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لهيب وطيب

سالمة عبيد
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مقدمة

     الديــوان عنوانــه )لهيــب وطيــب(، وهــو كذلــك ، فلــو مل يحــرق ســالمة عبيــد يف 

جحيــم اآلالم ملــا خــرج مــن رأســه هــذا الشــعر العــريب الفصيــح الــذي مل تفســده رطانــة 

وميوعــة هــذه الحقبــة . قلنــا أنــه تــأمل واألمل معــرة القلــوب والعقــول ، عفــواً فلنقــل 

ــب  ــن لهي ــّر م ــب أح ــب ، وأي لهي ــى اللهي ــتقطارا ع ــتقطر اس ــب يس ــق ألن الطي انبي

ــة بعدمــا  ــه والعائل النبــك يف صحــراء نجــد التــي عرفهــا ســالمة طفــالً مــرداً مــع أبي

وضعــت الثــورة الســورية أوزارهــا. 

    ومــن العنــوان ننتقــل إىل »حنــن« ليظــل لحديثنــا ســياقه ، فســالمه يحــن إىل الشــقاء 

إذا فقــده ، ومعــه حــق ، ألن الشــقاء محــك األدمغــة التــي يكمــن فيهــا الــرر ، ولــو 

جــاز يل أن أنقــل القصيــدة برمتهــا لنقلتهــا، ولكنــي أخــاف مــن غــرة اخواتهــا وإن يعلق 

الــر بينهــا وبينهــن ، وأنــا كــدت أصــر شــيخاً وال قبــل يل بإرضــاء العــذارى، ســنكتفي 

بــيء منهــا ثــم نعــود إىل غرهــا. 

     موضــوع القصيــدة حيــاة ســالمة املنبثقــة مــن صميــم قلــب الشــقاء ، وســالمة كــا 

قــال ابــن املعتــز ، وأرحــم‘ القبــح فأهــواه ، ولذلــك يحــن إىل باليــاه يف النبــك فيقــول:

 رىب النبك هل تذكرين 

 تحاول شمسك احراقها 

 وقوم عرينهم شامخ

 أتوك ويا حبذا واحة 

 وطفال سباه جالل القفار

 صغراً بال مرئٍز أشعثا 

 الخيام لديك مبعرثة جاثيْه 

 وتصفعها ريحك السافيه 

 رهيب بسمرته القاسيه....

 من القيد أو ظله عاريه

 وأفياؤها يف املسا ضافيه

 يروح ويغدو مع املاشيه
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ــت  ــي كان ــه« الت ــو رمان ــك إىل »اب ــن النب ــل م ــري أن ننتق ــا الســياق الفك      ويقتضين

حافلــه بــأرداء الشــجر فيصفهــا وصــف قصــاص ماهــر وال يتخــى عــن خيالــه الشــعري 

حيــث يتحــدث إىل بنتــه واصفــاً الصبــر بلســانها فيقــول: 

 فهل هذي القصور البيض

 أما كنا هنا أمس 

 وغابات من الصّبار 

 يخاف النهر مرآها

 يا ريّب أساطر... 

 وكانت ملعبا قفرا 

 يبدي شوكها الرّا 

 فيلوي خائفاً يجري

     ثم يجيب تلك البنية عا حدا بها إىل التساؤل فيقول لها: 

 ذكرِت األمس يا بنتي 

 أما عضك ناب الجوع

 فبعنا ما تبقى من 

 ألنا مل نعد نلقى 

 أما أدمت سياط الريح

 وعاد املعطف البايل

 فأشعلنا لك املوقد

 فاذا كان يف أمس

 والحرمان واليأس 

 طيور القّن للجار 

 لنا يف بيتنا حبا 

 ورد الخد والربد

 عى جنبيك ينقد

 من كراّس اشعاري....

     ويف هــذه القصيــدة التــي تعــر القلــب يصــف ذهابــه وبنتــه إىل الفــرن فيلقاهــم 

الخبــاز بوجهــه الصفيــق ويتبعونــه أذالء: 

وللرطي ارعاد       وللحوذي تجديف

     ثــم ينتهــي إىل إجابــة بنتــه عــن القصــور الشــاهقة التــي ســألته عنهــا وقــد حلــت 

محــل الصبــار فتبلــغ التجربــة كــا يعــرب شــعراء اليــوم حّدهــا األعــى فيهتــف يف الختام: 
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 نعم هذي القصور البيض من أكبادنا تُبنى

 فلن نبقى كا كنا عبيد الذل والجوع

ــايس ،  ــر العب ــل إالّ يف الع ــه مثي ــرأ ل ــة مل تق ــذه الراح ــوع يف ه ــف الج      إن وص

وهــذا منــوذج مــن ذلــك الطــراز الفريــد وهــو أليب الشــمقمق الــذي قــال يصــف أوالده 

يف العيــد: 

 وقد دنا الفطر وصبياننا 

 وذاك أن الدهر عاداهم

 كانت لهم عنـز فأودى بها 

 فلو رأوا خبزاً عى شاهق

 

 ليسو بذي متٍر وال أرز 

 عداوة الشاهن للوّز 

 وأجدبوا من لنب العنـز 

 ألرسعوا للخبز بالجمز

     لــكأين باالســتاذ عبيــد قــد جعــل مــن حياتــه ملحمــة مــن حيــث ال يــدري ، وهــو 

مــع كل مــا قــاىس مــن شــقاء ظــّل شــامخ الــرأس كالســنديانة التــي مل تطأطــئ رأســها 

للعاصفــة، وحســبك مــن قولــه يف قصيــدة )غــدا( الجبــارة الحافلــة بالرجــاء والطمــوح 

فيقــول: 

 غدا يف غد تهدأ العاصفة 

 ويطوى الحديد عى نفسه 

 وتبسم جناتنا الوارفة 

 وينتحر السوط من يأسه 

     وهــو يف هــذه القصيــدة الصغــرة يتخفــف مــن القافيــة املقيــدة الطويلــة النفــس 

ــأنه مــن املؤمنــن بقــول أندريــه جيــد: يعيــش  ولكنــه يظــل متأبطــاً ذراع الخليــل وكـ

ــه.  الفــن يف القيــود وميــوت إذا أطلقــت حريت

     وشــاعرنا موضوعاتــه متعــددة وهــو حــايس يف وصــف بلــواه ، ولــه تعابــر خاصــة 



5 

ــه يف الدراســة والنقــد حــن كان عنــدي يف  ــاح حــن كنــت أقــرأ وظيفت ــُت أرت وكــم كن

املدرســة. 

ــد  ــاعر أش ــخصية الش ــة بش ــي مرتبط ــة وه ــوان متنوع ــذا الدي ــات ه      إن موضوع

االرتبــاط وعاطفتــه العربيــة متقــدة مشــبوبة. فقــد نشــأ يف كنــف والــد مجاهــد أيب، ويف 

ظــل أســتاذ، وال فخــر، كان للعروبــة يــوم مل يكــن لهــا أحــد إالّ بعــض شــعراء مهجريــن، 

ــة كان الشــاعر امللهــم رشــيد ســليم الخــوري الشــاعر القــروي ـ  ــدوم هــذه الحمل وقي

الــذي مــأ الخافقــن رنــن قوافيــه، وظــّل شــاعراً قرويــاً. 

    ويف قصيــدة )عيــد الجــالء( ينحــو ســالمة نحــو االســتاذ ميخائيــل نعيمــة يف قصيدتــه 

املشــهورة: أخــي إن ضــج بعــد الحرب،..الــخ. يجــب أن نقــول أنــه عــارض ال نحــا، ألن 

االســتاذ نعيمــة ســلبي وســالمه إيجــايب، ميخائيــل حّفــار قبــور يحمــل الرفــش واملعــول 

ــة..... فاســمعه يقــول يف ســاعة  ــاط أودي ــة، هب وســالمة كصخــر الخنســاء حــال الوي

النــر: 

 أخي، هذا لوانا اليوم يف أوج السا حرُّ
 خفوق حوله اآلمال واألحالم تفر

 فقد شئناه للعزة واإلميان عنوانا 

وكان الحق يرعاه

 فرف عى جبن الشمس بعد اليأس نشوانا

ــرى  ــداً لذك ــرأس متجي ــي ال ــاد اىل حن ــمخر ع ــالمه واش ــاعرنا س ــد أن ارشأب ش     وبع

شــهداء الثــورة التــي رافقهــا ســالمة حــن شــب عــن الطــوق. ذكرنــا صديقنــا فيلســوف 

الشــخروب بهــذه املناســبة فــال بــد مــن اإلمتــام فنقــول قصيــدة نعيمــه طريــة ناعمــة 

وقصيــدة ســالمة أقــرب إىل لســان العــرب منهــا إىل لســاننا اليــوم. 

