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األحلان

الحصادون

الراعي:

غ��ن��ى ك��ل��ه��ا ط��رب ك��ل��ه��ا س��ه��ول��ن��ا ح��ق��ول��ن��ا
م��ن��ى وال��س��واق��ي ذه��ب ف��ي��ه��ا ال��ش��م��س

الحصادون:

ال��ب��الد ق��ل��ب ال��ج��ه��اد ج��ن��ى ال��ح��ص��اد إل��ى
ب��ن��ا ي��ح��ي��ا

وي��ُد ق��ل��ب ال��ح��ب �دوا �ش� وأن� اح��ص��دوا ه��ي��ا
وج��ن��ى زرع وال��ع��م��ر

ط��رب ك��ل��ه��ا س��ه��ول��ن��ا ح��ق��ول��ن��ا
غ��ن��ى ك��ل��ه��ا

م��ن��ى وال��س��واق��ي ذه��ب ف��ي��ه��ا ال��ش��م��س

الراعي:

خ��ص��ب��ه��ا ال��ج��ن��ان ه��ذي ق��ل��ب��ه��ا ال��ع��ي��ون ه��ذه ن��ح��ب��ه��ا ج��ب��ال��ن��ا
�ب �ن� �ع� وال� ال��ت��ف��اح ُح��ل��يُّ��ه��ا



األلحان

ال��ق��ص��ب ف��ي ال��ري��اح أل��ح��ان��ه��ا
ب��ع��دن��ا ول��ل��ب��ن��ي��ن ل��ن��ا وك��ل��ه��ا

الحصادون:

ت��زل ول��م ل��ن��ا ك��ان��ت األم��ل م��ث��ل ك��ب��ي��رة ال��دول ب��ي��ن ص��غ��ي��رة
�ا! أوالدن� �ا �دادن� أج� �ا: �الدن� ب�
ذه��ب وش��م��س��ه��ا أخ��الق ت��راب��ه��ا ت��ري��اق زالل��ه��ا

وال��ع��ن��ب ال��ت��ف��اح ُح��ل��يُّ��ه��ا
ال��ق��ص��ب ف��ي ال��ري��اح أل��ح��ان��ه��ا
ب��ع��دن��ا ول��ل��ب��ن��ي��ن ل��ن��ا وك��ل��ه��ا

وي��د ق��ل��ب ال��ح��ب �دوا �ش� وأن� اح��ص��دوا ه��ي��ا
وج��ن��ى زرع وال��ع��م��ر

الشتاء ألحان

واع��زف��ي وارق��ص��ي واع��ص��ف��ي أم��ط��ري
ال��ج��م��ال واخ��ل��ق��ي

ال��خ��ي��ال وان��س��ج��ي
ق��الل��ن��ا ف��ي وال��زي��ت أع��دال��ن��ا ف��ي ال��ق��م��ح

ال��س��الل ف��ي وال��ت��ي��ن
ج��ب��ال��ن��ا م��ن �الل ح� �ا �ه� �ل� وك�

∗∗∗
ال��ج��ب��ل وب��ال��ث��ل��ج ب��األع��اص��ي��ر وب��اح األرض إل��ى ال��م��زن ع��ادت
وأم��ل أم��ان��ي ال��دن��ي��ا وع��ل��ى ك��ف��اح ال��ج��و وف��ي ج��ه��د ال��ث��رى ف��ي
ع��س��ل إال ال��ص��ب��ا ع��ن��ه ن��ف��ض��ت م��ا ن��ش��وان ف��ال��ش��ج��ر
ُق��ب��ل األرض ع��ل��ى ال��س��م��ا م��ن وال��م��ط��ر
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األلحان

∗∗∗
األخ��ض��ر ب��ال��دم ع��ط��ري أم��ط��ري،

�ر �زَه� ال� �َم �رع� ب�
�ر �م� �ث� ال� �ألي وام�

ال��راب��ي��ه ك��روم ج��ن��ى ال��خ��اب��ي��ه ف��ي خ��م��ورن��ا
ال��ِك��بَ��ر وع��ن��دن��ا

