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ماعرفناه وَوىلَّ

ع��رف��ن��اُه م��ا ح��ي��ارى م��رآُه ع��ن��د وَق��ْف��ن��ا
م��زاي��اُه ف��ي غ��ري��ٌب م��ع��ان��ي��ِه ف��ي ع��ج��ي��ٌب
��اُه غ��شَّ ال��دَّه��ر غ��ب��اُر ج��وَّاب س��رب��اُل ل��ُه
ع��ي��ن��اُه ف��ي��ِه غ��ارت ـ��ُس ال��ش��م��ـ ل��وَّح��تْ��ه ووج��ٌه
ال��ل��ُه ي��ع��َل��ُم ف��ق��ال��وا ه��ذا م��ن ال��ن��اَس س��أل��ن��ا
س��أل��ن��اُه إْن وي��س��ه��و ف��ي��ِه ب��م��ا ن��دري ف��ال
ي��ن��ه��اُه ال��س��رُّ وذاك س��رٌّ ص��دره ف��ي ك��أْن

∗∗∗
ن��ج��واُه ف��ي��ِه ت��رام��ْت ل��ي��ٌل ج��نَّ��ه م��ا إذا
م��غ��ن��اُه ال��ن��ج��َم ك��أنَّ ي��ب��دو إذ ال��ن��ج��َم ف��ي��رع��ى
م��ط��اي��اُه ت��م��نَّ��اُه ب��رٌق س��رى إن ت��راُه
وأب��ك��اُه أش��ج��اُه ِي ال��ن��ا ل��ص��وت أص��غ��ى وإْن
��اُه ك��فَّ ج��دواَك أَب��ْت ش��ي��ئً��ا أع��ط��ي��تَ��ُه إذا
ت��م��نَّ��اُه م��ا ُح��ط��اٌم أله��ل��ي��ه��ا ال��دن��ي��ا وف��ي

∗∗∗
ف��اُه اس��ت��ن��ط��ق��وا ت��ع��ال��وا ال��دن��ي��ا س��اك��ن��ي ي��ا أال
أق��ص��اُه ال��ح��ظِّ س��وءُ ـ��ن ال��م��س��ك��ي��ـ ربَّ��م��ا س��ل��وُه



الدرويش أغاني

أض��ن��اُه ال��ح��بِّ وف��رط ص��بٌّ إنَّ��ُه ف��ق��ال��وا
ش��ك��واُه تُ��ج��دي��ِه ف��م��ا ي��ش��ك��و ش��اع��ٌر وق��ال��وا
دن��ي��اُه ع��اَف رأوُه ��ا ل��مَّ زاه��ٌد وق��ال��وا
م��أواُه ض��اع غ��ري��ٌب دروي��ٌش ق��ال وم��ن��ه��م

∗∗∗
ع��رف��ن��اُه م��ا وولَّ��ى ج��دوى ب��ال س��أل��ن��اُه
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قرصي

ال��وج��وْد م��ن��ذ ال��زرق��اء ال��ق��بَّ��ة ف��ي ال��م��ج��اْل رح��ب ال��وح��ُي ب��ن��اُه ق��ص��ري
ال��ق��دوْد ه��زَّ م��ن��ك��نَّ ح��بَّ��ذا ي��ا ال��خ��ي��اْل ب��ن��ات ي��ا ف��ي��ِه ف��ارق��ص��َن
ع��ق��وْد ال��دراري ت��ل��ك م��ن وال��ب��س��َن ال��ج��م��ال ذاك س��اح��ات ف��ي وام��رح��َن
زه��ده��ا ف��ي ل��ل��ن��ف��س ع��الم��ًة ال��ط��وال ال��ل��ي��ال��ي ُده��م ف��ي ت��ل��وُح
ال��ُم��داْم ورش��ف ال��ش��اك��ي أس��ى ب��ي��ن ال��ن��ج��وْم ب��رْع��ِي ال��ع��ي��ش ل��ذَّة وا
ال��ظ��الْم ت��ح��ت اآلم��اُل ت��ن��ج��ل��ي إذْ ال��ه��م��وْم ج��ي��َش األح��الُم ت��ط��رُد إذْ
ي��ن��اْم ح��ت��ى ال��ق��ل��ب ف��ي وغ��ل��غ��ل��ي ال��ك��روْم ب��ن��َت ال��ل��ُه َرَع��اِك دبِّ��ي
وج��ده��ا م��ن ال��ن��ف��ِس أي��دي ح��اك��تْ��ُه ال��غ��ي��وْم ف��وق ُم��دَّ ب��س��اٍط ع��ل��ى
��ب��اْب ال��شَّ م��ن��ه��ا ُس��لَّ ح��ي��اٌة ��ت ج��فَّ بُ��ح��وْر ودم��ع��ي ال��ش��ك��وى ت��ن��ف��ع م��ا
ال��تُّ��راْب أودع��وه��ا ق��ل��ي��ل ل��وال ق��ش��وْر إالَّ ال��ده��ُر م��ن��ه��ا يُ��ب��ِق ل��م
ال��لُّ��ب��اْب ال��ن��ش��ور ي��وم إل��ى ب��اٍق ال��ب��دوْر وراء ق��ص��ري ف��ي ل��ك��نَّ
م��ه��ده��ا إل��ى ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ن ال��ع��ب��وْر ق��ب��ل ال��ن��ف��ُس ��رت��ُه وفَّ ق��د
ال��نُّ��واْح أط��ل��ُت ��ا ل��مَّ والئ��م��ي ال��ط��وي��ْل ل��ي��ل��ي ُس��ه��د ف��ي ع��اذل��ي ي��ا
ال��ص��ب��اْح ي��ب��دو ال��ل��ي��ل ح��واش��ي ف��م��ن ��ب��ي��ْل ال��سَّ ه��ذا غ��ي��ُر ل��ي ف��م��ا دع��ن��ي
ال��ص��الْح ع��ي��ُن ال��ح��بِّ ب��ش��رع ف��ذا ي��س��ي��ْل م��نِّ��ي ال��دم��َع رأي��َت ف��إْن
ُرش��ده��ا ف��ي ال��ن��ف��َس وخ��لِّ أق��ص��ر دل��ي��ْل ع��ل��ي��ه م��ا ق��ص��ري ق��ل��َت أو
ي��ط��ي��ْب ع��ي��ٌش ال��ص��ب��ُر ل��وال ه��ي��ه��اِت ال��س��واْد ل��وال ال��زُّه��ر ح��س��ُن أي��َن م��ن
غ��ري��ْب أم��س��ى ال��ك��وِن ب��ه��ذا ل��َم��ْن وس��اْد أح��ل��ى واآلم��اُل ق��ل��ُب ي��ا



الدرويش أغاني

ال��م��غ��ي��ْب خ��ل��َف ت��رج��وُه م��ا ف��إنَّ ال��س��ه��اْد ه��ذا ب��ع��د م��ن آم��نً��ا نَ��ْم
َف��ْق��ده��ا ع��ل��ى ي��ب��ك��ي أْن ح��اش��اُه ال��رش��اْد ب��ع��ي��ن ال��دن��ي��ا رأى وم��ن
ش��ري��ْد غ��ري��ٍب ك��دروي��ٍش أش��دو األم��اْن ب��ظ��لِّ درب��ي ع��ل��ى أن��ا
رغ��ي��ْد وع��ي��ٌش ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ف��وٌز ال��زم��اْن ب��رغ��م ل��ي ي��وٍم وك��لُّ
ال��ب��ع��ي��ْد ب��ق��ص��ري أح��الم��ي ل��ح��ق��ُت ال��َج��ن��اْن ه��ذا ن��ام م��ا إذا ح��تَّ��ى
ع��ه��ده��ا ع��ل��ى زال��ت م��ا ف��ال��ن��ف��ُس ال��ِج��ن��ان ح��ول ب��ال��ن��ف��س أل��ت��ق��ي إذ
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بنتاخللود

ال��خ��ل��وْد ب��ن��ُت وذوْت روح��ي زه��رُة ع��ط��ش��ْت
ال��وج��وْد أي��دي ه��ن��ا ه��ا ج��روح��ي م��ن ف��س��ق��تْ��ه��ا

�وري �ع� وش�

∗∗∗
ال��ط��ري��ْق ن��ج��ت��اُز ث��مَّ ق��ل��ي��ًال ص��ب��ري ي��ا إي��ِه
ال��رف��ي��ْق ن��ع��َم ي��ا أن��َت ع��ل��ي��ًال ت��ف��ارق��ن��ي ال

ال��م��س��ي��ر ف��ي

∗∗∗
ال��خ��ري��ْف ف��ص��ل ف��ي وه��ي ل��بَّ��ْت األش��ج��ار تَ��رى م��ا
ب��ال��ح��ف��ي��ْف ق��اب��ل��تْ��ه��ا ه��بَّ��ْت األري��اُح ك��لَّ��م��ا

�روِر �س� ب�

∗∗∗
ال��م��روْج ت��ل��ك ق��ص��ُدن��ا ال��غ��ي��اه��ْب وادي ف��ي ن��ح��ُن
ت��م��وْج ال��ح��بِّ س��م��ا ف��ي ال��ك��واك��ْب ُزه��ُر ح��ي��ث��م��ا

ك��ال��ب��ح��وِر

∗∗∗



الدرويش أغاني

ط��وي��ْل ل��ي��ٍل ن��دى م��ن ظ��م��اه��ا ت��روي خ��لِّ��ه��ا
ال��خ��ل��ي��ْل ن��ي��ران م��ث��ل ت��راه��ا ل��و ن��ف��ٌس ه��َي

ب��ال��س��ع��ي��ِر

∗∗∗
أق��ام��ْت ق��د ج��ف��ون��ي ف��ي ل��ي��ل��ي أش��ب��اِح ح��بَّ��ذا
ن��ام��ْت ن��م��ُت م��ا وإذا ح��ول��ي ه��َي ن��ه��اري ف��ي

ض��م��ي��ري ف��ي
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الضائعة اآلمال

ذك��راِك ِط��ي��َب ُد أردِّ ش��بَّ��اك��ي ب��ق��رب ج��ل��س��ُت
م��ط��اي��اِك ف��ي��ه��ا ك��بَ��ْت أح��الٍم ب��يْ��َد وأط��وي
َم��ْغ��ن��اِك ف��وق تُ��َرْف��رف ح��ائ��م��ٌة ال��نَ��ف��ُس وف��ي��م��ا
ال��ب��اك��َي َم��ْدَم��ع��ي ت��الُه ب��رٌق ال��دُّج��ى ف��ي ��ر ت��ف��جَّ
ب��ل��ق��ي��اِك؟ ع��ه��دي م��ت��ى س��ه��ٍر أخ��ا أت��ارك��ت��ي
وإيَّ��اِك أَُوي��َق��اِت��ي ب��ال��ي ع��ل��ى خ��ط��رْت إذا
ُش��بَّ��اك��َي ب��ق��رب ج��ل��س��ُت ال��دُّن��ي��ا أع��ات��ُب ورح��ُت





النسيان جزيرة

أس��وْد ك��ان م��ا واب��ي��ضَّ وأزبَ��ْد ال��م��ش��ي��ُب أرغ��ى
ْد ت��س��دَّ ال��زم��ان م��ع ح��س��اب��ي ه��ذا ف��ق��ل��ُت
م��ش��يَّ��ْد ال��ن��ج��وِم ف��وق ق��ص��ري ال��ح��ل��م ف��ي ورح��ُت
وت��ول��ْد ف��ي��ِه ت��م��وُت األم��ان��ي ل��وال وال��م��رءُ
ال��م��ن��كَّ��ْد ال��ح��زي��َن إالَّ ع��ل��ي��ه��ا رأي��َت َل��م��ا

∗∗∗
��ْد وب��عَّ ع��زم��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ال��ده��ُر ف��رَّق ف��ق��د
ي��ش��تَ��ْد ِل��ن��َت إن وال��ده��ُر ل��دي��ه ع��زِّي وه��ان
ج��ل��م��ْد ال��ي��وَم ك��أنَّ��ن��ي ح��تَّ��ى ال��ب��اُل وخ��ان��ن��ي
ويُ��ح��م��ْد يُ��ذمُّ م��ا ف��ي م��نِّ��ي ك��ان م��ا ن��س��ي��ُت
يُ��زه��ْد ال��ع��ي��ُش ي��ْم��ُرِر إْن رغ��ًدا ت��ع��وَّد وَم��ن

