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والشر في الناس الیفنى وان قبروا.......... الخیر في الناس مصنوع اذا جبروا   
أصابع الدھر یوما ثم تنكسر............... وأكثر الناس آالت تحركھا   

وال تقولن ذاك السید الوقر..................... فال تقولن ھذا عالم علم   
صوت الرعاة ومن لم یمش یندثر............... سیر بھا فأفضل الناس قطعان ی  

ال وال فیھا القطیع....... لیس في الغابات راع   
الیجاریھ ربیع......... فالشتا یمشي ولكن   

للذي یأبى الخضوع...........خلق الناس عبیدا   
سائرا سار الجمیع..............فاذا ماھب یوما  

لغنا یرعى العقولفا........ أعطني الناي وغني   
من مجد وذلیل............. وأنین الناي أبقى   
أحالم من بمراد النفس یأتمر.............وما الحیاة سوى نوم تراوده  

فان تولى فباألفراح یستتر....... والسر في النفس حزن النفس یستره   
فان أزیل تولى حجبھ الكدر.......والسر في العیش رغد العیش یحجبھ   

جاورت ظل الذي حارت بھ الفكر............ترفعت عن رغد وعن كدر  فان  
ال وال فیھا الھموم....... لیس في الغابات حزن   

لم تجىء معھ السموم.............. فاذا ھب نسیم  
ظل وھم ال یدوم........ لیس حزن النفس اال  

من ثنایاھا النجوم..........وغیوم النفس تبدو   
فالغنا یمحو المحن.........أعطني الناي وغن   

بعد أن یفنى الزمن............ وأنین الناي یبقى   

تأتیھ عفوا ولم یحكم بھ الضجر...... وقل في األرض من یرضى الحیاة كما   
أكواب وھم إذا طافوا بھا خدروا..... ..... لذاك قد حولوا نھر الحیاة إلى   

الھوى وعلى التخدیر قد فطروارھن .......... فالناس أن شربوا سروا كأنھم   
أثرى وذلك باألحالم یختمر.. ............ فذا یعربد أن صلى وذاك إذا   

ولیس یرضى بھا غیر األلي سكروا....... فاألرض خمارة والدھر صاحبھا   
ھل استظل بغیم ممطر قمر؟! .. ....... فإن رأیت أخا صحوا فقل عجبا  
من مدام أو خیال.... ..............لیس في الغابات سكر   

غیر إكسیر الغمام.................... فالسواقي لیس فیھا   
وحلیب لألنام...... .................... إنما التخدیر ثدي   
بلغوا سن الفطام....................... فإذا شاخوا وماتوا   
فالغنا خیر الشراب................... اعطني الناي وغن   

بعد أن تفنى الھضاب................... اي یبقى وانین الن  
غیر األلي لھم في زرعھ وطر. ....... والدین في الناس حقل لیس یزرعھ   

ومن جھول یخاف النار تستعر......... ....... من آمل بنعیم الخلد مبتشر   



ربا ولوال الثواب المرتجى كفروا......... فالقوم لوال عقاب البعث ما عبدوا   
أن واظبوا ربحوا أو أھملوا خسروا........ أنما الدین ضرب من متاجرھم ك  

ال وال الكفر القبیح.... ............. لیس في الغابات دین   
لم یقل ھذا الصحیح....... ............... فإذا البلبل غنى   

مثل ظل ویروح....... ........... أن دین الناس یأتي   
بعد طھ والمسیح........ ..... ..لم یقم في األرض دین   

فالغنا خیر الصالة............ .. أعطني الناي وغن   
بعد أن تفنى الحیاة... ............. وانین الناي یبقى   

بھ ویستضحك األموات لو نظروا.والعدل في األرض یبكي الجن لو سمعوا   
اء أن كبرواوالمجد والفخر واإلثر...... فالسجن والموت للجانین أن صغروا   

وسارق الحقل یدعى الباسل الخطر. ..... فسارق الزھر مذموم ومحتقر   
وقاتل الروح ال تدري بھ البشر... ....... وقاتل الجسم مقتول بفعلتھ   

ال وال فیھا العقاب..... ......... لیس في الغابات عدل   
ظلھ فوق التراب..... .......... فإذا الصفصاف ألقى   

بدعة ضد الكتاب........ ....... رو ھذي ال یقول الس  
أن رأتھ الشمس ذاب......... ....... أن عدل الناس ثلج   

