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�ل�ساعر حممود ح�سني مفلح

مدر�سا  وعمل  1967م،  �سنة  دم�سق  جامعة  من  تخرج  فل�سطني،  مواليد  من 

العربيةال�سعودية  باململكة  العربية  اللغة  ملادة  تربويا  وموجها  واملغرب،  ب�سوريا 

لأكرث من ع�سر �سنوات.

له ع�سوية يف العديد من الحتادات، مثل: احتاد الكتاب العرب بدم�سق، واحتاد 

الكتاب وال�سحفيني الفل�سطينيني، ورابطة الأدب الإ�سالمي العاملية.

اأيتها املاآذن«، و»لأنك م�سلم«،  له ع�سرات الدوواين ال�سعرية ، منها: »�سموخًا 

و»للكلمات ف�ساء اآخر«. وجمموعات ق�س�سية، منها: »املرفاأ«، و»القارب«، و»اإنهم 

ل يطرقون الأبواب«، وغريها...
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ذلك اإل بعد احل�سول علىموافقة خطية من النا�سر
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اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني .

الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  عمل  حتكم  التي  املتكاملة  الروؤية  اإىل  ا�ستنادا 

يعترب،  الأدب  ف��اإن   ، الكويت  بدولة  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوق��اف  ب��وزارة 

عندها، من �سمن احلقول اخل�سبة التي حتتاج اإىل رعاية، ملا ميار�سه من 

دور يف ت�سكيل الروؤى والأذواق والقيم.

الرتبوية  العنا�سر  عن  يختلف  الأدب  اأن  واملعطيات  التجارب  اأكدت  وقد 

املعتمدة يف تهذيب النف�ص وتوجيه ال�سلوك، فهو خطاب تربوي غري مبا�سر، 

 ، والوجدان  الروح  مداخل  من  الإن�سان  نف�ص  اإىل  يدلف  التعبري،  �سح  اإذا 

ويغر�ص فيها القيم املن�سودة دون اإرغام اأو اإكراه اأواإ�سرار.

اأدبا زاخرا باحلكمة ،  والأمة الإ�سالمية ، مثل غريها من الأمم، متتلك 

يف  الإن�سان  تهدي  منارات  ويقدم  الإن�سانية،  املواقف  خمتلف  يف  به  يتمثل 

منا�سط حياته وعالقاته الجتماعية .

لو�سائل  طغيان  من  لالأنظار  ت��راءى  مهما  الأدب،  هذا  دور  ين�سب  ومل 

التثقيق والرتفيه يف املرحلة املعا�سرة من حياة الإن�سان ، ولكن الذي �سعف 

هو حر�ص النا�ص على العناية بالآداب وحتفيز النا�سئة والطلبة على الإكثار 

اليوم من  الأمة  تعي�سه  ال�سعف ما  اآثار ذلك  من الطالع عليها، فكان من 

تراجع قيمي وحتول رهيب يف الذوق والوجدان.

وقد جعلت اإدارة الثقافة الإ�سالمية الهتمام بالأدب من �سمن اأهدافها 

والق�س�ص  الروايات  من  جمموعة  واأ�سدرت   ، الثقافية  التنمية  ميدان  يف 

والدواوين ال�سعرية يف هذا املجال.

وي�سرها اليوم اأن تقدم جلمهور القراء الكرام ديوانا �سعريا جديدا لل�ساعر 

الفل�سطيني املقتدر  حممود مفلح يحمل عنوانا دال على قيم الأمل واحلب 

الق�سائد  وي�ستمل على جمموعة من  بل�سم«،  اأنت..  »اإمنا   : ، وهو  والتفاوؤل 



8

الرابط الذي يوحد بينها هو احلب، حب اهلل  يف مو�سوعات متنوعة، لكن 

تعاىل والقرب منه، وحب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وحب الوطن ، وحب 

العلماء واملعلمني ، وحب اجلمال. 

قوامها  ب��روؤي��ة  وتب�سر   ، قيما  حتمل  املمتد  احل��ب  ه��ذا  يف  ق�سيدة  وك��ل 

ا�ستمداد ف�سائل املحبوب والتغني بها .

يقول يف ق�سيدة» فديتك ياطب النفو�ص« خماطبا احلبيب عليه ال�سالة 

وال�سالم:

فقالوا:ومن تعني؟فقلت:»حممدا«      وهــــــــل تع�شــــق االأرواح اإال مــحــــمـــــــــدا

فديتـك ياطـب النـفــــو�س وبرءهـــــــــــا      وياخري من يفدى وياخري من فــدى

وما كنت فظـــــا  اإمنــــا كنت بل�شــمـــــــــا      ومــــــا جئــــت للــمـــــــوتــــــــور اإال تـــــــــــوددا

تلــــوت كتــــاب اهلل فاخ�شـــــــر عــــــالــــم      واأتهـــم ركــــب الفــــــاحتـــــني واأنـجــــــــــــدا

وين�سد يف حب الوطن  قوله :

   بـــاق هــــــواك  وكل نخــــلك مثقــــــل      و�شـــــوى جنومـــك  كل جنم ياأفــــــــل

   نامت على عط�س الرمال قوافلي      حتى جرى من عذب ثغرك جدول

   باق هــــــــواك  ونبـــع حبــــك دافــــــــق      واملتــــــرفات  من االأ�شــــــائل  ترفـــــــل

التوجيه  بدور  يقومون  الذين  للعلماء  وتقدير  حب  ق�سيدة  الديوان  ويف 

اأن نعتربال�ساعر حممود  اإىل رحمة اهلل، وميكن  النا�ص  والإ�سالح  وهداية 

مفلح من اأوائل من فتح هذا الباب يف الع�سر احلديث، بعد موجات الت�سويه 

والإ�ساءة لعلماء الأمة من حني لآخر. يقول:

   حدث فديتــــك فاحلديث م�شـــــوق      اإنـــا اإىل رطـــــــــب احلـــــديث نتـــــــــــوق

   حدث ف�شحــــراء القلـــوب ف�شيحة      والظـــــامـئـــــون تلهــــف وعــــــــــــــــــــروق

   حدث فقد طال الطريق وال�شوى     والبحـــــر مــــوج  والقـــــــرار عميــــــــــق

  حدث ..لتخ�شر احليـــــاة وتنت�شـــي      هـذه الــنــفــــو�س  فللحديث رحــيــــق
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ولي�ص ال�سعر ، عند حممود مفلح، عاملا للتغني بالذات، اأو اإثبات املهارات 

الفنية، واإمنا هو ر�سالة ح�سارية، وهو رائد يف عامل الإ�سالح، وقد تتال�سى 

النف�سية  الأدواء  من  والتحذير  والنقد  التوجيه  بدور  يقم  مل  اإن  �سخ�سيته 

واملجتمعية، وهذا ما يف�سر وجود ق�سائد بالديوان تنتقد اآفات اجتماعية ، 

مثل احل�سد  والتدخني ، دون اأن يخل ذلك ب�سروط الفن ومقت�سيات الإبداع 

التدخني،  لأ�سرار  ت�سويره  يف  بارز  وهذا  والت�سويرية،  والإيقاعية  اللغوية 

مثال، يف قوله:

     ياليت اأنك حـني تنفـث �شمــهـــــــــا            تــدري باأنك كــاأ�شـه تتجـــــــــــــرع

     ياليت اأنك حني تدفع مهــــرهــــا            تدري باأن رحيق عمرك تدفع

     التخدعنك من اللفافة )نكهة(            هي كذبة كربى وقــــول اأقــــرع

     اإن االإرادة اأن تـــكـــــــون  مقـــــــــــــررا            لطالقها ولك الو�شام االأرفع

واإن اإقدام اإدارة الثقافة الإ�سالمية على ن�سر هذا الديوان بني يدي جمهور 

البناء،  الأدب  ن�سر  اإ�سهاما منها يف  ليمثل  الأدب،  ومتذوقي  الكرام  القراء 

حا�سر  ويربط  واجلمال،  واخلري  للحكمة  متينة  قواعد  يرفع  الذي  الأدب 

احلراك  يف  منخرطة  الأ�سعار  كانت  حني  املجيد،  مبا�سيه  العربي  الأدب 

ين�سرون  العلماء  كان  وحني   ، الأخالقي  التوجيه  يف  حا�سرة  الجتماعي، 

منهم   اإميانا  والفقه،  العلم  ين�سرون  كانوا  مثلما  طلبتهم  يدي  بني  ال�سعر 

باأهمية الأدب يف �سياغة الذوق والوجدان .

واهلل املوفق للفالح، وهو الهادي اإىل طريق ال�سالح.
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فديتك ياطب النفو�س
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فديتك ياطب �لنفو�س

ذكــــرتــــَك فـــاهـــتـــاج الــــفــــوؤاُد وغـــــّردا 

من�شدا  جمــــدك  عــلــيــاء  اإىل  وطـــــرُت 

وعندما  غاٍف  وال�شعُر  زمن  م�شى 

�ـــشـــّيـــدي �ـــشـــار �شّيدا     يـــا  لـــه  خـــطـــرَت 

كبوٍة  بعد  مــن  ال�شعر  هــذا  وحــّلــق 

ـــى تــــــوّردا  وجــــالــــت بــــه الـــنـــعـــمـــاُء حـــّت

فقالوا ومن تعني فقلت » حممداً«

؟ حمــمــدا  اإال  االأرواُح  تــعــ�ــشــُق  وهــــل 

وُبرَءها النفو�س  طــب  يــا  فــديــُتــك 

ويا خرَي من ُيفدى ويا خرَي من فدى

فاهتدوا  الهداية  كفَّ  لهم  ب�شْطَت 

واأمــطــرَتــهــم حـــّبـــاً فـــجـــازوا بـــه املدى

فكم من فتى بالنور قد فا�س قلُبه

وقــد كــان قلباً قــامَت الــلــون ُمــربــدا !!

اإمّنــــا كــنــت بل�شما ً  ومـــا كــنــت فــّظــاً 

دا تــــــــودُّ اإال  لــــلــــمــــوتــــور  جــــئــــَت  ومـــــــا 
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تعّطفاً  الـــعـــاملـــني  قـــلـــوب  هــــــــززَت 

ـــدا ــــــــا اأَبـــــــــــْت ِكــــــــــرباً هــــــــــززَت مـــهـــّن وملّ

و�شّوبوا  اجلــاهــلــون  اإلـــيـــك  اأ�ـــشـــاء 

– يا �شيا العني – ُرّمدا  اإليك عيوناً 

وهاجرَت حتى ال تقيم على االأذى

تنّهدا الـــــوجـــــوِد  قـــلـــَب  يــــا  وقــــلــــُبــــَك 

وقفَت تنادي دّرة التاج » مكة ً« 

يـــــبـــــدي عـــــــــّزة ً وجتـــــّلـــــدا  ودمـــــــُعـــــــك 

ـــــهـــــا املـــــعـــــطـــــاء كـــانـــت عــــلــــى اأر�ـــــش

واأ�شعدا اأعــّز  ذكــريــاٌت ما  بها   طفولٌة 

واإمنــــــــا اأنـــــــــــِت  اهلل  بــــــــالد  اأحـــــــــــبُّ 

واأزبــــــدا اأرغــــــى  الــكــفــر  خـــرجـــُت الأن 

لوعًة الــقــلــب  يف  اأّن  رّبــــي  ويــعــلــم ُ 

التـــــــرّددا يــاأبــى  االإ�ــشــــــــــــــــــــالُم  ولــكــّنــه 

اأتنت�شُب االأوثــان من حول كعبتي

ــّجــدا !!   ويــعــُبــدهــا قــومــي ركـــوعـــاً و�ــُش

اأمــة ً وكــم كنَت ت�شقى حني تب�شُر 

غـــثـــاًء بــهــا راأ�ــــــسُ اجلــهــالــة عـــربـــدا !
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تـــلـــوَت كـــتـــاب اهلل فــاخــ�ــشــّر عــــاَلٌ

ــــــهــــــَم ركـــــــُب الـــفـــاحتـــني واأجنـــــــدا واأْت

فــمــن عــّلــم الــنــا�ــَس الـــوفـــاَء ودّلهم

على اخلري من وا�شى اجلراَح  و�شّمدا؟

ومـــن جـــاء والــلــيــُل الــبــهــيــُم خِمّيم

ــــى تــــــبــــــّددا ؟ فــــعــــاجلــــه بــــالــــنــــور حــــّت

ومن اأن�شف امل�شت�شَعفني فاأ�شبحوا

؟  و�شّيدا  ال�شالم  اأر�شى  ومــن  جنوماً 

باطل دربـــــك  دون  طـــريـــقٍ   فـــكـــلُّ 

�شدى ُقــــلــــتــــُه  مــــا  دون  كــــــالم  وكـــــــلُّ 

رمــاك احلــاقــدون بحقدهم اإذا ما 

فــــاإن اإلــــه الــعــر�ــس �ــشــّمــاك » اأحـــمـــدا «

وهل يبلغ ال�شم�َس النباُح واإن عال 

وهل تنطح ُ الفئران ق�شراً م�شّيدا ؟

حملَته كـــتـــابـــاً  يـــومـــاً  قـــــــراأوا  ولــــو 

لــكــان لــهــم يف الــعــني ُكـــحـــاًل وِمـــــرودا

ولــو اأنــ�ــشــفــوا يــا �ــشــّيــَد الــكــون اإمّنا

» لــكــلِّ امـــرئ مــن دهـــره مــا تـــعـــّودا« !
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» ومن ي�شحب البازي يوماً ل�شيده 

ــدا « ــّي ـــّيـــَده الــــبــــازيُّ فــيــمــن تــ�ــش َتـــ�ـــشَ

دائماً  وت�شفح  تعفو  الـــذي  واأنــــت 

ـــاً متــــــّردا   ـــب ـــح بـــالـــتـــحـــنـــان قـــل ـــش ومتـــ�

ذا وفــوق  �شديٍد  راأيٍ   ذا  كنَت  وقــد 

م�شددا  راأيــــــا ً  الـــعـــر�ـــس  اإلـــــه  حـــبـــاك 

مــــوؤكــــد  عـــــــزٌّ  اهلل  ر�ـــــشـــــول  فــــحــــبُّ 

مــــوؤكــــدا عـــــــّزا ً  اإاله  اأرى  ولـــ�ـــشـــت ُ 

[ [ [
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�بـتـهـــــال

مــــــاء ِ اإنــي من طيــــن ومن  يا رب 

اأخطائي الــعــر�ــس  ربَّ  اإلــهــي  فــاغــفــر 

مــرهقــــة جـــدُّ  ذنوبــــــي  اإن  رب  يا 

باأح�شـــــائــي ــت  �ــشــبَّ قــد  الـــنـــاُر  كــاأنــهــا 

مرتكبـــــــاً ل�شـــــت  اإنـي  قلت  كلما  و 

اأ�شــــالئي بـــلـــواي  اإىل  َجـــــــَرْرُت  اإثـــمـــاً 

يعنفــــنــي عــــنف  فال  غـــدوُت  حتى 

الأنبائـــــي  نــ�ــشــٌر  ـــــي  يــزجــرنـــ لــيــ�ــس  و 

بــــه يا رب قلبــــي قد حّل الظــــــالم 

رقطــــاء األــــــف  ــــت  َفــــحَّ زوايــــــــاه  يف  و 

تلك املليحـــــُة ليـــــ�شت من حلمُت بها

�شمطـاء حمــ�ــَس  كــانــت  املليحة  تــلــك 

م�شيُت     يف    الطني حتى �شاق عن قدمي

 و درُت حــول الــغــواين َحــدَّ اإغمائي !

