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 وتريّة ريٍح ألحزان بالدي
 

 روحَك ) كالكونشريتو(  املتوحِش يف الريحِ 

 و روحي تتأرجُح كاهلدهِد 

 فوق هواِء الوادي 

 

 روُحَك حبريُّة أحزانٍ 

 تتالطُم غربتها األزلّيةُ 

 كاألمواجِ   

 و روحي تتهادى كسحابِة صيفٍ 

 فوق السهِل املتهادي .                    

 

 أنَت ترخُم أشجانَك يف الريحِ 

 كمزماٍر وتريٍّ                        

 يتنهنُه ابلشجِن اجملروْح ..                     

 

  كاملخموِر وأان أستنشقُ 

 حفيَف احلوِر املرِّ 

 وتنوحياِت القصِب النائِح واملبحوْح  

 



 آٍه من روحنِي تطريانِ 

 كأحالِم الغيِم العابِر 

 ما فوق سفوٍح وسفوحْ 

 

 كم هَي رائعٌة أن تتهادى 

 ابلتحليِق احلامِل 

 حتَت مساِء سعادهتا الزرقاءِ 

 زرازيُر الوادي  !

 

 لكنَّ املغرَب حبُر جراٍح منتحٍب 

 يتنّهُد دوَن حدوٍد .. 

 دون حدوْد !       

 املغرُب حزُن البشِر السودِ 

 مضاء بعذاابِت العزلة 

 حزُن البشر السوْد !           

 

 واملغرُب قطعُة انٍر ابردةٌ 

 تتوّهُج كاجلمرِة يف القلِب 

 اجلّباْر !                          

 

 اي حّباَر جباِل املغرِب اي حّباْر !



 أصعُب آهِة حزٍن تتنّهُد يف صدري

 أصفى بركِة  ماٍء ترتقرُق ابكية        

 يف أرِض الداْر !                        

 أغزُر انفورِة دمٍع 

 تذرُف من أغزِر جرحٍ    

 مطَر القلِب املتساقَط         

  كاجلمِر احلاْر !                    

 

 فهناَك وراَء حبرياِت املغرِب 

 تنغمُر الروُح بُِبْحرَاِن احلسرات ِ 

 ويهدأُ يف القلِب احلايف جربوُت الريْح !

 

 ووراَء حبرياِت املغرِب 

 كعصاراِت الدمعِ 

 تُراُق دماُء اخلّروِب على الغدرانِ      

 فيغدو كلُّ املغرِب 

 يف املاِء اخلروبِّ جريحْ  !

 

 لبلوطِ وهنالَك أصواُت ا

 تصيُح بصوٍت مرتعشٍ 

 ويناديَك نداٌء شّفافٌ 



 من غرِي منادي ..          

 

 رفرْف جبناحيَك ،

 وحّلْق حتليقَة ) سكراٍن (  فوق مجاِل املشهدِ 

 يف وهداِت الوادي !

 

 يف الوادي 

 رجفاُت الرّماِن تدّوخُ روحكَ 

 والزرزوُر األزرُق نشواَن يزقزُق 

 يف رأسَك ..

 والعصفوُر يصّفُر صفراٍت بيضاَء ،

 وبنَي حناايَك تذوُب حناان  

 عندلُة احلسوْن .

 

 يف وهداِت الوادي 

 تتجّمُع كلُّ دموِع املاِء الرقراقة 

 يف الربِك اخلضراء ِ 

 الربكُة قرَب الربكِة ..    

 وتسيُل املوسيقى النهريُّة 

 يف شالِل غناٍء موزونْ  !      

 



 َم وحيدا  كاملطرودِ فلماذا تقُف اليو 

 أماَم الربِّ وحزُن الروِح حريقٌ 

 يف ذاَك املرتفِع اجملنوْن ؟

 

 اهبطْ اي بَن غروِب الشمِس اخلاشَع واحملزوْن !

 

 اهبط كي نروي روحينا

 من ترعِة فجٍر جاريٍة ابملاِء الرقراقِ 

 ونغمَس أيدينا الشّفافَة 

 يف مائِة لوْن !               

 

 اهبْط كجناِح الليِل 

 فما زاَل يهدهُد نفسي 

 جرايُن النهِر                  

 وأتيت الريُح معّطرة  بعبرِي الطّيوْن !

 

 آِه على بركِة ليٍل ترتُع انئمة  

 حتت سكينِة هذا الكونْ  !       

 

 آِه على سنبلٍة سكرى هتتزُّ 

 على زقزقِة البلبِل يف الليموْن !    



 

 ِب أغنيٍة تتعّذُب يف أعماِق آٍه من أعذ

 فؤادَك اي صاحُ 

 ويف أعماِق فؤادي  !

 

 روحَك فوق هضاِب املغرِب 

 طرٌي حبريٌّ                       

 يغمُد دمعَتُه املرَّة يف مقِل الغيماتِ        

 وروحي راهبٌة ترتخرُخ كاملطِر  املهدورِ 

 على أحزاِن بالدْي .                         

 

 روحَك حتت القمِر الراهِب 

 مرتعٌة بغديريِن من الدمِع ،    

 وروحي هتتزُّ مع األغصاِن 

 كتنوميِة ريٍح يف األرايْف .          

 

 ما حنُن سوى عرّافنيِ 

 كقراِء الريِح الرُّحَّلِ 

 نقرأُ روَح الوحشِة 

 عرّاٌف حيدُس ابملوِت ،       

 وحيدُس ابلغربِة عرّاْف .        



 

 من يقصُد دارَك عنَد عصارى 

 الصيفِ                          

 ومن يقصُد داري 

 عند هناايِت األرايْف ؟               

 إنَّ هواَء السهِل يهبُّ رخّيا  

 بني شبابيِك الداِر 

 وإنَّ قطاَف املشمِش يف  الوادي

 ليس يعادلُه أيُّ قطاْف .                       

 

 من خشِب اخلوخِ اي شّباكَك 

 ُيصّفي صمَت الليِل 

 واي شّباكي من خشِب احلورِ 

 يصّفي غابَة صفصاْف .

 

 فتعاَل لنجلَس  حتت مشوِع املشمِش 

 إنَّ غصوَن املشمِش 

 كاألجنحِة املفتوحةِ          

 شاردٌة يف طرياٍن شّفاْف .                 

 لكنَّ املغرَب حبُر بكاٍء مرٍّ ..

 يتأمّلُ فوَق جراحِ حبُر حداٍد 



 العامِل كالوتِر املشدوْد !        

 

 ... شهقاُت قلوٍب  تتمّزُق أنفسها

 يف حسراٍت سوْد !

 

 املغرُب مأوى لبكاِء الروِح املهجورِة 

 من بكواِت الريحِ                       

 ورجِع احلسراِت املنتحبه !                   

 

  واملغرُب حقُل أموماٍت ضائعةٍ 

 تبكي بسيوِف الدمِع  اجملروحِة 

 كلَّ الفتياِت املغتصبه .

 

 

 

 

 

 

 ال غريُب الداِر يعرفنا وال اجلارُ 



 

 
 حلَّ اخلريُف 

 وكلُّ من نشتاقهم ايليُل 

 قد رحلوا !                 

 حلَّ اخلريُف وإنين 

 تتنّزُل الدمعاُت من عييْن وتنهمُل !

...  ...    ... 

 اي آخَر الرّماِن 

 هْل يف الداِر من أحٍد 

 يرخرُخ آخَر العربات       

 يف أعقاِب من هجروا وراحوا ؟

 وهل املواويُل  الشجّيُة مايلوُّع ابحلننيِ 

 كآبَة الباكي 

 أم الريُح اليت تعوي أبوجاِع القلوبِ 

 تشدُّ نعَش احلزِن إن َصعبْت جراُح ؟

 أم أنُه نعُي النواعرِي البعيدِة 

 ميألُ وحشَة النائي املعّذِب 

 أم حداُة اهلجِر انحوا ؟

 ريُح املرارِة والعزاءاُت اجلرحيةُ 



 اي أسى التنويِح يف أرواحنا 

 أّواِه اي روحا  مليئا  ابملرارِة  ال يُراحُ !

 هذي دموُع العنِي جمروٌح ترقرقُ َها 

 على جمرى الندامِة مثل غدراِن الغروِب 

  أبعمِاق العتامةِ وحزنُنا اي روُح مدفونٌ 

 ال يُباُح !                                   

 رحلوا ...

 فيا أسَف الصديِق على الصديِق 

 إذا بكْت يف الريِح رائحُة الفراِق ،

 وأمجلُ األصحاِب اي صاِح اسرتاحوا  !

 عنُب العرائِش كالدموعِ 

 مقطٌّر فوَق  الكؤوسِ 

 فمن سيشرُب اي أغانينا العزيزةُ 

 خنَب من ذهبوا و راحوا ؟

 

 رجُع الطواحنِي  العتيقِة 

 اي ضىن األغراب 

 ميألُ ابلتناويِح الطعينِة 

 أرَض هذي الداِر 

 اي أغراُب هل صوُت الرحى يف الريحِ 

 طعٌن أم طواُح ؟                       



 رحلوا على طرِق املغارِب 

 يكتبوَن قصائَد احلسراتِ 

 والندِم البعيدِ 

 –راجعنَي  –اي ليُل ال كتبوا الرسائَل وليتهم 

 وال لطفِل قلوبنا قتلوا  !

 ... ... ... 

 حلَّ اخلريُف وكلُّ من نشتاقهم

 اي شوُق  قد  رحلوا  !

 

 اي ترعَة الدمِع اليت جتري وراَء الداِر 

 ابكيَة اخلريرِ                             

 أبّي أمطاٍر 

 ترخرُخ دمَعَها الداُر  ؟

 رُة احلوِر اليت تغفو بقرِب السورِ ال شج

 مسموٌع أساها العذُب ..

 ال غيٌم ميّطُر يف الدروبِ 

 أبّي أحجاٍر 

 تكفُن قربان املهجوَر أسواُر ؟

 الشيَء غرُي ميامٍة مرتوكٍة يف برجها العايل 

 تراقُب يف الفضاِء فراَق من غابوا

 وقافية  فقافية  



 تدقُّ على صدوِر الفقِد أشعاُر  !

 داٌر  كأنَّ هدوءها وقَت املغيِب 

 حبريٌة زرقاءُ 

 تسبُح يف متّوِج مائها الرقراِق أرواٌح وأقماُر  .

 هذي حكاايُت الرايحِ 

 وصوُت جرحاها يعّشُش يف الشبابيِك القدميةِ 

 كالنعوِش                                          

 فيا شتاَء العمِر هل بوُق الرايِح 

 ورجُعهُ 

 ملصريان احملتوِم مزماُر ؟       

 اليوَم نفتقُد البيوَت دروََبَا وتراََبَا

 ونصرُي أغراَب املنازِل                     

 ال غريُب الداِر يعرفنا وال اجلاُر !                

 واليوَم أحزُن كالغريِب 

 على وداٍع ضائٍع بني املسافِر والصديِق 

 القلِب القدامى على فراِق أحّبِة             

 كيَف ايليُل انتهوا حربا  على سطِر 

 األسى كيْف ؟  

 

 حنتوا على حجِر الشتاِء 

 كآبَة األاّيِم وانصرفوا



 سطورا  يف كتاِب الصيفْ  !

 اي ليتهم حنتوا تصاويَر الغيومِ 

 على حجارِة عمران العاري

 وما حنتوا  كهوَف اخلوْف !

 .. اي ليتهم جّروا نعوَش الريِح خلفهمُ 

 وال لوداعنا احتملوا !

... ... ... 

 حلَّ اخلريُف وإنين

 تتنّزُل الدمعاُت من عييْن وتنهمُل !

... ... ... 

 فتعاَل اي أيلوُل واجلْس قرَب أحزانِ 

 املراكِب  مثل حباٍر قديٍ 

 إّّنا حاَن الرحيلُ 

 وكّلنا أغراُب هذا البحِر .. أغراُب !

 

 وتعاَل اي أيلوُل 

 هذا اليوَم كلُّ الناِس رّكاُب  !

