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اإلناء

ال��ف��ق��راء م��رش��ف م��ن وأدن��ي��ت��ُه ال��ه��وى م��ن إن��اء ف��ي ف��ؤادي ع��ص��رُت
ال��ش��ع��راء أك��ب��د «واًه��ا ف��ت��م��ت��م��ُت: غ��ل��ة.» ت��ب��رد م��ا «خ��م��ور ف��ق��ال��وا:
ل��ل��ب��ؤس��اء؟» أن��ت غ��ذاء وأيُّ غ��ن��ى م��ن ف��ي��ك م��ا ال��ب��ؤس ح��ت��ى أي��ن��ك��ر

∗∗∗
ال��رؤس��اء م��رش��ف م��ن وأدن��ي��ت��ه ال��ه��وى م��ن إن��اء ف��ي ق��ل��ب��ي وذوَّب��ُت
ل��ل��ض��ع��ف��اء.» ت��ص��غ��ون ل��ع��ل��ُك��م ف��اش��رب��وا ال��ع��دل ه��و «ه��ذا ل��ه��م: وق��ل��ت
ال��زع��م��اء.» ع��ل��ى م��ح��ظ��ور «إن��اؤك وغ��م��غ��م��وا: إن��ائ��ي ع��ن ج��م��ي��ًع��ا ف��م��ال��وا

∗∗∗
ال��س��ج��ن��اء م��رش��ف م��ن وأدن��ي��ت��ه ال��ه��وى م��ن إن��اء ف��ي ق��ل��ب��ي وذوَّب��ت
دم��ائ��ي.» ال��ت��اع��س��ي��ن ف��ل��ألب��ري��اء ق��ل��وب��ك��م ع��زاءُ «ه��ذا ل��ه��م: وق��ل��ت
ق��ض��اء.» ل��غ��ي��ر ق��وان��ي��نً��ا ف��ه��ات ق��ي��ودن��ا ت��ح��لُّ م��ا «دم��اءٌ ف��ق��ال��وا:

∗∗∗
ال��ح��ك��م��اء م��رش��ف م��ن وأدن��ي��ت��ه ال��ه��وى م��ن إن��اء ف��ي ق��ل��ب��ي وذوب��ت
ل��ض��ي��اء.» ح��اج��ة ف��ي ف��آراؤك��م ف��اش��رب��وا ال��ن��ور ه��و «ه��ذا ل��ه��م: وق��ل��ت
ال��ج��ه��الء.» خ��داع��ة ه��ذا «ض��ي��اؤك ش��م��ات��ًة: ال��رءوس ه��زوا وق��د ف��ق��ال��وا،
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∗∗∗
األم��راء م��رش��ف م��ن وأدن��ي��ت��ه ال��ه��وى م��ن إن��اء ف��ي ق��ل��ب��ي وذوب��ت
ال��ن��ب��الء.» ع��ل��ى ب��أق��داح��ي وط��وف��وا ف��اش��رب��وا ال��ن��ب��ل ه��و «ه��ذا ل��ه��م: وق��ل��ت
ش��رف��اء؟» م��ن األص��الب ت��ن��س��ل وم��ا َج��دِّن��ا ل��ط��غ��راء «أت��ح��ق��ي��ر ف��ق��ال��وا:

∗∗∗
ال��ش��ع��راء م��رش��ف م��ن وأدن��ي��ت��ه ال��ه��وى م��ن إن��اء ف��ي ق��ل��ب��ي وذوب��ت
ل��ف��ن��اء م��ره��ون��ة ف��أزي��اؤك��م ف��اش��رب��وا ال��ح��ب ه��و «ه��ذا ل��ه��م: وق��ل��ت
رداء.» ب��أل��ف ج��ئ��ت��م ول��و بَ��ِش��ع��ت��م ق��ل��وب��ك��م ل��ه��ي��ب ي��ض��رم ل��م ال��ح��ب إذا

∗∗∗
ب��وف��ائ��ي ه��ازئ ش��ع��ٌب وح��ول��َي ب��خ��م��رت��ي أط��وف ال��دن��ي��ا ف��ي زل��ت وم��ا
رج��ائ��ي ُح��ط��ام ع��ن ف��ي��ه��ا أف��ت��ش ع��زل��ة ف��اخ��ت��رت ال��ي��أس ده��ان��ي أن إل��ى
ب��ب��ك��ائ��ي م��م��زوج��ًة ألش��رب��ه��ا ال��ه��وى م��ن إن��اء ف��ي خ��م��ري وذوب��ت
ُخ��ي��الء ف��ي ع��ذراءُ دع��ٌة ب��ه ض��اح��ًك��ا إن��ائ��َي ف��ي ق��ل��ب��ي ف��ش��اه��دت
إن��ائ��ي م��لء ال��ح��بِّ م��اءُ زال وم��ا وش��رب��ت��ه م��رش��ف��ي م��ن ف��أدن��ي��ت��ه

الحب عودة

أوََّل��ْك ال��ح��ب ف��ي ن��ام م��ن َه��َل��ْك م��ا ل��ي��ُل، ي��ا ل��ي��ُل، ي��ا
ال��َف��َل��ْك ف��ح��م��ة ع��ل��ى ع��ي��ن��ي ال��ه��وى ج��م��رة ع��ل��ى ق��ل��ب��ي

