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ءء ـ اليشيا

ةة ممردرس ةه إلى ال ءت في مم ذهب ءل يو وو أ
ءت ننا : قل مس مح

نرا ءت كبي أصبح
مت ءر البي ةد ءد / أغا أعو

ءرد متى أري
نل ءج نردا أكون ر نردا روي ءروي

ورجال مل ال ةملث

ةة وي ةلدتبتردائ ءت في ا مما نجح عنرد
مذ ءت لنفسي وقتئ  قل
نل ءج ءت ر الن أصبح

بب مة والحسا مة والكتادتب ءن القراء ةق ءيت
بب ةت الكتا بن آيا ةم مر  وس متي ءظ ما  مف ميح و

ءم ةه القو ءينادي س
بب دتبأكبر اللقا

مح مت صبا ذا
يي مح ءة ال بت لي فتا ةادتبتسم



ءت مها قل مت وق
ققا لل ح ءج من … أنا ر ال

ةء ةف إلى اليا ةل من ال ةم وردنيا  مب ال ور مج
ءم ءه والقل ءس يعرف القرطا

ءء ونسا ءه ال ءف متعر و

ويام ءت مع ال مضي مم
ةء ءبكا نة في ال ور ةك … م وضح نة في ال ور م

مضى ةانق ءعمر ما  من ال ةم مضى  ةانق ف
ةة ةفي المرآ ءس  وشم ةني ال تتى فاجأت ح

ةج ولثل ةض ال ميا مب ةدتب

ءت مذ قل مردئ ةعن
مء ميشي تل  ءت ك من رأي ال

مء ول يشي ءت دتبك ممرر
مء لل يشي تي ك مل مع ور  مم

مء ول يشي مء في ك فل يشي
مء مء في ل يشي ميشي لل  وك

بن وزما ولمني ال مماع مك  ذل
بن لك

بن ةت الوا مفوا مرد  دتبع



ءر بس ةج ـ ال

ءم ةة القردي ءر القري ةجس
ءة قالوا ءه العمالق مدتبنا
مد ءمو مث مد و ةرد عا بن عه ةم

ءل ءفنا الوائ ور عليه أسل مم
ءل ءه القواف مبرت مع

ءش الحرب ءجيو ةه  بت علي وط مح و
ممردافع ءه دتبال مقفصفت وم  ءث

بم ورد ميته لم 

مة البارح
ةب ممرغر ةة ال مصل مرد  دتبع
ءب ود ءمدؤ ةه ال مر علي مب مع
ةط ءقو وس معى لل متردا ف

به من الهاوي ةم مجا  مخ ن وشي تن ال لك
منا ةم ءه على أقردا مبا تر قل مح وا

به ةفي محا مك ال تل
به ءعنا تلك الخاوي ءضلو و

ءه معفصا بت  ومل متح بم  ك
ءر بس ةج مها ال بل تم متح بم ي ول



لع ـ إدتبردا

ةن بي من مقر ةدتبي ال مجبل أ بن  ةم ءم  أعظ
مب مسحا ةة  بن ناطح ملى م أع

ةة وية الخامس ءفون وسن من ال ةم ءب  أعذ
مب ويو بن أ ةم ءر  مب بص أ

ةء ونسا ول ال بن ك ةم ملى  أح
برد ةعي ول  بن ك ةم ءج  وأدتبه

مفصى مح ةت وال بسمن من ال لة دتبي مزهر
ةر ةقطا مم ال ءح أما وت متف مت
برد ةة الحردي وك ةس على 

