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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتحمّل المؤلف كامل المسؤوليّات القانونيّة عن محتوى مص ّنفه ،وال يُعبّر هذا
المص ّنف عن رأي المكتبة الوطنيّة أو أيّة جهة حكوميّة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






التنسيق واإلخراج :
مراجـعـــة أولـــيـة :
المراجعة والتدقيق النهائي :
تصميم الغالف واللوحة :

الروائي  :محمد فتحي المقـداد
همـام عماد المقداد
األستاذ  :شادي عيسى
الفنان التشكيلي :عمـاد المقـداد
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

نغيـمات الرحيــل
شعر غنائي

عماد عبدهللا المقداد
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

اإلهداء ..
 إلى وطني المثقل بالجراح ..
 إلى أخي المفقود مذ تجرَّد السالح ..
 إلى والدي الشهيد الذي اغتيل في خضم الكراهية
 إلى والدتي التي دفنت بعيدا عن دارها ورفيقات عمرها
 إلى إخوتي وأصدقائي الذين تشردوا في كل العالم
 إلى أوالدي الذين فقدوا منزل طفولتهم ..
 إلى زوجتي الصابرة ..
 إلى جيل سيأتي لم يعش ما حدث لنا ..
ومن الصعب له أن يتخيل أو يسمع بمثل ما حصل
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

تقديم شاعر سورية الكبير األستاذ /عمر هشوم
أستاذي في العروض والبحور :

نغيمات الرحيل ..
كلمتان خفيفتان على الشفتين كبيرتان كبر قلوبنا التي تحمل
بين ثناياها جباالا من األلم ..
تحملنا على جناحيها المرسومين بريشة عماد لتبحر بنا في
أعماق األعماق في قصة تغريبة نعرف بدايتها ولكننا
نجهل النهاية ..
ترى أي عبرات مزجت مع ألوان الطيف لتنتج لنا هذه
اللوحة الشعرية باألوزان واألحاسيس واألبعاد ؟
عزيزي عماد ..
أتساءل أي كلمات أنتقيها ألضعها في مقدمة ديوانك األول
وهل تركت لي من بستان اللغة والجمال ياصديقي ما
أستعين به على قضاء حاجتي ؟؟
إن ديوانك هذا اليحتاح إلى مقدمات فهو بذاته مقدمة لكل
قلب يحس ويشعر إذ يالمس شغاف القلوب قبل األلباب ..
لقد سحرتنا لوحاتك قبل قوافيك فكيف إذا نفثت الريشة
بوحي القلم وخط القلم بوحي الريشة وامتزجت األلوان مع
المداد ؟؟؟
كنت أرى فيك قبل عدة أعوام مشروع شاعر مبدع ولكنك
أعطيتني فوق ماأتمنى وأطمح ..
ها أنت ذا تخط ديوانك األول وتعمل على الثاني ولم يكن
ذلك اإلبداع األدبي ليطغى على اإلبداع الفني الذي عرفناك
به فزدتنا من الخمرة كأسا ا وأي كأس !!!..
ماذا عساي أن أسميك وبأي األلقاب أخاطبك ؟
هل أخاطبك بالفنان الشاعر أم الشاعر الفنان أم بكليهما ؟
وما الشعر إن لم تخطه ريشة فنان ..؟؟
عمر هشوم
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عماد المقداد

تقديم األديبة القديرة األستاذة  /فايزة رشدان ..

القلة من الشعراء قادرين على ّ
بث الروح في الشعر،
وما النصوص هنا إال َن َفس ونبض ووجع وذاكرة من
حزن ..وقصائد متوهجة بصراخ مبحوح ،يلملم آهاته
المبعثر َة في طريق اغتراب الروح والقلب والوطن،
ليسكب عذاباته ،ويغتا َل الص َ
مت ..
َ
في نصوص تهيمن عليها شعري ُة الواقع ومفارقا ُته،
فتمنحُ َها قر ابا وحميم ّية.
في كل نص له ي ُ
ُثبت أنّ للشعر أبواباا أخرى ،يدخل من
خاللها الضوء ،
واألكثر قدر اة هو ذلك القابض على ومضة منه كما
فعل بكل حرف يزخرفه شعرا ا ويُشعرُ هُ..بكثير من
العمق والبساطة.....
وربيع
بحروف مزدهرة  ،تكتسي أغصا ُنها نضار اة
َ
َمعنى في حضرة أنامل ..
بذور الجمال واإلحساس بأرض التبورُ ...
غرست
َ
ك الروح..
ال َمشاه ُد فيها ُترب ُ
عن وجع الوطن..االغتراب..اللجوء..
عن األحزان العارية ..
األرض  ..والتحفوا السما َء ..
عمن افترشوا
َ
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

عن حيرة االنتظار ..عن الحنين والياسمين
وشعور كالربيع  ..سُقياهُ اخضرار
كاللّه َفة األولى  ..وال ّن َبضات البكر ..
َتع َترينا دون اختيار ...
وبالرغم من متا َهات اللجوءَ ،كان اإلبدا ُع هنا و َط انا
يستحق المكوث فيه...
ك ما في القلب..
تقرأه..فال يتحر ُ
إال إذا تحركت معها  ...ألف آه
تلﻴﻖُ به المنابر..فهو فنان بكل ما للكلمة من معنى،
عر والرس َم ..فكانت كلما ُت ُه لوح َة إحساس
جمع الش َ
َ
ا
مرسومة ،وأبجدية
الﺠﻤال على عﺮﺵ الﻜَلﻢ..
َ
ُتنافس
قون في السماء حين
ساحر اة أكا ُد أجز ُم أنكم ستحل َ
قراءت َها
ومقامُ احﺘفائﻨا إنﺼات لـ خُﻄى صعﻮده
والﻨﺠاح ..
بالﺘﻮفﻴﻖ َّ
الﺪعاﺀ له َّ
وادّخارُ ُّ

فايزة رشدان
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عماد المقداد

مقدمة ..
ُ
نشرت في جريدة ..
ا
بضعـة  ..تخال ُ َها عديدة ..
من الحُ روف
النفوس في سُعارها  ..من حقبـة َمريدة !!..
تروّ ُح
َ
ب الر ُ
فاق في أوزان َها  ..أشكالها  ..أحوالها ..
فأ ُعج َ
ألفاظها ..
وأردفُـوا  ... :بأن َها قصيـدة !!!..
..
لم أرتج األلقابْ  ..أو وصلـة للفـوز و اإلعجابْ ..
ا
رتبة أو م َ
يز اة  ..أو اد َعا َء َخصلة حميدة !!! ..
أو
ُـطـارد  ..رحّ ـا ْل ..
صحبتي أنني م
فقصتي يا ُ
َ
و جُ ـل وقتي  ..هائـمـاا مسافرا ا ..
أصورُ السعـاد َة المؤجّ لـة ..
ْ
جديد ..
أر ّتـبُ األحال َم من
برحلة الجما ْل ..
أعيﺵ في مجـرة فريـدة ..
مهاجرا ا على شعاع نجمـة  ..رصافُها بعيدة ..
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عماد المقداد

ال أنتمي لكوكب يحاربُ الضعيفْ  ..ويشتهي
الرغيفْ ..
فواقعي مضرّ ج بالحُ لم و الجنونْ ..
فمن أنـا أكونْ ..؟؟
..
أشاعر يعيﺵ في الضّال ْل ..؟؟
يُخضبُ القوافي !..
أم كاتب وباحث يخوضُ فـي ال َم َقـال ..؟ ..
يصارعُ الحقيقـة  ..أم راهب في حضرة الموسيقى ..
!!
يُجـر ُد المقـا َم والن َغم ..
ّ
والظالل !!..
أم ساحر مُـعـتق للضّوء
ُ
األلوان و األشكال ..
يعانـق
َ
َ
الخطـوط والدوائـر ..
ويرســ ُم
برعشة ال َم َشاعر !..؟
..
صح َبتي َ ..ال أنتمي لشاعر ..
لكنني َيا ُ
بل إنني محارب سهامُـه عديـدة ..
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عماد المقداد

وسه ُم رميتي هي القصيدة !..
تعيدني لواقع ُم َسر َبل بنفحة الحياة ..
قطافُها رغيدة ..
أتوقها كحبّـة الدواءْ  ..كنسمة الهواءْ ..
ألرتوي مج ّد ادا  ..من رشفـة وليـدة ..
وأشتفـي من ربقـة الشرود و الخـيا ْل .
..
عماد المقداد
( من أنا أكون ..؟ ! )
 2019 - 7 - 13م

عمَّان – األردن
2019
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عماد المقداد

هنا ع َّمان
إهداء إلى المدينة التي أحببتها واحتضنتني وقدمت لي الكثير وشهدت نجاحاتي ( ملحنة )

هنا بيت ينادينا  ..هنا عط ُر ال ُمحبينا
هنا دفء  ..هنا سحر ..
هنا عمان َتكفي َنا ..
***

إليك تهاجرُ األحال َم واآلما ُل تسكننا وتغرينا ..
وترهقُنا مسافات بها ضاعت ..
كثير من أمانينا ..
هنا غيث يالقينا  ..هنا حب يؤاخينا ..
هنا نور  ..هنا شمس ..
هنا عمان َتكفي َنا ..
***

ظمئنا في روابينا  ..سئمنا الكل ُيقصينا ..
وفي الفيحاء أحزان أناخت في َم َراثينا ..
محا َء يا أردن آوينا ..
فجئنا
أرضك الس َ
َ
جرح ماضينا..
بحق الطهر يا عمانُ داوي
َ
هنا حُ ضن يدفينا  ..هنا عشق نما فينا ..
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

هنا طفل  ..هنا كهل ..
هنا عمان َتكفي َنا ..
وفي أطاللك السمرا َء يا أردن تحنو ربوة زادت
خمائلُ َها رياحينا ..
صنا على أنغام حطينا
وفي فُنجان قهوتنا ترانيم تراق ُ
مجالس ْ
شدو َنا ازدَ ا َنت ..
عذب األماسي كم ..
فيا
َ
َ
بأنغام المحبينا ..
هنا صرح ُيغنينا  ..هنا نغم ل ُيشجينا..
هنا فن ..هنا شعر ..
هنا عمان َتكفي َنا ..
***

ا
رحمة فاضت ..
أرض الهواشم
أيا
َ
فال ظلم يقاضينا ..
وجدنا أم اة دانت آلل البيت واألشراف أحفاد النبيينا
ُ
طريق القدس َيهدينا ..
هنا حش ُد الملبينا ..
هنا مجد  ..هنا وجد ..
هنا عمان َتكفي َنا .
ألقيت في أمسية "بوح القوافي" في المنتدى العربي الثقافي 2019
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عماد المقداد

صبر المســاء
وعند المسـاء تفـي ُء الظـال ْل
وحُ لـ ُم األماسـي ُه َنا َال َيـزال
وبــر ُد الليـــالي يمـر ثقيــ اـال
ير ال َمطايا كليــ َل الث َقــال
عسـ َ
كيـف بدأنـا الرحيــ َل
فنــذكـرُ
َ
َ
استفاق الندى بال ُمحا ْل
وكيف
َ
وكيف السناب ُل هزت صخـورا ا
جــذورا ا تراخت سنيـ انا طـوا ْل

وبــدر تبـدى وشـق السحـاب
ولمـع التـال ْل
جسور األماني
َ
َ
14
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عماد المقداد

جـداو َل نـور َ ..منـارات عــز
أفاق الورى من خداع عُـضا ْل

جون و َهـدوا القــالع
فدكوا ال ُم َ
ُ
أوراق حصـن الضـال ْل
لتسق َط
ومازال دفـعُ العذابـات صعـ ابا
وحلــ ُم انفعـاالتنــا ال ُيطـــــا ْل
وما زال صبرُ المساء مريـــرا ا
وننتظرُ اليـو َم َشـــــد الرّ حــا ْل
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عماد المقداد

رحــــال
ا
رحــاال
األرض
أجــوبُ
َ
َ
ألبحث في الدجــى ع ّنـي
ا
آمـاال
وأطـوي المجـــــدَ
مو في الورى ف ّنـي
ل َيســـ َ
وأُهـدي اللّيـــ َل أح َمـــاالا
حالي المُضني
تفيضُ ب َ
ـاق إم َه ا
ض َ
ـاال
فصبـري َ
َ
َوال أدري ب َمــا َيجنــــي
صـار َمـوّ ااال
وشـعْ ـري َ
ف َمـن يخ َتـا ُل في لَحنــي
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

ا
و َمـــن يقـ َتــــ ُ
إذالال
ـات
بجـُرح قد َبـرى ُغصني
أ َيـا نفسُ ارتقــي َحــاالا
إلى أنْ ينجلـي حُ ْزنــي
ا
إطالال
َسيـأتـي الصبـ ُح
على جسْ ر العُـال َيبْنـي
و َيحلـو الور ُد أر َت ا
ــاال
ك َمـا للّروح َقـد ُتمنـي
ويعلــو الرّ أسُ إجْ ا
ـالال
العل َيــاء ال ْتثنــي
إلى َ
أَعُـو ُد ال َيــوم مُخ َت ا
ــاال
َومجدي ْقد َغدا حصْ ـني
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

ســحر اللقـاء
وســحــر لقائـنـا الشــادي
علــى األطـــالل يستنـظـر
ت
ت  ..جـــوابــا ٍ
نـــــداءا ٍ
حــكــايــا غيمـهـا يمــطـر
نـر ّوض نشــوة الظـمـــآن
والذكـــرى بـنـــا تـعـبـــر
وطيـف حديثـنـــا يبقـــــى
عــلى األسمــاع يستـصـبـر
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عماد المقداد

أَ ْعـ َيـــاد َنـــــا
هنــا أعْ ـيـا ُدنـا َتـبـقـى
ك لل ّشـذى فـيـ َنا
ُتـحــرّ ُ
لقــاءات حـكـــايـــات
َوعطرا ا مـنْ أَ َمـاسـيـ َنـا
َتـزورُ قُـلوبُنـا الظمْ ـأَى
َحبيـبـاـا مــنْ َروابـيـ َنــا
َف َنس َمعُ عاش اقا ُي ْفـضــــي
ــر َماضيـ َنــا
ي َُغنــي سحْ َ
نغــر ُد في ال َهوى لَحـنـاا
بأَو َتــــار المُـحـبـيـ َنــــا
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

َو َشدوُ حُ روفـ َنـا يُمْ سـي
ُن َـغـيــ َمـــات ُت َ
ـزكـيــ َنـــا
ـوت ُ
ص ُ
طبولـ َنـا َيعْ ـلُـو
َو َ
ي َُحــيـي َمــنْ يُـلَـبـيـ َنـــا
جرا ُح األمـس ال َن ْنسى
فـ َمــا َزالــت ُتـ َقــويـنــا
َو َبر ُد َرحـيـلــ َنـا َيـصـبُـو
ـســيـ َمـــات ُتــدَفــيــنـَــا
ُن َ
َو َورْ ُد َربـيــعـ َنـــا َي ْـغــدو
شـ َفــــاء مــنْ َم َراثــيــ َنــا
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ــارى
أنِ ْيــن ا ْل َحــ َي َ
َتمُـر الشهو ُر َو َت ْغـدو السنــيــنْ
الحــنــينْ
وقل ْــب يئــن بـهــذا َ
ب َر ْغم ال َمآسي َوجُ ـرح الل َيـالـي
َعلى حيـن ضيق َوحُ ـزن دَفيـنْ
صبْـح َتمُـو ُج بــ َنـــا
َوفـي ُكـل ُ
صمْت َحزيـــنْ
ُدمُـوعُ ال َمآقـي ب َ
َفـ َن ْذ َه ُل فــي َحـالــ َكات الليــالي
َو َنجْ ــ َتر أَحْ ــال َمـ َنا َســاهـريْــنْ
ْــح ُ
ــرات األَسى
ث فــي َذاك َ
َو َنب َ
بــعز لـ َيهْويْ جــدَ ارُ الســجينْ
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ـارى ُنـ َفـتﺵُ في
َو َنـمْ ـضـي َح َي َ
ُكـ ُنـوز األَ َمـاني َو َفـجْ ــر ال َيقـينْ
َعـن السر فـي أمسيـات ال ُم َنى
لـ َيـسْ ُك َن َن ْـوح لــ َهـذا األَنــــينْ
َو َنجْ َهــ ُد فـي َبـار َقــات الصباح
ـس َ
ـر ْكـب َمهيـنْ
ـاق ل َ
لــ َكيْ َال ُن َ
الو َرى
ـارى خــدَ اع َ
َو َنـ ْب َقـى أ ُ َس َ
َو َن ْ
ـخرُج مـ ْن َهـا لحصْ ـن َحصـينْ
لَ َعــل ْال َحــ َيـا َة َتـعُـــو ُد لَــ َنـــــــا
اسمينْ
َوي ُْزهــرُ فـي أَرْ ض َنا ال َي َ
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الرحِـيـل
ن َـغـ ْيـ َمــات َّ
" ُمغ ّناة "

