
  
  
  
  
  
  
  
  

  نــــــــــــــا يف روابيِيــــــــــــــا بلبــــــــــــــلَ الــــــــــــــشرقِ غــــــــــــــردْ   

ــسامعَ     ــأل مـــــــــــــــــ ــوامـــــــــــــــــ ــسرينانا فُـــــــــــــــــ   الً ونـــــــــــــــــ

    
ــمْ ــاخراتٍ مـــــــــــــن  عربـــــــــــــدتْكـــــــــــ ــينا ســـــــــــ   مآســـــــــــ

  فتواســــــــــــــــــينا.. نــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــا حليمــــــــــــــــــاً   أيامُ   

    
  نــــــــــــــــــــانا ممــــــــــــــــــــا يؤرقُتــــــــــــــــــــشدو فتــــــــــــــــــــسرقُ 

  فــــــــــــــاللفظُ ينــــــــــــــأى بنــــــــــــــا واللحــــــــــــــنُ يعلينــــــــــــــا       

    
ــ ــشلُناتكَ الــــــــــــــــــشرقيِّ وســــــــــــــــــحرُ موالِــــــــــــــــ   نــــــــــــــــ

ــطوطُ    ــي متهُشــــــــــــــــ ــا  الالتــــــــــــــــ ــو الرباكينــــــــــــــــ   حــــــــــــــــ

    
ـــ  ــاً هتامِـــــــــــــــ ــةٍ سُحينــــــــــــــــ ــسِ زنبقــــــــــــــــ   نا يف مهــــــــــــــــ

ـــ     ــارخاً يف صَــــــــــــ ــشي صـــــــــــــ ــامتِأو تنتـــــــــــــ   نا حينـــــــــــــ

    
  هـــــــــــــايـــــــــــــا صـــــــــــــرخةَ العاشـــــــــــــقنيَ النـــــــــــــايُ يطلقُ   

  هــــــــــــا الـــــــــــــساجي   ليالينـــــــــــــا؟  مـــــــــــــن نومِهتــــــــــــبُّ    

    
ــربُاهللُ ــكَ   أكــــــــــــ ــضى لــــــــــــ ــا أفــــــــــــ ــوجي مــــــــــــ    املــــــــــــ

   دمعـــــــــــــــــــــاً يغنينـــــــــــــــــــــاهُبالـــــــــــــــــــــسرِ تنـــــــــــــــــــــشرُ   

    
   تكتمــــــــــــــــــهالعــــــــــــــــــنيالــــــــــــــــــسرُّ يف جانبيــــــــــــــــــكَ  

ــتْ     ــى إذا زقزقـــــــــــــــ ــواكَحتـــــــــــــــ ــ تُ جنـــــــــــــــ   يناشِفْـــــــــــــــ

    
  فيــــــــــــــــا لوجــــــــــــــــهٍ بــــــــــــــــه األحلــــــــــــــــانُ مبــــــــــــــــصرةٌ

ــرَّت     ــعــــــــــــــــ ــا كأوركِــــــــــــــــ ــات باكينــــــــــــــــ   سرتا أنــــــــــــــــ

    
ـــ  ــارِ ترسُـــــــــــــــ ــالعودِ واملزمــــــــــــــــ ــرفُ بــــــــــــــــ   مهُاحلــــــــــــــــ

ــا      ــا أيادينـــــــــــــــ ــه منـــــــــــــــ ــريُ بـــــــــــــــ ــرياً تطـــــــــــــــ   طـــــــــــــــ

    
   أفئــــــــــــــــــدةٍنــــــــــــــــــبضلهنَّ صــــــــــــــــــدىً تــــــــــــــــــصفيقُ

  هـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــاهلوى ، زلزلتـــــــــــــــــــها فينـــــــــــــــــــا رتَفجَّ   

    
ـــ  ــئتَ راقــــــــــــصتنا أو شـــــــــ ــو شــــــــــ   ئتَ تــــــــــــسكرنالــــــــــ

  أوشــــــــــــــــئتَ حاورتنــــــــــــــــا أو شــــــــــــــــئتَ تبكينــــــــــــــــا   

    
  

ــوو ــوا  ه ظلمــــــــــــــــــ ــهم علمــــــــــــــــــ ــاً ليتــــــــــــــــــ   يتيمــــــــــــــــــ

   عناوينــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــارتْ أن القلــــــــــــــــــوبَ   

    
ــرعمَ  ــا بـــــــــــ ــواتِ(يـــــــــــ ــها ) احللـــــــــــ ــشاديوابنـــــــــــ   الـــــــــــ

ــد اآل     ــذي فقــــــــــــ ــيسَ الــــــــــــ ــاءِلــــــــــــ ــسكينابــــــــــــ    مــــــــــــ

