ر
أوراق شعرية ونثية
اسقاط شعري ر
ونثي عىل الواقع

تأليف
مروان سمور

ر
اوراق شعرية ونثية
اسقاط شعري ر
ونثي عىل الواقع

تأليف
مروان مسور
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الى روح ابى
ل
ا
ح
ب
ي
الى امى بة
ل جمي ح هب
ا ى ع من ا م
ل
ا
ج
الى وطنى ميل
اهدي هدا الكياب

-4-

-5-

مقوالت
 ال أحد يحب قيوده  ,ولو كانت من ذهب (أبراهام لينكون)يكث بعد  ,اجمل ايامنا
 اجمل البحار لم يتم عبورها بعد  ,اجمل طفل لم رى
ى
الت أردت إخبارك بها لم أقلها بعد ...
لم نرها حت االن  ,وأجمل الكلمات ي
(الشاعر ناظم حكمت) .
تتكء عليهم الجبال ,يحيدون عن طريق الممكن لتحقيق
 بعض الرجال يّ
ن
المستحيل ,ى
يحثفون المش ن
بي حبات المطر وال يبتلون  ,يسثون يف
ي
دروب شاقة وطويلة وال ْ
يتعبون .
 لو أن ألف أعىم قالوا إن الشمس غث موجودة  ,وقال واحد مبرص إنهاليست كذلك  ,فهل هو عىل خطأ وهم عىل صواب؟ (عباس محمود
العقاد)
العثة ليست بمكان تواجدنا ولكنها باالتجاه الذي نبحر إليه فنحن أحيانا
 رنبحر مع التيار وأحيانا أخرى نبحر ضد التيار  ..المهم هو أننا نبحر ال نقف
وال ىنثك الري ح تلعب بنا ( .أوليفر وندل هولمز)
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تمهيد

ان الوصول للحقيقة يه من امسى غاايت الانسان واس باب وجوده..وحبثه
ادلؤوب عهنا بشلك متواصل ...وسعيه لكشف غوارها ..
وانه برحليت للوصول لهذه الغاية ...فان زادي هو يقيين بسالمة الفكر وحصيح
املهنج اذلي اسعى هل  ...وحيدوين المل بصواب الطريق  ...وبقناعيت ابن
احلقيقة  -دوما  -يه اليت ستسود...
وان الطريق الهيا شاقة وليست  -دوما -معبدة ابلورود ...وما ساالقيه من
عرثات وعقبات...
أما ادايت فهو قلمي "اذلي اتكئ عليه"  ...مفنه اخط به حرويف ولكاميت من
حمربيت  ,وبعقل منفتح كطائر حر ,ال يعرف احلدود أو بعد املسافات  ,وحبرية
سقفها السامء  ,والس بح بعيدا يف فضاءات املعرفة الصل غاييت املنشودة .
وبلمسة من قلمي  ..ونرثا من حمربيت  ...وفسحة من فكري ..وجزءا من
طيات أورايق  ..اصل ملكنون احلقيقة اليت أريد .
مروان مسور
-8-

-9-

الوفا ُء
َ
س ِل َمتْ اَبا القاسم  . .شي َمتُكَم َ

َس ِل َم ْت َااب القامس .
اي رسول هللا ..
- 01 -

ش مي َ ُت ََك َالوفا ُء
ان ِ َِّْت ال ال َبيْ ُت

 فَضْ لُ ُ َْكَال َ ُحي ُّد ُه ْارض
َو َال َس َامء
أايديَك البيضاء
عىل امتَك . .
َو َرأفتَك ِبِ ِ ْم . .
زاد ُ َُْك ِرفْ َعة
َو َس ناء
َخلْ ُق ُ َْك َّالرفي ُع
َو ْرثْ َت ُمو ُه
– ََك ِب ْر َع ْن َك ِب ٍر –
َوش مي َ ُت ُ َْك
َالْ َب ْذ َل والْ َعطا ُء
س ُق َ ِْت الامة
ِ ِحب ْْكَ ٍة َو َروي َّ ٍة . . .
وامتَك َع ْقدَ ت َم َع ُ َْك
ال َع ْز َم ِ َحب ْم ِل ا ِللوا ِء
َوا ْن َرتُ ُ َْك ُش ْع ََل ِللْ ِع ِز
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َو َالْ ُس ْؤ ُد ِد لَنَا . . .
َكلطو ِد
َُ
وَشوخا ْ
ِيف ال َعلْيا ِء
ل َ ْم تَغيبوا حصابتَك
مور ُ ِلكها . .
َع ْن ا ُال ِ
ب َ ْل ُك ْن ُ ِْت ِابلْ َق َر ِار
ُشَك ُء
َم َعه ُْم ُ َ
تَواضَ ُع ُ َْك اجلَ ُّم
قارا . .
زاد ُ َُْك َو ً
َو ُلكُّنَا ِ ِلِل بِصحبتَك -
يوم ادلين -
َرجاء
فَهَ ِذ ِه ْارض
َج ِد ُ ُْك ابراهمي . .
َو ُهنَا عَ َّ َرب ْت
وسارت ِبِ َا ِاالنْ ِبيَا ُء
ف ِان َ َِّْت ُُنو ُمنا
َو َ َْش ُس نا
َوقَ َم ُران ,
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َوهُدً ى
الس ي َار ِة
ِل ْل َك َوا ِك ِب َّ
ِيف ال َفضَ ا ِء
ُك ْن ُ ِْت د َْو ًما ََكَلْ َغ ْي ِث . .
َو ََكَلْ ُغيو ِم ت َُظ ِللُنا . . .
َتَ ِيت ِاب ِلن ْع َم ِة
والْخ ْ َِْي
والْام ِء
سْي ُ ْ
تَك العظمية
وحْكتَك . .
َ ََع َز ْت َع ْن َو َص ِفها . .
قَ َصائِدُ ِ
الش ْع ِر
و ُّ
الش َعرا ِء
فَ َا ْال ْر ُض اليوم
ِل َع ْد ِل ُ َْك ُم ْحتا َج ًة
َو ِظ َم ًاء . . .
و ْنرِق ُب ضيائِ ُ َْك
ِيف َالل َّ ْي َ َِل َّ
الظلْ َما ِء
َو ِل ُم ْس َ ِْت
لَهْ َق ُة حصابتَك
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ِل ُر ْؤ ُ ْ
ايُك . .
َوغدا بَ ُ ََك َ ْحي َيا
طيب ا ِللقا ُء
َوي َ ُ
ُك ْن ُ ِْت د َْو ًما َح ِدي َق ِتنَا
َبْيها . . .
ن َ َتن َ َّس ُم ع َ
َو ْاْش َُارانَ َالْو ِارفَ َة
َحب ِر َالْ َب ْيدا ِء
ان ِ َِّْت َس ِلي ُل
عائِ َ ٍَل الاُشاف . . .
َو َم ْفخ ََرة ِابلْ ِع ِز
 ابَّدا -الُّشفا ِء
َو َُشوخُ ُّ َ
ف ِان َ َِّْت
الارض
ِض َيا ُء ْ
نورها . . .
َو ُ
وِان َ َِّْت لَنَا
ََكَ ْال ْر ِض
والْام ِء
والْهَوا ِء
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امتَك بقيت
ُج ُّل ا ْه ِتام ِم ُ َْك. .
َوب َ َذلْ ُ ِْت وحصابتَك
لَهَا امل ُ ِق ُل
واح
والار ُ
و ِادلما ُء
َو ُك ْن ُ ِْت د َْو ًما
وِابَّدا
َدوائنا . . .
ب َ ْعدَ يَأْ ٍس
َوقُ ٍ
نوط
ِم ْن ل َ ْوعَ ِة ادلا ِء
ف ِان َ َِّْت لَنَا
َكلْ َبلْ َس ِم َّ
الش ِايف . . .
مان
َووا َحة ِم ْن ا ِال ِ
الص ْح َرا ِء
ِيف َو َسطِ َّ
َو َج َعلْ ُ ِْت ابالسالم
فكرا
ويَن ْ ُبوعًا ِللْ ِح ْْكَ ِة . . .
َو َسطَ
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فَ َك َر َع ِق ْمي
داء
َو ْار ِض َج ْر َ
َوب َ َصامتَُك
َال يُ ْن ِك ُرها جا ِحد . . .
َو َست َ ْشهَدُ
لَ ْو ن ََط َق ْت ..
الص َّما ِء
جار ُة َّ
ا ِحل َ
خُيولُ ُ َْك ت َْصهَ ُل
دوها د َْو ًما . .
ِل َع ِ
َوقَ ْد َعهْدُ انها
قَ ْب َل َذ ِ َِل ابله َيجا ِء
َس ِل َم ْت
اي رسول هللا
لَنَا قُ ْد َو ًة . . .
و َمثْلُ َُك َ ََع َز ْت
َا ْن ي َ ِ ِْلان
ِالنسا ُء
ل ِنس ٌّْي ب َِطري ِقنا
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ُم َط ْم ِئني . . .
ابن رب الارابب
َم َعنا
الَّسا ِء
ِيف َّ
الَّضا ِء
و َّ
َويَزيدُ ان َذ ِ َِل
ُشفًا َو ِرفْ َع ًة . . .
ََ

