
َعالٌِق يف الَغْمرِ ..

كالَغابِة كالأ�سالف 

�سعر

م�ؤمن �سمري



تصحيح: شعبان ناجى

عالق فى الغمر.. 

كالغابة كالأ�سالف
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.... الأ�سـالُف
لوا جلوَدهم الذين َف�صَّ
خلَف الِظالِل الدافئـِة

موا ال�َصكينَة َوَنغَّ
وا املخالَب َلَّا �َصمُّ

وانتهبوها ..
�صابوا فى اآخر الكهِف 

�صـَْوطًا ..
لزيِت احلننِي
واحِلْنَطِة ..

وا حتَت َع�صا الراعي ..   .. َدقُّ
هالَل 
الَتـلِّ 

البعيِد .......
.............
.............
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ورِ .. برع�سِة ال�سُّ
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اإليها ..

"اأَِلي�س" ....

كلما تخطو اإىل العجائِب
تفوُت رع�صًة ..

ين�صانا فيها
الِظلُّ ....
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 مت َقْن�ص الن�صو�ص بدءًا من 2001

بحثًا الَبيُّ  الطائُر  "َيْنُقُر 
عن احلقيقِة الَُتَفلَِّتِة من �صخرٍة لأخرى

.. وا�صتمَر يح�صو الاَء الالَح بنَي ال�صقوِق ..

�صىٌء اآخر لبد من وجوِدِه بال َرْيب ...."

اإيليتي�س      
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الإقطاعيُّ
ير�صُم الغابَة

ثم يهيُم ..

يفوُت اخلدَم والذهَب والو�صيقى
وُيغمِغُم .. حتفظنى حيواناتى ..

وبعدما طاَلت الرق�صُة 
فى َمراَيا البهِو ،

ت الخالُب ال�صَك �َصدَّ
وقالت موتًا متوُت ....
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من الِظلِّ 
الجدوِل ،      

 َي�صحُب حفرًة       
 وَيْعَلُق بالرائحِة ..

يخلُع الري�َص و�صاقيِه 
و�صاعَة َع�صَّ الندُم رجاَءُه ..

ينه�ُص ب�صريَتُه 
َكْيال ُي�صَطرَّ راكبًا روَحُه 

الأخرى ،
ِة .. َ فى اَلَحفَّ اأن ُيَرنِّ

ِللَّتي ظلت �صنني الرع�صِة 
َتِرفُّ على الغديِر .... 

.................  

  

�صاقي العجوز
ابنة احُلَفِر اخلا�صرِة

والتي ن�صيتها اآخَر الأمِر-
اختارها العنكبوُت
لتكوَن اأوَل الدنيا .

ِة واجلداوِل والأ�صراِر م�صافَة اخَلطيَّ
َن�َصَج من اأع�صابِه �صوارَع

َت اأ�صوارًا م�صيئًة وَثبَّ
َت على الملكِة َوَربَّ

وابت�صَم .....
........
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قاَل اأَحِيُك لالأ�صباِح
عوا حتتنا الراثي  الذين �َصرَّ

ثيابًا َنِهَمًة ،
وخفيفًة ..

كاأنها مطُر الأ�صالِف .. 
اأَر�ِصُم فى جيوِبها الخفيِة

مقداَر ُف�صٍّ 
من 

اللطِف ....

ليوَم نعدو ب�صاٍق مكتنزٍة 
ول َيْحِجل فينا الِظل ...

............

قالت ال�صماُء
ِة �َصْعِرها بكِل ِف�صَّ

لطائٍر ي�صوُف اخَلَر�َص
بعَدما ُنِخ�َص يف قلِبِه ....

َنْ فى عيونهم ، 
واهتف فى �صهقتهم البليغِة ....

َعلِّْمُهم 
ب�صاِلَك العقوِد

قبل الذبِح ون�صوِتِه .. 
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ِبَحاِل الأجداِد .. 
َلَّا تبلبلت عروقهم حتَت البيِق ...

لوا موتهم ..، َلَّاَجمَّ

على 
هيئِة 

نهٍر  ....
..........

.. ُقْل �ُصرَّ قلبي وَتهلََّل ل�صاين ......

كبرُي القاِم
نا الأوِل .. ِقطُّ َبهاِء َجدِّ

ُيَقلُِّب ابت�صاماته فى الُظْلَمِة
ا وي�صيُب َنبيًّ

ي�صعى اإثَر اخلطواِت 
الرتابِة .

ن�صرُب الَذْيَل 
َباأَنَفِة الَعَمى 

فيعود عا�صفًا ومهيبًا ... 
وَنرانا لن�صِبُه الذي �صَبَق وَعَرَفنا ،

فنعدو
ا ........ ِمنَّ
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فى ِحْجِرِه اَل�ْصِبيِّ
نخنقُه الآَن 

فتت�صُع ال�صحابُة
وَنُحطُّ ال�ِصراَك جنَب الناِب 

فتهتزَّ األوانُه 
َر ال�صجاَد الهائَج :  وحتا�صِ

تُلمُّ ال�صوَف والهجراِت 
وت�صيُل احلفرَة والقتول 

فى الَهْيكِل الجاوِر....

فى اأقفا�صنا
ُق ثم نغيُب .. َنْبُ

وكلما اأ�صاَع وجَهُه 
فى الدفاأِة 

ن�صلِّي عندُه 
ون�صعُد ..، 

ب�صرا�صة .......

قالت الكلَبُة ال�صوداُء
تعاَل ُنَقلُِّد .

َق يِّ تن�صى الكبياَء ال�صَ
وُت�ُصمُّ بَحْد�ِصَك ال�صنوِن

عجيبَة اللُّهاِث التي عا�صت 
من اأجلَك اأنَت ..

من اأجِل اأن اأنق�َص اأولدى
ْفِو احلليِب .. ِب�صَ

َهزَّ َيقيَنُه
وقاَل َعَمُلِك قرَب اأع�صاِئهم

�َص الهواِج�َص فيِك .. َغطَّ
َمْن قاَل

اإين ل اأراِك وردًة
فى عروِة �صحابٍة ..

اأو �صحكًة �صاهرًة
فى َجْيِب َربٍّ طيب ؟
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فقـط
اأغم�صي قلبِك

ي عوائَد الآباِء وُهزِّ
ي الذهَب و�ُصمِّ

النازَل من فوق ..

نقرتُب ..،
.. يت�صاَءُل

مهما يت�صاَءُل
لكننا

نقرتُب ..
.............

الطاوو�ُص 
َيِهلُّ من �صنة 63 

ويغِزُل الكلماِت كلها .
عندما كان فى �صدِر ال�صالوِن

�َصمَّ اأجنحَة الزائريَن
َح للزوابِع وابتهَل ... َفَلوَّ

ْيفًا غرقت جفوُنُه مع الَعْظِم �صَ
واأناَم لنا خملب 

الذكرى ..
توا  َر�َصَم حلظَة َربَّ

على قيامِتَنا 
ب�صريِطِه القامِت 

وَحجَّ اإىل احلكيمِة ،
غرفة النوِم ..،

قال بداأَُت اأكُبُ ..
ومل يبخل بالن�صيحِة

على الالتي يخفنَي الأح�صاَن 
فى احلقائِب ..
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ول الأ�صواِت
ي الأرواَح التي ُتَخبِّ
حتَت َرفِّ ال�صتاِء .

َفُة اللمعاِن ...، َو�صْ
َكِة ...، عجوُز الَوْيِل والَبَ
مل يلمحوا اِللَح فى عيوِنِه

كَل ناٍر..
�ُصوا َهْم�َصُه �صَّ ول حَتَ

َل بِه منُذ الَبدِء ... لقو�ِص ُقَزَح الذي َتَكفَّ

مل ُيلقوا خبَز ال�صاِء فى اجُلبِّ ، 
بَنَغَمٍة تليُق .....

 
     

هربت من عندهم
لتغني .

.. اإىل اأن َهلَّت ليلٌة
اأغرقت فيها الهاَلَة

وَعلََّقْتَها يف نظرتى ....
قالت:

ُب .. مل يبق �صواُه ... احَلْو�ُص الطيِّ
كلما انتقلنا اإىل بيٍت للرطوبِة

رُّ على الِع�ْصَرِة ال�صافيِة .. ُي�صِ
والَذْيُل 

َيُردُّ اجلميَل
ويتع�صى �صحَكنا ..،

في�صبع .
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- كاَن ال�صمُك اأخي ..
- لكنَّ احَلْو�َص فارٌغ

يا بنُت ...
- ... وعندما �صالوا الق�صوَة 

ِة اأمي ..، من َبريَّ

َم الأُب رائحَة الر�صا ... َتَن�صَّ

..................
..... فى   ...... 
..... بحرِه ......
..... الكبري .....
..................

الأ�صُد العايل 
يلِب�ُص "الهاليل " ومدينَتُه

ب�صوارعها اللفوفِة
على رقبِة َوْعل ..

ال�صوارُب اللكيُة 
وع�صافرُي ال�صندرِة واأ�صباحها ..

اَم �صفرِيالناِر.. .. �صيٌف م�صحوٌذ ُقدَّ
وفحيُح اأنوثتِك الَنِهَمِة حتَت القطيفة ....

............
بالأم�ِص َلَّا ا�صتقبلنا

زئرَيُه
اآخَر الكالِم ،

قنا متيمَة ال�صدِر  دَّ �صَ
َلَّا متطُر علينا حليبًا ...
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حمامة الذراِع ،
كلما حتُر�ُص

الر�صائَل الطائرَة ....

َنا ... �صربنا َدمُه لَيُخ�صَّ
ليعوَد الرمُل حارًا

كلما مررِت عليِه ..، 
ُ الن�صوَة بالزيِت ، ِك التي ُتَلنيِّ بكفِّ

وتنرثها فى المراِت اخللفيِة ، ال�صادحِة ..

.. لنبت�صَم ..، 
وفوَقنا اجلبل ..

كانت تنتف�ُص ..
تدَعُك بكوابي�ِصها

عيوَنها الوا�صعَة .. 
�صُّ بالأ�صى من جهِة البودِة ... حُتِ

بومُة ال�صجرِة البعيدة .

كلما راآين واحٌد منهم
ُي�صيُح بقلِبِه

قبل اأن اأُخ�صَّ اإىل اجِلْلِد
ِه ... لُه فى ُع�صِّ واأَُقبِّ
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كلهم يخافوَن ..

بل ياَلْيتهم .. 
َفْيخ�صوَن قوَة ك�صفى للياأ�ِص

اأو حتى �صرعتى
فى الحبة ...

عدميو احليلِة 
والري�ِص ..

ل ي�صوفوَن اإلها 
تتم�صى قرَب دينونتى .. 

