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واحدان

دد�ا دم…ا…أب دع…ا…د�ائ مم
نن نحد�ا و�ا

رر رفرو رعفص ره �ال لل نظ مو
مذ�ا نت إ رس مم…ال ششم دل �ال ززو�ال بعد مقلي �ال

مج نص خ…ار مف مق لل م�ا

زرول لل يتح نظ �ال
رف لففر ريفر نء نف ي مف مفاض…ا �ال

زم رق ط رث نس نف ي ميقس لف نن من مماك…ا �ال
دب…ا من مقفري نن نم رقاضب…ا لل ! �ا



بمر   نر بم عت ال  زهرا

نة زن…افذ رزاج…اج �ال معلى  ممرطفر  رفر �ال لق من

ؤؤ  رلؤل رت  مقرطفر�ا

ؤل دد أسي رفر على خ نم متنه

ند زفص…اع مه…ا �ال نب لع مك رع  موق و

نت شدراج…ا ممفرمفر �ال على 

لك مت لك... نت لك... مت لك... نت
*

مه…ا لي ماجن…اح لت  لففرف مر نة  محم…ام ك…ال

مه…ا مت شي مفر مرط مم لت  مفاض من

نة مب معت مد �ال نعن مه…ا  لت مكن مر

نف نمعرط لت ب…ال زم مه زم  رث

نه مديه…ا إلي لت يد�اه ي مق مب مس
*

رل نت �الن…ام مقس مم متل

نق لفر مب رض �ال لم مو نة  زن…افذ من �ال شع م مش مف

لمن ربقست…ا مء �ال أض…ا

لن زم…ا رر حح و زف…ا حد وت مور



لن لقرطف…ا مي ؤة  زل ف…اكه لن ك نم

لن رن ب…الصغفص…ا نت �الصغفص…ا متش…اباك

دد�ا دع…ا و�اح لذ ناج لت  مص…ار

لن... مي…ا نن لج مي و

*

حة س…اعت…ان... س…اع

نفر ممرط رت �ال منقفر�ا لت  مساكن

حة خرطروت…ان خرطرو

مب نت �الب…ا مفتح

ؤح رقز رس  مقرو لف ق  نف ي �ال مه…ا  مفق…ابل

مه…ا  نب مكع ننع  موق معلى  لت تميس  نزل

لك مت لك... نت لك... مت لك... نت

ره زدع رترو لت  ن�التفت مم…ا  عند
نفر ممفرم نت �ال مدراج…ا لت على  زتح متف

حت مزهفر�ا

مه…ا... رخرط…ا نفر  لث نإ معلى 



ششياي  ال

�الرط…اولة

ز ي �الاكفرس

اجلس

لت حيث اجلقس

طلب

لت م…ا طلب

�الن وهن…ا

زنه بين يديه…ا كأ

زشف زل يتفر ظ

شفتيه…ا



حميامة

لن ـ  رك رل ـ  رقرو ره ي مت  لي
لء رن م…ا يش…ا فياكرو

لء زقسم…ا ممعه…ا ف ي �ال زل ق  ريح
مد
ى مم رته ف ي �ال لد أاجنح وتمت

مد
ى مرو �الم لل نت
نه نن شل ف ي أحاض…ا لتظ

دم…ا د�ائ
مد�ا... أب



عتهيا  عة وورقيا ششجر ال

نف مخفري رفر يروم ف ي �ال آخ
حة حة أخيفر ورق

ننه…ا رصغفص دة ف ي  زلت ع…الق ظ
مشجفرة من من �ال مسقرط زلرو�ات ي  لت له…ا �ال ق…ال

نت خ…ائنة أن
معن…ا متنزل ي م لم  ل

رة زشجفر لت له…ا �ال فق…ال
حة زي نت وف أن

ممع ي ! نت  مبقي



شنمل عة ال وليم

لف مرط رتق رة �الت ي لم  زثمفر �ال

دة ل ب…اكرور
مففصله…ا مأوج  نف ي  ول 

رن  مت �الو�ا ف…ا
لت مفقسقرط

زنمل ! دة لل وليم



شر بب عة ال بسمك

زش…اطئ مد�ا عند �ال ترو�اع

ره مبقت مس

لت ف ي �البحفرن وصغرطقس

لت ن�التفت عندم…ا 

دق…ا ره صغفري واجدت

زفر... مب ف ي �ال



شفياحة رة أخرى للت رواي

مة ؟ مف…اح متى نأكل �الت ـ م

لت لت وق…ال نحاك مض

زف…اح مة �الت رس شجفر ـ عندم…ا نغفر

  فق…ال: 

زف…اح ؟ مة �الت رس شجفر ـ مت ي نغفر

لت وق…الت :  نحاك ض

ربقست…ان ـ عندم…ا ندخل �ال

ق…ال : 

رخل �البقست…ان ؟ ـ متى ند

ضحاكت وق…الت : 

رح �الب…اب ـ عندم…ا نفت

ق…ال : 



ـ ومت ي نفتح �الب…اب ؟

ضحاكت وق…الت : 

رل ـ عندم…ا نفص

ق…ال : 

ـ ومتى نفصل ؟

ضحاكت وق…الت : 

عندم…ا ننزل

ق…ال : 

ـ من أين ؟

ضحاكت وق…الت : 

زنة ـ من �الج

ق…ال : 

من…ا ـ ره زل ه…ا رهن…ا...نظ لن دعين…ا   إذ

مد�ا ... مة أب زف…اح مم…ا أكل �الت و



عة شسيجيار ال

رء رقيقةح بياض…ا
حة حة رشيق رقيق
رل زلته…ا أن…ام مس
حة رل أنيق أن…ام

ؤة… زلع رث عن و تبح
أشعلته…ا

لت نب أمني…ا لن لهي نم لت شفتين  مفأوقد

مة نمنفاض نت �ال ممأل
لت رقبل لن رم…اد �ال نم



رر بف بس

رض �الر
ر ق رخرط…اه…ا من أضي

مه…ا  اجن…اح…ا
رع سم…اء من أوس
ره ره وحد رب قل
حب لح به…ا مر



شدينياصورات ال

رت زدين…اصرور�ا �ال
در�ا رعفصرو
ردهرور�ا
لت لت ص…ال واج…ال
مفر أكلت و�الي…ابس �الخاض

مولت م ق �الجب…ال ط…ا ش…اه
و�الب…اسق…ات

لت زقسم…او�ات ف ي وط…ار �ال
زم…ذ�ات زم…ان مهروت ث

رف وم…از�الت رتفرففر
�الففر�اشة …تلك



وداع بل

مق لن ب…ابه…ا يرطفر
إليه…ا سعى �الت ي

نت مل لبد رقفل أ �ال
زرولت مه وح ممدخل ن�اتج…ا …�ال

دد�ا وحي
زله بفرفقة ع…اد ظ

ممغيب مد  زشمس عن �ال
مس رخرط…اه نبروقع ن�استأن



عع شرصيف بيائ ال

حف زي…ات و�اق ممرطفر  ب…ال
نمظلت لف على أو ب…ال زفرصي �ال
دف…ا دء…صي شت…ا

نف ي لف و �الخفري
مت مم لي لفر �الع…ا ميم

لع نبل ربي



عة وإذا شي عسلئلت الزرب

لم زد… مك رب ول
ؤف نمن لف رصرو مخفرو و
ؤة من لة مفل ررع…ا و
لزل من مصغ

ؤز من لخ مو
من نب وم ؟ �العذ�ا

مفر رة لتقسي رة �الحذي زم…اع �الل
نب ي على ززر�ا �ال



عة ممرآة لعب ال

مك م ي متغزلن معين…ا لش نتن…ا مو مسع…اد
مت رم وأن ل ي متبتقس

رض رفر �الر زتحد�ان و�البح مي
ع…ارم راجمروح ف ي
لذ زبلن ي وإ رتق

رج مز نت مثغفري ميه زي…ات بأصغني…ا رحرور �ال
مس ـ رين…ادين زم ـ رأولي ماض مين زن ل إليه