    إمــا قصيــدة )أغنيــة أم( فــكان أحــرى أن تعنــون: مناحــة صامتــه ، ومــا أروع رصخــة 

تلــك األم حــن تهتــف بولدهــا البــايك: 

جوعان ما ذنبـي     ثديي غدا خرقه



6 

     ويف قصيدة الخريف يذكرين بالتشبيه اللبناين حن يصف فوعة األغربة فيقول:   

وعى رشيط الكهرباء   أرساب رهبان صغار

     

     ويف قصيدته )الحدود املحطمة( كان كأنه يتنبأ: 

وغداً سنمي أمة عرباء رائدها النظام

     ويف قصيدة الحداد يعجبني عشق الجاد الحامي كقوله: يخاطب القيون:

 
 يا مرضم النران زدها لظى 

 يهوى الحديد النار وهاجة

 وارضب فبئس الرضبة املشفقة

 ويشتهي السندان واملطرقة

     وال عجــب يف هــذا الــرأي بعدمــا علمتنــا الكتــب أن بعــض النســاء يلــّذ لهــن لســع 

ــاج متــى حمــى تنــور الهــوى... وقصيــدة )أهــواك( وهــي مطلــع هــذا الديــوان  الكرب

الرائــع، وملــا كنــُت أفتــش دامئــاً عــن العبــارات الشــخصية وأكلــف بهــا يعجبنــي قولــه 

فيهــا مخاطبــاً جبــل حــوران أو جبــل الــدروز: 

فديتها كل فتى باسل     أتقن فن امليتة السامية

     وكان العهــد أن يف ســالمة شــيئاً مــن الســخر فالظاهــر أن املجــال مل ينفتــح لــه ألنــه 

ــام ألن  ــه أحــد يف هــذه األي ــر ال ينقــر علي ــوة وهــو ينقــر عــى وت شــغل نفســه بالفت

األدبــاء ينشــغلون بالرمــوز عــن الحقائــق. 

ــهي  ــان ش ــجورا ببي ــورا مس ــاً وتن ــاً مضطرب ــالمة أتون ــدو س ــه يب ــاء وفي ــي الرث     وبق

ــاس.  ــق امل ــو وبري ــة اللول ــع رطوب ــوص م ــان املرص ــارات كالبني وعب

ــي  ــف( مل تعجبن ــة )تتقفق ــا أن لفظ ــات(، ك ــث )الرف ــه إال تأني ــذت علي ــا أخ      وم

قافاتهــا وفاءاتهــا، ولكــن الديــوان رغــم هــذه املالحظــة التــي كان يجــب أن يــربأ منهــا، 

يظــل يف صــدر ديــوان العــرب وهــو كتــاب املوســم. 

عن كفاع:             مارون عبود



7 

أهواك

أهواك أيها الجبل

الذي تفجر براكن الهبة

والذي أنبت فيليب العريب امرباطور روما

والذي قيل فيه:

»جبل الرب، جبل باشان«

ويا حبذا جبل الريان من جبل

                وحبذا ساكن الريان من كانا

أهواك

رغم املحاوالت االستعارية اليائسة

للنيل من تاريخك املجيد......

 أهواك ، لكن بن ملع الظُّبى

 وفوق أركان السّهى شعلًة

 يا موطَن األحرار، فيا مىض

 مل ألق يف مغناك، واحرستا!

 يكاد يخبو النور يف جوها

 

 ويف صميم الثورة الداميْه

 وقادًة وهاجًة عاتيْه 

 ويا عريَن األُسد الضاريْه

 اال بقايا رمٍم باليْه

 لوال وميض العزمة الباقيْه

*      *     *
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 أين جباُل النار؟ ما بالُـها 

 وسفُحك املخرضُّ بّدلَتُه 

 ال الطر يف أرجائه تغتدي 

 أين األىُل شادوا لذكراُهم 

 تهتز روما تحت أقدامهْم
 من صخرك األسمر، يا موطني

 بعد اتقاٍد صاخب، غافيه

 بسمرٍة الهبٍة صاديه 

 ال شاعر يشدو وال راويه

 وللخلود التحَف الغاليه؟ 

 وتنثني خاشعًة حانيه

 صاغوا لها آلهة ثانيه 

*      *     *
 أين األُبّواُت التي طاملا 

 فّديَتها كلَّ فّتى باسٍل 

 يحمي حاها صارماً مرهفاً 

 

 غذيَتها يف الِحَقب الخالية؟!

 أتقن فن امليتة الساميه

 وللمنايا صولة راغيه

*      *     *
 يا جبيل، يا مقطعاً شقياً

 أهواْك! رغم الضيم، رغم األىس

 إن تفقِد الدوحُة أوراقها 

 حلواً طروب الوزن والقافية

 رغم ضياع الشهرة الضافيْه

 يوماً، فلن تبقى املدى عاريْه

                                                                

السويداء 1939      
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ليتني أنىس

ليتني أنىس...................

قصيدة تتجاذبها ذكريات حلوة

من دمشق.... والربوتن

 وسحر من

جبل لبنان...................

 ليتني أنىس زماناً طيباً 

 وأحاديَث الهوى ريانًة
 من شبايب مّر، بن الربوتْن

تن  وتثّني بردى والضفَّ

*      *     *
 فإذا ما الليل أرخى سرُه 

 وتهادي البدر يف عليائه

 وإذا ما الريُح يف ثوراته

ت نشوٌة محمومة  ومتشَّ

 أذكر املايض وأبيك بردى 

 وزماناً، كلا الليُل هفا  

 وتالىش كل همس واندثْر
 ورنا النجم بخوف وحذر

د اآلهات والغاب اقشعر  ردَّ

 يف عروق الليل، واحلوىل السمر

 وشذا الوادي وأحالم السَحر

 هيجت ذاكره دمعي فانهمر

*      *     *
 قيل يف العود عزاء يُرتجى 

 ولتشعشْع ابنة العنقود، يف 

 علَّها تبعث يف جفني الكَرى

 فتلظى القلب لـّا لَثَمْت 

 لََهَث العود وأَبدى عجزه 

 عذبتني ذكرياٌت حلوٌة 

 

 فلرنِّْم وليشنف مسمعي 

 حلك الليل، كََذْوِب األَدمع

 نامت الشهب ولـّا أهجع 

 ابنة الكَرم برفق أضلعي 

 وانثنى يبيك عى املايض معي 

 واستبدت بفؤادي املوجع
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*      *     *
 يا ُرىب لبنان رفقاً وارحمي 

 بعد ما ودعُت عهداً طيباً 

 َعَصف البن بأحالمي، فال

 جئُت يا لبنان أنىس ما مىض 

 وإذا يب زهرٌة مهجورة ٌ

 كلا هّبت عليها نسمة

 وابعثي يف خافقي نور الهدى 

 مل يزل يف خاطري منه صدى 

 بسمٌة رفَّت وال عوٌد شدا.....

 فإذا يب قد تناسيُت غداً 

 مل تزل تهفو إىل ذوب الندى 

 أجفلت حرى وصاحت: بردى 

*      *     *
 كفكِف الدمع فقد هيجَت يف 

 وابتسم للزهر وأمرح يف الّرىب 

 وابعث اآلالم شعراً ملهاً 

 َوَدعِ املايض وذكراه، وكْن 

 كيف تبيك؟ واملنى معسولًة 

 أنت يف لبنان، يف مهد الـُمنى 

   

 هدأة الليل النجوم الساهراْت 

 بن أنغام املياه الشاديات 

 يف الليايل الهادئات الساحرات

 بسمة ريّا َعَى ثغر الحياة 

ايب الزاهرات   رفرفت بن الروَّ

 فلَم الحزُن وذرُف العربات؟!

  

*      *     *

 إْن تكْن َودعت وادي بردى 

 فهنا لبنان يف روعته 

 وأحاديَث الهوى والضفتْن 

 جنُة الدنيا وسحر الخافقن 

                                                                         عاليه لبنان 1940
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عودي

عودي...................

 قصيدة من خيال طالب

يف مطلع ربيع 1940

 عودي مع األطيار عودي 

 كادت تذوب ُحشاشتي 

 يا بسمة األمل الرود 

 وتقطَّعت أوتار عودي 

*      *     *
 نرََث الشباب عى جبن األرض أحالماً وسحرا

 فتململت وتثاءبت 

 لبست وشاح البدر 

 فرمنت زمر الطيور 

 واستيقظت تختال ِكربا

 واتخذت من األزهار عطرا 

 ورفرفت يف الجو سكرى

 عادت تذيب الحب واإللهام يف األجواء شعرا

عودي مع األطيار عودي

 راح الشتاء ، وعادت األنهار تجري يف الربيْع 

 رقراقًة هّدارة ، صّداحة لو تستطيع 

 الشهب راحت تستحم مبائها الصايف البديع 

 واألرض أَنعشها البالل ومبسم الشمس الوديع 

 فتقمَّصت ثوب الشبيبة بعد أكفان الصقيع 

عودي مع األنهار عودي
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 رشفت زهور الحقل من ثغر الصباح ملاه رشفا 

 فرنََّحُت نشوى ، وداعبها النسيم فكان عزفا

 والرنجس الوسنان بن شقائق النعان أغفى 

 ومتلمل الورد الحسود وأفعم اآلفاق َعرفا 

 فالروض يف عرس الربيع يفيض إغراًء ولطفا

 
عودي مع األزهار عودي

 أَو تذكرين الغاب يف

 والبدر يلهو ضاحكاً 

 تلك الليايل الساحرات؟ 

 بن النجوم السافرات

 وصدى لحون العندليب وأُنَس مزمار الرعاة 

 ونضارَة الوادي، وأفياء الغصون الباسقات 

 عادت، فلْم ال ترجعن  

                  

 وأنت إكسر الحياة؟!....