ءة ءتون وزي ـ ال

ةن بي مق من الزر مدتبي
لء لل … وسما ةح مسا

ةن بي ممر من الح دتبي
ةء تفصحرا ءر ال بب ةت ةس و وشم ءة ال ءدتبرتقال

ةن بي مض من الدتبي دتبي
ةب وسباس ءد ال ةامتردا



ممردى وعلى هذا ال
نة ءتنا يشامخ مخيم ءح  تلو

مء خضرا

مها مسردا مها و ةت مم بح ءل ةن  بن دتبي ةم
ونجوم مة ال للء

مها منرا وليالي  ةك ال محال ةفي 
ةل ورم معلى ال ةملح،  ةفي ال وفصخر،  من ال دتبي

مرى ولث ةفي ال أو 
مها مها مدتب ءر في  ءتزه

ءة من ءتو وزي ةت ال متبارك
ةه ةفي كلم ءه  من ءسبحا

مها محبا

لة وي ءتونس
لة وي لة … ول غردتب وي ل يشرق

ةب ةن القل ءرها في يشرايي ءجذو لة  ضاردتب
ةح ورو ةت ال ةجها مو  نح

ةع وردتبي مرد ال مها عن مدتب ءح أهردا تفت
ءء لة، دتبيضا ناعم

ةن ولو ءن في ال مي الياسمي ةه
نذى ءك يش ةمس وال

ةه ول ةة ال ةمشكا بن  ةم ةبي  ءت مفاك
مة وي ور ءرد ةك ال مء آل

وظلل ةن ال ويا مر مت  تح



ءر ةت النوا مع مش بع ميش
ةك علينا من

من ءغفص ول  ةفي ك

ةن ءتو وزي وتين وال ال
ةك ةر بم مج ءخبز على  ةق ال ممذا ل

يب ءح ةل ال وو ءر أ بح ةس
ةك ةح ءرو ةق  بقرا مر مف في  ورغي ءس ال ةم منرغ بذ  إ

به مخادتبي من ال ةم ءل  متسي
ءعفصور ةم ال بن قردي ةم نة  مق تت ءمع

ءق الرض مها رحي ون كأ

ةت محسناوا ءء ال محسنا
لة بمتلئ ءم لة،  مء وضا مو

به وعالي

لم لم، سل سل
ءخ منشي ةن  وزم في ال

من ءبري متك ل 
منا ةم بت دتبأقردا مما تاه ول أك

ميا ولثنا ءب ال ةيشعا
وسنين ةب ال مشي ةدتب ةك  ءعردنا إلي

منا ةحي على الحزان في مس ةام ف
ميا والخطا

وهاج ةك الو ةت مزي ءج  ءزجا
لر لر على نو ءنو



منا ةفي ءج  بنبل مي مف
برد لر جردي مفج

مبحر ءة ال وي ءحور ءد و ويا مفص ـ ال

مها ةف ةزفا مة  ليل
ةء ونا ةح مش ال منقائ بت  مح مم ءس  معرو ال

مها بي وف معلى ك
مها ميشعر مل  ورحت جرداو وس

مل محو مف  مرفر ةمرآتها و بن  ةم ءن  مح الياسمي فرا
ةة على البحر ءتوح ممف ةة ال وشرف ال

مض ةحل أدتبي وسا منسيم ال ممع  مب  ةانسا
نضا مض دتبيا ةل أدتبي ترم معلى ال مر  متناث ءعرس  ةن ال ءفستا | ك

مقمر مت ال متح وجة  ءل مل ال ةملث
بح ءر ل مفج مما ال عنرد

بح ةة صا وفصومع من ال ةم ءن  وذ ءمدؤ وال
ءق وزوار ةت ال عاد

ةك بسما ةد ال ةدتبأجو ءء  ءنو ت



عام مضى
مد وساحل كا ندا على ال ويا بم رأى ص ءه مرد ون أح مل إ ةقي

مة البحر وي ءحور ءد  يفصطا
ةه ةيشباك بن  ةم محها  تر مس ءه  ون ةقيل إ و

مها بعر ميش ةفي  ءه  بت وبل مخ ونها  لك
ةة  … مموج ةة إلى ال وليل مك ال ةفي تل ءه  وفت مز و

