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ْنُد وما أدراَك ما البْند  !البـَ  
 سعدي يوسف

 
.كان القرن التاسع عشر يف العراق ، ويف أواسطه حتديداً ، زمناً ذا معىن يف اِحلراك الثقايف ، اإلبداعّي خباّصة   

ضة العراق األدبية " دمحم مهدي البصري ، مْأثُرًة توثيقيًة ، يف كتابه ) أستاذي ( وقد أّدى أستاُذ اجلليل   
" .يف القرن التاسع عشر   

.يف العراق " الِشعر احلُر " ، ُمْرِهصاً مبا أمسيناه " البند " يف أواسط هذا القرن ، ُوِلَد   
.البنَد ) عامُل الِبناء ( كتَب ابُن اخللفة   

. واحلِّلة كان ذلك بني بغداد  
.واحتفت املوصُل مبا كتَب   

ا كانت يف العراق عاصمتان للثقافة  َ :آ  
 احلّلة

 املوصل
* 

ً ) مفاعيُلن مفاعيُلن ( البند ، شكًال ، يعتمُد اهلزَج  .وز  
.البند ، ُعمقاً ، يعتمُد التدويَر ، والُكتلَة ،والتدّفَق   

ٍة التطبيقات األوىل للبند ظّلْت أمينًة على هذه ا لرغم من سذاجٍة متومهَّ .ألُسس الصعبة   
* 

 اليومَ 
.أحاوُل أن أرّد الفضَل ألهله   

.واألمُر العجُب أنين أحسسُت حبريٍّة ليس كمثِلها حريّة يف حماوَليت   
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لبنِد إىل األقاصي  بل صارت القصيدة املدّورة . ِحَسب الشيخ جعفر ، يف قصيدته املدّورة ، دفَع   
ات هي الشكل السائد ، حىت أن عبد الوهاب البيايت طّبَق ذلك ، فلم يُعد يكتبأواسط السبعينيّ   

.إالّ املدّورة  ، مدّورة حسب الشيخ جعفر   
.لكن البند محّاُل تنويٍع   

ً مدّورًة  .أعين أن البند ميكن له أن يتجّلى ، أبيا  
.وليس شرطاً أن يكون مثل مدّورات ِحَسب الشيخ جعفر الباذخة   

ْر َربِّ  ْر وال تـَُعسِّ !َيسِّ  
* 

 اليومَ 
عَر  :أودُّ أن أُنـَبِّه الِفتياَن الذين حياولون الشِّ  

...إذهبوا إىل احلِّلة   
!اذهبوا إىل البند   

ن ؟  ما أنتم واليا
 

22.09.2019لندن يف   
 
 

 قوٌل يف البند
  !)احلقبة املظلمة(وسعدي الرائي ألنوار 

  
ا ) ديوان البند( يقدِّم سعدي يوسف يف بقصائده اخلمسني) ديوان السونيت(بعد  مخسني قصيدة أخرى يف جتربة ذات مغزى أبعد من كو

لتجديد، لتؤكد مرة أخرى أنَّ الرتاث  رة تلك األسئلة عن عالقة التقليد  انشغاًال شكلياً صرفاً فهي ترمي حجراً آخر يف الربكة الساكنة، وتعيد إ
  .عه فإمَّا أن يتحوََّل إىل اجرتار وتقليد أو يصبَح حمرضاً على للتجديدالشعري حيوي بقدر تفاعلنا اخلالق م

إىل إجياد عالقة ما بني شعر القرن السابع عشر يف إنكلرتا، وبني شعر القرون العربية املعاصرة هلا ) ديوان السونيت(وإذا كان سعدي قد سعى يف 
ا ) ديوان البند(فّرِدة يف املوشحات، فإنه يعود يف وصوًال إىل القرن التاسع عشر خاصة يف جتربة احلبويب املت إىل ربط احلقبة الشكسبريية ذا

ا يف العراق ليستزيد ويزيد كاشفًا عن قدرة أشكال الشعر العريب على استيعاب كل ممكنات التجديد،  ويف عودته إىل تلك احلقبة اليت  مبعاصر
ريخ الشعر العريب ويقبس من شعلتها املهجورة أنواراً غري مرئية، فطاملا إمنا ليكشف خطل الت) الفرتة املظلمة(مسيت جزافاً  وصيف حلقبة خالقة يف 

ا حقبة ما زلت حباجة ملزيد من التدقيق الكتشاف أنوراها اخلفية) ظالمية(مكَث شعر تلك احلقبة يف منطقة مظلمة ال  ذا املعىن . مبعىن أ و
معقوًال إن قصد به احنسار تسليط األضواء على تلك الفرتة، وعدم القدرة على استكشافها، وليس » الفرتة املظلمة«ميكن أن يكون مصطلح 

ا ال تنطوي يف نشاطها الفكري على أنوار العقل   .أل
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وعصرهم، فكتبوا فشعراء تلك احلقبة قدَّموا لنا أشكاًال ومضامني متنوعة من مقطوعات كاأليبغراما وامللغزات الظريفة، واهتموا مبوضوعات يومهم 
عن الشمعة واملخدة املهفَّة والفانوس، وختلى أغلبهم عن متجيد السيف والرمح واحلروب، وامتازت لغتهم الشعرية استقائها من قاموس املرئيات 

ً مركزية واحملسوسات، بل أن صفيَّ الدين احللي، كتب يف وقت مبكر عن جمالس احلشيش، يف األوكار السرية للعامة، واجلماعات الصوف ية ضار
وكتبوا عن احلرفيني وأصحاب املهن والعبيد والطواشية اخلصيان، ال عن اخللفاء . جمالس اخلمر يف بالط اخلليفة اليت سادت لقرون يف الشعر العريب

يار البالط وخليفته، بل أن كثرياً من شعر  م أصبحوا شعراء شارع ال شعراء بالط بعدما ا اء تلك احلقبة كان من أصحاب واألمراء والوجهاء، أل
  .احلرف العادية

من تلك األنوار الكامنة يف خبا تلك احلقبة يبصره سعدي يوسف عرب قروٍن سالفة ويستعيده يف حاضر أصبح فيها العشو ) البند(وشعر 
قرن سونيتات شكسبري، وكاتبه األول والعشواء بديلني للبصرية، ولعل أقدم منوذج وصلنا لشعر البند يعود إىل القرن السابع عشر وهو ذاته 

م، بيد أن شعر ابن خلفة يف البند وهو من شعراء القرن التاسع عشر حظي بشهرة أكثر يف 1676-1616املعروف لدينا هو ابن معتوق 
ا ) لشعر احلر(الدراسات النقدية، خاصة تلك اليت ربطت البند  زك املالئكة يف كتا رائداً هلذا الشكل ) ر املعاصرقضا الشع(بعد أن رأت فيه 

