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صمت

ذهب
�أُ�صمت ..
ُ
فال�صمت من ِ
�صخب
كالم يرتف ُع يف
ِ
رُ
فند ُد ُه دونَ �شعو ِر
كي ال ن� َ
ؤرق ال�شيخَ ال�صوري
َ
ب�صمت فوق ال�سور
الواقف
ٍ
�سياج اجلوري
ي�س� ُأل عن �أخبا ِر ِ
املجدول بعبري احلو ِر
قالوا فيه ُحك ٌم وا�ستقرار
قو ٌل �سمعناه ِبتَكرار
قو ٌل َف َّ�سر ُه الأحبار
منعطف الأ�سفار
وعند
يف بلدتنا َ ..
ِ
حيث ت�صطدم الأقدار
9

ال تتحدث مبا ال تعرف
أنت ..
�أو مبا تعرف � َ
لكن ال �أح ٌد َ
غريك يعرف
فاحليطانُ لها �آذانُ
�صن
والرج ُل
ُ
ال�صامت يف ِ
احل ِ
اجلن
ال ير�ضى بكالم ِ
فاجلنُ  ال متلك وازع
بينما �صاحبنا ال�صندي ُد
بكالم الذع
مهمو ٌم ٍ
النا�س مبا ال  ُي ْذ َكر
ُي َذ ِّك ُر َ
ويعي ُد �إىل الوعي ِخ َف الع�سكر
وما يخ�شى حتى ال�صندي ُد
�أن يذكر ُه يف �أحالمه
بعد ذهاب الرجل التابع
ويف �أعماق النوم ال�سابع

10

ال�صمت ُحك ٌم ال  ُينكر
ُ
مطلوب كي ال  ُتذكر
هو
ٌ
مكلوم
كلماتُ ٍ
حر ِ
مظلوم
و�صرخاتُ جا ٍر
ِ
حق ال  ُت�سمع
طالب ٍ
َوم ُ
فال�صمت يف وجه الطغيان
�أ�شد وقع ًا من ظلم العدوان
هو حق ًا فع ُل ال�شيطان
أتكلم حتى َي�سم ُع من ال ي�سمع
�س� ُ
ال�شعب الراقد
حتى ي�صحو
ُ
�صمت ُ
والكل حُمرج
يف ٍ
والظلم لجَ ْ َلج
�صمت
يف ٍ
ُ
فال�ساكت �شيطا ٌن �أخر�س
ُ
ي�سكت َ
و�شرا ُر الظلم يتطاير
حني ُ
احلي
وط
ال�س ِ
ُ
و�صوتُ َ
ي�صدح يف ِ
واملطرب ُ
قاتل م�أجو ُر
11

عا�ش يف احلي طوي ًال ..
ومل َي�سمع يوم ًا من ُي ْنكر
وح�ش كا�سر
فتحول �إىل ٍ
�أُ�صمت ..
�صامت من دهري
�أنا
ُ
َ
النهر
مذ �أن َع رَ َب اجلن ُد
�ضفاف ِ
القهر
ج�سر من ِ
على ٍ
ق�صب ِ
َ�صمتي َ
طال ومل � ْ
أزل �أ�سمع
الفخر
ما قيل عن �سيل
ِ
القمم
القادم من علياء ِ
يف يوم الإع�صا ِر الدامي
الغ�ضب
ينهمر فوق جبال
ِ
ُ
أمل
�إذ
يت�شكل ببخا ِر ال ِ
العرب
يت�صاع ُد من بحر ِ
�سقي قيعانَ وادي ال�ص ِرب
ل َي َ
أر�ض ال ُع ْم ِر
و ُي َ
عيد زهو َة � ِ
12

فا�ض ُ
َ
الكيل يا �أ�صحابي
و� َ
غ�ضب
أبرق �أم ٌل  ..و� َ
أرعد ُ
الدم يف الوادي املدقع
وانهمر ُ
احلب يف �أوطاين
لينمو ُ
ُ
ال�صدق �إىل �أ�سرتنا
ويعو َد
�إىل حارتنا � ..إىل رو�ضتنا
احلر الناه�ض
و�إىل ِ
اجليل ِ
ويعو َد الر� ُأ�س مرفوع ًا
ويعو َد لأحبتنا ال ُ
أمل الواعد
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فتنة
�صخب
ينداح يف
ِ
غ�ضب ُ
ٌ
العرب
ليعلنَ نهاية ِ
�صمت ِ
عهد ُ
الذ ِل
وغروب ِ
ِ
�سلطان العنرب
ورف�ض
ِ
ِ
العلقم ..
و�ص ِرب
ِ
كم الع�سكر
ُ
وح ِ
َ
ال�شعب بثورت ِه
انتف�ض
ُ
�سلطان َ
اجل ِرب
يف وجه
ِ
باحل ِرب
تب ِ
ون�سي ما ُك َ
َ
فقيه ِ�سري
كالم ٍ
ُرغم ِ
عن فتن ٍة تبقي وال تذ ِر
نائم ٌة خلف ال�سو ِر منذ دهو ِر
15

ب�صوت جهوري
كالم ُه
ٍ
قال َ
نا�س نائم ٌة
الفتن ُة يا ُ
لعنَ ُ
اهلل من �أيقظها
اخلد ِر
دعوها ناع�س ًة يف ِ
ُ
الق�صر ال�سفلي
يف �أقبية
ِ
�سلطان ال ُد َر ِر
يف َح�ضر ِة
ِ
�أخفاها دهر ًا ليح َف َظكم
َ
زمن ال ِع رَ ِب
خلف � ٍ
أبواب من ِ
يفتحها ِمفتا ٌح رقمي
ُ
للرمز ال�سري
يحتاج ِ
ُ
ُ
يحفظ ُه ال�سلطانُ الدهري
يف خَمد ِع فتنتنا الق�صري
الفتنة نامت لدهو ِر
لكنها نه�ضت من رقدتها
كهر مذعو ِر
َه ِر َع ًة ٍ ..
مذ �أنْ َ
ْ
دخل الع�سك ُر ِ�ضمنَ ال�سو ِر
16

قامت من ِجحرها م�سرع ًة
لتجول يف �أحيا ِء البلد ِة بكل ُحبو ِر
بخيول الوايل
حَممي ٌة
ِ
برماح الع�سكر
حمرو�س ٌة ِ
ُ
تختال يف م�شيتها ..
ويف جولتها بني الدو ِر
أمد
الفتن ُة قامت من � ِ
�صارت ح�سنا ُء مدينتنا
دهر
تت�سوق ما ْ
�شاءت ِمن ِ
وجت ِل ُ�س فاره ًة يف حماكمنا
أمر
يف �صف الل�ص  ..وويل ال ِ
َ
اجلهل يف مدار�سنا
و ُتن ّمي
الفجر
وتزي ُد العه َر يف دواوين دول ِة زوا ِر
ِ
بجهر
وتدعو �إىل الر�شو ِة ِ
و�إىل َك ِّم الأفواه احلر ِة
قهر
ِ
وطن بال ِ
وحب�س من يدعو �إىل ٍ
17

الفتنة يا قومي قائم ٌة
ُتظهر زينتها بذهاب ح�ضارتنا
أمم
وتخلفنا بني ال ِ
اليوم جا َء زمنُ الثورة ..
َ
تالل النو ِر ..
زمنُ بلو ِغ ِ
البلدان احلرة
يف كل
ِ
ُ
وبج َل ِد
والعمل
ٍ
ب�صدق َ
لو�أ ِد الفتن ِة �إىل ال ِأبد
إن�سان اجلا�سر
وطن ال ِ
و�إقامة ِ
و�إخراج الطاغية ال َف ّظ الكا�سر
احلب �إىل وطني
ليعو َد ُ
ويعو َد �إليها ال�صنديد النا�صر
° ° °
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إبـاء
�سرى ندا ٌء فوق ال ُعباب
لهجر ال�سراب
أنام ِ
يحثُ ال َ
خيم َمهيب
ُيرد ُد
ٍ
ب�صوت َر ٍ
قلوب الأُباة
ٍ
عبارات ه ّي َج ْت َ
هبوا جميع ًا لي�سمو الف�ؤاد
الركب غ ُري احلداة
فما بدا من ِ
ت�س ُري يف الدرب َ
قبيل الغروب
وقد �أنهكتها �ضبا ُع الظنون
ت�صول ُ
ُ
جتول وت�سبي اخليال
ُ
أمر العليل
أحالم ب� ِ
وتقتل ال َ
دوى �صوتُ  �أم ٍة حر ٍة
فملأ الف�ضاء ب ِع ٍبق رقيق
19

هلموا بني ال ُع ْر ِب نحو القمم
فقد طال منا رقو ُد الهمم
وماج الكهول
وهاج
ُ
ال�شباب َ ..
َ
خ�صم لدود
ل َنلقى جحافل
ٍ
ُن ِّع ُد العديد قبيل اخلروج
ال�صدود
فقد �آن ههنا ُ
وقت ُ
بج ِد اجلدود
ورمي اجلمار ِ
ت�سلط فينا عبي ُد القنني
وجلبوا �إلينا ِعدىً حاقدين
و�ساقوا �إىل حقلنا التائهني
أوهام َمنْ َ
�ضل عرب القرون
ب� ِ
ف�شاهت وجو ٌه  ..وهامت فلول
وهاج العدى با�سم ِح ِب احلبيب
ومل ُيدركوا �أنه ِمل�ؤُ الف�ؤاد
 ال بن�سب اجلدود
مبوقف �أتا ُه
ٍ
ِ
�صون البالد
ُيعرب ُد �أدعيا ُء ِ
ِب َحاراتنا عرب دروب ال�ش�آم
20

ي�سوموننا من فنون اللئام
با�سم ال�صمود و�صد الغزاة
ف�أ�ضحت ُد ُورنا مرتع ًا لل�ضباع
تعوي بوج ِه ُحما ِة البالد
وت�شتكي عود َة طاحم َني �أباة
فيا �أهلي �صرب ًا ف�إن الزمان
درب اخللود
من اختا َر َ
�صديقُ ِ
�شم�س بالدي قريبا
�ست�شرق ُ
فوق الر�ؤو�س  ..وفوق امل�آذن
دروب �أُبا ٍة ُحداة
ت�ضي ُء َ
وت�سعى لتحقيق جمد مبني
�صرح جميد
و ُت�سهم برفع ٍ
قلوب ال�شباب
ت�شرئب �إليه ُ
وترنو �إىل العلياء بعزم �أكيد
° ° °
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القدر
َح َذ ٌر ال يغني ِمن َق َد ِر
كلماتٌ �سمعناها مرارا
عن حلظ ِة غفل ٍة حت ُد ُفنا �إىل م�صرعنا
ُ
احلتف َيك ُمنُ منتظرا
حيث
غمد �سيف ُه يف ُمقلتنا
ل ُي َ
ويعلنَ نهاي َة ِرحلتنا
�صاح هو نحنُ
القد ُر يا ِ
هو ما ُ
نفعل ..
هو ما نح ُل ُم ..
نك�س ُب يف َم�سعانا ..
هو ما ِ
هو ما نختا ُر َ
يوم
كل ٍ
الغ�سق
منذ ال َف َل ِق حتى
ِ
22

