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عندما نغرد معًا



اإلهـــداء

إىل من أدركوا حقيقة هذا الوجود ...
فعرفوا ما هلم وما عليهم

إىل من عاشوا بلسًما ال علقمًا ...
فأحبتهم األرض والسماء

إىل كل األنقياء واألوفياء ...
اهدي هذا الديوان

أ



شـكـر وتـقـديـر

يتقدم املؤلف من إدارة: 
جـامعة الـقدس املـفتوحـة 

بأمسى آيات الشكر والتقدير والعرفان 
إلسهامها يف نشر هذا الديوان

كما يتقدم املؤلف جبزيل الشكر واحملبة 
من مصمم اجلرافيك واملونتاج يف عمادة البحث العلمي

والدراسات العليا يف اجلامعة: 
أ. كميل غـالـب زيـد 

على جهوده وتعاونه يف تصميم هذا الديوان وإخراجه إىل حيز النور 

ب



هــذا الـــديـــوان .......

وا�صع  خيال  من  تتدفق  جميلة  اأحا�صي�ص  ال�صعر  اأن  �صك  ال 
ومن   .. وانفعاالتها  النفو�ص  وخلجات  احلياة  مب�صامني  وافر  وعلم 
هذا املنطلق فاإن لل�صعر �صحره اخلا�ص الذي نطرب له ون�صتمتع به 

ويحلق بنا يف م�صاحات من ال�صمو واالإبداع....

هذا الديوان الذي اأخذ ا�صمه من الق�صيدة االأوىل “ عندما نغرد 
معان  على  يوؤكد  عليها  ا�صتمل  التي  القوايف  فاحتة  لتكون   “ معاً 
هامة نفتقد – وا اأ�صفاه- للكثري منها... فقد تنا�صينا ما ورثنا من قيم 

وتاريخ واأجماد ظلت نربا�صاً اهتدى به العامل لزمن طويل...

منهجاً  االأطالل  على  البكاء  ليتخذ  يكن  مل  الديوان  هذا  ولكن 
فرغم كل عراقة املا�صي و�صفحاته النا�صعة واحلاجة اإىل ا�صتح�صاره 
واالمتثال مل�صاهده ... فقد ا�صتملت هذه املجموعة على اأحلان تخاطب 
وتوؤكد  العزائم  وتذكي  النفو�ص  يف  االأمل  وتبعث  واالآتي  احلا�رش 
االنتماء ال�صادق لهذا الرتاب االأغلى... ليكون هذا العمل لبنة يف �رشح 
النقاء واالإتقان... ولعل ق�صيدة “ االإتقان “ �صاهدة على هذا ال�صوت 

الهادف الذي ي�صافر يف ت�صاري�ص هذا الديوان....

فما اأجمل اأن جنعل االإتقان ممار�صة يومية ولي�ص �صعاراً نلجاأ 

ج



اإىل اإبرازه كلما اقت�صت ال�رشورة ذلك مما يوؤهلنا اإىل �صعادة لها مذاق 
خا�ص ال يعرفه اإال من جرب ال�صري يف  هذا الدرب املاجد.

وقد حفل الديوان بن�صيب وافر من اأ�صعار املنا�صبات واالأحداث 
املختلفة التي ارتبطت بحب ال ين�صب لالأر�ص واالإن�صان باالإ�صافة اإىل 
اإبراز ف�صل العلم واأهله والدعوة اإىل االإخال�ص يف ر�صالته ال�صامية....

.... فما وفقت يف التعبري عنه فهو بف�صل اهلل �صبحانه  وختاماً 
وتعاىل... له احلمد اأوالً واآخراً....

الشاعر

د
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عندما نُغرُِّد معًا ....

يتوا�صـــُل الدجـــى  َغـــْدُر 
بديـــارنـــا و�صمومـــُه 
ملرامــــــــهـــا فلرمبــــــا 

يتاأ�صــــــُل وغـــرورُه 
تتجـــوُل ب�رشا�صــــــــٍة 
غافـــُل يومـــاً  ين�صـــاق 

* * *
االأنــــام خري  على  حتى 
ــل ح�ٍص ك ــن  م وجتـــــردوا 
االإنـــاء اإن  لـــهـــم......  تــبــاً 

وتطاولــــــــوا جتـــروؤوا 
نـــابـــ�ـــصٍ وتــنــ�ــصـــــــــــلــوا
ــُل ــحــم ــص ممــــا ي ــ� ــي ــف ي

***
بيننا احلــواجــز  �صنعوا 
وكاأننـــــــــــــــا لكننـــا... 
بيــننا الــتــجــايف  �ــصــار 
تاريخنــــــــا متجـــهٌم 
اأفهامنـــــــــــا اأتبلدت 
الت�رشذم.... اأٌن  وجتاهلت 
الق�صًي يقتن�ص  فالذئب 

اأ�صعلــــوا التباغ�ص  نار 
نتمثــــــُل غاياتهـــــــــــم 
نهـروُل اإليــــــه  ـــدراً  ق
ممـــا اعـــــرتانـــــا... ذاهــــُل
ويفعــــــُل يحـــاك  عما 
قاتــــــــُل للمهابــــــــــة 
ـــُل ـــاأك ــع وي ــي ــط ــق ـــن ال م

***
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اأننــــا عــنــا  غـــاب  ــل  ه
العـــال احرتفوا  فجدودنا 
اأقالمهــــــم اأكـــدت  ــل  ب
وال ي�صكنـــه  احلـــب  ال 
باأمـــــِة ا�صتبد  واإذا 
الرتاحم جعلوا  اأجــدادنــا 
لظًى كــانــوا  لكنــــــهم 
كلـــها البطولة  كــانــوا 

؟ ــُل  ــرف ن كنــــا  بــالــعــز 
ــوا ــل ــَج ودروبــــــــه قــــد ب
قاحـــــُل الت�صتت  اأن 
تــوؤمــُل ال�صكينــــة  فيه 
ترحـــــــُل الكرامة..  تذوي 
وتكافـــــــــلوا ـــم  زاده
كــيــد الـــعـــتـــاة يـــزلـــزُل
�صجلــــوا املــاآثــر  اأ�صمى 

***

م�صى عــمــا  بــالــنـــــا  مــا 
ــــاف ــــص ــــــــــص اأو� واالأر�
غربٍة م�صــــاهد  تـــروي 
حقبـــٍة حكايـــــة  تــروي 

؟ نتغافـُل  جمــــدنا  من 
تتنــاقل بيننا  التجايف 
تتغلغُل بعروقنــــــــــا 
حتمُل املــهــانـــــــــــة  ـــون  ل

***

ــا ودادن نعيــــــــــد  هيا 
بعزٍة احليــــــــاة  نبني 
الوهن فهذا  هيــــــــا.. 
كلهـــــــا  الكواكب  ونــرى 

نتوا�صُل معـــــاً...  ن�صدو 
نتـــــواكُل وال  ن�صـــــــعى 
عزمــــــــــاً دافقـــــاً يتحوُل
تتـــــغزُل بوئـــــامنــــــــا 
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الذي احلـــب  وتبـــــارك 
وكاأنـــــــــها الدنى  ونرى 
جتتـــاحنـــــا نظراتـــــــها
الورى اأ�صيـــــــاد  ونعـــود 

باقاتــــــــــــه نتبـــــــــادُل
اأجمُل ن�صــــــــــاهد  مما 
تر�صــــُل التهاين  اأوفـــى 
يتو�صـــــــــُل ال  فاحلق 

***
لنــــــــــا �صاقوا  اأجدادنا 
ً تك�صــــــــــرا الع�صُي  تاأبى 
جمعهـــــا ت�صـــــتت  واإذا 

واأو�صلوا العظــــات  اأغنى 
يتوا�صـــــُل �صملها  اإْن 
ـــــُهــُل ــــرٌ َيــ�ــصْ فــالــكــ�ــرش اأم

***
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إخوٌة حنُن

والــغــُد حتماً  الــتــاريــُخ  ي�صهُد 
بها نزهو  غايــــــٌة  َجَمَعتنا 
ـــِه ـــالل اأغ ــــــرزُح يف  ي ــــــرًى  وث
اأمــعــَن االأغـــــراُب يف تــرويــعــِه
بيتنــــا ـــذا  وه نــحــُن  اإخــــوٌة 
ُجــْرَحــُه تنا�صى  االأق�صى  هتَف 
ــــهــــا وحـــدتـــنـــا... مــوئــلــنــا اإنَّ
نــرى اأن  عــلــيــنــا  هــــاَن  كــلــمــا 
بيننا الــتــجــايف  ــدر  ــغ ال ــظ  ــق اأي
�صاأننا ــذا  ــه ف الــغــدر  ــئ  ــصِ ــ� َخ
�صوتنا �صيبقى  نــحــن  اإخــــوٌة 
ً نا�زشا لوناً  ــص  االأر� يف  نكن  مل 
ــْم ــه ــبَّ ـــــا لـــقـــوٍم ُح نــنــتــمــي اإنَّ
فارتقى  .. نــقــاًء  الدنيا  ملئوا 
بنا ت�صمو  ــا  ــن وحــدت فع�صى 
همها تــلــغــي  االأجـــــداد  ــى  ــرب ف
الــرى ع�صاق  الــقــد�ــص  وت�صم 

ـــوٌت واحـــُد ـــص ـــــا و� اإخــــــوٌة اإنَّ
خالُد وتــراٌث  وانتمــــــــــــاٌء 
ــوُد ــص اأ� عنيــــٌد  ـــزٌو  غ عــاَثــُه 
ــِه وا�ــصــتــاأ�ــصــدوا ــاِت دنــ�ــصــوا حــب
�صامُد االأعـــــادي  تنكيل  رغـــم 
ـــُد: واع ــٌع  ــي رب وبعينيـــــــه 
امل�صهُد وحـــاَر  يــومــاً  دجــى  اإْن 
جُتلُد فينـــــــا  ــعــزة  ال هــذه 
تغمدوا ال  اأ�ــصــيــافــكــم  قـــائـــاًل: 
املق�صُد وبئ�ص  يرجو  ما  خــاب 
ين�صُد وعــــدالً  الــدنــيـــــا  يــطــرق 
ن�صعُد يــومــاً  ــرْبِ  ــِك ال دروب  اأو 
اأكــدوا دومـاً  ...لل�صم�ص  للورى 
ــوؤدُد ــص ــ� ــى ال ــاه بــهــم املــجــد وب
ت�صعُد تــزهــو..  االأحـــالم  وع�صى 
ُيطرُد عنها  الفجر  خ�صيم  اإذ 
وامل�صجُد اأبـــواُبـــهـــا...  حتتفي 
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إيَّاهُ عابدوْن
�صمتنا يف  ــا......  ــرن ــه ج يف 
ــا ــن ــام ــــدى أي ــى م ــل ع

......... بـــحـــمـــدِه   ــــــُه  الأنَّ
ـــــاُر ـــــي والـــ�ـــصـــمـــ�ـــص واالأط
ــا ــن ــام ــــدى أي ــى م ــل ع

ــُب     القلوب ــلِّ ــق ــــُه    ُي الأنَّ
ــا ـــــل  م ـــــك ـــــــــــــامٌل  ب وع
ــا ــن ــام ــــدى أي ــى م ــل ع

الــر�ــصــوَل ا�صطفى  ـــــُه    الأنَّ
مــــبــــ�ــــرشاً..   ومـــــنـــــذراً..
ــا ــن ــام ــــدى أي ــى م ــل ع

..... اأَ حبنــــــــــا   ـــُه       الأنَّ
ً ـــوميـــاً    اأوحــــدا ــهــجــاً   ق ن
ــا ــن ــام ــــدى أي ــى م ــل ع

ــــــــُه      قــــد    خ�صنا الأنَّ
اختبار على   وحثنـــــــــــــا 
ــا ــن ــام ــــدى أي ــى م ــل ع

املـــكـــنـــوْن ـــا  ـــرِّن ــــ ـــصِ � يف 
ـــــدوْن ـــــاب إيــــــــــاه  ع

ــــوجــــوْد ــــُح    ال ــــبِّ ــــص ــــ� ُي
ــــــال    والــــرعــــود واجلــــــب
ـــــدوْن ـــــاب إيــــــــــاه  ع

حـــــــــيـــــــــث    �ــــــصــــــاْء
يف  االأر�ص  وال�صـــــــــــــــــــماء
ـــــدوْن ـــــاب إيــــــــــاه  ع

ــــــــنْي الــــــ�ــــــصــــــادَق  االأم
اأ جمعيـــــــــــــــــــن للنا�ص  
ـــــدوْن ـــــاب إيــــــــــاه  ع

ـــــــاأرســـــــل  الــــــقــــــراآْن ف
وخــــــــــــامت   االأديــــــــــــاْن
ـــــدوْن ـــــاب إيــــــــــاه  ع

ــرْي ــك ــف ــت ال ــةِ      ــم ــع ــن ب
ــــــا  الــــكــــبــــري ــــــن ــــــون ك
ـــــدوْن ـــــاب إيــــــــــاه  ع
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ـــرُُّه ــــ ـــ�ـــصُ ــــــــــــــُه       َي الأنَّ
دجــى يــحــب   يف    وال   
ــا ــن ــام ــــدى أي ــى م ــل ع

َعزَّنـــــــــــــــــــا اإْن   الأننا  
بــل  �ـــصـــادَة   الــدنــيــا  كما
ــا ــن ــام ــــدى أي ــى م ــل ع

ـــــــا         بـــاإذنـــِه ـــــــن الأن
ـــدي  بـــهـــديـــِه ـــت ـــه لـــــو  ن
ــا ــن ــام ــــدى أي ــى م ــل ع
عــــلــــى مـــــــدى اأيــــامــــنــــا

متـــــــــــــــــــــاُب    من      َع�صاْه 
يـــراْه اأْن      الــعــ�ــصــيــان   
ـــــدوْن ـــــاب إيــــــــــاه  ع

نـــهـــوْن ال     الــــعــــزيــــزُ  
نكوْن اأجدادنـــــــــــــــا   
ـــــدوْن ـــــاب إيــــــــــاه  ع

ــــــــــدَّ        فـــائـــزوْن ال  ُب
ـــوْن ـــص ـــ� ـــــِه  ن وش���������رع
ـــــدوْن ـــــاب إيــــــــــاه  ع
عـــــــــابـــــــــدوْن هلل   



7

إىل الصالة

غايتـــي ال�صــــــالُة  تغدو 
فيهـــــــــــا وجدُت راحتـــــــي
وقتــهــــــــا يف  لها  اأ�صعى 
يــــــــاً ف�صــولهـــــــــــــــا ُموؤَدِّ
ركــعــــــــــــــــٍة لُكلِّ  اأتلـــو 
الذي الـلــــــــــَه  واأحمـــــــــُد 
ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــحــن خـــاللـــهـــا واأن
هـــــــــــــــا اإنَّ ركــوعـي  ففي 
دائمــــــــــــــاً �صجودي  ويف 
ُيحـيطنــــــي اأن  اأدعــــــــوُه 
تنتــمي ال�صــــــــالة  هــي 
�صانــهــــــــــا ــْن  َم وفائـزٌ 

االأذاْن ُيرفــــَــــــــــــــــُع  اإْذ 
الزمـــــــــــــاْن مــدى  على 
بن�صـــــــــــــوة االإميـــــــــــــاْن
االإتــقـــــــــــــــاْن مبنتـــــهى 
الفرقـــــــاْن من  ق�صــطــــــــاً 
قد اأبـدَع االأكــــــــــــــــــــــواْن
باطمئنــــــــــــــاْن لـلـــــــــِه 
ُت�صـــــــــــــــــاْن كرامتــي 
الرحـمـْن مـن  اأدنـــــــــو 
والغـفــــــــــــراْن بالعفـــــِو 
االأركــــــــــــــــان الأعظــم 
الر�صـــــــــــــواْن بجنـــِة 

*** ***
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نََوْيُت أْن أصوْم
الــــُعــــال َربُّ  ــــــــــــــُه  الأنَّ
ــــــُه ــــــاَع وُكــــــــــلُّ َمـــــــــْن اأط

ــــــــْر ــــــد اأم بــــالــــ�ــــصــــوم ق
ــــْر ــــَق ــــصَ ــــــن � اأجنــــــــــــــاُه م

نويت أن أصوم

ــــــا ــــــن ـــــــــــــــــه رس����ول الأن
ــحــوا فــاهــتــدت �ــصــومــوا تــ�ــص

ــــــــد حـــــثـــــنـــــا وقـــــــــــال: ق
ــــــــاْل ــــــــي بــــــقــــــولــــــِه االأج

نويت أن أصوم

ـــى ـــق ـــت ــــهــــر ال الأنـــــــــــه �ــــص
ـــُه ـــاَم مـــن �ــــصــــامــــُه....مــــن ق

واخلــــــــــــري واالإيــــــــــثــــــــــاْر
ـــــاْر ـــــف ـــــغ ـــــــــــُه ال اأَحـــــــــــبَّ

نويت أن أصوم

ـــــــــــه �ـــــصـــــيـــــٌف اأتـــــــى الأن
ــــِه ــــل ــــظ ـــــــنـــــــا ب ُيـــــــِظـــــــلُّ

ـــــوْب ـــــل ـــــــرُ الـــــق ـــــــهِّ ـــــــَط ُي
ـــــح الــــــــذنــــــــوْب ـــــص ـــــ� ومي

نويت أن أصوم

ً خــــــالــــــدا بـــــــابـــــــاأ  الأن 
ــي ــف ــت ــح ـــني ي ـــم ـــائ ـــص ـــ� ـــال ب

