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اهلواء يف َملٌِك

غ��ي��وِم��ْه ف��وق ال��ف��ض��اءِ ُع��ب��اب1 ف��ي
�ِرْه �س� نَ� �وق ف�
�ْه �ِت� �م� �ج� ون�

∗∗∗
ن��س��ي��ِم��ْه ب��ث��غ��ِر ال��ه��وى ب��ثَّ ح��ي��ث
�ِرْه �ط� ع� �لَّ ك�
�ْه �ِت� � ورقَّ

∗∗∗
  م��ن��ذ — ال��م��ح��لِّ��ِق ال��ش��اع��ِر م��وط��ُن
  ب��ج��س��ِم��ْه ال ب��روِح��ه ل��ك��ْن — ال��ب��دءِ

ق��واف��ي��ِه ع��روُس ف��ي��ه أَن��زل��تْ��ه  
وظ��ل��ِم��ْه ال��وج��ود ع��ن ب��ع��ي��ًدا  

  ق��ص��ٌر ل��ه ال��س��م��اء ق��بَّ��ة م��ِل��ٌك
  ُح��ك��ِم��ْه م��س��رُح األَث��ي��ِر2 وق��ل��ُب

وعمقه. السحيق بعده بمعنى الفضاء: عباب 1

األعىل. الفلك بمعنى األثري: 2
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ال��ن��وُر م��وك��بُ��ُه ال��ف��ض��اءِ ف��ي ض��ارٌب  
ُح��ل��ِم��ْه ع��رائ��ُس وأَت��ب��اُع��ُه  

  أق��واه وم��ا ال��ه��واءُ رك��نُ��ُه م��ل��ُك��ُه
  ب��دع��ِم��ْه ال��خ��ل��وُد ق��اَم رك��نً��ا

ع��ل��ي��ه��ا ال��س��ح��اِب ُة3 ُس��دَّ ع��رُش��ُه  
َرس��ِم��ْه ره��ب��ِة ك��لَّ ال��لَّ��ي��ُل ن��ف��َض  

  ��ت��ه��ا ف��ضَّ ف��ي ي��ن��ِض��ُد4 ه��ال��ٌة ت��اج��ُه
  ن��ج��ِم��ْه ق��رَب ب��دَرُه األف��ُق

ك��اف��وُر ف��اَح ط��ي��َل��س��انُ��ُه5 وال��دج��ى  
َف��ح��ِم��ْه ع��ن��ب��ِر ف��وق دراري��ه6  

  ص��ول��ج��اٌن ��ِه ك��فِّ ف��ي وال��ثُ��ريَّ��ا
  ��ْه ب��ُك��مِّ ال��ص��ب��اُح ��ُه ل��مَّ ُدرُُّه

َج��ن��اح��ي��ِن ب��غ��ي��ِر ط��ائ��ٌر َم��ِل��ٌك  
وب��اْس��ِم��ْه يَ��ق��ض��ي ال��خ��ي��اِل ب��أم��ِر  

  َج��ن��اٍح أَق��وى ال��خ��ي��اِل َج��ن��اَح ي��ا
  ل��َص��دِم��ْه ال��ري��اِح ظ��ه��ُر يُ��ل��وى أن��َت

ل��ه��ذي اب��ٌن ال��ش��اع��ر م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت  
وب��ع��ظ��ِم��ْه ب��ل��ح��ِم��ِه إّال األرِض  

  ب��رض��اُه َه��ْج��َره��ا اخ��ت��اَر ف��إذا
  ب��ُرغ��ِم��ْه َم��ق��وًدا ج��اءَه��ا أف��م��ا

زاَل ف��م��ا م��ن��ه��ا ول��ي��س م��ن��ه��ا ه��و  
��ْه أُمِّ أب��ن��اءِ ب��ي��ن م��ا غ��ري��بً��ا  

املكان. صدر يف املميز املركز السدة: 3
الكواكب. ترتيب فيها تم التي الفضية بالقبة متوج أنه يقصد مقتنًا. ترتيبًا يرتب ينضد: 4

الخرضاء. الفضفاضة العباءة الطيلسان: 5
سواد وطء يخفف الذي بالطيب مضمخة خرضاء كسوة يرتدي أنه البيت ومعنى النجوم؛ الدراري: 6

الليل.
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اعر الشَّ روح

ال��ش��ع��راءْ بُ��ردِة ف��ي روٍح أَيُّ
�ْم �ُه� �ت� �ع� رف�
�واءْ �ه� ال� �ى �ل� ع�

∗∗∗
األح��ي��اءْ ع��ال��ِم ع��ن أب��ع��دت��ُه��م
�م �ُه� �ت� �ّرب� ق�
�اءْ �م� �س� ال� �َن م�

∗∗∗
  ذرَّاٍت ِر تَ��نَ��وُّ ِم��ْن روَح��ه��م ي��ا أن��ِت
  ع��ال��َم��يْ��ِه ف��ي ال��ك��وِن ف��ي أَض��اءَْت

ب��ن��ه��ٍر وال��س��م��اءَ األرَض تَ��ِص��ُل  
��تَ��يْ��ِه َض��فَّ وال��ه��وى ال��ح��س��ُن َغ��َم��ر  

  ك��ن��ِت وإن ال��ت��راِب ع��ال��ِم م��ن ل��س��ِت
  ع��ل��ي��ِه ب��ال��ت��راِب ��ص��ِت ت��ق��مَّ

األَرِض ع��ِن ب��ع��ي��ٍد ع��ال��ٍم م��ن أَن��ِت  
ج��ان��بَ��ي��ِه ع��ن ال��ج��الُل يَ��ف��ي��ُض  

  تَ��بُ��ثّ��ي��َن ف��ي��ِه أَن��ِت، ال��ش��ع��ِر ن��س��م��ُة
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  بُ��ردتَ��ي��ِه ف��ي ال��ش��ع��وِر أري��َج
اِإلثْ��ُم ف��ال ال��س��ح��ي��ُق ف��ردوُس��ِك ه��و  
إِل��ي��ِه ي��ب��لُ��غ��اِن ال��ش��رُّ وال  

  ال��وح��َي يَ��س��ت��ن��ِزُل ال��ش��ع��ِر وف��ت��ى
  ل��َدي��ِه ال��خ��ل��ُود ي��ج��ث��و ب��ي��انً��ا

ِم��ْص��ح��ِف ع��ل��ى ب��ال��ل��ظ��ى ح��اف��ًرا  
��ت��ي��ِه َدفَّ ف��ي تُ��ن��ي��ُر ُس��ط��وًرا األُف��ِق  