 مل يبَق غرُي كمنجٍة عمياَء 

 يعوُل صوهُتا املفجوُع ابألمِل املمّزقِ 

 آخَر احلاراتِ 

 واملتأّمُل االعمى 



 يدقُّ الباَب ابملطِر الضريرِ 

 ملن ستفتُح حني أييت الربُد اي ابُب ؟

 

 لو أستطيُع جلست ُ 

 يف طرِق الضياِع  كراهٍب أعمى

 معّذاب  أحزاَن من ذهبواوعشُت 

 وما آبوا !            

 ولعشُت كاألشجاِر هّباِت الرايِح 

 حنيبَ َها وحفيَفَها

 ورجعُت جمروحا  مبن غابوا !

كاملرااي   فاليوَم تقفر ُ

 أمسياُت وداعنا الثكلى 

 ويقطُر يف فراِغ الداِر غيمٌ 

 ما لُه للدمِع مزراُب !            

 املراكُب ابلغريبِ واليوَم تبتعُد 

( وقَت املغيبِ   )رواحال  

 فكيَف اي شيخوخَة األاّيمِ 

 آالُم املهاجِر كيَف حُتتمُل ؟

ألهشَل يف الرباري  اي ليتين ريح ٌ

 حافيا   أمشي إىل حتفي وال أصُل  !

... ... ... 



 حلَّ اخلريُف وهاجَر السّماُن واحلجُل  .

... ... ... 

 َتْسرِيَِة األسى  اي ريُح رفقا  ابمللوِّع وقتَ 

 رفقا  برقراِق العيونِ 

 على فراِق الضائعنْي !

 رفقا  َبّباِت احلننيِ 

 إذا بكى من فرِط ما جيُد احلزيْن !

 ال أوبُة الغّياِب يرجوها الغريبُ 

 وال بكاُء القلِب يهدأُ عن رجوعِ 

 الغائبنْي !   

 اي ريُح ، ايحجر الرحى اجملروحُ 

 يدِ َسّرِي الوجَد عن نفِس الوح

 فصوتُُه املكسوُر مملوٌء مثاكيال !

... ... ... 

 حلَّ اخلريُف وكلُّ من نشتاقهم

 صاروا  جماهيال  !                  

 حلَّ اخلريُف 

 فيا طريَق فراقنا النائي 

 كفى ابلروِح تَ ْقِتيال !         

... ... ... 

 رحلْت مع العرابِت أحالُم الرجوعِ 



 تُقاُل يف حاِل الفراقِ وليَت أحواَل الغريِب 

 لقلُت يف نشداِن من ضاعوا املواويال  !       

 بَ ْعَد احتضاِر مغارِب الشمِس احلزينةِ 

 توقُظ الغّصاِت ذكراُهمْ 

 وتنتحُب املرارُة يف نفوسٍ 

 إن بكوا ليال  .. بكت ليال  !

 

 اي آخَر األصواِت  يف هذا السواِد اجلهمِ 

 اي أصواَت من يبكوَن  

 فؤادا  فاقدا  من يرثي 

 ما لّوحوا لوداعِه حبمائِم األيدي

 وال رفعوا املناديال !                      

 اآلَن اي أّماُه أحفُر بركة  

 للدمِع يف يدِك احلنونةِ       

 كي تغطَّ رضيعة  روحي               

 وأجعُل من غدائرِك على وجهي أكاليال  .

 هذي الكتابُة اي أَُخّيُة ال متوتُ 

 دموُعَها ستضيُء يف الليِل القناديال  !

 فاقلْب كؤوسَك اي ندميي يف املرارةِ 

 إن شرَب اخلمِر يوقُظ ُمْبِكَياِت القلبِ 

 ) أيلوال  ( ..فأيلوال !                           



 ما أوحَش األاّيَم بعَد وداعهم

 ما أطوَل الليال !

... ... ... 

 حلَّ اخلريفُ 

 النائي فيا طريَق فراقنا  

 كفى ابلروِح تقتيال !        

... ... ... 

 دقْت نواقيُس األسى 

 صوُت األسى مسموْع 

 أّواِه اي قمَر القرى 

 طالْت ليايل اجلوعْ 

 إْن جفَّ دمُعَك مرة  

 دمعي أان ينبوعْ 

 فاعصْر دماَء جراحهم

 يف صدران املفجوعْ 

 كم أوجعوا بغياَبم

 طفَل الشجى املوجوعْ 

 لألحّبةِ فارفْع وداعَك 

 إنَّ حبَل جناتنا مقطوْع !

 صيٌف يوّدعنا ويرحتُل الصديقُ 

 وأمجُل األاّيِم ترحتُل !



... ... ... 

 حلَّ اخلريُف وكّلهْم رحلوا .

 
 
 

 

  



 التحديُق من شّباِك الشيخوخةِ 

 

 ابلغّصاِت وضوُء الشمِس الغاربُ 

 معكوٌس يف قدحي الفارغ ِ 

 والذكرى املرّةُ 

 تعتصُر الدمَع الساخَن 

 من أعماِق العنْي !

 

 ابلغّصاِت أودُّع آخَر أاّيِم الصيفِ 

 وأستقبُل كلَّ خريِف الصربِ 

 بعييّن الدامعتنْي !

 وأقوُل لنفسي األسيانةِ 

 اي نفسي !.. 

 اي حقَل حفيٍف مملوٍء ابلريحِ 

 ملاذا نرتقرُق ابلدمِع 

 على مرأى البحِر غريبنْي ؟

 

 اي قلبُ  ولقليب املتأملّ 

 ملاذا نتدّفُق يف إيقاِع الريحِ 

 وحنيا أغرااب  ووحيديْن ؟

 ماُء املغرِب يرقُد يف األكواِب الليلّيةِ 



 كاخلمِر الباردِ 

 وشجرياُت الشوِك الكهلُة 

 ترتعين بدموِع العطِش املعصورِة 

 من مقِل الظمآننْي !

 وأان الباكي ما ضاَع من العمِر 

  على جمرى اجلدوِل كلَّ وداعٍ 

 واملنشُد أغنيَة املغلوِب على طوِل الشاطىء ِ 

 كلَّ حننيْ  !

 

 ال غسلت غيماُت البحِر دموعي ابمللحِ 

 وال خاطْت ريُح الشتويِّة 

 ابألشجاِن جراحي 

 آٍه اي شتواِت الطنْي !

 

 تتساقُط أوراُق احلوِر 

 فتشعرين بشتاءاِت الغربِة والربِد...

 هتبُّ الريُح فرتتعُش األرواحُ 

 املهجورُة يف األشجاِر ...

 يناُم العصفوُر وحيدا  يف العشِّ 

 فيشعرين  ابلدنيا املخلوقِة 

 من أيِس الناِس املنسينْي !



 

 سكنْت راّنُت األغنيِة  اجملروحةِ 

 وتالشى تغريُد جداوهلا  النهريِّة 

 فامسْع نرباِت راثٍء  

 تتحطُّم ابلنعي على حجِر احلزنِ 

 وتنقلها الريُح إىل كلِّ حزيْن !

 

 آٍه مما جيعُل قلَب العاشِق يبكي.. 

 آٍه من رقراِق دموِع العنْي !

 

عميقا    البحُر يغط ُّ

 يف أحالِم األفِق الغامضِ  

 والعشُّ الفارُغ من كلِّ األجنحِة الورديِّة  

 يفرُغ من كلِّ عصافرِي التنْي !

 بوابِ اي عشُّ ملاذا تذروَك الريحُ  على األ

 وشباُك الشيخوخةِ  يرنو لرحيِل النائينْي ؟ 

 وملاذا تصمُت ايحبُر 

 وصمتَك اي حبُر حزيْن ؟

 األغاين العابرة
 



 هناَك يف هضابنا املضمومِة 

 األهداب ..                     

 بنَي زرقِة األهنارِ 

 واتساِع خضرِة السهوِل الساحره .

 

 هناَك فوَق مسرِح السفوحِ 

 تسبُح السماُء يف سالمها السعيدِ حيُث 

 أو جتهجُه الشموسُ من سريرها الورديِّ 

 كاألساوِر املصّغره ..

 

 هناَك نسمُع األغاين العابره  .

 

 وحتتَ مشهِد الغيومِ 

 حنَي تسرُح األسراُب يف حتليقها البعيدِ 

 نسمُع األغاين يف هتاديها الرخيِّ 

 فوَق هدأِة الودايِن 

 هكالسحابِة املسافر 

 

 .. ونسمُع السكينَة اليت تصّفيها  احلفايف

 قرَب خلوِة اهلدوِء عذبة  نقّية  

 كأهّنا النسائُم املعّطره ..



 ك أهّنا ارتعاشُة الغروِب املسكرهْ .

 

 ويف أواخِر اخلريِف 

 حنَي ترسُل الرايُح هدهداهتا

 موزونَة اهلبَّاتِ 

 ... حيُث ُيسمُع احتكاُك خصِر احلقلِ 

 ابلغروبِ                                  

 واحتكاُك غابٍة بغابٍة جماوره                       

 

 سنبصُر اهلالَل من خالِل شاشِة املدى 

 منعكَس احلزِن كقرٍص من عصارِة األسى

 على مياِه حزننا املكوَّره ..

 سنبصُر اهلالَل صافيا  

 كروحنا املصّوره  .

 

 الرمَّاِن ،هناَك يف هنايِة 

 يف مغارِب القرى           

 حيُث يغطُّ القرويُّ ريشَة احلننيِ 

 يف مدامِع الينبوعِ 

 تولُد القصائُد اليت حتكي 

 عن القلوِب واشتياقاِت النفوِس احلائره !



 

 وحنَي تولُد املواويُل 

 اليت حتكي عن العشَّاقِ 

 يف ضوِء الليايل املقمره      

 

 وخها سرتحُل األغاين حنو ك

 العتيقْ                        

 ويقفُر الطريقْ                 

 وعاشقا  فعاشقا  

 نطلُّ من شبابيِك الوداعِ 

 كي نراقَب احلمائَم املهاجره .

 

 فنحُن يف أواخِر القرى ابقوَن 

 بينما األغاين عابره .

 

  



 رفقا  اي روحُ برقراِق العربات
 

 ماذا اي أمَّ عذاب  

 ماذا اي ) أُمَّاْي (؟         

 ماذا غرُي فراٍق ترتقرُق عربتُهُ 

 يف الروحِ  

 وغرُي غناٍء يتقّطُر 

 من وجداٍن جمروحٍ           

 وتنّهِد أفئدة ٍ 

 تتنهنُه بني شفاِه الناْي ؟         

 

 تعتصريَن دماَء الصربِ على طبِق الغّصاتِ 

 وماَء الصّباِر املرِّ على طبِق احلسراِت 

 وتصغنَي بقلٍب ملتاعٍ 

 لغناٍء يتنّزُل من جوِع الليل

 على صحِن بَُكاْي !

 

 ما عزّاكِ 

 ذلُّ عزيٍز يف زنزانِة هذا الليلِ  

 وال واساِك حزُن ذليٍل 



 حتَت زنوجِة هذا احلزنِ 

 وال سالت عيناِك الباكيتانِ 

 على كأِس أساي !

 

 ) إبْ َناِك ( سنبلتاِن من احلزنِ 

 الدمعِ تكّباِن على قدِح 

 وسنبلتاِن تعّباِن الدمعةَ 

 من قدِح الغربِة ) إبناْي (! 

 ...سنبلتاِن تعّباِن السكَر سواسية  

 من نبعِة عيينَّ صغرياْي !

 

 ... وبكْت روُحِك بعد فراِقِهَما

 مرتقرقة  ابلعرباتِ 

 بكت روحي واغرورقِت األعنُي ابلدمعاِت ..

 وآٍه كم هَو رقراٌق 

  َدْمُعُهَمايف القلِب املوجعِ      

 فعلى أّي مقاٍم يبكي يف الغربِة 

 طفالِك اي أّماَي وطفاليْ  ؟

 

 وفقريُة هذي الغربِة أنت اي أّماْي !

 ستجرّيَن بنفٍس مستسلمٍة ملراراِت األايم ِ 



 صغاَر مراثيِك ...                         

 وأجرُّ بنفٍس مستسلمٍة للحسراتِ 

 صغرياِت أسايْ  !

