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جقنيل يل كما  ل تهق

زشمس  يع مكان ال جالطل         رو

                              * صالح الهقرمادي



ـ أجمل البنات

تت للا البنا ججلم أ
تط تةا الحائ لرا فيا ساع ال نا تنظ
تء ةةا اللمسا جتا سابع قق لةا د قساع ال

تد تةا الوال قلم ةض تل ةساهاا  جتا نف قيتأ ه
تد تءا البار قشاتا فيا هذاا ال

له لب قر لترق قيا  تس جتا إلىا الكر ةقفز
تة قنافذ ةنا ال تم لنوا  ةتر

تت للا البنا أجلم
قثجلج للا عجلىا أبيضا ال لتلط

قجليل تدا ال ةسوا جنا  تم
جت قق لةا د لةا الثامن قساع ال

قرتين ةم ققا الرقجلبا  د
ةةا لجلوالد قر ةم
تد ةةا لجلعائ قر م

تةا يصعدا الرقلطار ةوا ال نا باللمحلط له
قزاحام ةسطا ال و

ته لةا فيا جيب لكالةط قش تتا ال قسر ج نا تك سس …ا إ لا بتأ
سس …لا بتأ

ته لنرقود لةا  جتا احافظ لسرق جنا  تئ قاتىا ل اح
ةة قر م

ةة قر وم
قشاهر ةرا ال ةداا آخ ودخلا عائ



ةة ةدا فارغ بي
والخرى

ةاحجلوى ةةا فياهاا ولا  لشكالةط تبالا 

هناك …ا ال ن
ةء لبط تب تدا  لعا عجلىا الججلي سءا يرق تاحذا
سل لج ةر للمنعلطفا  ةك …ا فيا ال هنا

لر جماهري قز لها ال قدا ضرب
ةدا قي ةاتها ج قفا ياق ل

ةر تها أكث ةفي لها بينا كات ةس قسا رأ قد و

ةذ ةوقاتئ
لزجاج جتا عجلىا ال تتا سال لةا البن دمع

جت ةفصار
ةةا أناهار ةسبع

تبا العالم جنا قجل تم لعا  تنب

دد  سس ـ الج

لل للا والجلي لدا الخي أياهاا الجس
لر قوا لرا والن لدا الناها أياهاا الجس

ل ن ل نا واللطوفا لبركا أياهاا الجسدا ال



لح قجلرقا لحا وال أياهاا الجسدا الريا
لر لرا والهزها أياهاا الجسدا الثلما

لل للا والوصو أياهاا الجسدا الفصو
لب لبا والخرا أياهاا الجسدا الاترا
لة قرغو لةا وال أياهاا الجسدا الشاهو

لد لدا الجس أياهاا الجسدا الجس
تف
ئ تانلط جلا و تاشاتغ
تلمدفئة تبا ال كجلاهي
جه تلمنفض تدا ال كرما

ةة ةتا الجليجل فتأن
سل لج ةر
لدو ن ب
جه ! تامرأ

در ججس ـ ال

تجسر ةعاا عندا ال ةترقاةط
قجليل سما منا ال قاد

تر ةفج سةا إلىا ال ذاهب
جحر سس سضا كال غام

جبر قات سةا كال صافي



ةفاا عجلىا الجسر وق
سةا فوقا الجسر جتا سيار قر م

تء ةاهوا جف حا ال قساا بجل ةاح أ
ةتا الجسر سقا تح قرا هزور ةم

تء ةجا اللما ةراا مو أبص

تفيا الجسر ةاتاا  ةصلم
تة جتا كالحلمام قلط ةاح

سنسر ةرا كال ةطا

ةداا عنا الجسر ةتباع
قنبعا : لهو ةوا ال نح

قناهر إلىا ال
ةي قبا :: ه ةص ةلم ةبا ال ةصو

ةبحر ! إلىا ال

تجسر ةنا ال تم ةقاا  تافاتر و
ةيدري لثا لا  احي
ةتدري لثا لا  احي

ةد ةداا فيا ي ةي تاهلماا  جي قجل ةتركاا ظ قناهلماا  ةرا أ غي
ةتجريا ن

قناهر ! ةمعا ال



در من البحر دق أكب ززرور ـ ال

لججلوس ةلا ال ةقب ةف كا  تمعلط تعيا  تاخجل
تتي هزائر

ةعجل تتا عجلىا  جما أن أ
تاتي للموسا : بي قش ةبتأا لجل ةمخ

لرق قلط ةما فيا ال تءا اليو قشاتا تةا ال ةدكن جثلا  تلم ل
لجو ن لش لثناا ذاا  جنا احدي ةيك ول

