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        اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء
ِرُق عـىل أوطـاِن الـواِقفَني ـمتن
يُت لََو ان
 الشمَس تُش

ل& ـيف غياهــِب العــِمت وســ َرقَْت ـكــام أشــ.. راديِب ا()

َمتــين طعــَم ا3ــدِ .. عــىل وطــين .. ونكهــَة العــز& .. وعل
  ....وأفَق الن
رصِ 

ادقَة إىل 
  :أهدي هذه املشاعَر الص
امء 
اهِد .. واملُختاِر بني اخلَلْقِ .. املُسـتَقي من الس 
والش

ادِق يف هذا العرصِ .. عىل احلق&  
  ..والص
موِد وصانعِ الن
رص موِد وصانعِ الن
رصقائِد الص) موِد وصانعِ الن
رصقائِد الص) موِد وصانعِ الن
رصقائِد الص)         ........قائِد الص)

        الرئيس بشار حافظ األسدالرئيس بشار حافظ األسدالرئيس بشار حافظ األسدالرئيس بشار حافظ األسد    سـيادةسـيادةسـيادةسـيادة
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  تنويه
  املشاعر الصادقة ال تباع وال تشرتى
  (f فإن
 هذه ا3موعة يه فقط

        لإلهداء
  وليست للبيع

  

        أمحد أديب أمحدأمحد أديب أمحدأمحد أديب أمحدأمحد أديب أمحد. . . . دددد
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  ....حني يسافُر إىل الُعال َمطي
ُة املطرِ  ..وvُكَ 

  ..وارتعاشاِت القرنفل ..كؤوٌس من املدى ....ووvَُك البحر
الم تطُري من أصابِعكَ  

ة وتغزُل يف عينيكَ  ..حامُمئ الس   ..رموَش احلري

يكَ  
  ....من ورِد ا3دِ  ..ما تبق
ى ..وعىل خد
  ..وحسب حيط) يف العيونِ  لسَت َمكِْثِل امحلامِ  ..أنَت 
  ..أنَت 

ِت الغ�ت".. هتوي علينا بأبعاِد امجلالِ  غميةً " :إن قلُت  
  ....ُرس
امءَ " :أو قلُت  .."الشمَس " :وإن قلُت  
  ...راحا يف فََرح .."الس

  !؟....مفا أنَت 
ْقتَنا ..من غفوتنا املسـتعارة ..قََطْفتَنا 
  ..�ملداراِت البعيدة ..وطو

  !؟....ما أنَت  ..أنَت 
  )...حنن(لسَت غري  ..وأنَت   ..... )...األ�(لسَت  ..أنَت 

  ..َملَاكً  فَُطْف 
 َ حياِن و�ملاِء و�لبخوِر و�مخلرِ  ..احلزينَةِ  ناواْمْأل قلوب 
  ..�لر

لْ    ..يف ذاكرِة التارخيِ  وارَحتِ
ُفنُ  اكرةِ يف  يوَم ال ترسو الس) 
  ..نَزيِف ا(
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نا   ......حنب)كَ  ...بعُض ما َرَمسْت رؤاكَ  ..ألن


كَ    .....حنب)كَ  ..لك) ما حنملُُ  ..ألن
 ..�   ..حىت ارحتاًال يف القصائدِ  ..الوجُد يف قلوِبنا َهيز)

جي
ة 
  ..يف مواويِل العصافِري الش
  ..يف أَساِوَر من ُضلوعِ اليامسنيِ 

  ....وتُمِطُر� �ألحقوان ..ترفُُل احلب
  ..ِشتاءاٍت يف 
ْت من ُرؤاكَ  ..�ختالجاٍت  ..وإ�
 ُمْذ َهتاوى الوجُد ِفينا 
  ..تََبد

نابُل أصداَء ما ِفينا ..أمثَر القمحُ  
  :وغَن
ْت يف تَاموvِا ..وأَرشَعِت الس
ارُ إليَك ( 
ارُ بش 
ارُ بش 
ارُ بش 
  ..ونبتغي ِرَضاكَ  ..هندي َسالًما بش

  .......)..ملاٍض جميد ..َحنينـًاوُهنِديَك 
يفي)  ..وإ�
 ُمْذ تَامَىه يف ِشتائِنا 
  ..َخريُفَك الص
ؤى أشالَء�   ..تقاَمسَِت الر)

حيقِ  
َعْهتا ُخًزبا للعابريَن عىل نبِض الر 
وايق ..َوز 
جن.. والس 
  .....والش
َشْهتا مخًرا ـحو  ..واألرقِ  ..مـن قـوايف األلـقِ  َرْرشَ 
يف  ..كِ والفجـِر الض

  ...ِسالِل البنفسجِ 
  ..:وأنشَدْت يف تعابِري املطرِ 
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  ..وصدرَك واسٌع اكلبحر ..َعَبٌق لك)ها احلياةُ (
ِم ُعزلَتَُه احلزينةَ  
Íة ..يُفيض لأل
  ..عىل َشواِطِئ األحالِم اخلفي

ارُ  
ارُ بش 
ارُ بش 
ارُ بش 

ه جنٌم يُصيل&  ..أىت بش   ..يف ارتعاشاِت املََسا ..كأن
  ....)ِظالÓ من ُهدى.. تَألأل يف سامِء العمرِ 

باحات امجليn ..حافظُ املساءاِت العليn ..هَو أنَت  
اُر الص 
  ..وبش
  ...وائتالفاِت امجلال ..خمتاٌر ُهيادينا ارتعاشاِت الكامل

  ..حنب)كَ 
َش عىل جبيِنكَ  وننمتي لليامسِني ا(ي 
  .....وتألَأل �لهباء ..َعر
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  ).....نعم: (نقول ..األسـىنحضوِرَك  ..لفجرِ 
  ..يف دمائِنا النفطاِركَ  ..يف صدِركَ  ِلَرف
ِة العز&  ..راِر مشوِخكَ ـالخض

ْلتَــُه لنــا ـوارِس  ِلــلك& مــا َمحَ 
 ..وأوراِق اليــامسنيِ  ..مــن أجنحــِة النـ
  .....وانعطافاِت امجلالِ 

 َfَ..  َدِق بني َشَفتَيكَ  ..للمجِد يف َعينيك   ..َهنتُف  ..للص&
  .....العميق) نََعمَ (َك الـجنيبُ 

  ..ويف اقتحاِم الَوَجعِ  ..يف ألِق األننيِ  ..نراَك َدوًما يف ِدَما�
ديقة من األهازِجي العتيقة ..يف �قةٍ  
  ..واحلاكÍِت الص

  ..يف معِقنا الغارِق ِبكَ  ..واألملِ  يف تراتيِل احلب& 
        

ا القائُد العظميُ  ا القائُد العظميُ Í أهي) ا القائُد العظميُ Í أهي) ا القائُد العظميُ Í أهي)         ::::Í أهي)
  ..محم
ٌل �لهداÍ ..لنا يف حناÍَك زورٌق 

  ..والفل& واليامسنيِ  ..�ملرَمِر املنثورِ 
ــنونواِت املســافرةِ  ...إىل شـــطآن مل تُــرَ  �لن
ــوارِس املهــاجرةِ  إىل  والس)

  ...فصوٍل جديدة
َد عىل أن يكوَن دوًما لنا يف حناÍَك قلبٌ  
  ....ينبُض ِلنَبِضكَ  ..تَعو
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  ...يف ِسفِر ا3ِد والُعال ...وأنَت 
  ..حتاوُر�.. حناوُركَ 

  ..حناوُر نبَضَك يف قلوبنا
اين حناوُر َرف
ًة ُصغرى 
  ..عىل أوجاِعنا بََدْت من لَحِظَك الر

َك املشــتاَق  
ـامءِ  حناوُر َكفـ 
 ..وقلبـَك املعجـوَن �حلـب&  ..ملصـاحفِة الس
  ..وعينيَك احلاِلَمتِني �النتصار
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اوvَُك  ..تَراَءى Óغَض..  