    
  مـــــــــــــصرُ هتـــــــــــــواك .. اليـــــــــــــتمُ يـــــــــــــتمُ القلـــــــــــــوبِ   

  فأرضــــــــــــــــــعَتك النيــــــــــــــــــلَ ، منــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــسقينا   

    
ــ   ال حُرِمَـــــــــــــتْ مـــــــــــــن ســـــــــــــحركَ األذُنُغـــــــــــــنِّ فـــــــــــ

ــا       ــى يروِّينـــــــــــ ــن غنـــــــــــ ــلُّ مـــــــــــ ــا كـــــــــــ ــنِّ فمـــــــــــ   غـــــــــــ

    
ــاءَ قـــــــــــــــ    ــإن الغنـــــــــــــ ــنِّ فـــــــــــــ ــواكَ : لاغـــــــــــــ   أهـــــــــــــ

   بوادينـــــــــــــــاغـــــــــــــــردْ، يـــــــــــــــا مالكـــــــــــــــاً قلـــــــــــــــيب      

    
  آهٍ فقارئــــــــــــــــــةُ الفنجــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــدقت

ــا       ــى احملبينـــــــــــــــ ــشهِ أدمـــــــــــــــ ــسهمُ يف طيـــــــــــــــ   والـــــــــــــــ

    
ــاء فقــــــــــــــد   ــن الوفــــــــــــ ــيمهم حلــــــــــــ   يكفيــــــــــــــك تعلــــــــــــ

ــضانِ الــــــــــــــــشعبَ تل     ــتَ باألحــــــــــــــ ــامجعَّــــــــــــــ   حينــــــــــــــ

    
  ـغنيـــــــــــــــتَ للـــــــــــــــسدِ العـــــــــــــــايل مبلحمـــــــــــــــةِ الـــــــــــــــ

ــ    ــا الفـــــــــــــــدادينا عزِّ ــــــــــــــ ــاً أحيـــــــــــــ   الـــــــــــــــذي يومـــــــــــــ

    
ــوامٌ  ــومَ أقـــــــــــــــــــ ــاه اليـــــــــــــــــــ ــه وهجـــــــــــــــــــ   غنيتـــــــــــــــــــ

   والينــــــــــــــاحجــــــــــــــابُيف كــــــــــــــل عــــــــــــــصرٍ مهــــــــــــــو    

    



ــتَ ــورةَ( رمســــــــــ ــاً )صــــــــــ ــن حلمــــــــــ ــعبٍ مل تكــــــــــ   شــــــــــ

  لكنـــــــــــــــها اليـــــــــــــــوم باتـــــــــــــــت مـــــــــــــــن أمانينـــــــــــــــا        

    
ــاراً   ــالح إيثـــــــــــــ ــارى الفـــــــــــــ ــلٍ بـــــــــــــ ــن عامـــــــــــــ   عـــــــــــــ

ــبٍ    ــن كاتـــــــــــ ــدينا عـــــــــــ ــانَ والـــــــــــ    راعـــــــــــــى األوطـــــــــــ

    
   النيــــــــــل الــــــــــيت عزفــــــــــت    حنجــــــــــرةَ قــــــــــد كنــــــــــتَ  

  حلــــــــــــن  الطويــــــــــــل وخطــــــــــــت حــــــــــــرفَ جاهينــــــــــــا    

    
ــن مل    ــولُ ملـــــــــــــ ــاذا أقـــــــــــــ ــاً مـــــــــــــ ــد خوفـــــــــــــ   يرتعـــــــــــــ

ــن     ــشرقِ مـــــــــ ــل كوكـــــــــــب الـــــــــ ــل  ظـــــــــ ــابـــــــــ    ينادينـــــــــ

    
ــودُ ــ مل يروِّ عبـــــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــــابِوعـــــــــــــــــ   هُعُـــــــــــــــــ

ــل زاده ألَ    ــاًبـــــــــــــــــــ ــنيَ اجملـــــــــــــــــــــدينا قـــــــــــــــــــ     بـــــــــــــــــــ

    
ـــ  ــى مواهبنَـــــــــــــــــ ــدٌيرعــــــــــــــــــ ــا نقــــــــــــــــــ     ه  مرارتُــــــــــــــــــ

ــا      ــسو ، ويؤدهــــــــــــــــ ــا   تقــــــــــــــــ ــهدُ املرائينــــــــــــــــ شــــــــــــــــ
    

   موهوبــــــــــــــــــــاً تــــــــــــــــــــصفيقُ جهــــــــــــــــــــالٍ مل يـــــــــــــــــــنبِ 

ــلُ       ميرضـــــــــــــــــنا ، والعلـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــشفينا  فاجلهـــــــــــــــ

    
  ا حلــــــــــــــــيمُ علــــــــــــــــيمٌ حــــــــــــــــني غنانــــــــــــــــا  هــــــــــــــــذ