زن ف ي ناجه رمفرو

Jeu de miroir  متفراجمة عن �الففرنقسية ـ *
زش…اعفرة   صففر سه…ام لل
 
 



عة عفرشيا ال

مم ممل أم…ا لح نة مم زلروح لت �ال زيأ مته
زم نت رث مة متن…اول رففرش…ا �ال

مته…ا من لي اجن…اح على �ال
مق رتلمس نء أزر زقسم…ا �ال

مرق ف ي ليته…ا رح مزو مب تقس
لزرق نف ي زم أ مي �ال

مم…ا نت نعند مفرف لف رة مر رففرش…ا �اللرو�ان ف ي �ال
لت زم مه زول و ؤة بأ لمقس

مد�ا مه…ا مب دف…ا ل �المد
ى ف ي و�اق
رفر مينتظ …



عر مء آخ البغبييا

من نه...ك…ا مففر مس مة  نة ف ي ليل زقس…ادس �ال

معش…اء ف ي �ال
ره لت ره من…اول لم دء أ لن نشرو�ا ند نم نب ممل ك ماج
لن نب وم ؤب قل ذئ
ل ي من ك دد�ا مياكرو مل در�ا ماج ربرو مص

دن…ا يي…ا مفرط ذك

لم نك ل مد يب مك ف ي �الرود�اع عن مفجفر ذل �ال
لم نفر ل ره متج حة ل دد�ا مدمع مب أ

اجفر
ى م…ا ماجفر
ى
رأ
ى م…ا رأ
ى

زمل رل فتح مجم دم…ا ول �ال ن�اشتاكى يرو
زنم…ا رد لم…إ رب تب مخ…ال
رب ول زذئب أني…ا لل

زلم ل ي تع زفصب �الي…اء إلى �اللف من �ال
زنه صغيفر زم…ا ي…ا أ



من دم…ا ك…ا د�ائ
زول لء أ لصغبي…ا �ال

عة شط الشجيار مح

ره نب �القرط…ار ف ي أاجلقس نة بج…ان زن…افذ �ال
دب…ا نب من قفري �الب…ا
ره زدع و
ره أن قبل مك ره يتفر أبرو

ره أوص…ا

مة تفر
ى عندم…ا زرط �الشج…ار مح
لأ زي مه مت

نة ف ي ك…ان زقس…ادس �ال
رر مماضى نت �القرط…ا زقسنرو�ا مرو ب…ال لل لت نت زقسنرو�ا �ال
مم…ا مصل عند و
ره لت مت رع ف…ا لت اجمي ممحرط…ا �ال



الدبغيال

عم…اري عل ي محمد إلى

مم آسي…ا أو …إففريقي…ا ف ي…�اليرو

�الشمس طلروع قبل
حل نهض ب…اكفر�ا صغز�ا

مع كيف يتعلم ك ي أكثفر ريقسفر
ر ق فل رد به يلح �الس

رد قبله ن�استيقظ �الس
زيأ أن عليه أياض…ا هرو أكثفر يته
مت ل ك ي �الغز�ال منه ريفل

نت أدصغ…ال ف ي و�الحديد �السمن
لم ليس دد�ا تاكرون أن �المه صغز�ال أو أس

لم رمه فق ط �ال
عينيك تفتح أن

ر ق �الخفرين وقبل تنرطل



عة ششرف ال

1
مم…ا زل رد دخل رك ند عب رف �المجي رس مه…ا ريرو علي
مد نته…ا ف ي واج نصغلل رشفرف

رقرول شنى له…ا ي نك أ ؟ هذ�ا ل
رقرول رة ت مبحفر نهب �ال

رل رل �الففص ؤف ففص مصي
رفر نف متب…اشي رح �الخفري متلرو

لن نة متخ…اريم نم زشفرف �ال
2

دم…ا مد يرو ؤم بع يرو
شفصب…اح مب…اكفر نف ي مي…ا نف ي أو �ال معش…ا �ال

رف رد ميرطرو ند عب ممجي نت على �ال ليفر�ا لشفرفة رشج نت �ال مهفر�ا زز و�ال
شن نققس ط ميقسقيه من ب…ال �البفري ق نم

دة مرو و�احد ؤة نتل و�احد
مسمين مي…ا حب لل نفصي
مشق…ائ ق زنعم…ان ل ممى �ال رخز�ا رفل و�ال مقفرن حب و�ال نفصي

نن رحرو�ا للكليل لألق
زم رل رث من مينز زشفرفة نم نق ي �ال زف يقس شقسفرول مص �ال

ررطرول رل مسي شقسفرو مد �ال من بع سني
زلل ريظ مة و زشفرف �ال

3
رة زشفرف رده…ا �ال ممروع
رفر و�البح
رت مم…ا مث ممروج مل نف على �ال ننه…ا حفي رفقست…ا

حت حت مص…افي…ا ن…اعم…ا
رت ممقس…ا زقس…احل مرمل ل �ال

نة لقسهقس مه زنقسيم ك زنخيل نف ي �ال �ال



من رف ح…ا معفر�ااجين نقرط…ا �ال
لت زد ليه…ا مم يد
رم مفذإذ�ا زنجرو رب �ال أقفر

4
لن لت رشفرفته…ا نم زل مط أ

ره مبينه…ا وبين
ل ط خرطروت…ان فق

رس ه ي زشم �ال
مم لرو زد دة تق و�احدة خرطرو

لق منه…ا ك…ان ن�احتفر
رفر رهرو �البح
لت لرو زدم دة تق و�احدة رخرطرو

نه لق ك…ان نفي مغفر �ال
ره رآه…ا رأت
ره رآه…ا رأت

رث ل ط…وثل رنق

5
لن نته…ا نم لت رشفرف رب ر�اح متنقس…ا
مل رح �الن…امل نمث متفر�او زن…اي معلى مت �ال

لت مع زتب ره ن�ا رخرط…ا
لت مق نح نه مل ب
لت ره س…ار مم أم…ا
ره لت ور�اء س…ار
نه على لت ميمين س…ار

