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انتفاضة ّ
الش ْعرِ
ُ
كان ال�شِّ ْع ُر �سقيماً وقبي َح الق�سماتْ
يرقدُ ،يتمَطَّ ى
يتثاءبُ يف ك�سَ لٍ و�سُ باتْ
رب ك َّل ال�شاراتِ وك َّل احلاراتِ �إىل اخلاناتْ
يع ُ
يقتاتُ الغز َل ال�سّ اقطَ يف احلاناتْ
زائف بهرجه الأنَّاتْ
يك�سونا من ِ
مي�شي يت�س َّك ُع يف �أروق ِة الله ِو املاجنِ
يُبدي �صوالتٍ جوالتْ
يتلوى يف وحل الف�سقِ الطني الآهاتْ
العرف العاداتْ
ِ
يعلن ع�صياناً للدينِ
يتقي�أ كفراً
يهذي �أوهاماً و�ضالالتْ
وامتدَّتْ �أيدي
كرباع َم حتملُها الأَ�سَ التْ
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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مت�س ُح عنْ وج ِه ال�شِّ ع ِر ال َعفَنَ الآفاتْ
تغ�سله مراتٍ مراتٍ مراتْ
وتط ِّه ُر ُه باحلُبِّ ال�شَّ وقِ ال ُقبُالتْ
متنح ُه دف َء الأ ّم وعطفَ الأخواتْ
من �أ�سفل دركٍ تن�شل ُه
ُتعْلي الراياتْ
باحل�ضنِ وبالأيدي
ْ
ت�أخ ُذ ُه
وتُقي ُل العرثاتْ
ترفعهُ ،ترف ُع هام َت ُه
فوق الهاماتْ
تدفق فيه املا ُء جما ًال
و�شباباً وحيا ْة
متنح ُه �أو�سم َة اخل ِْ�صبِ
و�أعلى الدرجاتْ
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هي القدس
�إىل املغربي امل ُتيَّم بامل�شرقية
�إىل الدكتور  /ح�سن الأمراين
مبنا�سبة �صدور ديوانه (�شرق القد�س  ..غرب يافا )

بقلبكَ ِرفْقاً �أَيا وامِ قُ
فمليا ُر قلبٍ لها عا�شِ قُ
مِ نْ عِ �شْ قها فا�ضَ تْ بحا ُر مدامِ ِع
ولِع�شقها فا�ضتْ بُحو ُر دما ِء
ُّفو�س وتطْ َم ُح
لبهائِها تهفو الن ُ
وبحُ بِّها العُ�شّ اقُ �أَف�ضوا َ�صرَّحوا
القد�س
ُ
هيَ
حتتلُّ ك َّل القلوب
ومنْ نورها ت�ست�ضي ُء الدُّ روب
القد�س طوراً
ُ
هيَ
ال�ضحى يف العيونِ جَتلَّى
ك�شم�س ُّ
ِ
تكونُ
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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وطوراً تكونُ كعفرا وليلى
ومَنٍّ و�سلوى
القد�س تو ِق ُد زيتَ القلوبِ ا�شتعاال
ُ
هيَ
طف كلُّ الدُّ نا يف هواها احتفاال
فت�ص ُّ
ْ
ني تالال
ويعبقُ طيبُ ال�سماوات يف الأر�ض ح َ
وترنو فينْهلُّ غيثٌ ي�سي ُل انثياال
ُفي�ض ال�شَّ ذى والهوى والو�صاال
ني تهلُّ ت ُ
وح َ
ويغدو امل ُحبّو َن �أ�سْ رى ثماال
�إذا ما �أَ�شارتْ بِطَ ر ٍْف َو�أ ْومَتْ تعاال
وميْ�شو َن يف ال َّركْب موْجاً تواىل
مِ نَ الأطل�سيِّ ميو ُج الهوى
و َيعْبرُ ُ َكوْناً فيغدو مِ ثاال
وي ُْ�صب ُح غربٌ لها مَ�شْ رقاً
ويغْدو اجلنوبُ لعينْ ٍ �شماال
وين َْ�ضمُّ يف حِ ْ�ضنها كلُّ رقراقِ نهْرٍ
8
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�إىل نيلها
ب نه َر الفراتِ
وت ْع ُ
لدجل َة مت�ضي
ل�سيحو َن جيحو َن تعدو
أر�ض طو ًال
وتخرتقُ ال َ
و َترْقى جباال
ْت يف �سِ حْ رِها النّاظرو َن
و َيف نَ ُّ
َفيَ�سْ تَ�سْ لمو َن
و ُيلْقو َن �أَرْواحَ ُه ْم
ِل َت ْغرِفَ مِ نْ نهرِها َغ ْر َف ًة
تُعي ُد احليا َة وتحُ يي الوِ�صاال
ْ�س َتعْبرُ ُ ك َّل احلدو ِد
هيَ القد ُ
ُحيط
وتْخُ ُر ما َء امل ِ
طوط
وترْ�سو بك ِّل ال�شُّ ِ
ِل َتزْر َع ك َّل القلوبِ ابتهاال
الرباط 1423/8/24هـ املوافق200/10/30
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أشواق قدسية
ُّ��ك حُ ��بَّ النَّ�شيدِ البالبل
�أُح��ب ِ

وحُ �����بَّ ال��ق��ف��ا ِر مل����ا ِء اجل�����داولْ

قد�س حُ ��بَّ ال�شَّ ريدِ
�أُح�� ُّب ِ��ك يا ُ

لأم���نٍ و أَ�هْ �����لٍ وحِ ���ْ��ض��نٍ وع��ائ��لْ

�ي�ر ل�����ش�� ِّم النَّ�سيم
وحُ ����بَّ الأ����س ِ

ورك�ض الأيائلْ
ِ
ولثمِ ال�ضيا ِء

وحُ ���بَّ ال��غ��زالِ لر�شف ال�� َّن��دى

مِ ��نَ الأُق��ح��وانِ وثغ ِر ال�سَّ نابلْ

ُّ�����ك حُ ���� ّب����اً غ����زا أَ�� ْ���ض��� ُل���ع���ي
�أُح�����ب ِ

�لا ب�� ُت��ه��م�� ِة ق��ات��لْ
ف�����ص��رْتُ ق��ت��ي ً

ُّ�������ك ي�����ا ق�����د� ُ�����س ل��ك�� َّن��ن��ي
�أُحِ �������ب ِ

مي الو�سائلْ
َعي�ش ع��د َ
ري �أ ُ
فق ٌ

ف�لا ���س��ي��فَ مِ ��ق��ب���ُ��ض�� ُه يف ي��دي

قو�س نابل
وال رُمْ �� َح يُغني وال َ

ومت��ن��ع��ن��ي م��ن ِ��ك ك���لُّ ال�����دّروبِ

وترف�ض حمليَ ك��لُّ القوافلْ
ُ

و ُي���ب���ع���دين ع��ن��كِ ���س��ي��لٌ طغى

وب���رك���انُ ن����ا ٍر ووه����� ُج ال��ق��ن��اب��لْ

وت�����ش��ت��دُّ يف �إث�����ريَ ال�����ش��ائ��ع��اتُ

و ُترْجِ فُ يف القولِ كلُّ القبائلْ

ومي�ل��أُ �سمعي فحي ُح ال��عِ��دى

ونُ�ص ُح الو�شا ِة وعذلُ العواذلْ

ب�����ت����ركِ ه������������واكِ وت����ودي����ع����ه

فل�ست من احلبِّ �أَحْ ظى بطائل
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�������ك ����ص���رتِ ل���غ�ي�رى ه���وىً
لأ َّن ِ

ومزَّقتِ ر�سمي و ُك�� َّل الرَّ�سائلْ

ف����إنْ ك��ن��تِ ورد َة ك�� ِّل الف�صول

و�إنْ كنتِ ع�شقاً لك ِّل الف�صائلْ

�����������ك ت��������ا ُج ال����دُّ ن����ا
و�أع�������ل������� ُم �أ َّن ِ

ال�صبا ِح و�سح ُر الأ�صائلْ
ووج ُه َّ

عرو�س الزَّمانِ الق�شيب
ُ
و�أنتِ

غ���را ُم الأواخ����ر ع�شقُ الأوائ���لْ

وق��� ْد ك��ن��تِ مطم َح ك�� ِّل ال��ورى

وغ��اي�� َة ك�سرى وه�� َّم الهراقلْ

عينيك ت�شدو القلوبُ
ِ
ومن�أجلِ

ب�شدو الطيور غ��ن��ا ِء البالبلْ

رو�����ض املنى
���ك ي��ا ق��د� ُ��س ُ
ف����إ َّن ِ

و�أنتِ جمالُ ال ُّر�ؤى وال�شمائلْ

وعيناكِ م��نْ ومْ �ضها طُ هرُنا

ويف البحر منها متو ُج الف�ضائلْ

ني �أن��تِ ال�ضيا َء الرَّفيفَ
وتبق َ

الفرو�ض النّوافل
َ
وحبُّكِ يبقى

هلل ال �أن��ث��ن��ي
ف����أَقْ�������س���م���تُ ب������ا ِ

�أُن��ا���ض�� ُل عَ���نْ حبِّها ب��لْ �أُق��ات��لْ

���ك �أي����ا وج��ه��ت��ي
و�أم�������ض���ي �إل���ي ِ

�ي�ر و�أق����ط���� ُع ك���� َّل امل���راح���لْ
�أ����س ُ

و�أرك�����بُ م���نْ �أج���ل ِ���ك املُ��ه��ل��ك��اتِ

مو�سال�صواهلِ �صعبَ الرَّواح ْل
�شَ َ

«و�أح��م��ل روح��ي على راحتي»

أغم�س قلبي بِطُ ْه ِر املنَّاهلْ
ل َ

رم�ضان 1427هـ 2006/10 /م
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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قدسي
هدية للقد�س مبنا�سبة اختيارها عا�صمة
للثقافة العربية

��را���ش وقُ�� ْد���س��ي
ك��ي��فَ ن��وم��ي ع��ل��ى ال��ف ِ
حتْ��تَ رِجْ ��� ِ��س اليهو ِد تُ�ضحي وتمُ �سي
���ي��ن و�أهْ �����ل�����ي
ك����ي����فَ ن����� ْوم�����ي ق�����ري����� َر ع ٍ
ف����ي����كِ ي����ا قُ������ ْد� ُ������س يف ب���ل���ا ٍء وب������ؤْ� ِ�����س
ك���ي���فَ ن���وم���ي ع��ل��ى ال�������سَّ ���ري��� ِر املُ��غ��طّ ��ى
ب����ح����ري����رٍ م������نَ ال����� َّ����ش����را�����ش����فِ مُ��� ْل���� ِ���س
����ا�����ض
وال�������و��������س�������اداتُ و� ْ����ش���� ُي����ه����ا كَ����ري ٍ
ب��ي��ن خُ ���� ْ���ض���رٍ مِ ������نَ ال���غ���ط���ا ِء َو َو ْر� ِ���������س
َ
وال������ َّ�����س�����ت�����ائ����� ُر املُ�����خْ �����م�����ل����� ّي�����اتُ ت���ب���دو
يف ���ش��ف��ي ٍ��ف مِ �����نَ احل���ري��� ِر ال���دِ مَ���قْ���� ِ���س
وجل�����ن�����ب�����ي ت��������ن��������ا ُم ه������ي������ف������ا ُء خ��������و ٌد
مِ ����نْ حِ �����س��انِ ال�� ِّن�����س��ا ِء حِ ��� ّب���ي وعِ �� ْر���س��ي
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ك��ي��فَ ي��ح��ل��و ب���لْ ك��ي��فَ حت��ل��و ال��ل��ي��ايل
و�أه��������ايل الإ�������س������را ِء يف ق����عْ���� ِر حَ ��� ْب���� ِ���س
�أَ َت����ط����ي����بُ احل����ي����ا ُة ؟ ع��ي�����ش��ي هُ ���م���و ٌم
��ي��ر الأخ����� ِّ����س
ورب������ا ال����قُ���� ْد� ِ����س حت�����تَ ن ِ
وحِ �����م�����ى امل���������س����ج����دِ احل����ب����ي����بِ م����ب����ا ٌح
ل�����ك��ل��ابِ ال�����ي�����ه�����و ِد �أجن������� ِ������س جَنْ����� ِ����س
ي���ن���ق�������ض���و َن ال����ب����ن����ا َء ����ش���ي���ئ���اً ف�����ش��ي��ئ��اً
ك�����يْ َي����خِ ���� َّر ال���ب���ن���ا ُء مِ ������نْ �أ� ْ�����ص�����لِ �أُ� ِّ������س
ي�����ا ل���ق���وم���ي م�����ا يف ال������ع������روقِ دم������ا ٌء
ِب���ي��� َع���تِ ال���ق���د� ُ���س َ���ض�� َّي��ع��وه��ا ِب�� َب��خْ ��� ِ��س
مل َي�������عُ������� ْد ع�����ن����� َده�����م وف������������ا ٌء ح����ي����ا ٌء
وب�����ن�����اتُ ال���� ِّ���ش���ف���ا ِه ����ص���مْ���ت���اً َك����خُ ���� ْر� ِ����س
واخل���ل��اف������اتُ ي����ا ل���ق���وم���يَ �أَ� ْ����ض����حَ ����تْ
داح�������س���اً وال��ب�����س��و� َ��س ب����لْ دا َء َن��حْ ��� ِ��س
و�أَدارَتْ رح������ىً مِ ������نَ احل�������ربِ ت��غ��ل��ي
ب����ي����ن ذب��������ي��������ا َن وال�����ق�����ب�����ي�����ل����� ِة ع���ب���� ِ���س
َ
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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ف������� َّرق�������تْ ج����م���� َع����ن����ا وكُ������� ّن�������ا ج���م���ي���ع���اً
���ي��ن رو ٍم وف����ر� ِ����س
�����ش����قَّ����تِ ال���������ص����فَّ ب َ
م�����ا ان����ت����ظ����اري واالن�����ت�����ظ�����ا ُر مَ����ري���� ٌر
ه�� ِّي��ئ��وا يل ال�������سِّ �ل�ا َح ُرحم����ي وت��ر���س��ي
�����س����ارع����وا ه��� ِّي���ئ���وا اجل���������وا َد و���س��ي��ف��ي
خ�����و َذ َة احل����ربِ �أي����نَ �سهمي و َق�� ْو���س��ي
هلل كُ��������������� َّل ب���������������ا ٍغ وع������������ا ٍد
دمَّ����������������� َر ا ُ
مَ���نْ ن���وى ال�����شَّ �� ِّر �أ ْو �أَذىً ب���كِ قُ�� ْد���س��ي
�أن������تِ ي���ا ق���د� ُ���س ج��� َّن��� ٌة مِ �����نْ جِ ���ن���ان ال��ـ
ـ����ل���� ِه يف الأَ ْر� ِ�������������ض ُد َّر ٌة ل�����نْ تمُ َ ���� ّ���س���ي
�أن�������تِ ي����ا قُ����د� ُ����س ن���ف���ح��� ٌة مِ ������نْ ���س��م��ا ٍء
�أب����ح����رتْ يف ال���ق���ل���وبِ ل���ل���حُ ���بِّ ُت��ر���س��ي
�أن���������تِ ي�����ا قُ������د� ُ������س ن���غ���م��� ٌة يف ن�����ش��ي��دٍ
مُ��� ْت���قَ���نِ ال����� َع�����ز ِْف �إ َّن ع���زف���كِ ق��د���س��ي
ُم����� ْذ ن����أي���تِ ي���ا ق���د� ُ���س ع��� ِّن���ي فج�سمي
يف ب����ل����ا ٍء مِ ���������نَ ال�����ه�����م�����و ِم ون���ح���� ِ���س
14
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ف���ل���ق���ل���ب���ي يف ِذكْ������������ ِر وَجْ ����������������دِ كِ هَ������مٌّ
��ي�ن غ����� ٍّم وت���عْ���� ِ���س
ف����ه���� َو يمَ ْ�������ض���ي م����اب َ
ه�����ا َج وج�����دي وه������ا َج م��� ِّن���ي ا���ش��ت��ي��اق��ي
ل�������كَ �أق���������ص����ى ل����ك���� ِّل ن����ب����تٍ وغ����ر� ِ����س
و�إىل ال���� َّ���ص���خ���ر ِة ال�������شَّ ���ري���ف��� ِة ���ش��وق��ي
������ش�����وقُ حِ ���������بٍّ ق������� ْد ع����� َّل�����ل�����و ُه ب����ي�����أ� ِ����س
ج������ب������ َل ال���������ط���������و ِر واملُ������������ َك������ِّب�����رِّ ِ �إن
ق���� ْد ع��ل�اين مِ �����نْ هَ���مِّ���كُ��� ْم د ْو ُر مَ��� ِّ��س
ع��ي��ن ����س���ل���وانِ ي����ا لمَ�����ى ال���ق���د� ِ���س �إن
َ
عَ��� َّل���ن���ي ال����� ّ����ش����وقُ مِ �������نْ مل�������اكِ ب���ك����أْ� ِ���س
ف��������أن�������ا ظ�������ام�������ئٌ ل�����ن�����ب�����عِ�����كِ �أرج����������و
�أنْ ُت������دا َر ال���ك����ؤو� ُ���س َي�����ص��دق ح��د���س��ي
�أي����ه����ا ال����� ُّ����س����ور �أن��������تَ رم������ ُز ���ص��م��ودي
�أن������تَ جم����دي و�أن������ت ع���زم���ي وب���أ���س��ي
القد�س �صلُّوا و�صاموا
ِ
ح��يِّ �أه�ل�اً يف
ن���ق�������ش���وا ب�����ال����� ِّدم�����ا ِء �أرو َع طِ ����� ْر� ِ�����س
إليك �أ�سريَ بي
� ِ