تنُك�ُص فى ر�صمِة الأقداِر ..
وتنف�ُص الرمَل عن ال�َصَفِر الأبعِد ،

 �َصبيُه َجَناحي ...

مل يعرتفوا 
ب�صوتي النافِر من قالِبهم

ي للراوئِح ، ومل يفكروا فى َدقِّ
كذبهم الُلَّون .. 

فى خرائبى
ال�صاهدِة 

على ِظاللهم
القطوَفة .

الراحلوْن
الذين يحتاجوَن كَل َدهٍر

اأن يقرءوا الكروَم
وي�صحكوا قلياًل من عظاِمِهم

.....
ُب َمقا�صاِت اأثريهم  َمْن يروُح وُيرتِّ

وَمْن يرجع بهم قبل ا�صتيقاِظ الوح�ِص ...؟
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اإنها اأنا .. 
اأنا التي ل �صديَق ىل

�صوى هذا النوِر
الذي ي�صمونُه الليُل ....

َة لالأرواِح التي ت�صيُء ال�ِصكَّ
ُه وَتُلمُّ التوَت .. وهي تتنزَّ

تر�ِصُم ال�صفاَء فى لوحِة الأمريِة النائمِة 
وَتُدلُّ عليها
الجاذيب 

 .....

اأنا التي �صوف تبكى
اإن فزعَت يا حبيبى ....

.............

عندي ِحزاٌم لُه ل�صاٌن ..
اأُ�ِصيُء ل�صرَيِتِه

فاأ�صرب بِه الأ�صواِت 
واأربط النحَل والذئاَب 
واأخنق الِظلَّ َلَّا يجو�ُص 

فى اجلواِر .
فى ال�صاِء

ًة ... ُتْن�ِصُد ..  ي�صرُي َحيَّ
تبتلُع البي�َص باأفراخِه 

فى الذكرياِت
ًا فى ماِء العيوِن . وَتْنُفُث �ُصمَّ

تلَدُغ كَل الذيَن عا�صوا
ي�صندوَن البكوَر بخوِفِهم

ليناموا طوياًل 
ويت�صاَدقوا مع الُظْلَمِة ،

اجُلْحِر الدافِئ ..
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فى الردهِة
تت�صلَُّل وت�صنُع ُحْلمًا

اأو ُحلمنْيِ ....

�صُّ فى الرياِح حُتِ
اأنَّ �صعبها والراعى 
يتزاوروَن فتدمع ..

اجلميلُة 
ِة تن�صى اخلطواِت الَبِهيَّ

وتقول "حايل ل َي�ُصرُّ اأحدًا " ..

تنتحُر ..
باأن َتْبَلَع

ريَقَك .......
  ........
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عندي حزاٌم 
عجوٌز ،

كلما رميناُه 
َول �صلناُه فينا -

يعـوُد للَتلِّ ..،
وير�ِصُم

َة .. اخَلِطيَّ
..........

كُل ما اأبتغي  
مرا�صم دفٍن

َتنوُب عن وجهي
وعجائبى .

تبداأ الطقو�ُص
مثاًل ..،

ب�صرٍب من الطبوِل ، وطيوِرها الجرمِة ..
�صُّ كَل ف�صيلٍة ثم حَتِ

رق�صًة
ويرمي كل نباٍت بذوَرُه ،

يف ِحْجر الف�صاِء .
ُة الزرقاُء الأر�َص  حت�صُن الُكوَّ

وترتعُد ال�صغينُة ..
ت�صمو الأنخاُب ،

ا�صنَي .. فوَق الكمائِن والَقنَّ
ال�ِصراِك والأظافِر ..

 باإزاِء الغيَمِة النذورِة لل�ِصرِّ ، 
 وال�ِصَباِك ................

...............
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.. زمان واأنا �صئيٌل 
ِخْفُت من َكْونى بنَي َبنْي

اأ�صارُك هوؤلِء وهوؤلِء ثقوَبُهم ..
لكنَّ الاَء بذاكرِتِه 

التي َتغيُم من جهِة الأَ�َصى
َحاَطِنى  ...،

اأنت يف ح�صنى ،
يف ملعبَك الكبرِي ...

       ُتِطلُّ بالر�صيَقَتنْيِ 
ُب ،  ثم َتَت�َصحَّ

بالحبِة ...

احَلَذُر ،
ُب ... الأماُن الَُجرَّ

احلرا�صُف يا ولدي
اَءُة .... َك الو�صَّ اأُمُّ

هذا الن�صَج الَبليَل
مل ُين�صنى الرحمَة اأبدًا ..

كنُت اأ�صيُب 
َمْن ل وزَن لُه ول مكانة 

ْبُت .. يرعى يف فمى ، يف َغْيمتى ولو َغ�صِ
دين حتَت ال�صوِر ، ُيَعمِّ
ِة ..  يف الروِج الَق�صيَّ

ليقتاَت
على هناءتي ...

.. مرًة واأنا �صاب
ُثْرُت على البحريِة ال�صغريِة ..

ثرُت ثورًة حقيقيًة
عجنتها من نرياِن ال�صيِف

وحطِبِه ...
اأيُّ عا�صفٍة اأن تكون متيمتى

البحريِة" ؟!! "مت�صاُح 
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هذه اليافطة
رغم احلروِب و التاريِخ  - 

ل ُتكاِفُئ اأََلِقي ...
لهذا رَمْيُت ر�صالًة 

يف مفرِق ال�صالِل
مر�صوٌم فيها

اأهاِجُر للبحِر البعيِد ....

يومها ا�صتجابوا 
للتما�صيِح اخل�صبيِة 

بها اأبي ب " ال�صفِن " .. التي َلقَّ
َوَواأدوا ثورتى ....

واليوم ..
يطوُف الوُت

مع دوامٍة لي�صت بليغًة اأبدًا
كنُت اأ�صنُع ع�صراٍت منها

ِبَذْيِلى ....
حتى الألوان 

ل اأ�ُصمُّ مذاقها العتاِد ، 
بعد اآياِت الفوِز على الأ�صباِح

الذين قالوا بتحويل 
َهْيَبتي

حلقائَب ينق�صوَن فيها ذكرياِتهم ،
واأحذيٍة ميحونها بها ....
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لي�ص كثريًا اإذن
ب�صع �صرخاٍت

ِة الدفِء ، رَّ من �صُ
الكهِف البعيِد هناَك ... 

و�صحابة
تر�صمنى حقاًل ..،

لو�صِم اجليو�ِص الَُحلَِّقِة 
والبارى ..

ِقْرَبًة ..
لتابوِت الِعزِّ ..

لينبوِعِك
الختوِم

............

............

علمتم ؟!
نحن الذيَن ا�صَتْغَنْيَنا عن الزحاِم

بالإمياَءِة
ُن ..  وتركنا لكم ال�صماَء كلَّما َتَتَزيَّ

اِت احَت�َصْيَنا �صمتها فى اَل�َصرَّ
وهززنا لها ب�صريتنا ...

هوننا ُي�صبِّ
م�صاَء �صباَح

باخلفافي�ِص .... 
كراُت اللهِب التي مل َيِحن 

اأن الت�صقت باَلَقدِر 
ْكٍر واإمنا َدقَّ الباَب ِبَ

وا�صتعطفها ... 
التي ت�صرُق اأرواَح البدائينَي فى الكهوِف ،

وت�صعُد ..
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.. َنَهْبَنا اللزوجَة ... 
.. ن�صرنا اللعنَة فى اأع�صاِب البئِر ...

ظلٌم فادٌح 
ُب مرارَتُه الظالُم ل ُي�َصذِّ

ُه الَع�صيَّ .... َو�ِصرَّ

اأما الذئاُب .. فال باأ�ص ..
نحب�ُص اأنفا�َصنا فى َنظَرٍة

نَي  وُنْبِحُر مع ُم�صَطفِّ
يبقوَن فى النق�ص .....

ثم اإننا ل نحتمُل ال�صهوَل 
َنَة والأنهاَر الليِّ

ب جتاعيدنا  بل ُنَخ�صِّ
ِبَذمِّ اخليانِة ....

واأحمِر الثورِة ....
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نحن الطاريُد ..
ال�صياطنُي الَُكلََّفُة ..

التي ت�صنُع لهذا اجلبِل
�صراَبُه المزوج ..

التي ت�صُع الظالَم
على َكفِّ الوح�ِص ..

ول تر�صى عن نف�ِصها حقًا
اإل �صاعَة تفتُح الطريدُة عيَنها

ليُنطَّ فينا 
ال�َصَفُق ...

 .............

 

ال�صوُء يالِعُب الدخاَن
: َيُخ�صُّ فى مفا�صِلِه

وي�صتملُح الثمرَة
ثم ُيلقي نظرًة 

على النب�ِص وحتديِقِه .
... ومن �صمِن اللعِب 
يرتُك ال�صوُء الدخاَن

يالعبُه
: يجو�ُص فى م�صاِمِه

ثم ُيَحلِّق جنب 
القذيفِة ...
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... ومن �صمِن اللعِب
: يرتكاِن الفرا�صَة

تعطي ال�صوَء فحمًا
من اجلناِح الأميِن

والدخاُن تن�صى عندُه
بقعَتنْيِ .....

... َتْنَحُت
رق�صتها الوؤجلَة

وتلقى على ال�صريِر
�صليَبها ..

وحتفُر البئَر ..
............

كانت ع�صفورٌة طفلٌة
تبت�صُم كلََّما تغيُب ..
ترى قبعًة من الَق�صِّ 

وُعْقَدًا على الرقبِة القطوفِة ..
ويف اآخِر الدينِة 

ِحذاٌء ُملَّوٌن 
دٌر ثرثاٌر .. و�صَ

ٍة جتري ِبِهمَّ
وت�صاحَب اأحجارنا ،

لت�صبقها ...



5051

احلكيمُة ،
ناورت حتَت النوِر ب�صَبْيِن

لت�صتاأذن َعْيَنْي البنِت
ثم َت�ُصدُّ 

ذاكرَة 
النتحِر...

... الأكرث ق�صاوًة
حتى
من 

اِت .... احَليَّ

َنَودُّ اأن نلتقَط َعزَمهم
لنبتهَج 

بعَد اأعماٍر ...

هنا ِظلَّها َوجَّ
نحوُه 

وَقَبْعَنا ب�صيئِة 
ا�صنَي .. َقنَّ

َزَحَفت 
بدفئها

.. حقًا   ، تافهوَن   .."
�صاأرَدُع ف�صويل لثواٍن

فيلتقطوَن كذبتهم القدميَة 
ثمَّ .........."..
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خرجنا م�صروريَن 
وعدنا اأدراَجَنا ..

نوؤدي الَدْوَر الر�صوَم
: اأن نردَع ف�صولنا لثواٍن

فيلتقطوا ظالمنا .. 

وي�صخروَن ،

اَم احلفرِة   ُقدَّ
وال�صوِر ....