في انتصـاف األمنيات أُغرقت فينا السّفينة
ْ
استكانـت فـي بُحور َ
الغافلي َنـا
والصّواري
ُ
ضغيـنـة
والنهايات الّتي َق ْـد أحكمُـوها في َ
ل ْم تجـد في عهدنا صمتــاا وتسليمـاا يـقـيـنـا
والقلوب استوطنت فيها األماني صابريــنـا
كيف الصحْ بُ َهامُوا َه ْل َنسي َنا؟ َما َنسي َنا
ُثم
َ
***
هاجر األصحابُ َغابُوا َعن حكا َيـات ال َمدي َنـة
َ
طر األ َماكن َغــادرو َنــا َراحلــيـ َنـا
َو ّدعُـوا ع َ
األرض َتـبكـي فـي العذابات َرهيـ َنـة
ـاركين
َت
َ
َ
الحـائ َر ُ
ات ال َيو َم ال َتـل َقـى األمـي َنـــا
َوالدمُـوعُ َ
***
ذاك َق ْـد أَضْ َنــاهُ َشوقـاا َفـ ْقـ ُد أزهـــار َبنـيــ َنه
َ
َرغــ َم أ ْشــالء و أَ ْثمان َفـلَـ ْم َي ْفـق ْـد َحـنــيـ َنــه
ت َخ ْ
ار ْ
ـك أُم َق ْ
ــف آالم حزيـ َنــــة
ــل َ
ــد َت َـو َ
ت ْـل َ
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أرْ َهـ َقـ ْتـ َهـا مـن لَـ َيــال الظ ْـلـم أَحْ َمــال دَفي َنـة
ـات م ْن َها َواس َت َفا َق ْ
اعت ال َبسْ َم ُ
ت في َسكينـة
ض َ
َ
ــات اسْ َتـدا َم ْ
اح ُ
ـت لَـ ْم َت َز ْل ُتبْقي ال َيقيـ َنا
َوالج َر َ
***
األقدار حينـا
فـي ُن َـغـ ْي َمـات الرحـيل َنـرْ َتجي
َ
ـــوا ُم َمــرّ ات ب َفــ ْقــد الصالحي َنـــا
ُتب َتـلـى األ ْق َ
الح َواري واألَراضي مُجْ َبــري َنــا
ُثم في َتـرْ ك َ
ُثم َي ْقضي هللا ُ أحكــامــاا َفكــونــوا َحامـديـ َنــا
***
ضيـع ال ّتضْ ح ُ
يات  ..ال َتـعـودوا َيائـسي َنــا
لَنْ َت
َ
ــوف َتـغـ ُدو األُمْـنـ َي ُ
ـات َم ْـوط ائا ل ْل َواثـقـي َنــا
َس َ
فـي ُن َـغـيْـ َمــات الرحـيــل ي ُْخر ُج هللا ُ األَميـ َنــا
َقائ ا
ــدا للر ْكــب فــي َزهْ ــو َيـؤُ م ال َفــاتـحـــيـ َنـا
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ب ْـر َكــان ا ْلعِـــز
ملحنة كموشح ..

َسامحي َنا َسامحـي َناَ ،يـا بـالدي َسامحيـ َنــــــــا
ـجـر َناك َعلى رحْ ـل الص َعابـات سنيـ َنا
إنْ َه َ
رضـك َ
الخضْ ـرا َء َيـوما ا َعاتبي َنـا
ـركــ َنا أَ َ
إنْ َت َ
أَ ْو َر َح ْلـ َنا َعـنْ ج َراح َ
الخ ْوف َفجْ ـراا فاعْ ُذري َنا
أَ ْو َخ َرجْ َنا فـيْ َم َســـاء فيـه سـرْ َنا َيائـســـــي َنا
***
َسامحيـ َنا َعـنْ غـ َيـاب ي ْ
اع فـي َنـا
ُـكـثـرُ األَ ْو َج َ
َعـنْ ُهمُوم أَ ْد َر َكـ ْتــ َنـا َتجْ َـع ُل ْالحُ ــر َسجي َنـــا
َق ْـد َه َ
ـزمْ َنا الذل فـي بُـرْ َكـان عــز َثائر ْي َنــــا
العالَـمي َنـــا
ـن األَحْ َرار َهـز َ
ص ْـوت م َ
َو َع َـال َ
َفا ْنبـَ َرى ْاألَ ْش َرا ُر في َحرْ ب ْاأل ُ َباة ْالم ُْك َرمي َنـا
َوا ْن َت َهيـْ َنا فـي ب َـالد ْال َهجْ ـر َغـرْ بـاا َهائـميـ َنـــا
***
أَرْ جـعـيـ َنـــا َيـا بـــالدي لـرُ َبــاك آمـنـيــ َنــــا
اسمينا
َوا ْن َزعـي ْاألَصْ َفـادَ َعـنـا َكــيْ َن َشـم ال َي َ
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هاجر
رسالة إلى م ْ
يا َمن هجر  ..يا َمن هجرْ
ومن الشـــآمات  ..انحدرْ
الشـــا ُم حُبلى بالز َهــــــرْ
و بــلَيْلها  ..يبدو ق َمــــــرْ
النفسُ  ..تضعُفُ بالهوى
فس َ ..ظ َفــــرْ
من َجاهدَ الن َ
***
فتحــوا لَنا  ..جناتهــــــــ ْم
كي َتصب َح الشـــــا ُم َق َفـــرْ
ومجو ُســـــ ُهم ..تزهو بها
والدينُ فيها َ ..ي ْندَ ثـــــــــرْ
رون بـوُ دهــــــم
يتظاهـــــ َ
ضمــرْ
ك ْم من لئيــم  ..قد َ
وبعُهـرهم  ..وب ُكفرهـــــم
طاغو ُت َنا  ..فينا َغــــــدَ رْ
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معـَ ُه الجميــعُ تآمــــــروا
وتناقلوا فـــينــا الخبـــــر
***
ويل لهــم  ..وقد اقتــرب
زلزالُــ ُه  ..رب البشـــــر
َســ َت ُهـز ُهــ ْم  ..لَ َعنا ُتنــــــا
وليـس فينـا من َغ َفـــــــرْ
وشــآ ُمـنـا  ..تبقى ال ُعـــال
وسيول ُد فيها ُ " ..ع َمــــرْ "
***
يا من صبرْ  ..يا من صبرْ
وبقُـــدرة هللا  ..انتصـــــرْ
ســتعيـــﺵُ فيهــا عـــــز اة
وبأرضها تجنـي الثمــــــرْ
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س َعــادتِي
ســـِر َ
س الرّ فـ ُ
يرتــي
اق لقصتـي ولح َ
همـ َ
ضحكون لحالتـــــــي
يتغامزون و َي
َ
َ
رون ُ
شـــرودَ ذهني دائمـــــــاا
يتن ّد َ
ليس كعادتـي
وبحضرة األصحاب َ
ُراقبون عالمـــــ اة أبــــدو بهــــا
وي
َ
كالعاشـــــق الولهان وهْ َي َحقيقتـي
ّلون بذهنهـــــــــــم
ُه ْم هكــــذا يتخي َ
يعلمون بما َيــــــــــدور بقصّتي
ال
َ
ساءلون عن اسمها عنوانهـــــــا
ي َت
َ
عـن كل حرف صُغت ُه بقصيدتـــي
يا صُحبتــي أنا َعاشـــق ومُـتيــــم
وعتـــــــــي
مُتلوع مُتجـــــ ّذر في لَ َ
في ُسدة َ
ين أبدو هائمـــــــــاا
الخمسـ َ
وجرا ُح قلبي لم ُتبال ب ّ
عزتــــــــــي
فحبيــبتي لَيســــ ْ
ت كما َتتخيّلـــــــوا
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هي ج ّنتــــي هي ّ
عزتي هي َفرحتي
يت في ُ
أرســــ ُ
شطآنها كل الصـبــــا
و ُنعو َمتي ُ
راســـــتي
وطفولَتـــــي ود َ
و ُه َنا الرّ ُ
فاق َ
أفاق فيضُ َخيالهــــــــم
و َت َســــا َءلوا عمّا أقو ُل بحـيرتــــــي
هي" َشامُنــــــــا"
َياصُحبتي َمعشو َقتي َ
وس ْكرتي
صحوي في الحياة َ
هي سر َ
فار ْق ُتها في ليلة َســــــــــــــ َرت الذئا
ْ
هاجمت قُطعا ُنها َزيتو َنتــــــــي
بُ َو
جار َة األحالم رقي لعاشـــــــــــق
يا َ
ص َبابتـــــــــــــي
مُتعرّ ق ُم َتص ّبــب َك َ
يا َشامُنا أنت ال َهوى أنت المُنــــــــى
أنت الشذى ال َفتان سر َس َعادتــــــــي
فتـخاصمـــوا وتعاتبـــوا وترقـقُـــوا
وبـدا على األصحاب حـب حبيبتـي
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طريق العلــم
صعُد ْالج َبــال
َول ْلعُشــــــاق في ُ
َطريق ُترْ َتجى م ْن ُه ال َم َعالــــــي
َول ْْلَ ْق َمار في الظلُ َمات ُنـــــــور
ُتـ َباهي في َب َوارقه الل َيــــــالـي
َت َعل ْم َيا أَخي َف ْالع ْل ُم َغـــــــــــال
َو ُذو ع ْلم َيفيضُ م َن ْال َج َمـــــال
َوسحْ ر َق ْـد َبـدَ ا م ْن ُه َو ُنــــــــور
ُت َزي ُن ُه ْال ُعقُو ُل َو َال ُت َبالــــــــــي
َو َك ْم َيعْ لُو ب َم ْنزلَة َفـقيــــــــــــر
َو َك ْم َي ْد ُنو م َن ْال َجهْل ْال َع َوالـــي
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صمْ ـت
َو ُيعْ ـ َنـى قارئُ ال ُك ُتـب ب َ
َو ُذو حُ مْق َي ُت ُ
وق إلَى ْالجـــــدَ ال
ب ْاألَمْ َـوال َجهْل
صاح َ
و ُي ْشقيْ َ
صــال
َو ُذو َعـ ْقل ُي َهابُ م َن ْالخ َ
َي ُســـو ُد ب َبيْت َعالم َنا َو َقــــــار
َو َجاهــلُـ َنا يُدَ مـــرُ بابْتـــــ َذال
َو ُتسْ ع ُد ُكـل ذي ع ْلـم ُعلـــــوم
َو ُذو عـز َف َـال َيسْ ـــــــ َع ْد ب َمال
ار الع ْلــ ُم َق ْلبـــــي
أَه ْي ُم َو َق ْـد أَ َن َ
َوبسْ ــم هللا ُنــــــ ْور َق ْـد َبدَ ا ليْ
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أوطاننـــا
أوطانـ ُنــا نامـت على أحزانهــــا
واســــتوطن الحسا ُد في أجفانـ َهـا
أشعارنا
مهمـــا كتبـ َنــا  ..ال تفـــــي
َ
ال تقتفي  ..عما جرى في أرض َهـــا
في الحل والترحــال تبــدو حــائــرا ا
ال تهتــدي حـــ اّال وال أســـــــرارها

والنــاس تبــدو كالفـَـ َراﺵ تراقصـت
حول النياريـــن اســـتوت عشـــاقُها
ا
لحظــة
في غمــرة األفــراح كانــت
ه ّبـت أعاصيــــر ســرت فـي ليلـ َها
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حلو الليـــالي وانطلت
قد أحرقــت َ
أفرا ُح طيف  ..وانطفت أنوارُ هــا
واستظهــرت خبأ َ النفُـوس بواكيـا
والجر ُح يغلي  ..في طنى أبواب َها
هـل ننتظـرْ في مقبـل األيــام فجـ
ـرا ا زاهيـاا  ..يستهد في أقمارهـا .؟!
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غفــــوة
غفـــــوت بليـــلة غفــــــــوة
َحلَ
ُ
مــــت بأ ّننـــــي أهــــــوى
ـر ضـاع سُـ ادى
وأنّ العــمـــــ َ
لنحــلُـ َم دو َنمــــــا جــــــدوى
وأ ّيـــــام تــلَـــــــت مـــــاض
نعيـــﺵُ بمُــرهـــا حُلـــــــوه
نســـــــي ُ
ت بأننــي أحلَـــــــ ْم
وأفكـــاري غـــدت ســـلوى
وعشـــــ ُ
ت بـدون أن أعـلــم
بــأنّ حيــا َتنــــــا ســــــهوة
***
وفــي َوســـط األماني قــــــد
َغــدا فـــي بعضــها َقسْ ـــــوة
ص َحـــــــ ُ
ـوت وفـي َخــياالتي
َ
عـيون تر َتجـــــي ال ّنشـــــــوة
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ُ
صحــــوي
رأيت الحُ لــــم فـي َ
وغـــاب الـدف ُء والص ْفــــــ َوة
ــار ال َقلـــــــبُ فـي َبـــردي
َف َح َ
اب الصيـــــفُ في َشــــ ْتـوة
َو َذ َ
***
و َكـي أنســــــى َســــــــراباتي
وأسْ ـــــلُ َو في الهوى عُـ ْنـــــ َوة
وأنســـى ســـــــــطـو َة الليــــل
ــوة
وأرد َم َهـــــــذه الفجْ ـــــــــ َ
ُ
ـراج أيامــــي
أضـــأت ســـــــ َ
صحـــــوة
و ُنـــو ُر َفتيلتـــــــي َ
َز َرعْ ــــ ُ
الوردَ فـي َفجـــري
ت َ
َســــكب ُ
الوهـــم في َنـــــ ْزوة
ت َ
َر َشـــــ ْف ُ
ت م َن الر َجـا رشفة
ـن ْال َقهْـــــــ َـو ْه
وفُ ْن َجانــــــــاا م َ
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غربلــــة
يــا َشـا َمنا يــا َشـامـ َة للعُــــال
َمــا لـي أراك زهــر اة َذابـلَــة
ـرهـلَ ْ
ــت أوراقُـها لَ ْيلَـــــــــ اة
َت َ
ا
ا
ــليــلـة نـاحـلَـــــة
ــليـــلـة َع
َك
ت ر َيـاح َجر َف ْ
َهبـ ّ ْ
أرضـ َها
ــت
َ
الحاصلَة
في ُك ّل َيوم َتحْ صـ ُل َ
ـر ْ
ــز ْ
َغ َ
ت حُ سْ ـ َن َها
ت أَفــاع دَ م َ
َعـ َمالَـــة خــ َيـــا َنة َحافـلــــــهْ
أَ ْش َياعُــ ُه ْم يقـو ُدهــا مُجْ ـــــرم
َت َسـلـلُوا في ُخ ْف َية دَ احـلَــــــــة
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عُيــو ُن ُه ْم ُســـــيُوفُــ ُه ْم َح ْولَهــَا
ضـرْ َب اة َعاجـ َلـــــة
َت َنا ُل م ْن َهــا َ
اسـ َها أَصْ َب َحـــــ ْ
ت
َف َهجـــروا أ ُ َن َ
ـــة َجـري َْح ا
صري َْع ا
ـة َذاهلَـــــــة
َ
ار اة
َو َقـتــلُوا أَ ْطـ َفــالَـ َهـا َتــــــــ َ
َودَ ن ُســـــوا بأَرْ ضــ َهـا أَرْ َمـــلَة
تزاعمــوا بأنهــم أســــــــلموا
و مــن لديــه رحمـة ُيعتلَــــى
أَعْ وامُــ َنـا َمكيـــدَ ة ُخ ْد َعـــــــة
َت ْكشفُـــ َها أَ ْقدَ ارُ َنـا المُرْ َســـــلَة
ض َح ْ
ت
َف َها ه َي الســـنينُ َق ْد أَ ْو َ
أَن ْال َح َيـا َة ف ْت َنـة َغــرْ َبــلَـــــــة
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أمـــــــــاه
في الصّبـح فتحتـُك نافــذتـــــي
أتطلّـــــعُ لل ّنــــور اآلتــــــــــي
َفرأي ُ
ْــــت عُيــونــا ا ذاهلـــــــــ اة
صباحاتــــــي
و جراحا ا ُتدمـي َ
صمْ ـــــــــت
وأنينــا ا َيبْكي فـي َ
رســـــــاتي
و ُدموعــا ا َتكسـ ُر َم َ
أُمــــاهُ أَني ُنــــك َيقتـُلـنــــــــــي
ويزيـــ ُد َســــــــوادَ ح َكايــاتـي
كــان األمــ ُر لفُر َشــــــاتي
لـَو
َ
لرس ُ
ميــع ال َبســــ َمــات
مــت َج َ
َ
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لـَـو في ْــها سحْ ـــر ألوانــــــــي
لَمنحْ ُ
ـــت حياتـَــك َزهراتـــــي
كـــان الســـــــر بممْ حــاتي
لـَو
َ
لمحْ ُ
جميــــع الدمْ َعـــــــات
ـوت
َ
ا
َو َج َع ْل ُ
احكـــة
ض
ـــت َسمــا َءك َ
درب الرّ حــــ َمات
وطـري َقـــك
َ
وزرعْ ُ
َ
بيعــك في َحق ْــلـي
ــت َر َ
َومنحْ ـتـُـك أحلَــى َســـــ َنواتــي
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مِرآتــــي
بمـرآتـــي تــَرا َء ْ
ت لـــــــــي
َتـقــَاســـــــــيم َرثـــَ ْ
ت حالــي
ســـــ َمـات مـن َثـرى َيومـــي
ســـــــ َجـاالتـــي َوأَح ْــوالــــي
َربـيـــــع َرا َح يـ َ ْنـســـــــانــي
َو نـــاي َمــل َمــوالـــــــــــي
َبـ َيــاض َق ْـد َغ َ
ـزا َشـــعْ ـــري
ليـَطــو َيـنـي بـآ َمـــالـــــــــــي
***
َو َكــــ ْونــي ال أَ َرى َبـأْســـــــا ا
بأ َ ْشـــ َكـــــال َو أَ ْطـــــــــــوال
ــاحـنـي حُـــــ ْزن
َفـلَــــنْ يـَجْ ـ َت َ
آجــــــــال
َعـلَــــى عُم ْـــــر و َ
َو لَــــنْ َي ْـغـ َتــالَـنـي َف ْقـــــــري
َو الَ َجــــاهـــي َو الَ َمــالـــــي
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َو الَ لَـونـــــي َو الَ َنـجْ ـمــــــي
َو الَ َخـــــوفـي عـلــى غــــــال
***
وحسْ ــبـــي ريـ َشـــــة َت ْـكـتـ ُــبُ
َ
لــ ْـو َحــــاتـــي َوأَعْ ــ َمـــالــــــي
َو حُ ـسْ ـنــــي فـــــي َعـالَ َقــاتــي
ـضــــــــال
بــأ َ ْخــــــــالَق َو أ ْفـــ َ
َبــــ ْ
دَت أَعْ ـ َمـــارُ نــا َتـمْ ــضـــي
لـ َمـــرْ َســـــــاة َو أَ ْطــــــــــــالل
َو َبـعْ ــــــدَ ْالـعُـمْ ــــر لَــنْ َيـبـْ َقى
ســــ َـوى شـعْ ـــــري َوأَ ْقـــ َوالــي

