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  كلمةٌ بني يدي الكتاب

  
  اهللا الرمحن الرحيمبسم 

  
نضُع بني يدي املسلمني هذا الّديوان القصري والذي احتـوى جمموعـة   
 قصائد كتبها الشيخ املُهاجر رمحه اهللا يف فترات خمتلفة من حياته اجلهادّية

، وقد صّرح يف مقّدمتها أنّ ما كتبه هنا هو ما أسعفته به ذاكرتـه  احلافلة
حداث الـيت مـّرت عليـه،    بعدما ضاعت أغلب القصائد يف خضّم األ

أنّ القصائَد رائعةٌ رغم بساطتها وُسـهولة  وسيجد القارئ إن شاء اهللا، 
الّتعبري فيها، فاألحاسيس الّصادقة للّشيخ رمحه اهللا زّينته بأمجل ُحلَّة، وقد 
اهتّم رمحه اهللا باإلفصاحِ عن مشاعره أكثَر مْن أّي شيٍء آخر، لذلك لن 

  ...ف بني أسطرهاجيد القارُئ مكاناً للتكلّ
ومن اجلدير ذكره هنا أنّ الّشيخ رمحه اهللا أنزلَ أشرعَته يف حبرِ الكامـل،  

، رغم أّنه تطّرق لبعض الُبحـور  فيه لسهولته ووجوِد مساحٍة أكَرب للّتعبري
األخرى، ومما زاَد القصائد مجاالً أّنها وثّقت بصدقٍ صوراً من أحـداِث  

ش لُدنياه حلظة، فرمحـه اهللا رمحـة   مل يِع الّرجل مسريِته اجلهادية، وكأنّ
  ...واسعة وأجزل له الثواَب والّنعم
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ِ يْ الشّ  ةُ مَ دّ قَ مُ    اَىل عَ اهللا تَ  هُ ِمحَ رَ  - رْ اجِ هَ املُ  ةَ زَ َمحْ  يأب خ
  

 والقائلِ ،ألمنينا اة نبّيرآن أّمظ بالقُوحِف ،ب على العاملنيهللا الذي اصطفى العَر احلمُد
َوالشَُّعَراُء َيتَّبُِعُهْم الَْغاُوونَ أَلَْم َتَر أَنَُّهْم ِفي كُلِّ َواٍد َيهِيُمـونَ  { :زيلـْحكم التنيف ُم

َوأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما لَا َيفَْعلُونَ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوذَكَُروا اللََّه كَـِثًريا  
  ،}ْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلَبٍ َيْنقَِلُبونََواْنَتَصُروا ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا َوَسَي

 ،"إِنَّ ِمْن الشِّـْعرِ ِحكَْمـةً  " :حيحل لشاعره كما يف الّصى القاِئالم علالة والّسوالّص
َوَسلََّم قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  حيحني َعْن الَْبَراِء َرِضَي اللَُّه َعْنُهل كما يف الّصوالقاِئ
  ".َهاجِهِْم َوجِْبرِيلُ َمَعَك أَْو قَالَاْهُجُهْم :"ِلَحسَّانَ

  .نانيان كما جاهدوهم بالّسشركني بالَبدوا املُحابه الذين جاَهورضي اهللا عن أْص
  :أما بعد
ـ  سند بسـندٍ عر كما يف املُالّش ما عنِاس رضي اهللا عنُهابن عّب قولَ أقرأُ كنُت حيح َص
 ، فكنُت"العرب ه ديوانُعر فإّنمن الّش بتغوُهرآن فامن القُ م شيٌءفي عليكُإذا َخ" :قال
 ملشاعرِ ه يؤرُخأّن وإذا يب أعلُم ،بغاهتم فحْسوتوارخيهم ولُ ام الناسِخ ألّيه يؤّرأّن أظّن

 ،صالـنّ  جّو ت أين أعيُششعْر زمنٍ ه منذُبيتاً كتبُت ما قرأُتهم، فكلّالعرب وأحاسيِس
  .امي إىل تلك األّيبأحاسيسي وكلّ وأرجُع
يف  َصألغو عر وفنونه، وما كنُتالّش من أهلِ فسي أين لسُتمن ّن وأعرُف ي أعلُموإّن

ـ إال ووراَء كلمةً قطّ محلتين على أمواجه، فما كتبُت حباره لوال مشاعَر ين ها ما حيملُ
  .على ذلك
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ر أن أتذكّ ي وحاولُتضاعت مّن طويلٍة تٌف من قصائَدما هو ُنيا أخي إّن يديَك وما بَني
  . أضعاف ما بني يديك أو يزيد من قصائدي ثالثةُ ستطاع، وما ضاَعها قدر املُبعَض
عضها ر بمرة أحاول أن أتذكّ ويف كلّ ،ةتني وقصفوها مّراهللا أخذوها مّر أعداَء نّإّم ثُ

أخي وشـيخي  ي ب مّنانية طلَوجة الثّويف أحداث الفلّ، ةفتأيت األخرى لتذهب بالبقّي
ـ أسـجّ  الورقة والقلم، فكنـتُ  أدَع أالّ رمحه اهللا تعاىل احلبيب أبو مصعب عري ل ِش
دفتري إىل جانـب   لبيت وأضُع أقفز من بيٍت ، وكنُتاخلطُب اشتّدى ومشاعري، حّت

 يف ذلك، فأبصـرتُ  أشّكالك ومل ت باهلَيف أحد البيوت وأيقْن رُتخمزين، حىت حوِص
فتر لِك، وهذا الـدّ  ي هذا مايل، هَويا أّم :لت هلاعلّي، فقُ عجوزاً كان هلا فضل كبٌري

إىل ابـين   أرجو أن يصـلَ  وكنُت ،ر مباله إىل إخواين فإنه عندي ال يقّديل إيصالَحاوِ
 ، لكن ضاَععظُه يّتولعلّ ,ما كان عليه أبوه، فال حييد عرُفر فيه يقرؤه بعدما يكُبولعلّ
  :ي أقولملشاعر فإّنهلذه ا إهداٌءة مثّ كانَ ولذا إنْ.. .فترالّد

  

  ..يَنيا ُب َتأْن َكْيإلَ
  ...ْيرِاِعَشَم ْيِدْهأُ

  ..ادَهْشِتاالْسو اِدَهاِجل َقْيرِطَ َقْيرِالطّ ْمَزالَْو ْيّنَع ْمَهافْفَ
  ...هللا َكُتْبَهَو ْدقَ ْيإّنفَ
  ..ْيَنا ُبَي ْينِزِْخال ُتفَ

  ...آمني, ي ِتّيِطَع ّدُرَي اهللا أالّ لُأَْسأََو
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  1) !!يْ عِ وْ مُ يا دُ  (

  
  

 اإلخواِن قادةُ يذهَب نيا أنّب الّدجاِئَع ة، ومْنة االنتخابات العراقّيلييب مسرحّيوافض اجملوس واحملتل الّصالّر أعّد
وجة الفلّدمري َت يفْ بيِثاخلَ وا جرائَمونُس ،ُهة أمَرالسّن س على أهلِا لّب، ّمم"عالوي"افضي الّر باعا عنَدوأْت دماًَخ

له على  حظّ ة، والق السنّياملناِط ر يفها األوفَنصيُب كانَ افضيالّر قائمةَ ين أنّهالَ عفر، وقْدوتلّ م وحديثةَوالقاِئ
  :لتفقُ ،ةاألعظمّي بفوزه أهلُ ، واحتفلَ!وجةبالفلّ أوالً ه حلّاألمور أّن من غرائبِ ينه، بلْبني بين ِد احلقيقِة

  

 اِءـوعي بالبكـــــــي يــــــا دمـــــــأهّلــــــ

ــ ـــلعمـــ ــا عـــ ــآرْفنا َّـ ـري مـــ  ائيـبـــ

ــ ـــا كــــــفمـــ ـــانا غــــــنا زمـــ  ٍدـري أســـ

ــ ـــفمــــ ـــا هــــ ـــْبنا حصــــ  الِدـارًا للبــــ

ــ ــال األصـــــ ـفمـــ ـــا بـــ  ٍقـاغر َّـ نعيـــ

ــ ــا فـــ ـأجـ ـــْبني يـ ـــؤادي هـ  يُقـل تطـ

ــ ـــأجْبـ ـــني ال تدعـ  يٌحـني هـــل صحـ

ــ ـــأحـــ ــا سمـــــ ـٌق أم خيـــ  عُتـاٌل مـــ

ــ ـــأحــــ ــا عــــ ـــباَد اهللا رشـٌق يــــ  دًاـــــ

ــ ــا لثـــ ـــوربـــــي مـــ ـــأر قـــ  ناـد نسيـــ

 نهُشُه كــالبٌ ـرض تـــنسى العـــأيــ

 ِّــــــــاذا يــــــا عبـــــــاَد اهللا ِحـــــــدُتم   
  

ــ    الِءـجوني للبــــــوري يـــــا شــــــوثـــ

ــ  ساِءـتى َّـ النـــــــوعًا ال وحـــــــخنــــ

ــ ـــتصيـ ـــُد العـ ـــّز مـ ــاءـن جـ  وف الفنـ

ــ ـــوال غــــ ـــماِءـزَو التــــ  حالف للســـــ

 ّر الوبــــــاِءـــــتريـــُد الخـــري مـــن ش  

 شرية بالشقـــــــــاءـــــــــهالكــــــــا للع

 بالفـــــــــداءفنا ــــــــــهت عيٍّـلشيـــــــ

ــ ـــأكــ ـــاُد ُأجــ ـــّن مــــن مــ  اِءـرِّ الحســ

ــ   ضاِءـفوٍر بالقــــــن كــــــأرْدتـــــم مـــ

ــ ـــأينـ ـــسى القـ ـــتل صـ  اِءـبحا واِّـسـ

ــ ـــلهـ ــروافِض َّـ الســـ ـم نـ  ماِءـبذ الـ

ــ ـــرُع اِهللا يــــــــوشـــــ  اِءـربُق بالصفـــــ
  

                                                   
  ..قبل أن يترّجل رمحه اهللا من آخر ما كتب الّشيخ هذه القصيدة واليت بعدها -   1
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  ) الشّركُ وَ  يْ مِ وْ قَ ( 

  
  

ــاذا يفيـــــ  ـــمـــ  كىـد اِّـشتـــ

ــاذا أقــــ  ـــمــ ــىـول وقــ  د أبــ

ــي أردُت نجاَته ــإنـــــ  مــــــــ

ــأردُت فالحإنـــــــي   همــــــــ

ــا بذل ــإنــــ ــــنا وســــــ  عناـــــ

ــقال ــّي أمــــ ــوا إلــ ــرىــــ  ا تــ

ــ ـــرا وجــــــســـ  رمواـهرا أضـــ

ــ ـــفلمـــــ ـــا اِّـحـــــ  هاـبة كلـــــ

ــ ـــقلـــ ـــُت اِّـحـــ  لـبُة لألهـــ

 ٌدـبي محمـــــــذا النـــــــهــــــ

ــــرّد الج ــــــــ  ائفـبال بطـــــ

ــ ـــحسـ ـــبي الّنـ  هـبي ونهجـ
  

ــ   ـــوالقـــ ــاـلب أنهـــ  كه البكـــ

ــ ـــفعـــ  اة اِّـبتغـــــىـُل العصـــ

ــَم اِّـك ــرغــــــ  ارِه واألذىــــــــ

 نا َّـ العــــــالـوديــــــ اـدنيــــــ

 مي العشــرية مــن بــالـنحــ

ــا بعرضــ  ــد ســرى ـطعن  ك ق

 ورىـداوة َّـ الــــــنـــــاَر العـــــ

ــ ـــهـ ــرى ـذا الجـ ــا جـ  زاء ومـ

 رىـيٌء ُجِبلـــُت فـــال ِقــــشـــ

ــ ـــيرجــ  داية مــــن أذىـو هــ

ــ ـــيرجـــ ــا درىـو وليـــ  دا مـــ

ــ ـــحـ ــا ـٌب وحـ ــا حيـ  رٌص مـ
  

  ــــــــــ
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  ) ادُ هَ اجلِ وَ  انُ ضَ مَ رَ ( 
  

  
ــاِد    ــاًة َّـ الجه ــْم حي ــدىأْنِع  وَّـ اله

 فـــاْلَزْم ِســـالحَك ال يغيـــُب بريقـــُه

 بنْفســـــَك َّـ النـــــزاِل فإنَّمـــــا واْرِم

 آجالنــــــــا محســــــــومٌة أوقاُتهــــــــا

ــباُحهُ    ــلَّ صـ ــد أَطـ ــريٌم قـ ــهٌر كـ  شـ
  

ــانِ    ــامُع اإليمـــــ ــاَد مجـــــ  إنَّ الجهـــــ

 إنَّ الســــــالَح وســــــامُة الفرســــــاِن

 ال َتْقصــــــُر األعمــــــاُر للشــــــجعانِ  

 فاْطلــــْب حيــــاَة الخلــــِد َّـ رمضــــاِن

ــرْب ــن   فاضــ ــْر ال تكــ ــاِن  كوكبِّــ جبــ
  

  ـــــــــــــ
  
  
  

  ) اهُ تَ أبَ ( 
  

  

ــاُه الَح الشــطُّ ولَّــت ِمحَنتــي     أبت

 أبتـــاُه هـــذا الرَّْكـــُب جـــدَّ مســـريُه

 ّفهــاُحي الفــالِحَوَمضــْت َمســَيرُة  

 وتقـــاطَر السُّـــعداُء كـــلٌّ َيرتجــــي

 كيـــف أكـــوُن آِخـــَر قـــادمٍ   أبتـــاُه 

 ال يســتوي مــن جــاَد َبْعــَد َمَســرٍَّة

ــان      يبــدمي ســأروي روضــتي وجن

 صــــّفاِنفــــــي  َوَتجهَّــــَز الفرســــاُن

 نـــــوٌر وطيـــــٌب يَمـــــأل الوجــــــداِن

 خــواِنَشــَرَف الطريــق وُصــْحَبَة اإل 

 والفـــــوُز كـــــلُّ الفـــــوِز للُســـــرَعاِن

 ومضـــحِّيًا بــــالنفِس قبــــَل َزَمــــانِ 
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 فالســــابقوَن األولــــون أولــــئكم  

ـــالِحُم كشَّـــرتْ  ــاُه هـــذي اِّــــ  أبتـ

ــم   ــُر كْلُمُهـ ــاُء يْقُطـ ــدََّم النجبـ  وتقـ

 أبتــاُه لــو َبِخـــَل الكــريُم برْوِحـــهِ   

ـــةٍ    ــلِّ فجْيَعـ ــُل كـ ــى ليـ ــاُه ولَّـ  أبتـ

 نـــــاعدّو كاِســــرونا ورّبــــي إّنــــ

ــرُ   ـــون ُنطهِّــ ــي قاِدُمــــــ ــا برّبــ  إنَّــ

 أبتــاُه َلْســُت لذاتــِه أهــوى الــردى 

 أبتــاُه مــْن يبغــي الهمــوَم َعــَذابَها 

 أبتـــــاُه لـــــو عـــــاَد الزَّمـــــاُن َوَراءهُ 

 إن الجبــــاَن يقــــيم فــــوق َبعــــِرِه

 أبتـــــاُه نحـــــُن ودائــــــٌع َمـــــْرُدودٌة

 يســـــرُي لَربِّنـــــافطريُقَنـــــا حـــــٌق 

ــاُه ال ت ــأبتـــ ــا ُلـــ ــارَة َدْرِبنـــ  ْم طهـــ

 أبتــاُه مــاذا لــو َأَمــــْرَت بفــاحشٍ    

ــهُ  ــْت أْحَكاُمـ ــيٌم ُغيَِّبـ ــرٌض عظـ  فـ

ــ ـــَكاُه إن ُســـفكْت أبتـ ــاُء ُبَنيِّــ  دمـ

 َبْعــَد اإللــِه َلْســُت َأْبتــــغى ســوى
  

ــ  وا َّـ جنـــــِة الرضـــــواِنقـــــد ُقرِّبـــ

ــرَّةَ  ـــراُر َمَعـــ ــدا الِفـــ ــاِن وغـــ  الُرَكبـــ

 روَّى نباتـــــــــًا بـــــــــْذرَة القـــــــــرآِن

ــانِ  ــائُر البنيـــ ــوٌر خـــ  لطغـــــى كفـــ

 باألغَصــــاِن يلــــوُحوبــــدا الصَّــــباُح 

 نا ُمتصـــــــدُِّع األركــــــــانِ وُّفعـــــــد

ــانِ    ـــحِة األنتــ ــئنُّ بِريـــــ ــًا تــ  أرضــ

ــ  ْقناُه ِلَوْعــــــــِد جنــــاِنكرهــــًا َعشــ

ــذاِت ــدُُّر اللـــــ ـــزاِن  َوتكـــــ  باألحـــــ

ــانِ  ــْحَبَة الفرسـ ــرتُت إال ُصـ ــا اخـ  مـ

 والطْيــُب َّـ ركــِب الَجـــَهاد عَيــانِ   

ـــدََّيانِ   ــادِة الـــــ ــُروطٌة ِبَعبـــــ  َمْشـــــ

 َوجهاُدنــــا ِمــــن ِصــــحَِّة اإليمــــانِ   

 اللــــوُم كــــلُّ اللــــوِم َّـ الُخــــْذالنِ   

ــَيانِ  ــالقعوِد ِســ ــذا كــ ــاَك هــ  حاشــ

 والِكْتمــــــاِن اإلدبــــــاِرفالــــــذلُّ َّـ 

 كمــا ِنســيانيفــاْغِفْر أبــى َخَطئــي 

ــا ســكنَي ج  ـــانيِرَضــاَك عنِّــي ي  َنــ
  

  ـــــــــ
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  ) نِ الَ وْ دُ اجلُ سَ أَ ( 
  

