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 إهـــــــداء

إىل أرواح الذيه جعلىا  مه ربىع هذي الصحزاء وهزا يفيض 
 .إمياوا وهدي ومىارة تشع عزفاوا وعلما 

إيل الذيه جعلىا مه هذي الزبىع مأرسا للديه ومىئال للشمائل 
 .وحصىا للغة القزان 

 .إىل قادة املزابطني أهدي هذا الديىان  
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 كلمح الناشر

الطازح األدتْح منذ عقٌد مه السمه زركح دائثح حنٌ الرددد ًاالوثعااز  ذعرف  -
خاءخ مطاًقح دلاا شايدذو الاثمد ماه  اٌالخ زاعاح تاعا  عٌاما  طايخْاح ً ثْعْاح           
ًذٌزّعيا  داطلْح معلٌمح، غري أن ىذه العٌام  واطيا ىِ اليت فككد  رائق إوراج ادلعرفح 

ًىكاذا طلاا ااْااي ادلنةٌماح     . علَا األقا   يف رلرمع تالغ اخلصٌصْح، مه ىذه الٌخيح 
ٌّح احملةرّح  د ً أج اجلااف، فراغاا يف الرٌاصا  خطاده اطراااء ةااىرج الر اسّه        الرتت

ح تدّلح كالصسا ًدًي النشر مثم( النطخ)ًادلادُ( احلاظ)الذىين   .ًكرضو غْاب آْل

مل ّكااه صاادفح، إأن، أن كااان مااه أًا األزاامت الاايت ياًدخ أدتاااء        -
منذ أًاضط الطثعْنْاخ وشر اإلوراج األدتِ ًالرعرّا تو، ًأن كان ألك  الشثاب

ا اااد األدتاااء ًالكراااب   )مااه أتاارز أىااداف ياتبااح األدتاااء ادلٌيّراااوْ  الٌلْاادج     
 (.ادلٌيّراوْ  الٌْت

ًيغم اجليٌد اليت تذلد لرميف ىاذا الانقم ماه طاما رلمٌعااخ أً منٌعااخ        -
ً ىنااااأ، أً أعمااااا وشااارىا أصاااسا ا، فااا ن األدب   ىناااا أ( اال ااااد)وشاااراا الراتباااح 

ادلٌيّراِو ة  أشثو شِء حبدّس الناص لغْاب الصلح ت  ادلثاد  ًالقاراء ماه خياح،  اه      
 .فْيم الناقد، ًت  الناقد ًالقراء  ه فْيم ادلثد ، مه خيح أطرٍ

 يف ىذا الطْاق ادلٌصٌف آواا ّطعَ ا اد األدتاء ًالكراب ادلٌيّراوْ  إىل -
اإلضايات يف طلاق فءااء للرٌاصا  تا  أفاراد أضارج األدب ماه طاما إقارايه ميرخاوااا           
ضنٌّا لألدب ادلٌيّرااوِ ّلرقاِ فْاو سلرلاا أخْااا الكلماح األدتْاح، ًماه طاما رللاح           

 .األدّة اليت ذبمر إىل أن ذكٌن منربا للمثدع  ًلنقاد اإلتدا  ًزلللْو
  كاان ا ااد األدتااء ًالكرااب     ًيف إ اي ىذا الطاعِ إىل طلاق فءااء للرٌاصا     -

ح7002ادلٌيّراْو  قد وشر زما ضنح  :ت األعماا الشعرّح الراْل
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 الرْو ًالثسر ًالذاكرج لناخِ زلمد اإلمات؛ -
 عٌدج اذلدّ  حملمد احلافظ ًلد أمحدً؛ -
 اجلذاأاخ حملمد فاا ًلد عثد اللبْا؛ -
 أىازّح الرتْع حملمد ته ادل راي ته أته؛ -
 ًب حملمد عثد اهلل ته عمرُ؛دمع الغر -
 وشْد الءااف لثٌ  اء ته تدٌّه؛ -
 اللْ  ًاأليصاح حملمد ًلد البالة؛ -
 صرطاخ الصمد حملمد ًلد اعلِّ؛ -
 شةاّا اللْ  لٌلْد الناش ته ىنٌن؛ -
 الطر ألمحد ًلد تٌ دلطاأ؛ -
 .ًزدّس الن ْ  حملمد كاتر ىاشم -

ت 8002ًالكراااب ادلٌيّراااوْ  طااما ضاانح ًيف اإل اااي واطااو أصاادي ا اااد األدتاااء 
 :األعماا الرالْح

 األعماا الشعرّح: أ -
 دٌّان الغائة لعثد اهلل الطامل ته ادلعلَ -
 أىازّح ادلطاء دلثايكح تند الرباء -
 أواخ ًآىاخ ألمحد ته زلمد عْطَ  -
 األواخ الصامرح حملمد النثياوِ ًلد احملثٌتِ -
  ًلد الشْثاوِحله الباٌلح حملمد عثد اهلل -
 الٌخٌد ادلطرعاي لدطيت الشْر ضك -
 :األعماا الطردّح: ب
ًقد عس اللقاء  - ك   حملمد فاا ته زلمد عثد الرمحه( رلمٌعح قصم)إْل
 ألت كلثٌت تند أمحد( رلمٌعح قصم)مايّح  -
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ُ القصح تاال اد - ح مه إصداياخ واد  سلراياخ مه القصح ادلٌيّراْو
 لرتتح تند عماي(يًاّح)ًخيان يف زْاج يخ   -
 األعماا النقدّح : ج
دياضاح يف الثنْاح ًادلرخاع للادكرٌي عثاد اهلل      :الشعر ادلٌيّرااوِ القادّم    -

 ًلد الطْد
ادلناىح ًالقءاّا للدكرٌي زلمد احلطه ته زلماد  : النقد ادلٌيّراوِ احلدّس -

 ادلصباَ 
 :حاألعماا الراْل 8002ًيف واص اإل اي اصدي اال اد طما ضنح 

 ( شلٌد ته ت  تاهلل)ضنات  احملثح  حملمد زلمٌد ته زلمد عثد اهلل 
 لااثاه عامار لاِ              الٌازح 

 شنقْبْاخ             حملمد ته ماء العْن 
 دًت ًلد تٌدلطاأزدّس اذلٌٍ           إل

 أشااااااااااْاء             حملمد ًلد ادًت
 مد إتراىْم ًلد زلمدوالْااالااااح صْااااا        حمل

 زْس اة الصثا      ألتِ تكر ًلد تٌيُ
 القْعان الدامْح         للم راي الطامل أمحد ضامل

 وسّا احلرًف          ألعمر ًلد عثدُ
 الطرد ًالرًاّح ادلٌيّراوْح حملمد األم  ًلد مٌالُ إتراىْم

 "تااٌذ الارافالاٌّد   حلاطناِ ًلد شاااظ 
 ًياء القصدًاهلل مه 

   زلمد كاتر ىاشم
 يئْص ا اد األدتاء ًالكراب ادلٌيّراْو 



8 

 



9 

 

 كهمح عه اندٌىان
بدأت قصتً مع الشعر وأنا فً أواخر المرحلة اإلبتدائٌة فً 
بداٌة عقد الثمانٌنٌات لكننً كنت أعتبر نفسً فً مرحلة 
المحاولة والخطإ ـ علً حد تعبٌر إحدى نظرٌات التعلم ــ فال 

الشعر قد استوى لً علً نحو مرضً إال فً نهاٌة  أرى أن
ذلك العقد رغم أنً أحتفظ بالعدٌد من الكتابات الشعرٌة التً 

 .تعود إلً تلك المرحلة الشعرٌة األولً 
وإذا كنت فً هذه المدونة الشعرٌة قد جمعت شمل هذه القصائد 
فذلك ألنً أري بٌنها أرحاما وشٌجة وقرابة الئطة تلح علً أال 

رط عقدها وال أقطع سلكها وهو ما جعلنً أجمعها تحت هذا أف
 " .حٌث تهب الصبا"العنوان 

ولم ٌكن اختباري لهذا العنوان إال ألنً أراه ٌصلح أن ٌكون 
 .ناظما لنثار المشاعر الشعرٌة التً تجتاح قصائد الدٌوان

والصبا رٌاح عربٌة نبتت فً جزٌرة العرب تماما كما نبت 
النخٌل والعرار ،إنها جزء من الهوٌة الشٌح والقٌصوم و

الحضارٌة لهذه األمة وهو ما جعل الشعراء ٌأرزون إلٌها إذا 
 :  عصفت بهم الهموم واستثارتهم األشجان 

 
 أٌا جبلً نعمان باهلل خلٌا
 فإن الصبا رٌح إذا ما تنسمت

 

 نسٌم الصبا ٌخلص إلً نسٌمها 
 على نفس مهموم تجلت همومها

 
وألمر ما ربطوا بٌنها وبٌن الفجر الذي تتبلج  أشعته فتكشف 

 : غماء اللٌل وتزٌح كلكله وأحزانه عن العاشقٌن 
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إذا قلت هذا حٌن أسلو ٌهٌجنً      نسٌم الصبا من حٌث ٌطلع  
 الفجر 

وهً كذلك رٌاح مٌمونة استجابت لإلسالم وصدقت بهذا الدٌن 
 : ألب علٌه األحزاب ونصرت الرسول صلى هللا علٌه وسلم إذ ت

 " . نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور " 
ومن كل تلك المعانً ٌأتً عنوان الدٌوان وتحضر الصبا 
كرمز شعري ٌؤصل لكٌان األمة فٌربطها بجذورها لتستنشق 
روائح المجد والعزة من ذلك العهد الزكً ، ولعل ذلك ما ٌفسر 

 " :زمان الوصل"سر عناقها مع المحٌط فً 
 ح الصبا حجت إلٌك نسائمارٌ
 

 فاستبدلت شرق الهوي بمغارب 
  

 :وغٌابها منذر بالهزٌمة والضٌاع الحضاري 
 رٌح الصبا سكنت أنفاسها وغدت  

 
 رٌح الدبور تغادٌنا سوافٌها  

  
ولعل المقام ال ٌتسع لعرض أبعاد هذا الرمز الشعري فً 

الً الدٌوان قصائد الدٌوان، وخٌر لً أن أحٌل القارئ الكرٌم 
عسً أن ٌكشف بنفسه ، وٌقرأ بقلبه وحسه ، فلٌس الخبر 

 .كالعٌان 
 

 هــ   0340ذي الحجة  88انواكشوط  فً 
  ر ــالشاع
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 ذعسٌف تانشاعس
 أبوبكر ولد محمدن ولد بوري 

ناحٌدد  بوتلمٌددت  " علددب ردرس"فددً بلددد    9191: ولددد سددن  
 .فً الجنوب الغربً من مورٌتانٌا

وهندداك تل ددً تعلٌمددس اوساسددً واليددانوي إلددً جانددب التعلددٌم 
اوصلً فً المحاضر، وفً محٌطس اوسري تل دً علدوم اللغد  

 :  واودب والم رإ والف س علً جماع  نذكر منهم 
 الشٌخ محمد محمود بن بوري  المعروف بأبً شام   حفظس هللا

 (هـ9191توفً )الشٌخ الدنبج بن معاوٌ    رحمس هللا 
 ( هـ9191توفً )شٌخ ال اضً محمذ فال بن أحمد فال رحمس هللا ال

  (هـ 9111توفً )الشٌخ محمد ٌحً ولد محمد الحافظ رحمس هللا 
 اوستاذ الشاعر محمد ولد دحان حفظس هللا  

 الشاعر الكبٌر محمد الحافظ ولد احمدو حفظس هللا 
حصدددل علدددى شدددهاد  المترٌدددا فدددً اللغددد  واودب مدددن جامعددد  

م كما حصل على إجااات محضدرٌ   أبراهدا 9111ط انواكشو
 . إجاا  فً م رإ  اإلمام نافع : 

 : حصل على جوائا أدبٌ  وطنٌ  عدٌد  منها 
جائا  المواهب الشعرٌ  من طدرف واار  الي افد  والتوجٌدس  -

 .م 9119اإلسالمً سن  
جدددائا   اتحددداد اودبدددا  والكتددداب المورٌتدددانٌٌن فدددً دورتهدددا  -

 م 1001  اوولى سن  اوولى بالرتب
 . لس عد  أعمال أدبٌ  ون دٌ  وتارٌخٌ  فً طرٌ ها إلً النشر

م اليددددانوي  ٌعمدددل حالٌدددا أسدددتاذا  للغدددد  واودب العربددًد فددًد التعلددٌد
 .  بنواكشوط
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 فــــــــً انرٍـــــه
 فً التٌدس أعلدك أحااندً وأوجداعً

 فً كل ٌوم صدى اونبدا  ٌوسدعنً

 مددالً ٌحاصددرنً عجدداي وٌ عدددنً

 أنا فً سدكون اللٌدل من دب  طٌف

 أبٌدددت أرعدددى نجدددوم اللٌدددل مرت بدددا

 لبنددان جددري وفددً بغددداد ٌددوجعنً

 وال ددددس جدددري  لددددٌنا فدددائر دمدددس

 ٌددددا راوٌددددا مددددوت بغددددداد ٌفصددددلس

 بغدددداد وٌحدددك هدددل دكدددت معالمهدددا

 خطددددب تفطددددر ولبددددً مددددن ووائعددددس

 فددتر روٌدددك فددً بغددداد عددن وددبس

 واسأل بها دجلد  المعطدا  كدم ملدك

  داب منتكسدداغداا فدولى علددى اوع 

 واسأل بها جند أهل الشدام عدن افدر

 ٌدددا أمددد  فدددً ضدددمٌر المجدددد خالدددد 

 ماذا جرى لبنٌدك الشدم كٌدف غددت

 وهل أواموا علدى ماضًد العهدود ومدا

 أٌام ودومً إذا مدا اسدتنفروا نفدروا

 كددانوا أعدداا  فددً أوطددانهم صددبرا

 ٌددا أٌهددا المنتشددً فددً بغٌددس سدددرا

 وتنكددر الخبددر المحدداون أسددماعً

 فددددااي ومددددذٌاعًهمددددا فددددألعن تل

 والخٌدددل خٌلدددً واوتبدددا  أتبددداعً

 ال أطعدددم الندددوم إال بعددد  تهجدددا 

 ومددا شددعرن ومددا ٌشددف ن للراعددً

 جددري ٌددأرق أحشددائً وأضددالعً

 كدددم افددددر  هاجهدددا لل لددددب ملددددذا 

 بع  الحدٌث ل دد أنبهدت للدواعً

 أم هدل نعددى العددا فٌهددا والعددال الندداعً

 ٌضٌق عن هولس ٌا مخبري باعً

 ا عدددن الميندددى وعدددن سدددعد ووع ددد

 ٌسددددٌر مددددا بددددٌن أسددددٌاف وأدرا 

 ولدددددم ٌدددددرق لنسدددددوان وأشدددددٌا  

 وعامر الخٌر عن روي بدن انبدا 

 لدددم تحدددن هامتهدددا ٌومدددا إلخضدددا 

 ! ؟أسدماعهم وبهدا ووددر عدن الددداعً

 كددان الكددرٌم لهددا ٌومددا بمضددٌا  ؟

 وال ٌضدددجون مدددن دهٌدددا  مفظدددا 

 والٌددوم نحددن كف دددع ال ددا  بال دددا 

 مدددا حبلندددا لدددك ٌدددا هدددذا بمطددددوا 
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 إندددا لنضدددعف فعدددل الخٌدددر تكرمددد 