  ل��ه��ي��ٍب غ��ي��َر األَص��ي��ِل اح��م��راُر م��ا
  ُم��ق��ل��تَ��ي��ِه ع��ل��ى ق��ل��ِب��ِه م��ن ش��عَّ

دخ��اٍن غ��ي��َر ال��َس��ح��اِب وُرك��اُم  
ش��ف��تَ��ي��ِه م��ن ال��ه��م��وُم ن��ف��ثَ��تْ��ُه  

  زف��ي��ٍر غ��ي��َر ال��ري��اِح أن��ي��ُن م��ا
  رئَ��تَ��ي��ِه م��ن ال��ري��اُح ن��زع��ت��ُه

ع��وي��ٍل غ��ي��َر ال��ط��ي��وِر ونُ��واُح  
أص��غ��َري��ِه ع��ن ال��ط��ي��وُر ن��ق��َل��ت��ُه  

  دم��ٍع ل��ْؤل��ِؤ غ��ي��َر ال��ف��ج��ِر ن��دى م��ا
  ِم��ح��ج��َري��ِه م��ن األزه��اُر رش��ف��ت��ُه

ش��ظ��اي��ا غ��ي��َر ال��ن��ج��وم وب��ري��ُق  
ي��َدي��ِه ف��ي ت��ح��طَّ��َم��ْت ح��بٍّ ك��أِس  
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العبد

األَس��ي��ر ج��س��م��ي وب��ي��ن روح��ي، ب��ي��َن
�ٌد �ع� بُ� �اَن ك�
�رَّْه! ُم� �ُت ذق�

∗∗∗
األَث��ي��ْر ف��وق وه��ي األرِض، ف��ي أن��ا
�ٌد �ب� ع� �ا أن�
�رَّْه! ُح� �َي وه�

∗∗∗
  أَم��ش��ي وال��م��وِت، ال��ح��ي��اِة ع��ب��ُد أن��ا
  ل��ق��ب��وِرْه! ُم��ه��وِده��ا م��ن ُم��ك��رًه��ا

َج��ْوٍر م��ن ال��ش��رائُ��ِع ��ِت ض��مَّ م��ا ع��ب��ُد  
س��ط��وِرْه ك��لَّ ال��ق��ويُّ ي��ُخ��طُّ  

  ِح��بْ��ٌر ل��ُه ال��ض��ع��ي��ِف دُم ب��يَ��راٍع
  َص��ري��ِرْه! ص��وُت ال��م��ظ��ل��وِم ونَ��ْوُح

ن��ف��س��ي ت��م��ألُ ال��ق��ض��اءِ، ع��ب��ُد أن��ا  
ون��ذي��ِرْه! ب��ش��ي��رِه م��ن ره��ب��ٌة  

  نَ��ل��ه��و ِن، ال��تَ��م��دُّ م��ن ع��ص��ٍر ع��ب��ُد
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  ب��ق��ش��وِرْه! لُ��ب��اِب��ه ع��ن ِض��لَّ��ًة
ُج��ْه��ٍد ب��ع��َد ب��ه أَح��ظ��ى م��ال��ي، ع��ب��ُد  
ن��ي��ِرْه! ِث��ْق��ِل م��ن أَن��وءُ ب��ي ف��إذا  

  وج��س��م��ي روح��ي ذَوَّب��ُت إس��م��ي، ع��ب��ُد
  ون��ش��وِرْه! خ��ل��وِدِه ف��ي ط��م��ًع��ا

ف��ؤادي ف��ي أَن��زل��تُ��ه ح��ِب��ي، ع��ب��ُد  
س��ع��ي��ِرْه! ب��ن��اِر أَض��ل��ع��ي ف��ك��وى  

  ال��َع��م��ي��اءِ ال��ع��ب��ودي��ِة َق��ب��ض��ِة ف��ي أن��ا
  ب��غ��روِرْه! م��س��يَّ��ٌر أَع��م��ى

وع��ق��ل��ي ل��ع��ق��ل��ي، ع��ب��ٌد ج��س��م��ي إنَّ  
ش��ع��وِرْه ع��ب��ُد وال��ق��ل��ُب ق��ل��ب��ي، ع��ب��ُد  

  وح��س��ي ل��ح��س��ي، ع��ب��ٌد وش��ع��وري
  ب��ن��وِرْه! ي��ح��ي��ا ال��ج��م��اِل، ع��ب��ُد ه��و

وُم��ن��ق��اٌد أَع��ًم��ى ال��ك��وِن ف��ي ب��ي م��ا ك��لُّ  
نَ��ظ��ي��ِرْه ألع��م��ى ُرغ��م��ِه ع��ل��ى  

  َج��ن��اَح��يْ��ه��ا ف��كَّ ف��ال��ش��ع��ُر روح��ي غ��ي��َر
  ن��س��وِرْه ف��وق ال��ج��وِّ ف��ي ف��ط��ارْت

ل��ت��ح��ي��ا ال��خ��ل��وِد، ع��ال��َم تَ��ن��تَ��ح��ي  
… وغ��دي��ِرْه! روِض��ِه ب��ي��ن ح��رًَّة،  
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فحقيقة ُحلٌم

روح��ي ال��ري��ِح ف��ي ال��س��م��اءِ ط��ي��وَر ي��ا
�ا �ريً� ج� �َي ب�
�ْد1 �َل� �َج� ال� �ى �ل� ع�

∗∗∗
روح��ي ح��ي��ُث إل��ى ط��ي��ري وِب��ج��س��م��ي
�ا �ي� �ح� ت� �ِه �ي� ف�
�ْد! �َس� َج� �ال ب�

∗∗∗
  ال��ش��اع��َر راف��َق َم��ج��نِّ��ٌح، ح��ل��ٌم ه��َو
  ف��ج��ي��ال ج��ي��ًال األَج��ي��اَل يَ��ط��وي

َج��ن��اَح��ي��ِن ال��ع��ق��وِل ي��ق��ظ��ُة خ��ل��َع��ْت  
ال��ع��ق��وال يُ��ح��يِّ��راِن ع��ل��ي��ِه  

  وخ��ي��اٍل خ��راف��ٍة م��ن ُه��م��ا م��ا
  وَه��ي��ول��ى ح��ق��ي��ق��ٍة م��ن ه��م��ا ب��ل

الزرقاء. القبة أو السماء بمعنى الجلد: 1
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تُ��ِج��ْدن��ي األَث��ي��ِر ف��ي ال��َط��ْرَف ��ِد َص��عِّ  
ف��م��ي��ال م��ي��ًال األَث��ي��ِر ف��ي ق��اط��ًع��ا  

  َوئ��ي��ًدا وط��وًرا ت��ارًة، خ��ب��بً��ا2
  نُ��زوَال وأخ��رى م��رًَّة، ُص��ع��ًدا