سن ةج ةش تتا  صصو فيا ال
ةلملطر سنا فيا ال ةشج
قشجر سرا عجلىا ال ةملط

للمد ن سرا فيا ال ةشج
س نا فيا الوةطن لد لم
تن ةف ةع سنا فيا ال وةط

ج ن : إذ
ة ن ت كا ال ل

ةاحجلي ةتر ج نا  أ
ت ك ةف تمعلط جيا  ةس ةتن لا 

تب ةج جش تلم تفيا ال ةرقاا  قجل ةع لم
لف
ق تبا فيا ال لح لس كال

ةدا قي ةبا ج ترقيا البا أغجل



تحبي ةس ةتن ةدا أ نا  : بع
ةدا لجو ةمو لتا  ! لس

سة ةن تات ةن سة … لرواح ةمج لرا  الهزها
سة …يابسة ةس لمدا لبا  العشا

تة ةنسيما هيا الحديرق بالا 
ة ن لبو جصخ ةي بالا أةطفالا فياهاا 

لسو ن تدا ياتالم ةلمرقاع قشاقا فيا ال لع بالا 
تة قي تتاهاا الخجلف قلمرا ةم ة نا فيا  جو ةر ةاتوا ةي و

ل ن لقضبا ل نا  الغصا
سد لقا احدي الورا

ة ك تمن ة كا  جفا عجلي تص جخ تا
ةقا الاحزا ن ةر ةو

لهنا جلا  تز تان  …وا 
قجلور تب ةلا ال تبا هيك ليا الخش لكرس ل حا  ليري قدا 

قزجاج ةعا ال لشا أضال قر ليع وا 
تمنا ثياب ك ةدا  ةر جج جطا عجليها أ ةق ةتسا
قلطاولة ةركا عجلىا ال جدا أهزرا لض لان و

تن ةقاتي ةد ةح تءا ال ج
قا منا ورا تجل جلم : ةاح
ةداا ؟ لها أاح تب ليش سدا  جلا أاح ةه

ة كا ؟ لها ظجل تب لتش ةتا  هلا أن
ةاه ك صاتىا وج لا اح
تتا ؟ والبصلما



جت تانكدر لم كا  لنجو قيديا  …ا  جحا س تاساتر
لدا ؟ ة كا أخادي لن للماذاا جيب

تئرتا نا ؟ ةكا غا للماذاا عينا
ةهكذا

ةبري
ق لدو نا  ب
سب لهد سعا  …ا لا  ةدم لا 

قجلجلاتا ن ةف لم ةكا  …ةشفاتا
ةصدى ستا  …ا لا  لا صو

ةة ةةا قديلم ! كآلاه
قصباح تءا وال ج
قا باللمسا تض ةف
ة كا بالخير لاح ماا كا نا صبا
ةرا ةمساؤكا خي ماا كا نا 

سم سل …ا لا سال ةساه سل …ا لا  لا أه
تم تتا الكال جلا عادا : أبد
تة قرداء لةا فيا ال قي الاتح

سة سيئ سةا س ! عاد

سة تدئ ةص تتا  للا الجاها ك
سة ةد ةص لمو لبا  ةن كا البوا لدو ةقا البواب …ا  ةياا ةطار ف

قيديا ؟ ةسا س لتون للا  لخ ةتد ةنا  جنا أي تم
لبا الخضراء با

ةنصرا للغنياء لسا  ةقو
لفرقراء سرا لجل لبو وةطا

لبا البحر با



ةج ةمو ةرا فيها ولا  لا بح
جه لبا الجزير با

جه تسير ةدىا الفرنجا أ لها ل لب مراك
جد لبا الجدي با

جد ةصدي لها  لر ةمسامي
جه لبا اللمنار با

جه تساتار لها عجليها  قنديجل
جه ةصب ةرق لبا ال با
له لقفجل لعواا  با

جه ةخشب ةرقواا  أاح
جت لبا البنا با

س
ق عاش
ةلموعد جتا .. فيا ال ما

ج ن ةسعدو لبا  با
ج ن لجو لس ل حا عجلىا ال ! ةيفات

قيدي ةسا س لتون لخلا  ةتد جنا أينا  تم
تة قزياتون لعا ال جام

جح سذ نا  …ا صا للمذؤ ةمعا ال لها  …ا  لم ةاحلما
جح ة حا عجلىا الفال لذب ةف

ل ن ةرقيروا وال
جق قنلمار ةهزرابياهاا ال

جق فيا الفناد
جح قيا لس ! ةهداياا لجل



ت ن ةعجلىا الاحزا تميا  جنسا نا ةسا ال لتون ياا 

قيدي جلا س تد جس …أ
ةبا احجا

ةب قلا با عجلىا ك
سي ةلمغرب قطا ال ةخ جشا بال لرق لان و

سي ةفا البجد : لاحرو
يي يي …ا عرب يي …ا عرب عرب

جح ! هوا اللمفاتا

ةلما قب  …ر
ةما ةت كا تلما لاحروف كا وصو لدا  ترق جف ةت قبلماا  ر

ةة ةات كا دافرق ةبسلم لسلمرت كا و ةتنسىا  قبلماا  ر
ةوى ةمنا تاه تةا  ةاحضر تفيا 
جة ة كا رعش لب لتصي قدا لا 