َك َسلَساالً    ..ِلُحب& شعِبكَ  ..َوِجًدا ..وخد)
ُش يف ثناÍهُ    ..وجوُد� ..يعر&
  ..يقف&ي رف
َة املاءِ  ..َعرًشا ..وينُذُر خوَخهُ 

  ....َويَرُشقَنا حنَو الُعال ..لُيقل&َب أضلَُعنا ..ليحِملَنا
  ..ءِ اموبني الس
  ..وعقéَ  بني قلبكَ  ..إذ ترتاَشُقنا ..مك حنب)كَ 
  ..!من ذاكرِة احلننيِ  وما تبق
ى
  )..نََعم(َصَدى الـ من حناِجِر� حني تَسَحُب  ..مك حنب)كَ 
  ..مياَه الوالءِ  من حمب
تنا وتَعصـرُ 

ـــبيِب  ..وشـــاَح اليـــامسنيِ  ِلنَلف
ـــُه عـــىل حمي
ـــاكَ  
ولهـــَف  ..وبـــوَح الص
غيِف  ..العندليِب  
  ....!وíًما ..وَرف
 الر

  ...نبضاُت قلبَك يف عروقنا ..إذا ما تَغَن
ْت حبب&كَ  ..íًماَكَفا� 
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  ..أهيا القائُد العظميُ  ..َوَراَءكَ  وبيï أصيل& للمجدِ .. 

موخ   ..تَلك
ْلُت �لش)
امءِ  ..َوَشع
ْت ِمين&  
  ...َوبََكِت املطرَ  ..وشارَكْتِين �لكرامةِ  ..ُبُروُق الس

عُد دوÓÍ مك اكن  
  ..يَرضُب رأيس �لَعَصا ..الر
  !)  ....حاَن وقُت الوالء( ...:يَدعوين ..وعيىس واقٌف عىل املاءِ 

ة ..َجسَْدُت  
  ..والرُحي تَلطُم مراكيب الغَض
عاءِ .. وراَح يَرشُقِين  ..فََسَجَد املاءُ  (ù�..  

  ..غََفرُت ú حمب
تَهُ 
  ..يك يَروَق .. خرضَ أ اÍمسينً  ..َوَسَكْبُت من ديم عليهِ 

  ...!ولكنْ 
  ..برؤيَِتكَ  ..مك سيُثلَُج صدري

ناء اُمرض
جً  ..آٍت عىل َكف& الهباءِ  
  ؟....�لس
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  !؟...وكنَت الهواَء ا(ي نرُشُفهُ  ..حَني َمحَلتَنا يف قلِبكَ  هل تذكـرُ 

ْلتَنا ِ  ..َمحَ   ..يف صدِر الَيناع
  ..َهوى الوطنِ  ..ألبَْستَنا

ينا َùَ َت   ..َوَشْهَد امحلام ..رمَز البُشـرى ..َوِرصْ
*  

وحَ  ..نُناجيكَ  
  ..فَُتْطِلُق الر
  ..بَكوِن الكونِ  ..ِبنَبِض األمل ..تَُرش) العطَر ُمنَْفِعالً 

*  
  ..آِه لو تعملُ 

وُح ُمثقnٌ �لفضاء   ..الر)
  ..والقلُب ُمثقٌل بوجِد اليامسني

  ..والعُني ُمثقnٌ �لبيلسانِ 
  ..وُلك)نا ُمثْقَلوَن جبالِل حَرضِتكَ 

 َf َمن حنُن فداٌء Í..  
ادة ..Í سـي&َد القادة 
  ...وقائَد الس
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  ..رش
عَت يديكَ  وراَء خريِف العمرِ 

  ...وُمثُِل الَفراِش  ..بعبِق العصافريِ  ..وأنَت ُمثقَلٌ 
  ..أقواُم حنلٍ  تسـتَْزنُِف فكركَ 

  ...ا3دِ نبُض  ويُغريكَ 
*  

 
  ؟..ِبِعز& اليامسنيِ  ..َوتَنتيش ..هل تَتَظل
ُل العقَل الطري
مودِ  ؟..عن ألِق الن
رصِ  ؟..أحتيك لنا عن احلََضارةِ    ؟...عن لغِة الص)

وحِ  ..Í صاحَب القلِب املَُسي
ِج ِبنَبِضنا   ..تواَر يف سفِني الر)
  ...كرميٍ يف َمْهِد شعٍب  ..واسًعا ..تَلك
ل محميًا

*  
  ؟..من بالِد� ..هل حياولوَن اقتالَعنا


نا حماَرصونَ  ِتنا ..إن 
  ...!ِلِعز
وِرمه ..أصابُعهُم يف ضلوعنا   ..َوأÍَدينا عىل ُحنُ

َحى األلْق  ..كيال يُمَسَح الوجُه اليامسيين)  
  ...ويُم
يا فداءً  ...منوُت فداءً ..    ......وتصعُد يف ُرَ� ا3دِ  ...َوَحتْ
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منُ  
  ...يف َزَمانكَ  حَني نوùَُ  ..يَسمو الز

بيعُ فهل يَش 
  ؟...بورِد� ف) الر
  !؟...إىل ُخلجاِن الوجعِ  حني نَرسو ..وهل يبيك اخلريُف 

  ..آهٍ 
  ..Í قائَد العز& والن
رصِ 

  ...بني األفِق والواقعِ  ..ذاَك املسافرُ  ..ضائعٌ 
 َf 
  ..نريُد أن نكون صوً


ةً  يُِنُري فوَق شفاِه العمرِ    ..أحرفًا أبدي
  ...لعاِمل ا3دِ  ِلتَبقى خيطـًا يَربُطنا �نفتاحٍ 
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  ..يُوِرُق يف القلوِب  ..اليامسُني األخرضُ 

ُم ا3روحُ  
ùبَني أضلُِعنا ..فيحلو ا..  
  :يف اخلطاِب األمش&  َسقيتَنا بهِ  ويسكُر من صوِتَك ا(ي

ة هللاهللاهللاهللا حام حام حام حامهيهيهيهياااا(((( 
ة سوري 
ة سوري 
ة سوري         )...)...)...)...سوري
ويلَ  
        :ألفا لؤلؤٍة تُنشدُ  ِلتُرشَِع يف حياِة بالِد� ..ونسـبُق العمَر الط

        )...)...)...)...نمتىن
 f مزيًدا من العز& والن
رصِ نمتىن
 f مزيًدا من العز& والن
رصِ نمتىن
 f مزيًدا من العز& والن
رصِ نمتىن
 f مزيًدا من العز& والن
رصِ ((((
  

ُق دامئمئمئمئًاًًااًا ُق داِ ُق داِ ا القائُد املُرشرشرشِرشُق داِ ا القائُد املُأهي) ا القائُد املُأهي) ا القائُد املُأهي)         ::::أهي)
أن ينـاَم  ..حيُمل منُذ والدتِه يف الـوطِن احلـزينِ .. إن
 َشعًبا ُمِحبÓا مثلَنا

سة ..كحلِمَك احلبيِب  ..ويف قلِبكَ  ..ِرئتَيكَ  بني 
َد مبحب
ِتَك املقد 
 لَيتعم
  )...ِفَداكَ (ويصَري 
افئـةِ ــوهنتـُف للس&  ..حنُبكَ  
ùِت اÍـر& املكنـوِن يف احلـاك..  ٍéَعـن َمـ 

ًدا �لعقـلِ  
 ..فاستََشـف
 مـن اإلنسـاني
ِة علوَمهـا ..غادَر امللكـوَت ُمـَزو
 
ةِ  ..أمجـَل احلـِمك واألقـوال يُنق&طَُوَجتىل 
َة �ملـود 
قـ ـر الر& َة  ..ويُعط& 
والعـز

دقِ  ةِ  ..�لص& 
ربِ  ..وا3َد �لقو 
  ..والعالَء �لص
  ..ُحيايك مشاعَر� وأحالَمنا ِلنَشعَر �لال
َمَدى

&ًعا عروَش أعامِقنا حني َجتتاُز�         ....)......)......)......)..حنب)َك كثًرياحنب)َك كثًرياحنب)َك كثًرياحنب)َك كثًريا(((( :وُرصاِخنا ..مرتب
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  ..يف الوطنِ  وُصب
 ا3دَ  ..ِبلَوِن جمٍد َحتَىل& 
  ..َختتاُل اكلغميِ  بُرؤى اإل�ءِ  ..بشموخِ الكرامةِ  ..أَْمِطْر� �لُعال

  ..بَني عينيَك َوَعينينا بتفاصيِل احلننيِ 
  ...يَطفو َرقيقًا اكمحلامِ  هبوى الَفَخارِ 

ناء ..تعالَ  
  ..َرِرشِش القلَب �لس
امء وحملٍ  ما بني صوٍت  ..ما بني أحالِم الَهباء َرفِرْف كأشواقٍ  
  ..والس

  .......و�دى ..أقاَم الِعز) ِمْئَذنةً  ..ِلصوِتكَ 
ُري يف َرغَدٍ  
  ....قصيدَة الن
رصِ  وغَىن
 الط

  ..قرنفُل األملِ  ..ما بني كف
يكَ .. وأرشَق 
  ..فانساَب األلُق  )..ِ�ِمس هللاِ ( :ونََطْقَت 

المِ  ..َوَ�َت حلُمكَ  
ا للس Óُمْستقَر..  
موِد اآليت َص نَبَض الص) 
  ..و�َن اكأللقِ  ..كجوري� تَقَم

وِق تَرنو الن
رص ..كأمقارٍ  ..وعيناكَ  
  ..ِبلَيِل الش
َ جتلو لك
 حزنٍ  ..وتشلُح عباءَة األجماِد عىل الوطنِ  
éلَع..  