ءة ـ وي مورق ءة ال الطائر

نرا مها كلثي ءت دتب مفرح ءق التي  الورا
ةة وي ةلدتبتردائ ةة ا وشهاد ءة ال ورق

ةة وي ءجنرد من ال ةم وسراح  ءة ال ورق
لق لق …أورا أوراق  …أورا

نعا ءعمر جمي ةق ال ءل أورا أجم
ءتها مك التي رسم تل
ءقزح مقوس  دتبألوان 

مة بي طائر مجناح ءتها  وم طوي ءث
وريح مع ال بت م متعال

نردا نيا … دتبعي عال
ةر معفصافي ول ال ءت ك ةانتظر

بت عاد
برد ءع مت بت … ولم  مك التي راح إل تل

تف ءر ج البح



وفي ةفي ك مها  بي مقردم ءته ل موي مح
بت ةانطفأ ءس  وشم ال

ةبي مجي ةفي  بيها  ءتها لعين خبأ
ءت متظر ةان

بف ةفصي مم نعا … و نء … ردتبي ةيشتا
ءق الورا

لر متخض ور  مض بخ مت
مط ءق بس مت وم  ءث

بف مخري ةفي ال … 

يول متج ءم ءق ال ةيش معا ـ ال

ءخبز مع ال يا دتبائ
نجا وها نفا و ةهي رغي أيشت

مل ةملث
مها بي موجنت مل  ةملث

ةد مور بب إلى دتبائع ال ةاذه قال 

ةد مور مع ال يا دتبائ
نة وي ءدر نة  لب ورد ةح أ

مها مل عيني ةملث
ولدؤلدؤ بب إلى دتبائع ال ةاذه قال 



ولدؤلدؤ مع ال يا دتبائ
نة وي مع نرد مت أصادتب بس مم بل ل مه

مها بي وف مل ك ملث
محرير بب إلى دتبائع ال ةاذه قال 

مع الحرير يا دتبائ
ةن ءن الياسمي بت جنائ ور هل م

مها مثودتب ءف  محفي و
بفصرها مخ معلى 

ةني مق ةفي البحر أغر

ةك وسم بب إلى دتبائع ال ةاذه قال 
ةك وسم مع ال يا دتبائ

مبك وش ءب في ال القل
ممركب ءك في ال مب وش ال
ةء ءب في المينا المرك

ةس وشم مت ال ءء تح والمينا
مصبري مب  ذا

ولثلج بع إلى دتبائع ال بسر قال أ

ولثلج مع ال يا دتبائ
مت أرأي

يسباخ بت في ال متراء قال 
ةملح ةع ال مك دتببائ وعلي

ةه مرد دتبادتب ءت عن مما وقف عنرد
ةح ةمل من ال ةم ةن  وبتي مح مبني  وه



ةردي ءت ي مردد مم
ءر وسك مب ال فذا

ةح ءجر في ال

مفصا مع ـ ال

ءل منا الوائ ءمو ول ءمع
ةة وجن من ال ةم ءهم  مفصا عنرد الع

ءل موي فال
ةف تفصر ءل في ال ءيهم بن  ةم ةل

مع مموان مك ال هاتي
ءل موي ال

تشكل ةفي ال ءئ  ةط ءيخ بن  مم ل
نة مهمز

ءمضارع من ال بي مع بو  أ
ءيمنى لر على ال بش مع ءه  ل

ءيسرى لر على ال معش
ةع مك الصادتب ءر لتل وفصب وال

مل منا الوائ ولمي ءمع ءه  ول مم ال ةح مر
من ةضي مم ءمرغ منا  لرو مج وفا  وفا ص مص

ءمستقيم ةط ال وفصرا على ال
مما عنرد



وردنيا من على ال ءعيو منا ال فتح
ءء مدتبكتنا الضوا أر

من ول لو على ك
ءمنا بت أقردا فضاع

تشوارع ةق ال مر ءمفت في 

ءر  ةقطا ـ ال

وية دتبمقهىإ ونان ـ محمرد دتبن علي ـ لذكرى الجلسات الفصباح لى الف
الفلورنس الكائنة دتبشارع قرطاج دتبتونس العاصمة