ت�شـــــــوقني لكوؤو�س الـــذل طائفـــــة ٌ

باإغوائي ت  جــــدَّ قــد  ال�شياطني  مــن 



20

اآنفه كــــنت  مــا  لـــــــي  يــــــزّين  هــذا 

بحناء �ــشــــــــــــــيــبــاتــي  يــخــ�ــشــــــــب  ذاك  و 

حبـــــائلـَه جيـــــدي  علـــى  يُلفُّ  ذا  و 

!! كال�شاء  العينني  ُمغم�َس  ي�شوقني 

بفتنتها تلقـــــي  تــــــزل  لـــــم  هــذه  و 

حلربــــاء جـــلـــٌد  ــــــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ثــانــيـــ كـــل  ــي  ـــ فـــ

َقَدٌر بهـــــا  يلهــــــو  ري�شــــــة  كاأنني 

اأهوائي ترتيب  من  و  كفي  �شنع  من 

اأو خرقٌة يف ر�شيف العمـر مهملــــٌة

غــــّداء و  اٍح  َروَّ ــلُّ  ـــ ـــ كـــ ـــــهــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــدو�ــشـــ

يتبعـــــني العـــــار  فــاإن  م�شــــيُت  اإذا 

اأ�شـدائي غري  يل  فما  �شرخُت  اإن  و   

و حينما عرَثْت يف �شــــــريها قدمي

لالأخـــــالء �ــشـــــــــــــــــــــــراب  غــــرَي  األـــــَق  ل 

مئـذنًة االإع�شـــــار  جلة  يف  اأب�شرت 

اأ�شــــوائي ميــمــُت  ال  و  اكــرثــت  فــمــا 

حمـكمـــة االآيـــــات  من  �شمعت  وكم 

ب�شحــــرائي حــلَّــت  �ــشـــــــــــــــــحــٌب  كــاأنــهــا 
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اأذنــــــي قــــــّرعت  فيه  الــقــوارُع  فال 

باإ�شغائــــي فـــازت  قــد  الــبــ�ــشــائــر  ال  و 

اأجول يف ) قنوات ( العهر منتــــ�شيا

دائــي  مــن  الــــداء  ي�شــــــتجري  مــهــتــكــاً 

خـــــامتتــــي مــــوالي  يا  اأنقذ  فكيف 

اإن�شـــــائـي و  لــغــوي  �ــشــوى  اأِعـــــدَّ  ول 

مغّبَتهــــــا نف�شــــي  اأدفــع عن  كيف  و 

اأقذائــــي عــيــنــّي  عـــن  اأغــ�ــشــل  كــيــف  و 

و كيف اأخلع ثوَب العار عن ج�شدي

اآبـــــائــــي كـــان  مــا  عــلــى  اأ�ــشــــــــتــقــيــم  و   

فهل خلقنا لهذا الطيــــــ�س يا ولــدي

مـــــاء مـــن  الــعــمــر  �ـــشـــراب  وراء  اأمــــا   

فكيف تر�شى باأن حتــــــيا بال هدف

االأذالء؟ يف  عي�شــــاً  تــقــبــل  كـــــــــــيــف  و 

[ [ [ 
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منـــاجــاة

يا رب اإين �شربُت ال�شاَب والع�شـال

و ال جبال �شهاًل  التيه ال  وخ�شُت يف 

تهـدهدنـي كــف   ال  مــوجــي  ركبـت 

�شهـال قـــد  املــــوج  مـــا  اإذا  �ـــشـــراع  ال  و 

واقفٌة ال�شمـ�س   اأن  اأح�شـب  كنت  و 

ي�شـال لــن  ال�شيب  هـــذا  مــوكــب  اأن  و 

ُمَتٍع العمـر من   بهـذا   فكـم نهبت 

ذبـال ــد  قـــ و  ورداً  بــــه   قــطــفــت  كـــم  و 

ــاً دومنـــــا مثٍل و كـــــم خــبـــــرت اأنــا�ــشـــ

تــعــ�ــشــق  املثال! اأنـــا�ـــشـــــــاً  و كـــم راأيـــــــت 

رجـٌل اأنـــه  �شديقـاً  ح�شبـت  كـــــم  و 

اأجـــد رجـــال ! اإذا جـــــَد جـــّد ل   حتـى 

و �شاكُن الق�شِر قد �شع الرخـام بـه

لــكــنـــــه بــخــ�ــشـــــا�ــس االأر�ـــــــس قـــد بخال

تــرنــو اإلــيـــــه كــمـــــا تــرنـــــو اإلـــــى قمـر

الـــقـــوَل  مبتذال َتـــْلـــَق  ينطـق  حـــــني  و 
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ــُه عـوز ـــ ــراً  كــلُّ و كـــــم لــقــيـــــت  فــقــيـــ

ـــديـــن حـال ــثــل مـــــاء الـــرافــــ ــنــه مـــ لــكـــ

اأرهقت  وطني وكـم �شهدت حروبـاً 

البطـال! يــ�ــشــبـــــه  ال  بــطـــــل  ــودهــا  يــقـــ

[ [ [ 

ــلِّ منقطـٍع كـــ مـــــاأوى  اإنـــــــك  رب  يـــــا 

حيـال ي�شتطع  ل  مــن  حــيــلــُة  اأنـــــت  و 

اأمــــد  كـــــفــي  اأرجـــــــو مـــــنــك مغـفرًة 

يــا قــائــاًلً عــرثتــي يــا �ـــُشـــوؤَْل مــن �شـاأال

قـافـية كـــــــــلُّ   ــلــو  بـــاُبـــــــك حتـــ ــنــا  هـــ

مغت�شال بالبـاب  يــجــْد   يكـابْد  مــن  و 

[ [ [ 

طــالــت  خمالُبه  قـد  اإثـــــمــي  رب  يـا 

قـــد  ثقـال! مـــــــوالي  يـــا  اإنَّ حــمــلـــــي  و 

�شنـدي  يا  الفجـر  ـِني مثَل طلِّ  فنقِّ

العفِو  مكتمال بــدَر  البـدَر  اأرى  حتى 

بـطـائره  ــوثــوق  مـــ ــُدك  عــبـــ رب  يـــا 

ـــي و ال جهـال الـــقـــدر االآتــــ ــر  اأنــكـــ  مـــا 
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�شفـٍه ـــى  اإلــــ ــى  ـــ اأفــ�ــش ــٌه  ـــ ــَف �ــش لــكــنـــــه 

واكتهال الــعـــــبــد   فيها  �ــشــبَّ  غفـلٌة  و 

[ [ [ 

مطبقًة االآفـــــــاق  اأرى  ــي  اإنـــ رب  يـــــا 

 و اأب�شـُر القاِتلنَي : الظلـَم و الدجال

ُمْنِبَئًة  الـراياُت  فـوقنا   تـزاحمت  

ــد رحـال قـــ الـــعـــزِّ  ـــاَن  زمــــ الـــزمـــان  اأن 

ــاٌد  ممـزقة اأجــ�ــشـــ الــعــراقـــــني  ففـي 

خذال! مــن   خـــذالَن  ربهـا  اإىل  ت�شكـو 

واحـّرا على كبدي فـي فل�شطني  و 

ر�شـال وال   ــــا  اآيـــــ تــلـــــد  لـــــــم  كـــاأنـــهـــــــا   

�شوراً اأ�شجـارها  على  نق�شُت  فكـم 

ــم تــِبــعـــــُت عــلـــــى كــثــبــانــهــا  حجال! وكـــ

[ [ [ 

�شاهت وجوُههم  النا�س قد  تر  انظر 

 انــظــر اإىل ُكـــَتـــٍل قــد زاحــمــت كــتــال !

[ [ [     [ [ [
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اإذا كـان �شعرًا مـــــا يقال ...!
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�إذ� كـان �سعرً� مـــــا يقال ...!

يتفل�شـف الــذي  ال�شـعر  هــو  عقيٌم 

اأجــوف  الـــ�ـــشـــعـــارات  رغــــم  ــه  ــائــلـــ ـــ وقـــ

هم  وبع�شُ ُتكوى  الــنار  يف  اأ�شــاِبُعنا 

على جمرهــا امل�شبوب راح يهفهف 

واأطفالـنا �شجت عليــهم جـراُحـهم

تذرف!! الطفـولـة  اأجــل  مــن  عــني  ال 

اأنــه ــزعــم  ويـــ ــراً  لـــــهــم ظــهـــ يــــــــديـــــر 

ويـر�شــف  اجلـــمـــــــــــال  اآيـــــــــات  يــــدّبــــج 

�شـكوا  اإذا  اجلــيــــــــاع  هـــُم  همــه  فـــــال 

! يعطف  و  عليـهم  يحنــو  حـرفه  وال 

[ [ [ 

خواوؤُهــا مثيــٌر  األــفــــــــاظـــــاً  يــبــعــرث 

يـعزف  ــاحــة  ـــ ـــ الــفــ�ــش اآذان  وخـــــــــــارج 

من�شـداً  كــان  اإن  ال�شــعر  اإال  وين�شد 

! مـوِقُف  الـ�شعر  يف  اللغز  اأن  ويـزعم 
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على عينه اليـ�شرى ع�شــابُة �شاحٍر 

مـزّيف ـــوؤال  �ـــشــــ الــيــمــنــى  عــيــنـــــه  ويف 

اأواَرهـــا ُيــطــيــل  ـــاِت  ــــ اأنــــ وتــ�ــشــــــــمــع 

وتع�شـف  ــات  ـــ االأحــجــيـــ فــيــه  وتــنــفــــــــخ 

جميَعـــها الــكــــــــمــان  ــار  ـــ ـــ اأوت ُيــقــطــع 

ويـاأنف  الــنــ�ــشـــــاء  كــحــــــــل  مـــن  ويـــهـــرب 

اأقيـــمه  فكيف   , اآ�ــشــى  مثــله  عــلــى 

يـزحـف!؟  املـــيـــاديـــن  ـــــل  كـــ يف  وهـــاهـــو 

ي�شـوطــنا حـــــني  اإاله  اأرى  ولـ�شت 

ــابــر يــقــ�ــشـــــف ! ـــ ـــ ـــ بـــرائـــعـــٍة فـــــــــــوق املــن

ب�شـاعر لــ�ــشــَت  قيــل  اإن  يعاتبـــنا 

اأعـرف  بــالــ�ــشــعــــــــر  مــنــه  ـــا  اأنــــ ـــــر  ويــنــكـــ

ُيــفــّتــق اأمنــاطـــــــــــاً مــن الــقــــــــول كلـها

يهرف!  احلداثــة  طف�س  وعــن  غثــاء 

َت�َشْرَنَق حتى ال ترى ال�شم�ُس وجَهــه 

يتــوقف  ال  الـــ�ـــشـــــــرداب  يف  ـــــــل  اأوغــــ و 

جمنــح قــوٌل  ال�شـعر  اإن  قيل  واإن 

التخـــلف   : يــقــــــــول  نــ�ــشــوى  ــافــيــٌة  وقـــ
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�شـــماَعه  مّلت  النا�س  اإنَّ  قيـل  واإن 

واأ�شــخف  اأدنــــى  الــنـــــا�ــس  بـــــاأن  اأجـــــــاب 

يـروغ عن الف�شحى وياأبى حيا�َشـها 

ــاأ�ــس ُمـــــّرة يــر�ــشــــّــــف !! ـــ ومـــن كــــــــل كـــ

ب�شــعرنـا  الالمعــات  النجوم  وكــل 

حمّنطة , فا�شـاأل يجـاوْبـك متـحُف !! 

فـاإننـي  يــقـــــال  مـــــا  �ــشــعــراً  كــــــــان  اإذا 

اأتــاأ�شف  ال  ـــــف  الــكـــ مــنــــــــه  �ــشـــــاأنــفــ�ــس 

ومنـــجل  حقل ٌ  ال�شــعر  قــرار  فـــاإنَّ 

وم�شــحُف  نـــور  الــ�ــشــعــر  جـــــواب  واإنَّ 

[ [ [
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.. ما رحَلت طيوُره احلبُّ
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.. ما رحَلت طيوُره �حلبُّ

الهدفا اأب�شر  لكن  واأنــهــ�ــس  اأكــبــو 

ما غاب عن طريه �شهمي وال ان�شرفا

�شـاهلة ً الريح  جيـاَد  �شمعُت  ومــا 

لهفـا  اأجــرا�ــشـــــهــا  اإىل   ــُت  ــرعـــ هـــ اإال 

اأوَعَرهـا  اخــرت  اإال   تــخــرّيت  ومــا 

�شلفـا  وال  ــراً  كــبـــ ال   املــ�ــشـــــالــك  تــلــك 

ملعـت  مــا  الع�شق  يف  مــوغــٌل  لكنني 

انخطفا  قلبـي  اإال  ال�شـبح  جُنــيــمـــــُة 

وم�شـغبة  لــيـــــٌل  ـــه  ـــرفــــ واأعــــ دربـــــي 

االأهــــل  قــد نزفـا  �شـهام  وخــافـــــٌق مــن 

اأبلغـه  مـــائـــــــي  حــيـــــن  ــر  ـــ يــعــّك هــــذا 

ال�شدفـا  اأعــمــاقـــــه  حمــ�ــَس يف 
ُ
اأ كــي ال 

اأمنحـه  حــني  منـي  ي�شـخر  وذاك 

علفا  ــه  ــلـــ جــهـــ مـــــــن  ــبــه  ـــ ويــحــ�ــش ُدّراً 
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ــار معدنـه  الــنـــ بــقـــــايــا  وثــالـــــث مــن 

والتلفـا  املـــــــوت  اإال  تــرفـــــ�ــس  والــــنــــاُر 

لهـم  مـــــا  ن�شحت  كـــاأين  واآخـــــرون 

انك�شفـا  قـــــد  ــراً  ثــغـــ لــهــم  �ــشـــــددت  وال 

يداً  الــنــائــبــات  يف  لهـم  ب�شطت  وال 

�شرفـا  ــم  ــهـــ زدُت اإذ  �ــشـــــرفــاً  ــاولــوا  فــاّطـــ

فــكــم زرعــــُت عــلــى  اأبــوابــهـــــم حبقاً 

قطـفـا!! وال   منهـم  اأحـــد  �شـّمه  مـــــا 

تاألفها  الــطــنِي  وف�شـوُل  اأ�شابعـي 

وفى  الــــوفــــاء  اأن  �ـــشـــاهـــٌد  ومـــعـــولـــــــي 

فا�شـاألها  اأحياناً  ترحـل   وال�شم�س 

قـــــــد  ندفـا  ــلــج  الــثـــ فـــــــــاإن   تــغــيـــــب  اأال 

اأعاجلـه  بـــــــرد  يف  ــي  ــركــيــنـــ تــتـــ ال 

مرجتفـاً  ـــاَر   واالإعـــ�ـــشــــ تــركــيــنـــــي  ال 

غـد  بعـد  باحلب  مّنيِتني  كنِت  اإن 

�شـلفـا �ــشـــــقــتــه  اأين   املـــهـــر  تـــذكـــــــري 
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عوز  ــي  وبـــ ــا  اأحــيـــ اأن  الأبــغــ�ــس  اإين 

�شرفـا   - الغنى  نلُت  واإن   - اأطيق  وال 

و�شـّدتها   البلـوى  علـى  اأقــيــم  وقــد 

ــا ! ـــل احلــ�ــشــفـــ اآكــــ ـــَر  متـــــــٌر  واإن تـــاأخــــ

اٍب ومن ع�شل  واآَلــُف النا�َس ِمن �شَ

 ! واجليفـا  الـدّر  يخفي  البحـر  كاأنني 

ومــــا عــتــبــت عــلــى  جــــار وقــلـــــت لـه 

!! كفـى  عليـه  حــقـــــاً  يل  ــاوز  جتـــ وقـــد 

رحلت  مـا  احلـب  اأن  النا�س  ليعلم 

انحرفـا ما  احلــب   وقطـاُر  طيـوُره... 

