
آت   لم تت ممازل
ةة الكتف ـــــــ ــــــــ لوح

ممي التي لم تقرأ أ

ددا بب أب تت تتكَ ولم 

مني تح م أفص

تم الرأبعاء ممي يو تس تت

تحاء - بب برأ - إ

تت لها دة قل مر م

تبعاء ـ تأرأ تقولي ـ 

فقالت

تحاء ببب تحاء...إرأ بب إرأ

مربح تم ال منهّ يو إ

مرحّمة وال

ممي بك يا أ ترأحّما

*

لل عام ك

تحي بض تأ بد  بعيِ بث  تيوم ثال بفي  و

بيمن بة ال مشا بف ال بت تك تة  تلوحّ ممي  تخذُ أ تأ

لفها تلها وك ترأ عليِها أنام مر تتم تبها و مل تتق
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ملهاّا تتم تت تطها و تخطُو ممل  مم تتأ تث

مجاهاّا تتته منها  كأ

*

دة تبرهاّ تت  تم تتص

تقول تم وت بس مم تبت ث

ملهّ ـ تمقبل ـ إن شاء ال تة في العام ال مم ث

تبركة تر وال الخيِ

مرتيِن تح م تنفر وس

دثا أو ثل

مبما بكَذُا أو كذُا ترأ

ممي... تت أ تنبوءا تق  تد بص تت و

*

ةة تسن في آخر 

ترأحّلت ممي  بة التي فيِها أ مسن ال

ررا به تف بكَ تم تهها  توجَ تت  رأأي

تل بن قب بم ته  بم أرأ تما ل ك

ملم تتتكَ بم  بم ول تتبتس لم 

*

تم اليِو

بط تم فق اليِو

تت وسنوات تسنوا بت  مر تم تما  بعد

تعمر تن ال بم تت  تما فا تت  تفا و
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دة تف بجوي تت تت آنذُاك  مني رأأي تت أ مكر تذُ

بتف تكَ بة ال بوحّ بط ل تس تو في 

مك ـ تش ممي ـ ول  بتها أ ترأأ

ببر ! تق تة ال تف بجوي تت

ددنّيا ـــــــ ــــــــ ال

تء مسما بت ال كان

تمرهاّا تق بسها و تشم بب

مفاح بو ت تأ ةن  بتيِ بة  تشجر بن  بم بت أعلى  ليِس

ةة بو داليِ أ

منجوم متى ال تف منها حّ نقطُ

*

دة ترأقراق مسواقي كانت  تن وال العيِو

دل تزل

مفنا منها العصافيِر تنسقي في أك

تنا تف حّول تترفر

تحّبورأ تسرورأ و تقربنا في  مط  تح تت مم  ث

*

مناس أطفال كان جَميِع ال

دضا تضهم بع تيعرف بع

تروا تتشاجَ متى إذا ما  حّ

مش تق تتشاجَروا على كرة 

ةب تخش بة  تدميِ أو 
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*

تس أطفال عاش النا

تة أو العاشرة مسابع ترأهاّم ال تتتجاوز أعما ل 

تهم تخ من تيشيِ تمن  و

دة تر…َ أو ثلث ممر عاميِن أكث تيع

بة تف مع الملئاكَ تيرفر  ثم 

مسماء منة ال نحو جَ

*

ةة دة بعد سن سن

تن جَاء على الدنيِا زم

ترأ أولئك الطفال بت أعما فطُال

تهاّم تر تهاّم وأظاف بلحا متى برزت  حّ

ةة دة بعد سن سن

طالت تلك الظافر

صارأت مخالب

دضا تض أرأ بت الرأ فما عاد

مدنيِا ول ال

دنيِا

دسلّحفاة والفراشة وعروس البحرــــ  ـــــــ الغزالة وال

بت تب تأ تيا 

تت عروس البحر أحّبب

تة الصحراء بن سفيِن تك ــ 
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كي ل تغرق في موجَهاا

*

منها تشبهّ غزالة إ

ــ إذن

باقترب منها

مسلحفاة تخطُى ال ب

لتلحق بها

*

ته يا أبتا

تر عاليِا  ددا...أرأاهاّا تطُيِ وبعيِ

ــ إذن

بف في سمائاها رأفر

كالفراشة

تها بيِ تم سيِحملك إل منسيِ فال

وسيِلتقي جَناحّاك

تها بيِ بجناحّ

دظارة ـــــــــــ ــــــــ الن

تل يبكَي في داخلنا طف

تد تعهّ أحّ تدمو ل يرى 

*

تصدورأنا تص في  تص تغ

تنا بق دة في أعما تد تؤو بو تم مل  تظ
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تد تعها أحّ ل يسم

*

تعيِوننا بهاّب  تغيِا في 

تننا تجَفو تض  تنغم بذ  إ

دؤى ترأ تءى لنا  تترا تت

لو كشفناهاّا

تد تقها أحّ مد تيص لن 

*

تم نبتس

تعيِوننا بة تتلل في  مدمع تم ال ــــ رأغ

تت تم تنص ـــــــ 

تصدورأنا تة في  ـــــــــــــ الهاّ

ةت سوداء تع نظارأا ـــــــــــــــــــونض

بضي ــــــــــــــــــــــــــ فنم

تد تفنا أحّ ول يعر

ـــــــ ثرثرة ــــــــ

درأا تغا بص منا  تك

بطُر بف بد ال بعيِ بفي  تهاّى  تنتبا

ببنا بثيِا بد  بدي تج بب

ببنا تعا توأل

تحى بض تل تد ا بعيِ تر  بظ تت بن تن تو

تنا بش تبا بك بة ل بن الكَبيِر تقرو ببال تر  بخ تنفا بل
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تها بح بطُ تن بد  بدي تش توب

*

دل تقليِ برنا  تب ك

ةت ترا بع بي تو تش بب تر  تخ تفا تت تن تنا  بر بص

توارأب مش بوق ال تف

تت مسنوا تنا ال بب بت  تق تر تم مم  تث

بت مسنوا بفي ال

مدنيِا تنا ال بب بت  تض تم تف  بيِ تك برأ  بد تن بم  تل تف

تنا بي ترأأ تما  تنا  بي ترأأ متى  حّ

مشيِب تنا ال تغزا و

تنا بئا ببنا أ
ت بب تر  تخ بف تن بيِنا  تس بم فأ

مسباق بفي ال تس  تف تنا تت تن تنا  بد تع و

بن تولكَ

بد بحّفا تع ال م

*

تب تع بت تن تما  بعند

تر بث بر تث تن تهم  تس بيِن بل تر...نج تثرث تن و

بد تر بآبائانا والجَدا بخ تنفا

تنوا تنوا وكا كا

بد تل تب بل تا تهاّذُا  بفي  منا  تك تو

تن تما بتي ز تيأ مبما  ترأ

بد !... تحّ تنا أ تر تك بذُ تي تل  تو
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ععنبة ــــــ ههىَ ال ـــــــ مق

مزيتونة ـ من ـ باب البحر ـ نحو ـ جَامع ال

بق تتفتح على أسوا تق  أسوا

تدورأ في أبواب تج وت بل تت تح  مفاتيِ

دة مليِل ساهاّر بت طول ال بات

بق ملهّ الرأزا على ال

بق تق في زقا تزقا

ميِة تة صباحّ وزقزق

ترأ القفص عصفو

مكان ملق في د تمع تص  القف

تر تبهّ أخض تن با مكا د

مداليِة تق ال تء أورأا خضرا

بهّ ملى على جَانبيِ تتد

تء خضراء سما

مشمس معة ال إل من أش

تسج عتيِق بمن تع  مكان إيقا في الد

تسارأي ـ حّرير بف تس تخيِوط ـ  تيراوح 

تقبل أن أصل

دعا تمسر تل  مناد تدني ال بص تيق

منعناع مشاي وال بكَأس ال

دد بصباح الخيِر ترأ أ

بت الخيِر على صباحّا
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تس أجَل

تج أنا أيضا تس لن

ددا على البيِاض تسوا

عع ــــــــــــ دضائ عن ال دزم ةت ال ديا هيوم ـــــــــ 

تة مي بطُو تم تء ال مسودا تة ال مي تطُر تم ال

تف الباب تة خل للق تمع ال

مل صباح تل لهّ ك تقو

تة تعتب تز ال وهاّو يتجاو

ميِدي بذُ بيِدي س تخ ـ 

بتي بح أجَنح بافت و

بتي تصحب تت  تك نسيِ من بم أ أ

تر مسيِ بلفت ال وأ

ددا وحّيِ

مشمس…َ ؟ تت ال تح

*

تد عا

ديِا تب خال تسى القل أم

ديا خاو

لسمك تسوق ال ك

بضحى تل بد ا تضحى عيِ في 

مصالون متكَأ في ال با

تزنا تهّ عجائا مل ترأحّم ال
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تيون متلفز تل في ال تجَ ترأ من  تدا له إذا ب

لن به بهاّ تجَو تو بة  تن بتغطُيِ بع ترأ تسا

تن بعش بو  فكَيِف ل

مسراويل تق ال تز بم تن  ترأأي و

دة تع جَديد تتبا و

*

ميِب مم الطُ تع

تم أيضا اليِو

دل بة قائا منافذُ تت ال مر تح تم

تكَم…َ؟ بم…َأين أينكَ

تس مق الجر تد

تب تح البا تقبل أن أفت و

تة مل تع الس وض

تها تها ما فيِ فيِ

بهّ ببب حّديقت بعن بن و بتيِ تم من  فيِها اليِو

دعا تمسر تع  ورأجَ

بب ميِ مم الطُ ع

تن مثمانيِ تتجاوز ال

تع ته أسر تخطُا لن  لكَ

تة بشر تع تة  مثامن تتى ال بن ف بم

بب ميِ مم الطُ تع و

بمن يديهّ تهّ  بسب ك
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بهّ بهّ…َ ليِس إليِ وما لدي

*

مدنيِا ميِب من ال مم الطُ تم ع بن تغ دل ما  ك

تح – – رأب

تتهّ تي زوجَ دمنا – رأبح – هاّ أ

ةت بن و البنا تبنيِ دة من ال تع بت لهّ تس أنجب

مرة وقال لي ميِب م مم الطُ بحك ع تض

بة تمهر تن كال مسبعيِ تي في ال ـ وهاّ

دة دة وزياد تل قادرأ ما تزا

تت قل

ميِب مم الطُ تك يا ع بت تبركا ـ بفضل 

*

ةء دل شي ميِر ك تتغ

تن تب أن يكَو تما يج دهاّو ول ك تء كما  ل شي

تنا بيِ تق بلت با بد  تق تم…َو تق القدي مرفيِ ال

تنا طويل توقف

بب بعتا دل…َكال تف قائا بانصر مم   ث

تد تص الجدي تقميِ تك ال دئا ل ــ هاّنيِ

بل تحا ديِر ال تتغ تهّ مع  تن تت لو ميِر تك غ أرأا

تهّ تت ل قل

تت تت أن بتتك حّافظ ــ ليِ

بل ! مسروا تلى ال ع
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*

تيعنيِهّ بء ما ل  بك المر تتر بن باب  بم

بقطُارأ تس أمامي في ال تد الجال ميِ الس

بن بهّ اليم تصم بمع تهّ في  تت تع ساع يض

ترأى تهاّو أد تهاّل 

تهاّا تعو باختر تن الذُين  بم

تعوهاّا تن الذُين صن وم

تعوهاّا وبا

تلوهاّا وجَع

تح تب وأصل لتكَون أنس

بر ؟ تس تصم الي بمع في ال

*

ببي ملهّ أ تم ال بحّ رأ

بة تت في العاشر كن

تة تتهّ الجديد تع ساع عندما وض

بمعصمي في 

دحّا بيِدي مو تمل تت بها  وذهاّب

بة إلى المدرأس

تها تم تم يو مل تمع متى ال حّ

بيِن مرت سألني م

تة الن ؟- مساع بم ال تك

بط مضب منهارأ بال تصف ال تمنت تتمام  في 
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تر تمدي مفر ال تص