  
 هللا درُّ فــــــــــــوارٍس وكــــــــــــريِمِهْم

ــاُدهُ   ــاَن جهــ ــواِل كــ ــالنفِس واألمــ  بــ

 شــــهٌم كــــريٌم ال تـََمـــــلُّ حديَثــــهُ   

ــا  ـــُه فكأنَّهـــــــ ــأدٌِّب كلمـاتـُـــــــ  متـــــــ

ــوِزهِ    ــبُّهًا بعجــ ــاُل تشــ ــَز الرجــ  َعِجــ

ــدها  ــاِئهِ  لوحيــ ــاَء ِرضــ ــْت َرجــ  َدَفَعــ

 شــمَس الضُّــحى أْفَجْعتنــا ِبرحيلــَك

 قمَر الـدَُّجى َوِجـَدْت علْيـَك َجواِرحـاً    

ــابكي ُع ــدِّما فـ ــدموِع وِبالـ ــوني بالـ  يـ

  

 مــــــن دوََّخ األعــــــداَء َّـ الجــــــوالِن  

ــوانِ   ــَر اإلخـــ ــذلك ناِصـــ ــي بـــ  أعنـــ

 َّـ القلــــــِب مكمنــــــُه وبالعينــــــانِ  

ــٌة مْضــــــــــبوَطُة األوزانِ   منحوَتــــــــ

ـــَم األ ــُة َّـ ُرَبــــى اإليمــــانِ ِنْعــ  مومــ

 الرضـــــواِن َخطبـــــت َلـــــُه ُحوِرّيـــــَة

ــانِ  ــالَي البنيــ  َّـ القلــــِب تبقــــى عــ

 آالُم ُبعــــــِدَك حطَّمــــــْت وجــــــداني

 لظـــى األحـــزاِن ْنوالقلـــُب َقـــرٌح ِمـــ

  
  ــــــــــــــ
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  ) ةنَ اِحملْ ( 
  

  

 يف هذا املكان أشّد تدار حيثُ وس،رَدع الِفقابلة جلاِماملُ ال يف اجلهِةنّز يف حّي كُِتَبْت هذه القصيدةُ
 ٍتوقْ يفْ راماٍتكَ ْنها ِما بِوجة وَمالفلّ نُ معركةَي أدوِّرهتا ولعلّوهي مشاعر سطّ ،وجة ضراوةًمعارك الفلّ

  ...اهللا شاَء لك إنْا ذَر لَنإذا تيّس الحقٍ
  

ــاظُم   ــٍة تتعــــ ـــؤاُد بِمْحنــــ  أطَّ الفـــــ

إخــــواُن عمــــري َّـ مهــــبٍّ عــــاتٍي  

مـــن أيـــن أبـــدُأ فـــالخطوُب ثقيلـــٌة  

كنـــــا وكـــــانوا تلـــــك أّوُل قصـــــتي  

ــَذاب  ــامعًا عـــن قصـــتي وَعـ ــا سـ َها  يـ

ــواحيًا   ــوُب ضــ ــا نجــ ــدما كنــ أوبعــ

نتــــنفُس الصــــعداء َّـ أســـــحارنا  

فصــهيُل َخْيــِل اِهللا يْنِشــُد َمْجــَدنا  

ــٍد   ــفَّ موحــ ــاُء ُخــ ــارك الهيجــ وُتبــ

ــال   ــُدوِر فــ ــاء وَّـ الُخــ ــَن النســ  أمــ

أطفاُلنــــا عرفــــوا الكرامــــَة عزَّهــــا  

َبــــَدت اِّـدينــــُة شــــكلها كعروســــٍة  

ــا   ــاَء ِرجالهــ ــاِئُفها بهــ ــْت وَصــ َغِبطــ

ــًة   ــام مذلــ ــن الركــ ــاُر مــ ــار الغبــ ثــ

 إنَّ الـــــبالَء َيــــــدوُس باإلخــــــــوانِ   

 ُيْعمــــي العيــــوَن بلمحـــِة األجفـــاِن

ــانِ    ــوق كــل بي ـــومي ف ــمْت هم  َوَس

 َفجِّــــــُر طاقــــــَة الربكــــــاِنكــــــوٌن يُ 

 وُيْغــِرُق الشطــــآنِ حزنــي يفــيُض  

 شـــــمَّ األنـــــوف أعـــــزًة بســـــنانِ   

 ونعـــــــانُق الجــــــــَوزاَء والقمــــــــراِن

 وكــــــأنَّ فينــــــا خالــــــد الفرســــــاِن

ـــانِ  ــذراُت للقدمـــــ ــابُق الـــــ  تتســـــ

ــَن األعــادي قاصــيًا أو دانِ   يخفـــَْن ِم

 ـلبــــــاِنال لـــــن ُتهـــــاَب زيـــــارُة الص

 وتزيَِّنــــــْت لشــــــريعِة الرحمــــــــاِن

 وبــــدْت ُتَمشِّــــُط َشــــعثَها ِبَحنــــاِن

ـــانِ  ـــدخاُن كالشيطـــ ــاَعَد الـــ  وتصــ
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ــة روِّ  ــوٌل بالكرامــ يــــت  ماتــــْت حقــ

َدْمَعـــًة  يســـكُب  ـوُنالزيتـــ وتمايـــَل

ــا   ــوُم ردائيــ ــي والهمــ ــزُن ِظّلــ الحــ

ــا   ــذُف َنارَهـــ ــاِّـوت َتْقـــ ــٌة بـــ دّبابـــ

عصــــٌف يبيــــُد ديــــاَر َقــــْوٍم أهلهــــا  

بيـــــٌت لبيـــــٍت ُهـــــدَِّمْت ومنـــــازٌل  

ــُم ــورة   ِحَمـ ــَدمُِّر اْلَمْنصـ ــالِك ُتـ   الهـ

ــورةِ   ـــارَة اِّـعمـ ـــُر حجـ ــٌف ُيطـيـ  قصـ

ُعْمَراننــــا   أفــــال َســــمْعَت صــــَراَخُه

 لحـالـيـــــاال ترتكــــوني يــــا بشــــرُي 

ــٍد   ــوُن ُمحّمــ ــْت ُعيــ ــوارِه راحــ بجــ

ُعُيونــــــُه   للحبيــــــِب ِّـــــــا تفّجــــــَر

ومــــــع اِّـخــــــازِن قــــــائًال بثباِتــــــِه  

ــم   ــُض أشــالٍء له ــي بع ــام عين فأم

َجَســـُد الشَّـــهيِد والســـبيَل ِلحقِّـــِه  

ــا   ــا ُروُحهــ ــاًة فاَرَقْتهــ ــرَّ شــ ــا ضــ مــ

ــيَّ مشــاعري   ــا ُأَخ ــُب ي ــك أْكُت وِإلْي

الخــــوُف يطفــــو اليكــــاُد مفارقــــًا  

ــا   ــيُق َمَكاننــ ــِه ذاَك اَِّـِضــ أْعنــــي ِبــ

ــٌس والحــر   ــٍة  الصــوت هم وُف ِبَبّح

ــعورٌة   ــٌة مســــــ ــٌة ترتيــــــ همجيــــــ

 كـــــالَح الشـــــطآنوغـــــدا الفـــــراُت 

ــانِ   ــِة األوثــــــ ــاِم بواحــــــ  ال للُمقــــــ

 والخطــــُب أقبــــل بــــادَي األســــناِن

ـــانِ  ــُة الفرســ ــداِر بقيــ ــَت الجــ  َتْحــ

 رفضـــوا الخنـــوَع ِلســـْلطِة الكفـــرانِ 

ــْت ب ــٍد ُدكَّــــ ــاهٍرحقــــ ــاِن ظــــ  لعيــــ

ــليبي القــانى   ف ــُد الحقــَد الّص  ُتَجسِّ

ــي   ــّن ِدينـــ ــُخلكـــ ـــاِن راســـ  األركـــ

 بعــــد اإلصــــابِة راجــــَي الشــــجعاِن

 ُقِطعــــْت ِلَســــاِمي يومهــــا قــــدمانِ 

 كـــــلٌّ يناشـــــُد رحمـــــَة الرحمــــــاِن

ــٍر ببنــــانِ   أعطــــى الســــالَح لجعفــ

ــالنريانِ  ــاَر بــــــ ــْرَحِم الكفــــــ  ال َتــــــ

ــُد فـــــارُس اِّـيـــــدانِ   وهنـــــاك َيْرُقـــ

ــمٌّ ــدانِ  هـــ ــذي الوجـــ ــزاٌن لـــ  وأحـــ

ــجانِ   ــى األشـ ــها علـ ــي ُأَروُِّضـ  نفسـ

ــكرانِ  ــالفتى الســ ــزُّ بيتــــي كــ  َيْهتــ

 بـــاَب اِّـبيـــِت ثــمَّ ُيــــشرُِّف ثــاني    

ــفُه ــجَّانِ : إْذ وصــ ــال ســ ــجٌن بــ  ســ

 غــــرَي الخــــالِء َضــــُروَرَة اإلنســــانِ   

ــلبانِ   ــُة الصـــ ــٍد أمـــ ــالْت بحقـــ  صـــ
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ــٌة   ــُة َمْدروَســــ ــروُبهم َعَقدّيــــ َفُحــــ

ــراَع ســفينتي   ــا ِش ــي ي ــاء دين علم

ــاُن   ــُد اإلنسـ ـــَذرْ ال يحصـ ـــا َبـ  إال مـ

ــنكم   ــُم بيـــ ــيٌّ والرتاجـــ ــزُّ حـــ العـــ

ــَه  ــا  فقـ ـــَض الّنسـ ـــاِد ال حـيـ  الـجهـ

فنـــــاَء ِلُعــــــْذِرِه  الّظلـــــُم دومـــــًا ال   

ــُج وَ  ــقُّ أْبلــ ــٌج  الحــ ــالُل ملجلــ الضَّــ

 بالكهانــــِة َنْفـــــِثها َكَفـــَر الشـــباُب  

إذ بالخيانـــــِة َصـــــوََّبْت بِســـــَهامَها  

ــٌل   ــارٌج أو جاهـــ ــتم خـــ ــرِّ قلـــ للحـــ

فسماحُة الـدين الحنيـِف تقتضـي  

صـــــربًا َفِميـــــزاُن العدالـــــِة ِعْنـــــَدُه  

ــَذ  ـــُمو أخـــ ــُه عليُكـــ ــُه   اإللـــ ميثاَقـــ

ــهُ   ــافوا ُحْكمــ ــْم تخــ ــذتموه لــ  فنبــ

اُهللا يحكــــــُم بيننــــــا فتجهـــــــزوا  

ــا   ــاِب إالِهنـــ ــا َّـ ِكتـــ ــد قرأنـــ فلقـــ

ــدوِّنا  ــالنَّفرِي ِلعــ ـــحًا ِبــ ـــرًا صـريــ  أمــ

  

ــانِ   ــوِل لســ ــِبَقْت بقــ ــالهم ُســ  أفعــ

 الرُّبــــاِن َتَلــــُف الّشــــراِع ُمِصــــيبةُ  

ــذوِر و ــرُي الُبــــ ـــمانخــــ  ذروُة اإليـــــــ

ــاني     ــدة ث ــا العقي ــن أحي ــاَت م ــا م  م

ــرآنِ    ــال قــــ ــال بــــ ــيُف بطَّــــ  الســــ

 وِســــهاُمكُم ســــمٌّ َعَلــــى اإلخــــواِن

ــانِ   ــاُق كالخرفــ ــى ننســ ـــإُّـ متــ  فــ

ــانِ  ــْنعَة الكّهـــ ــْزٍم َصـــ ــروا ِبَعـــ  هجـــ

ــانِ   ــاِء والرهبـــ ــن العلمـــ ــدرًا مـــ  غـــ

ــاني   ــدوا الجــ ــٌر أبيــ ــتِلهم أجــ  َّـ قــ

ــان  َرْدَع  ــع زمـ ـــي جميـ ـــوارِج فـ  الخـ

 ِعْنـــَد العلـــيِم ســـيلتقي الخصـــماِن

ــانِ  ــرِع اِهللا ال الكتمــــ ــاِن شــــ  ببيــــ

ــَريُتم دَيــــنُكم بهــــوانِ  ــًا َشــ  بخســ

ــي   ــوٍم دانــــ ــدنا ليــــ ــدمائنا ُجــــ  بــــ

 َوهـــــَو العظـــــيُم تبـــــارَك اِّـنـــــانِ   

ــانِ    ــادُة الرحمـــ ــمَّ ِعبـــ ــى تعـــ  حّتـــ

  
  ـــــــــــ 
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  ) انِ وَ اإلخْ  قُ اشِ عَ (  
  

  
ر فتنا أيادي الغْدد، وختطّنا التشّرمن عاشْر وِلَم ال، فنحُن ،يهعرفنا معىن الّت" أفغانستان" اإلسالمِ دولةُطت ا سقَملّ

ت لْوما زِ ،واينن إْخِم ل معي كثٌريحلنا ورَحق اإلخوان، فَرناء األسفار وتفّرحنا من َعاستَر وبالكاِد ،لدانيف الُب
إخواين بعد خديعٍة  ْنى ِمتبقّ على مْن يف إيرانَ اجملوُس وأجهَز ،مفرقِقنا كلّ ى تفّرإىل بلد حّت ب من بلٍدأتقلّ

 رقةرارة الفُعلى َم وإذا يب أفوُق ،قي شهدة يف حلْم احملّبوطْع ةحبالّص ر حالوةَت يوماً أتذكّعظيمة، فجلْس
  :آلن، فكتبت أقولوأين هو موضعه ا ،بيلرمي الّنجاع الكَم الشُّْهذاك الّش ماحِرت أبا الّستذكّف وحقيقتها،

  
 تــــــاَق الفــــــؤاُد ِلصــــــْحبٍة ميمونــــــةٍ   

 فــــال َعرْفــــُت بشاشــــًة نــــُذ الفــــراقم

ــاَعةً   ــو ســـ ــّي أِحبَّتـــــي لـــ ــودوا إلـــ  عـــ

ــنَّفَس ِمــنْ  ــي أِضــيُء ال  ِمصــباِحُكْم َعّل

 إْن غـــاَب َعّنـــي شْخُصـــكْم وضـــياؤُكْم

ــةٌ    ــا فيَّاضــــ ــماِح دموُعنــــ ــا السَّــــ  وأَبــــ

ــا ُأَخــــيَّ َفلــــْن يــــروا   َمكــــروا َكــــبريًا يــ

ــأنَّهمْ   ــْم َفكــــ ــاَوَل إْفُكُهــــ ــا تطــــ  مْهمــــ

ــرََّدى    ــأَس الـ ــِذيُقهْم َكـ ــوَك ُيـ ــذا أخـ  هـ

ــة   ــُد َبقّيــــ ــاَن َبْعــــ ــا إْن كــــ  َّـ عمرنــــ

ــةٍ    ــِر َكراَمــ ــْيٍش ِبَغْيــ ــي َعــ ــرَي ِفــ  ال خــ
  

 أيــــــَن األحبــــــُة َبلَســــــُم األحــــــزانِ     

ــقِ   ــَل عاشـــ ــفي عليـــ ــواِن تشـــ  اإلخـــ

ــاني  ــْم أْعيــــ ــالعيُش دوَن ِظالِلُكــــ  فــــ

ــال    ــي ِبـــ ــُة الرَّاِعـــ ــا قيمـــ ــانمـــ  عينـــ

ــانِ    ــاهُق البنيــــ ــوٌر شــــ ــبُّ نــــ  فالحــــ

ــانِ     ــى الولهـ ــّط َعلـ ــا َحـ ــْولِ مـ ــْن َهـ  ِمـ

  ِرماحـــــــــًا َّـ ُعيـــــــــوِن الجـــــــــانيإال

ــٍل   ــراُت لْيــــ ــاوَيَحشــــ ــنرياِن هــــ  الــــ

ــاعانِ    ــوغى  َصـــ ــاعًا َّـ الـــ ــردُّ صـــ  ويـــ

ــاني  ــاُل َبيـــ  فالســـــيُف َرْمـــــزي والقتـــ

ــانِ   ــُة اإليمــــــــ ــَة ُحّلــــــــ  إنَّ الَكراَمــــــــ
  

  ـــــــــ
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  ) ةوَ اإلخْ  ىْ لَ عَ  ةٌ عَ مْ دَ ( 
  

  
ــَراقهمْ    ــُذ ِفـ ــزِّ منـ ــاُة العـ ــْت حيـ  ذهبـ

ــوِر ُصــحبتهْم َعــال   ــذين بن  ذهــَب ال

ــنهم   ــان مــ ــد كــ ــرِيقــ ــٌة للفقــ  محبــ

ــا    ــدُقها ونقاُؤهـــ ــُة صـــ ــن اِّـحبـــ  أيـــ

ــيُءلــــيس  ــِه اِّـلــ ــدرهٍم َّـ جيبــ  بــ

ــيَءإن  ــُه مــــن ترتجــــى  اِّـلــ  خزينــ

  

ــاني      ــِب جفـ ــِف الحبيـ ــالعزُّ َّـ َكَنـ  فـ

 مــن لــيس للمجــِد الرفيــِع ببــاني     

ــى ــانِ  حتـ ــرتهْم َكُجمـ ــدوُت بسـ  غـ

ــانِ  ــا أَخ العرفــــ ــوُة يــــ ــَن األخــــ  أيــــ

 حتـــــى ُيحـــــال علـــــيهُم الغرمـــــاِن

 أخالَقــــــــُه َّـ شـــــــــدَِّة األزمـــــــــانِ 

  
  ـــــــــــ
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  ) "بايل" وةُ زْ غَ ( 
   -!أو ما تبقى من القصيدة -

  
  