15

ح��������يِّ ب���������ابَ ال�����ع�����م�����و ِد ح��������يِّ رب�����وع�����اً
ب��ي��ن ظ�����لٍّ و���ش��م�����س
� ِ�����س�����رْتُ ف��ي��ه��ا م����ا َ
����اط ب�����لْ ب������ابَ وا ٍد
ح�����يِّ ب������ابَ الأ�����س����ب ِ
ح������يِّ ب�������ابَ اخل����ل����ي����لِ ب�������ابَ ال��� ّت����أ����س���ي
ح������يِّ ب��������ابَ امل������غ������اربِ الأه����������� ُل �أه���ل���ي
رو� ُ�������ض ع���م���ري هُ ������ ُم وم���ل���ع���بُ �أن�����س��ي
قُ���� ْد� ُ����س ي���ا قُ���� ْد� ُ����س �أن�����تِ ن��ب�� ُع وج����ودي
�أن������تِ وَجْ ������دي و�أن������تْ م�����س��ق ُ��ط ر�أْ����س���ي
ع�����وَّذ ْت�����ه�����ا ال����ق����ل����وبُ مِ ��������نْ كُ�������� ِّل � َ���ش��� ٍّر
��ي�ن رِجْ ���� ِ���س
عَ���وَّذتْ���ه���ا ال���ع���ي���ونُ مِ �����نْ ع ِ
عَ���������وِّذوه���������ا ك��������لُّ ال�����ع�����ي�����ونِ �إِ َل����� ْي�����ه�����ا
���ي��ن جِ �������نٍّ لإن����� ِ����س
ط������امحِ������اتٌ مِ �������نْ ع ِ
ع�����وِّذوه�����ا ب���ال��� ّن���ا� ِ���س مِ ������نْ ����ش��� ِّر ن���ا� ٍ���س
مي الآي������������������اتِ �آي�������������� ِة كُ����ر�����س����ي
ب�������ك�������ر ِ
ل����ي����تَ ����ش���ع���ري ول�����ي�����تَ ح��������رفُ مت���نٍّ
�أَ�أَن���������������������الُ ال������ ِّل������ق������ا َء ي������وم������اً ب��ل��م�����س
16
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���������ض ���ش��وق��ي َووَجْ �������دي
م ُّ
فَ����� ُي�����داوَى مُ ِ
ب�����ل�����ق�����ا ٍء م�������نَ اجل��������راح��������اتِ ي����ؤ����س���ي
و�إِذا �������ش������طَّ ������تِ ال���������� ّدي����������ا ُر ف����������إن
ل�����ه�����واكِ امل���������ص����ونِ �أح����ب����� ُ����س ن��ف�����س��ي
الظهران يوم الثالثاء يف 1430/4/19هـ
املوافق 2009/4/14م
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غضبة أردوغان
مهداة �إىل �أ�سد الرتك رجب طيب �أردوغان

ه���ي رو�����ض���� ٌة وال����ط����لُّ ب��اك��ره��ا

وال����ف����و ُح يف الأرج��������اء ي��ن��ث��الُ

ه����ي غ���ي���م��� ٌة ل��ل��غ��ي��ث ح���ام���ل��� ٌة

وال��ق��ط�� ُر يف الأرج������اء ه��طّ ��الُ

�أن���������ش����ود ٌة وال����ط��ي�ر �أن�����ش��ده��ا

وال��ن��ا� ُ��س م��ن ط��ربٍ بها مالوا

�����ص����دّاح���� ٌة يف �أذن ���س��ام��ع��ه��ا

و�����س����م����اعُ����ه����ا ل����ل����ن����ذل ق����� ّت�����الُ

هي �صرخ ٌة للح ِّق قد �صفعتْ

وج����� َه ال����ع����د ِّو ال����وغ����دِ ت��غ��ت��الُ

هلل �أط���ل���ق���ه���ا
ه������ي غ�������ض���ب��� ٌة ِ

�أ�����س���� ٌد ع���ل���ى الأع����������دا ِء رئ���ب���الُ

م����ن دافُ������ ٍ�����س ط�������ارتْ م���دوي��� ًة

�����ط �آم������الُ
وع���ل���ى اجل����ن����ا ِح حت ُّ

من �شِ دقِ ليثِ الترُّ ك يقذفُها

ح��م��م��اً ع��ل��ى ���ص��ه��ي��و َن ت��ن��ه��الُ

ه���و �أر ُدغ����������انُ ح��ف��ي�� ُد ك��وك��ب�� ٍة

عثمانُ قائدُها والبِ�ش ُر والفالُ

حت امل����ي����م����ونُ رائ��������� ُد ُه
وال������ف������ا ُ

�أج���������دا ُد ُه الأب����ط����الُ م���ا زال����وا

ن�����ش��راً كعبقِ ال��طّ ��ي��بِ ِذكْ���رُهُ ��� ُم

ي��ح��ي��ى م���ع ال���ت���اري���خِ ي��خ��ت��الُ
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ه���ي دول������ ٌة وامل����ج���� ُد � َ��ص��ن�� َع�� ُت��ه��ا

والن�ص ُر �شهوتُها فتحٌ و�أفعالُ

والأر ُدغ������������انُ ���س��ل��ي�� ُل دوح��ت��ه��ا

رم�����������حٌ رُدي���������ن���������يٌّ وع������� ّ������س������الُ

ه�������و طَ �������� ّي��������بٌ ل�����ك����� َّن����� ُه �أ�������س������ ٌد

ي������ا ط����ي����ب���� ُه ل����ل����ح���� ِّق ق����������وّالُ

وت������را ُه يف ال��غ��م��رات يك�شفها

وك����������ذاك ل�����ل�����خ��ي��راتِ ف����عّ����الُ

ال ي��ن��ث��ن��ي ع����ن واج�������بٍ �أب������داً

ُ��ث��ر حَ ����مّ����الُ
ل����ل����واج����ب����اتِ ال�����ك ِ

���احت�ي�ن ب���دا
َ
ل����و ق�������س���ت��� ُه ب���ال���ف

هلل �����ص����وّالُ
���س��ي��ف��اً و����س���ي���فُ ا ِ

ال ي�ستوي الفر�سانُ يو َم وغى

يف احل�������ربِ �أب�����ط�����الٌ و�أن��������ذالُ

عمان  1430/2/4هـ
املوافق 2009/1/30م
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العيد أقبل
ال���ع���ي��� ُد َ�أقْ������ َب������ َل واجل����������را ُح َت����������ؤودُين
وال�����عِ�����رْقُ َي����� ْن�����زِفُ والأ�����س����ى َي��كْ��وي��ن��ي
ال���ع���ي���د ُي����ق����بِ���� ُل ث������ َّم ُي�����دب����� ُر ال �أرى
ع�����ي�����داً ي���������ض����مُّ ج�����ن�����احَ ����� ُه ُي��� ْدف���ي���ن���ي
وي�����ع�����و ُد ب����ي ك���ي���م���ا ُ�أكَ�������حِّ ������� َل ن���اظ���ري
ب����ح����ب����ي����ب����ت����ي وب������ه������ا ت������ق������ ُّر ع����ي����وين
ف���ح���ب���ي���ب���ت���ي م������ا م���ث��� ُل���ه���ا و�أن�����������ا ب��ه��ا
� َ������ص������بٌّ ُي�����ع����� ِّذ ُب�����ن�����ي �أُوا ُر ح��ن��ي��ن��ي
�أه���������واكِ مِ ������نْ حَ ������ ِّل ال����ك��ل�ا ِم وعَ�����قْ�����دِ ِه
ف������ َن������وا ُة حُ ������ ِّب������كِ يف َن��������وى َت���كْ���وي���ن���ي
ولأ ْن����������تِ مَ���� ْن���� َب����عُ���� ُه ومجَ ْ ���������رى ���س��ي�� ِل�� ِه
ومَ������� َ������ص������بُّ������ ُه يف ق������ ْل������بِ������يَ امل�����ف�����ت�����ونِ
ع�� ْي��ن��اكِ � -أَفْ��دي��ه��ا  -غ��رام��ي َ�ص ْبوَتي
وهْ ���������يَ ال����ت����ي ِب���ج���م���الِ���ه���ا َت��� ْ��س��ب��ي��ن��ي
20
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عَ�� ْن��ه��ا �أُن����ا� ِ����ض���� ُل َب�����لْ �أُق�����اتِ����� ُل كُ����� َّل مَ���نْ
ب���ال���� َّ���ش��� ِّر ُي����وم����ي �أَ ْو ِب���������س����و ِء ظُ ���ن���ونِ
و َ أََل ْن����������تِ روح�����ي وال�����ف������ؤا ُد ومُ��هْ��جَ ��ت��ي
َل������ ْو ِب���عْ��� ُت���ه���ا �����س�����أَظَ ����لُّ �أَ� ْ������س������ َر ُدي�����وين
و�إذا جت�������رَّعْ �������تُ امل���������ص����ائ����بَ ك��� َّل���ه���ا
ف��ال��ق��د� ُ��س م���نْ ه��� ِّم الأ����س���ى تَ�شفيني
و�إذا ظ���م���ئ���تُ �إىل ُر�ؤاكِ ح��ب��ي��ب��ت��ي
ف��ال�� َّن��هْ�� ُل مِ ����نْ ع����ذبِ ال��ل��م��ى ي��روي��ن��ي
ي��ا عي ُد ق��لْ يل م��ا ده���اكَ وم��ا اع�ترى
م������ا ب���ي���ن���ن���ا ح����� ّت�����ى غ�����������دوتَ مُ���ب���ي���ن���ي
�أ َو كُ���� َّلَ����م����ا دا َن������ ْي������تُ م��� ْن���هَ���لَ���كَ ا ّل�����ذي
��ا���ش ت�����ذودين تُظْ ميني
َي�����رْوي ال��عِ��ط َ
ي������ا ع�����ي����� ُد �إنيّ ب����ان����ت����ظ����ار ه���د ّي���ت���ي
ع�����ي�����دٍ ُي������طِ ������لُّ ب�����وجْ �����هِ����� ِه ُي���حْ ���ي���ي���ن���ي
و�أن����������ا ع����ل����ى ث�����ق����� ٍة مب����ق����دم����ه ال�����ذي
�ي�ر ظُ ��� ْل���م��� َة خ����اط����ري وظ���ن���وين
����س��� ُي���ن ُ
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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هلل ال�������س���م���ي��� ُع ب��������إ ْذ ِن������� ِه
ي������أت�����ي ب������� ِه ا ُ
��ي�ن
وب�������وع�������د ِه ب����ال���� َّن����� ْ����ص���� ِر وال���� َّت����مْ����ك ِ
وع����ق����ي����دت����ي وع�����زمي�����ت�����ي وت����وثُّ����ق����ي
مِ ������نْ وع������دِ ق�������ر�آين و� ِ�����ص�����دقِ ي��ق��ي��ن��ي
�����س�����أع����و ُد ب���ال��� َّن�������ص��� ِر امل�������������ؤَ َّز ِر ظ���اف���راً
������س������أع�����و ُد ل���ل���ب���ي���تِ ال���������ذي ي�����أوي����ن����ي
م���ف���ت���احُ ��� ُه ب����ي����دي ال����� ِّ����ش����م����الِ مُ���ع��� َّل���قٌ
و�أع���������و ُد �أح����م���� ُل ُم�����ص��ح��ف��ي ب��ي��م��ي��ن��ي
����س����أع���و ُد ل�ل�أق�����ص��ى و�أ����س���ج��� ُد ���ش��اك��راً
�����ع��ي��ن
رم ِ
هلل ر ّب���������������ي وه��������������� َو خ������ي����� ُ
ِ
����س����أع���و ُد وال��ب�����ش��رى ب���ع���ودة م�سجدي
عُ���ر����س���اً ل�����ش��وق��ي وان���ت�������ص���ا َر ح��ن��ي��ن��ي
����س����أع���و ُد ل���ل���تَ�ل�اّ تِ َت����عْ����رفُ ���سِ ��حْ ��ن��ت��ي
يل ت�����ق�����ولُ ذاكَ خ��دي��ن��ي
ُت�����وم�����ي �إ َّ
����س����أع���و ُد ل��ل�����سَّ ��ه��لِ احل���ب���ي���بِ لأر���ض��ن��ا
ل���ت��راب������ه������ا و ُت���������را ُب���������ه���������ا ي���ك���ف���ي���ن���ي
22
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�����س�����أع����و ُد ل���ل��� ّزي���ت���ونِ �أقْ�����ط�����فُ ِت���ْب��َرْ َ ُه
ِّ���ي���ن
وخل������وخِ ������ه������ا رُمّ ��������انِ��������ه��������ا وال�������ت ِ
����س����أع���ود ل���ل�������سَّ ���هْ���لِ املُ���� َع����طَّ ���� ِر رو� ُ����ض���� ُه
ب�����ش��ذى ال���� ُّزه����و ِر ون���فْ���حَ ��� ِة ا َّل��ل��ي��م��ونِ
حل����ق����ولِ����ه����ا وم�����روج�����ه�����ا وع���ي���ونِ���ه���ا
ره����ا ت�����س��ق��ي��ن��ي
وه�������ي ال�����ت�����ي ب����ن����م��ي� ِ
����س���ن���ع���و ُد ن��������� ْز َر ُع �أَ ْر� َ����ض����ه����ا و���س��ه��و َل��ه��ا
و َت�����ع�����و ُد �أَ ْر�������ض������ي جَ ����� َّن����� ُة ال��� َّن���� ْ���س���ري���نِ

