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صمت

اأُ�صمت	..	فال�صمُت	من	ذهِب
كالم	يرتفُع	يف	�صخِب
فُندُدُه	دوَن	�صعوِر

كي	ل	نوؤرَق	ال�صيَخ	ال�صوري
الواقَف	ب�صمٍت	فوق	ال�صور

ي�صاأُل	عن	اأخباِر	�صياِج	اجلوري
املجدول	بعبري	احلوِر

قالوا	فيه	ُحكٌم	وا�صتقرار
قوٌل	�صمعناه	ِبَتكرار
رُه	الأحبار قوٌل	َف�صَّ

يف	بلدتنا	..	وعنَد	منعطِف	الأ�صفار
حيث	ت�صطدم	الأقدار
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ل	تتحدث	مبا	ل	تعرف
اأو	مبا	تعرف	اأنَت	..

لكن	ل	اأحٌد	غريَك	يعرف
فاحليطاُن	لها	اآذاُن

والرجُل	ال�صامُت	يف	احِل�صِن	
ل	ير�صى	بكالم	اجلِن
فاجلُن	ل	متلك	وازع

بينما	�صاحبنا	ال�صنديُد
مهموٌم	بكالٍم	لذع

ُر	النا�َس	مبا	ل	ُيْذَكر ُيَذكِّ
ويعيُد	اإىل	الوعي	ِخَف	الع�صكر
وما	يخ�صى	حتى	ال�صنديُد	

اأن	يذكرُه	يف	اأحالمه
بعد	ذهاب	الرجل	التابع
ويف	اأعماق	النوم	ال�صابع
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ال�صمُت	ُحكٌم	ل	ُينكر
هو	مطلوٌب	كي	ل	ُتذكر

كلماُت	حٍر	مكلوِم
و�صرخاُت	جاٍر	مظلوِم
وَمطالُب	حٍق	ل	ُت�صمع

فال�صمت	يف	وجه	الطغيان
اأ�صد	وقعًا	من	ظلم	العدوان

هو	حقًا	فعُل	ال�صيطان

�صاأتكلُم	حتى	َي�صمُع	من	ل	ي�صمع
حتى	ي�صحو	ال�صعُب	الراقد

يف	�صمٍت	والكُل	ُمرج
َلج يف	�صمٍت	والظلُم	جَلْ
فال�صاكُت	�صيطاٌن	اأخر�س

حني	ي�صكُت	و�َصراُر	الظلم	يتطاير
و�صوُت	ال�َصوِط	ي�صدُح	يف	احلِي

واملطرب	قاتُل	ماأجوُر
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عا�س	يف	احلي	طوياًل	..
ومل	َي�صمع	يومًا	من	ُيْنكر
فتحول	اإىل	وح�ٍس	كا�صر

اأُ�صمت	..
اأنا	�صامُت	من	دهري

	اجلنُد	�صفاَف	النهِر مذ	اأن	َعَبَ
على	ج�صٍر	من	ق�صِب	القهِر
متي	طاَل	ومل	اأزْل	اأ�صمع �صَ
ما	قيل	عن	�صيل	الفخِر
القادم	من	علياء	القمِم
يف	يوم	الإع�صاِر	الدامي
ينهمر	فوق	جبال	الغ�صِب
اإذ	يت�صكُل	ببخاِر	الأمِل	
يت�صاعُد	من	بحر	العرِب
لَي�صقَي	قيعاَن	وادي	ال�صِب
وُيعيَد	زهوَة	اأر�ِس	الُعْمِر
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فا�َس	الكيُل	يا	اأ�صحابي
واأبرَق	اأمٌل	..	واأرعَد	غ�صُب

وانهمر	الدُم	يف	الوادي	املدقع
لينمو	احلُب	يف	اأوطاين

ويعوَد	ال�صدُق	اإىل	اأ�صرتنا	
اإىل	حارتنا	..	اإىل	رو�صتنا
واإىل	اجليِل	احلِر	الناه�س

ويعوَد	الراأ�ُس	مرفوعًا
ويعوَد	لأحبتنا	الأمُل	الواعد

    

°   °   °                
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فتنة

غ�صٌب	ينداُح	يف	�صخِب
ليعلَن	نهاية	�صمِت	العرِب

وغروِب	عهِد	الُذِل	
ورف�ِس	�صلطاِن	العنب

و�صِب	العلقِم	..
وُحكِم	الع�صكر

انتف�َس	ال�صعُب	بثورتِه
يف	وجه	�صلطاِن	اجَلِب
ون�صَي	ما	ُكتَب	باحِلِب
ُرغم	كالِم	فقيٍه	�ِصري
عن	فتنٍة	تبقي	ول	تذِر

نائمٌة	خلف	ال�صوِر	منذ	دهوِر	
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قال	كالَمُه	ب�صوٍت	جهوري
الفتنُة	يا	نا�ُس	نائمٌة	
لعَن	اهلُل	من	اأيقظها

دُعوها	ناع�صًة	يف	اخِلدِر	
يف	اأقبية	الق�صِر	ال�صفلي
يف	َح�صرِة	�صلطاِن	الُدَرِر
اأخفاها	دهرًا	ليحَفَظكم

خلَف	اأبواٍب	من	زمِن	الِعَبِ
يفتُحها	ِمفتاٌح	رقمي
يحتاُج	للرمِز	ال�صري

يحفُظُه	ال�صلطاُن	الدهري
يف	َمدِع	فتنتنا	الق�صري

الفتنة	نامت	لدهوِر
لكنها	نه�صت	من	رقدتها	

َهِرَعًة	..	كهٍر	مذعوِر
مَن	ال�صوِر مْذ	اأْن	دخَل	الع�صكُر	�صِ
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قامت	من	ِجحرها	م�صرعًة
لتجول	يف	اأحياِء	البلدِة	بكل	ُحبوِر

َمميٌة	بخيوِل	الوايل
مرو�صٌة	برماِح	الع�صكر

تختاُل	يف	م�صيتها	..
ويف	جولتها	بني	الدوِر

الفتنُة	قامت	من	اأمِد
�صارت	ح�صناُء	مدينتنا

تت�صوق	ما	�صاءْت	ِمن	دهِر
وجتِل�ُس	فارهًة	يف	ماكمنا	
يف	�صف	الل�س	..	وويل	الأمِر
وُتنّمي	اجلهَل	يف	مدار�صنا	

وتزيُد	العهَر	يف	دواوين	دولِة	زواِر	الفجِر
وتدعو	اإىل	الر�صوِة	بجهِر
	الأفواه	احلرِة	 واإىل	َكمِّ

وحب�ِس	من	يدعو	اإىل	وطٍن	بال	قهِر
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	الفتنة	يا	قومي	قائمٌة
ُتظهر	زينتها	بذهاب	ح�صارتنا	

وتخلفنا	بني	الأمِم

اليوَم	جاَء	زمُن	الثورة	..
زمُن	بلوِغ	تالِل	النوِر	..
يف	كل	البلداِن	احلرة
والعمُل	ب�صدٍق	وبَجَلِد
لواأِد	الفتنِة	اإىل	الأبِد

واإقامة	وطِن	الإن�صاِن	اجلا�صر
واإخراج	الطاغية	الَفّظ	الكا�صر

ليعوَد	احلُب	اإىل	وطني
ويعوَد	اإليها	ال�صنديد	النا�صر

°   °   °
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إبـاء

�صرى	نداٌء	فوق	الُعباب
يحُث	الأناَم	لهجِر	ال�صراب
ُيردُد	ب�صوٍت	َرخيٍم	َمهيب
عباراٍت	هّيَجْت	قلوَب	الأُباة
هبوا	جميعًا	لي�صمو	الفوؤاد

فما	بدا	من	الركِب	غرُي	احلداة
ت�صرُي	يف	الدرب	قبيَل	الغروب
وقد	اأنهكتها	�صباُع	الظنون
ت�صوُل	جتوُل	وت�صبي	اخليال
وتقتُل	الأحالَم	باأمِر	العليل

دوى	�صوُت	اأمٍة	حرٍة
فمالأ	الف�صاء	بِعبٍق	رقيق
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هلموا	بني	الُعْرِب	نحو	القمم
فقد	طال	منا	رقوُد	الهمم

وهاَج	ال�صباُب	..	وماَج	الكهول
لَنلقى	جحافل	خ�صٍم	لدود
ُد	العديد	قبيل	اخلروج ُنِعّ

دود فقد	اآن	ههنا	وقُت	ال�صُ
ورمي	اجلمار	بِجِد	اجلدود

ت�صلط	فينا	عبيُد	القنني
وجلبوا	اإلينا	ِعدًى	حاقدين
و�صاقوا	اإىل	حقلنا	التائهني
باأوهاِم	َمْن	�صَل	عب	القرون
ف�صاهت	وجوٌه	..	وهامت	فلول
وهاج	العدى	با�صم	ِحِب	احلبيب

ومل	ُيدركوا	اأنه	ِملوؤُ	الفوؤاد
مبوقٍف	اأتاُه	ل	بن�صِب	اجلدود
ُيعربُد	اأدعياُء	�صوِن	البالد
ِبَحاراتنا	عب	دروب	ال�صاآم
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ي�صوموننا	من	فنون	اللئام
با�صم	ال�صمود	و�صد	الغزاة
فاأ�صحت	ُدُورنا	مرتعًا	لل�صباع

تعوي	بوجِه	ُحماِة	البالد
وت�صتكي	عودَة	طامنَي	اأباة
فيا	اأهلي	�صبًا	فاإن	الزمان

�صديُق	مِن	اختاَر	درَب	اخللود

�صت�صرق	�صم�ُس	بالدي	قريبا
فوق	الروؤو�س	..	وفوق	املاآذن
ت�صيُء	دروَب	اأُباٍة	ُحداة

وت�صعى	لتحقيق	جمد	مبني
وُت�صهم	برفع	�صرٍح	جميد
ت�صرئب	اإليه	قلوُب	ال�صباب	
وترنو	اإىل	العلياء	بعزم	اأكيد

  °   °   °           
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القدر

َحَذٌر	ل	يغني	ِمن	َقَدِر
كلماٌت	�صمعناها	مرارا

عن	حلظِة	غفلٍة	حتُدُفنا	اإىل	م�صرعنا
حيث	احلتُف	َيكُمُن	منتظرا

لُيغمَد	�صيفُه	يف	ُمقلتنا
ويعلَن	نهايَة	ِرحلتنا

القدُر	يا	�صاِح	هو	نحُن
هو	ما	نفعُل	..
هو	ما	نحُلُم	..

