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ــا ــشر أورق ــه الكــون بالب ــد ط   مبول
  وفــاح بريــا األمــن والعــدل نــشره
ــدا  ــه مقي ــال من ــسان احل ــان ل   وك

  عـي بـاقال   ومن قبله قـد كـان يف ال       
ــه   ــىن محام ــالم غ ــسلم واإلس   وبال
  وأصبح وجـه األرض سـدرا وواحـة       
  ملبعثــه هــش الــسعيد بــشاشة   
ــه    ــداه قلب ــان أه ــري واإلمي   وللخ
  وسارت بـه يف موكـب احلـق خيلـه         
ــه  ــافرين هبدي ــوه الك ــيئت وج   وس
  تداعى شرار اخللـق مـن كـل وجهـة         

ــو جهــل تفاصــيل ر ــهوأبــدى أب   أي
ــدا ــت الع ــا بي ــأىب اهللا م ــاتوا وي   وب

  

 زهــر مــن بعــد الظــالم وأشــرقاوأ
ــى  ــة والتق ــري اهلداي ــت تباش  والح
ــا  ــسعادة مطلق ــسى بال ــضر وأم  ب
ــا   ــا ومنطق ــحبانا بيان ــبح س  وأص
ــشقا  ــن شق ــاليمن واألم ــائره ب  وط
 ومــا كــان إال فرقــدا ونــوى لقــى
 وزغرد مـن فـرط الـسرور وصـفقا        
ــا  ــق حلق ــسعد يف األف ــه بال  وطالع
 وحقــق مــا قــال الرســول وصــدقا

ــاق وأ  ــرا أح ــه ش ــرون ب ــدقاي  ح
ــا   ــني وأبرق ــيس اللع ــد إبل  وأرع

ــه  ــأثىن علي ــا" شــيخ جنــد"ف  وعلق
ــا   ــار فرق ــذل والع ــم بال  ومجعه

  
     

ــة   ــة طيب ــم اهللا وجه ــاجر باس   وه
ــرت  ــة أمت ــات طيب ــه واح   ويف وجه
  وكــان مــصاله حمــط رحالــه   
ــا ــصحابة يومه ــني ال ــه ب   وآخــى ب
  ومــن هبــوه راي الفتوحــات رفرفــت

  ســقت رمحــة اإلســالم كــل تنوفــة 
   الكـون سـيب نعيمهـا      وهدهد مهـد  

 وكان علـى بطحـاء مكـة مـشفقا        
 بوحي السما والـدوح بالعـدل أورقـا       
ــى  ــارك ملتق ــد املب ــل والعق  وللح
 ومل يعرف اإلخـاء مـن قبـل مطلقـا         
 وســار هــداة احلــق غربــا ومــشرقا
ــى ــل روض ومرتق ــها ك ــع من  وأرب
ــا   ــاة وزوق ــدران احلي ــنم ج  ومن
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  هتـدي صـهيلها    -وشامت خيول الفتح    
  

  مـرابض جلقـا  َ- إىل املغرب األقـصى   
  

     

ــ ــه ُص ــفوة خلق ــضل اهللا ص   فاية ف
ــسلقي   ــى مت ــو العل ــامكم حن   مق
ــواركم   ــربكم وج ــيب ق ــق قل   تعل
ــالمه  ــالة اهللا مث سـ ــك صـ   عليـ

  

ــا   ــيبا ودردق ــاد اهللا ش ــني عب  أم
ــسلقا ــى مت ــتم حنــو العل  وكــم كن

  بكـم قـد تعلقـا      ْنوما خاب مسعى مَ   
 وآلك واألصـحاب يـا خـري منتقـى        
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  )ث نقاطثال. . . (

  جزيرة يعرب فيها مجال
  وحب وخري وخنوة

  وسبعون صنفا من احليوان
  وكانت منابع وحي وماء

  تواتر فيها فحول اإلبانة واألنبياء
  وكان وكان      

                       
) ثالث نقاط                        . . . (

  حتول ظل الكروم
  إىل حمرقه

  وماء العيون
  إىل مطرقة
  ملؤذن والكربياءوصوت ا

  )مشبقة(إىل 
  وأغصان زيتوهنا مشنقة

  وكان وكان      
                       

  )ثالث نقاط                        . . . (
  )يعـ(جزيرة يعرب، 

  جمزرة
  )يعـ(جزيرة يعرب، 

  مقربة
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  )يعـ(جزيرة يعرب، 
  معربه

  لبهت اخلنازير واملرجفني
  وكل تنابلة السمسره

  نوكان وكا      
                       

  )ثالث نقاط                        . . . (
  حديقة يعرب منشفة

  متسح فيها خالل اخلفاض
  متاسيح كل دعاة األنوثه 
  - ورسم دخول احلديقه

  ولوال جواز، ولوال وثيقه،
  :_ وإن كان أنثى 
  قبول اخلصاء؛

  فسر الشهامة والكربيا
  بفهر ودارم واحلمس مجعا

  فحوله
  وسر العدالة يف كل نفس

  رجوله
  وكان وكان      

                       
  )ثالث نقاط                        . . . (
  حديقة يعرب منفى لكل دعي

  ومرسى لكل غيب،
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  ومقهى لكل دكاترة البيطره
  وشلة بزنسة الشوشره

  خصي) فهدا(ومخسني 
  وستني قردا خصي
  وسبعني كلبا خصي

  وال أسد باسل
   قسورهوال

  وكان وكان      
                       

  )ثالث نقاط                        . . . (
  )مسدس(حديقة يعرب جنم 
  :وترفع مئذنة القدس

  اهللا أكرب
  اهللا أكرب
  ..عواء /هرير) حيفا(ثعالب 

  ..سعايل تالبيب رعب وذل 
  فترجف أطباء كل الفهود

  .وتعوي
  وتبكي وتنتف أجفاهنا

   القرودوتسلح كل
  ال ، ال: تصرخ / تدين وتشجب 

  اجلنود/ اجلنود / اجلنود 
  سدوا السدود/ أقيموا املتارس 
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  املآذنأزيلوا 
  ال ترعبوا باألذان السعايل

  وكان وكان      
                       

  )ثالث نقاط                        . . . (
  على جفرها احليدري) ليلى(تبسم 

  : قربها احليدريعلى) ليلى(وتصرخ 
  ...احلياة/ ة احليا/ احلياة  

  :كالب احلديقه 
  ...نباح / نباح 

  :رعاة احلديقه 
  ...صياح / صياح 

  .يف كل مئذنة بالصباح) يس(وسورة 
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ــر   ــه نفط ــاي ب ــك ش   مجال

                              
ــة  ـــت طفل ــك غف   ويف مقلتي
  وتلفــــزة ألغـــاين اهلـــوى

  تيـك استــراح الـصبا    ويف وجن 
  وثغرك عـصفـور روض وديــع     
  ومنه استعــار النـهار الـضيـا      

                              
  ختيلـت حـىت جرحـت الـرؤى      

  

ـــه أخــضر   ــك نعناع  وحب
      

ــور ــها األح ــدها جفن ــد ه  يه
ــر  ــا حمجـ ـــع أحلاهنـ  يوقـ
 ويف شــفتيك بكــى العنــرب  
ــوثر   ــشـه الك ــّسم يف ري  تب
ــسكـر  ـــه ال ــه حالوت  ومن

      
 ورمسـك عنه الـرؤى تقـصـر     
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 أبتا هـل ركبـت يــوما جــوادا
  أبتــا هــل لــديك ســيف صقيـــل
  أبتا هـل كتبــت شـعرا مجيــال        
ــدود   ـــديث ج ــا أيب ح   ارو يل ي
  ارو يل قــصـة تدغـــدغ قلــيب  
ـــاء  ـــزة وإبـ ــال أذين عـ   امـ
  احك يل عـن بكـر وتغــلب أيــا         
ـ  ــ ــد ال ــام زي ــاحتني أي ــن الف   وع

ــت  ــوم كان ـــي ــذور ال ــا لب   دماؤن

ــالدا ؟  ــت اجل ــل عرف ــا؟ وه  عربي
ـــادا ؟  ــاة اجلم ـــح احلي ــده مين  ح
ــشـادا ؟ ــشاء أو إنـ ــا إنـ  غزليـ
 فلكــم يــدفع احلـــديث الــسهـادا
ــادا  ــراث مه ــن الت ـــذ يل م  واخت
ـــادا   ــت الرق ــد ملل ــا فق  ومشوخ