∗∗∗
��ْد أت��ف��قَّ ج��زي��رت��ي ي��وًم��ا أن��ا وب��ي��ن��م��ا
ْد ال��م��ب��دَّ ال��ش��ب��اب خ��طَّ ك��ت��ابً��ا ف��ي��ه��ا وج��دُت
��ْد ُش��هَّ ال��ل��ي��ل وأن��ج��ُم ع��ل��ي��ه دم��ع��ي إم��ض��اءُ
ْد يُ��ردَّ ب��اٍق ص��داُه نَ��ْوًح��ا ال��ح��بِّ ف��ي ن��ح��ُت ك��م
ويُ��ن��ش��ْد يُ��ت��ل��ى زال م��ا ش��ع��ًرا ال��ش��وق ف��ي وق��ل��ُت



الدرويش أغاني

∗∗∗
يُ��س��ع��ْد ال��دَّي��ن ي��ِف وم��ْن ديْ��نً��ا ل��ل��ح��بِّ وَف��ي��ُت
��ْد ي��ت��وقَّ ك��ج��م��رٍة ف��ؤادي ك��ان أيَّ��اَم
ال��م��خ��لَّ��ْد ال��س��ِج��لِّ ف��ي م��ا ل��ي��ال��ي ي��ا ف��راج��ع��ي
م��ق��يَّ��ْد اس��م��ي ب��ج��ان��ب س��ط��ٍر ب��أوَّل ت��َرْي
ف��رق��ْد ال��ح��بِّ س��م��ا وف��ي ح��يٍّ��ا األرض ف��ي زال م��ا
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احلب يفسبيل

ع��ادات��ه��ا وع��ن ع��ن��ه��ا روات��ه��ا ح��دي��ُث ه��ذا
َغ��َم��َرات��ه��ا ف��ي وخ��اض َة ال��ح��ي��ا ع��رف ل��َم��ن ف��اس��م��ع
راي��اِت��ه��ا ح��ام��ًال ب��ِة ال��ص��ب��ا ج��ي��ش ف��ي ك��ن��ُت ق��د
ت��ه��ا ع��الَّ ع��ل��ى ج��اءَْت ك��ي��ف��م��ا ال��ل��ي��ال��ي أه��وى
ُس��ق��ات��ه��ا أَُك��فِّ م��ن ًف��ا ِص��ر ال��راح ش��رب��ُت ف��ل��ك��م
ُش��بُ��ه��ات��ه��ا ع��ن إع��راض ب��ال��ـ ال��ن��ف��س داع��ي وأج��ب��ُت
ح��اج��ات��ه��ا ع��ن زاد م��ا س��م��ْت إْن ت��أب��ى وال��ن��ف��ُس
م��رآت��ه��ا ف��ي ل��ح��ُت ح��ت��ى األي��اُم ل��َي ف��ص��ف��ْت
ح��س��ن��ات��ه��ا م��ن دن��ي��اَي ف��ي ال��ع��ي��ش ذاك وح��س��ب��ُت

∗∗∗
ب��ت��ذك��ارات��ه��ا أل��ه��و أزْل ل��م ل��ي��اٍل م��رَّْت
ِم��ي��َق��ات��ه��ا ف��ي ـ��ش��ع��راء ال��ـ إل��ى ت��أت��ي ن��ش��وٌة ه��َي
خ��ل��وات��ه��ا ف��ي وال��نَّ��ف��ُس ل��ف��ت��ات��ِه ف��ي وال��ق��ل��ُب
ح��االِت��ه��ا غ��يَّ��رْت م��ا إذَا ال��دن��ي��ا أذْم��ِم ال
ط��يَّ��ات��ه��ا ف��ي وغ��اب ِب ال��ش��ب��ا زم��ُن م��ض��ى ف��إذا
غ��اي��ات��ه��ا إل��ى ـ��دن��ي��ا ال��ـ ب��ه��ا ت��ج��ري ع��ادٌة ه��ي

∗∗∗



الدرويش أغاني

ع��ب��رات��ه��ا ف��ي ال��ع��ي��َن ـ��وى أه��ـ ال��ح��بِّ س��ب��ي��ل ف��ي أن��ا
غ��دوات��ه��ا ف��ي أغ��ص��ان ال��ـ ع��ل��ى ن��اح��ت إْن وال��ط��ي��َر
ن��ف��ح��ات��ه��ا م��ن ـ��م��ش��ت��اُق ال��ـ ال��ع��اش��ُق ي��ح��ي��ا وال��ري��َح
رنَّ��اِت��ه��ا ف��ي أف��الك ل��ل��ـ ف��ي��ِه أُص��غ��ي وال��ل��ي��َل
ح��َس��راِت��ه��ا ف��ي ت��ل��ت��ذُّ ال��ت��ي ال��ن��ف��َس أع��ش��ُق أن��ا
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احلب روضة

ال��زَّاه��رْه َك��األَنْ��ُج��م ب��ادي��ٌة آث��اُرُه ع��ي��ن��ي��ِك ف��ي ال��ح��بُّ
ف��ات��رْه أع��يُ��ٍن ف��ي ب��ن��ف��س��ًج��ا غ��ارٍس م��ن ال��ح��بِّ غ��ي��ر ل��ي��س إذْ
��اح��رْه ال��سَّ ��ِه ك��فِّ م��ن ي��س��ق��ي��ه��م��ا ن��رج��ٍس م��ن ال��خ��دَّي��ِن وزارِع
ع��اط��رْه ف��وَّاح��ٌة أزه��اُره��ا روض��ًة ل��ُه ال��ح��بُّ ص��يَّ��رِك
ال��ن��اض��رْه ال��م��يَّ��ادِة أغ��ص��ان��ه��ا ع��ل��ى ت��ش��دو ال��ط��ي��َر رأي��ِت ف��إْن
ح��ائ��رْه م��ش��غ��وف��ًة ح��ائ��م��ًة دن��دن��ْت إن ال��ن��ح��ل��َة ت��ع��ذل��ي ال





الشوق

زَف��رات��ي ل��ظ��ى ف��ي ُدج��اُه أن��رُت ض��ئ��ي��ل��ٌة ال��ن��ج��وِم ُس��رُج ب��ِه ول��ي��ٍل
ال��ظ��ْل��م��اِت ف��ي أح��ش��اَي ُدُه ت��ردِّ خ��اف��ٍق ص��وِت س��وى ف��ي��ه م��ؤن��ٌس وال
ال��ه��َض��ب��اِت إل��ى ال��ش��ادي ن��ه��رِه إل��ى ��ف��ا ال��صَّ م��ن��ب��ِع إل��ى ال��وادي إل��ى أح��نُّ
ب��ال��نَّ��َغ��م��اِت ال��ورق��اءُ ت��ق��لِّ��ُده��ا ُم��رنَّ��ٍة ك��لَّ ال��ش��وُق م��نِّ��ي ف��ي��ن��س��لُّ
ال��ص��َف��ح��اِت ف��ي ال��ن��م��ل م��دبَّ ت��ح��اك��ي وم��آث��ري ال��ه��وى ُت س��ج��الَّ وه��ذي





الربيع

م��رح��ب��ا أه��ًال ال��روِح خ��ف��ي��َف ي��ا رب��ي��ْع ي��ا اش��ت��ي��اًق��ا ذُبْ��نَ��ا م��رح��بً��ا
ال��ك��وك��ب��ا ت��ب��اه��ي األرُض ه��بَّ��ِت ال��ب��دي��ْع م��ح��يَّ��اَك ض��اء ك��لَّ��م��ا
��ب��ا ال��صِّ أيَّ��ام ذك��ُر ل��وال م��ات ص��ري��ْع أض��الع��ي س��ف��ِح ف��ي وم��ش��ى
ي��رج��ِع ل��م م��ض��ى ق��د ورب��ي��ع��ي وت��ع��وْد زم��انً��ا ت��م��ض��ي ع��ج��بً��ا
ت��ص��رِع ل��م ال��رَّدى ��ي��َت ف��ت��وقَّ ال��خ��ل��وْد أس��راَر أن��ب��اَك ت��رى َم��ن

∗∗∗
ب��االق��ت��ص��اْد ال��ب��ق��ا ك��ي��ف ع��رَف��ْت ال��ب��ق��ا ت��ب��غ��ي ال��ت��ي األرُض ه��َي أْم
ال��م��ع��اْد ح��ت��ى ح��س��نً��ا ل��دي��ه��ا م��ا تُ��ن��ِف��ق��ا أْن ح��ك��م��ٍة ع��ن ف��أب��ْت
ن��ف��اْد ال��دن��ي��ا دام��ِت م��ا ل��ُه م��ا م��وِرق��ا ب��ه��اءٍ ث��وَب واك��ت��س��ْت
يُ��ن��زِع ل��م يُ��رت��دى ع��اٍم ك��لُّ ب��ال��وروْد ��ى م��وشٍّ ث��وبً��ا ل��ُه ي��ا
أدم��ع��ي م��ن إذْن أروي��ه��ا ك��ن��ُت ب��روْد م��ن��ُه ل��ي ك��ان ل��و ح��بَّ��ذا

∗∗∗
ال��ده��وْر أي��دي ب��ال��ن��دى ��ع��ت��ُه رصَّ ال��ج��م��ي��ْل ال��ص��اف��ي وج��ه��َك أُح��ي��ل��ى م��ا
ال��ط��ي��وْر م��ص��داُح يُ��س��ج��ُن م��ث��ل��م��ا ط��وي��ْل ده��ًرا ُس��ج��ن��ْت ن��ف��سٍّ ُربَّ
وال��ص��خ��وْر ال��م��وام��ي ري��َح ت��غ��ت��ذي ال��ك��ب��وْل ب��ع��د م��ط��ل��ق��ًة أص��ب��ح��ْت
ل��ل��ب��رق��ِع ُص��ن��ع��ْت ق��د وال ال ب��ال��ق��ي��وْد ل��ت��رس��و تُ��خ��ل��ق ل��م ف��ه��ي
��ِع ال��لُّ��مَّ ال��ن��ج��وم إح��دى ح��ج��ب��ْت ال��ن��ق��وْد ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ع��ج��بً��ا



الدرويش أغاني

∗∗∗
ال��ه��م��وْم إالَّ ل��ه��ا م��ا ل��ن��ف��وٍس ال��دَّوا ن��ع��َم ي��ا األرِض رب��ي��َع ي��ا
ال��ن��س��ي��ْم م��رَّ إذا وت��ذرِّي��ِه ان��ط��وى م��ا م��ن��ه��ا ت��ن��ش��ُر ح��ي��ث��م��ا
ال��ن��ج��وْم ي��رع��وا ك��ي ال��ك��ون ف��ي ُخ��ل��ق��وا ال��ه��وى أرب��اب ال��ع��ش��ق أه��ل وي��َح
ب��ل��ق��ِع داٍر ك��لِّ ف��ي وق��ف��وا ال��م��ه��وْد ق��ب��ل أرزاُق��ه��م ق��س��م��ْت
ي��ن��ف��ِع ل��م ح��ف��ُظ��ُه��ْم إنَّ��م��ا ال��ع��ه��ود ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��ن��اس ح��ف��ظ��وا

∗∗∗
ال��ق��ُش��ِب ال��ري��اِض ف��وق س��رْت إْن ال��ري��اْح أذي��اَل زه��ُر ي��ا ع��طِّ��ري
ك��تُ��ب��ي ع��ن ب��ِه يُ��غ��ن��ى أَرًج��ا ال��ص��ب��اْح الح ك��لَّ��م��ا أودع��ي��ه��ا
��ُه��ِب ال��شُّ ورع��َي وم��ن��اج��اًة وان��ت��زاْح ح��ي��ات��ي أم��س��ت غ��رب��ًة
أب��ق��ِع ك��غ��راٍب ل��ي��ٍل ب��ع��د ع��م��وْد ��ب��ِح ل��ل��صُّ الح م��ا ف��إذا
م��ض��ج��ع��ي ف��ي غ��رب��ٌة أَوح��تَّ��ى ص��دوْد ول��ل��ن��وم ن��ف��س��ي ف��ي ق��ل��ُت