أط��ول��ك م��ا م��ج��ه��ل��ي ي��ا
ل��ْك وال��س��ه��ُد ل��ي ال��ه��مُّ

ن��ع��ي��ْم إل��ى ن��ع��ي��م م��ن أم ج��ح��ي��ْم إل��ى ج��ح��ي��ٍم أم��ن
َم��َل��ْك أم أن��َت أس��اح��ٌر أرس��ل��ك م��ن ل��ي ق��ل ح��بُّ ي��ا
ع��ل��ي��ْك رح��م��ت��ي وأُف��رغ��ْت ب��م��ق��ل��ت��ي��ْك ن��اري أط��ف��أُت
إل��ي��ك ال��ض��ي��ا أع��اد وم��ن ل��ي ال��ل��ه��ي��َب أع��اد ف��م��ن

ودَّع��ك م��ذ ق��ل��ب��ي أخ��ل��ي��ُت
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أرج��ع��ك م��ن ح��ب��ي ب��ح��قِّ
ع��وْد ي��ب��ق ل��م غ��ص��ون��ي وم��ن ت��ع��وْد ولِ��ْم
ل��يُ��ط��م��ع��ك دم��ٌع ي��ب��َق ل��م ع��ي��ون��ي وف��ي

الشعر أعذب

وان��ط��ل��ْق ال��ُح��ل��م ف��ي م��رَّ ح��ب��ي��ب ك��ط��ي��ِف ف��م��ي ��تَ��ي َض��فَّ ع��ل��ى م��رَّت ق��ب��ل��ًة أي��ا
ال��رم��ق إل��ى ع��روق��ي ف��ي ن��اًرا ��ق ت��دفَّ وال��ج��وى ال��ح��ب م��ن ن��ه��ًرا ب��ه ف��أج��رت
َغ��َرق وف��ي ذه��وٍل ف��ي إن��ي ال��ل��ه، ل��ك ج��وارح��ي م��ألِت إذ ش��ع��وري م��ل��ك��ِت
ال��غ��س��ق أق��ب��ل إذا وج��دي ب��ي وي��ش��ت��دُّ وري��ب��ٍة ان��ق��ب��اٍض ف��ي ن��ه��اري ��ي أُق��ضِّ
ال��ُح��َرق م��ه��ج��ت��ي ع��اودت غ��ادرت��ن��ي وإن ب��م��ه��ج��ت��ي ال��ل��ه��ي��ب خ��فَّ ق��دم��ْت إذا
خ��ف��ق م��ا ل��غ��ي��رك ح��بٌّ ق��ل��ب��ه��ا وف��ي ال��ه��وى ف��ي ال��ص��دق إن��ه��ا ل��ق��ل��ب��ي أق��ول
واح��ت��رق ال��م��اءُ ب��ه��ا أرغ��ى تَ��َره��ا أل��م ع��ي��ون��ه��ا ف��ي ب��م��ا آم��ن ب��ه��ا، ف��آِم��ن
ال��َق��َل��ْق م��ن ب��خ��ي��ط م��م��دوٌد ك��أن��ك ط��ري��ق��ه��ا ع��ن م��رًَّة ِح��ْد ب��ص��ري وي��ا
ال��ورق أك��ذب وم��ا ل��ي��ل��ى اب��ت��س��م��ت إذا ال��ن��دى أص��دق م��ا األرض ش��ع��راءَ وي��ا
ن��ط��ق إن ال��ش��ع��ر أع��ذب م��ا ن��ط��ق��ت وإن ص��ام��تً��ا ال��ش��ع��َر أب��ل��غ م��ا ن��ظ��رت وإن
ال��ح��دق ع��ل��ى م��ات ث��م ع��ي��ن��ي ج��اَز ف��م��ا ووه��ج��ِه ال��ك��الم ب��أل��وان م��ررُت
ال��ش��ف��ق ف��ي ي��ن��ح��لُّ ال��ل��ي��ل ري��اح ألول��ى وج��َه��ُه ال��ن��ور يَ��م��س��ح خ��ف��ي��ٍف ك��غ��ي��ٍم
ص��دق م��ا ال��ش��ع��ر أع��ذب ع��لِّ��م ق��ل��ُب وي��ا ب��ه��ج��ٌة ال��ق��ول ف��ي ت��خ��دع��ك ال أذُن ف��ي��ا

الشاعران

ي��ل��ت��ق��ي��اِن ح��ي��ن وط��رُف��ِك ط��رف��ي ال��َغ��ِزالن! ت��ب��ارَك — ال��ش��اع��ران
ح��ن��ان��ي ي��ذي��ب م��ا وأن��ق��ى ق��ل��ب��ي ي��رى م��ا أش��ع��ر ع��ي��ن��ي��ِك: ف��ي ع��ي��ن��اَي
ع��ي��ن��اِن ل��ه��ا غ��زل��ت م��ن وأح��بَّ م��ه��ج��ٌة إل��ي��ه��ا ح��نَّ��ت م��ن خ��ي��َر ي��ا
ال��ش��ف��ت��اِن ب��ه��ا تَ��دنَ��س ول��م ق��وتً��ا دم��ي ب��ه��ا ط��رف��ت ُق��بَ��ٍل م��ن ال��ل��َه
ال��وج��دان م��ن أخ��ل��ُص��ه وال��ف��نُّ س��ل��ي��ق��ت��ي ع��ف��َو ال��ش��ع��ر ف��ي��ِك أرس��ل��ُت
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ت��غ��ت��رف��اِن ع��ي��ن��ي��ك م��ن ع��ي��ن��اي وإن��م��ا ال��ك��الم ِح��بَ��َر أغ��ت��ص��ب ل��م
زوان��ي ع��رف ن��ش��ق��ُت ال��م��الم َخ��َل��َل ف��إن��ن��ي ال��ن��س��اء؟ ِح��َط��ُم أت��ل��وم��ن��ي
ب��ب��ي��ان��ي ع��ب��ي��ره��ا ي��م��رُّ ري��ٌح ان��ه��ا ل��و ت��ودُّ أش��واًق��ا ورأي��ت