*      *     *
 عاد الربيع ومل تعودي 

 كادت تذوب حشاشتي 

 يا بسمة األمل الرود 

 وتقطعت أوتار عودي 

*      *     *
                                                                            

                                                      عاليه لبنان 1940
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العلم العريب

بياض من رايات أمية

 وسواد من أعالم بغداد

 وحمرة من ثورة العروبة املتوثبة

 وخرضة من أمل مقبل.....

اللون األبيض

 علََم الطهر والثلوج النقيه 

 رفعتك الشعوب رمز سالم 

 أنت فينا بقية من فخار 

 واألزاهر عاطرات نديّه

 واشتياق إىل الحياة الرضية 

 يوم رفرفت يف مين أمية 

 
 تحمل الجحفل الخضم إىل النر وللسيف غضبة ُمرَضية 

 فعى األفق من حواشيك نوٌر 

 فإذا الرق عزمة ومضاء 

 

 وعى األرض حلّة سندسيه

 وإذا الغرب جنة عربيه 

 يا شعاراً لدولٍة تعشق العدل وتهوى العمران واملدنية 

 خالد أنت يف جبن الليايل 

 ذكّر القوم إن  تناسوا زماناً

 وابعِث العزم يف الشباب فعاٌر

 ناصع اللون أوحٌد يف الربية 

 حملوا فيه مشعل العبقرية 

 أن يَهينوا، وأرُضهم سورية 
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اللون األسود 
 بسواد العن والنقع املجيِد 

 َرفعْت بغداد يف وثبتها 

 نعمْت يف ظله آمنٌة 

 عرف الشعر زماناً طيباً 

 واستفاق العلم من رقدته 

 ورأى العامل يف دولتها 

 فمىض التاريخ يعتز بها 

 أيها الخفاق عزاً ، إننا 

 والذي يحمل نرباس الهدى 

ٌم تحت البنوِد   واملنايا حوَّ

 علا أسود يُحمى بأُُسود 

 وتهادت بن أنغام و عود 

 مطلَق النهضة يزري بالقيود 

 مرَق الطلعة جباَر الجهود 

 آية الرحمة والعيش الرغيد

 ومشت تزهو بأبناء الرشيد 

 مل نزل نهفو إىل العهد السعيد 

 زمناً ، يأىب مجاراة العبيد 

اللون األحمر
 رايٌة من ثورة الحق سناها 

 خضبتها بالدما كلُّ يٍد 

 يف رىب الصحراء ذرت قرنها 

 كم شهيٍد غيبت طيِّ الرثى

 وسيوٍف أرشقت يف ظلها 

ًة آثرِت الناَر عى   أمَّ

 مل تنل باللن ما تَْنشده 

 

 شعلة حمراء تسمو يف عالها 

 قبُس الحرية الكربى لواها 

 تغتيل عطىش فلبينا نداها 

 وأيبٍّ مات من أجل هواها 

 ومىش الحتف إليها فطواها 

 موكب الظل فغابت يف ثراها 

 فتوىل السيف تحقيق مناها 

 

*      *     *
 راية األحرار، إناّ أمٌة 

 يف ظالم اللحد تغفو حرًة

 ال تُطيق الذل يرسي يف حاها 

 وتعاف النوم مرا مقلتاها 
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اللون األخرض
 من فنون الربيع ألبسَت بُردا 

 أمٌل ينعش النفوس ويُذيك 

 عاطر النر مستحباَّ مفّدى 

 يف الحنايا عزماً حمياً ووجدا 

 
 كلُّ ما يف الشباب من وثبة الفكر وحب التجديد ثوباً وعهداً 

 ماثٌل فيك ، فاخلع القاتم البايل وبّدل بالشوك فاّلً ووردا

 أرسِل النور يف سا الرق وهجاً مرقاً يستبيح غورا ونجدا 

 فحراٌم أن يغمر الجهُل أرضا 

واطلب العيش يف ظالل املوايض 

 عرفتها العلوم أما ومهدا

 فاملوايض من أجود القول أجدى 

 والقويُّ القويُّ يسبح يف الجو طليقا مستنرساً مستبدا 

*      *     *
 كل شعب مىش الخمول إليه 

 والذي يطلب الحياة أنوفاً 

 يف دياجر ُمظلاٍت ترّدى 

 يف طريٍق وعر املسالك جّدا 

 
                                                          صلخد 1940
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قلعة صلخد

 صلخد.... أو رصخد

 قلعة ربضت عى مشارف الصحراء

 عربية شامخة

 هازئة بالعوادي واألعاصر

 رغم الدهور.... ورغم التخريب...

 معقالً فوق معقٍل جبار  َربَضْت بن موحشات الرباري 

 بجالل املشيب عاركه الدهُر وعزم الفتوة الفوار 

 مثلا يربض الرهيُب من األُسد ليحمي عرينه والصحاري 

*      *     *
 قلعٌة ال لزخرٍف شّيدوها 

 أرهقت كاهل الرثى قدماها

 

 بل ليوم مجلجل هدار 

ت مبنكبيها الدراري   وتحدَّ

 رحبُة الصدر ضخمة الهيكل الرايس شموٌخ منيعة األسوار 

 الدياميس تحتها مظلاٌت 

 مفزعات تشعّبت لصعود 

 واملنايا تطل خلف كواها 

 وعليها من الَفَخار دثاٌر 

 مدهشاٌت تعّج باألرسار 

 مضنك أو لبسطة وانحدار 

 يف اتقاد ونزوة وازورار 

 عريبٌّ؛ أنعْم به من دثار

*      *     *
 ِغَرُ الدهر فّجرت حقدها الطامي عى املستخّف باألدهار 

 فهي تحبو مجنونًة متأ السهل دوياً والسفَح صيحَة ثار 

 تستحّث الرعود والربق والرمل وجيشاً من ثورة اإلعصار 
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 كلا افرّ ثغرها النتصار 

 فهي، والخيبُة املريرة تعروها، 

 أوجعته مرارة االنكسار 

 تنـزَّى كليلَة األظفار 

 واستعانت باملعوِل الظامل العايت، فجارى، وليته مل يجار

 أعمل الهدم ناقاً فلو اسطاع ألودى ببهجة اآلثار 

 وانثنى خائَر القوى، فجبُن الرح عاٍل، ومعصم الرح عاري

                                                      صلخد 1942
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نداء

 دعوتُك للجبل املوَجع

 لهيُب الحمّيا عى شفتيه 

 عليٌل، ضئيُل الرجا، ال يعي 

 وشبه التوقد يف األضلع 

 فتيٌّ عى رغم هول الشحوب عظيم األمايّن واملطمع

 يسر، ولكن وئيد الخطى 

 وتشمخ من حوله الرابياُت 

 فيغيض وقد أرهقته الخطوب 

 يؤاىس بشّتى الكالم الرقيق 

 ويؤمر بالصرب، وهو الصبور 

 ليلحق باملوكب املرسع 

 اشتياقا إىل عامل أرفع

 وأَلوت بأنحائه األربع 

 ودنياه دانيُة املرع 

 عى كأس آالمه املرع

ُد املشفقون وذوُب املشاعر واملدمع  وهل يرتجي العوَّ

 ويف الجسم شوٌق إىل مبضع ويف الروح وجٌد إىل بلسٍم 

*      *     *
 دعوتك للجبل املستحّب املرّجى ملستقبل مبدع 

 دعوتك ، واألمل املستطاب يغّذي حيايت ويحيا معي 

 إذا بُحَّ صويت ومل أُسَمع فبادْر وإالّ فا حيلتي 

                                                      السويداء 1942
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ال تلومي

 رغم قهري، وال رميت سالحي ال تلومي فا مللُت كفاحي 

 دغدغت حلمَي السا ، فتململُت ورفرفُت يف الفضاء املباح

 ضارباً يف الهواء ملَء جناحّي ، عظيَم الرجا ، عظيَم الطاح

 النسيم العليل ينعش خّدي وكف العال تؤايس جراحي

*      *     *
 ال تلومي، فا تركت الفضاء الرحب، حباً بعامل األشباح 

 أنا مثل الطيور، يحفظك الله، رفيُق العى، رفيُق الرياح

 فإذا ما رأيِت من حالق الجّو ُعقابا ينقّض نحو البطاح

 فهو إما ملطمحٍ يلمس األرض وأما لكرسٍة يف الجناح 

                                                                السويداء 1941
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لست أدري

 لست أدرين حبذا لو كنت أدري 

ِك املمشوُق يا أُخَت الرباِب  قدَّ

 أيَّ يشء فيك ال يْسبي ويُغري..