نا يف زمِن العدا!ِ  فَنَحملَ  ..ِجبَفنَيكَ  ..لنغفَو حلظًة ُصغَرى   ..أن
  ..إىل احلق&  ويرُشُقنا ..َويَسقينا ُمخوَر الوردِ  ..ُهيدِهُد� َمالُك احلُسنِ 
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  ..واطرحوين بَْلَسًما ..َطي&بوين �لقصائِد واألمل

فاُف  ...لُغايت تُزِهرُ  فَِمن مدرسِة األسدِ  
يت والن
دى الش 
  ...يتلو عز
  ..كقطرٍة تعانُق احلقول ..ز�بَق ا3دِ  ..ُمعاِنقٌ 

ي سـنابَل اخلالص أحُمل أن أصَري دًما   ...ُيرو&
امدينَ  
  ؟..هل أبُْسطُ املََدى للص

  ؟...أنَت فيِه رمزٌ  ..بوقٍت  ..هل ُأعت&ُق العمرَ 
امء ..عزيزٌ ...  
  ..اكشـتعاِل الن)وِر يف الس

ُ الوالء وترسو يف
 أحالمٌ  ..وموُج اليقني يلُفُتين موُج اخليال   ....ترمن&
*  

مودِ  &ُف نفيس ِبرِق
ِة الص)   ..وأوùَُ اكلفجِر شف
افًا ..سوَف ُأغَل

سـميِ    :يف حناÍ بساتيين أغين& مثَل احنناءاِت الن

ئيسسـيادَة .. سالٌم عليمك( 
  الر

َك آٍت  سالٌم وأنَت تزرُع املدى   ..بأن

يوركسـيٍل من  ..هادئًا اكلعاصفة   ..الط)

كَ    ..ما تََبق
ى يف العرِب من كرامةٍ  ..وألن

ْش عىل أسوار� باح واْسِقها.. عر& 
  )عبَري الص
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ارُ أىت  
ارُ البش 
ارُ البش 
ارُ البش 
  ..البش

  ..عىل ُجنِْح الغَاممِ 
الً  
  ...�ألماين ُمَحم

  ..�حملب
ةِ  الَهوفً 
  ..كيَف يرسي يف العروقِ 

  ...كأرجوانِ 
  ..اإلرشاقِ يسافُر يف َسام 

ايق ا(ي َرَواين 
  ...اكلس
 Óيَُديل& نبَضُه فال..  

ِخ �لت
فاين 
  ...عىل قليب املضم

ْت    ..ويُشـِبُه داليًة تََدل

  ...يف األفِق حانِ  ..َوْجهُها
  ..�رحتاِل الن
بِض  ..َشبهيًا

  ...اكَن طيُفَك يف منايم
  ..ُهتادي العمَر َصفصافًا

بَع  
  ...املَثَاينَوتَْرُشُقُه الس
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َفقِ  وvَك احلاين ..هتادى 
  ..عىل الش

الً  ..وغاَب احلزنُ    ..إىل الغََسقِ  ُمرَحتِ
اكرة ُأهاديَك القرنفلَ  
  ..يف يَنَاعِ ا(

  ..وزقزقِة اليامسني ..�لفجرِ  ..وأرشُقكَ 
ى 
امء ..Í ا(ي تََبد 
  ..يف الس

  ..هل يصُل َصويت إليكَ 
  وانتشاِء اللكوِم؟ ..بتفاصيِل الكرومِ  ..ُمَعب
أً 

  ..ُأ�ِشُدَك احملب
َة يف ضلوعي
وقِ  ..بوُح الغاممِ  ..فهل يسـتفيُق  
  ؟....وعبُق البيلسان ..وعطُر الش
  ..أهديَك قليب

  ..وبراءِة ال�م ..من وجعِ امحلامِ  ..بلك& ما فيهِ 
  ..أهديَك رو+

  ...وبرِد ا(كرÍت بلك& ما حتمُ,ُ من ألِق احلننيِ 
  ..ُمَزْرَكًشا �لفل&  ..أهديَك معري
نونووُمثقَ    ....وبوحِ الكنار ًال بآهاِت الس)

  



٢٠ 

��א��א��������א�������
  ..اكليامسِني يف عيين Í ُمِطالÓ  ..والل)قيا يف سامِء الَوْجدِ  Í ُمساِفًرا

حيُق  ..َسب
َحُه قليب Í وvًا 
  ....فأَرشَق الر
 َ (éُأِج.. Íَمرا Í..  من صفاِء العندليِب....  

مِت  
  ..أخفيُهتا عين فََخمرُة الوجعِ اليت ..آهاتٌ  ..إْن اكن يل يف الص

ْت    ..وأمطَرْت ِشعًرا َمحميًا ..اكسـتحاءاِت الغَاممِ  ..تََدل

  ..وترُشُقين إىل نفيس ..تناديين من َمصِمي أعاميق.. 
َ  ..إىل َسامءٍ    ...يف ِسْفِر احلناÍ ..ُعَدْت لكام اقرتبَْت ب

 َ (éأِج..  
ْت عىل ِشعري 
نني اليت مر   واستباَحْت ُمخي&لَيت الربيئَة؟ ..مك ِمن الس&

ــةَ  
ــُه اخلريفي ــارَس ُطُقوَس ــن الوجــعِ ا(ي م ــٍل  مك ِم 
ــْدٍر ُمَحم عــىل َص
 ..�ملنثــوِر عــىل كف
يــَك اليــانعتني )..عينيــكَ (�لــالَزَورِد  ..�ليــامسنيِ 

عب 
تُف
اًحـا مـن  فانسدَل الـ0مُ  ..بأصاِبِعَك اليت تَساقََطْت عىل الش
ــعرِ  ..الِعشــقِ  ــن الش& ــوًزا م َ ــوِت ا(ي ..ول ــن الت) أر1  وأصــداًء م

فقِ  
  ؟....ُسُدوúَُ عىل الش
من ِحضكة  أ�شـيدٌ  ..إذا طافَْت عىل َمسعي ..هل من íٍم يُسِعُفين

  ؟....املبل
ِل �لَعَبقِ  ..ثَغرِكَ 
 Íارال ال ال ال أ 
اربش 
اربش 
اربش 
  ..َوُكْن يل َشهْقََة األلقِ  ..تعاَل غَط& أحاليم ..بش

  ...وأÍيم ..َوُكْن يل َورَد آاليم
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  ..أشواُق الغاممِ  عىل قاَمِتكَ  وتلوحُ  ..أرساُر امحلامِ  يف حرضِتكَ  تُسافرُ 
  ..عن لَحِظَك املغمورِ  َحاكÍ يف صويت فأنبُش 
  ...أجنَحيت ùيكَ نَْفَح  وُأرسلُ 

  ..وإلكيِل البنفسجِ  من ِخباِء الوجدِ  ..تُِطل) من َعرائِِشكَ 
فىل &ùوارِس  من ُمتعة ا
  ..من قلِب شعِبَك املشـتاقِ  ..وأسفاِر الن

  ...وتُسِفُر عن َموùِ الوطِن العزيزِ 
  ..)...!فداكَ .. معكَ .. نعم( :نقول

  ...ونْستحيُل يف َرحيِق الوالءِ 
 ُحتيـُل الوجـَد يف القلـِب  ..مشـاعر بني أصـداِء نفوســناوتِرشُق من 

  ...ونَبٍض من احلب&  ..بأشالٍء من اللكامِت  وتَرفلُنا ..َخامئل
 َ (éنُـِج..  