 م عــشريي ال يقبلــون انقيـــاداـــ
ــادا  ــشقون اجله ــاس يع ـــخيل والن
 اـــأرض يف ســاحة القتــال مســـاد

     
 أنا يـا هــذه الـصغيـرة سفــر
  أنــا ملــح حلـــو وصمـــغ لذيــذ
  أنــا مهـــر أغــر مــن خيــل فهــر
ـ           أنا شـنقيط واحـة الـشعر والنخـ
ــضاء  ــل ف ــوب ك ـــر جي ــا صق   أن

 من مجيل احلــديث يـأىب املــدادا       
 يف سـفوح احلمـــى تـسيل قتـــادا  
 حيمــل احلــب واهلـــدى والرشــادا
ــصادا  ـــاقدا وح ــدىل عن ــل ت  ـ

ــسابق  ــهادى يـ ــسندبادايتـ   الـ
     

 من هنا ســار موكـب اخلـري غربـا
  من هنـا فـاض منبـع الـسلم نـورا          
ـ   ــ ــضارة يف شن ــصة احل ــذه ق   ه
ـــري   ــذا وعب ـــا ش ــصة كله   ق
ـــا ــري أن ـــم غ ــكر اهللا سعيه  ش

 وجنوبـــا، وكــان فتحــا وزادا  
ــدادا  ـــة وســ  ورواء وحكمــ
 قيط مـوج مـن اهلــدى يتـهادى       
ـــادا  ـــدادنا األحف ـــا أج  ورثته

 ا حــديثا معـــاداقــد رضــينا هبـــ
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ــا أراه ـــدق م ـــال! ال، ال أص   !حم

  ال، بل أصدق مـا يقـال، وكيـف ال         
  وهنـاك ترقـد يف تــوابيت البــلى       
  ورسائـل الطـالب أمـست بعــده     
  وعلى املنـابر قـد نــزا متفيهقــا       
ـــة ــتحال مقال ــن فاس ــشعر دج   وال

  

 !أدب، ولـيس مـن احلـضور مجــال   
 وعلى التراث قد أوصــدت أقفـال؟      

ــ ــال ط ـــا انق ــزين طرسه  ـرر ت
 علبـا يقــود نقاشهــا عتــال      
 من يف اخلطابـة هـم عليـه عيــال        
ـــال ــال مق ــال، ويف املق ــا املق  فيه

  
     
  شنقيــط صــوح نبتـها فتــصنعت   
  خطبـاء هــذا العهــد هبــت شــرع  
  ثقبت حناجرهــم فـسال لعاهبــم      
  هــذي سجـــاح تبيــع ذال ثديهـــا

  

ــراذل وبغـــال ــصهيل ب  فـــيها ال
ــا ـــو رغ ــالوأب ـــم ورغ  ل كله

ــال   ــرية ومج ــراف حظ ــم خ  فه
ـــوال   ــسيلمة، وذا الول ــا م  وهن

  
     
  كونوا املنخـل، أو جريــرا، مل يعـد       
  لو كـان يف هـذي اجلموع حتـركت     

  

ــال   ــه غرب ــد ذهاب ــشعـر بع  لل
 فيهــا احليــاة فــال يكــون مـــالل

  
     
  ال شعـر ينبـض باحلجـارة هـا هنـا        
  أبنـاء داحـس مل يعـد مـن نـسلها        

ــد مل ــة قائـ ــق يف دار العروبـ    يبـ
  ما عاد يرعـب باخلــذارف مؤمنــا      

  

ــال  ـــل وال خي ـــاك ال خي  وهن
 طرف، وليس على النبــال نـصـال      
ــال  ــساقه خلخـ ـــرن بـ  إال يـ
 بـــاهللا إال الـــصبية األطفــــال
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  !أال تـرد ويف يــدي     ! آلو مجــال  

  بيين وبينـك مـا حيــيت تواصـل       
  لك من بيوت احلمـد بيـت سعــادة        

ــى  ــ(وعل ـــاعم ــه) شرد قينق   وآل
  

ـــا جــوال ــن الثن ــا تركــت م  مم
 وغدا يطيب لنـا هنــاك وصــال       
ـــواره واآلل  ــنيب ج ـــب ال  صح
 صلى املهيمن مـا انقـضـت آجـال       
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  حنــن كنـــا يــوم كنــا
  نشـرب الشـاي ونلهـو  
ــل  ــا دفء وظـ   بيتنـ
ــه  ــشعر في ــاطى ال   نتع
  نكتـب اجملــد قـصيدا    
  سعينـا عـلم وشغــل   

  

ــام وا ــاعيف وئـ  جتمـ
 حبكايــــات املراعـــي
 وغــــذاء للجيــــاع
ــسمـاع ــانني الـ  وأفـ
ـــراع  ــرب أو يـ  ال حبـ
 ومهـا خيــر املـساعي    
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ـــا  ـــن ظلم ــوا ياسي   قتل
ــم  ــاس ص ـــوة والن   ضح
ـــا   ــارون بطن ــآ ش   وب

  "بـــوش وإىل احلـــاخام"
  وعلــى الغرميــل منــه  
ـــون الحــت ــى العثن   وعل
ـــا  ــشمع فيه ــت بال   كتب

  

ـــه  ـــاال وخيانــ  واغتيــ
ــهدون شجـــــب   أو إدانــ

ـــه ـــى يف البدانــ  وتناهــ
ـــرانه  ــر جـ ــب الغـ  ركـ
 باشـــر اخلــــدن ختانــــه
 شـــارة  فيهـــا حـــصـانـه
 :يــد قرصـــان اخليانـــه   

  

ــسادا  ــوا ف ـــوا، عيث   اقتل
ــارا  ــستان ن ــرموا الب   أض
ـــرارا  ـــوه قـ   ال ختافـ
  أنا من يعلــم معـىن الـد       
  أمــن إســرائيل عــدل  

  

ــضانـه ــدموا دور احلــ  هــ
ــه ــسجد حانـ ـــوا املـ  حولـ

ـــا ــهال ختـافوهــ   ديانــ
ـــه  ـــدي بيان ــن يب ـــن، م  ي
ــه  ـــي أمانـ ــي يف عنقـ  فهـ

  

  
  

     
   شـــارو)الطفـــل(فتجــشـا 

  قتـــل الرنتيـــسي غــــدرا
ــهادى  ــوىل يتـــ   وتـــ
  :وحتــــدى يف محـــــاس 

ــىت  ــل حـ ـــد الكـ   سأبيـ
  

ــسانه  ن وألقــــى طيلــ
ــح ــهاملـ ــل كيانـ  ا حـ

ـــه  ـــرد وأتان ـــن ق  بي
ـــه ؟  ــو  مكان ــم جيث  أيك
ــتكانه  ـــوا يل يف اس  تركع
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ــدها ـــاسعنـ ــت محـ    قالـ
  أيهـــا املنفـــوخ جبنـــا  
ـ  ــ ــا أغ ــشهالء ي ـــك ال   عين
  إمنــــا الرنتيـــسـي حـــي

  خزيــا» مـــص بظــر الــالت«
ــو  ـــدس مليـ ــه يف القـ   إنـ
ـ   ــ ــب يف أح ــون الرع   يغرس
  إنـــه خــــذروف طفــــل
  أزه رعـــب ملـــن قـــد  
  إنــــه يف فوهــــة الـــــ
ـــ ــسف ال ــسـي ت ــف رنتي   أل
ــأىب ــوت اهللا تـــ   يف بيـــ

ـــط  ــا شنقي ــشـ،يف رب    يف ال
ـــوب الطــ  ـــريف قل   ري يف الب

ــر   ــاهللا والقـ ــسمـا بـ   قـ
  

ــه  ــدوء ورزانــ  :يف هــ
 وهـــــوانا ومهانـــــه
ــه  ــصـاب بالزمان ــىب م  ـ
 مل ميـت، مـت يـا نتانــه       

