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يف مدح أسعد باشا ٥

يف مدح أسعد باشا


قال من قصيدة ميدح بها أسعد باشا قائد جيش البالد العربية:

والبـوارق القنا  بني  العىل  عىل صهوات الخيل تحت البوارقبناء 

وإمنـــا البالد  يف  سـّر  قليل محل الســر بني الخالئقولله 

سابقيقلب هذا الدهر أحوالنا كمـا إثـر  الحـقا  فينا  تقلب 

ملا اعتمدتــه يف املعاين الدقائقولوال اختيار الدولة ابن رسيرها

أمـره يصلح  األمر  توىل  راتــقكريم  أنامل  تولتــه  كفتق 

خافقأقام السـرايا ينفر املوج خيلها لبنان  فـوق  لواء  بـكل 

املشارقيحدث أهل الغرب يف كل ليلة غاراته يف  مبـا فعلـت 

ويثـني عىل أفضاله كل ناطـقفيعجب من أفعـاله كل عاقل

يبحـر لها يف بحر كفية غـارقتضيق بحار الشعر عنه وتستحى



٦ الشعر العريب الحديث


  

  
  

  


   



أين أيام لّذيت وشبايب ٧

أين أيام لّذيت وشبايب


وشبـايب لـــّذيت  أيــام  الذهاب؟أيـن  بعــد  تعود  أتراها 

التصايب عهـد  الزماُن  يــرُّد  أن  ذاك عهد ميض وأبعــُد شيـــئ ١ 
إين ذكــــــــراه  ــّيل  ع املصــابفأديـــرا  شديُد  فارقته  منذ 

إال اللب  ذو  يسـلوه  يشء  الشباب كل  زمــان  يف  اللهو  مايض 

روضة أرى  متى  شعــري  واألعناب ليت  النخيل  ذات  املنيل 

املذاِب حيث تجـري السفني مستبقاٍت اللجني  مثل  نهـر  فوق 

قصـور بشـاطئيه  أحاطت  القباب قد  مثل  يلحـن  مرشقات 

منه النواظر  تســـرح  وشعــاب ملعب  جـنة  أفــنــان  بــني 

ثراه النســيم  شافه  كاملالب كلمــا  بنفحة  منه  عــاد 

صحايبذاك مرعى أنيس، وملعب لهوي  ومغنى  صبـويت  وجنى 

صايب غري  بعهده٢  تـراين  أن  لسـت أنساه ما حييت وحاشــا  
النصــابليس يـرعى حـق الوداد وال يذ كريم  إال  عهدا  كر 

١  يف قول آخر: عني
٢  يف قول آخر: لعهده



٨ الشعر العريب الحديث

إليه  فاشــتياقي  زال  األحقاب فلــنئ  علـى  باق  قويل  مثل 

كفا  ســرنديب  من  ندميي  يب يا  ملا  وخلياين  مالمــي،  عن 

واغرتاب كيف ال أندب الشباب وقد أصبـ محنٍة  يف  كهـال  حت 

كساين  و  جديت  الشـيب  الجلباِب أخلق  رثــة  منه  خــــلعة 

كالهــداب ولوى شعــر حاجبّي عىل عيني  أطـــل  حـــتى 

إال  يسنح  الشــيء حني  أرى  ضباب ال  يف  كأنــني  كخيال 

كأين  صــرت  دعيت  مـا  الصوت من وراء حجاب وإذا  أسمع 

أقعدتني  نهضة  رمُت  أعصـايب كلمـــا  تقلهـــا  ال  ونــيــة 

مني  الحوادث  صــولة  تدع  ثيابمل  يف  همة  أشـــالء  غــري 

وأهيل  بــوالدي  ــرايب فجعتــني  أت يف  تكـــر  أنحت  ثــم 

حبيب  عـني  يــزول  يــوم  األحباب كل  فرقة  من  يالقلبــي 

واآلداب أين مـني ”حسني“ بل أين عبد الكمــال  رب  الله 

الذكر  وبـقاء  ذكرة  غري  لألعقــاب مضيا  يـــــدوم  فــخـــــر 

لنفسـي  بديال  منهمـا  أجد  واكتئايبمل  عليهام  حــزين  غري 

كن يل يف حساب قد لعمري عرفت دهري فأنكر ما  أمــورا  ت 

حتى  الناس  صحبــة  اجتناىب وتجنبت  التقاة  عىل  عونا  كان 

كنـ وإن  يقــال  مبــا  ــايل  أب جــواب ال  كــل  بــرد  مليئا  ت 

أين  الناس  عن  بعدي  كفاين  املغتاب قد  غيبة  مـن  أمــان  يف 

شـاء كام  عيل  حاسدي  احتجاب فليقل  يف  الخنا  عن  فسمعي 

ولكن  يشء،  عيل  يخفـى  التغايب ليس  إلـف  والحـزم  أتغاىب 



أين أيام لّذيت وشبايب ٩

الصواب وكفـى باملشيب وهو أخو الحز طــريق  إىل  دليال  م 

تبلـى  سوف  صورة  املـرء  الخرابإمنا  بـدء  العمران  وانتهاء 


   

  
  

  
           


    


        
 
       


  

  
  





١٠ الشعر العريب الحديث

عمر املختار


لواء  الرمال  يف  رفاتك  مسـاءركـزوا  صباح  الــوادي  يستنهض 

دم من  منارا  نصبـوا  ويحهم  البغضـاء يا  الغد  جيل  إىل  يوحي 

غد  العالقة يف  لو جعلوا  وإخـاء ما رض  مــودة  الشــعوب  بني 

وضحية املدى  عىل  يصيح  الحمــراء جرح  الحرية  تتلمــس 

بالفال املجـــرَّد  السيـف  يكسو السيوف عىل الزمان مضاء يأيها 

مهند كل  غمد  الصحــارى  بــالء تلك  العـدو  يف  فأحسن  أبىل 

أمية شـباب  من  موتــى  أحياء وقبور  يربحوا  مل  وكهـــولهم 

معقل منهم  بالجـــوزاء  الذ  الجـوزاءلو  أبراجها  علـى  دخلوا 

وجباله سهوله  الشــامل  الخضـراء فتحوا  فاستعمـروا  وتوغلوا 

ركنها فطاول  حضــارتهم  الشامء وبنوا  جلّق  و  الســـالم  دار 

ثراءُخرّيت فاخرتت املبيت عىل الطوى تلــــم  أو  جاها  تنب  مل 

املاء إن البطولة أن متـوت مـن الظام تعب  أن  البطـــولة  ليس 

ولحدها األسـود  مـهد  ونساء أفـريقيا  أراجــال  عليك  ضجت 



عمر املختار ١١

عــزاء واملسلمون عىل اختـالف ديارهم املصاب  مع  ميلكون  ال 

قبورهم وراء  مــــن  الفلحــاء والجاهلية  و  الخيل  زيد  يبكون 

وحفِظـه الكــريِم  اللـِه  ة  ِذمَّ الصــحراَء يف  َد  ُوسِّ (بربْقة)  َجَسٌد 

ِدماَء مل تُبْـِق منه رََحـى الوقائِع أَعظاًُم الرِّمـاُح  تُبْـِق  ومل  تَبْلَـى 

َضيَْغــٍم بَِقيَِّة  أَو  نَْسـٍر  َهـباَءكَرُفاِت  ـافياِت  السَّ وراَء  باتـا 

األَجواَء بطـُل البَداوِة مل يكن يَْغـزو عىل يركُب  يَُك  ومل  ”تَْنٍك“، 

َصَهواتِهـا َحَمى  َخيٍْل  أَخـو  الهيجاَء لكْن  أَعرافهــا  مـن  وأََدار 

مبُْهَجـٍة أَِمس  األَرِض  قضـاَء  قَضـاَء لَبَّى  للســامِء  إِالَّ  تْخَش  مل 

كأَنه الجبنِي  َمرْفــــوَع  رِداَءوافــاُه  الُقضاِة  إِلـى  َجرَّ  ُسْقراُط 

ينفجـْر لـم  ِسنَُّه  مَتـالََك  كالطفل من خوِف الِعقاِب بُكاَء َشيٌْخ 

َرسَّائهـا يف  عـاَش  أُمـوٍر  اَء وأَخــو  ــرضَّ ال فتــوقَّع  ّرَْت  فتغــَي 

جِن ِرضْغاًما بىك اْسِتْخذاَءاألُْسـُد تزأَُر يف الحديِد ولن ترى يف السِّ

َحديِدِه ثِْقَل  يَُجـرُّ  األَسـرُي  رَقْـــطاُءوأىَت  َحيًَّة  ُر  ــَجــرِّ يُ أََســـــٌد 

