قحط مترا مل من ي ثأسب اسب عملى كع ال

ةمثل بجن احين ةمروحة ك مب كحفيف في ال ةانأسي ا و



ثدقيق منلق اره من قدو ال بيصوت يش

كو ل مد بهو ل …بدهديل به مة ول بتغري زقزق

كت إذا كمعين يوم ا ةاستمع لت ك ال ةيص مة في فأن كرقرق

لن كت إ ددا له قرم صي

ق ك ل مشب ا كت ـ ال كعى إليده ا ـ بهيده ا يأس

قث قت قتغريه ل حي قفت ا ال

قترمى نحوه

لخ ل قب إليه ـ فيه يلقع الف كيص ـ قين

قنه قء عي ثيصفرا لر اليص افية ال كيص كب

لة و بيصير

قل ل ننب قه ال قييصيب

كشه أن قبل قنو بجن احيه كينعطف ي

دي ا ددا و ع ال بعي

قت : قمل

ثتى ول قبه ح لص ييصي رص ا



: ق ا ل

كو قدهون أ قن عمليك ي الكروا

كك قت ةأسب كت ح ثن اس ةمثل لأس ؟ ال

قت ةجمل ثمله كخ نشيخ من وال ال

ثر عن أسأله ولم ةأس ليض في ال ككروان كب ال

كن فيه ةقيل وم ا ةه ةم والبده اء الب ا

*

لة لي ك انت ليمل

قت ثيأ زاد�ي و جواد�ي به

قت بعدم ا اللقوم من ةانأسململت كغمضتين نمل

ثلي كو ثش وجدهتي أ الكروان قع

ثشع اب المأس الك عبر أسر�ي وال

لع مضى أسبو

قت الخلء في أمأسي

قثم ا لت حي ةالتف

لر ل لر ل شج طي



قء إل لملداء الغبرا نيص وال

قت لقضي بهن ا : قمل ليملتي أ

قح قد يأستريح و أستري الجوا

ثن و ددا إ ةه غ لب لن اظر قري

قت كم جواد�ي عن نزع ثملج ا ال

قت ثمللق كة له ع ةمخل ال

قة نيصيبي كسويق و كتمر حفن

قت نأسرج جعمل دة ال وس اد

دش ا قبرنأسي وغط اء ةفرا

*

قت م ا ةملم كد لس كض قأ قت / جنبي الر ةنم

قتني الن ائم يرى م ا في رأي

ثف قح قب بي ي الكروان ةسر

ةه طير كل قيمأسك قبرنس كطرف من بمنلق ار ال

بي قيلقملع و

قتني م ا قسرع ان ةجواء في س ابح ا رأي ال



ةة بين أطير الكروان أجنح

قف أرفر

دي ا بعيدا بعيدا / ع الي ا ع ال

ثريش مع أنأس اب ثنأسيم و ال ال

قت ةقي ثأسح اب / الجب ا ل / الدهض اب كر ال

قت النواء و الري اح بين كمرق

قت قمنتدهى عملى أشرف ال

ثم قتني ث أنز ل رويدا قرويدا رأي

ثنم ا أرجوحة قتدهدبهدني كأ

لت أن إلى مد بأس اط كمثل قدم ا�ي وطأ زبهر و ور

قت رأيت م ا رأي

ع انلقتني ب الحض ان التي رأيت

لي كمثل لمأستده ا في ثف ثمي ك أ

لت كح صدر�ي وعملى رأسي مأس

ثقتده ا في ثندى كقطر كمثل قعذوبتده ا و ر كينث ا ل ال

لتني ةلح افده ا في نثر د



قت ككي بكيت…ب

قت حتى والبح ار والنده ار المط ار رأي

قر ك�ي بأسلم تغم ثأسب اسب و البرار ثيصحراء و ال ال

قض مت ع ادت الر ثن ا ج

قت رأيت م ا رأي

كع رأيت ةق جمي ثطيور العيص افير كخمل وال

حولده ا قترفرف

قضده ا قدو بع يش

ثرد بعضده ا قيغ

قضده ا قيزقزق بع

قت رأيت م ا رأي

قت ثمللق ان الكروان من زوجين رأي نحو�ي قيح

كم ا دع ا حولي كح ا كسب

ثط ا ثم ني عملى ح كتف

ةفلق ا و نثي كيخيصف ان ط ريشدهم ا ةمن عمل

دة قيأسمع اني و ةب من أغني اللح ان أعذ



ثني ث�ي بين قيرفرف ان ةبدهم ا لكأ يد

قأسج ان نشدهم ا ين أص ابعي بين قع

قس كنت ـ ـ الحرير ألم

قبهم ا قحبور و رقص في و

ةانأسج ام وئ ام و و

كضى كم الوقت ؟ من م

قت أدر�ي لأس

ةمل عندم ا ثش أك قع ال

دع ا حولي ط اف ا كسب

ثم كرا ث ط ا

قت كفلق قت كأ كبهمم ب الوقوف و

لة فإذا رأسي عملى ريش

لة و ثش ذلك من كبيض قع ال

ةد�ي في ي



ثأسلحفاة ـ والغزالة ال

قه ي ا – أبت ا

قت كس أحبب البحر عرو

لن ـ كة قك ثيصحراء سفين ال

قه ي ا – أبت ا

ثنده ا ـ غزالة قتشبه إ

لب إذن – منده ا ةاقتر

قخطى ثأسملحف اة ب …ال
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