 قـــــــْد أَتْتنـــــــا َفرَحـــــــٌة.. اُهللا أكـــــــرُب

 يــــــا لخْيــــــِر َبشـــــــائرٍ  ..اُهللا أكــــــرُب

 ِمـــــْن َخبيـــــٍث طــــــاِغٍي.. اُهللا أكـــــرُب

ــرُب ــدٍ .. اُهللا أكـــ ـــليٍب حاِقـــ ــْن َصـــ  ِمـــ

ــالً   ــالُك مهلِّـــ ــَص اْلَهـــ ــٍة رقـــ  َّـ ليلـــ

ــََكَراِتِهمْ    تتســـاَرُع الضَّـــَحكاُت َّـ ســ

 قـــد أطلقـــوُه َحَضــــاَرةً  .. َفشـــذوُذُهْم

ــدْ    ــْال َعَمـ ــماَء ِبـ ــَع السَّـ ــذي َرفـ  ال واّلـ

 َلــــْن َتْنعمــــوا ِبــــاألْمِن فــــوق دياِرنــــا

 ؟ حيُث صـراخهم  هال َسِمْعَت ِببالي

 ُعريــــًا ســــراعًا ِفــــي َتـــــداُفِع محنــــةٍ 

ــمْ   ــَر َظالِمهــ ــُتْم أنَّ َبْحــ ــا َعِلْمــ  َأَو مــ

ــتفُ   ــارًا َحـــ ــُتْم أنَّ نـــ ــا َعلْمـــ  ْمكأَو مـــ

ــا ــقَّ ِجهاد  أَو مـــ ــُتْم أنَّ َحـــ ــاعلمـــ  نـــ

ــهِ  ــَى َنْعماِئـــ ــاري َعلـــ ــُد للبـــ  فالَحْمـــ
  

ــرُب   ــُر..اُهللا أكـــــــ ــاِن ناصـــــــ  الفرســـــــ

 عظــــيِم الّشــــانِ .. تفــــوُح بــــالفتِح  

 شــــــيطانِ .. ُمَتجبِّــــــرٍ .. ُمْســــــتْكِبرٍ 

 ُمَتمــــــــرٍِّد للشَّــــــــْرِع ذي نْكــــــــراِنو

ــانِ    ــَص الجــ ــوَن َرْقــ ــوُم َيْرقُصــ  والقــ

 يتـــــــأبَّطوَن خواِصـــــــَر النِّْســـــــوانِ  

ــانِ  ــِن اإليمـــ ــْن َمحاِســـ ــُر ِمـــ  والُكْفـــ

 َقَســــمًا ِبــــذي اَِّـلكــــوِت والسُّــــلطانِ 

ــلٍ  ــَدُق َقائـــ ــيُف أْصـــ ــاِن فالسَّـــ  ِببيـــ

 ا الصِّـــــْبياِنوالِفْعـــــُل ِمـــــنُهم ِمْثَلمـــــ

ــواِنيحصـــــدواِّــــــوُت   ُهْم بغـــــري تـــ

ــْطآنِ   ــَوُد الشــــ ــِة أْســــ ــُر اَِّـَذلَّــــ  َبحــــ

 فــــــالخْزُي َّـ الــــــداريِن بــــــالنِّريانِ  

 األنتــــــانِ لُيطهِّــــــَر الــــــدْنيا ِمــــــَن    

 أْخـــــَزى الَحُقـــــوَد ِبُعْصـــــَبِة القـــــْرآِن
  

  ــــــــــــ
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  ) رافِ سَ مُ  مُ وْ مُ هُ ( 
  

  
 عَنيأو ُم بالبالد وال صديَق حديثو عهٍد فنحُن ،فعلدري ما َناإلخوة ال َن مَن ومن معَي قوط بغداد كنُتيد ُسَعُب

ة أخـرى،  فر مّررة وال تصلح للّسأوراقنا مزّو رب األجانب، وكانت مجيُعالَع عنِ ت شائعاٌتر، وساَرَدإال ما َن
ـ   رعانه ُسلكّن ،جماورة واتفقت معهم أن نأيت إليهم قريباً صلت على اإلخوة يف دولٍةفاّت بض علـى األخ  مـا قُ

، هل ونساٌء ندنا أطفالٌِع ،وماذا نفعل؟ ،األرض أين نذهب؟ بناصال باإلخوة متاماً، ودارت وضاع االّت ،املستقبِل
  :رة وكتبت أقولتين عْبهريب براً وكانت هناك حوامل، فخنقَالّت لون عناَءيتحّم

  
ــا   ــُه َّـ أوطاننـــ ــى نتيـــ ــى متـــ  حّتـــ

ــدُتها  ــنا فوجــ ــُت ِبأرِضــ  أّنــــى اّتجهــ

 بحــــــُر الحيــــــاِة كئيبــــــٌة أعماُقــــــُه

ــْدَرهُ  ــاوُز قــــ ــِه ال ُيجــــ ــوُء فيــــ  الضــــ

ــالِم   ــانَي األحــ ــا بــ ــةٌ يــ ــّال يقظــ  هــ

 اِّــــــوُت حــــــقٌّ والحيــــــاُة ســــــراُبنا 

ــْن َتجــدْ     ــّي فل ــا ُأخ ــّرْب ي ــرِّق وغ  َش

ــارقٌ  ــا مفــــ ــه إّمــــ ــى أهلــــ  أو ُمْبتلــــ

ــا ربِّ ــو  يــ ــتًال ال أكــ ــرَيقــ  ُهمُن أســ

ــاِل وذ  ــُر الرجــــ ــةٌ قهــــ ــم لرزيــــ  لِّهــــ
  

 اِنبــــــال رّبــــــكســــــفينٍة صــــــارْت   

 أرَض الـــــبالِء عبوســـــَة الجـــــدراِن

ــاِني  ــٍب فـــ ــٍر كئيـــ ــرَي َّـ بحـــ  ال خـــ

ــٌع حاجـــــُب الشـــــطآنِ  ــوٌج مريـــ  مـــ

ــانِ   ــاقُط األركــ ــًا ســ ــالحلُم حتمــ  فــ

ــثقالنِ    ــرِة الـــ ــاُء لزمـــ ــَب الفنـــ  ُكِتـــ

ــانِ    ــِز األكفــــ ــرُّ فجهــــ ــا َتُســــ  دنيــــ

ــاح  ــا صـ ــاِّـوُت يـ ــٌب داِنـــيبفـ  ي قريـ

ــِة ــوُأ حالـــ ــُر أســـ ــاِن فاألســـ  اإلنســـ

ــُه   ــالحرُّ يْقُتلـــ ــانِ فـــ ــباُب ِلســـ  ســـ
  

  ــــــــــــ
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  ) اهُ مّ أُ (  
  

  

ْت ى اخنرطَويت حّتعت َصن ِمسأفما  ،نتظُرف َتى اهلاِتي علَأّم ْتوكاَن ،ويلٍةطَ انقطاعٍ فترِة لي بعَدعلى أْه اّتصلت
 مين ثانيةًت تكلّا جاَءة ملّه املّرهنا هِذأما هتدأ مث تكلمين كالعادة، إال ماعة ريثها والدي الّسمْن فأخذَ ،كاءيف الُب
  :فقلت.." يا ولدي أريد أن أراك"ها قالت إال أّن ،مينكلُّت أنْ ع قطّت ومل تستِطت وبكَبكَ

  

ــالفؤاد مكلَّـــــمُ  ـــاه حســـــبك فـــ  أمــــ

 دمعــــاُت عينــــِك ياحبيبــــُة غاليــــاً   

ــا    ــّرق بيننــ ــوم ُفــ ــر يــ ــت أذكــ  مازلــ

 إن باعـــــد الكفـــــاُر ظلًمـــــا بيننـــــا   

ــوا علـــــيَّ لريبـــــةٍ  ــا نَبحـــ ــاُه مـــ  ُأمـــ

ــُل  ــقِّ عقيـــدتي ال أقبـ ــفلى بحـ  السـ

 ُأمـــــاُه ال تبكـــــي إذا حـــــاَن الـــــوداْع

ــهُ   ــدعاِء لعلـــ ــِك بالـــ ــي لربـــ  واجثـــ

ــذا   ــدمي كـ ــَة أمتـــي بـ  خطـــي كرامـ

ــبٌه ــاتي   شــ ــاتي أو حيــ ــيإممــ  ننــ

ــدةٍ   ــَل عقيــ ــي فتيــ ــا أمــ ــأظلُّ يــ  ســ

ــابة تقاتـــــــلُ  ــزال عصـــــ  فـــــــال تـــــ

 َّـ ســــــــبيِل اِهللا بــــــــاٍق دربهــــــــْم
  

 ال ُتحزنينـــــي واتركينـــــي ُمـــــَراِغُم  

ــُه ــ قطراتـــ ــٌب لقلبـــ ـــرُملَهـــ  ي يضـــ

ــُل محــــتَّمُ  ــُر والرحيــ  والــــدمع يقطــ

ـــمُ   ــُة ُينِعـــ ــع ياحبيبـــ ــاهللا يجمـــ  فـــ

ــلمُ   ــي مســ ــري أّنــ ــوبي غــ ــا ذنــ  ومــ

ــريعِة ُأحجـــمُ    ــن ُنصـــرة الّشـ  وال عـ

ــمُ   ــدِة أحلــ ــِر العقيــ ــاِّـوِت َّـ نصــ  بــ

 للمــــذنِب اِّـســــكنِي يغفــــُر يــــرحُم

ــنقمُ   وا ــري ســهامًا مــن عظــامي ت  ب

ــ ــدين هّمـــ ــدُمللـــ ــدنيا أخـــ  ي ال لـــ

 لُيْقــــِدموا نــــورًا لــــدرب الســــالكني

 حتــــى تســــوَد عقيــــدتي وُتحكَّــــُم

ــالكون ــّل الّســـ ــُم وإن قـــ  وردَّ ُمَعمَّـــ
  

  ـــــــــــ
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  ) لى حبّ عَ  ةٌ عَ مْ دَ ( 
  

  

 َفْقــــِدي ألْصــــحاِبي بــــالٌء ُمــــْؤِلمُ   

ــةً   ــَنُه َوَبَشاَشـ ــُر ُحْسـ ــُت أْذُكـ ــا زْلـ  مـ

 َقَســـمًا ِبـــربِّ النَّـــاِس َغْيـــر حاِنـــثٍ 

ــان ُبــــ  ــو كــ ــِد كلَّمــــتْ لــ  دًَّا للجوامــ

ــتالَطمُ   ــا َتــــــ ــا َزَفراُتهــــــ  َفَحياُتنــــــ

ــُق   ــْو َيْنِطـ ــوُمَلـ ــهِ  اِّـكلـ ــمٍّ ِبـ ــْن َهـ  ِمـ
  

 لكــــّن َفْقــــَد أِبــــي الزَُّبْيــــِر ُيحطِّــــُم  

 ُتْنِســــي الُهُمــــْوَم َوِلْلباليــــا َتــــْرجُم

ــا َحبْيـــُب َلُمْكلـــمُ     ــْي ِلَفْقـــِدَك يـ  إنِّـ

ــألمُ   ــا تتـــ ــي حينهـــ ــْت قراحـــ  ورثـــ

ــَراكمُ    ــفاِف َتـــ ــوَق الضِّـــ ــا َفـــ  آالُمَنـــ

 أْيَهـــُمحـــزٍن  ســـاَءالَجمـــاَد ِكَلَكَســـا 
  

  
  

  ) ْريُ سِ دَّ املَ جَ  (
  

  

 جــدَّ اِّـســرُي أال فشــدوا يــا َعــَرب

 فـــإُّـ متـــى تجمُّـــٌل بالكـــــــذِب

 أيـــن َمكـــاِرُم العروبــــــِة بيننـــا   

 أيَن ابُن ِجدعاَن ونصرُة ُمطِعـمٍ 

ـــسِمهِ   ــا ِبجــ ــًا ومـ ــوُت باكيـ  يمـ

 َتِعَس الجباُن يموُت كّل ساعٍة
  

ــرَي      الســيِف والقُضــبِ ال حــلَّ غ

ـــَة الَحَســبِ   ــدونا عاهـ ــى غ  حت

ــُهبِ   ـــخَوٍة وَشــجاَعِة الشُّ  ِمــن َن

ــَد الَعَجــــــبِ  ـــوُل خاِلــــ  وال أقـــــ

 مواِضــــُع زانهــــا َّـ اّللَجــــبِ   إالَّ

 والحــــرُّ َيطُلــُب َحتَفــُه بالنََّصــِب
  

  

  ــــــــ
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  ) رِ وْ احلُ  قُ اشِ عَ ( 
  

  
سام األقْ حب اإلخوةُوَس ،إلينا دّوف الَعف وزَحْصالقَ واشتّد مكاٍن نا من كلّحيط بيُتها وقد أُصيدة كَتبُتهذه القَ
 اإلخـوةَ  فـتُ أوقَ صيدة مثّالقَ ب هذِهأكُت ُتارود، جلْسالَب بارِوافذ وعال غُالّن جاُجر ُزوتطاَي ،وتوا للَمواستعّد

ـ ذا وقَْه وهلْ ،تابةعلى الِك قلٌب لَك كيَف: قالوا .وريف احلُ صيدةًقَ بُتكَت :لت هلموقُ ـ و: لـتُ قُ ،ه؟ُت  نإذَ ىتَم
لـوا  ِتقُ عـيَ َم ن كانَي َملثَمن ثُ ل أكثَرْعالِفوبِ ،؟ع والوقتا هذا املوِضإلّ ها موضٌعرِور وتذكّللُح وهلْ ،؟هاوقُت
  .هداءالّش داِدي ِعته ِفرَمحلنا بِويتقّبنا مَعْجي أنْ اَهللا أسألُ ،لسةاجلَ من هذِه يف ثاين يومٍ رمحةً واسعة م اهللامُهرِح

  
ــًا خلـــَف النِّســـاءِ  ــا الهثـ ــا يـ  جماِلهـ

 هلَّـــا َرأْيـــَت الحـــــوَر ِعْنـــَد َتَبسُّـــٍم

 لــو َنَظــَرْت إلْيــَك ِبنْظــرِة عاشــقٍ    

ــنًا وِســحراً  ــا  ُحْس ــو وصــفَت كأنه  ل

 أو أســَدَلْت بَحِرْيِرهــا مــن خلفهــا   

 أو َأســـــــبلْت أْجفاَنهـــــــا بُأنوثـــــــٍة

 ّب ُخْطـــَوَة واثـــٍقُحـــوإذا َخَطـــْت لل

ــل شــموٌس    ــرآُة صــفٍو ب  تســطُعم

ــُبو ــاقوٍت كواعــ ــٌد   يــ ــنَّ نواهــ هــ

ــفاهِ  ــْيَن الشِّـ ــهِ   َبـ ــْكٌر بـ ــالوٌة سـ  حـ

ــاِلها  ــَد ِوصــ ــاُت ِعْنــ ــدَُّر الحبَّــ  َتَتحــ

ــا   ــاِل فُقْرُبُه ــْوَل الِوَص ــَتِكي ُط  ال َتْش

 أَتيتهـــــــــاال لْلــــــــــُفتوِر َفُكّلَمـــــــــا 

ــرِّمُ     ــؤاِد ُيَضــــ ــًا للفــــ ــو َمتاعــــ  َتْرجــــ

ــْبِهمُ  ــٍل ُيــــ ــاًء  بليــــ ــدر وضــــ  كالبــــ

ــمُ    ــدِّها وأقسـ ــاُض لخـ ــَب الرِّيـ  َعِجـ

ــِط روٍض وردًة  ــَتَكّلُم َّـ وســــــ  َتــــــ

ــمُ   ــَل داٍج يْهِجـــ ــأنَّ الليـــ ــُدو كـــ  يْبـــ

 قلبــــًا بعشــــٍق ال يخــــوُر وُيـــــــْفَصُم

 يــــْنِقُم الجمــــاُل َعــــواَرُه ال َعــــرَف 

ــهاٌم تْكِلـــــمُ  ــا ِســـ ــراُت عيِنيهـــ  نظـــ

 ال َتتَصـــــــنُم اِّـلهـــــــوفوتـــــــدافُئ 

ــا يَتــــــــــْنعَُّم  ِبِلَعاِبهــــــــــا وُلَعاُبهــــــــ

 أنشــــودُة اآلهــــاِت ليَســــْت َتــــْرَحُم

ــيًال   ــى َجمــ ـــمُ أحلــ ــاِن ُيْعَلــ  بالجنــ

 لوَجـــــــــْدَتها ِبْكـــــــــَرًا وال تتـــــــــأّلُم
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 وعلـــى األراِئـــِك ُهيَِّئـــْت َِّـَضـــاِجعٌ   

ــَى   ــْو َوُتْعَلـــ ــا َتْعُلـــ ــلُّ تَقلُّبـــ  ال َتِمـــ

 إْن طغــــت أقالمنــــايــــاربِّ ُعــــْذَرًا 
  

ــأمُ  ــٍق ال يســـ  النـــــْت لخـــــلٍّ عاشـــ

ــي ــًة تـــــــ ذاَك النَِّعـــــ  تَكلَُّمُم َحقيَقـــــ

ــيَّمُ   ــاُء ُمَتـــ ــِدي باللِّقـــ ــوِر َوْجـــ  ِلْلحـــ
  

  ـــــــــ
  

  ) بِ يْ بِ احلَ  ِرسَالَةُ ( 
  

  

   :ا قالوّمم ،رسائلي إليه يت يفْة مهّعاتباً قلّداعباً وُماهللا بعد إصابته رسالة ُم ب رمحُهَعيخ أبو مْصل إيلّ الّشأرَس
   :فأجبته قائالً" لكتبت أين شعرك يف إصابيت، فلو كنت حمباً حقاً"

  

 َطَلــــَب اْلُفــــؤاُد ِمـــــَن اْلُفــــؤاِد َقِصـــــْيَدةً   

 َفأَجاَبـــــــــــُه إنَّ الَكَلـــــــــــاَم مكبـــــــــــلٌ  

ــىْ    ــْيَن اْلأَس ــْيَدِتي َب ــُرْوُف َقِص ــْت ُح  َتاَه

 َحتَّــــــْى َتَمّلَحـــــــْت ُعيــــــوِني َفْجـــــــأةً  

ــتْ   ــا َوَتَراَقَصــــــ ــْت َكِلَماُتنــــــ  و َتَعاَنَقــــــ

ــوُء َحقـــو  ــا َيُسـ ــيُم ِبَمـ  َدُهْمأْبَقـــى اْلَحِكـ

 ى ِخَراَفــــــًا للــــــّذئاِب َفِرْيَســــــةٌ  َيْرَعــــــ

 َوُيِمــــيُط َعــــْن َوْجـــــِه الَكُفــــْوِر ِلَثاَمـــــهُ   

 ُيْشــــِفي الصــــَداَع حســــاَمُه بصــــرامةٍ   

ــِلَماً   ــا ِإلِهــــي ُمْســ ــِلَك يــ ــاْحَفْظ ِبَفْضــ  فــ
  

ــبُّ     ــي ُأِحــــــ ــًة أنِّــــــ ــَدا َوَعالَمــــــ  أِكْيــــــ

 َبـــْيَن الـــّدُموِع َعَلــــى الَحِبْيـــِب َوِئْيــــَدا   

ــاَثَرْت ــوَدا  َو َتَنــــ ــُرْوِح ُخلــــ ــْوَق الُجــــ  َفــــ

ــيَّ ُوُرْوَدا  ــْت َعَلــــــــ ــاَلٍة َكاَنــــــــ  ِبِرَســــــــ

ــيَدا    ــالّثَواِب َحِصــــ ــا ِبــــ ــْت َهِنْيئــــ  َقالــــ

ــوَدا   ــَراَبُه وَيُســـــ ــَد ِضـــــ ــى ُيِعيـــــ  َحّتـــــ

ــِعيَدا  ــيَع َســـ ــَل الرَِّضـــ ــُد اْلَحَمـــ  َوُيَهْدَهـــ

 َوْجـــــــُه الـــــــّذئاِب ِخَياَنـــــــًة َوُجُحـــــــوَدا

ــوَدا  ــاَد ُعقـــ ــدِّْيِن َكـــ ــْن للـــ ــِر َمـــ  َّـ َنْحـــ

 َعــــــَل الِجَهــــــاَد َنِشــــــيَدُه َو َقِصــــــيَداَج
  

   ـــــــــــ
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  ) المِ اإلسْ  ةُ لَ وْ دَ ( 
  