 التدددارٌخ كدددم بطدددلهدددال سدددألت بندددا 

 إلٌددددس ٌحدددددتكم الندددددادي فٌفصدددددلهم 

 لهفددً علددى أمدد  فددً الحددق واحددد 

 ٌسومها الخسف أغراب ود ائتلفدوا

 ود أشدرب العجدل كفدرا فدً ولدوبهم

 إنددً ولمددح مددن خلددف الظددالم ٌدددا

 فاستبشدري ٌددا خٌددول هللا وانطل ددً

 ال ٌ ندددع النصدددر دون الفدددتح همتدددس

  

 كٌل الصا  بالصدا والشر نجاٌس 

 ٌنمدددى إلٌندددا علدددى اوعددددا  طدددال 

 وٌ سددددددمون لدٌددددددس كددددددل مربددددددا 

 ودددد شدددطرت بدددٌن أيدددالث وأربدددا 

 مددددا بددددٌن ألسددددن  شددددتى وأصدددد ا 

 وأوضددعوا فدًد المعاصدًد أي إٌضددا 

 تسعى وال ٌدرك اومجاد كالساعً

 بكدددل يبدددت لددددى الهٌجدددا  م دددرا 

 ومددا الشددجا  لدددى حددرب بم نددا 
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 ــً مـــأساج انقطام
 فً هدأ  الامن الع ٌم 

 أوبلت مختروا جدار الصمت 
 ممتطٌا حصانا من صفا  

 ترنو وت رأ ذلك السفر ال دٌم 
 أٌن الرواحل والمااد ؟ 

 وأٌن عود أراك  خبأتس ؟ 
 شغفا بهند وانتظارا لل ا   

 ما الت تذكر كٌف نص العٌس 
 فً اللٌل البهٌم 

 وكٌف اهو الخٌل تما  فً الضحى 
 كٌف الكرٌم ٌسح جودا إن صحا 

 ما الت فً الجبلٌن تستس ً الصبا
 وعرار نجد والكبا  

 مهال روٌدك ٌا إمام العاش ٌن 
 اورأ مالمحنا تفرس فً الوجوه 

 أعد صٌاغ  شعرك العذري 
 واحذف كل ألفاظ الرجول  واإلبا  

 فل د تبدلت الرٌاي وأصبحت 
 نكبا  تاجً من جهام الصٌف 

 خوا   كل غمام  عطشى
 ٌا باكً اوطالل أجمل فً البكا  

 خف ال طٌن فال وصال من الحبٌب وال ل ا  
 لهفً على هند وأتراب لها 
 ٌخرجن فً غبر المسا  

  ! ٌس ٌن
 ! ما ٌس ٌن إال بعد أن صدر الرعا 

 ! ما  أبً وجدي  -ما ٌدرٌن -والما  
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 مسخت براذٌنا خٌول ربٌع  كمدا 
 فمن للظعن ٌحمٌها ؟

 .........بعد غٌر افٌر حان أو ريا  وماذا 
 وشٌوخنا أهل الحفٌظ  والخفار  كل منتف  غٌور

 لكنهم جمعوا اوعن  والرماي 
 لٌكسبوا حرب الرهان 

 لهفً على حرب الرهان 
 وٌس تبٌد شبابها وسراتها 

 وإذا دعت هرما تلفع بالردا  
 طفح اإلنا  ........ طفح اإلنا  

 مهال فدٌتك ٌا إمام العاش ٌن 
 ما بالربو  ربو  نجد من ب ا  

 ! كل الربو  تبدلت أسماأها
 ومنابت السعدان صوي نبتها 

 ! غار الما  حتى من صدا ...... والما  
 ٌا حادي اوظعان كف عن الحدا  

 أتخالس ٌجدي الرحٌل ؟ 
 وكل منتجع ٌسد علٌس من طع الحذا  

 اضرب خٌامك حٌث أنت 
 نستس ً السما   هلم

 وتعال سامرنً 
 فال أب ى فرٌس  بوم هذا اللٌل وحدي

 وتعال نصفع كل تارٌخ 
 ونلعن كل مجد 
 وتعال سامرنً 

 ف د ضاق الفضا  عن الفضا  
 ضاق الفضا  عن الفضا  
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 إزهـــــــــاتً
 سدددجل لددددٌك إذا تشدددا  جدددوابً
 رمنددددددت بدددددداهلل العظددددددٌم إلهنددددددا
 وبسدددٌد الرسدددل الكدددرام محمدددد

 بنً العرب الذٌن تواريواوإلى 
 وأوددددس اووصدددى وأعلدددم أنندددا
 وأحب من غضبوا وكل مجاهد
 وإذا ٌدددك اإلرهددداب طبعدددا هكدددذا

  

 فلسان وومً واضح اإلعدراب
 ربددددا وحٌدددددا لددددٌس كاوربدددداب
 صددددوت وال دددررن خٌدددر كتددداب
 صري المكارم تنتهدً أنسدابً
 ٌومدددا سدددنن ذه مدددن اوغدددراب
 لٌعددددا دٌددددن هللا مددددن أحبددددابً

 أننددً إرهددابًتصددفون فأكتددب 
 

 

 عرـــــــاب احملٍـــط
 أمددددا الددددت مستصددددرخا مابدددددا
 ٌحاولدددددك الددددددهر أن تسدددددتكٌن
 كأنددددددك تحفددددددظ عهددددددد الربدددددداط
 فدددرابط علدددى اليغدددر ٌدددا شددداهدا
 وكندت لدس فدً الخطدوب الشدداد
 إذا ذكدددر النددداس فضدددل الرجدددال
 وفدددددً كدددددل رابٌددددد  ودددددد بعيدددددت
 أتدددذكر ٌدددوم احتضدددنت الربددداط
 أتددددددددددذكر أسددددددددددٌافهم جٌددددددددددددا

 خٌلندددددداأتعجددددددب منددددددا ومددددددن 
 أتبدددددرم ٌدددددا بحدددددر مدددددن حالندددددا
 أذلددددددك أم طربددددددا ٌددددددا محددددددٌط

 تصدددددار  كدددددل احدددددوف المددددددى؟
 ! فتدددأبى علدددى الددددهر أن تجمددددا

 وترعدددددى لدددددس المويدددددق اووكددددددا
 علددددددى وطددددددن عددددددرف السددددددأددا
 مغٌيددددددددا وكنددددددددت لددددددددس مددددددددوردا
 فددددددددددأنى لفضددددددددددلك أن ٌجحدددددددددددا
 هطددددول الحٌددددا وصددددنوف الندددددى
 ربدددداط بددددن ٌاسددددٌن والمسددددجدا؟
 وأسدددددددددما هم سددددددددددٌدا سددددددددددٌدا؟
 أتنكددددددددددر معطفنددددددددددا اوسددددددددددودا؟
 وترمددددددً باحفددددددك كددددددً نبعدددددددا؟
 تمدددددددد وجدددددددل السدددددددالم الٌددددددددا؟



17 

 

 أجددددابنً البحددددر عنددددد المسددددا 
 ل ددد علددم الندداس ٌددا ابددن الكددرام
 وأنددددددددددً جلبددددددددددت وعدددددددددددائها
 ومدددا كندددت ٌومدددا إذا مدددا أيدددور
 ولكدددددددن نظدددددددرت إلدددددددى أمددددددد 
 ف لدددددددددددت أنبدددددددددددس للغدددددددددددافلٌن
 عسى النبع ٌجري علدى أرضدس

 وٌطلدددددع نجدددددم العدددددال أسدددددعدا 
      

 :ٌددددر الصدددددىبصددددوت شددددجً ٌي
 بددددددأن لشددددددن ٌط روحددددددً الفدددددددا
 علدى طدول عمدري صدنوف الدردى
 لٌلجمندددددددددً الرمدددددددددل أو ٌ عددددددددددا
 أضدددددلت طرٌدددددق العدددددال والهددددددى
 وأوودددددددظ مدددددددن نومهدددددددا الروددددددددا
 فٌشددفً السدد ٌم وٌددروي الصدددى
 فنسددددددددتذكر العهددددددددد والمعهدددددددددا
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 1وأخٍــسا جـاء انكرــاب
 سددددددائل الربددددددع إن أبددددددان الجوابددددددا
 سددددددائلنس وأندددددددب هندددددداك عهددددددودا

 ودددددام الربددددداط والشدددددٌخ فٌدددددس ٌدددددوم
 كفددددددددس تمسددددددددك الكتدددددددداب وكددددددددف
 لددددم ٌددددال مددددن بنددددً الربدددداط رعٌددددل
 فتحددددددوا بددددددالعلوم إفرٌ ٌددددددا السمددددددـ
 وأودددددداموا للضدددددداد حصددددددنا منٌعددددددا
 حدددً سددددعً اوس الدددرئٌس المجلددددً
 حٌنمددددددددا فجددددددددر المعددددددددارف للنددددددددا
 فانتشى المجدد واحتفدى موكدب العدا
 وأخٌدددددددرا جدددددددا  الكتددددددداب فطدددددددالع
 وتخٌدددددر مدددددا شدددددئت مدددددن يمدددددرات

 معددددارف الٌددددوم جلددددتإن شددددمس ال
 فتعدددددددالوا إلددددددددى الكتددددددداب جمٌعددددددددا
 سددددوف نمضددددً والجهددددول  معٌددددق
 حاضر العصدر لدٌس ٌرضدى جمدودا
 إننددددددا المحددددددراون سددددددب ا وبددددددانوا
 ٌبسدددددددم المجدددددددد إن ررندددددددا وتدددددددأبى
 ما على الشمس فً الضحى من خفدا 

  

 إن فدددً الربدددع للحددددٌث العجابدددا
 وددددد ت ضددددت بددددس حسددددانا عددددذابا
 نجددددل ٌاسددددٌن ٌسددددتحث الركابددددا

 ف عدددددا  وغالبددددداتمسدددددك السدددددٌ
 ٌحفددددظ العهددددد للربدددداط احتسددددابا
 ـدددرا فددددكوا مدددن الظدددالم الهضدددابا
 حٌن كانت فً الشرق تشكو اغترابا
 مددن رمددى الجهددل عم ددس فأصددابا
 س جمٌعددددا أعددددذب بهددددن شددددرابا
 ٌنحدددددً عدددددن الطرٌدددددق الصدددددعابا
 تحددرا المجددد ٌددا صدددٌ ً الكتابددا
 ٌانعددددددددات ومنظددددددددرا مسددددددددتطابا
 وأااحدددددت عدددددن الدددددبالد العتابدددددا

 مان عنا الخطاباسوف ٌروي الا
 كلندددا الدددرأس لدددٌس فٌندددا ذندددابى
 وحضدددور التدددارٌخ ٌدددأبى الغٌابدددا
 خطددددط المجددددد والكددددرام انتسددددابا
 سددددور  العددددا إن نهددددب غضددددابا
 فشددعا  للشدددمس ٌمحددو الضدددبابا

   
 

                                                
 َ   8004أٔشذخ فٟ ِٙشخاْ اٌىراب تشٚصٛ اتش٠ً  - 1
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 ســـقــً انثـشــاو
 
 غرامددددددك لددددددٌس ٌشددددددبهس غددددددرام
 وفندددددك فدددددً الهدددددوى فدددددن فرٌدددددد 
 سددهامك  وددد أصددبن شددغاف ولبددً

 إال أجدددددددك مددددددا تسددددددٌر العددددددٌس
 وصفو عٌشً" النشان"مضً عهد 

 ربدددو  حٌدددً " بالنمدددال "وأذكدددر 
 "السماسددً"ومنددالكم لدددي ربددع 

 حدددددددددً " بدددددددددواد هللا"وإذ أندددددددددتم 
 كنددددددا" أمبٌدددددددٌع"وأٌامددددددا لدددددددي 

 وددد سددعدنا " المسدداعد"وفددً ربددع 
 وردندددا الوصدددل فٌهدددا" كنددددلك"و

 ودررت عٌندا" ال دري "وفً ربدع 
 لنددا وأنددتم " البشددام"وفددً جنددب  

 حٌددددددددددددل فاودٌندددددددددددداوإذ أاف الر
 أٌددددا عهددددد الصددددبا واللهددددو منددددً
 رعددددددً هللا الربددددددو  وسددددددداكنٌها
 ربددددددددو  ال تدددددددداال لنددددددددا ربٌعددددددددا
 لهددددا فددددً ولددددب كددددل فتددددى كددددرٌم
 بهددددا نبددددت العددددال والمجددددد فٌهددددا 
 إذا عصدددفت بندددا ذكدددرى المغدددانً

 وربعددددك للهددددوي بلددددد حددددرام
 أمددددددام فددددددال هنددددددد درتددددددس وال 

 وال ودددددوس لددددددي وال سدددددهام
 وطٌفددددك بالرحددددال لددددس لمددددام

 لس نظام" النشان"بوصلك فً 
 وحٌدددك والهدددوى غددد  غدددالم

 لكددم م ددام" الم ددٌم"وإذ ربددع 
 حلددددددول إذ ٌسددددددامرنا اليمددددددام
 وطددرف اللهددو لددٌس لددس لجددام
 بصددددددفو لددددددم ٌخالطددددددس وتددددددام
 كمدددا ٌدددرد المٌددداه بهدددا الحمدددام
س لددس انصددرام  بكددم والوصددل لدٌد
 معهدددددود فدددددً مناالدددددس عظدددددا

 2(بعود بشدام  سد ً البشدام)
 3(علٌددك ورحمدد  هللا السددالم)

 وغاداهدددددددا فروهدددددددا الغمدددددددام
 وٌشدددفً إن نلدددم بهدددا السددد ام
 رسددددٌس محبدددد  ولهددددا ذمددددام
 ٌحدددددوط دٌدددددداره وددددددوم كددددددرام
 فلسددددددنا فددددددً تددددددذكرها نددددددالم