∗∗∗
اذه��ب��ي ش��ئ��ِت إذا ن��ف��س ي��ا ق��ل��ُت ��ب��ا ال��صِّ أيَّ��ام ذك��ُر ل��وال أن��ا
ط��يِّ��ِب ب��ذك��ٍر ق��ل��ب��ي أن��ع��ش��ْت َص��ب��ا ه��بَّ��ت ك��لَّ��م��ا أنِّ��ي غ��ي��َر
تَ��غ��ُرِب ل��م ال��ُم��ن��ى ش��م��ُس ط��ال��م��ا ال��م��غ��رب��ا ح��ل��ل��ُت إْن أب��ال��ي ال
ت��ع��ي ل��م أو وع��ْت ال��ن��ف��س رغ��ب��ُة ال��وج��وْد ه��ذا ف��ي ال��م��رء ف��ح��ي��اُة
م��ع��ي ب��ات��وا ب��األُول��ى ك��ع��زائ��ي ال��لُّ��ح��وْد ط��يَّ ل��ألُول��ى وب��ك��ائ��ي
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لستمنهم

س��نِّ��ي ك��ب��ر م��ن ع��ج��زُت ب��أنِّ��ي أش��اع��وا لَّ��م��ا
ت��م��نِّ��ي ب��ن��ف��س��ي وم��ا ح��ط��اٌم ل��ديَّ وم��ا
يُ��غ��ن��ي ه��ي��ه��اِت وال��م��اُل ب��م��اٍل وف��اخ��رون��ي
َح��زن��ي زاد ع��ل��ي��ِه��ِم ول��ك��ن م��ن��ه��م ض��ح��ك��ُت
ب��أُذْن��ي وي��س��م��ع��ون ب��ع��ي��ن��ي ي��ن��ظ��روَن ل��و
ع��نِّ��ي ال��زُّه��د ل��ي��أخ��ذوا وج��اؤا ُس��ل��ي��م��ى ع��اف��وا
م��نِّ��ي ه��ُم وال ك��الَّ م��ن��ه��م ل��س��ُت ل��ك��نَّ��ن��ي

∗∗∗
ك��نِّ��ي ال��وح��ِي وم��ن��زُل دأب��ي وال��ش��ع��ر ورح��ُت
أُغ��نِّ��ي ف��ج��ري ذرَّ أو أُن��اج��ي ل��ي��ل��ي ج��نَّ إن
ع��دِن ك��ج��نَّ��ِة ك��وخ��ي ش��ع��ري وربَّ��ِة ب��ل��ى





لبنان ذكرى

ُم��ت��ل��ف��ي ف��ال��ه��وى دم��ع��ي ع��ي��ُن ي��ا �ي اذرف�
ت��ن��ط��ف��ي ال��ح��ش��ا ف��ي ن��اًرا ل��ع��لَّ �ي �ف� �ع� واس�

∗∗∗
ال��س��ق��اْم ف��رُط ف��ي��ك ل��م��ث��ل��ي ي��ح��ل��و �راْم غ� �ا ي�
ال��ذم��اْم وي��رع��ى ال��ع��ه��َد ي��ح��ف��ظ َم��ن �الْم يُ� ال
��الْم ال��سَّ ع��ل��ي��ه��ا أرواٍح م��ق��اُم �اْم �ق� �م� �ال� ف�
ي��دن��ِف ول��م ال��ح��بَّ م��دَّع��ي ي��ا �ِف �ت� �اخ� ف�
ي��ك��ت��ِف ول��م ال��ن��ف��َس ي��ب��ذل َم��ن �ي �َوِف� �ال� َف�

∗∗∗
ال��ص��روْد ب��ت��ل��ك ق��ط��ع��ن��اُه ع��ي��ٌش �وْد �ع� ي� �ل ه�
ال��ع��ق��وْد ب��ان��ت��ظ��اِم ال��ل��ي��ال��ي ه��ذي �وْد �ج� ت� أو
ال��ج��دوْد م��ق��رِّ ص��نِّ��ي��ٍن س��ف��ح ف��ي �روْد ن� �ي ك�
وف��ي غ��ري��بً��ا ال��دن��ي��ا أي��ت��ه��ا �ي �ف� �ص� �ان� ف�
م��س��ت��ه��دِف ال��ح��بِّ ف��ي ف��تً��ى ع��ل��ى �ي �ف� �ط� واع�

∗∗∗
وان��ت��زاْح ب��ِه أودْت غ��رب��ٍة م��ن �راْح ب� ال
ال��ص��ب��اْح ح��ت��ى األف��الك ي��رص��د َم��ن �راْح �ت� اس� �ا م�
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ال��ب��ط��اح ت��ل��ك ج��ئ��ِت م��ا إذا ع��ودي �اْح ري� �ا ي�
ص��ف��ي م��ن��ه��م ح��دَّث��ِت وَم��ن س��م��ع��ي �ي �ف� �نِّ� ش�
ال��خ��ف��ي ال��ل��ذي��ذ ب��م��ع��ن��اِك روح��ي �ِف �ت� �ش� ت�

∗∗∗
اك��ت��وى ب��ال��غ��راِم ق��ل��ب��ي ك��ان إْن �وى ن� �ا ي�
ال��ق��وى ال��م��ش��ي��ب ف��ي ورثَّ��ت ظ��ه��ري �وى �ت� وال�
ال��ه��وى وربِّ آم��ال��ي ب��س��اُط �وى �ط� ان� �ا م�
م��س��ت��وق��ف��ي ل��ب��ن��ان ع��ن ش��يء ال �ي �رف� �اع� ف�
أص��ط��ِف ل��م األرض ف��ي وغ��ي��رُه �ي ف� �و �ه� ف�

28



روحيوخليني

ال��م��س��اك��ي��ِن س��ل��وى ي��ا ��ب��ح ال��صُّ ن��ج��م��َة ي��ا واف��ي��ن��ي ال��ظ��ل��م��اء أَج��ُل دن��ا إذا
ت��ك��وي��ن��ي م��غ��ن��اِك ف��ي ك��اَن ك��أنَّ��م��ا س��اه��رٌة ف��ي��ِك وع��ي��ن��ي ال��ل��ي��ال��ي أق��ض��ي
وت��ل��ح��ي��ن��ي نَ��ْوح��ي ال��ه��وى ف��ي ردَّدت ك��م ب��الب��َل��ه��ا ع��نِّ��ي س��ل��ي ال��ري��اُض ه��ذي
ف��س��لِّ��ي��ن��ي ل��ل��ِج��لَّ��ى دع��وت��ِك إن��ي نُ��َوٌب ب��ه��ا وال��دن��ي��ا ال��ص��ب��ح ن��ج��م��َة ي��ا
وخ��لِّ��ي��ن��ي روح��ي ال��ردى، ط��ري��ق ع��ل��ى ل��م��رت��ِزٍق ش��م��ٌس أش��رق��ت إذا ح��ت��ى





فراشتي

ال��ص��ب��اْح ع��ن��د رف��رف��ت إْن ف��راش��ت��ي ت��ق��وُل م��اذا
ال��ري��اْح ه��وُج ب��ه��ا أودْت روض��ت��ي م��ح��اس��ن ورأت
َه��زاُره��ا؟ وف��رَّ م��ن��ه��ا أزه��اُره��ا ف��ت��ن��اث��رت

∗∗∗
ب��راْح ع��ن��ه��ا أج��د ل��م َم��ن أت��ت إذا ت��ق��وُل م��اذا
وال��ن��واْح ش��وق��ي ك��ث��ر م��ن ال��ت��ي ك��م��ن��ج��ت��َي ورأت
أوت��اُره��ا؟ ف��ت��ق��طَّ��ع��ت ن��اُره��ا ��رت��ه��ا ف��جَّ ق��د

∗∗∗
ال��وش��اْح ذات أت��ت إذا ُل ت��ق��و م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
ال��م��الْح ال��ِغ��ي��د م��س��رح ف��ي رواي��ت��ي ب��أنَّ ودرت
أدواُره��ا؟ ان��ت��ه��ت وق��د أس��ت��اُره��ا أُس��ِب��َل��ْت ق��د





غروبشمساحلياة

أم��ري م��ن ك��ان ق��د م��ا ون��س��ي��ُت ع��م��ري وان��ق��ض��ى ال��م��ن��يَّ��ُة دن��ِت
ُزه��ِر ك��أن��ج��ٍم ت��ض��يءُ ك��ان��ت م��خ��يِّ��ل��ت��ي ف��ي رس��وٌم غ��اب��ت
ص��دري ف��ي ال��ن��ار م��ث��ل ب��ال��ح��بِّ م��ش��ت��ع��ًال ك��ان ف��ؤاٌد وخ��ب��ا
ال��ب��ح��ِر ف��ي ال��م��وج دويُّ م��نِّ��ي خ��ارج��ًة اآلن ن��ف��س��ي ودويُّ
ال��ق��ب��ِر؟ ف��ي أص��ب��ح��ُت وق��د أل��ق��ى غ��ًدا ال��ح��ج��اُب ُرف��ع إذا م��اذا
لُ��بِّ��ي ��ت��ي، ه��مَّ ش��ع��وري، ع��زم��ي، م��ص��ط��ح��بً��ا األم��س ح��ت��ى ك��ن��ُت ق��د
ج��ن��ب��ي ف��ي ال��ح��بُّ ن��ام ن��م��ُت أو أثَ��ري ف��ي ال��ح��بُّ ق��ام ق��م��ُت إْن
ق��ل��ب��ي ف��ي ض��ح��ك��ُت ض��ح��ك��ُت وإذا م��ن��ت��ح��بً��ا ب��ك��ي��ُت ب��ك��ي��ُت وإذا
ال��ح��بِّ إل��ه��ُة ت��وَّج��ت��ُه ق��د م��ل��ًك��ا ال��ه��وى ف��ي ن��ف��س��ي ف��ح��س��ب��ُت
ص��ح��ب��ي ت��ف��رَّق��ْت ك��ي��ف أدِر ل��م م��ن��ف��رًدا أص��ب��ح��ُت ق��د وال��ي��وم
ب��ال��رك��ِض ال��ع��ي��َش ه��ذا وق��ط��ع��ُت م��ك��ت��ئ��بً��ا ال��ع��م��َر ه��ذا أن��ف��ق��ُت
األرِض ف��ي ُغ��يِّ��ب��ُت ول��و ب��اٍق أم��ٍل ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ودرج��ُت
ت��م��ض��ي غ��ي��ره��ا ح��ي��اٍة ف��إل��ى م��ض��ْت وال��ح��ي��اُة ن��ف��س��ي ض��رَّ م��ا
ب��ال��غ��ضِّ ال��غ��ص��ِن ذاوي إب��داُل أب��ًدا أخ��الق��ه��ا م��ن ف��ال��ن��ف��ُس
ال��غ��م��ِض إل��ى ح��نَّ��ْت ��ح��ى ال��ضُّ ع��ن��د ب��ه��ا ال��س��ه��اُد ط��اَل إْن وال��ع��ي��ن
أوص��ال��ي ال��ق��ب��ر ف��ي وت��ق��طَّ��ع��ْت غ��ًدا ث��وي��ُت إْن وداًع��ا دن��ي��ا،
وإع��وال��ي ش��دوي إل��ى ت��اق��ْت وق��د ال��ط��ي��وُر ع��نِّ��ي وت��س��اءل��ْت
س��اِل م��غ��رٌم ب��أن��ي م��ن��ي ع��ج��ب��ْت ق��د ال��غ��نَّ��اء وري��اض��ك
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أغ��الل��ي ي��ف��كُّ ال��ِح��م��اُم ح��ي��ث إل��ى رح��ل��ُت ق��د ب��أن��ي ق��ول��ي
آم��ال��ي ال��ش��م��س غ��روَب ِق��ْدًم��ا س��ب��ق��ْت ف��ق��د آم��ال��ي ول��ح��ق��ُت
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احلننيإىلصنني

ت��ه��ج��ع��ي��ْن ك��م ال��ف��ج��ُر ب��دا م��ن��اْم ك��ف��اِك أف��ي��ق��ي
ت��س��م��ع��ي��ْن؟ أال ط��ي��وٌر ال��ظ��الْم ل��ت��ن��ع��ي وق��ام��ت

∗∗∗
��ح��ى ال��ضُّ ق��ب��ل ال��ح��ق��ل إل��ى ال��م��س��ي��ْر ن��ج��دُّ ف��ق��وم��ي
ص��ح��ا ق��د ج��وُّن��ا ف��ه��ا ال��غ��دي��ْر ب��ش��اط��ي ون��ش��دو