يَُنْؤ الُقيـوُد فلم  ْت بسـاقَيِْه  فنـاَءَعضَّ الّسنون  بَهيْكله  وَمَشـْت 

إِعيـاَء تِْسـُعوَن لو َركِبَْت َمناكَِب شاهٍق َهَضـباتُـه  ـلَت  لرتجَّ

نُبَـالَء َخِفيَْت عن القايض، وفات نَِصيبُها قـادًة  ُجْنٍد  رِفْــق  من 

ٍب نُّ تَْعِصُف كُـلَّ قَلِْب ُمَهذَّ اآلباَء والسِّ وأَدرََك  الُجدوَد،  َعــرََف 

أَغلََب مــاجًدا الجالَِّد  إِىل  األَُسـراَءدفعوا  ويُطلِـق  الِجراَح  يأُْسو 

ِسـالِحِه ذُْخـَر  األَقراَن  األَعداَء ويُشاطُر  ِخوانِـه  َحْوَل   ّ ويَُصُف 

َمنيّــــًة املَهنَي  الحبَل  وا  الَحْوباَء وتخريَّ َحـــْولَُه  يلِفظ  للَّيِْث 



١٢ الشعر العريب الحديث

وارِم والَقنا َمْن كان يُْعِطـي الطَّْعَنَة النَّْجـالَءَحرموا املامَت عىل الصَّ

أُولَِعْت الحضــارِة  يََد  رأَيُت  وِبناَء إِين  تــارًة  َهْدما   ِّ بـالحــــق 

ـــَعفاَءرشََعْت ُحقوَق الناِس يف أَوطانِهم والضُّ يْـِم  الضَّ أُبـاَة  إِالَّ 

أَسـامٌع القـريُب  أَيَُّها الشعُب  ـِهيِد رِثاَء؟ يا  فأَصوَغ فـي ُعَمَر الشَّ

اإلِْصغاَء؟ أَم أَلَْجَمْت فاَك الُخطوُب وَحرَّمت تُخـاِطُب  حنَي  أُذنَيَْك 

باٍق خــالٌد الزعيُم وأَنَت  الزَُّعامَء ذهب  واْخـَرتِ  رِجـالَك،  فانُقد 

األَْعبـاَءوأَرِْح شيوَخَك من تكاليِف الَوَغى ِفتْيــانَِك  عىل  واْحِمْل 
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١٤ الشعر العريب الحديث

مظاهرات السيدات املرصيات


يحتججن  ــواىن  ـــ ــغ ال ـــرج  جمعنهخ ـــــب  ارق ـــت  ــــ ورح

ـــخـــذن من  ت ــن  ـــ ــه ب ـــــاذا  شعارهنهف ــاب  ــي ــث ال ســــــــود 

ــل كــــــــواكــب  ــث الدجنهفــطــلـــــعــن م وســـط  ىف  يسطعن 

قــصـــــدهــنــهواخـــــــذن يــجــتــزن الــطــريــق  ــعــد  ســـ ودار 

ــار  ــوق ال ــف  ــن ك ىف  ــد ابــــن شـــــعــورهـــــنميــشــــــــني  ـــ ـــ وق

مــقـــــبــل  ــش  ــي ـــ ــج ب ــهواذا  ــن ــل مــطــلــقــه األع ــي ــخـــ وال

سـيوفها  الــجــــــــنــود  لنحـورهنهواذا  صــــــــوبــت  ــد  ق

والــبــنــادق  املـــــــــــدافــع  ــهواذا  ــن ـــ األس و  والــــصـــــــــورام 

ــل والــفــرســـــــــــان قد  ــخــي حـــولهنهوال نــطــاقــا  ـــت  رضب

ــورد والـــريـــحـــان ىف  ـــ ـــ ـــ سالحــــهنهوال ــهــار  ــن ال ذاك 

سا الــجـــــيــشــان  األجنهفـتطـاحن  لـها  تـشيـب  ــات  ع

الـــ و  الــنــســـــوان  مـُنَّـهفتضعضع  لهن  ليس  نســوان 

مشتـتـا أنــهـــــــــــزمــن  قصورهنهثـــم  نـحـو  الشمل  ت 



مظاهرات السيدات املرصيات ١٥

الفخو الــجــيـــــش  وبـكـرسهـنهفليهـنـأ  ــنــرصه  ـــ ب ر 

قــد  ــــــان  األمل ــا  ـــ ــأمن ـــ ــك بينهنهف البــراقع  لـبـسوا 

مخـ (بــهــنــدنـــــربج)  أتـــوا  يقــودهنهو  مبــرص  تـــــفـــــيــاً 

ــوا بــأســهـــ ـــ ـــ ــاف ـــذاك خ ـــل كيدهنهف مــن  أشفـقوا  و  ن 


  

  
  

           




١٦ الشعر العريب الحديث

رثاء األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده


ـٍد  ُمَحمَّ بَعـَد  اإلِسـالِم  َعىل  الَنـِضـراِتَسالٌم  أَيّاِمـِه  َعلـى  َسـالٌم 

َعىل الِربِّ َوالتَقوى َعلـى الَحَسنـاِتَعىل الديِن َوالُدنيا َعىل الِعلِم َوالِحجا 

فَأَصبَحُت أَخىش أَن تَطـوَل َحياتـيلََقد كُنُت أَخىش عاِدَي املَوِت قَبلَُه 

َوبَيـَنُه  بَيـنـي  َوالَقبـُر  َعىل نَظـرٍَة ِمـن تِلُكـُم الَنظَـراِتفَوالَهفـي 

َعرَفـاِتَوقَفُت َعلَيِه حاِرسَ الـَرأِس خاِشعـاً  فـي  الَقبـِر  ِحيـاَل  كَأيَّن 

ِبـَفالِةلََقد َجِهلـوا قَـدَر اإلِمـاِم فَأَوَدعوا  مـوِحـٍش  فـي  تَجاليـَدُه 

رُفـاِتَولَو َرضَحـوا ِباملَسِجَديـِن َألَنزَلـوا  َخيـَر  األَرِض  ِبقـاِع  ِبَخريِ 

ٍد  ُحمـاِةتَباَركَت َهـذا الديـُن ديـُن ُمَحمَّ ِبَغيـِر  الُدنيـا  فـي  أَيُتـرَُك 

لِلَغـَمـزاِتتَباَركَت َهذا عالُِم الَرشِق قَد قَضـى  الديـِن  قَنـاُة  َوالنَـت 

الثَـَمراِتَزَرعَت لَنا َزرعـاً فَأَخـَرَج َشطـأَُه  نَجـتَـِن  َولَّمـا  َوِبنـُت 

قاً  ُمَوفـَّ يُصـيـَب  أَّال  لَـُه  َمــواِتفَواهـاً  َغيـُر  َواألَرُض  يُشارِفُـُه 

راَحنـا  بَعـَدَك  األَعـالِم  إِىل  َصـِفـراِتَمَددنا  أَعطاِفنـا  إِلـى  فَـرُدَّت 

َشـرِقـاِتَوجالَت ِبنا تَبغـي ِسـواَك ُعيونُنـا  الَعمـى  َوآثَـرَن  فَُعـدَن 
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َوأَنـَكروا  اِإللَـِه  ذاِت  فـي  َمكانََك َحتّـى َسـوَّدوا الَصَفحـاِتَوآَذوَك 

ًة  ِبَشكـاِةرَأَيَت األَذى يف جانِـِب اللَـِه لَذَّ لَـُه  تَهُمم  َولَـم  َورُحـَت 

نَـِكـراِتلََقد كُنَت فيِهم كَوكَبـاً يف َغياِهٍب  أَنـُفـٍس  فـي  َوَمعرِفَـٍة 

َوفَرَّقـَت بَيـَن النـوِر َو الظُلُمـاِتأَبَنَت لَنـا التَنزيـَل ُحكامً َوِحكَمًة 

فَأَطلَعَت نوراً ِمـن ثَـالِث ِجهـاِتَوَوفَّقَت بنََي الديـِن َوالِعلِم َوالِحجا 

َوقـَفـًة  َوريناَن  لِهانوتـو  ِبالَنَفـحـاِتَوقَفـَت  الـروُح  فيهـا  َك  أََمـدَّ