إليك �أ�سريَ بي
� ِ

23

ري بي
ُس َ
إليك أ ْ
ِ
ني خطوي �سرى
إليك فل�سط ُ
� ِ

ونب ُع ق�صيدي بنب�ضي جرى

�سريتُ �إليكِ بروحي وج�سمي

خيايل وف��ك��ري وعقلي �سرى

ل�����س��اين ع��ي��وين و���س��م��ع��ي هفا

�إل���ي���كِ ���ض��ح��ىً ع��ت��م�� ًة �أو ك��را

����ك ����س���را ����س���رو ًة
و����ش���ع���ري �إل����ي ِ

ل���ي���ب���ل��� َغ م����ع����راجَ ���� ُه وال��������ذُّ رى

٭٭٭٭
����ك ي����ا ُم���ن���ي���ت���ي مُ�� ْن��ي��ت��ي
ب����ن����ا ُت ِ

و�أ�����س����م����ا�ؤه����نَّ غ�����دتْ غِ �� ْن��وت��ي

�إل����ي����ه����نَّ ن����ه���� ُر ح���ن���ي���ن���ي ط��ف��ا

وفا�ضتْ مدام ُع مِ ��نْ َ�صبْوتي

و�شوقي �إليهنَّ �شوقُ احلبيب

مل��ح��ب��وب�� ٍة يف ال����دُّ ج����ى َ���ض�� َّل��تِ

�ين ي��رى
و����ش���وقُ ال��� َّ��ض��ري�� ِر ل��ع ٍ

وه�������نَّ ع����ي����وين ال����ت����ي � ُ���س��� َّل���تِ

٭٭٭٭
القد�س �شوقي يغذُّ اخلطا
ِ
�إىل

�إىل ن��ب�� ِع م����ا ٍء ي��ب��لُّ ال��� َّ��ص��دى

�إىل م�سجدٍ يف الدُّ جى قد �سرى

�إل���ي��� ِه ن��ب��يُّ ال��ه��دى امل�صطفى
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�إل��ي��ه م�����ض��ي��تُ وك�� ِّل��ي ا���ش��ت��ي��اقٌ

�شَ َددْتُ الرِّحا َل عَزمْ تُ ال�سُّ رى

وملّ�������ا دن��������وتُ وم����ن���� ُه اق��ت�رب����تُ

ب��ك��ي��تُ ف��رح��تُ ل��ث��م��تُ ال�َّث�رَّ ى

٭٭٭٭
������ك �أي��������ا ب����ي���ر ًة ُت�����ش��ت��ه��ى
�إل������ي ِ

رو������ض من���ا ب���ل زه��ا
ٌ
ف��وج��ه��كِ

ر
����ك �أغ�������ذُّ امل�����س�ي َ
غ�������دوتُ �إل����ي ِ

ف�����أن����تِ ال�������سَّ ���ن���ا ُء و�أن�������تِ ال��ب��ه��ا

ن���ب���ذْتُ ال���ب�ل�ا َد ورائ����ي و���س��رتُ

و�أُ ْب���������تُ ل��ع��ي��ن��ي��كِ ظ���ب���يَ امل��ه��ا

وملّ�����ا و���ص��ل��تُ ط���رح���تُ ال��ع��ن��ا َء

ف������أن�����تِ ال�����ب�����داي����� ُة وامل���ن���ت���ه���ى

٭٭٭٭
ل�شم�س ال�� َّن��ه��ا ِر
ِ
�أطَ ��� َّل���تْ فقلْنا

�إل��ي��كِ ف��ذي �شم�سُ نا ق�� ْد ب��دتْ

ون���ح���نُ �إل���ي���ه���ا ظ���م���ا ٌء ظ��م��ا ٌء

نفو�س الورى نحوها ق ْد َهفَتْ
ُ

ال�ضحى
�أَب��ن��تُ ال�����ض��ي��ا ِء ور�أْ ُد ُّ

فقلنا وف����و َق ال�� ُّن��ج��و ِم اعتلتْ

هلل ل���ل���ع���امل�ي�ن
ه��������يَ ال���������������رّا ُم ِ

�إل��ي��ه��ا ي��ن��اب��ي�� ُع ���ش��وق��ي ج���رتْ

٭٭٭٭
���ي��ن ل��������� ُه �أَوَّلٌ
ل�����ي�����اف�����ا ح������ن ٌ

َي�����ط�����ولُ ي����ط����ولُ وال ي��ن��ت��ه��ي
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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ف��ي��اف��ا ع���رو� ُ���س ال��ب��ح��ا ِر ال��ت��ي

�����ض ع��ل��ي��ن��ا ب��ع��طْ �� ٍر �شهي
ت��ف��ي ُ

���ك مِ ���نْ ب��رت��ق��الِ ال��ه��وى
�أري���جُ ِ

وحُ ������بُّ������كِ ن���ح���ي���ا ل������ ُه أَ � ْو ب��� ِه

فيافا احلبيب ُة وق�� ُد ا�شتياقي

ِ�ضنٍ بهي
و�شوقُ ا�شتعايل لحِ ْ

٭٭٭٭
بحيفا ت��رك��تُ ف������ؤادي ودي�� َع�� ْه

ورُحْ �����تُ �أُن�����از ُع نف�ساً �صريع ْه

وغِ �� ْب��تُ فما غِ �� ْب��تِ ع��نْ ناظري

ور�سمُكِ يفالقلبِ �أم�سى�ضجي َع ْه

ف��ل��مَ��ا ت�ل�اق���تْ ع���ي���ونُ ال��� ّن���وى

���س���أل�� ُت��كِ ح��ي��ف��ا ب����ر ِّد ال��ودي�� َع�� ْه

���������ش ع����نْ خ��اف��ق��ي
وع������دتُ �أُفَ���� ِّت ُ

رب �أُن��اج��ي ر�ضي َع ْه
على ك�� ِّل �ش ٍ

٭٭٭٭
����ك ن��اب��ل��� ُ��س ف����و َق ال��غ��م��ام
ر�أي���� ُت ِ

ري احلمى واليمام
وجندُكِ ط ُ

و�أن����������تِ ك�����ب�����د ٍر غ��ل��ا واع���ت�ل�ا

وحولكِ جن ُد الدُّ جى والظال ْم

ي����ح����اولُ �إط�����ف�����ا َء ن������و ٍر ���س��رى

ي�ضي ُء الرّوابي ي�ضي ُء الأكام

ف����أ����ص���م��� ْي��� ِت��� ِه � ُ���ش���ه���ب���اً ���سُ ��طَّ ��ع��اً

وم����رَّغْ ����تِ �أن���ف���اً ب����ذ ِّل ال��� ّرغ���ا ْم

٭٭٭٭
26
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�إىل ط��ولِ�� َك�� ْر ٍم هَ��فَ��تْ ُمهْجَ تي

تُ�سابقُ مِ ���نْ فرحها خُ طْ وَتي

ي�س اخلُطا
بَدتْ يل عرو�ساً تمَ ُ

وت���رن���و ِب����طَ ����ر ٍْف غ���زا مُ��قْ��ل��ت��ي

وملَّ�����ا ال��ت��ق��ي��ن��ا وط������ا َل ال��ع��ن��اقُ

تحَ َ�������� َّد َر مِ �����نْ ع��ي��ن��ه��ا دَمْ ��ع��ت��ي

فقلتُ دم���و ُع ال��ف��راقِ انق�ضتْ

وه�����ذي دم����وعُ����كِ ي���ا ف��رح��ت��ي

٭٭٭٭
�ين �أي���ا ���ص�� ْد َر بيتي املُ��ري��حْ
ج��ن ُ

رو���ض �أهلي ب�سهلٍ ف�سيحْ
ويا َ

�ين
�إل��ي ِ��ك مي���و ُج ال��ه��وى واحل��ن ُ

ف�����ش��وق��ي ب��ل��ي�� ٌغ وودّي ف�صيحْ

ف����أن���تِ ال��ت��ي � ُ��ص��غْ��تِ �أمن���وذج���اً

م���نَ احل����بِّ ك���لٌّ ل��� ُه ي�����س�تري��حْ

�ين ن����وراً ب��وج�� ِه ال��دُّ ج��ى
وت��ب��ق َ

ف��ري��ح��ان��ن��ا �أن����تِ ب���لْ �أن����تِ رو ْح

٭٭٭٭
خ���ل���ي���لٌ و�أن�����������تِ ع�����ي�����ونُ امل���ه���ا

وع���ه��� ُد امل���ح��� َّب��� ِة ���ش��م��� ُ��س ال��ب��ه��ا

خليليَّ هلْ ق ْد قدمتُ اخللي َل

وم��� َّت���عْ���تُ ع��ي��ن��يَّ مِ �����نْ ك��رمِ ��ه��ا

أر����ض اخل��ل��ي��لِ دوا ُء العليلِ
ف���� ُ

ورو�����ض النُّهى
ُ
���ش��ف��ا ُء الغليلِ

�أب��������و الأن�����ب�����ي�����ا ِء ن�������س���ي��� ٌم ب��ه��ا

وم���� ْ���س���كٌ ي��ع��طِّ ��ـ��ـ�� ُر �أ ْرج�����ا َءه�����ا
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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�إىل ب��ي��تِ حل���مٍ وم��ه��د امل�سيح

جعلتُ اغتباقي جعلتُ ال�صبو ْح

ف��ل��ل��م��ه��دِ ح�����بٌّ ب��ق��ل��ب��ي ���ش��دا

و�شوقي ينادي و�شوقي ي�صيحْ

�أي�����ا م���ه��� ُد ي���ا م���وئ�ل�اً ل��ل��ن��دى

وم����وئ����ل م������رمي �أ ِّم امل�����س��ي��حْ

�أت���ي��� ُت���كَ م�����ش��ي��اً �أت���ي��� ُت���كَ زح��ف��اً

�أت���ي��� ُت���كَ ح�� ّت��ى ل���و انيّ ك�سيحْ

٭٭٭٭
���ا����ض املُ��ن��ى
وذي ع�����س��ق�لانُ ري ُ

أر������ض الهنا
وح��ل�� ُم ال�����سّ ��ع��اد ِة � ُ

وك����ان����تْ ل���رو����ض���يَ �أرج����وح���� ًة

ول���ل���وج��� ِه ���ش��ام�� َة ن�����و ِر ال�����سَّ ��ن��ا

وب���وَّاب���ت���ي ل��ل��ف�����ض��ا ِء ال��ف�����س��ي��حِ

ع���ْب��ْ ك����� ِّل ال����دُّ ن����ا
ون����اف����ذت����ي َ

ع���دوتُ �إىل حِ ْ�ضنها مُ�سْ رعاً

وق���� َّب���� ْل����تُ م��ن��ه��ا � ِ���ش���ف���ا َه املُ���ن���ى

٭٭٭٭
على كرملٍ ُ�صغْتُ حُ ْل َو النَّ�شيدِ

جدلتُ منَ الغيمِ �أحلى ق�صيد

ون������ادي������تُ م������نْ ف�����وق����� ِه أُ�مَّ��������� ًة

�صرختُ �صرختُ و�صوتي�شدي ْد

�أُن�������ادي ُ�أن�������ادي ل��ك��ي ي�سمعوا

جما َل الق�صيدِ وعذْبَ النَّ�شي ْد

ف����ك����رم����ل����ن����ا ل�����ل�����دُّ ن�����ا غِ ������ن������و ٌة

وك���رم���ل���ن���ا حُ �������س��� ُن��� ُه ال ي��ب��ي�� ْد
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ال�صعاب
لعينيك رمل ُة حتلو ِّ
ِ