∗∗∗
ال��ج��ب��اْل ف��ي وُق��ْط��َع��انُ��ه��م ف��ال��رُّع��اْة اس��م��ع��ي وه��يَّ��ا
وال��ج��م��اْل! ال��ب��ه��ا ب��أرض ال��ح��ي��اْة أَُح��يْ��َل��ى م��ا أال

∗∗∗
وال��ح��ص��اْد ال��ج��ن��ى زم��ان أت��ى ق��ل��ب��ي ح��ب��ي��ب��َة
ال��رق��اْد ه��ذا ط��ال ل��ق��د م��ت��ى ف��ح��تَّ��ى أف��ي��ق��ي

∗∗∗
ه��ي��ن��م��ا ق��د ب��ص��نِّ��ي��َن ال��ن��س��ي��ْم ف��ص��اف��ي وُه��بِّ��ي
أي��ن��م��ا ب��ل��ب��ن��ان��ن��ا ف��ال��ن��ع��ي��ْم م��ًع��ا ل��ن��م��ش��ي

∗∗∗
ال��ه��م��وْم ل��ن��ن��ف��ي ف��ق��وم��ي ال��ل��ح��اْق ح��ان ال��ف��ج��ُر ب��دا
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ل��ل��ك��روْم ق��ب��ل��ن��ا م��َش��ْوا ال��رف��اْق ف��إنَّ أف��ي��ق��ي

∗∗∗
ح��ي��ْن» «ب��ع��د ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ال��س��ف��ْر ل��ن��ف��س��ي ت��ج��لَّ��ى
ال��س��ن��ي��ْن ب��ب��ح��ر وض��اع��ت ال��ق��دْر ب��م��وج ف��س��ي��ق��ْت
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تذهبني هل

ال��ُم��رِج��ِف ق��وُل وراج ُن ال��زم��ا ف��س��د ق��د ه��ن��ُد ي��ا
ون��خ��ت��ف��ي ال��ج��ب��ال إل��ى ِم ال��ظ��ال ف��ي ن��ذه��ب ف��ه��ل��مَّ

ت��ذه��ب��ي��ْن؟ ه��ل
ال��ف��ض��ا ف��ي ت��س��ب��ح أط��ي��اُر ال��ـ م��ث��ل��م��ا ن��س��رح وه��ن��اك
ال��ق��ض��ا ع��ل��ى ص��اب��َريْ��ِن دِر ال��م��ق��ا ع��ل��ى م��ت��وكِّ��َل��يْ��ِن

ك��ال��زاه��دي��ْن
ال��ف��س��ي��ْح ال��ج��وِّ ف��ي ون��ط��ي��ر ط��يَّ��ارًة ن��م��ت��ط��ي أو
ال��ص��ح��ي��ْح ال��ص��اف��ي ب��ح��بِّ��ن��ا ءُ ن��ش��ا ك��م��ا م��ت��م��تِّ��َع��ي��ِن

ح��ي��ْن ك��ل ف��ي
ال��ج��ب��ي��ْن الم��ع��ُة غ��رَّاءُ ن��ج��م��ٌة ه��ذي ه��ن��ُد ي��ا
ال��ع��اش��ق��ي��ْن إل��ي��ه��ا ت��دع��و ف��ك��أنَّ��ه��ا ��ازٌة غ��مَّ

ت��ذه��ب��ي��ْن؟ ه��ل





النرس

ال��س��ل��ط��اْن أيُّ��ه��ا ال��ط��ي��وْر ب��آي��ات ح��دِّث��ن��ا ه��اِت
ال��ش��اْن ع��ظ��ي��م م��ن ال��ع��ص��وْر م��اض��ي ف��ي ك��ان ق��د وب��م��ا
�اْن األرك� �ُت �اب� ث� ال��ده��وْر ت��م��ح��وُه ل��ي��س م��ل��ٌك ل��َك
ال��ج��بَّ��اْر أيُّ��ه��ا ال��ج��الْل ه��ذا ف��ي ال��ن��ف��ُس ع��ش��ق��ت��ك
أش��ع��اْر ك��لُّ��ه��ا ال��ج��ب��اْل ه��ذي ع��ل��ى م��ن��ك وق��ف��ٌة

∗∗∗
أن��ب��اْك تُ��رى َم��ْن ال��ن��ع��ي��ْم أس��رار أن��ب��اك تُ��رى م��ْن
�أواْك م� �ذُّرى وال� ك��ال��ن��س��ي��ْم ح��رٍّا ال��ج��وِّ ف��ي س��اب��ًح��ا
�الْك األف� �َة رنَّ� ال��ب��ه��ي��ْم ال��ل��ي��ل ف��ي ت��س��م��ع م��ن��ص��تً��ا
ح��اْر ع��ق��ل��ي ف��ي��ك ال��خ��ي��اْل ب��ح��ر ف��ي ال��س��اب��ح أي��ه��ا
�داْر ال� �ع��د بُ� �َع م� ب��االع��ت��زال ب��ي��ن��ن��ا م��ا ن��س��ٌب

∗∗∗
م��ح��س��ود ال��ورى ف��ي أم��ي��ْر أن��َت ش��اع��ٌر ح��رٌّ أن��َت
م��ح��دوْد وال��م��دى ال��م��ط��ي��ْر ال��ج��وِّ ف��ي ل��ك ف��ه��ن��ي��ئً��ا
ال��س��وْد ال��ل��ي��ال��ي ف��ي األث��ي��ْر ف��وق ت��ائ��ًه��ا م��ث��ل��ي ل��س��َت
�راْر األس� �د �ش� أُن� ال��ط��واْل ل��ي��ال��يَّ أق��ض��ي ح��ائ��ًرا
�داْر األق� �د ي� �ن م� يُ��ن��اْل ال م��ا ��ه��ى ال��سُّ ع��ن��د أب��ت��غ��ي
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∗∗∗
م��أم��وْن ح��ًم��ى ف��ي ال��م��ن��ى بُ��لِّ��غ��َت األط��ي��ار م��ل��َك
م��س��ج��وْن ط��ائ��ٌر أن��ا ل��ك��ن ط��ائ��ٌر ف��ك��الن��ا
م��ح��زوْن ق��ل��ب��ُه ِغ��ن��ى ال��ن��اس م��ذه��ب ع��ن ل��ُه م��ا
�اْر �ك� األف� �دوا �يَّ� ق� ال��ج��م��اْل م��ن��ه ق��يَّ��دوا ق��يَّ��دوُه
�راْر األح� �ا أب� �ا ي� ب��م��اْل م��اٌل ك��لُّ��ه��ا دن��ي��ا ه��َي
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أنفسالشعراء

جربان «مواكب» إىل

م��ل��ت��ه��بَ��ا ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ال��ب��رُق ب��دا ��ا ل��مَّ
واح��ت��ج��بَ��ا ال��ل��ه ف��ض��اء ي��ط��وي وراح
ال��س��ح��بَ��ا ي��رق��ب وط��رف��ي ربِّ��ي ن��ادي��ُت
ع��ج��بَ��ا وا األك��وان خ��ال��ق ي��ا ربَّ��اُه
��ع��َرا ال��شُّ أن��ف��ُس ه��ذا ال��ب��رَق ت��ش��ب��ُه ك��م

∗∗∗
ب��ص��ِري ع��ل��ى تُ��ش��ف��ْق وال م��ه��ًال ل��ي��ُل ي��ا
ص��غ��ري م��ن ال��ن��وم ف��ي��ك ت��ع��وَّدُت ف��م��ا
س��ه��ري م��ن ب��دَّ ال ت��ُط��ْل م��ه��م��ا ل��ي��ل ي��ا
ال��س��ح��ِر ن��ج��م��ة ط��رف��ي ي��ودِّع ح��تَّ��ى
ال��ش��ع��َرا أن��ف��ُس ع��ش��ق��تْ��ه��ا ال��ت��ي ت��ل��ك

∗∗∗
أدم��ع��ُه ال��ك��أِس ب��ل��جِّ ي��غ��ي��ْض دع��ُه
أرب��ع��ُه ال��دار ن��ائ��ي ت��ذكَّ��ر ف��ق��د
ل��ي��س��م��ع��ُه واض��ربْ��ُه ع��ودك وه��اِت



الدرويش أغاني

أض��ل��ع��ُه ال��ل��ُه رع��اك ت��وقَّ ل��ك��ن
ال��ش��ع��را أن��ف��س ف��ي��ه��ا األض��ال��ُع ت��ل��ك

∗∗∗
ال��وت��ِر أنَّ��ة م��ع��ن��ى ال��ك��م��ن��ج��َة س��ِل
ال��خ��ب��ِر ع��ن س��ل��ه��ا ه��ي��ن��م��ْت إْن وال��ري��َح
ال��ش��ج��ِر ع��ل��ى ت��ش��دو ب��ُك��رْت إْن وال��ط��ي��َر
ع��ط��ِر زاه��ٍر روٍض ك��لَّ وس��ْل س��ل��ه��ا
ال��ش��ع��را أن��ف��س ه��ذي ص��اِح ي��ا ت��ج��ب��َك

∗∗∗
ت��ط��رب��ُه ال��ع��ن��ق��ود ب��اب��ن��ة ه��ائ��ًم��ا ي��ا
ي��ح��س��ب��ُه ال��راح وف��ع��ل ال��ح��م��يَّ��ا م��ن��ه��ا
ت��ن��س��ب��ُه ب��تَّ ��ا م��مَّ ال��ل��ه اس��ت��غ��ف��ر
ت��ش��رب��ُه ال��ك��أس ف��ي ال��ذي إنَّ ل��ل��راح
ال��ش��ع��را أن��ف��ُس رش��ح��تْ��ُه ص��اح��ب��ي ي��ا

∗∗∗
ت��ؤن��س��ُه ال��غ��اب ف��ي س��اك��نً��ا ي��ا ط��وب��اَك
ت��ح��رس��ُه واألش��ب��اح ال��ش��ع��ر إل��ه��ُة
م��ج��ل��س��ُه ال��روِح ل��ط��ي��ف ك��لَّ ي��ض��مُّ
أك��ؤس��ُه األيَّ��اِم ص��ف��ا م��ن م��آلن��ٌة
��ع��را ال��شُّ أن��ف��ُس ت��ت��غ��نَّ��ى وح��ول��ُه

∗∗∗
ص��اح��ب��ِه ُروُح َس��بَ��تْ��نَ��ا «ن��اٌي» ل��ل��ه
واج��ب��ِه ع��ن��د ح��ي��ارى وق��ف��ن��ا ح��ت��ى
ك��واك��ب��ِه م��ن زاٍه وال��ل��ي��ل ف��ص��ح��ُت
م��واك��ب��ِه ف��ي ي��ح��دو ال��ن��اي ن��اف��خ ي��ا
ال��ش��ع��را أن��ف��ُس ه��ام��ت ال��ن��اي ب��ن��غ��م��ة
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الشعراء أنفس

∗∗∗
ن��اف��ح��ًة ال��ح��ب م��روج ف��ي ن��س��م��ًة ي��ا
ن��ائ��ح��ًة ت��ن��ف��كُّ ال ال��ح��م��ائ��ُم ح��ي��ث
س��ائ��ح��ًة ب��اك��ْرِت إْن ال��ل��ه ن��اش��دت��ِك
س��اب��ح��ًة ال��روح ب��ج��وِّ ال��س��واق��ي ع��ن��د
ال��ش��ع��را أن��ف��ُس ت��ت��رنَّ��ْح ف��ه��ي��ن��م��ي
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لبنان إىل

س��ق��تْ��ن��ي ق��د وال��ح��بَّ س��ب��تْ��ن��ي ل��َم��ْن ق��ول��وا
ال��ج��وى ��ُه ش��فَّ ق��د ع��وَّدت��ن��ي وال��نَّ��وَح

∗∗∗
ع��ظ��اِم ع��ل��ى ج��ل��ًدا ال��غ��راِم م��ن أض��ح��ى
ال��ن��وى ح��رق��ة م��ن ل��ل��ُم��داِم ي��رت��اُح

∗∗∗
األش��ع��اُر وف��اض��ِت ال��تَّ��ذْك��اُر ه��زَُّه إْن
ال��ه��وي َم��ْه��َم��ِه ف��ي األق��داُر ب��ه ت��رم��ي

∗∗∗
اش��ت��ي��اق��ي ب��ي ل��جَّ ق��د ال��ت��الق��ي تُ��رى م��ت��ى
ال��دَّوا؟ م��ا ب��ال��ل��ِه ��اِق ال��ع��شَّ م��ع��ش��َر ي��ا