َو ِمن َا َج ِل الاسالم
ورفعته
ُ
نفيض ِادلما ِء
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ْس ا ْعذَرينا
يا قُد ُ

ْصيخ قَ ْو ُمنا . . . .
َاي قُ ْد َس ! َال ت َ ْس َت ْ ِ
 لَ ْن ي َْس َت ِجي ُبوا –فَه ْْم ِيف هُيا ِمهم غا ِفلينا
امس َع ْت لَ ْو انَ َديْ َت َحيًّا . . . .
قَ ْد ْ َ
وح ِل َم ْن تُنادينا
لَ ِك ْن َال َحيا َة َا ْو ُر َ
فَ َص ْوت َُك لَ ْن ََيِدَ َ ُهل َصدً ا . . . .
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السا ِم ِرينَا
ِيف ا َذ ِان َو ََض ِْي ال َع َر ِب َّ . .
قَ ْد تَ ِع َب ْت ِم ْن ال َب ْوحِ و ِاال ْس ِت ْنجا ِد . . . .
 ال يسمعونك –اْنْ ُ ْم َك َعا ِدَتَ ِ ْم انئِمينا
َال َ َْت َز ِين ..و َك ْف َك ِفي دُموعُ ِك . . . .
َاْنُّ ُ ْم ِم ْن َالْلَ ْوعَ ِة والْ َغ ْف َ َِل  . .هَائِمينَا
ل َ ْم ي َ ُع ْد َالْنَو ُاح ُ َْيدي لَنَا ن َ ْف ًعا . . . .
َا ْو ي َ ْس َم ُع َص ْوتَنا . .
َح ََّّت َجفَّ ْت َمأْ ِقينَا
َو َال تُبايل ِب َم ْن نَ َكصوا ُعهُود ُ َُْه . . . .
 هَذا َديدْنم -فَأَتوانَ غاد ََرينا
َو َخانُوا ال َعهْدَ والْ َو ْعدَ َو ُ ُْت َ ُربوا . . . .
َولَ ْم يُ َرا ُعوا ِفينَا ُدنْ َيا َو َال دينًا
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َح ْس ُب َك ِرجال َسهَروا الل َّ َي ِايل . . . .
و َما فَ ِت ُئوا عَ َىل ِحامي َ ِت َك  . .سا ِهرينا
ُّشي َو َهل َّ ِل . . . .
وافْ َريح َوا ْس َتبْ َ ِ
فَ َق ْد ات ََّوكَ  -عَا ِق ِد َين ال َع ْز َم ُ -ملَبينا
اوفوا ِابلنَّ ْذ ِر َو َر ْهنوا ار َ ُ
واَح ْم . . . .
َ
َو َع َكفوا عَ َىل اسو ِاركَ ُ . .ملْ َ َِتمينَا
غييب َع ْن انظارُه ُهنَ ْهيَ ًة . . . .
َول َ ْم ِت ْ
داب ال َع ْ ِني ِم ْن َّ
الظا ِل ِمينَا
َ ْحي ُمون ََك اب ِه ِ
كني . . . . -
َوقُلوِبُ ُ ْم ُم َعل َّ َق ُة ب َِك ُ -م ْس َت ْم ِس َ
السائِ ِرينَا
عَ َىل د َْر ِب َ ََحا َة ادل ُاير َّ
ِر ُ
ميان والْ َيقنيِ قُلوِبُ ُ ْم . . . .
جال ملئ َا ْال ِ
ذيب َو َّالزانَ ِزينَا
َولَ ْم َ ْيشَ ْوا قَ ْس َو َة التَّ ْع ِ
َوعَ َىل د َْر ِب االَّ َاب ِة
 َما ْاس َت ََكنُوا -َو َسلَ ُكوا ِب َع ْز ٍم . .
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َط ِر ُيق الث َّائِ ِرينَا
ثون َحا َل َا ْمِتِ ِ ْم . . . .
ُ ُْه َش باب يَ ِر َ
نون ِلخ ِ
َالص َك ِم ْن الْ ُم ْغ َت ِصبِينَا
َو ْير َ
وانْ َت َظروا بشوق
قدوم رجال َكصالحِ ادل ِين . .
مع راايت النْص فا َِتينا
باب ِا َّمة بَدَ َأ ْت تُداوي جراَحا . . . .
َش ُ
وتطوي صفحة ْالايم َالْ َحزينا

َاي قُ ْد ُس
قَ ْو ِيل َما ِشئْ ِيت َعنَّا . . . .
َو ْان َ َُت َاو ْزانَ احلَ َّد . .
فَ َال تُ َؤا ِخ ِذينَا
فَنَ ْح ُن قَ ْوم ليس ِ َابلْ ِع ْص َم ِة َج َبلُنا . . . .
َو ْان َو َجدَ ْت ن َ ْق ًصا . .
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فَلَ ْس نَا َك ِملينا
َو ْان َر َأيُ ْت ْ ِاْنرافًا َا ْو ضَ َال ًال . . . .
َا ْو َو َجدَ ْت ا ْع ِوجا ًجا . .
فَ َق ْو ِمينَا
َو ْان ن َ ِسيْنَا َّ
الطر َيق
ب َ ِعيدً ا فَِتَ ُنَا . . . .
َا ْو ضَ لَلْنَا َع ْن ُه َز َمنًا . .
فَ ِذ ْكرينا
َاي َس يِدَ ُة ِ
الاق ِ
داس !
َم ْع ِذ َر ًة حلالنا
َو ْان ِاتينَاكْ ُم ْع َت ِذ ِر ِين . .
فَا ِع َذ ِرينَا
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غزة ...يا عرين األسود

