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 العــــود علّــــق دمعتــــي وتــــرا يــــا ضــــارب

  إن المـــــــواويل أنثـــــــى أنجبــــــت قمــــــرا
 

 ضــــــحكتِه ودللّتــــــه ونامــــــت قــــــرب

ــسهرا  ــين والــــ ــوع العــــ ــعته دمــــ  وأرضــــ
 

 وخبأتــــــه حروبــــــاً فــــــي عباءتهــــــا   

ــرت ـــرا ودثـــ ــى إذا كبــــ ـــه حتـــ  خوفــــ
 

 مـــــضى يجـــــوب المنـــــافي فهـــــي قنطـــــرةٌ

ــوتين  ــين مـ ــا بـ ــرا   مـ ــن عبـ ــه مـ ــو وجـ  تمحـ
 

 ال وجــــه للــــوطن المــــضفور مــــن قــــصبٍ    

ــهِ   ــي ترحالـــ ـــد فـــ ــرا إذا توســـ  الحجـــ
 

ــدناً  ــريح ال مـــ ــات الـــ ــى عتبـــ ــى علـــ  ملقـــ

ــرا  ـــوقظ المطــــ ــبالت تــــ ــو وال قــــ  تحنــــ
 



 وحــــين شــــاخت مواويــــل الجنــــوب علــــى    

 كفيـــــــه عــــــاد ولكـــــن عـــــاد منكـــــسرا
 

ــى ــا بكــــ ــاراً وعلّقهــــ ــف أقمــــ  وخلّــــ

ــذرا  ــضراء واعتــــ ــبابيكه الخــــ ــى شــــ  علــــ
 

ــي  ــود لـ ــارب العـ ــا ضـ ــي يـ ــي ولـ ــريحزنـ   قمـ

 ولـــــي غنـــــائي الـــــذي ال يـــــشبه الغجـــــرا
 

ــف  ــسان يهتـ ــي ميـ ــسعود فـ ــوت مـ ــي صـ ــي لـ  بـ

ــذرا     ــن حــ ــدود كــ ــد المكــ ــا الولــ ــا أيهــ  يــ
 

ــشاش   ــي أعــ ــدمع فــ ــرح الــ ــٍة ال تجــ  أغنيــ

ــشرا   ــاره بـــ ــن أوتـــ ــزف مـــ ــالعود ينـــ  فـــ
 

ــة   ــسمراء أرغفــــ ــك الــــ ــح مواويلــــ  ملّــــ

ــاس ــسرا    للنــ ــوابهم ِكــ ــى أبــ ــرك علــ  واتــ
 

ــذهم  ــي نوافـــ ــاني فـــ ــاب األغـــ ــق ثيـــ  علـــ

 القبـــرات كـــرى  رفيـــفواصـــنع لهـــم مـــن   
 

 هـــــم ينثـــــرون علـــــى النايـــــات وحـــــشتهم

 العمــــــرا ويقطــــــرون علــــــى أنّاتهــــــا
 

ــترا   ــزانهم ســــ ــى أحــــ ــسدلون علــــ  ويــــ



ــورا   ــم ســــ ــى أحالمهــــ ــرؤون علــــ  ويقــــ
 

 ويـــــــستحون كثيـــــــراً إنهـــــــم فقـــــــرا

 ويكـــــــدحون ولكـــــــن اإللـــــــه يـــــــرى
 

ــتهم ــت غنيــ ــر  وكنــ ــش قمــ ــم يعــ ــذ لــ  مــ

 فـــي المـــاء بعـــد ولـــم يـــدِم الـــصبا وتـــرا      
 

 دمهــــم غنيــــت للحلــــم المــــذبوح فــــي   

ــضرا   ــاه فاحتــــ ــذي أدمــــ ــار الــــ  وللنهــــ
 

 للمـــــاء للفتيـــــات الـــــسمر عنـــــد ضـــــفاف

ــرى  ــصالتهن ثـــ ــي خـــ ــق فـــ ــور يعلـــ  الهـــ
 

ــفائره   ــي ضـــ ــي كفـــ ــرك فـــ ــر يتـــ  للفجـــ

ــل ــم تفــ ــشقراء ثــ ــفرا الــ ــا ضــ ــريح مــ  الــ
 

ــا   ــسكرى بظلمتهــــ ــدن الــــ ــت للمــــ  غنيــــ

ــوائها    ــن أضــ ــف مــ ــل يقطــ ــرا والليــ  ثمــ
 

ــى   ــات رحــــ ــدرن األغنيــــ ــات يــــ  لألمهــــ

ــصوت يطحــــ  ــضيم للــ ــح الــ ــدرا ن قمــ  والكــ
 

 وللفــــــرات الــــــذي نثــــــت أســــــاوره   

ــذرا   ــن نــ ــمع مــ ــالي شــ ــدود الليــ ــى خــ  علــ



 
ــذها   ــن نوافــــ ــت عــــ ــارات غابــــ  وللقطــــ

ــات أو مــــن أدمــــن الــــسفرا   عيــــون مــــن مــ
 

 ضــــارب العــــود غنينــــا معــــاً فجــــرى يــــا

ــرا    ــك وانهمــ ــى كفيــ ــين علــ ـــهر الحنــ  نــــ
 

ــاهي  ــك المقــ ــف نطعمهــــا   تلــ ــور كيــ  قبــ

ــصغرا   ــشيب والــــ ــف الــــ ــا ورفيــــ  أيامنــــ
 

ــذ ريــــ  ــصان خــ ــت األغــ ــا شة ملّــ  غربتهــ

 وخـــــلِّ جمـــــر األغـــــاني يوقـــــد الـــــضجرا 
 

    ــز ــاله فَـ ــا ويـ ــسعود يـ ــاح مـ ــو صـ ــا لـ  قطـ

 بــــين الــــضلوع وصــــارت دمعتــــي شــــجرا    
 

ـــاولتي  ــوق طــــــ ــور فـــ ــوع بخـــ  ودار ضـــ

 مــــن آخــــر المقهــــى دخــــان قــــرى وفــــاح
 

 برديــــــة صــــــوته ال الــــــدمع بللهــــــا   

ــي  ــدى فــ ــب النــ ــرا  وال نحيــ ــضنها ادثــ  حــ
 

 كبـــــرتمـــــسعود أنثـــــى المواويـــــل التـــــي 

 قمــــرا ومــــن ميــــاه الخطايــــا أنجبــــت   
 



ــعه    ــي ترضــــ ــت وهــــ ــه وماتــــ  ودثرتــــ

ــرا    ــه منتظـــ ــؤال فيـــ ــل ســـ ــل طفـــ  فظـــ
 

ــة ــا قربــ ــاً  يــ ــا وطنــ ــار يــ ــنفط واألنهــ  الــ

ـــرا   ــوارك الفقـــ ــي أهــ ــشـبع فــ ــى سـيــ   متــ
 
 