 

 ى درِب املغرِب ستجرّيَن عل

 شيخوختِك  املهجورَة كالنعِش الباكي 

 وأجرُّ على درِب اهلجراِن  املهجورِ 

 نعوَش ) حزاانْي ( !  

 

 وتصيحنَي بصوٍت مهزوٍم 

 صيحاِت أسى  يف الناِس 

 فمن سيبادُل عينيِك الدمعَ 

 على فقداِن حبيٍب غاْب ؟ 

 

 ومبن يتعّزى يف ساعاِت الذلِّ حزينٌ 

 حني يعزُّ على العزلِة أن ترأَف ابألغراْب ؟  

 

 وأبّي مغارِة ليٍل جيلُس كاملغلوِب 

 ويبكي يف الليِل مرارَة هذي الغربِة 

 من كاَن بال أتراْب ؟ 

 



 فهناَك على كّل طريٍق 

 ولكّل غريٍب 

 ينعُب فوَق خرائِب هذا الكوِن غراْب . 

 

 رفقا  اي روُح برقراِق العرباِت 

 على الغائبِ                

 رفقا  اي حزُن بتقطري دماء القلِب 

 على  الُغيَّاْب !              

 

 لألاّيِم مذاُق الدمع ِ 

 وعرَب الريِح امليتِة يعرُب حلُن الريِح املوحُش 

 يف احلاراِت الربدانِة 

 ويهزُّ على شجِر الربِد العاري 

 أعشاَش بُكاْي .

 

 لألايِم مذاُق الدمعِ 

 وكأُس مرارهتا املرتُع ال ُيسقاُه سواْي ! 

 

 فأان ال أمسُع إال نغماٍت موجعة

 تعزفها األقداُر السودُ 

 وأوجاع ) مواويٍل ( مرتعة ابحلسراِت 



 وعّنات نواعرٍي راجعة

 متتصُّ دالَء دموعي ودماْي !

 

 فإذن ماذا اي أمَّ عذاب

 ماذا ماذا اي أّماْي ؟ 

 

 ماذا غرُي كآبِة هذا الغيِم الراحِل 

 أكفاان  .. أكفاان   يف  دنياْي ؟ 

 

 ماذا غرُي طواِح قلوٍب  

 منحوٍب حتت حطاِم الريحِ 

 ولوعِة روٍح من حرقتها يف اجلّماِر 

 تؤّجُج روَح النارْ  ؟

 

 ماذا غرُي قصائَد مثخنٍة مبراثي اليأِس 

 وساعاِت وداٍع 

 ِل ترتخرُخ فوق وجوِه الرُّحّ 

 رخرخَة األمطاْر ؟                    

 

 أيكوُن مصريِك كالصّبارِة يف الصحراءِ 

 وهل صاَر مصريي



 شجرَة حوٍر عارية  يف ابحِة داْر  ؟

 

 اي أّماَي 

 وأيُّة روٍح جالبٍة لآلالمِ 

 وسوِء الطالِع هذي الروحُ       

 وأيُّة نفٍس منجبة للوحشِة               

 نفسي املعجونة ابألمِل اجلّباْر ؟             

 

 كم دّوران بعد خريِف العمر 

 رحى األايمِ 

 لنطحَن أحزاَن الريحِ 

 فلم نطحْن غري حنيِب اآلهات املبحوحِ 

 على ما ضاَع من األعماْر.

 

 مرَّ الناُس وغابوا

 مثَل ظالِل الغيِم العابِر فوق جداْر .

  

 مرَّ الناُس ..

 وإيقاُع البحِر املقفِر 

 يقفو إيقاَع خطاِك يف الليلِ 

 وانعوُر العزلِة يقفو بعننِي كهولتِه الضائِع  



 إيقاَع خطاْي  !

 

 فإذن ماذا اي أّم عذاب 

 ماذا اي أّماْي ؟

 

 الصيُف يرخرُخ يف الكثباِن حرارتَُه احملروقةَ 

 واألمُل املهزوُم يطرُي بعيدا  

 جبناحيِه احملرتقنْي .

 

 اي أّماَي أكّل مغيبٍ 

 تبكي منِك الروُح ،

 أكّل وداٍع تدمُع ميّن العنْي ؟

 

 تغرسِك الغربُة كالزيتونةِ 

 يف تربتها الثكلى

 وغراُب املغرِب يطبُق فوق لياليكِ 

 ثقَل جناحيه السوداويْن !

 َمْن غرُي الريِح سينشُر فوَق خريفِ 

 العمِر العابِر أكفاَنِك 

 من غرُي الليلِ 

 سيسمُع من شّباِك الشتويِّة شكواْي ؟



 

 ..يتذّكُر قليب النازُح جمروَح مراثيِه 

 فيهتزُّ مَع الريِح   

 وقلبِك ال يتذّكُر غرَي عزاءٍ 

 يُذكي اللوعَة يف مبكاْي  !

 

 اي أّماَي  أكّل خريفٍ 

 تتساقُط أزهاُر النعي على نعِش العزلةِ 

 وتشّيُع كّل عزاءٍ 

 مواَت مسائيموسيقى الندِم السوداُء 

 وسكينَة دنياْي ؟

 

 فاألايُم  كمنجاٌت تتبادُل ذبحَ 

 عصافرِي القلِب املتعبِ              

 واآلماُل فؤوٌس تتبادُل متزيَق 

 قميِص العمر البايل             

 وسكاكنُي األصواِت السودِ 

 تصلصُل يف سوداِء أساْي !                       

 

 أنِت نزفِت دماءكِ 

 طرِق اهلجراِت إىل املنفىيف 



 وأان أنزُف يف طرقاِت الليِل دمائي 

 ودموعي حبثا  عن منفاْي . 

 

 وأان أقُف اليوَم وحيدا  

 عنَد هناايِت الليلِ 

 وأصرخُ صرخَة رعٍب اي راّبْي ! 

 أصرُخ ..

 ماذا بعَدئٍذ ماذا

 ماذا اي أّماْي؟

  



 مّوال فراق
 

 رقرْق دموَع األسى 

 يف الكأِس اي وجُع !     

 أو فاترِك الروَح 

 ترثي حزَن من ُفجعوا  !           

 

 واعزْف مهوَم الشجى 

 يف الناي موجعة            

 وارجْع رجوَع غريبٍ 

 إن أنت ِضَيُع !            

 

 دارت جراُح الرحى

 اي ليُل أيَن مهو  ..          

 َرُعوا ؟هل غرّبوا للسقا .. أم للغياِب 

 

 تلَك املواويُل 

 اي أّمي نغّنيها          

 لعلَّ من بَ ُعَدْت أاّيمهم رجعوا .

 



 أسياُن قليب جريٌح 

 متعٌب مثلٌ               

 تنأى بروحي طيورٌ 

 كّلها جبُع                 

 

 ّنضي حزاىن 

 وصوُت الريِح يُرجعنا

 مثَل احلفيِف إىل احلوِر الذي قطعوا

 

 حبزٍن منِك  قطّعِت قليب

 أعرفه                       

 اي شجرَة الداِر 

 من تبكنَي ما مسعوا   .       

 

 كلُّ الكآبِة 

 أنَّ القلَب بعدمهو       

 طرٌي ميوتُ 

 ونعُي الريِح مرتفُع  .

  



 كلمات الراثء الكبرية
 

 اي لياْل ! 

 اي صالَة الطفولِة وقت طلوِع اهلالْل ! 

 ساحميين على كّل ما رقرقتُه املرارُة 

 من أدمعي ،

 ساحميين على وحشيت  واغرتاب

 على ندمي يف الليايل الطواْل !

 

 ساحمي دمعة  ترتقرُق ساخنة  

 فوق خدِّ أبيِك 

 فإّن دموَع األسى عذبٌة اي لياْل !

 كلماُت الراثِء الكبريُة مكتوبٌة 

 يف جداِر الرحيل حبرِب احلداْد ..

 الراثء الكبريُة  كلماتُ 

 يقرأوها الليلُ 

 حتت مساٍء من احلزِن 

 َسوََّدَها ابلنحيِب السواْد .

 

 وسكينُة قليب متوُت بعيدا  عن الداِر 



 آِه اي مجرَة االغرتاِب اليت

 أحرقتها احلرارُة حىت الرماْد !        

 

 ال َسَكنَّا البيوَت اليت مللمتنا صغارا  

 حلزينةُ وال تركتنا رجوُم اجلروِد ا

 نسكُن أعلى التالْل !

 آِه اي زهريت اي لياْل !

 

 حسرة  حسرة  ورّثيين األسى  والسهاْد !

 

 دثّريين بشالِل شعركِ 

 برداُن مثل الغريْب !

 كربْت عزليت يف الليايل

 وقد ماَت من ماتَ 

 واآلخروَن مضوا اتركنيَ 

 كؤوسَي مملوءة  ابلرماْد!

 والشتاُء الذي أرضعتين  مراثيه

 مرَّ الدموع ِ 

 وألقى علّي عباءَة عتمتِه يف املغيبْ 

 يرتخرُخ ماُء مزاريبِه  أسودا   كاملداْد !

 صارِت الريُح  ذات احلفيِف املعّذِب 



 راهبيت املشتهاةَ                            

 وصارت غيوُم اخلريف ِ 

 مصاحَف قليب الكئيْب !           

 ... أودعيين املآمَت 

 الصغاِر الوحيديَن والفتياِت اليتيماتِ بني 

 كي نتطّلَع أغربة  

 من زجاِج الشبابيِك للعابريْن !

 نتشّهى الشموَس اليت تتالمُع بني العيوِن 

 كزهٍر حزيْن !

 نتطّلُع يف وحشٍة وحداْد .. 

 لشحوِب املساِء على أوجِه الراحلنْي .

 أودعيين ...

 اْل !فغربتنا يف الليايل اجلرحيِة ليست تُق

 أسفا  اي لياْل!

 اي صالَة الطفولة وقَت طلوِع اهلاللْ  .

 مل يعْد قمُر املغربِ العذُب يطلُع من انظريكِ 

 كقرٍص من الربتقاْل .

 أسفا  اي لياْل . 

 

 البكاُء على ابِب الغروب



 

 اي ليُل ترقرْق بدموعكَ 

 اي ليُل ...  فراقا  بعَد فراْق !     

 

 الوحشةَ ما عاَد الروُح يطيُق 

 والوحشُة ليَس ُتطاْق               

 

 حتَت القمِر الغارِب 

 قلٌب يتدّفُق ابلدمِع الساخِن 

 _ آٍه اي ربُّ _

 وللغربِة آخُر أغنيةٍ 

 تنتحُب اآلَن على األشجاِر املنتحبه !

 

 آٍه  اي ربَّ الغربِة 

 ما أصعَب هذي الغربه  !    

 ْق ! ما أصعَب هذا اليأَس العا            

 

 ألُف كماٍن تتأمّلُ موسيقاُه 

 املصلوبُة ابألصواِت السودِ    

 وألُف غرابٍ 

 يغرُز خملَبُه اجلائَع يف النفِس املكتئبه  ! 



 

 آٍه اي ربَّ الغربِة 

 من يرحُم روَح الراهِب 

 حني حتيُط وحوُش الوحدةِ 

 كاألشباِح مراثيهِ 

 ويغدو منتصُف الليِل املوحُش 

 نعشا  ملراراِت الروِح املغتصبه  ؟

 

 من يرحُم روَح الراهبِ 

 حني متوُت من اإلرهاْق ؟

 

 مغرتاب  وسَط رايِح األرِض األربعِ 

 يرتفُع البحُر إبيقاِع احلزِن الضائعِ 

 فوق دماغي امليِت  ،

 ويهطُل يف شاّلِل الريحِ 

 شقاُء األرواِح املغرتبه  !          

 

 آٍه اي ربَّ الغربِة 

 ما أصعَب هذي الغربه  !     

  

 ما أصعَب أن تتماوَت انايُت األمِل الليلّيِة ابألشجاِن  ،



 وتغرورَق كّل مآقي الغيِم املتعِب ابلعرباِت املنسكبه  !

 

 ما أصعَب أن تتصاعَد كلُّ األصواِت املتأّلمِة املرِّة 

 من أرحاِم اآلابرِ 

 كصوِت رجاٍء حمرتٍق 

 يرتقرُق ابألمِل الشاْق !        