وي��ح��ل��و لأج���ل���كِ م��� ُّر ال���ع���ذابْ

وي�����ش��ت��دُّ ���ش��وق��ي مل����ر�أى احلبيـ

ـب ِة ي�شتدُّ �شوقاً ِلرَ�شْ فِ الرِّ�ضابْ

ومي����ت����دُّ حُ ���� ّب����ي ك����ظِ ����لٍّ ظ��ل��ي��لٍ

أر���ض الرِّغاب
أر���ض الأح�� َّب�� ِة � ِ
ل ِ

وي��ع��ت�� ُّز ف���خ���راً ب���رم���لِ احل��م��ى

ف��رم��ل�� ُة ب����د ُر ال�����ض��ي��ا ِء امل����ذابْ

٭٭٭٭
�أري���ح���ا ه�����ش��امُ��كِ ���ش��وق��اً غ��دا

مل�����ش��ت��اكِ ي���رن���و و ِن����� ْ����ض����واً ب��دا

حبي�س على ق�صرها
ٌ
ف�شوقي

و َودِّيَ ق���� ْ���ص��� ٌر ع��ل��ي��ه��ا غ���دا

وملّ�������������ا دن����������������وتُ وق����� َّب����� ْل����� ُت�����ه�����ا

وغ��� َّل���ق���تُ ب���اب���اً فَ��������� َردْتُ ال�����رِّدا

و�����ض����مَّ����تْ ذراع����������ايَ �أك���ن���اف���ه���ا

�أري����ح����ا �أري����ح����ا ل�����س��اين ���ش��دا

٭٭٭٭
ورو�����ض م��ري��عٍ
ٍ
حل�����ص��نٍ م��ن��ي��عٍ

م�ضيتُ وقلبي ي��دُقُّ ال�ضلو ْع

�إىل ����س���ور ع��ك��ا �إىل ح�ضنها

ري اجلمو ُع
ري القلوبُ ت�س ُ
ت�س ُ

������ان م�ضى
ف��ع��ك��ا ان��ت�����ص��ا ُر زم ٍِ

وع��ك��ا اف��ت��خ��ا ٌر وزه��� ُو اجلمي ْع

���ك ع��ك��ا ن�����س��ي�� ُم ال���ّ��ص��ب��ا
ووج���ه ِ

و�أن����تِ ���ش��ب��ابُ ال��زم��ان البدي ْع
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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مل���رج اب���ن ع��ام��ر م���رج ال��ه��وى

وم���أوى اجلمال وع�شقِ املدى

ه َو احلق ُل حق ُل ال�سنا ِء البدي ِع

وري��� ُح ال��ق��رن��فُ��لِ ط��ع�� ُم ال�� ّن��دى

ن�������س���ي��� ُم ب����ل���ادي و�أن��������د ُا�ؤه��������ا

ون��ب�� ُع اجل��م��الِ و�سح ُر ال��ر�ؤى

�إىل امل���ر ِج �إنيّ ن��وي��تُ الرَّحي َل

ري ���ش�� َددْتُ العُرى
عزمتُ امل�س َ

٭٭٭٭
�إىل الل ِّد �أعدو ويعدو ح�صاين

و�شم�س الزمانِ
َ
�أ�سابقُ ريحاً

و�أ����س���ب���قُ ظ�� ِّل��ي و�أج����ت����ا ُح ليلي

و�أط�����وي ن��ه��اري وك���� َّل الأوانِ

لأغ�����ن����� َم يف ح�����ض��ن��ه��ا غ���ف���و ًة

و�أح����ل���� َم �أنيّ ���ض��م��ن��تُ �أم����اين

وم���نْ نبعها ق��� ْد غ��رف��تُ املُ��ن��ى

قطفتُ ث��م��ا َر الهنا والأم���اين

٭٭٭٭
وه��ذي ال��ق��ل��وبِ �إىل النا�صر ْه

�أت���� ْت����ه����ا وف����������وداً ل���ه���ا زائ��������ر ْه

ُت����ن����ا� ِ����ش����ده����ا قُ����� ْب�����ل����� ًة ن����ظ����ر ًة

ف����ك����لُّ ال����ث����غ����و ِر ل���ه���ا ن����اظ����ر ْه

ل��� ُت���ط���ف َ����أ م�����نْ وج����ده����ا غ��� َّل��� ًة

ون���ا ُر اجل��وى حولها حا�صر ْه

ع��ل��ي ِ��ك امل�����س��ي�� ُح ج���رى خ��ط�� ُو ُه

ف�������أن������تِ ب�������أدوائ������ن������ا م�����اه�����ر ْه
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ع��ل��ى غ���زَّة ال��ع�� ِّز وقْ����فُ ال��ه��وى

ف������غ������ َّز ُة جم������ ٌد ل���ن���ا ق�����د ه��م��ا

ع��ل��ى رم��ل��ه��ا م���نْ دم���ا �إخ��وت��ي

ب����ح����ا ُر جن���ي���عٍ ط���م���ا ب����ل ���س��م��ا

����ص�ب�رتُ لأل����ق����اكِ حم��ب��وب��ت��ي

و�أغ�����رفَ م���نْ �شفتيكِ اللَّمى

����ك ك�����لُّ ال����دُّ ن����ا �أع���ل���ن���تْ
لأج����ل ِ

ب������������أ َّن غ����������� َّز َة ب�����ن�����تُ ال���� ّ���س���م���ا

٭٭٭٭
ه����واكِ ف�����ؤادي وق��ل��ب��ي اعتمد

وغنّاكِ �شعري ومنكِ ا�ستم ْد

جمي َل الأغاين و�سحر الأماين

و���س��ي�� َل ال�� ّت��ه��اين ب��ط��ي ٍ��ف وع�� ْد

وم����ا َء امل��ع��اين وذوبَ ال�� ُّن�����ض��ا ِر

ق�ل�ائ��� َد يف ج��ي��ده��ا ل���� ْو ج��م�� ْد

وك���������لٌّ ُي�������ن�������ادي ع����ل����ى حِ ����� ِّب����� ِه

ووح���دي �أُن����ادي عليكِ �صف ْد

٭٭٭٭
ال�ضحى
ت��غ��ا ُر ت��غ��ا ُر ���ش��م��و� ُ��س ُّ

وغ������ابَ قُ����م��ْي�رْ ٌ دن����ا ف��ا���س��ت��ح��ى

ف���أن��تِ اجل��م��الُ و�أن����تِ الكمال

لأج����ل����كِ زه������ ُر ال���� ُّرب����ا ف�� ّت��ح��ا

ف��ه��ذي اجللي ُل ري���ا ُح ال�شَّ مالِ

ال�ضحى
و�شم�سالأ�صيلِ ووقتُ ُّ
ُ

و�����ش����ح����رو ُر ق��ل��ب��ي ب���ه���ا غ�����رَّدا

وب��ل�� ُب�� ُل رو����ض���ي ���ش��دا ���ص�� َّرح��ا
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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وقُ�� ْل��قِ�� َل م�� ّن��ي اجل���وى واحل�شا

وجُ ������نَّ جُ ���ن���وين ب��ه��ا وان��ت�����ش��ى

ع��ل��ى ظ��ب��ي�� ٍة يف احل��م��ى ز ْر ُت��ه��ا

ُت���ك��� ّن���ى ب����رئ����مٍ و ُت����� ْدع�����ى ر���ش��ا

ح�����ش��اه��ا �أري������ ٌج ف��م��ن م�سكها

ي�����ض��وع ان�����س��ك��اب��اً وم��ن��ه��ا ف�شا

لقلقيلة ال���وج���دِ وج����دي بها

على ر�أ���س�� ِه ���س��ار ب��ل ق��د م�شى

٭٭٭٭
لبئ ِر ال�سبا ِع و�أر���ض��ي اليفا ِع

ل�����ص��ح��رائ��ه��ا ول����ك���� ِّل ال���ب���ق���ا ْع

ع�ب�رتُ ال��ب�راري على �صعبها

وزادي �إليها ا�شتياق الطّ با ْع

ورو َّْ�ضتُ مهري و�أعملتُ َبكْري

���ب��ر ك���� َّل ال���ت�ل�ا ْع
و�أوغ�����ل�����تُ �أع ُ

و�أل���ق���ي���تُ ف��ي��ه��ا ع�����ص��ا رح��ل��ت��ي

ر���س��وتُ وفيها ط��وي��تُ ال�شرا ْع

٭٭٭٭
ني ها نحنُ ُعدْنا �إليكِ
فل�سط ُ

أر����ض احلمى
وع���ادتْ جمو ٌع ل ِ

�ين
����ك وكُ���� ِّل����ي ح��ن ٌ
وعُ��������دْتُ �إل����ي ِ

وك�� ِّل��ي ا���ش��ت��ي��اقٌ ل��رم��لِ ال�ّث�رّ ى

���س��ج��دتُ ���س��ج��دتُ ودم��ع��ي هما

رف�����ع�����تُ ي�������ديَّ ل�������ربِّ ال�����س��م��ا

�شكرتُ �إل��ه��ي ال��ذي ق��د ق�ضى

ل��ق��ائ��ي ب����أر����ض���ي ون���ي���ل امل��ن��ى
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عاشق القدس
ُ
ري الأنبياء
قد�س يا رو�ضاً تعطَّ َر منْ عب ِ
يا ُ
فانثا َل غي ُم امل�سكِ منْ �أردان ِه نح َو الف�ضا ْء
قد�س يا بدْراً جت َّل َل باملهاب ِة والبها ْء
يا ُ
�شم�س النَّها ِر ف�صا َر عنوا َن ال�ضيا ْء
فعدا على ِ
قد�س يا �س َّر اجلمالِ و�س َّر �أ�سرا ِر ال�سَّ نا ْء
يا ُ
إليك موثَّقٌ بيدِ النُّب َّو ِة وال�سَّ ما ْء
عهدي � ِ
٭٭٭٭
قد�س �إنيّ عا�شقٌ لروا ِء وجهكْ
يا ُ
ري وردكْ
قد�س � يّإن مغر ٌم بعب ِ
يا ُ
بومي�ض عينكْ
ِ
قد�س �إنيِّ هائ ٌم
يا ُ
قد�س �إنيّ الث ٌم لرتابِ نعلكْ
يا ُ
ري وَجْ دِ كْ
ْتفُقي يا حُ لْوتي ب�أ�س ِ
فل رَ ْ
٭٭٭٭
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ني حبيبتي دقّاتِ قلبي ؟
�أَ َو ت�سمع َ
ماذا تقول ؟ تقولُ يا لبيكِ حُ بِّي
�أَ َو ما تريْنَ دمو َع �أ�شواقي َك َغرْبِ
أجلك عابراً ونِداكِ دربي
�أم�ضي ل ِ
ل ِّبي ِْك يا قد�سي احلبيبة كلُّ وجداين يُلبّي
٭٭٭٭
هلْ تذكرين لقاءَنا وعِ ناقَنا عن َد امل�سا ْء
ْعطف بزاوي ِة الفِنا ْء
بابَ العمو ِد وعن َد ُمن ٍ
من�ضي لنـزر َع حُ بَّنا ون�ش َّد �أغ�صا َن اللقا ْء
ق ْد ُقلْتِ يل
هيّا حبيبي �أنتَ يل
هيّا ادْنُ منّي �أنتَ منّي نحنُ يف القُربى �سوا ْء
هيا ا ْد ُن منّي واعتنقْني يا �أحبَّ الأ�صفيا ْء
ق ْد عا َد جهراً �سِ رُّنا
ما عا َد حُ ّباً يف اخلفا ْء
٭٭٭٭
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فهناكَ �ألقيتُ العنا َء ك�أ َّن دهري قد وقفْ
وهمتْ �سحائبُ ع�شقنا مط ُر ال�سعاد ِة ق ْد َوكَفْ
قد�س قلبي بالإله البرَ ِّ �أق�س َم ق ْد حلفْ
يا ُ
ري وجهكِ ما انعطفْ
ال يرت�ضي �أحداً �سواكِ لغ ِ
ال يرجتي �إ ّال ر�ضاكِ ف�أنتِ وجدي وال�شَّ غَفْ
مُ�ستقبلي زمنُ احل�ضو ِر و�أنتِ يل ما ق ْد �سلفْ
٭٭٭٭
ف�سمعْتُ �ص َّك َة بابها
يف الوج ِه تُغلقْ
�ص�ص بها
وتكا ُد منْ غُ ٍ
يف احللقِ ت�شرقْ
وبدمعها تطفو
ويف الأحزان تغرقْ
وتقولُ منْ ذا املُدَّعي
بل�سان ِه بفعال ِه ما عا َد ُي ْرمَقْ
إليك �أ�سريَ بي
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مل ُي َوثَّقْ
ال وحب ُل و�صال ِه ال ْ
ه َو يدّعي و�ص ً
٭٭٭٭
وتقولُ مِ نْ وجدٍ عرا
مَنْ �أنتَ بيّا َع الهوى؟
�أَتقولُ ع�شْ قُكَ ق ْد برى؟
ج�سداً و�أ�ضنا ُه اجلوى؟
ال  ،والذي خل َق الورى
�إنْ كا َن حبُّكَ ُمفْرتى
٭٭٭٭
ما �أنتَ �إ َّال ُم َّد ٍع
عنْ زي ِف ِه كُ�شفَ الغطا ْء
ق ْد جئتَ  -يا �أفّاكُ  -توري من زنا ٍد لل�شقا ْء
قد جئتني �أيقظتني حتى تزي َد الدا َء دا ْء
ما يل �أراك ْم مث َل �سِ رْبٍ منْ ظبا ْء ؟ !
وح�ش عن َد ِو ْر ٍد عن َد ما ْء
ق ْد َن َّف َر ْت ُه ِ�ضرا ُء ٍ
ال�ضراء
ْت وتركتموين لقم ًة بفمِ ِّ
ف َع َدو مُ ُ
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�أَ َف َب ْع َد هذا تدّعي
حُ ّباً بقلبكَ ق ْد �سباكْ
وب�أ َّن ه ّماً منْ فراقي  -يا مل َّو ُع  -ق ْد عراكْ
خدّا ُع �أنتَ و�أنتَ مت�ضي تاركاً همِّي وراكْ
٭٭٭٭
يا �أيُّها املدع ُّو �أنتَ بعا�شقي
ال�صدْقِ م�أمونُ البقا ْء
الع�شقُ ِ�صدْقُ الوعدِ وعْ ُد ِّ
الع�شقُ �إيثا ٌر وت�ضحي ٌة وب ٌّر وا�صطفا ْء
احلبُّ منزل ٌة و�سُ َّلمُها �إىل العليا ِء حبلٌ منْ وفا ْء
هُ َو ُر ْت َب ٌة
ري نَ�سْ رٍ يف التُّقى
ال يرتقيها غ ُ
ُيدْعى وريثَ الأنبيا ْء
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حبيبتي من تكون؟
عِ ْقدُها البح ُر تاجُ ها ال َّز ْيزَفونُ