نه لعلى س…ارت ميقس…ار
رب مقس زنه متح لفر لم أ رع به…ا ميش

دب…ا عج
رف رد ريروس نن ميبتع نة مع لشفرف �ال

لم مفر ل ره مت شل لم نظ لق ل زله…ا ريف…ار ظ
دع…ا دم…ا م دد�ا د�ائ أب



6
رته…ا رشفرف

رة ؤب لروح رة مسح…ا زي رفرون نسن أمرو�اج و
دد
ى مم و

حفر حء بح وسم…ا
حس زفر تجفري مشم متق رمقس مه…ا ل ل

حر حر… نثم…ا أزه…ا
زل على ؤن مشاكل ك دذ
ى ولرو مش و

مك مر ره متب…ا زل �ال
رن �الخ…القين أحقس

7
لت مت رشفرفته…ا ف ي ماجلقس يروم ذ�ا

زبم…ا رسف رر لفر ريرو رم مي
لت دة رأ رلرون مء مب…ا زرق…ا
لت زب حح مه ري

نت رة ط…ار �الب…الرون
مك ل ي ممقس شفصب ن ط �ال ب…الخي

رة رلرو �الب…الرون رلرو…تع تع
ل ي زفصب يجفري…يجفري �ال
مفر ميجفري و�البح
ر ط ن�انففرط لن �الخي نن نم ز ي أص…ابع مبي شفصب �ال
نت رء ط…ار ززرق…ا نة ف ي �ال لزرق �الزرق على �ال

مع ل ي راج زفصب رث من �ال متى حي أ
مس مت اجل نته…ا تح رشفرف
مباكى و

8
مت زل رشفرفته…ا تح رف ظ رفر ريروس مينتظ
مم داض…ا �اليرو أي

نع ي ند س…ا لم �البفري لق ل رفر مبه…ا يرط ب…ا
حر ل حة ول اج…ا اج…ار

مم داض…ا �اليرو أي



رف ؤة �اله…ات زن بل ر
شتى ول مخرطذإ ح ب…ال
9

دة زفر مفر
ى رشفرفته…ا ف ي م رث اج �الحدي
ره زدثت رهم ح دع…ا عن اجمي
�الذي

و�الذي
مد �الذي مف وع أخل
لد لم مس…اففر �الذي رع مي

زدم و�الذي مف تق زق ترو
ره زدثت رهم ح دع…ا عن اجمي

ممه…ا وهرو أم…ا
رب رذو دت…ا مي ص…ام

10
ننه…ا ممع لت نفنج…ا نته…ا ف ي اجلقس رشفرف

رب مت متقستعذ ؤت �الروق مرشف…ا
مع رفر أين ززه مب…�ال مش لرو مش لع مشى ن�ا لم مم �ال

من رفرو رمفصرط…ا ررو�ا �ال صغ…اد
لت نء إلى ع…اد نة برطح…ا زشيخ معفص…ا �القفري �ال
رة مب مل ماج صفصبي…ان و �ال

لت رت ن�انتفصب ملق…ا مت �المقهى مح نة تح رترون ند زي نج ممقس �ال
من رمفصرط…افرو ررو�ا �ال صغ…اد

ركرو�ا مة متفر رساكرونه…ا ف ي �القفري
لن إل معلى مهديفر نم مبحفر نء رصخرور �ال نمين…ا �ال

ننب مخ مص مه…ا ن�انتظ…ار و نت رشفرف
11

رف رس مر ريرو داض…ا صغ…اد أي
مه…ا نه رتفرففرف…ان ميد�ا مرود�اع إلي نته…ا من ب…ال رشفرف

دم…ا دم…ا سل سل
رنه…ا حح اجبي زض…ا مو
رفره…ا رم ثغ نس ب…ا



رم ح…ال
ره زن مرو كأ رد وه يبتع
ره دد�ا تفر�ا مرو ع…ائ نته…ا منح رشفرف

مر أن وقبل لت ريغ…اد من زي زز لت ن�ا مت نهي ره و ل
زم لت رث متى ق…ال ؟ نلتق ي م

؟ وأين
مع نب فأسفر ب…الجرو�ا

وهن…ا �الن ـ
مع من وراج ننب م �الب…ا

12
لم رم ك لم معفصفر نمن يلز شد وك رب ؤفر من ل لفص نم

لن و ؤفر نم لن نحب نم مسرطفر و
ل ي مف ك مم يفص مه…ا أحل نت رشفرف

مل ن�انثي…ا نفه…ا و طي
مه…ا لد حف مق نل أ
رء رته…ا �الب…ا مبقسم

مء لده…ا �الخ…ا خ
نء مه…ا مم نب…ال مم مخت لس نة مر زي نء أبجد مبه…ا �ال
مح رس �الف…اق نف ي فل رقزح مقرو
13
شم ردو ـ أت لر من…ا ريرو مز�ا ـ نل رمرون…الي ـ �ال

ؤة مقس ؤة وبلم ممل أخيفر مة أك زلروح �ال
مفر زي…ا فيه…ا نظ ممل

من مق فأي
ره شن مم أ مس مه…ا ر مت رشفرف
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مياري

رمه…ا ـ م…اري ـ ن�اس
زنرور مدينة �ال
رمه ـ رمنيفر ن�اس
رس �الخاضفر�اء رترون

ز ي ف ي �اللتين ي �الح
زلق…اء ك…ان �ال
سنرو�ات بعد

زمن…ا ـ رم ص…ار ـ مفريم أ م…اري ن�اس
أبن…اؤه…ا ين…اديه…ا كذ�ا

رته…ا رده…ا بن…ا اج…ار�اته…ا اجيفر�انه…ا حفيد�اته…ا أحف…ا
رس أاجمعين و�الن…ا

سنين بعد
منيفر �الدكترور

منيفر ب…الح…اج ريعفرف �القروم لد
ى ص…ار
زنه زله إل بق…اء ل ـ ول ـ ل
مت رمنيفر �الح…اج م…ا

ره مم نح �الله ر
لت زدق لمن…ا ـ تفص نه ثي…ابه بجميع ـ مفريم أ ومت…اع

زل مته إ رقسبح نه ب ند زج…ا وس
معدود�ات أي…ام بعد
زب �الروهن إليه…ا د

زفرة إل نمروت ل نحن ـ ـ و�احدة م
زد فل رتن…ا ياكرون أن ب مرو

اجميل
اجميل



زدد بعده ك…انت ـ ـ رتفر
رقفرب من وب…ال لب �الذي نم ـ رنح

زنزع ف ي �الخيفر �ال
م…اري أوصت

�الح…اج بج…انب رتدفن أن
يجروز .ل…يجروز ل ـ

رده…ا مهمس حفي
�الرطرويلة لحيته يلمس وهرو

لسبلرو�ا عينيه…ا أ
رلرو�ا �الغرط…اء أسد
حة صدره…ا على فلحت ذهبية سلقسل
نق ش عليه…ا رن

شمد الله إل إله ل ـ ـ الله رسول مح



عجور نن ببياريس عبو

رح رس �الخيفر صب…ا ب…اري
ؤة زن رغ نب ؤة و نء ممع مخفيف زفر�ا �ال

لر ـ رجرو لن ـ ربرو
حف حم خفري نت مشجفر أور�اق مع ق…اد �الرطفرق…ا
مء مء صففر�ا نز لرون وف ي حمفر�ا لن رفر رب �ال
محى نة ممفر لألرصف
رن منه…ا �البلدية أعرو�ا صشرطرو مم زل ري صب…اح ك

زم زشرونه…ا رث رفر ممى مي رخز�ا ب…ال

رح ب…اريس �الخيفر صب…ا
ؤة زن رغ ؤة وب زفر�اء مع خفيف �ال

رجرور ـ لن ـ ربرو
رل مة أه زاك بشع…ابه…ا أدر
ى مم

رل مس وأه نقه…ا ب…اري مر
ى بأنف…ا أد
لدر على لل ربفرج طرول مق مف إي
م ي .. مبلى ر ق �الرض ف ي ه مم أع