***
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ــي
ا ْن َهضِ ْ
َيــا بـالدي َوا ْن َهضـي ل ْلك َفـــــــاح
َيـا بـالدي قُوتـي في ســــــالحي
الع ْز َم في َنـــا
ا ْن َهضي َواسْ َت ْنهضي َ
ضى في ْال ُمـ َ
ـزاح
ان َت َهى َعصْ ر َم َ
الح فـيْ األ ُ ْفـق ْال َبعيـد َســــــ َواد
َ
هـَا َعدوي َق ْد أَ َتى في ا ْنشــــ َراح
َيا بالديْ َسـددي فـي األَ َعــــادي
الَ َتلينـي َواصمُتي َعـنْ ُن َواحــي
ا ْق َهري َكيـدَ العـدَ ا َواسْ ــــ َتزيـدي
منْ أَنيني منْ دَ مي من جراحــي
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َواهْ زمي ْالمْ حُ تـَل فـي َحال َكـــات
َزم َْج َر ْ
ت فـيْ َغاصبي ْـ َها ر َياحـي
ضى من َشـــبـَابي
م ْن َعتي ممـا َم َ
عزتـي دَو َمـا ا ُت َرى في ر َماحــي
الحق ارْ َفعـي في ديـَـــاري
َرا َي َة َ
َوارْ َفعي دَ ْوما ا ل َنصْ ريْ و َشــاحي

***
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لَـ ْيـلـ َنـــــا
طو ْ
ت حكا َيتـ ُنـــــا
اب النهارُ  ..ا ْن َ
َغ َ
واســـــ ُت ْقد َم ْ
ت َواردَ ُ
ات أقـدار َنــــا
حين ا ْن َط َوى َمه ُد َنـا  ..بال َفلَــــق
َ
ماج ْ
ارح ُ
ـات أسْ ــــ َقامنـَا
ـت ب َنـا َج َ
َ
***
يف ا ْن َت َه ْ
ت فيْ الطريْق ُم ْش َر َع اة
َك َ
واســـــ ُتبْدلَ ْ
ـراح آ َمـالـ َنــا
ـت بالج َ
ـرى لَـيلُـنا بال أَ َمـــــــل؟
َيـا َهـ ْل ُت َ
ـرى َفجْ َر َنـا أ َتى َسك َنـا !..
أَ ْم َق ْـد ُت َ
***
بيـن الســـــواقي َخجُ ولَـة مُـ ُدنـي
َ
َطـا َف ْ
ـت َعلَى ذ ْك َر َيـات أَسْ ـوار َنـا
صبْحـي أَ َتـى َف َـال َحـــ َزن
لَكــن ُ
دَ ا َم ،اب َت ْ
دَت َفات َح ُ
ات أحـْالمـ َنـــــا
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عِ ــ َبـــر
شعــرنا ل ُكم خبـــــرُ
في بحـُـوره نظــــرُ
في حروفه عجـــب
في جـوابــه ثمــــرُ
* * *
هل دروبــنا َكــــدرُ
أم نعيمــــنا قـــــدرُ

أم نعيﺵ في زمـــن
يمتطي بنا الضـجـ ُر

فــي طريـقنا ألـــــم
إن حيا ُت َنــا شــــــررُ
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أو ســـقوفُــها ظــُلَــل
أو مســـــاؤُ نا قــمـــرُ
* * *
فالدروب إن ســـ ْ
كنـت
ُترتجــى بها الفـــــ َكرُ

والحياة إن رحــلــــت
تنتهــي بنــا الع َبـــــرُ
في سمائـنا مطــــــــر
في سهولنا شجـــــــرُ

في شبــابنا بطـــــــل
صامــد ومنتــصــــرُ

* * *
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جنة بالدي
يـا ج ّنـتــي يـا بــالدي

يا ورد اة مـن فُـــؤادي

ح ْ
ارت عليـ َها األ َمـاني

األعـــادي
و َشاغـل ْتـها َ

وأر َه َقـتـْهــا الظـنـ ُــونُ

ْ
فأطـفـَــ ْ
أت أعيـَـــادي
***

عيـو ُنهــا النـاعســ ُ
ـات

َقـد أيقظـ ْ
ت حُ ســادي

َو َرحــلُـها الشـاس َع ُ
ـات

ُت َس ُ
َ
األوغـــــــاد
ـاق بـ

ت َقـارعـت فـي َظالمي

َوأجهضـت إسْ ــ َعـادي
***

الغـائــــ َر ُ
آالمُـهـــــا َ
ات

قـد أو َث َقـت أَصْ ـ َفـادي

واس َت َ
وطنت في جُروحي

علـى ر َُؤى األَ ْشهـــاد

َت َ
عاظ َمــ ْ
ت مـــن َحنينـي

صادي
قارعت في َح َ
َ َ

***
يـا َغاصـبــا ا أَ َ
وطـانــي

ْـعــــــــادي
َو َسائـغـا ا إب َ

َس َماؤنـَا فـــي َر َحاهـــا

ُتعان ُ
ـق اسْ تـ ْشــــ َهـادي

ضا َء ْ
ت
في َها النجُو ُم اس َت َ

واسْ َت ْقبلَ ْ
ت م ْيـــــالدي
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عماد المقداد

َحـيــنـَــا
َيــــا َحـيـنـَــا َيـــا حـيـنـَــــــا
ضـيـ َنــــــا
ـــور َنـــا َو َ
يـَــا ُن َ
ت ُ
ُــر ْ
طـفـولَـتـ ُ َنــا هُـنـــَــا
كب َ
و َنـمـَ ْ
ـت بـ َهـــا أحْ ـالمُـنـــَـــا
***
ُ
حـظـات فـــي
َكــم َمـــرت الل
أَرْ َكـــانـــه َت ْ
ـخــ َتـالُـــ َنــــــــــا
َك َـومـيــض َطــيـف سـاحـــر
َيـسْ ـــــمُــو بــ َنـــا َيـجـتـَاحُ ـ َنـا
***
فــي صُـبْـحــه َتغـ ُدو الزهورُ
ديعــــ اة َتـ ْشـــــــــــــتــَاقُـنـَــا
َب َ
َو َنـ َهـــارُ هُ َي ْ
ـخــ َتــــــــارُ مـــنْ
ـــوائــــه أَ ْلـــوا َنــ َنــــــــــــا
أَضْ َ
***
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عماد المقداد

صـيْــفـــه َوشـ َتـــائـــــــــه
مـنْ َ
َر َســـــــــ َم الربـيْــعُ َبــ َهــا َء َنـــا
أَحْ ـــراﺵُ َث ْ
ــلـــج دَ افــــــــــــئ
ـز َف ْ
ُع َ
ــت هُــ َنــا أَ ْن َـغــا ُمـ َنــــــــا
***
فـي ْال َمسْ ـــجـد الضــاوي َنـ َمـا
اإليـ َمـــانُ فــي أَسْ ــــــ َـوار َنــا
َو ُخ َ
ـــار َبـــ ْ
ـت
ــاك َجــدي َق َ
ـط َ
اح ا
ـــة مـــن َبــيْــتـ َنـــــــا
َفـــو َ
***
َو ُدروبُ َوالـــدَ تـــــي َتحــــن
َو َتــهْــ َتـــدي ل َ
ــعــامـ َنـــــا
ـط َ
ـارة"
ولـوالـــــديْ " َســــــــــــي َ
َتـزهُــــو بـ َهــا أَحْ ـ َيـــــاؤُ َنـــا
***
َور َفـــاقـ ُ َنـا في ْال َحي َن ْـلهُـــو
ـــــــاع اة َتــصْ ــفُــــو لَـ َنــا
َس
َ
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عماد المقداد

َوحُ ـرُ وفُ َقــا َمــات الك َبـــار
احــ َم ْ
ـــت َتـحْ ـ ُنـــو بـ َنـا
ــر َ
َت َ
***
َيــــا َحـيّــنــا َيـــا حـيــ َنـــا
ضـيـــ َنـــا
ـــور َنــا َو َ
يـَـــا ُن َ
أرضـ َنــا
ــسـ َنــا َيـا
َ
َيــا َشـمْ َ
َيــا ظــلــ َنــــا َو َفــيــــ َنــــا
***
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عماد المقداد

ه َـو الحبيب
أنشودة تضرع ودعاء مُلحنة ..

عــواي يســتجيبُ
إلهـــي هــو الحبيبُ  ..فدَ
َ
ُ
دعــوت َ ..ر َجائـي فـال َيخــيـبُ
أنــا كلّــ َما
***
ففـي صُبحنــا َسمي ُع َ ..وفي لَيلــنا رقــيـبُ
وفي َعيشـ َنا عليــ ُم  ..وفي سُــؤلنا مجـيــبُ
***
ُدموعي ومن َيراها  ..سوى رب َّي القريبُ
وجُرحي َفمنْ َر َثاهُ  ..وهل َيس ُك ُ
ت النحيبُ
***
فإن يرقـد ْالمريضُ  ..ف َمن عنــدَ ه ّ
الطبيبُ
و َمـن عنــدَ ه ال ّدوا ُء  ..وفي َعطفه يطـــيبُ
***
َومـن عندهُ الرجا ُء  ..و َمـن َع ْن ُه ال يغـيـبُ
وفي نوره الضيا ُء  ..وفي َعيشه الرحيبُ
***
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عماد المقداد

أ َمــانِي َنــا
أنشودة عن رمضان ..

وغــاب هـاللُــه حيــ َنـــا
َ
فأوقـدَ شـو َقـنـا فـيــ َنــــــا
ضـى
تـولّــى َعـامُـنـا و َم َ
َ
يُغـيـر َمــا بـأيـديــ َنــــــا
تـعـثـــر َنــــا بـ ُدنـيـا َنـــــا
َ
ت َمـنــيـ َنـــاهُ َيـأتـيـــ َنـــــــا
َرجــو َنـــاهَ ..نـطـر َنــــــاه
َوهــَا َر َمضانُ يُوفـيـنــــــا
أمانينا أمانينا
***
أتــا َنـــا َنـر َتـجـــي مـ ْنــ ُه
سـَــ َنــا اإليـمـــان َيهديـنـا
كأنـــا لَـــ ْم َنغـــبْ َعـ ْنـــ ُه
س أَماسـيــ َنـــا
َولَـــ ْم َننـــ َ
َفـ َيـا ربــاهُ أكـرمْ ـ َنــــــا
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عماد المقداد

ب َشهر الخيْـر يرويـ َنــــا
و َبـلغـــ َنــا َعـطـا َيــــــاهُ
َو َحـق ْ
ــق َمـا ُيلَبــيـ َنــــــا
أمانينا أمانينا
***
ُد َعـاء فـيـه َم ْشفُــــــوع
صـالة فـيـه َتحـويـــــ َنا
َ
َتراويـح بـهــَا َنصفــــو
َت َســابـيــح ُتـ َنــاديـ َنـــــا
أَ َواخ ُر َعـ ْشـره َنـلـ َقـــى
ُذ َرى َ
الخ ْي َرات ُتـ ْنجـيـنا
ــودعُــ ُه بـــأ َ ْذ َكـــــــار
ُن َ
َوآ َيــــــات ُتــالقـيــ َنـــــا
أمانينا أمانينا

***
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عماد المقداد

حبيبنا يا رسول هللا
أنشودة ملحنة وأدتها فرقة الهالل لإلنشاد الملتزم في ليلة من ليالي رمضان 2019

حبيـبــنا يـا رسـو َل هللا ســــــــــــيدَ نـا
بذكــره الكـونُ ْ
قـد نـَادى فأطربـ َنــــــا
خيرخلق الورى
يا َ
يامن لربي ســرى
أكر َمـنـــا
صلوا على من به الرحمن َ
***
ُ
األخـالق تبتـه ُل
في قصـده الشـــــي ُم
في وجهه النـو ُر باإلشـــراق يلهمُنـا
في نهجـه الوح ُي بالقـرآن أوردَ نـــا
ذكـراك تسعـ ُدنا
َ
يـا مـن تعلمـُنـا
صلوا على من به الرحمن أكرمـَنا
***
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عماد المقداد

طاب اللقا ُء انتهى لي ُل الظالم العصيّ
َ
فاضـت منـاقـبُـه بالحــب تسكـ ُنـنــــا
َ
أتيــت بـه نلقــاهُ مـوثـ َقـنـــــــا
ديــن
نسمـوا بإسـالمـنـا
نعـلـوا بأخــالقـنـا
صلوا على من به الرحمن أكرمـَنـا
***
َ
وارف الكـرم
صـادق اإلحسـان يا
يا
َ
َ
أنت الشفيـعُ الذي تشفـعْ لمخطـئـنــــا
الطاهر النســب
يا بن العُال الهاشمي
َ
يا عاشقا ا ما اكتفـــى
ص ّل على المصطفى
صلوا على من به الرحمن أكرمـَنــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مدينة الضياء
ألقتها ابنتي ناريمان في حفل مدرسي في عام  2018وألقيتها في أمسية ياسمين الشام في
بيت الثقافة والفنون

يا قدس يا مدينة الضياء ..
ُ
رفات األنبياء ..
يا من توارى في ترابها
يا رحلة الحبيب بين األرض والسماء ..
ما بالها حيطا ُنك  ..حزين َة المدامع !! ..؟
ك حجارةُ الشوارع  ..؟!
وتبكي في رحاب َ
يا صفوة البدائع ..
***
يا قدس  ..يا كريم َة الودائع ..
يا جنة هلل في الدروب والمرابع..
منبر الشرائع ..
يا
َ
زيتونتي حزينة  ..موجوعة مسكينة !! ..
و تينتي في ك َمد َها تقاو ُم المطامع ..
في صبح َها ..
في ليل َها  ..تصارع ..
***
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عماد المقداد

يا قدس يا عزيز َة األماكن ..
يا طفلة في أمتي أسمي ُتها  ..أمير َة المدائن ..
ما لي أراك في المدى
أسير َة القباب و المآذن ..
األجراس في الكنيسة  ..؟!! ..
من يقرعُ
َ
ضك حبيسة ..
وأر ُ
تحتلها المصال ُح الرخيصة ..
من يحرسُ الجوامع ..
من سطوة المدافع  ..؟
من يوقفُ الدمْ عات ..
و ُيسك ُ
ت األنات  ..؟!
***
يا قدس يا سفينة النجاة ..
يا رحلة للقلب بين الموت والحياة ..
من ينقذ القرآن واإلنجيل ..
من هجمة التضليل  ..؟!
َ
والخليل  ..؟
لس وطو َل كرم
من ينقذ نا ُب َ
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عماد المقداد

َ
والجليل  ..؟!!
وبيت لحم
ياسين
ير
َ
َ
ودَ َ
من سطوة التقتيل  ..؟؟!
يا قدس يا مدين َة األحالم ..
يا در َة الشآم ..
يا من تنادوا باسمك "مدينة السالم " ..
و دارت األماني ..
وسارت األغاني ..
ُ
النفوس عن هواك ..
تحدث
َ
في الصحو والمنام ..
يا قدس يا بالدي ..
يا وردة خميلة من ثرى أجدادي ..
يشتاقك أوالدي
***
ل ُتزه َر األحال ُم و اآلمال ..
وتفرح األجيا ُل ..
َ
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عماد المقداد

ويرقص الليمونُ في بهو البرتقال ..
َ
شموع االستقالل ..
ويشع َل الزيتونُ
َ
ويهرب األنذال ..
َ
ويخبو احتالل ..
َ
زهر الزهور ..
لترج َع الطيور  ..و ُت َ
على ربى الحنين ..
بعودة السالم ..
ستزه ُر السنين .