 ............

تلك النظرُة
هي ما يجب اأن نفِطَن ..

نهايُة التفاهِم .

وقَف للولِد
َق طوياًل وَحدَّ

ثم َهَمـ�َص 
فى التابوِت .

النظرُة حملت اللحَم
وقالت ِلَيِطْر فوقنا َطرْيٌ ...

واأطلقت
  اخلبيئَة النذوَرَة 

لوائِد 
الأر�ص ...
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.. وهـكذا
َم الَغْمُر َتَب�صَّ

ت  وَت�َصهَّ
من قلِبها ..

�صماَءنا ..

البعيدُة ..........

الببغاُء الفادُح البيِق
ترَك �صباَحنا خلَفُه

اأنا اآلُة الوِت
ال�صاعَة ..

ِة الروِح ، فابتعدوا عن َرجَّ
وطريوا ...

ب حبيُب خوفنا الَُجرَّ
َداَعَب مكاَن جناَحاِتنا  

اِت  هازئًا من الَب�صَّ
الَثِمَلِة ، 

التي لالآَن َتُخ�صُّ القابَر
وُتْرِبُك الأطياَف َوَحْرَباِتَها ..

كُل هذا العمِر م�صى
ُه ونحن ل ُنِح�صُّ امت�صا�صَ

للَحْلِق
وا�صتعانته ِبالذبائِح  

لإتقان الب�صمِة 
والغيوِم ...
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�ُصْرَبُه هواَءَنا 
وان�صداُد البئِر ..

ماذا �صُتجدي الغفرُة 
يا اأيها الكبرُي ..

اأَخَذ القالَب 
فى عظاِمِه الظامئِة ..

ولن نن�صَئ الأ�صواِت 
التي ُقْلَت �صُت�صبهنا 

ون�صبع بعدها ..

ُحُب الُظْلَمِة .. 
ديُنَنا الأحدُث -

وبرودُة الأ�صالِف ..
..................

َجَناَحاِن
زاهياِن ....

ت بعد اأن اأح�صَّ
ورطَة الِظالِل

ن�صيت النعامُة ُخطوتها
جنَب قلِب الأر�ِص .

�َصَكت الق�صوَة 
ُتها بعيدًة ... هناَك .. يوَم ُتَبيِّ

ِوْحدَتَها فى اأم�صياِت احَلْكِي
وتعاليها والقلق ...
لِّق اأبدًا كوُنها مل حُتَ

ُر كل ُقْبَلٍة ، واأجنحتها تق�صُ
وتكرهها الريُح فى الوا�صم  ...
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الديداُن والفئراُن وابُن عر�ٍص
عاتبوا على �صيق النهِر 

باأولِدِه الهاربنَي ..
وزيادُة اخلياِل عن الطاقِة 

حتى بات يوؤمُل القَتَلَة 
والهرجنَي

واأ�صحاَب الَقَراَبة ..
.................

النعامُة
�صابت مع اجلرياِن 

�َصْمَعها ..

يتوُق للذي يرِتُق َبهاَء
الِظلِّ ، 

وَي�ُصدُّ على حلِمِه الهرباِن ..، 
ولو ِبُظْلَمٍة ......

�صاألت ال�صغريُة 
وَمن هوؤلِء ؟

قالت اجلدُة اأ�صماٌك �صاردٌة
َكبُّوا فى دفاترها اللزجِة

خطواٍت م�صوهًة
بدَل الزعانِف الناعمِة ..
ُق ال�صاَم ..  كذباٍت ُت�صيِّ

ذبائَح تعوُم فى ينابيَع مرتابٍة ... 
.. ولذلك ل ن�صمُح بالعودِة

ول ن�صامُح ......
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كلما ا�صطادهم احلننُي 
ُينبتوَن ذراعًا 

ُت�ْصِكُر اأََخواِتنا الطيباِت .
يجذبونهن لَيْكرُثوا 

بعد اأن ا�صتهلكوا اأنفا�صهم
فى الدواماِت 

الو�صيعِة ...

قالت ال�صمكُة 
.. واجلميالُت قربَك ياربنا ؟

- قبالٌت خفيفٌة ...
كل �صبٍح

ترمي َبَلاًل ناعمًا
فتنت�صي الراهقاُت

اأمثالِك اأنِت ....
ِة ... عنَّ فى اخَلطيَّ ثم َي�صِ
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- اجلميع �صريٌر اإذن ؟
افوَن .. - بل َخوَّ

ُيومئوَن 
فى قلوبِهم ..

للراقِد 
فى القاِع ....

........

قردى اجلميل 
الوحيد الذي بقَي ..

َوَهَب مماِلَكُه
اٌط الٍة جلدها َمطَّ حَل�صَّ

ومطاِوٌع ...
ثم قارَب على الن�صِج

واأنا الذي مل اأفطمُه لالآن ...

اأعى دوري متامًا
واأحافُظ عليه ِبِجدٍّ ..

.. الذي ي�صُل بوازاِتِه الَُخلِّ�ُص ..

ومن َخْلِفِه الثوراِت ،
ُن الُْنَحَدَر والأظافَر وال�صقوَق .. ُتوؤَمّ

َل "دارون "  ثم ينزُع البجَّ
......... ودوَن رحمٍة ....
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ب�صقوِطِه من الأعايل
�صيحرتَق الرمُز

الذي خدعهم
َبهم منا وَقرَّ

وجعلهم يبت�صموَن 
فى ال�صريِك

وفى اخلمرِة ..

يرعوَن ... 
ُد .... ويجربهم ال�َصيِّ

ِل�صمِتَنا ..
ل�صركاِئنا فى الذبِح ...

........

على الأخ�صِر، من جهِة الحبِة
وجواَر ُمْهٍر اأبي�ص �صغري..

فى اخلارِج اأرانُب تبت�صُم
م َحَماٌم َفْوق . وُيَحوِّ

�صيقاَن اخليِل 
اُت  تربطها احَليَّ

والثعالُب هنا فى اللوِن 
واحَلَماُم ُيحاذيِه الدخاُن ....

كان يناجي ابَن عمِه التعلم
فيقول "�صنتمنتاىلٌّ "اأ�صيٌل

تعي�ص حتَت اأقداِمِه الدراما ....

.. وَلَّا ال�صنواُت ان�صدَّ عودها 
وهو يرجتُف ويبت�صُم ويرجتُف ..

ُر ،  غاَب الف�صِّ
حائُط الأماِن ...

فراأى خملبًا 
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ي�صحو
وياأخُذ ى طريِقِه

اللهاَث 
والطَر

وراِكَيَة الناِر ....

بعدها
ر .. مل ُيب�صِ

اإل وعيونُه مفتوحٌة
.. عليِه ..

وقلُبُه مرتب�ٌص ....

هذا ثالُث زمٍن
رُّ فينا مَيُ

وهو يغني .

ال�صيدُة
والَذْيُل َحَواَلْينا

ينت�صباِن ..
في�صحَب ظاًل

ويحطَّ �صرورًا .

الغزى ينمو فى الركِن
واجَلدُّ الذي يرعى راأ�َص 

الأم عريانًا ،
يحرينا فنخر�ص  ...
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وجدُتها .. 
وجدُتها يا اأمي

يا ِفرا�َصَنا الذي بال �َصْعٍب
ٍة يا خطواٍت ترُب�ُص َكَخطيَّ

يا كلكم هنا ..

اآخر الراعي ،
ُب كانت النُّ�صُ

ْيَنا فيها الأ�صالف .. التي َخبَّ

اأَْدَخَلها ليقينِه اإذن
و�صاَف الينابيَع ..

َة رَّ �َصمَّ ال�صُ
التي َكَفْيَنا عليها ماجورًا

ْيَنا عليها الزمن بَّ َو�صَ
فاأَْنَكَرْتَها عيوُن ِعر�صاِن البناِت ..

.. َحَيلنا الرائعة
لتم�صيِة الكتوِب ...
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وهكذا
�صنظلُّ فينا

اإىل اأن تدعَوُه الريُح لقلبها 
ي .. فُيَلبِّ

وت�صيل من الآياِت ،

ِة   كلَّ �صتارٍة تزهو للَع�ِصيَّ
والراثي ..

.. واأيَّ بوٍق 
يجوُل ......

يا �صقيق ..
اأمل ت�صمع اخليوَل مرًة

وهى تفوُت حتَت ال�صرفِة ؟

.... لُبدَّ نعوُد لنك�صفها ..
ة �ُصهرتهم َربَّ
الخفيِة .... 

ه بال�صامرِي ح�صاُن طروادة الُ�َصوَّ
وح�صاُن دون كي�صوت ال�صروب

على عينِه
وح�صاُن الثقيل عنرتة ... الخ
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مل يكونوا اأف�صَل فى �صىٍء
واإمنا جاءوا من خلِف الَقَرابِة

وباتوا على وجِه ال�صفحِة 
قبلنا ....

اأمل تتعلم منهم اأبدًا
َفَتْطُلَع لغيمِة الأ�صالِف
َل َعْدَوَها ال�صادَق وُتَقبِّ

لتعُبَ بَك اجلدوَل والَتلَّ 
ي رعبَك واأنت فى الَغزالِة ..،  وُتَغطِّ

اأو فى �صهقتها الخفيِة حتى ...؟

ت بجواركما  ... ثم لَّا َعدَّ
اللعنُة .... اأمل تكن ..

اأ...............
اأَلن ... تاأخذ ال�َصْوَط قبَل الُثَمالِة ؟!

َلَّا �َصَدّيَنا احَلمامَة
للبيِق الهائِج ..

ِة  ولل�صربِة الطريَّ
َهلَّ احَلَمُل ..

مل نح�صب 
�صاعَة يتم�صياِن على النحدِر ...

.. مل يرتكوا لنا اأي َمْرٍج
ى ل�صحاِبِه اأخطاَء وَرَزايا ُنربِّ
ونذوُق الندَم الذي َيَتحاكوَن

فيِه وُيغِم�صوَن ...
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فى حِلاِهِم 
الهيبِة ...،

اأَ�َصرونا
وغابوا ..

اجلباروَن ،

كاأنهم الزمُن ...
..........

باُع  قبل اأن َتطرَي ال�صِ
بُّ ِوْرَدها حُتِ

كل بهائكم "�ِصْبُتم 
فى الوتى

ومن كرثِة حتليِقِهم 
فوَق ع�صبتكم الأخريِة

�صارت فيكم الرائحة نف�صها" ..
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ل تلوموا علينا
هنا قليٌل.. هناَك قليل ...

الزهوُر عمرها ما َدلَّت ِجْلَدِك الزاهى ..
اإنه اأمٌر اآخر ..

