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 محمد مهدي الجواهري

 
م1997 - 1899  

 
 

عمل مدرسًا وصحفيًا . حيث تلقى علومه االبتدائية والثانوية العراق د مهدي الجواهري في مدينة النجف فيولد الشاعر محم
واستقال بعد  1974دخل المجلس النيابي نائبًا عن آربالء سنة . يصل األولوالتحق بوزارة الخارجية العراقية أيام الملك ف

أقام في براغ في تشيكوسلوفاآيا السابقة الجئًا . انتخب نقيبًا للصحفيين العراقيين ورئيسًا التحاد األدباء العراقيين. سنة واحدة
.م1968و 1961سياسيًا بين   

 
وآان والده يصحبه معه، وهو صغير، إلى مجالس األدب . لم واألدب والشعرتحّدر محمد الجواهري من أسرة عريقة في الع

.بدأ آتابة الشعر وهو في الثالثة عشرة من عمره. والعلم في النجف  
 

أجلس إلى المنضدة . عندما أآتب الشعر تعلن حالة الطوارئ في البيت، ويغلق باب غرفتي: "يقول الجواهري عن نفسه
أقف، أزرع الغرفة جيئة وذهابًا، وأدندن الموسيقى بصوت مرتفع، موسيقى بدون ... ن بشراهةأدخ... وأمامي صحنا سجائر

".وقد أضعت قصيدتين بسبب ذلك. يعجبني أن أآتب على غالف الكتب وعلب السجائر... ال أستعمل الورق العادي... آلمات  
 

. بغدادنية آما نشرته وزارة اإلعالم في الذي أصدرته أآثر من دار نشر لبنا" ديوان الجواهري"ُجمعت قصائده في   
 

.ودفن فيها دمشقتوفي في   
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 .المازني وداغر

" داُرك قد أَشرَقْت" رفائيُل   

 بأسعَد داغَر والماِزني

 فَفذٌّ يناضُل عن أمٍة

 وَفذٌّ آلدابها حاِضن

 وإني لمستأذٌن أسعدًا

 بما قد يِشقُّ على اآلِذن

زٍناذا ما َخَصْصُت فتى ما  

 بضرٍب من الَكِلِم الفاِتن

 فإّن السياسَة قد َحجَّبْت

 فتى مصَر بالبرُقِع الداِآن

 وطبُع السياسيِّ جمُّ الُغموض

 فال بالصريح وال الداهن

 أأسعُد إنَّ حديثي إليَك

 حديُث مقيٍم إلى ظاِعن

 حديُث أٍخ لك مستأنٍس

 للطِف مساِمره راآن

 أخاف السياسَة خوَف اللديغ

نافٍخ شاِحنمن أرقٍم   

 وما زال جدٌع بليُغ الوضوح

 منها َيلوُح على مارني

 فقبَلك طاوعُت من أهِلها

 صديقًا إلى َمصَرعي قادني



 

5 

 

 أرانَي مظهَر ذي نخوٍة

 آفيٍل بما أرتجي ضامن

 وأسَلَمني عند ِجدِّ الخطوِب

 آأني قلُت له عاِدني

 فما آنُت بالمصطفي ُودَّه

 وال آنُت للنفس بالصاِئن

أرزُح في َآلَكًل وها أنا  

 ُمنيٍخ على َنفَسي راِئن

 فُعذرًا فما أنا إذ أّتقي

 رجاَل السياسة بالمائن

 غموُض السياسة يبدو عليك

 في مظهر الهادئ الساآن

 على حيَن قد َوَضح المازني

 وضوَح السماوات للكاهن

 نظرُت بعينيَك إذ يشُردان

 ووجِهك ذي الَدَعة اآلِمن

ما صاَغنى: فأنكرت قولك   

 قبيحًا سوى عبِث الماجن

 وطالعُت آثاَرك الناطقاِت

 بما فيك من جوهٍر آاِمن

 وظاِهر لفٍظ رقيِق الرُواِء

 لطيٍف َيُدّل على الباطن

 لقد شبَّه الُعرُب حسَن البياِن
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 والشعر في الزمِن الباِئن

 َيْرِد الَنمير وَصفو الغديِر

 يمَران بالعاطِش الساِخن

ةوأحِسْن بتشبيه قوٍم ُبدا  

 تعيش على طرق آسن

 فحاولت تشبيهها بالجديِد

 ُيؤَخُذ من وضعنا الراهن

 بكأٍس َتُرّد شروَر الجمام

 لذي َسفٍر ُمتَعٍب واهن

 وذائِب َزهٍر على َسْلَسٍل

 يصبُّ على َرَهٍل باِدن

 

 ..الزَهاوي

 على رغم أنف الموت ذُآرك خالُد

 تِرنُّ بَسمع الدهر منَك القصائُد

القوافي فأعوَلْتُنعيَت إلى ُغّر   

 عليك من الشعر الحساُن الخرائد

 وللعلم فياضًا فماَجْت مصادٌر

 ُعنيَت بها بحثًا وجاَشْت موارد

 وفلسفٌة أطلعَت في الشعر ُنوَرها

 هي اليوَم َثْكلى عن جميٍل ُتناشد

 َحلفُت يمينًا لم َتُشْبها اختالطٌة

 وقلبي على دعوى لسانَي شاهد
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وزينًةلقد آنَت فخرًا للعراق   

 ُتزاُن نواديه بها والمعاهد

 وآنت على ِخصِب العراقِّي شاهدًا

 إذا أعوزتنا في التباهي َشواهد

 وآنت أرقَّ الناس طبعًا وُنكتًة

 وألطَف من داَرْت عليه المقاعد

 وأنت ابتعثَت الشعَر بعد ُخموله

فخوُض الشعر بعدك راآد. نشيطًا   

 ثوى اليوَم في هذي الحفيرة عاِلٌم

لهه بالعقل ناشد. ارها باسر  

 أقاَم على العلم الصحيح اعتقاَده

 َعدوٌّ ال شباح الُخرافات طارد

 وآان نقيًا فكرًة وعقيدًة

 عزيزًا عليه ان َتِسفَّ العقائد

 يؤآد أن الديَن ُحبٌّ ورحمٌة

 وعدٌل ، وأن اَهللا ال شَك واحد

 وأن الذي قد سخَّر الديَن طامعًا

جاحديتاجُر باسم اِهللا ، ِهللا   

 ثَوى اليوَم في هذي الحفيرة شاعٌر

 على الظلم محتجٌّ عن العدل ذائد

 وشيخوخٍة مّدت على الكون ظلَّها

 تكافُح عن آرائها وتجاِلد

 أبا الشعِر ، إنَّ الشعر هذا محلُّه
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 فقد نصَّت االسماُع والجمع حاِشد

 وهذي جيوُش العلم والشعر تبتغي

 لها قائدًا فذًا فهل أَنت قائد

قصيٌد قد نَظمَت فريَدُه فأين  

 وأيَن من الشعر البديِع الفرائد

 وأين النكاُت المؤنساُت آأنها

 حدائُق ُتسقى بالندى وتعاِود

 وأين العيوُن الالمعاُت زآانًة

 رغائُب تبدو تبدو فوقها ومقاصد

 جميل أعاَن الرافديِن بثالٍث

 من الشعر َتنميه بحوٌر َروافد

 وآان حياًة للنفوس ورحمًة

غاُث بها هذي النفوُس الهوامدُت  

 تطاوُعه ُغرُّ آأنها

 وصائُف في ِزيناتها َووالئد

 أقوُل لرهِط الشعر يبغون باعثًا

ُتثير الشعَر هذي النضائد. عليه   

 هلمُّوا إلى قبر الزهاويِّ نقتنصْ

 به َنَفسًا من رُوحه وُنطاِرد

 وإن خياًال يمُأل الشعَر َرهبًة

سائد سكوٌن على قبِر الزهاويِّ  

 وحجُّوا إلى بيٍت هو الفنُّ نفُسه

ُعطارد" ساَحه و " َفنيٌس " أناَرْت  " 
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 فإن بيوَت الشاعرين مناسٌك

 وإن قبوَر النابغين معابد

 أبا الشعر والفكُر المنبُِّه أمٌة

 عزيٌز علينا أنَك اليوَم راقد

 وأن الذي هزَّ القلوَب هوامدًا

 وحرََّآها في الُترب ثاٍو فهامد

ؤادًا شع نورًا وقوًَّةوأن ف  

 هو اليوم مسودُّ الجوانب بارد

 فهل أنت راٍض عن حياة خبرَتها

 ممارسًة أْم أنت غضباُن حاِرد

 أضاعوك حيًا وابتغوك جنازًة

 وهذا الذي تأباه ِصيٌد أماجد

 

 .. أنا

 ءما حطَّمْت َجَلدي يُد الُنَوِب

 لكْن َتَحطَّمِت النوائُب بي

يقل للخطوِب إليِك فابتعد  

 ألَمسِت بي َضعْفًا لتقتِربي

 هتفت لي األهوال تطُلبني

 فبرزُت حرًا غيَر منتِقب

 أنا صخرٌة ما إن تخوُِّفني

 هذي الرياُح الهوُج بالَصَخب

 إن الليالي حاَوَلت َضرَعي
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 فوجْدَنني ُمتعسََّر الَحَلب

 وَحِمْدَن َغْرَب َشكيمٍة َعسَرْت

 عن أن ُتنال بُعنف مغتِصب

شرِّ ُينذرنيومهدِّدي بال  

 إن لم ُأِطْعه بسوِء ُمنقَلب

 أْخَجلُته بالِضحك أحَسبُه

 آُمخوٍِّف للَنبع بالَغَرب

 قلُت اطَِّلْع فلقد ترَى َعَجبًا

 فيه ، فقاَل وأعَجَب الَعَجب

 إني أرَى قلبًا يدوُر على

 َجيش آموِج البحر ُمضطِرب

 وُمناِشدي َنَسبًا أُمتُّ به

بيلم يدِر ما َحَسبي وما َنَس  

 عندي من األمواِت مفخرٌة

 شّماء ُمريبٌة على الَطَلب

 لكن أِنفُت بأْن يعيَد فمي

 للناس عهَد الَفخر بالَعَصب

 حسبي تجاريٌب َمَهرُت بها

 وإلى الباليا السوِد ُمنتَسبي

 وبذي وتلك ِآفايتي َشَرفًا

 ُيرِضي الُعال وَيُسرَّ قبَر أبي

 هذا التعنُُّت في َتبصُِّره

توقُّ الَلَهبمتوّقدًا آ  
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 إذ ال يالئُم َمعِدني َبَشٌر

 ما لم يُكْن من معِدٍن ُصُلب

 الَفضُل فيه لَمْلَبٍس َخِشِن

 ُعوِّدُته ولَمطَعم َجِشب

 ولوالٍد ُورِّْثُت من َدِمه

 محَض اإلباء وسورَة الَغَضب

 عندي من الَجَبروت أصدُقه

 ُأبديه للمُتجبِِّر الَكِذب

 ال أبتغي خصمي ُأناشده

وًا ولو أطوي على َسَغبَعْف  

وذو أدب. حرٌب لذي َصَلف   

 سهُل الِقياد لكلِّ ذي أَدب

 ولقد أرى في مدح ُمنَتِقصي

 لرغيِد عيش أحَسَن الَسَبب

 لُيِحلَّني من َبعد َمسَغبٍة

 في ذي ُزروع ُمعِشِب َخِصب

 فتلوُح لي َنفْسي تهدُِّدني

 أشباُحها بالويِل والَحرب

 فأعوُد أدراجي أرى َسَعًة

 وِعمارًة في ُعشَِّي الَخرب

 إني بَلوُت الدهَر أعَذَبه

 وأَمرَّ ه الرَوح والَنَصب

 فوجدُتني أْدنى إلى َضَجر
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 لكليهما وأحبَّ للَوَصب

 ما َبيَن جنبَّي اللذيِن ُهما

 َقَفُص الهموم وَمجَمع الُكَرب

 قلب َيُدقُّ إلى الَعنا طَربًا

 ويحن مشتاقًا الى الَتَعب

مشارُبه وأٍخ تالئُمني  

 وطباُعه في الجدِّ والَلِعب

 انَكرُت َضعفًا في شكيمِته

 ومرونًة تدعو إلى الِرَيب

 فطَرْحُته أخَشى على َشَممي

 َعدوى لياٍن منُه ُمكَتَسب

 ودفنُته ال الَقلُب ُينشده

 أسفًا وال َدْمعي بمنَسِكب

 

 .. يا بدرداجَية الخطوب

 هتفوا فأسَنَدِت اليداِن ضلوعي

الحسراِت قبَل ُدموعيوَشِرقُت ب  

 وأَصْخُت َسمعًا للُنعاة وليتَنني

 من أجل يوِمَك آنُت غيَر سميع

 قالوا تماثَل للِشفاء ِبشارًة

 َسَكنت لها روحي وُأفِرَخ ُروعي

 وَحِمْدُت أن المجَد غيَر مُباحٍة

 ساحاُته والبيُت غيَر َصديع
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 حتى إذا طاَرْت بأجنحة الهَنا

دوعوالبشِر نفُس ُمغرٍَّر مخ  

 أَبِت القواِرُع أن ُتميَل طريَقها

 عني فعدت لِسنَِّي المقروع

 خلَع الرجاَء وحل يأٌس عابٌس

 جهٌم َمِحلَّ ُمنافٍس َمخلوع

 وتقهقَرْت ُزَمُر األماني وانَجَلْت

 َعَرصاُتها عن ُمثَخٍن وَصريع

 فإذا بآمالي وما خادعَنَني

 آمؤمٍِّل َسَفهًا سراَب َبقيع

نجيُعه وإذا بقلبي يستفيُض  

 وإذا بعيني َتسَتقي بنجيع

 آنا نشكُِّك في الُبكاء وصِدِقه

 إذ آاَن أآثرُه بغيِر َشفيع

 وَنرَى الصياَنَة للدُموع رُجولًة

 حتى ُيَر ى سبٌب إلى التضييع

 فاآلّن تصُدق دمعُة الباآي إذا

 َنَزلْت عليك وأنَُّة الموجوع

 واآلَن ينِزل آلُّ طالِب حاجٍة

بذاِت ُزروعفي قفرٍة ليست   

 واآلَن تفَتِقُد البالُد ُمحنَّكًا

 ُيحتاُج في التنفيِذ والتشريع

 واآلن َتلَتمُس العيوُن فال ترى
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 أثرًا لوجٍه رائٍع وُمريع

 يا قبُر من لم َيمَتِهْن بَضراعٍة

 باد عليك تضرُّعي وُخُشوعي

 يا بدَر داجيِة الخطوِب ونوِرها

 أعِزْز بانََّك غبَت ال ِلطلوع

بغدادًا عليك حزينًة خّلفَت  

 تستقِبُل الدنيا بوجِه َهلوع

 تتجاوُب األسالُك في َجنَباتها

 بوميِض َبرٍق للَنِعيِّ َسريع

 َضَغَطت ُهنا آفٌّ على أزراره

 ُتنبي بخطٍب في العراِق َفظيع

 َشَكِت السياسُة فقَد ُمضطِلٍع بها

 فذٍّ بحلِّ الُمشكالت َضليع

َلتوالساسُة االقطاُب بعَدك أعَو  

 عن فقِد فّوام بهم وَقريع

 مارسُت أصناَف الرجال درايًة

 من تابٍع منهم ومن َمتبوع

 ونَفدُت لألعماِق من أطباعهم

 إذ آنُت باألشكال غير َقنوع

 فاخترُت لي من بينهم مجموعًة

 ووجدُتك المختاَر في الَمجموع

 هللا درُّك من ِبناء طبيعٍة

 من آلِّ أجزاِء الُعال مصنوع
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ُيعِشي العيوَن ُشعاُعهمستشرٍف   

 ُموٍف على من راَمه َمرفوع

 آنَت الشُّجاَع طبيعًة وسجيًة

 إذ ينهُض الجبناُء بالتشجيع

 آنَت المقيَم على التجاِرِب رأَيه

 ويقيمُه ِغٌر على الَمسموع

 آنَت الرزين إذا الحُلوم تطاَيرْت

 وُأعيَر أهل الصبِر ثوَب َجزوع

هاواذا الخطوُب استحَكَمْت حلقاُت  

 شنعاُء تحِصب من َترى بشَنيعَ 

 آنت الَسميَذَع تنجلي بُشداته

 ظُلماُت ُمسودِّ الُرواق هزيع

 َصْقٌر يضيق َمطاُره بجناحه

 حتى يخاُل الجوَّ غيَر وسيع

 متفرٌِّد يربو على أقرانه

 باعزِّ َسمٍت في السماِء َرفيع

 ردَّْت مخالَبها إليه فردَّها

يعُحْمرًا ُمقلَّمًة من التقر  

 نَصَب القضاُء لصيده أشراَآه

 فَهَوى وآلُّ محلٍِّق لُوقوع

 البيت بيتي ُأسِرجْت ساحاُته

 بشموِع ممتِدحيه ال بشموعي

 فإذا أِسيت فحرقٌة لقبيلٍة
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 نِكَبت بأسياٍف لها وُدروع

 أين المصبيُح الذين آأنهم

 ُزْهُر النجوم بَغيبة وُطلوع

 من آل َرّآاٍض إلى غاياِته

حدوده مدفوع َرْسًال بسّر  

 وُمفوٍَّه آالفحل عند هديره

 َفذِّ البيان يفيُض من ُينبوع

 هذي الُقبور قصيدٌة مفجوعٌة

 غنِيت قوافيها عن التقطيع

 لم ترِم بي َقَدمي هنا إّال َجَرت

 من ِذآرياِت السالفيَن دموعي

 وآأنني بشخوصهم في َمحضٍر

 داٍن ، بعيٍد ، سائٍغ ، ممنوع

إليهما شيئاِن تفتقُر البالُد  

 ِخصُب الرجال بها وِخْصُب ربيع

 ملك الجميع حياة فذٍّ واِحٍد

 آان المصاُب به ُمصاَب جميع

 

 المآسي في حياة الشعراء

 َرَبأُت بنفسي ان تظل آما هيا

 ُتَرجِّي سرابًا او تخاُف دواهيا

 واآبرُت أني ال ازاُل دريئة

 يجرب فيها الُمغرضون المراميا
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نسَجها نظائُر مما احكم الغدُر  

 تذآُِّرني ما آنُت باألمس ناسيا

 تجاريُب لم أنُعم بُعقبى احتماِلها

 على أن عندي غيَرها ما آفانيا

 فلم ألف من خيٍر وُنصح ُمعوِّضًا

 ألحمَد عن َشرٍّ وغدٍر جوازيا

 َآَفى ُمخبرًا بي ان تكوَن مطامحي

 مباهَج أقوام تجيُء ورائيا

 ولم أَر اال انني غيَر منطٍو

ّسة لما ابتغيُت الدواعياعلى ِخ  

 إذا ما أَدرت الفكر فيما اروُمه

 وما أبتغيه ان يكون مثاليا

 وفي حالٍة ُأرِغمُت ان أصطلي بها

 ُمَحلَِّق نفٍس عاثَر الجد آابيا

 رَثيُت نفوَس الشاعرين طموحًة

 أريُد لها ان تسَتذلَّ جواثيا

 عِجْبُت لشعٍب ُينجُب الَفرد َنابغًا

، واثب النفس واعيا حريقًا ، حصيفًا  

 يريد له نهجًا من المجد الِحبًا

 وعصرًا به يشأى العصوَر الزواهيا

 ُيزيل الشباب الِرخَو عن ُمستقرِِّه

 ويدفعه دفَع األتيِّ الجواريا

 ويرهق بالتفكير نفسًا عزيزًة
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 لُيعِتَق ِرّقًا او لُيرشَد غاويا

 ويستنهض االرواَح ُغفًال مؤثًِّال

ه والخوافياقواِدَمه من شعر  

 له آلَّ يوم قطعٌة من فؤاِده

 ُيساقطها للناشئين قوافيا

 وال سائٌل عن ليلة آيف باته

 وال آيف القى الصبَح اسوَد داجيا

 تشكَّى الطموَح من ُمحيٍط أجاعه

 فاطعمُته ُغرَّ القوافي دواميا

 وما هي بالشكوى ولكن أثارة

 وقد ُيحَسب الليُث المزمجُر شاآيا

يَر الحّر لعنَة غاضٍبلَعْنُت الضم  

 رأي الُغْنم محمودًا فذمَّ التفاديا

 لقد آنُت عما اصطلي في ِآفاية

 لو انَي آنَت المستِغلَّ الُمحابيا

 وقد آنت في بحبوحة لو َعِدمُته

 شعورًا حباني الُعدَم فيما حبانيا

 لعمرَي أني َسوف اختطُّ ُخّطة

 ُتضاعف دائي أو تكوُن دوائيا

َم نقمَة حاقٍدوسوَف ُأري االيا  

 اذا ما تقاضاها أساَء التقاضيا

 وما أبتغي َردَّ العوادي منيخًة

 على يِد من ُيزِجي إليَّ العواديا



 

19 

 

 ولكن بكفٍّ علََّم الزنُد آفَّها

 ُمقارَعًة او يسقُط الزنُد واهيا

 أال هل أراني ُمرِسًال في شكيمتي

 ُتصرَّف آّفي آيف شاءت عنانيا

نفسًا تجلببْتاذْن الستَشفَّ الناُس   

 غبارًا يغطي اقتَم الريِش بازيا

 وجدُت دواًء في الصراحة ناجعًا

 إذا افَتَقدْت نفسي طبيبًا ُمداويا

 وقد آان ِسلٌم في التغابي وراحٌة

 بقلبي لو أّني أَطقُت التغابيا

 حباني العراق السمُح أحسَن ما حبا

 به شاعرًا للحق والعدل داعيا

يف مزنًةوجاء آما استمطرُت في الص  

 وعيشًا آما اسأرُت في الكأِس باقيا

 : وعيشًا إذا استعرضته قلت عنده

 "آفى بك داء ان َترَى الموت شافيا "

 وأوعدني بعد المماِت احتفاءًة

 يجوُِّد فيها الُمنشدون المراثيا

 وَحْفًال ترى فيه اُآّفًا تعجََّلت

 ِظمائَي تستسقي علّي الغواديا

وفاؤهاأعيا لساني " يد " وتلك   

 فاوصيُت اوالدي بها وعياليا

للكفيُء بشكرها" فراتًا " وان   
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 اذا ِمُت فليرُدْد عليها العواديا

 َمَضت َزهرُة العمر التي يحسبوَنها

 هي العمُر ال ُعودًا مع الشيب ذاويا

 وراجعت في هذا السجل فصوَله

 اقلُِّب ايامًا به ولياليا

 أحاِسب نفسي آيف ألَفْت يبيسة

قت وغدًا ، وِغّرًا ، وجافياضروعًا س  

 وعما أفادت من بالٍد تكاَلَبْت

 على الُغنم ، وارتدَّت ِسباعًا ضواريا

 الم تِجدي والدهُر نشواُن طاِلٌع

 على الناس باألفراح إّال المآسيا

 يقصُّون احوالََ الحياة تمتُّعًا

 وأنِت تقصيِّن الحياة أمانيا

 ولّما أَبْت ُعذرًا يقوم بحالها

تدَّعي إن لم ُتَجلَبْب مخازياَمَضت   

 محاذيُر يسترضي المغرُِّر نفَسه

 بها وُيخلِّيها َجسوٌر تحاشيا

 وال خيَر في َبغٍي تحاول نيَلها

 إذا لم ُينِهْك بيَِّن البطش عاتيا

 ولم َيعُد في قصدي وال سدَّ مذهبي

 ولم ُينِهْك الصبَر المملِّ اعتزاميا

 لئن آرهْت مني الحضارُة ناقمًا

د َحِمدْت مني البداوُة باديافق  
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 َصبورًا على بأساِئها ال يخاُلها

 اشدَّ أذى من أن ُيداري اعاديا

 ولكنَّني آَسي ألخالق عصبة

 تُعدُّ المزايا الطيباِت مساويا

 ترى آل َمرهوِب الَشذاة عدوَّها

 وآلِّ رخيِّ العوِد ِخالٍّ ُمصافيا

 وهذا بالء ُيمطر الشرَّ منذرًا

جرف الَشعب غاِشياوهذا وباٌء َي  

 

 ..الَعدل

 لعمُرك إنَّ العدَل لفٌظ اداُؤُه

 بسيٌط ولكن آنُهه متعسُِّر

 تخيََّله عقٌل نشيٌط أراَده

 دليًال لقوٍم في الحياة تعثَّروا

 يفسُِّرُه المغلوُب أمرًا مناقضًا

 لما يرتأيِه غالٌب ويفسِّر

 ولما رآه الحاآمون قذيفًة

 ُتضعِضُع من أهوائهم وتدمِّر

 ولم يجدوا َمندوحًة عن َقبوله

 إلرضاِء مخدوعيَن بالعدل غَّرروا

 أَتوه بتاؤيالِتهم ُيفسدونه

 قوانيَن باسم العدل َتنهى وتأُمر

 لقد آاَن أولى بالرفاِه وبالِغنى
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 ذآُي فؤاٍد جائع يتضوَّر

 وقد آان أولى بالحفاِء وبالَعرى

 وبالجوِع هذا األبلُه المتبخِتر

 

 .. تحرك اللحد

ُلوا إلى الَغيِب ما يأتي به الَقَدُرِآ  

 واسَتقبلوا يوَمُكْم بالعزِم وابتدروا

 وَصدُِّقوا ُمْخِبرًا عن ُحْسِن ُمْنقَلٍب

 وآِزُروه عسى أْن َيْصُدَق الَخَبُر

 ال َتْتُرآوا اليأَس َيلقى في ُنفوسكم

 َله َمَدبًَّا وال يأُخْذُآُم الَخَور

َبهاإنَّ الوساِوَس إْن راَمْت َمساِر  

 َسدَّ الطريَق عليها الحاِزُم الَحِذر

 َتذآَّروا أمس واستُوحوا َمساوئُه

 فقْد تكوُن َلُكْم في َطيَّه ِعَبر

 ُمدُّوا َجماِجَمكْم ِجسرًا إلى أمٍل

 ُتحاِولوَن وُشُقوا الدرَب واْخَتِصروا

 وأجِمعوا امَرُآم َيْنَهضْ بسعِيُكُم

 َشعٌب إلى ِهَمِم الساعيَن ُمْفَتِقر

نَّ الشباَب ِسناُد الُمْلِك َيعُضُدُهإ  

 أّياَم ُتوِحُدُه األرَزاُء والِغَير

 أتْتُكُم ُزمرٌة تحدو عزاِئَمها

 ما َخلَّفت َقبلها من سّييٍء ُزَمر
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 ألفْت على آلِّ شبٍر من َمسالكها

 يلوُح مما َجنى أسالُفها أثر

 ُمهمٌة عُظمت عن اْن يقوم ِبها

 فرٌد وأن يتحدَّى امَرها نفر

 ما إن لُكم غيَرُه يوٌم فال َتهنوا

 وقد أتتكم بما تخشونه ُنُذر

 طالْت َعمايُة ليٍل ران َآْلَكُله

 على البالِد وإنَّ الُصْبَح ُينتظر

 وإنما الُصبُح باألعمال زاهيًة

 ال الوعُد ُيغري وال األقواُل تنَتِشر

الذي َلِهجْت" سليماَن" وأنَت يا بن   

الحضربما َجسرَت عليه البدُو و  

 الكابُت النفَس أزمانًا على حَنٍق

 حتى طغى فرأينا آيَف ينفجر

 والضارُب الضربَة لَصدمِتها

 لحُم الُعلوج على األقدام ينتثر

 هل ادَّخرَت لهذا اليوم إهَبته

 أم أنت باألجل الممتَِّد ُمعتذر

 أقَدمَت إقداَم من ال الخوُف يمَنُعُه

 وال ُيَنهِنُه ِمن َتصميمِه الخطر

ْسُب امِرك توفيقًا وتوطئًةوَح  

 أنَّ الُطغاَة على األعقاِب َتندحر

 دبَّرَت أعظَم تدبيٍر وأحسَنه
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 ُتتلى مآِثُرُه ُعمرًا وُتدَّآر

 فهل ُتحاِول ان ُتلقي نتاِئجه

 يأتي القضاُء بها أو َيْذهب الَقَدر

 وهل َيُسُرك قوُل الُمصطلين به

 والُمستِغلين أنَّ األمَر مبَتَسر

لَّ الذي قد آاَن ِعنَدهموأنَّ ُآ  

 على التبدل في األسماِء ُمْقَتصر

 وهل َيُسُرك أن تخفي الُحُجوُل به

 ما داَم قد الحِت األوضاُح والُغَرر

 ُأعيُذ تلك الُخطى َجبَّارًة ُصِعَقت

 لها الطواغيُت وارتجَّت لها الُسُرر

 أْن َيعتري وْقَعها من َربكٍة َزلٌل

الَحَذرأو أن يثبِّط من إقدامها   

 ماذا ُتريد وسيٌف صاِرٌم َذآٌر

 يحمي الثغوَر و أنَت الحيَّة الَذآر

 والجيُش خلَفك ُيمضي ِمن عزيمتِه

 َفرُط الحماِس وُيذآيها فَتستِعر

 أقِدْم فأنَت على اإلقداِم ُمنَطِبٌع

 وأبُطْش فأنت على التنكيل ُمقتدر

 وِثْق بأن البالَد اليوَم أجمَعها

سعاك َتنتِظرلما ُترجيِّه ِمن م  

 ال ُتبِق داِبَر أقواٍم وَتْرَتهم

 َفهم إذا َوجدوها ُفرَصًة ثأروا



 

25 

 

 ُهناك تنتِظُر األحراَر َمجزرٌة

 شنعاُء سوداُء ال ُتبقي وال َتَذر

 وَثمَّ ِشرِذمٌة الَفْت لها ُحُجبًا

 من ُطوِل َصفٍح وَعفٍو فهي َتسَتتر

 إّني ُأصاِرحك التعبيَر ُمجترئًا

ي َذنٍب َفيعتذروما الصريُح بذ  

 إن السماَء التي ابديَت َروَنقها

 يوَم الخميس بدا في َوجهها َآَدر

 َتهاَمَس النَفُر الباآون َعهَدُهم

 أن سوَف يرِجُع ماضيهم َفيزِدهر

 َتجري األحاديُث نكراًء آعادِتها

 ولم ُيَرْع سامٌر ِمنُهم وال سمر

 فحاسِب القوَم عن آلِّ الذي اجترحوا

ما اغتلوا وما اْحَتكرواعما أراقوا و  

 لآلن لْم ُيلَغ شبٌر من َمزارِعهم

 وال َتزحزح ّمِما شيَّدوا َحجر

 ولم يزل لهُم في آلِّ زاويٍة

 ُمنوٌِّه بمخازيهم وُمَفتخر

 وتلَك ِللحرَّ مأساٌة ُمهيَّجٌة

 َيدمى ويدمُع منها القلُب والبَصر

 فضيِِّق الحبَل واشُدْد ِمن خناِقُهُم

في إرخائه َضرر َفربَّما آاَن  

 وال َتُقْل ِتَرٌة تبقى َحزازُتها
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 َفُهْم على أيِّ حاٍل ُآنَت قد ُوِتروا

 َتصوَِّر األمَر معكوسًا وُخْذ َمَثًال

 مما َيجرُّونه لو أنهم ُنِصروا

 أآاَن للِرِفِق ِذآٌر في َمعاِجمهْم

أو صحِبَه َخَبر" ِحكمٍة " أم آاَن عن   

زائدٍة"  باسم" زيٌد "واِهللا القِتيَد  " 

ُعَمر" والمبتغى " عامٌر " وألصطلى  " 

 وال نمحى آُل َرسٍم من َمعالمُكم

 والشَتَفْت ِبُكم األمثاُل والِسَير

 وال تزاُل لهم في ذاَك مأُرَبٌة

 وال يزاُل لهم في أخِذُآم وَطر

 أصبحُت أحذُر قوَل الناِس عن أسٍف

 من أن يروا ِتلكُم اآلماَل َتنَدِثر

حُد وانشقَّت ُمجدَّدًةَتحرََّك اَلل  

 أآفاُن َقوٍم ظنَّنا أنَّهم ُقِبروا

 

 ..شباب ضائع

 َذَخرُت ألحداِث الّزماِن َيراعا

 ُيجيد ِنضاًال دوَنها وِقراعا

 وأعدْدُته للطارئاِت َذخيرًة

 ُيزيُح عن الشرِّ الكميِن قناعا

 وألفيُتني في آلِّ خطٍب َيُنوُبه

 ُأدافُع عنه ما استطعُت ِدفاعا
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في يدي إّال فؤادي أَنْرته وما  

 ِلُيْلقي على ُسوِد الخطوِب ُشعاعا

 وآّلْفُت نفسي أْن ُتَحِقَق ُسؤْلها

 ِسراعًا ، أو الموَت الزؤاَم سراعا

 وما ذاك إّال آالمؤّدي رسالًة

 رأى َآْتَمها َحْيفًا بها فأذاعا

 أهبُت بشباِن العراِق وإنَّما

 أردُت بشعري أن أهيَج سباعا

ذا النشِء بينا ُنريدهأنْفُت له  

 طويًال على صّد الكوارِث باعا

 َيِدبُّ الى البلَوى هزيال آأنه

 ربيُب ُخموٍل َنْشأًة وَرضاعا

 فما اسَتْنهضْت منه الرزايا عزائمًا

 وال أْحَكَم التجريُب منُه طباعا

 فال هو بالَجْلِد الُمطيِق احتمالها

 وال بالشُّجاِع المستميِت صراعا

حّرَآْت منه ساآنًا فكم زعزٍع ما  

 وآم ُفَرٍص عّنت له فأضاعا

 لقد طبّق الجهُل البالَد وأْطَبَقت

 على الّصمِت شباُن البالِد َجماعا

 وإنَّك ال َتدري أنشءًا مهذبًا

 َتسوُق الرزايا أم تسوُق رعاعا

 بمصَر ومصٌر ما تزال طريدًة
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 شرى الظلُم منها ما أراد وباعا

وقَعه دويُّ شباٍب أْرَجَف الجوُر  

 وزعزَع من ُبنياِنِه فتداعى

 لنا آلُّ هيئاِت الشباِب َتَصنُّعًا

 وأزيائهم تمويهًة وِخداعا

 وليس لنا إّال التطاحُن بيننا

 ِعراآًا على موهومٍة ونزاعا

 َهُلّموا الى النشء المثّقِف واآِشفوا

 حجابًا ُيَغّطي َسوءًة وقناعا

 تروا آلَّ مفتوِل الذراعين ناهدًا

إذا جدَّ الّنضاُل ِذراعاقصيرًا   

 وآلَّ أنيِق الثوِب ُشدَّ رباُطه

 إلى ُعُنٍق ُيعشي العيوَن لَماعا

 يموُع إذا مّس الهجيُر رداءه

 آما انحلَّ َشْمٌع بالِصالء فماعا

 تراه خليَّ الباِل أن راح داهنًا

 وأن قد ذآا منه األريُج فضاعا

 وليس عليه ما تكامَل زيُّه

الكثيُر وجاعا إذا َعِرَى الَخْلُق  

 وأن راَح سوُط الذُِّل ُيلهب أمًة

 آراِهَيًة يستاُقها وَطواعا

 ولم ُتشِجِه رؤيًا وسمعًا قوارٌع

 يسوء عيانًا وقُعها وَسماعا



 

29 

 

 وربَّ رءوٍس َبْرَزٍة عّششت بها

 ُخرافاُت جهٍل فاشتَكْيَن ُصداعا

 وساوُس لو حقّقَتها لوجدَتها

 من المهِد آانت أذؤبًا وضباعا

ا نّوَمَتْنا األمهاُت تخّوفًابه  

 وما أيقظتنا الحادثاُت ِتباعا

 وُمّروا بأنحاِء العراِق ُمضاعًة

 وزوروا قرًى موبوءًة وبقاعا

 تروا من ِعراٍق ضاع ناسًا تسوءآم

 عراٌة ، حفاٌة ، صاغرين ، جياعا

 وإنَّ شبابًا يرَقُب الموَت جائعًا

 متى اسطاَع عن حْوِض البالد دفاعا

ابًا في التبذل غاطسًاوإنَّ شب  

 متى آان درعًا للبالد َمناعا

 َغَزْت أمم الغرِب الحياَة ُتريُدها

 وما زُودَّت غيَر الشباِب متاعا

 رأى شعبه ُملكًا ُمشاعًا لخيره

 فأصبح ُملكًا للبالد مشاعا

 إذا أصحرْت للخطب آان شباُبها

 حصونًا منيعاٍت لها وقالعا

ًةفقرَّبِت األبعاَد عزمًا ِوهّم  

 وأبدَلِت الدهَر المطاوَل ساعا

 ونحن اّدَخْرنا ُعّدًة من شباِبنا
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 هزيًال ومنخوَب الفؤاد يراعا

 إذا ما أّلمت نكبٌة ببالده

 مضى ناجيًا منها وحّل يفاعا

 زوى الشعُب عنه خيَره ورفاَهه

 فلو ِسيَم َفْلسًا بالبالد لباعا

 يرى في الصناعاِت احتقارًا ويزدهي

وظيُف منه طماعاإذا َطْمأَن الت  

 وها نحن في عصٍر َيفيُض صناعًة

 نرى آلَّ من حاك الحصيَر صناعا

 نقاِوُم بالعود البواِرَج تلتظي

 ونعتاُض عن حّد البخاِر ِشراعا

 َآُرْبُت على حاٍل آهذي زريٍَّة

 أقول ألحالٍم حلمُت َوداعا

 على أّنني آٍس لعقٍل مهذٍَّب

 وقلٍب ُشجاٍع أن َيروَح ضياعا

ُت جبانًا من َوجْدُت ُمهذَّبًاَوَجْد  

 َوَجْدُت جهوًال من َوَجدُت ُشجاعا

 

 ..في السجن

 ماذا ُتريُد من الزماِن

 ومن الرغائب واألماني

 أَوآّلما شارفَت من

 آمالك الغِر الحسان
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 ورعتك الطاُف العناية

 بالرفاِه وباألمان

 ُأْغِرْمَت باآلهات إغراَم

 الحنيفِة باألذان

من يحوُط إن آنَت َتحُسُد  

 الباَب منه حارسان

 فلديَك حراٌس آأنَّك

 منُهُم في معمعان

 ومؤآلون بما ُتصرُِّف

 في الدقائِق والثواني

 ُأسكنَت دارًا مالها

 في الصيت والعظموت ثاني

 ما إن يباُح دخوُلها

 إال لذي َخَطٍر وشان

 داٌر ُيشيُر لها صديق

 أو عدٌو بالبنان

 أهوى عليها ألُف باٍك

ا ألُف بانيواّدعاه  

 ُوّقيَت فيها َرغَم أنِفك

 من خبيئات الِدنان

 وُحفْظَت فيها من غرور المال

 أو ِسْحِر الحسان

 حجبوك عن لحِظ العيوِن
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 تأنقًا لك في الصّيان

 مثل المعيدّي السَّماُع

 به أحب من الِعيان

 وعالَم َتْحُسُد من تلّهى

 بالمثالث والمثاني

 أَوليس خشخشُة الحديد

ن عزِف الِقيانأَلذَّ م  

 يشدو بها من أجل

 لهوك ألُف مكروٍب وعاني

 أوزاُن شعِرك بعُض

 أوزاٍن حوتها باتزان

 ماذا تريد من الزمان

 ُأعطيَت ما لم ُيْعَط ثاني

 ُأعطيَت من لطف الطبيعة

 أن ُيِشَع النيران

 صبحًا وإمساًء ، وأن

 يوحي إليك الفرقدان

 سبِّْح بأنُعِمِهْم فأنت

ك جانيبفضل ما أوَلْو  

 صّك الحديِد على يديَك

 جزاُء ما َجَنِت اليدان

 يا عابثًا بسالمة الوطن

 العزيز ، وباألمان
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 ومفرقًا ُزَمَر اليهوِد

 طوائفًا آالًّ لشان

الطاريف" و " الكاشير " ما أنت و   " 

 من بقٍر وضان

 إن الصحافَة حرٌة

 لكن على َشرِط الضمان

 سبِّْح بأنُعِمهْم وإْن

ا تعانيعانيت منهم م  

 إن لم ُتفْدَك عقوبٌة

 فعسى ُتفيُد عقوبتان

 أْو َلْم ُيِفْدك مطهر

 فلقد ُيفيُد مطهران

 

 ... ذآرى الهاشمي

 وّفاك ما ُيْقَضى من التكريِم

 َبَلٌد يوّفي حقَّ آلِّ زعيِم

 البصرُة الفيحاُء ضاق ِخناُقها

 ومشْت بقلِب مقّرٍح مكلوم

 َعَطَفْت على الذآرى االليمِة عطفًة

 نّمت على َشَجٍن هناك أليم

 ياسين إّن هضيمًة ما ذقَتُه

 غدرًا ولم تُك قبُل بالمهضوم

 ما آنَت بالرجِل الذي يمشى له
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 َخَتًال آِمشيِة قانٍص لظليم

 أَسفًا فكلُّ عظيمٍة غّالبٌة

 مغلوبٌة بمقدٍَّر محتوم

 يكفيك فخرًا أن ُتكاَد بمثلها

 مستورًة َخفِيْت على التنجيم

ْجزًا أْن ُتقاَبل َجهرًةُجبنًا وَع  

 شأَن الُمغاِرِم في اّطالب غريم

 هذا مقاٌم ال يليُق بمثله

 قوٌل فطيُر الرأي غيُر حكيم

 فمن الَحراجِة أن ُيَبدَِّل ِزيَُّه

 من آان مرتديًا ثياَب خصوم

وليس من ُيْزجي الثنا.. خوَف الغلو   

 لخصيمه في محنٍة بَملوم

ُغهمنبو.. قد آنَت فذًا في الرجال   

 وقٌف على التبجيل والتعظيم

 وجهاُدٌهْم خيُر الجهاد ألمة

 ُتهدى إلى َنْهٍج أَغرَّ قويم

 وسياسة هي ملُك شعٍب قوُله

 فصٌل لرفٍض آان أو تسليم

 سايرُت حكمَك ناقمًا لم اّدرْع

 حزبا ولم أزَحْف بظلِّ زعيم

 حاشا ولم أهِتْف لغيرك داعيا

 أو أن أُخصَّ سواك بالتقديم
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وٌح ليس َيْرضي أهُلُهلكن طم  

 أن تستمرَّ سياسُة الترميم

 آنا نرى المعوّج من أوضاعنا

 في حاجٍة قصوى إلى التقويم

 وُنِحسُّ أّنا بالغون أُشدَّنا

 ومعّللون َتِعلَة المفطوم

 ونرى شتاَت جهوِدنا وصفوفنا

 ليست على شيٍء من التنظيم

 ووعوَد من يتحّضنون شؤوننا

يممألى من التخدير والتنو  

 نبغي المزيَد وتقتضينا ساسٌة

 أن نرتضي بنصيبنا المقسوم

 ونراك جبارًا يكوُن لفكره

 في المعضالت مردُّ آلِّ جسيم

 ولقد يكون العذُر أنا ُطمٌَّح

 ولقد تكون وأنت غيُر ملوم

 اما ُمقاُمك فهو غيُر منازٍع

 ومدى حجاك فليس بالمكتوم

 سايرُت حكَمك ناقمًا ووجدُتني

ي الخصام حليمبازاء شهٍم ف  

 رحٍب بنقد خصومه متفتٍح

 بالبشر آونًة وبالتفهيم

 ُيعطيِهُم َنَصفًا ويعلُم أّنه
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 رجٌل َيسوس وليس بالمعصوم

 ياسين إن خسارًة أن يغتدي

 ذاك الدماُغ الفذُّ محّض رميم

 وفجيعٌة أن نبتغيك فال ُترى

 لجالء جوٍّ بالبالد َمغيم

 يا درَع مملكٍة متيٍن نسُجها

ُمْلٍك ليس بالمثلوموحساَم   

 إن العراَق وقد ُنعيت موآٌِّل

 مما دهاه يُمْقِعٍد ومقيم

 إنا فقدنا يوَم فقِدك آوآبا

 ما ان تعوُِّض عنه ُغرُّ ُنجوم

 هللا ِطبُّك في السياسة إنه

 َرْوح الَوَنى ودواُء آّل سقيم

 آم فترة دهِت العراَق عصيبٍة

 فّرَجتها بدهائك المعلوم

زِع عاصٍفهللا درُّك أيَّ زع  

 فيما تدّبُرُه وأيَّ نسيم

 تعلوك سيماُء الخليِّ جالدًة

 ولقد تكوُن نموذَج المهموم

 آنَت الحفيَظ على السياسة داعمًا

 رآَن الُمفاوِض أيَّما تدعيم

 قسطاَس حكٍم آان حلُمك وحده

 ِنْعَم الضماُن عن انزالِق ُحلوم
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 فيما يوّلد حرُّ رأيك َتّتقي

قيمنزواِت رأٍي يستجّد ع  

 آم موقٍف معصوصٍب متالبس

وآم داٍء به محسوم.. َجّلى   

 آنت المضيَء سبيَل آلِّ َعمّيٍة

 َتَيْهاَء تعتوُر البالَد بهيم

 ُصلَب العقيدِة ال يردُّك حادٌث

 في آل ما َتْبني عن التصميم

 واذا البالُد تفّرقت آراؤها

 ِشيعًا بال َنْهٍج لها مرسوم

 أطلعَت رأيك بينها فتطايحت

ك عن مكاِن السيِد المخدومل  

 آنا إذا ضاق الِخناُق وَحْشَرَجْت

 َنْفٌس بغيٍظ حانٍق مكظوم

 وبدا لنا الدستوُر وهو مخلٌَّع

 عرياَن غيَر تستٍُّر مزعوم

 لذنا بياسيٍن فكانت قوٌة

 جبارٌة في وجه آلِّ َغشوم

 واليوُم نخشى أن َيضيَع تواُزٌن

 في الِكفََّتْيِن وأنت غيُر مقيم
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لى الشباب السوريإ .. 

 حيِّ الصفوَف لرأِب الصدِع تجتمُع

 وحيِّ صرخَة أيقاٍظ بمن هجعوا

 إنَّ الشباَب جنوَد اِهللا ألَّفهْم

داٍع من األوطاِن ُمتَّبع" الشاِم " في   

 َمشوا على َخطوِه تنحطُّ أرجُلهْم

وَترتفع" المثُل األعلى " آما اشتهى   

اقيًةلم ُيبق منِك الدهُر ب" ِدَمشُق  "  

 إّال الذي في تَوقي غيِره َضَرع

 ولو أردُت بِك التقريع عن ِمَقٍة

أنُفِك رغَم العزِّ ُمجتدع: لقلُت   

 فما انتظاُرِك َمْيتًا ال ضميَر لُه

 حزمًا فال الخوُف ذو شأٍن وال الطمع

الغّناِء عاصفٌة" الُغوطِة " ُنبِّئُت في   

 تكاُد تجتثُّ ما فيها وَتقتلع

فالتاَث َموردُه" بردى " مرَّْت على   

 وبالغياِض فال ُحسٌن وال َمَرع

الضيَر إْن آانت عجاجُتها: فقلُت   

 عن غضبِة البلِد المسلوِب تنقشع

 وهل سوى ُمَتٍع زالْت ستخِلُفها

ُمَتع. ُخرَّدًا . ِحسانًا . ُمخَّلداٍت   

 أمَّ البالِد التي ما ضِيم ناِزُلها

لَهلعولم َيْدُن منها العاُر وا. يومًا   
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 محميًَّة باألصمِّ الفرِد تحُرُسه

 ُغْلُب الرِّجاِل على اآلجاِل تقترع

إذا ما حلَّقوا رهبوا" النسوِر " مثَل   

 والموُت ملُء خوافيهم إذا وقعوا

 الحاِسروَن آنبِع السروِة احتَفلوا

وال ادَّرعوا. بالنازالِت فال التاثوا   

 والرابضوَن آآساِد الشرى فاذا

المنايا آيف تندفع ِهيجوا رأيَت  

 ال ينطقوَن الّخنا حتى إذا اقَتتلوا

 فمنِطُق الفتِك منهم منطٌق َقَذع

إنَّ الرأَي ُمحَتفٌل" أمُّ " ِدَمشُق يا   

والوقَت ُمتِسع. والعزَم ُمحتتَشٌد   

 قولي ُيجْب شاِحُن األضالِع مرتِقٌب

 واستصرخي ينتفضْ َغيراُن ُمستمع

ُيفرِّقناُنجِمْع ال .. وأجمعي األمَر   

أْم نحُن فيما ينبغي َتبع.. أأنِت   

 وطوَع أمرِك أجناٌد مجنَّدٌة

بعد اِهللا تنقطع" الُعروِبة " إلى   

 ُيغنيِك عن وصف ما َيلقوَن أنهُم

 خوفًا عليِك ، ولمَّا ُتفجعي ، ُفجعوا

حلٌب" وقد يكوُن قريبًا أْن ترى   " 

 خيَل العراِق ُقبيَل النجِع تنتجع

" ُب ال ُتلوى شكائُمهاشواز" ُقّبًا   
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الضَلع" تقريبه " وال يريُن على   

فال حدٌّ وال ِسمٌة" ِدَمشُق " ثقي   

ُتبتدع –آلعِب الطفِل  –وال خطوٌط   

 ُتقصيِك عن أرِض بغداٍد ودجلتها

 أمَّا الفراُت فنبٌع بيننا َشرع

روَّت منه ُغلَّتها" الجزيرُة " إذا   

 روَّى الغليَل الفراتيوَن وانتقعوا

ى على الكأِس واألنباُء ُمفِجعٌةجر  

 دمٌع هو القلُب نحَو العيِن َيندفع

آاَد َيخنقه" ِخدٌن " وارتاَح للبثِّ   

وما تلقى وما َيقع" دمشَق " ذآرى   

ها ُهنا لترى" فرنسا " ليَت : فقلُت   

 آيف القلوُب على األرزاِء َتجَتمع

ونشوُتها" بغداٍد " هذي مباهُج   

لحزُن والهلعفكيف ا. وجدًا عليِك   

 دارْت دمشُق بما اسطاعْت فما قدرت

 على سياسِة خّب داؤها الجَشع

وال جَنٌف.. فلم َتنجع " أناٌة " آانت   

وال سَرع.. وآاَن ريٌث فلم ينفْع   

 بعَد الثالثيَن عامًا وهي رازحٌة

تطلَُّع للماضي وترتجع.. حسرى   

لها سَندًا" باريٍس " آانت محاِفُل   

حين الَحيُن والفزعواليوَم منها ي  
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ضاقْت بشكواها وآهِتها" اليوَم  "  

تتسع" عثماَن " آانت على "أمِس " و   

 حتى آأْن لم يكْن للُعرِب مطَّلٌب

 وال استقلَّ بحمِل القوِم مضطِلع

والموُت يحملها" ُبُرٌد " وال مشْت   

والموُت يتَّبع" ُرسٌل " وال سعْت   

 وال المشانُق في أعواِدها ثمٌر

مَن الوطِن المفجوِع ُيْقتطعغضٌّ   

 لئن تكن ُخَدٌع ساءْت عواقبها

 فكم أنارْت طريقًا ُمظِلمًا ُخَدع

 آانْت ُدروسًا لسوريا وجيرِتها

 من فرِط ما طبَّقوها فيهُم برعوا

 يا ثورًة قرََّب الظلُم اللِّقاَح بها

 سيلمُس المتجِّني شرَّ ما تضع

السياسُة شرٌع ما به نصٌف: قالوا   

..كوُن جنونًا ما به َوَرع فهل ت  

 وهل ُيريدوَن بعَد اليوِم تجربًة

 وفي تذآُِّر ما قد فاَت ُمرَتَدع

 قلَب الُعروبِة هل ُبشرى ُنسرُّ بها

ُبْرٌء ما به وجع" السُّويداَء " أنَّ   

يقوم بها" ربٌّ " هل " الالذقيُة " و   

 أم ربُّها الَعلُم المحبوُب يرتفع

لت وساوُسهاهل زا" الجزيرِة " وفي   
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 وهل توَّحدِت اآلراُء والشَِّيع

لو لم يؤِذ نازلها" جنََّة الُخلِد " يا   

 ضيٌف ثقيٌل عليها ، وجُهه َبشع

لم يلدُه أٌب" وحٌش " بادي المخالِب   

 لكنَّه في دياِر الغرِب ُمخَتَرع

إنَّ معي قلبًا أضيُق به" دَمشُق  "  

 يكاُد من خلجاِت الشوِق ينخلع

إلى مغناِك ُمتَّجٌه..  جمَّ النزيِّ  

 آأنه من ُرباِك الُخْضِر ُمنتَزع

فيقظُتهم" أطفالي " ناغي خياُلِك   

 ذآرى ، وطيُفِك مغناهم إذا هجعوا

أشبُه آلِّ الناِس بي ولعًا" فراُت  "  

تبنَّاُه بِك الَولع.. فيما ُأِحبُّ   

 

 يوم فلسطين

 هبت الشاُم على عاداتها

 تمأل األرَض شبابًا َحِنقا

 نادبًا بيتًا أباحوا ُقْدَسُه

وشمًال ِمَزقا. في ِفَلْسطيَن   

 َبرَّ بالعهد رجاٌل ُأُنٌف

 أخذ الشعُب عليهم َمْوثقا

 شَرفًا يوَم ِفلسطيَن فقد

 بلغ الِقمََّة هذا المرتقى
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 ألبس الملَك رداًء وازدهت

 روعُة التاريِخ منه َرْونقا

  اسمعي يا ِجلٌَّق  إن دمًا

يمًا نطقافي ِفَلْسطيَن هض  

 عربيًا سال من أفئدٍة

 عربياٍت تلظت ُحَرقا

 صبغ األرَض وألقى فوقها

 من فداٍء وإباٍء شفقا

 َتْحِمُل الريُح إلى أرجائها

 من زّآياِت الضحايا َعَبقا

  اسمعي يا جلٌق  إن دما

 في ِفَلْسطيَن ينادي ِجلَّقا

هذا دٌم شاءت له: اسمعي   

 نخوٌة مهتاجٌة أْن ُيْهرقا

ا احتاجت إلى أمثالهشدَّ م  

 أمٌم ُيعِوُزها أن ُتْعَتقا

 شاهٌد عدٌل على الظلم إذا

 َآَذَب التاِريُخ يومًا صدقا

 احملي ما اسَطْعِت من حّباته

 واجعليها لعيوٍن َحَدقا

 يسقُط الطْفُل على والده

 واردًا مورَده معتِنقا

 وتمر األمُّ غضبى ساءها
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 في سباق ِمثِلِه أن ُتسَبقا

موت لم نسمْع بهَنَسٌق لل  

 ليتنا َنْعِرُف هذا النسقا

 هكذا ُتْعِلُن صرعى أمٍة

 أن شعبًا من جديٍد ُخِلقا

 

 ... شاغور حمانا

 عاودُت بعد تغيٍُّب ُلبنانا

 ونزلُت َرْحَب ِفنائه َجذالنا

 وَدَرجُت اقتنُص الشباب َخِسرُته

 ذا ِربحٍة وَرِبحته خسرانا

 فوجدُت َرْيعان الجماِل ولم أَسأ

ي أضعت من الصبا ريعاناأن  

 ووجدُت في مرح الحياة طفولتي

 وشبيبتي وآهولتي ِسّيانا

 ونقضُت بيني والكوارِث َموِثقًا

 وأخذت من َعَنِت الزمان أمانا

 وأَقمت من َيومي ألمسَي حاجزًا

 وَضَربت َسدًا بيَننا الِنسيانا

 وطَلبُت عوَن قريحتي فوجدُتها

 سمحاَء تبُذل خيَرها ِمعوانا

رُت هاجعَة القوافي لم تجدوأث  

 في الراقدين لرآضة ميدانا
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 قام الجفاُف بعذرها واستاَمها

 ِخصُب الجبال مرونًة وِليانا

فرأْت بها" َحّمانة " وأريتها   

 َمَلكًا يُمدُّ الشعَر ال شيطانا

 وأردُتها َتِصف الحياة رقيقًة

 وجليلًة وُتجيدها إتقانا

 فشَكْت إلى ُلغًى تضيُق حروُفها

أن ُتسيغ السجَع واألوزانا عن  

ولم َيَر جنًة" شاغوُر حمانا  "  

حمانا" من لم يشاهْد مرًة   " 

 مْرٌج أرادْته الطبيعُة صورًة

 منها على إبداعها ُعنوانا

 فحبْته بالُمَتع الروائِع آلِّها

 وَرَمت عليه جماَلها ألوانا

 المنتقاَة من الحياة طبيعًة

 والمصطفاة من البالد مكانا

افقاِت ظالُلها عن َسجَسٍجوالخ  

 َيشفى الَغليل وُيثلُج الظمأنا

 والغامراِت عيوُنها ودياَنها

 وجباَلها وبقيَعها الفينانا

 والغارقاِت مروُجها في ُسنُدٍس

 ُخضٍر َتفوح من الَشذا أردانا

 واٍد َتَلفَّت ناشئًا فاذا به
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 بين الجبال تكفََّلته َحنانا

 واذا بها بمياهه وغياِضه

تحوُِّط َمْرجه بستانا جاَءت  

 انظر إلى الجبل األصمِّ بزرِعه

 متبخترًا وبضرِعه َرّيانا

 المسِت بالشك اليقيَن وزعزَعْت

 مرآِك نفسًا تنُشُد اإليمانا

 أِمَن الجنان وخمرها لِك صورٌة

 صوَِّرت عنِك الجناُن جنانا

 عاودُت ماَءِك ناهًال وحسبُتني

 عاودُت بعَد تعفٍُّف إدمانا

ارهَف جُوك" ال مرتين "  يا اخَت  

 اإلحساَس منه ولطََّف الوجدانا

 هذي الينابيُع الحساُن تفجَّرْت

 منها ينابيُع الَبيان ِحسانا

 الخالداُت خلوَد شمسك طلقًة

 والسامياُت سموَّ هضِبك شانا

 والباعثاُت من العواطف خيَرها

وأرقَّها أحزانا. إيناسًة   

 وحٌي تنزََّل والندى ورسالٌة

طْت وأضواء النجوم ِقراناَهَب  

 في ساعٍة أَزليٍة بهباِتها

 شأت الوحاة وَبزَِّت األزمانا
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 يا أيها النهُر الذي بخريره

 َوَعِت العصوُر نشيَدُه الرّنانا

 يا أيها الجبُل الَمهيُب بصمته

 مترهِّبًا يستلهُم األآوانا

 يا أيها الشَجُر الذي بحفيِفه

 وفَّى الحياة ونورها ُشكرانا

ضرَّ انك ما َمَلكَت لسانا ما  

 وألنت أفصُح َمنِطقًا وبيانا

أثاَر بُلطفه" شاغور َحّمانا  "  

 ِقمَم الجبال وأرَقَص الوديانا

 فرشت له ُصمُّ الصفا أذيالها

 وتفتحَّت َثَغراُتها أحضانا

 وَمَشى عليها مالكًا ادراجها

 متشوقًا لمسيله َعْجالنا

 َغِنَنْت به ُغرُّ الِضفاف فخورًة

 وَزَها به َيَبُس الَثرى جذالنا

 وآسا الحشائَش رونقًا لم ُتعَطُه

 وجال ُرواُء نميره العيدانا

 وبدا الَحَصى اللّماُع في َرقراقه

 ُدررًا غوالَي تزدهي وُجمانا

 َتَرَك الجباَل وُعرَيها وَهجيَرها

 وتقمََّص االشجاَر واألغصانا

 ورمى الخياَل بمعجٍز من ُحْسِنِه
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اسيًا ُعْريانافي حالَته آ  

 واستقبلته على الِضفاف بالبٌل

 َنْشوى ُتَغنِّى مثَله َنْشوانا

 ُمَتلوِّيًا ُيعطيك في َلفتاته

 بين المسارب تائهًا حيرانا

 ألقت عليه الشمُس ُنورًا باهتًا

 زان الظالل رقيقًة وازدانا

 وارتد إّبان الظهيرة غائمًا

 آالفجر ُيعلن ضجًة ِايذانا

جه وآأننيأوَغلُت في أحرا  

 أصبحت أوَل مرٍَّة فّنانا

 وآأنني فيما ُأحاوُل ، هارٌب

 َحِذٌر مخافَة ان َيَرى إنسانا

 ووجدُت نفسي والطبيعة ناسيا

 ماذا يضّم العالمان سوانا

 ورميُت أثقال المطامِح جانبًا

 ووجدت عن ُخُدعاِتها ُسلوانا

 وحِسبت عصفورًا ُيالعب ظلَّه

نافي الماِء ينعُم راحًة وأما  

 واستسلمْت نفسي الحالِم الصبا

 ولَمْست طيف خيالها يقظانا

 وَمَزْجُت بين الذآريات خليطًة

 فوجدُتني متلذِّذًا أسيانا



 

49 

 

 وتسلَّلْت بالَرغم مني مرًَّة

 ُصوُر الحقائق تبعُث األشجانا

 فإذا الخيال المحُض يلمُع زاهيًا

 وإذا الحقيقُة ُتطفىُء اللَمَعانا

 

 ... ناجيت قبرك

ِذمَِّة اِهللا ما ألَقى وما أِجُدفي   

 أهِذِه َصخرٌة أْم هِذه آِبُد

 قْد يقُتُل الُحزُن َمْن أحبابُه َبُعدوا

 عنه فكيَف بمْن أحباُبُه ُفِقدوا

 َتجري على ِرْسِلها الُدنيا ويتَبُعها

 رأٌي بتعليِل َمجراها وُمعتَقد

 أعيا الفالسفَة األحراَر جهُلهُم

تيِه غدماذا يخِّبي لهْم في َدفَّ  

 طاَل الَتمْحُل واعتاصْت ُحلوُلهم

 وال تزاُل على ما آانِت الُعَقد

 ليَت الحياَة وليت الموَت مَرحَمٌة

 فال الشباُب ابُن عشريٍن وال لَبد

 وال الفتاُة بريعاِن الِصبا ُقصَفْت

 وال العجوُز على الّكفيِن َتعتِمد

 وليَت أنَّ النسوَر اسُتنزَفْت َنصفًا

ولم ُيخصصْ بها أحد أعماُرهنَّ  

إنَّ والدة" ُأمَّ ُفراٍت " ُحييَِّت   
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 بمثِل ما انجَبْت ُتكنى بما َتِلد

 تحيًَّة لم أِجْد من بثِّ الِعِجها

 ُبّدًا ، وإْن قاَم سّدًا بيننا الَلحد

 بالُروح ُردِّي عليها إّنها ِصلٌة

 بيَن المِحبيَن ناذا ينفُع الَجسد

َشَجنًاعزَّْت دموعَي لو لْم َتبعثي   

 َرجعت ِمنه لحرِّ الدمع أبتِرد

 َخلعُت ثوَب اصِطباٍر آاَن َيسُترُني

 وباَن ِآذُب اِدعائي أنَّني َجِلد

 بَكيُت حتَّى بكا من ليَس يعِرُفني

 وُنحُت حتَّى حكاني طائٌر َغِرد

 آما َتفجََّر َعينًا ثرًَّة حَجٌر

 قاٍس تَفجََّر دمعًا قلبَي الَصلد

ٌل َيستريُح بِهإّنا إلى اِهللا  قو  

 وَيستوي فيِه َمن دانوا وَمن َجحدوا

 ُمدَّي إليَّ َيدًا ُتْمَدْد إليِك يُد

 الُبدَّ في العيِش أو في الموِت نتَِّحد

 ُآنَّا آِشقَّيِن وافي واحدًا قَدٌر

 وأمُر ثانيهما ِمن أمِرِه َصَدد

 ناجيُت َقبَرِك استوحي غياِهَبُه

دعنْ حاِل ضيٍف عليُه ُمعَجال يف  

 وردََّدْت قفرٌة في القلِب قاِحلٌة

 َصدى الذي َيبتغي ِوْردًا فال يِجد
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 وَلفَّني َشَبٌح ما آاَن أشَبهُه

 بَجْعِد َشعرِك حوَل الوجِه َينْعقد

 ألقيُت رأسَي في طيَّاِته َفِزعًا

 نظير ُصْنِعَي إذ آسى وُأفتأد

 أّياَم إْن صناَق َصدري أستريُح إلى

وما َيِعد َصدٍر هو الدهُر ما وفى  

 ال ُيوحِش اُهللا َربعًا َتنِزليَن بِه

 أُظُن قبَرِك َروضًا نوُره َيِقد

 وأنَّ َرْوحِك ُرٌح تأَنِسيَن بها

 إذا تملمَل َمْيٌت ُرْوُحُه َنَكد

 ُآنَّا آنَبتِة َريحاٍن تخطََّمها

فأوراُقها َمنزوَعٌة َبدَد. ِصرٌّ   

 غَّطى جناحاِك أطفالي فُكنِت لُهْم

استيَقظوا ، ِعينًا اذا رَقدوا ثغرًا إذا  

 ّشتى حقوٍق لها ضاَق الوفاُء بها

 فهْل يكوُن َوفاًء أنني آِمد

 لم َيْلَق في قلِبها ِغلٌّ وال َدَنٌس

 لُه محًال ، وال ُخْبٌث وال َحسد

 ولم تُكْن ضرًة َغيَرى لِجاَرِتها

 ُتلوى لِخيٍر ُيواتيها وُتْضَطهد

 وال َتِذلُّ لخطٍب ُحمَّ ناِزُلُه

 وال ُيَصعُِّر ِمنها الماُل والولد

 قالوا أتى البرُق َعجالنًا فقلُت لهْم
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 واِهللا لو آاَن خيٌر أبطأْت ُبُرد

 ضاَقْت مراِبُع ُلبناٍن بما َرُحَبْت

 عليَّ والتفَِّت اآلآاُم والُنُجد

 تلَك التي رَقَصْت للعيِن َبْهَجُتها

 أياَم ُآنَّا وآانْت ِعيشٌة َرَغد

عن ِذآرى ُتحرُِّقني سوداُء تنُفُخ  

 حّتى آأني على َريعاِنها َحِرد

 واِهللا لم يحُل لي مغدًى وُمْنَتَقٌل

 لما ُنعيِت ، وال شخٌص ، وال َبَلد

 أيَن الَمَفرُّ وما فيها ُيطارُدني

 والِذآرياُت ، طرُّيا ُعوُدها ، ُجُدد

 أألظالُل التي آانْت ُتَفيُِّئنا

دأِم اِلهضاُب أم الماء الذي َنِر  

 أم أنِت ماِثلٌة  ِمن َثمَّ ُمطََّرٌح

 لنا ومْن َثمَّ ُمرتاٌح وُمتََّسد

 ُسرعاَن ما حالِت الرؤيا وما اختلَفْت

أَمد –إال ساعٍة  –ُرؤًى ، وال طاَل   

 مررُت بالَحوِر واألعراُس تملؤُه

 وُعدُت وهو آمثوى الجاِن َيْرَتِعد

أْن ال يكوَن على –وأتِعْس بها  - ُمنًى   

ا وهَي في تاُبوتها َرَصدتوديعه  

 لعلَّني قارٌئ في ُحرِّ َصْفَحِتها

 أيَّ العواِطِف واألهواِء َتْحَتِشد
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 وساِمٌع لفظًة ِمنها ُتَقرُِّظني

َتْنَتِقد –ومعاَذ اِهللا  –أْم أنَّها   

 والِقٌط نظرًة َعجلى يكوُن بها

 لْي في الحياِة وما ألقى ِبها ، َسند

 

 ..خبر

خباِرخبر وليَس آسائر اال  

 َحَصَب البالد بمارٍج من ناِر

 فَلَوْت له الصيُد االماجُد هاَمها

 ُحزنًا لفقد زعيِمها المختار

 

 ...اإلقطاع

 أال ُقوٌَّة تسطيُع دفع الَمظاِلِم

 وإنعاَش مخلوٍق على الذُّلِّ ناِئِم

 أال أعيٌن ُتلقى على الشَّْعِب هاويًا

 إلى َحْمأِة اإلدقاِع نظرَة راحم

يرجِّي الُمصلحوَن َيرونُهوَهْل ما   

 مواَجَهًة أْم تلَك أضغاُث حالم

 تعاَلْت يُد االقطاِع حتَّى تعطََّلْت

 عِن البتِّ في احكاِمها يُد حاآم

 وحتَّى استبدَّْت بالسَّواِد زعاِنٌف

 إلى َنْفِعها تستاُقُه آالبهائم

 إذا ُرْمُت أوصافًا تليُق بحالٍة
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متعرَّْفُتها ضاَقْت بطوُن المعاج  

 أال نستحي مْن أْن ُيقاَل بالُدُهْم

 عليها ِمَن اإلذالِل ضربُة الزم

 هي األرُض لم َيْخُصُص لها اُهللا مالكًا

 ُيَصرَُّفها ُمْسَتْهَترًا في الجرائم

 ولم َيْبِغ منها أْن يكوَن َنتاُجها

 َشقاوَة مظلوٍم ونعمَة ظالم

 عِجبُت لخْلٍق في الَمغاِرِم راِزٍح

ي يداُه لغانمُيقدُِّم ما تجن  

 وأنكا من هذا التغاُبِن ُقْرَحًة

 غباوُة َمْخدوٍم وِفطنُة خادم

 وآْم ِمن ُخموٍل الَح في وجه مْترٍف

 وآْم من نبوٍغ شعَّ في عيِن عاِدم

 لو اطََّلعْت عيناَك أبصرَت مْأَتمًا

 ُأقيَم على األحياِء قبَل المآتم

 وإّال فما هذا الشَّقاُء ُمَسْيِطرًا

اِه القوِم مثُل المياسملُه في جب  

وَخْلَفُه"الشيُخ الُمطاُع " إذا أقبلََ   

 مَن الزارعين األرَض ِمْثُل السَّوائم

 ِمَن الُمزَهقي األرواح َيصلي وجوَهُهْم

 َمَهبُّ أعاصيٍر ، ولفُح سمائم

 ِقيامًا على أعتابِه ُيمِطرونها

 ُخنوعًا وُذّلًا بالّشفاِه اللواثم
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بِن مالئٍكرأيَت مثاًال َثمَّ ال  

 َتَنزََّل ِمن َعلْيائِه وابِن آدم

 َحنايا ِمَن األآواِخ ُتلقي ِظالَلها

 على ِمْثِل ُجٍب باهِت الُنور قاتم

 تلوَّْت ِسياٌط فوَق ظهِر مكرٍَّم

 ِمن الُلؤِم مأخوٍذ بسوِط األالئم

 وباَتْت بطوٌن ساِغباٌت على َطوًى

 وُأتِخَمت األخرى ِبطيِب المطاعم

ُأمٍَّة قد تهيَّأْت أهذي رعايا  

 ِلتْسَقْبَل الدُّنيا بعزِم الُمهاجم

 أهذا سواٌد ُيبتغَى ِلُمِلمٍَّة

 ونحتاُجُه في المأِزق المتالِحم 

 أهذي النفوُس الخاوياُت َضراعًة

 ُنباهي بها األقراَن يوَم التَّصادم

 أِمْن ساِعٍد ِرخٍو َهزيٍل وآاهٍل

معجوٍز ُنريُد الُمْلَك َثْبَت الدَّعائ  

 ِمَن الظْلِم أنَّا َنْطُلُب العزَم صادقًا

 من الشعِب منقوَض الُقوى والعزائم

 وأْن َنْنُشَد االخالَص في تضحياتِه

 ونحُن ترآناُه ضحيََّة غاشم

 وأْن نبتغي ِرآضًا َحثيثًا ِلغايٍة

 ُنحاِوُلها ِمن راِسٍف في أداهم

 لنا حاجٌة عنَد السَّواِد عظيمٌة
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ِد المالِحمسنفِقُدها يوَم اشتدا  

 ُهنِالَك ال ُتجدي فتيًال ِعصابٌة

 إذا َجدَّ خطٌب فهي أوَُّل راجم

 وإنَّ سوادًا يحِمُل الَجْوَر ُمْكَرهًا

 فقيٌر ِلهاٍد َبيِن الُنْصِح حاِزم

 َيُشنُّ على االقطاِع حربًا ُمبيدًة

 وال َيختشي في الحقِّ َلْوَمَة الئم

 َيُمدُّ يدًا ُتعطي الّضعاَف ُحقوَقُهْم

 وَيْسطو بأخرى باطشًا غيَر راحم

 ويجَتثُّ إقطاعًا أَقرَّْت ُجُذوَرُه

 سياسُة تفريٍق وَحْوُز مغانم

 سياسُة إفقاٍر ، وتجويُع ُأمٍَّة

 وَتسليُط أفراٍد ُجناٍة َغواشم

 لقد ُقْلُت لو أصغى إلى القوِل سامٌع

 وما هَو مِّني بالُظنوِن الّرواجم

ُهأال إنَّ وضعًا ال يكوُن رفاُه  

 ُمشاعًا على أفرادِه غيُر دائم

 أمبتِرداٌت بالُخموِر تثلََّجْت

 وبالماِء َيغلي بالُعطوِر الفواِغم

 وُمفتِرشاٌت فضلًة في زرائٍب

 ُيَوّسُدها ما حوَلها ِمن َرآائم

 أِمْن آدِح آالٍف تفيُض َتعاسًة

 ُيَمتَُّع فرٌد بالنعيِم الُمالِزم
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 وما أنا بالهيَّاِب ثورَة طامٍع

لكْن ِجماُع األمِر ثورُة ناقمو  

 فما الجوُع باألمِر اليسيِر احتماُلُه

 وال الُظْلُم بالمرعى الهنيِء ِلطاِعم

 َنذيَرَك ِمن َخْلٍق ُأطيَل امتهاُنه

 وإْن باَت في شكِل الضَّعيِف الُمسالم

 بالٌد تردَّْت في مهاٍو سحيقٍة

 وناءْت بأحماٍل ِثقاٍل قواِصم

بفتنٍة َتبيُت على وعٍد قريٍب  

 وُتضحي على َقْرٍن من الشرِّ ناجم

 ولو ُعوِلَج االقطاُع ُحمَّ ِشفاؤها

 وَمْن لي بَطبٍّ ّبيِن الِحْذِق حاسم

 ولم أَر فيما ندَّعي ِمن حضارٍة

 وما َيعتري أوضاَعنا ِمن تالؤم

 وها إن هذا الشَّْعَب َيطوي َجناَحُه

 على َخَطٍر من َسورِة اليأس داهم

لحالموَن إذا َمَشْتغدًا يستفيُق ا  

 رواعُد من غضبابتِه آالزمازم

 

 ...لبنان

 أرِجعي ما استطعِت لي من َشبابي

 يا ُسهوًال َتَدثََّرْت بالِهضاِب

 غَسَل البحُر أْخَمَصْيها ، ورشَّْت
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 عِبقاُت النَّدى ِجباَه الرَّوابي

بيَن ِذراعيه" ِصّنيُن " واحتواها   

 عجوزًا له ُرواُء الشَّباب

، ومسَّْتُه" الّثلوُج " رأَسُه  آلَّلْت  

 بأذِيالها ُمتوُن السَّحاب

يحتِضُن الّصورَة" آاالطار " وانثنى   

 ُتْزَهى ، أو َجْدوٍل في آتاب

 آلَّما غاَم ُآربًة من َضباٍب

 فرََّجْت عنه ُقْبلٌة من ِشهاب

 وبَدْت عنَد سفِحه خاِشعاُت

في ِمحراب" الزٍّميت " الدور مثل   

َذراريِه أنماٌط وحوالَيِه من  

 ِلطاٌف ، من ُمْسَتِقلٍّ وآابي

آالعرائس ُتْجلى" الُقَريَّاُت " و   

 آلَّ آٍن تلوُح في ِجلباب

 مْن رقيِق الُغيوم تحَت ِنقاِب

 وِمَن الشَّمِس طلقًة في إهاب

 وهي في الحالتين ِفتنُة راٍء

 بيَن لونيِن من ُمِشعٍّ وخابي

َنثاُر" والبيوُت الُمَبْعثراُت   " 

 الُعرس مبثوثًة بدوِن حساب

 وتراها بيَن الخمائِل تلتفُّ

 عليها ، عمارًة في غاب
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والطبيعُة ِشعٌر –وتماَسْكَن   - 

 آقواٍف َيْلَمْعَن غيَر نوابي

 زهُو ُحْمِر القِباب في الجَبِل األخضِر

 َيسبي آزهو أهِل القباب

الُمعرِّشاُت ُحبالى" الكروُم " و   

بُمرِضعاٌت آرائَم األعنا  

ُتَحلِّيَن" الدوالي " حانياٌت على   

 عناقيَد زينًة للكعاب

 رافعاُت الرءوِس ُشْكرًا ، وُأخرى

 ساجداٌت ُشْكرًا على األعتاب

 ِسْلَن في الَحْقل مثَل ُروٍح لجسٍم

 وتمدَّْدَن فيِه آاألعصاب

أيَن النَّدامى .أين : وتصاَيْحَن  

 وتغاَمْزَن َثمَّ لألآواب

ُر أبصارًاوتخاَزْرَن والَمعاِص  

 ِحدادًا َمِليئًة بالّسباب

 َنَظراٍت آانت ِخطابًا بليغًا

فحوى الخطاب" العاصريَن " ولدى   

 إنَّ خيَر الُشهوِر إرثًا لشهٍر

آب" من شهِر " أيلوُل " ما َتلقَّى  " 

 آيَف ال ترقُص الطبيعُة في أرٍض

 ثراها ُمَخضٌَّب بالشراب

البدِرالنَّهاِر ُيْؤذُن ضوء " نبُع " غاَض   
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 قد فاَض نبعُه بانِسكاب

 وانزَوْت تلُكُم الخليعُه  طوَل اليوِم

وراَء حجاب" ُعريانًة  "  

األحمِر"الشََّفِق " وأتْت في َغيابِة   

 ما تشتهي ِمَن األلعاب

 أي لوٍن ألقْت على األرِض َحلَّى

 آلَّ ما فوَقها ، وأيَّ ِخضاب

 هدأ الَحْقُل والمدينُة والغاُب

دى وَرْجُع الجوابودوَّى الصَّ  

الَكدودين" ثمَّ سدَّ الُدروَب جيُش   " 

 َطواَل النَّهاِر في أتعاب

استراحْت" الفؤوس " حبَّذا منظُر   

الفالَِّح والحطَّاب" ِنطاِق " في   

ُغَنْيماٍت" راعي " واستقلَّ الجباَل   

عتاب" و " بزجَلٍة " ُيَدّوي  " 

 يا َمثاَر األحالِم ، يا عاَلَم الّشعر

ّيًا ، يا َجنًَّة من ترابطر  

 يا خياًال لوال الحقيقُة ُتنبي

 عنه آنَّا من أمرِه في ارتياب

 حسُب نفسي من آلِّ ما يأِسُر النَّْفَس

 اغِترارًا من األماني الِعذاب

َتنفي" أرِزِك" هجعٌة في ِظالل   

 ِمن ُهمومي وَوحشتي واآتئابي
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 وصديقي وحٌش أعزُّ وأوفى

محابيمن حسوٍد ، ومن صديٍق   

إنَّ ِعداتي" العدوُّ " ال أقوُل   

واضٌح من األنساب" َنَسٌب  "  

 آلَّما شاقني التأمُل لفتَّني مجاري

 المياِه بيَن الشِّعاب

آُشعوِر الغيد" َصَنْوبٍر " بيَن صفَّْي   

 ُلمَّْت على ُقدوٍد ِرطاب

 آيُة اِهللا عنَد ُلبناًنَ  هذا الحسُن

 في عامٍر له وخراب

بادي المقاِتِل تعلوُه"  واٍد" ُربَّ   

 األخاديُد آالجروح الرِّغاب

 آاَن في ِسحرِه آآَخَر زاٍه

 مستفيِض المياِه واألعشاب

 وِفجاٍج َمْغَبّرٍة ُآنَّ أبهى

 روعًة من ُمَفيَّحاٍت ِرحاب

أيُّ أرض لها الفضُل: قلُت إذ ِحرُت   

  على غيرها وحاَر ِصحابي

االنَّعيم ُتالقو" جنََّة " أْدُخلوا   

فاتحًا ألَف باب" رضواَن " ألَف   

 غيَر أّني أنكرُت في جنَِّة الِفردوِس

" ُمَوآًَّال بعذاب" رّبًا   

، والحديُث شجوٌن" ُلبناُن " إيِه   
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 هل ُيطيُق البياُن َدفعًا لما بي 

 حاَر طيَّ الَّلهاِة ّمني سؤاٌل

 أنا أدرى بردِِّه والجواب

حريٍب" ما تقولوَن في أديٍب  " 

" االنتداب" يلوُذ بـ " قلٍّ ُمْسَت "  

جوِّ بغداَد" خلُت أني فرْرُت ِمن   " 

الَّلَّهاب" َجْورها " وُطغياِن   

 وِمَن البغِي والتََّعّسِف والذُّلِّ

 فظيعًا ُمَحكَّمًا في الّرقاب

ُهونًا" وِمَن الّزاحفيَن آالُدوِد   " 

َغلَّاب" مْسَتْعِمٍر " تحَت ِرجلْي   

في الُحْكِم ُزورًا" الصَّائليَن " ومَن  

عراب" ُمسوَّماٍت " آخيوٍل   

 ِخْلُت أّني نجوُت ِمْن ذا ومن

 َبطشِة عاٍت ، وخائٍن آّذاب

وها أنا في حاٍل" َسفرتي " غانمًا   

 ُتريني غنيمتي في اإلياب

ِمنَّا وِمنُكم" األحراُر " أفَيْبَقى   

واإلرهاب" الغريِب " بيَن َسْوِط   

 

 أجب أيُّها القلب

ها القلبأجب أيُّ  

 ُأعيُذ القوافي زاهياِت المطالِع
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 مزاميَر عّزاٍف ، أغاريَد ساجِع

 ِلطافًا بأفواه الرُّاة ، نوافذًا

 إلى القلب، يجري سحرُها في المسامع

 تكاُد ُتِحّس القلَب بين ُسطورها

 وتمَسُح باألرداِن َمجرى المدامع

 : َبِرْمُت بلوم الَّالئمين ، وقوِلهمْ 

ريدٍة غيُر راجعأأنَت إلى تغ  

 أأنَت ترآَت الشعر غيَر ُمحاوٍل

 أِم الشعُر إذ حاولَت غيُر مطاوع

 وْهل نَضبْت تلك العواطُف َثرًَّة

 ِلطافًا مجاريها ، ِغراَر المنابع

 أجْب أّيها القلُب الذي لسُت ناطقًا

 إذا لم ُأشاوْرُه ، ولسُت بسامع

 َوحدِّْث فانَّ القوَم َيْدُروَن ظاهرًا

عليهْم خافياُت الدواِفعوتخفى   

 يُظّنوَن أّن الشِّْعَر قبسُة قابٍس

 متى ما أراُدوه وِسلعُة بائع

 أجب أيُّها القلُب الذي ُسرَّ معشٌر

 بما ساءُه ِمْن فادحاِت القواِرع

 بما ِريع منَك اللبُّ نفَّْسَت ُآربًة

 وداويَت أوجاعًا بتلَك الروائع

 ُقساٌة ُمحّبوك الكثيروَن إنَّهْم

غيَر نافع –إْن لم َتْلَتِهْب  –ونَك ير  
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 وما فاَرَقْتني الُمْلِهباُت وإنَّما

 تطاَمْنُت حّتى جمُرها غيُر الذعي

 ويا شْعُر سارْع فاقَتنصْ مْن لواعجي

 شواِرَد ال ُتصطاُد إْن لم ُتساِرع

 تراْميَن بعضًا فوَق بعٍض وُغّطيْت

 َشكاٌة بأخرى، دامياِت المقاطع

ال ُيطاُق اخِتزاُنهاوَفجِّر ُقروحًا   

 وال هي مما يتقى بالمباضع

 ويا ُمْضَغَة القلِب الذي ال َفضاؤها

 بَرْحٍب وال أبعاُدها بشواِسع

 أأنِت لهذي العاطفاِت مفاَزٌة

 نساِئُمها ُمْرْتجٌَّة بالزعاِزع

 َحَمْلُتِك حتَّى األربعيَن آأنَّني

 َحَمْلُت َعُدّوي من ِلباِن المراضع

رَّ المراعي وِبيلًةوأْرَعْيِتني َش  

 وأْوَرْدِتني ُمْسَتَوبآِت الشَّرائع

 َوعَّْطلت ِمّني َمْنِطَق العقِل ُملقيًا

 لعاطفٍة َعْميا ِزماَم الُمتاِبع

 َتلفَّتُّ أطرافي ألمُّ شتائتًا

 من الذآرياِت الّذاهباِت الرواجع

 تحاَشْيُتها َدْهرًا أخاُف انبعاَثها

عيعلى أنَّها معدودٌة ِمْن صنائ  

 على أنَّها إذ ُيْعِوُز الشِّْعَر راِفٌد
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 تلوُح له أشباُحها في الطالئع

 فمنها الذي فوَق الجبيِن لوقعِه

 يٌد ،ويٌد بين الحشا واألضالع

 فمنها الذي ُيبكي وُيضِحك أمُرُه

 فيفتُّر ثغٌر ِعْن ُجفوٍن دوامع

 ومنها الذي تدنو فتبعُد ُنزَّعًا

ُمخادعشواِخُصُه ِمْثَل السَّراِب ال  

 ومنها الذي ال أنَت عنُه إذا َدنا

بجازع –بعيدًا  –براٍض وال منُه   

 َحوى الِسجُن منها ُثلًَّة وتحدََّرْت

 إلى القبِر أخرى ، وهي أمُّ الفجائع

 وباءْت بأقساُهنَّ َآّفي وما َجَنْت

 ِمن الُضرِّ مما َتتَّقيِه مسامعي

 ومكْبوتٍة لم يشَفِع الصَّْفُح عنَدها

ليها ِمْن أناٍة بشاِفعمددُت إ  

 َغَزْت ُمهجتي حتَّى أالَنْت َصفاَتها

 والَثْت دمي حتى أَضرَّْت بطاَبعي

 َربْت في فؤاٍد بالتشاُحِن غاِرٍق

 مليٍء ، وفي سمَّ الحزازاِت ناقع

 آواِمُن ِمْن ِحْقٍد وإثٍم وِنْقَمٍة

 َتَقمَّْصَنني َيْرُقْبَن يوَم التراُجع

الَمخاِدعُوْقلُت لها يا فاجراِت   

 َتَزيَّْيَن ِزيَّ الُمحَصناِت الخواشع
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 وَقْرَن بصْدٍر آالمقابر ُموحٍش

 وُلْحَن بوجٍه آاألثافيِّ ساِفع

 وُآنَّ بريقًا في ُعيوني ، وِهزًَّة

 بجسمي ، وُبْقيا َرجَفٍة في أصابعي

 وأرَعْبَن أطيافي وَشَرْدَن طائفًا

 ِمن النوم َيسري في العيون الهواجع

عافًا في حياتي ُيحيُلهاوِدْفَن ُز  

 إلى ُبؤرٍة من قسوٍة وتقاُطع

 وعلَّْمَنني آيَف احتباسي آآَبتي

 وآيَف اغتصابي ِضحكَة الُمَتصاِنع

 وُثْرَن فظيعاٍت إذا ُحمَّ َمْخَرٌج

 وُقْلَن ألسنا من َنتاِج الفظائع

 ألسنا خليطًا ِمْن نذالِة شامٍت

 َوْفجَرِة َغّداٍر وإْمَرِة خانع

أقواٌم ُضُروًع المناِفعتحلََّب   

بارع" و " أديٍب " ورحُت بوسٍق من   " 

 وَعلَّلُت أطفالي َبشرِّ تعلٍِّة

 ُخلوِد أبيهم في ُبطوِن المجامع

 وراجعُت أشعاري سِِجًَّال فلم أِجْد

 بِه غيَر ما ُيودي ِبِحْلِم الُمراِجع

 وُمْسَتْنكٍر َشْيبًا ُقبيَل أوانِه

ئعهذا غباُر الوقا: أقوُل له   

 طرحُت عصا التِّرحاِل واعَتضُت مْتعبًا
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 حياَة الُمجاري عن حياِة الُمقاِرع

 وتاَبْعُت أْبَقى الحاَلْتيِن لُمهجتي

 وإْن لم َتُقْم آْلتاُهما ِبمطامعي

 وُوقِّيُت بالجبِن المكاِرَه واألذى

 وَمْنجى عتيِق الُجبن آرُّ الَمصاِرع

 رأيُت بعيني حيَن َآذَّْبُت َمْسَمعي

ِت الُجدوِد في الحدود الضَّوارعسما  

 وأمعنُت بحثًا عن أآفٍُّ آثيرٍة

 فألفيُت أعالُهنَّ َآفَّ الُمبايع

 نأْت بي ُقروٌن عن ُزهيٍر وردَّني

 على الرُّغِم مّني ِعْلُمُه بالطبائع

 أنا اليوَم إذ صانعُت ، أحسُن حالًة

 وُأحدوثًة مّني آغير مصانع

َرهاَخَبْت جذوٌة ال ألهَب اُهللا نا  

 إذا آاَن حتمًا أْن َتَقضَّ مضاجعي

 بلى وشكرُت الْعمَر أْن ُمدَّ َحْبُله

 إلى أْن حباني ُمهلًة للتراُجع

 وأْلَفيُتني إذ علَّ قوٌم وأنهلوا

 حريصًا على ُسؤِر الحياِة الُمناَزع

 تمنَّيُت َمْن قاَسْت عناء تطاُمحي

 تعوُد ِلَتْهنا في َرخاِء تواضعي

جرائَرُه َمَحْت فانَّ الذي عاَنْت  

 َضراعُتُه َذْنَب العزيِز الُمماِنع
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 .. أآلة الثريد

 قلت للمعَجبيَن بابِن العميِد

 وُمساماتِه لعبِد الحميِد

 إنَّ هذا وذاك عباُد أصنام

 ومأساُة ّسيٍد ومسود

 هم أناٌس توّلعوا بالثريِد

 واسُتميلوا بزاهياِت الُبرود

 وأَتْينا من بعِد أْلٍف نغني

في وصف أآِلِهْم للثَّريد النفَس  

 قد َشَغْلنا افكاَرنا بقديٍم

 َوَنِسينا تقديَر جيٍل جديد

 أن خيَر اآلداِب ما انهض الشعَب

 وما فكَّ من إساِر قيود

 

 ..تطويق

 نوري ولم ُينعِم علّى سواآا

 أحد ونعمُة خالق َسّواآا

 إني وجدت المكُرماِت َمتاجرًا

 يبغي ذووها مربحًا إّالآا

أشاء لقلت آم من وردةبل لو   

 لي عند ِجبس ردَّها أشواآا

 جاء القريُض مطوَّقًا بك الئذًا
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 وانزاح عنهم ُمعِرضًا وأتاآا

 طوَّْقْتنى طوَق الَحمام مبرًَّة

 ونصبَت لي من ِمنٍَّة أشراآا

 آم من يد بيضاَء ِضْقُت بشكرها

يداآا –ال تضيق  –ذرعًا وعاشت   

 نوري تحيَة معجب بك مثقل

ُصنعك واثٍق بُعالآابجميل   

 حاشاَي لم أدِلف اليك تزُّلفًا

 ّآال ولسَت ُتريدُه حاشاآا

 للشعر منزلٌة لديَّ ُأجَّلها

األفالآا –لو أقِدر  –وُأحلها   

 لكن وجدت الشعَر مهنَة عاجز

 إن لم َيُقْم عني بشكر َنداآا

 

 يراع المجد

 جدع الجباُر أَنَف المعَجِب

 واصطلى الطاغي بنيران األبي

 ورأى التاريُخ ما لم يره

 من نضاِل الصابِر المحتِسِب

 يا يراع المجِد هذي صفحٌة

 َاْمِل ما شئَت عليها واآُتب

 َخبِِّر االجياَل آيف افتخرت

 ساحُة الموِت بشيٍخ وصبي
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 وفتاة بالردى هازئٍة

 أمِس آانت نجمًة في ملعب

معتقد" امٌة تنفح عن   " 

مذهب" وبالٌد تّدري عن   " 

وت زؤامًا سادرعانق الم  

بْنَت الطرب" باريَس " ظنَّها   

 واراها آيف رجُس المعتدي

 فأرْته آيف ُطْهُر الُمغَضب

آادحٌة" ثم تلته يٌد   " 

 ُتْحِسُن الصَّفعَة للمغتِصب

 يا رجاَء الكوِن في محنته

 يا ُشعاَع األمِل المستعَذب

 يا ُبناة الحِق والعدِل على

 ملعب من قيصرٍي خرب

لعقِل والفقِر بهسجَد ابُن ا  

 مرغمًا البِن الخنا والذهب

 يا ينابيَع رجاٍء ُفجَّرْت

 لِظماٍء وجياٍع سّغب

 يا نقاَء الفكِر في جوهره

 لم ُيَدلَّْس بالُكنَى والرَُّتب

 تأنف القدرُة في ِذْرَوِتها

 وإلٌه في السما أن ُتْغَلبي
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 سواستبول

سالُم" سواسبوُل "يا   

 ال َيَنْل مجّدِك ذاُم

عرا السيَف حسامًاال   

 َذِرَب الحدِّ انِثالم

 ال َيَنْل منِك بما

 أوذيِْْت في اِهللا اهتضام

 لِك فيما ُينِقُذ العاَلَم

 َرْوٌح وِجمام

 في الضَّحايا الُغرِّ من آِلِك

 للحقِّ ِدعام

 آلُّ ِشْبٍر فوَقُه ِمن

 ُجَثِث القتلى ِوسام

 يذهُب الدَّهُر ويبقى

 من تفانيِك ِنظام

المرُّ ما انِت الِحفاُظ  

 عليِه والذِّمام

ُأغرْمِت به –والِحفاُظ الُمرُّ   - 

 موٌت ُزؤام

َسقاِك" سواسبوُل " يا   

 الدَُّم

 أَعَلى الذَّْبِح استباٌق 

 أعلى الموِت ازدحام 
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 أهَي سوٌق لمبارِة

 الَّلذاذاِت ُتقام

 ألرَّدى والمجُد واألشالُء

 والُصْلُب ُرآام

 قلعٌة شرقيٌَّة في

ِة األرض ابِتسامُآْرَب  

 َيهَرُم الدَّهُر فاْن َعنَّْت

 له فهَو ُغالم

 شامٌخ ممَّا أتى

 أبناؤها الصيُِّد الِكرام

 ُشْعَلٌة للحقِّ غطَّها ِمِن الُظْلِم ِضرام

سالُم" سواسبوُل " يا   

 وانحناٌء واحتشام

ِمن –ما عسى َيبُلُغ   

آالم –هذا الذي جئِت   

 وعلى أرِضِك آياٌت

ظامِع" بِليغاٌت  " 

 هَي في السَّْلِم حياٌة

 وهَي في الموِت احترام

 حوَل أسواِرِك ِمن أطيافِ 

ِزحام" أنصاٍر  "  

 ُمْنَهكاٌت فقعوٌد

 ِمن َوجْيٍب وِقيام
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 ُنِثَرْت َآْرهًا

 ُسجَّدًا حوَلِك هام

ووجُه" سواسبوُل " يا   

 الدَّهِر َيْصُحو وُيغام

 وسنا البدِر انتكاساٌت

 فَنْقٌص وَتمام

الُسْقِم عالٌجومَن   

 ومَن الُبرِْْء َسقام

 يا منارًا ُيرِشُد العاَلَم

 والدُّنيا َظالم

 مرَّ عاٌم ، آلُّ يوٍم

 منُه في التأريخ عام

 : آلُّ آٍن َيسأُل العالُم

 ماذا يا ِعصام

وهْل َبْعُد" َخْرآوُف " آيَف   

 ِعتاٌب أو َمالم

األسوِد" لها بـ " ُرستوُف " آيَف   " 

امالطَّامي اعتص  

آالعهِد –وَهِل الَقْفقاُس   

 جياٌد َوسوام

 وأغانيُّ ، وأرباٌض

 ، وَآرٌّ ، واقتحام

 لبنيِه والذُّرى الُشمِّ
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 على الموِت اعِتمام

 صهوُة األدهِم ،

 والفارُس ُيزَهى ، والُحسام

قْد أفرَغها" الفوالِذ " ُزُبُر   

 قْيٌن ُهمام

 ُأمٌة ال َصْدَع فيها

 ال ارتجاٌع ، ال انقسام

إيثاٌر" االيماُن " نَُّه إ  

 وعدٌل ، ووئام

 ُمُثٌل زاَل بها ُجوٌع

 ، وجهٌل ، واحتِكام

 هكذا ُتْنبُت أرٌض

 هَي بالحقِّ اقتسام

 َيمِلُك الزَّاِرُع ما يزَرُع

 ال َعبدًا ُيسام

 صرََّح الشرُّ وَجلَّى

 وانّجلى عنُه اّلِلثام

 وبدا الغدُر َشِتيَم الوجِه

 يعُلوُه الَقتام

المرَتُع بالباغي َوُخَم  

 وَحلَّ اِالنتقام

 َجَرِت الُفْلُك ُمِلحَّاٍت

 وحاَن االِرتطام
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 ُدْوَنِك الغاِرَب ُجبِّيِه

 فقد ُجبَّ السَّنام

الَفْعَلِة" َبيََّت الجاني على   " 

 فالصَّْفُح أثام

 واستوى الحاُل فمعنى

 أن َيِعّفوا أْن ُيضاموا

 فالدُم الغالي َحالٌل

 وتحاشيِه َحرام

واستاَم" الَفْجَرَة " رََّر َب  

 الَخنا ، جيٌش ُلهام

 فالُقرى ، والشِّيُب ، والّرضَُّع

 ، للنَّاِر طعام

 أهَي ذي الُقوَُّة

 يعَتزُّ بها ُهْجٌن َطغام

 أيُّ ُسْخِريَِّة أهواِء

 ُأناٌس أْم َهوام

 الْحديُد الضَّْخُم َيختاُر

 أَحْرٌب أْم سالم

 والَخنا والُنْبُل يقضي

ذا الُحطامفيهما ه  

 ما لهذا الوحِش ِمن

 ناٍه  وللخيِل لجام

 َفسُلوا المعطاَش للدَّمَّ
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 أَما ُبلَّ اُألوام

 وسُلوا الُحبلى َلقاَح

 الشَّرِّ هْل بعُد ِوحام

 بِشَع الفنُّ وذابْت

 ُصَوُر الّرْفق الِوسام

 وانبرى أشنَع ما

 َخطَّ وَشطَّ اِالجترام

 َجَمَد الطفُل على الثَّدي

انسجام فهْل هذا  

 وَهِل الَبْتُر ابتداٌع

 وَهِل السَّْمُل التزام

 وهل األلواُن ، واألضواءُُ ، ِسيقاٌن وَهام

 وهل الِحيطاُن باألحياِء

 ُتبنى وُتقام

 ِفْكرٌة ِمَن وْحِي أهِل

 الَكْهِف ، إذ َمّلوا فناموا

سالُم: يا سواسبوُل   

 وهياٌم ، غرام

 وتسابيٌح َتغنَّى

 بِك ما َغنى َحمام

سَيْنجاُب: سواسبوُل  يا  

 ِمن الشَّرِّ َقتام

 وستستيِقُظ أجياٌل
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 على الُذلِّ ِنيام

 وسَيْنَجرُّ على شوِك

 الْجماهيِر ُعرام

مصيُر البغِي: يا سواسبوُل   

 ما دََّوى َرغام

 وحديٌد ُصبَّ في ُمسَتْنَقِع

 الُعْهِر آهام

سالُم: يا سواسبوُل   

 ال َيَنْل مجَدِك ذام

 

بأمم تجدُّ ونلَع  .. 