  ..َعرائَش وبساتني وتـُحيلُنا ..تَغزو أضلَُعنا َكُروحٍ  ..تَرمتي يف َدِمنا
 َ (éيِف تَرفُُل املُقَلَ  ..نُـِج 
  ..اكلص

تاءِ تُضي&ُعنا يف    ..وتَرمينا إىل العالء ..غَامِم الش&
&ُش فيَك عن وطـنٍ  ـةٍ  ..نُفت 
فُهتَنـِدُس فينـا احـ5الِت  ..وعـن 
رِخي أم

ى إذْ  ..وأشواَق العطاء ..البقاء 
 ..�حـ5الِت الهطـولِ  ِبنَْت يف قَد� تَلو
  ...سـنابل ..يف نَبِض شعِبَك األيب&  وأثريَت القمحَ 
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  ..من حضوِرَك يَنجيل لَُجُني الوصلِ 
وحِ    ....من ِشغاِفَك يبتَدي َوَروُح الر)

 ٌúِب)ُه َوا   ....يَنثَين تََدىل
 من سامءٍ  ..ملعشوقٍ  ..ُأِحب)َك ُحبÓا ال ُحيِ
يَك الوردُ  َùَ..  ُوهيمُس للفكِر اْجنَلِ  ُيَرِرشُشين ..ما أحىل َضَفائَره...  

وحِ ففي عينيَك آفاٌق لنب   ..وإرشاٌق لنبِض اخلِري يف األفُقِ  ..ِض الر)
ى 
وحِ يف فéٍََ تََبد   .....َسف
اًرا بال أََمدِ  ..يف َمَدى اآلفاقِ  ِلَطِري الر)

*  
 َ (éيَت أَلَقًا ..ُأِج 
ى يف عيوين ..تبد 
  ..تََمد

  ...يف يديَك اليامسني ..واستَبَْحَت احلَُمل يوًما
  ..الَعَسلَ ُأِجل) عيونََك 

  ..قد أطلَق احلق
  ..ُأِجل) الورَد من فَِمَك ا(ي
 ِ جوع &ُل �لت
سايم والر)   ....ُهيَل

*  
ارُ  
ارُ بش 
ارُ بش 
ارُ بش 

سـمي ..هل تَميض يف عرويق    ........بش   ؟....اكلن

  ..َرف
 يف قليب األثمي ..ُهتاديين ببوحٍ 
حمي ..فََطه&ْرُه حبب& وطين 
َ الر ِد َريب&   ....َوَمحْ



٢٣ 

������א�������א�������
  ..حضوُركَ 

  ؟..يف لغيت هل يروي ظالَل العز& 
  ...جيين ُحرقََة الت
عِب  ويُمسـي عابًرا اكلن
صـرِ 

نبِق الن
اغي ..أ� تَِعبٌ  
  ...بتارخيي َكَوجِد الز
  ..وذاكَريت اليت عبقَْت 

  ..وجاَءتين
حِو يف كأٍس ُمزن
رةٍ  
  ..كهمِس الص

  ..العايلبطيِب املنـزِل 
  ..ِبَصفصاٍف عىل الغ�ِت ينتِصُب 

  ...غََدْت >جورَة الَعَبقِ .. غََدْت مشًسا وأمقاًرا
وحِ ..    ..وِجْئُتَك ُمثقًَال �لر)

ْهِد يف لغيت 
  ...كروحِ الش
عَر صفصافًا ي الش&   ..ُأَرو&

  ..وأصعُد يف رؤى حلمي
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بِح العتيق/ ..ترُمس الهباءَ  تفاصيلٌ  ..َوَحتَىي قرَب وvكَ    /..مخرَة الص)

  ....يف واحِة احلملِ  ..اكخضالِل العروِق الن
امئةِ  ..وجتري
َد الن
بَض  أيَن الهوى ا(ي 
  ؟..وسافَر يف َمخيnِ الن
ومِ  ..قد َرش

  ؟...وأيَن اجلفوُن الوادعة
  ..َة النومِ مثلام أَْسَفَر الليُل لهف ..قد أَْسَفَر الن
بَض  ..ليَت الهوى

  ..ينُرث الوجَد املرافَق للَجامل مثلام صاَر الفضاءُ 
  ؟...بالُد� ..أتَصُري قرَب مالعِب الشمِس 

  ...بىل
يِف  
  ....!لَحَظَك املاِطَر �أللق.. نلُمثُ  ..عندما نَْنثَين اكلط

  
Íار أ 
ارالبش 
ارالبش 
ارالبش 
  :البش

  ..تنظُر وجوَهنا ..تأيت ُبرهةً .. ليتَكَ 
  .....كوvِكَ  حىت تصريَ  ..ترمُق لهَفَهتا
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  ....ويغفو ..يف احلملِ  ُيَرفِرُف راحالً  ..بعظمِة وجوِدكَ  ُمهَفهٌَف قلُبكَ 

  ...وانتصاٌر جديد فأنَت لنا ميالدٌ 
امواُت  
  ..لعصفورِة الفجِر الهاِمئ اليت هتواها ..ُسكَىن  ..والس

مِس  ..نوًرا 
ةِ  ..يفتُح للش 
  ....فضاَء العز
  ..َزَ�ِبُقنا تََشه
ْتكَ 

 
مودِ  ..ِلنَداَك الَوْرِدي&  ..والعشُب األخضـُر غىن   ....أغنيَة الص)
  ..نرُشُفهُ  عند الفجرِ  ..حنب) امجلالَ 

مِس  
  ...يَرسو فيكَ  َوَوْرُد الش
&ُ,ُ ترتيالً  ِسفٌر أخُرض يف حضوِركَ    :سرنت

ا القائُد األسدُ  ..ميالُدكَ (   ..أهي)
� َ 
  ..وآ
� فََرًحا ..بَرش

  ..عطَر ا3دِ  ..وألبََسنا
امَة اليامسنيِ  
  ....)تفوُح ِبنَِرص� فأرِسْل لنا َكــر
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Í  ًيف ُمبِدعا  َfِكَ  يف تُِرشُق .. اكلربيع.. إطالÍألفا ثنا  ٍnوجمد سنب  
Í الصمود بَرْوحِ .. الرجو! بنبض.. �أللق املُزدانُ  أهيا  


سـمي لهفةَ  أْطِلْق ...    الوالء هبيبةِ  واصعد.. الن
  والرؤى.. للكرامة.. للمدى بشعِبكَ  اصعدْ 
نابل اكمتثالِ .. اكلن
دى ظالfََ  وانرث 
  وامحلام.. اكلروايب.. الس

*  
Í قِت  َمن
   الغامم كِسْفرِ  املهتادي َخبْطِوكَ  البالد تأل

  معك احلروُب  هتونُ 
 وقـع عـىل.. الطيبـة أ�ِمـéَُ  تصـوغُها الـيت رـالنص تيجانُ .. أمجلها َمفا

  والتاليق.. الرصاص
  

  :الرئيس سـيدي
  والرÍء Dسـتالب زمن يف.. وطنٌ  أنت

  والوفاء.. لألمان.. ينبوعٌ  وأنت
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ِد اخلاطرَ  
  ..تََوس
  ..غَياَ�ِت احلََمام ..وأْسِبْل بَُرشى

  ..يف َجَسِد الغامم اكليامسِني املُسافرِ  ..تَراَءى
  ..إ�
 عَاَهد�كَ 

  ...واألحالم ..والوردُ  ..ُمْذ تَناىه الوجدُ 
امءِ  ..اكلعمِر القدميِ  نراَك لك
 يومٍ  
  ..عىل َكف& الس

ابَة الت
ارخيِ  
  ..تدخُل بو
عِب  
عِب  ..وتعُرب يف َدِم الش 
  ..ويف نبِض الش

  ..وألِق الوجود ..Í ُمزداً� ِبِصدِق الوعود
  ..َسنَصبو إليكَ 
  ..ِبَشوٍق إليكَ 

عود   ...وارحتاٍل يف الص)
          



٢٨ 

��א����ونא������وא�������
ُ البوُح احلزينُ    ..أغنيَة املساء ُيرمن&

فني فتَْندى اجلفونُ  
ùعسَل احلزِن ا..  
  ..يف أحضاِن القلوب وختتاُل اآلالمُ 

ارُ  ..فنعَشُقكَ  
ارُ بش 
ارُ بش 
ارُ بش 
  ..بش
  .....يف حقائِب األزل العودةِ اكملسافِر ا(ي يبحُث عن صورِة 
*  


سـُمي ا(ي أضىن احلروف   ..الن
  ..والن
دى املُنَسِكُب اكلغروِب احلزينِ 

  ..ال ترجفي.. آهِ  ..واألرُض 
  ..أفَق الوطن إذا َمض
 بعينيهِ  ..إن
 طفًال عربيÓا

  .....عاد
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  ؟...كيَف أنَت Í ُعُيوَن الن
اس