�ه �ي� �اف� �ع� وال� وال��خ��َف��ر وال��ح��ب

∗∗∗
ف��ج��رى زالًال ال��ن��ب��ع س��ق��ت ج��راح ال��ل��ي��ل م��ن ال��ب��رق ��ر ف��جَّ
األخ��ض��را ال��ج��ن��ي��ن ف��ي��ه��ا ف��ارق��ب��ي ال��ري��اح ف��ي ع��ط��ر ال��ط��ف��ل ل��ل��رب��ي��ع
وه��ن��ا دفء ال��ن��ار ف��ي �ي �ل� �ط� واص�
ط��ف��ل��ن��ا ي��رع��ى وال��ل��ه
ل��ن��ا وال��دن��ي��ا وال��ح��ب �ي ل� �ت أن�

∗∗∗
ال��راب��ي��ه ك��روم ج��ن��ى ال��خ��اب��ي��ه ف��ي خ��م��ورن��ا

ال��ك��ب��ر وع��ن��دن��ا
�ه �ي� �اف� �ع� وال� وال��خ��ف��ر وال��ح��ب

ق��الل��ن��ا ف��ي وال��زي��ت أع��دال��ن��ا ف��ي ال��ق��م��ح
ال��س��الل ف��ي وال��ت��ي��ن

ج��ب��ال��ن��ا م��ن �الل ح� �ا �ه� �ل� وك�

الربيع ألحان

ال��زه��ر ع��ي��ون ن��ام��ت ال��ه��ن��ا ن��وم ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ن��م
�ر �م� �ق� وال� ال��م��ن��ى إال ون��ام
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األلحان

ن��م ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ن��م وال��ن��س��م ن��ام ال��ن��دى ح��ت��ى
ال��ش��ادي وال��ب��ل��ب��ل وال��ش��ح��رور وال��غ��ص��ن ال��وادي ف��ي ال��ن��ه��ر

�ور �ط� �ع� ال� إال ن��ام ح��ي وك��ل
�ؤادي ف� �ي ف� �ام �ي� �ه� وال�

∗∗∗
واألق��اح ب��ال��ف��ل وب��اح ال��ض��ح��ى الح ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا ق��م
ال��ص��ب��اح م��ع ص��ح��ا ك��م��ه ف��ي وال��ورد
وال��خ��ل��ي��ج ال��رب��ى م��ن أري��ج ول��ل��ص��ب��ا
ع��نَّ��ا ك��أن��ه ن��ب��ا ع��ل��ي��ن��ا ه��ب
وال��ح��نَّ��ا وال��ي��اس��م��ي��ن ال��ن��س��ري��ن أذاع��ه
م��ه��دك ودع��ت ال��ظ��الم ي��ُد ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا ق��م
�دك خ� ورَّدت األح��الم وخ��م��رة

∗∗∗
وال��م��غ��ان��ي ال��دور وغ��ام��ت ال��ق��ط��ي��ع ع��اد ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا ع��د
واألغ��ان��ي ال��ع��ط��ر ح��دَّث م��ا ال��رب��ي��ع م��ن ل��ق��ل��ب��ي وان��ق��ل
وج��ن��ت��ي��ك ف��ي ال��ن��ه��ار ألرج��وان

�وان أل�
م��س��م��ع��ي��ك ف��ي ال��ه��زار ح��ن��ان وم��ن

�ان �ح� أل�
ع��ل��ي��ك ت��ك��وي��ن��ه ي��ل��وح ال��ش��ج��ر ب��ه��ج��ة ف��ي وال��زه��ر
م��ق��ل��ت��ي��ك ف��ي ال��ث��م��ر ي��ان��ع رأي��ت��ه

الصيف ألحان

�ُه �ل� َرح� ال��ب��ط��اح ف��ي وأل��ق��ى ال��ص��ي��ف أق��ب��ل
�ه �ل� �ث� م� ص��ح��اح واج��ع��ل��ن��ا رب، ي��ا ق��ون��ا،
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األلحان