 ُأمٌم َتِجدُّ وَنلعُب

 وُيعذَّبون وَنطَرُب

 الَمشِرُق الواعي َيُخط

 َمصيرُه والَمغرب

 فُهنا دٌم َيتعهَّد الجيَل

 الجديَد َفُيسكب

في سبيِل –وهنا ِآفاٌح   

وتوّثب –تحرٍُّر   

 وهنا جماهيٌر يُخبُّ

 بها زعيٌم أغَلب

 ونعيُش نحُن آما يعيُش

 على الضفاِف الُطْحُلب
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ليَن على الوجوِدُمتطفِّ  

 نعوُم فيه وَنْرُسب

 ُمتذبِذبيَن وشرُّ ما

 قتَل الُطموَح َتذبذب

 ُنوحي التَطيَر آالُغراِب

 إلى النفوس َوْتَعب

 ونُبثُّ ُرعبًا في الصفوِف

 بما نُدسُّ ونكِذب

 َندعو إلى المستعمريَن

 لسِوطهم َنَتحبَّب

 َنهوى َتَقرَبهم وفيه

 حتُفنا يتقّرب

يشاُءمتخاذليَن آما   

 تعّنٌت وتعّصب

 إنَّ العراَق بما ُنَحشُِّد

 ِضدَّه ونؤلَّب

 بيٌت على يِد أهلِه

 ِممَّا َجَنوا َيتخرَّب

 إنَّ الحياَة طريُقها

 وعٌر بعيٌد ُمجِدب

 عَرُق الجبيِن على

 الدماء فوَيقها يتصببَّ

 وِمَن الجماجم ما َيعيُق
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 الواهنيَن وُيْرِهب

 َيمشي عليها اآلِبُن

ا َتَرسَّمُه األبُينِجُز م  

 ولَكم تخلََّف َمعشٌر

 عنها وُشرَِّد َموآب

 ووراءها الواحاُت طاَب

 مراُحها والَمشَرب

 وُنريُد نحُن لها َطريقًا

 منهجًا ال ُيْنِصب

 الَجاُه يْنَعُم تحَت

 ِظلِّ ِجهاِدنا والمَنِصب

 ُقْل للشباِب تحفَّزوا

 وتيقَّظوا وتألَّبوا

 وتأهِّبوا للطارئاِت

ا َتتأهَّبفانَّه  

 سَيِجدُّ ما سيطوُل

 إعجاٌب به وتعّجب

 سيزوُل ما آنَّا

 نقوُل ُمشرٌِّق وُمغرِّب

 ستكوُن رابطَة الشعوِب

 مبغٌَّض وُمَحبَّب

 ِسيروا وال تستوحشوا

 وِرُدوا ، وال َتَتهيَّّبوا



 

80 

 

 ال َتظمأوا إن الحياَة

 َمعيُنها ال َيْنُضب

 ِسيروا ِخفافًا ، َنْفُسكْم

لمذهبوَصفاؤها ، وا  

 ال ُتثقلوها بالعويِص

 وبالغريِب فتتَعبوا

 وَتَلمَّسوا ُأفقًا تلبََّد

 َغَيُمُه ، وترقَّبوا

 َيْنّهضْ لُكْم َشبٌح

 بمسفوِح الدماِء ُمَخضَّب

 غِضُر الِصبا وآأنَّه

 ِممَّا تغبََّر أشيب

 ذو عارضَتيِن فمؤنٌس

وآخر ُمرِعب. َجِذٌل   

 َيرنو إلى أمٍس فيعِبُس

ُيقطِّبو... عندَه   

 ويلوُح فجُر غٍد فيرُآض

 نحوه وُيرحَّب

 يأوي إليِه ُمعمَّر

 ويخاُف منه ُمخّرب

 مخَض الحياَة فلم ُيُفْتُه

 ُمصرٌَّح وُمَروَّب

 وانزاَح عْن عينيِه ما
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 ُيطوى عليه ُمَغيَّب

 فاستلِهموُه فخيُر من

 َرَسَم الطريَق ُمجرِّب

 ال تجُمدوا إّن الطبيعَة

 ُحرٌَّة تتقلَّب

وا آرقراٍق ِبَمدرجِةآون  

 الَحصى يتَسرَّب

 نأتي الصخوُر طريَقه

 فيجوُزهنَّ وَيذهب

 وُخذوا ُوجوَه السانحاِت

 مَن الظروِف فقلِّبوا

 فاذا استَوْت فَتقحََّّموا

 وإذا التَوْت فَتنكبَّوا

 وإذا وجدُتم جذوًة

 فضعوا الفتيَل وألِهبوا

 ُمدُّوا بأيدِيكم إلى

 هذا الخليِط فشذِّبوا

اولوا َجمراِتكموتن  

 آنًا وآنًا فاحِصبوا

 ال َتحَذروا أن ُتْغِضبوا

 َمن سرَُّه أْن ُتغَضبوا

 ُآونوا آعاصفٍة ُتطَّوُح

 بالرماِل وَتلعب



 

82 

 

 وتطلَّبوا بالحتِف َمن

 لحُتوِفُكْم يَتطلَّب

 ال ُيؤيَسنَُّكُم ُمقلُّ

 َعديدآم أْن َتْغِلبوا

 إْن لم يكْن سبٌب َيُمدُّ

اُخطاُآُم فتسبَّبو  

 ال َتْنفروا إن الحياَة

 إليكُم تتقرَّب

 لكُم الغُد الداني الُقطوِف

 وَصْفُوُه الُمسَتْعَذب

 إّن النضاَل ُمِهمٌَّة

 َيعيا بها الُمَترهِّب

 َسيرى الذيَن تدَّثروا

 وتزمَّلوا وَتَجْلببوا

 وتحدثَّوا َنْزرًا آِمْعزاٍة

 بجدب ُتحلب

 وَتناَدروا َهْمسًا آما

ُجْنُدب "جنيدَب " ناَغى   

 خطواُتهْم وِشفاُههم

 وْروُسهم َتترتَّب

 َنَسقًا آما اآلُجرُّ َصفََّفُه

 َصناُع ُمَدرَّب

 إّن الحياَة سريعة
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 وجريئة ال ُتْغَلب

 َترمي بأثقاِل السنيَن

 وراءها وُتَعقِّب

 وتدوُس َمن ال يستطيُع

 َلحاقها وتؤدِّب

 

 ... بنت بيروت

ِديا َعذَبَة الُروح يا فّتاَنة الَجس  

يا أنشودَة الَبلِد" بيروَت " يا بنَت   

 يا غيمَة الَشعِر ُملتاثًا على َقمر

 يا َبسمَة الثغر مفترًَّا عن الَنَضد

 يا َروعَة البحِر في العينيِن صافيًة

 يا نشوَة الجَبِل الملّتِف في العُضد

 يا َقطرًة من ِنطاف الفجر ساقطها

لبناَن خفَّاُق الظالِل ندى" أرز " من   

َنبتة اهللا في َعليا َمظاهِره يا  

 آمنُت باهللا لم لم ُيوَلد ولم َيِلد

 يا تلعَة الجيِد نصَّته فما وَقَعت

 َعيٌن على ِمثله َيزداُن بالَجَيد

 ُيِطلُّ منها بوجٍه أيِّ ُمْحَتمٍل

 وَيستريُح بصدٍر أيِّ مقتَعد

 يا َجوهَر الُلطِف يا معنًى يضيُق به

الَزَبدَلفظ فيقِذُفُه الِشدقاِن آ  



 

84 

 

 أِعيُذ وجَهِك أن أْشقى ِبرقَِّته

 وَفْيَض ُحسِنك إن َيعيا بِريِّ صدى

 وال يليُق بأجفاٍن أنشُِّرها

 على جمالِك أن ُتطوى على الُسهد

 َيٌد َمسحُت بها َعيني ألغِمَضها

 على الهوى ، ويدي األخرى على َآِبدي

 َوَردُت عن ظمٍأ ماًء َغِصصُت به

ولم أِرد فليَت أنََّي لم أَظمْأ  

 قاَل الِرفاُق وناُر الُحبِّ آآلٌة

 ِمن َوجْننتَّي أهذا وجُه ُمَبتِرد

بأيِّكما" بيروتًا " لْم أدِر أذُآُر   

أم َلوعتي ياليلَة األحد. أأنِت   

 َعّج الرصيُف بأسراِب المها وَهفا

 قلبي بزفرِة َقنٍَّص ولم يِسد

 فِمن ُموافيٍة وعدًا ، وراقبٍة

وَّفت ولم َتِعد وعدًا ، وأين التي  

 ُفويَق صدِرِك من رفق الشباِب به

 أشهى وأعنُف ما ُيعطى لمنتهد

 آنزاِن ِمن ُمَتع الُدنيا ُيِقلُُّهما

 جمُّ الندى َسِرٌف في زيِّ ُمقَتِصد

 قالوا َتشاَغَل عن أهٍل وعن وَلٍد

لم َيشَغلْه من أحد: فقال نهداك   

 سوى َرضِيعي لباٍن توأٍم ُحِبسا
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لة إشفاقًا ِمن الَحَسدرهَن الِغال  

 راَجعُت َنفسي بما أبقى الشباُب لها

 وما تخلَّف من أسئاره ِبيدي

 فما أمرَّ وأقسى ما خرجُت به

 لوال َبقيُة قلٍب فيَّ ُمتَِّقد

وأتى. أمسى َمضى بُلبانات الهوى   

 َيومي ُيمهِّد بادي َبدءٍة ِلَغدي

 

 ...ستالينغراد

 نضت الروح وهزتها لواء

ست منه الدماءوآسته واآت  

والبيت. واستمدت من إله الحقل   

عزما وَمَضاء. والمصنع   

 رمِت الزرَع بعين أثلَج الَدمُع

 فيها ضرَم الِحقِد اجتواء

 أعجلت عنُه فآلت َقَسمًا

 أن ستسقيه دَم االعداِء ماء

 ومشت في َزحمِة الموِت على

 قدٍم لم تخَش َميال والتواء

 اقسمت باسم عظيٍم آرمت

أْن ال تهين العظماءباسِمه   

وما أعظَمها" سَتاليُن " يا   

 في التهجي أحُرفًا تأبى الهجاء
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 أحرف يستمطُر الكوُن بها

 إنعتاقًا وازدهارًا وإخاء

 خالق االمة لم يمُنْن ولم

ثناء –لوال أَرُج الزهر  –يبِغ   

 وزعيٌم شعَّ فيمْن حوَله

 قبٌس منه فكانوا الزعماء

ٍةَزرَّ ُبرْديِه على ذي ِمّر  

 فاض إشفاقًا وبأسًا وعناء

 مّسه الظلُم فعادى أهله

 وامترى البؤَس َفَحبَّ البوساء

 وانبرى آالغيِم في ُمْضِحَيٍة

 فسقى دهرًا وأحيا وأفاء

 ُبورَك الباني وعاشت أمٌة

 وفِت الباني حقوقًا والبناء

 قيل للعيِش ففاضت امناء

 وإلى الموت ففاضت شهداء

طىومشى التاريُخ موزوَن الُخ  

 ما انحنى ُذًال وال ضّج ادعاء

 هذه التربُه ال ما ُسمِّيت

 وطنًا ُينِبُت جوعًا وعراء

 وهي ذي الحفرة إذ طارت َعجاجًا

 الُف نفٍس معها طارت فداء

 وهو ذا الِعرُض فهل تبغي وقاًة
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 مثَلهم أو مثل ذا تبغي وقاء

وانظر" الَقْفقاس " قف على   

ءموآَب المجِد والعزِة يمشي ُخَيال  

هل آان دمًا) القوزاَق ( وسِل   

 لمعاُن السيف أم آان طالء

 وجَد الغادُر من قسوتها

 ما رأى من لطفها الضيُف سخاء

 والعتاُق الجرُد هل القت بما

 عاقها من جثث القتلى عناء

 نفخت من َوَدَجْيها أن رأْت

 ُمْمتَطى فارِسها أمسى خالء

 فهي والغيُظ مرى أشداقها

وتجّتر الغثاءتعِرُك اللُّْجَم   

 واحتواها رَهُج الحرِب فما

 ُتبصر األرَض عتوًا وازدهاء

 من على صهوِتها يمنُحها

عزمًا وفتاء" الفارِس " شرف   

والفلغا دٌم" الفلِغ " ياعروَس   

 ساءت البلوى فاحسنت البالء

دماءين هما" الدوَن " صبغ   

 ُبعُد بين الرجس والطهر التقاء

 وجرت امواُجه حاملًة

الضديِن صبحًا ومساء فوقها  
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هما" عظمان " وعلى الجرفين   

 رمُز عهَدْيِن انحطاطًا وارتقاء

 يا ابنة النهرين دومي َشَبحًا

 لقويٍّ وضعيٍف يتراءى

 للمهينين عقابًا وجزاء

 والمهانين انتفاضًا وإباء

 آنِت اسمى مثًال من َظَفٍر

 لم تلده خطُط الحرِب دهاء

 غلب الغالُب فيه وانثنى الطوُق

على الطوق انثناء –آالحبل  –  

 آنت رمزًا أْلَهَم الجيَل الفداء

 وهدى األعقاب ما شاءت وشاء

 حِسبوا أمرك ما قد عودوا

 صعَق الحرِب اتقادًا وانطفاء

 وابتداء من حديٍد ودٍم

 يمَهُر الفتح به ثم انتهاء

فيلق الموت على –واستجاشوا   

 ظمأ للدم منَّوه ارتواء

طوةومضوا فيما أرادوا خ  

 أوشك اليأس بها يمحو الرجاء

 وجف الغرُب على وطأِتها

 وأمالت آلكَل الشرِق فناء

 وتلوت جيرٌة طماحٌة
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 أفناء َتَتَلّقى أم بقاء

 حملت حاضَرها واثقًة

 أنَّ في مستقبٍل آٍت عزاء

 وانبرى التاريُخ في َحْيرِتِه

 أأمامًا يتخّطى ام وراء

 وسرت انباُء سوٍء َتّدعي

ذُر الدنيا وباءأن ريحًا ُتِن  

 ُحُلٌم حلٌو ُممرٌّ مؤنٌس

 ُموحٌش سرَّ بما جاء وساء

 طاف بالكون فأغفى اهلُه

 تعساًء و أفاقوا سعداء

 فاذا العزة في عليائها

 تتضّرى فتدوُس الكبرياء

 وإذا األنقاض في ُآْربِتها

 ُتْفِعُم المكروَب آالرَّوض شذاء

 واذا المنقُض من أحجارها

اضاءلمح النجَم تعالى ف  

 وإذا الطاغوُت في أعراسه

 يمأل الدنيا نحيبًا وبكاء

 أنِت امليت على تاريخه

 طافحا بالكبر ذًال واختذاء

 ومحوِت العجب من اسطاره

 ومألت الصََّلَف المحَض ازدراء
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 وصفعِت الدنَّ في يافوِخِه

 صفعة لم ُتْبِق َخْمرًا وانتشاء

 حسب من ضاقت ثناياِك به

نَّجاءأنه يبغي فال َيقوى ال  

 وآفى المحتَل َهونًا أن ُيرى

 االسرون الغلُب منه اسراء

 نحُن أهَل األرض لو نْقوى وفاء

 لرفعناِك على األرض سماء

مثلما –لجعلنا آلَّ عيٍن   

تتمالِك اجتالء –آلَّ قلب   

 َنْعَم ما أسَدْت يٌد آثمٌة

 آشفت عن وجِهِك الحرِّ غطاء

 عاصٌف مر فجّلى وانجلى

بهى سناءبدت الشمُس به أ  

 وضح الحق الذي طال خفاء

 وتولى َزَبُد الِكذِب ُجفاءا

 وّحَد العدُل شعوبًا خلطاء

 عمروا األرَض وعاشوا خلصاء

 وجدوا في تربة تجمُعهْم

 آّل ما ُيْطلُب في الُخْلِد اشتهاء

 ورأوا في الّسلِم دينًا ُيْقَتضى

 ورأوا في الحرِب للدَّين اقتِضاء

أن تنجي وطنا –اترجي   
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جنودًا فقراء –يد الموت  من  

 إن للحرب رجاال ليَتُهْم

 خّبرونا أنَّ للحرب نساء

 وغيورات أبى تاريخها

 أن ترى دون الغيورين َغناء

 زانها الطهُر ُرواًء وارتمْت

 في ُمثار النقِع فازدادت ُرواء

 ذادت االمُّ عن البيت وقاء

 وارتمى الطفُل على االمِّ افتداء

اوتعزَّت حين أخلت ُطنف  

أنها صانت ِفناء –لم َتُصْنه   

ليت عندي وحيه" أم غورَآي  "  

اليوَم الثناء) بنَتك ( ألوفى   

 لو يعود اليوَم حيًا لرأى

 مثَلها ألْفًا تهّز الُبَلغاء

 بل ولوال أن غورآي أمه

 مثُل هذي لم ُيبزَّ النبغاء

ولم تذهْب سدى" تولستوي " يا   

 ثورُة الفكر وال طارت َهباء

وهَب الناَس الثراء يا ثريًا  

 ُقْم تَر الناَس جميعا أثرياء

 ُقْم َتِجْدهم ما لِكي غّلتِهْم

 من على عِهدك آانوا األَجراء
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تزآو َثَمرًا) الفكرُة ( هكذا   

 أن زآت غرسًا ، وأن طابت نماء

 قد محصَت حقًا وادعاء

 آلم يخترق السمع سواء

 ووجدت الناَس من جهِلِهُم

ءال َيميزون ُثغاء وُرغا  

 اسُتغلوا فُهُم من بأِسهْم

 ال يكادون َيعون األنبياء

باليمنَى َلهم" البعَث " فحملت   

 وعلى اليسرى هناء ورخاء

 وشجبت الرفَق والرحمَة من

 نفر ليسوا بحق ُرَحَماء

 ينُشدون الناس أحرارًا وهم

 مألوا البيَت عبيدًا وإماء

 وَآَسْوا آلبُهُم الخزَّ ومْن

العراء حولهْم يلتحُف الجمُع  

 ووجدت الذئَب في حاالِته

 ربما رافق معزاة وشاء

 قد يكون الكذب مفضوحا هراء

 ويكون الصدُق مدسوسا وباء

ما بينهما –ويكون الحُق   - 

 باطًال والطالحون الصلحاء

 يا ابنَة النهرين هذا َنَسٌب
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 من والٍء لو تقبلِت الوالء

 َبُعَد الَمْرمى بما استهدفِته

رِت عياءواختذى السهُم فقص  

 وارتمى الحسُّ على الحسِّ فما

 يستطيع اللفُظ للوعي اداء

الذي تاَبْيَنه –ومن الظلم   

 أن تسومي المعجزاِت الشعراء

 عاطفاٌت ُحوٌَّم عاجت على

 أْبُحِر الشعر فردتها ظماء

 وهي ما آانت لتدلي سببا

 لك ، لوال أنها آانت َبراء

 لم ُتِثْرها نزوُة النفس ، ولم

ُعْجُب ولم تنِبضْ رياءُيزهها ال  

 ُجلُّ ما يسعفني به

للقلِب نداء" الفُم " أن يلبي   

 

 .. يوم الجيش األحمر

 بالٌد ُمَفّداٌة وجيٌش مظفُر

 وقائُد جيٍش في البالد موّقُر

 وفتٌح ُمبيٌن َيْقُصُر الشعر دوَنُه

 وللنثُر عما يعجز الشعر أقصر

 وحراس حق يرقب الكون آّله

يتقّررمصيرًا على أيديهم   
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 اذا َخَطروا فالِبيُض تنطُف بالدِّماء

والجماجُم تنشر. تحيّي ُخطاهم   

 وذآرى آأن الدهَر في َجرَيانه

 ُيقاُس بها والشمَس منها َتَنوَّر

 ستاليَن يا لحَن التخّيل والمنى

 تغنيه أجياٌل وَتْرويه أعُصر

 ويا آوآبًا في عاَلٍم َغمَّ جوُُّه

 بألالئه َيْسترِشُد المتحّير

 أرد خطًة َتْقِدْر وَتْنَجْح فاننا

 َعَرْفناك ُتمضي ما ُتريد وَتْقِدر

 آأنَّ بناِت الفكِر في ُآل ُخطٍة

 َتُخطُّ ورأٍي عبقرٍي ُتدبِّر

 حظايا ترجى نظرًة منك أيَّها

 ُتريُد وأيًَّا تنتقي وَتَخيَّر

 

 ..تونس

 ِردي يا خيوَل اِهللا َمْنَهَلِك الَعْذبا

فاقَتحِم الَغْربا ويا شرُق ُعْد للغرِب  

 ويا شرُق َهْل َسرَّ الطواغيَت أنَّها

 فويَقَك أشالٌء مبعثرٌة إربا

 يٌد َجذَّ يوُم القيرواِن ُعروَقها

 وظهٌر على القفقاِس مستعِليًا ُجبَّا

 ويا طارَق الجيِل الجديِد تلُفتًا
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 إلى جبٍل إجتازه طارٌق َدْربا

 أثرَت لنا في َغمرِة النصِر َخْطَرًة

الذآِر فيها ما نحبُّ وما نأبىمن   

 هَزْزنا بها ِذآرى ، وِتهنا بزهوها

 ُبدوءًا ، وُنحنا من تصوَّرها ُعْقبى

 لمثِل الذي َتْبغي من الحقِّ قاَدها

 إلى الموِت ، لم تسأْل به السَّْهَل الصَّعْبا

 َحدا من جيوِش الوحي والنصر ما حدا

 وَعبَّا من اإليماِن بالنصر ما َعبَّا

التي جاَء قابسًا" ابن عمراَن "  آناِر  

 سناها حريٌق في سفائنِه شبَّا

رسالٌة" لوال " األلواُح " وألواُحها   " 

لم ُتِرْد عيُنه الربَّا" ُقَرشيٍّ " على   

 تخطَّْت إلى َمْحميَِّة الغرِب ُأمٌَّة

 حمْت فأجادت قبَلها عن ِحّمى َذبَّا

 تحدَّْت ُعباَب البحِر ُتزعُج ُحوَتُه

قبلِه في البّر أزعجِت الضَّبَّاومن   

الغامُط الّناِس حقَّهم" الُبداُة " أوالِء   

 وتلَك التي منها العرَب الَعْربا

 َلِتلَك قلوٌب َننُشُد اليوَم ِمْثَلها

 أبى ديُنها أْن تجمَع اَهللا والرُّعبا

 سَرْت آُشعاِع النوِر في َفحمِة الدُّجى

اومثَل النسيم الرَّْخو في َيَبٍس هبَّ  
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 وفي ذلٍَّة عّزا ، وفي َضلٍَّة ُهدًى

 وفي َجَنٍف عدًال ، وفي َجَدٍب خصْبا

 وفي عصبيَّاٍت ِغالٍظ تساُمحًا

 وفي ُمْلتٍو ِمْن نهجها منهجًا لَحبا

ُتسِمُع دعوًة" مدريَد " أطلت على   

َتسمُع من َلبَّى" باريَس " وسارْت إلى   

 ودبَّْت َمَدبَّ الروِح في الكوِن رحمًة

ْت لجسٍم خائٍر ُمْتَعٍب ُصلباوشدَّ  

 ومدَّْت برفٍق آفَّها فتَلمََّست

 جراَح بني الدُّنيا فآسْت لهم ُنْدبا

 وآوْت من األدياِن شتَّى وأْطَلَعْت

 ِمن الخطراِت النّيراِت بها ُشْهبا

 وحاَمْت َيراعًا جاَل في َجَنباِتها

ِمقوًال َذْربا –عليها أو لها  –وصاَنْت   

عينًا ، وما َقَطَعْت يدًا وما َسَمَلْت  

 وال حجزْت رأيا ، وال أْحَرَقْت آتبا

وما جرى. نظرُت إلى ما آاَن منها   

 عليها ، وما يأتي الشقاُق إذا َدبَّا

 وآيَف أفاَءْت ما أرادْت ِظالَلها

 وآيَف اغتَدْت مستثقًال ِظّلها ، ُنْهى

وبعُض القوِل ُعْتبى وبعُضه: فقلُت   

ِل عتٌب بال ُعَتبىعتاٌب ، وشرُّ القو  

 أساَءت صنيعًا ُأمَّةٌٌ مستكينٌة
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 صبوٌر على البلوى إلى ُأمٍَّة َغْضبى

ما يدفُع الَخْطَب ، إنَّها" تونسًا " سقى   

 بُخْضَرِتها ُتْكَفى الذي يدفُع الَجْدبا

 وَحيًَّا الِقباَب البيَض َرْوٌح آأهلها

 رقيُق الحواشي َيمسُح الماَء والُعْشبا

وٌر من الوعِي ُمْسِفٌرورافَقها ن  

 آأنواِر أسحاٍر ترقرقها سكبا

 َنحنُّ ِلذآراها ، ونشكو افتقاَدها

 آما َشَكِت العيُن التَّي افتقَدْت ُهْدبا

لو سقى القوُل فاتحًا" مونتُكمري " ويا  

 سَقْتَك القوافي صَفوها السلسَل العْذبا

 ولو آاَن َذْوُب العاطفاِت ِنثارًة

والشكَر والُحبَّا َنْثرنا لَك اإلعجاَب  

صياقٌل" نضْتَك لَدْرِء الشرِّ َعْضبًا   " 

 أَعدَّْت ِلُلْقيا آلِّ مستكبٍر َعْضبا

َآْربًا ، وقبَلها" روميَل " حَلْلَت على   

آربا" ولِنْكِتٌن " أحلَّ بأدهى منه   

 وأنَت انتزعَت النصَر من يِد قادٍر

 عليِه ، ولم ترَحْم معّنًى به َصبَّا

وهَو ُمعرٌِّس" ِمْصَر " عن ودحرجَتُه   

 بأحالمِه ، ُيحصي الخراَج الذي ُيْجبى

 وغرَّْتُه من ريِح الصحاري َقُبوُلها

 فكيَف رآها وهي ُمعِرضٌة َنْكبا
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 َدَحا أرَضها ، وانَصبَّ آالموِت فوَقها

 وُلْحَت له َموتًا على الموِت ُمنَصبًا

 ترآَت الَّذي راَم السَّما يلِمُس الثَّرى

اَن يشُكو ِبطَنًة يشتكي السَّْغباومْن آ  

 وَبصَّْرَتُه لَّما َتَصعََّر خدُُّه

 بأنََّك أعْلى من أخاِدِعِه َآْعبا

 قَصْصَت جناَحْيه فَقرَّْت َشذاُتُه

َشرِّه أفرخًا ُزغبا" نوازي " وعادْت   

 آشفَت لُه َضْعفًا وغطَّْيَت ُقوًَّة

 فكنَت ، ولوال ُخدعٌة لم تكن ، ِخبَّا

لَّتي من دوِنها أنت ، والوغىأراَد ا  

 وعدُل الَقضا ، َتّبًا ِلما رامُه َتبَّا

 سددَت عليه الرأَي حتى ترآَته

 َيرى من َسداِد الرأِي ما عدَّه سبَّا

 وحتى رأى ُذلَّ الِفراِر غنيمًة

 وحتى رأى الداَء الذي يشتكي ِطبَّا

 وضاقْت عليه األرُض فهَو مهوٌِّم

بها َجْنبا عليها نَهْتُه أْن ُيريَح  

ِمْصَر َمْنحًة" َربُُّه " تمنَّى عليِه   

أْن ُيرضَي الربَّا" القطَّاِر " وآاَد على   

ُيْرِسُل حاصبًا" الَقطَّاِر " وآاَد على   

لوال أْن قذفَت به َحْصبا" الشرِق " على   

 تراءى له َنْهبًا ، ولمَّا َصَدْمَتُه
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 تراءْت له األحالُم صْيَح بها َنْهبا

لُه األطماُع في َنزواتِه ومدَّْت  

 إلى أْن َغَدْت َآًال على َنْفْسِه َحْربا

عيَنُه" االسكندريَُّة " وداَعَبِت   

في طمْيِه الُلبَّا" النيُل " وخاَدَع منه   

الصِّْدُق فانثنْت" االسكندُر " والَح له   

 ُتَزيَُّف منه النفُس إسكندرًا آذِِْبا

 وَمنَّى بَيْنبوِع الفراِت حصاَنُه

عسكَرُه الّلجْبا" بالّزاَبْيِن " وعلَّل   

 فيا َلَك َزورًا ذاَد عن عينٍه الَكرى

 وَشرََّد عْن أجفانِه ُحُلمًا َرْطبا

 فلْم َيَر إالَّ َمغِرَز الرَّْجِل َيْقَظًة

 وآاَن يناغي حاِلمًا عاَلمًا َرْحبا

اسَتْقَتُه محَكَم الُقوى" الَعَلَمْين " من   

ُه رازحًا َلْغباأدرآَت" تونٍس " وفي   

 نثرَت لُه ُشمَّ المتالِع والُقرى

 آما َنَثَر الصيَّاُد للطَّائِر الَحبَّا

 وأغريَتُه بالقرب حتَّى إذا َدَنا

 إليَك رأى منَك الَّذي َبغََّض الُقْربا

 عنوٌد ، تأبَّى الَوْثَب في نَكساتِه

 من الِكْبِر ، لوال أْن ُتطارَدُه َوَثْبا

لُقْلنا آغيِرها" يٍل ُرَوم" ولو غيُر   

 ُسقاُة الرَّدى عاَطْت بأآؤُسها َشْربا
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 ولكنَّه َنْدماُن موٍت إذا َسقى

 ألحَّ وعاطى َمْن ينادُمُه َعبَّا

 وقد َخبَّأ الَسمَّ الزُّعاَف َفبزَُّه

 خبيٌر بما أبدى ، بصيٌر بما َخبَّا

 ولمَّا التقى الجمعاِن ُغْلٌب أشاوٌس

َدجَّجًة ُغْلباَدَهْت مثَلها ُشْوسًا ُم  

 وُحم الحديُد الضخُم ، والصبُر ، والحجى

 ِآال المعِدنين اسَتنجدا معِدنًا ُصلْبا

 مشى الحقُّ في الصفَّيِن يدَمُغ باطًال

 ويغُمُر بالريحان أوفاهما َآْسبا

وَفرَّ بنفسه" أرنيٍم " َتفادى بـ   

 وأبقى لك األهَل األعزََّة والصَّحبا

أنهوأهداَآهم أسرى وقتلى آ  

 بهم يستميُح العفَو ممَّا جنى َذْنبا

 َتَلظَّى بهْم بالناِر َبرٌّ ، وقاءُهْم

 ِخضمٌّ ، وراَح الجوُّ ُيمطرهم َعْطبا

 آأنََّك إذ ُتحصي ُرآامًا ُحطاَمُه

 ُتَصحُِّح أغالطًا فتوِسُعها َشْطبا

 فمن َيَر في الصحراِء َنْثرًا قبوَرُهْم

بايَخْلها من األجداِث مجنونًة ُرْع  

 ومن ُيبصِر األسرى ُيقادوَن ُهطَّعًا

 َيِجْد حاديًا يحدو إلى َسَقٍر َرْآبا

يحَتكُّ بعُضها" الطلياَن " وَخلَّى لَك   
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 ببعٍض آما تحَتكُّ مَنَجرٍب َجْربا

 أتى بهُم إْلبًا عليَك َسفاهًة

 فكانوا عليِه في َتَغنُِّجِهْم إلبا

 أراَد لخْوِض الموِت أغراَس ِنعمٍة

ليُّ األمِر فاآهًة أبَّاغذاها و  

 َحِسْبَن ِالزعاِج ابِن آوى بنادِقًا

 وخْلَن لِمضمار الَهوى ُشزَّبًا ُقبَّا

 وضاَعْفَن نسجًا من حريٍر وألمًة

 وجْرَن بيَض الهنِد والوشَي والَعْصبا

 وُرْحَن آأسراب القطا ُنعََّم الُخَطى

السِّْربا - من َشرٍّ يراُد به  -وقَى اُهللا   

رٍّ من أراَد بَجوْرِهوجازى بَش  

 وُجوَه الحسان الغيِد أن ْتلِمس التْربا

 وأن تهِبَط الودياَن ليًال لريبٍة

 وأن ترتقي ُصبحًا على َعَجٍل ُهْضبا

 وأن َتْشَهَد األشالء تنقضُّ حوَلها

 وفي َدِمها الفرساُن مخضوبًة َخْضبا

 ولم ترِتكْب إثمًا سوى أنَّها ُدًمى

َذْنبا –ها عورة إلَّا أنَّ –ولم تأِت   

 فلو آنَت يوَم النَّْقِع شاِهَد أمِرها

 وقد َخبَّأْت ِتْرٌب بأثوابها ِتْربا

 وسدَّْت ثقوَب األرِض ُمحجرًة بها

 فما غادَرْت مأوًى لضٍب وال ثقبا
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 دعوَت على َمْن َشقَّ عنها حجاَبها

 وأقَحَمها ما ليَس من شأِنها ْغصبا

 إذن لسألَت اَهللا فًَّال لَغرِبه

 جزاًء على ما فلَّ من ستِرها َغْربا

 فِرْفقًا باشباِه القواريِر ُصدَِّعْت

 وما اْسطعتُم فاَستدرآوا صدعها رأبا

 فيالِك ُبشرى ما أرقَّ وما أصَفى

 أغاَثْت نفوسًا ما أحنَّ وما أصبي

 ويا ُحلفاَء اليوِم واألمِس إنَّنا

في موَدِتنا ُقْربى –ما اردُتم  –لُكْم   

خيرًا َنِعْدُآْم بمِثلِهأريدوا بنا   

 وآونوا لنا ِحْزبًا ، َنُكْن لُكُم ِحزبا

 وَظنُّوا بنا َخيرًا َففينا َآواِمٌن

 من الخير إْن ُتبعث َتزْدآْم بنا ُعْجبا

 وال تذآروا َعْتبًا فانَّ ُموّطدًا

 من الوِد ِزْدنا فيه ما يرفُع العتبا

 وإال فكيلوه عتابًا بمثله

َبْعُد من أْربى وآالنا ُمْعِتٌب. لنا   

 وال َتْخِلطوا َشغبًا عليكم ُمبغَّضا

 إلينا وحقًا ال نريُد به شْغبا

 وآخوا بنا شعبًا وهاَنْت ُأخوٌَّة

 إذا آنَت َتلقى عندها الفرَد ال الَشعبا
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 .. نشيد العودة

 ِهللا َدرُِّك من وليِد

 في عيد موِلده السعيِد

 َحيَّتُْْه ممطرُة الدَّمار

رُّعودبمثل قاصفِة ال  

 وأَظله من آل قاذفٍة

 غراٌب من حديد

 ومشى بهذا الَمهْد ما

 يحدو المهوَد إلى الُلحود

 يا أخَت امِس المالىِء

 الدنيا بجباٍر عنيد

 أسَدى وقد َجَحَد الخلوَد

 يدًا تِرفُّ على الُخلود

 أوَمى الى ُزمَر المناِقب

 من َطريف او َتليد

 من آلِّ شاك ما اسَتباح

ن حُدودله المؤّرُخ م  

 فاَتتْه رازحُة الُخطى

 َتشكو من الَجهد الجهيد

 يبدو على َشَمٍم وإيثاٍر

 وإقداٍم وُجود

 ُجْرٌح بليٌغ في الفؤاد

 ولطمٌة فوَق الخدود
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 فأقرَّها في أي أنِصِبٍة

 ومصَطلٍح وطيد

 من هذه األرواِح

 ثائرٌة على َضْنك الجلود

 مما ُيحشِّده نضاُلك

 للفضيلة من ُجنوُد

األشالء نافحُةمن هذه   

 األريج على الَصعيد

 باُألمِّ هاويٌة على الَبعل

 الكريم على الَوليد

 إّنا قرأنا فيِك

 معنى لفِظ تاريٍخ مجيد

غٍد" على " أمِس " فضلِت   " 

الجديد" على " القديم " وطغى   " 

 يا أخَت ُمحتِرس الَحمام

 وامَّ مقتنص اُألسود

 فُوزي بُعْقبى ما ُوِعدِت

على الوعيد فقد َصْبرِت  

 ولقد َصَبرت على التي

 َيعَيا بها َصْبُر الَجليد

 فلقد َصَبرت على ِرباح

 الموت َتعِصُف بالحصيد

 وعلى جحيٍم منك َعبَّأ
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 ما َتَخيرَّ من َوقود

امرَّ من الجحيم –وعلى   - 

 َشماتة الِنَمر الحقود

 ُصغِت الُسدوَد من الصدور

 تُردُّ عادية السدود

ردىومشيِت انِت الى ال  

 فاخذِت منه بالوريد

 َبلَي باشدَّ منه

 شكيمًة يوَم الُورود

 عودي فقد َحنَّ العريُن

 لعودة األَسد الطريد

 عودي آواسطِة الُجمان

 َتعود للِعقد الفريد

 عودي نشيدًا خالدًا

 وألنِت ملهمُة النشيد

 

 إلى الّرصافي

فكنَت الُمغاِمرا" باألولى " تمرَّسَت   

فكنَت الُمجاِهرا "باألخرى " وفكَّرَت   

 وفضَّلَت عيشًا بين تلك وهذه

 به آنَت ، بل لوالُه ، ما آنَت شاعرا

 وما الشِّعُر إالَّ ما تفتََّق ُنورُه

 عن الذهِن مشبوبًا ، عن الفكر حائرا
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 عن النفس جاشت فاستجاشت بفيضها

 عن القلِب مرتجَّ العواطِف زاخرًا

 وما زجَّ في شتَّى الَمهاوي بربِّه

قصدًا ، وجائرا" الَنهجيِن " مُه وقحَّ  

 وما هو بالحبِل الذي ُرحَت مرِغمًا

األواخرا" أْن تلتقي و " أوائَله  " " 

 وآنَت جريئًا حين يدعوَك خاطٌر

 ِمن الفكر أن تدعو إليك الَمخاطرا

 على ثقٍة أْن لسَت في الناس واجدًا

ُمناصرًا –إالَّ القليَل  –على ِمثله   

تَك آلِّهاوآنَت صريحًا في حيا  

المصاِرُح نادرًا –ومازاَل  –وآاَن   

 فاْن شاَبها ما لم تجْد عنه ُندحًة

 َشَفْعَت به ُحكم الظروف ُمسايرا

 فقد آنَت عن وحي الضرورِة ناطقًا

 وقد آنَت عن محِض الطبيعة صادرًا

شاتمًا" األماديِح " وقد آنَت في تلك   

القرائِح آافرا" بأرباِب " محيطًا   

عن يٍد" نَت المانُع الُصغِر وإالَّ فأ  

 "أبْت أْن ُتحلَّى في الِجنان أساورا

 وإنََّك أنقى من ُنفوِس خبيثٍة

 ُتراِوُد بالصَّمت المريِب الَمناآرا

 َتعيُب على الشِّعِر التَّحايا رقيقًة
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حوافرا" بغٍل هجيٍن " وتلُثم من   

 ُتريُد القوافي المؤنساِت غفيفًة

الضمائرا –للفاحشاِت  –وقد أشغرْت   

نفحًة" وُتنكر أْن ُيستنشَق الشعُر   " 

 وقد َفغرْت أشداَقها والمناخرا

َمباطنًا" ُأمِّ الدَّنايا " وتطوي على   

 وُتلقي عليها من إباٍء مظاهرا

ُملحٌَّة" هلوٌك " آما أسدلْت ليًال   

 على مخدِع الُعهِر الحريَر ستائرا

 من العاِر أْن نرضى التذبذَب صامتًا

، خبيثًا ، والغًا ، متصاغرادنيئًا   

 على حيَن نأبى أن تحرَِّك شاعرًا

 ضرورُة حاٍل بدََّلْت منه خاطرا

 وإنّي إْذ ُأهدي إليَك تحيَّتي

 أهزُّ بَك الْجيَل الَعقوَق الُمعاِصرا

 أهزُّ بَك الجيَل الذي ال تهزُّه

 نوابُغه ، حتى تزوَر المقابرا

 

 .. األصيل في لبنان

َس إذ ُحّم يوُمهاأأنَت رأيَت الشم  

 َتَحدَُّر في مهوًى سحيٍق لتغربا

 َتحدَُّر في مهوًى تلقَف ُقْرَصها

 تلقَُّف َتنُّوٍر رغيفًا محصبا
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 وما خلفت في الجو من خطراتها

 وما خلعت من مرقصات على الربى

 وما بدلت من زرقة البحر ألَهَبْت

 بحمرتها آذيَُّه فتلهبا

 تغّير حتى ِحوََّم الطيُر فوقه

حاذر أن يدنو إليه ليْشَرباي  

 وقد َصَمَت الكوَن الرهيُب ضجيُجه

 على أّنُه في صمتِه آان أرهبا

 وهيمَن َروٌح من ِجمام ورقٍة

 على الشاطئين استيقظا فتوّثبا

 أأنت رايَت الغيَم يلَتمُّ فوقها

 يجاِذُب متنَْها رداًء مذهَّبا

 يغازلها ما غازلْتُه ، اخو هوًى

عْت منه ملعبايالعُبها ما استمت  

 تَجمع من أطرافها ثم مّسه

 بروعته الالؤها فتشعبا

 أأنت سألت الكون عن أي باعث

 بدا في غروب الشمس جذالن معجبا

 وأّي يد مرت عليه آريمٍة

فردَّْتُه أديما مخّضبا. صناٍع   

 وما هذه األشباُح تترى  اغيمٌة

 توّلد أظرفا ، ونابا ، ومخلبا

لٌبغراٌب تصّباه غراٌب ، وثع  
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 يطارد في َجْوز السمواِت ثََْعلبا

 وثمَّ سناٌم ُمسَتجدٌّ وغارٌب

 يناديك أن تسعى إليه فترَآبا

 وَثمَّ سفيٌن من دخاٍن قلوُعه

 ونوتيُُّه َروح رخيٌّ من الصبا

 واوالِء رهُط الجنَّ بين ندّيهم

 ُيقيمون من سحٍر رواقا مطّنبا

 آأني أرى المزماَر في َفم عازٍف

الغناَء المشببا –و أقوى ل –وأْسَمُع   

 وتلكْم على النادي تطوُف عرائٌس

ورهٌط َتَنقَّبا. بدا سافرًا رهٌط   

 وهاتيك اقزاٌع لطاٌف آؤوُسها

 وَخْمَرُتها َجْوُن السَّحاب تذوَّبا

 

 أبو العالء المعري

 ِقْف بالمَعرَِّة وامَسْح َخدَّها التَِّربا

اواسَتوِح َمْن َطوََّق الدُّنيا بما َوَهب  

 واسَتوِح َمْن طبَّب الدُّنيا بحْكَمَتِه

 وَمْن على ُجرحها ِمن رُوحه َسَكبا

 وسائِل الُحْفرَة المرموَق جاِنُبها

 هل تبَتغي َمْطَمعًا أو ترتجي طَلبا 

 يا ُبرَج مْفَخرِة األجداث ال تِهني

 أْن لم تُكوني ألبراج السَّما ُقُطبا
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 فكلُّ نجٍم تمنَّى في َقرارته

بُشعاٍع منِك قد ُجذبالو أنَّه   

 والُمْلَهَم الحائَر الجبَّاَر ، هل وَصَلْت

 َآفُّ الرَّدى بحياٍة َبْعَده َسَببا

 وهل َتبدَّْلَت ُروحًا غيَر الغبٍة

 أم ما تزال آأمٍس تشتكي اللََّغبا

 وهل تخبَّْرَت أْن لم يأُل ُمْنَطِلٌق

 مُن حّر رأيَك َيْطوي بْعدَك الحَقبا

بًل تدري ، وال ِمَقًةأم أنَت ال ِحَق  

 وال اجتواًء ، وال ُبرءًا ، وال وَصبا

 وهل تَصحََّح في ُعْقباَك ُمْقَترٌح

 ممَّا تَفكرَت أو َحدَّْثَت أو ُآِتبا 

 َنوِّر َلنا ، إنَّنا في أّي ُمدَّلجٍ 

 ممَّا َتشكَّْكَت ، إْن ِصدقًا وإْن آذبا

 أبا العالِء ، وحتى اليوِم ما َبِرحْت

الَشعر ُتهدي المترَف الطَّربا َصنَّاجُه  

 َيستنزُل الفكَر من َعليا َمنازلِه

 رأٌس ليمسَح من ذي نعمٍة ذَنبا

 وُزمرُة األدِب الكابي بُزمرتِه

 تفرََّقْت في َضالالِت الهوى ُعَصبا

 َتصَّيُد الجاَه واأللقاَب ناسيًة

 بأنَّ في فكرٍة ُقدسيٍَّة لقبا

 وأنَّ للعبقرّي الفذِّ واحدًة



 

111 

 

ا الُخلوَد وإمَّا الماَل والنَّشباإمَّ  

 من قبِل ألٍف َلو انَّا نبتغي ِعظًة

 وَعْظَتنا أْن نصوَن العلَم واألدبا

وآوُز الماء َيرفدُه.. على الحصيِر   

ورفوٌف تحِمُل الكتبا.. وِذهُنه   

 أقاَم بالضَّجَِّة الدُّنيا وأقعَدها

 شيٌخ أطلَّ عليها ُمشفقًا َحِدبا

ضيها وحاضِرهاَبكى ألوجاِع ما  

 وشاَم ُمستْقَبًال منها ومرتقَبا

 وللكآبِة ألواٌن ، وأفجُعها

 أْن ُتبصَر الفيلسوَف الُحرَّ مكتِئبا

 تناوَل الرثَّ من طبٍع وُمصَطلٍح

 بالنقِد ال يتأبَّى أيًَّة شجبا

 وألهَم الناَس آي َيرَضوا مغبَّتهم

 أن ُيوسعوا العقَل ميدانًا ومضَطربا

به في آلِّ ُمطَّرٍحوأْن َيمدُّوا   

 وإْن ُسقوا ِمن َجناه الويَل والحَربا

 ِلثورِة الفكِر تأريٌخ يحّدُثنا

 بأنَّ ألَف مسيٍح دوَنها ُصِلبا

 إنَّ الذي ألهَب األفالَك ِمقوُله

ال َرَغبًا يرجو وال رَهبا.. والدَّهَر   

 لم ينَس أْن تشَمَل األنعاَم رحمُتُه

لُزُغباوال أفراَخها ا.. وال الطيوَر   
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 َحنا على آّل مغضوٍب فضمَّده

 وشجَّ مْن آان ، أّيًا آان ، مغتِصبا

 َسِل المقاديَر ، هل الزلِت سادرًة

 أْم أنِت خجلى ِلما أرهقتِه نصبا

 وهل تعمَّدِت أْن أعطيِت سائبَة

 هذا الذي من عظيٍم مْثِله ُسلبا

 هذا الضياَء الذي َيهدي لمكمّنه

ُث الَعَطباِلّصًا وُيرشُد أفعى َتنُف  

 فاْن َنَخرِت بما عوَّضِت من هبٍة

 فقد جنيِت بما حمَّلتِه العصبا

 تلمََّس الُحسَن لم يمُدْد بُمبصرٍة

 وال امَترى َدرًَّة منها وال حلبا

 وال تناوَل من ألوانها ُصورًا

 َيُصدُّ مبتِعٌد منهنَّ ُمقتربا

 لكْن بأوسَع من آفاقها أمدًا

بًا وَشباَرْحبًا ، وأرهَف منها جان  

 بعاطٍف يتبنَّى آلَّ معتِلٍج

 خفَّاقه وُيزّآيِه إذا انتسبا

 وحاضٍن ُفزََّع األطياِف أنزلها

 شعاَفه وحباها معِقًال أِشبا

 رأٌس من الَعَصِب السامي على قفص

 من العظام إلى مهزولٍة ُعِصبا

 أهوى على ُآوٍَّة في وجهِه قَدٌر
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 فَسدَّ بالظْلمِة الُثْقبيِن فاحتجبا

قال للعاطفاتِ  العاصفاِت بِهو  

 أآلنََ فالتمسي ِمن ُحْكمِه هربا

 أآلَن يشرُب ما عتَّقِت ال طَفحًا

 ُيخشى على خاطٍر منه وال حَببا

 أآلَن قولي إذا استوحشِت خافَقه

 هذا البصيُر ُيرينا آيًة َعجبا

 هذا البصيُر ُيرينا بين مندِرٍس

 رثِّ المعالم، هذا المرَتَع الخِصبا

ُة اليِل تروي آيف قلَّدهازنجيَّ  

ال الشهبا..في ُعرسها ُغَرَر األشعار   

 لعلَّ بينَ  العمى في ليِل ُغربته

 وبين فحمَتِها من ُألَفٍة نسبا

 وساهُر البرق والُسمَّاُر ُيوِقظهم

 بالجزع يخفق من ذآراه مضطِربا

 والفجُر لو لم يُلْذ بالصبح َيشربه

 من المطايا ِظماًء ُشرَّعًا ُشربا

 والصبُح ما زال ُمصفّرًا لمقّرَنِه

 في الُحْسن بالليل ُيزجي نحوه العتبا

 يا عاريًا من َنتاِج الُحبِّ تكرمًة

 وناسجًا َعفًَّة أبراَدُه القُشبا

فلسفًة –وأنت النور  –نعوا عليَك   

 سوداَء ال لذًَّة تبغي وال طَربا
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وأنت الناُر الهبًة –وحمَّلوَك   - 

الُحبَّ ملتهبا ِوزَر الذي ال ُيحسُّ  

 ال موجُة الصَّدِر بالنهديِن تدفعه

 وال َيشقُّ طريقًا في الهوى َسربا

 وال ُتدغِدُغ منه لذٌَّة ُحُلمًا

 بل ال ُيطيُق حديَث اللذَِّة العِذبا

 حاشاك ، إنََّك أذآى في الهوى نفَسًا

 سََْمحًا ، وأسلُس منهْم جانبًا رِطبا

ٌمال أآذبنََّك إنَّ الُحبَّ متَّه  

 بالَجور يأخذ ِمنَّا فوَق ما َوهبا

 آم شيََّع األدُب المفجوُع ُمختَضرًا

 لدى العيوِن وعنَد الصدر ُمحَتَسبا

 َصرعى َنشاوى بأنَّ الَخوَد ُلعبُتهم

 حتى إذا اسَتيقظوا آانوا ُهُم الُلَعبا

 أرتُهُم خيَر ما في الّسْحِر من ُبدٍء

 وأضمرْت َشرَّ ما قد أضمرْت ُعقبا

وُعصبُته" بشَّاٌر " َلَظى الُحبِّ  عاَنى  

 فهل سوى أنَّهم آانوا له َحطبا

 وهل سوى أنهم راحوا وقد نذروا

 للحبِّ ما لم يجب منهم وما َوجبا

 هل آنَت تخلُد إذ ذابوا وإذ َغبُروا

 لو لم تُرضْ مِن ِجماِح النفس ما َصُعبا

 تأبى انحالًال رساالٌت مقدَّسٌة
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الَخربا جاءت تقِوُم هذا العاَلًم  

 يا حاِقَر النبِع مزُهّوًا بقوَّتِه

 وناصرًا في مجالي ضعفِه الَغَربا

 وشاجَب الموت من هذا بأسهمِه

 وُمستِمّنًا لهذا ِظلَُّه الرَّحِبا

 ومحِرَج الُموِسِر الطاغي بنعمتِه

 أْن ُيشِرَك الُمْعِسَر الخاوي بما نهبا

 والتَّاُج إذ تتحدَّى رأَس حاملِه

إجماٍع به اعتصبابأيِّ حقٍّ و  

 وهؤالِء الدُّعاُة العاآفوَن على

 أوهامهم ، صنمًا ُيهدون الُقَربا

 الحابطوَن حياَة الناس قد َمسخوا

 ما سنَّ َشْرٌع وما بالفطرة اآُتِسبا

 والفاتلوَن عثانينًا ُمهّرأًة

 ساءْت لمحتِطٍب َمرعى ومحتَطبا

 والُملِصقوَن بعرش اِهللا ما نسجت

األهواِء والِرّيبا ِبدَع: أطماُعهم   

 والحاآموَن بما ُتوحي مطامُعهم

 مؤِّوليَن عليها الجدَّ واللَّعبا

 على الجلود من التدليس َمدرعٌة

 وفي العيون بريٌق يخَطف الذهبا

 ما آان أيُّ ضالٍل جالبًا أبدًا

 هذا الشقاء الذي باسم الُهدى ُجلبا
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 أوَسْعَتهم قارصاِت النقِد الذعًة

ًال صادقًا عجباوقلَت فيهم َمقا  

 صاَح الغراُب وصاَح الشيُخ فالتبسْت "

أيٌّ منهما نعبا: مساِلُك األمر  " 

 أجللُت فيك من الميزات خالدًة

 ُحرَّيَة الفكِر والحرماَن والغضبا

 مجموعًة قد وجدناُهنَّ ُمفَردًة

 لدى سواَك فما أغنيننا أربا

 فربَّ ثاقِب رأٍي حطَّ فكرَته

ى نوَرها فخباوغطَّ.. ُغنٌم فَسفَّ   

 وأثقَلْت ُمَتُع الدُّنيا قواِدَمُه

 فما ارتقى ُصُعدًا حتَّى ادَّنى َصبيا

 َبدا له الحقُّ ُعريانًا فلم َيرُه

 والَح مقتُل ذي بغٍي فما َضربا

 وإْن صدقُت فما في الناس ُمرتِكبًا

 مثُل األديب أعان الجوَر فارتكبا

 هذا اليراُع ، شواُظ الحّق أرهفه

وخانُع رأٍي ردَّه خشبا .سيفًا   

 وُربَّ راٍض من الحرمان ِقَسمته

 فبرَّر الصبَر والحرماَن والسغبا

 أرضى ، وإْن لم يشأ ، أطماَح طاغيٍة

 وحاَل دوَن سواِد الشعب أن يثبا

 وعوََّض الناَس عن ُذلٍّس وَمترَبٍة
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 َمَن القناعِة آنزًا مائجًا ذهبا

 جيٌش من الُمُثِل الدُّنيا َيُمدُّ به

 ذوو المواهِب جيَش القوَِّة اللَّجبا

 آمنت باهللا والنوِر الذي رسَمْت

 به الشرائُع ُغّرًا منهجًا َلِحبا

 وُصنُت آَّل ُدعاِة الحقِّ عن َزيٍغ

 والُمصلحيَن الهداَة ، الُعْجَم والَعَربا

 وقد َحِمدُت شفيعًا لي على َرَشدي

 ُأّمًا وجدُت على اإلسالِم لي وأبا

َفًا عِن وعي فلسفٍةلكنَّ بي جَن  

 تقضي بأنَّ البرايا ُصنِّفْت ُرَتبا

 وأنَّ ِمن ِحكمٍة أْن يجتني الرَُّطبا

 فرٌد بَجهد ألوٍف تعلُك الَكَربا

 

 .. أحيِّيك طه

ال ُأطيُل بَك السَّْجعا" طه " ُأَحّييَك   

 آَفى السَّجع فخرًا محُض إسمك إذ تدعي

 ُأَحّييَك َفّذًا في ِدمشَق وقبَلها

اَد قد حيَّيُت أفذاَذآم َجْمعاببغد  

أنَّا في ضيافة نابٍغ: شكرناَك   

 ُنمّتُع منه العيَن والقلَب والسمعا

على أْن ال يرانا بطرفه –ذرفُت   

من أسٍف دمعا –وإْن حسنَّا بالقلب   
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 وآنَّا على آدابك الُغرِّ قبَلها

 ُضيوفًا فما أبقيَت في آرٍم ُوْسعا

نانهضَت بنا جيًال وأبقيَت بعَد  

 ألبنائنا ما َيحمَدون به المسعى

 أبا الفكِر تستوحي من العقل فّذه

 وذا األدِب الغضِّ استثيرَت به الطَّبعا

إنَّ في آّل بقعٍة –ويا ِسحَر موسى   

 لما تجتلي من آيٍة حيًَّة تسعى

 لَك اُهللا محموًال على آّل خاطٍر

 وِمن آّل قلٍب ُرْحَت تحتلُُّه ترعى

تطلَّعْت" رافديِن ال" ُأَنّبيَك أنَّ   

 ِضفاُفهما واسَتْنهَض الشَّجُر الزرعا

 نمى خبٌر أْن سوف تَسعى إليهما

 فكاَد إليك النخُل من طرٍب يسعى

 وقد نَذَر الصَّفصاُف وارَف ظلَّه

النبعا –أْن يساقَيَك  –عليك وأوصى   

 هلمَّ لُشطئاِن الفراتيِن واستِمع

 أهازيجَها تستطرِف المعِجَز الَبدعا

ِرْح به سجَع الَحمام فانَّهوطا  

 ُلهاٌث على الْجرحى ُنواٌح على الصَّرْعى

 ووأِس عليه الرازحيَن من الهوى

 وّطبْب هناَك النازعاِت بِه نزعا

وافتِقد" ضائَع الحّب " هناك تلمَّْس   
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 ضحاياه وارأْب للُقلوب به َصدعا

إنَّه: وجدِّْد لنا عهَد الْمعريِّ   

ه لذعاقضى ، وهوى بغداَد يلذُع  

 وآَّنا إذا ضاقْت بالٌد برائٍد

 أتانا فال الُمرتاَد ذمَّ وال المراعى

 إلى اآلَن في بغداَد نستاُف ِمسكًة

 لناقتِه مما أثارت بها نقعا

 ونمزُج من ماء الفراتيِن َجرعة

 بذآراُه مما عبَّ من صفوه جْرعا

 ونهوى السفيَن الحائراِت آأْنها

ْلعاسفينُته إذ تشتكي األيَن والضَّ  

 أجْل ، قد خطفناها مخافَة ُفرقٍة

 وخشيَة إزماٍع نضيُق به ذرعا

 هلمَّ به ذرعًا إلى بغداَد ال تخَش خاطفًا

لك الدرعا" فريٍد " فانَّا نسجنا من   

 سنحجزُه نرتاُد ذآراك عنده

 وينَفخنا من طيب أنفاسك الردعا

 

 جمال الدين األفغاني

 َهوِيَت ِلُنصرِة الحّق الُسهادا

  الموُت لم ُتِطِق الرُّقادافلوال

 ولوال الموُت لم َتْتُرْك ِجهادًا

 َفَلْلَت به الظغاَة وال ِجالدا
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 ولوال الموُت لم ُتْفِرْح ُفرادى

 صَعْقَتُهُم ، ولم ُتحِزْن سودا

 ولوال الموُت لم َيذهْب حريٌق

 بيانعٍة وقد َبَلغْت َحصادا

 وإْن آاَن الحداُد َيُردُّ َميتًا

ه ثاآلٌة ُمراداوَتبُلُغ من  

 فانَّ الشَّرَق بيَن غٍد وأمٍس

 عليَك ِبِذلٍَّة لِبَس الِحدادا

 ترفَّْع أيُّها النجم الُمَسجَّى

 وِزد في دارة الشََّرِف اّتقادا

 وُدْر بالفكر في َخَلِد الليالي

 وُجْل في الكون رأيًا ُمستعادا

 وُآْن بالصَّمِت أبلَغ منك ُنْطقًا

ناداوأورى في ُمحاَججٍة ِز  

 فانَّ الموَت أقصُر ِقيَد باٍع

 بأْن َيغتاَل ِفكرًا واعتقادا

 جماَل الدين ، يا ُروحًا َعلّيًا

 تنزََّل بالرسالة ثمَّ عادا

 تجشَّْمَت المهالَك في َعسوٍف

 تجشََّمُه سواك فما اسَتقادا

 َطريِق الخالديَن ، فَمْن َتحامى

 مصايَرُهْم َتحاماه وحادا

الء ، غطَّْتآثير الُرْعِب باألش  
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 َمغاوَرُه الجماِجُم والِوهادا

 جماِجُم راِئدي َشَرٍف وحقٍّ

  تهاَووا في َمجاهلِه ارْتيادا

 وأشباُح الضحايا في طواُه

 على الساريَن تحتِشد احتشادا

 وفوَق ُطروسه ُخطَّْت ُسطوٌر

 دُم األحرار آان لها ِمدادا

 شَقْقَت ِفجاَجُه لم تْخَش َتْيهًا

وليًال ، واُنفراداوَمْذَئبًة ،   

 ِألنََّك حامٌل ما ال ُيوازي

العقيدَة والفؤادا: بُقوَّتِه   

 وتختِلُف الُدروُب وسالكوها

 وغايُتها ، ُدنّوًا وابتعادا

 ويختلُف الُبناُة ، وُربَّ باٍن

 َبنى ِمن ِفكرٍة َصْرحًا وشادا

 وأنت اْزَدْدَت من ُسمٍّ زعاٍف

 َتَذوََّقُه َسواك فما استزادا

ِل المستبدِّ ، َيرى انكشافًانضا  

 َعمايَته ، وعثرَته َسدادا

 إذأ استحلَى َغوايَته وأصغى

 إلى المتزّلِفيَن له تمادى

 َخِشيَت اَهللا عن علٍم ، وحقٌّ

 إذا لم َتخَش في الحّق العبادا
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 وَجْدَت اللذََّة الُكبرى فكانت

 طريَف الِفكِر والِهَمِم الِتالدا

زاياوأعصابًا َتُشدُّ على الرَّ  

 إذا طاَشْت وَتغِلُبها اتئادا

 ولمَّا آنَت آالفجر انبالجًا

 "وآالعنقاء تْكُبُر أْن ُتصادا "

 َمَشْيَت بقلِب ذي لَبٍد َهصوٍر

 "ُتعاِنُد من ُتريُد له الِعنادا "

 صليَب الُعوِد ، لم َيغمْزَك َخوٌف

 ولم َتسُهْل على الَترِف انعقادا

 ولم َتنِزْل على أهواء طاٍغ

  عمَّا ُتريُد لِما أراداوال

 ولم أَر في الرجاِل آُمسَتِمدٍّ

 من الحقِّ اعتزازًا واعتدادا

الُظلُم َيطغى: وآان ُمعسكراِن   

 ومظلوٌم ، فلم َتقِف الحِيادا

 ولم تحتجَّ أنَّ الَبْغَي جيٌش

 وأنَّ الزاحفيَن له ُفرادي

 وال أنَّ الليالَي ُمحِرجاٌت

دىوأنَّ الدََّهر خصٌم ال ُيعا  

 و أنَّ األمَر مرهوٌن بوقٍت

 ينادي حيَن يْأَزُف ال ُينادى

 َمعاذيٌر بها ادََّرَعْت ُنفوٌس
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 ضعاٌف َترهُب الُكَرَب الشِّدادا

 ُتريُد المجَد ُمرتميا عليها

 َجنًى َغّضًا َتَلقَُّفُه ازِدرادا

 جماَل الديِن آنَت وآاَن َشرٌق

 وآانْت ِشرعٌة َتَهُب الْجهادا

في ِظلِّ سيٍف وآانت َجنٌَّة  

 َحَمى الَفرُد الِذماَر به وذادا

 وإِيماٌن يقوُد الناَس َطوعًا

 إلى الَغَمراِت َفتوًى واجتهادا

 وناٌس ال الحضارُة دنََّسْتُهْم

 وال طاُلوا مع الَطَمِع امِتدادا

ُتَزجَّى" ُعروٌة ُوْثَقى " وآانت   

 لمنَقِسميَن ُحّبًا واتحادا

بانتونيَُّة ساسٍة َبُسَطْت ف  

 ووْجُه سياسٍة جلَّى وآادا

 وُحْكٌم آالدَّجى ُعرياُن صاٍف

 فلم ُيْنِكْر ، إذا انَتسَب ، السَّوادا

 ولم ُيدِخْل من األلواِن ّظًال

 يلوُذ به انتقاصًا واْزديادا

 َدَجا َقْسرًا وساَد ، وآان َشهمًا

 صريحًا أنَّه بالرُّغِم سادا

 وِجئَت وُرفقة لك آالدَّراري

ٍل بَغْيَهِبه ، رشاداِلُضالَّ  
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 َتُصدُّ ُعباَبُه وجهًا لوجٍه

 وَتْزَحُمُه اْنعكاسًا َواطَّرادا

 جماَل الديِن آنَت وآاَن عهٌد

 ُسقيَت لما صَمْدَت له الِعهادا

 َنما واشتطَّ واشتدَّْت ُعراه

 وزاَد الصامدوَن لُه اشتدادا

 مَشْت خمسوَن بعَدك مْرخياٍت

ادًاأِعنََّتها ، ِهجانًا ال ِجي  

 محَّملًة وُسوقًا من ُفجوٍر

 وشامخًة َآُمحَصنٍة تهادى

 تحوََّرِت السياسُة عن َمداها

 إلى أنأى مدًى وأقلَّ زادا

 وباَت الشرق ليَلَته َسليمًا

 على حاليِن ما اخَتَلفا ُمفادا

 على ُحْكمين من َشفٍع َووْتٍر

 ُعصارُة آّل ذلك أنْ  ُيسادا

 وُلطَِّفِت االبادُة ، فهو ُحرٌّ

 بأيِّ َيٍد ُيَفضُِّل أْن ُيبادا

 وُمدَّْت إْصَبٌع لذويِه فيِه

 فعاَثْت فوَق ما عاُثوا َفسادا

 فَكْم في الشَّرِق من َبلٍد جريٍح

 تَشكِّى ال الجروَح َبِل الضِّمادا

 تَشكَّى َبغَي ُمقتاٍد بغيٍض



 

125 

 

 تأبَّى أْن ُيطاوَعه انقيادا

 فكانْت ِحَيلٌة أْن َيْمَتطيِه

انه فبغى وزادارضيُع ِلب  

 َصدًى لألجنبّي ، وُربَّ َقْفٍر

 أعاَد صدًى َفُسرَّ بما أعادا

 وآان أجلَّ من ُزَمٍر إذا ما

 تجَّنى الُمسَتبيُح ، بها تفادى

 فكانوا منه في الَعْوراِت ِسترًا

 وآانوا فوق جمرتِه رمادا

 تروَّى من مطامعِه وأبقى

 لهم من ُسؤر ما َوَرَد ، الثمادا

هضَّمُه غريٌبوآان إذا ت  

 أقاَم له القيامَة والمعادا

 فأسَلَمُه الغريُب إلى َقريٌب

 يّسِخُرُه آما شاَء اضطهادا

 وآان األجنبيُّ وقد َتولَّى

 زمام األمِر واغَتَصَب البالدا

 يرى أدنى الُحقوِق لهْم عليه

 ُمساَغ النقد والكِلم الُمعادا

 فأضحوا يحسبوَن النقد فتحًا

َيِصُم انِتقادالو اسطاُعوا ِلما   

 فبئَس ُمنًى لمصفوٍد ذليٍل

 َلَو انَّ َيديه لم تَضعا الِصفادا
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 وبئْس َمصيُر ُمَفترشيَن جمرًا

 َتّمْنيهم لو افتَرشوا الَقتادا

 وآانوا آالزُّروِع شََْت ُمُحوًال

 فلمَّا استْمطرْت ُمِطَرْت جرادا

 

 يافا الجميلة

يوَم ُحطَّ بها الِرآاُب" يافا " بـ   

طََّر عاِرٌض ودجا َسحاُبَتَم  

 ولفَّ الغادَة الحسناَء ليٌل

 ُمريُب الخطِو ليَس به ِشهاب

 وأوسَعها الَرذاُذ الَسحُّ َلْثمًا

 َففيها ِمْن تحرُِّشِه اضِطراب

والُغيوُم َتطوُف فيها" يافا " و   

 آحاِلمٍة ُيجلُِّلها اآتئاب

 وعاريُة المحاسن ُمغرياٍت

اببكفِّ الَغيِم ِخيَط لها ثي  

 آأنَّ الجوَّ بين الشمِس ُتْزَهى

 وبيَن الشمِس غطَّاها ِنقاب

 فؤاٌد عاِمُر اإليماِن هاَجْت

 وسِوُسه فخاَمَرُه ارتياب

 وقفُت ُموزََّع النََّظراِت فيها

 ِلَطرفي في مَغانيها اْنسياب

 وموُج البحِر َيغِسُل أْخَمَصْيها
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 وباألنواِء تغتسُل الِقباب

طاقًاوبّياراُتها َضرَبْت ِن  

آما ُرسَم الكتاب. ُيخطُِّطها   

يافا" فقلُت وقد ُأخذُت بِسحر   " 

 واتراٍب ليافا ُتستطاب

ونعَم األُم ، هذي" فلسطيٌن  "  

 َبناُتِك آُلها خْوٌد َآعاب

 أقَّلتني من الزوراِء ِريٌح

وحلََّق بي ُعقاب" يافا " إلى   

طائرًا َمِرحًا عليه" فياَلَك   

ِغضاب طيوُر الجوِّ من َحَنٍق  

 آأنَّ الشوَق َيدَفُعُه فيذآي

 جواِنَحِه من النجم اقتراب

 رآِبناُه ِلُيبِلَغنا سحابًا

 فجاوَزه ، ِليبُلَغنا الّسحاب

 أرانا آيف َيهفو النجُم ُحبًَّا

 وآيَف ُيغاِزُل الشمَس الََّضباب

 وآيَف الجوُّ ُيرِقُصُه َسناها

 إذا َخطرْت وُيسِكره الُلعاب

طرٍة وُأخرىفما هَي غيُر خا  

 وإّال َوْثبٌة ُثمَّ انِصباب

 وإّال غفوٌة مسَّْت ُجفونًا

 بأجواِز السماِء لها انِجذاب
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 وإّال صحوٌة حّتى تمطَّْت

 قواِدُمها ، آما انتَفَض الُغراب

 ولّما طبََّق األَرُج الثنايا

 وُفتِّح ِمْن ِجناِن الُخلِد باب

ُمنبِسطًا عليِه" اللُّدُّ " والَح   

َهراِت ياِنعًة ِخضابِمن الَز  

 نْظرُت بُمقلٍة غطَّى عليها

 ِمن الدمِع الضليِل بها ِحجاب

 وقلُت وما ُأحيُر سوى ِعتاٍب

 ولسُت بعارٍف ِلَمِن العتاب

 أحقًَّا بيَننا اختَلَفْت ُحدوٌد

 وما اخَتلَف الطريُق وال التراب

 وال افترَقْت وجوٌه عن وجوٍه

 وال الّضاُد الفصيُح وال الِكتاب

يا داري إذا ضاَقت دياٌرف  

 ويا َصحبْي إذا قلَّ الِصحاب

 ويا ُمتسابِقيَن إلى احِتضاني

 َشفيعي ِعنَدهم أدٌب ُلباب

 ويا ُغرَّ السجايا لم َيُمُنوا

 بما َلُطفوا عليَّ ولم ُيحابوا

 ِثقوا أّنا ُتَوحَُّدنا هموٌم

 ُمشاِرآٌة ويجمُعنا ُمصاب

 َتِشعُّ آريمًة في آل َطرٍف
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طيوُفُكم الِعذابعراقيٍّ   

 وسائلٌة َدمًا في آلِّ قلٍب

 عراقيٍّ ُجروُحكم الِرغاب

 ُيَزآينا من الماضي ُتراٌث

 وفي ُمسَتْقَبٍل َجِذٍل ِنصاب

 َقواِفيَّ التي ذوَّبُت قاَمْت

إّنها قلٌب ُمذاب. ِبُعذري   

 وما ضاَق القريُض به ستمحو

 عواِثَرُه ُصدوُرآم الّرحاب

قُت َذرعًالئْن ُحمَّ الَوداُع فِض  

 به ، واشتفَّ ُمهجتَي الذَّهاب

 فِمْن أهلي إلى أهلي رجوٌع

 وعْن وَطني إلى وطني إياب

 

 ..ألقت مراسيها الخطوْب

 َأْلَقْت مراِسَيها الُخطوُب

 وَتَبسََّم الزمُن الَقطوُب

 وانجاب عن ُصبٍح رضىٍّ

 ذلك الّليُل الَغضوب

 واّدال ِمْن َصَدِأ الحديد

وِطيب على الثّرى أَرٌج  

 ومشى ربيٌع للسَّالم

 ِبه تفّتحِت القلوب
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 وتطامن األلُم الحبيُس

 وأفرَخ األمُل الرحيب

 فجٌر صدوق ربَّ حرٍب

 ِرْبُحها فجٌر آذوب

 اآلَن َيْقَبُع في مهاَنِتِه

 لتنتفَض الّشعوب

 َوْحٌش تقلمِت المخالُب

 منه واختفِت النُُّيوب

 مشِت القصيدة للقصيَدِة

لدؤوبيصرُع الَكِسَل ا  

 وتّلمس الّدرَن الحكيُم

 وشخََّص الداَء الطبيب

 وتالقِت األجياُل في

 جيٍل هو النََّغُم الرتيب

 جيٌل توضحت المعالُم

 ِمْنُه وانجلِت الُغيوب

 وجرْت على خير المقاييس

 المحاسُن والعيوب

المستَغلُّ هو" فالمستظاُم   

 الحسيب ، هو النسيب

 والمستقيُم هو المحكَُّم

هو اللبيب والصريُح  

 والمنطوي آبتًا يشد على
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 الضميِر هو المريب

 ومنّزُه اآلراِء عن

 تأويِلِهّن هو الصليب

 والمكتوي بلواذع األلم

 العميِق هو األديب

 رّبَى القروَن بكّل ْحجٍر

 ّطيٍب ِنعَم الربيب

 شابْت مفارُقهمُّ وأزَمَن

 ال يِهمُّ وال َيشيب

آاَن" رسطاليس " ايام   

ِدِه يهيبُبَعْيَد مول  

َيْجَرُعُه" سقراُط " والسمُّ إذ   

 ويحِلُف ال يتوب

 إذ قال للمأل العظيِم

 :وآأُسُه فيها شبوب

 إني أآوٌل للِحمام "

 "على مرارِتِه َشروب

 أهًال ، فاّنِك ال ُتخيفين

 العقيدَة ، يا َشُعوب

والُجْمهور ،" أفالطون " وخيال   

 والحكُم األريب

 ما عابه أن ضيم فيه

الجليب" وامُتِهَن " ُق الر "  " 
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 إن العقوَل تكامٌل

 من ُيخِط ينفْع من ُيصِيب

 وتبارت األجيال تنجح

 بالرسالة ، أو تخيب

 عصٌر خصيٌب بالكفاِح

 وآخٌر منُه جديب

 شِرٌق بأعواِد المشاِنِق

 أو بمذبحٍة خصيب

 يجري النعيُم به وَتْزدِحُم

 العظاِئُم والُكروب

 بازاء َوْجٍه ناضٍر

وحُّه السُّهوبألٌف تل  

 ومواآُب األحرار في

 َصَخِب الطُّغاِة لها دبيب

 وعواصُف الظلم الفطيع

 لها ُرآوٌد أو هبوب

 وَمعيُن فكٍر في َمعيِن

 دٍم َيُصّب ، وألنضوب

 ومشّردون على المبادئ

 ُحقِّروا فيها وِعيبوا

 ُسدَّْت مساِلُكُهْم فما

 ضاقْت بمذهِبهْم ثقوب

 ضمَن النعيَم إنابٌة
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التّحرُر أن ُينيبوا وأبى  

 يتلّقُف األضواء َنْجٌم

 شعَّ من نجٍم َيغيب

على نواميٍس" فأبو العالء  "  

 مهّرأٍة آئيب

النظام" فولتير " ويهين   

 وبالمشرع يستريب

زوال –" االوباَش " وتعهد   - 

النجيب" الوحُش " فانجلى   

 فإذا به غير الموارِب

 حين َيُكُثُر من يروب

بوإذا به وهو الكري  

 ُيثيُر َنْخَوَتُه الكريب

 وإذا بأشتاِت الُطيوِب

 َيُلمُّها هذا الجنيب

 هذا الُمهان ألّنُه

 من ِنعمٍة خاٍو سليب

 وألنَّ مشرَبه حثاالٌت

 ومطَعَمُه جشيب

 وألّنه ذو ِمعصم

 لم ُيْزِهِه الحلُق الذهيب

 وألنه في األآثريَن

 الجائعيَن له ضروب
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الصدوِر" وألنه بين   " 

هو الُكعوب المجرميَن  

 جيل تعاَوره الطلوُع

والغروب –بما ُيبشُِّر  -  

إلى –يطفو ويُحُجبُه   

من البغي الرسوب –أمٍد   

لنيُن" حتى تلقََّفُه   " 

 وصْنُوُه البطُل الَمهيب

 والعاآفون عليه أّماٌت،

 وشباٌن ، وشيب

 فإذا به عبُل السواعِد

 ال يزاِحُمُه ضريب

 تعنوا له الّجلى ويقُصر

يوُم العصيبعنده ال  

 بالشعب تدَعُمُه الجيوُش

 وتدعُم الجُيَش الشُّعوب

تحَت" الحمراُء " والرايُة   

 ظالِلها تمشى القلوب

فراح يستبُق" السالم " قالوا   

 البعيَد به القريب

 وَدْعوا ، فخف مجاوٌب

 وثوى صريٌع ال يجيب

 وتوثب العاني وأعوَز
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 ُمثخنًا فيه الوثوب

 طرح األسيُر قيوَدُه

ا لموطِنه الغريبوهف  

 وتعّطرْت بشذا اللقاِء

 ونفحِة اللُّقْيا ُدروب

 في آلِّ بيٍت بسمٌة

 آدراُء أو َدمٌع مشوب

 غلب ابتساَم اآليبين

 بكاؤهم من ال يؤوب

 رفَّت على أعشاشها

 أرواُح هائمٍة تلوب

 ُذعٌر تخطفها الفراق

 ومسَّهًا منه لغوب

الرهيب" القبر " من . ومشى   

يجوب خياُل ُمَحتِرٍب  

 غّطى معاَلمُه شجًا

 وتوّحٌش ، ودٌم صبيب

 أصغى َفأْلَهَب سمَعه

الجَدِث النعيب" هامة " من   

 وتمطِت األنْقاُض عن

 وجٍه يؤمُِّلُه حبيب

 عن ساعٍد ألوى على

 جيٍد آما اختلف الّصليب
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 وفٍم َمراِشُفه ، للثم

 أليِفها شوقا تذوب

تشكو" األجداثِ " وضمائُر   

العجيبما جنى البَشُر   

 ورمائُم األنقاِض ، مما

 استوعبت ، فيها شحوب

من حصيد.. والنار تحلف   

 لهيبها ُذِعَر اللهيب

 والحوُت َيْضَمُن رزَقه

 بحٌر بها فيه خصيب

 للوحِش مأدبٌة عليها

 ما َيَلذُّ وما َيطيب

 وآواسر الِعقباِن يزهيها

 من الجثث النصيب

حواصل: ماذا تريد   

 مألى ومنقاٌر خضيب

ود يسأل مقلًةوالد  

 تدمى وجمجمة تخوب

أيُّ طاٍه: هذي المطاعم   

 شاءها  أهي الحروب

 من ُمْبِلُغ الّثاويَن ُتعِوُل

 عندهم ريٌح َجنوب

 والمفرَدين عليهم
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 من آلِّ والفٍة رقيب

 والطفُل يسأل من أبيه

 أهكذا َيِلُج المشيب

 والكاعُب الحسناُء جفَّ

 بنحِرها َنَفٌس رطيب

َم الرغيَبواستنَزَف الِحْل  

 بصدرها ُجرٌح رغيب

 إنَّ الرياَش المستجّد

 لُكْم َتُنمُّ به الطيوب

 والبيَت ُينعشه رنيُن العوِد ،

 والطفُل الَلعوب

 والدهُر لم يبرح عليه من

 اّلصبا ثوٌب قشيب

 واألرض ُيرقصها الشروُق ،

 آما عهدتم ، والغروب

 وعلى الربيِع غضارة

 وعلى األراَآِة عندليب

يسُتُر وجَههاوالشمس   

 بالغيم ُيْمِسُك أْو يصوب

 والخافقاُت العاطفاُت

 بكم ُيِعَذُبها الوجيب

 ألقْت مراِسيها الخطوب

 وتبسمَّ الزمن الَقطوب
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 طرطرا

 أْي طرطرا تطرطري

 تقدَّمي تأخَّري

 َتشيَّعي تسنَّني

 َتهوَّدي َتنصَّري

 تكرَّدي َتعرَّبي

 تهاتري بالُعنصِر

 َتعمَّمي َتَبرنطي

لي تسدَّريتعقَّ  

اذا ُرمِت الُعلى –آوني   - 

 من ُقُبٍل او ُدُبِر

 صالحًة آصالٍح

 عامرًة آالُعمري

 وأنِت إْن لم َتِجدي

 أبًا حميَد األَثر

 ومَفَخرًا من الُجدوِد

 طيَّب الُمنحدَر

 ولم َتَري في الَنْفس ما

 ُيغنيِك ان تفتخري

 شأُن ِعصاٍم قد آَفْته

 النفُس َشرَّ مْفَخر

سي أبًا ِسواُهفالَتِم  
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 أِشرًا ذا َبَطر

 ُطوفي على األعراِب من

 باٍد ومن محَتِضر

 والَتِمسي منهم جدودًا

 ُجُددًا وَزوِّري

 تزَِّيدي تزبَّدي

 تعنَّزي َتشمَّري

 في َزَمِن الَذرِّ إلى

 َبداوٍة َتَقْهَقري

 َتَقلَّبي َتَقلَُّب الدهِر

 بشّتى الِغَير

 تصرَّفي آما تشائيَن

 وال تعَتذري

 لمن أللناِس  وهم

 ُحثالٌة في َسَقر

 عبيُد ُأجداِدك من

 ِرقًّ ومن ُمسَتأَجر

 أْم للقوانين وما

 جاَءْت بَغير الَهَذر

 تأمُر بالمعروف والمنَكر

 فوَق الِمنَبر

 شيء أبى المعروِف في

 َشويِّ امُّ المنكر
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 أْم للضميِر والضميُر

 ُصْنُع هذا الَبَشر

 َتِعلٌَّة لصائٍم

فِطِرَفطيرٌة لُم  

 لمن اللتأريخ وهو

 وفي َيِد الُمَحبِّر

 ُمسخٌَّر َطْوَع بناِن

 الحاآم الُمسَتِحر

 بَدْرَهٍم ُتَقلُِّب الحاَل

 َيُد الُمحرِّر

 قد َتقرُأ االجياَل في

 ُدَفِة هذا المحَضر

 عن ِمْثِل هذا الَعْصر أن

 قد آان زيَن االعُصر

 وأنَّه من َذَهٍب

 وأّنه من َجوهر

قتضاهنَّأم للمقاييس ا  

 اختالُف الَنَظر

 إنَّ أَخا َطْرَطَر من

 آلِّ المقاييس َبري

 أي طرطرا إن آاَن َشعٌب

 جاع او ُخلٌق َعري

 او أْجَمَع السُت المالييُن
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 على التذمُّر

 او َحكَم النساُء ُحكم

 الغاصِب المقَتِدر

 او صاَح َنهبًا بالبالد

 بائٌع ومشتري

 او ُنفَِّذ المرسوُم في

سطرمحاِبٍر وأ  

 او ُأِخَذ البريُء بالمجِرم

 اخَذ طرطري

 او ُدِفع العراُق

 للذلِّ أو التدهوِر

 فاحتكمي تحكَّمي

 وُتحَمدي وتؤَجري

 أي طرطرا تطرطري

 وهلِّلي وَآّبري

 وَطبِّلي لكلِّ ما

 ُيخزي الَفَتى وزمِّري

 وَسبِّحي بحمِد مأموٍن

 وشكِر أبَتر

 اعطي سماِت فارٍع

 َشَمرَدِل لُبحتر

ِصبي لِضفِدٍعواغَت  

 سماِت ليٍث َقْسور
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 وَعطرِّي قاذورًة