*

برأ بقطُا تث بنا إلى ال تع الحدي ويرجَ

بة ميِ تنوب مضواحّي الج برأ ال بقطُا

تم اليِو

بهّ تدون سائاق بت ب مطُا تمح تق من إحّدى ال بانطُل

بم نع

بهّ تدون سائاق ب

بب بد البوا تل لصلح أحّ تتهّ نز بضر تحّ

بن الغلق تصى ع باستع وقد 

تهّ تق تيغل تد  ما كا

تق القطُارأ بانطُل متى  حّ

بهّ تدون بن  بم

*

بن بيِ تم تيو تل  تقب

تن الجاحّظ بم تح  تهاّو أفص بن  تم تت  بقيِ تل

مي تفتح السكَندرأ ببي ال بمن أ و

بء تعل ببي ال بمن أ متى  وحّ

تد تجدي تجَارأي ال منهّ  إ

دضا بة أي توقاحّ بة…َ وال تفصاحّ تد ال ميِ تس

تة تهّ الكَبيِر تت تن شاحّن تك تير تذُ أسبوع  من

بتي تو نافذُ بذُ بحّ
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مل صباح تك تد باكر  وعن

دة دة طويل مد تم موي  تيد تل  بز تزل تم تكها ال مر تمح ترك  يت

ترأ تيغاد بن  قبل أ

تم اليِو

تهّ تت ل خرجَ

تح الخيِر ـ صبا

تم عليِكَم ـ مسل مد ـ ال رأ

تك بن فضل بم تت ـ يا أخي  قل

تك تجَو وأرأ

بتي تتك قليِل عن نافذُ بد شاحّن بع بب أ

دحا فقال ناص

ترني تكَ تتش تك أن  ـ كان عليِ

درا تح حّاض دصب لي ال تتصل ل

*

بش بم بش بم بسم ال تمو في 

ةت ةت أهاّراما تب أهاّراما تقلو تف ال مص تنر منا  ك

ةب تقل تقها بأكبر  تش تنر مم  تث

ببحنا ةب رأ بمن قلو بم  تفكَ

تب تقلو بتنا  بسر تخ بم  ك

تغروب عند ال

لوان تص تجر ال تح تمها ب مش تنه

لر منها تم لتى ال لذُ حّ تما أل ف
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*

دضا أنا أي

بني تف عيِ تر ترأ ط مر تت ل أك بصر

تهّ تس تئ رأأ بط تيطُأ تمن  تو  بح تن

بقي تن نلت بحّيِ

بب تهم في القل تت بفظ تحّ ترون  كثيِ

تهم من لكَ

لصدرأ بب ال تجَيِ بن  بم تقطُوا في طريقي  تس

*

دنا تزم

تها بقيِ تيلت مل  ظ

بة الميِدان تد ساع بعن

بن تيفترقا مم  تث

تما ته من تت أ ليِ

بيِن تب بقر تع تك ال بن بيِ تت تل  بمث

ةة مل ساع تد ك بع

بن تيتعانقا

*

تدى تهاّ على غيِر 

بب الجديد ـ مي ـ با تحّ ته إلى  تما تقد بتهّ  قاد

بت تهاّنا…َوكان تة  تصاف بف تص

بء تبطُحا تسط ال و
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تر تي تعها…َلم  بذُ بجَ تأى  رأ

للها…َل بظ

بت تتجري كان بء  تة الما ميِ تحّنف ول 

بء تمسا مصباح إلى ال تن ال بم

بة ميِ تخشب بتهم ال رفا بعربا رفا ص تص تؤون  مقا لس وال

تت ميِا تفون بسن بد  بت الحدي تعجل تز  وأزي

دنا أحّيِا

بف مصيِ بة ال تلول تقيِ مز  بع بفي 

ترون تجَ تيتشا تمون  تيتزاحّ

بد تمسج تخ ال تشيِ بهم  تع إليِ بهر تي

بد بد…َيا أول ـ يا أول

تجل تخ تن في  تتو تم تيِص ف

مليِل بفي آخر ال تهاّم  تد تد أحّ متى إذا عا وحّ

بت تخطُوا تح ال تمتأرأجَ

تمسجد تم ال مر أما تم ل ي

تخ مشيِ تهّ ال مل بحّم ال ترأ

تب تهّ العذُ تن بع أذا تنسم بم  ل

دقا ترأقرا

دل تسبيِ بل تس تب  تينسا

بت لصو بت ال مبرا تمكَ تنا  ترأأي بم  تيو تذُ  تمن

بة مصومع تلى ال بع بفي أ

*
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ترأ بقطُا به ال بد تعو تص تد  تم عن تيزاحّ ل 

مطُلبة بذُ وال متلميِ مية لل تك الولو تر يت

بت للعامليِن والعامل

تن مجليِ تمتع تل لل تح المجا تس تيف

دعا بت طب تجميِل ولل

ترأ بقطُا تر ال مخ بلي إن تأ تيبا تس…َصارأ ل  ل بأ

بق بم ينطُل تف ول مق بو تو أ

بت بم يأ بو ل أ

ددا تر أحّ تينتطُ بد  تع بم ي فهو ل

ته تر تد ينتظ ول أحّ

تمواعيِد دل ال تهّ ك بد فاتت تلق

*

دبا تعج

بد بت والحدي بة السمن بم مدين تقو بل

تفون بق تي

تمون تيتزاحّ دنا  أحّيِا

تق تر أو أزرأ ةن أخض تثعبا تحّول 

تهاّنا تهم  تم تيلته

تك تهّ هاّنا تجَون من تيخر و

تء أحّيِا

*

تة منخل تل ال تقو ت
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تسها دزون رأأ تح تهاّم ي و

تجَريدي تع  تل تسيِطُ ـ 

تجذُورأي ف

تة تعميِق

*

ميِارأ مد الت تف ض مد تيج بن  تم تك

بو أ

بوي به تي كالذُي 

تسابع سماء بن  بم

*

تهّ مل تد ال بم تحّ

بهّ تنى عليِ بث وأ

تم  حّيِن رأأى اليِو

مضواحّي في قطُارأ ال

تو جَالس تهاّ بن  تم

تب وبيِن يديهّ كتا

*

تك تد تيري بن  تم

متى تسبيِل حّ تد إليِك  سيِج

مق الباب تش بن  بم

تك تب من بن يتج تم و

متى تك حّ بمن ترأى  ته يتوا ترا
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بمفتاح بقب ال تث في 

*

تسون جَال

تبوا من الجلوس تع

تفون واق

توقوف تبوا من ال بع ت

تء قطُارأ الضواحّي كهربا

بانقطُع

توصول قبل ال

*

دة أهاّدتهّ باق

تنجوم من 

تر وهاّي القم

*

تر ةح آخ تس صبا شم

بل بنسيِم عليِ

تب تمناس تم  تيو

بل تغسيِ بل ال تحب بل

تب بهّ البا تد إغلق وعن

بد تصندوق البري تو  ةة نح تقى بنظر أل

بر ةل والفواتيِ بل خا مرسائا تن ال بم

دنا تحّس
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تد تح سعيِ هاّذُا صبا

تك تمبارأ و

*

مدواء تة ال بصف تو ترأ  مدكتو تهّ ال تناول

قال

ةل تعا تط  بغ لض ـ ال

تع بف تمرت تر  لكَ دس وال

تس…َقال  ل بأ

بل تس تع بمي  تد ـ 

تبوا بشر تيِ بل تف

بل تجَ بهّ ال مل تد ال بعن و

*

تن تلون كا سيِقو

بن وكا

تن عندما ل يكَو

تد وبع

بن بت الوا تفوا

*

تة البارأحّ

تمعجون تة وال تفرشا أهاّمل ال

تهّ تب تجن قل تع

في صدرأه
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ونام.…

2018صيِف ـ خريف 

ـــــــــــ مازلت لم آت ــــــــــ

بم آت تت ل تمازل

تس  مشم تقمر...تل ال بل تا ل 

تجوم من تل ال

تمن مز تذُا ال تهاّ بفي  بت  تهر أظ

بتي تيا آ

*

بت تت لم آ مازل

مرمل تب ال متى ضارأ حّ

تم ل يعل

مف تئ الكَ ول قارأ

تة مراف ول ع

بت مرافا من الع

*

ت ٱمازلت لم 

منبع تة ال ميِ تدهاّا جَن توحّ

بق تزرأ واق الوا تجَ في 

بفي تصا بو تف أ بعر تت

بتي تقا بميِ تو

*

21



بت تت لم آ ما زل

عاليِا وبعيِدا

دفا بر تحّ دفا  بر تحّ

تبو بح تت

بتي بلما تك مازالت 

*

بم آت تت ل مازل

ترأ تضو بخ تي ببري  بحّ

تذُورأ تج تغ في ال بس تن و

دة تقطُر

بتي تدوا بفي  دة  تح قطُر تش بر تي

*

ةت مني آ وإ

بمري تجل من أ تع تت على  لس

بة الولى تخطُو ببال

بت تمسافا مل ال تك تبدأ 

*

ةت مني آ إ

دفا تمرفر

تق الجناحّيِن خاف

تدى تم بتلو ال تمدى  تع ال م

بت بجها مل ال تك من 
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*

مني آت إ

منسيِم بف ال بفيِ تحّ بفي 

بحر تب تخب ال تص في 

تراء مصح في هاّمس ال

بت بسيِس الغابا تهاّ بفي 

*

بت آ

دما بد بم تد تم تعواصف  كال

دما مد ته تم مزلزل  كال

بر تج تحّ تعلى  درا  تحّج

برأ تأذ بقي ول  بب تأ تل 

بة مطُغا مل ال تعلى ك

*

ةت آ

تن من القاصي تو العابري بح تن

في زوارأق المطُاط

تج وماج تر هاّا فإذا البح

بمي إليِهم أرأ

بة منجا تب ال قوارأ

*

بت آ
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بذُ الجمر كوهاّج لذُي

تفجر في صقيِع ال

بدحّات بدحّيِن والكَا تكَا لل

تلمات مظ بفي ال تن  بو تع بس تي

*

بت آ

بط تر.. في القح تض أنا أخ

مصخورأ ترأ... في ال تذُ بب تأ أنا 

مسباخ بحيِق ال تس ومن 

بتي تصابا تد  تص أحّ

*

آت

ةد... من بعيِد بعيِ

تق لي ل رأفيِ

تصا ملي والع بظ إل 

بتي بمخل و

*

آت

مصباح بس ال تشم مع 

بحّي تسن والقا مسو لل

منسرين واليِاسميِن لل

مطُرقات تره على ال أنش
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*

ةت آ

بالجديد

بدي بشيِ تنا توأ بدي  بعيِ تموا بب

بدي تهو تع تو بدي  تعو تو بب

بتي تحّـا تتـو تفـ ترى  تبش تو

*

بت آ

مع هاّوادج العراس

مع أفراح الناس

بالطُبول والبارأود

 والزغردات

آت...آت....آت

فانتظروني...!