  
ــدا    ــرًا بـ ــا فجـ ــالِم يـ ــَة اإلسـ ــا دولـ  يـ

 يـــا دولـــَة الفرســـاِن يـــا كيـــَد الِعـــدا

 يا وثبـَة الشـجعاِن َّـ جـوِف الـردى    

 يــا صــرخَة اِّـظلــوِم يــا ســهمًا مضــى

ــدنا   ــوني َّـ الـ ــربنا كـــي تكـ ــا صـ  إنـ

 البهيــــِة قــــد أتــــىَّـ نــــوِر رايِتنــــا 

ــدٍ    ــوِل محمــ ــوِة للرســ ــْتُم النبــ  خــ

ــالمٍ   ــوٍر ظـ ــِك ربـــي مـــن كفـ  يحميـ

  

 يا أروَع الكلماِت يـا شـمَس الهـدى     

ــدى     ــَر الن ــا قط ــَة اِّـحــراِب ي ــا دمع  ي

 يــا قطــرَة الشــهداِء يــا فخــَر الفــدا     

ــدى   ــَة الصـ ــجناِء عاليـ ــَة السـ ــا أنَّـ  يـ

ــدا    ــد جاهــ ــٍد قــ ــل موحــ ــًال لكــ  أمــ

ــي َّـ   ــُه ربـــ ــرِّدا تأليـــ ــال متفـــ  العـــ

ــٌر ــالَم لنســـعدا    قمـ ــنرُي لنـــا الظـ  يـ

ــدا     ــد َأيَّ ــن ق ــثقالِن م ــَب ال ــن يغل  ل

  
  ــــــــــــ
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  ) ابَةِ امُ اإلصَ سِهَ ( 
  

  
ــِبْر َوالْ  ــٌة فاْصــــ ــَك َبِليَّــــ  َوِإذا اْعَتَرْتــــ

 َتَوسُّــــًالَو اْذِرْف ُدُموَعــــَك ِلْلَكــــريِم 

 ِللَّْيــــِل ِســــٌر ِفــــي الــــدَُّعاِء َفَقّلَمــــا    

 َفُنِجْيـــُب ُحْســـَن ُدعاِئـــهِ  أَوَســـاِئٌل 

ــرات  ــُع اْلَحَســـ ــةٌ  ْال َتْرَفـــ ــا َتْوَبـــ  إّلـــ

 َحاَجاُتَنـــا ُتقضـــى بقصـــٍد خـــالصٍ   

 َفــــاْتُرْك ُســــؤاَل اْلَعــــاَلِمنَي موحــــدًا

  

 َوِبـــالَخْالَتـــَدِع الصَّـــَلاَة َكمـــا الـــدَُّعاِء   

ــَق ال ــاَص ِمــَن اْلبَتْل ــاسَّــِكيَنَة والَخَل  َل

 السَّــــاِئَلا َتْلــــَق اْلإَصــــاَبَة ْال ُتِجْيــــُب

 قـــــــــاِئالاُهللا َيْنـــــــــِزُل ِللسَّـــــــــَما  

ــا   َمــْن َقْلــِب َمْلُهــْوٍف َيتــوُق إَلــى اْلُعَل

 َو ُنّطهِّــُر األْجســاَد ِمــْن ِشــْرٍك َعَلــا    

 َواْطَمــــْع ِبَربِّــــَك إْن َأَرْدَت ُمَحّصــــَلا  

  
  ــــــــــــ
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  ) ةنَ يْ دِ املَ  ابُ رَ خَ  (
  

  

تبوها وكَ بلْ ،دوهاَشحسنها أصحايب وأْنَتفاْس ،وجةمن الغزو األمريكي للفلّني أسبوَع بتها بعد حنوِكَت ودةٌهذه أنُش
ـ ُي مـا كـانَ  ل وخاصةً حيَنزِـمع ينأرى الّد وكنُت ،دران املدينةعلى ُج ـ  دها أبـو جَ نِش   ل إىل عفـر ويِص

قـني  على َي لسُت وإن كنُت ،نادينة لَاملَ ذالن أهلِة على ُخداخلّي ورةٌوهنا ثَُمْضيف َم وهَي ،.)…لْوُزها َتَتْييا لَ(
  ...سيفَْن أعماقِ ن أعماقِرجت ِمها َخقني أّني على َيروضي لكّننائها الَعة بِبدقّ

  

  كاَنْت لَنا َمِدْيَنــــــْة

  َحقًا لنا َمدْيَنـــْة

  ِمنَّا اْرَتَوْت ِدَماَءا

  َفَيا َلها ِبِطْيَنْة

  ال َتْسَئُم الشَّـــراَب

  َخبالُة اْلَعِجْيَنـــــْة

  الزَّْرُع كــاَن َوْهما

  ُنحيُطُه ُنـــــِزيَنْه

  حتَّى إَذا َتَرْعَرَعْت

  ْهآَماُلــــــــَنا ِلِدين



 

26 
 

  

  َتَحطََّمْت َجميَعا

  ِبَصْخَرٍة َمتْيَنــــْة

  ِفي َلْحَظٍة ُأِزْيَلْت

  أْركاَنها الَحِصْيَنة

  يا لْيَتها تـَـــــُزوُل

  أيَّاُمَنا الَحزينـَــــة

  ِة اإلْسالِمِبَدْوَلـــــ

  َمْنُسوَجٍة َرَصْينـَـة

  َنِعْيُش ِفيـــَها ِعّزا

  َوّلَى ِمَن اَِّـِدْيَنــــــْة

  ـــــ
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  ) ديْ هِ ا شَ يَ  يْ نِ مْ لّ عَ ( 
  

  
الة جل يف الّصالّر وأخذَ ،)األمم املتحدة الثانية( نفيذ عمليِةَت يت يف ليلِةإىل بْي املغرّيب أبو أسامةَ األُخ جاَء
ورأيت على  ْمومل أَن أمامك عملٌ غداً فناَم ،ْمَن بيبها احلَأّي: لتيل، فقُنتصف اللُّم انية بعَدحىت الثّ كاءوالُب
  :ر إليه وأكتب فقلتأنظُ علُتلمي وَجقَ ُتفأخذْ ،عريرةْشتين قَور، وأصاَبه الّني وجهِاءة وِفجل وّضالّر

  

ـــْم أخــاَك بــمَ   أكــوُن شــهيدا َعلَّ

 كـانوا لنـا  ـم بما سبقَت من عـلِّ

ــ ــاَك علِّـ ــَمم أخـ ــَودِّع بـ ــه ُيـ  أهَلـ

ــ  ـم أخــاَك بمــا ُيَعــاُف الولــد   علِّ

ــرحيِم يقينـــــاً   ــَة للـــ  أذُر األحبـــ

 فيــا شــهيُد َألْنــتَ مــن علَّْمَتِنــي

 ويــا شــهيُد َألْنــَت مــن علمَتِنــي

 ُمعّلمـا قل لـي ِبَرِبـَك يـا شـهيُد     

 قل لي ِبرِبك يا حبيـُب ُمَبّشـراً  

 وجهـــُك نـــوٌر َيســتحيُل َوصــُفهُ 

 ٌر ال تحبُّ َسفاِسـفاً فّكت صمُتك

 فارقــــد ُأَخــــيَّ َقريــــَرًة أجفانــــَك
  

ــاَك     ــْم أخ ــوتُ َعلَّ ــَم أم ــدا ب  َوحي

 رمَز الفـدا فسـموَت أنـَت فريـداً    

ــاِل صــمودا   ــبورًا كالجب ــدًا َص  َجِل

ــدا  ــاِة َجديـ ــًا َّـ الحيـ ــًا طريـ  َغضَّـ

 غرَي الـرحيِم مـن يـعـيــُن وليـدا    

ــ  يَم الرجــاِل وذاك منــك أكيــدا ِق

 ُعهــودا الكرامــِة بعــَد ُذلٍّعــيَش 

 كنــــَت يومــــًا للحيــــاِة ُمِريــــدا؟أ

 كيف الحـالوُة َّـ الفـؤاِد وجـودا؟   

 قـــوُلَك حــقٌّ والــدليُل شـهـــيدًا    

 ُخُلـُق الرَّسـوِل للشـهيد نشـيداً   

 َعليــــَك أكـيــــدًا َذَهَبــت مخافـــة 
  

  ــــــــ
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  ) رِ وْ النّ  بُ واكِ كَ ( 
  

  
 وإذا بصـاروخٍ  ،الثة فجراًاعة الثّوحيد حوايل الّسأسود الّت مرة مْنواقفاً مع ُزوجة األوىل الفلّ معارِك أثناَء كنُت
حبمـد   بسيطةً إصابةًها حيَن ُتْبِصوأُ ،ايل عشرة من اإلخوةحَو شهد يف احلالِ، فاسُتثاٍن وثالٍث ادنا مثّق أجَسفّرُي

 ،ت مهموماًيف البْي فجلسُت ،نوأيب فارس األنصاريّي ثامْر احلاّج :ندْياألَس رحيلُ احلادثةَ هق هذقد سَب اهللا، وكانَ
ـ أُ لسُتفَج ،واألرض مواُترضها الّسة َعجبّن زُتوال أنا فُ ،ي غليليغى أشِففال أنا يف ساحات الَو فسـي  ر َنعّي
  :والنديد الكائن حبي اجلُر َحَمالقائد ُع ذلك يف بيِت وكانَ ،فكانت هذه املشاعُر

  

 أمشــي بـــاكيا َوِجـــٌل َعلــى األشـــَواِك   

 أيـــَن الـــحبيُب وأيــَن ُحســُن َحديِثــهِ    

ـــمُ   ــت ترَتنَّــــ ــوِر َمَضــــ ــُب النُّــــ  كواكــــ

ـــم    ـــروا لربِّهـــ ـــَن تاَجـــ ـــُن الـذيـــ  نحـــ

ــا  ــزَّ َمقاُمنـــــ ــنا َفعـــــ  هاَنـــــــت نُفوُســـــ

 فقـوافــــــُل الشُّــــــَهداِء َبـــــرٌق خـــــاِطٌف

ـــُق  ـــا الصَّديـــ ــٍةوأنـــ ـــُق ِبمحَنـــ  الرَّفـيـــ

 أنــــــا الَّــــــِذي َقَعــــــَدت بـــــــِِه ُذُنوُبــــــهُ 

 حــــِدي َبِقـيــــُت َفـــال ُتَعـــّزوا ُمْكَلَمـــاً    َو

ــ  ــِبي ُأَخــــ ــا َحســــ ــيَّ ِبأَنَنــــ  بُُّكمُنحــــ

  

 َّـ ُظـلَمــــــِة الليـــــِل الَبهيــــــِم منــــــاديا  

 هــــــادياوَمــــــن للضَّـِعــــــيِف ُيعيُنـــــُه   

ـــيا    ــًا َعـالـ ــاَل روضـ ــًا نـ ـــاَع نْفسـ ــن بـ  َمـ

ـــحوَن ـــادقوَن الرَّابــــ ـــاديا... الـصَّــــ  ِبنــــ

ـــيًا غَـ   ـــا تقـــ ـــزاُء يـــ ـــذا الَجـــ ـــاَهـــ  اِزيـــ

 ِريــــــُح العـبيــــــِر َتُحـفُّهــــــُم َفَحناِنــــــيا

ـــا   ـــبًا حاديــ ـــال َحِبيــ ـــليَّ فــ  دامـــــت َعــ

 ارياـــــــاِصي َعـــــــُعُر أنِّـــــي ِباَِّـعـــــــأش

 َهـــــــيَّا خـُُذونـــــــِي ال ُأريـــــــُد ُمَعزِّيـــــــا

 َهـــــل َينـَفـــــُع الُحـــــبُّ َقِعيــــدًا َجانيـــــا 

  
  ــــــــ
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  ) ىتالفَ  بُ لْ قَ ( 
  

  
 ،امةاألنبار أبو أَس ُرزقها أمُري ومن قبلُ ،هادةبيدة الّشراب وأبو ُعبري وأبو ُتجانة وأبو الّزكبدي أبو ُد لذاُتُرزق ِف
 ذلَك ه، وبعَداهلّم مبلَغ َيب ه يف فترة وجيزة، فبلغَكلُّ وذلَك ،ر األمراِءما من أكابِوُه ،فيانس وأبو ُسأبو أَن ومن مثّ

ر أنّ اخلَب ه جاَءزويل عنَدـايل لُنالّت باح اليومِويف َص ،اإلخوة أيب طارق وهو من ساداِت أخْي عنَد حطّ يب املقاُم
  :ة اليت كتبُت بعدهاالقّش هت هذأصابعاً ثالثةً، وكاَن أيب طارق فأطاَر ر يف يِدصاعقاً انفَج

  
 َهـــذا الـــِذْي َجَعـــَل الُهُمـــوَم ِرَداَءهُ   

ــْت ُســُبُل اْلأَســْى ِلِشــعارِ   ِهَو َتَناَزَع

ــاِبَها   ــْوَف ُمَصـ ــَراَح َخـ ــئ األْفـ  َوُأَخبِِّـ

 َفـــــوُرْوُد َقْلِبـــــْي َغبَّـــــَرْت أْوَراَقَهـــــا

ــي   ــا ُغمَِّت ــْت َعَلْيه ــَمٍة جال ــْم َبْس  َك

ــأبُ   ــمَُّه َذاَك اْلـ ــٍل َضـ ــَح َطْفـ ــا َوْيـ  يـ

ــُه    ــُدوِّ َيَطاُلـ ــَح الَعـ ــّم وْيـ ــىَهـ  الَفَتـ

ــُت   ــْي َحلْفـ ــفكنَّ إنِّـ ــاءُهْمألسـ  ِدَمـ
  

 اْلُحـــْزَن اْلَمِرْيـــَر ِحَســـاءاَو َتَجـــرََّع   

 َغْيـــَر السَّـــواِد َفَمـــا َرأْيـــُت َســـَماءا

 ِبُســُموِم َهمِّــي قــْد ُتصــيُب الــَداءا 

 َحتَّـــــْى ُتمـــــاِري ِفْتَنـــــًة َدْهَمـــــاءا 

ــناءا   ــْي ْال أَرْى سـ ــِدَها َكـ ــي َمْهـ  ِفـ

ــَرى ي ــقاءا  أُتـ ــالحننِي ِسـ ــسُّ بـ  حـ

ــَفاءا   ــُت ِشـ ــْد َمَلْكـ ــنُّ َوَقـ ــاذا َتُظـ  َمـ

 ْم للَفِقْيــــــِر َوَفــــــاَءايــــــا َربِّ أْكــــــِر
  

  ـــــــــ
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  ) ضِ رْ العِ  ةُ خَ رْ صَ ( 
  

  
افضة مالء الّروُع د إجرام كالبِوتعَد, ةالسّن فيفات من أهلِالَع ضهم ألعراضِجرمني وتعّراملُ رت انتهاكاُتكثُ
مالء هم ُعشائر إال أّنالَع ولنفسِة السّن ألهلِ تسبونَيْن ناٌسر هذه اجلرائم أُْبى ِكمن تولّ ب أنّدمي القلْا ُيوّمم, ناألهِل
 ،ماته الكِلهِذ توح فكانالّر ذيُبب وُتر القلْداءات تفطّت الّنوجاَء ،هاوافض وَخَدٌم فيها وألهداِفكومة الّرحلُ
  ...ها لها أرسلُتنا ملّها شيُخد ببعِضاستشَه ف أنْتشّرأو

  
ــي   ــفُّ َبالئــ ــدْمٍع ال َيجــ ــْت ِبــ  قالــ

ــُت أحُ   ــا فتئـ ــًا مـ ــروا عفافـ ــُهعقـ  وطـ

ــماؤها   ــاثرْت أْس ــوُش تك ــَن الجي  أي

 أيــَن الرجــاُل وأيــَن جــيُش محمَّــدٍ 

ــها     ــْن أعراِض ــذوُد ع ــوُد ت ــَن األس  أي

 مــا مــاَت مــْن للــديِن بــاَع حياَتــهُ     

ــوُر وتحفــظُ    ــْن لعْرضــَك ال تث ــا َم  ي

 هــــــْل أْدرَك األعــــــداُء أنَّــــــا ُأّمــــــٌة

ــُت أْحَســُب أنَّ وقــَت معــّرةٍ   ــْد ُكْن  ق

 ُأْرســُل َصــْيحِتي ِلْلُعــْرِب أْو ِللّســْنِد
  

ــ   ــائي َولــ ــْي وَحيــ ــالُب َبعفَّتــ  َغ الكــ

ــرفاءِ   ــوُة الشــ ــاُل ونخــ ــَن الرجــ  أيــ

 مــا لــي أصــيُح فــال مجيــَب نــدائي 

ــاذلنَي نفوَس ـــالبـــ ــــــ  خاِءـُهْم بَســـ

 ما مـاَت َمـْن بـالنفِس فـّك عنـائي     

ــاءِ   ــذلِّ نســ ــيٍش بــ ــرَي َّـ عــ  ال خــ

 قــْل لــْي برِبــَك َمــْن يــردُّ بالئــي     

ــاءِ  ــا كغثــــ ــّح حــــــديث نبّيهــــ  صــــ

  وحلَّــــــْت َرْحمــــــُة الرحمــــــاءِ  وُّـ

ــائي واُم ــريَخ رجـ ــْب صـ ــِلَماُه أِجـ  ْسـ
  

  ـــــــــ
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  ) مِ وْ مُ ا اهلُ يَ نْ دُ ( 
  