هو	ما	نك�ِصُب	يف	َم�صعانا	..
هو	ما	نختاُر	كَل	يوٍم

منذ	الَفَلِق	حتى	الغ�صِق
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القدُر	هو	ما	اأُعطينا
هل	ناأُخُذُه	..	اأم	نرُتُكُه	

اأم	ناأخُذ	حينًا	ونرتُك	حينا
َن�صتخدُمُه	اأو	َنخِدُمُه	
اأو	نختاُر	ما	ير�صينا

اأو	نختاُر	احلَق	ال�صاطَع
اأو	نلتزُم	مبا	هَو	فينا
اأو	ن�صعى	نحو	معالينا	

ونكاِفُح	كي	نثبَت	اأّنا	نحمُل	فينا	ما	يكفينا
وبَخَياراٍت	ن�صنُع	قدرًا

َنحتفي	فيِه	..	وَيحتفي	فينا
اأو	ن�صعى	اإىل	حتفنا	طوعا

كي	نعلَن	للكوِن	اأّنا
نحن	القَدُر	..	الَقَدُر	فينا
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قْد	جئنا	الكوَن	مَلكُرمٍة
كي	نثبت	اأّنا	من	نحن

من	اأُعِطينا	الكون	واأكرث
اأُعطينا	ُروحًا	تكفينا

لو	ندرُك	قيمَة	ما	نحمل
لفديناه	مباآقينا

ومبعاين	النف�ِس	والُروح	
التي	تنُب�ُس	فينا	

هذي	يا	�صحبي	املع�صلُة	
التي	ل	ُتدرُك	حتى	ُترَتُك

حتى	نثَق	فيما	فينا
يف	َم�صدرِه	..	يف	َمبِه	..	يف	َفحواُه	..	يف	َمثواُه

وما	ُي�صمُرُه	..	وما	ُن�صمرُه	..	وما	هو	اأ�صاًل	ُم�صمُر	
فينا

يحدو	دومًا	يف	ُخطوتنا
يف	الأفكاِر	التي	نحملها
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يف	اخَلَطراِت	ومن	يحمينا
ومن	َيهدينا	عند	الياأ�س
ومن	ُيخِرُجنا	من	ِمنتنا
عندما	نبحُث	عنُه	فينا

يف	الأقداِر	التي	حتكمنا	يف	البدِء
ونحكمها	عند	تالقينا	
يف	َرِحِم	القدِر	املحتوم
الذي	يت�صكُل	يف	ماآقينا
يف	الأحالم	التي	نحُلُمها
ويف	الآمال	تطراأُ	فينا	

يا	�صحبي	كم	ُنخِطُئ	نحُن	
حني	ندفُع	عنا	القدَر

اأو	نهرُب	منُه	على	عجٍل
نرك�ُس	بكل	ما	اأوتينا
اأو	ُنخرُج	اأنف�صنا	منُه	
ونحُن	ِمنُه	..	وهو	فينا
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وهو	امللجاأُ	مما	جنهل
ومن	كل	�صوٍء	نك�ِصُبُه
وا�صت�صراِء	الظلِم	فينا
بجهٍل	نركُبُه	على	َعَجٍل
ُنوَهُم	فيه	خريًا	فينا

نا حتى	لو	اأبَعَدنا	عن	َمَبِ
وعن	اأ�صِل	الأ�صياِء	احللوة
والأمِل	الذي	يحبو	فينا

القدُر	الذي	نهُرُب	منه
هو	القدُر	الذي	نبحُث	عنه
دَق	فينا لو	اأدركنا	ال�صِ

وعملنا	مبا	ميلي	الواجب	
وتِبعنا	احلق	مباآثره	..	ومبا	اأَودع	فينا

منا	للقدر	الآتي وقدَّ
ما	َنُلك	من	قدرات	حتيا	فينا

وعملنا	كاجل�صٍد	الواحد
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يحدوُه	الإن�صاُن	الواعد
يف	جهِة	املتعايل	املاجد	

حيث	املنبُع	وامل�صتودُع	..	والأنغاُم	والأحالُم
والهدُف	الكّلُي	ال�صامي	
والأزل	الذي	نبحث	عنه

ُر	فينا َنذوُب	فيه	..	ويح�صُ
كي	َن�صي	رتاًل	للُخْلِد
ونحقق	مباآثرنا	القدَر	

بالَقَدِر	الذي	ي�صري	فينا

  
°   °   °           
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عودة اإلنسان

يف	رحلتي	الأخريِة	اإىل	املكاِن	الغابر
راأيت	الأزماَن	تتعانُق	يف	�صغف

وتدور	كالعرائ�س	يف	مراتِع	الأحالم
تت�صاءُل	يف	ا�صتغراب	

ماذا	جرى	لل�صفائِر	الطويلة
والن�صاِء	الفارهاِت	يف	الف�صيلة

هذا	مكاٌن	ل	ي�صبُه	املكان
يبدو	لزائِرِه	كاأنه	تاَه	بني	جدراِن	الزمان

وكاأن	�صاكنيه	خرجوا	لَتِوِهم	من	كهوٍف	�صليلة
اأعُيُنهم	مبهورٌة	من	�صطوع	ال�صم�ِس
وَخَطواُتهم	بطيئٌة	وقاماُتهم	ذليلة	
ويبدو	يف	عيوِنُهُم	الذابلُة	الكليلة
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تخبٌُّط	وا�صٌح	..	وتداخٌل	بني	احلبوِر	والف�صيلة
فهم	ل	يروَن	َقْدَر	النا�ِس	يف	املروءِة	والِعرفان

بل	يف	َكرثِة	البننِي	..	وتطاُوِل	الُبنيان	
ويف	ت�صريحة	ال�َصعِر	والر�صانة
والدرد�صِة	بعباراٍت	�صليلة

وال�صمِت	يف	مواطِن	الإف�صاِح	والبيان
وكالٍم	طويٍل	عن	ماآثر	الآباِء	..	واأجماِد	القبيلة

َرِة	اللئام هذا	مكان	مندثٌر	بَح�صْ
فهم	َمن	و�صَع	احلواجَز	عند	تالقي	الدروب

وهُم	الذين	تناثرت	اأ�صالوؤُهم	يف	زوايا	احلروب
وهم	من	رفَع	الأ�صواَر	الك�صرية

	كي	ل	تعوَد	اخِلرفاُن	من	م�صوارها	اإىل	احلظرية
فت�صرَح	بعيدًا	يف	َمَراِتِع	الذئاب
اأو	َت�صُقَط	يف	جمارِف	ال�صيول

وِقيعاِن	البحرياِت	املغطاِة	بالُذباب
فداخُل	ال�صوِر	م�ص�ٌس	للُغزلِن	والِظباْء
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كي	تلعَب	باأماٍن	يف	حدائق	ال�ِصباِع	
وُتردَد	حتت	�صمعها	مبادَئ	الإباء

اأعواٌم	كثريٌة	م�صت
واأجياٌل	من	اخِلرفاِن	ترتى	تبهرت
والذئاُب	ل	زالت	ت�صوُل	وجتول

واإذا	جاعت	تاأكُل	اخِلرفاَن	واجلماَل	واخليوْل
لأنها	اأبيٌة

ل	تر�صى	اأن	ترى	ِخرفانها	بني	اأح�صاِن	ال�صباع
ولأنها	بفعلها	هذا

توؤكُد	رف�صها	ج�صارَة	الأ�صود
وتندُد	بف�صاِدها	وُنكراِنها	العهود

وارمتاِئها	يف	اأح�صاِن	غزلِن	الباري
واإدماِنها	النظَر	يف	عيوِن	ِظبائها	احُلورية
والنوَم	حتى	الُظهِر	يف	اأحالمها	الوردية
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اإىل	متى؟	..	َت�َصاءَل	�صكاُن	املدينة
اإىل	متى	َترَتُع	يف	اأحيائنا	ال�صباع	والن�صور؟

تاأكُل	اأرزاقنا	واأحالمنا
اإىل	متى	تنِزُع	الأمَل	من	جفوِن	اأطفالنا	الندية؟

وتزرُع	مكانه	اخلوَف	والَرِدية
ُم	اأذاننا	كي	ل	َن�صَمَع	النداء وُت�صِ

وتخُطُف	الب�صَر	من	عيوننا	بالأبخرة
اإىل	متى	ُن�َصاُق	اإىل	مراتِع	الذئاِب	كاخِلراف؟

ونحن	الذين	كنا	لقروٍن	مديدة
ن�صي	بقاماٍت	اأبيٍة	�صديدة
ونخطوا	خطواٍت	�صديدة

و�صيوُفنا	تتالألأُ	حتت	وهِج	ال�صم�ِس	ال�صاطعة
فُتعمي	الأ�صوَد	والن�صوَر	الكا�صرة

مة	 وتطرُد	الذئاَب	من	احلقوِل	بعيدًا	وراَء	الأكِّ
وتنتظُر	عودة	القلوب	املهاجرة
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اليوم	زرُت	مرًة	اأخرى	املكان
وراأيت	الغباَر	يهوُج	مع	اقرتاب	القافلة

راَخ	يعلو	من	داخِل	الُغبار وال�صُ
عتم	اأعمارنا	بانتظار	املطر تبًا	لكم	اأ�صَ

جففتُم	النبَع	..
واأهلكتُم	احلرَث	والن�صَل	

ول	زلنا	بعد	عقوٍد	من	الُوُعوِد	يف	خطر	
ولزلتم	عط�صى	وَجْوعى	ُرغَم	تقادِم	ال�صنني

ت�صربون	دماءنا	..	وتاأكلون	وجوهنا
وها	نحن	نقول	لكم	وقد	بدت	من	بعيٍد	الرابية

اأما	كفاكم	كم	�صربتم	من	دمانا؟
اأُم�صوا	ل�صاأنكم	وحلوا	اأينما	�صئتم	

لكن	حلوا	بعيدا	عن	�صمانا

من	مرتِع	اخليوِل	واخِلرفان
هربت	الذئاُب	والن�صوُر	والُغربان

وعاَد	اإىل	مكانِه	الإن�صان
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يتكلُم	بلغٍة	ف�صيحٍة	وا�صحِة	البيان
ويزرُع	التنَي	والزيتوَن	والرمان

ويرعى	الف�صيلة	لتحمل	من	جديد
مالمَح	احل�صارِة	ومواطَن	الِعمران

وينادي	موؤذُن	البلدِة
حي	على	الفالح	حي	على	الإميان
حي	على	م�صتقبٍل	يليُق	بالإن�صان

°   °   °             
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كفـاح