تنهبنـي  االأهـــــل  و�شـياط  قلتها  مــا 

نتفا   اأنـــيـــابـــهـــم  يف  متـــزقـــت  ولــــو  اأٍفٍ 

واأغفـرهـا ــــّدت   نـــــ هـــفـــــــوة  واإمنـــــــا 

وهفـا ـــه  لــــ ـــــل  ِرْجــــــ ــــت  َزلــــَقـــــ ـــا  ـــنــــ ـــلُّ وكــــ

مباذلهم   عــن  يــومــاً  تــغــافــلــُت  واإن 

فــــال يـــقـــولـــّن بــعــ�ــس الـــغـــافـــلـــني غفا 
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ً ــوَم قــّبـــــرة  ـــ ــُب كــــربُت حــتـــــى راأيــــت ال

وقال بعـ�س �شغار النا�س قد خِرفـا !

هـــــّزاً يف طفولتـه  الــ�ــشــوُق  وهـــزين 

الــغــيــُم حتى جــئـــــُت  خمتلفـا  وزّخــنـــــي 

مبت�شـماً  الــداء  رغم  جرحـي  اأ�شيل 

وال�شظفا الـــهـــّم  عــجــمــت  مـــا  كــاأنــنــي 

�شغري  من  باالأحزان  تو�شاأت  وال 

غـــرفـــا  قـــيـــعـــانـــهـــا  اإىل  وجلـــــــت  وال 

ـــّد لـه  وحــــني يــر�ــشـــــقــنــي �ــشـــــهــم اأمــــ

وال�شلفا  احلـــــقــد  مــنـــــه  ـــزع  الأنــــ كــّفــي 

واأعـــلـــم الــنـــــا�ــس مــن زّلــــت بــه قـدم 

بالغدر عفواً ومن يف غدره  احرفـا !

هذا هو الن�شر ال يدري وقد عطفت 

فانعطفـا  الــريـــــَح  عليه  ال�شـماء  كــُف 

اأن كان َمن حتَته مي�شي على قـدم

اأو كان مي�شي على بطن  وقد زحفـا !

[ [ [
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بـــريـــق...
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بــريــق...

اأغرى بك الوهُم بل اأزرى بك الطمُع

! وَرع  ال  و  تقـوى  ال  تخبط  رحـــَت  و 

اآكلـه ــــت   اأنـــــ �ــشــيــئـــــاً   حُتـــــــــــّرم   ال  و 

وت�شتخّف مبن خافوا و من جزعوا ؟

يُعـِوزهـم و  ُبـــلـــــــٌه   اإنـــهـــــــم    : تـــقـــوُل 

وقعوا نّياتهم  يف  و   ... الــدهـــــاُء  ذاك 

ل يفهمـوا الع�شَر ل ي�شتنطقوا فمه

برعـوا ! اأ�شحابهم  ل يربعوا مثلما 

املـــال القتنعـوا اأبــ�ــشــروا مــا وراء  لــو 

ُتنتـزع! بــــالـــــــــدوالر  الـــوجـــــــاهـــــــه  اأّن 

الـــــــدوالر منتـق�ُس عـــــدا  ــاٍه  فــكــلُّ جـــ

ــلُّ ركـــٍن عـــدا الـــــدوالر مــنــ�ــشــدع ! و كـــ

ُيـقّررهـا ـــا   مــــ اإال   ـــامـــة  زعــــ فـــــــال 

!! ــَرع  يــ�ــشــتـــ حــيـــــن  اإال  �ــشـــــريــعــة  وال 

[ [ [

مال�شُتـه ــا   هــزتــهـــ املـــاليـــــــني  تــلـــــك 

ركعـوا! ـــرابـــه  حمــــ يف  و  ــوه  فــ�ــشــبــحـــ
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�شربوا قد  النا�س  هــذا  كـل  كفـه  من 

ــه  نزعوا وكــلــهــم  رغــبــة ً عــــن  قــو�ــش

طائعـة ً الغيد  احل�شـان  اإليـه  تــاأتــي 

ــيــد  متتنـع وعـــــن  �ــــشــــواه  فــــــاإن  الــغـــ

كم ظبيٍة  �شادها الدوالر فان�شجمت

املُــتــع ! و  الــلــيـــــل  والــ�ــشــاهـــــدان عليها 

اأ�شقطه االأقــــران  على  ي  ع�شّ كـم  و 

وّجـــــره خــانــعـــــاً يف اإثــــر مـــن خــنــعـــــوا !

[ [ [

بـــــــال نظـر ــــوٌم  قـــــ قـــالـــهـــــــا  ـــُة  مـــقـــولــــ

ـــا�ـــس  تتبـع الـــنــــ فـــــــي  �ـــُشـــنـــــــة  ـــا  كـــاأنـــهــــ

لــ�ــشـــــت متلكه ــيٍء  ـــ بــ�ــش تــطــمــعـــــنَّ  ال 

الــنــفــ�ــس يقتنـع فـــــاإن عــفــيــف  اقــنـــــع  و 

منت�شياً  املـــــال  فــــوق  ـــال  املــــ ــّد�ــس  ُتــكـــ

رعوا؟ �شُ قــد  املـــال  عبـيد  راأيـــــت  اأمـــا 

ـــاٌل عــلــى رُجـل هـــا مــــ كـــم فــتــنــة َجـــرَّ

ــه وجـــــــع ! بـــاالأمـــ�ـــس كــــان خــلــيــاً مـــا بـــ

املـــوج ملتطما ً عــتــّي  بــحــراً  يخو�س 

مبتلَـع و  فــيـــــه  مـــبـــــــتـــِلـــٌع  الـــنـــا�ـــس  و 
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كــم مــن فــتــًى الهـــٍث و املـــال  ي�شبقه

! ؟ املــاُل ينقطـع  ي�شتجيب  اأن  و قبل 

فـــــيــك   مرتبة ً ي�شمو  مــالــك  تظـن 

َمـــن قـــال اإَن الــفــتــى بــاملــال يــرتــفـــــع ؟

يـــــدو�ــس مـــــن اأجــلـــــه حــتــى   كرامته

ـــــز عـــــزيـــــٍز عـــــــنـــده يـــقـــع !    ــــي اأعــــــ وفـــــ

 اأح�شد غرا�َشـك ال  حت�شـْد غرا�َشـهـم

هم ع�ّشبوا االأر�س هماً رّووا و هم  زرعوا

وانظر اإىل من عال يف النا�س �شاأنهم

كيـف ا�شتـقاموا و فـي اأرزاقهـم  قنعوا

[ [ [
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�لطب�سوُر جرُح

ق�شيدة األقيتها على طالبي مبنا�شبة انتقايل اإىل التوجيه الربوي :

 يــــــا غـــــرا�ـــــشـــــاً يف �ــــشــــمــــري االأفــــــــــــق واحلــــــلــــــم اجلــــمــــيــــِل

 يــــــا خـــــطـــــاً وّثـــــــابـــــــة ً تـــــعـــــدو عــــلــــى الــــــــــــدرب الــــطــــويــــل

دلــــــــيــــــــِل األـــــــــــــــــــــــَف  اأعــــــــيــــــــنــــــــكــــــــم  يف  اأملـــــــــــــــــــــــُح   اإنــــــــــــنــــــــــــي 

النخــــــــــيــل  ـــــــرا�ـــس  ــــ اأعــــ ـــــر  ـــ ـــ ـــــجـــ ـــــفـــ الـــ ــّر  ـــ ـــ ـــ �ــش اأملـــــــُح   اإنــــنــــي 

جيل  بـــــعـــــد  يـــــــاأتـــــــي  ـــــــبـــــــال  االأ�ـــــــش مـــــــن  جــــــيــــــاًل  واأرى 

[ [ [

 يــــــــــــــــا اأحــــــــــــــبــــــــــــــائــــــــــــــي ويـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــطـــــــــــــَر وجـــــــــــــــــــــودي 

الـــ�ـــشـــعـــود الــــغــــيــــم جـــــــــّدت يف  �ــــشــــربــــْت يف  نـــــ�ـــــشـــــوراً   يـــــا 

ــــد  ــــــالدي اجلــــدي ــــــوَز االأر�ــــــــــــــس يــــــا اأحــــــــــــرف مــــــي  يــــــا كــــــن

ـــعـــيـــد كـــــــــل �ـــش يـــــــــدفـــــــــُق يف  الــــــــــــــذي  الـــــــنـــــــبـــــــُع   اأنـــــــــتـــــــــم 

ـــيـــد ـــ�ـــش الـــن اإيــــــــــقــــــــــاُع  و  الـــــــــوعـــــــــُد  املــــ�ــــشــــتــــقــــبــــُل  اأنـــــــتـــــــم 

[ [ [

 اإنـــــــنـــــــي ال اأمـــــــلـــــــك الـــــــيـــــــوم �ــــــشــــــوى بــــعــــ�ــــس احلـــــــــروف 

ــــي الـــرهـــيـــف  ــــت مـــــن عــــمــــق اأعـــــمـــــاقـــــي ومـــــــن حــــ�ــــشّ ــــَع ــــب  َن

ـــهـــا مــــــن اأجــــلــــكــــم يــــــا بـــــــــرَق اأنـــــ�ـــــشـــــال الـــ�ـــشـــيـــوف  ـــغـــُت  �ـــش

ـــيـــفـــي  ر�ـــش فـــــــــوق  �ــــشــــمــــعــــة ً  فــــيــــهــــا  اأ�ــــــشــــــعــــــل ُ  ـــــنـــــي  عـــــّل

[ [ [



50

عــــ�ــــشــــُت املــــــــــــــرِّ  الـــــــكـــــــفـــــــاح  مـــــــيـــــــاديـــــــن  يف   �ـــــــشـــــــنـــــــواتٍ  

يــــئــــ�ــــشــــت ُ قــــــــد  بـــــــــــــــاأيّن  اأدري  ومــــــــــا  ـــــت ُ  ـــــل حتـــــّم كــــــــم 
 

وثـــــقـــــت  ـــــــــــــــاهلل  وب االأوىل  اخلـــــــــطـــــــــوة   وخـــــــــطـــــــــوت ُ 

 و�ـــــشـــــهـــــرت ُ الــــلــــيــــل واملـــــ�ـــــشـــــبـــــاح يــــــــــدري كــــــم �ـــشـــهـــرت 

كتبت  اإذ  بـــــعـــــمـــــري  مـــــعـــــجـــــونـــــاً  احلـــــــــــرف   وكـــــتـــــبـــــت ُ 

انـــتـــ�ـــشـــيـــت طــــــالبــــــي  ــــــرت ُ  اأبــــــ�ــــــش حــــيــــنــــمــــا  اأين  غـــــــري 

[ [ [

 كــــيــــف اأنـــــ�ـــــشـــــى هــــاهــــنــــا مــــــا عـــ�ـــشـــت يـــــومـــــا ً خـــطـــواتـــي 

 كـــــيـــــف اأنـــــ�ـــــشـــــى مـــــــولـــــــَد احلـــــــــــرف وعـــــــطـــــــَر الــــكــــلــــمــــات 

ــــات  ــــي ــــى االأوجــــــــــــــَه الـــــ�ـــــشـــــمـــــراَء دفـــــــــَق االأمــــن ــــش ــــ�  كــــيــــف اأن

الــــقــــ�ــــشــــمــــات  بـــــتـــــلـــــك  ثــــــــــــّرٍ   ــــتــــقــــبــــلٍ   مــــ�ــــش  وروؤى 

ـــــى يف جمـــــــــال الــــــــدر�ــــــــس اأغـــــــلـــــــى نـــــرباتـــــي  كـــــيـــــف اأنـــــ�ـــــش

نكاتي   .. اأحـــاديـــثـــي   .. �ــشــمــتــي   .. فـــرحـــي  اأنـــ�ـــشـــى  كــيــف 

[ [ [

و�ـــــشـــــرح  �ــــــشــــــوت ٌ  يل  كـــــــــان  �ـــــشـــــبـــــاحٍ   ذات   هـــــاهـــــنـــــا 

ملــــح  عـــــيـــــنـــــيـــــه  ويف  تـــــلـــــمـــــيـــــذ ٌ  يـــــجـــــلـــــ�ـــــس  هـــــــنـــــــا   هــــــــــا 

ي�شحو  ثـــــــم  يــــغــــفــــو   َ اآخـــــــــــر  اأرى  الـــــبـــــعـــــد ِ   وعــــــلــــــى 

» مـــــدح   « الـــــواقـــــع  وهـــــو يف   » ــــــا ً ذّم  « املــــو�ــــشــــوع  يــحــ�ــشــب 

ـــّد ٌ ومـــــزح  ــــ ــــ ــــ ـــه جــــ ــــ ـــدر�ـــس يـــخـــتـــــــــــــــــــال بــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــر الــــ ــــ ــــ ــــ  وميــــ

ـــور والــــطــــبــــ�ــــشــــوُر ُجـــــــْرح   كــــيــــف اأنــــ�ــــشــــى مـــهـــنـــة الـــطـــبـــ�ـــش
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ُل الَغْيِث.. َقْطُر وَّ
َ
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ُل �لَغْيِث.. َقْطُر �أَومَّ

النظر خانني  لكن  و  اأتــيــُت  قــد  هـا 

ب�شر درَب القد�س » يا ُعمر « ؟ 
ُ
 فكيف اأ

كبـداً لـــــي  اأّن  اأهـــلـــي  قـــنـــع 
ُ
اأ كــيــف  و 

االأحـــــــزان تنفطـر  مـــن وطـــــــاأة  تــكـــــاُد 

ي�شائلنـي زيـــتـــــــوين  ـــاَم  ــــ حـــّت ـــاَم  ــــ حـــّت

!؟  الثمـر  بــه  ُيعقد  اأربــعــنَي و ل  مـن 

من اأربعني و �شم�س القد�س مطفاأة 

جـاأروا ! القد�س قد  روابــي  واأهُلنا يف 

اإىل َح�شٍر  ــــّدٍو  َب اأرحــــل مــن  كــيــف  و 

 ! ـر  ح�شَ ال  و  بـــدٌو  ي�شمعنـي  لي�س  و 

[ [ [

ــاٌر عــلــيَّ و كــفُّ الــقــد�ــس  م�شرعـٌة عـــ

اأعتـذر  و   كــفـــــي  لـــهـــــــا   ـــــدَّ   اأمــــــ اأال  

�شراعُتـه لالأق�شى   و  اأربــعــني  مـن 

ـــُة الـــقـــــــراآن تــ�ــشــتـــــجــر !؟  ــي اأمــــ ـــ و اأمــت
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ُم�شـرجٌة القد�س  بــاب  دون  َخيُلنـا  و 

 ! تنفجر  املكظوم ِ  غيظها  مـن  تكاد   

�شكـائمها قــهــر  مـــــن  متــ�ــشـــــغ  ــاد  تــكـــ

ــا ال�شرر  وقـــــد تــطــايـــــَر مـــن  اأحــداِقــهـــ

ُيدركهـا تـــــدعــوه   خـــــالــٌد  حينما  ال  

وال جــيـــــاُد �ــشـــــالح الـــــديــن تــبــتـــــدر !! 

[ [ [

قافيتـي لليـاأ�س  َجــَنــَحـــــْت  اإذا  عــفـــــواً 

ينـتحـر  ــاق  ـــ �ــش مـــا  اإذا  ـــراَع  الـــيــــ اإّن   

اأ�شمُعـه الــفــجـــــر  عــنـــــد  املـــــــوؤذن  فـــال 

عربوا  قــد  ال�شاحات  يف  امل�شلون  وال 

م�شع�شعـٌة  اأق�شـانا  م�شـابيح   ال  و 

عــنــد املــ�ــشــاء وال اأحــبــاُبــنــا �ــشــهـــــروا ! ! 