اي غزة هامش ...
اي عرين السود
 ...واي طهر النبياء
واي أرض السجود
أرضك مصنع للرجال ..
مهِتم َكلفهود
يش ..
عزميتك قهرت لك ْ
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رمغ لك القيود
وستبقي ..
همام تأمروا عليك..
صامدة..
رمغ كيد العبيد
وسورا منيعا وعصيا..
حَّت دحر لك العمالء والهيود
وهمام طال ليكل ..
فان الفجر قادم سيسود
وما مكر الظاملني اال بأههل..
وهذا جزاء لك انكر وحسود
غزة..
أنت عزيزة بشعبك ..
فال تنتظري من الآخرين أي جود
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وأنت معالقة بعزمك..
فال يَّضك أي اس تَكنة وأي قعود
فقد صنعت للعال مفخرة..
ومصباح نور للخلود
وسطرت صفحة ابلعز
والكرامة لنا واجملد التليد
كنت يف البداية جرحا..
وابلهناية عرسا للك شهيد
وَكن مداد نورك حرفا مث سطرا
مث سطرت معلام للك الوجود
ولن ترَحي من خانك أو أراد بيعك..
بسوق النخاسة وبمثن زهيد
وُترأت يف زمن اخليانة..
ورفضت أن تباعي بسوق العبيد
وس تدوسني عىل من تأمروا عليك
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وطعنوك خبنجر حقود
رمغ أنينك وجراحك ستبقني
 همام فعلوا -ورمغ بطش لك اجلنود
واي أم الثوار
..امض ..
فان مسْيتك لكها رشود
امض عىل خطبك واثقة .
 .فهذا درب لك سعيد
وهمام طال ليكل
 ....قسام
فانه لن يبقى ويسود
قوموا..
أهيا الثوار قوموا .
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وأيديَك عىل الزنود
وال تبالوا بأي َكئن َكن ..
وهمام َكنت الردود
واي صابرين ..
واثبتني
غْي أِبني-رمغ دق الس ياط عىل اجللود
وأنِت حبقَك العلون..
فرب الرابب شاهد
وهو عالم الغيوب
واي ثوار غزة
 أنِت تراب هذه الرضوملحها..
وهمام فعلوا أبناء القرود
وأنِت جذورها
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 من يقتلعَك -فهذه أرض الآابء
واجلدود
وأنرمت ُنوما
يف ظالم ليل دامس ..
ونورا
وانرا لتقيد
وطويِت حصائف من اجملد لنا
وأعدمت عهد هارون الرش يد
فأنِت َكلشمس يف رابعِتا ..
لن ميحوُك أي ظامل ونكيد
وأنِت أعلون ابذن واحد أحد ..
وأنِت شهود للوجود
ومشاعل النور انطلقت منَك
رمغ مؤامرات لك الشهود
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مق اي أسد غزة زجمر ..
وال تأبه بلك العهود
وارضب
وال تبايل ِبم..
وال تغادر عرين السود
وال ختف فتنة انطلقت ..
واعد لنا حمل امتنا املوؤود
واي اثئرا من رمح أمه ..
اقلب معادةل اخليانة
واجلرح الكؤود
واي شاطئ غزة ...
كنت شاهدا عىل دحر الغزاة
عرب لك العهود
واي صالح ادلين أهنأ بقربك ..
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فهذا جيكل املوعود
وافتخر جبيل قد سام طهرا ..
وأعادان للفتح اجمليد
أبُّشي اي أمة اجلهاد ..
بعهد عزة
وعْص منشود
واي امة تعانق الشمس ..
وال ختف ..
اال من رب العبيد
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ت
ستْ كَكل ا َ ْل َملَكا ِ
َم ِلكَةٌ لَ ْي َ

ايم َ ..م ِل َك ُة فُضْ َىل
لك املَلَ ِ
َكت
لَي َْس ْت َك ُ ِ
َو َس َّطر َو َ ِلك َمة . .
طور و ْال َ َِك ِ
امت
ِل ْيس َت ََكَلْ ُس ِ
َو ْارض َو َ ْحبر َوماء . . .
ومساء لَي َْس ْت ََكَلْ َسامو ِات
َْ
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َم ِل َكة ِ ْ
لوب بطيبِتا . . .
س َر ْت ال ُق ُ
ِم ْن َا َّو ِل النَّ َظ َر ِات
َو َح َاز ْت عَ َىل ِاَع ِاب اخلَلْ ِق . . .
وا ْدهَشَ ْت ال ُع ُ
قول َا ِلن َْي ِات
ُشاقَاَتِ َا
يه ََك َّلش ْم ِس ِاب ْ َ
َِ
 ابَّدا –ُشاقَ ِ
ات
لَي َْس ْت َك ُ ِ
لك ِاال ْ َ
و ِاشعا ُع ن ٍُور
لك ِم ْن ا ْه َتدَ ى ِب ِه . . .
ِل ُ ِ
و َمنَ ًارا ِللْ َحائِ َر ِات
ورب العرش
أوىص ِبا ...
من فوق س بع مسوات
وامر ابالحسان لها ..
ودعوَتا
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من ادلعوات املس تجاابت
تُ ْغ َم ْران بعطفها َولُ ْط ِفها . . .
َالص َف ِ
وصا َح َب ُة ُج ِل ِ
ات
َ
ََ
وُت َّسدَ ْت ِبِ َا
لك ِ
ُ ُّ
الق . . .
الاخ ِ
اْج ْل ِ
الس ِ
و ُْ
امت
َؤواب
لَ ْم تَأْلوا ُ ُْجدً ا د ً
ب َِو ْقِتِ ا لنا . . .
نني َو َااي ْم َو ٍ
ساعات
ب ِِس ٍ
وواُجت لك احملن
اليت مرت ِبا ...
وَتملت لك الاساءات
َوصا ِح َب ُة َع ْز ٍم ِابلْ ُعال . . .
لك َالْ ِ
هامات
َو ُم َع ِل َمة ِل ُ ِ
ابواِبُ ا َم ْط ُروقَ ُة د َْو ًما . . .
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السائِ ِل َني والسائِال ِت
ْل َ ِ
لك َّ
َويَدُ ها الْبيضاء
ُم ْع َط َاء ُة
َواب َب خ ْ ٍَْي . .
ِللْ ُف َق َرا ِء َو َالْ َفقْي ِات
وعىل ارسَتا
َوت َّ ْع ِلميُنا َا َّولَ ْت . . .
وعلينا بذلت
لك ِاال ْه ِت ِ
ُ ُّ
اممات
ِايْ َماْنُ َا َابن ُ ُه تَ َْكيف
ُّش َيف . .
َال ت َ ْ ِ
َو َ ََت ُّم ُل ِللْ َم ْس ُؤو ِل َّي ِ
ات
قَلُْبُ ا
ع ً
طوف د َْو ًما . . .
َو ُم ْس َتجي َبة
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لك ِالندَ َاء ِات
ِل ُ ِ
ضورها َسبَبًا
َو ُح ُ
لوب . .
ِل َف ْر َح ِة ال ُق ِ
َوالُْبَ ْ َج ُة والْ َم ََّس ُات
ِاشعاعًا ََك َّلش ْم ِس . . .
لك ال َكوا ِك ِب
ْل َ ِ
والْ َم َجر ِات
اُشاقَ َة
َو ْ َ
للك من حولها . .
َو ُم َباد ََرة
لك ال َفضَ َاء ِات
ِب ُ ِ
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ايها المسلم!
انت غضب هللا على الظالمينا

اهيا املسمل! انت غضب هللا ...
يسلطه ابرادته
عىل الظاملينا
انت سهم هللا ...
يَّضبه مبش يئته
عىل اجملرمينا
انت "سوط عذاب"
عىل اذلين َكدوا ...
- 41 -

واتبعوا طريق احلاقدينا
وأنت شعَل من انر ...
يقذفها هللا عىل الفاسدين
ونور الامل للمؤمنني ...
ويد اخلالص للك احملرومني
ورَحة من هللا انزلها
عىل البُّش اْجعينا
انت أقدار السامء
 أتية ال حماةل -مل ولن ترمح املغتصبينا

واي اثئرا ! من رمح أمة الاسالم ...
اقلب معادةل اخليانة
واحلقد ادلفينا
بيدك الطاهرة
س تدفن كيدُه
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 يف همده –ومكرُه اللعينا
و َال تبايل!
مبن نكصوا عهود ُْه
 هذا دأِبم -فأتوان غادرينا
وخانوا العهد والوعد وُتربوا ...
ومل يراعوا فينا
ال دنيا وال دينا
وقل احلق دوما
 همام َكن –وال ختىش لومة الالمئني

وال ختف فتنة انطلقت ...
ومبن ارادوا خرق السفينة
ارضب
 وال تأبه ِبم -- 42 -

فان العاقبة  -دامئا وابدا  -للمؤمنينا
وما سعينا يف هذه احلياة ...
الا دفاعا عن َحى الاسالم
ومهنجه القوميا
ونفدي ديننا
ابعز ما منكل ...
وعندما يدعو ادلاعي ..
س نأتيه ملبينا

وما غايتنا يف هذه ادلنيا
واقىص امانينا ...
الا عفو ورَحة
من هللا راجينا
واما ُجادان
الا لرفع راية هللا
خفاقة ...
- 43 -

فأننا
 حامت  -اليهيوما راجعينا
وْنفو بشوق قدوم
رجال َكصالحِ ادل ِين . .