حق أنف…ا
أنف…اق ف ي

مت أنف…اق تح
لن نم رفرو و رفرو إلى نميت نميت
ؤط ومن صفر�اط على نصفر�ا
رفر زفصفر�اط على حثيث…ا أسي رفر �ال يقسي

رت لم ـ محرطة إلى وصل مد�ا لفر رت ـ رن
رهن…ا

ل ي ل ي �الح �اللتين



رفر نن نه زقس…ا رن �ال ربرو لفصرور و�ال
لن س…ارتفر ربرول ماج…ان رمرو نسي لر ندي و ربروفرو�ا
مز�ا لل لن ولرويس إ رصغرو أر�ا
رهن…ا

لم رب ربروف…اري ندي ممد�ا نة وأحد �الاكنيقس
لدليفر لك ربرو لر واج…ا لبفريف…ا
لل رفرور ش…ار لي أزن…ا مفر�ا ومي

رهن…ا
رمرون زس…ا �الفر

زح…اترون �الن
رفرون �الع…از
رح �المقس…ار

رم �الفل
رف �المت…اح
رض �المع…ار

هن…ا
رس زن…ا و�الع…ائدون �الغ…ادون �ال

من رحرو �القس…ائ
شفردون رمش و�الثفري…اء و�ال

رهن…ا
رب رت نة على �الاك �الرصف
رس محروله…ا زن…ا زدسرون �ال يتاك

رحرون زف رفرون يتفص ويشت
رهن…ا

زفة على زنهفر مض �ال
رت ؤة بج…انب ح ماكتبة �الماكتب…ا مم ماكتب ماكتبة أم…ا

ن�اقفرأ…ن�اقفرأ .
…يقفرؤون

يقفرؤون �المحرط…ات ف ي
رفرو ف ي نمت يقفرؤون �ال
نص ف ي �الب…ا
مهى ف ي �المق



�المرطعم ف ي
�الحد�ائ ق ف ي
�الرط…ائفرة ف ي

رقسرون يقفرؤون يجل
رشرون يقفرؤون يم
رمرون يقفرؤون ين…ا

زتى رل ح زرو نه ـ �المتقس زل رته ـ و�ال يقفرأ رأي
رة زم تقفرأ ل ـ ن�اقفرأ ـ …وأ

فق ط
رج زفر نت ف ي تتف رمقسلقسل �ال

نخ رشيرو �التلفزيرون و

رح ب…اريس �الخيفر صب…ا
ؤة زن رغ ؤة وب زفر�اء ممع خفيف �ال

لر ـ رجرو لن ـ ربرو
رض رفر ر �السمفر �البي �الصف
حج رن إففرن حم ماجفرم…ا حج عج حفر زن حب بفرب عفر
رن مم ح ش صغجفر أر حب حب حن مصقل أمفرياك…ا
لي حن ه…او�ا رن صي ي…اب…ا

حل حل نمل رب ننح رن مذ�اه وأدي…ا
رة ززم…ان خلص و�الماك…ان �ال

نة �الذي بلحية �الذي بجينز �الذي رعن ق نبفربرط
ره �الذي طرويل بشعفر �الذي بقميص �الذي رفص رق ميع
رله �الذي رث ريفرس رع و�الشع و�الصل
زبعة �الذي رق نعم…امة �الذي ب ب
ؤن و�الت ي رفقست…ا نس �الت ي بقسفرو�ال �الت ي نب طرويل بلب…ا
نس �الت ي ؤت �الت ي قفصيفر بلب…ا لر رشرو نبش…ال �الت ي ب
نخم…ار �الت ي ؤب �الت ي ب بجلب…ا

زنه…ا و�الت ي نب بل كأ ثي…ا



رح ب…اريس �الخيفر صب…ا
ؤة زن رغ ؤة وب زفر�اء مع مخفيف �ال

رجرور ـ لن ـ ربرو
رفر مفر أسي له من نن و زقس…ا منى �ال رهروي �ال
دد�ا رفر وئي زنه يجفري و�ال

زي…ام ـ مع مه ـ �ال رفر ـ حقسين وط أسي
رفرور ـ و ـ �الحاكيم تروفي ق ـ مع زشفرق حمن عفص ـ �ال

مر ميرطفر ولم ط…ا
زتى مج إذ�ا ح من يروم ذ�ات خفر لص م �القف
رقلن…ا رفر هذه و لص آخ رففر �ال
زتفرو�ا مشه ن ري

زم رزو�ا ث عليه أاجه
زقسيروف ب…ال

زقساك…اكين لص ب…ال نمق و�ال
رفر أسي

مس زنهفر اجفري…ان عاك �ال
رس اجبين ي على و�الشم

رد ـ ريق…ابلن ي ز ي �الع…الم معه ـ �العفرب
رفر أسي

نب بلد من نشبفر كل ف ي معفر حب �ال حفر
حة أو فتن
لق أو نشق…ا

نة بين لق إخرو ورف…ا

رح ب…اريس �الخيفر صب…ا
ؤة زن رغ ؤة وب زفر�اء مع خفيف �ال

لر ـ رجرو لن ـ ربرو
رته…ا رل وأن…ا رقل مهى أدخ مل �المق رمق…اب �ال
مهل حد و زد أح مة مر زي �التح

نله…ا نبمث
من ول منه…ا نبأحقس



المتوسط البيض على بيالحمر

رة زقس…ادس صب…اح…ا �ال
واجهه يغقسل أن دون
�التلفزيرون فتح

زفصب…اح رة لل زشف ق رحمفر زشفرق من �الق…ادم �ال �ال
رق رفر ميش مم س دم…ا �اليرو أياض…ا د

حن فيه تقسبح رسف
حن دة رتفرففرف حسف زي وصغذ�اء ودو�اء حفر
مة زز مغ ل

حت ك…الحم…ام ترطيفر ل ط…ائفر�ا
ك…العفص…افيفر تفرففرف ل ط…ائفر�ات
ردو ل ط…ائفر�ات ك…البلبل تش
ورص…اص أزيز من ط…ائفر�ات

لن مة إذ رد لغز و�الدم…ار و�الحفص…ار �الن…ار من �المزي
و�العرط ش �الجروع من �المزيد لغزة
�الظلم من �المزيد لغزة

ردو�ا مع ن…اس عفرب ي…ا ف
زفصيف ن�اهنؤو�ا �القسرو�احل على ب…ال

و�السف…ار ب…المهفراج…ان…ات
زفرقص ب…الفن…ادق و�ال

زشعفر ب…الففص…احة و�الجرو�ائز و�ال

زلنف ط هنيئ…ا ززيترون ب…ا و�ال
و�الملل وب…المذ�اهب ب…العم…ائم هنيئ…ا



نمقسي…ار �الفرض…اعة بفترو
ى هنيئ…ا زتروريث و�ال و�ال
زية هنيئ…ا زنقس…اء بحفر �العفر�اء لب…اس ف ي �ال
ن…اقتفص…اد هنيئ…ا زقسروق ب زنروق وسب…اق �ال �ال
زشق…اق هنيئ…ا زنف…اق و ب…ال �ال
لم كفرة أاجل من نفديه ب…الروطن هنيئ…ا �القد