ةُ  
قَْت  احلِمل اليت بُـح   ..من ثَْغرَِك الَعِبقِ  ..أْرشَ
الم أْسَدلَْت ُروَح الَيَمام 
  ...!والس

  ..للعصافِري الوليدةِ  ..صاَر َهنًرا ..هاَك قليب
اردين 
  ...عىل َحْرِف الغََمام خميًة للش

المِ  ..أشـتَاُقكَ  
  ..ما عاَدْت تُغَين&  ألَصاِبعَ  ..ُروًحا للس
  ....!ِلُروحٍ ُمْتَعَبة ..فُق ما عاَد خيَْ  ِلقَْلٍب 
غري ..َ�ِحثًا َعْنكَ  ..َوأَتُوُق  
  ...يف َجنََباِت قَلِيبَ الص
ُفوِلي
ةِ  ..وأضيعُ    ..بَني هياِم نَْفِيس الط)

  ...من ُوروِد حمكَِتكَ  ..وبَني ما َزَرْعتَهُ 
  ...َوَرف
اِت املدى ..يف َرِحيِق احلُملِ  ..Í مسافًرا
  .....ملكوِت ا3دِ  إىل ..Í ُمهَاِجًرا
  ....ِسَوى اليقني ..وما ùَيكَ 



٣٠ 

��وא����ونא��א����א�������
  !؟..ماذا أقوُل حلَرضِتكَ 

  ..اكلعاِصَفةِ  ..صاَرْت َجتتَاُحِين  ..ِتéَ اليت
  ...والُعُروقِ  ..َوتَْذِوي ما بَني قليب

  
ى 
ا القائُد املَُفد ىÍ أهي) 
ا القائُد املَُفد ىÍ أهي) 
ا القائُد املَُفد ىÍ أهي) 
ا القائُد املَُفد         ..!..!..!..!Í أهي)


َك تَمéُ  ..كيَف أقوُل اآلنَ  اَواِت فكري وقليبأن   !؟..َمسَ
  !؟....وال َمَطر

ِيس  ..أريُد املََطَر يَْنَحِين    ..يَُساِبُق َمهْ
ْمَش    ..يَرف) َجنَاًحا بَني ُضلُوعي أريُد الر&
ُزب ِشْعًرا   ....َخيْ

ي   ..فَاْرِم �حلِمل عىل َخد&
ِين  
  ..َوَصفاء.. أَلَقًا.. ُرش

ُمل َدوًما   ....إين& َطٌري َحيْ
   ....لألصَداء.. بَوحٌ إين& 



٣١ 

��وא����ون�א�����א�������
 َf..  Íارُ     أهيا 
ارُ البش 
ارُ البش 
ارُ البش 
ـُرفاُت  ..البش   ..تُِطل) من وجوِهنا الش)

 
  ..ويَرُصُف الوجُد احلب
Íمن بني األصابعِ واحلنا َùَِلُتو..  

مِت  ُحُروٌف اكنْت ُمخب
أةً  
  ...واسـتفاقَْت حلَرضِتكَ  ..يف ُضلُوعِ الص
تارَ كيف أسَدلَْت    !؟..عن اللكامِت  الس&

  !؟...وكيَف أَرشْقَت هنا
قيقِ  ..تَرحتُل أماَم العيونِ  
  ..كغميِة األمِل الر
  ...�حلُملِْ .. وتَُصف&ُف ُشُعوَركَ 

عَر فينا   ...إىل الكتابةِ .. وأرَديْتَنا ...لقد أشَعْلَت الش&
  ...تُرى

  !؟..ما ِرس) هذا الوجِه املَُفاِض �حلياةِ 
كَ  ا املُْفَعُم �أللقِ  ما ِرس)   !؟..أهي)

  ؟...إليكَ  ..من احلُُملِ بأن نََراكَ  ..أيقَظنا من غفلَِتنا ...ما وvُكَ 
جاء 
  ؟...أتَُراَك اIبوُء يف ُضلوعِ الر

فاِتنا البيضاء أتَُراَك أَْطلَْلَت    ؟...ِلُتالِحَق حلَظَك العيونُ  ..من ُرشُ
وِ+ لها   ؟...وتَْستَِحم
 ِهبَمِسَك الر)



٣٢ 

وحِ  Í أََسًدا.. آه   ؟...وشاَء أن يكونَ  ..أطل
 من َخباÍ الر)
  أو لنفيس؟ ماذا أقول fَ؟

ُ عن حضـَرِتَك اليت أشعلَْت  &Jعِب  ..وماذا أخ 
  ؟...ُروَح الش
  ...fَ Íَ من َشف
اٍف عىل القلِب 

امءِ  fَ Íَ من ُجوري�  
  ..بدا َحد
 الس
  ...ِوجداَن احلننيِ  ..والمَس َمكََطِر اليامسنيِ 

مِس  
  ...Í َملًَاك يَرنو األلق ..فَاَجْأتَنا عىل ِضف
ِة الش
        

ئيس    سـيادةَ سـيادةَ سـيادةَ سـيادةَ  
ئيسالر 
ئيسالر 
ئيسالر 
        ...:...:...:...:الر
  ..عيناَك املسافر
ِن يف عز� 

  ...ولغًة جديدًة من الن
رصِ  ..أينَعْت رؤًى جديدًة من اليامسنيِ 

نا اليومَ    ..نَْرنُوكَ  ..كأن
  ..:وبوحِ الَبنَفسجِ  ..ِبلَْحِن الغميِ  ..ونَرُشُقكَ 

  ..تعاَىل  ..تعاَىل (
  ..بنٍرص تعاىل

  ..بعز� تعاىل
  ....)حبق� تعاىل

    



٣٣ 

��א����ونوא���د���א�������
  ..آيَة احلزنِ  يُبعِرثُ يف اجلَْفنِ  ..من أطالِل ذاكرِة الوطنِ  يتناثُر القمحُ 

 ًnنابِل راح 
  ..الكرامةأِن اذكِر  ..تَلوُح من بعيدٍ  ..فمتوُج أفالُك الس
  ..تنساُب يف فيِض األفُقِ  ..بألِق األننيِ  ..تَْرنُو�.. 

  ..ومتيض ..تَُشد) العيونَ 
كَ  ..نَشـتاُقكَ    ..نَشـتاُق ِبْرشَ

ُر �لفضيnِ  ..يُعاِنُقنا 
يف الُعروِق  ِبُرتاِب الوطِن املنساِب  ..حلُمَك املَُزه
  ..نَْسغًا بلوِن احلياةِ  ..نَْسغًا أبيض ..األبي
ةِ 

  ..عن َسَفِر امللوكِ  حاكÍ كثريةً  َرَوى لنا الت
ارخيُ 
ا ..فأتيَت يف موكِب احلقيقةِ  Óُهتِطُل عز...  

  ..ِبَوَطن منهتـى ُصعود احلاملنيَ  ..قاَمُتكَ 
عوِب  الورُد املَُصف
ُف    ..يف حدائِق ذاكرِة الش)

  ...والعنِب  ..من الزيتونِ  ..ُمعٌر َمَىض 

ةٍ أُزَهُر آٍ!  ..حضوُركَ    ....أَيْنََعنا ..أَيْقََظنا ..َعَزفَْت مصوًدا علوي
  ..يَرتاقَُص فيه حضُك احلياةِ  ..الغروُب اليانعُ  ..خطابُكَ 

داقَةِ  
  ....واإلرادة.. بني الن
صـرِ  ..مفتاُح الص
            



٣٤ 

��وא����ونא�������א�������
  ..يف البدءِ 

  ..عىل ِضفاِف البحرِ  ..ِطفًال ملقـًى اكنِت الكرامةُ 
ُر من وvِهِ    ...رحيُق الرباَءةِ  يُقَط&
�بِق اخلَِجnَِ  َوتَزف)ُه يف رحلِتهِ  
يوِر الباكية ..مجيُع الز   ....والط)

ويل 
  ..يف طريقهم الط
ِر املوعودِ  ..ِلَيبَحثُوا َدَخلُوا أرَض العشـِب  
  ..عن الهن
خوُه بغباِر احملوِ  وما أن َمغَُسوا أÍدِهيم نَ  ..لُيضم& 
ُر �ألمحرِ  تَلَو 
  ..الهن