مع راايت النْص
فا َِتينا
فيا َضْي العامل واحراره ...
واي أصوات احلق والعدل امسعينا

أننا عىل ْنج الاس تقامة جبلنا ...
وعىل لعنة لك الظاملينا
وعىل طريق هللا سائرينا ...
وعَ َىل د َْر ِب االَّ َاب ِة الث َّائِ ِرينَا
وهنيئا ِل اي امة القران ...
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بش باب طاهرين َكلغر امليامينا
اوفوا ِابلنَّ ْذر وصدقوا ...
فقد َ
َو َرهْنوا ار َ ُ
واَح ْم كقرابينا
و َع َكفوا عَ َىل حامية
"رىح الاسالم"
وبدائرته ُملْ َ َِتمينَا

وما عزائنا الا ش باب
ابحلق مس متسكني...
وساعني بعزم للنْص املبينا
ابخالصهم وامياْنم وعزميِتم ...
قد قلبوا املعادالت واملوازينا

وافريح واس تبُّشي ِبم ...
فقد أتوك سامعني ومطيعني
ْنن أمة بدأت تداوي جراَحا ...
وتنفض عهنا غبار املايض احلزينا .
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دمعة للوطن  ..يسكنها الحنين

وب َّاَّل َأ َرد َْن َو َاي له ْف ِيت
ْاش َتا ْق ْت الْ ُقلُ ُ
فون ِم ْن ب َ ْع ِد ِه تَ ْرقُدُ
َك ْي َف َو َالْ ُج َ
مون ِب ِه َو ْص ًال َلكَ ْي َىل
َما َابلَه ُْم يَغ َْر َ
ون ُحُبَّ ِ ْم
واقوام يُ َو ُار َ
َو َ ُْك ي َ ْف َعلُوا
َّار ِد ْن َاي َسا ِكنًا قَلْ ِيب
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َك ْي َف الْخ ََال ُص ِم ْن ُم َح ِنيت
َو َما ادَّري ! !
ل َ َع َّل َع ْق ِ ٌّل ِم ْن اللَّهْ َف ِة اف َّ ِق ْد
َو َاي َمو ِدعًا
َوزا ِهدً ا ب ُِص ْح َب ِيت
َو ُر ْف َق ِيت
َك ْي َف ه ََان عَلَ ْي َك الْهِ ْج َر ُان
َولَما ت َْذ ُك ْر
قُ ْل ِيل
 ما خطبك –والنُّ ْك َر ُان ب ِْك ي َ ْف َع ُل
َو َ ُْك َع َّز عَلَ ْي َك الل َّ َقى ,
َوقَ ْد َح َان َا ْن ت َْذ ُك ْر
َو َما َسالَ ْت َع ِين
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ِيب ْيس َت ْف َقد
َك ْي َف لْ َحب ِ
َو َك ْي َف ََه َْر النَّ ْو ُم ُع ُي ِوين
َو َما عُدُ ُت به اخ ِ َِّْل
َّار ِدن َان َت د َْو ًما
وب تَ َق َّر ُب
ِيف الْ ُقلُ ِ
الاو ِ
صاف
َو ََك ِم ُل ِ
ِيف الْ ُع ُق ِول
ابدا تَ َت َغل َّ ُب
َو َ ِْجاِل
ون تَِتَ َّي ُب
ِيف الْ ُع ُي ِ
وب
َو ِيف قُلُ ِ
ِاعياها
الْهِ ْج َر ِان تَ ْت َع ُب
َو ِيف َّارض
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َم ْو ِط ٍئ ِل َّلش ْو ِق ِا ِاثر ِه
َو ِيف َطي ِِب
وب النَّ ِاس ي َ َت َعقَّ ُب
قُلُ ِ
َو َاي را ِح ًال َع ْن ِد َاي ِر ب َِال ِدي
َوقَ ْد اعياك
قَ ُل ِيل ِب َرب َِك
اانَ ِم ْن َّ
الش ْو ِق
َك ْي َف اه ُْر ْب
َا ْن ََك َن َر ِح ُ َ
يكل
قَ ْد اقرتب
و َح َان َاوان ُ ُه
اانَ َك ْي َف ِيل
ِاب ِالنْ ِت َظ ِار
واشواقُ ُه ِات َز َهدُ
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َع ََس َص ْوت َُك
ِم ْن ِحنيِ َّاَّل ِح َني
هيَ ْ َمدُ
َولَ َعل
ِم ْن انَ ِر اشو ٍايق
ِاب ِلن ْس َي ِان ت َ ُِرب ُد
َو َاي َحبَّ َذا
َص ْد ِري تَثَل ُّ ُج ُه
َعب ُِْي ن َ َس َم ٍة
َو ِمن ِذ ْك َرى
ََكن ْْت ِيف دَا ِخ ِل
َوتَ ْرقُدُ
َو َاي َسائِ ِل !
الص ََّّب ت َْذ ِك َرة
ه َْل ِيل َّاَّل َّ
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الارد َِن
ِا ٌّم ِيل َم ْ ِْنل ِيف ْ
عَ َىل ِ
الاط ِ
الل ات ُّو ْق ُف
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أرد ُْن  . . .يا ارض االيمان والتوحيد
َ

َّار ِد ْن . . .
اي موئل الاحرار ...
اي درب لك سعيد
َو َاي َطه َُر ِاالنْ ِبيَا ُء . . .
َواي ْار َض لك ساجد ومريد
َاي موطن الصحابة الاُشاف ..
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اي ارض الاميان
والتوحيد
َأن َْت َع ِظمي ِب َع ْز ِم َك . .
َّضكْ َأ ُّي ْاس ِت ََكن َ ٍة َ
ال ي َ ُ ُّ
من َأ ُّي قُ ُعي ٍد
ابرادتك قهرت ُ َّ
يش ٍء . .
لك َ ْ
ووقفت بعزم
امام أي َتديد
أرضك مصنع
للرجال الاابة ..
ِاب َّلر ْ ِمغ ِم ْن
لك العوائق
والتقيد
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انت َترخي
من اجملد
والعال ..
مل تَنْتَ ِظ ُر
َأ ْي متجيد
ف َق ْد ُص ِن ْع ْت ِللْ َع َال َم ْفخ ََرة . .
َو ِم ْص َب ُاح ن ٍُور ِلتقيد
سورا َما ِن ًعا وعصيا . .
َو ً
َح ََّّت د َْح َر ُ ُّ
لك ُم ْع َت ٍد ونكيد
َو َمهْ َما ا ْن َكروا فَضْ َ َ
كل..
َست ْب َقى خادلا. .
رغام عن اي انكر وحجيد
وستبقى ..
همام تأمروا عليك..
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صامدا..
ورمغ كيد القريب
والبعيد
وُترأت يف زمن اخليانة..
ورفضت أن تباع بسوق العبيد
ولن ترمح من خانك
أو أراد بيعك ..
بسوق النخاسة
وبمثن زهيد
وشعبك تنسم
عبق احلرية
وعاش ابيا ...