***
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عماد المقداد

صالــح
إمــام َ
كتبتها في ذكرى وفاة والد صديقي عماد العاروري الشيخ اإلمام  /رشدي العاروري

يطوفُ اليو َم في َوجدي
أنيــن لَـــم يعُــد يُجـدي
ذكـرى ْأل َهـــبت َقـلبـي
ل َ
ـرت أَ ْدمُـعي َخــدي
وأَجْ َ
الوالــد َ
الغـالــــي
ب َف ْقــد َ
إ َمــام الفقــــه والرشــد
َسليــل الع ْلــم والنـــــور
َحبيبي َشيخنـا(رُ ْشدي)
***
َفم ُْـذ َغابـَ ْ
ـت َع َطــا َيــاهُ
َفقـَــد َنــا أَيّـــ َما َفــ ْقـــــد
ـلــب
َفـ َقــد َنـا الدفْ َء وال َق َ
َو َز ْ
ادت حـــدةُ ال َبــــرْ د
ـــر َوالحُ ـــــب
َفـ َق ْـد َنـا الع ْط َ
ــاع ْ
الـورْ د
ـحــ ُة َ
ـت َن ْف َ
ض َ
َو َ
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َفـ َقــدنـَا مُلـهــــما ا يـُعطــــي
صالحــا ا َيـهْــدي
َو َشـيـخــا ا َ
إمــاماا صـالــ َح ُ
الخــلــــــق
عظيــ َم البـأس والطــــــود
***
ــرا ُكــ ْم لَــ َنــا أَ َمـــــــل
بـذ ْك َ
رجـَــا َل الف ْكـــر وال َمـجْ ـــد
والعـهـــــدَ
َنصُـــونُ الـود َ
اهـيــر النـدى ُنـسْ ــــدي
أَ َز
َ
َوبـالـقـُـــــرآن َنـلقـــا ُكــــ ْم
طــارف الزهْ ـد
َنـعـيـــﺵُ َم
َ
َو َتـعْ ــرفُـنـَـا بـســـي َمـا َنــــا
السـ ْنـــد والهـ ْنـــــــد
بــال ُد َ
ونختــ ُم بالصـــالة علــــى
نبــي الرّ حمــة ال َمـهـــــدي
***
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عماد المقداد

أعـودْ إليكـ ْم
أعــود إليكــم ويحـلـو اللقـــــاءْ
ونــور بــدا منكــ ُم يُســــتضـاءْ
وعط ُر شذاكم يســوق األمانــي
رسى الهُدى وابتهال ال ّســماء
ل َم َ
***
َفـ َيومـي كليـل بـال مُلتقـاكــــــم
ولَيــلـي َكئيـب بـال أَصد َقـــــاءْ
المعاني
وشعري َعصيب سقي ُم َ
ولونـي عليــل قليـ ُل ال ّنقـــــــاء
***
أعـو ُد وطيـفُ الندى يُســــت َهام
َ
رجــائـي َرجــاءْ
أعـو ُد
وليـت َ
الو َفـــا
تعـو ُد الليالـي لماضـي َ
وعط ُر بــالدي بلـون الشــتاءْ
***
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

إغــــواء
ولقد هـممـت مع الرحيل مســــــــا اء
فلمحـت طي َفــك ضاحكـاا وضـــــــا اء
ومســــــحت عيني من ُسهاد شاحب
وســقي ُم عينـي يرتجـي اســـــتشفـا اء
فتـغيـرت أحـوالُـنـا فـي دهـشــــــــة
وتـســاقـطـت وتنـاثــرت أرجـــــــا اء

فـــإذا المـســـاء تحــولــت إلهـــامـــاا
وبدربـ َي الور ُد ازدهـى إغــــــــــوا اء
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

َم ْلـ َقـا َنـا
ـن َمل َقـا َنـا
و َنفر ُح حيـــ َ
خــوا َنــــــا
عـبـادَ هللا إ َ
ُنـدَ اوي جُ ـر َح أَ َ
وطــان
َعلى األوصال أعيـانـا
أحـاديـــث
و ُت ْطـربُـ َنـــا َ
ُتغـر ْد حــو َل َعودت َنـــا
فنـصبــو نحــو آ َمـــال
و َنجـلـو منــ ُه أحْ زا َنـــا
ون أَخ
ف َما األوطــانُ ُد َ
و َمــا هـيْ
دون خال َنــا
َ
عزيـز أنــ َ
ت بـيـ َنـهــ ُم
تعيﺵُ اليـو َم ُسـلطـانا
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

المهاجر
أجـول بعطري العالَـــــم
وجرحي يزدهي باســــم
ُ
حر أزهـاري
وأنفـث ســـ َ
على وجه الرّ دى َحـالـــم
وترســـــــــ ُمني تراتيلـي
صوتي الضّارم
وتعزف
َ
على أوتار أهدابـــــــــي
وفيضُ عبيــــرها َعـارم
وتغزلنـي بأحالمــــــــي
دروب لل َهوى َ
الغـــــارم
سيكتبُ قصّتي المُثلــــى
نســـــــــيم بال َفـال هائــم
وتـبـدأ ُ ثورتــي ال ُكـبرى
نذيـرها َقــــــــادم
لعــ ّل
َ
*عىل لسان املهاجرين
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

ــاجــاتِي
غصــت م َن َ
َّ
" ُمغ ّناة "

ــر ْق
َودعْ ـ ُت َهــا َوالسهْــ ُد م ّنــي َق ْد َط َ
ـر ْق
اب الر َجا َوالقلبُ في لَيْلي احْ َت َ
َب َ
َبا َن ْ
ــت س َُعــا ُد باألَنيْـــن َو َطيْـفـُــ َهــا
أَدَ َمى الفـُـؤادَ و َردني م ْنــ ُه َ
الخ َف ْــق
َيا َشا َمــ َنــا َتا َه ْ
ــت ُخ َطــا َنا َقبْـلَ َمــــا
َتـ ْنمُــو وُ َريقـــات َرويْـ َنـــا َهـــا َقلَ ْ
ــق
َغص ْ
ــاجــاتي الّتـي َمـزق ُتـ َهـا
ــت ُم َن َ
الغ َس ْ
َال الّليـ ُل يُنـصفـُـنـي َو َال ُنو ُر َ
ـق
فـَإ َذا َسهرْ ُ
ت بغربتيْ أ ْش ُكو الحـمــى
الو َر ْق
ص ْـدر َ
َت ْكوي بـ َنا شعْ ـراا َعلَـى َ
دَاعـ َب ْ
ـــت
قـَ ْـد َزا َنــت ْاأليـــا ُم لَـمّــا َ
66

ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

شعْ ـري ب َطيـف َق ْـد َزها ُنـورُ األلَ ْ
ـق
ُـــون بجـلــــق
ــارت َقــاسي َ
لَـمــا أَ َن َ
ــت بع ْطـر عّبير َها لَما ا ْن َب َث ْ
ـح ْ
ـق
أَضْ َ
َوال َي ْـو َم َق ْ
ــار ْقـ ُتـ َها فـي َن ْـكـ َبــة
ــد َف َ
َطا َل ال َ
لظـى فيْ َرحْ ل َها َوالل ْي ُل َش ْ
ـق
الج َـوىْ
ـحالي ُكـل َمــا ا ْش َتـد َ
أَرْ ثـي ل َ
َوالع ْش ُ
ـق منـي َق ْـد دَ َنــا َحـد َ
ـر ْق
الغ َ
َيـا لَـي َ
ْـت شعْ ـري َ ..هـ ْل لهمي َغ ْف َـوة
في َخـافق األَحْ الم أَ ْم عُمْ ريْ ا ْن َس َر ْق .
***
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

ساحر الكلمات
إهداء إلى الصديق األديب الناقد عبدالرحيم الجداية ردا على قصيده له مادحا إياي ..

ُ
أضعــت دواتــي
بين القوافي قــد
ووجدتهــا فــي ساحـــر الكلمــات
لمـا أفــاض الليـ ُل فـــي أحوالـنــا
وأضاعـت الدنيا هُدى اللحظـــات
ا
َ
شمعـــة
أشعلـت في ليــل البرايــا
كالبدر أضحت في َر َحى السكنات
لما هوت أجراسُ ليلي في الضحى
غــاب الكرا ُم وصحـبة األشتـــات
فوجــدت في أرض الكرامة عــز اة
ووجــدت فيــك الحــب كالنسمـات
فأنــا ضعيــف في المدارك إننـــي
قد ضقت ذرعا من لظــى األ ّنــات
وأنــا وحيــد في الفــالة وقــدوتـي
ذاك الم َتــو ُج فـي ذرى الساحــات
للعــليـــل دوا اء
ك َ
يــــا مـــن عرفتـ َ
ُ
وشهـــدت أنــك مُسكــنُ اآلهــــات
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

وداعك صاحبي
في رثاء الصديق األديب الراحل  /محمد أحمد خليفة ..

تبكي القصائ ُد والحُروفُ ببابـي
ا
مهـمــومة مكلــومـ َة األلبـــــاب

تنعـى على األوزان سر نحيبهـا
برحيـل صـرح الشـعـر واآلداب
وبغصة في القلب تنفُ ُ
ث حز َنـــها
صلَى أطنابـــي
ونحيبُ عيني قد َ
َمنْ للقصائد بعـدَ َف ْقـد َك فـــارس
سيف الشـعر في إسهاب
ْقد س ّل
َ
من لْلقاحـي يا محمـ ُد عاشـــــــق
َ
شقيق عذابــــــي
ك يا
من بعد عشق َ
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

ما مر بي صبح بنـــــور َك زارنـي
إال شـــــ ُ
العطـر مـن أعتـابـي
ممت
َ
حُــــــر أبـي ال يليــنُ يـَراعُــــــــ ُه
لما ان َبرى ألســــــــــنة وحــــراب
ُ
ماكنـت أكتمُهــا وقــد
يا حســــــر اة
ْ
سـارت ركابُ األهــل واألحبـــاب
ُ
َ
يظات الوداع بطـــــارئ
جاءت لُ َح
راعنـــــــي منـ ُه أُفو ُل شــبـاب
قـد َ
ذكرُك يامحمــ ُد ماثــــــــل
سيظـل
َ
ألقـاك يو َم حسابي
في القلـــــب أو
َ
***
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

ميالدي
كتبتها في ذكرى ميالدي 2017

ُتـرى هـل يـو ُم ميـالدي
كيـوم سـائـر عـادي ..؟!
وفـــي ذكـــرى الوالدة
ما يريد الزهر إيفادي ..؟
ُ
أجــئت بفـرحـة كبــرى
أم األحـــزانُ ميعـــادي
تــراتـيــل  ..تـفـاريـــح
وكــل ال ّنـاس أَش َهـــادي
وأُمّــي تصـر ُخ ال ّنجــوى
كصوت اآله فـي الـوادي
و َتفــر ُح َجـ ّدتـي عشـقــا ا
بـــأوالد  ..و أَحـــ َفــــاد
تـَهــانيـ َنـا  ..تـَهــانيــ َنـا
بـطـفــل رائـــع َبـــادي
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

و َيـكـبـرُ حُـلمــ َنــا حتـــى
يـصيـــرُ بـحضـن أَوغــاد
و يـنـ َقــا ُد الزمانُ سُـــدىا
بـعــــادي
و يـَــأتـي يـَــوم إ َ
بــال عـطـر  ..وال عـشــق
و ال روح  ..و أجـسـَــــاد
و يمـضي العُمــرُ يا َولَـدي
كـطـيــف رائـــح غــــادي
َفــال األَحْ ــــزانْ َتـقـ ُتـــلنــي
وال تـَر َتــــــا ُح أمـجـــــادي
صـتــي تـمضـــي
وهــذي ق ّ
قصـيــــدةُ ابــن مـقـــــدادي

***
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

رحيق األماني
َ
بساط الجما ْل
هنا قد فرشنا
َ
بديع الجال ْل
رحيق األمانـي َ
ُ
ناظرينـا
حدائـق فـي
وزانت
َ
الجـالل
وجاء النسيـ ُم لمهــد َ
غربنـا بغيمـة عطـر
ومـا إن َ
وعدنا ُ
زهـر المنـا ْل
ـف
َ
لنقط َ
وإذ بشعـاب ال َهوى في رُبانـا
وسحر الندى قد َنما بالوصال

ونــور أضــا َء سـمـا َء الثريـا
وأبهـ َج فـي راح َتـينـا َ
الخيـا ْل
***
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

عطر األمانة
مهداة إلى أحبتي األطفال من طالبي ومتابعي أعمالي

أصدقائـي يا رفاقـــي
ْ
األمانـة
ها هُنـا عطـرُ
إنــ ُه بالصــدق بـــاق
ُ
يحفـظ الرو َح مُصانـة
ريحُ ُه فيهـــا شـفــاء
ُ
كــان
حيــث
وأمـــان
َ
اهْ تــفوا دومــا معــانـــا
ها هنا  ..عطرُ األمانـة
***
ك ْم مصـاب قـد تعافـى
بـــه مــن داء الخيــانـ ْة
فاهتفوا يـا أصـدقائــي
ْ
األمانـة
ها هُنا عطــ ُر
وأشــيـروا

لقُلـــوب

ن َهلَ ْ
ـــت منـــ ُه األمــانــا
ا
مــاال
ـع األصحـابُ
ضي َ
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عماد المقداد

فــرأيـنـاهُــ ْم َحــزانــى
ون النـ
ثم راحوا يسألـــ َ
ـناس َمنْ جابـوا ال َمكانــا
َ
ا
مــاال مُضـاعــاا
َمـنْ رأى
َيجـــزه اللــ ُه الجـنــــانـــا
فــأتــاهُمــ ْـ بــه أطــفــا
ل وقالـوا َ :مـنْ دعانـا..؟
نـحـن َمـــنْ ُكــنـا َت َطيـبْـ
ـنـــا بأطـيـــاب األمــانـة
وعلَ ْيــهــا قـــد نشــأْنـــا
وعلــى الصـــدق زمانــا
قـــد وجــ ْدنـاهُ قريـبـــا ا
ب حـمـانــا
مـن هُنـا قُرْ َ
فأعــ ْدنــــاهُ إلَ ْيـــ ُكــــ ْم
َ
َغي َْر َمنقوص  ..مُصانا
هكـذا بالصـدق تبقى
تت َبـعُ َ
ْـر ُخطانـا
الخي َ
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عماد المقداد

أمنياتي
ُ
كنت أرجو أن أكـون
لحن أنغام الشــجون
َ
أ ُطرب األسماع حيـ َن
ثوب المنـــون
ترتدي
َ
كنت أرجو أن أكــون
عطر أزهار َفتــــــون
َ
تسب ُح األطيــــابُ فيـه
تزدهي منــــ ُه الفنـون

كنت أرجـو أن أكـون
َروح فُرشــــاة ولَـون
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

أغز ُل األحالم حتـــى
تبتهي كل العــــــيون

كنت أرجـو أن أكـون
َ
صوت مزمار حنـون

تشتفــي اآلالم منـــــــ ُه
تهتدي كل ّ
الظنـــــــون
كنت أرجــــو أن أكون
ســــاحرا ا َيهوى الجنون
يق ُنـــــصُ الظـالّم حتى
تصطلي منه الحصون

***
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ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

د َوار
وحين يجو ُل برأســــــي ُدوار
َ
حرفـي ليـ َل نهـــــــــارْ
أجالسُ
َ
ألن ُس َج من ُه قصيــد َة عشــــــــق
قي فوق جــدارْ
وأرس َم عشـــــــ َ
فيهــدأَ فـي دفتـيـه طنيــــــــــن
ويســــــكـ َن في راحتيه مـــرارْ
***
اتي لـــون
أش ّكـــ ُل مـــن عثـــر َ
يمد الصحاري بلـون ْ
ـرار
اخض َ
وأَعـــزفُ بالنغـــمــات دليالا
يـؤدي ُهــداهُ لفجــر انتصـارْ
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فيصعـــ ُد لحنــ َي فــوق الغيــوم
ويُمطــــرُ فـــ َ
وق الربيع ثــمــار
فيسعــ ُد مــن أرهقـته الســــنيــن
َ
حاصــ َر ْتــ ُه القفــار
ويفــر ُح مــن
َ
تمـــو ُج المعـــاني بـرأس كلـيـــل
ضــو َء ال ّنهــارْ
ويصحـــو ليشهـــدَ َ
***
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هجــرة !..
اتصل علي المسؤولين عن الهجرة (والتهجير) المنظم وقالوا لي :لديك
فرصة هجرة إلى بلد أوروبي  ..فكان جوابي :