َوالَنزَغـاِتَوِخفَت َمقاَم اللَِه فـي كُلِّ َموِقـٍف  الَشـكِّ  أَهـُل  فَخافَـَك 

الَهَجـعـاِتوَكَم لََك يف إِغفـاَءِة الَفجِر يَقظَـٍة  َة  لَـذَّ َعلَيهـا  نََفضـَت 

تُناجي إِلَـُه البَيـِت فـي الَخلَـواِتَوَولَّيَت َشطَر البَيِت َوجَهـَك خالِياً 

َونَبَّهـَت فيهــا صـاِدَق الَعزَمـاِتوَكَم لَيلٍَة عانَدَت يف َجوِفها الَكرى 

الَنَفـثـاِتَوأَرَصدَت لِلباغي َعىل ديـِن أَحَمٍد  سـاِحـِر  يَـراٍع  َشبـاَة 

اللََمـعـاِتإِذا َمسَّ َخدَّ الِطرِس فـاَض َجبيُنُه  باِهـِر  نـوٍر  ِبأَسطـاِر 

ِه  ِبِشقِّ الَكهـَربـاِء  قَـراَر  اللََمـساِتكَـأَنَّ  أَيـَسـُر  َسنـاُه  يُريـَك 

نَعِشِه  ِبأَعواِد  َمـرَّت  َسَنـًة  الَسـَنواِتفَيـا  أَشــأَُم  َعلَينـا  َألَنـِت 

ِمنَرباً  َوَعطَّلِت  لَنا َسيفـاً  َوأَذَويِت َروضاً ناِضـــَر الزََهـراِتَحطَمِت 

أَنُفساً  َوأَشَعلِت  نِرباسـاً  َعىل َجَمـراِت الُحــزِن ُمنطَِويـاِتَوأَطَفأِت 

َرأى  ما  ـُم  املَُنجِّ لَياليـِك  يف  َوالَعـثَـراِتَرأى  ِبالـَويـِل  فَأَنـَذرَنـا 

ِبـحاِدٍث  الُنـجوِم  ِعلـُم  ُمضطَِربــاِتَونَبَّـأَُه  األَبـراُج  لَـُه  تَبيـُت 

الرََمـيـاِترَمى الَرسَطاُن اللَيَث َواللَيُث خـاِدٌر  نـاِفـِذ  َضعيـٍف  َورُبَّ 

ُمنَحرِفـاِتفَأَودى ِبِه َختالً فَمـاَل إِلـى الرَثى  األَجـراُم  لَـُه  َومالَـت 
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َعِن الَنيِّـِر الهـاوي إِلـى الَفلَـواِتَوشاَعت تَعازي الُشهِب ِباللَمحِ بَيَنها 

ِبَربِِّه  ُعجبـاً  يَختـاُل  نَعُشـُه  َويَخِطـُر بَيـَن اللَمـِس َوالُقبُـالِتَمىش 

تُِقلُُّه  الجاِريـاُت  الُدمـوُع  ُمستَـِعراِتتَكـاُد  األَنـفـاُس  َوتَدفَـُعـُه 

ًة  َوضاقَت ُعيـوُن الَكـوِن ِبالَعبَـراِتبىَك الَرشُق فَاِرتَجَّت لَُه األَرُض رَجَّ

َويف ِمَرص بـاٍك دائِـُم الَحَســراِتفَفي الِهنِد َمحزوٌن َويف الصنِي جاِزٌع 

َويف تونٍُس ما ِشئـَت ِمـن زَفَـراِتَويف الَشأِم َمفجوٌع َويف الُفرِس ناِدٌب 

َعِرصِه  عالِـَم  اإلِسـالِم  عالَُم  ِسـراَج الَدياجي هـاِدَم الُشبُهـاِتبىَك 

ــٍل  أَراِم ثِـمـاِل  َعيـاِيـٍل  ُهــداِةَمـالَذ  إِمـاَم  ُعـدٍم  َذوي  ِغيـاَث 

َوثَباِتفَال تَنِصبـوا لِلنـاِس مِتثـاَل َعبِدِه  ِحكَمـٍة  ِذكـرى  كـاَن  َوإِن 

فَيُؤِمنوا  يَِضلّـوا  أَن  َألَخشـى  إِىل نوِر َهـذا الَوجـِه ِبالَسَجـداِتفَِإيّن 

ها  ُمشتَِجـراِتفَيا َويَح لِلشـورى إِذا َجـدَّ ِجدُّ اآلراُء  ِبهـا  َوطاَشـت 

َوالَصَدقاِتَويا َويَح لِلُفتيـا إِذا قيـَل َمـن لَها  لِلَخيـراِت  َويـَح  َويـا 

بُكـاَءنا  َوإِنَّ  فَـرٍد  َعلـى  ُمنَقِطــعاِتبََكينـا  ِه  لِلـَّ أَنُفـٍس  َعلـى 

َوحاطَها  اإلِمـاِم  فَضـُل  ُمواتـيتََعهََّدهـا  َغيـُر  َوالَدهـُر  ِبِإحسانِـِه 

ُعـداتـيفَيا َمنزِالً يف َعيـِن َشمٍس أَظَلَّنـي  َوَغمَّ  ُحّسـادي  َوأَرَغـَم 

الُهدى  وَآساُسُه  التَقـوى  اللَِبنـاِتَدعامِئُـُه  َموِضـُع  األَيـادي  َوفيـِه 

لََك موِحشاً  اللَـِه مـا  َعبوَس املَغانـي ُمقِفـَر الَعرَصـاِتَعلَيَك َسالُم 

ُمبتَـِهالِتلََقد كُنَت َمقصـوَد الَجوانِِب آِهالً  اآلمـاُل  ِبـَك  تَطـوُف 

ِحكَمٍة  َوَمهـِبـَط  أَرزاٍق  ِعـظـاِتَمثابَـَة  وَكَنـَز  أَنـواٍر  َوَمطلَـَع 
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الشتاء يف أسوان


البشري علـى  ــيــع  ــرب ال بــالــظــــــــهــورألـــق  آذن  ـــون  ـــان ك

ـــني يذ ــو ح ـــ ــزه نضريأســــــوان ت ــّر  ـــ مــخــضـــ ـــل  ك ـــل  ب

بــهــا مـــــــــــربــأة  كــــل  ــوريف  ــوق ن ـــ ـــ ـــ نــــور تـــألـــق ف

ــه الــطــبـــ ـــ ـــ ــد تـــجـــود ل ــل ــة بــالــصـــــغــري وبــالــكــبــري ب ــع ي

ــه  شــمــوســـ ــن  ـــ ــج ــت ــس ت الــبــصــريال  غـــري  ــى  ـــ ـــ ــل ع إال 

ــــرء الــعــلــيــل ــاتــه ب ـــ ـــذب منــرينــســمـــ ــــ ــــ ومـــــــــاؤه ع

ــوس ــن ــي ــال ــــا طـــــــــــّب ج ـــرورم غ إالّ  ــبــه  بــطـــ ــس  ــي ق

ـــور ـــف س ـــل بـــســـــــــــور خ أبـــــدا تحــــوط به ودائعهـــا٣ 

ــة كـــأن  ــق ــاه ـــ ــد الـــدهـــورمــــن كــــل ش ـــ ــا عــمـــ ــه ــالل ق

ــر غــابــهــا ـــ ـــ ــف ــــون’ أق ــال فــخـــــور‘بــــول ــت ــخ مـــن كــــّل م

ـــ ـــت صــوادحــهــا وأطــل الــغــضــريرسح ـــــك  األي ـــــه  ورق ق 

٣  ويف قزل: داشعها



الشتاء يف أسوان ٢١

ــدوريــلــقــطــن حـــبّـــات الــقــلـــــوب ـــ ــص مـــن الــجــوانــح وال

ــات تــكــاد إحـــدا ــن ــات ـــ ـــ ــف تنريال ــن  ـــ ـــ حــس مـــن  هــــّن 

ـــــرى  ـــ الصغريالـــنـــاهـــدات كـــام ت ــم  ــرس ال يف  ــــرام  األه

ــات الــشــذى ــري ـــ ـــ ــه ــب ــع الـــكـــوثـــريـــات الــثــغـــــــــــورال

ـــــنــاتــهــّن  ـــ وجـــ يف  ــــــورد  الــشـــــهــورال ـــل  ك يف  يـــضـــوع 

ـــ ــر كــال ـــ ــشــع ــراملـــرســـالت ال ــرا غــزي ـــ ــق ــص ــــــات م زري