وبدون قيد
أو تقييد
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ُك ُن ْت ِيف الْبِدَ اي َ ِة فَ ْر َح ًة . . . .
ف ْاص َب ْح ْت اليوم. . .
لك ُم ِري ٍد
ُع ْر ًسا ِل ُ ِ
َوس ْط ْر َت َص ْف َحة
ِابلْ ِع ِز َو ْال َك َرا َم ِة لَنَا . .
َوا ْع ْد َت ِذ ْك َرى
الْ َم ْج ِد التَّ ِلي ِد
َوَك َن ِمدادُكَ
َح ْرفًا
ُ َّمث ن ًُورا
ُ َّمث ُس ِط ْر ْت
ُم َع ِل ًما
لك شهيد
ِل ُ ِ
الارد َْن
َو َاي َا َه َل ْ
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واي نشاىم العز ...
انِت شعب النخوة
لي مريد
ان ِ َِّْت تُ َر ُاب َه ِذ ِه ْ َال ْر ِض
َو ِملْ َحها. .
َو َمهْ َما قَا ِبلُوِ ُْك
ِابلْ َو ْع ِد
َوالْ َو ِعي ِد
َو ُط ِو ْ ْيِت َ َ
حصائِ ُف
ِم ْن الْ َم ْج ِد
َو َالْ ُس ْؤ ُد ِد لَنَا . .
لك َشهِي ٍد
َو َأ ْعدَ ِ ُمت ثأر ُ ِ
َوقَ ْد َأ ْن ِر ِ َمت ُ ُُنو ًما
ِيف َظ َال ِم
ل َ ْي ٍل دَا ِم ٍس . .
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َون ًُورا
َو ًانرا ِل ُت َقيَّدَ
فَأَن ُ ِْْت ََك َّلش ْم ِس
ِيف را ِب َعِتِ ا . .
َال ي َ ْمحو ُ ُْك
َأ ُّي َظا ِل ٍم
ونَكيدُ
يل
َوا ْفتَخ َُروا ِ ِجب ٍ
قَ ْد ُ ًّمسا ُطه َْرا . .
َو َأعَادْانَ ِللْ َم ِايض الْ َم ِجي ِد
فلَ ْس ِط ُني ِيف عُيو ِن ُ َْك . .
ُمدَ ا ِف ِعنيِ َع ْهنُا
لك َص ِعي ٍد
يف ُ ِ
والْ ُق ْد ِس ِيف قُلُو ِب ُ َْك
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تفدوْنا بأرواحَك ..
ال بكرثة الالكم
والتنديد
ِبُّش ِاك َاي َّار ِد ْن الْ ِع ِز . .
ْص يعَت به
ِب َع ْ ٍ
لك شهيد
وفقيد
َو َاي َأ َاب الث َُّّو ِار . .
ا ْمض . .
سْيت ََك
فَ ْان َم َ
عربة للك رش يد
امض عىل خطبك واثقا ..
فال تأبه بأي جاحد وبليد
َُّّش !
اب ِ ْ
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فَ ْان َو َرائِ َك َش ْع ٍب
يُ َعا ِن ُق َّ
الش ْم َس. .
َو َال َ َي ُف . .
ا َّال ِم ْن َر ِب ُ ََح ْي ٍد
ِ
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عدالة الوحوش ..
اين انت يا عمر "الفاروق"

ايبن اخلطاب !
ماذا اقول بعد طول غياب
برحيكل تركت فراغا كبْيا
لو تعمل ما جرى
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المتنا بعد استشهادك ؟!
وماذا فعلت بنا الايم ؟!
لقد شعران ابلليِت الول مرة
وأحسس نا ابلضياع
بعد حلظة فقدانك
شعران ان ادلنيا
قد ضيقت علينا اخلناق
وال احد يقف معنا
مبحنتا يف هذا العامل
وما عرفنا بعدها
الا احلزن يف حياتنا
وكذِل خيبات الامل
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وَكنت مساحة الامل كبْية وبال حدود
ومساحة السعادة صغْية جدا
احسس نا ان احلياة َتولت
اَّل غابة من الوحوش
والس باع البُّشية
تَّسح ومترح بال أي حساب
وتطبق قوانيهنا الظاملة
وال احد رقيب علهيا
ومبنطق  :القوي يألك الضعيف
واذليك  :يدع مبكره الاقل ذَكءا
وال يعذره
والس باع البُّشية
تفرتس الاضعف مهنا
بوحش ية وال ترَحها
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وغدت هذه الس باع
يه اليت َتَك
وتتحَك مبصْي امجليع
مث تضيع عىل الضعفاء
وقد اختلت املوازين بني الناس
وفقد احلس الانساين
والشعور ابالنصاف ُتاه الاخر
فهذا حال البُّش
تقف  -معظمها  -مع القوي
واحلق مفقود وضائع
واصبحنا  -اي الفاروق -
نبحث عن مزيان
احلق والعدل والانصاف
وغدت العداةل
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ضائعة يف هذا العامل الظامل
ونفتقد العداةل الساموية
حيث العداةل املطلقة واملساواة والرَحة .
وال عذر للضعفاء عىل هذه البس يطة
حيث يطبق القانون حرفيا عىل الضعفاء
اما القوي فيفلت
 يف معظم الاحيان -من العقاب
وما حنيننا الا اَّل زمن وصفوك فيه  -بعدما وجدوك انمئا وحيدا وبدون حرس وكنت
 وقتذاك َ -تَك اعظم دوةل يف ذاك الزمان  -فقالوا :"عدلت فأمنت فمنت"
وعندما قلت مقولتك اخلادلة :
"مَّت اس تعبدمت الناس وقد ودلَتم أهماَتم أحرارا"
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وايضا عندما عدلت ابحد رعاايك وأردت القصاص هل من احد أبناء والتك  ,فقلت
هل " :ارضب ابن الكرمني"
وعندما اعرتضت امرأة عىل قرار قد اختذته مبسأةل املهر  ,فاقتنعت برأهيا وتراجعت
عنه وقلت حيهنا  :اصابت امرأة وأخطأ معر أو لك الناس أفقه من معر .
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حكاية اسمها لبنان ....
لبنان كغنيمة وليس وطن

لبنان امجليل
خطفته الوحوش
لبنان التعس
حيوم حوهل الغرابن
لبنان اجلرحي
تتقاذفه النسور
لبنان املأسور
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تهنش محله الس باع
لبنان الربيء
َتارصه الافاعي
من لك مَكن
لبنان املغيب
خطفته طيور الظالم
لبنان املسلوب
اس توَّل عليه
رساق الاوطان
لبنان الضحية
قتلوه
عىل مذحب الطائفية
لبنان الكبْي
ابعه
من َكن اخر مهه الوطن
لبنان الويف..
هناك من ابنائه
من يتاجرون بدم ابنائه
لبنان اضاعه
من يتنازعون
عىل مْياث ابهيم
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وهو عىل قيد احلياة
لبنان ليس دوةل ...
بل هو دويالت
لبنان ليس وطن ...
بل هو اوطان
وليس قرار...
بل قرارات
وليس شعب...
بل شعوب
وليس ارض ..
بل اراض قسمت
بني فئات متعددة
لبنان امجليل املتألق دوما ...
يعاين ويْنف..
ويذرف ادلموع
لبنان هذا البس تان امجليل ..
متلئه الكثْي من الاشواك
لبنان ذاك اجلنة ..
تدخل ابليس
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واخرج بعض طهره منه
لبنان اي سادة ..
هو جمرد غنمية وكعكة
يتنازع علهيا الس ياس يون
ليقتسموْنا فامي بيهنم ..
ولياخذ لك مهنم حصته
فكل هللا اي لبنان !!
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 .........يف ذكرى وادلي
سالمي إليك يا أبي !