القد ُر هو ما �أُعطينا
هل ن� ُأخ ُذ ُه � ..أم ن ُرت ُك ُه
ُ
�أم ن� ُ
ونرتك حينا
أخذ حين ًا
خد ُم ُه
َن�ستخد ُم ُه �أو َن ِ
�أو نختا ُر ما ير�ضينا
�أو نختا ُر احلقَ ال�ساط َع
نلتزم مبا ه َو فينا
�أو ُ
�أو ن�سعى نحو معالينا
نثبت �أ ّنا ُ
نحمل فينا ما يكفينا
ونكا ِف ُح كي َ
َ
ارات ن�صن ُع قدر ًا
وبخ َي ٍ
َنحتفي في ِه  ..و َيحتفي فينا
�أو ن�سعى �إىل حتفنا طوعا
للكون �أ ّنا
كي نعلنَ ِ
القد ُر  ..ال َق َد ُر فينا
نحن َ

23

قد جئنا الكونَ َملك ُرم ٍة
ْ
كي نثبت �أ ّنا من نحن
عطينا الكون و�أكرث
من �أُ ِ
�أُعطينا ُروح ًا تكفينا
لو ُ
ندرك قيم َة ما نحمل
لفديناه مب�آقينا
النف�س وال ُروح
ومبعاين ِ
التي تن ُب ُ�ض فينا
هذي يا �صحبي املع�ضل ُة
التي ال  ُت ُ
درك حتى ُترت َُك
حتى نثقَ فيما فينا
خَرب ِه  ..يف َفحوا ُه  ..يف َمثوا ُه
يف َم�صدر ِه  ..يف م
وما ُي�ضم ُر ُه  ..وما ُن�ضمر ُه  ..وما هو �أ�ص ًال ُم�ضم ُر
فينا
يحدو دوم ًا يف ُخطوتنا
يف الأفكا ِر التي نحملها
24

يف ا َ
رات ومن يحمينا
خل َط ِ
ومن َيهدينا عند الي�أ�س
خر ُجنا من حِمنتنا
ومن ُي ِ
عندما نبحثُ عن ُه فينا
يف الأقدا ِر التي حتكمنا يف البد ِء
ونحكمها عند تالقينا
يف َر ِح ِم القد ِر املحتوم
ُ
يت�شكل يف م�آقينا
الذي
يف الأحالم التي نح ُل ُمها
ويف الآمال تطر�أُ فينا
خط ُئ نحنُ
يا �صحبي كم ُن ِ
حني ندف ُع عنا القد َر
عجل
نهرب من ُه على ٍ
�أو ُ
ُ
نرك�ض بكل ما �أوتينا
خرج �أنف�سنا من ُه
�أو ُن ُ
ونحنُ ِمن ُه  ..وهو فينا
25

وهو امللج�أُ مما جنهل
نك�س ُب ُه
ومن كل �سوءٍ ِ
الظلم فينا
وا�ست�شرا ِء ِ
بجهل نرك ُب ُه على َع َج ٍل
ٍ
وه ُم فيه خري ًا فينا
ُن َ
حتى لو �أب َع َدنا عن خَم رَ ِبنا
أ�صل الأ�شيا ِء احللوة
وعن � ِ
أمل الذي يحبو فينا
وال ِ
القد ُر الذي نه ُر ُب منه
هو القد ُر الذي نبحثُ عنه
ال�ص َ
دق فينا
لو �أدركنا ِ
وعملنا مبا ميلي الواجب
وت ِبعنا احلق مب�آثره  ..ومبا �أَودع فينا
وق َّدمنا للقدر الآتي
ما مَن ُلك من قدرات حتيا فينا
كاجل�سد الواحد
وعملنا
ٍ
26

يحدو ُه الإن�سانُ الواعد
يف جه ِة املتعايل املاجد
أحالم
أنغام وال ُ
حيث املنب ُع وامل�ستود ُع  ..وال ُ
ُ
والهدف الك ّل ُي ال�سامي
والأزل الذي نبحث عنه
ذوب فيه ُ ..
ويح�ض ُر فينا
َن ُ
كي مَن�ضي رت ًال ُ
للخ ْل ِد
ونحقق مب�آثرنا القد َر
بال َق َد ِر الذي ي�سري فينا
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عودة اإلنسان
املكان الغابر
يف رحلتي الأخري ِة �إىل ِ
ر�أيت الأزمانَ تتعانقُ يف �شغف
وتدور كالعرائ�س يف مرات ِع الأحالم
ُ
تت�ساءل يف ا�ستغراب
لل�ضفائر الطويلة
ماذا جرى
ِ
الفارهات يف الف�ضيلة
والن�سا ِء
ِ
هذا مكانٌ ال ي�شب ُه املكان
جدران الزمان
لزائر ِه ك�أنه تا َه بني
ِ
يبدو ِ
كهوف �سليلة
وك�أن �ساكنيه خرجوا ل َت ِو ِهم من ٍ
ال�شم�س
�أع ُي ُنهم مبهور ٌة من �سطوع
ِ
َ
وخ َطوا ُتهم بطيئ ٌة وقاما ُتهم ذليلة
ويبدو يف عيو ِن ُه ُم الذابل ُة الكليلة
28

تخ ُّب ٌط وا�ض ٌح  ..وتداخ ٌل بني احلبو ِر والف�ضيلة
النا�س يف املروء ِة وال ِعرفان
فهم ال يرونَ َق ْد َر ِ
بل يف َكرث ِة البن ِني  ..وتطا ُو ِل ال ُبنيان
ويف ت�سريحة َ
ال�ش ِعر والر�صانة
بعبارات �صليلة
والدرد�ش ِة
ٍ
إف�صاح والبيان
وال�صمت يف
ِ
ِ
مواطن ال ِ
طويل عن م�آثر الآبا ِء  ..و�أجما ِد القبيلة
وكالم ٍ
ٍ
بح ْ�ض َر ِة اللئام
هذا مكان مندث ٌر َ
فهم َمن و�ض َع احلواجزَ عند تالقي الدروب
وهم الذين تناثرت �أ�شال�ؤُهم يف زوايا احلروب
ُ
وهم من رف َع الأ�سوا َر الك�سرية
اخلرفانُ من م�شوارها �إىل احلظرية
كي ال تعو َد ِ
فت�سرح بعيد ًا يف َم َرا ِت ِع الذئاب
َ
جمارف ال�سيول
�أو تَ�س ُق َط يف
ِ
البحريات املغطا ِة ُ
بالذباب
يعان
و ِق ِ
ِ
والظبا ْء
فداخ ُل ال�سو ِر
 خم�ص�ص لل ُغ ِ
زالن ِ
ٌ
29

ال�سبا ِع
تلعب ب� ٍ
أمان يف حدائق ِ
كي َ
َ
مبادئ الإباء
و ُترد َد حتت �سمعها
�أعوا ٌم كثري ٌة م�ضت
رفان ترتى تبهرت
اخل ِ
و�أجيا ٌل من ِ
ُ
ت�صول وجتول
والذئاب ال زالت
ُ
و�إذا جاعت ت� ُ
َ
ْ
واخليول
واجلمال
اخلرفانَ
أكل ِ
لأنها �أبي ٌة
أح�ضان ال�سباع
ال تر�ضى �أن ترى ِخرفانها بني �
ِ
ولأنها بفعلها هذا
ت�ؤك ُد رف�ضها ج�سار َة الأ�سود
وتند ُد بف�سا ِدها و ُنكرا ِنها العهود
غزالن الرباري
أح�ضان
وارمتا ِئها يف �
ِ
ِ
عيون ِظبائها ا ُ
حلورية
و�إدما ِنها النظ َر يف ِ
والنوم حتى ُ
هر يف �أحالمها الوردية
الظ ِ
َ

30

�إىل متى؟  ..ت ََ�س َ
اءل �سكانُ املدينة
�إىل متى تَر َت ُع يف �أحيائنا ال�سباع والن�سور؟
ت� ُ
أكل �أرزاقنا و�أحالمنا
تنز ُع ال َ
جفون �أطفالنا الندية؟
أمل من ِ
�إىل متى ِ
َ
اخلوف وال َر ِدية
وتزر ُع مكانه
و ُت ِ�ص ُم �أذاننا كي ال  َن�س َم َع النداء
ُ
وتخط ُف الب�ص َر من عيوننا بالأبخرة
كاخلراف؟
�إىل متى ُن َ�س ُاق �إىل مرات ِع
الذئاب ِ
ِ
لقرون مديدة
ونحن الذين كنا ٍ
بقامات �أبي ٍة �شديدة
من�شي
ٍ
خطوات �سديدة
ونخطوا
ٍ
ال�شم�س ال�ساطعة
وهج
ِ
و�سيو ُفنا تتلألأُ حتت ِ
فتُعمي الأ�سو َد والن�سو َر الكا�سرة
احلقول بعيد ًا ورا َء الأ ِّكمة
الذئاب من
وتطر ُد
ِ
َ
وتنتظ ُر عودة القلوب املهاجرة

31

اليوم زرتُ مر ًة �أخرى املكان
يهوج مع اقرتاب القافلة
ور�أيت الغبا َر ُ
وال�ص َ
داخل ال ُغبار
راخ يعلو من ِ
ُ
تب ًا لكم � َأ�ضعتم �أعمارنا بانتظار املطر
جففتم النب َع ..
ُ
َ
َ
والن�سل
احلرث
أهلكتم
و� ُ
عقود من ال ُو ُعو ِد يف خطر
وال زلنا بعد ٍ
تقادم ال�سنني
وج ْوعى ُر َ
والزلتم عط�شى َ
غم ِ
ت�شربون دماءنا  ..وت�أكلون وجوهنا
بعيد الرابية
وها نحن نقول لكم وقد بدت من ٍ
�أما كفاكم كم �شربتم من دمانا؟
�أُم�ضوا ل�ش�أنكم وحلوا �أينما �شئتم
لكن حلوا بعيدا عن �سمانا
واخلرفان
من مرت ِع
اخليول ِ
ِ
الذئاب والن�سو ُر وال ُغربان
هربت
ُ
وعا َد �إىل مكان ِه الإن�سان
32

يتكلم بلغ ٍة ف�صيح ٍة وا�ضح ِة البيان
ُ
ويزر ُع الت َني والزيتونَ والرمان
ويرعى الف�ضيلة لتحمل من جديد
مالمح احل�ضار ِة ومواطنَ ال ِعمران
َ
وينادي م�ؤذنُ البلد ِة
حي على الفالح حي على الإميان
م�ستقبل يليقُ بالإن�سان
حي على
ٍ

