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عندما نغرد مع ًا

اإلهـــداء
إىل من أدركوا حقيقة هذا الوجود ...
فعرفوا ما هلم وما عليهم
إىل من عاشوا بلسمًا ال علقماً ...
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 ال ــدي ــوان .......
ال �شك �أن ال�شعر �أحا�سي�س جميلة تتدفق من خيال وا�سع
وعلم وافر مب�ضامني احلياة وخلجات النفو�س وانفعاالتها  ..ومن
هذا املنطلق ف�إن لل�شعر �سحره اخلا�ص الذي نطرب له ون�ستمتع به
ويحلق بنا يف م�ساحات من ال�سمو والإبداع....
هذا الديوان الذي �أخذ ا�سمه من الق�صيدة الأوىل “ عندما نغرد
معاً “ لتكون فاحتة القوايف التي ا�شتمل عليها ي�ؤكد على معان
هامة نفتقد – وا �أ�سفاه -للكثري منها ...فقد تنا�سينا ما ورثنا من قيم
وتاريخ و�أجماد ظلت نربا�ساً اهتدى به العامل لزمن طويل...
ولكن هذا الديوان مل يكن ليتخذ البكاء على الأطالل منهجاً
فرغم كل عراقة املا�ضي و�صفحاته النا�صعة واحلاجة �إىل ا�ستح�ضاره
واالمتثال مل�شاهده  ...فقد ا�شتملت هذه املجموعة على �أحلان تخاطب
احلا�رض والآتي وتبعث الأمل يف النفو�س وتذكي العزائم وت�ؤكد
االنتماء ال�صادق لهذا الرتاب الأغلى ...ليكون هذا العمل لبنة يف �رصح
النقاء والإتقان ...ولعل ق�صيدة “ الإتقان “ �شاهدة على هذا ال�صوت
الهادف الذي ي�سافر يف ت�ضاري�س هذا الديوان....
فما �أجمل �أن جنعل الإتقان ممار�سة يومية ولي�س �شعارا ً نلج�أ

ج

�إىل �إبرازه كلما اقت�ضت ال�رضورة ذلك مما ي�ؤهلنا �إىل �سعادة لها مذاق
خا�ص ال يعرفه �إال من جرب ال�سري يف هذا الدرب املاجد.
وقد حفل الديوان بن�صيب وافر من �أ�شعار املنا�سبات والأحداث
املختلفة التي ارتبطت بحب ال ين�ضب للأر�ض والإن�سان بالإ�ضافة �إىل
�إبراز ف�ضل العلم و�أهله والدعوة �إىل الإخال�ص يف ر�سالته ال�سامية....
وختاماً  ....فما وفقت يف التعبري عنه فهو بف�ضل اهلل �سبحانه
وتعاىل ...له احلمد �أوالً و�آخراً....

الشاعر

د

عندما نُغرِّ ُد معاً ....
يت�أ�صـــ��� ُل
وغ���رور ُه
ب�رشا�ســـــ���ةٍ تتج���و ُل
ين�س���اق يوم���اً غاف��� ُل

غَ ��� ْد ُر الدج���ى يتوا�صـــ ُل
و�سموم��� ُه بديـــارن���ا
فلرمبـــ���ا ملرامــــــــه���ا

***
جت���ر�ؤوا وتطاولــــــــوا
ن���اب�������ض وت��ن�����ص��ـ��ـ��ـ��ل��وا
ٍ
ي��ف��ي�����ض مم����ا ي��ح��م�� ُل

حتى على خري الأنــــام
ح�س
وجت�����ردوا م��ن ك��ل ٍ
ت��ب��اً ل���ه���م� ......إن الإن���اء

***
نار التباغ�ض �أ�شعلــــوا
غاياتهـــــــــــم نتمثــــــ ُل
ق���درا ً �إليــــــه نهـرو ُل
مم���ا اع��ت��ران�����ا ...ذاه���� ُل
عما يحـــاك ويفعــــــ ُل
للمهابــــــــــة قاتــــــــ ُل
م���ن ال��ق��ط��ي��ع وي����أك��� ُل

�صنعوا احل��واج��ز بيننا
لكننـــا ...وك�أننـــــــــــــــا
���ص��ار ال��ت��ج��ايف بيــننا
متجـــه ٌم تاريخنــــــــا
�أفهامنـــــــــــا
�أتبلدت
وجتاهلت �أ ٌن الت�رشذم....
الق�صي
فالذئب يقتن�ص
ً

***
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ب��ال��ع��ز كنــــا ن��رف�� ُل ؟
ب��ج��ل��وا
ودروب��������ه ق����د َ
�أن الت�شتت قاحـــــ ُل
فيه ال�سكينــــة ت���ؤم�� ُل
تذوي الكرامة ..ترحـــــــ ُل
زاده���م وتكافـــــــــلوا
ك��ي��د ال���ع���ت���اة ي���زل���ز ُل
�أ�سمى امل���آث��ر �سجلــــوا

ه��ل غ���اب ع��ن��ا �أننــــا
فجدودنا احرتفوا العـــال
ب��ل �أك���دت �أقالمهــــــم
ال احل���ب ي�سكنـــه وال
و�إذا ا�ستبد ب�أمـــــ ِة
�أج��دادن��ا جعلوا الرتاحم
لظى
لكنــــــهم ك��ان��وا
ً
ك��ان��وا البطولة كلـــها

***
من جمــــدنا نتغافـ ُل ؟
التجايف بيننا تتنــاقل
بعروقنــــــــــا تتغلغ ُل
ل���ون امل��ه��ان��ـ��ـ��ـ��ة حتم ُل

م��ا ب��ال��ن��ـ��ا ع��م��ا م�ضى
والأر�����������ض �أو�����ص����اف
ت���روي م�شــــاهد غربةٍ
ت��روي حكايـــــة حقبـــةٍ

***
هيا نعيــــــــــد ودادن��ا
نبني احليــــــــاة بعزةٍ
هيــــــــا ..فهذا الوهن
ون��رى الكواكب كلهـــــــا

ن�شدو معـــــاً ...نتوا�ص ُل
ن�ســـــــعى وال نتـــــواك ُل
عزمــــــــــاً دافقـــــاً يتحو ُل
بوئـــــامنــــــــا تتـــــغز ُل
2

باقاتــــــــــــه نتبـــــــــاد ُل
مما ن�شــــــــــاهد �أجم ُل
�أوف���ى التهاين تر�ســــ ُل
فاحلق ال يتو�ســـــــــ ُل

وتبـــــارك احلـــب الذي
ونرى الدنى وك�أنـــــــــها
جتتـــاحنـــــا نظراتـــــــها
ونعـــود �أ�سيـــــــاد الورى

***
�أغنى العظــــات و�أو�صلوا
� ْإن �شملها يتوا�صـــــ ُل
�����س��ـ�� ُه�� ُل
ف��ال��ك����سر �أم���� ٌر َي ْ

�أجدادنا �ساقوا لنــــــــــا
ت�أبى
الع�صي تك�ســــــــــرا ً
ُ
و�إذا ت�شـــــتت جمعهـــــا

***
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إخوةٌ حن ُن
ال��ت��اري��خ حتماً وال��غ�� ُد
ي�شه ُد
ُ
َج َم َعتنا غايــــــ ٌة نزهو بها
ي������رزح يف �أغ�ل�ال��� ِه
وث������رى
ُ
ً
أغ�����راب يف ت��روي��ع�� ِه
�أم��ع�� َن ال
ُ
�إخ����و ٌة ن��ح�� ُن وه���ذا بيتنــــا
هتفَ الأق�صى تنا�سى ُج�� ْر َح�� ُه
�إنَّ����ه����ا وح���دت���ن���ا ...م��وئ��ل��ن��ا
ك��ل��م��ا ه����ا َن ع��ل��ي��ن��ا �أن ن��رى
�أي��ق��ظ ال��غ��در ال��ت��ج��ايف بيننا
�����س��ئ ال��غ��در ف��ه��ذا �ش�أننا
َخ ِ
�إخ����و ٌة ن��ح��ن �سيبقى �صوتنا
مل نكن يف الأر���ض لوناً نا�زشا ً
ل���ق���وم ُح�� َّب��ه�� ْم
ن��ن��ت��م��ي �إنَّ�����ا
ٍ
ملئوا الدنيا ن��ق��ا ًء  ..فارتقى
فع�سى وح��دت��ن��ا ت�سمو بنا
ف��رب��ى الأج�����داد ت��ل��غ��ي همها
وت�ضم ال��ق��د���س ع�شاق ال�ثرى

و����ص���وت واح��� ُد
�إخ������و ٌة �إنَّ�����ا
ٌ
وت��راث خال ُد
وانتمــــــــــــا ٌء
ٌ
ع��ا َث�� ُه غ���ز ٌو عنيــــ ٌد �أ���س��و ُد
دن�����س��وا ح��ب��اتِ�� ِه وا���س��ت���أ���س��دوا
رغ���م تنكيل الأع�����ادي �صام ُد
وبعينيـــــــه رب��ي�� ٌع واع��� ُد:
� ْإن دج��ى ي��وم��اً وح���ا َر امل�شه ُد
ه��ذه ال��ع��زة فينـــــــا تجُ ل ُد
ق���ائ�ل�اً� :أ���س��ي��اف��ك��م ال تغمدوا
خ��اب ما يرجو وبئ�س املق�ص ُد
ي��ط��رق ال��دن��ي��ـ��ا وع����دالً ين�ش ُد
�أو دروب ال�� ِك�ْبررْ ِ ي��وم��اً ن�صع ُد
للورى ...لل�شم�س دومـاً �أك��دوا
ب��ه��م امل��ج��د وب��اه��ى ال�����س���ؤد ُد
وع�سى الأح�ل�ام ت��زه��و ..ت�سع ُد
�إذ خ�صيم الفجر عنها ُيطر ُد
حتتفي �أب���وا ُب���ه���ا ...وامل�سج ُد
4

إيَّاهُ عابدو ْن
يف ج��ه��رن��ا ......يف �صمتنا
ع��ل��ى م����دى أي��ام��ن��ا

امل���ك���ن���ون
����س���ـ��� ِّرن���ا
يف ِ
ْ

لأنَّ������ ُه ب���ح���م���د ِه .........
وال�������ش���م�������س والأط�����ي�����ا ُر
ع��ل��ى م����دى أي��ام��ن��ا

����ح ال����وج����و ْد
ُي���������س���� ِّب ُ
واجل������ب������ال وال����رع����ود

��ب القلوب
لأنَّ���� ُه ُي��ق�� ِّل ُ
وع�������������ا ٌ
مل ب�����ك�����ل م��ا
ع��ل��ى م����دى أي��ام��ن��ا

ح���������ي���������ث �������ش������ا ْء
يف الأر�ض وال�ســـــــــــــــــــماء

لأنَّ����� ُه ا�صطفى ال��ر���س��و َل
م����ب�������ش�راً ..وم�����ن�����ذراً..
ع��ل��ى م����دى أي��ام��ن��ا

����ي���ن
ال�������������ص������ادقَ الأم
ْ
للنا�س �أ جمعيـــــــــــــــــــن

�أَ حبنــــــــــا .....
لأنَّ��� ُه
ن��ه��ج��اً ق���ومي���اً �أوح����دا ً
ع��ل��ى م����دى أي��ام��ن��ا

ف��������أرس�������ل ال������ق������ر� ْآن
أدي������������ان
وخ������������امت ال
ْ

ق����د خ�صنا
لأنَّ�������� ُه
وحثنـــــــــــــا على اختبار
ع��ل��ى م����دى أي��ام��ن��ا

�ير
ب��ن��ع��م��ة ِ
ال��ت��ف��ك ْ
ك������ون������ن������ا ال����ك����ب��ي�ر
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ْ
ع�����اب�����دون
إي����������اه

ْ
ع�����اب�����دون
إي����������اه

ْ
ع�����اب�����دون
إي����������اه

ْ
ع�����اب�����دون
إي����������اه

ْ
ع�����اب�����دون
إي����������اه

ْ
ع�����اب�����دون
إي����������اه

�������س���ـ��� ُّر ُه
لأنَّ�������������� ُه
َي ُ
وال ي��ح��ب يف دج��ى
ع��ل��ى م����دى أي��ام��ن��ا

متـــــــــــــــــــــاب من َع�صا ْه
ُ
ي���را ْه
ال��ع�����ص��ي��ان � ْأن

لأننا � ْإن َع َّزنـــــــــــــــــــا
ب��ل ����س���اد َة ال��دن��ي��ا كما
ع��ل��ى م����دى أي��ام��ن��ا

ال����ع����زي����زُ ال
�أجدادنـــــــــــــــا

ن���ه���ون
ْ
نكون
ْ

ب����إذن��� ِه
لأن�������ن�������ا
ل�����و ن���ه���ت���دي ب���ه���دي��� ِه
ع��ل��ى م����دى أي��ام��ن��ا
ع����ل����ى م�������دى �أي����ام����ن����ا

ف���ائ���زون
ال ُب���������� َّد
ْ
ن�������ص���ون
وش����ـ����رع����� ِه
ْ

ْ
ع�����اب�����دون
إي����������اه

ْ
ع�����اب�����دون
إي����������اه

ْ
ع�����اب�����دون
إي����������اه

هلل

ع���������اب���������دون
ْ
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إىل الصالة
تغدو ال�صــــــال ُة غايتـــي
وجدت راحتـــــــي
فيهـــــــــــا
ُ
�أ�سعى لها يف وقتــهــــــــا
ُم�ؤَ ِّديــــــــاً ف�صــولهـــــــــــــــا
�أتلـــو ل ُك ِّل ركــعــــــــــــــــةٍ
و�أحمـــــــــ ُد الـلــــــــــ َه الذي
خ�ل�ال���ه���ا و�أن��ح��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
ففي ركــوعـي �إنَّهـــــــــــــــا
ويف �سجودي دائمــــــــــــــاً
�أدع��ـ��ـ��و ُه �أن ُيحـيطنــــــي
ه��ي ال�صــــــــالة تنتــمي
وفائـزٌ َم�� ْن �صانــهــــــــــا

أذان
�إ ْذ ُيرفــــَــــــــــــــــ ُع ال ْ
الزمـــــــــــــان
على م��دى
ْ
إميـــــــــــــان
بن�شـــــــــــــوة ال
ْ
إتــقـــــــــــــــان
مبنتـــــهى ال
ْ
الفرقـــــــان
ق�ســطــــــــاً من
ْ
أكــــــــــــــــــــــوان
أبـدع ال
ْ
قد � َ
باطمئنــــــــــــــان
لـلـــــــــ ِه
ْ
ُ�صـــــــــــــــــان
كرامتــي ت
ْ
�أدنـــــــــو مـن الرحـمـ ْن
والغـفــــــــــــران
بالعفـــــ ِو
ْ
الأركــــــــــــــــان
لأعظــم
الر�ضـــــــــــــوان
بجنـــ ِة
ْ

*** ***
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نَوَيْ ُ
ت أ ْن أصو ْم
ب����ال���������ص����وم ق������د �أم�������� ْر
لأنَّ�������������� ُه َر ُّب ال���� ُع��ل�ا
أط������اع������ ُه
وكُ���������� ُّل َم��������� ْن �
�����س����قَ���� ْر
َ
�أجن��������������ا ُه م������ن َ
نويت أن أصوم
ق��������د ح�����ث�����ن�����ا وق�����������ال:
لأن�����������������ه رس����ول������ن������ا
ب������ق������ول������ ِه الأج��������ي��������ا ْل
���ص��وم��وا ت�����ص��ح��وا ف��اه��ت��دت
نويت أن أصوم
واخل������ي�����ر والإي����������ث����������ا ْر
لأن�����������ه �����ش����ه����ر ال���ت���ق���ى
م���ن �����ص����ام���� ُه....م����ن ق���ا َم��� ُه
� َأح����������� َّب����������� ُه ال�����غ�����ف�����ا ْر
نويت أن أصوم
ال�����ق�����ل�����وب
لأن�����������ه ������ض�����ي�����فٌ �أت�������ى
ْ
ُي�������طَ������� ِّه�������رُ
ال��������ذن��������وب
ومي�����������س�����ح
ُي�������ظِ ������� ُّل�������ن�������ا ب����ظ����ل���� ِه
ْ
نويت أن أصوم
يف ج�����ن�����ة ال�����رح�����م����� ْن
لأن ب�������اب��������أ خ������ال������دا ً
ب���ال�������ص���ائ���م�ي�ن ي��ح��ت��ف��ي
الريـــــــــــان
��ي
ق��د
ْ
ُ
���س�� ِّم َ
نويت أن أصوم
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صرب ًا يا قدس
ال����ق����د�����س يف ان���ت���ظ���ا ْر
وي��رح��ـ��ـ��ـ��ـ��ل الأ���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ى
رحابــهـــــــــــــــــا
غ��زا
واح����ت����ل طُ �� ْه�� َره��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ف������أره�����ـ�����ـ�����ب احل���م���ى
واغ���ت���ـ���ـ���ـ���ال ���س��ح��ره��ا
ت��اري��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��خ
ال���ق���د����س
ٌ
ت�ســـــــمو
ح�������ض���ار ٌة
ومت��ل��أُ
الدنيـــــــــــــــا
قد�سنـــــــــا
�إليــــــكِ
رب ال����ع��ل�ا �أس���ـ���رى
ُّ
عزيــــــــــــــــز ًة
وك���م
ق����د كُ���ن���ـ���ـ���تِ ق��د���س��ن��ـ��ا
ال حت�������زين ����ص���ب���ـ���ـ���ـ���را ً
ال��دج��ى
ويرحـــــــــــ ُل
الب�شـرى
وب�ســـمــــــ ُة
يا
وترجعيــــــــــــــــــــ َن
للمجــــــــــــــــ ِد
موئالً
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ي�����ب�����زغ ال����ن����ه����ا ْر
�أن
َ
وت�����ف�����رح الأوت����ـ����ـ����ـ����ا ْر
وك��� َّب���ل ال��دي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ْر
م�������س���ت���ع���م���رٌ غ���������� َّدا ْر
وا����س���ت����أ����ص���ل الأ����ش���ج���ا ْر
الأطيـــــــــــا ْر
و���ش��ـ�� َّر َد
م���زرك���ـ�������ش ب��ال��غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ْر
ٌ
ت���ف���اخ���رُ الأم�������ص���ـ���ـ���ـ���ا ْر
ب��احل��ب والإي��ث��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ْر
ي��ا قبلــــــــــــة الأبـــرا ْر
ب��امل�����ص��ط��ف��ى امل���خ���ت���ا ْر
َع�������ص���ي���ـَّ��� َة الأس����ـ����وا ْر
دوم������اً ع��ل��ى الأش���ـ���را ْر
����س���ي���غ���رب احل�����ص��ـ��ـ��ـ��ا ْر
ُ
والدمــــــــــــا ْر
وال��ق��ه��رُ
لل�صغـــــــــــــــا ْر
ت��ع��ود
الأحـــرا ْر
منــــــــــــــار َة
انت�صـــــــــــا ْر
و���س��اح�� َة