ساليم اهيا الغايل احلبيب ...
سالم كسالم احملبني
هل يكفي معك المتين والرجاء..!!..
اي عزيزي ليك ال تغادران...
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وهل ينفع البَكء والعويل ...
ليك ال تفجعنا بفقدك
وقضاء ما ْناذر .
ايب !
لقد كنت رمزا يف االنسانية والوفاء .
رمزا يف اجلود والعطاء ..
رمزا يف الاس تقامة
ودماثة الاخالق .
قبل موتك..
علمتنا كيف نعيش
وكيف منوت
وكيف نغادر هذه احلياة
بُّشف وكربايء .
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.وكيف ندافع عن بعض كراماتنا ..
وان نكون عايل اجلباه ...
وندافع عن حقنا
يف حياة عزيزة
وعيش كرمي
لقد علمتنا
كيف تعيش احلياة لنا
وال نعيش للحياة ..
وعلمتنا أخالق الرجال
يف زمن عز فيه الرجال
علمتنا أن نكون أوفياء
يف زمن قل فيه الوفاء.
ايب !
- 78 -

لننا ْنن قطعة منك
وأنت جزء منا.
فقد عشت بطل فينا
وأمسيت بذكراك خمِلا
ومل متت الا جبسدك
اما روحك الهنيئة
فسافرت اَّل رِبا
راضية مرضية..
نعم أنت خمِلا يف ْنجك
ومن علمته أدب الخالق
..اي س يد الخالق ..
فأنت اي أيب
قد َتررت من قيود هذا الوجود.
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هنيئا ِل
اي حبييب
شهادتك من هذه احلياة..
وبُّشاك –
فانك أشعلت َشوعا لن تطفأ ..
واحييت عزما
لن يس تكني .
فاين وهللا
عىل رجاء قبل يقني
أنك َتيا
 ابذن هللا –يف راحة عند مكل رحمي ,
ويف جنات من اخلِل والنعمي ..
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ساليم اليك من جديد
 ومع لك اُشاقة َشس –سائال ريب أن يأخذين اليك
وأان عىل دربك وهديك ..
وان اركب
بنفس املركب اذلي ركبت ,
وان اخطو
عىل طريقك اذلي رمست
ولنكون معا وسواي ..
وأحظى مثكل
 ومبا جنيت –ابذن هللا وبرَحة منه..

ايب !
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لَك سعيت بتحقيق أمنيتك
وحلمك وما متنيته يل ,
فأنت اي أيب
واي صديقي الغايل
واي قطعة من فؤادي..
أكرمك هللا
ورحلت جبسدك..
ولكن ذكراك مل متت ..
وحضورك ابق فينا
فقد زرعت نفسك فينا
واطمأننت
مث جاءك موعد الرحيل ..
وها أان الآن..
أراك واشعر بوجودك معي
ولكنك تسمع
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وترى ماذا اصنع..
وهل سأميش عىل خطاك .
اي حبييب
لقد زرعت لنا ُنوما يف السامء
لتضئ لنا وحشة الطريق
بعد الرحيل..
ولقد كنت منارة
ْنتدي ِبا
اَّل صواب الطريق ...
ويف ذكراك اقول :
لعل أنتظر
لتحني ساعيت ..
لعل وعَس ..
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يتحقق حلمي ..
للقائك من جديد .
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ع َّم َ
ان
َحبِيبَتِي َ

ِق َّص ِيت بَدَ ْأ َت
لَما ََك َن َاي َما ََك َن
ْص
ِيف َسا ِل ِف الْ َع ْ ِ
ارض َّالز َم ِان
َو َح ِ ِ
ََكن ْْت ُهنَاكَ َ ِْج َيَل
امسهَا " َ َّمع ُان "
ُْ
ِا ْحدَ ْثْ ا
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ِب َما َ َُي ُ
ول ِ َخبا ِط ِري ,
َو َ ََكْنَّ َا َامايم ْال آ َن
وج
َو ِاصف ِع ْط ِرهَا الْ َم ْم ُز ُ
ِ َابلْ َو َر ِد َو َّالر ْ َحي ِان
َو ْارضَ ها الْ ُم َزيَّنَ ُة
ِ
نان
ابالْش ِار َالْو ِارفَ ِة ََكَلْ ِج ِ
فَ َالْ َج ُ
امل بِغياِبِ ا
َّس ِاب َّ
الش ْطئَ ِان
َو ُ ُْه َك َ َ
ُو ُجو ُدهَا َم ِعي
لك َم ََك ٍن . .
َح ِارض َو ُمسا ِفر ِب ُ ِ
وقد َ ْوص َف ُّ
الش َع َرا ُء َ َْجالَهَا
زمان
ِب ُ ِ
لك ا ُّال ِ
َول َ ْم ان ْ ََس َّ َ -معا ُن –
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ِ ِجببا ِلها َو ُم ْد َرجِ ُّالرو َم ِان
َو َج َب ُل التاجِ
َو َج َب ُل الْ ُق ُص ِور
ْص َرغَدَ َان
َوقَ ْ ُ
وُش َكسيهيا
َوعَشائِ ُرها َ ْ
لك الْ ِج َْي ِان
َو ِمن ُ ِ
َو ِمن الضَّ فَّ ِة َاالخ َْرى
نَتَشَ َاركُ َم ًعا
الافر َاح ِ
ِ
والاحز َان
َولَ ْن ان ْ ََس ِم ْن َر َحلُوا
يل الْ ُف ْر َس ِان
ِم ْن َّالر ِع ِ
َو َال ب َ َس َاط َة َا ْه ِلهَا
َو َك َّر َمه ُْم
َو ِر َجالُهَا ُّ
الش ْج َع َان
َو ِمن ل َ َجأَ َالهيا
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لَ ْم ي َْش ُع ْر ي َ ْو ًما ِابلْ ِخ ْذ َال ِن
فَتَ ْح َت د َْو ًما ي َ ْدهيْ َا
َمبْ ُس َ
لك الْ ِج َْي ِان
وطة ِل ُ ِ
َّاروا ْنَ ْضَ ِتَ َا
َو ِمن اد َ
ََك َن لَه ُْم ِابلْ ُم ْس َت ْق َب ِل امي َ ْان
َو َر ْ َمغ عَا ِد َاي ِت ادلَّ ْه ِر
َ َُن ْح ْت ِيف لك ا ْم ِت َح ِان
َو َوقَ ْف ْت َاب َي ُة
وشاخمة
ِاما ٍم ُ َّ
بان
لك حا ِق ٍد َو َج ٍ
َو ْاس َت َطاع ْْت ِ ِحب ْْكَِتِ َا
مان
َا ْن تَقو ُد اهلها ِل ِ ِرب ا ِال ِ
َو ْان َ َْت ِس ُم َا ْم َرها بِشَ َجاعَ ٍة
قَ ْب َل فَ َو ِات ْاال َو ِان
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در
بيروت حبك كا ْلقَ ْ

بْيوت ..
ان َْت ُع ُيون ُُك
الْ َق َم ِر
َان َْت ِش ْفتَاكْ
َشا ِط ِئ الْ َب ْح ِر
َش ْع ُر ِك الْ َح ِري ِر ُي
ي َت َ َْل َ ُل ََكَ ْ ُدل َر ِر
ُ َُشوس َو ْ ُِج َك
اضَّ ا ْء َت ُ َّ
لك فَ ْج ٍر
َط ْو ُ َِل َالْ ِ
باس ُق
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َناس ِق َّ
الش َج ِر
ا ْح َىل ِم ْن ت ُ
َص ْوت َُك الضَّ ا ِح ُك
قُ ِت َل ُ َّ
لك قَهْ ٍر
ون
ِع ْط ُركَ الْ َم ْس ُك َ
ِب َع َب ِق ِه َعب ُِْي َّالز ْه ِر
ن ََظرات َُك الْ ِ ِربي ِئتَ ِان
تُ ِز ُيل ُ َّ
لك َكدَ ٍر
يَدَ اكُ الرِقي ْقتَ ُان
ُا ْس ُكنوا فَيَضَ َان الهنَّ ْ ِر
َص ْف َح ُة َو ْ ُِج َك
فَا ِجئَ ْت ِين ََكَل َق ْد ِر
ِرقَّ ُة ُحرو ِف َك
تَت َ َساقَطُ
َك َحب ِ
ات الْ َم َط ِر
ون
ُحبُّ َك الْ َم ْج ُن ُ
ا ْق َوى
ِم ْن ُح ِب الْغَ َج ِر
ُح ِيب َ َِل
ِط ْفل
َح ََّّت َك َّ َرب
- 92 -