ني
وجهُها النو ُر يف الدَّياجي يَب ُ

َق��دُّ ه��ا ال�����شَّ ��وْقُ �صوتُها كرنفالٌ

ع��ذب��ة ُ ال���ري���قِ ق��ول��ه��ا م���وزونُ

نت القلوبَ وي َْ�صبو ل�����ه�����واه�����ا امل������ت������ ّي������ ُم امل����ف����ت����ونُ
�سحرُها يف ُ
حل��ظُ ��ه��ا ال�����سِّ ��حْ �� ُر ب��اب��ل��يٌّ متنّى مَنْ يراها �أنْ َتفْتديها العيونُ
ري��قُ��ه��ا ال�����شَّ ��هْ�� ُد جَ �� ْن�� ُي�� ُه َو����شَ ���ذا ُه ق ْد �أباحَ ْت ُه مَنْ حِ ماها ي َُ�صونُ
�����ص�� ْد ِر ُل ْ�����ؤ ُل ٌ�����ؤ مكنونُ
�أَ َر ُج ال��طِّ ��ي��بِ فَ��وْحُ ��ه��ا َو َن���داه���ا وع��ل��ى ال َّ
��ي�ن
ِذكْ�� ُره��ا امل��ج�� ُد عِ ��طْ �� ُره��ا �أَ ْر َي��حِ ٌّ��ي ه�����يَ ل����ل����دَّهْ ���� ِر غُ �������� ّر ٌة وَجَ ����ب ُ
حِ ���ْ��ض�� ُن��ه��ا الأَمْ �����نُ داف����قٌ بحنانٍ

يف امل���ل���مّ���اتِ ُز ْب���� َي���� ٌة ب����لْ عَ���ري���نُ

ِرقَّ���� ُة ال���وَجْ ���دِ يف ال�� َّث��ن��اي��ا وفيها ج��ر�أ ُة الأ���سْ ��دِ �إنْ عَراها خَ ���ؤونُ
ني تَ�سْ قي الأح��� ّب���ا َء ���شَ ��هْ��داً و���ش��م��الٍ على ال��عِ��دى ال تهونُ
بيم ٍ
ه��يَ ك��ال�� َّن��حْ ��لِ ���شَ ��هْ�� ُده��ا حلبيبٍ

ولأع���دائ���ه���ا ال���� ُّ���س���م���و ُم مَ���ن���ونُ

ني
كال�ص ْق ِر َ�صلْب ٌة ال تَل ُ
َّ
َك��� َي���م���ا ِم احل��م��ى حَ ��ن��ان��اً مُ���ذاب���اً وه��يَ
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طلع ُة الن َّْ�ص ِر َت��قْ��ت��دي ِب�� ُر�ؤاه��ا وب����أن���وا ِره���ا ُت�����ض��ي ُء ال���دُّ ج���ونُ
َّا�سمِ نْ و َْ�صفِهاث َّمقالوا �أه���� َو ال��عِ�����شْ ��قُ واجل���ن���ونُ ف��ن��ونُ
عَجِ بَ الن ُ
دف�ي�ن
�أيُّ ُل����بٍّ ُي��ج��ي�� ُز َو� ْ���ص���فَ���كَ ه��ذا �إ َّن خ��ل��فَ الأك�����ام ����ش���ي ٌء ُ
ف��اجْ �� ُل عَ�� ْن��ه��ا خِ ��م��ا َره��ا و�أَرِحْ ���ن���ا ���س��ا َو َر ْت��ن��ا لأَجْ ����لِ ذاكَ الظُّ نونُ
�����ص��ف��اتٍ كَ���ه���ذ ِه مَ����نْ َت���كُ���ونُ ؟
قَ���� ْد غ���ا َل��� ْي���تَ ف���ا ْت��� ِئ��� ْد �إ َّن �أُ ْن���ث���ى ِب ِ
غَ������ َّز َة ال���عِ��� ِّز َك����أْ� ُ���س���ه���ا حَ �� ْن��ظَ �� ِل��يٌّ

�ين
ُت�� ْل��عِ��قُ املُ���� َّر مَ����نْ ب��ه��ا َي�����سْ �� َت��ه ُ
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َة ال ُمدُن
ُهزوج ُ
أْ
�إىل اجلرح الرَّاعف
�إىل مدينة ال�شموخ وخميم ال�صمود
�إىل احلبيبة جنني وخميمها

���ن�ي�ن ي���ا جن���م��� ًة يف ج��ب��ه�� ِة ال���وطَ ���نِ
ج ُ
َو َو� ْ���ش��� َم عِ �����شْ ��قٍ على اخلَ��� َّد ْي���نِ وال�� َب��دَنِ
�أَ ْل������قَ������وكِ ����ص���اب���ر ًة يف جُ �����بِّ جُ ��� ْب��� ِن���هِ��� ُم
����َن����
وَواعَ����������������دوكِ ِب�����حَ ����� ْب�����لِ املَ���������نِّ واملِ ِنَ
�أَ����س���ق���وكِ ي���أ���س��اً ب��ك���أْ� ٍ��س مِ ����نْ ه��وا ِن��هِ�� ُم
و�أَطْ �� َع��م��وكِ املُ��ن��ى مِ ��نْ ق َْ�ص َع ِة ال�� َوهَ��نِ
وقَ����� َّل�����ب�����وكِ ع���ل���ى ن����ي����رانِ خَ ����� ْوفِ�����هِ����� ُم
وقَ������ َّدم������وكِ �إىل ال����ع����ادي ب��ل�ا َث���مَ���نِ
َف�� َّو�ْ��ض��تِ �أمْ ����رَكِ ِل�� ْل��مَ��وْىل َو� ِ��س��رْتِ على
ب ب��لْ َن��هْ��جٍ مِ ��نَ ال�سَّ ننَ ِ
ال�ص ِ
َن��هْ��جٍ مِ ��نَ َّ
َن�� َف���ْ��ض��تِ عَ�� ْن ِ��ك غُ ��ب��ا َر ال��ي���أ� ِ��س �شاخم ًة
وقُ����� ْل�����تِ  :ه����ذا �أَوانُ ال���� َّ���ش��� ِّد َف��� ْل��� َن��� ُك���نِ
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ي���ا �أُخْ ������تَ أَ�ي������وب �أَن������تِ ال���ي���و َم ملحم ٌة
مل َن�����شْ �� َر ْب�� ُه مِ ��نْ َزمَ��نِ
�أَ�سْ َق ْيتِنا ال��عِ��زَّْ ،
����ك ن���هْ���راً ال حُ ������دو َد ل�� ُه
و����س���ا َر جُ ����رْحُ ِ
ِ���ض ال��هَ�ِتِنِ ِ
كال�سَّ يْلِ َي�� ْدفُ��قُ �أَ ْو ك��ال��ع��ار ِ
��ا���ض الأَم���اين مِ ��نْ نزيفِ َد ٍم
يَ�سْ قي ري َ
نا�ض َر الغ ُُ�صنِ
فيُ�شْ رقُ الن َّْ�ص ُر َورْداً ِ
قَ���� َّل����دْتِ فُ��� ْر����س���ا َن ِ���ك الإمي������ا َن �أَ ْو� ِ���س���مَ��� ًة
وقُ����� ْل�����تِ  :مَ�����وْعِ ����� ُدن�����ا يف جَ ����� َّن����� ٍِة عَ������دَنِ
ف����� َو َّدع�����وكِ � ِ���س���راعً���ا مِ �����نْ َت�������شَ ��� ُّوقِ���هِ��� ْم
�َنِنَ
�ْي�ر ِل�ل��أَغْ �������ص���انِ وال���ف ِ
َت�������شَ ��� ُّو َق ال���طَّ رِْ
و�أَ ْب��� َرم���وا ال�� َع��هْ�� َد �أَ َّن ال��ي��و َم م��وعِ ��دُهُ �� ْم
يف م ْوكِبِ الن َّْ�ص ِر �أَ ْو يف َم ْوكِبِ ال َكفَنِ
هُ ������ ْم يف املُ����خ���� َّي����مِ ن���ه��� ٌر ل��ل���إب�����ا ِء أَ�ب�����ى
رِجْ ���� َ���س ال��ي��ه��و ِد وذُلَّ ال���غ���اد ِر ال�� َع��فِ��نِ
���ش��ادوا البطول َة ���ص�� ْرح��اً ال حُ ���دو َد ل ُه
ف��ع��ا َد �ُ��ص��ه��ي��ونُ م��ث�� َل الأَحْ ���م���قِ الأَفِ����نِ
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ه����ذي ال��ب��ط��ول�� ُة �أَمجْ��������ا ٌد ُي�����سَ ��طِّ �� ُره��ا
ط����ف����لٌ ب�������را َء ُت������� ُه �أَ ْن�����ق�����ى مِ �������نَ املُ��������زُنِ
��و���ض غ��م��ا َر امل����وتِ مُ�� َّت�����شِ ��ح��اً
� ِ��ش�� ْب��لٌ َي��خ ُ
�آيَ ال��ك��ت��ابِ و�شيْئاً مِ ���نْ ث��رى ال��وَطَ ��نِ
هلل �أَ ْن����������������تَ ِب��������� َز ْن���������دٍ ن������اح������لٍ َل�����هُ����� ُم
ِ
مل َتهُنِ
مل تَخْ َ�ض ْع و ْ
و َق��فْ��تَ ك��ال��طَّ �� ْو ِد ْ
ال ِل َيع ِْ�صفَ يف
و َت��قْ��ذفُ ال��رُّعْ ��بَ �سجِّ ي ً
وال�ضغَنِ
جي�ش مِ نَ احلقدِ والإجْ ��رام َّ
ٍ
ف��ا���سْ �� ُل��كْ �سبيلَكَ عَ���نْ هَ����دْيٍ ويف ثِ�� َق�� ٍة
ُ�������ض ِب��رِجْ �� ِل��كَ ال َت��عْ�� َب�� ْا بمِ ُ�� ْر َت��هَ��نِ
وا ْرك ْ
�ين ا َّل��ت��ي ق��د �أَ���شْ �� َع��لَ��تْ هِ مَماً
ف��ذي ج��ن ُ
ع��ا���شَ ��تْ زم��ان��اً ِب�� َك��هْ��فِ ال�� َّن�� ْو ِم وال�� ِو���سَ ��نِ
�ين ق���د ���ص��اغَ�� ْت��هُ��م��ا مُ��هَ�� ٌج
ع��ل��ى ج��ن��اح ِ
ُ��َن�
عَ�����لَ�����وْتِ ك���ال��� َّن���� ْ���س��� ِر ل��ل��ع��ل��ي��ا ِء وال����ق نَ ِ
�سَ طَّ رْتِ رَ�سْ م َِك يف التّاريخِ �سِ ْف َر �سَ نا
��َب��
ت���� ْل����كَ امل�����ك�����ار ُم ال قَ����عْ����ب����انِ مِ ������نْ َل ِنَ
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ف�������ص���ا َر َر� ْ�����س�����مُ�����كِ م���غ���ن���ا ًة ب����ك���� ِّل فَ����مٍ
�أُهْ ���زوج��� َة ال�� َّن���ْ��ص�� ِر ي��ا �أُهْ ���زوج��� َة املُ����دُنِ
عَ���طَّ ���رْتِ ب��ال�� َّد ِم �أَ ْن��ف��ا� َ��س ال��ف�����ض��ا ِء كما
َّت
الغا�صبِ الن نِ ِ
ِ
خل��زْيِ وَجْ �� َه
عَ�� َّف��رْتِ ب��ا ِ
الظهران يف يوم الأربعاء 1423/1/27هـ
املوافق 2002/4/10م
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قلبي قبــّرة
قلبي على �شفتيكِ يا
نابل�س قبرَّ ٌة تقولْ :
ُ
�أر�ضي هُ نا وهنا املزا
ر ُع واحلقولْ
فيها �أُ َن ِّق ُر هانِئاً
عُ�شِّ ي بها وبِها املقيلْ
�أَعْ لو ريا�ضَ ِك يف �سما
كِ محُ َ لِّقاً فو َق ال�سُّ هولْ
و�أنا �أُ َر ِّد ُد �أُغنيا
ال �إ ْث َر جيلْ
تِ ال�شَّ جْ ِو جي ً
َو�أَبُثُّ �شوقي يف �صبا
ِح احلُبِّ �أَ ْو عن َد الأ�صيلْ
و�أظَ لُّ �أَرْ�شِ فُ مِ نْ مبا
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ري
�سِ مِ ِك ال�شَّ ذى وندى العب ْ
رَ�شْ فَ الغزالِ على الذُّ رى
القَطْ َر مِ نْ �ش َف ِة الزُّهو ْر
٭٭٭٭
ري فو َق العا�شقيـ
و�أَط ُ
ـنَ �أَر ُِّف كالرِّيحِ العليلْ
و�أرى خُ طاهُ ْم نَحْ َو َعرْ�شِ ـ
ِـك هُ دْهُ داً يقفو ال�سَّ بيلْ
كاملو ِج َي ْدفُقُ باحلنيـ
ـنِ العذْبِ واحلُبِّ الأ�صيلْ
ن ْه ٌر منَ العُ�شّ اقِ يعْـ
رب ِللْمذاقِ ال�سَّ لْ�سبيلْ
ـ ُ
٭٭٭٭
وجمو ُع ُه ْم تُهدي �إِ َليْكِ
ُر�صعاً يف وجْ َن َتيْكِ
حبَّ القلوبِ م َّ
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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نق�شوا بِحِ برْ ِ نفو�سِ ِه ْم
�أَ�سْ ماءَهُ ْم
�أَعْ وا َم ُه ْم
هِ جْ را ِت ِه ْم  ،رحْ ال ِت ِه ْم � ,أ�سفارَهُ ْم
وم�صريُهُ ْم وم�سريُهُ ْم
وقْفٌ عليكِ
هذي مقالي ُع القلوبِ حبيبتي
ُم ُق ُل الغما ِم ِلوَجْ دِ ها َترْنو �إِ َليْكِ
وجفونُها تُلقي عليكِ نفو�سَ ها
وتزفُّها
�شوقاً و�أجنح ًة ِل َت ْع ُم َر جانِحَ يْكِ
طوبى ملنْ �أَمْ �سى و�أ َْ�ضحى وَجْ ُه ُه يف وجْ َن َتيْكِ
وينا ُم كالع�صفو ِر مِ نْ بعدِ الع�ش َّي ِة هانئاً
يف ُب ْر َد َتيْكِ
طَ لَعَتْ غزال ُة حُ ِّب ِه مِ نْ ُم ْقلَ َتيْكِ
فار�س �صقرٍ تز َّن َد حُ َّب ُه
ك ْم ٍ
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إليك
وم�ضى � ِ
ويكا ُد مِ نْ �شوقٍ ُيفَجِّ ُر �شو َق ُه
إليك
�شوقاً � ِ
لفَّ الوِ�شا َح وما انْحَ نى
كالّليثِ يف حِ مَمِ الوغى
هُ َو يَ�شْ تهي عيْ�شاً بع ْت َب ِة ناظِ َريْكِ
و�سما َع �أ�صواتِ الرِّ�ضا
جوقاتِ �أَنْغا ِم املنى مِ نْ عارِ�ضَ يْكِ
ري ببادي ٍة
وك�أ َّن ُه ط ٌ
يَحِ نُّ ِلغ ُْ�صنِ �أَي ِْك
ِليَعو َد يف �سِ رْبِ الطُّ يو ِر ُم َغرِّداً
و َير ُِّف مث َل الأُقْحُ وانِ على َي َديْكِ
ويقو َد �أُغْ ني َة الطّ يو ِر املن�شداتِ على الع�صور:
نابل ُْ�س يا مدينتي القدمي ْه
يا حار ًة تعُجُّ بالتاريخِ والأجما ِد والغنيم ْه
كنو ُز �أُمَّتي يف جيدِ ها قِالد ْه
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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وغيم ٌة �سخ َّي ٌة ودمي ْه
٭٭٭٭
مِ نْ خل ِف ِه الطُّ يو ُر �صادِحَ ْه
املج ُد للمدين ِة القدمي ْه
وق�ص َب ٍة �أَمين ْه
لحِ ار ٍة ْ
ونَرجِ ٍ�س و ُف َّل ٍة وتي َن ٍة
٭٭٭٭
نا ُبل ُْ�س يا مدينتي احلزين ْه
�إِنْ ُكنْتِ ق ْد �أ ُِ�صبْتِ مِ نْ دُمىً لئيم ْه
وع ُْ�ص َب ٍة غا ِد َر ٍة ذَمي َم ْه
َفاَنْتِ يف ُر�ؤو�سِ ِه ْم �شظايا
ني
ويف قلو ِب ِه ْم �سِ ِّك ْ
جلنْبِ واحلَنايا
و�شَ ْو َك ٌة يف ا َ
ني
ويف ال ُّر�ؤى ِت ّن ْ
٭٭٭٭
48