رة زز وصغ
حح حفص…ار من آخفر صب…ا

حة أخفر
ى ومرواج
لم من د

1958رزيق سيدي

رس متفرتق ي عندم…ا زشم مب من �ال رح �الب…ا زن…افذة أفت �ال
دف…ا ف ي محفظـت ي أنتظفر يدي و�اق

زفر زول يم زب…از أ �الخ
در�ااجته أزيز على
زقسم…ا ور�اءه أطيفر ش ي شذ�اه رمتن �الشه
ريرو يتلروه لقس نم ـ اج…اك ـ  �ال

�الع…ال ي كعبه…ا على ـ اج…اكلين ـ ممد�ام تتأبرطه
حة …هرو زبع رء ق سرود�ا
رة…ه ي ؤد حقيب سرود�اء ي



رجرور ـ مب…ان
رجرور ـ ب…ان

ش ق زنهم…ا �الح لرطيف…ان أ
زية �المب…ادر�ان رهم…ا ب…التح
�الحي…ان أكثفر ف ي
رهم…ا
رفر �الففرنج آخ

سيفرحلن ـ نقيل ـ قفريب…ا

مرطف ف ي يختفي…ان عندم…ا مع رمن ندر �ال مح رمن �ال
رلن ي نفص رة مت �البقفر مقرطيع ماجلجل
زفر�اع ي مءه…ا �ال ور�ا

بينه…ا ريهفرول أو
دة أنه أنقسى وهل زفر زقسفر م زثرور معفص…اه على ك إحد�اه…ا يعلرو وهرو �ال

لقن…ا نف مرط ناضحك مف

رع يختف ي عندم…ا مرطف ف ي �البقفر قرطي مع رمن  �ال
زل زفربروة على نمن �الغنم قرطيع ريرط �ال

رب زق ط �الاكل رمفر زنشي ط �ال �ال
مر ريلح ق زلفين �الم…اعز صغ…ا �المتخ
�الحد�ائ ق سي…اج من يأكلرون �الذين

رس يفصل عندم…ا زتي مرطف إلى �ال رمنع  �ال
ر ق نب رة متقس زفصغيفرة �الفر�اعي �ال
رته…ا رء واجن حمفر�ا
رفر زشمس رقفرص من أحم �الرط…الع من ور�اء �الهاضبة �ال
رة رتقسفرع زفر�اعي رل �الت ي ه ي بعفص…اه…ا �ال منه…ا أطرو

زاكة ممقرطع إلى �الحديد س

نغ ي ينب
مفر أن رة متنتظ زي هن…اك �الفصب



زبة رق ز ي عند  نة رزي ق سيدي ـ �الرول زفصغيفر نء �ال ـ �البياض…ا
زتى مت ح �البرط يء �الرطرويل �الباض…ائع قرط…ار يفرو

رع ياك…اد م…ا  يختف ي �الغنم قرطي
مفر أسمع حتى �القرط…ار صفي
رل نفص رع مي �القرطي
رع ممح…افظ مقرطي مميدع…ات �ال ززرق…اء و�ال �ال
إثنين إثنين

ره رل مم م…ا ب…ا ؤت ف ي �اليرو ونظ…ام صم
زتى رت ح �الحذية دق…ا

رة �الروطء خفيف
مك ك…ان ممذ�ا مم يرو من يرو رم �الحقس…اب ن�امتح…ا �الحقس…اب وم…ا أدر�اك م…ا يرو

زي…ا ـ رعرو�ا… أولد ي…ا ه رعرو�ا...أسفر أسفر
ز ش و ره معفص…ا …ر�اعين…ا علين…ا مي ب…ال

شييات بياريس

مفياتيح ـ 1 ـ

مي…ا ع…اشق…ان رقفل ن�اشتفر
مفصد�ا مفر ق ـ �الروف…اء ـ اجقس

زم رد… ث ند ف ي و�الي دع…ا �الي ره م قفل
ره �الحديد ف ي مشباك…ا
رة ـ قيل ـ تلك زش…اق ع…اد ب…اريس ف ي �الع

دع…ا وتع…اهد�ا أبد�ا م
دع…ا أبد�ا م



مي…ا ثم زنهفر ف ي ب…المفت…اح ألق �ال
�الجقسفر عن يبتعد�ان �الع…اشق…ان ك…اد م…ا

ره رمى حتى مت زن…ار ص
رد زي…ا �المف…اتيح ….ص

لمسيات ـ 2 ـ

رح زفري زنهفر على �ال �ال
رح ره رتفر�او ماج رنرو كمف…اتيح مرو �البي…ا

ؤف وبلرط
رح رله…ا تفت مر أن…ام �الفقس…اتين أزر�ا

وحميام ديك ـ 3 ـ

رتفرد�ام ـ كنيقسة أعلى نف ي ـ رنرو
حب مصلي

زفصليب على نديك �ال
ردو ش يء كل ؤت ف ي يب وساكرون صم

زتى رل ح زديك ذي زنقسيم مع يميل ل �ال �ال
زتى لقفرب…ا ح نة مع زقس…اع �الاكبيفرة �ال
زفصرومعتين بين �ال

بعاضهم…ا فروق ث…ابتت…ان
دة فجأ
نت زق رس د �الاجفر�ا



لت رب فرط…ار �الحم…ام أسفر�ا
لت مل مع و
ملت ع
مق زديك فرو �ال

الجسر صدى ـ 4 ـ

ـ ن…ابليرون ـ اجقسفر على
مفر مب تدشينه عند ن…ابليرون مع

ؤذ ومن يرومئ
در�ا ليل نه…ا

دة دب…ا اجيئ ذه…ا
ربفر زيرون يع و�الففرنقسي…ات �الففرنقس

زقس…ائحرون و�القس…ائح…ات و�ال
زفرت زقسنرو�ات  وم �ال

مد ول لفر ذلك يذكفر أح �الث…ائ
لن م ي �الجقسفر على نم به رألق
نتف وهرو يه

لفر ـ تحي…ا ! �الجز�ائ

شنبع دمعة ـ 5 ـ ال

رع لن نب لل مس…ا مش…ا نمي
حفر دل ينهم دم…ا مسي لمفر مفر ؤل من مع مع



رس زن…ا حس و�ال حروله راجلرو
رفرون وط…ائ

زقف فجأة ترو

لت عندم…ا أم…امه ف…اض
حن عي
من زدمع نم �ال

إيفل عبرج ـ 6 ـ

مهى م…ا مر أش نلنتح…ا إيفل ربفرج أعلى من �ا
لت �الخيفر �الرط…اب ق من بنفقسه…ا …وألق

لت متهروي ر�اح
تهروي

ؤ ق من ط…اب ق إلى ط…اب
سرطح إلى مسرطح من

لت حتى نفر رعم ق ف ي صغرطقس له زقسين من �ال
رم تاكن لم زن تعل دق…ا أ أنف…ا

ؤق إلى رتفاض ي أنف…اق تحته…ا أنف…ا
�النهفر تحت
حد وفيه…ا مرو مفصع ؤد نتل مفصع
لت عندم…ا وقع
رلرو ر�احت رلرو تع تع
لت حتى ن�ارتق