وقفت	بني	خياٍر	وخيار
بني	خياِر	العي�ِس	ال�صهِل	..	والك�صِب	الرغِد	

وال�صرِي	يف	ي�صٍر	واأمان
وبني	ركوِب	الَوعِر	عَب	دروٍب	�صاهقة

تتعرُج	فوق	تالٍل	با�صقة
ُفها	مزالٌق	تنتهي	يف	القيعان	 حَتُ

لتحمَل	َمن	غفَل	اأو	تردَد	اإىل	الهاوية
فلم	اأُِطل	وقفتي

ومل	اأخطئ	الرهان

حزمُت	اأمري	
فلم	اأقّلب	الراح	فوق	الراح

بل	اخرتت	الكفاح
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قلت	اأم�صي	يف	الطريق	ال�صاعدة	
واأم�صي	م�صي	احُلداة

لأعي�س	ُحلما	راودين	مذ	بلغت	الرابية
قبيل	بدِء	ِرحلة	ال�صعوِد	اإىل	اأعايل	الإباء

وبعدما	حدقت	مليًا	يف	جنوم	ال�صماء
وحِلمت	بوقفة	عٍز	فوق	القمم

اندفعت	بقوة	اإىل	العلياء
لأغر�س	هنالك	راية	ال�صموخ	والِهَمم
	واأعلُن	اأن	كرامة	الإن�صان	واحدة

رغم	اختالف	الأمم

وهاأنذا	اأعلن	من	مكاٍن	م�صرف
اأن	الطموح	والكفاح	والأمل
لي�س	ملكًا	لنا�س	دون	نا�س

بل	هو	جوهر	املروءة
ومنهل	الروح	ال�صغوف

ومنبع	الإح�صا�س
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فيا	اأيها	التائه	يف	دروب	احلياة
احلبي�ُس	يف	ج�صٍد	من	طني

اأطلق	لروحك	العنان
واخرت	طريق	ال�صماء	
وارف�س	دواعي	النف�س
لت�صري	اإىل	العلياء

واإياك	اإياك	اأن	تركَن	اإىل	الهوان
اأو	تن�صَت	اإىل	الو�صاو�س	والأوهام

َت	فر�َس	العمر فتفوِّ
وتكوَن	كالذي	اختار	املُتاح
ومل	يدرْك	اأن	ِرفعة	الإن�صان

يف	حياة	الكفاح

°   °   °       
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الشهيد

�صاألُت	الأحبَة	قبيل	الَغ�َصق
ُل	روؤو�َس	اجلبال	 وال�صم�ُس	ُتقبِّ
وتعانُق	ب�صغٍف	لوَن	ال�صفق
لتعطيه	بع�صًا	من	دفئها

ولوَن	احلياء
ها وُحمرَة	َخدِّ

قبَل	اخللوِد	بعد	يوٍم	طويٍل
اإىل	ِخدرها

هل	تعرفوَن	معنى	ال�صهادِة	..
و�صَر	الفداء	؟

وهل	تفهمون	حياَة	ال�صهيِد	..
ولغَز	البقاِء	الذي	يكمن	خلفها	؟
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هل	�صاألتم	يف	�ِصِركم	مرة	..
ما	�ِصُرها	؟

وما	�ِصُر	من	ي�صعى	اإليها	؟
ُم	مهرها برُوحه	ُيقدِّ

هل	�صاألتم	مرًة
كيَف	مي�صي	اإىل	املوِت	�صليُل	احلياة	؟

َمْن	هاَم	فيها	حتى	املماِت
ثم	م�صى	اإىل	حتفِه
وهو	يحنو	اإليها

وَيْدفُع	عنها	اأذى	الطامعني
وبكل	ما	اأوتي	من	�صموٍخ

يقدُم	�صننَي	العمِر
يطُلُب	ودها

	املروِر	.. هل	ملن	مل	يتقن	بعُد	فنَّ
وملّا	يدرُك	بعُد	�ِصَر	العبوِر	..
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اأن	يك�صَف	�صرها	؟
وكيف	يعرُف	معنى	ال�صهادِة	..
من	مْل	َيُذْق	بعُد	طعَم	العطاِء	؟

وكيف	ملن	مل	يدرْك	بعُد	�ِصُر	احلياة	..
اأن	يدرَك	�ِصَرها؟

وكيف	يحيُط	مبعنى	الفناِء	..
يف	النبع	الذي	تدفقت	منه	..

ِد	طوعًا	.. ومعنى	التوحُّ
يف	غاية	اأمرها	؟

كيف	مي�صي	ال�صهيد	اإىل	حتفِه	؟
اأخبوين	..

	ال�صنوِن	اأجمَل	عمرِه	؟	.. كيف	ُي�ْصِلُم	َغ�سَّ
يف	�صراٍع	لأجل	ال�صمو	..
وحتقيق	معنى	ال�صمود

ها	؟ كيف	يعطي	ال�صنديُد	حلو	احلياة	ليذوق	ُمَرّ
هال	فطنتم	اأيها	ال�صحُب	..
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�ُس	جماَل	الوجود	.. اأن	الغايَة	تلمُّ
واإثراُء	معنى	اخللود	..

وحتقيُق	اأمِرها

اأخبوين	..
اأ�صاأُلكم	بالذي	مت�صوَن	اإليه	

اأخبوين	..
وا�صفوا	غليلي

كيف	يفنى	ال�صهيد	؟
اأجل	كيف	يفنى	ال�صهيد	ويف	فنائه	يكُمُن	�ِصُر	اخللود..

حُب	؟ كيف	ميوُت	ال�صهيُد	اأيها	ال�صَ
	احلياة	.. ويف	موته	ِعزُّ

وبدُء	العبور	
اأبفناء	العمِر	ينك�صُف	�ِصُر	اخللود	؟

وِببْذِل	الغوايل	ي�صمو	الوجود	
كالِكحِل	ُيجلي	بيا�َس	العيون	
واملوِت	ُيذهُب	خوَف	الظنون
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لتبقى	احلياة	�صاميًة
كطري	يحلق	فوق	املُُنون

�صهيُد	احلياة	اأنَت	الأمل	
اإذ	ت�صري	عَب	�صتاِر	العبور
ففي	اإ�صرائك	ينجلي	القدر

ويتجلى	�ِصُر	اخللود
وبرثاِء	ُروحَك	ُترثي	النفو�س

ويف	دفئ	قلبَك	
تذوُب	املنون

وبلحن	�صمودَك	ال�صجي	
ت�صمو	احلياة

ويعود	للكوِن	لوُن	البقاء
وطعم	ال�صنون

ُمْت	اإن	�صئَت	!
�صهيَد	احلياة
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ُمْت	يف	ظنوِن	الِعدى	!
ُمْت	يف	خياِل	الورى	!

فموتك	ُيحي	معاين	الإباء
و�صدَق	املقال	وح�صَن	الوفاء

ومن	اأّناِت	اجلوى
ي�صدُح	�صوتَك	اجَلَلل

لين�ُصَر	ب�صدٍق	حلَن	الأمل

اإم�ِس	�صديقي	حبيَب	الوطن	..
�صهيَد	الوفاء

اإم�صي	اإىل	حيث	ت�صمو	احلياة	..
ويحلو	الإباء

وارتفع	عاليًا	يف	ال�صماء
وحلِّق	بني	الِقَمْم

عاليًا	فوق	كِل	الِهَمم
فاأنت	ال�صهيُد	ِعبُق	احلياة

و�ِصُر	اخللوِد
وجمُد	الأُمم	!
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إئتالف

جل�صُت	يف	البهو	اأتاأمُل
مالمح	رحلتي	مع	الئتالف
وِوقفٍة	يف	وجه	اأُنا�ٍس	ِعجاف
وا	اأحالَم	اأطفالهم َقَر�صُ

واأ�صعلوا	بحقدهم	دروب	البالد	
	الأباُة	ل�صوِن	جمٍد	كليم فهبَّ

واإخراِج	الأحبِة	من	جحوِر	اللئام

هذه	رحلتي	الت�صعون
اإىل	موطن	الفاحتني	

ومعب	الأبطاِل	ال�صامدين
	اجُلهود العاملني	ِلَلمِّ

وُن�صرِة	�صعٍب	�صبوٍر	كرمي	
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من	قب�صِة	املارقني	
بعد	اأن	غاَب	جنُم	ال�صماء

وتاه	ال�صارُم	امل�صلوُل
الذي	ُيْثِبُت	احلَق	

ويغني	عن	�صفك	الدماء

هل	اقرتَب	التحرير؟
�صاألت	نف�صي	..

ُق	يف	عيون	الغرباء واأنا	اأُحدِّ
هل	اقرتَب	التحريُر	بعد	وقفة	الإباء	؟
هل	انتهى	اجلزاُر	من	�صفِك	الدماء	؟
واإىل	متى	مت�صي	قوافُل	ال�صهداء	؟

تغ�ُس	بالعائدين	اإىل	ال�صماء
م�صرجني	بجروِحِهم
فداَء	�صعٍب	�صامٍق	
باَعُه	اأبناُء	اللئام

ليتباهى	ال�صفاُح	مبجدِه	املوهوم
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وت�صتطيُل	ذيولُه	الباهية
يف	اآمال	واهية

وقبل	املغادرة
�صمعت	�صوتًا	يهتف	يف	الِفناء

قوافُل	الأحراِر	قادمٌة
يا	ذا	ال�ُصُجون	..

ُق	يف	ال�صماء يا	من	حتدِّ
اأجل	..	جحافل	التحرير	تدنو	
لكنها	لن	ت�صَل	اإىل	القمم

حتى	تت�صَل	النفو�ُس
	ال�صفوُف وترت�ُسّ

وتتحُد	الِهَمم
ل	لتحقيق	الَلَمم

بل	لتحرير	الإن�صاِن	التائِه
يف	دهاليِز	التاريِخ

واأزقِة	الأمم
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خطب جلل

تزاحمت	امل�صاعُب	وامل�صائُب	والظنوُن
يف	�صاِم	الإباء

وازدادت	بفعلها	الآلُم	واملنون
وت�صاءل	احلرياُن	كيف	ت�صيُب	الرزايا	

على	اأر�صنا	الأطفاَل
وينجو	من	ُجرمه	القاتُل

وكيف	ت�صيُق	احلياُة	باأ�صحاِب	العطايا
وَينُعُم	باأمنه	اجلباُن	

ومتتلُئ	ب�صدمِي	احلقِد	الدروُب	
وتن�صُد	برائحِة	املوِت	الأنوُف

وتاأكُل	اأطفالنا	احلتوُف
وي�صقُط	اآلُف	الأحبِة	يف	دمهُم	املراق
وت�صكوا	دروُب	ال�صف�صاِف	الِفراق
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لكن	�صعبي	ُرغم	املنايا
وُرغم	م�صابه	اجللل
ل	يعرُف	الياأ�س	وامللل

بل	مي�صي	اإىل	هدفه	واثقًا	يزدري	الكلل
ليحقق	يف	م�صعاه	الأمل
فاخلطُب	الذي	اأ�صابه	

خطٌب	َجَلل

°   °   °        
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وردتي الشامية