ةة وسادتبع في ال
مر ءردون القطا من يفصع ولذي ءب من ا مج بع مي كان 

ءه من من ءلو وينز
ةر بي تس ةث ال محلثي مو في  وه

ةة مرد العايشر ةة دتبع وسادتبع ةفي ال
نما ءهم تما مل ةملث ءل  مر يفع صا

ةن بهلوا مب بل كال مدتب



من وسبعي مرد ال ةة دتبع وسادتبع في ال
نضا مة أي وي ءفروس مة وال ةحكم ون ال مك أ أدر

ةر ةقطا ةد ال ءعو ءص في 
مل بج ةر وكئا على  ءمت

مة ثاللث

ءة ولدؤلدؤ ـ ال

ةء منقا ةفي 
ةز تلو ةر ال ووا من ةض  دتبيا

ةل مجل في 
ةة ةج المير تا

ةج به مو ةفي 
بق مس مرغ ةة ال مجمر

ةك مما أدتبها
ةن مجبي على ال

بق معر مة ال وب مح يا 



ءء مقمرا ءة ال وليل ـ ال

ءك ةل مم ءه ال مت بم ليل بم ين ل
مك ءج ما أضح ور ءمه ال
بت ءة ما أطردتب الجاري
ءء وشعرا مح ال وما أفل