ُ
أرسيت سُفني  ..على ضفاف ُم ُدني
رساتي  ..وحر ُ
ُ
اعاتي
و
قت ش َر َ
ألقيت م َ
َوقُ ُ
لتَ :ال للسفرْ
و َن َث ُ
رت رمادَ َح َقائبي الثكلَى
َ
أمواج الب َحار
فوق َ
ُ
وأشهدت ال َقمرْ !..
***
ضت ح َ
عانقت ُ
شطآني  ..رو ُ
ُ
يطاني
ُ
أل َق ُ
وقلت َيا لَل َقـدرْ !..
يت ألواني ..
وطان َ ..وأَب َقوا َعلَى الش َ
أحرقُوا األَ َ
يطان ..
َ
نسان !! ..
ضي ُعوا ال ُع َنوان َ ..و َه َجرُ وا اإل َ
َ
كرهُ َيندَ ثرْ ..
لعل ف َ
***
من الع َباد ..
أفر ُغوا البال َد َ ..
َ
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وصادَ رُ وا ُمس َتق َب َل األَ َ
والد ..
الوردَ َة الجُ وريـ َة ..
أل َه ُبوا المني َة  ..و َق َطفُوا َ
الحميـة
ون ال َيو َم في ب َالدهم ب ُحجة َ
ويسل ُب َ
ون ال َم َطرْ ..
ُون الهويـة َ .. ! ..يق ُتل ُ َ
يسلب َ
***
سيخر ُج جيل من أطفال َنا ..
ان َوال ُع َنوان ..
ان َوال َم َك َ
َال َيعرفُ الز َم َ
العزف ..
ون في َ
ُهم َبار ُع َ
الو َترْ ..
َعلَى َه َذا َ
***
ُم َراب ُ
ون َنحنُ ال َيو َم ..
ط َ
َعلَى َث َرى الحُ ُدود ..
في أرض َشام َنا َوك َرام َنا ..
أرض الجهاد والر َباط وال ُح ُ
شود ..
نتر ّقـبُ ال َيو َم ال َمو ُعود ..
يو َم ال َفتح والنصرْ ..
و َت اّبا للس َفر !!!..
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نسر حوران
رُؤوس الجــ َبا ْل
وكالنس ْــر أَعْ لُـو
َ
َودرعُ الشـمُــوخ َيرو ُم الم َُحـــا ْل
ـوق َغ ْ
وحُ ريــتي َف َ
ــدر ال ُغـــــ َزاة
َوحصْ نُ األ ُ َبــاة َعـصي ال َمـنـ َــا ْل
ـق ع اّ
أ ُ َحـل ُ
الجـ َنــاح
ـيب َ
ــزا َ ..مه َ
صـا ْل
َقـوي العزيمة َ ..زهْ َـو الخ َ
َو َرا َي ُ
صــــوت
ـات حـق ُتـ َنـادي ب َ
َيهُــز ال َم َعـالي َ ..يحُط الثـ َقــــا ْل
َس َتــرْ َتــد َيومـاا َجحـيـمـاا يُــدَوي
َو َكالنـسْ ـر أَعْ ـلــو هُـ َنـا ال أزا ْل
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ربيعنا الدامي
ألقيت بأمسية قرية عمراوة األردنية الحدودية ..2018

بقلــب ربيعـنا الـدامـــي
صباحــــات شتــائـيـة
تـرق لمـجـــد َنا الغافـي
عـلـى أهــداب ماضـي

تـذكــــــرهُ بــأمجـــــاد
عـلى األطـالل َمـنسيـة
ْ
وتغـسـ ُل وج َهـ ُه العانـي
ـســــاميـــة
بـآمــــال حُ َ
ُتصحـــي ع ّ
ــز اة تكـبــو
على األوجاع مـرمـيـة
بزخـــــات و أحـــــالم
وبــرق مـــن أمــــاني
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وغيمــــات تـســـائـل ُنـَا
مع الريـــح المسـائيــة
أتهــدأ ُ ريــحُ ــ َنا زمنـاـا
ص َ
رخ اة حيـة
فتعصفُ َ
أنجـــمعُ َرحلَنــَـا ا
حاال
بأس َنـــا طيــ اّـا
ونطوي َ
أم األقــــدارُ َت ُ
أخ ُذنـَــا
بعـصْ ـفـات ُغـثـائيّة..؟

لعـ ّل شتــا َءنا يُعـطـــي
جوابـــات نــهــائـيـــة

***
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أم المكارم
ألقيت في أمسية "بوح القوافي" في المنتدى العربي الثقافي 2019

َر ْو ُح الشــآم بحــق مـن أنشـــــــــــــــاك
فار َقـ ْتـ ُه ُربـَـــــــــــاك
كيــف ابتـدى مـن َ
ُ
ذكريــات صبا َبتـي
يا شـــــــــــــا ُم لـوال
َ
مـات الر َجــا مــن قـبـــــــــــل أن ألقـاك
انبـرت أحــال ُم طفــــــــــــل هائـم
كيف
َ
َ
ُ
فـكنـت أو َل بـَـــــــــــاك
يـــو َم الرحـيـل
جـف َ
الخ َيــا ُل فـأ ُغر َقـــــــــــت أف َكاري
دراك
بين الحُ ــــــــــرُ وف وفي لَ َظى اإل َ
َ
وصري ُر أقالمي الـتي َقـد أي َن َعــــــــــ ْ
ت
صدر الردَ ى الفتـــــــــاك
ص َم َتت على َ
صمتهـــــــــــم
َق َفلَت َح َيـاةُ الر
احلـيـن ب َ
َ
ك َت َبــــــــــ ْ
ت َع َنـاوينُ الز َمــان ال َباكـي
َغا َبــت َرفيق ُة َخاطـري ومودتـــــــــي
َر َحلَــت على ُ
ظلل الربيــــــع الزاكـي
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وتكش َفت أرضُ الـ ُمـرُ وج بـ ُـــــرُ ود اة
الج َفـاف وبعـدَ َرحيـل َنـــــــدَ اك
بعدَ َ
والغاب ُة َ
َ
ـر َنب ُع َهــــــا
ـصح َ
ضـرا َت َ
الخ َ
ـراك
وجـدَ اولي الثكلَـى َن َعـت ذكـــــ َ
ول َهــول َما لَـج ال َمـغيـبُ ب ُحمـــــ َرة
ص َب َـغـــت بلَـون لَهـيبـ َها َخـــــــداك
َ
مرتــــي
أمي َر َحلت َم َع ال َهجيع َو َج َ
ْ
الح َشا أَشــــ َواكي
جعلت ُت َحر ُق في َ
أم ال َم َكــارم َقـد َبقيــت عزيـ َ
ـز اة
َرغ َم الص َعاب ورغ َم َمن أجـــ َالك
ورحلـت كالجبـل األ َشـم الشـــامخ
وعنــايـ ُة الرحمـن فـي ُســـــك َنـاك
يســ َتنـط ُ
ــق اآلال َم َقـلـــب َواجــــم
ُم َت َهالـك َيــبغــي ح َمـى َمثـــــ َـواك
وعة َطالــب
َيا َمن َرحلت بظــل لَ َ
ضاك
ضا َيهمي ل َيوم ر َ
َكــــف الر َ
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كــرى أَ َمــا َم جـ َ َوانحـي
تتماثــ ُل الذ َ
وبـدَ هـشـة ال َمــوت الــــذي أرداك
بيـن قنديــل األَ َسـى
الودَ اع َو َ
بيـن َ
َ
الحنيـــن أراك
بيـن جُ ــدران َ
َمــا َ
هجتي
شواق َتر ُبضُ ُم َ
في ضفة األَ َ
وحنيــنُ رُ وحـي َعا َنق ْتـ ُه ُر َبــــاك
ـرى
لَم أدر َما نف ُع النحيب َم َع ال َك َ
والجنـ ُة َ
الغــرا ُء فـــي َمرعـَـــاك
أمـيَ ..حسب ُتك َقـد رحلت لغافــر
سعـاك
ب الرح َمـنُ في َم َ
َما خيــــ َ

***
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ديرة األحباب
( بالعاميــة )  ..مهداة إلى بلدي أرض حوران األصيلة – مغناة

حوراننــــا يا ديــــرة األحبــــــــــاب
ياما الهوى فتح علينا أبـــــــــــــواب
عشق الجمال بطبعنا غـــــــــــــ ّالب
عشنا المرار من الفراق ألـــــــــوان
***
ال ما نســــــــينا الصحبــة والخـالن
وإ ّال رمينا الحارة والدكــــــــــــــان
وطال الســــــــــهر وتلوع البسـتان
كنو فرحنا مضيع العنــــــــــــــوان
حوران  ..حوران ..
***
فيك السنابل فيك أحلى عيون
كل الحــال بالكرم والزيتــون ..
والسفرة تجمعنا تحت الغصون
والوادي والرحلة مع الجيران ..
***
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حوران يا أرض الكرم والجود ..
أرض النشامى  ..والنصر موعود
والحسن بادي  ..عالندى ومحسود ..
ربي بحماكي غاليه وتنصان ..
حوران  ..حوران
***
أرضك سماكي جنه للملهوف ..
يطلب حماكي آمن من الخوف ..
إبنك فداكي  ..نورت لسيوف ..
نسمة هواكي تنعﺵ الولهان ..
حوران  ..حوران
***
أرض الكرامه  ..منبت األبطال ..
إنت العالمه  ..ومضرب األمثال ..
منك العدا يوم اقبلت أرتال ..
شافت هوايل من لظى الشجعان ..
حوران  ..حوران
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الربيع
صـــر َّ
َق ْ
(الحصن)
ُ
بعثــت لهـَا مراســيلــي
نجوماا مـن َس َمـا لَيــلــي
َ
لتوقظ في جفون الشمــ
ـس أحالمــي وقنديـلــي
الوجــ ُد يُضـنيني
وراح َ
َ
وفــكــري َزادَ َتكبيــلــي
َف َهل َتر َقى ُن ُجومي كـي
َت ُ
ــزف لــهــا تراتــيلــي
وهل َمن َتسْ كنُ األحـال
َم تقب ُل في الهوى رُ سْ لي
***
يـرةُ ال َماضــي
لك ُب َح َ
فتـ َ
مـــن الوصْ ــل
و َشـــالل
َ
وأشجــــار وأزهــــــار
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َش َذا َهــا َيق َتــفي ظـــلـــي
***
ُ
قصور أو َهامـي
بنيـــت
َ
ومن ُ
يــت المُنــى ُنزلــي
فقصرُ ربيعــها الدافــي
على سفح الردى يغلــي
و َمن َيش َقـى َو َيد ُنـو مــن
لَظــاهـا يصْ َطــلي مثلـي
***
ُ
أطحـت بكـل أعـــذاري
فاض في حملي
وصبري
َ
وليـــلي قُـــد بُركــــا انا
يُحـطــ ُم فــي تفاصــيلي
فقر ُ
رت اقتحا َم الحصن
ُ
أسْ
رجــت النــدى َخيـلي
و َما قــد هزني عشقــي
بخــوف أو َش َفــا َنصــل
***
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ُ
جمعت َش َ
تـات أيامـــي
ْ
وألـ َفــي عاشــق َحولــي
وآ َهــاتــي وأ ْش َعــــاري
وبعضــاا مــن َمواويـلـي
و َمـا أن س ُ
ُـقــت َراياتـي
أساطيــلـــي
أ ُ َباهــي فــي َ
أطـــل الحُ سْ نُ في فجـــر
ــع َشملَــها شمْ ــلــي
ليج َم َ
ُ
ثـــرت بكفـــها عـطـرا ا
َن
َر َم ُ
يـــت لَ َهـــا ب َمنديــلـــي
َو َهــا حُ ـريـتـي َتـنجــــو
ْ
ــادَت َترْ تجــي َقـ ْتــلي
َو َك
***
ألقيت في أمسية "بوح القوافي" في المنتدى العربي الثقافي 2019
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العودة
طريق َ
مهداة لمدينتي بصرى الشام ذات الحجارة الرومانية القديمة

ص ُ
فات ح َجارك ُتســـــحرُنا
َر َ
و ُبـنــا تاريخــــك يُبهــرنـــــا
َوع َما ُدك ترســـــــو ب َجــالل
وحال َماضيـــك يُصبرنـــــا
َ
َ
َ
َ
في قلبـــــــي خفقات تعـلــــو
وبذكــراك ألــــــم َيصْ لــــــو
وبدمْ عـــــي َز َفــرات َتجلــــو
و َي ُهـــــــــب َهــواك ي َُغيرُنـــا
يــا ُدر َة ماضي الص َفــحــات
في الحُ ْلم وفي الز َمن اآلتـــي
يا أغلى كتــاب ب َحياتــــــــي
َور ُد َرياحينــــــــك َيغمُر َنا
وكمــا أ ْشجـارُ ك َتأســـــــر َنا
وظـــال ُل رُ َباهــــا يُسْ ـــكرنا
فحنـينـي إليــك بـال أَ َمــــــل
وطريـــ ُق العـــودَة َي ْق ُتـلُــنــا
***
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نثـريـات
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دستور مملكتي
وفي فضائي الرحب أسافر بخيالي بين العصور..
أكابد الزمان  ..ألخرج للنــور..
أبعثر محطاتي  ..وأمتشق مجراتي ..
ألربط مرساتي..
ور ..
على ضفاف السنابل ألنبثق من جناح عصف ٍ
أهجر زمن القتل..
زمن الويل والثبور..
و انتعاش سوق األكفان و القبور..
أهاجر بألواني الثكلى من لوحة دكتاتور..
كي أمارس شكالً آخر للشعور..
أنجو من رشقة قذائف  ..أو وصلة فوسفور ..
أو حتى محرقة كلور..
وأظل أجري وأجري بين العصور..
نغم طهور..
ألبحث عن ٍ
لطير يغرد في حـبور..
ألستمع
ٍ
فأقـبـله بين عينيه وأمضي..
أمضي حيث أستطيع أنا..
و في مملكتي..
كتابة الدستور.
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طفل يسأل
اعلموا أن الطفل..
حين يستيقظ من نومه يسأل..
ما هذا الذي يحصل!!!....
إن نام على صوت القذيفة والصاروخ ..
وتحطم الجندل ..
يصحوا وقد دكت سقوف دياره الثكلى..
دبابات وطائرات ً ..ل تً ًذر ً
ول تبقي ول تبخل
فيقتل منهم من يقتل  ..ويصعق طائر البلبل! ..
ونهر في الفــال يضحل  ..وحتى الحقل والجدول..
يذوقوا الم ّر والحنظل!!
***
تًصعد اآلهات للسماء..
تمزق األشالء في العراء ..
يشاهدها ماليين  ..بهذا العالم األغفل ..
يشاهدها سالطين .. !!!!! ..
زعيم  ..قائد  ..أرذل ..
أصابـــع يشـــعل ..
وبين
ٍ
سيجا ًرا وغليونًا  ..فال يسعل  ..ول يخجل ..
ول شيء لهم يفعل .. ! ..
سوى تلك األهازيج التي ..
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سري ًعا زهرها يذبل!! ..
***
قريبا ً طفلنا يقبل ..
و يصبح فار ًسا أرجل ..
ولن يرضى ولن يـقبل..
بغير سالحه األكحل  ..ولن يبقى يتوسل ..
ولن ييأس  ..ولن يرحل!! ..
***
سيسحق كل مجر ٍم أخبل ..
يـدمر حلمه األجمل..
ت  ..يضيء نور المستقبل ..
فجيل صاعد آ ٍ
سيخوض مالح ًما عظمى ..
وأبداً  ..لن يظل أعزل..
***
ويرعى خطاهم الرحمن..
وعين هللا ل تغفل..
إله عادل  ..أكمل..
نعم يمهل  ..ول يهمل..
نعم يمهل ول يهمل .
***
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أبحث عن الظل
في زمن العولمة  ..وانكسار الحجب..
وسهولة الشهرة الممنوحة ..
والفضاءات المفتوحة  ..على البعيد والقريب والحبيب
والغريب..
ب
وعلى من هو صعلوك  ..ومن هو من بيت "حس ٍ
ونسب " ..
وعلى الجاهل  ..وعلى الغارق بين المكتبات والكتب
!!! ..
الجميع أصبحوا وجهًا لوج ٍه  ..وأصبح الحديث شيقًا
عن كثب.
واألمــة في مهدها  ..ما زالت تـغتـــصب.
فالكلمة والحكمة حين تأتي..
تصبح رخيصةً  ..فريسةً دونما طلب ..
وتذهب س ًدى في زمن إعجاب الناس..
بأفكارهم وآرائهم  ..وتحليالتهم في الرأس ّ
والذنب
فالكل يكتب ..!! ..
يلحق التغريدة  ..ويزهد بالقصيدة ..
والكل يعبر عن رأيه  ..وينفس عن الغضب..
ولم يبق فينا غضب  ..ولم يبق فينا لهب..
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ت من تـــعب
لم يبق إل الشكوى والبلوى  ..وأوقا ٍ
تـذكا ًرا لما صنعت يــد اإلنســـان..
وعقله وما اكتسب !!! ..
كل الضباع في هذا الزمان تزهو..
تعيث الفساد وتنهب البالد  ..تعتقل الجــياد وتقتل
العباد..
وتـفـتـل الشنــب!!!...
كل ّ
الذئاب والكالب  ..تمرح في سهول خيراتنا..
وتشعل آهاتنا  ..وتطفئ مسرّاتنا..
حتى الغراب فوق الخــراب  ..بنى قصو ًرا..
مما سلب  ..ومما قد نهــب !! ..