تة قي قدا الاتح ةر قاتىا عنا  لزا اح ةتعج ةو
تلمثجلاها  …تب

سد سد …ا بار سد …ا بار بار
لعروق ةرا فيا ال قث سم …ا تخ ةد

صصرقيع تفا ال تجلحا تب جرا  سث ةاتد ف
قكر قس ةةا ال جبا قلطع قو ةذ و

تد جسو فيا ال
ةاهل ةم جفا فنجان كا عجلىا  صش ةر وت

ةح ك لرم ترا  جب تا ! و



ةبى …ةطو
جت ةخ قلط تدا الاتيا ماا تجل ةبىا لجلي ةطو

تحبر قلا بال إ
جعر ةش تةا  لذؤاب قلا ب جتا إ ةرق تجل ةع وماا 

قل جتا إ صد تامات وماا 
تم قسال قبةا بال تاح ةرقىا ال ! لاتجل

تب ةاح قر جدرا ال صص قيديا لجل ةبىا س ةطو
ةوى ةوىا ماا اح اح

ةة ةاحوىا وااح
ةم ةاحلما جيا  ةهزوج و

قجلرقا قجلرقا …ا اح ةاح تءا  …ا  فيا الفضا
ةة للمبارك ةات كا ال جطا رااح لس لاب ف

ةبراري قسباخا وال عجلىا ال
ةرا جذ ةاحرثاا  …ا وب ةراا و جب ةج

جي ك لمرقجلات ةاهاا منا  ترق جس تا قما  ث
لةا اللمجل ح قوار سةا ن باهزغ

لجرح قلا  تمنا ك

ج ن إذ
جح ةو ةترا قيديا  …ا و ةساا س ةف جذا ن لخ

لهنا ةة …ا  لهنياه جتا  للم لاص ةاتىا .. و ياا ف
سخ ست …ا شام صام

لرؤى سلا بال ةرق لمث
ةت سلا أن ةنخ



لء سةا خضرا ةرةطب ة كا  لن وعراجي
ةرى ة كا لات جحا عيني قر ةس ألا 

ةسلماء ةلمرا …لا  ق
ةمدى ةرا …ا لا  شج

ةكاا ولا ماء ةلم س
لبكاء ةراا كال ملط

ةرا لسا بش ةراا يفاتر ةبش
ةم ةاه ةن ! فيا 

تم ةلماا كالغن ةم أ
تم ةض ةو ةلماا عجلىا  جح ل

سم سما / د سما / أل سما / د أل
جء جء …ا فيا الخال أشال

ةترىا ؟ ةترىا ماا 
ةة ةوا قافجل ججل تت ةةا  ةترىا قافجل

ةة ة
قا قااحجل فيا ةطري
يل سلا / لا ظ ةاحب سءا / لا  لا ما
لل تص للا / ةت ! لا تص