 

 فرتقرْق بدموعَك اي قلُب فراقا  بعد فراْق !

 

 هّرت أوراُق احلوِر على أرصفِة الداِر املهجورِة 

 فبكيُت وحيدا  يف هّبِة ريٍح اي داْر ! 

 

 هّرْت أوراُق احلورِ 

 وصاَر غناُء البلبِل 

 عند هناايِت األشجاْر !   

 

 آٍه ايهدآِت املشمشِ 

  اي هدآْت !!آهٍ 

 هّرت أوراُق احلوِر...

 وأيلوُل املتعُب يكتُب سريتَُه  اجملروحةَ 

 بنَي مماشي املشمِش ابلدمعِ 



 ورخرخِة الغيماْت !

 

 آِه على هّبِة ريٍح 

 هائمٍة يف سهِل اآلهاْت !      

 

 آِه على تنهيداِت حفيفٍ 

 حيملها الشجُر النائُم يف أحالِم الريحِ 

 مع اهلّباْت !                              

 

 آِه على رفِّ محاٍم 

 يتهادى فوق حفايف الوادي

 َشْلَحاٍت .. َشْلَحاْت !            

 آٍه من أشواٍق 

 ترقُد يف أعماِق القلِب احلايف

 وهتزُّ بكاَء الروِح من األعماْق !  

 

 اي قلُب فكيَف تطيُق الغربةَ 

 والغربُة ليَس ُتطاْق ؟           

 

 صرخاُت الغربِة ريُح شتاٍء متوّحشٌة 

 تتمّزُق يف روِح الباكي 



 كشرارِة انْر  !              

 

 صرخاُت الغربِة اي ليلُ 

 قصائُد نعٍي يتعّلُق مطلُعَها الطلليُّ الفاجعُ 

 كالنعواِت على كّل جداْر !                      

 

 صرخاُت الغربِة صوُت صهيٍل مكسوٍر 

  يف جنباِت الوعرِ 

 ورجُع حنيٍب حاْر !    

 

 صرخاُت الغربِة يف إيقاِع اليأس املتعاظمِ 

 تتالطُم كاألمواِج املصطخبه !

 

 آٍه اي ربَّ الغربِة 

 ما أصعَب هذي الغربه  !

 حزُن القلِب عظيمٌ 

 وعظيٌم يف هذي اللحظاِت الصعبه !

 هّبْت رائحُة القرِب مع الريِح 

 وساَل نواُح كمنجاِت النعي 

 على هنِر النغماِت  املنكسره  !      

 



 هّبْت رائحُة القرِب 

 وحلَّ سكوُن الفصِل املظلِم 

 يف أروقِة املوِت السوداِء        

 والحْت كخريِف األعماِر 

 هناايُت األاّيِم احملتضره !        

 

 اآلَن سرتقُد يف أعماِق الروِح املتعبِ 

 كلُّ أسابيِع اليأِس  املنطمره ...

 عوُد الكوُن إىل وحدتِه املدفونةِ وي

 يف األعماْق !                       

  

 حلَّ أواُن الفصِل املظلِم اي روحُ 

 ودّقْت ساعاُت العتمِة 

 دقّ َتها امليتةَ 

 يف مججمِة القلِق العاْق !

 

 اي قلُب ترقرْق بدموعكَ 

 اي قلُب .. فراقا  بعَد فراْق ! 

 

 صوُر األحباِب مسافرٌة  

 ءى كطيوِر املغرِب يف عيينّ ترتا



 وتنحلُّ مع الدمِع عزاء  

 لفؤاٍد يتعّزى يف كلِّ عذاْب ! 

 

 صوُر األحباِب مسافرٌة كطيوِر اهلجرةِ 

 يف عييّن 

 وراجعٌة كلُّ تصاويِر األغرابْ  .

 

 آٍه اي أغنيَة الريِح احملرتقه  !

 ما عادت ترتاءى يف أعيننا

 !غرُي تصاويِر الرُّّحِل والغّياْب 

 

 فألّي مصرٍي تغرُق مشُس الغائِب 

 يف أجواِء الشفقه ؟ ..

 وتصيُخ نصوُب الصخِر مسامعها 

 لفؤوٍس تتعارُك كالصيحاتِ 

 على سنداِن القدِر العّننْي ؟    

 

 وأانُم على صدرِك اي ريُح غريبا  

 مملوءا  ابألشجاِن                 

 أغيّن أغنيَة احلرياِن مع الريحِ 

 ُت هزِي الريِح حزيْن !وصو         



 

 هتتزُّ شجرياُت الشوِق  فتشتاُق الروحُ 

 وتنساُب دموُع احلزِن على سّكنْي !

 

 اي َبْكَوَة روٍح تتنهنُه يف العتمةِ 

 وا أسفاُه لقد صاَر القلُب الساهي 

 كتلَة طنْي !

 

 ما عدان  نكتُب اسَم احلزِن الضائعِ 

 ابلشوِق على طرقاِت العّشاْق !

 

 .. صوُر األحباِب مسافرٌة 

 كتوابيِت املوسيقى الليلّيةِ 

 وضريُح الغربِة ضاْق !

 

 اي قلُب ترقرْق بدموعَك اي قلُب 

 فراقا  بعَد فراْق ! 

 الغربُة صرخُة روٍح 

 تتمّزُق يف جربوِت األرِض 

 وألُف جريٍح يتأمّلُ يف أغنيِة الرتحاِل املرّةِ 

 ألُف جريْح !



 

 تتناوُم ابألشجانِ  الغربُة َشبَّااَبتٌ 

 وتنداُح بكاويها املكلومُة 

 يف هنِر احلسراِت مع الريْح !

 

 الغربُة صحراُء ذائٍب ترتاكُض بني جروِد الصّبارِ 

 لشرِب دماء ضحاايها املغتصبه  !

 

 ما أقسى أْن هتتزَّ على صرخاِت الريحِ 

 مجيُع حقوِل القمِح املنتهبه  !

 

 دىَء اي قمَر النوِر الراّبيّنِ  اهلا

 رخرْخ  نوَرَك فوق دماغي امليِت 

 وأنقذين من هذي اللحظاِت الصعبه  !

 

 حزُن القلِب عظيٌم 

 وعظيٌم صوُت اليأِس الغائصُ 

 يف قاِع السأِم العاْق ! 

 آٍه كيف جتاوَب صوُتَك اي رابنُ 

 بكلِّ عذاابِت النفِس املستلبه !

 



 آٍه من صحراِء بكاٍء تتحطُّم حتَت حنيِب املوجِ 

 ومن أفئدٍة تبكي  اندمة  اي ربُّ 

 من اإلرهاْق !  

 ما من أمٍل يعتصُر الروَح الفاقَد 

 أكثَر من مطِر الليِل على 

 شّباِك فراْق !  

 فتأمّلْ  اي قلُب من األعماْق !

  



 الكتابة ابحلرب اجملروح
 

 

 من أوجاِع حواكرِي القمِح 

 إىل شجِن األعشاِش اجملروحةِ     

 جوانِح أشجاِر الكيناحتت            

 

 كم هَو مرٌّ وجريٌح صوُت الريحِ 

 وكم هَي هادئٌة تنهيداُت الغابة يف وادينا !

 

 كّل مغيٍب 

 حنَي يفيُق بكاُء القلبِ 

 ننّوُم صوَت الريِح املتعَب 

 يف أعشاِش الليِل لرياتَح من احلسراِت .

 فصوُت الريِح حفيُد ) بكاوينا (!

 

 وهنزُّ سريَر الليِل 

 إيقاِع املوسيقى النعسانِ  على

 لتغفو عند هناايِت الناايِت أغانينا .

 



 فأماسينا املآلى ابحلزنِ 

 نقّدُس فيها احلزنَ 

 ألنَّ غريبا  أبداّي  

 يتعّذُب كل مساٍء فينا   !

 

 أحزاُن قراان وتراّيٌت حريى يف الريحِ 

 وآٍه كم هَو حمزوٌن  وتُر األهاتِ 

رّانِ 
ُ
 املشدوُد على شجِر امل

 شوشُة احلوِر املبحوحُة  بني حفافينا !وو 

 

 حنُن كتبنا الشعَر حبرٍب جمروحٍ 

 وجعلناُه مراثي 

 ترتقرُق كالقطراِت املرِّة 

 كلَّ عزاٍء بني مآقينا !       

 

 حنُن نرّب األشجاَر لتصبَح أعشاشَ 

 هديٍل للريحِ                            

 فهدهدُة احلوِر تعّلمنا التنهيداتِ 

 وحنجرُة الصفصاِف تعّلمنا هننَة األهاتِ 

 ونسماُت الصيف تعّلمنا 

 كيَف تطيُب الغفوُة 



 حتت جوانِح أشجاِر الكينا  .

 

 ونربِّ األصواَت املكسورةَ 

 بني حواكرِي الليلِ         

 ليبكي املغلوُب فراَق أعزّاِء الناسِ 

 فيا أسَف األايِم على قّداِس أماسينا !

 

 أغنيَة الغيِم الراحِل يف أيلولَ حنُن نغيّن 

 وأغنيَة احلزِن الراجِع يف تشرينَ 

 ونرحُل كلَّ شتاٍء كالرهبانِ 

 إىل أكواِخ مشاتينا .                 

 

 موسيقاان انحبٌة 

 مثل أننِي القصِب املبحوحِ 

 وإيقاُع  مراثينا

 مثَل نواِح األشجاِر املشبوحِ 

 !جريٌح يتمايُل قرَب جريْح           

 

 يف أحضاِن حقوِل احلنطِة 

 ترقُد أعشاُش طفولتنا          

 ومراثي شيخوختنا 



 تتأّوُه يف أعشاِش هبوِب الريْح .

 

 أتخذان أمواُج احلنطةِ 

 يف اإليقاِع احليِّ 

 ألرايِف احلزِن احلريى

 ويهزُّ األواتَر األعمَق يف الروحِ 

 حفيُف الشيْح !

 

 الليلّيةَ أبايدينا البيضاِء هنزُّ األشجاَر 

 لنهدهَد ابلصوِت األسيانِ 

 قلواب  متعبة  

 وعلى ذاَك الصوِت 

 تلّوح آسية  لوداِع األاّيِم أايدينا  .

 

 اي أسَف األايِم على غربتنا

 اي أسَف األشجان علينا !

 

 بفناجنِي الدمع ِ 

 جنّمُع ماَء مغيِب الشمِس 

 ألنَّ املغرَب ليَس سوى ماٍء مذروفٍ 

 مراثينا  ! يدمُع من شرايِن 



 

 دمعتنا تتغرغُر ساخنة  

 فوَق خدوِد الندِم التعبانِة 

 النطلُب من ماِء العنِي سوى

 أن يغسَل من صدأ األحزاِن مآقينا  !

 

 ...نتمشى كالسعداِء سكارى 

 بني مماشي املاِء الزرقاِء             

 ألنَّ وجوَه الغّياِب احللوَة 

 سواقينا  . يعكُسَها ماٌء رقراٌق بنيَ         

 

 الكوُن لُه سرٌّ يف صوِت الشحرورِ 

 وحنُن نقّدُس هذا الصوتَ 

 ونسمُعُه بنَي ينابيِع املاءِ 

 ولكْن حنَي متوُت شحاريُر النهِر 

 متوُت مجيُع أغانينا .                     

 

 حتَت مساِء الليِل املتكّورِة الزرقاِء 

 تروُق لنا األحالمُ 

 فنغفو بقلوٍب صافيٍة 

 فوق سطوِح العلّياِت 



 وحنلُم أحالَم حمبِّنْي .

 

 وأبعيننا البيضاِء  

 حنّدُق يف قمِر الصيفِ 

 فيجري تّياُر النوِر الرائُع 

 يف أعماِق نواظران  جرايَن النهِر 

 وتسري فينا كرننِي األجراِس 

 أحاسيُس قلوِب السكراننْي .

 

 إيقاُع عشّياِت الصيفِ 

 اهلادىُء إيقاُع مسرّتنا ،

 وسكينتنا تتالشى كاألهاِت احللوةِ 

 بني مماشي التنْي .