                                                
 : عدض ت١د ٌشاعش إعالِٟ ٚ٘ٛ ترّاِٗ   - 2

 أذٕغٝ إر ذضٚدٔا ع١ٍّٝ                       تعٛد تشاِح عمٟ اٌثشاَ                                              
3
 : عدض ت١د ٠غرشٙذ تٗ إٌحاج ٚ٘ٛ ترّاِٗ  - 

 َ أال ٠ا ٔخٍح ِٓ راخ عشق                       ع١ٍه ٚسحّح هللا اٌغال                                   
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 صددددحبنا العددددٌس فٌهددددا وال ددددوافً
 بهدددددددا نادمدددددددت فتٌاندددددددا تبددددددداروا 
 تروددددوا فددددً دروب المجددددد حتددددى

 هبددددواإذا مددددا وٌددددل مددددن للعددددرف 
 لندددددا سدددددمر مدددددع الكنددددددي طدددددورا
 والبندددددً طدددددً  طدددددورا نسددددداوً
 كدددددأن ابدددددن الحسدددددٌن إذا تشدددددكى 
 إلٌندددددددا ٌشدددددددتكً بلدددددددوى كدددددددرٌم
 وفدددً مغندددى الخلٌدددل أو الكسدددائً
 وطددددددددورا للمعددددددددانً والمبددددددددانً
 وإن خضدددنا بددددرب الف دددس خوضدددا
 فتلدددددددك مرابعدددددددً وأالك وددددددددومً
 بهدددددم نبتدددددت خمائدددددل كدددددل فضدددددل

 

 وسدددامرنا بهدددا البددددر التمدددام
 إلددددددً العلٌددددددا  كلهددددددم أمددددددام
 تعجددب مددن شددهامتهم عصددام
 وفددً حلددق العلددوم لهددم احددام

 أخددددذت مضدددداجعها النٌددددامإذا 
 كأوسددا لددٌس ٌشددربها اللئددام
 بمصددر غدددا  أضددجره الحمددام
 جدددواد ودددد أضدددر بدددس الجمدددام
 لندددا طدددرب هنالدددك واختصدددام
 ٌ دددددود رحالندددددا شدددددٌخ همدددددام
 فمالددددك فددددً مجالسددددنا إمددددام
 وهددددم فددددً كددددل مددددأير  سددددنام
4كددأن اور  عدداد لهددا هشددام

 
 

                                                
4
 : إشاسج إٌٝ ت١د اٌشاعش فٟ سثاء ٘شاَ تٓ اٌّغ١شج اٌّخضِٟٚ   - 

 فأصثح تطٓ ِىح ِمشعشا                    وأْ األسض ١ٌظ تٙا ٘شاَ                              
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 انسحٍم اخلائة 
 ىَارا سحيد إىً اىذسب 

 ّغ األغُْاخ اىجَُيح ؟ َقزفل اىذسب َا صا
 ؟  ىَارا هجشخ ستىع اىصثا

 خَش األصائو فٍ تطِ ذىضح  نإ
 ذثَو مو خَُيح 

 سحيد ذصاسع خَشا وأٍشا 
 وذىقذ فٍ اىيُو وسدا وجَشا 

 وىنِ ىَارا سحيد هْاك إىً اىذسب ؟ 
 أً أُ مو اىَشاتغ أضحد قرُيح 

 سوَذك َا شاػش اىثُض واىؼُظ 
 َا تامُا ىيطيىه  اىَحُيح 

 ىَارا ذشي قريد أعذ ستها 
 وىٌ ذشع مْذج حقا ىثأس اىقثُيح  ؟

 وذَضٍ هْاك ....... وذَضٍ 
 أٍا ماُ فٍ ٍيل حَُش ٍِ َطفئ اىثأس؟ 

 ٍِ َْصف اتِ اىَيىك اىنشاً 
 وَشفغ سأط اىفضُيح 

 شقاء حظىظل َا فاسط اىخُو واىيُو 
 ٍا صاه ىُيل َشخٍ عذوىه 

 وىنِ ىَارا سحيد إىً اىذسب ؟ 
 َا ٍِ ذَيَو فٍ اىيُو َثغٍ رحىىه 

 ذغُش إىً قُصش اىشوً ػْا 
  -ّصذق -أفٍ غشتح اىَشء مُف 

 َيقً خيُو خيُيه ؟ 
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 ومُف اشرناؤك ىيشوً ؟ 
 واىشوً ذْفش ػهِ اىرخاره 

 ذىقذ فٍ اىشاً ىيحشب مو فرُيح 
 ..........وذَْغ غضج  مأط اىششاب 

 ...........  وٍطثخح اىخثض
 ٍا ّؼشف اىشوً إال خزوىح      

 ! ومُف اشرناؤك ىيشوً
 واىشوً هٌ ٍِ ََذ قشَظح تاىخُو واىشجو 

 هٌ ٍِ تغىق ػناظ ىذَْا 
 َثُغ اىشرَيح 

 ذغُش إىً قُصش اىشوً ػْا 
 أٍاىل ػِ راك َا شاػش اىيُو حُيح ؟ 

 ىَارا سحيد إىً اىذسب َا عُذ اىشؼشاء ؟
 أىٌ ذضجش اىطُش 

 ذخثشك اىطُش 
 أُ حظىظ اىحُاج هْاك قيُيح 

 سحيد وٍا صاه راك اىشقاء اىقذٌَ 
 تأسضٍ  َجُو خُىىه 

 وٍا صاه فُْا حٍُ َجش رَىىه 
 وٍا صاه مو فرً فٍ اىَْاصه 

 ......... َهزٌ تأعَاء 
 َثنٍ طيىىه 

 وٍا صاه فُْا حذَث ػِ اىثأس 
 .....ىنْْا 

  ! قذ رتحْا أصىىه 
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 اسرشفاء
 

 هللا نرجددددو منددددس غفرانددددا نسددددتغفر
 ومدددددا لندددددا غٌدددددره منجدددددى وال وار
 إنددددا إذا مددددا ٌمددددس الضددددر نسددددألس
 إندددا دعونددداك ٌدددا رحمدددن فدددً وجدددل
 أنددت الددذي كددل شددً  تحددت وبضددتس
 والدددا  مندددك ابدددتال  والددددوا  متدددى
 فاصرف أٌا رب عنا الدا  منصدرفا
 واغفددر لنددا ربنددا مددا كددان مددن خطددل
 فأندددت تغفدددر ذندددب العبدددد لدددو بلغدددت

 ا ٌسدددددتجاب لنددددداوودددددد وي ندددددا بأنددددد
 وصددل ربددً علددى الهددادي وشددٌعتس

      

 ونحمدددددددددد هللا أن هللا موالندددددددددا
 فدددداهلل ربددددً ملجانددددا ومنجانددددا
 لطفددا وندددعوه إسددرارا وإعالنددا
 فلترفدع الضدر ولتكشدف لبلواندا
 بكددن تدددبر أمددر الكددون مددذ كانددا
 ت دره للدا  ولدى الددا  عجالندا
 واكتددب لنددا بعددده أمنددا وإٌماندددا

 وإحسددداناوأولندددا مندددك إفضددداال 
 ذنوبدددددس أحددددددا واندددددا ويهالندددددا
 بوعددددك الحدددق إذ نتلدددوه وررندددا
 والصحب من شٌدوا للدٌن أركانا
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 :أوــــا وانشعس
 إذا أشدددرق الحدددب فدددً بددداطنً
 وسدددحت علدددى خددداطري دٌمددد 
 وسددرحت فكددري فددً الكائنددات
 وطوف بً فً مرامً الوجدود
 وأترعت مدن غدابرات العصدور
 وهدددات رٌددداي الصدددبا نخدددوتً

 أهددل الامددان وأحفظنددً صددمت
 هنددددداك ٌفدددددٌ  نشدددددٌد الحٌدددددا 
 فدددأهتف بالشدددعر مدددل  الامدددان
 فدددأطوي بدددس فلدددوات الشددددجون 
 وأهدددددددي بددددددس مدددددددلجا حددددددائرا
 وأوطدددف مدددن بسدددمات الربٌدددع
 وإنددددددً وعلددددددم علددددددم الٌ ددددددٌن
 بددددأن سددددنا الفجددددر أب دددددً وإن 
 فٌددددددا رب عطفددددددا علددددددى أمدددددد 
 أضددرت بهددا عادٌددات الخطددوب
 إذا عاودتندددددددا رٌددددددداي الصدددددددبا
 وأنبددددددت نجددددددد اكددددددً العددددددرار
 وعدددددددداد لغرناطدددددددد  وصددددددددلها
 وجسددددر الرصدددداف  تصددددبو لددددس 
 فدددددذلك ٌدددددوم ٌ دددددول ال دددددرٌ 
 لددددك هللا مددددن شدددداعر لددددم ٌددددال

 

 فدددددددأٌ ظ كدددددددل جمدددددددال غفدددددددا
 فأحٌددددددت بددددددس مربعددددددا نفنفددددددا
 فجلددددددً ووددددددارب واستشددددددرفا
 خٌدددددددال ابادهدددددددا استكشدددددددفا
 كأوسدددددددددا تعللندددددددددً وروفدددددددددا
 وأغدددددرت ب لبدددددً أن ٌعصدددددفا
 علدددى حاضدددر ال ٌحدددب الوفدددا
 شدددذي ٌلهدددم الحبدددر واوحرفدددا

 لميلددددددددً أن ٌهتفددددددددا وحددددددددق
 وأوددددري بددددس مسددددمعا مرهفددددا
 ورسددددددوا بددددددس باكٌددددددا مدددددددنفا
 وأاهددددددداره للدددددددورى م طفدددددددا
 وإن نكدددددر الددددددهر مدددددا عرفدددددا
 تغولنددددددددا اللٌددددددددل أو أسدددددددددفا
 حٌدددددداري أمددددددا رن أن تعطفددددددا
 وأغضدت علددى وخداات السددفا
 لتيبددددت للدددددهر مددددا وددددد نفددددً
 نضدددددٌرا لٌشدددددفً ولبدددددا هفدددددا
 خطٌبددددا وولددددً امددددان الجفددددا
 أصددددٌال عٌددددون المهددددا عكفددددا

 أحسدددن الددددهر إذ أنصدددفا ل دددد
 ٌرجدددً مدددن الحدددب أن ٌسدددعفا
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 مــه تعـدما
 من بعددما هجدع الشدموس ونومدا
 مدن بعددما اعتلدت رمداي هدواان
 مددن بعدددما وصددت ضددفائرها تمددا
 من بعدما ن ضت ورٌظد  عهددها
 مددن بعدددما أضددحت مرابددع عددا  
 مددن بعدددما بددا  الخلٌددل عروضددس
 من بعدما حبس الرشٌد وحوصرت

 النخٌل وهاجرتمن بعدما وصر 
 من بعددما عللدت بالٌدأس اوسدً
 مدددن بعددددما نحندددا شدددكونا للعددددا
 هدددذي ربدددا لبندددان ٌنبدددت أراهدددا
 ٌدددددا أرا لبندددددان الحبٌدددددب تحٌددددد 
 ما النصدر إال مدن سدفوحك أرا 
 ٌدددا حددداب حددداب هللا هدددا راٌاتندددا
 ٌددا نصددر نصددر هللا حددان صددالتنا
 واوددددرأ بفاتحدددد  الكتدددداب مددددرتال
 فلطالمددددددا كدددددداد العدددددددو مكاٌدددددددا

 ونً الٌوم كدل عمدائمًلن ٌخدع
 دٌدددن علدددى التوحٌدددد ودددام بنددداأه
 فٌددددس ذوو البٌددددت المطهددددر ودددداد 
 والبٌدددت وبلتندددا جمٌعدددا والهددددى
 ورسددولنا الهددادي اومددٌن محمددد

 

 مدددن بعددددما انسددددل الظدددالم وخٌمدددا
 وتدددذكرت عددددبس الجدددواد اودهمددددا
 ضر بعدما ف د الحمى صدخر الحمدى
 ن ضددا ورامددت كددً تغددٌ  امامددا
 اوفدددددرا وولدددددً عهددددددها وتصدددددرم
 وشدددكا إلدددى الددددألً لحندددا مبهمدددا
 بغدددداد وانتهبددددت م اصدددٌر الدددددمً
 والد  وبكدددددً ابدددددن اٌددددددون دمدددددا
 وغدددا السددلو علددى الفددأاد محرمددا
 مددن بعدددما مددن بعدددما  مددن بعدددما
 طدددرف ابدددن كليدددوم اوغدددر المعلمدددا
 ممدددددن أودددددام علدددددى البعددددداد متٌمدددددا
 ظدددددل اإلبدددددا  بهدددددا معندددددً مغرمدددددا
 فددددً راحتٌددددك ت دددددمن لددددن تهامددددا

 ندددددا فت ددددددماٌدددددا نصدددددر أندددددت إمام
 والنصدددر واسدددجد للفتدددوي وسدددلما
 ولندددددار فتنتدددددس البغٌضددددد  أضدددددرما
 سددددود فدددددٌنً لددددن ٌظددددل م سددددما
 وبندددوه رخدددً بٌدددنهم وحدددً السدددما
 فدددً الددددٌن غدددر مدددا أبدددر وأكرمدددا
 فٌنددددددددا ونتلددددددددوه كتابددددددددا محكمددددددددا
 صددددلً علٌددددس ذو الجددددالل وسددددلما
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 5عىدج انىهدي
 أٌددددن نجددددد وأٌددددن طٌددددب العددددرار
 والصدددباي البلٌدددل والدددرو  ٌهددددي

 الربدددددو  الحندددددون عرفندددددا هدددددذه
 والغضددا حٌددث مربددع الحددً منددس
 ٌدددا ربدددو  اللدددوى أمدددا الدددت ح دددا
 ٌددا رعدددً هللا عهدددنا مدددن حوالٌدددـ
 در در الصدددددددبا تدددددددولً حمٌددددددددا
 إن نعر فٌس رهن أسدر التصدابً
 كدددم رتعندددا فدددً غفلددد  مدددن هواندددا
 وسدددددمرنا نددددددٌمنا البددددددر حتدددددى
 حددٌن مددٌال  لددم تطددع ودددول وار

 يدم إنددً ـ والددهر مددا اال ٌاجددً  
 ذفتنً إلددى النددوى عددن ربددوعًودد

 فغدددددددا ال لددددددب للفددددددراق شددددددجٌا
 غربددد  لدددم ٌكدددن بهدددا مدددن أندددٌس
 ٌدددددا لهدددددا فرحددددد  الل دددددا  ٌغندددددً
 نظرتنددددً مددددٌال  شددددارا ووالددددت
 وددددادم مددددن مدددددائن الددددرٌح خبددددر