قالت لي القدس
الحقَني
�أَ ِرق ُ
ْ����ت يف ليلةٍ وال�� َه�� ُّم َ
وم�� َّر يف يقظتي طيفٌ تمَ َ َّلكَني
رافقت ر َّقتَـــ ُه
كم �آ�سـ ٍر ك��ان �إذ
ُ
أر���ض ماثلــــــ ٌة
ر�أي��ت فيه ك�أن ال َ
وق���د �أط���� َّل ع��ل��ى �أفاقهـــا قم ٌر
وبينها قبل ُة الأج����داد �شاخم ٌة
ت�أ َّلق َْت فاحتفى قلبي مب�شهدها
“تفاخرو َن بحب الأر���ض واعجباً
أر���ض �إلاَّ من ي�سيجها
ال تع�ش ُق ال ُ
من يزر ُع الرتبة ال�سمراء...يحر�سها
لكنني ال��ي��وم �أب��ن��ائ��ي �أُ َب����ِّشُررِّ ُكُ��م
بيت ال ُع ْر ِب ُد َّرتَ�� ُه
و�سوف يح�ض ُن ُ
م�ستب�رشا ً واثقـــــاً باهلل �أعلنها:
�إين ب��رغ��م ج��راح��ات��ي حم���رر ٌة
كل الغزاة على �أب��واب��ي اندحروا
كلمات القد�س ُم�� ْرهِ ��فَ�� ًة
تَ��وقَّ��فَ��ت
ُ
نظرت حيناً ُ�ص َو ْي َب البدر مبت�سماً
ُ

تال�شت ُح ْر َق ُة ال َو َ�س ِن
ومن جفوين
ْ
وال�س َك ِن
وطار بي يف ف�ضاء َّ
ال�ص ْف ِو َّ
متنيت لو ُع ْمرا ً يالزمنــــــي
وكم
ُ
بلدانها كلها متتــــــ ُد يف وطني
وامل��دن
ي��وز ُع النور يف الأرج���اء
ِ
ت�سمو ك�شاهدةٍ دوم��اً على الزم ِن
و�سحرُها يف �سكون الليل خاطبني:
مغرب يف م�رص يف مي ِن
يف ال�شام يف
ٍ
من يرف�ض َّن هوان العي�ش والوه ِن
يبني ويبني لتعلو راي��ة الوط ِن
اخلال�ص من ال�سجان واملح ِن
�أَ ِزفَ
ُ
فرب الكون �أوعدين
� َ
أر���ض الرباط ُ
لو جندوا الكون جي�شاً لن يزعزعني
عد ُل ال�سمـــا وحلو ُك الليل خل�صني
و�أ�صبحــــوا خارج التاريخ والزم ِن”
فيِ َّ امل�شاع َر ...فالإ�رصا ُر �أ�سعدين
ف����إذ ب��ه ن��ظ��ر ًة ج���ذىل يبادلني
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يقول يل :زهر ُة الأم�صار قد َ�ص َدق َْت
ك���أن��ه��ا بخيول ال�شم�س ق��ادم�� ٌة
ف ََ�س ِّيجوا وط��ن الأجم���اد ال تهنوا
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�إميانها �أكً�� َدتْ�� ُه اليو َم يف ال َع َل ِن
تلغي ب�صولتها �أُك��ذوب��ة الزم ِن
نن
ف َُ�س َّن ُة احلق تبقى �أ�صدقَ ال�س ِ

عرس البناء
مبناسبة مرور عشرين عاما على إنشاء جامعة القدس املفتوحة

كت�سب
باجلد ُيبنى املج ُدُ ...ي
ُ
ال��ي��وم ع��ر���س��ك ي��ا منارتنا
ف��ت��زي��ن��ي ل��ل��م��ج��د ج��ام��ع�� ًة
وت���أل��ق��ي �شم�ساً مبوطننا

حت�سب
وال��ع��م��رُ ب��االجن��از ُي
ُ
الكتب
يا من �شدت بعطائك
ُ
تنت�سب
مفتوح ًة للقد�س
ُ
وال�شهب
ترنو لها الأق��م��ا ُر
ُ

***
وب��ك العال ي���زدا ُن واحل ََ�س ُب
��ب
مل ي��ث��ن��ه��ا ك��ل�� ٌل وال ت��ع ُ
ينت�صب
ال�رصح
تبني وه��ذا
ُ
ُ

يف ك��ل ب��ي��تِ �أن���تِ ح��ا��ضر ٌة
ع����شرون ع��ام��اً كلها هِ �� َم�� ٌم
ع�رشون عاماً والعقول هنا

***
بيت العطاء وب�سم َة الب�رشى
َ
�أن ي�سمعوك وف��اءه��م فلكم
ل��ك �شوقهم ب��غ��زارةٍ حملوا
َل ُّبوا ن��داء الأر���ض �إ ْذ ن�رصوا

�أب���ن���ا�ؤك الأب�����رار ق��د د�أب���وا
من نهرك الدفاق قد �رشبوا
ل��ك حبهم ووالءه����م وهبوا
ينت�سب
وطناً لنور ال�شم�س
ُ

***
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فلهم قوايف املجد قد رق ََ�ص ْت
ر�سموكِ يف الأح��داق �سنبل ًة
�رصح املواهب فيكِ كم ن�سجوا
َ
ل��ك��ن��ه��ا ���س��ت��ظ��ل ق���ا��ص�ر ًة

َ��ب
بنبوغهم وت��ب��اه��ت ال�� ُّرت ُ
ترتقب
�أعيادنا يف القد�س
ُ
أدب
�أدب������اً ب���ه ي��ت��زي��ن ال ُ
واخلطب
عن و�صفك الأ�شعا ُر
ُ

***
ي��ا قلعة الآم����ال ال َت ِهني
تهدي ل��ك الأج��ي��ال فرحتها
دوم����ي م��ن��ارة ك��ل ن��اب��غ��ةٍ
منبلج
فال�صبح
وا�ستب�رشي
ُ
ٌ
ف ِّ
ِ�����ض�� ُي��كِ اب���ت���د�أت مرا�سم ُه
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جب
َفلَكِ الوفا ُء على املدى َي ُ
ال�سبب
فكفاكِ ف��خ��را ً �أنَّ���كِ
ُ
الن�سب
بل موئالً ي�سمو بك
ُ
منقلب
وال��ل��ي��ل مهما ط��ال
ُ
يقرتب ؟
فمتى نرى ما�سيكِ
ُ

حوار املدن اخلالدة
القدس الشريف

وما يوماً َر َك ْع ُت لأي ظـــــــا ْ
مل
وح ْز ُت على املدى �أ�سمى املكار ْم
ُ
حتي ُق به املكـــــــــائ ُد واجلرائ ْم
بف�ضل اهلل �إ َن ال��ن����صر ق���اد ْم

التاريخ ف��وق الأر���ض قائ ْم
�أن��ا
ُ
�أن���ا الإ���س��ـ��ـ��را ُء ب��ارك��ن��ي �إلهي
و�أوىل القبلتيـن هنا ينادي
ان���ب�ل�اج ال��ف��ج��ر � ٍآت
ول���ك��� َّن
َ

غزة هاشم

�شَ َمخْ ُت بعزتي َف َغ َد ْت مثــــــــاال
�إىل ج ِّد الر�ســــــــــول نُ�سِ ْب ُت �إين
جنو ُن البحر ع َّل َمنــــــي التحدي
خيوط ال�شم�س قد َع�شِ ق َْت رمايل

ونلت بف�ضلهـــــــا جمدا ً تواىل
ُ
فنحو معالـــــمي �ش َّد ال ِّرحـــــاال
أحببت ال��ب��وا���س�� َل وال�� ِّرج��اال
ف�
ُ
وع��ط��رُ ال���ورد يف الآف���اق جاال
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يافا ....عروس البحر

عرو�س البحــــــر �إنيِّ
وال�َّللآآيل
ُ
َّ
مروجي ج َّن ُة الأحـــــالم غنَّت
يد ِّن�س خ�رضتي غز ٌو عنيــــــــ ٌد
العجمي ي�شـــــدو يف حبو ِر
فال
ُّ

وما يف الأر�ض �أنقى من جمايل
ل��ه��ا ك���� ُّل الأزاه�������ر وال���ظ�ل�الِ
�����ش�� ِّو ُه��ه��ـ��ا رم��ايل
ي��ب��ع�ثره��اُ ...ي َ
ول��ي�����س ال�برت��ق��ـ��ـ��ا ُل ب�برت��ق��الِ

نابلس ....جبل النار

�أن��ا عيبا ُل رغم الع�صف �صام ْد
�أن����ا ن����ا ٌر ع��ل��ى ك��ل الأع����ادي
��صروح
للوعي كم ُبن َي ْت
هنا
ٌ
ِ
ع��راق�� ُة تربتي ال�سمرا َء غَ ن َّْت
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وت�سكنني املنابرُ وامل�ساج ْد
وكم عن جر�أتي نُ�سِ َجت ق�صائ ْد
وال زالت ملوطننـــــــــــا رواف ْد
ون��ور ال�شم�س والزيتون �شاه ْد

عكا اجلزار

ب��ي��ت امل�لاح�� ِم وال�صمو ِد
�أن���ا
ُ
ه��ن��ا اجل����� َّزا ُر ي��رق��د يف ه���دوءٍ
و�أ���س��واري لكم قهرت جيو�شاً
��ت
�أن���ا للع�صفِ عا�شق ٌة �أح�� َّب ْ

وراـ�ســـــخ ٌة على م�� ِّر العهو ِد
وج�� ْر�أتُ�� ُه ت�ســــامت يف اخللو ِد
ُ
و����ص��� َّدت ك��ل �أل�����وان احل�����ش��و ِد
هدي َر امل��وج بل ق َْ�صفَ الرعو ِد

خليل الرمحن

�أن���ا وط��� ُن الأ���ص��ال�� ِة وال��وف��ا ِء
جذوري �سافرت يف الأر�ض تروي
��اب حت�ضنها الروابي
هنا الأع��ن ُ
�أن��ا ج��و ٌد و�إيثـــــــــا ٌر و�صوتي

وعابق ٌة بهدي الأنبيـــــــــــــا ِء
ف�����ص��والً يف ال��ت��ج��دد وال��ب��ق��ا ِء
م���ؤك��د ًة على ���ص��دق انتمائي
ن�����دا ُء ���ش��ه��ام��ةٍ وش���ذا �إب����ا ِء
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بيت حلم ..مدينة املهد

�أنا للمهد موطنه الأ�صيــــــــ ُل
��ج امل���ؤم��ن��ون �إىل رحابي
ي��ح ُّ
ُ
ف�أجرا�سي ب�صوت احل��ب تعلو
أف�����راح �ست�أتي
و�أرن�����و ن��ح��و �
ٍ

مقد�ســـــــ ٌة و�ساحاتي دلي ُل
ويل يف امل��ج��د م�����ش��وا ٌر طوي ُل
ح��ي ف�ضي ُل
و���ص��وت م��ن��اب��ري
ٌّ
بها الأي���ا ُم ي�صنعها ال�صهي ُل

رام اهلل ....اجلمال

�أن���ا ب��ل�� ُد ال��ن�����س��ائ�� ِم واجل��م��الِ
�أنا للقد�س جارتهـــــــــــا ولك ْن
وع�� ْز ٌم
�أنـــــــــا
وع��ي و�إب���دا ٌع َ
ٌ
وت��ل��ك م��ع��اه��دي للكون ت��روي
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��رب عايل
و�صوتي يف دي��ا ِر ال�� ُع ِ
ُت َف ِّرقُنا �صنـــــــــــوف االحتاللِ
وح�����س��ب��ي �أن��ن��ي �أُ ُّم ال��رج��الِ
ح��ك��اي��اتِ ال��ع��راق��ة وال��ن�����ض��الِ

أرحيا  ..مدينة القمر

ال��زم��ان
�أن���ا وط��� ُن ال���ورى قبل
ِ
هنا دف ُء ال�شتاء ل��ه ام��ت��دا ٌد
هنا نخ ٌل ومــــــــــــا ٌء واخ�رضا ٌر
بن� ٍرص حتتفي الأغوار يومـــــــــاً

وما يف الأر���ض �أق��دم من كياين
للجنان
هنا قمرٌ تب�ســــــــــــــم
ِ
و�إ����ص���ـ���را ٌر ت��زي��ن�� ُه الأم����اين
أرج������وان
ب���ه ي��ع��ل��و ُه ل����و ُن ال
ِ

************
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ليست لكم
أر�ضنا َو َجبا
رحيلُكُم ُم ْذ َوطَ �أتمُ � َ
والتاريخ يف َ�صل ٍَف
َرف َْ�ضتُم احلقَّ
َ
أوع��دن��ا
ت���رددون�“ :إل��� ُه ال��ك��ون � َ
مميزٌ لونُنا يف النا�س منفر ٌد
كل ال��ورى �إمن��ا هم عندنا خد ٌم
تغلغلت هذه الأوه��ا ُم يف دمكم
ْ
و�ص َّدقها
فقد تناقلها ده���را ً
َ
فليت �شعري كيف اهلل يكرمكم
ال يكرم اهلل من ع��ادى منابر ُه
من َج َّر َد الورد من لون ابت�سامت ِه
لي�ست لكم �أر�ضنا باهلل م�ؤمن ٌة
لي�ست لكم ِق ْب َل ُة الآب��اء باركها
قد�س الرباط بغري ال�ضاد ما نطقت
ناءت بكم وا�شتكت كل الف�صول هنا
�أما اخلريف فال لو ُن اخلريف ل ُه
حرج
عن ال�شتاء فحدث دومن��ا
ٍ
�أم��ا الربيع فقد غابت مالحم ُه
�أنَّ��ى َن َظ ْر َت ترى الأفنا َن ذاوي�� ًة
19

فغيكم ج��او َز الأزم���ا َن واحلقَبا
وال�صدقَ والذوقَ والأعرافَ والأدبا
بهذه الأر���ض تكرمياً وال عجبا
و�صف وال َع َربا
ل�سنا �أعاج َم يف
ٍ
ال يرف�ضون لنا �أ ْم���را ً وال طلبا
ومن منابعها كم ن�سلكم �رشبا
فعاث م�ستكربا ً واغتا َل واغت�صبا
َ
ولي�س يرح ُم َم ْن حقَّ الورى َ�سلَبا
�أح��ال �أركانها مِ �� ْن حقده لهبا
وادع نهبا
ني طفلٍ
والنوم من ع ِ
ٍ
ال تقبل الظلم والتحريف والكذبا
رب العال ولها التكرمي قد وهبا
وال�شم�س ت�شهد والتاريخ قد كتبا
فال�صيف ينظر حمزوناً وم�ضطربا
وال لأج��وائ��ه ت�رشين منت�سبا
ف�برده قائظٌ والغيم قد ن�ضبا
وال�س ْحرُ قد ذهبا
فال�شدو فار َق ُه
ِّ
والطري غاب عن الأجواء واحتجبا

لي�ست لكم ..هذه �أ�شجارنا ر�سخت
لي�ستلكم..فروابيال�شام� ْإن َ�ص َد َح ْت
و� ْإن بوهران يوماً زه��ر ٌة ظَ ِم َئ ْت
كل املعارف ت�أبى �أن ت�صاحلكم
طم�س املعامل والتهويد غايتكم
فليلنا ح��ال�� ٌك ل��ك��ن ظُ ��لْ�� َم��تَ�� ُه
زمن
يف بيتنا �أنت ُم الأغ��راب من ٍ
عن مائنا فارحلوا عن لون تربتنا
��ج الأب���رار تع�شقها
دي��ارن��ا ُم�� َه ُ
ما َج َّر َب الغد ُر يوماً َق ْه َر عزتها