�إليكِ �أ�سريَ بي

مدينتي ال َت ْي�أَ�سي
فهذ ِه بناتُكْ
ق ْد ع َّلقَتْ �أَرْواحَ ها
ال بِبابِكْ
م�شاعِ ً
وها هُ ُم ِفتْيانُكْ
راب�ض بغابِكْ
ٍ
�أَ�شْ بالُ ليثٍ
٭٭٭٭
�أُ�سْ ٌد على الأعْ دا ِء �شَ دُّ وا
بِحزامِ ِه ْم َ�صدُّ وا َو َردُّوا
ودُرو ُب ُه ْم وعْ ٌد و َع ْه ُد
وقلو ُب ُه ْم َتهْفو َوتَ�شْ دو :
�أَنْتِ الهيا ُم و�أنتِ معرا ُج الو�صولْ
وهدي ُل �أحال ٍم وقبرَّ ٌة تقولْ :
�شفتيك تاريخٌ يطولْ
ِ
قلبي �إىل
وبُروقُ واعد ِة اخليولِ على هطولْ
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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ال�صهيلْ
أطل�س ُ �أمَّتي َبدَتِ َّ
وخيولُ � ِ
٭٭٭٭
مي ك�أطواقِ الذَّهبْ
ْ�س ت�سْ ط ُع فو َق جِ رْز ٍ
وال�شَّ م ُ
آالف احلِ قَبْ
وال�شّ اع ُر العربيُّ غنّى من ُذ � ِ
نا ُبل ُْ�س �أَنْتِ مدينتي
و�إِ َليْكِ َي ْنتَ�سِ بُ العربْ
ولأنْتِ فينيقُ الزَّما
نِ وَمِ نْ رمادِكِ َتنْ�سَ رِبْ
رو ٌح تظلُّ على العِدا
واظ نا ٍر ت ْل َتهِبْ
كَ�شُ ِ
والغا�صبو َن على املدى
ريحٌ تهبُّ و َتنْ�سَ حِ بْ
لِيعو َد وجْ هُكِ �أَن َْ�ضرا
ويعو َد �صوت ُِك مِ نْبرَا
ْ�ض تُ�شْ رِقُ َعبْهرا
والأر ُ
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صقر حماس
ل���ع���ب���د ال����ع����زي����ز ن����ه���� ُّز ال����ل����وا

ون�������رف������� ُع ه����ام����ات����ن����ا ����س��� َّل���م���ا

��ب�ر م���ن���ه���ا �إىل ع���ر����ش���ه
ل����ي����ع َ

���رو����ش ال�����ش��ه��اد ِة ك����ونٌ �سما
ع ُ

ف���ع���ر����ش ال�����ش��ه��ي��د ل����ه ه��ي��ب�� ٌة

ب��������راقٌ وي����رق����ى ب������ ِه ل��ل�����سّ ��م��ا

�إل��ي��كَ اب���نَ رنتي�س ج���لُّ الثنا

فقد �صرتَ يف قَحْ طِ نا مو�سما

بعينيكَ �صق ٌر �أخ����افَ العدى

وك��ن��تَ ب�����س��ا ِح ال��وغ��ى �ضيغما

ف���ي���ا ����ش���اع���راً ����ش���ع���ر ُه ج���رح��� ُه

ب��ري��حِ القرنفلِ م�سكِ الدّما

���ن�ب�ر �أح���م���رٍ
وج����رحُ ����كَ م���ن ع ٍ

و���ش��عْ��رُكَ �أ���ض��ح��ى ل�� ُه عَ�� ْن�� َدم��ا

ل�����س��ا ُن��كَ �سيفٌ ب��ن��ادي اجلهاد

��ي��ركَ يف ج��ح��ر ِه جمجما
وغ ُ

ر�سمناكَ فو َق العيونِ الظما ِء

وك����لُّ ال��ق��ل��وبِ غ����دتْ مر�سما

م�����ض��ي��تَ ���ش��ه��ي��داً ف��ن��ل��تَ املُ��ن��ى

ون��ح��نُ ح�سونا ال��دُّ ن��ا علقما

ه������مَ������مْ������تُ ُ�أع������������������زِّيَ ل���ك��� َّن���ن���ي

وج������دتُ ال����ع����زا َء ب��ن��ا �أح���زم���ا

ف��ن��ح��نُ ال��ذي��ن ق�����ض��وا قبلَكُم

و�أن�����ت�����م م����ن����ا ٌر ع��ل�ا مَ���عْ���لَ���م���ا
إليك �أ�سريَ بي
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و�أن��������تَ ال�����ش��ه��ي�� ُد ب����ه ن��ح��ت��ف��ي

نعي�ش ك�شب ِه ال��دُّ م��ى
ُ
ون��ح��نُ

�أال يف ���س��ب��ي��ل ال����ع��ل�ا ك���ن��� ُت��� ُم

����ص����رت ���س��م��ا ًء ل��ه��ا �أجنُ���م���ا
و� مُ ْ

هُ �������� ُم ق����ت����ل����وكَ وم�������ا �أي����ق����ن����وا

ب������������أ َّن مم������ات������كَ غ�����ي�����ثٌ ه��م��ا

يفي�ض فيُحيي مُ���واتَ النَّباتِ
ُ

و ُي�����ش��رقُ يف ال��ك��ونِ م��ا �أظلما

ف������إن ق��ت��ل�� ْت��كَ ����س���ه���ا ُم ال��ع��دى

فقد خذلتكَ �سيوفُ احلمى

���س��ي��وفُ الأُخُ ��������� َّو ِة ال ُت�� ْن�� َت��� َ��ض��ى

ل����ن����ي����لِ ع��������د ٍّو ب����غ����ى �أو رم����ا

���ه�ي�ن
ف��ت��ل��كَ ب���ن���و ُد ال���� ّ���س�ل�ا ِم امل َ ِ

���ش���رط ال���� َّ���س�ل�ا ِم مل���ن ���س�� َّل��م��ا
و� ُ

م�����ض��ي��تَ ُت��� َن��� ِّب��� ُه م���ن ق���د غفا

ح���ن���ا َن���كَ ق��وم��ي غ����دوا ُن�� َّوم��ا
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املوافق 2004/4/18م

52

�إليكِ �أ�سريَ بي

سعار الموت
رحلة �أم تبحث عن ابنها حتت ركام عملية �أمطار اخلريف
يف مدينة بيت حانون ال�صامدة

يف �سُ عار املوتِ يف ليلٍ عَقور
يف نُبا ِح الريحِ والري ُح دبور
�ضا َع من �سف ِر الدّنا ب�ض ُع �سطور
٭٭٭٭
�سِ ْف ُر ُه يروي ويحكي بالدّموع
ق�ص َة الّلهف ِة واحلبِّ الوَلوع
ّ
ّا�س ويهذي يف اجلموع
ي�س�ألُ الن َ
٭٭٭٭
هلْ ر�أيتمْ..؟ طو ُل ُه خم�س ُة �أ�شبا ٍر ل ُه وج ٌه �أليفْ
حا َيف الأقدا ِم مي�شي ويطوفْ
الب�ساً ال ..ل�ستُ �أدري  !..الب�ساً ب َّز َة �صوفْ
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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كانت الأ ُّم تدور
ّا�س القبور
ت�س�ألُ املوتى وحر َ
عنْ فتىً �أ�سم َر يف ع ْم ِر الزُّهور
٭٭٭٭
يتال�شى �صوتهُا ال�صوتُ الرّفيف
ألفاظ خر�سى واحلروف
ت�سقط ال ُ
ُ
حتتَ �ضربِ النّا ِر والق�صفِ العنيف
٭٭٭٭
�ساقها املُتْعبُ مي�ضي يف الزحام
يحم ُل اله َّم ولكنْ للأمام
نح َو برقٍ خُ لَّبٍ خلفَ الرُّكام
٭٭٭٭
تاهتِ العينانِ بحثاً عن �صغري
يف خ�ض ِّم البح ِر واملو ُج هدير
اخلوف يف القلبِ �سعري
ِ
و�ضجي ُج
54

�إليكِ �أ�سريَ بي

ري الرّيحِ والرب ُد الثَّقيل
و�صف ُ
ورغا ُء املوتِ بح ٌر م�ستحيل
�صو ٌر تطفو على �سطحٍ �صقيل
٭٭٭٭
يخفقُ ال�صد ُر وت�شتدُّ الكروب
ال�شم�س يوحي بالغروب
ِ
ورحي ُل
عندما ال َح لها �شي ٌء يذوب
٭٭٭٭
هو طفلي مثلما غنّى ال�ضياء
الب�ساً من ب َّز ِة املوتِ رداء
ويجف احللقُ �إ ّال من دُعاء
ُّ
الظهران
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سفر الخروج
يف يوم تطهري غزة من دن�س االحتالل ال�صهيوين

قد �آ َن �أنْ نتلو على �أ�سماعكم
�سفر اخلروج
هيا اخرجوا ..
مِ نْ قبلِ �أنْ تُلقى على
ال�ضيا ِء لنا ال�سُّ روج
خيلِ ِّ
هيا ارحلوا ..
ال تترْ كوا �شيئًا ُي َذكِّرنا بك ْم
فلتنـزعوا لوحاتك ْم
ولْتحملوا � ..أموا َت ُك ْم
ولْتجمعوا �أنفا�س ُك ْم
َعفُّوا على �آثا ِر ُك ْم
وت�أبَّطوا توراتكُم  ،تلمو َد ُك ْم
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ولتقر�أوا �سف َر اخلرو ْج
ُ�صفُّوا القواف َل فالرَّكائبُ تنتظ ْر
ري
ري �أو كب ْ
ال يلتفتْ منك ْم �صغ ٌ
ري
أر�ض حت َت ُك ُم �سع ْ
فال ُ
نفقٌ هنا  ..نفقٌ هناك
وقنابلٌ ب�شر َّي ٌة ولها �أجيجْ !
واجل ُّو يُلقي راجماتِ املوت
والدُّ نيا تهيجْ
فاجنو بجلدِ ُك ُم ف�إ َّن النَّا َر ت�أخ ُذ ك َّل مَنْ
بطرف للمرو ْج
ٍ
يرنو
هيا ارحلوا ..
أر�ض القدا�سة والعرو ْج
عن �أر�ضنا ِ � ..
أر�ض تباركَ ُت ْربُها
� ٌ
�أث ُر الرَّ�سولِ بها �أريجْ
إليك �أ�سريَ بي
� ِ
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أر�ض متاز َج تُربُها بد ِم ال�شهاد ِة والفدا
� ٌ
أر�ض تعرفُ �أهلَها
فال ُ
والبح ُر من �أ�شواق ِه قلبٌ ميو ْج
هيّا ارحلوا  ..وجتمَّعوا
ال تع َّب�أ باخلطايا
فاجلم ُع للتفريقِ يا ن�س ً
مث َل ما قا َل امل�سيحْ
و�أنا �أقولُ :
قد �آ َن �أنْ تهوي احل�صونْ
قد �آ َن �أنْ تُخلى القال ُع  ،و�أنْ تُدكَّ لك ْم برو ْج
الظهران 2005/9م
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رسال ٌة مفتوح ٌة

أل َّم ِة
من فلسطين لعلما ِء ا ُ
ْ
بعد دعوة ال�شيخ القر�ضاوي  -يحفظه اهلل  -لعلماء الأمة
وجتاوب البع�ض مع دعوته لن�صرة فل�سطني
كانت هذه الر�سالة لتحفيز املرتدّدين