ـــــــ أنّو شروان ـــــــــــ

في عامهّ الخمسيِن

لجلوسهّ على العرش

بانتصب أنو شروان في صدرأ اليوان

بيِن يديهّ المراء والوزرأاء والعيِان

والجوارأي والغلمان

*

مل أنو شروان صامتا ظ
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لم ينبس ببنت شفة

بابن لسان متى  ول حّ

أطرق زمنا

وجَم الحاضرون في أماكنهم

ل أحّد يجرؤ على الكَلم

طال إطراق أنو شروان

مز رأأسهّ كسرى انو شروان فجأة هاّ

مذُ شيء وقال ـ أتدرأون ما أل

في الدنيِا ؟

ل أحّد عزم أمره أجَاب

*

حّيِنذُاك قال كسرى أنو شروان

مل شيء ـ أخذُت من الدنيِا ك

مشراب شربت حّلو ال

مي الطُعام أكلت شه

لبست فاخر الثيِاب

أنا الذُي سلطُانهّ من هاّنا

إلى أقاصي البلدان

بل مل حّسن وجَما تت من ك ونل

مدنيِا بد في ال فلم أجَ

لذُ أل

بل ! مرجَا تمحادثة ال من 

26



ةقرط القديم ـــــــــ ــــــــ ال

دما من مسيِرتهّ بمناسبة باستلها مشاعر الميِداني بن صالح  إلى ال
مسبعيِن من عمره بلوغهّ ال

ته تخطُا بذي  تي  بهاّ

بة تقديم به ال بد تمشاهاّ تلني إلى  بص تتو

بت موابا تم الب تت أما توقف

بر لصخ بت ال تة ذا تصلد

بة القواس بيِأ تهاّ على 

بت لد تق بر  تم بر تم بة ال بمد بع بن أ بم

تهّ  تشت بقيِ تن تت  تن: قرأ تعنوا تم وال بلس ا

تق مطُري تت ال تصل بدي…َ وا تت زا تحّمل

تهّ تل عن ةخ أسأ تس بر تف مل  تك تد  بعن

تل تما قيِ تل و تيقا تما  تس  بف تن

تقليِل تهاّنا  تث  تمكَ تن قد  كا

بد تبعيِ تو ال بح تن تر  تف مس تهّ ال تشاق مم  تث

دما تل دائا بحّ مرا تو ال تهاّ ته  تن ألقا تترى أي

بد ببيِ تلى  ةد إ ببيِ بن  بم

(2)

ته تخطُا بذي  بهاّي 

بب مسباس تد ال بفر عن تق تيا ال تثنا تة في  ضارأب

تصر تب تمدى ال على 

ته تخطُا
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ةق تشر بن  بم تمدن  تف ال ترأصيِ تة  قارأع

ةب إلى غر

ةق تشرو ةب إلى  تغرو بن  بم

تط ته خيِ مد تش ملما  ك

بر تت تو تع  بانقطُ بو  تأ

مرحّيِل مجل بال تع

تق تتضيِ متى  تت حّ مساحّا تهّ ال تل بو تحّ تر  تغ بذ تص إ

مطُليِق در ال تح هاّو ال

بر تق تمست تم على  تينا ل 

(3)

ته ترأؤا تت  بف تكش

مطُريق تم…َ وال تل والحّل مليِ ال

بت تصى الواحّا بن أق بم

مصحراء ةة في ال تنخل بر  بخ بن آ بم

تعى بس تي تجَاء 

تتى ته الف تيِلقا تس ميام  ةت من ال دي آ أ

تهّ تض بب تسيِق بت  مسنوا تن ال بم ةف  بقطُا دي  وأ

متمر بة ال بفن تحّ تل  تد تب

تقديم ؟ بط ال تقر وال

ته تيرا بن  تم بل تو ذا  تهاّ

ترمح تف ك تنحيِ

تجَناح بمثل  تق ك خاف
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ته تخطُا دث  تح بذ ي تن إ مسبعيِ تو في ال بهاّ تو

بة مسابع بطُفل ال تدو ك تيب

ته تمدا تق في  تساب تي

(4)

بدي ميِ تتنا يا س بب تع بت أ

تح تمو تج تت ال فأن

بب برأكا تول  برج  تس بلجام ول  ببل  تر  به تم

بب بشعا درأا و تتها أنها بع تطُ تق تد  تهاّا بو

تك بل تمسا توال تك  تممال تك ال تدون

بب تسرا تح  بم تل

مطُريق بفي ال تك  تع تم بن  تي إثنيِ تثان تت  تكن

تت بل تف بس ال

تت تمسافا توال

تب تجنو تهاّذُا ال تو

(5)

تضى تم تما  بفي 

تعصافيِر برأ ال بصغا تل  بمث

تف تحرو تق ال بقز تنز منا  تك

بت تب الكَلما بر بس لجى  ته تنت

تق بل تننطُ بذُرأاء  تع بة ال ملغ بة ال بجَنح تعلى أ

تتة بت الجديد تفضاءا تق ال بش تت بم تن

ددا ديِا وبعيِ تعال تر  تنطُيِ
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بس مشم بش في ال مري بق ال بترا باحّ تبأ ب تنع ل 

تورأق بق ال بمزي تت بب تول 

تع تتم تنج تهّ  بول تحّ

بت تشا تفرا ترأبيِع ال بجَل  بن أ بم تف

بق بل منا نأت تك

تنا تل بب تق ملق  تحّ تر الذُي  مصق تو ال تهاّ

تهاّا تمدا تهاّا إلى  تمدا بن  بم تهاّا  تطوا تو

بق تف تد ال أبعا

(6)

بق بل تت تيأ تنجم  تل  بمث

تن لسفائا بدي ال تته ميِدي  تت يا س تمازل

تل تقواف وال

بب لسباس تخوم وال دت تر ال بب تع بصي  تو القا نح

بء تنا في الخل تك تر بت تت تح و تتستري بن  تل أ تد تب و

مريح مب ال ته تم بعند 

تجَديد بن  بم تك  بيِ تحّ تجَنا تد  مد تم تت تت  تهاّا أن

تمعك تنا  تذُ تخ وتأ

(7)

دشعراء تة ال تعرو يا 

تر تحري بل تا بص  مل تخ تت بم  بك ول بو لش تن ال بم تك  تيدا بت  تيِ بم تد

تسج بو تع تن ال بم

تهاّا ميا تبنا إ بو تتنا تس بجَراح  دي  تفأ
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مشعراء تة ال تعرو يا 

بة مب تة للحّ ترع بش تم تك  تت تخيِم تي ذي  بهاّ

تء تما تد فيِها وال بف مر مل وال بظ ال

تق مطُري تك ال ملوا إليِ بن ض تم بل

بت تحوانيِ تمدائان بيِن ال تع في ال تضا بن  تم بل و

بت والواجَها

ترق الباب تيطُ تعى  بس تي دفا  تمرتج تك  جَاء

مسلم توك عليِهّ ال تخل نح دنا يد بم آ

تن عنهّ تح الحّزا تتمس

دروح تة ال تهّ حّمام تحّول تف  بفر تتر ف

بب تكَت تن ال تد وعناوي مزا تهّ ال تتناول

تذ ـ تك يا ـ أستا بق بن أورأا بم تف

بب تغض تل ال بجَيِ تل  باشتع

(8)

تت تقل ته ـ  تقلبا لر  تحّ توا

بب تر تع بن ال بن زم بم ةه  آ

تسكَري بحوي و تص بمن  ةه  آ

بجَي تجا بل تمروقي و و

تنوني تسكَوني وظ و

بجَي بهاّيِا تو بقي  بانطُل و

بلي تعق بن  بم ةه  أ

دنا تبركا ترأ  تثا تما  ـ إذا 
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بجَي ـ تحّا مل ال تك تعلى 

(9)

بفي تفيِا بفي ال ةر  تمساف مل  تل ك بمث

مطُريق بء ال تثا بع تو بمن  دما  بت تحّ ترأ  تغبا تهّ ال تش تنو ي

ددرأوب تس على ال مد تما يتكَ تهّ عند من لكَ

بهّ بيِ تت تنظارأ تخجل  ببل  تح  بمس تي

تر بم ن تما ل ترى  تفيِ

تب مذُئاا تم وال مظل تن ال ليِ تب تت تي بذ  إ

بجَي مديا منهّ في ال تر أ غيِ

دة بسم تب تل  بع بش تي

دة تشمع تئ  بف تيطُ تما  عند

(10)

تلى بحّ تأ بل و متفاصيِ تهى ال بش تذا أ تو  تهاّ

بب بعن تمروج ال بفي  ته  تتا ملما  ك

ملى تتج ترى و بلذُك ةة  بنح تسا تء  ورأا

بيِهّ تشفت تس  بت الكَأ بخطُأ تفإذا أ

تقال تم و بابتس

تت رأيح تة ذا بوصل تب تئ ال بخطُ تت ـ 

تحّريق تت  بو ذا أ

ببي تئ قل تيخطُ تل  و

تدرأبي تهاّو 

تفق تك ال وذا
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ددرأوب تن على ال بدحّيِ تث الكَا تلها بعري  بش ـ 

مشعوب تج ال بوي أهاّازي بد تش

بمواج تعوا ال تصارأ بن  تم

بب تضو تغ تر ال والبح

تبوا القدارأ بن غال تم

بب تخطُو تموا ال باقتح و

تة تمديد تق ال تر مطُ تدوا ال مب بن ع تم

بجبال ـ بفي ال

(11)

بجسر قال تن على ال دة ونح مر تم

مرتيِن تم تر  منه تع ال مننا ل نقطُ إ

تت بن: قل بيِ تت لف لض تف على ال بق بن أ تد أ أرأي

برأ: قال  بن تختا مد أ تب بستحيِل…َل  تم

برأ تيسا مما  تن…َوإ تيميِ مما  تفإ

ددا  تعنيِ تت  بط: قل تس ترأ الو بختا تأ تدئاذُ  بعن

ميِارأ: قال تك الت تف تر بج تيِ تس إذن 

بع تتضيِ بمواج  مم في ال تث

تت بك ترأ بد تل أ لساحّ تفل ال

بع تك اليِنابيِ بت تق تس تول 

(12)

تجا تس تل  مليِ تما ال دة عند مر تم

تعن الصدقاء تهّ  تت تءل تسا
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تل الماء تغرب تي بن  تم تك تهم  من ـ إ

تهّ قائال تت بزد  :

منساء ؟ ـ وال

مم قال تث تلحظتيِن  تت  تم تص

ممي – من أ تهاّ تر بخ لن…َآ ته تل مو أ

تيِوم بني ال بع بب تي بن  تم تف

تقديم تقرط ال تك ال ذل

تكَى تب و

(13)

تتزال تما  تهّ  تت تنخل بذي  تي  بهاّ

بت عليِها رأمال تزحّف تما  تيا

بت تصف تع تها  تح عليِ تما رأيا تيا

تقت بش ترأ تح فيِها  تما رأما تيا

تب لسحا تر ال بمطُ تي و

تب لسحا تر ال تيمطُ بو ل  أ

بو جَائاعة تة أ تفقيِر

بهّ تع بو طام دة أ بت ذليِل ليِس

به تد مصام تهّ ال تت تنخل تيا 

به ؟ تخالد بك ال بت تخضر در  بس تما 

(14)

ةن تم تز بن  بم بلي  بي تو

بب بهّ بالنيِا تة فيِ تبسم ال
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بص تق بم بل بل ا بع بف تك بة  مب تن الحّ تة بيِ تمصافح ال