يف الأر�ض �سامق ًة تغازل ُّ
ال�ش ُهبا
غَ ن َّْت مبقد�سنا ك�� ُّل الربا طربا
ترى بنا ُبل َْ�س لو َن الزهر مكتئبا
فغزوكم �أره��ق الكتاب والكتبا
لكنكم ل��ن تنالوا ذل��ك الأرب���ا
فجرا ً لنا َ�ص َن َع ْت قد الح واقرتبا
وال�س ُحبا
خا�صمت ُم الأر�ض والإن�سان ُّ
لن ت�أكلوا ع�سالً منها وال عنبا
املقد�س انت�سبا
�أ ْك ِر ْم
بع�شق لبيتِ
ِ
ٍ
�إالً َو َج��� َّر ذي��ول اخل��زي منقلبا
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َستُهْزَمو ْن
ت�ستهرتون !......
لأنكم بحقنا  ..وجمدنا
ْ
ُراهنون !.......
لأنكم على اجتثاثنا ت
ْ
�سينتهي امتدا ُدكم يف بيتنا ....
جون !......
ومن ف�ضاء عمرنا �ستخرُ ْ
لأنَّها �آال ُمنا �آما ُلكُم .....
أتراحنا �أعيا ُدكُم .....
لأنها � ُ
لأنها رمالنا...
جبالنا...
�سهولنا ...
�آفاقُنا...
�أن�سا ُمنا...
�ضاقت بكم ...
�ستُهزمون � ....ستُهزمون !.....
ملطخ با ُ
مل ِّر وال�سوا ْد ....
لأنه تاريخكم
ٌ
خا�ص ْم ُت ُم الوئام وال�سالم والودا ْد ....
لأنكم َ
لأنكم � َّرش ْدتمُ ُ الأبناء والآباء والأجدا ْد ....
ال�سجون !....
لأنكم غ َّي ْب ُت ُم الأبرار يف غياهب
ْ
ُهزمون !.....
�ستُهزمون � ...ست
ْ
فكم  ...وكم �أُ ٌّم هنا ....
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يف القد�س  .....يف �أكنافها ....
ُيذيبها النوى ....
يل ُّفها الأ�سى ....
ني ....
ي�ش ُّفها احلن ْ
و�شبلها الوحيد يف زنزانةٍ ....
ي�صارع الدجى ...
ني .....
ال زال من �سن ْ
لأنه قد � ْأ�س َك َن الديا َر قل َب ُه ....
ني !....
لأنه لرتبة الآباء
حار�س �أم ْ
ٌ
ت�شتاق �أن ت�ض َّم ُه ل�صدرها ....
تتوق �أن ُت َز ْرك�شَ َّن عر�س ُه بحبها ....
�أن تفر�شَ َّن درب ُه ....
بالفل  ...واملنثور ...وال َّن�سرْ ي ْن !....
ال�سكون !....
دفاق ٌة �آمالها ال تعرف
ْ
جتول يف عيونها املنى ....
وي�رشق املوالْ:
�س ُت ْك�سرَ ُ الأغال ْل .....
�س َيع ُمرُ َّن بيتي الأحفا ُد والرجا ْل ....
ويا خ�صوم ال�شم�س �سوف تُهزمون !......
لأنكم براءة الأطفال ال ت�ست�شعرون !...
لأنكم نقاءهم وطهرهم ال تب�رصون !...
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لأنه يريحكم �أن ترقبوا نزيفه ْم ....
وتخطفوا ربيعه ْم ....
وت�رشبوا �أنخابكم على �شذا �أ�شالئه ْم .....
عون !.....
وال ِّر ْف َق بال�صغار ت َّد ْ
�شيخ...
لأنكم ال َ
ال عليلَ....
ال مكلو َم....
ال حمزو َن ....
َت ْر َحمون !....
ويحاً لكم �ستهزمون !....
فالطفل يف ديارنا ...
و�ص ْح ِو ِه ...
مطار ٌد يف نوم ِه َ
حمظور ٌة �أحال ُم ُه ....
من�سوف ٌة �ألعا ُب ُه ....
أنفا�س ُه ....
منهوب ٌة � ُ
ي�ستن�شق الأهوال والأنوا ْء ....
فرا�شه الرثى ....
حلافه ال�سما ْء ....
واملنون !.....
وحوله ي�سافر الأزيزُ
ْ
لكنه ....
َع ِ�ص َّي ٌة دموع ُه ....
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يهون !.....
هيهات �أن
ْ
ويحاً لكم �ستُهزمون !.....
قون !....
لأنكم �أوهامكم ت َُ�ص ِّد ْ
فتار ًة ت�ؤك َد َّن �أنكم �سالل ٌة ال تنتمي �إىل الورى .....
وتار ًة تروي لكم ب�أنكم مهما متادت حر ُبكُم ....
و�أفقدت كل الدنا �صوابها ...
ف�إنكم ال تُ�س�ألون...
ويحاً لكم �ستهزمون !.....
لأنكم �سلبتم الأطيار َز ْه َوها ....
لأنكم تطاردون �أمنها ....
وتن�سفون �شَ ْد َوها ....
حتا�رصون !.....
لأنكم �أ�رسابها
ْ
لأنكم حاربتم الأ�شجار والأنهار والعب ْري ...
لأنكم نهبتم الرتاب والأمواه والأث ْري ....
ُهزمون ....
�ستُهزمون � ...ست
ْ
فهذه زيتون ٌة �أثخن ُت ُم جراحها ....
مار�س ُت ُم ا�ستئ�صالها ....
من تربةٍ ترعرعت بجوفها ....
وعانقت �أعماقها
إن�سان ....
ُم ْذ �أ�رشقت ح�ضارة ال ْ
ُم ْذ ح َّل يف ديارنا كنعان .....
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�أفنانها لأر�ضنا عنوان .....
وزيتها ي�ضوع بالإميان .....
هلل ت�شكو �أمرها ....
ترنو �إىل رحيلكم عن دهرها ....
كي ت�ستعيد ظلها ....
و�سحرها ....
والغ�صون !....
واللون والأحلان
ْ
لكنك ْم ....
بليد ٌة �أ�سماعكم ....
معتل ٌة �أب�صاركم ....
ال تدركون !.....
دنت ....
ب�أنها ب�شائر اخلال�ص من خريفكم ها قد ْ
جنون !....
و�أن ما متار�سون ُه يف دارنا
ْ
و�أنكم عن حقنا ...
وجمدنا ...
وبيتنا ...
و�شم�سنا ...
ومائنا ...
�سرتحلو َن .....
�سرتحلون .....
ْ

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

َو ِّد ْع �شهيدا ً �شهيدا ُ � َ
أنت منت�رصُ
عر�س ال�شهادة �أنت اليوم ت�صنع ُه
�شعب تنادى �إىل العلياء فابت ََ�س َم ْت
ٌ
�صبي بعمر الزهرة امت َز َج ْت
هذا
ٌ
أنقا�ض يافع ًة
وقرب ُه
حتب�س ال ُ
ُ
وب�ين �أ���ش�لاء ه��ذا البيت �أمهما
�أطرافها نُ�سِ ف َْت واحل�س �أره َق ُه
تبكي..تنادي فال الأبناء ت�سمعها
جراحات ُت َع ِّذ ُبها
بني ال�ضلوع
ٌ
ترنو �إىل ف��ل��ذات العمر ذاهل ًة
�ألعابهم تتحدى امل��وت باحث ًة
أم�سيات �سوف جتمعهم
غابوا فال �
ٌ

أر�ض ال يثني ِه ما مكروا
من يع�ش ُق ال َ
واجل��رح ينزف والآه��ات تنت�رشُ
كل النجوم له وا�ستب�رش القمرُ
�أح�شا�ؤ ُه بركام البيت ...يحت�رضُ
�إىل اجلنان ارتقت ...قد زفَّها القد ُر
عروقها �أن��ه�� ٌر ...والقلب ين�شطرُ
ح ُّر اللهيب الذي ال زال ي�ستعرُ
وت�ستغيث ..و�أنَّ��ى ي�سمع الب�رشُ
ويف امل�آقي دم��و ٌع لي�س تنهمرُ
ك���أن��ه��ا ه��ي ع��م��ا ح��� َّل تعتذ ُر
عن �صوتهم يف زوايا البيت ينت�رشُ
فالبيت �ضاع وغِ ي َل الأه ُل واحلجرُ

***
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ب�صوت من الأعماق يوقظها
و�إذ
ٍ
فوق ال�شفاه وتر�سو ب�سم ٌة َو َقف َْت
وتنظر الأم نحو ال�شم�س معلن ًة:
لي�ست �أ�ساطيلكم تلغي عزميتنا
�أبنا�ؤنا اليوم هم فينا و� ْإن رحلوا
ك�أننا بر�سول اهلل �إذ َع َب َ�س ْت
فالزوج واالبن عن عينيه قد رحال
ل��ك��ن��ه مل ت��ك��ن ت��ه��ت��ز ه��م��تُ�� ُه
فتحاً مبيناً ورب العر�ش �أكرم ُه
واليوم ها نحن من�ضي يف ب�سالتنا
�أحالمكم �أيها الأغ���راب داجي ٌة
أر�ض مباركةٍ
ما َع َّمر الظلم يف � ٍ

في�ستفيق لديها ال�سم ُع والب�رصُ
ك�أنها ُح ْم َق ه��ذا الغزو حتتقرُ
ه��وان��ك��م ه��و � ٍآت �أي��ه��ا ال��ت�ترُ
فنحن قو ٌم على الآالم ن�صطربُ
نحو اجلنان
ُ
يطيب الق�ص ُد وال�سفرُ
دنيا الورى حوله والنف�س تنفطرُ
وال�رشك يجمع �أعواناً وهم ُكرثُ
مل َي�أ َب َه ًن ملن بالنور قد كفروا
َف ِن ْع َم �صربٌ تال ُه الن�رصُ وال ًظ َفرُ
فكلنا ج����ر�أ ٌة ال لي�س تنك�رسُ
فالل�ص لي�س �سوى الأغالل ينتظرُ
واهلل ين�رص من �إ َّي��ا ُه قد ن�رصوا

***

27

أمضى الرجال
يف رثاء القائد اخلالد صدام حسني

�����ي وك��ل��ه��م �أُ َج�����را ُء
� َ
أن����ت الأ ِب ُّ
نلت عمالقَ ال��رج��ال حمب ًة
قد َ
وال��ي��و َم ترح ُل واقفاً ال تنحني
لل ُّر ْع ِب ج�لادوك َن ْهباً �أ�صبحوا
حب�سوا الوجو َه عن الورى فك�أمنا
مل ت�ستطع �أب�صا ُرهم �أن تلتقي
ق��ال��وا� :ستزحف واج�لاً متعرثا ً
و�سخِ ْر َت من �أوهامهم
مل ت َْ�ست ِك ْن َ
َ�ص َف َع ْت ب�سالتُك الوجو َه و َر َّد َد ْت:
جيجهم
وت�ضاحكوا وعال هنا َك َ�ض ُ
و َن َظ ْر َت نحو ح�شودهم وحبالهم
كنت تقودهم
ال�سجا ُن
فك�أن َك
َ
َّ
ْ��ت :رب��ي واح�� ٌد
���ص�� ُّدو َك �إ ْذ � ْأع�� َل��ن َ
َ
موتى املهانـــــ ِة وال َدن َّي ِة �إنهم
رام��وا �إه��ان�� َة ا َُّم���ةٍ يف عيــدها
�صدا ُم َك ْم �أ ْر َع ْب َت �أحالفَ الدجى

أن���ت اجل����ري ُء وكُ�� ُّل�� ُه�� ْم جبنا ُء
� َ
�أبدي ًة عنوانُهــــــــــــــــــــا اجلوزا ُء
��ت نظرا ِت َك العليـــــــا ُء
قد ال َز َم ْ
بعيونهم وتك َّل َم الإعيـــــــــــــــا ُء
ينب�ض يف العيون حيا ُء
ال زال
ُ
وطناً ي�سافرُ فيك حيث ي�شا ُء
نحو املنية قد غ�شاك بكــــــا ُء
��ت لها الأرج���ا ُء
بعزميةٍ ظَ ��مِ�� َئ ْ
ال�ت�راب ويخ�س�أُ الأع���دا ُء
يحيا
ُ
و�شمات ٌة َع َ�صف َْت بهم عميا ُء
ُ��ح�� َّي��ا ب�سم ٌة و�ضيا ُء
وعلى امل َ
وك���أن��ه��م يف َو ْه��مِ��ه��م ُ�سجنا ُء
و�إلي َك يا �أم�ضى الرجال �أ�ساءوا
رغم الت�شدق �أنَّهم �أحيـــــــا ُء
بئ�س امل��را ُم و ِبئْ�ســــ َ ْت الأه��وا ُء
َ
مل تَ�� ْث��نِ�� َك الأه�����وا ُل والأن�����وا ُء
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��د���س الأن��ب��ي��اء حمب ًة
�أ ْر َو ْي َ
����ت ق َ
ْ��ت محُ تالً فَ�� َولْ�� َو َل غَ ��� ْز ُو ُه
َزلْ�� َزل َ
أحرف من نارهِ:
ني” ب� ٍ
كتب “احل�س ُ
َ
��ات ال�ثرى
��د���س ح��ب ُ
عربي ٌة ي��ا ق ُ
ال��ه��وان ف�إنهم
أع���راب
خِ ْ�سئاً ل
ِ
ِ
قد �أتقنوا عِ �شْ َق الديـــار بالغ ًة
�صدا ُم َح ْ�س ُب َك �أن يبادلك الرثى
ونخيل دجلة يحتفي بك كلما
وم��ن��اب��رُ الأق�����ص��ى ت��ظ�� ُل وفي ًة
مل ي��ق��ت��ل��و َك �أب���ا َع����د ٍِّي �إمنــا
تكريت لن تبكي َك جم��دا ً راح�لاً
ُ
ه��ل
كنت �إال لل�شهامة تَ�� ْو�أم��اً
َ
َفخْ رُ العروبة � َّإن روحك قد َ�س َم ْت
ما عا�ش َم ْن كان الهوا ُن رفيق ُه
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فنما لنهج َك يف القلوب وف��ا ُء
وتقهقرت عن ليل ِه الأ�ضـــوا ُء
يكفي غُ ���زاة دي��ارن��ا ا�ستعال ُء
��خ والأ���س��م��ا ُء
وال�شاه ُد ال��ت��اري ُ
خل�����ص��و ِم �أُم��ت��ن��ا ُه��� ُم ال����شرك��ا ُء
واحلب منهم والديــــــــــا ُر برا ُء
ُ
حباً ويح�ض َن جم�� َد َك ال�رشفا ُء
َم��� َّر ْت على �أغ�صانــ ِه َو ْرق���ا ُء
���ض��ا ُء
وم���دا ُده���ا
ت��اري��خ��ك ال�� َو َّ
ُ
َذ ْب َح الكرام ِة والرجولــــة �شاءوا
�أبدا ً ولن تبكي َك �ســــــــــــــــامرا ُء
ورحي ُل كل املاجدين بقـــــــــــــا ُء
يف ج��ن��ةٍ ع�����ش��اق��ه��ا ���ش��ه��دا ُء
عند ال�شدائد تُ�� ْع�� َرفُ العظما ُء

إىل شافيز!....
�شاكرون...
�شافيزُ �إ ِّنا
ْ
ال�صوت الذي..
ل َك �أيها
ُ
واجلنون!...
�صف َع الت�سلطَ وال�صفاق َة
ْ
أ�سماعنا �شَ َّن ْفتَها..
�
ُ
أثلجتَها..
و�صدو ُرنا � ْ
ملا َل َط ْم َت غُ رو َر ُهم..
تكون!...
و�أَ َب ْي َت �إلاَّ عا�شقاً لل�شم�س دوماً �أن
ْ
خا�ص ْم َت �أرباب الظالم على املدى..
َ
وو َق ْف َت ف َّذا ً قائداً..
تهون!...
و َرف َْ�ض َت يوماً �أن
ْ
� ْأ�س ِم ْع رعادي َد ال ُّدنا ..
غَ �ضَ َب الأماجدِ..
وال�سواعدِ..
واحلناج ِر..
وال�ضمائ ِر..
واجلفون!...
ْ
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وار�س ْم لهم..
ُ
كيف ال�شهام ُة ترتدي �سيفَ الكرامةِ..
املنون!...
�إن دجى لي ُل
ْ
�شافيزُ � َّإن الغا�صبني لحِ َ ِّقنا..
يت�شبثون!...
بعنادهم
ْ
حِ َم ُم املني ِة �إ َّن ُه ْم..
�ضد الرباءةِ..
واحل�ضارةِ..
والن�ضارةِ..
واحلمائ ِم..
والن�سائ ِم..
مل..
واملعا ِ
وامل�شاعِ ِر..
واملناب ِر..
واملقاب ِر..
لون!...
ُي ْر�سِ ْ
فرما ُل غز َة ترتدي الأ�شال َء..
والأنوا َء..
تلتحفُ ُّ
جون!...
ال�ش ْ
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�أطفالنا ال لي�س من ُز َحلِ..
ينتمون!...
وال ل�ساللةٍ جمهولةٍ هم
ْ
َد ُم ُهم هنا ما زال �شالالً..
ي�ست�رصخون!...
وهم ك َّل الدنا
ْ
�شافيزُ � َّإن غُ زاتنا ..
تائهون!...
هم من ع�صو ٍر
ْ
قد حاربوا الأزما َن..
والإميا َن..
والأقال َم..
والأحال َم..
وامتهنوا خما�ص َم َة الورى..
فعلى اخلالئق كلها..
يحملون!...
حقدا ً دفيناً
ْ
ني الإبا ُء لهم..
لي�ست فل�سط ُ
تكون!...
ولن �أبدا ً ْ
فار�س..
ر�س َم ْت حكاي َة
�شافيزُ طوبى النت َ
ٍ
ِفا�ض ِت َك التي َ
ال�سنون!...
�ستظل تذكر ُه
ْ
مالحم َك اجلريئ َة..
طوبى لب�سمتك التي اجتاحت
َ
العيون!...
والتي تاقت لها ك ُّل
ْ
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�شافيزُ هذا �صوتنا..
�صوت الكرامة والعدالة والفدا..
ون�شي ُد َم ْن لرتابهم..
عا�شقون!...
هم
ْ
�شافيزُ فاقب ْل َو ْ�صلَنا..
و�سالمنا..
وخطابنا..
ل�شاكرون!...
�إ ِّنا �إلي َك
ْ
ل�شاكرون!...
�إ ِّنا �إلي َك
ْ
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األسري
��س�ير
ب�����ص�لاب��ةٍ وق����فَ الأ� ْ
للفجـ ِرتـــــــــــــــاقَ �شبابــــُــ ُه
ل�سـنــــــــــابـ ِل القمـح التـي
��ح�� َره��ا
�����س ِ���س ْ
ل�ل��أر����ض ت��ل��ب ُ
ظــ َّن الــغزا ُة ب�أنـــَّـــــــ ُه
يـجتـــــاحـــــــــ ُه ند ٌم على
وي��ح��اً لهم ف�أ�سرينــــــا
ع��ون��ـ��ـ��ـ��ـ��اً م���ن اهلل ارجت���ى
�صنع ال�ضياء م��ن الدجى
� َّإن الأ�سـري لعا�شــــــــــ ٌق
ال�ت�راب عروقَــــــــ ُه
�سكن
ُ
ر�سوخـــــــ ُه
ف��اق اجل��ب��ا َل
ُ
�أغ��ل�ال���� ُه ���ش��م�����س��ـ��اً غَ ���� َد ْت
لي�س املكبل �إنـــــــــــــَّــ ُه
لكنــــــــــه لوفائــــــــــــــــــ ِه
ه���و ي��ف��ـ��ت��دي وط���ن العـال
درب ال���ك���رام���ة درب���ـ��� ُه
ُ
ل��ي��ع��ود ل��ل��ع�����ش��ب ال��ن��دى
وت���ع���ود �أحل������ان ال��رب��ـ��ـ��ا