  .الشعري، لكنها مل تطلع على ما يبدو على جتارب ابن معتوق الذي سبق ابن خلفة بقرنني يف هذا الشكل الشعري
وابن معتوق شاعر من احلويزة نشأ يف البصرة، وهذا يعيد بصرة أيب نواس والسياب وسعدي إىل واجهة التجديد يف الشعر، كما ان نسبه 

م من احلويزة إىل واسط وهذا أمر آخراملشعشع جدادي قبل هجر   !ي يفرتض إن له صلة 
  .يف آخر ديوانه كتب ابن معتوق مخسة بنود

  :يقول يف األول منها
 َفجر َسىن اخلربة وأْرُن فلَك األطلس والعرش أيُّها الّراِقُد يف الظُّْلَمة نَبِّه َطَرَف الفْكرة من َرْقَدة ذي الَغْفَلة وانظُْر أَثـََر الُقْدرَة واْجُل َغَلس اَحلرية يف(

ت ُهدى تكشف عن صّحة إثبات إله َكَشَفت قدرتُه  وما فيه من الّنقش وهذا األفق األدكن يف ذا الصنع املْتقن والسبع السماوات ففي ذلك آ
 ...)عن ُغرر الصُّبح

  : ويف الثاين
اٍر محَلْتها قضُب خالٌق أضحَك يف ُقدرتِه الربق فأبدى شنِب اللمِع وأب( نَري  كى ُمقَل الودق فأبكى ُدرَر الدمع فأحيا بقَع األرض فأنبَنت د

  ...)الشَّذر وِمْن َمخِر يواقيٍت شقيق اخلمِل اخلضرِ 
  :ويف آخر

داُه رفعناك علی الطور مهاٌم حمِت الظُّلَم مواض. َمِلٌك بل َمَلٌك كوَّنه ُهللا من النور( ُه على اخللِق و وهدَّمَن . يِه سوی ظًْلِم جفوِن اْلُمقل احلْورفوالَّ
ديِه إلينا أبنيَة الترب فشيَّْدَن معاليه علی أجنحة النسر   )...أ

لقد أربك البناء الشكلي لشعر البند النقاد حىت املختصني منهم بعلم العروض وموازين الشعر العريب، ولعل أبرز ما طرح من تساؤالت يف هذا 
البند موقوٌف على شكل واحد لناحية البحر وعروضه؟ وهل خيتصُّ بغرض أو موضوع شعري حمدَّد؟ إضافة إىل السؤال عن السياق، هل أن شعر 

لفه يف تراثه األقدم، وهنا أقول أوًال أنَّ البند عراقي، وجنويب حتديداً، لكنه استفاد بال شكَّ من التواصل  منشأه خاصة وأن الشعر العريب مل 
ر الفارسي، ولعل هذا ما دفع الزهاوي إىل إرجاع أصله إىل األدب الفارسي، معتمدًا على مفردة البند نفسها، اليت تعين يف الطبيعي مع الشع

  .الفارسية الربط، لكن املفردة موجودة يف الرتاث العريب وتعين الراية
ة يف شعر البند، فالربط يتجسَُّد يف شعر البند من خالل الرتابط وبني الربط الفارسي وخفق البنود يف العربية ميكن دراسة البنية الرتكيبية العروضي

الوثيق يف شكل كتابة البند، الذي عادة ما يكتب كما يكتب النثر يف سطور متصلة أو شعر الكتلة يف النثر العادي ويف منوذج قصيدة النثر 
سَُّد يف الرتكيب اإليقاعي اخلفي الذي يوحي بتداخل بني وزنني مها الحقاً، ويف التدوير املتصل للقصيدة، أما خفق البنود او اللعب احلر فيتج

أي . اهلزج والرمل، وهو ما جعل اهلوية العروضية هلذا الشكل الشعري ملتبسة، ويف اجلمع بني مفهومي البحر والعروض، فلكل حبر عروضه اخلاصة
ل تقرأ القافية هنا بوصفها العروض الشعرية اليت يقف عندها البيت؟ أم هي بني الوزن العام للبيت وبني القافية أو السجع الداخلي يف احلشو، فه

حشو يف البحر؟ إضافة إىل اعتماد شعر البند الصريح على التفعيلة بديًال للبيت، وهذا ما دفع بعض النقاد إىل القول إنه جيمع بني اهلزج والرمل، 
م يف حبثهم عن البيت ينهون التفعيلة عند القافية،    .بينما هي جزء من احلشو، او البناء الداخلي للبيت الذي لن يكتملأل
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  .بينما بند ابن خلفة من اهلزج) فعالتن/ فاعالتن(ويف الواقع فإنَّ مجيع بنود ابن معتوق اخلمسة من حبر الرمل الصريح 
  :ولتوضيح األمر تقنياً نعيد تقطيع البند األول البن معتوق

/ رة وأْرنُ /ر َسىن اخلب/رة يف َفج/َغَلس اَحلي/ رَة واْجلُ /أَثـََر الُقدْ / َلة وانظُرْ /َدة ذي الَغفْ /رة من َرقْ /َطَرَف الِفكْ /َمة نَبِّْه /لْ ِقُد يف الظُّ / أيُّها الرَّا
ت ُهدى /لك آ/ ت ففي ذا/ع السماوا/قن والسب/الصنع املتْ / كن يف ذا/أفق األد/ش وهذا ال/ه من الّنق/ش وما يف/لس والعر/فلِك األطْ 

  اخل.... ح/رتُه عن ُغرر الصُّب/َكَشَفت قد/ ت إله/حة إثبا/ ِشُف عن صح/تكْ 
لبيت الذي يليه   .املالحظ هنا أن السجع أو القافية اليت عادة ما يقف أو ينتهي عنده البيت يف الشعر العريب عادة، تصبح الرابط أو البند 

  لكن ماذا بشأن بند سعدي؟
املبكرة من الرمل، جعلها سعدي مخسني، معتمدًا على تفعيلة واحدة ختضع للتدوير وللتوزيع احلر، وختلى غالبًا عن بنود اين معتوق اخلمسة 

ً، وهنا تقطيع إلحدى قصائد سعدي   :القافية، مع سجع داخلي أحيا
  :عراقِ /مريضِة يف ال/إىل ليلى ال(

  جيبُ /عراُق الع/ِت ، أَْم هذا ال/مريضُة أن/ال
  ميُرُّ / َن قـَْرً /كأنْ 
  ...َدُه قـَْرٌن /وَبع

  /مريَض يظلْ /ولكّن ال
  /ُل ِنْضواً 
  ...عليالً 

  يقومُ / ال
  !)َحيومُ / وال

  ماذا فعل سعدي يف البناء الشكلي هنا؟
ً مفاِعَلَنتْ (مل يستخدم اهلزج بصيغته العروضية املعهودة بل استخدم تفعيلته : أوالً  ج بني حبري اهلزج وبذلك فقد مز ) َمفاعْيلن اليت تصبح أحيا