  

ؤادي ر فُعَص ين أملٌانتاَب ،اتهسيح جّنه اهللا فَكَنأْس ،رقاويالّز أيب مصعَب راِتأسد الفُ يخ اإلمامِالّش مقتلِ بعَد
 ،ايتنفيس الذّالّت من حلظاِت ويف حلظِة, ة واملرحلةرورة املهّمه َضشاعري فرضْتملَ ه كبٌتزاَد ،ظاميت ِعوفّت
  ...الكلمات تلَك مي وكتبُتقلَ مسكُتأ

  

ــربْ   ــا الُكـ ــْت ِلكْربِتهـ ــًة َتِعسـ ــا ُكْربـ  يـ

ــراُتهمْ  ــا حســ ــن هْوِلهــ ــاَفرْت مــ  وَتنــ

 إنِّــــــي ِبصــــــْحراِء الَكآبــــــِة ُمْبتلــــــى

 ُدنيــــا الهمــــوِم ترّبعــــْت َّـ ســــاحتي

ــواِدها َوَت ــْت ِبســــ ــمْتوتلّفَحــــ  بّســــ

 ال َتْطلـــــِب األفـــــراَح إنـــــي عاِشـــــَقْة

ــبابِتي  ــاِع صـ  اليـــوَم أْكِشـــُف َعـــْن قنـ

ــمةً     ــُح َبْسـ ــَك أْذبـ ــِة فْيـ ــُذ الطفولـ  مْنـ

  بفـــــؤادَكاليـــــوَم أْنِشـــــُب وْصـــــلنا   

ــا   ــي قاِرئــــ ــاِب ربِّــــ ــا ِبكتــــ  عاَجْلُتهــــ

 صـــاَحْت ُتَوْلـــِوُل َوْيَلِتـــي راَح األَمـــلْ   

ــاُء ُكـــــلِّ َبلّيـــــةٍ   َغفـــــالُت َقْلِبـــــَك مـــ

ــْب" ــيًالَص ــدَِّتي " رًا َجِم ــَك أحســُن ُع  ِتل

ــا    ــُل َفإننــ ــْكُر الَجِزْيــ ــُد َوالّشــ  َفاْلَحْمــ

ــْذِنبا   ــا إلهــــي ُمــ ــِلَك يــ ــْل ِبَفْضــ  فاْقبــ
  

ــبْ      ــّل الخطــ ــاِبها ُكــ ــْت ِلمصــ  وَتألَّمــ

 َحِمــــَد الــــبالُء ِلهْوِلهــــا ُكــــّل الّتعــــْب

ــَن الّلهــبْ   ــيئًا يجــرُي ِم  ال شــْوَك ال َش

 ْبوَبــدْت تقــْوُل ِمــْن نصــاِئحها الَعَجــ 

 ال َتـــْنقِم األتـــراَح فالحـــبُّ الّســـببْ   

 لســـواِد عينـــَك ال فكـــاَك وال َهـــربْ    

 َفــإُّـ َمتــْى َيْبَقــى الَحيــاُء ِمــَن الّلعــبْ 

 شـــيطاُن حّبـــي قـــْد تَبْلـــوَر بالّرغـــْب

 ال للنجـــاِة َرَمْيـــُت َســـْهِمي ِبالَوصـــْب

 هــذا الكتــاُب بــِه النجــاُة َمــَن الَعطــبْ 

 َنَصــْب َحـّل الِفــراُق َنجــا اْبــُن آدَم ِمــنْ 

ــبْ   ــْأِتي اْلَعتـ ــا َيـ ــوُد وِحينهـ ـــدًا أعـ  فَغـ

 يــا رّب َعْفــوَك َعــْن فــؤاٍد قــْد َخــربْ     

 َمْهمــــا نقــــوُم فَلــــْن ُنــــوََّـ ِبالّطلـــــْب

 َعــرَف السَّــعادَة َّـ ِريــاٍض ِمــْن َرغــبْ 
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  ) يَا رَبِّ ( 
  

  

  
ــا ربِّ إْن ــأُت  ي ــُب ِحلَمــكَ َأْخَط  أْطُل

 يـــا ربِّ َمـــن َيمِلـــُك ِســـرَت ُعُيوِبـــهِ 

 ربِّ ُمعَتــــِرٌف ِبســــاِلِف َذنِبــــِه يــــا

ــا   ــمَّ بَحالَيــ ــا ألــ ــُم َمــ ــا ربِّ َتْعَلــ يــ

 ِتلــــَك الَباليــــا أرَهَقتِنــــي ال َتــــَدْع

 ِعْقـــــٌد َتـــــداَعى َنْظُمـــــُه ُمتنـــــاثرًا

 يــا كاِشــَف الضُّــِر َرَمْيــُت ُحُمــوَلِتي
  

ــبُ     ــٌل وَقِريـــ ــَك ُمَؤمَّـــ ــالَعفُو ِمْنـــ  فـــ

ــُب   ــُم ال يغيـــ ــّر تْعلـــ ــُبللّســـ  َدِبيـــ

ــوبُ    ــواَك َيُت ــْن ِس ــرَّحيُم َفَم ــَت ال  أن

ــالفِقْيِر َرِهيــبُ   ــْرُكُض ب  فالَخطـــُب َي

 َقْلِبـــــي ُيَهّلـــــُل ســــــاعًة وَيطيــــــبُ 

 أْيــــَن البقــــاُء َوَقــــْد َأَهــــلَّ َعِصيـــــُب

 َعــْن َكــاِهلي َفــالُّلْطُف ِمْنــَك َعِجيــُب
  

  ــــــــــ
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  ) ـيْ ربّ ـدًا لِ ـمْ حَ (  
  

  
 ه يكـادُ ّنأى حّت ،فط األسودمنقوعاً يف الّن يوماً وكانَ ل علّيدَخ ،رمحه اهللا تعاىل يخ أبا مصعبالّش أنّ ةالقّص وأصلُ
هاب أيضاً هتريباً إىل رحلة الذّ ى يلْحكَ مثّ ،نفٍط شاحنِةهتريباً يف  جاَء كيَف ى يلْفحكَ ،!ظامهل إىل ِعقد تسلّ يكونُ
ار بكثافـة  طلقون الّنُي فبدئوا ،دوداحلُ هم حرُسكتشف أمَرا ،ودبورهم للحدُع أثناِءه ويف أّن :ا قالَوّمم ،ولةالّد تلَك

يناديه  اهاتفً فرأى أنّ ،يخالّش حظة ناَمم، ويف هذه اللّمنُه تقترْب ب وبدأت األنواُرواملهّر فانبطَح ،بعليه وعلى املهّر
ـ  هّروت املُعلى َص ستيقظَاو، د أو حسنيفال تعتمد على األَس جيَكاهللا ين ،فال ختَ :يقولْ  ،م بسـرعة ب يقـول قُ
  :عِلق يف الذّهن منهاا وّمم ،هامعظُم ضاَع مشاعَر فكتبُت ،وناهللا جنَ احلمُد :ب يقولوإذا باملهّر ،فوا غري بعيدوزَح

  
 حمـــدًا لربــي يــا حبيــَب فـــؤادي    

ــاَر    ــاَء غــ ـــلٍة ظلمــ ــياؤَّـ ليــ  هاضــ

ــوا    ــٌد أقبلــ ــيٌد وحيــ ـــّدصــ  دواوســ

 فيــــِه أحمــــٌدوكيــــوِم بــــــدٍر نــــاَم 

ــاَة ِبغـــــيِّهم  ال تعتمـــــْد وذِر الطُّغـــ
  

 الســالمِة َبعــَد َضــرِب ِزنــادِ    علــى  

 نَبَحـــْت عليـــك كالُبُهـــم ِبســـوادِ   

ــٍد   ــهاَم حقــ ــِوادِ بِســ ـــوُت بـــ  ال يـفــ

 فجــــــاءُه مــــــَِن العـلــــــيِم منـــــادي

ــرّ  ــاِهللا الــ ــك بــ ــاديوعليــ  حيِم الهــ
  

  ـــــــ
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  ) أخْتاهُ ( 
  

  
 ،امالّش وبناِت بت لنساِءفتعّج ،لوةني احلُم َعرت خمّيُز مثّ ،به أدرى  القارُئ ،اعظيًم حاالً فرأيُت رت لبنانَُز

  :أتذكره وممامنها  هين كثٌريمن ِذ ذهَب هم يف قصيدٍةأنصُح فكتبُت ،احلال هبّن وصلَ وكيَف
  

 ال ال َتْقتــــــــِدي أْختــــــــاُه ِبالُفّجــــــــاِر

ــكِ    ــارًا َلـــ ــُر َدمـــ ــَط الُكْفـــ ــْد َخطَّـــ  قـــ

ــِم  ــتْ باســـ ــي أْقَبَلـــ ــاَرِة اّلِتـــ  الَحضـــ

 إيـــاِك قومـــًا صـــادروا قـــيَم العفـــافْ    

 وَتَجنَِّبــي ثــوَب الفضــيحِة بالحجــابْ 

 ِعْطــُر النِّســاِء محــرٌم لســوى الحليــْل

ــدِ   ــدي باليـــ ــًا تمـــ ــي ُغْربـــ  التلمســـ
  

  

  

ــِدي  ــاِك  أْن تتقلــــــ ــزيِِّهْم إيَّــــــ  وِلــــــ

 َمْكـــــــرًا ِبليـــــــٍل دامـــــــٍس متلّبـــــــدِ 

ــدِ   ــاِك والَخْرَمــــــــ ــا الفّتــــــــ  ِبزيِّهــــــــ

ــد ــراً  قــ ــاربوا طهــ ــودِ  حــ ــٍل أســ  بفعــ

 فـــــالكفر ذو َعـــــَوٍر وَطـــــْرٍف أرمــــــدِ   

 صـــالِة اِّـســـجدِ  إُّـحتـــى الخـــروُج  

ــِدي   ــِة إقتــ ــوِر العظيمــ ــورِة النــ  وبســ
  

  ـــــــ
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  ) ارِ رَ األحْ  حُ اصِ نَ ( 
  

  

 عم األخِنِ فكانَ ،ةقهم يل موّدَدمن أْص وكانَ ،ق اهللا إىل نفسيخلْ من أحّب اهللا الشامّي أخي أبو عبد كانَ
وجة ك الفلّمعارِ ه أثناَءفقدُت ،ينساَء على شيٍء فت منه قطّفما وقَ ،نخلص يف السّر والعلَديق املُاصح والّصالّن
د ج من أَحه خَرستشهاِدار خَب إال أنّ ،قدهة فَول مّدغم من طُوعلى الّر ،اًحّي ما زالَ يكونَ آمل أنْ انية، وكنُتالثّ
ه ض بيُتفتعّر ،نسحاَباال هَو ورفَض خوةُب اإلمعه إذ انسَح وكانَ ،وجةيف الفلّ لهم األمريكانُعتقَاخوة الذين اإل

  :أقول هفي فكتبُت ،خوةاإل وكبة مْنشهد على إثره مع كَسُتا عنيٍف لقصٍف
  

ــةٍ  ــٍة وكرامــــ ــِرْم ُأخــــــيَّ، برفعــــ  أكــــ

ــهِ    ــلَّ حياتــ ــاُن كــ ــُل اإلنســ  ال يرحــ

 البـــؤُس وّلــــى، لـــن يعــــوَد زماُنــــهُ  

 تؤِمُلـــْهاليـــوَم ُتـــْدرُك مـــا َطفقـــَت    

ــالبةً    ــت صـ ــك أنـ ــُر فيـ ــُت أذكـ  مازلـ

ــمْ   ــديِن جالدكـ ــِر الرافـ ــاِض ثْغـ  بريـ

ــا   ــيلٌة لُتريَحهـ ــوِس وسـ ــُب النفـ  َتَعـ

 مكإن غـــاَب عّنـــي يـــا ُأخـــيَّ ضـــياُؤ

 يــــدبُّ َّـ نفــــس الصــــديِق عــــبريُه

ــ  اِّــــودِة والتُّقـــى اُرِحـــَم الكـــريُم، أخـ

ــرُف  ــوَلال يعــ ــدنيَّ القــ ــاُن الــ  ُهلســ

ــا  إن  ــاِتٌح لنجاِتنــــ ــيوَف َمفــــ  الســــ
  

ــدارِ     ــالَي اِّـقـــ ــروٍض عـــ ــْد بـــ  واخلـــ

 مــــْن َعَنــــا األســــفاِر يحــــطُّحتمــــًا 

ــارِ   ــَة اإلبكــــ ــى نعمــــ ــوَم تلقــــ  اليــــ

ــارِ   ــا الغفـــــ ــى رّبنـــــ ــوَم تلقـــــ  اليـــــ

 وجهـــــــــاَدَك األعـــــــــداَء بالبتـــــــــاِر

 الشــهداِء كنــَت ُتجــاري وعلــى ُربــى

ــارِ  ــلِّ خيــ ــبيُل كــ ــبيُل ســ  ذاَك الســ

 اَألْســــرارِ فجميــــُل ِفعلــــَك بــــاقَي   

ــارِ  ــهامُة األغيــــ ــِه شــــ ــوَر فيــــ  فتثــــ

 قــــْد كــــاَن حقــــًا ناصــــَح األحــــرارِ    

 أدُب الكـــــــالِم طريقـــــــُة األطهـــــــاِر

 وشــــــــعاُرُه بــــــــالجهِر واإلســــــــراِر
  

  ــــــــ
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  ) ْريِ ةُ األسِ الَ سَ رِ ( 
  

  
ــُت ِســرَّ َعقيــدتي    بــْيَن الرِّجــاِل َعرْف

ــٌل أَشــــــمٌّ ال ألــــــنُي َمذّلــــــةً     جبــــ

ــاٌل   ــاني ُمحــ ــديُل إيمــ ــْئِقْنــ  ينطفــ

 الجمـــــُر ال َتفنـــــى حـــــرارَة أْصـــــِلهِ 

 إنَّ الّشـــدائَد ِفـــي الطَّريـــِق َفخاُرنـــا

ــي   ــوِد بَجنَّتــ ــا داَر الخلــ ــي ِبهــ  أْعِنــ

ــداِء ُترحِّــــبُ  ــَة َّـ الفــ  ألقــــى األحبــ

ــيَِّتي   ــَك وصـ ــيَّ ِتْلـ ــَت ُبنـ ــَك أْنـ  وإَلْيـ

ــو   ــَك َيْقتلــ ــَك ُيْخِرُجْوَنــ  اأْي ُيْثِبُتوَنــ

ــّي ُقــــ   إ ــا النَِّبــ ــيِّ كمــ ــُن النَِّبــ  تِّالْبــ

 فاْقِبْض ُبنـيَّ علـى اَِّـكـاِرِم َّـ اْلِفـَتنْ    

ــراً  ــُدرَِّتي متحســـ  ثـــــمَّ الَكـــــالُم لـــ

 تْبكــــي أنيســــًا ال يــــزاُل بصــــوتهِ   

 ِســـَوى بســـماِتِه منـــُهلـــم َتْعِرِفـــي 

 داٌر بهـــــا الصُّـــــلباُن تْطبـــــُع ِذلَّـــــةً   

 فــــــالهْج ِلربِّــــــِك ِبالــــــدعاِء لعّلنــــــا

ــْرَحمُ   ــأْرِض َربٌّ َيـــ ــي ِلْلـــ  ال َتْيأِســـ

ــَت   ــياِط  َتْحـ ــربُتالسـ ــراِر صـ  باإلصـ

ــعاري   ــاُل شــ ــي فالقتــ ــوى إلهــ  لســ

ــواري     ــن أْنـ ــُد  مـ ــوِر يزيـ ــُخ الكفـ  َنْفـ

ــْذوَة   و ــِعُل َجـــ ــْرُق ُيْشـــ ــالالّطـــ  اِرّنـــ

 العـــــال ِبـــــدياِري إُّـفغـــــدًا ُيصـــــاُر 

ــٌة بجــــــواري  ــٌد زوجــــ ــٌر وخلــــ  ثمــــ

ــارِ   ــوتي األْطهــ ــَك ِإْخــ ــى اِّـالِئــ  ألقــ

 َقْبـــــَل الرَّحيـــــِل ِلُصـــــْحبِة األْبـــــراِر

 الطَِّرْيـــُق َطِرْيـــُق ُكـــلِّ ِخيـــارِ   هـــذا 

ــارِ   ــزَّ ِباِِّـنشــــ ــيٍّ ُحــــ  ِلِرَضــــــى َبِغــــ

ــًا حيـــاة العـــارِ   َحْســـُب الفتـــى ُبؤسـ

ــِك ــأنَّ َلْيَلــــ ــراِر َفكــــ ــُك اإلمــــ  حاِلــــ

 مـــن كـــالِم البـــاري  عظيمـــًا  َيتُلـــو

 ِلُيخّفـــــَف الِعـــــْبَء الثقيـــــَل بـــــداِر

 َفــــــْوَق الجــــــبنِي ِبعْتمــــــٍة ونهــــــاِر

ــ ــدارِ  دافُعُنــــــــ ــداَر ِباألقــــــــ  األقــــــــ

 اْســــــَتْنِجِدي بالقــــــاِهِر الجبَّــــــارِ  و
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  ) نْ سَ احلَ  يْ أبِ  اءِ ثَ رِ  ِيفْ ( 
  

  
ـ  عنَد ه مرتلةٌيضاِهُتوال  ،ادهم يل وِِقأصَد ه مْنُبوأحَس ،يبلْاهللا إىل قَ قِخلْ أحبِّ مْن وهَو، وامسه علّي ؤادي إال فُ

 ه مـعَ على بيِت أمريكّي احلسن يف إنزالٍ أبو تلوقد قُ ،"علي"كذلك  امسه احلقيقّي أنّ غريُبوال ,اهللا  رمحه وَبأّي
ـ  الـذيْ  منا اجلاسوَسعِلاهللا  وبفضلِ ،اهللا عليهم أمجعني فرمحةُ ،ادقنيرسان الّصمن الفُ كوكبٍة ـ وَض رص ع القُ