ـــــْن ـــــرحـــــم ال ـــــة  جـــــن يف 
الريـــــــــــاْن ــَي  ــمِّ ــصُ � قــد 

نويت أن أصوم
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صربًا يا قدس
ـــاْر ـــظ ـــت ان يف  الــــقــــد�ــــص 
ــى ـــ ـــ ـــ ـــ ــص ــل االأ� ـــ ـــ ـــ ــرحـــ وي
رحابــهـــــــــــــــــا ــزا  غ
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَره ــْه واحــــتــــل ُط
ـــــب احلـــمـــى ــــــ ـــــاأرهــــــ ف
ــا ــره ــح ــص ـــال � ــــ ــــ ــــ ـــت واغ
ــٌخ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد�ـــص تــاريـــ ـــق ال
ت�صـــــــمو ـــارٌة  ـــص حـــ�
الدنيـــــــــــــــا ومتــــالأُ 
قد�صنـــــــــا اإليــــــِك 
اأس�������رى الــــعــــال  ربُّ 
عزيــــــــــــــــزًة وكـــم 
ــا ـــ ــن ــص ــد� ـــِت ق ــــ ــــ ـــن ــــد ُك ق
ً �ـــصـــبـــــــــــــــرا حتـــــــزين  ال 
الــدجــى ويرحـــــــــــُل 
الب�صـرى وب�صـــمــــــُة 
يا وترجعيــــــــــــــــــــَن 
موئالً للمجــــــــــــــــِد 

الــــنــــهــــاْر ـــــزَغ  ـــــب ي اأن 
ــــاْر ـــــ ـــــ ـــــ وتـــــفـــــرح االأوت
ـــل الــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــاْر وكـــبَّ
اْر ـــرٌ غــــــــــدَّ ـــم ـــع ـــت ـــص ـــ� م
ـــجـــاْر ـــص وا�ـــصـــتـــاأ�ـــصـــل االأ�
االأطيـــــــــــاْر َد  ــرَّ ـــ ــص و�
ــــــــاْر ـــ ـــ مـــزركـــــــ�ـــصٌ بــالــغـــ
ـــرُ االأمـــ�ـــصـــــــــــــــاْر ـــاخ ـــف ت
بــاحلــب واالإيــثــــــــــــــــــــــــــاْر
االأبـــراْر قبلــــــــــــة  يــا 
ــى املـــخـــتـــاْر ــف ــط ــص ــ� ــامل ب
ـــَة االأس���������واْر ــــَّ ـــي ـــ�ـــص َع
ش�������راْر ــــــاً عــلــى االأ دوم
ــاْر ـــ ـــ ـــ ــص ــ� �ـــصـــيـــغـــرُب احل
والدمــــــــــــاْر والــقــهــرُ 
لل�صغـــــــــــــــاْر تــعــود 
االأحـــراْر منــــــــــــــارَة 
انت�صـــــــــــاْر و�ــصــاحــَة 
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قالت لي القدس

الَحَقني ــمُّ  ــَه وال ليلٍة  يف  ــــُت  اأَِرْق
لََّكني مَتَ طيٌف  يقظتي  يف  ومــرَّ 
َتـــُه رقَّ رافقُت  اإذ  كــان  اآ�صـٍر  كم 
ماثلــــــٌة االأر�ــصَ  كاأن  فيه  راأيــت 

قمرٌ اأفاقهـــا  عــلــى  اأطــــلَّ  وقـــد 
�صاخمٌة االأجــــداد  قبلُة  وبينها 
مب�صهدها قلبي  فاحتفى  َقْت  تاألَّ
واعجباً االأر�ــص  بحب  “تفاخروَن 
ي�صيجها من  اإالَّ  االأر�ــصُ  تع�صُق  ال 
ال�صمراء...يحر�صها الرتبة  يزرُع  من 
ــم ُُك ــ�ــرشِّ اأَُب اأبــنــائــي  الــيــوم  لكنني 
َتــُه ُدرَّ الُعْرِب  بيُت  يح�صُن  و�صوف 
اأعلنها: باهلل  واثقـــــاً  م�صتب�رشاً 
حمـــررٌة ــي  ــات ــراح ج ــم  ــرغ ب اإين 
اندحروا اأبــوابــي  على  الغزاة  كل 
ُمــْرِهــَفــًة القد�ص  كلماُت  ــَفــت  َتــوقَّ
مبت�صماً البدر  �ُصَوْيَب  حيناً  نظرُت 

الَو�َصِن ُحْرَقُة  تال�صْت  جفوين  ومن 
َكِن ْفِو وال�صَّ وطار بي يف ف�صاء ال�صَّ
يالزمنــــــي ُعْمراً  لو  متنيُت  وكم 
وطني يف  متتــــــُد  كلها  بلدانها 
واملــدِن االأرجـــاء  النور يف  ــوزُع  ي
الزمِن على  دومــاً  ك�صاهدٍة  ت�صمو 
و�صحرُها يف �صكون الليل خاطبني:
يف ال�صام يف مغرٍب يف م�رش يف ميِن
والوهِن العي�ص  هوان  يرف�صنَّ  من 
الوطِن رايــة  لتعلو  ويبني  يبني 
واملحِن ال�صجان  من  اخلال�ُص   اأَِزَف 
اأوعدين الكون  فرُب  الرباط  اأر�ــصَ 
لو جندوا الكون جي�صاً لن يزعزعني
عدُل ال�صمـــا وحلوُك الليل خل�صني
واأ�صبحــــوا خارج التاريخ والزمِن”
اأ�صعدين فاالإ�رشاُر  امل�صاعَر...  يِفَّ 
يبادلني جـــذىل  ــرًة  ــظ ن ــه  ب ـــاإذ  ف
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َدَقْت االأم�صار قد �صَ يقول يل: زهرُة 
قــادمــٌة ال�صم�ص  بخيول  كــاأنــهــا 
تهنوا ال  االأجمـــاد  وطــن  َف�َصيِّجوا 

الَعَلِن يف  اليوَم  ــُه  ــَدْت اأًك اإميانها 
الزمِن ــة  ــذوب اأُك ب�صولتها  تلغي 
ال�صنِن اأ�صدَق  تبقى  احلق  ُة  َف�ُصنَّ
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عرس البناء
مبناسبة مرور عشرين عاما على إنشاء جامعة القدس املفتوحة

ُيكت�صُب املجُد...  ُيبنى  باجلد 
منارتنا ــا  ي عــر�ــصــك  ــوم  ــي ال
فــتــزيــنــي لــلــمــجــد جــامــعــًة
مبوطننا �صم�صاً  ــاألــقــي  وت

ُيحت�صُب بــاالجنــاز  والــعــمــرُ 
الكتُب بعطائك  �صدت  من  يا 
تنت�صُب للقد�ص  مفتوحًة 
وال�صهُب ــاُر  ــم االأق لها  ترنو 

***
ـــِت حــا�ــرشٌة يف كــل بــيــِت اأن
ِهــَمــٌم كلها  عــامــاً  عــ�ــرشون 
هنا والعقول  عاماً  ع�رشون 

واحَل�َصُب يـــزداُن  العال  وبــك 
تــعــُب وال  ــٌل  ــل ك يــثــنــهــا  مل 
ينت�صُب ال�رشُح  وهــذا  تبني 

***
الب�رشى وب�صمَة  العطاء  بيَت 
فلكم وفــاءهــم  ي�صمعوك  اأن 
حملوا ــزارٍة  ــغ ب �صوقهم  لــك 
ن�رشوا اإْذ  ــص  االأر� نــداء  َلبُّوا 

ـــوا ــد داأب اأبـــنـــاوؤك االأبـــــرار ق
�رشبوا قد  الدفاق  نهرك  من 
وهبوا ووالءهــــم  حبهم  لــك 
ينت�صُب ال�صم�ص  لنور  وطناً 

***
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رَق�َصْت قد  املجد  قوايف  فلهم 
�صنبلًة االأحــداق  يف  ر�صموِك 
�رشَح املواهب فيِك كم ن�صجوا
ــتــظــل قـــا�ـــرشًة ــهــا �ــص لــكــن

ــُب ــرَُّت ال وتــبــاهــت  بنبوغهم 
ترتقُب القد�ص  يف  اأعيادنا 
االأدُب ــن  ــزي ــت ي بـــه  اأدبــــــاً 
واخلطُب االأ�صعاُر  و�صفك  عن 

***

َتِهني ال  ــــال  االآم قلعة  ــا  ي
فرحتها ــال  االأجــي لــك  تهدي 
دومــــي مــنــارة كــل نــابــغــٍة
منبلٌج فال�صبُح  وا�صتب�رشي 
مرا�صمُه ابـــتـــداأت  ــِك  ــُي ِفــ�ــصِّ

َيجُب املدى  على  الوفاُء  َفَلِك 
ال�صبُب ـــِك  اأنَّ فــخــراً  فكفاِك 
الن�صُب بك  ي�صمو  موئالً  بل 
منقلُب ــال  ط مهما  والــلــيــل 
؟ يقرتُب  ما�صيِك  نرى  فمتى 
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حوار املدن اخلالدة
القدس الشريف

قائْم ــص  االأر� فــوق  التاريُخ  اأنــا 
اإلهي بــاركــنــي  ــراُء  ـــ ـــ االإ�ــص اأنـــا 
ينادي هنا  القبلتيـن  واأوىل 
اآٍت ــر  ــج ــف ال ـــالَج  ـــب ان ـــكـــنَّ  ول

ظـــــــامْل الأي  َرَكْعُت  يوماً  وما 
وُحْزُت على املدى اأ�صمى املكارْم
واجلرائْم املكـــــــــائُد  به  حتيُق 
قـــادْم الــنــ�ــرش  اإَن  اهلل  بف�صل 

غزة هاشم

مثــــــــاال َفَغَدْت  بعزتي  �َصَمْخُت 
اإين ُن�ِصْبُت  الر�صــــــــــول  اإىل جدِّ 
التحدي علََّمنــــــي  البحر  جنوُن 
رمايل َع�ِصَقْت  قد  ال�صم�ص  خيوط 

تواىل جمداً  بف�صلهـــــــا  ونلُت 
الرِّحـــــاال �صدَّ  معالـــــمي  فنحو 
ــرِّجــاال وال الــبــوا�ــصــَل  فاأحببُت 
االآفـــاق جاال ـــورد يف  ال وعــطــرُ 
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يافا.... عروس البحر

آيل ــالَّ وال اإينِّ  البحــــــر  عرو�ُص 
غنَّت االأحـــــالم  ُة  جنَّ مروجي 
عنيــــــــٌد غزٌو  خ�رشتي  �ص  يدنِّ
حبوِر يف  ي�صـــــدو  العجميُّ  فال 

جمايل من  اأنقى  االأر�ص  يف  وما 
ــا كــــلُّ االأزاهـــــــر والـــظـــالِل ــه ل
ُهــهـــــا رمــايل ــوِّ يــبــعــرهــا... ُيــ�ــصَ
ــاُل بــربتــقــاِل ـــ ولــيــ�ــص الــربتــقـــ

    نابلس.... جبل النار

�صامْد الع�صف  رغم  عيباُل  اأنــا 
اأنــــا نــــاٌر عــلــى كــل االأعــــادي
�ــرشوٌح ُبنَيْت  كم  للوعِي  هنا 
َغنَّْت ال�صمراَء  تربتي  عــراقــُة 

وامل�صاجْد املنابرُ  وت�صكنني 
ق�صائْد ُن�ِصَجت  جراأتي  عن  وكم 
روافْد ملوطننـــــــــــا  زالت  وال 
�صاهْد والزيتون  ال�صم�ص  ونــور 
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عكا اجلزار

وال�صموِد ــِم  املــالح بــيــُت  اأنـــا 
اُر يــرقــد يف هـــدوٍء هــنــا اجلـــــزَّ
جيو�صاً قهرت  لكم  واأ�ــصــواري 
ــْت اأحــبَّ عا�صقٌة  للع�صِف  اأنـــا 

العهوِد مــرِّ  على  وراـ�صـــــخٌة 
اخللوِد يف  ت�صــــامت  ــُه  ــْراأُت وُج
ــل األـــــوان احلــ�ــصــوِد و�ـــصـــدَّت ك
الرعوِد َق�ْصَف  بل  املــوج  هديَر 

خليل الرمحن

ــاِء ــوف ــِة وال ــال ــص ـــا وطـــُن االأ� اأن
االأر�ص تروي جذوري �صافرت يف 
الروابي حت�صنها  االأعــنــاُب  هنا 
و�صوتي واإيثـــــــــاٌر  جــوٌد  اأنــا 

االأنبيـــــــــــــاِء بهدي  وعابقٌة 
فــ�ــصــوالً يف الــتــجــدد والــبــقــاِء
انتمائي �ــصــدق  على  مــوؤكــدًة 
ــــاِء ــهــامــٍة وش���ذا اإب نـــــداُء �ــص
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بيت حلم.. مدينة املهد

االأ�صيــــــــُل موطنه  للمهد  اأنا 
رحابي اإىل  ــون  املــوؤمــن ــجُّ  ــُح ي
تعلو احلــب  ب�صوت  فاأجرا�صي 
�صتاأتي ـــــراٍح  اأف نــحــو  واأرنـــــو 

دليُل و�صاحاتي  مقد�صـــــــٌة 
طويُل مــ�ــصــواٌر  املــجــد  يف  ويل 
ف�صيُل حــيٌّ  مــنــابــري  ــوت  و�ــص
ال�صهيُل ي�صنعها  االأيـــاُم  بها 

رام اهلل.... اجلمال

ــاِل ــُد الــنــ�ــصــائــِم واجلــم ـــا بــل اأن
ولكْن جارتهـــــــــــا  للقد�ص  اأنا 
ــْزٌم وَع ـــداٌع  واإب وعــٌي  اأنـــــــــا 
تــروي للكون  مــعــاهــدي  وتــلــك 

عايل الــُعــرِب  ــاِر  دي يف  و�صوتي 
االحتالِل �صنـــــــــــوف  ُتَفرُِّقنا 
ــاِل ــرج ال اأُمُّ  ــي  ــن اأن وحــ�ــصــبــي 
حــكــايــاِت الــعــراقــة والــنــ�ــصــاِل
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أرحيا .. مدينة القمر

الــزمــاِن ـــورى قبل  ال اأنـــا وطـــُن 
امــتــداٌد لــه  ال�صتاء  دفُء  هنا 
واخ�رشاٌر ومــــــــــــاٌء  نخٌل  هنا 
يومـــــــــاً االأغوار  حتتفي  بن�رٍش 

كياين اأقــدم من  االأر�ــص  وما يف 
للجناِن تب�صــــــــــــــم  قمرٌ  هنا 
واإ�ـــصـــــــراٌر تــزيــنــُه االأمــــاين
ــــوُن االأرجــــــواِن ــوُه ل ــل ــع بـــه ي

************
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ليست لكم
َوَجبا نا  اأر�صَ َوَطاأمُت  ُمْذ  رحيلُُكم 
َلٍف َرَف�ْصُتم احلقَّ والتاريَخ يف �صَ
ـــُه الــكــون اأوَعــدنــا تـــرددون: “اإل
منفرٌد النا�ص  يف  لوُننا  مميزٌ 
خدٌم عندنا  هم  اإمنــا  الــورى  كل 
دمكم يف  االأوهــاُم  هذه  تغلغلْت 
دَّقها و�صَ ـــراً  ده تناقلها  فقد 
يكرمكم اهلل  كيف  �صعري  فليت 
منابرُه عــادى  من  اهلل  يكرم  ال 
َد الورد من لون ابت�صامتِه من َجرَّ
موؤمنٌة باهلل  اأر�صنا  لكم  لي�صت 
باركها ــاء  االآب ِقْبَلُة  لكم  لي�صت 
قد�ص الرباط بغري ال�صاد ما نطقت
ناءت بكم وا�صتكت كل الف�صول هنا
لُه اخلريف  لوُن  فال  اخلريف  اأما 
حرٍج دومنــا  فحدث  ال�صتاء  عن 
مالحمُه غابت  فقد  الربيع  اأمــا 
ذاويــًة االأفناَن  ترى  َنَظْرَت  ــى  اأنَّ

واحلَقبا االأزمـــاَن  جــاوَز  فغيكم 
وال�صدَق والذوَق واالأعراَف واالأدبا
عجبا وال  تكرمياً  ــص  االأر� بهذه 
َعَربا وال  اأعاجَم يف و�صٍف  ل�صنا 
طلبا وال  اأْمـــراً  لنا  يرف�صون  ال 
�رشبا ن�صلكم  كم  منابعها  ومن 
واغت�صبا واغتاَل  م�صتكرباً  فعاَث 
ولي�ص يرحُم َمْن حقَّ الورى �َصَلبا
لهبا حقده  ــْن  ِم اأركانها  ــال  اأح
نهبا وادٍع  طفٍل  عنِي  من  والنوم 
ال تقبل الظلم والتحريف والكذبا
وهبا قد  التكرمي  ولها  العال  رب 
وال�صم�ص ت�صهد والتاريخ قد كتبا
فال�صيف ينظر حمزوناً وم�صطربا
منت�صبا ت�رشين  ــه  ــوائ الأج وال 
ن�صبا قد  والغيم  قائٌظ  ــربده  ف
ذهبا قد  ْحرُ  وال�صِّ فارَقُه  فال�صدو 
والطري غاب عن االأجواء واحتجبا
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لي�صت لكم ..هذه اأ�صجارنا ر�صخت 
َدَحْت لي�صت لكم ..فروابي ال�صام اإْن �صَ
َظِمَئْت زهــرٌة  يوماً  بوهران  واإْن 
ت�صاحلكم اأن  تاأبى  املعارف  كل 
غايتكم والتهويد  املعامل  طم�ص 
ــَمــَتــُه ُظــْل لــكــن  ــٌك  ــال ح فليلنا 
زمٍن من  االأغــراب  اأنتُم  بيتنا  يف 
عن مائنا فارحلوا عن لون تربتنا
تع�صقها االأبـــرار  ُمــَهــُج  ديــارنــا 
عزتها َقْهَر  يوماً  الغدُر  َجرََّب  ما 

ُهبا  ال�صُّ �صامقًة تغازل  االأر�ص  يف 
طربا الربا  كــلُّ  مبقد�صنا  َغنَّْت 
مكتئبا الزهر  لوَن  بناُبْل�َص  ترى 
والكتبا الكتاب  اأرهــق  فغزوكم 
االأربـــا ــك  ذل تنالوا  لــن  لكنكم 
واقرتبا قد الح  َنَعْت  �صَ لنا  فجراً 
ُحبا خا�صمتُم االأر�ص واالإن�صان وال�صُّ
عنبا وال  منها  ع�صالً  تاأكلوا  لن 
اأْكِرْم بع�صٍق لبيِت املقد�ِص انت�صبا
منقلبا ــزي  اخل ــول  ذي ـــرَّ  َوَج اإالً 
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َسُتْهَزموْن

الأنكم بحقنا .. وجمدنا ت�صتهرتوْن ......!
الأنكم على اجتثاثنا ُتراهنوْن .......!