 والخاامدددً وروعدددد  اوسددددحار؟
 نسددددمات الصددددبا بعٌددددد ال طددددار؟
 فددً شدددذي فٌئهدددا وفدددا  الجدددوار
 سدددددددمرات تكدددددددن موودددددددد ندددددددار
 مألفددا للهددوى ومرعددً الصددغار؟
 ـددك وٌددا طٌدددب ربعنددا مددن ودددرار

 عددددددوده جنددددددً اليمددددددار عطددددددرا
 فل دددد كدددان مجمدددال فدددً اإلسدددار
 فددددددددً لٌددددددددال معطددددددددرات اإلاار
 أنصددف اللٌددل مددن عٌددون النهددار
 فددً وصددالً ولددم أر  بددااورار
 للفتدددى جملدددد  مدددن اوكدددددار ـ 
 غٌددددددر عمددددددد سددددددفائن اوودددددددار
 وهمً الجفن بالدمو  الجواري
 غٌر طٌف من الهموم السواري
 كدددددل مهدددددر لهدددددا وكدددددل حدددددوار

 ارأكدددذا ودددد طدددواك طدددول السدددف
 أو رمددال الددددهنا  أو مدددن ذمدددار

                                                
فٟ اٌّأثٛس األدتٟ أْ أحذ شعشاء تٕٟ ٔٙذ ٠غّٝ وعثا لذ ٘اَ تفراج ِٓ فر١اخ اٌحٟ ٚذضٚخٙا ثُ  - 5

ٔعُ أخرٟ ١ِالء أحغٓ ِٕٟ ، ثُ إٔٗ : اخ ِشج ً٘ ذش٠ٓ أْ هللا خٍك ِٓ ٟ٘ أحغٓ ِٕه ؟ لاٌد عأٌٙا ر

ذشصذ ٌٍماء ١ِالء ٘زٖ حرٝ ٌم١ٙا ٚذٛثك اٌٜٙٛ ت١ّٕٙا ثُ خاف أْ ٠فطٓ أٍ٘ٙا ٚأخرٙا فٙشب إٌٝ اٌشاَ 
 : شٖ ، ٌُٚ ٠عذ إال تعذ أْ أسعً أً٘ اٌحٟ فٟ طٍثٗ فّا عاد حرٝ صادف ١ِالء ١ِرح ، ِٚٓ شع

 أفٟ وً ٠َٛ أٔد ِٓ العح اٌٜٙٛ    إٌٝ اٌشُ ِٓ أعالَ ١ِالء ٔاظش     

 تعّشاء ِٓ طٛي اٌثىاء وأّٔــــا     تٙا خضس أٚ طشفٙا ِرخــــاصس            
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 فددً جناحٌددك رهبدد  الخٌددل واللٌددـ
 أكدددددذا صدددددرت سدددددفع  وشدددددحوبا
 عجبدددددا أندددددت أندددددت مدددددٌال  ح دددددا
 فرعددددك الفدددداحم اويٌددددث تددددوارى

 ار لعدددددااإن فدددددً لبسدددددك السدددددو
 خضدددبً ٌدددا حبٌبددد  اومدددس كفٌدددـ
 إن ٌكن فًد هدواك ودد ضدا  عمدري
 إن تكدددونً كمدددن تحددداكٌن شدددكال
 وعلددددددى عهدددددددك ال دددددددٌم سددددددالم

 

 ـددل وووددع مددن الصددلٌل النددااري
 واشباباه منك ٌا ابدن الصدحاري
 !مدا أرى ٌدا لحٌرتدً وانكسداري
 كٌددددددف بدلتددددددس بصددددددب  معددددددار؟
 فلمددددداذا خلعدددددت عدددددا السدددددوار
 ـدددك وردي علٌدددك فضدددل الخمدددار
 عبيددددددا ٌددددددا لضددددددٌع  اوعمددددددار
 فسدددالم علدددى الهدددوى والعدددذاري
 وعلددددددى ربددددددع اٌنددددددب ونددددددوار
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 احلةدٌه 
 بددددددددالدي منبددددددددت المجددددددددد
 وأهلدددددً صددددداغ  المعدددددرو
 تعدددددددداطوا ملدددددددد  اإلسددددددددال
 وكددددانوا فددددً بنددددً اإلنسددددا
 بإفرٌ ٌدددددددددددددددد  التارٌددددددددددددددددـ
 وفددددً شددددن ٌط بٌددددت العلددددـ
 تشدددددددربنا هددددددددى اإلسدددددددال
 فلددددددم نغدددددددر ولددددددم نظلددددددم
 نعظددددددددم حرمدددددددد  اإلنسددددددددا
 ونسددددددي البدددددر للجدددددوعً
 بددددددددٌن الحدددددددب واإلخددددددددال 

              *** 

 وميددددوى الخٌددددر والرشددددد
 بالعهدددددددددف والموفددددددددون 

 م مددددددن جددددددد إلددددددى جددددددد
 ن ندددددورا للهددددددى ٌهددددددي
 ـددددخ مددددنهم فدددداي كددددالورد
 ـدددددددم واإلٌمدددددددان والرفدددددددد
 م وال دددددررن فدددددً المهدددددد
 ولددددم نددددركن إلددددى الح ددددد
 ن صددددنع الخدددددالق الفدددددرد
 وللعددددددددددافٌن إذ نسدددددددددددي
 ص واإلحسدددان نسدددتهدي

              *** 
 وكندددددددددا أمددددددددد  فدددددددددً اور
 نحددددب الضددددٌف والمسكٌددددـ
 نعٌدددددددب البغدددددددً والعددددددددوا

 لدددددددددنٌاحملنددددددددا مشددددددددعل ا
 وبلغنددددددددا عددددددددن الرحمددددددددا

             *** 

   بددددٌن الندددداس أخٌددددارا
 ـددددن حبددددا نحفددددظ الجددددارا
 ن واايددددددددددددام والعددددددددددددارا
 فعدددددار النددددداس أحدددددرارا
 ن رٌددددددددددددددات وأخبددددددددددددددارا

              *** 
 تعددددددددالوا إخددددددددو  اإلسددددددددال
 عدددددن الفحشدددددا  والبغضدددددا
 بشدددددددارات مدددددددن الرحمدددددددا
 تحملندددددددددا عدددددددددن الددددددددددنٌا 
 وكندددددددددددا وددددددددددددو  للكدددددددددددو

 

 م نتلددددددددو الٌددددددددوم وررنددددددددا
   والهجدددددددددران ٌنهانددددددددددا
 ن مددددددددا تنفددددددددك تغشددددددددانا
 أماندددددددددددددات وسدددددددددددددلطانا
 ن فلنرجدددددددع كمدددددددا كاندددددددا
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 صىخ تغداد
 تحٌددددد  مدددددن بعٌدددددد الددددددار نائٌهدددددا
 تحٌددددد  الحدددددب واإلكبدددددار خالصددددد 
 ٌددا بسددم  الفجددر ٌددا عنددوان وافٌدد 
 أنت التً رغم هول الموج ود يبتت
 مددا روعدد  النصددر إال وصدد  أخددذت
 سددمعت صددوتك واوصددوات نائمدد 

 بمددددا ال ٌسددددت ل بددددسفمدددداج ولبددددً 
 مددا كددان أحددراك أن تحظددً بتكرمدد 
 بغدددداد ال تعتبدددً ٌدددا أم واسددددتمعً
 فخٌلندددا عددداودت ذكدددرى مرابطهدددا
 رٌح الصبا سدكنت أنفاسدها وغددت
 عدددددرار نجدددددد بدددددس رنافندددددا اكمدددددت
 وصددوي النبددت فٌنددا والهشددٌم معددا
 لكنمددددا نحددددن فددددً أنسددددابنا عددددرب
 ال نركب البحر نخشً مدن غوائلدس

 اجا بغداد عذرا حدروف الشدعر عد
 سدد ٌا لعهدددك مددن عهددد بددس رفلددت
 ودمددددت وبلدددد  نصددددر جددددل مع لهددددا
 ودام وائدددددددددك المغددددددددوار عدددددددددتنا
 صددددام ٌدددا أمدددل اوجٌدددال ال برحدددت
 أم المعدددددارك ظندددددوا أن سددددددورتها
 عددراق ٌددا منبددت اوبطددال دمددت لنددا
 سددٌهام الجمددع حتددى ٌنينددً هربددا

 

 إلٌددددك بغددددداد عبددددر الشددددعر ٌاجٌهددددا
 هدددل التحاٌدددا تدددرى بغدددداد ترضدددٌها؟

 دها والكدددددون ٌروٌهددددداصددددددام ٌنشددددد
 تغالددددب الددددرٌح إذ يددددارت عواتٌهددددا
 أسددددماعنا إذ غدددددت بغددددداد تحكٌهددددا
 وأنجددددددم اللٌددددددل أطٌدددددداف أناجٌهددددددا
 صبري ويارت من الدذكرى خوافٌهدا
 منددددا جدددداا  أٌدددداد لسددددت أحصددددٌها
 أعددددذارنا أصددددددق اوعددددذار بادٌهدددددا
 والعٌددر ٌشددكو مددن اإلعٌددا  حادٌهددا
 رٌددددددح الدددددددبور تغادٌنددددددا سددددددوافٌها

 الرو  ٌشدفٌهامن بعد أن كان شم 
 فدداور  وددد أوفددرت منهددا مراعٌهددا
 والندددداس تعلددددم هددددذا فددددً نوادٌهددددا
 أمددددا السددددما  فددددال نروددددً مراوٌهددددا
 لكدددددددن نشدددددددٌدك ٌغنٌندددددددا وٌغنٌهدددددددا
 أسمً الحضارات فً أبهدً معانٌهدا
 ٌبدددو  بدددالخاي والخسدددران غااٌهدددا
 لبٌضدددد  العددددرب واإلسددددالم ٌحمٌهددددا
 مندددددك السدددددهام بعٌددددددات مرامٌهدددددا

 ٌهدددددداولددددددت فمددددددا راعهددددددم إال توال
 تبنددً صددروي العددال الشددما فتعلٌهددا
 وترجدددع ال دددوس ٌومدددا مدددا لبارٌهدددا
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 قسب انىعد

 شدددددده الحدددددان حٌدددددر  وكلومدددددا
 هددددل لنددددا رب مددددن امددددان جدٌددددد
 شدددددردوا شدددددعبنا وهددددددوا وواندددددا
 فلتهبنددددا ٌددددا رب عونددددا ونصددددرا 
 كٌف ٌرضً أبندا  ٌعدرب ضدٌما؟
 أو تسدددددددتبغث النسدددددددور أٌلفدددددددً
 كٌدددف ٌغددددو اوس الشددد ٌق عددددوا

 ٌدددا عدددراق وحاندددتودددرب الوعدددد 
 ٌددا عددراق اومجدداد ٌددا مع ددل النددو
 أنت حصن العروب  الٌوم فاصدمد
 أرهدددم كٌدددف ٌددددحر البغدددً دحدددرا
 يددددرت صدددددام كددددً تدددددك والعددددا 
 ال عدددددددددمناك فارسددددددددا عربٌدددددددددا 
 ارفدددددع السدددددٌف للجهددددداد وكبدددددر 
 جٌر سٌف من أر  صنعا  رت
 ورمددددال الصددددحرا  أوبددددل منهددددا
 وفلسطٌن هدب منهدا صدالي الدٌدـ

 ا ووٌسدددددداومندددددداد ٌدددددددعو إٌدددددداد
 ٌدددا اماندددا أطدددل مدددن أفدددق بغدددددا
 وأعدددددددت اامددددددال فجددددددرا بهٌددددددا
 ٌددا جنددود العددراق أحددراتم النصددـ
 إذ هتفددتم بغاصددبً ال دددس سددح ا
 ٌدددددا جندددددودا رفعدددددتم المجدددددد أٌدددددا

 فشددددددكا لهلددددددس منددددددس الهمومددددددا
 الظلوما فٌس نخاي العدا ونجاي

 واسدددددتباحوا بالدندددددا والحرٌمدددددا
 منددك حتددى نعددٌر عٌشددا كرٌمددا
 وصددم  العددار أن تعددٌر مضددٌما
 عربددددً علددددى الهددددوان م ٌمددددا؟
 والعددددددو اويدددددٌم خدددددال حمٌمدددددا؟
 نفخدددد  تبعددددث الامددددان الرمٌمددددا
 ر أاحددت اللٌددل الطوٌددل البهٌمددا
 وأذوهددددم منددددك الع دددداب اولٌمددددا
 مرتع البغدً كدان مرعدً وخٌمدا

 غٌومددددالألعددددادي وكددددً تاٌددددل ال
 ال عددددددددمناك وائددددددددا واعٌمدددددددا
 سددددٌولً جمددددع العدددددا مهاومددددا
 لٌدددددذٌق العددددددا عدددددذابا سدددددموما
 ٌوسددددف واطعددددا إلٌددددك التخومددددا
 ـددددن كددددً ٌ هددددر العدددددو الانٌمددددا
 أن هلمددددددددوا وطٌئددددددددا وتمٌمددددددددا
 د سح ت الٌأس الممٌدت الع ٌمدا
 وشفٌت المضنً الفدأاد السد ٌما
 ـدددر وبلغدددتم الدددرأوس النجومددددا
 لدددن ٌددددوم احدددتاللكم لدددن ٌددددوما

 على المعتددٌن كاندت حسدوما ما
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 صدددددٌح  مدددددنكم تهدددددا اوعدددددادي
هددا المسددلمون وومددوا انصددروا اللدـد  ٌأ
 هدددددذه صدددددرخ  الجهددددداد تندددددادي

 

 تنشددر الحددق إذ تخٌددف الرجٌمددا
 ـدددس وردوا عدددن بٌتدددس الٌكسدددوما
 من صمٌم ال لوب شدعبا صدمٌما
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 سالو عهى انقدض
 سالم علدى ال ددس ذاك الحدرم
 وما الت صوتا ٌطول السدنٌن
 فٌددددددا لددددددك مددددددن حددددددر  بددددددر 
 فكم ذا صرخت أمدا مدن غٌدور
 أمددددا عددددا  الدددددٌن للمسددددلمٌن
 وأٌدددددددن إبدددددددا  بندددددددً ٌعدددددددرب
 ونجدتهم فً الخطوب الجسام
 فٌدددا لهدددف نفسدددً علدددى خالدددد

             *** 

 صدددرمنا حبالددددك فددددٌمن صددددرم
 بددددرغم اوعددددادي ورغددددم اإلام
 تددددأبً علددددى اوهددددل إال الكددددرم
 وال يددددددددددائر للعددددددددددال منددددددددددت م
 تهدددددددددا وال رحددددددددددم تحتددددددددددرم
 وأٌدددددددن مدددددددوايٌ هم والددددددددذمم
 وروعددددددد  أفعدددددددالهم والشدددددددٌم
 وٌا لهف نفسً على المعتصم