ـــْنولْ ـــانه عق ــاء املث   م
ــه  ــسقـي جنان ــىت ي ــا ف  ن
 ـــشا الفـــالشى والــصغانه
 ليفــــه مـــن خيزرانـــه
 سرقــــوا منـــه حنانـــه
ــصانه  ــراض م ــفلوج أع  ـ
 ـموت يف صحـن األمانــه    

ـــك الغــضـفـا ــهأذن   أذان
ــشان ـــه،ـي   يف أرض الكنان

ــه  ــستمـري دخان ــان ي  ك
ــه  ـــى اإلهان ــن نرض  آن ل
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  من خنل شنقيط جئنا حنمل البلحــا      
  نقفو مضارب أجـداد لنـا نزحـوا      
  باعوا نفوسـهم لرهبــم ورضـوا      
  فهش يف وجههم أجـدادكم فرحـا     

   على بـساطتها   –قامـت متاجرهم   
  عاشـوا قرونا وأرض أتشـاد عامرة    

  تعـاوت ذئاب الشـر جائعـة    حىت  
  لكن للبيـت ربا سـوف مينعــه      
  يا أيهـا اجلمـع عار أن تظل لكـم    
  وجسم االمـة جمــروح بغيبتـها     
  فالعاديات هنا شامــت مرابطهـا     

  

ـــا   ــواح والفرح ــق الف ــر العب  وننث
ـ     كم نزحـا  حنـوَ ْنمن أرض شنقيط يف َم

 بأن يظلــوا هـداة للــورى صـلحا        
 واستقبلـوهم بصدر للهــدى شـرحا     

ــا ه ــا«ن ــا» زواي ــا رحب ـــذا بيعه  هل
 دينـا ودنيا وأمـر النـاس قـد صـلحا         
ــضحا ــد ن ــام ق ــد قاصــية األغن  وجل
 من الغزاة وتبقى اتـشاد قطـب رحـى        
 أخــت مــشـردة أن طرفهــا مجحــا 
ــا   ــذي جرح ـــوا أداة لل ــال تظل  ف

  ســرهبا ضبحـــاٍعبالقيـــروان وســلْ
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  من خلف سبعة خيوط من دخان،
  ذيل حصان

  وملء كف من نثالة
  :وصوت أم جحدر كالبكر خيتنق 

  هيما مسرذغ ضبوح«
  »صابور غيطا عز وروح

  :بشراك يا أم مجيل 
  أبو هلب

  زوجك عائد ويف يديه محل من حطب
  مثل قلوب اجلن أو فحم الصخور

                
  سوف يقضي يف سدوف الغيب ألف سنة

  وقد تزيد
   يعود– وحق أتباعي –لكنه 
  لقي يا بنت حربال تق

  أبو هلب
  سوف يعود

  يسحب شباكا عريضا كالعمى
  أسود أجعد مليئا بالدمى

  نسج من ضفائر ابنة خويلد
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  وحلة البتول
                

  أراه من شباكه
 أخرج متثال هبل

  ووضع الشطرنج يف يدي يغوث ويعوق
  واختذ القرآن
  أغنية حزينة

  متسح أخفاف الرعاع
  هوورش يف كشك يبيع صوت
  والفستق املقلي والسجائر

  – وهو كما عهدته أبو هلب –لكنه 
  !!حيرم اخلمر ويشرب النبيذ يف زجاجة الكوكاكوال 

  هو الذي عهدته ألد أعداء الرسل
  آمن بالرسول يف دستوره

  وحكم الصليب
  وصلب الفاروق مرتني

  واستوزر الشمر
  وأحلق النهد بعبس

  ومنريا مبضر
  وغصبت سكينة بنت احلسني

  هبو قصرهيف 
  !!وسبيت هند ومل يثر 

                
  »الكوكاكوال«أراه ألقى بزجاجة 
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  وثقل ممدد على السرير
  وتلك غيمة تعكر املدى

  وشبح مروع
  يهز ملة  مشطاء حتترق

  وشهب مثل رجوم الذعر دمعها دخان
  وألف سرب من غرابيب الفضا

  مدرع
  واختلط النحيب بالنعيب

  ومن خالل فرجة
  ناطحة السحابيف شرفة 

  بيضا كرغوة الرماد
  :لوح شق وابتسم

  بين من
  أرينب احلسناء لك

  والذهب األسود والفرات لك
  والقدس حانة احلاخام

  من
  !!بال كالم 
                
  : هند وسلت صوهتاوشهقت
  واناصراه
  واياسراه

  هبامهاإومضغت 
  :ورمست على اجلدار
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  ذا الفقار
  ونبتت فريوزة
  ز والزيتون والنخيلبني جذوع األر
  وذبلت وأينعت

  مثل جناح الطري يف الفضاء
  و أمل الضرس وأحالم الصغارا

                
  وبعد حني

  حتول النخيل
  فيارزا

  واألرز والزيتون
  طريا أبابيل وصخرا من سجيل
  وأيقظ الناس بالل باألذان
  وابتسمت يف األفق جنمة
  بلون طاوس وصورة احللم

  ويف املدى
  .وسورة الفتح / ظاللة



                                             للشاعر محمد عبد اهللا بن عمر                                    دمع الغروب

 24

< <

†ÛÂ<^ß×Ò 
ـــر ـــواقيس اخلط ـــرب ن  اض
ــدما  ـــار الـ ـــب بأهنـ   واكتـ
  وامـــسك تالبيـــب الــــورى
ـــدر  ـــا الق ــضـا أن ـــا الق   أن
  فلـــن متيــــت خنــــويت  

 عبــــر البــــوادي واحلـــضر
ــشـر  ــود املنتـ ـــر اليهـ  شـ
ــر ؟   ــن املف ـــم أي ـــل هل  وق

 ...أنــــا املـــسيح املنتظــــر 
 وال إبـــــائي منكـــــسر 

     

ـــا متنع ـــيلرمبــــ  نــــ
  ورمبـــــــا متنعنـــــــي
  ورمبـــــــا متنعنـــــــي
ـــا ـــا ورمبــــ  ورمبــــ

 ضـــوء القمـــر ) بعــدلكم(
ـــم( ــر) بعدلكـ ـــاء املطـ  مـ
ـــم( ــشجـر ) بعدلك ـــل ال  ظ

ـــر   ــو وميـ ـــدهر حيلـ  فالـ
     

  لكــــن رفـــضي للـــوىن  
ــصـريت  ــى نـ ــوف تبقـ   وسـ

  

ــستمر   ـــاق مـ ــذل بـ  والـ
 للحــــق مــــادام البـــشـر

  
     

ــهامة ورثتهـــــــا   شــــ
  وشيـمـــــة رضعتهـــــا 

  رف قرأهتــــــاوأحـــــــ
ـــا ـــة مسعتهـــ   وصرخـــ
ــا   لعمـــــــر املختاريــــ

  

 مـــن محـــري ومـــن مـــضر
ــصغـر  ـــي يف ال ــدي أم ــن ث  م
ـــر   ــى حجـ ــارق علـ  لطـ

ــول يل  ــصر: تقـــ  سننتـــ
ــر   ـــا عمـ ــرب، فكلنـ  غـ
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ـــرها   ــبين أمـ ــة اتعـ   يل حليـ
  حممــــرة األطـــراف مبثوثــــة
  آلخـــذن اليـــوم مــن عرضـــها

  

ـــض  ــسـريح والنف ـــاج للت  حتت
ــض   ــن بع ـــول م ــضها أط  وبع

ـــد ــيبق ــن عرض ـــذ م  رما تأخ
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ــسمة ــل اجلـــرح ب ـــا،فت    والدموع

ــوم الكــسيـح عناديـــ   وزنيـــم الب
ــد ــسيل ال ــاح ي   رفــرف مــورق اجلن
ــديا   ــا ن ــذكريات حلن ـــزف ال   يع

  

 برعمـا ميـسح األسـى والنجيعـا      
 ـب تناغي الرؤى صدى مـسمـوعا     
ـــا  ـــا وربيع ــه غمائم ــر من  ه
ــصلوعا  ــدودب امل ــستخـف احمل  ي

  
     
  يــا بديـــع الزمــان يــا عيــد عهــد
  يـوم غضف الثعالب الـسغب جتثــو      
ـــه  ــرم الل ــسفـاد يف ح ــاطى ال   تتع
ــضغو  ــة ت ــري عقب ـــول الفه   وخي

  