يهِ  
�بق َوَمألْت َخد 
يوِر والز   ..رؤوُس الط)
ؤوِس    ..ومن بِني تéَ الر)

فلِ  ًخا �لبنفسجِ  أََطل
 رأُس الط& 
  ..ُمَضم
&سـيان َوُوِجَد َجَسُدهُ    ...ُملْقًى يف ضاحيَِة الن

امءُ  
ارِ متث
لَْت اكألسِد  ..نعمًة إلهي
ًة كربى فأمطَرِت الس 
  ..الهد
  ...أحيَِت الكرامَة العربي
َة يف نفوس األبرار

          



٣٥ 

��وא����ونא�������א�������
عوُب العربي
ةُ    ..بني أضلُعِ املزيانِ  َساجدةً  حَني اكنت الش)

  ..للعدلِ  قد أصابَْهتم ُمح
ى احلننيِ 
اة يفرتُشوَن الغباَر ا(ي ..َوَهرولُوا يف ماكهنم 
  ....مَأل عيوَهنم املغش

  ..غابوا عن الوعي
  ...َوَراحوا يستِهنُضوَن روَح العدل

  ..مل يسـتطْع نَْبُض احلمكِة أن يfَ5َ نفَسهُ  ..ويف حممكِة العدلِ 
  ..فََرفََع احلجاَب عن وvِهِ 

ار األسدوظهَر القائُد  
ار األسدبش 
ار األسدبش 
ار األسدبش 
امءِ  ا(ي بش 
َر يف الس 
ياءِ  ..َختَم َل �لض& 
  ...َوتََكح
 ُúَ Í....  


ُه ِظل)  احلِ  كأن 
  ..الص
  ....عن َكف
ِة احلق&  أماَم أضلعِ املزيانِ  ا(ي ما زاَل يُداِفعُ 

   



٣٦ 

��وא����ونא�������א�������
عُب األيب)  ..ذاَت صيٍف ذاَت صيٍف ذاَت صيٍف ذاَت صيٍف  
  ..يف رحnِ األفق كَرب الش

نابل ..من برِد آب ثلوجـًا كثريةً  وألقَْت عليه الشمُس  
  ...وَحر& الس
  ..يُمِطُر بوحـًا احلب& بطعِم  ..لكوِن الغميِ  ..فصارَ 

  ...ورحيَ,ُ يف احلزن ..ويسـرُق من لك& قلٍب نبَضهُ 
  ..موجَة حٍمل خفيفة يَْنَحل) يف العيونِ 

  ..يسابُق األرواَح يف سالِمها
ِتهِ  ..وينُرث عشقًا 
  ...لعظِمي أم

*  
عُب األيب)  ..ذاَت خريٍف ذاَت خريٍف ذاَت خريٍف ذاَت خريٍف  
َف الش 
  ..نبَض احلب&  قَط

  ..ً� للحاكÍ اخلاùةعنوا ِلَيصوَغ من والئِهِ 
  ...وسافَر يف الن
دى ..ظهَر يف امللقى ..عن عظميٍ 

*  
  .....وهباِء املدى ..َرَميتَنا بأطياِر الُعال ..وذاَت ربيعٍ وذاَت ربيعٍ وذاَت ربيعٍ وذاَت ربيعٍ 

            



٣٧ 

��א��! �نא�������
ل&  ـ حَني بدأت رÍُح ا() ةِ ـتُكس& 
ـعوِب العربيـ املشــتعnَ  ر َدواخـَل الش)

وأصـواُت أنـٍني تَعلـو  ..آهاِهتـا يَتصـاعدُ َرَع َصـدى ـوَشـ ..بناِر القهـرِ 
  ..وتعلو


ةَ  عُب يف سوري 
َث الش ُبهُ  ..عن مأًوى ..َحبَ   ..َعن يٍَد يُقَب&لُها حيï َهتِ
كرى &Rوالٍء ل ِnَعن َجبٍني يرُشُفُه يَوًما ِبُقب..  

ي لك
 أحزانِه بِغطاٍء َشفيٍف    :ويقوُل القلُب داخَ,ُ  ..عن َصدٍر يُغط&
  ...فَتَتَواَرى خلَف جحاِب الن
ظرِ  )..تََواَري أي
ُهتا اهلموُم واألحزان(

ةِ  
ار األسدالقائُد العظُمي  ..هكذا اكَن قائُد هذه األم 
ار األسدبش 
ار األسدبش 
ار األسدبش 
  ..بش
  ..جناَح سالمٍ  َرَمسَ بلوٍن أبيَض 

عِب سبيًال آخرَ  
َف عىل مالئكِة الكرامةِ  وفتَح للش 
  ..ليتعر
وصـادقَني  ..نَظيفَني كقائـِد� ..سـنكوُن َدوًما ..بإذِنِه تعاىل ..وها حننُ 
اَء كقائِد� ..كقائِد� 
  ..ورشفاَء كقائِد� ..وأعز

ب) قائُد� وكام حنب) حننُ    ..وُحيِ
ا Óَك أهيا القائُد العظُمي حبٌر معيٌق واسٌع جد
   ..قَِبْلتَنا ..فََمع أن

  .....منهُ ... واعتربتَنا منَك كام اعتَربُمه 
  ...من
ا َوالَء� وحمب
تَنافاقبَْل 



٣٨ 

��א��! �نא��د���وא�������
ا العز)    ..َمسَ

  ..عىل َرف
ِة احلملِ 
  ..وصاَر اهلمُس 

  ..جي
اًشا
ا   ..هيدِهُد شعَرُه نَِرضً

  ..وفوَق اآلِه آهاتٌ 
  ..من الوجدِ 

  ..تَُراكَ 
  ..تسكُن القلبَ 

  ..وتصعُد يف صدى الن
بِض 
  ....إىل األلقِ 

   



٣٩ 

��وא��! �ن�א�����א�������
�   ..مك تَنَاَىه يف الر)

يٍد َشَدا   ..صوُت ِغر&
  ..بلبُل الوجدِ 

 
  ..ترىق
  ..يف تفاصيِل الن
دى

  ..واصطفى من حلِن جمدٍ 
المِ  
  ..ِمن ُرَ� احلِمل الس

  ..آَي حٍمل يف الُعال
  ..يف بالدي لك) قلٍب 

  ..يصعدُ 
  ....حنو املََدى

            



٤٠ 

��وא��! �ن�א������א�������

ُح ا3ُد من عينيكَ  وح ..يََرتن   ...ُمجتاًزا األرَض إىل َمساراِت الر)

  ..من َسالِم الن
فِس العميقِ  ..تَي
اًرا ..يَهتادى عىل نبِض القوايف
  ....من األلِق املمتَد& يف ذاكرِة الال
َمَدى ..ويُنبوعًا

  ..أو هو الورُد بعيِنهِ  ..يُشـبُه الوردَ  ..يف عينيَك يشٌء ما
  ....إىل وطٍن عزيزٍ  ..حنانَُك املشـتاُق  إْذ الَح ِمن َطْرِف امحلامِ 

  ..يف نبِض الَفراشاِت  ِلَبقاÍ الن
وارِس املهاجرةِ  ..حننيٌ  َرسَى منكَ 
  ..حني ارحتلَْت عىل تراِب الوطنِ  ..واحلاكÍِت اليت َرَوْهتا أصابُعكَ 

احلِ  
  ....الكبريإىل عاِمل السالِم  وأْسَبلَْت حَمل امحلاِم الر
      



٤١ 

��وא��! �نא��א����א�������
  ..أسفَر اخلريَ  ..Í قائًدا

ْقنا �لغيومِ    ..!طو&
ِق الغيومَ    ..بل طو&

  ..رذاًذا ..واهنمْر علينا
  ...يطلقنا أحراًرا ..Í حساَب الن
رصِ 

  ..َوَجًعا يصيل&  ..لو أدِرُك الن
فَس 
كون   ..وقليب األمسَر اكلس)
  ..خاشًعا اكلعيون

  ..راحًال اكلعصافِري َخجىل
ُق روَح اليامسنيِ    ...تَُطو&

  لَِطْرُت إىل وجعي ا(ي
  ..يفيُض من اخليالِ 


ًال كقدوِم Dخضاللِ    ُمبَل
  ..عىل جناحِ فَراشةٍ 

      



٤٢ 

��א������وא��! �نא�������
  ..الوقُت  يَْعَجُب 

هادة ارتقائِنا تفاصيلِ  من 
  ..�لش
  ..الشهداء ويرتقي إال يومٌ  مييض ال إذ

  ..جديدةً  روايةً  ليكتبوا
  �أللق الفضاءاُت  وتزهوَ 

*  
  ..أنمت احلقيقةِ  كسـنونو

  الوطن تُعِلنونَ 
  ..ترفعونَهُ  ا3د كحاممئِ ... 