جف ةخ ةت جر …ا لا  تس
جف ةتا عجلىا الكات ةب ةر سدا  ماا أاح

تد لذا بالي سدا يتأخ ماا أاح
تدي قي ! س

ج
ق لدو نا رفي تب س
قا  ! ةطري



ةترىا ؟ لترىا ماا 
تد ةراا بجناحا وااح ةترىا ةطي

صسحاب ل
قا فيا ال قجل ليح
ةفر ةس ةقا عجلىا  ةر سبا عجلىا أ ةع ةت

لع ةيرق لع …ا لا  ةرق ةي
قبلما قبلما …ا ر قبلما …ا ر ! لر

در التاسع زشه ـ ال

لةا فيا شاهرهاا الاتاسع لاتاهاا الزوج أي
تم ةاح لشاهورا الو ةمضتا 

لاهرا اللم جتا أش ةمض
قراحم؟ ل نا فيا ال جنا يكو ةلم ف

سر ةك ةةا : ذ لحو نا رجول مش
جم أ

ةةا ؟ا : أنثى سةا خصوب مجليئ
لها ؟ ةةا أخاةطب قيا صيغ بتأ

قكر للمذ ! بال
قنثا ؟ للمذؤ بال

لعني لها يسلم وهلا ترا



لعاهاا ترانيا ؟ ةلم ةتس وهلا 
لفصحىا . …آه تاتيا ال ياا لغ

احروفيا عجلىا لساني
ةجراحي سةا و ةج ةر جج ةر لم

 …ال ن
لةا الرقصيدة لما صيغ لا تاه

لةا كاللمرأة ..كالعالم فالجلغ
ةةا جديدة سةا إلىا ولد قيئ لماه

ة ن ال
لةا السعيدة لاتاهاا الزوج أي

قدنيا قلا بلطن كا عجلىا ال لتلط
قسط لسا عجلىا اللماتو لتلطلا تون كلماا 

قاتاسع لةا فيا الاهاللا ال أياتاهاا اللمرأ
ةة تفيا الكرةا الرضي لتخ لا 

ةلمالبس بواسعا ال
قجليل ةجاهاا ال لرقدا أهزع
قدامس قظالما ال بال

. …ال ن
لل ل حا الخي تساتري
تة للماهر تتا كال كن

لتا كالفارس كن
ت ك تات جشي تم جيا ال نا فيا  ةد ةتاها

ةحلمام ةيا ال ةمش



سف سفا  …ا آس آس
ة نا منا اللم ! إ نا كا

جل قج ةتع لنا  قياهاا الجني أ
جل قاه ةلم لا تات

ةب ل حا البوا ةعجل كا تفات ل
ةب لعا الخرا لعجل كا تزر
لما منا بعيد أياهاا الرقاد
ةجديد قدنياا عندناا بالا  ال

سبا وسحاب لسا ضبا اللطرق
ةسلماء لسا ل …فيا  قشلم ال

لزا بالدماء الخب
لبكاء جدا لجل تفاساتع
تة ةد قزغر ! برغما ال

لة لةا الجلميجل لاتاهاا الجلغ أي
ةة تلمينيا وسيجل ألاه

قشاهرا الاتاسع جنا فيا ال ةم ةبا  لخاةط
تء ةلا السلما لرا لها أجلم كيفا أخاتا

ةدا قلم لمح تها  قلمي ةس هلا أ
ل نا كالنبياء  فيكو

ل
لعجللماء لرا لجل فالعص
ةدا قلمياهاا هن هلا أس

ةداا ـ جتا ـا وع ماا أنجز



تء قناهاا ككلا الوفيا إ
ج ن إذ

ةنا هزياد جب ةقا  سلميا ةطار أس
قدين ةحا ال ةرا صال أوا الناص

ةدا أوا شاهرهزا

جت لسا ضاع الندل
لس لرقد تتا ال ضاع

وماا هزلناا نحجلما بالفاتحين
ليعيد لها لا  ةس لخا نف فالاتاري

 إذ ن
ةجديد تاسما  لثا عنا  ستأبح

لاحجللماهاا الاتاسع لةا فيا  ةجنين قياتاهاا ال أ
تتا الوا ن ال نا  …ا قبلا فوا

ةة تتا الخير تعيا الجللمسا ةض ةت ت كا أ نا  ليلمكن
ت ك ةشفاتي ةشعركا –ا ل ت كا –ا ل  …لعيني

تت تشئ ت كا إ نا  ليلمكن
تة قصغير لةا الاتفاصيلا ال إعاد

لةا ؟ أياتاهاا الجلميجل
تتا لجللمدينة لحا الخيرا : هلا قجل صبا

صلا يوم لةا ك قي ت كا الاتح جما ساتاتعب ك
قلا يوم لسا ك ت كا اللمالب كما ساتثرقجل