  ...املصري م وبئَسعجيل به إىل جهّناهللا الّت حبمِد ومتّ ،يتهمعلى َباإللكتروين 
  

ــَن َذَهاُبـــــكَ   ــواُر أيـــ ــا اِّـغـــ ــا أيُّهـــ  يـــ

ــيَ   ــراُم بقْلبـــ ــَب الغـــ ــَدما لِعـــ  أوَبعـــ

 يــا َصــاِحبي َأَومــا َعَرفــَت َصــبابتي    

ــَوٌق طغــــى ِبفــــؤاِدكم   أأْم   نَّــــه شـــ

 فلقـــد بكيـــُت ومـــا أراحـــْت َدْمَعتـــي

 َغــــدٌر ســـــََرى ِبســــواِد ليــــٍل نافثــــًا

ــاَتهم   ــَروَن حيـــ ــداٌء َيـــ ــقِِّ أعـــ  للَحـــ

ــاَءكَ   ــْر جـ ــرياِت أْبِشـ ــَي الَخـ ــا داعـ  يـ

ــالكَ    ــيَغ ِخصـ ــاني أن يصـ ــأَبى بيـ  يـ

ــاً  ــْوَت ُمعاِنقــ ــْد َعَلــ ــأ علــــيٌّ قــ  فاهنــ
  

ــا بجــواِركْ      ـــَت جواَرن ــد سئم  هــل ق

 ِبِصــحاِبْك َتْمضــي َوَتْتــُرُك حَْســَرةً  

 قــْد نابــْك الــذي قــل لــي بربــَك مــا 

 مــــا ِبــــْك ُيســــكُِّن للـــــقاِء َرحمــــاٍن

 ِتلــــَك الــــدموُع َتزيــــُدني ِبَعــــذاِبكْ 

ــدًا ِلِحراِبــــكْ  ــارَع جاهــ ـــقدًا تســ  ِحــ

 !ُمَوحِّــــٍد َكُمصــــاِبْكَّـ مــــوِت كــــلِّ 

 مـــا كنـــت تعمـــُل والحصـــاُد َثواُبـــْك

 ُكـــلُّ الحـــروفِ َصـــغرَيٌة ِبِحســـاِبكْ   

 حـــــورًا ِحســـــانًا ُزّيَنـــــْت ِلجناِبـــــْك
  

  ـــــــــ
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  ) ارِ فّ ار الكُ وَ حِ ( 
  

  
دي يرَت سلم أنُْمرضى َي كيَف ، وعجبُتحاّر هرية يف يومٍساعة ظَشيم بِار يف اهلَكالّن حواِتومي إىل الّصق قَتساُب رأيُت
ريق علـى  ع الطّبينما يقطَ ،املال ةقفس وسرِالّن لِرض وقْتالِع كبعد هْت ،لييب احملتلّصراين الّصحمي الّنَيل "سفورالفُ" بدلةَ

ي أّن واحلّق ،هماس إىل طريِقيدعون الّن هم وكيَفبيَن ا دارِلت حواًره، وختّيودينِ فاع عنُهوا للّدته ومن هّبملّ ه وأهلِبين عّم
  :بضاعيت  ةلت على قلّهم فقُا من كالِمكثًري مسعُت كذلَك

  
ــةٌ   ــاُة جميلــ ــَنّعْم فالحيــ ــالوا تــ  قــ

 الــــًةواْجَهــــْر ِبكْفــــٍر ال تقــــل َنذ  

 قلــُت الطريــُق إُّـ معــالِم كفــِركْم

 إّني سـئْمُت قُيـوَد ِشـْرعِة ِمّلتـي    

ــةً   ــًة َلمَّاعـــ ــْح بدلـــ ــالوا َتوّشـــ  قـــ

ــْر ِبحــرِب َجماعــٍة ُمَتشــّدَدةْ   واْجَه

ــزٌة   ــاُة عزيـ ــُت الحيـ ــْمقلـ  وأوالِئكـ

 مْهمــا َتحّصــن ال تمــلُّ نفوُســهمْ 

 قــــالوا ُتريــــُد َأمــــاَنُهْم دوالَرهــــْم

 فـــالبْس ثيـــاَب الـــذلِّ دون تـــردٍد
  

ــ  واْفُســْق ِبعْنــٍف       ةال تفــّوت ِحيَل

ــاِة وِســــيلَ   ــَة َّـ الحيــ  ْةإنَّ النذالــ

ــبيلَ   ــقيِّ لســْكِركْم وَس ــُو الشَّ  ْهَدْل

ــرى    ــْم َت ــي ل ــَت َعْين ــيالْي  ْهَترتيَل

 ْهِبـــأْمن صـــليِبهْم وَدخيَلـــ واْحـــَظ

 ْهال للغريــــــِب وِدينــــــِه وأِثيـــــــلَ  

ــدوَُّهم وَعِميَلـــــ  ــْوَن َعـــ  ْهاليْتركـــ

ــ     ْةحْتمـــًا تصـــْيُر رؤوُســـنا كفتيَلـ

ــِحيٍة    ــِر َتْض ــْن غْي ــَكِم ــ فتل  ةَْْرذيَل

ــيلَ  ــاِء َفضـــ ــا َبالحيـــ ــا َكفْرنـــ  ْةإنَّـــ
  

  ــــــــ
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  ) لِ يْ حِ للرّ  ةٌ وَ عْ دَ ( 
  

  
م على هلُ عود، فقلُتالقُ رباُبأنيا والّد مامها كالُبزِ قاَد ،عنيفٍة انتقاٍد ىل محلٍةإيين ور َعائي وُنحّبأ بعُضض تعّر
جاهـد  و ُمأ مـنيٍ أ نياكم من ناصحٍخلوا لكم ُدؤالء وَتمن ه حداًأدوا ِجت نول ،هوروُش ٌماّيأال إ هَي نْإلكم رْس
، فقلـت  ر هللا تعاىلسهم من صربوا على املّأبة وعلى رّحهداء األُش وبدأت قوافلُ ياٌمأال إ  متضِمل وبالفعل، غوارِم
  .)رةِخعوا لنا اآل، وَدهبا وافاهنؤم نياكُُد ها هَي( :ا وباختصارفيه قولَأ نْأهذه الكلمات اليت وددت ُ
  

ــرارَ  ــائَي األبــــ ــوا  أْبنــــ ــوا واْرَحلــــ  قومــــ

 فُمقــــاُمُكْم ِعْنــــَد الجيــــاِف َيعيُبكـــــمْ   

 وتَجهَّـــــزوا مـــــن ســـــاعٍة ال تْقُعـــــدوا   

ــةٍ    ــَة ِذلَّــ ــْم َفريســ ــالُب ِبُكــ ــَع الِكــ  َطِمــ

ــراحكمْ    ــّم جــ ــاِت ثــ ــى اآلهــ ـــزًَّا علــ  ِعــ

 ِبمـــــــثِلكْم ُدْنيـــــــا اِّـذلَّــــــِة ال َتليــــــقُ   

ــا   واْهَنــــــــأ حقـــــــودًا ِبالخياَنـــــــِة ُذلِّهـــــ

ــاَل  ــ إُّـإنَّ الرِّجــــ ــمالّشــــ  واهِق دربهــــ

ــَدْرُبُكمْ    ــّر َلــ ــدَّْرِب األغــ ــاِلَك الــ ــا ســ  يــ

  

ــوا  و   ــا وتحوَّلــــ ــَة أْهِلهــــ ـــوا َردْيئــــ  َدعـــــ

 ُشــــدُّوا الرِّحــــاَل إُّـ الُعــــال وَتجمَّلــــوا    

ــذَّلوا   ــيبكْم وُتَخــ ــاَء ُيصــ ــى الَوبــ  أْخَشــ

 فأمَّــــــلواَحِســـــبوا الـــــدِّماَء رخيصـــــًة   

ــوا  ودُم ــهْم فتحوقلـــ ـــهيِد كؤوُســـ  الشـــ

ــوا  ــماِء تزينــــــت فتزيلــــ ـــوُر السَّــــ  حــــ

ـــفًة   ـــّيَة ِجْيـــــ ــِذ الدَّنـــــ ــأقِبلواوُخـــــ  فـــــ

 الَحضْيِض َعلى الَخناِفِس َيْسهُلدْرُب 

ــاِعبًا فتحمَّلـــــــوا  َدْرُب األســـــــوِد َمصـــــ

  
  ـــــــــ
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  ) ادَ دَ غْ سُ بَ ارِ وَ فَ (  
  

  
 وموضعِ ،شركاغوت وقانون الّة وزارة الطّوخاّص ،ةات املباركة على وزارات الرّدعيد العملّيها ُبُتكتْب هذه أبياٌت

  ...اغويتالطّ "العدل"وزارة  :نم العصروَص ،غيانلم والطّالظّ
  

ــاوتْ  ــَر َّـ رأٍس تهــــ ــبنا الكفــــ  أصــــ

 َمَقــــــراٌت بهــــــا اْجَتَمــــــَع الَفســــــاُد

ــْرعاً  ــَم َشــــ ــدُّ الظُّلــــ ــرَّاٌت َتُعــــ  مقــــ

 َمَقـــــّراٌت ِلَمْكـــــِر الـــــّرْفِض ُرْكنــــــاً   

ــتْ   ــِه خاَبـــ ــوِن الّلـــ ــاٌت ِبَعـــ  ِحَراســـ

ــاُبوا  ــْم َيهـــــ ــوٌد لـــــ  ِبَبْغـــــــداد ُأُســـــ

ــّدوا   ــْد أعـــــ ــاٌل َقـــــ ــداد ِرجـــــ  ِبَبْغـــــ

 ِرجــــــاٌل ِلْلَشــــــريَعِة َخْيــــــُر ُجْنــــــٍد

 أفاِعيـــــــَل الصَّـــــــَحابِة َّـ اْلِعـــــــراِق

 َفيـــا َربَّ السَّــــماِء اْحَفــــْظ َعِبْيــــَدكَ 

  

ــواَرتْ    ــرَك َّـ ِحْصـــٍن تـ ــَرْبنا الشـ  َضـ

 وبـــاَض الشِّـــْرُك فيهـــا ُمْنـــُذ كانـــْت

 ِلحـــــْرِب الـــــدِّيِن رايُتهـــــا َتعالــــــْت

 ُتَثبِّــــُت ُحْكَمُهــــْم َخِســــئوا َوبــــاَرْت

 ٌت ِبُجْنـــــــِد اْلحـــــــّق خـــــــاَرْتِوزارا

ــاَدتْ   ــِر كــــ ــلِّ اِّـْكــــ ــًا ِبُكــــ  َطواِغيتــــ

 ُنُفوَســــًا ال َتهــــاُب اْلَمــــْوَت صــــاَرْت

ــاَدتْ   ــا أعــــ ــاِل َلنــــ ــْزٍم َكاْلِجبــــ  ِبَعــــ

ــزِّ داَمــــــتْ  ــا َّـ العــــ ــاَرَك ربنــــ  تبــــ

ــَتقاَمتْ   ــا اْسـ ــِلَك مـ ــِرْمُهْم ِبَفْضـ  َوأْكـ

  
  ــــــــــ
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  ) 1428 ىحَ ضْ األ دِ يْ عِ  ِيفْ وَ ( 
  

  
 أَداَم اُهللا َدوَلـــــَتُكْم وأْبَقـــــى

ــدٍ  ــّل ِعْيـ ــًا ُكـ ــوََّدُكْم أَمانـ  َوَعـ

  

 ِجَهاَد الِعزِّ ِفي ِحْفٍظ وصوِن  

ــاُء ــْونِ   وأبن ــِر ه ــَراِق ِبَغْي  الِع

  
  ـــــــــ

  
  
  

  :تُ لْ قُ فَ ، مّ اهلَ  لِ يْ ف لَ صْ وَ  سيْ ئ القَ رِ ى امْ لَ عَ  تُ بْ تَ عَ 

  
  

ــواُدهُ    ــى َس ــْدِر َأنَّ ــِر الق ــٍل َكَقْع  و لي

 َفَطْحٌن َكَحبٍّ َّـ الرََّحى َطاَر ُلبُّـهُ 

ــَد َيْرَتِجــي  ــْد َتَوّق  َفَهــذا ِفراشــي َق

  

ــْد َلَفْحــَن ِجــَداَرهُ     َكــأنَّ ُهمــوِمي َق

 ُيطــــرُي ُفــــؤاَدًا َحاَذقــــًا َو َحــــذاَرهُ   

ــاَرهُ   ــا َنَهـ ــْد أتانـ ــادي َقـ ــريًا ينـ  َبِشـ

  
  ـــــــــ
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  ) ابٌ تَ عِ ( 
  

  
ـ ، إّنا كما فطَةأرباب ُعقٍد نفسّي ,ماءف إال الّدكما يّدعون ال تعرِ ، وليَسأصّم اًخرت َصنا ليَسقلوُب ق ر اهللا اخللْ
 ؟،اس إليـك الّن من أحبُّ: لئا ُسفلّم ،ى اهللا عليه وسلميب صلّالّن الل كما كان حيّبيف احلَ وحنّب ،ساءف الّننعرِ
ل ر أّوذكره إال احلياء، إال أين سأذكُ ين مْنمنُعَي، وال غريِهعلى  يزيُدقد فيف زل الَعيف الَغ هكتبُتوما  .عائشةُ: قالَ

ة حمبيت هلا علـى  ين على شّدأهلي والَم خوة طالَقاإل ي أحُدلب مّنوقلتها ملا طَ ،ها يف ذلكمنظومة كتبُت قصيدٍة
  .ننيالّس مرورِ مل رغَمالّش ار وعدم القدرة على مجعِعد الّدُب

  
 أخــــي ال ُتســــاِرْع إلــــّي الِعتــــاْب

ــْل َق ــالم َتَمّهـــ ــاَك اَِّــــ ــيًال َكفـــ  لـــ

ــوى   ــَر الَهــ ــاِرُض َقْبــ ــُت أَعــ  َحِيْيــ

 َفكْيـــَف ُيِحـــبُّ األرْيـــُب ُجنونـــاً   

ــُت أراهُ  ــا َطفْقـــــ ــأْدَرَكني َمـــــ  فـــــ

ــبِّ  ــؤاَد اُِّـحـــــ ــُت أنَّ فـــــ  وأيقْنـــــ

ــاءٌ  ــبِّ َفضــــ ــوَن اُِّـحــــ  و أنَّ ُجنــــ

 و أّن قيــــــوَد الحبيــــــِب َمنــــــارٌ  

 فَقْلــــُب اُِّـحــــبِّ َيظــــلُّ ِســــجّلاً   

 َفُكـــّف الِعتـــاْبأال لْيـــَت ِشـــْعِري 
  

 وَصـــــــربًا علـــــــيَّ أردُّ الَجـــــــواْب  

 َفقْلِبـــي َمِلـــيٌء ِبفْصـــِل الِخطـــاْب

 وِمْثلــــَك ِحــــْرُت ِلــــذاَك الَعــــذاْب

ــ ــرابْ  ألجـ ــف التُّـ ــٍب َحليـ  ِل َحبيـ

ــريعًا   ــى َسـ ــابْ ووّلـ ــاُء الُعجـ  ِغشـ

 الخـــرابْ َيطـــرُي َســـعيدًا ِبـــذاَك   

 ُيرْفـــــِرُف ِفْيـــــِه ِبغـــــرِي ِحســـــاْب

ــُل    ــؤاَد ُتزْيـ ــيُء الفـ ــباْبُتضـ  الضَّـ

ــابْ   ــَد الُعجــ ــِه فريــ ــّنُف ِفيــ  ُيصــ

 وَدْعنـــي ُأقاِســـي ُهمـــوَم الِغيـــاْب
  

  ـــــــــ
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  ) ارٌ ذَ إعْ ( 
  

  
ـ مّن ٍفيف تصّر د علّيه وجِمنها أّن فهمُت إيلّ رسالةً فأرسلَ ،أمريي اس عنَدالّن أحُد ى ْيبوَش ق بالعمـل  ي متعلّ
يب ذلـك،   يب ظـنّ دْر أخي ورفيـقَ  ألنّ بلْ ،اس وشى يب عندهالّن أحَد ال ألنّ ،زناً شديداًُح فحزنُت ،تهوإمارِ
  صح وما األمـر إال مـن بـاب    الّن أراَد ولكْن ،ذلك ه ما ظّنف باهللا أّنل إيلّ حيِلأرَس صيدة مثّالقَ هذِه فكتبُت

  .)"اهللا قِاتَّ  يُّبِا النََّها أيَُّي"
  

 بلــــغ حبيبــــًا َوجــــَدًة ِمـــــني   

ــهُ    ــاُء لـ ــف الوفـ ــُه كيـ ــر لـ  واذكـ

ــبي    ــُه َحسـ ــفاِء فإنَّـ ـــنُّ الصـ  فـ

ــم ِوًدا   ـــاُم لُكـــ ــُتثِبُت األيـــ  َســـ

 َفَلُحـــبُّكْم َّـ ذا الفـــؤاِد عظـــيْم

ـــما َعر  ـــي ك ــي إّن ـــَت ال َأبتِغ  ف

 َحتفــي أعنـــي إمـــارًة َّـ َنيلهــا 

 أبعـــــدما وّلــــى ربيــــُع الُعمــــر 

ــَفهاً    ــدَُّنا َس ــاِرَه َّـ ال ــي َمَك  !أبِغ

  

 َمن َيهـِدُم اإلخـالَص ال َيبِنـي     

 ِه مــن روعــِة الفــنِّواهِمــس بــ

ــي   ــُه فنــ ــي إنــ ــاُء عيشــ  وهنــ

 إنـــــي محـــــبٌّ خـــــالَي اِّــــــنِّ

ــا ِمنـــي  ــا ِبالَجفـ ــاطوي ِكتابـ  فـ

 همــــًا وُعســــرًا ِللــــَبال َأجنــــي

 يـوَم الِحساِب َمـن َيِقي َعنِّـي 

 ذاك مــن وهــِن والشــيُب بــان

 َيجِنـي  لـه األشـواَك   َمن يزرُع

  
  ــــــــــ
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  ) سُ فْ نَ  ايَ ( 
  