�ه �م� �ي� �س� �ن� ك� ن��ق��يٍّ��ا ال��ق��ل��ب واج��ع��ل
�ه �روم� ك� �ن م� ح��يٍّ��ا اإلي��م��ان واس��ق��ن��ا
�ل �ب� ق� �ُره زه� ل��ن��ا ول��ي��ك��ن
�ل أم� �ه �س� �م� ش� �ى �ن� ج� �ه أرض�

∗∗∗
وض��ي��اء ع��ط��ور ال��س��ه��ل وع��ل��ى ب��ه��يُّ ال��وادي ع��ل��ى ظ��ل ل��ل��رب��ى
ال��س��م��اء ت��دن��ي أو اإلن��س��ان ت��رف��ع ش��ه��ي، ت��رج��ي��ع ال��ج��دول وم��ن
��دا رمَّ ع��ظ��ي��م م��اٍض م��ن��ت��ه��ى �ور �خ� �ص� وال�

ال��م��ردا وج��وه أب��ق��ت ص��ور
�واء األج� �أل �س� ت� �ور �س� �ن� وال�

األق��وي��اء؟ ك��ان أي��ن

∗∗∗
أخ��ض��ر ب��ح��ر أي ال��ن��ه��ار ف��ي وال��م��راع��ي

ال��ط��ري ال��ل��ي��ل أق��ب��ل م��ا وإذا
غ��ب��ار ال��زه��ر م��ن األف��ق ف��ع��ل��ى
ال��ه��وي��ن��ا ي��م��ش��ي وال��ض��ح��ى
وال��ص��ب��ا ال��رب��ى ف��ي
إل��ي��ن��ا ال��ع��ط��ر ت��ح��م��ل

ال��ث��م��ر وع��ص��ي��ر ال��زه��ر خ��دود م��ن

القرية ألحان

ل��ب��ن��ان ف��ي ده��ر ي��ا ك��ان م��ا ل��ن��ا أرج��ع
وال��م��ن��ى أح��الم��ن��ا ل��ن��ا ك��ان��ت

ال��زم��ان ص��ف��و وك��ان

∗∗∗
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األلحان

ال��م��زم��ن ك��ن��زن��ا م��ن ال��ه��ن��ي ال��ض��م��ي��ر ك��ان
األم��ان ك��ان … وك��ان ال��وج��دان وراح��ة

ال��ج��ن��ى ح��ل��و وال��ع��ي��ش
ل��ن��ا أرج��ع ده��ر ي��ا
ل��ب��ن��ان ف��ي ك��ان م��ا

∗∗∗
ال��م��ب��ع��ده أط��ي��اف��ه��ا األح��داق إل��ى أرج��ع
وال��م��وق��ده ال��وج��اق ول��ل��ي��ال��ي
وال��م��ه��ب��اج وال��ج��رن ال��ص��اج إل��ي��ن��ا أرج��ع
ال��س��راج ف��ي ون��ورن��ا ال��رب��ى ف��ي وخ��ص��ب��ن��ا

ال��ك��ه��رب��ا واس��ت��رج��ع
ال��غ��ن��ى وك��اذب��ات
ل��ن��ا أرج��ع ده��ر ي��ا

ل��ب��ن��ان ف��ي �ان ك� �ا م�

∗∗∗
ال��خ��اب��ي��ه ف��ي ال��ع��ت��ي��ق ال��ن��ب��ي��ذ ذاك
ال��زاوي��ه ف��ي ي��ه��ش اإلب��ري��ق وذل��ك
اآلن��ي��ه ف��ي ال��م��س��ت��ف��ي��ق وال��ن��رج��س
ال��ح��بَ��ق رءوس ع��ل��ى م��رق ل��ص وال��ري��ح

س��رق م��ا ك��أن��ه
ج��ن��ى م��ا ك��أن��ه
ل��ن��ا أرج��ع ده��ر ي��ا

ل��ب��ن��ان ف��ي �ان ك� �ا م�

∗∗∗
ال��غ��ادي ح��ه ف��الَّ ال��وادي إل��ى أرج��ع

ال��ش��ادي وط��ي��ره
ال��م��ق��ب��ال وال��م��وس��م وال��م��ع��وال وال��رف��َش
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األلحان