ومـغت�شٌب ــٌج  عــلـــ ــَه  حــرمــتـــ يـــدو�ـــس 

�شِكـروا  ـــه  ــــ اأبـــواب عــلــى  واملـــجـــــــرمـــون 

تقرُعهـا الــدهــر  و�ـــشـــروُف  اأمــتـــــي  و 

وتـر! وال  ـــو�ـــٌس  قــــ ــا  لــهـــ ُيـــ�ـــشـــــــّد  فـــــــال 

[ [ [
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اأفئدٌة  الــقــد�ــس  جـــدار  خـلف  هــنـــــاك 

ُمنكـ�شر  املــنــكــود  عي�شها  عــلــى  قلبـي 

ـــةٍ   ـــاٍد  و  اأرغـــفــــ يـــقـــاتـــلـــون  بـــاأجـــ�ـــشــــ

 ! احلـــــجـــــر  و  اهلل  كــتـــــاُب  اإال  ولــيـــــ�ــس 

جــذورهــم بـــراب الــقــد�ــس �ــشــاربـــــة ٌ

ُيخـت�شر  الـــتـــــــاريـــخ  ــُم  عــيــونــهـــ وفـــــــي 

�ــَشـــــــــــــــــــــــرُّ بها
ُ
ــا بــزغـــــت �ــشــمــ�ــٌس اأ ــمـــ اأكــّل

ــُل ثــقــيــل الـــهـــمِّ مــعــِتــكـــــر !؟  طـــــــــّل لــيـــ
َ
اأ

ــي بلدي عـــــالَم يــقــتــتــل االإخـــــــوان فـــ

ولــيــ�ــس بــيــنــهــُم قــيــ�ــٌس و ال ُمــ�ــشــر !! 

اأعرفـه الــــبــــاُب  و  بــــاُبــــه  يــ�ــشــّدنـــــي 

 الباَب مّني ال�ّشمُع و الب�شر 
َ
ما اأخطاأ

ِمنبـره عـــنـــد  وجـــهـــي  متــــــّرغ  ــم  فــكـــ

َور!  ال�شُ بــي  وكــم ذرفـــُت و كــم ماجت 

ُتــطــّل مــن فــوقــه » الــغــربــان » قائلة 

�شـروا 
ُ
اأ قـــــد  الــ�ــشــور  وراء  الـــذيـــن  اإّن 

َخرٌب لـــه  االأقــ�ــشــى  مــ�ــشــجــدك  اإن  و 

اخلـرب  و  ــُم  الــعــلـــ لــديــنـــــا  اإال  ولــيـــــ�ــس 
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اأعرفـه و  وغــــــــٌد   قـــالـــهـــــــا  مـــقـــولـــٌة 

�شيندحر  يـــــــــوٍم  فـــــــي  جتـــبـــــّــر  ــمــا  مــهـــ

كتائبنا  الب�شرى  مــع  اأطــلــت  قــد  هــا 

 » ينهمـر  ثــم  قــطـــــر  الــغــيـــــِث  اأول  و   «

قادمـة ٌ فـــــاالأيـــــاُم   دمــوَعـــــك   َكْفـِكْف 

ملـــــن �شربوا           الــُعــقــبــى  لــنــ�ــشــرُب و  ـــــا  اإَن
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مُّ املدائِن
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�أُمُّ �ملد�ئِن

حتيٌة معطرة

اإليك يا مدينتي املنـــــــورة

حتيُة الطيور واالأقــــــاح 

حتية النــــدى

اإليك ِ يا مدينة الهـــــدى

اإليك ِ يا مدينة الر�شــــــــول 

اإليك ِ يا نا�شعة اجلبني 

يا طيبة الفروع واالأ�شـــــــول 

حتيُة الغـــــــــــرا�س 

اإليك ِ يا طاهرَة االأنفـــا�س

[ [ [

ك ِ الطهور يا حبيبة  من اأر�شِ

تدفقت مواكُب العـــــروبة 

تاألق االإ�شـــــــــــــــــالم 

وفا�شت املـــــــــــوا�شم اخل�شيبة 

[ [ [
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اأيتها املدينة ال�شياء 

اأيتها البخور والعطور واملاآذن ال�شّماء 

اأيتها ال�شحى النـــــــــــديُّ 

والتالوة التي ت�شكب يف رماد عمرنا االأنداء 

ماذا اأقول عن �شعوبنا العنـــــاء ؟ 

�شعوبنا التي متوت كّل عامٍ  مرتني 

وتخ�شر الرهان مرتـــــــني 

ماذا اأقول عن م�شارح اخل�شام وال�شدام والدماء واالأ�شالء 

ماذا اأقوال عن خيولنا العجفــــــــــــــاء 

خيولنا التي تدور حول نف�شهــــا 

وتطحن الهـــــــــــــواء ؟؟

[ [ [

اأيتها املدينة اجلميلة البهّية 

يا قلعة االإميــــــــــــان 

اأيتها احلناُن واالأمــــــــــــــان 

اأيتها احَلنجرُة التي منذ توثب التاريخ وهي ترّتُل القراآن 

ومتنح الوجود �شحــــــــــَره 

ومتنح البياَن اأن�شَع البيــــــــــــــــــان 

من خ�شرة القباب كانت خ�شرُة القلوب والزيتون والرمان 
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ماذا اأقول عن براثن ال�شيطــــــــان 

تغو�س يف دمائنــــــــــا 

ونحن ال منلك اإال اأن نقول كان يا ما كان ... !!

[ [ [

عل ثراك ِ قد م�شى ر�شولنا االأمني وحلَِّت املالئكة 

ويف ثراك ِ اأينعت غرا�شنا املباركة 

واأرهف التاريخ �شمـعـــــــــه 

كم بطلٍ  اأدار لل�شروق وجهه واأعلن ال�شهادة 

كم حّرٍة تبّلج ال�شباح فوق �شيفها واأ�شبحت يف جيدنا قالدة 

وكم جبنيٍ  مثل دفق النور يف الظالم ... ي�شكب ُ العبادة !! 

اأيتها املدينُة االأثرية العريقة الريادة 

اأيتها الغمـــــــــــــام 

على ر�شولنا االأمني اأف�شل ال�شالة وال�شالم .
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اأُمنيــــة...
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�أُمنيــــة...

ـــة اأعـــــــــــــوام اأعــــيــــ�ــــس  يـــــــــــارّب خـــمـــ�ـــش

رّتـــــــــق اأيــــامــــي واأرحتــــــــل ُ
ُ
ـــي اأ بـــهـــا عـــّل

اأنكرها  لــ�ــشــت ُ  حــقــوقــا ً  اأرد ّ  ــي  عــّل

ال�شبل  فيها و�شاقت دوين  قت  �شِ قد 

اأطعمهم  كــنــت ُ  فـــراخٍ   بــعــ�ــُس  لـــدّي 

! اأكــلــوا  مــا  ال�شيف  لكنهم منذ حــل ّ 

اأربــكــت ْ قلمي  لـــدّي بع�س حـــروفٍ  

 وجـــــذوة ٌ ل تــــزل تــخــبــو وتــ�ــشــتــعــل !

[ [ [

كــافــيــةٍ  جــد ّ  �شننيٍ   رب ّ خم�س  يــا 

يعتدل  ثــــم  مــــزاجــــي  يـــطـــيـــب  فـــيـــهـــا 

فــيــهــا يـــــروق بــكــاأ�ــشــي املــــــاُء ثــانــيــة ً 

كم ذا �شربت ُ وكاأ�شي الطني والو�شل ! 

خـــجـــلٍ   بــــال  تـــاريـــخـــي  اأبـــــــــداأ  االآن 

اخلجل  قــامــو�ــشــي  مـــن  يـــهـــرب  االآن 

عـــالنـــيـــة ً  اإحـــــرامـــــي  اأعــــقــــد ُ  االآن 

ويف �ــشــفــاه ابــتــهــايل يــقــطــر الــعــ�ــشــل ! 
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كم مرةٍ  �شهرت ْ عيني وما �شهرت ْ

! الف�شل  اأذين  مــن  قـــادين  مـــرةٍ   كــم 

اأح�شبهم  كنت ُ  مــن  جتـــاوزين  حتى 

فعلوا واإن  قــالــوا  اإن  ال�شالحف  مثل 

يــومــا ً ليوهنها  اأكــــن �ــشــخــرة ً  فــلــم 

الـــوِعـــل  قـــرنـــه  ــهــا يف  مــ�ــّش وال  وعــــل ٌ 

[ [ [

بها  بـــداأت ُ  االأوىل  خطوتي  رب ّ  يــا 

مــتــى اأغـــــذ ّ بــهــا �ـــشـــريي فــيــكــتــمــل ُ ؟

ـــعـــةٍ  اأرب قــبــل  اإين زرعـــــت ُ غــرا�ــشــا ً 

عــلــى الــ�ــشــفــاف عــلــيــهــا ُيــعــقــد االأمـــل 

مــازلــت ُ اأرقــــب ُ ال اأوراقـــهـــا بــزغــت ْ

وال الــ�ــشــفــاه عــلــيــهــا ُتــطــبــع الــقــبــل ُ

فبع�س من �شكتوا باالأم�س قد نطقوا

وبع�س من عط�شوا باالأم�س قد ثملوا ! 

فــوق موقدها  تــزْل من  وقهوتي ل 

ي�شلوا ل  بــعــد  �ــشــيــويف  واإّن   , تغلي 

نعامُتهم  �ــشــالــْت  لــقــد  واحلــا�ــشــدون 

كــاأنــهــم مــن فحيح الــنــار قــد ُجــبــلــوا !
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تــر�ــشــف طالئَعها  الــغــيــد ل  هــــوادج 

اأحـــداقـــهـــا غزل  يف  نـــد ّ  وال  �ــشــمــ�ــشــي 

وقـــد نــ�ــشــبــت ُ �ــشــبــاكــي قــبــل اأربـــعـــةٍ 

! حــجــل ُ  وال  ظــبــي ٌ  بــهــا  األ ّ  فــمــا 

[ [ [

بها  اأرد ّ  كــي  �شننيٍ   خم�س  رب ّ  يــا 

حـــّقـــا ً عــلــي ّ فــيــخــبــو ذلــــك اجلـــــدل ُ

ما زال  يف جعبتي بع�س ال�شهام وقد 

ل ُ را�شت ْ وعندي َ تلك القو�ُس والع�شَ

لــدي ّ �ُشربة مــاءٍ  هدهدت ْ عط�شي 

واملقل الـــرمـــل  �ــشــلــوع  فــيــهــا  حتـــف ّ 

الــذيــن �شرى كالنار غــدرهــم ُ ظــن ّ 

م�شتعل  الــ�ــشــيــب  وهــــذا  وهــنــت ُ  اأين 

قــــــدم ٌ  وال  كـــــف ّ  يـــطـــاوعـــنـــي  فـــــال 

الـــــذي غزلوا  مــثــل  لــهــم  غـــزْلـــُت  وال 

ظلمتِه بــعــد  وجـــهـــي  تــهــّلــل  هـــاقـــد 

املــــرء يبتهل ُ يــ�ــشــرق ُ حــني  والـــوجـــه 

لغتي  ويف  قــلــبــي  يف  احلــــب  ويــــــورق 

اأغت�شل  الـــطـــني  هـــــذا  مــــبــــاءة  ومـــــن 

[ [ [
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َنْبُت القد�ِس.. لي�س له َنظرُي
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َنْبُت �لقد�ِس.. لي�س له نظرُي

ت�شفو الـــنـــا�ـــس  قـــــــدور  كــــانــــت  اإذا 

فــــــــــــــاإن قــــــــــــدوَرنــــــــــــا اأبــــــــــــــــــــداً تـــــفـــــور

ــــي والـــــــنـــــــوافـــــــُذ مــــ�ــــشــــرعــــاٌت  نــــغــــّن

عـــــلـــــى دمــــــنــــــا ويــــلــــفــــحــــنــــا الـــهـــجـــري

لــقــد كـــرب الــ�ــشــغــار عــلــى االأمـــــاين

مــــريــــر اأٌل  خـــــبـــــَزهـــــم  واأنــــــ�ــــــشــــــج 

ـــحـــمـــة) �ــــشــــرار( ـــــار لــــكــــل مـــل و�ـــــش

ـــــــار لـــــكـــــل قـــــافـــــيـــــة )جــــــريــــــر( و�ـــــــش

دجــــــانــــــا يف  تـــــ�ـــــشـــــافـــــر  قــــــنــــــاديــــــل 

ــــدور ــــهــــا الــــ�ــــش ــــّع ب ــــــمــــــة تــــ�ــــش واأو�ــــــش

لـــهـــم �شالٌة ـــالة  الـــ�ـــش قـــبـــل  ومـــــن 

ومـــــن بـــعـــد الـــطـــهـــور لـــهـــم طـــهـــور ُ!

[ [ [

واأعـــــــجـــــــب يــــــا بــــنــــي وطـــــنـــــي ملــــــاذا

تــــ�ــــشــــري؟ وال  تــــــهــــــّم  قــــــــــدم  لـــــكـــــم   

ــــا الــــو�ــــشــــايــــا ملــــــــــاذا تــــــــقــــــــروؤون لــــن

جُنـــــري بـــهـــا الـــغـــريـــب ول جتـــــريوا؟
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ــــا مــــن خــ�ــشــا�ــس االأر�ــــــــس جئنا كــــاأّن

جــــــــذور وال  هـــــــنـــــــاك  ورق  فــــــــال   

نـــــحـــــّدق بـــالـــ�ـــشـــمـــو�ـــس فـــــال نـــراهـــا

ويــــحــــفــــزنــــا اجلــــــنــــــاح فــــــال نـــطـــري!

�شماء لـــهـــا  لـــيـــ�ـــس  الــــقــــد�ــــس  كــــــــاأن 

الن�شور بـــهـــا  الــــنــــ�ــــشــــوَر  زحــــــم  وال 

خــــيــــوٌل �ـــشـــكـــائـــَمـــهـــا  حـــطـــمـــت  وال 

قـــبـــور املــــــوتــــــى  عــــــن  انــــ�ــــشــــقــــت  وال 

 

[ [ [

واأعــجــب كــيــف بــعــ�ــُس الــنــا�ــس ُيبغى

ـــــغـــــري؟  ُي وال  َيــــــــغــــــــار  فــــــــال  عـــــلـــــيـــــه 

ومــــّنــــا مــــن يـــــرى يف اخلـــيـــ�ـــس خـــــّزاً

ومـــــّنـــــا مـــــن يـــ�ـــشـــايـــقـــه احلـــــريـــــر ؟؟

نـــ�ـــشـــال ـــــــــــــّدت  ُم ـــــا  ـــــاقـــــن اأعـــــن اإىل 

اأجــــــــري! نـــ�ـــشـــل  بــــهــــا  مــــــا  اْلأُم 
َ
واأ  

خـــطـــانـــا وقـــــفـــــت  اإذا  يــــعــــاهــــدنــــا 

املــــ�ــــشــــري! ــــــــــــداأ  ب اإذا  ـــــا  ويـــــخـــــذلـــــن

[ [ [
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�شعباً الـــقـــد�ـــس  دروب  يــــا  اأنـــنـــ�ـــشـــى 

لـــــه مـــــن اأربــــــعــــــني رحــــــــًى تــــــــدور ؟؟

كــــتــــاب يف  ــــــــــقــــــــــراءة  ال يــــعــــّلــــمــــنــــا 

ـــــا الــــ�ــــشــــطــــور ـــــن ـــــزل ـــــزل تــــــكــــــاد بــــــــه ت

[ [ [

فـــــطـــــاروا  ــــقــــهــــم  اأطــــل اهلل  كــــــتــــــاُب 

وطــــــــــــــارت نـــــحـــــوهـــــم ِعــــــــــني وحـــــــور

الـــ�ـــشـــاحـــات م�شك عـــلـــى  دمـــــاوؤهـــــم 

وميـــــ�ـــــشـــــي لــــلــــعــــبــــري بـــــــك الـــعـــبـــري

فـــنـــْبـــُت الــــقــــد�ــــِس لـــيـــ�ـــس لــــه نظري

نظري لـــــــه  يــــــكــــــون  اأن  وحــــــا�ــــــشــــــا   

ـــ�ـــشـــقـــى كــــــلُّ فجر ُي مبــــــاء الــــــذكــــــِر 

ــــــذور ــــــب ال تــــنــــمــــو  اأحــــــ�ــــــشــــــائــــــه  ويف 

 

[ [ [
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حمنة �ل�سعر

الق�شـائد اإيّل  ــي  تــاأتـــ ــٍل  َمــهـــ عــلـــــى  

يعانـد بــعــ�ــٌس  و  ُيــواتــيــنـــــي  فــبـــــعــ�ــٌس  

خلفها فــاأركـــــ�ــس   اأحــيــانـــــا ً  تنـفر  و 

الطرائـد وهـــــــــّن   ــاد ٌ   ـــ �ــشــيـــ ـــي   ــــ كـــاأنَّ

فاأحتفى منهـا   راق   مــا  يعجبنـي  و 

جامـد و  غـــبـــيٌّ  عــنــهـــــا  َيــ�ــشـــــرفــنــي  و 

مزّيفاً  جــمــااًل   اأحــيــانـــــا ً  تعـر�س   و 

ناقـد و  ـــرا�ـــٍس  مــــ ذو  اأّنـــــــــي  ــل  جتــهـــ و 

نــ�ــشــتـــــريــه  بعمـرنا  فــهـــــذا جــمـــــاٌل  

و هـذا جماٌل » يق�شف العمَر « كا�شد

ق�شيدتي قــيـــــاُد   اأحــيـــــانــاً   َي�ْشلـ�ُس  و 

كـابد
ُ
اأ ــا   فــيــهـــ و  ـــاً   اأحـــيـــانــــ ـِـر   تــنــفـــ و 

اإن  مــالــت عــلــيَّ  بجيدهـا  �ــشــفـــــق  
ُ
اأ

الفـرائد احِلــ�ــشــاُن   تلـك  ُتـرهقني  و 

خلفها الــعــمــر ِ اآخـــر  حتـى  اأ�ــشــعـــــد  و 

اأين  -  ال حمــالــة  -  �شاعد و تعلُم 

مـورد الـــدرب  يف  ُيــغــريــه  فــال  عنيـٌد 

ــــرُّ بــــه عــطــ�ــشـــــاَن و املـــــــــاء بـــــــــارد ! اأمـــــ



78

تــقـــــوى عــلــيـــــه و ليمـٌة فـــــال  عــفــيــٌف 

وكـــــم اأ�ــشــقــطـــــت يف وحــلــهـــــّن املـــوائـــد !