يا ُعلَما َء ال�شَّ ْر ِع ويا �أَفْذا َذ الأُمّ ة
هَلْ مِ ْن ُك ْم مِ نْ �أَحَ دٍ
َي ْعلَ ُم �أ َّن الأَقْ�صى محُ ْ تَلٌّ
وال�صخْ َر َة َتغْ�شاها ال ُغمَّة
َّ
الغا�صبَ
وامل ُحْ َت َّل ِ
َق ْد َدن ََّ�س �أَرْ�ضي
ْ�ض الإ�سْ را ِء ومْ رابَ ال�سُّ نَّة
�أَر َ
َق ْد �أَغْ َر َق طِ فْلي يف دَمِ ِه
وح�شا ُه �أَمامي ي َتقَطّ ع
وبَناتي َت ْندُبُ وتُنادي:
إليك �أ�سريَ بي
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يا �أَحْ فا َد الفاروقِ ويا
ني الأُمَّة
ال لأَم ِ
نَ�سْ ً
مَنِ مِ ن ُك ْم َي ْد َف ُع عارا
فالغا�صبُ ق ْد �أَ�شْ َر َع ناباً
ِ
َيقْطِ ُر �سُ ّماً َ ..ه ّماً َ ..غ ّماً
َي ْف َت ُح فاهاً
وعيوناً َت َتلَظّ ى جَ مْراً  ..نارا
٭٭٭٭
يا �أَهْ َل النَّخْ َو ِة وال ِهمَّة
هلْ مِ نْ رَجُ لٍ يف ال َّزمَنِ الأَغْ برَ ِ ؟
هَلْ مِ نْ �شَ هْمٍ ُي ْت ِب ُع َذنَبَ الأفعى ال َّر�أ�سا ؟
هَلْ مِ نْ ُم ْعت َِ�صمٍ ؟ ال ُم ْع َت ِـ�صماً  ..وا ُم ْعت َِ�صماه
٭٭٭٭
يا �أبْنا َء �صال ِح الدّينِ عما ِد الدين ونو ِر الدّين
هلْ م ْن ُك ْم مَنْ َي ْعرِفُ حطّ ني ؟
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هَلْ في ُك ْم مَنْ َي ْق ُت ُل خَ وْفا ؟
مَنْ يَ�شْ تَمِ ُل ال�سَّ يْفا ؟
لأمَة ؟
مَنْ َي ْلب َُ�س ِللْحَ رْبِ ال ْ
مَنْ َي ْز َر ُع يف �شَ َفتَيَّ البَ�سْ مَة ؟
٭٭٭٭
يا ُعلَما َء ال�شَّ ْر ِع ويا �أَفْذا َذ الأُمَّة
هَلْ َتدْرو َن مبا �ضَ َّي ْع ُت ْم مِ نْ �أَرْكانِ املِلَّة ؟
جلنَّة
�أَعْ ني باباً مِ نْ �أَبوابِ ا َ
ْ�ض ؟
هَلْ ه َو َفر ٌ
ْ�ض ُيعْطَ ى مِ نَّة ؟
�أَ ْم َقر ٌ
هَلْ مِ ْن ُك ْم مَنْ َق َر�أَ الأَنْفا َل �أَ َع َّد ال ُعدَّة ؟
َوتَ�سَ ْر َب َل ِدرْعاً مِ نْ ُقوَّة؟
هلل و ُيعْلي ال ِهمَّة ؟
هَلْ في ُك ْم مَنْ َيرْوي َق ْو َل رَ�سولِ ا ِ
(ما مِ نْ �أُمَّة
جلنَّة
َت َركَتْ باباً مِ نْ �أَبوابِ ا َ
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�أَعْ ني حَ رْبَ ال ُكفّا ِر جِ ها َد الطُّ ْغمَة
�إِ َّال �سَ لَّطْ تُ َعلَ ْي ِه ْم �شَ َب َح ال ِّذلَّة)
هَلْ �أَ�سْ َمعْتُ ؟
َل ْو نا َديْتُ  ،ل ْو نا َديْتُ !!
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هدى ترسم على الرمل
هدى على ال�شاطىء تر�سم الغمام
تغم�ض عينيها وت�شرتي من �شوقها �أحالم
ت�أخذ من رماله تعدُّ قب�ض ًة وقب�ضتني
تدفعها ملن يبيعها حمامة ال�سالم
وفج�أ ًة تفتّحت عيونها وانفلت الظالم
وح�شاً على �أ�شداقه
�أ�شال ُء مَنْ بح�ضنها تنام
وتعرتيها �صرخة جمنون ٌة
�أُمّ ا ُه  ...يا �أُمّ ا ُه  ..يا �أُمّ اه
�ضاق بها املكان
رب التاري َخ متلأَ الزَّمان
لتع َ
و�ضجَّ تِ الأر�ضون وال�سماء
لهولها !!
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تلفّتت من حولها
�أمل يكن هناك يف الأوان ؟
يُ�ضاحكُ احلما َم واليمام
�أبي هنا ُملْقىً على الرمال
وحتت غ�صنه الذي لظله �أيفء
نه ٌر من الدماء
و�إخوتي يا �إخوتي
عق ٌد تناثرت لآىل ٌء مِ نْ �سلك ِه
وانفرط النِّظام
املكتظ بالإجرام
وال�شاطىء ُّ
يح�صرين ي�شتدُّ يف الزِّحام
ولي�س غري وحدتي يف ال�شاطىء املهجور
وغري �أحبابٍ متزَّقت وغادرتْ عيونُها اجلفون
والبحر يف �أمواجه
والرمل يف ان�سيابه
وهذه القنابل التي
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بفعلها حتوَلت حياتنا رُكام
واملوتُ يا �أُمّ ي يُزاح ُم احلياة
مل �أ�ستطع حبيبتي من �شدة الزحام
ْ
منْ �ش َّد ِة الأوجا ِع والآالم
رب الرمال للو�صول
�أنْ �أع َ
�إىل العيون يا عيوين التي
قد �أ�سدلت جفونُها ال�ستار
كال وال �إىل عيون �إخوتي
ذابل ِة الأوراق والأزهار
عيناك والدي تقول :
�إىل اللقاء يا ابنتي
يف جنَّة ال�سالم
متى ؟ متى يا والدي ؟
يكون ذلك اللقا ُء واخلتام ؟
الظهران 2006/7م
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طيف زيتـــا
�أزي���ت���ا ال��ت��ي ت��خ��ط�� ُر ال��ب��ارح�� ْه

ومِ ���� ْ���ش��� َي��� ُت���ه���ا ف���ت���ن��� ٌة ج����ارح���� ْه

وت����ك���� ُت���� ُم يف �����ص����د ِره����ا ل���وع��� ًة

ُت����� ِ����س���� ُّر  ،و�أج����ف����ا ُن����ه����ا ب��ائ��ح�� ْه

�أزي�����ت�����ا ِب������� َر ِّب�������كَ ت����ل����كَ ال���ت���ي

ك�شم�س ب���دتْ وا���ض��ح�� ْه
ٍ
ت��ل��و ُح

ت���راه���ا ف��ت�����ش��رقُ مِ ����نْ وج��هِ��ه��ا

م����ع����انٍ ك���������آيٍ م������نَ ال���ف���احت��� ْه

ت����ل����جُّ ال����ق����ل����وبُ ب����أ����ش���واق���ه���ا

���ي��ن ال��ط��احم�� ْه
وت����أك��� ُل���ه���ا الأع ُ

ل��ه��ا ملَّ����� ٌة ���ش��ع�� ُره��ا ك��ال��غ�����ص��ونِ

ت����ه���� َّد َل مِ �����نْ دوح������ ٍة ج��احم�� ْه

�شم�س الأ�صيلِ
تُداعبُها عن َد ِ

ن�����������س�����ائ����� ُم غ��������ادي�������� ٌة رائ������ح������ ْه

ُت�� َغ�����سِّ �� ُل وجْ ���ه���اً مب����ا ِء ال��غ��ي��و ِم

ويف ال������وا ِد �أق���دامُ���ه���ا ���س��اب��ح�� ْه

���و����ش ت����ا ٌج لها
ع��ل��ى قُ��� َّب��� ِة احل ِ

ُي����ز َّي����نُ ب���ال��� َع��� ْرع��� ِر ال�� ّن��ا���ض��ح�� ْه

ب��وا ِد الدَّواخلِ �أ ْو يف ال�سُّ طو ِح

خ�لاخ��ي�� ُل �أق���دامِ ���ه���ا ���ص��ائ��حَ �� ْه

مت�����ل�����أُ مِ �������نْ ب����ئ���� ِره����ا ج������ ّر ًة
و ْ

وع�����و ُد الأم������اين ب��ه��ا ط��اف��ح�� ْه

ال�صبا ِح
وحت��مِ �� ُل منجَ لَها يف ّ

ك��ق��ي��ث��ار ِة ال��� َّن���غ���مِ ال���� ّ���ص���ادِحَ ��� ْه
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ويف ه�����د�أ ِة ال��� ّ��ص��ي ِ��ف يف ل��ي�� ِل�� ِه

�أم��ا���س��ي ا ّل��ل��ي��ايل ل��ه��ا ن��افِ��حَ �� ْه

ني
بعط ِر ال�صنوْب ِر واليا�سم ِ

وع���ب���ه��� ِره���ا ط���� ِّي����بِ ال���رائ���ح��� ْه

جت���نُّ ال��ب�لاب�� ُل م���ن ���س��ح�� ِره��ا

ُت�����ع��ِّب��رُِّ ع�����نْ حُ ��� ِّب���ه���ا ����ش���ارح��� ْه

وت�������ش���دو احل���م���ائ��� ُم يف �أي��ك��ه��ا

ب�����أن����غ����ا ِم حُ �������بٍّ ل���ه���ا ط����ارح���� ْه

�سرى طيفُها يف عيونِ امل�سا ِء

ف��������������أ َّر َق ع����ي����ن����اً ل����ه����ا الحم����� ْه

ون������ َّب������ َه مِ ��������نْ غ������ف������ َو ٍة ح��� َّب���ه���ا

وط��������ار َد �أ����ش���ب���احَ ��� ُه ال��� ّن���ازح��� ْه

�سرى �سحراً وال�� ّدج��ى غ��ارقٌ

ُي������ب������دِّلُ �أث��������وا َب�������� ُه ال���ك���احل��� ْه

ف��ل��مّ��ا ت�����راءى ل��ع��ي��ن��ي ط��ر ْب��تُ

���ي��ن املُ�����حِ �����بِّ ل����� ُه ف��ا���ض��ح�� ْه
وع ُ

وملّ������������ا دن�����������������وْتُ ل���������ش���� ّب����اك����ه����ا

و�أع������ب������اقُ �أط���ي���اب���ه���ا ف���ائ���ح��� ْه

مت�س ال�شُّ فوفَ
وك���ادتْ ي��دايَ ُّ

و�ألمْ َ������ ُ�����س �أه���داب���ه���ا الّ�ل�اف���ح��� ْه

���ص��ح��وْتُ و���ص��حْ ��تُ َو ملّ���ا �أجِ ��� ْد

ح��ب��ي��ب�� َة ق��ل��ب��ي ����س���رتْ ن��ائ��ح�� ْه

رو�ض �شَ جَ تْ م�سمَعي
حمام ُة ٍ

ب�������أحل������انِ ف����ق����دٍ ب���ه���ا الئ���ح��� ْه

ف��عُ��دْتُ ك���� يّأن ال�صبيُّ اليتي ُم

دم�������و ُع ال�����ف�����راقِ ب����� ِه ���س��اف��ح�� ْه

الظهران 1425/4/13هـ املوافق 2004/6/1م
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رسالة إلى
الشعب العراقي
تهنئة باندحار الغزاة وخروجهم من املدن

�أيها ال�شعبُ العراقيُّ املُبَجَّ لْ
�أيُّها العابقُ طيباً ودما ًء
�أيُّها املج ُد املُ�ؤثَّلْ
جللَّى ُم َوكَّلْ
�أنتَ با ُ
٭٭٭٭
فو َق �صهوات العال
�سابقٌ �أنتَ و�أوَّلْ
�إنْ ركبْتَ اخل ْي َل �أَ ْو �إنْ تَترَ َجَّ لْ
فار�س �أنتَ وبالهيجا تكفَّلْ
ٌ
٭٭٭٭
دمكَ الطّ اه ُر يف الأعماقِ بركانٌ ومِ رْجَ لْ
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فاقْذِ ِف «اللاَّ فا» بوج ٍه
بَ�شِ ِع الأحداقِ مِ ثلِ ال ِق ْر ِد
بلْ ذا من ُه �أجملْ
٭٭٭٭
�إِ َّن ُه يو ُم ح�صادكْ
قل ُم التّاريخِ �سجَّ لْ
ح�صا ٌد وَمِ نْجَ لْ
�أنتَ ّ
وحقولُ اخل ِْ�صبِ تدعوكَ ف�أَ ْقبِلْ
ال ُت�ؤَجِّ لْ
عم َل اليو ِم �إىل الغ ِّد وعَجِّ لْ
٭٭٭٭
وفراتُ ال َّد ِم من جَ ْن َبيْكَ فجِّ ْر
كيْ تُط ِّه ْر
أرجا�س مِ نْ فوقِ ثرىً
دن�س ال ِ
َ
ُدا�س
ح ُّق ُه �أَنْ ال ي ْ
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ح ُّق ُه يف �أنْ ُي َقبَّلْ
٭٭٭٭
�أيُّها ال�شعبُ العراقيُّ املقاتلْ
�إ َّن يف ُب ْر َديْكَ �آالفَ امل�شاعلْ
فاحرقِ الطّ اغوتَ وارف ْع
راي َة احل ِّق املنا�ضلْ
٭٭٭٭
رباْ مِ نْ عراقيٍّ َت َعمَّلْ
وت ّ
تن�صلْ
�أَو عروبيٍّ َّ
أر�ض الرّافدينْ
با َع � َ
طمعاً يف نيلِ ُكرْ�سيٍّ ُم َزيَّنْ
ني
ال يُ�ساوي درهم ْ
مَنْ يبي ُع الرّافدين ؟!!
ني ؟!!
مَنْ يبي ُع املقلت ْ
ني تا ُج الفرقدينْ
عر�ش احلبِّ ما ُء الع ِ
هيَ ُ
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ذَلَّ مَنْ با َع �أبا ْه
با َع اُمّ اً با َع �أُخْ تاً يف مزا ِد ال�سَّ بْقِ يف حَ نْيِ اجلبا ْه
خ�سِ َر املغبونُ ما �ضَ مَّتْ يدا ْه
�إِنَّه ْم �إخو ُة يو�سفْ
ني
زعموا �أ َّن ُه ْم بعدما يلقونَكَ يف اجلُبِّ �سيغدو َن رجا ًال �صاحل ْ
ال ذئاباً وجُ نا ْه
٭٭٭٭
�أيُّها ال�شَّ عبُ العراقيُّ املبجَّ لْ
بدرُكَ اللأال ُء يف �أُفْقِ �سمائي �صا َر �أجْ مَلْ
وح�صانُ املجدِ مِ نْ حتتِكَ يعدو
مث َل وج ٍه ق ْد تهلَّلْ
يُ�شرقُ التّاري ُخ مِ نْ غُ َّر ِت ِه
خيوط الفج ِر ُمهْراً
ِ
فارتقبْ مع
ال ق ْد حتجَّ لْ
ظاه َر ال ِعتْقِ �أَ�صي ً
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حديث الشام
ي���ا ري������ا َح ال���� ّ���ش����آ ِم مُ������دّي �إ َل��� ّي���ا