الضباب منخالل

ال��ج��م��اْل رائ��ع��ات إل��ى ع��ي��وْن وك��لِّ��ي ن��ظ��رُت
ال��رِّح��اْل إل��ي��ه��ا ش��ددُت ال��ش��ج��وْن ده��تْ��ن��ي ��ا ول��مَّ
ال��خ��ي��اْل ب��ن��ف��س��ي وت��اه ال��س��ك��وْن ب��ق��ل��ب��ي ف��س��اَد

ال��س��الْم أل��ق��ى ح��ي��ث إل��ى

∗∗∗
ت��ن��ج��ِل ال ب��ربِّ��َك ال��ده��وْر اب��ن ي��ا ل��ي��ُل أي��ا
ال��م��خ��ت��ل��ي ال��ش��اع��ر ل��دى ون��وْر رش��ٌد ف��ظ��الُم��َك
م��م��ت��ل��ي ق��ل��ب��ه ب��ه��ا ال��ب��دوْر وراء أم��اٍن

ظ��الْم ي��ا أال ف��م��ه��ًال،

∗∗∗
ت��غ��ي��ْب ال وأن��واره��ا ال��ش��م��وْس ب��ت��ل��ك غ��رام��ي
خ��ص��ي��ْب ب��م��رًع��ى وروح��ي ال��ب��ئ��وْس أخ��اف ف��ك��ي��ف
ن��ص��ي��ْب ل��ل��رزاي��ا ف��م��ا ك��ئ��وْس ي��ا ش��ع��ش��ع��ي أال

غ��راْم ي��ا ش��ًج��ى وزدن��ي

∗∗∗
ب��ع��ي��ْد ق��ري��ٌب ول��ح��ٌن نُ��واْح ي��ل��ي��ِه غ��ن��اءٌ
ش��ري��ْد ل��ق��ل��ٍب اص��ِغ أال ال��ص��ب��اْح ع��ن��دل��ي��َب ف��ي��ا



الدرويش أغاني

ال��ن��ش��ي��ْد ي��ت��مَّ أن إل��ى ري��اْح ي��ا ان��ص��ت��ي ك��ذا
ي��ن��اْم ال��م��غ��نِّ��ي وح��تَّ��ى

∗∗∗
م��ق��ل��تَ��ي��ْه ال��دُّج��ى وغ��طَّ��ى ال��ش��ب��اْب ش��خ��ص م��ات ل��ق��د
ع��ل��ي��ْه ان��ت��ح��ابً��ا ل��ي��ب��ك��ي ال��س��ح��اْب أن��ادي ل��م��اذا
إل��ي��ْه أس��ي��ُر س��ري��ًع��ا ال��ض��ب��اْب خ��الل م��ن أن��ا

ال��م��ن��ام ف��ي س��رى ك��ح��ل��ٍم
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الناطور خيمة

ل��ل��نُّ��وْر م��ث��ل��م��ا ال��ح��ي��اْة ف��ي ف��ض��ٌل ال��ل��ي��ل ل��ظ��الم
�روْر �غ� �م� ال� �ا �ه� أي� ال��ن��يِّ��راْت ح��س��ُن ال��ل��ي��ل ل��وال أي��ن
ال��ن��اط��وْر خ��ي��م��َة وه��اْت ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ف��خ��ذ
اإلل��ه��اْم ح��م��ى م��ن ال��ط��واْل ل��ي��ال��يَّ ف��ي أدن��و ح��ي��ث
�الْم األح� �َة روض� ال��خ��ي��اْل أرض ف��ي ع��ي��ن��اَي وت��رى

∗∗∗
�وروْد م� �ًال �ه� �ن� م� ل��ل��ع��اش��ق��ي��ْن ��ه��ى ب��ال��سُّ ع��ه��دي إنَّ
�وْد �ق� �ف� م� �ُه �ظُّ� ح� ح��زي��ْن اس��ع��ف��َن ال��ن��ع��ش ب��ن��اِت ي��ا
ال��ع��ن��ق��وْد ب��اب��ن��ة ي��س��ت��ع��ي��ْن ال��ل��ي��ال��ي ي��ق��ض��ي ه��ائ��ًم��ا
ب��ال��تَّ��ذْك��ار ع��اش ال��غ��راْم دور ق��ض��ى م��ذ َص��بٌّ ه��و
�اْر �ع� األش� �َد �ش� أن� ال��ظ��الْم داج��ي ج��نَّ��ُه م��ا وإذا

∗∗∗
ال��وس��ن��اْن ي��ع��ي ال ال��ق��ب��وْر ف��وق م��ن ري��ُح ي��ا ه��ي��ن��م��ي
اآلذاْن �ت � �مَّ ُص� ال��ق��ص��وْر ف��وق م��ن ش��ئ��ِت م��ا واخ��ف��ق��ي
ال��ول��ه��اْن ح��رق��َة ال��ش��ع��وْر أص��ح��اب غ��ي��ر ي��دري ل��ي��س
ال��م��ع��م��وْر وام��ل��ِك غ��ن��ي ي��ا ف��خ��ذه��ا ال��دن��ي��ا ه��ذِه
ال��ن��اط��وْر خ��ي��م��َة ف��اع��ط��ن��ي م��ن��ه��ا ُخ��يِّ��رُت ل��و أن��ا



الدرويش أغاني

∗∗∗
�زاْن األح� �ُر �ذك� ت� ب��رح��ْت م��ا ال��ه��وي ف��ي ل��ن��ف��ٍس ي��ا
�اْن أزم� �ْت �ض� وم� ن��زح��ْت ق��د ��ب��ا ال��صِّ أيَّ��اُم ت��ل��ك
ال��ن��س��ي��اْن ��ُة ك��فَّ رج��ح��ْت م��رَّت ال��خ��م��س��ون وإذا
ال��ن��اط��وْر خ��ي��م��ُة ال��ص��واْب درب ذا ه��و ف��ت��ع��ال��ي
ال��ص��وْر ن��ف��خ ع��ن��د ال��ث��واْب ح��س��ن ف��ي ن��ف��س ي��ا واب��ش��ري
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نزل مل

أنَّ��ا غ��نَّ��ي��ُت أن��ا إْن ق��ل��ب��ي ال��خ��م��س��ي��َن ح��م��ى ف��ي
ي��ت��غ��نَّ��ى ق��ل��ب��ي راَح أب��ك��ي رح��ُت م��ا وإذا
م��نَّ��ا ك��ان م��ا رأى إذْ ف��ي��ن��ا ال��ده��ُر ه��ذا ح��اَر
ن��ت��ه��نَّ��ا ُم��س��ت��ط��اٍب ع��ي��ٍش ظ��لِّ ف��ي ن��زْل ل��م
ك��نَّ��ا ق��ب��ُل م��ن م��ث��ل��م��ا ح��ي��ي��ن��ا م��ا وس��ن��ب��ق��ي





ترين أمل

وأن��ف��ُح ال��ب��ائ��س��ي��ن ف��أع��ط��ي ُح��ط��اًم��ا ال��ورى ب��ن��و دع��اه ق��د م��ا ل��ي َل��يْ��َت أال
أس��م��ُح ال��ق��ل��ب م��ن ي��ع��ط��ي م��ن ول��ك��نَّ م��اَل��ُه ال��م��ف��رُِّق ال��م��رء ه��و س��م��وٌح
ت��ص��دُح ك��ي��ف ال��ح��م��ى ورق��اء أع��لِّ��ُم ح��ش��اش��ت��ي أص��م��ى وال��ده��ر ت��رن��ي أل��ْم
َألص��ل��ُح ل��دي��ه��ا ��ا م��مَّ ب��إع��ط��ائ��ه��ا ف��إنَّ��ه��ا ن��ف��ٌس ب��ال��م��ال ص��ل��ح��ْت إذا
ي��ب��رُح ل��ي��س م��ا ص��ن��ع إالَّ ال��ج��وُد وم��ا ب��ارٌح م��وت��ك ب��ع��د إالَّ ال��م��ال ف��م��ا





املسافر

ك��ث��ي��ْر ش��يءٌ ال��ن��ف��س وف��ي وس��ار ال��رب��وْع َف��َخ��لَّ��ى األم��ان��ي دع��ت��ُه
ك��ب��ي��ْر ف��ؤاٌد األم��ان��ي ِل��نَ��ي��ل ال��ض��ل��وْع ح��ن��اي��ا ب��ي��ن ��در ال��صَّ وف��ي
س��ن��وْن وك��رَّت ل��ي��اٍل وم��رَّت ال��ب��ح��اْر وخ��اض ال��م��ط��اي��ا ف��ح��ثَّ

�ِع �رج� ي� �ْم ول�
واألش��بُ��ِل األش��اوس ب��أرض ال��رِّح��اْل وح��طَّ ع��ص��اُه وأل��ق��ى
ب��ال��م��ن��دِل ال��ري��ُح ��ِت نَ��مَّ ك��م��ا ال��رج��اْل ِف��ع��اُل ع��ل��ي��ِه ت��ن��مُّ
ال��غ��ص��وْن ف��وق ال��ب��الب��ل غ��ن��اءَ ال��زم��اْن ب��ص��ف��و ي��غ��نِّ��ي وراح

م��س��م��ع��ي ع��ل��ى
ال��ش��ب��اب» ص��ب��غ ال��ده��ُر ن��ص��ل «وق��د ن��ح��وْس وج��اءت س��ع��ود ف��م��رَّت
��ب��اْب ال��ضَّ ع��الُه ه��م��وٍم ب��ب��ح��ر ال��بُ��ئ��وْس رم��ت��ه��ا ن��ف��ًس��ا ف��ع��لَّ��ل
ال��ش��ج��وْن ده��ت��ك م��ه��م��ا ن��ف��س وي��ا ال��ق��ض��ا ل��ح��ك��م ص��ب��ًرا ن��ف��س، أي��ا

�ي �زع� �ج� ت� �ال ف�
ال��ذه��اْب وت��أب��ى ال��خ��ل��ود ت��خ��اف ال��خ��ل��وْد ب��ن��ت ن��ف��س��َي ب��اُل ف��م��ا
ال��ت��راْب ه��ذا اب��ُن ال��ت��راَب أي��خ��ش��ى ال��ج��م��وْد ع��راُه ال��َخ��ف��وُق وق��ل��ب��ي
ال��م��ن��وْن وس��رِّ ال��ح��ي��اة ب��م��ع��ن��ى ح��ي��رٍة ف��ي ال��م��س��اف��ُر وب��ات

�ِع �ج� �ه� ي� �م ول�
ال��م��ن��زِل ع��ن ض��ل��ل��ُت ف��إن��ي ال��ط��ري��ق؟ أي��ن ال��ح��يِّ ج��ي��رة أي��ا
ِل األوَّ ال��زم��ن ف��ي ال��م��ه��د م��ن رف��ي��ْق ح��م��اك��م ف��ي ل��ي ك��ان ل��ق��د



الدرويش أغاني

ال��ع��ي��وْن ب��ت��ل��ك ف��ؤادي ف��ح��ار ال��دم��وْع وف��ي��ه��ا ال��ع��ي��ون ��وا ف��غ��ضُّ
�ِع األدم� �ي وف�

م��ع��زِل ف��ي ال��ن��اس ع��ن ب��ع��ي��ًدا ي��ج��وْل ش��ري��ًدا رأي��ن��ا وق��ال��وا:
ِل األوَّ ع��ه��ده ع��ل��ى وي��ب��ك��ي ال��ط��ل��وْل ي��ؤمُّ ال��ل��ي��ال��ي ي��ب��ي��ت
س��ن��وْن وك��رَّت ل��ي��اٍل وم��رَّت ج��ن��وْن ع��راُه دع��وُه ف��ق��ل��ن��ا:

�ِع �رج� ي� �ْم ول�
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اهلوى عهد

ال��س��ك��وْن ع��ل��ي��ه��ا س��اد ق��د ل��ي��الءَ ل��ي��ل��ٍة ف��ي ال��ق��ل��ب ه��م��َس س��م��ع��ُت
س��ائ��ح��ْة ��ه��ى ال��سُّ ع��ن��د وم��ه��ج��ت��ي

س��ن��وْن ع��ل��ي��ِه م��رَّت ك��م ال��ل��ه! ال��ه��وى» «ع��ه��د ق��ال «م��اذا» ف��ق��ل��ُت
ال��ب��ارح��ْة ال��ل��ي��ل��ة ف��ي ك��أنَّ��ُه