 

 أغماُر القمِح تذّهُبها أمجُل مشسٍ 

 بني روابينا

 ودموُع الضوِء تقّطرها صافية  

 كلُّ مصابيِح السهراننْي . 

 

 إنَّ منازلنا املرفوعَة فوق الوعِر 

 حمّدبٌة كقباِب الكوِن النائمِ 



 فوق قلوِب الناسِ  

  . وأكباِد اجملروحنيْ 

 

 اللوُن األبيُض 

 لوُن مناديِل األعراِس الشّفافةِ 

 واألزرُق لوُن مناديِل وداِع األحبابِ 

 وآٍه من لوِن املغربِ 

 حيملنا يف شاّلِل حننْي !

 

 زرقاُء هي األرُض املنحوتُة  من طيبتنا

 والريُح خيوُط األشجاِن املوصولةُ 

 بنَي شبابيِك الفالحنْي .

 

 كلَّ مساٍء نرفُع ابلصوِت املنغومِ 

 أغانينا لليِل  ..

 نغيّن كالغيماِت املتطايرِة التنهيداتِ 

 على أغماِر القمحِ 

 وحنَي تلذُّ لنا املوسيقى 

 نعزفها أبصابيِع الريِح 

 على القصب الغايف       

 فنطرّيُ أسرااب  ، ونلمُّ حساسنْي . 



 

 فإذا بكِت األمطاُر العطشى 

 الصحو املثقوبِة مبناقرِي الربقِ كجالبيِب 

 فتحنا كلَّ خوابينا  .

 وإذا حزَن العاشُق 

 صارت كلُّ مياِه الينبوِع دموعا  

 وإذا حزَن الشاعُر 

 راحت تتأّوُه يف أجواِء املغرِب 

 كلُّ غصوِن الكينا                  

 مرتعٌة ابلغّصاِت مواجعنا

 غارقٌة ابلعرباِت مآقينا  .

  



 الزاجل محام الوحشة
 

 سالما  ابألسى الصايف 

 ملن صاروا مراثي        

 بعدما غّنوا املواويال!          

 ... ملن ربّوا البالبلَ 

 فوَق أعشاِش الغروبِ 

 وحينما حاَن الوادُع 

 تطايرْت أرواحهم      

 يف املشهِد الباكي مناديال  !         

 

 سالما  ابألسى الصايف 

 ملن محلوا على أكتافهم

 حزَن اخلريِف 

 وخّلفوا شيخوخَة األاّيِم يف كوِخ الشتاِء 

 وَنصَُّبوا أحزاهَنم فينا متاثيال !

 

 .. ملن رجعوا إىل بيِت العذاابِت العتيِق 

 وعّلقوا أعشاَش وحشتهم 

 على شجِر العشّيِة           



 مثَل أعشاِش البالبْل !           

 ) سالما  من صميِم القلِب  (

 لذيَن تقّمصوا شجَر الظالِم للموتى ا

 وأصبحوا رهباَن هذي الريح

 يف طرِق الرواحْل  !

 

 ملن زرعوا غراَس الدمع 

 يف كأِس العيوِن               

 وحينما انسكَب الوداعُ 

 مدامعا  ورديّة                 

 مجعوا سنابَل زعفراٍن لألصائْل !

 

 سالما  ابألسى

 اي صاحَب احلزِن البعيدِ  

 كتبَت وجدَك ابلرسائِل كالغريبِ 

 ومل جنْد من بعِد فقدكَ 

 غرَي تعزيِة الرسائْل !          

 

 سالما  اي حنوَن الصوتِ 

 كالناايِت   

 .. من رعِت الراببُة قلَبُه اجملروحَ 



 ابلوتِر احلنونِ 

 وروحُه يف ذلكَ 

 املّواِل راحْل !           

 طريُق احلزِن مهجوٌر على درِب الغروبِ 

 آخُر العرابِت مْل ترجعْ و 

 وما تلَك الغيومُ 

 سوى حكاايِت الرحيِل  

 ) َرَواِحٌل ( تقفو رواحْل !     

 

 فيا أّمي

 يذوُب الدمُع يف عنِي الغريبِ 

 وال تذوُب دموُع من تركوا املنازْل !

 فيا ليَت الذيَن تغرّبوا 

 قالوا وداعا  

 قبل أن ميضوا إىل مدِن الغيابِ 

 وليَت مل نرسْل  

 وحنُن نشّيُع األاّيَم بَ ْعَدُهُم 

 محاَم الوحشِة الزاجْل !          

 

 وداعا  ابألسى الصايف 

 ملن مألوا مساَء املغربّيِة ابلوداعِ 



 وسافروا عّنا سراعا  !                 

 

 .. سراعا  أطفأوا ُسرَُج العشّيِة 

 واختفوا يف الليِل 

 والطرِق البعيدةِ 

 يوننا الثكلىليتهم أخذوا ضياَء ع

 متاَعا ! 

 رأيناهْم يدّقوَن الرايَح 

 على سناديِن النحيبِ    

 على ظهوِر العمرِ   -حمّدبنَي   -وحيملوَن 

 أثقاَل اهلمومِ  

 وغربُة األايِم تزداُد اندفاعا  .

 

 وداعا  ابألسى الصايف 

 ملن تركوا الصدى السكراَن 

 يسرُح يف شوارعنا العتيقةِ 

 اُد اتساعا  !واملدى األسياَن يزد

 فوانيُس املساءاِت احلزينُة 

 تستديُر بضوئها املكسورِ 

 حنو رحيلهم

 من عّلَم املصباَح أن يبكي التياعا ؟



 غدْت أكواخهم يف الليِل مشىت للغيومِ 

 ومن مضوا 

 اي ليتهْم رجعوا

 وليَت الشوَق مل ينشْر 

 إىل أعشاشهم

 يف ذلك املنأى الشراعا  !

 فيا أّمي 

 تركنا العمَر جمروحا  على احليطاِن ،

 ما قلنا لتلَك الداِر اي أّمي 

 وداعا  !             

 ومن حَنَُتوا حروَف الليِل يف أبواِب غربتنا 

 أابحوا حزنَ َنا للريِح..

 اي أمَّ احلزاىن 

 يف عيوِن الناِس كيَف الدمُع ضاعا  ؟

 

 فيا ضوَء املصابيِح اتئْد ابلضوءِ 

 املاضي الوداعا !كي نُلقي على 



 ترجيٌع على وتٍر جريحْ 

 

 أزَف الرحيُل وحزُن روحَك ال يُ رَاحُ 

 وقلوبنا ايريُح تشرَُبا اجلراُح !                    

 أزَف الرحيُل عن املطارحِ 

 كيَف اي كهَف الصدى 

 صراخاُت وحشتنا ُتصاُح  ؟          

 

 صويت على من غاَب جمروحٌ 

 ونعُي الريِح يرثي أني     

 من بَ َعُدوا وراحوا ..               

 أبكاَك اي أملي الشجى

 واحلزُن إن نزفْت دماُء القلِب اي أملي يُناُح  !

 عزفوا على وتِر الرايحِ 

 جراحنا               

 ودايران كالقفِر تُوحشها الرايُح 

 بعَد األسى ال مسرتاُح لروِحَك املكسورِ 

 من بعِد األسى ال مسرتاحُ                   

 اي ليَت غربتنا على هذا الرتابِ 

 وعمران كالرمِل متحوُه الرايحُ 



 أغنية الريح احملرتقة
 ما من ) أحٍد ( بعَد اآلْن .

 ما من )أحٍد ( إاّل كهالِن 

 يسرياِن على مهلٍ       

 يف أحياِء العتمِة               

 اهلرُم التعبانْ مأموُر الوحشِة والليُل 

 

 ... كهالِن يسرياِن غريبنِي على درِب الدمعِ 

 فقريا  يف رفقِة سكراْن  ! 

 

 وأان الرائي ظلَّ غريٍب 

 يتطاوُل حتَت غروٍب حمتضرٍ 

 ويغيُب كنهِر املنفى 

 بني شتاءاِت العزلِة      

 وليايل الفزّاعاْت  .         

 أسأُل :اي جّواَب الليِل العابرَ 

 املغرِب أطراَف احلاراْت ...عنَد 

 خمذوال  .. مغلواب  .. جمروحا  .. تعباْن !

 أيَن بكى الناُس 

 ويف أّي طريٍق راَح أعزّاُء الناِس 



 وما تركوا من آاثِر العمِر سوى

 مقِل الدمِع املطبوعِة يف اجلدراْن ؟ 

 

 ماتركوا غرَي مواويِل فراقٍ 

 تشكو الوحشَة والغربَة والوحدةَ 

   الليِل  ،يف عتماتِ 

 و روحي الربدانِة يف شتويِّة حزنٍ 

 برداْن !                             

 

 وملاذا كلُّ حقوِل املغرِب يغمرها احلزنُ 

 وكلُّ األصواِت األسيانةِ 

 خترُج من حنجرِة األرِض املبحوحِة 

 يف ليِل احلسراِت السكراْن  ؟

 

 أين بكى الناُس 

 وراَح أعزّاء الناِس 

  أرواٍح اتئهٍة بني خرائِب هذا الكونِ وأيّةُ 

 تطّوُف كالغرابِن املهجورِة 

 يف شيخوخِة أشجاِر املرّاْن ؟    

 

 وتدوُس على دمعَك كلُّ األقدام الرثّةِ 



 اي صّبارَة حزٍن ترتخرُخ ابلدمعاْت !

 

 يف أّي دروٍب رحلْت ابألحباِب  العرابْت ؟

 

 هل نعسوا يف هّباِت الريحِ 

 مع األاّنتِ 

 وانموا كاألشجار الربيِّة بني مئاِت التنهيداْت ؟

 

 هل قرأوا كالغّياِب مكاتيَب الدمعِ  

 وذابوا يف ظلمِة ما بعَد األهاْت ؟

 

 أم وقفوا  كتماثيِل العطِش الليلّيِة 

 يف عتماِت شتاٍء مهجوٍر 

 منتظريَن املطَر الظمآْن ؟            

 

 اي قلُب لقد ضاَع طريُق العودةِ 

  فكيف تطيُق مرارَة هذا اهلجراْن ؟اي قلبُ 

 اي من متشي كالضائِع ظمآَن الروِح ، ضريرا  

 حتت أماسي احلسراِت السكرى

 وتدقُّ على أصحاِب األمِس 

 مجيَع البيباْن !



 اآلَن وقد فاَض أسى الليِل 

 وجمَّ احلزُن عليْك !

 ستمرُّ غريبا  قرَب سياِج الداِر املوحِش 

 غُر يف عينيْك !والدمعُة ساخنة  تتغر 

 ستمرُّ على األحياِء امليتِة 

 مثَل غريِب الليِل وتبكي حاجَة روحَك 

 كاملغلوِب على تكويرِة كّفيْك ! 

 وتصيُح بصوٍت منتحٍب  حتَت هطوِل الريحِ 

 بكلِّ أساها أجراُس مراثيْك!

 ستصيُح بصوِت أساكَ 

 بال جدوى

 وترّدُد أصداَء صياحَك ابليأِس صحاريْك !

 

 واليوَم يناُم بنوَك بعيدا  عنكَ 

 وال تعرُف يف أي مكاٍن يف األرِض 

 سيدفُن ليُل اليأِس بنيْك !

 

 لكأنَّ صراخَك يف هذا الوعِر املقفرِ 

 اي حمراَث الوحشِة 

 حيرُث يف حقِل الريِح قبورا  

 ليواريْك !  



 كالراهِب أنَت ختيُط خريفَك 

 من أكفاِن الشجِر العراينِ 

 اُت فتعصُرَك الغصّ 

 وتسقُط أوراُق األمِل املصفرُّة 

 كاأليتاِم عليْك !

 اآلَن وقد فاَض أسى الليِل 

 وضّمَك كالشّحاِذ وجاُق الناْر  

 ستهمهُم يف مهٍس مبحوٍح :

 ضاَع طريُق العودِة اي روحُ      

 فكيَف تفارُق هذي الداْر ؟       

 

 اي طّفاَر الليِل املتمايَل يف ساعاِت 

 ّية كاملخمورِ احلزِن الليل

 وصوُت أساَك يسيُل مع الريِح 

 رخّيا  وحنوان  وحزيْن !