والخاِلُب ل َت�ُصدُّ الفي�صاَن ، فينا ..
لي�َص 

َول
َواِحْد .....
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كذلَك
نا  لُتَخِبيِّ

�صتارُة
ال�صندوِق ...

.. نحُن 
اأولُد اأمٍر اآخر ...

 ، باإفراط  التكررة  اللغوية  النزوات  "هذِه 
وهذِه الت�صميات احليوانية التواترة ، 

اإمنا ت�صهد على ناحيٍة �صيطانيٍة فى احلب . 
األي�َص لل�صياطني هيئة احليوانات ؟" 

                                                                  
 بودلري

"�ِصيدهارتا " اأفلَت من " بالذات " اآلَف الراِت،  اأن  "... ومع 
اأن  اإل   ، وال�صخِر  احليواِن  فى  واأقاَم   ، العدم  فى  وا�صتقر 
العودَة كانت  حمتومة . كانت اللحظة التي يجد فيها نف�صُه 
فى �صوِء ال�صم�ِص اأو نوِر القمِر ، فى الظلِّ اأو الطر، كانت هذه 
اللحظة حتمًا مق�صيًّا ، فيعود "ذاتًا " .... ويعود " �ِصيدهارتا 

".... بالعذاِب  ي�صعُر  ويعوُد   ...."
               
ه     ِهرمان ِه�سَّ
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بِقرابَِة املو�سيقى ..
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" .. اإىل " موؤمنة 
اللحن الكتمل ..

) و�أنَت ؟
لقد كنُت اأَح�ُصبَك اأ�صلب عودًا .

) "  !!  .. تغنى  دومًا  تكن  مل  لو   .. "

كاتب يا�سني
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... يا عا�سقه �لليل
و�سهر�نـه ..

وهاميه فى�خليال ..

يا عيـن .........

ِطِلـب
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�ل�سـجـرة

الع�صارُة 
ت�صيُل العوا�صَف 

من الهابطنَي فى اجُلبِّ ..
والو�صيقى ُتزيُح لها

مالمَح الورقة ..
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�لنهر

ٌة على اليمنِي والي�صاِر َخِطيَّ
َتْنُخ�ُص 

الو�صيقى ..
ومتوُت 

على رجاء ...

�لنـاي

ي�صرق َمَطَرًة ويغطيها ، 
روؤياُه بالأم�ِص .. 

فتندلَق فى اجلحيِم
قارورُة الو�صيقى ..،

َ الِعَظاُم .. وُتَرنِّ
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�لكوب

نَي َلْيَلتنَي  طِّ حَتُ
وُتَقلِّبنَي الو�صيقى ..

�ملَِقــ�صُّ فى َيدِك

طرٌق ممتدٌة ..
والو�صيقى 

ِك .. فى ُع�صِّ
ُت احَلَماَماِت  ُتبيِّ

ُر الكروم ... تع�صُ
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�خُلْطَوة

لرع�صتِك على ِظلِّي ..
اأ�صادُق الأر�َص

بو�صِح 
"احلنني" ...

�ل�سرير

اأنت واحٌد
لأن خ�صالتها طارت خلفَك ..

والَنَغمُة
فاتتها الثمرة ...
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�ل�سمـاء

ال�صحاُب
يدفئ النغماِت 

فنَي .. فيِك  لَّا َتْع�صِ
وال�صم�ُص

َتُكبُّ الإيقاع ..

�لر�سـام

ى قبل اأن يَتَعزَّ
ين�صى التوقيَع ودواىل ال�صاَقنْيِ ..

.. وي�صيُب للمو�صيقى
رق�صَة التجريد ..
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�حلقيبـة

الرحلُة ال�صابقُة
مازالت بقايا مو�صيقاها

ترقُد فى اجَلْيِب ال�ِصحرّيْ ...

قاِن .. فِّ �صاقْيِك ُت�صَ

 للرق�صِة ...
 للمخالب ...

خطاباُتِك 

بني �صطٍر و�صطٍر
تدوريَن َدَوَرانًا ..

ت�صتهنَي القعوَد 
على حلنى ..
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�لـدوالب

الن�صدوَن اأ�صابونى بالَعْجِز
بعدما حا�صروا ذكرياتهم
باأربعِة مفاتيح "�صول " ..

كبرية
كالزمن ..

�لتمثال

اأنا ماي�صرتو ناق�ص نوتة
وري�صتى التيب�صة

تعزف للِظلِّ ..

على 
ِعظاِمِك ..
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د �ملَُبِّ

اأحفُر حتَت ميينِك
... " الثلوِج  "�صوناتا 

واأزهو 
لناِرك ...

�لقمـر

َرَمْيُت عليكم جفاَف َحْلقى
فا�صتقبلتموُه ِغطاًء 

للَخْوِف ..
لتم الَناأْى ثم َجمَّ

فى كل "جواٍب " و " قراٍر "
َبا " ... بال "�صَ
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�لقمي�ص

فى اجَلْيِب البعيِد ..
اأخفى من�صدًا

ل ي�صري عجوزًا 
فى الَبارى ..

ير�ُصُف ..، 
و " يدوزن " الإح�صا�ص ..

م �ل�ُسلَـّ

كلما طرمت
اأُ�صيُف درجًة

ل تلحظوها ..

كم ِرمْتُ
ٌق .. �صيِّ

واأح�صانكْم ..
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�ملِ�ْسَبَحة

اجَلدُة حت�صُر الو�صيقى
فى الَكفِّ

ثم مت�صُح ب�صريتها
َعلَّ النائَم فى النبِع ،

يلوُح ..

�ل�ساطئ

جاَء فى الليِل 
واأَخفى �صمكًة خ�صبيًة

تطلق ذبذباٍت
للكوراِل ..

ى ... نَّ ومَتَ
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�لقلـم

عندما ياأخذوَن مني .. 
من دمي الغامِق ..

لهاَثِك الفناِن
اأ�صري خازنًا عاديًا

ي�صجُّ من "الزيكا " ...

�حُلْجَرة 

�صقطت الُقْبَلُة
يَت " يِّ حتى اأن "ال�صَ

َق النغمَة .. َرقَّ
َلَّا ا�صتنَد على اجلداِر

وغاب ........
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�سيارة م�سل�سالت ما قبل �لثورة

�صوتي اأََج�صٌّ
لكنى ما زلت لالآن
اأردد " طقطوقًة "

ُع كلَّ الطرِق .. ُتَو�صِّ

�لببغاء

الزوابُع
تاأويٌل ل�صمتى ..

والو�صيقى
لألوانكم 

الخفية
 ... 
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�لَتْمَرة 

حلمى يغطى الأوتاَر
ويعِجُن الري�صَة 

باللم�ِص الآثم ....

�لنع�ص 

الولُد َيدقُّ م�صمارًا
ويغنى " دو "

وُيزيُح اأََلًَا
وَيُزقُّ " ري "

ثم " مي "ثم " فا " ........
....... الخ

هو ل يدري ما فعل ..

بدًل من اأن اأكون ذكراُه الهيبُة ...

َج ..، �صاأ�صري البيانو التوَّ
فيِك ....
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�لرياح 

اأدخُل م�صرعًة
فتهتزَّ القلوُب

وت�صقط ال�صاعُر
الزائدة.

ْعُهم على َظْهرى اأَُجمِّ
واأزرُع بهم َنَغمًا ..

فى اأبعِد �صحراء ..

�ملقعـد 

قريبًا
�صاأتخلى عن نزعاتي

الأمومية .

قلبى َوَعدنى
باأن يكفَّ عن الدندنِة ..

كلما 
َط عليِك ... َحوَّ
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�لكاأ�ُص �لقادمُة من مز�د

ل جدوى من القاومِة
اقرتَب وانتهى الأمر ..

ُكم َزْحُف َوِمي�صُ
على 

ِحْجرى ..

ال�صحاُب
الذي 
َخبُّوا 

فيِه
القامات ...

�لِظلُّ

ُل كلَّ الأ�صكاِل . اأت�صكَّ
الدائرة ..
والربع ..

ال�صحَك واخلوَف ... 

وعندما يناُم ال�صوُء منهكًا
اأفرُد نف�صي

واأ�صدُّ اأنفا�صي ..

قو�صًا فى "الكمنجِة " القدميِة
قرَب 

�صهَقِتِك ...
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�لَفر��سة

واأنا َيَرقة
كنُت اأ�صعُف

من اأن اأناِو�َص ال�صباَح .
الآَن اأرفُّ لُه 

باأق�صى ما عندى
فريتع�ص

ل لأين اأ�صنْيُتُه ..
بل لأنه 

ل يفوُت فى غ�صِب 
الدفوِف ..

قبَل
م�صرحيِة 

احلياِة ...

ُة �لعد�َسُة �ملَُكبِّ

الأ�صياُء تطرُي اإيلَّ
َد حلمها . كي جت�صَّ

لت�صتملينى
تقوُل ..

ر لنا "الذهبجي " َوفِّ
ونحُن جنمُع " الكور�ص " ..

... َنَت�صانُد
على البيِق ،

ونحيا ...
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�ملنديل

ْمَتِك  َم�َصَحِت �صَ
ايل فتفككت اأَْو�صَ

َب اللحُن .. حتى ت�صرَّ

كبقعٍة
على هيئِة َكَماٍن ...

اعُة �الأُذِن �َسمَّ

ظننتم اأين تاأخرُت عامدًة
على "بيتهوفن "..

الذي كانت عظاُمُه ت�صمع
ْيالت �َصْعِرِه ...... وُب�صَ

............

غرُف قلِبِه ..
كانت ُت�َصتُِّف 

الُع�ْصَب ..
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لأعي�َص ..
قرَب 

غديرِك ...

هذا �صباٌح جميٌل :
ال�صم�ص �صاحكٌة ، كف�صتاِن اأنثى

وثمة
مو�صيقى

تنزل
ال�صالمل .

فى الُبْعد يا ما كنت اأنوح  والقلب يا ما اتكلم
على احلبيب

ومهجتي كادت تروح لكن لطف ربي و�َصلِّم
اأفرح و اطيب

اآن�صتنا يا نور العيون
بعد الغياب كان قلبي عليك .

َكَتَب الازين ي�صف الليلة التي �صمع فيها عبد الوهاب فقال :
» من اأمتع ما مر بي فى هذه احلياة – التي ل اأراها ممتعة – 
ول اأحب اأن تطول اأو تتكرر – ليلة ق�صيتها بني �صراب و�صماع 
.. اأما ال�صراب فلعل القارئ اأدرى بِه ! واأما ال�صماع فقل .. َمن 
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�صجي بِه كما �صجيت فى تلك الليلة – اأْي واهلِل .. ومازلت اإىل 
ال�صاعِة – كلما خلوُت اإىل نف�صي – اأغم�ص عيني واأت�صمع ، 
واأحاول اأن اأبتعث ذلك ال�صوت البديع الذي هاجنى اإىل ما 

بي ، كما مل يهجني �صوٌت �صواُه ".
ياىلِّ ِخليت من احلب     حقك تالم�صـني    اأح�صـن اأنـا هــوه
وحتب �صدقنى       بالغ�صب والقوه ت�صبح جريــح القــلب 

يا اأمه خطفني بريا�صه
وابويه على الديوان ما حا�صه .