               *** 
 سالم على ال دس هل تسمعٌن
 وولندددددددا تعدددددددالوا إلدددددددى ومددددددد  
 أال إنندددددددا ٌدددددددا بندددددددً ودسدددددددنا
 ولكننددددا وددددد سددددئمنا الحددددروب 
 نرٌدددد السدددالم الخٌدددار الوحٌدددد
 فصبرا بنً ال ددس إن السدالم
 أتلددددددك النهاٌدددددد  ٌددددددا سددددددادتً

             *** 

 سدددمعناك ٌدددا ولعددد  مدددن شدددمم
 سدددٌعلم مدددن نحدددن بدددٌن اومدددم
 ٌجرعندددا الحددددان كددددأس اولددددم
 ومدددددن رمرٌكدددددا نرٌدددددد السدددددلم
 وإن لدددم ٌدددرده العددددو الخصدددم
 سدددددٌ تلع الظلدددددم عمدددددن ظلدددددم
 !ل مدددددتكم ٌدددددا لهدددددا مدددددن ومدددددم

            *** 
 فٌددا ودددس إنددا هجرنددا الجهدداد
 شدددغلنا برسدددم الحددددود الع دددٌم
 نفضدددنا عدددن الخٌدددل أحالسدددها
 مسددخنا كمددا مسددخ الغاصددبون 
 شدددغلنا كمدددا شدددغل المترفددددون
 أال رحدددددددددم هللا ذاك الامدددددددددان

 يددراهم بصددوب الغمدداموسدد ً 
                 *** 

 فكددددان مددددن الددددذل وعددددد حددددتم
 فددال الشددمل ٌددا ودددس بددالملتئم
 فلسدددددددددنا لنتعبهدددددددددا بددددددددداللجم
 دمدددددً ال تبدددددٌن رجدددددع الكلدددددم
 وأوطددددددددددان أمتنددددددددددا تلددددددددددتهم
 وتلدددك النفدددوس وتلدددك الددددرمم
 غددددوادي مددددن واكفددددات الدددددٌم

             *** 
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 سددالم علددى ال دددس ٌددا ودسددنا
 الناشدئٌنأرى اومل الٌوم فً 

 فددددددداأك كددددددل فتددددددى صددددددادق 
 منٌددددددع الددددددذمار ن دددددددً اإلاار 
 ٌبٌدددددددددددت ٌ لدددددددددددب تددددددددددددبٌره 
 ٌرٌددددددد الحٌددددددا  لٌحٌددددددا بهددددددا 
 وإال ففددً المددوت بددد  الحٌددا 
 فصبرا بندً ال ددس مدا ٌدومكم 
 كددددأنً بكدددددم تعمدددددرون الدددددبالد
 وعمدددددا ورٌدددددب ٌدددددولً العددددددا
 حجارتندددا الٌدددوم نعدددم السدددالي
 سدددددٌندم بددددداراك فدددددً ٌومهدددددا

 رواأال كبددددددددروا هللا واسددددددددتغف
 فدددددإن تنصدددددروا هللا ٌنصدددددركم

 

 أرى يأرندددددا سددددداهرا لدددددم ٌدددددنم
 بنٌدددك بندددً الحدددرب إن تلدددتحم
 ت ددددددً صددددددبور بعٌددددددد الهمددددددم
 أبددددددً العدددددداائم بددددددر ال سددددددم
 وال ٌطعددددددم النددددددوم إال اللمددددددم
 كرٌمدددا وٌدددرف  عدددٌر الدددنعم
 ونٌددددل الشددددهاد  أعلددددً ال ددددٌم
 بعٌددددددددددد فنصددددددددددركم ملتددددددددددام
 وأمدددددددددركم ظددددددددداهر مندددددددددتظم
 خااٌددددددددا وجمعهددددددددم منهددددددددام

 كدددددددتم غددددددددا سدددددددتخبرنا مدددددددا
 علددى غدددره حددٌن خدداب الندددم
 وسددددٌروا بهددددا شددددعل  تحتدددددم
 ومستنصددددر غٌددددره وددددد حددددرم

 

 شمــان انىصـم
 عجبددددددا ت دددددددابلً بمدددددددوج صددددددداخب
 أهفدددوا إلٌدددك مدددع المسدددا  كمدددا هفدددا
  أسكت هدٌرك واستمع شكوى الهدوى
 أندا عاشددق الصدحرا  ت ددرأ فدً دمددً
 أتلمدددددس الفجدددددر المسدددددافر ٌرتدددددوي
 مدددن رملددد  الوعسدددا  تنبدددت رملتدددً

 الشدددددعرا  كدددددل وصدددددٌد  ٌدددددا ملهدددددم
 رٌددددح الصددددبا حجددددت إلٌددددك نسددددائما
 إنددددددددً أتٌددددددددت مسددددددددامرا لتعلنددددددددً

 راكبدددًوإلٌدددك حجدددت كدددالغٌوم م
 فدً اللٌدل نحدوك كدل نجدم غدارب
 شدددتان بدددٌن مدددأانس ومغاضدددب
 من وهجها وحً الامدان الغائدب
 من دمع  الباكً وصدوت الندادب
 وعلددى ربددا نجددد أومددت مضدداربً
 تختدددال اهدددوا كاختٌدددال الكاعدددب
 فاستبدلت شرق الهوى بمغدارب
 وصددص اإلبددا  فأسددتعٌد م ددانبً
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 أٌددددددددام ٌكتبنددددددددا الربدددددددداط مالحمددددددددا
 وٌ دددٌم محضدددر  المعدددارف والهددددى 
 وامددان وصددل ابددن الخطٌددب ورٌددر 
 أٌددددددددام شددددددددن ٌط المنددددددددار  غددددددددر 
 وبندددو أبٌهدددا الشدددم مفخدددر  الحمدددى
 ٌغدددو اغتدددا  أخددً الدددخول وحومددل
 هلل مددددددددن شددددددددن ٌط وددددددددوم ألفددددددددوا

 م مبيدددددوث مجدددددالس علمهدددددمفدددددالعل
 مددددددا أجمددددددل النٌددددددران الي برٌ هددددددا
 هجددروا لكسددب العلددم أوطددان الصددبا 
 والحدددددج نسددددددك وداسددددد  وتواصددددددل 
 وإذ ال وافدددددددل بالهددددددددى مامومددددددد 
 وون حدددق الجدددار مدددن سدددنن الهددددى
 نشدددددروا علدددددى إفرٌ ٌدددددا وربوعهدددددا
 ٌدددا أٌهدددا البحدددر الغٌدددور علدددى العدددال
 حاشددددددا وحفدددددداد الربدددددداط شددددددهام 

 

 مسددددددطور  بمكاتدددددددب وكتائدددددددب
ٌاكددو فٌددورق كددل مجددد شدداحب
6
 
 عٌنددداه ال ٌصدددغً لعتدددب العاتدددب
 مدل  المدددى غددٌظ العدددو الخائددب
 مدددن كدددل أرو  للمكدددارم خاطدددب
 للعلدددم ٌركدددب كدددل طدددرف وايدددب
 فددً البٌددد بددٌن مدددارس ونجائددب
 ما إن لها مدن حدارس أو حاجدب
 فً م ل  الساري وعدٌن الطالدب
 عامددا وطٌددب مطدداعم ومشددارب
 ومواكدددددب للعلدددددم إيدددددر مواكدددددب
 للكدددون ترسددددل كددددل نددددور ياوددددب

 ا  لكدددل حدددق واجدددبوهدددم الرعددد
 دٌددن الهدددى فغدددا عاٌددا الجانددب
 مدا بدٌن حاضدرنا وأمدس الدذاهب
 أن ٌكددذبوك وأنددت لسددت بكدداذب
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عشتٟ ٚتالد األٔذٌظ ِٕز اٌمشْ اٌخاِظ اٌٙدشٞ فٟ عٙذ اٌّشاتط١ٓ ، ِّٚٓ ٚاععا فٟ اٌّغشب اٌ

روش٘ا اٌّؤسخ اٌشحاٌح اتٓ خث١ش فٟ سحٍرٗ فٟ اٌمشْ اٌغادط ، فعٍٟ رٌه فئْ ٚخٛد٘ا فٟ ٘زٖ اٌثالد 

 . ٠عٛد إٌٟ رٌه اٌعٙذ 
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 يف وادي انعشاق
 ٌممت وادٌك أصدوات المددى وبسًد

 طٌفددا مددن اوبددد المنسدداب خدداطره
 ٌددا خف دد  الحلددم ٌددا إشددراق وافٌدد 
 ٌا بسم  الغٌم ها رٌح الصبا نسمت

  وهجاٌا غضب  الشاطئ المسحور ٌا 
 تركتنً مطرودا أمدري الهمدوم كمدا
 ٌممددت وادٌددك إنددً مددن ذرعددت بددس
 ٌممددت وادٌددك إنددً مددن ارعددت بددس
 كأنمددددا لددددم أكددددن ذاك اولددددوف لددددس
 هنددداك فدددً حافددد  الدددوادي ٌجاذبندددا
 معددا مددع اللٌددل فددً شددرب ننادمددس
 ٌبينددددا ال مدددددر السدددداري مخالسددددد 
 لدددو أندددس ٌدددذكر الدددوادي مجالسدددنا
 تلك اللٌالً ـ وعهد الحب ـ عاطر  

  مددا علمددت ـ وخٌددر الحددب أصدددوس ـأ
 إن خددداس بالعهدددد أودددوام فدددإن لندددا
 ٌددا مددن تحددج إلددى شددط نها سددفنً
 هددذي ميابدد  أهددل العشددق ٌعمرهددا
 حبسدددت خٌلدددً ورطدددامً محصدددن 
 سددأكتب النسددك فدًد الددوادي سددأعمره
 رلٌدددت ٌفتدددأ رحلدددً مدددوورا سدددفرا

 

 اادي الرحٌدددل وإٌمدددا  مدددن الغلدددس
 ذوبدددددا علدددددى شدددددف  اوٌدددددام كدددددالنفس

 أسددفاري وٌددا ودسددً ٌددا أنددت ٌددا سددر
 !فدددددأخبرٌنً مدددددا للبدددددان لدددددم ٌمدددددس
 ودددد ألدددبس الشدددط مندددس أحسدددن اللدددبس
 تمري الغمدام رٌداي الصدٌف فًد هدوس
 مسددددداف  بسدددددوي رحلدددددً لدددددم ت دددددس
 عمددددائم الدددددوي لددددم تبددددذل لمغتددددرس
 كأنمدددددا جئتدددددس غددددداوا علدددددى فدددددرس
 دوي اوراك وصددددداال غٌدددددر مخدددددتلس
 مددن ٌخددرس اللٌددل إال ظدداهر الخددرس

 سسدددرا فٌنصدددت نجدددم اللٌدددل كالعسددد
 جدددرى ٌندددابٌع ال تلدددوى علدددى الٌدددبس
 روت حدٌث الهوى الموصول عن أنس
 خدددواطري عدددن سدددوى وادٌكدددم حرسددًد

 ولبدددددا بعهددددددكم والحدددددب لدددددم ٌخدددددس
 بحددرا مددن الحددور المحبددوب واللعددس
 أهددددل الصددددفا  وهددددذا الددددركن فالتمسدددًد

 إندددددددً أعٌدددددددذك أال ت بلدددددددً حبسدددددددً
 سدددأغرس النبدددع فدددً أطاللدددس الددددرس
 حتددى أدٌددل الهددوى مددن نجمددس الددتعس

 

 وة احملةذ
 ما ذنب ولدب محدب أندت مدن فٌدس
 بحسبس لمح  من وصلكم سدنحت
 ٌددا شددعر بلدد  تحاٌددا الحددب نافحدد 
 من لست أعفٌس من عمد وال خطدإ
 ما ذنب صب مشوق فًد هدواه لكدم

 مدن حدبكم مدا لدٌس ٌخفٌدسٌشجوه 
 تكفٌدددس مدددن بسدددمات الغٌدددد تكفٌدددس
 عسدددداك تحفددددظ عهدددددي أو توفٌددددس
 ولسددت مددن يددور  اوشددجان أعفٌددس
 ٌناصددح الحددب عددن بعددد وٌصددفٌس
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 لم ٌلف منكم وصاال طاب مورده
 هدددال تعودٌدددس فدددٌمن عددداده دنفدددا
 وعددددداذل سدددددائل عدددددنكم أكاتمدددددس
 ٌددا وددوم ال عددار فددً ينتددٌن أعلمددس

 

 وال سدددددددددلو وال صدددددددددبر فٌلفٌدددددددددس
 وتسدددددألٌن إلدددددس العدددددرر ٌشدددددفٌس
 والدددمع ٌيبدددت مدددا ودددد كندددت أنفٌدددس
 حددددددب لددددددنجال  أو شددددددعر أوفٌددددددس
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 7وصٍح أمري ادلساتطني
 لمتددددددوهج البسدددددداممددددددن يغددددددرك ا

 وعلددً ضددفافك تسددتفٌق وصددائدي
 ٌددا مددن كتبددت لهددا أسدداطٌر الهددوى
 ٌددا مددن أرف علددى شددواطئها منددى
 هددددذا فضددددا  ال لددددب ربددددع عددددامر
 ما إن جشمت من السرى لٌل السرى
 وعشدد ت خٌددل الفدداتحٌن ورجلهدددم
 كدددم ذا تطهدددر فدددً رمالدددك خاشدددعا
 كددم ذا رددت علددى الصددبا أنفاسددها
 ٌدددددا أٌهدددددا اور  التدددددً علمتندددددً

 ال فدددددٌتك كددددم غدددداا  خضددددتهامهدددد
 لدددم أر  فٌهدددا صددداحبا أو مأنسدددا
 فٌهددددا عهدددددت إلددددى جددددوادي أنددددس
 أن ٌسددددددددترد نفدددددددداره وجموحددددددددس 
 وعددددود حددددرا فددددً يددددراك موسدددددا
 وأعٌدددددد لل دددددوم الكدددددرام نصدددددالهم
 وهندداك حٌددث ٌصددافح الفجددر الدددجً
 أرندددددو فدددددأليم كدددددل فجدددددر صدددددادق
 أتفددددددرس الفددددددتح الددددددذي أحببتددددددس
 سدددد ٌا لربعددددك ٌددددا وحٌددددد  ربعهددددا