∗∗∗
ال��ج��ف��وْن ب��ي��ن ال��ل��ي��ل ط��ول ت��ج��ول دم��ع��ًة ت��ارًك��ا ق��ل��ب��ي ون��ام

س��اب��ح��ْة أف��ق��ه��ا ف��ي ك��ن��ج��م��ٍة
ال��ع��ي��وْن ت��راه��ا ال ك��ي م��ق��ل��ت��ي ف��ي ان��زوْت ال��ص��ب��اُح الح إذا ح��ت��ى

واض��ح��ْة ال��ه��وى ي��دري ل��َم��ن ل��ك��ن





الزمان مرور

األم��ي��ْر ي��م��رُّ ق��ري��بً��ا ف��ق��ال��وا: ال��خ��ب��ْر؟ وم��اذا ال��ض��ج��ي��ُج ل��م��اذا
ح��ق��ي��ْر ألم��ٍر ج��ه��ًال ��ون ي��ض��جُّ ال��ب��ش��ْر ج��م��ي��ع رأي��ُت ��ا ف��ل��مَّ
ال��زم��اْن م��رور وح��دي أراق��ُب ال��ف��َك��ْر ب��ع��ي��ن ب��ع��ي��ًدا وق��ف��ُت

∗∗∗
ط��وي��ْل ح��دي��ٌث ن��ف��س��ي م��َع ول��ي غ��رف��ت��ي ف��ي ب��ن��ف��س��َي خ��ل��وْت
ج��م��ي��ْل ب��ص��ب��ٍر ك��ت��ب��ي أط��ال��ع ح��رف��ت��ي ع��ل��ى ع��ك��ف��ُت ��ا ف��ل��مَّ
ال��زم��اْن م��رور ��ْل ت��أمَّ ت��ق��ول ِع��ب��ْر ال��س��ط��ور خ��الل س��م��ع��ُت
ال��ق��ب��وْر وض��ي��ف ال��ت��راب ض��ج��ي��ع ي��ش��ع��ُر ه��ل ال��م��ق��اب��ر س��أل��ُت
ال��س��ط��وْر ت��ل��ك أق��رأ وأوش��ك��ُت ت��ض��م��ُر م��ا ل��ت��ك��ت��َب ��ت ف��ه��مَّ
ال��زم��اْن م��رور م��ن��ُه ��ن��ُت ت��ي��قَّ ال��ِح��َف��ْر ي��س��وُد ب��س��ك��وٍن إذا

∗∗∗
ش��دي��ْد غ��راٌم ع��ن��دي ول��ل��م��وج ال��م��س��ا ع��ن��د ال��ب��ح��ر إل��ى وج��ئ��ُت
ال��ن��ش��ي��ْد م��ع��ان��ي ��ْر ف��َف��سِّ ت��ق��وُل ع��س��ى م��اذا ب��ربِّ��ك ف��ق��ل��ُت
ال��زم��اْن م��رور أح��يِّ��ي ف��إن��ي ال��ب��ص��ْر ع��دي��ُم أأن��ت ف��ق��ال:

∗∗∗
ال��س��اه��رْة أن��ج��م��ه��ا وش��اه��دُت ال��س��م��ا ألوج ال��ت��ف��تُّ ��ا ول��مَّ
ح��ائ��رْة ال��س��م��ا ف��ي ب��م��ا ون��ف��س��ي ال��ِح��م��ى أه��ل ن��ام وق��د ه��ت��ف��ُت



الدرويش أغاني

ال��زم��اْن؟ م��رور ال��ن��ج��وم أت��خ��ش��ى ال��ق��م��ْر أي��خ��ش��ى ال��ش��م��وُس أت��خ��ش��ى

∗∗∗
ي��ع��ب��ِد ل��م ال��دراه��م وغ��ي��ر ث��ق��ي��ْل ج��ه��وٍل ل��م��ث��ٍر ع��ج��ب��ُت
ال��م��ج��ت��دي ال��ب��ائ��س ع��ل��ى ي��ج��ور ب��خ��ي��ْل غ��ن��يٌّ م��ن��ُه وأع��ج��ب
ال��زم��اْن م��رور ي��خ��ش��ي��اِن أم��ا ال��ح��ذْر أم��ات ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا

∗∗∗
ال��خ��ي��اْل زرع��ت أن��ي أدِر ول��م ال��ق��ل��وْب وس��ط ال��م��ح��ب��ة زرع��ُت
ال��ش��م��اْل ري��اح ع��ل��ي��ه��ا وه��بَّ��ْت ال��ج��ن��وْب ري��اح ع��ل��ي��ه��ا ف��ه��بَّ��ْت
ال��زم��اْن م��رور م��ث��ل��ي ل��ي��ش��ه��د أث��ْر زرع��ُت ��ا م��مَّ ي��ب��َق ف��ل��م

∗∗∗
وال��ه��م��وْم ال��ش��ق��ا ب��أرض وح��لَّ��ت ال��ف��ض��ا ب��رح��ب ت��اه��ت ال��ن��ف��ُس ه��ي
ال��غ��ي��وْم وراء م��ا ف��ي وت��ن��ظ��ر ال��ق��ض��ا ل��ح��ك��م ت��ع��ن��و ه��ي وه��ا
ال��زم��اْن م��رور ت��ح��بُّ ل��ذاك ب��ال��س��ف��ْر ال��ش��ق��ا ان��ق��ض��اء وت��رج��و
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ثلج يا

ب��ل��ب��ن��اِن أه��ل��ي ذكَّ��رت��ن��ي أش��ج��ان��ي ه��يَّ��ج��َت ق��د ث��ل��ُج ي��ا
ال��ع��ه��ِد ح��رم��ة ي��رع��ى زال م��ا إلخ��وان��ي: ق��ْل ع��نِّ��ي ب��ال��ل��ه

∗∗∗
ال��ش��ادي ل��غ��دي��رِه ��تً��ا م��ت��ن��صِّ ال��وادي ذكَّ��رت��ن��ي ق��د ث��ل��ج ي��ا
ال��خ��ل��ِد ج��نَّ��ة ف��ي ف��ك��أنَّ��ن��ي ال��ه��ادي ب��ح��ض��ن��ه ج��ل��س��ُت ق��د ك��م

∗∗∗
��ي ه��مِّ ف��ي ال��ل��ي��ل ت��ق��ض��ي أي��ام ��ي أمِّ ذكَّ��رت��ن��ي ق��د ث��ل��ج ي��ا
ال��ب��رِد م��خ��اف��ة ع��ل��يَّ ت��ح��ن��و ��ي ض��مِّ ف��ي ت��ح��ار م��ش��غ��وف��ًة

∗∗∗
نُ��ن��ش��ْد ح��ول��ُه ك��نَّ��ا أي��اَم ال��م��وق��ْد ذكَّ��رت��ن��ي ق��د ث��ل��ج ي��ا
ال��زه��ِد ف��ي ��اُك ال��ن��سَّ وك��أن��ن��ا ال��م��س��ج��ْد ك��أنَّ��ه ل��دي��ِه ن��ع��ن��و

∗∗∗
ال��ش��اع��ْر ك��ط��ويَّ��ة ون��ق��ائ��ِه ال��ب��اه��ْر ب��ث��وب��ك أن��ت ث��ل��ج ي��ا
ب��ع��ِد أيَّ��م��ا ع��ن��ه��م ل��ب��ع��دَت ط��اه��ْر ي��ا ال��ن��اس ت��دري ك��ن��َت ل��و

∗∗∗
ك��ال��س��ح��ِب ال��م��ن��ه��ال دم��ع��َي أو ال��ق��ل��ِب زف��رة م��ن ت��ذُْب ل��م ل��و



الدرويش أغاني

ل��ح��دي أرك��ان��ه��ا ف��ي وح��ف��رُت ال��ح��بِّ ه��ي��اك��ل م��ن��ك ل��ب��ن��ي��ُت

∗∗∗
أش��ب��اًح��ا األرض ي��ك��س��و وال��ث��ل��ج الح��ا إْن ال��ن��ج��م أح��ي��ل��ى م��ا ي��ا
ال��رش��ِد! ف��اق��د ال��ل��ي��ال��ي ي��ق��ض��ي ن��وَّاح��ا ال��م��س��ك��ي��ن وال��ش��اع��ر

∗∗∗
ع��س��ِر ف��ي أن��ت ت��ع��ل��م ك��ن��ت أو ي��س��ِر ف��ي أن��ت ت��ج��ه��ل ك��ن��ت إْن
ج��دِّ ب��ال ه��زٌل أدواره��ا ال��ع��م��ِر رواي��ة أظ��نُّ ال أن��ا

∗∗∗
« ال��ُع��شِّ ف��ي ��اب ال��ن��عَّ رازق «ي��ا ال��ع��رش ص��اح��ب ن��ادي ن��ف��س ي��ا
م��دِّ م��ن ال��ج��زر ب��ع��د ب��دَّ ال ام��ش��ي ث��مَّ ب��ال��ص��ب��ر وت��درَّع��ي
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كانتصافية

ص��اف��ي��ْة ك��ان��ت ال��ش��م��س ك��ش��ع��اع ��ب��ا ال��صِّ أليَّ��ام ش��وق��ي وا آِه
ال��ع��اف��ي��ْة ب��ج��ي��وش أل��ت��ق��ي��ه ��ن��ى ال��ضَّ ج��ي��ش ب��ي أَْح��َدَق إْن ك��ن��ُت
خ��اف��ي��ْة ع��ل��ي��ه ت��خ��ف��ى ال ق��ي��ل ح��دَّث��وا ع��نِّ��ي ال��ع��ش��ق ف��ي وإذا
ك��اف��ي��ْة ك��ان��ت ال��ج��س��م الع��ت��الل ��ب��ا ال��صَّ نُ��س��ي��م��اُت م��رَّْت إن ص��رُت
ال��ق��اف��ي��ْة ج��رف��تْ��ُه ع��ن��ُه ق��ي��ل ال��ه��وى ف��ي ش��ع��ًرا أن��ش��دُت وإذا





احلمى بوادي

ج��ري��ْح ب��ج��ن��ب��ي وق��ل��ب��ي ال��غ��راْم أق��اس��ي ك��م إل��ى
ن��س��ت��ري��ح؟ أْن آن أَم��ا ه��ي��اْم ك��ف��اِك أن��ف��س��ي

∗∗∗
ال��رب��وْع ب��ذك��ر ف��غ��نَّ��ْت ��ف��ْر ال��سَّ ل��ن��ف��س��ي ذك��رُت
دم��وْع م��ن��ي ال��ع��ي��ن وف��ي أث��ْر ب��ق��ل��ب��ي وخ��لَّ��ت

∗∗∗
ال��ن��َظ��ْر ع��ل��يَّ وع��َز األس��ى ده��ان��ي م��ا إذا
ال��س��ح��ْر ف��ي ون��اج��ي��ت��ك��م ال��م��س��ا ف��ي ذك��رتُ��ُك��ُم

∗∗∗
س��م��ا ي��ا ��ل��ي س��جِّ آال ال��ب��ع��اْد ه��ذا ب��ع��د ب��ل��ى
ال��ِح��م��ى ب��وادي وُروح��ي ال��ب��الد أق��اص��ي ف��ي أن��ا





الغامض السطر

ال��س��ط��وْر ب��ي��ن غ��ام��ٌض س��ط��ٌر األرض س��ج��لِّ ف��ي
ال��ش��ع��وْر أص��ح��اب غ��ي��ُر ح��واُه م��ا ي��دري ل��ي��س
ال��ق��ب��وْر ف��ي وت��واَرْوا ج��م��ي��ًع��ا م��ات��وا ول��ق��د
ال��ن��ش��وْر؟ ح��ت��ى غ��ام��ًض��ا أف��يَ��بْ��ق��ى ش��ع��ري ل��ي��ت
َك��نُ��وْر ال��ل��ِه س��م��ا ف��ي ج��ل��يٍّ��ا ي��ب��دو ح��ي��ث��م��ا