بــالــدمــقــس  ــرمتمنطقــات  ــري ـــ ــح ــال مــــــــــــــؤزرات ب

ــؤذر  ـــ ـــ غـــزيرمــــن كــــل قـــــاع ج ــي  ظــب أو  ــاه  ــق ــل ت

للـ ــــرزن  ب ــوس  ــم ــش ال ــل  الشعورمــث فجـر  ــن  م ــــوان  أك

ـــــع  ـــ ـــ ـــ ـــــن مــطــال ـــــه ـــــدوردارات ـــ ــب ال مـــانـــور  تـــدر  مل 

ــرام ـــ ـــ ــغ ــّن مـــعـــرتك ال ــه ــي الطـريرف الــحــســن  ــرض  ــع وم

للزمهــريرالــــحــــور هـــــّن خــلــقـــــــــــن  ال  ــردوس  ــف ــل ل

الجنا عــلــــــــى  ـــاض  ف ــــاء  والجسـورامل ــل  ــواج ــس وال دل 

ـــ ــاب كــال ـــ ــس ــن ــه ت ــات ــج ــل حــيــات مـــا بـــني الــصـــــخــورخ

ــات كــالــســـــوابــق  ــق ــســاب ــت مــســــــــــــــتــديــرم مـــجـــال  يف 

كمـن  مــصــطــفــق  ـــرط الــســــــــروروالــنــيــل  ــد هــــزّه ف ق

ترقـص األمــــــواج  ــع  ــدفّ ــت ــع الــخـــــــــــريــرم ــي ــوق وفــــق ت

كالبواشق  الـــــزوارق  ـــرى  كــالــنــســـــــــــوروت أو  ـــا  ـــّوم ح

العنصـران فيها  حـــار  ــد  ــاء الــقــديــرق ـــ ـــ ـــ الـــريـــح وامل

ــس شــاخــصــة تــكــاد ــم ــش تــنــوء مـــن جــهــــــــد املــســريوال
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تخطـر  األذيـــــال  الســريرفــضــفــاضــة  إىل  كــالــعــروس 

ــــذرى  ــــوق ال ــا ف ـــ ـــ ــه ــأن ــــربوروك ــر وال ــزائ ـــ ــجـــ ـــوق ال ف

ــاء تــرقــب قـــادمـــا يف ــن ــس القصورح أعــلـــــى  ــن  م الــنــيــل 

ـــروايب والــهــيــاكــل ــــ ـــىل ال ـــريوع ــق األخ ــف ــش ــحــة ال مــســـ

ــدو كــام نــصــل الــخــضــاب ــب ــورت ــوق ـــ ــخ ال ــشــي بـــعـــارض ال

ــرب  ــغ م أول  كــــان  ــا  ـــ ـــ ـــّر الــعــصــورم ــدت عــىل م ــه ش

الـــكـــون  يف  آيـــــة  ــم  ـــ ـــ ـــ الضمريك خفيات  مــن  أخــفــى 

الــعــيــان  إال  ـــرى  ي ال  الــيــســريمــــــــن  إال  يــــرى  فــمـــــــــــا 
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غرية طفلة


طفلـــة  أمـــلـــح  كــــان  ـــا  تــخـــــجــلم يشء  ــــري  غ ــــن  م

ــا فــتــمــــــــايــلــت  ــه ــت ــك ــاح ــدلض ـــ ـــ ــه ــت ت ـــا  ـــوره ـــع ش و 

ـــت كـــمـــن يــتــدلــــــــل ـــأب ف ورجـــــوت٤ منهـــــا قبلـــــــة 
ــت وهــــي تــصــــــــّدين ــب ــع حــيــنــا وحـــيـــنـــا تــقــبــــــــلوت

لهــــا ـــــرآة  م ــلفــرفــعــت  ـــ ــأم ـــ ـــ ــت ــت ت ــع ــل ــط ــت ف

أجــمــل ــي  ـــ ه أم  ـــت  ـــأن أف قلــت: أنظـــرى ىف وجهـهـــــا٥  
غضبة ــا  ـــ ـــ ــه ــي وف ـــت،  ـــال ــلق ــث ـــــا بـــاملـــالحـــــــــــة أم أن

متى إىل  تـــقـــول  ــل وتــجــهــلومـــضـــت  ــي ــم ــج تــنــىس ال

إذن ــا  ـــ ـــ ـــ ــم ــك أي ــــــول  ـــو بـــهـــا فــأقــبــل؟وأق ــــ ــــ أدع

محبو وكــــّل  ـــّيل  ع ــلعــطــفــت  ــُه ـــ ــســـ ــي ف يــــغــــار  ٍب 


  

٤  ويف قول: فطلبت
٥  ويف قول: حسنها
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حرية


أقاصــيهيحوطني منك بحر لست أعرفـه ومهمة لست أدري ما 

مجالــيهأقيض حيايت بنفس لست أعرفها تدرك  مل  الكون  وحويل 

لعل فيه ضــياء الحــق يبديه٦ ياليت يل نظرة يف الغيب تسعدين 

خاب الغريب الذي يرجو مقاصيه أخال أين غريب وهـو يل سكــن٧ 

وتكشف السرت٨  عن خايف مساعيه أو ليت يل خطوة تدحو مجاهله 
تحكمـه أنت  عود  روحي  فابسط يديك وأطلق مـن أغانيهكأن 

أسافله تبدو  ال  كالكون  أعاليهوالروح  تبـــدو  وال  اللبيب  عند 

أبدا هالك  أين  الظــن  ــرب  إليك وقلبي فيـه ما فيهوأك شــوقاً 

أملكه لســت  وإباٍء  حرسة  معانيهمن  تـدرك  مل  العيش  يل  يأىب 

ودانيهوأنت يف الكون من قاص ومقرتب قاصـيه  فيك  استوى  قد 

املرء يسعى ولغـز العيش يدميه كأننــي منك٩ مـن ناب ملفــرتس 

٦  ويف قول: تبديه
٧  ويف قول: وطن
٨  ويف قول: الّرس
٩  ويف قول: فيك
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باغيهكم تجعل العقل طفالً حار حائره خــاب  قد  مطلب  ورب 

مصــمية القوس  نبال  النبال  كنت ادريت بسهم القوس أرميهلو 

أبدا نافذ  سـهم  للسحر  كان  راميهأو  صـال  سهم  منه  يل  لكان 

ورامي السهم قد خابت مراميهيا مصلت السيف قد فلت مضاربه

به يليق  أال  يحدثــــني  يرضيهقلبي  اللب  ذليل  بجهـل  رضا 

مطلبــها عز  نفس  ثائر  ثار  مـــراقيهقد  يف  لب  طائر  وطــار 

تثـنيهكالنرس ال حاجب للشمس يحرقه األرواح  وال  صواعق  وال 

حائرة واألفهــام  كالليل  داجـيهوأنت  منك  العيون عالها  مثل 

طامـيهليل مهيب كموج البحر حـندسه صوت  منه  تسمع  تكاد 

أدحو بها الكون تبدو يل خوافيهبل ليت يل فكرة كالكون واسعة

لها تلــــوح  خفافيش  وباديهفليتهّن  خافيه  الحق  مجاهـــل 

مبكروهليس الطموح إىل املجهول من سفٍه حق  إىل  الســمو  وال 

قد يحمد املــرء ماء ليس يرويهإن مل أنل منه ما أروي الغليل به

موت فإن هـدوء القلب١٠ يرديه والقانعــون مبا قد دان عيشهــم 
حـرق كله  نبض  يهنيك  قلب  ساميهيا  عـــّز  مام  الغرائب  إىل 

استعصت مســالكه ملا  وتعـــليهفالعيش  تدميه  املرء  تجارب 

أمل ذا  ولهان  ِبتُّهـــا  ليلة  مل يسـل قلبي وإن غابت أمانيهكم 

عرضــا طارقي  فكر  خاطر  أبغيهلعل  العمـر  طول  أنا  مبا  يدنو 

بواديهيوّضح الغامض املستور عن فطـن تستهـوي  العيش  وأفهم 

أناديههيهات ما كشفت يل الحق خاطرة ما  ســؤاال  يل  يجب  ومل 

١٠  ويف قول: خضـوع اللب
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أعطني الناي


ـــــن ــاأعــطــنــي الـــنـــاي وغـــ ــت وانـــــس مـــا قــلــت وقــل

ــاء ـــ ــق هــب ـــ ـــ ـــ ــط ــن ــاامنـــــا ال ــت ـــ ـــ فــــأفــــدين مــــا فــعــل