لوالك

ُق��بَ��ُل ق��ل��ب��ه��ا م��ن ف��م��ي وع��ل��ى ال��غ��زُل غ��ي��ره��ا ف��ي ل��ي أي��ح��قُّ
م��تَّ��ص��ُل ال��ول��ه��ان ب��ف��ؤاده��ا َل��َه��ٌب ع��ي��ن��ه��ا ف��ي وك��أن��ن��ي
ي��ش��ت��ع��ل ت��غ��ي��ب وح��ي��ن ع��ي��ٌن، ت��ل��ح��ظ��ن��ا ح��ي��ن رم��اًدا ي��ب��دو
م��ق��ل ل��ه��ا غ��زل��ت م��ن وأح��بَّ ُم��َه��ٌج ل��ه��ا ح��نَّ��ت َم��ن خ��ي��ر ي��ا
م��ن��ه��م��ُل م��ن��ك ع��ب��ي��ٌر ِش��ع��ري ف��ع��ل��ى دم��ي ف��ي ع��ط��رك أف��رغ��ِت
أم��ُل! وال ح��بٌّ ال وح��ي��ي��ُت ك��ب��دي ف��ي ��ع��ر ال��شِّ ج��فَّ ل��والك

الناسكة

ب��يَ��ْه ي��رق��ى خ��ي��ال��ك أح��سُّ ال��راب��ي��ه ه��ذه ع��ل��ى ح��ب��ي��ب��ي،
وأه��داب��يَ��ه ق��ل��ب��ي — روُح��ك تُ��ح��بُّ م��ا ع��ل��ى إال — ف��أُغ��ل��ق
ال��ع��اف��ي��ه وح��ي��ك ع��ل��ى وي��ض��ف��ي ت��ح��بُّ م��ا ف��ي أح��ب��ك أت��ي��ُت
ال��ن��اح��ي��ه ه��ذه ف��ي ��َع ت��ج��مَّ أص��غ��ري��ك م��ن ال��ش��ع��َر دف��ق ف��م��ا
ال��ج��اري��ه ال��غ��اب��ة ه��ذه وف��ي وال��خ��ل��ي��ج ال��م��ن��ح��ن��ى ع��ل��ى أراه
ل��ل��خ��اب��ي��ه ال��ك��رُم ي��ض��م��ُر وم��ا ال��دوال��ي ع��روَق ي��ق��وت م��ا وف��ي
وال��م��اش��ي��ه ال��ح��ق��ل م��وس��م ف��ي ال��زارع��ي��ن أم��ِل ع��ل��ى أراُه
ال��س��اق��ي��ه دع��ِة ع��ل��ى ي��ح��ن��و وال��س��ن��دي��ان ال��دل��ب ِك��بَ��ِر وف��ي
ب��اب��ي��ه ال��ورى دون وأوص��د ت��ح��بُّ م��ا ف��ي أُح��ب��ك أت��ي��ُت
وت��ه��وان��ي��ه ف��ي��ِه أه��واَك ال��ج��م��ال َم��غ��ن��ى غ��ي��ر ع��ال��م��ي ف��م��ا
أح��الم��ي��ه ب��س��ح��رك ون��ش��وى ي��ق��ظ��ت��ي م��غ��م��ورٌة ب��روح��ك
ال��واع��ي��ه ال��غ��ف��ل��ُة ت��ن��ت��ه��ي وه��ل ي��ن��ت��ه��ي ال ب��ح��ب��ك وح��ل��م��ي
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وأج��ف��ان��ي��ه رؤاه��ا ب��ق��ل��ب��ي م��ع��ق��ودٌة وح��ي��ك م��ص��ادُر
راوي��ه م��ن��ع��ط��ف ك��ل وف��ي راٍو ال��ط��ي��ر م��ن م��ط��وى ك��لِّ ف��ف��ي
ص��اف��ي��ه ك��ال��ن��دى ريَّ��ان��ًة ِش��ع��رك أع��راَف أَن��ش��ق األرض م��ن
أع��راق��ي��ه وْه��ج ع��ل��ى ي��خ��بُّ غ��ل��ي��ًال ص��م��ي��م��ي ف��ي ل��ه��ا أُح��سُّ
أع��م��اق��ي��ه ل��ت��س��م��َع ف��أُص��غ��ي ع��م��ي��ق ك��ه��م��ٍس ص��وتً��ا وأس��م��ع
ذات��ي��ه ف��ي ك��ال��ل��ه ف��أط��وي��ه ال��ع��ي��وُن ت��راُه ال م��ا وأُب��ص��ر
إي��م��ان��ي��ه ل��ل��ُح��ب أُق��رِّب ال��راب��ي��ه ه��ذه ع��ل��ى ح��ب��ي��ب��ي،
ال��ب��اق��ي��ه؟ ال��ِح��َط��ُم ت��ن��ف��ع ف��م��ا ال��ق��ل��وب دن��ي��ا ال��ح��بُّ ه��ج��ر إذا