�أَ ْذ ُر َع ال�����شَّ ��وْقِ ف��ال�����شِّ ��را ُع َت�� َه�� ّي��ا

واحْ مليني ِلبَحْ ِر ع ْي َنيْكِ �أَغْ دو

زور َق احلُ��بِّ َيعْبرُ ُ البحْ َر طَ يّا

وا ْدفَعيني ِب ُيمْنِ راحِ ���كِ حَ تّى

�أَ ْب�� ُل�� َغ ال�شَّ طَّ َن��حْ �� َو ذاكَ املـ ُحَ يّا

واحْ ُ�ضنيني مِ نْ َبعْدِ طولِ غيابٍ

وَدع��ي��ن��ي �أَ���ض��ي�� ُع ���ش��ي��ئ��اً ف�شَ يّا

جِ ْئت ُِك ال��ي��و َم ك��يْ �أيف بِحُ قوقٍ

�����ض حَ ���قٍّ عَ��لَ�� ّي��ا
َولأقْ�����ض��ي��كِ ب��ع َ

ل��دِ مَ�����ش��ق ال��ف��ي��ح��ا ِء �أَ ْل��� ُث��� ُم ف��ا ًه

وخُ ������������دوداً ك�����أ َّن����ه����ا امل��������ا ُء ِر ّي������ا

لعيونِ ال�شَّ هْبا ِء مي�ضي ح�صاين

ي��ق��ط�� ُع ال��ب��ي�� َد ع��ا���ش��ق��اً عُ��ذري��ا

حلب ُال�شّ هبا يف ذُراها �ستبْقى

ك���وك���بَ ال���ع���ل���مِ ���س��اطِ ��ع��اً ُد ّري�����ا

وَحَ ���م���ا ُة الأَجم������ا ِد ب��ن��تُ ق���رو ٍم

ِذ ْكرُها احل ْم ُد �سوفَ يبْقى نَدِ يّا

حم�ص جنْم ٌة تتالال
ْ�ص ما ُ
حم ُ

ني الهُدى �شُ عاعاً و َِ�ضيّا
يف جب ِ

وعلى البَحْ ِر مِ نْ مرافيكِ نو ٌر

ق��� ْد �أ����ض���ا َء ال��دُّ ن��ا ���ض��ي��ا ًء �سَ ِنيّا

�إي���� ِه ي��ا ���ش��ا ُم ح�� ِّدث��ي��ن��ا ح��دي��ث��اً

ع��نْ ُب��ن��ا ِة الأَجم���ا ِد عنكِ �شَ ِهيّا
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ب��ردى وال��فُ��راتُ خَ ��طّ ��ا ُه �سِ فراً

َ�صفَحاتُ ال�� َف��خ��ا ِر َت�� ْب��دو جَ ِليّا

لحِ ُ����دا ِة ال�� ّت��اري��خِ ���ص��ا َر ن�شيداً

�أَ ْن�������شَ ��� َد ْت��� ُه الأ ّي������ا ُم ِ���ش��عْ��راً َر ِو ّي����ا

وا ْب�� َع��ث��ي�� ِه مِ ��نْ َب��عْ��دِ ط��ولِ ُرق��ا ٍد

�لا مَ�� ْن�����سِ �� ّي��ا
عَ��� َدم���اً ���ص��ا َر مُ��هْ�� َم ً

ِلتَعو َد الأ ّي���ا ُم جَ ��ذْىل وتمَ ْ�ضي

َترْ�سِ ُم ال ِع َّز ف��و َق ظه ِر الثرُّ يّا

و�أَع���ي���دي ِل�����س��ال��ف��اتِ الأَم����اين

َ�ضاً طَ ِريّا
وَجْ ��� َه مجَ ْ ��دٍ َي���ر ُِّف غ ّ

ّا�س عنْ حِ كا َي ِة مجَ ْ دٍ
واحْ ِك للن ِ

نغِّمي ال��� َّ��ص��وْتَ وا ْر َف��ع��ي�� ِه َم ِليّا

�شَ نِّفي ال�سَّ ْم َع َقرِّطي ُك َّل �أُذْنٍ

َوقِّ���ع���ي ا َّل���ل���حْ ���نَ رائِ���ع���اً عُ�� ْل�� ِو ّي��ا

ْ�س املعايل
يا اب َن َة امل َجْ دِ �أنتِ �شم ُ

لأْلأََتْ ف��و َق َ�أ���شْ �� َر َق��تْ مِ ��نْ ُعلَيّا

يا ابن َة املجْ دِ �أنتِ عِ طْ ُر الأما�سي

َ�ي�ن ِذكْ�����راً ���شَ ��ذِ ّي��ا
َم��ل��أَ اخل���افِ���ق ِ

�أن����تِ �أن���طَ ���قْ���تِ ل��ل��ع��ل��و ِم ِل�����س��ان��اً

َب���عْ��� َد �أن ك����ا َن ���ص��ام��ت��اً وعَ��ي�� ّي��ا

�أن������تِ جَ ��� َّل���ي���تِ ك��� ْو َن���ن���ا ِب�����ض��ي��ا ٍء

�أن�����تِ �أب����دعْ ����تِ فَ�� ّن��ن��ا عَ��� ْب��� َق��� ِر ّي���ا

هَ�� ْي�� َب�� ُة ال��عِ�� ِّز يف ِرك��ا ِب��كِ تمَ ْ�شي

وع��ل��ى �إثْ�������رِكِ ال���� َّزم����انُ َت�����شَ �� ّي��ا

َ�ص ْه َو ُة امل��جْ ��دِ َف ْوقَها ك��لُّ ذِمْ ��رٍ

َي�����س��ب��قُ ال��ري�� َح ف��ار���س��اً َي��عْ�� ُر ِب�� ّي��ا

�إنْ َه َززْنا جُ ذو َع نَخْ لِكِ تُعطي

َث����مَ���� َر ال���فَ���خْ ��� ِر ي���ا ِن���ع���اً وجَ ��� ِن��� ّي���ا
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�شا َخ وجْ �� ُه التاريخِ ق ْب َل لِقاكِ

وبمِ َ�����������ر�آكِ ع������ا َد وجْ ����ه����اً فَ��ت�� ّي��ا

كا َن يمَ �ضي على الزَّمانِ �شريداً

أر�����ض ع��اري��اً َو� َ��ص��دِ ّي��ا
َي��عْ�ُب�رُ ُ ال َ

َلوْحَ ُة ال َف ْق ِر يف املالمحِ َتبْدو

ِب����كِ ق��� ْد ���ص��ا َر ُم�ْث�رِْ ي���اً وغَ�� ِن�� ّي��ا

مِ ��نْ ���شَ ��ذاكِ ال�� َف��وّا ِح ف��ا َح �شَ ذا ُه

وا ْكتَ�سى مِ ��نْ بَهاكِ َث�� ْوب��اً َب ِهيّا

�أَ ْن������تِ �أَهْ ���� َد ْي���� ِت���� ِه ع���ب���ا َء َة فَ��خْ ��رٍ

َيرْتديها على امل��دى �سَ ْرمَديّا

ف��������إذا ف�����ا َه َث����غْ���� ُر ُه ِب���افْ��� ِت���خْ ���ا ٍر

َف��� ِل��� َك���وْنِ ال��� َّزم���انِ طَ ����� ْو َع ���سُ �� ِر ّي��ا

�أ ْو َت��ب��اه��ى �إنْ َت��ب��اه��ى بِحُ �سْ نٍ

َف���ل����أ َّن اجل����م����ا َل ف���ي���كِ َت��� َز ّي���ا

������اب ال�������ش����آ ِم ن����ا َم ق��ري��راً
يف ِرح ِ

َو ِب����ظِ ���� ِّل ال��� َغ��� ْوط���اتِ قَ����� َّر َت�� َف�� ّي��ا

ثُ���� َّم ن����ادى ِب���� َ���ص��� ْو ِت��� ِه وتمَ����ادى

�����ص��وْتَ ع��ال��ي��اً و َن��قِ�� ّي��ا
َي��� ْرفَ��� ُع ال َّ

َب�����شِّ �� ِر ال�����شّ ��ا َم �أ َّن وجْ ���� َه ال�����شّ ���آ ِم

�سوفَ يبْقى على ال َع ُد ِّو ع َِ�صيّا

الظهران 1427/4/22هـ املوافق 2006/5/22م
مبنا�سبة اختيار حلب عا�صمة للثقافة الإ�سالمية.

74

�إليكِ �أ�سريَ بي

غناك شعري يا يمن
هذه هي زيارتي الأوىل لليمن ال�سعيد
وكانت بدعوة من رجل الأعمال واملكارم
الفا�ضل عبد اهلل �أحمد بق�شان (�أبو في�صل)
وله �أُهدي هذه الق�صيدة:

ال����� ُي�����مْ�����نُ ت�����اجُ �����كَ ي�����ا يمَ َ������نْ

وال���� َّ���س���عْ��� ُد ع����ن����دَكَ مُ��� ْر َت���هَ���نْ

وامل��������جْ �������� ُد ف�����ي�����كَ م������ؤ� َّ�����ص�����لٌ

وال�����������ش�����اه�����ق�����اتُ ل�������� ُه ����س���ك���نْ

وال�����������ش�����وقُ ن�����ح�����وكَ راح�������لٌ

ي���ح���دو ق����واف���� َل مِ �����نْ ���شَ ��جَ ��نْ

������ش�����وق�����ي �إل��������ي��������كَ مجُ����������� َّد ٌد

����ش���وقُ ال��غ��ري��بِ �إىل ال��وط��نْ

����ش���وقُ ال����زه����و ِر �إىل ال��� َّن���دى

����ش���وقُ ال���طُّ ���ي���و ِر �إىل ال��� َف�َن�ننَْ

������ش�����وق�����ي ل�����������ص�����ن�����ع�����ا ٍء ب���ه���ا

َ���َت��َ
ق����ل����ب����ي ي����ه����ي���� ُم َو ُي�������فْ�������ت ْ

����ل���ا وُجْ �����هَ�����ت�����ي
و�إىل امل�������� َك َّ

�����ش����وق����ي ل���ق���ه���وتِ���ه���ا عَ���������دَنْ

وحل���������ض����رم����وتَ ب�����أر� ِ����ض����ه����ا

ث�����م����� ُر امل�������ك�������ار ِم ق������� ْد َك�����مَ�����نْ

وه����������ل ال������ َّ�����س�����ن�����ا �إ َّال ل���ه���ا

ت������������ا ٌج ُي����� َك����� ِّل����� ُل�����ه�����ا حَ ������ َ�����س�����نْ

ب������ورك������تَ ي������ا مي������ن ال����� ِّرج�����ا

لِ ال���� ِّ���ص���ي���دِ ي���ا �أر� َ�������ض املِ��َن�ْنَْ
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ر مَ�����نْ ذكَ������ َر ال�� َّر���س��و
ي���ا خ��ي� َ

لُ ف������أن����� ُت����� ُم �أه��������� ُل ال����فِ����طَ ����نْ

وع�������ط�������ا�ؤكُ�������م ن�����ه����� ٌر ج����رى

ُم������زْنُ ال�������سَّ ���ح���ابِ ل���� ُه ���شَ ��طَ ��نْ

فَ�������ت�������ق�������طَّ �������رتْ �أم�����������واهُ ����������� ُه

ب�����ع�����ذوب����� ٍة ت���ن���ف���ي احلَ�����������زَنْ

وت���������������������أَ َّودَتْ �أع�������ط�������افُ عِ ����� ِّز

كَ يف ُرب���������اكَ ويف ال���قُ��� َن���ـ���نْ

�������ص������ ْد ٌر ����ص���ف���ا ح����� ّت�����ى غ����دا

ال������� ِّ������س������ ُّر مِ ������� ْن������� ُه ك����ال���� َع����لَ����نْ

ن������ب������ َذ اخل�������������ص������ا َم ف����ق����ل���� ُب���� ُه

�����ص�� ُم ال���َّ��ض��غ��ائِ��نِ وا ِلإحَ ������نْ
خَ ْ

ورج���������ال��������� ُه يف امل�����ك�����رم�����اتِ

َ����َت���َ
غ�������ي�������وثُ م�����������ا ٍء ق��������� ْد ه ْ

مت ط���������يِّ ٍء
�أ َول��������ي��������� َ��������س ح�����������ا ُ

م���ث�ل�اً ع���ل���ى ط������ولِ ال����� َّزمَ�����نْ

وال������ف������ار� ُ������س اب��������نُ م���ع��� ِّده���ا

����س���ي���فٌ ون���������س����لٌ مِ ��������نْ َي��������زَنْ

وج��������ري�������� ُر ق�������ائ������� ُد وف�����ده�����ا

ن����حْ ���� َو ال���� َّر�����س����ولِ املُ�������ؤْتمَ َ������نْ

ف������ورثْ������تَ جمْ �������� َد ال���غ���اب���ري���ـ

ـ���نَ و����ص���ا َر ن��ه��جَ ��كَ وال�����سَّ �َنننَ ْ

ي�����ا �أر� َ�����������ض ب���ل���ق���ي���� ِ���س ال���ت���ي

ق������ ْد زا َن�����ه�����ا � َ����ش����مَ���� ٌم و�أَمْ ����������نْ

ب��ل��ق��ي��� ُ��س ُي����حْ ����مَ���� ُل ع��ر���شُ ��ه��ا

ل���ل���قُ���د� ِ���س مِ ������نْ ده������ ٍر �أَ� َ����س����نْ

�������ض ق��ل�� ُب��ه��ا
وال����ق����د� ُ����س ي���ن���ب ُ

�����ش����وق����اً �إىل �أه���������لِ ال���ي���م���نْ
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ه��������ذا ث���������ن���������ا�ؤُكَ ق������د ����سَ ���م���ا

و�إىل امل�����ع�����ايل ق������� ْد ظَ ���� َع����نْ

غ��������� ّن���������اكَ ق����ل����ب����ي ه�����ائِ�����م�����اً

يف ���س��ح��رِكَ ال��ب��اه��يِ الأَغَ�����نْ

يف ل���������ونِ ُت�������� ْر ِب��������كَ يف ج��ب��ا

ِل��ـ��كَ يف ال��ع��ي��ونِ ويف ال��� َب���دَنْ

غ������ َّن������ ْت������كَ ك��������لُّ ق�������ص���ائ���دي

غ������ ّن������اكَ �����ش����ع����ري ي�����ا يمَ َ�������نْ

الظهران يف يوم االثنني �11صفر1429هـ
املوافق 2008/2/18م
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