 أم صفاَء اللون أم بُرد الشباب 

أم لذاذات الحديث املستطاب

 والحيا يريس عى الخد ويجري 

خ راحتيِك  أي عطر مل يضمِّ
 يف قلوع من خيوط الفجر حمر 

 أي سحر مل يفض من مقلتيك؟!

أي خمر مل تجل يف شفتيك؟!

 عبثاً يطمع يف السكرة ثغري 

كل ما يف الكون حلو يا أَخّيه

 وفؤادي مغلٌق عن كل ُسكْر

 كل وجه فيه أرسار خفّيْه

تغمر الروح بأحالم نديه

 كل آمايل وأحالمي وشعري  غرَ أين واجٌد فيك، لعمري 

*      *     *
ُت ُغال  ذاك لغز، هل أرى للغز حالَّ  فلقد يشفي إذا ُوفقِّ

، وصاح القلب كال َوَجم اللبُّ

 لست أدري. حبذا لو كنت أدري من ترى يدرك غري كُْنَه أمري 

                                                    السويداء 1940
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6 أيار

 جرِِّد السيف إن أردت انتقاما 

 إنَّ للسيف، يا جال، رنيناً

 وهو إن عانق الرقاب يرّوي 

 أعمِل الفأس والرصاص وأشعل

 غايُة الظلم أن متوَت الضحايا

 ال ِشباكا مبثوثًة وحباال 

 مطرباً يؤنس النفوس الثكاىل 

 نصلَه والرىب وهذي الرماال 

 جسد القوم، هائجاً إشعاال 

 والراين بالدماء حباىل 

                                                        السويداء 1943
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لبنان... مرحى

 للبنان مرحى

 يف ثورته التحررية

 عى االستعار

 عام 1943

 لبنان مرحى، أنها وثبٌة 

 جبارًة، عرباء، ال تنثني 

 أدركَْت فيها أننا سادة

 ال األرز يف أطوادها خالد 

 وال مغاين بعلبكَّ التي 

 لكنا روح اإلبا وحدها 

 قرَّت بها عن الوفا الساهده 

 يف سرها صاعدًة راشده 

 وأمة، رغم القضا، واحده

 وال نخيل الواحة الراكده

 تسبي، وال صحراؤها الهاجده

 روح اإلبا يف صدرها خالده

                                            

                                                       السويداء 1943
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ذكرينا

 ذكرينا....

 مقدمة لرواية الرموك

 التي مثلت بحضور

 سلطات االنتداب الفرنيس يف السويداء

 وألقيت فيها هذه القصيدة....

 ذكّرينا، فقد أَلِْفنا التصايب 

 ونسينا أيام كنا أباًة

 ورخيَص الهوى ورجَع الرباب

 منأ الكون بالندى والشباب 

*      *     *
 يا ضفاف الرموك مالك أقفرت من الشم واألسود الغضاب؟ 

 يا ضفاف الرموك مالك  أغضيت عى غمرة الزمان املحايب 

 يا ضفاف الرموك آن لك البعث فميدي وهليل يا روايب

*      *     *
 جبيل؟ هل شهدتَها وهي ترتـّج ارتجاج الرعود خلف السحاب

 مائجات ، مجلجالت الهتافـات ، حيارى، محمومَة األعصاب 

 تحت أقدام أمة تطلب الفتـح وجيش مظفر غالب 

 ربض الروم فوقها يطلبون الثـار حمَر العيون واألنياب 

 أثقلوا السفح بالحصون الروايس 

 وسالحٍ مقعقع وجيوش 

 وقباٍب متتد خلف قباب 

 عدَد الرمِل والحىص والراب 

 بن راٍم ورامح وأخي درع وحر وطامع يف نهاب 
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 أزمعوا سحق أمة تتنـزى 

 أمٍة يعربيٍة جبلتها 

 نزوانا يف عزمها الوثاب 

 راحة الدهر من صليل الحراب 

*      *     *
 ذكرينا تاريخنا وُعالنا 

 ذكرينا أيام كنا أباًة

 وأحاديَث مكرماٍت عذاب 

 منأ الكون بالندى والشباب

                                                       السويداء 1943
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يا بالدي

 يا بالدي؟ أنا إْن مل أطلِب العيش عزيزاً يف ربوعك

فالردى أشهى وأوىل من هجوعي وهجوعك. . . . ..

      أيُّ يشء فيك يرىض ما رضينا. . . . . . . . . .

      ويالقي صولة الجور ذليالً مستكينا. . . . . . . . 

      ويطيق األرس واإلرهاق والقيد سنينا؟!. . . . . . 

          
*      *     *

     أنَِفْت هذي الروايب الشمُّ أن ترىض الهوانا

     فتسامت يف الفضاء الرحب تُذيك العنفوانا 

     مل مُتكِّن من ذرى هاماتها شعبا سوانا 

     
*      *     *

 والرباري ترسح الغزالن فيها والظباُء 

 ويرف الطر نشواَن ويلهو ما يشاء

 أسكرته النسمة البكر وأغرته الساء 

*      *     *
 واألزاهر كساها الطل سحراً وجاالً 

 فتثّنت متأ الوادي عبراً ودالال. . . . . . 

 وجرى النهر عى أقدامها عذبا زالال. . . 

*      *     *
 كلُّ ما يف أرضنا يأنف أرسا

 ويريد العيش يف دنياه حّرا

 فلاذا نقبل الضيم وطعم العيش مرا؟!

 يا بالدي؛ لَْن تكوَن الطر والغزالن أسمى من بنيِك

سنالقي املوت أو نحيا أباة الّضيم فيك
                                                يا بالدي 

السويداء 1943
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تحية لبنان

 تحية لبنان.....

يف ثورته االستقاللية 1943

هذه الثورة التي اندفع لتأييدها

 أكرث ما اندفع  من السويداء

 طالب املدارس والشباب. . .

الذين قاموا باملظاهرات الصاخبة الثورية.......

 لك يا ربوع تحيٌة بكُر 

 يا معقالً َربََض الجالل َعى

 طمعْت بك الدنيا، وما علمت

 وتدافعت موجاً يجيء به

 فتحطّمت مقهورًة ومضت 

 فعى سفوحك من مدامعها 

 وهوى يحق مبثله الفخر

غ الدهر   أقدامه ومترَّ

ٌد وعر   أن الطريق مصعِّ

، ويكبح بعَضه الجزر  مدٌّ

 تشكو، وبن ضلوعها جمر 

 درٌر ومن مهجاتها ترب

*      *     *
 لبنان، واآلالم تجمعنا 

قها   وصنائٌع بيٌض تَعشَّ

بت العصوُر به   ودٌم تعصَّ

 يُريض العروبَة ما بذلت لها 

 ورؤًى معطرُة اللمى خرض 

 وهفا ملثل أريجها الزهر 

 فبدت وحول جبينها فجر

 وتعود بعد الهجر تفّر 

*      *     *
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 لبنان جئُت بنيك معتذراً 

 هم للسيادة والحياة َمَشْوا

 هبوا إىل استقاللهم، وَعَى 

 وبنو الرباكن الغواضب، يف 

 فكأنهم لوال فراخُهُم 

 زغُب الحواصل لو رأَيتهم

 لرأيت كَيف يكرُّ منتقاً

 عّنا، وليس ملثلنا عذر

 وسيوُفهْم رعافٌة حمر 

 أكبادهم مكلومًة مروا 

 أساعهم وقلوبهم وقر

ا دعوَت حجارٌة سمر   إمَّ

 والشامتون بسعيهم كُرْث

 لبني أَبيه ويغضب الحر

*      *     *
 جبيل، وإن َعَبَث الزمان به 

 سيظل منتصبا ترفُّ َعَى 

 وأَضاع بعض روائه األرس

 جنباته أَيّامه الغر

                                                                                السويداء 1943
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أخاف

 أَخاُف، أَخاف أَن يخبو 

 وقد أَمىس رماُد اليأس 

 فأَذوي، مثلا يذوي 

 فال الجوزاء تغريه 

 لهيُب العزم يف صدري 

 أكْواماً عى جمري 

 ربيُب الجو يف األرَس 

 وال أَنشودة الفجر

*      *     *
 أَخاف، أخاف أَن ميي َعى غر الهدى، قلبي 

 وأن يحيا لغر الصدق واإليثار والحب 

 وان يهجرين أنيس        ولُن املنطق العذب

 فأَميض حائراً أَسلك درباً مل يكن دريب!.... 