الشاعر

وق��وُت وح��ي��ي م��ن أن��ِت ف��خ��م��ٌر َه��ِوي��ُت م��م��ا ص��ورًة َخ��َل��ق��تُ��ك
ش��ق��ي��ُت وم��ا ع��ش��ق��ُت م��ا ك��أن��ي ح��ق��وق��ي م��ن ال��م��زاع��ُم وت��ن��زع��ِك
ال��زي��وُت ول��ي ال��ف��ت��ي��ُل م��ن��ه ل��ُه س��راًج��ا ال��دن��ي��ا ت��دَّع��ي ل��غ��ي��ري
ف��ن��ي��ُت وم��ا ال��زم��اُن ف��ن��َي وك��م ��ا ح��قٍّ ع��ل��يَّ ال��زم��اُن ن��ك��َر وك��م
ص��ي��ُت ��اق ال��ع��شَّ آي��ُة وح��ب��ك ِذك��ٌر األج��ي��ال ب��ه��ج��ُة وف��اؤك
ال��ب��ي��وُت ب��دي��وان��ي ل��ُه ت��ش��عُّ وق��ل��ب��ي روح��ي م��ن أن��ِت خ��ي��اٌل
ي��م��وُت ال ج��م��اًال ش��ع��ري وم��ن ع��ط��وًرا ح��ب��ي م��ن ع��ل��ي��ه س��ك��ب��ُت

يل أنت

م��ق��ل��ت��اي��ا وأُط��ب��َق��ْت س��م��ع��ي ُس��ِك��َر ف��ق��د أن��ِت، ال��ح��ي��اِة ف��ي م��ا ك��لُّ
ع��ي��ن��اي��ا رأت م��ا ع��ي��ن��ي��ِك غ��ي��ر س��واُه س��م��ع��ُت م��ا ال��ع��ذُب ص��وت��ِك
ه��واي��ا وم��لءُ ال��م��ن��ى م��لءُ أن��ت ح��ول��ي ��ِك أُح��سُّ أَل��ت��ف��ْت ك��ي��ف��م��ا
ش��ف��ت��اي��ا ارت��وت ك��ل��م��ا ع��ط��ًش��ا روح��ي ت��زداُد ال��ح��ي��اِة، ن��ه��ر م��لءُ
خ��ط��اي��ا ب��ق��ل��ب��ي ال��ه��وى أي��ك��ون ب��ق��ل��ب��ي ن��اًرا أُح��سُّ أن��ي غ��ي��ر
رئ��ت��اي��ا ��ه تُ��ح��سُّ وان��ق��ب��اٌض ن��ف��س��ي ي��س��اور خ��اط��ٌف ه��اج��ٌس
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س��واي��ا ف��ي��ه ك��أنَّ وي��ق��س��و، نً��ا أح��ي��ا ي��ص��ل��ب ف��ي��َم ع��ي��ن��ي��ِك، م��اءُ
غ��ن��اي��ا ل��ه��ي��ب ف��ي ب��ع��ُد ي��ذب ل��م ش��ك��وك��ي خ��الل أرى ط��ي��ف أي
رؤاي��ا ف��ي ول��ي ي��ْق��ظ��ت��ي، ف��ي ل��َي وخ��ي��ال��ي ح��ق��ي��ق��ت��ي ف��ي ل��ي أن��ِت
ب��ق��اي��ا م��ن��ي ف��أن��ِت وخ��ي��ال ِش��ع��ٍر ب��ق��يَّ��َة دم��ي م��ن أك��ن إن

كريمة يد

وم��الب ن��ًدى ُك��لِّ��ي ش��ب��اُب ُك��لِّ��ي ح��بُّ ي��ا
َرب��اُب س��م��ائ��ي وف��ي ِج��ن��اٌن ص��ع��ي��دي ع��ل��ى
��ب��اُب ال��ضَّ روح��ي وس��اد ع��روق��ي ��ت ج��فَّ ل��والَك
آداُب ت��ك��ن ول��م ِش��ع��ٌر ل��َي ي��ك��ن ول��م
ال��ك��ت��اُب ه��ذا ف��ك��ان ن��وًرا ع��ي��ن��ي م��ألَت
خ��ض��اُب ال خ��دع��ٌة، ال ص��ري��ٌح ع��ل��ي��ه روح��ي
ش��راُب ل��ل��ظ��ام��ئ��ي��َن ف��ف��ي��ه ق��ل��ب��ي َع��َص��رَت
ال��ع��ذاُب ع��ل��ي��ه��ا أع��ط��ى ك��فٍّ أك��رُم ف��أن��َت

كاسان

األوُل ال��غ��رام ف��ي أن��ا وأَح��م��ُل يَ��ح��م��ل��ون، ال
ف��ب��أدم��ع��ي أن��ا ��ا أمَّ ب��ِش��ع��ره��م ي��ع��ش��ق��ون ه��م
ال��م��م��رع ب��ال��ش��ب��اب ح��ي، ب��رو ب��أع��راق��ي، ب��دم��ي،
ي��ف��ع��ل��وا ل��م «ال، ق��ل��ُت: ـ��ن��ا.» واس��ت��ف��ْق��ـ «ث��م��ل��ن��ا ق��ال��وا:
ي��ح��ف��ل��وا ل��م ألن��ه��م ِم ال��غ��را ُس��ك��ر ي��ع��رف��وا ل��م
تُ��ث��م��ُل.» ال ال��ت��ي ـ��ك��أس ال��ـ ب��زج��اج��ِة ب��ل ب��ال��خ��م��ر،
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املغوي العفاف