 شاخ فيه الوليــد طفـال رضـيعا       
ــا  ــسومنـا التقنيع ـــانا ت  يف مح
ــا  ــث والتربيعـ ــث التثليـ  تبـ
ــا ــون واليتوعـ  تقـــضم الزيزفـ

  
     

  فاقــشعـرت جلــود فهــر وشاطـــوا
  رعبــا " بـاريز "ـاوت جــراء    تعو

ــا   ــسالم خزاي ـــة ال ـــوا راي   رفع
  وأســـاطني مـــسجد اهللا يف شنــــ
ــا  ــل قرانـ ـــعاىل األذان، كـ   وتـ

  

ــوعا ـــرقوب والكرس ــرون الع  يبت
ـــا ـــا قطيع ــا قطيع ــزع مجعه  م
 يطلبــون األمــان والتوديعـــا  
 ـقيط نـشوى تــالوة وركوعـا      
 يرفعـــون النــداء والتــسميعا  

  
     

  ـب راغــت  غري أن الثعـالب الـسغ    
ــا    ـــونا علين ــا عي ـــت بينن   فرب
ــشتها  ــا، نبـ ــشت يف حقولنـ   نفـ
ـــا ــالة وسجايـ ــسختنـا أصـ   مـ

 ـال راتعـــا وجــديا وديعــاَمــَح
ـــا   ــضياء والينبوع ــشف ال  تست
 منعتنـــا الرقــي والتــصنيعـا  
 فارتوينــا ضراعـــة وخنوعــا  
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ـــا  ــة بيديهـ ــا أرجوحـ   جعلتنـ
  طوعتـنــــا سياســــة ودهـــاء
  والفتـــى العبــشمي يركــب طرفـــا

ـ  شـام صل السيوف صبحا ونقـع         الـ
ـــا ــسام خــسفا وفين ـــن ن ــدا ل   أب
ـــل دوى  ـــل احملاف ــه يف ك ــن ب   م

ــن ــنني  حن ــارك وح ـــرس مب    غ
  

 عودتنــا التركيــع والتوقيعـــا  
ــا  ــل التطويع ــن نقب ــا ل ــري أن  غ
 طارقيـا شـام القنـا واجلموعــا      
 ـخيل ضبحـا واألنـوق املقطوعـا     
 من لغـري اإللـه يـأىب الركوعــا        

 "يعــاال لــن نقبــل التطب: "صــوتنا 
 عــريب يــستوجب الترجيعـــا  
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  شبح خييف الرعب،
  يلعب بالشرر

  غزل الضمائر والضفائر
  سوطا على قنن املنابر
  قسرا على مرآى البشر

  مث انتشر
  ليال على كل القرى

  !!يا للعرب 
     

  أين املفر ؟
  امسك تالبيب احلذر
  حىت نعالك اليت تركبها

  عليك مسع وبصر
  جركن كاحل

  ال تتأثر باخلرب
  بل ال تفكر يف اخلرب

  اخلري كل اخلري يف خنق الفكر
  ونزع مسالخ املبادئ

  وذبح احلس، كي تلتذ من وخز اإلبر
  !!يا للعرب 

     
  القمع والتغريب، والتدجني، والتجهيل، والتفعيل والفعل وأشياء أخر

  نشرت حصائرها على هام البشر
  وعلى جباه قلوهبم نبت الشعر
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  والبحر ميضغه اخلواء
  والبوم باضت يف اخلزينه

  وسواعد العمال حتفرها السكينه
  والقصر مبعوث اجلنان إىل املدينه

  والعدل حيلق عارضني بشفرة العرف الثخينه
  والليل يغتال البشر

  !!يا للعرب 
     

  !خشب مسندة وانفاس على ساق السفر 
  آلكون ظلم وامنحاء ؟

  !!الضجر أم أنا وحدي الذي ركب 
  أميكن أن يكون! عجب

  !سجاهنم حبس القمر؟
     

  ومضت دقائق كالسنني
  :تكتب بالشوك على كل جبني

  هذا مسمم، وهؤالء نبض اخلائنني
  بقايا املخلصني) جيتر(والسجن 

  ومكارم األخالق تلهث يف السحر
     

  حىت إذا انتحر الرجاء
  وتقاعدت سبل املىن

  محل القمر
  مميف ساعدية مع

  !فامسع حيدثك البصر 
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ـــاَف ــاغى شغ ــدن ــب بالوج    القل

  هذي مـضارب وائــل وخيامهــا      
ــهتا  ــصيـم وجل ــة والق ــار عبل   ودي

  

ــد   ــن رىب جن ــصبابـة م ــق ال  عب
 مرعى الـسـوائم مـن بـين سـعد        
ــد  ـــوح بالرن ـــيق تف  وادي العق

  
     

ــيس ختــيال –إين  ـــي إىل– ول    أصغ
ـ           هيلهاوصليل تـيم الـالت بـل وص

ـــا ــذرة أســتبني وجيبه ــوب ع   وقل
  

 حادي هـوادي الـشول عـن بعـد        
ــد   ـــي هن ــواري حلت ــا ج  وغن
ـــوجد   ـــه رؤى ال ــرا جتاذب  وت

  

     

 أرض غــذيت حببــها فتربعمــت
ــة   ــه أرجوح ـــي تلق ــرَّ قلب   فتم
ــفاية  ــدمي ص ــد الق ــا أروع العه   م

ـــورد  ــن ال ــا م ــيت حلم  يف مهج
ــد ــاب يف جنـ ــشدودة األطنـ  مـ
ــد    ــة اخلل ــن جن ـــة م  مغروف

     

  جــاز الزمــان إىل الزمــان فأينعـــت
ـــرت   ــه وتعط ــضرت جنبات   فتح

ــم احلــضارة  ـــاأشــربت أُنع   عراقه
  

ــه  ــاض(من ــسعد)الري ــف بال  ، وح
ــد    ــى رف ـــدا عل ــه رف  جلهات
 مـــاء األصـــالة رش بالـــشهـد

  

     

 بوركــت يــا مهــد النبــوة واهلــدى
ـ           يا جممـع الـشعراء واألدبـاء والظـ

ــا ــرف أمتن ـــا،دم ع ــز إخائن    ورم

ــد   ــات والرش ــت الرمح ــا منب  ي
 ـرفـــاء مــن وفـــد إىل وفـــد
 ومنـــارة للعــــز واجملـــد  

     

  قـد أشــرت وال أطيـل علــيكم  هـا  
  

ــصد  ــصد بالق ـــال الق ــد ين  ولق
  



                                             للشاعر محمد عبد اهللا بن عمر                                    دمع الغروب

 31

<kfßÚæ<Øé¤]Ù^q†Ö] 
ـــق   ــشع بري ــىن ي ــون امل ــن عي   م
ـــذارى   ــصبايا الع ــرد ال ــم اخل   وف

  

ـــق ــال حــر طلي  وجنـــاح اخلي
 زغـــردات ميـــدها تـــصفيـق

  

     

ــا ــديا  ي ــعرا ن ــوح ش ـــالدا تف    ب
ــى   ــان ترام ــدى الزم ــدى يف م   وه
ـ            قد توضــا يف شـاطئيك ابـن ياسيـ
  وتـــواىل األذان مينـــا وهـــديا  
  وغـدا صوتـــك الرخيـــم صهيـــال 

  

ــه مســوق ـــداح عن  ومسوقـــا ين
ــشـريق  ــب والت ــساوى التغري  فت

  الرومــان واإلغريـق    ـن فـوىلَّ 
 وتعـــاىل البنـــاء والتنــسيق  

  القريـب نعيـق    كوهـو يف أمـس   
  

     

  :قــد تــأزرت فخـــرا! إيــه شــنقيط
ـــت ـــد أطل ـــك املدي ــى خيف   وعل

  

  ومـاض عريـق    ،حـاضر مشـرق 
 لــوق  وخَ اغيمـة نوؤهــا نـد    

  

     

  قطـــر ينبــت الربــوع رجــاال   
  وخيــــوال وجنــــدة وإبـــــاء

  

 وســـيوفا يزينهــــا التزويـــق
ـــق  ـــه التحقي ـــالما قوام  وس

  

     

ــى   ــة مرح ــاج العروب ــا ت ــر ي   قط
ـ      ـدس يف جبينـك ضــوء     ها هي الق