  
ـ ِت يوت، البيَتالُب يهدُم فأخذَ ،نايِتافاته من َبرب جبّردو يقَتوبدأ الَع ،انيةوجة الثّالفلّ يف حربِب اخلطْ شتّدا املّ و لْ

 وآخر يراقُب من البابِ بالقربِ "البيكا"ـعهم، هذا بيف مواِق خوةُلس اإلوَج ،لاألَج نّوبُد ن اجلميُعوأيقَ ،اآلخر
ى نفسي علَ نُتهادة، فحزِالّش أّدعي حّب لدي، وكنُتأهلي وَوت، وبدا أمامي نفسي املْو ْتَهباك، كرِمن الّش
  :يف احلال فقلُت ،هاها وتوبيَخالَحإْص ُتاولْوَح

  

 يـــا نفـــُس ِطيبــي ِباللقــاْء

ــد أتــى   ــًا َق ـــا نفـــُس حقَّ  ي

ــا  ـــا ُدنـ ـــُلِك يـ ـــُن أصـ  الطيـ

ـــالِقَرى  ـــي بـــ  نــــــِداُء ربـــ

 يـــــا نفـــــُس هيَّــــا ِللهنــــا 

 لـــيس الشـــهيُد بميِّـــتٍ  

ـــروُح  ــاالــــ ـــلقى ربَّهــــ  َتــــ

 فــــي َجـــوِف َطـــرٍي ســـارٍح

ــاً  ـــَل زاحفــــ ــوُت أقبــــ  اِّـــــ

 َيضـحُك مـن ُطـوِل األمـل    

  

 ؟ِبالبقـــــاْء ابتغيـــِتمـــاذا   

 ؟َكـــِذَبًا ُتريـــديَن السَّمــــاْء

ـــداءْ  ــبنَي النِّــ  ؟أفــــال ُتجيــ

 ِعنـــــَد النبــــــي والبهــــــاْء

ـــاءْ  ــَن ذا العنـ ــرَِّري ِمـ  وَتحـ

ــاءْ   ــى َّـ اجتبـ ــروٌح َترقـ  الـ

 طفاْءالثــواَب واالصــ حيــُث

ــا َتشــاءْ   ـــاِن كم ــَن الِجن  ِم

 بأغَصـــاِن الرَّجـــاْء يجنـــي

ــاءْ  ـــقَّ القضـ ـــا حـ ــمَّ يـ  َفَهُلـ

  
  ــــــــــــ
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  ) اءُ يَ الرِّ ( 
  

  
ي مّن يسخُر الكونَ كأنّ وشعرُت ،عيين رت أماَمُغها، وَصفسي فخراً فاحتقرُتَن ت مْنالً وظنْنعَم عملُت
  :لتي فقُسّر ها تعرُفمجيَع الكائناَت وكأنّ ،أمرْي وحيتقُر

  

ــُأل قلبـــــي  ــوُف َيْمـــ  الَخـــ

 َعَملــــــي َيفــــــوُح ِريــــــاُءُه

 الحمــــُد أصــــبَح ظـــــاِهَرا  

 الـــــدِّيُن َيـــــْنُقُص َهمَّـــــُه

ــاربِّ َحْســــــِبي أنَّــــــهُ   يــــ

 إنِّـــــــي َوَربِّـــــــي آمـــــــلٌ  

ــلِّ حفَل ــُر ُكـــ ــٍف َشـــ  ُمَكلَّـــ

  

ـــي    ـــوُل ِلَرِبــــ ـــاذا أقــــ  مــــ

ــِي    فعـــــلّي أْطـــــَبَق َذْنبـــ

ــُب ُعجْ  ــلُّ َيْرُقــ ــيوالكــ  ِبــ

ــي   ــْرُك َيْحشــو جْنِب  فالشِّ

 للـــــدِّيِن َيْرَكـــــُن ُحبِّــــي  

ــْحِبي  ــُق َصـ  بالُحـــبِّ أْلَحـ

 َمــــَع َمــــْن أَحــــبَّ ِبَقلــــِب

  
  ــــــــــ
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  ) يْ بّ رَ  قُ يْ فِ وْ تَ ( 
  

  
  

 كياٍن حولَ من نقاشٍ انتهيُت وكنُت ،اهلحاك وما ُي ،ةنا الفتّيرتين بدولِترابية ذكُّت رهتا عاصفةٌغّب قمرٍةُم يف ليلٍة
رعي لم الّشفسه للِعنسب َنن َيار ّممّبر كُمع مكْ يلة خبيثٍةوا ِحبأَت وقْد ،هشرع اهللا يف أرِض يسعى أال حيكَم جديٍد
  :هوفيِقطفه وَتر رمحة اهللا بنا ولُوأنا أتذكّ فقلُت ،ج هذه اخلواطرذلك هّي ه كلّراية حتارُب ين ويرفُعوالّد

  
 توفيــــُق رّبــــي بالعمــــْل

 عْقلـكَ لو كنَت َتحسُب 

ــهُ    ــْدرُك لْطَف ــَت ُت ــو كْن  ل

ــٍم ــبحاَن ربٍّ راحــــ  ســــ

ــا  ــدفُع ربُّنــــ ــرِّ يــــ  للشــــ

 فاجمْع حشودَك واْمكروا

ــوَدهُ  ــُت وجـــ ــي رأيـــ  إنِّـــ

ــالُعال  ــي بـــــــ  اُهللا رّبـــــــ

 فاْهِمْس أِو اْرَفـْع ِحْقـدكَ  

  

 أصـُل الســداِد بــال جــدلْ   

ــلْ   ــْد َهب  ســّر النجــاِح فق

 َّـ الحادثــاِت ومــا حصــْل

ــرياً  ــدًا فقـ ــلْ  عبـ ــْد َغفـ  قـ

 مكـــرًا ُيحـــاُك بـــال ملـــْل

 لْن يغلـَب الحـقَّ الهمـلْ   

 َّـ حفِظ دْيـٍن قـْد ُهِمـلْ   

ــلْ  ــُم واألجــ ــّر َيْعلــ  ِللّســ

ــلْ   ــال َيْخفــى الّزل ــدًا ف  أب

  
  ـــــــــ
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  ) ُعمَرْ  املالّ ( 
  

  
ــرْ  ــدُّنيا ِعَبــ ــاِس ِفــــي الــ  للنَّــ

ــا ال َتْنَضـــــــــــبُ   َخْيراُتهـــــــــ

 فأمرُينـــــــــــــــا يـــــــــــــــا ُدرَّةً  

 أْوصـــــــــــاِفِهكالنَّْخـــــــــــِل َّـ 

ــَدرْ  ــا اْنَحــ ــٌم َتَجلَّــــى مــ  َنجــ

 ِبِجهـــــاِدِه أْضـــــَحى ُهـــــَدى  

 َفأِمرُينـــــــا يـــــــا صـــــــاِحبي  

  

ــالَقَمرْ     ــُر كـــ ــى َوَتْظهـــ  َتْخَفـــ

 أْمثــــــــال ُمالنــــــــا ُعَمــــــــرْ  

ــلُّ مــــا  ــى وأَجــ  الَبَصــــْر يلقــ

ــي الرَُّمـــاَة ِمـــَن الَثَمـــرْ     ُيْعِطـ

ــدَّهرْ  ــَد الــــ  ال َيْنَحِنــــــي أَبــــ

 ِلَجـــــــــواِدِه َحقـــــــــًا َعَقـــــــــْر

ــا  ــَن الزَّمـــ ــُدرْ ِمـــ ــْد َنـــ  ِن لَقـــ

  
  ـــــــــ
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  ) انُ ضَ رَمَ ( 
  

  
ر مل يتيّس لكْن ،فسيما يف َن ها إكمالَبعَد وأردُت ،ماندين من الّزل عقْصيدة قْبه القَيف هِذ ل بيٍتأّو كتبُت
  .ونعجز دورهما يف ُصرون عّميعّب عراء اإلسالميني الذيَنوهنيئاً للّش ،ة احليلةشتكى من قلّوإىل اهللا املُ ،يل

  
ــنةْ    ــاَج الّســ ــا تــ ــاُن يــ  رمضــ

 أهـــــــًال وســـــــهًال َضـــــــيفنا

 هـــــْا قـــــْد أتيـــــَت ُمباَركـــــاً   

ــا   ــْدخُل بْيننــــ ــبِّ تــــ  بالحــــ

ــْدَرهُ  ــُب َبـــــ ــاُس َتْرُقـــــ  الّنـــــ

ــدٌ  ــالَح مجاهـــ ــل السِّـــ  َحمـــ

ــ  االليـــــــــُل َمـــــــــّر ُمراِبطـــــــ

 والُبْعـــــــُد ِســــــــْيمُة أمَّـــــــةٍ  

ــْتُفهْم  كـــــأُس اِّـعاصـــــي َحـــ

ــّردى   ــبُل الــ ــتوي ُســ  ال َتْســ

 ِب الُعـــالَمـــْن جـــّد ِفـــي َطلـــ

  

ــورْ      ــّرِب الغفــ ــَة الــ ــا ِمْنحــ  يــ

 القلـــــــُب يْغُمـــــــرُه ســـــــروْر

 َفمـــــــألَت دْنيانـــــــا ُحبـــــــوْر

ــَز ــن الســرورْ   َعَج  اللســاُن م

 كــــــــلٌّ ِبـلْيـــــــــالُه فـــــــــخوْر

 طلقاتـــــُه ُتْشـــــفي الّصـــــدوْر

ـــورْ   ـــرحًا يـفــــ ــا ُجــــ  ُمتمنِّيــــ

ــورْ  ــابقوَن إُّـ الفجـــــ  يتســـــ

 وغــــــدًا مســــــاكنهم قبــــــوْر

ــورْ  ــي َّـ الّنشــ ــبيُل رّبــ  وســ

ــاَز  ــورْ حـــــ ــارَم واألجـــــ  اِّـكـــــ

  
  ـــــــــ

  



 

49 
 

  

  
  ) وْ دُ بْ عَ  وْ بُ أَ  (

  
  

فقد  ؛ماة العّزين من ُحغاة املرتّدتال الطّلني يف ِقابقني األّوومن الّس ،يوخهمود اإلسالم وُشمن أُس و عبدو أسٌدأُب الشيُخ
ـ ى نفَلس حّتوما َج هادنَا فما جون مراًرالّس وعرَف ،ام حبماهيف ثورة الّش شاباصريي ظام النُّالّن قاتلَ يخ الـذي  ر الّش
ـ  بعث مـن بُ ه ُيأّن وأحسُب ،انيةوجة الثّهادة مبعارك الفلّزق فيها الّشوُر ،ا إىل العراقني عاًمالسّت قارَب باع طـون الّس

  .ابة هلمجبانب دّب ا طواالًأياًمى ملق سدُهجه وأذناُب رك احملتلّري حيث َتالطّ وحواصلِ
  

 لهفــــي علــــى نبــــِع الِفــــدا

 قعـــَد الّشـــباُب ومـــا قعـــدْ   

 و األخ كــــــــــان اِّـعلــــــــــمَ 

 يرقــــى الشــــريُف لحتِفــــِه

ــةً  ـــُث جيفـــ ــاُس تبعـــ  النـــ

 اُهللا يرفُعـــــــــــَك العـــــــــــال

  

ــدُّ     ــدائِد ِجــــ ــِل الشــــ  بطــــ

ــِه يعـــــــدو   ــا لدينـــــ  دوًمـــــ

 ال يشــــدُّ.. يحنـــو بحْلــــٍم  

ــدو  ــُد للحضـــيِض يعـ  والعبـ

ــدو  ــَك تغـــ ــُك طيُبـــ  واِّـســـ

 للـــــــّديَن كنـــــــَت َتِجـــــــدُّ

  
  ـــــــ
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  ) اتِ رَ الفُ  دُ أسَ ( 

  
  

  ...هقنا بفضِله ويوفّنا برمحِتواهللا يتوالّ ،ه أيب مصعَبسيُبه واهللا َححسُبهيد َنيخ الّشالّش عيد مقتلُِب كلماٌت هذِه
  

 أَســُد الفــراِت لَقــْد َرحــلْ 

ــذِّبٌ  ــؤاَد ُمَكــــــ  إنَّ الفــــــ

 أْحَتِمــْل لــم َصــْبرًا أخــْي

 َصـــــْبرًا َفتْلـــــَك َرعيَُّتـــــْه

 َحمــــٌل ُهناِلــــك تاِئهــــا  

ــْبرًا ــنا  َصـ ــروُِّض َنْفَسـ  ُنـ

ـــنا   ــُد َربَّــــ ــا ُنعاِهــــ  هيَّــــ

 شّدوا الُخيوَط وأْحِكمـوا 

 َمـــوُت الّنبـــيِّ َلنـــا َعـــزاْء

 َعْهــــدًا َنســــْيُر ِلـربِّـــــنا  

  

ــزلْ     ــا ن ــَت الشــجاَع م  َلْي

 ينَْــدِملْ  ُجْرِحــي محــالٌ  

ــْل ــُة كالَجبــ  ِتْلــــَك اْلَبليَّــ

ــال َفحــلْ    ــنٌم َتســرُي ِب  َغ

 أخشى الذئاَب لـُه َدغـلْ  

ــبالءُ  ــْد َحصــلْ  هــذا ال  لَق

 ِصــْدَق التَّوجِّــِه والَعَمــلْ  

 ْلوجـــ بـــالَعْهـــَد الوفـــاِء 

ــيبُة والَجلـــلْ  ـــَك اُِّـصـ  ِتلـ

 حتَّــــى ُيَوافْينـــا األَجـــلْ  

  
  ـــــــ
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  ) رَ مَ عُ  يْ أبِ  اءُ ثَ رِ ( 
  

  
 هيداًتل َشى قُحّت ءبلوا هذا الِعحتّم مهاجريَن ل عشرِةمن أّو ،هاد يف العراقاِجل ل رايةَمن َمح ر من أوائلِأبو عَم

 ,ت أشالؤه يف املكانط األمريكان وتناثَرسه وَسبنفْ ر عبوةًها فّجوبعَد ،ساعتني داَم ه بعد اشتباٍكملرتِل يف اقتحامٍ
ـ  ,همم مع خالِتوتركُه لها احملتلّهم اليت اعتقَون أّمم ويبكُمان أبيهِثُج فاله جيمعونَأطْ باح أخذَويف الّص ت وكاَن

  :راهماد الّدم عّدمن يعلَ ه جيزيه فهَوواهللا وحَد ،سنني ماينثّذو الر م عَموأكربُه ،رها أيامعُممى ضيعة سلْالّر
  

ــُة  افخـــــري ســـــلمى الحبيبـــ

ــولِ   ــم يـــ ــدَو ولـــ ــَن العـــ  طعـــ

ــا بنـــــَت الُعـــــال   تســـــنيُم يـــ

 فــــــأبوك حــــــيٌّ َّـ الســــــما  

ــُر الحبيــــــُب وصــــــّيتي  عمــــ

 وعـــــــرٌض والـــــــدماْء ديـــــــٌن

ــاً  ــْن فارســــــ ــٌد ُكــــــ  ومحّمــــــ

ــَك   ــِق أبيــ ــى طريــ ــْنوعلــ  كــ

ــا بطــــــــــــــْل   ِهللا درُّك يــــــــــــ

ــعاُرهُ  ــاِح ِشــــــ ــنُي الجنــــــ  لــــــ

  

ــياُد الّســـــــ    ــأبوك صـــــ  باِعفـــــ

ــاع   ــِة أن ُتضـــ ــا ُبنيـــ  يحاشـــ

ــوتَ  ــمعي صـ ــاعي ال تسـ  األفـ

 طــــوبى لــــُه للخلــــِد ســــاعي

 الثــــــــأُر باعــــــــًا بــــــــل ذراعِ  

ــاعِ  ــقِط اِّـتـــ ــْن ســـ ــاَك مـــ  إيـــ

ــراعِ   ــى الكــ ــرُي علــ ــٌد تطــ  أســ

ــريًا  ــاِس خــــ ــعاِعكالللّنــــ  ُشــــ

ــزاعِ  ــُق بـــــال ِنـــ ــم الرفيـــ  نعـــ

 َّـ الخــــرِي يســــعى نعــــَم داِع

  
  ـــــــــ
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  ) بّ اجلُ ( 
  

  
 أيُّ قــــــــرٍب قــــــــد أغــــــــمَّ  

 أي هـــــم جـــــاء يســـــعى   

 حــــــرُّ جــــــبٍّ والظنــــــونْ  

 ال تحــــــدِّْث عــــــن هــــــواٍء

ــدهْ   ــبِّ وحــ ــالم الجــ  َّـ ظــ

 كــــــــان ِمنَّــــــــا ذنبــــــــًا نَّأ

 َأْقَبـــــْل اِّــــــوُت ُيقـــــاُل لـــــو

ــْنَك ــِه لــــو رأيــــُت الضــ  فيــ

ــو ــُلال تقولـــ ــٌم ا القتـــ  ظلـــ

 إّال اِّــــــــــــرُءال يمـــــــــــوُت 

  

 أي ذنــــــــب قــــــــد ألــــــــمَّ  

 ليـــــدوس الحـــــرَّ هضـــــما

 تســـــتبيُح اِّــــــرَء ســـــقما  

 بجحـــــيِم الجـــــبِّ حلمـــــا

ــوقُن ــاُن يـــ ــا اإلنســـ  علمـــ

 اِّـحبـــــــوَس همَّـــــــا  أورَث

ــا    ــذلَّ يومــ ــُت الــ ــا ركبــ  مــ

 لركبـــــُت الصـــــعَب عزمـــــا

ــتُ  ــد رأيــ ــمَّا  قــ ــذلَّ ُســ  الــ

 َّـ معـــــاِد الحـــــقِّ حتمـــــا  

  
  ــــــــــ
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  ) ايَ نْ الدُّ (  
  

  