  .والوافر
وأخرى يف الضرب ومبا أنه يستخدم . مرة يف احلشو، ومرة يف العروض) فعولن(من خالل استخدام : نيًا مجع بني حشو الوزن وعروضه وضربه

  .ع هذا التدويرالتفعيلة وليس البيت فإن البحث عن البيت التقليدي بعروضه وأضاريبه املعهودة يف الشعر العمودي سيصبح بال جدوى م
جاءت فيما يفرتض أنه ) حيوم(جاءت يف احلشو، بينما الثانية ) يقوم(ليستا قافية بيت ألن األوىل ) يقوُم وحيومُ (التسجيع يف السطرين األخريين 

سمة األساسية فالتدوير هو ال) البندية(أقول يفرتض ألن القصيدة ال تقوم يف األساس على التقفية، وهو حال سائر قصائد سعدي ) ضرب(
للبند، وهو ما أدى إىل نوع من التشوش يف حتديد البحر الذي يكتب به البند، لذا يستخدم سعدي التفعيلة ال البحر، فاهلزج يف علم العروض ال 

عي التفعيالت بواقع اثنتني يف كل شطر، أما هنا فال أشطر وال أبيات، حيث حتل التفعيلة حمل البيت،    .والسطر حمل الشطريت إال جمزوءاً ر
ه من بند سعدي  لتدوير املعهود سنجده من حبر الرمل، جمتزءًا من قصيدة ) اطمئنان(ولو أخذ املقطع أد وكتبناه بصيغة البند التقليدي، و

  :وهو منوذج مناسب يفصح عن بناء البند جبالء) مفاعلنت/ مفاعيلن(مكتوبة أساساً على تفعيلة 
  .)ظهُر َتَساوى الطُّهُر والُعهُر َتَساوى البيُت واملنفى ولكنََّك ما زلَت َرضيَّاقْد َتساوى الفجُر وال(

بعد هذا اإلسهاب يف وصف املعمار الشكلي لقصيدة سعدي يف هذا الديوان، كيف انعكس هذا على مضمون قصيدته؟ يف الواقع بقيت لغة 
ها على امتداد القصائد اخلمسني ، وهي متصلة مبوضوعاته السابقة، وكثري منها متصل بتجربته القريبة يف سعدي وموضوعاته وصوته كما عهد

من حيث استعادة األمكنة النائية، والتأمل يف وجوه وأرواح عابرة يف الزمن، واملشهدية املعهودة يف شعره، لكن من الواضح أن ) ديوان السونيت(
ح لسعدي نوعاً من احلوار الداخلي، ومنح قصائده    املتفرقة مسة الوحدة الكلية او املناخ الشعري الذي حيكم التجربةهذا الشكل أ

  سيِّدي سعدي
 اهدأْ : أقولُ 
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 وُكْن مثَل اجلميِع، تسُري ِلْصَق احلائطِ 
***  

  سيِّدي سعدي
  أقْم يف الُغرفِة الُعليا سعيدا

****  
  اصعْد  بَن يوسف

  .ولتكْن أبداً رفيقي
عدي يوسف شيخًا ذا طريقة وفىت ذا هوى لكن دون شطط، فهو حيافظ على َهيبة التقاليد، دون أن مقرتح شعري آخر جيرتحه س) ديوان البند(

  .يتخلى عن ِهبة التجديد
  

  دمحم مظلوم
  2019- 24/10دمشق 

 
 
 

 ُملحقٌ 
 
 

  ابُن اخلِْلفة وبَنُده
 

لطاعون الكبري ( احللي   الشيخ دمحم بن ابن اخلِلفة    .  م 1831/  هـ 1247تويف 
، وجاءت خلفته من مهنته ، إذ كان أبوه ) ابن اخللفة(دمحم بن امساعيل البغدادي الشهري بـ هو الشيخ 

،فهو ) اخللفة ( إمساعيل يسكن بغداد ، وميتهن حرفة البناء ، واملعلم يف البناء يف العراق ، يطلقون عليه اسم 
ً ، ينظم الشعر ابن أبيه ، هاجر األب من بغداد وتوطن احللة ، وكان شاعر طفًال موهوً   ، بل عبقر

عالم شعراء احللة أمثال امحد النحوي ودمحم ) احلسجة( لدارج  ّيأت له الظروف أن يتصل  والفصحى ، 
رضا النحوي والشيخ شريف بن فالح، فكان له معهم مساجالت يف دار السيد سليمان الكبري و اوالده 

ة رغم انه مل يقرأ كتا ومل يطلع على قواعد اعرابية من حنو فعرف من بينهم كعضو له قيمته ومكانته البارز 
 .وصرف، بل كان يستمد كل ذلك من ذوق خاص به
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شا  ومدحه عن طريق اللغة الدارجة فقال فيه بعض القصيد من نوع الركباين ، ويف هذا الفن   اتصل بداود 
معادن ( ن اخللفة جميدًا فيه وقد أثبت منه قسمًا السيد األمني يف كتابه الذي اختص بعرب البادية كان اب

للفظائع اليت أوقعوها يف احللة على عهد ) السكوالت ( ارتكاب   بشعره    ، ووصف 3ج ) اجلواهر 
  .م 1796/  هـ 1211حاكمها حممود أغا السفاك سنة 

كان أديبًا شاعراً يعرب الكالم على السليقة " ) : حصونه املنيعة ( قال عنه الشيخ علي كاشف الغطاء يف   
لبناء على انه ذو اعراب ويطارح الشعراء يف  از من احلقيقة وكان يتحرف  ومل حيصل على العربية ليعرف ا
غري كتاب وله شعر يف االئمة االطهار ويف مدح العلماء واالشراف وكانت له اليد الطوىل يف فن البند تويف يف 

  " .يف احللة ونقل اىل النجف االشرف فدفن فيها ) هـ1247(الكبري عام اول الطاعون 
، وأروع من نظم يف هذا الفن الفريد ، ) البند( ألنه من رواد ) ابن اخللفة ( أطلنا الكالم عن الشاعر العبقري 

  . ني عاماً كثر من مائة وثالث...كالسياب واملالئكة والبيايت ) التفعيلة ( الشعر احلر   وقد سبق رواد 
  ما هو البند وبند ابن اخللفة ؟

    :البند 
م املواليا والكان كان   العراق منشأ معظم الفنون الشعرية  م الرجز والراجزين مرورا  لدى أمة العرب من أ

( حىت أن ولد البند يف القرن التاسع عشر امليالدي ، وأخريًا الشعر احلر ، واألصح ... والقواما البغدادي 
  .الذي أبدعه الرواد يف منتصف القرن العشرين )  التفعيلة شعر

 وإن كانت لنغماته ، بل امسه ، جذور فارسية ، ورمبا تغىن به -  يف لغة العرب   والبند فن عراقي أصيل 
ن والرومان من قبل   انتقل إىل منطقة اخلليج ، وشاع فيها ثالثة قرون كما يذكر الباحث الكبري - اليو