  الُعال يف عشقٍ  آيَ 
  ..املآذنِ  أجراِس  كرننيِ 

  اùعاء ترفعونَ 
  ..اجلرحي الوطن أهيا فاهنْض 

فاء أملَ  واحمتلْ  
  الص
   



٤٣ 

��وא��! �نא���د���א�������
  مكتِ حرضَ  يف أقُف  حني وقاري من اعذروين
  عودَ الص)  تشه
يُت  إنْ  َخَفري من اعذروين

 حفـظ ويف.. لـيىل حـب&  يف Dرتقـاءِ  عـنيوًمـا  يتوقـف مل قليب فها
  العهود
 إىل.. معـمك أرتقي أن.. يل فيطيُب .. جتتاحين الشهادة بسكرةِ  أشعرُ 
  ...السامء مع يتالىق الهوى حيث

ة مشاعري بني.. أنثين أن يل ويطيُب  
  ...الفضاء َق طلِ وأُ .. الغض
Í  ًت آهة
  اكلهباء.. جفين
  عىل واسـتَوْت .. �ظري
  يف جتل

  فاءالص
  مهساِت  ولك
 .. نبيض لك
  أهديِك 
  شهيداً .. يب فارتقي

  �لكربÍء اعً شـبَ مُ 
   



٤٤ 

��א�������وא��! �نא�������
  "..حنن"والـ" أ�"الـ بني

  ..نفيس فوهبُتِك  ..تالقينا
َ مُ  الن
رصَ  خيط) ديم وفاض   ..الروح بنبِض  قاً لِ ؤت
  ..حناÍكِ  يف يعرُش 
  ..فوحالس)  يف ومييض
  ..سورية

 ِf ترشُق  املعاين لك..  
  .....فاقبليين
  ....حيب واقبيل
  .....يبوح عرشاً  واعتيل

   



٤٥ 

��א�������وא��! �نא�������
  ..عينيِك  أيف

  ..قليب طُسقَ مَ 
Í ؟!!قليب  

 éِأسائ..  
  ...:احلب بلك

  .....)يب رفقاً (
  ..سورية أحبِك 

Í أحاليم عنقود  
  ..واأللق اخلري تالل عىل

  ادً أسَ  عال ا(ي رصِ الن
  صانعَ  أوايل
  ..النبِض  تراY يف ل
َق حَ وَ 

  ....األفق يف يسافر إذ
   



٤٦ 

��א�������وא��! �نא�������
 املغنـاجَ  ِجْيـَدكِ  نُ زي& ُيـ عقـًدا ..املطـرِ  اِت حبـ
 مـن أصنعَ  أن ُف أتله
 مك

  ..التارخي عىل
 وشـفافية ..الغـمي ولُْطـِف  ..الـرÍح مهـس بـني من ..أراكِ فأ� ا(ي 

  ..الشمس ورؤى ..املطر
  ..منِك  أعظم فهل ..ذايت أراكَ 

  
Í ؟....واحلضارة التارخي سورية!!!  

 رمغ ..دمــوعي تــذرُف  عينيــِك  أن
  رمغ ..ديم يــزنُف  ِك وvَــ أن
  رمغ

ـــِك   مجيـــعِ  مجلـــالِ  اخـــزتDً  إال فيـــِك  أرى ال ..وحنـــني نـــبٌض  يف
  أن

  ..العذارى
اكِ  َمن سـبحانف  
  ..سورية.. سو
  ...القوي
  األسدَ  f اختارَ  َمن سـبحانو 

*  
  !؟..f حيب&  هميرهقُ  ملاذا أدري ال

 
   !بيهنم؟ نمِ  اخْرتِتين كأألن
  .....حبقَدمه وليحرتقوا ..ب&ناِحبُ  مْ عَ نْ لنَ فَ  ..إذن



٤٧ 

��א
"���نא�������
  ..قيقالر
  هِ ومصتِ .. الليل سكونِ  يف


  عنك ال0مُ  يطيُب    ..يتسوري
&ُنِك  حني أمجéِ  ما   ..العرب أسدُ  ُيزي
  ..اخلطوُب  بك تشـتد)  حني أحالكِ  ما

  ..املسـتقبل وأملِ  التارخيِ  بعمقِ  فتتجوهرين
  ..أرقاكِ  ما

ين حني اِركِ  يدِ  عيل تشد& 
  ..بش
  ..الطيبة �ùماء املنغمسـتني يديِك  عىل فيشد) 

  ..اخللود حنو امعً  وتصعدانِ 
  .....Dنتصار غيثَ  مًعا ومتطرانِ 

   



٤٨ 

��وא
"���نא��د���א�������
  ..f حبيب أ� مرهونٌ 

  ..كنُت  أحببتِك  فإنْ 
َ ..... مل وإن   ..كنُت  امَ ل
  ......أكونَ  أن اخرتُت  وأ�
  ..أولئك �لُهم مفا

  ....fِ  حيب&  من ينتقمون
  ..ِك وأحب) .. ِك وأحب) .. ِك سأحب) 

  ...احلاقدين انتقامِ  رمغ
  ..هنا أنين ألثبَت 

  .......الالماكن يف.. وأهنم
   



٤٩ 

��وא
"���نא������א�������
  ..�ل\! أشعر
  ..أصابعي من.. شفايه من.. عيوين من تنضح

  ..رشاييين لك من
  ..مسامايت لك من
 
   ..احلنني تفاصيلِ  بني حأترن

  ..األمل حلظاِت  عىل وأغفو
........  

  ..سورية Í آه
  ..بعشقك الليايل أْسكَرتْـين مك

َش  ومك 
  ..أسدٌ  قليب عىل عر
...  

ُ بَ يُ    .....�النتصار رش&
   



٥٠ 

��وא
"���نא�������א�������
  أدري ال الرقيقةُ  أنِت 

  ؟...!يراعي أيُْدرُكِك 
  األصيل دمِك  من تُبحرينَ  إذ

ِ  حنو وتصعدين   ...!!الشفق سطوع
ينَ    الت)قى جامل تَسرتد&
  للمدى كف
يِك  تُرشعني
اًحا وvِك  ويُسِفرُ  
  الصفاء كرعشةِ  نض

 َ   عال ِلَمنْ  القدميَ  هُ عشقَ  ق) َرتِ ْس ي
عاع تراتيلِ  يف َشعُركِ  فََهيميُ    الش)

َجْتِك  حيث إىل نظرتُِك  ومتيض 
امء تَو 
  الس
  

  ..بىل
  ..لسورية

  البقاء ُيَزف) 
   



٥١ 

��وא
"���نא��א����א�������
  وِمثَل اك5ِل البوحِ .. 

  ..يف شعِر الوجود
 ًnلَِبْسَت جدي  

  ..من نيساِن ا3دِ 
ى 
  َوَمَزْجَت من َصَفائَِك املند

  ..�خضالِل الن
رصِ 
ةِ  
  ..وبرِد الِعز

  ...من أَلَق اطيوفً 
   



٥٢ 

��وא
"���نא������א�������
 َ   f حيب&  سـهتدفونَ ي

  مهتَ رسيرَ  أسوأ ما
  fِ  العاشُق  أنين يفهموا لن

  حيÓا ُأبَعُث  ويومَ  أموُت  ويومَ  وùُت  منذُ 
*  

  سورية: مفي من ِك قتُ أطلَ  لكام
  الغامم قليب من يطريُ 

  امحلام َكغَْردِ ..... آمالش
  لفظ ويهتادى
  ..األلق إىل لًماحُ  شفايه عىل ولِ ثُ للمُ .. امسِك  لَهْفةُ  وتبقى

  ......سورية.. لساين عىل ِك حروفِ  مرورَ  َف ألطَ  امف
  امءالس
  نكهةُ .. إليِك  الن5يئ بقىلت 

*  
ادةَ .. الليل مصت يف أراكِ  
  ..وحبق.. ضياءِ  زو

ُ  اليت تéَ  ..الليايل ق) أرَ فَ    ..عينيِك  هُ شـبِ ت
  .....السورية أيهتا

*  



٥٣ 

  ؟....بالدي Í نبيض ترتدينَ  هل
  اكمحلام.. عيل
  هتطلنيَ  أحبك

  ..�أللق تُِشع&ني ..اليناع صدر يف فألقاكِ  ..عنك أحبثو 
  ...قليب عىل تسـتوين حني اجلهات لك أنتف