ميكن لكل الأ�صياء اأن ت�صري
ل �صيء

وميكن للمراأة اأن تكون
�َصَركًا اأو خديعة

لأن ركنًا ما ت�صكنُه
مو�صيقى جنائزية 

ل ياأتي ليوؤازر روحك
لقلبَك فى انطفائه الأخري .

ويالَحظ فى "الدراما ال�صرية" اأن الحاورة تعلو على الغناء، 
وفى احلق ل ن�صتطيع اأن نقطع باأنه كانت هناك اأجزاء تغنى 

فى "الدراما النفية " اأو دراما" التتويج " ولكن يظهر اأنه كانت 
توجد فرقة مغنني " كور�ص" فى " متثيلية اإدفو" واإذا كانت 
الأمور تقا�ص باأ�صباهها فاإن اإقامة العمود القد�ص " زد "وهو 
" دراما التتويج"برهان  من احلوادث الهامة التي مثلت فى 
 ، ال�صرية  التمثيلية  فى  والرق�ص  الغناء  وجود  على  قاطع 
لأنه قد ُعرث حديثًا على قب"خريوف"على مناظر متثل هذا 
والراق�صون  والغنيات  الغنون  ممثليه  اأهم  ومن  احلادث 

والرق�صات .
فايته على اللَّحاد بنت الأمري     لب�صه القالده والع�صابه حرير
يا ام القطيفه قطيفتك حمره    َخلِّى القطيفه فى طلعة القمره
يا ام القطيفه قطيفتك زيتي    َخلِّى القطيـفه لـا تيـجي بيـتى
يا ام القطيفه قطيفتك وردي    َخلِّى القطيفه لا تيجي عندى
يا ام القطيفه قطيفتك خوخي    َخلِّى القـطيفه لـعر�ص اخـوكى
ي خـــوامتــها    اأح�صن تكون ده�صانه وقعوا منها يا مغ�ّصـــِله عـــــــِدِّ
َلفـوت عـلى اللـَّحاد واأقـول لـه    �َصـعر احلبيبـه من التـراب ِلُّه

َلفـوت عـلى اللــَّحاد واحكــيله       �َصعر ال�صبيه من الرتاب �صيله  • 
           من حبي فيك ياجاري .. ياجاري من زمان

ي ال�صـوق َواَداري  .. ليعرفوا اجليـران •            باَخبِّ
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دين دين .. دينه دينك .. دين دين ..
ل تــ�صــــــاألني عـــــــن ديـــنــى    مــديـــــــــون وعـــــــــــارف ديـــنـي 
لدينـــك راح يــوفى الديـــن     ول ديــنـــــي راح يــغــــنــيـــــــني • 
كــله اإل كــده .. لأبـ�ص ارجع     دي خبطتني ف الــرا�ص توجـــع
ـه     دا كـــــان نهــــــار لــم يتـــقــ�صـــا من يوم ما عـ�صتني الَع�صَّ
ه     َوَنــــا نــاميه �صــارحه وَبْتـــوَّجع • جابويل  قال طا�صة اخَل�صَّ

اأُخفى الهوى ومدامعي تبديه      واأميــــتُه و�صبــــابتـــي حتــــــييــه
عــــــت كــــُل الحــــا�صِن فيــــه ومعذبي حلو ال�صمــــائل قــد     ُجمِّ
فكاأنه فى احل�صن مثل يو�صف      وكــــــاأننى فــى احلزِن مـثل اأبيه
يا حمرقاً فى النار وجَه حمبى     مهــــاًل فـــاإن مدامــــعى ُتطــــفيه
اأحرق بها ج�صدى وكل جوارحى        واحــــــــــــذر عــــــــــلى قلـــــــــــــبى

لأنــــــــــَك فيــــــــه ...........    اإن اأنكَر الع�صاق فيك �صبابتى 
فاأنا الهوى وابُن الهوى واأبيه .

وراحـــــــــت عليـــــــــــك بــــــــدرى َبـــــح ال�صبــــــــاح يا ليـــــل   �صَ
كــــــــــل اخلـــــــــــــاليق بتورد     واأنا ِخــــلِّي لــم َوَرد .. بـــــــدرى •

جئَت تريد القلَب والقلُب �صظايا .. ودماٌر يغمرين .. 
يغمُر حتى القلب .. مل يبِق بقايا .. 
ماعاَد الع�صفور يغرد فى �صدري .

  اأنا خوفى من عتم الليل و الليل و حرامى
  يا حبيبى تعا قبل الليل و يا عيني ل تنامى

يا حبيبى ل تغيب كتري تتاأخر ليليى ...
ي هدايا حرير.. اأ�صواره .. ِعيديى   ل َبدِّ

ى ي من َع�ِصيى نقعد بال�صهِريِّ   َبدِّ
ي اأيامى   و �صوتك ي�صحك َمْلو البيت و ي�صوِّ

  َوعدوين عيونك بالنوم رجعوا �صهرونى
  و راح اليوم و ميت يوم ما عادوا �صاألونى

  قلتلك ن�صيوين ... راحوا ما حاكونى •

لا ال�صتـــا يـــــــدق البيبــــــان     لا تنــــاديـــــنى الــــــذكريــــــــات
لا الطر يغ�صـــــل �صوارعنــــا    القـــــــــــــــدميــــه واحلــــــــــــارات

األقاين جايلك فوق �صفايفي ب�صمتى
كل الدروب التايهه تنده خطوتى .

واأما اأ�صغر هوؤلء اجلماعة �صنًا وهو )رميك�صي كور�صاكوف( 
)1909 – 1844( فقد ا�صتطاع اأن يجني ثمار جتاربهم عندما 
بطر�صبج"وكان  بكون�صرفتوار"�صانت  التاأليف  اأ�صتاذ  عينوه 
وقتئذ ل يعرف �صيئًا فتعلم كل �صيء ، ولا كان �صابطًا بحريًا 
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توَّجها  اأبحاث  بعدة  قام  فقط  الأ�صطول  لو�صيقات  ومفت�صًا 
"الذي  الو�صيقية  الآلت  درا�صة  اأ�صول  ال�صهري"  بكتابة 
اأ�صبح من الكتب الدر�صية ال�صهرية ، كما ا�صتطاع اأن يكتب 
كبار  ع�صر  منذ  نعهده  مل  جذاب  اأ�صلوب  فى  لالأورك�صرتا 
رو�صية  وروحها  لغتها  فى  فهي  موؤلفاته  واأما   ، الرومانتيك 
�صميمة كما ت�صتمل على عطور من ال�صرق ومن البالد البعيدة 

التي تت�صل برو�صيا الكبرية .
جيفارا مات .... اآخر خب فى الراديوهات .... 

وف الكناي�ص واجلوامع .. وع القهاوي وع البارات .. 
وامتد حبل الدرد�صة .. والتعليقات .

�صهِرْت عليك العيون             
وطال اإليك احلنني 

َيايلِّ رعيت عهدى
األقاك فى وادي الظنون         

يرتاح فوؤاد احلزين
واطفي لهيب وجدى

واأقول لقانا قريب   

بكره يعوديل احلبيب
اأفرح معاه وحدى .

�صبابيك .. الدنيا كلها �صبابيك .. وال�صهر واحلكاية 
واحلواديت.. كلها دايره عليك .. واىلِّ كان خايف عليك ..

كلها  �صبابيك..الدنيا  عنيك  ايديك..دي  بني  من  انتهى 
�صبابيك .

موتك اإِيِلِ والنا�ص  ما هي عارفة.. اإن الزيتونة اليوم بعدك 
نا�صفة 

اإن الغيمات اليوم فوقى  اإِيِل والنا�ص  ما هي حا�صة..  موتك 
ياب�صة 

موتك اإِيِل والنا�ص  ما بتتكلم.. غ�صن ال�صجر عليك راح يتاأمل
تاعيدك  اأَلِّك  بدى  كيف  بعادك..  هو  ما  والوت  اإِيِل  موتك 

لبالدك ؟ .

ا جار زماين القا�صى وظلمني غريب الدار َعليَّ
م�صيت �صواح ِم�َصا و�صباح

ر َعلِّي راح منى .. غريب غريب .. غريب الدار . اأََدوَّ
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فق وتدوم لو كنت يا حلو تربط على الرَّ
ل ن�صب لك رواية ومن تال الرواية رقوم

لو كنت يا حلو بالكتوب تق�صم يل
َلدبح ِجمال �صاحبي واتنني من زملى .

الروحية" اأم  وابنته  تلميذته  بيد  حممد  العال  اأبو  اأخذ  لقد 
 ، الآباء احلقيقيني  يفوق جهد  "وبذل فى ذلك جهدًا  كلثوم 

ومن حقنا اأن ن�صعد ونحن نتذكر .

اأيها الو�صيقار
الزائرون جاءوا

يريدون اأن يعلنوا
عن مدينة للمالهي

كل �صكانها عرايا
ي�صكرون ويلعبون

ول ي�صمعون اإل اجليتار
فى اأوقات الراحة .