مثيل الـــغـــاب  ــذت  ــخ ت ــورهـــل  ـــ ــص ــق ال دون  ـــزال  ـــن م

ــي ــواق ـــ ـــ ــســـ ــعــت ال ــب ــت ــت ـــور؟ف ـــخ ـــص وتـــســـلـــقـــت ال

ــت بــعــطــر ـــ ــحــمــمـــ ــورهــــل ت ـــ ـــ ـــ ــن ـــت ب ـــف ـــش ـــن وت

ــر خــمــــــــرا ــج ــف ــرورشبـــــت ال ـــ ــي أث ــــن  م كـــــــؤوس  يف 

مثيل ــرص  ــع ال جــلــســت  ــبهــل  ــن ــع ــــني جـــفـــنـــــــات ال ب

ــت ــدل ــد ت ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــاق ــن ــع ـــات الـــذهـــبوال ـــري ــــ ــــ ـــث ك

ــي لـــلـــصـــادي عــيــــــــون ــه ـــــاع الــطــعــامف ـــــــن ج وملــــ

عطـر وهــــي  ــد  ــه ش ـــــاء املـــــــــــــــداموهــــي  ـــــن ش ومل

ليال ــعــشــب  ال ــت  ــرش ف ــاهـــل  ـــ ــض ــف وتــلــــــــحــفــت ال

ــأيت ــي ـــ ـــ س ــــا  م يف  ــــــد  ــــد مـــىض؟زاه نـــاســـيـــا مـــــــا ق

بحــر الــلــيــل  ــمــعــكوســـكـــون  مــســـ يف  ــــه  ــــوج م
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قلب الــلــيــل  مــضــجــعــكوبــصــــــــدر  يف  ـــق  ــــ ـــاف خ

ــن ـــ ــي الـــنـــاي وغ ــن ـــ ــط دواءأع و  داء  ـــس  ــــ ــــ وان

ــور ـــ ـــ ــــاس ســط ــــن ـــــا ال ــاءأمن ـــ ـــ ـــ ـــن مب ـــك كـــتـــبـــت ل

نفـع اي  ـــري  ـــع ش ـــــاملــيــت  وزح اجـــتـــمـــــــــــاع  يف 

ــام؟وجــــــــــدال وضــجــيــــــــج ـــ ــص خ و  ـــاج  ـــج ـــت واح

ــــاق خــلــــــــد ــــف ـــــوتكـــلـــهـــا ات ـــ ــكــب ــعــن وخــــيــــوط ال

ــا بــعــجــــــــز ــي ــح يــــــــمــوتمــــالــــذي ي بــــطء  يف  فــهــو 
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أخي


بأعامله غــريب  الــحــرب  بعد  ضــج  إن   ! أخــي 

أبطاله بطش  وعظم  ماتوا  من  ذكــر  وقــدس 

دانــا مبــن  تشمت  وال  ســـادوا  ملــن  تهزج  فــال 

داٍم خاشع  بقـلب  مثيل  صامتاً  ــع  أرك بــل 

ــا ــان ــبــيك حـــظ مــوت ــن ل

ألوطانه جندي  الــحــرب  بعد  عــاد  إن  أخــي 

خالنه أحــضــان  يف  املنهوك  جسمه  وألــقــى 

خالنا ــان  ــألوط ل عــدت  ــا  م إذا  تطلب  ــال  ف

نناجيهم  صحباً  لنا  يــرتك  مل  ــجــوع  ال ألن 

موتانا ــاح  ــب أش ســـوى 

يزرع  أو  الفالح  أرضــه  يحرث  عــاد  إن  أخــي 

املدفع  هّده  كوخاً  الهجر  طـول  بعد  ويبني 
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مأوانا الـــذّل  هــّد  و  سواقينا  جّفت  فقــد 

أراضينا يف  غــرســاً  األعــــداء  لنا  يتـرك  ومل 

موتانا ــاف  ــي أج ســـوى 

متا مــا  نحن  نشأه  مل  لــو  مــا  تــم  قــد  ــي  أخ

عام مــا  نحن  ـــا  أردن ــو  ول الــبــالء  عــم  ــد  وق

لشكوانا تصغي  ال  الغري  فــأذن  تندب  فــال 

واملعـول بالرفش  خندقاً  لنحفر  اتبعني  بل 

ــه مــوتــانــا ــي ـــــواري ف ن

جار وال  أهل  وال  وطن  ال  نحن؟  من   ! أخي 

والعـــار الــخــزي  ردانـــا  قمنا  إذا  مننا،  إذا 

بــموتانا خمت  كام  الدنيا  بنا  خمت  لقد 

آخـر خندقاً  لنحفر  وأتبعني  الرفش  فهات 

ــه أحــيــانــا ــي ـــــواري ف ن



مناجاة القمر ٣١

مناجاة القمر


القدرتطوف شوقا حيال األوض يا قمر به  يلهــو  دائب  كعاشق 

حذرقد كنتام وحدة يف الحـب ذائبة وال  خوف  وال  عــذول  وال 

قضـــى للعاشقني  مثال  مختربفرصمتا  يبكيه  مبا  الفــراق  حكم 

والناس تعشق فيك الحسن يا قمرتظل أنت طويل الدهر يف جـزع

ظهــرت صفرة  معاين  عند الرشوق عىل مرآك تستعـرويجهلون 

املطـرعن أمك الشمس قد فرقت من قدم لها  البايك  حبيبتك  وعن 

تنتظــــرتجيء يف الليل باسـم الحب تسألها ثم  بــّرب  تضّن  ال  أن 

بها الحياة  أنفاس  لك  عىل املناجاة إذ يزجي لك النظرفرتقـــى 

تراودها ســـرت  يف  أنت  يستتـروتــارة  الحالني  يف  مثلك  وليس 

والسهــروأنت مرضب أمثال الجامل كام اآلمال  بطلعتك  تحلو 

وتربتنا إخـــــوان  نحن  أثـــرفإمنا  عطفنا  من  دامئا  لها  فينا 

السلوان نعــرفه العصــرمهام نأيت فال  أنسابنا  تجوز عىل  ولن 

أبدا تقـــديرنا  يف  تساويك  أسمى الشموس وتلك األنجم الزهرولن 



٣٢ الشعر العريب الحديث

والبشـر أنت الحبيب وهذى الشمس شاهدة والنبت  ذاكرة  واألرض 

ينحصــرواملد والجزر من أمثال ما عـرفت  فيك  حنني  من  حياتنا 

(ديوان الشفق البايك ١٩٢٦)


   

  
  



القمر العاشق ٣٣

القمر العاشق


املضنـى القمر  ضوء  بالرشفة  طاف  مـا  إذا 

املعنى إرشاقــة  أو  الحلــم  مثل  عليك  ورّف 

الوسنى كالــزنبقة  الطّهر  فراش  عىل  وأنت 

الحسنى ذلك  وصوين  العاري،  فضمي جسمك 

لحنا لــضوئه  كــأن  ــاٍب،  س من  عليك  ــار  أغ

غـــنى  اذا  أشــواقــا  الحور  قلوب  له  تــدق 

يعــنى مليحة  بكل  عربيد،  اللمس،  رقيق 

الحصنا يقتحـم  ان  الشوق،  دعاه  ان  جريئ 

واستأىن رآك  حني  الغيم  وراء  مــن  تحدر 

الغنا رياضـها  يشـق  رفق  يف  األرض  ومس 

؟ الركنا  استلم  كيف  أعجب  وما  له  عجبت 

الغصنا؟ تسلق  وكيف  الشوك؟  تسور  وكيف 

ــا دنّ أفرغهـــا  صــابــة  خمر  خــديــك  عــىل 

يفنـى أو  ينضب  ال  الفتنة  جنى  من  رحيق 



٣٤ الشعر العريب الحديث

افتّنا حلّهام  يف  طلّسمــان  نهديك  ويف 

الردنا يعالج  ــات  ب املعبود  كنزهمــا  إىل 

ثّنــى او  الثغر  هــذا  قبّل  ان  ــار  أغ أغــار، 

اللدنا الجســد  وضــم  ــنٍي،  ل يف  النهد  ولــف 

جفنا لسحـــره  وإن  قلبا  لضـوئه  ــإن  ف

! وهنا  اغوارها  من  العذراء  املوجة  يصيد 

واستدىن الشـوق  دعــاه  ملاّ  ليلة  مــن  وكم 

الغبنا يشتكـي  طفال  يديك  بني  الجـبار  جثا 

أراد… فلم ينل ثغرا، ورام… فلم يصب حضنا

! فناّ  حويته  وانــت  رســام  ذراعـــه  حوتك 

ِجنا بصدره  كأن  فاستضـرى،  هــواه  عصيت 

والَحزنا السهل  يطـوي  الرعناء  بالنظرة  مىض 

ضغنا ســـحابه  وصــدر  أحقادا،  الليل  يثري 

الكونا رصاعــه  يهـز  جبارا،  الطفل  وعــاد 

األسـنى املخدع  دون  الحمراء  الرشفة  فرّدي 

املضنى العاشق  هذا  ثورة  من  الحسن  وصوين 

الظنا مخدعـــك  يف  الناس  يظن  أن  مخافة 

جناّ قمـر  مـن  وكم  ليٍل!  من  أقلقت  فكم 



القمر العاشق ٣٥
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ووّىل ما عرفناه