  ..سورية
  ...نبيض عىل عزفاً  كفاكِ 

  ......الهيام متلُ حيَ  عادَ  ما.. نبيضف 
*  

  ..أنِت  رقيقةٌ 
  ..حبك يف اْرتقَْت  اليت مشاعري َكـنُـبلِ 

  ..وعرفا�ً  طهراً  الوالءَ  وأشعلَِت 
  ..األسد سورية ألنك ..fِ  واليئ ..أجل

  ..طهري يف وري) الس)  أ�
  ..عرفاين يف واألسدي) 

  ....امءللس
  ان5يئ يف والرقيُق 

� ��



٥٤ 

��وא
"���ن�א���د��א�������
  ....حبيبيت
  ..للحب&  كبريةٍ  برغبةٍ  أشعرُ 
  ..عيوين من ..مسامايت من ..أصابعي بنيِ  من يفيُض  بهِ  أحس) 

  ..مين نبضةٍ  لك&  مع
  ..وحدكِ  fِ  ليكون ..بواليئ عليه أقبض أن أسـتطيع لكنين

*  
  ....حبيبيت

  ..جوارحِك  لك
  ترمسني عيين
  بني
ُ  مهنام   ..ألُقِك  ع) ِش ي

  ...بك الفضاءُ  عَ عِش شَ ليُ  ..قليب يف خب
أتُِك 
  ..........والصفاء النور أنِت  ..سورية

  ..احلنني صوِت  يف العطرَ  نيتزف&  ..مصيت عىل ينَ متر& 
  ..التارخي عىل ظالÓ  رصالن
  ترشقنيَ 
  ..الشعوب ذاكرة يف وهتميني

  .......والوجود البقاء f ...ســــوريـة
   



٥٥ 

��وא
"���ن�א������א�������
  ..طي&ًبا حالالً  منه فارشيب.. ديم أسـتَوِدُعِك .. أحبك ألنين


تك وانتيش   العظمى السورية أيهتا Í.. بأسدي
*  

  ..جسدي عىل اليوم ينمتر&  ليتِك 
  ..رو+ ختلعنيَ  ليتِك 

  ..�النتصار وحتتفلني ..هادةالش
  رحاِب  يف فأميض
*  

  ....�حلياة أللوذَ .. شهيًدا حضنِك  يف النوم.. أْسَرتق) مك .. آهِ 
  ..نرصي إىل وأميض ..يكف&  عىل ديم محلَ أتله
ُف ألآِه مك 

*  
  .....حبيبيت

  �أللق أشعرَ  حىت ألقاكِ  أن البد
  موعد� عىل وسألتقيِك 

  �لبقاء فتتألقنيَ .. النرصُ  َق يأتل
  حني
   



٥٦ 

��א�������وא
"���نא�������
وُت مرحتالً  
مِت  ..تعاىل الص 
  ..إىل الص
ِ  ..وضاَعْت لك) لكاميت   ...يف مدى أفِق اليناع

ارُ  
ارُ بش 
ارُ بش 
ارُ بش 
  ..بش
Íفاءِ  ..كيَف ترسي يف احلنا   ..يف قلوِب الرش)

  ....يف تفاصيِل الهباءِ  ..يف تراتيِل احملب
ةِ 
*  

 َf .. قلبكَ  لطهارةِ .. نفِسكَ  لهَدأة.. روِحكَ  لطيِب..  
  اخلطرات لك&  فوق السايم وملَقامكَ 

  النرص إىل وترنو... .. �لوالء فَتَفيُض .. حرويف ُأهدي
*  

  !!!عنكَ  يبحثون
Í فقراء من هلم!!!.....  

  ..قليب فليفتحوا

ك   ..اكليامسني ..ضلوعي يف الغايف ألن

  ......اكلنسـمي ..عرويق يف واجلاري
  



٥٧ 

��א�������وא
"���نא�������
  ..يف زمِن احلصارِ 

  ..ويف زمِن سقوِط األقنعةِ 
َ الن)وراين)  (éتراءى ِظ..  
  ..برًدا وسالًما

عوِب الواجفةِ    ..عىل الش)
  ..وعاَهْد� اإلúَ عىل والءٍ 

  ..وعىل امليض& 
  ....يف قلِب العروبةِ 

   



٥٨ 

��א�#��نא�������
  ..ُسُطوِر املَْجدِ انُقْش عىل 

  ..َوقََصْب  ..أوَ
َر َماٍس 
ْص  
  ..َوتَقَم

هارة 
  ...نبَض القَلِب املُْشَبعِ �لط
  ..فَُحلُمَك اكملََدى

  ..َراِحٌل إىل أفِق الهباءِ 
  ..يَُزف)هُ 

  ..ُعْرُس الكرامةِ 
فاء 
  ..ووُجه الص

   



٥٩ 

��"��*(�)��'���&�و%$
  ..ُخلُُق املاء ..ِلَوطين

  ..لكراميتفهو آٍو 
عِب +a  ..وفيه 
  .....لك) الش

*  
  ..وطين ابنَ  Í أمُركَ  غريبٌ 
ك امء إىل أشد) 
  ..األرض إىل وتشّدين ..الس

  هذا؟؟؟؟ Í... امللتقى يصعب فهل
*  

  ..وطين ابنَ  Í أمُركَ  غريبٌ 
  ؟؟؟...الوطن إتعاِب  من تتعْب  أمل

  ..مبالٍ  ال وأنت ..موجوعٌ  وطين
  .....أÍ Y وطننا وأحبْب  ..غفوتك من اسـتفْق ف

*  
  ..وطين

  .....رشفاء.. مجيعاً  نكون أن منا يسـتحق
*  



٦٠ 

  ..ارتقى وطين ..إىل سامِء ا3دِ 
  ....واكتََمَل Dنتصارُ 

  ..�لوالءِ  ..فَيَا شعيب تََزي
نْ 
  ....َوأَِقر
 لسـي&ِد الوطنِ 

ار 
ارالبش 
ارالبش 
ارالبش 
  ....البش
  ..سورية عرِش  فوق شامخٌ  وهو عظمي
  .....المالس
  ألرسارِ .. الغاممِ  فارِ إسْ  من العالط
 .. اكحلملِ 

*  
  بيننا هِ وطين ما معىن وجود أبناءَ  ون Íعلمُ تلو .. آه

  :لَـَما مسعنا يف اآلفاق إال
"c احلـمـد"....  

  

   



٦١ 

��א
,+�א�������
  ..الوطن عن لل0م ويبقى
امء احلنني بطعم ..نكهةٌ  
  ...إلهيا ارتقيَت  اليت للس
 ..امجلـال من إرdً  تركته مبا البايق أهيا ..وا(اكرة القلوب يف اخلاù أهيا
يق واملنفرد.. �حلمكة املتفرد أهيا   ..�لر)
  ..للعهد احلافظ أهيا
  ..حدييث ويف.. مصيت يف كَ رُ ـأذك
  ..للصعود املتله&فةِ  لرو+ ارتعاٍش  لك&  يف

  :يوًما قلَت  حيث إىل فأنهتـي
 ىـبأقصـ وطننـا ولنحب
  ..احلقيقة هذه كْ فلندرِ .. ذاتنا هو الوطن"..
 ال ا(ي ..األول املعشوق هو وطننا وليكن ..احلب من نسـتطيع ما

  ....."آخر معشوق يدانيه وال يساويه
  
  :العروبة ألَق  Íأ

  ..الوطن عشق عل
متنا
  ..العىل الساموات يف القديس أهيا
  ..احلالاكت الليايل يف نوًرا املُسِفرُ  أهيا



٦٢ 

 
  ..مبادئك عىل ترىب
  لشعٍب  فلتطمنئ
  ..الصامدين من فاكن الكربى العقيدة فيه زرعت وجيٍش 

  العهد وصانَ  األمانةَ  حففظَ تركته حقيقي وقائدٍ 
ارُ  كخليفتُ  هو 
  ..احلق ألعداء والقه
ار.. �لنرص البش
  ..للحق لٌ ممث& .. كأنت هو
  ..يتوقف ال نبٌض .. كأنت هو

  ..ينهتـي ال و
رخيٌ 
  

* * *  
  

  

        أديب أمحدأديب أمحدأديب أمحدأديب أمحدأمحد أمحد أمحد أمحد . . . . دددد
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