ال��ج��م��ال ال��ع��ي��ون إل��ى ال��ب��أس ال��ق��ل��وب إل��ى
ل��ل��ب��ال وراح��ة ل��ل��ن��ف��س وع��زة

وج��ه��ن��ا ل��ن��ا أرج��ع
ل��ن��ا أرج��ع ده��ر ي��ا

ل��ب��ن��ان ف��ي �ان ك� �ا م�

الطيور ألحان

الطيور:

أغ��ان��ي ال��دن��ي��ا ن��م��أل ال��ج��ن��ان أل��ح��ان ن��ح��ن
روان ال��ح��ب أع��ي��ن وف��ي��ن��ا ال��ف��رادي��س ف��ي
ج��م��ان م��ن أرج��وان، م��ن ع��س��ج��د، م��ن وي��ش��ن��ا
ال��م��غ��ان��ي ه��ذي وع��ل��ى ع��ل��ي��ن��ا ال��ح��س��ن ص��ب��غ��ة

الشحرور:

ح��ب��ور ال��وادي أُرق��ص ال��ش��ح��رور أن��ا
وش��ع��ور ح��ي��اة ال��غ��ص��ن أم��أل

ال��ع��ط��ر وش��ذا ال��خ��م��ر دس��م ح��ن��ان��ي ف��ي
�ي �ان� واألم�

ل��س��ان��ي م��ن ت��ج��ري ل��ل��ح��ب ك��ل��ه��ا

الحسون:

�ون � �سُّ �ح� ال� �ا أن�
ج��ن��ون ال��ح��ق��ل أم��أل

ف��ت��ون ري��ش��ي وف��ي ت��الح��ي��ن��ي ف��ي
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األلحان

ال��ح��ن��ون ص��وت��ي ع��ل��ى س��ك��ران ال��ص��ب��ح ي��س��ت��ف��ي��ق
ع��ي��ون ح��س��ن��ي ع��ل��ى ال��زه��ر وُدم��ى

البلبل:

ف��يَ��ه��ُم��ل ال��وح��ي أرم��ق �ل �ب� �ل� �ب� ال� �ا أن�
ال��ق��رن��ف��ل وأع��راف ال��غ��ار خ��ض��رة ل��س��ان��ي ف��ي

�ت �ي� ب� �ن �س� ح� �ل ك� �ت �ي� �ن� غ� �ر �اع� ش�
ال��خ��م��ي��ل��ه ف��ي م��ب��ي��ت��ي م��ن

ج��م��ي��ل��ه أل��ح��ان��ي م��ث��ل ف��ت��غ��دو ال��دن��ي��ا أن��ش��د

الحجل:

ال��ج��ب��ل أل��وان ري��ش��ي ال��ح��ج��ل أن��ا
ق��ب��ل أل��ق��ي��ه األرض ث��دي ع��ل��ى

�وادي ال� �ن أرغ� ال��ص��داح ح��ل��ق��ي
�ادي �غ� وال� ال��ف��الح م��ؤن��س

املعرصة

ال��س��م��ا ل��ون ال��دم��ى ش��ك��ل ع��ن��ب ي��ا
�ب �ذه� وال�

غ��دا وخ��م��ٌر ح��ل��وى، ال��ن��دى ف��ي��ك ال��ي��وم
ال��ح��ب��ب رؤي��ا ع��ل��ي��ك
ع��ن��ب ي��ا

∗∗∗
ال��ِق��َرب وام��ألوا ال��ع��ن��ب اع��ص��روا
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األلحان

أدب خ��م��رن��ا ن��دى ش��م��س��ن��ا

∗∗∗
�ر �م� �ق� وال� ال��ن��ج��وم روح ان��ع��ص��ر ف��ي��ك
ف��اخ��ت��م��ر ال��ن��س��ي��م م��ر ال��ك��روم وف��ي

األق��داح م��ع��ط��ر ال��ص��ب��اح ذاب وف��ي��ك
ال��ل��ه��ب ف��ي��ك ودب
ع��ن��ب ي��ا

∗∗∗
ال��ق��رب وام��ألوا ال��ع��ن��ب اع��ص��روا
أدب خ��م��رن��ا ن��دى ش��م��س��ن��ا