ال��ري��ِح ص��ه��واِت ع��ل��ى ط��يَّ��ارٍة ف��وق  
ال��م��س��ت��ح��ي��ال ت��روُِّض ق��ام��ْت  

  ك��أَنَّ ال��ج��م��اِد ط��ائ��ُر ذا ُه��َو
  ُخ��ي��وال ت��ح��ثُّ ص��دِرِه ف��ي ال��ج��نَّ

ب��ن��ع��َل��يْ��ه��ا ال��ري��اَح ت��ض��ِرُب َح��ْم��َح��َم��ْت  
س��ب��ي��ال ال��س��م��اءِ إل��ى ��ْت ف��ش��قَّ  

  َج��ن��اح��ي��ِن ال��ن��ج��وِم إل��ى ْت م��دَّ ث��مَّ
  ذي��وال ��ح��اِب ال��سَّ ع��ل��ى وج��رَّْت

وع��ام��ْت ح��ي��نً��ا، اْألَِص��ي��ِل ِف��ي َغ��ِرَق��ْت  
ق��ل��ي��ال ق��ل��ي��ًال ت��ع��ل��و ح��ي��ٍن ب��ع��د  

  ال��لَّ��يْ��ِل بُ��ردَة ُدخ��اِن��ه��ا م��ن تَ��رت��دي
  األَص��ي��ال َم��نْ��ِك��ب��ي��ه��ا ع��ن وتُ��ل��ق��ي

ن��ج��وٌم ال��ش��راِر م��ن وع��ل��ي��ه��ا  
إك��ل��ي��ال رأِْس��ه��ا ح��وَل َع��َق��َدْت  

  األَف��الِك ع��ل��ى واْل��ِق��ي ح��لِّ��ق��ي، ح��لِّ��ق��ي،
  وُف��ض��وال وَروع��ًة ُرع��بً��ا

وف��رٍّا ك��رٍّا ال��ُط��ي��وِر ف��ي واْش��َه��دي  
وق��ي��ال! ق��اًال ال��ن��ج��وِم ف��ي واس��م��ع��ي  

للخيل. متسارع عدو طريقة الخبب: 2
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يور بنيالطُّ

نَ��س��ٍر «أَيُّ آلَخ��ْر: نَ��س��ٌر ق��ال
�ذا؟ ه� �َو ه�
�ْه؟ �اُق� ِرف� �ْن وَم�

∗∗∗
ل��خ��ي��ٍر إل��ي��ن��ا ق��ادًم��ا يَ��ُك��ْن إِْن
�اذا �م� �ل� ف�
�ْه؟ �اُق� ُزع� �ال ع�

∗∗∗
  َش��يْ��ط��اٍن ب��ص��ورِة ط��ائ��ًرا ل��ُه ي��ا
  ص��دِرْه ب��رك��اَن ال��ل��ه��ي��ُب ي��ب��ثُّ

َج��بَّ��اًرا أََر ف��ل��ْم ال. ال. م��نّ��ا؟ أَْه��َو  
َط��ي��ِرْه ب��ي��ن م��ا ال��ج��وِّ ف��ي ك��ه��ذا  

  ش��رٍّا، م��ن��ُه َل��م��وِج��ٌس ق��ل��ب��ي إنَّ
  أَم��ِرْه» ح��ق��ي��ق��َة نَ��ج��ض��ت��ل��ي ب��ن��ا ُرْح

— أَخ��وُه أَج��اَب — ه��ذا «آدم��يٌّ  
ب��أَس��ِره األَث��ي��َر يَ��س��ت��ع��م��ُر ج��اءَ  

  ض��اق��ْت م��ط��ام��ِع��ِه ع��ن األرِض ُك��َرُة
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  ف��ك��ِرْه َم��ط��ام��ُح ه��ن��ا ف��ح��طَّ��ْت
إِالَّ ال��ب��س��ي��ط��َة، نَ��ْه��ُج��ِر ل��ْم ن��ح��ُن  
ل��ش��رِّْه واْج��ت��ن��ابً��ا م��ن��ه َه��ربً��ا  

  ون��ن��ق��ضُّ ال��ط��ي��وَر نَ��ْح��ُش��ُد ب��ن��ا ُق��ْم
  غ��دِرْه!» م��ث��ٍل ِم��ْن نُ��ج��زي��ه ع��ل��ي��ه،

ح��رٍب ص��ي��َح��ُة األَث��ي��ِر ف��ي وَدَوْت  
وب��ص��ق��ِرْه ب��نَ��س��رِه م��ألَتْ��ُه  

  َخ��واف��ي��ِه1 ض��رُب أَث��اَر ح��ش��ٌد ه��و
  ب��ذَرِّْه يُ��ْع��م��ي ال��س��ح��اِب غ��ب��اَر

س��وٍد أَج��ن��ح��ٍة ب��ي��َن م��ا ب��ي وإذا  
بَ��دِرْه وج��َه ��ب��ْت ح��جَّ األُف��ِق ع��ل��ى  

  َش��ْدٍق ف��اغ��ِر ب��ك��ل ط��وَّق��ت��ن��ي
  وِظ��ف��ِرْه! ِب��م��خ��َل��ب��يْ��ِه ل��ي ص��ام��ٍد

إِالَّ أَن��ا م��ا ط��ي��ُر ي��ا ت��خ��اف��ي «ال  
ل��ش��ع��ِرْه ال��ط��ي��وُر تَ��ط��رُب ش��اع��ٌر  

  ال��راح��َة يَ��نْ��ش��ُد ُم��ت��ع��بً��ا ال��ي��وَم زاَرِك
  وس��ح��ِرْه ال��ُس��ك��وِن ه��دأَِة ف��ي

ع��ن��ه��ا ف��راَرِك أَرِض��ِه ع��ن ف��رَّ  
ده��ِرْه!» وت��ن��ك��ي��ل أَه��ل��ه��ا أَذى م��ْن  

للعيان بادية تظل التي القوادم بخالف وذلك نرشه، إذا إال تظهر ال الطائر جناح يف رياش الخوايف: 1
جناحه. الطائر يطوي عندما
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األمل رمُز

َخ��َط��واِت��ْه وف��ي يَ��ْم��ش��ي أُن��ُظ��ري��ِه
�َزواٌت نَ�
�ْم األَل� �َن م�

∗∗∗
ب��ذاِت��ْه ت��ح��دو َج��دَّ 1، ال��َج��دِّ ع��اث��َر
�اٌت �َزع� نَ�
�دْم �ع� ال� �ى إل�

∗∗∗
  ال��َوْرديِّ ��َف��ِق ب��ال��شَّ األح��الُم غ��م��رت��ه
  تَ��ْع��ل��ي��ال ب��ال��م��ن��ى يُ��غ��ري��ِه