بص تص تغ تت ال لرع تتج بد  تت لهّ وق قل

تزح تق بس  بو تق تن  تج ألوا تزاو تن تف  تكيِ

تفضاء بم وال تمائا تح تن ال تف بيِ تنوال تف  توكيِ

بص تقف بب ال تد با عن

تب  تمطُر: أجَا بت ال مبا تم حّ تس تنر تما  عند

بر مشج تلى ال ع

بدي المواج به بست تن تما  عند

بر بس بن تنكَ تن أ تدو لسواحّل  إلى ال

بلي مل تت ال تتا تش تم  تظ بن تن تما  وعند

مدقيِق بط ال بيِ تخ بفي ال

تك تفل بني ال بب تن تتها  وق

تمضيِق تز ال بجتا تن بل

بق تهّ طري تل تما أطو تف

بق تهّ طري تل تما أطو تف

(15)

ته تخطُا تك  تل

بة تقديم به ال بد تمشاهاّ بني إلى  تل بص تتو

بت موابا تم الب تت أما بف توق

لصخر بت ال تذا تة  تصلد

بة القواس تهاّيِأ على 

بت لد تق تمرمر  بة ال بن أعمد بم
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تهّ  تت تنقيِش تت  تعنوان: قرأ تم وال بلس ا

مطُريق تت ال تواصل بدي…َ تزا تت  تحّمل

تل عنهّ بسأ تسخ أ بر تف مل  تد ك بعن

بقيِل تما  تل و تيقا تما  تس  بف تن

دل تهاّنا قليِ تث  بد مكَ تن ق كا

بد تبعيِ تو ال بح تن تر  مسف تهّ ال تشاق مم  تث

ته تن ألقا ترى أي تت

بد ببيِ بن  بم ددا  تب تل أ مراحّ تو ال تهاّ

بد ببيِ إلى 

ته تترا ةم  تعا مل  بفي ك تو

بد بدي تجَ ةر  بم تع بب

2000تونس ـ شتاء   *

ةموراي الخأير ـــــــــ دشا ــــــ ال

مسماوي مشاعر يحي ال إلى ال

ته تد بغم تل  لصقيِ تف ال بيِ مس دز ال تح تي بد  تق

ةف تلطُ تهّ ب بل بخ بد تأ ـ 

تم تح بم تحّ تن إذا  تصا بح ال

بت بف تتلت ـ ل 

تق مطُري تهاّو ال تق  مرفيِ ال

تك بيِ تد إلى قدم لب البر تد إذا 

بض ته بان

تطُى تخ بسرع ال تأ
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*

قبل الفجر

تضى تم تهّ و بن بحّصا تي قفز على  ترأا تمو مسا ال

تد مزا تد وال تعتا تذُ ال أخ

تر منه تز ال تجَاو

تل تجب لق ال تش

تر تبر البح تع

بء تع البيِدا تقطُ

بء بفي العدا تن  تخ بث تأ و

*

تد تما عا عند

منصر عاد بال

تد عا

ةف تسيِ تة  تضرب بهّ  مل وب تر إ بشب تما فيِهّ  و

ترأمح تة  أو طعن

ةم به تس تة  بميِ ترأ أو 

تد عا

ملقوا على صدرأه كل الوسمة ع

درا بتمثال كبيِ تهّ  تموا ل وأقا

بن تميِدا في ال

*

ترأاي تمو مسا تخ ال تشا
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تد بدي مص ته ال تعل تل  متمثا وال

تن تزما تتى  تأ

بد تر البل تد غيِ تفإذا البل

بد تع بالمزا تيبا تصارأ  ةء  تشي دل  ك

بب مثيِا بب وال تن الحليِ بم

بم بل بع بد ال تشهائا إلى 

بببب واللقا

*

تهّ تف تسيِ درا  تشاهاّ

دما تي يو تمورأا لسا تج ال تخر

بهّ بل تثا بتم بد  تحّدي بن  بم

بن تميِدا بفي ال تمرورأ  تة ال تحّرك تف  بوق وأ

تينادي  مل  هاّذُا أنا...هاّذُا أنا : وظ

بدي تد بل والبل

تد تهّ أحّ بع تم بس تي بم  تل

بهّ تت إليِ تف بلت با تد  بل أحّ تهاّ و

بط فق

دعا تمسر ته  تصد تق تمرورأ  دي ال تشرط

بهّ ترخ في وجَه وهاّو يص

تك ! بع إلى مكَان بارأجَ ـ 

تك ! بع إلى مكَان ـ ارأجَ

عدمنة ــــــــ ـــــــ صفحة من كلّيلّة و
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بم تغن تش ال كب

تغنم تش ال تما كب تك  وما أدرأا

تغنم تش  تن كب تر أن يكَو ةة جَدي تنعج بن  باب دل  ليِس ك

بة تذُ الولد تغنم من تش ال كب

ممهّ تل عن أ تز تيع

بحّمارأ تثى  تعهّ أن بض تتر ف

تمها تيلز

دمهّ منها أ تد أ تيعتق متى  حّ

ته تقرنا تل  تيطُو متى  تر حّ تب تيكَ

تهّ تف تصو دز  تج تت ول 

تر تهّ ـ الخ تئ مز ـ شيِ تج تي منما  إ

بتهّ ترأقب تر في  تس كبيِ تهّ ناقو بمن تل  تد تب تق  لل تيع و

بلجل تجَ تن و بند تد تفإذا 

برأ تسا و

برأ ةل ووقا بح تف بة  بيِب تهاّ ترأ في  تسا

تع تهّ القطُيِ تع تفيِتب

تع والجميِ

برأ بحما تف ال خل

دزة ــــــــ ــــــــ قصيدة غ

تزة تربيِع في غ تم ال د

تة صباحّا السادس
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تدون أن أغسل وجَهي

تح التلفزيون  أفت

تة الشفق القادم من الشرق تحّمر للصباح 

تم أيضا اليِو

تس دما تق الشم تتشر

في غزة

إذن

ترأ والدمارأ ترأ والحصا تزة النا لغ

تزة الجوع والعطُش لغ

تة ياعرب تز فإسعدوا بغ

هاّنؤوا بالمواكب والقوافل ٱو

بالمهرجَانات والسفارأ

بالفنادق والرقص

بالفصاحّة والشعر والجوائاز

هاّنيِئا لنا بالنفط والزيتون

هاّنيِئا لنا بالعمائام وبالمذُاهاّب والملل

بمسيِارأ  هاّنيِئا بفتوى الرضاعة وال

منكَاح وجَهاد ال

مسوق و سباق النوق باقتصاد ال هاّنيِئا ب

هاّنيِئا بشقاق ونفاق

هاّنيِئا لك بثورأات يا وطن

بم نفديك بروح ود
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بم من أجَل كرة قد

تر من حّصارأ تح آخ صبا

تة أخرى وموجَ

بم... من أل

ـــــــــ الوردة ــــــــــ

دة تهاّا ورأد أهاّدا

مليِل ؟ تنها الن في هاّذُا ال تترى أي

ميتها بمزهاّر دة في  تل يانع ملها ما تزا لع

ةم لل يو تءهاّا ك تل ما مد تتب و

تنها تجَفو بت  تمض مبما تكَون أغ رأ

درا بت باك ونام

بة مسابع تمنامتها ال وهاّي الن في 

بتها تت وساد مستها تح ملها د أو لع

دة مي قد تكَون مطُو

ةب بت كتا بيِن صفحا

مل  بو...لع تسى...أ مبما...ع رأ

تما مب ترأ

مطُريق تي الن في ال هاّ

تة تة يابس ذاوي

تجها تع أرأي توضا

ةف تطُ تع تمن مول  تد أ بعدما ألقتها عن

ــــــــ ذات الضقائر ــــــــــــ  
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ترهاّا ضفائا

تتها بانداحّت ذؤابا  

على صدرأه

متلل فتراءت لهّ على الوهاّاد وال

ترأ قمح بيِاد

تن وواحّات... وكثبا

تجَزرأ واق الواق تز  وكنو

*

تتها تعذُوب لب  تحّ تأ

تنها تعنفوا مب  تحّ أ

تء في عيِنيِها مسما مب ال أحّ

دة صافيِ

ةة مم في لحظ ث

تة النامل بانبثقت لهف

مرغبة بيِن ال

مرهاّبة وال

*

نعم... ل

نعم... ل

تة تمهر بت  بانطُلق مم  ث

في البرارأي

بل قيِد
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بل لجام

تسرج ةب ول  بل رأكا

دة تتحمحم ضابح

دة منح تج تم

بة الوجَد تذرأو تل إلى  متى تص حّ

*

تموح تجَ بد  بمثل جَوا تك

بس الحرب توطيِ تسط  و

تسهّ خاض فارأ

مب تح ترأ ال تما بغ

تر بت... ينتص أو يمو

ففي العشق يحيِا

ددا يحيِا... دائاما أب

تفوت تن ي مزما وال

ـــــــــــ صفصاف وصفصافة ـــــــــــــ

صفصاف وصفصافة

تمتقابلن

مطُريق بي ال بنب على جَا

بقفان وا

إلى بعضهما ينظران

تع في الجذُع الجذُ

تن في الغصان الغصا
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تق في الورأاق الورأا

وبالجذُورأ يتعانقان

برأ ب بب والحّجا مترا تحت ال

تت الطُريق مين جَنبا فتتز

برأ بالزهاّا

ثث ــــــــ ـــــــ حر

تث حّديد بمحرا

تد بد...شدي مدي

مق الديم تش ي

مثرى متى يصل إلى ال حّ

دقا داف

دقا خاف

بقي الجذُورأ العطُشى يس

بن تم الغصا بشي براع متى تنت حّ

تق العصافيِر تتزقز ف

بن تبستا في ال

ةكو ــــــــ يي هها ةء ال هحسنا ــــــــ 

بق بق والزرأ بيِن الزرأ

تض تبيِا

تس ترأ تنو

*

ةف تة صيِ سحاب
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ةس تة شم مظارأ تع ن تتض

تة ميِد س

*

تة تسمكَ

تة مي تمشو لرمل  على ال

تة ميِد مدد س تتم

*

بح تب في المل تذُو ت

مكَر تس تة  قطُع

تة ميِد س

*

تسراب تر  البح

تج من البحر تر تتخ

تة مي تحّورأ

للّوتس ـــــــ ةة ال هزهَر ـــــــــ 

ةس تشم تء ك  تجي

تق من الماء تتشر

بس تت تلو تة  زهاّر

*

تنو تح بيِا تمفاتيِ

تمدارأج على ال

تها بب تكع تت  مقا د
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*

تة تة صامت تفونيِ بسن

تع  الصاب

بت تتشابكَ

*

تت بيِضاء مخا تز

تت حّمراء تتل تب

ترى عذُرأاء ذك

ــــــــــ قطار اللّيل ـــــــــ

تة ليِل الثامن

مشرق نحو الغرب بانطُلق قطُارأ ال

تة ليِل الثامن

مشرق بانطُلق قطُارأ الغرب نحو ال

*

مشرق تل جَلس في قطُارأ ال تجَ ترأ

تس على اليِسارأ جَال

تقرب النافذُة

*

تة جَلست في قطُارأ الغرب بامرا

تة على اليِسارأ جَالس

تقرب النافذُة

*
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مليِل عند منتصف ال

مطُة منتصف المسافة مقف القطُارأان في مح تو

تو القطُارأ بذُ بحّ القطُارأ 

تو العربة بذُ بحّ تة  العرب

تو النافذُة بذُ بحّ منافذُة  ال

ملورأ تو الب بذُ بحّ ترأ  ملو الب

مد تو الخ بذُ بحّ دد  تخ ال

تط القمر تهما إل خيِو ما بيِن

*

تهاّما إلى الخر بكل نظر 

دة نظر

مشرق نحو الغرب ترأ ال مم واصل قطُا تث

مشرقوو اصل قطُارأ الغرب نحو ال

ــــــــــــ    مضة ممنف ال تد مرما ـــــــــ
 

تتها  سيجار تت أشعل
ششمس    ال ققرص قر أحم تح ل

شفتيها   أحمر من
شنافذة   ال على اانعكست ف

البهجة  قر بشائ
تح تفر وال

*

الها  أنام بين
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الثانية   تتها سيجار تت راوح
شياها  قمح تبدا تف