ءك ءه المل بم ليلت لم ين
ءب وطبي مب ال وج تع

ءم وج ءمن مز ال عج
ءء ةاحتار الوزرا و

ةك ءة المل جلل
ءه مت ءغرف مرد  قفص

ونهر ءح على ال يي الذي يفت ور بن دتبادتبها الس ةم و
مقفصر مج من ال خر



ءة ءن والحايشي بت مم ـ ال

لماذا
ءحنين بي  وف مخ مد دتب عا
مها ءيخفي ءة  والحسر

مة مرد فارغ مب دتبي ءه ذه ون ــ ل
والخرى

مها مء في ل يشي

لرد لر واح ءعفصفو
ةرد في الي

بر وشج مف على ال لر من أل خي
ول ــ ك

ءر مك العفصفو بف ذل ءيرفر بم  ما ل
نردا عاليا ودتبعي

لل العفصافير فك
بر في خط

وب ءح بل في ال ءق مت ل 
بل مذ مع ءف ال وسي مق ال مسب

ةم ءغ الكل ــ أدتبل
ءقبل ءل دتبال ءيقا

نكا مسم ءتعطني  ل 



ءد مف أصطا ةني كي ولم دتبل ع
مك مح  ــ وي

ءر ءر البح مفص ءيخت مف  كي
مس في كأ

ءع ءيبا ءج صار  والمو
بد دتبالمزا

ةن ورتي ءجحر م بن  ةم ءن  ءمدؤم ءغ ال مرد ءيل ل 
بت ــ هيها

بن أجل الكلمة ةم
ءلها ةم منح ةة  مجمر ءس ال بف من

بت ورا مم

قال لي
برد مع حفص بن زر مم

ءت له قل
منا ءسوا فأكل غر

ءلوا ءس ليأك ونرغر
مر مر أخض لل أخض ويظ

برد هذا البل



ءة مفأ ةمرد ـ ال

ةء وشتا ةرد ليل ال في جلي
ةتي وشا ال

ةة ةمردفأ مو ال بت يردها نح ورد م
مها بت دتبأنامل ورك فح
ةب ةت القل جمرا

ءة ةمرآ ـ ال

ءة الولى ور الم
مة ةمرآ ءت فيها ال التي رأي

ةني لم تر
يني ونها كانت أطول م ودتبما ل ر

ةعي ةف أصادتب ءت على أطرا عنردما وقف
مت ورا م

ةحها مسف ءت عنرد  لمح
ةتي هام

من ءم كا مك اليو ذل
ءمبين ونفصر ال مم ال يو

ءم بن أعل يني لم أك مر أ غي



مم تل يو ءص لي ك ةق ءتن تنها  أ
وسنين ةب ال بن حسا ةم

ءة مفح ءمفصا ـ ال

ةق نما …لم نلت من عا أردتبعي
ةني ةن عانق دتبالحضا

برد من في البل مم كا مر را بمه مأ

ةن ءفوري ءعفص مب  نة  …أصا ور م
برد مح مر …أ مج مح ةدتب

ءق يرد مص مف أ كي
برد مك الول ون ذا أ

ةب مة من دتبقايا الحر نما دتبلعب ةعب يو ل
ففصار

برد مي ءح …دتبل  ءيفصاف



* ـ المقهى القرديم المقهى الجرديرد

نعا دتبل عتاب ودا
ءد وتعو

ةم مهى القردي مي إلى المق ءخطا
ةر ءب على اليسا ممشر كان ال

ةدتبي ذكرى لصحا
ءن مها اليمي ممجرا ءس  ةت الكأ ففصار

ةر ةانتظا من على  والجالسو
ءفوا ثم ارتحلوا قرد وق
مل معج ةم على  دتبالعوا

أرى …لأرى
ممرايا مردها ال وح

لة وماع ل
ولثلج ةض ال من من دتبيا لع وسبعو ون سب ءه

ةتي على هام
وشارع مس في ال وشم ون ال غير أ

لت لت و لوحا زقزقا
بت ةرح مدتب ءر ما  ءس العفصافي فتون

بت وح مدتب وما 
بت مر دتباب البحر قال ءعوا يشج  وإن قط

لسطوح ةيشي في ال سأدتبني أعشا
بردران ءج وفي زوايا ال



بت وعلى السلك قال
بت ءموا قال مد ءموا … وإن ر ورد وإن ه

ءحلم ءحلم و ال ءء دتبين ال أجي
ءجفون مق ال ندتبا … فو ندتبا أسرا أسرا
ةف ةت المعاط ويا نة في ط ءمزقزق

ءء وشتا وإن طال ال
ءب سأنسا

ةب ةيشي في القلو وأدتبني أعشا
قالت

ءء ءء خضرا الخضرا
ءففصول في كل ال

ةتي مة … نافذ لل نافذ ك
مح ممفتو مب …  لل دتبا ك

ةدتبي لحبا
ةبي ءت يردي في جي عنردما أدخل

نفا ءمنفصر
مشها ءس ري ةم ءت أل كرد

ةني وقا متل ءل و وناد مع ال فأسر
تش وقال مدتب تش و مه وم   ث

مت …ودتبالحضان …هو أن
ةردي وي مك يا س ءت قهو

ةدتبي على حسا

* هو مقهى ـ الكون ـ دتبشارع الحبيب دتبورقيبة
في تونس العاصمة



ـ النافذة

من وحي يشريط يشارلي يشادتبلن

لي الذي وفصب ال
مذ ونواف ءم ال ءج مير

ةفي ءسرعان ما يخت وم  ث
مذ ءه دتبعردئ ور أدتبو يم

ةش ءلقمة العي وزجاج في  ءمناديا دتبال
مك وي ذل وفصب ال

وي ءة الح ءه فتا قرد ريشقت
ةتها دتبسهم من ستائر نافذ

بت وم اختف ث
ءه يا أدتبتا

مك بك فتا ةر أد
لج ءزجا ونوافذ  مك لكل ال بن لردي لئ

ةة ولور مك دتبجبر دتب مف ل كي
ةبي قل



لن ـ ألوا

مح تل صبا ك
ةتي ءح خزان أفت

ءر: محا ءل أ ءخ مأد وي قميص  في أ
ءعنق ءر أصادتبعي على ردتباط ال ور ثم أم

ءه ءقرد بع أ
به مزقزق ءد عنرد المساء مع آخر  أعو

مسي أسائل نف
ءجو كل يوم كيف أن
به ةمشنق محبل ال بن  ةم

ءن ءم اللثام ـ اليو

ءت موقف وول ل مس ءمت ءت  لو كن
ةة مرد المقبر عن

ةة مم الجمعـــــ يو
عنرد المسرح

ةت وســــــب مم ال يو
ةة مرد الحرديقــــــــ عن

ةرد ةم الحـــــــ يو



ةرد مرد الــــبري عن
ةن مم الثنـــــــــي يو
ةق وسو مرد الـــــــ عن
ةء ولثلثــــــا مم ال يو