*      *     *
 رفيقي، ال تلمني إن رأَيَت مخاويف شعرا

 وإين بالذي ينتاب نفيس، يا أخي، أَدرى

 وإِين إن ضمنت القلب، والهمة، والفكرا

 أخاف، أخاف أالَّ أَضمن األيام والدهرا

                                                  السويداء 1944
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حنن

 حنن. . . . . . .

 إىل واحة النبك

 يف صحراء نجد

 التي لجأ إليها قادة الثورة السورية

 لعام 1925 - 1927

 والتي عاش فيها الشاعر

 طفال، بال مئزر. .  . أشعث . . .

 حنن إىل واحة يف صميم القفار

 انتصب حولها خيام املجاهدين

 الذين آثروا الحرية والحرمان . . .

 نعم، أنا أحببت هذي الربوَع

 وأحببت فيها عبرَ الزهور 

 ولكّن يل خافقاً مل يزل 

 إىل واحٍة يف صميم القفار 

 وبسمَة أجوائها الصافيه 

 وأنشودَة القمح والساقيه 

 يحن إىل بقعة  نائية 

 معفرة املنحنى خاليه 

*      *     *
 ُرىب النبك! هل تذكرين الخيام لديك مبعرثًة جاثية؟! 

 تحاول شمسك إحراقها 

 وقوماً عريُنُهُم شامٌخ 

 أبَْوا أن يِرْوُه لغر العى 

 وتصفعها ريحك السافيه

 رهيب، بسمرته القاسيه

 وأن يستبّد به الطاغيه

 فخلوُه مخضوضَب الجانبن وأحشاء رّواده داميه 

 من القيد أو ِظلِّه عاريه  أتَْوك ويا حبذا واحٌة 

 وطفالً سباه جالُل القفار وأفياؤها يف املسا ضافيه
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 صغراً، بال مئزٍر أشعثاً

 رعاها، لُيشبَع يف نفسه 

 يردد ما جال يف رأسه 

 فتصغي الصحارى ألنشودٍة

 يروح ويغدو مع املاشية 

 اشتياقاً، إىل خلوة هاديه

 وأغناُمُه ترتعي ثاغيه

 مخلّعة الوزن والقافيه 

*      *     *
 نعم، لو َرَجعُت إىل واحٍة

 لقّبلُتها قبلة العاشقن 

 معفرة املنحنى خاليه

 وأرسلتها زفرًه كاويه

 تذوِّب يف حرِّها الذكرياِت وتشفي حنيني إىل الباديه

                                                           السويداء 1944
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يومك اليوم

الشيخ صالح العيل

 من جبال الالذقية

 أول ثائر عى االستعار الفرنيس

 وأول حلقة من حلقات

تلك الثورات املستمرة

 التي كان فجرها

الجالء والحرية والوحدة

 ويف هذه القصيدة

 التفاتة إىل دمشق بنت قاسيون

 لتمسح الجراح التي خلفها االستعار

 جراح التفرقة وزرع الر ... واإلهال

 ألقيت يف حفل تكريم »الشيخ صالح العيل« بالالذقية

 يوُمك اليوُم فميدي يا ربانا 

 واحمليها يا نسياِت الصبا 

 أنِت أذىك لو تنفسِت شذاً 

 

 وانتفض يا سهُل زهوا وافتتانا 

 من مغانينا تحياٍت حسانا

 أنت أسمى لو تكلمت بيانا....

*      *     *
 يا زعيمي يا بَن سوريا التي 

 أنت يف هوج الليايل قَبٌس 

 واألعاصر التي هبت عى 

 فانثنت مذعورًة من غضبة 

 ومشينا ُقُدماً يف ضوئه 

 يف طريٍق صاعٍد مخضوضب

 مل يزدها العنف إال عنفوانا 

دت أنوارُه الحمُر خطانا  سدَّ

 ناره مل تلق إال ثََورانا

 متأ الجو لهيبا ودخانا 

 وتركنا نتف القيد ورانا

 وصعاٍب مل يذللها سوانا 

  
*      *     *
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 يا زعيمي، لست أشكو زمني 

ُم  يوم كنا واملنايا ُحوَّ
 فتالقي شيَخنا متقدا 

 وتالقي أُُسداً أشبالنا 

 نشبع الحومة من أشالئنا 

 ما تركنا السيف إال مقبضاً 

 وجيوشاً حطمتها عصبة 

 نرثتْها فوق أعطاف الرثى 

 غفر الله ملن أغرى الزمانا 

 تغتيل تحت لواهم ولوانا 

 وتالقي باسَم الثغِر فتانا 

 ولبؤاٍت غضوباٍت نسانا 

 ونرّويها، كراماً من دمانا 

 والجياد الضمر غرىث تتواىن 

 تقحم املوت وتأىب أن تهانا 

 مثلا يذري الوريقات شتانا 

*      *     *
 يا زعيمي، وطُن العرب الذي 

 أنعشته بعد يأس ساعٌة 

 فرأى فينا حساماً صادقاً 

 فتمطّى مَنِراً مستنرساً 

 مل ينل إال اعتسافاً وامتهانا

 صافَحْت فيها يَد الشام يدانا 

 ورأى فيها جناحاً وجنانا 

 ومىض يطلب يف الجو مكانا 

*      *     *
 بنَت قاسيون، ُربانا تشتيك 

 إنها عطىش فكوين غيثها 

 إنها كلمى فكوين بلساً 

 َغِضَب الدهُر عليها زمناً

 رشََّد األحرار عن آجامها 

 ورعى الر فكدنا أن نرى

 فاسمعي صوت نداها وندانا

 واغمري السفح اخرضاراً وحنانا

 وامسحي الجرح املدّمى يا رجانا 

 فرماها بالرزايا ورمانا 

 وأعّز العبد فيها والجبانا 

 خصمنا يف نرة الحق أخانا 

*      *     *
 فلقد عشنا نلبّي من دعانا بنَت قاسيون أجيبي صوتنا 

واد إال جبالنا   جبالنا حصُنك الرايس، وما أرهق الرُّ

                                                          الالذقية 1945
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الصفحة األخرة

 يا صديقي، هذه الصفحة أطويها فأطوي بعض عمري 

 وأخبّي يف زواياها شباباً كان يغري 

 مر عجالَن، عى حلٍو من العيش ومر

*      *     *
 مل يخلِّْف غرَ ما أماله روحي وفؤادي

 َغَضباٍت لبني قومي وتيهاً ببالدي

 واشتياقاً لبواديها و ساِر النوادي

*      *     *
 وإذا مال عى أوتار أحالمي وحبي

 وتغنى بأناشيد الربيع املستحب

 فهي من ترديد أنفايس ومن دقات قلبي

يا صديقي

                                            السويداء 1945
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غضبة

 أينكرون بأنّا مل نزل َعَرباً

 وأننا منأ اآلفاق حمحمًة 

 جار الزمان وأدمتنا براثنه 

 وحاول الدهر أن نرىض بذلتنا 

 واليوَم ُعدنا نرّوي السفح من دمنا 

 حتى يرى الكون أنا مل نزل عرباً

 نبني ونهدم أعراشاً وتيجانا 

 والجوُّ منلؤه نارا وعقبانا 

 ومزقت وطَن األحرار أوطانا 

 وأن تصر أسود الغاب غزالنا 

 ونُشبُع األرض من أشالء قتالنا 

 نبني ونهدم أعراشاً وتيجانا 

1945                                                                       
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قبل النكبة

 فلسطن كانت وظلت لنا 

 عبرُ النبوة يف تربها 

 وتبقى ألحفادنا مرتعا 

 يعطِّر أجواءنا مشبعا

 وأمجُد ما يف تراث العصور تخّر يف أرضها مضجعا

 وأقدَس ما يف الدىن موضعا ستحيا بنا حرًة ال تضام 

 وإالّ فنورثها الناعقات ونركها بعدنا بلقعا

                                                                               

1945                                                                           
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الحدود املحطَمة

 الحدود املحطمة. . .

حدود أقامها االستعار

 بن الجبل ودمشق

 فحطمتها الحركات التحررية

 يف عام 1945

 بعد أن ظلت حراب املستعمرين

 تحرسها طوال ربع قرن. . . . .

 فال هجوَع وال رجوع  اليوَم، نفتتُح الطريَق 

*      *     *
 اليوَم، ال حٌد يحاول أن يصّد وال قيوْد

 سقطت مهشمة تحاول أن تعود ولن تعود 

 لتظل أمتنا موحدة العزائم والجهود

اليوم نفتتح الطريق

 ودم الضحايا األبرياء مني عى أشالئنا 

 وجاجم األحرار واألسد الكاة األوفياء

 من خضبوا السفح الرهيب وعطّروا كبد الساء

اليوم نفتتح الطريق

 وغداً سنمي أمًة عرباء رائدها النظام

 والتضحيات، وهمٌة شاء تأىب أن تضام

 ونسر بالعهد الجديد ، إىل األمام ، إىل األمام

اليوم نفتتح الطريق

                                                السويداء 1945
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البلبل

 البلبل هو الشاعر

 والغاية بلده

 والريح، ريح السيطرة األجنبية....