° ° °
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كفـاح
وقفت بني خيا ٍر وخيار
الرغد
والك�سب
ال�سهل ..
العي�ش
ِ
ِ
ِ
بني خيا ِر ِ
ي�سر و�أمان
وال�س ِري يف ٍ
دروب �شاهقة
عر ع َرب ٍ
وبني ِ
ركوب ال َو ِ
تالل با�سقة
تتعرج فوق ٍ
ُ
تحَ ُ ُفها مزال ٌق تنتهي يف القيعان
لتحمل َمن َ
َ
غفل �أو ترد َد �إىل الهاوية
فلم �أُ ِطل وقفتي
ومل �أخطئ الرهان
حزمت �أمري
ُ
فلم �أق ّلب الراح فوق الراح
بل اخرتت الكفاح
34

قلت �أم�ضي يف الطريق ال�صاعدة
و�أم�شي م�شي ا ُ
حلداة
أعي�ش حلما راودين مذ بلغت الرابية
ل
ُ
قبيل بد ِء ِرحلة ال�صعو ِد �إىل �أعايل الإباء
وبعدما حدقت ملي ًا يف جنوم ال�سماء
عز فوق القمم
وح ِلمت بوقفة ٍ
اندفعت بقوة �إىل العلياء
واله َمم
لأغر�س هنالك راية ال�شموخ ِ
و�أعلنُ  �أن كرامة الإن�سان واحدة
رغم اختالف الأمم
مكان م�شرف
وه�أنذا �أعلن من ٍ
�أن الطموح والكفاح والأمل
لي�س ملك ًا لنا�س دون نا�س
بل هو جوهر املروءة
ومنهل الروح ال�شغوف
ومنبع الإح�سا�س
35

فيا �أيها التائه يف دروب احلياة
ج�سد من طني
احلبي�س يف ٍ
ُ
�أطلق لروحك العنان
واخرت طريق ال�سماء
وارف�ض دواعي النف�س
لت�سري �إىل العلياء
و�إياك �إياك �أن تركنَ  �إىل الهوان
تن�صت �إىل الو�ساو�س والأوهام
�أو
َ
فر�ص العمر
فتف ِّوتَ َ
وتكونَ كالذي اختار املُتاح
ومل ْ
يدرك �أن ِرفعة الإن�سان
يف حياة الكفاح
° ° °
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الشهيد
ألت الأحب َة قبيل ال َغ َ�سق
�س� ُ
ؤو�س اجلبال
ُ
وال�شم�س ُتق ِّب ُل ر� َ
وتعانقُ
ب�شغف لونَ ال�شفق
ٍ
لتعطيه بع�ض ًا من دفئها
ولونَ احلياء
وحمر َة َخدِّ ها
ُ
َ
طويل
يوم ٍ
قبل اخللو ِد بعد ٍ
�إىل ِخدرها
هل تعرفونَ معنى ال�شهاد ِة ..
و�س َر الفداء ؟
ال�شهيد ..
وهل تفهمون حيا َة
ِ
ولغزَ البقا ِء الذي يكمن خلفها ؟
37

هل �س�ألتم يف ِ�س ِركم مرة ..
ما ِ�س ُرها ؟
وما ِ�س ُر من ي�سعى �إليها ؟
بر ُوحه ُيقدِّ ُم مهرها
هل �س�ألتم مر ًة
املوت ُ
َ
�سليل احلياة ؟
كيف مي�ضي �إىل ِ
املمات
هام فيها حتى ِ
َمنْ َ
ثم م�ضى �إىل حتف ِه
وهو يحنو �إليها
و َي ْدف ُع عنها �أذى الطامعني
�شموخ
وبكل ما �أوتي من ٍ
العمر
يقدم �سن َني ِ
ُ
يط ُل ُب ودها
هل ملن مل يتقن بع ُد فنَّ املرو ِر ..
وملّا ُ
يدرك بع ُد ِ�س َر العبو ِر ..
38

َ
يك�شف �سرها ؟
�أن
وكيف ُ
يعرف معنى ال�شهاد ِة ..
طعم العطا ِء ؟
من ْمل َي ُذ ْق بع ُد َ
وكيف ملن مل ْ
يدرك بع ُد ِ�س ُر احلياة ..
�أن َ
يدرك ِ�س َرها؟
وكيف ُ
يحيط مبعنى الفنا ِء ..
يف النبع الذي تدفقت منه ..
التوح ِد طوع ًا ..
ومعنى ُّ
يف غاية �أمرها ؟
كيف مي�ضي ال�شهيد �إىل حتف ِه ؟
�أخربوين ..
ال�سنون � َ
أجمل عمر ِه ؟ ..
كيف ُي ْ�س ِل ُم َغ َّ�ض
ِ
�صراع لأجل ال�سمو ..
يف ٍ
وحتقيق معنى ال�صمود
كيف يعطي ال�صندي ُد حلو احلياة ليذوق ُم َّرها ؟
ال�صحب ..
هال فطنتم �أيها
ُ
39

�أن الغاي َة تل ُّم ُ�س َ
جمال الوجود ..
و�إثرا ُء معنى اخللود ..
أمرها
وحتقيقُ  � ِ
�أخربوين ..
�أ�س�أ ُلكم بالذي مت�ضونَ  �إليه
�أخربوين ..
وا�شفوا غليلي
كيف يفنى ال�شهيد ؟
�أجل كيف يفنى ال�شهيد ويف فنائه يك ُمنُ ِ�س ُر اخللود..
حب ؟
ال�ص ُ
كيف ميوتُ ال�شهي ُد �أيها َ
ويف موته ِع ُّز احلياة ..
وبد ُء العبور
ُ
ينك�شف ِ�س ُر اخللود ؟
العمر
�أبفناء ِ
و ِب ْبذ ِل الغوايل ي�سمو الوجود
حل ُيجلي َ
بيا�ض العيون
ِ
كالك ِ
ذهب َ
خوف الظنون
ِ
واملوت ُي ُ
40

لتبقى احلياة �سامي ًة
كطري يحلق فوق املُ ُنون
أنت الأمل
�شهي ُد احلياة � َ
�إذ ت�سري ع َرب �ستا ِر العبور
ففي �إ�سرائك ينجلي القدر
ويتجلى ِ�س ُر اخللود
وبرثا ِء ُر َ
وحك ُترثي النفو�س
ويف دفئ َ
قلبك
تذوب املنون
ُ
َ
�صمودك ال�شجي
وبلحن
ت�سمو احلياة
للكون لونُ البقاء
ويعود ِ
وطعم ال�سنون
�شئت !
ُم ْت �إن َ
�شهيد احلياة
َ
41

ظنون ال ِعدى !
ُم ْت يف ِ
خيال الورى !
ُم ْت يف ِ
فموتك ُيحي معاين الإباء
َ
و�صدق املقال وح�سنَ الوفاء
ات اجلوى
ومن �أ ّن ِ
َ
�صوتك َ
اجل َلل
ي�صدح
ُ
ُ
ب�صدق حلنَ الأمل
لين�ش َر
ٍ
حبيب الوطن ..
� ِ
إم�ض �صديقي َ
�شهيد الوفاء
َ
�إم�ضي �إىل حيث ت�سمو احلياة ..
ويحلو الإباء
وارتفع عالي ًا يف ال�سماء
وح ِّلق بني ال ِق َم ْم
اله َمم
كل ِ
عالي ًا فوق ِ
ف�أنت ال�شهي ُد ِعبقُ احلياة
و�س ُر اخللو ِد
ِ
وجم ُد الأُمم !
42
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إئتالف
جل�ست يف البهو �أت� ُ
أمل
ُ
مالمح رحلتي مع االئتالف
نا�س ِعجاف
و ِوقف ٍة يف وجه �أُ ٍ
أحالم �أطفالهم
َق َر ُ�ضوا � َ
و�أ�شعلوا بحقدهم دروب البالد
جمد كليم
فهب الأبا ُة
ل�صون ٍ
ِ
َّ
إخراج الأحب ِة من جحو ِر اللئام
و� ِ
هذه رحلتي الت�سعون
�إىل موطن الفاحتني
أبطال ال�صامدين
ومعرب ال ِ
العاملني ِل َل ِّم ا ُ
جلهود
�شعب �صبو ٍر كرمي
و ُن�صر ِة ٍ
43

من قب�ض ِة املارقني
جنم ال�سماء
غاب ُ
بعد �أن َ
ُ
امل�سلول
ال�صارم
وتاه
ُ
الذي ُي ْث ِب ُت احلقَ
ويغني عن �سفك الدماء
اقرتب التحرير؟
هل
َ
�س�ألت نف�سي ..
و�أنا �أُحدِّ ُق يف عيون الغرباء
اقرتب التحري ُر بعد وقفة الإباء ؟
هل
َ
�سفك الدماء ؟
هل انتهى اجلزا ُر من ِ
و�إىل متى مت�ضي ُ
قوافل ال�شهداء ؟
تغ�ص بالعائدين �إىل ال�سماء
ُ
بجروح ِهم
م�ضرجني
ِ
�سامق
فدا َء ٍ
�شعب ٍ
باع ُه �أبنا ُء اللئام
َ
ال�سفاح مبجد ِه املوهوم
ليتباهى
ُ
44

ُ
وت�ستطيل ذيول ُه الباهية
يف �آمال واهية
وقبل املغادرة
�سمعت �صوت ًا يهتف يف ال ِفناء
ُ
قوافل الأحرا ِر قادم ٌة
يا ذا ُ
ال�ش ُجون ..
يا من حتدِّ ُق يف ال�سماء
�أجل  ..جحافل التحرير تدنو
لكنها لن َ
ت�صل �إىل القمم
َ
النفو�س
تت�صل
حتى
ُ
ُ
ال�صفوف
وترت�ص
ُّ
اله َمم
وتتح ُد ِ
ال لتحقيق ال َل َمم
إن�سان التائ ِه
بل لتحرير ال ِ
التاريخ
دهاليز
يف
ِ
ِ
و�أزق ِة الأمم
45
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خطب جلل
وامل�صائب والظنونُ
امل�صاعب
تزاحمت
ُ
ُ
�شام الإباء
يف ِ
آالم واملنون
وازدادت بفعلها ال ُ
ت�صيب الرزايا
وت�ساءل احلريانُ كيف
ُ
على �أر�ضنا ال َ
أطفال
ُ
القاتل
وينجو من ُجرمه
أ�صحاب العطايا
وكيف ت�ضيقُ احليا ُة ب�
ِ
و َين ُع ُم ب�أمنه اجلبانُ
ُ
الدروب
احلقد
ومتتلئ ب�سد ِمي
ِ
ُ
املوت ال ُ
أنوف
وتن�س ُد برائح ِة ِ
وت� ُ
ُ
احلتوف
أكل �أطفالنا
ُ
وي�سقط � ُ
دمهم املراق
آالف الأحب ِة يف ُ
ال�صف�صاف ال ِفراق
دروب
ِ
وت�شكوا ُ
46