ــر   ـــداد عط ــك بغ ــى وجنتي   وعل
  كم أمطت اللثــام عـن وجـه حـق         
ــضاء   ـــة ومـ ــاء وحكمـ   ودهـ

  

ــوق   ـــة، ووث ــة واستقام  حنك
ــروق  ــه ب ـــوح من ــحاب تل  وس

  الـصـديق  ولقد يذكر الـصـديقَ   
ــق  ـــده تعليـ ـــديث ميـ  حبـ
ــق ــا أريقــت كـــأس وال ابري  م

  

     

ـ  ــشنقي ــك ب ــن بني ـــد م ــر اجمل   قط
  

ـ      الم يـضيق  ـط حتايـا عنها الكـ
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 أي فوضـــى ؟ أي بـــؤس ؟ 
 !آه ضرســـي ! آه رأســـي 

ــا  ـــا غزتنـ ـــا احلربـ  إهنـ
ــب   ــوها وقلـ ــسمة شـ  بـ

ـ   أبل هــي الطيبـة        خـت الـ
  

 !أي ذل ومثالـــــــــب
ــب   ـــر القوال ـــد غي  !مل يع
ــسمـوم وخمالـــــب  بـــ
ــب ـــري متثائـــ  غجـــ

ــ ــب ـ ــرع الثعال  حمق يف ش
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ــدانا ــات ووح ــام مجاع ــا للحم   م
ــا لزيتو ــشيا وم ــال منت ــا خيت   نن

  

 يتلو اهلـديل زغاريــدا واحلانـا؟      
 يوزع الـسلم أزهــارا وأغـصانا؟      

  

     
  أرجوحة الكـرم يف عنـاب يركبـها       
  وصمغ شـنقيط يف بنغـاز تقطفــه       
  وقبة املغرب اخلضراء قـد ضربــت      
  يفوح منها شـذا التـاريخ تكتبــه       
ــها  ـــل بقنت ــة إكلي ــيف عقب   وس

  

ــا ـــاج ووادان ــان فاس،وقرط  غلم
 تـونس والبيـضا، ووهرانـا     ولدان  

ــدانا  ــرب مي ــاد الع ــا الحت  أطناهب
 خيل ابن ياسني أشعــارا وقــرآنا      
ــا   ــا وأوزان ــصر انغام ــع الن  يوق

  
     

ــادرة  ــسباق ب ــرب ال ــد املغ   توح
  أمنية طاملـا اشـتاق الـشعوب هلـا        
  يا ما أحيلى كؤوس الشاي نـشرهبـا      
ــة ــيين أغني ــول الكـــون يف ع   حت
ــسمت ــون وابت ــن األرز والزيت   واّزي
  واخضوضل النخل وازدادت عناقـده    
  ودوحة العرب قـد زادت أرومتهــا     
  هي السياسة شعر حـني تـصنع مـن        

  

 سعى إليهـا بغـاة اجملــد أزمانـا        
ــسانا ــسان إن ــك اإلن ــها مل ي  وقبل
 !خنــب التوحــد أفكــارا وأوطانــا 

ـــانا  ــاين إمي ــذراء، وازداد إمي  ع
 ولدان حيفا، وجيحـوٍن، ولبنــانا     

ــورد أزهــارا وألو ــاواستبــشر ال  ان
ــا  ــرا وقنوان ــا مث ــا، وحمموهل  عمق
ــا ــا وعنوان ــشعوب قوانين ــم ال  حل
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  بــشائر الوحــدة الكــربى تطمئننــا

  خوة بكر لن تــزول سـدى      وأن نَ 
  إىن ألمســـع لـــوال أن تفنـــدين
  وتلك أفـراس زيـد اخليـل سـائمة        

  جتتـر الـسيال علـى     ) ديلول(وإبل  
  

 أنــا خبــري، وأن اهللا يرعـــانا  
 مــروانا  لـن يغتـال      "مشعون"وأن  

 عمرو بن كلثوم يتلو الـشعر نـشوانا       
 ترعى األزاهري قيـصوما وسعــدانا     

 فـصالنا وقعــدانا   .. ضفاف دجلة 
  

     
  ميىن العروبـة قـد صـحت أناملـها        

  
 وعــن قريــب بــإذن اهللا يــسـرانا

  



                                             للشاعر محمد عبد اهللا بن عمر                                    دمع الغروب

 35

h^Þƒù^e<|^ŞÞ< <
 

ــون يف ُح ــل الك ــأقب ــابلً   ى وثي
  الــشحـارير واحلمــام هــديل  

  ىواألراجيـح واخلـذاريف نـشـو    
ـ  ــ ــبج البح ــواج يف ث   ووراء األم
ـ        أي ذكـرى سعيدة هـزت النخـ
  تلك ذكـرى قلب اجملـن ملن ســا      
ـ        حيفرون الشعـاب واجلـسم والفكـ
ـ         ويروضـون خنـوة الـشعب باحللـ
ـ          عجبا كيـف نقبـل األرش راضيـ
  حركات النمـال منهــم، إليهــم      
ـ      نطلـب القمـح والسياسـة والنج
ـ          أمر إمر دهــى العقيـدة والنخـ

ـــه هــْرمهــج ي   جج ومــْرـطبـي
ـــوم  ــصاحل ق ــى م ـــي يرع   قبل
  وفقيــه ال يقبـــل العلـــم إال  
  ونساء ميـشـني مـشجب عــرض      
ـــا  ــة من ــل والدجال ــشش اجله   ع

ـــراب   ــشوة واضط ــهادى يف ن  يت
ـــراب  ــاع واإلع ـــري اإليق  شاع
 حبكـــايا العــصفـور والــسنجـاب
ـــاب  ـــر اجللب ــياء معط ــر ض  ـ
 !ـلة فاساقطــت جنــى أعنـاب؟      

 سوا وجاسوا خـالل كـل الــروايب      
ـــاب ــدعوى ضــرورة التنق  ـــر ب
 ـم ومنــح احلظـوظ واأللقــاب      

 !أو االستـالب ـن مبسـخ األخـالق    
ــالب   ــت الط ــل وحت ــب واص  طل
 ـــدة والفكــر حمكـــم التعـــالب
 ـوة واجتـث أصل كــل انتـساب      
ـــاب  ـــز باألذن ـــاح املعي  يف نط
ـــاب   ــة األقط ـــد يف خدم  ومري
 مــن حواشــي الدرديـــر واحلطــاب
 وشبـــاب يقـــفوا أبـــا اخلطــاب
ــصاب  ـــاغ واألع ــا الدم  يف خالي
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ـــر  ــد قب ــة عن ـــر يف مراغ   مح
  ولقـى مـن مـشاطـة ووشــاح      
  وحظـوظ تنـال مــن ودعــات     
  هـــذه تبتغـــي احلليــل وهـــذا
ــست ــورين أم ـــا للغي ـــذا ي   وهل

ـ فلك احلـق يـا وجـود إن ا          ستقـ
ـ         وعلينـا فهـم احلقيقــة والعـص

  

ــشاب   ــى األع ــى نث ــال ترع  ومج
 وطــابخـــزيف ومــسكـة مـــن 

ــراب  ـــة يف الت ــوط معوج  أو خط
ــاب  ـــد باإلجنـ ــي أن ميـ  يرجتـ
 سنـة املـصطـفى علـى األعقــاب      
 ـبلت ذكـرى اجلــالء بالترحـاب     
 ـر هبدي اهلــادي وآي الكتــاب      
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ــصباحه   ـــا وال ــها البه ــورة كل   ص
  نــفأمبــسم مــشرب ضــياء، و  

ــصفو   ـــاه ع ــى حمي ــشـى عل   فتم
ــي   ــه ميل ـــة في ــن وداع ـــامل م   ع

  

ـ      ا بـصراحـه  عربت عـن مجاهل
 ذر مــن فوقــه دقيــق املـــالحه
 ر غرامــي يهــز فيــه جنـــاحه
 بلبــل احلــب للقلــوب صــداحه
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  يا قريـة ضربــت مـن دون عمـران         
ــا ــاك ضيـــوف مــن عليتن   فقــد أت
ــهم  ـــدادك األوىل تركت ــاد أج   أحف
  وجلت يف وهـدات الغــرب فاحتـة       
  حتـــى نــسأت قرونــا يف حــضارتنا