بعيونــــ ِه �أم��ـ�� ٌل وفيـــــ ْر
�ير
ل�����ش��ذا ال��ن�����س��ائ��م..ل��ل��ع��ب ْ
���ت لأحل����ان ال��غ��دي�� ْر
ظَ ���مِ��� َئ ْ
ال��ع��ر���س الكبيــــ ْر
ت�ترق��ب
َ
ُ
يف ق��ـ��ي��د ِه نـ�سـ ٌر ك�س ْري
أ����س���ى مري ْر
�أف��ع��ال�� ِه و�
ً
من ْري
ب�سمائنا ق��م��ـ�� ٌر
ف�����س��واه حتمـــاً ال جم ْري
وم�ضى ب�إ�صـرار مثـيــــــــ ْر
َ�صـحِ َب اللظى والزمهريــ ْر
اجل����وارح وال�ضمـ ْري
�سـك َن
َ
فبه العزائـ ُم ت�ســـــــــتجـ ْري
درب ابت�سامتنـــــــــــا تُنـ ْري
َ
رغم الـعنــــــــــا رغم الهج ْري
��س�ير
ل�تراب��ـ��ـ��ـ�� ِه دوم����اً �أ� ْ
جديـــــ ْر
وبكـل تبجـيلٍ
وعليه �أقــ�س َم �أن ي�س ْري
ويعـود للورد العبيــــــــــــ ْر
والآه �أعيـــادا ً ت�صيـــــــــــ ْر
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ب��ع��زم ب��ل ع��زائ��ـ�� ْم
مت�ضـي
ٍ
مت�ضي لتمحـو لَيـْلَـ ُهـ ْم
ل��ت��ق��ـ��ول ل�ل��أغ���راب« :ه��ـ��ذا
لن نـ�ستكيـ َن وحقـدكــــــــ ْم
هـذا الـتـراب ترابنــــــــــــــــــا

��ب....ال جرائـ ْم
ال قمـ َع ت��ره��ـ ُ
عن قبلـة الأجـدادِ»....با�سـم»
بيتـنــــــــا ...والفجـر قــــــــاد ْم
يف موطـن الإ���س��ـ��راء جاثـ ْم
�أبدا ًعليــــــه ولـن نُ�ســــــــاوم»

*******
ي��ا �أي��ه��ـ��ا ال�����ص��ـ��وت ال��ـ��ذي
ي��ا عـا�شـق الأر�����ض التي
�أن���ت ال��رج��ول�� ُة والب�سـال ُة
��ت مرابطـــــــــاً
فلقد َوقَ��ف��ـْ َ
ب�صالبــةٍ عنوانهــــــــــــــا

َم�ل��أَ املدائـــ َن والعوا�صـ ْم
ال مل تَهـُن يومــاً لظـا ْ
مل
وامل��ـ��ـ���آث��ـ��رُ ....وامل��ك��ـ��ـ��ار ْم
�ضد ال�صـالفـ ِة والـمزاعـ ْم
غ�ضـب كموج البحر عــار ْم
ٌ

*******
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غ�����ض��ب ي��ق��ول ل��ه��م :كفـى
ٌ
فلتخرجوا من عط ِر زعرتنا
ولتخرجوا من �سحر نرج�سنا
خا�صـمـتمـوهـا�...شـمــ�ســنــا
َ
َم��� ْن ظ��ن ي��وم��اً � َّأن �صوت
فهنا امتدا ُد وجودنـــــــــــــــــــا

فجوابنــــا م�� ٌر وحـــاز ْم
ومن لـون البــراعــــــــــــ ْم
وم���ن حلــن الن�ســــائـ ْم
وخ�صيمهـــــــا ال بد نــاد ْم
احلق يخبــــو فهو واهــــــ ْم
ُمذ �أ�رشق التاريــــــــــخ قائــــ ْم

*******
ْ�����ت فكلنا
� ْإن ق���د َر َح�����ل َ
اليــوم يح�ضنـــــــك الثـرى
امل�ساحـــات
فلقد �أحبتك
ُ
وبراع ُم الزيتـــــــون وال ُّدفـلى
�ستظــ ُّل ت��ذك��ـ��ر َك احلِ��م��ى
وت��ظ��ل يف ني�سـان �أٌغنيـ ًة
واثـــــق
�شـعب
وع��ي��و ُن
ٍ
ٍ
����ت ال��ك��رام�� َة فار�ســــاً
ُر ْم َ
���ت ال�شـهاد َة ِ ...نلْتـها
ُر ْم َ

مهما متادى الليــلُ»...با�سـم»
و َل َك امتدا ُد احلــــــــــــب دائـــــ ْم
اجل���ري���ئ��� ُة وامل��ع��ـ��ـ��ـ��ال��ـ�� ْم
أ�ســـراب احلمــــــــــــــائـــ ْم
و�
ُ
�صوتـــاً تزينــ ُه املكــار ْم
املـوا�ســــ ْم
ترددهــــــــــا
وعلى انتزاع احلـق عـــاز ْم
يف ع�شـق طُ ْه ِر الأر�ض هـائ ْم
فاهن�أ مبـا قد ِنل َْت»...با�ســ ْم»
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اإلصرار
(مهداة إىل أسرانا البواسل)

بعزميـــــــةٍ حمرا َء ت�ســـــــتعرُ
حرباً مع ال�سجان �ضاري ًة
فف�صولها بال�ص ِرب قد ُر�سِ ــــ َم ْت
هذا الرثى َع�شِ ق َْت �سواع ُدكُم
ع�شقـــــــــــاً ي�ؤك ُد � َّأن �سمر َت ُك ْم
وب�أنكم لَ�ســـــــْتُم ُهنا �أ�سـرى
يحر�سها
أر�ض
ع�شقـــــاً ي ُّرب ال َ
ُ
وي���ط���ار ُد َّن ح�شودهم لريى
أفنـــــــــــــان فرحتُها
لتعو َد لل
ِ
أل��وان ب�سمتُــــها
وت��ع��و َد ل�ل� ِ
وتعو َد للأن�سام ِر َّقتُهــــــــــــا
يا �أيها الأح���رار ما نَ�ضَ َب ْت
طوبى لكم فعيونكم َرف ََ�ض ْت
َ�س ُت َب ِّج ُل الأيــــــــــــــا ُم ُجر�أَ َتكُم
مرفوعــــــــ ًة وتظل هامتكم
مهما ل�صو�ص الأر�ض قد نهبوا
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وب�سالةٍ ظَ ِم َئ ْت لهــا ال َب�شـــــــَرُ
قد خ�ضتموها ...يا�ؤُها الظَّ َفرُ
واحلق بالإ�رصار ينت�صـــــــــرُ
ع�شقاً يحريُ بو�صف ِه الب�رصُ
م��ن ت��رب��ة الأج�����داد تنحد ُر
حتى ولو �أج�ســـــــــا َدكم �أ�سـروا
ميت ُّد يف الأرج����اءِ ...ينت�شـرُ
�أحــــالمهم تذوي وتندثـــــــــرُ
ويطيب يف حاراتنا ال�ســـمرُ
وربوعنـــــا تزهو وتزدهرُ
و ُي َل ْم ِل َم َّن �ضيــــــــا َء ُه القــــمرُ
فينا احليــــــــاة و�أنتم املطرُ
ب�رشا�ســــة ال�سجان ت�أمترُ
ويبارك َّن م�ضـــــــــا َءها القد ُر
وبكم خيوط ال�شم�س تفتخرُ
جا�سوا خالل ال��دار �أو غدروا

فبقد�سنا ���ش�� ٌم ...ع��م��ال��ق�� ٌة
ال َز ْح��م�� ُة الق�ضبان ترهبهم
م��ن ليل زن��زان��ات��ه��م هتفوا:
نحن امتداد عراقةٍ َر َ�س َخ ْت
كل الديار لنا معاملهــــــــــا
القبـــــــــــابلنام�شاهدها
ولنا
ُ
ولنا الغد الو�ضا ُء مب�سم ُه
ي��ا �أي��ه��ا الأغ���راب لي�س لكم
ال ع��ه��د ًة يف القد�س قدمها
غدكم هنا اعتلت م�ساح ُت ُه
وح�صونكم ال ري��ب الغي ٌة
فخال�صنا ب��ان��ت ب�����ش��ائ��رُ ُه

�أنفا�سهم للفجر ه��م ن��ذروا
قد رابطوا بالأر�ض وا�صطربوا
نحن الإرادة �أيهـــــــــا الترتُ
ولنا لنا التاريخ واحل�رضُ
وه���وا�ؤه���ا وامل���اء وال�شجرُ
�ألوانها ال�شمــــــــــا ُء واحلجرُ
ولنا الربيع ال��واع��د الن�رضُ
يف بيتنــــــــــا ٍ
ما�ض وال �أثرُ
�أبدا ً لكم فاروقنــــــــــــــا ُع َمرُ
و�شفــــا�ؤه ال لي�س ُينتظرُ
و�أم��ام همتنـــــــــا �ستندحرُ
والليل عند الفجر ينح�ســــــــرُ
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أحلا ٌن وامجة
ُ
كتبت َّإبان التهديدات بغزو العراق يف مطلع ()2003

وديارنا حل�شـــــــــــود ِه �أوطــــا ُن
بلظى ت�ضي ُق ِب�� َه�� ْول�� ِه الأزم���ا ُن
ً
ُ��ج والتيجا ُن
ول�� ُه
ُ
العرو�ش حت ُّ
��ب �صوتَنا اخل��ذال ُن
وط��وى وغَ �� َّي َ
ه��و َب�� ُّرن��ا املن�شو ُد وال ُّ
�����ش��طْ ���آ ُن

نُ�صغي �إلي ِه وكلــنـــــــــا �آذا ُن
ن�صغي �إليه وق��د تَ�� َو َّع�� َد بيتنا
ون��ظ�� ُّل وا�أ���س��ف��ا ُه نن�ش ُد ُو َّد ُه
ريحنا
م��ا بالنا ُه��نَّ��ا
ْ
وه��ان��ت ُ
ونب�ض حديث ِه
فك�أننا غرقى
ُ

***
يوماً َت َف َّو َه يا تُرى “قحطا ُن» ؟
َ��ت ب��ه الظَّ لما ُء والنكرا ُن
فَ��تَ��ك ْ
وب��� ِه ي��ح��ي�� ُق املُ���� ُّر واخل����سرا ُن
وت���ذ ُّم��� ُه الأ���ص��ق��ا ُع وال��ب��ل��دا ُن
وم���ن ال���ع���ذاب ت��ن��ال�� ُه �أل����وا ُن

م��اذا �سن�شه ُد لو مبث ِل خطاب ِه
حتماً �سيرب�أُ من ُه كوك ُبنا الذي
طلب للعدالة ر� ُأ�س ُه
ول ََ�س ْوفَ ُي ُ
وي�صري خ�صماً للح�ضارة كلها
أر���ض الظلو ُم �سيوفَها
فت َُج ِّر ُد ال ُ

***
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تنتابنا فتذيبنا الأ���ش��ج��ا ُن
ب��ي��وتُ ..ب�� ْع رِ�ِثر َْت �أب��دا ُن
�شُ ِنق َْت
ٌ
فاغتال ُه يف �أر���ض��ن��ا ال��ع��دوا ُن
وام��ت�� َّد يف �أرج��ائ��ن��ا البهتا ُن
ف ِم َن ال��غ��رو ِر ون���ار ِه كم عانوا

ن�صغي وذكرى «العامرية» مل تزل
فربوعنا قد �أُتْخِ َم ْت غ��درا ً فكم
حتى ال��دواء لن�سف ِه قد �سارعوا
هتكوا حمانا وا�ستباحوا �شم�سنا
وتطاولوا جهرا ً على تاريخنا

***
عاثت بها وب�سحرها الغربا ُن
وهنا ُي�ضا ُم املج ُد والإن�سا ُن
ب��ع��ي��ون��ه��ا وت���ل����أْلأَ الإمي�����ا ُن
وال�صمت يف �أح�شائها بركا ُن
ُ
وعلى ال�شفا ِه احل��ائ��راتِ بيا ُن:

ومدينة الإ�سـراء يف �أ�صفادها
فهنا ح�صا ٌر ن��اخ��رٌ �أو�صالَها
ب�سكينةٍ و َقف َْت تُ�ضَ ِّم ُد ُج ْر َحها
َع َّ�ض ْت على �آهاتها وجت��لَّ�� َد ْت
ترنو �إىل الوطن الكبري بحرق ِة

***
عجباً غثا َء ال�سي ِل � ْأ�ض َح ْت �أُمتي
كل الربـــا تاقت �إىل �ألوانهــــا
�أَ َولمَ ْ تَ�� ُك العليا ُء غايتنا التي
الغياهب والدجى
ف���إال َم تنهبنا
ُ
اخل�لا���ص �أ���س�ير ًة
َ
و�إال َم �أن��ت��ظ��رُ
ُرح��م��ا َك رب��ي � َّإن ليلي حال ٌك

ال�سجا ُن
فطغى الكرى وا�ستن�رسَ َّ
لغنـــــــائها وا�شتاقت الأفنــــا ُن
َرق ََ�ص ْت على �أوتارها الفر�سا ُن
وت��ظ�� ُّل ي��ا وط��ن ال�سماء تُها ُن
�أمل��ي �أ���ص��ار ُع لي�س يل �أع���وا ُن
�أَ َو ُيرتــــجى �إلاَّ َك يا رحمــــــــ ُن ؟
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َل َك خِ ْ�سئاً…
يا مكاب ْر…!
آليت �إال..
�أيها ال�صوت الذي � َ
�أن تذيق احلق يف �أوطانه ُم َّر املجاز ْر…!
�صافعاً كل امل�شاع ْر…!
وتوع ْد..
ُدقَّ طب َل احلرب ه َّيا..
َّ
واح�شد الأجناد والأحقاد توا ً والذخائ ْر …!
لت�صب املوت يف بغداد َ�ص َّباً..
لتحيل العي�ش رعباً..
لتبث الوهن يف �أو�صالها..
لتدك العلم فيها واملناب ْر…!
ح�س �أو ب�صائ ْر …!
لي�س يثني طي�ش َك امل�شهو َد ٌ
فهناك الأبجدي ْة..
وهناك القاد�سي ْة..
والتاريخ والأر�ض الوفي ْة..
ُ
وهناك ال�سحرُ
وهناك احلب بني النا�س دفاقاً ي�ساف ْر…!
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لو عهود املجد قد �أ ْد َر ْكتَها..
وخيول العز لو عا�رصتها..
لعرفت الأر�ض كم كانت بع�شاق الرثى حقاً تفاخ ْر…!
عزمهم كم كان خ�صباً..
قان وبات ْر…!
�سيفهم ٍ
ظامئ احلدين ُيروى…
بدم الفجار ال يخ�شى ملوكاً �أو قيا� ْرص…!
طا َر َد الظلم و�ألغى كيد ُه..
فجثا للحق مدحورا ً و�صاغ ْر…!
كم ديار ال�سلم قد ج َّر ْعتها ثكالً و ُيتما..
و�سرَ ق َْت الأمن من �أحيائها..
ال�س ْح َر فيها والنوا� ْرض…!
وحرق َْت ِّ
يا �صفي َق الوجه لو �أن «الر�شي َد» اليوم �آم ْر…!
�صالح الدين لو معت�ص ٌم نادت ُه يف بغداد �آالفُ احلرائر…!
لو
ُ
بحراب وع�ساك ْر …!
ُكن َْت ُذق َْت املر توا ً
ٍ
التاريخ يروي..
�إنه
ُ
كيف ُيطوى ك ُّل جائ ْر…!
كيف تهوي كل تيجان اجلباب ْر…!
كيف نور الفجر ي�أتي معلناً بعد الدجى ..
�أ�سمى الب�شائ ْر …!
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قُبْلَةُ الودا ْع
أنت املجر ُم
طئ الر� َأ�س ف� َ
طَ �أْ ِ
أ���س فهذا َج���ذْو ٌة
ط��� ِ
أط��ئ ال��ر� َ
جئت ترجو عندنا
� ْإن عِ ناقاً
َ
خا�ص ْم َت ُه
ف�سطو ُع ال�شم�س قد
َ
�إن��ـَّ��ـ��ـ�� ُه ال��زي��دي ق��د �أك��ده��ا:
�أي��ه��ا ال��ع��اب��ث يف �أوط��ان��ن��ا
َي��� ُد َك ال�سودا ُء فينا �أمعن َْت
خذ حذائي قُبل ًة وانعم بها
ج��ام��ح
�إن���� ُه غ��ي��ظٌ ج����ري ٌء
ٌ
ودي���ـ���ـ���ا ٌر ت���رت���دي �آالم��ه��ا

َع�� ْز ُم��ن��ا م���رٌ وال ي�ست�سل ُم
لهيب يف احل�شا يحتد ُم
من
ٍ
أن��ت ال��واه�� ُم
ٍ
وابت�سامات ف��� َ
وخ�صيم ال�شم�س حتماً ناد ُم
من يعادي جمدنا ال ُي ْر َح ُم
ب��زرع الب�ؤ�س فينا حتل ُم
ك ْم
ِ
تعتدي ..تغتال ..تغزو ..تهد ُم
ه��ك��ذا الأرذا ُل دوم���اً تكر ُم
ل��ك يهدي ُه ال�صغا ُر ال ُي ًت ُم
وم��ن الب�سمة تُ�سبى...تحُ ر ُم

****
ن��ظ�� َر ال��ن��ع�� ُل �إىل ق��اذف�� ِه
أذنبت كي تلطمني
قال :هل � ُ
ه��ك��ذا ال���زي���دي ق��د �أره��ق�� ُه
ف��ن��وى :ال ل��ن �أداري قاتلي
لي�س من فينا مت��ادت حر ُب ُه
43

وهو �إح�سا�ساً حبي�ساً يكظ ُم
ه���ا ُم وغ��� ٍد �إن��ن��ي ال �أع��ل�� ُم
�أن ي���رى مغتالنا يبت�س ُم
وب��ح��ب ال��ف��ج��ر �إين م��غ��ر ُم
يف حمانا نحن يوماً نُكر ُم