إمامنا قد بح صوته من التراتيل والخطب ..
حديثنا مبتور  ..قرآننا مهجور ..
وإن قرأناه  !!..ل يجاوز تراقينا..
علم أو أدب..
ونعمل به  ..دونما ٍ
تفسير أو سبب!! ..
ودونما فق ٍه أو
ٍ
إل من رحم ربي  ..واجتبى وندب .
حتى جهادنا أصبح بيننا..
نغنم ونفرح  ..ونسبي ونمرح..
ونستحل ديارنا وصغارنا..
99

ُنغيمات الرّحيل
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و" ل من شاف ول من عتب!!! " ..
فجنودنا تحترق فوق وهج مخططات الغرب والعرب
..
وق ّوادنا ينعمون ويجلسون على األرائك والكنـب.
ففيما مضى كانوا من حدي ٍد ..
وأصبحوا اآلن من خشب.
***
كل الفراشات تلهو فوق نيران الّلهب..
وأنا فراشتي تخبو..
ت قد وجب!! ..
وتبحث عن الظل  ..بصم ٍ
***
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همسة عتاب
صمت..
أحاورُ َها ب َ
والعتابُ قد غلبْ ..
دمـشــــــ ُق .. !! ...
أين انت َهى األحبابُ واألصحابُ ...؟
في القبر  ..أَم في الصبر..
أم قد َه َجرُ وا الص َخبْ !!..؟
دمشـــــ ُق .. !!..
كيف حا ُل الرّ ياحْ !..؟
َ
ُ
ما بالك اليو َم  ..؟  ..إال َم تر َكنينْ  ..؟
أين الصهي ُل  ..أين الر َماح ْ..
أين ُغبا ُر المُنقذينْ  ..؟؟!!
هل سُلبْ ..؟؟؟
صار لَيلي فيك حيرانا !!!. ..
قد
َ
ُ
األلوان في صحن من َع َجبْ ..
يمز ُج
َ
دان
الحيرى  ...إز َ
والنو ُم في أهدابك َ
وجس ُمك ال َيو َم ُ ..م َت َرهل َث َربْ ..
ُ
غراب ..؟
دمشق  ..كيف ار َت َقى األَح َبابُ َكاألَ َ
في ال َبحر  ..أم في النحر..
أم في لُجة اللهب ..؟؟!!!
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ُ
دمشق.. !! ..
في وجهك هذا الص ُبوحْ ..
ض َياع مر َت َقبْ ..
َ
في صبحك َ
الغادي  ..في ليلك ال َهادي..
جراح تلتهبْ ..
حيطا ُنك الظمأ َى َ ...ت ُبوحْ ..
رعى َ ...ت ُنوحْ ..
حارا ُتك الص َ
صب!..
احات الن َ
من ج َر َ
ُ
دمشـــــــــق!!.......
ال ُتشيحي..
ال تصمُتي !!..
ال َتلبسي ردا َء الذل في هذي ال ُك َربْ !!!..
قد زانت اليو َم في سماواتنا الشهُبْ ..
ْ
الع َربْ ..
دارت َر َحى اإلسالم ..
قد
وانقضى َ
َ
لن َتر َتجي العز  ..وأخ ُتك ُتغتصبْ ..
لن َتسْ لَمي  ..لن َتغ َنمي  ...لن تعلَمي أن الرجى..
عز الرجى  ..من عز قلبنا  " ..حـلــــــبْ " .
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رحلة البحث
منذ ُ
ُ
طفُولَتي َ ..وأَ َنا ألتف ُ
ت َو َرائي..
بت  ..وجُ ُ
تغر ُ
اع األرض..
لت ب َق َ
وما ز ُ
لت أل َتفت!..
ُ
بح َ
ث في األ افق ال َبعيد..
ألَ َ
عن وطن َسعيد!! ..
اإلنسان..
َال ُيهدَ رُ فيه
َ
َو َال َيعل ُو فيه الطغ َيان..
َو َال َتر َف ُع فيه الرح َمة..
أحس ُب ُه دو اما ُي َناديني!!!..
َ
ُ
مع  ..وألقي اهت َمامي..
ثم أ ُصغي الس َ
وليس إال الس َرابُ َخلفي  ..وأمامي..
َ
َ
أشواقي..
أعو ُد وقد أض َنتني َ
وراقي..
ل َمك َت َبتي َوأَ َ
ُ
بين َطيات ال ُعل ُوم..
أبحث َ
الو َطن (
عن َه َذا ال َمف ُهوم ( َ
ا
موجودا  ..ولكن !!!..
فأج ُدهُ
الحاضر ال َمو ُهوم..
يس في َ
لَ َ
َبل في ال ُمس َتق َبل ال َمعل ُوم.
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رحيل أ ٍّم سورية
(المـزهـريّـة)

ورحلَ ْ
ت باألَمس ُس َميـة..
َ
ُ
ْ
رحلت أم الرعيّـة..
وصاحب ُة ال َقضيـة..
ْ
رحلت شهيد اة بأنفاس َطاهرة زكيـة..
زوج َها َقب َل عقد م َن اآل َما ْل..
ودعت
َ
ُضا ْل..
بذات دَ ائ َها الع َ
َ
مسة م َن األشبا ْل..
ور َثها س َوى َخ َ
َو َما أَ َ
وسير اة عاطر اة نديّة..
َف َكا َنت َوفيـة..
صبيـة..
َقا َمت َعلَى ر َعا َيتهم َوه َي َما َت َزا ُل َ
صاعب ال َيوميـة..
ُم َت َحد َي اة ُكل ال َم َ
ُـر األيتا ُم بدموع الصبـرْ  ..و ُد َعا َءات ال َفجرْ ..
كب َ
ونحوت الصخرْ ..
وأحالم وأحمال َعلَى أكتاف َها َكا َنت َعصيـة..
َو َما إن أَز َه َرت أيام الحُ ـريـة..
َحتى َس َق َطت َورْ دة من المزهريـة..
رح َل ول ُد َها ال ُغـال ْم  ..في ُسجُ ون الظال ْم..
َبعدَ َع َذا َبات دَ مويـة..
ولم يُرسل ُوا لَ َها س َوى ال َهويّـة ..
وحر ُمو َها من رُ ؤية َقس َمات َوجهه التي َما َزالَت
ُ
طفُولية..
وظلت نف ُس َها َرضيـة..
الح َوادث ال َمقضيـة..
ار َ
تح َم ُد جب َ
َ
..سأ َراهُ َقري ابا"..
"حاتم لَم َي ُمت َ
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صدَ َقت ُس َمية!! ..
َ
َ
َ
ُ
رح َل الغال ْم وتوالت اآلال ْم  ..على جبين أم األيتا ْم
ص َفـات همجيّـة ..
أُخر َجت من بيتها َجـبرا ا في َق َ
ألنها كما ي ّدعون "إرهابية" ..
وما تفع ُل ُس َمية !!..؟
ْ
استسلمت !.؟؟
صبر َها ال َقويـة َال
يس َ
تقاذ َفت َها الر َيا ُح وخلخلت َم َتار َ
ورب البريّـة!!..
العليـة..
تجاو َزت آال َم َها َ
َ
َ
ألربعتهم َوفيـة..
وظلت
َ
صب َح َم َسا ْء..
نهرُ األحزان يغس ُل وج َه َها ُ
وتلتج ُئ إلى الس َما ْء..
بالص َالة والر َجا ْء..
واألمنيات اليقينيـة..
ض ُع َفت..
قاو َمت َ ..ما َ
َ
َ
ا
ُ
َ
َ
خر خوفا من
وظلت تشد الر َحا َل من َمنزل آل َ
اصة أو شظيّـة..
رص َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
خوت َها في ُمختلف ال ُبلدَ ان ..
تشردَ أهل َها وأ َ
َ
َ
َ
َ
ير م َن األقارب والولدان
واع ُتق َل أَ ُخو َها َوفقدَ ت الكث َ
ولَم َي َ
بق لَ َها إال ال َقلي ُل ُيشعرُ و َن َها باألَ َمان..
صامد اة أبيـة..
وظلت ُسمية َ ..
عنوان األ ُ ُمو َمة..
َ
ُ
ُ
العديـة..
قلعة من قالع الصبر ملفوفة باألسطورة َ
ب الز َمانُ ..
حتى َجا َء َها األَ َوانُ
واقتر َ
َ
َ
ور ُ
اق الرحيل..
وسقطت أَ َ
لك من سبيل..
يس ل َذ َ
ولَ َ
ات َ ..و َت ُ
اح ْ
من الس َن َو ْ
أخ ُذ
ات  ..وه َي ُتلَمل ُم الج َر َ
ثالث َ
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ْ
رعات..
الجُ
ُ
َ
و َتمر على حواجز الظل َمات في الدرُ وب َوالطرُ قات..
وح َها ال َمنسية..
ُت َقاو ُم جُ ُر َ
وآال َم َها ال َقصية ..
ص ُد ال َبليّـة..
َتبحث عن عالج ير ُ
َف َت َسا َق َطت ظاللُها ال َبهيـة..
الح َيوية..
ار َت َها َ
ض َ
َو َفقدَ ت َن َ
ُ
َ
آخر أنفاس َها وهي تلهث في مالذات أطفال َها
ولفظت َ
ال َبقيـة..
َ
و َكا َنت آخرُ ُرؤا َها وحروفُها ال َمرويـة:
حضر ليس َتقبلَني
َها ُهو َيحيى (زوجها ال ُم َت َوفى )
َ
ونرح ُل للج َنان سويّـا.
رحلت سميّـة..
َ
الع َقاقي ُر َواألدو َي ُة
بعد أن نه َشت َج َسدَ َها النحي َل َ
الكي َماوي ُة..
رحلت أم سوريّـة..
وران األبية..
من ُت ُخوم َح َ
َ
َجر َبت ُكل أنواع الصبر َعلَى األذية..
نرثي َها ال َيو َم..
َوأي أبجديـة لَدَ ي َها القُدرةُ لتخط هذه الملحمة المرثيّـة
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"مسية " أخت زوجيت  ..أربعينية  ..توفيت اثين أايم عيد الفطر املبارك  -رمح هللا مسية وتقبلها يف نعميه
وأحلقها بزوهجا اذلي تويف بذات ادلاء اذلي ليس هل سوى رمحة هللا
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ذات ليل  ..وانتظار
ليل  ..وانتظار ..
ذات ٍ
في موعدي ..
أنا واألوراق واألقــالم ..
كنّا فى اصطبار ..
نرسم األيام واألحالم  ..روحًا ..
فى احتضار ..
والنهايات السعيده  ..قد أطاحت بي بعيدا ..
يل في موعدي !!!...
ذات ل ٍ
لم يكن إل جدا ًرأ ..
ذا كبوة ..
كان قلبي في انفطار ..
هبت الريح وهزت فى سهاد حالي ..
أطفات أمن حياتي  ..أطفأت مصباحي ..
غاب عني  ..وانتهى طيف القطار ..
وحلمت في حالكات الليالي ..
أنّني طفل طريح ..
ت قديمة..؟؟!
هل أعاني من سهادا ٍ
كيف دارت بي الثواني ..
كيف هامت بي شريدة  ..؟؟!!!
كم غدوت اليوم ..
في سراديب األماني  ..كالجريح ..
ت جديدة ..
من صراخا ٍ
ضاعت األقالم مني في الظالم ..
ضاع لوني  ..في سالم ..
تاهت الممحاة  ..حتى والكالم !!!..
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ذات ليلة  ..وانتظار ..
ً
قد هوى في الكون صوتا هزنـــي!! ..
فأفاقت بي شجون  ..داعبتني :
 سوف نمحو عن لياليك الحزن .. سوف ننجو بك من كل المحن !! ..ذات لحظة ..
وأنا رهن الشكوك المكذبة..
دقّت الباب  ..قلوب طيّبة ..
قالت انهض  ..وتقدم ل تبالي ..
بالليالي  ..وتخاريف الليالي ..
قد أمدتني بحب ل يبالي ..
بحسابات الزمان الضائعة..
ذات لحظة ..وانتظار ..
ق بعد انتظار ..
ذات ف
جــــر  ..مشر ٍ
ٍ
قد صحوت ..
من صراعات المدينة ..في سكينة !! ..
وإذا بي  ..في تضاريس أمينة ..
وإذا بالحلم يخبو  ..ثم أنجو ..
ث ّم أصحو  ..فألقيني بعثت ..
من غياهب الظالم ..
السّادي ..
ألزاهير السالم ..
في بالدي ..
ّ
درّة الكون الشــــآم .
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َمضى َعام

رمح هللا الوادل  ..وتغمدت روحه اجلنان ..وغفر هللا هل  ..وتقبهل مع الصاحلني الصادقني..

8 / 4 / 2014 /م
سالم إلى روحكم..
الطاهرة النقية..
التي اعتزلت ترف الحياة..
وسلكت دروب الصادقين..
وسالم للذاكرين ..الشاكرين  ..العابدين الساجدين
ما هزتهم الفتن..
وظلوا حتى النزع  ..صامدين..
أمام دمائكم  ..ودماء األبرياء..
تحنو قاماتنا  ..ونجثو مطرقين..
وأمام صفاء عطاءاتكم..
تصغر التضحيات  ..وتذل السنين..
باألمس كانت نفحاتكم..
تغزو صحراء قلوبنا..
فتغزل من ربيعها رياحين..
واليوم ذكراكم..
تضيء الحياة..
وتنير دروب السائرين..
صفحاتكم ناصعة..
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وطريقكم جهاد ودين..

ودرب فالح..
وسعي طريق الفائزين..
سالم إلى رفاتكم..
وسالم يوم وفاتكم..
مضى عام عليه  ..وما زالت دماؤكم..
ما بردت  ..كما لم يظن التائهون ..
هذا  ..قضاء هللا ..وأقدار السنين..
نم قرير العين..
ل تزعجنكم أصوات الجراء..
ين وحين..
بين ح ٍ
و إلى الخلود مجدكم..
نو ًرا ل يراه الضائعون.
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أميـرة ال ِجيـَــاد
َشام َخة َكال َقوافي  ..دَ افـئـة َال ُتجافي ..
ُ
بريق عـشق ..
وبين َعينيها
َ
ل ْم َي ُع ْد َعلَى األح َباب َخافي ..
َرطب ُة المُعـ َشــر َ ..بهيـ ُة ال َمنظــرْ ..
َرشي َقة ال َقـد و ْ
صـرْ ..
المخ َ
ناعم ُة العـطاف ..
جاد  ..أميرةُ َ
سليل ُة األَمْ ْ
الخيْل والج َي ْاد ..
َتطوفُ ب ْ
البالد ..
صافي ..
َوعطـ ُر َرحيقها َ
جذاب ُة العُـيونْ  ..و َشعــرُ َها ال َمجنــونْ ..
في لَـيله السكونْ ..
َيضُمنا بال اسْ تخـ َفاف ..
لطي َف ُة األل ْـطـَافْ نادرة كاألصدافْ ..
ـصافْ ..
شجـر الص ْف َ
طويلة َك َ
والعـوافي ..
َتأْ َن ُس َها الوُ حـوﺵُ
َ
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راحلــون
ين األَرض َوالس َماء َعالقُون ..
َب َ
ف َراﺵُ األَرض َيل َتحفُون ..
خرى َي َت َنقل ُون ..
من َمدي َنة أل ُ َ
في الب َحار َوالص َحاري َو األَش َتات َيعي ُ
شون ..
ون ..
َم َع َفحيح الل َيالي َي َت َسا َم ُر َ
َراحلُون ..
ون َم َع دوائر الحياة ..
َي ُدو ُر َ
رح ُل الراحلُون ..
َو َي َ
ْ
المحركات ..
ويهدأ ُ ضجي ُج
ُ
ويسقط الجنا ْة ..
ون  ..ومْن يُبار ُكون ..
أَ َما َم َما َيص َن ُع َ
ات َواألن ْ
فر ُ
ـضر ُع العُـيونْ ..
ـات َ ..و َت َت َ
َتصع ُد الز َ
ْ
ّماوات ..
و ُترف ُع األيدي لجبّـار الس
فتهدأ ُ ال َمخاوف ..
وتذوب الظـنونْ .
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صـوت الظـالم
َ
غر ُق في الت َفاصيل ..
َن َ
عصا َب َنا َمجا انا  ..كل يوم ..
َنس َتنزفُ أَ َ
ُفتح منه بابُ
نرقُب الظ َال َم َعن َك َثب  ..و َنن َتظ ُر أَن ي َ
ضم َذلك ..
ال َف َرج َ ..وفي خ َ
بح ُ
ث َعن َها ..
َن ُغوصُ في دَ َهاليز الحك َمة َ ..ن َ
نسى أَن ال َمش َهدَ برمته وُ ض َع َكدرس لَ َنا ..
َو َن َ
ل َن َ
الحقيقية َ ..والتي ُتوج ُه َنا للنور
وصلَة َ
بحث َعن ال ُب َ
ار ُ
ون أَن َنن َتب َه لَ َها  .. !..أَن َنا
ات ت َباعاا ُد َ
َ ..و َتأتي َنا اإل َش َ
أهل للقمة ..
لَكن الش ُعو ُر بال َهزي َمة ُم َت َجذر َ ..قوي !!! ..
إمعان في َقرن الش َ
يطان " ..
" صُن َع ب َ
َف َما زل َنا َ ..ن ُ
نظرُ للظ َـالم ُم َج ّد ادا ..
ضعف ..
صو َت ُه أَ َقوى َ ..وألَن ب َنا َء َنا الداخلي أَ َ
ألَن َ
َو َتس َتمر الدوا َمة َ ..و َيس َتمر َ
الغ َرق في الت َفاصيل ..
ون َحتى أَن ُن َفك َر بالن َظر ل َه َذا الب َناء
ُكل َيوم ُ ..د َ
ال ُمن َهار ..
ض من َجديد .
ل َين َه َ
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باألمــــس
باألَمس َكا ُنوا ُه َنا ..
َوال َيوم إلى السماء  ..قد صعدوا ..
َغا ُبوا َ ..ر َحل ُوا َ ..ود ُعوا ُدن َيا َنا َ ..واب َت َع ُدوا ..
في َغي َمة َوردية  ..ب َرسم َمن  ..اس ُتشه ُدوا ..
يب َطيفُ ُهم ..
َو َع ْد َنا ُهم أَال َيغ َ
َعنا َ ..و َك َذا ُ ..هم َقد َو َع ُدوا ..
في أ َ َ
صحو َنا ..
حالم َنا َ ..وفي َ
إن َت َذا َكرْ َنا ُخ َطا ُهم َ ..سع ُدوا ..
إن َغ َزو َنا َغ ادا َ ..ف َثأرُ َنا  ..لَ ُهم
من َعدو َقد َغ َزا َنا  ..و َ ..ع ُدو ..
ص ُمود َنا ..
اح ُهم  ..ب ُ
رو َ
َتن َتشي أَ َ
َولَ َيالي َنا َن َرا ُهم َ ..غر ُدوا ..
َوإن َخ َذل َنا ُهم س َراعا ا َ ..س َن َرى ..
خـــلّـنا  ..من َيومهم َ ..ت َمر ُدوا .
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أنا

إرهابي ..