فالغنا عدل القلوب............ .... أعطني الناي وغن   
بعد أن تفنى الذنوب......... ........ وأنیني الناي یبقى   

بھا الغیرسادت وان ضعفت حلت .... .. والحق للعزم، واألرواح أن قویت   
بنو الثعالب غاب األسد أم حضروا... ........ ففي العرینة ریح لیس یقربھ   

وفي البزاة شموخ وھي تحتضر. ...... وفي الزرازیر جبن وھي طائرة   
عزم السواعد شاء الناس أم نكروا... .. والعزم في الروح حق لیس ینكره   

ما رأوا أشباھھم نفرواقوم إذا .. ......... فان رأیت ضعیفا سائدا فعلى   
ال وال فیھا الضعیف..... ..... لیس في الغابات عزم   
لم تقل ھذا المخیف... ........ فإذا ما األسد صاحت   

في فضا الفكر یطوف...... ...... أن عزم الناس ظل   
مثل أوراق الخریف... ......... وحقوق الناس تبلى   
عزم النفوسفالغنا ... .......... أعطني الناي وغن   

بعد أن تفنى الشموس. ............. وانین الناي یبقى   
أما أواخرھا فالدھر والقدر....... والعلم في الناس سبل بان أولھا   

وسرت ما بین أبناء الكرى سخروا.. ..... وأفضل العلم حلم أن ظفرت بھ   
عن قومھ وھو منبوذ ومحتقر. ........ فان رأیت أخا األحالم منفردا   
عن أمة برداء األمس تأتزر.. ........ فھو النبي وبرد الغد یحجبھ   
وھو المجاھر الم الناس أو عذروا.... ... وھو الغریب عن الدنیا وساكنھا   

وھو البعید تدانى الناس أم ھجروا........ ... وھو الشدید وان أبدى مالینة   



ال وال فیھا الجھول........... لیس في الغابات علم   
لم تقل ھذا الجلیل. ... ........ إذا األغصان مالت ف  

كضباب في الحقول... ..... ..... أن علم الناس طرًا   
من ورا األفق یزول... ..... ..... فإذا الشمس أطلت   

فالغنا خیر العلوم... . ...... أعطني الناي وغن   
بعد أن تطفى النجوم.......... .. وأنین الناي یبقى   

سجنا لھ وھو ال یدري فیؤتسر.. ..... األرض یبني من منازعھ والحر في   
یظل عبدا لمن یھوى ویفتكر..... ............ فان تحرر من أبناء بجدتھ   

حتى وللحق بطل بل ھو البطر...... ........ فھو األریب ولكن في تصلبھ   
رحتى إلى أوج مجد خالد صغ....... ....... وھو الطلیق ولكن في تسرعھ   

ال وال العبد الذمیم..... ....... لیس في الغابات حر   
وفقاقیع تعوم... .......... إنما األمجاد سخف   

زھره فوق الھشیم....... ......... فإذا ما اللوز ألقى   
وأنا المولى الكریم........ ......... لم یقل ھذا حقیر   

فالغنا مجد أثیل... ......... أعطني الناي وغن   
من زنیم وجلیل...... ........ ن الناي أبقى وانی  

أضالعھا لم تكن في جوفھا الدرر... واللطف في الناس أصداف وان نعمت   
من العجین وأخرى دونھا الحجر.......... .. واحدة : فمن خبیث لھ نفسان  

تكاد تدمي ثنایا ثوبھ اإلبر....... ومن خفیف ومن مستأنث خنث   
أن راعھ وجل أو ھالھ الخطر.... .... ر بھ واللطف للنذل درع یستجی  

ألعین قد فقدت أبصارھا البصر................ . فان لقیت قویا لینا فبھ   
لینھ لین الجبان... ...... لیس في الغاب لطیف   

في جوار السندیان....... .... فغصون البان تعلوا   
حلة كاألرجوان.. ....... وإذا الطاووس أعطي   

فیھ أم فیھ افتتان..... ...... ري أحسن فھو ال ید  
فالغنا لطف الودیع.. ....... أعطني الناي وغن   
من ضعیف وضلیع...... .... وأنیني الناي أبقى   

ظرف األلي في فنون اإلقتدا مھروا...... والظرف في الناس تمویھ وأبغضھ   
ررولیس فیھا لھ نفع وال ض... ........ من معجب بأمور وھو یجھلھا   