 

 هل هّبْت نسماُت الليِل عليكَ 

 برائحِة الرحيانِ  

 وأنَت مترُّ بقرِب الداِر 

 وهاجْت بني جوانِح روحَك ؟

 اي رحياَن حننْي !



 

 هل هزّتَك تباريُح الشوِق 

 .. اهلزَّة تلو اهلزّه                        

 وارتعشْت فيَك التنهيداتُ 

 النهدَة تلو النهده ..                   

 وهتاديَت مع اهلدآِت احللوِة 

 يف أفياِء بساتنِي التنْي ؟

 

 وهِل اشتنشقَت عبرَي الليموِن املزهِر كاملخمورِ 

 ورّشْت يف الصبحيَِّة زهراُت اللوِز عليكَ 

 دموعا  وحساسنْي ؟ 

 

 وِر اجلارِح يف الدارِ آِه على حلِن حفيِف احل

 وهدهدِة الريِح املتطايرِة اآلهاتِ 

 على أحالِم الليلينْي  !

 آِه من العرباِت املرّة

 حنَي يهزُّ مراثيَك الشوقُ 

 فتبكي وتغيّن مشتاقا  للداِر 

 وتغرُق ابستغراٍق ورضى

 يف حلِن وداٍع حرياْن !

 آٍه اي قلُب لقد ضاَع  طريُق العودةِ 



 اي قلبُ 

 فكيف تطيُق فداحَة هذا اخلسراْن  ؟

 

 اي جّواَب الليِل اجلوعاْن !

 الغربُة اي جّواُب غرابٌ 

 يغرُس منقاَر الوحشِة يف القلِب احلايف

 والكلماُت السوداُء حتطُّ  كغرابٍن راهبٍة 

 فوق جالِل الصلباْن  .

 فلمن سنقوُل وداعا  

 حني يعزُّ على الروِح مفارقة الروحِ 

 الوحشِة صرختها املشؤومةَ وتصرُخ ريُح 

 ما من أحٍد بعد اآلْن . 

 

 اي طّفاَر الليلِ 

 تعاَل لنجلس حتت حنيِب الشجِر العراينِ 

 ونسمع تشييَع  الريح لنعٍش 

 يتعّزُل يف بيت تراْب !

 

 .. نروي القصَص  اجملروحةَ 

 عن أحباٍب جرحوا دمعَة عينيَك وعيينْ 

 ! وارحتلوا حنو عرازيِل الوحشِة كالعزّابْ 



 و تعاَل نراقب من شّباك العمر املهجورِ 

 كآبَة هذا العامِل  كاألغراْب ! 

 فالدنيا قرٌب مفتوٌح يف الليِل 

 ويف هدآِت الليل

 يعوُد احلزُن على الغّياْب !

 ... الدنيا قرٌب مفتوٌح لتباريِح الشوِق 

 وقد هاجت هدهدُة الريح على األبواْب ! 

 الريِح ،أنَت الغامُض تسمُع وشوشَة 

 ومههمَة البحِر األبديّةَ 

 والكوُن أبمجعِه يف قلبَك 

 مهزوٌم وحزيٌن اي جّواْب .        

 وأان كالراحِل أمسُع رجَع غناٍء آٍت من جهة البحِر 

 وأبصُر يف األفق األزرِق قارَب ) قاروَن ( احلطّاْب .

  



 اي هواُء حّوْل احلوَر إىل انايت!

 

 أغراٌب ..وبعيدوْن !

 َب نراقُب من شّباِك اهلجرةِ أغرا

 شيخوخَة أعماِر الناِس 

 وال نعرُف أيَّ هناايٍت 

 ينتظُر الرهباُن الليلّيوْن ؟

 ال نعرُف أّي خريٍف حمتضٍر  

 ينتظُر العّجُز واهلرموْن .

 

 أغراَب نراقُب من شّباِك الغربةِ 

 كيَف يغوُر املغرُب               

 لليِل ،خلف جباِل ا                    

 وتغرُق أضواُء قراان كاألديرِة املهجورةِ 

 يف جّو احلزنِ 

 وكيف سيجلُس راٍع مكتئبٌ 

 كي يتأّمَل يف مرآِة العمرِ 

 كآبَة هذا الكوْن !

 

 كلَّ خريٍف حني تؤوُب حوانيُت الريحِ 



 نبيُع سالَل احلزِن املآلى ابآلهاتِ 

 ونبتاُع مواويَل وداٍع 

 لنرافَق ابلصوِت الصادِق 

 غربَة من يبكوْن !           

 

 كلَّ مغيٍب 

 متسُح أرملُة الفقِر فوانيَس الفقراءِ 

 وتغرُق يف سريورِة نوٍر جاريٍة 

 متذكرة  وحشَة من أيتوَن ويرحتلوْن !

 

 وتسافُر يف الساحاِت املرتوكة 

 مالئة  أبغاين الشكوى كلَّ الليِل 

 وابلصوِت املرتِع ابللوعِة واإلشفاقِ 

 ُتَسّرِي اهلمَّ عن األنفِس 

 ذاِت احلسراِت املكسورِة 

 واألمِل املكنوْن !

 كلَّ مغيبٍ   

 جتلُس أرملُة الفقِر أمام رحى األوجاعِ  

 وتطحُن ابلتنويِح املبحوحِ 

 حنيَب القصِب اجملروِح ،

 و ابلتنويِح املرِّ أسى الروحِ 



 فأّواٍه اي صوَت املوسيقى املطعونَ  

 ى يف البعِد  امللتاعون ؟أبيِّ أغاين يتعزّ 

 

 أّواٍه  اي صوت املوسيقى

 كيف تكوُن الغربُة يف رقراِق الدمِّ القامتِ 

 كيَف تكوْن ؟

 

 يف حقِل اآلهاِت يسافُر تشريُن 

 ويف هنِر التنهيداِت التائِه 

 ترحتُل الشتويُّة ابكية  بكآبتها أغربَة الناِس ...

 وبعَد فواِت الصيِف 

 يناُم يراُع الدمِع على سطِر احلسراِت احملزوْن !

 

 أغراٌب وبعيدوْن ! 

 أغراٌب َشتويُّوْن . 

 

 َشتويُّوَن من الوحشِة والربدِ 

 وحنِت توابيِت العمِر على اجلدرانِ 

 يثّقبنا مطُر املغرِب ابلدمعِ 

 وغرَي املاِء اليائِس ال َيْسقيَنا !

 



 الداِر شجراُت احلوِر تنوُح جمّرحة  يف حوِش 

 ويف األشجاِر العراينة ِ 

 كلُّ شفاِه الريِح املهزومِة تبكينا !

 

 شتويوَن جنّمُع ماَء أساان األسودَ 

 يف حمربِة الليِل السوداِء 

 ونكتُب ابحلرِب املذروفِ 

 على األبواِب املهجورةِ  أبياَت مراثينا  !

 

 شتويوَن ومن أفرحناهم يف الصيفِ 

 كواَن !أواخَر أاّيِم الشتويِّة  أب

 

 آٍه منهم .. آٍه مّنا !

 

 اي أسَف األاّيِم عليهمْ 

 اي أسَف األاّيِم علينا !

 

 جبراِح الروِح العشرِة  هنتزُّ مع الريِح جماريحَ 

 ورخرخُة الغيِم تنزُّ نزيَز اجلرِح من القلبِ 

 وتقطُر كلَّ دماِء  احلزِن 

 الدنيا السوداُء علينا  !       



 

 نتضرُّع كالرهباِن إىل قمِر املقربِة النائي

 والصوُت املتلجلُج يف أعماِق القلِب العاين

 بعذاابِت مراثيهِ 

 يُ َعزِّيَنا !

 ُيسقطنا عزُف الناي عميقا  

 يف بئِر العرباِت املهجوِر 

 ويُرِجُعَنا العزُف املوجُع  لكمنجاِت اخلسرانِ 

 إىل كهِف مباكينا !

 دئة  أصواُت أساان ترحُل ها

 يف سهِل التنهيداتِ 

 وآخُر ترجيعاِت الشكوى 

 تنساُب على درِب العمِر الراجعِ 

 كي توقَظ كلَّ الشجِن الضائعِ 

 بني حمانينا !

 

 تتعّرُف فينا األمطاُر على ينبوِع اليتِم الدامعِ 

 واألشعاُر على وتِر األاّنِت املوجعِ 

 والليُل على إيقاِع زنوجتِه النازفِ 

 ْن !والنغِم املطعو 

 



 أغراَب ..

 ميُر بنا أيلوُل شجيَّ الريحِ 

 وحتملنا الشتويُّة يف نعٍش منحوتٍ 

 من خشِب الشيحِ 

 ويتبُع درَب مدامعنا الراحلَ 

 أوحُش ما يف الكوْن !

 

 مدفونوَن كأغنيٍة متعبٍة 

 يف أعماِق ليايل احلزنِ 

 ويف أعماِق كآبتنا

 حزُن الكوِن أبمجعِه مدفوْن ! 

 

 . أغراٌب و بعيدونْ 

 

 

 

 جرار الشتاء العتيقة
 

 حاملنَي جراَر الشتاِء العتيقة َ 

 نرحتُل اليوَم ال اندمنَي وال أسفنْي !



 حاملنَي جراَر احلننِي املليئَة ابحلسراِت ،

 وحزَن الفراِق الكبرَي 

 جنرُّ مواويلنا كاحملاريث ِ 

 فوق السهوِب اجلرحيةِ 

 واألرُض سّفانٌة للرحيِل 

 جنرُّ العذاابِت تلو العذاابِت 

 يف طرقاِت املغيِب البعيدِ 

 وأنفُل كالبشِر السوِد فوق اسوداِد األراضنْي !

 

 حاملنَي جراَر األسى 

 وقدوَر السننِي املليئَة ابجلوعِ 

 نرحتُل اليوَم يف ُمقفِر األرض ِ 

 واحلزُن ميألُ جوَّ املغيِب 

 مواويلنا السوُد تعلو ممزّقَة الصوتِ 

  احلقوِل احلصيدةِ فوقَ 

 واألغنياُت اليت أجهشْت ابلبكاءِ 

 تدقُّ كؤوَس الصدى بكؤوِس األننْي !

 وهنالَك خلف حفايف املدى 

 ترتاءى البواخُر كالذكرايِت املسّنةِ 

 فوق صحارى الرحيلِ 

 ويبزُغ قلُب الوداِع البعيدُ 



 قبالَة أرواحنا 

 كهالِل القفار احلزيْن !

 الباكياتِ  ال غيوَم تقطُّر أمطارها

 على ترِع الدمعِ 

 ال أّمهاُت األغاين 

 هتزُّ الغرابيَل انخلة  وحشَة الروحِ 

  –ال شيَء غرُي النواعرِي _أرملة األمسياِت 

 تدّوُر ماَء املرارِة يف حمضِن األرِض 

 عازفة  ابلعننِي املعّذِب 

 حلَن املواِت الضننْي .

 ال رفوُف احلماِم حتطُّ على شرفاِت الوداعِ 

 تبكي فراَق القرى يف الغروبِ ل

 وال طرقاُت اخلطااي اليت تتقهقُر بني اجلرودِ 

 تدلُّ جياَع القوايف

 إىل ذلَك املطلِع الطلليِّ 

 املعّلِق فوَق جداِر الدموعِ 

 وال الريُح قادرٌة أن ختطَّ على األرِض 

 مسرى اخلالِص لقافلِة الضائعنْي .

 

 رغَم كّل املرارِة يف الريحِ 

 هليِب احلرارِة يف جممِر الروحِ رغم 



 رغَم العزاِء الذي تتهاطُل غّصاتُهُ 

 عربة  عربة  من غيوِم الشماِل املضّلةِ 

 يرخي العناَن لغّصاتِه يف املساِء 

 غريُب املنايف احلزيْن !

 كلماُت البكاِء الكبريُة مكتوبٌة 

 يف جداِر املغيِب الرماديِّ 

 يقرأوها الراحلونَ 

 وأشجاُر من فارقوان 

 يرفرُف منطوقُ َها امليُت 

 فوَق العراِء املعّبِد ابلدمِع ..