ال��رَّويُّ واخ��ض��لَّ ال��ح��بُّ وغ��نَّ��ى ��ن��يُّ ال��سَّ األدُب ف��أَورق أت��ي��ِت
ش��ق��يُّ ِظ��لٌّ دم��ي ع��ل��ى ي��ف��ي��ض ق��ن��وط��ي وم��ن ال��ج��ف��اِف، ع��ل��ى وك��ن��ُت
ش��ه��يُّ َع��بَ��ٌق أع��راف��ه وم��ن م��ن��ي��ٌع ق��وٌت ال��ه��وى م��ن ع��ل��ي��ِك
ال��خ��ف��يُّ ج��اذبُ��ه ال��ن��ف��س ف��ي ل��ه ع��ف��اٌف ي��س��ت��ه��وي ع��ي��ن��ي��ِك وف��ي
ن��ق��يُّ ق��رب��اٌن ع��ل��ي��ه ي��ذوب ل��ذي��ذٌ إغ��واءٌ ش��ف��ت��ي��ِك وف��ي
ط��ريُّ َخ��َض��ٌر أغ��راس��ه��ا وم��ن ِظ��لٌّ ع��ل��ي��ك ال��س��م��اء م��ن أت��ي��ِت،
ع��ب��ق��ريُّ ك��الٌم ف��م��ي وم��سَّ رس��وٌل ش��ف��ت��ي ع��ل��ى ف��ق��بَّ��ل��ن��ي

أرضامليعاد

م��غ��ن��اي��ا ف��ي ال��س��م��اء وط��ري��َق رؤاي��ا ش��ع��اع ي��ا ، ال��ح��بِّ ه��ب��َة
ن��ج��واي��ا م��ن وال��ن��ج��يُّ دم��ي ف��ي ووح��ٌي ع��روق��ي ف��ي أن��ِت رع��ش��ٌة
ل��س��واي��ا ب��م��ث��ل��ه��ا أو ب��ه��ا ال��ل��ه س��م��ح م��ا ال��م��ي��ع��اد أرض أن��ِت
ه��واي��ا م��ن ك��وث��ًرا ��رِت وف��جَّ ئ��ي ص��ح��را س��م��ائ��ك م��ن ال��م��نُّ َغ��َم��َر
ال��ع��ش��اي��ا أدي��م��ي ع��ل��ى وط��اب��ت ـ��ِن��ي ع��يْ��ـ ف��ي أخ��ض��َر ال��ص��ب��اُح ف��اط��م��أنَّ
س��ب��اي��ا ال��ق��ي��ان، م��ن ل��غ��ي��ر م��ا وإم��اءٌ دم��ي، م��ن ال��ش��ع��ر وج��رى
س��ن��اي��ا ل��ي��ن��ق��ى إال ن��اري ـ��رق��َت أْح��ـ م��ا ال��ل��ه، س��ن��ا ي��ا ال��ح��ب، س��ن��ا ي��ا
ب��غ��اي��ا ال��ج��م��ال ع��ل��ى وع��ي��وٌن ب��غ��يٌّ ق��ل��ٌب ال��غ��رام ف��ي ل��ي ك��ان
ع��ي��ن��اي��ا ع��ي��ن��ه��ا ف��ي ��ت واس��ت��ح��مَّ ي��داه��ا ج��ب��ي��ن��ي ع��ل��ى م��رَّت ح��ي��ن
ال��خ��ط��اي��ا ت��ل��ك ع��ل��ي��ه ت��الش��ت ـ��ب��ي ق��ل��ـ ج��وى ف��ي ل��ه��اثُ��ه��ا وت��الش��ي

أحبك

ح��ب��ي��ُب ووع��ى ش��اع��ٌر وخ��يَّ��ل ال��ق��ل��وُب ت��س��ُع م��ا ف��وق أُح��ب��ِك
ع��ج��ي��ُب ن��ًدى م��ن��ِك ع��ل��يَّ يَ��س��حُّ ِع��ط��ٍر َس��ح��اُب ال��س��م��اء م��ن َألَن��ِت
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دب��ي��ُب ب��ع��رق��ي��ن��ا ل��َق��ذًى وم��ا ع��رق��ي ص��اَر ف��ِع��رُق��ِك ب��ي ��ِك أُح��سُّ
وك��وٌب ك��وٌب ال��ت��ق��ى ف��ك��م��ا ل��ن��ا وص��دٌر ص��دٌر ال��ت��ق��ى إذا ف��ن��ح��ُن
وط��ي��ُب ن��س��ٌم ال��ن��دى ف��ي ت��م��ازَج وخ��م��ٌر خ��م��ٌر ب��ن��ا ُم��ِزَج��ت وإن
األدي��ُب ف��م��ي األدي��ب ف��م��ِك ع��ل��ى ي��ه��وي ح��ي��َن ب��ع��ي��ن��ك أدب��ي أرى
ه��ب��وُب ل��ن��ا ول��ي��س وع��اص��ف��ٌة ه��ش��ي��ٌم ب��ن��ا ول��ي��س ن��اٌر ب��ن��ا