�صربت ال�صب من بعد الت�صافى 
وُمر احلال .. ما عرفت�ص اأَ�صافى

ـا • يغيب النوم واأفكاري توافى        عدمت الو�صل يا قـلبي َعليَّ
يا بت قمي�صــك الأحمر بــان     اأعــوذ باهلل مـــن ال�صيــطـان  •
اأين من عينيَّ هاتيك الجاىل      يا عرو�ص البحـر يا حـلم اخليـاِل

ار الليــــــاىل    اأين من واديك يا مهد اجلمال •  اأين ع�صاقك �ُصمَّ
فتحت عيني اأ�صوف حبيبى        اإكـــــمّنْ قـــلبـــى عــليه خــــاف
مديت اإيديا اآخذ ن�صيب             ما لقيت�ص �صيء غري اللحاف •
َدق حبيبى روحي وروحك حبايب.من قبل دا العامل واهلل. �صَ

ف ِواْمال كا�صى.. واطِفي لهيبى •  ة قرايب.. �َصرَّ اأهل الودَّ
منيتي عز ا�صطباري ...  زاد وجدي والهيام

من حلاظك كم بدا يل .. من �صيوٍف َمْع �صهام .
لو تن�صعد بو�صال .. من اللي هجره طال

تعِلن ول تداري
ويوم فراقه .. ومعاك تبكي قلوب

وتبوح باأ�صراري .
وُذكر اأنه اأُهديت اإىل الر�صيد جاريٌة فى غاية اجلمال والكمال 
فخال معها يومًا ، واأخرج كل قينة فى داره ، فا�صطبح ، وكان 
زهاء  ال�صراب  فى  واخلدمة  للغناء  جواريه  من  ح�صر  َمن 
الثياب  اأنواع  ، من كل نوع من  اأح�صن زي  ، فى  األفي جارية 
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واجلوهر، وات�صل اخلب باأم جعفر زبيدة، فغلظ عليها ذلك، 
اإليها  فاأر�صلت  اإليها،  ت�صكو  الهدي  بنت  ُعلّية  اإىل  فاأر�صلت 
َنُه اإليِك ، وقد عزمت على  ُعليَّة: ل َيُهوَلّنك هذا، هو اهلل لأردَّ
اأن اأ�صنع �صعرًا واأ�صوغ فيه حلنًا واأطرحه على جواريَّ ، فال 
يبق عندك جارية اإل بعثِت بها اإىّلْ ، واألب�صيهن األوان الثياب 
لياأخذن ال�صوت مع جوارّيْ ، ففعلت اأم جعفر ما اأمرتها به 
ة  ة، فلما جاء وقت �صالة الع�صر مل ي�صعر الر�صيد اإل وُعليَّ ُعليَّ
خرجت من حجرتها ، واأم جعفر من حجرتها ، معها زهاء 
عليهن  الق�صر،  جواري  و�صائر  جواريهما  من  جارية  األفي 

ة : غرائب اللبا�ص ، وكلهن فى حلن واحد من �صنعة ُعَليَّ
منف�صـــــــــــل عنـــــــى ومــــــــا         قلبــــــى عنــــــــــُه منف�صـــــــُل
يـــــــا هاجــــــرى اليـوم لـــــن         ويـــــــــت بعــــــدى اأن تـ�صـــــُل
فطرب الر�صيد وقام على رجليه حتى ا�صتقبل اأم جعفر واأخته  

ة ، وهو فى غاية ال�صرور، وقال : مل اأر كاليوم قط . ُعَليَّ
يا عرافة .. لو تعرفى ت�صفي .. لو تك�صفي.. حلم الغيب ..

افة . ى.. ياَعرَّ وحياتك هاِك كفِّ
بت�صاأليني بحبك ليه ...

�صوؤال غريب ما جاوب�ص عليه .

اآه ياَللِّي ياللي ياللي .. يابوالعيون ال�صود ياِخلِّي
لِّي .. يا�صيدي ياللي .. ياعيني ياللي .. خليك على كيفك مَتَ
ــــاحه         تقدر على األفني بالراحة يابو العيـــون ال�صود َدبَّ

واُقلَّها اتكلمي ب�صراحة                 تغمز يل بالرم�صني وتقويل
لِّي .. يا�صيدي ياَلَلي .. ياعيني ياَلَلي . خليك على كيفك مَتَ

ي اأغنــى ن�صمة احلــــــرية                  واحللم طاير ف ال�صمايرعا�ص ِودِّ
ية         والدنيـــا ل�صـــه مع�صنــــها�ص والوردة حمرا مفتَّحة مندَّ
ا�ص ة اإيلِّ الهــــوا �صــالها                وطرف �صــالها ف الهـوا رعَّ ولل�صبيَّ

َله  لَّا القلوب قامت و�صوتنا انحا�ص ولغنوتني عا�صقني ع التَّ
ــــلَّى ــال         وللــ�صبـــاح اإن لح ِوجْتَ ولأهلنــا اجلدعـــان الأُ�صَ

ي ......... اأوان غنايا ماجا�ص . ي اأغني .. لْبِني لكنِّ ِودِّ
التـــــاجر اللى نـزل ال�صـــــوق         يــــــــــِبي ي�صتـــــري غـــــــــــــال
ـــــــــدفغـــــــال ـــــــــــــــا ال�صَ ِلقــى اجلواهـــــــر رخيـــــ�صة         اأمَّ
قعد اجلواهرجى على التــل         وقـــــال اتبـــــهدل الغــــــــــاىل
اأنا اأبــــــكى عــــــلى النــــــا�ص          ول اأبــــــــكى عــــلى حــــــالــى

َبح خايل . .. ماكان القلب َعمران ..........  �صَ
احللو نـام وعيونى �صهـــرانة         فـات مهجة العـا�صق حريانة

امى ت ُلوَّ روح ياكروان بلَّغ �صالمى  ل اللى ف ُحبُّه ُكرْتِ
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كل انا ماا�صب ي�صتد َقوامي  
روحي فى اإيديك .. اإوعالها اأمانة ..

اح وُغلبت اأََداري   داعي عليك يا�صاغل اأفكاري ُحبَّك َف�صَّ
ال فيك .. ت�صبح �صمتانة . تع�صق زيي وجترب ناري  والُعزَّ

ـــــى تلـــغرافجــــــى رايـــــــح َجــــى         زى النـــــــ�صمة وزى ال�صَ
�صـــــايل َملْو ال�صنطة كــــــالم               كلمة ر�صا�ص وكلمة�صــــالم
واللى يجيــــــــُله التلغــــــراف         تـــايه بر�صـــه وُلْه اأْو�صـــــاف
ممكن حا�صر ممكن غايب         ممــــكن ميــــت ممــــكن َحى

تلغرافجي رايح َجْي .
كان الكندي اأول من �صجل ال�صلم الو�صيقي العربي اإىل )12( 
ن�صف تون كما فى �صلم الو�صيقى الغربية متامًا، وقد اأعطي 
لكل وتر ا�صمًا خا�صًا به، كما حدد لكل ن�صف تون ا�صمًا هو 
اأ-  الناهوفت")  من"وتر  مبتدئًا  اأبجدي  حرف  عن  عبارة 
البديهي  ومن  ل(  ن-  ي-  ط-  ح-  ز-  و-  هـ-  د-  ج-  ب- 
الأعلى  الأوكتاف  بعد ) ل( مبتدئة من  �صتتكرر  النوتات  اأن 

وهكذا .
اأحبه اأحبه .. حتى فى اخل�صام

وُبْعُده عني يا نا�ص .. يانا�ص حرام .

ت�صـــــاألينى عـــن جــــراِحـــك         ليـلى كــــــان زارع �صبـــاِحك
يومهـــا كــان ال�صن �صــاحك         يومهــا كــان الكــون َبراِحـك
ـــى وا�صتبـــاِحـــك  ـــى خـــانِّ ه فتــحــــــِت ِنّنــــِى         للِّ لــــول َمـــــرَّ

ليه تال وعيني وانِت نور عيني
اإيه جرى بيِنك فى الهوى وبيني 

ـا حبيِتــك وان�صنــى حــاىل        العذاب نومـى وان�صغل بالـى َلَـّ
وان �صكيت َوْجدي.. ينظلم حايل..اإيه جرى ..اإيه جرى..

بيِنك فى الهوى وبيني .. ليه تال وعينى. 
ى         قالتلي العنب يوجعلى )...( جبتلـها العنـب قلتلــها مــِزِّ
ى              قالتلي الق�صب يوجعلى)...( • ِجْبتلها الق�صب قلتلها ُم�صِّ

نحنا الثورة والغ�صب نحنا اأمل الأجيال
ا انكتب تاريخ الأبطال من هون من ِعنَّ

الفــجــر اللـــى طــالــع ِنْحَنـــا        وال�صيــــف القــــاطــــع ِنـْحنــَا
وبــالنــــــا�ص ويـــن مارحنـــــا         احـنـــــــا فــــــــرح الأطـفــــــال
راح نن�صــى الأيــام ال�صعبــة         ل َهنــــــــــــَّا�ص الن�صــــيـــــــيـن
كنـــــا طــول �صنـــــني الغربـة          بــــــــــــوَطنــــــــَّا منــفيــــــــــيــن
ـة          دمــــــــوع الفــــــرح الن�صــــــية �صــــوفــــى يـــــا هـــاحلـــــريَّ

ـــــــــا         هــــــــالنـــــ�صر الــــِّى طـــــــال  غالـــــــى عليــــــكن وَعــليَّ
نــحنـــــــا الثــــــورة والغــ�صب         نحنــــــا اأمـــــــل الأجـــيـــــال •
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اأدخلوا  قد  الإيطاليني  العازفني  كبار  كان  الوقت  نف�ص  وفى 
التح�صينات على الآلت الو�صيقية من ف�صيلة"الفيولينة"وبع�ص 
اأن  كما  "الرتمبون"،  مثل"الرتومبة"و  النحا�صية  الآلت 
عازفى "الأرغن"اأمثال اأندريا وجيوفاين جابرييللي قد خلقا 
canzoni مو�صيقى  الق�صرية  الأغاين  عن طريق عزف قطع 
الوزعة  الو�صيقى  كتابة  لنت�صار  مّهدت  لالورك�صرتا  براقة 

على جمموعة اآلت الأورك�صرت.
ـه         والراأي منـه وال�صـورة ِتكـَْفْه اأَريـد ابـوي من�صـال فـى ُقفَّ

اأَريد ابوي فى ُبردته نـامي       والراأي منه وال�صورة ، دامي 
اأَريد ابوي فى ُبردته نع�صان والراأي منه وال�صورة للزمان

ح . ــوح         رابطـها على اإيــده لــا َروَّ يا �صبحـته فى البيـت ِتطَّ
لــــــــــيــه يـــــــــــــــا بـنــف�صــــــج         بتبـهـج واأنــت زهـــر حـــزيـن
والـعــــــــــني تــتـــــــــــابــعــــــــك         وطبـعـــك حمــت�صم ورزيـــــن
ملمــوم وزاهـــي يـــا �صـــاهي         لــــــــــم تـبــــــــــوح لـلعــــــــــــــني
بكـلــــــمـة مـنــــــك كــــاأِنـــــــك         �صـــــــــــر بـــــــــــني اتـنــــــــــــني
ح�صنــــك ف كـونـك بـلونــــك         ف الــظــــــــــالم مـ�صتــــــــــور
حـطـــــوك خـميــــلة جـميــــلة         فـــــــــــوق �صـــــــدور الغـــــــيـد
تـــ�صــــــــــــمع وتــــ�صــــــــــــــــرق          يـــا اأزرق هم�صــة التنـــهيد .

ُه الكمنجاُت وح�ٌص يعذبه ظفر امراأٍة َم�صَّ
وابتعد

ر مقبًة من رخاٍم الكمنجاُت جي�ٌص ُيعَمّ
ومن نهوند

الكمنجاُت فو�صى قلوب جتننها الريح
يف قدم الراق�صة

الكمنجاُت اأ�صراُب طرٍي تفرُّ من الرايِة
الناق�صة .