 وبالمديح َبخرِّي

 وصيرِّي من ُجَعٍل

 حديقًة من َزَهر

 وَشبِّهى الظالَم ُظلمًا

 بالصَباح الُمسِفر

 وألبسي الغبيَّ واالحمَق

 َثوَب عبقري

 وُأفِرغي على المخانيِث

 ُدروع عنتر

 إن قيَل إنَّ َمجَدهُم

 مزيٌَّف فأنِكري

إن بطَشهم او قيَل  

 من َبْطشة المسِتعمر

 وانَّ هذا المستعيَر

 صولَة الَغَضنفَر

 اهوُن من ذبابٍة

 في مستَحمٍّ َقِذر

 فهي تطير ُحّرًة

 َجناُحها لم ُيَعر

 وذاَك لو لم يستِعْر

 جناَحه لم يطر

 فغاِلطي وآابري
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 وَحوِّري وزوِّري

 أي طرطرا ِسيري على

 َنهِجِهُم واالَثر

من واسَتْقبلي يوَمك  

 يومهُم واستدِبري

 وأجِمعي أمَرِك من

 أِمرِهُم َتسَتِكثري

 ُآوني ُبغاثًا وأسَلمي

 بالنفِس ثم اسَتْنِسري

 اْن طوَّلُوا فَطوِّلي

 او قصَّروا فَقصِّري

 او أَجرُموا فاعتذري

 او أنذروا فبشِّري

 او َخَبطوا عشوا فُقولي

 أيُّ نجٍم َنيِِّر

 او َظَلموا فابرزي

الُصَور الُظلْم بأبَهى  

 َشلَّْت َيُد المظلوم لم

 َيْجن ولم ُيَعزِّر

 او َصَنعوا ما لم

 يبرَّْر منطٌق فبرِِّري

 أي طرطرا ال تنكري

 َذْنبًا وال َتْسَتغِفري
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 وال ُتغطِّى سوءًة

 بانت وال َتتَِّزري

 وال تُغضيِّ الطرَف عن

 َفرط الحيا والَخفَر

 ُآوني على شاآلِة

 من امرهم ُتَؤمَّري

لى شاآلِةُآوني ع  

 الوزيِر بادي الَخَطر

 أْي طرطرا ُآوني

 على تاريِخك المحُتَقر

 اَحرَص من صاحبة

 الِنحْيين ان تذآَّري

 ّطولي على ِآسرى وال

 ُتَعني بتاج َقيصر

 آوني على ما فيك من

 مساوٍئ ، لم ُتحَصِر

 آوني على االضداد فيِ 

 تكوينك الُمبعثِر

 شامخًة شموَخ َقرن

ِرالثوَر بين الَبق  

 أْي طرطرا ُأقسم

 بالسويكِة المشهَّر

 والَخرِز المَعقود في البطن
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 فَويق المشعر

 بوجهِك المعتكر

 وَثِغرك المنوَِّر

 وعيِنك الحمراِء ترِمي

 حاسدًا بالَشرَر

 وصنوك الثور ُيثار

 غيٌظه باألحمر

 اقسم بالكافور ال

 اقِصُد َشتم الَعْنبر

 فوَق جميع البَشَر

 فوق القَضا والَقدَر

ياَلك ِمن" أي ْطرطرا   

 ُقبرَّة بَمَعمر

وقد طاب" خال لِك الجوُّ   

 " فبيضي واصِفري "

من َبعِدهم" ونقِّري  "  

 " ما شئت ان ُتَنقِّري

 قد َغَفل الصّياُد في

 لندَن عنك فابِشري

 

 . إليها

 َتَهضََّمني َقدُِّك األهيُف

 وألَهَبني ُحسُنك الُمتَرُف
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َدوضاَيَقني أنَّ ذاك الِمشَّ  

 يضيُق به َخصُرك الُمرَهف

 وقد ُجنَّ ورُآِك من َغيِظه

 َسميٌن ُيناِهُضه أعَجف

 فداًء لَعيَنيك آلُّ العيون

 أخاَلط جفنيِهما َقْرقَف

 آأّني أرى الُقَبَل العابثاِت

 من بيِن ُموَقيِهما َتْنِطف

 ورعشَة أهداِبك المثقالِت

 على فْرط ما ُحمَِّلت َتْحِلف

الَسواَد الُمخيَفآما الليُل َصبَّ   

 َصبَّ الهوى شعُرك األغَدف

 َتَلبََّد ِمثَل َظليِل الغمام

 وراحْت به ُغَمٌم ُتْكَشف

 أطار الغروَر نثيُر الجديِل على

 َدورة الَبدر اذ ُيعقَف

 وراَح الُحُلي على الِمعصَمين

 بأعذَب الحاِنه َيعِزف

 وأوشَك هذا النسيُج اللصيُق

 بَنهديك من َفْرحٍة يهِتف

 وآاد ُيذيُع حديث الجناِن

 واسراَر َآوَثِره الُمطّرف

 ُمنى النفِس إنَّ المنى َترَتمى
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 على َقَدَميِك وَتسَتعِطف

 وطوَع َيَديك آما َتْشَتهين

 حياٌة تَجدَُّد او َتْتَلف

 ُمنى النفِس إّن على َوجَنتيِك

 من َرغبٍة ُظَلًال تزحف

 َتعالي َنُصْن مقلًة يرتمي

َيرِجفبها َشَرٌر وفمًا   

 وُنطاْق من االسر ُروحًا

 تجيُش في قفٍص من دٍم ترِسف

 تعالي ُأذْقِك فكلُّ الثمار

 َترفُّ ونواُرها يقَطف

 ِصراٌع يطوُل فكْم تهدفين إلى

 الروح مني وآم أهِدف

 إلى الجسم ِمنِك وآم َتعِرفين

 أين الَمَحزُّ وآم أعِرف

 وما بيَن هذيِن يمشي الزماُن

خِلفوُيفنى ُملوآًا ويست  

 أميلي بصدرِك َنْبَع الحياِة

 وخلِّي فمًا ظامئًا ُيرَشف

 وميطي الِرداء عن الُبرُعَميِن

 َيِفضْ َعسٌل منهما َيرُعف

 وُمرِّي بكفي َتُشقُّ الطريَق

 لعاصفٍة بهما تعِصف
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 أميلى فَينبوُع هذا الجماِل

 إلى أَمٍد ثم ُيسَتنَزف

 وهذا الشباُب الطليُق العنان

ُيستوَقفسُيْكَبُح منه و  

 أميلي فسيُف غٍد ُمصَلٌت

 علينا وسْمُع الَقضا ُمرَهف

 ِعدي ُثمَّ ال ُتخِلفي فالحمام

 ُصنوك في العنِف ال ُيخِلف

 َخَبرُت العنيَف من الطارئات

 ما َيستميُل وما يقِصف

 وُذقُت من الِغيد شرَّ الُسموم

 طْعمًا ُيميُت وُيسَتْلَطف

 وخضُت من الُحبِّ ُلجِّيه

ِجنيَّة ُأقَذفعلى َمتن   

 فال والهوى ما اسَتفزَّ الفؤاَد

 الطُف منِك وال أعَنف

 

 ...ذآرى وعد بلفور

 خَذي َمسعاِك ُمَثخنَة الِجراِح

 ونامي فوَق داميِة الِصفاِح

 وُمدِّي بالمماِت إلى حياٍة

 تَسرُّ وبالَعناِء إلى ارتياح

 وَقّري فوَق َجمِرِك أو ُتَردِّي
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حمن الُعقبى إلى أمٍر ُصرا  

 وُقولي قد َصْبرُت على اغتباٍق

 فماذا لو َصبرُت على اِصطباح

 فانَّ أمرَّ ما أْدَمى ِآفاحًا

 ُطعوُن الخاِئفيَن ِمن النجاح

 فُكوني في سماِحِك بالضحايا

 آعهدِك في سماِحِك باألضاحي

 فان الحقَّ ، يقُطُر جانباه

 َدمًا ، ِصنُو الُمرُوءِة والسماح

َبّنىوتأريُخ الُشعوِب إذا َت  

 دَم األحراِر ال يمحوُه ماحي

 ِفَلْسطيٌن َسالُم اِهللا َيسري

 على تلك المشاِرِف والبطاح

 رأيُتِك ِمن ِخالل الَفجِر ُيلقي

 على ُخْضر الرُّبى أحلى ِوشاح

 أَطلَّ الَنسُر ُمنتِصبًا عليِه

 فهبَّ الديُك ُينِذُر بالصياح

 يؤوُب الليُل منه إلى َجناٍح

على َجناحوتبدو الشمُس منه   

 وَعيُن الفجِر َتذري الدمَع َطالًّ

 وَتمَسُحه بمنديل الصباح

 وأنفاُس الُمروج معطَّراٌت

 بأنفاِس الُرعاة إلى الَمراح
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 َلمسُت الوحَي في ْلحِن المثاني

 وِشمُت الُحزَن في وْقِع المساحي

ُيعيُد لحنًا" ُأوْرَشَليَم " وَغنَّى   

 لداود َهزاٌر بالصُّداح

شباِبِك أيُّ روٍضوحولي ِمن   

 يُنمُّ َحديُثه بشذا األقاح

 وألطاٍف ، آأنُفسهم ِعذاٍب

 وأسماٍر ، آأوُجِههْم ِصباح

 سالمًا للُعُكوِف على التياحي

 وشوقًا للِظماء إلى ارتياحي

 وُحزنًا أْن يُجرَّ الدهُر ُحزنًا

 على تلك الَغطارفِة الوضاح

 أأمَّ الُقْدِس والتأريُخ داٍم

أمِسِك في الكفاحويوُمِك مثُل   

 ومَُهُدِك وهو مهِبُط ُآلِّ وحٍي

 آنعشِك وهو ُمشَتجُر الِرماح

موسى" إْن لم يأِو " وادي الِتَيِه " و   " 

صالح" فقد آوى الصليب على   " 

في الفيافي" بخَت ُنصَّر " وذآرى   

في الضواحي" ِألْنبي " ُيَجدَُّدها   

 فال َتَتخبَّطى فالليُل داٍج

ُبدٌّ ِمن صباح وإْن لم َيْبَق  

 َشَدْدِت ُعرى ِنطاِقِك فاستِمري
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 وال يثُقْل عليِك فُتستباحي

 وال ُتْغَنْي ِبنا إّنا ُبكاٌة

 َنُمدُِّك بالعويل وبالصياح

 وال ُتْغَنْي ِبنا فالِفعُل َجوٌّ

 َمِغْيٌم ِعنَدنا والقوُل صاح

 ولن َتجدي آإيانا نصيرًا

 َيُدقُّ من األسى راحًا براح

َيُردُّون الّدواهيوال قومًا   

 وقد َخِرَسْت بألْسنٍة ِفصاح

 أِعيُْْذِك ِمن َمصيٍر نحُن فيه

 لقد ُعوِّذِت ِمن َأَجٍل ُمتاح

 ووضٍع أمِس ُآُلهُم لواٍه

 به واليوم آُلهم لواحي

 َتَنصََّل منه ُزورًا صاِنعوُه

 آمولوٍد تحدََّر ِمن ِسفاح

 وذمُّوا أنَّهم آانوا ُعكوفًا

وفي الرواح عليِه في الُغُدوِّ  

 وتأريٍخ ُأريَد لنا ارتجاًال

 فآَب آما أريَد إلى افتضاح

 َشَحنَّا دَفتيِه بُمغَمضاٍت

 " آأحداِق المها مرضى صحاح "

 وَغلَّْفنا مظاهرُه ِحسانًا

 مزخرفًة على ُصَوٍر ِقباح
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 وُسْقنا الناَس ُمْكرهًة عليه

 على يدِ  ناعميَن به َوقاح

ظًاوَنصَّْبنا مَروِّضًة ِغال  

 على ما في الطباِئِع مْن ِجماح

 وأْحَلْلناه وهو ضريُح شعٍب

 محلَّ الَوْحِي جاَء من الضُّراح

 نجرَُّعُه ُذعافًا ثم ُنضفي

 عليِه محاِسَن الشَِّبم الَقراح

ُعِقَدت فكانت" َصْفَقٍة " وُربََّة   

 آتحريم الطالِق على ِنكاح

 ُتدبَُّر في العواِصم من ُمِرْيِب

، َمطعوِن النواحي خبيِث الذآر  

 تفوُح الخمر منها في اخْتتاٍم

 ويبُدو منها في اْفتتاح

 وُيْسِفُر َنصُّها الُمسَوّد ِخزيًا

 وَمظلمًة عن الِغيد الِمالح

ُيِمّططه قوّي" تصريٍح " و  

 َآَلْوِح الّطيِن يدحوه داحي

لسُت أدري ِمن ُذهوٍل" حلٍف " و   

 أعن ِجدٍّ ُيَدبَُّر أم ِمزاح

ُيرجَّى بالتماٍسلنا حٌق   

 وباِطُلهْم ُينفَّذُّ بالسالح

 ولسُت بعاِرٍف أبدًا َحليفَا
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 يهدُِّده حليٌف باآتساح

 فلسطيُن َتوَّقْي أْن تكوني

 آما ُآنَّا بَمدرَجِة الرياح

 وأْن تَضعي أموَرِك في ِنصاٍب

 يوَُّفر او يَُّطفَُّف باجتراح

 وهاِبي أن ُتمدَّ إليِك ِمنَّا

على الِقداح يُد المتضاِربين  

 فكم هاٍو َأَجدَّ لنا ُجروحًا

 بدعوى أنَّه آسي جراح

ُحلوٍل" وُأصِدُقِك الحديَث فكم   " 

 حراٍم ، ُلْحَن في ِزيٍّ ُمباح

 ُنَطوُِّف ما ُنَطوُِّف ُثم نأوي"

اقتراح" ُأقيَم على " الى بيٍت   " 

 ُيخِرُج ألَف وجه ِمْن حديٍث

 وَيْخُلُق أْلَف معنًى الصطالح

 

أبو التمن ذآرى  .. 

ولو َقُصَرت يُد األعماِر –طاَلْت   - 

 لَرمْت ِسواَك َعُظْمَت ِمْن ُمختاِر

 من صفوٍة لو قيَل أيٌّ َفذُُّهْم

 لم َتْعُد َشْخَصَك أعيُن الُنظَّار

 لكن أرادْت أن تحوَز لنفسها

 َعيَن الِقالدِة فازَدَرْت بُنثار
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 وأرى المنايا بالذي تختاُرُه

وذاَت ِسوار للموِت عاطلًة ،  

 فطَوْتَك في َدْرج الُخلوِد فعطَّرْت

 بك سالَف األحقاِب واآلثار

 واستنزَلْتَك لُغربٍة وألنَت ِمن

 َعلياك في َلِجٍب من األنصار

 وتجاَهلْت أنَّ البالَد بحاجٍة

 لَك حاجَة األعمى إلى اِإلبصار

 ُمدَّْت من اُألخرى إليك معاصٌم

 ِمن رفقٍة لك قادٍة أبرار

ِء َسعِيَك في الْجهاد وإخوٍةُخلصا  

 لَك في الوفاِء المحِض واِإليثار

 ورفاُق هذي الدار فيما أسَلفوا

 للكاِتَبْيِن رفاُق تلَك الدار

 َبَكَر النَِّعيُّ فما َسمعُت بِمْثلها

 ِعبءًا على األسماِع واألبصاِر

 َرمِت الَعماياُت العيوَن وَصكَِّت األسماّع

 صافرٌة ِمن اِإلنذار

َح األحراُر يؤِذُن َبعُضُهْموترنَّ  

 بعضًا بفقدُهِم أبا األحرار

 هللا درُّكُّ ِمن نقيٍّ لم َيَنْل

 أذياَلُه َوَضٌر ِمن األوضار

 في حيْث تزدِحُم الشكوُك وترَتمي
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 ُشُبهاُتها حتَّى على األخيار

 خاَض السياسَة وانجلى عن ُلجَّها

 أِلَق الجبيِن مكلًَّآل بالغار

واه خوَض ُعبابهافي حيَن راَم ِس  

 فطغى عليه فضاَع في التَّيار

 وصليُب ُعوٍد حيَن بعُض ُمرونٍة

 في َضعفها خطٌر ِمن األخطار

 وَطريُّ نفٍس حيَن بعُض صالبٍة

 في ُعقمها حجٌر ِمن األحجار

 وَخفيُّ آيٍد حيُث يسمو آائٌد

 ومن المكايِد جالٌب للعار

 وصريُح رأٍي لم َيِحد عن ُخطٍَّة

تأويلها بِجدارليلوَذ من   

 َحْرٌب على ُمستعِمٍر وربيبِه

 وُمساِلٍم ُمسَتْعِمرًا وُمجاري

أْن أرى" أبا عزيٍز " أعِزْز عليَّ   

 ُحضَّاَر حفِلَك زائغي األبصاِر

 َخَلِت المحافُل من ُعالك وأوحشْت

 من َبْعد وجِهَك نَدوُة الُسمَّار

 وَتَعرَِّت األنظاُر عن ُمسَتشِرٍف

عاٍل على األنظاربادي السَّنا ،   

 ولقد َيِعزُّ عليَك أنََّك ال َترى

مواآَب الزُّّوار" األْرِبعاء " في   
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 أأبا عِزيٍز آنَت ُتذآي جذوتي

 وَيَلذُّ َسْمُعك َمنطقي وِحواري

 غْوَث الصريِخ ، أتتك ُتعِوُل ُحرٌَّة

 حَّراُء صارخٌة من األشعار

 َهيَّجَت مّني أيَّ داِء آامٍن

زنٍد واريوقدحَت مّني أّيَ   

 قَسمًا بيوِمَك والُفراِت الْجاري

 والثورِة الحمراء والثُّّوار

 واألرِض بالدَِّم ترتوي عن ِدْمَنٍة

 وَتُمّجُه عن روضٍة ِمعطار

 والخيِل َتزحُف لم َتَدْع لُمغِيرها

 جثٌث ُتَغطي األرَض أيَّ ُمغار

 قَسمًا بتلَك العاطفاِت ولم تُكْن

ارلي قبَلها من ِحْلفٍة بالنَّ  

 إنَّ الذيَن عِهدَتُهم حَطَب الوغى

 لوالُهم لم تشتِعل بأوار

 والَّالِقحيَن َنتاَجها بأعزِّ ما

 مَلَكْت يميٌن من ِحمًى وذمار

 والداهناِت دماُؤهم ِلَمَم الثَّرى

 والُمؤنساِت شواطَئ األنهار

 والناحريَن ِمَن الضَّحايا خيَر ما

 َحَمَلت ُبطوُن حرائٍر أطهار

زاُل حقوُقُهْم آَذويهُمما إْن َت  
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 في الَفْقر سارحًة مَع األبقار

 وأعزُّ ما تبغي الحالئُل ِمنهُم

 أْن ُتستَر الَعوراُت باألطمار

 خمٌس وعشروَن انقَضْت وآأنَّها

 بشُخوِصها َخَبٌر مَن األخباِر

 ِضقنا بها ضيَق السجيِن بقيدِه

 من َفْرِط ما َحَمَلْت من األوزار

السماُء فلم َتُجْد وَتَجهََّمْت فيها  

 للخابطيَن بكوآٍب سيَّار

 شاَخ الشباُب الّطيبون وُجّددْت

 فيها َشبيبُة ِشيخٍة أشرار

 وبدا على َوجِه الحفيِد وجدِّه

 للناظريَن تقاُرُب األعمار

 َمن آان يحَسُب أْن ُيَمدَّ بُعمره

 ُحْكٌم أقيَم على أساٍس هاري

 َمن الفظاعِة أْن ُتريَد َرعيٌَّة

لِّ ُدستوٍر لها وِشعارفي ِظ  

 : ما َيطُلُب المأسوُر من يِد آسٍر

 إسداَء عارفٍة وَفكَّ إسار

 وِروايٍة حَبَك الزَّماُن ُفصوَلها

 فبَدْت لنا ممسوخًة األدوار

 من شّر ما اختلَق الرُّواُة ،َولفَّقْت

 ِحيٌل ، وضمَّْت َدفَُّة األسفار
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 وممثليَن تصّنعًا ووراَءهْم

ُمّلِقٌن ُمتواري َخْلَف الِستار  

 ومّفِرقيَن َمذاهبًا وعناصرًا

 ُمَتَكفِّليَن سياسَة استعمار

 نزلوا على ُحكم الغريِب وَعرَّسوا

 في ِظلِّ مْأَثمٍة له وَفجار

 وتحلَُّبوا أوطاَرُه فاذا بها

 َوَشٌل ِلما استحلى من األوطار

 واستفَرَش الشْعُب الثرى ، وُدروبُهْم

رمملوءٌة بُنثارِة األزها  

 وتحََّأل الَجْمُع الِظماُء وُوآَِّلْت

 أبناؤهم بالِورد واِإلصدار

آيُد خوارٍج: ُذِعر الْجنوُب فقيَل    

صْنُع ِجوار: وسكا الشَّماُل فقيَل   

 وتنابَز الَوسُط الُمِدلُّ فلم َيَدْع

 بعٌض لبعٍض ِظنًَّة لَفخار

 ودعا فريٌق أْن تسوَد َعدالٌة

 فرُموا بكلِّ شنيعٍة وَشنار

 ومَشى المغيُث على الجياع

وعلى الُعراِة ، بجحفٍل جّرار –َيقوتُهْم  –  

 وتساءَل المَتَعجِّبوَن لحالٍة

َمْن ُهم أهُل هذي الدار: نكراَء   

 ِهَي للصحابِة ِمن َبني األنصار
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 من آلِّ َبدريٍّ وآّل َحواري

 للحاآميَن بأمِرهم عن َغيِرهم

 ولَصْفوِة األسباِط واألصهار

اٍز شامٍخ في صدرهمن آلِّ غ  

 زاهي الوساِم ، مدِّوِخ األمصار

 هَي للذيَن لو امتحنَت بالءهم

 لعِجبَت من ُسْخريَِّة األقدار

 هي للذي من آلِّ ما َيِصُم الفتى

 آاٍس ، ومن ُجْهٍد ُيشّرُف عاري

 وُمسلٍَّط لُمَسلَّطيَن مشْت به األهواُء

 ِمشيَة ُمثَقٍل بُخمار

َر ألنثنىَنِسَي الُمعيَر ولو تذآَّ  

 َخْزياَن من ثوٍب عليه ُمعار

 آم راَم غيُرَك ِمثَلها فأحلَُّه

 نَزُق الُغرور بَشرِّ داِر َبوار

 بل لو تذآََّر لم يجْد لضميرِه

 ومصيرِه َعونًا من التَّذآار

 لم يبَق إلَّا أْن ُتَتمََّم خطوٌة

 ويَظلَّ َيلعُب العٌب بالنار

َبْتفَلُربَّما نَفِت الشَّكاَة وقرَّ  

 يوَم الخالِص سياسُة اإلصرار

 أأبا عزيٍز والحديُث آما َرَووا

 َشَجٌن ، وُمرُّ القول عْذٌب جاري
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 ومن العواطِف ما يثوُر وَيغتلي

 مثَل الجحيم ، ويرتمي بِشرار

 َعْفوًا وإْن شطَّ الَمدى عن غايتي

 ونَبْت جياُد الشعر عن ِمضماري

 فلقد َتَحشََّدِت البواعُث واشتَكْت

ْمَت القريض ِلَفْحلِه الهّدارَص  

 ولقد َعِهْدُتَك بالبالد وأهِلها

 َجمَّ الُشجوِن ، ُموزََّع األفكار

 ووجدُت َقْدَح الذآريات شجيًَّة

 َبْردًا ِلأفئدٍة عليك ِحرار

 وَعَرفُت أشجانًا يثيُرَك َبْعُثها

 فأَثْرُتُهنَّ فِطْرَن ُآلَّ مطار

 إيٍه شباَب الرافدين وَمْن بهم

العراُق َتَبّلَج األسحار يرجو  

 الحامِليَن ِمَن الفوادِح ِثْقَلها

 ليسوا بأنكاٍس وال أغمار

 والَّذاِئديَن عن الحياض إذا انتَحْت

 ُآَرٌب ، والَذ ُمكابٌر بِفرار

ُأرخَصْت -والباذليَن عن الكرامة  - 

 أغَلى الُمهوِر ، وأفدَح األسعار

 الَفْقَر إذ ُطرُق الِغنى مفتوحٌة

إذ َغدُق النعيم جواري والبؤَس  

 ومؤَّججيَن نفوَسهْم وُقلوَبهْم
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 ُشَعًال يسيُر على ُهدها الساري

 والحابسيَن زئيَرهم بصدورهم

 فإذا انفجرَن بِه فأيُّ ضواري

 والقانعيَن ِمن الحياة رخيًَّة

 بُلماَظٍة ، ومن الَكرى بغِرار

 والمغِرياُت ُمراوداٌت ترتجى

روَتخيُب ، من ُعوٍن ومن أبكا  

 ال تيأسوا أْن َيُلْح ِمن ليلٍة

 فجٌر ، ولم تؤِذْن بضوِء نهار

 فلِئْن َصِليُتْم ِمن َهناٍة َجْمرها

 ومَشْيُتُم منهنَّ فوق ِشفار

 فِطواُل ُمْحِرجِة األمور وإْن َقَسْت

 في ِشرعِة التأريِخ ِجدُّ ِقصار

 ال ُبدَّ أْن َيِثَب الزَّماُن ، وينثني

األظفار ُحكُم الُطغاِة ُمَقلََّم  

 وُتَجدَِّد األيَّاُم َعْهَد وصاِلها

 ِمن َبعِد إعراٍض لها وِنفار

 فُهناك سوَف يكوُن من َزَهراِتكم

 أصفى معاِرفها وأطيُب جار

 وهناَك سوَف َيرى الَغنِيمَة معشٌر

 أْن ُيْمِسُكوا من َخْلِفُكْم بُغبار

 فَحذاِر من ُعقبى الُقنوِط حذاِر

ِبداروِبداِر للعهِد الجديِد   
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 ..دجلة في الخريف

فراح ُيوِعدُه" الخريُف " بَكَر   

 أْن سوَف ُيْزِبُدُه وُيْرِعُدُه

 وَبَدْت من األرماث ، عائمًة

 فيه ، طالئُع ما ُيَجنُِّده

 وآأنَّ ، من َزَبِد الرِّمال على

 أمواجه ، ِطْفًال ُيَهْدِهده

 واسَتْثَقَل النوتيُّ ِمْجَذَفه

دهَبِرمًا بِمقَبضه ُيَجدِّ  

 وتحفََّزْت ُشمُّ الجبال لُه

 بُثلوجها ِآسَفًا ُتهدِّده

 ظلَّْت َتُعدُّ ُخطاه َترُقُبه

 في الصيِف ُمزدهرًا وتحُسده

 َجرداُء ، وهو َيِضجُّ َمْلَعُبُه

 َظْلماُء ، وهو ُيَشبُّ َموِقده

 خَرساُء ، واألنعاُم ُترقصُه

 وآأنَّها بالموج َترِفده

دًةَتَتَعثَُّر األجياُل خال  

وَيحُضُنها ُمَخلَّده.. فيها   

بالمزماِر ُيوِقظه" داوُد  "  

َمعبده" وُينيُمُه بالُعود   " 

 والِهيُم تخُزُنُه وتنهُبُه
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 والِغيُد ُتنِزلُه وتُصِعده

 أْلَقْت إليه ِمن مفاِتِنها

 ما ليَس إالَّ اُهللا َيشَهده

 ورَمْت له يقظاَن ِمن ُمَتٍع

 ما نحُن في األحالِم َننُشده

النجُم حارُسها وحارُسهو  

 والظلُّ موعُدها وموعده

 اآلَن ُأْدِرُك ِسرَّ َزْفرتِه

 إذ لم َيُعْد ِسّرًا َتَجّلده

 َفلَفقِده َنَفسًا َتَنفُُّسُه

 ولِذآره َنهدًا َتَنهَّده

 يَتعقَُّب المسكيُن موَجَتها

 َعَبثًا بَمْوجتِه وتْطُرده

 لم َيْدِر حتى اآلَن ِشيمَتها

َنَغمًا ُيردِّدهحِسَب الهوى   

 أمِس استطابْت فيه َمقِصَدها

 واليوَم أهوُن منه َمقِصده

 لو يستطيُع َلَردَّ ُخضرَتُه

 وبرْغِم َسْفَحْيِه تورَّده

 وبرْغمِه أْن حبَّ خاِبُطُه

 للزارعيَن وُذمَّ َمورده

ُتْنِكرُه" والِبيُض " ماسرَُّه   

 أنَّ المراعي الُخْضَر َتْحَمده
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رُّ َيشهُدهافالذْآَرياُت الُغ  

 رقراُقُه الصافي وَتْشَهده

 ُمتطاِمٌن لم ُتْخَش َصولُته

 لكْب َتضيُق بصاِئٍل َيده

 فِمَن الشَّمال يٌد وُتْنِهُضُه

 وِمَن الَجنوب يٌد وُتْقِعده

 آالنَّاِس للُحُفراِت َمرِجُعه

 وِمَن النِّطاِف الُنْزِر موِلده

 وُخضوُعُه آُخضوعهْم أبدًا

يقصده للغيِب أنَّى ساَر  

 والَفصلُُ ، دوَن الَفصِل ، ُيْنعُشُه

 واألرُض ، دون األرض ، ُتسِعده

 َلِغٌب فال اِإلمساُء ُيوِسُعُه

 َعْطفًا ، وال اِإلصباُح ُينِجده

 النجُم أعمى ال يراِفُقُه

 والطيُر أخَرُس ال ُيغرِّده

 ُمتَحيٌِّر ال يسَتِحمُّ بِه

 َفَلٌك وال األضواُء ُترِشده

َتَشَد الضَّباِب بِهوآأنَّ ُمح  

 باٌب بوجِه الُشْهِب ُيوِصده

 والشَّمُس فاترٌة ُتَذآِّرُه

 وَضَح السَّنا أيَّاَم ُتوِقده

 أيَّاَم تنُفُخ في َقرارتِه
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 من ُروحها َنَفسًا ُتَجدِّده

حتى البدُر ُيوحشه.. والبدُر   

 في يوِم محنتِه وُيفرده

 هذا الذي ما آاَن ِمثَلهما

ُيَخلِّده للصيِف من َمَثٍل  

 آانا َيُربَّاِن الغراَم معًا

 ذا َيْصَطفيِه ، وذا ُيَهْدِهده

 لم يبَق من َهَرِج الربيع بِه

 اال الذي قد فات أجوده

 ومن العريِش على شواطئه

 إّال ُخَشْيبات تحدِّده

 رآٌب تحمل عنه ناشطُه

 واقام عاجُزه وُمْقَعده

 والسامُروَن انفضَّ ُعْرُسُهُم

ى ، وال َددهال ِجدُُّه أغن  

 حَجَل الُغراُب على مواِقدهْم

 وعلى الرَّماِد بها ُيَلبِّده

 ومَن الَحماِم أَظلَُّه َزِجٌل

 َآِلٌف بلحِن الصَّيِف ُيْنِشده

 َضْنُك المَسفَِّة َيدَّني َعَطشًا

 وَتموُُّج اآلذيِّ ُيبِعده

 ُمَتسائًال بشَم حاَل َريُِّقُه

 عن ُحرِّ لوٍن آان َيعَهده
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ضِّفاِف، البطُّ ُمنكِمٌشوعلى ال  

 الٍه بذاوي النبِت َيعِضده

 َشْعُث النَّسيل ، آأنَّ عابثًة

 َمجنونًة راحْت ُتبدِّده

 ما الصَّيُف سبََّط من َجدائِله

 جاَء الخريُف له ُيَجعِّده

 بادي الُخموِل يؤوُده ُعُنٌق

 في أمس ، من زْهٍو ، ُيمدِّده

 وآأنَّه ، إذ ِخيَف َمسَبُحه

ُب قد ُسدَّ َمْعَبدهُمَترِّه  

 أُترى يعوُد غدًا ِلَمْلَعبِه

 ألْم ال يعوُد آأمسه غده

 وتهضََّم الُنوتيُّ زورَقه

 بالقار، بعد الِغيد، َيحُشده

 يقتاُت من ِآَسٍر ُيَثبِّتثها

 في اللوح ، أو َحبٍل ُيَمسِّده

 لم أْدِر لو لم ُتنِبني ُسُرٌج

 في شاطئيهِ  ، أيَن َمرقده

الّنوُم أعوَزه: لُت فق.. وَمَضْت   

 وُجفوُنه ، ُرْمدًا ، ُتَسهِّده

غفا ، وإنَّ َصدًى: فقلُت .. وَخَبْت   

 في السَّْمِع من َزْفٍر ُيَصعِّده

 وآأنَّ تابوتًا ُيِعدُّ لُه
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 َمالَُّحه فيما ُيَنضِّده

 وحِسبُت ِمزمارًا ُيَشيَُّعه

 للقبِر ، مسمارًا ُيَشدَّده

 وتجاُوَب األْجراِء قافيًة

محاَء باآيًة ُتَمّجدهس  

 يا صامتًا ِعّيًا ، وَمْنِطُقُه

 ُمَتَفجُِّر الَيْنُبوع َسْرَمده

 َتهفو فرائُد ِعقدِه َجَزعًا

 مما بها ، وتهيُم ُشرَّده

 وُتثيُر فيه الذآرياُت شجًا

 َيعيا به فَيُخوُر أيِّده

 وُمَوآًَّال بالدَّهر ، َيزرُعُه

 في شاطئيه ثمَّ يحُصده

نَت أعزُّ ُمنَقلبًايا َشطُّ ، أ  

 في الناطقيَن بما ُتَخلِّده

 وآذا الطبيعُة في عناصرها

 ِجنٌّ َحبيُس الرُّوِح مجَهده

 َنرتاُد جامَدها ُنَفجُِّره

 وعقيَم غامِضها ُنَولَّده

 فلعلَّ ذا ، ولعَّلها ُلغٌة

 من غيِر ما جْرٍس نعوَّده

 ولربَّما َضِحكْت بسائُطها

دهُهْزءًا بنا ممَّا ُنَعقِّ  
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 ..الجيل الَجديْد

 ياأيُّها الجيُل الجديُد سالُم

 ألقت إليك ِبْثقِلها األعواُم

 ورْمت بكلكِلها عليك فوادٌح

، جسام" السادرون " مما تجّنى   

 أْلْقت إليك وأنَت أشرُف ناهٍض

 ثقَليهْما اآلمال واآلالم

 فرمى لَك الماضي األليم ِبوْزِرِه

 ورنا لَك المسَتقبُل البسام

اضُر المرتّج بينهما شجًاوالح  

 وتطُّلعًا تهفو به األحالم

َنتاَج ما" الخائنون" ألقى إليك  

 سدروا وشطوا وارَتَعْوا وأساموا

 والمخلصون ، رجاؤهم أن تنجلى

 ُآَرٌب وأن ِيلد الصباَح ظالم

 ياأيُّها الجيُل الجديُد وطالما

 لصقت بغير ذواِتها األعالم

 ولطالما اشتّط الطغاُة وأرجفوا

 للمصلحين وأقعدوا وأقاموا

ألنَك َتْجَتوي" هّدامًا " َسمَّوَك   

 ما البغُي َسنَّ وما جنى اِإلجرام

 والنك استمت العدالَة خطًة
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 من في يديه النقُض واِإلبرام

 وغِضبت أن تجَد الرعايا َمْغَنمًا

 بيِد الرُّعاة آأنهم أنعام

 وشجبت أّن الحكم في قاموِسِهْم

ُعرامسوٌط يشدُّ وشهوة و  

 هّوْن عليَك فكلُّ ذلَك ِفريةُُ

وَيْبقى السعي واِإلْقدام. َتْفنى   

لرذيلة" مخّرٍب " وآذاك آلُّ   

هّدام" ُمَعمٍِّر " باٍن ، وآلُّ   

 

 .. إلى الوفد الرياضي اإليراني

 أهًال بُكْم رمَز الشباب ومرحبا

آوآبا" الُفتوة " الُمطلعين من   

لواءه" النضال " الحامليَن من   

 والناهِجيَن به الطريَق األلحبا

 والناشريَن من األخوة مذهبًا

 هو خيُر ما ارَتضِت الشرائع مذهبا

بقديمهم" قديمُنا " يا من ُأعيَن   

بحديثهم فتأشَّبا" حدُيثنا " و   

 وَتسْلَسَل التاريُخ فيما بيننا

األعذبا" و " أمَّره " متقاسميَن   " 

والتوُجع واحد –إنا وانُتْم   - 

زيُدنا المستعمرون تقرُّباَلَي  



 

170 

 

 َلَيزيدنا األلُم الدفيُن تماسكًا

 ليزيُدنا َصهُر الخطوِب َتَصلُّبا

 

 ...أرج الشباب

 أرُج الشباِب وخمُره المسكوُب

 َليفوُح من أرداِنُكْم ويطيُب

 ومَن الربيِع نضارٌة بوجوهكم

ومن شهِد الحياِة ضريب. َتْندَى   

 ومَن الُفتّوِة َسْلَسٌل متحدٌر

 مما يفيُض يكاُد ُيتَرُع آوب

 َوألنُتُم إن غاب نجٌم ُيقتدى

 أو ُحمَّ َخطٌب حاِلٌك ِغْربيب

 وتأزمت ُآَرٌب ، وضاقت خّطٌة

 واستوحشْت طرٌق لنا وُدروب

 ُسُرٌج تنير الخابطين ، وأْنُجٌم

 نغدو على أضوائها َوَنُؤوب

 تتجّهُم الدُّنيا ، ويعبُس باسٌم

ُطوبمنها ، ويعتِوُر الحياَة ُق  

تذوَُّبْت" الشباُب " حتى إذا ابتسَم   

 آالغيِم في الّصحِو الجميِل يذوب

آأنَُّهم" الدُّروس " يا عاآفيَن على   

 ُغْلُب الصُّقوِر من الَظماء تلوب

 والعازفين عن اللذائِذ همُّهْم
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ُيدقُّ وِمنبٌر وخطيب" َجَرٌس  "  

 ترآوا مواعيَد الِحساِن وعنَدُهم

عٌد َمضروببين المقاعِد َمْو  

 أشهى من الوجِه الجميِل إليهُم

َوُودُُّه المخطوب" الكتاِب " وجُه   

 إن العراَق بال نصيٍر منكم

 وبال ُمجيٍر ، ُمقِفٌر وجديب

 عاشت سواعُدُآم فهن ضوامٌن

 أن ُيْسَتَردَّ من الحقوِق سليب

 َوَزآْت عواِطُفُكْم فَأيُة ثروٍة

 منها نكافيُء ُمخِلصًا وُنثيب

وليس سواآُم –ُم أْنُتْم َوْألنُت  - 

 أمُل البالِد وُذْخُرها المطلوب

 َوْألنُتُم إذ ال ضمائَر ُتْرَتَجى

 للرافَدْين ، ضمائٌر وقلوب

 وألنُتُم إن شّوشْت صفحاِتنا

 مما ُأِجدَّ نقائٌص وُذنوب

 الّطاهروَن آأنهْم ماُء الّسما

 لم َيْلَتِصْق َدَرنٌّ ِبِهْم وعيوب

َمَدى وتقاربْتإّنا وقد ُجْزنا ال  

وأمّضنا التجريب. آجاُلنا   

 وتحالفْت أطواُرنا وتماَزَجْت

 ونبا بنا الَتقريُع والتأنيب
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 وتخاَذَلْت ُخطواُتنا من َفْرط ما

 َجدَّ الُسرى ، والشدُّ ، والتقريب

 لَنراُآُم المثَل العليَّ ألّمٍة

 ترمي إلى أهدافها وُتصيب

 هي ُأّمٌة لم تحتضن آمالها

أحضاِنُكْم ستؤوب وغدًا إلى  

 وغدًا ُيكفَُّر والٌد عما جنى

 ظلمًا على يِد إبنه ويتوب

 فتماسكوا فغٌد قريٌب َفْجُرُه

وآلُّ ُمؤمٍَّل َلَقريب. منكم   

 ِوَتطّلعوا ُيِنِر الطريَق أماَمكم

 َقَبٌس يشعُّ منارُه ، َمشبوب

 وتحالفوا أْن ال ُيّفِرَق بينكم

وال َيْندسَّ فيُكْم ذيب.غاٍو   

تذّآروا المستعمريَن فانَُّهْمو  

 َسْوٌط على هذي البالِد وُحوب

 فتفهّموا إنَّ العراق بخيره

 وثرائه ، لَطغاِمِهْم منهوب

 وتميزوا فهناك وجٌه سافٌر

 منهْم ، وآخُر بالخنا محجوب

 وسوّية في ِخزّيٍة مستعمٌر

 أو َمْن ُيقيُم مقاَمه وُينيب

 إياُآُم أْن ُتخدعوا بنجاحكم
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المقروُء والمكتوبفيما هو   

 أو َتْحَسبُوا أن الطريَق آعهِدآم

ورحيب" معّبٌد " بين الصفوِف   

 ان الحياة سيبلَونَّ جهاَدآم

 منها نجاٌح مرِهٌق ورسوب

 وُمَسهَّديَن جزاُهُم عن ليِلِهْم

 اُهللا ، والتعليُم ، والتدريب

وخيُر مجاهٍد.. أضناُهُم تعٌب   

متعوب" ُمضنى ُيَعبُِّئ أّمًة   " 

ولسَت بُمعِوٍز" عبوٌد " أُأخيَّ   

ولكنَّ الُجحوَد َمعيب. مدحًا   

آاللٌة" الحسيَن " إن آان مسَّك و   

 أو آان نالكما عنًا وُلُغوب

 فألنتما والشاعرون سويٌة

 آالشمع َيهدي غيَره ويذوب

 ُأالء غرُسكما فهل ِمْن غارٍس

 يزآو آهذا ، غرُسه وَيطيب

 وهِل الخلوُد أَلذُّ مما أنتما

 فيه ، وأمُر الخالديَن عجيب

ووجوُدهم. ال يحسبون وجوَدهم   

 قبَل الوجوِد ، وفوقه محسوب
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 ...إلى المناضلين

 أِطّلوا ، آما اتَّقَد الكوآُب

 ُينوِّر ما َخبَط الَغْيَهُب

 وسيروا وان َبُعَدت غايٌة

 وُشّقوا الطريَق وال َتْتَعُبوا

 وُمّدوا َسواعَدآم انها

ال ينُضبمعيٌن من الُجهد   

 وهاُتوا قلوَبُكُم ُأفِرِغْت

 على َنجدِة الَحقِّ ، أو فاْذَهبوا

 فما إن َيليُق بمجد النضاِل

 ضعيٌف على َنصِره ُيغَصب

باسمًا ُيجَتَلى" غدًا " وإنَّ   

وال ُيوَهب. بِشقِّ النفوس   

 وإني وإن آنُت ِصْنَو الرجاِء

 في حومِة اليأِس ، ال ُأْغَلب

صادقًا" َغٍد " أواعدآم من   

 وُيسِرُف في الوعد من َيكذب

 أماَمُكُم ُموِعٌر ، ُملَغٌم

 بشّتى المخاوِف ، ُمسَتْصَعب

 َيُسدُّ مداخَله أرقٌم

 وتحمي مساِلَكُه أذؤب

 وسوف يبيُن إذا ما انَجلى

 غٌد ، من َيِجدُّ ، ومن َيلَعب
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ساعاِتكم" فسوف يدوُِّر   " 

عقرب" بما ال َيُسرُُّآُم   " 

خائٌف" ُم وسوف يخوُنُك  " 

أشَعب" وسوف يساِوُمُكم   " 

 وسوف يزامُلُكم خطوًة

 وَيخِذُلكم ُخطوًة ُمتَعب

 وسوف يطوُل عناُء الطريِق

 عليُكْم فَيعزُب مَن َيْعزب

 وسوف َتضيُق ِبُكم ُدورُآم

بكم َترُحب" السجون " وُسوُح   

 فقولوا لمن ظن أّن الكفاَح

 َغلُة مزرعٍة ، تكِذب

الجموَع وقولوا لمن ظَن أنَّ  

ثعلب" يا : مطايا ُتَسخَُّر   " 

 ُتريدون أْن تستقيَم االموُر

األطيب" األخبَث " وأن يخُلَف   

 وان تجَمُعوا الَشْمل من ُأمٍَّة

المذهب" و " الَجدُّ " يفرُِّقها   " 

الزارعوَن" الَثمَر " وأن يأآَل   

من يدأب" األرَض " وأن يأُخَذ   

 تريدون أن يعِرَف الكادحوَن

ما عنُهم ُيحَجب" العيش " ن م  

 تريدون أن َتْطّعنوا في الصميم
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وأن تضِربوا" الطباع " رثَّ   

 ومن دون ذلك أن َتصطلوا

 سعيَر الحياة ، وان َتسَغبوا

 وأن تِردوا ما يُمجُّ الَقَذى

 وأَن َتْطعموا منه ما َيجُشب

 فال تحَسبوا أنكم في الجهاد

يضمُُّهُم ملَعب" هواٌة  "  

ُمستثِمرًا" وا أن وال تحَسب  " 

 ظلومًا لمصرِعه َيطرب

مستعِمرًا" وال تحَسبوا أن   " 

 ُيثاُر عليه وال يغَضب

َيْهنا بها" األرَض " وال تحَسبوا   

 َذووها ، وبالدم ال ُتخَضب

أنَّهم َيظمأون" وال تحَسبوا   

 وطوَع أآفِّهُم المشَرب

 فأنذْر بحنظلٍة خائنا

 تعجََّله الَثمُر الطيب

آادحا" اْلَجنى " بُحْلو  وبشَّْر  

من َشجر َيضِرب" الِجذر " على   

 فال تِهنوا ، إنَّ َهذي األآفَّ

 ُتملي على الَدهر ما يكتب
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 ... ُعمر الفاخوري

 ِرثاُؤَك ما أَشقَّ على لساني

 وُرْزؤك ما اشَد على َجنابي

 وآيَف ُيطيُق عن ألٍم بيانًا

 ثكوٌل َشلَّ منُه األصَغران

مضَّ وقد توَّلْتوَفقُدَك ما أ  

 ِجياُد النصِر َخوَض المعمعان

 وشرٌق آنَت أمِس َلُه ِسراجًا

 آثيُف الْجوِّ منتشُر الدخان

 َتهاَوى الطامعوَن على َثراُه

 آما اختلَف الُذباُب على ِخوان

 َتعبَُّس من َمزاِحِفِهْم ثغوٌر

 وتنَتِفُض المشارُف والمواني

 وما أنبا َمصيَرَك عن مصيري

مكاَنَك من مكاني وما أدنى  

 أصْخُت ِلَمْن نعاك على ُذهوٍل

 آأنَي قد أصخُت لَمْن نعاني

 وآنُت ُأِحسُّ أنَّ هناك ُرْزءًا

 وأجهُا ُآْنَهُه حّتى دهاني

 صَفْقُت براحَتيَّ مِن التياٍع

 وهل أدنْت بعيدًا راحتان

 وُرْحُت ، وأيُّ ُجرٍح في فؤادي

 مغاَلطًة ، أَعضُّ على الَبنان
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ني من الِذْآَرى خياٌلوعاَنَق  

 آسيُر الَنْفِس َيْشَرُق بالهوان

 تسيُل دمًا جواِنُبُه اشتياقًا

 إلى اللََّمحاِت والُمَتِع الِحسان

 إلى تلك الليالي ُمشِرقاٍت

ُمزَدِهُر المغاني" ُلبناُن" بها   

 إلى َسَمٍر آأنَّ عليه مما

 َتِنثُّ ِمن الشذا َعَبَق الِجنان

وِحرٍصخياٌل ُرحُت من يأٍس   

 ُأَسّلي النْفَس فيه عن الِعيان

 أثاَر ِلَي العواِطَف من عنيٍف

 وُمْصَطِخٍب ، وُمْرْتِفٍق ، وحاني

 وفكَّ من األِعنَِّة ذآرياٍت

 َتُهزُّ النْفَس ُمطَلقَة الِعنان

 لَمْمُت ُعطوَرها فشِمْمُت منها

 شذا الَغَضِب المَطهَِّر والَحنان

 ِآالنا َمعِوٌز ُنْطقًا عليِه

 طيوُف الموِت ُملِقيُة الِجران

 َلَعْنُت اللفَظ ما أقَسى وأْطَغى

 وما أْعَصى على صَوِر المعاني

 تقاضاني بيوِمَك َتْرُجمانًا

 وآنُت ألوُذ منه ِبَترُجمان

النضاِل إذا تشكَّى" ُعَمَر " فيا   



 

179 

 

 ُشجاُع الَقْلِب مَن َخَوِر الْجبان

البياِن إذا تغذَّى" ُعَمَر " ويا   

الَنشِء بالِفَكِر الِسمان ِعجاُف  

الوفاِء إذا َتخّلى" ُعَمَر " ويا   

 ُفالٌن في الشداِئد عْن ُفالن

 ُضِمنَت ِمن الردى لو آاَن َطوٌل

 وأيَن القاِدروَن على الضَّمان

 وانَّا والحياُة إلى تباٍب

 وآلُّ َتَجمٍُّع فإلى أوان

 لمحتربوَن أن ُنمسي وُنضحي

 وأنت بمعِزٍل خالي المكان

سِيُت لعاِآفيَن عليَك ُحبًَّاأ  

 وُمْخَتصيَن فضَلَك باحتضان

 رفاقَك يوَم ُمزَدهِر األماني

 وِدْرِعَك يوَم ُمْشَتجِر الِطعان

 حببُتَك باِسمًا والهمُّ َيمشي

 على َقَسماِت وجِهك باتِّزان

 ُتغاِلُبه وَتْغِلُبه إباًء

 آأّنَك والهموَم على ِرهان

اٌهُيَزمُّ فٌم فما ُتْفضي ِشف  

 وَيخفى الِسرُّ لوال الُمقلتان

 على ُموَقيِهما َمَرٌح وُلْطٌف

 وإنساناهما بَك ُمتعبان
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 يفيُء الَصْحُب منك إلى وريٍف

 لطيِف الِظلِّ خفَّاِق المجاني

 َتفيُض َطالقًة وتذوُب ِرفقًا

 ووْحَدَك أنَت تدري ما ُتعاني

 وما أغلى الرجولَة في ِشفاٍه

صانُم" ُمَغلَّفٍة على ألٍم   " 

 وعاِمرِة المعاني ُمنَتقاٍة

 بها الكِلماُت شاِمخُة المباني

 فتقَت الِذهَن فيها عن َطريٍف

 ُيِشُع اللفُظ فيِه عن ُجمان

 َيُمدُّك َعْبَقٌر فيها وُتجبى

 لَك الخَطراُت من قاٍص وداني

 أثْرَت ُسطوَرها وذهبَت عنها

 فُهنَّ إليَك من َمَضٍض رواني

عليَك ليٌل راَن" الَخطاِب " أبا   

 عقيُم الفجِر ال يتلوُه ثاني

 وُأْغِمَضِت الْجفوُن على َشكاٍة

 ُتَدْغدُغها من الُبشرى أماني

 أماٍن يسوَد الناَس ُحْكٌم

 َيبيُت الفرُد منُه على أمان

 فال تبَعْد وإن أخنى َفناٌء

 وما ُمبٍق مآِثَرُه بفاني

 ورْهُن الُخلِد أْضِرَحٌه عليها
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عٌة دوانيُقطوُف الِفكِر ياِن  

عليَك بفيض دمٍع" َبَرَدى " بكى   

 ومجَّ النِيُل فيضًا من بيان

 وِجئُت أُغضُّ َطْرفَي عن حياٍء

الرافداِن" فهذا ما يُمجُّ   "  

 إذا ما الُحزُن طاَوَع في مصاٍب

 فانَّ الِشعَر ُيْعَذَر في الِحران

 

 ... ارشد العمري

 ترآوا البالَد وأْمَرهنَّه

ْهلخيال مسعور بِجنَّ  

 لمغّفٍل عّما به

 ُحْمقًا فكيَف لما بهنَّه

 ترآوا البالَد وأمَرُهّنه

 للدائراِت ُتديُرهّنه

 وموآٍَّل بالبائعين

 وبالُدروب ورشِّهنَّه

 ومرافق ُندَل الفنادِق

 بين َمردوخ وَحّنه

 باِهللا قْل لي يا ابَن منتوِف

 الِسبال ألنت فْتَنه
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 ..ذات الحجاب

َدَعاَدعاني جماُلِك فيمن   

 فلَّبيُته ُمسرعًا طيِّعا

 َحَشْدُت له من َعبيِد الَهَوى

 َعطاَشى ُمَحألًة ُجوعًا

 عواِطَف لم تغُذ منها السنون

 رجاًء وال أنعشت َمْطَمعًا

 تراَمت على َعَذَبات الِشفاِه

 حائرًة َمْقَطعًا َمْقطعًا

 والَحت َبريقًا ُوقيِت الِصبا

 وعادت َرمادًا فلن َتْسطعا

ي ما أرقَّ الحجاَباّسَيدت  

 ُيثير الُفضوَل وما أْبدَعا

 لقد ِحرُت أّيًا من الِفتَنْتين

 أُصدُّ سناِك أم الُبْرُقعا

 

 ...اندونيسيا المجاهدة

إن استماَت َبنوِك" اندونوُس " يا   

 فالحرُب أمُِّك والكفاُح ابوِك

 ولديِك تاريٌخ على َصَفحاِته

 أَرٌج يُضوُع من الدم المسفوك

ن أَلِق الُضحى ورفيِفهوآأنَّ م  

 ُنورًا ُيِشعُّ عليه من واديك
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ثانيِة الجنان بما اشَتهْت" بنَت " يا   

 َنْفٌس ، وما َرَمِت الطبيعُة فيك

 وبما تسيُل ظهوُرها وبطوُنها

 بالِتْبِر من متذوٍِّب وَسبيك

 بالحاِشد الملَتفِّ منك إذا َدجى

ضاحيك" والضاحِك الُعرياِن من   " 

ستعمريَن ظالُلهافاءت على الم  

 وعلى مليكاٍت لهم وُملوك

آلِّ مغرِّف" أمَّ " يا بنَت ذاك و   

 في ُبؤسه وُمجوٍَّع ُصعلوك

 يا أمَّ آلِّ ُمشرٍَّد عن أهله

 ُوِهَب الجناَن وعاش آالمملوك

َيليق ان لم ينتِظْم" الجهاُد " بمن   

 تاجًا َتليق به رؤوُس َذويك

 في آل َقبر من ُقبورك طائٌف

إليك ، وصارٌخ يدعوكيمشي   

 ليشُُدَّ حاضَرك المضمََّخ بالِدما

 بالمَوجِع األسياِن من ماضيك

 ومن الطبيعِة عن بنيِك ُمدافٌع

 أن يأخذوا منك الذي ُتعطيك

 تأبى المروءُة ان ُتزقَّي غيَرهم

 اذ ُيحَرمون ُمجاجًة من فيك

وفي الخالئِق شرآة"  اندنوُس " يا   
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 الشيَء غير اهللا دوَن شريك

 اصَلْوِك ما الشرُق اصَطلى بجحيمِه

 وبميَسم من ُذلِّه َوَسموك

 وَسَقوك من آأٍس ُسقينا مثَلها

 ولقد يكون ارقَّ من يسقيك

 وآذاك أنِت وقد تمخََّض نقمًة

 تتمخضِّيَن على الَقنا الَمشبوك

 

 .. أخي الياس

ما أقسى اللَّيالي: أخي إلياًس   

مالي: ُتنيُخ بَكْلَكٍل وتقوُل   

مَُّع إذ َتصاَمُم للنَّجاوىَتَس  

 وَتْهِمُس إذ تخارُس للنِّمال

 وتخَدُعنا بُمْقِمرٍة َلُعوٍب

ِهالل" وَترمينا بقوٍس من  " 

 وُتعطينا اللَّذاذَة عن يميٍن

 وتطعُننا ِدراآًا بالشِّمال

 وَتفُرُشنا أمانَي من حريٍر

 وفي طيَّاِتها ُسمُّ الصِّالل

 وُتدنينا ، وُتبِعُدنا ، وتلهو

نا لهَو العواصف بالرِّمالِب  

 وَنْلِمُسها ، وَتْلِمُسنا ِعيانًا

 وتمُرُق مثَل َطيٍف من خيال
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ال َتَخِل الُمَبقَّى: أخي إلياًس   

 ُيوقَّى ما احتواَك من الِحبال

 آأنَّ الشَّمَس لم َتطُلْع علينا

 ولم َننَعم بوارفِة الظِّالل

 ولم نتَروَّ من آأٍس حراٍم

ٍر َحاللولم نتَملَّ من ِسْح  

 ولم نتَمنَّ أنَّ الدََّهر ُخْلٌد

 وأنَّا ال نصيُر إلى َزوال

 ولم نسَخْر بما ُنملي عليه

  ولم يسَخْر بناِسخِة األمالي

ال وصريِح ُودٍّ: أخي إلياُس   

 وعاطفٍة أرقَّ من الزُّالل

 وما شدَّ التَّصافي من ُعرانا

 وحَّالها من الِفَكِر الغوالي

يا بقاليَيمينًا لسُت للدُّن  

 وإْن آُدرْت ، وال عنها بسالي

 ألنََّك آنَت ُتوصيني بهذا

 وُتوصيني به ِسَيُر الرِّجال

 وُيوصينا به أنَّا ُنواري

 حبيبًا ، ثمَّ ُنعِقُبه بتالي

 وَنرِجُع ِمْن جديٍد عن ِفراٍق

 أليٍم ، نستزيُد ِمن الوصال

 وما أنا َمْن ُيحاوُل أن ُيداجي
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حالأِحبََّتُه بكِذٍب أو ُم  

 بلى إّني َلُتْعَتَصُر اعِتصارُا

 حشاَي ، وأنت محتِرٌب ِحيالي

 

 ...اليأس المنشود

 ُردُّوا إلى اليأِس ما لم َيتَّسع َطَمعا

 َشرٌّ من الشرِّ خوٌف منه ان يَقعا

 َشرٌّ من األَمِل المكذوِب بارُقه

 ان تحِمَل الهمَّ والتأميَل والَهَلَعا

وَم يفُضُلهَفَوَجدُت الَي" غٌد " قالوا   

وآان الَشهُم من َجزعًا: قالوا " الصبر " و   

 ولم اجْد آَمجاِل الَصبِر من َوَطٍن

 َيرتاُده الُجْبُن مصطافًا وُمرْتَبَعا

 وأنَّ من َحَسناِت اليأس أنَّ له

 َحّدًا ، اذا َآلَّ َحدُّ غيرُه قَطَعا

 وأنَّه ُمصِحُر االرجاِء ال َآَنفًا

مْن َرتعالمن َيَلصُّ وال ِظًال ل  

 َوَجْدُت أقَتَل ما عاَنت مصاُيرنا

 وما الَتَوى الَشيُب منه والَشباُب معا

 أنَّا َرِآِبنا إلى غاياِتنا أَمًال

 َرخوًا إذا ما شَدْدنا َحبلُه انقطعا

 نسوُمه الَخْسف ان َيطوي مراحَلنا

 وإن تَشكَّى الَحَفا ، واأليَن ، والضلعا
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ُعواهذا هو األَمُل المزعوُم فاقَتِر  

 واليأُس أجَدُر لو انَصْفَت ُمقَترعا

 اليأُس أطَعَم باألْشالِء ِمقَصلًة

فاقَتَلعا" بالبستيل " َعْدًال وطوََّح   

 وطارٌق منه اعَطى النصَر آوَآُبه

 َنْزرًا وَعدَّى إلى االسباِن فاَندَفَعا

وِعنَدُهُم"ِفَلسطينا " يا ناِدبيَن   

قعاِعْلٌم بانَّ القضاَء الحتَم قد َو  

 آم ذا ُتلحُّون ان َتسَتوِقدوا َقَبسًا

 من الَرماِد وِممَّن ماَت ُمرَتَجعا

امال" َآَفى بما فاَت مما سميت   " 

التي آيلْت لُكم ُخدعا" الُحلول " من   

 جيٌل َتَصرََّم مذ أْبَدى َنواجَذه

 وعدٌّ لبلفوَر في تهويِدها َقطعا

 َنَما وَشيبَّ بأيدي الَقوم ُمحَتضَنًا

ِديِّ النتاج الَمحِض ُمرَتضعاومن ُث  

منتَخٍب" والساهروَن عليه آلُّ   " 

 يبني ويهِدُم ، إن اعطى وان َمنعا

على أقدامهم َضَرعا" العروُش " تهِوي   

 وتحتمي ساسُة الدنيا بهم َفَزعا

 وعنَدنا ساسٌة سؤنا َلُهم َتَبعًا

 ُذًال ، وساؤوا لنا في الهدي ُمتَّبعا

َست ُآَرٌبمن آل ُمرَتَخٍص إن عبَّ  
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 او آشََّر الخطُب عن شدقيِه فاتََّسعا

 ردَّ المصيبَة بالمنديِل مفتخرًا

بانَّ الجفن قد َدمعا –مثَل الصبايا   

 او عابثٍ  من ِفَلسطيٍن ومحنِتها

 ألفى َمعينًا ، فالقى الَدلَو وانتَزعا

 او سارٍق ال لَقعر الِسجِن َمرِجعُه

عالكْن إلى الجاِه َوّثابًا وُمْرتِف  

 َشدُّوا بذيل ُغراٍب امًَّة ُظِلَمت

 تطيُر ان طاَر او َتهوي إذا وَقَعا

سوف ياآُلها" ُدٍب " َوخوَّفوها بـ   

تألُف الَسُبعا" تسعون عاما " في حين   

 وضيَّقوا أفَق الدنيا باعيِنها

وما ابُتدعا. مما استجدُّوه ِمن بغٍي   

َزبانيٍة" و اوَدعوا لغالٍظ من   " 

ِقرطاٍس لهم ُوِضعا َحْمقى حراسة  

 وذاك معناُه أْن بيعوا آراَمتُكم

 بيَع العبيد بتشريٍع لكم ُشِرعا

 يا نادبيَن فلسطينًا صدعُتُكُم

 بالقول ال ُمنَكرًا َفْضًال لكم َصدعا

 وال َجحودًا بان الليَل ُيعقبه

 َفجٌر تفجَُّّر آمه الشمس ُمطََّلعا

 ولست أنِكُر أن قد قاَرَبْت ُفَرٌص

مثقالُت الَدهر ان َتَضعاواوشكت   
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 لكن َوْجدُت القوافي َتْشَتكي َعنتًا

 والمنبَر الُحرَّ يشكو َفرَط ما افترعا

 إن تحَمدوا او تُذمُّوا أنَّ شافعتي

 أّني رأيُت ، وما راٍء آَمن َسِمعا

فما وقعت" ُشّذاذًا " مررت بالقوم   

 عيني على ُمستمنٍّ غيره َضرعا

ٍةوال بُمْلقًى واهليه بقارع  

 وال بحاملة في الُكور َمن رَضعا

ارجَلُهم" الناطوُر " وال بمن يحِرس   " 

 مهروءة َسهَّلت للكلب منتَزعا

ُتصفي البنيَن لنا" ِسلعٌة " وعندنا   

في األزمة الِسلعا –وُنرخصها  –ُنغلي   

 وجدُتها عنَدهم زهوًا منورًة

 البيَت ، والبحَر ، واالسواَق والِبَيعا

نغام صاحَبهابينا ُتراقص باال  

ُمزَدَرعا) االلغاَم ( اذا بها ُتوِسع   

 ونحن ما نحن قطعاٌن بَمْذأَبٍة

 تساَقطت في يَدي ُرعياِنها ِقَطعا

لم نجْد َخَبرًا" زعيٌم " في آل يوٍم   

 عنه ، ولم ندر آيف اختيَر واخُتِرعا

 اعطاهموا ربُّهم فيما اعدَّ لُهم

 من الوالئم َصّفوا فوَقها الُمَتعا

يِن ، آاسًا لهم بالُشهد منزعًةآأَس  
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 وللجماهير آأسًا َسمُّها َنَقعا

 قتالًة خوف ان ال ُتسَتساَغ لهم

 اوصاُهُم ان ُيسََّقوهم بها ُجَرعا

 وان َيُصّبوا عليها من ُوعوِدُهُم

سهًال وُممتِنعا –آالِشعر مكتِمال   

 من ذا يُردُّ لنا التاريَخ ممتِلئًا

ومرَتَجعاِعزًا وإن لم ُنِرْد رّدًا   

بالعصا ُقِرعا) رّبًا ( آانوا يذمُّون   

 ويغَضبون ألنٍف منهم ُجِدعا

ُقبَّرًة" ويبعَثون ِقتاًال أنَّ   " 

ذيُلها ُقِطعا" َبسوسًا " ضيَمت وأن   

 وآاَن من فْتِح عّموريٍة َمَنعت

 ُحماَتها َحوََّم العقبان أْن َتَقعا

معتِصمًا" نداُء صارخٍة بالروِم   " 

َسرَعا) ُبْلُقه ( ن ادرَآْتها لم يأُل ا  

 حميٌَّة لو اخذناها ملطَّفًة

 بالعلم طاَبت لنا ِردءًا وُمدََّرعا

 

 .. يا بنت رسطاليس

 ُقْم حِّي هذي المنشآت معاهدا

 الناهضاِت مع الُنجوِم خوالدا

 الشامخاِت أنُوفهن إلى السما

 والمطلعاِت لفرَقدين َفراقدا
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 والفاتحاِت على الخلوِد نوافذًا

 والمجرياِت مع الحياة روافدا

 قم حيِّهنَّ ببعِث شعب واثقًا

 َوَترضَُّهنَّ بَخلق جيٍل جاهدا

 َجلَّْت ُبنًى َتلُد الرجال وُقدست

 ُغرٌف َتبوَّأها الخلوُد مقاعدا

 قم حييِّ هذي الموحيات صوامتًا

 واستنِطِق الَحَجَر البليغ الْجامدا

 واخَلْع عليهنَّ المواهَب ُتجتلى

لنَثَر ، ال الشعَر المعاَد ، قالئداال ا  

 يا بنَت رسطاليَس امُِّك حرٌَّة

 تلد البنيَن فرائدًا وخرائدا

 وأبوِك يحتضُن السرير َيُربُّها

 ويقوُتها قلبًا وذهنا حاشدا

 َمَشٍت القروُن وما يزاُل آعهده

يعوُد آما بدا" مشاًء " في أمِس ،   

 يستنزُل الَخطراِت من َعليائها

وُيدني العالَم المتباعداُعْصمًا   

 لم يقتنصْن جاهًا والساَم الُنهى

 ُذًال ، وال اتخَذ الحريَر وسائدا

الفكر أعظُم عصمًة. جلَّ الُنهى   

 من أْن ُيريَد وصائفًا ووالئدا

 يا بنَت رسطاليَس ُقصِّي نستمْع
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 عن عاِشقيِك أقاربًا وأباعدا

 عن واهبيَن حياَتهم ، ما اسُتعِبدوا

ولم َيُذموا الْجاحدا للشاآرين ،  

 والصاعديَن إلى المشانق مثلما

 ارَتقِت النُّسوُر إلى السماِء صواعدا

 وُمَحرَّقين ُيغازلون َوقوَدها

 شوقًا إليِك وَيحَمدون الواقدا

 والُمسَمالت ُعيوُنهم ، وآأنهم

 بطُيوف شخصك يكحلون مراودا

 ُقصِّي َفَديُتك من َلعوب َغضةٍِ

برًا وَمشاهدًاَتِصُف الُقروَن َمخا  

وللشباِب حدودُه –إني َوجْدُت   - 

 أشهى بناِت الفكر أقصاها َمدى

 فتخّلعي نجِد الُفهوَم َعواِريًا

 وَتَبسمي نجد الُفنوَن نضائدا

 وتطلَّبي ُنْزِج النفوَس عزيزًة

 َهديًا وننتظُم الُقلوَب قصائدا

بواسط" يا بنت رسطاليس ُلحِت   " 

حاشدا بالصبابة" حّيًا " َفنَزلت   

 خصَب الُشعور سَتَحمدين مولَّهًا

 من أهله ، وُمغازًال ، وُمراِودا

والمفاخُر َجمٌة" بالسُم " إيٍه   

 أحرزَت َمنُهنَّ الطريَف التالدا
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 أحرزَت مجدًا ليس ينفَد ذآرُه

 طوَل المدى وبذلَت آنزًا ناِفدا

 ذآٌر يَظلُّ بكل خطٍو يرَتمي

 للصف ، او جَرٍس ُيدقُّ معاودا

ْر فقد ُجبَت الحياَة رخيًَّةَخبِّ  

 خضراءَ  ، لم تكِذْب لعينك رائدا

 وَحلبَت من َغفالت دهِرك شطَرها

 َوقَنصَت من ُمتع الَنعيم الشاردا

 وانَسْبَت في ُغدُر اللذائذ خائضًا

 وَخَبرَتهن مصاِدرًا وَمواردا

 أعَرْفَت آاألثر المخلَِّد لذًة

 جاَزْت مَخلِّدها ، فكان الخالدا

درُّك من آريٍم أنَعَشت هللا  

 آّفاُه روحًا من نبوغ هامدا

 َنفَّقَت من َعَذبات صبيان الِحمى

 ِعْلقًا بُمنَعرج األزقِة آاسدا

 إني َوجدُت مواهبًا مطمورًة

 آالزراع أينَع لُم يصادْف حاصدا

 ولربَّ أشعَث ألغبٍر ذي هامة

 ُتلقي على َآَتفيِه ثقَال آيدا

ةألوى به َفقٌر فنكَّب خطَو  

 َجهٌل فزلَّ عن الفضيلِة حائدا

 قد راَح يبَعُث بالتعاسِة راحمًا
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 قد آان لوال ذاَك يرِجُع حاسدا

 ُقِتَل الُعقوُق ، فكم َقَتلنا نابغًا

 بين الُبيوِت ، وآم وأدنا قائدا

 اوالء حمُدك عاِقبًا عن عاقٍب

 أتريُد احسَن من اولئك حامدا

َثَمَة ماجٌد: سيقوُل عنك الدهُر   

لرافدين شأى الكريم الماجدافي ا  

 هل غيُر أن ُرمَت الثناء آما ادعي

 َنَفٌر ، وأن أْنَبهَت ذآَرَك عامدا

 مجدًا على مجد ، فتلَك َطماحٌة

 يمشي عليها المجُد نحوَك قاصدا

 آَذبوا فان األآرميَن طرائٌد

 للَمْكُرماِت وإُن حِسبَن طرائدا

 وإذا صدقُت فللخلوِد مصايٌد

من أتاه صائدا أبدًا َتَلقَُّف  

 يمشي الكريُم مع التكرُّم توأمًا

 صنٌو يسدُد خطَو صنٍو عائدا

 حتى إذا بلَغ الجميُل أُشدَّه

 ساَر الكريُم إلى المكارم فاردا

 ما آان بالُلغِز الخلوُد وإنما

 آان النفوَس نوازًال و صواعدا

 هل غيُر آالٍف تروُح آما اغتدت

 بَيدى سواَك طرائقًا وبدائدا
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إلى مطمورٍة ، إن لم َتُرْح تغدو  

 للهِو دورًا ، والِقماِر موائدا

 احييَتُهنَّ فكاَن عدًال ناطقًا

 هذا الجماُد على سمَِّك شاهدا

 وضممَتُهنَّ لبعِضهنَّ مْجهِّزًا

 جيشًا تُردُّ به الَوباَء الوافدا

اآرُم ذائٍد عن موطٍن: الجهَل   

 من راَح فيه عن الجهالِة ذائدا

العلِم أوفاها ندىأعطيَت حقَّ   

 ومَددَت للتعليم أزآاها َيدا

حقُه" بالسُم " فاعِط المعلَم يا   

 واعُضْد فقد َعِدَم المعلُم عاضدًا

 لو جاَز للحر الُسجوُد تعبًّدًا

 لُوجدُت عبدًا للمعلِّم ساجدا

 للُمتَعب المجهوِد في َيقظاِتِه

 والمَرتعي طيَف المتاعِب هاجدا

َينُشد يدًاوالمُثخِن المجهوِل لم   

 تأسوا الْجراَح وال َتطلَّب ناشدا

 والمستبيِح ُعصارًة من ذهِنِه

 يغذو األلوَف بها ، وُيحسُب واحدا

 قل للمعلم راجيًا، ال راشدًا

 آن للشبيبِة في المزالِق راشدا

 يا خالَق األجياِل أبدِِْع َخْلَقها
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 وَتوَّق باإلبداع جيًال ناقدا

 سيقوُل عهٌد مقبُل عن حاضٍر

ُلعنَت عهدًا بائدا: ُنشوى عليه   

 ولسوَف يبرأ عاقٌب عن أهلِه

 ولسوَف َيتَِّهُم البنوَن الوالدا

 قل للشبيبة حيَن يعِصُف عاصف

 أال َيظلُّوا آالنسيِم رواآدا

 وإذا اغَتَلْت فينا مراجُل نقمٍة

 أال يكونوا زمهريرًا باردا

 هيِّئ لنا نشءًا آما انَصبَّ الحيا

آالزالزل راعدا ُلطفًا ، ونشءَا  

 فلقد رأيُت اَهللا يخُلق رحمًة

 َمَلكًا ، ويخُلُق للتمرِد ماردا

 ومحمدًا ما إْن أهاَب بجيشِه

 يطأ البالَد روابيًا و فدافدا

 ويُكبُّ جبارًا ، وُيعلي ُمدقعًا

 وُينيُر خابطًة ، وُينهُض راقدا

 لو لم يعّبئ للقيادِة ثاِئرًا

رداَحِنقًأ على ُنُظمٍٍ َبليَن وحا  

 ما إن يروُح مع الضعيف ُمطاوعًا

 من ال يروُح على القويِّ معاندا

 وأذلُّ خلِق اِهللا في َبَلٍد طغت

 فيه الرزايا من يكوُن محايدا
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 نشٌء يقوُِّم من زماٍن فاسٍد

 ال آالزماِن يكوُن َخْلقًا فاسدا

 ُعلِّْمُتُم ُفْرَض الحساِب فأنُتُم

 أدرى ِبهنَّ فوائدًا وعوائدا

عجُِّل جيٍل ناقصًاما إن ُت  

 إّال تحمََّل من عناِء زائدا

 أطِلْق يَد التحليل في تاريخهم

 حرًا ، وفكَّ من الِعقال أوابدا

 الُبدَّ من َفهم الحياِة َمعايبًا

 ومفاِخرًا ، ولذائذًا ، وشدائدا

 جنبًا إلى جنٍب ُيتمُِّم بعضها

 بعضًا آما انتَظم الُجماُن فرائدا

رين من الورىعلِّْمُه ُحبَّ الثائ  

 ُطّرًا ، وُحبَّ المخلصيَن عقائدا

 واْجُل الشٌّعوَب آرائمًا ال َتنَتِقصْ

 شعبًا ، وال َتقَحْم عليه شواهدا

 واجُلْب له أمٍس البعيَد َمراِجعًا

 وأِلْح له أمِس القريَب مساندا

 أِره لثورته ِعظاَم جماجٍم

 وابَعْث له زندًا أطنَّ وساعدا

مسائًال وإذا تقصَّاَك الدليُل  

 عن أّي شيٍء أعَقَبْت ومناشدا

 فابعْث له االشباَح يشهْد عنَدها
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 ما يستفِّز ًمطالعًا وُمشاهدا

 يشهْد خياًال عاريًا وُمَجوَّعًا

 من أهلهم وُمضايقًا وُمطاَردا

 أِصلْح بنهِجك منهجًا ُمستعبدًا

 ُصنَع الغريِب ، على الثقافِة حاقدا

قواعُد يبتنيها غاضٌب: قالوا   

 وْسَط العراق على الكرامِة قاعدا

 تحتلُّ منه مشارفًا وَمناهًال

 وَتسدُّ منه مسالكًا و منافذا

 ساَقْت ُجيوَش الموبقاِت حواشدًا

 للرافدين مع الجيوِش حواشدا

 ما آان أهوَن خطَبُه مستعمرًا

 لو لم ُيِقْم وْسط العقوِل قواعد

 

 ... المقصورة

 برغِم اِإلباِء ورغِم الُعلى

ُأنوِف ِآراِم الَمال ورغِم  

 ورغم القلوِب التي تستفيُض

 ُعطفًا َتحوُطَك َحْوَط الِحمى

 وإذ أنَت ترعاَك عيُن الزماِن

 وَيْهُفو لِجْرِسَك َسْمُع الدُّنى

 وتلتفُّ حوَلَك شتَّى النُّفوِس

 َتجيُش بشتَّى ضروِب األسى



 

199 

 

 وُتعِرُب عنها بما ال ُتبين

 آأنَّك من آلِّ نفٍس حشا

مع الصبِح َشْدُو الرعاِةفأنَت   

 وحلُم العذارى إذا الليُل جا

 وأنت إذا الخطُب ألقى اْلِجران

 وحطَّ بكلكلِه فارتمى

 ألْحَت بِشعِرَك للبائسين ،

 بداجي الُخطوِب ، َبريَق الُمنى

 توُح على مثِل َشوك الَقتاِد

 وتغدو على مثل َجْمِر الغضا

 وتطوي الضُّلوَع على نافٍذ

دمي آحزِّ الُمدىمن الصَّبِر ُي  

 دريئَة آلِّ جذيم اليديِن

 رمى عن َيَدْي غيرِه إذ َرمى

 رمى عن يَدْي حاقٍد نافٍس

 عليك احتشاَد العلى والندى

 وحِلسًا لداِرَك والُمْقرفون

 يجولوَن آلَّ مجاٍل بدا

 على حيَن راَح هجيُن الطباِع

 َتنطَُّف أطراُفه بالَخنا

 أَدرَّ عليه ُثِديَّ الُخموِل

هزَّْتُه في المهِد آفُّ الَغباو  

 يجرُّ ذيوَل الخنا والِغنى
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 وتهفو عليه ِظالُل الُمنى

 وحوَلَك مثُل ِفراِخ الَحماِم

وُزْغِب الَقطا - لوال الشعوُر   

 تدوُر عيوُنهُم والذَّآاُء

 َيلَمُع فيها آحدِّ الُظبا

 إلى آلِّ َشْوهاَء مرذولٍة

 وأشَوَه مستأِثٍر بالِغنى

لعتُب في ُموِقهاوَتْرِجُع وا  

أيُّكما الُمبتلى : َتساءُل   

ُأزجي اليميَن" علقمَة الفحِل " بـ   

 أنَّي أَلذُّ بُمرِّ الجنى

أنَّ عينَّي ال" الشَّْنَفرى " وبـ   

 َتَلّذاِن في النوِم طعَم الكرى

أنَّ الَبالَء ،" المتنبِئ " وبـ   

أني الفتى" إذا جدَّ ، َيعلم   " 

الكراَم أال ِمن آريٍم َيُسرُّ  

 بجيفِة جْلٍف َزنيٍم َعتا

 فيا طالما آاَن حدُّ الَبِغيِّ

 ُيخفُِّف ِمن فحِش أهل الِبغا

 ويا طالما ُثِنَي الساِدروَن

 بما اقِتيَد من سادٍر ما ارعوى

 على أنَّه ِمن ِشفاِء الُصدوِر

 لو أنَّ ُحّرًا آريمًا شفى
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 تأصََّل هذي العروَق الِخباَث

منها الثرىفقد ضاَق بالِجْذِم   

 فما هي أّوُل مجذومٍة

 مخافَة عدوى بها ُتنتفى

أغلوطٍة" وال هي أّوُل   " 

 محا شاطٌب رسَمها فامَّحى

 وما بالنفوِس اللواتي ملكَن

 بأطماحهنَّ َعناَن الّسما

 عناٌء إلى َمن ُيقيُت الُبطوَن

 ولكْن إلى من ُيميُط األذى

 إلى من يُكفُّ صغاَر النفوِس ،

، صغاَر الهوى صغاَر الحلوِم  

 َيُكفُّهُم أْن يكون الكريم

ُيشتفى: به عن هوانهُم   

 ُأّنِبيَك عن أطيِب األخبثيَن

 فُقْل أنَت باألخبِث الُمزدرى

 ِزقاٌق من الّريِح منفوخٌة

 وإْن َثقََّل الزهُو منها الخطى

 وأشباُح ناٍس ، وإْن ُأوِهُموا

في الورى" قادٌة .. " بأّنهُم   

حرُب الطغاِةألْم تَر أنَِّي   

 سلٌم لكلِّ ضعيٍف الذَّما

 وأني ترآُت دهيَن السِّباِل
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 آثيَر الصياِل ، شديَد القوى

 من الخوِف آالَعْيِر قبَل الكواِء

 َيحبُق مما اصطلى واآتوى 

 بماذا يخوِّفني األْرَذُلوَن

 وممَّ تخاُف ِصالُل الفال

 أُيْسلُب عنها نعيُم الهجيِر

لعراونفُح الرماِل ، وبْذُخ ا  

 بلى  إّن عندَي خوَف الشُّجاِع

 وطيَش الحليِم وموَت الرَّدى

 إذا شئُت أنضجُت الشِّواء

 جلودًا تعَّْصت فما ُتشتوى

 وأبقيُت من ِميَسمي في الِجباِه

 وْشمًا َآوْشِم بناِت الهوى

 فوارُق ال َيمَّحي عاُرها

سوى" وال َيلَتبْسَن بوصٍف   " 

 بحيُث يقاُل إذا ما مشى الّصليُّ

إّن وغدًا بدا: بها   

 وحيُث ُيعيَُّر أبناؤُه

 بأّن لُهْم والدًا مثَل ذا

إذاضمَّها -أقوُل لنفسْي   

 وأتراَبها محِفٌل ُيزدهى

 تساَمْي فانِك خيُر النفوِس

 إذا قيَس آلٌّ على ما انطوى
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الضميَر" وأحسُن ما فيِك أّن   " 

 َيصيُح من القلِب أنِّي ُهنا

 وأنِت إذا زيُف المعجبيَن

 تألأل للعيِن ُثمَّ انجلى

 ولم تستطْع همُم المدَّعين

 صبرًا على جمرٍة المدَّعى

الُقيون" خَلْصِت آما َخلَص ابُن   " 

 َترعَرع في النار ثمَّ استوى

 تساَمْي فإّن جناحيِك ال

 َيَقّراِن إال على ُمرتقى

 آذلَك آلُّ ذواِت الِطماِح

 والهمِّ ، مخلوقٌة للذُّرى

ذخورٌةشِهدُت بأنِك م  

 ألبعَد ما في المدى من مدى

 وأنِك سوَف تدوِّي العصوُر

 بما تترآيَن بها من صدى

 بآيِة أنَّ يَد الُمغرياِت

 تهاُبِك إالَّ َآلمِس النَّدى

 وأنِك إْن َيلتمْع مطمٌع

 ُيخاف على الرُّوِح منه العمى

بأحضانه" النبوُغ " يموُت   

المرتجى" األمل " وُينعى به   

على ضوئِه وتمشي الجموُع  
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 لتبكي على عبقريٍّ قضى

 وآادْت َتُلفُِّك في طّيها

ردَِّك عزٌم َقضى.. حواشيه   

المطاُف" لشرِّ الِنهاياِت هذا   " 

 وآلُّ َمطاٍف إلى ُمنتهى

 متى تَرعوي ُأمٌة بالِعراِق

 ُتساُق إلى حتِفها بالعصا

 ُتَذرَّى على الضَّْيِم َذْرَو الهشيِم

َق اللِّحاوَيعرُقها الذُّلُّ َعْر  

 وتنزو بها شهوُة المشتهيَن

 آما ُدحرجْت آرٌة ُترتمى

 َيجدُّ َبغيٌض بها عهَدُه

 إذا قيَل عهُد َبغيٍض مضى

 وتسَمُن منها ِعجاٌف َمشْت

 إلى األجنبيِّ َتُجرُّ الُخصي

 ُتراوُدها ِعّزضها آالُقروِم

 ِهجاٌن عليها غريٌب َنزا

 عجبُت وقد أسلمْت نفَسها

وِب وَعْصِر الشَّقالَعْرِك الُخط  

 وَقرَّ على الذُّلِّ َخيشوُمها

 آما خطَم الصعب َجذُب الُبرى

 وأْغَفْت فلم َأْدِر عن َحيرٍة

آيف إيقاُظها أو متى: بها   
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 ولم أدِر ِمن طيِب إغفائها

 على الذُّلِّ ، أيَّ خياٍل َترى

 أِهّمًا تغشَّاُه َبْعَد العنا

 آرًى ،أْم صبيًا بريئًا غفا

يُق وفحُم الدُّجىمتى تستف  

 عليها مشْت فيه ناُر الضُّحى

 وقد َنَفض الكهُف عن أهله

 ُغباَر السنيَن وَوْعَث الِبلى 

 تعيُش على األرِض ُأمِّ الكفاحِِ

 وترُبُط أحَالمها بالسَّما

 وَتْصَبُغ بالَوْرد آماَلها

 آما طرََّز الحائكوَن الرِّدا

 وأصناِم َبْغٍي يُصّبونها

ًال ُيقتدىوَيْدُعونها َمث  

 ُيثيروَن من حوِلها َضجًَّة

 بها عن َمخازيهُم ُيلتهى

 آما َحَجَبْت بالُغباِر العيون

 ِخفاٌف ُمهّرأٌة ُتحتذى

 فهذا سيمضي وهذا مضى

 وهذا سيأتي وهذا أتى

، ألّن السفيَر" زعيٌم " وهذا   

 يرنو إليه بعيِن الّرضا

 وفي ذاَك عن ُسخِط أهل البالِد
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م ِغنىعلى ُحكمِه أو رضاه  

 وهذا بِعمتَِّه ، ساخرًا ،

َيرفعها للعلى" الجنِّ " من   

 تجيُء المطامُع منقادًة

 إليه إذا شاَء أو لم َيشا

 وليتك تَحِسُب أزياءهم

 فتجمَع منها زهوَر الرُّبى

 فتلَك اللفائُف آاُألقُحواِن

 بها الِعلُم ينفُح طيَب الشذا

 َتُطقُّ المسابُح من حوِلها

الآًا أتىلُتعِلَن أنَّ َم  

 وتلَك الشراشيُف آالياسميِن

بها وازدهى" الِعقاُل " تاَه    

 تدلَّْت عناقيُد مثُل الكروِم

آالُصوى" يابٍس " على آتَفْي   

لو أنَّه" التِّيِه " َيَودُّ من   

إْن مشى" َجَرسًا  " َيُشدُّ بها   

 ِلَيعِلَم سامُعه أنَّه

عن البلِد الُمبتلى" ينوُب  "  

يَد للحاآميَنإذا َرفَع ال  

ال" وهي في زيِّ " َنَعٌم " بَدْت   " 

 وبينهما محَدٌث ناشيٌء

 إذا خطَّ َتعِرُفه أو َحكى
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 تعوُِّذه ُأمُّه إْن مشى

بأمِّ القرى" البرلماِن " إلى   

 وُمستسلمين َيروَن الكفاَح

 َقوراء مدحوًَّة ُتمتطى

 َفتغُرُز في َرخوٍة َسْمَحٍة

 وتنِفُر عن ذي ِمَسنٍّ َقسا

 َيَرْوَن السياسَة أْن ال يمسَّ

 هذا ، وأْن ُيتَّقى شرُّ ذا

 وهذا وذا في صميِم البالِد

 ُسلٌّ ، وفي العيِن منها قذى

 مساآين يقتحموَن الكفاَح

 وقد راعهْم باُبه ِمن ُآوى

 وما هو إالَّ احتماُل الُخطوِب

 وإّال األذى والَعرا والطَّوى

 فهْم يعرفوَن مزايا الُخلوِد

كروَن مزايا الَفناوال ُين  

 وهْم يعَشقوَن ُهتاَف الجموِع

 وَيْخشوَن ما بعَده من َعنا

 فليَت لنا بهُم ناقًة

 ُتطيق الحفا والوجا والوحى

 وتجترُّ بالجوِع ما عنَدها

 وَتطوي على الِخْمِس َحرَّ الظما

 وُمحتِقٍب شرَّ ما ُيجتوى
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 مشى ناصبًا رأسُه آاللِّوا

 مشى ومشْت خلَفُه ُعصبٌة

قيُس ُخطاُه إذا ما مشىت  

مشفوعًة" السالمَة " ُيحبُّ   

بُحبِّ الَوغى" الْجباِن " بَدعوى   

 ويجمُع بيَن ِظالِل القصوِر

 وَعْصِر الخموِر ورْشِف اللَّمى

في ناعٍم" الَمهازيِل " وعيِش   

 من العيِش ِمن مثلِه ُيستحى

ال ُتصَطَفى" الزعامِة  " وبيَن   

 بغيِر السجوِن وال ُتشترى

 ولم أدِر آيَف يكوُن الزعيُم

 إذا لم يكْن الصقًا بالثرى

 ومنتحليَن ِسماِت األديِب

 يظّنونها ُجَببًا ُترتدى

بومًة" بومٌة  " آما جاوبْت   

 َتقاَرُض ما بينها بالثَّنا

 ويرَعْون في هَذٍر يابٍس

 من القوِل ، رعَي الجماِل الكال

ُبلغًة" ُوَريقاِتهم " يَرْوَن   

  غايًة ُتبتغىمن العيِش ال

 َفُهْم والضميِر الذي يصنعوَن

 لمْن يعتلي ، صهوٌة تعتلى
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 والِهيَن عن ِجدِّهم بالفراِغ

 زوايا المقاهي لهم ُمنتدى

 تصاَيح باللغِو ما بينها

 ِصياَح اللقالق تنفي الحصى

 وشدُّوا ُخيوطًا بأعناِقهْم

 َتصاَرُخ ألواُنها بالدِّما

 أال يخجلوَن إذا قايسوا

ُم بحياِة اُأللىحياَته  

 سَقوا أرَضهم بنجيًع الدِّماِء

 فكاَن الشعاَر الدَُّم الُمستقى

 وأوالِء ُشْغُلهم بالبطوِن

 فهّال استعانوا بشدِّ الِمعى

 وعاٍر تحّلى بثوب األديب

 وممَّا ُيزّآي أديبًا َخال

 ومن تبعات النُّفوس الكبار

 بِسنِّ الَيراِع الرخيِص احتمى

َلهووغٍد تخيََّر أمثا  

 فوغدًا أهرَّ ووغدًا شال

 إذا ما تصفحَت أصناَمه

 وُهزأَة ألقابها والُكنى

وإن أنكَر العالماِن - أراَك  - 

 بمزماِر داوَد ، ُبومًا شدا

معبدًا" وأنَّ ُغرابًا شأى   " 
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َحكى" غريضًا " وأّن ِحمارًا   