في صوتھا نغم في لفظھا سور....... ..... ومن عتي یرى في نفسھ ملكا   
وظلھ قمرا یزھو ویزدھر.... ......... ومن شموخ غدت مرآتھ فلكا   
ظرفھ ضعف الضئیل........... لیس في الغاب ظریف   

ما بھا سقم العلیل...... ........... فالضبا وھي علیل   
مثل طعم السلسبیل.... ..... .....أن باألنھار طعما   
یجرف الصلد الثقیل......... ..... وبھا ھول وعزم   



فالغنا ظرف الظریف....... ....... أعطني الناي وغن   
من رقیق وكثیف.... ............ وأنین الناي أبقى   

كالعشب في الحقل ال زھر وال ثمر. ..... والحب في الناس أشكال وأكثرھا   
یرضي وأكثره للمدمن الخطر.. ....... ح أیسره وأكثر الحب مثل الرا  

إلى فراش من األغراض ینتحر. ..... وان الحب أن قادت األجسام موكبھ   
یأبى الحیاة وأعوان لھ غدروا........ ....... كأنھ ملك في األسر معتقل   

یدعي نبل الغرام.. ...... لیس في الغاب خلیع   
تقل ھذا الھیام لم. ........... فإذا الثیران خارت   
بین لحم وعظام......... .... أن حب الناس داء   

یختفي ذاك السقام....... ......... فإذا ولى شباب   
فالغنا حب صحیح...... ...... أعطني الناي وغن   
من جمیل وملیح...... ........ وأنین الناي أبقى   

شبع في ورده الصدرفي جوعھ ............. ...... فان لقیت محبا ھائما كلفا   
یبغى من الحب أو یرجو فیصطبر؟.... والناس قالوا ھو المجنون ماذا عسى   

ولیس في تلك ما یحلوا ویعتبر... ....... أفي ھوى تلك یستدمي محاجره  ! 
أنى دروا كنھ من یحیى وما اختبروا........... فقل ھم البھم ماتوا قبلما ولدوا   

ال وال فیھا الرقیب. . .......لیس في الغابات عذل   
إذ ترى وجھ المغیب...... ..... فإذا الغزالن جنت   

أن ذا شيء عجیب..... ..... ال یقول النسر واھا   
عندنا األمر الغریب.......... .. إنما العاقل یدعى   

فالغنا خیر الجنون......... .. أعطني الناي وغن   
نمن حصیف ورصی....... ..... وأنیني الناي أبقى   

ننسى المجانین حتى یغمر الغمر.... .... وقل نسینا فخار الفاتحین وما   
وفي حشاشة قیس ھیكل وقر.. ... قد كان في قلب ذي القرنین مجزرة   

وفي انكسارات ھذا الفوز والظفر... ...... ففي انتصارات ھذا غلبة خفیت   
كر ینعصركالخمر للوحي ال للس. ... والحب في الروح ال في الجسم نعرفھ   

غیر ذكر العاشقین... .... لیس في الغابات ذكر   
وطغوا بالعالمین. ....... فاأللي سادوا ومادوا   

في أسامي المجرمین....... . أصبحوا مثل حروف   
عندنا الفتح المبین.. ...... فالھوى الفضاح یدعى   

وانس ظلم األقویاء...... ..... أعطني الناي وغن   
للندى ال للدماء.. ......... .إنما الزنبق كأس   

یرجى فأن صار جسما ملھ البشر... .. وما السعادة في الدنیا سوى شبح   
حتى إذا جاءه یبطي ویعتكر....... كالنھر یركض نحو السھل مكتدحا   

إلى المنیع فإن صاروا بھ فتروا...... .... .. لم یسعد الناس إال في تشوقھم   



عن المنیع فقل في خلقھ العبر.. ...... ..فان لقیت سعیدا وھو منصرف   
ال وال فیھا الملل... . ...... لیس في الغاب رجاء   

 وعلى الكل حصل؟ .... .... كیف یرجوا الغاب جزءا
أمال وھو األمل؟..... ...... وبما السعي بغاب   
إحدى ھاتیك العلل..... ...... إنما العیش رجاء   

غنا نار ونورفال........ ... أعطني الناي وغن   
ال یدانیھ الفتور............ . وانین الناي شوق   

فال المظاھر تبدیھا وال الصور. ....... وغایة الروح طي الروح قد خفیت   
حد الكمال تالشت وانقضى الخبر... ........ فذا یقول ھي األرواح أن بلغت   

عافھا الشجرومرت الریح یوما ... ....... .... كأنما ھي أثمار إذا نضجت   
لم یبق في الروح تھویم وال سمر.. ....... وذا یقول ھي األجسام أن ھجعت   