ــد مــــــــرآه  ــن ــا ع ــن ــف حـــيـــارى مـــا عـــــرفــنــاهوق

مـعانيه يف  ــاهعــجــيــب  ــزاي ـــ مـــ يف  غــريــب 

ـــواب ـــه ســـــربــال ج غشاهل ــر  ـــ ــده ال ــار  ــي غ

الشمـ لــوحــتــه  ـــه  عيناهووج فيه  ــارت  غـــ س 

الله يــعــلــم  ــوا:  ــال ــق ف سألنــــا النــــاس مـــن١١ 
فيه  مبــا  نــــدري  ســألــنــاهفــــــــال  إن  ويــســهـــــو 

سـر  ــــدره  ص يف  ينهاهكــــأن  ــر  ــســـ ال وذاك 

ليل  ــه  ــّن جـــ مــــــــا  نجــواهإذا  فــيــه  ــت  ــرام ت

يبدو إذ  النجم  مغناهفريعي  الــنــجـــــم  ـــأن  ك

بــرق ــرى  ـــ س إن  ـــاه مــــــــــــــطــابــاهتــــراه  متـــن

النا لصوت  أصغى  وأبــكــاهوإن  ــاه  ـــ ــج أش ي 

شيئا أعـــطيته  ـــت جـــــــدواك كــّفــاهإذا  أب

١١  يعني: من هذا
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ألهليهـا  ــا  ــي ــدن ال ــاّهويف  ــن ـــا مت ــام م ــط ـــ ـــ ح

الدنيا  ســاكــنــي  ــا  ي فاهأال  استنطقوا  تعالوا 

املسكيـ رمبـــا  ــوه  ــل اقصاهس الــحــظ  ســوء  ن 

ـــــه صــب  ـــوا ان ـــال ـــق ــب اضــنــاهف ــح وفــــرط ال

يشكو  ــر  ــاع ش ــواهوقـــالـــوا  ــك ــه ش ــدي ــج فـــام ت

ــــــد ملــا  دنــيــاهوقــــالــــوا زاه عــــاف  رأوه 

ـــش  ـــال دروي غــريــب ضــــاع مــــأواهومــنــهــم ق

ـــدوى  ـــال ج عــرفــنــاهســألــنــاه ب ــــا  م ووىل 
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نغامت مرتعشة


حاملا نشيطا  قلبي  يزل  مل  املفتــونعــد  لحنه  بحبـك  يشدو 

بظـاللها  اغرقت  فالكآبة  وشجــونعـد  أدمــع  فليىل  روحــى 

األىس  يعذبها  نفىس  تدع  ال  محـــزونعد   ٌ خافق  فيها  ويعض 

وفتــونعد فالحياة - إذا رجعت - أشعة  سـحرية  ومشـاعٌر 

رجعها  تباعـد  الــآلىئ  ىف مسمعى تحت الظالم الشاحِبخطواتك 

وقعها  تالشـى  ــآلىئ  ال وخبت بعيدا ىف السكون الراعبكلامتك 

ومضاتها  خبت  الالىئ  الـذاهِببسامتك  الـنهار  مع  مقلتى  ىف 

أسدلت  والسـتائر  جميعا  الغاربذابت  الجميل  األمل  ىف مرسح 

بنشيده  بشـاعرى  النهار  القائِمذهب  الظالم  غـسق  ىف  وبقيت 

لناظـرى  يــروق  ىشء  وال  ــو  مالحـنارن و  مالحمى  أين  وأصيح 


  

  



أغنية قدمية ٣٩

أغنية قدمية


-١-

يف املقهى املزدحم النايئ، يف ذات مساء

و عيوين تنظر يف تعب،

يف األوجه و األيدي و األرجل و الخشب:

و الساعة تهزأ بالصخب

و تدق- سمعت ظالل غناء

أشباح غناء

تتنهد يف الحاين، و تدور كإعصار

بال مصدور

ينتفس يف كهف هار

يف الظلمة منذ عصور

-٢-

أغنية حب أصداء

تنأى و تذوب و ترتجف
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كرشاع ناء يجلو صورته املاء

يف نصف الليل… لدى شاطيء إحدى الجزر

و أنا أصغي… و فؤادي يعرصه األسف:

مل يسقط ظل يد القدر

بني القلبني ؟! مل أنتزع الزمن القايس

من بني يدي و أنفايس

ميناك ؟  و كيف تركتك تبتعدين كام

تتالىش الغنوة يف سمعي نغام نغام؟!

-٣-

آه ما أقدم هذا التسجيل البايك

والصوت قديم

الصوت قديم

ما زال يولول يف الحايك

الصوت هنا باق أما ذات الصوت:

القلب الذائب إنشاداً

و الوجه الساهم كاألحالم فقد عادا

شبحا يف مملكة املوت-

ال يشء- هنالك يف العدم

و أنا أصغي و غداً سأنام عن النغم!

أصغيت فمثل إصغايئ

يل وجه مغنيه كالزهرة حسناء
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يتاموج يف نربات الغنوة كالظل

يف نهر تقلقه األنسام

يف آخر ساعات الليل

يصحو و ينام

أأثور ؟  أأرصخ باأليام و هل يجدي؟ 

إنا سنموت

و سننىس يف قاع اللحد؟

حباً يحيا معنا و ميوت!

-٤-

ذرات غبار

تهتز و ترقص يف سأم

يف الجو الجائش بالنغم

ذرات غبار!

الحسناء املعشوقة مثل العشاق

ذرات غبار!

كم جاء عىل املوىت و الصوت هنا با-

ليل نهار!!

هل ضاقت مثيل بالزمن

تقومياً خط عىل كفن

ذرات غبار ؟ !؟
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بغداد متزّق القيد ٤٣