 بدا لَك طاٍه أجيُر البطوِن

 آلُّ الذي تشتهيِه طها

الضميِريُسدُّ بذاَك فراَغ   

 وُيوِقُد روحًا خبيثًا َخبا

 يِبصُّ َلذي َمنِصٍب ُيرتجى

 وَيخُدم ذا َصولٍة ُيختشى

 َيرى أنَّه حين ُيطري الفسيل

 ُجَذْيًال هجا ، وُعَذْيقًا رمى

 وشرٌّ أهرَّ بها أآُلبًا

 أعاَرهُم ناَبهْم إْذ َسطا

 َحبا ما حبا طغمة ُأتِخمْت

 بَفْضالتِه ، وزوي ما زوى

صيِد أظفارهنَّوأطلَق لل  

 وأنياَبهنَّ بها واختفى

 يقولوَن إنَّ يدًا في الُغيوِب

 ُتدير على األرِض ُحكم السَّما

 ولمَّا َيَزْل َمَثٌل سائٌر

بأيدي سبا: على الناِس َيجري   

بذنٍب أتى" لوٍط " وتحريُق   

بِسقٍب رغا" ثموٍد " وأخُذ   

 فما باُل آفِّ القضا ال تدوُر

ختزى على بلٍد ظلَّ حتى ا  
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به" لوٌط " و " ثموُد " وأضحى   

 وَمن لهما في الشروِر انتمى

 وَمن عاَث في أمِم المشرَقيَن

 وجاَر على أهلها واحتمى

 َحيِييَن بيَن والة األموِر

 في بلٍد ضاَع فيه الحيا

 يسائُل بعٌض به بعضهم

 أنحُن ُأخذْنا وهذا نجا 

 ُأِخْذَت ألني رآبُت الطريَق

بتغىَشذًا إلى غايٍة ُت  

 وأنت ُأِخْذَت على ناقٍة

 بفْلسيِن أمثاُلهما ُتشترى

 وآنَّا ُأناسًا آماء السَّماِء

 َتخبََّط طورًا وطورًا َصفا

 نجيُء الحياَة على ِرسِلها

 نهاياُتها عندنا آالِبدي

 ونأتي الجريرَة ال َنغتلي

 وَنبغي الَهناَة آما ُتبتغي

 وال نكِبُت العاطفاِت الْجياَع

ُتها بالشجافُيشِرقنا آب  

 إلى اآلَن ُيضَرُب من ههنا

 بنا َمثٌل في مصيِر الدُّنى

 ولو َصحَّ من مثٍل للدَّماِر
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 ما آاَن غيَرهُم ، والتَّوى

 وَجدنا ُهنا آلَّ ذي َعورٍة

 على آلِّ ذي ُحرمٍة قد سطا

 وآلَّ آريِم الثَّنا أصيٍد

 َتقلَّص في ِآنِِّه وانزوى

 وَجدنا الرَّجاَل هنا بالرِّجاِل

 الهيَن ، في َوَضٍح من َسنا

 على حيَن تختصُّ ِنسواُنهم

 نساًء ، ومنتِصٌف َمن جزى

آما َيْنَعُتوَن - وجَدنا الزعيَم   - 

 على قَدمْي غاصبيِه ارتمى

 وجدنا الخبائَث والطَّيباِت

ُتصطفى - ُهنا  -بأضداِدهنَّ   

 وجدنا الرَّجاَل وأسماَءهم

 ُيخَّفُف من ُقبحها بالُكنى

ذا الدَّهُر ألقى القناَعَبِنيَّ إ  

 وصرَّح من حسوِه ما ارتغى

 ودالْت لهْم دولٌة آالَّتي

 لدى الناِس في وجهها والقفا

 سواٌء فال َخْلُفها من أماِم

 يبدو ، وال وجُهها من ورا

 وال يستبيُح بها سابقًا

 إلى المجِد رّآاضًة َمن َحبا
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 وال يقذُف الشهَم ذو َلوثٍة

وعىذميٌم ، وال يّدري َمن   

 وآاَن الُمَفضَُّل ال الُمزدرى

 لُه ُيعتزى وبِه ُيؤتسى

 وآان بها الُمُثل الصالحاُت

 ال الطالحاُت ، هي الُمقتدى

 فال تبخلوا أْن تزوروا أبًا

 جريرُته أنَّ ذًُّال أبى

 وال تبَخلوا أْن َتُمدوا يدًا

 لتحِضَن منه خياًال َسرى

 وطيفًا أتاآْم ُيهّنيكُم

زمانًا مضىبأْن قد ُوِقيتْم   

به" ُعّشًا " وال ُتنكروا أنَّ   

 تلوُح لكْم َقَسماُت الهنا

أجواؤه" الطفولِة " آُطْهِر   

 وأفياؤه آرفيِف الضحى

 ضَربنا لنجمَع أعواَده

 لكم في صميِم زماٍن َجسا

 ستْدرون أيَّ مطاوي البالِء

 نزلنا إليها ، وأيَّ الُهوى

 وأيَّ الخصوِم َمَدْدنا له

بأيِّ الَقنا بأيِّ األآفِّ  

 ضربناُه بالفكِر حتى التوى
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 وبالقلِب حتى هفا بالرَّدى

 وآاَن القريُض الذي تقرءوَن

 أقتَل ِمن ذا وهذا َشبا

 ضربناه أْن لم ُيِصْب َمقتًال

 بسهٍم أراَش ونصٍل برى

ُرواُء النعيِم" السهاِم " وشرُّ   

بريق الِغنى" النضاِل " وشرُّ   

 سالٌم على َهَضباِت العراِق

 وشطَّيِه والُجْرِف والُمنحنى

 على النَّْخِل ذي السََّعفاِت الطواِل

 على سّيِد الشََّجِر الُمقتنى

 على الرَُّطِب الَغضِّ إذ ُيجتَلى

 آَوْشِي العروِس وإذ ُيجتنى

 بِإيسارِه يوَم أعذاُقه

 َترّفث ، وبالعسِر عنَد القنى

 وبالسَّْعِف والَكَرِب الُمستِجدِّ

وثوبًا نضا" تهّرا " ثوبًا   

 ودجلَة إْذ فاَر آذيُّها

 آما ُحمَّ ُذو َحَرٍد فاغتلى

 ودجلَة زهِو الصَّبايا المالِح

 َتَخوَُّض منها بماٍء َصرى

 ُتريَك العراقَّي في الحالتيِن

 ُيسِرُف في ُشّحِه والنَّدى
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 سالٌم على َقَمٍر فوَقها

 عليها َهفا وإليها َرنا

 ُتدغِدُغ أضواؤُه َصْدَرها

ُح طيَّاِتها والِثنىوَتمس  

 آأنَّ يدًا طرََّزْت فوَقها

 من الُحسن َموِشيًة ُتجتلى

 رواُء النميِر لها ُلحمٌة

 وَذوُب الشعاِع عليها َسدى

 ونجٌم َتَغوََّر من ُحّبها

 ونجٌم عليها ادَّنى فادَّلى

 على الْجِسِر ما انفكَّ من جانبيِه

 ُيتيُح الَهوى ِمن عيوِن المها

الذي يعتديفيا ليَتُهنَّ   

 ويا ليَتَك الّرجُل الُمعتدى

 ويا ليَت بلواَك ُقبُّ الصدوِر

 وُلعُس الشفاِه وبيُض الطُّلى

 ويا ليَت أنََّك ال تشتكي

 َظماءَك إالَّ لهذا اللَّمى

 وليَت بهنَّ وال غيرهنَّ

 َتَنقَُّل في غضٍب أو ِرضا

 بهنَّ وال بغالِظ الرقاِب

 ِقباِح الوجوِه ِخباِث الُكلى

ٌم على جاعالِت النَّقيِق ،سال  
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 على الشَّاطئيِن ، َبريَد الهوى

 ُلعنتنَّ ِمن ِصبْيٍة ال تشيُخ

 ومن ِشْيَخٍة َدْهَرها ُتصطبى

 تقاَفُز آالْجنِّ بيَن الصخوِر

 وتندسُّ تحَت َمهيِل النَّقا

 َحَلفُت بمْن راَءآنَّ الحياَة

 سمحاَء أبدَع ما ُترتأى

 وألبسُكنَّ َجماَل الغديِر

ن صاَف منكنَّ أو َمن شتاَم  

 ألنُتنَّ من واهباِت البياِن

 َجماًال ومن ُمحيِياِت الُلغى

 على أنَّها ُلغٌة ثرٌَّة

 عواطفكنَّ بها ُتمترى

 لقد عابكنَّ بما ال ُيعاُب

 َفْدٌم بَخْلٍق جميٍل َزرى

 بَسمٍح ُينادُم َرآَب الخلود

 وُيحسن للخابطيَن الِقرى

لَّهَيُدلُّ على الماِء َمن َض  

 وَيرفُع وحشَة ليٍل َطخا

 آأنَّ بعينيِك ياقوتتيِن

 صاغهما جوهريٌّ َجال

 ولو لم ُيخبِّْر بريُق النبوِغ

 بعينيِك عن مثِل سفِع الّذآا
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 لَنمَّ الُجحوُظ على شاعٍر

 بعيِد الخياِل عنيِف الرؤى

 سجا الليُل إال حمامًا أجدٍّ

 َهديًال وترجيَع آلٍب َعوى

ُجنُدبًاوُجنُدبًة طارَحْت   

 وُبومًا زقا وسحيًال ثغا

 وديكًا يؤذُِّن في َجمعهم

 بأن قد مضى الليُل إال إنى

 ودَّوى ِقطاٌر فَردَّ الحياَة

 عفوًا إلى عاَلٍم ُيبتنى

 وما بِرَح القمُر المستديُر

 َيسبُح في فَلٍك ِمن سنا

 تلوُذ النجوُم بأذيالِه

 َهَفْت إذ هفا وَدَنْت إذ دنا

غوُل الصَّباِح إلى أْن َتضوََّر  

 وَدبَّ الُهزاُل به فانضوى

 سالٌم على عاطراِت الحقوِل

 تناثُر ِمن حولهن الُقرى

 ويا َلَلطافِة هذي الدُّنى

 ُيتّممها ُلطُف تلَك الُقصى

 وحبِل ضياٍء تدّلى به

 على ُأفٍق ُأفٌق والتقى

 آأنَّ يَدْي خالٍق ُمبدٍع



 

218 

 

 تخيََّل ُعريَتها وأرتأى

رُّبى والسفوِحَيُمرَّاِن فوَق ال  

 ويخترقاِن ُسدوَف الدُّجى

 وينتزعاِن الُشفوَف التي

 تدثََّر َآْوٌن بها وارتدى

 رويدًا رويدًا آما ُسرِّحْت

 غالئُل غانيٍة ُتنتضى

 وألقْت عليها الغيوُم اللطاُف

 َنْسجًا آعهِد الغواني وهى

 تحّرَق آاٍس إلى ُعريِه

 وُأغرم عاٍر به فاآتسى

احدًاآأنَّ بها عالمًا و  

 تالقى ، وإْن َبُعد المنتأى

 سالٌم على بلٍد ُصنُته

 وإياَي ِمن جفوٍة أو ِقلى

 آالنا يكابُد ُمرَّ الفراق

 على آبَدينا ، وَلْذَع النَّوى

 وآلٌّ ُيِغذُّ إلى ِطيَّة

 لنا عند غايتها ُملتقى

 غدًا إذ َيِطنُّ فضاُء العراِق

 طنيَن الثرى من هزبٍر َخال

ِعي فتًىوإذ يستقلُّ ِبَضْب  

 َيرى الُغْنَم في العيش آسب الثنا
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 ويقُدُر إن ضمَّ منه اليديِن

 ايَّ ثميٍن نفيٍس َحوى

 غدًا إذ فريٌق يحوُز الثنا

 َيَعضُّ فريٌق بصمِّ الصفا

 

 ...ُعدنا وقودًا

 ولَّى شباٌب فهْل يعوُد

 والَح َشْيٌب فما ُيريُد 

 ُيريد أْن ُينِقَص الليالي

زيدِمّنَي ُظلمًا بما َي  

 يا أبيَض الريِش طْرَن منه

 ِغدفاُن ِريش الَجناِح ُسود

 يا ُهولًة َتفَزُع المرايا

 ِمنه ويستصرُخ الوليد

 يا حامًال شارِة الرَّزايا

  يا ساعَي الموِت ، يا َبريَد

 يا ناِغَز الُجرِح ال ُيداوي

 إالَّ بأْن ُيقطَع الوريد

 برغِم أنِف الصِّبا وأنفي

الصديدَيخِضُب َفودي منَك   

 وأنَّ رأسي يمشي عليِه

 ِتيهًا َعُدوٌّ لُه َلدود

 آْم ليلٍة خوَف أْن ُتواتي



 

220 

 

 ُأتِرَع آأٌس ورنَّ ُعود

 وآْم وآْم ، والشَّباب َيدري

 ُروََِّع ظبٌي َفُنصَّ جيد

 أعائٌد للشَّباِب عيُد 

 أْم راجٌع عهدُه السَّعيد

 أيَّاَم شرُخ الصِّبا وريٌق

 وِظّلُه سجسٌج َمديد

ُن ، ِمْثَل الُجماِن زهوًا ،ونح  

 ينِظُمنا ِعقُدُه الفريد

 أْم ال تالٍق ، فال خطوٌط

 ُتدني بعيدًا ، وال ُحدود

 َمْن ُمبِلُغ الُمشتفيَن أنَّا

 ِصرنا لِما َيطمُح الحسوُد 

 أنَّا استَعْضنا ثوبًا بثوٍب

 وطالما اسُتْبدَلْت ُبرود

 فراَح ذاَك العتيُق َغّضًا

هذا الجديد - َرّثًا  -والَح   

 ألوى بنا عاطٌف حبيٌب

 وَملَّنا الواِصُل الودود

 قد آان ُيشجي أهَل التَّصابي

 أنَّا على هامِهمْ  ُقعود

 لم ندِر ما َنْستزيُد منُه

هْل عنَدُهم َمزيد: لو قيَل   
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 نهاُرنا ُمتَرٌف َبليُد

 وليُلنا جاِمٌح َعنيد

 فاليوَم إْن ُتعتَصْر ِشفاٌه

ُقدود -  َلْدَنًة -أو تعتَصْر   

 أو يطََِّرْد قاِنٌص َقنيصًا

 أو ُتْعجِب األغيِديَن ِغيد

 نقنُع ِمن لذٍَّة ولهٍو

 أنَّا على ُعْرِسهْم ُشهود

وُآلُّ حيٍّ ،.. ُعدنا َوقودًا   

 للذَّة ُتشتهى َوقود

 

 ..مقطعات من لندن

 : هنا يرقدان

 . أبيات من وحي بحيرة األخوين

 هنا يرقدان وخْضُر الجباِل

الينابيُع أراداَنها تَُُل  

 بحيث البحيرُة ُتنسيُهما

 عناَء الحياِة وأدرانها

 وحيُث الُرعاُة ُتغنِّيهما

 إذا َشْعَشع الفجُر ألحانها

 وحيُث َيهيج نسيُم الصباِح

 غراَم الَعذارى وأشجانها

 هنا يرُقدان بحيُث السماُء
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 َتْصِبغ بالورِد ألوانها

 َيبُّثهما الَزهُر أشواَقُه

لخماِئُل ُعنوانهاوُتعطي ا  

 : المقام في لندن

 َمِللُت ُمقامَي في لندنا

 ُمقاَم الَعذارى بدور الِزنا

 ُمقام المسيح بداِر الَيهوِد

 ُمقام العذاِب ، ُمقام الَضنى

 : صاحبي

 صاحبي لو تكوُن من أعدائي

 لتمنَّيَت أن تموَت بدائي

 لتمنيت أن يكوَن لك الُطوالن

 ُطوُل األذى وُطوُل البقاء

 :..جين

 أسرفِت في ترف الْجماِل

 وسِكرِت من خمر الدَّالِل

 وثنيِت طَرفِك فانثنى

 يرمي الِظالَل على الظالل

 أعيا جماُلك منطقي

 وسما خياُلك عن خيالي

لطُف الخمر" جيُن " يا   

 أّنِك آنِت ماثلًة ِحيالي

 ما شاء فليكتْب عليَّ
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 الدهُر ، إّني ال ُأبالي

ميِنإذ آان َخْصُرِك في الي  

 وآان آأسي في الشِّمال

 

 آمنُت بالُحسين

 ِفداءٌّ َلمثواَك ِمن َمْضَجِع

 َتَنوََّر باألبَلج األرَوِع

 بأعبَق من َنفحاِت الِجناِن

 َروحًا ، ومن ِمسِكها أضوع

الُطفوف" وَرعيًا ليوِمَك يوِم  " 

 وَسقيًا ألرِضَك ِمن َمْصَرع

 وُحزنًا عليك بَحْبِس الُنفوِس

لنَّيِِّرالَمْهَيععلى نهِجَك ا  

 وَصوتًا لمجِدَك ِمْن أْن ُيذاَل

 بما أنت تأباُه ِمن ُمّبدع

 فيا ايُّها الِوْتُر في الخاِلديَن

 فّذًا ، إلى اآلَن لم ُيْشَفع

 ويا ِعَظَة الطامحيَن الِعظاِم

 لالهيَن عن َغِدهْم ُقنَّع

 تعاليَت ِمن ُمْفِزِع للحُتوِف

 وُبورك قبُرَك ِمن َمْفَزع

الدُّهوُر فِمْن ُسجَّد تلوُذ  

وِمْن ُرآَّع. على جانبيه   
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 َشممُت ثراَك فهبَّ النسيُم

 نسيُم الكرامِة ِمن َبلقع

 وعفَّرُت خدي بحيُث استراَح

 خدٌّ تفرَّى ولْم َيضَرع

 وحيُث سناِبُك خيِل الُطغاِة

 جالْت عليِه ولم َيخشع

 وِخْلُت وقد طارِت الذآرياُت

 بروحي إلى عالٍم أرَفع

ْفُت بقبِرَك طوَف الَخياِلوُط  

 بصومعِة الُمْلِهِم الُمْبدع

 آأنَّ يدًا من وراِء الضريِح

َمبُتوَرَة اِإلْصَبع" حمراَء   " 

 َتُمدُّ إلى عالٍم بالُخنوِع

 والضيِم ذي َشرٍق ُمْتَرع

 َتخبََّط في غابٍة أطَبَقت

 على ُمذئٍب منه أو ُمْسِبع

 ِلُتبِدَل منه جديَب الضمير

َعشوِشٍب ُممِرعبآَخَر ُم  

 وتدفَع هذي النفوَس الِصغاَر

 خوفًا إلى َحَرٍم أمَنع

 تعاليَت ِمن صاِعٍق يلتظي

 فاْن َتْدُج داجيٌة َيلمع

 تأّرُم ِحقدًا على الصاعقاِت
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 لم ُتْنِء َضيرًا ولم َتْنَفع

 ولم َتْبُذِر الَحبَّ إثَر الهشيِم

 وقد حرََّقَتُه ولْم َتزرع

السماء ولم ُتخِل أبراَجها في  

 ولم تأِت أرضًا ولم ُتْدِقع

 ولم َتْقَطِع الّشرَّ ِمن ِجْذمِه

 وِغلَّ الضمائِر لم َتْنزع

 ولم َتْصِدِم الناَس فيما ُهُم

 عليِه من الُخُلِق األوَضع

ُقْطرُه" َفَلِك " تعاليَت من   

 يدوُر على الِمحَوِر األوسع

وَحْسبي بها" البتوِل " فيابَن   

أدَّعي َضمانًا على آْل ما  

 وبابَن التي لم َيَضْع ِمُثلها

 آِمثِلَك َحمًال ولم ُتْرِضع

 ويابن البطيِن بال ِبطنٍة

 ويابن الفتى الحاسِر األْنَزع

لم ينَفِتْح" هاِشَم " ويا ُغْصَن   

 بأزهَر منَك ولم ُيْفِرع

الُخلود" ويا واِصًال ِمن نشيِد  " 

 ِختاَم القصيدِة بالمطلع

زماِنَيسيُر الورى برآاب ال  

 ِمن مستقيٍم ومن اظلع
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 وأنَت ُتسيُِّر رْآَب الخلود

 ما تسَتِجّد له َيْتَبع

في خاطري" َيومَك " َتمثَّلُت   

في َمسمعي" صوَتِك " وردَّدت   

أرَتهْب" وَمحَّصُت أمَرَك لم   " 

ولم ُأخَدع" الرُّواة " بنقِل   

لعلَّ دويَّ السنين: وقلُت   

 بأصداِء حاِدِثَك الُمْفِجع

رتََّل المخِلصوَن الدُّعاُة وما  

ُسجَّع" ومن " مرِسليَن " ِمن   " 

عليَك المساَء" ناثراٍت " وِمْن   

 والُصْبَح بالَشْعِر واألدُمع

 لعلَّ السياسَة فيما َجَنْت

 على الِصٍق بَك أو ُمدَّعي

 وتشريَدها آلَّ َمْن يدَّلي

 بحبٍل ألهِليَك أو َمقطع

يِّالشَّج" آوِن " لعلَّ ِلذاَك و   

 َوُلوعًا بكلِّ َشٍج ُمولع

الُحسين" َيدًا في اصطباِغ حديِث   " 

 بلوٍن ُأريَد لُه ممِتع

 وآانْت ولمَّا َتَزْل َبْرَزًة

 يُد الواثِق الُمْلَجأ األلمعى

 َصناعًا متى ما ُتِرْد ُخطًَّة
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 وآيَف ومهمًا ُتِرْد َتصنع

الُقروِن" ولمَّا أَزْحُت ِطالَء   " 

المْخدع وِسْتر الِخداع عِن  

في ذاِتها" الحقيقَة " ُأريُد   

 بغيِر الطبيعة لم ُتْطَبع

 وجدتَك في ُصورٍة لم ُأَرْع

 بأعظَم منها وال أْرَوع

 وماذا  أأروُع ِمْن أن يكوَن

 لحُمَك َوْقفًا على الِمْبَضع

ُدون ما ترتائي –وأْن َتتَّقي   - 

 ضميَرَك باألَسِل الُشرَّع

لبنيَنوإْن ُتْطِعم الموَت خيَر ا  

إلى الرُّضَّع" األآهليَن " ِمَن   

ِمن هاشٍم" األمِّ " وخيَر بني   

ِمن ُتبَّع" األب " وخيَر ِمَن بني   

 وخيَر الصِّحاب بخيِر الصدوِر

 آانوا ِوقاءَك ، واألْذرع

لم أنتِحْل" ذآراَك" وقدَّْسُت   

 ِثياَب الُتقاِة ولم أدَّع

الشكوِك" َتَقَحْمَت صدري وريُب   " 

األْرَبع" بجدراِنه  َيِضجُّ  " 

 وراَن َسحاٌب َصفيُق الحجاب

 عليَّ من الَقَلِق الُمفزع
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 وهبَّْت رياٌح من الطّيبات

ولم ُيْقَشع"الطيبيَن " و   

 إذا ما تزحزَح عن َموضٍع

 تأبَّى وعاَد إلى َموضع

الجدوِد" وجاَز بَي الشكُّ فيما مَع   " 

 إلى الشكِّ فيما معي

ليَلإلى أن أقمُت عليه الد  

بدٍم ُمْشَبع" َمبدأ" من   

 فأسَلَم َطوعًا إليِك الِقياد

 وأعطاَك إذعانهََ الُمْهِطع

 فَنوَّْرَت ما اْظَلمَّ ِمن ِفكرتي

 وقِّْومَت ما اعوجَّ ِمن أضُلعي

 وآمنُت إيماَن َمن ال َيرى

في الشكِّ ِمن َمْرجع) العقل( ِسوى   

، ووحَي السماء) اِإلباء ( بأن   

ِة ، ِمن َمْنبعوفيَض النبوَّ  

خالٍص) جوهٍر ( تجمَُّع في   

الَمْطَمع) َعَرِض (َتنَّزَه عن   

 

 ...ناغيت لبنانا

بِشعرَي ِجيال" ُلبنانًا " ناغيت   

 وضفرته لجبينِه إآليال

 ورَدْدُت بالنَغِم الجميِل ألرزه
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 ِظالًّ أفاَء به عليَّ َظليال

 أو َما ترى شعري آأنَّ ِخالَله

ُه المبلوالنسَي النسيُم جناَح  

 وِحساَن ُلبناٍن منحُت قصائدي

 فسحبنهنَّ َآَدلِّهنَّ ُذيوال

 أهديُتُهنَّ ُعيوَنهنَّ نواِفذًا

 آعيوِنِهنَّ إذا َرَمْيَن قتيال

 فردَّدنهنَّ من األسى وِجراِحه

َفُرْحُت المُّهنَّ ُفلوال.. ِآَسرًا   

 وَرَجْعُت أدراجي أجرُّ غنيمًة

ليالجوًى وغ" بنِت بيروٍت " من   

 ُلعَن القصيُد فأيُّ ُمثٍر شامٍخ

 سرعاَن ما استجدى الحساَن ذليال

 َردَّْت مطاِمُحه الِبعاَد دوانيًا

 وآثيَر ما َخدَع الخياَل قليال

وهل أبقى الهوى" ُلبنانًا " ناغيُت   

 ُبقيًى على قيثارتي لتقوال

 طارحُته النغماِت في أعياِده

 بأرقَّ من سجِع الحماِم هديال

ُت دمَع الُحزِن في أتراِحهوَمسْح  

 وجعلُت َمْحَض عواطفي ِمنديال

 وآذاَك آنُت وما أزاُل آما بنى

 أهلي ُأجازي بالجميِل جميال
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األشمِّ فوارعًا" ُلبناَن " يا شيَخ   

 وشمائًال ، ومناعًة ، وقبيال

 مثَّلَثُه في آلِّهنَّ فلم ُيرْد

ولن يريَد بديال. بسواك عنَك   

زلَت ُربوَعُهإنَّ العراَق وقد ن  

 َلَيُعدُّ ساِآَنه لديَك نزيال

أْن تجوَس ِخالَلها" بشارُة " ُبشرى   

 وُتزيَر طَرفك أهَلها وُتجيال

 قف في ضفاِف الرافديِن وناِجها

 وتفيَّ َصفصافًا بها ونخيال

 واسَمْع ِغناء الحاصديَن ُحقوَلها

 للحاصداِت من القلوِب ُحقوال

جتلىسترى القريَض أقلَّ ِمن أْن َي  

 لغَة النفوِس عواطفًا وُميوال

 وتلمَِّس اآلهاِت في َنَبراِتِهْم

 ُيشِعْلَن من َحَدِق العيوِن فتيال

في َجَنباتها" الرََّمالِت " واستنِطِق   

 ولطالما استوحى النبوُغ رموال

 واستوِح ُآوفانًا وبصرَة إذ ُهما

 يتصدَّراِن العاَلَم المأهوال

 يستوِرداِن َحضارًة ومواهبًا

 وُيصدِّراِن فطاحًال وفحوال

فانَّ ُدروَبها" بغدادًا " وَتقرَّ   
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 سُتريَك من ِسفْر الزماِن ُفصوال

 سُتريَك آيف إذا استتّمْت دولٌة

 أعمى الغروُر رجاَلها لتدوال

لم تكْن لَتُحدَّ من" ِبشارُة " إيٍه   

 مهوى النفوِس ولم تكْن لتحوال

 إني َرَصدُتَك من بعيد لم ُأِرْد

ًا عليَك وال بعثُت رسوالإذن  

 ودخلُت نفَسك لم أزاِحْم حاجبًا

فضوال" الِرواَق " عنها ، ولم ألِج   

 وَحَلْفُت ال ُأوذي الملوك وال ُأرى

ثقيال" األميِر " ِظالًّ على باِب   

 َصوٌن لمجِد الشعِر أوهَم خاطئًا

 أّني ُخِلقُت على ِقلًى مجبوال

 ولربما ظنَّ الرواجُم أّنهْم

ُغوال" المنخَّل " َن من هذا سيَرْو  

 وعرفُت فضَلَك قبل آوِنك عاهًال

 ُترخي عليَك ِحجاَبك المسدوال

 َتِلُج العقوَل عباقرًا ونوابغًا

 وُتمحُِّص المعقوَل والمنقوال

 ووجدُتك الُمعطي السياسَة حقَّها

 ترعى النُّصوَص وُتحِسُن التأويال

 والمستجيَر بظلِّها من ظلِّها

يَر والتحويالتتخيُر التحو  
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 ولمسُت يوَمك حين ضجَّ ضجيُجها

 ومشْت تُدكُّ روابيًا وسهوال

 تستخدُم المتفجراِت لدافٍع

األسطوال" عن حقِِّه وُتسخُِّر   " 

َتُضمُّ َجناَحها" لبناٍن " وُعقاُب   

 تحمي الِفراَخ وتحُرُس الزُّغلوال

 وبنوَك ُأْسَد الغاِب في لِبداِتِهْم

َن الغيالُعْبُل السواعد يمنعو  

 حتى إذا انجلِت الَعجاجُة وارتمى

منخوال" َفجارٍة " ربيُب  –ِشْلوًا   

 وتخلِت األقداُر عن متجبٍِّر

 مأل البالَد وأهَلها تنكيال

 وبرزَت مثُل السيِف ال ُمستسلمًا

 ُجْبنًا ، وال ِنْكسًا ، وال مخذوال

 وتزاحمْت بالهاتفيَن ِشعاُبها

 ُيزُجونَك التكبيَر والتهليال

 آنَت الجديَر بكلِّ ذاَك وفوَقه

 إذ آنَت سيَف جهاِدها المسلوال

وَحْسُبَك ِخبرًة" لبناٍن " يا شيَخ   

 َرَفَعْتك شيخًا في الملوك جليال

 جرَّبَت حنظلَة الدخيِل وطعَمها

 وصميَمها وِطالَءها المعسوال

 ولمسَت من َلَهِب السياِط وَوْقعها
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 فوَق الظهوِر على الطُّغاِة دليال

 ورأيَت آيف الِعْلُج ُيسِمُن أهَلُه

 ُيقري بنيِه شعَبك المهزوال

 وعرفَت قدَر العامليَن مبجًَّال

 شكرًا ، وحظَّ العامليَن جزيال

 َرنِت العيوُن إليَك ُتكِبُر موقفًا

ُلبناَن النبيل نبيال" شيِخ " من   

 وُتريُد منك وقد تقلََّص ظلُّهم

 ..أال َتميَز على الدخيِل دخيال

د َخَبرنا نحُن قبَلك ِمثَلُهفلق  

 وأشرَّ في لغِة الُطغاِة مثيًال

َتِحُن ألخِتها" حنظلٍة " فاذا بـ   

جديال" يستظلُّ " شدقَم " وإذا بـ   " 

 وإذا بأوالوٍء تفرُِّق بيَنهم

 شتى الدُّروِب ويلتقوَن سبيال

 فاِوض فقد َغَدت العواِلُم عالمًا

 ما زاَل َحْبُل ِصالتِه موصوال

ُف التاريُخ في تّياِرهوسيجِر  

 شعبًا َيَظُل ُمجاِنبًا معزوال

قديٌم نشرُه" ُلبناٍن " وُتراُث   

 في المشرقيِن مواهبًا وعقوال

 لكْن َتَوقَّ من الوعوِد سالسًال

 بّراقًة ، ومن العهوِد ُآبوال
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 فاِوضْ وخلِّ وراَء سمِعك ُمغريًا

 وأماَم عيِنَك شامتًا وَعذوال

زْحَزْح عنَدهموألنَت أعلُم إْن ُت  

 شبرًا ، فسوَف ُيزحزحونَك ميال

 وإذا ارتخْت ُعَقٌد تيّسَر حلُّها

 جدُّوا لكم ُعَقدًا ُتريُد ُحلوال

وليس عابًا أْن أرى" عبَد االله  "  

 ِعظَم المَقاِم ُمطوًِّال فأطيال

 آرَّمت صيَفك يستثيُر جالله

 ُنطقًا ، ويدفُع قائًال ليقوال

ببيوِتهم يا ابَن الذيَن تنزَّلْت  

 ُسَوُر الكتاِب ، فُرتِّلْت ترتيال

 الحامليَن من األمانِة ثقَلها

 ال ُمصِعريَن وال أصاِغَر ِميال

 والناصبيَن بيوَتهم وقبوَرهم

 للسائليَن عن الكراِم دليال

 والطامسيَن من الجهالِة َغْيهبًا

 والُمطلعيَن من النُّهى ِقنديال

 ملكوا البالَد عروَشها وقصوَرها

ستعذبوا وْعث التراب َمقيالوا  

 يا ابَن النبيِّ وللملوِك رسالٌة

 َمْن َحقَّها بالعدِل آاَن رسوال

 يرجو العراُق بظلِّ رايٍة فيصٍل
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 أْن يرتقي بكما الذُّرى ويطوال

 ال شك أنَّ وديعًة مرموقًة

 عز الكفيُل لها فكنت آفيال

 وآياُن ُملٍك في حداثِة عهِده

لياليتطلَُّب التلطيَف والتد  

 وسياسة حضنْت ُدعاَة هزيمٍة

 وتبنَِّت التفريَق والتضليال

 ُتغري المثقفَّ أن يكون ُمهاِدنًا

 وابَن الجهالِة أْن يَظلَّ َجهوال

 ألقت على آِتفيَك من َزَحماِتها

 عبءًا تنوُء بِه الرِّجاُل ثقيال

 شدَّْت عروَقك من آرائِم هاشٍم

 بيٌض نميَن خديجًة وبتوال

من الجدوِد ذؤابٌة وَحَنْت عليَك  

وجعفرًا وعقيال. َرَعِت الحسيَن   

 ُقْدَت السفينَة حين َشقَّ مقاُدها

 وتطلَّبْت ُربَّاَنها المسؤوال

 أْعطْتَك َدفَّتها فلم َترِجْع بها

 خوَف الرِّياِح وال اندفعَت َعجوال

 َومَنْحَتها والعاِصفاُت تؤوُدها

 َمتنًا أزلَّ وساعدًا مفتوال

لم ُيعَط قبَلَك مثَلهُأعِطيَت ما   

 شعبًا على ِعرفاِنُكْم مجبوال
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 إنَّ العراَق ُيجلُّ بْيعَة هاشٍم

 من عهِد جدَِّك بالقروِن األولى

 هذي مصاِرُع ُمنجبيَك ودوُرهم

 يمألَن َعرضًا للعراِق وُطوال

 ما آاَن حجُُّهُم وطوُف جموِعهْم

 لقبوِر أهِلَك َضلًَّة وُفضوال

دياَر َيشفُّهمحبُّ اُألولى سكنوا ال  

 فيعاِودوَن طلوَلها تقبيال

شكيََّة صارٍخ" ُليناٍن " يا شيَخ   

 تتخلَُّل الترحيَب والتأهيال

مغيمة" آّنا ُنريُدك ال القلوب   " 

وال ِخصُب النفوِس َمحيال. فينا   

 لنريَك أفراَح العراَق َشماَله

 وجنوَبه وشبيبًة وُآهوال

 جئَت العراَق وِمن ِفَلْسِطيٍن به

َجٌع مطببَُّه يعوُد عليالَو  

 والمسجُد المحزوُن ُيلقي فوَقه

طويال –على الشرِق الحزيِن  –ليًال   

 ذهبْت ِفَلْسطيٌن آأن لم َتعتِرْف

 ِمن آافليها ضامنًا وآفيال

 وعَفْت آأن لم يمِش في ارجائها

لم َيِطْر محموال" أحمُد " ، و " عيسى  "  

 والمسجُد األقصى آأْن لم يرتفْع
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أذاٌن ُبكرًة وأصيال فيِه  

 وثرى صالحِ الديِن ِديَس وأنعلْت

 منه جيوُش الواغِلين ُخيوال

بِحْلِفِه ووُعودِه" الحنظلُّي " و   

 ما زاَل آاذُب وعِده ممطوال

 لم يرَع شرَع الكافريَن ، وال وفى

 حقَّيهما القرآنَ  واالنجيال

أهَلها فاستامهم" إَلْنبي " أعطى   

ِعزريال بلفوُر ، فاستوصى بهم  

آفاخٍر" بالحياِد " واليوَم يفخُر   

المقتوال" ُيسَلِخ " بالقتِل إذ لم   

 

 ... قف بأجداث الضحايا

بنيه فتعاَلى" التاُج " حَضَن   

َجالال" حارُس التاج " وتعالى   

 وتعالت ُأمٌة لم تنحرْف

 عن مدى الحقِّ وال زاَغت َضالال

 ُأمٌة تكرُه من مستعِمٍر

تأبى االنِخذاالَفْرَضه النصَر  و  

عارَمة" اوطأت أقداَمها   " 

 حَسَك الجور ، وشاَءته انِتعاال

 وتخطَّت جمَرة الغيِض إلى

الَموِت فزادتها اشِتعاال" وقدِة  "  



 

238 

 

تدري أّنه" للُهْلك " ومَشت   

 يسأُل الّروح عن الدنيا َزواال

 عرَفت أنَّ الذيَن استفَرشوا

 ُحَلَل الديباِج َغْنجًا وَدالال

رقٍة" أظفاُرُهْم من  َنعمت  " 

 فهي ال َتقَوى عن اللحم انِفصاال

 ثم شاءوا المجَد فيما ُيقَتَنى

 ِحْليًة ُتضفي على البيِت َجماال

 آَتَب الدهُر على أبواِبهْم

 َههنا يرُقد من عافوا الِنضاال

 ههنا يرُقُد من َظّلوا على

َآالًّ وِعياال" التاريخ " هاِمِش   

ِتهموالذين استنَزفوا طاقا  

 في المشّقات ُهم آانوا الرجاال

 حَضَن التاُج بنيِه حضْنَة الليث

انِفصاال" الِشبل " ال يبغي عن   

 وتحدَّى من تحدَّى معلنًا

 أنه َيقبل في الحق الِنزاال

 وانبَرْت آفٌّ هي الُبْرُه مَشى

داًء ُعضاال" ُمزمن " فشَفى من   

 تمَسُح الدمعَة سالْت حّرًة

لِعطر وساالفوق ُجرٍح فاَح با  

 وَرمى َنْسُر ُقَريٍش فوَقهم
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 من َجناَحيه الحبيَبْين ِظالال

 َيْستِجمُّ المجُد في أفيائها

 ُمتَعبًا القى من الَجهد َآالال

 يا ُحماَة الُطهِر في ُمعتَرٍك

 َزَحَم الُطْهَر به الرجُس فماال

 آرفيِف الزَّهر في َرْيعانه

 لم ُتدنِّْسه يُد الجاني ابتذاال

وا من آل َحْدب ، نسوًةَنَسل  

 ورجاال ، َوجنوبًا ، وَشماال

 يا شبابًا َصَبغوا األرَض دمًا

ِسفر المجِد خاال" وجنة " آان في   

 َمَنَح الباغي هوانًا وصغى

 وَحَبا األّمَة زهوا واخِتياال

 أآِثروا من َدمكْم َتسَتكِثروا

 من فِم التاريخ مجدًا وابتهاال

 فهو َظمآُن إلى أمثاِلِه

دماٌء َخَثرت فهي ُآسالى ال  

 واآُتبوها صفحًة إن ُذِآرت

 آنُتُم األمثال فيها والِمثاال

  ليلٌة ألَقْت اليكم ِثْقَلها

َحبالى" ولياٍل َسوف تأتيكم   "  

َعَفْت" زعامات " واخِتموا عهدَ    

 آاذباٍت لَفقوُهنَّ انتحاال
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آلَّ ما ال يلَتقي –جامعاٍت   

فاالَشنارًا واحِت –من َنقيَضْين   

 من ُحطام ُلمَّ من آلِّ َخنا

 وادعاٍء صارٍخ قيًال وقاال

  َوُمِدّلين بأن قد َقَرنوا

ماال" الُحِظوِة " بالَخنا جاهًا وبـ   

 ِقف بأحداث الّضحايا ال ُتِسْل

 فوقها َدمعًا وال َتبِك ارتجاال

التي" الرجوالت " ال ُتِذْل عهَد   

وتأبى االنِحالال. تكرُه الَضْعَف   

قَّْف من َثراها َشّمَةوَتل  

 تمُأل المنِخَر ِعزا وجالال

َزْهرًا يانعًا" اِإلآليل " َوَضِع   

 فوَق زهٍر من ضمير َيتالال

 ثم َخفِّضْ من َجناحيك بها

مقاًال" ثم أبلْغها إذا ِشئَت   "  

 أيُّّها الثاووَن في َجوالتكم

 ِطْبُتُم َمثوىً  وُعّطرُتْم مجاال

ُتُمآلُّنا نحُسُدآم أن ِنْل  

اهتباال –من قبُل  –َشَرَف الُفرصِة   

 آلُّنا نمشي على آثاِرآْم

 بالَضحّيات خفافًا وِثقاال

 آلُّلنا ممَتِثٌل من َوحيكم
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 ما ُيريد الَوطُن الُحرُّ امِتثاال

 فإذا ِشْئُتم َمَشْيناها ونًى

 وإذا شئتم مشيناها ِعجاال

 وإذا ِشئُتم َصبْغناها دمًا

انتقاال" صبغًة ُتْؤِذُن بالحال   " 

 يا حفيَظ العهِد للوادي ويا

 أَمَل الوادي ُفُتّوًا واقتباال

 وصليَب الُعود َيأَبى غمزًة

 ورفيَع الرأس يأَبى أْن ُيطاال

 ُهِرَع الشعب إلى ُمنقِذه

 ُملِقيًا في الساحة الكبرى الّرجاال

 َآَذَب الُملقون في ُروِعُكُم

 أنَّه يطُلُب أمرًا لن ُيناال

الذين استأَثرواقل ألوالِء   

 بالملّذاِت وبالحكِم احتياال

 والذين اخَتلُقوا أّنُهُم

 وحَدُهْم مدُّوا إلى العرِش حباال

 آم وآم ثاٍو بُجْحٍر ُمظلٍم

 وحريٍب يأآُل الماُء الزالال

 آان أصفى نيًة في ُحّبكم

 من ُمِدّليَن ِنفاقًا وافِتعاال

 والذين افَتخروا أنَّهم

شاؤا ِنعاال ما" الشعب " َيلَبسون   
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 والذين اسَتْنَفروا من حولهم

 ُزمرًا عبَّأها الشرُّ ِرعاال

َمْجَرى فكرِة" السوُط " ليُسدَّ   

َقوًال أْن ُيقاال" الناُر " وُتعيَق   

َلْسُتم رفاقي فانِفروا: قْل لهم   

 إنَّ هذا الشعَب ال َيبِغى ُمحاال

 إنه َيشُجُب من ُحّكامه

الُخطَة الَعسف ويأبى االغِتال  

 ويريُد الَعْدل في أحكامه

 والمساواَة وان عزَّْت َمناال

الشعُب لكْن طغمٌة" ُيقاُل " ال   

 تسترقُّ الَشعَب أولى أن ُتقاال

 

 أخي جعفر

 أَتْعَلُم أْم أنَت ال َتْعَلُم

 بأنَّ ِجراَح الضحايا فُم

 َفمٌّ ليس آالَمدعي قولًة

 وليس آآَخَر َيسترِحم

ْدِقعيَن الجياعيصيُح على الُم  

 أريقوا دماءُآُم ُتطَعموا

 ويْهِتُف بالنََّفر الُمهِطعين

 أهيِنوا ِلئامكُم ُتْكرَموا

 أتعَلُم أنَّ ِرقاَب الُطغاة
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 أثَقَلها الُغْنُم والمأَثم

 وأّن بطوَن الُعتاِة التي

 ِمن الُسحِت َتهِضُم ما تهضم

 وأَن البغيَّ الذي يدعي

يممر" من المجد ما لم َتُحْز   " 

 سَتْنَهدُّ إن فاَر هذا الدُم

 وصوََّت هذا الفُم األعجم

 فيا لَك ِمن َمرهٍم ما اهتَدى

 إليه اُألساة وما رهَّموا

 ويا لَك من َبلسٍم ُيشَتفى

 به حيَن ال ُيرتجى َبلسم

 ويا لَك من َمبِسٍم عابٍس

 ثغور األماني به َتبِسم

 أتعلُم أّن ِجراَح الشهيد

ِهمتَظلُّ عن الثأر تستف  

 أتعلُم أّن ِجراَح الشهيد

 ِمن الُجوِع َتهِضُم ما َتلهم

 َتُمصُّ دمًا ُثم تبغي دمًا

 وتبقى ُتِلُح وتستطِعم

 فُقْل للُمقيِم على ُذّلِه

 هجينًا ُيسخَُّر أو ُيلَجم

 َتَقحَّْم ، ُلِعْنَت ، أزيَز الرَّصاص

 َوجرِّْب من الحّظ ما ُيقَسم
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 وُخْضها آما خاَضها األسبقون

نِّ بما افتتَح األقدمَوث  

 فِإمَّا إلى حيُث تبدو الحياة

 ِلعينْيَك َمْكُرمًة ُتْغَنم

 وإمَّا إلى َجَدٍث لم يُكن

 ليفُضَله بيُتَك الُمظِلم

 َتَقحَّْم ، ُلِعْنَت ، فما َترتجي

 ِمن العيش عن ِورده ُتحَرم

 أأوجُع ِمن أنَّك الُمزدرى

 وأقتُل ِمن أنَّك الُمعِدم

ذا َيخوُض الَمنونتقحَّْم فَمْن   

 إذا عاَفها األنكُد األشأم

 تقحَّْم فَمْن ذا يلوُم البطين

 إذا آان ِمثُلَك ال َيْقَحم

 يقولون َمن هم أوالِء الرَّعاُع

 فأفِهْمُهُم بَدٍم َمْن ُهم

 وأفِهْمُهُم بدٍم أنَّهْم

 َعبيُدَك إْن َتْدُعهْم َيخُدموا

 وأنَّك أشرُف من خيِرهْم

أآرموآعُبك ِمن خدِه   

يا ُرواء الربيع" جعفرًا " أخي   

 إلى َعِفٍن بارٍد ُيسَلم

 ويا َزهرًة من رياض الُخلود
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 َتغوَّلها عاصٌف ُمرِزم

 ويا قَبسًا من لهيب الحياة

 َخبا حين شبَّ له َمْضَرم

 ويا طلعَة الِبشر اذ ينجلي

 ويا ِضحكَة الفجر إذ َيبِسم

فتحٍة" َلَثْمُت جراحَك في   " 

لُطهُر إذ ُيلَثمهي الُمصَحف ا  

 وقبَّلُت صدَرك حيُث الصَّميم

 ِمن القلب ، ُمْنَخرقًا ، ُيخَرم

 وحيُث َتلوُذ طيوُر الُمنى

 به فهَى ، ُمفزَعًة ، ُحوَّم

 وحيُث استقرَّت ِصفاُت الرجال

 وَضمَّ معاِدَنها َمنَجم

 َورَّبتُّ خّدًا بماِء الشباب

 يرفُّ آما نّور الُبرُعم

َتدَّلي ومَّسحُت ِمن ُخَصٍل  

 عليه آما َيفعُل الُمغرم

 وعلَّلُت نفسي بذوب الصديد

زمزم" آما علَّلْت واردًا   " 

 ولقَّطُت ِمن َزبٍد طافٍح

 بَثغرك شهدًا هو الَعْلَقم

 وعوَّضَت عن ُقبلتي ُقبلًة

 َعَصْرَت بها آلَّ ما يؤِلم
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 َعَصْرَت بها الذآرياِت التي

 تَقضَّْت آما َيْحُلُم الُنوَّم

إّن رجَع السنين" جعفرًا  "أخي   

 َبْعَدك عندي َصدًى ُمْبهم

 ثالثوَن ُرْحنا عليها معًا

 نعذَُّب ِحينًا ونستنِعم

 ُنكافُح دهرًا ويسَتْسِلُم

 وُنغلُب َطورًا وَنْسَتسِلم

ال أقوُل الَخيال" جعفرًا " أخي   

 وذو الثأِر َيْقظاُن ال َيحُلم

 ولكْن بما ُألِهَم الصابرون

غيَب ُمسَتلِهموقد يقرُأ ال  

 أرى ُأُفقًا بنجيع الدماِء

 َتنّوَر واختفِت األنُجم

 وحبًال من األرض ُيرقى به

 آما قذَف الصاعَد الُسلَّم

 إذا مدَّ آّفًا له ناآث

 تصدَّى ليقَطعها ُمْبِرم

 تكوَّر من ُجَثٍث حوله

 ِضخاٍم وأمجاُدها أضخم

 وآّفًا ُتمدُّ وراء الحجاب

رُسمفترُسُم في األْفِق ما ت  

 وجيًال َيروُح وجيًال يجيء
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 ونارًا إزاَءهما ُتضَرم

 ُأنبِّيَك أّن الِحمى ُمْلَهٌب

 وواديه من ألٍم ُمفَعم

 ويا َوْيَح خانقٍة ِمن غٍد

 إذا َنفََّس الغُد ما َيكظم

 وأّن الدماَء التي طلَّها

 ُمدِّلٌّ بُشرطتُه ُمعرم

 َتَنضَُّح من صدِرك الُمستطاب

تظِلمنزيفًا إلى اهللا َيس  

 ستبقى طويًال َتُجرُّ الدماء

 وَلْن ُيبِرَد الدَم إّال الدم

 وأنَّ الصدوَر التي فلَّها

 وأبدَع  في فلِّها ُمْجرم

 وَنثََّر أضالعها َنْثرَة

 َشتاتًا آما ُصّرَف الدرهم

 سَتْحُضُنها من ُصدور الشباب

 ُقساٌة على الحِق ال ترحم

إّن ِعَلم اليقين" جعفرًا " أخي   

يَك إْن آنَت تستعِلمُأنبِّ  

 ُصِرْعَت فحامْت عليك القلوب

 وخفَّ لك المُأل األعَظم

 وُسدَّ الروُُاُق ، فال َمخرٌج

 وضاَق الطريُق ، فال َمخرم
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 وأبلَغ عنك الَجنوُب الشَّمال

 وعزَّى بك الُمعِرَق الُمشِئم

الهاتفون" الهاتِف" وَشقَّ على   

 وضجَّ من األسُطِر المِرَقم

يف َتموُت الرجالتعلَّمَت آ  

 وآيف ُيقاُم لهْم مأَتم

 وآيف ُتجرُّ إليك الجموُع

 آما انجرَّ للَحرِم الُمحِرم

 ضِحكُت وقد َهْمَهَم السائلون

 وشقَّ على السمِع ما همهموا

 يقولون ِمتَّ وعند األساِة

 غيَر الذي َزَعموا َمزَعم

 وأنَت ُمعافى آما نرتجي

 وأنت عزيٌز آما تعَلم

هنيئًا لهم ضِحكُت وقلُت  

 وما لفَّقوا عنك أو رجَّموا

 فهم يبتغون دمًا يشتفي

 به األرمُد العيِن واألجذم

 دمًا ُيكِذُب المخلصوَن األباة

 به المارقيَن وما قسَّموا

 وهم يبتغوَن دمًا تلتقي

 علية الُقلوب وتسَتلئم

 إلى أْن َصَدْقَت لهْم َظنَّهم
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 فيا لَك من غاِرٍم َيغَنم

لَّما َنَزلفهْم بك أولى ف  

 َآِجْذٍر على َعدٍد ُيقسم

 وهم بك أولى ، وإن ُروِّعت

على ِفلذٍة تلِطم" عجوٌز  "  

 وتكُفُر أَن السما لم تعد

 ُتغيُث َحريبًا ، وال َتْرَحم

 وُأخٌت تشقُّ عليك الجيوب

 فيغَرُز في صدرها ِمعَصم

 تناِشُد عنك بريَق النُّجوم

 لعلَّك ِمن بينها تنُجم

ك تأتي الصَّباَحوَتْزُعُم أنَّ  

 وقد آذََّب القبُر ما َتْزُعم

 ِلَيْشَمْخ بفقِدَك أنُف البالد

 وأنفي وأنُفهم ُمرغم

بُعهود االخاِء" جعفرًا " أخي   

 خالصًة بيننا ُأقِسم

 وبالدمع َبعَدَك ال َينثني

 وبالُحزِن َبعَدَك ال ُيهزم

 وبالبيتِِ َتغمُرُه وحشٌة

 آقبرَك َيسأل هل تقَدم

يستغربون" واألهِل وبالصحب   " 

 ألنَّك منحرٌف عنهم
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 يمينًا لَتنَهُشني الذآريات

 عليك آما َينهش األرقم

 إذا عادني شبٌح مفرٌح

 تصدَّى له شبٌح مؤِلم

 وأّني ُعوٌد بكفِّ الرياِح

 يسأل منها متى ُيقَصم

وشجوُن األسي" جعفرًا " أخي   

 سَتصِرم حبلي وال ُتصَرم

 أزْح عن َحشاك ُغثاء الضمير

 وال تكُتَمّني ، فال أآُتم

 فاْن آاَن عندَك ِمن َمعَتٍب

 فعندي أضعاُفه َمْنَدم

 وإن آنَت فيما امُتِحنَّا به

 وما مسَّّّنا َقَدٌر مْحَكم

 ُتَخرُِّج ُعذرًا ُيسّلي أخًا

 فأنت المِدلُّ به الُمنِعم

 عصارُة ُعمٍر بشّتى الصُنوف

 مليٍء آما ُشِحَن الُمْعجم

عًا بهبه ما ُأطيُق دفا  

 وما هو لي ُمْخِرٌس ُملِجم

 أسالْت ثراك دموُع الشباب

 ونوَّر منك الضريَح الدم
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 ... يوم الشهيد

تحيٌة وسالُم: يوَم الَشهيد   

 بك والنضاِل تؤرَُّخ األعوام

 بك والضحايا الُغرِّ يزهو شامخًا

 علُم الحساب ، وتفخر األرقام

ِبهمبك والذي ضمَّ الثرى من طي  

 تتعطَُّر االَرضوَن واأليام

المحتَُّم بعُثه" الجيُل " بك ُيبَعث   

للُطغاة ُتقام" القيامُة " وبك   

 وبك الُعتاة سُيحَشرون ، وجوُهُهم

 سوٌد ، وَحْشُو ُأنوفهم إرغام

 صفًا إلى صفٍّ طغامًا لم تُذْق

 ما يجَرعون من الَهوان َطغام

يحتوي" وراُء " وُيحاَصرون فال   

امام" ، وال ُشرطًا يحوز  َذنبًا " 

 وسيسألون َمن الذين تسخَّروا

 هذي الجموَع آأنها أنعام

 وَمن اسُتبيح على َيديهم حقُّها

 هدرًا ، وديست حرمٌة وِذمام

 وَمن الذين َعَدوا عليه فشوَّهوا

 وجَه الحياة فكدَّروا وَأغاموا

 َخَلَص النعيُم لهم فهم من رقٍة

 وغضارٍة بيُض الوجوه ِوسام
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 وصفا لهم فَلُك الِصبا فتأللؤا

 فيه آما َتَتألأل األجرام

 يتدلَّلون على الزمان آما اشَتهت

 شهواُتها ُقبُّ البطون ِوحام

 وَمداس أرجلهم وَنْهُب ِنعالهم

 َشعٌب مهيُض الجاِنحين ُمضام

 ُيمسي وُيصبح يستظلُّ ِبِخدنه

 َبَقر الَزريب، ويرَتعي وَينام

م َسْكَتٌةسُيحاَسبون ، فان َعرْته  

 من خيفٍة فستنِطُق اآلثام

 سُينكُِّس المتذبذبون رقاَبهم

 حتى آأّن رؤوَسهم أقدام

 يوَم الشهيد  وما الخياُل بسادر

 بئَس الخياُل تقوُده األوهام

تجاِرٌب -يا يوَم الشِهيد  -الشعر   

 وبالُؤها ، ال لؤلٌؤ وِنظام

 َآِذبًا ُيخيَّل أن بارقة الُمنى

وَظالم تنجاُب منها وحشٌة  

 أو أنَّ بالنَّْزر اليسير من الدما

 سُيَبلُّ من عَطش الُطغاة ُأوام

 أو أنَّ َمتعوبًا سَتْسعى نحوه

 عما قريٍب راحٌة وِجمام

 ُحسباُن ذلك للشهيد ِخيانٌة
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 ِولما تَفّجَر من دٍم إجرام

 وَلتلك َمدعاة سُينَصُر عندها

 عاُر الُنكوص وُيخَذُل اِإلقدام

ضلُِّل ُأمًةوَلذاك ِإيهام ي  

 وسالُح آل مضلٍِّل إيهام

 َعُظمت محاولٌة وَجلَّ مراُم

 أفبالَيسير من الَعناء ُترام

 يوَم الشهيد  طريُق آل مناضٍل

 َوعٌر ، وال ُنُصٌب وال اعالم

 في آل ُمنَعَطٍف َتلوُح بلية

 وبُكلِّ ُمفَترٍق يِدبُّ ِحمام

 وحياُض َموت تلتقى َجَنباُتها

ُوفود ِزحاموعلى الحياِض من ال  

 وِقباُح أشباح لُمرَتِعدي الَحَشا

 َبرٌم بها ، ولُمحِربين ُهيام

 بك بعد ُمحَتِدِم النضاِل سينَجلي

 مما ابتدأَت من الِنضاِل ختام

 سُيجاُز َشهٌر بالَعناء وآَخٌر

 وُيخاُض عاٌم بالدماء وعام

 ستطيُر في أفِق الكفاح َسواعٌد

 وَتطيُح في ُسوح الكرامة هام

من َرَهج الُلهاث عجاجٌة سَتشور  

 وَيُهبُّ من َوَهِج الشَّكاة َقتام
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 سُيعاَلُج الباغي بَنْضٍح من َدٍم

 حتى ُتَسكََّن َشهوٌة وُعرام

 الُبدَّ من ناٍر يروح َوقوُدها

 مّنا ومنه غاِرٌب وَسنام

 وُتنير منها الخابطيَن ُدروَبهم

 من بعِد ذلك جذوٌة وِضرام

تاهٍةاذ ذاك يًُصبُح بعد ُطول َم  

 بيد الُشعوب مقادٌة وِزمام

 تّبًا لدولِة عاجزيَن َتوهَّموا

بالِسياط ُتدام" الحكومَة " أن   

 والَوْيُل للماضيَن في أحالِمهم

َيروع مَنام" ُحلٍم " إن فرَّ عن   

 وإذا تفجََّرت الصدوُر بغيظها

 َحَنقًا آما تتفّجر األلغام

 وإذا بهم َعْصفًا أآيًال يرتمي

وا إليه ُرآاموإذا بما رآن  

 وإذا بما َجَمَع الُغواُة ُخشارٌة

 " وإذا عصارُة آلِّ ذاك أثام "

 يوَم الشهيِد  َلسوف ُتعِقُب في غٍد

 يومًا َتحاُر بُكنهه اَألفهام

 ولسوف َنجهل ما ِيقلُّ بصلبه

 َقَدٌر ، وما َتَتمخَُّض األّيام

 ولسوَف ُيصبُح ما نحاُر بُكْنهه
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مإن حاَن ِحيٌن واستتم تما  

 : امرًا آما قاَل البديهَة قائٌل

 " النوُر نوٌر والَظالُم ظالم "

 اني َليخُنُقني األَسى ويهُّزُّني

 ما الَح طفٌل يحَتبي وُغالم

 علمًا بأن ِدماَءهم ليست لهم

 وبأنها للجائعيَن َطعام

 للناس بعد الَيوِم ِميالُد الَفتى

 وَمماُته ، وَرضاعٌة وِفطام

ٍة مَشىيوم الشهيد  بكل جارح  

 داٌء َتعاَوَره الزمان ُعقام

 َتِعَب األساُة به ، وجاَفى أهَله

 يأسًا ِنطاسيٌّ به َعّالم

 وَتَعسَّر االبالُل حتى َتنَتفى

 منه الجذوُر ، وُتقَطَع اَألجذام

 يوم الشهيد بك النُّفوس تفتَّحت

 َوعيًا ، آما َتَتَفتَُّح األآمام

 آاَد الضعيف يُشكُّ في إيمانه

آاد َيَشلُّه استسالم والصبُر  

 طاح البالُء بخائٍر في َمعَرٍك

 أِشٍب تطيُش بَهوله األحالم

 وانجاب عن متردديَن ِطالُؤهم

 وانزاَح عن متربصِّيَن ِلثام
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 وأعضَّ قوم بالسكوت ، وأفَصَحْت

 عن غير ما ُعِرَفت به أقوام

 وتمسكَّ المتثبِّتون بجاحٍم

 َجَمراُته ُتشوى بها األقدام

الصبُر الجميُل بساحةوتراآم   

 من حولها تتراآُم اآلالم

  شعب ُيجاُع وُتسَتدرُّ ضروُعه

 ولقد ُتماُر لُتحَلَب األغنام

 وُأِمدَّ للمستهترين عناُنهم

 في الُمخِزيات فأْرَتعوا وأساموا

 َوَتَعطََّل الدستوُر عن أحكامه

 من َفرِط ما ألَوى به الُحَكام

ٌةفالوعُي َبغٌى ، والتحرُُّر ُسبَّ  

 والَهْمُس ُجْرٌم ، والكالُم َحرام

 وُمداِفٌع عما َيديُن ُمخرٌِّب

 ومطاِلٌب بحقوِقه هّدام

 ومَشى بأصالب الُجموع َيُهزُّها

 الَجَهُل واِإلدقاُع واألسقام

 وَهَوت آرامٌت تولَّت أمرها

 ِخطٌط ، تولَّى اَمرها إحكام

 فكرامٌة ُيهَزى بها ، وآرامٌة

ستامُيرثى لها ، وآرامٌة ُت  

 وانصاَع يغُزو اهَله ودياَره
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 جيٌش من المتعطلِّين ُلهام

 وَتصاَفَقت ُحَجٌز على ُمتحرٍِّر

 ومفكٍر فتحطَّمت أقالم

 ولكلِّ ُمحَتِطِب الخنا َمداحٌة

 ولكل ُممتِدح النثا َشّتام

 ومعاَتٍب والَسوط ُيلهب ظهرُه

 ومعذٍَّب بجراحه وُيالم

 مما أشاَع الَبغُي من إرهابه

اسُتطيَب الَخوُف واِإلحجامفيها   

 ومطاَردون تعجَّلوا أّياَمهم

 ومشرَّدون من المذّلِة هاموا

 ومشكِّكون وقد تعاَصت محنٌة

 َصلُّوا على َشرِف الخالص وصاموا

 ولقد َتر َتْرَق في الُعيون تساؤُل

 وعلى الِشفاه تحيَّر اسِتفهام

 أعفا الَقطيُن فما به ُمَتَنفٌَّس

به ِضرغام َوخال الَعريُن فما  

ُخلٌَّب" القيامِة " أفوعُد ُمرتِقِب   

َجهام " الُنشور " وبريُق منتِظر   

 أو يكُثُر األبطاُل حين ِسالُحهم

 بين الْجموع َقصيدٌة وَآالم

 فاذا اسحترَّ الخطُب واحَتدَم األذى

 ذابوا ، فال بطٌل وال ِمقدم
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 أفال تكون مغارٌة  أو ما انَتهى

اِإللجامما َقْعَقَع اِإلسراُج و  

 أعلى ضمير المخلصيَن ِغشاوة

 وعلى َفم المتحرِّرين لجام

 حتى إذا َقذَف الحمى بُحماِته

 وَرَمت بأشباٍل لها اآلجام

لم يتمنَّنوا" الفادون" وتناَفَس   

 فضًال ، ولم ُيبطْرُهُم االنعام

 وجدوا عتابًا للبالد فأعَتبوا

فأالموا" ومالمًة لشبابها   " 

ون صفوَفهاوَمشوا إليها يدَعم  

 بُصدورهم ، اذ عزَّهن ِدعام

 َحَملوا الرصاص َعلى الصدور وأوغلوا

 فعلى الصدور من الِدماء ِوسام

 تاَب الَغويُّ وثاب آل مشكٍِّك

 إنَّ الحمى من فوقه َقّوام

 َنِكروا النفوَس وفجَّروا اعراَقها

 َصْمتًا ، فال َصَخٌب ، وال إرزام

 وأَبوا ِسجاَم الدمع شيمَة نائٍح

 فلهم دماٌء يغتليَن ِسجام

 ناموا وقد صاُنوا الحمى ومعاِشٌر

 َترآوا الِحمى للطارئات وناموا

وآلُّ يوم قادٌم: يوَم الشهيد   
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 سُتريِه آيف الجوُد واالآرام

 داَل الزماُن وُبدلْت ُنُظٌم به

 ولكل عصٍر دولٌة وِنظام

وبرَهِطه" بحاِتٍم " وَمَضى الُحداُة   

أحكاموتبدََّلت لمكاِرٍم   

 فُهُم وقد َحَلبوا الَصريَح أماجٌد

 وُهُم وقد عَقروا الَجزور آرام

 وهُم ألنَّ الضيَف ينِزُل ساَحهم

 للفقر في ساحاِتهم إلمام

 وأتى َزماٌن من مكاِرِم أهِله

 الَسْجُن ، والتشريُد ، واِإلعدام

 والَسوط يحتِرُش الظهوَر ووقُعه

 في َسمع محتِرٍس به أنغام

إغاثٌة" مستغيثلل" وآأنَّه   

إدام" للجائعين " وآأنَّه   

 جيل يرى أنَّ الضياَفة والِقرى

 للطارئات الصبُر واآلالم

 َيقروَن جائعَة البالد نفوَسهم

 فلها لحوٌم منُهُم وعظام

 وُيروَن ضيَفُهُم الكرامَة ُتزَدرى

 والحقَّ ُيغَصب ، والدياَر ُتضام

 يتقاَمرون على المنايا بيَنهم

  األيساُر واألزالمُحْمرًا ، فال
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 الُهمَّ عَفوَك ، ال الشجوُن قليلٌة

 عندي ، وال أنا أخرٌس َتمتام

 قلٌب يذوُب أسًى ، وشعٌر آلُّه

 َضَرٌم ، وبيٌت آلُّه آالم

 أخَنى بوحشِته على جيراِنه

 وَهَفا به ، رعبًا ، فطاَر َحمام

 ويكاُد يشَهق بالَعويل َبالُطه

 وَيصيُح باأللم الدفيِن ُرخام

 ودٌم أريق على َيَديَّ يُهزني

 َهزَّ الَذبيح وقد َعاله ُحسام

 وخبيئٌة في الصدِر َنفُث ُدخانها

 َحَرٌج ، وَآْبُت ُأوارها إيالم

 الُهمْ  ما َقْدُر البيان إذا انزوى

 عنه الضميُر ، وَعقَّه اِإللهام

 وإذا اسَتَوى فيه الثَّكوُل وغيُرُه

 والساهروَن الليَل والنُّوام

شعري أْن ُتهيَن آريَمُه أآبرت  

 ُغْفٌل تضيق بها الرُّعاُة َسوام

 او عائشوَن على الهوامِش مثَلما

 َينفي ُفضوَل الصورِة الِرّسام

 والممتلوَن آأنَّهم آلُّ الدُّنى

 والفاِرغوَن آأنَّهم أصنام

 والصاِدعوَن بما َيرى ُمستعِمٌر
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 فُهُم متى يأمْرُهُم ُخّدام

مطامٍعوالُموَلعوَن بفاجراِت   

 فلهْم ُقُعوٌد عنَدها وِقيام

 ماذا يحطُِّم شاعٌر من صاِغٍر

 أخنى الهواُن عليه فهو ُحطام

 لكْن بمختلطيَن في نيِّاتهم

 ُشُبهًا ، فال َوَضٌح وال إبهام

 من آل هاٍو ُبرُجه وآأنَّة

 َقَمٌر على َآِبِد الَسماِء َتمام

 يؤذيِه أنَّ الشمس تطُلُع فوَقه

ْجَنَتيِه َغماماو ال يظلَِّل َو  

 الليُل عنَدهُم الَتِعلَُّة والُمنى

 فاذا استطاَل فَسكرٌة وُمدام

 واذا النهاُر بدا فكلُّ حديِثِهْم

 عنه بكيَف تفسَُّر األحالم

 حتى إذا َحمَيْت وغًى وأدارها

ِعصام" مرًة و " إياٌس " آأسًا   " 

 وتلقََّفتهْم آالرَّحى أشداُقها

مامَمْضغًا ُهماٌم َيقتضيه ُه  

آأنَّهم" مَشيَّعين " َزَحموا الصُّفوَف   

 بين المواآِب قادٌة أعالم

 وَمَشوا على جَثِث الضَّحايا مثَلما

 يمشي بمقتنص النََّعاِم َنعام
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 ثم استداُروا ينُفخون بُطوَنهم

 َنْفَخ الطُّبول ، وأقعدوا وأقاموا

وما تزال آعهِدها: يوَم الشهيد   

 ُهوٌج تدنُِّس ُأمًة ولئام

َصروا عن العليا فلم يتناَوشواَق  

 ما احتاَز منها فارعوَن ِجسام

 وتقطَّعْت بالَمْكُرمات ِحباُلهم

 وبما اْبَتنْت ِهمٌم فُهنَّ ِرمام

 وعناُهُم أخُذ الِكراِم ِعناَنها

 من بعد ما داروا عليه وحاموا

 وتجاَهلوا أْن ليس ترُب مسامٍح

 بدمائه َنّهازٌة َغّنام

ثِر برَزٌةوبأنَّ ُأّماِت المآ  

 عمالقة ، وبأنهْم ، أقزام

 فُهُم وقد َذَآِت الحزازُة عندهم

من الحقد الدفين وجام" آوب  "  

 ُيْسَقوَن جذوَتها وفيما يجتلي

 ِترُب الّندي ُألواِرها إضرام

 حتى إذا ألقى الكريُم بوجهه

 فتماَيَز اإلشراُق واِإلظالم

 وَتَضوَّرْت ُجوعًا فلم َتَر عنده

ألوغاُر واألوغامما تأآُُّل ا  

 ومشى الَفعال لهم َصريحًا لم َيُشْب
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 آياِته َعيٌّ ، وال إعجام

 وَتخاَرسوا وَعموا فملُء ُعيوِنِهْم

 َرَمٌد ، وملُّ ُحلوِقهم إفحام

لو َجلَّى لهم" األنساب " لجأوا إلى   

ولو َصَدَقْت لهم أرحام" َنَسب  "  

 وتناَبُزوا بالجاهلية شَجها

اإلسالم" و " ر الفك" من قبل نوُر   " 

 فأوالِء أعراٌب  فكل ُمَحرٍَّم

 ِحلٌّ لهم وأولِئكْم أعجام

فال رأٌس وال" أغماٌر " وأوالِء   

 َآعٌب ، وال َخلٌف ، وال ُقدام

ألّن شعارهم" أشراٌر " وأوالِء   

 بين الُشعوب محبٌَّة وسالم

ُتَرصُّ  فريضٌة" أرحامًا " وآأنَّ   

زامُتَلزُّ ِل" أفخاذًا " وآأنَّ   

 وآأنَّ من لم َيحِو تلِك وهذه

 وإْن استقاَم بهيمٌة وَسوام

 ُنكٌر لو اسَتعلى ، لما اسَتْعَلت َيٌد

 بالُعروة الوْثقى لها اسِتعصام

 ولما تَمايَزِت النُّفوُس بَخيرها

 وبشرِّها ، ولما اسَتَتبَّ ِنظام

وآاُن ُمرجَّمًا" ابوَلَهٍب " لَزآا   

ماموإنه ال" ُصَهيُب " وَدَنا   
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 َقَبليٌَّة يلجا إليها ُمْقَعٌد

 ال الحزُم ُينجده وال اإلعزام

 وبها َتَستََّر عن َصغارِة نفِسِه

 َخزياَن يأُآُل زادُه وَينام

 بل قد َتَفيَّأ ِظلَّها من ِحّطٍة

 نَسٌب َيسوُم رخيَصه المستام

 من آل ُمعٍد في الَصغاِر آأنَّه

 َجَرٌب ُتخاف ُشذاُته وُجذام

أشرف من أبيكْم آعُبُه" سلماُن  "  

ما َعَرَف الجدوَد ِعصام" وِعصاُم  "  

 ومحمٌد َرَفعْت رسالُة ربَّه

 َآّفاُه ، ال األخواُل واألعمام

 ولقد ُيِذلُّ ُمسوَّدًا أعقاُبه

 ولقد يسوُد عشيرًة َحّجاُم

لو سِمع النداَء ُرغاُم: أُأَخيَّ   

 ولو استجاَب إلى الصريِخ ِحمام

ُممني عليك تحيٌة وسال  

 ولذآِرك اإلجالُل واِإلعظام

 واِهللا لوال طائٌف من َسلوٍة

 وُلمامٌة من ُمْسكٍة َتعتام

 ورسالٌة ندعو لها وأداُؤها

 فرٌض ، وَرْعُي حقوِقها إلزام

 َوبّنيٌة للسالكين طريَقهم
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 والقادميْن على الطريق ُتقام

 ودعاُة حٍق يخُرجون سواُهُم

 عاٌر إذا لِزموا البيوَت وذام

حوَلك ال أريُم ولم يكن لعكفُت  

 اال بحيث أقمَت انَت ُمقام

 يا نائمًا والموُت ملُء ُجفوِنه

 أعلمَت من فارقَت آيف ينام

 ومالَءمًا بيد الَمنون ِجراَحه

 ُجرح الُمقيم عليَك ال يلتام

 قد آنَت تقِدُر ان ُتظلَّكَّ بهجٌة

 وَنضارٌة ، ال ُظلمٌة وَرغام

ِنِهأو أْن يِرفَّ عليك في َرْيعا  

البسام - آَوجِهك  -هذا الربيُع   

 لو شئَت أعطتَك الحياُة ِزماَمها

 ولها على َآفِّ الَشباب ِزمام

 ِلَتضمَّك الُغدراُن في أحضانها

 وُتِقلَّك الَهَضباُت واآلآام

 وشقيُقك الَقمُر الُمِدلُّ بُلطفه

 َنشواُن ، َيصحو تارًة وُيغام

 لو شئَت ، عن شرٍف اردَت فِصْدَتُه

ًال ، لكانت صبوٌة وَغرامَبَد  

 ولجئَت ُمقَتنَص الشباب والرتَمْت

 من حولك الَظبَياُت واآلرام
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 لوشئَت  لكن شاَء مجُدك غيَرها

 فتلقََّفْتك من الثرى أآوام

 َرّد البكاَء عليَك أنك قائٌد

 ولو استبدَّ بك الَثرى ، وإمام

 تمشي الُجُموُع على ُهداك آما َهدى

َظالم ُيشامالُضّالَل برٌق في ال  

 لو َغْيُر ذلك أطاَح رأَسك الرَتمى

َهّمام" ِبِشراك نعِلَك طائحًا   " 

ِخنِصٌر" ُمرَة " ولما اسَتَقلَّ برأس   

 لَك ، واستقاَد بوجهه إبهام

 قد آاَن َيعِطُفني عليك َمالُم

 ان لو ذخرُتَك أيها الِصمصام

 ان لو سلمَت فال شباَي ُمزنٌَّد

َآهام أسفًا ، وال َحَدّي عليك  

 لو لم ُتجبني من رفاتك َهمٌة

 صبرًا جميًال ايُّها اللُّوام

بنفِسك للورى" نحامًا " ما آنَت   

 افأنت بي من أجلهم َنحام

للشعوب َفقاره: نحُن الَضحايا   

 ولكل ما يبني الشعوَب ِقوام

 هذي الُقبوُر قنابٌر َمبثوثة

 لمكابٍر وَحفيُرها ألغام

 ما آاَن جيٌل تستقيُم قناُته
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 اال وَموٌت ، يستقيُم ، ُزوآم

 فالُثْكُل والَعْيُش الَسويُّ َسويٌة

 وَدُم الضحايا والحياُة ُتؤام

 يوَم الشهيد ونعمِت األياُم

 لو تسِتتمُّ أخّوٌة وِوئام

 لو َيْرَعوي المتنابذوَن وآلُّهم

 بهُموِمهم ، وُشعورهم ، أرحام

 ولو الَتقى من بعِد ُطوِل َتَفرٍُّق

لِقسّيُس ، والَحاخامالَشيُخ ، وا  

 ولو اتفقنا آيف يهِتُف هاِتٌف

 فينا ، وَآيَف ُتحَرُر األعالم

 وبِمن يقوُد الزاحفييَن أخالٌد

 ومحمٌد ، ام أحمٌد وِهشام 

 هي امٌة خاَف الُطغاة َشذاَتها

 فسَعوا بها ، فاذا بها أقسام

 واذا بها والذُل فوق رءوسها

 ُقَبٌب له َمضروبٌة وِخيام

والجوُع ينَهُش لحَمهايحتاُزها    

معرٌَّة وِصدام" الرغيف " باسم   

 

 ... الشهيد قيس

يا ُلطَف الربيِع: يا قيُس   

 ووقَد َرونقه الَشُبوِب
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يا همَس الحبيب يذوب: يا قيس   

 في َسمع الحبيب

يا َهَزج الُرعاة َيشيُع: يا قيس   

 في الحقل الَخصيب

زاراله" يا َشْجَو : يا قيس   " 

 ُيهيُب بالغصن الرطيب

العذاري" يا ُحُلَم : يا قيس   " 

الَقليب" يزَدِحْمَن على   " 

الَغضارة" يا َذْوَب : يا قيس   " 

 ُقطِّرت بأَرقِّ ُآوب

يا َلْحَن الحياة: يا قيس   

 ونغمَة األَمِل الَرتيب

يا لمَح الَسنا: يا قيس   

يا نْفَح الُطُيوب: يا قيُس   

بما هل َتدري: يا قيس   

 خلَّفَت بعَدك من ُندوب

 وبما َغَمْرَت البيَت من

 َفْيض الصَّبابة والَوجيب

ثاآٍل" وبما َجَلْبَت لـ   " 

 َحّرى وُمحَتِسب حَريب

عليك يا قيُس - الوالداِن   

في ُلُغوب -المدلَُّل   

 يتعلَّالِن بَلمح وجِهَك
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 في الُشروق وفي الُغروب

 ويغاِلطاِن الَنوَم عنك

ِح الَطروببَطِيفك الَمر  

 ويراجعاِن َتالُومًا

 نْفَسيهما ، ُصنَع الُمريب

 يتبادالِن أساُهما

 َشكوى الغريِب إلى الغريب

 يا قيُس ُأمُّك ال تزاُل

 تعيُش باألَمل الَكذوب

 تهفو لَقْرع الباب في الِجيئات

 منَك وفي الذهوب

 وتَظلُّ تسأُل َمْخَدعًا

 لك عن هجوِعك والُهبوب

الشهادِةيا رمَز : يا قيُس   

 ُعطِّرت بَدٍم َخضيب

 آرَّمَت بالَكَفن المخضَّب

 منك والخدِّ الَتريب

 وطنًا بمثلك من بنيه

 َيستجيُر من الُخطوب

 ويُرد أنصبًة أليهم

 ما َحبوه من َنصيب

 بالمجِد َتخلُعه الُحقوُب

 عليِهُم تلَو الحقوب
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 والغار َتضِفُرُه لهْم

 َرياَن من َطَفح القلوب

يُس الملوِّحيا ق: يا قيُس   

 في شبابك بالُحروب

ُرماِتك" الشعب يثأُر من   " 

 في بعيٍد أو قريب

 

 ... دم الشهيد

 ُخذوا من َيومكم لغٍد متاعا

 وسيروا في جهاِدآُم ِجماعا

 وآونوا في ادَّراء الخطب عنكم

 يدًا َتبني بها الَعُضُد الَّذراعا

 ذروا ُخلفًا على رأٍي ورأٍي

يلقَي األمُر الِقناعاإلى ان   

 وخلُّوا في قيادتكم حكيمًا

 يدبُِّرها ُهجومًا او ِدفاعا

 رحيًب الَصدر ينهُض بالرزايا

 وُيحسُن أن ُيطيع وأن ُيطاعا

 حملتم ِثْقل جائرٍة عسوٍف

 تميل بمن يحاوُلها اضِطالعا

 وناَديتم بذائعٍة َهتوٍف

 َنمى َخَبٌر بها لُكُم وذاعا

ها احتفاًءتعلََّقِت الُعيوُن ب  
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 وُأتِلَعِت الرقاُب لها اطالعا

 وأوجفِت الشعوُب على صداها

 وقد عاَب الِعياُن بها الَسماعا

 تراَهُن بينها عن آلِّ َشوط

 بحْلبتكم ، وُتقَترُع اقتراعا

 فقد وَعَظْتُكُم ُسوُد الليالي

 ولم تعرْف بما تِعظ الِخداعا

 بأنَّ اشقَّ مطََّلٍب رأته

ضاعاضعيٌف طالٌب حقًا ُم  

 فال تِكلوا األموَر إلى قضاء

 فما آاَن القضاُء لكم َرضاعا

 وال تنَسوا بأن لكْم عدّوًا

 طويًال ، وفي ازدراع الُخلِف ، باعا

 ُيلوِّي آلَّ َيوم من قناٍة

 وَيبتِدع الِشقاَق بها ابِتداعا

 وانُكُم بَكْعب الَسوِط منكم

َمن سنَّ الِقراعا" رأس " َقَرْعُتم   

رأَس مخَتبٍط رؤوسًاَقَرَعُتم   

 مماآرُة ، ومالَكها ُصداعا

 مسكُتْم من ِخناقِة أفُعواٍن

 شديِد البطش يأبى اإلنِصراعا

 تعاصى والُدنى من آل َحْدٍب

 تهزُّ الُصْلَب منه والُنخاعا
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 فُمّدوا آفََّكم َهونًا فَهونًا

 وُجّروا منه أنيابًا ِشناعا

 وفكُّوا ِشْدَق ُمؤتِذٍب خبيث

قَّكم منه انتِزاعاوُسلُّوا َح  

 وال َتْنَسوا بأنَّ له عبيدًا

 َشراهم بابتسامته وباعا

 َحباهم شرَّ ما ُيحَبى َخؤوٌن

 يغذَّي من آرامته الِطماعا

 وعوََّضهم عن الَشَرِف الُمَبقَّى

 ُحطام الماِل يذَهُب والِضياعا

 اَحلَّ لهم دماءآُم َمخاضا

رباعا" حقوَقكُم " وبؤَّأهم   

كم فآٍبوملَّكهم رقاَب  

 تملََّكها وذو َخوَر أطاعا

 فسقُّوُهم بكأسهُم ِدهاقًا

 ِذعاَف الَهون والذلِّ اجتراعا

 وُجرّوهم على َحَسك الخطايا

 وُردُّوا َآْيَدهم بالصاع صاعا

 وزيدوا بالدم الَعِبق اتشاحًا

 وبالوحي الذي يوحي ادِّراعا

 وآانوا في احتراِشهُم ذئابًا

عافكونوا في َضراوتكْم ِضبا  

 َشباَب الَيوم إن غدًا َمشوٌق
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 َيُمدُّ لكم لَيحُضَنكم ِذراعا

  ُيمدُُّآُم بروح من ُخطوٍب

 تعوََّد اْن يمدَّ بها الِصراعا

 وأْن يعتاَض عن جيل بجيٍل

 بها ، ويفضََّ بينهما النزاعا

 رصاص الَبغي يفُجُرآم ليجري

 دٌم َيْزآو به الوطُن ازِدراعا

 وُيخِصب من رياِض حقٌل

اح القادموَن  به انِتجاعاُير  

الفاجريَن ُيعيد لحنًا" َسوُط " و   

 له تترنَُّح الدنيا اسِتماعا

فرنسا" وَقعُر السجن حيُث مشْت   " 

ترَتِفُع ارتفاعا" البستيل " من   

َتهدي" التعذيب" والواٌن من   

الكبرى ُشعاعا" الثورة " سجلَّ   

 واشباٌح ُتراوحكم ِقباٌح

فساعا َتروُع َحصاَتكم ساعًا  

 هي االشباُح من عهد َترامى

 على عهد فترتجُف ارِتياعا

 شباَب اليوم إنكُم ثماٌر

 سيقطُفها الغُد اآلتي ِسراعا

 َجنى جيٌل يعبُِّئ للرزايا

 مصايَره وللُذل اقتناعا
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 على جيٍل آأنَّ عليه مما

 َبَنى البانون من ِوْزٍر قالعا

 بَذوب الفكر يفتتح الَقضايا

اندفاعا ويخِتمها بمهجته  

ال تذَهْب هباًء" الشهداء " َدَم   

 وال تجُمْد بقارعٍة َضياعا

 وال تشُك الِظماء فان فينا

 دماًء سوَف تشرُبها ِتباعا

 وال َتَخِل الجفاَء فلم ُتَغيَّْب

 يٌد ُترعى ، وال ذمم ُتراعى

اذا َتنادى" الشهيد " فما َآدم   

 آثيٌر ناِثروُه اذا َتداعى

لَبراياوما َتَهب الصنائع ل  

لها اصِطناعا" الشهيد " آما َيَهُب   

 اَنفِقُدآم  وال َنرعَى حفاظًا

 وَترَعى البيَت فاقدٌة ُصواعا

 اذن فالَثأر َننُشده ِآذابًا

 وصوُت الحق نسمُعه ِخداعا

 اذن فَسُيوِسُع التاريُخ رجمًا

ومن أضاعا" أَطلَّ " ِآَلينا ، من   

َنسوُم دمًا زآّيًا –اذن  –ونحن   

ٍة ِشراًء وابِتياعابعاجل  

وُيْقَنى –اذن  –ُيصان " زآًا " فالىُّ   
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 وايُّ شذاة طهٍر لن ُتباعا

على األشالء ُنزجي –اذن  –ونحن   

 رغائَبنا  وُنسمُنها ِرتاعا

 فليَت الحزَن ُتطبُق فوق ساٍل

 سحابُته وتأبى اِإلنِقشاعا

 وليت الليَل يغمرُه دخانًا

 وليت الصبَح ُيمطُره التياعا

ُمنًى ُيراودها ِفجارًا وليت  

 ُتعاِوده لتنَهَشه ِضباعا

 وليت ضميَره يثب افتزاعا

 من الذآرى وينتِفُض التذاعا

 وليت العاَر يبرُح مستضيفًا

 سريرَته اصطيافا وارِتباعا

 وليت اماَم عينيه احتراقًا

 َجرَى آالشمع حاضرُه وماعا

  وليت خياَل ماضيه َمسيخًا

اَيلوح على مالمِحه انِطباع  

انَت اعزُّ ُملكًا" الشهداء " دَم   

 وقاُعك اشرُف الدنيا ِبقاعا

 وانت الُخلُد باألنهار َيجري

 وبالِمسك انَتَشى أَرجًا وَضاعا

 دَم الشهداء آنَت الناَر شبَّْت

 على الباغين تنَدِلُع اندالعا
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 تُلُف َطغاَمهْم ِنكسًا فِنكسًا

 إلى َيوٍم َتلفُُّهُم ِجماعا

ما أقامواإلى يوم ُتطيح ب  

 وما اخَتطُّوا فَتنِسُفُه اقِتالعا

اِهِد الجمَع ُيبِصْر" الشهداء " دَم   

 طريقًا منك يزَدِهُر الِتماعا

 أهبَّ له الحواضر والبوادي

 وعرِّْفه الَمشارَف والِتالعا

 متى َيْقَحْم ِقطاعًا من ُشرور

 فأقِحْمه بَسْورِته ِقطاعا

 وسدِّْد من ُخطاه اذا توانى

من ُقواه اذا تََداعىوجدِّْد   

 وآن ، إن لفَّه ليٌل ، ُشعاعًا

 وان طال الطريق به ، متاعا

 دفعَت بما استطعَت الُضرَّ عنه

 فزده ما استطعَت بك انِتفاعا

 وِزْده ما استطعَت لك انصياعا

 وعما ُيغِضُب الوَطَن امِتناعا

 وِزده في الُخطوب بك اعِتزازًا

 وَحْوَل شعاِرك األِلِق اجتماعا

آْن فيما اندَفْعَت ِشعاَر جيٍلو  

 حثيِث الخطو يأَبى اإلرتجاعا

 وأعِلْن بانفطاِمك عن َشباٍب
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 به يتعلَُّل الشيخ ارِتضاعا

 عن الشهوات في الحكِم ازدجارًا

 وعن حكم ُيالث بها ارِتداعا

مهما اسَطْعَت فادَفع" الشهداء " دَم   

 وَحْسُب الحر ُجهدًا ما استطاعا

دة َتَنزَّىإلى الَغَمرات افئ  

َتْخَشى االنِخالعا" الَغمرات " من   

 ُتحبُّ الموَت تغمُره التحايا

 وتأَبى ان َتطيَر به َشعاعا

 وَتْخَشى الُخلَد ، ُمفزعًة ، نفوسًا

 وتهواه ، ُمكرِّمًة ُطباعا

 وما انفكت على ِرْجٍل وأخرى

 ُتخالفها ُنكوصًا وانِصياعا

 فأآِرْهها وُقل سيري بَسوٍط

ن أَبى َسْيرًا وطاعاُيَدمِّي م  

 بَسْوٍط من ُجلوٍد ملزماٍت

 بَهْدي الناس يقَتِطُع اقِتطاعا

 َتَوآََّل ان يسوَد الناس حكٌم

 ُيساوي من ُأجيَع بمن أجاعا

 وُيسقُط من ِشفاِهُهُم َسوادًا

 ويمُحو من َمعاِجمهم َرعاعا

 وقل سيري وال تقفي انِتكاصًا

 وانَت َفَسْل وال تقِف انِقطاعا
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يري فما َيْعَيا دليٌلوقل س  

 َحدا من قبلكم َفَهَدى وضاعا

 وقل سيري اتباَع أخي افِتداٍء

 َمَشت من َخلفه األمم اتباعا

فأوسعتني" الُسُموَّ " جلبُت لها   

 من النُّكران ما يِصُم اتضاعا

 وُذْقُت الوحشَة الكبرى فكانت

 أنيَس الناعمين بها اضطجاعا

 وآنت لها انا المجهول علمًا

قًا وحكمًا واشِتراعاوأخال  

 ومخترٍع يتيه على ِآبرًا

 ولو لم أجِر لم يجِد اخِتراعا

عبقرّي من َنتاجي" وفٍذ   

ونما وشاعا" صيُته " َتَرْعَرَع   

 تجاَهَلني وآنُت له خياًال

 وأهملني وآنت له َيراعا

 وآخَر ذي ُفتوٍح أشجعيٍّ

 سفحُت له ليرتبَي الَيفاعا

 تناسى من له اقتاَد السرايا

 ومن آاَن الشَّجاعَة والشُّجاعا

 ويا اآفاَنهم آوني لواًء

 وسيعًا يحُضن الِهمَم الِوساعا

 وُسدي ُثلمًة من آل َخْرٍق
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 َيزيُد الَخرُق شقتَّه اتساعا

 وِزيِدي في خَضمِّ المجد َمْوجًا

 وآوني من سفاِئنه ِشراعا

 

 ... ذآريات

َتَحشَّدي ِفرقا" ذآرياُت " يا   

ُع الخياَل وتمُأل اُألُفقاتَس  

 وتأهَّبي ُزمرًا تجهزني

 محَض األسى ، والذُّعَر ، والقلقا

 ُهزِّي الرِّتاَج عليَّ ُأحِكُمه

 وتقحَّمي الباَب الذي انغلقا

 الليُل ُصبِّي في قرارتِه

 من وحشٍة ما يفَزُع الَغَسقا

 والريُح خلِّيها اذا صِفَرت

 في البيت ُتوِسُع من به َفرَقا

ي الصغار من األسى َفَزعًاَخلِّ  

من الذي َطَرقا: يتساءلون   

 وَدعي الِكبار يَرْوَن مدخَنًة

 فيه وال يجدون محتِرقا

يبسًا" الرؤى " والَنوم من َفَزِع   

 ُردِّيه ، او بدمائها َغِرقا

به" تنُفثين " ليعوَد مما   

 ِمسخًا فال َنومًا وال أَرقا
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 والصبُح ُردِّيه َلمْبِسمه

وبالعبرات ُمختِنقًاَشِرقًا   

 ثم اطِلعي من آلِّ زاوية

 ذاك الجبيَن ووجَهه الَطِلقا

 حتى إذا انتصف األصيل به

 فتكّوري في ُصلبه َشَفقا

 ثم اسُكبي َنْضَح الدماء به

 ثم ابَعثي من َنْشرها َعِبقا

 وتمّزقي ِقَطعًا مضّرجًة

 تمتصُّ من َنَضحاِته َعَلقا

 فكأن فيها الُصْلَب منغلقًا

احه ، والصدَر منخرقابجر  

 يا ذآريات تجسَّدي َبَدنًا

 غضَّ الصَِّبا ، وتعطَّري ُخُلقا

ال َخَتال ، وال َوَغرًا: ُعرياَن   

ال َصَلفًا ، وال َمَلقا: َضْحياَن   

 لم تترآي من آلِّ شاردٍة

 َنَمطًا ، وال من نأمٍة َنَسقا

 ثم ابَدهيني آلَّ آونٍة

 منها بما يستاُمني َرَهقا

ياٌت آلُّها ُحرٌقيا ذآر  

 َتَطأ الُفؤاَد ، وتلهُب الَحَدقا

 من لي بِشعٍر خالٍق شجنًا
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 للناس ُيعجزهم بما َخَلقا

 هي ُصورة حمراُء من َشجني

 ُتدمي الَيراع وُترعب الَوَرقا

 لَيرَى الذين تجاَهلوا بَرَمًا

آيُف ُيكابد الُحَرقا: أسياَن   

 من لي باطياٍف ُتراوحني

 بالهمِّ ُمصطَبحًا وُمغتَبقا

 متسلسالت آلما َوَجَدْت

 فيها فراغًا ، أَفرَغْت َحلقا

 مستجمعات آلَّ خاطرٍة

 ما جدَّ من عهٍد وما َخِلقا

 ما آان مثَل القبر ُمختفيًا

 ُتبديه مثَل النجم ُمنبِثقا

 َفِرحًا ومكتئبًا ومختِلطًا

 بهما ، وُمتَّحدًا ، ومفتِرقا

بشٌر من لي بها وآأنَّها  

 عن نفسه َيروي اذا نَطقا

 من لي باشباٍح أنوُء بها

 َرْسَف السجين بقَيِده َعِلقا

 حتى اذا انَصَرَمت بدا َشَبٌح

 ُحلٌو يكاُد ُيطيرني َنَزقا

 طورًا َنروح معًا على َظَمًا

 منها ، وطورًا نسَتقي َغَدقا
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 يومًا بَقعر البيت ُيوغرنا

 َحَنقًا ، قضاٌء ُموِغر َحِنقا

هة نرتاد ُمرتِفعًاوُهني  

وُمْنَزِلقا" لبناٍن " من َهْضب   

 من لي بها َتعتاُد قارئها

 َفَرقًا ، آما َتعتادني َفَرقا

عيَشه َرِنقًا –مثلي  –وتردُّ   

َحوَله الُطرقا –مثلي  –وَتُسدُّ   

 من لي بِشعٍر خالٍق ُحَرقًا

 تطأ الفؤاَد وُتلِهُب الَحَدقا

 ليرُيهم القلبيِن قد َلِصقا

وَين ، آيف اذا ُهما افَتَرقاِصن  

والموت بينهما –واذا هما   - 

 مّدا من الْجيديِن فاعَتَنقا

ما ضرَّ لو سلكا: وتساَءال   

 َآَفنًا معًا ، وبحبله َعِلقا

 حتى اذا استبقى احرُّهما

 َرَمقًا ، واسَلَم ِخدُنُه َرَمقا

 وحثا الُتراَب بوجهه َقَدٌر

 عّبا لكل ُمفارق َطَبقا

الدنيا بناظِره وانداَحِت  

 حتى لَظنَّ رحاَبها َنَفقا

 ومضى حسابُّهما بُرمَّته
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 ما انفكَّ من َدين وما انَغَلقا

 َصَفَق اليدين آأنَّ مرتِجعًا

 يرُجو لصاِحبه بما َصَفقا

 وآأنما ُيعطي الشقيَق دمًا

 ان الشقيَق بدمعه َشِرقا

 وآأنما انشقَّ الضريُح له

رعى السحاُب ضريَحه وَسَقى" بـ   " 

 

 ... غضبة

 َعَرِت الخطوُب وآيف التعرو

 فَصَبرَت أنَت وِدرُعَك الصبُر

 وَصبرَت أنَت وأنت ذو ثقٍة

 أن لو تشاُء لُزحِزَح األمر

 النجاب ُعْسٌر من فرائسه

 ِصيُد الرجال وال رَتمى اليسر

 وَلَدرَّ َضْرٌع ُرحَت تحِلُبه

 إْن آان أعَوَز غيَرَك الَدرُّ

طوب فما َخَفْضَت لهاَعرِت الخ  

 من جانٍح وآذلك الَنْسر

 وَمضْيت تلتهُب السما ُصُعدًا

 لك عند ُغرِّ ُنجومها َوآر

 وعلى َجناَحْيك ارَتمْت ِآَسرًا

 مثلَّ الضَّباب عواصٌف ِصرُّ
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 فتجاَوَزْتَك وراح َنهبَتها

 َنْخُب الفؤاِد وخاِمٌل َغْمر

 الَنْفُع ِرخٌو ِلسَت صاِحَبه

شاِمُخ الُضروأخوَك هذا ال  

 أجررَت والدنيا فما َسَطرْت

 اال وعندك فوَقها َسطر

 ومضيُتما آٌل بوطأته

 َفَرَسْي رهاٍن أنت والدهر

 عرت الخطوب وآيف ال تعرو

 وطريُق مثِلَك ، صامدًا ، وَعر

 َعَدِت الضِّباُع عليك عاويًة

 طنًا بأنك مأآٌل َجْزر

 فتذوََّقْتك فقال قائُلها

ه ُمّراَن الَغَضنَفر لحُم  

 وَخَلصت ُحرَّ الَوجه ذا أَلٍق

 ووُجوُهُهم مطموسةٌّ عْفر

 َحَسدوَك أنََّك ُدْسَت هاَمُهُم

 ُمتجبَّرًا ولَنْعِلَك الَفْخر

 وَحَقْرَتهم فُقلوُبْهم َوْغُر

 من ِضغنٍة وعيوُنهم ُخْزر

 ال أمَر عندَهُم فهُم َهَمٌل

 ُغْفٌل وآل حياِتهم َخْمر

 وزعيُم قوٍم آالُغراب به
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 ِصَغٌر وفي ُخُطواِته ِآْبر

 يغَترُّ فيما ال ُيشرُِّفه

 َجِهَل الُمَغفَّل آيَف َيْغتَّّر

 يغَترُّ أْن ألَقوا بمعدِته

 َعْفَن الطعام فراَح يجتَّر

 بادي الَغباء تكاُد تقرؤه

 بالظنِّ ال َخبٌر وال ُخْبر

 أضحى وزيرًا فاغتَدى َرِهقًا

 مثل الحمار يؤوُده الِوْزر

مطيٌة َعِرَيْتهللا أنَت   

 منها الَشَوى وتأآََّل الَظهر

 ودريئٍة يرمي األبيَّ بها

 وغٌد ، وُيصمي الّبَرَة الُفجر

 والتفَّ عن أطرافه هَََمٌج

 مثل النَّعام يسوُدها الُذعر

 وتحلَّبوه ففي اُآفِّهم

 َشطٌر وفي أفواِههم َشْطر

 من فاجريَن بكل قارعٍة

 حّلوا تحدَّث عنهم الُعْهر

قين مذاهبًا ُجِمَعتوُمَفرِّ  

 وَحَنا عليها اآلُي والِذآر

 مثل اللُّصوِص يُلمُّ َشْمَلُهُم

 َخْيُط الُدجى وَيُحلُّه الفجر
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 يا عبَد سوء في مزاِعِمِه

 يشتطُّ حيُث تحرََّر الِفكر

 قبليٌَّة والكوُن وَحدَّه

 فكر وخطَّ مصيرُه َذرُّ 

 أفأنَت آوٌن ُيسَتظلُّ به

ٍة َعْصرأْم أنت يا ابَن جهال  

انَت قائُدها" للصحيفِة " قل   

 َسَفهًا وأنَت زعيُمها الحرُّ

ولي في المجد ُمتََّسٌع –إني   - 

 َعفٌّ عن استغالِلة برُّ

 لم ادَّخر منه سَوى َنَشب

 هو للبالد وأهلها ُذْخر

 َغِنيت به األجياُل طاعمًة

 منها السميَن ، وَعضَّني الفقر

 ال أسَتِغلُّ فأنَت لي عظٌة

ا أتيَت ، وأنَت لي زْجرفيم  

 

 ..يا ثمر العار

 أي َجَربا تجرَّبي تكتَّلي تحزَّبي

 آإبرة البحار في عاصفٍة َتذْبذبي

 وآالُطيوِر في السماِء ُحَرًة َتَقلَّبي

 أي َجَربا ويَحِك ما أَصلَف وجَهِك الغبي

 اآلَّ يوٍم تطُلعين للَورى بَكوآب
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عِطِته من َذَنبمذنٍَّب من َفْضل ما ُأ  

 فتارًة بمِشرٍق وتارًة بمغرب

 أْي َجَربا في آلِّ َيوم ُحلًة َتَجْلبَبي

 أْي جَربا آم َتدَّعيَن عفًة لم ُتوَهبي

 اذ أنت للَفْجرة تمتطين شرَّ مرآب

الملَعب المجرَِّب" َبْهلواَن " أْي َجَربا يا   

 يا ُضحكًة جاد بها الدهُر على مكتِئب

فرجًة عن َآِثب: مين يا فُرجًة لُمعِد  

 يا َحكًَّة من َجَرٍب في ُدمٍَّل ُملَتِهب

 يا ثَمَر العاِر ويا جريمَة الَتسيُّب

ُتريد ان َتحكي دهاَء َثعَلب" ِهرًة " يا   

 يا ُأمًة مغلوبًة ألجذٍم ُمَغلَّب

 يا ُبومًة خائفًة من خاِئٍف ُمرَتِقب

  من ساِرٍق متَّهٍم وخائٍن مرتِكب

 

لسفلسطين واالند  . 