�صينتهي امتداُدكم يف بيتنا ....
ومن ف�صاء عمرنا �صتخرُجوْن ......!

ها اآالُمنا اآماُلُكم ..... الأنَّ
الأنها اأتراُحنا اأعياُدُكم .....

الأنها رمالنا...
جبالنا...
�صهولنا ...
اآفاُقنا...

اأن�صاُمنا...
�صاقت بكم ...

�صُتهزمون .... �صُتهزمون .....!
الأنه تاريخكم ملطٌخ بامُلرِّ وال�صواْد ....

ْمُتُم الوئام وال�صالم والوداْد .... الأنكم خا�صَ
الأنكم �رشَّْدمُتُ االأبناء واالآباء واالأجداْد ....

ْبُتُم االأبرار يف غياهب ال�صجوْن ....! الأنكم غيَّ
�صُتهزمون ... �صُتهزموْن .....!

فكم ... وكم اأُمٌّ هنا ....



22

يف القد�ص ..... يف اأكنافها ....
ُيذيبها النوى ....
يلفُّها االأ�صى ....

ي�صفُّها احلننْي ....
و�صبلها الوحيد يف زنزانٍة ....

ي�صارع الدجى ...
ال زال من �صننْي .....

الأنه قد اأ�ْصَكَن الدياَر قلَبُه ....
الأنه لرتبة االآباء حار�ٌص اأمنْي ....!

ُه ل�صدرها .... ت�صتاق اأن ت�صمَّ
تتوق اأن ُتَزْرك�َصنَّ عر�صُه بحبها ....

اأن تفر�َصنَّ دربُه ....
�رْشيْن ....! بالفل ... واملنثور... والنَّ
دفاقٌة اآمالها ال تعرف ال�صكوْن ....!

جتول يف عيونها املنى ....
وي�رشق املواْل:

�صُتْك�رَشُ االأغالْل .....
�صَيعُمرُنَّ بيتي االأحفاُد والرجاْل ....

ويا خ�صوم ال�صم�ص �صوف ُتهزمون ......!
الأنكم براءة االأطفال ال ت�صت�صعرون ...!
الأنكم نقاءهم وطهرهم ال تب�رشون ...!
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الأنه يريحكم اأن ترقبوا نزيفهْم ....
وتخطفوا ربيعهْم ....

وت�رشبوا اأنخابكم على �صذا اأ�صالئهْم .....
والرِّْفَق بال�صغار تدَّعوْن .....!

الأنكم ال �صيَخ...
ال عليَل....
ال مكلوَم....

ال حمزوَن ....
َتْرَحمون ....!

ويحاً لكم �صتهزمون ....!
فالطفل يف ديارنا ...

ْحِوِه ... مطارٌد يف نومِه و�صَ
حمظورٌة اأحالُمُه ....
من�صوفٌة األعاُبُه ....
منهوبٌة اأنفا�ُصُه ....

ي�صتن�صق االأهوال واالأنواْء ....
فرا�صه الرى ....
حلافه ال�صماْء ....

وحوله ي�صافر االأزيزُ واملنوْن .....!
لكنه ....

ٌة دموعُه .... يَّ َع�صِ
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هيهات اأن يهوْن .....!
ويحاً لكم �صُتهزمون .....!

الأنكم اأوهامكم ُت�َصدِّقوْن ....!
فتارًة توؤكَدنَّ اأنكم �صاللٌة ال تنتمي اإىل الورى .....
وتارًة تروي لكم باأنكم مهما متادت حرُبُكم ....

واأفقدت كل الدنا �صوابها ...
فاإنكم ال ُت�صاألون...

ويحاً لكم �صتهزمون .....!
الأنكم �صلبتم االأطيار َزْهَوها ....

الأنكم تطاردون اأمنها ....
وتن�صفون �َصْدَوها ....

الأنكم اأ�رشابها حتا�رشوْن .....!
الأنكم حاربتم االأ�صجار واالأنهار والعبرْي ...

الأنكم نهبتم الرتاب واالأمواه واالأثرْي ....
�صُتهزمون ... �صُتهزموْن ....

فهذه زيتونٌة اأثخنُتُم جراحها ....
مار�صُتُم ا�صتئ�صالها ....

من تربٍة ترعرعت بجوفها ....
وعانقت اأعماقها

ُمْذ اأ�رشقت ح�صارة االإن�صاْن ....
ُمْذ حلَّ يف ديارنا كنعان .....
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اأفنانها الأر�صنا عنوان .....
وزيتها ي�صوع باالإميان .....

هلل ت�صكو اأمرها ....
ترنو اإىل رحيلكم عن دهرها ....

كي ت�صتعيد ظلها ....
و�صحرها ....

واللون واالأحلان والغ�صوْن ....!
لكنكْم ....

بليدٌة اأ�صماعكم ....
معتلٌة اأب�صاركم ....

ال تدركون .....!
باأنها ب�صائر اخلال�ص من خريفكم ها قد دنْت ....

واأن ما متار�صونُه يف دارنا جنوْن ....!
واأنكم عن حقنا ...

وجمدنا ...
وبيتنا ...

و�صم�صنا ...
ومائنا ...

�صرتحلوَن .....

�صرتحلوْن .....

****
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صمود...!
كتبت إبان احلرب على غزة - عام 2009

منت�رشُ اأنَت  �صهيداُ  �صهيداً  ْع  َودِّ
عر�ص ال�صهادة اأنت اليوم ت�صنعُه
�صعٌب تنادى اإىل العلياء فابَت�َصَمْت
امتَزَجْت الزهرة  بعمر  �صبٌي  هذا 
يافعًة االأنقا�ُص  حتب�ُص  وقربُه 
اأمهما البيت  هــذا  اأ�ــصــالء  وبــني 
اأرهَقُه واحل�ص  ُن�ِصَفْت  اأطرافها 
ت�صمعها االأبناء  فال  تبكي..تنادي 
ُتَعذُِّبها جراحاٌت  ال�صلوع  بني 
ذاهلًة العمر  فــلــذات  اإىل  ترنو 
باحثًة املــوت  تتحدى  األعابهم 
غابوا فال اأم�صياٌت �صوف جتمعهم

من يع�صُق االأر�َص ال يثنيِه ما مكروا
تنت�رشُ واالآهــات  ينزف  واجلــرح 

القمرُ وا�صتب�رش  له  النجوم  كل 
يحت�رشُ البيت...  بركام  اأح�صاوؤُه 
ها القدُر اإىل اجلنان ارتقت... قد زفَّ

ين�صطرُ والقلب  اأنــهــرٌ...  عروقها 

ي�صتعرُ زال  ال  الذي  اللهيب  حرُّ 
الب�رشُ ي�صمع  ــى  واأنَّ وت�صتغيث.. 

تنهمرُ لي�ص  دمــوٌع  املاآقي  ويف 
تعتذُر حـــلَّ  عــمــا  ــي  ه كــاأنــهــا 
عن �صوتهم يف زوايا البيت ينت�رشُ

فالبيت �صاع وِغيَل االأهُل واحلجرُ

***
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يوقظها االأعماق  من  ب�صوٍت  واإذ 
َوَقَفْت ب�صمٌة  ال�صفاه وتر�صو  فوق 
معلنًة: ال�صم�ص  نحو  االأم  وتنظر 
عزميتنا تلغي  اأ�صاطيلكم  لي�صت 
اأبناوؤنا اليوم هم فينا واإْن رحلوا
َعَب�َصْت اإذ  اهلل  بر�صول  كاأننا 
فالزوج واالبن عن عينيه قد رحال
ــكــن تــهــتــز هــمــُتــُه لــكــنــه مل ت
اأكرمُه العر�ص  ورب  مبيناً  فتحاً 
واليوم ها نحن من�صي يف ب�صالتنا
داجيٌة االأغـــراب  اأيها  اأحالمكم 
مباركٍة اأر�ٍص  يف  الظلم  ر  َعمَّ ما 

والب�رشُ ال�صمُع  لديها  في�صتفيق 

حتتقرُ الغزو  هــذا  ُحْمَق  كاأنها 
الــتــرتُ ــا  ــه اأي اآٍت  ــو  ه هــوانــكــم 
ن�صطربُ االآالم   على  قوٌم  فنحن 

نحو اجلنان يطيُب الق�صُد وال�صفرُ

دنيا الورى حوله والنف�ص تنفطرُ
ُكرُ وهم  اأعواناً  يجمع  وال�رشك 
كفروا قد  بالنور  ملن  َياأَبَهًن  مل 

والًظَفرُ الن�رشُ  تالُه  �صربٌ  َفِنْعَم 
تنك�رشُ لي�ص  ال  جــــراأٌة  فكلنا 

فالل�ص لي�ص �صوى االأغالل ينتظرُ
ن�رشوا قد  ــاُه  اإيَّ من  ين�رش  واهلل 

***
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أمضى الرجال
يف رثاء القائد اخلالد صدام حسني

ـــــراُء ـــــيُّ وكــلــهــم اأَُج ــــَت االأِب اأن
حمبًة الــرجــال  عمالَق  نلَت  قد 
تنحني ال  واقفاً  ترحُل  والــيــوَم 
اأ�صبحوا َنْهباً  جــالدوك  للرُّْعِب 
حب�صوا الوجوَه عن الورى فكاأمنا
تلتقي اأن  اأب�صاُرهم  ت�صتطع  مل 
متعراً واجــالً  �صتزحف  قــالــوا: 
اأوهامهم من  و�َصِخْرَت  َت�ْصتِكْن  مل 

َدْت:  وَردَّ الوجوَه  ب�صالُتك  َفَعْت  �صَ
جيُجهم وت�صاحكوا وعال هناَك �صَ
وحبالهم ح�صودهم  نحو  وَنَظْرَت 
تقودهم كنَت  جاُن  ال�صَّ فكاأنَك 
اأْعــَلــْنــَت: ربــي واحــٌد اإْذ  ــدُّوَك  �ــصَ
اإنهم ِة  والَدنيَّ املهانـــــِة  موتى 
عيــدها ـــٍة يف  اُمَّ اإهــانــَة  رامــوا 
الدجى اأحالَف  اأْرَعْبَت  َكْم  �صداُم 

جبناُء ــْم  ــُه ــلُّ وُك اجلــــريُء  ـــَت  اأن
اأبديًة عنواُنهــــــــــــــــــــا اجلوزاُء
العليـــــــاُء نظراِتَك  ــْت  الَزَم قد 
االإعيـــــــــــــــاُء وتكلََّم  بعيونهم 
حياُء العيون  يف  ينب�ُص  زال  ال 
ي�صاُء حيث  فيك  ي�صافرُ  وطناً 
بكــــــاُء غ�صاك  قد  املنية  نحو 
االأرجـــاُء لها  ــَئــْت  َظــِم بعزميٍة 
االأعـــداُء ويخ�صاأُ  الـــرتاُب  يحيا 
عمياُء بهم  َع�َصَفْت  و�صماتٌة 
و�صياُء ب�صمٌة  ــا  امُلــَحــيَّ وعلى 
�ُصجناُء َوْهــِمــهــم  يف  وكــاأنــهــم 
اأ�صاءوا الرجال  اأم�صى  يا  واإليَك 
اأحيـــــــاُء هم  اأنَّ الت�صدق  رغم 
االأهــواُء وِبْئ�صــــَْت  املــراُم  بئ�َص 
ـــــواُل واالأنـــــواُء ــَك االأه ــِن ــْث َت مل 
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اأْرَوْيــــَت قــد�ــَص االأنــبــيــاء حمبًة
ـــْزُوُه َغ ــَوَل  ــَوْل َف حُمتالً  ــَت  ــَزْل َزْل
كتَب “احل�صنُي” باأحرٍف من نارِه:
الــرى حــبــاُت  قــد�ــُص  يــا  عربيٌة 
فاإنهم الــهــواِن  ـــراِب  الأع ِخ�ْصئاً 
بالغًة الديـــار  ِع�ْصَق  اأتقنوا  قد 
الرى يبادلك  اأن  َح�ْصُبَك  �صداُم 
كلما بك  يحتفي  دجلة  ونخيل 
وفيًة تــظــُل  االأقــ�ــصــى  ومــنــابــرُ 
اإمنــا ــــِديٍّ  َع ـــا  اأب يــقــتــلــوَك  مل 
راحــالً جمــداً  تبكيَك  لن  تكريُت 
ــْواأمــاً َت لل�صهامة  اإال  كنَت  هــل 
�َصَمْت اإنَّ روحك قد  العروبة  َفْخرُ 
رفيقُه الهواُن  كان  َمْن  عا�ص  ما 

وفــاُء القلوب  يف  لنهجَك  فنما 
االأ�صـــواُء ليلِه  عن  وتقهقرت 
ا�صتعالُء ــا  ــارن دي ـــزاة  ُغ يكفي 
واالأ�ــصــمــاُء الــتــاريــُخ  وال�صاهُد 
خلــ�ــصــوِم اأُمــتــنــا ُهـــُم الــ�ــرشكــاُء
براُء والديــــــــــاُر  منهم  واحلُب 
ال�رشفاُء ــَدَك  جم ويح�صَن  حباً 
ـــاُء َوْرق اأغ�صانــِه  على  ـــرَّْت  َم
ــاُء ــصَّ ــَو� ــك ال ومـــداُدهـــا تــاريــُخ
�صاءوا والرجولــــة  الكرامِة  َذْبَح 
اأبداً ولن تبكيَك �صــــــــــــــــامراُء
ورحيُل كل املاجدين بقـــــــــــــاُء
ــداُء ــه ــص � عــ�ــصــاقــهــا  يف جــنــٍة 
العظماُء ــَرُف  ــْع ُت ال�صدائد  عند 
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إىل شافيز....!
ا �صاكروْن... �صافيزُ اإنِّ
لَك اأيها ال�صوُت الذي..

�صفَع الت�صلَط وال�صفاقَة واجلنوْن...!
ْفَتها.. اأ�صماُعنا �َصنَّ
و�صدوُرنا اأثلْجَتها..
ملا َلَطْمَت ُغروَرُهم..

واأََبْيَت اإالَّ عا�صقاً لل�صم�ص دوماً اأن تكوْن...!
ْمَت اأرباب الظالم على املدى.. خا�صَ

اً قائداً.. ووَقْفَت فذَّ
وَرَف�ْصَت يوماً اأن تهوْن...!

اأ�ْصِمْع رعاديَد الدُّنا ..
َغ�َصَب االأماجِد..

وال�صواعِد..

واحلناجِر..

وال�صمائِر..
واجلفوْن...!
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وار�ُصْم لهم..
كيف ال�صهامُة ترتدي �صيَف الكرامِة..

اإن دجى ليُل املنوْن...!
نا.. قِّ �صافيزُ اإنَّ الغا�صبني حِلَ

بعنادهم يت�صبثوْن...!
ُهْم.. ِحَمُم املنيِة اإنَّ

�صد الرباءِة..
واحل�صارِة..
والن�صارِة..
واحلمائِم..
والن�صائِم..
واملعامِل..
وامل�صاِعِر..
واملنابِر..
واملقابِر..
ُيْر�ِصلوْن...!

فرماُل غزَة ترتدي االأ�صالَء..
واالأنواَء..

جوْن...! تلتحُف ال�صُّ
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اأطفالنا ال لي�ص من ُزَحِل..
وال ل�صاللٍة جمهولٍة هم ينتموْن...!

َدُمُهم هنا ما زال �صالالً..
وهم كلَّ الدنا ي�صت�رشخوْن...!

�صافيزُ اإنَّ ُغزاتنا ..
هم من ع�صوٍر تائهوْن...!

قد حاربوا االأزماَن..
واالإمياَن..
واالأقالَم..
واالأحالَم..

وامتهنوا خما�صَمَة الورى..
فعلى اخلالئق كلها..
حقداً دفيناً يحملوْن...!