التقينا	على	�صفِح	قا�صيوَن
فتاألقت	عيناها	
واأ�صاءت	خيايل

و�صرى	النوُر	الذي	انبعث	منها
يف	عروقي

	فاأ�صرقت	ُروحي
واأبرقت	�صمائي

وتالألأت	بُحبها	عيوين

�صاألُتها	من	اأنِت	؟
اأين	كنِت	؟

هل	اأنت	من	ُزقاِق	املوِت	..
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اأم	من	دروِب	الورِد	؟
اأم	مالٌك	خرج	من	اأحالمَي	بعد	الَغ�َصِق	

وعاد	م�صرعًا	ي�صتجرُي	بدفئ	قلبي
من	�صقيِع	ليايل	الِع�صِق

يف	الزمِن	ال�صعِب

قالت	اأنا	من	بردى	ان�صكبُت
وبرتاب	ِقَمِم	القلموِن	ُجبلُت

وبتمايل	الُفراِت	ارت�صم	جيدي
	تلوَن	ثغري ِوبُحمرِة	اجلوريِّ
وباليا�َصمنَي	اختلطْت	اأنفا�صي

ومن	جبِل	الكرِد	عيوين
وباإباء	العا�صي	َعَلت	ُجُفوين

ِبنُت	ال�صاآم	اأخبيني
ماذا	دهاين	؟

تكلمي	..
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باهلل	عليك	قويل
كيف	تركتِك	تعبين	الزمان	دوين	؟
وم�صيُت	اأبحُث	عن	نف�صي	وحيدًا

دوِد �صائحًا	يف	بالٍد	�صَ
على	�صطاآٍن	حتميني	من	ُجنوين

وهرعت	مبتعدًا	عن	اأر�س	اأجدادي
	خلف	ُجدراِن	الظنوِن اإىل	مكان	ق�صيٍّ

�صننٌي	مرت	وعامَلْينا	تباعدا
ومكثِت	يف	القلب	تبت�صمنَي	كلما	عب�َس	الدهُر

وتتمايلني	يف	عروقي
كما	ترقق	بردى

يعُب	الفيحاَء	من	الرابية
في�صتقُر	بعد	حنٍي	يف	جناِن	اجلابية

�صنواٌت	تتالت	مثُل	اخلياِل
ُر مْذ	فارْقُتِك	والقلُب	ُيعَت�صَ
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والنف�س	مذهولٌة	بَرْوِع	الِفراِق
تقول	ويحك	كيف	تناأى	عن	احلبيب	؟

كيف	مت�صي	بعيدا	كالغريِب	؟
وهل	للنف�س	من	دونها	َبْرُح	؟

كيف	حتلو	لك	احلياُة	هائمًا	يف	الورى	؟
وكيف	تطوي	اآلَم	اجلوى	؟

ومتى	يندمُل	اجُلرُح	؟

قلُت	يا	نف�ُس	هوين	عليِك
ل	جتزعي

فما	اخرتُت	ِفراَق	الأحبِة	بَطوعي
ْيُت	يف	�صبيلي	اإىل	الورى ولكني	م�صَ

لعلَي	اأُدرُك	كيف	غاب	احلُب	عن	دربي
واأينع	بعيدًا	يف	�صهول	الَغْرِب

حُت	ل	ترتكيني	يا	وردتي	وحدي �صِ
حتَت	حراِب	ال�صامتنَي	بجرحي
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القابعنَي	فوَق	التالِل
َيَروَن	قلبي	ينداُح	مع	ال�صبِح	

هاربًا	من	بني	�صلوعي
هائمًا	يف	ُحبِه	بني	ال�ُصموِع

اًل	باآلِم	اجلوى ُممَّ
واآهاِت	النوى

وعباٍت	ِمْن	دموعي

ل	تلوميني	يا	وردتي
لأين	هجرُت	تالًل	اأحُبها

وبحثُت	عن	ُروحَي	باأودية	الِع�صِق
فاحلُب	يف	بلدي	نقٌي	كنبِع	بردى
لكنه	ل	ميلُك	ما	يكفي	من	الَدْفِق

	لُيزِهَر	ورُد	ال�صام
ويفوَح	الِعطُر	يف	بالد	الُعْرِب

  °   °   °               
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أمـاه

اأُحن	اإليِك	
حنني	الطيوِر	اإىل	اأع�َصا�ِصها

واأبحثُ	عن	روِحِك	
عن	دفئ	قلِبِك

الذي	مالأ	عَب	ال�صنني
اأركاَن	بيتنا	مهد	احلنني

كما	يبحُث	الولهان
با عن	مراتِع	ال�صباِب	ورفاِق	ال�صِ

وم�صاعِر	الإن�صان

بيُت	الطفولِة	َمرَتُع	ال�صباب
مكاٌن	حزيٌن	يثرُي	ال�صجون
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فقد	غاَب	عن	البيِت	ُركٌن	ركني
بَفقِد	الُبناِة	ومن	�صيدوه
ومن	ر�صعوُه	ومن	جّملوه

ومن	ملوؤوه	بحِب	ال�صماِء	وحِب	النجوم
وحِب	ال�صموِد	بوجِه	امَلُنوْن

توقَف	الزماُن	يف	َربعنا
بعد	اأن	غاَب	عن	اأرجاِئه	اأحباُبنا
وُروُحها	الفيا�صُة	بعبري	احُلبوْر
وتغريِد	البالبِل	عند	الغروب
ُحْزنًا	على	فراق	حكيٍم	طروب
وغياِب	مل�صاتها	مع	هبوِب	القدر

	بعدما	َرَتَبْت	بذوِق	اخلياِل	اأ�صياءها
وحُتٌف	عديدٌة	جمعتها	من	فنوِن	الب�صر

لتحكَي	ق�صَة	اأ�صفاِرها

اأَُحُن	اإىل	جل�صاِتِك	ال�صامرة
اإىل	ابت�صاَمِتِك	الواثقِة	الغامرة
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و�صمُتِك	احلافِل	بالكبياء
يف	ليايل	ال�صتاِء	الباردة
و�صوُت	الَك�صتناِء	يو�صو�ُس

	من	حرارِة	امِلدفاأة
ثم	يعود	ُيفرقُع	ب�صوٍت	اأ�صري
وهو	ينِزُع	عنه	ِك�صاَءُه	احلرير
ليالم�َس	ِجْلَدُه	برٌد	�صرير

يف	ليايل	الزمهرير

اأمي	احلبيبة
يا	من	زرعِت	يف	نف�صَي	الِكبياء

وعلمِتني	كيف	اأنظُر	ب�صمٍت	يف	عيون	اللئاْم	
ُق	طوياًل	يف	اأحداقهم واأُحدِّ
واأقُف	�صامًا	بكِل	اإباء	
غري	اآبٍه	بجحافِل	ال�صباع

وت�صاقط	النبال
وبط�ِس	الُرعاع
و�صليِل	اخليوِل
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وتكاُلِب	الفلول	
دَق	ال�صريرِة	طريُق	النجاة 	�صِ علمتني	اأنَّ

واأن	ال�صَب	رفيُق	احُلداة
نَو	املُحاْل واإر�صاُء	النا�ِس	�صِ

واأن	خري	راأٍي	يرام
يرتقرق	نقيًا	من	اأعماق	الكرام

حبَة	الكتاِب	والقلم وحببِت	اإىل	روحي	�صُ
والنظَر	طوياًل	يف	حياة	الأمم

وِحكمَة	ال�صمِت	عند	طوِل	الكالم
وحزَم	القراِر	وُعلَو	الِهَمم

ل	زلُت	اأذكُر	�صاعَة	الِفراق
يف	زمٍن	بعيد

يبدو	اليوم	من	اأزمان	الغابرين
واأنت	تدفعني	بقلب	ميلوؤُه	الأنني	

حلظَة	النطالق
	يف	�صنني	 عن	الطفِل	الذي	�صبَّ
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وهو	ي�صتعُد	لَنقلٍة	بعيدة
اإىل	بالٍد	اأخرَتِتها	بنف�ِصِك	تخوفًا	من	بط�ِس	اللئام

و�صوُت	ُدعاِئِك	الدافِئ	ُيغالُب	الآلم
وهو	يودُع	اأنفا�صَي	املهاجرة

ويحيُطها	بال�صالم

تتالت	الليايَل	وتاَه	الفوؤاد
وغاَب	ال�صعاُع	خلَف	ال�َصحاب
	الَعظُم	وحاَن	الرحيل ورقَّ

وفِرحُت	بُقرِبِك	بعد	التنقل	بني	الأمم
خلف	القفاِر	وعَب	البحار
وُغربٍة	مديدٍة	فوق	الِقَمم
ت	نفو�ٌس	تروُم	الرحيم فَرَقّ

وت�صكو	اإليه	طوَل	الفراِق	وتباعَد	الهمم
لكنني	كنُت	على	موعٍد	جديٍد	مع	القدر

ومل	اأدِر	اأن	ِرحلَة	ُعمُرِك	بلغت	نهايتها	الهادرة
واأن	اقرتابي	من	ِحجِرك	بعد	طول	فراق
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مل	يكن	�صوى	اأمنيَة	قلٍب	كوتُه	لوعٌة	غامرة	
واأن	اللقاء	قرين	الفراق

واأن	لقاءنا	يف	كويت	اخلليج
مل	يكن	�صوى	حلظٍة	عابرة	

نظرُت	اإليك	على	فرا�س	املوت
واملر�ُس	قد	�صرى	فيك	حتى	العظام

والروُح	ا�صتعدت	للقاء	بارئها
ول	زالْت	نف�ُصِك	العليلُة	مفعمًة	بالكالم

اأرهْفُت	اإليك	ال�صمَع
فتحركْت	�صفتاِك	والتمعت	عيناك

كطفلٍة	يحدوها	الأمل
وبَروِعها	منهكٌة	حتاوُل	�صوَغ	اجُلَمل

ولكن	ال�صوَت	ا�صتكان		
فلم	ت�صدر	من	فمك	الكلماُت	ال�صحرية

بل	التمعت	عيناك	بها
فقراأت	يف	مياك	اأ�صفارًا	قد�صية
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وراأيت	يف	وجِهِك	َعَبات
تتوهُج	بحروٍف	ُنوِرية
ومتتلئ	مبعاٍن	وهموٍم
تت�صُع	لكل	الب�صرية

تكّلَمْت	عيناِك	بحما�س
كالثورة	ت�صُرُخ	يف	املالأِ
بهتاف	احلريِة	ال�صاخب
ُيّدوي	يف	اأر�س	الأحرار
ت�صكو	اآلَم	اأحفاٍد	اأبرار
�صردهم	ِحقٌد	وغرور