  

 يــوان بإذن ربك كــوين قـصر ك      
ــان ــاك يف شـــوق وحتن  كــانوا للقي
ــروان  ــام م ــن أي ــة م ــى احملج  عل
 ضـربا بـسيـف وتبـشيـرا بقـرآن      

 )سـنغان (خلـف البحار ويف أدغـال     
  

     
  هذي حكايـات جدات هلـم سـلفت      
ــا  ـــد تردده ـــائم يف جن   ورق احلم

  مـن مآثرنــا   " دمـخ "وفوق قنــة    
  

ــان   ــا بتبي ـــم عن ــت حتدثه  كان
ـ        ـدانحلنـا شجيـا يناجي كـل وج

ـــان   ــا آل عدن ــبني أن ــش ي  نق
  

     
  إن باعـدت بيننا أيـدي النـوى زمنـا        
  جنــد وشــنقيط واألحــسا وتــري س ال
ــة   حــديك الغــرب واألعـــداء قاطب
ــضها  ــامت مراب ــر إذا ش ــاد بك   جي

  

 ففي القلـوب احتـاد كـل االزمــان       
 فــرق مــضـارب عجــالن وشــيبان
 سرب القطـا عائـد حتمـا لالوطـان       

ــة هيـــان بــن  ــانأرخــى األعن  بي
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ــؤادي حـــالوه   إن للـــذكر يف فـ
  تنتــشي نفــسي الكئيبــة منــه   
ــسمي   ــائر ج ــسرور س ــم ال   ويع
ــا ــرا ومينـ ــان تفـــوح بـ   وجنـ
ــا غويفــل ذكــرا ــنفس ي   فاشــغل ال
ــضال   ــك ف ــر دين ــك اهللا أم   يكف

  

ــالوه   ــة وطـ ــرورا وخفـ  وسـ
 ويلــني الفــؤاد بعــد قــساوه   
 فــإذا الكــون نزهــة ونقــاوه   
 مــا عليهــا ضــريبة أو إتــاوه   

 قـــراءة وتـــالوه واعمرهنـــا 
ــالوه   ــستفيد عـ ــدنياك تـ  وبـ
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  تسامقت تعـزف البـشرى أنـا شـيدا        
  وانساب يف كـل أفـق مـن مساوهتـا         
ــة   ــام ودندن ــص وأنغ ــنقيط رق   ش
ــدين ويف  ــا الوافـ ــاوة ببنيهـ   حفـ
  جــاؤوا إليهــا ونــشر العلــم زادهــم
ــضها  ــامت مراب ــوهلم ش ــذي خي   ه

   تسمع مـن سـنابكها     – بربك   –أصخ  
ــشعر   ــون ال ــون عي ــةيوزع   تكرم

ــصروا  ــد ق ــفر وق ــم س ــاهلم وه   خت
ـ           اليوم يف شاطئ النـوق اهلجـان وأمـ
  يا عاشق الشعر واحلـب الوريـق بـخ        
ــق  ــشره عب ــت ن ــل بي ــاك يف ك   مس

  

  بـواد شـيحها غـزل     » بوح البوادي «
ــه  ــسترضيه غرت ــضاد ت ــسحت لل   م
ــة ــاريخ أغني   وســرت يف موكــب الت
  يكفيك يكفيك قد جزت املـدى شـرفا       
  اتــرك لغــريك ذكــرا أو ســبيل عــال
ــا   ــرت هب ــة إال ظف ــق ممدح   مل تب

   
  

 واحات شـنقيط وانـداحت عناقيـدا      
ــدا   ــدا أبادي ــور أبادي ــدو الطي  ش
ــدا  ــدا زغاري ــسالم زغاري ــري ال  تق
 أيديهم احلـب عقـدا يعـشق اجليـدا        
ــصيدا ــا وتق ــشعر تقطيع  حيــدوهم ال
ــدا  ــذرع البي ــا ت ــيط إلين ــن احمل  م
ــدا  ــا وتردي ــشعر ترجيع ــشادها ال  إن
ــاويدا   ــضا أس ــا أبايي ــرقا وغرب  ش

ــن  ــصالة، م ــدا(ال ــناديدا بدادي  )س
  جنــد مــسانيدااـــس وزعــوا بربــ

ــدا ــزا ومتجي ــدى ع ــخ بلغــت امل  ب
ــدا ــا وتعوي ــه الطفــل إهلام ــاغى ب  ن
ــدا    ــصم اجلالمي ــه ال ــز أوزان  هت
ــدا  ــاوى ومدري ــاءت بنين ــىت أض  ح
ــدا   ــصانا أمالي ــز أغ ــضراء هتت  خ
 وصرح مسعاك يف هـام العـال شـيدا        
 لــك املعــايل غــدت هنجــا وتقليــدا

 بغـي احملاميـدا؟   فكيف يـصنع مـن ي     
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ــا    ــر أنغام ــات القط ــت جنب   جتاوب
ــه   ــنان دردق ــه الوس ــد الول   وهده
ــا ــوم تركبن ــى الب ــا وخنث ــا وكن   كن
ــافره   ــصحرا أظ ــد ال ــر يف فدف   جي
ــزب املنفــوخ غطرســة ــا الل ــا أيه   ي

  خيبـة وأسـى   » وعض ثـدي منـاة    «
  هبــا قــرم -ال فلــت  -ســيوف دارم 
  بنــو شــنقيط ملحمــة! أمــا علمــت
ــا علمــت ــة! أم ــو شــنقيط مملك   بن
  بنــو شــنقيط مدرســة ! أمــا علمــت
ــت ــا علم ــة! أم ــنقيط قافل ــو ش   بن

  نفمــرب العــشق يــا عــزا ويــا مشمــا
ــدهر شــاهدة ــا غــرة يف جــبني ال   ي

ــا مشــاريخ تــاريخ مباركــة       وي
ــا  ــاخما أنف ــصانا ش ــزا م ــل عزي   أقب

ــة  ــا غطارف ــت ظهري ــت خلف   إن كن
  وبــوؤوك مكانــا مــا تناولــه    
ــا هلـــم خلـــف وبـــرهم   فإننـ

  

 واعشوشبت جلـهات الـنفس أحالمـا      
ـ     وإنعامــاامالطفــا فغفــوا مينـ

 عجال عـريض القفـا يدهـده اهلامـا        
ــا  ــشوي آالم ــرق امل ــشرب الع  وي
ــا  ــسعور أورام ــصص امل ــرع الغ  جت
ــا  وانتــف عــذاريك إكراهــا وإرغام

ــهو ــاما دىبي ــا ش ــام مل ــها ش   خيل
 منــها اســتعار بنــو محــدان إقــداما
ــروم خــداما  كانــت هلــا فتيــات ال

ــتعا ــها اس ــامن ــاد أحالم ــو عب  ر بن
ــالما    ــا وإس ــري إميان ــوزع اخل  ت
 يــا خنلــة تثمــر احللــوى واالحالمــا
ــا   ــيفا وأقالم ــامر س ــو ع ــا بن  أن
ــا  ــوا وأحالم ــا حل ــساقطت بلح  ت
ــا ــدهر أيام  فأنــت طــاوس هــذا ال
 حيــوا حميــاك قيامــا وصــياما   
ــا    ــا حام ــنيب حيثم ــاول املت  تط
 فرض، ولن تقطـع األرحـام أرحامـا       
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  ماذا؟

  !ضا يا غدجية؟وأنت أي
  واملغامرون األربعه) عبري(

  ومصوره
  ابالتيين وشكربرت 

  ودوغا
  أمثولة الرقص ولقط االنطباع

  أعجوبة؟
     

  وسلم األخضري؟
  واملوافقات؟ 

  والقلم املذبوح والدواه؟
  أمل تعودي تقرئني الشعر؟

  !تقرضينه
     

  : وأشعلت غدجية سيجاره
  قد كان ذا زمان
  معاريف بدائيه
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  وطرقي بدائيه 
  كما أنا بدائيه

     

  واضطجع الزمان
  يفحص بطنه وينفث الدخان

  من منخريه يف املكان
  ومل أعد غدجية واحدة

  أنا هنا ما شئت من غدجيه... 
  تغني الراء

  وتكتب الرقص
  وجتري االمتحان

  والدنيا خبري
  ما دمن هن ههنا
  ودام ههنا هنا

     