لي�صت فل�صطنُي االإباُء لهم..
ولن اأبداً تكوْن...!

ِتَك التي ر�َصَمْت حكايَة فار�ٍص.. �صافيزُ طوبى النِتفا�صَ
�صتظل تذكرُه ال�صنوْن...!

طوبى لب�صمتك التي اجتاحت مالحَمَك اجلريئَة..
والتي تاقت لها كلُّ العيوْن...!
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�صافيزُ هذا �صوتنا..
�صوت الكرامة والعدالة والفدا..

ون�صيُد َمْن لرتابهم..
هم عا�صقوْن...!

َلنا.. �صافيزُ فاقبْل َو�صْ
و�صالمنا..
وخطابنا..

ا اإليَك ل�صاكروْن...! اإنِّ
ا اإليَك ل�صاكروْن...! اإنِّ
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األسري
ــــَف  االأ�ــصــرْي ــٍة  وق ــالب بــ�ــص
للفجـِر تـــــــــــــــاَق �صبابــــُــُه
التـي القمـح  ل�صـنــــــــــابـِل 
ــْحــَرهــا لـــالأر�ـــص تــلــبــ�ــُص �ــصِ
ــــــُه باأنـــَـّ الــغزاُة   ظــنَّ  
على ندٌم  يـجتـــــاحـــــــــُه 
فاأ�صرينــــــا لهم   ويــحــاً  
ارجتـــى اهلل  مـــن  عــونــــــــــــــاً 
الدجى مــن  ال�صياء  �صنع 
لعا�صــــــــــٌق االأ�صـري  اإنَّ  
عروَقــــــــُه ـــرتاُب  ال �صكن 
ر�صوُخـــــــُه اجلــبــاَل  ــاق  ف
اأغــــاللــــُه �ــصــمــ�ــصـــــاً َغــــَدْت
ـُه اإنـــــــــــــَـّ املكبل  لي�ص 
لكنــــــــــه   لوفائــــــــــــــــــِه
العـال ـــن  وط يــفـــــتــدي  هـــو 
ـــُه ــــ درب ـــة  ـــرام ـــك ال درُب 
ــدى ــن ــود لــلــعــ�ــصــب ال ــع ــي ل
ــا ـــ ـــ ـــود اأحلــــــان الــرب ـــع وت

وفيـــــْر ــٌل   اأمـــ بعيونــــِه 
ــذا  الــنــ�ــصــائــم..لــلــعــبــرْي ــص ــ� ل
َظـــِمـــَئـــْت  الأحلــــان الــغــديــْر
الكبيــــْر الــعــر�ــَص  تــرتقــُب 
ك�صرْي نـ�صـرٌ  ــيــدِه   قـــ يف  
ــِه    واأ�ـــصـــًى   مريْر ــال ــع اأف
منرْي ــرٌ     ـــ ــم ق ب�صمائنا   
جمرْي ال  حتمـــاً   فــ�ــصــواه  
مثـيــــــــْر باإ�صـرار  وم�صى 
والزمهريــْر اللظى  ـِحَب  �صَ
وال�صمـرْي اجلــــوارَح  �صـكَن 
العزائـُم  ت�صـــــــــتجـرْي فبه  
درَب  ابت�صامتنـــــــــــا  ُتنـرْي
رغم الـعنــــــــــا  رغم  الهجرْي
لــرتابـــــــــــِه   دومــــاً   اأ�ــصــرْي
جديـــــْر تبجـيٍل   وبكـل 
ي�صرْي اأن   اأقــ�صَم  وعليه 
العبيــــــــــــْر للورد  ويعـود 
ت�صيـــــــــــْر اأعيـــاداً  واالآه  
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عاشق األرض
يف رثاء الشهيد باسم أبو رمحة - نيسان/ 2009

عــزائـــــْم ــل  ب ــزٍم  ــع ب مت�صـي 
َليـَْلـُهـْم لتمحـو  مت�صي 
ـــراب: »هـــــذا ـــالأغ لــتــقـــــول ل
وحقـدكــــــــْم نـ�صتكيـَن  لن 
هـذا الـتـراب ترابنــــــــــــــــــا

جرائـْم تــرهـــــُب....ال  قمـَع  ال 
االأجـداِد....«با�صـم« قبلـة  عن 
بيتـنــــــــا... والفجـر قــــــــادْم
جاثـْم االإ�ــصـــــراء  موطـن  يف 
اأبداً عليــــــه ولـن ُن�صــــــــاوم«

*******

ــا الــ�ــصـــــوت الـــــذي ــا اأيــهـــ ي
التي ــــص  االأر� عـا�صـق  ــا  ي
والب�صـالُة الــرجــولــُة  اأنـــت 
مرابطـــــــــاً َوَقــفــــْـَت   فلقد 
عنوانهــــــــــــــا ب�صالبــٍة 

والعوا�صـْم املدائـــَن  َمـــالأَ 
لظـامْل يومــاً  َتهـُن  مل  ال 
ــرُ.... واملــكــــــــارْم ـــ ــاآث ـــ ـــ وامل
والـمزاعـْم ال�صـالفـِة  �صد 
عــارْم البحر  كموج  غ�صـٌب 

*******
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كفـى ــم:  ــه ل ــول  ــق ي غــ�ــصــٌب 
زعرتنا عطِر  من  فلتخرجوا 
نرج�صنا �صحر  من  ولتخرجوا 
�صـمــ�َصــنــا . . . خا�صـمـتمـوهـا
�صوت اأنَّ  ــاً  ــوم ي ــن  ظ َمـــْن 
فهنا امتداُد وجودنـــــــــــــــــــا

وحـــازْم مــرٌ  فجوابنــــا 
البــراعــــــــــــْم لـون  ومن 
الن�صــــائـْم حلــن  ومـــن 
نــادْم بد  ال  وخ�صيمهـــــــا 
واهــــــْم فهو  يخبــــو  احلق 
ُمذ اأ�رشق التاريــــــــــخ قائــــْم

*******

فكلنا َرَحـــــْلـــــَت  ـــد  ق اإْن 
الثـرى يح�صنـــــــك  اليــوم 
امل�صاحـــاُت اأحبتك  فلقد 
والدُّفـلى الزيتـــــــون  وبراعُم 
احِلــمــى ــرَك  ـــ ــذك ت �صتظــلُّ 
اأٌغنيـًة ني�صـان  يف  وتــظــل 
واثـــــٍق �صـعٍب  وعــيــوُن 
فار�صــــاً ــَة  ــرام ــك ال ــــَت  ُرْم
ِنْلتـها  ... ال�صـهادَة  ـــَت  ُرْم

مهما متادى الليــُل...«با�صـم«
وَلَك امتداُد احلــــــــــــب دائـــــْم
ــْم ــالـــ ـــ ـــ اجلـــريـــئـــُة واملــعـــ
احلمــــــــــــــائـــْم واأ�صـــراُب 
املكــارْم تزينــُه  �صوتـــاً 
املـوا�صــــْم ترددهــــــــــا 
عـــازْم احلـق  انتزاع  وعلى 
هـائْم االأر�ص  ُطْهِر  ع�صـق  يف 
فاهناأ مبـا قد ِنْلَت...«با�صــْم«
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اإلصرار
)مهداة إىل أسرانا البواسل(

بعزميـــــــٍة حمراَء ت�صـــــــتعرُ
�صاريًة ال�صجان  مع  حرباً 
فف�صولها  بال�صرِب قد ُر�ِصــــَمْت
�صواعُدُكم َع�ِصَقْت  الرى  هذا 
ع�صقـــــــــــاً يوؤكُد اأنَّ �صمرَتُكْم
اأ�صـرى ُهنا  َل�صـــــــُْتم  وباأنكم 
يحر�ُصها االأر�َص  يربُّ  ع�صقـــــاً 
لريى ح�صودهم  ويـــطـــارُدنَّ 
لتعوَد لالأفنـــــــــــــاِن فرحُتها
ب�صمُتــــها لــالألــواِن  وتــعــوَد 
ُتهــــــــــــا ِرقَّ لالأن�صام  وتعوَد 
َن�َصَبْت ما  االأحـــرار  اأيها  يا 
َرَف�َصْت فعيونكم  لكم  طوبى 
ُل االأيــــــــــــــاُم ُجراأََتُكم �َصُتَبجِّ
هامتكم وتظل  مرفوعــــــــًة 
مهما ل�صو�ص االأر�ص قد نهبوا

وب�صالٍة َظِمَئْت لهــا الَب�صـــــــَرُ

َفرُ الظَّ ياوؤُها  خ�صتموها...  قد 

ينت�صـــــــــرُ باالإ�رشار  واحلق 
الب�رشُ بو�صفِه  يحريُ  ع�صقاً 
تنحدُر االأجـــــداد  تــربــة  ــن  م
حتى ولو اأج�صـــــــــاَدكم اأ�صـروا

ينت�صـرُ االأرجــــاِء...  يف  ميتدُّ 

اأحــــالمهم تذوي وتندثـــــــــرُ

ال�صـــمرُ حاراتنا  يف  ويطيب 

وتزدهرُ تزهو  وربوعنـــــا 

وُيَلْمِلَمنَّ �صيــــــــاَءُه القــــمرُ

املطرُ واأنتم  احليــــــــاة  فينا 

تاأمترُ ال�صجان  ب�رشا�صــــة 
القدُر م�صـــــــــاَءها  ويباركنَّ 

تفتخرُ ال�صم�ص  خيوط  وبكم 
غدروا اأو  الــدار  خالل  جا�صوا 
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...عــمــالــقــٌة  ــٌم  �ــص فبقد�صنا 
ترهبهم  الق�صبان  َزْحــمــُة  ال 
هتفوا: زنــزانــاتــهــم  ليل  مــن 
َر�َصَخْت عراقٍة  امتداد  نحن 
معاملهــــــــــا لنا  الديار  كل 
ولنا القبـــــــــــاُب لنا م�صاهدها
مب�صمُه الو�صاُء  الغد  ولنا 
لكم لي�ص  ـــراب  االأغ اأيــهــا  يــا 
قدمها القد�ص  يف  عــهــدًة  ال 
م�صاحُتُه اعتلت  هنا  غدكم 
الغيٌة ريــب  ال  وح�صونكم 
بــ�ــصــائــرُُه بــانــت  فخال�صنا 

ــذروا  ن هــم  للفجر  اأنفا�صهم 
وا�صطربوا  باالأر�ص  رابطوا  قد 
الترتُ اأيهـــــــــا  االإرادة  نحن 
واحل�رشُ التاريخ  لنا  ولنا 

وال�صجرُ ـــاء  وامل وهـــواوؤهـــا 

واحلجرُ ال�صمــــــــــاُء  األوانها 
الن�رشُ الــواعــد  الربيع  ولنا 

اأثرُ وال  ما�ٍص  بيتنــــــــــا  يف 

اأبداً لكم فاروقنــــــــــــــا ُعَمرُ

ُينتظرُ لي�ص  ال  و�صفــــاوؤه 

�صتندحرُ همتنـــــــــا  واأمــام 

والليل عند الفجر ينح�صــــــــرُ
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أحلاٌن وامجة
ُكتبت إبَّان التهديدات بغزو العراق يف مطلع )2003(

اآذاُن وكلــنـــــــــا  اإليِه  ُن�صغي 
بيتنا ــَد  ــَوعَّ َت وقــد  اإليه  ن�صغي 
ُه ُودَّ نن�صُد  ــاُه  ــف ــص وااأ� ونــظــلُّ 
ريُحنا وهــانــْت  ــا  ُهــنَّ بالنا  مــا 
حديثِه ونب�ُص  غرقى  فكاأننا 

اأوطــــاُن وديارنا حل�صـــــــــــودِه 
االأزمـــاُن ِبــَهــْولــِه  ت�صيُق  بلظًى 
والتيجاُن حُتــجُّ  العرو�ُص  ــُه  ول
اخلــذالُن �صوَتنا  ــَب  وَغــيَّ وطــوى 
ــْطــاآُن والــ�ــصُّ املن�صوُد  ــرُّنــا  َب هــو 

***

خطابِه مبثِل  لو  �صن�صهُد  مــاذا 
الذي كوكُبنا  منُه  �صيرباأُ  حتماً 
راأ�ُصُه للعدالة  ُيطلُب  وَل�َصْوَف 
كلها للح�صارة  خ�صماً  وي�صري 
�صيوَفها الظلوُم  االأر�ــصُ  فُتَجرُِّد 

؟ “قحطاُن«  ُترى  يا  َه  َتَفوَّ يوماً 
والنكراُن لماُء  الظَّ بــه  َفــَتــَكــْت 
ــرشاُن ــ� ـــِه يــحــيــُق امُلــــرُّ واخل وب
ــداُن ــل ــب ــاُع وال ــق ــص ـــُه االأ� وتـــذمُّ
ــــواُن ــُه األ ــال ــن ومـــن الـــعـــذاب ت

***
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ن�صغي وذكرى »العامرية« مل تزل
فكم غــدراً  اأُْتِخَمْت  قد  فربوعنا 
�صارعوا قد  لن�صفِه  الــدواء  حتى 
�صم�صنا وا�صتباحوا  هتكوا حمانا 
تاريخنا على  جهراً  وتطاولوا 

ــجــاُن ــص االأ� فتذيبنا  تنتابنا 
اأبــداُن ــِرَْت  ــْع ُب بــيــوٌت..  �ُصِنَقْت 
الــعــدواُن اأر�ــصــنــا  يف  فاغتالُه 
البهتاُن ــا  ــن اأرجــائ يف  ــدَّ  ــت وام
عانوا كم  ونـــارِه  الــغــروِر  فِمَن 

***
اأ�صفادها يف  االإ�صـراء  ومدينة 
اأو�صاَلها نــاخــرٌ  ح�صاٌر  فهنا 
ُجْرَحها ُد  ُت�َصمِّ وَقَفْت  ب�صكينٍة 
ــَدْت وجتــلَّ اآهاتها  على  ْت  َع�صَّ
بحرقِة الكبري  الوطن  اإىل  ترنو 

الغرباُن وب�صحرها  بها  عاثت 
واالإن�صاُن املجُد  ُي�صاُم  وهنا 
بــعــيــونــهــا وتـــــــالأْالأَ االإميـــــاُن
بركاُن اأح�صائها  يف  وال�صمُت 
بياُن: احلــائــراِت  ال�صفاِه  وعلى 

***
اأُمتي َحْت  اأ�صْ ال�صيِل  غثاَء  عجباً 
األوانهــــا اإىل  تاقت  الربـــا  كل 
التي غايتنا  العلياُء  َتــُك  اأََومَلْ 
والدجى الغياهُب  تنهبنا  فــاإالَم 
اأ�ــصــريًة اخلــال�ــصَ  اأنــتــظــرُ  واإالَم 
حالٌك ليلي  اإنَّ  ــي  رب ــاَك  ُرحــم

جاُن ال�صَّ وا�صتن�رشَ  الكرى  فطغى 
االأفنــــاُن وا�صتاقت  لغنـــــــائها 
الفر�صاُن اأوتارها  على  َرَق�َصْت 
ُتهاُن ال�صماء  وطــن  يــا  وتــظــلُّ 
اأعـــواُن يل  لي�ص  ــارُع  ــص اأ� ــي  اأمل
َك يا رحمــــــــُن ؟ اإالَّ اأََوُيرتــــجى 
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صرخة
) كتبت قبيل غزو العراق واحتالله سنة 2003(

َلَك ِخ�ْصئاً…
يا مكابْر…!

اأيها ال�صوت الذي اآليَت اإال..
اأن تذيق احلق يف اأوطانه ُمرَّ املجازْر…!

�صافعاً كل امل�صاعْر…!
ْد.. ا.. وتوَعّ ُدقَّ طبَل احلرب هيَّ

واح�صد االأجناد واالأحقاد تواً والذخائْر …!
اً.. بَّ لت�صب املوت يف بغداد �صَ

لتحيل العي�ص رعباً..
لتبث الوهن يف اأو�صالها..

لتدك العلم فيها واملنابْر…!
لي�ص يثني طي�صَك امل�صهوَد ح�ٌص اأو ب�صائْر …!

فهناك االأبجديْة..
وهناك القاد�صيْة..

وهناك ال�صحرُ والتاريُخ واالأر�ص الوفيْة..
وهناك احلب بني النا�ص دفاقاً ي�صافْر…!
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لو عهود املجد قد اأْدَرْكَتها..
وخيول العز لو عا�رشتها..

لعرفت االأر�ص كم كانت بع�صاق الرى حقاً تفاخْر…!
عزمهم كم كان خ�صباً..
�صيفهم قاٍن وباتْر…!

ظامئ احلدين ُيروى…
بدم الفجار ال يخ�صى ملوكاً اأو قيا�رْش…!

طاَرَد الظلم واألغى كيدُه..
فجثا للحق مدحوراً و�صاغْر…!

كم ديار ال�صلم قد جرَّْعتها ثكالً وُيتما..
و�رَشْقَت االأمن من اأحيائها..

ْحَر فيها والنوا�رْش…! وحرْقَت ال�صِّ
يا �صفيَق الوجه لو اأن »الر�صيَد« اليوم اآمْر…!

لو �صالُح الدين لو معت�صٌم نادتُه يف بغداد اآالُف احلرائر…!
ُكْنَت ُذْقَت املر تواً بحراٍب وع�صاكْر …!

اإنه التاريُخ يروي..
كيف ُيطوى كلُّ جائْر…!

كيف تهوي كل تيجان اجلبابْر…!
كيف نور الفجر ياأتي معلناً بعد الدجى ..