لكن �شعبي ُرغم املنايا
و ُرغم م�صابه اجللل
ُ
ال يعرف الي�أ�س وامللل
بل مي�ضي �إىل هدفه واثق ًا يزدري الكلل
ليحقق يف م�سعاه الأمل
فاخلطب الذي �أ�صابه
ُ
خطب َج َلل
ٌ

° ° °
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وردتي الشامية
�سفح قا�سيونَ
التقينا على ِ
فت�ألقت عيناها
و�أ�ضاءت خيايل
و�سرى النو ُر الذي انبعث منها
يف عروقي
ف�أ�شرقت ُروحي
و�أبرقت �سمائي
بحبها عيوين
وتلألأت ُ
أنت ؟
�س�ألتُها من � ِ
كنت ؟
�أين ِ
املوت ..
هل �أنت من ُز ِ
قاق ِ
48

دروب الور ِد ؟
�أم من ِ
�أم ٌ
أحالمي بعد ال َغ َ�س ِق
مالك خرج من �
َ
وعاد م�سرع ًا ي�ستج ُري بدفئ قلبي
�شق
من �صقي ِع ليايل ال ِع ِ
ال�صعب
الزمن
يف
ِ
ِ
ان�سكبت
قالت �أنا من بردى
ُ
بلت
وبرتاب ِق َم ِم
القلمون ُج ُ
ِ
رات ارت�سم جيدي
وبتمايل ال ُف ِ
اجلوري تلونَ ثغري
بحمر ِة
ِّ
ِو ُ
اختلطت �أنفا�سي
وباليا�سم َني
ْ
َ
جبل الكر ِد عيوين
ومن ِ
وب�إباء العا�صي َع َلت ُج ُفوين
نت ال�ش�آم �أخربيني
ِب ُ
ماذا دهاين ؟
تكلمي ..
49

باهلل عليك قويل
تركتك تعربين الزمان دوين ؟
كيف
ِ
وم�ضيت �أبحثُ عن نف�سي وحيد ًا
ُ
بالد َ�صدو ِد
�سائح ًا يف ٍ
على �شط� ٍآن حتميني من ُجنوين
وهرعت مبتعد ًا عن �أر�ض �أجدادي
الظنون
دران
ِ
ق�صي خلف ُج ِ
�إىل مكان ٍّ
ني مرت وعا َمل ْينا تباعدا
�سن ٌ
عب�س الده ُر
ِ
ومكثت يف القلب تبت�سم َني كلما َ
وتتمايلني يف عروقي
كما ترقق بردى
يع ُرب الفيحا َء من الرابية
جنان اجلابية
في�ستق ُر بعد ح ٍني يف ِ
اخليال
�سنواتٌ تتالت مث ُل
ِ
ْ
والقلب ُيعت ََ�ص ُر
مذ فار ْقت ُِك
ُ
50

راق
والنف�س مذهول ٌة ب َر ْو ِع ال ِف ِ
تقول ويحك كيف تن�أى عن احلبيب ؟
كالغريب ؟
كيف مت�ضي بعيدا
ِ
وهل للنف�س من دونها َب ْر ُح ؟
كيف حتلو لك احليا ُة هائم ًا يف الورى ؟
آالم اجلوى ؟
وكيف تطوي � َ
ومتى يندم ُل ا ُ
رح ؟
جل ُ
عليك
ُ
نف�س هوين ِ
قلت يا ُ
ال جتزعي
راق الأحب ِة َ
فما اخرتتُ ِف َ
بطوعي
ولكني َ
م�ض ْي ُت يف �سبيلي �إىل الورى
لعلي �أُ ُ
احلب عن دربي
درك كيف غاب ُ
َ
و�أينع بعيد ًا يف �سهول ال َغ ْر ِب
حت ال ترتكيني يا وردتي وحدي
ِ�ص ُ
حراب ال�شامت َني بجرحي
َ
حتت ِ
51

القابع َني َ
التالل
فوق
ِ
ال�صبح
ينداح مع
َي َرونَ قلبي ُ
ِ
هارب ًا من بني �ضلوعي
هائم ًا يف ُحب ِه بني ُ
ال�شمو ِع
آالم اجلوى
حُم َّم ًال ب� ِ
آهات النوى
و� ِ
وعربات ِمنْ دموعي
ٍ
ال تلوميني يا وردتي
لأين هجرتُ تال ًال �أح ُبها
�شق
ُ
وحي ب�أودية ال ِع ِ
وبحثت عن ُر َ
نقي كنب ِع بردى
ُ
فاحلب يف بلدي ٌ
ُ
الد ْف ِق
لكنه ال ميلك ما يكفي من َ
زه َر ور ُد ال�شام
ل ُي ِ
ويفوح ال ِعط ُر يف بالد ال ُع ْر ِب
َ
° ° °
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أمـاه
إليك
� ُأحن � ِ
حنني الطيو ِر �إىل � َ
أع�ش ِا�شها
روح ِك
و�أبحث ُعن ِ
عن دفئ قل ِب ِك
الذي ملأ ع َرب ال�سنني
�أركانَ بيتنا مهد احلنني
كما يبحثُ الولهان
ال�صبا
عن مرات ِع
ال�شباب ِ
ورفاق ِ
ِ
وم�شاعر الإن�سان
ِ
بيت الطفول ِة َمر َت ُع ال�شباب
ُ
مكا ٌن حزينٌ يث ُري ال�شجون
53

البيت ُركنٌ ركني
غاب عن ِ
فقد َ
قد ال ُبنا ِة ومن �شيدوه
ب َف ِ
ومن ر�صعو ُه ومن ج ّملوه
وحب النجوم
بحب ال�سما ِء ِ
ومن مل�ؤوه ِ
وحب ال�صمو ِد بوج ِه ا َمل ُنونْ
ِ
َ
توقف الزمانُ يف َربعنا
غاب عن �أرجا ِئه �أحبا ُبنا
بعد �أن َ
وحها الفيا�ض ُة بعبري ا ُ
حلبو ْر
و ُر ُ
البالبل عند الغروب
وتغريد
ِ
ِ
حكيم طروب
ُحزْ ن ًا على فراق ٍ
هبوب القدر
وغياب مل�ساتها مع ِ
ِ
اخليال �أ�شياءها
بذوق
بعدما َر َت َب ْت ِ
ِ
فنون الب�شر
وتحُ ٌف عديد ٌة جمعتها من ِ
لتحكي ق�ص َة �أ�سفا ِرها
َ
�أَ ُحنُ  �إىل جل�سا ِت ِك ال�سامرة
ابت�سام ِت ِك الواثق ِة الغامرة
�إىل
َ
54

احلافل بالكربياء
و�صمت ُِك
ِ
يف ليايل ال�شتا ِء الباردة
يو�سو�س
و�صوتُ ال َك�ستنا ِء
ُ
من حرار ِة املِدف�أة
ب�صوت �أ�سري
ثم يعود ُيفرق ُع
ٍ
ينز ُع عنه ِك�سا َء ُه احلرير
وهو ِ
ليالم�س ِج ْل َد ُه بر ٌد �صرير
َ
يف ليايل الزمهرير
�أمي احلبيبة
الكربياء
يا من ِ
نف�سي ِ
زرعت يف َ
اللئام
وعلم ِتني كيف �أنظ ُر
ٍ
ب�صمت يف عيون ْ
و�أُحدِّ ُق طوي ًال يف �أحداقهم
و� ُ
بكل �إباء
أقف �شاخم ًا ِ
بجحافل ال�سباع
غري � ٍآبه
ِ
وت�ساقط النبال
وبط�ش ال ُرعاع
ِ
اخليول
و�صليل
ِ
ِ
55

وتكا ُل ِب الفلول
علمتني �أنَّ ِ�ص َ
دق ال�سرير ِة طريقُ النجاة
و�أن ال�ص َرب رفيقُ ا ُ
حلداة
النا�س ِ�صن َو املُ ْ
حال
و�إر�ضا ُء ِ
و�أن خري ر� ٍأي يرام
يرتقرق نقي ًا من �أعماق الكرام
الكتاب والقلم
وحببت �إىل روحي ُ�صحب َة
ِ
ِ
والنظ َر طوي ًال يف حياة الأمم
طول الكالم
وحكم َة
ِ
ِ
ال�صمت عند ِ
اله َمم
وعل َو ِ
وحزم القرا ِر ُ
َ
ال زلت �أذك ُر �ساع َة ال ِفراق
ُ
زمن بعيد
يف ٍ
يبدو اليوم من �أزمان الغابرين
و�أنت تدفعني بقلب ميل�ؤُه الأنني
حلظ َة االنطالق
�شب يف �سنني
عن
ِ
الطفل الذي َّ
56

وهو ي�ستع ُد ل َنقل ٍة بعيدة
بط�ش اللئام
�إىل ٍ
بالد �أخترَ ِتها ِ
بنف�س ِك تخوف ًا من ِ
غالب الآالم
و�صوتُ دُعا ِئ ِك
ِ
الدافئ ُي ُ
أنفا�سي املهاجرة
وهو يود ُع � َ
ُ
ويحيطها بال�سالم
تتالت الليا َ
يل وتا َه الف�ؤاد
وغاب ال�شعا ُع َ
ال�سحاب
َ
خلف َ
َّ
ظم وحانَ الرحيل
ورق ال َع ُ
حت ب ُقر ِب ِك بعد التنقل بني الأمم
وفر ُ
ِ
خلف القفا ِر وع َرب البحار
ُ
وغرب ٍة مديد ٍة فوق ال ِق َمم
تروم الرحيم
نفو�س ُ
ف َر َّقت ٌ
وت�شكو �إليه َ
وتباعد الهمم
الفراق
طول
َ
ِ
جديد مع القدر
لكنني ُ
موعد ٍ
كنت على ٍ
ومل �أد ِر �أن ِرحل َة ُعم ُر ِك بلغت نهايتها الهادرة
جرك بعد طول فراق
و�أن اقرتابي من ِح ِ
57

قلب كوت ُه لوع ٌة غامرة
مل يكن �سوى �أمني َة ٍ
و�أن اللقاء قرين الفراق
و�أن لقاءنا يف كويت اخلليج
مل يكن �سوى حلظ ٍة عابرة
نظرتُ  �إليك على فرا�ش املوت
ُ
واملر�ض قد �سرى فيك حتى العظام
والروح ا�ستعدت للقاء بارئها
ُ
نف�س ِك العليل ُة مفعم ًة بالكالم
ْ
وال زالت ُ
�أره ْف ُت �إليك ال�سم َع
�شفتاك والتمعت عيناك
فتحركت
ِ
ْ
كطفل ٍة يحدوها الأمل
حتاول �صو َغ ا ُ
ُ
جل َمل
وعها منهك ٌة
وب َر ِ
ولكن ال�صوتَ ا�ستكان  
فلم ت�صدر من فمك الكلماتُ ال�سحرية
بل التمعت عيناك بها
فقر�أت يف حمياك �أ�سفار ًا قد�سية
58