لجا كلا يوم ةلماكيا ليعلطجل كا ال كما س



قلا يوم …ك
سع ةضيا سع …ا و سع …ا وسبا قنا

تةا الحياة فيا غاب
سن ةف سةا وك لاحفر لرهاا  وآخ

تت ةلملما لجل
جن قزم هوا ال
جن هوا الزم

ججل
قا الاتاسع ةخ لنا فيا ال لياهاا الجني ياا أ
ال ن

ة كا الولى ةس قم كا مالب لرا معا أ تخاتا
تةا والهزهار باللطريز

ةء ةءا  …ا بيضا بيضا
ةبراري تةا الجلوهزا فيا ال  …كشجر

تة قسادس ةاحاا  …ا عجلىا ال ةداا  …ا صبا غ
جلا وجاه ك تس جضا واغ تاناه

ييا ةمجل ج حا عيني كا  تافات قما   ث
ةرىا ماا رأينا  هلا سات

ةناا جلميال جو ك
ةداا فيا يدينا ليو وق

لبذؤس قرداءةا وال لنا ال إنها هزم
جعا رأس كا عاليا تارف ف

ةد عن
لسرقوطا الرأس



قشاسع ة كا فيا هذاا الكو نا ال أهالا ب
قضائع قدهرا ال ةساهالا ب كا فيا هذاا ال

لل ة كا عنديا ماا أقو ل
لل واحديثيا يلطو

لنا الكبار فنح
قصغار ةدا النصائ حا لجل ةسر لنا  تس لنح

ةلمار ةاتاهاا فيا الع تعيا تجرب قد ةن
ةفار سرا عجلىا أص لنا أصفا ونح

قية ةعصرا الحجر لذا  للمن ف
لة قفرا النساني لتو لما 

ةة قي ةذر ةةا  لقنبجل إلا 
ةمار قد لجل

ةدا ةراا وااح جتا شب قرقرق وماا اح
قية لحر قبا وال لح منا ال

قصغار ! لجل

تسع قشاهرا الاتا ةدا ال بع
للمضارع جنا فيا ال ةم ياا 

س ن س ن …ا يلمضيا هزما تتيا هزما يتأ
جرا أاحدا تب ولما أخ

ةاحلمي ةو عنا 
سد جما أاح جما يعجل فجل

تلمي بتأل
ةه …ا ياا ولدي ةجعيا .. آ ةتدريا و لوا 

لنا ال ن هوا الجني



لجلعي ةنا أض لكا بي قر ياتح
لدا ؟! جلا أل ةاه ةف

زضفائر ـ ال

ةة مر
جعر صش ةةا ال ةمحجلول تنيا  تات تجئ

جصر تخ ةيذريا عجلىا ال
لت كن

لت أاحسس
ةورق بال

لف ةير
صشجر فيا ال

ةة قر ةم
صشعر ةةا ال ةمضفور تنيا  جئات

صصدر ةدا عجلىا ال ةمس ت نا منا  جبال ةاح
ت
ق جث ةو سلا لجل ةاحب

ت
ق قشن احبلا لجل

قشعر ةةا ال مرقصوص
ةة ت كا مر لات جئ



قص ةق جنا  ةم ةداا  جتا ي قب ةت
صس ةاح فالذيا أ

كا ن
تف قيا ةس ةنا ال بي

تلمشنرقة …وال

زطنين ـ ال

تن قلطي ةبا بال تع لدا الذيا ل الول
ةتا ليو لب ةاهاا  ةجعلا من

ةل لخيو
ةال وإب

قشلمس ةسا فيا ال لدا الذيا ججل الول
ةما فيا اللمغارات نا

ةت قرا تبا م تد غا بالعرقر لل
تت قسلماوا ةما ال لنجو قدا  ةع

جر لب ةيك جما  سدا ل ةول
ةغجليظ تبا ال قشار برغما ال

ةصر تبن ةتما ال برغما خا
تةا الولى! قشيب برغما ال



ةدا قلا ول لدا الذيا ظ الول
تت قصلم لسا فيا ال ةيججل ماهزالا 

ت
ق ةرقجل لفا فيا ال يرق
ةة قرقرق ةش لم ةناا  جدرا لج لبا  ليراق

ةة قجلجل لمف ةرا  ةاحواف
ةة جثخن لم ةسا  ةفوار

ةة ةهزغرد ةجا بالا  ! وهواد

جن قلطي ةبا بال تع لدا الذيا ل الول
سن سنا احزي ةاحزي

جن قلطي لها كال لات ةبسلم جتا  قف ! ج

ـ الغار

تم تشناا الرقدي لاحو لرا  غا
تض تما الر تاح ةر للا  ةث ةم ةثجلها  ةم

ته تم س
ئا فيا ظال داف
ته جخر ةص سفا فيا  ألي

ته ةيا في لا واح
لسا الرض جلم ةه قل …ا  إ



لاحوشناا الرقديم فيا 
لفصاء لرقر لسا ال جتا تججل تيا كان قشا لةا ال مائد

قل بينناا .. فيا الظ
قصباح ةةا فيا ال قر م
تء لبكا ةةا فيا ال مر

ةلما احين
ةياض ةياضا الب تتيا فيا ب قد جتا ج ةرج خ

لت تاناتظر
لت تاناتظر

جد لع جما ت ل

ةرقديم تشناا ال لاحو فيا 
تبي تها .. أ ةاحصير قبعا عجلىا  لماتر

ته تات لسبح ةةا  …ا فيا  قب ةاح ةرا  سةا إث قب اح
ته لءا فيا صلمات صحرا

ته قبات لج لرا فيا  أسلم
تء البيضا

قمي أ
ةلما سسا دائ عرو

ةاها تسواك ةاتاهاا فيا  ةبسلم ماا أاحجلىا 
لدها ت نا ي تفنجا ةجلمرا وال بينا ال
تسوارها لاتاهاا فيا  قض تف سةا  قلماع ل

قمي أ



تم لاحوشناا الرقدي تفيا 
لس قشلم ال

لجا أمامي ةر ةداح ةتات ترقي …ا  جرت ةت
قرمل لقا فيا ال ةر ةتغ قما  ث

لم النجو
لسوق صيا منا ال لبا إل أقر
جتا عيناي تاشاتر ةةا  قر جما م ك

ةرا باللوا ن تصاوي
تمنا القلمار

ةة لجواح لأر لتا الاهاللا  تكب ةر ةةا  قر كما م
ته لتا لها يدي ةسجل وغ
قخار ةف تءا ال ! فيا إنا