لمــونـي النــــا�ص عـلى حـبي         لمــــــــــــــونـــي النـــــــــــــــــا�ص
وكـــــان الذنـــب مــ�ص ذنـبـي         ومــــــــــــــــــال الــنـــــــــــــــــــا�ص
مــََدام القـلب َحــبُّه خــال�ص         اأنـــا مـــايل ومـــال النــــا�ص .
ـرت بـمـــا هـو عـــاُر  تـني بال�َصْيـب وهـو وقـاُر         َلْيتـَها َعيَّ َعريَّ
ي         فالليــايل تـزينـها الأقـمـــاُر . اإن تكن �صابت الذوائُب منِّ
يـــا مــا ف زمــــانَّ القلـــــوب         را�صمــــــــــــاهـــا اأعمــــــارنـــــا

ل �صباكنا . زي النجوم... حواديت .... على �صِ
.. فمهما يكن من َجَفاك  .. َتَكبَّ َتَكبَّ

�صتبقى بعيني وحلمي مالك.. وتبقى يل ما�صاء حبنا اأن اأراك 
ر         واإين اأحبـك...اآه....اأكـثــر. َك �ُصكَّ ن�صيُمَك عنب واأر�صُ
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ـــي الِقــــــــوالــه ــْت مـنِّ يــــا نـــــــــــــاعــ�صـه ل ل  ل ل          خــِْل�صِ
والـ�صهــــــم الـلــــي رمـــــانــي            قـــــاتـِلـِْنــــي ل مـــــحـــالــــــه .
واهلِل تـ�صتــــاهل يـــــاقــــلبــي          ليـــــه متيــل.. ماكـنت خاىل
اإنــَت اأ�صبـــــاب كـل َكــربـــــي          وانـَت اأ�صبـــــاب ماَجــــرالــي
ت اآمـــــاىل اإيـــه بقى اللي َحْيـــوا�صيـــنى         بعــدمـــــــا نـهــــــدِّ
اإذا كــــــــــــان نــــــــــا�صـيـــــني          مـني اأروحـُلْه اأ�صكيـُلْه حـاىل

اإن �صكيت .. قلبي وَحوا�صى.. يعملوا موؤامرة َعليَّ
ه ي ِعَنيَّ ِوان بكيت .. احلب قا�صى .. ت�صتكي منِّ

اأعـمل ايــه واحـنا ف غـربـه          والأغراب دول زي اليتــامى
مـــني يـوا�صــيهم ف ُكـــــــْرَبه         يــــامــــــا بيـقا�صــوا وَيـــــاَمــــا
يــــارب كــل من ُلـْه حــــبيـب          وطـــال بعـــــاُده ول قــــريــــب

ماحترمو�ص ِمنُّْه ... وهاتهُلْه بال�صالمه .
ــــــا اأعطــــــنــــــي حــــــــــــــريــــتي           اأطـلـــــــــــــــــــــق َيــــــــــــــــديَّ
ـــــــا . اإنــــنــــــــــــــــــي اأعطــــــــيــــــُت          مـــــــا ا�صتبــــــقـــيُت �صيَّ
الو�صلي مو�صيقيِّ  لإ�صحاق  تلميذًا  اأمرِه  اأول  وكان زرياب يف 
هارون الر�صيد ، ويقال اإنه اأبدى من الباعة مالفت اإليه نظر 
النابه  تلميذه  من  بالغرية  الو�صلي  اإ�صحاق  ف�صعر   ، الر�صيد 
فهدده بالق�صاء عليه ، فخرج من بغداد وو�صل اإىل القريوان، 

وهناك اكت�صب لقب زرياب ، وهو طائٌر اأ�صود، وهناك ظهر 
الأندل�ص،  بلغ  حتى  �صيته  وانت�صر    ، ممتاز  كمو�صيقيٍّ  اأمره 
قرطبة  اإىل  فوفد   ، الأو�صط  الرحمن  عبد  فا�صتقدمه 
اأ له  ًا ورتب له راتبًا كبريًا وهيَّ وا�صتقبله الأمري ا�صتقبال حفيَّ
اأنه  نافع  بن  اأظهر علي  الأمر  اأول  فنه. من  ليظهر  الو�صائل 
فيه  يتعلم  للمو�صيقى  معهدًا  فاأن�صاأ   ، ال�صتوى  فوق  مو�صيقي 
ال�صبان وال�صابات ، وكان يهتم برتبية ال�صوت وتو�صيع مداه ، 
ويلزم التالميذ بالقيام بتمارين وتدريبات ع�صرية لكي يخرج 
ال�صوت من القف�ص ال�صدري كله ، ل من احلنجرة فح�صب 
كما يفعل الكثريون من الغنني. والغر�ص من ذلك اأن ت�صتخدم 
قدرته  فتت�صع   ، كاماًل  ا�صتخدامًا  ال�صوتية  الغني  اإمكانيات 
زرياب  ابتكر  وقد  والأحا�صي�ص.  العاين  عن  الغنائي  للتعبري 
طريقة لكتابة الو�صيقى ومن الوؤ�صف اأننا مل نعرف اإىل الآن 
كيف كان زرياب يكتب مو�صيقاه ، ثم اأدخل تعدياًل جوهريًا 
الع�صر،  الرئي�صية يف ذلك  الو�صيقى  اأداة  وهو   ، العود  على 
اإليه وترًا خام�صًا واأ�صلح الدفوف والزامري واأحكم  فاأ�صاف 
العازفني  بني  التي جتمع  الو�صيقية  الفرق  واخرتع   ، �صنعها 
ن القطعة الو�صيقية تلحينًا كاماًل يجمع  والن�صدين وكان يلحِّ
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به الإن�صاد اجلماعي والفردي والعزف. وهو اأول من ان�صاأ يف 
الأندل�ص ال�صرح ال�صغري الذي جتل�ص عليه الفرقة الو�صيقية، 
وكان ذلك ال�صرح ُي�صمى بال�صتارة . وكان غناء اأهل الأندل�ص 
اإىل ذلك احلني غناًء عربيًا ب�صيطًا هو احِلداء ، فاأدخل زرياب 
مو�صيقى عالية ُعرفت با�صم  “ الزريابية “ ، واأ�صبح احلداء 
الزريابية  الو�صيقى  اأن  ال�صعبي يف حني  الغناء  اأو احلدْو هو 
وكان   . الأندل�ص  يف  الراقية  الكال�صيكية  الو�صيقى  اأ�صبحت 
زرياب يعمل بنظام تام وهيئة جليلة ، فكان ُيخ�ص�ص �صدر 
النهار للدر�ص والتدري�ص ، وبعد الظهر للقراءة والطالع ويف 

الليل يتوجه اإىل الق�صر . 
قيدوا على قب الغريب �صمعة  
تنولوا الثواب يف ليلة اجلمعة .

ل تغلقوا فمي     ل حتب�صوا دمي
اأمريَي ال�صغري  حاَن موعد اللقاء
واأمك الثكلى اأتت    لتم�صَح الدماء

فلتفتحوا الثالجَة    احلقريَة الَبلهاء
ولترتكوين اأَْلُكُم     اليدْين والرداء

واأ�صُكُب الدموَع  يف حماجر ال�صقاء

اأمريَي ال�صغري   انه�ص من ال�صرير
اجة الهواء    يف مفرق الدروب درَّ

ت�صابُق الن�صيم      والَفرا�َص الَطيوب
حقيبٌة ودفرت         ودمعٌة َعذوب

�صن�صاأل ال�صماء هل للطفل من ذنوب.
ياه..�صرخة خايخة حزينة      ماليه ال�صراية ِوُحو�صها
م�صكينة واهلِل يازينة           مني ينجِدك من ُوُحو�صها

لنا وَخرج ليه ؟ زينة ال�صباب .. َهمَّ
واه !! كاأنه رايح للق�صا برجليه  !

ل جمر يف الدار زينة ال�صباب .. َهمَّ
ار وراح لعتمة وريح وموت َغدَّ

الِوْلد راح .. والدمع فرفح �صاب
كنتي�ص ياغولة تعملي له ح�صاب

ماِلك ياغولة .. الليلة ما�صايحا�ص ؟
م الوكل �ِصبِعت ..

�صوتها غاب وانحا�ص ! .
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باب اجلنه اتفتح 
واْترد ...

وابريق الُ�صلِّى ع ال�صطبه 
واحتط .

لي�ص كالمنا ول غناوؤنا للب�صر
ل لأحٍد قلُت ا�صمِك

ل لأحد . )•(
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�ملــــالك

.. واأين تبيُت الو�صيقى ؟
فى النظرِة اخل�صراِء ..،
فى هالِة الُعرياِن فيِك ..،

اأم اأن اللحنَّ فى كِل َجناح ؟ ..

ثم لن نهبُط ..

لُه 
اأم لأنهاِرِك ...؟

اأنا ُمت ف حبى "يانا�ص 
ياعينى .

وُجم الاليكة يحا�صبوين 
حد�ص كده قال ؟ " ..

نعم ، من قلوبكم ... 
ت�صللنا ....
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�لهاتف

ُيدِخلوَن َعلىَّ 
كل ما يغطي �صوَت قلبي ..

عندما ي�صيُغ الوؤامرَة 
ثم وهو يبت�صُم للكذباِت

ثم عندما يبتهج ..

لي�صت اأطرافى
اأنا اأقول قلبى - 

ًة الذي ير�صم �ِصكَّ
لكل قافلة .

يحفُر لكِل روٍح
نوتتُه الخ�صو�صَة ..،

َي�ُصمُّ للنغمِة ،
�صهقتها  .....
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رجـٌل بعيـٌد

هو اأم النهر ؟ 
َن  الذي متكَّ
من حتويلهم

 من اأزهاٍر �صلبٍة
اإىل

اأثري...

ال�صلوب" "ال�صيخ 
و "ال�صهبجيِة "

بجاللِة قدِرِهم ...

دكـاٌن بعيـٌد

لوَن يبت�صموَن َيظَّ
حتى ولو مل َي�ْصُرد

ذهنهم اأبدًا
فيدخلوا
وي�صلموا

على جدوِدِهم ..

بتُّ اأ�صمُع ن�صياَنكم ..

واأذوُقُه .......
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َرفٌّ بـعيـٌد

ب�صماُت الأ�صابِع
ُمني لأ�صجارى ..  ُتَنغِّ

وتعيدها
ِر ، للزحاِم الَُعطَّ

ل يعوزها ال�صراُب ...

�أ�سطو�نٌة بعيدٌة

اأحمُل لهم اأرواحهم
واأ�صيُغ

لُه
عظاَمُه ...
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نغمٌة بعيدٌة

كلما اأفقُت
اأنطُّ اإىل اأ�صوىل 

ها الرُب حتَتِك �صاعَة َحطَّ
واأعوُد 

مطرًا ....

ِرْتـٌم بعيـٌد

�صواِرُع ل متوُت مبكرًا
ونا�ٌص مت�صعوَن ..