 رنسددت سددحر غضددار  اوحددالم
 وعلدددى تاللدددك تشدددرئب خٌدددامً
 ونددذرت كددل برا تددً وغرامددً
 وأخددددٌط مددددن أوراوهددددا أٌددددامً
 من فٌ  حبك والشجون ندوام

 امًإال وأنددت علددى المطددً أمددد
 وراك فددددً اإلحجددددام واإلوددددددام
 موج المحدٌط المابدد المترامدً
 فنفحدددددت باوشدددددذا  واونسدددددام
 كٌدف الوفددا  وكٌدف رفددع الهددام
 جهددددرا ورفددددع راٌدددد  اإلسددددالم
 إال جددددوادي وال نددددا وحسددددامً
 إمددا ٌحددن عنددد الل ددا  حمدددامً
 وٌهددددب ال ٌينٌددددس فضددددل لجددددام
 وكذاك ظل على الامان مرامً
 وأعٌددددد فددددٌهم شددددكتً وليددددامً

 باوطٌدددددداب واونغددددددام  فٌضددددددج
 ال ٌستسدددددددر شدددددددعاعس بظدددددددالم
 وصدددحبتس فدددً وجدددس كدددل غدددالم
 وس ً امان الوصل صوب غمام

                                                
شاتط١ٓ خشج فٟ ذشٚٞ اٌحىا٠ح اٌّأثٛسج أْ األ١ِش اٌّدا٘ذ أ٠ا تىش تٓ عّش اٌٍّرٟٛٔ أ١ِش اٌّ - 7

غضاذٗ األخ١شج إٌٟ تالد اٌغٛداْ فأٚغً فٟ اٌغضٚ خٕٛتا ٚأْ عّٙا عائشا أصاتٗ ٌٚىٕٗ ٌُ ٠غمظ عٓ 

 .   خٛادٖ  ٚٔفش تٗ اٌدٛاد حرٝ خثاي ذىأد ح١ث دفٓ ٕ٘ان فٟ ِضاسٖ اٌّعشٚف ا١ٌَٛ 
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 ط تنكدددددددرت أعالمدددددددسمدددددددا للربدددددددا
 إنددددً تخبرنددددً حددددذام ولددددم  تكددددن
 أن سدددوف تبتسدددم اليغدددور لنصدددرنا
 ولسدددوف نوردهدددا ضدددوابح شدددابا
 ولسدددوف ٌسدددمعنا الحجددداا وأهلدددس 

 

 ول ددددددد أراه معددددددرف اوعددددددالم
 ٌومدددددا بكاذبددددد  الم دددددال حدددددذام
 وٌيٌبنددددا ربددددع اللددددوي بوسددددام
 رعٌددددددا لكددددددل كرامدددددد  وذمددددددام
 ولسددوف تحمدددنا دمشددق الشددام
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 حٍث ذهة انصثا
 بحٌدددث تندددال وحدددً السدددما 

 بنددددً لهلدددددسوحٌددددث الخلٌددددل 
 وحٌث ترا ت شموس الهدى
 وحٌددددث النخٌددددل سددددما باسدددد ا
 وحٌدددث تمدددٌس ظبدددا  اللدددوي
 وحٌدددددث خٌدددددول بندددددً عدددددامر
 وحٌدددث البهالٌدددل مدددن حمٌددددر
 وحٌدددث غددداا تبدددع فدددً الدددبالد
 خرجندددا مدددع ال ددداد  الفددداتحٌن
 وأوصدددً لندددا ع بددد  بالجهددداد
 وأب دددددً لندددددا طدددددارق رمحدددددس 
 وأوصددً إلٌنددا ابددن ٌاسددٌن أن 

 ط ونحددددن الددددذٌن أومنددددا الربددددا
 أبدددو بكدددر العددددل مدددن جدددذمنا
 ومنددددا أمٌددددر الهدددددى ٌوسددددف
 سدددددددما للفرنجددددددد  فاوتدددددددادهم
 لعمددددر العددددال إن فددددً وومنددددا
 لددئن رحدددل المجدددد فدددً رحلندددا
 إلخواننددددا فددددً العددددال مطلددددب
 وكدددددانوا لهدددددا أبددددددا سددددداعدا
 أصدددحرا  شدددن ٌط مددداذا علدددً

 

 كتابددددا وحٌددددث تهددددب الصدددددبا
 فدددأعلً وأوصدددً بندددً ٌعربدددا
 بمكددددددددد  أو أختهدددددددددا ٌيربدددددددددا

 جندددددً طٌبددددداوسدددددالت ٌدددددداه 
 ٌددددددددرنحهن خمددددددددار الصددددددددبا
 ٌجلددددددن بهددددددم م نبددددددا م نبددددددا
 بنوا من ذرى السد مدا أعجبدا
 وحٌددددددث تفجددددددر وادي سددددددبا
 لنجددري فددً الكددون نبددع اإلبددا
 ونحددددددن الددددددذٌن نبددددددر اوبددددددا
 وصدددددوتا بدددددس للعددددددا أرعبدددددا
 نصدددددون الدٌانددددد  والمنصدددددبا
 جمعندددا بدددس السدددٌف والمكتبدددا
 كفددددً اهددددده للت ددددً مضددددربا
 وحسددددددب مفددددددداخره مكسدددددددبا

 ا لهدددددم أدبددددداوبالسدددددٌف أبطددددد
 لنٌددددل العددددال السددددبب اووربددددا
 لمدددا اغتدددرب المجدددد إذ غربدددا
 وإن لندددددا فدددددً العدددددال مطلبدددددا
 وكنددددددددا لهددددددددا أبدددددددددا منكبددددددددا
 إذا مدددددا فخدددددرت فلدددددن أكدددددذبا

 

 ٌا زب غصج
 ٌدددددا رب غدددددا  ال منجدددددً وال وار
 ٌدددا رب غدددا  مدددن ترجدددوه غدددا  إذ
 ٌا رب غا  هدا صدهٌون ودد مكدرت

 إال إلٌددددك إذا مددددا اسددددتعظم الخطددددر
 تنكددر اوهددل بددل والددوا لمددن غدددروا
 وأنت أدري بمدا حداكوا ومدا مكدروا
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 ٌددددا رب غددددا  أنجددددد أهددددل غاتنددددا
 رمنددددوا فهددددمٌددددا رب فتٌدددد  صدددددق 

 ٌبكددددون خددددوف وعٌددددد هللا خددددال هم
 مددا ٌددن م الندداس مددنهم غٌددر دٌددنهم
 رمتهم النداس عدن ودوس فمدن لهدم
 ٌددا أهددل غددا  ٌددا رمددا الصددمود وٌددا
 وٌددا حمدداس التددً مددا انفددك وادتهددا
 وٌدددا نفوسدددا أبدددت إال التطهدددر فدددً
 ال غددددبكم جدددددود رحمدددددات مباركددددد 
 وددددد كنددددتم اٌندددد  الدددددنٌا بصددددبركم

 هندددًٌدددا غدددا  العدددا  ال عسدددا  ال ت
 وال تبدددالً ذوي ال ربدددً فدددإن بندددً 
 نامت عن اليدأر شدٌبان وودد فجدرت

ً أوطانهم  ورضوا واستمرأوا الذل ف
 فٌا ذوي اومدر والسدلطان ال نعمدت
 أٌددن المددرورت واوحسدداب تحرسددها
 تسدداب وا لرضددا صددهٌون وابتدددروا

 بدأوجهكم" بدور"ومسحوا النعل من 
 غضوا من الصوت بل غطوا رأوسكم

 دام بطشددد  مدددنوخوفدددوا غدددا  اإلوددد
 وٌددا بنددً مصددر فخددر النٌددل مددا لكددم
 هددددال فتحددددتم إلددددى إخددددوانكم مددددددا 
 أعٌددددذكم أن تطٌعددددوا كددددل منددددتكس
 عدددار علدددى مصدددر أن تغفدددو الهٌددد 
 ٌددا وبدد  المسددجد اووصددً وٌددا ودسددا
 ال تٌأسددً إن سددجا لٌددل وأطبددق فددً
 فددددالفجر ال شددددك رت لددددٌس تدفعددددس

 فالنصدددر نصدددرك ال ٌب دددً وال ٌدددذر
 الوغً صدبر حشد على الحق ًف سوي

 لكددددنهم بوعٌددددد البهددددت وددددد كفددددروا
 فكلهدددددددددددم بكتددددددددددداب هللا ٌدددددددددددأتمر
 أم مددن سددواك لهددم ٌددا رب ٌنتصددر؟
 غددرس اإلبددا  الددذي ٌنمددو وٌادهددر
 شددجا بحلددق بنددً صددهٌون ٌشددتجر
 بحددر الشددهاد  نعددم الددورد والصدددر
 وأالفددددددت لكددددددم الجنددددددات والنهددددددر
 فددددأنتم الٌددددوم تٌجددددان لمددددن وبددددروا
 فدددا لددك الٌددوم منددا السددمع والبصددر

 ائددددك الٌددددوم وددددد غددددالتهم الغٌددددررب
 فً حربها اايم المدردي لهدا مضدر
 مدددن المهانددد  مدددا لدددم ٌرضدددس الب دددر
 لكددددم وصدددددور وال كددددأس وال وتدددددر
 أٌدددن الشددددهام  ال عددددٌن وال أيددددر ؟

س"و" لفًن"  بدأس المحفدل العكدر" رٌا
 "منتظدددر"لكدددن سٌصدددفعس بالنعدددل 

 فربددد  الخددددر مدددن أخالوهدددا الخفدددر
 بلعددددنهم جددددا ت ااٌددددات و السددددور

 كددرام إذا مددا اسددتنفروا نفددرواإن ال
 تحٌددا بددس الندداس واونعددام والشددجر
 جبددددت بمئددددار أهددددل الكفددددر ٌددددأتار
 والشدددام تدددبطر فٌدددس طغمددد  غددددر
 مسرى الرسدول إذا ٌعلدو لدس الخبدر
 ظلمائددددس الكددددون ال نجددددم وال ومددددر
 أٌدددي الطغددا  وإن ضددجوا وإن كيددروا
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 وإنمددا النصددر صددوت الحددق نروبددس
 تف من ضف  الخٌر مدأوى كدل مند

 من صرخ  الطفل ًف وجس ال دذائف مدن
 إذا أتددً النصددر مددن رب العبدداد لنددا
 هللا أكبددددر وهدددددو المسدددددتعان علدددددى
 هللا أكبدددددددددر موالندددددددددا وناصدددددددددرنا

 

 مددن غددا  الصدددق واإلٌمددان ٌنفجددر
 حدددددر أبدددددً إلدددددى الهٌجدددددا  ٌبتددددددر

 هٌد اكٌدددددا ٌنبدددددث الظفدددددردم الشددددد
 والفددتح منددس كفاندددا النعددل والحجدددر
 كل الشجون التً فً ال لدب تختمدر
 سددٌهام الددرجس مدددحورا وٌنحسددر
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 مظهس اجلمال
 مددددددددا لددددددددس والشددددددددجون أي اندددددددداد
 بعدددددددددددما ود  الصددددددددددبا ومغانٌددددددددددـ
 عدددداده مددددن طددددوارق الهددددم مددددا وددددد
 إن أمددددرا وددددد أاعددددج الكددددون إمددددرا
 ضدددددل  ٌدددددا ذوي الرسدددددوم وسدددددح ا

 الجمددددال وسددددر الطددددـأعلددددً مظهددددر 
 وعلددددى مصدددددر السددددماح  والحكددددـ
 تتعدددددددددى رسددددددددومكم ٌددددددددا خااٌددددددددا
 مدا علددى الشددمس إن غددا ٌجحددد الشمدـد
 ودددد كفدددً هللا مكدددر مدددن مكدددروا وبدددـ
 عبيدددددددا ت صدددددددددون إطفدددددددا  نددددددددور
 حدددداولوا طمسددددس ومددددن دونمددددا ٌددددب
 هدددددددددو ندددددددددور أتمدددددددددس هللا ال تندددددددددـ
 كٌددددف ٌدددددري صددددفات أحمددددد مسددددخ
 فهدددو ميدددل الجعدددالن إن فددداي طٌدددب

  صددددفات الم فددددًفددددً سددددما  العددددال
 خسددددئ الرسددددم إنمددددا أظهددددر الرسددددـ
 خسددددددئ المفتدددددددري وشدددددددلت ٌدددددددداه
 سدددددٌد الرسدددددل ٌدددددا شدددددفٌع البراٌدددددا
 أندددت أندددت البشدددٌر والرحمددد  المهدددـ
 ولدددددك الحدددددو  والشدددددفاع  فاهندددددأ
 رافعدددددددا للدددددددوا  يددددددددم لدددددددوا  الددددددددـ
 إنمددددددددددا الملددددددددددك يددددددددددم هلل فددددددددددردا
 وددددددرك ال دددددددر ال ٌاحاحدددددس الكفددددددـ
 أنددددت للعددددالمٌن لددددو لددددم تددددك الرحددددـ

 الدددددددٌار جمٌعدددددداواشددددددتكت مددددددنهم 
 أمددد  المسدددلمٌن ٌدددا خٌدددر مدددن أخدددـ

 أضرم الهم فدً الحشدا والفدأاد؟
 ـدددس وعددددي عدددن اٌندددب وسدددعاد
 حددددرم النددددوم وبددددل جفددددن اٌدددداد
 تدددرك الجفدددن مندددس إلدددف السدددهاد
 وتبددددددددددارا لكٌدددددددددددكم والعندددددددددداد
 ـددهر والندددور والضددٌا  البدددادي؟
 ـددم  والعدددل والهدددى والرشدداد؟
 !خٌبدددد  الدددددهر للئددددٌم المعددددادي
 ـدددس عدددم عدددن ضدددٌائها الووددداد
 ـدددددل ورذوا ورد كٌدددددد اوعدددددادي
 بيدددددددددددس هللا رحمددددددددددد  للعبددددددددددداد
 غون لمس السدها وخدرط ال تداد
 ـدددددد ص منددددددس مكائددددددد الحسدددددداد
 اائددد  الطدددرف طبعدددس ذو فسددداد
 ومددع الشددمس كان بددا  ال ددراد
 وذوو البهت رسمهم فً الرمداد