ييا  حان ييا صاف
القمر    تبهاء في شنه كأ

تح  اب تس قد
*

الثالثة  قتها سيجار
ل

قعلبتها   إلى أعادتها
حقيبتها    إلى قعلبة ال وأعادت

قمغادرة  لل تت شيأ ته
شظارتيها  ن تعت وض

شسواد   ال على سوادا
اة     امنفض ال إلى إلى تت نظر شم ث

تر   صا قدها رما فإذا
تح  ققز تس ! ....قو

ــــــــــــــ     لل ظ بل تجل ر ــــــــــ

ما   شطة مح في
ما   ميناء في
ما   مطار في

ما   مدينة في
ما   شارع في
ما   عمارة في

يدا   أح قف تعر ل
دد   أح قفك يعر ل
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تم   تل الظ تو ته تب ال تدخل
شقتك   قش باب قح تفت

شلك  ظ تت ترك
يرى    معك دد أح تفل

قع  يسم أو
تم  شل يتك  أو

ــــــــــ    سلفي  ـــــــ

الحديقة      في شي اص تق قمنعطف إلى عاج
زحام    ول دب صخ ل

الخمائل    بين يمشي ظل
بجانبه      يسير ظل يلمح به وإذا

إنسان   هيأة كأنه
الممشى       تي جانب على التي الشجار تع قفرو اسبه تح

ةة      خميل تحت جلس حتى سيره واصل
دانية  قرها أزها

شذاها  شنسيم وال
سلفي    –  شور يتص أن له – خطر

يبا ! عج
الصورة   رأى عندما

بجانبه    امرأة فيها ظهرت
كتفه     على يدها تضع اامرأة

 … والتي    التي تلك هي إنها
لمستها     بحفيف شس أح لحظة وفي

قتها   لمس قة شلمس ال إنما
إليها    ية حاني قده ي تت تن تر ف

تت تلتف وا
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أحدا   ير  !…فلم

ــــــــــــ    الخطبوط ــــــــــــ
 

ةم  تسل تلا اب
ةم  تكل تلا اب

ةن   تي تع افي دن تي تع
شد   ة تخ افي دشد تخ

ان   تي تفت تش افي ان تفتا تش
ةن   تسا ال في دن تسا ال

تقا تن تعا تت
تجا ته توا تت و
تجا تم تد تن اا تو

تجا...  تز تما تت تو تجا تماز تفت
يعا   م ترا تصا شتى تح
يطا قبو قط تخ قأ

يع   قب تص قأ تن اعي تب تر توأ ان تي تن ابإث
 

ــــــ    للهب ال طائر ـــــــ
 

قق  تحتر قه الغابت

ية  ورق ية ورق

ينا  قغص ينا قغص

يعا  اجذ يعا اجذ

ية  شجر ية شجر

منها    يبق لم عندما

50



تب   الحط قد رما إل

يديها   بين بعثته

تب   له من يرا طائ

ةثقب البإرة *** ةنّوراما من           *** بإا

تسوف  ـــــ  ـــــ عبيد

قل  :  تث تم قه قل تمث
ية   تسمك قد يصطا تن تم

قب    يكت ما عليها قب يكت
شم    الي إلى قيعيدها ثم

ار   تب اح ال قق أزر فإذا
ار   تح الب اق أزر ..في

 

ــــــ   شباك  ـــــ

دك أسما
تك  أسما تلتهم

والجميع
تك  ششبا ال في

 

ـــــــــ المحبرة ـــــ
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دد تسوا
ةد في سوا

تقزح تس  تفها قو تحّرو

ــــــ صقيع ــــــــ

الشواق البارأدة

مرأماد ثلوج 

ــــــ فايسبوك ــــــــ

تء تة زرأقا صداق

ببحارأ تلها  بم ل تح

تء تسما تعها  تس تت ول 

ــــــــــ الطريق ـــــــــ

تخطُوه تع في  تأسر تب  مشا ال

لك ـ ـ ولش

تخ مشيِ لن ال لكَ

تف الطُريق يعر

ـــــــــ قاب قوسين ـــــــ

ترأ يا نا

تسلما ددا و كوني بر

بك تب قوسيِن من تش قا تفرا فال

تنى أو أد

دلّوزة ــــــــ ــــــــ ال
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بهّ دقا ب رأف

بب يا لوزة القل

بهّ مشري تق

بة منوا تتلقي بال ول 

ـــــــ العقد الفريد ـــــــــ

تة مرأ تد بت  ـ أن

قال

تت…َ قالت ـ وأن

تد تدهاّا الفري بعق

عاحتراق ــــــــــ ـــــــ 

بة مشجر تء لل ل عزا

عند اللتهاب

فمن خشبها

بب مثقا تد ال تعو

ــــــــــــ   دروب ـــــــــ

تك   الشوا تزرع ل

امي أما

شبما قر

افي  تل تخ قق تح تتل

تثري  أ افي تقت تت
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______ موعد _____

ةن إلي آخر بمن حّيِ

تر في ساعتهّ ينظ

مسكَر مرك ال تيح و

بملعقة متى ذابت ال حّ

بفنجان في ال

ـــــــ العاشقان ـــــــ

بيِن تع عاشق أرأو

تق تة تحتر سيِجارأ

ةب تحّبيِ من أجَل 

تفس تن تموت عند كل  ي

تها بل لجَ

ــــــــــــ أبإجدية ــــــــــــــ

مية شفتاهاّا أبجد

تم سيِظل أبكَ

تعمر طول ال

بق بهما ما لم ينطُ

ـــــــ كبرياء ـــــــ

تة الورأد

تغصنها عال في 

لم تصل إليِها أصابعك

بل إليِها أنز
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من سماء

درشيد ـــــــ ــــــ شارع ال

بسح الحّذُية تصندوق ما على 

مديواني  وبالخط ال

بحذُاء - تن ال تمعا تم الناقة ل - تما

ــــــــ أجندا ـــــــ

تم الحّد يو

تد  وحّيِ

تة ووحّيِد

ددا تبا موع ضر

....ليِوم الثنيِن

ــــــــ قيلّولة ــــــــــ

دذُ أشهى وأل

ترأشفة كأس الكَريستال من 

مدلو تة ال تشرب

من البئر

ــــ سماء ــــــ

تس ـ ـ بغداد تتون

تقدميِن على ال

دبا تذهاّا

دبا ميا وإ

مطُائارة تة ال ميِف تمض
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ـــــــ أمواج ــــــ

مسفح تة لصخرة ال تقول الموجَ

مد وجَزرأ في كل م

دل  دل... ـ مه مه

دة مرأ تذُوبيِن ذ دة....ست مرأ ذ

بة الملح في حّلو

ــــــ صباحية ـــــ

أصبح أبكَم

اليِوم

بل لها  لم يق

تح الخيِر صبا

كيِف ينطُق؟

تفهّ أبقاهاّا كلها وحّرو

! على شفتيِها

ةرونّا ـــــــــ ةكو ـــــــ 

بن تتدا ل 

بن تة حّنا ل لمس

بل تب تق تول 

بن إذ

تؤوا باقر

بل قصائاد الغز

ـــــــ مسافات ــــــ
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تك تب من تيقتر الذُي 

درا بشب

بب منهّ باقتر

درا بمت

تك تد عن بع تيبت الذُي 

درا بمت

تهّ بد عن بع بابت

درا بم تع  !

ةق الخشب ـــــ ــــ سا

بب تدى شيِخ بساق الخش بف ترأوحّي 

مشمس أو في البرد في ال

بر تحج تع ال يقر

دخا ددا شام تصل ته  ترا

بكَي ل يشت

تد هاّذُا فالمج

تر    البش قشل ك يرى لو

ـــــــــــ   لرصيف ال ـــــــــــ

شرصيف   ال عند قف الواق

قع  يء  يبي شتا ات شيا تمطر ال

يعا  ربي تد الورو

يفا  صي ات امظل ال

قشر   يم العام ليت
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ةف  خري بل

ــــــــ شكرا ـــــــــ

ملواتي درا إلى ال شكَ

من قبلك تته  لقيِ

درا شكَ

بك بسلمنني إليِ من أ ته لن

بء تخوا والقلب 

من ته تف شكَر ل أل

تت من عرف فبفضله

بء منسا بك أحّلى ال من أ

ــــــــــ   البستان ــــــــ

ان     قبستا ال ار تما اث تهى تش أ يفا تقاط تيا

اة   تشداني ال اه ان تصا تغ تأ تن ام

تة    الجامح تك تت قمهر تت اامتطي تن احي

تب  شركا ا ال تت تد تد تش و

اعنان    تل ا لها تت تي ترخ تأ شم قث

يحا  تب تض ات اديا تعا كال

يحا تد يحا...تق تد تق

يحا  تم قر و يفا تي تس
دن    الني تها من تلى تتعا شتى ح

دح    تو تب تم أ دح قجر تو قه تأ
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اق   تب شش ال قق تشهي تم تأ

؟      تن شسني ال ات تبوا تص تلى اإ قن تحني تل تا تو قه تأ

تدى    تم تل با تدى شص تال ام تحا ات تل اا تد تن اع تف

تك   تيدا ان تي جناح تت تصار

تء   تشسما ال ات قكو تل تم افي

تقدماها   ية قأرجوح شولت وتح

يعا  تم تما قت ترفر تف

تء  اتشا اان و يء تصفا

ةجوز والبحر ـــــــ ــــــ الع

• إلى إرأنست هاّمنغواي

تز ترأ العجو محا عاد الب

ةة ةد فارأغ بيِ

تب فيِها والخرى القارأ

تك دي وهاّو يرتب مصب سألهّ ال

تر ؟ ـ كيِف هاّو البح

تز أجَاب العجو

ـ مات البحر

تك مسم بهّ ال تجَنازن ترأ في  .وسا

ــــــ كبرياء ــــــــ

تة مي تشذُ تة ال ميِ تة البه الورأد

بلي تعا تغصنها ال في 

بء تيِل تخ بذي ال
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ددا تعو تص بع إليِها  تتستطُ بم  إن ل

بل إليِها فأنز

بء ! تسما بن  بم  

ثة ـــــــــ هح هصا هف ــــــــ 

بء تما بكَ تب تم و تكَ بب تأ

تسا تل تجَ

تها بيِ تل بإ تر  تظ بن بهّ...تي بيِ تل تر إ تظ بن تت

تما تث بع تل تما... تت ته بم تهاّ

تما لل تكَ تما... تت لل تكَ تت تما 

تحا تص بف تأ لم  تحا... تث تص بف تأ تما 

بء تما بص تع ةة  تل بب تق بفي 

ــــــــ الن وهَنا ــــــــــ

وهاّي تغادرأ

قالت متى وأين

سنلتقي؟

فأسرع بالجواب

الن وهاّنا

وأرأجَعها من الباب

ـــــــــــــ إكرامية ــــــــــــــــ

دما منذُ أرأبعيِن عا

تق مل تد الح تق وأنا أن

دضا تة أي ته الكراميِ تد وأزي
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تهّ ذلك تمشطُ بع لي  لم يشف