فع…ادت
إيفل ربفرج أعلى إلى



رد ـ 7 ـ رض سوا بييا

رر �الاكبيفر �العفصفرو
زرطرويل نبذيله �ال

نده و�البي…اض بقسرو�ا
ز ط رح مد صب…اح كل ي �المقس…اء وعن
رشفرفت ي على

رمه م…ا أدري ل ن�اس
رل ملي زنه…ار مأ ؟ �ال
رر منه…ا أ

زليل؟ م زميه... �ال رأس

رته نق ي فن…ادي صدي

بعجب بل ـ 8 ـ

دب…ا ليس مس ف ي تفر
ى عج ب…اري
مخ زشي �الاكبيفر �ال

مد أو زي رقرور �القس �الرو
زفصغيفر �الرطفل أو �ال

يمش ي
ربه ور�اءه أو بج…انبه أو أم…امه وكل

دب…ا ليس ب…اريس ف ي تفر
ى عج
مز �العفص…ا على �العجرو



زيدة �الحقسن…اء و�القس
مة �الهيف…اء و�الغ…اد
كلبه…ا رتد�اعب

ر�اضية نعيشة ف ي �الحاض…ان ف ي وهرو

رب �العج
رب بل ب…اريس ف ي �العج
مع ل أن مح تقسم كلب رنب…ا

مد�ا أب

بياريس من أجمل ـ 9 ـ

رل ب…اريس من أاجم
رقه…ا حد�ائ

حر... حر... ن�اخاضفر�ا حس... أزه…ا حر...شم حل... أطي…ا رفر... ظل حه خفري نمي…ا
رل وأن…ام
راضه…ا كت…اب ف ي بع
راضه…ا ه…اتف ف ي بع
راضه…ا لعبة ف ي بع
وحديد إسمنت ف ي بعاضه…ا
راضه…ا ورد ب…اقة ف ي بع

راضه…ا بعض ف ي وبع

قوسين قياب ـ 10 ـ



دب…ا للحم…امة عج
رذ زش…ارع ح…افة على وه ي دقيقة من �الاكبيفر �ال
زم ره مع أن ت زرطفري ق تقرط �ال
زم رع ث زي…ار�ات سيل أم…ام تتفر�ااج �القس

رت زجب ترطيفر ل لم…اذ�ا تع
�الخفر
ى �الح…افة نحرو
وسلم أمن ف ي

رت ربه…ا وماكث وذه…اب اجيئة ف ي وه ي أر�اق
زتى لت ح دة ق…ارب زفر مل أن م مف تفص رمنتفص �ال

مب مسه…ا أن قروسين وق…ا رت تدو �العجل
لت دت…ا �التقرط رفت…ا
لت وط…ار

الفياتحة

رب �العش…ا
�العيد صب…اح شمس تحت
زفصيف رصغم �ال

رء حة خاضفر�ا ي…انع
زفرر مم أن…امل ي فروقه…ا رأ
رت نمثلم…ا رب كن نت أد�اع مفصل زم ي مخ أ

نسه…ا عند رت رأ زبع تفر
رت يدي مدد
أص…ابع ي رأش…ابك



رب أقفر�اطه…ا ألع
ر ق نش زمل … طيبه…ا أستن نسرو�اكه…ا أتأ

زم ي د�ائم…ا زينته…ا متم…ام ف ي أ
راكث أحلم أحاض…انه…ا ف ي أم

رتهدهدن ي
أن…ام

رت �البي…اض على أفق
رت أص…ابع ي مسحب

رت و زروي مب مس زز�ائدة �العش…ا �ال

دم…ا سل
لجبينه…ا سلم…ا
لرواجنتيه…ا سلم…ا
دم…ا رحاضنه…ا سل ل
ليديه…ا سلم…ا
لقدميه…ا سلم…ا
زروه…ا مت نة من ل ع…ائدة �البياض…اء �الغيم

رت زبل زش…اهدة …وق �ال

عف اللــمس عحــرو

إلى �الزهفر �النفرط ي



رنقرطة �اللف
لنت…ان �الب…اء نث

رن زقسي ثلث �ال
رن زشي حث �ال �السفل من ثل
نن ي لم زل مف صديق ي ي…ا مع زلمس حفرو �ال

زف فقد رفر ماج من �الحب رفر مح رم و �القل
لروشب مش لخ ن�ا رق و �الرور

حة زن أولى ر
ريب…ادرن ي �الث…انية قبل

رح ــ �الخيفر صب…ا
رياضيف و

رح ــ صديق ي �الخيفر صب…ا
رح ــ دكترور ي…ا �النرور صب…ا

دع…ا أر�اه كأن ي بقسمته ف ي س…اط

رفر هرو �الزه
زفرخ…ام ممدرج ينزل �ال
رقرور�ا يبتقسم نظ…ارته ف ي مو
رقسرور�ا خرطروته ف ي ث…ابت…ا ماج

ريع…انقن ي ب…الحاض…ان

منماض ي
رع مس شرو�ار مميه…ا رترون ريقس
دد�ا و�احد�ا و�اح

مفرق قبل رمفت يقف �ال
لل زه يقرول متم

زله ره ل زر د
زش…احنة رأ
ى كيف دة �ال بعيد من ق…ادم



زفرت �الت ي أن معفرف كيف حقسن…اء م
حر لألزهفر أسفر�ا

دب…ا عج
لت كيف زقسنرو�ات من أربعرون ن�انففرط �ال
لن �الص…ابع بين نم

رفر رفر هرو و�الزه �الزه
حب زتى شي ره م…ا ح صغز�ا

م ي م ي ه ره ه عفص…ا
رع ره ووق م ي خرط…ا م ي ه ه

لن رو�اق إلى رو�اق نم
ط…اب ق إلى ط…اب ق من
ممدرج إلى ممدرج من
لئ لم دة ريخرط زفر زدروس اجدول م �ال

يروم…ا صغ…اب وم…ا
زدليل فياكرون نقسأله �ال

مك ــ حت مم…ال صديق ي ي…ا ص…ام
زهد ق…ائل فتن

رس – رس ترون ترون
لف ولم ناض ري

دق…ا لف نر ره لم به و لد نز لست أ

رد ند ف ي �الي �الي
زنخيل ش…ارع ممقهى إلى ق…ال �ال

مقبل لب �الروصرول و ره زن…ادل مي �ال
دكترور أهل…دكترور أهل ــ



الخير القطيار

نح ي موي
زكفر لم رت أين أتذ مح تفرك زي…ارة مفت…ا ؟ �القس

رت مقهقفر
ى رعد رص �ال �الم…اكن اجميع أفح
رث رت حي مفرر

رت وقف
رت اجلقس

*
دفر�ا ممقهى لن…ادل شاك �ال

ممحن ي بعيد من معى ل إليه أس
مهفرول ب…المفت…اح نحروي ف

نذ مح رخ ؤة �المفت…ا زرو رق رسروف ي…ا ب
لض ن�اقب مك ف ي عليه و ماجيب
! ويحك

مت أين متك ركن زي…ار ؟ س
زش…ارع مقسترودع ف ي ؟ �ال

ل
ممأو
ى ف ي مت �ال نجقسفر تح �ال

ل
رقفرب لن ب…ال ؟…نمن أو…نم

ل
زكفر لم أتذ

رت زفرر مة ق ب…القرط…ار �العرود
ويح ي

زي ف ي ؤة أ ؟ سأنزل محرط
حقسن…ا

رف متذكفرة سأعفر زفركروب ب �ال



*
رت زمقس ماجيب ي تل

حء خلء ف ي خرو�ا
مس ل بأ

زبم…ا لن �العفربة ف ي ر أعفرف مم
لو رفن ي ممن أ يعفر

رت لت…منظفر ن�التف
لد ل أح

زك…اب اجميع نزل من �الفر �الخيفر �القرط…ار نم
رت نقي وحدي مب

عح مف صبيا مة المدينة صي العتيق

ره رخرط…ا مو  لذ نح رخرط…اه…ا 
دع…ا مر�ا م مس…ا ممثنى  منى  لث مم

زاضحى مح شمس �ال ريفر�اوح لف رفقست…انه…ا  رف  حفي
حة زبت نقسم ززق…اق ه رمنعرطف �ال عند 