ايل َ َِل
َخيَ ِ ٌّ
َاط ْال عَل ًّيا
السهَ ِر
ل َي ِال َّ
ُحبُّ ِك تَ َع َاَّل
لك َمعاين الْ َف ْخ ِر
ِب ُ ِ
فويل
قَلْ ُب َك َالْ ُط ُّ
َح َّط َم َح ََّّت الْ َح َج ِر
َا ُنني ُح ْ ِنز َك
لك َص ْ ٍرب
قُ ِت َل ُ ِ
ُحبُّ ْك قَتَلَ ِين
قَ ْب َل َاو ِان الْ َف ْج ِر
ُو ُجو ُد ب َ ْع ِدكَ
ارض
َح ِ ٍ
َو ُمسا ِف ٍر
َح ََّّت الْ َم َج ِر
ِم َْي ُاث ُحبُّ ِك
َسيَ ْب َقى
َح ََّّت َم ْو ِضع ِ الْ َق ْ ِرب
بْيوت َحبِيبَ ِيت ..
ان ْْت الْ َق َم ِر
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َوالْ َب ْح ُر
السه َُر
َو َّ
َما َذا افْ َع ْل
َا ْن ََك َن ُح ِيب
َو ُحبُّ َك . .
ََكل َ َق ْدر

- 94 -

- 95 -

عمان ..بعدك  ..شفائي !!..

أرجوك أبعديين عنك..
دعيين أشفى منك...
دعيين اتيه يف غياهب احزاين ..
دعيين اشفى من هذا الوُه ..
من هذا السقم..
من هذا العذاب!!..
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أرجوك !.
دعيين أبقى وحيدا.
.دعيين أغرق يف دوامات مقيت..
ويف براكني غضيب.. ..
.دعيين اضيع يف غياابت احزاين
ودعيين أتذلذ ابحلرمان..
بعيدا عن متاهات الطريق..
ووحشة املايض القريب والبعيد ..
صدقيين !..
ان قلت ِل :
بأنين ال أريد منك سوى ..
البعد والهجران ..
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والبعد عن شعوري ابلنكران ..
وأعذريين ان قلت ِل :
بأنين ال أريد الس مترار
والتجديف عكس التيار ..
وابالحبار مبراكيب ْنو اجملهول ..
وْنو الا وصول ..
وما أانل منه
سوى رساب الشطئان...
وَكين جبمهورية احلب بيننا
قد َتطمت ..
واسوارها تكَّست ..
وأفراَحا قد َهرت .. ..
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وأنين – مع لك ذِل –
ال أنكر..بلك تنافضايت
 ومع اُشاقة لك َشس وغروِبا –بأين أتضور بك حبا ..
وأتنفس منك عشقا ..
وما ارى الا ظكل امايم ..
وحدقة عيونك بعيوين ..
وأعرف بأن عقكل ذاكريت
وقلبك صباي ..
وأنين ال أطيق الفراق..
وأين من بعدك ..
سأعاين من :
وحشة املَكن ..
ومن قسوة الوقت والزمان..
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ومن قتل النفس مرات ومرات ..
ولكن ..
تكفيين أاليم لتشقيين لك يوم..
وساعات بعد ساعات ..
لعل وعَس الزمان
يرَحين من اذلكرى
ويبقيين
يف غياهب النس يان !!..
ويدع مشاعري لذلوابن ..
أرجوك..
ان كنت تسدي يل معروفا !!..
فقط أبقيين
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شيئا
أو جزءا من ذاكرتك ..
أو سطرا يف كتابك..
أو أجعليين ُنمة يف سامئك ..
أو ذكرى عىل أطالِل..
او اثرا من ااثرك..
او بصمة يف حياتك .
ارجوك
ال ُتعل صفحة وُجيي مايئ..
والاحساس بقليب هوايئ...
او تصنعني
من خيوط الشمس ثواب يل ..
ومن الورد..
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تعجنيه بيديك..
ليصبح ماءا لعطري..
وتنتقني َضة
من شقائق النعامن
لتصنعي ربيعي ..
وال ُتعل أالخَّض وأالزرق صيفي..
وأالبيض وأالَحر ش تايئ..
وال ُتعل يل ادلنيا
ألواان ورايحينا..
او تزرعني اْشارا يف فردويس ..
ليذكرين بك من جديد..
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حَّت لو َكنت اذلكرى توحش لك ساميئ .
.وحَّت لو اْنا مل تعد متطر أي مايئ...
وقبل أن تزهر أحالمك وأحاليم...
والبتعد وأدع ظالِل ورايئ...
وأعرف بأنك دايئ ودوايئ..
واين َتت عن حرويف وهجايئ ...
وصدقيين ان بعدك هو شفايئ...
وأن هذا عزايئ ...
وهذا هو رجايئ....
صدقيين لك هذا
يكفيين..يكفيين.
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معشوقتي دمشق

دمشق !!..
لَك رمستك بريش يت
عىل لوحة خيايل..
كام انت انت.
منذ طفولتك
اَّل حلظة ما رأيتك..
ومل اس توعب حلظِتا
عندما وجدتك-لك ما جرى يل..
يف ذهول
وانفعال ..
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لقد قادت تكل اللحظات
يف نفيس ثورة عارمة
اجتاحت لك كياين..
وعندما رأيتك
قلت يف نفيس
..هاه ..!!..
لقد وجدت أمْية أحاليم
وملكة زماين..
وساحرة قليب
ووجداين..
دمشق !!..
لقد قلبت لك
معاداليت
وغْييت لك أرقايم
ومزقت لك أُشعيت
وخرقت جدار مصيت
وأحزاين..
وسلبت لك دموعي
وحضيك
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وابتسامايت..
دمشق !!..
لقد حبثت عنك
يف لك مَكن
ويف لك أحاليم
ووجداين..
فوجدتك
أمْية لك املدن والعوامص
وساحرَتا ..
س يديت!!..
دليين كيف أدخل اَّل مملكتك-
لآدخل قلبك
ولآتلمس ذاتك-
ولآعيش بني فرحك
وحزنك
ودئف وجودك
ولآحبث فهيا عن ذايت
ومفتايح اذلي فقدت..
- 017 -

وصورة أحاليم
اليت تالشت –
وذايت
اليت ضيعت..
أجل دمشق !!..
لقد كنت أحبث عن كياين-
وعن مربر وحاجة لوجودي
ولبقايئ..
فأان السمكة
اليت تفاهق
وأنت مايئ-
فأنت أان وأان أنت
 ش تانأن يفرق الزمان ما بيننا
وما بيننا –
مفنذ زمن
مل أحسب معري
وُك بلغت؟!..
ولكن
بعدما رأيتك
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أصبحت أقلب صفحايتلآكتب أاييم-
لآدون فهيا
أْجل ما فهيا
من أفرايح
وأحزاين.
لقد ضاع
مفتاح قليب
يف غابة
تعشش فهيا الآحزان
ويف حبر معيق
ليس هل قرار –
ومدينة ال تعرف
الا الضباب
ومملكة
حمصنة ابحلزن
ال تعرف
الا القيود
والاسوار.
ومنذئذ..
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وأان أحبث
عن مفتاح سعاديت ,
ولكن منذ زمن
مل أجده_
ال أدري
هل أحبث عنه؟!
أم أستسمل
لواقعي
وأنتظر حتفي _
لقد س مئت
البحث
والانتظار
وقادين
اَّل اليأس
وامخلول –
واَّل الاحباط
والقنوط..
وأصبح رصاعي
يدور يف نفيس
ابحتدام
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وابس مترار
من غْي توقف_
وجافاين الفرح
وابتعد عين
بعيدا
بعيدا ..
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تونس ..مالكي الحالم