ـُن هذا ال�شعَر بالطهر و التقى  ح�شِّ
ُ
اأ

اأجالد فى  امل�شّ احلــرِف  ُحـرمة  عن  و 

و اأ�شقيـه من ماِء العيون و لي�س يل

الــذكـــــر خـالد �ــشـــــواه خــلـــــيــل طــّيـــــُب 

اأنـه و يــر�ــشــقــنـــــي  �ــشــهـــــم  فــاأعــلـــــم  

�ــشــقـــــيَّ و حـاقـد ــٌم   �ــشــهـــ كــ�ــشــاحــبـــــه  

ِبَدّلـهـا ــٍج  ُغــنـــ ذاُت  ت�شتبينـي  ال  و 

فـا�شد! الــعـــــرق  و  تهتـّز  خــطـــــرت  اإذا 

�شماعـه طـــيـــق 
ُ
اأ ال   �ــشــعـــــراً  اأقـــــــراأ  و 

تفيـ�س به - رغم االأنــوِف - اجلرائد

ن�شتكـي و  الــنــخــاع  حتـى  يحا�شـرنا 

ال�شـواعـد تــكـــــلَّ  ــى  حــتـــ ــا  يــرجــمــنـــ و 

رموزهـا فــكَّ  اأ�شتطيع  ال  طال�شـم ُ 

الــرمــوز اجلهابـد فـــــكِّ   و يعجـز عــن 

نفـو�َشنـا فــيــوؤذي  اأحــيــانـــــاً  ي�شقـط  و 

كما �شقطـت فـوق الروؤو�س اجلالمـد !

فــــال  هـــّمـــــــه  هـــــم اجلـــيـــــــاع و ال بـه

املقـا�شـد عــلــيـــــه  ــى   ــبــنـــ ُت ال  و  َغـــنـــــــاٌء 
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و هـل تعجب الغادات و هي �شقيمة ٌ

ولـــــو  اأْثــَقــلَـــــت  اأعــنــاَقـــــهــّن  الـقالئـد !

رونٌق  و  رٌي  ال�شعر  يف  يــكــن  لـــــم  اإذا 

! املــواقـــــد  تـلك  ال�شعـر  بهـذا  ــاأوىل  فـــ

الــقــ�ــشـــــائــد حولنـا فــر�ــشـــــان  تــقـــــافــز 

ــ�ــشــيـــــدة  فـاقـد مِلـــفـــتـــــــاح   الــقـــ وكـــــــــلُّ  

اإننـي و  ـــــاَرى  جــــــ
ُ
اأ ال  بـــاأنـــــــي  ــول  يــقـــ

الــقـــــوايف  وواحـد و حــيـــــٌد مبــ�ــشــمـــــاِر 

و هل ي�شتطيع ال�شرَب من ال ُيجيده

ولي�س له يف احلـرب �شيٌف و �شاعـد !؟
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اللفافة...
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�للفافة...

جتـــنـــي عـــلـــيـــَك واأنـــــــت فــيــهــا ُمــــوَلــــُع 

م�شتمتع  عــــا�ــــشــــق ٌ  ــــــــك  اإن  وتـــــقـــــول 

ً يف كــــل يـــــومٍ  اأنــــــت تــبــ�ــشــر راحــــــال 

ـــهـــم ال يـــقـــنـــع ! ـــُل  مــــن �ـــشـــّمـــهـــا ورحـــي

تـــلـــك الـــلـــفـــافـــة عــــقــــرب ٌ لـــــّداغـــــة ٌ

يـــا �ــشــديــقــي َ مفزع   والــــقــــرُب مــنــهــا 

�شّمها تــنــفــث  حــــني  اأنــــــك  لـــيـــت  يــــا 

ـــه تـــتـــجـــرع ! ــــ ــــ ــــ  تــــــــدري بـــــاأنـــــك كـــاأ�ـــشَ

تـــدفـــع مهَرها  اأنـــــك حـــني  لــيــت  ـــا  ي

عــــمــــرك تدفع  ـــــــاأن رحــــيــــق  ب ـــــــدري   ت

ً ناحال  اأ�شفر َ  تركْته  فتى  مــن  كــم 

يت�شّوع  كــــــــوردةٍ   كـــــان   بـــاالأمـــــــــــــــــــ�ـــس 

خلفها  يـــلـــهـــث  وراح  قـــــــواه  ـــت  �ـــشـــّل

امل�شرع  وفـــيـــهـــا  ــتــاقــا ً  مــ�ــش ـــــــذوب   وي

ـــم اأمـــــــره  ـــّل فـــتـــكـــت ْ بـــــه ولــــهــــا يـــ�ـــش

! ويــخــ�ــشــع  اأذاه  يف  اأمتـــعـــن   عــجــبــا ً 
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وجهها  تب�شر  حــني  فــتــاةٍ   مــن  كــم 

 تــــاأ�ــــشــــى لـــهـــا وتـــــقـــــول جـــــل ّ املـــبـــدع 

قــد كــــان  يف تــلــك اخلــــدود نــ�ــشــارة ٌ

 قـــد كـــان �ــشــوء الــ�ــشــمــ�ــس فــيــهــا يلمع 

ــا اآفــــــــــٌةً قــــّتــــالــــٌةً ـــ ــطــت ْ عــلــيــهـــ ـــ ـــ فــ�ــش

بلقع  اأثــــــــــــارك َ مـــــا  بـــــاأجـــــمـــــِل  واإذا 

لها  تـــرِثـــي  �ــشــعــاَلــهــا   َ �ــشــمــعــت  واإذا 

ـــــــاوؤُهـــــــا تـــتـــقـــّطـــع   فــــــكــــــاأمنــــــا اأحـــــــ�ـــــــش

اأثمانه  ـــت ْ  غـــلَ واإن  الــــطــــالء  كـــــلُّ 

َيرجع ال  الــــــذي  االألــــــــَق  ُيــــرجــــع ُ   ال 

ال تخدعْنك َ من اللفافة ) نكهة ٌ ( 

هــــي كـــذبـــة ٌ كـــــربى وقــــــول ٌ اأقــــــــرع ُ

 

ً مـــــقـــــررا  تــــكــــون  اأن  االإرادة  اإن 

ــــام االأرفـــــــع   لـــطـــالقـــهـــا ولــــــك الــــو�ــــش

[ [ [
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اأنا ال اأزاُل

اأ�ُشــدُّ قو�َس َعقيَدِتي
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�أنا ال �أز�ُل �أ�ُســدُّ قو�َس َعقيَدِتي

ردائــــــــــي خلـعــــُت  قـد  اإّنــي  قـــــاَل  َو تركـت اأجرا�س احلـنيـــــن و رائـــي ؟َمـــــْن 

خّلــــــٌب عنـدي  احلــرِف  َبـْرَق  قـاَل  ؟َمـْن  املينـــــاِء  عــن   �شــّطت  مـراكبــي  َو 

قـاتلُتــــــُه َمـْن  عـنــَد  �شــيفي  رَهـنــُت  َو طَغـــْت علــيَّ مدينـُة االأ�شــــــــواِء ؟َو 

م�شــــــــبوهــٌة ق�شـــــــائـدي  اإّن  قـال  َو لذا اأتت مت�شـــي على ا�شــــتحيـاِء ؟َمـْن 

مّيَمــــْت ما  كاأّنهــا   » ِحــراُء   « َوجهـــاً و ال �شـلكْت طـريَق حـــــراِء !ن�ِشــــــَيْت 

اأبــــــــــي يا  َعَقـْقـُتـــَك  قـد  اإّنــي  قـاَل  ؟َمــْن  اأبنائــــــــي  عّقنــــي  و  علـــيَّ  بغــــى  َو 

ُميـّمـمــــــــــاً والاأزاُل  الّنجـــــــوُم  اأ�شــــــــعُّ يف الّظــلمــاِءَتغفـــــو  َوجــــَه الّنجــــوِم 

َوْهجـــــــــُه َو  الّطريــِق  َرْمــِل  على  ـــــــــواِء «ما�ٍس  َتقُفو ُخطاَي بِه ُخطـــا » الَق�شْ

عـقـيَدِتـــــي َقـو�َس  اأ�شـــــــــدُّ  اأزاُل  ال  ِلوائــياأنـا  املُْرِجفيـــــــَن  َرْغـــــــَم  واأُهـــــــزُّ 

َيبا�ِشــــــــَهـا ِعنـــَد  االأ�شــــــجـاَر  قلِّـــُم 
ُ
اأ �َشــــــماِئـــــيَو  َتــُزخَّ  كـــي  َغْيمـــي   َواأُرجُّ 

�شافيـــاً َنْبعـــاً  ال�ّشـــــــعَر  هـذا  َنـــَذرُت  الُفَقـــــــراِءَو  ــــــــــــَة  مَّ
ُ
اأ يا  َفـْلـَتـــْرَتــــوي 

اأِبــــــي يـا  الَعراِئـــــ�ُس  ِتلـَك  ـــْت  َقاَي�شَ َيومـاً و ال َرَق�َشـــــــْت علـى اأ�ْشـــــالِء !َمـا 

َمنــــــــــذورًة َتـــــَزْل  َلـّمــا  اجَلــــــــْوَزاِءَوُحـــروُفهـــــا  اإلــى  ـاِعــــــَدًة  �شَ ِللَفْجـــــــِر 

َنْبـــــــــوًة �َشــــــــيٍف  ِلكـــلِّ  َنَبـــْوُت,  َلقْد  ــــــــــَعراِءو  َو َلقــْد َهَفــــوُت َك�شـــــاِئَر ال�شُّ

َلُرمّبــا َو  الَقــذى  على  �َشـــــــِرْبُت  َلقْد  ـــــــمَّ فـي الَبْلــــواِءَو  �َشـــِرَب الَكــريـــُم ال�شُّ

َوجُهــــــُه ــّهـــــَم  جَتَ مِلـَــْن  �َشِحْكـــــُت  َلــقــْد  ــــــــــــَفَهاِءَو  ال�شُّ �َشـــــفاهـَة  زيـــــَح 
َ
اأ حّتــى 

ْوَغُلـــوا
َ
ــو�ِس و اأ فــي َقْنـــ�ِس اأفكـــــــاري َو فــي اإيذائـــيَو َلقْد �َشَطا بع�ُس اللُّ�شُ

اإذا حّتــى  مناِفــــِذي  علــــيَّ  َكالَعْنقـــــــاِء�َشـــــــــّدوا  ــــــُت  َنه�شْ علَـــيَّ  �شاقــــْت 

َر�شــــاِئلـي َبَعثـــُت  ذاِكـــَرتــي  ُثْقـــِب  َو �َشــَمْمُت ِريــَح املِ�ْشـــِك ِمْن َرْم�شائـيِمــْن 
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ُم�شاِبـــــراً الَعـَذاِب  على  ـُت  َقَب�شْ َلقْد  ــريــِر ُدعائـــي !َو  َوالّليــُل َيْرجـــُف ِمْن �شَ

؟ ُمتاأّخـــــــــراً  ِجئـتـنــــا  ملــــــــاذا   : َجبُتهـــا : اإِّنــــي َخ�َشْفـــــُت ِحَذاِئــــيقالــت 
َ
فاأ

ــــــٌة يَّ َع�شِ احُلــــــــروَف  لكــنَّ  و   : اإَِمـاِئــــــــــــيقالـْت  احُلــــــــُروَف  َجْبُتهــا:اإِّن 
َ
َفاأ

للَخن�شــــــــــــاِءو ر اأيُت  بع�َس الّدمـــِع ياألُف ُمقلتـــــــي الّدمـــــَع  َعــــْرُت هــذا 
َ
َفاأ

عـــزيــــــــــزًة عــلـــــــــــّي  ـــاٍت  اآيــــ ــــرَّ  ما قد َجــــفَّ ِمْن اأع�شاِئـيوتلـــــــــوُت  فاْخ�شَ

بهـــــــا اأكرَمنــــــي  ّــــُه  اللـ و  نــــٌة  حِمْ حّتـــى مُيّحـــ�َس طـاَقِتـــي َو َبـالِئـــــــــيهــَي 

ــــــــــــــُه َنب�شَ َيقينـــــَي  ُيعيــــَداإلـى  َويُقـــ�ّس مـا قـد طــاَل ِمـْن َغلـــواِئـــــــيحّتــى 

�َشـــــــهوِتي ِمْن خَمالِب   اأ�ْشــري  َيُفكَّ  وَنقـاِئـــــــــــــي ِلُطفــــوَلتـــي َوُيعيـــَدِنــيو 

َفيْنَتفــــــــــــي احَليــــــاُة  ُغثاِئــــــيحّتــىُتَغــْربلِنـــي  َوَيطُفـــــــوللَعَيـــــــاِن  َخَبثـــــي 

ُوُلــوَجـــــــــــــُه اأَعــــــــــزَّ  مــا  بـابـاً  ُدقَّ 
َ
اأ َ ــــــــــَهـداِءو  ال�شُّ َبحـــــُت فـي  اأ�شْ َفلَــُرمّبــا 

[ [ [
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�إيقاعاٌت غرُي مفاجئة

و�شورها الــدنــيــا  خلق  والـــذي  ال 

 

اإخواين حــقَّ  يوما ً  اأجهل    ماكنُت 

رحماً وال  اإ�ــشــرا ً لهم  قطعت  عنواينوال  غـــــرّيت  اإذ  تـــغـــريُت    وال 

جنمهم دون  دربـــي  اأبــ�ــشــر  وكيف ي�شرفني عن �شاأنهم �شاين ؟  فكيف 

بــحــرا ً دون ريحهم اأعـــرب  واأ�شتطيب مقاما ً ) يف خرا�شان ِ ( ؟  وكــيــف 

اأدبي يــقــروؤوا  اإن ل  اأكــتــب  وينبتوا �شجرا ً من حول غدراين ؟  وكيف 

موا�شمهم يف  اإال  تــــذوقــــُت    ) حب ّ العزيز ( وال طعما ) لرمان (  فــمــا 

قافيتي اأم ّ  يـــا  ت�شعفني  اآذاين  وكــيــف  ال�شعر  األــقــي  حــني  ــهــم    وكــلُّ