 ائن اوح دددددددادـدددددددم لددددددددٌكم دفددددددد
 وبداهٌدددددددددددد  أصددددددددددددٌب ندددددددددددد د
 إذ دهً الحشر بالخطوب الشداد
 ـددددددا  للعدددددالمٌن أندددددت الهدددددادي
 ذلدددك الفخددددر مددددا لدددس مددددن نفدددداد
 ـددددحمد رفعددددا أٌددددا رفٌددددع العمدددداد
 ولددددك المجددددد مصدددددر اومجدددداد
 ـددددر وال والدددد  الخصددددوم اللددددداد
 ـدددددم  النهددددددد شددددددامخ اوطددددددواد
 ولغدددددا  المٌددددداه فدددددً كدددددل واد
 ـدددددرج للنددددداس أذندددددوا بالجهددددداد
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 أولسددددددتم أحفدددددداد ع بدددددد  ذا الفتددددددـ
 أٌدددددن سدددددعد وخالدددددد وابدددددن عمدددددرو
 واصددددالحاه ضددددجت ال دددددس وامعددددـ
 إن هدددددذي السدددددٌوف تشدددددكوا إلٌندددددا 
 وشكت لً ووسً وصداحت سدهامً
 ره مدددددددددددداذا أصددددددددددددابنا أرضددددددددددددٌنا
 ٌطعدددددددن البهدددددددت دٌنندددددددا وحماندددددددا
 فروونددددددا بددددددالعرق طددددددورا وطددددددورا

 ا فمددددا غٌددددـٌدددا إلهددددً عطفددددا وعوندددد
 حسدددددددددبنا هللا لألعدددددددددادي جمٌعدددددددددا
 وعلددددى خدددداتم الرسددددداالت لددددب الدددددـ
 صددددل ٌددددا مددددن أولٌتددددس منددددك فضددددال
 وعلدددددددى رلدددددددس الكدددددددرام  وصدددددددحب

 

 وسددً وطددارق ابددن اٌددادـددح وم
 والميندددددددددً لغدددددددددار  وجدددددددددالد؟
 ـدددددتصما هدددددذه اليغدددددور تندددددادي
 ـ لو سمعنا الشكوى ـ من اوغماد
 وشددكا مددن جمامددس لددً جددوادي
 !بعد شرب النمٌر شرب اليمداد؟
 وكدددأن المطعدددون عدددٌن الجمددداد

 ٌددددددا بددددددالدي: فروونددددددا ب ولنددددددا
 ـددددددرك نرجدددددددو لمنعددددددد  وذٌددددددداد
 حسددددبنا فددددً سٌاسدددد  واوتصدددداد

 المعددداد ـدددكون ذخدددر العبددداد ٌدددوم
 لددددم ٌددددال فددددً تعدددداظم واادٌدددداد
 نصددددددددددروه بكددددددددددل واد وندددددددددداد
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 أممد محاك
 شدددددجون هدددددواه هٌجهدددددا ادكدددددار
 أروم لدددددس عدددددن الدددددذكرى سدددددلوا
 ووددددددد بكددددددرت ظعددددددائنهم غدددددددوا
 كدددددأنً إيرهدددددا والشدددددوق ٌدددددذكً
 وفددً اوظعددان لددو عاجددت لصددب
 كلفددددددت بحبهددددددا خددددددودا رداحددددددا
 إذا خطددددرت تددددأود فدددداي عدددددرف
 صدددروم الحبدددل لدددٌس لهدددا وفدددا 

 ل ٌدددت؟ وودددد كفدددانًمدددا :تسدددائل 
 أوددددر العددددٌن منددددك عددددذاب صددددب
 ألددددٌس علمددددت أن العفددددو أولددددى
 ووالددددت إذ شددددكوت وولددددت حددددال
 عهددددتك راضددددٌا بالحدددب شددددرعا
 وضددا  الحددب كددم ت ضددون جددورا
 لٌهنددددددك أنددددددس مددددددا لددددددذ غمضددددددا
 وأن الجسددددم بعدددددك مددددن نحددددول
 خلدددً ال لدددب كٌدددف تلدددوم جهدددال
 ولددو ذوددت الصددباب  رشددف كددأس
 سدددلكت طرٌ ددد  وسدددلكت أخدددرى

 هدددذا الحدددب عددداراأراك حسدددبت 
 فإندددددددا معشدددددددر العشددددددداق ودددددددوم
 تسددددداوٌن الهدددددوى كأسدددددا دهاودددددا
 تددددددار الكددددددأس مترعدددددد  علٌنددددددا 

 عهدددود اللهدددو والددددمن ال فدددار
 وكٌددف لددس ولددٌس لددس اصددطبار
 ووددد بكددر الحدددا  بهددم وسدداروا
 شجا فً ال لب أيملندً الخمدار
 شدددفا  الدددنفس والددددا  الميدددار
 مددرو  اللحددظ اٌنددس احددورار

 ندددي وٌددك ومددا العددرارفمددا الر
 ولدددٌس لهدددا لمضدددناها انكسدددار
 إجابدددد  وولهددددا الدددددمع الغدددداار
 بكم والصب لٌس لدس انتصدار؟
 علدى اوحددرار إن ملددك اوتدددار؟
 أسددددٌر هددددواك أتلفددددس اإلسددددار
 ومدددا فدددً شدددرعس للصدددب يدددار
 دم العشددددددداق عنددددددددكم جبدددددددار
 وأن ال لدددددب للدددددذكرى مطددددددار
 هدددددالل ودددددد تخوفدددددس السدددددرار
 وما لك فً الهوى وبدل اختبدار

 بدددان الصدددبر وانخلدددع العدددذارل
 فدددددأنى بعدددددد ٌجمعندددددا السدددددفار
 ومدا فدً الحددب لدو تدرٌدس عددار
 بمغنددً الحددب طدداب لنددا ال ددرار
 فلدددم تسدددتهونا الكدددأس الع دددار
 ولددددددٌس لغٌرنددددددا عنددددددا تدددددددار
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 تخددددذنا الحددددب فددددً الدددددنٌا دلددددٌال
 علدددى أندددً وجددددت الحدددب معندددً
 فأصددف الحددب منددك تفددا وتسددعد
 هددددو النددددور اوعددددم سددددنا ونفعددددا 
 هددددو الغٌددددث الددددذي بجددددداه نحٌددددا
 بندددددورك أشدددددرق اوكدددددوان لمدددددا
 فخددددر لوجههددددا اوصددددنام خاٌددددا

 حدددار الفدددرس إذ شدددهدوا خمدددوداو
 ولمدددددا حددددداول الجدددددن اسدددددتماعا
 وأنددت الفددر  طدداب اوصددل منددس
 بحٌددددث سددددمت فددددرو  موروددددات
 وسددددددموك اومددددددٌن كأنمددددددا هددددددم
 ولمدددددا أن بعيدددددت وومدددددت تتلدددددوا
 فكدددذب مدددن عمددداه وصدددد جهدددال
 ورامددوا كددً ٌكٌدددوا الحددق كٌدددا
 دعددددددددالهم الهداٌدددددددد  إذ تبدددددددددى
 فمدددداذا كددددان لددددو ٌدددددعو علددددٌهم
 ولكدددددددددن رأفددددددددد  وأندددددددددا  بدددددددددر
 فدددددأظهر دٌندددددس الدددددرحمن فضدددددال
 وتدددددم لندددددا بدددددس النعمدددددى وفاندددددا
 إمدددام الرسدددل كٌدددف أجٌدددد مددددحا
 وفددً ري الضددحً والشددري نصددا
 وفًد اإلسدرا  جددات وحدات فضددال
 عددددذرنا الجددددذ  أن والددددً حنٌنددددا

 وضددل الغٌددر مددذهبهم فحدداروا
 جدددددٌرا أن ٌخددددار لددددس الخٌددددار
 لمددددن شددددرفت بنسددددبتس ندددداار
 ونددددور سددددواه منددددس مسددددتعار

 ارإذا مددددا اخلددددف ال ددددوم ال طدددد
 ولددددت ورذن الشدددرك انحسدددار
 وكٌدددف ٌكدددون للدددوين اعتبدددار
 لنددددارهم وكددددان لهددددا اسدددددتعار
 برصددد الشددهب كددان لهددم فددرار
 ومددن عدددنان خٌددر لددك النجددار
 اكدددون وأٌنعدددت منهدددا اليمدددار
 لكنددس م امددك اوسددمً أشدداروا
 كتابددددا أخددددرس اللسددددن الكبددددار
 ورذي مدددددن أرٌدددددد لدددددس التبدددددار
 فددددرد علددددٌهم مددددا وددددد أيدددداروا

 والنفددددارمددددن ال ددددوم العددددداو  
 لبددددداروا ميلمدددددا هلكدددددت وبدددددار
 لددس بالرحمدد  العظمددً اشددتهار
 فمدددا للددددٌن مدددن بعدددد اسدددتتار
 برحمددى منددس كددان لهددا انتشددار
 ومدددددحك تسددددت ل لددددس البحددددار
 عطددددددا  هللا أنددددددت لددددددس مدددددددار
 وتكلٌمددددددا وتددددددم لددددددك الفخددددددار
 كمددددا حدددددن المولهددددد  العشدددددار
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 وفً مغداى رجدو  الشدمس معنًد
 أال هددددددل أشددددددفٌن غلٌددددددل ولددددددب
 فددددددأحظً مددددددن اٌارتددددددس بحددددددظ
 عسددً التدددرب مددن سددٌر المطاٌددا

 إلددددددى وبددددددا إلددددددى واد الع ٌددددددق 
 تحلدددددددددت بدددددددددالنبً وأي حلدددددددددً
 كدددددأنً بالرسدددددول علدددددى رباهدددددا
 ٌحددف بددس الصددحاب  فددً خشددو 
 سدددددد اهم حبددددددس كددددددأس اهتدددددددا  
 لهددم سددٌما السددجود علددى وجددوه
 رضددددً هللا فددددً التناٌددددل عددددنهم
 شدددفٌع الخلدددق ٌدددوم الحشدددر لمدددا
 دعددددداك فخلصدددددنس أسدددددٌر ذندددددب 
 تخدددب بدددس إلدددى العصدددٌان نفدددس
 أممددددت حمدددداك فاسددددتٌ نت أنددددً

 نجدددددددداي وأندددددددً بالمطالددددددددب ذو
 وكدددم مدددن واصددددٌن ندددداك عدددنهم
 جعلدددددت مددددددٌحكم للفدددددوا تجدددددرا
 علٌددددك مددددن الددددذي أوالك فضددددال
 صددددددددال  تشددددددددمل اال المن ددددددددً

 

 بدددس مدددن وبدددل للبددددر انشددددطار
 لددس شدددوق ووددد شدددحط المددداار

 تمدداروٌمحددو الحددوب حددج واع
 ٌبلغندددددددا الدددددددرواي واالبتكدددددددار
 فطٌبدددددد  حبددددددذا تلددددددك الدددددددٌار
 هدو الحلدً المداٌن ال  النضددار
 وودددد نشدددر السدددكٌن  والووددددار
 بدددأمر المصدددطفً لهدددم ائتمدددار
 وإٌمدددددان فبالحدددددب اسدددددتناروا
 تلدددددوي وذكدددددر ربهدددددم شدددددعار
 ودار الخلدددددددددددد لألبدددددددددددرار دار
 تغشددددً أوجددددس ال ددددوم ال تددددار
 وأنددت إلٌددك فددً الددألوا ٌصددار

 لً ااورارلها عن طاع  المدو
 مددددن اوسددددوا  أجمعهددددا أجددددار
 وأن سدددددددٌ ال مندددددددً العيدددددددار
 تددولً العسدددر واكتمددل الٌسدددار
 إذا مددا ٌجلددب العددر  التجددار
 عظٌمددا لددٌس ٌعددروه انحصددار
 وصدددحبا مدددنهم صدددح المسدددار
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 8هم ذركس انقدض
 مدن غمدر  الفجدر الجمٌدل الحدائر
 وحملدددددت أٌدددددامً علدددددى أوتابهدددددا
 ومعددً مددن الشددط ن كددل محددار 

   سفع  رملهاومعً من الصحرا
 هددل تددذكر ال دددس العاٌددا  أننددً
 هل تذكر اسمً ٌوم جئدت م داتال

 "مرابطدا"أٌام كنت على اليغدور 
 أغدددددو وندددددلس أحددددوط دٌارهددددا
 هل ٌذكر اووصدً المبدارك حولدس
 فددً لٌلدد  حسددر الهدددى ظلما هددا
 أمسددً بهددا عهددد السددما  موي ددا
 هدددل تدددذكرٌن عاٌاتدددً معراجدددس
 هددل تددذكرٌن أبددا الفتددوي وعهددده

 كنددددددددا للحضددددددددار  ودددددددداد   أٌدددددددام
 ٌددا مددن تحدداول طمسددها وفصددالها
 إن الدددددددذي تمكدددددددو بدددددددس لت دددددددره
 كاندددددددت إلبدددددددراهٌم دار مهددددددداجر
 مدددددددا كدددددددان إبدددددددراهٌم إال أمددددددد  
 وأودددددددددام هلل المشددددددددداعر وانتدددددددددا 
 وبنددددوه نحددددن وإننددددا أولددددً بددددس
 لددم تنصددروا موسددً إذا ٌدددعوكم

 أسددرجت باإللهددام خٌددل مشدداعري
 ورسدددمت أحالمدددً بم لددد  شددداعر
 جدددددذلً تسدددددبح للعاٌدددددا ال دددددادر
 ومالحددد  الظبدددً اوحدددم السددداحر
 مدددن ذلدددك الدددامن الجمٌدددل الغدددابر

 "الناصدر"فً جند موالندا اإلمدام 
 ال أطمدددددئن لعهددددددد  مدددددن غددددددادر
 وأعددب مددن بحددر العلددوم الااخددر
 مسدددري إمدددام المرسدددلٌن الظدددافر
 فغددددددت تدددددألق بالشدددددعا  البددددداهر
 بشددددرائع شدددددرعت لندددددا وأوامدددددر

 صدددددالتس ولدددددنعم فخدددددر الفددددداخرو
 كفجدددر حددق سدددافر" إٌلٌددا "فددً 

 والددددددهر طالعندددددا بأسدددددعد طدددددائر
 عددددن أهلهددددا تعسددددا لكددددل مكددددابر
 مددا كددان ٌعددرف غٌددر إفددك ظدداهر
 وددد بوركددت مددن كددل خٌددر غددامر
 جهددددددرا دعددددددا هلل غٌددددددر محدددددداذر
 فً ال دس والبلدد اومدٌن الطداهر
 مددنكم فكٌددف ٌددروج وددول الخدداتر
 وخدددذلتموه وخددداب مكدددر المددداكر

                                                
8
اٌمص١ذج اٌفائضج فٟ اٌّٙشخاْ اٌزٞ ألاِٗ اذحاد األدتاء ٚاٌىراب اٌّٛس٠را١١ٔٓ احرفاء تّذ٠ٕح اٌمذط   - 

 عاصّح ٌٍثمافح اٌعشت١ح  
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 وتدددركتم ال ددددس المبدددارك نهبددد 
 ٌددددا أٌهددددا ال دددددس الحبٌددددب ألٌدددد 