  ).البند يف األدب العريب(  الكرمي الدجيلي يف كتابه األستاذ عبد
، وهي تفعيلة حبر اهلزج ، ولكنها تتكرر دون تقيد بعمود الشعر ) مفاعيلن( معظم البند تفعيلته األساسية   

ا يف البند ....   ، كما هو حال شعر التفعيلة احلر   وهزجه وأشطره    :وجوازا
ولك أن تقول كّف النون ، /). ه/ه//مفاعيُل ( فتصبح ) ه/ه/ه//مفاعيُلن ( حذف نون :  الكف -

    وكفها حسن
موع حبيث -   ).ه/ه/ه/فاعيلن (تصبح ) ه /ه/ه//مفاعيلن (  اخلرم وهو حذف اول متحرك من الوتد ا
ا يف املقطع- دة يف اول التفعيلة وال يعتد    . احلزم وهو ز
  ).ه /ه//مفاعي (، فتصبح   ) ه/ه/ه//مفاعيلن ( حذف السبب األخري من : احلذف    -  

ً بتفعيلة   البند   واحلق أن  يت من ) فاعالتن(يت أحيا صافياً ) مفاعيلن( ، وهي تفعيلة حبر الرمل ، فإّما أن 
درة ...بنظام ) فاعالتن( و ) مفاعيلن ( صافيًا ، أو مزدوجًا من تفعيليت   ) فاعالتن(، أو من  ويف أحيان 
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ورمبا تسألين عن السبب ، أقول لك إن التفعيالت ...، وهي تفعيلة الرجز ) مستفعلن( يلة يت البند من تفع
تلب ) مستفعلن(، و ) فاعالتن ( و) مفاعيلن ( الثالث  مبعىن عند تداخلها يف   هي تفعيالت دائرة ا

  .دون أن تتحسسها بسهولة  الدائرة تتشكل التفعيالت 
  

  كرمي مرزة األسدي
  
  
   

  اخللفة احللي من بند ابن 
  
 

    أال  أيها الالئم يف احلب ،
  دع اللوم عن الصب ،

   فلو كنت ترى احلاجيب الزج ،  
  فويق األعني الدعج ،

    أو اخلد الشقيقي ،  
  أو الريق الرحيقي ،
  أو القد الرشيقي ،

..................  

..................  
    أهل تعلم أم ال ؟  

  أن للحب لذاذات ،
     يعذلوقد يعذر ال  

  من فيه غراماً وجوى مات ،
ب الكماالت ،       فذا مذهب أر

  فدع عنك من اللوم زخاريف املقاالت ،
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    فكم قد هذب احلب بليداً   
  فغدا يف مسلك اآلداب والفضل رشيداً 

لك أصبحت غليظ الطبع ال تعرف شوقاً ،: صه      فما 
  ال وال تظهر توقا ،

  عيال وال مشت بلحظيك سنا الربق اللمو   
ن ،     إذا أومض من جانب أطالل خليط منك قد 
    وقد عرس يف سفح رىب البان ،  

  وال استنشقت من صوب محاة نفحة الريح ،
   

    . للقاه من جوى وجد وتربيحومٌ وال هاجك ي
 لك العذر على انك مل حتظ من اخلل بلثم وعناق ،

  وبضمٍّ و التصاق   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 النصوص
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األمُري متوَّجاً 

ملن خرّبَت  سعدي حياتَك ؟
أّي أرٍض كنَت تقصُدها ؟

وأيُّ رعّيٍة أوشكَت ترعاها ؟
مُ  هي األّ

ا ُدَوٌل ... قالوا منذ دهٍر إ
إذاً 

ما أنَت والدَوُل ؟
األمُري الفوضويُّ ، متوَّجاً 

أنَت !
............
............
............

الآليلءُ يف القرار !

16.09.2019لندن   
 

اطمئنانٌ 

رضّياً 
مغمَض العيننيِ 

فذٍة تطلُّ على احلديقِة . جتلُس عند 
إنه الفجُر القدميُ 

َك الذي ما عاَد فجراً : الفجُر ذّ
قد تساوى 

الفجرُ 
والظُّْهُر ،
تساوى
الطُّهرُ 

والِعهُر ،
تساوى البيُت واملنفى ،
ولكنك ما زلَت رضّياً 

مغمَض العيننيِ 
فذٍة مضّببةٍ  تغفو عند 

وْحتلُم ...

21.09.2019لندن يف   
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حكاية يوم األحد

إذا ما جاءين "  األحدُ " 
انتبهُت  إىل حكاية أنين ، فعًال ، بال أحٍد ! 

وأين مثُل  ِعْرِق الكْرمِة املقطوع
ال النحُل النبيُل َيِطنُّ  حويل

أو َحيوُم ،
وال الزرازيُر ... 

السعايل أطبَقْت أشداَقها ... 
لكنين سأظلُّ حمتمياً بصميت

حيُث  ترتعُش العروقُ 
وحيُث صويت ! 

 29.09.2019لندن يف 

لِك النُّعمى !

كأين يف لياِيلَّ الشمالّياِت منجرٌف على أمواهِ 
ِقصديٍر ، كأين يف سفينِة زئبٍق . وكأّن ما أرجوهُ 

من وَسٍن تناثَر كالرذاِذ . أرى وجوهاً لسُت أرجوها ، 
نيٍة وأخرى رِيَش أجنحٍة مدبَّبٍة ... ُح بني 

َ
وأمل

أُفكُِّر أن أُفيَق بقطرة الِوْسكي. لِك النُّعمى !
لقد أطللِت أيتها اجلميلُة ...

م ! إنين يف حلظٍة سأ

 17.09.2019لندن يف 
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مكاَلمةٌ 

وقالْت يل
وكان اهلاتُف األرضيُّ مرجتفاً بكفِّي : 

سوف آيت يف ضحى اإلثنِني ... 
قلُت هلا :  البالُد بالُدكِ 

األبواُب 
والطُّرقاتُ 

والُغَرُف اليت إْن أعتَمْت َشرَِقْت بنْبٍض 
من ُمالءاٍت مرفرفةٍ 

وفيٍض من عروٍق ... 
كيف يل أن ألثَم الشفَتنيِ 

والعيَنِني ... 
كيف أُردُّ كفِّي يف ُضحى اإلثنني ؟

 28.09.2019لندن يف 
َلّفوا الكفايف

و عيين ، الكفايف !
قيَل إن علينا أن نُلّف غداً 

تلك الكفايف
لكي نستقبَل األبدا !
وهكذا قد أطْعُت :

األمُر ليس غطاَء الرأِس ...
َريّتا ... أن تتخّلى عن حبيبتَك : الرّشاِش 

وهكذا قد ختّلينا
فال الكفايف

و ال الرّشاش  ...
أيُّ فلسطٍني ، إذاً ؟

أين صارت جّنُة املأوى ؟

 19.09.2019لندن  يف
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مطٌر عاصفةٌ 

كأّن هللا قّرَر أن يكوَن بقرييت
ماًء ! 