الحي العذاب

ف��ؤادي ع��ذِّب ع��ذِّْب ُح��بُّ ي��ا
رش��ادي أط��ف��ئ ع��روق��ي أل��ه��ب
رق��ادي وخ��ذ س��ه��دي وه��اِت
ف��ؤادي ع��ذب ع��ذب ح��بُّ ي��ا
�ْم األََل� �ن م� روح��ي س��ق��ي��ُت
ال��نَّ��َغ��ْم ه��ذا ج��روح��ي ف��م��ن
ال��ع��ذاِب م��ن ب��ي م��ا وك��لُّ
ك��ت��اب��ي ع��ل��ى ح��بٍّ��ا ي��ذوب
ال��ش��ع��وْر م��ن ن��وْر ي��ف��ي��ض

م��دادي ع��ل��ى
ف��ؤادي ع��ذب ع��ذب ح��بُّ ي��ا

∗∗∗
ال��َح��َض��ْر م��ن غ��زاْل أه��وى
ال��ِف��ك��ْر ِم��لءَ ال��خ��ي��اْل ِم��لءَ
آي��ْه ال��ح��بِّ ف��ي أت��ي��ن��ا ��ا ل��مَّ
ال��وش��اي��ه ع��ي��ُن ع��ل��ي��ن��ا ��ت ن��مَّ
وق��ل��ب��ي دم��ي ح��ب��ي ل��ك��نَّ

وزادي خ��م��ري
ف��ؤادي ع��ذب ع��ذِّب ح��بُّ ي��ا
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∗∗∗
ب��ادي ع��ل��ي��َك ن��وري رأي��ُت
رم��ادي ع��ل��ى ي��ب��ق��ى وس��وف
ف��ؤادي ع��ذب ع��ذب ح��بُّ ي��ا

الصيف ليل

ب��أش��واق��ي ف��ارف��ْق ط��اْر ل��ي��ُل، ي��ا ال��ص��ي��ُف،
ال��بَ��اق��ي ب��ع��ض��ِه م��ن ال��ن��ه��اْر ُف��ض��وَل واس��ل��خ
وب��دُر ل��ي��ٌل إال ال��ع��م��ُر م��ا
�ُر ذك� �الُه ت� �ى �َولَّ� تَ� إذا
ل��ل��ع��اش��ق��ي��ْن ال��س��ن��ي��ْن ِم��لءُ

∗∗∗
ال��ب��دِر س��وى َح��يٌّ ال��ح��ق��وْل ف��ي م��ا ل��ي��ُل ي��ا
ال��ع��م��ِر آلخ��ر ت��ط��وْل ال��ل��ي��ال��ي ل��ي��ت
ي��ب��ق��ى ل��ي��ُل ي��ا ك��وب��ي ول��ي��ت
وأُس��ق��ى م��ن��ه ح��ب��ي��ب��ي أَس��ق��ي
�ْق �ي� �ف� نُ� وال ال��رح��ي��ْق ذاك

∗∗∗
ال��َح��َل��ْم ع��ل��ي��ِه غ��ام��ت َح��ن��وْن ص��دٌر وال��غ��اُب
وال��نَّ��َغ��ْم ال��ش��ذا ُح��ل��ُو وال��س��ك��وْن س��ك��ران��ًة،
ول��ل��ق��م��ْر ول��ل��ن��س��ي��ْم
ال��ش��ج��ْر ع��ل��ى ال��ك��ري��م ي��ُد
ل��ط��ي��ف ه��م��ٌس ول��ل��ح��ف��ي��ْف
األس��راْر ��ه��ا تَ��لُ��فُّ ُق��بَ��ل أش��ه��ى وال��ن��وُر
ال��ق��رار ب��ع��ي��ُد ل��ح��ٌن ال��َج��بَ��ل ال��س��م��اء وف��ي
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ال��زم��ان ن��ن��َس دع��ن��ا ل��ي��ُل ي��ا
وع��اش��ق��ان ك��أس ف��ال��ع��م��ر ع��ش��ق��ن��ا ك��م��ا

استغراق

�ان �زم� ال� �ي �س� وان� ص��دري ع��ل��ى م��خ��م��وًرا أَل��ق��ي��ِه
�وان �ث� ال� �ذي ه� ع��م��ري م��ن أذك��ر م��ا ف��ك��لُّ

ال��ن��دي��اْن ع��ش��ه ي��ب��ن��ي ال��ط��ي��ر
ال��ري��ح��ان ف��ي ال��ش��رب��ي��ن، ف��ي ال��غ��ار، ف��ي
ف��ي��ن��ا ��ه ع��شَّ ي��ب��ن��ي وال��ح��بُّ

�خ��ف��ي��ن��ا ل��يُ� إال ال��وزَّال أن��ب��َت م��ا وغ��ابُ��ن��ا
ال��ع��ذَّال أع��ي��ن ع��ن
إلن��س��ان ال��دن��ي��ا ف��ي ح��سَّ ال
راح��وا ق��د ك��األرواح ف��ال��ن��اس
خ��ي��االن إال ي��زل ول��م
أش��ب��اح وال��ب��اق��ون ح��يَّ��ي��ِن،