لاحوشناا الرقديم فيا 
ةحصى لكا وال جو قش ال

لض تتا الر تميا كان أقدا
تر ةبص ةمدىا ال عجلىا 

ةء ةدا .. بالا احذا لاحدو بالا 
ةر ةجواهزا سف ةالا  وب



سمهقهى ـ ال

لهنا لسواا  ةنا ججل الذي
لهناك ة نا  الذينا يججلسو

سج هزجا
س ن دخا
سم كال

قم لث
له لت لتا بصلما لب جنا ساتث ةم

تةا ؟ قلطاول ةمس حا ال ةدا  بع

دة زنمل ـ ال

ةاهل ةم قبا عجلىا  لد ةت لةا الاتيا  قنلمجل ال
ةجل ةع عجلىا 

ةحرث صصخرا وفيا ال ةتا ال تح
ةرقلم ح تةا وا ال ةف تجي لما بال لجل تح



ةر جص تلم لجوبا ال لةا الاتيا ت النلمجل
ةر جف ةرق وال

ةر ةرقص ةةا وا ال لخلا اللمغار تد

لة ةفالح لةا ال لةا الكاداح النلمجل
ةل ةشا بالا ظ ةعلط بالا 

ل
قا بالرض تص لةا الاتيا تجلات النلمجل
جلمر صث ل
قا إلىا ال قجل تاتس
جبر ةرق لسا فيا ال تن جذؤ لت

قثغر جلملا ال ةت لةا الاتيا  قنلمجل ال
لبا العين ةر ةتش و
لم ةد ةرق لساهاا ال لدو ةت

ةدا ذل ك بع
جلمضي ةت ةتراهاا 

ينين سح سجنا دذرو ال ـ 

ته تات ةصلم لسا فيا  تجل ةيج
ةة قي ةاتح لدا ال لر ةي لا 

ةم قسال ترقيا ال ليجل لا 



صشوارع لرا فيا ال تسي ةي
ةاحام سز ةةا وال قق ق
قا الهز لش ي

جنبيه ةج جينا إلىا  ةاح ةيلطويا جنا
ته تب ةتا ثيا ةتح ةلماا  لاه ةف تفي ةاح ةياا  تف لمخ

ةاحلمام جنا ريشا  تم سحا  جنا
ةن ةسفي تشراعا  جنا  تم سحا  جنا

ةؤى لر تسيرا وال ةلم ةرقالا بال لمث
ةاحا ةسر جن لم ةباا  ةع لمات لدا  لعو ي

لم ةينا لا 
ةة تعلمار ةسلط حا  لدا إلىا أعجلىا  ةع ةيص
تد ةحدي تتا وال ةعجلىا السلمن قلا  ليلط

له ةس ةمالب لفا  قات لين قما  لث
ةق لقا الورا قز ةلم ةما / لي قسرا القال ليك

تم ةسا ببعضا الكال ةلم ةه
سدا ـ لها أاح ةع تلم ةس ةماا  ـا 

قما  ث

ته جي لرا جنااح لش جن ةي
ةبحر قرا وال ةب عجلىا ال

لر ةيلطي و



دخنيول الرفرنج ـ 

ةدا ةنا عد تسني للمرهاا  لع عندماا كا نا 
جت كان

تق ةصباحا إلىا السوا قلا  لرجا معا أبياهاا ك ةتخ
ةة لها العرب لعا مع ةتدف

لد …وتعو
ةة ةاح تر ةف ةةا  ةمسرور تها  تد لدهاا فيا ي ي

تء ةلمسا …ةمعا ال
قيام ةمعا ال و

ةة ةما فيا السواقا احافي ةتاهي جتا أ نا  قجللم ةتع
ةح قيا لس ل
قا ال لتالاح

ة ن …كا
ةقدمياها ةتا يوما  جتا ذا ةوجد ج نا  أ

تاحذاء  فيا 
ةة ةف ةسرقي سخا فيا  لها لاهاا شي أعلطا

ةما  بعد
تء تحذا ةطا ال جب ةر جنا  تس لتح جما  ل

جمر تد ئا ال ةبا فيا 
قيام ةعا ال ةم

تء تحذا ةربطا ال جتا  تعجللم
جتا فيه ةش ةم

تاحذاء قدنياا فيا  جتا أناهاا وال قس ةاح أ



تب لات لك جنا إاحراقا ال تم
لء ةسودا تدا  ةلمساج ةسواريا ال

تة قزياتون جحنا جامعا ال ةص لضا فيا  لب ةتر لخيولا السبا نا  و
لسلطوح ةاحولا ال لما  لحو ةي تةا  لما جامعا الزياتون ةاحلما

تر ةفج ة نا ال لرا أذا يناتظ
ة ح ةرقلم ترقطا ال ةيجلات ل
تة قصومع ةنا ال تم

ةدا ةنا عد تسني للمرهاا  لع عندماا كا نا 
ةلمرقاهي لسا العاةطجلينا فيا ال لتجال كانتا 
قسجائر لدخا نا ال لاهما إلياهما فيا  لرجا عن ةتع

تب تع ةمعا أوراقا الجل جما  تاه سف لعا عجلىا أك قهز تاتو
تن ةةا أوا ساعاتي لحا ساع ةر جس ةت و