مرة بفي كل م ف

تشعري تد  ل يزي

مل  دضا....إ بيِا

ةة العنق ــــــــــــ ـــــــ ربإط

بهّ تعنق تة  ببطُ ترأ بت  تفتح

ترأ القميِص أزرأا

بحذُاء تط ال ورأبا

بم تأ كطُفل و

مم تث

تهّ ببست تل

مرأس تن ال بم

بم تقد إلى ال

ـــــــ     حطب على ثلج ــــــ

كلمها   حرير في

تجمر  قن بساتي

تاب   له من دق وشو

اللقاء  وعند

يجا  ثلو كانت

تب  الحط على
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********* ورد وشهد ******** 
دسلّحفاة ــــــــــ ــــــــ ال

مريــح  تق ال تيا ساب ددا* أل  تتوا...ترأوي بن فا تم أين 

بذكرى  دروا بل  تم تة* تهاّنا  تفا بحــ دســل تق ال تب تتس و

ـــــــــ محكمة ـــــــــ

بض  مب رأا بك في الح تحكَم بض* ب مك على بيِـــا ببص

بك !أجَيِري  بك إليِــــــ بض* ومن ةم لقا ةل وظل كعد

رر ــــــــ هثغ ــــــ و

درا  تزهاّـ مسم  تتب ةر  بهّ* وثـغـ للــ تفــ ةر و بم تحّ تق  تشقائا

بلي  مل بد ال به تش بب ترى  بغ بهّ* تفأ تل تقب بب ةف  بش بلر تدى  تنا و

ـــــــ شتاء ــــــ

تج  بل تث بهّ  بفيِ درا  بري ته بم تز دما  بو تي تن  تج* تكا بهاّـــ تو تك  تذا تنا  بيِ تل تطُ بص با تف بيِنا  تق تت بل با

لظى  تل تتـ تتـ منا  تفكَ تر  بم تجَ تقنا  تج* تشو بو تم تق  بش بع بل تا تو ةة  تب بذُ تع ةرأ  تحا بب بفي 

ــــ النخلّة القديمة ــــ

مر بجانبها في طريقي إلى ـ هاّي نخلة باسقة تعترضني عندما كنت أم
مني مداد ـ في مدينة تونس العتيِقة غيِر أ النادي الثقافي الطُاهاّر الح

منفايات والفضلت دعا لل تموض مسنوات الخيِرة أنها باتت  لحّظت في ال
منفس فقلت مز في ال مما جَعل مرآهاّا يح م
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بل  تهــزا تعلى ال بت  تقام ةة  تنخل بل* تو تزا بعـــ بنـ با بفي  تء  تنـو تتــ تتـها  رأأي

تهاّـا  بحّما تلوا  تم تقد أهاّ بم  ته تبال بل* تما  تبـــــا تتـــــــ بم  تن فل تيبالو ول 

دل  تما بوا جَ ترأ تد بم ما  به بت عليِ بل* تهاّان تجـمــا سس إلى ال بحّ بم  به بب تما  و

بل تيِـا بثــ بانـ تل في  تيميِ تهّ  تجَون تعــــر ملــــــى  تق تد تد باس تفل جَري

تيـناجَـــي  تع  تم ساجَ تحّما بل* ول  تصــــا بللـــو دن  بحـ تيـ دفا  بفر تمر

بب تنو تة الج تها ,يا واحّ تكـريـ بل* تاذ دزل بك الـ بئاـ بقــي ما تســوا تن  بيِ

دقــا  بو تش دن  بح تت تهاّا  بر تخري بل* إلى  مرمــا مريح وال بف ال بص تع ببرغم 

منـى  تع تم تتها  بجَئ تب  تغري مني ال بلتصبري ك* إ تبـا منــ برهاّا على ال تصب

تنـى  تدا تتــ تعها  بذُ بجَ مما رأآني  بلـي* ل تحـا تكـ تهّ  تلــ تحا تفـ بنـي  لمـ وضـ

همىَ ـــــــــــ ــــــــــــ السكافي الع

تت دة إلى السكَافي العمى الذُي أصلح لي حّذُائاي عندما زرأ تحيِ
ميِها العتيِق وإذا 1994مدينة صفاقس سنة  مول في حّ حّيِث كنت أتج

مسيِر وإذا بي مما أعاقني في ال تمقهقها م بحذُائاي يبتسم بل يضحك 
مجبت كيِف يحمل مدمت منهّ وتع ديِا فتق مسورأ إسكَاف أرأى بجانب ال

منظر في قيِامهّ بعملهّ منهّ يحتاج إلى إمعان ال مظارأة سوداء والحال أ ن
محّب بي سائال مطُلبي فمددت لهّ وما كدت أقترب منهّ حّتى رأ

مق فيِها المساميِر حّيِث يجب وبعد مم يد مسها ث تج الفردة الولى فجعل ي
منهّ كفيِف البصر مطُنت أ متابعتي لحركاتهّ تف

تضى  تم ببي  ةق  بن طري بم بم  تم* ك تد بلقــ تا بتني  تحّ لو بم ط ك

تبا  تحّـ تمــــر تل  توقــا دل  بهاّــ تم* تأ بد بقــــ ترأآني أ تف  كـيِــ

تهّ تت بيِــ ليِـ تذُا ...تحّ بح تت الــــ تم* قل بس ببــ تيـ تهّ  بمن تل  منــعـ ال

تكَــا  تبـــــ تل ال بمث دما  دسـ تبـ تم* تت تلــــ تأ بتـسـام  بابـ لب  ترأ

ترأى  تو بلـــ من ا تصاحّبـي إ تموا* تيا  بد ظــل تك ق تحّق بفي 
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تمـى  تعـــ تم ال تهاّـ تحهم  تم* تيا وي تر بكــ تعــك ال ببـ تصـا أ

تيِا  مضــــ لن ال تهاّــــ تع  تم* أصاب تقــــ تتسـ تب ل  تعــ تتـ ل 

تحى  دض من وال تهاّـ تس  مشم تم* تال تجـ بنـ تأ لن  بهـ بسـ بم في ل

ترأأى  بن  تثــل لــمـــ تمـ تم* تيــا  بهـ بل تتـ بعنـدي  تك  عيِنا

ــــــــ الفطيرة ـــــــــ

تعرفوا ميِة إلى الكَرام أهاّل ـ غمراسن ـ بالجنوب التونسي الذُين  تح
منذُ القديم بصناعة الفطُائار والمخارأق والزلبيِة ونشروهاّا في جَميِع

مصدق أرأجَاء تونس وفي سائار بلدان العالم وقد كانوا رأمز ال
مكَن أبناؤهاّم مشريف تم متضحيِة وبكَسبهم ال مشهامة والوفاء وال وال

تسبل العلم والمعرفة وفي مختلف الوظائاف مدم في  وبناتهم من التق
.والمهن والعمال

فالمل أن ل ينسى الجيِل القديم وأن يحافظ الجيِل الجديد على
مرة وإباء وصبر القبم ـ الغمراسنيِة ـ النسانيِة الصيِلة بما فيِها من ع

مناس مب للخيِر لجميِع ال وحّ

بن  بيِـ تجـ دل ببالـ بذُ  تخ ملهّ  تلى ال تع بل  لك تو به* تت تر بطُيِـ تفـ تر  تيصـيِ ةس  بم تل بب ته  برأ بد تتأ

تل  تل تحـــ بل تا تها  بن بم تر  بحـ مسـ تك ال تل بم تنا به* تأ تر بمـيِـ بج ال تتـا تك تح  تلو تتـ نن  تفـ بببـ

تت  بنــ تجــ تتعـ ةم  بز تع تو ةح  بم تق تو ةت  بي به* ببز تر بثيِـ تكـــ ددا  تل بب تت  ببــ تجَ تتو تبال  بجَـ

ةب  بر تغ تو ةق  بر تش بب تعى  بس تت بق  بز مر تلى ال به* بإ تر بفيِ لس تال تم  بع بن تو تها  بب تف  تطُو تت

تهاّا  تهـا تتـ بشـ با تو تع  بئا تجا بل تا تك  تء تجَا بم  تكَ دئا *تل تمري دئا  به تهاّنيِ تر ببيِــ تك بوي ـ  تل تم ـ 

ببي  تل لز تل الـ بمث بق  تخارأ تم بل تا تد  بهـ تشــ به* تو تر بنيِ تم تدو  بب تت بب  تكَواك بع ال بم تل تك

ةن بو تل تو ةل  بكَ تش مل  تك بفي  تس  منا تال ترى  به* تت تر بسيِـ مل  تك بفي  تت  بنـ تأ تد  بحّ توا تو

تن  بحـ تن تف تب  ترأو دد تالـ تنا  بتـ تتحّ لو تط بن  بئ به* تلـ تر بشـيِـ تع بلـ تا تك  بل بت بل دعا  بميِ تجَ دن  بح تن

ةعــود ــــــــ ـــــــــــ ال
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مدم ـ مباس مق منان الستاذ ـ ع مدة إلى الصديق الف تحيِة مو

منان مدى الف مشاعر وقد أ بمناسبة مساهاّمتهّ في ندوة تكَريميِة لل

مشاعر من تلحيِنهّ وذلك بالمكَتبة الجهوية قصيِدين لل

2021مارأس  3ببنعروس يوم الرأبعاء 

تد  تعـو بلــــ تس وا مبا بســري* تع تي بذ  تن إ ملح وال

تســاب  تين تر و بر* بسح بتـــــ تو بة ال تلمس بمن 

تب  بمحـرا من  بر* تفالف بهـــ دطُــــ دنـورأ وال بال

بني ملحن أحّيِا لصـخـر* وال مزهاّر في ال كال

مذُكرى  بت ال تحّ بذ ل تفـجـر* إ دنورأ في ال كال

ترى لحّبابـي  تبـــــوا ول أدرأي* ذكـ غـا

تهاّم  تت ألـقـا بدرأ* يا ليِـ تقــــ بة ال في ليِل  !