∗∗∗
ص��دري ع��ل��ى م��خ��م��وًرا أل��ق��ي��ه
ف��ان ال��ه��وى إال ف��ك��لُّ��ن��ا
ع��م��ري م��ن أذك��ر م��ا وك��لُّ
�ي �وان� �ث� ال� �ذي ه�

ليالينا إال

ال��َج��ن��ى ك��ه��ذا ُح��ل��ٌو ال��ع��ي��وْن ف��ي م��ا ُح��ل��ُو، ي��ا
ال��م��ن��ى م��لء ال��ف��ت��ون ع��ل��ي��َك يُ��ض��ف��ي
م��ا ك��لَّ ِس��ح��ره��ا م��ن ال��س��م��ا ع��ل��ي��َك ��ت س��حَّ
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ال��ب��ش��ْر ج��م��اَل ف��اَت
��َور ال��سُّ وأن��ت ِس��ف��ٌر ُم��ل��ه��م��ي ي��ا ف��ال��ن��اس
دم��ي ف��ي م��ا خ��ي��َر ي��ا ُم��ل��ه��م��ي ي��ا
ال��ج��م��ال ح��ت��ى وم��ات ال��خ��ي��اْل م��اَت ل��والك

ف��م��ي ع��ل��ى
ج��س��م��ْك أري��ُج اس��ِم��ْك م��ن ي��ه��ف��و

ال��ب��ش��ْر ي��ش��مُّ وال
ال��زََّه��ر وأن��َت ع��ش��ٌب ُم��س��ِك��ري ي��ا ف��ال��ن��اس

∗∗∗
ال��طَّ��ِري ه��واك أب��ِع��ْد م��س��ك��ري ي��ا
ال��دَّوي إال ال��ن��اس ف��ي ف��ه��ل ن��م��ض��ي، ت��ع��ال
م��ف��تَ��ر ع��اب��ث أو غ��ب��ي إم��ا ف��ال��ن��اس
م��ق��ل��ت��ي��ْك ف��ي وال��ن��ور م��رش��ف��ي��ْك ع��ل��ى ُق��وت��ي

ال��ب��ش��ْر ي��ف��ي��ق وال
ال��ق��م��ر وأن��َت ل��ي��ٌل م��رش��دي ي��ا ف��ال��ن��اُس
ي��ن��ادي��ن��ا ح��يٌّ واق��ي��ن��ا ال��غ��اُب،
ف��ي��ن��ا س��ك��ران��ًة ت��زل ل��م أن��واُره
وق��وْت خ��م��ٌر ��ع��ر وال��شِّ واألَم��ل ال��ه��وى ل��ن��ا
ل��ي��ال��ي��ن��ا إال ي��م��وت ك��لٌّ ح��بُّ ي��ا
األوَّل��ي��ن ك��ِس��ي��رِة ال��ع��اش��ق��ي��ن ف��ي ن��ح��ن م��ا

��يَ��ْر ال��سِّ ف��ي م��ا خ��ي��َر ي��ا
ال��ب��ش��ر روُح وأن��ت وط��ي��ْن م��اءٌ ال��ن��اس

أنا؟ أم أنت

م��ث��ل��ي ال��ه��وى ج��م��ي��ل إن��س��انً��ا ف��ي��ك أرى ف��إن��ن��ي ج��م��ال��ي؟ أم ه��ذا ج��م��ال��ِك
ش��ك��ل��ي؟ أم ش��ك��ل��ِك أه��واه، ال��ذي وه��ذا أن��ا؟ أم أن��ِت ب��ه، أح��ي��ا ال��ذي وه��ذا
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ظ��لِّ��ي؟ أم ض��م��ي��ر ف��ي يَ��ج��ري أِظ��لُّ��ِك ص��ورًة ل��ل��ح��ب ال��ُح��ل��م ف��ي أرى وح��ي��ن
ال��ُك��لِّ��ي؟ ال��س��ن��ى ه��ذا ال��ُك��لِّ��ي روح��ك أم��ن أرى م��ا ك��ل ف��ي ال��ح��ب ك��لُّ ت��رب��ع
ق��ب��ل��ي؟ ج��ئ��ت��ِه أم ال��وح��َي ج��ئ��ُت وق��ب��ل��ِك خ��ل��ق��ت��ن��ي؟ أم ال��رؤى دن��ي��ا ف��ي خ��ل��ق��ت��ك
يُ��م��ل��ي؟ وَم��ن ع��ل��ي��ه يُ��م��َل��ى ال��ه��وى ف��ي وَم��ن ق��ل��تُ��ه؟ ع��ن��ِك أم ال��ش��ع��َر ق��ل��ِت وع��ن��َي
ع��ق��ل��ي ف��ي وع��ق��ل��ك روح��ي ف��ي وروح��ك ج��اريً��ا خ��ي��ال��ك ف��ي خ��ي��ال��ي أُح��سُّ
ي��س��ت��ج��ل��ي ب��ع��ي��ن��ي��ِك ض��وءًا ل��ه رأي��ُت ت��ص��وري ف��ي َم��ب��َه��ٌم ت��راءى م��ا إذا
أص��ل��ي إل��ى اه��ت��دي��ُت ت��الق��ي��ن��ا ول��م��ا أض��ع��تُ��ه ك��ي��ان��ي م��ن ش��ط��ٌر ك��أن��ك