�إن���� ُه ال���زي���دي ب��ل �أم��ث��ال�� ُه
أ�سماعنا
َ
���ش��نَّ��ف ْ
َ��ت ن�برت�� ُه � َ
وع��ل��ى ج���ر�أت��� ِه ال مل يكن
قالها وال��ع��ز ُم يف �أح��داق�� ِه
ن�صبوا
�أيها القا�ضي الذي قد َّ
نحن ق��و ٌم ال ن��ع��ادي كيفما
نحن ال نن�سفُ زه��را ً وادع��اً
الغ باط ٌل
ُح��كْ�� ُم �أ���س��ي��ادك ٍ
�شامخ
�أُم���� ٌة �إين و���ص��وت��ي
ٌ
ف�أنا ف��وق ترابي �ســــــــي ٌد

جل��راح��ات ال��ث��ك��اىل بل�س ُم
فاحتفت �آف��اقُ��ن��ا والأجن���� ُم
�أ����س���فٌ ي��ن��ت��اب�� ُه �أو ي��ن��د ُم
و�إب�����ا ٌء يف امل���آق��ي ع���ار ُم:
ال جتايف العدل فيما حتك ُم
ترت�ضي �أه��وا�ؤن��ا �أو نحل ُم
�أو من الب�سمة طفالً نحر ُم
و�سطوع احل��ق ال ي�ست�سل ُم
لي�س يثني همتي ما تزع ُم
و�أن���ا م��ن يف دي���اري �أح��ك�� ُم
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َزيْفاً كفى!...
زيفاً كفى...
امل�سـتهـرتون!...
يا �أيها
ْ
حتر�صــون!...
وكفى �إ ِّدعا ًء �أنكم يوماً على �إحقاق ح ٍّق
ْ
يا �أيها املتنكرو َن لكل ما جادت به كلماتنا...
نظراتنا...
ق ََ�سماتنا...
ولكل ما نب�ضت به �أجزا�ؤنـا...
ثـون!...
�إنَّا هنــا ...بغرا�سنا ُمت�شــ ِّب ْ
واحاتُنــا...
ب�سماتُنــا...
�آمالُنــا...
لي�ست تداري واهماً� ...أو عابثاً...
يهوى التخ ُّبطَ ...
والت�سلطَ ...
واجلنـون!...
ْ
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زيفـاً وتزييفـاً كـفـى...
وحتامالً �شرَ ِهاً على كل ال ُبناةِ...لأنهـم -بب�سـاطـةٍ -
وي�ســطـعـون!...
يت�ألقـون
ْ
ولأنهـــــــم...
نـجـزون!...
وطنــــاً وفيـــاً ُي
ْ
لكنكم تتدثرو َن بحمقكم...
وعنادكم...
وريائكم...
تتوغل الأوهـام فيكـم ُّ
نــون!...
والظ ْ
كذبــــــاً كفـــى...
وتطـاوالً �رش�ســـاً على �أب�صــارنــا...
وعروقنــا...
وخيولنــا...
وطموحنــا...
ومالمح القيم التي ع�شــنـا لهـا...
املـاجـدون!...
وبهــا يعيـ�ش
ْ
ُخا�صـمون...
ما بالك ْمَ ...ع ْد َل ال�سـمـاء ت
ْ
تهرولــون...؟
ولكل �ألوان الريـــاء
ْ
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ال�شـم�س من �أو�صـافها...
فتج ِّردو َن
َ
وخيوطهـا عجبـاً �إىل الأقمـار �أنتم َتنْ�سِ ــبون!...
ما بالكم� ...شَ ْد َو ال�سـنابـلِ...
والبالبـلِ...
بـون!...
واجلداولِ َ ...ت ْر َه ْ
وعلى اغتيال لغاتها ...وم�ساح ِة الفرح الذي ترنو ل ُه...
آمـرون!...
تتــــ�
ْ
يا �أيها املتنكرون لأم�سنا ...وليومنا...
العيـــون!...
ولذلك الفجر الذي لبزوغه تاقت ماليني
ْ
تت�شـــدقـون!...
قد خاب ما �أنتم به
ْ
كل احل�ضارات التي ر�سمت هنا ب�صـماتهـا...
كل الأهازيـــــــج التي ن�شــدو بهـا...
كل ابت�سامات �سري�سـم عزمنا �إ�شـراقهـا...
اجلنــــون!...
قد �أنكرت وا�ســتنكرت هذا
ْ
لن ت�ستبيحوا زرعنا املمتد يف كل الف�صولْ...
لن تهزمـــوا الأحالم فينـــا والعقــولْ...
لن ت�أ�سـروا هاماتنا...
لن تقتلوا الإن�سان يف �أو�صــالنا...
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احل�صــون!...
لن تن�سـفوا تاريخنا �أبدا ً وتقتحموا
ْ
نحن احلياة ب�سحرها...
و�شبابها...
وعطائها...
ونقائها...
ورجائها...
نحن الأ�صالة والندى...
نحن ال�صهيل على املدى...
كنــــا هنــــا ...وهنا – برغم �ضجيجكم –
نكــون!...
نبقى...
ْ
نكــون!...
نبقى...
ْ

*********
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رياء
بع�ض الب� ْرش
�أخي قد تُخادع
َ
َفتُمع ُن يف َذ َّم زي�� ٍد ومـــا
لترُ �ضي ِبحر ِب َك َم ْن طاملـــا
�سليـــب احلجا
وجتع ُل زي��دا ً
َ
وجتع ُل من ُه نظريَ اخلَنـــــــــا
وال تعرفُ ال ِّر ْف َق �أو�صــالُـ ُه
ومتــــــدح َع ْمـــــــــرا ً مرارا ً �إذا
ُ
ب� َّأن ل ُه �صولـــــــــــــ ًة ال َز َم ْت
لعل �أُم��و َرك � ْإن ُع�ســــــــِّ َر ْت
���ش�� َد ْو َت ب ِه
فحيث َجل َْ�س َت َ
و�أل�صقت �أ�سمى خ�صالٍ به:
ِبط ِيبتِــــــه ت�ستجريُ الورى
�أخ��ي ال ترائي ُ وال تفرتي
ف َذ ُّم َك زيـــــــــــــــــدا ً بال علةٍ
وي���زر ُع �أدم��ى �صنوفَ اجلفا
و َم�� ْد ُح�� َك َع�� ْم��را ً ولي�ست به
�سين�سفُ م��ا لَ�� َك م��ن هيبةٍ
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ال�صغَر
وقد تتق ُن ال��زو َر منذ ِّ
أذى �أو �ضــر ْر
�أ�صاب َك منه � ً
ِل َقذ ِْف الورى َنفَ�ســـــ ُه قد َن َذ ْر
�سقيم الل�ســـــــان دنيَّ ال َب�صرَ ْ
وفيه الهوا ُن منــــــــــــــا و�أزدهر
وحــ�س َح َج ْر
فقلب بليــــــــــ ٌد
ٌّ
ٌ
تناهى ل�سم َع َك يومـــــــاً َخبرَ ْ
ُخطا ُه فجا َل بها و�أ�شــــــتهر
ب���إجن��ازه��ا ُه���� َو تَ����وا ً �أ َم���� ْر
وك ُّل الثنـــاء علي ِه اقت�صــــ ْر
��ي جري ٌء بعيــ ُد النظـــــ ْر
�أ ِب ٌّ
وي�صحبه اجل���و ُد �أنً���ى ظَ َه ْر
فطوبى ملَ�� ْن للنقاء انت� ْرص
�سيذكي ُحروباً �إذا ما انت� ْرش
ويغتا ُل �أغلى ث��واين ال�سم ْر
�سجايا ال��ك��رام َمق ُي ُت الأث�� ْر
وقو ُل َك يف النا�س َل ْن ُيعت ْرب

فتح�ص ُد ك�� َّل ازدراء ال�� ُّدن��ا
ري�����ا�ؤك ق���د ���ش�� َّن ع��دوان��ه
َ�����ض��تْ�� ُه �أغ���اين ال�� ُّرب��ا
فقد َرف َ
كما ا�س َت ْه َج َن ْت ُه عطو ُر الفال
َع�ش را�ضياً
فحيث َ�ص َدق َْت ت ْ
ين�سج �أحلــــــــــــــا َن ُه
احلب
لك ُّ
ُ

و�سخط ال�سما ِء وغيظَ الب� ْرش
على ب�سمة ال�شم�س مهما ا�سترت
وقد �أن َك َر ْت ُه ظال ُل ال�شـــــــج ْر
ق��ط��رات املط ْر
��ت ب�� ِه
َ
��ج ْ
ُ
و���ض َّ
وجتني ب�صدقك ُحل َو الثم ْر
وير�س ُم يف الأر�ض �أ�سمى ال�صو ْر
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نهج اإلتقان...
واطمئنان ...
�سكين ٌة يف القلب
ْ
إميان...
كرام ٌة يظلها ال ْ
الزمان!...
ون�شو ٌة ممتد ٌة على مدى
ْ
ينالها َم ْن ه ُّم ُه..
ود�أب ُه..
إتقان!....
ونهج ُه ال ْ
ال يعرتي قرار ُه ترد ٌد..
ي�شتت الت�صميم يف عروقهِ..
أجفان!...
�أو
هاج�س ي�ؤ ِّرق ال ْ
ٌ
ي�سافر الإتقان يف عيونهِ..
و�سمعهِ..
ونب�ضهِ..
والوجدان!...
يف الفكر
ْ
فنان!...
�أيامه جتري كما لو �صاغها ْ
ي�ستح�رض الإتقا َن يف امتثاله لربهِ..
اخل�شوع..
فيتقن
َ
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والركوع..
َ
والدعا َء..
والوال َء..
إذعان!...
وال ْ
وين�شد الإتقان يف �إكرامه لذاتهِ..
ال�شيطان!...
ي�صونها من كل علةٍ ومن حبائل
ْ
يحبها...لكن ُه..
بالروح يفتدي الرثى..
أوطان!...
نادت ال ْ
�إن ْ
وي�سكن الإتقان يف ل�سانهِ..
فال اجلدال طبع ُه..
وال على الدنيا ي�شن حرب ُه..
�سوى ال�صواب ما نوى..
وغري �أطيب احلديث ما روى..
ف�إمنا هو الكالم خري ُه..
البيان!...
ما قل في�ضُ ُه وزان ُه
ْ
وي�صحب الإتقان يف م�شواره بني الورى..
إتقان!...
فحيثما خطا ُه �سافرت ي�سافر ال ْ
فال يداري جائراً..
وال يرائي عابثاً..
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وال مياري باطالً..
مهما متادت �سطو ُة الأهواء حول ُه..
أذهان!...
ومهما حارت ال ْ
ال يعرتي �سلوكه تخبطٌ ..
وال حتيزٌ لنربة الأنا..
النكران!...
�أو لهجة
ْ
إتقان!...
ويف �شغاف قلبه توطد ال ْ
مميزٌ يف ِب ِّره �آبائهِ..
وحبه �أبنائهِ..
أن�ساب ..
وو�صله ال َ
والأ�صحاب..
والأ�صهار..
واجلريان!...
ْ
عنفوان!...
�أدوار ُه يجيدها بكل
ْ
ويربز الإتقان يف �أفعالهِ..
تزدان!...
فح�س ُبها ب�صدقه
ْ
ْ
ميزان!...
بنا�ؤها
ْ
ال الغ�ش ي�أتيها وال..
للغد ِر..
للت�سويفِ ..
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والإغفالِ ..
مكان!...
يف �سماتها
ْ
هذا هو الإتقان!...
م�ساح ٌة ت�سيج امتدا َدها معا ُ
إميان!...
مل ال ْ
ففي انت�سابنا له جندد انت�صارنا..
والهوان!...
على العناء والإخفاق
ْ
ويف انحيازنا له جندد احتفالنا..
بال�شم�س يف عليائها..
بالكون يف �إبداعهِ..
إن�سان!...
بفطرة ال ْ
ويف اعتزازنا به ن�ؤكد انتماءنا..
ملنهج تكفلت بحفظه م�شيئ ُة الرحم ْن!...
ِ
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عجباً!.....
عجبت مل��ن �أت���اه اهلل عِ لْماً
وم��ا �أ ًدى ل��رب الكون حمدا ً
ل�� ُه كل ال�سالمة �أن��ت ترجو
ويف �سرَ ًائ ِه ت�شــــــدو ُحبورا ً
ويف ال�ضرً اء حت�ضن ُه طويالً
تُ�ضَ ِّم ُد جرحه وعليه حتنو
ب�شيءٍ ال ت�ضن عليه َل ِك ْن
��زت ُي�سرْ ا ً
فال يحلو له لو ُح َ
وفياً مل يكن يومـــــــاً لعه ٍد
و�إن عاتبت ُه ترجو التزاماً
ودون ه��وادةٍ حرباً �رضو�ساً
طبائع ُه مت��ادى ال��ل���ؤم فيها
�أن����ا ُّ
ين امل��ط��ام��ح والأم����اين
يخادع نف�ســــــه ويقول �إين
�سقي ُم القلب ُمع َت ُّل ال�سجايا
عجبت وق��د دع��وت اهلل ربي
ع�سى �أوهامه ال�سوداء ين�سى
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عليه و�أغ���دقَ اخل�ي�راتِ َج َّما
وال يوماً ب�شكر النا�س َه َّما
فيمعن فيك �إيذا ًء وذ ََّمـــــــــــا
و�ضمــــَّا
وتغمر ُه
ٍ
ابت�سامات َ
ومتلأ قلبـــــــــه �صربا ً وعزما
�أخاً تغدو له و�أبــــــاً و�أُمــــــَّـــا
ُي�صرِ ُّ ب��� ْأن ي�ضن عليك دوما
ولي�س ت��راه � ْإن َح��� َز ٌن �ألمَ َّ��ا
وما يوماً ر�أت�� ُه النا�س �شهما
تنا�سى الأمر ثم جفاك حتما
عليك ي�شنهــــــــا جورا ً وظُ لما
وع َّما
وبان ريــــــــــا�ؤ ُه وطغى َ
له � ْإن قلت “ال” �أ�سماك َخ ْ�صما
�أمت النا�س تعبريا ً وفهمـــــــــــا
عزوفٌ عن دروب اخلري �أعمى
يريه احل��ق والإح�سان دوما
وين�شد غاي ًة يف العي�ش �أ�سمى

وي��درك كم علو النف�س يبقى
كرمي الطبع مي�ضي العمر حياً
وب��ع��د رحيله ذك���راه تبقى

مدى الأزم��ان للأخيار ُحلْما
وي�سطع يف �سماء املجد جنما
على وجه الغد املمتد و�شما
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عربة
(القصة اليت تصورها القصيدة حقيقية
وقد حصلت يف إحدى قرى رام اهلل يف فلسطني)

ف�ل�اح �أ�سمــــ ْر
ك��ه��ـ�� ٌل ب��ل
ٌ
جمع املح�صول وغربلـ ُه
و�أح�����س الآن كعادتـــــــــ ِه
َر َم��� َق احلبـــاتِ بن�شـــوت ِه
فح�صيد الأم�����س غَ ��دا قمحـاً
الفــالح ف�أوقـفـــــ ُه
نظــر
ُ
حبــات
يع�ســــوب �أم�س َك
ٍ
ٌ
وقلـيـــالً غابـت �صــورت ُه
م�شــوا ٌر يتـلـو م�شـــوارا ً
وا���ض��ط�� َّر الكهـل يراقـبــ ُه
ف�ضيــاع احلــب ي���ؤ ِّرق��ـ��ـُ�� ُه
تبـع اليع�ســوب لري�صـد ُه
غ�صــن
ف��ـ��ر�آه ي���دور ع��ل��ى
ٍ
فهنــاك �أقامــــت قُبــَّـر ٌة
57

ُ�ص ْبحاً قد خ��فَّ �إىل البيـد ْر
�صـيفي �أغبــــــــ ْر
ي��وم
يف
ٍ
ٍّ
باجلهد الأك�بر قد �أثمــــــر
مِ �� ْن َحمـْـ ِد اهلل وقد �أكثـــــر
يتو�ســــــط �أج��زاء البيـــــدر
�أم��رٌ ...فتـَتبــَّـ َع ما �أب�صــــر
قمــح ثم بهــــا �أدبـــر
من
ٍ
ف���إذا هو ثانيــــ ًة يظـهــــر
وامل�شهد مي�����ض��ي ..يتكــرر
و�أث���ار حفيــظتـــه املنظــر
واحلـرية تــنــهبـــــــ ُه �أكثـــــر
وعلى وجهتـــه كي يعثـــر
وعليه يجود مبــا �أح�ضـــر
جـوع كانـت تت�ضــــ َّور
من
ٍ

عميــا ُء ومنـ�سـرها فت ََح ْت
وقـف الفــالح ..ت� َّأمـلهـــا
�سـبحان اخلالـق �ألهمهـــا
�ساق اليع�ســوب لي�سعفها
و�أن���ار الـلــه ب�صــريتهـــا
نفــ�س رحمتـ ُه َ�سـ�أل َْت
ما
ٌ

ي�ســتـقـبـل حبــات البيــدر
وبـــــ ِه م�شـهدهــا كَ�� ْم �أ َثــر
�صـــربا ً وال��ق��وت لها َد َّبــر
���س��ـ�َّيرَرَّ ُه ..وه���دا ُه امل�صــــدر
َ
ل�ترى امل��ر���س��ال وم��ا �أح�رض
�إال اخلـيــراتِ لهـا َي َّ�ســــر

*********
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صديقي
القلب �صديقي موط ُن ُه
يف
ِ
ملأ الإميا ُن جوانحـــــَـــــــــــ ُه
دومــاً بالوعد يفي دومــاً
نظرات الو ِّد يوز ُِّعهــــــــــــــا
ُ
ه��و لي�س ي�ض ُّن على �أح�� ٍد
�أم����ا يف ال�����ص��ف فمجته ٌد
ي�ســـــــعى للعـــلم بال كللٍ
جم ُد الآب��ا ِء كرامتُــــــــــــ ُه
أر����ض و�سمرتها
قد َع�شِ َق ال َ
و�شبــــــــــاب
هو ع��ز ٌم ف�� ٌذ
ٌ
�آم�������ا ُل ���ص��دي��ق��ي واع�����د ٌة
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�أ���س��م��ى الأخ���ل��اق ت��زي��نُ�� ُه
يخ�شى الرحمـ َن وي��ع��ب�� ُد ُه
و���س��م��ات ال�����ص��دق ت�لاز ُم�� ُه
ُ
والب�سمــــ ُة لي�س تفارقـــُـــــــ ُه
ف�����س��خ��ا ُء ال��ن��ف�����س مي��ي��ز ُه
ل��ل��در���س ويفه ُم ُه
ي�صغي
ِ
فالعل ُم هوا ُه ومطلبــــــــــ ُه
وثرى الأجداد هويتـــــــــــــ ُه
ف��ال��وط�� ُن الأغ��ل��ى ي�سك ُن ُه
وعطا ٌء بـــــــــــــــــــا َن تف ُّر ُد ُه
فع�ســــى الرحمن ي����ؤازر ُه