 لحجٌج لمكددد بدددالعٌس تهدددوي بدددا
 بالبددن مشدعر  النحددور إلدى منددى
 بالبٌ  تبدرق فدً الل دا  وبال ندا

رموك" "ذي وار"بالحنو من   إذ" باٌل
 بحجار  فً ال دس ٌدهر سرها
 لددن نتددرك اووصددى ٌدددنس طهددره
 ٌددا ودسددنا اوغلددً وسددر جهادنددا
 ال لددددن تنددددام جٌادنددددا عددددن يأرنددددا
 إن كددددددان أولنددددددا رضددددددٌك وبلدددددد 

 

 ٌن وكددددددل جبددددددت كددددددافرللمعتددددددد
 بال دددددس بالمجددددد اويٌددددل العدددداير
 مددددن كددددل ٌعملدددد  هجددددان ضددددامر
 بددددم يجدددٌج فدددً المشددداعر مدددائر
 ووسدددددٌها وبكدددددل رمدددددح شددددداجر
 سدددددرنا بدددددإمر  خالدددددد أو عدددددامر
 وبصددرخ  الطفددل البددري  اليددائر
 وسدددددددرا وفٌندددددددا كيدددددددر  لمكددددددداير
 ٌددا مفخددر الماضددً وذل الحاضددر
 أو نشدددتفً مدددن كدددل نكدددس واتدددر

 خددددرأولددددً فإنددددك فددددً عٌددددون اا
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 9:آخس حجاشٌاخ انشسٌف انسضً
 حسب الهوى من سالي الفتدك سدهماك
 ح دددددف وبدددددان وظبددددًد حولدددددس ومدددددر
 إذا الغدددددوانً جعلدددددن الحلددددًد اٌنتهدددددا
 ما كندت أحسدب سدحر البٌد  تعبدث بًد

 حتدددى إذا مددددا سدددد انً الوجددددد خمرتددددس
 هددددددذا أنددددددا فدددددداوبلٌنً ٌددددددا مددددددولهتً
 فددددددالجفن بعددددددد نددددددواكم ال ٌ ددددددر لددددددس 

 ولددددددسوال لددددددب بعدددددددك إن ال لددددددب ذو 
 أح دددددددا أندددددددت تدددددددذكرنا : وتسدددددددألٌنً

 ولٌلددد  كٌدددف أجددداي الطٌدددف بهجتهدددا
 مدددا ضدددر لدددو أدندددت اوٌدددام لددًد أمدددال
 ٌددددددا ااعددددددم الحددددددب أوهامددددددا ملف دددددد 
 حسبت ووما حكونا فًد الهدوى صددووا
 إن الهدددددوى دربدددددس صدددددعب ومسدددددلكس
 حكدددددًد لنددددددا بعضددددددهم عنددددددس فعبددددددره
س لدددددس   وشددددرعس اائدددد  المٌدددداان لدددٌد
 ٌدددا سددداري البدددرق هدددل رنسدددت بسدددمتس

 انً أحادٌيددددددددا أعللهدددددددداهددددددددل تبلغدددددددد
 إن بدددددوا فددًد مغدددانً الحدددب نجعدددتهم
 مددددا كددددان أحددددراه أن ٌرجددددو وصددددلكم

 ل ددددد رمٌددددت فمددددا أخطددددأت مرمدددداك
 سبحان من فًد بددٌع الصدنع سدواك
 فمددددا حددددالك سددددوي مددددا هللا حددددالك

 !والحلدددم مدددن ذاك رودداه أٌدددن النهدًد
 أصبحت ال أندا بالصداحً وال البداكً
رك الٌددوم أو مددن بعدد  أسددراك  أسدٌد
اك  غمددد  وهدددل ذاك إال مدددن سدددرٌا
ال عندددددد ذكدددددراك  وإن صدددددحا ف لددددٌد
ن أنسدددداك  وكٌددددف ٌددددا حلددددو  العٌندددٌد
 إذ بددددات ٌرشدددددفنً كاسدددددات ل ٌددددداك
 مدددددنكم فيندددددت لندددددا الرأٌدددددا بمدددددررك
 رجمددددا مددددن الظددددن أو إخبددددار أفدددداك

 لحددداكًف سدددت ذاك ومدددا المحكددًد با
 ما خاضس غٌر صافً الطبع منسداك
 سددلكا مددن الددروي موصددوال بأسددالك
 عددددل وال ٌوودددف المشدددكو للشددداكً
 وٌا صبا الغور هل من عرفس الااكً
 أو نفح  من شذي أو فضدل مسدواك
 فمددددا أنددددا والمغددددانً غٌددددر مغندددداك
 وأن ترودددًد لددددس مددددا كددددان أحددددراك

                                                
 : ـ ورثد ٘زٖ اٌمص١ذج تعذ لشاءذٟ إلحذٜ حداص٠اخ اٌشش٠ف اٌشضٟ ٚاٌرٟ ٠مٛي ف١ٙا 9

بيااظبيةيااببن ةااظ بي خاائبهاائب  ظ  اا ب
ب

ب يهنااابن يااا ابق بن ر اا ب  خاااظاببب
ب
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ن مدددن وار وشددًد لكدددم  ال ودددرت العددٌد
 إٌدددداك أن تشددددمتً فٌنددددا العددددذول فكددددم
 حاشددداك أن تصدددرمً صدددبا بكدددم دنفدددا

 

 وبالصدددددددود وبددددددالهجران أغددددددراك
 مددددن عاتددددب فٌددددك لددددم نعتبددددس إٌدددداك

 ٌسل عنكم ـ وحق الحب ـ حاشاكلم 
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 جثم انشمىخ
 كدددددذبا اعمدددددتم أٌهدددددا اوغمدددددار
 وسددددددما بددددددس وبمجددددددده وإبائددددددس
 وسددددددما بددددددس وبعدددددداه وجهدددددداده 
 ٌددا وائددد الددوطن الجددرٌح ورمدداه
 مددا مددت بددل خلدددت عمددرا يانٌددا
 أذكرتنددا وتددل الحسددٌن ومصددعب
 فدددً ذلدددك المددده الكدددرٌم تمدددتعن
 تصغً إلدى اابداد تعداف لحنهدا

 وتلددك لددم ٌكددنإن ٌ تلددوك فددإن )
 صدددام ٌدددا جبددل الشدددموس تحٌددد 
 ال تبعدن صددام ٌدا شدٌخ الحمدى
 مددددا أنددددت إال غضددددب  مضددددرٌ 
 ماذا ٌصرف فدً العدراق وأهلدس
 وٌظددل صددوتك رافضددا مددل  المدددى
 وكأنددس غضددب الفددرات تسددام ت
 فددددً ناظرٌددددك تمددددددت أبعادنددددا
 ترنددو إلددى اوعدددا  نظددر  مددادر
 صددددام ٌدددا رمدددا اإلبدددا  ووامددد 

 سدددطورهاالمجدددد أسدددفار كتبدددت 
 وغدددا نصددحح للددورى أسددما نا
 وغدا ٌعود إلدى المددائن سدعدها
 وغدددا ٌغنددً الموصددلً فتنتشددً
 وغدددا تعددود ال دددس ودسددا يانٌددا
 كندددددت العددددداا  ومددددد  تجتالهدددددا
 ٌ تادهدددددددا للدددددددذل كدددددددل متدددددددوج 

 مددددوت فددددً يورانددددس التٌددددار؟أٌ
 لددن ٌغمضددوا أو تدددرك اووتددار
 لدددن ٌدددرتعن فدددً دجلددد  التتدددار
 وضدددددٌا ه إذ تكسدددددف اوومدددددار
 مددددن دونددددس تت اصددددر اوعمددددار
 وابددددن الابٌددددر أولئددددك اوخٌددددار
 واهنددددأ نجٌددددك خالددددد وضددددرار
 :لحنددددا شددددجٌا ملددددأه اإلكبددددار 
 (عدددارا علٌدددك ورب وتدددل عدددار

 ال تسددددددت ل بحملهددددددا اوشددددددعار
 لمغدددوار؟أكدددذا ٌغٌدددب الفدددارس ا

 مدددددددا أندددددددت إال صدددددددارم بتدددددددار
 ذبددددح اإلبددددا  وهتددددك اوسددددتار؟
 ومدمدددددددما فكأنددددددس اإلعصدددددددار
 مندددس النخٌدددل وأورق اوشدددجار
 وتناسخت فً حضنك اوعصار
 أنددت الحسدددام وعامدددك الجدددرار
 مددددن تحتهددددا تتضددددا ل اوودددددار
 وغدددددا نيدددددور فت ددددرأ اوسدددددفار
 فٌعددددود ٌعددددرب معربددددا وندددداار
 فتدددددددون اوجندددددداد واومصددددددار

 واونبددددددار طربددددددا لددددددس بغددددددداد
 وٌشدددددرد البددددداغون واوشدددددرار
 فدً عم هدا اورجداس وااصدار
 نكدددددس منددددداه أسدددددر  ونضدددددار
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 ال ذو الدٌانددددددد  ٌطبٌدددددددس دٌندددددددس 
 ألفددت مرابعهددا الشددتات وماوددت
 فبكددددددل تددددددل راٌدددددد  مرسددددددوم 
 كدددددل ٌفددددداخر ماهدددددوا بحددددددوده

 كذئب السدو  لمدا أن رأى كانوا
 مدددددا للمدددددرورت التدددددً أحببتهدددددا
 ومدد ذن اووصددى بكتددك فصددوتها
 ما أهون الحرمات إن لدم ٌفددها
 ٌددا شدداهد التددارٌخ ركددب أحرفددا

 صدددام رمددا خالددد : واكتددب بهددا
 رحددل الشددهٌد نعددم مضددً لكنمددا
 رحددل الشددهٌد نعددم مضددً لكنددس
 تلدددك الحٌدددا  حٌدددا  صدددفو خالدددد 
 فدددانعم هنالدددك ٌدددا شدددهٌد ممتعدددا

 

 نحدددو الجهددداد وال الكدددرٌم ٌغدددار
 إربدددددا ومدددددل شدددددتاتها اووطدددددار
 ولكدددددل حدددددً مدددددذهب وشدددددعار
 والجدددار ٌمعدددن فدددً أذاه الجدددار
 ٌومدددددا بصددددداحبس دمدددددا ٌشدددددتار
 أمسدددٌن ال ٌرعدددً لهدددن ذمدددار؟
 أبددددددا ٌندددددوي ودمعهدددددا مددددددرار

 !ئك اوحددددرارٌومددددا كميددددل فدددددا
 تاهددددو بهددددا إذ تكتددددب اونددددوار
 أبدددددددا علٌددددددس مهابدددددد  وووددددددار
 ل لوبندددددددا أبددددددددا بدددددددس إعمدددددددار
 حددددددً هندددددداك تحفددددددس اونهددددددار
 ونعٌمهدددددا لدددددم تعدددددره اوكددددددار
 أبدددددا بتلددددك الدددددار نعددددم الدددددار
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 10ذشسٌه تشساك
 ها أنت ود عدت ٌدا ٌنبدو  إلهدامً
 إندددددً ورأتدددددك ٌدددددا تشدددددرٌن أمتندددددا
 ٌا عاشق البٌد والصحرا  ٌذرعها

 بددت مددن باسدد ات النخددل وامتهدداأحب
 وكم غبطت خٌام البدو إذ شمخت 

 تشرٌن عٌد نضال الشعب دمت لنا
 إنددددا عهدددددناك بالعلٌددددا  ذا شددددغف
 هدددذي الدددبالد نبتندددا فدددً مرابعهدددا
 إن الددددذٌن افتدددددوها مددددن دمددددائهم
 وطهدددرت أرضدددها جهدددرا سدددٌوفهم
 رباأندددددا وهدددددم نعدددددم الفخدددددار لندددددا
 سنحفظ العهدد مدن تدذكارهم عطدرا

 فٌها المجد منهمدرا شن ٌط كم جاد
 سددددنبتنٌها سددددنعلً مددددن منائرهددددا
 سنرسل العلدم فدً صدحرائها نهدرا
 إنددددددا سددددددنحتيها وجنددددددا  سدددددداب  
 إنددددا لشددددعب عرٌددددق فددددً أرومتددددس
 نحددن الددذٌن جلبنددا الخٌددل ضددابح 
 رسددال  العلددم رنددى نمدد  ننشددرها
 هاتٌدددك إفرٌ ٌدددا أضدددحت مرابعهدددا
 كددددددأننً بربدددددداط الفددددددتح ٌعمددددددره
 والخٌدددل خٌدددل أبدددً بكدددر مرابطددد 

 الفتدددوي أبدددوبكر وٌوسدددف ودددد وددداد

 وٌددددا غضددددار  أحالمددددً وأٌددددامً
 أسددددددفار عددددددا وأمجدددددداد وإودددددددام
 ٌددددا فارسددددا دون إسددددراج وإلجددددام
 كأنما أشدربت مدن اهدوك السدامً
 وألدددبس التدددل منهدددا يدددوب إحدددرام

 بددددإكرامعٌدددددا والالددددت محفوفددددا 
 وسوف نب ٌك مرفوعا علدى الهدام
 من رملها دمنا من بحرها الطامً
 وعظمددوا الحددق فٌهددا كددل إعظددام
 مدددن كدددل رجدددس وطددداغوت وريدددام
 أوصدددددوا إلٌندددددا بإوددددددام وإطعدددددام
مددن المحددٌط إلددى نجددد إلددى الشددام 
 وأرام العددددددددددا فٌهددددددددددا أي إراام
 سددددنحكم العدددددل فٌهددددا أي إحكددددام
 تدددروي مشددداربس للجاهدددل الظدددامً

 ب ركدب العدالم النددامًفًد أول الركد
 بانوا الحضار  لدم نخضدع إلرغدام
 تددددك مدددا عدددن مدددن صدددخر وركدددام
 ونخددرج ال دددوم مددن ظلدددم وأوهدددام
 ربدددددو  علددددددم وإٌمدددددان وإسددددددالم
 صوت ابن ٌاسٌن لم ٌلبس بإشمام
 أولئددك ال ددوم هددم ٌددا دهددر أوددوامً
 لبدددددددى نددددددددا  أشددددددد ا  وأرحدددددددام
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 عهددد الربدداط سددتب ى خالدددا أرجدددا
 إندددا وح دددك لدددم ندددركن إلدددى دعددد 
 حتدددددى كتبنددددداك بالراٌدددددات خاف ددددد 

        

 عهد الرباط س اك المسبل الهدامً
 ولددددددم نعلددددددل بكاسددددددات وأنغدددددددام

 بعددد مددا كنددت مكتوبددا بدددأوالم مددن
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