تعكر الماء ولت وامحى األثر....... ....... كأنما ھي ظل في الغدیر إذا   
تثوى وال ھي في األرواح تحتضر.......... ظل الجمیع فال الذرات في جسد   
إال ومر بھا الشرقي فتنتشر... ... .........فما طوت شمأل أذیال عاقلة   

بین نفس وجسد.... ...... لم أجد في الغاب فرقا   
والندى ماء ركد... ........... فالھوا ماء تھادى   

والثرى زھر جمد........ .... والشذى زھر تمادى   
ظن لیال فرقد.... ........ وظالل الحور حور   

حفالغنا جسم ورو.... ....... أعطني الناي وغن   
من غبوق وصبوح... .......... وأنیني الناي أبقى   

حتى البلوغ فتستعلي وینغمر... ...... والجسم للروح رحم تستكن بھ   
عھد المخاض فال سقط وال عسر. ...... فھي الجنین وما یوم الحمام سوى   

عقم القسي التي ما شدھا وتر. .......... لكن في الناس أشباحا یالزمھا   
من القفیل ولم یحبل بھا المدر.. ......... ة واألرواح ما ولدت فھي الدخیل  

وكم عال األفق غیم ما بھ مطر... ..... وكم على األرض من نبت بال أرج   
ال وال فیھا الدخیل. ............. لیس في الغاب عقیم   

حفظت سر النخیل.............. .... أن في التمر نواة   
عن قفیر وحقول.......... .... ..وبقرص الشھد رمز   

صیغ من معنى الخمول.................. إنما العاقر لفظ   
فالغنا جسم یسیل............. ... أعطني الناي وغن   
من مسوخ ونغول......... ...... وأنین الناي أبقى   

ولألثیري فھو البدء والظفر...... والموت في األرض البن األرض خاتمة   
سیبقى ومن نام كل اللیل یندثر. ...... ....... أحالمھ سحرا فمن یعانق في   

یعانق الترب حتى تخمد الزھر. ........ ..... ومن یالزم تربا حال یقظتھ   
یجتازه، وأخو األثقال ینحدر.... .. ...... فالموت كالبحر، من خفت عناصره   



ال وال فیھا القبور... ....... لیس في الغابات موت   
لم یمت معھ السرور............. .... ان ولى فإذا نیس  

ینثني طي الصدور.. .......... أن ھول الموت وھم   
كالذي عاش الدھور....... ....... فالذي عاش ربیعا   

فالغنا سر الخلود.... ........ أعطني الناي وغن   
بعد أن یفنى الوجود....... ....... وأنین الناي یبقى   

وانس ما قلت وقلتا.... ....... .أعطني الناي وغن   
فأفدني ما فعلتا..... .......... إنما النطق ھباء   

منزال دون القصور..... ... ھل تخذت الغاب مثلي   
وتسلقت الصخور؟......... ...... فتتبعت السواقي   

وتنشفت بنور.... ........ ھل تحممت بعطر   
؟في كؤوس من أثیر... ...... وشربت الفجر خمرا   

بین جفنات العنب........ ... ھل جلست العصر مثلي   
كثریات الذھب..... ...... والعناقید تدلت   

ولمن جاع الطعام..... ..... ھي للصادي عیون   
ولمن شاء المدام...... .. وھي شھد وھي عطر   
وتلحفت الفضا.... . ..... ھل فرشت العشب لیال   

سیا ما قد مضى؟نا...... ....... زاھدا في ما سیأتي   
موجھ في مسمعك.......... .. وسكوت اللیل بحر   

خافق في مضجعك........ . ..... وبصدر اللیل قلب   
وانس داء ودواء..... ........ أعطني الناي وغن   
كتبت لكن بماء...... ........ إنما الناس سطور   
في اجتماع وزحام. .......... لیت شعري أي نفع   

واحتجاج وخصام؟...... ....... .وجدال وضجیج   
وخیوط العنكبوت...... ......... كلھا أنفاق خلد   

فھو في بطء یموت....... ...... فالذي یحیا بعجز   
في قبضتي لغدت في الغاب تنثر.......... العیش في الغاب واألیام لو نظمت   

عتذرفكلما رمت غابا قام ی.... ........ لكن ھو الدھر في نفسي لھ أرب   
والناس في عجزھم عن قصدھم قصروا...... ... وللتقادیر سبل ال تغیرھا   