وِمن يوَمِني ظلَّ هللاُ ُميِطُر بَفْيٍض منهُ 
حىت فاضت القَنواتُ 

واُحلُجراُت ... 
واحتَبَس الِعبادُ 

وغاَب عّنا الطُري والسنجاُب واألوالدُ 
ُشكراً 

سّيدي ، هللا ! 
الرسالُة أُبِْلَغت : 

سنكوُن ُصْبحاً يف الكنيسةِ 
سّيدي ... 

لن ُخنِْلَف امليعاد . 

  01.10.2019لندن يف 
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مرحباً !

أُهْم َخّيالةٌ 
جاؤوا ، قـَُبيَل الفجِر ، من حَلٍب ؟

إذاً ، فْلتنفِتْح بـَّوابُة البستانِ 
وْلَتُكن األغاين ...

ليَس عندي اآلَن ما قد َمخَّر العنقودُ 
لكين سأمضي ، بـُْرهًة ، وأعودُ 

لَعَرِق النبيِل ؛
إذاً 

 مرحبا ...
خّيالٌة جاؤوا ، قـَُبيَل الفجِر ، من  حلٍب !

 04.10.2019لندن يف 
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العبور حتت املاء
ريس ، يف هذا القطاِر  يت إىل لندَن من  ملاذا اخرتِت أن 

ّي اَخلْطِو أسعى اهلادِر ، املخنوِق حتَت املاِء ؟ ال أدري 
كي أُالِقيِك ، ويف أّي احملطّاِت ؟ أ األعمى هنا ، ال النورُ 
يَهديين ، وال ما تصطفيه احلافالُت . اخرتِت ما كان قريباً .

حسناً ، لكنين أجهُل معىن اإلّجتاهاِت . 
إذاً فْلتأخذي

ُحلْسىن ! األشياَء 
ُخذي سّيارَة اُألجرِة ،

أْعطي سائَق السّيارِة اهلنديَّ عنواين ...
وبَعَد ُسَويعةٍ 

فاً ، يف الباب ! سرتَيَنين ، متلهِّ

 15.09.2019لندن يف 
  

كأنه صيٌف مبّكةَ 
ْرِفيْلَد املصابيُح ؟ ملاذا هدأْت يف القريِة الريُح ؟ ملاذا أُوِقَدْت يف تّل َهيـْ

مْت ، الـمـُـَغّنوَن اسرتاحوا ، وُهم اآلَن سكارى  . حانُة القريِة قد 
ومل يـَْبَق من الـمـَْغىن سوى حوريٍّة عرجاَء .كان الصيُف ُمبـَْتال . وقد

جاَء اخلريُف كأنه صيُف مبّكَة . لسُت أعتزُِم الرحيَل .أ هنا وحدي.
 15.09.2019لندن 

األفاعي اإلجنليزّت
نعم !

ُت اليت هرّبُتها من سفح طنجَة ، أو ُرىب مكناَس  تلك النبا
ا ، قَبالَة بيَيت الريفّي . أسقيها صارْت غابًة ُصغرى ، أدوُر 

ت مل ُحيِببـَْنها . ماذا سأفعُل ؟ وأُْكرُِمها ، ولكّن األفاعي اإلجنليّز
سوَف أدفُع عن نبايت . سوف تبقى غابيت الصغرى اليت

هرّبُتها من سفح طنجَة أو ُرىب مكناَس ، آمنًة كَبييت !

 15.09.2019لندن 
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املغربّيُة تلك !

وكنُت أظنُّ أين ساكٌن يوماً 
مبكناَس القدميِة ...

قلُت إين سوف أجلُس ، كلَّ يومٍ 
عند مقهًى أجتلي ، مع شايِِه ، بّوابَة املنصوِر ...

كنُت أظنُّ أين سوف ألقى املغربّيَة تلَك ...
هل كان اُمسها الغايل نعيمَة ؟

آِه !
ُم مثل الورِد ...  ما كانت األّ

مثل املغربيِة تلكَ 
مثل عرائِش الزيتوِن و الِعَنِب !

 18.09.2019لندن يف 

املرأُة ذاُت الُعّكاز

جلسٌت ُمَدّوخاً يف ِحْضِن مصطبِة احلديقةِ 
كنُت حمتمياً بربُنٍس وبَرٍ 

أتيُت به إىل بييت هنا  ، يف لندٍن 
 من سوق " َجْرسيَف " ...

احلديقُة ، ليس فيها ، عابٌر ، حىت وال طريٌ 
ولكْن 

ُت العتيقةُ  مثل ما تروي احلكا
جاءت امرأٌة على الُعّكاز

قالْت يل :
ِر ، كأنك لسَت من هذي الد

أِفْق !
َلْمِلْم رداءكَ 
وابتِعْد ...

فالقوُم سوف يَروَن حتَت البُـْرُنِس الوبرّي ، ساحرًة ؛
ورُبـَّتما سيوِقُد  بعُضهم ، مثل القدِمي ، النار !

 17.09.2019لندن يف 
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املفتاح

كأين ساكٌن يف غيمةٍ 
حىت لَتبدو الّسروُة الفرعاُء ، مثَل ُشَجريِة امليالِد ؛

كم سيدوُم منزُل غيميت ؟
قد ُأخطيُء التقديرَ 

لكين سأحفُظ يف قميصي ذلَك املفتاَح ... 
إن الغيمَة الـُجـنّــةُ 

إْن ضاقت بنا األرضُ 
وأعيا السبيل ! 

01.10.2019لندن يف   
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ليلى املريضُة يف العراق

إىل ليلى املريضِة يف العراِق :
املريضُة أنِت ، أَْم هذا العراُق العجيُب ؟

ً ميُرُّ  كأّن قـَْر
وبَعَدُه قـَْرٌن ...

ولكّن املريَض يظلُّ 
ِنْضواً 

عليالً ...
ال يقومُ 

وال َحيوُم !

06.10.2019لندن يف   
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عسٌل وفُلُفلٌ 

عميقاً ،
حني كان"  أبو اخلصيبِ "  ، البيَت والبستانَ 

كنُت أخوُض يف  قيِظ اجلداولِ 
ضاحكاً 

بني السالحفِ 
أو أفاعي املاِء ... 
كان النخُل سقفاً 

كانت األمساُك تـَْلِبُط عند أبواِب البيوتِ 
وكان طَْعُم اآلِس من عسٍل وفُلُفْل !  

 02.10.2019لندن  يف 
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املقيم

على ألواِح مصطبِة القناِة العتيقةِ 
كنُت أجلُس ؛

ِمن أمامي املراكُب تفتُح األبوابَ 
مثّ تروحُ 

حنَو ِضفاِف أْكِسْربِج
ى قليالً ...  أو أ

غري أين ههنا سأظلُّ 
أغفو على ألواِح مصطبةٍ 

وأصحو ! 