اأ�صمى الب�صائْر …!
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ُقْبلَةُ الوداْع

املجرُم فاأنَت  الراأ�َص  َطاأْطِئ 
َجـــْذوٌة فهذا  ــَص  ــراأ� ال طــاأطــِئ 
عندنا ترجو  جئَت  ِعناقاً  اإْن 
ْمَتُه خا�صَ قد  ال�صم�ص  ف�صطوُع 
ــدي قــد اأكــدهــا: ــزي ــــــــُه ال اإنـــَّ
اأيــهــا الــعــابــث يف اأوطــانــنــا
اأمعَنْت فينا  ال�صوداُء  َيـــُدَك 
بها وانعم  ُقبلًة  حذائي  خذ 
ــٌظ جــــريٌء جــامــٌح ــــُه غــي اإن
ـــاٌر تـــرتـــدي اآالمــهــا ــــ وديــــ

ي�صت�صلُم وال  مـــرٌ  ــا  ــن ــْزُم َع
يحتدُم احل�صا  يف  لهيٍب  من 
الــواهــُم فــاأنــَت  وابت�صاماٍت 
نادُم حتماً  ال�صم�ص  وخ�صيم 
ُيْرَحُم ال  جمدنا  يعادي  من 
حتلُم فينا  البوؤ�ص  بــزرِع  كْم 
تهدُم تغزو..  تغتال..  تعتدي.. 
تكرُم ـــاً  دوم االأرذاُل  هــكــذا 
الُيًتُم ال�صغاُر  يهديُه  لــك 
ُت�صبى...حُترُم الب�صمة  ومــن 

****

ــِه ــاذف ق اإىل  ــُل  ــع ــن ال ــَر  ــظ ن
تلطمني كي  اأذنبُت  هل  قال: 
ــذا الـــزيـــدي قــد اأرهــقــُه ــك ه
قاتلي اأداري  لــن  ال  فــنــوى: 
حرُبُه متــادت  فينا  من  لي�ص 

يكظُم حبي�صاً  اإح�صا�صاً  وهو 
ــُم ــي ال اأعــل ــن هـــاُم وغـــٍد اإن
يبت�صُم مغتالنا  يـــرى  اأن 
مــغــرُم اإين  الــفــجــر  ــحــب  وب
ُنكرُم يوماً  نحن  حمانا  يف 
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ــُه ــال ــــُه الـــزيـــدي بــل اأمــث اإن
اأ�صماَعنا ــُه  ــربت ن ــْت  ــَف ــنَّ �ــصَ
يكن مل  ال  ـــِه  جـــراأت ــى  وعــل
ــِه اأحــداق يف  ــزُم  ــع وال قالها 
بوا ن�صَّ قد  الذي  القا�صي  اأيها 
كيفما نــعــادي  ال  ــوٌم  ق نحن 
وادعــاً ــراً  زه نن�صُف  ال  نحن 
باطٌل الٍغ  ــادك  ــي ــص اأ� ــُم  ــْك ُح
�صامٌخ و�ــصــوتــي  اإين  ــــٌة  اأُم
�صــــــــيٌد ترابي  فــوق  فاأنا 

بل�صُم الــثــكــاىل  جلــراحــات 
واالأجنــــُم ــا  ــن ــاُق اآف فاحتفت 
يــنــدُم اأو  يــنــتــابــُه  ـــٌف  اأ�ـــص
ـــارُم: ـــــاٌء يف املــاآقــي ع واإب
حتكُم فيما  العدل  جتايف  ال 
نحلُم اأو  ــا  ــواوؤن اأه ترت�صي 
نحرُم طفالً  الب�صمة  من  اأو 
ي�صت�صلُم ال  احلــق  و�صطوع 
تزعُم ما  همتي  يثني  لي�ص 
ـــاري اأحــكــُم ـــا مــن يف دي واأن



45

َزيْفًا كفى...!

زيفاً كفى...
يا اأيها امل�صـتهـرتوْن...!

وكفى اإدِّعاًء اأنكم يوماً على اإحقاق حقٍّ حتر�صــوْن...!
يا اأيها املتنكروَن لكل ما جادت به كلماتنا...

نظراتنا...
َق�َصماتنا...

ولكل ما نب�صت به اأجزاوؤنـا...
ا هنــا... بغرا�صنا ُمت�صــبِّثـوْن...! اإنَّ

واحاُتنــا...
ب�صماُتنــا...
اآماُلنــا...

لي�صت تداري واهماً... اأو عابثاً...
َط... يهوى التخبُّ

والت�صلَط...
واجلنـوْن...!
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زيفـاً وتزييفـاً كـفـى...
وحتامالً �رَشِهاً على كل الُبناِة...الأنهـم- بب�صـاطـٍة-

يتاألقـون وي�صــطـعـوْن...!
والأنهـــــــم...

وطنــــاً وفيـــاً ُينـجـزوْن...!
لكنكم تتدثروَن بحمقكم...

وعنادكم...
وريائكم...

نــوْن...! تتوغل االأوهـام فيكـم والظُّ
كذبــــــاً كفـــى...

وتطـاوالً �رش�صـــاً على اأب�صــارنــا...
وعروقنــا...
وخيولنــا...
وطموحنــا...

ومالمح القيم التي ع�صــنـا لهـا...
وبهــا يعيـ�ص املـاجـدوْن...!

ما بالكْم... َعْدَل ال�صـمـاء ُتخا�صـموْن...
ولكل األوان الريـــاء تهرولــوْن...؟
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فتجرِّدوَن ال�صـم�َص من اأو�صـافها...
وخيوطهـا عجبـاً اإىل االأقمـار اأنتم َتْن�ِصــبون...!

ما بالكم... �َصْدَو ال�صـنابـِل...
والبالبـِل...

واجلداوِل... َتْرَهبـوْن...!
وعلى اغتيال لغاتها... وم�صاحِة الفرح الذي ترنو لُه...

تتــــاآمـروْن...!
يا اأيها املتنكرون الأم�صنا... وليومنا...

ولذلك الفجر الذي لبزوغه تاقت ماليني العيـــوْن...!
قد خاب ما اأنتم به تت�صـــدقـوْن...!

كل احل�صارات التي ر�صمت هنا ب�صـماتهـا...
كل االأهازيـــــــج التي ن�صــدو بهـا...

كل ابت�صامات �صري�صـم عزمنا اإ�صـراقهـا...
قد اأنكرت وا�صــتنكرت هذا اجلنــــوْن...!

لن ت�صتبيحوا زرعنا املمتد يف كل الف�صوْل...
لن تهزمـــوا االأحالم فينـــا والعقــوْل...

لن تاأ�صـروا هاماتنا...
لن تقتلوا االإن�صان يف اأو�صــالنا...
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لن تن�صـفوا تاريخنا اأبداً وتقتحموا احل�صــوْن...!
نحن احلياة ب�صحرها...

و�صبابها...

وعطائها...
ونقائها...
ورجائها...

نحن االأ�صالة والندى...
نحن ال�صهيل على املدى...

كنــــا هنــــا... وهنا – برغم �صجيجكم –
نبقى... نكــوْن...!
نبقى... نكــوْن...!

*********
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رياء

الب�رْش بع�َص  ُتخادع  قد  اأخي 
ومـــا ــٍد  زي َذمَّ  يف  َفُتمعُن 
طاملـــا َمْن  ِبحرِبَك  لرُت�صي 
احلجا �صليـــَب  زيــداً  وجتعُل 
اخَلنـــــــــا نظريَ  منُه  وجتعُل 
اأو�صــاُلـُه الرِّْفَق  تعرُف  وال 
ومتــــــدُح َعْمـــــــــراً مراراً اإذا
الَزَمْت �صولـــــــــــــًة  لُه  باأنَّ 
ُع�صــــــــَِّرْت اإْن  ــوَرك  اأُم لعل 
بِه ــَدْوَت  ــصَ � َجَل�ْصَت  فحيث 
به: خ�صاٍل  اأ�صمى  واأل�صقت 
الورى ت�صتجريُ  ِبطِيبِتــــــه 
تفرتي وال  ترائي ُ  ال  اأخــي  
َك  زيـــــــــــــــــداً بال علٍة فَذمُّ
اجلفا �صنوَف  ــى  اأدم ويـــزرُع 
به ولي�صت  ــراً  ــْم َع ــَك  ــْدُح وَم
هيبٍة مــن  َلــَك  مــا  �صين�صُف 

َغر ال�صِّ منذ  الــزوَر  تتقُن  وقد 
�صــرْر اأو  اأذًى  منه  اأ�صابَك 
َنَذْر قد  َنَف�صـــــُه  الورى  ِلَقْذِف 
الَب�رَشْ الل�صـــــــان دينَّ  �صقيم 
وفيه الهواُن منــــــــــــــا واأزدهر
فقلٌب بليــــــــــٌد وحــ�صٌّ َحَجْر
َخرَبْ تناهى ل�صمَعَك يومـــــــاً 
واأ�صــــــتهر بها  ُخطاُه  فجاَل 
ــــواً اأَمــــْر ــا ُهــــَو َت ــازه ــاإجن ب
اقت�صــــْر عليِه  الثنـــاء  وكلُّ 
النظـــــْر بعيــُد  جريٌء  اأِبــيٌّ  
َظَهْر اأًنـــى  اجلـــوُد  وي�صحبه 
انت�رْش للنقاء  ــْن  مَل فطوبى 
انت�رْش ما  اإذا  ُحروباً  �صيذكي 
ال�صمْر ثــواين  اأغلى  ويغتاُل 
ــْر االأث َمقُيُت  الــكــرام  �صجايا 
ُيعترْب َلْن  النا�ص  يف  وقوُلَك 
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الــدُّنــا  ازدراء  ــلَّ  ك فتح�صُد 
ــه ــدوان ــنَّ ع ــص ريـــــاوؤك قـــد �
الــرُّبــا اأغـــاين  ــُه  ــْت َرَفــ�ــصَ فقد 
الفال عطوُر  ا�صَتْهَجَنْتُه  كما 
را�صياً َتع�ْص  َدْقَت  �صَ فحيث 
لك احلبُّ ين�صُج اأحلــــــــــــــاَنُه

الب�رْش  وغيَظ  ال�صماِء  و�صخط 
على ب�صمة ال�صم�ص مهما ا�صترت 
اأنَكَرْتُه  ظالُل ال�صـــــــجْر وقد 
املطْر قــطــراُت  ــِه  ب ــْت  ــجَّ و�ــصَ
الثمْر ُحلَو  ب�صدقك  وجتني 
وير�صُم يف االأر�ص اأ�صمى ال�صوْر
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نهج اإلتقان...

�صكينٌة يف القلب واطمئناْن ...
كرامٌة يظلها االإمياْن...

ون�صوٌة ممتدٌة على مدى الزماْن...!
ُه.. ينالها َمْن همُّ

وداأبُه..
ونهجُه االإتقاْن....!

ال يعرتي قرارُه تردٌد..
ي�صتت الت�صميم يف عروقِه..
اأو هاج�ٌص يوؤرِّق االأجفاْن...!
ي�صافر االإتقان يف عيونِه..

و�صمعِه..
ونب�صِه..

يف الفكر والوجداْن...!
اأيامه جتري كما لو �صاغها فناْن...!
ي�صتح�رش االإتقاَن يف امتثاله لربِه..

فيتقن اخل�صوَع..
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والركوَع..
والدعاَء..
والوالَء..

واالإذعاْن...!
وين�صد االإتقان يف اإكرامه لذاتِه..

ي�صونها من كل علٍة ومن حبائل ال�صيطاْن...!
يحبها...لكنُه..

بالروح يفتدي الرى..
اإن نادْت االأوطاْن...!

وي�صكن االإتقان يف ل�صانِه..
فال اجلدال طبعُه..

وال على الدنيا ي�صن حربُه..
�صوى ال�صواب ما نوى..

وغري اأطيب احلديث ما روى..
فاإمنا هو الكالم خريُه..

ما قل في�ُصُه وزانُه البياْن...!
وي�صحب االإتقان يف م�صواره بني الورى..
فحيثما خطاُه �صافرت ي�صافر االإتقاْن...!

فال يداري جائراً..

وال يرائي عابثاً..
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وال مياري باطالً..
مهما متادت �صطوُة االأهواء حولُه..

ومهما حارت االأذهاْن...!
ال يعرتي �صلوكه تخبٌط..

وال حتيزٌ لنربة االأنا..
اأو لهجة النكراْن...!

ويف �صغاف قلبه توطد االإتقاْن...!
مميزٌ يف ِبرِّه اآبائِه..

وحبه اأبنائِه..
وو�صله االأن�صاَب ..

واالأ�صحاب..
واالأ�صهار..
واجلرياْن...!

اأدوارُه يجيدها بكل عنفواْن...!
ويربز االإتقان يف اأفعالِه..
فح�ْصُبها ب�صدقه تزداْن...!

بناوؤها ميزاْن...!
ال الغ�ص ياأتيها وال..

للغدِر..
للت�صويِف..
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واالإغفاِل..
يف �صماتها مكاْن...!
هذا هو االإتقان...!

م�صاحٌة ت�صيج امتداَدها معامُل االإمياْن...!
ففي انت�صابنا له جندد انت�صارنا..
على العناء واالإخفاق والهواْن...!
ويف انحيازنا له جندد احتفالنا..

بال�صم�ص يف عليائها..
بالكون يف اإبداعِه..
بفطرة االإن�صاْن...!

ويف اعتزازنا به نوؤكد انتماءنا..
ملنهِج تكفلت بحفظه م�صيئُة الرحمْن...!



55

عجبًا.....!

ِعْلماً اهلل  اأتـــاه  ملــن  عجبت 
حمداً الكون  لــرب  اأًدى  ومــا 
ترجو ــت  اأن ال�صالمة  كل  لــُه 
ً ُحبورا ت�صــــــدو  �رَشًائِه  ويف 
طويالً حت�صنُه  ال�رًشاء  ويف 
حتنو وعليه  جرحه  ُد  ُت�َصمِّ
َلِكْن عليه  ت�صن  ال  ب�صيٍء 
ُي�رْشاً ُحــزَت  لو  له  يحلو  فال 
لعهٍد يومـــــــاً  يكن  مل  وفياً 
التزاماً ترجو  عاتبتُه  واإن 
�رشو�صاً حرباً  ــوادٍة  ه ودون 
فيها الــلــوؤم  متــادى  طبائعُه 
ــــاينُّ املــطــامــح واالأمــــاين اأن
اإين ويقول  نف�صــــــه  يخادع 
ال�صجايا ُمعَتلُّ  القلب  �صقيُم 
ربي اهلل  دعــوت  وقــد  عجبت 
ين�صى ال�صوداء  اأوهامه  ع�صى 

ا َجمَّ اخلـــرياِت  واأغـــدَق  عليه 
ا َهمَّ النا�ص  ب�صكر  يوماً  وال 
ـــــــــــا وَذمَّ اإيذاًء  فيك  فيمعن 
مــــَّا و�صَ ابت�صاماٍت  وتغمرُه 
وعزما �صرباً  قلبـــــــــه  ومتالأ 
ــا اأخاً تغدو له واأبــــــاً واأُمــــــَـّ
دوما عليك  ي�صن  بــاأْن  ُي�رِشُّ 
ــا اأمَلَّ ـــَزٌن  َح اإْن  ــراه  ت ولي�ص 
�صهما النا�ص  راأتــُه  يوماً  وما 
حتما جفاك  ثم  االأمر  تنا�صى 
عليك ي�صنهــــــــا جوراً وُظلما
ا وبان ريــــــــــاوؤُه وطغى وَعمَّ
له اإْن قلت “ال” اأ�صماك َخ�ْصما
اأمت النا�ص تعبرياً وفهمـــــــــــا
اأعمى اخلري  دروب  عزوٌف عن 
دوما واالإح�صان  احلــق  يريه 
وين�صد غايًة يف العي�ص اأ�صمى
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يبقى  النف�ص  علو  كم  ويــدرك 
كرمي الطبع مي�صي العمر حياً
تبقى ـــراه  ذك رحيله  وبــعــد 

ُحْلما  لالأخيار  ــان  االأزم مدى 
وي�صطع يف �صماء املجد جنما
و�صما املمتد  الغد  وجه  على 
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عربة
)القصة اليت تصورها القصيدة حقيقية 

وقد حصلت يف إحدى قرى رام اهلل يف فلسطني(

اأ�صمــــْر ـــالٌح  ف ــل  ب كــهـــــٌل 
وغربلـُه املح�صول  جمع 
كعادتـــــــــِه االآن  واأحــ�ــص 
بن�صـــوتِه احلبـــاِت  َرَمـــَق 
قمحـاً ــدا  َغ االأمــ�ــص  فح�صيد 
فاأوقـفـــــُه الفــالُح  نظــر 
حبــاٍت اأم�صَك  يع�صــــوٌب 
�صــورتُه غابـت  وقلـيـــالً 
م�صـــواراً يتـلـو  م�صــواٌر 
يراقـبــُه الكهـل  وا�ــصــطــرَّ 
يــوؤرِّقـــــــُـُه احلــب  ف�صيــاع 
لري�صـدُه اليع�صــوب  تبـع 
غ�صــٍن عــلــى  ـــدور  ي ــراآه  ـــ ف
رٌة ُقبــَـّ اأقامــــت  فهنــاك 