تء ةقا قزر تما ال تباه تثيا عجلىا 
لب ةتغي …و

جسر تج ةعجلىا ال جنا  تم صيا  تح ةب صش ةاهاهاا ال ةوج لما  لس ةتر
تء ةلما فيا ال

لء ةتشا ةلماا  ل حا ك ةب ةتس لكا   –ـا السلما
لد لعو وت

ةاها قدي ةخ لحا عجلىا  قفا لات ل حا ال قات ةياتف
صما ن لر ةلا ال ةرق تث جتا بصدرهاا  قس ةاح أ

ةعينياها جوهزا فيا  قجل جهرا ال ةز تب و

تف قصي لشرفاتا الرقصرا فيا ال سةا  احاللم
قي لما البحر قنسي ةلمروحا عجلياهاا ال لي



قر ةح ةةا بال ةنا الجليجل ةجواريا أاحسس ال
ةتا إلىا البحر ةنا عاريا ةنزل

ةرقلمر ةتا ال ةنا تح ياتالعب
لل ةلمجللم ةيات قيا  تب صصرقجل لما ال والغال

ته تد قي ةتا س تح

ةدا ةنا عد للمرهاا سني لع عندماا كا نا 
تء قناسا فيا البلطحا لفا معا ال  كانتا ترق

ته جنا رججلي تم ةالا  لج ةر لرا  تك ليكر ةعسكرا  ال
ةغرها تص وعجلىا 

ته تد ججل ةج جتا عجلىا  ةبر ةص
له ةن لعواا لسا ةقلط جتا إلىا أ نا  قبر ةتص

له ةس تها –ا رأ جي تها –ا رججل جي ةيد
ةس قنا تتا ال …ةساءل

جذ ن قيلا لاهاا  …ا بالاهلمس …ا فيا ال
تء قدما ةةا ال لاحلمر ةذا  جتا منا وقاتئ عرف

قرمل لسا عجلىا ال قلم ةاتش ةت تطا  قنف لرا ال آبا
لط قنف تاتاهاا ال جنا تح تم ةيجريا 

تة ةاحالاهاا إلىا الوااح تر لدا  لش ةت جدوا  ةب ةقوافلا ال
تق قنيا تديا ال ةتا احا سك

ةة ةةا أمريكي ل نا سائح لها الكثبا قثلا ل ةتلم
جعر سش تمنا ال ةتا  ةفا بي تارتجلا فياهاا أل

قنياق ةدهاا لجل وأنش



لق قنيا ةدهاا ال واح
تل قرم ةظىا ال ةل لفا  تعر

ةنا عددا تسني ةهاا  لر للم لع عندماا كا نا 
ةرا إلىا كعبياها للا البح لخ كانتا تد

قري ح جعرهاا فيا ال ةش تتا  جصال ةخ لحا  قر لتس
تشباكا ة نا  ة نا العائدو لدو قيا ةاهاا الص لب لق ةير

ت ن ةةا بالحياتا صلمجل لمح تشباكاا 
ة ن لاتو جيا هزي ةن لغص ةرهاا  جتا شع ةفر ةض

تء قصحرا تفيا ال ةاهاا  جي ةقدم لبا  تر ةتض جتا  ورااح
لغزل ن ةمعا ال ةتجريا 

تة للا الوااح ت نا ظال لكثبا ةنا ال لحا لاهاا بي ةتجلو
تء للا اللما وجداو

لس قشلم  ال
لق لتشر جذا  لقا إ جشر لت لسا  قشلم ال

قنخيل تفا ال ةع ةس تنا  جنا بي تم

ت ن جديا تو لةا ال ةوعر ةاهاا  جات ةخ ةسجل تذا  صاتالمي لةا ال أاحذي
تة سةا إلىا اللمدرس سةا ةطويجل ل
قا وعر قلطري ال

تب قجلع سةا بال سةا عذب قصير
تة لسلمر جما بال تهاه تجبا لسا عجلىا  قشلم لسما ال ةتر

تتي ةطا ال خرائ
تة لسوقا الرقري لعواا فيا  صلم ةتج

تة تةا العان قيار ةلا س ةاحو
ةنى ةمع جنا  ةع ة
قا  قسائ ةءلواا ال وسا



ـا USA ـ
تس ةعجلىا الكيا ةةا  مكاتوب

تب لعجل وال

ةدا ةنا عد تسني ةهاا  للمر لع ةماا كا نا  عند
ةلماها تاس لشا  لرق ةتن جتا  كان
تس تءا العرائ قنا تاح عجلىا 

ةم ةاهاا اللغا تف تمعلط ةتا  للا تح تلم ةتح و
تس قنا ةعا ال ةم ةاهاا –ا  تم ةاحا تهز تقا –ا فيا  تفيا السوا

لل قجلي ةاهاا ال جي ةف تات لرا عجلىا ك تلم ةاه ةين ةلماا  واحين
تس قنحا تةا ال فيا قجلع