∗∗∗
س��اِه س��ك��ران الِه ال��ن��ح��ل
دم��ك ح��ل��وى ي��م��ت��ص ف��م��ك وم��ن
ع��ب��ي��ر أش��ه��ى وه��ب��ت ع��ص��ي��ر أن��ق��ى أع��ط��ي��ت

ت��ه��ب م��ا ول��ل��ن��دى
ع��ن��ب ي��ا

∗∗∗
ال��ق��رب وام��ألوا ال��ع��ن��ب اع��ص��روا
أدب خ��م��رن��ا ن��دى ش��م��س��ن��ا

∗∗∗
ُق��ب��ل أح��ل��ى ع��ل��ي��ك ن��دى ال��ج��ب��ل ف��ج��ر
اش��ت��ع��ل ح��ت��ى ب��وج��ن��ت��ي��ك ات��ص��ل وم��ا

وع��ت��ق��وه اع��ص��روه ه��ي��ا
ان��ت��س��ب إذا ن��ب��ي��ًال ي��ك��ن

ال��م��ع��تَّ��ق م��ن أص��دق ول��ي��س
ع��ن��ب ي��ا
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األلحان

الفالح

أخ��ض��ُر ال��ده��ر ع��ي��ش��ك ال��ب��ك��ور ف��ي ال��ح��ق��ل زارع
م��ف��ك��ُر ف��ي��ل��س��وف ال��زه��ور ه��ي��ك��ل ف��ي أن��ت

∗∗∗
س��ي��ُد ل��ل��ن��اس أن��ت ال��ح��ق��ي��ر ال��م��ن��ج��ل س��ي��د
ت��ول��د ال��ق��م��ح ح��ب��ة ل��ل��ف��ق��ي��ر ذراع��ي��ك م��ن

∗∗∗
ي��ق��ط��ر س��واق��ي��ك م��ن ال��زالل ال��ط��اه��ر م��اؤك
ي��ذك��ر ال��خ��ي��ر ب��اس��م��ك ح��الل ت��ق��ت��ن��ي م��ا ك��ل

∗∗∗
ال��م��خ��ل��دي��ن ل��ل��ج��دود م��خ��لَّ��د وج��ٌه أن��ت
وال��ج��ب��ي��ن ال��ع��ي��ن ط��اه��ر ت��ل��ح��د س��وف م��ث��ل��ه��م

∗∗∗
ال��ش��رور ت��ع��رف ال أن��ت ال��ب��ش��ر ع��ن ب��ع��ي��ًدا ي��ا
وال��زه��ور واألع��اص��ي��ر وال��ح��ج��ر ال��م��اء ت��ع��رف

الصليب نهر

واألدواح األط��واد، وال��ص��خ��ور ال��ج��م��ي��ل��ه وال��م��ج��اري ال��غ��اب، ذا ه��و
وال��ري��اح ال��ش��ذا ف��ي��ه ي��ت��الق��ى ال��خ��م��ي��ل��ه ظ��الل ف��ي ال��ك��وخ ذا ه��و
وال��رواح غ��دوُّه��ا وه��ذا ك��ان��ت ك��م��ا وال��م��واش��ي ال��م��رج، ذا ه��و

∗∗∗
ل��ل��ض��ي��وف خ��ي��ام��ه��ا ح��اب��ك��اٌت ال��خ��ف��اف وال��غ��ص��ون ال��دل��ب، ذا ه��و
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األلحان

ل��ط��ي��ف ب��ش��ك��ل م��ل��ق��ى ك��رداء ال��م��ض��ي��اف ظ��ل��ه��ا ال��ظ��ل، ذا ه��و
خ��ف��ي��ف ب��ارت��ع��اش ال��م��اء ي��ه��رب ج��ان��ب��ي��ه وع��ن ط��ي��ات��ه ب��ي��ن