 اي حاملنَي متاَع الكهولِة 

 هل تسمعوَن املراثي اليت تتكّرُر أنغامها

 يف براري األسى املقفره ؟

 وصراَخ الشروِر اليت ترتاقصُ 

 رقَص الذائِب على اجلمِر ..

 هل تسمعوَن غناَء السنابلِ 

 لسهولِ فوق ا

 اليت تتموُج خلَف اخضراِر البحرياِت 

 أو تتهادى شراشفها 

 كالسحابِة فوق مساِء القرى  ؟

 



 اي بكاَء الكمنجِة  بعد فراِق األحّبِة 

 رّخْم راثءكَ 

 إنَّ حنوَّ احملّبنَي يف رّقِة القرّبه !

 مل تعْد هذه الريُح غري شّبابةٍ للحفيفِ 

 اخلريِف..الذي تتنابُح وحشَتُه يف عراِء 

 وتلَك اجلذوُع اليت تذرُف الدمَع مرّا  

 سوى ُرّحٍل تتأرجُح مثل املراكِب وقَت املغيْب . 

 حاملنَي جراَر الشتاِء العتيقةَ 

 نرحتُل اليوَم كالغرابِء ،

 غريبا  جيرُّ غريْب ! 

 حاملنَي جراَر البكاِء الكبريةَ 

 نرحتُل اليوَم كلٌّ إىل مقربه .

  



 ٌة ابحلسراتهنريُّة ريٍح مرتع
 

 مل يبَق سوى صوِت الريِح 

 على شّباك الليِل ،           

 وآخِر أغنيٍة هتتزُّ على إيقاعِ      

 احلزِن النائِم يف ) ُحْزنيَِّة (          

 ريٍح رقراقه !                         

 

 مل يبَق سوى رجِع الريحِ 

 ووجِهَك جمروحا  يرتاءى   

 يف املطِر  الضائعِ                  

 ايرقراَق عيوِنكَ 

 ما رقرقَت لغربتنا غرَي الدمِع ..

 هجرانَك وأتعبناكَ 

 وعلمناَك تدبُّ على درِب الربدِ 

 فسافرَت كلحِن وداٍع مكسوٍر 

 ُيشقيَك فراُق الداِر وتشتاقْه !         

 

 مل يبَق سوى روٍح مرتعٍة 

 مبراراِت الغربة ِ 



 تكتُب ابلدمِع على سطِر احلسراِت 

 املهدورِ                                   

 مراثي مثخنة  ابألشجاِن 

 وأوجاَع قلوٍب مشتاقْه  !      

 

 اي رقراَق دموعكَ 

 تشتوَك الرخرخُة املنغومُة للمطِر الربداِن 

 فينساُب أساَك سخّيا  

 بني احلسرِة  و اإلشفاقه !      

 

 يدا  وتركناكَ سافرَت بع

 تبيُع األشعاَر اجملروحةَ 

 يف أسواِق الغربةِ          

 آٍه اي بَن حفايف احلنطة ِ 

 كيَف الشوُق بعيدا  عن وطِن األعشاِش  يُعاْش ؟

 

 كاَن يناُم على تسرحيِة شعركَ 

 عصفوُر الشمِس األشقُر 

 مغمورا  ابلدفِء 

 ووشوشِة الشجِن النائِم يف األعشاْش ..

 واآلَن هتيُم وحيدا  يف صحراِء الوحشِة 



 اي مهّاْش !                      

 

 ربّيناَك كشتلِة رحياٍن 

 يف أحواِض الداِر 

 ومرجحناَك كفرِخ الطرِي 

 مع األشجاِر                 

 فحّلقَت بعيدا   ..

 آٍه اي طرياَن اهلدهِد يف الواحاتِ 

 أمل يشجيَك حفيُف الريحِ 

 حقِل خنيْل ؟ الراحُل يف

 

 وثقيٌل قلبَك يف ميزاِن احلزِن ثقيْل !

 

 ماَت كثرٌي من حزنَك 

 بني منايف الليلِ             

 ومل يبَق سوى عصفورٍ 

 يبكي قرَب خمّدِة دمعكَ     

 من جعَل الرتحاَل بعيدا  

 وطريَق اهلجرِة اي ليُل طويْل ؟

 

 ضّيعَت طريَق العودِة كالغرابِء 



 وأوغلَت عميقا  يف الغيِب 

 ولكنَك آخَر ساعاِت الليِل 

 تعوُد لتنقَر شّباَك البيتِ         

 وختطُر يف الباِل كمّواِل هديْل . 

 

 اي ما أحببُت رجوَعَك للداِر 

 ولو أغنية متألُ شّباَك العشِق مواويْل !

 

 اي ما أحببُت رجوعكَ 

 اي زهَر احلنطِة يف الصيف

 فوانيَس السهراتِ لتمألَ ابلزيِت 

 وتوقَظ ابلضحكات فضاء الليْل .. 

 

 وُتَشّوَق ابَب البيِت أبمجِل إشراقه  .

 

 اي رقراَق عيونَك 

 والدمُع اهلاطُل اي َرقْ رَاَقْه !

 اي رقراَق عيونَك بني الغربِة واألغراْب !

 

 عّلمناَك زراعَة بستاِن احلزن ِ 

 وشتالِت اللوِز على ترِع الدمعِ 



 زهارَك ابللوزِ فلم تعقْد أ

 ملاذا مل تعقْد اي شجَر األحباْب ؟

 

 كغريٍب جتلُس قّداَم البحِر 

 وتسأُل عن أسباِب رحيلكَ 

 لكنَك لسَت جُتاْب ! 

 

 كلُّ عذاابِت الناِس هلا أسبابٌ 

 إال أسباُب عذابكَ 

 ليَس هلا اي مهجوُر جواْب !

 

 آِه على عّناِت حننٍي 

 من مزماٍر مبحوٍح اي زرايْب ! 

 لكأيّن أمسُع صوتَك يف هدآِت الليِل 

 يرنُّ وراَء الباْب ! 

 

 .. اي ما أحببُت رجوعكَ 

 مثل أغاين العودِة  من ابِب الداِر 

 املفتوِح على الغّياْب !                     

 

 ورمسُت على مشِس املغرِب امسك ابلسّكنيِ 



 فساَل دُم املغربِ 

 ممزوجا  ابلنرجس والعّناْب .      

 

 ْم أغنية تشتاُق إىل صوتكَ ك

 ايذا الصوت الطيبِ 

 كْم تنهيدة ليٍل تتنهنُه بني شفاهكَ 

 اي بَن اخلضرِة واألعشاْش  ؟

 

 اي مهّاُش رحلَت وراَء نعوِش الليلِ 

 وشيعناَك بعيدا  يف الغربةِ 

 والغربُة ليَس تُعاشْ  !

 وتظلُّ هتيُم  وحيدا  يف صحراِء العزلِة 

 اي مهّاْش ! 

 

 الغربِة من يطرُق اببكَ يف 

 حنَي ُتطيُل سآمُة ساعاِت الليلِ 

 عذاَبْك ؟   

 من يؤنُس روحَك 

 حني حينُي مواُت األحالمِ 

 ويرحُل آخُر أصحابَك ..

 من حيرُس اي قرَّة عنِي الباكنيَ 



 غياَبْك ؟      

 

 من يشتاُق أواخَر أوقاِت املغربِ 

 حني يؤوُب الناُس                    

 إىل ضّمَك ابلقلبِ                      

 سوى أّمَك ..                              

 من يشتاقَك كي يسقيكَ 

 بكأِس العنِي شراَبْك ؟           

 

 اي هنرّيَة ريٍح ترتعرُع بني حقوِل احلنطةِ 

 كْم أغنية تشتاُق إىل صوتَك           

 كم نسمة صبٍح تعتّل إذا هّزْت           

 فوق حبال الصيف  ثيابْك ؟ 

 

 أما اآلَن فوجهَك مصلوٌب 

 يف املطِر املذروفِ    

 وروحَك روُح غريٍب 

 ينعى يف النأي فراقْه !  

 مل يبَق سواَك على شّباِك الليِل 

 وحلُن وداٍع مبحوحٍ 

 ينعى يف الليِل الضائِع 



 غربَتُه ورفاقه !              

 

 ُل اي رقراقه !اي رقراَق عيونَك والدمُع اهلاط

 

 محّلَت متاعَك يف نعِش الليِل 

 وشّيعناَك بعيدا  عن وطِن األعشاْش ..

 

 وظللَت هتيُم وحيدا  

 يف صحراِء العزلِة     

 اي مهّاْش .   

  



 تنهيدُة انٍي حمرتقٍ 
 

 دائما  كنُت أحملها 

 وأان شارُد الباِل يف شارِع األربعنيْ 

 اعتصرهتاتتساقُط منها الدموُع اليت  

 ليايل العذاابتْ 

 تتساقُط يف الطرقاتْ 

 –غري داريٍة  –وتدوُس على دمعها 

 أرجل العابريْن !

 دائما  كنُت أمسعها

 تستجرُّ بصوٍت ذليِل األسى ،

 أبغاين املرارة ِ 

 رتال  من األّمهاِت احلزيناْت ...

 فإىل أين متضي 

 َبذي النفوِس اليت يتجّمُد فيها السوادُ 

 ِء الضننْي !وبؤُس املسا
 آِه كلُّ النساِء اللوايت جُيدَن مع الفجِر 

 طهَو العجنْي ..

 يتسّولَن يف مركِز العوِن خبَز اإلعاانْت .

 اي صديقي الصغرْي!

 صّل يف آخِر الليِل للِ 



 عّل األخريْ 

 يعصُر النوَر من روحِه يف عيوِن العماْة !

 

 مشهُد الشمِس عنَد املغيِب 

 ابألسى والعذاْب!تغصُّ مصابيُحه 

 وهنالَك يف شارِع األغنياِت اجلرحيةِ 

 حني ّنرّْ  ..

 حتت قوِس السآمِة واألمِل املرِّ 

 نسمُع مّواَل حزٍن قديٍ 

 وحندُسُه مثَل سرّْ 

 فكأنَّ النساَء احلزينات

 مازلَن يعربَن بني البيوِت 

 وال يطرقَن ابْب..

 وكأنَّ الفتاَة اليت سرقتها أايدي الضباب ْ 

 تزاُل على حزهنا امليِت شاردة  ما 

 يف الشوارِع لكنها ال تُرى ..

 تتسّوُل بني الدكاكنِي منسّية  

 ال تُباع وال ُتشرتى ..

 تسأُل الناَس عن رأفِة القلبِ 

 عن راحِة الروحِ 

 عن وحشِة االغرتاْب . 



 كلنا نعرُب الشارَع امليَت 

 يف وحشٍة واغرتابْ                 

 يف نظراِت املسّننيَ ..نقرأُ املوَت 

 والعابريْن .. 

 وخنّمُن أن الذي يعرُب اآلَن 

 ليَس شخصا  متاما 

 ولكنُه حمض ظلٍّ يفّتُش عن ملجٍأ لألماْن ..

 حمُض ظّل يتابُع وقَع البكاءِ 

 الذي يتجاوُب ممتلئا  ابملرارِة 

 يف شارِع األربعنْي  !

 فإذا نعست ساعُة الليِل 

 وانطفأت يف املطاعِم والواجهات اجلميلِة 

 كلُّ الشموعْ 

 راَح ظلُّ الغريب يقّطُر من قلبهِ 

 الدمَع يف صحن جوعْ 

 وميكُث مثل الضريِر بزاويِة الليل

 جيرتُّ وحشَة هذا املواتْ 

 مصغيا  لعذاابِت شّحاذٍة 

 تتذّلُل يف الطرقاِت بصوٍت حزيْن!

 مل أعد أعرُب اآلَن يف شارِع األربعنيْ 

 مل أعْد يف ليايل التذّكِر أمسعها 



 وتالشت بقليب حالوُة هذي احلياْة !

 والعذاابُت تلو العذاابتِ 

 تنساُب يف خاطري     

 كشريٍط من الذكرايتْ               

 مل أعد أمسُع اآلَن غرَي النواحِ 

 وهننهِة املتعبنْي ..