اإىل جتمري نرياين  وحــني تخمد ُ نــريان ٌ مبجمرتي   هم ي�شرعون 

تعريتي الــريــح  تبغي  حــني  اأركـــاين  عباءتي  تـــرجت ّ  حينما    وقب�شتي 

باأجنحةٍ  رّفــت  ابت�شاماتهم    مثل الع�شافري طارت فوق اأغ�شاين  تلك 

  وطا�س يف �شخب االأ�شواق ميزاين  نــعــم تــغــريت االأحــــــوال يـــا ولدي

باأ�شناين  نعم �شقيت زروعـــا ً غــري زرعــهــم ُ اأيــــامــــي  اأحـــفـــر    وكـــنـــت 

ولكن غري �شرعهم ُ   نــعــم عــزفــت ُ ولــكــن غــري اأحلايننعم حلبت ُ 
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ي العظاَم   فما    اأق�شاُه    �شّجاين !!وكــان ماكان من هم ّ ومــن وجــعٍ  َيرْبِ

ياأمرين الــعــمــيــاء  بقب�شته  ينهاين  هـــذا  النف�س  تــتــوق  عــّمــا    وذاك 

ي�شبعني األــقــاه  الــذي  الرغيف  رّواين  فــال  الـــكـــاأ�ـــس  يف  مـــا  بــقــيــة    وال 

اأن�شاين  نعم ن�شيت ُ كثرياً من مالحمهم ال�شيب  كـــاأن  ن�شيت    ومــا 

  من جففوا يف ماآقي العني اأحزاين  ن�شت من �شكبوا بردا ً على كبدي

بقافيةٍ  يــ�ــشــدو  �ــشــاعــرهــم    تـــهـــز قـــافـــيـــتـــي تـــــــزري بــــــــاأوزاين  ن�شيت 

ت�شاغبني كانت  الـــ  حمربتي    وقــطــة ً هــربــت مــن بيت جرياين  ن�شيت 

اأ�شلكها كــنــت  دربٍ   لهفة    وم�شجباً كان  يغفو  حتت  قم�شاين  ن�شيت 

ً   األــقــى بــهــا جــنــَة الــدنــيــا وتلقاين  و�شاعة ً كان فيها الع�شر موؤتلقا 

ً قـــــراآين  وظن ّ من ظن اأين ل�شت ُ ملتزما  تـــرتـــيـــل    بـــالـــبـــاقـــيـــات ويف 

خمالُبه اآذتــــنــــي  اخلـــــــوُف  بفنجاين  واأنـــــــه  م�شكوب ٌ  الرعب ُ    واأنــه 

باآخرتي اأيــــامــــي  بـــعـــت ُ    ورحت ُ اأجري على اإيقاع �شيطاين  واأنــــنــــي 

فاحتتي التـــنـــفـــك ُ  ـــــــك  ورّب بكرا ً عل �شفتي عطرا ً ب�شرياين !  اإين 

  ت�شع ّ خلف �شلوعي �شم�ُس اإمياين  ما زلت ُ ممت�شقا ً وجهي اإىل قدري
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ترنيمة للوطن...

ُمثَقــــــــــــــــــل نخلَك  كـلُّ  و  هـــــواَك  باٍق 

قوافلي الــرمــال  عط�س  على  نــامــت 

يـَاأُفـــُل جَنــــــٍم  كـلُّ  جُنومـــــَك  �ِشـــــوى  َو 

حــتــى جـــرى مــن عـــذب ثــغــرك جدول

َدافــــــٌق ُحبــــــــــَك  نبــُع  َو  هـــواَك  َترُفــــــــــــــُلبــاٍق  ـــائـــِل  االأ�شَ ِمَن  املرفـــاُت  َو 

ُل !   نقّلـــُت َقلبـي حيـُث �ِشــئَت ِمَن الَهــَوى ُحنـِـي احُلـــــــّبيُب االأوَّ َو َرَجْعُت َيف�شَ

َو للـَقـــــوافــــِل َمو�ِشـــٌم الــُوقــوُف  ُلطــــاَل 
َ
�َشــاأ�ْشــاأ ـــــريـُق  الطَّ ُغـــــــــمَّ  اإْن  و  نــا 

َ
اأ َو 

�َشـــــحابـــــٍة األِف  األُف  َو  الــوقوُف  !طاَل  َتهُطــــــــُل  لي�َشــْت  َو  ُهنـا  عليَّ  مــّرْت 

!َو بُنو » ُقرْيظــَة « َرفرَفــْت اأعالُمُهـــــــــْم  » ـــــُل  يتقمَّ اأتـَانــــِه  َخْلـــَف  ُــوَك  اأبـ َو   «

تـــــــرى كمــــــــا  اأزاُل  ال  َو  هـــــواَك  اأتنفــــــــل بــاٍق  واقفـــــــــــــــاً  الظهــــــــرية  منـــذ 

َهواِدجي ـــــو�ُس  اللُّ�شُ َر�شـــَد  َلُرمبــــــا  �َشــــَرَحُلَو  احَلجيـــِج  قاِفلــــــــــــــــَة  لكـــنَّ 

نا َما زرعـُت ال�ّشـــوَك ُقــْرَب ُوُروِدُكـــْم
َ
ُــــــــــــُلاأ َيْذبـ َورِدي  َو  ْجِنيـــــِه 

َ
اأ َفَعــــــالَم 

�ْشــــــِقي ِباأمَطـــــاِر احلِنني َِق�َشـــــــائـِدي
َ
ت�شهُل                اأ دمـــــائـــــي  يف  خــــيــــاًل  فـــلـــعـــّل    

ُـــــــــــــــْم هـ ِحبُّ
ُ
!؟َفَعـــالَم َيرُجُمِنـــي الذيـــَن اأ َيبخــــــُل  َو  عليَّ  َيْق�ُشو  َمــْن  حــبُّ 

ُ
اأ َو 

َغيَمـــــــــــــــٌة يــوٍم  كــلَّ  تْهِطـــــُل  َعـــالَم  ْو َي�ْشِتُلوا !؟َو 
َ
ر�ِس َمْن َلـــــْم َيبُذُروا اأ

َ
يف اأ

َنواِفـــــِذي بالنَّهـــــاِر  ْحِكـــــــُم 
ُ
اأ َعــــالَم  !؟َو  ـْلَخـُل  خُمَ الَكبرُي  الَبـــاُب  َو  الّليــُل  َو 
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َـا ُق ِجْيــــَدنــ !؟َو َعـالَم َيْخَجــــــُل َمْن ُيطــوِّ َيْخَجــــُل  ال  َغْيـــُرُه  َو  الَوَفــــاِء  ِبـــَدِم 

اأحبتي ـــدوُر  �ـــش َفـــــــــــَزٍع  يف  ـــمُّ  ــــ اأ�ـــشُ فــــاملــــوُت يف كـــــلِّ الــــــــــدروِب يــــهــــروُل !َو 

يدِتي َق�شِ تُكــــوَن  ْن 
َ
اأ رُجـــو 

َ
اأ ُكنــُت  ويحجُلكــْم  لـــلـــطـــيـــوِر  يــهــفــو  َكــاملــــــــــــــــــــاِء 

اأَرى َفــال  َعلـــيَّ  َقاَمتَهـــــــــــــا  �ُشـــــدُّ 
َ
اأ ــُلَو  يَتـرهَّ َوال  َيْنُبــــو  ِبَهــــا  َحْرفـــــــــــــــــــاً 

َغْيمِتـــــي بــُذُر 
َ
اأ َو  ْع�َشــُقَهـــــا 

َ
اأ كـنُت  !كـْم ُ ُل  اأتَغــــــــزَّ َكــم  َو  َعيـَنـْيـَهـــــــا  ِب�َشــــــــــواِد 

َـــــــــــــــا اإِيَقاِعهـ على  ُمـــــواًل  حَمْ اأَظــلُّ  حــّتـــــــــــى يــــفــــوَر بـــكـــِل قـــلـــبٍ  مـــرجـــل َُو 

َجـِريـرتــــــــــي ُكــلَّ  اإنَّ  َو  اأقـــول ُ  ُمَهْلَهــــــــــُل !مــاذا  َو هــــَو  الّثـــوَب  ِخيــُط 
َ
اأ ــي  اأّنّ

َبـْيَنـنـــــــــــا امل�َشــــــــافِة  َتْرتيَب  ِعيــُد 
ُ
اأ لـــيـــنـــّز َ مــــن حـــجـــِر الــــكــــالِم قـــرنـــفـــل ُ َو 

ُتغ�شل ُ َوجــُع البَنْف�َشــِج َي�ْشـــــَرِئبُّ َعلى َفِمـــــي االأحــبــة ِ  �ــشــوت ِ  الــــروح ُ يف  َو 

ُل ِمْن ُطُقـــو�ِس ِكـــــَتـاِبــــتـــــي بـَدِّ
ُ
يــــتــــبــــلــــل ُ َو لَقــْد اأ �ـــــشـــــعـــــره  فــــلــــعــــل ّ غــــيــــمــــي 

ِب�َشــــــــْرَمــٍد ليــــ�س  الليــــــــَل  بـاأن  ْدري 
َ
! اأ ـــــــُل  ُحفَّ الَقـــــوادَم  اأيـامــــــــــي  بــاأنَّ  َو 

اأَظاِفـــــــــراً َي�ْشــــــــــــــَتطيـُل  َزمــاٌن  !!َهـذا  ُل  تَتَغـــــــــــوَّ َغـــَدْت  راِنُبــــــــــــــــــُه 
َ
اأ حّتى 

كلها احلــنــاجــر ُ  �ــشــجــري  يف  بــــاقٍ  هـــــواك َ وكــــل ُ نــخــلــك َ مــثــقــل ُ           تهتنز ُ 
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ْث ... ِلَتْخ�َضَّ احلياةُ َحدِّ
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ْث ... ِلَتْخ�سرمَّ �حلياُة َحدِّ

اإىل كل عاملمِ جليل حتّدث فاأ�سجى... وبكى فاأبكى... 

َم�شــــــوق فاحلـديُث  فـديتك  ث  حــدِّ

ــث نتوق                       ـــ ـــ َــــب احلــديـــ ـــى ُرطـــــ اإلــــ ـــا  ــــ ــــ اإّن  

ف�شـيحــــٌة القلوب  ف�شحراُء  حــّدث 

عــروق                 و  تــلــّهــــــــٌف  ــون  ـــ ـــ ــئ الــظــامـــ و   

حّدث فقد طال الطريق و ال  �شـوًى

عميق ـــرار  ــــ الـــقــــ و  ـــــــوج  مــــ الـــبـــحـــر  و 

مـوبـــــــوءة نــفــو�ــشــنــــــــا  ـــاإن  فــــ حـــــــّدث 

ــق ! ــا نــقـــــيـــــٌق مـــــزعــــــــج و نــعــيـــ ـــ فــيــهـــ

ُغمــًة  يك�شـــــف  اهلل  ـــــّل  لــعـــ ــّدث  ـــ حـــ

ي�شيـــق  يـــــــــزال  ال  قـــيـــــــــــداً  يــفــــــــكُّ  و 

ُرواَقـــــه ــدَّ  مـــ الــلــيــــــــل  ــاإن  ـــ فـــ ــّدث  ـــ حـــ

بريــق بــهــــــــّن  ـــــع  يــلــمـــ ولـــــــــــم  حِمـــنـــــــــــاً 

كلُّهـم و  احلــيــاُة  النا�س  على  �شاقت 

ـــــة خمنـوق  عــيــ�ــشـــ فــــــــي  �ــشـــــيـــــدي  يــــا 

ـــــا �شارقاً  ـــ اإّمـــ الــنــا�ــس  �ــشــاقــت و�ــشــار 

و اأخـــــــوه َمـــــن بــــجــــواره مـــ�ـــشـــروق  !!
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وجلوُدنــــا ـــــا  ـــ ـــ ـــ اأيــاُمــنـــ ــــــــلــّونــْت  ـــ ـــ ـــ تـــ و 

التنميق كــلــمــاتــنــا  عــلـــــى  ــى  ـــ ـــ طــغـــ و 

اإثمهـا فـــي  �شيـــدي  يــا  قلوُبنــــا  و 

تلفيــــــق وحـــــــديـــُثـــنـــــــــــا  ــٌة  ــولـــ ــغـــ ـــ مــ�ــش

تنت�شـي و  احلــيـــــاة  لتـخ�شـرَّ  حــــــــّدث 

رحيـــق فــلــلــحــديــــــــث  الــنــفــو�ــُس  هــــذه 

وقَرهــا ـــــخ  ـــ ـــ ور�ــّش ــْت  �ــشــِدئـــ ــا  ـــ ـــ ـــ ــن اآذاُن

لــــهــــُو احلــــديــــث و لــــغـــــــــُوه املــــطــــروق

�شـيــدي يــــــــا  بـبلـ�شـم  ــراح  ـــ اجلـــ داِو 

غريـق االأنـــــــام  ـــلُّ  كــــ  , يـــــــداً  امـــــدد  و   

تـــاجٌر الــتــجـــــــــــــــــارَة  خـــــــاَن  بـــِه  ــٌن  ـــ زمـــ

 !! �شقيق  ال�شقيق  حــَرم  علـى  و�شطــا   

اأوراقهـا مـــــن  ـــــجـــــار  االأ�ــشـــ ــّرت  تــعـــ و 

الزنديـق و  ـــون  ــــ ــــ ـــاأفــــ امل ـــّدر  تـــ�ـــشــــ و 

ّــٌك  حُمنـ البليـــد  للـرجـل  ويقــــال 

عقيـق!!  الــرخــيــ�ــس  لـــــالأدب  يــقــال  و 

ُــــــه هـّمـ ثــقــيـــــــــــل  ــٌع  ـــ ـــ وجـــ يـــــلــّفــنــــــــا  و 

هـــل بــعــد لـــيـــِل الــتــائــهــني �ــشـــــروق !؟

[ [ [
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عندنــا  و  املــ�ــشـــــلــمــني  دمـــــــاء  �ــشــــــــالــت 

! الت�شفيـق  يع�شـف  و  الهتاف  يعلو 

الــنــــــــوَر ميـــــالأ مهجتي لعـل  حـــــــــــّدث 

عــروق  الــهــزيــل  بــاجلــ�ــشــد  تــفــيــ�ــس  و 

التي الـــعـــبـــارات  يف  ينبــ�س  ــنــوُر  ـــ الـــ

التوفيــق و  الــ�ــشـــــدُق  و  ــا  ــونــهـــ ُتــزجـــ

�ــشـــــحــٍر غريه اأّي  و   , الــر�ــشــول  قـــال 

يـــــــــروق !؟ ـــــن  ــلـــــوبــهـــ ـــــا و قـــ ـــ ـــ لــقــلــوبــنـــ

غـيـــــره ــور  ـــ نـــ اأي  و   , ــال  ـــ قـــ اهلل  و 

امل�شـدوق الـــ�ـــشـــادق  فـــيـــه  جـــــاء  قـــــــد 

وحديُثكــم �شـيدي  يــا  بـنا  َــ�ٌس  عطـ

دفــــوق   اجلــــفــــاف  هـــــذا  عـــلـــى  غـــيـــٌث 

[ [ [

ركائـبـــي ــّث  ـــ ـــ ـــ اأحـــ الأن  االأوان  اآن 

طليــــق والــــــهــــــواء  نــــــور  فــــــالــــــدرُب 
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�شيدة الدنيا...
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�سيدة �لدنيا...