الناسك

أض��ل��ع��ي؟ وف��ي ِش��ع��ري ف��ي دم��ِت م��ا ال��م��دَّع��ي ال��زم��ن ب��وس��ع م��اذا
نُ��ج��م��ع ال��ورى ي��ف��رِّق��ن��ا م��ه��م��ا أُل��َف��ٌة ل��ن��ا ال��ده��َر يُ��ق��َط��َع ل��ن
ل��ل��ض��ف��دع ال��ب��ل��ب��ُل ق��ال��ه م��ا ص��يَّ��ح��وا إذا ل��ل��ن��اس ن��ق��ول

∗∗∗
ال��م��ب��دع ف��ي ك��ال��خ��ل��ق ب��ه ن��ف��ن��ى ال��ه��وى ي��ب��َق يَ��ْف��َن إن ش��ب��ابُ��ن��ا
ن��ع��ي؟ ح��ت��ى ال��خ��م��رُة وَع��ِت ه��ل يُ��ف��ْق ل��م إذا ال��ح��ب ع��ل��ى م��اذا
ب��ال��م��زم��ع ال��س��ال��ف م��ت��ص��ل ال��رؤى م��دي��د ش��ي��ًخ��ا رأي��ت��ن��ي
م��س��م��ع��ي ف��ي خ��ض��راءُ ون��غ��وٌة ت��ن��ي ال أن��ش��ودة ف��م��ي ع��ل��ى
ال��م��رض��ع ف��ي ال��ط��ف��ل ي��ع��ي��ش ك��م��ا ب��غ��ي��ب��وب��ٍة ال��ذك��رى ف��ي أع��ي��ش
��ِع وقَّ وم��ن ح��ول��ي ُح��وٍَّم م��ن ال��ه��وى وح��ُي أح��الم��َي ط��ي��وُر
تُ��م��رع ل��م ف��ي��ِك أرٍض ف��أي ل��ن��ا وت��ع��ب��ْس ال��دن��ي��ا تُ��م��ِح��ِل إن
م��ع��ي ويَ��ف��ن��ى ب��ي ي��ح��ي��ا ف��ال��ك��وُن ال��م��ن��ى ُك��نْ��َه ع��ي��ن��ي��ك ف��ي غ��ن��م��ُت

البكر الثالوث

وال��ش��ع��ُر ل��ي��َل، ي��ا وال��خ��م��ُر ال��ح��ب
ال��ب��ك��ُر ث��ال��وث��ن��ا
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ي��ق��ت��ن��ى م��ا ب��ع��ض م��ن ق��ب��ل��ن��ا ال��ه��وى ك��ان
ال��ل��س��ان ف��ي وخ��دع��ًة

ب��ه��ل��وان ش��ي��ط��ان��ه ك��ان ل��ي��َل، ي��ا وال��ش��ع��ر،
ب��ن��ا ت��غ��نَّ��ى ح��ت��ى

ب��ال��ج��م��اْل م��ع��طَّ��ًرا ال��خ��ي��ال ف��ج��اء ج��ئ��ن��ا
��ن��ى ب��ال��سَّ م��ل��وَّنً��ا

ع��ي��وْن إال ل��ي��ل، ي��ا ت��ك��ون م��ن ال��رب��ى ه��ذي
ل��ن��ا ُه��ي��اًم��ا ت��رن��و

م��ه��رج��ان ب��ح��ب��ن��ا ال��زم��ان ف��ص��ار ج��ئ��ن��ا
ج��ن��ى ص��ارت واألرض

ب��ال��دم��اءْ م��ح��ج��وب��ٌة ف��ال��س��م��اءْ ت��ن��ظ��ري، ال
ال��ورى ي��رع��ى وال��ج��ه��ل

ال��َف��ن��اءْ ف��وق ل��ي��ل، ي��ا ب��ن��اءْ ب��ن��ي��ن��ا أم��ا
وال��ث��رى ال��س��م��ا ف��ي��ه

وال��ش��ع��ُر ل��ي��ل، ي��ا وال��خ��م��ُر وال��ح��بُّ
ال��ب��ك��ُر ث��ال��وث��ن��ا

خمري هذه

ك��روم��ي م��ن غ��ري��ٌب ط��ع��ٌم ف��ل��ه��ا ن��دي��م��ي ي��ا ف��ذق��ه��ا خ��م��ري ه��ذه
ال��ق��دي��م ال��ح��ب م��ع ��كُّ ال��شَّ ذه��َب ي��ك��ن ل��م ي��ق��ي��ٌن ك��أس��ي ف��ي ل��َي
ص��م��ي��م��ي ف��ي وع��ط��ًرا آم��اًال ش��اَع َط��َربً��ا ح��ب��ي��ب��ي َع��ي��نَ��ي ف��ي إنَّ
ك��ل��وم��ي ف��ي س��م��وًم��ا أف��اع��ي��ه م��ن ج��رى ال��ه��مُّ ذل��ك م��ن��ه أي��ن
ال��ك��ري��م ال��ق��ل��ِب م��ره��ُم م��ن��ه��ا ف��اض ي��ٌد ج��رح��ي أب��رأْت ن��دي��م��ي، ي��ا
س��ق��ي��ِم ك��لِّ وع��ل��ى س��م��ائ��ي م��ن رح��م��ٌة ش��ق��يٍّ ك��لِّ ف��ع��ل��ى
ال��ن��ع��ي��ِم ه��ذا إل��ى أف��ض��ى م��ط��ه��ٍر س��وى ال��ح��ب ف��ي م��اض��يَّ ي��ك��ن ل��م
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