 وأغاين املرارِة ينشدها يف الشوارعِ 

 ناْت!رتُل النساِء احلزي

 كالغريِب نظرُت كئيبا  إىل شارِع األربعنيْ 

 فرأيُت نفوَس املساكنِي يف سكرِة الليل

 تبحُث قرَب جداِر الرمادِ 

 البدائيِّ عن ملجٍأ أو نفْق ..

 كنُت أمضُغ خبزَي ممتزجا  ابلدموعِ 

 وقليب من شدِة اخلفقاِن اختنقْ 

 فقلبُت على ذّل هذا الطعاِم  الضننِي الطبْق 

 شرودي  احلزيْن .  وتالشى 

  



 شالل األغنية املوزون
 

 حتَت سكينِة ليٍل صافيٍة 

 ومساٍء زرقاء اللوْن ..               

 جلسْت قطعُة موسيقى بيضاءُ 

 بقرِب أخيها اإليقاع ..               

 وراحا يستمعاِن سواسية  

 لبكائّيِة صوٍت حمزوْن !                

 

 واحلسونْ  كاَن الشاعُر والغيمةُ 

 يقفوَن بباِب الكوِخ املفتوِح 

 على الريحِ                      

 تراودهم أحالٌم خضراُء 

 وحتملهم يف رحلتها األحالُم .             

 

 كانوا ينتظروَن بذاِت اللحظِة 

 أغنية  سارحة  يف نشوهتا البيضاءِ 

 فلم يستمعوا لنحيِب الوحشِة 

 يف جبِّ الليلِ             

 وال انتبهوا للمرأِة وهي تغطّيهم 



 بغدائرها السوداِء              

 وترخي أهداَب ضفائرها 

 ليناموا  .

 

 كاَن الشاعُر 

 يتأّمُل يف نشوِة حزٍن صافيةٍ          

 أسراَب جنوٍم ساحبٍة كالرؤاي                

 يف مائّيِة  هذا الكوْن                              

 

 والغيمُة كانت كالدمعِة ابكية  

 حتفُر عتمتها يف قلٍب جمروحٍ 

 وتذوُب بعّفتها يف صمٍت 

 وسكونْ                         

 

 فقط احلسونْ 

 كاَن يرفرُف فوق حفايف الليلِ 

 وينسُج ابملوسيقى 

 شاّلَل األغنيِة املوزوْن .

  



 التأّمل يف األمسيات البعيدة
 

الليلِ اي أّميَ اليوم ملُء   

 أغرابُ                    

 وأقرُب الناِس للمشتاِق أصحاب ُ    

 

 وأوجُع الدمِع يف تذكاِر 

 من رحلوا              

 وأصعُب احلزِن يف ذكرى األىل غابوا    

 

 وحقُّ دمعِك مل تنضْب مدامعنا

 وأمجُل الناِس يف العيننِي ُغّيابُ      

 

 هّبْت رايُح الشجى 

 والشوُق يرجعين            

 إىل الطفولِة أقفو درب من آبوا            

 

 َكْم حنَّ قليب للحٍن 

 أنِت بكوتُهُ             

 وقد يضمُّ شتاَت األهِل أغرابُ 



 كلُّ القلوِب على قليب أرقرقها

 من فرِط حزين 

 وما للحزِن أسبابُ           

 

 يف قرِّة العنِي 

 تغفو الروُح راضية  

 ويف القلوِب زالُل الدمِع ينسابُ 

 

 أنِت اليت عشِت عمرا  

 ال رجاَء لهُ 

 وإنين عشُت جمروحا  

 مبن غابوا .

 

  



 شّباك موسيقى بعيد
 

 اي ليتين شّباُك موسيقى

 يسافُر خلَف أحزاِن البعيْد !

 

 ايليتين قنديُل ايقوٍت 

 على شّباِك سهرهتا الوحيْد !

 

 ألقوَل للبنِت الوحيدِة 

 حنَي هتدأُ هدهداُت الليِل 

 عن شجين 

 وحيملين جناُح الريِح من طللٍ 

 إىل طلٍل 

 كإنشاٍد فراقيٍّ طويْل ..

 

 كوين قرنفلَة اخلريفِ 

 وزهرِه الذاوي 

 لريجَع عندليُب الدمِع 

 من حزِن البعيداتِ             

 اللوايت ينتظرَن مروَر أاّيِم الرحيْل ! 



 

 كالريحِ كوين حفيفا  هادائ   

 يف شجِر القرى الغايف

 ألمسَع كالغريِب ترقرَق اآلهاتِ 

 يف اني اهلديلْ  !

 

 كوين غديرا  لألغاين 

 كي يصرَي العشُق غيتارا  قتيْل ! 

 

 وتقوُل يل البنُت الوحيدُة 

 ليتين شّبابٌة جمروحُة النرباتِ 

 تعرُب كلَّ ريٍح حقَل وحشتَك  الوحيْد  !

 

 ايليتين شّباُك موسيقى 

 يسافُر خلَف مّواِل البعيْد !

 

 لو أستطيُع عزفُت يف الطرقاِت 

 موسيقى املسافرِ 

 كّلما عرَب الطريَق مسافراْن ..

 

 ولو الطريُق اليوَم يوصُل عابريهِ 



 إىل الغياب ِ 

 لضمَّ قليب طفَل قلبِك كالغريِب 

 وساَر قلباان على درِب الغروبِ 

 كما يهاجُر راهباْن .

 

 لو كنُت أعرُف 

  عمرِك راحال   كالغيمِ أنَّ 

 ما اخرتُت الرحيلَ              

 وال مشيُت اليوَم منسّيا      

 على شطآِن هذا البحرِ 

 أسألُه األماْن !

 

 أو كانِت األشجاُر تذكُر زارعيها 

 عدُت فاّلحا  حنيال   يف حقوِل الليلِ 

 أزرُع حسريت يف كلِّ آْن ! 

 

 لكنَّ أاّيمي وداٌع ضائعٌ 

 ورسائلي ضاعْت تباعا  يف جواريِر الربيْد !

 

 اي ليَت يْل كالريِح مفتاٌح 

 ألفتَح راحال  



 بّوابةَ البحِر البعيْد !

 

 أأظلُّ أدشُر يف الدروبِ 

 وال أرى خلَف الرواحلِ 

 غرَي أبواٍب مشرعٍة على الفقدانِ  

 هتجرها القرى ؟

 

 أأظلُّ أمألُ ابلدموِع حمابري 

 الضياعِ وأخطُّ يف ورِق 

 قصائَد اهلجرانِ 

 ال املعىن يُباُع وال القوايف ُتشرتى؟

 

 أأظلُّ أنبُش يف تراِب الصيفِ 

 حبثا  عن كالٍم متعٍب 

 أخفيِه يف كتيب

 وأودُع يف الشتاِء مجيَع أقالمي الثرى ؟

 

 أأظلُّ أنصُت للرايِح ورجعها

 يف احلوِر إذ ترثي اأُلىل ضاعوا

 وأرجُع كالغريِب إىل دايري 

 القهقرى ؟



 

 أأظلُّ أنتظُر الرحيَل 

 وحنَي تبدأُ آخُر العرابِت رحلتها

 يطوُل وقويَف الرعويُّ  

 يف أطالِل ماضيَّ السعيْد ؟

 وتشّدين البنُت الوحيدُة 

 كي أفّكَر  من جديْد ؟

 

نِ   ايليتنا طرياِن برايَّ

 يندفعاِن ابلتحليِق يف حلٍم سعيْد !

 

 الصايفاي ليتنا ماٌء يسيُل على احلصى 

 نقّيا  ..) أزرقا  ( .. مرتقرقا  

 بنَي اجلداوِل واحلفايف

 ليتنا سهٌل  وينبوٌع صباحيٌّ 

 وموسيقى مموسقةٌ 

 ُتسّيُل يف الغديِر توائَم الغيماتِ 

 والصوَر السعيدَة يف مساٍء طاهره !

 

 اي ليتنا قمٌح لتنقَر قرّباُت احلقِل أدمعنا ،

 ويلتقَط القطا قليب وقلبكِ 



 ِت النجوِم املسكره !مثَل حّبا

 

 اي ليتين بَ وَّاُب بستاِن اخلريفِ 

 ألسأَل الشجَر اجلريحَ 

 مىت حينُي مروُر أسراِب الغيوِم العابره ؟

 

 ومىت سريجُع ذلَك املطُر العتيقُ 

 بدمعِه املدراِر 

 كي تبكي نواعرُي الغروِب الدائره ؟

 

 اي ليتين بَ وَّاُب أاّيٍم بال أمساءَ 

 أمسياِت الصيفِ تؤنسين أواخَر 

 هّباُت الرايِح الداشره  !

 

 ال آخُر األعشاِش يف األشجاِر تعرفين

 وال أيلوُل ذو الشجِن الشريْد .

 

 اي ليتين شّباُك موسيقى 

 يصّفي الليَل يف كأٍس بعيْد  !

 

 ُعْد ْب إىل شجِر احلواكرِي العتيقةِ 



 اي حفيفُ 

 لكي أرّب صويَت املبحوَح يف أعشاِش قرّبةٍ 

 إذا جاَء البكاءْ  !

 

 عْد ب إىل أيلوَل 

 كي أأتّمَل الصفصافَ 

 َوْهَو يهرهُر األوراَق صفرا  

 قبَل أن تصَل النعوُش مع الشتاْء !

 

 ُعْد ب إىل املاضي 

 ألجلَس ابنتظاِر كهوليت 

 ووصوِل مركبِة  الوداعِ 

 جيرُّها فرُس املساْء ! 

 

 عْد ب إىل عمٍر تطرُي شهورُهُ 

 كالغيِم مسرعة  

 أبجنحِة الراثْء ! 

 

 عْد ب إىل ليِل املواويل ِ 

 الذي نضبْت بهِ 

 من كثرِة اإلنشاِد حنجرُة الغناْء !



 

 عْد ب إىل انٍي فرايتٍّ 

 تسيُل دموُعُه بنَي املرارِة والبكاْء ! 

 

 عْد ْب إىل قمِر الطفولِة 

 يف املساءاتِ البعيدِة 

 قدحي السعيْد ! كي أقطَّر مخرَة األقماِر يف

 

 عْد ْب بعيدا  يف البعيْد !

 

 ألقوَل للبنِت الوحيدِة 

 حنَي يرحتُل القطا

 ال تُرجعي قليب إىل قمِح الطفولِة 

 يف هناايِت  احلقوْل ! 

 ال ترتكي ريَح الكمنجاِت اجلرحيةَ 

 متألُ األحراَش 

 ترجيعاهُتَا ترثي مصريا  ضائعا  

 وقَت الكآبِة يف األفوْل  !

 

 عيناِك عنقودا دموٍع أزرقاِن 

 وصوتِك جرُس السنونو 



 حنَي يسبُح يف السهوْل .

 

 أرخيِت هنَر الليِل جمروحا  

 على َقَمَرْي غروٍب انئمنيِ 

 كنوِم عصفوٍر على شّباِك موسيقى بعيْد  .

 

 اي ليتنا أغنّيٌة منسّيٌة كالشوقِ 

 يف ذاَك الربيْد !

 

 زينةِ اي ليتنا غيٌم يسافُر كالقطاراِت احل

 كّلما ابتدأَ املسافُر من جديْد !

  



 عزٌف حزيٌن على حجر الرحى

 
 دارْت جراُحِك اي مرارُة 

 يف الرحى                  

رَارُ 
َ
 ودموعنا اي عنُي يعصُرَها امل

 من ذا ُيسّري احلزَن عن روِح الغريبِ 

 ومن سيؤنُس يف األماسي اي دايرُ            

 رجُعكَرْجٌع مُييُت القلَب 

 اي َرَحى  

 ما أوجَع اآلهات

 َتْسَحنُ َها احلجارُ             

 ال وحشُة األاّيِم 

 هتدأُ يف القلوبِ        

 وال املطارُح بعدما ارحتلوا تزاُر        

 دعين أسافر يف مواويِل القرى

 وقطاري اجملروُح 

 يتبعُه قطارُ                    

 قَِلٌق ... 

 أقطُّر آخَر العرباِت من قليب 

 وتقفو درَب ُهْجرَاين القفاُر          
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