البيـدْر اإىل  خــفَّ  قد  �ُصْبحاً 
اأغبــــــــْر �صـيفيٍّ  يــوٍم  يف 
اأثمــــــر قد  االأكــرب  باجلهد 
اأكثـــــر وقد  اهلل  َحمـْـِد  ِمــْن 
البيـــــدر اأجــزاء  يتو�صــــــط 
اأب�صــــر ما  َع  فتـَتبــَـّ اأمــرٌ... 
اأدبـــر بهــــا  ثم  قمــٍح  من 
يظـهــــر ثانيــــًة   هو  فــاإذا 
يتكــرر ميــ�ــصــي..  وامل�صهد 
املنظــر حفيــظتـــه  واأثـــار 
واحلـرية تــنــهبـــــــُه اأكثـــــر
يعثـــر كي  وجهتـــه  وعلى 
اأح�صـــر مبــا  يجود  وعليه 
ر تت�صــــوَّ كانـت  جـوٍع  من 
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فَتَحْت ومنـ�صـرها  عميــاُء 
ـلهـــا تاأمَّ الفــالح..  وقـف 
األهمهـــا  اخلالـق  �صـبحان 
لي�صعفها اليع�صــوب  �صاق 
ب�صــريتهـــا الـلــه  ـــار  واأن
�َصـاأَلْت رحمتـُه  نفــ�ٌص  ما 

البيــدر حبــات  ي�صــتـقـبـل 
اأَثــر َكــْم  م�صـهدهــا  وبـــــِه 

ــر  َدبَّ لها  والــقــوت  �صـــرباً 
امل�صــــدر وهـــداُه  ُه..  ـــــريَّ �ــصَ
اأح�رش ــا  وم املــر�ــصــال  ــرتى  ل
ــــر َي�صَّ لهـا  اخلـيــراِت  اإال 

*********
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صديقي

موطُنُه �صديقي  القلِب  يف 
مالأ االإمياُن جوانحـــــَـــــــــــُه
دومــاً يفي  بالوعد  دومــاً 
يوزُِّعهــــــــــــــا الودِّ  نظراُت 
ــٍد اأح على  ي�صنُّ  لي�ص  هــو 
فمجتهٌد الــ�ــصــف  يف  اأمــــا 
كلٍل بال  للعـــلم  ي�صـــــــعى 
كرامُتــــــــــــُه ــاِء  االآب جمُد 
و�صمرتها االأر�ـــصَ  َع�ِصَق  قد 
و�صبــــــــــاٌب فــٌذ  عــزٌم  هو 
ــي واعـــــدٌة ــق ــدي ــص اآمـــــــاُل �

ــُه ــُن ــزي ــى االأخــــــالق ت ــم ــص اأ�
ويــعــبــُدُه الرحمـَن  يخ�صى 
ــُه ــالزُم ــاُت الــ�ــصــدق ت ــم ــص و�
والب�صمــــُة لي�ص تفارقـــُـــــــُه
ــزُه ــخــاُء الــنــفــ�ــص ميــي ــص ــ� ف
ويفهُمُه ــصِ  ــدر� ــل ل ي�صغي 
ومطلبــــــــــُه هواُه  فالعلُم 
هويتـــــــــــــُه االأجداد  وثرى 
ي�صكُنُه االأغــلــى  ــوطــُن  ــال ف
تفرُُّدُه بـــــــــــــــــــاَن  وعطاٌء 
ـــوؤازرُه ي الرحمن  فع�صــــى 
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عناد
بليــــــــــــُد املالمِح فٌظ عنيْد
وال ت�صتدمُي له �صحبـــــــــــــٌة
اأهديتــــــُه منك  ب�صمًة  واإْن 
الورى كل  ابت�صاماِت  َكِرْهُت 
كما ُم�صاٍب  يف  ـــُه  زرَت واإْن 
بيتــــه يف  ح�صورك  حتــدى 
اأتى من  اأرى  َل�ْصُت   “ َتَم:  ومَتْ
�صامتــــــــــاً بي  ُيحدُِّق  فهذا 
ُحمِقِه على  رداً  �ِصْئَت  واإْن 

وعن نهجــــــــه اأبداً ال يحـيْد
�صديْد �ــصــداٌع  حتماً  فلقياُه 
تريـــد؟ “ماذا   : للَتوِّ  ُد  ُيـــردِّ
اأكيـــــد” ازدراٌء  يطلُّ  فمنها 
الوحيْد ال�صديَق  هناك  وُكنَت 
ي�صتعيــــْد اأوهامــــُه  وبا�رش 
يعيْد عمري  وب�صمة  يوا�صي 
وذاك مبــــــا حل جداً  �صــــــعيْد “
تاأفف ثم انربى للوعيــــــــــــْد

***
ــال مــرًة ــف ـــُه نــحــو ال ـــادت وق
كائناً اأبــ�ــصـــــرا  بهما  واإْذ 
مــاعــزٌ ذا  ــن:  ــعــل ُي ــارَع  ــص ــ� ف
ـــُه اإنَّ اأال  ال�صــــديُق:  فـــردَّ 
ـــاإذا ــا ف ــط ــه اخُل ــي ـــا اإل وَحـــثَّ
يــكــْن ــدُه مل  ــه ــص ــ� م ولـــكـــنَّ 
ــــرشارُه: ــجــدََّد يف احلـــال اإ� ف
ــُه مــاعــزٌ لــقــد طــــــاَر... لــكــن

جديْد  ) ـــلٍّ )ِخ برفقِة  ُخــطــاُه 
بعيْد من  بــدا  قد  ــوٍة  رب على 
�صديْد كالمي  غــري  ــوَل  ق وال 
يفيـــــــْد لن  ال  ولغُوك  لطريٌ 
البعيْد الف�صاء  قد عال يف  به 
العنيْد ذاك  ِلُي�ْصِكَت  بتاتاً 
اأحيْد ال  موقفي  وعــن  اأقـــوُل 
�صهيْد نطقُت  ما  على  وربــي 

***
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الذئُب و احلََمْل

يومـــاً الـــذئـــَب  اأن  ــَل  ــي ق
ــريٌء ـــ ـــ ــصٌ ب ــ� ـــ ــٌل َغ ـــ ــَم ـــ َح
يلهــو ــــان  ك ـــوٍر  ـــب ح يف 
زاداً الـــذئـــُب  فــا�ــصــــــــتــهــاُه 
انتهاكـاً »يــكــفــيــَك   : قـــال 
مائـي َعــــًكــــْرَت  قـــد  اأنـــــَت 
ـــــُت دومـــــاً وخـــــراُف عــ�ــصـــ
رقيـــــــــــٌق اأنــَت  واهـــــٌن 
ـــــــي »اإنِّ  : ــــــوادُع  ال ــَق  نــطـــ
ْرُت عـَكَّ ما  ذئــُب  يــا  ــا  واأن
ــاًء ــْدُت م َ ـــ ـــ ــص ــ� ــد اأْف كــيـــــَف ق
عذبــــــــــاً زارك  اأن  بعد 
يــجــري ــــاَء  املـــــ ــــــنُّ  اأظ ال 
ـا هيــــــــــَـّ العـدواَن  ــَدْع  َف
ــْت ــــــوادع خــاب َخــــُة ال �ــــرشَ
يدنـو ــدُر  ـــ ــغ ال ــتــمــرَّ  ـــ وا�ــص
ــَت اأمـــري ــْف ــاَل ـــال: «قـــد خ ق

ِلَي�ْصـــَرْب ـــوادي  ال ــى  اأت قــد 
يلعــْب املــــــــاء  ُقــــْرَب  ــان  ك
يطرْب الـطيــر  وِلــ�ــصـــــــَـْدِو 
ــْب ـــ ـــ ــاأهـــَّ ـــ ــــدواٍن ت ــــُع ـــــ وِل
ين�صــْب فال�صربُ  للحمى 
اأعـــــذْب اليـــوم  قبـل  ــان  ك
تتجنب َبْط�صـــي  االأر�ــــص 
َمْهـرْب« لـَــَك  منــي  ليـ�ص 
تغ�صـْب مِلَ  اأدري  ـــــُت  َلــ�ــصْ
يومـــــــــــــاً لك م�صــــــــــرب
تـ�صـبـْب ــد  ق نــحــوي  كـــان 
؟ اأعجـــــْب  واهلل  اإننـــــــــــي 
ترغـْب كيــف  اأو  �ــصــاعــداً 
اأطيــــْب« العيـــــــ�ص  َدنَّ  جَتِ
ــْب َ ـــ ــْرح َم دون  ــت  ـــ وتــال�ــص
ــْب تـتـلهـــــَـّ بعـيــــــوٍن 
فاعَتْب« احلمقـاَء  نف�َصَك 
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ً ا تـــَــــــوَّ انقـ�صَّ  وعليـــــِه 
حتـى ــرُخ  ـــ ــ�ــص ي ـــْد  ـــَك َي مل 

ـــراً  ــبُّ ُعـــْم ـــ ـــ ـــ ــاُه احلـــ ــك ــب ف
ــروَر ـــ ـــرَّى غ ــــ ــد َع ـــ فــهـــــو ق
ي�صـــــدو ــوُن  ــك ال راح  ــم  ث
مـنــطـُق القـــــــــــــــــــــوة واٍه
لكْن ـــــصَ  االأر� يـــــ�ــصـــــوُد  ــد  ق

اأن�صــــْب ـــاَر  ـــف واالأظ فــيــه 
ـــْب َخ�صَّ ـــواَه  ــــ االأم َدُمـــــُه 

َرحـــَّْب  التـــــــــــاريخ  وبـه 
َكـــــذَّْب والـعـدواَن  الـمـكــر 
ـْب: يتوثـــــــــــَـّ بهتـــــاٍف 
ُه البــــ�صـــمــــــــــــَة يرهـــْب اإنَّ
�َصــُيْغـلْب حتمـــاً  �صوُتُه 

*******
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ِعْش ساملًا متعففًا

ـــا اأخـــي ـــصْ ي ـــ� مــرتفــعــاً ِع
واجــــعــــل لـــفـــكـــرك حـــيـــزاً
ـــرٌَّم ـــَك ُم ـــــَت  اأن الـــكـــون  يف 
ــزٌ ممــي اأنـــــــَت  الـــعـــقـــل  يف 
ُم�صــــــــــرٌف ـَن  املدخِّ اإنَّ 
يرتوي بطيئـــــاً  موتـــــــــــاً 
حولـــــُه وينفث  �ُصـمـــــّــاً 
وهــو االأمـــــــــــوال  وُيـــبـــدُِّد 

ــريُ وُيـــْخـــِجـــُل ـــ ــص ــ� ــا ُي عــمـــ
وتفعـــــُل تــقــول  فيمـــــا 
مــبــجـــــُل اأنـــــت  اخلـــلـــق  يف 
ــُل االأجــم اأنــــَت  احل�صـن  يف 
غـــــــافـُل االإرادة  ــصُّ  ــ� َه
ـــــُل يرتهَّ بنيــــانـــــُه 
ـــــُعــُل َيــ�ــصْ ــايل  ــي ــل ال يق�صي 
متجـــــــــاهـُل لف�صلهـــــــا 

*******

فتـاكـــــــــــٍة علـٍة  كــم 
َمْغنٌم ال�صـالمـــــــة  اإنَّ 
نعمـًة يبقى  واملـــــــال 
ـــعـــْظ ــظ حــيــاتــك واتَّ ــاأحــف ف
ـــورى ــص ال ــا� ــف ــاأن واأرِفــــــْق ب

يحمـُل ال�صـجائـر  طــعــُم 
يتح�صــــــُل راَمـــــــــُه  َمْن 
تتوا�صـُل �صنتـهـــــــــــا  اإْن 
اأفــ�ــصــُل املخــــاطر  َنـــْبـــُذ 
قـــــــاتُل دخـــــانك  ــاأذى  ف
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ــــراأٍة: ــــج ــــرار ب ــــق وخـــــذ ال
عــــــــادًة واأهـــــجــرُ  ــّواً  ـــ ت
ــا ــاأعــوفــهـــ ـــ ـــ ــي �ــص ــت ــاف ــف ل
ــث �ــصــاأنــتــهــي ــي وعــــن اخلــب

ــواب �ــصــاأفــعــُل ــص ــ� ــــلَّ ال »ُج
يتغلغُل هــــــــــا  �ُصـمُّ بي 
ـــــُل ـــــم وفــــــراقــــــهــــــا اأحت
ومـــــن االأطـــــايـــــب اأنـــهـــــــُل

*******

ــُه ـــك اإنــــَـّ فـــــــاِرْق دخـــانــــ
وار�ــــصــــــــــــــم خـــــيـــــارك ال
متعففـاً �ــصـــــالـــــمــاً  عــ�ــص 
ــًة ــاة كــرميـــ ـــ ــي ــو احل ــرجـــ ت
�صــيــٌد االإرادة  رجـــــــُل 

ـــــعــُل ــ�ــصْ ـــاٌر بــ�ــصــدرك ُت ــــ ن
اأظـــنـــك بــــالــــرتدد تــقــبـــــُل
ـــروُل ـــه ـــوب الـــنـــقـــاء ت �ـــص
تتـــــجوُل برحابهــــــــــــــا 
ـــــــــٌي عـــاقـــــــــــُل ُحــــــــرٌّ اأب

*******
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مواكب النور

تاألقي...
تعانقي... مواكب الوفاْء... !

تعاظمي ...تقدمي �صوب العال...
ورددي اأُن�صودة الرجاْء...!
وا�صتب�رشي يا قد�صنا...
فالفجر اآٍت... قد دنا...

وزغردي ربوعنا للعلم ...للعطاْء...!
اأبناءنا اأق�صمتُم... اأن يفرح الوطْن...
اأن تثمر االأر�ص الطهور بل�صماً...

اأن تغرب املحْن...
اأن ينت�صي لون الرى...

ويرحل البكاْء...!
باهت بكم كل الدنا...

اأثلجتُم �صدورنا...
فعزمكم ال ينثني...
ال يعرف انطواْء...
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ثابرمُت اأحبابنا...
�صاهرمُت االأقمار يف ال�صماْء...!

فنلتموها ن�صوًة...
ال لي�ص يدري طعمها اإال الذي

نحو العال حث اخلطا �صبحاً م�صاْء...!
قد باركْت جناحُكم كل الربا...

الأجلكم غنت وروُد االأر�ص .. واختال ال�صياْء...!
بعلمكْم ...بجدكْم ...

�صتك�رشُ الن�صور قيَدها ...
وي�صتعيد بيتنا اجلريح لونُه..

ويرتدي نقاءُه ...
وتنف�ص التالل عن جبينها مظاهر البالْء...!

تاألقي.. تعانقي مواكب الرجاْء...!
تقدمي �صواعد البناْء...!

ورددي على املدى الأُمنا..
لقد�صنا ..
ملجدنا ..

ترنيمًة عنوانها...
مواكب الوفاْء...!
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إرحل....
)ُكتبت على أنغام الثورة يف مصر 2011(

ــتــعــرُ ـــورِة َيــ�ــصْ ـــث بـــركـــاُن ال
غا�صبًة ـــَرْت  ـــَف ن ــُة  ــان ــن وك
اإ�صـــــراراً ر�صموا  �صباٌن 
ينــــــادي التحرير  مــيــدان 
�َصلَفْت قاحلــــــــــــٌة  فعقوٌد 
يبددهـــــا ـــص  االأر� خـــرياُت 
يــ�ــصــتــمــرىُء ُكــــلَّ مــواردهــا
بـــــــــاٍق هنا  الفرعوُن  واأنا 
بيتي ففي  غــبــُت  يــومــاً  اإْن 

ينفجرُ ال�صابرُ  وال�صــــــعُب 

تنت�صــرُ الغائــب  للحق 
بهروا قــد  الــوا�ــصــَع  ــوَن  ــك وال
يحت�رشُ فالباطُل  وا  ُهبـــــُـّ
وينت�رشُ ي�صــــــــوُل  والظلم 

يحتكرُ االأُمـــــــــــــــــِة  اأمواَل 

تزدهـــرُ ـــالدي  ب ويــقــــــــول: 
َقــَدُر و�صلطــــــــاين  كالطوِد 
�صينح�رشُ م�رش  يــا  ُحكُمِك 

*******

رَف�َصْت هنا  فــاالأر�ــصُ  ــْل  اإرح
مبوطننـــــــا ُتْبِق  مل  اإرحــْل 
ــزٌم ــه ــك مــن ــالم ــظ اإرحـــــــْل ف
يــرددهــا فال�صــعُب  اإرحــــْل 

ــــاٍء تـــاأمتـــــــرُ ــــري ــــــــداً ب اأب
تنـــــــــــحدُر اأحــــواالً  اإال 

الظفرُ م�رشَ  يف  و�صي�صطع 

القمرُ ي�صمعـُه  ــداهــا  و�ــص
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ين�صى لن  وطــٍن  عن  واغـــرْب 
موا�صمنــــا تخ�رَشُّ  اإرحـــْل 
وادينــــا يتنفــــــ�ص  اإرحــْل 
اأغنى تربتنــــــا  فبدونك 
دنيانــــــا حتلو  ــك  ــدون وب
تــــاأبى ــــرٌة  ذاك لرانـــا 
ملكوا ــا  م االأغــلــى  لــلــوطــن 
ــهــا ــُل حــار�ــصَ ــجِّ ــب االأر�ـــــص ت

ال�صوُر ت�صـردها  اأيامـــاً 

املــطــرُ ملوطننــا  ويـــعـــوُد 

والوتــــرُ يزغرد  والفـــجرُ 

ال�صجرُ يبت�صم  وبـــدونـــك 

ال�صمرُ يلتئم  وبدونـــــــك 
ـــذروا ن َمــــْن  اإال  ُتـــكـــرَم  اأن 
وا�صطربوا واحتملوا  بــذلــوا 

ــُم االأمــــــِة مــنــدثــرُ ــي ــص وخــ�
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أين أذهب ......؟

مقابلة مع امرأة غزية فقدت كل شيء وبقيت واثقة بالنصر

قل يل بربك اأين اأذهْب......؟
ال.. ل�صت اأدري اأين اأذهْب...!