دي ــــــــ عو يح هنّ رق  عدي هص هع  هم ـــــــــ 

مير مصديق حّكَيِم زرأ إلى ال

بن  بيِــ تتـ تو ترا تشق تو دقا  تصدي تت  بقيِ تر* تل ته تيق تل  تهّ  منـ بحو إ لنـ بفي ال و  

بل  مجـــ تعـ تك  لنا تمثـ بح  بل بص تت بل تل  تر* تفقا بفــ بغـ تتـ دة  لر تمـ تأل  تت  تقل ف  

بوي  بح تن بفي و بر تص تق  بحّ تتل تماذا  تر ؟* ل بصـ ببـ تت تل  دنا أ بس تحّ تك  تر بت تت و  

تم  بج تن ترأك  تسا تي تس  بم تش تنك  تر* تيميِ تمـــ تق تيـــا  تت  تما أن ته بيِـن تب و

ةةم  تئاـــــا بو بفي  تهم  تت تثلثـ تت  بك تر تر* تت تمـطُــ بلـ تل ا تنـز ةذُ  بئاـ تد بعـ توب

هدهَا ـــــــــ هوع ثة  در ةحـ يت  ــــــ أنّجز

تة  لر تحّـ بت  تز تجــ بنــ بهّ* تأ تيِـ بضـ ترأا تهاّا  تد بعـ تو

تنا  تسـ بف تن بت  تف تش بهّ* تو تيِــ بفـ لشا تالـ تها  لنـ بإ

تل  تفـ بر تتـ بت  تلـ تب بقـ بهّ* أ تيِـ بهاّــ دة زا تقــ تبــا
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دة  لقـــــــ تد دة  لقــــ بهّ* تد تيِــ بتـ تها آ تبــ بعـ تكـ

بت  تنـ تر تف بت  تمــ لل بهّ* تس تيــ بد تشا دة  تم بغــ تنـ

بت  تر تجَ دل  ببـيِـ تس بل بهّ* تس تيِ بف تصا بت  تق تر بق ترأ

بت  تمـ تن تف بت  تق تسـ بهّ* تو تيِـ بلــ لدا تالـ تم  تكَ بل بتـ

تها  دلــ بظـ تفـا  تهاّ بذ  بهّ* بإ تيِــ بنــ تحّا دة  تجَـ بو تمـ

بقي  ترأ بو تز تها  لقـ بهّ* تشــ تيـ برأ لسا تال تخ  بم تشا

توى  ته بل تا تنا  بح تبــ تس بهّ* تف تيِـ بمــ تحّا دة  لجـ تلــ

ـــــ آية الحسن ـــــ

بت  تء تجَـا بس  بنـ ببل تا تة  لي برأ تب* تحّو ترا بحـ بم تهـا  تهـ بجَـ تو تو

بت  تحّـ تل تس  بم لش تال تها  لن تأ تب* تك تذُا تتـ بهّ  بفـيِـ تو ترأ  تنــو

تح  تدا ترأ تي  بهــ تفـ تح  تدا بنـ تب* تتـ تيِا بسـ بنـ با تو تة  تقـ ترا بق ترأ

تهاّا  تطُــا تخـ ةع  بق تو بب بشي  بم تب* تت لن رأبا تهـ تنـ تحا بلـ تأ

تب تيا برأ بز تم  تهـ بلـ تت بســ با بد  تقـــ تهاّا  بو بطُـ تخ بن  بم لن  تأ تك

لف  ترأ تن  تل بذُ تجَـ تر  بعـ لشـ تال تب* تو تيِا بث بت  لفـ ترأ تهّ  تلـ بث بم

ةل  تيِا بثـ بنـ با بفي  تها  تل تشا تب* تف تكَا بس بن با تف و ته بف ته تم

ببـيِــع  لر تكالـــ تح  مشــ تب* تمو بت أسرا تف تر بف ترأ تو

تف  بصيِ لر تال لتى  تحّ لر  تض بخ با تب* تف تشا بع تأ بت  ترأ لو تنــ تو

بت للـ تحـ تت ترأ  تحا بب بل تا لتى  تب* تحّـ تضا ترأ تف  تفا مض لما ال أ

تها  بتـ تو ترأ برأي  تحا لص تال لتى  تب* تحّ تمادت العنا تف

تت  تحّــــا توا بت  تنـ ليـ لز با لنـــاب* تفـ تعـ تها  تنــ تنـا تبـ

بت  تد تجَا بد  تقـ تة  تبـ لصا تال تب* تو تبا تيِـ بلـ تا تك  تذا تل  تزا تو

بت  لم تع تو ةر  بيِ تخـ تء  تل تب* آ تجا تع بم  تك بها  بن بس تحّ بن  بم
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تهاّا  ترا تتــ ةن  بس تحّ تت  تيـا تب* آ تدا بل تا تو تف  بطُـ دلـ بل تا تو

تع  تدا ببـ ببل تا تهـا  لنــ بإ تب* تفــ تتـا بكـ بهّ  بويــ تتـ بحـ تيـ تل 

دقا  بل تخـ تهّ  لل بلـ تا تك  ترأ تبا تب* تت تعا تي تها  بفـيِ تء  بي تش تل 

لنـى  تم تت تت دقا  بش تعا تب* تيا  تجا تت بس تي بل  تهاّ تل  بص تو بل تا تو

تب توا بكــــ تأ تهّ  تتــ بيِـ تلـ تب  بذُ تع بل تا تر  تث بو تكَ بل تا تو  تهاّ تر  بغ تث

بن  ! بكَ تل تو تت  بن تأ تن  بمآ تراب* تظ لس تال تجَى  بر تي تت  تها بيِ تهاّ

ــــــــــ قدماهَا ــــــــــــ

تهاّا  تخطُا بفي  تلى  بذُ تجَ تي  توهاّ تهاّا  تما تهاّــــا* تقد تبـــا ترأ بفي  تت  تمائاسا تت  تهاّرا تز

بت  تتهاد تت  ميِا بن تف بن بس تهاّا  تهاّـــــــى* تقدما تتــــنــا ببي  تب إلى قل تنها العذُ بح تل

تل  تصقيِ ةف  تر صا تمرم تهاّا  تما تهاّــــــــــــا* تقد تمــــــا تقــــد ةل  تزل تع  وينابيِ

ةد  تورأ تف  تلطُ ةد…َ تشه تف  بش ترأ تهاّا  تما تد تهاّــــا* تق بحّـــذُا متى  تتها…َحّ مبل تق بني  بيِت تل

بعر بش بب ةم و بس ببر تن  تحس تفوا ال تص بت * تو تف قال ملها الوصا تهاّــــا:ك تدمـا تقـ

ـــــــــــ شفتاهَا ـــــــــــ

تهاّا  تفتـــا تشـ ةد  برأ تو تف  تقطُ تهاّا  تهاّا *تشفتا تشفتـا ةد  تشه تح  بش ترأ تهاّا  تفتا تش

ةرأ  تمـــا بثــ بن  بم دعا  تت جَميِ تحــلوا بل تهاّـــا *تا تشفـتـــا تبها  تأعذُ ةل  بغل و

تس  تمو تش تك  بت تل بابتسم تهاّا *وإذا ما  تشفتا تهاّا  تسنا بمن  بت  أشرق

تل  تجَـمـــا تم و تن ســل تهاّــا *فإذا الكَو تشـفتـا ةع  ترأبيِ تت  تفراشــا و

ةم  ترو تك بن  بم ةف  بش ترأ تل  بث بم تر  تك ثغ تهاّا *تذا تشفا تو تنـا  تفشفا تنا  بصر تع بذ  إ

عقني ــــــ يس عا ــــ 

بني  بق بس با بت  تن ترأ بقني…َو بس تقا* با تس مما  تل تل  مسيِ تح ال تف تط

دمإ  دضا على ظ تفيِ لب  تقا* تص تلــــ بئات تع وا مزرأ توى ال بارأت تف

بت  تنـ ليـ مز با تن  بتــيِ تسا تبـ بل تقـا* وا تر ببــــ تتـ بسـ تح إ تنها ل تحّس
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تهاّا  لز تهاّــــ دة  لم لمها ض تقــا* تض تنـــ بن  بمـ تس  تمائا ددهاّا  تقـ

تقـــا ترأ بو تمــا أ بعـد تبـ تنها…َ  تغص تشى  تت بان تح…َو تت تف تدهاّا  برأ تو

بت  تح تش ترأ تة  بهد تش تها  تل تبقا* بمث تش دة…َ تر تقطُـ دة…َ تر تقطُ

هها ــــــ عبإ يد ةهَ هو عن  يي هع يل ها هن  يي هبإ ــــــ 

تب  بعـ تصــ بك  تع بم تد تن  بيِ تع تب* تيا  بد تهاّـ بك  تبـ تصا بكَي أ بب با تف

بك  تمــــا ترأ بك  تما تحّ بد  تق بن  تب* تم بتـ تعـــ بك  تد بفـيِـ تي تل  تفـ

تفـى  تجــا تتـ تد  تدو تو بل لن ا تب* بإ بر تقــ بهّ  بليِـ بسـ تي تن  بم كا تك

تد  تدو للــــ تك ال تذا بت  بح تب بص تبـ* تأ بش تن تب  بل تخا تم بل تا بك  بفيِ

تل  تقا تلـوا : تو تقــا تو تل  تب* بقـيِـ بح تص مدث  تحـ تتـ بم  تك تو

بت  بيِــ تشـ تم ةب  بع بش مل  تك تب* بفي  برأ تد تو تب…َ  برأ تد بك  ترأآ

بك بيِـــ تل تعــ تهاّا  بو تع لد با بب  تنو مذُ دل ال تب, تك بنـ تذ تق  ببــ تيـ بم  تلـ

بت  لل تس تو تف  تيِو دس بذُي ال تب* تهاّ بو تص بك  تو بح تن تم  به لس تال تو

تء  تفــا تو بلـ بدي ا بج تي تت  تها بيِ دب* تهاّ تحـــ تي بك  بفيِ تء  بي تش تل 

دما  بحـــــ تلـ بك  تء توا بشـ مل  تب* بإ بذُ تعـــ بك  بع بم تد تس  تكأ تو

بء  تفـا مش تالـ بب تبـوا  تر بش تيِ بل تب* تف بخــ تن تك  تذا بم  ته تل تحّى  بر تم

لل  مفــي ! تكـ تكـ تن  بيِـ تع تيا  تب* تأ بلــ تصـ بك  بش بأ تجَ تط  تبا رأ

بك  بنــ بم تع  بم لد تن ال تو بهاّ تب* تما أ بلــ تقــ تهّ  تشـ بجيِ تيـ لما  تع

بت  لطُـ تحّ تهّ  تنـ تجو تش تب  بل تب* تق بحـ تســـ لم  تث ةل  تكَ بلـ تكَـ بب

بت  مطُا تح تم بل تا تن  بيِ تب تو تب  بل تب* تق بو تأ تهّ  تلـــ تمـا  تع  تضــــا

تد  تل ببـــ بلــ تا تهّ  بت تو تحّ تب  بل تب* تق بحّ ترأ تي  بهّ وهاّ ببـ بت  تق تضا

تج  بهـيِــــ تبـ ترأ  بضرا باخ تب* تفل  بشــــ تعـ ترأ و تهاّـو تز تول 

ةر  بيِــ تخــ تر  بشـيِـ تتبـــا تل  تب* تو بكــ ترأ تت  تزا تنـا تجـ بل تا لل  إ
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بت  تل تتوا ةط  بح تق تم  بعوا تب* أ بطُـ تخـ تد و تسـا تفــ لم ال تع

تد  بديـــ تجَ ةم  بو تي مل  تك تب* بفي  بجـــ تع تو تب  تغري تء  بي تش

تهاّا  تشـو تحّـ بو تس أ بنــ تتـو تب* و بخـ تصــ بت  تعارأا مش وبال

تهاّـا  تلـو تم بهاّـ تأ تهاّـا  تؤ تنــا ببـ تب* تأ بر تكـــ ته  لد تشــ تأ تمــا  تفــ

تهـا  بيِـــ تل ةع إ تســا دل  تكَـــ تب* تفــ برأ تهّ إ تيِــ بعــ تســ تو مل  إ

تد  بكَـيِــ تيـ تذا  ةق  بشر تم بن  تب* بم بر تغـــ ته  تر بكَـ تم تك  توذا

تهاّا  تمو تسـ تتـ بقـ با بة  تكَ بعـ تكَ بل تا تب* تك بئاــ بذ تو تعـى  بفـ ترأ وأ تفأ