تونس اخلَّضاء!!..
منذ الوهَل الاوَّل من رؤيتك
ومنذ خطت قدماي عىل أرضك..
مث أمغضت عيناي
فشعرت انك متلكني سر النساء
واحسست ابنك املرأة امجليَل
- 003 -

جباملها الخاذ
وشعرت ابلفرق
يش ..
الفرق يف لك ْ
يف انطباعي الاول...
الفرق يف سر عينيك عندما رأيتك..
والتصقت معامل وُجك يف خيايل-
ومل أفرق حيهنا..
لقد شعرت ابحساس صوتك
ونغامت احساسك .
ترن يف أذاني
ووجداين..
شعرت بأين أتعمل ادلرس الآول
يف لغة احلب..
وأين أَتجهئا بصعوبة -
.وأْنا ليست كلك احلروف ..
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وأْنا لكامت :
معبأة بلك العنفوان
والآحاسيس .
وأين أغرف
الغرفة الآوَّل
من حبر الغرام..
وأين أسْي
متحداي..
عكس التيار..
وأجدف مبراكيب
عكس الرايح..
وأين أسْي بدوامة
ليس لها قرار
وال مهنا فرار .
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فقد أحسست بك  :الآمْية ..
اليت تأتيين يف أحاليم
ومنايم..
ويف الالوعي
ووجداين .
وأن أحسايس بك
مكل لك كياين..
كام ختيلت
وجدتك..
تطابقني ذِل املشهد
وتكل الصور ..

ما أعزها
من حلظات
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ال تنَس..
وال ميحهيا
غبار الزمان
وال َكبة احلارض
وخوف املس تقبل .
لقد َكنت تكل اللحظات
عىل هامش الزمان ..
ورسقت من قساوة الاايم -
ال َتسب حبساابت
الارقام او
بدقائق الوقت
والسويعات .
تونس
انت احلبيبة
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وانت
الارض
واحلجر
والبحر
والبُّش
ماذا افعل
ان َكن غرامك
ملكين
من غْي ارادة
او تفكْي مين
َ ..كنه ماليك احلامل
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امتي ..اين امجادك

اميت هل نبيك عىل حالنا اليوم
واحلال يغين عن املقال وعن السؤال
ام نكقكف ادلموع وننتظر املقصَل
ام نشمر عن ساعدينا ونعمل لرفعتك
بل النقاذ ما ميكن انقاذه
اليوم ليس َكمس
هل ترى نس تطيع ان نعيد أجمادك
اجماد دمحم بن عبدهللا
أم ابو بكر
ام اجماد معر بن اخلطاب
ام اجماد خادل بن الوليد
ام معر بن عبدالعزيز
ام صالح ادلين
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ام هارون الرش يد
ام املعتصم
ام املظفر قطز
ام دمحم الفاحت
ام ابطالنا وعلامئنا البطال
َكَحد بن حنبل
والعز بن عبدالسالم
وأق َشس ادلين
وغْيُه الكثْي ......
من أبطال امتنا
واذلين ال زال يذكرُه التارخي بصفحات من اجملد
واخلادلون بذكرُه يف التارخي اجمليد
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يا أمة االسالم

اي ش باب الاسالم -
قد صنعِت خفرا ال يرام
وسطرمت معلام لكرامة أمة
من كشمْي اَّل الشام
بشائر النْص انطلقت منَك ..
وأنرمت ادلرب ْل آمة غارقة ابالحالم
وقد خسرمت من لك الاقالم -
وسط لك هذا الزحام
ورمغ الفاقة واحلصار ..
رفعِت الظمل
عن دموع الثَكَّل واليتام

ومل تلتفتوا ملن
ابعوُك ابخلذالن
أو تفاهات الالكم
وعىل جدرانَك ..
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.رمسِت الرصاص
بريشة مقاوم رسام
وأعلنِت بأننا :
لن نقبل بأن نكون خانعي
وَكلآيتام عىل موائد اللئام
وأبعدمت عنا غبار اذلل والهوان ..
وَتملِت عىل عاتقَك املسؤوليات اجلسام
فقد خرجِت من وسط هذا الزحام .
.ورفعِت راية احلق..
وأزلِت لك هذا الرَكم
وامتشقِت سالح العزة بقوة ..
وأحييِت فينا " فريضة" الاسالم
وُترئِت بغضبَك
ومل تلتفنوا لتفاهات الالكم

وقد أقلقِت راحة العدو ..
حَّت َهر املنام
وقلِت لنا :
أن ال وقت للالكم ..
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ال وقت للسالم
فقد أن الاوان ...
اْنا معركة الانتقام
ولنوقف لك هذا الهوان ..
ولندفع عنا لك هذا اخلنوع
والاستسالم
خفرجِت كعاصفة ..
جائت للظاملني
ابملوت الزؤام
وأصبحِت شهاب وانرا
َترق رؤوس املعتدين اللئام
وغدت جيوش العدو دىم بأيديَك .
ومضيِت بثقة اَّل الآمام
وسيشهد التارخي عىل هذا الصدام
وزيف هذا السالم
واعلنِت
ان السالم مع العدو
جمرد اوهام
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واضغاث احالم
قوموا ..
اهيا الابطال
قوموا.
.انفضوا عنَك
لك هذا الرَكم
قوموا وانتفضوا ...
ودعوا عنَك
لك هذه الاوهام
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مروان مسور  -مؤلف وباحث سياسي اردني  -حاصل على بكالوريوس علوم سياسية ودراسات
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مهتم بدراسة  :العالقات الدبلوماسية  -العالقات الدولية  -الشؤون االسرتاتيجية  -قضايا
الشرق االوسط  -السياسة االمريكية جتاه الشرق االوسط  -االقتصاد السياسي  -الفكر
االسالمي .
ولديه مؤخرا اهتمام وتركيز بالشؤون الصينية ومنطقة شرق اسيا  ،ودراسة مسالة صعود الصني
وتأثري ذلك على الوضع الدولي القائم .
يكتب يف عشرات املواقع واجلرائد االردنية والعربية والدولية .
املؤلف له عشرون كتابا يف االقتصاد والسياسة واالدب .
ولديه احباث علمية ختتص باالقتصاد والسياسة يف بعض مراكز األحباث االقليمية املعتربة .
للمراسلة وابداء املالحظات marwan.samour1971@gmail.com :
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ان الوصول للحقيقة يه من امسى غاايت الانسان واس باب
وجوده..وحبثه ادلؤوب عهنا بشلك متواصل ...وسعيه لكشف غوارها
..
وانه برحليت للوصول لهذه الغاية ..فان زادي هو يقيين بسالمة الفكر
وحصيح املهنج اذلي اسعى هل  ...وحيدوين المل بصواب الطريق ...
وبقناعيت ابن احلقيقة  -دوما  -يه اليت ستسود...
وان الطريق الهيا شاقة وليست  -دوما -معبدة ابلورود ...وما ساالقيه
من عرثات وعقبات ...
أما ادايت فهو قلمي "اذلي اتكئ عليه"  ...مفنه اخط به حرويف ولكاميت
من حمربيت  ,وبعقل منفتح كطائر حر ,ال يعرف احلدود أو بعد
املسافات  ,وحبرية سقفها السامء  ,والس بح بعيدا يف فضاءات املعرفة
الصل غاييت املنشودة  .وبلمسة من قلمي  ..ونرثا من حمربيت ...
وفسحة من فكري ..وجزءا من طيات أورايق  ..اصل ملكنون احلقيقة
اليت أريد .
مروان مسور
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