مفقست…ان مف  مرففر
ربقست…ان على �ال

*
مت صب…اح ذ�ا

نة نة �العتيق لدر�ان �المدين ماج شفر�ا ف ي بي…اض  مم زلن  ظ
حة حم وصغم…ام مصغم…ا

مقس…ا تلم
ؤء زرق…اء تحت سم…ا



ؤف مت صي ذ�ا
*

له رد صغز�ال رده…ا اجي ناجي
له م ي �الحم…ام ه

نه لت على صدر زرط مح
لت اجن…احيه…ا لسبل أ

لت ون…ام
دم…ا مم…ا…سل سل

القديم الفيارس وصياييا من 

لد ق…ادر�ا رع رك �الذي لم ي �المل
ن�امترط…اء على 

نة �الحفص…ان صهرو
زلى عن �العفرش عليه أن يتخ

رل �الذي راج و�الفر
ل يقسترطيع

زبه…ا مع �الت ي يح رف
ف ي أحاض…انه

رفر اجديفر به…ا صغي



الثيانية شهرزاد

رد بعين ي م…ا…أل ممفرحى *  ررقـ…ا رد ي…ا لن…ا فــ رسهـــــ…ا
رجرون ي رفر رش رفره…ا * �المقس…اء حفري زرط مشــــهـــفرز�اد رتع

رء وهذ�ا مفى * بعــين ي �البه…ا زقســـرو�اد مصغش…اه…ا أن ك �ال
رت مح إذ�ا فاكن حم ل مقــتـــــ…اد إليه دع…ان ي * منـــــج �ال

رت زلب مق دب…ا و ؤب اجن رحلم ي متفر�ان ي *  بجــنــ رد بـ رأصــ…ا

رت نفي يي…ا �العش ق من رش ش ي واج…اء *  ك زفرشــــ…اد إل �الـ



لت مب رر مخ لت صدري ن…ا مت * متلش زفرم…اد ريفراجى وهيه…ا �ال
لب مفل زفص مت �الـ رد ميفصرطلين ي ول * بليل ي ب…ا رفـــؤ�ا �ال

رت ممى * رعمفري قفص…ائد زرع شي فـأد �الـحفصـ…اد يد
رفر هرو رفرحب زشع رعيرون �ال حل * �ال ووهـــ…اد مباكــت اجبـ…ا

شب رر ؤع و مفصخفر ردمرو شن فقد  * نل زتى مأ مجــــمــ…اد ح �ال
رت * نــديم مدع…ان ي م…ا إذ�ا رد ممــــ…ال ي تب…اعــد ود�ا

رت لرو مف مء اج لنفرور اجف…ا حق * �ال كقسـ…اد لــــاكأس ي ممذ�ا
ره أقرول لع ل در�ا * لخفر
ى مد رعــذ نصـــف…اد بنفقس ي و
مخف…افي ش لي…ال ي زفصبح * ط…الت �ال ز ط وب…ال �الجفر�اد مح

ردون وخيل ي نت إلى * مصهيل ب ممجزر�ا رتقـــــ…اد �ال
رت له…ا لمحم…ا رمروح مح رج حح * �ال رترو معــــت…اد لـــــه…ا رف و
لفرعى �اليروم ه ي لن مص نشـــــد�اد نصغل ظ عليه…ا *  تئ
رقه…ا وـ دد�ا وللبيع  �القيرود* ف ي  ـ ط…ار ممــز�اد معـــب

لم رق رشعروب من فاك رد �الشـهرو�ات على *  رتقس…ا رتب…ا
مد ميقسع رد ل زب…ا مقى *  رحـــاكم رع ؤف ويش معقس نعـــب…اد ب

رهم عفصفر كل وف ي زن *  نفر�ا ريعــــ…اد �العــذ�اب كأ
مغـــى بشفرق فهذ�ا مفـــقس…اد بغفرب وذ�اك * طـــ
ممـــــــــ…ا نماض ي أين إلى ؤر بين و ؤفر ن…ا نحـي…اد واجم
مل مم ي…ا مأ نف ي *  �اللي…ال ي رنجــــــرو زن أ نماك منــــف…اد منج

رد ببقسمته…ا * فأاج…ابــــــــت أس…ائله…ا شــــــهفرز�ا
لم رب ذ�اك منـع زناض…ال در معزم * �ال رد يأت ي وب…ال رمـفر�ا �ال

عمهرة ال

ؤة رمهفر لت و مبفر�اري وف ي * متبختــــــفر لت �ال محم لم مح
ؤة زفر رغ لت قد ب لبهــــــــفر نروه…ا * أ مخرط لت قد نب مزلزلـــ



رته…ا مفت م…ا لطف لستلرط دة * ن�ا لت م…ا أصيل رأسفراجــــ

نعت…اق من زرودت �ال منـت * راجـــــ معـ لت فأر معـــد لر وأ
لت لتـعب لت وأ متـبـــــ لعـ ؤة * وأ لت قد بدمع لتبعــــــ أ

لت م…ا لـيته…ا ي…ا مفــــ لذر نف ي * رأ لت �الفؤ�اد مف مشبـــ مأن

ني وبعد لت نعن…ان ي إلى * مأذعـنــــت لمل ن�استقسلمـ
دة لت رمنق…اد مقسفراجــه…ا * وأقبلـــــــــ لت نب لخـتـــفر متب

رته…ا لت معـــلــرو محـــ زب ماض ربفر�اق * مف لت وك…ال محــ زنــــ ماج

الفنجيان

رنـه…ا رنه…ا أشج…ا مه…ا فنج…ا رنــ رعنرو�ا رة  زشفرف  * و�ال

ننه…ا ررك حة ف ي  مه…ا  * وحيد رنــــ رفه…ا أحز�ا أطي…ا



مده…ا لت سرو�ا زشف مه…ا  * متفر رنـ لت ألرو�ا مع مشعش مف

رة  بشهد  

لل محـــــــــــ حع و لت...كمــ…ا * ربي مواج…اء
لل رفـــــــــــ حد و مفـــــ…ا *وور حم هـــ مقرو�ا

لل مخــــــج ره �ال مكقس…ا مهـــــ…ا *  مز حض  ورو



لل رحــــــلـــــ مهى  رخرطى *وأب نبلحن �ال
لل مفـــــ ماكـــ مج �ال مجــــ…ا * وم…ا مس حفر  مشع و
لل ممــــــ متــ لك نر �ا مبــــــــد�ا * كبد حه  وواج
لل مشأل نف �الــــ نفـيــ مص منـــــ…ا *  شقس نفر �ال مثغ نب
لل ند �العـــقســـ مكشه ممــى *  شل ره �ال نشف…ا
لل مر
ى * بقلب ي أمـــــــــــ مد لل  مهـــ مل  مأ