ش��يءِ ال��الَّ إل��ى ف��ح��ل��ًم��ا، ح��ل��ًم��ا وت��الَش��ْت  
ق��ل��ي��ال ق��ل��ي��ًال ب��ِه تَ��م��ش��ي  

  ح��دَّق��ِت ول��و ال��ش��ب��اِب َم��يْ��َع��ِة ف��ِي ه��َو
  َه��زي��ًال ش��ي��ًخ��ا أب��ص��رِت ف��ي��ه

الحظ. الجد: 1



الريح بساط عىل

ال��َظ��ه��ِر ق��اِص��َم��َة ك��أَنَّ ب��َق��واٍم  
ث��ق��ي��َال ِح��ْم��ًال ع��ل��ي��ِه أن��اَخ��ْت  

  ُش��ج��وُن ع��ل��ي��ه أَل��ق��ْت وج��ب��ي��ٍن
  َظ��ل��ي��ال ال��ُع��ب��وِس م��َن ِظ��الٍّ ال��ن��ف��ِس

إالَّ ��َم ال��تَ��ب��سُّ ي��ع��رُف ال ف��ْه��َو  
ج��م��ي��ًال! ح��ل��ًم��ا ي��س��ت��ع��ي��ُد ع��ن��دم��ا  

  وال��ي��أُْس ف��ْه��و ق��ل��بُ��ُه، ال��ي��أَْس أَِل��َف
  وج��م��ي��ال بُ��ثَ��ي��نَ��ًة يُ��ح��اك��ي

ق��ل��ي��ال ع��ن��ه َص��دَّ ال��ي��أُْس وإذا  
ط��وي��ال! نَ��واُه ع��ل��ى يَ��ب��ك��ي راَح  

  ع��ل��ي��ه َم��رَّ ال��ن��س��ي��ُم م��ا وإذا
  ع��ل��ي��ال يَ��ع��وُد أَتَ��ى ف��ع��ل��ي��ٌل

يَ��ح��ك��ل��ي ال��ف��ك��ِر ش��ارُد ال��ط��رِف ح��ائ��ُر  
َّال��س��ب��ي��ال َض��ل ال��ظ��الم ف��ي ُم��ْدل��ًج��ا  

  ف��ض��اَع��ْت ال��خ��ي��اِل، ع��ال��ِم ف��ي ت��اَه
  ال��م��س��ت��ح��ي��ال تَ��ن��ُش��ُد وْه��َي ن��ف��ُس��ُه

ُع��ل��ويٍّ��ا ع��ال��ًم��ا األرَض َل ح��وَّ  
س��ل��س��ب��ي��ال وح��ولِ��ه��ا م��ْن ق��اِط��ًرا  

  ش��دًوا ال��س��م��اويَّ ال��ع��اَل��م م��ألَ
  إِن��ج��ي��ال ل��ل��َورى م��ن��ه ُم��ن��زًال

ي��دي��ِه ب��ي��ن ال��ن��ج��وِم ع��ق��َد ه��اِك  
إِك��ل��ي��ال! انْ��ف��راِط��ِه ب��ع��د ص��اَر  
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النُّجوم قرب

ت��ق��وُل: ألُخ��رى ن��ج��م��ٌة وانْ��ب��َرْت
�وْم؟ �ح� ي� �ْن «َم�
ال��ب��ع��ي��ْد؟ ِم��َن

∗∗∗
َدخ��ي��ُل أَْم ُم��ذَنَّ��ٌب ن��ج��ٌم أَْه��َو
�وْم؟ �ج� �ن� ال� �ي ف�
�ْد؟ �ري� ي� �ا وم�

∗∗∗
  ُم��ن��ط��اًدا1 ك��ال��ص��واع��ِق، يَ��ن��َق��ضُّ ُه��َو
  ِوش��اِح��ْه! ِم��لءُ وال��ه��وُل إل��ي��ن��ا،

��اٍض2 ومَّ ال��ش��راراِت م��ن ب��رٍق ب��ي��َن  
ِص��ي��اِح��ْه! ف��ي ُم��ل��ع��ِل��ٍع ورع��ٍد  

  َغ��ْل��َغ��َل ف��ه��ل وي��دن��و، يَ��دن��و أُن��ظ��ري��ه

نحونا. مرتفًعا عٍل. من مهاجمنا إلينا: منطاد 1

ملاع. وماض: 2



الريح بساط عىل

  اك��ت��س��اِح��ْه؟ ب��ق��ص��ِد ج��وِّن��ا ف��ي
وه��ذي َع��يٍّ ك��لَّ ال��خ��وُف يُ��ن��ِط��ُق  
ب��اف��ِت��ض��اِح��ْه!» ��ل��ْت ع��جَّ ال��نَّ��ج��ِم ِرع��ش��ُة  

  ال��بُ��ع��ُد «وق��اِك ت��ج��ي��ُب: ن��ج��م��ٌة وإذا
  َج��ن��اِح��ْه! ان��ط��الِق ش��رَّ أُخ��ت��ي،

أَْن ع��ن أَع��ج��ُز ال��َس��دي��ِم3 ت��ح��َت ه��َو  
ري��اِح��ْه! م��ت��ِن ف��وق ال��ن��ج��َم يَ��ب��ل��َغ  

  األَرُض، إِْس��م��ُه ع��ال��ٍم م��خ��ل��وُق ه��َو
  ِب��ط��اِح��ْه ك��لَّ ��ق��اءُ ال��شَّ يُ��غ��ّط��ي

ال��َح��قَّ أَنَّ غ��ي��َر ِش��ع��اُرُه م��ا ع��ال��ٌم  
ِس��الِح��ْه ف��ي ال��ت��ي ل��ل��ق��وَِّة  

  يَ��ع��ل��و وخ��ّل��ي��ه م��ن��ه، ت��خ��اف��ي ال
  ِك��ف��اِح��ْه!» ص��ري��َع يَ��ه��وي ف��ق��ري��بً��ا

ت��ع��رف��ي��ن��ي أَل��ْم نَ��ج��م��ت��ي ي��ا إي��ِه  
ل��نُ��واِح��ْه؟ ال��دَُّج��ى يُ��ن��ص��ُت ش��اع��ًرا  

  أَح��ي��ي��تُ��ه��ا ال��روِض ف��ي ل��ي��اٍل ك��ْم
  أَق��اِح��ْه ب��ي��ن إل��ي��ِك وأَش��ك��و أَب��ك��ي،

ط��رِف��ِك م��ن ال��ف��ؤاِد ف��ي س��اك��بً��ا  
ل��ج��راِح��ْه بَ��ْل��َس��ًم��ا ب��ال��ن��وِر ال��َس��يّ��اِل  