واخلـــربا ح�شناء  يــا  حلَنــــِك  اأزفُّ 

واملطرا عينيك  يف  الــ�ــشــحــَو  واأعــ�ــشــق 

منهمرا  الغيث  تواىل  حــتى  جفـــفُت 

معتذرا النخل  اأتـــــــــــال  حتــى  وجــعُت 

اأب�شره  العـــني  مــلَء  الـجيل  هو  وها 

وانت�شرا �شــع  فــجــرا  �شفافـــك  علــى 

ثانيــــًة  لـلعـــ�شق  ملحـــمًة  يـــ�شوغ 

والظفرا ال�شـــيَف  الرائعـــنْي  وينقــ�س 

[ [ [

لنا اإن  النـ�شـــر  �شـــمـوخ  يــا  اأمـتي  يــا 

احلــجرا ن�شــــتنطق  بــه  ـــــرَّ  اأغـــ يــوما 

زخرَفهـا  االأر�ـــس  فيه  تبـدل  يـــــوما 

الثمرا بــه  االأغــلــى  الـــ�شجر  ويــطرح 

لغـــتي  بــه  عيـــنْيهـــا  تكـــحل  يــوما 

باالأم�س قد عقرا وتعــقر اخلــيُل من 

و�شــــطـا  اأمـــــــــــة  يــــــــوم  ذات  نــكن  األ 

اريها وما انك�شرا؟ كم حاولوا ك�شَر �شَ
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معجزة ال�شحراء  علـــى  نخـــط  األ 

اعتكرا الــذي  املــاء  فوقها  �شــفا  حتى 

واأعــــمدة  اآيــــــــــــــات  لل�شــــاد  األـــــــــــيــ�ــس 

�شورا؟ اأقالمــهم  فـي  احلرَف  ُتَفــجر 

دوحتهم بحر  فـي  ياب�س  اأنــا  ُغ�شـــٌن 

�شـــريا ع�شتها  حتى  ال�شاد  اأع�شق  ل 

واأنا  لهم  قــو�ــس  عــن  ــزع  اأنـــ زلــت  مـــا 

منبهرا االأ�شــداف  يف  الــطــرَف  اأقلب 

وطنـي يــا  االآه  رغــم  جمــُدك  يفـــــوح 

�شمرا الـــذي  والـــــعــود  بوؤ�شــك  ورغــم 

ـــــت تعرفه  ـــ اأنـــ ـــــف عـــــــــــدو  ـــ األـــ ـــــم  ـــ ورغـــ

ب�شـــرا اأم  كـــان  جــنا  اخلــليقة  منــذ 

ويـــن�شفـه  تـــاريخي  يلـــغـــم  هـــــــــــذا 

والقـمرا ال�شــم�س  فـــيه  ينــكر  وذاك 

اأمـــُتـــنا     ــــــــجــاد  االأمـــ اأمـــــــــــة  يــا  ـــــت  واأنـــ

واملطرا الــبـــــرق  اأراك  اجلــفاف  رغــم 

خــــلدنا  اهلل  �شيـــف  اأجنــبت  فــاأنت 

عمرا تاريـــخنا  فـــي  اأجنــــــــبــت  ــت  ـــ واأن

مــــوؤلـــفة  ـــــا  ـــ ـــ اآالفـــ اأجنـــــــــــبــت  ـــــت  ـــ واأنـــ

نهر البطوالت يف هذي الرمال جرى
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مرتلًة  اآيــــــــــــــاٍت  النــــا�َس  علـــم  مـــن 

؟؟ كفرا  الـــذي  للقـــلب  تفطــر  ومــن 

زمن  فـــي  ـــــاالإبــداع  ـــ كـــ تــــاألق  ومــــــــن 

الب�شرا تنهب  الليـــايل  �شــياط  كـــانت 

[ [ [

بخيــمته  اأغــفــو  كــي  االأمـــ�س  اأذكــر  ل 

حـــجــــرا وال  نـــق�شا  بــه  اأقــد�ــس  ولـــم 

زاحفًة  الــزيَف  راأيـــت  قـــد  لكننـــي 

منح�شرا الـــــــحق  ــــــــت  ـــ وراأيـــ ــاُتــه  ـــ رايـــ

هـمال  غــدا  جيل  علــــى  اأغـــــــــــار  اإنــــــــي 

�شكرا قــد  الــغرب  بكـــوؤو�س  مطـــوحا 

اأذين   تـــعي  ال  فيـــما  يغمغـــم  جــــيل 

�شــــــــورا وال  ـــــا  ـــ ـــ اآيـــ تـــال  مـــــــــــا  ـــــاأنــه  ـــ ـــ كـــ

مــــزقا  اأحـــــــــــالَمــه  اأرى  اأكـــــــــــاد  جـــيل 

عرثا جـــــــــــريــه  يــــــــــــــجــري  راح  وكــــلما 

خربا  له  اأ�شـمع  لــــم  الـــهداية  وفـــي 

والوترا الــقو�س  �شدَّ  الغــــواية  وفـــي 

[ [ [

معذرًة  الن�شر  �شـــموَخ  يا  اأمـــتي  يـــا 

جاأرا قــد  ــرُف  احلـــ وهـــذا  ــاأْرُت  ـــ جـــ اإذا 
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اأبـرهًة الــــتل  وراء  مـــن  اأرى  اإنــــــــي 

نــــفرا قــــد  للبـــيت  اأحـــــــــــدا  اأرى  وال 

موا�شمنا  عــن  جـــــــــــراداً  اأ�شـــد  اإنـــي 

ـــتـــفـــز عــــقــــوال تـــنـــبـــت الــــزهــــرا ــــ ــــ واأ�ـــشــــ

[ [ [

�شامـخٌة للــــعلم  قمــــٌم  لــــي  األيـــ�س 

منبـهرا الــغــرب  اإلــيــهــا  يــرنــو  زال  مــا 

وذا االأ�شمعي  وذاك  ر�شــد  ابن  هــذا 

اأرى ال�شـــــاهقات   فـــاأي  الــعــالء  اأبــــو 

َعــلَـٌم كـــلُّهم  مــــنهم  اأعـــدد  ذا  مــن 

فاأغرْف كما �شئت اإن البحر قد زخرا

األق  لــه  تاريخــــا  اأهــجـــــــــــر  فــكيـــف 

الدررا هــذه  جــهال  اأطمـــ�س  وكيـــف 

[ [ [
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لو اأن�شفوك..
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لو �أن�سفوك...

اإىل �ساحب مهنة الطب�سور... اإىل اأخي املعلم يف كل مكان...

االألقـــا غـــــــرَيك  ِلـــتـــمـــنـــــــــــَح  تـــخـــبـــو 

العبقا ـــر  ـــ�ـــش ـــن ت ـــا  ــــ كـــيـــمــــ ـــــّف  ــــــ وجتــــــ

 ويــــغــــور فـــــــــــي عــيــنــيـــــك مـــاوؤهـــــــمـــا

موؤتلقــا الـــنـــــــــــا�ـــس  وجـــــــــــــــه  ــل  ـــ ـــ لــيــظـــ

ممت�شقا ـــــر  الــعــمـــ ـــوال  طــــ تــقــ�ــشـــــي   

حــلــمـــــــــــاً وغـــــرُيك طــيــ�ــشــــَـه امــتــ�ــشــقــا !

تطعمها ـــال  ــــ االأجـــيــــ ـــــى  عــلـــ ــنــو  حتـــ  

واحلدقــــا ـــوَر  ــــ الـــنــــ ـــراخ  ــــ الـــفــــ مـــثـــَل 

قلقـــاً حـــــائـــــراً  ـــك  ــــ ــــ راأيـــت ولــقـــــــــــد   

قلقــــا وال  ــاً  ـــ ـــ ـــ ـــ هــمـــ ـــــي  ـــ ـــ ــتــكـــ ـــ تــ�ــشـــ ال 

تكرمــًة  اخلـــــــز  ثــيـــــــــــاب  تــهـــــــــــدي   

ــا ! ـــ ـــ ـــــبــ�ــس اخلــلــقـــ ـــ ـــــن وتــلـــ ـــ ــريـــ ـــ ـــ لــالآخـــ

ــــهــــا  ــــارَت نــــ�ــــش لـــــلـــــدنـــــيـــــا   وتـــــعـــــيـــــد 

ال�شفقا                تــــــغــــــازل  الــــــظــــــالم  ومــــــــن 

[ [ [
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عنقـــاً ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ طــوقــتــن الـــــــــــــــــــذي  اأنـــــــت 

العنقـا ملــجـــــــــــدك  رفــعـــــــــــت  اإنـــــــــــــــــــي   

ـــه اأدبـــــــــــــــــاً « ــــ ــــ ــم وفــــ ـــ ـــ ـــ ـــم لــلــمــعــل ــــ ــــ »قــــ

�شدقــا بقــولـــه   
)((

»االأمــــــــيــــــــر« اإن   

[ [ [

�شيَدهــم لــكـــــنــت  اأنـــ�ـــشـــفـــوك  ــــــــو  ـــ لـــ  

واحلبـقــا الــــــــفــــــــّل  والأمـــطـــــــــــــــروك 

ملـــــــا غـــــــدوَت هنـا اأنـــ�ـــشـــفـــوك  ــو  ـــ ـــ لـــ  

انطلقا وغـــيـــــــــــرك  اجلــــنــــاح  واهـــــــــــــــي 

ملكـــاً  ـــــم  ـــ عــلــيــهـــ ولـــــتـــــــــــّوجـــــــــــوك   

الطرقــا اأجــلــــــــك  ـــــن  ـــ مـــ ولـــــــمـــّهـــــــدوا 

ثالثهـــــم  ـــــــُل  ــــ واجلـــهــــ ـــــم  ـــ ـــــكــنــهـــ ـــ لـــ  

!؟ »العلقا«  و  »االإخــال�ــس«  يــقــروؤوا  ل 

لرائدهم  قـــــــــــدراً  يــعــرفــــــــوا  ــم  ـــ ـــ لـــ  

برقـــــا اإذ  ـــــم  ـــ ـــ ـــ لــلــنــجـــ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ قــيــمـــ اأو 

 مـــــــــــا قــيــمـــــــــــة الــعـــــيـــــد الــــذي جعلوا

ـــــت حمـــرومـــاً ومــنــ�ــشــحــقــا !؟ ـــــا دمـــ مـــ

[ [ [

1-اأحمد �سوقي
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َنَك�َشْت  ـــــــة  ــــ الأمــــ ـــــــول  ــــ ــــ اأقــــ ـــــــاذا  ــــ مــــ  

! مـــزقـــا  واأ�ـــشـــبـــحـــــــــــت  اأردَت  عــّمـــــــــــا 

ــي تـــقـــول لنا  ـــــرك كـــ ـــ ـــــت عــمـــ ـــ  اأفــنــيـــ

�شبقــا ملـــــــــــن  ـــدى  ــــ ُيـــهــــ الــعــــــــــــــال  اإن 

ب�شمتهـــا  ــال  ـــ ـــ ـــ ـــ لــالأجــيـــ ــــــــد  ـــ ـــ وتــعــيـــ  

واملـلقــــا الـــتـــزيـــيـــــــــــــــف  وتـــقـــاتـــــــــــــــــــل 

�شاهـــدٌة  ــــاُم  ـــــ ـــــ واالأيـــــ و�ـــشـــرخـــــــــــــــت 

نطقـــــا ــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اأنــطــقــت الــــــــــــــــــــذي  اأن 

[ [ [

قافلــــة األـــــــــــــــُف  لــتــعــــــــبــــــــر  ــراً  ـــ ـــ جــ�ــش  

النفقـا ــر  ـــ حتــفـــ وحـــــــــــــــدك  ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ وتــظَّ

ذهبـاً  يــقــتــنــــــــي  ــُرك  ـــ غــيـــ ـــــان  ـــ ـــ كـــ اإن   

والورقـا احلـــبـــــــَر  ـــــَت  ـــ عــ�ــشــقـــ ــــــــد  فــلــقـــ

فمــــن   احلــيـــــــــــاء  ثــــوَب  يفتقــوا  اإن   

ــدنــا َرَتـــَقـــــــــــــــا !؟ ـــ ـــــم عــنـــ ـــ ـــ ــــــــر املــعــلـــ ـــ غــيـــ

اأ�ـــــشـــــاء لها  الـــ�ـــشـــبـــيـــة مـــــن  ـــلـــك  ت  

عــــقــــداً ومـــــن اأهـــــــدى لـــهـــا احلـــلـــقـــا ؟

ر�شالتنـا  ـــــى  ـــ ـــ عــلـــ االأمــيــــــــــــــن  اأنــــــت   

دفقا ــا  ـــ �ــشــحــرائــن ـــــي  ـــ ـــ فـــ ــُر  ـــ ـــ ـــ ـــ والــنــهـــ
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م�شطرباً  مــــاجــــئــــُت  اإذا  عـــــفـــــواً 

لبقا  اأكــــــــــــن  ول  املـــــــ�ـــــــشـــــــاَء  هــــــــــذا 

ُخــــــِنــــــَقــــــت  وردٌة  املــــــعــــــلــــــم  اإن   

لـــو كـــان ُيــ�ــشــقــى احلــــبَّ مـــا اخــتــنــقــا !

[ [ [



115

يامكَة اخلرِي
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يامكَة �خلرِي

يـــلـــثـــَم احلجَر حـــتـــى  قــلــبــي  يـــطـــري 

معتمرا جـــئـــت  اإين  اخلـــــري   يـــامـــكـــَة 

اأتــيــت مــن اآخــــر الــدنــيــا عــلــى �ــشــفــرٍ 

ال�شفرا اأعـــتـــابـــك  عــلــى  نــ�ــشــيــت   وقــــد 

وقافيتي �ــشــوقــا ً  ممــتــلــئــا ً  اأتـــيـــت ُ 

وال�شجرا الطري  فيك ِ  تعانق   طــارت 

راحلتي اأوقـــــفـــــُت  وال  ومـــاوقـــفـــت ُ 

الــهــواجــر حــتــى جــئــت ُ موؤتزرا   رغـــم 

يــامــكــَة اخلــــرِي ُجــرحــي مــالــه �ــشــبــه ٌ

؟ انت�شرا  املحنة  لنا يف  �شواك ِ   ومــن 

اأقــبــلــت ُ مــعــتــذرا ً عــن كــل نــاقــ�ــشــةٍ 

معتذرا جــــاء  فـــقـــريا ً  تـــ�ـــشـــّدي   فـــال 

طــني ٌ انــا وعـــواء الــطــني يف ج�شدي

والكدرا  الــطــني  تـــاأبـــى   َ روحــــي   لــكــن 
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�شفهي  ين  ــدَّ �ــشَ طريقي  �شلكت ُ  اإذا 

نفرا  لـــلـــهـــدى  قـــلـــبـــي  حــــن ّ   وكـــلـــمـــا 

ي�شطو الظالم على فجري فيطم�شه 

 وي�شطع النور يف القلب الذي انك�شرا 

�شطعت  �شم�ُشه  يقني ٌ  الــ�ــشــراع  هــو 

قمرا  وال  �ــشــمــ�ــشــا ً  اليـــــرى  وبـــاطـــل ٌ 
 

[ [ [

يــامــكــَة اخلــــرِي يل عــهــد ٌَ ويل ثــقــة ٌ 

�شربا  ملـــن  والــعــقــبــى  الــ�ــشــالمــة   اأن 

تخّدرنا  كـــانـــت  كـــم  اخلـــــرِي  يـــامـــكـــَة 

ب�شرا  كــــونــــنــــا  ــــــــــا  اأّن ــــقــــولــــة  امل  تــــلــــك 

ً فـــال راأيــــنــــا مبـــن مــــــّروا بــنــا عــــربا 

�ـــشـــريا  لـــنـــا  ملـــــن خـــــّطـــــوا   وال قـــــراأنـــــا 

�شدى  ي�شيع  عمرٍ   على  اأ�ِشفنا  وال 

الـــ�ـــشـــررا  تــــقــــذف  لــــنــــارٍ   اأبــــهــــنــــا   وال 
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ــقــم ٌ  كــــــاأن زمــــــزم ال يــ�ــشــفــى بـــهـــا �ــش

بهرا  قــــد  الــــنــــور  مـــنـــهـــا  ـــــــــاآذن  امل  وال 

�ــشــِكــرت ُ ملــا راأيــــت ُ الــبــيــت مــوؤتــلــقــا ً 

�شكرا  اأذق  ل  اأين  اهلل   ويـــ�ـــشـــهـــد 

موا�شُمه  طـــابـــت  قـــد  احلـــــبُّ  لــكــنــه 

 وحـــب ّ �ــشــاحــب كــفٍ  تــرفــع احلجرا 

هـــنـــا اأمــــــــّرغ ُ وجـــهـــي دومنــــــا حـــــرجٍ 

ومنترثا  مــنــظــومــا ً  الـــدمـــع   واأذرف 

يـــغـــفـــر يل  اهلل  لـــعـــل ّ  اأقـــــــــول  ـــا  هـــن

غـــفـــرا  قــــــد  اهلل  بـــــــــاأن  اأ�ــــــشــــــك ّ   وال 

ُتــربــك ِ ريـــح ُاملــ�ــشــك ينفحني اأ�ــشــم ّ 

مطرا  غـــــوُثـــــه  فــــيــــاأتــــي  ـــتـــغـــيـــث   واأ�ـــش

[ [ [
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زمن االأ�شداد...
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زمن �الأ�سد�د...