بالعامية  ..من بدايات ما كتبت ( ) 2012

أنا إرهابي  ..أنا إرهابي
والحرية أعز احبابي ..
أنا إرهابي ..
في سوريا  ...كسروا بابي ..
وقتلوا اصحابي ..
واعتبروني  ..خلص إرهابي ..
***
قالوا عني أنا إرهابي ..
ونسيوا إنو ج ّدي صحابي ..
نسيوا وما درسوا بكتابي ..
وال عرفوا أكلي وشرابي ..
علم ودين ..
ونهضة جنابي ..
أنا إرهابي ..؟! أنا إرهابي ..؟!!
***
كل العالم شافت إسمي ..
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عالتلفاز  ...ولمحت رسمي ..
وعرفت  ..إنو طالع سلمي ..
وظاهر  ..حتى أحقق حلمي ..
كل العالم شافت ُ
ظلمي ..
تحرْ َو ْق  ..وسيل دمّي ..
وبيتي َ
وشهدوا كيف انذبحت زلمي !..
وشهدوا كيف انجرحت أمي ..
ولسّه بقولوا عني ارهابي !..
ماعندي غير  ..استغرابي !!!..
***
وحتى أدافع  ..شلت سالحي ..
ولَمْ لَمْت دموعي  ..وجراحي ..
وقلت بالدي ما رح ترجع ..
إال إذا صوّ بت رماحي ..
 % 70من أرضي ..
رجعت  ..ومعها عـ ّ
ـز أفراحي..
وحطولي العالم إعجاب ..
بس رجعوا قالولي ارهابي !!!..
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ال حول وال قوة إال ..
باهلل العاطي الوهاب ..
***
رحت وناديت الحبايب ..
وقلتلهم يا أحلى قرايب ..
حتى نحرر هالسّاليب ..
بدنا نوحد الـ ( كتايبْ ) ..
والحاضر يعلم الغايب ...
وقسما باهلل التوّ اب ..
وحتى ولو قالوا َوهابي ..
وقالوا عني  100ارهابي ..
هاي صالتي  ...وهاض محرابي ..
وأنا إرهابي ..
وأنا إرهابي ..
وأنا إرهابي .
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برميل أم ترحيل
ورة َودَ ليل ..
العالَ ُم ألَلف ُ
ص َ
الع َربُ َو َ
َهل َيح َتا ُج َ
َوأَلف ألف َمش َهد م َن الذبح َو التقتيل ..
ان لَدَ يهم -
ضميرا ا َ -ك َ
كي َيص ُحوا َ
لَمح ُت ُه ُ ..م ُ
نذ َز َمن َيس َتقي ُل !!! ..
َهل َما َزالَت َش َياطي ُن ُهم ُتخب ُر ُهم َعما َف َع َل األهب ُل
الطويل  ..؟
أَم َت َنا َسوا أَن أ ُم اة ُتبا ُد لي َل َن َهار َ ..و ُتل َقى َف َ
وق
رُ ؤوس َها ال َق َذائفُ َو ال َب َراميل ..؟؟!!!
َهل َبدَ ت لَ ُهم د َماؤُ َنا َنوعاا م َن األَ َلوان َ ..و َم َساح َ
يق
التجميل ..
َهل َبدَ ا لَ ُهم ُب َكاؤُ َنا َو َنحي ُب َنا َ ..نوعاا م َن الغ َناء َوالتمثيل
.. !!..
جسا ُد َنا ال ُم َقط َع ُة ال ُم َت َناث َرةُ األَ َ
شالء ..
َهل َبدَ ت لَ ُهم أَ َ
َف َ
وق َم َشاهد الص َراخ َوال َعويل ..
ضم َخ ُة باألَح َمر ال َقاني َ ..ت َ
حت ال َم َهادم ..
َو ال ُم َ
َ
َو َ
ضرب األ َساطيل ..
الخ َرائب َ ..و َ

118

ُنغيمات الرّحيل

عماد المقداد

اك
َهل َكا َنت ُم َجرد ق َطع م َن اللحم ُ ..ت َزينُ َمائد َة َذ َ
العميل ..
األَح َم َق َ
أَم ُت َرا ُهم أَد َم ُنوا الذل َو ُ
وع َوالتدجيل ..
الخ ُن َ
ورا َق ُهم أل ُمهم أَمري َكا َ ..راعية ال َكذب
َو َسل ُموا أَ َ
َوالتضليل ..
ل َتس َم َح لَ ُهم بال َب َقاء في َك َراسيهم َ ..وإن َت َجر ُعوا
ار َة الذل َو التذليل ..
َم َر َ
َحتى َب َيا َنات الش َجب َوالتنديد َوالتهويل ..
لَم َن ُعد َن َرا َها  ..أَو َنس َم ُع َعن َها ..
ار األ ُمة أَص َب َحت ُم َجردَ َخ َبر َعاجل  ..أو
ألَن أَخ َب َ
َتفصيل ..
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شعر التفعيلة
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في رحاب الزعتري
نشرت في وسائل اإلعالم الفلسطينية الورقية ( إحدى الجرائد )

من أَ َمام َخي َمتي . .
أَس َمي ُت َها َ (..خي َم َة الص ُمود )..
فرة ال ُح ُدود ..
قعة َقري َبة منْ ُح َ
في ُب َ
ل َبلدَ ة دَ م َر َها األَ َ
وغاد ..
َواح َتل َها الط َغاةُ َو الجُ ُنود ..
أقول:
بالرغم من َس َالسل القُ ُيود . .
جسا ُد ضد ال َبرد ..
َال َزالَت األَ َ
هوال ..
ضد ال َك َمد  ..ضد َج َحافل األَ َ
صبر كالج َبال ..
رحا َل ب َ
ُت َقاو ُم الت َ
هجة َكالصخر ..
َو ُم َ
ُت َجد ُد األَ َ
حال َم َو ُتنعﺵُ اآلَ َمال ..
َسأ َ ُعود ..
َسأ َ ُعو ُد َيا َخي َمتي . .
َيا َخي َم َة الص ُمود . .
َسأ َ ُعو ُد َرغ َم َ
الغدر ..
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َرغ َم ال َقهر ..
َرغ َم دَ َفاتر الوُ ُعود ..
عراب َونقض َها ال ُع ُهود ..
َو َسطوة األَ َ
ك من َم َواثيق األ ُ َمم ..
َو َما ي َُحا ُ
َوعطر َها ال َمن ُ
شود ..
َسأهجُ ُر ال ُغ َثا َء َوالرغا َء و القمم ..
و ُ
شح َن َة الخ َطاب والر ُعود ..
صائد القُ ُبور ..
َسأ َقُو ُم من َم َ
َو في ال َمدَ ى ال َم ُ
نظور ..
صور ..
اب َو ال ُع ُ
ان َواألَح َق َ
أ ُ َساب ُق األَز َم َ
َوأَطرُ ُد األَش َباح ..
َو أق ُت ُل الن ُ
اطور !! ..
مجادَ في الب َالد ..
َوأص َنعُ األَ َ
طوة ال َب َالدَ ة ..
وأَغس ُل الس َيادَ َة من َس َ
َوأ ُنك ُر الجُ حُ ود ..
َسأ َص َنعُ الض َياء ..
الو َفاء ..
ذرة َ
زرعُ اإل َرادَ َة من ب َ
َوأَ َ
فراح ..
ضم ُد الج َراح َ ..وأ ُتقنُ األَ َ
أُ َ
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َب َما َت َبقى من د َماء األَبر َياء ..
ص َعدَ ت إلَى الس َماء ..
عوة َمظل ُو َمة َ
َودَ َ
ل َتحم َل الر َجاء ..
َو َتكس َر الس ُدود ..
شجار ..
َسأ َرفعُ األَ َ
َو ُكل َما َت َه َاوى ..
هرة الد َيار ..
من َز َ
ار َعن َعيني . .
َوأنفُضُ ال ُغ َب َ
وع في َجفني ..
و أَحر ُق الد ُم َ
َوأق َهرُ الد َمار ..
َوأَبدَ أ ُ التخطي َط َو اإلع َمار ..
زرعُ الوُ رُ ود ..
َوأَ َ
ارة ..
ض َ
الح َ
َسأ َر ُس ُم َ
بأ ُفُق َها ال َبعيد ..
ألونُ التاري َخ ب َفارس َجديد ..
يعة التجديد ..
اع ب َشر َ
ُي َحاربُ الض َب َ
َوأ ُعلنُ َم َراك َز الث َقا َفة ..
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َوأَعد ُم الس َخا َفة ..
َوأَعزفُ القُ ُدود ..
َو ل َتش َهدي َيا َخي َمتي ..
َيا َخي َم َة الص ُمود ..
ورة ..
الح َيا َة َد َ
أَن َ
َترُ و ُح َو َت ُعود ..
فاليو َم للظ َالم ..
َم َالم ُح ُ
ش ُهود ..
َو في َغد األيام ..
َس َت ُكونُ للم َ
يزان ..
َم َواث ُ
يق َت ُســود .
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تعــس

الكالم ..

ألقيت في أمسية ياسمين الشام في بيت الثقافة والفنون 2018

س ال َك َالم ..
تع َ
ير ال َك َالم ..
َولَيت أَني َقادر َغ َ
َولَ َ
يت َحرفي َطائر ..
ُيلقي الس َالم ..
ين اس ُتضعفُوا و اس ُتشه ُدوا  ..واس ُتدرجُ وا
َعلَى الذ َ
ل ُي َسطرُ وا َفص َل الخ َتام ..
س الكالم ..
َتع َ
وليت حرفي خنجر ..
ُيفني ب َنصلَته الل َئام ..
صال َواآل َمال ..
َمن َقط ُعوا األَو َ
َمن َشر ُدوا اآل َبا َء َواألَط َفال ..
َو دَ مرُ وا األَ َ
حالم ..
َمن َكس ُروا بش َراكهم ُعذري َة األيام ..
َمن أَس َك ُتوا األَ َ
قالم ..
ارات ال ُعرُ و َبة ..
َمن أَش َب ُعو َنا من ش َع َ
َواألَ َكاذيب ال ُمري َبة ..
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َ
األفال َم َواألَو َهام ..
صدرُ وا
َ
ين عام .
من أَربع َ
س ال َك َالم ..
َتع َ
يحة ُ
يت أَ َ
َولَ َ
شر َبة
قالمي ال َكس َ
َتقضي َعلَى َه َذا الز َكام ..
س ال َك َالم ..
َتع َ
َولَ َ
وراقي ُسيوف َتج َتلي األَس َقام ..
يت أَ َ
من جسم أ ُمت َنا ..
من جُ رح عزت َنا ..
طوة األخ َطاء َو اآلَ َثام ..
َمن َس َ
س ال َك َالم ..
َتع َ
أمواجُ َها
َولَيت حبري أبحر َ
َت َت َخط ُم األَص َنام ..
لك التي َت َت َعايﺵُ األَج َيا ُل في َتمجيد َها ..
ت َ
نعام ..
َو َعبي ُد َها َت َت َرقبُ اإل َ
جرام ..
َو ُت َقدسُ اإل َ
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س ال َك َالم ..
َتع َ
مجاد ..
ضي َع األَ َ
َوأ ُمتي َتل ُهو ب َما َقد َ
ب األَح َقاد ..
واس َتجلَ َ
ب الحُ سا ُد َو األَ َ
وغا ُد ..
َو َت َكالَ َ
اح َنا األَ َقوام ..
َوأَ َب َ
ب األَ َنام ..
َتع َ
الع َذاب ..
َو َغيرُ هللا َال َيجل ُو َ
َو َيش َتفي اآلالم ..
عراب ..
اب َواألَ َ
غر َ
سح ُق األَ َ
َو َي َ
َند ُعو لَه ..
اعات ..
في َخالص الس َ
َكي َيهز َم األَ َ
حزاب ..
موات .
رح ُم األَ َ
َو َي َ
َو ُيرس ُل اإل َمام .
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نسمة عاطر ْه
من ُنسي َمات ال َمدي َنة
نس َمة َجا َءت َحزي َنة
َحائ َرة َ ..ثائ َرة
َقد أَمي َطت بالل َثام
َعن بدَ ا َيات ال َمالم ..
زائرة  ..هادرة ..
َقالَت اس َمع َيا أُخي ..
َقد َط َو َ
يت ال َمجدَ طيّا ..
الج َمال
َال َتدَ ع للسحر في َعقد َ
ك غيّا ..
من َ
ك السجية ..
إنني بالنصح أ ُهدي َ
َسائ َرة َ ..عاب َرة ..
***
ُ
قلت َجا َءت بال َهدَ ا َيا ..
َت َ
ضواء ال َم َرا َيا ..
حت أَ َ
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َتر َتجي في الهدَ اية ..
العاط َر ُ
ات ُكن في
والليالي َ
رجاء َقهري لَيلَة ..
أَ َ
َباس َرة َ ..قاه َرة ..
***
َيا " ُنسيمى " لَ َ
يت أَني ..
َعاشق َواللي ُل مني ..
ار َواألف َكار ريّا ..
األنو َ
َتر َتوي َ
َ
واألحال َم َطيّا ..
ث ّم َتطوي الهم
يا " ُنسيمى " ..
أنت َمن أَض َناهُ لَيلي ..
الورد اس َت َراح ..
ُثم ب َ
الج َما َل َر ا
شفة َه َذا الص َباح
أنت َمن أَهدى َ
***
أنت َمن دَ َاوى الج َراح ..
صابرة َ ..طاهرة ..
َ
***
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يا " ُن َسيمى " ..
لَم َت ُعودي ال َيو َم في أَ َ
وطان فني ..
نس َمة َعاب َرة ..
َبل ُنسي َمات َج ْ
ألحا انا ُت َغني ..
عل َن الهم َ
ُثم أَودَ عْ َن األَ َماني ..
نس َمة َساح َرة ..
نس َمة َعاط َرة ..
***
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لوحـــتي
كتبتها أتغزل بإحدى لوحاتي التشكيلية بعد االنتهاء من تنفيذها ..