......

......
ال�صفاُء �صاحبى وحبيبى ..
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�لزجـاج

لَّا اأ�صابني ال�صريُر
اْغَمقَّ غنائي

وحت�صرَج َلْوين ..
حاطتنى الهواج�ُص

فى الركِن الرُتِب ...
انقلَب ال�صلَُّم متامًا

�صى
ل

�صول
فا

مي
ري
دو 

ف�صاقت م�صاحاُت روؤيتى للميداِن
من :

اجلميُع حمٌب
اإىل حُمبنْيِ اثْننِي

اإىل ....
ثم ن�صياٌن
ثم عدٌم .

رحلٌة طويلٌة
�صار جلدى فيها قبيحًا ..

متوُت
ه  قبالُتكم عْبَ
...  ....   ....
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�لف�ساء

اأغرُق فى البحريِة 
في�صبَح اأ�صباٌح

ن�صفهم ن�صى حتديَقُه
فى  ِحْجرى ..

ون�صفهم اأ�صماٌء وِظالٌل
وفل�صفاٌت ومتاثيُل وق�صائُد 

وكالٌم خارٌج ..

فى ال�َصَهرِة
اأبعُث قيثارتي ..،

حلفيِف 
نظرتِك الأخريِة ...
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كتاٌب على �سوِر �الأزبكيِة

ِجْلدي نا�صٌف
واأحتاُج ُقْبَلًة ..

�خِلز�نة

اأخبُئ فى اأدراجى
الأدواَر و"الطقاطيق " ..

الو�صحات 
و "ال�صيخ م�صطفى اإ�صماعيل"

......

حتى يفاَجئوا 
وتبيُت َبِريَّتي بنَي َثدَييَّ ....
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�ملكتب

كُل ما اأريده
حلظاُت �صمِتِهم ..

ُج .. يقينهم الذي َيْن�صُ

مع نغمتي 
ِة الُْهَتزَّ
 .......

كرُة �لبلياردو

على عك�ص ما تظنوَن ..
اأ�صرُخ من اللذِة 

ُد .. َرَبْتِني واأُغرِّ كلما �صَ
تونها  الع�صا التي ُتَبيِّ
فى ال�َصحاِب اخلفيِف

والو�صيقى 
َبِة .. الطيِّ
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�مل�سائيون

ُل هنا وهناك َنتجوَّ
ون�صاعُد الذكرياِت
على الوِت الآِمِن .

نذوُق ون�صرُب ونداعُب الو�صيقى
ثم نحكي ونرق�ُص ونبكى ....

قبل اأن يده�صنا 
النوُر ... 

بال َدْينوَنة ....

�لزجاجة

يحب�صوَن ُهَياَمِك
حتى َيتعتَّق ..

ة  رَّ وَن �صُ وعندما َيُف�صُّ
الدروي�ِص ،

تنمو مو�صيقى
وَتْطُلُع وردٌة ..
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وَن ، ثانيًة �ملُِحبُّ

لرتتاحوا ..
ادفنوهم ...

 و�صيبوا الو�صيقى 
ت�صقيهم 

كَل قتٍل ....
.....

ـاء قَّ �ل�سَّ

اأختاُر البيوَت بعنايٍة
ب�صرط اأن يكوَن الزمُن

�صِحَك عليها
�َص فيها الوُت . اأو َع�صَّ

عندها
اأخلُط الاَء

ب�صحوِق الو�صيقى
واآخُذ اأَْجرى ..

من ابت�صاماِتِهم ....
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�الأ�سماء

لي�صت م�صكلتنا
فى اجَلْر�ِص 

الذى تنخدع بِه الروُح .. 
... اأبدًا

الأزمُة فى الحبِة .

نتورُط فى حبكم 
ول نهبط ثانيًة ......

عندما تبتعدوَن ،

يكوُن الأمُر فات .......

�ملقهى

ُم�صافٌر اأبديٌّ
ُ فيه اجَلَناُح . ُيَرنِّ
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يافطُة �النتخاباِت

يُء عظامهم اأَُخبِّ
لَّا تلعُب مع ُحْفَراتي

فتكوَن طيوٌر..

�ل�سغري

اإن كان فى احلقِل
يقوُل الآلُت فى ال�صجِر

واإن كان الهيُب فى غابٍة
يقول فى الفازاِت

وفى عيوِن التمثاِل
واخلدِم ..
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ي احلافَة  قبل اأن ُيَعدِّ
َب�صَّ فى قلِبِه ..

ى ... وَت�َصهَّ

�لعطر

على مقا�ِص رع�صتي 
 َتْنَحُتِك 

الو�صيقى ...
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�ملـذ�ق

ي اأنا .. ِمنِّ

اأق�صُد 
ذقني على َمَهٍل ....

اأق�صُد
َغنِّ
مع 

داخلى ....

�لهنود �حلمر

مل ُيِبْدَنا البابرُة اأبدًا
ويطعنوَن متيمَة الأ�صالِف ..

تلك خدعتنا الكبى .

نناُم ونحلُم
وَن�ِصنُّ �صهامنا

وُندِربُّ اأ�صاطرَيَنا تعدو حتَت 
التلِّ .....

فى َجْوف كل َنَغمٍة ..
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�لنافذة

من بني اأمواِج الو�صيقاِت
التي مترُّ َعليَّ ..

اأختاُر اأجزاَءا معينٍة
ع قلَب �صتارِة  لأَُر�صِّ

العائلِة ،
التاآكل ..

َقُرَب الأمُر ...
ُه .. اأنا اأح�صُّ

تاأتي دقيقُة احلجِم
لرت�ُصَم حبيبًا

وتلفُح الذكرى وجهها ...
فت�صهق ...

فى �صلوعي 
الرتع�صِة 
منِت ....
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ورقٌة من نوتٍة مو�سيقيٍة
تلعُب بها �لرياُح

لَّا مررُت 
و�ُصفُت خمابئ الو�صيقى

وا الأمَر �َصمُّ
الن�صيَم

والربيَع والقبالِت ....

ِوْحَدتي .. مل يك�صفها
اإل حَماَماُتِك 

ى ... لَّا ُتغنِّ

�لظــالم

�صاأخنُق هذا الولد
بجدائلي الفاحمِة

التى اآخرها مو�صيقى ..

فَتْطُلَع روُحُه 
بردانًة ..

ُق  َتْبُ
من البهاِء 

اجلميِل ....



177
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ال�صروجي. عبده   •
البدو. غناء  من   •

النقا�ص. رجاء   ) كلثوم  اأم  لغز   ( كتاب   •
اهلل. عبد  فتحى   •
احلامويل. عبده   •

فلكلور.  •
الوهاب. عبد  حممد   •

توحيده.  •
ح�صانني. اأحمد   •

الو�صلي. عثمان   •
كلثوم. اأم   •

احلموي. وا�صل  ابن   ) الأغاين  جتريد   ( كتاب   •
الدين. عالء  حمزة   •

الطلب.  عبد  حممد   •
حمام.  حممد   •
جبان. ن�صمة   •

الَرنَّان.  النبي  عبد   •
ح�صن. اللطيف  عبد   •

اإمام. ال�صيخ   •
خريي  د/       ) العربية  الو�صيقى  وتذوق  تاريخ   ( كتاب   •

اللط.
دروي�ص. �صيد   •
احلجار. على   •

كلثوم. اأم   •
فلكلور.   •

بطر�ص. جوليا   •
�صامبينيول. برنارد   ) الو�صيقى  تاريخ   ( كتاب   •

عدودة.  •
احلي. عبد  �صالح   •

فلكلور.  •
دروي�ص. حممود   •

فايد. حممد  فايد   •
الغزايل. ناظم   •

منري.  حممد   •
خليل.  اأميمة   •

قنديل. حممد   •
دروي�ص. �صيد   •

كلثوم. اأم   •
كتاب ) معامل تاريخ الغرب والأندل�ص ( د/ح�صني موؤن�ص.  •

عدودة.   •
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ال�صودري. �صلوى   •
حجاب. �صيد   •

عدودة.   •
بي�صون. عبا�ص   •

* مت ترنيم الن�صو�ص بدءًا من 2002  
"ل  " وحتى  الخ   .. جميٌل  �صباٌح    " هذا  من   : ال�صفحات  ماعدا 

لأحد."
والتي كانت يف الفرتة ما بني 

1975( و.. َحواِف الرع�صِة  ............. 
   

 1975/11/15  : • مواليد 
. م�صر  ُكتَّاب  احتاد  • ع�صو 

ـدَر لـُه : • �سَ
1- بورتريه اأخري، لكون�صرتو العتمة . 

      �صعر ، دار �صوبرمان  1998.
2- هواٌء جاف يجرُح الالمح .

      �صعر، الهيئة العامة لق�صور الثقافة  2000.
3- غايُة الن�صوِة .

      �صعر، طبعة اأوىل : هيئة ق�صور الثقافة 2002.
      طبعة ثانية : مكتبة الأ�صرة 2003 .

4- بهجُة الحت�صاِر .
      �صعر ، هيئة الكتاب  2003.

5- ال�ِصريُّون القدماء .
      �صعر، هيئة الكتاب  2003.

6- ممرُّ عمياِن احلروِب .
      �صعر، هيئة ق�صور الثقافة 2005 .

7- تفكيُك ال�صعادِة .
      �صعر ، دار هفن  2009.

�لكاتب
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   • برعشور السور .......................................... 

    • بقرابة املوسيقى .......................................

   • إحاالت .....................................................

7

81
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8- تاأطرُي الهذياِن .
      �صعر، دار التالقي للكتاب  2009.

9- بقُع اخلال�ِص .
      مونودراما، هيئة ق�صور الثقافة، بيت ثقافة 

      الف�صن   2010.
10- اإ�صاءٌة خافتٌة ومو�صيقى .

       جمموعة م�صرحية، الهيئة ال�صرية العامة للكتاب     
.2009      

11- ُيِطلُّ على احلوا�ِص . 
      �صعر. كتاب اليوم . دار اأخبار اليوم ،   2010.

12- الهاتف . 
      م�صرحية لالأطفال، الهيئة ال�صرية العامة للكتاب    

 .2010     
13- اأوراُد النو�صتاجليا .

         مقالت نقدية ، اإقليم القاهرة الكبى الثقايف 2011. 
 •  َقْيد �ل�سدور :

1– َرفُة �صبٍح يف الظهرية ، �صعر . 
ٌز لالإثِم ، �صعر .  2– َحيِّ

3 – بال خبز ول نبيذ ، �صعر .
4– رمل ، ن�صو�ص .

5– .. ومرايا الِظل ، ن�صو�ص .
6– ال�صياد وال�صمك الناطق ، ق�ص�ص مرتجمة لالأطفال 

�ملحتوى