مء مم عميا ءم أما أدتبك
ةء مم الردتبعـــــا يو

ةء مرد مقادتبر الوليا وعن
ةس مم الخميــــ يو

ءر لم آخ من في السبوع يو لو كا
ةتـــها مم نافذ ءت أمــــا ممكلثــــ ل

ءعمـــــر طــــول ال
ءر أنتظــــــ

ءففصول ءة ال ةامرأ ـ 

ءء زرقا
ورمال بت إلى ال نظر

نجا ءن أموا ةت الكلثبا صار
وفصخر من ال ةم و

ةء ءل الما مق جردو بقر متر



ءء خضرا
ةة تسبخ ءخطوتين على ال بت  ممش

نرا ءح أيشجا ةت المل صار
ءر بت على الغفصان العفصافي وط ح

بت طار
ةء بت في الفضا مق مزقز

ءء مسمرا
ةء ءم المسا ةس و نسي وشم لل ال ةظ

بت ةادتبتسم إذا 
ةشي متنت

ةء لل اليشيا ك

به مم محما
وفي وب في ك مح ءر ال ءق متن

ةرد ةمن الوري ءحني  وم تذدتب ث
ةرد إلى المزي
 وتقول لي

به مم وسل مع ال م



ةق ةم الزر ورد ـ دتبال

لة ةتي لوز كلما
ةة مبهج لة في ال زين

لة ةف والرد مم الجفا مرغ و
لة ورياح صامرد يب ال ممه ةفي 

ةر وفصخ ءيشقوق ال من  دتبي
ةملح معلى ال

ةع وفصقي مت ال تح
مرها ءجذو ءب  متضر

منها ءر أغفصا وو ءتن
ةع وردتبي مل ال قب

لة مموج ةتي  كلما
وسواحل بت على ال ةانكسر إذا 

برد صارت زدتب
ءعمق ةء في ال من البرد ةم متنشأ 

برد ورد  … و تمت وم تمت ث
لء مفنا لث و دتبع
لث لء ودتبع فنا

برد إلى الدتب



تم مه بدل ةا ءم  وظل إذا ال
بس ونا ءس الخ بسوا مو مش ال وش مع و

ءؤها مضو مس  مم ل
بس ونا من ال ءجفو

لح مجنا ةتي  كلما
بق ووا مت لق …  وفا خ

بق وشا ءع ول ال مق ك ءل يشو ةم ميح
بك ءك السل ةئ ميشا ءه  ميش منا بن  وإ

بح ءه الجرا ممت بد وأ
مة ةدتبخآخر ريش

ءف بفر مر ءي ول  ميظ
بح تفصبا ميا ال لردن معلى ال مح  ميلو تتى  ح



ءس ـ راد

ءس ونوار ءء ال ءنو مت
مق مر وأزر من أخض دتبي
ءن ءن والياسمي وتي ال

ةح ةمل ءض ال دتبيا
ةح ءجر ءة ال ووار ن

ءس راد

مس بن أنردل ةم ةجئنا و من  ميم بن  ةم
مك ءفل ءع ال ءح يفصن ءن الفات وسا مح
ةن ـ ميا بل مم مر إلى ـ ال ةمفص بن  ةم