05.10.2019لندن يف   
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 2طبيعة 

بقا من أعاصِري احمليِط األطلسيّ 
بلْغَن بييت يف الضواحي ...

أنَت ختشى أن تغامَر أْن ُتِطلَّ دقيقةً 
من فتحِة الباِب ؛

َبكَ  احمليُط األطلسيُّ يدقُّ 
َبْل سيدقُّ رأَسَك إْن فتحَت الباَب ...

فاهدأْ 
سيِّدي سعدي !

أَِقْم يف الغرفِة الُعْليا سعيدا ...

 27.09.2019لندن يف 
 4طبيعة  

بُّ الريُح ...
ا ؟ لكْن َمن حيُِسُّ 

الثعالُب ...
دوحُة الزاِن الُنحاسيّ 

احلشيشُ 
الطائُر الُكرِْكيُّ ؟

ال أدري ...
األموُر كما هَي :

الناُس ارتَضوا أن يْقَبعوا رهناً حملبِسهم ...
بُّ الريُح ؟

دْعها !
حنن يف َمنجاِة منزلِنا من الريح !

  28.09.2019لندن يف 
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 3طبيعة 

كأين أبِصُر األوراَق ، آَن تطُري يف املْشىت
عصافَري ...

فذيت َختاَطفُ  العصافُري اليت ُقّداَم 
صرُت أُبِصُرُهنَّ 

أوراقاً ...
فهل أ غافٌل ، وُمَدوٌَّخ ؟

أَْم أّن مكنوَن الطبيعِة واحدٌ 
كالطريِ 

واألوراق ؟

 28.09.2019لندن  يف 
 1 طبيعة 

مساءٌ من رصاصٍ 
أمطرْت يوَمِني مّتصَلِني ،

مثّ تنّهدْت ، لثالِث ساعاتٍ 
وعادْت متطُر ...

الطُري اختفى يف الدوح ،
هوِل  والسنجاُب الَذ بِغارِه ا

ليس سوى َمحاِم الّدْغِل ...
ها لعاٍم كامٍل ، إن حديقيت متتصُّ ِرّ

وأ السعيد !

27.09.2019لندن يف   
 



 23 

النون وامليم
ملاذا نقصُد املاَء ،

 وإْن كّنا بعيديَن عن الصحراء ؟
هل ما قيَل إن املاَء أْصلٌ 

أْم ترا النرى يف املاِء إالّ ما تقاضاه الَوضوُء ؟
النوُر أمسى

ّ مثل أهل العاَمل السُّفليّ  غري أ
ال نعرف إالّ املاء .

لسنا النونَ 
حىت لو بدْت  ، حنُن ، لنا ، نوً 

ولكّنا اخلراطيمُ 
لنا املاءُ 

لنا املِيُم ...

 16.09.2019لندن يف 

 
النَـْيَسم

طريقي ، من حديقة منزيل
حىت الكنيسِة ،
لّدْغِل . ينتهي 

مثّ عليَّ أن أجتاَز قنطرةً 
ألبـُْلَغ أسفَل التلِّ ...

السبيُل إىل األعايل ، نـَْيَسمٌ 
فْلَتْمِض !

وْلتتثـَّبت اخلطواُت ...
إصَعْد  ابن يوسفَ 

وْلَتُكْن ، أبَداً ، رفيقي !

 20.09.2019لندن يف 
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أ ، األعمى ، فقري

فقٌري أ
بل أفقُر من بوذا الذي قد غاَدَر الـُمـْلكَ 

مع الفجِر ...
فقٌري مثل بوذا

ٍر مل يـَُعْد يـَْعربُهُ  عنَد 
إالّ  جماننيُ 

وُعّماٌل بال مطرقةٍ 
أو منجٍل ...

...............

...............

...............
بوذا أمريٌ 

وأ ، األعمى ، فقري !

 28.09.2019لندن يف 

ِرضا

إذا ما أطبَق الليلُ 
على الغابِة ، حيُث الغرفُة الُعْليا اليت أسكُنها

أهِجُس أين دائٌخ 
ال أَلماً 

أو سَأماً  ...
أشعُر أين دائٌخ من كِل ما أغدَقُه الكوُن عَليَّ 

الليُل ظلَّ اجلُّنةَ 
اجلَّنةَ 

واجلذَر العميْق  ...
كم رجوُت هللاَ أالّ أستفيْق !

  21.09.2019لندن يف 
  



 25 

شاتيال

ُم ... َلَكْم ذهَبْت بنا األّ
أذكُر أنين َميّْمُت شاتيال املخيَّمَ 

بعَد يوٍم ...
مل يُكْن أحٌد هناَك .

الريُح ، وهي ضعيفٌة ، كانت تـُبَـْعِثُر ما تبَـّقى من دٍم :
ُصَوراً من املاضي الفلسطيينّ 

ذكرى من عوائلَ 
وابتساماٍت ألطفاٍل غَدوا  يف وحشة الذكرى شيوخاً ...

فجأًة أحسْسُت أين سوَف أُقَتلُ 
سوَف أُمسي مثل قْتلى أمِس ...

خّلفُت املخيَّمَ 
واستدْرُت ...

 19.09.2019لندن يف 

  
ِسْيدي بِْلعّباس

سُأسَعُد لو أطعُتِك  مجيلُة !
قيٌة ... ِسْيدي بِْلعّباس 

وبغداُد اسرتَدَّ رميَمها الُفْرُس .
َم اجلزائِر ، أشَهُد كيَف تبين أُّمٌة مستقَبالً . ّ قد كنُت أ

زارُع أصبحْت لِـُمجاهدينَ 
َ
كيَف امل

وكيَف صار الصبُح أخضَر .
قيةٌ  ِسْيدي بِْلعّباس 

وبغداُد اسرتَدَّ رميَمها الُفْرُس ...

  20.09.2019لندن يف 
  
  
 

ازَمثابُة اجل  
 

ا  سأستدعي الـُمـَغنيَة اليت عاشرُ
 عاماً بباريسَ 

- الضواحي دائماً -  
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ِم  ، يف ْبروكَسْل ، تسكُن  ( )وأظنُّها يف هذه األّ  
 إين ههنا
...وحدي   

ملاءِ   املساُء برِيِف لندَن مثقٌل 
 واحلشراِت ؛

ى َمثابَة  !للجاِز " جاك " ما أ  
ا عاماً بب اريسَ املغّنيُة اليت عاشرُ  

ا هناك  !ارتطْمُت   
 

21.09.2019لندن يف   
 
 

  
َسَهرٌ 

نسيٌم خافٌت يف هدأة الليلِ 
ْفلى تِرفُّ ... ُورَيقاٌت من الدُّ

القمُر املنتصفُ 
الساحةُ 

بـَّوابة مبىن العاجزين ،
الصمتُ 

واملوُت ...
لقد خّلفُت يف السّيارة البيضاِء قّفازاَيت السودَ 

ولن أقطَف ورداً ،
سوف ألَتفُّ على بَعضي

وأغفو ...