  ِح��بْ��ٌر ق��ل��م��ي ف��ي ال��ظ��الِم وس��واُد
  ص��ب��اِح��ْه ب��ي��اَض ب��ِه أُوّش��ي

نَ��ِس��يٍّ��ا ق��ل��بً��ا ف��ي��ِك ال��ل��ُه س��اَم��َح  
م��الِح��ْه! ق��ل��ِب م��ث��ُل ال��ك��وِن ف��ي ه��و  

الضباب. السديم: 3
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متناثرة أوراٌق

ف��ض��ل��وع��ي رح��م��ًة، ال��ل��ي��ل، ن��ج��م��َة
�ي �ون� �ج� ش� �ْن ِم�
ْق �زَّ �م� �ت� ت�

∗∗∗
دم��وع��ي ف��ي إنَّ��ه ��يْ��َل، ال��سَّ َك��ْف��ِك��ف��ي
�ي �ون� �ي� ع� �ْن ِم�
�ْق � �َدفَّ �تَ� يَ�

∗∗∗
  واْدع��ي ال��ك��واك��ِب ب��ي��ن واذُك��ري��ن��ي
  ال��َس��الُم إل��يَّ يَ��ه��ت��دي ع��س��ى ل��ي،

ن��ف��س��ي يُ��راوُد ال��ُم��ن��ى، ب��ي��َن ع��ش��ُت  
وَع��ق��اُم1 ط��ي��وِف��ه��ا ِم��ْن ُخ��لَّ��ٌب  

  ف��ؤادي ي��ديَّ وف��ي أق��ت��ف��ي��ه��ا
  ُح��ط��اُم! ي��ديَّ وف��ي أَل��وي ث��م

عنه. ناتج وال به نفع ال ما الُعقام، أو الَعقام: 1



الريح بساط عىل

ذه��ِب��يٍّ��ا س��ب��ك��تُ��ُه ح��ل��ٍم أيُّ  
األي��اُم ب��ن��اره��ا تُ��ِذبْ��ه ل��م  

  خ��ي��وِط م��ن ح��ب��ك��تُ��ه ورج��اءٍ
  ظ��الٌم؟ ع��ل��ي��ِه يَ��نْ��س��ِدْل ل��م ال��ن��وِر،

ل��ل��تَّ��َل��ّه��ي ح��م��ل��تُ��ُه ع��وٍد أيُّ  
اآلالُم؟ أوت��اَره تُ��ق��طِّ��ْع ل��م  

  ل��ل��ت��أَّس��ي ��ع��تُ��ُه وقَّ ون��ش��ي��ٍد
  ال��غ��راُم ب��األَن��ي��ِن يُ��ع��كِّ��رُه ل��م

ِش��ف��اه��ي م��ن ق��رَّب��تُ��ه��ا ك��أٍْس أيُّ  
ال��ُم��داُم؟ ع��ل��ي��ه��ا َح��نْ��َظ��ًال تَ��ُح��ْل ل��م  

  ف��ؤادي ف��ي��ه ذوَّب��ُت وف��ؤاٍد
  ِذم��اُم؟2 ل��ع��ه��دي ع��ن��َده يَ��ِض��ْع ل��م

َم��ن��ام��ي ف��ي ع��ان��ق��تُ��ُه ط��ي��ٍف أَيُّ  
��ج��اُم؟3 ال��سِّ ع��ي��ن��ي دم��ُع ي��َك��لِّ��ْل��ه ل��م  

  ض��ل��وع��ي ف��ي زرع��تُ��ُه وه��ن��اءٍ
  ط��ع��اُم؟ ل��ل��ذُب��وِل م��ن��ه ي��ُك��ْن ل��م

يَ��ع��ُق��ب��ُه وال��ل��ي��ُل ش��ع��ري، ل��ي��َت  
اب��ت��س��اُم؟ ال��ب��ك��اءَ ي��ع��ُق��ُب م��ت��ى ال��ف��ج��ُر،  

  ُرس��وٍم وراءَ س��ع��يً��ا ع��م��ري ض��اَع
  األَق��داُم ال��ش��اط��ِئ ف��ي خ��طَّ��َط��تْ��ه��ا

يَ��ثْ��بُ��ُت وه��ْل ال��رم��اِل ع��ل��ى أَب��ن��ي ِع��ْش��ُت  
َدع��اُم؟ ال��رم��اُل ل��ُه رك��ٌن،  

الحرمة. الذمام: 2
السيّال. السجام: الدمع 3
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األرواح عامل يف

األَرواِح ع��وال��ِم ف��ي وس��رى
�ي �دوم� ق� �ن م�
�ِس �م� ه� �ُه �ب� ش�

∗∗∗
َج��ن��اح��ي خ��ف��وِق ِم��ن ��ْم��َن تَ��نَ��سَّ إذ
�ِم �دي� �َس� ال� �ي ف�
�ِس إِن� �َح ِري�

∗∗∗
  ج��م��اع��اٍت ج��س��م��ي ح��وَل ف��ت��أَلَّ��بْ��َن
  َدِويٍّ��ا ال��ف��س��ي��َح ال��ج��وَّ م��ألَْن

أَش��ي��اءً ه��ن��ال��َك أع��ي ب��ي وإذا  
ش��يَّ��ا أََر ل��م ْق��ُت ح��دَّ ��ا ول��مَّ  

  ص��اٍح ن��ش��واُن ال��ُح��ل��م ف��ي ف��ك��أَن��ي
  ع��ل��يَّ��ا ال��خ��ي��اِل ُرَؤى ت��ت��وال��ى

ب��ق��رب��ي ش��عَّ وال��ن��وُر ِل��ع��ي��ن��ِي م��ا  
خ��ِل��يَّ��ا؟ ف��راًغ��ا إالِّ تُ��م��يِّ��ْز ل��م  

  ح��اَم��ْت ه��ي ه��ا األَش��ب��اُح، ط��وَّق��ت��ن��ِي



الريح بساط عىل

  ي��ديَّ��ا ب��ي��َن تَ��ِرفُّ أه��َوْت ث��مَّ
ال��نَ��ح��ِل أَج��ن��َح��ِة ك��اْخ��ِت��الِج ول��ه��ا  
أُذُنَ��يَّ��ا ف��ي يَ��ِط��نُّ أَزي��ٌز  

  وَل��ْف��ًح��ا نَ��ْف��ًح��ا ك��ال��لُّ��ه��اث إِن��ه��ا
  وَط��يَّ��ا نَ��ش��ًرا ال��ُش��ع��اِع وك��م��وِج

َط��الٍّ يَ��ن��َض��ُح ب��ال��غ��ي��ِم َغ��م��رتْ��ن��ي  
َريَّ��ا تَ��نْ��ُش��ُر ب��ال��ري��ِح واْح��ت��وتْ��ن��ي  