 ناشدُت جندَك جنَد الشعِب والحرسا

 أن ال َتعوَد فلسطيٌن آأندُلسا

 ناشْدُتك اهللا أن تسقي الدماُء غدًا

 َغْرسًا لَجِدك في أرجاِئها ُغرسا

 تلمِس الجذَف الزاآي تجْد َلهثًا

 من الشَّكاِة وتسمْع للصدى َنَفسا

 ناشْدُتك اَهللا والظلماُء مطبقٌة
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فلسطيَن أن ُتهدي لها َقَبسا على  

 

 ...فلسطين

 َدالًال في َميادِيِن الِجهاِد

 وتيهًا بالِجراِح وبالضِّماِد

 وَرْشفًا بالثغوِر من الَمواضي

 وأخذًا بالِعناق من الِجهاد

 َوعّبًا ِمن نميِر الُخلد َيجري

 ِلُمْنَزَفٍة ِدماُؤهم َصوادي

 َوَتوطينًا على َجمِر المنايا

 وإخالدًا إلى َحرِّ الِجالد

 َوإقدامًا وإْن َسَرِت الَسواري

 بما ُيشجي وإن غدِت الغوادي

 وبذًال للنفِيس ِمن الضحايا

 َفأْنَفُس منهم َشرُف البالد

 ُحماَة الداِر مسَّ الداَر ُضرٌّ

 ونادى بافتقادُآُم الُمنادي

 أراَدْتُكْم ِلتكفوها ُفُلْوًال

 ُمعرِّزٍة آأرتاِل الَجراد

 وشاءْتُكْم لتنهِطلوا عليها

 ُهطوَل الغيِث في َسنٍة َجماد

 وطاَف عليُكُم ُحُلم الَعَذاَرى

 ُمروَّعًة ُآِحْلَن ِمن الُسهاد
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 َيُشْوُق الذائديَن على الَمنايا

 نداُء العاجزاِت عِن الذياد

 تَطلَعِت العيوُن إلى ُخيوٍل

 ُمحجَّلٍة ُمنشََّرِة الهوادي

فعن اعِتساٍفخَبْرَن َرَحى الوَغى   

 َيُدرَن مداَرها وعِن اعتماد

 إذا الِرّجالِن مسَّهما ُلغوٌب

 شأْت بهما اليداِن عن ارِتداد

 عليها آلُّ ُأغَلَب أرقمٍي

 َيبيِس الَعيِن رّياِن الفؤاد

 َزَوْت ما بين َجْفَنْيِه ُهموٌم

 َنَفْت عن عينِه َدَرَن الُرقاد

 وشدَّْت خاِفَقيِه فلن َيرِّفا

يا على الُكَرِب الشِّدادإذا التق  

 وآُل ُمَسعَِّر الَجمراِت ُيكَسى

 من الَغَبراِت ثوبًا من رماد

 َتمرََّس بالُحتوف فال ُيبالى

 أحاَدْت عنُه أم َعَدِت العوادي

 ويا ُجَثثًا َيفوُح المجُد ِمنها

 فَتَعبُق في الجباِل وفي الِوهاد

 َسَقْتِك الصائباُت ِمن التَّحايا

َصوُب الِعهاد ُمعطََّرًة فما  

 أعزُّ الناِس في أغلى مماٍت
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 َوخيُر الزرِع في خيِر الَحِصاد

 ويا ُمَتقربين إلى المنايا

 َيُشقُّ علِيهُم وطُء الِبعاد

 رأيُت الجوَد ملهاًة ُيجاَزى

 بها الالهي بَحْمٍد ُمستفاد

 وُمتََّجرًا يُدرُّ المجَد ربحًا

 لُكل ُمسلٍِّف ِبيَض األيادي

ما َوَهَبتَْ ِآراٌم ُيؤدِّي الناُس  

 وتدَفُعُه المحاِفُل والّنوادي

 ولِكْن َثمَّ للبلوى ِمَحكٌّ

 َتميُز به البخيَل ِمَن الجواد

 ُهناِلَك إذ َيُشقُّ على المفدَّى

 َفكاُك إساِرِه مْن آفِّ فادي

 تفيُض النفُس ال تدري جزاًء

إلى يوم المعاد –وال تبغي  -  

اًءصاحُبها اْزِده –وال َيخَتاُل   

على هاِم العباد –بما أسدى   

َهبَّْت" صالح الّديِن " وروٍح من   

 من األجداِث ُمقَلَقَة الِوساد

 َتَساَءُل هل أَتْت دَوٌل ثماٍن

 ِضخاٌم ما أتاه على انفراد

 وما أضفى الحديُث على قديٍم

 وما ألقى الَطريُف على تالد
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 وما ِعند الُدهاة مِن اْنتقاٍم

قادومن أْخٍذ بثأٍر ُمست  

 وهل ضاقوا وهْم ُآْثٌر ِذراعًا

 بداهيٍة نهضُت بها َدآد

 َمَشْيُت بطبِّها َعِجًال فطابت

 عواُقبها ، وساروا باِتئاد

 بلى آانوا وَمْن عاَدْوا تبيعًا

 وآنُت المستِقلَّ وَمن ُأعادي

 ومعتّدًا وما ُتجدي حياٌة

 إذا خلِت النفوُس ِمن اعِتداد

عريَحماَة الّداِر لم َتْترْك لش  

 ِفَلْسطيٌن سوى َآِلٍم ُمعاد

 َبَكْيُت مصاَبها َيَفعًا وواَفْت

 ِنهاَيتُها وَخْمسوٌن عدادي

 َقَدْحُت لها َرويًَّا من ِزناِدي

 وُصْغت لها رَِّويَّا من فؤادي

 وألَقْيُت الظِِالَل على القوافي

 عليها يْصَطفْقَن ِمِن ارتعاد

 وهل عندي سوى قلٍب مريٍر

ِمن ُسهاد ُأَذوُِّبُه بكأٍس  

 حماَة الداِر إّني ال ُأماري

 وإن قلُت الجديَد وال ُأصادي

 وليس تملُُّق الُجْمهوِر مني
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 وال التَّْضليُل من شيمي ونادي

 حماَة الداِر من عشريَن عامًا

 تقضَّْت فاَتنا يوُم التَّنادي

 دعانا وعُد بلفوٍر وثّنى

 وثّلَث صائُح البلِد الُمذاد

ِحداٍدونادْتنا بألِسَنٍة   

 ِدماٌء في قرارِة آلِّ وادي

 وَموجاٌت من الُكَرِب الشداِد

 تراَوُح بانتقاٍص وازدياد

 فكّنا نْسَتِنيُم إلى ُقلوٍب

 َقَدْدناها من الصَُّم الِصالد

 وآّنا نستجير إلى زعيٍم

 آِليِل السيِف لّماع النِّجاد

 َآذوِب الدَّمع يسَمُن في الرَّزايا

في الِحدادوَيْدَعُر وهو َيْرُفُل   

 وآنا نمتطي ُمْهَر الِطراد

 ِفَلْسطينًا إلى يوِم اصطياد

 وآاَنْت َدْلَو ّنهازين مّدوا

 بها واستنفدوا ملء المزاد

 َوَعْدناها بثأٍر مستقاِد

 ومجٍد قد أَضعنا ُمْسَتعاد

 بتصريٍح وصاحِبه مفاِد

 وتصريٍح َيَظلُّ بال مفاد
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 ومؤتمٍر تعجََّل عاقدوه

بانعقادومؤتمٍر سيؤِذُن   

 حماَة الداِر ما النَّكساُت ِسرٌّ

 وال شيٌء َتلفََّف في ِبَجاد

 وال ُلْغٌز َيحاُر المرُء ِفيِه

 َفَيجهُل ما ُسداٌس ِمْن ُأَحاد

 ولِكن ِمثَلما َوَضحْت ُذآاٌء

 وَنوََّر حاِضٌر منها وبادي

 فما َذهَبْت ِفَلسطيٌن بسحر

 وال ُآِتَب الفناُء بال ِمداد

ناُء بال انحراٍفوال طاَح الِب  

 وال َبَنِت اليهوُد بال ِعماد

 وما آنْت ِفَلْسطيٌن ِلَتبقى

 وجيرُتها ُيصاُح بها َبداد

 وِستُّ ِجهاِتها أخذت بجوٍع

 وجهٍل ، واحتقاٍر ، واضطهاد

 شعوٌب تسَترقُّ فما ُيَبّقي

 على أثٍر لها ُذلُّ الصِّفاد

 ُتساُط بها المواِهُب والمزايا

والمبادي وُتحَتجُز العقائُد  

 وَتْطُلُع بيَن آونٍة وُأخرى

زياد" ُيَزيَُّف أو " بحجَّاج  "  " 

 َفُيذوي الَخوُف منها ُآلَّ خاٍف
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 وُيصمي الَجْوُر منها آلَّ بادي

 وُتنَتَهُب البالُد وِمْن َبنيها

 َيؤوُب الناهبون إلى ِسناد

 وَتنطِلُق المطامُع آاشراٍت

 ُتهدُِّد ما ُتالقي بازدراد

السُّجوُن ُمزمجراٍت وَتنطِبُق  

 على شَبٍه ، وَظنٍّ ، واجتهاد

 ُحماَة الداِر ، ما ميداُن َحرٍب

 بأعنَف من َمياديِن اعتقاد

 َفمثُلُكُم من األرواح جسمٌّ

 ُتقاسي الموَت من َعَنِت الجهاد

 وأخالٌق تضيق ِبُمْغرياٍت

 شداٍد في ُخصوَمتها ِلداد

 َتكاُد َتطيُح بالَعزماِت لوال

قادريَن على الِعناد ُرجوَلُة  

 ُرجولُة صائميَن ولو أرادوا

 لكانوا الطاعميَن بأّي زاد

 وَمعرآٍة َيَظلُّ الحقُّ فيها

 ُيساِلُم أو ُيهاِدُن أو ُيبادي

 وميداٍن وليس لنازليِه

 سوى الصَّبِر المثلَّم من َعتاد

 وآانْت في السُّطوِح َمزعَزعاٍت

 ُخطوٌط يْرَتِسْمَن مَن الَفساد
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فرَط ما َجَنِت الجوانيفها هي   

 إلى ُعمٍق َتغَّوُر وامتداد

 لَقد شبَّْت عِن الطَّوِق المخازي

 وآاَنْت بنَت عاٍم في ِمهاد

 ُحماَة الداِر ، لوال ُسمُّ غاِو

 أساَغ َشراَبه َفرُط التمادي

 َوَلْوٌغ في دم الِخلِّ الُمصافي

 فقل ما ِشئَت في الجِنِف الُمعادي

َغْدٍرولبَّاٌس على َخَتٍل و  

 ثياَب الواقفيَن على الِحياد

 َوِخٌب ال ُيريَك متى ُيواتي

 فتأمَن سرَُّه ومتى ُيصادي

 َتطّلُع اذ َتطّلُع في َرِخيٍّ

 وَتقَرُع حين َتقرُع في َجماد

 ولوال نازلوَن على هواه

 ُسكاَرى في المحّبِة والوداد

وهاُموا –إال نفوَسُهُم  –َنُسْوا   

وادغرامًا حيُث هاَم بكلِّ   

 أجّرُهُم على َذهٍب ، َفجّروا

 ِفلسطينًا على شوِك الَقتاد

 وقاُدوها له َآْبَش افتداٍء

 صنيَع الهاربيَن مَن الّتفادي

 لكنتم ِطبَّ ِعَلِتها ، وآانت
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 بكم ُتحَدى على يِد خيِر حادي

 ُحماَة الداِر لم َتَزِل الّليالي

 ُيطوُِّح رائٌح منها بغادي

ىوال َتنفكُّ داجيٌة بأخر  

 َتعثَُّر لم ُيِنرْها َهْدُي هادي

 وال تألو الضالَلُة وهي ِسقٌط

 ُتكابُر أّنها أمُّ الرَّشاد

 حماَة الدار آلُّ َمِسيِل ُظلٍم

 وإن طاَل المدى فإلى َنفاد

 وآُل ُمحَتشٍَّد فإلى اِنِفضاٍض

 وآُل ُمفرٍَّق فإلى احتشاد

 فصبرًا ينكِشُف ليٌل عمٌي

دويَنحسِر البياُض عن السوا  

 وَتَتِضِح النفوُس عن الخبايا

 وُيفِصُح َمْن ُيريُد عن المراد

 وَتندِفِع الشعوُب إلى محجٍّ

 ُمبيِن الُرشِد موثوِق السَّداد

 وُتؤذْن جذوٌة إلى اْنِطفاٍء

 َيؤوَل مآُلها أم الّتقاد

 ومهما آانِت الُعقبى َفلسُتْم

 بمسؤوليَن عن غيٍب ُمراد
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 .... أِطل مكثًا

 عسى أْن ال يطوَل بَك الُوقوُف

 وأْن َيعَتجَّل الزمُن الرَّسيُف

 وأْن ينجاَب عنَك ُغباُر ُبؤٍس

 َيضيُق به ُمحيَّاك األسيف

 أِقْم آِتَفْيَك ال ُيْثِقْلَك ُذْل

 وال يشَمْت بَك الَقْصُر الُمنيف

 وال َيُقِل السَّريُّ هنا شقيٌّ

 َيضيُق بُذلِّ َوْقَفته الوصيف

إنَّ خلَفَك راسفاٍتتقدَّْم   

 جماهيرًا يِضجُّ بها الرَّصيف

 ُصفوفًا للُسجوِن بها ُتَعبَّا

 إذا أِزَفْت ، وتنَتِظُم الُصفوف

 وأجِنحًة وإن ُطوَيْت ففيها

 على األجياِل ، قاِدمًة ، رفيف

 أِطْل ُمكثًا فانََّك عن قريٍب

 سَتْنقُُّص في الضَّحايا أو ُتضيف

دهوٌروُطْف َدْهرًا فقد آرَّْت   

 على الدُّنيا ، وأحراٌر تطوف

 ولم َيْبَرْح بحيُث نزلَت ضيفًا

 ُينيُخ الرَّْحَل ُحرٌّ مستضيف

 ُهنا الرأُي العنيُد أقاَم َسّدًا

والِفكُر الحصيف –عليه البغُي   
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 وال تخَجْل فحيُث وقفَت ظلَّْت

 إلى غاياِتها تقُف اُأللوف

 وِمْن حيُث احُتجِزَت مشى طليقًا

لكوَن جباٌر َعصوفَيهُّزُّ ا  

 وأوْالِء الذيَن لهْم وجوٌه

 ُتَحبُِّب ، أو ُتَعطُِّف ، أو تخيف

 وأجفاٌن تِرفُّ على ُعيوٍن

 تغوُر آما َتغوََّرِت الكهوف

 وأسماٌل لهْم منها ِفراٌش

 ُيَلمُّ بها الثَّرى وَلُهْم ُشفوف

 هُم المتّقِحمون الدَّْهَر بأسًا

 به ِمن وقِع أرُجِلهْم وجيف

ُيخَذْل بمظهِرَك األليُففال   

العريف" وال َيْطَمْع ِبُرفقتَك   " 

 أِطْل مكثًا فسوَف ُيزاُح ليٌل

 َتُلّفَك منه والدُّنيا ُسجوف

 وِمْن هذي الُكوى سُيِطلُّ فجٌر

 َضحوٌك يمأل الدُّنيا َآشوف

 ولم َتَزِل الدُّنى من ألِف ألٍف

الرَّغيف" ُيصرُِّف من أعنَّتها   " 

وُد ُمَصعَّراٍتتمرََّغِت الخد  

 به ، واسُتْرِغمْت منها األنوف

مشَمِخرًا" المطاِحِن " وظلَّ ابُن   



 

299 

 

 عليه الهاُم من َفزٍع ُعكوف

 يدوُر الِفكُر جبارًا عنيدًا

 بحيُث يدوُر والقَلُم الرَّهيف

 ُيِقضُّ مضاجَع الباغيَن منه

 لكلِّ منامٍة طيٌف يطوف

 وأني عرَّسوا أسرى إليهم

وجٌه ُمخيف ُيطيُل عذاَبهْم  

 َتخاُف ُشذاَة َغضَبتِه ُألوٌف

 وتستجدي مودَّتُه ألوف

 وُتستاَق الجيوُش ُمَسخَّراٍت

 لها من خوِف زحفتِه ُزحوف

 وآم جَرِت الّدماُء ، لها َهديٌر

 على حبَّاِته وبها نزيف

 وآم ألوى بها هذا النَّحيُف

 وهذا المستِبدُّ بنا العنيف

ٌنَسِل التأريَخ آم زَخَرْت ُشجو  

 بدفَّته وآْم ُشِحَنْت ُحتوف

 وآم غادى ربيَع الفكِر فيه

 من النَّزَّعاِت عابرًة خريف

 وآْم ألقى على حيٍّ نزيٍل

 ُغباَر ِآفاحِه حيُّ َخلوف

 وهْل بالرَّْغِم من هذا وهذا

 تأبَّْت منه ، دانيًة ، ُقطوف
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 وهْل دهٌر أتى لْم َيْسِر فيه

 يفيء ِظالَلُه ِفكٌر َوريف

ْب به الخَطرات ذيًالولْم تسَح  

 له في مسمِع الدُّنيا َحفيف

 أِطْل مكْثًا إلى يوٍم ُتوّقي

 به آفَّيَك ، أو ُتلوى ُآفوف

 وَدْع ُرْسَغيِهما للَقيِد َنهبًا

 ِلناَبيه بلحمِهما َصريف

 فِمْن تأريِخَك األِلِق المدَّمى

 َتبيُن بهذه الُنَقِط الُحروف

 وُمْلُك الدَّهِر أنَت بما توّفي

 من األلِم الذبيِح وما ُتعيف

 وَلْسَت ُمخَّيرًا في زمهريٍر

 ُتَشَتي ، أو بجاحمٍة َتصيف

 وال في أْن ِيِمسَّ ذويَك ُضرٌّ

 َيحيُق بهْم وَمْظَلمٌة َتحيف

 وال آيِّ المصايِر يحتويهْم

 وأيِّ نوًى تعاَورُهْم َقذوف

 وال أيِّ الجنيِن ُتِدرُّ أمٌّ

 َرءوٌم في مراِضعها َرءوف

  أيِّ األُآفِّ بها تهاوىوال

 وال أيِّ الُسموِم لها َتديف

 أِطل مكثًا فلْم َيْبَرْح أنيٌق
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 َرشيٌق في تأّطرِه ظريف

 َيتيُه بحيُث َتلتِحُم الرَّزايا

 عليَك ، بحيُث َتْلَتِحُم الُسقوف

منه" الطاووُس " َمشى فتعجََّب   

 فقد ألوى ِبمشيتِه الزَّفيف

اٌطآأْن لم َتضِو إخوَتُه ِسي  

 ولْم َتتَحدَّ أهَلهُم الُصروف

وآأنَّ ُبْؤَسُهُم تليدًا: بلى   

 له وألهلِه َمْجٌد َطريف

 أِطْل مكْثًا إلى يوٍم َتالقى

 عليَك بساحِة األلِم الُصفوف

وفاِخْر أْن خصمًا: أِطْل مكثًا   

 َعسوفًا َخْصُمُه بغٌي عسوف

 وَنصِّْب ِمْن جبينَك فاللَّيالي

َمْن ُيخيف ُتحاوُل ان ُتَخوَِّف  

 عسى أْن ال يطوَل بَك الوقوُف

 ومهما طاَل فالدُّنيا ُظروف

 

 ...باريس

أمَّ النضاْل" ..باريُس " تعاليِت   

وأمَّ النغم.. وأَم الجمال  

 َتذوََّب فوَق الِشفاِه األَلم

على آلِّ فم.. وسال الفؤاُد   
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 َتضيُع الحرارُة بيَن الوصاْل

الماللوبين الّتنائي وبين   

 آأّنِك شمُسك بيَن الجبال

تلوُح الِقَمْم.. تغازُل حين   

من أَمم.. وتبدو الغيوُم لها   

 َفتخفى آما يتخّفى النََّدم

آم تلعبيْن" .. باريُس " تعاليِت   

وَتستلِهمين.. وآْم ُتلِهميَن   

وتستأثرين.. وآْم ُتؤثرين   

آم تشتهين" .. باريُس " تعاليِت   

نِك الُعيوْنَتصيُح من الجوِع م  

 وُتطَوى على الحبِّ ُخمُص الُبطون

 وَتنَسْيَن ما آان أو ما يكون

 بما أنت في ُلجِِّه من ُفتون

إّن الجنون" باريُس " تعاليِت   

 ُجنوَن العواطِف ما َتْصَنعين

إن السنيْن" .. باريُس " تعاليتِ    

وما َتْجَهلين.. بما َتْعَلميَن   

 وما تستلّذيَن إذ تحُلمين

وَرجِع األنين.. ْقع الشَّكاِة بَو  

 ونثِر الزُّهوِر على الفاتحين

وَضْرِب الوتين.. وثلِّ الُعروِش   

المارَتين" و " .. روسو " وما سنَّ   " 
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 أناخْت طويًال على عاتَقْيِك

 وألقْت بريقًا على ناظريك

 وَهْدَهَدِت الموَج من ناهديك

في وجنتيك" .. باريُس " تعاليِت   

دُم الثائرين..  يلوُح جميًال  

آفُّ الدهوْر" باريُس " جَلْت منك   

 ُفتونًا ُمَضمََّخًة بالُعطور

بناٍر ونور.. ودنيا َتفور   

 بما ُيتَّقى وُيَرجَّى َتمور

 صراٌع مريٌر ُفَوْيَق الثُّغور

وابتهاِل الُحبور.. لَنوِح األسى   

 َتكاُد ِجراحاُتِك الُمثخَنه

آؤوُس الُمداْم.. ُتصفَّق منها   

 ويبدو على َحَجِر المدَخَنة

وشكوى َغرام.. مواعيُد ُحٍب   

 ُتخال نجاواِك خلَف السُّتوْر

ِقصًة في ُسطور.. لفرِط الجوى   

الصُّدور.. وُيوِشُك ما اْخَتَزَنْتُه   

الفتاِت المرور.. " يِرفُّ على   " 

 َتكاُد األحاسيُس فوَق الوجوْه

والمنى.. والرَُّؤى .. ُتشيُع الهوى   

أن َتفوه.. ك مكبوتًة وُتوش  

أألْلُسنا.. َتِحلُّ الذي َيعِقُد   
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تتوه.. آأن ُطيوَف الخطايا   

ثم تحتِضُن األعينا.. ُمدًى   

آلُّ الدُّنا" باريُس " آأنِك   

بكل الّسنا" .. الغموض" بكّل   

 على آلِّ َخْصٍر تالقت يداْن

 أالنا ُمَثقََّفُه فاستالن

 وآل فٍم َحْشُوه وردتان

هما الَجْمرتان.. اِن هما الشفت  

 أراَق الزماُن دماَء الشباب

 ِلَيْرويِهما وهما َيْلَهثان

 َتَمّسح خدٌّ بخدٍّ يلوْب

 من الحب في وجنتيِه ُندوب

 والح آما الح فوَق السُّهوب

 رَؤى شفٍق في الوجوه الشحوب

 آأّني رأيت فؤادًا يذوب

 على مثِله بدٍم َيْقُطُر

 وأمواَج عاطفٍة تزخر

آالبحِر مستسلَمْين بصدَرْين  

 ِلَكْيَف ُتريُد رياٌح  وأْين 

ِمْن فاتنْه" باريُس " تعاليِت   

 ُيَدْغِدُغ فيها النعيُم العذاْب

 ُيزيح بأجواِئها الداآنه

ِمزقًا من َسحاب.. شفيُف السنا   
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ِمْن ماجنه" باريُس " تعاليِت   

 وما في ُمجانتها ما ُيعاْب

آؤوِس الشراب.. سوى أّنها في   

وبرِد الرُّضاب.. ِر الشفاه وجم  

 ترى آاذَب العمِر مثل الحَباب

آونه.. يخادع آونًة   

 وَيْنَسلُّ آالُعْهر تحَت الثياب

في مسمعي" .. باريُس " إلى اآلَن   

الحساْن" العابثاِت " صدى َمَرِح   

 ولمُح الُعيوِن لها الشرَِّع

الكمان" وعزف .. وزحف الصحاِف   " 

ُبعومقهى تكّوَر آالبُّْع  

بالدُّخان.. َتماَوُج ُجدراُنه   

ببذيِء الشجار.. ومعترٌك   

ُثمَّ انتهى بالِحوار.. تصارَخ   

 آما اّساقطْت بالحصاِة الِثمار

لنجوى سرار" .. الشجار " وعاد   

 َوَقرَّ دمٌّ فار آالموقِد

وعصِر اليد.. بمسح الشفاه   

لم ُيوَلد.. ومات الذي ِخيَل   

غدلمثوى " .. أمِس " وغودر   

من المضجِع.. وفاحت عطوٌر   

 تَنّزى لها قَفُص األْضُلع
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على األْذرع.. ودبَّ الِضراُم   

 فراحت َتشابُك نارًا بناْر

وسار الِقطار.. وأزَّ الوقيُد   

سجَو الحمام" باريُس " سجا الليُل   

منُه فنام" الجناحان " تدلَّى   

من ِخالِل الّظالم.. والحت ُآوًى   

الُل الَغرامِظ.. تِرفُّ عليها   

في المقَلَتْين.. رفيَف العواطِف   

 وحام رهيبًا عليها الغُد

ما ُيوَعد.. خليقًا بانجاَز   

إلى آلِّ باٍب يد.. فُمدَّت   

ِمَن اّلكرياْت.. َفأْرَخْت ستارًا   

ُمْسَتْحِييات.. عذارى من النوِر   

حنايا ُضلوٍع تموْج.. وراحت   

 بما لم َتُمْج في الربيع المروج

الُبروج.. " ت َشتاَت النجوِم وضّم  " 

أسعُد" َطواِلِعها " فكلُّ   

او َتْصَعد.. على الحبِّ َتْنِزُل   

َفْرَقد" .. َفْرقٍد " ويحنو على   

 آأنَّ َمداَرُهما َمْعَبد

المرقد.. يناجي بِه المرقَد   

 نجوٌم بأحالمها ُشرَّد

وال المرصد.. منها " الزاُج " فال   
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يلوْح. .وَثمَّ بصيُص ضياٍء   

َتفوح..ونفحُة عطٍر ذآىٍّ   

 وصدٌر يجُئ لصدٍر يروح

 وحاشيٌة من غطاء السريُر

 واصداُء نجوى َآَسْحب الحرير

 ونهداِن قاما على الشاطئيْن

 َيُمّداِن نحَو غريِق الغرام

 َيَدْيِن ُيليحاِن بالُبْرعَُّمتين

آلُّ الّدروْب" باريُس " تعاليِت   

ْلَتفايُض ُمْفَعَمًة بالُقَب  

 تعّلمِت آيَف َيُشقُّ الَغَزل

 طريَق الحياِة إذا أظلما

 من اليأس والتاَث فاستجهما

 وآيَف تُحد الشفاه األمْل

 إذا ما التوى بالُمَنى ُعوُدُه

 وُحلَّ من اليأِس معقوُدُه

أنَّ الضََّجْر" : باريُس " تعّلمِت   

بلذيِذ السََّمر.. إذا لم ُيَدْف   

الَوَتر وَسْجِع.. ولحِن الكؤوِس   

 وما لم تَغصَّ بُحلِو اللمى

تعوُد لتشكو الّظما.. شفاٌه   

ِمْعَصما.. وما لم َيِجْد ِمْعَصٌم   

ِحَمى.. له في ِحمًى مستباٍح   
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والَث الدما.. أمات الضميَر   

في الُمَقْل.. ودب دبيُب الّردى   

حيُث انَتَقل.. وجّرَر عداوه   

آيف المَلل" .. باريُس " تعلمِت   

ُتَقطَّْر بكٍف رفلإذا لم   

َقْطَرٌة من عسل.. على ُسمِّه   

قتل.. ِلَتْقُتَلُه بمزاٍج    

آيَف الفروضْ" .. باريُس " تعّلمِت   

القروض.. وآيف ُتَوفَّى ... تؤدَّى   

آيف بوشِم العضوض: تعّلمت   

 على أذرٍع بّضٍة ُيستدْل

ُخصَيلُة شعٍر ُتَسل... وآيف   

 إذا الشَُّعر ِعيَث به فانَسدل

تبٍر َبَدل" سبائِك " بها عن   

آلفٍّ ُيفل" حسيسًا " وأن   

أو ِلَفْرِط الَجَذل.. لفرِط الَوَنى   

 ووجٌد تناهى ألوِج الغموضْ

ألوِج الَوَجل.. ألوِج الوضوِح   

ودنيا سواه نَفْل.. فريٌض   

إنَّ الصباْح" باريُس " تعاليِت   

 أطلَّ فألقى عليِك الِوشاح

ناحوضمَِّك تحَت َخضيِب الَج  

 وألفاِك غافيًة فاستراح
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 على صدِرِك الَعِطِر الّناِعِم

 وأنفاِس ُبْرُعِمِك الحالم

من نائم" باريُس " تعاليِت   

 آاَن الدنا ُآلَّها نائمْة

 بمقلتِه وبِه حالمه

هْل ِمْن َمزيْد" باريُس " تعاليِت   

 على ما َلَدَيِك وهل ِمْن َجديد

 وماذا ترآِت لهذا الوجود

َيرِجُع أْو للُخلود إلى الموِت  

 وللكائناِت سواء ُتعيد

 نماذَج من ُحْسِنِك المستفيضْ

 بماذا يعوُِّضها المستعيض

 بماذا يعوض هذي الخدوْد

 مزبرٍة آغصوِن الُورود

 ومثقلة بثماِر النُّهود

بهذي العيوْن.. بهذي الوجوِه   

بهذا الَبريْق.. بهذا الرُّواِء   

 يفيض عليها ُشواظ الحريق

َتعِرُف ُعْنواَنها آأّنَك  

 ورافقَت من قبُل إنسانها

 وأصبحَت َتْعِرُف ماذا يقوْل

 آأَن عواطَفُه والميول

 خيوٌل ُأبيَح لها أْن َتجول
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 بحيُث تشاُء وميداُنها

 صميُم القلوِب وَصْفُو العقول

 

 ...أنيتا

الَح َيهزني" انيَت " أّني وجدت   

 طيٌف لوجهك رائُع القسماِت

أآاد أمسح سطحه" الجبين  "ألق   

 بفمي ، وأِنشق ِعطَره بشذاتي

آادت فرجٌة" الشفتين " ومنوَّر   

 ما بين تسُد من حسراتي

 وبحيُث آنُت تساقَطت عن جانبي

  نظراُت محتِرسين من نظراتي

 َنهب العيون ُيثيرها ويزيغها

 إطراق أشعَث زائغ اللفتات

  متوزِّع الجنبات َيرُقب قادمًا

مال للطرقات شقٌّ وآخُر  

وحسبك شقوٌة  وعبادٌة. حسبي    

 أن ليس تفُرُغ منك آأُس  حياتي

 

 ...شهرزاد

تجلَّى" أنيتا "إنَّ وجَه الُدجى   

 عن صباٍح ِمن ُمقَلتيِك أَطال

 وآأنَّ النجوَم ألَقْيَن ِظال
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 في غديٍر مُّرقَرٍق َضْحضاِح

 بيَن عينيِك ُنهبًة للرياح

هَدتِك َطالوغياُض الُمروج أ  

 إن هذا الطيَر البليَل الَجناِح

 الُمدوِّي على ُمتوِن الرياِح

 والذي أزعَج الدُّجى بَصباِح

األقاح" ُثغوِر " عبَّ في الليل من   

 رشَفُة مجَّ ِعطَرها وتوّلى

 حيُث هذا الرأُس الجميُل تدّلى

 والِفراُش الذي به يتَمّلى

 وبحيُث أرتدَّْت هباًء َنثيرا

َس والفضاَء عبيراتمأل النف  

 ِخِصالٌت ِمن َشعِرِك الَذهبيِّ

 آنِت فيِه الثرىَّ أيَّ ثِريِّ

فهنَّا" أنيتا " إسمعي ، إسمعي   

 وُهنا ، صاِدٌح َصبا فتغنَّى

 والطريق المهجوُر عاَد فَرنَّا

 ِمْن جديٍد ببعِثه يتهنَّى

 فلقد دبَِّت الحياُة إليِه

 وتمّشى المعاِودوَن عليه

اِئحيَن وغاديإسمعي وقَع ر  

 وَتَملَّْي ِمن الُوجوِد الُمعاد

 والَقطاَر المَجَلجَل الُمتهادي
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 في ُسفوٍح ُمنساَبٍة َوِوهاِد

َصداُه" أنيتا " إسمعي ، إسمعي   

 َتِجدي عن َصدى الّزماِن بديال

 َوَتْريَن الدُّنيا ُتِجدُّ َرحيال

 باألمانيِّ ُغدوًة وأصيال

يُحُيل" أنيتا " إنَّ وجَه الُدجى   

َتصيُح" شهرَزاَد " والليالي في   

 هُهنا ، هُهنا َيطيُب الصَّبوُح

 ُحُلٌم راِئٌع وطيٌف لذيُذ

 بهما اليوُم ِمن َغٍد يستعيذ

 والّليالي ِمن الّليالي َتلوذ

 فطريٌد مؤمَّل وأخيذ

 ُحُلٌم رائٌع آأن الخياال

 حيَن ضاَقت به الحياُة َمجاال

 َملِّ أسفاَرُه فحطَّ الرِّحاال

ُهنا ، فهو عن ِسواُه َصدوُفه  

 وهو في أعُيِن السُّقاِة َيطوف

 ِلِجناحيِه في الكؤوس رفيف

 ورنيُن األوتاِر منها حفيف

 َحُلٌم راِئٌع وجوٌّ لطيُف

 والنَّداَمى على الكؤوِس ُعكوف

 واألباريُق ناَل منها الّنزيف

وُربَّ صفٍو ُيخيف -غير أنَّا   - 
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 ملَك الذعُر نفَسنا والفؤادا

نِسينا حتى الُمنى والُمراداو  

 وأَبحْنا للعاِطفاِت الِقيادا

الشهَرزادا" أُترى أنَّ هذه   " 

" بغدادا " ذآرَّْتنا أحالُمها   

 يا حبيبي  وهذه األطياُف

 عن قريٍب بيقظٍة سْتداف

 وإلى مثلها انقضْت ، سُتضاف

 يا حبيبي  وهذه األعطاف

 تتثنَّى على الكؤوِس َدالال

وال الحياُء لساالآلُّ ِعطِف ، ل  

 سوَف تنهدُّ بعَد حيٍن آالال

 حيَن تستاُمها الحياُة النضاال

 حيَن َتلقى ما ال ُتطيُق احِتماال

وهذه النَظراُت: يا حبيبي   

 في ُمذاِب الُفتوِر ُمنكِسرات

 والوجوُه الحِييَُّة الَخِفرات

 والنفوُس الفّياضُة الخيِّرات

 والِشفاُه النديَُّة الَعِطرات

ُشعوُر المسترِسالُت انسياباوال  

 وجفوٌن تستثِقل األهدابا

 واألُآفُّ التي تذوُب انِجذابا

 آلُّ ِخصٍر بكلِّ آفٍّ َيلفُّ
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 وِشفاٌه على ِشفاٍه َتِرّف

 وقلوٌب من صفوها ُتسَتَشّف

 آلُّ هذا ، وآلُّ ما غيُر هذا

 عن قليٍل سيستطيُر ُرذاذا

 فأفيقي فقد َتناهى الَمطاُف

باِتها األلطافواستردَّْت ِه  

 هاُهُم العاِزفوَن حوَلِك طاُفوا

 يستعيدوَن ِمن صدى األجياِل

 وحفيِف األحراِش واألدغاِل

 ما َيخاُلون أنَّ في ُمقلتيِك

 وارتجاِج الُميول في وجنتيك

 وَنثيِر الَجديِل عن جاِنبيك

 ِصلًة بينه وبيَن الَخياِل

آيف استحاال" أنِيُت " لسُت ادري   

ِظلُّ باألضواِءوجُهِك المسَت  

 خاِفتاٍت آعاطفاِت الُمرائي

 نَغمًا ساِربًا مع األنغاِم

 يا حبيبي  وللنديم ُهموُم

وُيقيم.. ِثقُلها " الكأَس " ُيقِعُد   

شيٌء َعقيم.. " ليَت " يا حبيبي  و   

 ليَت أنَّ الحياَة ِظلٌّ ُمغيم

 : هكذا

 ليَت أنَّ َعيشًا يدوُم
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 مثَل هذا،

راُبَس" الشقاَء " ليَت   

 يرتعي المرُء ِظلَّه ويهاب

 : من بعيٍد

شراُب" النعيَم " ليَت   

 آلما أْلَهَب الَسراُب الّنفوسا

 نهَلْت ِمنُه ، تستزيُد الكؤوسا

الفجِر الحزيِن الباآي" دمَع " ليَت   

 لفراِق الدجى ، بعيِن الوروِد

 وبَذوِب الندى ، يعوُد فيرقا

بِرتق فتقا" الظالَم " ليَت أنَّ   

والسِّكاِك" الرُّبى " ُه الصبُح في شقَّ  

يعوُد فُيسقى" الُدجى " ليَت أنَّ   

 من آؤوس الندماِن ، واألقداِح

 ليت هذا الظلَّ الخفوَق الَجناِح

 يرتمي فوَقها من الِمصباِح

 ُمشِعرًا بانصراِم َحبٍل تبقَّى

 من حباِل الُدجى يعوُد َفيرقى

ُيداُح" الظالُم " يا حبيبي راَح   

باريُق ِظّلها ينزاحواأل  

 عن ُمِغذٍّ في ِسيِره ، وطليِح

 وُمباٍح لُحْكِمها وُمبيح

من الدِم المسفوح" ِظالٌل " و   
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في الفضاء الجريح" الُصبِح " بيد    

 راِعشاٌت على الثرى ، والُحقوِل

 وعلى الجدوِل الرتيِب الَمسيل

 في ُمَرْيٍج أهدى الَصباُح إليه

يهُقبلًة َتْخَلُع الدالَل عل  

 وتهادى الّنسيُم بين يديه

  ُمْتَعبًا ، ناعسًا ، بليًال ، آسوال

 لم َيِجْد مثَله الصباُح رسوال

 للِِقاء السنابِل الُمْغفياِت

 في ِدثاٍر ضاٍف من الذِّْآَريات

الُمغِريات" وإليقاِظ تلكُم   "  

 من صبايا الُحقول ، والفتيات

 ساِلكًا ذلَك الّسبيَل الجميال

ياِب والطيَّاِتفي ثنايا الّث   

من الُغيوِم الرِّقاق" ِظالٌل " و   

 فوق ُخْضِر الربى ، وبيَن السواقي

  تتالقى بَموعٍد للتالقي

 بظالٍل آأّنُهنَّ خيوُط

 َيتشابكَن َجْيَئًة ، َوذهابا

 من طيوِر تجمَّعت أْسرابا

 َيتغاَزْلَن والصبا ، والضَّبابا

 تتحدَّى ِقناَعه وُتميُط

غبتي ، ودليلييا حبيبي ، وَر  
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  إنَّ لوَن الظالِم حاَل َفُحولي

 والّدراري بعَد الصراِع الطويل

 وسنا الفجِر

 ينحِدْرَن ُفلوال

 وبناُت الَنْعِش الُمِقلِّ القتيال

 يَتذوَّبَن حسرًة وعويال

 وُيَجرِّْرَن من ِحداٍد ذيوال

 ُمسَبالِت على المجرِّ الذليِل

 يا حبيبي  ماَل الزماُن فميلي

ي بموضِع الّتقبيلوأميل  

لم يبَق لي من مآِب: يا حبيبي   

 من ُلباناِت هذه األطياب

المزعزِع األطناب" الظالِم " و   

 وُمجاجاِت ِعْطرِه الُمنساب

الفسيِح الِرحاب" الليِل " غيُر هذا   

 بين َجفنيِك حاَر واألهداب

 إي وَعْيَنْيِك والخياِل الشَّروِد

 إي وهذا الغوِر السحيِق البعيد

 بين ُموَقْيِك َيسبُق األبعادا

تتنادى.. َصحَصٍح " صحراَء " إي و   

أصداُء" عواِلٍم " عندها من   

من الّسنا يتهادى.. إي ولمٍح   

 فتسيُر االطياُف واألهواء
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 : خلَفه

 إي وصامٍت آالجليِد

 ومدوٍّ آقاصفاٍت الّرعود

 : منهما

االنساِن" إي وذلك   "  

 : هازئًا بالَمالِك ، والشيطاِن

 المتداُد الفضا ، وعنُف الدياجي

 وِخَضٌم من بحرِه العّجاج

 دوَن هذا الطرِف الكحيِل الساجي

 روعًة ، وانبساطًة واقتد

 إي ، وعينيِك حلفًة ال ُتمار

 

 .... ذآريات

َطيفًا ببالي" أنيُت " ال تُمرِّي   

 ما ِلطيٍف يُسُم لحمي ومالي

اِلأنا عندي ِمن ُموحشاِت الَخي  

 الطيوُف الُمعرِّساُت ِحيالي

 آذئاٍب مسعورٍة وَسعالي

 بل َتعاَلْي إلى يديَّ ، تعاِلي

 فُهما اآلَن َيحضناِن الِفراشا

 خاليًا منِك يستفيُض ارتعاشا

 ههنا ، ههنا مكاُنِك أمِس

 ههنا ، مسَّ أمِس رأُسِك رأسي
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 ههنا أمِس ، أمِس ، ذوَّبُت نفسي

ميفي يبيٍس من الشفاِه الّظوا  

 تتساقى ِمن القلوِب الّدوامي

 أمِس آنَّا ُهنا هنا نتساقى

 من آؤوس الهوى ِدهاقًا ِوفاقا

 أمس آنَّا ُروحًا بروٍح َتالقى

 :ويدًا تحتوي يدًا ، وُفؤادا

 : ألخيِه يبثُّ نجوى ، وعينا

 : َترتعي ُأخَتها فكيَف وأينا

 عاَد ما آاَن أمِس منَّا ِطباقا

راقاوحشًة ، وارِتعاشًة ، وِف  

 أمسِ  ، أمِس ، التقت ُهنا َشَفتاِن

 آانتا من عجيِب ُصنع الزماِن

 ذوََّب الدهُر من مزيج األماني

 فيهما ، آلَّ موِحٍش ولطيِف

 وبليٍد ، وحائٍر ، وعصوِف

 أمِس ، أمِس ، التقت هنا َشَفتاِن

وُاوارا" وقدًة " يستطيراِن   

 ويسيالن في المراِشف نارا

الزماِنوُيثيران من َشكاِة   

 في لهاِث األنفاِس مثَل الدخان

 وآأن العيوَن ُبلهًا ، سكارى

 من عثاِر اللهاِث ُتكسى غبارا
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 أمِس ، راحْت على الشفاِه تدور

 ُقُبالٌت من قبُل آانت أسارى

 في ِشعاِف الفؤاِد ، َحيرى ، تموُر

 وزواٍن  آأنُهنَّ العذارى

 أمِس ، ُردَّْت إماؤها أحرارا

ميِر  الّستاراوأماطْت عن الّض  

الصغير" الِحماُر  " فبدا ذلك   

 مثقًال ، فوقه الخنا ، والفجور

نارا..يأُآُل الشهوَة الفظيعَة   

 ويُعدُّ الصبَر القبيَح فخارا

 ُثم َيطغى سعيُرها ويثوُر

 فوَق وجٍه َيضوى ، وَعيٍن تغور

ويخور.. ثم ُيلوى ِبثْقِلِه   

بين الشفاه َطهوُر" نٌع " أمِس   

لِحقَد ، والخنا ، والعاراغَسَل ا  

أن يكون شعارا) الرجَس ( ونهى   

 أمِس ، راحت على الّشفاِه تدوُر

 َهَمساٌت ُتصغي لهنَّ الُدهور

منها عبير" المجرِّ " وبذيل   

 ههنا أمِس ، آاَن خيٌط َيِرقُّ

 من نسيِج الدُّجى ، وفجٌر يُشقُّ

 درَبه ، والنجوُم ِشقٌّ وِشقُّ

ٌس َيُدقُّههنا أمِس ، آاَن َجر  
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 ضرَباٍت ِستًَّا يرنُّ صداها

 وُتفيُق الدُّنيا على نجواها

 أمِس مدَّ الصباُح آفًَّا فحًال

 من نجوِم الّسماِء ِعقدًا تحلَّى

 بسناُه الدُّجى ، وفرََّق َشمال

 أمِس ، إّال نجمًا دنا فتدَّلى

 ُيرِغُم الشمَس أن َترى منُه ِظّال

 أمِس ، هذا النجُم الغريُب أطَال

 ِمن على ُشرَفٍة ُنِطلُّ عليها

 وُنَزجِّي همَس الشفاِه إليها

 أمِس ، هذا النجُم المنوَُّر آانا

 َيرتبي ِمن ُذرى السماِء َمكانا

 أمِس ، واالَن ال يزاُل ِعيانا

 وسَيْرَتدُّ ُبكرًة وعِشيَّا

 ماِئال ِظلُّه الخفوُق لدّيا

 يمُأل النفَس لوعًة وحنانا

تهّرىآان في ِظلِّ غيمٍة ت  

 ترَتديه َطورًا ، وَطورًا تعرَّى

إليه ، ومّرا" ساِنٌح " ومشى   

جنَبه ، وآاَن َجناُح" باِرٌح  "  

 يلتقي جنَب آخٍر ينزاُح

في حيَن راَح يبغي َمَمرَّا: عنُه   

 بين هذا وذاَك حّتى استقّرا
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  أفتدِريَن أيَن  تدريَن أينا

 فلقد آنِت َتملئيَن الَعينا

الورفاِء" جيرِة الشُّ" ِمن جماِل   

 تتراءى آُقّبٍة َخضراِء

 عن يميِن الَحديقِة الغنَّاء

 ُبرهًة  ُثمَّ راَح يمشي الُهوينا

 والُهوينا  حتى اْضَمحلَّ فغابا

ثم عاَد أمِس فآبا. وانطوى   

  وتمشَّى ُفويَق ، ُثمَّ ُدَوينا

انطوينا –وال نؤوُب  –ورآنا   

 ورأى غيَرنا ُيِجدُّ مكانا

َمْرَتعًا ِلهوانا آاَن في أمِس  

 هكذا ، هكذا ، أردنا فكانا

 فلُنَخلِّ القضا  وُنْعِف الزمانا

 

 ...وداع

" نَزلنا بوادي الِسباْع" أنيُت   

 بواٍد ُيذيُب ِحديَد الِصراع

 ُيَعيُِّر فيه الجباُن الُشجاع

لقد حاَن يوُم الوداع" أنيُت  "  

أنيْت" إليَّ إليَّ حبيبي   " 

بجيٍد وليت إليَّ إليَّ  

 آأنَّ ُعروَقهما الناِفرات
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 ُخطوٌط ِمن الكِلم الساِحرات

 إليَّ بذاَك الجبيِن الَصِليْت

 تخاَفَق عْن جانبيِه الَشَعْر

 يُبثُّ إليَّ أريَج الَزَهر

 سَيعِبُق في خاطري ما حَيِيْت

 وُيذِآُرني َصبوتي لو َنسِيت

أنيْت" إليَّ إليَّ َحبيبي   " 

الّذراْع إليَّ إليَّ بذلَك  

 أبضَّ تفاَيُض ِمنُه الُشعاع

 أِطلَّي عليَّ بِه آالِشراع

 فقد َلفَحتني َسموُم الِعراْق

 فألهيَن ِمنََّي ُجرَح الِفراق

 إليَّ إليَّ به للِعناق

 لغيِر الِعناِق الذي َتعِرفيْن

 بحيُث يُلزُّ الوتيُن الوتين

 َعِشيََّة أهِتُف أو تهِتفين

الَقَدْرلنجِم الَقضا ، ولَسهِم   

  وللُمسَتِقرِّ بذاَك الَمَقّر

 بأْن ال ُيميَِّل هذا السَّفيْن

 إلى حيُث أرَهُب ، أو َتَرهبين

 إلى َوَحٍل من ُدموٍع وطين

 إليَّ بصِدرِك ذاَك الِخضّم

 ِمن العاطفاِت الُعجاِب الِشَيّم
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َوَدّم" ِمن العاصفاِت بلحٍم   " 

 ُتَلوُِّن وجَهِك في آلِّ آْن

وَّْن ُفصوُل الّزمانبما لم ُتَل  

 أحاسيُس ُتعِرُب عن آلِّ شان

 آأنَّ ُوجوهًا ِعدادًا لديِك

 َتِرفُّ ِظالًال على ُمقَلتيك

 آأنَِّك ُتلِقيَن من عاِتقيك

 بتلَك الِظالِل الِقباِح اِللطاْف

 وأشباِحهنَّ السِّماِن الِعجاف

 عناَء الضميِر ، وِثْقَل الِسنين

ليقينوجهَل المصيِر ، ، وِعْلَم ا  : 

 بُلطِف الحياِة

 : وُجهِد الّظنين

 بساعاِتها أّن يروَح الِحماْم

 إلى الصمِت ، يدفُعها والَظالم

أنيْت" إليَّ إليَّ حبيبي   " 

 إليَّ بنبِع الحياِة الُمميْت

 إليَّ بذاَك النظيِم الّشتيت

 بثغرِك ذاَك العبوِس الطروْب

 َيرفُّ إذا ما عالُه الشُّحوب

الُغيوب" ِسفَر " آأنَِّي أقرأ   

الخفايا" ِسرَّ " على شَفتيِك ، و   

 آأنَِّي أسمُع عتَب الذَّنوب
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 عليِك ، ووقَع دبيِب الرزايا

 آأنَِّي أشرُب آأَس الخطايا

 وسؤَر دٍم ُمهَدٍر ِمن ِسوايا

 آأّنَي أمُضُغ لحَم الّضحايا

 تناَثُر ِمن بيِن تلَك الّثنايا

 آأنَّ الزفيَر بنفِح الطُّيوْب

مَتزجا َيكِشفاِن الّنواياإذا ا  

 : وَيستْصِرخاِن أثيمًا يتوْب

 على ما َتَجرَّمُه ِمن منايا

 إليَّ هواني ، إليَّ هوايا

 إليَّ الُمنى ُتشَترى بالمنايا

 إليَّ إليَّ بتلك البقايا

 ِمن الُمسأراِت بتلَك الُجيوْب

 إليَّ بَصفِو النعيِم الَمشوب

 بَلفح ُأواِر الجحيِم الشَّبوب

إليَّ أغيثي ظمايا إليَّ  

 فقد ناَل ِمن شفتيَّ الُلغوْب

 

 ..َبرٌم بالشباب

 بِرْمُت برَيعاِن هذا الشباِب

 تخاَرَس في الفجِر صّداُحُه

 وجاء ِخَضمَّ الحياِة الرهيب

 وآفَّ عن الجدِف مالَّحه
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 برمُت فليَت الرد ى عاصٌف

 بهذا الشباب فيجتاحه

اللذيذ أموُت وجهُد الحياِة  

 تطوُف بعينيَّ أشباحه

 ُتهدِهُد روحَي أمساؤه

 وُتنعُش نفسَي أصباحه

 أموُت وبي ظمأ للشَّجا

 تُهبُّ فتعِصُف أرياحه

 فمالْي وللعيِش ال ُتستثاُر

 بنار التحرُِّق أطماحه

 ومالْي وللموِت إن لم تِرفَّ

 عليَّ من الُحزن أفراحه

 سُيطرُبني وقُع زحِف السنين

، وُعمِق الِقَدْم بسرِّ الحياِة  

 وتفتُح عينيَّ ُسوُد الدياجي

 ُينوِّر منها بريُق األلم

 سُتلِهُبني عاصفاُت الرِّياح

 فقد ملَّ سمعي وئيَد النَّسم

 أرى الموَت نبَع الحياِة الجميَل

 إذا َخَضبته الليالي بدم

 وعن وَهج الكأس آأِس الوجود

 ُتترِجُم عيناي سرَّ العدم

الحياِة ألذُّ عناَق ِظالِل  
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  تخاَلَط فيها سروٌر بهم

 وال أعِرُف النوَم حتى تِرفَّ

 على جانبيِه ُنسوُر الُحُلم

 ُيصاِفُق منها الجناُح الجناَح

 وُتوِشُك من زحمٍة ترَتِطم

 ولم أدر ما يقظٌة ال ُتثاُر

  عواصُفها برهيب النَّغم

 

 هاشم الوترى

 مجَّْدُت فيَك َمشاِعرًا وَمواهبا

 وقضْيُت َفرضًا للنوابِغ واِجبا

تنوََّرْت" الخالقيَن " بالُمبدعيَن   

 شتَّى عوالَم ُآنَّ قبُل خرائبا

عليا ُرتبٍة" عميَد الداِر " شرفًا   

 ُبوِّْئَتها في الخالدين مراتبا

 جاَزْتَك َعن َتَعِب الفؤاِد ، فلم يكن

 تعُب الدماغ َيُهمُّ شهمًا ناصبا

نقائصًا أْعَطْتَكها آفٌّ تضمُّ  

وغرائبا. تعيا العقوُل بحلِّها   

 ُمدَّْت لرفِع األنضليَن َمكانًة

  وهوْت لصفِع األعدليَن َمطالبا

 ومَضْت ُتحرُِّر ألَف ألِف مقالٍة

 في آيَف يحترموَن جيًال واثبا
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 في حين ُترِهُق بالتعّنِت شاعرًا

 َيهدي َمواطَنُه ، وُتِزهق آاتبا

تناهبوا الَّذين" الَتْيِمسّيوَن   "  

 هذي البالد حبائبًا وأقاربا

نعيَمُهْم" البياِض " والمغِدقوَن على   

 َحْضَن الطيوِر الرائماِت زواغبا

 َيستصرخوَن على الّشُعوب ُلصوَصها

 في حيَن َيحتجزوَن ِلّصًا ساربا

 وُيَجنِّبوَن الكلب َوخزَة واخٍز

 ويَجهُِّزوَن على الُجموِع معاِطبا

أروَك بساعٍة َمْن" هاشُم " ُأالِء   

 يصحو الضميُر بها  ضميرًا ثائبا

 فاحَمْدُهُم أن قد أقاموا جانبًا

 واذُمْمُهُم أن قد أمالوا جانبا

  وتحرَّسَّْن أْن يقتضوَك ثواَبها

الحاسبا" الصيرفيَّ " وتوقَّ هذا   

 هللا درَُّك أيُّ آٍس ْمنقٍذ

 ُيزجي إلى الداِء الدواَء آتائبا

َجَنباتهاسبعوَن عامًا ُجلَت في   

 تبكي حريبًا أو ُتسامُر واصبا

 متحدَّيًا ُحكَم الطباَع  ودافعًا

 َغَضَب السَّماِء وللقضاِء ُمغاِلبا

تجري إثّرها" النََّبضاِت " تتلمَُّس   
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 خَلجاُت وجِهَك راغبًا أو راهبا

 وُمشاِرٍف  َنَسَج الَهالُك ثياَبُه

 أْلْبسَتُه ثوَب الحياِة ُمجاذبا

المماِت شرآَتُه ومكابٍد َآْرَب  

عناءًا آاِربا -إْذ لم َتِحْد منجًى  -  

 ومحَشرِج وقَف الِحماُم ببابِه

 فدفعَتُه عنه فُزحِزَح خائبا

 آم ُرْحَت ُتطِلُع من نجوٍم تختفي

 فينا وآم أْعَلْيَت نجمًا ثاقبا

 هذا الشَّباُب وِمن َسناَك رفيُفُه

 مجُد البالِد بِه يرفُّ ذوائبا

وملُْ عيِنَك قّرٌة -هذا الِغراُس   

 أنَّا قطفنا ِمن َجناُه أطايبا

 هذا الَمعيُن ، وقد أسلَت َنميَرُه

 وجُه الحياِة به سُيصْبُح عاشبا

 هذي االُآفُّ على الصدوِر نواِزًال

 مثُل الغيوِث على الزُّروِغ سواآبا

 أوقفَت للصَّرعى نهارًا دائبا

ناصبا" ناِبغّيًا " وسِهْرَت ليًال   

اتيَك األِسرََّة فوَقهاوحَضْنَت ه  

 ُأْسٌد ُمَضرََّجٌة تلوُب لواِغبا

 أَرٌج من الذآرى يلفََّك ِعْطُرُه

 وَيزيُد جانبَك الُموطَّد جانبا
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 وألنَت ُصْنَت الداَر يوَم أباحها

 باٍغ ُينازُل في الكريهِة طالبا

 اْلَغيُّ ُيْنِجُد بالَرصاُص ُمَزْمِجرًا

اوالّرشَد َينِجُد بالحجارِة حاصب  

 َوألنَت أثَخْنَت الفؤاَد من األسى

 للمُثَخنيَن ِمن الجراِح تعاُقبا

 أعراُس مملكٍة ُتَزفُّ لمجِدها

 ُغرُر الشَّباِب إلى الُتراِب آواآبا

 الْحاضنيَن ِجراَحَهْم وآأنَّهْم

 يَتَحضَّنوَن خرائدًا وآواعبا

 والصابريَن الواهبيَن ُنفوَسُهْم

هباوالُمخِجليَن بها الكريَم الوا  

 ُغَرُف الجناِن تضَوَعْت جَنباُتها

 بصديِد هاتيَك الجراح لواهبا

 وبَحْشرجاِت الذاهبيَن ُمثيرًة

 للقادميَن مواآبًا فمواآبا

 غادي الحيا تلك القبوَر وإْن غدت

 بالنَّاضحاِت من الّدماِء عواشبا

 وتعهَّد الَكَفَن الخصيَب بمثلِه

 وطٌن سَيْبَعُث آلَّ يوٍم خاضبا

آاَن المجُد عنَدِك َقْيَنًةبغداُد   

 تلهو ، وُعودًا َيستحثُّ الضَّاربا

 وِزقاَق َخْمٍر تسَتِجدُّ َمساحبا
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 وَهشيَم َرْيحاِن ُيَذرَّى جانبا

 والجسُر تمنُحُه العيوُن من الَمها

 في الناِسبيَن وشائجًا ومناِسبا

 الَحمُد للتأريِخ حيَن تحوََّلْت

عباتلَك الَمراِفُه فاسَتَحْلَن َمتا  

 الشِّْعُر أصبَح وهو ُلْعبُة العٍب

 إْن لَم َيِسْل َضَرمًا وَجْمرًا الهبا

 والكأُس عادْت آأَس موٍت ينتشي

 زاهي الشباِب بها ، ويمسُح شاربا

 والجسُر يفخُر أنَّ فوَق أديمِه

 جثَث الضَّحايا قد َتَرْآَن مساحبا

 وعلى بريِق الموُت ُرْحَن سوافرًا

عصائبا بيٌض آواعُب ، يندفعَن  

 حدِّْث عميَد الداِر آيِف تبدََّلت

 ُبَؤرًا ، ِقباٌب ُآنَّ أمِس َمحاِربا

 آيف أستحاَل المجُد عارًا يتََّقى

 والمكُرماُت من الّرجاِل َمعايبا

ُحرمَة من َسقى" الوغُد " ولم استباَح   

 هذي الدياَر دمًا زِآّيًا ساِربا

آلُّ لئيمٍة" عميَد الدار " إيٍه   

واجدٌة لئيمًا صاحبا - الُبدَّ   

الَمتاع َدميمٍة" فاحشِة " ولكلِّ   

 ُسوٌق ُتتيُح لها َدميمًا راغبا
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 ولقد رأى المستعِمروَن فرائسًا

 منَّا ، وألَفْوا آلَب صيٍد سائبا

 فتعهَّدوُه ، فراَح طوَع َبناِنهْم

 َيْبُروَن أنيابًا له وَمخالبا

شهيُدها" أَعَرفَت مملكًة ُيباُح   " 

َن الخادميَن أجانباللخائني  

 مستأَجِريَن ُيخرِّبوَن ِدياَرُهْم

 وُيكافئوَن على الخراِب رواتبا

 ُمَتنّمريَن ُيَنّصبوَن ُصدورُهْم

 ِمْثَل الّسباِع َضراوًة وَتكاُلبًا

 حتى إذا َجدَّْت وغًى وتضرََّمْت

 ناٌر تُلفُّ أباِعدًا وأقاِربا

 َلِزموا ُجحوَرُهُم وطاَر حليُمُهْم

، وُبدَِّلِت األسوُد أرانبا ُذْعرًا  

شكوى صاحٍب"  عميَد الدار " إيٍه   

 طَفَحْت لواعُجُه فناجى صاحبا

 ُخبِّْرُت أنََّك لسَت تبرُح سائًال

 عّني ، ُتناشُد ذاهبًا ، أو آِيبا

ساطٌع" نجم " وتقوُل آيَف َيَظلُّ   

 ملُء العيوِن ، عن المحافل غائبا

 اآلَن ُأنبيَك اليقيَن آما جال

عن العيون غياهبا" الصَّباح " َضُح و  

 فلقد َسَكتُّ مخاِطبًا إذ لم أِجْد
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 َمن يستحُق صدى الشكاِة ُمخاَطبًا

 ُأنبيَك عن شرِّ الّطغاِم َمفاجرًا

 وَمفاخرًا ، ومساعيًا ومكاسبا

 الشَّاربيَن دَم الشَّباِب ألنَُّه

 لو ناَل من َدِمِهْم لكاَن الشَّاربا

ألنَّها والحاقديَن على البالِد  

 حَقَرْتهم َحْقَر السَّليِب السَّالبا

 وألنَّها أبدًا تدوُس أفاعيًا

وعقاربا.. منهْم َتُمُج سموَمها   

 َشلَّْت يُد المستعمريَن وفرُضها

 هذي الُعلوَق على الّدماِء ضرائبا

 ألقى إليهْم ِوْزَرُه فتحمَّلوا

مشاجبا" الثّياِب " أثقاَلُه َحْمَل   

فأصبحوا" الُموبقاِت " واذاَبُهْم في   

 منها ُفجورًا في فجوٍر ذائبًا

 يَتَمهَُّل الباغي عواقَب َبْغِيِه

 وتراُهُم َيستعجلوَن عواقبا

 حتى آأنَّ مصايرًا محتومًة

 ُسودًا ُتنيُلُهُم ُمنًى وَرغائبا

عصابًة" قد قلُت ِللشَّاآيَن أنَّ   " 

 :غَصَبْت حقوَق األآثريَن َتالُعبا

يغصبوَن بأمِرِهْم" الموالَي " ليَت   

الغاصبا" بل ليَتهم يتَرسَّموَن   " 



 

334 

 

 فُيهاِدنون شهامًة ورجولًة

ومذاهبا"  عقائدًا " وُيحاربوَن   

 ُأنيبَك عن شرِّ الّطغام نكايًة

 بالمؤثريَن ضميَرهْم والواجبا

 لَقِد ابُتُلوا بي صاعقًا ُمَتلهِّبًا

 َوَقد ابُتِليُت بهْم َجهامًا آاذبا

الُمغِرياِت ُمسيلًة حَشدوا عليَّ  

 صغرًا ُلعاُب األرذليَن رغائبا

 بالكأِس َيْقَرُعها نديٌم مالثًا

 بالوعِد منها الحاَفَتْيَن وقاطبا

 وبتلُكُم الَخَلواِت ُتْمَسُخ عنَدها

 ُتْلُع الرِّقاِب من الّظباِء ثعالبا

 وبأْن أروَح ضحًى وزيرًا مثَلما

 أصبحُت عن أْمٍر بليٍل نائبا

يدي ُتَمدُّ لتشتري ظّنًا بأنَّ  

 سقَط المَّتاع ، وأْن أبيَع مواهبا

 وبأْن يروَح وراَء ظهرَي موطٌن

 أسمنُت نحرًا عندَه وترائبا

 حتى إذا عَجموا قناًة ُمرًَّة

 شوآاَء ، ُتدمي َمن أتاها حاطبا

 واستيأسُوا منها ، ومن ُمتخشٍِّب

 َعنَتًا آِصلِّ الّرمِل َيْنُفخ غاضبا

نفَسُه أْن َتْرَعوي ُحّرس ُيحاِسُب  



 

335 

 

 حتَّى يروَح لمْن سواه محاِسبا

 ويحوَز مدَح األآثريَن َمفاخرًا

  ويحوَز ذمَّ األآثريَن مثالبا

 حتى إذا الُجْنديُّ شدَّ ِحزاَمُه

 ورأى الفضيلًة أْن يْظلَّ ُمحاربا

 َحشدوا عليه الُجوَع َيْنِشُب ناَبُه

ال ُيبالي ناشبا" أرقِط " في جلِد    

بوِل اللَّيِث خرُق نعاِلهموعلى ُش  

 أزآى من الُمترهِّلين حقائبا

 يتساءلوَن أينِزلوَن بالَدهم 

 أْم يقطعوَن فداِفدًا وسباسبا

 إْن يعِصِر المتحكِّموَن دماَءهم

 أو يغتدوا ُصْفَر الوجوه شواحبا

 فاألرُض تشهُد أنَّها ُخِضَبْت دمًا

 مّني ، وآان أخو النعيم الخاضبا

وُع  مجٌد شامٌخماذا يضرُّ الج  

 أّني أَظلُّ مع الرعيَّة ساغبا

 أّني أَظلُّ مع الرعَيِة ُمْرَهقًا

 أّني أَظلُّ مع الرعيَِّة الغبا

 يتبجَُّحوَن بأنَّ موجًا طاغيًا

 َسدُّوا عليِه َمنافذًا وَمساربا

 َآِذبوا فملُء فِم الّزمان قصائدي

 أبدًا تجوُب َمشارقًا ومغاربا
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وتحطُّ منتسَتلُّ من أظفاِرهم   

 أقداِرهْم ، وتثلُّ مجدًا آاذبًا

 أنا حتُفهم أِلُج البيوَت عليهمُ 

 ُأغري الوليَد بشتمهْم والحاجبا

َفْلْم َتَزِل الّرجولُة ُحرًَّة: خسئوا   

 تأبى لها غيَر األماِئِل خاطبا

 واألمثلوَن هُم السَّواُد ، فديُتهْم

 باألرذليَن من الُشراِة َمناصبا

األجنبيَّ نفوَسُهْمبُمَملِّكيَن   

 وُمَصعِّديَن على الُجموِع َمناآبا

أيُّ َوْقٍد جاحٍم" هاشُم " أعِلمَت   

 هذا األديُم َتراُه ِنضوًا شاحبا 

 أنا ذا أماَمَك ماثًال مَتجبِّرًا

 أطأ الُطغاة بشسِع نعلَي عازبا

 وأُمطُّ من شفتيَّ ُهزءًا أْن أرى

 ُعْفَر الجباِه على الحياِة تكاُلبا

ثي لحاِل مزخَرفيَن َحمائًالأر  

 في حيَن ُهْم ُمَتَكهِّموَن َمضاربا

 ِهللا درُّ أٍب يراني شاخصًا

 للهاجراِت ، لُحّرش َوْجهَي ناصبا

وُغنيتي. أتبرَُّض الماء الزُّالَل   

 ِآَسُر الرَّغيِف َمطاعمًا وَمشاربا

 أْوصى الظِّالَل الخافقاِت نسائمًا
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اأالَّ ُتبرَِّد من َشذاتي الهب  

 ودعا ظالَم اللَّيِل أْن يختطَّ لي

 بيَن النجوِم الالمعاِت َمضاربا

 ونهى ُطيوَف الُمغرياِت عرائسًا

 عْن أْن يعوَد لها آراَي مالعبا

 لسُت الذي ُيعطي الزماَن قياَده

 ويروُح عن نهٍج تنهََّج ناآبا

 آليُت أْقَتحَم الُطغاَة ُمَصرِّحًا

باإذ لم ُأَعوَّْد أْن أآوَن الّرائ  

 وغَرْسُت رجلي في سعير َعذاِبِهْم

 وَثَبتُّ حيُث أرى الدعيَّ الهاربا

 وترآُت للمشتفِّ من أسآِرِهْم

 أن يستمنَّ على الّضروِع الحالبا

 ولبيَن بيَن منافِق متربٍِّص

 رعَي الظروف  ُمواآبًا وُمجانبا

 يِلُغ الّدماَء مع الوحوِش نهاَره

هباويعوُد في اللِّيل  التَّقيَّ الرا  

 وُتِسيُل أطماُع الحياِة ُلعاَبُه

 وُتِشبُّ منه سناَمُه والغاِربا

 عاَش الحياَة يصيُد في ُمتكدٍِّر

 منها ، ويخِبُط في ُدجاها حاطبا

 حتى إذا زَوِت المطاِمُع وجَهها

 عنه ، وقطََّبِت الُلبانُة حاجبا
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 ألقى بقارعِة الطريِق رداَءه

اَيهدي الُمِضلِّيَن الطريَق الالِحب  

 خطَّاِن ما افترقا ، فامَّا خطٌَّة

 يلقى الكميُّ بها الُطغاة ُمناصبا

وإمَّا ِحطٌَّة.. الجوُع َيْرُصدها   

 تجترُّ منها طاِعمًا أو شاربا

والزَّماُن آما ترى" هاشُم " الُبدَّ   

 ُيجري مع الصَّْفِو الزُّالِل شوائبا

ديَكُه" والفجُر ينُصُر ال محالَة   " 

ناعبا" غرابًا "  وُيطيُر من ليٍل   

فلن ترى. واألرُض َتْعُمُر بالّشعوِب   

 ُبومًا َمشومًا َيستطيُب خرائبا

 والحاِلموَن سَيْفَقهون إذا انجَلْت

 هذي الّطيوُف خوادعًا وآواذبًا

 الُبدَّ عائدٌة إلى ُعشَّاِقها

 تلَك العهوُد وإْن ُحِسبَن ذواهبا

 

  أطبق دجى

ِبْق َضباُبأْطِبْق ُدجى ، أْط  

 أْطبْق َجهامًا يا َسحاُب

 أطبق دخاُن من الضمير

 ُمَحرَّقًا أطبق ، َعذاب

 أطبق َدماُر على ُحماِة
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 دماِرهم ، أطبق َتباب

 أطبق َجزاُء على ُبناِة

 ُقبوِرهم أطبق ِعقاب

 أطبق نعيُب ، ُيِجْب صداَك

 الُبوُم ، أطبق يا َخراب

 أطبق على ُمَتبلِّديَن

الذُّبابشكا ُخموَلهُم   

 لم َيعِرفوا لوَن السماِء

 ِلَفْرِط ما انحَنت الرقاب

 ولفرِط ما ِديَسْت رؤوسهُم

 آما ِديَس التراب

 أطبق على الِمعزى ُيراُد

 بها على الجوِع احِتالب

 أطبق على هذي الُمسوخ

 َتعاُف عيشَتها الكالب

 في آّل جارحٍة يلوُح

 لجارٍح ُظفٌر وناب

 يجري الصِديُد ِمن الهواِن

 آأنه ِمسٌك ُمالب

 أطبق على الِديداِن

 ملَّتها َفيافيَك الرِّحاب

 أطبق على هذي الوجوه

 آأنها ُصَوٌر ِآذاب
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 الُمخَرساُت بها الُغضوُن

 فال سؤاَل وال جواب

 ُبلهًا تدوُر بها العيوُن

 آأنَّ صحَصَحها َسراب

 ملَّ الفؤاُد من الضمير

 وضجَّ بالرُّوح اِإلهاب

َنأطبْق على ُمتفرّقي  

 َيزيُد ُفْرَقَتهم ُمصاب

 يتبجَّحوَن بأّن إخوَتهم

 يُحلُّ بهم َعذاب

 نِدموا بأْن طلبوا أقلَّ

 حقوقهم يومًا فتابوا

 وتأوَّبوا للذلِّ يأآل ُروَحهم

 ِنْعَم المآب

 أطبق على هذي الكُروِش

 َيُمطُّها َشْحٌم ُمذاب

 ِمن حوِلها بقٌر َيخوُر

 وحوَله َغرثى ِسغاب

نتهيأطبق إلى أْن ي  

 للخاطبيَن بَك احِتطاب

 أطبق على ُمتَنفِّجيَن

 آما َتنفَّجت الِعياب

 مستنوِقيَن ويزأروَن
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 آأنهم ُأْسٌد ِغالب

 َيزهوهُم َعَسٌل وُيلهيهم

 عن العلياِء صاب

 َيمشي ِمن األمجاد

 َخْلَفُهُم بميَسرٍة ِرآاب

 فاذا التقت َحَلُق الِبطاِن

 وجدَِّت الُنوُب الصِّعاب

ُلهم وماعواخَفَقت ِظال  

 ِمن ُنعوَمِتهم فذابوا

 وَنَجوا بأنُفِسهْم وراحت

 ُطعَمَة الناِر الصحاب

 أطبق ُدجى ، ال َيْنَبِلْج

 ُصْبٌح وال َيْخِفْق ِشهاب

 أطبق فتحَت سماَك

 َخلٌق في بصائرِه ُمصاب

خوفًا عليه -ال ينفتْح   -  

 ِمن العمى للنور باب

 أطبق إلى يوِم النشور

نصابويوَم يكتمُل ال  

 أطبق ُدجى حتَّى يقَئ ُخموَل

 أهِل الغاب غاب

حتى َيَملَّ: أطيق ُدجى   

 من السواِد بِه الُغراب
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حتى ُيَحلَِّق: أطيق ُدجى   

 في سماواٍت ُعقاب

 غضباَن أْن لم تحِم أعشاشًا

 لها طير ِغضاب

َيْسَرْح: أطبق ُدجى   

 بظّلك ناعمًا عار وعاب

 من لونك الداجي ِرياٌء

تيابوارتياٌع وار  

 يا ِعصمَة الجاني ويا

 سرحًا تلوُذ به الذئاب

 يا َمن مشْت بدمائها

 فيه الخناجُر والِحراب

 يا َمن يِضجُّ من الشروِر

 الماخراِت به الُعباب

 يا َمن َتضيُق من الهوام

 الزاحفاِت به الشعاب

 ُآن ِسْتَر ُمجرِمٍة تهاَوْت

 عن جريمِتها الثباب

فأين تِفرُّ إْن: أطبق   

وينحدِر الِنقاب ُتسفْر  

  هذي الَغباوات الكريمُة

  والجموُد الُمستطاب

 هذا النفاُق َتُربُه
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 ُصُحٌف وُيْسِمُنه ِآتاب

 أطبق ُدجى ، حتى تجوَل

 آأنها خيٌل عراب

 هذي المعرَّات الِهجاُن

 لها لُظلمِتك انتساب

فأنَت لهذه السوءاِت: أطبق   

حجاب -عاريًة  -  

فأنت لهذه األنياِب: أطبق   

قراب - ُمشحذًة  -  

فأنت لهذه اآلثاِم: أطبق   

شباب -شامخًة   

فأنت لِصبغٍة منها إذا: أطبق   

 نَصَلْت ِخضاب

 ُآْن ِسْتَرها ال َينبِلْج

 ُصبٌح وال َيْخِفْق شهاب

أطبق َضباب: أطبق ُدجى   

 أطبق َجهامًا يا سحابُ 

 

 ... حنين

 أِحنُّ إلى َشَبٍح َيْلَمُح

ُفه َتْمَرُحِبعيَنيَّ أطيا  

 أرى الشَّْمَس ُتْشِرُق من وجِهِه

 وما بيَن أثواِبه تجنح
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 رضيِّ الّسماِت ، آأنَّ الضَّمير

 على َوْجِهِه أِلقًا َيْطَفح

 آأنَّ العبيَر بأردانِه

َيْنفح" خاطرٍة " على آلِّ   

 آأنَّ بريَق الُمنى والهنا

 بعينيِه عن آوآٍب يقدح

 آأنَّ غديرًا ُفويَق الجبيِن عن

َيْنَضح" غٍد" ثقٍة في   

 آأنَّ الُغضوَن على َوْجَنتيِه

 يكنُّ بها نغمٌّ ُمفِرح

 آأنَّ بهامتِه مْنبَعًا

 من الُنور ، أو جمرًة تجدح

آاهل" على " َفَنارًا " آأنَّ   " 

 ُيناُر بِه عاَلٌم أفسح

 وآَخَر ُشدَّْت عليه يٌد

  فال َيْسَتبيُن  و ال ُتْفَتح

ُموتأحنُّ إليِه بليَغ الُص  

 معانيِه َعْن َنْفِسها ُتْفِصح

 َتفاَيَض منُه آموِج الِخضمِّ

 أو لحِن ساجعٍة تصَدح

وليَس آهذا الجمال. َجماٌل    

 بما بهَرَجْت ِزينٌة ُيْصَلح

 آأنَّ الدُّهوَر بأطماِحها
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 إلى ِخلقٍة ِمْثِلِه َتْطَمح

 آأنَّ األموَر بمقياسِه

 ُتقاُس فتؤخُذ أو ُتطرح

على َضوئِهآأنَّ الوجوَه   

 نلوُح فَتْحُسُن أو َتقبح

 ُيداِعُبني إذ َتِجدُّ الُخطوَب

 فأْمَزُح منها آما َيْمَزح

 ُيَشدُّ َجناني بَعْزماتِه

 ودمعي ِبَبْسماتِه ُيْمَسح

 وُيْبِرُد َنفسي بأنفاسِه

 إذا َلفَّني عاصٌف َيْلَفح

 وَيْطرُقني آلَّما راوَدْت

 ضميرَي فاحشٌة ترَشح

بِإغراِئها وِآْدُت ُأطاُح  

 فأْحدو رآائَب َمْن ُطوِّحوا

 فيمشي إليَّ وِثْقُل الُشكوك

 ُمنيٌخ على الَنْفِس ال َيْبَرح

 وقد أوشَك الصَّبُر أْن يلتوي

 وَيكِسَرُه الُمْبِهُض الُمْتِرح

 وحيَن تكاُد ِشغاُف الفؤاد

 ِبِسّكيِن ُمْطِمعٍة ُتْجَرح

 وإْذ ُيرِآُب الَنْفَس َحدَّ الرَّدى

من الشرِّ ال ُتكَبح ِعناٌن  
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 وإْذ يْعُصُر القلَب ُحبُّ الحياة

 وآأبوُس ِحرمانها الُمْفِدح

 فيرفُع وجهي إلى َوجِهه

 ويقرُأ فيه وَيْسَتوِضح

 فأرجُف ُرعبًا آأنَّ الحشا

 َتَخطََّفُه أجَدٌل أجَدح

 وأْفَهُم ِمْن نظرٍة أنَّني

  لشرٍّ فَكْرُت بِه أْصُلح

ءوأنَّ الضَّميَر بغيٌّ يجي  

َيستقِبح" الصُّْبُح " ما " الَّليُل " لها   

 وأْن ليَس ذلَك ِمْن َدْيَدٍن

 ِلَمْن َهّمُه عاَلٌم أْصَلح

 فأنهاُل لثمًا على آّفِه

 وأسأُل عفوًا وأْسَتْصِفح

وآأنَّ الحياَة: أِحنُّ له   

 خضراَء ِمْن دونه ، َصْحَصح

وأحبُّ الَكَرى: أِحنُّ له   

 لسانحٍة منُه قد َتْسَنح

ليَس َيْقَوى النَّعيُم: أِحنُّ له   

 وُآلُّ لذاذاتِه ُمْرِبح

 وال آلُّ ما َنَهَز الناِهزون

 من الُممِتعاِت وما اسَتْنَزحوا

 وال آلُّ ما أمََّل اآلِملون
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 وال ُمْخِفٌق منُه ، أو ُمْنَجح

 ِلَتْعدَل ِمْن َثْغرِه بسمًة

 بها َنْسمُة الْخلِد ُتْسَتْرَوح

فاسِهفيا ليتني بعُض أن  

 ألْمَنَح ِمْنُهنَّ ما ُيْمَنح

عنَده" ذّرٌة " ويا ليتني   

 ألْسَبَح في َفَلٍك َيْسَبح

 أحنُّ إلى شبٍح يلمُح

 بعَينَّي أطياُفه َتْمَرح

 

 سبيل الَجماهير

 لو أنَّ مقاليَد الَجماهير في يدي

بأوطاني سبيَل التمرُِّدَسَلكُت   

 إذن َعِلَمْت أْن ال حياَة ألّمٍة

 ُتحاوُل أن َتحيا بغير التجدُّد

 لِو األمُر في َآفِّي لجهَّزُت قّوًة

 ُتعوُِّد هذا الشعَب ما لم ُيعوَّد

 لو األمُر في آفِّي العلنُت ثورًة

 على آلِّ هّدام بألَفي مشيِّد

 على ُآلِّ رجعيٍّ بألَفي مُناهٍض

اليوم مستاًء فيبكي على الغد ُيرى  

 ولكننَّي اسَعى ِبرجٍل َمؤوفٍة

 ويا ربَّما اسطو ولكْن بال َيد
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 وحولَي بّراموَن َمْينًا وِآْذَبًة