وإقاليل شعري

ال��ب��ال��ي ج��س��دي ي��ا ت��ل��ق��اُه م��ا ُش��دَّ ف��ي��ا ح��اِل ع��ل��ى ت��س��ت��ق��رُّ ال ل��ه��ا ع��ج��ب��ُت
ب��أط��الِل ت��ب��ك��ي ال��ف��ج��ر ان��ب��ث��اق وع��ن��د ق��ص��وره��ا ح��ول ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ت��غ��رُِّد
ج��وَّاِل ال��ك��واك��ب ف��ي ط��رٍف ب��ش��اخ��ص ألج��ل��ه��ا أَِب��ي��ُت ن��ف��ٍس م��ن ل��ِك ف��ي��ا
ب��ال��م��اِل ي��زه��د ال��ن��ف��س أم��ان��ي ل��ن��ي��ل ُس��لَّ��ًم��ا ال��ش��ع��ر ي��ج��ع��ل م��ث��ل��ي ك��ان وم��ن
ال��ح��اِل م��ن��خ��ف��ض ال��ن��اس ب��ي��ن ك��ان وإن دون��ه ال��ن��اس ي��رى ع��اٍل ام��رٍئ وربَّ
وإق��الل��ي ش��ع��ري ول��يَ��ْح��َي ِغ��نَ��ى ي��ا ف��ُم��ْت ن��ات��ًج��ا ش��ع��وري م��ن ف��ق��ري ك��ان إذا





النفساهلاربة

ال��خ��ي��ام ال��س��واق��ي ب��ق��رب ض��رب��ن��ا
ال��س��الْم ب��ظ��لِّ ه��ن��اك وب��ت��ن��ا
ال��غ��راْم ل��ن��ف��س��ي ت��ج��لَّ��ى أن إل��ى

ب��أث��ق��ال��ه��ا إل��يَّ وأل��ق��ت أغ��الل��ه��ا س��الس��ل ف��ف��كَّ��ت

∗∗∗
ال��ص��ب��اْح ع��ن��د ال��روض إل��ى ��ت ت��م��شَّ
ال��وش��اْح م��ن��ك��ب��ي��ه��ا ع��ل��ى ي��م��وُج
ال��ري��اْح ه��ي��ن��م��ات إل��ى ف��أص��غ��ْت

ب��أذي��ال��ه��ا ال��ن��ج��وم ت��م��سُّ آم��ال��ه��ا درب ع��ل��ى وس��ارت

∗∗∗
ال��ق��راْر ب��ع��ي��د ب��ل��ح��ٍن ت��غ��نَّ��ْت
ال��َه��زاْر وش��ْدو ال��س��واق��ي ك��ه��م��ِس
ال��م��زاْر وش��طَّ ت��وارْت ��ا ف��ل��مَّ

وأه��وال��ه��ا؟ ال��ه��م��وم ب��دن��ي��ا ب��ال��ه��ا ع��ل��ى خ��ط��رُت ه��ل ت��رى

∗∗∗
ال��ش��م��وْل وه��ات��وا ك��أس��ي أي��ن آال
ال��ذب��وْل ع��راُه ق��ل��بً��ا ألن��ع��َش



الدرويش أغاني

رس��وْل م��ن أم��ا ش��ع��ري ل��ي��ت آال
ب��إق��الل��ه��ا غ��ن��اه��ا وأنَّ ب��أط��الل��ه��ا ن��ف��س��ي ي��ذكِّ��ر

∗∗∗
ن��ع��وْد أن إل��ى ف��ؤادي ف��غ��نِّ
ال��ع��ه��وْد رَع��ي��ن��ا ب��أنَّ��ا ك��ف��ان��ا
ال��وج��وْد ب��ه��ذا ت��م��رُّ ل��ي��اٍل

ك��ب��ل��ب��ال��ه��ا ال��ح��ي��اة وص��ف��و إق��ب��ال��ه��ا م��ث��ل وإدب��اره��ا

72



قلبي يا دق

ال��ج��ن��اْح م��ن��ُه م��ط��ِل��ق��ا ي��ت��غ��نَّ��ى ال��س��ح��ْر وق��ت ف��ي ال��ب��ل��ب��ُل ع��ن��دم��ا
ال��ص��ب��اْح ش��م��س ت��ج��م��ع��ْه ل��ؤل��ٌؤ ال��ش��ج��ْر أغ��ص��ان ف��وق م��ن وال��نَّ��دى
ال��ري��اْح خ��ف��ق م��ع ال��ح��بُّ ي��م��ش��ي ح��ي��ث ال��ن��ظ��ْر ت��ج��ل��و زه��ره��ا وال��ب��راري
ال��ن��اف��ح��اْت ب��ال��نَّ��َس��م��اِت ط��ربً��ا ت��ن��ث��ن��ي ال��رواب��ي وُش��َج��ي��راُت
ال��س��م��واْت وك��ل ال��دن��ي��ا م��ال��ِئ ال��س��ن��يِّ ال��ح��بِّ ��ة دقَّ ق��ل��ب��ي ُدقَّ
ي��َدي��ْه إح��دى ب��اس��ًط��ا ط��ري��ٍق ف��ي ف��ق��ي��ْر أع��م��ًى رأت ع��ي��ن��ي وإذا
ل��دي��ْه ال��دن��ي��ا ض��اق��ت ل��ض��ري��ٍر ال��ك��ث��ي��ْر ال��ع��ط��ف ��َة دقَّ ق��ل��ب��ي ُدقَّ
م��ق��ل��ت��ي��ْه ف��ي ن��ظ��ًرا إل��ه��ي ض��ع ال��ص��غ��ي��ْر: ك��ال��ط��ف��ل ال��ل��ه ن��اِد ث��مَّ
ال��ش��ع��وْر ف��رط م��ن رقَّ ح��ت��ى دقَّ ال��ص��ح��ي��ْح ال��ح��بُّ م��ل��ؤُه ق��ل��بً��ا إنَّ
ال��ن��ش��وْر ي��وم إل��ى ق��ل��ب��ي ي��ا ُدقَّ ال��ض��ري��ْح زار ول��ئ��ن ح��يٌّ ه��َو
أزل��يِّ ح��بٍّ ك��لَّ وح��ب��اه��ا ال��ك��ائ��ن��اْت ه��ذي ال��رح��م��ُن خ��ل��ق
ت��ف��ع��ِل ل��م ح��بُّ��ه��ا ل��وال وْه��َي غ��ام��زاْت ت��رن��و األن��ُج��م ت��رى م��ا
ي��ن��ج��ل��ي ف��ي��ه��ا ال��ل��ه وج��م��ال ال��ن��يِّ��راْت ت��ل��ك ش��اه��دُت ك��لَّ��م��ا
ال��ق��دي��ْم وال��ع��ه��د األوط��ان ذَك��َر ال��غ��ري��ْب ال��ن��ائ��ي ��ة دقَّ ق��ل��ب��ي ُدقَّ
ال��م��ق��ي��ْم ال��ح��بُّ أض��رم��ه��ا ب��ع��دم��ا ك��ال��ل��ه��ي��ْب ف��ي��ِه األش��واق ش��بَّ��ت
ال��ق��دي��ْر ب��اري��ن��ا ال��ل��ه ع��ي��ن ف��ه��ي ت��رق��ُد ل��ي��س��ت ال��ح��بِّ ع��ي��ن إنَّ
ت��س��ت��ن��ي��ْر م��ن��ه��ا األف��الك وذُرى ت��تَّ��ق��ُد ال��ت��ي ال��ش��م��س ف��ي ه��َي
ب��ال��خ��ري��ْر ت��ت��غ��نَّ��ى وال��س��واق��ي تُ��ن��ش��ُد ف��ي��ه��ا واألم��واج ق��ل��ُت



الدرويش أغاني

ال��م��م��اْت ب��ع��د م��ن ال��ل��ه ودع��ان��ا األواْن ج��اء ف��إْن ق��ل��ب��ي ي��ا ُدقَّ
ح��ي��اْة أل��ف ال��رَّدى ب��ع��د ف��ل��ن��ا ال��زم��اْن ط��ول ع��ن��دُه ن��ح��ي��ا س��وف
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يفنىزماين هكذا

ل��ي وم��ا ش��اؤا ِل��م��ا م��ا ال��دَّوال��ي ب��ن��ت ح��رَّم��وا
ال��ل��ي��ال��ي ع��ص��ر م��ن ه��َي خ��م��ًرا ق��ل��ب��َي ف��ي إنَّ
ال��ج��ب��اِل ه��ات��ي��ك ب��ي��ن واٍد ب��ط��ن ف��ي ُع��تِّ��ق��ت
ل��ب��ال��ي ال��ش��ع��ُر خ��ط��ر اح��ت��س��ت��ه��ا روح��ي ك��لَّ��م��ا
ب��ح��ال��ي راٍض وأن��ا زم��ان��ي ي��ف��ن��ى ه��ك��ذا





احلياة معنى

ال��ظُّ��لُ��م��اِت س��ك��ون ف��ي ي��ب��ك��ي ال��ش��اع��ر أح��س��ُد
ك��ال��َف��تَ��ي��اِت ح��ول��ُه ت��ب��دو ال��ن��ع��ش وب��ن��اُت
غ��ام��زاِت وع��ي��وٍن الم��ع��اٍت ب��ج��ب��اٍه
ال��س��م��واِت أع��ال��ي م��ن ع��ل��ي��ِه ال��وح��َي تُ��ن��زُل
ال��ح��ي��اِة م��ع��ن��ى ف��ي��رى إل��ي��ه��ا تُ��دن��ي��ِه ث��مَّ





الشاعر

والقوايف. األوزان ويُحكم القصائد ينظم الذي الشاعر ليس
النور. يحبُّ ألنه الظالم إىل يرتاح الذي الشاعر

يردعها. فال للحبِّ ذبيحًة قلبه تقدِّم ويجدها نفسِه محراب إىل يدخل الذي الشاعر
الحياة. سلسلة حلقتُه تزيِّن الذي الشاعر

املستعطي. األعمى يراُه الذي الشاعر
بحزنها. إالَّ لنفسه يفرح ال الذي الشاعر

والحكمة. الجمال هناك أنَّ منُه علًما املتواضعة النفوَس يحبُّ الذي الشاعر
العواطف. من مملوءًة الحياة يحبُّ الذي الشاعر
اإلنسانية. يف إخوته كلهم الناس يحسب الذي

الشاعر هو هذا
وقد اء الشمَّ بالشجرة تفرح التي مثلها الذابلة، للزهرة تأسف التي النفس تلك إن

وجمال. خياٌل وقفٍة فلكلِّ أوراقها، وزهت أغصانها، مادت
جعلتها قصور يف تسكن التي مثلها البعيد، الوادي يف السكنى تحبُّ التي النفس تلك

والعرفان. العلم لذوي مرسًحا
متنصتًة بالجمال وتتلذَّذ النجوم، بني وتتغلغل السماء، أوج إىل تعلو التي النفس تلك
وأحاطت اآلداب جمعتهم إخوان مع الجلوس إىل تهفو التي مثلها األفالك، رنَّة إىل

املحبَّة. بهم



الدرويش أغاني

التي مثلها السواقي. وخرير النسيم، وهينمة العصافري، تغريد تحبُّ التي النفس تلك
املعروف. وصنع الخري عمل فالن استماعها: لدى طربًا ترقص

تشتاق التي مثلها الكوخ. أعواد عىل الساقط املطر صوت تعشق التي النفس تلك
بهم. املزار شطَّ مهما وطنهم بذكر الهجني إخوانها أصوات الستماع

والطوايا املجتمعة القلوب إىل تميل التي مثلها والوحدة. االنفراد تحبُّ التي النفس تلك
رياء. وال بغٌض يشوبها ال التي باالجتماعات وتأنس النقيَّة،

شعراء. كلهم الناس ليت فيا
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اجلامجم وادي

ألحالمي! مرسًحا الوادي أيها أجملك ما
ليايلَّ! ألشباح مجمًعا أحسنك ما
صنِّني. ثدي من الراضع أيها
الطبيعة. حضن يف الساكن