من كل األوان العناء م�صيبتي اأدهى...
وم�صهد حمنتي اأق�صى واأ�صعْب...!

فاأنا هنا.....
يف كل ثانيٍة اأموت اأ�صًى...

اأع�ص على جراحي �صامتاً...
ْب..... اأبكي .. اأَُعذَّ

�صفكوا دماء براعمي...
زوجي.. اأبي... اأُمي...اأخي ...اأُختي...

وجرياين هنا...
�صنقوا براءة بيتنا...
فتناثرت اأ�صـرارُه...
وتبعرت اأ�صـالوؤُه...
وتبددت �صكناتُه...
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ْب...! لكنه.. ب�صذا ال�صهادة قد تخ�صَّ
اأركانُه هم اأعدموا...

حرقوا معاملُه التي اآمالنا احت�صنْت...
وهمومنا َو�ِصَعْت...

ن�صفوُه.. ظنوا اأنهم... ن�صفوا عراقتُه...
فطم�ص اأ�صالة االإن�صان واالأوطان لالأغراب مطلْب...!

ُكَنا معاً...
وجنوُت- ال اأدري اأخي- ماذا جرى...

حتت الركام ت�صتتت اأجزاوؤهم...
وحدي بقيت وكلهم رحلوا...

فما للخلق مما قد ق�صى الرحمن مهرْب...!
واأُحدقنَّ كما ترى...

فلعلُه حظي يحالفني...
فاأملُح بع�ص.. بع�ص �صماتهْم...

فاأودعَن نقاءهْم...
وال�صوق يف اأحداقهم...

لغٍد بزيت الغار ق�صته �َصـُتْكَتْب....!
رحلوا بال زمٍن...

وال كفٍن...
رحلوا ب�صمٍت �صائٍن...
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-اأ�صفاُه- َكًبل ُجًل عاملنا...
فال ا�صتهجانه اأبدى...

ومل يغ�صْب ...
ومل يعتْب...!

مل يبق يل �صوٌت يخاطب وحدتي...
مل يبق يل ماأوى ي�صمد لوعتي...

بل يحر�ص اجل�صد امُلعذْب...!
فاأنا اأخي امراأة اأرى زمني ت�صًمر هاهنا...

ال ل�صت اأدري اأين اأذهْب...
قل يل بربك اأين اأذهْب...!

عانيُت كم عانيُت من غزو الترْت...
عانيت من حرق امل�صاجد واملدار�ص واملقابر وال�صجْر...

عانيت من اإمعانهم يف قهرنا...
ورهانهم دوماً على اإذاللنا...

وكاأًن حربهم قدْر...!
عانيُت من خذالن اأن�صابي  وفرقة �صفهْم...

عانيُت من �صمت الب�رش...!
ماذا اأقول.. فمن غرابة ق�صتي مل ي�صهد التاريخ اأغرب...!

عانيُت .. عانيُت الكثري.. وتهمتي...
اأين فل�صطينيٌة...
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غزيٌة...
وطني هنا...

للمجد.. للعلياء اأُْن�َصـْب...!
لكنني..  �صاأظل اأع�صق تربتي..

وهويتي..
وكرامتي..

قيُم الورى واأظل اأحر�صها-اأخي- مهما جرى...
فاالأر�ص يل..
واملاء يل..

وال�صم�ص يل..
واحلق يل..

وح�صارهم وحرابهم ال ل�صت اأرهْب...!
قدري هنا..

واأقولها لغزاتنا...
�صيقوا بح�رشة وهمكم...

لن تفرحوا بهواننا...
هيهات وانتظروا كما يحلو لكم...

فالنجم واالأقمار اأقرب...!
فالنجم واالأقمار اأقرب...!
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عاشق الزيتون

يف رثاء الشهيد زياد أبو عني - 2015/1/15

اأَعَلْنَت الءَك للتخاذل والرُّقاْد......!
اأعلنت حبك وانحيازك للن�صائم...

والرباعم...
واخلمائل...
وال�صنابل ...
والروابي...
والوهاْد.....!

ل�صهامة االآباء واالأجداْد.....!
وم�صيت متت�صُق العزميَة كلها...

يعدو بك االإ�رشار .. ال تثني خطاك حرابهم...
اأبداً  وال االأ�صفاْد.....!

اأزياُد لبيَت ا�صتغاثات الوطْن...
َفَك�صـْرَت اأغالل الَوَهْن...

وهرعت نحو الرتبة ال�صمراء حتر�صها...
ت�صمد جرحها...
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ولها تزف الفجر واالأعياد.....!
طاَرْدَت من �رشقوا الرتاَب واأعدموا الزيتون...
عاَرْكَت من ن�صفوا جذور النخل والليمون...

جاَبْهَتُهم بب�صالة االآ�صاْد...
وبهامٍة ال تنحني اإال ملن...
رفع ال�صماء بال عماْد....!

َوَزرْعَت يف اأو�صالهم ُرعباً تغلغل وارتعاْد....!
عن موطن االإ�صـراء كي متحو م�صاهد غزوهم...

تلغي الت�صلط والتخبط والعناْد....!
كي تزرعنَّ احلب يف اأر�ص العطاء...
كي تغر�صـنَّ الزيت فيها وال�صفاء...
نوراً ي�صافر يف ت�صاري�ص الوطْن...

نوراً يعانق جمدنا املمتد مذ كان الزمن...
نوراً حتدى الليل واجلالْد....!

رمقوك طوداً �صاخماً ال تعرف االإذعان...
وحتلقوا كي يطفئوا الربكان...

فتلونت اأر�ص ال�صهادة والفدا ب�صقائق النعمان...
دْت.. : لكن روحك اأكَّ
هيهات اأن ُنهان...

ها نحن كالفينيق يعلو �صوتنا...
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ويطل من حتت الرماد....!
فالدار يف كل املحافل دارنا...

واملاء يف نب�ص ال�صنابل ماوؤنا...
وال�صم�ص يف اأر�ص الرباط لنا... لنا...

وديارنا...
ال لن يعمر يف حماها جائرٌ...

مهما متادت حربه ال�صعواء وا�صتد ال�صواد....!
هذي رحاب القد�ص مهد االأنبياء...

هذي فل�صطني الكرامة اأقرب البلدان حقاً لل�صماء...
فبمجدها تتغزل االأجماد....!

اأزياُد اإنا نرتوي من عزمك الوقاد....!
فاهناأ _اأخي _ ب�صهادة قد نلتها...

وا�صكن نعيماً خالداً... جعل العلي طيوبه لل�صادقني من العباد....!
�ُصـْقياً لروحك يا زياد....!
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أنا صادق

ــــــوايل اأنــــــــا �ـــصـــادق ــــــاأق ب
ـــدق اأيــــامــــي ـــص ـــ� ي ال يــــــــروِّ
ــي ــات ــام ــص ــ� ــت اب يف  ــــدوٌق  �ــــص
و�ـــصـــوتـــي حــيــثــمــا يــعــلــو
ــُدُه ـــ ـــ ــدق اأنــ�ــصـــ ــص ــ� حـــديـــُث ال
ـــــل اأ�ـــصـــــــــــردُه ــوف اأظ ـــ ـــ ــص و�
ــا ـــ ــِذب ــَك ـــُت الــــــزوَر وال ـــصْ ـــ� َرَف
ــا ـــ ـــ ـــ ــك االأدب ــذل ـــ وحـــــــــــزت ب
ــوا ــدق ـــن �ــص ـــــاأن م ــــُت ب ــــَرْف ع
اأرٌق يــنــتـــــــــــابــــــــــــــهــم   فــــال  
ــي.... اأمــلـــــي ــت ـــ ـــ ــم ــــــــدُِّد ه اأَُج
عمـلي ـــــاً  مــتــقــنـــ واأمـــ�ـــصـــي 
ـــواين ــــدُق عـــن وهـــــــذا الــــ�ــــص
ـــداً الإنــ�ــصـــــــــــــــــــــــاٍن ـــه ـــال ع ف

ـــادق ـــص ــــايل اأنـــــــا � ــــع ــــاأف ب
ــــــق ــــٍر عــــــــــــارٍم داف ــــه ــــن ك
ـــي طـــمـــوحـــات يف  ــــــــــنٌي  اأم
ــق بـــ�ـــصـــدِق مــ�ــصــاعــري عــاب
ُدُه اأُردِّ اأن  واأهــــــــــــــــــــــــــوى 
عا�صــــــْق هــائٍم  بلـهفـِة 
انت�صـبـا ــُه  ـــ ل مبـــــن  وِحـــــرُت 
�صــــادْق دائـــــمـــــــــــاً  الأنـــــي 
ُرِزقـــــــــــوا �صـكـينــــٍة  بـكل 
ــْق ـــ ــال اخل ـــن  م ــٌب  ـــ ــص ــ� غ وال 
ك�صــــــِل وال  ــٍن  ـــ ـــ وه بـــال 
ـــْق ــــ واث   ... ــــــٍد  واع بـــعـــزٍم 
ــــــــاين ـــ ـــ ومــــن اآيـــــــــــات اإميـــ
ـــٍث فــا�ــصــــــــــــــْق ـــاب ــــــذوٍب ع ك

* * * * * * * * * * *
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العلم نور

اإميــاُن العلَم  اإنَّ  العلِم  طالَب  يا 
غايتُه املجِد  ِعناُق  �صم�ٌص  العلُم 
و�صائطِه يف  نقياً  اجلماُل  ير�صو 
ي�صقلُه واالإح�صا�ُص  النف�َص  يهذب 
ل�صحبتِه ي�صعى  من  يخذُل  ولي�ص 
َنَهلْت اآفــاقــِه  من  احل�صاراِت  كــلُّ 
�صاحَتُه يــرتــاُد  من  ُل  ُيبجِّ دومــاً 
منابَعُه واع�َصْق  دربــِه  على  َف�رِشْ 
�صكنوا َوْهِمهم  يف  من  ي�صريك  وال 
فمار�صوا اجلهل والتجهيل واحرتفوا
ومــوؤمتــٌن م�صئوٌل  بــاأنــك  ــْم  ــَل واع
واحر�ص على همٍة خ�رشاَء نا�رشٍة
كلٍل دومنــا  واألـــَزْم  العلم  جمال�ص 
ت�صلكُه ــت  اأن م�صعًى  اهلل   ُ ُيــَيــ�ــرشِّ
�صاحبِه بعد  طويالً  يبقى  العلم 

ُعنواُن العلم  اأهــُل  النبينَي  بعد 
هانوا وال  يوماً  اأ�صحابُه  خاب  ال 
وريحاُن فلٌّ  كلُّها  حروفــــــــــــــُه 
وبهتاُن زوٌر  �صوته  يف  فلي�ص 
و�صلطاُن واأخـــالٌق  ــٌي  وع فالعلم 
ــزداُن ت املجد  بو�صاح  فاأ�صبحت 
اإن�صاُن االأر�ـــص  يف  اأنـــه  ــداً  مــوؤكِّ
�صانوا قد  للعلم  ُهْم  ودَّ ملن  طوبى 
له كانوا النور بل خ�صماً  وحاربوا 
ــــدواُن ــــٌم وع نــهــجــاً مــعــاملــُه اإث
خانوا ومن  وا  َعقَّ َمْن  اهلل  يرحم  ال 
ـــاُن اأزم م�صعاَك  يف  ــــدَُّك  حَتُ وال 
واإمــعــاُن متحي�ٌص  العلم  فجوهرُ 
ـــرى ور�ــصــواُن وجــنــٌة لــك يف االأُخ
اأوزاُن بـــِه...تـــزداُد  اأُجــــوٌر  تعلو 
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أرُض املاجدين
اخلرطوم - 2006/3/20

املـــــــــــاجديْن اأر�ص  �صوداُن 
�َصَكَنــــْت ربوَعـــــــــــَك ِعــــــزٌَّة
ب�صمــــــــــٌة ا  امُلَحيَّ وعلى 
النباهِة َنــْبــ�ــَص  يــا  ــوداُن  ــص �
حمبــــــــــــٌة فيــــك  للعلـم 
ُحْزَت املـكارَم ُكلَّهــــــــــــــــــا

الطيبيــــْن االأُبــــــــــاِة  وطن 
ال�صنيــــْن عــرب  ــدت  وتــوطَّ
ويا�صميـــْن ت�صوُع  عــطــراً 
الواعــــديْن رجــــــــــاَء  يا 
مبيــــــْن ـــالٌل  واإْج ــَخــْت  َر�ــصَ
ــوَع اجلــبــنْي ــرف ــَت م ــْي ــ�ــصَ وَم

*****
حماِك اإىل  ــُت  ــْئ ِج ــوُم  خــرط
واأتْيــــــُت متالأُين املنـــــــــــى
هذا �صـــالٌم من عيـــــــــــــوِن

كبـيـرٌ هـمٌّ   �صاغــــــــــــُه  قد 
اإلـــــى ممــن  ٌق  وَت�َصــــــــوُّ
هاماتـِــــــــــــهـم َطاأَطُئوا  ما 

احلنيــــــــــْن يغمرين  اليوَم 
ُربـــى وطـــٍن �صجنْي َلـــِك مــن 
جننْي اهلل...  رام   ... ــصِ ــد� ــق ال
واحٌد …لغـــــــــــــٌة … وديْن
العلياِء �صاروا … واثقيـــــــن
اإال … لرب العامليـــــــــــــــــن

*****
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النــــدى بــيــَت  يــا  خــرطــوُم 
َيعــــــــْرٍُب نـــدوَة  اليـــــــوَم 
قي وتاألَّ  … فا�صتب�صـــري 
اأمتــي: لــقــادِة   ... قــولـــــي 
�صن�صوُنهـــــا  .… اُتُه  حبَّ
اأعياُدنا  .… اأوطاُننــــــــا 

االأميــــــــْن ال�صوِت  ومنارَة 
و�صيوَفهـــــا … ت�صتقبليــــْن
للوافديــــــْن ني…  وتزيَّ
ثميــــــْن حتمــــاً  الرى  اأنَّ 
الكائـــديـــــــْن كيَد  ــردُّ  ون
عا�صقني �صنبقى  ولهــــــا 
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نعمة املطر

�صــمـاوؤنــا �صــخــيــــــٌة 
حبــاتــُه الــرى  ت�صـــقي 
ربوعـنـــــــا فتزدهــي 
بـالدنــــــا وتـكت�صــــي 

م�صـتـبـ�صـــرٌ زيتونـنــا 
با�صــــٌم واليــا�صـــمني 
الربــا لــون  �صــاحرٌ  كــم 
ــرى ــرشٌق وجـــه ال ــ� ــم م ك

باملـطـــــــْر جتـــــــــــوُد 
وال�صــــجـْر والـــــزرع 
الب�صـــــــْر ويـــــفـــــرُح 
والـثــمــْر ـــحر  بال�صِّ
�صــــــكـْر قـــــد  لــلــه 
نظــــــْر قـــــد  لـــــلـــــورد 
ينهـمــــْر والغـيـــث 
يـنــتـ�صـــْر والـخيـر 

****************
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القمر

مــــــا اأجمَل ال�صمــــــــــــاْء
الف�صاْء يف  االأر�ــــصِ  يف 
الرُّبــــــــا ُيــــداعــــُب 
الدُّنـــــــــا ُيـــَحـــدُِّث 
تفــــكروا ـــــــــــا  َهيَّ
ــاْة ــي احل يف  الـــكـــون  يف 
الــدجــى يف  الــنــــــــور  يف 
يف املـــــــــــــــــاء والرى
لُه َمـــْن  �ُصبحـــــــــاَن 
والندى وال�صـــــمــــــ�ص 

القمـــــْر اأجمَل  مــــــــا 
انت�صـــــر �صـــــــياوؤُُه 
ُيـــعـــانـــُق الــ�ــصـــــــــــــــــجــْر
البـــَـ�َصــــــــْر: ُيخاطُب 
ـــــوا الــنــظــْر ـــ ـــ ـــ ـــ واأْمــِعــنـــ
ــرْش ــ� ــب وال ــِع  ــم ــص ــ� ال يف 
ــْر ـــ ـــ ــط وامل الـــرعـــد  يف 
والزَّهــــــــَْر النبِت  يف 
ـــُح احلـــجـــْر ُيـــ�ـــصـــــــبِّ
ـــْر ــــ ـــم ـــث ـــــري وال ـــــط وال
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عدنا ملدارسنا

عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
نبني وطنـــــاً  جنني  علمـــاً 
ــاِن ـــ ـــ عــدنــــــــا لـــدرو�ـــص االإميـــ
نتعلمهـــا نتـــاأمـلهـــا.... 
عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
ــاِد ــص ــ� ــا لـــغـــُة ال ــه ــل ــم ـــا اأج م
ــا جــــــوٌد عـــربـــٌي ـــ ــكــنــهـــ يــ�ــص
عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
ــُه ــب ــرت ــف ن ـــ ـــ ــ�ــص ــل عـــدنـــــــا ل
ــَمــنــا حــبـــــاً نـــهـــدي َمـــــْن َعــلَّ
عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
نتعلْم عــدنـــــــــــا  بــنــ�ــصـــــــــــاٍط 
علمــاً نر�صـم  قلمـــاً  نــاأخــذ 
عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
ــواُه ــر نــهـــ ـــ مــوطــنــنـــــا االأخــ�ــص
ن�صـــيجـُه ــعــني  ال ــرمــو�ــص  ب
عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
نبني وطنـــــاً  جنني  علمـــاً 

لدفـــاتـرنــا عدنــا  عدنــا 
ملوكبنـــا املــجـــــد  ويـــــغــنــي 
ــاٍن ومــعـــ ــاٍت  لــعــظـــ ن�صـغي 
ــرة الــرحـــــمـــــِن ــو مــغــفـــ ــرجـــ ن
لدفـــاتـرنــا عدنــا  عدنــا 
ــا اأطــــيــــار بــــالدي ــه ــق ــص ــ� ــع ت
ــــخ االأجـــــــــداِد ــــاري حتـــفـــظ ت
لدفـــاتـرنــا عدنــا  عدنــا 
ــُه ـــ ــن ــزي ـــى الــــــورد ن ـــاأحـــل وب
ن�صـتقبلــُه وبــــاإخــــال�ــــصٍ 
لدفـــاتـرنــا عدنــا  عدنــا 
نفهْم ـــصُ   ـــدر� ن نــكــتــُب  نـــقـــراأُ 
يـتب�صــــْم طـفـــٌل  يرفـعـــُُه 
لدفـــاتـرنــا عدنــا  عدنــا 
اأحــــــــالُه مــا  ــه  ـــ اأروعـــ مــــا 
اإالَُّه اأبـــــدا  نـر�صــــى  ال 
لدفـــاتـرنــا عدنــا  عدنــا 
ملوكبنـــا املــجـــــد  ويـــــغــنــي 
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الوصل األخضر
إىل األغلى...