وجه ِك َع رَبات
ور�أيت يف ِ
بحروف ُنو ِرية
تتوهج
ٍ
ُ
وهموم
مبعان
ومتتلئ ٍ
ٍ
تت�س ُع لكل الب�شرية
عيناك بحما�س
تك ّل َم ْت
ِ
كالثورة ت�ص ُر ُخ يف امللأِ
بهتاف احلري ِة ال�صاخب
ُي ّدوي يف �أر�ض الأحرار
أحفاد �أبرار
آالم � ٍ
ت�شكو � َ
�شردهم ِحق ٌد وغرور
وخ�صا ٌم و�شرور
ِ
يف �أر�ض اهلل املعتمرة
ب�شخو�ص ال�شام امل�ستعرة
ِ
وجه ِك فا�ضت زفراتٌ
ومن ِ
مملوءة بحنا ِن ِك �أما ُه
يا � َ
أجمل � ٍأم مرحتلة
59

و�ص َل ْت �إىل قلبي هم�سا ُتك
َ
وت
ال�ص ِ
ال عرب موجات َ
الطب
املخنوق ب�أجهز ِة ِ
رع�شات جفو ُن ِك
بل من بني
ِ
ج�سد �أكلته همو ُم ِك
يف ٍ
اكتملت يا ولدي
يردد رحالتي
ْ
آالم الب�شرية
وال زال قلبي املجروح ي ِئ ُّن ب� ِ
خذ هذي ُ
ال�شعل َة الو�ضاءة
وارك�ض بزُقاق احلرية
لتنري بها الدرب املمتد على ُ�شط�آن الإن�سانية
ليعو َد احلقُ  �إىل �أهله
ويعو َد بها ُء الب�شرية
° ° °
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سر الحضور
حي
ُ
بحثت عنه يف كل ٍ
تعب َ
نف�سك يف اقتفا ِء الأثر
فقالوا يل ال  ُت ْ
غائب من غابر الع�صو ِر
فمن تبحثُ عنه ٌ
مل يتجل �إال يف خيال الب�شر
بل كان حا�ضر ًا ُثم توارى
وم�ضى �إىل �ش�أن ِه ورا َء القفا ِر
ونحن َبقينا ُ
نر�ش ُف الندى
ون�س� ُأل �أين من�ضي ومتى ن�سم ُع اخلرب ؟
تل ّف ُت حويل لعلي �أرا ُه
بعد �أن هد�أ ُ
الليل وبان القمر
كيف غاب عنا �س�ألت نف�سي ؟
61

كيف غاب عنا ونحن الأثر ؟
وكيف ين�أى بنف�سه بعيد ًا وهو الرجا ؟
هيم يف كل َ�س َفر
ونحن ب�أقدارنا َن ُ
ال�س َّر
ع�سانا َن ْلقى الذي ميلك ِ
و�أخفا ُه �إ�شفاق ًا وراء اخلرب
عربتُ الفيا َيف َ�س رَبتُ الثغو َر
وعدتُ بناظري �إىل املبتدا بانتظار اخلرب
ُ
ال�س ُر
�إىل املبتدا حيث يب ُز ُغ ِ
ونو ٌر و�ضي ٌء
بوم�ض َ
احلب
�أَ�ضا َء الوجو َد ِ
ب�صمت مد ٍو
وحاورتُ نف�سي
ٍ
ب�صوت الزئ ِري
ألت الأحيا َء
و�س� ُ
ِ
يخبين ب�أ�صل احلكاية ؟
من رِ ُ
عليكم �أريحوين ما اخلرب ؟
هلل
با ِ
ُ

62

رحلت طوي ًال تركت بالدي
بالد ق�صي ٍة ال تذك ُر القدر
�إىل ٍ
ولكنها ُ
تعرف �أنها في ِه
و�أنه النو ُر ي�ضي ُء َ
احل َ�ضر
القلوب اخلل ّية
يجيب
ُ
و�أنه ُ
لكل الب�شر
و�أن جوا َب ُه ِ
وموطن �أهلي
وعدتُ  �إىل موطني
ُ
ِ
وعلم الأثر
وزادي عنا ٌء ُ
بحب
ففاج�أتني يدا ُه ت�ضمني ٍ
املعابر كي �أتق احلفر
وتقودين بني
ِ
ال�سنابل
وتجُ ل�سني على التل فوق
ِ
هطول املطر
الغيم ويف
ِ
�أت�أمل حميا ُه يف ِ
الغروب
ويف غناء البلبل قبل
ِ
ال�س َحر
ورائح ِة اليا�سم َني ِ
وع ْب ِق َ

63

كل �شيءٍ
هو حا�ض ٌر �إذن يف ِ
غاب عني َ
وكيف ح�ضر ؟
فكيف َ
وكيف � َ
أحاط �صفا َء الليايل ؟
وغبت �أنا عنه وهو الذي َح َ�ضر
ُ
ومل � ْ
اجلبال
أحلظ ِر ْف َق ُه يف �صخو ِر
ِ
ُ
وحتيطها من تطا ُي ِر ال�شرر
ت َُ�ض ُم بلدتنا
هو ال ُ
أ�صل �إذن وهو امل�ص ُري
وع ْبق الزَ َهر
وهو البها ُء ِ
ال�سنانُ
وهو الذي َ�ص َال بنا ح َني َ�ض ُع َف ِ
وتف ّرق اجلم ُع وا�ستهبنا الب�شر
الزوال بعد �أن َ
اخليال
مال �ضو ُء
وقبل
ِ
ِ
يهم�س يف �أُ ُذين
�سمعت �صوت احلقيقة ُ
هو احلا�ضر دوما يا رعاك يف كل ح ِني
أنتم الغائبونَ قريب ًا يف ثنايا ال ِعب
و� ُ
كما غاب من جاء قب َلكم منذ حني ..
ثم اندثر!
64
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امرأة الشرق
يا � َ
الكون
أجمل
 خملوقات ِ
ِ
احلب والدفئ
يا َك ْنزَ ِ
أحالم الوردية
وال ِ
يا �أحلى �أزها َر الدنيا
�ضن للتعب
و�أَرف�أ ُح ٍ
اللحظات الثورية
من
ِ
بك�شف الأ�ستا ِر
ال تتهميني ِ
ُ
 ال يدخل ُه �إال من َع َر َف الأ�سرار
قلت �إنك ِخد ٌر
�إنْ ُ
بروح ِك تتالقى ُ
�سيول الأنفار
و�أنَّ ِ
واحلر
بني الرب ِد ِ
ال تلوميني �إن �أكدتُ ب�إ�صرار
ب�أنك م�صن ُع �أحرار
و�أنك مغزى الرحل َة
65

طالب الأقدار
وم�سرى مل�سرى ِ
عذر ًا �سيدتي
فنحن ُذكرانُ احلي ال�شرقي
مل ْ
ب�سمتك الوردية
ندرك بع ُد معنى
ِ
نتعلم كيف نف�س ُر غاي َة هجر ِت ِك الق�سرية
ومل ْ
القد َر الوايف
لأ ّنا مل نعطيك بع ُد ْ
احلب الكايف
ِ
ومل مننحك َ
يف �أحياء ال�شرق النايف
أنت الأوفى
ما ُقدِّ رت و� ِ
أنت الأحفى
ما ُز ِّكيت و� ِ
نت املرف�أُ و�أنت املنفى ومتاهاتُ ا ُ
حل ِب الأنفى
�أَ ِ
املوت الأخفى
واحل�صنُ من ِ
الظنون
�صابر ٌة ُرغم
ِ
للرجل الأجفى
راعي ٌة
ِ
�سن
�س َّباق ٌة يف ِ
كل ُح ٍ
كل حمفى
مبدع ٌة يف ِ
66

قالوا ِج ْب َلت ُِك من ِع َو ٍج
و�س َر ال ِع َو ِج
جهلوا الرمز ِ
ال�سهم ال يندف ُع
وغاب عنهم �أن
َ
قو�س ِع َو ِج
 �إال من ٍ
ُ
البدر ال يكتمل
و�أن
إال با�ستكمال ال ِع َو ِج
 �
ِ
ٌ
َ
أنثى حمبوك
جمال ال
و�أنَّ
بخيوط ن�سجت من ِع َو ِج
ٍ
حم ِك �صي َغ الإن�سان
يف َر ِ
ويف ُح�ض ِن ِك ري�ضت ُذكران
وب�شج ِو ِك ِح ِيكت ُرجولتُهم
و ِب ِر َّق ِت ِك بانت �صالبتُهم وح�صافتُهم
ُ
وبو�ص ِل ِك َع َ
الرجل معنى التفاين
رف
كلماتك احلانية
وم�ضى على �إيقا ِع
ِ
ل ُيحققَ  �أق�صى الأماين

67

فيك تكتم ُل الألوانُ
وبقر ِب ِك حتلو الأفنانُ
مر
أحالم ال ُع ِ
تتموج � ُ
و ِب َل َم�سا ِت ِك ال�سحري ِة ُ
و�إليك تنت�سب � ُ
رفان
أجمل
حلظات ال ِع ِ
ِ
ال�س ُر
وبحنانك يتباهى ِ
مران
وبوهج ِك تتداخ ُل دوراتُ ال ُع ِ
ِ
أزمان
ويلتحم روا ُد ال ِ
ُ
أوطان
�سر
ومكامن ال ِ
�سر وال ُع ِ
يف ال ُي ِ
ِ
�سيدتي ا�سمحي يل �أن �أبوح
نيان الروح
ب�أنك ال�شريك يف ُب ِ
ويف ال ُعمران
ويف َ
هد املمنوح
اجل ِ
كي يعو َد �إىل بلدي ِع ُز الأزمان
ونرتقي �سوي ًا �إىل ال ُعال
حيثُ يتحققُ معنى الإن�سان
وتتلألأ الروح
68

ال�شرق ال�سحرية
عذر ًا يا امر�أ َة
ِ
مل نعطيك ُ
منذ �سنني
�إال  َنزْ ر ًا مما تعطني
لك ّنا مل ُ
ال�صحب ِة
نبذ َل من ِ
حق ُ
وما ت�ستحقني
ن�س ُج ُه من �أ�شعار
�سوى كال ٌم َع ِ�س ٌل َن ُ
وقلي ٌل من ال ِعرفان
و�شي ٌء من �أريج اليا�سمني
ولون الرمان
ِ
الليلك والأزهار
وعبق ِ
ِ
° ° °
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فلسطين
ني � ُ
والرجال والأمل
أر�ض البطول ِة
فل�سط ُ
ِ
� ُ
الفارهات بالأنوث ِة والأموم ِة والكرم
أر�ض الن�سا ِء
ِ
� ُ
إلهام وال َع َلم
أر�ض النبو ِة
ِ
والتوحيد وال ِ
واله َمم
وال�ص ِرب
والفخر والإعتزا ِز ِ
ِ
أق�صاك ميل�ؤين
إليك و�إىل �
ِ
�شوقي � ِ
و�أملي مبا يعرتي �أبنا� ِؤك الأبرا ُر ُي�ضنيني
أر�ض ي�ستع ُر
وحبي ِ
لك وحلما ِة ال ِ
أحباب يعتم ُر
ورجائي بلقا ِء ال ِ
أنت ملهمتي
فل�سطني � ِ
من معانا ِت ِك ت�ش َّك َل �ضمريي
وبروح �أبنا ِئ ِك الذين �أحببتُهم
ِ
وم�شيت يف دروبهم
ُ
70