مها ممرسا ممجراها و

ءس راد
ءن وسا ةض في البحر ح بم ةا

ءروما ءر  ءيحاص ءل  ونبع ح
بد مرد مم ءر ال ينتظ

ءر مو البح ءه ممأ  ونما ظ لك
مك مم لج أما لب قرطا لب خرا خرا

برد ل أح
مت صباح مد ـ ذا وشا مح ةت  برحا مف ءم ـ  مد ءر  مرد ءيه مف ل  فكي

ورتين مم



ةن معجي ةة ال ءر ثور كذا أخبا
ةس وتى الطل ةل ح وني من الخليج إلى ال ةم

ءة لروا مها ال ممل أه

ءس راد
ءه تر قلبا مواح يب  ءح ءغردتبة ال في 

ةدتبي ءدتبها أحبا أحبا
ءل ونبع ح
ءن وسا مح
ءد وشا ح

برد مسن لق و ل  ل صردي

ءس راد
ةن برجا مم ءه ال ةيشفا

ميا ممرا ةتي  ةج العا ءة المو وض ةف
ةء ءصخور المينا بت على  ةانكسر

لة ءل واح ونخ ءت وال ءيرداهمها السمن  

ءس راد
مة مر و غادتب من دتبح دتبي

ءس راد
ةق لر في ليل الزر مقم

من ولحي مم ةف ال ةت مك ةرد على  وفصي ءك ال ةيشبا
ةح وري ءل ال ءرها أنام ميشع

مت مفصما مدتب مر ول  ةدتبل أظاف ءع  أصادتب
ءس ؟ ةم مف أل كي



ءس راد
من برد ءع ءق  وزوار ال

مك مسم دتبل 

ءس راد
نة بت جردائلها خيم منسج ءة  الجازي

ةة في الهاجر
نة مح برو ةم مجردائلها  بت  منشر و

يي ةهلل مها ال مفتا على 
ءه بت مرد مه برد  مه

تي ءدتبن بم يا  من
به مع القافل ءل م نردا سترح غ

ءس راد
بل.. مح بل ةار ةارح

ةة مح المردين ءعوا مفتا قرد أضا
به مح ةخ الكال يسبا في ال

ءقوا بحر و أ
ةد مم البل أحل

نردا مف غ منا ل نعر فأمسي
به مح من البار ةم

ءس راد
بل ةارح بل  … ةارح

به لة خالي ءق طويل وطري ال



ةك نيا على اليشوا بر حاف ةس
به ونعال البالي ةش دتبال متم و ل 

ءس راد
بن وسا ءن يا ح وسا ح

بن ءفرسا مسرايا ول  ل 
بن ءن يا أحزا وسا ح
ءق ةت الورا مترداخل
بن ةت اللوا متشادتبه

ءس راد
لر مجم ءة  وريشف لم وال مد ءة  القهو

ةء ممسا ءة ال ةجيل منار
ةس ةد النردل على رما

ةم ةة القرد ةب كر مملع ةفي  ءة الخليج  مجمر
ءجل من الر ةسي دتبي رأ

ةتي ميشف ةسي  كأ
لن ءدخا لب و مخ مص

لرد ةني أح مع ميسم بن  ل

ءس راد
بك ةل مم مت ال ما

بك ةل مش الم عا
ةدي ءمنا مدى ال  نا

ءس ءس …راد ءس …راد راد



ءد بهرزا ميش ـ 

ونهاية مت ال مما قل ول ك
بت دتبرداية لح

ةك مقبل من  ةتي جئ ولوا ون ال إ
ةك من به ةب بش ءي ل 

لف مرصي بر  ءيزه بم  تن … ل ةمه ةت أقردا متح بن  ةم
لم محما وط  مح ون  … ما  مضفائره معلى  و