∗∗∗
ب��ري��ق م��ن ح��ل��ًة ال��ش��م��س ي��رت��دي ق��ف��ي��ره م��ن خ��ارًج��ا ال��ن��ح��ل إذا ه��و
ال��م��وس��ي��ق��ي ط��ن��ي��ن��ه م��ن ن��غ��م��ة ط��ي��وره أغ��ان��ي ف��ي ال��غ��اب س��ك��ب
ال��ح��ق��ي��ق��ي؟ ق��ل��ب��ي وأي��ن زه��وي، أي��ن ل��ك��ن األم��س، م��ش��اه��د ه��ذي ه��ي

∗∗∗
ال��ك��وث��ري م��اؤه ي��ن��س��اب ك��ي��ف ألس��م��ع أم��س ال��ص��ل��ي��ب ن��ه��ر زرت
ن��ع��ي وج��ه��ي ك��أن ب��ض��ب��اب ف��ت��ق��نَّ��ع ص��ف��ص��اف��ه ف��رآن��ي
ش��ق��ي! ي��ا ه��ات��ًف��ا: ال��ن��ه��ر ش��اط��ئ ��ع ف��رجَّ ش��ق��ي، ي��ا ل��ل��ق��ل��ب: ق��ل��ت

الجبال يف املساء

ب��أح��داق��ه��ا ال��ن��وُم ي��ذوِّب ال��ش��اط��ئ ع��ل��ى ال��دل��ِب ع��رائ��س
أوراق��ه��ا خ��ض��رة ف��ي ت��ح��ل��م ال��ه��ادئ ك��ال��ن��ه��ر ه��ادئ��ة

∗∗∗
ت��ك��ت��م؟ تُ��رى م��اذا ص��ام��ت��ة، اآلم��ن��ه ال��راب��ي��ة ودوح��ة
ت��ح��ل��م أم��س��ه��ا ف��ي ك��ش��ي��خ��ة ال��س��اك��ن��ه ال��س��اع��ة ف��ي س��اك��ن��ة

∗∗∗
ي��ن��ش��د ال ال��ث��رث��ار وال��ب��ل��ب��ل ال��ورق ب��ي��ن ل��ل��ش��ح��رور ح��سٌّ ال
ت��رق��د أع��ش��اب��ه��ا ع��ل��ى ف��ه��ي األرق ال��ح��ق��ول ف��ي م��لَّ��ت وال��ري��ح

∗∗∗
ال��م��ت��ع��ب��ي��ن ف��ي ال��ل��ه روح ي��ذي��ب ال��ج��رس رن��ي��ن ال��وادي ف��ي أس��م��ع
ال��ح��ن��ي��ن وي��ن��ق��ى ال��ح��ب وي��ط��ه��ر ال��ن��ف��س وي��ص��غ��ي ن��ف��س��ي ف��ت��ن��ح��ن��ي