بغداد متزّق القيد


اشتياقي يَروَي  فلن  ي،  ُشدِّ العناِق  قُبَِل  ي عىل  شدِّ

كاحرتاقي  واحــرتاقــِك  الرهيبِة،  كُغلَّتك  ظََمئي 

التالقي  زلزلني  بــغــداد،  يا  شفتيَّ  عىل  ي  ــدِّ ش

الــفــراِق ــد  أب بها  نْصَهْر  قبلٍة  يف  معي  غيبي 

بغداد، هذي أنِت، بعد الصمت، والُحُجِب الصفاق 

ــَذاِق  امل مــّر  ذكرها…  مــٌر  والَعتامِت،  والــيــأِس، 

الوثاِق  محلول  الزند  فهذا  ُحلُم،  يف  لست  أنا 

الرفاق  مــن  واملــذيــع  الــجــبّــار صــوتــك،  ــراعــد  ال

انطالِق  يف  فجٍر  وألــف  الــســدوَد،  تقتلع  بغداد 

السباِق  ميادين  يا  موجي  الــعــريبُّ…  الــفــارس 

العتاِق ارَج  وتَنّشقي  مــهــرِه  ــَر  حــواف ي  ضمِّ

العراِق  إعصاُر  االغــالل  ليسحَق  العراق…  عاد 

الوثاِق محطوَم  امليدان،  لِيَْمأل  العراق…  عاد 

الحبيُب  والفجُر  بــغــداد،  مــن  الجبّار  الــرعــُد 



٤٤ الشعر العريب الحديث

ليستجيبوا ليعانقوه،  لريقصوا،  النيام  نفض 

القريُب  مذياعي  ــدار  ال وهــّز  انطلقت،  الثورُة 

القلوُب بالنبأِ  الــســمــراء،  بالنربة  وتعلقت 

الرهيب  السجُن  تحطَّم  ُدّك،  اليوم،  بعد  سجن  ال 

الخضيب  الفجر  أيها  قهقه  اغــالَل،  ال  قيَد،  ال 

غضوُب  ــوٌج  م يجرُّهم  النعال،  عىل  املجرمون 

الشعوُب  الغدر  قصَة  تُنهي  كذاَك  النعال…  تحت 

الكئيُب  الدامي  وعهدها  العنيد،  مملكُة  للموت 

رحيُب  َعــِطــٌش  جهّنٍم  ــاُع  ق بــغــداد،  يا  للموِت 

ــروب  طَ ُصــبْــٌح  فوقها  يَــرقُــص  العمياء  الظلمة 

ــروب ُغ لسكرته  مــا  عـــرٌس،  ــســوداء  ال والغّصة 

وجيُب  جارحٍة  فكل  العناِق  قُبَِل  عىل  ي  ــدِّ ُش

ــه بــدمــي لهيب ــَربات ــراق… وهـــذه نَ ــع ــاد ال ع

الصعيِد  عىل  الــزيّك  دمــُه  يا  الصباغ١٢،  صيحة  يا 

الخلود  َمبْخرُة  العريب  والــّدُم  يــونــَس١٣،  ثــأَر  يا 

والحديِد  ــزأر،  ت النار  بني  الشهداء،  شهقَة  يا 

الفهوِد  ُسمَر  يا  بغداد،  يف  األبــطــاِل  موكَب  يا 

”العبيِد“ تيجان  زْهــَو  املشانِق  عىل  صافعني  يا 

جديد  من  تُبْعُث  بغداد  تطَلّعوا!  القبور،  شّقوا 

الوليِد  بالفجر  الدين  صــالَح  يا  جفونك  كّحْل 

١٢  الشهيد صالح الدين الصباغ.
١٣  الشهيد يونس السبعاوي
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النشيِد  عنواُن  الثأر  نشيد  يف  ــاؤك  دم وانــظــْر، 

انظُْر… هنا ُصلِب الشهيُد فمن ترى بعد الشهيد؟ 

الرشيِد؟  ساحاِت  ــْربَ  وَع الدفاع،  مبنى  عىل  ماذا 

الرعوِد  كقاصفِة  ــَىل،  بَ الرعود،  كقاصفة  ــوٌج،  م

الحشود أقـــدام  تحت  الخيانة  أشـــالِء  ــاُر  ــث ون

عيِد  َجنباِت  عىل  أنقاٌض  العار،  َعــرُش  والعرُش، 

الجدود! أرَض  يا  الصبّاغ،  دَم  يا  يونَُس،  ثأر  يا 

عودي! بغداد،  وطُهِّرت  السدوُد،  متزّقِت  عودي، 

املنّدى! الفجُر  أيها  ــَدْح  واص بغداد،  هنا  ــرِْد:  زغ

املَُفّدى  ثورتنا  دويَّ  القلوب  َرْعــِش  عىل  واحمل 

واستبدا  ليلَُك  ــاَل  وط ــعــراِق،  ال أعــاصــرُي  نامت 

الــنــور وأَْدا ــاِت  ــارق ب يــوســُع  الــســّفــاُح،  وتــَنــّمــَر 

وتهدا  عاصفًة،  تْنَفّض  متى  أْدَرى  صحراؤنا 

َهّدا  ــاِب  اإلره قلعَة  ــّدوا  َه ــرار…  األح روعــة  يا 

َمْجدا  الساَح  وميَْهروَن  الــدروَب،  يُضيئون  ومضوا 

يُحَدى  بالربكان  بـُـرْكــاُن  فالـْ  بغداد  هنا  زْمجر: 

حّدا؟  النرص  غامِر  يف  أتعرف  الكربى…  الفرحة 

فحشدا  حــشــداً  وتلتقي  تــضــّج،  أغنيٌة  الــشــام 

 ! التاريخ خلدا  للُخلِْد، عانََق يف ذرى  يا  والنيل … 

 ! ُمــّدا  البيِد  وراَء  َسْكــرَتَُه  ُمّد  العروبة،  عرُس 

 ! ونجدا  غــائــرًة،  البعِث،  ــداَء  ن يا  الجزيرَة  ــّم  لُ
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بَْندا  النرص  بنود  من  ”العرائس“  قمم  عىل  واركُْز 

شدا النربات  عىل  واشـْـُدْدنَا  بغداد،  هنا  زغــرْد: 

 ! حقدا  األرِض  ذئاَب  يا  ومويت  الكربى…  الفرحة 

الضفتاِن؟ مني  وأين  الجميِل،  الشط  عىل  ماذا 

 ! املهرَجاِن  هديِر  وعن  الجموع  هزَج  عن  أأغيب 

سكرتاِن  دجلة  عــرس  يف  ويل  سكرتُه،  للشعب 

لساين  يف  تعربد  ــاً  ــات ــيَ أبْ بــغــداد  ــا  ي زلـــِت  مــا 

كياين  يف  ــوٍق  ش لهيَب  الضفتني،  سحُر  زال  ما 

رآين  لو  التقينا…  لو  ــرشاع،  ال يحُضُنني  ويكاُد 

الحسان  شواطئِك  عىل  الشباب  ملحمة  رّجْعُت 

العنفواِن َجْمَر  العريب  إعــصــارِك  من  وقبَْسُت 

والزمان  الحواجِز  فوق  دمي  يف  نــارك  وحملت 

جناين يف  تَسّمَر  نْصالً  أحّسها  الحدود…  فوق 

ثــواِن  يف  الجرمية  دنيا  تقّوضْت  يديك،  ي  ــدِّ م

ــاين  واالغ البشائر  عبُق  يَلُّفنا  يديك…  ي  ــدِّ م

همستاِن  الغامئم  مع  فللرشيِد  العراُق…  عاد 

عناِن  بال  املحيط…  عند  وقفٌة  ”ُعقبَة“  ولخيِل 

متالقياِن  غـــٍد  يف  ـــا  إنّ ــيــل،  ــل ال ـــامَة  ح ــالً  مــه

الجباِن اللص  غضبُة  املصمَم  القَدر  تُرِْهَب  لن 

الطريِق؟  عىل  تفّح  شواطئنا  يف  الجرائم  أي 

العتيِق  والــبَــغــِي  ـــرام،  اإلج رواعـــد  تريد  ــاذا  م
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الــرشوِق  انتفاضات  عىل  الحاقدون  يريد  مــاذا 

الرقيِق  تــّجــار  الــغــدر،  حـــاَمِة  دمــنــا،  السافكو 

الــربوق  لعلعِة  وخلف  املجرمني؟  ــرأس  ب ــاذا  م

صفيق  ــاٍس  ــّخ ن لكل  القبور  هيّأنا  ــحــرب؟  ال

العريِق  بالحقد  األرض  هــذي  لتنفجرنَّ  قَسامً 

الحريِق  حطَب  بظهرها  اللصوص  جثث  ولَنْجَعلَْن 

الطريق! قطّاُع  اليوم  بعد  ”الضاد“  عوَد  ليُجّس 

ذوقي  الكأس،  ملَء  بغداد،  يا  النرص  رحيَق  ذوقي 

الوثيِق  العهد  عىل  لهٌب  الهوى  شــاء  كام  ــا  إنّ

السحيق املهوى  بظلمة  العروِش  صعاليك  رقدت 

أفيقي!  مالعبنا  فيا  العظيم،  الــزحــف  وتهيأ 

الخفوق مـــاردة  الفيحاء  عــىل  اسمرنا  رايـــات 
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عن الصمود


دمعا الزيت  لصار  غارسه  الزيتون  يذكر  لو 

درعاً نعطيك  لحمنا  من  لو  االْجــداد  حكمة  يا 

زرعــاً  الريح  عبيد  يعطي  ال  الريح  سهل  لكن 

قلعاً ـــزان  االْح و  الشوك  بالرموش  سنقلع  إنــا 

يسعى ــكــون  وال وصليبنا  عــارنــا  نحمل  وإالم 

درعاً االْرض  حول  و  خرضته  الزيتون  يف  سنظل 

أكرث القمح  نــحــّب  لكّنا  ــــورد،  ال نــحــّب  ـــا  إنّ

أطهر منه  السنابل  لكن  ــورد،  ال عطر  نحّب  و 

املسّمر بالصدر  اإلعصار  من  سنابلكم  فاحموا 

هاتوا السياج من الصدور…  من الصدور؛ فكيف يكرس؟

خنجر! عانقت  مثلام  السنابل  عنق  عىل  إقبض 

تقهر... كيف  يل:  قل  واإلرصار،  والفالح،  األرض، 

ــف تــقــهــر؟ ــي هــــذي األقـــالـــيـــم الـــثـــالثـــة، ك

(ديوان أوراق الزيتون ١٩٦٤م)
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املناديل