  وعلبة ملونه 
  فاتر زمة من الدرو

  وجرس جرس
  وتستحيل ساحة الدرس 
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  :مشاجبا
  حربا مالحف مبا جد من الصباغه

  شنناي» هو وهي«
  ومن خالهلا سراويل 

  ختاف البلسكا
  ومعرض مصغر 

  للذهب املنقوش والصياغه
  ضمن خوامت كنقط الشني 

  يف سلسلة
  تسرح يف أظافر األماي

  وحزمة آلية احلراك 
  من أساور احلجاز

  كالقلب 
  ة الزمان أو دوام

  »ماين«وفتنة نائمة على صدار 
  :ما بني اللهني
  أمحر إسباين 
  وأخضر الذغي
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  وما يشاء اهللا أن يكون
  من سلعة معروضة

  ومن مجال يقرض الطبيعه
  مجاهلا

  ويكتب القصائد احلمراء
  يسلب العيون

  عفافها
  لو مل يكن مصنعا 

  معلبا جليب
     

  فالسر يف آخوذة اجلمال
   عفوية
  براءة 
  طفوله

  لكنين أنا هنا 
  مقاول ميتهن الرواجه

  بأحدث الطرق 
  يف اهلراجه
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ــق ــا عب ــصر زهره ــان روضــة ن   لبن
  لبنـــان شـــعر تغنيـــه مقاومـــة

  توضؤوا مـن معـني احلـق واعتمـدوا         
ــرة  ــالم مفخ ــان لإلس ــعب لبن   وش
  بـــاعوا نفوســـهم هللا واعتـــصموا

ــض   ــان وت ــر وإمي ــالل ذك   حيةش
  وصيحة مـن صـداها النـصر منبعـث        

  حـــزب اهللا جلجلـــة" اهللا أكـــرب"
ــزب  ــد"وح ــة" ديفي ــار مدجن   :أبق

ـ       مل يغنهم غدرهم ـ والغـدر ديـدهنم 
ــى  ــسون مل ــا يلب ــا بزاي ــروا خزاي   ف
ــاخمة   ــالم ش ــة اإلس ــت راي   ورفرف
  يا شعب لبنـان مـن شـنقيط تكرمـة         

  

 يفوح مـن سـوحها النعنـاع واحلبـق        
ــستبق  ــوت ت ــاض امل ــا حلي  مجوعه

 ى املهيمن بـل بالنـصر قـد وثقـوا         عل
ــق  ــه حلـ ــة درع كنهـ  وللعروبـ
ــدق  ــر وال ح ــههم مخ ــاهللا مل تل  ب
 وعفـــة وإبـــاء ســـيله دفـــق
ــق   ــا األف ــه دوى هب ــل متج  يف ك
 صوب العدا، مدد، سالت بـه الطـرق       
ــزق  ــد، ومرت ــن، ورعدي ــري بط  أس
 شــيئا وال الطــيش والتلفيــق والــرتق
 ذل ومجعهـــم املـــأفون مفتـــرق
ــأتلق    ــسمو وت ــع ت ــل مرتف  بك

  واألطفـال والـورق    النخـل ىن هبـا    غ
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  ساســة العــرب باعــة الــنفط حيــوا
  باعــة الــدين والــضمري هنيئــا   
ــصحـ ــد وال ــدور باجلرائ   غــصت ال
ــارى  ــروائيني احليـ ــذاء الـ   وهـ
ــالم وإال ــا ادارك الكـــ   ربنـــ
  ربنــــا ادارك احلــــروف وإال 
ــا   ــتباحوا دمان ــد اس ــتال ق   يف ش
ــها  ــشبع من ــوب ت ــوب اللع   والكع

ــدائ ــراح الفـ ــامىوجـ   يات األيـ
  أميـــا مـــسجد بـــساحة صـــربا
  يومهــا ثــار ثــائر العــرش والقــصـ

ــادوا    ــرروا وأعـ ــادوا وقـ   فتنـ
ــاكى   ــة وتب ــرب خفي ــحك الغ   ض
  لقــي الــسادة الكــرام وحيــا   
ـ  ــ ــضغه صب ــصرب مت ــادوا وال   مث ع

ــضال  ــم الن ــذا نفه ــوط: هك   خط
  أيهــا القائــد املهــرج مرحــى   

ــوا  ــان حي ــوق لبن ــزو ف ــم الغ  عل
ــسنوي    ــصادنا ال ــذا ح ــل ه  ك
ــريب   ــه ع ــشعر خط ــف وبال  ـ
 والتـــصاوير مـــدها عبثـــي  

ــه يف ا ــوف يفني ــيس ــصام العي  خل
ــوي   ــسخ اللغ ــىن ومي ــوف تف  س
 ذبــح الــشيخ والــصيب الغــيب   
ــي  ــزوج ح ــسيس وال ــات اخل  هنم
ــصفي  ــضمدهتا الـ ــا فـ  نكؤوهـ
ــي    ــسات بغ ــلى باملوم ــه ص  في
 ــــر ودوى يف اخلـــافقني دوي 
ــصحفي    ــأبرق ال ــول ف ــل ق  ك
ــسرمدي  ــه الـ ــا ذاك هنجـ  علنـ
 وجنتيـــه زعيمنـــا الـــشريف  
ــريب   ــعبها اليع ــكاما وش ــرا ش  ـ
ــوي  ــد فوضـ ــات، وقائـ  فارغـ

ــ ــرويش ــوتك الك ــسمع ص  ربق ال
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ــان    ــن مك ــا م ــد يف آذانن   مل يع
  فحل أسـد يف سـاحة القـول لكـن         

ــو ــشاها ث ــد يف ح ــول مل يع   رة الق
  أيها الـشعب أنـت وحـدك يف الـسا         
ــساما   ــشقه ح ــصرب وامت ــزق ال   م
ــال   ــوار اغتي ــسلم واحل ــق ال   منط
  غن بالصمت ينـتش النـصر واعـزف       
ـ           وصمات الثـوار أفـصح مـن نطـ

  

ــري    ــا عبق ــد ي ــسماع اجلدي  ل
ــصي   ــأر خ ــان ف ــت يف املعمع  أن
ــري    ــراء الف ــنني إال اهل ــن ج  م
ــي  ــق اهلمج ــمد أو ميح ــة فاص  ح
ــشمي   ــه عبـ ــيقليا توقيعـ  صـ
ــريب  ــضه ع ــن نب ــي م ــيس يرض  ل
 وتـــر الثـــورة الكـــالم دعـــي
ــل ويف  ــسيف خ ــايل وال ــق املم  ـ
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  هرية بصمت الظ
  فصل اخلريف
  ونوم اللبوة 
  غرثى اجلراء
  بدأب النمال
  ولون احلرايب

  أعادوا بناء العالئق
  وقصوا جناح الوجود
  وناموا على صلعته

     
  وحنن تبارك خالقنا

  وخالق أشداقنا 
  سنقطع أذناب كل املعيز

  وآذان كل احلمري
  لنصنع برجا 

  ومركبة
  وصاروخ سام
  ونادوب حام
  صراخا وندبه

      
  سنصقل كل السيوف
  ونعجم كل السهام

  سهام أيب حية النمري
  تروغ بروغ الطريده
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  ...وعوال وعوال 
  ...مئني، ألوفا 
  عن آخرهم

      
  خيال

  خيال ولكنه
  خيال تراث

  وأجل ما يف التراث
  اخليال
       

  سنفتح كل املغالق سوف
  سنفتح آذاننا جيدا 
  ونفتح أفواهنا جيدا

  ا جيداونفتح أزرارن
  : وأجهزة البث حىت النهايه

  حبييب سكارى «
  »سكارى حبييب

     
  وسوف تكون اجلرائد فتحا وزيتا

  تغازل فيها سجاح 
  طريف بن صاحل

  وسوف يزغرد فيها الغالف
  بسبحات قواد ثوراتنا 

  : وآخر ما صممت
 لالزيا وعطر النسا» ي/أ«
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ــقرا   ــا ش ـــن ي ــة العيني   دعجي

  بــــسه غــــرام فتيــــةتليقلب
   يف صـوهتا    رخامــةٌ  ملك القلـوبَ 

  