15



األلحان

القرية عرسيف

… �ا أوه�
�رار أس� ال��ح��ب��ي��ب خ��د ف��ف��ي ح ل��وَّ ال��ح��س��ُن

… �ا أوه�
�ار �ن� �ال� ب� ال��رط��ي��ب ال��غ��ص��ن دَم س��لَّ��ح وال��ح��ب

… �ا أوه�
األق��داح ل��ن��ا ف��ام��أل ال��م��الح ال��ش��ب��اب زي��ن

… �ا أوه�
ج��ار ي��ا وال��زب��ي��ب ال��ت��ه��ان��ي ع��ل��ي��ه وان��ث��ر

… ل��ي ل��ي ل��ي ل��ي ل��ي

العروس زفة

ش��ه��يَّ��ه ال��ص��ب��ح م��ن أن��ق��ى ط��راوه ال��ع��ذب روح��ك ف��ي
ن��دي��ه ال��ف��ل ك��ض��م��ة ح��الوه م��ع��ان��ي��ك وف��ي
األس��الف األب��اة س��ي��ف ال��ص��اف��ي ال��ح��ب ح��ل��ي��ل��ك
ط��ريَّ��ه ع��ن��ِك ت��ف��ت��ح��ت األص��داِف درُّ وأن��ِت
م��ن��دي��ل��ك زرق��ة ك��ال��ح��ل��م ك��اك��ل��ي��ل��ك ال��س��م��اء ل��ون
غ��ن��ي��ه ك��ال��ح��ب ف��أن��ِت ح��ل��ي��ل��ك ق��ل��ب م��ن ِح��الِك
ال��ع��ي��ن ك��ح��ل وادي��ن��ا م��ن زي��ن ي��ا ف��اغ��ن��م وادي��ن��ا،
خ��ي��م��ه ت��ح��م��ي��ه واس��ع غ��ي��م��ه ت��غ��ن��ي��ه ق��ان��ع
زي��ن ي��ا ف��اغ��ن��م وادي��ن��ا، ض��ي��م��ه ي��أب��ى وال��زارع
س��لِّ��م ال��ع��ال��ي وال��ح��ور م��رَه��م ال��وادي ج��و ف��ي
ال��ع��ي��ن ك��ح��ل وادي��ن��ا م��ن واغ��ن��م واق��ط��ف��ه ف��اص��م��د

… �ا أوه�
ال��م��رم��ر ج��ي��دِك م��ن ال��ي��اس��م��ي��ن ث��وب��ِك م��ن
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األلحان

… �ا أوه�
وال��ع��ن��ب��ر وال��م��س��ُك ال��ن��اردي��ن أن��ف��اُس��ِك

… �ا أوه�
ال��وادي روض��ة ف��ي ال��ع��اش��ق��ي��ن ع��ل��ى ه��ب��ت

… �ا أوه�
األخ��ض��ر م��ه��ده��ا ف��ي ح��ل��َم��ه��م وع��ط��رت

… ل��ي ل��ي ل��ي ل��ي ل��ي

القرية يف عيد

األطفال: حلقة

�ه �نُّ� �اه� ودم� األج��ي��ال ع��ص��ُب األط��ف��ال ن��ح��ن
ال��ج��ن��ه ع��ط��ر اآلم��ال ن��س��م ع��ن��ا ن��ق��ل��ت

وي��س��ق��ي��ن��ا األع��م��ار ن��س��ق��ي ف��ي��ن��ا ج��رى ال��ف��ردوس ن��ه��ر
ت��الح��ي��ن��ا األرض ون��رش

الحلوى: بائع

م��ش��ك��ل س��ك��ر ال��م��ع��لَّ��ل ح��ل��وى
أش��ق��ر أخ��ض��ر أح��م��ر

ال��ج��ان م��ل��وك �ان �ي� رع� �زالن غ�
ال��ع��رب��ان خ��ي��ل

س��ك��ر ي��ا ح��ل��وى وع��ن��ت��ر ع��ب��ل��ى

اللعب: بائع

ال��ع��ج��ب ال��ع��ج��ي��ُب ع��ن��دي ال��ل��ع��ب ب��ائ��ع أن��ا
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األلحان

م��ص��ف��ح ش��خ��ت��ور م��س��ل��ح ب��اب��ور
�ارات �ي� وط� دوارع ع��ن��دي م��داف��ع ع��ن��دي

�ات �اب� ودب� ق��ذائ��ف ع��ن��دي
ج��ن��ود ع��ن��دي ق��وَّاد ع��ن��دي ج��ي��اد ع��ن��دي

ال��ب��الد ش��غ��ل

األطفال: حلقة

ودم��اه��ن��ه األج��ي��ال ع��ص��ب األط��ف��ال ن��ح��ن
ال��ج��ن��ه ع��ط��ر اآلم��ال ن��س��م ع��ن��ا ن��ق��ل��ت

العيد: صوت

أزه��ار ال��س��م��ا م��ن ال��ص��غ��ار وأن��ت��م
أس��الك روح��ك��م ف��ي ل��ل��م��الك زال م��ا
ُص��َور أن��ت��م ل��ل��ط��ه��ر ال��س��الم وج��وه أن��ت��م
ال��ب��ش��ر ق��ل��وب وف��ي األي��ام ع��ل��ى نُ��ع��م��ى