التي تحولت إىل إعصار يف عام 1945

 الريح تعوي يف الروايب العاريات وتعصُف
 والغاب مرتعد يضج من السياط ويرجف

 والليلة الهوجاء عابسة تنئ  وترف 

 والبلبل الحران يف قيد املخاوف يرسف

 متجّمٌع، قلٌق، يفيض مرارة ال توصف 

 املخلب الدامي يطارده وال يستنكف

 واالفعوان يطل يف نهٍم عليه ويزحف

 
*      *     *

 يا بلبيل! أتظلُّ مضطرَب الرؤى تتقفقف؟!

 تهفو إىل وطٍن يظِّلك فيه غصن مورف

أردانُه    ريانٌة    والريُح        رطٌب      زفزف

 والطر بن الورد والعشب النضر ترفرف

  يف مأمٍن، أُذَن الخائِل والساء تشنِّف 

 
*      *     *

 فإذا نأيَت، فمن عى الغاب املعذب يعطف

 من ذا لدى الكرب امللمِّ يثور أو يستعطف 

 من ذا ميّهد للربيع املستحب ويهتف 

*      *     *
 يا طر دع أمل الِفرار فبعض صربك أرشف

 واعزف فمثلك من اذا وجم الصوادح يعزف

                                                السويداء 1945
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من دمانا...

يف 29 أيار 1945

 نشطت الثورة التحررية

 ضد االستعار الفرنيس

 يف دمشق ويف كل مكان يف اإلقليم

 السوري. . .

 وكان قائد الجيش الفرنيس يرب. . .

 ويأمر برضب املدينة

 بالطائرات واملدفعية

 ويأمر باقتحام املستشفيات

 واملتاجر واملعابد

 ويأمر بتهديم املجلس النيايب

 عى من فيه من حاميه

 فيبيحه ويبيح املدينة

وينىس أنه مل يلق هنا غر الشفقة

بعد أن هزمته أملانيا وداست كربياءه

 وثارت سوريا كلها عى الطغاة

فهزمتهم يف كل مكان...

 وكان أبرز انتصار يف هذه املعركة

 انتصار السويداء

 التي أرست الحامية الفرنسية فيها

 يف حركة انقالب رائعة

 فقدرت، وعفت

 وتناست ما جره االنتداب عليها

 من كوارث ومذابح

 فكانت أروع مثل عريب

 يف الشجاعة وكرم األخالق...

اُح، من دمعِ اليتامى واأليامى   مْن ِدمانا، أيها السفَّ

 أترعِ الكأس ُمداما 
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 وأدرها بن أشالِء الضحايا 

وزئر املدفع  الطاغي وأنات  الشظايا 

واستغاثاِت     الثكاىل          والسبايا 

 أترعِ الكاس وناولها الندامى 

 من دمانا، أيها السفاح، من دمع اليتامى واأليامى.....

 واستبح فيها هالال وصليبا  أمطِر الشام حديداً ولهيباً 

 واذبحِ املرىض، وال تخش عذوالً أو رقيبا 

 وإذا الرعب توالك، وأضناك العياء عّذِب األرسى ونكّْل ما تشاء

 من دمانا، أيها السفاح ، من دمع اليتامى واأليامى 

 أترع الكأس مداما 

 وتحّوْل جنَة الدنيا يباباً ودمارا أرسل العبدان تُْصِل الناس نارا 

 
وتقّتْل كلَّ من تلقى: شيوخاً وعذارى

 وإذا كلُّوا من التدمر والسلب وملوا  لهم املتجر واملحراب، والقبة حلُّ 

 أترع الكأس وناولها الندامى 

 من دمانا، أيها السفاح، من دمع اليتامى واأليامى 

 عدَت منهوكا فآويناك من حر وقرِّ أيُّ ذنب كان مّنا؟! أي رشِّ

وتناسينا نداء الثأر، واأليام تُغري

 وطلبت املاء عطشاَن، بذٍل ورجاء فكسوناك وأطعمناك خبز الفقراء
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 فسقيناك مداما، من دمانا، أيها السفاح، من دمع اليتامى واأليامى 

 ورحمنا دمعة األرسى ومل نستوف َدينا  وقدرنا، فعفونا وَحمْينا

وتغاضينا عن املايض وما جّر علينا

من عذاب واضطهاد وأسار ... وافراش الرمل واألشواك يف عرض الصحاري

 وّدع الشام كا جئت، برٍّ مستطر 

 بن أنات الضحايا والزفر 

 وإذا ِخْفَت الظا ِغبَّ املسر

 
 من دمانا، أيها السفاح، من دمع اليتامى واأليامى

أترع الكأس مداما
 فلقد عشنا كراماً، وسنبقى أبََد الدهر كراما 

                                                السويداء 1945
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يف ذمة الله

 عادل النكدي

شاب من بلدة عيبة، لبنان

 ترك جامعته يف لوزان )سويرسا(

 ليلتحق بالثورة السورية

 جندياً من جنودها

 وشهيداً من شهدائها

 دفن يف غوطة دمشق

 ثم نقلت رفاته إىل مسقط رأسه...

يف احتفال مهيب....

 يل مثُل ما لك، أعام وإخواُن

 يف حومة الحق ما ذلوا وما النوا 

 ضجوا من القيد، بعد القيد ، يُحكمه

 معربد، من خمور )السن( نشوان 

 فاستنروا البيض والجرد العتاق، فا 

 هانت عى جيشه الطاغي وما هانوا

 أكرِْم بها ثورًة، دّوت مجلجلًة

 كا تفّجر يف الظلاء بركان 

 
 خاضوا لظاها، وللنران زمجرة

 واملوت ُمنهرت الشدقن، حرَّان 
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 يف ذمة الله، من صانوا كرامتنا 

 إماّ اُسُتِفزَّْت، ومن قربانَها كانوا

 فال تغالب دموعا، كلا ظفرْت 

 
 محمومًة، صّدها ِكرْبٌ وسلطان 

 فلسَت أوَل من يبيك مهنده 

 وكلنا كبد ّحرى وأشجان

*      *     *
 يا قربُ، مل تك منسّياً، فال عتٌب

 ومل يزر مهجة املحزون ُسلوان

 ما أنت ناٍء وال الذكرى ببارحٍة

 وال رفاق فتاك النجد خرسان

 
 لكن شعور بذل النر أرهقنا 

 وأسكتت شادياِت الروض غربان

 لوال العزائم واآلمال، ما َحَملَْت

 أرواحها، يف الكفاح املر، أبدان 

 والُحر أماّ رشيٌد، حائر قلق

 طاوي الحشا ، عرم األشواق ظآمن 
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 أو قابع يف زوايا السجن، مرتعش

 تحفه أعبد بيض وعبدان 

 عهد، إذا مر يف األحالم أرّقني 

 فكيف أبعثُه، والجفن يقظان!؟

*      *     *
 هذي الوديعة، يا لبنان، نُرجعها

 وقد طوتها إرادات وأزمان

 هذي بقايا فتى ما غرّه ترٌف

 وال ثنته عن الصحراء )لوزان(

 ملا رأى ساحة الهيجاء الهبًة 

 وأنت عنها مشيح الوجه، حران

 خالّك، واصطحب الهندّي ملتفعا

 بربدة نسجها عزم وإميان

 واستقبل اللجج الحمراء مزبدًة

 تُرمَى به الغوطُة الكربى وحوران 

 ميّدها من غزاة الجو منسكب 

 خيوطه حمم سود ونران 
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 ما زال ميعن خوضاً يف معامعها 

 حتى قىض، ونجاد السيف ريان 

 
 وخلفه ذكريات كلا بعَدْت 

ت، وعطَّرها شوق وعرفان   شعَّ

*      *     *
 عادت إليك بقايا ثائر بطل 

 فاهنأ، بهذا الراث الضخم، لبنان

 ما أنت أوىل به منا، وإن كرُمت 

 منك السفوح، وطابت فيك شطآن

 لكننا، وبالد الُعرْب واحدة

 يف خدمة املجد، إخوان وجران 

                                                السويداء 1945
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إىل ابنتي

 يابَْنتي؟ فّتحِت عينيك عى دنيا ضياٍء وحناِن

 وأناشيٍد حسان، 

فتطلّْعِت كئيباً، وبكيِت . . . 

 وهبوك الثدَي ريان شهياً، فأبيت

 فلاذا يا بنتي جئت حزينة 

عاملا ال تعرفينه؟؟... 

ال نيوُب الدهر آذتك، وال أعواُن دهرك 

 وطيوف الهّم ملّا تتملمْل فوق صدرك ...

 بيُتنا جّربت أن يبُدَو يف أحسن زينْه 

يف بياض الياسمينة 

 وفؤادي كان جذالن َ ملرآك، طروبا 

ال عبوساً أو غضوباً . . . 