وِخ�صاٌم	و�صرور
يف	اأر�س	اهلل	املعتمرة	

ب�صخو�س	ال�صاِم	امل�صتعرة
ومن	وجِهِك	فا�صت	زفراٌت

مملوءة	بحناِنِك	اأماُه
يا	اأجمَل	اأٍم	مرحتلة
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َلْت	اإىل	قلبي	هم�صاُتك و�صَ
وِت ل	عب	موجات	ال�صَ
املخنوق	باأجهزِة	الطِب

بل	من	بني	رع�صاِت	جفوُنِك
يف	ج�صٍد	اأكلته	هموُمِك

يردد	رحالتي	اكتملْت	يا	ولدي
	باآلِم	الب�صرية ول	زال	قلبي	املجروح	يِئُنّ

خذ	هذي	ال�ُصعلَة	الو�صاءة	
وارك�س	بُزقاق	احلرية

لتنري	بها	الدرب	املمتد	على	�ُصطاآن	الإن�صانية
ليعوَد	احلُق	اإىل	اأهله	
ويعوَد	بهاُء	الب�صرية

°   °   °                  
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سر الحضور

بحثُت	عنه	يف	كل	حٍي
فقالوا	يل	ل	ُتتعْب	نف�صَك	يف	اقتفاِء	الأثر
فمن	تبحُث	عنه	غائٌب	من	غابر	الع�صوِر

	مل	يتجل	اإل	يف	خيال	الب�صر
بل	كان	حا�صرًا	ُثم	توارى

وم�صى	اإىل	�صاأنِه	وراَء	القفاِر
ونحن	َبقينا	نر�ُصُف	الندى	

ون�صاأُل	اأين	ن�صي	ومتى	ن�صمُع	اخلب	؟

تلّفُت	حويل	لعلي	اأراُه	
بعد	اأن	هداأ	الليُل	وبان	القمر
كيف	غاب	عنا	�صاألت	نف�صي	؟
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كيف	غاب	عنا	ونحن	الأثر	؟
وكيف	يناأى	بنف�صه	بعيدًا	وهو	الرجا	؟

ونحن	باأقدارنا	َنهيُم	يف	كل	�َصَفر

ع�صانا	َنْلقى	الذي	ميلك	ال�ِصرَّ
واأخفاُه	اإ�صفاقًا	وراء	اخلب

عبُت	الفيايَف	�َصَبُت	الثغوَر
وُعدُت	بناظري	اإىل	املبتدا	بانتظار	اخلب

اإىل	املبتدا	حيث	يبُزُغ	ال�ِصُر	
ونوٌر	و�صيٌء	

اأَ�صاَء	الوجوَد	بوم�ِس	احَلب
وحاورُت	نف�صي	ب�صمٍت	مدٍو

و�صاألُت	الأحياَء	ب�صوِت	الزئرِي
ين	باأ�صل	احلكاية	؟ من	يخِبُ

باهلِل	عليكُم	اأريحوين	ما	اخلب	؟
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رحلت	طوياًل	تركت	بالدي
اإىل	بالٍد	ق�صيٍة	ل	تذكُر	القدر

ولكنها	تعرُف	اأنها	فيِه
ر واأنه	النوُر	ي�صيُء	احَل�صَ
واأنه	يجيُب	القلوُب	اخللّية
واأن	جواَبُه	لكِل	الب�صر

وُعدُت	اإىل	موطني	وموطِن	اأهلي
وزادي	عناٌء	وعلُم	الأثر

ففاجاأتني	يداُه	ت�صمني	بحٍب
وتقودين	بني	املعابِر	كي	اأتق	احلفر
وجُتل�صني	على	التل	فوق	ال�صنابِل

اأتاأمل	مياُه	يف	الغيِم	ويف	هطوِل	املطر
ويف	غناء	البلبل	قبل	الغروِب

ورائحِة	اليا�صمنَي	وِعْبِق	ال�َصَحر
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هو	حا�صٌر	اإذن	يف	كِل	�صيٍء	
فكيف	غاَب	عني	وكيَف	ح�صر	؟
وكيف	اأحاَط	�صفاَء	الليايل	؟
ر وغبُت	اأنا	عنه	وهو	الذي	َح�صَ

ومل	اأحلْظ	ِرْفَقُه	يف	�صخوِر	اجلباِل
ُم	بلدتنا	وحتيُطها	من	تطاُيِر	ال�صرر َت�صُ

هو	الأ�صُل	اإذن	وهو	امل�صرُي
وهو	البهاُء	وِعْبق	الَزَهر

ُعَف	ال�ِصناُن اَل	بنا	حنَي	�صَ وهو	الذي	�صَ
وتفّرق	اجلمُع	وا�صتهبنا	الب�صر

	
وقبل	الزواِل	بعد	اأن	ماَل	�صوُء	اخلياِل
�صمعت	�صوت	احلقيقة	يهم�ُس	يف	اأُُذين
هو	احلا�صر	دوما	يا	رعاك	يف	كل	حنِي
واأنتُم	الغائبوَن	قريبًا	يف	ثنايا	الِعب
كما	غاب	من	جاء	قبَلكم	منذ	حني	..

ثم	اندثر!
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امرأة الشرق

يا	اأجمَل	ملوقاِت	الكوِن
يا	َكْنَز	احلِب	والدفئ
والأحالِم	الوردية

يا	اأحلى	اأزهاَر	الدنيا
واأَرفاأ	ُح�صٍن	للتعب	
من	اللحظاِت	الثورية

ل	تتهميني	بك�صِف	الأ�صتاِر
اإْن	قلُت	اإنك	ِخدٌر	ل	يدُخلُه	اإل	من	َعَرَف	الأ�صرار

	بروِحِك	تتالقى	�صيوُل	الأنفار واأنَّ
بني	البِد	واحلِر

ل	تلوميني	اإن	اأكدُت	باإ�صرار
باأنك	م�صنُع	اأحرار	
واأنك	مغزى	الرحلَة	
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وم�صرى	مل�صرى	طالِب	الأقدار
عذرًا	�صيدتي

فنحن	ُذكراُن	احلي	ال�صرقي
مل	ندرْك	بعُد	معنى	ب�صمتِك	الوردية	

ومل	نتعلْم	كيف	نف�صُر	غايَة	هجرِتِك	الق�صرية
لأّنا	مل	نعطيك	بعُد	القْدَر	الوايف

ومل	ننحِك	احلَب	الكايف
يف	اأحياء	ال�صرق	النايف

رت	واأنِت	الأوفى ما	ُقدِّ
يت	واأنِت	الأحفى ما	ُزكِّ

اأَنِت	املرفاأُ	واأنت	املنفى	ومتاهاُت	احُلِب	الأنفى
واحل�صُن	من	املوِت	الأخفى

�صابرٌة	ُرغم	الظنوِن
راعيٌة	للرجِل	الأجفى	
اقٌة	يف	كِل	ُح�صٍن �صبَّ
مبدعٌة	يف	كِل	مفى
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قالوا	ِجْبَلُتِك	من	ِعَوٍج
جهلوا	الرمز	و�ِصَر	الِعَوِج

	وغاب	عنهم	اأن	ال�صهَم	ل	يندفُع
	اإل	من	قو�ٍس	ِعَوِج
واأن	البدر	ل	يكتمُل
	اإل	با�صتكماِل	الِعَوِج

	جماَل	الأنثى	مبوٌك	 واأنَّ
بخيوٍط	ن�صجت	من	ِعَوِج	

يف	َرحِمِك	�صيَغ	الإن�صان	
ويف	ُح�صِنِك	ري�صت	ُذكران
وب�صجِوِك	ِحيِكت	ُرجولُتهم

ِتِك	بانت	�صالبُتهم	وح�صافُتهم وِبِرقَّ
وبو�صِلِك	َعرَف	الرجُل	معنى	التفاين
وم�صى	على	اإيقاِع	كلماتِك	احلانية	

لُيحقَق	اأق�صى	الأماين	
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فيك	تكتمُل	الألواُن
وبقرِبِك	حتلو	الأفناُن

وِبَلَم�صاِتِك	ال�صحريِة	تتموُج	اأحالُم	الُعمِر
واإليك	تنت�صب	اأجمُل	حلظاِت	الِعرفاِن

وبحنانك	يتباهى	ال�ِصُر
وبوهِجِك	تتداخُل	دوراُت	الُعمراِن	

ويلتحُم	رواُد	الأزماِن
يف	الُي�صِر	والُع�صِر	ومكامِن	الأوطاِن

�صيدتي	ا�صمحي	يل	اأن	اأبوح
باأنك	ال�صريك	يف	ُبنياِن	الروح

ويف	الُعمران
ويف	اجَلهِد	املمنوح

كي	يعوَد	اإىل	بلدي	ِعُز	الأزمان
ونرتقي	�صويًا	اإىل	الُعال

حيُث	يتحقُق	معنى	الإن�صان
وتتالألأ	الروح
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عذرًا	يا	امراأَة	ال�صرِق	ال�صحرية
مل	نعطيك	منُذ	�صنني
اإل	َنْزرًا	مما	تعطني

حبِة لكّنا	مل	نبُذَل	من	حِق	ال�صُ
وما	ت�صتحقني

�صوى	كالٌم	َع�ِصٌل	َنن�ُصُجُه	من	اأ�صعار	
وقليٌل	من	الِعرفان	

و�صيٌء	من	اأريج	اليا�صمني
ولوِن	الرمان

وعبِق	الليلِك	والأزهار

°   °   °         
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فلسطين

فل�صطنُي	اأر�ُس	البطولِة	والرجاِل	والأمل
اأر�ُس	الن�صاِء	الفارهاِت	بالأنوثِة	والأمومِة	والكرم

اأر�ُس	النبوِة	والتوحيِد	والإلهاِم	والَعَلم
وال�صِب	والفخِر	والإعتزاِز	والِهَمم
�صوقي	اإليِك	واإىل	اأق�صاِك	ميلوؤين

واأملي	مبا	يعرتي	اأبناوؤِك	الأبراُر	ُي�صنيني
وحبي	لِك	وحلماِة	الأر�ِس	ي�صتعُر
ورجائي	بلقاِء	الأحباِب	يعتمُر

فل�صطني	اأنِت	ملهمتي
َل	�صمريي من	معاناِتِك	ت�صكَّ
وبروِح	اأبناِئِك	الذين	اأحببُتهم

وم�صيُت	يف	دروبهم	
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ولزمُتهم	اأزمانًا	يف	دهاليِز	الأمم	
امتالأْت	روحي	وتاألقت	اإرادُة	التدبرِي