دهاليز الأمم
والزمتُهم �أزمان ًا يف
ِ
امتل ْأت روحي وت�ألقت �إراد ُة التدب ِري
�سيل هاد ٍر من احلمم
وحتولت ثورتي �إىل ٍ
التحرير
وازداد �إمياين ب�ضرور ِة
ِ
يعر ْف بع ُد معنى الطمع
ُ
كنت طف ًال �صغري ًا مل ِ
إ�سفاف وال�صفاق ِة واجل�شع
والظلم وال ِ
ِ
أعماقي امل�شاعر
عندما ح َّر َك �شقا�ؤك يف � َ
باك ُظ ْل َم ال ُغزا ِة الفاقع
حني ر� ُ
أيت على ُر ِ
عرب �شا�شات الأثري
يقف ُز يف وجهي
ِ
ُ
يتحدث ب�صوت امر�أ ٍة �أبية
 � َ
أحاط بها جنو ٌد من زمهرير
يدفعونها ببنادقهم بعيد ًا عن دارها وال�سرير
بارد َبرد ُه من �سعري
�إىل ف�ضاءٍ ٍ
ف ُيلقو َنها ببجاح ٍة وخ�صام
عواطف اللئام
�إىل بر ِد ال�شتا ِء وبرو ِد
ِ
عقو ٌد عديد ٌة م�ضت مذ بد� ِأت الن�ضال
71

أحباب والتالل
أر�ض وال ِ
والزَ ْو َد عن ال ِ
النكبات الترتى ارحتل
جيل
ِ
وعاد �إىل بارئه مكل ًال بالأمل
ب�سيول من الآالم
حمم ًال
ٍ
الزفرات والأحالم
الل من
ِ
ِ
و�س ٍ
بح ِب ِك ت�شربت
تارك ًا خلف ُه بقي ًة من ُه ُ
و�أجيا ًال من الأبطال على �أر�ضك اكتوت
ومن دمائها الطاهر ِة �سهو ُل ِك ارتوت
ُ
 ال نعرف الذبول
أ�شاو�س
تقول للدنيا نحن ال ُ
احلق �إىل �أهله
ما�ضونَ لإعاد ِة ِ
وعد ال�سما ِء الذي لن يطول
أويل ِ
وت� ِ
والظلم �سوف يزول
أبلج
ُ
فاحلق � ُ
° ° °
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خيارات
إن�سان هي َق َد ُره
خياراتُ ال ِ
هي �أ�صله ..
ومكمن ذاته ..
وامتيازاته
هي هيك ُل روحه ..
ومنب ُع ِ�سره ..
ُ
وحمط �أمره
وهي مدا ُر امل�س�ؤولية
و�أ�سا�س الإميان والأهلية
ُ
التكليف
و�شرط
ِ
والقدر ِة والإبدا ِع والت�أليف

73

إن�سان هي معنى احلرية
خياراتُ ال ِ
ال يرف�ضها �إال �أحمق ..
ُ
مملوك
�إال عب ٌد
وال مينعها � ٌ
إال فظ �أبرق ..
ُ
مرتوك
�إال طاغية
جمد م�سروق
ي�سعى لبناء ٍ
جمد �أخرق
ٍ
هدم الأوطان
َ
قام على ِ
ودفن الإن�سان
ِ
وو�أد � َ
آفاق ال ُعمران
إميان
احلرية �أ�صل ال ِ
الرحمن
�أ�صلها يف �أمر
ِ
ال�شيطان
ورف�ض عبث
ِ
ِ
ال�سلطان
�أَ ْد ِخلها معا ِق َل
ِ
إميان
حب ال ِ
يفنى ُ
�صي�صان
ال�شعب
وي�ص ُري
ِ
ُ
74

ُتت ُ
الوجبات
َناول بني
ِ
ح�ضارات
و ُتق ِّل ُ�ص �أعظم
ِ
ُ
عز
هياكل خاوي ٌة من ٍ
ومبادر ٍة ومثابر ٍة
ُ
أوطان
فتحيل بها َء ال ِ
اطالال جترت املا�ضي
القمم
وتخ�شى القفزَ  �إىل ِ
أمم
وتهاب الوقوف بني ال ِ
�أين الأحرا ُر يا وطني ؟
�أين من ي�سعى �إىل الأجماد ؟
ب�صدق بني الأحفاد
ليهدي
ٍ
بهي متجدد
وطنٌ ٌ
وطنٌ  ال يحكم ُه �أ�سياد
أقنان
جت ُرت ُج َ
هد ال ِ
ال�سيقان
وتعرب ُد بني
ِ
وطن ي�سعى �إىل التجديد
75

�إىل الإبداع �إىل الإعمار
�إىل الرحم ِة وال ِعرفان
غد الإن�سان
�إىل
ت�شكيل ِ
ِ

° ° °
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ُ
أعوام اإلباء
أعوام من الإ�صرار
ثالث ُة � ٍ
من يقظة الروح ال�صبية
وعودة الأحرار
ثالثة �أعوام م�ضت
مذ �أُعلنت ثورتنا الأبية
ب�صرخ ٍة انت�شرت يف احلوا�ضر كالإع�صار
و�ضوح االنت�صار
وا�ضح
ٍ
َ
وب�صوت ٍ
ال للف�سا ِد واال�ستبدا ِد واالحتقار
أحالمهم النقية
ال ملن �سرق قوت �أبنائنا و�
ُ
ال ملن � َ
أغرق �أحياءنا بروائحه الردية
البو�صلة
ال ملن �أ�ضاع ِ
وبا َع ُروح ُه و�أهل ُه والأ�سرار

77
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بلقيمات مغمو�س ٍة بدماء �شهدائنا الزكية
لكي ينعم
ٍ
الفجار
يتناولها على موائد ّ
ثالثة �أعوام حرة
مليئة بالأ�ضاحي والكفاح
والأمل املربح وال�سماح
حررت خميالنا الأزيل
وك�سرت ال�صمت املتجلد فوق ال�شفاه
و�أباحت لأبناء البالد
ما كان ِحكر ًا على اجلالد
و�صح ِب ِه واجلباة
و�أبنا ِء متع ِت ِهم الهاربني
احلداد
من دروب ِ
ثالثة �أعوام ثقيلة
حررت �أي�ضا �أبناء اللئام
و�أعطتهم بع�ض ًا من م�آربهم
78

ممِ َ كان نهب ًا للذئاب
وطعام ًا للثعاب ِني و�أبنا ِء الكالب
فتكاثر حولنا الذباب
وت�ضاعف اله ُّم وزاد الغ ُّم وال ُهباب
تطاير ال�شرر
ال�صاع ُد مع ِ
وت�آمر امل�أمورين وا�شتداد اخلطر
وات�سا ِع املحرقة
الظلم واملُجا َب َرة
التي �أ�شعلها ُ
وال�شتم واملهاترة
ُ
و�أججها َ�ض ُ
وغياب القمر
عف الر�ؤية
ُ
وتبعثرُ ُ
دروب جائرة
الركب يف ٍ
ِ
ف�أفقنا قبيل ال�صبح على �صرخة حائرة
ثالثة �أعوام من الإباء
�سطر فيها �شع ُبنا ال ُد ِّري
مالحم ال�صمو ِد والكربياء
َ
َ
وزلزل غرور الفارغ املتعايل
79

وع َّلم الدنيا جميع ًا
�أن �أر�ض ال�شام
لن تكون مرتع ًا للأغبياء
واجل َباء
وجتار املعابر واملنابر ِ
و�أنّ جمد ال�ش�آم املطمور يف مزرعة اللئام
جتذرت بذو ُر ُه وتف ّلقت
وعا َد لين ُب َت بعد �سن ٍني من ال ِع ْق ِم
�أجيال الإباء

° ° °
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خمسة أعوام قراح
خم�سة �أعوام قراح
خم�سة �أعوام من املوت الز�ؤام واجلراح
خم�سة �أعوام من الوعود الزائفة
والأمل ال زال ينزف يف وطن الكرامة والكفاح
وال زال املجرم يقتل الأطفال يف مهدهم
ويجمع الأنفال امل�ضرجة بالأتراح
ويدعي املقاومة من فوق جثث قراح
ويقف مت�شدقا على قبور �شهداءٍ
م�ضوا �إىل بارئهم قبل �أن تزف �أم�سية الأفراح
ي�شكون �أعواما غ�ضة ملأها الطاغية ب�آالم براح
خم�سة �أعوام قراح
والأ�صدقاء ي�شتكون �آفة الظلم حتى الثمالة
ويدعون للعدل والعفة بجنون
81

ويخو�ضون حربا عذرية بالوكالة
وينددون بجرائم متار�س مبختلف الفنون
لكنهم جميعا متفقون على حماية رجل املنون
فهو وحده القادر على حفظ تنوع الأ�سرة ال�سورية
واالحتفاظ ب�ألوان القروح يف ال�شام الأبية
خم�سة �أعوام �أبية
عمدتها جروحات �سخية
وجبلت �أر�ضها بدماء �شهدائها الزكية
و�أججت �أجيال لفها حلني برد الطغاة
ف�أرجعت ذكرى �أيام وفية
و�أعادت �أحالم وطن باركته كلمات ال�سماء
وحتطمت على �صخورها كل احلمالت الردية
من ك�سرى �أنو �شروان �إىل هوالكو
ومن ريت�شارد قلب الفرجنة
�إىل �أ�سد املنية
° ° °
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الرحلة
�أتينا العا َمل يف وهلة
لن�سعى نحو بريق الأمل
كون �أزلية
يف رحل ِة ٍ
الدهر
متتد بف�ضاءات
ِ
ألوان الور ِد
املمتلئ ب� ِ
ُر�سمت بخطوط �سحرية
ي�سبح يف الأزل
على ٍ
كوكب ُ
حج �سنوية
يف رحل ِة ٍ
ت�ضم �أجراما ثكلى
تطوف م�سرع َة ببهاء
َ
حول نار م�ستعرة
جمبولة ب�ضياء احلرية
83

بخطوات خ ِفرة
َت ْك ُف ُت
ٍ
درب التبان ِة امللفوف
يف ِ
ع�شق �صوفية
وترق�ص رق�ص َة ٍ
ُ
مع �آالف املج َّرات الثملى
الكون
تتبع ُرث يف �أرجاء ِ
�صيد �أبدية
يف رحل ِة ٍ
أحالم وردية
م�سرع ًة يف � ٍ
قيد الأزمان
هارب ًة من ِ
أيام غجرية
منهك ًة ِ
بثقل � ٍ
رحلتنا تبد�أُ يف َغ َر ِر
ذهول عما يخفيه القدر
و�س َط ٍ
َ
وما ي�ضمره الأقران
والهدف الكلي املطمو ِر
يف �أنني خطرات عرثة
و�صراخ كلمات وجلة
منثورة على الدرب املمتد
نحو تالل رمادية
84