وحتي َر َس ْم ُت َها في ُ
شر َفة الن َهار ..
لَ َ
بفُر َشة َت َمر َغت ب َ
الغار..
الحنين ..
َت َعط َرت بال َقمح َو َ
واس َتل َه َمت ألوا ُن َها َزي ُتو َن َة السنين..
قحة األَز َهار ..
َت َوضأ َت بل ُ َ
َت َنهدَ ت ب َزخة األَ َ
مطار ..
سحار ..
صمت َها األَ َ
اع َبت في َ
َودَ َ
ا
اس َمين ..
َمس ُكو َنة بال َي َ
***
ص َفوة الن َهار..
وحتي َرس ْم ُت َها في َ
لَ َ
ين َت َال ُ
طم األَخ َبار..
ين الضجيج َ ..و َب َ
َب َ
َت َجو ْل ُ
ت في َخاطر األيام ُ ..ت َعان ُق الس َالم..
ُت َراقبُ ال َم َسار..
سرار..
وض َواألَ َ
ُت َكاشفُ ال ُغ ُم َ
سحار..
َفي الصبح َواألَ َ
الج َمال َ ..و َتر ُس ُم اآل َمال..
ار اة ُت َعان ُق َ
َت َ
ار اة ُت َراقبُ الحُ ُروب ..
َو َت َ
في َعاصف الدرُ وب..
َو َت َ
صطلي بالنار.
***
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عراف َواإل َطار..
وحتي َت َمردَ ت َعلَى ُه َدى األَ َ
لَ َ
في َوضح الن َهار..
ُت َكسرُ القُ ُيود َ ..و َترفُضُ الحُ ُدود..
صارعُ األَف َكار َ ..و َتنح ُ
ت الجدَ ار..
ُت َ
في لَحظة انت َظار..
ُت َساب ُق األ ُفُو َل َوالز َوال ُ ..ت َزينُ األَش َكال..
َعلَى ض َفاف الحُ زن َوال َم َرار..
ُت َعاه ُد القُل ُوب َ ..ورف َق َة الدرُ وب..
سرار..
ك األَ َ
لن َتهت َ
***
يعة..
وحتي َطبي َعة َ ..ريا َنة َبد َ
لَ َ
ضراء َكاألَ َ
حالم َواألَس َفار..
َخ َ
فرا ُء َكاألَز َهار..
ص َ
َ
معة الر َجاء..
َزر َقا ُء َكالس َماء َ ..مج ُروحة بدَ َ
ص َفوة األَن َهار..
َشفا َفة َك َ
َتزدَ انُ في أَ َلوان َها..
حُ وري ُة الب َحار.
***
َ
حرار..
يرة األ َ
وال َيو َم َبعدَ َمس َ
وحتي َما َزالَت..
لَ َ
في حُ زن َها َو َف َرح َها  ..في عشق َها َوجُ رح َها..
َعلَى ُهدَ ى ال َم َسار.
***
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وحيدا ســـأبقى
َوح ايدا َسأ َب َقى ..
اسات ُعمري ..
صارعُ ُكل انت َك َ
أُ َ
َوأَرجُ و الس َماء ..
َو َقلبي َغريب َ ..م َع السهد َيمضي لدَ َرك الش َقاء ..
َولَيلي َجريح ..
ارات عشقي ..
ص َ
ُي َحط ُم ُكل انت َ
ل َيخ ُبو الر َجا ْء ..
َو َمر َكبُ حُ زني ُي َجافي َو َفائي ..
الع َناء ..
َيزي ُد َ
َو َغيم َحزين َم َال األ ُ َ
فق َعتماا ..
ضاء ..
َو َسد ال َف َ
زيح انك َساري ..
الو َرى أَن ُي َ
َولَم َيس َتطع ُكل َه َذا َ
الو َفاء ..
ي َ
َو َيجز َ
جع َل َيومي َسع ايدا ..
َو َي َ
ضاء ض َياء ..
هر َجات ال َف َ
جع َل من َب َ
َو َي َ
صف ُق لي ُكل َيوم َو َال َيدري َما ب َ
الخ َفاء !!!..
ُي َ
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الع َطاء ..
َو َرغ َم انت َشار ال َم َزا َيا َو َرغ َم َكثير َ
أَ َظل َوح ايدا ..
أ ُ َعان ُق َنجماا َخ َبا في ال َم َسا ْء ..
صبر َيفيضُ َعلَى َمن أَ َساء ..
أ ُ َنادي َعلَيه ب َ
أَ َما في َز َوا َيا الس َعادَ ة ُثقب ل َه َذا الندَ اء ..؟؟!!
اجات فجر َجديد ..
أَ َما في انف َر َ
لَ َنا من َع َزاءْ .؟!!!
شجا ُن ُهم ..
ارى َوأَ َ
الح َي َ
َوحُ زنُ َ
َهل لَ َها من َج َالءْ !!!..؟؟؟

***
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سيمفونية األمل
َسأ َعزفُ لَح انا ل َما ُه َو آت ..
َسأعزفُ َسطرا ا م َن األ ُمن َيات ..
َو ُكل َ
األغاني ُ ..تسب ُح باسمي ..
َتقُـد م َن ال َفجـر لَونــاا ب َرسمـي ..
ل َتصحُ َو َعلَى حُ ـلم َها األ ُغن َي ْ
ات ..
..
َسأ َعزفُ َحتى َتسي َل الد ُموعْ ..
ضوء الش ُموع ..
َو ُكل ال َف َرا َشات َتهمسُ عش اقا ل َ
َو ُكل الطــيور َتهــم الرجُ ـــوع !! ..
َسأ َعزفُ َحتى ُي َفض الش َت ْ
ات ..
َو َيرج َع أَ َ
وال ُد َنـا َوال َب َنات ..
َو ُيغلَ َق بالســلم دَ ربُ الز َنـــاة ..
َو َيق َه َر َربي ُكل العُـ َتــاة ..
..
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ضاج َع ُكل الط َـغاة ..
سأعزف لحنا يقض َم َ
جع ُل ُكل الش ُعوب ُت َهلـ ُل
َو َي َ
َحتى ال َم َمات !!! ..
َسأ َعزفُ َحتى َي َمل الفرحْ !! ..
ين َت َفا َنى ..
يب م َن العشق َقلبي ح َ
َو َحتى َيط َ
انج َرحْ ..
ين َ
َوح َ
َسأ َعزفُ َحتى َي َمـل الس ْ
كات ..
يع الل َغ ْ
ات .
َو َحتى ُت َترج َم ُكل حُ ُروفي َجم َ
** *
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بهجة عيـد
َو َهــا َقــد أَ َتـــا َنـــا ..
ُيطل َعلَيـنا ..
ـاف الس َعـادَ ة َير ُنـو ل َزهـر رُ بـَا َنـا ..
َكـأن ق َط َ
الوريــد ..
ُي َناجــي َ
لوب ب َـورد إلَـيـ َنــا ..
و ُتهـدي القُ َ
هجـة عيــد ..
طب ال َم َنـا َيـا ب َب َ
ُيلَـونُ َخ َ
و َهـــا َقـــد أَ َتـــا َنـــا ..
صوت َوقع ُخ َ
ـطــا َنـا ..
ان َيئـن َعلَى َ
َوباألَمس َك َ
َكحُ لـم َطر ْيد ..
ـرا َنــا ..
َو َرغـ َم َعصيب األَ َمانـي َي َ
َو َقد ُكبلَ ْ
ت بالج َراح ح َمانا ..
َو َهل من َمزيد !! ..
ان ..
يف الس َعادَ ةُ َتجلُو ال َه َو َ
َو َك َ
و ُكل ال َق َوافي بشعري َح َزا َنى ..
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ُ
صمت األ َنام َي َهابُ الر َهان ..
َو
ل َوقت َجديد ..
وب الت َمني ..
ين ُدرُ َ
أَ َال َتذ ُكر َ
اك ال َم َساء ..
ب َذ َ
لك ال َع َناقيـ ُد َتش َهــ ُد أ ّنـي ..
َوت َ
الو َفــاء ..
ير َ
َكث َ
الع َراء ..
ين ال َت َقي َنا ب َدوحة َزي ُتو َنة في َ
َوح َ
الع َناء ..
ب َرغم ال َم َخاوف َ ..رغم َ
َف ُك ُ
نت أ ُ َناجي ب َوعد الس َماء ..
ْ
يموت ..؟
ل َم َاذا الربي ُع َسريعاا
ضا َء الس ُك ْ
وح َ
وت !!..
الخريف ُيحب َف َ
َو َيق َب ُل َب َ
َو َهـا ُه َـو عيــدي ُ ..ي َنـاجـي ال َم َكـا َنـا ..
أَ َراهُ ب َرغم الحُ َطـام َسـ َقـا َنـا ..
ب َنـبـض َجد ْ
يـد ..
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صرح َع َال َنا !! ..
ب َنا َقد َي ُعـو ُد ل َ
يحـ ّق ُ
طر األَ َماني ب َشوق به َنس َتع ْيد ..
ـق ع َ
َ
عنـاق الليـَالي ل َمجد َوليـد ..
ـرى َهل َت َغـنى بعـيـد س َـوا َنــا ..؟!!
ُت َ

***
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جسر الوصال
وب التمني ..
ين ُدرُ َ
أَ َال َتذ ُكر َ
اك ال َم َراح ..
ب َذ َ
ير الص َباح ..
َو ُكنا َعلَى ضف َتين ُن َشاغ ُل َط َ
َو ُنورُ الث َريا قُ َبي َل الشرُ وق َت َجلى َعلَينا ..
َفأز َه َر َور ُد األَ َماني َوعطر في َوج َن َتي َنا ..
صفو انش َراح ..
ب َ
َو َف َ
اسات َنهر ُي َغني ..
وق انع َك َ
أَ َرى َما َكتمت ..
ارى ..
الح َي َ
ارى َ ..ك َوجه َ
ب َقلب َت َو َ
ين َر َذاذ َت َسا َق َط َف َ
وق الج َراح ..
ُي َخبئُ َب َ
َه اوى َال ي َُزاح .
يف َب َن ُ
يت َعلَى ضفة من َحنين َم َالمح ُكوخي
َو َك َ
العتيق ..
َ
يف َج َن ُ
ُسي َل) الرحيق ..
ي من ُه (ع َ
صبر َ
يت ب َ
َو َك َ
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َو َها َقد َغدَ وت ..
وأمسيت ا
ليال ب َحال ُمريب ..
َعلَى َسفح َبيت َكبير َعميق َغريب ..
ون الر َياح ..
ُيدَ اري ب َخوف ُج ُن َ
َف َال َت َ
قطعيها بجسر األَ َماني ..
صال ..
ح َبا َل الو َ
َو َال َتهجُ ريه ب َعصف الل َيالي ..
ير َ
الخ َيال ..
َهد َ
َ
جعلي للربيع بقلبي َهزي َل ابت َهال !..
وال َت َ
ل ُتقب َل َفجرا ا َع َناد َل َشوقي ..
ُتغر ُد فيه ..
ُتعي ُد الص َباح .
..
2019 – 9 - 1
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عمـرأبو ليلى
ألقيت في أمسية "بوح القوافي" في المنتدى العربي الثقافي 2019

ك َت َ
الح َياة ..
صطنعُ ال َمجدَ في ُتر َهات َ
َوح ايدا َرأَي ُت َ
َ
وأنت الذي لَم َت َزل في َرحيق ال ُم َنى ..
َ
أنت ُكل األ ُ َباة ..
يع الت َمني ..
ين ُن َكاب ُد َكي َنس َتط َ
َو َنحنُ الذ َ
َو َنحنُ الع َُراة ..
نت الغ َطا َء َعلَي َنا َ ..و ُك َ
َو ُك َ
نت َعظي َم الص َفات ..
ص َ
رت َر َحاها ..
وكل األ َماني اخ َت َ
َ
َو ُك َ
وأنت المُريد ..
نت الشهيد ..
َولَ َ
وال الش َهادَ ةُ َما أر َ
قت َنو َم ُكل الط َغا ْة ..
ين للذل دَ و اما ..
لَ ُكنا َع َناو َ
َك َما في الش َتات َوأي َش َت ْ
ات !!..
..
ين َغ َز َ
لت س َمات الرجُ ولَة
ان َسيفُ َك ح َ
َو َما َك َ
َو َنحنُ َش َباب َو َنحنُ ال ُك ُهولَة ..
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َوأَ َ
نت َك َطيف الندَ ى َيا ُع َمر ..
َ
ف في َنا  ..وكنت َعصا َة ال َقدَ ر
قتلت ال َم َخاو َ
وك ..
ك َ ..ولَم َيع َتل ُ َ
َولَم َيق ُتلُو َ
ُ
واصط َ
َ
فيت ..
قتلت َك َرا َم َت ُهم
َوقُ َ
ك ُكل الع َبرْ .
لت ب َموت َ
..
فكنت تقاو ْم  ..ونحن نساو ْم ! ..
ْ
ُ
ا
الغامرات ..
أنفاسك
سعيدا تقات ُل َحتى أَ َواخ َر
وكنت
َ
و َنحنُ ف َتح َنا ُب ُي َ
وت ال َمآتم  ..وصر َنا َح َمائم ..
ُنجي ُد ال َعويل َ ..و َال من َسبيل َ ..و َال من دلي ْل
نت ص َ
َو َها أَ َ
رت كأيقونة في َطريق الش َهادَ ة دَ رب
الحُ ماة ْ ..
َو َها ُه َو َنصر َ ..جليل َ ..عزيز  ..بظلّك َال ُبد آت
َال ُبد ْ
آت .
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في رثاء البطل الرمز

عبدالباسط الساروت
ألقيت في أمسية "بوح القوافي" في المنتدى العربي الثقافي 2019

إليك أيـَا َمن َر َح َ
لت وفـعـلُ َك َباق أَ َمـا َم الش ُهود ..
َ
َس َال اما  ..لروح َك كل ُ
الخلُــود ..
ين ..
صو ُت ُ
صدَ ى الثائر َ
ك َما َزا َل َباق َيرن َ ..
َف َ
الذين ..
وُ ُك ّل
َ
َت َنادَ وا ب َيوم أَ َما َم َج َحافل َغدر ال ُع ُهود ..
بفك القُ ُيود ..
فأرسوا ل ُكل شريف َوحُ ر َ ..م َعاني الص ُمود ..
َ
..
أَ َرا ُدوا ب َقتل َك أَن َيق ُتل ُو َنا ..
ين ب َعودَ ة أرض الجُ ُدود ..
الحالم َ
ك أيقون ُة َ
ألن َ
َو َال ُيدر ُكون ..
َو َال َيعلَ ُمون ..
ب َموت َك ُكل ال َم َعاني َن َرا َها َت ُعود ..
َم َعاني الش َهادَ ة ..
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َم َعاني الو َالدَ ة ..
اإلرادَ ة  ..؟!
لك َ
َو َه َـذا الذي من ص َباهُ َت َحلى بت َ
صلي َعلَى ُروحه الطاه ُرون ..
ُي َ
..
ار ُبــو َنا ..
بـرُ مـح الخ َيا َنة َقد َح َ
َو َسيفُ الشآم  ..به وحـ ُدو َنا ..
به َي َ
ـون ..
صطلُ َ
ون ..
جر ُع َ
َو ُهم َي َ
زي الوُ ُجود ..
كؤوس ال َمـذلـة خ َ
َ
أرعب أوصالَ ُهم في لَيالي الظ َال ْم ..
زئير َك
ألن
َ
َ
َ
فكنت الس َنــا َال َت َهابُ األ ُ ُسود ..
وكنت المُـ َنى في ر َحاب ال ُح ُ
َ
شود ..
َ
وحين اضطر َ
أجدت الك َفاح
رت لحمل السّالح ..
َ
الوقُود ..
وكنت َ
..
ك كالم كثيرْ ..
بقلبي إلي َ
أراك ا
غدا في األَثيرْ َ ..ك َبدر مُنيـرْ ..
بحلمي
َ
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تركـت َع َال َمـة َ ..و ُك َ
َ
نت الش َها َمـة ..
ْ
الورود ..
و شه ُد َك باق كـعطر
ْ
ُ
عـوت ..
كتبت جمي َل الن
ومهما
ا
ا
وحرا  ..ب َنا َال َت ُم ْ
ـوت ..
عزيزا
جليال
ستبقى
اّ
أيا ا
بطال في َجبين الش ُموس ..
أيا َمن قُ َ
تلت بأ َرضي َشهيدا ..
ألن غ َنا َء َك َحط َم َمع َنى الس ُكوت ..
أيا ساروت .

2019 - 6 - 14
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المؤلف في سطور
-

من مواليد دمشق  /حي باب سريجة 1970م

-

حاصل على دبلوم في الكهرباء من جامعة دمشق عام 1993
عاﺵ في الكويت وعمل في رسم الجداريات طيلة  20سنة

-

درس الموسيقى التعبيرية وهندسة االستديوهات
بكورسات لمدة  4سنوات وله عدة إصدارات في اإلنشاد
استقر في سورية سنة  2010م وأنشأ االستديو الخاص
به إلنتاج الميديا والكرتون
استقر في األردن وعمل برسم الجداريات منذ 2012
وشارك بالعديد من المعارض المحلية والدولية
عضو اتحاد كتاب سوريا منذ 2017

-

عضو منتدى نجم الفن التشكيلي العربي الدولي منذ 2017

-

عضو فاعل في العديد من الملتقيات الثقافية

-

مسؤول قسم الفن التشكيلي في المنصة العلمية ذي المجاز

-

حصل على شهادة المركز األول في مسابقة بحور الشعر
بمنتدى األدباء األحرار وشارك بعدة موسوعات شعرية

-

قدم الناقد األردني الكبير عبدالرحيم الجداية دراسة نقدية شاملة
في معرض لوحاته الثالث ( قارئة الفنجان ) والذي أقيم في
منتدى البيت األدبي الثقافي في محافظة الزرقاء

 حصل على العديد من الجوائز واألوسمة والشهاداتالتكريمية من عدة منتديات ثقافية أهمها :
( +درع بيت الثقافة والفنون  ) 2019جبل الحسين
 ( +درع المركز األول في مسابقة تشكيلية على مستوى
الوطن العربي أقامها منتدى الجياد  ) 2018محافظة إربد
 ( +درع المسابقة الثقافية السادسة صويلح عبر األجيال ) 2019
 ( +شهادة أفضل شخصيات فنية لمنتدى نجم الدولي لعام ) 2019

-

أجرى عدة لقاءات صحفية وتلفيزيونية مع قنوات فضائية

-

أنتج عدد من قصص األطفال وكتب في أدب الطفل
وصمم العديد من أغلفة الكتب األدبية .

-

وهذا ديوانه الشعري األول ويحضر للثاني .
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رحال
سحر اللقاء
أعيادنا
أنين الحيارى
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بركان العز
رسالة إلى مهاجر
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طريق العلم
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41
43
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انهضي
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حينا
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أمانينا
حبيبنا يا رسول هللا
مدينة الضياء
إمام صالح
أعود إليكم
إغواء
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رقم
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دوار
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أم المكارم
ديرة األحباب
قصر الربيع
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همسة عتاب
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