 متى َتخَتبرُهم ال َترى غيَر ُقعدد

 لعمُرَك ما التجديُد في أن يرى الَفتى

 َيروُح آما َيهَوى خليعًا ويغَتذي

 ولكنَّه بالفكر ُحّرًا تَزينُه

 َتجاريُب مثل الكوَآِب الُمَتوقِّد

 مَشْت اذ نَضْت َثوَب الُجمود مواطٌن

 رأت َطْرَحُه َحتمًا فلم َتتردَّد

 وَقرَّْت على َضْيم بالدي تسوُمها

 من الَخسف ما شاَءْت يُد المتعبِّد

 فيا لك من شعٍب َبطيئًا لخيِرهِ 

 َمَشى وحثيثًا للَعَمى والتبلُّد

ِرْن ِجماُحهمتى ُيْدَع لالصالح يح  

 وان قيد في حبل الَدجالِة َيْنقد

 ُزِر الساحَة الَغبراء من آل منزٍل

 تجد ما يثير الَهمَّ من آلِّ َمرقد

 تجد َوآَر أوهاٍم ، وملَقى ُخرافٍة

 وَشّتى ُشجوٍن َتنتهي حيُث َتبتدي

 هم استسلموا فاستعَبدْتهم عوائٌد

 َمشت ِبهُم في الناس مشَي المقيَّد

الشعب افتقاٌر لنهضٍة لعْمرَك في  

 ُتهيُِّج منه آل اشأَم أربد

 فإّما حياٌة حّرٌة مستقيمٌة
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 َتليُق ِبَشعٍب ذي آيان وسؤُدد

 وإّما مماٌت ينتَهي الجهُد ِعنَدُه

 فُتعَذُر ، فاختر أيَّ َثْوبَيك ترتدي

 وإال فال ُيرجى نهوٌض ألّمٍة

 تقوم على هذا األساس المهدَّد

بشعرة وماذا ُتَرجِّي من بالد  

 ُتقاد ، وَشعب بالمضلِِّّين َيهتدى

 اقول لَقوٍم يِجذبون وراءُهم

 مساآين أمثاِل الَبعير المعبَّد

 اقاموا على األنفاس يحتكرونها

 فأيَّ سبيٍل َيسُللِك المرُء ُيطرَد

 وما منهُم اال الذي إْن َصَفْت له

 َلياليه َيْبَطر ، او ُتَكدِّْر ُيعرِبد

يأخْذ طريَقه َدعوا الشعَب لالصالح  

 وال َتِقفوا للمصلحيَن بَمْرَصد

 وال َتزرعوا اشواآكم في طريقه

َمن يزرِع الشوَك َيحِصد.. تعوقونه   

 أآلَّ الذي يشُكو النبيُّ محمدٌّ

 ُتحُلوَنه باسم النبيِّ محّمد

 وما هكذا آان الكتاُب منزًَّال

 وال هكذا قالت شريعُة َلموعد

َموعد اذا ِصحُت قلُتم لم َيحِن بعد  

 ُتريدون إشباَع الُبطون لَموعد
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 هدايَتك اللهمَّ للشعب حائرًا

 أِعْن ُخطوات الناهضين وسدِّد

 نبا بلساني أن يجاِمَل أنني

 أراني وإْن جاملُت غير ُمَخلَّد

 وهب أنني أخَنْت عليَّ صراحتي

 فهل عيُش من داَجي يكون لسرَمد

 فلسُت ولو أنَّ النجوَم قالئدي

يمين مقلديأطاوع آاألعمى   

اصبحُت منكم ، وقد أرى: وال قائٌل   

 غواَيتكم او انني غير مهتدي

 ولكنني ان أبِصِر الرشد أءتمْر

 به ومتى ما احرِز الغي أبعد

 وهل انا اال شاعر يرتجوَنه

 لنصرة حٍق او للطمِة معتدي

 فمالي عمدًا استضيُم مواهِبي

 وأوِرُد نفسًا ُحرًَّة شَر َمورد

ُيخِّني بمحِفٍلوعندي لساٌن لم   

 آما َسْيف عمرٍو لم َيخُنه بمْشَهد

 

 سلمى على المسرح

 العبي فالَهوى َلِعْب

 وابعثي ِهزََّة الَطَرْب

 مثِّلي دَورك الجميَل
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 على شرعِة األدب

 أحسني ُنقلًة وان

 َتِعَبت هذه الُرَآب

 فعلى َوْقع َخطِوها

 يتّنزى حشًى َوَجب

نفوَسروِّحي هذه ال  

 فقد شفَّها الَتَعب

 إجذبيها الى الِرضا

 ادفعيها عن الَغَضب

 التغرَّنِِْك اوجٌه

 آِطالء من الَذَهب

 وثغور تضاَحَكت

 آانعكاسِة الَلَهب

 فتِّشي عن دخائٍل

 ُغيَِّبت تشهدي الَعَجب

 آل هذا الهياج من

 أجل مرآِك والَصَخب

 ضارُب العود ما َدرى

 أيَّ اوتاِره َضَرب

فإّنهاعذرِيه   

 َبَشٌر مثُلنا اضَطَرب

 واقَبلي القلَب إّنه

 لك من أضُلعي َوَثب
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 َنَسٌب َبيَننا الَهَوى

 احفظي ُحرمَة الَنَسب

 رب يوٍم جذبت فيِه

 لي األنَس فانجَذب

 ولمسُت الشباَب في

 َريِعه بعد ما َذَهب

فتًى رَأى" سلمى " حُب   

 آلَّ ما يشتهي فَحّب

 شاعٌر بالحياة ال

وى الَطَربَيزدَهيه ِس  

إلى الحياِة" سلمى " انِت   

 وأفراحها َسَبب

أَجلَّ من" سلمى " أنِت   

 الِف عبٍد أللف َرّب

 تتخلى الهموم إذ

 تتجلين والُكَرب

 ولهم باسِم أمٍة

 سحقت غاية االرب

 اثقلوا ظهرَه آما

 عضَّ بالغارب الَقَتب

للبالد" الجذع " ترآوا   

 واختصوا بالرطب

 افتحي لي َسْلمى يديك
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 ُيَقبِّْل يديِك َصّب

السياسة" أبعديني عن   " 

 والغِش والَنَصب

 ولكي ُنحرق الجميع

 َهُلمي الى الَحَطب

 وإذا لم يكن خذي

 بعضهم انهم خشب

 أإلى العيش آلُّهْم

 انا وحدي الى الَعَطب

 انا وحدي فيهم

 ترجلت والكل قد رآب

 نهَب الشعُب آلَّه

 فهنيئًا لمن َنَهب

 وهنيئًا لمن غزا

نيئًا لمن َسَلبوه  

تنَّمَر" وهنيئًا لمن   " 

 او خاَن او َآَذب

 ان آل الذي ترين من

الُرَتب" و " الجاه  " " 

بالزعامة" النفخ " ومن   

 واالسم واللَقب

الوطن" واصطياٍد بحجِة   " 

 الجائع الَخِرب
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 هو ُعقبى َتَقلُّب القوم

 عاش الذي انَقَلب

 خسر الّدرَة البطيء

 وفاز الذي حلب

 

ن الغراف الميتتأبي  

 ُعِمَرْت دياُر َشراذٍم ُدّخال

 أسفًا عليك وأنَت َقفٌر خاِل

وُنكِّسْت" الطارئين " ُعِمَرْت ديار   

 دوٌر َشراها أهلها بالغالي

 بالروح ُيزهُقها الَغيوُر على الحمى

 والماُل يبذله عدُو المال

 بدت البيوُت الخاوياُت حزينًة

لشوِك واألدغالمحفوفًة با  

 وآأنما ُشرفاتها مغبرَّة

 أشباُح اآلٍم َوقْفَن حيالي

 يا عابريَن على الطريِق تلفتوا

 وَتَبصَُّروا بتقلُِّب األحوال

 هذي البيوُت الموحشاُت ِعراصها

 آانت ُتَحطُّ بها عصا الَتْرحال

 ُنحَرْت هنا ُآوُم النياق وأوقَدْت

 ناُر الِقرى للطارق الِمحالل

ياُر دياُر آلِّ َسَمْيَذٍعهذي الد  
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 حاٍم لحوزِة غابِه ِرئبال

 هذي الدياُر دياُر آل ُمَرحِّب

 بالوافدين ُمَشمِّر السربال

 ولقد ُيرى في ِنعمٍة محسودٍة

 هذا الذي َترثِيه في األسمال

 هذا المشرَُّد آان َمأَمَل طالٍب

 ومناَخ أطالح وخدَن عوالي

 أسفًا يهدُّ الجوع منَك بطولًة

ِدَن األشباِل واألبطاليامع  

 يا معِدَن الَنَفِر الذيَن تقسَّموا

 لسماحٍة وَرجاحٍة وِنزال

 ُذِخَرْت ألياِم السروِر فالئٌل

 َنزلْت على األوطاِن شرَّ ِعيال

 وبنوَك قد ُذِخروا ليوِم آريهٍة

 وضريبٍة و مجاعٍة ِوقتال

 تلك السواعُد فعمٌة مفتولٌة

 أرَخْت أشاجَعها يُد اإلقالل

قد َوقفُت على َمصبِّك َوقفًةول  

 ال ينَمحي َتذآاُرها من بالي

 أما مسيُل الماء فيَك فإنه

 َيَبٌس تعاوَرُه مسيُل ِرمال

 أعيا لساَن القوِل فرُط َتلْجُلٍج

 فيه فساعَدُه لساُن الحال
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 خالسُت موقَف صاحبي فوجدُته

 وهو الرزيُن مهيَّج الِبلبال

 ولقد يعزُّ على الُشعور وأهِلِه

رأى البالِد بمثل هذي الحالم  

 وفحصُت أطرافي فكانت آلُّها

 توحي الىَّ معّرة اإلْهمال

ما قدُر الذي" الغراف " يا ساآني   

 يأتيُكُم من شاعٍر قّوال

 أو أبعُث األمَل المريَح اليُكُم

 أنا مثلُكْم متصدُِّع اآلمال

 أنا مثُلكم أسلمُت آلِّ عواطفي

 لليأِس يأخُذها بكلِّ َمجال

ذمة التاريِخ ما ُجرِّعُتُم في  

 من ُغصٍَّة ، في ذمة األجيال

 قد قلُت للَنَفِر القليِل ِخياُرهم

 لو آاَن ثمَة سامٌع لمقالي

 هاتوا من األعمال ما يقوى على

 تصديِق بعِض خواِدع األقوال

 أوال فانَّ الشعَب دّوى يأُسه

 اخَشوا عواقَب يأِسه الَقّتال

واما يمنُع الساداِت أن يتفكر  

 بمصير أعِبَدٍة لُهْم وَموالي

 شعٌب على شكٍل تمشَّى حكُمُه
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 أبدًا برغم تخاُلِف األشكال

 وأمضُّ من َقْحط السنين بأمٍة

 مشلولِة األعماِل قحُط رجال

 شعٌب أراد به الوقيعَة خصُمُه

 وبنوه فهو ممزَُّق األوصال

 ُشِغل الفراُت بضيمه عن دجلة

 ونسى جنوبّي العراق شمالي

سألَت الرفَق آان جواُبُهموإذا   

 ما للقلوِب الموَجعاِت ومالي

 

 .. عتاب مع النفس

 ءعَتْبُت ومالَي ِمن َمعتِب

 على َزَمٍن ُحوٍَّل ُقلَِّب

 ُأنلِصُق بالدهر ما نجتوي

 ونختصُّ نحن بما نجتبي 

 آأنَّ الذي جاء بالَمْخبثاِت

 غيُر الذي جاء بالطَّيب

ال أخو َحيدٍةوما الدهُر إ  

 ُمطٌل على شَرٍف يرتبي

 ُيسّجُل معرآَة الكائناِت

 مثِل الُمسّجل في َمكتب

 فما للزماِن وآّفي إذا

 َقبضُت على ُحمَة العقرب
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 وما للَّيالي ومغرورٍة

 ُتَجشُِّمني َخطَر المرآب

 ِبنابَي، ِمن قبِل ناِب الزمان

 ومن قبل ِمخلبه ِمخلبي

سَتَفرَّى أديمَي ، لم أَحتِر  

 عليه احتفاظًا ولم أحَدب

 بناٌء ُأقيَم بَجهد الُجهود

 َوسهرِة ُأمٍّ وُرْعيا أب

 وأْضَفْت عليه الدروُس الِثقاُل

 لونًا من األدب الُمْعِجب

 َعدوُت عليه فهدَّمُته

 آأن ليس لي فيه من مطلب

 يدايَ  أعانت يَد الحادثات

 َفُرنَِّق طوع يدي مشربي

 أِجد وأعلُم ِعلَم اليقين

ني من الدهر في ملعببأ  

 وأّن الحياَة َحصيُد الممات

 وان الشروَق أخو المغرب

 وإني على قْدر ما آان

 بالُفجاءاِت ِمن َقسوٍة آان بي

 َبعْثَن الَبواعَث َيْصَطدَنني

 وأبصرُت َمنجى فلم أهرب

 وثارْت ُمّخيلتي َتدَّعي
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 بأنَّ الَتنزَُّل َمرعى وبي

 وأن الخيانَة ما ال يجوُز

التقّلَب للثعلبوأنَّ   

 وأْن ليس في الشرِّ من مغنم

 ُيعاِدُل ما فيه ِمن َمْثَلب

 ولما ُأِخْذُت بها وانثنيْت

 نزوًال على ُحكمها الُمرِهب

 وَوطَّْنُت نفسي ، آما تشتهي

 على َمْطعٍم َخِشٍن أْجَشب

 مشى لِلمثالِب ذو ِفطنٍة

 بقوَِّة ذي ِلبد أغلب

 َجسوٍر رأي أّن َمن َيقتحْم

ْم، ومن َينكمْش ُيْنَهبُيحكَّ  

 وأفرَغها من ُصنوِف الِخداِع

 والغشَّ في قالٍب ُمْذَهب

 فرفَّْت عليه َرفيَف األقاح

 في َمنِبت َنضٍر ُمعِشب

 ُتسمَّى َخالئَق محمودًة

 وُيدَع ى أبا الُخُلِق األطيب

 وراَح سليمًا من الموبقات

 وُرحُت آذي عاهٍة أجرب

 ولم أدرِهها ِعَظًة ُمرًَّة

أني متى أَحتِرْس ُأغَلبب  
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 ولكْن َزعمُت بأن الزماَن

 داٍن ُيسفُّ مع الهيَدب

 ويوٍم َلبسُت عليه الحياَة

 سوداء آاللَّيلة اَلْغيَهب

 أرى َبسمَة الفجِر مثَل الُبكاء

 َوشْدَو الَبالبل آالَمْنعب

 وِبتُّ عكوفًا على ُغمَّتي

 حريصًا على المنظر الُمْكِرب

رياتَوبعثرُت هاجعَة الذآ  

 ُأَفّتُش عن َشَبٍح ُمرِعب

 َحملُت همومي على َمنِكٍب

 وهمَّ سواَي على َمنِكب

 والشيُت نفسَي في األبعدين

 ُأفّكُر فيهْم ، وفي األقرب

 ولمَّا َفَطنُت على حالة

 ..َتليُق بمنتِحٍر ُمحِرب

 نسيُت بأني اَقترْفُت الذنوَب

 وانَصعُت أبحُث عن ُمذِنب

انأخذُت بمخَنق هذا الزم  

 لم يفَتِكْر بي ولم يحِسب

 ويوٍم َتَنعَّْمُت ِمن َلذٍَّة

 متى لم ُأنعَّْم بها تذهب

 ولمَّا انطوْت مثَل أشباِهها
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 ..وآلُّ َمسيٍل الى َمنَضب

 َتخيَّلُت ِحرصًا بأن الزمان

 عدوُّ الُلبانِة والمأَرب

 وأّن الطبيعَة والكائناِت

 ما َيستبيُن وما َيختبي

رصًةتألبَن َيسُلْبني ُف  

 من الُعْمِر إْن تنأال َتْقُرب

 وأن الزماَن مشى ُمسرعًا

  ُيزاحُم َموُآبُه َموآبي

 وأن الكواآَب ُطّرًا سُعْدَن

  ولم َيْشَق منها سوى آوآبيّ 

 وأنَي لو آنت في َغمرٍة

 ِمن الفكر أو خاطٍر ُمتِعب

 لَقلََّل من َخطوِة جاهدًا

 آمْشَيِة ُمْثقلٍة ُمقرب

ما فاتني وُرحُت ُأشبُِّه  

 من العيش بالبارق الُخلَّب

 ُمغَالَطًة ، إّن شرَّ الَعزاِء

 تعليُل نفسك بالُمكَذب

 وإني على أن هذا المزاج

 رمانَي بالُمرِهق الُمْنِصب

 وآنُت على ُرغم ُعْقِم الخليِّ

 أهوى حياَة خليٍّ غبي
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 ألحِمُل ، للُفَرص السانحاِت

 ولألْريحيَّة، نْفَس الصبي

َتِبعات الكثاِرطليقًا من ال  

 ُحرَّ العقيدة والمذهب

 َطموحًا وأعرُف ُعْقبى الُطموح

 فال بالدَِّعيِّ وال الُمْعَجب

 َتَمتَّْعُت في َرغٍد ُمخِصب

 وُهّذبُت في َيَبٍس ُمجِدب

 و أفَضُل من َرَوحاِت النعيم

 على النفس َمسغَبُة الُمتِرب

 فاْن ِجئُت بالُموجِع المشتكي

الُمطِربفقد جئُت بالُمرِقص   

 َدع الدهِر يذهْب على ِرْسلِه

 وسْر أنَت وحدَك في َمذهب

 وال َتحتِفل بكتاباتِه

  أِرْد أنت ما تشتهي ُيكتب

 فاْن َوَجَدْت َدرًَّة ُحلوًة

 يداك ، فُدوَنَكها فاحِلب

 فانَّ الحماقَة أْن َتنثني

 مع الوارديَن ولم تشَرب

 َتَسلَّْح بما اسطعَت من حيلٍة

عَزى ، أو األرنبإلى الذئِب ُت  

 وإْن َتَر َمصلحًة فاصدقنَّ
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 وإْن لم َتِجْد طائًال فاآذب

 وال بأَس بالشرِّ فاضِرْب به

 إذا آان الُبدَّ من َمضَرَب

 

ابن الطبيَعة الَشاذ: الشاَعر   

 إذا خانتَك َموهِبٌة فحقُّ

 سبيل العيِش َوْعٌر ال ُيَشقُّ

حياُة اخي ُشعوٍروما سهٌل   

 من الوجدان ينُبُض فيه ِعرق

 أحلَّْتُه وداعُته محيطًا

 َحَمْته جوارٌح للصيد ُزرق

 تفيض وضاحًة والعيُش ِغٌش

 سالحك فيه أن يعلوك َرْنق

 وتحمل ما يحّل من الرزايا

 ُقواَك وقد تخوُر لما َيِدّق

 يُطن الناُس أّنك ُعنجُهيُّ

 وأنَت َوُهم بما َظّنوا ُمِحّق

ليلٌُّ عاذروَك على انقباٍضق  

 أحب الناِس عند الناِس َطْلق

 ووجٍه ُتقُطر األحزاُن منه

 على الُخَلطاء َمحِمُله يِشّق

 شريُكَك في ِمزاجك من ُتصافي

 له ِشٌق وطوُع يديك ِشق
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 وقبًال قال ذو أَدب ظريٍف

 ِقرى األضياف قبَل الزاد ُخْلق

 وعذُرك أنت آالٌم ِثقاٌل

دباء َلصقلهنَّ بعيشِة األ  

 أحقُّ الناس بالتلطيف يغدو

 وآل حياِته َعَنٌت وَزْهق

 تسير بك العواطُف للمنايا

 وعاطفٌة تسوُء الُظفَر ُحمق

 وحتى في السكوت ُيراُد حزٌم

 وحتى في السالِم ُيراُد ِحذق

 يريد الناُس أوضاعًا آثارًا

 وفيك لما ُيريُد الناُس َخرق

 خضوُع الفرد للطبقاِت َفرٌض

عقوبُة من َيِعّق وقاسيٌة  

 نسيٌج من روابَط محكماٍت

 شذوُذ العبقريِة فيه َفْتق

 وعنّدَك قوَُّة التعبير عما

 ُتحسُّ ، وميزُة الُشَعراء ُنْطق

 حياُتك أن تقوَل ولو لهاثًا

 وُحكٌم بالسكوت عليك َشْنق

 فما تدري أتطلق من عنان القريحِة

 أم ُتسفُّ فُتسَتَرّق

ناسًافان لم ُترِض أوساطًا و  
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 ولم تكِذْب وُحْسُن الشعِر ِصدق

 ولم تقِل الشريُف أبو المعالي

 وَتعَلُم أنه حَمقان َمْذق

 ولم تمدْح مؤامرًة وُحكما

 بأنهما لميِل الَشعب َوفق

 ُدِفعَت الى الرعاع فكان شتٌم

 ورحَت إلى القضاء فكان َخْنق

 بقاُء النوع قال لكلِّ فرد

 " ُأحطُّ شمائلي َعدل وِرفق "

وب ِصحابتي ُغْلٌف وِوْرديقل  

 لمن لم يعرف التهويش َطْرق

 وصارمٌة نواميسي وعندي

 لمن ال يسَحُق الوجداَن َسحق

 وإني الحٌب بالظلم سهٌل

 ومنحِدٌر لصافي القلب َزْلق

 غريٌب عالم الشعراء تقسو

 ظروفهم والسُنهم َتِرق

 آبعِض الناس ُهْم فاذا اسُتثيروا

 فبينهم وبين الناس َفْرق

وُذ الناس ُمخَتَلق ولكْنشذ  

 شذوُذ الشاعر الَفّنان َخْلق

 وإن تعَجْب فمن َلِبٍق أريٍب

 عليه تساويا َسْطٌح وُعْمق
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 تضيق به المسالُك وهو ُحرٌّ

 وُيعِوُزُه التقلُّب وهو َذْلق

 وسرُّ الشاعرية في ِدماٍغ

 ذآٍي وهو في التدبير َخْرق

 َتخبَّط في بساِئطِه وَحلَّت

األفكار ُغْلقعلى َيدِه من   

 مشاهيٌر وما َطَلبوا اشتهارًا

 َمَشْت ُبُرٌد بهم وُأثيَر َبرق

 وَمرموقوَن من ُبعٍد وُقرٍب

 َلهْم ُأُفٌق وللقمرين ُأْفق

 ومحسودوَن إن َنَطقوا وودُّوا

 بَشدق منُهُم لو ِخيَط َشْدق

 ُيعيُن عليُهُم َرْشُق الباليا

 من التنقيد والشَتمات َرشق

لتكريم منهمفاما َجْنبُة ا  

 فباٌب بعَض أحيان ُيَدّق

 متى ُتحِسن مدائَحُهْم َيِجّلوا

 آما اشُترِيَت لُحسن اللحن ُوْرق

 وإال ُغوِدروا َهَمال َضياعًا

 آما َبعَد الشراِب ُيعاف ِزّق

 ورب ُمضيَّع منهم هباءًا

 َيشيُد بذآرِه َغرب وَشرق

 َتزيَُّن في الندى له دَواٌة
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َرق وُيعَرض في المتاحف منه  

 فيا عجبًا لمنبوٍذ آَحق

 يقدَّر من بديع َنثاه ِعْلق

 وفي شتى البالد ُيرى ضريٌح

 عليه من ِنثار الَورد َوسق

 ُيجل رفات أحمِده فرات

 وَتمسح قبَر أحمدها دمشق

 ومفرق ذاك ُشجَّ فلم ُيعقِّب

 ُوروٌع ذا وسد عليه رزق

 

 .. الى البعثة المصَرية

َل الثقافِة من ُمَضْرُرُس  

 َوْجُه العراق بِكم َسَفْر

 َحَرَص القضاء عليكم

 َوَرعْتُكُم عيُن الَقَدر

 جئتُتْم وهاطلُة الَغمام

 معًا وُرْحُتم والقَمر

 رشَّ السماُء طريَقكم

  أُيحبُّكم حتى المطر

 في القلِب منزُلكم وبين

 الَسمع منا والَبصر

 نحن الُحجوُل وانتم

ُغرّرفي آل بارزٍة   
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 ليل الجزيرة لم يكْن

 لوالآُمو فيه َسَحر

 يا سادتي ان العراق

 جميُعه بُكُم ازَدَهر

 والمحتفوَن بكم وإْن

 آانوا ذوي َآرٍّ وَفّر

 وجميُعُهم اهُل البالد

 وال ُيقاُس ِبما َنَدر

 فأَجلُّ من ُزَمٍر َتَلقَّْتُكْم

 قد اختبأْت ُزَمر

 وأَجلُّ ممن قاَدُهْم

ن اسَتَترحبُّ الظهوِر َم  

 َخفَيت ذواٌت َجّمٌة

 وَبَدْت لكم بعُض الُصور

 وُأزِيَح من َظِفروا به

 ومشى اليكم من َظِفر

 ملَء النوادي معَجبون

 بفضِلِكم ملء الَحَجر

 آنَُّهْم لم يمِلكوا

 حّق الجلوس على الُسُرر

 غيُر المناِسب ان َيمسَّ

 حريَر ساَدتنا الَوَبر

 فاذا أَرْدُتم ان ُيتاح
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ُصحْبتكم َوَطرلهم ب  

 فَضعوا بقارعِة الطريق

 َلُهم ُبيوتًا من َشَعر

 وسيُسمعوَنُكُم من الترحيب

 خاَتمَة الُسَور

 َوْضع العراِق خذوه من

 عذَبات أقالِم ُأخر

 ولحفِظ ُحِرّياِتِهْم

 من أن ُتداَس وُتحَتَقر

 َلُترْح لمصَر ُسعاُتكم

 لَيجْئُكُم منها َخَفر

 هم ُمرهقون النَّهْم

صَدعون لمن َأَمرال ي  

 وُمضاَيقون النَّهْم

 ما في عزاِئمهم َخَور

 عندي مقاٌل يسَتوي

 من الَم فيه ومن َعّذر

 سَقَطْت على األرض الثمار

 وجاَءآم يمشي َشَجر

 ماذا احّدُثُكْم حديَث

 الَقلب من َجْمر أَحّر

 آلُّ المسائل ُمرٌَّة

 وسكوُتنا عنها أَمر
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 أعليكم َيخَفى وفي

اَع الَخبرآلِّ الورى ذ  

 لسُتْم من القوم الذيَن

 ُيخاَدعون بما َظَهر

 حتى نغاِلطكم ونزعُم

 أنَّنا فوَق الَبشر

 ُرسَل الثقافة من أجلِّ

 صفاِتكم ُبْعُد الَنظر

 ولدُاتنا في آلِّ َنفع

 للسياسِة أو َضرَر

 َغطَّى علينا سادتي

 وعليُكُم ِجلُد الَنِمر

 وعلى الَسواء لنا آما

ؤتمَرلُكُم ُيكاُد وُي  

 وعلى قياٍس واحٍد

 ُحِفرْت لكم ولنا الُحَفر

 انُتْم لنا ِعبٌر وفيما

 نحن فيه لُكْم ِعَبر

 عن أي شيٍء َتسألون

 فكل شيء ُمحتَكر

 لم يخُل َدْرب من عراقيٍل

 ولم يَسَلم َمَمّر

 وَسُلوا الخبيَر فانني
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 ممن بواحدٍة َعَثر

 حتى لقد اشفقت أن

 يعتاَق رحلَتكم َحَجر

النعرات طائشًة تهتاُجنا  

 وينَجُح من َنَعر

 في آلِّ َحلق نغمٌة

 ولكلِّ أنملٍة َوَتر

 ويعاف من لم يرض

 أصحاب النفوِذ وينتِهر

 تمشى سموم الُمغِرضين

 بُسوحنا مشَي الَخَدر

 يتقاَذُفون عقوَلنا

 وقلوَبنا َلِعَب اُألآر

 ولقد نُُصفِّق للخطيب

 ونحن منه على َحَذر

 باسم البالد يجل من

البالَد الى الَخَطر جرَّ  

ال ينَتهي: يا سادتي   

 فيُض الشعور اذا انَفَجر

 ولكي أريَحُكُم أجيُء

 لكم بشيء ُمخَتَصر

 إن السياسة َلم تبقِّ

 على البالِد ولم َتَذر
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 وبرغم ما في الرافديِن

 من المصائِب والِغَير

 وبرغم أنا قد تزعََّم

 عندنا حتى الَبَقر

 فهنا شباٌب ناهضوَن

م إحدى الُكَبرعقوُقه  

 ِآَتٌل َتَحفَُّز للحياة

 يسوقُها حاٍد اّغر

 تمشي على ُنور الثقافة

 مشَي موثوِق الَظَفر

 فيها الشجاعُة من عليٍّ

 والسياسُة من ُعّمر

 واذا أَمرُتم ان أسامَرآم

 فقد لذَّ الَسَمر

 عن َنْهضٍة أدبية

 ما إن لها عنُكْم َمَفر

 لوالُآُم ما آان للشعراء

َثرفينا من أ  

 قبر االديِب االلَمَعيِّ

 هنا وفي مصَر انَتَشر

 اهللا ُيجزي من أفاد

 ومن أعاَن ومن َنَشر

 اني اسائُلكم وأعَلم
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 بالجواب الُمنَتَظر

 هل َتقَبلون بأن يقاَل

 اديُب مصَر قد افَتَقر

من" شوقي " او أنَّ   

 َحراجة عيِشه آالُمحَتَضر

قد هوى" حافَظ " او أنَّ   

َسَقر الى: فتجاوبوَن   

فتلَك خطيئٌة: حاشا   

 وَجريمٌة ال ُتغَتَفر

يعيُش آما َيليُق" شوقي  "  

 بمن َتفكِّر او َشَعر

 وسَط القصوِر العامراِت

 وبين فائحِة الَزَهر

 برعايِة الوَطن األَعزِّ

 وغيرِة المِلك األَبر

 وتحوُط ابراهيَم عاطفٌة

 األمير من الِصَغر

 أما ُهنا فالشعر شيء

َخرللتملُّح ُيَد  

 وعلى السواِء اغاَب

 شاعُرنا المجوُِّد أم َحضر

 َسَقُط المتاع وجُوده

 عند الضرورة ُيدََّآر
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 في آل زاويٍة أديٌب

 بالخمول قد اسَتَتر

 وقريحة َحَسدوا عليها

 ما تجوُد فلم تثر

 والى اللقاِء وهمُّنا

 أن الضيوف على َسفر

 َجَمَع االلُه مصيَرنا

 ومصيَر مصَر على َقَدر

 

وباشاأل .. 

 جِهلنا ما ُيراد بنا فُقلنا

 نواميٌس يدبِّرها الخفاُء

 فلما أيَقَظْتنا من ُسباٍت

 مكائُد دبَّرتها االقوياء

 وليس هناَك شٌك في حياٍة

 تدوُس العاجزين وال ِمراء

 لجأنا للشرائِع بالياٍت

 لتحِمينا وقد عزَّ احتماء

 فكانْت قوٌَّة أخرى وداُء

كوَن به الدواءَرَجونا ان ي  

 حثيٌث سيُرهنَّ إلى ضعيٍف

 تلقَُّفه وعْن أِشٍر ِبطاء

 تسيُر وشأَنها حتى اذا ما
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 تصدَّْت قوٌَّة فبها التواء

 وقام السيُف ُيرِهب دفَّتيها

 تؤيِّدُه ميوٌل وارتشاء

 إذا لم ُترِضه منها سطوٌر

 تولَّْت محَو ما فيها الدِّماء

 فيا أضحوآَة السيِف الُمدَّمى

يَض ِمن جوانبِك الغباءتفا  

 أُتصِلُح ما الطبائُع أفسدَته

 قوانيٌن مفسَّخٌة ُهراء

 وماذا غيَّرْت نظٌم وهذي

 حياُتَك ُجلُّ ما فيها شقاء

ولكْن. وما ُعِدم الهناُء بها   

 ُتنوِزَع فيه فاحُتِكر الهناء

 ولم تتفاوِت الطبقاُت إّال

 لتنحصَر الرَّفاهُة والنَّماء

عن عصوٍر وما اختلفت عصوٌر  

 نعم غطَّى على الُصَوِر الطِّالء

 فسوُق الرِّق لم يكُسد ولكن

 تبدََّل فيه بيٌع أو ِشراء

 وقد قمْت على التشريِع سوٌق

 بها احتشدْت عبيٌد أو إماء

 ولكْن تحت أغطيٍة وماذا

 ترى عيٌن لو انكشَف الِغطاء
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 ترى أبدًا رعايا أذآياًء

 تسوُسهُم ُرعاٌة أغبياء

اًال أو نساًءوأحرارًا رج  

 ُتسخِّرهم رجاٌل أو نساٌء

 فتفتقُر المواهُب والمزايا

 وتنَدحُر العزيمُة والَفتاء

 وتخُمد جذوٌة لوال تردِّي

 نظاماٍت أللهبها الرَّجاء

 ُيزهِّد في المحامِد طالبيها

 يقيٌن أنَّ ُعقباها هباء

 فقد تأتي الفظيَع وال عقاٌب

 وقد ُتسدى الجميَل وال جزاء

المجاعُة والمزايا وتتَّفُق  

 وتلتِئم المحاسُن والعراء

 وفي التاريِخ أتعاٌب ِآثاٌر

 مضْت هَدرًا وطار بها الهواء

 وأعماٌل مشرِّفٌة ذويها

 توالَّها فضيَّعها الخفاء

 وُأخرى جرَّ مغنَمها دنيٌّ

 فسرَّته ، وصاحُبها ُيساء

 تكون وقاحٌة فيود مرٌء

 لو أنَّ مكاَنها آاَن الحياء

َد الحياُء سطا عليهفان ُوِج  
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 فسخَّرُه أناٌس أذآياء

 مزاحمًة آأنَّ دهاَء مرٍء

 وِطيبَة نفسِه ذئٌب وشاء

 وآلُّ محسِّنيَن إذا استتّما

 فخيُرهما لشرِّهما الفداء

 وإن أشرَّ ما يلقى أريٌب

 وأوجَع ما َيحار به الدَّهاء

 نفوٌس هدَّها شرٌف ونبٌل

 وأرهقها التمنُُّع واِإلباء

إلى األوباِش ُتعزىوقد عاشت   

 وماتْت وهي ُمعَدمٌة َخالء

 وُأخرى في المخازي راآساٌت

 آأصدق ما يكوُن األدنياء

 مشْت في الناِس رافعًة رؤوسًا

 تنصُِّبها آما ُرفَع اللواء

 فال األرضوَن قد ُخِسفت بهذي

 وال هذي أغاثتها السماء

َزوال" أتعرف من هم األوباُش   " 

اءُيريكهمُ  آأحسِن ما ُير  

 ُيريكهُم ُأناسًا لم ُيَلصَّْق

 بهم غدٌر ولم يُُنكر وفاء

 تطيُح بيوُتهِم ِحفظًا لبيٍت

اِإلخاء –وصاحَبه  - يضمُّهم   
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وما أتاُه" النتييِه " أتعرُف   

 من الشرِف الذي فيه بالء

 وهل شرٌف بال نَكٍد وُضرٍّ

 ُيتمُِّم ِخلقَة الشرف العناء

يُد الرزايا" ال نتييِه " تولَّت   

القضاء" وأنشَب فيِه ِمخَلبه   " 

وإْن ُتِرْده..قضاء اهللا قلُت   

 قضاء حكومٍة فهما سواء

 وَدْهورَه الوفاُء ونعَم عقبى

 الصداقِة أْن يدهورَك الوفاء

 ومْن يذهْب بثروتِه ضماٌن

 لصاحبِه فقد حُسَن الجزاء

 وقامْت صيحٌة من آلِّ باٍب

فال نجاء" النتييِه " تراَجعْ    

َن أهُل المرِء عنهستعلُم أي  

 وإخوُته ، إذا ذهَب الثراء

 وقد صَدقوا فانَّ يديَك تهزا

 على رجليَك إْن نضَب الرخاء

لديه" باياٌر "فـ . وقد آِذبوا   

العزاء" بايار " وآاَن له بـ  

 وآلُّ الناِس من قاٍص وداٍن

 ِلمن واساَك في ضيٍق فداء

 فجاَء َيزين موقَفه لساٌن



 

379 

 

لُمضاءآحدِّ السيِف أرهفه ا  

 محاماًة مشرِّفًة وليسْت

 : محاماًة ُيراُد بها الرِّياء

 صديٌق ضامٌن نجَّْت صديقًا

 ضمانُته وقد عزَّ األداء

 وليَس بُمنكٍر دفعًا ولكْن

 ُمقاَسطًة يحتِّمها اقتضاء

له شرٌف وجاٌه" فالنتييٌة  "  

 وأطفاٌل وأهٌل أبرياء

 ومعمُله تعيُش بِه مئاٌت

الغذاء – إذا ُسدَّ –سُيعوِزُهم   

أجلُّ ِمن أْن" القضاء " ولكنَّ   

 ُيصدُِّق ما يقوُل األصدقاء

وآلُّ ما في" النتييه " فأصبح   

 يديِه من َنثا الدُّنيا ُجفاء

يفيُض بؤسًا" النتييه " وبينا   

 ويطفُح بالشقاِء له إناء

يكِبسُه ، لماذا " بالعدل" إذا   

 .. النَّ العدَل يكبس من يشاء

ُيشِغُله أناٌس" العدل " ألن   

أنبياء" المنصَِّة " هُم فوَق  .. 

ُظلمًا" العدل " وهْب ذهبت ضحايا   

 نفوٌس من تظنِّيه ُبراء
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 فال لوٌم عليِه وإْن تلوَّْث

 ..سياطٌ  فوَقهم أو فاَر ماء

 سيجِلُدهم إلى أْن ُيقِنعوه

 ..بأنهم أناٌس أبرياء

 فان هلكوا وخْلَفهُم بيوٌت

قاءخوْت من بعدهم فله الب  

 

 دمَعة على صديق

 َحَمَلْت إليك رسالَة المفجوِع

 عيٌن مرقرقٌة بفيِض دموعي

 التبَخسوا َقْدَر الدموع فانها

 دفُع الهموم َتفيُض من َيْنبوع

 للنفس حاالٌت َيَلذُّ لها األسى

 وترى البكاَء آواجٍب مشروع

 وأمضَّها فقُد الشباِب مضرَّجًا

ر قريعبدمائه من آِف غي  

 أأبا فالٍح هل سمعَت َمَناَحًة

 َوَصَلْت إلى أسماِع آلِّ سميع

 قد آنَت في مندوحٍة عن مثِلها

 لوال قضاٌء ليس بالمدفوع

 أبكيَك للطبِع الرقيِق وللِحجَى

 أبكي لحبِل شباِبَك المقطوع

 أبكيك لسُت أْخصُّ خلقًا واحدًا
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 لكنما أبكي على المجموع

 َجَزعًا شقيقيه فهذا موقٌف

 َيْشَقى به من لم يكْن بَجزوع

 أن التجلَُّد في المصاب تطبٌُّع

 والحزُن شيٌء في النفوس طبيعي

 وإذا صدقُت فانَّ عيَن أبيكما

 قد َخبََّرْت عن قلِبه الصدوع

 شيخوخٌة ما آان أحوَجها إلى

 شمٍل ُتَسرُّ بقرِبِه مجموع

أنَّ ابنُه"لوعة " أحمَد " وبَحْسِب   " 

لم َيُعْد لطلوعلبس الغروَب و " " 

 لو تأذنون سألُتُه عن خاطٍر

 ُمْبٍك َيُهزُّ فؤاَد آلِّ َمروع

 أعرْفَت في ساعاِت ُعْمرَك موِقفًا

 َبَعَث الشُّجوَن آساعِة التوديع

 إني رأيت القوَل غيَر مرَّفٍه

 لكن رأيُت الصمَت غيَر بديع

 فأتتك ُتْعِرُب عن آوامِن لوعتي

 مقطوعٌة هي آهُة الموجوع

 

ى جنيفإل .. 

 ءُلقيَت ُعقيى الجهِد واألتعاِب

 ونزلت خيَر َمحِلٍة وَجناب
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 وَرحْلَت خير ُمودَّع عن موطٍن

 حاميَت عنه ، وُأبَت خيَر إياب

 ودفعَت للدار الحصينِة أمًة

 وَقَفْت سياسُتها على األبواب

 وألنَت خيُر لسان صدٍق ناطٍق

 عنها إذا َصَمَتْت ، وخيَر آتاب

َب االسود ِجنيُف سوَف َيدوُسهاغا  

 أسٌد تقدُِّره أسوُد الغاب

 رْحُب الفؤاِد غدًا ُتِجلُّ مكاَنُه

 أرباُب أفئدٍة هناك ِرحاب

 وهناك سوَف َترى النواظُر مالئًا

 آرسيَُّه ُقطبًا من األقطاب

 ملَء العيون سماُت أصيَد طافٍح

 عزمًا ، وملَء السمع فصُل ِخطاب

وحَدهاوَمالمٌح مشبوبة هي   

 وَآفى ، دليُل نجابِة األعراب

 هللا درُّك من خبير بارٍع

 َيِزُن األموَر بحِكمٍة وَصواب

 ُيَعني بما َتلد الليالي حيطًة

 وُيِعدُّ لأليام الَف حساب

 متمكٌِّن مما يريد َينالُه

 موفوُر جأٍش هادُئ األعصاب

حول آوارٍث" آالدوالب " يلتفُّ   
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 َحَشدت عليه تدوُر آالدوالب

 وإذا الشعوُب تفاَخَرت بُدهاتها

 في فضِّ مشكلٍة وَحلِّ ِصعاب

 جاء العراَق مباهيًا بَسَميَذٍع

 بادي الَمَهابة رائٍع َجّذاب

 ُيرضيك طول أناتِه فاذا التَوى

 فهو القديُر الفذُّ في اإلغضاب

 أمالعَب األرماح يوَم آريهٍة

 .في السلِم أنِت مالعُب األلباب

ورويٍَّةأعجِبُت منِك بهمٍة   

 وأقلُّ إعجاِب امريٍء إعجابي

 إن الذي سّوى ِدماَغك خصَّة

 من آل نادرٍة بخير ِنصاب

 لّباُس أطوار َيرَى لتقلُِّب االيام

 ُمدَِّخرًا ِسفاَط ثياب

 يمشي إلى السر العميِق بحيلٍة

 أخفى وألَط من َمَدبَّ شراب

 يبدو بِجلباٍب فاْن لم َترَضه

بابَيْنَزْعه ُمنسًال إلى ِجل  

 قضت الظروُف بما ُتريد وغَُلِّبْت

 آراُء مجتِمع الُقوى غّالب

 وعرفَت آيف َترى السياسَة خطًة

 عربيَة األوصاف واأللقاب
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 مشيَّتها عشرًا وئيدًا مشيها

 باللطِف آونًة وباإلرهاب

 وآَشفَت آلَّ صحيفة مستورٍة

 وترآَتها ُعْريًا بغير ِنقاب

 وقَتلَت أصناف الرجال درايًة

ستقيٍم في خطاُه وآابيمن م  

 وُمعاِرٍض َخَدَم البالَد لغايٍة

 َشُرفت وآخَر خائٍن آذاب

 وآأنني بك إذ تقابُل واحدًا

 منهم ، تريه غفلَة المتغابي

 فاذا اّدعَى ما ليس فيه أتَيَته

 فيما ُتريد، بَمحَضٍر وِآتاب

 لم تبَق لوال فرُط عزِمك ريبٌة

 أن العراق يسير نحو َتباب

به يمدُّ لهاتُه حتى َوقْفَت  

 َتَعبًا من األثقال واألوصاب

 ال أدَّعي أْن قد أتمَّ نموَّه

 من آان أمِس بشكِل ِطفل حاب

 فَلِتلك لبسْت بالبعيد مناُلها

 عن آلِّ َشعب طامٍح وّثاب

 لكن أقوُل اريَتُه مستقَبال

 ال بالَعديم َسنًا وال الخّالب

 آالُشهد أّوَل ما تذوََّقه فٌم
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ُلهاه طعُم الصاب ما زاَل بين  

 فاليوم هاهو ذا بظلِّك يحَتِمي

 مثَل احتماِء الَعين باألهداب

 ان تشُك ما قاسيَت من إجهادٍة

 أو َتلَق ما القيت من أتعاب

 فلقد َطَلَبَت مناَل أمٍر لم يُكْن

 لُيناَل إال من رؤوس ِحراب

 اليوُم يوُم َتفاهٍم بالَرغم ِمن

 أني أِحبُّ َتطاُحَن األحزاب

اسٍة سلبيٍة لو أثَمَرْتوسي  

 فيها نجُح رغائٍب وِطالب

 وخيانٌة ان ال يقدَِّر مخِلٌص

 تدعو سياسُتُه إلى اِإلضراب

 لكن إذا لم َتبَق إال ِميتة

 أو أخُتها فسياسُة اِإليجاب

 ما يأخُذ المصنوُع حبَل وريده

 ما بيَن ُظفِْْر عدوِِّه والناب

 أني هززُتَك بالقوافي قاصدًا

التاريِخ واآلداببَك خدمَة   

 لوال محيٌط ِبتُّ من َنَزعاته

 وتضارب اآلراِء آالمرتاب

 أطَنبُت في غَصٍص لديَّ آثيرٍة

 تبياُنها يدعو الى اِإلطناب
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 لي حقُّ تمحيص األموِر آواحٍد

 من سائر الشعراء والُكتاب

 فاذا أصَبُت فَخْصلٌة محمودٌة

 واذا َزِللُت فلسُت فاقَد عاب

ير مصارٍحفلطالما حاَبيُت غ  

 ولطالما صارحُت غير ُمحابي

 ولكم َسَكُت فال مصارحٌة وال

 تمويهٌة ، وقَبْعُت في أثوابي

 أبغي المسائَل محضًة ويعُوقني

 عن ذلكم ، سبٌب من األسباب

 وبالُء آلِّ مفكٍِّر حزبيٌة

 ُتلقي على اآلراء ألَف ِحجاب

 

 .. الحزبان المتآخيان

ن طال الرجاُء الُمعوُِّلعليكم وا  

 وفي َيِدُآْم تحقيُق ما ُيتأمَُّل

 وأنتم أخيٌر في ادعاٍء وَمْطَمٍع

 وأنتم إذا ُعّد المياميُن أّول

 وماذا ترجي أنٌس ال َيُسرهُّا

 سوى الشعِب مسرورًا وماذا تؤّمل

 نفوٌس قويماُت المباديِء حّرٌة

 على َرْغِم ما تلقاه ال تتحول

الحّق ُذوٌَّد وألسَنٌة ُلدُّ عن  
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 آأحسِن ما حامى الحقيقَة ِمْقول

 وأقالم آتاٍب ُيريد انتقاَصها

 من النََّفِر المأجوِر للسّب ِمْغَزل

 وهل يستوي شاآي السالح مؤيٌد

 بحقٍّ ومهتوُك الضريبة أعزل

 وأدمغٌة جبارٌة ُيلتجى لها

 اذا انتاب محذوٌر أو اعتاُض ُمْشكل

 ذخيرُة شعٍب مستضاٍم َتُحوُطُه

 وإن لم يكْن ِحْصٌن لديه وَمْعِقل

 أهابْت مالييٌن َتُشدُّ اآفَّها

 بافئدٍة من قرحٍة تتأآل

 ُتناِشُدُآْم أن تأخذوا ثأَر ُأّمٍة

 ُأصيَب لها في حبة القلِب َمْقتل

 وعندُآُم تفويضٌة تعرفونها

 وفي يدُآْم منها آتاٌب ُمَسجَّل

 تآخى الفراتيون فيه وصافحت

اِء بالعهد َمْوصلَيَد الحلَِّة الفيح  

 وإّنا وإْن جارت علينا آوارٌث

 َيِقلُّ التََّعّزي عندها والّتعُلل

 مضى العاُم والثاني بويٍل وربما

 اتى ثالٌث بالويل والموِت مقبل

 َلراجوَن أن َتصُحو سماٌء مغيمة

 وينزاَح عن أرض الفراتين قسطل
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 وال بد أن ينجاَب ليٌل وينجلي

جَّلباوضاحه يوٌم أَغرُّ ُمَح  

 فان تسأِل األقواَم عنا فاّننا

 على حالٍة خرقاَء ال ُتَتحمَّل

 بالٌد ُتساُم الجوَر حكمًا وأمٌة

 ُتضام وُدسْتوٌر ُمهاٌن ُمَعطَّل

 أعيذُآُم أن َيسْتثيَر اهتماَمُكْم

 دنيٌّ يداري لقمًة أو ُمَغفَّل

 وهَل يرَتضي إغضاَب َشْعٍب بأسره

 وإشماَتُه اال غويٌّ ُمضلِّل

آين جرتها البطون لهوةمسا  

 بها آلُّ ما ُيصمي الغَياَرى وُيخِجل

 يٌد َرَآَسْت للّزنِد في آِل حّطٍة

 وأخرى من الُسْحت الُمحرَّم تأآل

 فال تعذلوهم في اختالٍق فانُهْم

 مفاليُس من آْذٍب وّدٍس َتموَُّلوا

 أرادوا لكم عيبًا فُردُّوا وُخيِّبوا

 ولم يجدوا قوًال بكم فتقوَّلوا

رام عليهم أن يقولوا فيصدقواح  

 وعار عليهم أْن يقولوا فيفعلوا

 اذا ما انبرى منكم أديٌب محنٌَّك

 تصدى له مستسَخُف الرأي أخطل

 وُأقِسُم لو قالوا خذوا ألَف واحٍد
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 مقابَل فرٍد منُكُم لم تبّدلوا

 فما اسطعَتم فاسترجعوا الحكَم منهم

 فانَُّهُم صيٌد عليُكْم ُمحلَّل

لو أطاقوا تحمًال َرأوا شَر  

 ولكنه لم َيْبَق حتى التّحمل

 وقد هان شرُّ لو أطاقوا تحمًال

 ولكنه لم َيْبَق حتى التّحمل

 وظنوا بأن اَهللا والشعَب غافٌل

 وهيهاَت ال هذا والذاك يغفل

 سيعرُف َقْدَر الّناِس من َيسَتِخفُُّه

 ويلَمُس ُعقبى الشِر َمْن يتوغل

َمْخَرٌج فقولوا لهم تعسًا فقد ُسدَّ  

 َيفرُّوَن منه مثلما ُسدَّ َمْدَخل

 وقد جاَش صدُر الشعِب َيغلى حفيظًة

 عليكم آما يغلي على النار ِمرجل

 أروني جديدًا َيْفضح الشعُر أمَره

 ففضُح مساوي القوم شيٌء ُمحصَّل

 فقد بدِت الّنياُت ال َسْترَدونها

 وال حاجٌب اال الكالُم المرعبل

رآاآٌة زخاريُف قوٍل تعتليها  

 ويبدو عليهّن الخنا والتبذل

 اذا مسها القوُل الصحيُح تطاَيحْت

 آما مرَّ َيمشي في السنابِل ِمْنَجل
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 وألعاب صبيان تمّر بمسرٍح

 يقوم عليه آلَّ يوٍم ُممثِّل

 فان آان البد الهجاُء وسبٌة

 يُحطُّ بها َقْدَر الفرزدِق َجْرَول

 فبين يديُكْم شاعٌر تعِرفونه

داؤُه َتَتمثَّلبأشعاره أع  

 تعاصيه أطراُف الكالِم لغيرآم

 وتنصبُّ مْثَل السيل فيكم وَتْسُهل

 َيرى ِحّطًة أن َيحْتمي بسواُآُم

 شعوٌر وِشعٌر ذو ُرواٍء ُمسْلَسل

 َتتيُه بكم َرغَم األنوف وَتْزَدهي

 حساُن القوافي ال النسيُج المهلهل

 معارضة ُتْزهي البالُد وتحِفُل

سواها وُيخَذل بها ُويخَّلى َمْن  

 ُتُنضُِّمها ِصيٌد ُآماٌة أشاوٌس

 يقوُدُهُم شَهٌم يقول ويفعل

 تراهم ُمطاطيَن الرؤوَس بمحِفٍل

المبجل" الهاشميُّ " َتصدََّر فيه   

 اذا ما مشى بّز المفارَق َمفِرٌق

 بتاٍج من النصِر المبين ُمكلَّل

 َترنُّ النوادي من مقاٍل َيقوله

ُم ِمْعَولآما رنَّ في بيٍت ُيَهدَّ  

 وينُقُلُه بعٌض لبعٍض َتمثًُّال
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 إذا انَفضَّ عنه َمحِفٌل عاد َمْحِفل

 ولم يفضِل االراء إال ألنه

 يدّبرُه رأٌس حكيٌم ُمَفضَّل

 وسياِن قالوا خطبًة مضريًة

أو قالوا تقدمََّم َجْحفل" لياسيَن  "  

 له ِفكرٌة أنكى من السيف وقعًة

َتلوتدبيرٌة من َفْتكِة الموِت أْق  

 ورابُط جأٍش آالحديد وفوَقه

 من الهّم والفْكِر المبّرِح َآْلكل

 وإنك من أن تقبَل القوَم أفضُل

 وإنَّهُم ِمْن أن ُيدانوك أنزل

فالوضُع محرٌج" ياسيُن " َتَقدمَّْ لها   

 إذا لم تخفِّْف منه والداء ُمْعِضل

 وإنك لو قابلَت ما ُمتَِّعْت به

لمن الحكم بالهوِن الذي تتحم  

 وما قدمتُه من ضحايا عزيزٍة

 نتائُجها هذا البالُء الموآل

 أسالت دمًا عينيك ُعقْبى آهذه

 وهّيج منك الداَء هذا المعدَّل

 

 بشرى جنيف

 مرحبًا بالمتوج الِغطريِف

 حامًال للعراق ُبشرى َجنيِف
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 ناهضًا بالثقيِل من ِعبء هذا

 الوطن الَنكِد عاِبئًا بالخفيف

مَّة التي أنجبت الفرجُل األ  

 شريف من بيت هذا الشريف

 واخو الوقفة الرهيبِة والخطبة

 تدوي في المِحِفِل المرصوف

 بلطيٍف من التعابير يجري

 في َمَدٍب من الكالم لطيف

 لغة الضاد في فم المِلك الفذِّ

 تباهي بحسِنها الموصوف

 واذا ما تفاضلوا َفَضَل الجمَع

 بانقى مخارٍج للحروف

الَجناِن والميتُه الحمراُءوربيط   

 ترمي بها اآفُّ الحُتوف

 ينقل الخطَو فوَق ِشلِو صديٍق

 او على ُمخ صاحٍب مقذوف

 عالمًا أنَّ خيَر ما رآب المرُء

 إلى غاية متوَن السيوف

 وطريٍق مشى بها في سبيِل الُعْرِب

 بالشوِك واألذى َمحفوف

 داخًال في مآزق ليس يخلو المرُء

عنيففي مثلها من الّت  

 بهَر الساسَة الدهاَة حصيٌف
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 ذائع الصيِت بين آلِّ حصيف

 المٌع في صفوفهْم تقع الَعيُن

 عليه من دوِن ِمن في الصفوف

 َلمسوا منه في التصاُفِح آفًا

 لم َيَروا مثَل وقِعها في الكفوف

 َخبَّرْت فوَقها خطوُط الُسالمياِت

 عن أيَّ ماهٍر ِعرّيف

 عن لطيٍف في ساَعتيه َمهيٍب

 وأديٍب في موقَفيه ظريف

 وَجموٍع للحالتين نسيمٍٍ

 في ظروٍف وعاصٍف في ُظروف

 وأرْتهم مالمَح الَعرب الماضيَن

 ِسيما هذا الُطواِل النحيف

 وجنٌة َتنطف السروَر عليها

 مسحُة الهادئ الغيوِر األسيف

 وجبيٌن آُغّرًة البدَر فيه

 أثٌر للهموِم مثُل الُكسوف

وُن لقصَّْتلو اطاَقْت فيه الغض  

 عن عراٍك مع الليالي ، عنيف

 فُهُم واثقوَن آلَّ وثوٍق

 أنهم واجدوَن خيَر َحليف

 لم يُعْقُه أمُر العراق وُبغيا

 ثمٍر للنهوض داني الُقطوف
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 والرزايا تِعنُّ بين تليد

 ُمعجٍز حلُّه وبيَن َطريف

 عن أماني سوّريٍة وقلوٍب

 من بنيها ترفُّ أيَّ َرفيف

ملوك عهودًاإن في عيبة ال  

 هو في رعيهنَّ جدُّ عفيف

 َعبقاٍت بذآر فيصَل أياَم

 دَمشٍق وعهِده المعروف

 ويكاد اللبيُب يلُمُس حباِت

 قلوٍب على ِنقاط الُحروف

 ال تُلْم ُسوريا اذا بكت العهَد

 بَجفن المولَِّه الملهوف

 إنها ذآرياُت أمٍّ رؤوٍف

 َفجعوها بواحٍد مخطوف

ال يُنسيه ُمتَعب الذهِن بالسياسة  

 أثقاَلها ِجماُل المصيف

 عكفْت أنفٌس هناك على األفراِح

 واألنِس بين َخمٍر وهيف

 تارآاٍت عبَء البالِد ثقيًال

 لَغيور على البالد َعطوف

 من ُدعاة المألوِف ما دام فيه

 مظهٌر الئٌق بَشعٍب أنوف

 فإذا آاَن ِحطًة وجمودًا
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 فالعدوُّ اللدوُد للمألوف

ِبَعنوٍدوهو بين ذين ال   

 في الذي َيبتغي وال بَعسوف

 حاِفٌظ ُحرمَة األنوف فإن هيَج

 َتَولَّْت يداُه رغَم األنوف

 ال بِرخِو اليَدين في نهزه الُفرصَة

 إْن ساَعَدْت وال المكتوف

 آِخٌذ بالذي يِعنُّ من األمِر

 ويخشى َمَغبََّة التسويف

 يترُك الُعنَف ما استطاَع قديٌر

الَتلطيفأْن َيروَض النفوس ب  

 ال ُأحابيَك سيدي وُأراني

 لسُت في حاجٍة إلى التعريف

 أنَت َقْبَل الجميِع َتعِرُف أني

 في شعوري أجري على المكشوف

 سيدي ليس ُينِكُر الشعُب ما قمَت

 بِه نحوُه من المعروف

 والمساعي التي َتَجشَّْمَت فيها

 ألَف هوٍل وأْلَف أمٍر ُمخيف

قًاإن ما بين حاَلَتْيِه َلَفر  

 مثَل ما بين مِشيٍة َوُوقوف

 وهو َيجزْيك بالجميِل من الِفْعِل

 جميًال من الثناء المنيف
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 قدرت َسعَيك البالُد فجاءتَك

 ُألوفًا متُلوَّة بألوف

 وألمٍر َيدوي الفضاُء ُهتافًا

 من ُمحييَّك فوَق آلِّ َرصيف

 حيث غصَّت بُفرجة الناِس بغداُد

 وغصَّت بيوُتها بالضيوف

ى الوفوُد من آل َفجٍّوتباَر  

 آلُّ فرد ُمشفٌَّع برديف

 حامالٍت اليك تسليمَة األهليَن

 من آّل قريٍة أو ريف

 غيَر أنَّ البالَد مازال فيها

 أَثٌر للشَّقاِء غيُر طفيف

 ُزْمَرٌة ِضدُّ زمرٍة ولفيٌف

 َتِعُب النفِس في انتقاِص لفيف

 وقوٌي باسم الضعاِف مجيٌل

ضعيف ُظْفَرُه في محزِّ ألِف  

 وأآٍف َشتَّى تدّبُر شّتى

 ُلعَبٍة من وراِء َشتَّى ُسجوف

 وألْنَت القديُر بالرغم مما

 ِعْشَت من َجْمِعنا على التأليف

 ليس هذا المريُض أّوَل من ُعوِلَج

 من داِئِه الُعضاِل َفُعوفي
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 ..الباجة جي في نظر الخصوم

ِنآيفما صَّْورَتها فلتُك  

 أنا عن تصويرِة الناِس غني

 ال ُأبالي قاِدحي ِمن ماِدحي

 لّي في الوجدان ما ُيقِنعُني

إني شاعٌر: لسُت بالجامِد   

 هزة الروح ُترى في َبدَني

 ديدني تصويُر ما في خاطري

 وأنا ُمغرًى بهذا الديدَن

 أنا من أجل ِلساني ُمبَتلى

بعيش َخِشن –رغَم احساسي   

عتيإنما يرَفُع من مقطو  

 آُونها من َخصِمك المضَطِغن

 من فتى َعرََّضه موقُفه

 منك باألمس لشّتى الِمَحن

 آوُنها من شاعر ُمَطرَّح

 وفكوٍر ُمنِصٍف ُممَتَحن

 تارآًا عما قريٍب أهَلُه

 مستجيرًا بإمام الَيَمن

 فاذا لم يهوني آنت امرًأ

 عامًال في منجٍم في عَدن

 إنها أرَوح لي من َموطٍن

ُعضال ُمْزِمن أنا منه في  
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 أنا أستحِسن ما ليس أرى

 وأرى ما ليَس بالمستحَسن

 يا أبا عدناَن هذي ُفرصٌة

 لفؤاٍد باألَذى محتِقن

ولكّني فتًى: ال ُأحابيك   

 أطُلُب الحقَّ ولو في آَفني

 يشهُد التأريُخ واُهللا معًا

 أنَّك الُذخُر لهذا الوطن

 عارٌف أدواَءه مطَّلٌع

نقاطٌع للفَت: بالخفايا   

لوال أمٌة جاهلٌة: فيك   

موسولني" َشَبٌة يدينك من   " 

 َبَطٌل إْن ِمَحٌن جارْت وما

 أعوَز األبطاَل عند المحن

 وصريٌح َلِسٌن في مأِزٍق

 ذي احتياٍج لصريٍح َلِسن

 ُلحَت وضاحًا على حيَن َمشى

 آلُّهم تحَت ِقناٍع أدآن

 بُخطًى جّبارٍة واسعٍة

 وبعقٍل راجٍح متَّزن

الناِس في تمويِههم يوَم آلُّ  

 ِمثُل ضٍب جاحٍر في َمكمن

 فَرَغ الدسُت الذي آنَت به
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 ملَء عيِن المرِء ملَء األُذن

 َسَحَق الهوَج المهازيَل فتًى

 لم يكن في َسحِقهم بالَمِرن

 وعلى الحمقى ثقيٌل وقُعه

 َمن ِبِغرٍّ أحمٍق ال يعتِني

 وأراهم قوة لم يجدوا

 مثَلها في هيكل أو َوَثن

آما في غيرِه –يروا فيه لم   

 ِخْدَنهم من ماجٍن أو ُمدِمن

 لم يكن بالرخِو في أخِذُهُم

 أخَذ جباٍر وال بالمثني

 أُتراها أِمَنت جرثومٌة

 لم تكْن من بطشه في مأَمن

 َنَقم الحّساُد إن لم َيلحقوا

 شأو َماٍش َخبَبًا في َسَنن

 قائٍم باألمِر معتزٍّ به

 وعلى تدبيِره ُمؤَتَمن

اسطاَعت مجاًال آفُّهولو   

 قاَدُهم آلَُّهُم في َعَطن

 اشهدي ياربَة الشعر ويا

 دولَة الحقِّ عليه أمنِّي

 إن ُعقبى َظَفٍر َتلَحُقني

 من طريق الدسِّ ال ُتعجبني
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 ودنيُّ من ُيعادي خصَمه

 ِمن طريٍق بالحزازات َدني

 أشَتهي أّني ولو في ُحُلٍم

 ُأمسُك األمَر ألدنى َزَمن

ُب من عاطفتيولقد ُيله  

 أنَّ هذا زمٌن لم يِئن

 أوِدعوني َدفََّة الحكم ولو

 ساعًة آِت بما لم َيُكن

 ُأِرُآم أيَن يكوُن المرتشي

 ُأِرُآم آيَف مصيُر األرَعن

 ُأِرآم قيمَة ألفاٍظ بها

 َيلبس الكّذاُب ثوَب الوطني

 آتيًا في السرِّ ما ال َيستوي

 والذي يأتي به في الَعلن

لي من قيمٍة ُأرآم أْن ليَس  

 غيُر ما يوِجُبه لي َمعِدني

 ُأرآم أنَّ الذي تخَشونه

 ليَس من َيبكي عليه لوَفنى

هذا واجب األَدِب: يا أبا عدناَن   

 المحِض الصريح الُمتَقن

 إنني ألغيُت في تسجيله

 آلَّ ما في خاطري من َدَرن

 ولقد َتعَلُم ما َيلَحُقني
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 من أذًى من َبثِّ هذا الَشجن

ي واجٌد في ِمثلِهغيَر أن  

 لذََّة العاشق والمفَتتن

 ومن العاِر على الشاعر أْن

 يحَتمي في شعِرِه باِإلَحن

 

 ..يدي هذه رهن

 يدي هذه رهٌن بما َيدَّعى فمي

 لئن لم يحكِّْم عقَله الشعُب يندِم

 هتفُت وما أنفك أهِتف صارخًا

 ولو حّرموا مسِّي ولو حلَّلوا دمي

شوا قلبي رأوا في صميمهولو فّت  

 خالصَة هذا العالِم المتألِّم

 إذا ُترك الُجمهوُر َيمضي لشأنه

 ويسُلك من أهوائه آلَّ َمْخِرم

 وتنتاُبُه األهواء من آلِّ جانٍب

 وترمي به شتى المهاوي فيرتمي

 وُتْنَشر فيه آلَّ يوم ِدعايٌة

 ويندسُّ فيها آُل فكر مسمِّم

روَتقضي عليه ُفرقة من مسّد  

 وُتْنهُكه رجعيٌة من معمَّم

 ولم تلِد الدنيا له من مؤدِّب

 يهذب من عاداته ومقوِّم
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 فال بد من ُعْقبى تسوء ذوي النهى

 وَتدمى بها سبابُة المتندِّم

 وال بد أن يمشي العراُق لعيشة

 يشرَُّف فيها أو لموت محتَّم

 أقول ألوطاٍن تمشت جريئًة

 َيمدُّ خطاها آلُّ أصيَد ضيغم

بها مما تحاول أنها وقرَّ  

 رأت في اآتساب العزِّ أآبر مغنم

 أال شعلٌة من هذه الروِح تنجلى

 على وطن رياَن بالذُّل ُمْفَعم

 خذي آلَّ آّذاب َفُسلِّي لسانه

 وُمّري على ُظفر الدنيِّ َفَقلِّمي

 وُمرِّي على هذي الهياآل أقبلت

 عليها الجْماهير الرُّعاع فحطِّمي

لى الحال هذهوإن آان ال يبقى ع  

 سوى واحد من آل ألف فأنعم

 فأحسُن من هذي التماثيل ُثّلٌة

 تقوم على هذا البناء المرمَّم

 فقد لِعَبت آفُّ التذبذب دوَرها

 به واستباحت منه آلَّ ُمحرَّم

 وقد ظهرت فيه المخازي جليًة

 يضيق بها حتى مجاُل التكلُّم

 وقد صيَح نهبًا بالبالِد وُمزِّقت
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وها بُخفٍّ و َمْنِسمبظُفٍر وداس  

 وإني وإن لم يبق قول لقائل

 ولم يترِك األقواُم من متردمِّ

 فال بدَّ أن ُأبكيَك فيما أقصُّه

 عليك من الوضع الغريب المذمَّم

 أال إن هذا الَشعَب شعٌب تواَثَبتََْ

 عليَه صروُف الدهر من آل َمْجثم

 مقيٌم على الْبلوى ِلزامًا إذا انبرت

َتهون بأعظمله نكبٌة عظمى   

 يجور عليه الحكُم من متآمٍر

 وتمشي به األهواُء من متزعِّم

 مساآيُن أمثاُل المطايا تسخَّرْت

 على غيِر هْدٍي منهُم وَتَفهُّم

 فال الحكُم بالحكم الصحيح المتمَِّم

 وال الشعُب بالشعب الرزين المعلَّم

 َتَحدَّْتُه أصناُف الرزايا فضيََّقت

مخيِّمعليه وال تضييَق فقر   

وأشرقت" الُبنوك " فقد ُأتخمت شمُّ   

 بأموال ّنهاٍب فصيٍح وأعجم

 ُتُنوِهْبَن من أقوات طاٍو ضلوَعه

 على الْجوع أو من دمع ثكلى وأيِّم

 ُيباع لتسديد الضرائب ِمْلَحٌف

 وباقي ِرتاج أو حصير مثلَّم
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 وما رفع الدُّستوُر حيفًا وإنما

 أتونا به للنَّْهب ألطَف َسَلم

بديُع النسِج حيَك ليختفي ستاٌر  

 بها الشعُب مقتوًال تضرََّج بالدم

 به وجدت آفُّ المظالم َمْكَمنًا

 تحوم عليه أنَُّة المتظلِّم

 نلوذ به من َصْولة الظلم آالذي

 يفِر من الرَّمضاِء بالنار يحتمي

 بضوء الدساتير استنارت ممالٌك

 تخبَُّط في ليل من الْجهل مظلم

النور نشتكي وها نحن في عصر من  

 َغوايَة ُدستور من الِغش مبهم

 هنالك في َقْصٍر ُأعدت ِقبابه

 لتدخيِن بّطالين هوٍج وُنّوم

 ُتَصبُّ على الشعب الرزايا وإنما

 َيُصبُّونها فيه بشكل منظَّم

 مضت َهدَرًا تلك الدماُء وُنصَِّبْت

 ِضخاُم الكراسي فوق َهاٍم محطَّم

معَشٌرولما اسَتَتمَّ االمُر وارتدَّ   

 خالَء اُآفٍّ من ِنهاب مقسَّم

 وُردَّت على األعقاب َزحفًا معاشٌر

 ُتحاوُل َعوْدًا من ِحطاٍم مرآَّم

 بدا الشر مخلوَع الِقناع وُآشَِّفت
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 نوايا صدوٍر ُقنِّعت بالتكتُّم

 وبان لنا الوضُع الذي ينَعُتوَنه

 مضيئًا بشكل العابس المتجهِّم

 

 المحرقة

خرقًا في الحياِة فما أجرا َأحاِوُل  

 وآَسُف أن أمضي ولم ُأبِق لي ذآرا

 وُيؤلمني فرُط افتكاري بأنَّني

 سأذهُب ال نفعًا جلبُت وال ُضّرا

 مضْت ِحجٌج َعْشٌر ونفسي آأنها

 من الغيظ سيٌل ُسدَّ في وجهه المجرى

 خَيْرُت بها ما لو تخلَّدُت بعَده

برالَما ازَدْدُت ِعلمًا بالحياِة وال ُخ  

 وأبصرُت ما أهوى على مثلِه العمى

 وُأسمعُت ما أهوى على مثلِه الَوْقرا

 وقد أبقِت البلوى على الوجِه طاَبعًا

 وخلََّفِت الشحناُء في آِبدي َنغرا

 تأمَّْل إلى عيني تجْد َخَزرًا بها

 ووجهي ُتشاِهْده عن الناس ُمزوّرا

 ألم َتَرني من فرِط شكٍّ وِريبٍة

حتى صاحبي ، نظرًا شزراُأري الناِس ،   

 لبسُت لباَس الثعلبيِّيَن ُمكرهًا

 وغطَّيُت نفسًا إنَّما ُخلقت َنسرا
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 ومسَّحُت من ذيِل الَحماِم تمّلقًا

 وأنزلُت من َعليا مكانتِه صقرا

 وُعدُت مليء الصدَِّر ِحقدًا وُقرحًة

 وعادت يدي من آلِّ ما أمََّلْت ِصفرا

ألذىأقوُل اضطرارًا قد صَبرُت على ا  

 على أنني ال أعِرُف الُحرَّ ُمضطّرا

 وليس بُحرٍّ َمن إذا راَم غايًة

 تخوََّف أن ترمي به َمسلكًا وْعرا

 وما أنَت بالُمعطي التمرُِّد حقَّه

 إذا آنت تخشى أن تجوَع وأن َتعرى

 وهل غيَر هذا ترتجي من َمواطٍن

 ُتريد على أوضاعها ثورًة آبرى

وَبهمشى الدهُر نحوي مستثيرًا خط  

 آأني بعيِن الدهر قيصُر أو آسرى

 وقد آاَن يكفي واحٌد من صروفِه

 لقد أسرفْت إذ أقبلْت ُزمرًا تترى

 مشى لي آعاداِت المخانيِث دارعًا

 ُيناِزل ِقْرنًا ُمثَخنًا حاِسرًا صدرا

 خلّيًا من األعواِن ال ُذخَر عنَده

 سوى الصبِر أوحْش بالذي صحَب الصَّبرا

َده غيَر أننيوما آاَن ذنبي عن  

 إذا مسَّني بالخيِر لم ُأِطِل الشكرا

 ولم أتكفَّْف باليسيِر ولم أآْن
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 آمستأِنٍس بالُقلِّ مستكِثٍر َنْزرا

 طموٌح يريني آلَّ شيٍء أناُله

 وإْن جلَّ َقدْرًا دوَن ما أبتغي قدرا

 حَلبُت ِآال شطَرْي زماني تمّعنًا

 فلم أحَمِد الشطر الذي َفَضَل الشطرا

على الحاليِن بؤٍس ونعمٍة شِربُت  

 وآابدُت في الحاليِن ما نغََّص السكرا

 ُحبيُت بَندماٍن وخمٍر فغاظني

 بأنَي ال ُملكًا ُحبيُت وال قصرا

 ولو بهما ُمّتعُت ما زلُت ساخطًا

 على الدهر إذ لم َيْحُبني حاجًة ُأخرى

 فما انفكَّ حتَّى استرجَع الدهُر ُحلَوه

ق مّراوحتَّى أراني أنني لم أُذ  

 وجوِزيُت شّرًا عن ُطموحي فها أنا

 برغمَي ال ِخالًّ تِخذُت وال خمرا

 فاْن ُيشِمِت األقواَم أخذي فلم أآن

 بأوَِّل مأخوٍذ على ِغرٍَّة غدرا

 وإْن تفتِرْسني اآلآالُت فبعَد ما

 وِثقُت بها فاستلَِّت الناَب والُظفرا

 وإن ُتلهِب الشكوى قوافيَّ ُحرقًة

قادٌح آِبدًا حّرىوغيظًا فاني   

 وآنُت متى أغضْب على الدَّهر أرتجْل

 ُمحرَّقَة األبياِت قاذفًة جمرا
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حين ُأحرَج صدُرُه" زياٍد " آشأِن   

 وُضويَق حتى قال ُخطبَته البترا

 أو المتنّبي حيَن قاَل تذمُّرًا

 "أفيقا ُخماُر الهمِّ بغَّضني الخمرا "

 وما زلُت ذاك المرَء يوِسُع دهَره

َعه ، والناَس آلَّهُم آفراوأوضا  

 تحولُت من طبعٍٍ آلخَر ضدِّه

 من الشيمِة الحسناِء للشيمِة الَنكرا

 وآنُت َوديعًا طيب النفِس هادئًا

 فاصبحُت وحشًا واِلغًا في دٍم َنمرا

 فَلو َدبَّر الباغوَن للكيِد خطًة

 رأوا أنَّني منُهْم َبتدبيِرها أحرى

 َولو ملَك قاروٍن ملكُت َدفعُته

 على آرِه بعض الناِس بعَضهم أجرا

 ِوشجَّعُت ما أقوى يراعَة آاتٍب

 ُيزيُح بها عن آلِّ ذي عورٍة ِسترا

 َومجَّدُت من َبثَّ الدعايَة ضدَّهم

 ومن قاَل في َتسخيِف آرائهم شعرا

 ِولو ُحمَّ لي أْن أحكَم الناَس ساعًة

 وأن أتَولى فيُهُم النهَى واألمرا

يعِة باِسمًالمزَّقُت َوجهًا بالخد  

 وال شيُت َثغرًا بالَضغينِة ُمفتّرا

 َوَقطَّعُت آفَّْي من يمدُّ يميَنُه
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 َيصافحني في حين َتطعُنني اليسرى

 َوعاَتبُت سرًا من يِضلُّ لنفسِة

 ومن ضلََّل الجمهوَر أخزيتُه َجْهرا

 رأيُت من اِإلنساِن ُيطغيه ُعْجُبه

 من الخزي ما تأباُه وحشيٌَّة َتضرى

غِريْت هذي بأآِل فريسٍةإذا ُأ  

 فهذا بأْن يلهو بتعذيبها ُمغرى

 أتعرُف آم من أصَيٍد ُممتٍل قهرا

 وآم ُحرٍَّة تشكو وَمن حوَلها ، الفقرا

 لينُعَم َمن إْن عاَش لم ُيدَر نفُعه

 وإْن ماَت لم يعِرف له أحٌد قبرا

 أتعرُف ما يأتيه في السرِّ ناصٌب

تّراعلى العيِن منظارًا على الناِس مغ  

 ُيقلِّبُه بيَن الجموِع داللًة

 على أنه أذآى من الناس أو أثرى

 وما ميَّزْتُه عن سواه فوارٌق

 سوى أنه قد أتقَن الرَّقَص والزمرا

 وهذا الذي إحدى يديِه بجيبِه

 وُأخراهما تلهو بشاربه ِآبرا

 ولو فتَّشوا منه السَّباليِن شاهدوا

 خالَلهما العاهاِت محشورًة حشرا

لذي رغَم النعيم وشرخِهوهذا ا  

 ُيرى حامٍال وجهًا من الحقِد ُمصفّرا
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 وهذا الذي إْن أعجَب الناَس قولُه

 ..مشى لُيريهْم أنه فاتٌح ِمصرا

 وهذا الذي قد فخَّمْته شهادٌة

 خالصُتها أنَّ الفتى قارٌئ سطرا

 ويكفيَك منه ساعٌة الختباره

 لتعلَم منها أنه لم يزل ِغّرا

َم العلَم آلَّهوَهْب أنه قد ُألِه  

 وحلََّل حتى الجوهَر الفرَد والذّرا

خويدَم شعره" شكسبيٌر " وآاَن   

 وآانت ُلغى األآوان تخدُمه نثرا

 فهل آاَن حتمًا أنني أنحني له

 ..وتصطُك مني الرآبتاِن إذا مّرا

الفذ أنه" الكوآب  " ألْم يدِر هذا   

 آما آان ُحّرًا آان آلُّ امرٍئ حّرا

في العراِق وعلَّني ذممُت ُمقامي  

 متى أعتزْم مسراَي أن أحَمَد المسري

 َلعلي أرى ِشْبرًا من الَغدر خاليًا

 آفاني اضطهادًا أنني طالٌب ِشْبرا

 

 ... شباب يذوي

 ذوى شبابَي لم َيْنَعم بسّراِء

 آما ذوى الغصُن ممنوعًا عن الماِء

 َسدَّْت عليَّ مجاري العيِش صافيًة
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الليالي وأجرتها بأقذاءآفُّ   

 فِمْن عناِء َبلَّياٍت ُنهكُت بها

ومن داٍء إلى داء. إلى عناء   

 سٌت وعشروَن ما آانت ُخالصُتها

غيَر غمَّاء –وهي الشباُب طرّيًا  -  

 وما الحياُة سوى حسناَء فاِرآٍة

 مخطوبٍة من أحبَّاء وأعداء

 قد تمنُع النفَس أآفاًء ذوي شغٍف

أآفاء وّربما وهبتها غيَر  

 وال يزاُل على الحاليِن صاحُبها

 معذََّب النفِس فيها بيَِّن الداء

 فإْن عِجبَت لشكوى شاعٍر طِرٍب

 طوَل الليالي ُيرى في ِزيِّ ّبكاء

 فلسُت أجهُل ما في العيش من ِنعٍم

 انا الخبيُر بأشياٍء وأشياء

 وال أحبُّ ظالَم القبر يغُمرني

 أنا الخبيُر بأشياٍء وأشياء

ما أنا والدُّنيا ومحنُتهاوإنَّ  

 آطالِب الماء لمَّا َغصَّ بالماء

 ُأريُدها لمسّراٍت ، فتعِكُسها

 وللهناِء ، َفتثنيِه اليذاء

 وقد تتبَّعُت أسالفي فما وقعْت

 عيني على غير مشغوِف بُدنياء
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 فاْن أتتَك أحاديٌث ُمزخَرفٌة

 عن الذيَن َرَوْوها أو عن اللالئي

غانيٍة ُيشوِّهوَن بها إبداَع  

 فتَّانٍه لم تكْن يومًا بشوهاء

 طورًا ُتصّوُر ِحرباء وآونًة

وُأخرى آالرَُّتْيالء. آاألفعوان   

 فال تصّدْق فما في العيِش منقصٌة

ودهماء... لوال أضاليُل غوغاٍء   

 َذمَّ الحياَة ُأناٌس لم ُتواِتُهُم

 وال َدروا غيَر َدرَّ اإلْبل والشاء

ء َجمهرٌةوقلََّدْتُهْم على العميا  

 تمشي على غير قصٍد خبَط عشواء

 ولو بَدْت لهُم الدُّنيا بزِينتها

 لقابلوها بتبجيٍل وإطراء

 لم تكِفني نكباٌت قد ُأخذُت بها

 َحتى ُنكبُت بأفكاري وآرائي

 لي في الحياة أماٍن لو َجَهرُت بها

 ُقوبلُت من َسْفسطيَّاٍت بضوضاء

 ولو أتاني ِبُبرهاٍن يجادُلني

أهًال على العينينِ  موالئي: لقلُت   

 ِشيدْت قصوٌر على األجراف جاهزٌة

 بكلِّ ما تشتهيِه أعيُن الرائي

 فيهنَّ من شهواِت النفس أفظُعها
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 فيها غرائُب أخباٍر وأنباء

 فيها اللَّذاذاُت واألفراُح عاصفٌة

 بنفِس ذاَك الُمرائي َعصَف نكباء

 حتى إذا قلَت قوًال تستبيُن به

بتصريٍح وإيماءُلطَف الحياِة   

 هاجوا عليَك بإقذاٍع ومفحشٍة

 وآذنوَك بحرٍب ِجدِّ شعواء

 ُحرِّيُة الفكر ما زالْت مهدَّدًة

بهمَّاٍز ومشَّاء" الرَّافدين " في   

 وبالنواميِس ما آانْت ُمفسَّرًة

 إال ِلصالِح هيئاٍت وأسماء

 

 .. الدم يتكلم بعد عشٍر

النُّبوَغ الُمضاعاقبل أن تبكَي   

 ُسبَّ من جرَّ هذه األوضاعا

 سّب من شاء أن تموت وأمثاُلك

 هّمًا وأن تروحوا َضياعا

 سبَّ من شاء أن تعيَش فلوٌل

 حيث أهُل البالد تقضي جياعا

 داِوني إنَّ بين جنبيَّ قلبًا

 يشتكي طوَل دهره أوجاعا

 ليت أني مع السوائم في األرض

عاشروٌد يرعى الَقتاد انتجا  
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 ال ترى عينَي الدياَر وال تسمُع

 أذني ما ال تُّطيق استماعا

 ُجْل معي جولًة ُتريك احتقار

 الشعب والجهَل والشقاَء ِجماعا

 تجِد الكوَخ خاليًا من ُحطام

 الدهر والبيَت خاويًا يتداعى

 واستمع ال تجْد سوى َنبضاِت القلب

 دقَّت خزَف الحساب ارتياعا

الحيَّ فلقد أقبلت ُجباٌة تسوُم  

 عنفًا ومهنًة واتضاعا

 إَن هذا الفّالَح لم يبَق إال َّ

 الِعرُض منه ، ُيِجّله أن يباعا

 بعد عشر مشت ِبطاًء ثقاال

 مثلَّما عاآست رياٌح ِشراعا

 عّرَفْتنا اآلالَم لونًا فلونا

 وأرتنا المماَت ساعًا فساعا

 اختبرنا ، إنَّا أسأنا اختبارًا

ناعاواقتنعنا ، إنا أسأنا اقت  

 ونِدمنا فهل نكّفر عمَّا

 قد جنينا اجتراحًه وابتداعا

 لو سالنا تلك الدماَء لقالْت

 وهي َتغلي حماسًة واندفاعا

 مأل اهللا ُدوَرآْم من خيالي
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 شبحًا مرعبًا َيُهّز النخاعا

 وغدوتْم لهول ما يعتريكْم

 ُتنكرون األبصار واألسماعا

 تحسبون الورى عقارَب خضرًا

روب مألى ِضباعاوَتَرْون الدُّ  

 والليال آلحاَء ال نجَم فيها

 وتمّر األيام سودًا ِسراعا

 ليتكْم ِطرُتُم َشعاعًا جزاًء

 عن ُنفوس أطرتموها َشعاعا

 باألماني جّذابًة ُقدُتموها

 للمّنيات فانجذبَن انصياعا

 وادعيتم مستقبًال لو رأته

 هكذا لم تضع عليه ُصواعًا

 ألهذا َهرْقُتموني وأضحى

عرض وألف ُملُك ُمشاعاألُف   

 أفوحدي آنُت الشَّجاعَة فيكْم

 أوال تملكون بعُد ُشجاعا

 آلُّ هذا ولم تصونوا ُربوعًا

 ِسلُت فيها ولم ُتجيدوا الدفاعا

 إّن هذا المتاَع بخسًا ليأبى اهللا

 أن تفِصدوا عليه ذراعا

 قْل لمن ِسلُت قانيًا تحت

 رجليِه وأقطعته الُقرى والضيِّاعا
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بأن عيشة قومي َخبَّروني  

 ال تساوي حذاءك اللماعا

 مشت الناس لألمام ارتكاضًا

 ومَشْينا إلى الوراء ارتجاعا

 في سبيل األفراد ُهوجًا ِرآاآًا

 ذهب الشعب آلُّه إقطاعا

 طعنوا في الصميم من يرُآن

 الشعُب إليه ونصبَّوا الُقطَّاعا

 شحنوهم من خائِن وبذٍئ

 وُمريٍب شحَن الِقطاِر المتاعا

ّم صبوهُم على الوطن المنكوبث  

 سوطًا يلتاع منه التياعا

 خَمدت عبقريٌة طالما احتيجْت

 لُتلقي على الخطوب ُشعاعا

 وانزوت في ُبيوتها أدباٌء

 َحَطمت ِخيفَة الهوان اليراعا

 ملُء دور العراق أفئدٌة

 َحرَّى َتشكِّى من األذى أنواعا

 وجهوٌد ُسِحقن في حيَن

نتفاعاترجِّْت منها البالد ا  

 فكأنَّ االحرار طّرا على هذي

 النكايات أجمعوا إجماعا

 اثأري أنفسًا ُحبسن على الضيم
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 وآيلي للشّر بالصاع صاعا

 واستعيني بشاعر وأديب

 وأزيحي عمَّا َتريَن الِقناعا

 ال ُيراد الشعورُُ والقلُم الحّر

 إذا آان خائفًا ُمرتاعا

 هيَّجوا النار انها أهوُن الشّريِن

وال َتهيجوا الطباعاوقعًا   

 إنَّ هذي القوى لُهنَّ اجتماٌع

 عن قريب يهّدد االجتماعا

 عصفت قوَُّة الشعوب بأرسى

 أمم األرض فاقُتِلعن اقتالعا

 أنِه هذا الصراع يا دُم بين الشعب

 والظلم قد أطلت الصراعا

 

 سلمى ايضًا او وردة بين اشواك

لمى وحسبي بقاِكأسَلمي لي َس  

 إنَّ فيه بقاَء من َيهواِك

 يستجدُّ الحياَة للمرء مرآك

 وُيحي ذآرى الشباب ِغناك

 جذبتني عيناِك حتى إذا ما

 الهَبْتني تحرََّآت شفتاك

 ولقد هانت الصبابُة لو أّنى

 أتْتني َتِعلًة من ُلماك
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 وأرْتني يداِك يبتدران الرَّقَص

 أضعاَف ما أرْت قَدماك

آما الَتبَس الَخْيُط تلتوي هذه  

 وتلَتفُّ تلَك آالُشّباك

 تعتريني خواطٌر فيِك أحيانًا

 فأرتدُّ بادَي اِإلرتباك

 تتّحرى آّفاي تقليَد آفيَِّك

 وتحكي ُخطاَي وقَع ُخطاك

 فانا في انِقباضٍة وانبساٍط

 تارًة وانفراجٍة واصطِكاك

 وانتقاٍض َطورًا آما انتقض الطائُر

كمن َوقفٍة على األسال  

 ويراني من ليس يدري آأني

 ِبَي مٌس وقد أآوُن آذالك

 أنا أهواِك ال أريُد جزاًء

 غيَر علٍم بأنني أهواك

 اطُلبيني بين الجموِع على حيِن

 احتشاٍد ما بينهم واشتباك

 تعرفيني من دونهم بِسماتي

 والتفاني وحيرتي وانهماآي

 ُربَّ يوٍم فيه تصيَّدني الهمُّ

 آما صِيد طائٌر بِشراك

 وآأني أرى الحياَة بمسودِّ
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 ُزجاج فكلُّ شيٍء باآي

 ملَء نفسي وغرفتي يتراءى

 َشَبُح الهمَّ لي وملَء الِسكاك

 لم تكن سلوًة لقلبي عّما

 أنا فيه إال بأّني أراك

 قد شكوناِك ال لذمٍّ ولكن

 ليس يخلو الغراُم إال لشاآي

 لي قلٌب لو جاز نسيانُه صدرَي

 يومًا لجاَز أْن ينساك

نزَّى طوَل الليالي وال ِمثَليت  

 َتنزيِّه إن َجَرت ذآراك

 وَيَرى تارة من اليأس من ُلقياِك

 مستسلمًا بَغير حَراك

ُوليِِّت ُملكًا فسوسيه –أنِت سلمى   

 برفٍق بَحق من َوّالك

 وهَبيه عهَد اقتطاٍع وآانِت

 لك في الحكم ُأسوٌة بِسواك

 فارَعِي القلَب حرمًة مثلما

ُيْجنى من األمالك – َترَعْين ُملكا  

 افتحي لي باَب السرور فقد ُسدَّ

 وباُب السرور لي شفتاك

 واطُردي هذه الهموَم وَسلِّي

 ُحزن وجهي بوجهك الضّحاك
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 في َيديك الجميلَتيِن إذا شئِت

 ارتهاني ومن َيدَيك َفكاآي

 إن رأيِت الحديَث يمتاُز بالرقِة

 واُللطف فيِك عمَّن َعداك

ا الَسْمُع من دوِنوالقوافي َيَلذُّه  

 قواٍف تشدو بحسن سواك

 فألني ُأِجلُّ حبَّك عن أْن

 ُيَتلقَّى اال بَقلٍب ذاآي

 وألن الشعوَر ُيوريِه ابداُعِك

 َوْرَي الِزناِد باإلحِتكاك

 ان هذا الجماَل َسلمى غذاُء الرُوح

 لوالُه آَذَنْت بَهالك

 وأرى َمن يلوُم فيه آمن يرِشُد

اكذا ُبلغٍة الى اِإلمس  

 أو آساٍع َيسعى لتجفيف ماِء

 الَنهر إشفاقًة على األسماك

 الَرعاُع ، الَرعاُع ؛ والجَََدل الفارُغ

 اني من َشّرهم في حِماك

 ضايقْتني حتى بادراآِي الحسَن

 نفوٌس ضعيفٌة االدراك

 تقتضي الناس أْن يكونوا صدى األهواِء

 منها آما تكوُن الحواآي

 قال لي صاحبي يزهُِّدني فيِك
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 بهذي الُمغاَلطاِت الِرآاك

 لَك فيها ُمزاِحمون وما خيُر

 َغراٍم يكوُن باالشتراك

اخطأَت ال أبالي وَهْبها: ُقلت  

 وردًة في مناِبِت األشواك

 اُتراني أعاُفها ثم َهْبني

إشِتراآي –أنني في عواِطفي   

وما آنُت يومًا –أنا هذا أنا   

 في ُشعوري وَنزعتي بَمالك

ان ُأماشي ثم إني أَجلُّ من  

 في مذاقي جماعًة وُأحاآي

 أنا أهوى ما اشّتهيه ومن ال

 يرَتضيني قاَمْت عليه الَبواآي

 انا مذ آنُت آنُت ما بين نفسي

 والسخافاِت هِذه في ِعراك

 