فلاذا يابنتي جئت حزينه 

عاملاً ال تعريفنه؟ ؟ 

أيَّ درب سلك الدمع إليِك 

فارمتي يف مقلتيك 

بكََّر الهّم عليك. . . . 

إْن تكوين، مثلا قلن ، ألصحاب مشوقْه 

لصديق 

أو صديقه. . . 

أو تكوين مثلا قلُت: »صدى نفيس الحقيقي« 

أدَركَْت نفيس ملاذا يابنتي جئِت حزينْه 

عاملاً ال تعرفينه. . . . 
                                                السويداء 1946
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ال . . . لن أفّر

 ال لن أفر من الجبال السمر والسفح الجديِب 

 ومالعب الجرد العتاق وكّل سباٍق نجيب 

 فلقد رميت عصاي يف بلد إىل قلبي حبيب 

 مغنى ومنبِت عصبة عرباَء صافية الحليب 

*      *     *
 طّوفُت يف الصحراء تواّقا إىل أفق رحيب 

 ُخلٍْو من القيد البغيض وأنّة الحق السليب 

 فعرفت يف أرجائها طيبا يفاخر كل طيب 

 ُسعُف النخيل متجه نشوى، وأعطاف الكثيب 

 من نفحة املايض البعيد شذاه واملايض القريب. . . 

 وقضيت يف ظل الصنوبر زهرة العيش الرطيب 

 عهَد الشباب الطلق واألحالم واألمل الخصيب 

 بن الجبال الشامخات البيض واملوج اللعوب . . .

 وعشقُت يف الفيحاء، والفيحاء آرسة القلوب 

  بردى يَُصّفق بالرحيق السلسبيل وبالطيوب 

 والربوتن، وغوطًة سمحاَء يف ثوب قشيب 

 والذكريات الكامنات بُسّدة امللِْك الخضيب 

  
*      *     *

 مل يرْوين بردى وال الصحراء حّدت من وجيبي 

 وظللت رغم السحر يف ظل الصنوبر كالغريب 

 حتى رجعُت إىل الجبال السمر والسفح الجديب 

 ومالعب الجرد العتاق وكل سباق نجيب 

 أيقنت أين قد رضيت فلن أثور عى نصيبي 

                                                السويداء 1946
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مرحباً ..... وأهالً

 األمر عادل أرسالن

 أمر السيف والقلم

 علم من أعالم الثورة السورية

ومن أبرز رجاالت العرب

 يف التاريخ الحديث

عاد إىل الوطن عام 1946

 بعد أن أجيل عنه أخر جندي أجنبي

ويروي له الشاعر

  وهو الطفل الذي رافقه يف منفاه يف الصحراء

 ثورة لبنان التحريرية

 وقصة استقالله

 وثورة دمشق الدامية. . .

 ويشكو إليه

 شوقه إىل املاء والنور والخرضة

 وتخوفه من تنامي قادة االستقالل الحديث

لذلك الجبل املجاهد. . .

 ال تقل : جالٌب لبغداد مَتْرا 

 أفلتتها الضلوع ِغبَّ اعراك 

 مرحبا أيها املّضمخ باملجد 

 خدره، كل بقعة تنُبت العّز 

 َمْن إذا ثارت الخطوب عى الرق 

نتحدى به   الزمان  ،    فيبدو

 زفرٌة تلك من فؤادَي حّرى 

 فاستحالت عى لسايَن ِشعرا 

 وأهال بضيغم ظل حرا 

 وترعاه أخرضاً مشمخرا 

 وألقته حائراً مكفهرا 

يف جبن  الحوالك   السود   فجرا  

لن أغنّي أيامك البيض، والتاريخ أوىل بأن يُشيد وأحرى 
*      *     *

 غر أين، والزهو ميأ جنبيَّ أغني عهداً جديداً أغّرا 

 يوم راَم الطغاُة لبنان داراً 

 فإذا غضبٌة من الحق ُمثى

 ومقراً لكيدهم وممّرا 

 وإذا وثبة إىل السيف كربى 
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 زلزلت بابن عمك البطل ، األرض فأرغى مزمجراً مزبرئا 

 كم متّناك قربه متأ الوادي زئراً ، والسفَح ناراً وجمرا

 تخضب السيف ، تُشبع الطر تُعيل راية من دم الطواغيث َحْمرا

 رفرفت حرًة وتبقى عى الدهر شعارا يذىك الُحقود، وذكرى. . . 

 
 واستفزوا مرابض الشام حتى 

 وحملنا اإلبا مجنَّا، فهاجوا 

 خنق الضيُم يف الجوانح صربا

 ميأون الرحاب عارا وغدرا

موا ، أحرقوا ، استباحوا بيوت الله كانوا من )أعرج( األمس رشا  هدَّ

 
 فرفعنا لوا الجهاد خضيبا

 وانربى يف ذرا السويدا ابُن حرا 

 ومشينا يسابق الشيخ َحرْبا

 فارساً يف املعامع السود مّرا

 حوله ُعصبة كعهدك بالقوم إذا الصارم الرهيف تعّرى... 

 جولٌة مثُل ومضة الربق، جعلناها فعادوا يف قبضة الحق أرسى 

 أثبت الناس ، أحلم الناس طّرا  وطردناُهُم برفق ، فكنا 

*      *     *
 أيها العائد املضّمخ باملجد أخاف العتاب إن قلت جهرا

 أننا يف الشوامخ السمر ما زلنا عطاشا والسفح ما زال قفرا 

 مجدباً من معامل النور والعمران خصبا لو زاره الغيث بكرا 

 فكأّن النداء يلقى إذا صّوت يف مسمع القيادة وقرا 

 رصت أخىش الذهول أن يستمرا    ال تلمني إذا شكوت فإين 

 ال تلمني إذا شكوت فقد ضقت مبا تضمر الجوانح صدرا 

 بُحَّ صويت وأنت بالبلسم الشايف وباملكرمات أوىل وأدرى 

                                                السويداء 1946
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أخي

 حمل ميخائيل نعيمه معوله

 بعد الحرب العاملية األوىل، ونادى أخاه

 ليدفن األحياء من بني قومه

 بعد األموات. . . . .

 ويف عيد الجالء

 ذكرت أخي الشهيد

 ورفاقه

 الذين كانوا لهذا اليوم

 يوم الجالء

 قربانا. . . .

 أخي، هذا لوانا، اليوَم يف أوج السا حرُّ

 خفوٌق، حوله اآلمال واألحالم تفرّ
 فقد شئناه للعزة، واإلميان عنوانا

 
وكان الحق يرعاه

 فرّف عى جبن الشمس، بعد اليأس نشوانا

*      *     *
 أخي، ثرتم عى األرهاق والطغيان والتيِه 

 فكانت وثبًة دّوى لها الكون وما فيه 

 وراح املجد، مزهواً يسطر يف حواشيه 

 هنا، يف جنة الفيحا، ويف أرجاء حورانا 

وحول شواطئ العايص

 ربوع مل تزل للسبق والعزة ميدانا 
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*      *     *
 أخي، ما صانهم نٌر، وروح الشعب ال يُغلْب

 ومل ينفعُهُم عسف ولن الُحوَّل الُقلَّب

 فإنا ال نطيق العيش والنسمة عبدانا 

 فعافوا أرضنا قهرا 

 وذاقوا ذلة الخيبة أشكاالً وألوانا 

*      *     *
 أخى، إن كان هذا العيد، عيداً صاخبا بكرا

 وقومي من رحيق الفوز باستقاللهم سكرى 

 فلن أعزف ألحاين، ولو هاجتنَي الذكرى

 ولكني سأميض “بفؤاد خاشع داِم”

 أمّجد ذكر من كانوا لهذا اليوم قربانا 

                                                السويداء 1947
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املنارة الهاوية

 يف رثاء األمر شكيب أرسالن

 أحاذُر ميدان الرثا وأجانُبْه 

 وأوثر أن أبقى بعيداً أراقبه 

 وما ذاك أين صخرة ال تهزين 

 جنازة بدر شّيعته كواكبه 

 ويل خافق من رقة الحلم نسجه

 تذوُب، إذا ناح الحام، جوانبه 

 ولكنني أخىش وصية )حافٍظ(

 بأن املراىث نصف ما هو كاتبه 

 طلبُت القوايف، فالقوايف رشودٌة 

 وقد خّر من كانت خفافاً تواكبه 

 ولذت بأذيال البيان فصّدين 

 وقد وجمت بعد االمر كتائبه

 قىض من تحّدى الدهر دهراً فا انثنى 

 وال هادنته أو تراخت نوائبه 

 سعى طالبا حق الحياة لقومه 

 وموُج املنايا دون ما هو طالبه 
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 فا راعه جهل مقيم، وذلٌِة 