  خ��ي��وُط أَْل��ب��س��ت��ُه ك��ال��وه��ِم ه��ي
  َج��ل��يَّ��ا ال��خ��ي��اِل م��َن ث��وبً��ا ال��ف��ك��ِر

ف��ي ال��ي��وِم إل��ى ص��وتُ��ه��ا يَ��َزْل ل��م  
ش��َف��ت��يَّ��ا ع��ل��ى وأَن��ف��اُس��ه��ا أُذُن��ي،  

  ال��ف��ك��ُر خ��ان��ن��ي وص��ِف��ه��ا ع��ن��َد إِنَّ��م��ا
  َع��يَّ��ا1 ب��ي��ان��َي ع��ل��ى وأَل��ق��ى

ب��ع��ي��ًدا ه��ن��اك ع��ال��ًم��ا ل��ُه ي��ا  
إل��يَّ��ا ش��ع��ري ع��روُس ق��رَّب��تُ��ه  

  وأَص��َغ��ي��ُت ذُه��ول��ي ِم��ن ف��ت��ن��بَّ��ه��ُت
  َخ��ِف��يَّ��ا ه��ن��اَك أَْج��ل��و ل��ع��ّل��ي

األَرواُح تُ��َوْش��ِوُش��ُه ال��ذي ف��س��م��ع��ُت  
ِف��يَّ��ا تُ��ف��كِّ��ر وم��ا ع��نِّ��ي،  

والكالل. العجز العي: 1
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تراب من حفنٌة

أَت��راب��ي ي��ا َح��ذاِر روٌح: ق��ال
�دوُه �ِع� أَبْ�
�اءْ �م� �س� ال� �ِن َع�

∗∗∗
تُ��راِب م��ن َح��ف��ن��ٌة األرِض ف��ي ُه��َو
�وُه �أَب� ف�
�اءْ؟ وم� �ٌن �ي� ط�

∗∗∗
  ل��تَ��َج��لِّ��ي��ِه! َك��َف��ْت نَ��ْف��َخ��ٍة ِم��ن ه��َو
  الْح��ت��ج��اِب��ِه ب��ذاِت��ه��ا وتَ��ك��ف��ي

تُ��راِب ِم��ن أَص��لُ��ُه ك��اَن وِك��م��ا  
ل��ت��راِب��ْه م��ص��ي��ُره يَ��غ��دو األَرِض،  

  ج��اءَ م��ث��ل��م��ا ل��ل��ث��رى ع��اَد ل��ي��تَ��ُه
  وإِه��اِب��ْه1 ب��ن��ف��ِس��ِه ن��ق��يٍّ��ا

الجسد. به ويقصد الظاهر، الجلد اإلهاب: 1



الريح بساط عىل

رف��ي��ق��اُه وال��ُرواءُ وال��ح��س��ُن ج��اءَ  
ِث��ي��اِب��ْه ك��لُّ ال��ع��ف��اِف وث��وُب  

  وال��داءُ اِإلث��ُم ي��ق��وُده وتَ��ولَّ��ى
  ش��ب��اِب��ْه رب��ي��ِع ف��ي ال��ق��ب��ِر إل��ى

ي��ح��ي��ا ف��ال��ش��رُّ ، ل��ل��ش��رِّ يَ��ح��ي��ا ُه��َو  
ِرك��اِب��ْه ش��ْؤُم ح��لَّ ح��ي��ث أَب��ًدا،  

  ،َّ إِال ال��ب��س��ي��ط��َة يَ��ن��ف��ُع ال وْه��َو
  ِرح��اِب��ْه ب��ي��ن ال��ق��ب��ِر ف��ي يَ��ث��وي ح��ي��ن

ف��يُ��َغ��ذِّي ال��ث��رى ��ه يَ��ْم��ت��صُّ ح��ي��َن  
أَع��ش��اِب��ْه2 م��ن األَدي��ِم ف��ي م��ا م��ن��ه،  

  ف��ي ال��ذي ال��ن��ب��اِت ك��لُّ َل��َع��ْم��ري3 ي��ا
  َل��بْ��الِب��ْه4 إل��ى زه��ِرِه م��ن ال��ك��وِن

َم��ْن أَج��س��اِم ع��ص��ي��َر إالَّ ل��ي��س  
ِب��ْه! م��ا ب��أَج��م��ِل ال��ث��رى َف��زان��وا م��ات��وا  

  ال��تُ��رُب ��ه ف��اْش��تَ��فَّ س��اَل ال��ف��ج��ِر ك��نَ��َدى
  َح��ب��اِب��ْه آلل��ِي وح��ًال ف��ح��ال��ْت

ف��اس��ت��رَج��َع��تْ��ُه 5 ذُك��اءُ ��َرتْ��ه بَ��خَّ  
َس��ح��اِب��ْه ع��ي��َن ل��ألَث��ي��ِر ص��اف��يً��ا  

  ق��ط��ٌر ث��ان��ي��ًة ال��َس��ح��اِب ب��ي��ن ف��ْه��َو
  ب��ان��ِس��ك��اِب��ْه! ال��ث��رى يُ��ح��ي��ي ن��ق��يٌّ

وم��ي��تً��ا ح��يٍّ��ا اإلن��س��اِن ح��اُل ت��ل��َك  
أَس��ب��اِب��ْه! م��ن أَل��ش��رُّ خ��ي��ٍر، ربَّ  

الرتاب. األديم: 2
بديني. أقسم لعمري: يا 3

الحقول. يف ينبت الذي العشب من نوع اللبالب: 4
الشمس. أسماء من ذُكاء: 5
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كاذب ُرِقيٌّ

ل��ف��وِرْه وف��رَّ ق��ال��ُه، م��ا ق��اَل
�ى � �َوقَّ �ت� يَ�
�ي �رُّب� �َق� تَ�

∗∗∗
ب��َدوِرْه: ي��ق��وُل آخ��ٌر ف��إذا
�ا � �قٍّ ح� �َت �ل� ُق�
�ي �ب� �ذَْه� �َم� ب�

∗∗∗
  ع��اج��ٌز ش��رِِّه وِص��ِف ع��ن أن��ا
  تَ��بْ��ي��اِن��ْه ف��ي أََف��ْض��ُت م��ه��م��ا وال��ل��ِه،

أُن��س��ِه م��ن اإلِن��س��اَن َدَع��ْوُه م��ا  
ِن��س��ي��اِن��ْه م��ن اإلن��س��اَن دع��وُه ل��ك��ْن  