 الــــــدْنيا فنــــــاءُ  إنَّمــــــا 

 كـــــلُّ مـــــا فيهـــــا َيِهـــــمُّ

ــالَ  ــٌد قـــ ــيُم كبـــ  الحكـــ

ــورُ  ــْوُم البكــ ــُد القــ  ُيحمــ

ــَك دْنيــــاهْم تــــؤولُ    ِتْلــ

ـــواٍر ــاٍن أو بــــــــ  لجنــــــــ
  

 وبـــــــــــالٌء وعنـــــــــــــاءُ   

 فحيــــــــــــاٌة وشـــــــــــقاُء

 الهنـــــاُء َفمتـــــى يـــــأتي

 يفنـى الشـبابُ   حيث ال

 ســـــفٌر حْتمـــــًا تـــــزولُ  

 َوْحــــَدُهْم فــــاَز العــــدوُل
  

  ـــــــ
  

  ) قّ احلَ  ةُ ايَ رَ ( 
  

  
ــِق تعالـــــْت   ــُة الحـــ  رايـــ

ــاهراِت ــدِّماء الطـــــ  بالـــــ

فاْرفعوهـــــا َّـ القلـــــوِب  

ــْد أطــــلَّ  ــٍر قــ ــوُم نْصــ  يــ

  

 ِمــْن ركــام الــذل قامــتْ     

ــِص جــاءتْ  ــاِد الخل  ِبجه

ــتْ   ــوَد اِهللا هانــ ــا جنــ  يــ

ــتْ   ــرِي طابــ ــاُر الخــ  فثمــ

  
  ــــــــ
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  ) المِ اإلسْ  ةُ لَ وْ دّ (  
  

  

 دولــــــُة األفغــــــاِن حلــــــٌم

ــاءتْ  ــاس جــ ــٌة للنــ  رحمــ

 مســــتفيٍض ظلــــٍمبعــــد 

ــٍر  ــد كســــ ــاملبعــــ  لعظــــ

 بعـــــد ســـــلٍخ َّـ اِّـجـــــازْر

 اليهــــــــــوِد...و مــــــــــواالُة

 دولــــُة اإلســــالِم قامــــتْ  

ــيعٍ  ــيٍس و وضـــــــ  بنفـــــــ

 بشـــــــــهيٍد و شـــــــــهيدٍ 

 بـــــــــــدماِء الطَّالبـــــــــــاِن

ــوذا  ــاُن بـــ ــَر الفرســـ  فجَّـــ

 ظلمــــُة األوثــــاِن غــــارتْ  

 مــــاٍض قــــاهرًا  للشــــرِك

 تقــــــــدم ,أيهــــــــا اِّـــــــــال

ــا ــاقْت األرُض علينــــ  ضــــ

 وســــط الــــنرياِن تســــمو

ــريوا  ــوَد اهللا ســـ ــا جنـــ  يـــ

 واعملـــــوا للـــــدين دومـــــًا
  

 راوَد األجيــــــــاَل شــــــــعرا  

ــأسٍ  ــد يـ ــرا  بعـ ــاَل دهـ  طـ

 ابعـــد حكـــٍم ســـاَد شـــرّ   

 شـــــاَب ُعْمـــــرا شـــــيوٍخل

ــرا   ــاَف ُعهـــ ــباٍب عـــ  لشـــ

ــراً  ــاَر فخـ  !شـــرٌف بـــل صـ

ــاٍل ــحرا  برجــ ــيَس ِســ  لــ

ــرا  ــاُن ِفْكـــ ــطََّر األفغـــ  َســـ

ــوِظ ــنفِس لحظـ ــرا الـ  ُنكـ

 ســــجََّل اإلســــالُم َنْصــــرا

ــَم ــاُر حطَّـــ ــرا األخيـــ  كفـــ

ــربا  ــراٍر داَس ِكــــــــ  بقــــــــ

 رافعــــــًا للــــــدين قــــــدرا  

 قـــد ُســـقينا الكـــأس ُمـــّرا

ــانُ  ــاعْت األوطـ ــرا ضـ  قسـ

ــُس األخيــــاِر ُطهــــرا    أنفــ

 وارفعــــوا القــــرآَن فخــــرا  

 واســـــــجدوا هللا شـــــــكرا
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  ) ــــمّ اهلَ ( 

  
  

يف  واحـدةٌ  كأّنا روٌحالعزيز  وعبد ى صرُتحّت ،العزيز الن وعبدفُ وجاَء ،العزيز الن وعبدهب فُولون ذَاس يقُالّن كانَ
ن ومل نكُ .خنوة اً صاحَبحقّ فكانَ ،هجدت يف غريِما ُوين قلّصرة الّدعلى ُنحرًصا ة وّمجل ِهيف الّر رأيُت فقْد ،ينجسَد
 وشـعرتُ جميئـي  طالباً اإلخوة أحد  علّيصل اّتاين ويف اليوم الثّ ،ناه مببيِتبيب وتركُتالطّ إىل ذهبُت ويف يومٍ ,رقنفَت قطّ

ـ ت علـّي غُ حطّ إىل البيِت ا وصلُتاخلرب، وملّ لك، فعرفُت وأقولُ تعالَ :قال ،العزيز؟ عبُد أيَن :، فقلتباألمرِ ة ال ّم
  :العزيز فكتبت ر عبدأُِس.. لِقاعُت.. ها إال اهللايعلُم

  
 َعضَّنـــــِي الهــــمُّ َفَمــــاَت

ــأل ــهْ  يمــ ــمُّ ُنخاَعــ  السُّــ

 هـــدَِّني َفْقـــُد الصَّـــِديقِ  

ــلَّ   ــا َحـــ ـــبيٌبُكّلمـــ  َحـــ

 َربَّنـــــا إّنـــــي َكِرْهــــــتُ  

ــالكٌ  ــٌر َهــ ــُمها َمْكــ  بْســ

ــبُ    ــا َيِطْي ــا َم ــْيَس ِفيه  ل

  

 َدَرى أّنــــي ُرفـــــاتُ  مــــا  

 َهكــــذا الُحــــْزُن َمـــــواُت

ـــجاةُ   ــَن النَّـ ــرى أْيـ ــا ُتـ  يـ

 َبيــــــاُت أْدَرَك اْلَكــــــْرَب

ـــاةُ  ــا الَحيــــ ــا ُتَمنِّينـــ  مـــ

 لْثمهــــا حتــــٌف مــــواتُ  

 ُحْلُوَهــــــا ُمــــــرٌّ ُفـــــــتاُت

  
  ـــــــــ
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  ) اقُ فَ اإلنْ ( 
  

  
  :ويف اإلنفاق مقتبساً من القرآن قلت

  
  أْنِفقوا ِمْن َطّيباِت اْلَماِل َنٌص َجاَء َموزوْن

  "َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن" 

 ُيْنِفـــُق اَِّــــاَل ُمِحـــبٌّ  

ــالٌ  ــَل ِرَجـ ــَدُع الُبْخـ  َيـ

  

 ِلْلِجنــاِن َغْيــَر َمْفُتــوْن  

 ِلِرَضــــاِء اِهللا َيْرُجــــوْن

  
  ــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

57 
 

  
  ) ادُنَ عِيْ (  

  
  

ب علّي يصُع يف مكاٍن وكنُت ،صارى على أفغانستانالّن ب محلِةحى عِقعيد األْض ها أياَمكتبُت وهذه قصيدةٌ
 حزاين هتيُجأو يست نفْفكاَن ،حهم بالعيداس وفَركات الّنضِح تها أمسُعساَع ، وكنُتاخلالِءهاب إىل ى الذّحّت

  :ومنُه ٍءشي ر كلّفأتذكّ
  

ــرْ  ــْل َوَأْدِبــــ ــُدنا أْقِبــــ  ِعيــــ

 ِعيـــــــُدنا َبّلـــــــْغ َتِحيَّـــــــْة

 ِلَشـــــهيٍد َقـــــْد َتســـــاَمى

ــالِمي  ــْغ َســـ ــُدنا َبّلـــ  ِعيـــ

ــودٍ  ــوٍد َّـ قيـــــــــ  ِلُأُســـــــــ

ــِه َدرُّْك ــُدَنا ِللـــــــــ  ِعيـــــــــ

ــأأل ــٍب َيَتَلــــــــــ  ِلَحِبْيــــــــــ

  

 َواْطَبــــِع الَخــــْزَي َوَســــّطْر  

 َو ُدُمـــــــــوِعي َتَتَحـــــــــدَّْر

ــَت ــرْ مْســ ــْن َتَجبُّــ  ِريَحًا ِمــ

 َفَحَنــــــــــاِني َيتَقّطــــــــــرْ 

 َتــــْذِرُف األْحــــزاَن َأْنُهــــرْ  

 هاَجــــِت األْشــــواُق أْكَثــــْر

ــرْ  ــي َيَتَبْخَتـــ ــْلء َقْلِبـــ  ِمـــ

  
  ــــــ
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  ) ْريٍ ةُ أسِ خَ رْ صَ ( 
  

  

 يبكــي هــْل رأيــَت الطفــَل

ــا ـــا ارحمونــــــ  واتركونــــــ

ـــهاوى  ـــجوٌز تتـــــــ  وعـــــــ

 يـــا ُبنــــيَّ أيـــن تـــذهب   

ــرة تبكـــــي  ــُر الُحـــ  منظـــ

 يربنــــــــا إلــــــــيك بّثـــــــ

 هـل رأيــَت السـجَن يومــاً  

 هــل رأيــَت اُألْســَد تـــزأرْ   

ــدِ  ـــاُط الحقـــ ــاٌر وسيـــ  نـــ

 عـــــلينا الخــــزَي تطبــــُع

 أيــــــها الضـــــرغاُم صـــــربًا

 وميـــــــاُه األرِض آلــــــــتْ 

 من صـميِم القلـِب أبكـي   

 قيـــــَد عــــاٍن مــــن يفــــّك

 أن أمــــــــوَت أو أحطِّـــــــْم

ــمْ   ــِر أحلـــ ـــاِء الكفـــ  بدمـــ

ـــتلٍ   ــدَر بقــــ ــُج الصـــ  ُأثلـــ

ــرخُة  ــرِي دوَّْتصــــ  األســــ
  

 ســـاعَة القـــبِض ُيزمـــزمْ    

ــرمْ   ــان مجـ ـــا كـ ــأبي مـ  فـ

 إثــــــَر ضـــــرٍب ترتحـــــمْ   

ـــاهللا ُمظلـــــمْ  ــا تـــ  َفْجُرنـــ

 خلــــف بعــــٍل وتهمهــــمْ  

ــمْ   ــخَر وَيقصـ ــدمع الصـ  ُيـ

 خـــــّيْم أم رأيـــــَت الـــــذلَّ

ـــضبانِ  ــَف ق  ُتحمحــْم خل

ـــرَّ  ــلُخ الُحــ ــْم تســ  وُتلِجــ

 تــــنقُش العـــــاَر وتخــــتْم

ـــلقمْ  ــار عــ ــامي صــ  فطعــ

ــمِ  ــرََّة الطعـــ ــأْم ُمـــ  وُتســـ

ــتمْ   ــُت أكـــ ــدماٍء لســـ  بـــ

 لكـــــلِّ مســــلمْ  صــــرخًة

ــتمْ  ـــِر تحـ ــبُس الكفـ  محـ

ـــعمْ   ــهى وأطـ ــربًة أشـ  َشـ

 لكفـــــــــــــوٍر يرتنَّـــــــــــــْم

 طــاَل حبســي أيــن أنــتمْ 
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  ) ْريٍ مَ عُ  وْ أبُ ( 
  

  
 صغريٍةقة يف وَر هذه األبياُت فكتبُت) ةة باحللّات البولندّيالقّو(ة إىل عملّي مري احلبيب وهو ذاهٌبأبا ُع ُتعانقْ

  "..إن شاء اهللا" :قال ك، مثّظر إيلّ وضِحفَن ،ارةالسّي وهو يركُب اهإّي هاوأعطيُت
  

ــلّ  ـــٍر ال َتكـــــــــــ ــا ُعَميـْــــــــــــ  أبـــــــــــ

 فــــــــــالسَّعُد َّـ َطَلـــــــــِب اِّـعـــــــــالي

 اإللـــــــــــْه إُّـ عجِّـــــــــــْل خطـــــــــــاك

ــالِ  ــوِق الِوصـــــــ ــالحوُر َّـ َشـــــــ  فـــــــ

 َنشـــــــــــرْت جـــــــــــداِئلها َتقـــــــــــوْل

ــالِ  ــر اِّـنــــــــ ــا فخــــــــ ــمَّ يــــــــ  هلــــــــ
  

  ـــــــ
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  ) دِ لَ الوَ  ةُ بّ َحمَ ( 
  

  
 ابـتالهُ  ذهايب عنُه موعُد ا حانَه، و ملّأمُر استقّر زلةما على الُعه بعَدطبُع طويلة، وصّح فترٍة بولدي بعَد يُتالتقَ قْد كنُت

أنا  :فقالَ ،ي سأذهُبمته أّنه، فأفَهسمه وقلّت حركُتوجِ ت عيناُهفاصفّر ،د الوبائّيالكبِ صيب بالتهابِأُ وابتالين اهللا بأنْ
 قـولِ  يعلم اهللا أن هذا عـنيُ ، اهللا :حم، قلتباللّ يأتيَك ومْن ؟عام لكيأيت بالطّ ومْن :غل، قالعندي ُش :قلت. كأحّب
إىل  نظرُتقريباً وآيت،  :قلت ال تذهب، :فقال شغلهُي مْن ُتهايب جعلْذَ وقُت ا حانَوملّ ،الثه الثّل عاَميب ومل يكِمالّص
  :كاء مث كتبُتعيين بالُب اً ففاضْتباً مصفّرشاِحه ه فرأيُته ووجهِعينِ

  
ــدْ  ــِة الَوَلــــ ــِة َّـ َمحبَّــــ ــدُق اِّـحّبــــ  ِصــــ

ــدْ    ــرٌي أوَكَبــ ــذاَك خــ ــوُل فــ ــَدَق اَِّـُقــ  َصــ

ـــا   ـــوِن ِضياُؤهــــــ ـــنيَّ للعيــــــ  إّن الُبــــــ

ــدْ    ــالفؤاِد مــن الَجَس ــغرِي ك ــُب الصَّ  َحْس

ـــّبيَ    ـــلُم ُحـــ ـــنيَّ تعـــ ـــا ُبـــ ــَك يـــ  ليتـــ

ـــراِب   ـــرٌّفاُت ِبالتُّــــــ ــدإِذا الــــــ  كالَوَتــــــ

ـــائنا بــــــننيحــــــبُّ ال ــرُيُه ِبدمــــ  َمســــ

ــدْ   ــذا ُعِقــــ ــالفؤاِد لــــ ــاِع و بــــ  وِبالنَُّخــــ

 أبناؤنــــــــــا أحالُمنــــــــــا َتَتجسَّــــــــــــُد

 كــلُّ الجميــل لهـــم ُنريــُد بــال َحَســـدْ    

ــا  ــٌز لنــــــ ــُدعاِئهم َكنــــــ ــا ِبــــــ  أبناؤنــــــ

 إن َصـــحَّ ِمّنـــا الـــدِّيُن ِبـــالكهِف السَّـــَنْد
  

  ـــــــ
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  ) يا أخِـيْ ( 
  

  
 َنِصــــْيَحْة يــــا أِخـــــي اْسَمـــــعْ  

 ِمـــــــْن ُمــــــــِحبٍّ ْال َفِضـــــــْيَحْة

ـــَلةْ  ُحّب ــّنْفَس َرِذْيـــــ ـــَك اْلـــــ  ــــــ

ـــَحةْ  ــّدْنيا اْلَقبْيـــــ  فــــــــَاْنِبِذ الـــــ

 َيــــــا أِخــــــي َخــــــّل الجِّــــــــَداْل

ــالْ  ــَل َوَقـــــــ ـــُْرِك الِقْيـــــــ  واتـــــــ

 ِبِكتـــــــــــــــاِب اهللا تــــــــــــــــْرُبو

 َفــــــــْوَق َشــــــــْحناِء اَِّـــــــــــقالْ  

ــُة اُِّـْؤِمــــــــــ  ـــٌبِغْيبــــــ  ـِن َذْنــــــ

ــاِب َجـــــ  ــْجٌبِفــــي الِكتــ  ـاَء َشــ

ــَذرْ  َك ــاَن واْحــــ ـــِف الّلســــ  ـْفِكــــ

ــًة ِلْلنـــــــــ  ــٌبِكْلَمـــــــ  ـاِر َكْســـــــ

ـــي ــا أِخـــــ ــدّْإ َيـــــ ــَع َوِجـــــ  ْســـــ

 اْســــــــــَتِعْد واْســــــــَتقْم ثــــــــم

 اٍمِبِصـــــــــــــــــــياٍم َوِقيـــــــــــــــــــ

ــدْ   ــْيُف َغــــــ ــراُط َســــــ  فالصِّــــــ

ـــاِهرْ  ــرَّ َوَصــــــ ــاِحِب الَبــــــ  َصــــــ
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ــادرْ  ــرِّ هــــــــ ــماُء الَبــــــــ  َفَســــــــ

 َصــــــــاَحَب اَألْبـــــــــراَر َكْلــــــــٌب

ــاِب اِهللا ُســــــــــــــ   ـّطْرَّـ ِكتــــــــ

ــُكو   ــي ِهللا َنْشـــــــ ــا أِخـــــــ  َيـــــــ

ــْورا  ــاٍم َوُجــــــــ ــَر ُحكَّــــــــ  ُكْفــــــــ

ــزَّهْ  ــْيَف َوُهــــــ ـــاْرَفِع السَّــــــ  َفــــــ

ــورا  ــًا َكُفـــــــ ــَزَعْن َقْلبـــــــ  واْنـــــــ

ــكْ   ــوُر ِلناِســـ ــَخُص الُحـــ  َتْشـــ

 ِبِزَمــــــــاِم الَخْيــــــــِل ماِســــــــْك

 ُكلَّمــــــــــا َنــــــــــادى اُِّـنــــــــــاِدي

 َهـــــــــبَّ ِلْلَهْيجـــــــــاِء َفاِتـــــــــْك

  
  ـــــــ

  
  
  

  عنيَ به أْمج لى آله وصحْ د وعَ مّ دنا ُحم لى سيّ عَ  المُ والسّ  الةُ والصّ  املنيِ العَ  هللا ربّ  دُ احلمْ  وانا أنِ عْ دَ  وآخرُ 
  كمعائِ ن صاحل دُ نا مِ نسوْ وال تَ 
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