كتبنــاه  ـــاً  يـــومــــ يــكــتــبـــــنــا  ـــان  كــــ ــا  ـــ مـــ

�شربــناه ـــاٍء  ــــ مــــ مــــن  اأنــفــنـــــــــــاه  ـــا  ومــــ

حـــرج  دومنـــــــــــــــا  ــــٍز  ــــْغ ُل ذاَت  ــه  ــُت لــقــي

ــاه !   ـــ ــر �ــشــمــــــــاً حــيـــــن األــقـــ وكــنــت اأقــطـــ

واحـــدة  االآن  ـــــا  فــيــدانـــ ـــــابــكــْت,  تــ�ــشـــ

ـــاأى يــــدي عـــــنــه واأنـــــــــاآه!  ــــ ــان اأنــــ ـــ ــا كـــ مـــ

اأرف�شه  هل يف م�شــاحبتي من كنت 

؟ اأوهـــاه  الـقول  �شجيج  اأن  اأم   , اإثـــٌم 

اأع�شــــقه لــ�ــشـــــت  اأين  يــقــيــنــي  ــل  وهـــ

ـــــاه ؟  ـــ ــاأين لــ�ــشـــــت اأنــ�ــشـــ ـــ ـــ هـــو الــيــقــني بـــ

زمنــاً  ـــــداقـــــه  اأحـــ مِنــــُت يف  مـــن  كـــــاأنَّ 

�شكــناه بــاالأمــ�ــس  اأو   , الــيوم  غــرّي  قــد 

بــنا ــراد  يـــ الــ�ــشــٍر  عــلــى  خ�شـينا  ومـــــا 

! خ�شيناه  مــــــــا  وذقــــــــنــا  عرفــنا  حــتــى 

ونح�شـــبه  دوٍد  عـــلـــى  نـــــــمـــرُّ  وكـــــــــــم 

تهـــواه االأر�ــــــس  اأن  ونـــــــدرك  ـــــــاً  دونــــ

و غــادٍة �شجَّ �شـحر احلــرف يف فمـها

�شبــايـاه اأقـ�شى  غـــــدت  مــن  بــه  ت�شبي 
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قامتــــها كـال�شوء  اأ�ــشــرقــت  ووردٍة 

اأ�شــباه            ــعــمــر  ـــ الـــ خلــــــــريــف  ــهــا  ـــ تــزفـــ

اأجنـحًة  مـنه  ق�ش�شـنا  قــد  وطــائٍر 

جنــاحاه ــارت  ـــ طـــ بـــــــاأن  دهــ�ــشـــــنــا  وكـــم 

وطـن  لـنا  ذنـــــب  عــن  ي�شفح  كيف  و 

طعــــناه قــــد  ـــا  ــــ ــــ اأن ـــر  يـــذكــــ مــــــــــــــازال 

[ [ [

اأ�شــربهم  عـانقوين كنت  وبع�ُس من 

ُحمــّياه  ـــــــاً  ــــ دومــــ اآخــــــــــــــُره  كـــالـــكـــــــاأ�ـــس 

» دول  �شاهدتـها  كـما  االأمـــــور  هــي   «

ي�شــراه  املـــــــــــرء  ميــــنُي  ــون  ـــ تــخـــ وقـــــــد 

يـده يحكـموا  ل  فمن  االأمــــــــور  هــي 

فـــاه اأحكــموا  قــد   , عظمه  ويك�شروا 

زمـن على  نبـكي  فقد  االأمــور..  هي 

مزايـاه �ــشـــــاعــت  ــا  ومـــ منـا  �ــشــــــــاع  قــد 

مبـا�شــُمه  بـــــانــت  مــن  يــخــّدعــنـــــك  ال 

ثنــايـاه غـــــّرت  مــن  الـــــنــاَب  ُي�شقل  كـم 

كـم قـاد من نفٍر يف البــحر مركُبهم 

تــاهوا �ــشــطـــــــــــاآنــهــم  بــــــــلــغــوا  ــا  وعــنــدمـــ
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الــقــــــــامــو�ــُس عوملــٌة و  اأ�ــشــمــيــك  ــاذا  مـــ

من دّنـ�س احلــرَف ؟من بالطني األقــاه؟

ولــدي يــا  االأ�ـــشـــداد  زمـــــُن  يعيدين 

�شـجايــاه  فــــــــاحــت  بـــــــه  ـــان  ــــ زمــــ اإىل 

يــداً ــدُّ  ـــ منـــ كـــــنــا  ــا  ـــ ومـــ الــطــعــام  اإىل 

! ـــــكــبـــــنــاه  �ــشـــ ـــاٍر  ــــ اإلـــــــــى جــــ اإاّل  ــيــه  ـــ ـــ ـــ اإل

ممتزٌج  اجلــــــــدران  على  والـيا�شـمنُي 

ــا عرفـناه مـــ يل  ــا  ـــ ومـــ ـــاري  جلــــ ـــــا  فــمـــ

دافــئٌة  الــ�ــشــــــــوق  عــيـــــون  مــــلَء  نــنـــــام 

اأ�شفــاه الــفــجــــــــر  ــديــُث  ـــ وحـــ قــلــوُبــــــــنــا 

عـابقًة  ــال  ـــ بــالــهـــ ــنــا  ـــ قــهــوُتـــ ــوح   ـــ تــفـــ

غزونـــاه  اإاّل  ــا  ـــ بــهـــ ـــــب  قــلـــ يـــبـــَق  لـــــــم 

�شـفراً  اأحداقــنا  يف  الفجـر  يبزغ  لـم 

بزغـــناه  ــنــا  ـــ لــكـــ الــ�ــشــــــــمــائــِل  حــــــــلــَو 
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ٌ ... فاْخ�َشــرَّ عـــاَل
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ــرمَّ عـــاَلٌ ... فاْخ�سَ

رفعًة و   عـــــزاً  �ــشـــــئــت  مـــا  اإذا  ُبـــــــنـــْي 

يرفـع و  ـــلـــي  ُيـــعــــ اهلل  ـــتـــاب  كــــ فـــــــــــاإن 

باآيـة وا�ـــشـــدح  اهلل  كــتــاب  يف  ــ�ــْس  ــِع َف

ُيفزع و  النفو�س  يــوؤذي  دع عنك ما  و 

راتعاً غــــرُيك  الـــلـــــــذات  يف  كـــــان  اإذا 

ترتـع ــخــلــد  ـــ ال مــــن  ــنــات  بــجـــ ـــت  فـــاأنــــ

[ [ [

ــرَّ عـــاَلٌ  تــلـــــونــا كــتـــــاب اهلل   فــاْخــ�ــشَ

ع تـت�شـوَّ زهـــــــــرٌة   حــــــرف  كــــل  فـــفـــي 

اأ�شرقت  و  الـــوجـــود  عــــزَّ   بـــه  ــتــاٌب  كـــ

تـ�شطع للهداية  �شم�ٌس  الــكــون  علـى 

مـورد ــ�ــشــاحــة   الــفـــ رام  ملـــن  فــفــيــه 

مـنبع الـــ�ـــشـــــــعـــادة   ود  ــمــن  لـــ ــيــه  فـــ و 

ثـــــــرٌة ـــاعـــر   ــــ ــــ املـــ�ـــش كــــــلُّ  و يف ظـــلـــه 

تـنزُع ــــكــــارم  املـــــ كـــــل  قـــو�ـــشـــــــه  عـــــن  و 

الــنــا�ــس مــن  دون  غيـثه اإن حــيــاَة  و 

بـلقـع اجلاهــــــلـــيــــة  اأر�ــُس  و  يـبــــــا�ٌس 
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ف�شبحان من يجري على البحر ُفْلُكه

و �شبحان من يهدي النجوَم و يبدع !

[ [ [

ــا�ــشــــّـود عال فـــ كـــــتـــــاب اهلل  هــجـــــرنــا 

مـروع خـــطـــٌب  الـــنـــا�ـــس  حــــيــــاَة  رجَّ  و 

نرتوي  الـمحبة  مـاء  من  نحـن  فال 

الــهــدايــة ن�شبع و ال نــحـــــن مــن خــبــز 

عزيزنـا ُيـــعـــز  ال  غـــثـــــــاًء   ــرنــا   ـــ �ــش و 

نا تقوى و ال ال�شيف يقطع ! و ال كفُّ

[ [ [

كئيـبة الـــــحــيــاُة  و  عـــــامــاً  ثــالثـــــون 

نخـدع و  ـــني  بـــاملـــرجـــفــــ بــــهــــا  ــــر  ـــــ ــــّغ ُن

الكـالم  معـطٌل  و  .ـ.  عــامــاً  ثــالثــون 

ير�شع الطفل  وال  ينمو  قمُحنا  فــال 

عقاربـي  ـــدور  تــــ ال  عــامـــــاً  ثـــالثـــون 

!  ! ُيقطع  ال�شرب  كــلُّ جــنــاٍح خـــارج  و 

فال العدل من�شوباً و ال االأمن قائماً 

ي�شـفـع الــــكــــرمي  احلـــــر  الــــرجــــل  وال 

[ [ [
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ورفعـة  عــــــزاأ  رمـــــــت  مــــا  اإذا  ـــّي  ــــ ـــن ُب

يرفـع و  ُيـــعـــلـــــــي  اهلل  ـــاب  كـــتــــ ـــــاإنَّ  فــــــ

كـاأنـهم  ــــقــــيــــاَء  االأتـــــ فـــــــيـــه  ـــّود  ــــ ـــ�ـــش ُي

و موقـع عــظـــــيــم  ـــاأًن  �ـــشــــ لــهــم  جنــــوم 

اأ�شرقت  و  الـــوجـــود  عـــــزَّ  بـــه  كــتـــــاًب 

ت�شـطع للـعدالة  �شم�ٌس  الــكــون  على 

[ [ [
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نوافذ ال�شوق
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نو�فذ �ل�سوق

والوتـُد الـحـبُل  خـطانا  و�شــد  عـــدنا 

اجل�شد الــغــربــة  �شـجيج  بعـــَد  وَقـــــــــــرَّ 

نـــلثــمـها الفـــل  عتــبات  اإىل  عــدنا 

ونـــبتــرد ذقـــنا  الــــــــذي  الــهــجــري  مــن 

ت�شـاحمني اأن  واأرجـــو  الظــالل  اإىل 

ينعـقد ــفــاح  ـــ ـــ الــتـــ ـــــهــا  ـــ بـــ ـــــت  ـــ تــركـــ ـــــا  ـــ ملـــ

ونــكـــــهتهــا ــاراتــي  ـــ ـــ حـــ اأزقــــــة  اإىل 

ابـــتعد حـــــــــــني  ـــــي  ـــ اأمـــ نــ�ــشــــــــائــح  ــى  ـــ اإلـــ

قــائلــة تـــنفك  ومــا  حبــــيبي  بنـي  يا 

�شاأجتهد قــل  ولكـــن  ت�شـــاء  مــا  خـــذ 

[ [ [

)اأبــي حمد( اإىل جاري  اإىل )ثــريا( 

)حمد( لــــه  ي�شـغي  فــال  ي�شيح:  ملــا 

الأجنـــحــتي تاقــت  التي  الفراخ  اإىل 

تلـــد الـــــتــي  مـــوا�شيــنا  ثــغـــــــــــاء  ــــــــى  اإلـــ

اأْغَفْت على كبـدي التي  العيــون  اإىل 

الكبد حبها  فــي  اأوغــلَت  الـــتي  اإلــى 
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تــورقنـي كــانــــــــت  كــــم  نــــــــــــــوافــَذ  اإىل 

اأرتعد الــليَل  فـــاأبقـــى  الــم�شاء  عند 

لها ِحــــنُّ 
َ
اأ كـم  وجـــــوه  منـــها  تطــل 

والرغد الــدفء  فيها  املـــالحُة  فيــها 

وقــــد ال�شــتاء  اأيــــــــام  املـــــيــازيــب   اإىل 

والبـــرد الــــــــريــح  فيــها  الــنــــــــوافــَذ  هـــزَّ 

فتك�شـــرنا حــال  بــنا  تــــ�شيق  وقــد 

جند فــال  احلــلوى  قــطعَة  ون�شتــهي 

مـطــر وال  �شــيف  بــنا  يطـول  وقــد 

�شـــند وال  حـــــــــــال  بــنـــــــــــا  متـــــــــــيــل  ـــــد  وقـــ

وبــــــ�شـــمته اأف  اأبــــي  يقــــول  فــــــــال 

احل�شُد الـب�شمة  مــــاَء  يعــــكر  فـــال 

ولــدي يــا  االأحـــوال  تعــقــدت  مهـــما 

الــــعقُد هـــــــــــذه  يــــوما  تــرحـــــــــــُل  البـــد 

[ [ [

كــــم �شــحت  يف الغربة  ال�شماء  اأين يٌد؟

ـــدت اإيل يد ُمــــ ـــــرُت فـــــــــــمــا  ـــ ـــــد عــثـــ ـــ وقـــ

حتـــى الـــوجـــوه التـــي رافقتــها خ�شب

جـمدوا اأيـــــــــــديــهــم  جـــمدت  ومـــثلما 
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فـــال حـــديث �شـــوى )الدوالر( بيـــنـهم

ُولـــدوا مــا  الــــدوالر  ل�شــــوى  كاأنهـــم 

[ [ [

بـــنا تــــلف  طــــواحني  اإال  الـــماُل  مــــا 

ـــــا املــــــــال اإال غـــبـــار الــعــمــر والـــزبـــد مـــ

كـــلُّ االأحـــاديث عــــن �شلـــطانه بـــدع  

ــجــاده فـــــــــــي �ــشــرعـــــتــي بـدد ـــ ـــ وكـــــلُّ اأمـــ

خـــذ ما ت�شـــاء ودعني اأحتـــ�شي ُمتـــعي

ــ�ــشــاَء و�ـــشـــــــوُت الـــنـــاي ينفرد ـــ املـــ هــــذا 

تظـــــللـــني �شـــجـــريات  ب�شـــُع  لـــدي 

ــــــــجــر طـــــــائـــٌر َغـــــِرُد ــلَّ فـــ ـــ ـــ يـــــــــــزورهـــا كـــ

طــــازجـة �شـــــمـــــراء  اأرغفـــٌة  لـــدي 

ـــــوق جـــــمــر احلــــب تنعقد ـــ ـــــوة فـــ ـــ وقــهـــ

قــــ�شيدتـــي لــــم تـــزل تـزهو مطالُعها

ــد َعــَنــــــــــــــى لـــــــه ولـــد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــهــا ولـــ ـــ ـــ ــاأنـــ ـــ ـــ كـــ

[ [ [
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