 ..تائه في حياته

 قلَّ صبري على زماِن ألدِّ

 وُخطوٍب ألَبَسْنَني غيَر ُبردي

وناٍسوتقاليَد ال تطاُق   

 ال ُيجيدون غيَر ُلؤٍم وِحْقد

 آنست َمْن معي قواٍف ِحساٌن

 سوف تبقى ُأْنَس الشجييِّن بعدي
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 حملْت همَُّهْم وُرْحُت غريبًا

 عنهُم حامًال همومَي وحدي

 أفَرشوني شوَك القتاد وخصُّوا

 بالرياحين آلَّ ِجْبٍس وَوْغد

 وَزَوْوا آلَّ ما أودُّ احتكارًا

وّدوأتوني بكل ما لم أ  

 وأجالوا أفراَسُهْم في َمالٍه

 ضربوا بينها وبيني ِبُسّد

 ثم قالوا صِف الحياَة بلطٍف

 رغَم أنَّ الحياَة تجري بضدي

 آيف يسطيُع رسَم َشكِل المسّراِت

 نزيٌل في غرفة مثِل َلْحد

 تائه في حياته ليس َيدري

 أيُّ باٍب إلى السُّروِر ُيؤّدي

 قد وصفُت الشَّقاَء أروَع َوصٍف

 من بالٍء وخبرٍة مسَتَمّد

 وأَرْيُت الناَس الحياَة جحيمًا

 قاذفًا أْنُفسًا لطافًا بوْقد

 فأروني رفاهًة ونعيمًا

 ُألريكم تصويَر جنِة ُخْلد

 صدماُت الزماِن ُتْبقي خدوشًا

 في أَصمٍّ من الجالميِد َصلْد

 أفتنجو من هذه الَغيِر السوِد
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 خاليا دٍم وقطعُة ِجلد

هموُم وهّدتأآلْت قلبَي ال  

 آّل حولي واستنزفْت آلَّ جهدي

 فتراني وليس غيُر اطِّالٍب

 لكفاٍف من المطاليِب عندي

 بدًال من تقلُّبي في نعيٍم

 سابغ الظلِّ ذي أفانيَن َرْغد

 هذه العيشُة الرفيهُة ال عرُك

 زماٍن مآلَن بالنحس َنْكد

 ما عسى تبُلُغ القناعُة من نفس

 طروٍب لغيِرها مستِعد

من تستثيُر طبعي بهزاِتأين   

 التصابي منها وتقَدُح زندي

 من تشكي الغراِم والوجِد إني

 ذو احتياج إلى غراٍم ووجد

 قد سئمُت الجفاَف في العيش الرشفُة

 ثغٍر وال نعومُة خّد

 وردٌة من حديقِة الشعِر ُأهديها

 إلى مطعمي بقطفِة ورد

 ليس عندي أعّزُ  منها وحسبي

هديأنني خيُر ما تملكُت ُأ  

 اشتهي ُعْلقًة بحبِل غراٍم

 أْوجِديها ولو بكاذِب وعد
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 لست ادري فرّبما آان نحسي

 في غرامي ورّبما آان سعدي

 غيَر أنّي ُأحسُّ أَن شعورًا

 تستفزينه ُبقرٍب وُبعد

 ال َتِشّحي وال تجودي ولكْن

 اترآيني ما بين َجْزر وَمد

 ثم قولي هاَك الذي تبتغيه

ّديثم لّما أقوُل هاتيه ُر  

 لوحٌة مالها نظيٌر وقوُف العاشِق

 الصِب بيِن أخٍذ ورْد

 ال ألجلي لكْن الّتلهي

 بقوافي حّرآي بعَض َوْجدي

 َأوال ترغبين أن َيَتّغنى

 بمعانيِك ُمْعَجبًا آلُّ فرد

 ُربَّ جسٍم َيْبلى به عبقريٌّ

 ال يرى عن َتْصويِرِه من َمرّد

 حاشِد الذهًن بالصبابِة يأتي

بيان فيها بحْشدمن ُضروِب ال  

 وتراه َعْفَو القريحِة َيْختاُر

 أناشيَد ُتْعِجُز المتصدِّي

 َسُهَلْت فهو مثُل سيٍل َتجارى

 في مسيٍل َدْمٍث ُيعيد وُيبدي

 َيلِمُس الشيُخ في قوافيه ُبقيا
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 أَثٍر من شبابِه المَسَترّد

 وُيعيُد الِصبا إليه وبلقى

 في مريِر الذْآرى حالوَة ُشْهد

ي إلى الوجوِد جميالفهو ُيْسد  

 وهو لوال الَغراُم ما آاُن ُيْسدي

 ولقد َتْضمُن البداعَة في الفنِّ

 وتخليدِه بضاضُة زند

 ما عرفنا دعّديًة تتّصبى

 آلَّ َنفٍس لوال تحكُُّم َدْعد

 ال جفاُف الحجاز أضرَم تلك الروَح

 فيها وال خشونُة نجد

 هي إلهامٌة َيِنّز لها الحبُّ

ن غير َقْصدعلى الشاعريِن م  

 

 ..عريانة

 أنِت تدرين أنني ذو ُلباَنْه

 الهوى يستثيُر فيَّ الَمجاَنْه

 وقوافيَّ مثَل ُحسنك لما

 َتَتعرَّيَن حّرٌة ُعريانة

 وإذا الحبُّ ثار فيَّ فال َتْمَنُع

 أيُّ احتشامة ثَوَرانه

 فلماذا ُتحاولين بأْن أعلَن

 ما ُينِكُر الورى إعالنه
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هيِِّجين من الشاِعرولماذا ُت  

 أغفى إحساُسُه ، برآانه

 ال تقولي تجهٌُّم وانقباٌض

 ُبغَّضا منه وجَهه ولسانه

 فهما ثورٌة على الدهر مّني

 آَجواد ال يرتضي َميدانه

 أنا في مجلٍس يضمُِّك نشواُن

 سرورًا آأنني في حانه

 لوُتحسيَِّن ما أحسُّ إذا رجَّْفِت

 في الرَّقص بطَنك الخمصانه

فة ال تمسُّ ما بين رْفَغْيِكرج  

 وُتبقي الصدَر الجميَل مكانه

 والذراَعيَن آلُّ ريانٍة فعماَء

 تََْلقى في َفعمٍة َرّيانه

 والُثِديَّْيِن آلُّ ُرمانة فرعاَء

 َتهزا بُأخِتها الُرّمانه

 عاريا ظهُرك الرشيُق تحُب العيُن

 منه اتساَقُه واتزانه

ظُمما به من نحافٍة ُيسَتَشفُّ الع  

 منها وال به من َسمانه

 ُخصَّ بالمحض من ُبلَهَنيِة الَعيِش

 وُأعطي من الصبا عنفوانه

 وتراه يجيء بين ُظهور الُخرَِّد



 

427 

 

 الغيِد سابقًا أقرانه

 إذ تميلين َيمنة وَيسارًا

 مثلما العبت َصبًا خيُزرانه

 عندما تبسمين فينا فتفترُُّ

 الشفاُه اللطاُف عن أقُحوانه

ؤون في ُحسنك الفّتاِنإذ يحار الرا  

 بل في ثيابك الَفّتانه

 ُرب جسٍم ُتطرى المالحُة فيه

 ثم َتعدوه ُمطريًا ُفستانه

 ما به من نقيصٍة وآأّن الثوب

 أضحى متممًا ُنقصانه

 إن آفًا قاست عليك لباسًا

 مثَل هذا مّهارٌة شيطانه

 َعَرفْت آيف َتبروزين

 إلى الجمُهور فيه لتِخلبي أذهانه

لتقى نهودِكضيَّقت ُم  

 والكْشَحين منه وشمرَّت أردانه

 وأشارت إلى اللعوَبْين باأللباب

 منا بوردٍة ُمزدانه

 ليت شعري ما السرُّ في ان بدت

 للَعين َجهرًا أعضاُؤِك الُحّسانه

 واختفى عْضُوك الذي ماَزه اهللا

 على آل ما لديك وزانه
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 الذي نال ُحظوًة ُحِرم االنساُن

همنها ُخصَّت اإلنسان  

 وتمّنى على الطبيعة َشكال

 هو من خير ما يكوُن فكانه

 َوَمحًال ِخصبا فحلَّ بواٍد

 أنبَت اُهللا حوَلُه ريحانه

 لم ُيرد من َبراه ُمتعَة َنفٍس

 ان ُيَغّطى ولم ُيرْد ِآتمانه

 آكتاٍب آشَّفت عن صفحتيِه

 ثم غطيَّت َعنوًة ُعنوانه

 أو َغديٍر جمِّ المسارِب عذٍب

لوا ُشْطَئانهَحرمَّوه وحلَّ  

 هيكٌل من هياِآل اِهللا ُسدَّ الباُب

 منه وآفنَّوا ُصلبانه

 جسُمك الغُض َمنطٌق يدَحض

 الحّجة لو لم ُتَستِّري ُبرهانه

 ملَء عيني رأيت منِك مع األخرى

 غراَم الَبناِت يا فّتانه

 رشفٌة قد ُحرْمُتها منك باتت

 عند غيري رخيصًة ُمسَتهانه

منك ُبغيا النفسأذ تلهَّْت بَمحِزٍم   

 من أن تستطيع منِك احتضانه

 وثَنْت آفَّها إلى مهِبط األشواِق
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 منّي فَمسحَّت أرآانه

خفًة وُمجونا" بعِت " معها   

عّفًة ورَزانه" ِبعِت " ومعي   

 لو آإتيان هذه لك آتي

 رجًال لم تحبِّذي إتيانه

 أُتريدين أن أقوَل لمن لم

 يدر ما بينُكنَّ من إدمانه

هوى استبحن من اللذاتفتيات ال  

 ما لم ُيِبحَنه فتيانه

 أعروسان في مكان وِعرِّيساِن

 آٌل منهم ُيَخلَّى وشانه

 

 .. حافظ إبراهيم

 َنعوا إلى الِشعِر ُحرًا آان يرعاُه

 وَمْن َيُشقُّ على األحراِر َمنعاُه

َزمنًا" زها " أخنى الزَّماُن على ناٍد   

لُحزِن مغناهبحاِفٍظ واآتسى با  

 واسُتْدرَج الكوَآُب الوضاُء عن ُأُفٍق

 عالي السَّنا ُيْحِسُر األبصاَر َمرقاه

 أْعزْز بأنَّا افتَقدناُه فأعوزنا

 وجٌه طليٌق وَطبٌع خفَّ مجراه

 وأنَّ ذاَك الخفيَف الروِح ُيوحُشه

 بيٌت ثقيٌل على األحياِء َمثواه
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 ضيٌف على ِرَمٍم شتَّى طبائُعها

جمُعها حاٌل وإياهما آاَن ي  

 أنَّ الذي هزَّ آلَّ الناس َمحَضُرُه

 لم يبَق في الناس منه غيُر ذآراه

 نأت رعاَيُتنا عنه وفارَقنا

 ِفراَق ُمحَتشٍم فْلَيْرَعُه اهللا

 حوى الُتراُب ِلسانًا ُآلُُّه ُمَلٌح

 ما آلُّ ُمحَتِرٍف للشِِّر ُيعطاه

 لألريحيَِّة َمْنشاُه وَمْصدُرُه

ِة واإليناِس َحّداهوللشَّجاو  

 جمُّ الَبدائِه سََْهل القوِل ريُِّضه

 وطالما أعوَز الِمنطيَق إبداه

 َجال الِقراُع الشبا منُه ولطفَُّه

 طوُل التَّجاِرِب في الدُّنيا ونقَّاه

 تخيَّر الَكِلَم العالي َفسلَّطُه

 على القوافي فحَّالها وحّاله

 وَمدَّها ببَنِت الِفكِر ُمرَسلًة

َل السَّيِل أدناُه آأقصاهَتَرسُّ  

 من آلِّ َمعنًى لطيٍف زاد روَنَقُه

فيِه فهو تيَّاه" حاِفَظ " إبداُع   

 فلو ُيطيق القريُض الُنطَق قابلُة

 بالشكِر عن ُحسن ما أسدى فأطراه

 عرائٌس من بنات الفكر حاملٌة
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 ِمن حافٍظ أَثرًا ُحلوًا آِسيماه

 وما الُشعوُر خياُل المرِء َيْنِظمُه

 لكنَُّه ِقِطِعاٌت ِمن سجاياه

 أخو الحماِس رقيقًا في مقاطعِه

 تكاُد ُتْلمُس ِنيراٌن وأمواه

 وذو القوافي ِلطافًا في َتَسلُسلها

 ما شاَنها عَنٌت يومًا وإآراه

 وابُن الِسنيَن َنقيَّاٍت صحائُفها

 أُُواله فائضٌة ُحسنًا وُأخراه

 فاْن يُكْن ُخِضدت بالموِت شوآُتُه

وقُع الِبلى منُه فعّراه أو ناَل  

 فما تزاُل َمدى األياِم ُتؤنُسنا

 نظائٌر ِمن قوافيِه وأشباه

 ِشعٌر ُتِحسُّ آأنَّ النفَس َتعَشُقُه

 أو أنَّها اجُتِذَبْت بالِسحر جّراه

 زاَنْت مواِقَفُه ُجنديٌَّة ُآسَيت

 من الرزانِه ما لْم ُتْكس لواله

 مشى بمصَر فلم َيعُثر بها ورمى

ِمصَر فلم ُيخِطْئُه َمرماه ُمحتلَّ  

 ِريَع القريُض بفذٍّ آاَن يملؤُه

 ِمن الجميليِن َمبناُه وَمعناه

 ُيعطي لكلِّ َمقاٍم حقَُّه وَيرى

 حّقًا لسامعِه الُبدَّ َيرعاه
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 قد ُيوِسُع األمَر تفصيًال ُيحتَُّمه

 حاٌل وقد َيكتفي عنُه بَفحواه

 وقد يجيُئ بما لم َيْجِر في َخَلٍد

قوُل الذي لم تهَو إّالهوقد ي  

 فٌم من الذهب االبريِز َمنِطُقُه

 جاءْت ُتعّزي به األشعاَر أفواه

 اليوَم يبكيِه دامي القلِب طاَرَحُه

 ِبدامياِت قوافيِه فواساه

 وضيُِّق الصدِر باأليام غالَطُه

 عِن الحياِة وما فيها فعّزاه

 َحْسُب الزماِن وِحسُب الناِس َمنقصًة

فٍظ في الِشعر شْكواهأن طاَل من حا  

 ما للزماِن ونفٍس ريَع طاُئرها

 ألْم تكْن في ِغنًى عنها رزاياه

 َضحيََّة الموِت هل تهوى َمعاوَدًة

 ِلعالٍم آنَت َقبًال ِمن َضحاياه

 يا ابَن الِكنانِه واألياُم جائزٌة

 والدهُر ُمْغَرمٌة بالُحرِّ َبلواه

 ُلقِّيَت ِمن َنَكِد الدُّنيا ومحنتها

آنَت لوال إباٌء فيَك ُتكفاهما   

 ما لذَُّة العيِش َجهُل الَعيِش َمبدؤُه

 والهمُّ واِسطُه ، والموُت ُعقباه

 يا ابَن الِكنانِه ماذا أنَت ُمشَتِمٌل
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 عليه ممَّا َسطا َموٌت فَغطَّاه

 ِسّتوِن عامًا أرْتَك الناَس ُآنَهَهُم

 والدهَر جوهَرُه والُعْمَر َمغزاه

ع َيضيُق بهاوَبصَّرتَك بأطبا  

 صدُر الحليم وتأباه َمزاياه

 َبدا على َنفَثاٍت منَك خالدٍة

 عيُش األباة وُنعماُه وُغمَّاه

 وَخبَّرتنا القوافي عن أخي َجَلٍد

 ُصلِب اإلرادِة ُيْعيي الدهَر مأتاه

 خاَض الزماَن وأبالُه ُممارسًة

 لم َيْخَف عنه خبيٌّ ِمن ثناياه

َنَشٍب وَعْن مصاَرعِة الدُّنيا على  

 الَحاُل ُتوجبُه والنفُس تأباه

 وعن مواقَف ُتدمي القلَب ُغصَُّتها

 ال الماُل َيدفُع ِذآراها وال الجاه

 وعن أذايا ّيهدُّ النفَس َمحِمُلها

 وَيستَثيُرك جانيها وَمرآه

 إنَّا َفقدناُه فْقَد العَيِن ُمقلتها

 أو فْقَد ساٍع إلى الهيجاِء ُيمناه

لرَّدى يجري على فمهما انَفكَّ ِذآُر ا  

 وما أمرَّ الرَّدى ، بل ما ُأحياله

 وَمْن ُتَبرِّْح َتكاليُف الحياِة به

 وَيْلِمُس الرَّْوَح في َموٍت تمنَّاه
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 إّني تعشَّقُت ِمن َقبِل الُمصاِب به

 :بيتًا له جاء قبَل الموِت َينعاه

 ودَّعُتُه وُدموُع العيِن فائضٌة

اهوالنَّفسُّ جياشٌة والَقلب أو  

 

 ..فيصل السعود

 على َسعٍة وفي ُطَنُف األمان

 وفي َحّبات أفئدٍة حواني

 بقرب أخيِهما آرمًا ولطفًا

 وثائرة ُيَسرُّ الرافداِن

 فتى عبد العزيز وفيَك ما في

 أبيك الْشهِم من ُغرِر المعاني

 ألمّر ما ُتحس مِن انعطاٍف

 عليك وما ترى من مهرجان

هول وفي الروابيتأمْل في السُّ  

 ومختِلف األباطِح والمغاني

 ألسَت ترى ارتياحًا وانطالقًا

 يلوح على خمائلها الحسان

 وفي شتى الُوجوه ترى انبساطًا

 ولو في وجه مكتئب وعاني

 وذاك ألن آلَّ بني ُسعوٍد

 لهم فضل على قاٍص وداني

 وأّنُهُم المالجيُء في الرزايا
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 وأَنُهُم المطامُح واألماني

ك والذي ُأِفْدَت عنهوأن  

 أباك مالذُة الحر الُمهاِن

 تسوسون الرعية بالتساوي

 بفرط العْدل أو فرط الحنان

 فال مثَل الجناة ُيرى بريء

 وال َبَدَل البريء ُيعاُف جاني

 لكم في ذمة األحرار َدْيٌن

 وأآِرْم بالمُدين وبالُمدان

 أبوَك ابن السعود أبو القضايا

 مشرفًة على مّر الزمان

 ولَمُح الكوآب الُمْلقي ُشعاعًا

 على ُشَعب الْجزيرة والَمحاني

 ورمُز العبقريِة في زمان

 به للعبقرية آلُّ شأن

 لها ُآِتَب الخلوُد ، وما سواها ،

 برغم دعاية الداعين ، فاني

 ولم أر مثَلُه إال قليًال

 مِهيبًا في السماع وفي الِعيان

 آأني منه بين َيدْي ِهزَبٍر

على ُبعِد المكان أخي ِلَبٍد  

 أقول الشعر محتفظًا وئيدًا

 آأني خائٌف من أن يراني
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 وقى اُهللا الِحجَز وما يليِه

 بفضل أبيك من ُغَصِص الهوان

 ومتََّع ذلك الشعَب الموقَّى

 بسبع سنيَن شيقٍة ِسمان

 على حيَن اصطلى جيراُن نجد

 بجمر لظًى وسّم األفعوان

 وقد رقَّت لها حتى ِعداها

ها ُملقى الِجرانلكابوس ب  

 أراَدْته اضطرارًا ال اختيارًا

 وليس لها بَدْفَعِته يدان

 فليت الساهرين على َدمارًا

 فداُء الساهرين على الكِيان

 وما ِسياِن مشتملون َحْزمًا

 ومشتملون أحزمَة الغواني

 ُتحاك له الدسائُس تحت ليل

 من الشحناء داجي الطَّْيلسان

 على يد مصطليَن بِه ِغضاٍب

 على عليائه حِرِدي اللسان

 وُحّساد لذي شرف َمهيب

 َرَمْوا منه بُسلٍّ واحتقان

 من القوم الذين إذا اسُتجيشوا

 ذآا ُألنوفهم َأرُج الِجنان

 مشى للناس وّضاحًا وجاءوا
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 إليهم تحت أقنعة الِقيان

 فقل لُهُم رويدًا ال َيطيشوا

 وال َيُغرْرُهُم فرُط التواني

ميٌّفبالمرصاِد ِصلٌّ أرق  

 شديُد البطش مرهوُب الَجنان

 ُيريِهْم غفلًة حتى إذا ما

 تماَدْوا في الّلجاجة والِحران

 مشى لهم آأروِع ما تراه

 حديَد الناب محتشَد الدُّخان

 وقال لشيخهم إن شئَت أّلا

 أراك ترفعًا أفال تراني 

 إذا لم َتْقَوا أن تبنى فحايد

 وآن َشهْما يقدُِّر صنَع باني

والملوُك إلى مجاٍل َمَشْيُتْم  

 به أحرزُتُم َقَصَب الرِّهان

 فجاء مقاُمُهْم عنكم وضيعًا

 مقام الَزج زلَّ عن السِّنان

 فال تحَسْب بأن دعاَة ُسوٍء

 تحرَُّك من فالٍن أو فالن

 وال شتى زحاريٍف رآاٍك

 وال شتى أساليٍب ِهجان

 َتَحوََّل َعْنُكُم مجرى ُقلوب

 موجهٍة إليكم ِباتزان
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الناَس أنَّ فتًى آريمًا يُسرُّ  

 ُيَسرَّ ، آما يعاني ما يعاني

 ترفع يا سروُر عن القوافي

 فانَك َلْلغنيُّ عِن البيان

 َوهبني آنُت ذا َحَصٍر ِعِيّيًا

 وهبني آنت منحبَس اللسان

 فما قْدُر العواطف والنوايا

 إذا احتاجت لنْقِله َترَجمان

 

 .. األنانية

وبًا وغالباأرى الدهر مغل  

 فال َتعِتَبْن ال يسمُع الدهُر عاتبا

 وال تكذبْن ، ما في البرية راحٌم

 وال أنت فاتُرْك رحمًة عنك جانبا

 تمّكَن ذو َطْوٍل فأصبح حاآمًا

 وجّنب مدحورٌا فأصبح راهبا

 وفاتت أناسًا قدرٌة فتمسكوا

 ولم ُيْخلقوا ُأسدًا فعاشوا ثعالبا

يةنفُح تح" مكيافيل " إلى روح   

 وصوُب غماٍم يترك القبَر عاشبا

 أبان لنا وجَه الحقيقِة بعد ما

 أقام الورى سترًا وحاجبا

 ولو ُرمُت للَعْورات آشفًا أريُتُكْم
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 من الناس حتى األنبياِء عجائبا

 أريتُكُم أنَّ المنافَع ُصوِّرْت

 محامَد والحرماَن منها معايبا

 أريتُكُم أنَّ ابَن آدَم ثعلٌب

ًا ويغزوك ناهبايماشيك منهوب  

ُسنَّْت مناهٌج" األنانياِت " لحفظ   

 على الخلق َصبَّْت محنًة ومصائبا

 يجرُّ سياسيُّ عليها خصوَمه

 ويدرك دينيُّ بهّن المطالبا

 فان تراني مستصرخًا من ُمِلمَّة

 على الناس إذ لم أخدِع الناَس صاخبا

 فليس ألني ذو شعور وإّنما

اأردُت على األيام عونًا وصاحب  

 هي النفس نفسي يسقط الكلُّ عندها

 إذا َسِلمْت فليذهِب الكونَُ عاطبا

 بلى ربما أهوى سواها ألنه

 َيُجرُّ إليها شهوًة ومآربا

 ولو ُمكِّنََْت نفسي ألرسلَت عاصفًا

 على الناس َيذروهم وفجَّرُت حاصبا

 فلو آنت دينّيا تخذت محمدًا

 وعيسى وموسى حجة ورآائبا

يتامى أجوُزهاتناهبُت أمواَل ال  

 وأجمُعها باسم الديانة غاصبا
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 ومهدُت لي عيشًا أنيقًا بظلها

 ومتعُت نفسي منه ثم األقاربا

 ولو آنُت من أهل السياسة لم َأَدْع

 سنامًا لمن أرتاُب فيهم وغاربا

 َتخذُت الورى بالظن ُأحصي خطاُهُم

 وُرْحت لدقاِت القلوِب محاسبا

هولم أَر في االثم الفظيع اقترفُت  

 سوى أنني أّديُت للحكم واجبا

 فان لم ُأِطْق تهديَم بيٍت مصارحًا

 أتيُت فهدَّمُت البيوَت مواربا

 لجأُت إلى الدُّْسُتور في آل شدٍة

 أفّسر منه ما أراه مناسبا

 وجردُتُه سيفًا أمضَّ وقيعًة

 من السيف هنديا وأمضى مضاربا

 أُآمُّ به األفواَه حقا وباطال

ومواهبا وأْخُنُق أنفاسا به  

 ُأهّدُم فيه مجلسًا لَي ال ُأريدُه

 وإن ضمَّ أحرارًا َغيارَى أطابيا

 وأبني عليه مجلسًا لَي ثانيا

عليه رواتبا" ألكاآًا " أضّيع   

 ُأحّشد فيه أصدقائي وأسرتي

 آما ضّم بيٌت ُأسرًة وصواحبا

 فان لم تكن هذي لجأُت لغيرها
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 أخَف أذًى منها وألين جانبا

عرِف الشعُب باسمهُأرشُح من لم ي  

 أباعَد عنه لّفقوا وأجانبا

 ُأسّخرهم طورًا لنفسي وتارًة

 أُصّب على األوطان منهم مصائبا

 وأغريت بالتلطيف أْسَحُر شاعرًا

 وأغدقت باألموال اْخَدُع آاتبا

 فهذا يسمى الجوَر حزمًا وحكمًة

 وذلك يعتدُّ المخازي مناقبا

 ولو آنُت فنانًا ولو آنُت عامًال

آنُت ُأميًا ولو آنت آاسباولو   

 ولو آنت مهما آنت فردًا فانني

 ألجَهُد في تحطيم غيرَي دائبا

 وال أعرف التاريَخ يهتاج ساخطا

 علّي وال الوجداَن يرتدُّ غاضبا

 فما آانت األعذار إال لخامٍل

 وما آنت إال طامَح النفِس واثبا

 دعوني دعوني ال تهيجوا لواعجي

واِهباوال تبعثوا مني شجونًا َل  

 

 .. احمد شوقي

 طوى الموُت ربَّ القوافي الُغَرْر

رهيَن الُحَفْر" شوقي " وأصبَح   
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 وُألِقَي ذاَك التُّراُث العظيُم

 ِلثقِل الّتراب وضغِط الَحجر

 وجئنا ُنعّزي به الحاضرين

 آأْن لم يكْن أمِس فيمن حضر

 ولم ُينتِج الُسَوَر الخالداِت

بأمِّ السَُّور من الُملحقاِت  

 من الالَِّء يهتزُّ منها النديُّ

 وُيطرُب إيقاُعُهنَّ السَّمر

 برغِم الُشعوِر يُشلُّ الِبلى

 لساَنَك أو يعتريَك الكَدر

 وأن يقطَع الموُت ذاك النشيَد

 وأن يأآَل الدوُد ذاَك الوَتر

 وأنَّا نعوُد بنفِض األآفِّ

 عنَك وأنَت العظيُم الَخَطر

برٍة ُيستفزُّفيا لِك من ِع  

 .. منها على آثرٍة في الِعَبر

 زماٌن وفيٌّ بميعادِه

 فُظلمًا يقاُل لياٍل ُغُدر

للناشئيَن" الَجْرُس " آما ُيْقرُع   

 تأتي إلى الناس منه النُُّذر

 ولكن ُيريُد الفتى أْن يدوم

 ولو داَم ساَد عليه الضجر

 ويأبى التنازُع طوَل البقاء
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روتأباُه ُبْقيا نفوٍس ُأخ  

 وقد ُيهلُك الناَس فرٌد يعيُش

 حينًا فكيف إذا ما استمر

 فّللِه من شارٍع لم َيُعْقُه

 حكُم الضرورِة أو ما نَدر

 سواٌء صليُب الصفا والزجاِج

 آسرًا بكفِّ القضا والقَدر

 وبالدهِر في الناِس مثُل الُجنون

 فليس ُيبالي بمْن ذا عثر

 وحتٌم على الخفِر اآلنسات

الْمْحَتَضروالوحش حشرجُة   

 تجيُء إلى الصدِر تحَت الحرير

 آجيئتها الصدَر تحَت الَوبر

 وآلُّ الفوارِق بيَن اللغاِت

 وبيَن الطباِع وبيَن اْألَسر

 سُيوِقفها للردى زائٌر

 ثقيُل الوروِد بغيُض الصَّدر

 فيا ُصفرَة الموِت إنَّ الوجوَه

 َتساوى بها َصَلٌف أو َخَفر

ينتَحْيرُت في ِعشِة الشاعر  

 أَتْحلو ُخالصُتها أم َتَمّر

على نفسِه" شوقي " فقد جاَر   

 وقد يقُتُل المرَء َجوُر الِفَكر
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 على أنَّه لم يِعْش خالدًا

 خلوَد الجديَديِن لو لم َيُجر

وقد" شوقي " تتبَّْعُت آثاَر   

 وقفتْم على من يقصُّ األثر

 لقد فاَت بالسبِق آلَّ الجياِد

ّرفي الشعر هذا الجواُد األغ  

 ترسََّل لم َيْرَتِبْك َخطُوُه

وال نال منه الَبَهر.. عناًء   

ُأمَِّتِه لم ُيِصْبُه" َشِكْسبيُر  "  

 بالِعيِّ داٌء وال بالَحَصر

لُه" فشوفي " وإن أصُدَقنَّ   

 عيوٌن من الشعِر فيها َحَور

 تعرَّضه من طالِء البياِن

 ومن ِزْبِرج اللفظ درٌب خِطر

ُعُبورولو خاَف مثَل ِسواه ال  

ولكْن َعَبر.. لخاَب وزلَّ   

 تمشَّى لمصطلحاِت البديع

 ُمندسًَّة في البياِن النَِّخر

 فأفرغها من قوافيِه في

 قوالَب مرصوصٍة آالزُُّبر

 فجاَءْت آأْن تَنْلها يٌد

 خالَف يِد الماهِر المقتِدر

 ُيذلُِّل من شارداِت القريِض
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 ما لو ِسواُه ابتغاُه َلَفر

ر عذَب الرُّواِءويستنزُل الِشَع  

 آصوِب الغمامِة إْذ ينحِدر

 ُيَميِّزُه عن ِسواه الذَّآاُء

 وطوُل األناِة ، وُبعُد النظَّر

 وتبدو الرجولُة في ِشعره

 منزَّهًة من صعًى أو َصعر

 وفي ِآَبِر النَّْفس مندوحٌة

 عن الكبِر ، شأُن الضعاف الكبر

 ولم يتخبَّْث بُهْجر الكالم

عكر ولم يتصيَّْد بماٍء  

بما فيه من" شوقي " وديواُن   

 صنوِف البداعِة روٌض نضر

 فبيٌت يكاُد من االِرتياِح

 واللطِف من ِرقٍَّة ُيعْتَصر

 وبيُت يكاًد من اِالندفاِع

 يقدُح من جانبيِه الشَّرَر

قد" ُرفائيَل " وبيٌت آأنَّ   

 آساُه بكفَّْيِه إحدى الُصَور

 ُتِحسُّ الطبيعَة في طيَِّة

عن ُحسنها المستتر َتكشَُّف  

 آأنََّك تسمُع وقَع النَّدى

 بتصويرِه أو حفيَف الشَّجر
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أسيانًة" مصَر " وبيٌت ترى   

 ُتناغي به مجَدها المندثر

 ففي مصرٍع يوُمها المبتلى

 وفي مرٍع أمُسها المزدهر

إذ ينطوي ُمْلُكُه" فرعوُن "و  

في القبِر إذ َيْنَتِشر" فرعوُن " و   

ِجدُّ الشباَبُي" شوقي " وديواُن   

 لتأريِخ ُأمتَِّه الُمخَتَصر

انطوى: ولوال المغاالُة قلُت   

 بمنعاُه ُعنواُنها الُمَفتَخر

 فيا نجَل مصَر وَفْت برًَّة

وأنَت األبَّر" مصُر " بذآراَك   

 مئاُت الصحائِف مسودٌة

 ُمجلَّلٌة بمئاِت الُصور

 ظهرَت بها وجناُح البياِن

 مهيٌض ، وأسلوُبه ُمحتقر

ايا من الَكِلِم الباقياِتبق  

 تناَقَلها نفٌر عن نفر

 ولفٌظ هجيٌن ثَوْت تحتُه

 معاٍن ِلقلَّتها ًتحتكر

 وحسُبَك من حالٍة رثٍَّة

 ..بفرِط الجموِد الجموِد لها يعتذر

 فكنَت وِعلَّتها آالطبيِب
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 ُيْنعش جسمًا عراُه الَخَور

 ُتَعلُِّمها أنَّ للعبقريِّ

رحْكمُا ُمطاعًا إذا ما أم  

 وأنَّ القوافي ِعِبدَّى له

 ُيَفرُِّق أشتاَتها أو َيذر

 يصوُغ المعاني آما يشتهي

 ويلعُب باللفِظ لعَب األآر

من الشعر تحتّلُه" ُعكاُظ  "  

حتى ازدهر" حافُظ " ويرعاُه   

 تلوُذ الوفوًد بساَحْيكُما

 وتأتيِه من آلِّ فجٍّ ُزمر

 ُتَبجَُّل فيه مزايا الُشعور

ِه ًتحَتَقرعلى حيَن في غير  

 وًتنسى الضغائُن في ساحٍة

 بها آلُّ مكُرمٍة ُتدَّآر

 وأنت آصمصامٍة ُمنتضًى

آاألبلِق المشَتَهر" حافُظ " و   

 تمشَّى بإْثرَك في ِشعره

وأعقبَتُه باألثر.. وماَت   

 بقْدِر اختالِفكما في الُنبوِغ

 آاَن اختالُفكما في الُعُمر

 فال َتبُعدا إن شأَن الزماِن

عِقَب الصفُو منه الَكَدرأْن ُي  
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 عزاُء الِكنانة أنَّ القريَض

 تأمََّر دهرًا بها ثمَّ َفر

 بنجميِن آانت تباهي السما

 وما في السما من نجوٍم ُآُثر

 بشوقي وحافَظ آانت متى

 ُتنازْل بمعرآٍة َتنتِصر

 فها هي قد َعريْت منهما

 وها هي من وحشٍة َتْقَشِعر

 فال تحسبْن أنَّ طوَل البكا

ذوُد األسى او ِنثاَر الَزهري  

 خسرناَك آنزًا إلى مثِلِه

 إذا أْحَوَجْت أزمٌة يفتقر

 وما آنَت من زمٍن واحٍد

 ولكْن ِنتاَج ُقروٍن ُعُقر

 مضى بالعروبِة دهٌر ولْم

 َيُلْح ألمعيٌّ ومرت ُعُصر

 وإن الُنبوَغ على ما ُيحيُط

 بعيِش النوابِغ أمٌر َعِسر

 يثيُر اهتمامًا أديٌب يجد

 آما قيَل نجٌم جديٌد ظهر

 قروٌن مضْت لم يُسدِّ العراُق

 ِمن المتنبي مكانًا َشَغر

 ولم تتبدْل سماُء البالِد
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 وال حاَل منها الثَّرى والنَّهر

 ولم يتغيْر َعروُض الخليل

 وال الُعرُب قد ُبدّلوا بالَتتر

 ولِكنَّما ُتْنُتُج النابهيَن

 من الشاعريِن دواٍع ُأَخر

لم يشَع األريُبفْن ُفقَدْت   

 اال ليخبو آلمِح الَبَصر

 

 .. القرية العراقية

 رونٌق في الثَّرى وعلى الروضِة

 لطٌف من السَّما مسكوُب

 ما أرقَّ األصيَل سال بشفَّاِف

 شعاٍع منه الفضاُء الرحيب

 آلُّ شيٍء تحت السماء بلوٍن

 شفقيًّ مورٍَّد مخضوب

ِضُن األرَضوآأن اآلفاَق َتْحَت  

 بآصاِلها إطاٌر ذهيب

 َمّتِع العيَن إنَّ ُحسنًا تراُه

 اآلَن من بعِد ساعٍة منهوب

 والذي يخَلُع األصيُل على األرض

 بكفِّ الدُّجى أِخيٌذ سليب

 منظٌر للحقوِل إذ ُتشرُق الشمُس

 جميٌل وإذ َيحِيُن الغروب
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 ولقد هّزني مسيُل غديٍر

 ِمْن على جانبيِه روٌض عشيب

وُتجارى.. ِهر الشيَء ضدُّه ُيظ  

 بسواها محاسٌن وعيوب

 وآذاَك المرعى الخصيُب ُيحّليه

 إلى الناظريَن مرعًى جديب

 ثمَّ دبَّ الَمساُء َتْقدُمه األطياُر

 مرعوبًة وريٌح َجنوب

 وغناٌء يتلو غناًء وُرعياٌن

 بُقْطعاِنهم َتضيُق الدروب

 َيْحِبُس العيَن النتشار الدياجي

منظٌر لطيٌف َمهيبفي السَّما   

 شَفٌق رائٌع رويدًا رويدًا

 تحَت ُجنٍح من الظالم يذوب

 وترى الُسحَب طيًَّة ِتلَو ُأخرى

 قد ُأجيد التنسيُق والترتيب

 وتراها وشعلًة الشفِق األحمِر

 تبدو أثناءها وتغيب

 آَرماٍد خالَُّه وانزاَح عنه

 قبٌس وْسَط غابٍة مشبوب

عالىثمَّ سدَّ األفَق الدُّخاُن ت  

 من بيوٍت للناِر فيها ُشبوب

 منظٌر يبعُث الفراهة واألنَس لقلِب
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 الفّالح حين يئوب

 يعرُف اللقمَة الهنيئَة في البيِت

 ُمجدٌّ طوَل النهار َدءوب

 ُبرهًة ريثما انقضى سمٌر

 تقطُر لطفُا أطراُفه وَتطيب

 واستقلَّ السريَر أو ُحزمَة القشِّ

َتريب. حريٌب . ِنْضٌو . أريٌب   

 سكَنْت آلُّ نأمٍة واستقرَّْت

 واستفزَّ األسماَع حتَّى الدَّبيب

 واحتواهْم آالموِت نوٌم عميق

 وتغشَّاُهُم سكوٌن رهيب

 ولقد َتخِرُق الهدوَء ُشويهاٌت

 وديٌك يدعو وديٌك ُيجيب

 أو نداءاُت حارٍس وهو في األشباح

 الحْت لعينه مستريب

يبيُت عليها" َطلقٍة " أو صَدى   

جانبيِن وهو حريبأحُد ال  

 ترَك الزارُع الَمزارَع للكلب

 فأضحى خالَلهنَّ يجوب

 شامٌخ آالذي ُيناُط به الحكُم

 له َجيئٌة بها وُذهوب

 آاَن ُجهُد الفّالِح خفَّف عنه

 َجهدُه فهو ُمستِكنٌّ أديب
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 وهو في الميِل غيرُه الصبَح وحٌش

 هائٌج ضيِّق الفؤاِد َغضوب

ىفاحٌص ُظْفَره ونابيِه أحل  

 ما لديِه أظفارُه والُنيوب

 إنَّه عن ِرعاية الَحقِل مسئول

 على ترك أمره معتوب

 وآثيرًا ما سرَّه أنَّه بات

ورأًسه مشجوب.. جريحًا   

 ليرى السّيُد الذي ناب عنه

 أنَّ حيواَنه ُشجاٌع أريب

 ولكيال يرى ُمسامحًة

 َيعِدُل منها لغيره وُينيب

 للُقريَّاِت عاَلٌم ُمستقلٌّ

ن عاَلٍم سواه غريبهو ع  

 يتساوى غروُبهم ورآوُد النفس

 منهم وفجرُهم والهُبوب

 آطيور السماءِِِ هّمُهُم األوحُد

 زرٌع يَرْعونه وحبوب

 يلحظون السماَء آنًا فآنًا

 ضحُكهم طوُع أمرها والُقطوب

 أُترى الجوَّ هادئًا أْم َعصوفًا

 أتصوُب السماء أْم ال تصوب

تسى ُحسنًاإن يوَم الفّالِح مهما اآ  
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 بغير الغيوِم يوٌم عصيب

 وهو بالغيِم يخنُق القلب واألفَق

 جميٌل في عينه محبوب

 للُقرى روعٌة وللقرويِّين

 إذا صاَب أرضهم ُشؤبوب

 ُتْبِصُر الكلَّ ثمَّ حتى الصَّبايا

 فوَق ِسيمائهم هناٌء وِطيب

 ُيفِرح البيَت أنَّه سوف ُتمسي

 بقراٌت فيه وعنٌز َحلوب

ُل أنَّ حصتَّه إْذويرى الطف  

 ُيخصُب الوالدان ثوٌب قشيب

عيوُنهم تسبُق األلُسَن.. أذآياٌء   

 عمَّا ترومه وتنوب

 والذي َيستمدُّ من عالم القريِة

 َوحيًا وعيشًة َللبيب

 مطمئنوَن يحُلموَن بأنَّ الخيَر

 والشرَّ ُآّلُه مكتوب

 ال يطيروَن من سروٍر وال حزٍن

 َشعاعًا ، ألنه محسوب

يغَضبون إذ ينزُل الغيُثولقد   

واألرُض عطشى تلوب...شحيحًا   

 أُترى آاَن يعِوز اَهللا ماٌء

 لو أتْت ِديمٌة علينا َسكوب
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 ثمَّ يستفظعون إثَم الذي قالوا

 فينووَن عندُه أْن يتوبوا

 : فإذا الشمُس فوقهم فيقولون

 أُعقبى إنابٍة تعذيب 

 أفإيماُننا بعيٌد عِن الخيِر

يبُوآفراننا إليه قر .. 

 هكذا َيرِجُع التقّى أماَم

 العقِل وهو المشكُِّك المغلوب

 قلُت إذ ِريَع خاطري من ُمحيٍط

 آلُّ ما فيه موحٌش وآئيب

 ليس عدًال تشاؤُم المرِء في الدنيا

 وفيها هذا المحيط الَطروب

 ِملُء عينيَك خضرة ًتستسرٌّ

 النفُس منها وُتستطار القلوب

 عنَدهم مثَل غيِرهم رغباٌت

ليهْم آما عليه خطوبوع  

 غير أّن الحياَة حيُث

 تكوُن المدنيَّاُت ُجّلها تعذيب

 آلَّما اسُتحدثْت ضروُب أماٍن

 أعقبتها من الباليا ضروب

 وآأنَّ السروَر ُيوِمض برقًا

 من ِخالل الغيوِم ثمَّ َيغيب

غيَر أن يترَك الحبُّ –ال ترى َثمَّ   
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وجهًا عالُه الشحوب –شحوبًا   

ن سنا الشمس ممنوٌعثّم الشيء ع  

 وال عن طالقٍة محجوب

 الهواُء الهبَّاُب ، والنوُر ،

 والخضرُة تأتي ما ليس يأتي الطبيب

 ثّم باسِم الحصاِد في آّل حقٍل

 تتناجى حبيبٌة وحبيب

 قال فرٌد منهْم ألخرى وقد

 َهيََّج نفسيهما ربيٌع خصيب

 : طاَب َمنشا زروِعنا فأجابت

يطيبإنَّ نشءًا يرعاُه ْآفٌء   

 قال ما أصبَر الحقوَل على الناِس

 فقالْت ومثُلهنَّ القلوب

 إّن ما تفعُل المناجُل فيها

 دوَن ما يفعُل الشجا والوجيب

 ينهُض الزرُع بعَد حصٍد وقد

 ُيجتثُّ من أصله فؤاٌد آئيب

 يا فؤادي المكروُب بعثَرَك الهمُّ

 آما ُبعِثَر الثرى المكروب

نضُبوقد ي.. وعيوني هّال َنضبِت   

 من فرِط ما يسيل القليب

 عنَدهم منطٌق هنالَك للحبِّ

 جميٌل وعنَدهم ُأسلوب
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 ولهم في الغراِم َأْآَثر ممّّا

 لسواهْم مضايٌق ودروب

 ُمَلٌح ُخصصِّْت لهم وِنكاٌت

 ملؤهنَّ اإلبداُع والتهذيب

 َثمَّ تحَت الستاِر ممَتلٌك بالحبِّ

ومثُله مغصوب.. عفوًا   

م يقولونث. إنهْم ُيذنبوَن  : 

 محاٌل أْن ال تكوَن ُذنوب

 نحُن نبُت الطبيعِة الِبكِر فينا

وفينا عيوب.. حسناٌت منها   

 بنُتنا وابُننا معًا يرُقباِن الزرَع

والضمير رقيب.. والضرَع   

 ليس ندري ما يفعالِن وال نعلُم

 عمَّا ُزّرْت عليه الجيوب

 ما علينا ما غاَب عنَّا فعنَد

وغيوباِهللا ُتحصى مظاهٌر   

 غيَر أنَّا ندري وآنَّا شبابًا

 نتصابى أنَّ الجماَل َجذوب

 والفتى ما استطاَع ُمندِفٌع نحو

والفتاُة َلعوب.. الصباباِت   

 بالتصابي ُيذآي الشباُب ويغتُّر

 آما بالرِّياح ُيذآى اللهيب

 ثّم عنَد اللقاء ُيعرُف إن آان
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أو نجيب.. " نجيبٌة " هنلكم  .. 

بدو أماَم الحبِّإّن بعَض الرجال ي  

 ُصلبًا واألآثرون يذوب

 والتجاريُب علَّمتنا بأّن المرَء

 ِغرٌّ ُيقيمه التجريب

 ليس ِبدعًا أن َنستريَب ولكن

 نتمنىَّ أّال نرى ما ُيريب

 ليس فينا والحمُد ِهللا حتى اآلَن

إناؤُه مقلوب" بيٌت   " 

 فإذا آاَن ما نخاُف فهرُق الّدِم

 سهٌل آما ُتراُق َذنوب

طٌق للعقوِل أقرُب ممَّامن  

 يدَّعيه أخو َعفاٍف ُمريب

بأنَّا" عنَّا " ولقد يرمزوَن   

 آلُّ ما في محيطنا َمثلوب

قد تطيُح من العاِر: فيقولون  

وقد تثوُر حروب.. بيوٌت   

 والَخناسبٌَََََّة علينا ولكن

 في الُقرى آلُّ ناقٍص مسبوب

لئيٌم" الخفيِف " عندنا آالفتى   

ٌر ، وآذوبوجباٌن ، وغاد  

 ُيخِجُل الناَس في الُقرى أنَّ فردًا

 من ُأالٍء عليهُم محسوب
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 إنَّه من خصائص المدنيَّاِت

 إليها شنارُهم منسوب

 في الُقرى يوسعوننا وصماٍت

َمعيب" البداَة " ُمخِجٍل أمرها   

آلُّ شيٍء صريٍح: فيقولوَن   

عندآم خليٌط َمشوب –عندنا   

 ُشّوَشْت منكم وسيطْت ِسماٌت

 وُلغاٌت ولهجٌة وحليب

 إنَّكم من نماذِج الَعرِب الساطيَن

 ..ُظلمًا عليهم تعريب

 آجليٍب من البضائِع يأتيكم من

 العالميَن وجٌة جليب

 هو منكْم آاألهِل في آلِّ شيٍء

 وهو فينا عن آلِّ شيٍء جنيب

 إنَّكم تمدحوَن ُخبثًا وعدوانًا

 وغدرًا آأنما المرُء ذيب

 

 ..صورة للخواطر

 أنا إْن آنت ُمرهقًا في شبابي

 ُمثقًال بالهموم واألوصاِب

 فمتى أعرف الطالقَة واألنَس

 ألمَّا أآوُن تحت التراب

 خبَّروني فانني من ُلباناتي
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 وعيشي رهيُن أمٍر ُعجاب

 أيُّ حاٍل هذي ، وما السرُّ في تكوين

 خلٍق بهذه األعصاب

 أبدًا ينظُر الحوداَث والعالَم

لناَس من وراِء َضبابوا  

 ليس شيٌء من التجانس في نفٍس

 نواسيٍَّة وعيٍش َصحابي

 شمتْت بي رجعيٌَّة ألهبتها

 فكرٌة حرَّة بسوِط عذاب

 وشكتني مسرٌَّة وارتياٌح

 وبكتني ُمجانٌة وتصابي

 تدَّعيني ِلما وراء ثياِب البعض

 نفٌس سريعُة اِاللتهاب

 فَتراني وقد ُحِرمت ُأسّلي

بلمس تلك الثياب النفس عنها  

 فإذا لم تكْن تعوَّْضُت عنها

 ُصورًا من تخّيالٍت ِعذاب

في بالي" المباذل " ولقد تخطر   

 بشكٍل يدعو إلى اِالضطراب

 أو بشكل يدعو إلى استحياء

 أو بشكل يدعو إلى االعجاب

 .. فُتراني مفكرًا هل مواتاة التراضي

..أحلى من االغتصاب   
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فيها التي خنُت" الَفعلُة " وهل   

 َخلَّتي ، والتي دعت الجتنابي

 والتي ِجئُتها ُأآّفر عنها

 بكتاٍب أردفته بكتاب

 آنت عيَن المصيب فيها ، وآانت

..َفعلٌة مثَل تلك عيَن الصواب  

 بشر جاش بالعواطف حتى

 جذبتُه جريمُة اِالرتكاب

 أم ُتراني لبست فيها على حين

 اندفاع مني لباَس ذئاب 

أم أنَي أُتراها نتيجة الشرب  

 ظلمًا ألصقتها بالشراب 

 

 ... أفروديت

جاًال" ءُثمَّ نادت   " 

 .. وآانت من الرقَِّة

 آالماِء إذ َيُهزُّ الَخياال

الهنوِد" من بَناِت   " 

 .. تعرُف ما ُيرضي الغواني

 .. وما َيِزيُن الَجماال

..َمْن أتى أمَس   

..خّبريني  

..أال تدِريَن   
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ُأحصي الرِّجاال فلسُت.. آّال  .. 

 أجميٌل فلم ُأمتَّْعُه

 إذ ِنْمُت عميًق ممَّا لِقْيُت الكالال

..ومتى راَح  

..في الصباح  

 أال يرجُع 

..ماذا أبقى   

..أغاَدَر شيَّا  

 ناوليني أساِوري

أودعْتُه ُحليَّا.. فأتْتها بُصَنيَِْديَق   

 رفعْت عنَدها ذراعيِن

سَّويَّاُسْبحاَن الذي َيْخُلُق الجماَل ال  

َتفيُض هناء" . .جاال " إنَّ نفسي   

 لو توصَّْلُت أْن ُأميَت حبيبا

 ِمن ُأوالِء الذين يلَقْون داء

 .. فيخاُلوَن أنَّ فيَّ الطَّبيبا

واشتهاء.. يجهلون انتقامًة    

 فيموتوَن تحَت سوِط عذابي

 ُثمَّ أمشي عليهُم ِمشيَة الطاووِس

 .. أْحُثو وجوَهُهْم بالتراِب

ِء أطُلُب ال السَّاعيَن نحويهؤال  

 .. ِجسمًا بغير فؤاِد

وَمْن يْطُلُب َصرعى الُحبِّ الُمميِت بوادي.. ُهْم بواٍد .. الَمساآيُن   .. 
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 .. َسَفهًا أْن ُأريَد ِممَّْن ُأناديه ابتياعًا

 .. تعّلقًا بجمالي

َيْلتٌف عليهم..لسُت أرضى َصْيدًا آأوالِء   

 .. حتى ِشراُك ِنعالي

كْن هكذا الّسنوَن الخواليلم ت  

 حيُث آاَن الغراُم شيئًا بديعًا

 إذ يجيُء األرَض االلُه

 َيزيُد الَبَشِريَّاِت ُحرَقًة َووُلوعا

 يا ُترى أيَن أستطيُع اللقاء

 برجاٍل ُيسخِّروَن الرِّجاال

وفراٍش.. أيُّ غاٍب يحويهُم   

 فوَقُه ُيصِبحون أدنى َمناال

رغباتي..ا أصالًة يبُغوَن حتى ُيثيرو  

 .. َفْلَتْصَعِد الصلواُت

 َوَهبيِهم ينأْوَن عن رؤيِة األرِض

َهبيِهم ماتوا.. َهبيِهْم شاخوا   .. 

ولم ُتْرَو ِممَّْن.. أَفُتردى مثلي   

 . تتَلظَّى ألجلِه الرََّغباُت

يتمشَّى الُعْجُب.. وتمشَّْت مهتاجًة   

 والحسُن في الدماِء غزيرا

فيِه..ن خالل الماِء نحَو َحمَّاِمها َترى ِم  

 .ما َيستثيُر الُغرورا

والغدائَر تنساُب.. جسَمها اللْدَن   
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  آما أْرَخِت العذاَرى ُستورًا

حّرانًة..وخريُر المياِه في السمِع آالُقْبلِة   

 ..َتهيُج الُشعورا

فداَعَبِت النَّهديِن بالشَّْعِر.. عبَدْت نفَسها   

 ..ِغبطًة وُحُبورا

تنطفُئ الُشلُة منهخَرَجْت والنهاُر   

 .. والليُل يرخي الُسدوال

ال ُتعنى..تتهادى ُمرتاحَة الباِل   : 

  بأْن لم تكن َحصانًا َبتوال

جاال" ومَشْت نحَوها َتديُف بَذْوِب الِعطِر   " 

 .. ِمن فوقها المنديال

الهنِد" وأمرَّْت على المحاسِن منها من َنتاِج   " 

 .. الُمثيَر الميوال

فغنَّْت: ّني ُثمَّ قالت غ  .. 

..غناء " أفروديَت " وهل أبدُع ِمن وْصِف   

 آيُة الفنِّ ، والبداعِة َيلقى عاشُق الفنِّ عنَدها

 :.. ما يشاُء

غطتَّه مَن الشَّْعِر.. لِك رأٌس آَدْوَرِة البدِر   

 ..َغْيمٌة سوداُء

َسَعُف النَّْخِل" يبتدي منه ُمْرَسًال   "  

 .. له عنَد أْخَمَصْيِك انتهاُء

 أو آنهٍر يجري بواٍد

والَمساُء..غروُب الشمِس أهداه ِظلَّه   
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آالبرآَتْيِن تحَت ِظالِل السرَِّو  َرقَّا وأوْغال –لِك   

 .. عيناِن

آالزَّْهرتيِن ُصبَّْت دماٌء ِمن غزاٍل عليهما –لك   – 

  َشفتاِن

  لِك آالخنجِر الُمغطَّى بذاَك الدِم ُمخضوِضبًا

 شِقيُق لساِن

ٌر آما تبلََّج للُصْبِح َعموٌدلِك نح  

 َضوَّى به الَمْشِرقاِن

 -لِك صدٌر آَسلَِّة الزَّْهِر

  بالنَّهَديِن َنطَّت ُفَوْيَقُه َزْهرتاِن

 واستقامْت َآِمْثِل أعِمدِة العاِج

  الذِّراعاِن منِك والَفِخذاِن

ُحِليٌّ ُمْبِهٌر.. لِك تلك الُمدوَّراُت   

 ُصْنُع ُمْعِجٍز َفنَّاِن

ِك َبطٌن آأنَّها ُمْخَمُل الدِّيباِجل   

أْرَقٍط ُثعباِن" ثوُب " أو   

آلؤلؤِة الَغّواِص" ُسرًَّة " ُرِزَقْت   

فنجاِن" قد ُرّآَزْت على   "  

مثَل الِهالِل ِمن َخّلل الغابِة يبدو –لِك   – 

رفيُع مكاِن" َرفٌغ  "   

َآفَِّت الوصيفُة ال تسطيُع قوًال.. وُهنا   

ْفَغ منهاَعما يلي الرَّ  

جاال" ُتوحي إلى " أفروديُت " وانَبرْت   " 
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  بُحْسِن الذي تخبَّأ عنها

ِمثُل قوَقعِة الماِء: هو في الشكِل   

 وفي الُحْسِن َزْهرُة الُجلنَّاِر

 ُمِلئْت ُزْبَدًة ، وَشْهدًا ، وعطرا هو آالَكْهِف دافئًا ، 

  آالمغاِر

 َرِطبًا  ، َملجُأ الّرجاِل السِّفاِر

سائروَن للموِت َقْسرا وهم  

جاال" فاتمت  " : 

  َأَجْل

طافُح الَجْنَبتين بؤسًا وشرا.. ومخيٌف   

ساخطًا"  ميدوَز " وجه   

 َيْلَعُن الناَظر في وجهه فيرتّد صخرا

 .. من صباها

 مشى إليها َخياُل

 َيتغّذى به الهوى والدَّالُل

 وخياٌل في َمْهِدِه ما َيزاُل

 .. وخياٌل َيِدبُّ

ضئيال ِرخوًا  

 وَخياٌل أضفْت عليه ُسدوال

 واستعاضت بالصمِت عنه بديال

 ..وخيالُّ أردته

 ِشْلوًا قتيال

 فهو خصٌم لزهوها قتَّاُل
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 آّلما غّرها الِصبا والجمال

 هاَج من عيشها ادِّآارًا ذليًال

 وأحّسْت ِحْمًال بذاك ثقيال

 .... ومن الذآرياِت

 .. رّفْت ِظالُل

عليها "الِظالِل " وترامى من   

 ..ما ُيثير الِصبا

 وُيكي الغراما

 ويديف اللذات واآلالما

 : ويمَّجان

 يقظة ومناما

 ويعنِّي ِبثْقلها األياما

ظالال" بغيمتيِن " وَتَفّيْت   

وانتقاال" ُمكثًة " يستبدان   

 فمن الشعر ما ُيظِّل الغماُم

 ومن الذآريات ما يعتام

 ومن الذآريات ما يستام

أو ذهوال بسمًة ، أو آآبًة ،  

 .. أو ُمضِّيًا على الُسرى

 أو ُقفوال

 ومن الذآرياِت ما يتغنَّى

 .. في قرار الّنفوس

 َلحْنًا فَلحْنا
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 وَمطاُف الخياِل وهو الُمعّنى

 .. بانبعاث األنغاِم

 ُأنسًا وُحْزنا

 .. يتحّدى قلبًا

 وُيرهُف ُأذنا

 بصدًى آّلما تجّدد رّنا

 ... ويعوُد الّصدى

 فيذآي الَجنانا

 .. ويعود الَجناُن

 َيْبغي بيانا

 َنَثَرْت َشْعَرها على آَتِفَيْها

 نثرًة خيَر ما تكوُن لديها

 واستدارت َوْهنًا على عقِبْيها

 .. فبدا جانٌب

 وَلوََّح ثاني

 وأراتها المرآُة َلْمَح بياِن

 ..عن َخيالين

 َثمَّ يرتجفاِن

 وبقايا ِظلَّْيِن َيصَطِرعان

يهاثم َلمَّْت ُفُضوَله بيد  

 َفَمَشْت لمٌَّة على َنهْديها

 فتمّشى الِضراُم في َحْلَمتيها

 .. فأطّال
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 وْثبًا من الِذروتيِن

  مثلَما صّك عاِصٌر حّبتيِن

 وتمطت آأفعواٍن تلّوى

 ..فهو َيشوي بّسمِِّه

 وهو ُيشَوى

 ... وهو ُيروى بلدغٍة

 :وهي ُترَوى

 اذ ترى جسَمها المميَت الفظيعا

 ...وشبابًا غّضًا

ْلقًا بديعاوَخ  

 وثمارًا شهيًة  وُزروعا

 .. ُنِثَرْت فوقه

 وصدرًا وَنْحرا

 ومسيًال منه تفّجر نهرا

 ودمًا فائرًا يصبُّ سريعا

 تارآًا أينما جرى َيْنُبوعا

 ... آلُّ ِعرٍق منها

 تفّصد خمرا

 ...وهي تروى

 ِحقدًا وزهوا وغدرا

 : اذ ترى

 أنَّ ُحرقًة ودموعا

 .. وعذابًا فّظًا
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ذريعا وموتًا  

 وصريعًا بها يواسي صريعا

 طوَع ما تستثيُرُه العيناِن

 عندما يأُمران أو َيْنهَيانَِ

 :عندما يروياِن إذ يحُلمان

 ... ِقصََّة الحبِّ

 إذ َتُلفُّ البرايا

 إذ ترى فيهما ِدماَء الضحايا

ُموَقْيِهما" بين   " ... 

اإلنساِن" وفي   " 

 ... وصباها

 عاٍر من الذآرياِت

جمَر الهوى مذآياِت ملهباٍت  

 فهو َقْفٌر من األنيس خالُء

 موحشاٌت في جوه األصداُء

 ال يلّبي للروِح فيه نداُء

فيه" للَكْبِت " وُيَدّوي   .. 

  ُعواُء

 ... فهي َحيرى

 تجوُب منه قفارا

 وهي مهما جاَرْت عليه اقتسارا

 وَتَملَّْتُه ليَلُة والنهارا

واّدآارا" ُمنًى " وهي مهما اجتّرت   
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 ... لم تجد فيه

 ما َيُسرُّ العّذارى

اُألمِسياٍت" غيَر لمٍح من ِتلُكُم   " 

 ... إذ ليالي الجليل

 رمُز الحياِة

 عطراٌت بَمدْرِج الَفَتياِت

النشوانه" البحيرة " في ضفاف  

 ترتمي في نميرها حّرانه

 ... آل عذراء

 َرْودٍة معطاِف

 يتسقْطَن موقع األصداِف

يوعليهنَّ من نميٍر صاف  

 ... أّي ستٍر مهلهٍل

 آشاِف  "

 اذ حقوُل الجليِل مرتمياُت

 بقدوم الربيع مختفياُت

 يتضاَحْكَن في َمَدّب الُشعاِع

اليراع" راجفًا فوَقها ارتجاَف   " 

 اذ غدا الجوُّ من أريج المراعي

 خدَر حسناَء من بنات الغرام

 .. سابحًا

األنغام" في العطور و   " 
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 ...سامراء

 ودَّعُت شرَخ ِصباَي قبَل رحيِلِه

 وَنَصلُت منه والَت َحيَن ُنصوِلِه

 َونَفضُت آّفَي من شباٍب ُمخِلٍف

 إيراقُه للعين ِمثُل ذبوله

 وأرى الصِّبا َعِجًال َيُمرُّ وإنني

 ساعدُت عاجَلُه على تعجيله

 َسُعَد الفتى متّقبًال ِمن دهره

 مقسوَمه بقبيحِه وجميله

أْرَوَح خاطرًا وأُظّنني قد آنُت  

 بالخطِب لو لم ُأعَن في تأويله

 لكن ُشِغْفُت بأن ُأقابَل بينه

 أبدًا وبين ِخالفه ومثيله

 َوَشَغلُت بالي والمصيَبُة أنني

  أجني فراَغ الُعمِر ِمن مشغوله

 يأٌس تجاوَز َحدَّه حتى لقد

 أمسيُت أخشى الشرَّ قبَل ُحلوله

 وَبُلْدُت حتى ال أَلذُّ بُمْفرٍح

َذَر انتكاستِه وخوَف ُعدولهحَّ  

 إيٍه أحبَّاَي الذيَن ترعرعوا

 ما بين أوضاِح الصِّبا وُحجوله

 إني وإْن َغلَب السلُّو َصبابتي

 واعتضُت عن نجم الهوى بُأفوله
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 لَتشوُقني ذآراُآُم ويُهزُّني

 َطرٌب إلى قاِل الشباب وِقِيله

 أحباَبنا بين الُفرات تمتَّعوا

خيلهبالعيش بين مياهه ون  

 وتذآَّروا َآلَف امرٍئ متشّوٍق

 منزوِف صبٍر بالفراق ، قتيله

 حّراَن ، مدفوِن الميوِل ، وعَندآم

 إطفاُء ُغلَِّته وبعُث ميوله

تحيََّة ُمعَجٍب" ساَمّرا " َحيْيُت   

 برُواِء ُمتَِّسِع الِفناء َظليله

 َبلٌد تساَوى الحسُن فيه ، فليُلُه

 آنهاره ، وضَّحاؤه آأصيله

ي الرياِح آأنما حَلَف الصَّباساج  

 أن ال يُمرَّ عليه غيُر عليله

 َطْلُق الضواحي آاد ُيربي ُمقِفٌر

 منه بُنزهتِه على مأهوله

 وآفاَك من بلٍد َجماًال أنَّه

 َحِدٌب على إنعاش قلِب نزيله

 َعَجبي بَزْهِو ُصخوره وجباله

 َعَجبي بمنَحدَراته وُسهوله

 بالماِء منسابًا على َحصبائه

 بالشَّمِس طالعًة وراء ُتلوله

 بالشاطِئ األدنى وَبسطِة رمِلِه
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 بالشاطِئ األعلى وَبرِد َمقيله

 بجماله ، والبدُر َيملؤه سنًا

 بجاللِه رهَن الدُّجى وُسدوله

 بالنهر فيَّاَض الجوانِب يزدهي

خريرِه وصليله: بالُمْطرَبيِن   

 ذي جانْبيِن ، فجانب ُمتطاِمٌن

في تقبيله يقسو النسيُم عليه  

 بإزاِء آَخَر جائٍش متالطٍم

 َيرغو إذا ما انصبَّ نحَو َمسيله

اللِّطاُف نواتئًا" الُجُزُر " فصلتهما   

 آلٌّ تحفََّز ماثًال لعديله

 وجرْت على الماِء القواِرُب ُعورضت

 بالجري فهي آراسٍف بكبوله

 فإذا الَتوت لمسيلِه فكأنَّما

 تبغي الوصوَل إليه قبَل وصوله

ا نظرَت رأيَت َثمََّة قاَربًاوإذ  

 َتمتاُزه بالضوء ِمن ِقنديله

 أو صوِت ِمجداٍف ُيبيُن بوقعه

 فوَق الحصى عن شجوه وعويله

 ساَد السكوُن على العوالم ُآلَّها

 وَتجلبب الوادي ِرداَء خموله

 وتنبَّهْت بين الصخوِر َحمامٌة

 ُتصغي لصوت ُمطاِرٍح بهديله
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قًَّةوأشاَع شجوًا في الضفاف ور  

 إيقاُظ ُنوتيًّ بها لزميله

 ولقد رأيُت ُفويَق دجلَة َمنظرًا

 اَلِشعُر ال يقوى على تحليله

 َشَفقًا على الماِء استفاَض ُشعاُعه

 َذَهبًا على ُشطآنه وُحقوله

 حتى إذا حَكم المغيُب بدا له

 شفٌق ُيحيُط البدَر حين ُمثوله

 فتحالَف الشفقاِن ، هذا فائٌر

ئٌب بنزولهُصُعدًا وهذا ذا  

 ُثمَّ استوى ِفّضيُّ ُنوٍر عابٍث

ِمياهِه ورموله: بالماِئَجْيِن   

 فاذا الشواطُئ والمساحُب والرُّبى

 والشطُّ والوادي وآلُّ ُفضوله

 قمراُء ، راقصُة األشعَِّة ، ُجّللت

 بخفيِّ ِسرٍّ رائٍع مجهوله

 والجوُّ أفرَط في الصفاِء فلو جرى

لهَنَفٌس عليه َلباَن في مصقو  

 هذي الحياُة ِلِمثلها يحنو الفتى

 ِحرصًا وإشفاقًا على مأموله

 وإذا أِسفُت لمؤِسٍف فألنَّه

 ِخْصُب الثَّرى ُيشجيَك فرُط ُمحوله

 قد آاَن في َخْفِض النَّعيم فبالغْت



 

475 

 

 آفُّ الليالي السوِد في تحويله

 َبَدِت القصوُر الغامراُت حزينًة

 من آّل منهوِب الِفناِء ذليله

ِش مهزوَم الكتائِب فلَّهآالجي  

 َظَفٌر وَرقَّ عدَوه لفلوله

المهجوُر ُقّوَض ُرآُنُه" العاشُق  "  

 آالعاشق اآلسي لفقِد خليله

ولم يقصِّررسُمُه" والجعفريُّ  "  

 الباقي برُغم الدَّهر عن تمثيله

 بادي الشحوِب َتكاُد تقرأ لوعًة

 لنعيمه المسلوِب فوَق طلوله

جعفٍر" عن وآأنَّما هو لم يِجْد   " 

 بدآل ُيَسرُّ به وًال عن ِجيله

 ُفضَّْت َمجالُسُه به وخَلْوَن ِمن

الوليِد بها ومن ترتيله" شعر   

 إن الفُحوَل السالفيَن تعهَّدوا

 عصَر القريِض وُأعجبوا بفحوله

 يتفاخروَن بشاعٍر فكأنَّما

  تحصيُل معنى الُحْكِم في تحصيله

افجَزْوُهُم ُحلَو الكالِم وطرَّزو  

 إآليَل ربِّ الُمْلك ِمن إآليله

 آانوا إذا راموا السكوَت تذآَّروا

 َفضَل المليِك الجمَّ في تنويله
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 من صائٍن للنفس غيِر ُمذيلها

 ُشُحًا وُمعطي الماِل غيِر ُمديله

 وإذا َشَدوا فكما تغنَّى طائٌر

 أثُر النعيِم َيبيُن في تهليله

 ولقد شجتني َعبرٌة َرقراقٌة

العين عند ُدخوله َحيرانٌة في  

 إني سألُت الدهَر عن تخطيطِه

 عن َسطحه، عن َعرضه ، عن ُطوله

هذي الخريبُة صدُره: فأجابني   

 والبلقُع الخالي َمجرُّ ذيوله

 َوَسِل الرياَح السافياِت فانَّها

 أدرى بكلِّ فروعه وأصوله

 وتعلََّمْن أنَّ الزماَن إذا انتحى

هُشُهَب السَّما آانت مداَس ُخيول  

 مدَّت بنو العبَّاس آفَّ ُمطاِوٍل

 فمشى الزماُن لهم بكفِّ َمغوله

 واجتاَح صادَق ُملكِهْم لما َطغوا

 بدعيِّ ُملٍك آاذٍب َمنحوله

 وآذا السياسُة في التقاضي عنَده

 تسليُم فاضلِه الى مفضوله

 ُخلِّْدِت سامراُء ، لم أوِصْلِك ِمن

 َفْضٍل َحَشدِت عليَّ غيَر قليله

القلِب الذي لم تترآي يا فرحَة  
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 أثرًا ِلالعِج هّمه ودخيله

 وافاِك ُملتِهَب الغليِل وراح عن

 مغناِك َيحَمُد منِك برَد غليله

 أنعشِتِه وَنَفْيِت عنه هواجسًا

 ضايْقَنه ، وأثرِت من تخييله

 وصدقته أمًال رآِك ِلمثله

 أهًال فكنِت ، وزدِت في تأميله

 هذا الجميُل الغضُّ سوف يردُّه

 ِشعري إليِك ُمضاعفًا بجميله

 ولقد َغلوُت فكْم يقلبي خاطٌر

 َعجزْت َمعاني الشعر عن تمثيله

 َولطيِف معنًى فيك ضاَق بليُدها

 بذآِّيِه ، ودقيُقها بَجليله

 ولعلَّ منقوَل الكالِم محوٌَّل

 في عاَلٍم آٍت إلى َمعقوله

 فُهناَك يتَِّسع التخّلُص المِرٍئ

تفصيلهمن ُمجَمل المعنى إلى   

 

 ...بديعة

 ُهزِّي بنصِفِك واترآي نصفا

 ال تحَذري لَقوامِك القصفا

 فبَحْسِب قدِِّك أْن ُتسنَِّده

 هذي القلوُب ، وإْن شكْت َضعفا
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 ُأعجبُت منِك بكلِّ جارحٍة

 وخَصصُت منِك جفوَنك الَوطفا

 عشررَن طرفًا لو ُنجمِّعها

 ما ُقسِّمْت تقسيَمِك الطرفا

ُمقتربًا وُمبتِعدًا ُترضيَن  

 وُتخادِعيَن الصفَّ فالصّفا

 أبديعٌة وألنِت ُمقِبلًة

 تستجمعيَن اللُّطَف والظَّرفا

 وألنِت إْن أدبرِت ُمبديٌة

 للعيِن أحسَن ما ترى َخْلفا

 ُهزِّي لهم ِردفًا إذا رِغبوا

 ودعي لنا ما جاوَر الرِّدفا

 ملُء العيوِن هما وخيُرهما

لكّفاما يمُأل العينيِن وا  

 وآالهما حسٌن وخيُرهما

 ما خفَّ محِمُله وما شّفا

 هذا يرفُّ فال ُنِحسُّ بِه

 ويهزُّنا هذا إذا َرّفا

 وتصّوري أْن قد أتْت ُفَرٌص

 تقضي بخطِف آليهما خطفا

 فبدفََّتيِه ذاَك ُيبهضنا

 في حيَن ذاَك لرقٍة يخفى

 وَنِكلُّ عن هذا فَنْطَرُحُه
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 وُنِحلُّ هذا الجيَب والرفا

 ونزوُره صبحًا فنلِثُمُه

 وَنُضمُُّه وَنَشمُُّه ألفا

 وَنُبلُُّه بدِم القلوِب ، وإْن

 عزَّْت ، وُننِعُشُه إذا جفا

 

 .. الشاعرية بين البؤس والنعيم

 َجِهْلُت ، أحظُّ المرِء بالسعي ُيْقَتَنى

 أم الحظُّ سرٌّ َحجَّبْتُه المقادُر

ما قالوا جدوٌد نواهٌضوهل مثَل  

 تقوم بأهليها وأخرى عواثر

 فمن عجب أن ُيْمَنَح الرزَق وادٌع

 وُيْمَنَعُه َثْبُت الَجناِن ُمغامر

 تفّكرُت في هذي الحياَة فراعنى

 من الناِس وحٌش في التزاُحِم آاسر

 وال فرَق إّال أنَّ هذا مراوٌغ

 آثيُر ُمداجاٍه وهذا مجاهر

الِشعر حاجًة وقد ظنَّ قوٌم أنَّ في  

 إلى فاقٍة تهتزُّ منها المشاعر

 وأنَّ َنتاَج الرفِه أْعَجُف خامٌل

 وأنَّ َنتاَج الُبؤِس رّياُن زاهر

 آأنَّ شعورًا بالحياة وعيشة

 بها يشتهى َطْعَم الحياِة ضرائر
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 وما إن ُيرى فكٌر آهذا ُمَزيٌَّف

 لدى أّمٍة للفنِّ فيها مناصر

 وال أمٌة تحيا حياًة رفيهًة

 َيجيُش بها فيما ُيصّوُر شاعر

 ولكّنُه في أّمٍة مستكينٍة

 طغى الذُّلُّ فيها فهو ناٍه وآمر

 وآنسها بؤُس األديِب وُأْعِجَبْت

 ِبِشعٍر عليه مهجٌة تتناثر

 وللحزِن هّزاٌت ولُألْنِس ِمْثُلها

 ُيخاِلُف بعٌض َبْعَضها وُيناصر

 ومثُل قصيٍد جسََّد الحزَن رائعًا

المسراِت زاخر قصيٌد بتجسيِد  

 ُنَسرُّ بِشعٍر رقرق الدمُع فوَقه

 إذا َعَصَر الذهَن المفّكَر عاصر

 وقد فاتنا أّن الذي نستلذُُّه

 قلوٌب رقاٌق ُذوَِّبْت ومرائر

 وما أحوَج القلَب الذآيَّ لعيشٍة

 َيِعنُّ بها ِفْكٌر وَيْسَبُح خاطر

 وُربَّ خصيِب الذهَن َمضَّْت َخصاصٌة

مواهِب خائربه فهو مقتوُل ال  

 وشّتاَن فّناٌن على الفنِّ عاآٌف

 وآخُر في دّواِمِة الَعْيِش حائر

 وقد يطرق البؤُس النعيَم اعتراضة
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 آما َمّر مجتازًا غريٌب مسافر

 ولكّن بؤسًا ُمْفِرخًا َحطَّ ِثْقَلُه

 وألقى عصاه فهو موٌت مخامر

 

 ... وحي الرستمية

ٍل أستِشفُّ بهاأْآَبْرُت ميسوَر حا  

 إذ لم يكن ما ُأرّجيِه بميسوِر

 وقد َرِضيت بِكنٍّ أستِكنُّ به

 ناٍء عن العاَلِم المنحطِّ مهجور

 وُرْحُت رَغم جحوٍد عامٍد أشٍر

 للحظِّ ُأرِجُع حالي والمقادير

 تعلًة لم يكْن لي من َتَخيُِّلها

 ُبدٌّ وآم خوِدَعت نفٌس بتبرير

ُتوِحُشنيما زالِت المُدُن النكراُء   

 حتى اتُِّهْمُت بإحساسي وتفكيري

 َذَمْمُت منها محيطًا ال يالئمني

 صْعَب التقاليِد مذموَم األساطير

 حتى نزلُت على غّناَء وارفٍة

 بكل مرتجف األطياِف مسحور

 أهَدى لَي الريُف من ألطاف جّنِته

 عرائشًا أزعجتها وحشُة الدور

 طافت عليَّ فلم تنِكْر مسامرتي

ْعها بإيحاٍش وتنفيرولم أُر  
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 آأنني ، والمروُج الخضُر تنَفُحني

على الطور" ابُن عمراٍن " بالموحيات ،   

 ُتلقي الهجيَر بأنفاسي ُترقُِّقه

 لطفًا وتكِسُر من ُعنف األعاصير

 وتستبيك بحشٍد من روائعها

 موٍف على آلِّ منظوٍم ومنثور

 وحٌي َيِجّل عن األلفاظ ما نشرت

من تباشير طالئُع الفجِر فيها  

 آم في الطبيعة من معنى ُيضّيُعه

 على القراطيس نقٌص في التعابير

 هنا الطبيعة ناجتني معبِّرًة

 عن حسنها بأغاريد العصافير

 وبالحفيف من األشجار منطلقًا

 َعْبر النسيم وفي نفِح األزاهير

 ومنزلي ُعشُّ صيداٍح أقِيَم على

 خضراَء غارقٍة في الظل والنور

آصافي الجوِّ منطلٌق هنا الخياُل  

 صافي الُمالَءِة ضّحاُك األسارير

 وقد تفجَّر ُينبوُع الجماِل بها

 عن آل معنًى بديِع القصِد مأثور

 حتى آأّن عيوَن الشعر ُيعِوُزها

 وصُف الدقائِق من هذي التصاوير

 فما ُتِلمُّ بها إّال مقاربًة
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 وال تحيُط بها إّال بتقدير

طًةوجدت أْلَطَف ما آانت مخال  

 نقَّ الضفادع في لحن الشحارير

 وقد بدا الحقُل في أبهى مظاهره

 بساَط نوٍر على األرجاء منشور

 وأرسل البدُر طيفًا من أشّعِته

 آان الضميَن بإنياس الدياجير

 واستضحك الشط من لئالء طلعته

 آأنه ِقِطِعاٌت من قوارير

 واسترقص القمُر الروَض الذي ضحكت

مطورثغوُره عن أقاٍح فيه م  

 

 .. عبادة الشر

 دِع الُنبَل للعاجز الُقْعَدِد

 وما اسطعَت من َمغنٍم فاْزَدِد

 وال ُتْخَدَعنَّ بقوِل الِضعاِف

 من الناس أّنك َعفُّ اليد

 وأنك في العيش ال تقتفي

 خطا األدنياِء وال تقتدي

 سفاسُف تضحك من أمرها

 صرامُة ذي القوِة األّيد

ألمثالها فال تغد طوعًا  

 متى ما ُتغرَّْر بها َتْنَقد
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 وال َتْبَق وحَدَك في ِحّطة

 ومهما يكن سّلٌم فاصعد

 فانك لو آنت محَض االباء

 ومحَض الشهامة والسُّوَدد

 وأْصَدُق في القول من ُهْدُهٍد

 وأخشُن في الحق من جلمد

 وأعطيَت في الخلق ُطهَر الغمام

 وفي الفضل منزلَة الفرقد

إليك األآفُّشريفًا تشير   

 وُتْنَعُت بالَعَلِم الُمْفَرد

 لما زاد حظُّك من ِعيشة

 على حّظ ذي العاهِة الُمْقَعد

 إليَك النصيحَة من ُمْصَطٍل

 بنار التجارب ُمسَتْحِصد

 ستطُلُبها عند عّض الخطوب

 عليك بأنيابها الحّرد

 ِرِد العيَش مزدحَم الِضفََّتْيِن

 من الِغّش ملتحَم المورد

ذي قوة َيْستقيمليًا ب  

 وذي ِعّفٍة مستضاٍم صدي

 وُجْل فيه أروَغ من ثعلٍب

 وأشجَع من ضيغٍم ُمْلِبد

 وآن رجَل الساعِة المجتَبى
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 من اليوم ما يرتجى في غد

 وإال فإّنك من منكد

 من العيش تمشي إلى أنكد

 ذليًال متى تمِض ال ُيبتأْس

 عليك وإن تبَق ال ُتْنَشد

 وأنت إذا لم تماش الظروَف

 على آل نقص حريٍب ردي

 إذا ما مخضَت نفوَس الرجاِل

 من األقربين إلى األبعد

 وأوقفَت نفسك للمدعين

 سمّو المقاصِد بالمرصد

 تيقنَت أن الذي يّدعون

 من المجد لآلن لم ُيوَلد

 هم الناُس ال يفُضلون الوحوَش

 بغير التحيُِّل للمْقِصد

 فال تأِت ساحَة هذي الذئاِب

أدردُتناِزُلها بفٍم   

 وخذ مخلبًا لك من َغْدَرٍة

 ونابًا من الِكْذِب فاستأسد

 وال تتديَّْن بغير الّرياِء

 وَغْيَر النفاق فال تعُبد

 وصلِّ على سائِر الموبقاِت

 صالَة الُمحاِلِف للمسجد
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 وما اسطعت فاقطع يد الُمْعَتَدي

 عليه وقّبْل يَد الُمعَتدي

 ومّجْد وضيعًا بهذي الِهنات

ذي الَمحِتد تحّدى مكانَه  

 ونفَسك في النفع ال تبُلها

 وَعْقَلَك في الخير ال ُتجِهد

 يغّطي على َشَرِف المنَتمى

 ويسحق من عّزة الَمْوِلد

 ويقضي على ُمْطِرِف المكُرمات

 ويأتي على الَحَسب الُمتلد

 مهارشَة الواغِل المّدعي

 وتهويشَة الُمْغِرِض الُمفِسد

 أقول لنفسي وقد عربدْت

عربدي: اياتها رجاٌل لغ  

 وال َتْحَسبينَي في مأِزٍق

 قليَل الَغنا ضيَِّق الَمْنْفد

 وهيهاَت ال تدرآين المنى

 بسيِر أخي َمَهٍل ُمْقِصد

 وإنِك إن لم تواني الحياَة

 بنفس المُخاِطِر ُتسْتْعَبدي

 وال بّد أن تقحمي مقحمًا

 وإال فال بد أن ُتْطَردي

 فِحّصُة مستحفٍز مجرٍم
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ّصِة المجتديألشرُف من ِح  

 رأيت المغامر في موقف

 به يْفتََدي نفَسُه المفتدي

 تناَوُلُه األْلُسُن الُمْقِذعات

 ويعِصُف بالشتم منه الندى

 وحيدًا آذي َجَرٍب مزَدرًى

 يروح هضيمًا آما يغتدي

 ولم َيُطِل العهُد حتى انجلت

 آوارُث ما هّن بالسرمد

 فكان األميَر وآان الزعيَم

تى الّسيدوآان مثاَل الف  

 وآان المبَّجَل عند المغيب

 وآان المَقدََّم في المشهد

 َيَلذُّ لكِل فٍم ذْآُرُه

 متى يْجِر في َمْحِفٍل ُيْحَمد

 وآان وأمثاُله عبرًة

 على ضوئها يهتدي المهتدي

 

 ..رابطة اآلداب

 َنَهْضُتْم بها جمعيًة ُيْرَتَجى بها

ابَطُههدى َآْتلٍة فيما ُتحاوُل خ  

 عسى أن ُتنيروا للشباِب طريَقهْم

 وأْن ُتْنِعشوا روحًا من اليأس قانطه
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 إذا َفِشَلْت آلُّ الروابِط بيننا

 فرابطُة اآلداِب أمتُن رابطه

 

في نكبته" إلى الباجة جي  ".. 