عناد
وعن نهجــــــــه �أبدا ً ال يحـي ْد
فلقيا ُه حتماً ���ص��دا ٌع �شدي ْد
ُي���ر ِّد ُد لل َت ِّو “ :ماذا تريـــد؟
فمنها يط ُّل ازدرا ٌء �أكيـــــد”
ُنت هناك ال�صدي َق الوحي ْد
وك َ
وبا�رش �أوهامــــ ُه ي�ستعيــــ ْد
يوا�سي وب�سمة عمري يعي ْد
وذاكمبــــــاحلجدا ً�ســــــعي ْد“
ت�أفف ثم انربى للوعيــــــــــــ ْد

املالمح فظٌ عني ْد
بليــــــــــــ ُد
ِ
مي له �صحبـــــــــــــ ٌة
وال ت�ستد ُ
و� ْإن ب�سم ًة منك �أهديتــــــ ُه
َك ِر ْه ُت ابت�ساماتِ كل الورى
�صاب كما
و� ْإن زرتَ��� ُه يف ُم ٍ
حت��دى ح�ضورك يف بيتــــه
وتمَ ْ َت َم “ :ل َْ�س ُت �أرى من �أتى
فهذا ُيح ِّدقُ بي �شامتــــــــــاً
و� ْإن �شِ ئ َْت ردا ً على ُحم ِق ِه
وق���ادت��� ُه ن��ح��و ال��ف�لا م��ر ًة
و�إ ْذ بهما �أب�����ص��ـ��را كائناً
ف�����س��ارع ُي��ع��ل��ن :ذا م��اع��زٌ
َ
ف���ر َّد ال�صــــديقُ� :أال �إنَّ��� ُه
وح���ثَّ���ا �إل��ي��ه اخلُ��ط��ا ف����إذا
َ
ول���ك��� َّن م�����ش��ه��د ُه مل ي��ك�� ْن
ف��ج�� َّد َد يف احل���ال �إ���ص�رار ُه:
ل��ق��د ط������ا َر ...ل��ك��ن�� ُه م��اع��زٌ

***

ُخ��ط��ا ُه برفق ِة (خِ ��� ٍّل) جدي ْد
على رب��وةٍ قد ب��دا من بعي ْد
وال ق��و َل غ�ير كالمي �سدي ْد
لطريٌ ولغ ُوك ال لن يفيـــــــ ْد
به قد عال يف الف�ضاء البعي ْد
بتاتاً ِل ُي ْ�سك َِت ذاك العني ْد
�أق���و ُل وع��ن موقفي ال �أحي ْد
نطقت �شهي ْد
ورب��ي على ما
ُ

***
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الذئب و احلَمَلْ
ُ
ق��ي�� َل �أن
ال���ذئ���ب يومـــاً
َ
��ـ�����ض ب��ـ��ـ��ري ٌء
ٌ
َح��ـ�� َم��ـ�� ٌل غَ
يف ح���ب���و ٍر ك����ان يلهــو
ف��ا���ش��ـ��ـ��ت��ه��ا ُه
ال���ذئ���ب زادا ً
ُ
ق���ال « :ي��ك��ف��ي�� َك انتهاكـاً
أن�����ت ق���د َع����كً���� ْر َت مائـي
� َ
ع�����ش��ـ��ـ��ت دوم�����اً وخ�����رافُ
ُ
أنــت رقيـــــــــــ ٌق
واه��ـ�� ٌن � َ
ن��ط��ـ�� َق ال������واد ُع �« :إ ِّن���ـ���ي
ذئــب ما عـ َ َّك ْر ُت
و�أن��ا يــا
ُ
ك��ي��ـ��فَ ق��د �أ ْف�����س��ـ��ـَ�� ْد ُت م��ا ًء
بعد �أن زارك عذبــــــــــاً
ال �أظ������ ُّن امل����ـ����ا َء ي��ج��ري
فَ�� َد ْع العـدوا َن هيــــــــــَّــا
خ��اب��ت
���َص�رَ َخ���� ُة ال������وادع
ْ
وا���س��ـ��ت��م�� َّر ال��غ��ـ��د ُر يدنـو
��ت �أم���ري
ق���ال» :ق���د خ��الَ�� ْف َ
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ق��د �أت��ى ال���وادي ِل َي�شْ ـــ َر ْب
يلعــب
ك��ان قُ���� ْر َب امل��ـ��ـ��اء
ْ
يطرب
ولِ�����ش��ـ��ـَ�� ْد ِو الـطيــر
ْ
��ـ��ـ��ب
ولِ����ـ���� ُع
ٍ
����دوان ت��ـ���أه��ـَّ ْ
ين�ضــب
للحمى فال�صربُ
ْ
أع��ـ��ذب
ك��ان قبـل اليـــوم �
ْ
الأر�����ض َبطْ �شـــي تتجنب
ـرب»
ليـ�س منــي لـَــ َك َم ْه ْ
��ت �أدري لمِ َ
تغ�ضـب
َ�����س��ـ ُ
ل ْ
ْ
يومـــــــــــــاً لك م�شــــــــــرب
تـ�صـبـب
ك���ان ن��ح��وي ق��د
ْ
أعجـــــب ؟
�إننـــــــــــي واهلل �
ْ
ترغـب
���ص��اع��دا ً �أو كيــف
ْ
أطيــــب»
تجَ ِ َد َّن العيـــــــ�ش �
ْ
��ب
وت�لا���ش��ـ��ت دون َم�� ْرح��ـ َ ْ
ـــب
بعـيــــــون
ٍ
تـتـلهـــــَّ ْ
نف�س َك احلمقـا َء فاعت َْب»
َ

وعليـــــ ِه
َّ
انقـ�ض تـــَــــــ َّوا ً
مل َي���كَ��� ْد ي�����ص��ـ��رخُ حتـى
ف��ب��ك��ا ُه
احل��ـ��ـ��ـ��ـ��ب ُع��� ْم���را ً
ُّ
ف��ه��ـ��و ق��ـ��د َع���ـ��� َّرى غ��ـ��رو َر
ث��م راح ال��ك��و ُن ي�شـــــدو
مـنــطـ ُق القـــــــــــــــــــــوة واهٍ
أر������ض لك ْن
ق��د ي��ـ�����س��ـ��و ُد ال َ

أن�شــــب
ف��ي��ه والأظ���ف���ا َر �
ْ
ـــب
َد ُم��ـ�� ُه الأم���ـ���وا َه َخ َّ�ض ْ
وبـه التـــــــــــاريخ َرحـــَّ ْب
الـمـكــر والـعـدوا َن كَـــــ َّذ ْب
ــب:
ٍ
بهتـــــاف يتوثـــــــــــَّ ْ
يرهـــب
�إ َّن ُه البــــ�ســـمــــــــــــ َة
ْ
ْـلب
�صو ُت ُه حتمـــاً َ�ســ ُيغ ْ

*******
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ِع ْش ساملاً متعففاً
�������ش ي���ا �أخ���ي
م�ترف��ع��اً عِ ْ
واج����ع����ل ل���ف���ك���رك ح���ي���زا ً
أن�����ت ُم���كَ��� َّر ٌم
يف ال���ك���ون �
َ
يف ال���ع���ق���ل �
أن�������ت مم��ي��زٌ
َ
� َّإن املدخِّ ـ َن ُم�ســــــــــرفٌ
موتـــــــــــاً بطيئـــــاً يرتوي
ُ�سـمـــــّــاً وينفث حولـــــ ُه
و ُي���ب��� ِّد ُد الأم���ـ���ـ���وال وهــو

���ج��� ُل
ع��م��ـ��ا ُي�����ض��ـ�يرُ و ُي���خْ ِ
فيمـــــا ت��ق��ول وتفعـــــ ُل
يف اخل���ل���ق �أن�����ت م��ب��ج��ـ�� ُل
أن����ت الأج��م�� ُل
يف احل�سـن � َ
َه ُّ
�����ش الإرادة غـــــــافـ ُل
يرتهـــــ ُل
بنيــــانـــــ ُه
َّ
�����س��ـ�� ُع�� ُل
يق�ضي ال��ل��ي��ايل َي ْ
لف�ضلهـــــــا متجـــــــــاهـ ُل

*******
ك��م علـةٍ فتـاكـــــــــــةٍ
َمغْن ٌم
� َّإن ال�سـالمـــــــة
واملـــــــال يبقى نعمـ ًة
ف���أح��ف��ظ ح��ي��ات��ك واتَّ���ع���ظْ
و�أرفِ������قْ ب���أن��ف��ا���س ال���ورى
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ط��ع�� ُم ال�سـجائـر يحمـ ُل
َم ْن را َمـــــــــ ُه يتح�صــــــ ُل
� ْإن �صنتـهـــــــــــا تتوا�صـ ُل
نَ��� ْب��� ُذ املخــــاطر �أف�����ض�� ُل
ف���أذى دخـــــانك قـــــــات ُل

وخ�����ذ ال����ق����رار ب����ج����ر�أةٍ :
ت��ـ�� ّوا ً و�أه��ـ��ج��رُ عــــــــاد ًة
ل��ف��اف��ت��ي ���س��ـ��ـ���أع��وف��ه��ـ��ا
وع����ن اخل��ب��ي��ث ���س���أن��ت��ه��ي

«ج���� َّل ال�����ص��واب ���س���أف��ع�� ُل
ُ
بي ُ�سـ ُّمهــــــــــا يتغلغ ُل
وف������راق������ه������ا �أحت�����م����� ُل
وم�����ن الأط�����اي�����ب �أن���ه���ـ��� ُل

*******
ف�������ا ِرقْ دخ���ان���ـ���ك �إن���ـَّ��� ُه
وار�����س����ـ����ـ����م خ�����ي�����ارك ال
ع�����ش ���س��ـ��ال��ـ��م��اً متعففـاً
ت��رج��ـ��و احل��ي��ـ��اة ك��رمي��ـ�� ًة
رج���ـ��� ُل الإرادة �ســيــ ٌد

ُ�����ش��ـ��ع�� ُل
ن���ـ���ا ٌر ب�����ص��درك ت ْ
�أظ���ن���ك ب����ال��ت�ردد ت��ق��ب��ـ�� ُل
����ص���وب ال���ن���ق���اء ت���ه���رو ُل
برحابهــــــــــــــا تتـــــجو ُل
أب���������ي ع���اق���ـ���ـ��� ُل
ُح��������رٌّ �
ٌ

*******
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مواكب النور
ت�ألقي...
تعانقي ...مواكب الوفا ْء! ...
تعاظمي ...تقدمي �صوب العال...
ورددي �أُن�شودة الرجا ْء!...
وا�ستب�رشي يا قد�سنا...
فالفجر � ٍآت ...قد دنا...
وزغردي ربوعنا للعلم ...للعطا ْء!...
�أبناءنا �أق�سمت ُم� ...أن يفرح الوط ْن...
�أن تثمر الأر�ض الطهور بل�سماً...
�أن تغرب املح ْن...
�أن ينت�شي لون الرثى...
ويرحل البكا ْء!...
باهت بكم كل الدنا...
�أثلجت ُم �صدورنا...
فعزمكم ال ينثني...
ال يعرف انطوا ْء...
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مت �أحبابنا...
ثابر ُ
مت الأقمار يف ال�سما ْء!...
�ساهر ُ
فنلتموها ن�شوةً...
ال لي�س يدري طعمها �إال الذي
نحو العال حث اخلطا �صبحاً م�سا ْء!...
باركت جناحكُم كل الربا...
قد
ْ
لأجلكم غنت ورو ُد الأر�ض  ..واختال ال�ضيا ْء!...
بعلمك ْم ...بجدك ْم ...
�ستك�رسُ الن�سور قي َدها ...
وي�ستعيد بيتنا اجلريح لون ُه..
ويرتدي نقاء ُه ...
وتنف�ض التالل عن جبينها مظاهر البال ْء!...
ت�ألقي ..تعانقي مواكب الرجا ْء!...
تقدمي �سواعد البنا ْء!...
ورددي على املدى لأُمنا..
لقد�سنا ..
ملجدنا ..
ترنيم ًة عنوانها...
مواكب الوفا ْء!...
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إرحل....
ُ
(كتبت على أنغام الثورة يف مصر )2011

ب���رك���ا ُن ال���ث���ور ِة َي ْ
�����س��ت��ع��رُ
وك��ن��ان�� ُة ن���فَ��� َر ْت غا�ضب ًة
�شبا ٌن ر�سموا �إ�صـــــرارا ً
م��ي��دان التحرير ينــــــادي
فعقو ٌد قاحلــــــــــــ ٌة َ�سلف َْت
خ�ي�رات الأر����ض يبددهـــــا
ُ
ي�����س��ت��م��رى ُء كُ���� َّل م��وارده��ا
بـــــــــاق
و�أنا الفرعو ُن هنا
ٍ
��ت ففي بيتي
� ْإن ي��وم��اً غ��ب ُ

ُ
وال�شــــــعب ال�صابرُ ينفجرُ
للحق الغائــب تنت�صــرُ
وال��ك��و َن ال��وا���س�� َع ق��د بهروا
ُهبـــــُّـوا فالباط ُل يحت�رضُ
والظلم ي�صــــــــو ُل وينت�رشُ
�أموا َل الأُمـــــــــــــــــ ِة يحتكرُ
وي��ق��ـ��ـ��ول :ب�ل�ادي تزدهـــرُ
كالطو ِد و�سلطــــــــاين قَ�� َد ُر
ُحك ُمكِ ي��ا م�رص �سينح�رصُ

*******
أر���ض هنا ر َف�ضَ ْت
�إرح�� ْل ف��ال ُ
�إرح�� ْل مل ُت ْب ِق مبوطننـــــــا
�إرح������� ْل ف��ظ�لام��ك م��ن��ه��ز ٌم
فال�شــعب ي��ردده��ا
�إرح���� ْل
ُ
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�أب��������دا ً ب����ري����اءٍ ت����أمت���ـ���رُ
�إال �أح����واالً تنـــــــــــحد ُر
و�سي�سطع يف م�رصَ الظفرُ
و���ص��داه��ا ي�سمعـ ُه القمرُ

وط��ن لن ين�سى
واغ���رب عن
ٍ
ْ
�إرح��� ْل تخ�ضرَ ُّ موا�سمنــــا
�إرح�� ْل يتنفــــــ�س وادينــــا
فبدونك تربتنــــــا �أغنى
وب��دون��ك حتلو دنيانــــــا
لرثانـــا ذاك����ر ٌة تــــ�أبى
ل��ل��وط��ن الأغ��ل��ى م��ا ملكوا
��ار���س��ه��ا
الأر������ض
ِّ
ت��ب��ج�� ُل ح َ

�أيامـــاً ت�سـردها ال�صو ُر
وي���ع���و ُد ملوطننــا امل��ط��رُ
والفـــجرُ يزغرد والوتــــرُ
وب���دون���ك يبت�سم ال�شجرُ
وبدونـــــــك يلتئم ال�سمرُ
�أن تُ���ك���ر َم �إال َم���� ْن ن���ذروا
ب��ذل��وا واحتملوا وا�صطربوا
وخ�����ص��ي�� ُم الأم������ ِة م��ن��دث��رُ
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أين أذهب ......؟
مقابلة مع امرأة غزية فقدت كل شيء وبقيت واثقة بالنصر

أذهب......؟
قل يل بربك �أين � ْ
أذهب!...
ال ..ل�ست �أدري �أين � ْ
من كل �ألوان العناء م�صيبتي �أدهى...
أ�صعب!...
وم�شهد حمنتي �أق�سى و� ْ
ف�أنا هنا.....
أ�سى...
يف كل ثانيةٍ �أموت � ً
�أع�ض على جراحي �صامتاً...
�أبكي � ..أُ َع َّذ ْب.....
�سفكوا دماء براعمي...
زوجي� ..أبي� ...أُمي�...أخي �...أُختي...
وجرياين هنا...
�شنقوا براءة بيتنا...
فتناثرت �أ�سـرار ُه...
وتبعرثت �أ�شـال�ؤ ُه...
وتبددت �سكنات ُه...
69

تخ�ض ْب!...
لكنه ..ب�شذا ال�شهادة قد
َّ
�أركان ُه هم �أعدموا...
احت�ضنت...
حرقوا معامل ُه التي �آمالنا
ْ
وهمومنا َو�سِ َع ْت...
ن�سفو ُه ..ظنوا �أنهم ...ن�سفوا عراقت ُه...
مطلب!...
فطم�س �أ�صالة الإن�سان والأوطان للأغراب
ْ
ُكنَا معاً...
وجنوت -ال �أدري �أخي -ماذا جرى...
ُ
حتت الركام ت�شتتت �أجزا�ؤهم...
وحدي بقيت وكلهم رحلوا...
مهرب!...
فما للخلق مما قد ق�ضى الرحمن
ْ
و�أُحدق َّن كما ترى...
فلعل ُه حظي يحالفني...
أملح بع�ض ..بع�ض �سماته ْم...
ف� ُ
ف�أودع َن نقاءه ْم...
وال�شوق يف �أحداقهم...
لغ ٍد بزيت الغار ق�صته َ�سـ ُت ْكت َْب!....
زمن...
رحلوا بال ٍ
كفن...
وال ٍ
�شائن...
رحلوا ب�صمتٍ
ٍ
70