أبًدا. املارَّة الدهور أقدام لوقع ت املتنصِّ
مخيلتي. يف مرورك

الوادي. أيها عميٌق أنت
قلبي. كجراح ا جدٍّ عميٌق

األمطار. سيول فيك تنصبُّ
الهموم. صدري يف تنصبُّ كما
العواصف. غورك يف وتبيت

ضلوعي. سفح يف الكآبة تبيت كما
املنعرجة. طريقك إىل شوقي وا آِه

كثريًا. أحبُّها التي
أحبَّتي. ربوع إىل ية املؤدِّ الطريق

كتفك. عىل القائمة الناطور خيمة عىل املطلَّة



الدرويش أغاني

أعماقك إىل املتطلِّعة
األبدية. أعماق إىل الشاعر ُروح تتطلَّع كما

الوادي. أيها إليك أرجع سوف
فيك. أمرُّ سوف الطريق أيها وأنت

العمر. آخر ولو
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األعمى

فساعدوه. الطريق قارعة عىل مستعطيًا وقف
فارحموه. ورونقها الحياة نضارة فقد

ترفضوه. فال كالغريب بينكم هو
ظالمه. داٍج كالمه، متقطٌِّع

نجوم. لليله وال نور، لنهاره ليس
الهواجر. وحرِّ السمائم لفحات من اللون شاحب

إليه. فأحسنوا بذُلٍّ يدُه يمدُّ
بشعوره. ويرى بقلبِه ينطق

ويراه. األعمى يكلِّمه ملن فطوبى





الدرويش

توقظوه. فال املسافر رقد الشجرة تحت
السفر. قواه أنهك فقد

الشمس! لوَّحتُه الذي وجهه عىل املارَّ النسيم هذا أََرقَّ ما
شيبًا. رأسُه اشتعل قد مسكني

الطريق. عثريُ شعره وغىشَّ
يستيقظ. أن إىل الشجرة وراء فلنختبئ

انفراد. عىل الشوق هزَّه إذا الغريب يبكي كيف ونرى
اليقظة! بعد والنوم التعب بعد الراحة ألذَّ ما آه
إيماًضا! تومض بآماٍل مقرونًا البكاء أحىل ما آِه

فلوات! به تقاذفت ملن التذكار أجمل ما آِه
يروِّعُه. حلًما كأنَّ الخافق قلبه إىل انظروا

قرار؟ لها يقرُّ ال من يا أنِت أين
األرض. يف تتغلغل بها إذا السماء يف هي بينا

أين. إىل تدري وال تميش
الفقراء. تعشقها كما امللوك بها ك تتمسَّ
. الشابُّ يهواها كما الشيخ إليها ويصبو

املساكني. أكواخ يف وتلوح األغنياء قصور يف تسكن
الطبيعة. ألبناء تحلو كما باهلل املؤمن بها يتلذَّذ

كالليل. وتسودُّ كالشمس ترشق
الغيوم. بأذيال املتمسكة أيتها
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نعش. بنات فضاء يف املتشتِّتة
مني. القريبة عني البعيدة

إليِك. وأحنُّ أذكرك أزل لم أنا ها
إيلَّ. فعودي

نفيس. حياة يا
قلبي. مصباح يا
أفكاري. دليل يا

. كيلِّ يا
آمايل. يا

86



الدنيا هي

ب��ال��ل��بِّ ت��ذه��ب ال��خ��م��ر إنَّ ال��خ��م��ر م��ن م��ك��ث��ًرا رأت��ن��ي ��ا ل��مَّ وق��ائ��ل��ٍة
ق��ل��ب��ي م��ن ال��ح��زن ي��ش��رب ��ا ع��مَّ أع��وِّض ف��إنَّ��ن��ي رش��ادي ف��ي دع��ي��ن��ي ف��ق��ل��ُت

∗∗∗
ك��ال��ش��آب��ي��ِب ال��ق��واف��ي ف��ي ��رْت ت��ف��جَّ غ��زًال ك��لَّ��ف��ت��ه��ا ل��و ك��ن��ُت ال��ت��ي إن
م��ك��روِب ن��ف��س ع��ن أع��رب��ْت ق��ص��ي��دًة رش��ح��ْت إن ف��ه��ي ال��ل��ي��ال��ي ق��رَّح��تْ��ه��ا ق��د

∗∗∗
ال��غ��ي��وْم وس��ط س��ار ك��م��ن ال��ق��دْر وراء وس��رن��ا
ال��ن��ج��وْم ب��إح��دى وب��ت��ن��ا ال��س��ف��ْر ت��م��ادى أن إل��ى
ع��م��ي��ْق ب��واٍد م��ش��ي��ن��ا ب��ه��ا ن��زل��ن��ا ��ا ف��ل��مَّ
ال��ط��ري��ْق ع��ل��ي��ِه وط��ال��ت َوَه��ى ي��غ��نِّ ل��م ف��م��ن

∗∗∗
ي��ح��ي��ا ب��أن ت��ق��ض��ي ال��ح��رِّ ن��ف��س وآم��اُل ال��ورى ي��س��ت��ع��ب��د ال��م��ال رأي��ُت ��ا ول��مَّ
ال��دُّن��ي��ا ع��ل��ى االن��ت��ص��ار ل��ن��ف��س��ي ي��ل��ذُ ب��أنَّ��ُه ع��ل��ًم��ا اإلق��الل ع��ل��ى ع��ك��ف��ُت

∗∗∗
أن��غ��ام��ي ل��ل��ن��اس ح��َل��ْت آالم��ي أن��ه��ار ع��ل��ى
ال��دام��ي ج��رح��َي ��د ي��ض��مِّ أح��ًدا أج��ْد ل��م ول��ك��ن
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أح��الم��ي ص��ف��ص��اف ع��ل��ى ق��ي��ث��اري ع��لَّ��ق��ُت ل��ذا
ن��ام��ي م��ه��ج��ت��ي ي��ا أال ت��ع��ب��ْت ل��م��ه��ج��ٍة وق��ل��ُت

∗∗∗
وح��دي ال��دُّج��ى ف��ي ال��س��ك��وْن أس��ت��ار ت��ح��ت ت��ران��ي ل��و
�ِد �رُّش� ال� �د �اق� ف� ع��ي��وْن ك��لِّ��ي ال��س��م��اح ن��ح��و ش��اخ��ًص��ا
ال��زُّه��ِد م��ن��ت��ه��ى ي��ك��وْن ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ي��ف ت��دري ك��ن��ت

∗∗∗
ال��ج��س��ُر ي��ن��ه��دم ك��اد ح��ت��ى ال��ده��ر م��ن ُص��ل��ي��تُ��ه��ا ال��ح��ي��اة ج��س��ر ع��ل��ى وح��رٍب
ال��ده��ُر ف��ان��ه��زم ال��ع��ق��ل ح��س��ام س��ل��ل��ُت ال��وغ��ى م��ن رأس��ي ش��اب ��ا ف��ل��مَّ وط��ال��ت

∗∗∗
ال��ح��م��ائ��ِم ك��ن��وح ن��وٍح م��ن ف��ي��ِه ل��م��ا ال��ورى ف��ي ش��ع��رك ش��اع ق��د وق��ائ��ل��ٍة
ال��غ��م��ائ��ِم م��ث��ل ال��غ��مُّ ف��ف��ي��ِه ف��ؤادي وان��ظ��ري ��ة» «األش��عَّ ه��ات��ي ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت

∗∗∗
ُروَح��يْ��ِن ب��ي��ن ب��ق��ل��ٍب رف��ًق��ا ال��ق��ل��ب، ف��ي ح��ش��اش��ت��ه��ا دبَّ��ْت ق��د ال��راح س��اق��َي ي��ا
ب��ِث��نْ��تَ��يْ��ِن ال��دن��ي��ا م��ن ي��ش��ك��و ف��ص��ار ب��واح��دٍة ال��دن��ي��ا م��ن ي��ش��ك��و ك��ان ق��د

∗∗∗
وم��اض��ي��ه��ا ب��أي��ام��ي ذكَّ��رت��ن��ي ق��د ص��اف��ي��ٍة ال��ش��م��س ك��ش��ع��اع وخ��م��رٍة
ف��ي��ه��ا م��ث��ل��م��ا ل��ه��ي��ٌب ف��ؤادي وف��ي م��ش��ع��ش��ع��ٌة ��ي ك��فِّ ف��ي وال��ك��أُس ف��ق��ل��ُت
ص��اف��ي��ه��ا ال��ع��م��ر ل��ي��ال��ي م��ن م��ض��ى ف��ق��د ب��ِه أس��ت��ل��ذُّ ص��اٍف ك إالَّ ي��ب��َق ل��م

∗∗∗
أح��الم��ي َدنِّ م��ن م��ع��تَّ��ق��ًة خ��م��ًرا أم��َل��ُؤه��ا األي��ام ف��ي ك��ن��ُت ال��ت��ي ك��أس��ي
أيَّ��ام��ي ع��ن��د س��واه��ا ل��ي تُ��رى ف��ه��ل ف��ان��ك��س��رْت ال��ي��أس ري��اح ع��ل��ي��ه��ا ه��بَّ��ت

∗∗∗
ال��دم��ِع م��ع م��ن��ي س��ال وق��ل��ب��ي ب��ك��ي��ُت ه��زَّن��ي ال��ش��وق إذا ال��دن��ي��ا ع��ج��ب وم��ن
ال��درِع ع��ن غ��ن��ان��ي ق��ل��ٌب ل��ه��ا ت��ص��دَّى ِن��ب��اَل��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ن��ح��وي ص��وَّب��ْت وإن
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∗∗∗
أم��وري ال��ق��ض��اء أي��دي وف��ي ف��ب��تُّ ح��ائ��ًرا ح��ي��ات��ي وج��َه��ي إل��ى ن��ظ��رُت
ش��ع��وري ف��ق��دُت أح��زْن ل��م أن��ا وإن م��ع��اش��ري ف��ق��دُت أض��ح��ك ل��م أن��ا إذا

∗∗∗
ل��دي��ه��ا م��ره��ونً��ا ب��تُّ ال��ل��ي��ال��ي ُدْه��ِم م��ن آِه
ي��دي��ه��ا ب��ي��ن ع��ب��ده��ا وإنِّ��ي م��والت��ي ه��َي
ع��ل��ي��ه��ا يُ��ت��ل��ى ب��ع��دم��ا إالَّ ال��ش��ع��َر أذي��ع ال
إل��ي��ه��ا م��نِّ��ي ك��لُّ��ه ح��ي��ات��ي ف��ي ش��غ��ل��ي ص��ار

∗∗∗
راس��ي ف��ي ح��لَّ ب��م��ا خ��م��ري ت��ذكِّ��رن��ي ت��زل ول��م ال��ل��ي��ال��ي خ��م��ري أره��ق��ْت ل��ق��د
ال��ك��اِس دائ��ر ف��ي ال��راح ُك��م��ي��ت ب��ق��اي��ا واض��ٌح وال��ش��ي��ُب ال��ش��ع��ر س��واد ك��أنَّ

∗∗∗
اع��وج��اُج ب��ه��ا وال��ط��ري��ق س��راًج��ا داٍج وال��ل��ي��ل أع��رتَ��ن��ي إل��ه��ي
ال��س��راُج؟ ان��ط��ف��أ إذا ذن��ب��ي ف��م��ا ت��ت��رى ال��ه��وج ال��ري��اَح وأرس��ل��َت

∗∗∗
ال��غ��راْم ووادي ال��ت��ص��اب��ي ون��ه��ر ال��ش��ب��اِب م��روج ق��ط��ع��ن��ا ��ا ول��مَّ
ون��اْم أدري ل��س��ُت م��ا وت��م��ت��َم ع��ص��اُه وأل��ق��ى ق��ل��ب��ي ��ف ت��وقَّ
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ال��م��غ��ي��ْب! أح��ل��ى م��ا آِه ال��وش��اح��ا ش��م��س��ي ل��ب��س��ت
ال��غ��ري��ْب ذاك وق��ض��ى واس��ت��راح��ا ق��ل��ب��ي ن��ام

�اْم األن� �ي ف�

∗∗∗
ال��ك��روْم ع��ن��د خ��ي��م��ت��ي ب��ج��ان��ْب ق��ب��ري ف��اح��ف��روا
ال��ن��ج��وْم ال��ل��ي��ل دج��ى ف��ي أراق��ْب ك��ن��ُت ح��ي��ث��م��ا

�اْم أن� ال

∗∗∗
ال��ج��راْب ت��ن��ُس��وا ال ث��مَّ وك��وب��ي ن��اي��ي واخ��ب��روا
ال��ت��راْب ت��ح��ت إن��ن��ي ك��روب��ي ف��ي رف��ق��ائ��ي

�اْم أُض� ال

∗∗∗
ال��ط��رْب أن��غ��ام ك��لُّ ع��ن��دي ال��ن��اق��وس ��ُة دقَّ
ال��ُك��رْب ت��ف��ري��ج ي��وَم ل��ح��دي ع��ن��د ف��اض��رب��وُه

ب��ال��ِح��َم��اْم