وحتولت	ثورتي	اإىل	�صيٍل	هادٍر	من	احلمم
وازداد	اإمياين	ب�صرورِة	التحريِر

كنُت	طفاًل	�صغريًا	مل	يعِرْف	بعُد	معنى	الطمع
والظلِم	والإ�صفاِف	وال�صفاقِة	واجل�صع

َك	�صقاوؤك	يف	اأعماقَي	امل�صاعر عندما	حرَّ
حني	راأيُت	على	ُرباِك	ُظْلَم	الُغزاِة	الفاقع

يقفُز	يف	وجهي	عب	�صا�صاِت	الأثري
يتحدُث	ب�صوت	امراأٍة	اأبية

	اأحاَط	بها	جنوٌد	من	زمهرير
يدفعونها	ببنادقهم	بعيدًا	عن	دارها	وال�صرير

اإىل	ف�صاٍء	بارٍد	َبردُه	من	�صعري
فُيلقوَنها	ببجاحٍة	وخ�صام

اإىل	برِد	ال�صتاِء	وبروِد	عواطِف	اللئام
عقوٌد	عديدٌة	م�صت	مذ	بداأِت	الن�صال
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والَزْوَد	عن	الأر�ِس	والأحباِب	والتالل
جيل	النكباِت	الترتى	ارحتل
وعاد	اإىل	بارئه	مكلاًل	بالأمل
مماًل	ب�صيوٍل	من	الآلم	

و�ِصالٍل	من	الزفراِت	والأحالم
تاركًا	خلفُه	بقيًة	منُه	بُحِبِك	ت�صربت

واأجياًل	من	الأبطال	على	اأر�صك	اكتوت
ومن	دمائها	الطاهرِة	�صهوُلِك	ارتوت

تقول	للدنيا	نحن	الأ�صاو�ُس	ل	نعرُف	الذبول
ما�صوَن	لإعادِة	احلِق	اإىل	اأهله

وتاأويِل	وعِد	ال�صماِء	الذي	لن	يطول
فاحلق	اأبلُج	والظلُم	�صوف	يزول

°   °   °                  
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خيارات 

خياراُت	الإن�صاِن	هي	َقَدُره
هي	اأ�صله	..	

ومكمن	ذاته	..	
وامتيازاته

هي	هيكُل	روحه	..
ومنبُع	�ِصره	..
ومُط	اأمره

وهي	مداُر	امل�صوؤولية
واأ�صا�س	الإميان	والأهلية

و�صرُط	التكليِف
والقدرِة	والإبداِع	والتاأليف
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خياراُت	الإن�صاِن	هي	معنى	احلرية
ل	يرف�صها	اإل	اأحمق	..

اإل	عبٌد	مملوُك
ول	مينعها	اإل	فٌظ	اأبرق	..

اإل	طاغية	مرتوُك
ي�صعى	لبناء	جمٍد	م�صروق

جمٍد	اأخرق
قاَم	على	هدِم	الأوطان

ودفِن	الإن�صان
وواأد	اآفاَق	الُعمران

احلرية	اأ�صل	الإمياِن
اأ�صلها	يف	اأمر	الرحمِن
ورف�س	عبِث	ال�صيطاِن
اأَْدِخلها	معاِقَل	ال�صلطاِن

يفنى	حُب	الإمياِن
وي�صرُي	ال�صعُب	�صي�صاِن
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ُتَتناوُل	بني	الوجباِت
وُتقلِّ�ُس	اأعظم	ح�صاراِت
هياكُل	خاويٌة	من	عٍز
ومبادرٍة	ومثابرٍة

فتحيُل	بهاَء	الأوطاِن
اطالل	جترت	املا�صي

وتخ�صى	القفَز	اإىل	القمِم
وتهاب	الوقوف	بني	الأمِم

اأين	الأحراُر	يا	وطني	؟
اأين	من	ي�صعى	اإىل	الأجماد	؟
ليهدي	ب�صدٍق	بني	الأحفاد

وطٌن	بهٌي	متجدد
وطٌن	ل	يحكمُه	اأ�صياد
جترُت	ُجهَد	الأقناِن
وتعربُد	بني	ال�صيقاِن

وطن	ي�صعى	اإىل	التجديد
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اإىل	الإبداع	اإىل	الإعمار
اإىل	الرحمِة	والِعرفان
اإىل	ت�صكيِل	غِد	الإن�صان

°   °   °               
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أعواُم اإلباء

ثالثُة	اأعواٍم	من	الإ�صرار
من	يقظة	الروح	ال�صبية

وعودة	الأحرار
ثالثة	اأعوام	م�صت

مذ	اأُعلنت	ثورتنا	الأبية
ب�صرخٍة	انت�صرت	يف	احلوا�صر	كالإع�صار

وب�صوٍت	وا�صٍح	و�صوَح	النت�صار
ل	للف�صاِد	وال�صتبداِد	والحتقار

ل	ملن	�صرق	قوت	اأبنائنا	واأحالمهُم	النقية
ل	ملن	اأغرَق	اأحياءنا	بروائحه	الردية

لة ل	ملن	اأ�صاع	البو�صِ
وباَع	ُروحُه	واأهلُه	والأ�صرار
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لكي	ينعم	بلقيماٍت	مغمو�صٍة	بدماء	�صهدائنا	الزكية
يتناولها	على	موائد	الفّجار

ثالثة	اأعوام	حرة
مليئة	بالأ�صاحي	والكفاح
والأمل	املبح	وال�صماح
حررت	ميالنا	الأزيل

وك�صرت	ال�صمت	املتجلد	فوق	ال�صفاه
واأباحت	لأبناء	البالد	

ما	كان	ِحكرًا	على	اجلالد
و�صحِبِه	واجلباة

واأبناِء	متعِتِهم	الهاربني
من	دروب	احِلداد

ثالثة	اأعوام	ثقيلة
حررت	اأي�صا	اأبناء	اللئام

واأعطتهم	بع�صًا	من	ماآربهم
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	كان	نهبًا	للذئاب مِمَ
وطعامًا	للثعابنِي	واأبناِء	الكالب

فتكاثر	حولنا	الذباب
	والُهباب 	وزاد	الغمُّ وت�صاعف	الهمُّ

ال�صاعُد	مع	تطايِر	ال�صرر
وتاآمر	املاأمورين	وا�صتداد	اخلطر

وات�صاِع	املحرقة	
التي	اأ�صعلها	الظلُم	واملُجاَبَرة

وال�صتُم	واملهاترة
عُف	الروؤية	وغياُب	القمر واأججها	�صَ

	الركِب	يف	دروٍب	جائرة وتبعرُثُ
فاأفقنا	قبيل	ال�صبح	على	�صرخة	حائرة

ثالثة	اأعوام	من	الإباء
ي �صطر	فيها	�صعُبنا	الُدرِّ

مالحَم	ال�صموِد	والكبياء
وزلزَل	غرور	الفارغ	املتعايل	
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وعلَّم	الدنيا	جميعًا
اأن	اأر�س	ال�صام

لن	تكون	مرتعًا	لالأغبياء
وجتار	املعابر	واملنابر	واجِلَباء

واأّن	جمد	ال�صاآم	املطمور	يف	مزرعة	اللئام
جتذرت	بذوُرُه	وتفّلقت

وعاَد	لينُبَت	بعد	�صننٍي	من	الِعْقِم
اأجيال	الإباء

°   °   °              
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خمسة أعوام قراح 

خم�صة	اأعوام	قراح	
	خم�صة	اأعوام	من	املوت	الزوؤام	واجلراح

	خم�صة	اأعوام	من	الوعود	الزائفة
	والأمل	ل	زال	ينزف	يف	وطن	الكرامة	والكفاح

	ول	زال	املجرم	يقتل	الأطفال	يف	مهدهم
	ويجمع	الأنفال	امل�صرجة	بالأتراح

	ويدعي	املقاومة	من	فوق	جثث	قراح
	ويقف	مت�صدقا	على	قبور	�صهداٍء

م�صوا	اإىل	بارئهم	قبل	اأن	تزف	اأم�صية	الأفراح
ي�صكون	اأعواما	غ�صة	مالأها	الطاغية	باآلم	براح

	خم�صة	اأعوام	قراح
	والأ�صدقاء	ي�صتكون	اآفة	الظلم	حتى	الثمالة

	ويدعون	للعدل	والعفة	بجنون
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	ويخو�صون	حربا	عذرية	بالوكالة
	وينددون	بجرائم	متار�س	مبختلف	الفنون

	لكنهم	جميعا	متفقون	على	حماية	رجل	املنون
	فهو	وحده	القادر	على	حفظ	تنوع	الأ�صرة	ال�صورية

والحتفاظ	باألوان	القروح	يف	ال�صام	الأبية
	خم�صة	اأعوام	اأبية

	عمدتها	جروحات	�صخية
	وجبلت	اأر�صها	بدماء	�صهدائها	الزكية
	واأججت	اأجيال	لفها	حلني	برد	الطغاة

	فاأرجعت	ذكرى	اأيام	وفية
	واأعادت	اأحالم	وطن	باركته	كلمات	ال�صماء

	وحتطمت	على	�صخورها	كل	احلمالت	الردية
	من	ك�صرى	اأنو	�صروان	اإىل	هولكو

	ومن	ريت�صارد	قلب	الفرجنة
اإىل	اأ�صد	املنية

°   °   °                   



83

- 18	-

الرحلة 

اأتينا	العامَل	يف	وهلة
لن�صعى	نحو	بريق	الأمل

يف	رحلِة	كوٍن	اأزلية
متتد	بف�صاءات	الدهِر
	املمتلئ	باألواِن	الورِد

ُر�صمت	بخطوط	�صحرية
على	كوكٍب	ي�صبُح	يف	الأزل

يف	رحلِة	حٍج	�صنوية	
ت�صم	اأجراما	ثكلى

تطوف	م�صرعَة	ببهاء
حوَل	نار	م�صتعرة	

جمبولة	ب�صياء	احلرية
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َتْكُفُت	بخطواٍت	خِفرة
يف	درِب	التبانِة	امللفوف

وترق�ُس	رق�صَة	ع�صٍق	�صوفية	
ات	الثملى مع	اآلف	املجرَّ
تتبعرُث	يف	اأرجاء	الكوِن	
يف	رحلِة	�صيٍد	اأبدية	

م�صرعًة	يف	اأحالٍم	وردية
هاربًة	من	قيِد	الأزمان
منهكًة	بثقِل	اأياٍم	غجرية

رحلتنا	تبداأُ	يف	َغَرِر
و�َصَط	ذهوٍل	عما	يخفيه	القدر

وما	ي�صمره	الأقران
والهدف	الكلي	املطموِر
يف	اأنني	خطرات	عرثة
و�صراخ	كلمات	وجلة

منثورة	على	الدرب	املمتد
نحو	تالل	رمادية
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غايُة	رحلِتنا	ل	ُتدرك	
حتى	نالم�س	�صخور	املنبع
ونر�صف	من	قطرات	الغدر