صمتك الشهداء  امتدادكمقابر  إىل  الطريق  و 

طائرين أذكــر  ــداك…  ــىل فـــؤاديوي ــحــّومــان ع ي

ــربق ــخــاص ال ــي م ــدع بالسوادف املعبّأ  لــألفــق 

مدماة قبال  توقّعي  زادو  دون  ـــا  ـــوم ي و 

ــت يل البعاد!و تــعــودي مــا دم أحزان  و  مويت… 

ـــوداع الرمادكــفــن مــنــاديــل ال يف  ريــح  خفق  و 

ودم  إالّ  لـــّوحـــت،  ــا  وادم ـــــوار  أغ يف  ســــال 

حنني مــا،  لصوت  ــىك،  ــادوب ــدب ــســن ال رشاع  يف 

شهقـ ــتــك،  ســأل ة املنديل مزمارا ينادي…رّدي، 

وعدا ألقاك  بــأن  بــعــاديفرحي  يف  يــكــرب  ـــان  ك

عــــىل مــــــوت مــعــادما يل سوى عينيك، ال تبيك

منادييل من  تستعريي  ـــــــودادال  أنــــاشــــيــــد ال

ضــامدا لفيها  ــالديأرجـــوك!  ب حـــول جـــرح يف 

 (ديوان عاشق من فلسطني ١٩٦٦م)
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ال مفّر


عىل يدي  و  أشجاره  عىل  شفاهيمطر  فوق  امللح  و  أحجاره، 

الهوى يقي جمر  بشبّاك  من نسمة فوق الرصيف الالهي؟من يل 

أم غيوم ذّوبت ! عيونك  ــه!وطني  إل جـــراح  يف  قلبي  أوتـــار 

آههل تأخذن يدي؟ فسبحان الذي مــذلــة  مــن  غريبا  يحمي 

التيّاهظّل الغريب عىل الغريب عباءة األىس  لسع  من  تحميه 

تسويل ــراء  ع عــىل  تلقنّي  مالهيهــل  بعض  صــار  قرب  أستار 

تنّفسوا الــذيــن  رائــحــة  ــّم  مهدي… و عطر الربتقال الساهيألش

أرى فال  عنك  أفتّش  جباهوطني!  فــوق  يديك  شقوق  إالّ 

فامللح ذاب عىل يدي و شفاهيوطني أتفتح يف الخرائب كّوة ؟

ناهمطر عىل اإلسفلت، يجرفني إىل جرحك  و  موتانا…  ميناء 

(ديوان آخر الليل ١٩٦٧م)
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غرناظة


لقاؤنا كان  الحمراء  مدخل  ميعاديف  بال  اللقـيا  أطـيب  ما 

حجريهام يف  ســـوداوان  أبعـادعينان  مـن  األبــعــاد  تتوالـد 

ساءلـتها إسبانـية؟  أنت  ميالديهل  غـرناطة  ويف  قالت: 

سبعة قرون  وصحت  رقادغرناطة؟  بعد  العينني…  تينـك  يف 

مرفوعـة رايــاتــهــا  ــة…  ــي بجيـادوأم مــوصــولــة  وجــيــادهــا 

أعادين كيف  التاريخ  أغرب  أحفاديما  من  سـمراء  لحفيـدة 

خـالله ــت  رأي دمشـقي  ســعادوجــه  وجيد  بلقيــس  أجفــان 

وحجرة القديم  منـزلنا  وسـاديورأيت  متد  أمــي  بها  كانـت 

بنجومها رصعـت  اإلنشـادواليـاسمينة  الذهبيـة  والربكـة 

سوادودمشق، أين تكون؟ قلت ترينها ..نهر  املنساب  شعـرك  يف 

بالدييف وجهك العريب، يف الثغر الذي شمـوس  مختـزناً  زال  ما 

الكباديف طيب ”جنات العريف“ ومائها يف  الريحـان،  يف  الفل،  يف 

حصادسارت معي… والشعر يلهث خلفها بغيـر  تركـت  كسنابـل 
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بجيدها الطـويل  القـرط  امليـالد..يتألـق  بليلـة  الشموع  مثـل 

رمـادومـشيت مثل الطفل خلف دليلتي كـوم  التاريـخ  وورايئ 

والزركشات عىل السقوف تناديالزخـرفات… أكاد أسمع نبـضها

أمجـاديقالت: هنا ”الحمراء“ زهو جدودنا جـدرانها  عىل  فاقـرأ 

بفـؤاديأمجادها!! ومسحت جرحاً نـازفاً ثانيـاً  جرحاً  ومسحت 

أجـدادييا ليت وارثتي الجمـيلة أدركـت عـنتـهم  الـذين  أن 

ودعتها عنـدما  فيهـا  زياد“عانـقت  بن  ”طـارق  يسمـى  رجالً 
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قلم الحق قوة يف يد الحّر


روح… والذكريات صوت البقاءلست أنىس… والذكريات طريق ال

النيـ شاطئ  عىل  معا  كنا  الــخــرضاءيوم  الــجــزيــرة  ل بـــأرض 

يأس يف النفس… جوهر الظلامءعندما قال يل… دع اليأس، إن ال

لألحياءإن شعبي العظيم قد زرع الحكـ الــحــيــاة…  ــوق  ف مــة 

رش تذوقونها  الــتــي  ــامر  ــث الشجراءوال روحه  من  وغربا،  قا، 

والتا الحقيقة،  هو  شعبي  اإلنتهاءإن  إىل  بدئه  من  ريــخ… 

ينهزم قط… حتى ــوا بــأنــهــم هــزمــوهإن شعبي مل  ــن حــني ظ

ضب، ويرضب… ويل ملن ظلموهثابت يف الخطوب كالطود… إن يغـ

الصمـ ــادي  ب وجدته  ما  جهلوهوإذا  قــد  األىّب  فصرب  ت… 

واع يــريــدون…  ما  كل  بيّتوهعــارف  ــد  ق ــظــالم  ال يف  لــلــذي 

رهيب.. فيه  والسكوت  يــعــرفــوهساكت،  مل  ــن  ــذي ــل ل ــر  ــاه ق

فا إن  النيل…  كذلك  يسكنوهإن شعبي  فلن  ــه…  ــآالم ب ض 

الحـ قلم  شارعا  أنساه  ّق… يحامي عن شعبه ويناضللست 
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الحـ يــد  يف  ــوة  ق الــحــق  يقاتلقلم  والسالم  العدل.  عن  ّر، 

النيـ أسطر  لعابه  من  السالسلخرجت  نديب  مشوبة…  ران 

وتبنـي املناضلني،  املعاقل وتحيّـى  املناضلني  صــدور  من 

واملنازلوتضبئ الحياة للناس… يف املصـ والقرى،  والحقل،  نع، 

النصـ صحوة  قريبة،  ـــل...وتريهم  األوائ ّرس  يعرفون  ملن  ر 

غبٌء  األمانة  إن  صديقي…  شاكيا  غري  حملته…  قد  متعب، 

جهرا الحق  كلمة  قلت  بالهالكباسمها  بعدها،  من  تبايل  ال 

ناديت.. املتيّم  القلب  ملرص… يا مرص… روحي فداكوبصوت 

الكو وعاصمة  الدنيا،  أم  ميناكأنت  يف  التاريخ  ومجد  ن… 

َشْدوا شواطئ  يف  النرص  عيناك...صحوة  قريبة…  وأتها  ن… 

التحّدي ــامك...لن تهوين… وفيك هذا  ح حــول  ـــاة  األُب وبنوك 

نبنيـ تبنيه،  كنت  ما  صديقي  تضاميا  ال  عـــزيـــزة،  ــد  ــأي ب ه 

الكـ الغاية  مسرية  ترعى  تنامسوف  ال  سهرانة…  عيون  برى، 

الـ انتصار  يــوم  إليك  شــعــب قـــوم ورائــهــم أقـــواموسيأيت 

ذ تــرى  أن  ترتجي  كنت  الحاممطاملا  عنه  طواك  حتى  لك… 

ظالم والحياة  غبت…  ، وصـــدامفجأة  ــارك  ــع م ــايل  ــي ــل وال

ينام ــّي  ح كــل  ــت…  من يا صديقي… عليك مّني السالم...!!مثلام 
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