تد  تل ببـ بل تا تعوا  تضا تأ بحــي  بي تب؟* تو بعـ تشـ تهّ  تن بي بتي أ تع بو تل تيا 

لح ـ  ! تبـ تت  لصو تال تو تت ـ  بي تد دبــوا* تنا تهاّـ ته  تبا بل تق لر  تحّـ توا

ــــــــ الحمامة الظامئة ــــــ

به  تد برأ تو بن  بس تح بل تا بفـي  تها  تل بث به* بم تد بهــ تشـ تكـ بر  بغ لث تة ال بذُب تع

دجَـــا  بو تمـ تل  تثـا بنـ تيـ ترهاّا  بع به* تش لد تص تتـ بن  دل أ به تس تس  ليِ

ةب  تيِاــ بسـ بن با بفي  تدى  تها تت بذ  به* إ لد تخــــ لس  تمـ ةر  تحري تكـ

بم  تمـــا تحـ بل بل نف  ترأ تل  بثـ به* بمــ تد برأ ببو تل  تهـ بنـ تيـ دئـا  بمـ ظا

ةل  تزل بن  بمــــ تهاّـا  توا تر به* تفـــ لد تو تمـــ تو ةن  تنـــــا تحــــ ببـ

ةف  بطُــــــ تلـــ بببـ تهاّا  مم آوا بت* تث تقـ ته ل ترأ تده...تصد بنـ بز تو

تيِـا أمـان  ددنــــ تما الـ منـ تيِا* إ ددن تها ال دل به... تك تد بنـ بعــــ تو

درة المحفل ـــــ ةد ــــــــ 

بت  تم ترأ بني  تعيِ لب  تل* ترأ تع بف تي تهاّا  تر بسح

دشا  ترأ بت  تصاب بذ أ تل* إ تمـ بك تنها أ تحّس

تبها  تكع توى  تتـ بلـ با تل* تف بمـ بح تيـ دل  تقـ بثـ

تقا  لنـ تال تب  بثيِـ تك تل* تيا  تو بر تسـ تهاّا  دد تقـ
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تهاّا  تو تخطُ تس  بئا تل* تما تو بد تجَ تها  تس بيِ تم

بت  تمـ تس تبـ تذا  تل* تفـإ ته بنـ تم ترهاّا  بغ تثـ

بل  تف بح تمـ بلـ تا تة  مرأ تل* تد بفـ بح تتــ تها  تتـ بيِ تل

بتي  تج به تم ترى  تت تل* تو تمـ بأ تم بلـ تا تها  منـ إ

ـــــــــ.ـــــــ والفجر…

تتى  بن أ تر إ تت الفج تيِا* رأأي تماض تغروب  تع ال تم

ترى  تت أن تـ تيِا* أل هاّيِها بقـــ تبا تن  مزما تك ال ل

ترأى  بلو تتى ا بع يا ف مد تيِا* تفو بقــ تتل بن ل  بل أ تق و

تعا  بد قد د بح مل تيِا* تتراب ال بهاّـــــ دوا يا إل تعف ف

تعون لسب لدينصور   أ...ال ال بلد في و

تت     تسنوا يا ةة تسن افي دة تسن
تحت   ل تن شسبعو ال هذه

تت   سنوا تت شر م تف كي
تلى  تتوا تت اتي ذكريا
تت  لحظا ةت تحظا ل

دل   طف تن ال شني تلكا
اتي  أخ تك اتل

ققماش   تن م قروس تع ب
تب    تص تق تد قعو يجا تود ته تها تت تب تك تر أ

تء  اغنا ال بأهازيج
اني تت تد ته تد ته

شصدى   ال تو تل ات تدى شص وال
تمدى  ال شق تش
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تت  زغردا دت تغردا تز
***

تت  تسنوا دت تسنوا
دب   تح تر قش تو تح وال قرنا تغا

تت   تخطوا ال تلى قأو اه افي
تت  تعثرا دت تثرا تع

تطنا  تق تس تم ك
تضنا ته تن و
تنا تط تق تس تو
تفنا تق تو تف

ترنا  اس شم ث
دم فأما
دم تم...وأما وأما

تم   تد تق ال اك تو شش ال تعلى و
تر  تف قح تو أ

تر   تخط بال قنبالي ل
تر   قخو قص ال شد ا تحا تعلى و

تينا    تجر قد ية قحفا تم ك
تء    شدما بال تت تسال قم تدا الق وإذا

توى   تتدا تن ةل تم تر اب تو اشيح اب تف
تزنا    تقف تم ك تعال أ امن

ترنا   تب تج اان و ترنا تس اانك و تشنا تد تخ اان ف
يما   تو تد تز تقف ال تدنا تع وأ

تر قسرو ب
اري   تبرا ال تها تعنا تط تق تم ك

تبوادي  ال تها تنا تك تل تس و
قدروب   و ةب قدرو في

اجبال  ال شلقنا تتس و
قسوم   قر تن ام تنا تب اج تع  تف

ةل تغزا ل
ةل افي ال تو

تغاور   تم و ةف قهو قك افي
تبنا اج تع و
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ةش   ققو قن و اط قطو قخ تن ام
تل ائ تيا ل

تر    تج شش ال ان تصا تغ أ تل تث ام ةن قرو قق ب
ةد شيا تص ال تماح  تو ار تو تهم تس اب

شفى   تخ تت تي ةب تش قع تن تي تب
ةء    تسا ان و ةل تجا ار تن ام تنا تب اج تع تو

اة ترا قع كال
تكنا اح تض تف

تك   تذا تقت تو تمنا ال تع تما
تضى      تم قد ةن تزما تن م يرا تعص شن أ

تن يرا  ...كا ترا اض تخ اا تن كا تد تق
تدى    تم ال افي تت تتوال ةت تبا تغا اب تو

ةت  تقا ام تسا ةب تعا اش و
تم  تر تم تر تع تل تكا ةل قيو قس و

تت  شف تج شم قث
تفار      اق افي يرا تف تق تصار يبا قنو تج تيا

تك   تقتذا تو تنا تم ال تع تما
قنوب    الج تهذا افي شن أ
تر   قصو تن شدي ال تش عا تن كا

تن   تما شز ال اب تحقا أ قذ قمن
ـ     يبا تج تع تيا ـ تنا تطا قخ ف

تطى     قخ ال قه امن تت تبه تشا أو تت تأ تط تو
تر     قصو قع و تت تتوال تد تق ةر قصو قع تم ك

تضى    تم تد ق ينا زما تيا
تت  تسنوا ةت تسنوا

***
تت  سنوا دت تسنوا

تها   في قو شدل وال قرنا تئ اب
قعود   قص و قزول قن افي
قب ققو شث وال
تت  قطرا دت تقطرا

اض      احيا تل ا في ةه اشيا تن ام تينا تق تس تم تك
ادي  تيا بال تبنا تل تح تو
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قد   ته تش قه تل امث ينا تب تل
تة     تعا قشر لل ةء ادل تن ام تملنا تم ك

افي    تفيا ال افي قروا تسا شم ث
قمور  قت و ةق اوي تس اب

الي  تمخا ال في
تشسراب    وال دق رفي اء تما ال قد تو تز ام

***
تت  تسنوا دت تسنوا

تتنا   تش تنه ةب اكل تم ك
تدغتنا   تل ةع تفا أ تم ك
اسينا  تن و افينا قش تف
تت  سنوا دت تسنوا

تت     افنا تصا تيل تخ شطين ال شنا تج تع تم تك
تت  تحا اب تضا ات تعاديا

تت   تح قكثبانرا ال تعلى و
تت تقا تساب

تت  شل ك تفإذا
تحنا تر ااست

ال   شظل ال في تسنا تجل و
الي  قنبا ل

ةل    تبا اح من تدنا تد تش تم ك
تح تلأراجي ال

تء    تمسا تو أ تصباح افي
الي   تعا ال افي ترانا تفت

تح   وري ةن أغصا تن بي
وجناح     تجناح ب تدنا اع تص تد تق شنا تكأ ل

تء  تفضا ال افي
***

تت  سنوا دت تسنوا
تت     تعربا قخور قص من تينا تبن تم ك

تجريد   تن ام ةف ققو قس ب
تب   تخش تن كا دد تقو ام
تب  تل قع قل امي تفرا وال
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تتنا    تصل تو أ ةد وبل ةد ابل تم ك
تت  طرقا دت قطرقا

تت  تعجل ال قر قدو تت و
تت  شسنوا ال تن تورا تد

***
تت  سنوا دت تسنوا

شسادسة      ال قت تبلغ شتى ح ةة سن في دة تسن
در  تفج تك ذا

شمي    أ قه وج يرا قنو تح  ل
قشروق    في ةس تشم تل  امث

تت   قال تت أصبح يلا قج تر
تب     شذئا ال تقى تل ت تما عند ةب كذئ تن قك
تب     اشصعا ال تقى تل ت تما عند تن قك يلا تم تج

تد    تبعي تن ام لي تت تن تر تو
تع  تيا ات تل اا في
شمي  أ تك تل

تها  تت تف تك تف تك ةت تعا تم تد
الللي   تل مث تت تمع تل

تع  تدا تو بال تت تشار وأ
شمي   أ تد بع شني تلكأ

تع    تضيا في ادي تح و قت تر اس
***

تت  تسنوا قت تسنوا
تن     ائي تهان تنجاح في تونا ته تز تكم

تكنا اح تض و
تت  تحكا تض ةت تحكا تض

اامتحان    في تبنا تس تر تم ك
تب    احسا ال تدرس من اه آ
تب   العقا تفر شص ال تع تم تف

اصبانا    شدي قر تصا تع يا
شزمان  ال اه اعيدي وأ

قنبالي  ل
تت   شضربا ال اع تج تو تم رغ
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تت  تبا تضر ةت تبا تضر
***

تت  سنوا دت تسنوا
تينا  تش تم تد  ق

تت  طرقا ةت طرقا
تبنا اع تت تحنا...و ااستر
ترنا تص تمنا...اانت تهز اان
تت  تسرا تح ال تينا تك تب و

تت  تدمعا ةت تعا تم تد
تمنا تس تر و
تنا تو تح تم تو

توايا    شز ال في تبنا ترتك اا تما
تيا  تخطا تن ام

تت  شصفحا ال تينا تو وط
ذكريات  ةت اذكريا

***
تت    تء تضا اة امرآ ال قة تح تصف تتني تر تص تب أ

ابي  اشي تم ب تتني تجأ تفا
الي  تبا أ ل

تصائد   تق اتي تيبا تش قشل قك
تيا تحكا و
تر اتظا اان و

تيا    تمرا يا تها قشري قان و تها اابي قت تفاك
اقطار   ال شطات تح تم  افي

ةب  اكتا تك اتي تحيا تف
ةب   تسحا تن ام قسطور ب

ةر   احب تر أمطا تت تهطل
يرا  تح تب تر تصا

تت  تما ال الك قت تب تفكت
ته   احكاي قر قعم ال تما شن إ

ته تداي ابب
ته تهاي ان و

تت   شل تح تن قعو شسب ال اه تهذ
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تت     تشصفحا ال تنا تمل تد تق ترض تع وب ةل قطو اب تف
تت  تصفحا ةت تصفحا

؟    تت تسنوا تت شر تم تف كي
تت  اذكريا دت اذكريا

تت  شسنوا ال قشد قع وأ
ةت تسنوا
ات تسنوا
تت تسنوا
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