ــينا      ــانَ ماضـــــــــــــــــــ ــا أحلـــــــــــــــــــ ــؤرخٌ بثنـــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــ

    
ــاً غــــــــــــــــزا يــــــــــــــــامن  ــرَ ســــــــــــــــفينيومــــــــــــــ   ه القمــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل آرمـــــــــــــــــسرتونجَ أو ججارينـــــــــــــــــا   

    
ــا  ــهبينـــــــــــــــ ــتْ زوارقـــــــــــــــ ــرِ إذ وقعـــــــــــــــ    يف البحـــــــــــــــ

ــها ينـــــــــــــــسابُ     ــنٌ مـــــــــــــــن حتتـــــــــــــ ــداويناحلـــــــــــــ   يـــــــــــــ

    
  لمحبينـــــــــــــــــــــــــا  اليـــــــــــــــــــــــــامسنيَ  ل   رســـــــــــــــــــــــــالةُ

    نــــــــــــــــــــزارُ معانيهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــساتيناصــــــــــــــــــــاغَ   

    
    

  
ــسامرنا   ــن ذا يـــــــــــ ــرى مـــــــــــ ــعري تـــــــــــ ــتَ شـــــــــــ   ياليـــــــــــ

ــا؟       ــسقي املاليينـــــــــــ ــن يـــــــــــ ــع ومـــــــــــ ــد الربيـــــــــــ   عنـــــــــــ

    
ــستعيدُ  ــن يــــــــــــ ــعَمــــــــــــ ــنٍ  ربيــــــــــــ ــرِ يف زمــــــــــــ    العمــــــــــــ

ــمَ     ــد خاصــــــــــ ــلَقــــــــــ ــالَ الفــــــــــ ــا؟ واغتــــــــــ    الرياحينــــــــــ

    
  يــــــــــــــا عنــــــــــــــدليبَ ريــــــــــــــاضٍ زهــــــــــــــره أســــــــــــــفاً    

  ميـــــــــــــــــــــوتُ ال مـــــــــــــــــــــرةً لكـــــــــــــــــــــن مثانينـــــــــــــــــــــا      

    
ــسحلنا   ــرُ يـــــــــــــــــ ــا والقهـــــــــــــــــ ــالفقرُ يركلنـــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــ

ــا       ــصربُ يطوينـــــــــــــــــ ــرنا والـــــــــــــــــ ــمُّ يأســـــــــــــــــ   واهلـــــــــــــــــ

    
   والـــــــــــــــريح حتملـــــــــــــــهنـــــــــــــــااجلـــــــــــــــرادُ ليـــــــــــــــشدو 

ــا      ــستهوي اجملانينـــــــــــــــــ ــريِ فيـــــــــــــــــ ــرب األثـــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــ

    
ــ ــرٌ حُـــــــــــــ ــدوٌ وال وتـــــــــــــ ــاءُ فـــــــــــــــال شـــــــــــــ   م الغنـــــــــــــ

ــا     ــواءً قــــــــــــــــــد اغتــــــــــــــــــصبَ امليادينــــــــــــــــ   إال عــــــــــــــــ

    
ــتقمٍمِـــــــــــــــن كـــــــــــــــل مـــــــــــــــشروخِ  ــارِ منـــــــــــــ    املزمـــــــــــــ

ــالقهر يــــــــــــــــــشجينا مــــــــــــــــــستعمرٍ مسعِ    ــا بــــــــــــــــ   نــــــــــــــــ

    
ــضروا    ــابَ األُىل حــــــــــ ــا غــــــــــ ــتَ لكنمــــــــــ ــا غبــــــــــ   مــــــــــ

ــا     ــها يعزينــــــــــــــــ ــواهتم ال صــــــــــــــــــدى منــــــــــــــــ   أصــــــــــــــــ

    
ــصر   ــنُ يف مـــــــــــ ــشفينا؟ .. داءٌ والفـــــــــــ ــن سيـــــــــــ   مـــــــــــ

ــو     ــسل لـــــــــــــــ ــذواقِ غـــــــــــــــ ــار يف أذن الـــــــــــــــ   يناصـــــــــــــــ

    
ــا ل ــاحٍ غابــــــــــــــت لنــــــــــــــسائم  مــــــــــــ   خلــــــــــــــف أريــــــــــــ

ــينا      ــدها أضــــــــــــحت مخاســــــــــ ــن بعــــــــــ ــريح مــــــــــ   والــــــــــ

    
  يعزينـــــــــــــا فاســـــــــــــكب علـــــــــــــى مسعنـــــــــــــا حلنـــــــــــــاً    

  حتــــــــــــــى جتــــــــــــــف مــــــــــــــن الــــــــــــــذكرى مآقينــــــــــــــا       
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