�أ�سفا ُهَ -ك ًبل ُج ًل عاملنا...فال ا�ستهجانه �أبدى...
يغ�ضب ...
ومل
ْ
يعتب!...
ومل
ْ
�صوت يخاطب وحدتي...
مل يبق يل
ٌ
مل يبق يل م�أوى ي�ضمد لوعتي...
ُعذب!...
بل يحر�س اجل�سد امل ْ
ف�أنا �أخي امر�أة �أرى زمني ت�س ًمر هاهنا...
أذهب...
ال ل�ست �أدري �أين � ْ
أذهب!...
قل يل بربك �أين � ْ
عانيت من غزو الت ْرت...
عانيت كم
ُ
ُ
عانيت من حرق امل�ساجد واملدار�س واملقابر وال�شج ْر...
عانيت من �إمعانهم يف قهرنا...
ورهانهم دوماً على �إذاللنا...
وك�أ ًن حربهم قد ْر!...
عانيت من خذالن �أن�سابي وفرقة �صفه ْم...
ُ
عانيت من �صمت الب�رش!...
ُ
ماذا �أقول ..فمن غرابة ق�صتي مل ي�شهد التاريخ �أغرب!...
عانيت الكثري ..وتهمتي...
عانيت ..
ُ
ُ
�أين فل�سطيني ٌة...
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غزي ٌة...
وطني هنا...
ـب!...
للمجد ..للعلياء �أُن َْ�س ْ
لكنني� ..س�أظل �أع�شق تربتي..
وهويتي..
وكرامتي..
قي ُم الورى و�أظل �أحر�سها�-أخي -مهما جرى...
فالأر�ض يل..
واملاء يل..
وال�شم�س يل..
واحلق يل..
أرهب!...
وح�صارهم وحرابهم ال ل�ست � ْ
قدري هنا..
و�أقولها لغزاتنا...
�ضيقوا بح�رسة وهمكم...
لن تفرحوا بهواننا...
هيهات وانتظروا كما يحلو لكم...
فالنجم والأقمار �أقرب!...
فالنجم والأقمار �أقرب!...
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عاشق الزيتون
يف رثاء الشهيد زياد أبو عني 2015/1/15 -

�أَع َلن َْت الء َك للتخاذل وال ُّرقا ْد!......
�أعلنت حبك وانحيازك للن�سائم...
والرباعم...
واخلمائل...
وال�سنابل ...
والروابي...
والوها ْد!.....
ل�شهامة الآباء والأجدا ْد!.....
وم�ضيت متت�ش ُق العزمي َة كلها...
يعدو بك الإ�رصار  ..ال تثني خطاك حرابهم...
�أبدا ً وال الأ�صفا ْد!.....
لبيت ا�ستغاثات الوط ْن...
�أزيا ُد َ
َفكَ�سـ ْر َت �أغالل ال َو َه ْن...
وهرعت نحو الرتبة ال�سمراء حتر�سها...
ت�ضمد جرحها...
73

ولها تزف الفجر والأعياد!.....
الرتاب و�أعدموا الزيتون...
طا َر ْد َت من �رسقوا
َ
عا َرك َْت من ن�سفوا جذور النخل والليمون...
جا َب ْه َت ُهم بب�سالة الآ�سا ْد...
وبهامةٍ ال تنحني �إال ملن...
رفع ال�سماء بال عما ْد!....
رع َت يف �أو�صالهم ُرعباً تغلغل وارتعا ْد!....
َو َز ْ
عن موطن الإ�سـراء كي متحو م�شاهد غزوهم...
تلغي الت�سلط والتخبط والعنا ْد!....
كي تزرع َّن احلب يف �أر�ض العطاء...
كي تغر�سـ َّن الزيت فيها وال�شفاء...
نورا ً ي�سافر يف ت�ضاري�س الوط ْن...
نورا ً يعانق جمدنا املمتد مذ كان الزمن...
نورا ً حتدى الليل واجلال ْد!....
رمقوك طودا ً �شاخماً ال تعرف الإذعان...
وحتلقوا كي يطفئوا الربكان...
فتلونت �أر�ض ال�شهادة والفدا ب�شقائق النعمان...
َّدت: ..
لكن روحك �أك ْ
هيهات �أن نُهان...
ها نحن كالفينيق يعلو �صوتنا...
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ويطل من حتت الرماد!....
فالدار يف كل املحافل دارنا...
واملاء يف نب�ض ال�سنابل ما�ؤنا...
وال�شم�س يف �أر�ض الرباط لنا ...لنا...
وديارنا...
ال لن يعمر يف حماها جائ ٌر...
مهما متادت حربه ال�شعواء وا�شتد ال�سواد!....
هذي رحاب القد�س مهد الأنبياء...
هذي فل�سطني الكرامة �أقرب البلدان حقاً لل�سماء...
فبمجدها تتغزل الأجماد!....
�أزيا ُد �إنا نرتوي من عزمك الوقاد!....
فاهن�أ _�أخي _ ب�شهادة قد نلتها...
وا�سكن نعيماً خالداً ...جعل العلي طيوبه لل�صادقني من العباد!....
ُ�سـقْياً لروحك يا زياد!....
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أنا صادق
ب�������أق������وايل �أن��������ا ����ص���ادق
ي��������ر ِّوي ال�������ص���دق �أي����ام����ي
�����ص����دوقٌ يف اب��ت�����س��ام��ات��ي
و����ص���وت���ي ح��ي��ث��م��ا ي��ع��ل��و
ح���دي���ث ال�����ص��دق �أن�����ش��ـ��ـ��ـ�� ُد ُه
ُ
و���س��ـ��ـ��وف �أظ�����ل �أ����س���ـ���ـ���رد ُه
���ت ال������زو َر وال��كَ��ذِب��ـ��ا
َرف ْ
َ�������ض ُ
وح���ـ���ـ���زت ب��ـ��ذل��ك الأدب��ـ��ـ��ـ��ا
����ت ب������أن م���ن ���ص��دق��وا
ع���� َر ْف ُ
ف��ل�ا ي��ن��ت��ـ��ـ��ـ��اب��ـ��ـ��ـ��ـ��ه��م �أرقٌ
�أُ َج�������� ِّد ُد ه��م��ـ��ـ��ت��ي� ....أم��ل��ـ��ي
و�أم�������ض���ي م��ت��ق��ن��ـ��ـ��اً عمـلي
وه�������ذا ال���������ص����دقُ ع���ن���واين
إن�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ان
ف�ل�ا ع���ه���دا ً ل
ٍ

ب�����أف����ع����ايل �أن�������ا ����ص���ادق
ع������������ارم داف������ق
ك����ن����ه���� ٍر
ٍ
�����ي����ن يف ط���م���وح���ات���ي
�أم
ٌ
ب�������ص���دق م�����ش��اع��ري ع��اب��ق
ِ
و�أه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وى �أن �أُر ِّد ُد ُه
هــائم عا�شــــــقْ
بلـهفـ ِة
ٍ
�����رت مب��ـ��ن ل��ـ�� ُه انت�سـبـا
وحِ
ُ
لأن��ـ��ي دائ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��اً �صــــادقْ
ُر ِزق��ـ��ـ��ـ��وا
بـكل �سـكـينــــةٍ
غ�����ض��ـ��ب م���ن اخل��ال��ـ��قْ
وال
ٌ
وه��ـ��ـ��ن وال ك�ســــــ ِل
ب�ل�ا
ٍ
ب���ع���زم واع������ ٍد  ...واث���ـ���قْ
ٍ
وم����ن �آي��ـ��ـ��ـ��ات �إمي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اين
ك������ذوب ع���اب���ثٍ ف��ا���س��ـ��ـ��ـ��ـ��قْ
ٍ

***********
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العلم نور
طالب العل ِم � َّإن العل َم �إمي��ا ُن
يا
َ
�شم�س عِ ناقُ املج ِد غايت ُه
العل ُم
ٌ
ير�سو اجلما ُل نقياً يف و�سائط ِه
إح�سا�س ي�صقل ُه
النف�س وال
يهذب
َ
ُ
ولي�س يخذ ُل من ي�سعى ل�صحبت ِه
لت
ك�� ُّل احل�ضاراتِ من �آف��اق�� ِه َن َه ْ
بج ُل من ي��رت��ا ُد �ساح َت ُه
دوم��اً ُي ِّ
َف�سرِ ْ على درب�� ِه واع�شَ قْ مناب َع ُه
وال ي�ضريك من يف َو ْهمِهم �سكنوا
فمار�سوا اجلهل والتجهيل واحرتفوا
واع��لَ�� ْم ب���أن��ك م�سئو ٌل وم���ؤمت�� ٌن
واحر�ص على همةٍ خ�رضا َء نا�رضةٍ
جمال�س العلم و�أل��� َز ْم دومن��ا كللٍ
م�سعى �أن��ت ت�سلك ُه
ُي�� َي����ِّسرِرِّ ُ اهلل
ً
العلم يبقى طويالً بعد �صاحب ِه
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ني �أه�� ُل العلم ُعنوا ُن
بعد النبي َ
ال خاب �أ�صحاب ُه يوماً وال هانوا
حروفــــــــــــــ ُه ك ُّلها ف ٌّل وريحا ُن
فلي�س يف �صوته زو ٌر وبهتا ُن
وع��ي و�أخ�ل�اقٌ و�سلطا ُن
فالعلم
ٌ
ف�أ�صبحت بو�شاح املجد ت��زدا ُن
م���ؤكِّ��دا ً �أن���ه يف الأر����ض �إن�سا ُن
طوبى ملن و َّد ُه ْم للعلم قد �صانوا
وحاربوا النور بل خ�صماً له كانوا
ن��ه��ج��اً م��ع��امل�� ُه �إث���� ٌم وع����دوا ُن
ال يرحم اهلل َم ْن َعقَّوا ومن خانوا
وال تحَ ُ���� ُّد َك يف م�سعا َك �أزم���ا ُن
متحي�ص و�إم��ع��ا ُن
فجوهرُ العلم
ٌ
وج��ن�� ٌة ل��ك يف الأُخ���رى ور���ض��وا ُن
تعلو �أُج����و ٌر ب���هِ...ت���زدا ُد �أوزا ُن

ُ
أرض املاجدين
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�سودا ُن �أر�ض املـــــــــــاجدي ْن
ربوعـــــــــــ َك عِ ــــــ َّز ٌة
َ�س َكن ْ
َــــت َ
وعلى امل َُح َّيا ب�سمــــــــــ ٌة
�����ض النباه ِة
���س��ودا ُن ي��ا نَ�� ْب َ
للعلـم فيــــك حمبــــــــــــ ٌة
ُح ْز َت املـكار َم ُكلَّهــــــــــــــــــا

وطن الأ ُبــــــــــا ِة الطيبيــــ ْن
وت��وطَّ ��دت ع�بر ال�سنيــــ ْن
ع��ط��را ً ت�ضو ُع ويا�سميـــ ْن
يا رجــــــــــا َء الواعــــدي ْن
��ت و� ْإج�ل�ا ٌل مبيــــــ ْن
َر َ���س َ
��خ ْ
�ين
��ت
و َم َ
م��رف��وع اجل��ب ْ
�����ض�� ْي َ
َ

*****
ْ��ت �إىل حماكِ
خ��رط��و ُم ِج��ئ ُ
ــــــت متلأُين املنـــــــــــى
و�أت ْي ُ
عيـــــــــــــون
هذا �ســـال ٌم من
ِ
قد �صاغــــــــــــ ُه هـ ٌّم كبـيـ ٌر
وتَ�شَ ــــــــ ُّوقٌ ممــن �إلـــــى
ما طَ �أطَ ُئوا هاماتـِــــــــــــهـم

اليو َم يغمرين احلنيــــــــــ ْن
ني
لَ���كِ م��ن ُرب���ى
ٍ
وط���ن �سج ْ
ني
ِ
ال��ق��د���س ...رام اهلل ...جن ْ
واح ٌد …لغـــــــــــــ ٌة … ودي ْن
العليا ِء �ساروا … واثقيـــــــن
�إال … لرب العامليـــــــــــــــــن

*****
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��ت النــــدى
خ��رط��و ُم ي��ا ب��ي َ
اليـــــــو َم نـــدو َة َيعــــــــْرُ ٍب
فا�ستب�شـــري … وت�ألَّقي
ق��ول��ـ��ي  ...ل��ق��اد ِة �أمتــي:
ح َّبا ُت ُه …� .سن�صونُهـــــا
�أوطانُنــــــــا …� .أعيا ُدنا
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ومنار َة ال�صوتِ الأميــــــــ ْن
و�ضيوفَهـــــا … ت�ستقبليــــ ْن
للوافديــــــ ْن
وتز َّيني…
� َّأن الرثى حتمــــاً ثميــــــ ْن
ون��ر ُّد كي َد الكائـــديـــــــ ْن
ولهــــــا �سنبقى عا�شقني

نعمة املطر
�ســخــيــــــ ٌة �ســمـا�ؤنــا
ت�ســـقي ال�ثرى حبــاتــ ُه
ربوعـنـــــــا
فتزدهــي
وتـكت�ســــي بـالدنــــــا
زيتونـنــا م�سـتـبـ�شـــرٌ
واليــا�ســـمني با�ســــ ٌم
ك��م �ســاحرٌ ل��ون الربــا
ك��م م����شرقٌ وج���ه ال�ثرى

جت��ـ��ـ��ـ��و ُد باملـطـــــــ ْر
وال�شــــجـ ْر
وال�����زرع
وي��ـ��ف��ـ��رح الب�صـــــــ ْر
ُ
والـثــمــ ْر
بال�ســـحر
ِّ
لــلــه ق��ـ��د �شــــــكـ ْر
ل��ـ��ل��ـ��ورد ق��ـ��د نظــــــ ْر
ينهـمــــ ْر
والغـيـــث
يـنــتـ�شـــ ْر
والـخيـر

****************
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القمر
مــــــا �أجم َل ال�سمــــــــــــا ْء
أر�����ض يف الف�ضا ْء
يف ال ِ
ال ُّربــــــــا
����داع����ب
ُي
ُ
ال ُّدنـــــــــا
���ح��� ِّد ُث
ُي َ
تفــــكروا
َه َّيـــــــــــا
يف ال���ك���ون يف احل��ي��ا ْة
يف ال��ن��ـ��ـ��ور يف ال��دج��ى
يف املـــــــــــــــــاء والرثى
ُ�سبحـــــــــا َن َم��� ْن ل ُه
وال�شـــــمــــــ�س والندى
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مــــــــا �أجم َل القمـــــ ْر
انت�شـــــر
�ضـــــــيا�ؤُ ُه
ُي���ع���ان��� ُق ال�����ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ج�� ْر
البـــَـ�شَ ــــــــ ْر:
خاطب
ُي
ُ
و�أ ْم��عِ ��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وا ال��ن��ظ�� ْر
�صر
يف
ال�����س��م��ع وال��ب��� ْ
ِ
يف ال���رع���د وامل��ط��ـ��ـ�� ْر
يف النبتِ وال َّزهــــــــ َ ْر
���ح احل���ج��� ْر
ُي�������س���ـ��� ِّب ُ
وال�����ط��ي��ر وال���ث���م���ـ��� ْر

عدنا ملدارسنا
عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
علمـــاً جنني وطنـــــاً نبني
إمي��ـ��ـ��ـ��ان
ع��دن��ـ��ـ��ا ل���درو����س ال
ِ
نتعلمهـــا
نتـــ�أمـلهـــا....
عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
م���ا �أج��م��ل��ه��ا ل���غ��� ُة ال�����ض��ا ِد
ع���رب���ي
ي�����س��ك��ن��ه��ـ��ـ��ا ج������و ٌد
ٌ
عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
ع���دن���ـ���ا ل��ل�����ص��ـ��ـ��ف ن��رت��ب�� ُه
ن���ه���دي َم����� ْن َع��لَّ�� َم��ن��ا ح��ب��ـ��اً
عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
��اط ع��دن��ـ��ـ��ـ��ا نتعل ْم
ب��ن�����ش��ـ��ـ��ـ ٍ
ن���أخ��ذ قلمـــاً نر�سـم علمــاً
عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
م��وط��ن��ن��ـ��ا الأخ�����ض��ـ��ر ن��ه��ـ��وا ُه
ب��رم��و���ش ال��ع�ين ن�ســـيجـ ُه
عدنـــا عدنـــا ملدارســــنـا
علمـــاً جنني وطنـــــاً نبني

عدنــا عدنــا لدفـــاتـرنــا
وي��ـ��غ��ن��ي امل��ج��ـ��د ملوكبنـــا
وم��ع��ـ��ان
ل��ع��ظ��ـ��ات
ن�صـغي
ٍ
ٍ
ن��رج��ـ��و م��غ��ف��ـ��رة ال��رح��ـ��م��ـ�� ِن
عدنــا عدنــا لدفـــاتـرنــا
ت��ع�����ش��ق��ه��ا �أط����ي����ار ب��ل�ادي
حت���ف���ظ ت����اري����خ الأج���������دا ِد
عدنــا عدنــا لدفـــاتـرنــا
وب����أح���ل���ى ال������ورد ن��زي��ن��ـ�� ُه
ن�سـتقبلــ ُه
إخ��ل�ا�����ص
وب�����
ٍ
عدنــا عدنــا لدفـــاتـرنــا
ن���ق���ر�أُ
ن���در����س نفه ْم
ن��ك��ت��ب
ُ
ُ
يرفـعـــ ُ ُه طـفـــ ٌل يـتب�ســــ ْم
عدنــا عدنــا لدفـــاتـرنــا
مــــا �أروع��ـ��ـ��ه مــا �أح��ـ��ـ�لا ُه
ال نـر�ضــــى �أبـــــدا �إ َّال ُه
عدنــا عدنــا لدفـــاتـرنــا
وي��ـ��غ��ن��ي امل��ج��ـ��د ملوكبنـــا
82