بت ول متج ءس  وشم ل ال
لم مف غما مخري ةفي  مر  مما أمط و

مم ةف عا ءذ أل من
ةك ءت إلي ويأ ته

ميا وفصبا مل ال يا أجم
ءت ءت  … أو قرأ ءت و رأي مسمع ول ما  ةفي ك

مة ةحكاي مل  ةت أجم كن
ةك ةني عن وردثي مح ف

وفي بت في ك مفل ونجوم التي أ ةن ال مع
ءيشموعا ةتها  ةك التي أيشعل ةع عن أصادتب

لرد  ولم يرها أح
ةة الخرى تضف بت إلى ال ةب التي أدتبحر عن المراك

مرد مدتب نحا على ز ةمل بت  وعاد
ورمال بت في ال عن القوافل التي تاه



مة ءيحاصر القلع ةس الذي مازال  عن الفار
مد مرد مم ءر ال وينتظ

ةك وردثيني عن ح
ةة مقرد ءمو ونار ال مة ال يا فاكه

ةء وشتا في دروب ال
نيا عار
نيا حاف

مة وليل ةك ال ءت دتبادتب طرق
مء ةكسا لل دتبل  متظ متخيط و ةة  كالدتبر

نفا ءمرتج ةك  أنا جئت
ةني يثري مد

ةك ةني عن وردثي مح
ةح عن قرديم الجرا

مر ننا  … دتبل وت ةفيني لح بعز ةا
ةء وضو ةسليني دتبال ةاغ

ةر ممط ءشريني في ال ءان وم  ث
ةن ويا كالياسمي منق مض …  ةك أدتبي للقا

وفصباح ةء ال في ضو

ءمباح ةم ال معن الكل ءكتي  متس ل 
لص وطيور التي ما حواها قف بردو ال مش ةدتب

ءهور التي وز دتبعطر ال
صص ةمق ما جناها 

مء نة عذرا ءتبيني كلم ءاك



ترى مح على الوراق ال
ةم ةة القل دتبرعش

مة مشى الورق إذ يرغ

مم دتبأحلى كل
ةك وردثيني عن ح

ةك ةة حول يشفتي ةرف مرف ءم ءحروف ال دتبال
بذلى مج لرؤى ال عن ال

مر ةدتبحا مت في أدتبعرد  بن آخر جزيرا ع
مر عن أروع أقما

ةن وزما ةم ال وردهور وقاد ةف ال عن سال
نردا ءت أح فأنا ما سمع

ةك�! سوا

لح  … ةك ناض لي من ءء القردس البها
ةب الجرداول ةانسيا في 

ءقزح ةة قوس  لق على أجنح رقرا
لق وفا خ

ةء العلى ةفي … للفضا وفصا ونبع ال لل
ءمشتاق

ةت وفصفا مة ال يا كامل
ةني وردثي ةة ح وردنيا الجرديرد عن ال
بت ءر آ بت … والفج وليل فا فال

لة ـ ءت ـ نهاي مما قل ول ك
لة بت دتبرداي لح



ءد ءيعا مء  منى  … ليشي مء يف ل يشي
ةة لر الحكاي ةس فما 

ءد …؟ يا يشهرزا

ةب ءة اللعا ـ مردين

ةادتبني زياد إلى 

ةني ءخذ أل 
ةب ةة اللعا إلى مردين

ةني بح ةج وأر
بةح وري وب ال ممه في 

ةني دع
بح مة أستري على غيم

بر مخط مر ال ةقطا ةني  بب ةك أر
ةني ءرك متت ل 

بر ةت أنتظ وطا في المح

ةني ةق أل
بط ءبو لصادتبع الخط



ةد وفصعو لة عنرد ال صرخ
بط ءهبو مرد ال لة عن صرخ

ةني بر ةح أدتب
به مم ووا مرد ةة ال وسفين معلى ال

ةس البحر معرو بل ل ءق و
به مم وسل دتبال

ةني ةخل أد
بح مف اليشبا كه

وردنيا مي ال ه
بح ءنبا لء و  ءعوا

ةني بج ةر بح مد
بت مجل مع من ال دتبي

ةني بب يل مع
بت ةن الذكريا معجي في 

ةب ةة اللعا في مردين
ةه وتي مع ال مدعني م

ميا من المرا دتبي
ميا وزوا ءث في ال أدتبح

ةه ةن يردي مدتبي بن  ةم بت  مق ءسر يي  بن صب ع
معب ول ءع ال  مجمي

ةن وطي ءن ال حفصا
ةب مخش ءة ال ويار س

ةق ءة الور ويار ط



ةق ةخر ءة ال كر
ةه ءس أخت عرو

بب مج مع ءق  وصنردو

ةب ةة اللعا في مردين
ءه بم أجرد ل

بب مع ول برد تلك ال لم أج
ءت بي مدتبك ءت  … و بيشتكي ةا

ولني مس مف
الدب
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