   20.09.2019لندن يف 
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بريُد الفجر

ملاذا هدأْت يف الغَبِش الريُح ؟
املصابيُح اليت َلّما تزْل موَقدًة تبدو من الوهِم الفضائيّ 

تُرى أين يكوُن اِخلْشُف ؟
والسنجاُب  ...

فْلتهدأْ قليالً أيُّها املستوحُد اجلّوابُ 
إن الغابَة الغائبَة ، السوداَء ، تبدو ، بَغتًة ، خضراءَ 

أغِمْض ُمْقلَتيَك اآلنَ 
واهدأْ ...

لكتاب ! تيَك بريُد الفجِر ، حتماً ،  سوف 

 16.09.2019لندن 

 
 

 الطَّْيَطوى
 

 على بييت ، هنا ، يف ريف لندَن ،
 أمِس ،

. َمرَّ الطَّْيَطوى  
 ً ...منُذ احتالِل البصرِة  الفيحاء، مل أمسْع له صو  

  ، هذا الصباحَ ولكين التقطُت مروره
!ِشْيلوا : يقول يل   
 أأرحُل ؟

 ُقْل إىل أين الرحيُل ؟
 إىل بالدٍ 

...أْم إىل جَدٍث يواريين لينتهَي الرحيُل   
 

17.09.2019لندن يف   
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 نصيحة
 

!اهدْأ : أقولُ   
 فإنك لسَت يف رأِس النفيضِة ،

 سيِّدي سعدي
اهدأْ : أقوُل   

...ئِط وُكْن مثَل اجلميِع ، تسُري ِلْصَق احلا  
ُم عابرةٌ   األّ

...ولكّن اخلطوَط احلُْمَر غادرٌة   
اهدأْ : أقوُل   

...وأغِلْق كلَّ أجهزِة التلقِّي   
للحافِ   َغطِّ رأَسَك 

!وَمنْ   
 

07.10.2019لندن يف   
 

  التاج
  :أفكُِّر 

  لو رأيُتِك بعد مخٍس  من السنواتِ 
  كيف سألتقيِك ؟

  أضمُّكِ 
  أم أمشُِّك ؟
دي    :أم أ

  !يكُة أنِت املل
  ُجِك من َحمارٍ 

  ومن غاٍر 
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  ...ومن َشْذٍر َسبيِك 
...........  
...........  
...........  

  !كأين ، دوَن ِعْلِمِك ، أصطفيِك 
  07.05 2011.فارموند 

 
  

 شجرُة الزاِن الُنحاسيّ 
 

 أراها دائماً ؛
 لكنها يف حلظٍة تبدو ، ُمَشّخصةً 

:ألّوِل َمّرٍة    
.............. 

..............  
.............. 

...أسطورَة الزاِن النحاسّي   
 الطبيعُة َفّككوها

 َشّككوا فينا وفيها
 غري أنِك ما تزالَني العصّيةَ 

 ُحّرًة يف املرتىب
 ومجيلةً 

...ِسرِّيَة األلواِن   
!أنِت حديقيت ، وصديقيت ، وصباحَي الـُمـزدان   

 
11.10.2019لندن يف   
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 ويلٌ 
  

  :َمي احلوراِء وقلُت ملر 
  هّزِي

  جبذِع الكْرمِة اخلضراءِ 
  ...َيّساَقْط لِك الِعَنُب 

مريِء َسْوٍء ؛   فليس أبوِك 
  !اغتِبطي 

  .وأّما األُمُّ فهَي شريفُة املبغى املقّدِس 
  !مرحباً 
  هّزي

  جبذِع الكْرمِة اخلضراءِ 
  !َيّساَقْط لِك الِعَنُب 

  
  11.10.2019لندن يف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

َرِف األَغرّ ساحُة الط  
 
 

 فتاةٌ 
 ترتدي عند احملطِة سْرتًة خضراءَ 

كيف أْبلُغ ساحَة الطَرِف األغّر ؟: تسأُل   
 جييُء ، يف املمشى فًىت ِغرٌّ 

...وتسألُُه   
لِنْمِض سويّةً : يقوُل هلا   

 نُكْن عند الظهريِة ، واقَفِني بساحِة الطَرِف األَغّر ،
 هناك

...تنطلُق التظاهرُة العظيمُة   
!بِّليين اآلن قَـ   
 

12.10.2019لندن يف   
 
 
 
 

 مرارةٌ 
 

 هدوءاً 
 أيّها الشيُخ الذي مل يعرف الطُُّرقاتِ 

...إالّ ضائعاً فيها   
 هدوءاً 

ُد َمْذأَبةً   أيُّها الـُمـر
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ٍت لُسّواِق الـُمـدى  وحا
...والشاحناِت   

 تِعْبُت حىت من نصيحِتَك ؛
!اتَّرِْكين   

 
13.10.2019لندن يف   

 
 
 

ـذيعُة  تـتــنــّهدُ الـمُ   
 

:تنّهدت الـُمـذيعُة   
 إّن لندَن سوف تطفو

ارِ   مع األ
...أسبوَعِني من مطٍر وريح   

 وداعاً  دروَب الغابِ 
  ممشى القناةِ 

!و ُحبَريُة   
 حنُن يف فـُْلٍك ُيَسّمى لندنَ 

ارٌ   الطُُّرقاُت أ
...وحافلُة الضواحي من صفيح   

 
  لندن14.10.2019
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 !زَُح نتما
  

  صباح اخلريِ 
َز األِهّلِة ،    ُخبـْ

   مرا يف ِضفاِف السَّْنيِ 
  ...واملقهى الذي قبّـْلُت ليلى فيه 

  كانت ترتدي تّنورًة سوداءَ 
  ضيِّقةً 

َهدُّ    ...يكاُد ِحزاُمها يـَنـْ
  وكيَف دخلِت ؟: قلُت هلا 

  ؟أعين كيَف أدخْلِت الطراوَة كلَّها ، يف هذه التّنورِة  السوداْء 
................  
................  
...............  