  ال��ش��رِّ ف��ي أَْوغ��َل ح��ي��ن ال��خ��ي��َر ن��س��َي
  ِع��ص��ي��اِن��ْه ف��ي ال��ض��م��ي��َر ف��داَس

يُ��س��َم��ُع ف��ال األف��اع��ي ق��ل��بَ��ُه م��ألَْت  
َخ��َف��ق��اِن��ْه ف��ي ال��ف��ح��ي��ِح غ��ي��ُر  

  ف��ي م��ا ب��ق��ي��َة ن��اِه��ٌش َح��َس��ٌد



الريح بساط عىل

  وَح��ن��اِن��ْه إب��ائ��ِه م��ن ن��ف��س��ِه
ح��واَل��يْ��ِه ال��ل��ه��ي��َب يَ��ق��ِذُف َط��َم��ٌع  
ب��ُدخ��اِن��ْه ع��ي��ونَ��ُه ف��يُ��ع��م��ي  

  ال��َق��ت��َل ل��ه تُ��ِح��لُّ وأَن��ان��يَّ��ٌة
  ِك��ي��اِن��ْه ف��ي غ��اي��ٍة ل��ت��ح��ق��ي��ِق

ك��ي م��ي��زًة وال��ِح��ج��ى ال��نُ��ط��َق أُْع��ط��َي  
ح��ي��واِن��ْه ع��ن ال��وج��وِد ف��ي يَ��رتَ��ق��ي  

  ِح��ج��اُه ول��ي��ُد ب��األَذى ف��ِإذا
  ِل��س��اِن��ْه ب��ن��ُت ب��ال��ش��روِر وإِذا

َج��ح��ي��ًم��ا ف��ح��ال��ْت أَرِض��ِه ف��ي ع��اَث  
ِج��ن��اِن��ْه ف��ي ع��ائ��ثً��ا ال��ُخ��ل��َد ف��أَت��ى  

  ط��ي��وًرا ال��ف��ض��اءِ ف��ي ب��ال��ع��ل��ِم زجَّ
  ب��ب��ن��اِن��ْه ي��دي��ره��ا ج��م��اٍد، م��ن

ال��م��ب��ان��ي ل��ه��دِم إِالَّ ب��ن��اه��ا م��ا  
َط��ي��راِن��ْه ف��ي ال��دم��اءِ ول��س��ف��ِك  

  ف��ك��لُّ ذك��يٍّ��ا يَ��ُك��ْن ل��م ل��ي��تَ��ُه
  إِن��س��اِن��ْه! نُ��ه��ى م��ن ال��ك��وِن ف��ي ال��وي��ِل

أَج��ي��اًال ��ر ت��أَخَّ ُع��م��رانَ��ُه ل��ي��َت  
ُع��م��راِن��ْه! ف��ي ال��َخ��راِب ف��ك��لُّ  
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اعر الشَّ ارة كفَّ

م��نّ��ي ال��ُق��رِب ع��ل��ى روٌح وتَ��ج��لَّ��ْت
�ي �ن� �تْ� �َق� َرَم�
�ْب �َض� َغ� �ال ب�

∗∗∗
َع��نّ��ي ت��داف��ُع أَق��ب��ل��ْت ِخ��ْل��تُ��ه��ا
�ي �نّ� ظ� �حَّ ص�
�ْب! �َج� َع� وال

∗∗∗
  م��ن تُ��خ��لِّ��ُص��ن��ي ج��اءَْت روح��ي ه��َي
  ب��ش��م��ِس��ْه ال��ف��خ��وِر ال��ع��ال��ِم غ��ض��ِب

وص��اح��ْت: ع��ط��ٍف ب��ك��لِّ َط��وََّق��تْ��ن��ي  
وِب��بُ��ْؤِس��ْه ب��ِه ِرْف��ًق��ا أََخ��وات��ي  

  األرِض ع��ال��ِم ف��ي م��ن��ه ب��ال��رغ��ِم ه��و
  ِج��ن��ِس��ْه! أَب��ن��اءِ ِب��ِزيِّ تَ��َزيَّ��ا ك��اَن وإِْن

َل��ْو وْه��َو ُم��رغ��ًم��ا األرَض س��ك��َن  
رم��ِس��ْه تُ��رِب��ة غ��ي��َر اخ��ت��اَر م��ا ُخ��يِّ��َر،  

  ُخ��ْط��واٍت وال��ن��ع��ِش ال��س��ري��ِر ب��ي��ن إِنَّ



الريح بساط عىل

  ب��ع��ك��ِس��ْه وْه��َي ال��وج��وَد َدَع��ْوه��ا
ح��ب��ٍر َق��ط��رِة غ��ي��َر ل��ي��َس ع��م��ُرُه  
ِط��ْرِس��ْه ف��وَق يَ��راِع��ِه ِم��ن َوَم��َض��ْت  

  ال��ن��وَر، يُ��ع��ط��َي ك��ي ك��ال��ش��م��ِع، يَ��تَ��الش��ى
  وُق��دِس��ْه ال��ُخ��ل��وِد ه��ي��َك��ِل ع��ل��ى

األَق��داُر تَ��ل��ع��ُب ي��وِم��ِه م��ث��ُل َغ��ُدُه  
أَم��ِس��ْه م��ث��ُل وي��وم��ُه ف��ي��ه،  

  س��ك��ب��ت��ُه ب��م��ا ع��ي��نُ��ه، َغ��َس��ل��ْت
  ن��ف��ِس��ْه أَدراِن ك��لَّ ال��دم��ِع، نَ��دى ِم��ن

ب��اآلالِم ��َر ف��َط��هَّ ق��ل��بُ��ه واْل��تَ��ظ��ى  
��ْه ِح��سِّ ش��ه��وُة دنَّ��س��تْ��ُه م��ا  

  ع��نّ��ي يُ��ف��تِّ��ُش أَرِض��ِه ِم��ن ج��اءَ
  ل��ي��أِس��ْه اْح��ت��راًم��ا ف��اْخ��َش��ع��وا ي��ائ��ًس��ا

ُق��بُ��الت��ي ف��ف��ي م��ع��ي وَدُع��وُه  
ك��أِس��ْه!» َع��ْل��َق��َم يُ��نْ��س��ي��ِه ُح��بِّ َش��ه��ُد  
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يح الرِّ عىلبساط

ال��َس��م��اءِ ب��ق��ل��ِب م��ًع��ا وَوق��ف��ن��ا
�ى �لَّ� �م� �ت� نَ�
�ْل �بَ� �ُق� اْل� �َن ِم�

∗∗∗
ال��تَ��ن��ائ��ي ب��ع��َد ال��ل��ق��اءَ أَح��بَّ م��ا
�ى �ل� أح� �َو �ْه� ف�
�ْل اْألََم� �َن ِم�

∗∗∗
  أَبْ��ه��ى ال��ف��ك��ُر، يُ��َم��ثِّ��ُل ال م��وِق��ٌف
  ي��َق��ظ��اِت��ْه وف��ي نَ��ْوِم��ِه ف��ي م��ن��ه،

ال��ُس��ْح��ِب، ِم��َن ِب��س��اٍط ع��ل��ى َج��َل��ْس��ن��ا إذْ  
َج��نَ��ب��اِت��ْه م��ن ال��َغ��راُم يُ��ف��وُح  

  ال��نَ��وِم،1 ِس��نَ��ُة ك��أنَّ��ه ج��وٍّ ت��ح��َت
  َط��ب��ق��اِت��ْه ف��ي األح��الُم ت��رفُّ

النعاس. النوم: سنة 1



الريح بساط عىل

أن��ف��اِس��ن��ا، ل��ظ��ى ف��وَق ال��ع��ل��ي��ُل وال��ن��س��ي��ُم  
نَ��َف��ث��اِت��ْه نَ��دى س��اك��ٌب  

  بُ��ْع��ٍد ِم��ن تُ��نْ��ِش��ُد األَرواِح وَع��ذارى
  نَ��ب��راِت��ْه! ف��ي أَل��ل��ُه ب��ص��وٍت،

ف��انْ��َس��لَّ ال��ُح��بِّ ق��ي��ث��ارُة راَف��َق��تْ��ُه  
نَ��َغ��م��اِت��ْه ف��ي األَوت��اِر أن��ي��ُن  

  ال��بُ��ح��راِن م��ن ف��ض��اءٍ إل��ى ف��انْ��تَ��ق��ل��ن��ا
  ُح��م��اِت��ْه ب��ع��ُض ف��ي��ه ه��اروُت2

، ال��ج��وَّ ُق��بْ��الِت��ن��ا َل��ف��ح3 ِم��ن وم��ألْن��ا  
ْق��بُ��الِت��ْه ِم��ن ب��ال��نَ��ْف��ِح ف��ع��ادْت  

  أَب��ص��اًرا ال��ك��وِن، ف��ي نُ��ج��ي��ُل ُق��م��ن��ا ث��مَّ
  ذاِت��ْه ح��ق��ي��ق��َة م��ن��ه أََرتْ��ن��ا

تَ��ن��ظ��ُر م��ث��َل��م��ا ع��ٍل ِم��ن ال��ن��اَس نَ��ن��ُظ��ُر  
َغ��َزواِت��ْه إل��ى يَ��ْم��ش��ي نَ��ْم��ًال  

  تُ��بْ��ِص��ُر ك��م��ا ال��س��ه��وِل، ف��ي ال��َط��وَد ونَ��رى
  َح��ص��اِت��ْه ظ��لَّ ال��ت��راِب ف��وَق

تَ��ل��َم��ُح ك��م��ا ال��خ��ض��مِّ، ف��ي ال��م��وَج ونَ��رى  
ِم��رآِت��ْه! ف��ي وال��ُس��ْح��ُب َج��وٍّا،  

البرش. يفتنان ساحران مالكان وماروت: هاروت 2

الباردة. الريح صفة والنفح الحارة، الريح صفة اللفح: 3
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عىلاألرض

م��رَّْت ال��َدق��ائ��ِق ِم��َن ب��ض��ٌع ت��ل��َك
�مٍّ �َض� ِخ� �ي ف�
�وْد �ل� �خ� ال� �َن ِم�

∗∗∗
وَف��رَّْت زاَرْت األَح��الِم م��ث��ُل ه��َي
�م �ل� ُح� أَيُّ
�وْد؟ �ع� يَ� �رى تُ�

∗∗∗
  وح��دي األَرِض إل��ى أَه��وي ب��ي وإذا
  ��ا ِرقَّ أُك��اِب��ُد ح��ريَّ��ت��ي ب��ع��َد

ل��م��أْواه��ا وع��ادْت روح��ي ت��رَك��تْ��ن��ي  
��ا َش��قَّ ال��ج��وِّ ف��ي ال��ش��ع��اَع ت��ُش��قُّ  

  يُ��َؤاس��ي��ن��ي، ُق��رب��ي ال��ي��راَع ف��رأي��ُت
  وأَل��ق��ى! َل��ق��ي��ُت ِل��م��ا ويَ��ب��ك��ي

َص��دي��ٍق خ��ي��َر ِزل��َت م��ا يَ��راع��ي ي��ا  
وَس��تَ��ب��ق��ى — ب��ي ام��تَ��َزْج��َت م��ن��ذ — ل��ي  

  أَْه��ن��ا ح��ي��َن َس��ع��ادت��ي م��ن ب��اس��ًم��ا



الريح بساط عىل

  أَْش��ق��ى! ح��ي��َن تَ��ع��اس��ت��ي ِم��ن ب��اك��يً��ا
ب��اٍق وع��ه��ُدَك َس��َال ح��ب��ي��ٍب ك��ْم  
وأَب��ق��ى ع��ه��ٍد ُك��لِّ ِم��ْن أَْوف��ى َف��ْه��َو  

  َوِف��يٌّ خ��لٌّ ال��ج��ح��وِد َرغ��َم أن��َت
  وَع��نْ��ق��ا1 غ��وًال ال��م��س��ت��ح��ي��َل َل َح��وَّ

ُع��ي��ون��ي ِم��ْن َك��ْف��ك��ف��تَ��ُه دم��ٍع ُربَّ  
ُخ��ْف��ق��ا يَ��خ��ُف��ُق ال��ِط��ْرِس ف��ي ِح��ب��ًرا س��اَل  

  ُض��ل��وع��ي ِم��ن ن��زع��تَ��ُه وع��ذاٍب
  َح��ْرق��ا يُ��ْح��ِرُق ال��ُس��ط��وِر ب��ي��َن أَجَّ

ل��َص��ري��ٍر َح��وَّل��تَ��ه وَزف��ي��ٍر  
وَش��ْرق��ا َغ��ْربً��ا ال��خ��اِف��َق��يْ��ِن َم��ألَ  

  َح��ي��ات��ي ك��لَّ راَف��ْق��َت يَ��راع��ي ي��ا
  وِص��ْدق��ا ��ا ح��قٍّ ك��اَن م��ا ع��نّ��ي ف��ارِو

َص��ْم��تً��ا َص��م��ِت��َك م��ث��َل أَْل��َق ل��م أن��ا  
… نُ��ْط��ًق��ا! ال��ِش��ع��ِر َع��رائ��ُس َح��وََّل��تْ��ُه  

أن البيت ومعنى الويف». والخل والعنقاء الغول ثالثة: «املستحيالت القديم: العربي املثل يقول 1
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