ون�صطدم	بزوايا	الدرِب	املعروج
ونعانق	اأركان	الأمل

ونزهد	مبخاوف	الزلِل

غايُة	رحلتنا	ل	ُتدرُك	
حتى	نبحَث	يف	الأ�صئلة	الكبى

�صوؤاُل	الأ�صِل	والَهِمّ
و�صوؤال	الكيِف	والكِم	
و�صوؤال	النهِج	والغم

و�صوؤاٌل	اآخُر	ل	ياأتينا	حتى	ن�صَل	القمة	
حتى	ندرَك	اأن	املعنى	الذي	نر�صمه
والذي	ن�صعى	ل�صياغته	يف	جملة

ليعطينا	معنى	الرحلة	
ول	يكفي	لإمتام	الق�صة
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واأن	جملتنا	ل	تغني	يف	املعنى	
	اجلمل	 حتى	ت�صاَف	اإىل	كلِّ

التي	قيلت	وتقاُل	واأخرى	ل	زالت	للحني	مل	تتلى

جملتنا	جزٌء	من	ق�صة
حتكيها	الأجياُل	ف�صول
	يتكامل	معناها	و�صول
	بتكامل	اأمواِج	الب�صِر
تتواىل	بقوافَل	ترتى
يقراأها	الكوُن	بذهول

هذي	ق�صُة	�صباِق	فحول
ت�صعى	لتحقيق	الُعمران
يف	رحلٍة	تزدان	باألوان	
ومتتُد	عَب	الأحقاب
لتحقيق	اأمِر	الرحمن
وهزمية	كيِد	ال�صيطان
وبياِن	معنى	الإن�صان
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حنين

وم�صات	تداعب	خيايل
وتعيدين	اإىل	ما�س	احلب	والأمل	والأنني

وحلظاٍت	ع�صُتها	يف	دم�صَق	احلنني
حيث	يعانق	عبق	املا�صي	اأريج	ال�صنني
	والبنني ويحُلم	النا�س	باملجِد	واجِلدِّ
وتعانق	امل�صاجُد	الكنائ�َس	واملحافل

ويختلُط	دعاُء	املاآذن	باأجرا�س	الكنائ�س
وي�صرتيح	يحيى	املعمداُن	يف	مرقده	الأخري

يف	بهو	امل�صجد	الكبري

تعيُدين	الذكريات
كلما	هبت	رياُح	العتاب
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اإىل	م�صقط	راأ�صي	
ح�صِن	الطفولة	ومرتِع	ال�صباب

اإىل	ليايل	دم�صَق	الغامرة
الباردة	يف	باكر	ال�صباح	

الدافئة	يف	الهاجرة
اإىل	دهاليز	ال�صام	القدمية	واأزقتها	الثنية

حيث	يعانُق	احلا�صر	املا�صي	بحنان
ويحت�صُن	الدين	احلياة	باأمان

حيث	بردى	يرتقرُق	عذبًا	يف	اأزقة	احلنني
ويت�صلل	اإىل	البيوِت	القدميِة	بال	اأنني
يرق�س	يف	�صحن	الدار	عب	النوافر

وي�صم	رائحة	اليا�صمني
وعبري	التاريخ	..

واأريج	الليمون	والكباد	والنارجن
وبع�س	ال�صريخ	..

الذي	ل	زال	يرتدد	يف	الأزقة	ال�صيقة
رجعًا	ل�صدى	حلظاٍت	األيمٍة	و�صيقة
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يف	دم�صَق	اأزهرت	روحي
وغمرين	دفُق	احل�صور

وارتع�صت	معايَن	الوجوِد	يف	�صفوف	
وت�صكلت	عميقًا	يف	مكامِن	الوعي	ال�صغوف
بَحنجلِة	ال�صف�صاِف	املمتد	يف	�صفوف

وزخات	املطر	..
وابت�صامة	القمر	..
وحكم	القدر	..

وجمال	احل�صن	الوافر
يف	الوجوه	وانب�صاط	ال�صرائر	

التي	تخت�صر	الأعراق	والأجنا�س
املبثوثة	يف	املحا�صر

يف	الدروب	وبني	املقاهي
وعند	مالِت	احَللوى	املتفننة

املجدولة	بالهوى	ال�صامي	والق�صب	ال�صكري
وروؤو�س	ال�صمندر
والق�صطة	احلموية
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والف�صتق	احللبي
واحلالوة	احلم�صية

وامللنب	امللفوف	بالبندق	الرتكي
والكنافة	النابل�صية

واملن	وال�صلوى	القادم
من	بغداد	الأبية

دم�صُق	يا	اآية	اجلمال
يف	ربوِعِك	طابت	ال�صنون	

وع�صع�صِت	البالبُل
وتداعت	الفنون

وداعب	دفُء	ال�صم�ِس	و�صفاُء	ال�صماء
اأحالمَي	وخيايَل	والأماين
و�صعوٍر	غامٍر	باحلنان

�صارٌب	يف	ُعمِقِه	عب	القرون
ممٌل	بكبياء	ح�صارة	اأبية
تالألأت	من	�صفوِح	قا�صيون
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واندفعت	لتلقى	قَدَرها	املحتوم	بوافر	الهمم
كاندفاع	الأمويني	ملالقاة	الأمم

ُر قلبي	طار	اإليك	اليوم	معَت�صَ
والأمل	يجتاحه	والهُم	م�صتِعُر

وهو	يرى	الطغاة	ي�صتبيحون	ُرباِك	باأنواع	احلمم
في�صُرُخ	باأعلى	الأ�صوات

دعوا	دم�صق	الفيحاء	مت�صي	اإىل	القمم
وا	اأذاكم	عن	اأول	حوا�صر	لالأمم وكفُّ

°   °   °               
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الغاية

اإن	َحِر�صت	على	الو�صوِل
اإىل	غاية	عليا	واأمٍر	رفيع
	و�صعيت	اإليها	مبا	َمَلكَت	
وبذلت	لها	ما	ت�صتطيع
وواجهت	دونها	الأعداَء	

ومل	يثنيك	عنها	ح�صن	منيع

عاَب اإن	كنت	ل	تخ�صى	ال�صِ
ول	تاأبه	للخطر	ال�صديد
ومل	تبخل	بالك�صب	يومًا

ومل	يحبطك	ف�صٌل	اأو	نق�ٌس	مديد
ومل	مينعك	منها	مر�ٌس

ول	حال	ِحرماٌن	يف	طلب	املزيد
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اإن	كنت	حتلم	بها	نهارًا	
ويفي�ُس	بها	خياُلَك	يف	ليٍل	زهيد

وتدندنها	يف	ال�صبح	اأبدًا
وتبت�صم	واثقا	يف	الَرْوِع	ال�صديد

وتردد	دائمًا	قبل	املناِم
�صاأم�صي	ثابتًا	اإىل	املُراِم
لأ�صل	اإىل	الأمر	الر�صيد

اإن	كان	اإمياُنَك	بها	را�صخًا	كاجلبال
واأمُلَك	فيها	ل	تفتُّه	النبال

وكان	ال�صُب	وامل�صابرُة	لك	رديف
واجَلَلُد	والإ�صراُر	هو	احلليف

والتم�صُك	والت�صبُث	واللتزاُم	بها	حفيف
والإقداُم	وال�صجاعُة	والت�صحيُة	زاُد	الطريِق

	والتفاين	وال�صموُد	هو	الوريف
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اإن	مْل	متنعَك	الآلم	والأمرا�ُس	عنها
ول	العوا�صُف	والأعا�صرُي	والزلزُل	منها

ومل	جتْد	يف	�صماتة	احل�صاِد
ول	يف	كذب	الأدعياِء	وحتامل	النقاِد

و�صوُء	ظِن	الغرباِء
مبراٌت	للتحول	عنها

فاعلم	اأيها	ال�صنديُد
اأنك	بف�صل	اهلل	وا�صٌل	اإليها
واأن	الزمان	لن	يطوَل	كثريًا	
قبل	اأن	مُتّكَن	بحول	اهلل
من	احل�صول	عليها

 
°   °   °                 
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كلمات

كلماٌت	حتِمُلها	اخللجاُت
وتنُقُلها	الهم�صاُت

اإىل	مكامن	النف�س	البا�صقة
وثنايا	الروح	ال�صامقة
فتمالأُ	احلياَة	باألوانها	

وَتنِحُت	الوجدان	باأناملها	اخلارقة

الكلمات	اأَ�صاٌد	متقابالت
تخُط	دروَب	احلياة
وتعطينا	األغازها
لنبداأ	احلوار

ونر�صَم	م�صاراتها	ال�صامقة



96

مبفرداٍت	التقطناها	على	الطريق
يف	حلظات	وارفة

فوق	التالل
وعلى	منعطفاٍت	واجفة

كلمات	�صاغت	كياين
وحركت	وجداين

وتعمقت	يف	داخلي	عب	ال�صنني
حياة	وموت	..	اإميان	وجحود	..	وفاء	وُنكران
حق	وباطل	..	�صلم	وحرب	..	عزة	وهوان
اأمل	وياأ�س	..	خري	و�صر	..	عدل	وبهتان

رحمة	وق�صوة	..	حب	وكره	..	ح�صارة	وُعمران
و�صيٌل	عارٌم	من	كلماٍت	اأخرى	مارقة

قال	يل	�صاحبي	وهو	يربت	على	كتفي	م�صفقا
اإذ	راآين	اقراأ	الكلماَت	يف	وجه	الزمان

هذي	يا	�صاِح	معاِن	ُعْلوية
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مركوزٌة	يف	النف�س	الب�صرية
ل	جمرد	كلمات	مم�صوقة
تنهدر	�صيوًل	اإىل	القيعان

اأو	ترتقرق	اإىل	ما	جاورنا	من	وديان
هذي	معاٍن	ل�صيقٌة	بالإن�صان

حتملها	العبارات	اإىل	اأعماق	الوجدان
فت�صع	يف	كيان	احَلَيارى

ومتلوؤ	ف�صاءهم	نورًا	وبريقًا	وخواطَر	وارقة
اأو	ت�صتعُل	يف	النف�س	

فتغمُر	من	يحيُق	بها	ِبِحَمِمها	احلارقة

من	معاين	الكلماِت	تتجلى	الُروح
وبري�صتها	متتد	خطوٌط	�صحرية

وترت�صم	يف	الكون	حدود
ما	بني	اخلرِي	وال�صِر	
وعباراٍت	تف�صريية

ويتمايز	حٌق	من	باطل
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وتنطبع	يف	النف�س	عيون
تتالألأُ	يف	عطٍر	�صحري
وتتجلى	عباراٌت	متتد	