تة تلمئذن للا عجلىا ال تلمي ةي لنوا إلىا الاهاللا  تر
لنوا عجلياها ةيح

لس قنعا ةجفنياهاا ال تنيا عجلىا  ةينح كلماا 
ةاها ةنا ل قي ةياتب ج نا  لما إلىا أ فاتنا

تد ةنا الخيطا السو تم لضا  لطا البي الخي
تد ةلمساج تةا ال ةر تص جاح عجلىا أ

تنا ما تةا عجلىا أاحس ةضىا كالعاد تانرق قجا  ةح لما ال ةموس
لم ليرا

جت قججل ةس ت نا  قلطيرا تتا ال لتا شركا احسابا
ةم ةهذاا العا ةعاا  تارتفا

سف قجاجا أل لح ةتا منا ال ما
ةاحام قز لسواا عجلياهما فيا ال دا

جما ـ ته تد تع ةقوا لجا إلىا  قجا لح ةدا ال ـا عا



ةنا ـ ةساللمي ـا 
ت ن ةبا قجلو لخورا وال ةب لاهما بال ةب تئ ة نا احرقا لجلو ترق ليث

لسول قر ةقبرال تسا  ةةا احار ةنا وصي تدي قد ةر لم
ةلمنام فيا ال

لل تلم لسا يح لها إبجلي ةد واح
تب لنو قذ تتا ال تبعا ةت

قلا عام لما فيا ك ةج لير ف
تة تحجار بال

ةدا لعلمرهاا سنينا عد ةماا كا نا  عند
تم ةباهائ تثا ال ةرو تةا عجلىا  ترقشجل لصا فيا ال جتا ترق كان

تد لجنو ة نا ال تصنا ةضا  ةض ةم لسا عجلىا  قف ةتاتن
ةاها جي ةناهد ت
قا  ةمضي جنا  تم لرواا  ةم تةا  لغزا قلا ال ك

لاحوا ج نا را ة نا أ كا
لدوا لعو ةي تل جما  لاه قن ةتدريا أ جنا  لما تك
قزرابي ةعجلىا ال جما  لاه لصا ل لق وتر

قياح لس ةفنادقا ال تفيا 

ة
ق لجل جاح ةز صات ةوىا ال جاه ةت للا الفرنجا  لخيو
قرمال ةعجلىا ال

تف قصي جنا آبارهاا فيا ال تم ةتويا  ةتر
تء سشاتا ةاهاا فيا ال تئ تدف ل غا عجلىا  قر ةاتلم ةت

تل لغربا ةسا بال قشلم ةاهاا ال لبا عن لج ةتح و
تل جلم ةح تعا ال ةموان قلا  للاهاا ك لتناو و



قاتاريخ لرا مناهاا معا ال تةا يرقلط تجيز لتا ال أهرما
تد لقا العبي ةعر

لل قسالس ةاهاا ال لرق تث لتو تسا  للا الةطجل ةسالس
تد صزب تضا ال ةعجلىا أبي لما  لجل ةيح لطا  سس للماتو لرا ال البح

تة لحلمر تةا ال ةذرو لقا إلىا  لاتو لرا ي لرا الاحلم البح
لما عجلىا المالح ةينا لجا  والخجلي

ج ن ةد ةع لتا  قنا وج
قصحاري ةراا عجلىا ال تاخضرا لرا  تصي

لسدود لها ال تميا ةاهاا  جرقي جس ةت

ل ن ةماا يكو عند
ةدا ةنا عد لرهاا سني جلم لع

تء ةيا عجلىا اللما جش ةلم لما ال قجل تاتع
تء ةهاا عجلىا الحذا ةما لرا قد لب ةتك

تجسر ةاهاا عجلىا ال لت للطوا لخ لعا  قاتس ت
ةن ةرا معا العابري لرا الجس لب تع

لناها لعيو
جم لاه لن لعيو

تس جلم قش تفيا ال

1974



ـ التفاحة

لل قو لءا ال قجلرقا ال
تد ةلموع ةعاا قبلا ال ةراا م ةاحض

جه لاهلماا مسااح ةساا وتركاا بين ججل
ةه قشفا لما ال ة
قا الكال ةسب

ةضى ةم لتا  ة نا الوق كا
تب تتا الرقجل ققا ةد ةعا منا  أسر

لءا الثاني قجلرقا ال
ةضا تدا أي ةلموع ةضراا قبلا ال اح

جة لمبااح لعا  جتا الصاب كان
قفين ةقرآا الك تنا  جي صداا اليد ةم

تن جي ةتوأم ةناا  لرقدا كا

جه قسااح تفيا ال ةقاا  ةاتر تاف ةلماا  احين
ةرقا ةص  تالات

جه قفااح لت جيا  ةف جص تن ةراا  ةصا و



لءا الثالث قجلرقا ال

قدنيا ةقا ال ةر تخ ةعاا  ةخجل
تة قن ةقا الج ةساا أورا تب ل

ةء قوا جتا اح ةما  …ا كان ة نا آد كا

جه قفااح …وا أكالا الات
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