لل ؟  مبــــ رقـ مه…ا �الــــ ماجن…ا متــــى *  مف م   وكي
لل !  مغــــــز مك �الـــ مكف…ا نبل ـ *  لت ـ    أاج…ابـ

عفستيان  ال

مه…ا رنــ لت ألرو�ا مع مش لع مش ند * و لت ف ي �المروعـ قد أقبل

مه…ا رنــ لت أصغــفص…ا مفأثمفر لت *  مقــــــ لشفر مأ نم  نلبتقس…ا نب…ا



رلـــهــــــــ…ا نصغل لت  لينع مه…ا موأ رنــــــ مأو�ا مح ل ي  مول  * 

مه…ا رنــــ رشـــرطآ حة  لت * ظمآن زنجــــ مغــــ متــ رنه…ا  وعي

مه…ا رنــــ لذعـ…ا شد ل ي إ رب لت * ل  زنـــعـــــ متمـــــ زنه…ا  لاك

مه…ا رنــــ ره لــــقس…ا مم…ا ق…ال مق *  زد رأصــــــ لن  مأ مت  مهيه…ا

مه…ا رنــ رففرسـ…ا مه…ا  رس رقسرو مي لت  *  مم مح لم مح لن  رة إ رمهفر مف…ال

صورة



لب مس رأح ريعجبن ي * بفصدق �الاكفر�ام أن…ا رقرور �الحديث ف ي و مرو �ال
لن وحيد�ا أظل بعيد�ا زل مع * ولاكـــ نخ ردو �ال ز ي يب زقسفرور عل �الــ
حف ؤف لاكـل ألي ي ي ألي نفـــــ رع * و ره أطي رفر ومهم…ا هرو�ا ؟ ريشـــيـــ

العتيق من



ربفرن…ا وق…الت لت مك رن * ور�اح صديقــــــ ي ي…ا �الهرو
ى سني
�العـــفروق ف ي �الهرو
ى فذإن * تبــــــ…ال ي ل له…ا فقلت

رده…ا * قـــــــ…الرو�ا ـ وك…الخمفر لاجرو ن ق مخب…اي…ا من وأ ؟ �العتيــ

العميارة



مت ي…ا له رساكنى لي رر ل * ممغــــــ…ار ؤر ماجرو له اجــ…ا واجــــــــــــــــ…ار
رب ؤف أعفر�ا زنـ…ا زح لت * كـــــــأ له لدين…ا ض…اع �الـــــــحاضـــــــ…ار

رس نل ي * رأســـــــ ي عند مه…ار زق لي له لد �الحــجـــــــــــــــ…ار
لم نع رف بــــــــه أن ؤت سق له * بـــــي ح ش وصغــــــــــــ…ار ماجي نه  علي

رفر م…ا زشع لاجد
ى �ال رح * لنـــــفع أ زفرب له فيه ف…ال خــــقســــــــــــ…ار
رت وبيت…ا بيتــــ…ا له ف ي مماضى رعمفري * مبـنــيــــ �الـــعبــــــــ…ار

كيانون



ؤء ف ي مم * رمؤنـس مقس…ا ؤد رصغ لفر بفر ومـرطــــ

زفأن…ا قد مفـ…ا تد شفص مقرطفن…ا * �ال لن و لفر نم ممـــــــ ث

مه…ا مي…ا نة نمن ل لت * رمتع مهب زن…ا مأذ لر ع مد �الـــــــاك

ممشكياة ال



رت نبقس من ل ززم…ا ره �ال رب مسد�ا نشيــــــــ مق
ملى من فأب زقسني شب �ال مش رب و ممـــشيــــ �ال

زل معلى رت ريح ك نحـــــــ ي منشفر اجــن…ا
رت لي مرو مء ط نجرو�ا رت �ال ررح رب و أاجــــــــــرو

رت زمم مي مشفرق واجه ي و ؤب ل مصغـــــــــفر و
نسفري �الفجفر ممع مخـــــرطروي أ رب و مدؤو

لم نقف…ار نفج…اج من فاك رت �ال لعــــــــ قرط
لت م ي مترو�ال رد نب نبي م ي �ال رب وه ماجــــديــــــ

نب على نن ق…ا لي رت قروس سأهـــــروي كن
مهب وف ي لي زقسفح مصغ رت �ال رب نكد أصغيــــ

ره زن ره ولاك زل شم…ا �ال رت ل مغثــــــــــــ ن�اســـت
زد مم مد ف رب وهرو �العرون ي �القفريـــــــــــ

نظ لف نحــ نه نب نف �الل زلرطي رت �ال مجـــــــــرو من
رد نه وق…اص مس مفاضل لي رب ل ميخيــــــــــــ

ره من رقسبح…ا ره ف زل رم وهرو �ال زفرحــيـــــــــ �ال
نه مهد�ان…ا حل إلي رب رسرو حـــــبيــــــــ

ي ي ي ي منبـ نبـ ي ي أ نفــ ي ي مو نفـــــــــــــ محــ
من حف وب…الــمؤمني رب رؤو لـــــــبيــــ

رد زقسج…اي…ا محمي رم �ال �العـــــرط…ايــ…ا كفري
رل نقي مخرط…ايــــ…ا رم حن �ال نمي رب أ أريـــــــ



رح زلقس…ان مففصي رد �ال �الـــــبيــــ…ان مسدي
مم…ا ره مف رل حفر مث رب أو ش…اع خـــرطيـــــــ

رمفصرطفى هرو رة �ال زفصل عليـــــــه ف…ال
رك نم ومقس شقسل حب �ال نطي رب و مساكيــــ

نه ي ره إل لل نن دد�ا ممق…ام…ا أ نميـــــــــ محــــ
مت مت ,وعد مت صدق رب فأن رمجيــــــ �ال


	واحدان
	سَفَرٌ
	الدّيناصورات
	بلا وداع
	بائعُ الرّصيف
	وإذا الزربيّةُ سُئلت
	لعبةُ المِرآة
	الفُرشاةُ
	آخرُ الأغبياءِ
	محطّةُ الأشجار
	الأدغال
	الشّرفةُ
	ماري
	بُونْجُور بَاريس
	بالأحمر على الأبيض المتوسط
	سيدي رزيق1958
	باريسيّات
	ـ 1 ـ مفاتيح
	ـ 2 ـ لمسات
	ـ 3 ـ ديك وحمام
	ـ 4 ـ صدى الجسر
	ـ 5 ـ دمعة النّبع
	ـ 6 ـ بُرج إيفل
	ـ 7 ـ سوادٌ بياضٌ
	ـ 8 ـ بلا عَجب
	ـ 9 ـ أجمل من باريس
	ـ 10 ـ قاب قوسين
	الفاتحة
	حُــروفُ اللــمس
	القطار الأخير
	صباحُ صيفِ المدينة العتيقةِ
	 من وصايا الفارس القديم
	شهرزاد الثانية
	المُهرة
	صورة
	من العتيق
	العمارة
	كانون
	المِشكاة