كدروب	ال�صف�صاف	الوارق
وتتاألُق	يف	الإن�صان	كالأمل	ال�صامق

اأيها	الأحباب
اأيها	الواقفون	يف	مرمى	الكلمات

يوٌم	جديد	م�صى
واآخٌر	مقبل	يحدوه	الأمل

وت�صيئه	املعاين
وكلماٌت	من	قلب	اإىل	قلب

مملوءٌة	بالأماين
تردد	عباراٍت	�صادقة
�صالٌم	اإىل	اآخِر	ُحر

ودعاٌء	من	اأعماق	القلب
باأياٍم	فارهٍة	واآماٍل	بارقة

°   °   °                     
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معجم األلفاظ

اأبرق	– مكان	ي�صعب	ال�صري	فيه	لكرثة	حجارته	واختالطها	
بالرمل	والطني

–  كالم	وا�صح اأبلج	
اأجفى	– �صيغة	التف�صيل	من	جايف،	اأي	الأكرث	جفاء
اأحفى	– �صيغة	التف�صيل	من	حفي،	الأكرث	احتفاء

اأحوج	– �صيغة	التف�صيل	من	متاج
اأخفى	– �صيغة	التف�صيل	من	خفي،	الأكرث	خفاء

اأ�صاو�س	– اأبطال	�صجعان
اأفنان	– اأفنان	ثمار،	واأفنان	جمع	فنون،	وا�صتخدمت	يف	الديوان	

باملعنى	الأخري
اأقنان	– جمع	قن،	وهو	العبد	الذي	ملك	هو	واأبوه

انداح	– عظم	حجمه	وخرج	وعائه
الأنفار	– الأفراد	الذي	ل	يجمعهم	رابط.	وا�صتخدمت	يف	هذا	

الديوان	مبعنى	املتنافرين	واملختلفني



100

اأنفى	– �صيغة	التف�صيل	من	نايف،	الأكرث	نفيا
اأوفى	– �صيغة	التف�صيل	من	وايف،	الأكرث	وفاء	

بتول	– املراأة	املنقطعة	عن	الزواج،	والبتول	لقب	ال�صيدة	مرمي	اأم	
عي�صى	عليه	ال�صالم

بطران	– �صيغة	فعالن	من	البطر،	والبطران	امل�صتهرت	بالنعمة	
ت�صيبه.

تبهرت	– امتلئت	اأو	اأ�صاءت	وا�صتعلت
جابية	– اجلابية	قرية	�صغرية	غرب	دم�صق	من	قرى	الغوطة	

اأ�صبحت	اليوم	جزء	من	املدينة
جبل	الكرد	– يقع	يف	�صمال	غرب	�صوريا،	يف	مافظة	حلب	على	

احلدود	الرتكية
ِجد	– بك�صر	اجليم،	ال�صعي	بحما�س

َجَلل	-	عظيم
حنجلة	– اهتزاز	اجل�صم	من	الطرب

َجَوى	– اجلوى	الوحدة	ت�صيب	املرء	من	�صدة	الع�صق
ِحب	– بك�صر	احلاء،	اأي	احلفيد

ُحُبور	– �صعادة	و�صرور
ُحداة	– جمع	حادي،	وهو	الذي	يقود	القافلة	وي�صري	يف	مقدمتها
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ح�صافة	– ما	ي�صدر	عن	احل�صيف،	وهو	�صاحب	العقل	والراأي
حفي	– الذي	يحتفي	ويكرم	�صيفه

حكم	– راأي	اأو	قرار
َخَدر	– املكان	املغيب	وراء	�صاتر	اأو	املكان	خافت	ال�صوء	الذي	

يخفي	من	يجل�س	فيه
َدَرر	– جواهر	والأ�صياء	الثمينة

َدْفق	– دفق	املاء،	تدفقه
ردي	– رديء

رزايا	– امل�صائب	ال�صديدة	ومفردها	رزية
ر�صانة	– وقار

زمهرير	– �صدة	البد
�صامق	– عايل

�صليلة	– موؤنث	�صليل،	من	�صاللة،	الفرد	ينحدر	من	اأ�صرة	اأو	
قبيلة	اأو	قوم

�ِصنان	– ن�صل	الرمح
�صذاذ	الآفاق	– الأ�صخا�س	الذي	تركوا	اأقوامهم	ول	يعرف	

ن�صبهم.	واملق�صود	مبن	ل	اأ�صل	له	ول	خلق.
�َصُفوف	– الزيادة	اأو	النق�س	يف	ال�صيء.	وثوب	�صفوف	يظهر	ما	
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حتته
ُدود	– م�صدر	�صد،	وهو	فعل	املواجهة	والدفع �صَ

�صرير	– �صوت	الأ�صنان	حتتك	ببع�صها،	ويحدث	عندما	ي�صيب	
املرء	برد	�صديد
�صفاقة	– وقاحة

�صليلة	– ال�صليل	هو	�صوت	احلديد	عندما	يت�صادم،	فيقال	
�صليل	ال�صيوف.	وعبارات	�صليلة،	عبارات	ملفتة	و�صارخة

�صنديد	– رجل	�صديد،	رجل	�صجاع
�صوري	– �صكلي،	يهتم	بال�صورة	دون	امل�صمون

العا�صي	– نهر	العا�صي	ينبع	يف	لبنان	ومير	عب	حم�س	وحلب	
وي�صب	يف	البحر	الأبي�س	�صمال	الالذقية

ُعباب	– موج	البحر
عبات	– دموع

علقم	– الطعم	�صديد	املرارة
عليل	– مري�س

غابر	– ما	غاب	عنا	واأ�صبح	ذكرى	من	املا�صي
غ�صق	– اللحظات	التي	ت�صبق	املغرب،	حلظة	اأفول	ال�صم�س
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فارهة	– ح�صناء	ر�صيقة
َفَلق	– ال�صبح،	حلظة	بزوغ	ال�صم�س
فيحاء	– ا�صم	من	ا�صماء	دم�صق

قلمون	– جبال	القلمون	يف	غرب	�صورية،	تف�صلها	عن	لبنان	
قيعان	– جمع	قاع،	وهو	الأر�س	املنخف�صة

كايف	– ما	يكفي
كباد	– �صجرة	تنت�صر	يف	بيوت	ال�صام	�صبيهة	ب�صجر	الرتجن	

)الطرجن(
جللج	– كالم	م�صطرب	متداخل

ملم	– الأ�صياء	ال�صغري	
مارق	– اخلارج	من	اأي	�صيء	والنافذ	منه،	ومنها	املارق	من	

الدين،	اأي	اخلارج	عنه
ماآقي	– جماري	الدم

–  خاوي،	قليل	الزاد ُمدقع	
مرتع	– مكان	وا�صع	فيه	خ�صرة

مكلوم	– جمروح
نارجن	– �صجرة	�صبيهة	بالبتقال	يختلط	فيها	الطعم	احللو	واملر
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نايف	– الذي	ينفي	
نوى	– البعد

وارف	– ممتد	وطويل
وارق	– كثري	الورق،	ال�صجرة	الوارقة	كثرية	الورق	خ�صراء	اللون	

ح�صنة
وازع	– رادع	ي�صبط	ال�صلوك،	اإذاتركت	على	الطالق	فاملق�صود	

الرادع	الذاتي	الأخالقي	
وايف	– الذي	يفي	باحلاجة

ورى	– الورى	النا�س
و�صو�س	– اأ�صدر	�صوتا	خافتا	
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لؤي صايف

وباحث	 ال�صيا�صية	 العلوم	 اأ�صتاذ	 �صايف	 لوؤي	 د.	
العامة	 ال�صيا�صية	وال�صيا�صات	 النظرية	 متخ�ص�س	يف	
والعالقات	الدولية	وحقوق	الإن�صان	والفكر	الإ�صالمي.	
يف	 �صارك	 و�صيا�صي،	 حقوقي	 نا�صط	 كذلك	 وهو	
من	 املدين،	 املجتمع	 منظمات	 من	 العديد	 تاأ�صي�س	
واملجل�س	 الأمريكي	)2005(،	 ال�صوري	 املجل�س	 اأهمها	
لقوى	 الوطني	 الئتالف	 	،)2010( ال�صوري	 الوطني	
ويحا�صر	 يكتب	 	.)2012( ال�صورية	 واملعار�صة	 الثورة	
والقيادة	 الإن�صان	 وحقوق	 الدميقراطية	 ق�صايا	 يف	
والإ�صالم	والغرب.	وهو	موؤلف	لأربعة	ع�صر	كتابا،	من	
للفكر	 العاملية	 )املوؤ�ص�صة	 وال�صيا�صة	 والعقيدة	 اأهمها	
	)1998 الفكر	 )دار	 العقل	 اإعمال	 	)1996 الإ�صالمي	
املجتمع	 )دار	 ال�صيا�صي	 والإ�صالم	 واملواطنة	 واحلرية	

املدين	والد�صتور	2012(.
�صاهم	على	مدى	عقدين	يف	الدفاع	عن	حقوق	اجلالية	
وله	جتربة	 املتحدة،	 الوليات	 يف	 والإ�صالمية	 العربية	
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غنية	يف	قيادة	العديد	من	املنظمات	العربية	والإ�صالمية	
يف	الوليات	املتحدة،	منها	املجل�س	ال�صوري	الأمريكي،	
والحتاد	الإ�صالمي	الأمريكي،	ومركز	درا�صة	الإ�صالم	

والدميقراطية.
�صوريا،	 يف	 الدميقراطي	 التحول	 دعم	 يف	 نا�صط	 وهو	
بتاأ�صي�س	 قامت	 التي	 التح�صريية	 اللجنة	 تراأ�س	
املجل�س	الوطني	ال�صوري،	و�صارك	يف	وفد	املعار�صة	يف	
الر�صمي	 الناطق	 وكان	 	2014 عام	 جنيف	 مفاو�صات	
الأمانة	 يف	 ع�صوا	 وانتخب	 ال�صورية.	 املعار�صة	 با�صم	
ع�صوا	 انتخب	 كما	 ال�صوري،	 الوطني	 للمجل�س	 العامة	

للهيئة	ال�صيا�صية	لالئتالف	الوطني	ال�صوري.
فهو	 والفكرية،	 ال�صيا�صية	 اهتماماته	 اإىل	 بالإ�صافة	
متذوق	لالأدب	والفن،	ومهتم	بالق�صة	وال�صعر.	ديوان	
اأوراق	من	الزمن	القادم	هو	باكورة	اأعماله	ال�صعرية.
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