 ءأال إنما َتبغي الُعلى والمكارُم

زاحُمُم" من اهللا أن َيْبقى لهنَّ   " 

 فتى الدولِة الغراِء َتْعَلُم أنَُّه

 عليها إذا نام الخليّوَن قائم

 وذو الحْكِم مرهوبًا على الُملِك ساهٌر

 وفيما يصوُن الحْكَم والُمْلَك حازم

 وذو الُخُلِق الّضافي َيخاُل مّرفهًا

 وفي الصدر أمواُج األسى تتالطم

 َيِبيُت على شوِك الَقتاَد َويْنطوي

حتى ُتَردَّ المظالم على َمَضِض  

 عليٌم بآداِب السياسِة َتْنجلي

 ِلِفْطَنِتَه أسراُرها والطالسم

 ضميٌن إذا ما الجوُّ غاَم بطاريٍء

 جليٍل ؛ بأن َتْنزاَح عنه الغمائم

 على وجِهِه ِسيماُء أصيَد أشوٍس

 وفيه من النفس الطَّموِح عالئم

 َجهيٌر يرى األقواُم عنَد احتداِمِه

آْيَف تدأى الَضراغم إذا أغضبوُه  

 وفي العنِف َفهّو األْبَلُق الفرد َمْنَعًة
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 وفي اللِّيِن فهو المصحُب المتفاهم

 لقد مارس األياَم ذو خبرٍة بها

 ذآيٌّ لحاالِت الزمانِ  ُمالئم

 وما هو إن خيٌر تحداُه طائٌش

 وال هو إن خيٌر تعّداُه نادم

 ومرتقٌب للشِر والشرُّ غائٌب

لشّر والشرُّ قادمو مْسَتْحِقٌر ل  

 على ثقٍة أنَّ الحياَة َتراُوٌح

 نسائُمها جّوالٌة والسمائم

 وماٍش إلى قلِب الحقوِد ِبحيلٍة

 ُيداوي بها حتى ُتَسلَّ الّسخائم

 وقد َعِلَم األقواُم أنَّ ُمزاحمًا

 من الشعِب مخدوٌم وللّشعِب خادم

 ولما اعتلى َدْسَت الوزارة ُوّطَدْت

لدعائمبهمِتِه آساُسها وا  

 عفيُف يٍد ال َيْحَسُب الُحكَم َمْغّنما

 ولو شاء لم َتْعُسر عليه المغانم

 ترفعَّ عن طْرِق الدنايا فماَله

 سوى المجِد والقلِب الجريِء ساللم

 لقد سّرني أنَّ الّزماَن الذي سطا

 عليَك بحرٍب عاد َوْهَو ُمسالم

 وأن ظروفًا ضاَيَقْتَك عوابسًا

َوْهَي بواسم أتتك ُتَرجِّي العْفَو  
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 وقد أيَقَنْت إذ قاَوَمْتَك آوارٌث

 بأنََّك ال ُتسطاُع حيَن ُتقاوم

 َوَجْدُتك خشن المّس تأبى انحاللًة

 وَتْنَحلُّ في البلوى الجلوُد النواعم

 تلقيت َيْقظاَن الفؤاِد حوادثًا

 ُيَروَُّع منها في التََّخيُِّل حالم

 وقد آنَت ناَدْمَت الكثيَر فلم َتجد

حيَن َعضَّْت ُآْربٌة َمْن ُتناِدمعلى   

 وقد آانِت الزلفى إليَك َتزاُحمًا

 فأْصَبَح في الزُّلْفى عليَك التزاُحُم

 ولم ُتْلِف لما استيقظ الخطُب واحدًا

 منَ  المانحيَك الُودَّ والَخْطُب نائم

 وأنت َعَضْدَت الملك َيوَم بدا له

 ُيهدُِّدُه َقْرٌن من الشّر ناجم

ُمْسَتْعِصمًا بك الئذًاتكفَّْلَتُه   

 وليس له إالَك واُهللا عاصم

 ولم أَر أقوى منَك جأشًا وقد عَدْت

 عليَك العوادي جمًة تتراآم

 وُأفِردَت ِمْثل السيِف ال ِمْن ُمساِعٍد

 سوى ِثقٍة بالنفس أنََّك صارم

 ولّما أَبَى إال التَّبلَُّج ناصٌع

 من الحق لم تقِدْر عليِه النمائم

واشون للكيِد َمْطَمعًاولم يجِد ال  
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 لديَك ولم َيْخِدْش مساعيك واصم

 خرْجَت خروَج البدر غطَّْت غمامٌة

 عليه وسرُّ المجِد أنََّك سالم

 فللُتْرِب أفواٌه رمْتَك بباطٍل

 وال َسِلَمْت أشداُقها والغالصم

 وُحوشِيَت عن أّي اجتراٍم وإّنما

 ُتَدبَُّر من َخْلِف الستاِر الجرائم

حاَمْتُه الصقوُر وراعهاوَصْقٍر ت  

 من النظر الغضباِن موٌت ُمداهم

 لقد أحكمت منه الخوافي خؤولًة

 ومتت إلى األعمام منه القوادم

الَفْيحاِء َشدَّْت ُعروَقُه" الحلِة " فتى   

 بناُت الفراِت المنِجباُت الكرائم

 فجئن بأوفى من ُتحلُّ له الُحبا

 وأمتَن َمْن ُشدَّْت عليِه الحيازم

د الحجى لم تستجّد له الرَُّقىوطي  

 صغيرًا ولم َتْعَلْق عليه التمائم

 وداهية أعلى العراَق بمجلٍس

 تصاِفُحُه فيه ُدهاٌة أعاظم

 يمثل شعبًا يستعدُّ لنهضٍة

 ُيَردُّ عليها مجُدُه المتقادم

 وألطُف ميزاِت السياسيِّ أّنه

 أديٌب بأسراِر البالغِة عالم
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 يّؤيدُه ذْهٌن خصيٌب ومنطٌق

 متيٌن آُهداِب الِدَمْقِس وناعم

 ورنانٍة في المْحِفِل الضَّْخِم فّذٍة

 َتناَقُلها عن أصغريِه التراجم

 بعيدة مرمى مستفيٍض بياُنها

 يجْي بها عفوًا فَتْدوي العواصم

 ومحتمٍل للحِق مستأنٍس به

 ُيَرّجيِه مظلوٌم وَيخَشاُه ظالم

 َيُسدُّ طريَق الَخْصِم حتى يردَُّه

ٍح مْن ُحكِمِه َوْهَو راغمإلى واض  

 وقد أرضت المظلوم والظلُم ُمْغَضٌب

 مواِقُفُه المستعلياُت الحواسم

 وإنَّ بالدًا أنجبْتَك سعيدٌة

 وشعبًا َتساَمى ِعزُُّه بك غانم

 

 ... أنغام الخطوب

 ما أحوَج الشاعَر الشاآي لُمغِضَبٍة

 وميزُة الشاعِر الحساِس في الغضِب

 أّما القوافي فأنغاٌم ُتَوقُِّعها

 يُد الُخُطوِب إذا ما هيََّجْت عصبي

 أِصْخ لتلحيِن روحي وهي ناقمٌة

 فما يهزُّك لحُن الروِح إن َتِطب

 شجْتك آربُة أبياٍت وجدَت بها
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 على آآبتها تفريجَة الُكَرب

 ثقافُة الشعِب قل لي أين َتنُشدها

 أفي الصحافِة مزجاًة أم الُكُتب

ا اندفعْت عشواُء خابطٌةهذي آم  

حمالُة الحطب" وتلك فيما حوت   " 

 أما الشعوُر فإّني ما َظِفْرُت به

 في مجلِس العلِم أو في َمْحِفِل األدب

 ال ثورُة النفِس في األشعاِر أْلَمُسها

 إال القليَل وال التأثيُر في الخطب

 باآون ما ُحرَِّآْت في النفس عاطفٌة

 وضاحكون والشيٌء من الطرب

 ُمَسّخرون بما توحي الوحاُة لهم

 آما ُتَهزُّ دواليٌب من الخشب

ما َفَسَدْت" الجوَع " لو عالج المصلحون   

 أوضاُعنا ، هذه الفوضى من السغب

 شعبي وما أتوّقى من مصاَرَحٍة

 عاٌر على يعرٍب ُآلُّ على العرب

 ألهاه ماضيه عن تشييِد حاضره

 وعن لباِب المساعي ِقْشَرُة النََّسب

 عشنا على شرِف األجداد َنلصُقُه

 بنا ، آما عاش ُقَطاٌع على السََّلب

 قامت ُتَرّوُج آدابًا َعَفْت ُعَصٌب

 ما أبعَد األدَب العالي عن الُعصب
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 ُهزَّ القلوَب بإحساٍس َتفيُض به

 ثم ادُع حتى صخورًا صمًة ُتجب

 شانت أديبًا وحطَّْت عالمًا َفهمًا

َتبمشاحناٌت على األلقاِب والرُّ  

لرآيٍك غيِر ُمْنَسِجٍم" ِأْد " قالوا   

 لو في يدي قلُت عّد القوَل وانسحب

 حتى صديٌق عن التقليِد أرَفُعُه

 مصاخٌب إذ سواُد الناِس في َصَخب

 دومي قوافّي طوَل الّدْهِر خالدًة

 إن صحَّ أّنِك أوتاٌد من الذهب

 أْوال فبيني أداَل اُهللا من أثٍر

والِحَقب تناُل منه يُد األعصاِر  

 

 ... قتل العواطف

 أْغَرى ِصحابي بتقريعي وتأنيبي

 طوُل اصِطباري على همٍّ وَتعذيِب

 أيْسُت من آلِّ مطلوٍب ُأؤمُِّلُه

 وأصبَح الموُت من أغلى مطاليبي

 إذا اشتهيُت فزادي غيُر ُمْحَتَمٍل

 وان َظِمْئُت فِوْردي غيُر مشروب

في تقلُِّبهاجارْت عليَّ الليالي   

 وأوَهَنْت َجَلدي من َفْرِط تقليبي

 َعْودًا َوَبْدءًا على شرٍّ ُتعاِوُدُه
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 آأنَّني آرٌة ِلّلْعِب تلهو بي

 يا ُمضْغًة بين جنبيَّ ابُتلِيُت بها

 ال آنِت من هدٍف للشرِّ منصوب

 ومن مثاِر هموٍم ال انتهاَء له

 ومن َمَصبِّ عناٍء غيِر منضوب

لدهِر أْجَمَعهاوقد رددُت رزايا ا  

 إلى ِسِجلَّْيِن محفوٍظ ومكتوب

 ما بين ُمْكَتَشٍف بالشعِر ُمْفَتَضٍح

 وبين ُمْخَتَزٍن في القلب محجوب

 إني على الّرْغِم مما قد ُنِكْبُت به

 فقد يحّز فؤادي لفُظ منكوب

 شكت إلّى القوافي فرَط ما انتبَذْت

 مني وآنُت أراها خيَر مصحوب

جراِن قائلًةوعاَتَبْتني على اله  

 أآنُت ِعْنَدَك من بعض األالعيب

 تلهو بها وإذا ما شئَت َتْطَرُحها

 موقوفًة بين َتبعيٍد وتقريب

 آم ساعدْتك على الُجلِّى وآم َدَفَعْت

متعوب" هواجسًا عن فؤاٍد منَك   " 

 َسجَّْلُتها آهًة حرَّى وآم َدَفَعْت

 طيَّ الرياِح ُسدًى آهاُت مكروب

ألهبتُكّن بهفقلُت حسبي الذي   

 من العٍج في حنايا الصدِر مشبوب
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 ومن قواٍف بَذْوِب الدَّْمع نشأُتها

 ومن قصيٍد لفرِط الُحْزِن منسوب

 لو اآتسى الشعُر لونًا القتصرُت على

 شعٍر ِبقاني نجيِع القلِب مخضوب

 وما اشتكائي إلى األشعاِر من ُمَضٍض

 إال شكيََّة محروٍب لمحروب

لشعَر َقْدُرُهماإّن األديَب وإنَّ ا  

 مطرٌَّح بين منبوٍذ ومسبوب

 لم يبَق مْن يستثيُر الِشْعُر َنخَوَتُه

 ومن ُيحرُِّآُه ُلْطُف التراآيب

 أعلى ِمَن الّشعِر عنَد القوِم منزلًة

 َنْفُخ البطوِن وَتْطريُز الجالبيب

 وُربَّ قافيٍة غّراَء قد َضِمَنْت

 أرقَّ معنًى َتَردَّى َخْيَر ُأْسُلوب

اللواتي ُتَغذِّيهنَّ عاطفٌة من  

 جياشٌة بين تصعيٍد وتصويب

 هززُت فيها نياَط القلِب فانتثرت

 بها شظايا فؤاٍد جدِّ مشعوب

 رهنُتها عند فجِّ الطَّْبِع محتقٍن

 بغيِر ُصمِّ العوالي غيِر مجذوب

 ظننُتني صادقًا فيما ادََّعْيُت بها

 حتى انبرى لؤُم جانيها لتكذيبي

ي علٌق ال ِآفاَء َلُهأرَخّصُتها وه  
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 وُرْحُت أْصِفُق فيها َآفَّ مغلوب

 تشكو اغترابًا َلَدى من ليَس َيْعرُفها

 آما شَكْت طبَع راميها بتغريب

 عفوًا فلوال اضطراُر الحاِل ُيلجئني

 لكنُت أنَفَس مذخوٍر ومكسوب

 قالوا استفدَت من األياِم َتجِريًة

 والموُت أْرَوُح من بعِض الّتجاريب

في الشدائُد أْقوامًا بال أَدٍبُتْع  

 وتبتلي غيَر ُمحتاٍج لتأديب

 ما آان ِمن قبِلها ُعودي بذي َخَوٍر

 للعاجميَن وال قلبي بمرعوب

 وال ُذِعْرُت لشرٍّ غيِر ُمْنَتَظٍر

 وال نزقُت لخيٍر غيِر محسوب

 يا خيَر موهبٍة تزآو النفوُس بها

 بعدًا فانك عندي شرُّ موهوب

ُشُه ما داَم َيغُمُرُهُيرِضي الفتى َعْي  

 بالطيباِت وُيْغريِه بتحبيب

 حتى اذا َرَمِت الويالُت ِنَعَمَتُه

 وَنغَّّصْتها بتقويٍض وتخريب

 سمَّى ُمعاآسَة األياِم َتْجرَبًة

 وراح َيْخَدُع َنْفسًا باألآاذيب

 والعيُش بالجهِل أو بالِحلِم إن َخُبَثْت

 ِمْنُه الحواشي فشيٌْ غيُر محبوب
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معها ليلة  ... 

 ال أآذَبّنِك إّنني َبَشٌر

 َجمُّ المساوي آِثٌم أِشُر

 ال الحبُّ ظمآنًا ُيطاِمُن ِمْن

 نفسي وليس رفيقَي النَظر

 ولكم َبُصْرُت بما أضيُق به

 فوِدْدُت أّني ليس لي بصر

 أو أنني حجر وربتََّما

 قد بات أْرَوَح مّنَي الَحَجر

َفَيْمَنُعُه ال الشيُء ُيْعِجُبُه  

 فإذا عداه فكّلُه َضجر

 ولكم َظِفرُت بما بصرُت به

 فَحِمْدت مرأى بعَدُه ظَفر

 شفتاي ُمْطْبَقَتاِن سيدتي

 والُخْبُر في العينيِن والَخَبر

 فاستشِهِدي النظراِت جاِحَمًة

 حمراَء ال ُتْبقي وال َتذر

 ولرغبة في النفس حائرة

 مكبوتة يتطايُر الشرر

فان بماإنا آلينا عار  

 َحَوِت الّثياُب وَضمَِّت األُزر

 وبنا سواًء ال حياَء بنا
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 الجذوُة الخرساُء تستعر

 فعلى َم َتجتهدين ُمْرَغَمًة

 أن َتْستري ما ليس َيْنَسِتر

ال اصطباَر على. آذب المنافُق   

 قدٍّ َآَقدِِّك حيَن ُيهَتَصر

 وُمَغفٌَّل من راح ُيقِنُعه

 منك الحديُث الحلُو والسمر

وهي الحجى وُيذيُب آلَّ ُتقًىُي  

 من ُمّدعيِه شباُبك النَِّضر

 وَيُردُّ حلَم الحالمين على

 أعقاِبِه التفتيُر والَخَفر

 النَّْفُس شامخٌة إذا سُعَدْت

 بك ساعًة والكوُن ُمْحَتَقر

سمحِت به" محتضن " وفداء   

 ما تفجع االحداُث والغير

 حلم أخو اللذاِت مفتقد

تِقرامثاُلُه وإليه مف  

 وسويعة ال أستطيُع لها

 وصفًا فال أْمٌن وال َحَذر

 يدها بناصيتي ومْحَزُمها

فمنَتِصٌر ومنَدِحر. بيدي   

 فلئن َغَلْبٌت َفَخْيُر متََّسٍد

 للشاعِر األعكاُن والُسَرر
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 ولئن ُغِلْبُت فغالبي َمَلك

بِه صافٌح عني ومغتفر. زاٍه   

وأحَسُبني" نهديها " أمسكُت   

تتدحرَج اُألَآر أْشَفْقُت أن  

 عندي من استمتاعٍة ُصَوٌر

 وِمَن التَّغنُِّج عنَدها ُصَور

 قالت وقد باَتْت تطاوُعني

 فيما ُأَآلُِّفها وتأَتِمر

 أمعانيًا حاولَت َتْنِظُمها

 تختاُر ما َتْهوى وَتْبَتِكر

ممتلئًا"الحوَض " إني وردُت   

يفوُح أريُجُه الَعِطر" َشْهدًا  "  

بي َظَمٌأ ولقد صدرُت وليس  

 ِهللا ذاَك الِورُد والصََّدر

 وإذا صدقْت فانه بَدٌن

 ألطايب اللذاِت ُمْخَتَبر

 يا زهرًة في ريعها ُقِطَفْت

 آأرقِّ ما يتَفتَُّق الزََّهر

 ِنْعَم القضاُء قضى بمرتَشٍف

وحّبذا الَقَدر" لماك " لي من   

 ما إْن أَخصُِّص منِك جارحًة

 آلَّ الجوارِح منِك لي وطر

زْري بفلسفٍة مّطولٍةُي  
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ُمْخَتَصر" والعلُم شيٌء فيك  " 

لم يبل منهجه" ومعبد  "  

ولم َيُلْح أَثر. بالسالكيه   

 إني آلَسُف أْن يجوَر على

 خّديِك خدٌّ آلُُّه َشَعر

 وعلى إهاٍب منِك ممتلٍئ

 َمرَحا إهاٌب ِملُؤُه َآَدر

 هذا الحريُر الَغضُّ َمْلِمُسُه

الوبر َحْيٌف ُيَخدُِّش َجْنبُه  

 عيني ِفدى َقَدَمَيِك سّيدتي

 عيناِك قد أضناُهما السََّهر

 ال أآتفي بالروِح ُأْزِهُقها

 ُعذرا اليِك فكيف أعتذر

 قلٌب تجمََّعِت الُهُموُم به

 َنفَّْسُت عنه فهو مزدِهر

 ضنُك المنافِذ ال مكاَن به

 لَمَسَرٍة واليوَم ينتشر

 َلْو َلْم ُتحلِّيه على سعٍة

صدرِك آاِن َيْنَفِجرمن ُرْحِب   

 َسَحٌر زماني آلُُّه ِلَهَوى

 ليٍل بقرِبك آلُّه َسَحر

 وأرى لياليَّ الِطواَل بها

 َشَبٌه ففي ساعاِتها ِقَصر
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 ... عقابيل داء

 عقابيُل داٍء ما لُهنَّ مطبَّبُّ

 ووضٌع تغشَّاُه الَخنا والتَذبُذُب

 ومملكٌة رهُن المشيئاِت أمُرها

نظمٌة ُيلهى بهنَّ وُيْلَعبوأ  

 وناهيِك ِمن وضٍع يعيُش بّظله

 آما يَتمنَّى َمن يخوُن ويكِذب

 وقرَّ على الضيِم الشباُب فلم َيُثْر

 وأخلَد ال ُيسدي النصيحَة أشيب

 آأْن لم يكْن في الرافديِن ُمغامٌر

 وحتى آأْن لم يبَق فيه مجرِّب

 أُعقمًا وُأمَّاُت البالِد ولودٌة

يا ُأمَّ الفراتيِن أنجبوإنَِّك   

 وما أنكَّ ُيزهى منِك في الصِّيِد أصيدٌّ

 وَيْلَمُع في الُغْلِب المياميِن أغلب

 إذا قيَل ِمن أرِض العراق تطَّلَعْت

 عيوٌن له وانهاَل أهٌل ومرحب

 ُيحكُِّم في الُجلَّى أغرُّ ُمشََّهٌر

 ويْحتاُج في البلوى عذيٌق مَرجَّب

ِد ساعٌدفما لِك ال بيَن السواع  

 ُيَحسُّ وال بيَن المناآِب َمنِكب

 تنادْت بويٍل في ديارِك بومة

 وأعلَن َنْحسًا في سماِك ُمَذنَّب
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 وُأْلِبْسِت من َجوٍر وهضٍم مالبسًا

 أخو العزِّ عنها وهو عرياُن يرغب

 تكاثرت األقواُل َحقًا وباطًال

 وقاَل مقاَل الصدِق جْلٌف ُمكذَّب

ظنِّيًاوُشكَِّك فيما تدَّعيه ت  

 ولو أنَّه شحُم الفؤاِد المَذوَّب

 وباَت سواًء من يثوُر فيغتلي

 حماسًا ومن يلهو ُمزاحًا فيلعب

 فما لَك من أمريِن ُبدٌّ وإنما

 أخفهما الشرُّ الذي تتجنب

 سكوٍت على جمِر الغضا من فضائٍح

 ُتَمثَُّل أو قوٍل عليه ُتعذَّب

 تحفَّْت ُأباٌة حين لم ُيْلَف مرآٌب

إلى قصٍد من العيِش ُيرآب نزيٌه  

 فال العلُم مرجوٌّ وال الَفهُم نافٌع

 وال ضامٌن عيَش األديِب التأدُّب

 وُمدََّخٌر سوُط العذاِب لناهٍض

 وُمدََّخٌر للخامِل الِغّر َمْنِصب

 أقوُل لمرعوٍب أضلَّ صواَبه

 َترّدي دساتيٍر ُتِضلُّ وُتْرِعب

 تداوَل هذا الُحْكَم ناٌس لَو انَّهم

اُدوُه طيفًا في مناٍم لُخّيبواأر  

 ودْع عنَك تفصيًال لَشتَّى وسائٍل
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 بها ُملُِّكوا هذي الرقاَب وقرِّبوا

 فأيَسُرها أْن قد ُأِطيَل امتهاُنهم

 إلى أْن أَدرُّوا َضرَعها وتَحلَّبوا

 وأعجُب ما قد خلَّفْتُه حوادٌث

 قليٌل على أمثالهنَّ التَّّعجب

ُمسكوٌن َتغشَّى ثائريَن عليه  

 ُيَعوَُّل أْن خطٌب تجرََّم أْخطب

 عتاٌب يُحزُّ النفَس وقعًا وإنه

 ألنزُه من صوِب الغوادي وأطيب

 عليُكْم ألنَّ القصَد بالقوِل أنتُم

 وليَس على آّل المسيئيَن ُيعتب

 َهبوا أنَّ أقوامًا أماَت نفوَسُهم

 وألهاُهُم ُغْنٌم شهيٌّ ومكَسب

اقصوٌر وأرياٌف َيَلذُّوَن ِظلَّه  

 وجاٌه وأمواٌل وَموطًي وَمرآب

 يخافوَن أْن َيْشقوا بها فيؤاَخذو

 إذا آشفوا عمَّا َيرَون وأعربوا

 فما باُل محروبيَن لم يحُل َمطعٌم

 لُهم ، فُيلهيهْم ، ولم يصُف َمْشَرب

 َخِليَّيَن ال ُقربى فُي ْخَشى انتقاُصها

 لديهْم ، وال ماٌل ُيَبزُّ فُيْسَلب

رهُف الحدِّ مالهسالُح البالِد الم  

 َنبا منُه في يوِم التَّصاُدم مضرب
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 على أنَّني إذ ُأْسُع األمَر ِخْبَرًة

 يلوُح لَي العذُر الصحيح فأْصِحب

 هُم القوُم ِنعم القوُم لكْن عراهُم

 ذهوٌل به ُتْصبي الَغيارى وُتخَلب

 َتغوََّل منهم حزَمُهم إْلُب دهِرهم

 عليهم وقد ُيوهي القويَّ التأّلب

آّل ُشجاٍع عاوَن الدهَر ضَّدهو  

 مّرجيهُم فهو المضاُم المغلَّب

 قليلوَن في حينِ  الرزايا آثيرٌة

 وطيدوَن في حيِن األساليُب ُقلَّب

 جريئوَن لكْن للجراءِة موضٌع

 وعاقبٌة ، إّن العواقَب ُتْحَسب

 ُيالقون أرزاءًا َيُشّق احتماُلها

 وليس بميسوٍر عليها التَّغّلب

ُسدَّ الطريُق أماَمه فهاهم آَمْن  

 وضلَّله داٍج من الليِل َغْيَهب

 على أنَّهم ال يهتُدوَن بكوآٍب

 وقد ُيرِشُد الَحيراَن في اللِّيل آوآب

 إلى األمِم الالَّتي اسَتَتمَّْت ُوُثوَبها

 َتَشكَّى اهِتضامًا ُأمٌَّة َتتوَّثب

 إذا خلَصْت ِمن َعْثرٍة طوَّحْت بها

ا فهو ُمْحَربَعواثُر َمن ُيؤخْذ به  

 وإْن فاَتها وحٌش َصليٌب فؤاُده
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 َتَعرََّض وحٌش منه أقسى وأصَلب

 ُيعيُن ِسياسيًا عليها تفرٌُّق

 َوينُصُر َرجعّيًا عليها َتعّصب

 ُأريَد لها وجٌه ُيزيُل ُقطَوبها

 فزيَد بها وجٌه أغمُّ ُمقطَِّب

 َورِّبتما الحْت على السنِّ ِضحكٌة

َف وَتلِصبله َتنُفُث السمَّ الزعا  

 ُيرى أبدًا رَّياَن بالِحْقِد َصدرُه

 آما شاَل لَّْلدِغ الذناَبيِن َعقرب

 وتلَك من الُمسَتْحدِث الُحكِم عادٌة

 َيرى ُفرصًة منه اقِتدارًا فيضِرب

 وما ِجثُت أهجوُه فلْم يبَق َموضٌع

 َنزيٌه له بالهجو ُيؤتى فُيْثَلب

 ولكنه وصٌف َصحيٌح ُمطابٌق

َعياٍن ُمِجّرب يجىُء به رائي  

 ُتَشرَُّد ُسكَّاٌن لُسكنى طوارئ

 وُتَؤخُذ أرٌض من ذويها فتَوهب

 وواِهللا لوال أّن َشعبًا ُمَغلَّبًا

 ُيَلزُّ َبقرنيِه آِمعزى ويحَلب

 لما َعِبَثْت فيه أُآفٌّ َجذيمٌة

 ولْم َيُعلُه هذا الهجيُن المهلَّب

 ولكن َرضوا من ُحّبهْم لبالِدهْم

ونها حيَن ُتنَكببأنَّهُم َيبُك  
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 فيا لَك ِمن وضٍع تعاضَل داؤُه

 ُتشاُط له َنْفُس األبيِّ وُتلهب

 وِهللا َتبريُح الَغيارى بحالٍة

 آما َيشتهيها أشعبيُّ ُتَقلَّب

عقائٌل" ُيَنفَُّذ ما َتبغي وَتنهى   " 

وَتنِصب" غانياٌت " وَتعِزُل فينا   

 آأندُلِس َلمَّا َتَدْهَوَر ُمْلُكها

زافًا ِعندَنا وُمَلقَّبُمَكّنى ُج  

 وُربَّ وساٍم فوَق صدٍر لو انَُّه

 ُيجاَزى بّحٍق آاَن بالنعِل ُيضَرب

 نشا ربُُّه بيَن المخازي وراقُه

 ِوساٌم عليها فهو بالخزِي ُمْعَجب

 أفي آلِّ يوٍم في العراِق مؤمٌَّر

 غريٌب به ال األمُّ منه وال األب

 ولم ُيَر ذا َبْطٍش َشديٍد وِغلَظٍة

لى َبَلٍد إال البعيُد الُمجنَّبع  

 أُآلُّ َبغيٍض ُيثِقل األرَض ِظلُُّه

 وتأباُه ُيجبى للعراِق ويْجَلب

 وُحجَُّتهم أن آاَن فيما مضى لنا

 أٌب ، اسمُه عنَد التواريِخ َيْعُرب

 ِعديُد الَحصى أنباؤُه وِلكلِّهْم

 َمجاٌل وَملهَى في العراقين َطّيب

ُفوِسناوقد أصبحوا أولى بنا من ُن  
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 ألنَّهُم أرحاُمنا حيَن ُنْنَسب

 فأمَّا َبُنوه األقربوَن فما لهْم

 نصيٌب به إلَّا ُمشاٌش وَطْحلب

 فيا أيُّها التاريُخ فارُفضْ َمهاِزًال

 َسْترُفضها أقالُمنا حين ُتكَتب

 وُقْل إنَّني ُأودعُت شتَّى َغرائٍب

 وال مثَل هذي فهي منُهنَّ أغَرب

 

رها الكمنجةالذآرى أو دمعة تثي  .. 

 ءيا مستثيًا دمعًة َصمدْت

 لطوارِئ الّدنيا فلم َتُثِر

 إنَّ التي َصُعَبْت رياضُتها

 أنزلَتها قسرًا على َقَدر

 وأَسْلَتها وهي التي َعَجَزْت

 عن أن ُتسيَل فوادَح الِغَير

 ردْت نداَء آوارٍث َعُظَمْت

َق الَوَترودعا فلبَّْت َمنِط  

 هل عند أْنُمَلٍة ُتَحرُِّآها

 باللطِف إنَّ الدمَع باألثر

 وهل الدموُع ودفُعها وطٌر

 للناِس َتْدري أنَّها وطري

 ما انفّكِت البلوى ُتضاِيُقني

 حتى َشَرْيُت النفَع بالضرر
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 َوَوَجْدُتني بالدمِع مبتهجًا

 مثَل ابتهاِج الزرع بالمطر

َظرًاغّطى العيوَن فلم َتِجْد َن  

 دمٌع أعزُّ علّي من َنَظري

 يا دمعًة غراَء غاليًة

 َيْفديِك ما عندي من الُغَرر

 من قابالٍت حكَم ُمْنَتِقِد

 وشجاِر مفَتخٍر ومحَتَقر

 لغة العواطِف جلَّ َمْنِطُقها

 عن أن ُيقاَس بمنطِق البشر

 فّتشُت عنِك فلم أِجْد أثرًا

 حتى ظننُت العيَن من حجر

َمرَي ذي ِثَقٍة وَمَرْيُت َجْفني  

 ورجعُت عنك رجوَع ُمْنَدِحر

 وغدوُت أْحُسُد آلَّ مكتئٍب

 ذي محَجٍر بالدمع ُمْنَفِجر

 آم أزمٍة لو آنِت حاضرًة

 َفرَّْجِتها بمسيِلك الَعِطر

 لو آنِت عندي ما َثقلُت على

 آأس الشراب ومجلس السَّمر

 لغسلُت َجْفنًا راح من ظمٍأ

ررُمَتَلهبًا ُمَتطاِيَر الشَّ  

 أنا بانتظاِرِك آلَّ آونٍة
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 علمًا بأن الحزَن ُمْنَتِظري

 طال احتباُسِك يسن ُمْخَتَنقي

 ومحاجري واآلنَ  فانحدري

 آنِت األمينَة في مخاِبئها

 وأراِك بعَد اليوِم في خطر

 واذا امتنعِت علّي فاقتنعي

خيُر ُمْعَتَصر" الكمنجَة " أنَّ   

 سيلي فال ُتبقي على ُغَصٍص

قلبي وال تَذري رانْت على  

 واستصحِبي َجَزعا يالِئُمني

 وخذي اصطباري إْخَذ ُمْقَتدر

 فلقد أضرَّ َبسحنتي َجَلدي

 فمالمحي ُتربي على عمري

 آم في انكسار القلب من ِحَكٍم

 ال عاش َقْلٌب َغيُر ُمْنَكِسر

 هذي الطبائُع ال ُيَطهُِّرها

 مثُل اصطالِء الهمِّ والكدر

َنُقهاَوَلُربَّ نفٍس بان َرْو  

 جراَء ُحْزٍن غير ُمْنَتَظر

 ُمسَّ الكمنجَة َيْنَبِعْث َنَفٌس

 يمتدُّ في أنفاِس ُمْحَتَضر

 في طوِع آفَك َبْعُث عاطفتي

 وَخالُصها من ِربقِة الّضجر
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 وأزاحني عن عاَلٍم َقِذٍر

 َنْحٌس آلخَر زاهٍر َنِضر

 بالسمِع َيْفدي المرُء ناِظَرُه

روأنا فديُت السَّْمَع بالبص  

والنسياُن َمْضَيَعٌة –يا قلُب   - 

 هذا أواُن الذِّْآر فادَِّآر

 هذي تواقيٌع ُمَحلَِّقٌة

 بك في سماِء َتَخيٍُّل َفِطر

 واستعرِض األياَم حافًة

 مكتظًَّة ِبَتباُيِن الصَُّور

 أْذُآر مساَمَرًة ومْجَتَمعًا

 مزدانتين بُقبَلِة الَحذر

 مطبوعتين بقلِب مثريٍة

ِب ُمْفَتِقربالمغريات وقل  

 متفاهمين فما نبا وجل

 لوقوِع ذنٍب غير مغَتَفر

 أْذُآْر َتَوسَُّدها ثنيََّتها

 وسنانًة محلولَة الشعر

 معسولَة األحالِم ذاهبًة

 ِبَخياِلها لمدارِج الصَِّغر

 أْذآر يدًا مّرْت على َبَدٍن

 هي منُه حتى اآلن في ُذُعر

 وُلَيْيَلًة بيضاَء خالدًة
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َذ السفرمنها عرفت لذائ  

 ثم اعطِف الذْآَرى إلى جهٍة

 ُأخرى ُترْع بعواِلٍم ُأَخر

 ُتْذهْل لمغتَصٍب على َمضض

 أمسى يقلَُّب في َيَدْي أِشر

 َبَدٌن بال قلٍب لدى أِثٍر

 عاٍت على الشََّهواِت ُمْقَتِصر

 ثمٌر بال ظٍل لديك آما

 في أسِرِه ظلٌّ بال ثمر

 آم مثِل قلِبك ذاهٌب هَدرًا

الدين في البشر لتحكُّماِت  

 

 ...ثورة النفس

 سُكت وصدري فيه تغلي مراجُل

 وبعض سكوِت المرِء للمرِء قاتُل

 وبعُض سكوِت المرِء عارٌّ وُهْجَنٌة

 يحاَسُب من ّجراُهما وُيجاَدل

 وال عجٌب أْن ُيْخِرَس الوضُع ناطقًا

 بلى عجٌب أْن ُيْلَهَم القوَل قائل

المجوَُّد َنْسُجُهجزى اهللا والشعُر   

 بأنكد ما ُتْجَزى لئاٌم أراذل

 مخاِمُر غدٍر طوََّحْت بي وعوُدُه

 فغُِررُت والتفَّْت علىَّ الحبائل
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 وآنُت امَرءًا لي عاجٌل فيه ُبْلَغٌة

 سداٌد ومرُجوٌّ من الخير آجل

 رخيًا أميَن السرِب محسوَد ِنعمٍة

 َتِرفُّ على جَنبيَّ منها مباذل

في َعراٍء َتُلفُّنيفُغودرُت منها   

 َمفاِوُز ال أعتاُدها ومجاهل

 ُطموٌح إلى الحتِف المدبَّر قادني

 وقد ُيزِهُق النفَس الُطموُح الُمعاجل

 َآِرْهُت مداجاًة فُرْحُت مشاغبا

 ولم ُيجِدني َشْغب فُرْحُت ُأجامل

 وأْغرْقُت في إطراِء من ال أهاُبه

 وساجلت بالتقريع من ال يساَجل

عن قلبي فكان تكاُلٌبوأْصَحْرُت   

 علّي إلصحاري وآان تواُآل

 نزوًال على حكٍم وحفظًا لغاية

 يكون وسيطًا بينهن التعُادل

 وما ِخْلُتني عْبءا عليهم وأنهم

 يريدون أن ُيجَتثَّ متٌن وآاهل

 ولما بدا لي أنه سدُّ َمْخَرٍج

 وقد ُأرِتَج الباُب الذي أنا داخل

 وأخَلْت صدوٌر عن قلوٍب خبيثٍة

 والحت من الغدِر الصريِح مخايل

 رجعت لُعش ٍّ ُموحٍش أقبلْت به
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 علي الهموُم الموحشاُت القواتل

 وآنُت آُعصفوٍر وديٍع تحاملت

 عليه ممن السِت الجهاِت أجاِدل

 وَروَّْضُت بالتوطيِن نفسًا غريبًة

 تراني وما تبغيه ال نتشاآل

 وقلُت لها صبرًا وان آان وطؤُه

الحزن طائلثقيال ولكن ليس في   

 وَآْظُم الفتى غيظًا على ما يسوؤه

 من األمر درٌب عبَّدته األماثل

 وِللْعقِل من معنى العقاِل اشتقاُقه

 إذا اقِتيَد إنسان به فهو عاقل

 وآنُت ودعواَي احتماال آفاقٍد

 ُحسامًا وقد َرفَّت عليه الحمائل

 حبسُت لساني بين ِشْدَقيَّ ُمرغمًا

ذ يناضلعلى أنه ماضي الشَّبا إ  

 وعهدي به ال ُيرسُل القوَل واهنًا

 وال في بياٍن عن مراٍد يعاضل

 وبيني وبيَن الشعِر عهٌد نكثُته

 ورثَّْت حباٌل ُأحِكَمْت ووسائل

 وجّهلُت نفسي ال خموال وإنما

ان السّيَد المتجاهل –تيقنت   

 وما خلت أني في العراق جميِعه

 سأفِقُد حرًا عن مغيبي يسائل
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َآْرٍه وِضْعٍن َمقاتلي َسَتْرُت على  

 إلى أن بدْت للشامتيّن المقاتل

 أهذا مصيري بعد عشرين ِحجًَّة

 تحلت بأشعاري فهن أواهل 

 أهذا مصيُر الشعِر رّياَن تنتمي

 إليه القوافي المغدقاُت الحوافل

 سالسُل ِصيغْت من معاٍن ُمَبغٍَّض

 لها الذهُب األبريُز وهو سالسل

ئالومن عجٍب أّن القوافي سوا  

 اذا ُشِحَذْت للَحْصِد ِفهي َمناجل

 وهنَّ آماِء الُمْزِن لطفًا ورقًة

 وهنَّ إذا جدَّ النضاُل َمعاول

 فأّما وقد بانت نفوٌس وُآشَِّفْت

 ستائُر قوٍم واسُتِشفَّت دخائل

 ولم يبق إال أن يقاَل مساوٌم

 أخو غرٍض أو مّيُت النفِس خامل

 فال عذَر لألشعار حتى يردَّها

حق مرضيُّ الحكومِة فاصلإلى ال  

 ألمِّ القوافي الويُل إن لم َيُقْم لها

 ضجيٌج ولم ترتجَّ منها المحافل

 سأقِذُف ُحرَّ القوِل غيَر ُمخاِتل

 وال بّد أن يبدو فُيْخَزى الُمخاتل

 لئن آان بالتهديم ُتْبنى رغائٌب
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 وبلخبط والتكديِر تصفو مناهل

 وإن آان بالزلفى يؤمَُّل آيٌس

ِة الُمثلى ُيخَييَُّب آملوبالُخطَّ  

 َفَلْلجهُل مرهوُب الغرارين صائٌب

 وَلْلِحْلُم رأٌي َبّيُن النقِص فائل

 وَلْلَغَرُض الموصوُم أعلى محلًة

 من المرِء منبوذًا علته األسافل

 أرى القوَم من ُيقرَّْب إليِهُم

 ومن َيْجَتِنْب َيْكُثْر عليه التحامل

التقتعلى غيِر ما سنَّ الكراُم وما   

 عليه شعوٌب جمٌة وقبائل

 فال ينخدْع قوٌم بفرط احتجازٍة

 َتَخيََّل أني ُقْعُدٌد متكاسل

 فإني لذاَك النجُم لم يخُب َنُوؤه

 وال َآَذَبْت سيماُؤه والشمائل

 وما َفلَِّت االياُم مني صرامة

 وال زحزحت علمي بانَي باسل

 ولكنني مما جناه تسرٌُّع

تثاقلتوهمت أنَّ األْسَبَق الم  

 وإّني َبْعَد اليوِم بالطيش آخذُّ

 وإني على حكٍم الجهالِة نازل

 وإني لوثاٌب إلى آل فرصٍة

 تِعنُّ وعّداٌء إليها فواصل
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 بخيٍر وشٍر ان ما ادرك الفتى

 به ُسْؤَله فهو الخديُن المماثل

 وأعَلُم علمًا يقطُع الظنَّ أنَّه

 لكِل امرٍئ في آلِّ شيٍء عواذل

إنَّه ُمتعنٌِّتفاْن لم يقولوا   

 َعُنوٌد يقولوا ُمْصِحٌب متساهل

 تخاُلَف أذواٍق وبغيًا وإْثَرًة

 ومن آدٍم في العيش آان الّتقاُتل

 فما اسطعَت فاجعْل دأَب نفِسَك َخيَرها

 وال ُتدِخَلنَّ الناَس فيما تحاول

 فما الحّر إال من ُيشاوُر َعْقَلُه

 وأمُّ الذي يستنِصُح الغيَر ثاآل

إما خائٌف أو مَغرٌَّرَنصيُحَك   

 آال الرجليِن في الملماِت خاذل

 وبينهما رأٌي هو الفصُل فيهما

 ومعنًى هو الحُق الذي ال يجاَدل

فباطُل ناجٍح –على أنها العقبى   

وحق العاثِر الَجدِّ باطل. َيِحقُّ   

 

 ...لعبة التجارب

ُلعبُة العِب –إن حقَّقَت  –هو الُحكم   

وَن ترقيعاتِه بالتجاِرِبُيَسمُّ  

 فتجِربٌة للحكِم َخلُق موظٍف
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 وتجِربٌة للشعِب تخريُج نائب

 وإنَّ بالدًا بالتجاِرب ُهّدمت

 وُضّيَع أهلوها إلحدى العجائب

 وأعجُب منه أن ُيمنِّي رجاُلها

 نفوَسهُم خيرًا بعقبى المصائب

 ُتعطَُّل أرباُب المواهِب ريثما

المواهب ُيتمَُّم تخريُج الضِّعاف  

 ولو َجرَّبوا أهل المناصب وحَدهم

 لهاَن ، ولكْن ُجرّبوا في المناصب

 من الظلم أن تأتي قصيدُة شاعر

 لُتصِلَح حاًال أو مقالُة آاتب

 فما داَم ُحكٌم للتجاريب راهن

 فليس لنا غيُر انتظاِر العواقب

 ولكنَّ دأَب الشاِعريَن تحرٌُّش

 ومن عادٍة الُكتاِب خلُق المتاعبّّ

 دعوا القوَم أحرارًا يؤدُّوَن واجبًا

 وال تحَسِبوا سهًال قيامًا بواجّب

 وال تحسبوا سهًال بناَء دوائٍر

 وتوقيع أوراٍق وتوزيَع راتب

 غزا الجهُل أرض الرافْديِن فحلَّها

 آثيَر السَّرايا ُمستجاَش الكتائب

 طليعُة جيٍش للمصائِب هدَّدْت

 آرامَتُه والْجهُل رأُس المصائب



 

519 

 

ا خيُر شعب لسَت تعثُر بينهوم  

 على قارٍئ من آلِّ ألٍف وآاتب

 تمشَّى يجرُّ الَفْقر ردفًا وراءُه

 وأتِعْس بمصحوٍب وأتِعْس بصاحب

 وراحا على الُجمهور ضيفيِن ألْفَيا

 ُمناخًا جميًال بين هذي الخرائب

 فكان ِلزامًا أْن تحوَز عصابٌة

 تفيْت بظلِّ الجاه أعلى المراتب

أن تتمَّ سيادٌة وآان لزامًا  

األطايب" الذوات " عليه ألبناِء   

 وآان لزامًا أن ُتقاَد جموُعه

لراآب" حفاًة عراًة مهطعيَن   " 

 وآان لزامًا أن تحاَك دسائٌس

 له تحت أستار الِخداع الكواذب

 وآان لزامًا أن تعطَّل صنعٌة

 وأن ُيصبَح التوظيُف أغلى المكاسب

الُخطى مشى الشعب منهوَك الُقوى واهَن  

 آواهُله قد ُأثِقلْت بالضرائب

 وقد ِحيَل ما بين الحياِة وبينُه

 فللموت منه بين َعيٍن وحاجب

 وُآمَّت به األفواه عن آشف سوَءٍة

 آأْن لم يكن من َثمَّ عتٌب لعاتب

 وأوجُع ما ُيصمي الغيوَر مْقاصٌر
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 أطلَّْت على مجحورٍة في الزرائب

 َيبيُن على الحيطان شرُخ نعيمها

تغُمرها اللذاُت من آلِّ جانبو  

 وتحيي ليالي الّرْقص فيها خليعٌة

 تكشَّف عن سوق الحسان الكواعب

 ويجبى إليها خمُرها من مشارٍق

 يجاُد بها تقطيُرها َومغارب

 وتلك من اإلدقاع تتَّسد الثرى

 يالعُب جنبيها دبيُب العقارب

 وقد ذيَد عنها الزاُد َرفهًا آلآٍل

فوًا لشاربوُحّرم فيها الماء ص  

 وإنيَّ في إرضائَي الِشعَر حائٌر

 وإني لمأخوٌذ بهذا التضارب

 فقد ُيعِجز التفكيَر ذآُر محاسٍن

 وقد ُيخجل القرطاَس ِذآُر المثالب

 

 ...وادي العرائش

 يوٌم من الُعْمِر في واديِك َمعدوُد

 ُمستوِحشاٌت به أيَّامَي الُسوُد

اَء فانبعَثْتنزلُت ساحَتِك الغنَّ  

 بالذآرياِت الشَّجيَّاِت األناشيد

 واجَتزُت رغَم الليالي باَب ساحرٍة

 مرَّ الشباُب عليه وهو مسدود
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 قاَمْت ِقيامُته بالُحْسِن وانتشرْت

 فيه األهازيُج واألضواُء والغيد

 ما وحَدُه غرََّد الشادي ِليْرِقَصُه

 الماُء والشجُر المهتزُّ ِغرِّيد

ُة المحسوُد داخُلهاواد هو الجَّن  

 أو أنَّه من ِجنان الُخلِد محسود

أنَّ الحْسَن أجَمَعُه" زحْيلُة " ثقي   

 في الكوِن عن ُحسنِك المطبوِع تقليد

 أنِت الحياُة وعمٌر في سواِك مضى

 فإنما هو تبذيٌر وتبديد

 أقسمُت ُأعطي شبابي حقَّ قيمتِه

 لو أنَّ ما فاَت منه اليوَم مردود

يُب المرء ُمْرَتَهٌنوآيَف بي ونص  

 به ، وَمْغَنُمُه في الُعْمِر محدود

 لم يأِت للَجَبْليِن العاطَفْيِن على

 واديِك أبهى وأنقى منُه مولود

 َزفَّْت له ُمَتُع الدُّنيا بشائَرها

 واستقبَلْتُه ِمن الطيِر األغاريد

 أوفى عليه َيقيِه َحرَّ هاجرٍة

 ُسراِدٌق من لطيِف الظلِّ ممدود

ْوِر قاَم على الجنبيِن يْحُرُسُهبالحََ  

 ُمَعوٌَّذ من ُعيوِن الناِس مرصود

 تناوَل األْفَق معتّزًا بقامتِه
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 ال ينثني َفَنٌن منه وال عود

 يقوُل للعاصفاِت النازالِت بِه

ِرعديد" الَحْوِر " إليِك عنّي ، فغيُر   

 ُصْنُع الطبيعِة ، باألشجاِر وارفًة

ِق ، تحديدَلُه ، وبالنََّهِر الّرقرا  

 َخصَّْتُه بالُلطِف منها فهو ُمْنَبِعٌث

 وُربَّ واٍد َجفْتُه فهو موءود

 طاَف الخياُل على َشتَّى مظاهرِه

 واستوَقَفْتني بِه حتَّى الْجالميد

 َتَفجََّر الحجُر القاسي بِه وبدا

 في َوْجَنِة الصَّخرِة الصَّماِء توريد

 تجري المياُه أعاليِه ُمبَعثَرًة

الَك تصويٌب وتصعيدلها ُهن  

 حتى إذا انحَدَرْت تبغي َقرارَتُه

 َتضيُق ذرعًا بمجراها األخاديد

 استقبَلْتها المجاري َيْسَتِحمُّ بها

 زاهي الحصى َفلُه فيهنَّ تمهيد

 فُهنَّ في السفحَِّْ َعْتٌب رقَّ جانُبُه

 وهن يزُفْرَن فوَق الصخِر تهديد

 ما بيَن َعْيٍن وُأخرى فاَض َريُِّقها

 أْن ُتْلَفَت العيُن أو أْن ُيعَطَف الْجيد

الحسناُء تكَّ على" المسيحيَُّة " هذي   

لها بالماِء تعميد" المسيِح " شرِع   
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 آأنَّها ، وُعيوُن الماِء َتْغُمُرها ،

 ُمسْتنَزُف الدَّم ِمن ِعْرَقْيِه مفصود

 ُبشرى بأيلول َشهٍر الْخمرِة اجَتَمَعْت

عناقيدعلى العرائِش َتْلَتمُّ ال  

 ِهللا درُّ الَعِشيَّاِت الِحساِن بها

 ُيْسِرْجَن ُظلمَتها الِغيُد األماليد

 ُلْطُف الطبيعِة محشوٌد يّتِمُمُه

 جمٌع لطيٌف من الجنَسْيِن محشود

 في آلِّ ُمقهًى عشيقاٌت نزلَن على

وُعشَّاٌق معاميد" وادي الغراِم  "  

 تدوُر بينُهُم األقداُح ال َآَدٌر

وال في العيِش تنكيد يعلو الحديَث  

 الرَّْشَفُة النزُر من فرط ارتياِحِهِم

 آأٌس ُمفاَيَضٌة والكأُس راقود

 َخْوَد الِبقاِع لقد ُضّيْعِت في َبلٍد

 تَناَثرْت فوقُه أمثاُلِك الُخود

 ُأسلوُب ُحْسنِك ُممتاٌز فال َعنٌت

 في الروح منُه ، وال في الَسْبِك تعقيد

قّدُسهثالوٌث ُأ" نهداِك والصدُر   

 لو آاَن ُيجَمُع تثليٌث وتوحيد

 الَخْمُر ممزوجًة بالرِّيِق راقصٌة

 والكأُس مرَّْت بثغٍر منِك ِعربيد

 لو ُيستجاب رجائي ما رجوُت سوى
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 أّني وشاٌح على َآْشحيِك مردود

 جاَر الِنطاُق عليها في حكومتِه

 فالرِّدُف ُمنتِعٌش والَخْصُر مجهود

البُسهاوْأعَلَنْت خيَر ما فيها َم  

 ُمَنمَّقاٌت عليهنَّ التجاعيد

 وآشََّفْت َجْهَد ما اسطاَعْت محاسَنها

 ولم تَدْع خافيًا لو ال التقاليد

 ما َخصُرها وهو ُعرياٌن تتيُه بِه

 أرقُّ منه إِذ الزُّنَّاُر مشدود

 أمَّا البديعاِن من عاٍل وُمْنَخِفٍض

 ِفداهما آلُّ ُحْسٍن ُأعطَى الغيد

ا غيَر محَتِشٍمفقد تجسََّم هذ  

 من فرِط ما َضيَّقتُه فهو مشهود

بِه: ونطَّ ذّياك مرتّجًا تقوُل   

 ِرِيُش النعاِم على الِوْرَآْيِن منضود

 إيَّاَك والفتنَة الكبرى فنظرُتها

 مسحورٌة ، آّلها همٌّ وتسهيد

 إذا َرَمْتَك بعيَنْيها َفلبِِّهما

 واعَلْم بأنََّك مأخوٌذ فمصفود

َزحليٌّ فال ِصلٌة وإنَّما الحبُّ  

 وال صدوٌد ، وال ُبْخٌل ، وال جود

 يا موِطَن الِسحَر إنَّ الِشعر ُينْعُشه

 فيٌض من الُحْسِن في واديَك معهود



 

525 

 

 خياُلُه من خياٍل فيَك مأخذُه

 ولطُف معناه من معناَك توليد

 اهتاجني موعٌد لي فيك يجمُعني

 آأنَّني بالشَّباب الطَّْلِق موعود

من ذآرى ُمفاَرَقٍةوريَع قلبَي   

 آأنَّني من ِجناِن الُخْلِد مطرود

 ال أبعَد اُهللا طيفًا منك يؤنسني

 إذا احتوتنَي في أحضانها البيد

 

 ..تحية الحلة

 عفوًا إذا خانني شعري وتِباني

 فُلطُفُكم ال أوفِّيِه بُشْكراِن

 وقد ُيهوُِّن عند المرء زلَته

انإحساُسه أنه ما بيَن إخو  

 غطارَف الحلِة الفيحاِء أنُكُم

 في آل َمكرُمٍة ِفرساُن ميدان

 وليس إحساُنكُم نحوي بمبَتدٍع

 هنا منابُت ألطاٍف وإحسان

 للُعْرِب سفُر نقاباٍت ُمضيَّعٍة

 باٍق لديكم عليه خيُر ُعنوان

 مالمٌح عَربّياٌت ُمخبِّرٌة

 بأنُكم خيُر منسوٍب لَقحطان

اأتيُت ربَة أشعاري ُأناشُده  
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 َعونًا على الشعر أو َصفحًا عن الجاني

 وُرحُت منها على َوعٍد بمغفرة

 إْن لم ُيسدِّْد خطاَي اليوَم شيطاني

 وجئُت َمحِفَلُكم أمشي على ثقٍة

 من رّبِة الشعر عندي َصُك ُغفران

 أبناَء بابل لألشعار عنَدُآُم

 ِعمارٌة لم يشيَّْد مثَلها باِن

 ودولٌة برجال الشعر زاهرٌة

ورٌة بمقاطيٍع وأوزانمعم  

 أقمتُموها ُعصورًا في رعايِتكم

 لم َتخُل من آمٍر منُكم وُسلطان

 طوَع األُآفِّ دواويٌن مشهَّرة

 وفي الزوايا ُمضاٌع ألُف ديوان

 هنا َنَمْت عَذَباُت الشعر وارفًة

 غصوُنها قبل سورّيا وُلبنان

 وعنُكُم أَخَذْت ِمصٌر مساِهمًة

ل َفيْنانفي ُمعِجٍب من طريف القو  

 ومن شعور الفراِتيَن قد َنِهَلت

 أرُض العراق وعبَّْت أرُض َبغدان

 لكنني مستميٌح عفَوآم َآَرمًا

 اذا َعَتبُت عليكم َعْتَب غضبان

 وان َنِكرُت عليكم سيَر متَّئٍد

 وان َطَلبُت اليكم سيَر َعجالن
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 وإن أردت لكم ِشعرًا ُيَجسُّ به

 َنْبُض السياسِة من آٍن إلى آن

كون منها بمرصاٍد يقابلهاي  

 وجهًا لوجٍه على حٍد وميزان

 وفي العواطف أمواٌه ُمَرْقَرَقٌة

 وتارًة هو تسعيٌر لنيران

 شعرًا ُتعاَلج أبواُب الحياة به

 يكوُن عن آل ما فيها آإعالن

 َنَسجُتُم ُبردًة للشعر ضافية

 أتقنُتُم ُلحَمَتيها أيَّ ِإتقان

ٌةماشْت عصورًا ِطواًال وهي زاهي  

 ُنورًا لملك وتزيينًا لتيجان

 ولو أرَدُتم لكاَنْت زينًة لُكُم

 بها ُيفاَخُر ماآرَّ الجديدان

 أتاُآُم عاَلم ثاٍن فكاَن لكم

 أن ُتبرزوها بشكل ُموِنٍق ثان

 وآان يكفيُكُم ِحفظًا لَرونِقها

 أْن تأخذوها بأصباٍغ وألوان

 ال أدَّعي أنني أوَلى بَتكِرمٍة

وأقراني وأنني فوَق أصحابي  

 وال ُأعرُض اني طائٌش فرحًا

 وان َتذآَّرتُموني بعد ِنسيان

 لكنما سرَّني أن الفراَت به
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 ُيقاُم أوُل تكريٍم لفّنان

 ناشدُتكم بالَحِمّيات التي دفعت

 بكم لذآِرَي واِإلعالُء من شاني

 وبالمزايا الُفراِتّيات هذَّبها

 جوُر الُطغاِة وآم فضٍل لُطغيان

بأن ال تترآوا َلِبقًا أال اجتَهْدُتم  

 أو نابغًا عبقريًا طيَّ آتمان

 قد َيبَعُث الشاعَر الَحساَس مزدهرًا

 تقديُر عاطفٍة منه ووجدان

 وقد َتبوُخ على األهمال َموِهبٌة

 لو ُأْلِهَبت لرأيُتم أيَّ َبرآان

 أنا الدليُل على َقوٍل أردُت به

 أن ال يكوَن له َغيري آُبرهان

اف ناهشًةتناوشْتني من األطر  

 لحمي عصابُة أضباع وُذؤبان

 آالْت لَي الَشْتَم ما شاَءت مكارُمها

 سمحاَء من دون تطفيف وُنقصان

 وحسُبُكم وعليُكْم شرُح ُمجَمله

 أن لم يكن شتُم إنساٍن إلنسان

 وان َصَدقُت فما للقوم من َغَرٍض

 إال إماتُة ِحٍس فيَّ يقظان

 ولم أجْد ما ُيَنسَّيني َمضاضَتها

عواطَف ُخّالٍن وُخْلصان إال  
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 وانني إْن َرَمْتني أعيٌن ُخُزٌر

 فانَّ أعيَنُكم باللطِف َترعاني

 في الشعر َشْحٌذ لَعْزماٍت وُمحَتَسٌب

 لطارئآٍت وترويٌض ألذهان

من ُغَرٍر" الفيحاُء " خذوا بما ضمَّت   

الَغِرّيان" ْمَخلَّداٍت وما َضمَّ   " 

 ونوِّهوا باسِم أهليها لَتسَمَعهم

ُصمُّ آذان –ولو على الرغم منها  -  

 وَدرِّسوا نْشكم من ِشعِرهم ِقَطعًا

 ُمصوِّراٍت ألفراٍح وأحزان

قام الفنُّ ُتسِنُده" بابَل " هنا بـ   

 حضارُة الُملِك من أزماِن ازمان

ُمزَدهيًا" بانيباُل " هنا َمَشى الفذُّ   

 في موِآٍب بُغواِة الفِن ُمزدان

امًا له وَمَشْتَترجََّل الُمْلُك إآر  

آُرهبان –ساسٌة ُغرٌّ  –خواشعًا   

 ُمَقدِّرين من النّحات موهبًة

 هي الُنُبّوُة من وحٍي وإيمان

 من هاهنا آان تحضيٌر ألنظمٍة

 في المشِرَقيِن وتمهيٌد ألديان

 تشريُع بابَل هزَّ الناَس روعُته

 من قبِل أن يعِرفوا تشريَع يونان

ٍةلآلَن ُيحتاُج في إصالِح مملك  
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 نظاُم دولِة آشوٍر وِآلدان

سنَّ العدَل معتمدًا" حموراِب" هنا   

 به على حفِظ أفراد وعمران

 شكرًا جزيًال ألفواٍه ُتعطُِّرني

 بكل ُممْتَدِح األسلوِب َحّسان

 ّريانًة بُمذاِب العاطفاِت أَتْت

 تسعى لقلٍب من اإلخالص َريان

 ولو تمكَّنُت قدَّمُت الفؤاَد لكم

إحساسي بِإمكاني لكنَّ تقديَم  

 

 ... معرض العواطف

 أبرزُت قلبي للرماة معرَّضا

 وجلوت شعري للعواطف َمعِرضا

 ووجدُتني في صفحٍة وعقبيها

 متناقضًا في الُسْخط مني والرضا

 أبرمُت ما أبرمتُه مستسهًال

 ان حاَن موِعُد نقِضه ان ُينَقصا

 ونزلُت منه على الطبيعة منزًال

فيُتني فيه على َجمر الَغضاال  

 متجانيًا عن خير َمن أبَغضَتُه

 ولشرِّ من أحببُته ُمتعرَّضا

 ومَدْحُت من ال يستحقُّ وراَق لي

 َتكفيرتي بهجاِئه عما َمضى
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 ووجدُتني ُمستصِعبًا إطراَء َمن

 أطريُته باألمِس َطوعًا ريِّضا

 وَحِمدت أني عبُد قلبي ما اشتَهى

ُيمَحضا أن ينثني بِوداِده أو  

 وحمدت من هذا اللسان ُسكوَته

 حتى ُيحرَِّآه الفوآُد فينبضا

 فوَّضُته وَحَملت ألَف مصيبة

 من أجل أن راح الفوآُد مفوَّضا

 نافقُت إذ آان النفاق ضريبًة

 متحرِّقًا من َصنعتى مترمِّضا

 ولكم َقِلقُت مسهَّدًا لمواقٍف

 َحَكمت عليَّ بأن أداري ُمبِغضا

لشعر فيما اختار ليوَلَعنت ربَّ ا  

 وبما َقضى ، وَلَعنت أحكاَم الَقَضا

 وَصَدعت فيها بالصراحة َمرًة

 زمرًا ُتجوُِّد ان تقوَل فُتغِمضا

 ولقد َحَدوت بأصَغريَّ لُيمليا

 ما يطُلبان على اليراع وَيفِرضا

 َغَلَب السروُر فشعَّ رونُق بعِضها

 وخبا ُرواُء األخَريات فُغيِّضا

ت سودًا خاطٌرواسْوّد بالِنيا  

 وَمَشى على البعِض الصفاُء فبيَّضا

 وخال فجَف من العواطف بعُضه
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 وزها بها بعٌض فرفَّ وروَّضا

 وأتى على عفٍو فصحَّ نسيُجه

 بعٌض وبعٌض بالتكلف أمَرضا

 وَضِحكت من تشبيِه ما استعَجلتُه

 بالَسْقط أعجله المخاض فأجَهَضا

 ووجدُت في أثنائها َرجعيًَّة

آنت لها الدوَّ الُمبِغضاَطَفَحت و  

 ولكم تبينت الجموَد ُمجسَّمًا

 في بعض ما قد قلُته مستنهضا

 ولقد َحِسبت ُمصارحًا ُمتخلِّعًا

 في مؤنساٍت قلُتهن ُمعرِّضا

 فوددُت لو أّني استقيُت َترفُّهًا

 فيها اسَتَقيُت من المجوَن َتبرُّضا

 وأنِفت من هذي الطبيعة حرًة

تتمخَّضايعاتُقها التدليُس أن   

 وِخشيُتها مكبوتًة لتحفٍُّز

 آالليِث أرَهُب ما ُيري أن يرِبضا

 وَعجِبُت ممن لسُت أبلُغ شأَوه

 في الموبقات توغًُّال وتعرُّضا

 َعبَّرُت في اإلحماض عن شهواته

 ومضى عفيفًا ُمنِكرًا أن ُأحِمضا

 وآشفُت عن هذي الطبائع ثوَبها

 وبسطتهنَّ حريصًة أن ُتقَبضا
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الحشرات تسكن جيفًة فإذا بها  

 مستورًة ، والخزُي ان َتَتنفَّضا

 ورأيتها مَألى بكل رذيلٍة

 تجري مع العرق الخبيث تحرُّضا

 فإذا استثار الشعَر بعُض صفاتها

 شوهاَء ؛ اوجَعها البياُن وأمَعضا

 واستثقلت آشفي لُهنَّ ، ولذَّ لي

 آوني على ما اسَتْثَقلْته ُمحَرضا

ء مخاَضًةووجدُت في َهتِك الريا  

 وَحلفت أبرُح ما استَطعت مخوِّضا

 وأعاَدت الذآرى إليَّ أليمًة

 لما انبريُت بجمِعها مستعِرضا

 فهنا التي أطريُت فيها ُخلَّبًا

 َآِذبًا ُخِدِعُت ببشره إذ أوَمضا

 اعطيُته قلبي يفيُض عواطفًا

 حتى إذا َعلَقت حباٌل أعَرضا

 واستاَمني للمرجفين دريئًة

امتا او ُمغِرضايهدي إليها ش  

 حتى إذا آشَّفُت عن َغَدراته

 قالوا تقلََّب ناقدًا ومقرِّظا

 وهنا التي فاضت بجرح ناِغٍر

 َمَضت السنوَن الجارحاُت وما مضى

 وهنا التي فتَّشُت عن َشبٍح لها
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 فذا به مثل الِخضاب وقد نضا

 سيسوء بعضًا ما أرى إثباَته

 ويُسرُّ بعضًا ما أرى ان ُيرَفضا

تي وهي الوحيدة أننيومزيَّ  

 جاريُت طبعي في الكثير آما اقتضى

 وجعلُت آخَر ما يمرُّ بخاطري

 تفكيرتي ان ُيجَتوى او ُيرَتَضى

 ولعلَّ احسَن ما به من صالٍح

 عن شرِّ ما فيه يكوُن معوِّضا

 وهناَك َديٌن للبالد قضاُءه

 حتٌم عليَّ ، وقد اعيُش فُيقَتَضى

 

 ... الفرات الطاغي

 طَغى فضوعف منه الحسُن والَخَطُر

 وفاض فاألرُض واألشجاُر تنغِمُر

 وراعت الطائَر الظمآَن هيبُته

 فمرَّ وهو جباٌن فوَقه حِذر

 آأنما هو في آذيِّه َجَبٌل

 على الضفاف ُمطلٌّ وهي تنحدر

 َربُّ المزارِع والمّالِح راَعهما

 بالحول منه عظيُم البطش مقتِدر

ى َضفَّتيه الليَل تحُرُسهباتت عل  

 ُغلُب الرجال لما يأتيه تنتظر
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 راحو ُأسارى مطأطين الرؤوَس له

 وراح طوَع يديه النفُع والضرر

 َمَشى على ِرْسِله ال الخوُف َيرَدُعه

 وال عن الِفعلة النكراِء يعتِذر

 ومر َيهَزأ من أيد تقاومه

 تسَعى لتحكيم أسداد وتبتِدر

من َعَنٍت فكلُّ ما بلَغ االنساُن  

 ُقوى الطبيعِة تأتيه فيندِحر

بمسطاٍع فمخَتَضٍد" الفراتُ  " وما   

 وال بمستعَبد بالُعنِف ُيقَتسر

 آم من معارَك شنَّ الفُن غارَتها

ولكْن آاَن ينتصر" الفرات " على   

ليس له" لألنانييَن " َنموَذٌج   

 وال عليه ، أفاَز الناُس أم خِسروا

س ُيرهُبهمفي حيَن باَت جميُع النا  

 في آل ثانيٍة عن َسيره َخَبر

 ملُء القلوب خشوٌع من مهابِته

 وملُء أعينهم من خوِفه َسهر

 وراح ُشْغل النوادي عن فظاظته

 ُيجرى الحديَث وفيه ينقضي السهر

 وُروَِّع السمُع حتى بات من َذَهل

 يود َسمُع الفتى لو أنه َبَصر

 واسُتبِطئت عن َنَثا أخباره ُبُرٌد
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نِهَض البرُق ُيستقصي به الَخَبرواسُت  

وآم في أمره َعَجٌب" الفرات " هو   

 في حالتيِه وآم في آِيه ِعَبر

 بينا هو البحُر ال ُتسطاع غضبُته

 إذا استشاَط فال ُيبقي وال َيذَر

 إذا به واهُن الَمجرى يعاِرُضه

 عوٌد ويمنعه عن سيره َحَجر

 َطَمى فردَّ شباَب األرض قاحلًة

ى َريعانها الُغُدربه وعادت إل  

 وأشرفت بقعٌة ُأخرى ألَّم بها

 على الممات فأمَست وهي ُتحَتضر

 وودََّع الزارعون الزرَع وانصرفوا

 للماء ما َزَرعوا منه وما َبَذروا

 من آان باالمس يعلو وجَهُه فرٌح

 بما ُيرجِّيه غطَّ وجَهه َآَدر

 وقطَّبت بعد تهليل أسرَُّته

لَخَوروبان فوق ُخطاه الضعُف وا  

 ُصبَّت عليها بالياه ونقمُته

فال خوٌف وال حَذر" القصوُر " أنا   

 طافت عليه حنايا الكوخ واقُتِلَعْت

 مضاِرُب البيت منه فهي تنتثر

 غط الهديُر فغضَّت منه ثاغيٌة

 ورددت ثغّيها من خلِفها ُأخر



 

537 

 

 واستحكمت ضجٌة من آل ناحية

 جاءت إليها بموٍت عاجٍل ُنُذر

بالماء راَضَعها وُربَّ طالبٍة  

 ورب عاريٍة بالماء تأتزر

 وصفحٍة من بديع الشعر منظرُه

 طامي الُعباب ُمِطًال فوَقه الَقَمر

 وقد بدت خضرُة األشجار المعًة

 مغمورًة بسناه فهي تزدِهر

 ومن على َضفَّتيه انصاَع منغمرا

 في الماء نصٌف فوَقه الَشجر

 باتت على َخَطٍر ناٌس بثورته

في المنظر الَخَطر وراح يؤُنسنا  

 وهكذا الناُس ُيغريهم تخيُُّلهم

 حتى َيجيئوا الى الَبْلوى فيختبروا

 آما أتى الحرَب فناٌن ليرُسَمها

 في حيَن آخُر ُيصلى جسَمه الشَرر

 روٌح جرت لم ُيرْد َنفعا بها بدٌن

 وعسجٌد سال إال أنه َهَدر

 هذا المشيُِّد للُعمران ريَِّقه

راُن يندثرفي الرافدين به الُعم  

 آان العراُق سوادًا من مزارعه

 على بنيِه يفيُء الظُل والَثَمر

 َتفيض خيرا على األقطار غلَُّته
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 موفورًة لسنين الجوع ُتدَّخر

 ووّزع الماَء عدًال في مسايله

 فكلُّ ناحيٍة يجري بها َنَهر

وتنظيٍم له ُخلقْت" الفرات " باسم   

 دوائٌر لم َيِبْن من سعيها أَثر

ت طويًال ولما هاَج هائُجهأغَف  

 جاءته بعد فواِت الوقِت تبتِدر

 وهاهو الماُء موٌت في زيادته

 وفي النقيصِة مسروٌق فُمحَتَكر

 

 .. حالنا أو في سبيل الحكم

 لقد ساَءني علمي بُخبِث السرائِر

 وأّني على تطهيِرها غيُر قادِر

 وآلمني أني أخيُذ تفكٍُّر

 بكلَّ رخيص النفِس ِخبٍّ ُمماِآر

 تمشَّْت به َسوءاُت شعٍب تالَءَمت

 وسوءاُته واسُتدِرَجْت بالمظاهر

 وها أنا بالنّيات سودًا معذٌَّب

 تعاوُدني فيهنَّ سوُد الخواطر

 وألمُح في هذي الوجوِه آواِلحًا

 من اللؤم أشباَح الوحوش الكواسر

 وتوِحُشني األوساُط حتى آأنَّني

ناسًا ُأنِهضوا من مقابر ُأعاِشُر  
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 تصفَّحُت أعماَل الَوَرى فوجدُتها

 مخاِزَي غطَّوها بَشتى الستائر

 وفتَّشُت عما استحَدثوا من مناِقٍب

 ُتروُِّج من أطماعهم ومفاِخر

 فكانت حسانًا في المظاهِر ُخْدعة

 على أنها آانت ِقباَح المخابر

 مشى الناُس للغايت شتى حظوظهم

يم وجائروآمالهم من مستق  

 وغطَّى على نقِص الضعيف نجاُحه

 وراح القويُّ عرضًة للعواثر

 وقد حوسب الكابي بأوَهى ذنوِبه

 ولم يؤَخِذ الناجي بأّم الكبائر

 وراحت أساليُب النفاق َمفاخرًا

 سالحًا قويًا للضعيف الُمفاخر

 وُحبَِّب تدليٌس وُذمَّت صراحٌة

 فال عيَش إّال عن طريِق التآمر

ين الضِد والضِد مغنٌموألََّف ب  

 وفرََّقِت االطماُع بين النظائر

 ُمحيٌط َخَوْت فيه النفوُس وأفِسدْت

 طباُع أهاليه بعدْوى التجاور

 َهَوت نبعُة األخالق جراَء ما اعَتَدْت

 على الشعب أطماُع السَّراِة األآابر

 وقد ِصيح باإلخالص َنهْبًا فال َتَرى
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 سوى بَؤر التضليِل ِجسرًا لعابر

 وباَت نصيُب المرَء َرهنًا ِلما َيَرى

 أولو األمِر فيه مثَل ِلعِب المقامر

 فإما ُمكٌَّب للحضيض بوجهه

 على أنه سامي الذرى في المفاخر

 وإما إلى أوٍج من المجد ُمرَتٍق

 على ُسلٍَّم من موبقاٍت فواجر

 ولم يبَق معنى للمناصب عندنا

 سوى أنها ملُك القريِب المصاِهر

الناس ُزرَّت جميُعها وإن ثياَب  

 على عاهٍة إّال ثياَب المؤازر

 ُتسنُّ ذيوٌل للقوانين ُيبَتغى

الشواِغر" الكراسي " بها َجْلُب قوم   

 وقد ُيضِحُك الثكلى تناقُض شارع

 قوانيُنه مأخوذٌة بالتناحر

 ُأهيَنْت فلم ُتنَتْج قريحُة شاعٍر

 وضِيَمْت فلم َتنَش ط يراعُة ناثر

على آل َخطرٍةوهيَمَن إرهاٌب   

 َتَردَُّد ما بين اللَّهى والحناجر

 لقد ملَّ هذا الشعُب أوضاع ُثلٍَّة

 غدت بينه مثَل الحروِف النوافر

 وما ضرَّ أهَل الحكم أْن آان ظلُّهم

 ثقيًال على أهل الُنهى والبصائر
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 فحسُبهُم هذي الجماهيُر تقَتِفي

من مناصر: ُخطى آل مقتاٍد لها   

دعاية" وا وحسُبهُم أن يستجدُّ  " 

 ُتعدُِّد ما لم يعرفوا من مآثر

 وأوجع ما َتلَقى النفوس نكايًة

 َمِعّزُة أفراٍد بُذلِّ أآاثر

 لكي ينُعَم الساداُت بالحكم ترتوي

 بقاٌع ِظماٌء من دماٍء َطواهر

 وآي ال ترى عيٌن على الَبغي شاهدًا

 ُتغيُر عمدًا ناطقاُت المحاضر

ِهَقتوأهِوْن بأرواح البريئين ُأز  

 وأمواِلهم طارت هبًا من خسائر

 وآانت طباٌع للعشائر ترتجى

 فقد ُلوَِّثت حتى طباُع العشائر

 وآان لنا منهم سالٌح فأصبحوا

 سالحًا علينا بين حين وآخر

 وإنك من هذي الشنائِع ناظٌر

 إلى ُمخزياٍت هن شوٌك لناظر

 اذا ما أَجْلَت الَطْرف حوَلك وانجلت

ُت الضمائربعينيك يومًا ُمَخبئا  

 وآشفت عن هذي النفوس غطاءها

 وأبرزَتها مثل االماِء الحواِسر

 وفتَّشَت عما في زوايا الدوائر
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 وغرَبْلَت ما ضمَّت بطوُن الدفاتر

 رجعَت بعيٍن رقَرَق الحزُن ماَءها

 وُأْبَت بقلب شارِد الُلبِّ حائر

 وأيقنَت أّن الحاَل حاٌل تعسََّرت

هرعلى آلِّ َطبٍّ بالطبائع ما  

 وقد يمُأل الحرَّ المفكَر حرقًة

 تفكُُّره يومًا بُعقبى المصاير

 وال أمٌل إّال على يِد ُمصلٍح

 َحقوٍد على هذا التدهُوِر ثائر

 وإن عيوبًا جْلَبَب الِكذُب ُآْنَهها

 فَغَطيَن أضعاَف العيوِب السواِفر

 وال تحسبنَّ الشعَر سهًال مهبُّه

 بهذي المساوي بين باٍد وحاضر

عظيمًا أن يخلَِّد شاعٌرفإن   

 مخازَي جيل بالقوافي السوائر

 سُنضحُك قّراَء التواريخ بعدنا

 ونبدو لهم فيهن إحدى النوادر

 وسوف ُنريهم للمهازل َمرَسحًا

 َنروح ونغدو فيه ُهزأَة ساخر

 فإن ترني ُأذآي القوافي بَنفَثٍة

 ُأراني على ِآتمانها غيَر صابر

 فإني برغم العاصفات التي ترى

 ُأقاسي ُرآودًا ال َيليق بشاعر
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 رجعُت لنفسي أستثيُر اهتماَمها

 وُألِزُمها ذنَب الصريح المجاهر

 وُأثقلها بالَعْتب أن آان لي غنى

 عن الشرِّ لوال حبُّها للَمخاطر

 وساءلُتها عما ُتريد من التي

 ُترشِّحها للُمهلكات الجوائر

 أأنِت بَعورات النفوس زعيمٌة

َعدِّ الجرائرُمَوآَّلة عنها ِب  

 وما أنِت والغرَم الذي راح َمغَنمًا

 لقد غامر االقواُم فيه فغامري

 خذي ِوجهًة في العيش ُيرضيك غيُّها

 وال تستطيبي منه ِقعَدة خائر

 وإن شذوذًا أن ُتثيري وتصَدعي

 َشذاَة ُمحيط بالمدجاة زاخر

 وأحسن مما تدَّعين صالبًة

 سماُح المحابي وانتهاُز المساير

 

وراءعاش  ... 

 هي النفس تأبى ان تِذلَّ وُتقَهرا

 تَرَى الموَت من صبٍر على الضيم أيَسرا

 وتختاُر محمودًا من الِذآِر خالدًا

 على العيش مذموَم المَغَبة ُمنَكرا

 مشى ابُن علٍي ِمشيَة الليث ُمخِدرًا



 

544 

 

 تحدَّته في الغاب الذئاُب فاصَحرا

حاوًالوما آان آالمعطي ِقيادًا م  

 على حيَن عّض القيُد أن يتحررا

 ولكْن أَنوفا أبَصَر الذُّلَّ فانثنى

 ألذيالِه عن أن ُتالََُث ُمشمِّرا

 تسامَى سموَّ النجم يأبى لنفسه

 على رغبة األدَنيَن أن تتحدَّرا

 وقد حلفْت بيُض الُظبا أن تنَوشه

 وسمُر الَقنا الخطيِّ أن تتكَسرا

نابيًا حدا الموُت ظعَن الهاشمييَن  

 بهْم عن مقرٍّ هاشمٍي ُمَنفَّرا

 وُغيَِّب عن بطحاء مكة أزَهٌر

 أطلَّ على الَطف الحزيِن فأقَمرا

عند بِرحلة" البيت " وآَذَن نوُر   

 وغاَص الَندى منه فجفَّ وأقفرا

 وطاف بأرجاء الجزيرة طائٌف

 من الحزن يوحي ِخيفًة وتطيُّرا

 ومّر على وادي الُقرى ِظلُّ عارٍض

الُشْؤم لم يلبث بها أن َتمطَّرامن   

 وساَءَل آلٌّ نفَسُه عن ُذهوله

 أفي يَقظٍة قد آاَن أم آان في َآرى

 وما انتفضوا إال ورآُب ابِن هاشٍم

ُيعجله الُسرى" يوَم الحج " عن الحج   
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 أبت َسورُة األعراب إال وقيعًة

 بها انتَكَص اإلسالم َرْجعًا إلى الَوَرا

تاريُخ أمةونُنكَِّس يوَم الطّف   

 مشى قبَلها ذا صولٍة متبِخترا

 فما آان سهًال قبَلها أخُذ موثق

 على َعَربّي أن يقوَل فيغِدرا

 وما زالت األضغاُن بابن أميٍَّة

 تراِجُع منه الَقلَب حتى تحجرا

 وحتى انبرى فاجَتّث دوحَة أحمٍد

 مفرِّعَة االغصان وارفَة الذرى

 وغطَّى على األبصار حقٌد فلم تكن

جَهَد عيٌن أن َتُمدَّ وُتبِصرالَت  

 وما آنُت بالتفكير في أمر قتلِه

 الزداَد إال دهشًة وتحيُّرا

 فما آان بين القوم تنصبٌّ آتُبهُم

 عليه انصباَب السيل لما تحدَّرا

 تكشَُّف عن أيٍد ُتَمدُّ لبيعٍة

 وأفئَدٍة قد أوشَكت أن َتَقطَّرا

 وبيَن التخلَّي عنه ِشلوًا ممزَّقا

ن تجيَء الماَء ِخمٌس وُتصِدراسوى أ  

 تولى يزيٌد َدفََّة الحكم فانطوى

 على الجمر من قد آاَن بالحكم أَجدرا

 بنو هاشٍم رهُط النبيِّ وفيُهُم
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 تَرعَرع هذا الديُن َغرسًا فاثَمرا

 وما طال عهٌد من رسالة أَحمٍد

 وما زاَل عوُد الملك ّرياَن اخَضرا

 وفيِهْم حسيٌن ِقبلُة الناس أصيٌد

 إذا ما َمَشى والِصيُد فاَت وغبَّرا

 وغاض الزبيريين ان يبِصروا الفَتى

 قليَل الِحجى فيهم أميرًا ُمؤمَّرا

 ففي آل داٍر َندوة وتجمٌُّع

 ألمر ُيهم القوَم أن ُيتدَّبرا

 وقد ُبثَّت األرصاُد في آل ِوجهٍة

 تخوف منها ان ُتَسرَّ وُتجَهرا

 وَخفُّوا لبيت المال يستنهضوَنُه

 وآان على فضِّ المشاآل أقَدرا

 وقد أدرك الُعْقبى َمعاوي وانجَلْت

 لعينيه أعقاُب االمور َتبُصّرا

 وقد آان أدرَى بابنه وخصوِمه

 وأدرى باَن الَصيَد أجمُع في الفرا

 وآان يزيٌد بالخمور وعصِرها

 من الحكم ملَتفَّ الوشائج أبَصرا

 وآاَن عليه أن يُشدَّ بَعزمه

ها أن َيجدَّ ويْسَهراُقَوى األمر من  

 فشمَّر لألمِر الجليِل ولم يكن

 آثيرًا على ما راَمه ان يشمِّرا
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 ولكنَّه الشيُء الذي ال معوِّض

 يعوُِّض عنه إن تولَّى وأدَبرا

 وقلَّبها من آل وجه فسرَّه

 بأن راَءها مما توَّقع أيَسرا

 فريقيِن دينيًا ضعيفًا وُمحَنقًا

قد أوغراينفُِّس عنه الماُل ما الِح  

 وبينهما ِصنٌف هو الموُت عيُنُه

 وان آاَن معدودًا أقلَّ وأنَزرا

 وماماَت حتى بيَّن الحزَم البنه

 آتاٌب حوى رأسًا حكيمًا مفكرا

 وأبَلَغه أْن قد َتَتبَّع جهَده

 مواطَن َضعِف الناقمين فخدَّرا

 وإن حسينًا عثرٌة في طريقه

 فما اسطاَع فليستغِن ان يتعثَّرا

شّرًا بالزبيريِّ منذِرا وأوصاه  

 وأوصاه خيرًا بالحَسين فأعَذرا

 لَو ان ابن ميسوٍن أراَد هدايًة

 ولكن َغِويٌّ راَقُه أن ُيغرِّرا

يغتلُّ ضعَفه" عبيُد اهللا " وراح   

 وُصحَبتُه ، حتى امتطاه فسيَّرا

 نشا نشأَة المستضعفيَن مرجيِّا

 من الدهر أن ُيعطيه َخمرًا وميِسرا

قرده متقدِّمًا وأن يتراءى  
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 يجيُء على الُفرسان أم متأخِّرا

 وأغراه ُحّبًا باألخيطِل شعُرُه

 لو اسطاَع َنصرانيًة لتنصَّرا

 وقد آان بين الحزِن والِبشر وجُهه

 عشّيَة وافاه البشيُر فبشَّرا

 تردَّى على آره رداَء ِخالفٍة

 ولم ُيلِق عنه بعُد للخمِر ِمئزرا

هوشقَّ عليه أن يصوِّر نفَس  

 على غير ما قد ُعوَِّدت أن ُتصوَّرا

 وأن ُيبَتلى باألمِر والنهِي ُمكَرها

 وان َيجمع الِضدَّين ُسكرًا وِمنَبرا

 إذا َسِلمت آأٌس ُيروُِّح ُمغّبقًا

 عليه بها الساقي ويغدو مبكِّرا

َقيَنٌة" االخيطِل " وغنَّتُه من شعر   

 وطاَرَحها فيها الُمغّني فأبَهرا

سلميَن بساعٍةفكلُّ أمور الم  

 من المجِلِس الزاهي ُتباع وُتشَترى

 وشاَعْت له في مجِلس الخمر َفْلَتٌة

 من الِشعر لم َتسَتْثِن َبعثا وَمحَشرا

 وقد آاَن َسهًال عنَده أن يقوَلها

 وقد آاَن سهًال عنده أن ُيكفَّرا

 على أنه بالَرغم من َسَقطاته

 وقد جاءه َنعُي الحسين تأثَّرا



 

549 

 

مثَل قاطِع آفِّةفما آان إال   

 بُأخرى ، ولما َثاَب رْشٌد َتحسَّرا

 وأحَسب لوال أنَّ ُبعَد مسافة

 َزَوت عنه ما الَقى الحسين تأثَّرا

 فما آان إال مثَل قاطِع آفِّة

 بُأخرى ، ولما ثاَب رْشٌد َتحسَّرا

 وأحَسب لوال أنَّ ُبعَد مسافة

 َزَوت عنه ما الَقى الحسيُن وما جَرَى

قدمت في معاِشٍر ولوال ُذحوٌل  

 تقاَضوا بها في الَطفِّ دينًا تأخَّرا

 لُزعِزع يوُم الطف عن ُمستَقرِّه

 وُغيَِّر من تاريخه فَتَطوَّرا

 أقول ألقواٍم مّضوا في ُمصابه

 يسومونه التحريَف حتى تغيَّرا

 دعوا َروعَة التاريخ تأخْذ َمَحلَّها

 وال تجهدوا آياِته أن ُتحوَّرا

ر ينطْق فإّنهوخلوا لساَن الده  

 بليٌغ إذا ما حاوَل النطَق َعبَّرا

 

 ..أول العهد

 أوَّل العهِد بالَّتي َحمَّلتني

 شططًا في الهوى وأمرًا ِفِرّيا

 َوْضُع آّفي في آّفها تتلظَّى
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آَمْن ُيناِول َشّيا. ِمن غراٍم   

 رجَفت َرجْفًة قرأُت التشّهي

قوّيا. بليغًا . فوَقها واضحًا   

 : ثم قالت بطرفها بعَد ألٍي

 عن طريٍق سهٍل وَصْلَت إلّيا

 وهَي سمراُء في التقاطيع منها

 يِجُد الحالموَن ِشبعًا وِرّيا

 ينفُح الَعطر ِجلُدها ويسيُل الِدفُء

 في ِعْرقها لذيذًا شهّيا

 لو قرأَت الخطَّ  الذي واَسَط النهديِن

 يستهدُف الطريَق السوّيا

التمّنيلَتَمشَّْيَت فوَقه ب  

 ووصلت الكنَز الثميَن الخفّيا

 وتصبَّاَك منتهاُه تصّبي

 عاَلٍم آخٍر تقّيًا َنقّيا

 

 .. الَصبر الَجميل

 ذمَمُت اصطباَر العاجزيَن وراقني

 على الُضرِّ صبُر الواثِب المتطلِِّع

 له ِثَقٌة بالنفِس أْن ستقوُده

 لحاٍل يرجِّي خيَرها أو لمصرع

الصبُر باألمِر اليسيِر احتماُله وما  

 وإن راَح ملصوقًا به آلُّ ُمدَّعي
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 وال هو بالشئ المشرِِّف أهَله

 إذا لم تكْن ُعقباه غيَر التوّجع

 ولكنَّه صبُر األسوِد على الطَّوى

 تغّطي عليه وثبُة المتجمِّع

 ِمَحكُّ طباٍع آبياٍت وُطوٍَّع

 وَبلوى نفوٍس طامحاٍت وُوضَّع

ُحرٌّ إلحقاِق جرٍئ غايٍة ُيعنَّى به  

 وَيخُرُج عنه آخٌر للتضرُّع

 فإْن آنَت ذا قلٍب جرٍئ طبيعًة

 على نكبات الدهر ال بالتطّبع

 فبوِرَك نْسُج الصَّبِر درعًا مضاعفًا

 وبورْآَت من ذي ِمرٍَّة متدرِّع

 .. الشاعر الجَبار

 ُولد االلمعُي فالنجُم واجْم

 باهٌت من ُسطوع هذا الُمزاحْم

رى عالَم السموات ينحطُّأُت  

 جالًال عن واطئات العوالم

 أم تُظن السماء في مهرجاٍن

 لقريب من المالئك قادم

 أم ُترى جاءت الشياطيُن تختصُّ

 بروح مشكك متشائم

 آيفما شاء فليكْن ، إن فكرًا

 عبقريًا على الَمجرة حائم
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ليت أني: قال نجٌم آلخٍر   

 لثرى الكوفِة المعطر الثم

ناره عبقرٌىولبيٍت أ  

 لم ينوَّر بمثله اُألفُق ، خادم

 ليت أني بريُق عينيه أو أني

 لنور القلب المشِع مقاسم

تخيْرني" الكوآُب الجديُد " أيها   

 إذا ارتحت ، بسمًة في المباسم

 ولقد قال مارٌد يتلظى

 : في جحيٍم على البرية ناقم

 أزعجْت جوَّنا روائُح من خبٍث

 وَضعٍف على الثرى متراآم

 ال أرى رسم ُبرُثٍن بين أظالٍف

 عجاٍف آثيرٍة ومناسم

 أفنسُل الَمالك هذا وما آان

 مالك موآًال بالَجرائم

 أفهذا نسُل الشياطيِن والشيطاُن

 لم َيْرُب في ُدموع المآتم

 إنَّ فيه أمرًا عجيبًا مخيفًا

 ضعَف مسَتغَشٍم وقسوَة غاشم

 لو ملكنا هذي اللُّحوَم لكانت

ِنعَم الوالئم للُذباب المنحطِّ  

 وُأرانا نحتاج َخلقًا آهذا
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 عاصفًا ثائرًا قويَّ الشكائم

 َفْلنرّجف أعصابَه وهو يقظاُن

 ونزعْج أحالمه وهو نائم

 وْلُنوِّْجهُه قْبلًة ال يلّقى

 عندها غيَر حاقٍد أو مخاصم

 وْلُنثْرُه ليمأل الكوَن ُعنفًا

 نفٌس ُيلهُب المشاعر جاحم

تقّبْلأيها المارُد العظيُم   

 َضَرمًا تستشيُط منه الضرائم

 وسأهديَك ان تقبلَت منى

فإنك هادم.. ِمعوًال من لظًى  

 وسالٌم عليك يوم ُتناِوي

 لؤَم أطماِعهْم ويوَم تهاجم

بمولوٍد" الحسين " ُبشِّر ألمنجُب   

 عليه من اْلُخلود عالئم

حالم بلشقاِت.. سابح الذهن   

 شريد العينين بين الغمائم

ٌر تزجِّي من الجّنوانبرت عبَق  

 وفودًا مزهوًة بالمواسم

بدويَّ الرعد" ضيفُه " واتى الكوَن   

 يلقاه ال بسجع الحماِئم

 عالمًا أنَّ صوت َخْلٍق ضعٍف

 غيُر آفٍء لمثل هذي الغالِصم
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 فارشًا درَبُه بشوك من الفقِر

 وجمٍر من ِضغنٍة وسخاِئم

هذه حدودي تخطا:قائًال   

مها عظاٌم إلى أموٍر عظاِئ  

 ربما يُفرَش الطريُق بنثر الَزهر

 لكن للغانيات الَنواعم

 ُقَبل األمهات أجدُر ما آاَنْت

 بوجٍه ُملوٍَّح للسماِئم

 يا صليبًا عودًا تحدَّته أنياُب

 الرزايا فما استالَن بعاِجم

 ورأي المجَد خيَر ما آان مجدًا

 حيَن ُيسَتلُّ من ُشدوق األراِقم

اُروشامٌخ أنَت والحزازاُت تنه  

 باٍق وتضمحلُّ الشتاِئم

 وحياُة االبطاِل قد ُيْعِجز الشاعَر

 تفسُيرها آَحلِّ الَطالسم

 ربَّما استضَعَف القويُّ َسديَد

 الرأي يأتيه من ضعيٍف ُمساِلم

 ايُّ َنْفس هذي التي ال تُعدُّ العمَر

 ُغْنمًا إال بِظلِّ الَمغاِرم

 َتطَرُح الخفَض تحت ُخفِّ َبعيٍر

َش ناعمًا غيَر ناِعموَترى العي  

 وَتلََذُّ الهجيَر تحَسب أنَّ الذلَّ
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 يجري من حيُث َتجري النساِئم

 وترى العَز والرجولَة وصفيِن

 غريَبيِن عن ُمقيٍم مالِزم

 آلُّ ما تشتهيِه أن َتصحب الصارَم

 َعْضبًا وأن َتُخبَّ الرواِسم

 هكذا النابغوَن في الُعْدِم لم ُترِضْعُهُم

اٌت رواِئمالُغْنَج عاطف  

 ونبوُغ الرجال أرفُع من أْن

 يحتويه َقْصٌر رفيُع الَدعاِئم

 إنما َيبَعث النبيَّ إلى العاَلِم

 َبيٌت ُمَهْفهُف النوِر قاِتم

أيَن  لم ُتبقِّ َيد الدهِر" آندٌة  "  

 عليها وال َتُدلُّ الَمعالم 

 لم تخلف آفُّ الليالي من الكوَفِة

 إال ُمحرَّقاِت الرآاِئم

د دور الثقافة في الشرِقأحصي  

 أال يستيُن منُهنَّ قاِئم

 أين بيُت الجبار باق على سمِع

 الليالي مما َيقول زماِزم

منسيٌَّة افاض عليها الشعُر" ُجعف  "  

هاشم" و " ُأَميٍّ " ما آاَن في   " 

المتنبي" اآوفة " لست أدري   

 أنجبته أم أنجبته العواِصم
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 غير ان الُنبوَغ َيذوي وينمو

وجوٍّ مالِئم.. ن جوٍّ ناٍب بي  

فتََّقت أضاميَم ِذهٍن" َحلٌب  "  

في آماِئم" وردًة " آان من قبُل   

 أيُّ بحر من البيان بامواِج

 المعاني فياضًة ، متالِطم

 َآَذَب المدَّعوَن معنًى آريمًا

 في قواٍف ُمهلهالٍت أالِئم

 َوهِب اللفَظ ُسلَّمًا فمتى استحسنِت

لمالعيُن واهباِت السال  

 حجُة العاجزين عن منطق االفذاِذ

 ُيخفون عجَزهم بالمزاِعم

 روعُة الحرب قد خَلعَت عليها

 روعًة من نسيجك المتالِحم

 شعَّ بين السطور ومُض ِسناٍن

 ثم َغطَّت عليه َلمعُة صاِرم

إذ يقوُد من الموِت" ابن حمدان "ما   

 جيوشًا ُتزَجى لموٍت ُمداِهم

لجيَشْينبالغ ما بَلْغَت في وصفك ا  

 اذ يقدحاِن زنَد المالِحم

 إذ يضمُّ القلُب الجناَح فترتّد

 الخوافي مهيضًة والقواِدم

 وفِراخ الُطيور في ُقَلل االجيال



 

557 

 

 َتهدي لها الظنوَن الرواِجم

 لك عند الُجْرِد االصائِل َدْيٌن

 مسَتحقُّ األداِء في الَنسل الِزم

ودَّ لو ُيهديَك" ُمَحجٍَّل " آم أغرٍّ   

في َجبينه والمعاِصمما   

 واجتلينا شعَر الطبيعة في شعرك

 َتْفتَّر عن ُثغوٍر بواِسم

ال تخيُُّل فّناٍن" َبّوان " ِشْعُب   

 َغنٌّ عنه وال ِذهُن راِسم

 متعُه الشاعِر المفكِر يقظاَن

 وَمْسرى خياِله وهو حاِلم

آريٍم" َمَمرٍّ " ال تعفَّْيَت من   

مخلََّدْتَك الُمحسَّناُت الكراِئ  

 ايه خصَم الملوك حتى ُيقيموا

 لك أمثولَة النظيِر الُمزاِحم

 َعُضُد الدولة استشاَرك باإلعزاِز

 والُلطف يا عدوَّ األعاِجم

 ُرحَت عنه وأنت َخوَف اشتياٍق

 لِسواه على ُفؤاِدَك خاِتم

 إن ذلك الَوداَع آان نذيرًا

 بِحماٍم دلَّْت عليه َعالِئم

لريحاِنفلُتحيِّ االجياُل مغناَك با  

 َوْلَتْلَتِثْمُه وهي َجواِثم
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 َرْمز َقوميٍة َبَنتُه الَبوادي

 ُمشمخرَّ الِبناء َثبَت الدعائم

 بدويَّ الُمناِح أرهَف منه الحسَّ

 جوٌّ ُمَشْعَشٌع غيُر غاِئم

 لِدمشٍق َيٌد على الِشعِر بيضاُء

 بما زيََّنْت له من َمواِسم

 وسالٌم على الُنبوغ ففيما

يات وهو ُيقاِومَتْسُقط الذآر  


	محمد مهدي الجواهري
	الديوان


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