اخلرطوم - 2006/6/10

ترحتُل الــيــوَم  اإلــيــِك  التهاين  كــلُّ 
ُنها اأُلوِّ باأ�صواقي  االأمـــاين  اأوفــى 
ُها اأُطريِّ بعيدينــــــــــــا  ُحبي  اآياُت 
غاليتي الفنُّ  واأنــِت  الفنوَن  ُحــْزِت 
واَكَبُه احل�صَّ  فيِك  عانَق  فالفكرُ 
�صاكنٌة عينيِك  يف  ني�صاَن  اأحلــاُن 
تعاتبنــــــــا والذكرى  حلَّ  ُينا  ِف�صِّ
مالحَمنا اأ�صنى  واإْن  البعاَد  اإنَّ 
فاقرَتَبْت باالأنفا�ص  البعُد  برََّح  قد 
ـَدَحْت �صَ قد  احلب  اإنَّ  العمِر  رفيقَة 
واأْمــَطــَرنــا لروحينا  الــرجــاَء  كــان 
يداعبنا �صوتاً  لنا  يبقى  و�صوف 

لِك حاَر الع�صُق والغزُل يا من ِبَو�صْ
االأمُل َر�ْصَمهــــا  فُيذكي  الظالُل  اأما 
يحتفُل العلم  بعر�ِص  الوئام  عر�ُص 
يكتحُل االأر�ــص  �ِصْحرُ  حلاظك  فمن 
يكتمُل احُل�ْصُن  احِلليِّ  باأبهى  كما 
والع�صُل واالأُملود  والدفُء  والعطرُ 
والوجُد يحتلنــــــــا والقلب ي�صتعُل
نحتمُل االأ�صواق  لظى  فاإًنا  حيناً 
واجَلَذُل االأُن�ُص  وفيه  يدمي  فالورُد 
امُلَقــــُل ــت  وازدان بِه  العروق  كلُّ 
تت�صُل  ... متتُد  ن�صوًة  في�صِه  من 
فنمتثُل يــنــاديــنــا....  الــوفــاُء  فيِه 
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عطاء  موفق

االآالِء واهـــــُب  ـــي  رب �ــصـــــبــحــاَن 
�ــصــبــحــانــك الــلــهــم قــد اأكــرمــتــنــا
جــوريــًة قلبيهما  يف  ــــــَت  وَزَرْع
اأريَجها الرحيِب  االأفــق  اإىل  تهدي 
اأيقَظْت فينا  املي�صاُء  اأفنانها 
الدنا بعر�صكما  رَق�َصْت  قد  قلبان 
اأ�صبحْت قد  كلها  عيداً  واالأر�ـــصُ 
ومنهما اليا�صمنَي  ــادى  ن فالفلُّ 
اأثـــوابـــِه ــاُن يف  ــح ــري ال ـــَق  ـــاألَّ وت
باركت قــد  بن�صوٍة  والرنج�صاُت 
اإننا نــ�ــرشُع  اإلــيــك  ــوجــود  ال ربَّ 
فــاأمــالأ مــدى االأيـــام اأفــئــدة الــورى

ــوجــود ...مــعــلــم االأ�ــصــمــاِء مــلــُك ال
ــٍق وعــطــاِء ــوف ــني م ــَت ب ــْع ــَم ــَج َف
ُتــــــروى بـــحـــبٍّ دافــــــٍق ووفـــــاِء
ــاِء ــخ ــص بــتــوا�ــصــٍل مــتــجــدٍد و�
ال�صعراِء ــوعــَة  ول ــام  ــوئ ال ِحــ�ــصَّ 
ــوُن يف االأجـــــواِء ــص َ احلــ� وتـــــرنَّ
ـــاِء ـــّن ـــْت كــحــديــقــٍة َغ ـــَن ـــزي وت
ــاِء ــو�ــص ــِه ال ــون ــل ــــلَّ ب ــرٌ اأط ــْح ــصِ �
ــاِء ــن ــتــعــدَّ لــبــهــجــٍة وغ ـــد ا�ــص وق
بــدعــاِء: فاأخَل�َصْت  ــاَق  ــوف ال هــذا 
ــوٍق ...وتـــلـــهـــٍف...ورجـــاِء ــص ــ� بــت
ـــٍق وعـــطـــاِء ـــوف ــب م ــح حـــبـــاً ك
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باقة وفاء
إىل: حممد و دعاء

ال�صــماْء ــَك  ــْت ــَرَم اأْك قــد  ــُد  حُمــمَّ
املنى َفـنـِْلَت  �صـََكْنَت  اإليها 
م�صى حثيثاً  ـــراً  ده ْعـــــَت  وودَّ
الــذي العفـاف  ــِت  ــْك ــَل َم ُدعــــاُء 
ــاقـًة دفــــَـّ املــــــــــاآثَر  وُحْزِت 
راجيـــاً �ِصـئَتها  ــد  ق حمــمــد 
اأحالمهــا فــار�ــصَ  ــَك  ـــْ ــت ــَف واأْل
ُهـــــا اأَُطـريِّ ــِك  ــي ـــ ــَك...اإل ــي ـــ اإل
ــًة ــول ــث فــكــونــا مـــدى الــعــمــر اأُم
اأغاريـــــــــــَدُه قيــ�ٌص  لري�صــَم 

دعــــــاْء ــى  واأوف ُحـبٍّ  باأعذِب 
م�صاْء �ُصبحاً  ْعُد  ال�صَّ و�صمكما 
الرجـاْء و�صاَق  حــاَر  القلب  به 
العالْء ال�صم�ص جادت وباهى  به 
االأوفيــــاْء بها  حتلَّى  �صجايــــا 
العطــــاْء فكان  ف�صـالً  اهلل  من 
دعـــــــــاْء الأنقى  ُحْلٍم  خريَ  اأيا 
الف�صـــــاْء جتــوُز  ــاٍق  وف ــاين  اأم
لو�صــٍل تغنى بــِه ال�صـــــــــعراْء
الغنـــــاْء بعذِب  لـيلى  وت�صدُح 
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ُأسامة

الرُّبـــــــــــــــا حتتفُل  الــيــوَم 
ــوٍة ــص ــ� ــن ــــــــــروي... تـــــزف ب ت
ـــه الــربــيــِع بــ�ــصـــــرى عــلــى وج
هلل احلـــمـــد  ــــلُّ  ك  .. فـــاحلـــمـــُد 
ــــا االأغــــــلــــــى كــمــا ــــالكــــن مِل
ــــر يف ــــاف ــــص ــــ� يـــــــا مـــــــن ت
وعـــلـــى جــبــيــنــك كــــلُّ األـــــوان
ــا ــب ــصِّ ــ� ـــي نــبــ�ــصَ ال ـــت ـــيَّ ـــن اأُب
لـــكـــمـــا املــــنــــى بـــ�ـــصـــعـــادٍة
ـــذي ـــل ـــــا دعــــــائــــــي ل وهـــــن
ولـــيـــَدنـــا ـــنَّ  ـــظ ـــحـــف ي اأن 
يافعـــــــــاَ وجــهــاَ  لــــرناه 

ـــاهـــا ابــتــ�ــصــامــْة ـــيَّ ــى حُمَ ــل وع
ــْة ــام ــص بــ�ــصـــــرى قــدومــك يــا اأ�
ــْة ــام ــص ــل � ــظ ــت ــص ـــرِه � ـــح ـــص و�
ـــــــذي �ـــــصـــــاَء الـــ�ـــصـــالمـــْة ال
ــْة ــام ــص واخـــتـــارهـــا لـــك يـــا اأ�
والو�صامْة النباهُة  ــَك  ــالحِمِ م
ـــامـــْة الـــــــــورود لـــهـــا ارتـــ�ـــص
ال�صهامْة ــوَت  ــص � ــا  ي وجــــواد 
ــْة ــدام ــت ــص ــا ا� ــه ــب ــواك ــــربى ت ك
ــرامــْة ــك ــال ب اآدم  ابـــن  َخـــ�ـــصَّ 
ــْة ــام ــص ـــى اأ� ـــل ــا االأغ ــدن ــي وحــف
هامـــــــــْة ــلُّ  ك لتعلو  وبـــِه 
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أملاس

اأعرا�ُص اأنَت…  عيــــــــــٌد  ــاُر  اأيَّ
حتملها ِجــْئــَت  الب�صائر  اأحــلــى 
َهلَّْت فحاَر اليا�صميــــُن بهـــــــــــا
كــم ح�صنت االأحـــالم  ــدَة  ــي ــف اأَح
ً اأملا�صــــــنا االأغلى اأيــــــــــا قمرا
َدَحْت �صَ قــد  االأفــــراُح  ِلــقــدوِمــِك 
عجبـــــاً ال  اال�صَم  هذا  ِنْلِت  قد 
يافعًة اللــــــه  ـــاإذن  ب ـــداً  وغ
ويداِك نوُر العلم َق�ْصُدُهمـــــــــــــا
لِك دائمـــــاً حدقاتنـــــا �صــــــََكٌن

نبــرا�ُص لالآمــــاِل   .. للحــبِّ
»اأملا�ُص« اليوم   ذا  اأ�رْشََقْت  قد 
وروى  الرُّبــــــــــــا اأُْن�ٌص واإينا�ُص
اأنفـــــــــــا�ُص مــراآِك  وا�صتقبلت 
ل�صيــــــائه كم تــــاقت النـــــــا�ُص
واأنارهــــا  ِح�صٌّ واإح�صــــــــــا�ُص
املـــــــا�ُص ترعرَع  فبناِظَرْيِك  
ــــــــــا�ُص ِبِك نحتــــــفي والقدُّ َميَّ
وُكـــرَّا�ُص َيزيُنُهمـــــا  قلـــــٌم 
وُحرَّا�ُص َحَر�ٌص  ورمو�صنـــــــا  
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نشيد مدرسة بنات
بيت عور التحتا األساسية

ــاٍء ونـــوْر ــــِت بــيــَت عــط لــنــا ُدْم
ونور عطاء  بيت  ــِت  ُدْم لنا 

ـــًة �ــصــوتــهــا ـــص ـــِك مـــدر� ـــحـــبُّ ُن
ــــراً لـــُه ــــزي ــك نــــهــــراً غ ــب ــح ن
ونور عطاء  بيت  ــِت  ُدْم لنا 

النهى تــ�ــصــقــلــنَي  ــٌة  ــي ــص ــا� ــص اأ�
فل�صطيننا ثـــراهـــا  لــنــحــمــي 
ونور عطاء  بيت  ــِت  ُدْم لنا 

بيننا مـــا  الـــتـــاآلـــُف  ــوُد  ــص ــ� ي
ـــــنـــــا فــــكــــل مـــعـــلـــمـــٍة اأُمُّ
ونور عطاء  بيت  ــِت  ُدْم لنا 

ــعــى لــنــيــل املــنــى ــص جنـــد ونــ�
كـــــزهـــــراِت ُفــــــلٍّ هـــنـــا اإنـــنـــا
ونور عطاء  بيت  ــِت  ُدْم لنا 

عــوْر َبــْيــَت  يف  تــاألــقَّ  و�صـرحاً 
عور بيت  يف  تألق  وصـرحًا 

ــوْر ــه ــٌي..ج ــق ن ـــٌي..  غـــن ويٌف.. 
ــوْر ــي ط وغــنــت  ورٌد  ــَم  ــصَّ ــ� ــب ت
عور بيت  يف  تألق  وصـرحًا 

ــُه والــ�ــصــعــوْر واإحــ�ــصــا�ــصــنــا كــل
ح�صوْر در�ــصٍ  كل  يف  فلالأر�ص 
عور بيت  يف  تألق  وصـرحًا 

ـــوْر تـــالزمـــنـــا نــــظــــراُت احلـــب
ال�صطوْر عــرب  احلـــب  نــبــادلــهــا 
عور بيت  يف  تألق  وصـرحًا 

الع�صوْر جمــُد  ُير�َصُم  فبالعلم 
الن�صوْر اأُمـــهـــات  ـــداً  غ ونــحــن 
عور بيت  يف  تألق  وصـرحًا 
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ُدم واحة خضراء

ــرشاْء ــ� خ خـــالبـــًة  واحـــــًة  ُدْم 
ــــن فــ�ــصــاءنــا ــى املــــدى وُك عــل
ترتقي بــــاالإبــــداع..  ــص..  ــاحلــ� ب
ــي ــت ــل املـــــواهـــــَب ال ــق ــص ــ� وت
ــــى ــا يـــا بــيــتــنــا االأوف ــن ــت ــادي ن
اإبـــداعـــهـــا الـــفـــتـــاة يف  ــا  ــن ه
دورها الوفـــــــــــــــــاُء  زُ  مييِّ
ــــال تــرجتــي ــاعــة االأجــــي ــن ــص �
�صوتنا اأنــــت  عــــوٍر  ــَت  ــي ب يف 
يا موئل البنــــــــــــــــــــاء اإننـــا
ي�صمنا ــًنــا  ُحــ�ــصْ لــنــا  فا�صلم 
العال ملتقى  ــا  ي واعـــــداً  ُدْم 

الن�صاْء مركز  يــا  �صاطعاً  ُدْم 
ــاْء والــبــن االإجنـــــاز  ملتقى  ــا  ي
ــاً تــــزرع انــتــمــاْء ــون ــرعــى فــن ت
ــنــالــت الــثــنــــــــاْء ــت فـــ ـــ ــق ــاأل ت
الــنــداْء اأ�صماعنا  فا�صتعذبت 
اأُمنــــوذٌج يف الــوعــي والــعــطــاْء
ـــاْء ــــ وحتــتــفــي بــفــكــرهــا االأرج
ال�صمـاْء ر�ــصــالـــــة  منهاجها 
معطاْء دافــــٌئ  �ــصــخــٌي  ــوٌت  ــص �
ــــــوالْء لــقــد�ــصــنــا جنـــــــدد ال
ــاْء ــي احلـــب والــرجـــ ــذك بــنــا وُي
وال�صيـاْء لل�صم�ص  وتـــواأمـــاً 
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أمري الرباءة

ُنحبَك.... اأحمْد....!
ونع�صُق فيَك بهاَء الربيع...

ْد....! �صَّ جتلَّى.. جَتَ
ُنحبَك.... اأحمْد....!

حفيداً تداعب اأحالمنا...
ُت�صنُِّف... ُترهُف اأ�صماعنا ...
وتذكي باأحداقنا ن�صوًة....

فيغدو بك العمر اأحلى واأ�صعْد....!
ُنحبَك.... اأحمْد....!

زها بك اآذار م�صتب�رشاً...

فقد ح�صنتك اأ�صاريرُه...

وطابت ملراآك اأن�صامُه...
وحلناً جميالً لك الورد اأن�صْد....!

بقربك يحلو امتداد الزمن...
فيذوي �رشيعاً �صحوب الوهن...
و�صوت الرجاء بنا يتجدد....!
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َمَلْكَت.. �َصَكْنَت �صغاف القلوْب...
تغنت بعطرك كل الُطيوْب...
ْد....! ولون االأزاهر منك َتَورَّ

فاأنت الرباءُة...
اأنت الوداعُة...

اأنت الو�صامُة... والُيْمُن.. اأحمْد....!
واأنت عبري االأماين...

ونب�ص الثواين...
و �صحرٌ يزرك�ص وجه احلياة مبا�ٍص وع�صجْد....!

نحبك فا�صلم الآمالنا...
وع�ص يف ف�صاءات اأحداقنا

ْد...! اأمرياً باأ�صمى ال�صجايا تزوَّ
ُن�ِصْبَت خلري اخلالئق فاهناأ...

يَت “اأحمْد”....! َفَح�ْصُبَك اأنك �ُصمِّ
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