الوصل األخضر
إىل األغلى...
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ك�� ُّل التهاين �إل��ي��كِ ال��ي��و َم ترحت ُل
�أوف��ى الأم���اين ب�أ�شواقي �أُل ِّونُها
آيات ُحبي بعيدينــــــــــــا �أُطيرِّ ُها
� ُ
ُح�� ْزتِ الفنو َن و�أن��تِ الف ُّن غاليتي
احل�س وا َك َب ُه
فالفكرُ عان َق فيكِ
َّ
�أحل��ا ُن ني�سا َن يف عينيكِ �ساكن ٌة
ف ِّ
ِ�ض ُينا ح َّل والذكرى تعاتبنــــــــا
مالحمنا
� َّإن البعا َد و� ْإن �أ�ضنى
َ
قد ب َّر َح البع ُد بالأنفا�س فاقترَ َب ْت
رفيق َة العم ِر � َّإن احلب قد َ�صـ َد َح ْت
ك��ان ال��رج��ا َء لروحينا و�أ ْم��طَ�� َرن��ا
و�سوف يبقى لنا �صوتاً يداعبنا
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يا من ِب َو ْ�صلكِ حا َر الع�ش ُق والغز ُل
�أما الظال ُل ف ُيذكي َر ْ�س َمهــــا الأم ُل
بعر�س العلم يحتف ُل
عر�س الوئام
ِ
ُ
فمن حلاظك �سِ ْحرُ الأر���ض يكتح ُل
ِلي احل ُْ�س ُن يكتم ُل
كما ب�أبهى احل ِّ
والعطرُ والدف ُء والأُملود والع�س ُل
والوج ُد يحتلنــــــــا والقلب ي�شتع ُل
حيناً ف�إنًا لظى الأ�شواق نحتم ُل
جل َذ ُل
ن�س وا َ
فالور ُد يدمي وفيه الأُ ُ
ك ُّل العروق ب ِه وازدان��ت ا ُ
ملقَــــ ُل
من في�ض ِه ن�شو ًة متت ُد  ...تت�ص ُل
في ِه ال��وف��ا ُء ي��ن��ادي��ن��ا ....فنمتث ُل

عطاء موفق
واه�����ب الآال ِء
���س��ـ��ب��ح��ا َن رب���ي
ُ
���س��ب��ح��ان��ك ال��ل��ه��م ق��د �أك��رم��ت��ن��ا
������ت يف قلبيهما ج��وري�� ًة
و َز َر ْع َ
أريجها
تهدي �إىل الأف��ق
ِ
الرحيب � َ
�أفنانها املي�سا ُء فينا �أيقظ َْت
قلبان قد رق ََ�ص ْت بعر�سكما الدنا
أ�صبحت
أر����ض عيدا ً كلها قد �
وال ُ
ْ
ني ومنهما
فالف ُّل ن��ادى اليا�سم َ
وت����ألَّ��� َق ال��ري��ح��ا ُن يف �أث���واب��� ِه
والرنج�سات بن�شوةٍ ق��د باركت
ُ
رب ال��وج��ود �إل��ي��ك ن����ضر ُع �إننا
َّ
ف���أم�ل�أ م��دى الأي���ام �أف��ئ��دة ال��ورى

م��ل�� ُك ال��وج��ود ...م��ع��ل��م الأ���س��م��ا ِء
م��وف��ق وع��ط��ا ِء
��ت ب�ين
ٍ
َ��ج�� َم�� ْع َ
ف َ
داف������ق ووف�����ا ِء
ب���ح���ب
تُ������روى
ٍ
ٍّ
ب��ت��وا���ص��لٍ م��ت��ج��ددٍ و���س��خ��ا ِء
�����س ال��وئ��ام ول��وع�� َة ال�شعرا ِء
حِ َّ
وت�����رن احل�����س��و ُن يف الأج�����وا ِء
مَّ َ
َ���ت ك��ح��دي��ق��ةٍ غَ ���نّ���ا ِء
وت���زي���ن ْ
��ح��رٌ �أط���� َّل ب��ل��ون�� ِه ال��و���ض��ا ِء
ِ
���س ْ
وق���د ا���س��ت��ع�� َّد ل��ب��ه��ج��ةٍ وغ��ن��ا ِء
ه��ذا ال��وف��اقَ ف�أخل ََ�ص ْت ب��دع��اءِ:
...وت���ل���ه���ف...ورج���ا ِء
ب��ت�����ش��وق
ٍ
ٍ
م���وف���ق وع���ط���ا ِء
ح���ب���اً ك��ح��ب
ٍ
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باقة وفاء
إىل :حممد و دعاء

محُ�� َّم�� ُد ق��د �أكْ�� َر َم��تْ�� َك ال�ســما ْء
�إليها �سـ َ َكن َْت فَـنـِل َْت املنى
�����ت ده���را ً حثيثاً م�ضى
وو َّد ْع َ
ُدع����ا ُء َم��لَ��كْ��تِ العفـاف ال��ذي
وح ْزتِ املــــــــــ�آث َر دفــــَّـــاقـ ًة
ُ
حم��م��د ق��د �شِ ـئتَها راجيـــاً
ف��ار���س �أحالمهــا
و�ألْ��فَ��ت��ـْ�� َك
َ
�أُطَ ـيرِّ ُهـــــا
�إل��ـ��ي��كَ�...إل��ـ��ي��كِ
ف��ك��ون��ا م���دى ال��ع��م��ر �أُم��ث��ول�� ًة
قيــ�س �أغاريـــــــــــ َد ُه
لري�ســ َم
ٌ
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ـب و�أوف��ى دعــــــا ْء
ب� ِ
أعذب ُح ٍّ
ال�س ْع ُد ُ�صبحاً م�سا ْء
و�ضمكما َّ
به القلب ح��ا َر و�ضاقَ الرجـا ْء
به ال�شم�س جادت وباهى العال ْء
�سجايــــا حتلَّى بها الأوفيــــا ْء
من اهلل ف�ضـالً فكان العطــــا ْء
�أيا خريَ ُحل ٍْم لأنقى دعـــــــــا ْء
وف��اق جت��و ُز الف�ضـــــا ْء
�أم��اين
ٍ
لو�صــلٍ تغنى بــ ِه ال�شـــــــــعرا ْء
بعذب الغنـــــا ْء
وت�صدح لـيلى
ِ
ُ

ُأسامة
ال��ي��و َم حتتف ُل ال ُّربـــــــــــــــا
ت����������روي ...ت�����زف ب��ن�����ش��وةٍ
ال��رب��ي��ع
ب�����ش��ـ��رى ع��ل��ى وج���ه
ِ
ف���احل���م��� ُد  ..ك���� ُّل احل���م���د هلل
لمِ��ل�اك����ن����ا الأغ������ل������ى ك��م��ا
ي�������ا م�������ن ت���������س����اف����ر يف
وع���ل���ى ج��ب��ي��ن��ك ك���� ُّل �أل�����وان
ال�����ص��ب��ا
ن��ب�����ض
�أ ُب���ن��� َّي���ت���ي
َ
ِّ
ل���ك���م���ا امل����ن����ى ب�������س���ع���ادةٍ
وه�����ن�����ا دع������ائ������ي ل���ل���ذي
�أن ي���ح���ف���ظ��� َّن ول���ي��� َدن���ا
ل��ن�راه وج��ه��اَ يافعـــــــــاَ

وع��ل��ى محُ َ ��� َّي���اه���ا اب��ت�����س��ام�� ْة
ب�����ش��ـ��رى ق��دوم��ك ي��ا �أ���س��ام�� ْة
و����س���ح���ر ِه ���س��ت��ظ��ل ���ش��ام�� ْة
ال�������ذي ������ش�����ا َء ال�������س�ل�ام��� ْة
واخ���ت���اره���ا ل���ك ي���ا �أ���س��ام�� ْة
م�لامحِ ِ �� َك النباه ُة والو�سام ْة
ال���������ورود ل���ه���ا ارت�������س���ام��� ْة
���ص��وت ال�شهام ْة
وج����واد ي��ا
َ
ك��ب�رى ت��واك��ب��ه��ا ا���س��ت��دام�� ْة
�������ص اب���ن �آدم ب��ال��ك��رام�� ْة
َخ َّ
وح��ف��ي��دن��ا الأغ���ل���ى �أ���س��ام�� ْة
وب��� ِه لتعلو ك�� ُّل هامـــــــــ ْة
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أملاس
أعرا�س
�أ َّي��ا ُر عيــــــــــ ٌد � َ
أنت… � ُ
ْ��ت حتملها
�أح��ل��ى الب�شائر ِج��ئ َ
َهل َّْت فحا َر اليا�سميــــ ُن بهـــــــــــا
�أَح��ف��ي��د َة الأح�ل�ام ك��م ح�ضنت
�أملا�ســــــنا الأغلى �أيــــــــــا قمرا ً
أف����راح ق��د َ�ص َد َح ْت
لِ��ق��دومِ ��كِ ال
ُ
قد ِنلْتِ هذا اال�س َم ال عجبـــــاً
وغ���دا ً ب����إذن اللــــــه يافع ًة
ويداكِ نو ُر العلم ق َْ�ص ُد ُهمـــــــــــــا
لكِ دائمـــــاً حدقاتنـــــا �ســــــ َ َك ٌن
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نبــرا�س
للحــب ..للآمــــالِ
ِّ
ُ
أملا�س»
قد �أ�شرْ َق َْت ذا اليوم «� ُ
إينا�س
ْ�س و� ُ
وروى ال ُّربــــــــــــا �أُن ٌ
أنفـــــــــــا�س
وا�ستقبلت م��ر�آكِ �
ُ
النـــــــا�س
ل�ضيــــــائه كم تــــاقت
ُ
إح�ســــــــــا�س
و�أنارهــــا حِ ٌّ�س و�
ُ
املـــــــا�س
ترعرع
فبناظِ َر ْيكِ
ُ
َ
ــــــــــا�س
بِكِ نحتــــــفي والق ُّد َم َّي
ُ
ا�س
قلـــــ ٌم َيزي ُن ُهمـــــا وكُـــ َّر ُ
ا�س
ورمو�شنـــــــا
َح َر ٌ�س ُ
وح َّر ُ

نشيد مدرسة بنات
بيت عور التحتا األساسية
ب��ي��ت ع��ط��اءٍ ون���و ْر
ل��ن��ا ُد ْم����تِ
َ
��ت بيت عطاء ونور
لنا ُد ْم ِ

��ت ع��و ْر
و�صـرحاً ت���أل��قَّ يف َب�� ْي َ
ً
وصـرحا تألق يف بيت عور

نُ���ح��� ُّب���كِ م���در����س��� ًة ���ص��وت��ه��ا
ن��ح��ب��ك ن����ه����را ً غ����زي����را ً ل��� ُه
��ت بيت عطاء ونور
لنا ُد ْم ِ

ن��ق��ي..ج��ه��و ْر
غ���ن���ي..
ويفٌ..
ٌ
ٌ
ت��ب�����س�� َم ور ٌد وغ��ن��ت ط��ي��و ْر
َّ
ً
وصـرحا تألق يف بيت عور

�ين النهى
�أ���س��ا���س��ي�� ٌة ت�����ص��ق��ل َ
ل��ن��ح��م��ي ث���راه���ا فل�سطيننا
��ت بيت عطاء ونور
لنا ُد ْم ِ

و�إح�����س��ا���س��ن��ا ك��ل�� ُه وال�����ش��ع��و ْر
در���س ح�ضو ْر
فللأر�ض يف كل
ٍ
ً
وصـرحا تألق يف بيت عور

ي�����س��و ُد ال���ت����آل���فُ م���ا بيننا
ف����ك����ل م���ع���ل���م���ةٍ �أُ ُّم�����ن�����ا
��ت بيت عطاء ونور
لنا ُد ْم ِ

ن����ظ����رات احل���ب���و ْر
ت�ل�ازم���ن���ا
ُ
ن��ب��ادل��ه��ا احل���ب ع�بر ال�سطو ْر
ً
وصـرحا تألق يف بيت عور

جن���د ون�����س��ع��ى ل��ن��ي��ل امل��ن��ى
ك�����زه�����راتِ فُ������ ٍّل ه���ن���ا �إن���ن���ا
��ت بيت عطاء ونور
لنا ُد ْم ِ

ر�س ُم جم�� ُد الع�صو ْر
فبالعلم ُي َ
ون��ح��ن غ���دا ً �أُم���ه���ات الن�سو ْر
ً
وصـرحا تألق يف بيت عور
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ُدم واحة خضراء
ُد ْم واح����� ًة خ�ل�اب��� ًة خ����ضرا ْء
ع��ل��ى امل����دى وكُ����ن ف�����ض��اءن��ا
ب��احل�����س ..ب����الإب����داع ..ترتقي
امل�����واه�����ب ال��ت��ي
وت�����ص��ق��ل
َ
ن��ادي��ت��ن��ا ي���ا ب��ي��ت��ن��ا الأوف����ى
ه��ن��ا ال���ف���ت���اة يف �إب���داع���ه���ا
مي ِّيزُ الوفـــــــــــــــــا ُء دورها
���ص��ن��اع��ة الأج����ي����ال ت��رجت��ي
ب��ي��ت ع����و ٍر �أن����ت �صوتنا
يف
َ
يا موئل البنــــــــــــــــــــاء �إننـــا
�����ض��نً��ا ي�ضمنا
فا�سلم ل��ن��ا ُح ْ
ُد ْم واع�����دا ً ي��ا ملتقى العال
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ُد ْم �ساطعاً ي��ا مركز الن�سا ْء
ي��ا ملتقى الإجن�����از وال��ب��ن��ا ْء
ت��رع��ى ف��ن��ون��اً ت����زرع ان��ت��م��ا ْء
ت���أل��ق��ـ��ت ف��ـ��ن��ال��ت ال��ث��ن��ـ��ـ��ا ْء
فا�ستعذبت �أ�سماعنا ال��ن��دا ْء
�أُ
من����وذج يف ال��وع��ي وال��ع��ط��ا ْء
ٌ
وحت��ت��ف��ي ب��ف��ك��ره��ا الأرج���ـ���ا ْء
منهاجها ر���س��ال��ـ��ة ال�سمـا ْء
داف����ئ معطا ْء
��ي
ٌ
ٌ
���ص��وت ���س��خ ٌ
ل��ق��د���س��ن��ا جن���ـ���دد ال������وال ْء
ب��ن��ا و ُي��ذك��ي احل���ب وال��رج��ـ��ا ْء
وت���و�أم���اً لل�شم�س وال�ضيـا ْء

أمري الرباءة
نُحبكَ� ....أحم ْد!....
ونع�ش ُق في َك بها َء الربيع...
جتلَّى ..تجَ ََّ�س ْد!....
نُحبكَ� ....أحم ْد!....
حفيدا ً تداعب �أحالمنا...
تُ�ش ِّنفُ  ...تُرهفُ �أ�سماعنا ...
وتذكي ب�أحداقنا ن�شوةً....
فيغدو بك العمر �أحلى و�أ�سع ْد!....
نُحبكَ� ....أحم ْد!....
زها بك �آذار م�ستب�رشاً...
فقد ح�ضنتك �أ�سارير ُه...
وطابت ملر�آك �أن�سام ُه...
وحلناً جميالً لك الورد �أن�ش ْد!....
بقربك يحلو امتداد الزمن...
فيذوي �رسيعاً �شحوب الوهن...
و�صوت الرجاء بنا يتجدد!....
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القلوب...
َم َلك َْت�َ ..س َكن َْت �شغاف
ْ
ُيوب...
تغنت بعطرك كل الط ْ
ولون الأزاهر منك َت َو َّر ْد!....
ف�أنت الرباءةُ...
�أنت الوداع ُة...
�أنت الو�سام ُة ...وال ُي ْم ُن� ..أحم ْد!....
و�أنت عبري الأماين...
ونب�ض الثواين...
مبا�س وع�سج ْد!....
و �سحرٌ يزرك�ش وجه احلياة ٍ
نحبك فا�سلم لآمالنا...
وع�ش يف ف�ضاءات �أحداقنا
�أمريا ً ب�أ�سمى ال�سجايا تز َّو ْد!...
نُ�سِ ْب َت خلري اخلالئق فاهن�أ...
يت “�أحم ْد”!....
ف ََح ْ�س ُب َك �أنك ُ�س ِّم َ
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الشاعر يف سطور
♦

♦ولد ال�شاعر الدكتور مفيد جاد اهلل يف بيت عور التحتا /رام اهلل

عام 1955

♦ ♦ح�صل على درجة البكالوريو�س يف اللغة االجنليزية و�آدابها من
اجلامعة الأردنية عام 1978
♦ ♦عمل مدر�سا للغة االجنليزية للمرحة الثانوية يف حمافظة رام اهلل
والبرية ما بني  1978و 1990
♦ ♦ح�صل على درجة املاج�ستري يف اللغويات التطبيقية
 Linguisticsمن جامعة  Durhamيف بريطانيا عام 1988

Applied

♦ ♦عمل حما�رضاً للغة االجنليزية يف جامعة القد�س /كلية العلوم
والتكنولوجيا ما بني  1990و 1992
♦ ♦ح�صل على درجة الدكتوراه يف اللغة االجنليزية (اللغويات
التطبيقية) من جامعة العلوم والتكنولوجيا يف اخلرطوم عام 2006
♦ ♦يعمل منذ عام  1992حما�رضاً متفرغ ًا للغة االجنليزية يف جامعة
القد�س املفتوحة /فرع رام اهلل والبرية
♦ ♦عمل بدوام جزئي حما�رضاً للغة االجنليزية يف جامعة العلوم
والتكنولوجيا يف اخلرطوم يف عام 2006

♦

♦عمل بدوام جزئي حما�رضاً للغة االجنليزية يف جامعة بري زيت

♦

♦ع�ضو يف احتاد الأدباء والكتاب الفل�سطينيني

♦

♦ع�ضو يف جمعية �أ�ساتذة اللغة االجنليزية يف اجلامعات العربية

♦

♦ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية التطوير الأكادميي يف فل�سطني

♦

♦ع�ضو يف م�ؤ�س�سة فل�سطني الدولية

عام 2008

♦ ♦�صدر له ديوانان من ال�شعر :على �ضفاف احلب عام
وفار�س ال�شم�س عام 2005

2002

♦ ♦�صدر له كتاب يف قواعد وتراكيب اللغة االجنليزية بعنوان
 An Outline of English Structureعام  2002والطبعة الثانية والثالثة
يف عامي  2005و 2007
♦ ♦اختريت ق�صيدته “قبيل الرحيل” يف ال�شهيد حممد الدرة من قبل
م�ؤ�س�سة البابطني للإبداع ال�شعري يف الكويت واعتربت من �أجمل ما كتب
يف الوطن العربي يف تلك املنا�سبة.
♦ ♦ن�رش له العديد من الأ�شعار واملقاالت يف ال�صحف واملجالت
الفل�سطينية