غاي ُة رحل ِتنا ال  ُتدرك
حتى نالم�س �صخور املنبع
ونر�شف من قطرات الغدر
الدرب املعروج
ون�صطدم بزوايا ِ
ونعانق �أركان الأمل
الزلل
ونزهد مبخاوف ِ
غاي ُة رحلتنا ال  ُت ُ
درك
حتى نبحثَ يف الأ�سئلة الكربى
أ�صل وال َه ِّم
�س� ُؤال ال ِ
والكم
و�س�ؤال ِ
الكيف ِ
النهج والغم
و�س�ؤال ِ
و�س�ؤا ٌل �آخ ُر ال ي�أتينا حتى َ
ن�صل القمة
حتى َ
ندرك �أن املعنى الذي نر�سمه
والذي ن�سعى ل�صياغته يف جملة
اليعطينا معنى الرحلة
وال يكفي لإمتام الق�صة
85

و�أن جملتنا ال تغني يف املعنى
ت�ضاف �إىل ِّ
َ
كل اجلمل
حتى
التي قيلت ُ
وتقال و�أخرى ال زالت للحني مل تتلى
جملتنا جز ٌء من ق�صة
حتكيها ال ُ
أجيال ف�صوال
يتكامل معناها و�صوال
الب�شر
أمواج ِ
بتكامل � ِ
َ
بقوافل ترتى
تتواىل
يقر�أها الكونُ بذهول
�سباق فحول
هذي ق�ص ُة ِ
ت�سعى لتحقيق ال ُعمران
يف رحل ٍة تزدان ب�ألوان
ومتت ُد ع َرب الأحقاب
أمر الرحمن
لتحقيق � ِ
كيد ال�شيطان
وهزمية ِ
وبيان معنى الإن�سان
ِ
86
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حنين
وم�ضات تداعب خيايل
وتعيدين �إىل ما�ض احلب والأمل والأنني
وحلظات ع�شتُها يف دم�شقَ احلنني
ٍ
حيث يعانق عبق املا�ضي �أريج ال�سنني
واجلدِّ والبنني
ويح ُلم النا�س
ِ
باملجد ِ
الكنائ�س واملحافل
وتعانق امل�ساج ُد
َ
ُ
ويختلط دعا ُء امل�آذن ب�أجرا�س الكنائ�س
وي�سرتيح يحيى املعمدانُ يف مرقده الأخري
يف بهو امل�سجد الكبري
تعيدُين الذكريات
رياح العتاب
كلما هبت ُ
87

�إىل م�سقط ر�أ�سي
ح�ضن الطفولة ومرت ِع ال�شباب
ِ
�إىل ليايل دم�شقَ الغامرة
الباردة يف باكر ال�صباح
الدافئة يف الهاجرة
�إىل دهاليز ال�شام القدمية و�أزقتها الثنية
حيث يعانقُ احلا�ضر املا�ضي بحنان
ويحت�ضنُ الدين احلياة ب�أمان
ُ
يرتقرق عذب ًا يف �أزقة احلنني
حيث بردى
البيوت القدمي ِة بال �أنني
ويت�سلل �إىل
ِ
يرق�ص يف �صحن الدار عرب النوافر
وي�شم رائحة اليا�سمني
وعبري التاريخ ..
و�أريج الليمون والكباد والنارجن
وبع�ض ال�صريخ ..
الذي ال زال يرتدد يف الأزقة ال�ضيقة
حلظات �أليم ٍة و�شيقة
رجع ًا ل�صدى
ٍ
88

يف دم�شقَ  �أزهرت روحي
وغمرين دفقُ احل�ضور
وارتع�شت معا َ
ين الوجو ِد يف �شفوف
مكامن الوعي ال�شغوف
وت�شكلت عميق ًا يف
ِ
ال�صف�صاف املمتد يف �صفوف
بحنجل ِة
ِ
َ
وزخات املطر ..
وابت�سامة القمر ..
وحكم القدر ..
وجمال احل�سن الوافر
يف الوجوه وانب�ساط ال�سرائر
التي تخت�صر الأعراق والأجنا�س
املبثوثة يف املحا�ضر
يف الدروب وبني املقاهي
وعند حمالت َ
احللوى املتفننة
ِ
املجدولة بالهوى ال�شامي والق�صب ال�سكري
ور�ؤو�س ال�شمندر
والق�شطة احلموية
89

والف�ستق احللبي
واحلالوة احلم�صية
وامللنب امللفوف بالبندق الرتكي
والكنافة النابل�سية
واملن وال�سلوى القادم
من بغداد الأبية
دم�شقُ يا �آية اجلمال
ربوع ِك طابت ال�سنون
يف ِ
ُ
البالبل
وع�شع�شت
ِ
وتداعت الفنون
ال�شم�س و�صفا ُء ال�سماء
وداعب دف ُء
ِ
أحالمي وخيا َ
يل والأماين
�
َ
غامر باحلنان
و�شعو ٍر ٍ
�ضارب يف ُعم ِق ِه عرب القرون
ٌ
حمم ٌل بكربياء ح�ضارة �أبية
�سفوح قا�سيون
تلألأت من ِ
90

قد َرها املحتوم بوافر الهمم
واندفعت لتلقى َ
كاندفاع الأمويني ملالقاة الأمم
قلبي طار �إليك اليوم معت ََ�ص ُر
والهم م�ست ِع ُر
والأمل يجتاحه ُ
باك ب�أنواع احلمم
وهو يرى الطغاة ي�ستبيحون ُر ِ
في�ص ُر ُخ ب�أعلى الأ�صوات
دعوا دم�شق الفيحاء مت�ضي �إىل القمم
وك ُّفوا �أذاكم عن �أول حوا�ضر للأمم
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الغاية
الو�صول
�إن َح ِر�صت على
ِ
أمر رفيع
�إىل غاية عليا و� ٍ
كت
و�سعيت �إليها مبا َم َل َ
وبذلت لها ما ت�ستطيع
وواجهت دونها الأعدا َء
ومل يثنيك عنها ح�صن منيع
عاب
�إن كنت ال تخ�شى ِ
ال�ص َ
وال ت�أبه للخطر ال�شديد
ومل تبخل بالك�سب يوم ًا
نق�ص مديد
ومل يحبطك ف�ش ٌل �أو ٌ
ومل مينعك منها ٌ
مر�ض
وال حال ِحرما ٌن يف طلب املزيد
92

�إن كنت حتلم بها نهار ًا
ُ
ليل زهيد
ويفي�ض بها خيا ُل َك يف ٍ
وتدندنها يف ال�صبح �أبد ًا
وتبت�سم واثقا يف ال َر ْو ِع ال�شديد
املنام
وتردد دائم ًا قبل ِ
رام
�س�أم�ضي ثابت ًا �إىل املُ ِ
لأ�صل �إىل الأمر الر�شيد
�إن كان �إميا ُن َك بها را�سخ ًا كاجلبال
و�أم ُل َك فيها ال تفتُّه النبال
وكان ال�ص ُرب وامل�صابر ُة لك رديف
َ
واجل َل ُد والإ�صرا ُر هو احلليف
ُ
والتم�سك والت�شبثُ
وااللتزام بها حفيف
ُ
الطريق
إقدام وال�شجاع ُة والت�ضحي ُة زا ُد
ِ
وال ُ
والتفاين وال�صمو ُد هو الوريف
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َ
متنعك الآالم وال ُ
أمرا�ض عنها
�إن ْمل
ُ
ُ
والزالزل منها
وال العوا�صف والأعا�ص ُري
جتد يف �شماتة احل�سا ِد
ومل ْ
وال يف كذب الأدعيا ِء وحتامل النقا ِد
ظن الغربا ِء
و�سو ُء ِ
مربراتٌ للتحول عنها
فاعلم �أيها ال�صندي ُد
�أنك بف�ضل اهلل وا�ص ٌل �إليها
و�أن الزمان لن َ
يطول كثري ًا
قبل �أن تمُ ّكنَ بحول اهلل
من احل�صول عليها

° ° °
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كلمات
حتم ُلها اخللجاتُ
كلماتٌ ِ
وتن ُق ُلها الهم�ساتُ
�إىل مكامن النف�س البا�سقة
وثنايا الروح ال�سامقة
فتملأُ احليا َة ب�ألوانها
َنح ُت الوجدان ب�أناملها اخلارقة
وت ِ
الكلمات �أَ�ضا ٌد متقابالت
ُ
دروب احلياة
تخط َ
وتعطينا �ألغازها
لنبد�أ احلوار
ونر�سم م�ساراتها ال�سامقة
َ
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مبفردات التقطناها على الطريق
ٍ
يف حلظات وارفة
فوق التالل
منعطفات واجفة
وعلى
ٍ
كلمات �صاغت كياين
وحركت وجداين
وتعمقت يف داخلي عرب ال�سنني
حياة وموت � ..إميان وجحود  ..وفاء و ُنكران
حق وباطل � ..سلم وحرب  ..عزة وهوان
�أمل وي�أ�س  ..خري و�شر  ..عدل وبهتان
وعمران
رحمة وق�سوة  ..حب وكره  ..ح�ضارة ُ
كلمات �أخرى مارقة
و�سي ٌل عار ٌم من ٍ
قال يل �صاحبي وهو يربت على كتفي م�شفقا
�إذ ر�آين اقر�أ الكلماتَ يف وجه الزمان
معان ُع ْلوية
�صاح ِ
هذي يا ِ
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مركوز ٌة يف النف�س الب�شرية
ال جمرد كلمات مم�شوقة
تنهدر �سيو ًال �إىل القيعان
�أو ترتقرق �إىل ما جاورنا من وديان
معان ل�صيق ٌة بالإن�سان
هذي ٍ
حتملها العبارات �إىل �أعماق الوجدان
فت�شع يف كيان َ
احل َيارى
ومتل�ؤ ف�ضاءهم نور ًا وبريق ًا وخواط َر وارقة
ُ
ت�شتعل يف النف�س
�أو
فتغم ُر من يحيقُ بها ِب ِح َم ِمها احلارقة
الكلمات تتجلى ال ُروح
من معاين
ِ
ٌ
خطوط �سحرية
وبري�شتها متتد
وترت�سم يف الكون حدود
وال�شر
ما بني اخل ِري ِ
وعبارات تف�سريية
ٍ
ويتمايز ح ٌق من باطل
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وتنطبع يف النف�س عيون
عطر �سحري
تتلألأُ يف ٍ
وتتجلى عباراتٌ متتد
كدروب ال�صف�صاف الوارق
وتت�ألقُ يف الإن�سان كالأمل ال�سامق
�أيها الأحباب
�أيها الواقفون يف مرمى الكلمات
يو ٌم جديد م�ضى
و�آخ ٌر مقبل يحدوه الأمل
وت�ضيئه املعاين
وكلماتٌ من قلب �إىل قلب
مملوء ٌة بالأماين
عبارات �صادقة
تردد
ٍ
آخر ُحر
�سال ٌم �إىل � ِ
ودعا ٌء من �أعماق القلب
آمال بارقة
أيام فاره ٍة و� ٍ
ب� ٍ
° ° °
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معجم األلفاظ