املغيب صالة

ال��م��غ��ي��ب واف��ى ف��ق��د ن��ف��س��ي ي��ا ل��ل��ه اس��ج��دي

∗∗∗
ال��ج��م��ي��ل ال��ح��ق��ل م��ن ع��اد ق��د ال��ف��الح ذا ه��و
ال��ط��وي��ل وال��رف��ُش ال��ح��اص��د ال��م��ن��ج��ل ي��دي��ه ف��ي
ث��ق��ي��ل ال��ق��م��ح م��ن ح��م��ل أك��ت��اف��ه وع��ل��ى
ال��ل��ه��ي��ب آث��ار ع��ي��ن��ي��ه وف��ي ت��ع��ب��ان ف��ه��و
ال��م��غ��ي��ب واف��ى ف��ق��د ن��ف��س��ي ي��ا ل��ل��ه اس��ج��دي
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األلحان

∗∗∗
ال��ع��ذاب ذك��رى ف��ت��رة واس��ل��ي ل��ل��ه اس��ج��دي
ال��ض��ب��اب أش��ب��اح ال��ودي��ان ف��ي ت��زح��ف ق��ب��ل��م��ا
ِع��ذاب ألوي��ق��ات ذك��ري��ات واس��ت��ع��ي��دي
ك��ئ��ي��ب م��رت��ابً��ا ك��ال��ح��اض��ر م��اض��ي��ك ي��ك��ن ل��م
ال��م��غ��ي��ب واف��ى ف��ق��د ن��ف��س��ي ي��ا ل��ل��ه اس��ج��دي

∗∗∗
ال��راه��ب��ات دي��ر ق��ب��ة ف��ي األج��راس اس��م��ع��ي
ال��زاه��دات ل��ل��ن��ف��وس ص��داه��ا ال��وادي ي��ح��م��ل
زف��رات وب��ق��اي��ا ح��ن��ان أص��وات ف��ي��ه
ال��ص��ل��ي��ب ق��دام ال��دي��ر راه��ب��ات ص��ع��دت��ه��ا
ال��م��غ��ي��ب واف��ى ف��ق��د ن��ف��س��ي ي��ا ل��ل��ه اس��ج��دي

بالدي يا

وح��ب��ي آم��ال��ي ل��ك ق��ل��ب��ي ل��ك ب��الدي ي��ا
�ادي �ه� وج�
�الدي ب� �ا ي�

∗∗∗
ال��ط��ري ال��ص��ب��ح م��ع ال��وادي ف��م م��ن ي��أت��ي ال��ع��ط��ر ه��ذا أن��ت
ال��ب��ري ال��ق��ل��ب إل��ى ال��ل��ه ن��ظ��رة أن��ت ال��ح��س��ن، ك��ل أن��ت

ال��ك��وث��ر وع��ي��ون
األع��ص��ر وس��ري��ر
ب��اِد ال��خ��ل��د وج��الل
�الدي ب� �ا ي�
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األلحان

∗∗∗
م��ف��رق��ي��ك م��ن راي��ة ع��ل��ي��ك ال��م��ج��د ي��ن��ش��ر

ب��الدي ي��ا وي��ن��ادي:
ال��س��م��اء أع��راَف أرض��ك م��ال��ئ ف��ي��ك اإلل��ه��ام ع��ب��ق
ش��ع��راء م��ل��وك أم��س ف��ه��م ب��ن��ي��ك ف��ي ي��ت��م��ش��ى

�اء �ي� �ب� أن� �اة ورع�
�اء �ف� �ل� ح� �اة وأب�
م��ع��ادي ال��ي��وم وه��م
�الدي ب� �ا ي�

∗∗∗
ت��ك��ون��ي ل��م ل��و ي��ك��ن ل��م ج��ب��ي��ن��ي ال��دن��ي��ا: ق��ال��ت

ف��ت��ي��ه ك��ال��ف��ج��ر أن��ت
ال��ذه��ب راح��ت��ي��ك ف��ي ي��ه��ن ل��م غ��ن��ي��ه ك��ال��ش��م��س أن��ت
األدب ف��ي��ك وال��ح��ك��م��ة م��ن��ك، روي��ه ال��ش��ع��ر ي��أخ��ذ

دم��ي ال��ي��وم ��ري ط��هِّ
ف��م��ي ك��ون��ي وغ��ًدا
رم��ادي ف��ي��ك ي��س��ت��رح
�الدي ب� �ا ي�
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