 مـاذا جنيــت ألهجــر الــدهرا؟ 
 هـا الـسحـرا   حوراء خالط لطفُ  

  يف وجههـــا تقـــراوبـــراءةٌ
  

     
ــة   ــا قمري ــرات ي ــة النط   عذري
ــذوب صبابـــة   ــب ي   اهللا يف قل
  رقي حلــال متـيم يـشكو اهلـوى        
  مــا إن جيــاوز حالـــة مــن حبــه

  

 صـادت بشجو هديلـها صـقرا     
ــفاؤه  ــربا وش ــك ال ي  أن من

 ال يـــستطيع حلالـــه صـــربا
ـــرى  ــة أخ ـــه حال  إال اعترت

  
     
ـــاءه  ــستعيد صف ـــة ي ــع احملب   نب
  واحلب والفــن الـربىء سباحــة      

  

 من ذاتـه مـا غيــر اجملــرى        
ــسرى ــضفة الي  عــرب اهلــوى لل

  



                                             للشاعر محمد عبد اهللا بن عمر                                    دمع الغروب

 52

íÖ^‰…< 
ــىت اآلن يف أذين  ـــك ح ــاه صوت   أم
  أمـــاه يــا دوحــة خــضراء وارفــة

ــراء تل ــا رمحــة زه ـــاه ي ــسينأم   ب
  ذكـراك يف خـاطري كـف هتدهــدين   
  وإن غفوت تـراءى مـن خيــالك يل        
  أماه صبــرا فـرب العـرش حيفظـين        

  

 أحلى مـن العـسل املمـزوج بـاللنب        
 آوي إليها كعـصفـور علـى فنــن       
ــن ــن وال مث ــال م ــان ب ــوب احلن  ث
 كالطفل خـاتل جفنيه كـرى الوسـن      
 طيـف يبارك يف سيـري ويف سـكين      
 حىت أعـود بـال خـوف وال حـزن        

  
     
ــة   ـــر وعافي ــشـراك اين يف خي   ب
  طــورا أطـــوف ببيــت اهللا ملتمــسا
ــته   ــه وروض ــى ط ــارة يف مح   وت

  

 أسيـر من حسن ضـاف إىل حـسن      
 فضل املقـام ومين احلجــر والـركن      
 ويف البقيـع مـع الزهـراء واحلـسن       

  
     
  أرجــو لــك اهللا عمــرا طيبــا حــسنا
  وأن يبـارك يل يف مـا حظيــت بـه         

ـ      ب ومــا وأن يــوفقين ملــا حيـ
  وجيمع الشمل بعـد احلــج يف دعـة        
  مث الصـالة على املختار مـن سـعدت       

  

 ميتـد قرنــا وأن ميـد يف زمنــي        
 ويغسـل الرين عن نفسي وعن بدنـي     

يرضـى وينصرنـي يف الـسر والعلـن       
 إن مل يكـن هاهنا ففي رىب وطنــي       
 بــه الربيـــة وانقــادت بــال رســن
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  شنقيط يا منبـت األبطـال والـصلحا       
  ويا رباط خيـول الفـاحتني ضحــا       
  يا خضرة يف مـسيل الـدهر ناضـرة        

ـ ،مسعاك يا مربط اخليل العتـاق        وميـ
ـ  ،يا مقطف الشمم األقىن      ومرتكز الـ

  أسياف عقبة ما فلـت وال صــدئت       
  وذي رجال قصي قـد أتـت مـددا        
  من مشـرق الشمس من نبع العروبة جا      

  م شــىت مواقعهــاجــاؤوا وبلداهنـــ
  

ــا  ــرآن والبلح ــر الق ــة تثم ــا خنل  ي
 والراكعيــن ضـحا   ،واملقرئني ضـحا  

 منها اهلدايـة واإلســالم قـد نفحـا        
 ـدان السبـاق إذا طرف الضىن ضـبحا  
 ـعز التليد أعيدي النـصر والفــرحا      
 وطـرف عامر مـا أعيـا وال مجحـا        
ــا  ـــداما ومقترح ــح إق ــل توش  ك
 ـؤوا حيملون إليك الـسعد أو قزحـا        

ــها  ــا  لكن ــرد إذ جرح ــاعد ف  س
  

     
  يــا مــصطفيـن مــن آالف مؤلفــة
  أنتم هـم األمـل امليمــون طالعـه        
  يا مؤمنــون بـأن اهللا ناصــركم       
  ثقوا فأنتـم هم األعلــون ال فجـج       
  دعـــوى التغلــب يف آذاننــا شــبح
  قلـوب عـذرة يف أيديكــم قـسم       
ــة   ــان مغلظ ــت أمي ــل ترجي   وخن
  أحفـاد زرياب تستجـلي مقاصدهـا   

  

 تـاركم بـل رأيـه رجحـا      ما خاب خم  
 فحققوا املبتغـى يـا صـفوة النـصحا        
ــا  ــون مطرح ــاس اهل ــركتم لب  إذا ت
 خيشـى وال فخـخ كـال وال فححـا        
 قــد آن أن نــدفع األوهــام والــشبحا
ــدحا  ــنكم ص ــد م ــان عه  وأرز لبن
 أن ترقص اهليدىب خيـل العـال مرحـا        
ــا ــعار وامللح ــستلهم األش ــنكم وت  م
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ــدما  ــالن ق ــالوا ف ق

 

 جرمـــاللعـــدل مث 
 

 وقد جثـا يف حبـسه     
  

ــا  ــبجال مكرمـ مـ
  

      < <
 قلت حبـستم عاملـا    

  

ــا؟  ــم مل ــساملا لك  م
  

ــه   ــل ألن ــالوا أج ق
  

 كيت وذيـت حرمـا    
  

 قلت ألـيس صـادقا؟    
  

 يف كل فتـوى سـلما     
  

ــه  ــل لكن ــالوا أج ق
  

ــم"يف  ــا" حقه  تكلم
  

قلت ألـيس مـسلما؟     
  

 بـل رمبـا   ، قالوا نعم 
  

 قلت تـشكون وقـد    
  

ــا ــاه كــل العلم  زكّ
  

ــه  ــوزير ذّم ــالوا ال ق
  

 يف كل ما قـد قـدما      
  

ــضرب أر ــت إذا ي  قل
  

 بعــني ســوطا مربمــا
  

: شرعا لقـول مالـك    
  

 ..."من يرم عاملا مبـا    "
  

ـ      قالوا حتّرض على الـ
  

 !تثري النّومـا  ، ـعنف
  

قلــت معــاذ اهللا بــل 
  

 أبنت حكمـا مبـهما    
  

 قالوا أصرت قاضـيا؟   
  

 أو مفتيــا حمترمــا؟ 
  

ــم   ــل معل ــت ب فقل
  

ــاأردت   أن أعلمــ
  

ــون ال   ــالوا املعلم ق
  

ــا  ــؤثرون يف احلم  ي
  

ــرحية   ــم شـ ألهنـ
  

ــا  ــون درمه  ال ميلك
  

      
  

ـ       يا أيها األبلـه مهـ
  

 ـما قلته لن تفحمـا    
  

 أنج بنفـسك وكـن    
  

 أبكمـا ، أعمـى ، أصم
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 إن كنت ترجو تكرمـه    
 

مـه  ، "القـانون "يف دولة   
 

ــسْن ــاحلقال تنب  ال،  ب
  

 ملـه؟ : قـل ال ت ، تنصره
  

وظـاهر بذلـة    ، واحلق
  

 ولـو مـستخدمه   ، سودا
  

ـ      واحضر لدى جتمع الـ
  

 ـحزب وقـدم كلمـه    
  

عن حالة الشعب وكـن     
  

ــسيلمه  أصــدق مــن م
  

 وانـشر لــدى جريــدة 
  

 مقالـــة مترمجـــه  
  

 وامحل على االرهاب يف   
  

ــة  ــه"إذاعـ  "حمترمـ
  

ـ      وصف دعاة األمر بالـ
  

ــه ــمعروف باألغيلم  ـ
  

 ولْتكـــتْنب ملتمـــسا
  

ــه و ــرْص أن تقدم  لْتح
  

ــيدي  ــا س ــذه ي  فه
  

ــه ــق التكرم ــي طري  ه
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