  سوَف نُفكُّها 
  !لنرى 

  
  15.10.2019لندن يف 

 
 
 
 

  َمْسـعى
  
  

  كأين اليوَم أمضي يف مياهٍ 
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  ...ويف أحراِش أشباٍه  
  كأين أحاوُل أن أرى َبْدَء اخلليقِة ،

  ليس عندي  سوى خطواَيت املتعثِّراِت ؛
  إذاً 

  .طريقي سيـُْبِلُغين 
  !إذاً سأرى ، وراَء النهِر ، بوذا 

  
  15.10.2019لندن يف 

 
 
 
 

 
ريسّيةٌ   ضاحيٌة 

 
...و َعيين الضواحي   

 حيُث ال تتبختَـُر الفَتياتُ 
ّان  حيُث اخلمُر 

سي العميِق ،حيُث َحِظْيتُ    بشّقٍة من غرفَتنيِ  ، يف 
 وحيُث زارْتين ُمـَغّنيٌة 

رِ وأهدْتين عالمَة مخشٍة يف الّصد  
بتٍة لدّي حىت اآلن ؛  

! َعيين الضواحي   
 

16.10.2019 
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Je vais partir 
 أريُد أن أذهب

 
Je vais partir  

  ...إنين سأروُح : قالت 
  !مع السالمِة : قلُت 

  يف الضحى العايل تَورََّد وجُهها ،
  …كانت ُمتعَتعًة 

  َمّرًة حتيت ،: طواَل الليِل كانت 
  !و فوقي َمّرًة 

  نَ واآل
ائها   يف هذا الضحى العايل ، تدوُر بكلِّ َ

قةِ    كلِّ األ
  والوقارِ 

ا العذراُء مرُمي     …كأ
ريسَ     ُضحى 

  !عودي 
  

  17.10.2019لندن يف 
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  َجوعُة الزرزور
  

  أرى يف َجوعِة الزرزورِ 
مي ّ   أ

  وأعوامي اليت انفَرَطتْ 
  ...كعنقوٍد ُمصاٍب 

َّكَلين السؤاُل    ّميا سبٍب أتَينا ؟أل:   َكْم 
  اآلَن ،

يت من وراِء التلِّ ، ْن ال شيَء    آَمّنا 
  ليس سوى تفاصيِل القذى

  ...يف َجوعِة الزرزور 
  

  18.10.2019لندن يف  
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 إيكاروس
 

 إذا أغمْضَت عيَنيكَ 
نَيتَنيِ   اقَطِع األنفاَس ، 

:وْلتُـْرِهْف َمسامَعَك   
 احلفيفُ 

...اَفُق و َمثَّ أجنحٌة ختَ   
 أنَت يف بْدِء اخلليقةِ 

!ال َختَْف   
...وْلَتْمِض   

 سوف يكوُن إيكاروسُ 
 جنـَْبكَ 

!يف األعايل   
 

19.10.2019لندن يف   
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  منظر

  
  مساٌء ِنصُف غائمةٍ 

  وسنجاٌب أماَم الباِب يَـْمـُرُق ،
  ...كان ُعشُب احلديقِة لؤلؤاً 

  يف البـُْعِد تبدو الُبَحريةُ 
ُْفلُ     ،ّمث 

  والطريُق إىل الكنيسِة صاَر َجْهماً 
  ...ومنزِلقاً 

  فهل هذا اخلريُف ؟
  

  19.10.2019لندن يف 
 

  
  اَر األحِد هذا

  
  غيوُم األطلسّي على الضواحي
  الكنيسُة مل َيِصْل أحٌد ُيَصلِّي

  ...ا 
ُت تـُْفَتُح يف الظهريِة ،   احلا

  سوَف أمضي
  " ...بَيِت الصنوبرِة " إىل 

   هناك ، تعرُفين ؛الفتاةُ 
  سأسأُهلا
  ...وتسأُلين 
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  فتأتيين ِمبا أِلَفْتُه مين
.............  
.............  
.............  

  !هكذا أمتَْمُت ِديين 
  20.10.2019لندن يف  

  
  
  
  
  
  

  تدقيقٌ 
  

  وِمن عشرين عاماً 
فذيت   أجِلُس الساعاِت ، عند زجاِج 

  أحاوُل أن أرى
  ...أو أمسَع 

  و مثَل ما األشياُء ،األشياُء تبد
  لكْن لو عرْفنا أن نرى

  أو نسمَع األشياءَ 
فذِة اجلدارِ  ً ، غَري    الخْرت مكا

  .وأعين غَري ُحفرتِنا األليفْة 
  
  

  20.10.2019لندن 
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  جيكوُر الطفولة
  

  ُظهراً " َجيكوَر " لو اين اآلَن يف 
  َلُرْحُت بسّليت التعىب

ي    ...وِشصِّ
  لنهاَر ، ُأحاوُل األمساكَ وأمَضيُت ا

ِر َجيكوَر    ...عنَد شريعٍة يف 
  املياُه عميقةٌ 

  !والِشصُّ أعمى 
  
  20.10.2019لندن  
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  اجلزائر

  
  "َكفى الزُّْعِيبّ " 

  زاَرتين ، بلندَن ، يف الظهريةِ 
  )كنُت مرتِبكاً (

  :وقالت 
  ...لقد أمَضيَت ُعمَرَك يف رحيٍل 

  فأيَّ بالٍد استوطْنتَ 
   ؟ْتكَ وَ هْ واستَـ 

  :قلُت هلا 
  !اجلزائر 

  
20.10.2019 
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 الَقـْصر
 

 سالماً 
!عنَد الربوِة " الَقْصِر "  َمراقي   

 الَعَرُق الـُمـَصّفى
 والنبيذُ 

:وذلَك الّضْوُع الدمشقيُّ   
هندسُة اليت أحبْبتُ 

ُ
 امل

 واملـْعـىن ؛
 سالماً 

!الشام  بالَد   
 

20.10.2019 
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  الفهرس
  

  البْند وما أدراك     سعدي يوسف
  :ملحق 

  ابن اخللفة وبنده     كرمي مرزة األسدي
  من بند ابن اخللفة احلّلي

  
  النصوص

  األمري متّوجاً 
  اطمئنان

  حكاية يوم األحد
  لِك النعمى

  مكاملة
  لّفوا الكفايف
  مطٌر عاصفةٌ 

  مرحبا
  العبور حتت املاء

   مبّكةكأنه صيفٌ 
ت   األفاعي اإلجنليزّ

  املغربّية تلك
  املرأة ذات العّكاز

  املفتاح
  ليلى املريضة يف العراق

  عسٌل وفلفلٌ 
  املقيم

  2طبيعة 
  4طبيعة 
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  3طبيعة 
  1طبيعة 

  النون وامليم
  النيسم

  أ األعمى فقريٌ 
  رضا

  شاتيال
  ِسيدي بلعباس

  مثابة اجلاز
  سهر

  بريد الفجر
  الطيطوى
  نصيحة

  التاج
   الزان النحاسيشجرة
  ويل

  ساحة الطرف األغرّ 
  مرارة

  املذيعة تتنّهد
  نتمازح
  مسعى

ريسّية   ضاحيٌة 
  أريد أن أذهب
  جوعة الزرزور

  إيكاروس
  منظر

  ار األحد هنا
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  تدقيق
  جيكور الطفولة

  اجلزائر
    القصر

  
----------------------------------  

  