�أبرق – مكان ي�صعب ال�سري فيه لكرثة حجارته واختالطها
بالرمل والطني
�أبلج – كالم وا�ضح
�أجفى – �صيغة التف�ضيل من جايف� ،أي الأكرث جفاء
�أحفى – �صيغة التف�صيل من حفي ،الأكرث احتفاء
�أحوج – �صيغة التف�ضيل من حمتاج
�أخفى – �صيغة التف�ضيل من خفي ،الأكرث خفاء
�أ�شاو�س – �أبطال �شجعان
�أفنان – �أفنان ثمار ،و�أفنان جمع فنون ،وا�ستخدمت يف الديوان
باملعنى الأخري
�أقنان – جمع قن ،وهو العبد الذي ملك هو و�أبوه
انداح – عظم حجمه وخرج وعائه
الأنفار – الأفراد الذي ال يجمعهم رابط .وا�ستخدمت يف هذا
الديوان مبعنى املتنافرين واملختلفني
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�أنفى – �صيغة التف�ضيل من نايف ،الأكرث نفيا
�أوفى – �صيغة التف�ضيل من وايف ،الأكرث وفاء
بتول – املر�أة املنقطعة عن الزواج ،والبتول لقب ال�سيدة مرمي �أم
عي�سى عليه ال�سالم
بطران – �صيغة فعالن من البطر ،والبطران امل�ستهرت بالنعمة
ت�صيبه.
تبهرت – امتلئت �أو �أ�ضاءت وا�شتعلت
جابية – اجلابية قرية �صغرية غرب دم�شق من قرى الغوطة
�أ�صبحت اليوم جزء من املدينة
جبل الكرد – يقع يف �شمال غرب �سوريا ،يف حمافظة حلب على
احلدود الرتكية
ِجد – بك�سر اجليم ،ال�سعي بحما�س
َج َلل  -عظيم
حنجلة – اهتزاز اجل�سم من الطرب
َج َوى – اجلوى الوحدة ت�صيب املرء من �شدة الع�شق
ِحب – بك�سر احلاء� ،أي احلفيد
ُح ُبور – �سعادة و�سرور
ُحداة – جمع حادي ،وهو الذي يقود القافلة وي�سري يف مقدمتها
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ح�صافة – ما ي�صدر عن احل�صيف ،وهو �صاحب العقل والر�أي
حفي – الذي يحتفي ويكرم �ضيفه
حكم – ر�أي �أو قرار
َخ َدر – املكان املغيب وراء �ساتر �أو املكان خافت ال�ضوء الذي
يخفي من يجل�س فيه
َد َرر – جواهر والأ�شياء الثمينة
َد ْفق – دفق املاء ،تدفقه
ردي – رديء
رزايا – امل�صائب ال�شديدة ومفردها رزية
ر�صانة – وقار
زمهرير – �شدة الربد
�سامق – عايل
�سليلة – م�ؤنث �سليل ،من �ساللة ،الفرد ينحدر من �أ�سرة �أو
قبيلة �أو قوم
ِ�سنان – ن�صل الرمح
�شذاذ الآفاق – الأ�شخا�ص الذي تركوا �أقوامهم وال يعرف
ن�سبهم .واملق�صود مبن ال �أ�صل له وال خلق.
َ�ش ُفوف – الزيادة �أو النق�ص يف ال�شيء .وثوب �شفوف يظهر ما
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حتته
َ�صدُود – م�صدر �صد ،وهو فعل املواجهة والدفع
�صرير – �صوت الأ�سنان حتتك ببع�ضها ،ويحدث عندما ي�صيب
املرء برد �شديد
�صفاقة – وقاحة
�صليلة – ال�صليل هو �صوت احلديد عندما يت�صادم ،فيقال
�صليل ال�سيوف .وعبارات �صليلة ،عبارات ملفتة و�صارخة
�صنديد – رجل �شديد ،رجل �شجاع
�صوري – �شكلي ،يهتم بال�صورة دون امل�ضمون
العا�صي – نهر العا�صي ينبع يف لبنان ومير عرب حم�ص وحلب
وي�صب يف البحر الأبي�ض �شمال الالذقية
ُعباب – موج البحر
عربات – دموع
علقم – الطعم �شديد املرارة
عليل – مري�ض
غابر – ما غاب عنا و�أ�صبح ذكرى من املا�ضي
غ�سق – اللحظات التي ت�سبق املغرب ،حلظة �أفول ال�شم�س
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فارهة – ح�سناء ر�شيقة
َف َلق – ال�صبح ،حلظة بزوغ ال�شم�س
فيحاء – ا�سم من ا�سماء دم�شق
قلمون – جبال القلمون يف غرب �سورية ،تف�صلها عن لبنان
قيعان – جمع قاع ،وهو الأر�ض املنخف�ضة
كايف – ما يكفي
كباد – �شجرة تنت�شر يف بيوت ال�شام �شبيهة ب�شجر الرتجن
(الطرجن)
جللج – كالم م�ضطرب متداخل
ملم – الأ�شياء ال�صغري
مارق – اخلارج من �أي �شيء والنافذ منه ،ومنها املارق من
الدين� ،أي اخلارج عنه
م�آقي – جماري الدم
ُمدقع – خاوي ،قليل الزاد
مرتع – مكان وا�سع فيه خ�ضرة
مكلوم – جمروح
نارجن – �شجرة �شبيهة بالربتقال يختلط فيها الطعم احللو واملر
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نايف – الذي ينفي
نوى – البعد
وارف – ممتد وطويل
وارق – كثري الورق ،ال�شجرة الوارقة كثرية الورق خ�ضراء اللون
ح�سنة
وازع – رادع ي�ضبط ال�سلوك� ،إذاتركت على االطالق فاملق�صود
الرادع الذاتي الأخالقي
وايف – الذي يفي باحلاجة
ورى – الورى النا�س
و�سو�س – �أ�صدر �صوتا خافتا
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لؤي صايف
د .ل�ؤي �صايف �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وباحث
متخ�ص�ص يف النظرية ال�سيا�سية وال�سيا�سات العامة
والعالقات الدولية وحقوق الإن�سان والفكر الإ�سالمي.
وهو كذلك نا�شط حقوقي و�سيا�سي� ،شارك يف
ت�أ�سي�س العديد من منظمات املجتمع املدين ،من
�أهمها املجل�س ال�سوري الأمريكي ( ،)2005واملجل�س
الوطني ال�سوري ( ،)2010االئتالف الوطني لقوى
الثورة واملعار�ضة ال�سورية ( .)2012يكتب ويحا�ضر
يف ق�ضايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان والقيادة
والإ�سالم والغرب .وهو م�ؤلف لأربعة ع�شر كتابا ،من
�أهمها والعقيدة وال�سيا�سة (امل�ؤ�س�سة العاملية للفكر
الإ�سالمي � )1996إعمال العقل (دار الفكر )1998
واحلرية واملواطنة والإ�سالم ال�سيا�سي (دار املجتمع
املدين والد�ستور .)2012
�ساهم على مدى عقدين يف الدفاع عن حقوق اجلالية
العربية والإ�سالمية يف الواليات املتحدة ،وله جتربة
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غنية يف قيادة العديد من املنظمات العربية والإ�سالمية
يف الواليات املتحدة ،منها املجل�س ال�سوري الأمريكي،
واالحتاد الإ�سالمي الأمريكي ،ومركز درا�سة الإ�سالم
والدميقراطية.
وهو نا�شط يف دعم التحول الدميقراطي يف �سوريا،
تر�أ�س اللجنة التح�ضريية التي قامت بت�أ�سي�س
املجل�س الوطني ال�سوري ،و�شارك يف وفد املعار�ضة يف
مفاو�ضات جنيف عام  2014وكان الناطق الر�سمي
با�سم املعار�ضة ال�سورية .وانتخب ع�ضوا يف الأمانة
العامة للمجل�س الوطني ال�سوري ،كما انتخب ع�ضوا
للهيئة ال�سيا�سية لالئتالف الوطني ال�سوري.
بالإ�ضافة �إىل اهتماماته ال�سيا�سية والفكرية ،فهو
متذوق للأدب والفن ،ومهتم بالق�صة وال�شعر .ديوان
�أوراق من الزمن القادم هو باكورة �أعماله ال�شعرية.

106

شعور شاعر يرصد الزمن القادم بحثاً عن (الوردة
الشامية)( ،واستعاذ ًة من الصمت) ،و(شغباً على
الفتنة) ،و(إيماناً بالمقدس) و(أرقاً على الواقع) ،و(رفضاً
وقامة
شعر،
وفيض
لصمت المقهور).
ثورة حرفٍ
ٌ
ُ
ٍ
ُ
بعشق
هو
متين .الصافي لؤي
شعور
سيفها
ِ
ٌ
محروس َ
ٌ
ٌ
ليعود
يمضي
دمشق.
في
يختال
الشام،
كغوطةِ
مشيتهِ
ُ
َ
المكر
ويناكف ضبا َع الاستبداد ومافيا
يحبه
وطن
إلى
ِ
ٍ
ُ
ُ
طائفية
ظلام لا
عبودية ،لا
حقد لا
والتدين الكهنوتي .لا
َ
َ
ِ
َ
َ
رقود الهمم .د .لؤي
منا
ل
طا
فقد
إلى
هلم
..
القممِ
َ
ُ
َ
صافي أكاديمي علمي وسياسي محنك وشاعر موهوب
إذا بحثت عنه فانظر الى سوريا تعرفه فهو سوري
بامتياز كانت هذه الكلمات الشاعرة حروف تكسر رهبة
السياسة وتعشق الخير والانسان والحب والحياة والزمن
القادم الجميل.
البرفسور محمد خير الغباني
لم تجفف مصلحية السياسة مشاعره الصافية؛ فصاغ
من المسؤولية شعراً؛ ومن الفكر شعوراً؛ وصال حباً
وفروسية ونبلاً من هنا يمر صفاء الود وصدق الانتماء
سوري أنا عشقي مقدس .الحرية والكرامة والإنسانية
والأصالة تعرفني  ...ألست أنا من بلد زمجر شعبه في
وجه ديكتاتور سفاح ...في قلبي نبض بلادي .وفي حبي
عمق إيماني .الزمن القادم يرسم سورية  ...حرية
وكرامة وانسانية...
د .علاء الدين ال رشي