 ترّدت بها واحاته وسباسبه 

 وال الغل يف األفواه والكّّف محكا

 مشارقه تعنو له ومغاربه 

 فكان بوجه الطامعن غضنفرا 

 هصورا ثقيل الوقع ُمذ طّر شاربه

 ينازلهم يف أرضهم بعد أرضه 

 وحيدا فا النوا وما الن جانبه 

 فا انفك حتى حصحص الحق وانربت

 زالال، ألقوام عطاش مشاربه 

 فضج له الكون الفسيح وأكرَبَْت 

 اعاجُمه صوالته وأعاربه

 فكان عظيا والشباب رداؤه 

 وأعظََم بأسا، واللجن ذوائبه 

 غذا الرق فيضا من ساء بيانه 

 فالحت منارا للرساة مناقبه 

 وما بخلت بعد األمر رفاته 

 فغّذاه جسم واجب الروح غائبه 
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 فنام قرير العن يف ظل موطن 

 تقلّص عنه نره وأجانبه 

*      *     *
 عليك سالم الله يا من بفقده

 فقدنا حساما ال تفل مضاربه 

 هوى مثلا تهوي املنارة فارتدى 

 عليه السواَد األفُق واغربّ جانبه 

 فال بسمة رفت عى ثغر حاسد 

 وال افر قاٍل أو عدو يجانبه

 فقد وجفت أكبادهم حن لّفهم 

 خضم من الديجور جاشت غواربه 

 فكان سواًء يوم نعيك معجٌب

 مواٍل، وخصم ال تكل عقاربه 

ٌح  دموع مريرات وقلٌب مجرَّ

 وحرسة نرس فارقته مخالبه

                                    

                                                                السويداء 1947
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أغنية أّم

 يف خيمة بائسة مظلمة

 من خيام العرب الذين رشدوا من فلسطن

 كانت األم تهدهد طفلها الذي كان يرخ

 من الجوع والربد

 وعى رشفة القر

 املطل عى الخيام

 كانت حفلة ساهرة....

وأقداح

 
 نم يا حبيبي نم

 باملاء قد يحلْم
 والجرح بالبلسْم

 يف حضِنَي الدايف 

 جفن الظا الغايف 

 نم يا حبيبي نم

*      *     *
 دع رأسك الحراْن

 لن يقلق الوسنان

 بن األىس والهْم

 يغفو عى األضالْع

 قلب كقلبي ضاع

 نم يا حبيبي نم

*      *     *
 جوعاُن؟ ما ذنبي

 أحسسَت يا حبّي
 وقسوَة العلقم ْ

 ثديي غدا خرقْه

 يف ضّمه حرقه 

 نم يا حبيبي نم 

*      *     *
 برداُن؟ صدري ناْر
 زادت يُد األقدار 

 يف خافق مفعْم

 فالجأ إىل صدري 

 جمرا عى جمري 

 نم يا حبيبي نم

*      *     *
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 الحي يف أفراْح
 والعود واألقداح 

 وأنت ال تعلْم

 ضجوا مع اللحن

 أزعجَتهم يابني 

 نم يا حبيبي نم

*      *     *
 ال تُقلِق الساْر

 واحفظ حقوق الجار 

 ال يذكر املأتم 

 بالنوح والزفرْه

 فالجار يف َسكْرَه

 نم يا حبيبي نم

                                                               بروت 1948
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بعد النكبة

 هنيئاً ملن أغمض املقلتْن 

 عى جرحه الدافق الطاهِر 

 ومّر سعيداً فلم ينتظر 

 ليلقى جراحا بغر دماء

 ونزعا وئيداً بال آخِر 

 ووجها يحاول أن يسترْ
 ولو بالراب، فيأىب الراب 

 ويُعرض إعراضة الساخِر 

 
*      *     *

 وكانت لنا نشوٌة ال تحُد 

 يهدهدها الَقَدُح املرُع 

 ويرقص بن يديها الرجاء

 وجاشت ولّجت بنا الكربياْء 

 وغنى لها السيف واملدفُع

*      *     *
 وكانت جباه تحّك الساْء 

 ويوم كيوم النشور استفاقت 

 وثارت به األنفس الهجُع 

 وكنا نالقي لقاء العروس 

 مواكَب أخوتنا الداميْه 

 وحتى النساء أبَْنَ العويل 

 وفرّت دموع فكفكفنها 

 وأخفن حرقتها الكاويه. . . 

 وكان اعتزاز وحلم جميْل

*      *     *
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 ومّر الزمان مرور السحاب 

 عى روضِة األمل الزاهر 

 وملا انتبهنا عرانا الذهول 

 وكنا نظن بأنا بْر 

 وإذ بالجموع قطيع يساق 

 وخلف الرعاة رعاة الرعاة 

 وبن العيّص عيصٌّ أَُخْر
 واذ بالدماء جزافا تراق 

 عى مذبح الطمع األشعبي 

 وأقدام أوثانه والصوْر
 والح الرجاء خْضيباً ينئ

 يحّرر ُخطْواته مثَقال 

 ومالت جباه وأغضت مَقل 

 فهل عاد ذاك الزمان الرهيب 

 يعد لنا الرفش واملعوال 

 لنميض ندوس بقايا األمْل 

 فنرك من مات نهب النسور 

 وندفن أحياءنا أوَّال....1)1( 

*      *     *
 ولكْن أحسُّ ارتجاف الضمرْ 

 وشبَه اشتياق ألن ينفجْر 

 ويبعث من جانبيه الحمْم
 ليدفن تحت اللهيب العيّص 

 وأذياَل ليٍل طويل َقِذْر 

 ويسمع من راح يشكو الصّمْم...

 وميي القطيع ولكن قطيعا

من الضارياِت ذواِت الظُُفْر
                                                               بروت 1948
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هتف النر 

 لبناة املجد منا هتف النر وغنّى 

 لأىل كانوا بكف الحق سيفا ومجّنا 

 وتلفتَّنا إىل املايض البعيِد

 فإذا التاريخ من صنع الجدود

 ميأ الدنيا بآيات الخلود

 وتلفتنا إىل املايض القريب املستباح

 فإذا األشبال متيض من كفاح لكفاح

 
 ومتّنى العّز 

 وأراد الله ُقواماً عى الحق فكنا 

 هليل يا أم إن دّوى النفرُ 

 وتعاىل يف حمى الشام الزئر 

 وانربى يف جوها الرحب النسور 

 وابري إذ منأ البحر دوياً ودخاناً 

 ونعيّل مرَق الطلعة خفاقاً لوانا 

 واسأيل تاريخنا الفواح يوم الروع عنا 

 كم بنينا للهدى والعدل أمجاداً ُوصّنا... 

*      *     *
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 وافرحي يا أمتي وارتقبي 

 مبعث النور بأرض العرب 

 وانتـزاع الحرم املغتصب

 رضب النر لنا بن رباه املوعدا 

 فوثبنا نأخذ الثأر ملن كانوا الفدى...

                                                                السويداء 1952
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أبو رّمانه 

 شارع األثرياء

 الذين خلقتهم الحرب العاملية األوىل

 أيب قلَت: “عالء الدين” أسطورُة قصاِص

 فهل هذي القصور البيض، يا ريّب، أساطرُ؟!

 أما كنا هنا أمِس، وكانت ملعبا قفرا 

 وغاباٍت من الصّبار يُبدي شوكُها الّرا؟ 

 يخاف النهر مرآها فيلوي خائفاً يجري... 

  
*      *     *

 ذكرِت األمس يا ِبْنتي فاذا كان يف أمِس؟

 أما عضك ناب الجوع - والحرمان واليأس؟

 فبعنا ما تبّقى من طيور القن للجاِر

 ،ومسّحُت الدموّع الحمر يف عينيك يا ِبْنتي، 

 ألناّ مل نعد نلقى لنا يف بيتنا حبَّا. . . . . 

 أما أدمت سياُط الريح ورَد الخد، والربُد 

 وعاد املعطف البايل عى جنبيك ينقّد 

 فأشعلنا لك املوقد من كّراس أشعاري 

 ومن أخشاب صندوق، تالشت خلفه ذكرى 

 من املايض ورثناها كا ينترث العطُر... 

 
*      *     *
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 ذكرِت األمس يا ِبْنتي فاذا كان يف أمِس؟

 أمل تهدم لذيَذ الحلم يف جفنيك ضوضاُء؟ 

 وفوىض من رجال الحّي والنسوان، هوجاُء 

 عى أعتاب خّباز، صفيق الوجه صّخاِب

 ويف أعقاب برميل، أذالَّء تبعناه

  وللرطي تجذيف وللحوذّي ارغاء 

 ويب عن رنة األجراس يف املعهد اغضاء... 

*      *     *
 ذكرِت األمس يا ِبْنتي    فاذا كان يف أمِس؟

 جراحاٌت وأشالء   وعهٌد قاتٌم مرُّ 

 وخلف الظلمة الخرساء طيُف املوت يجر 

 وكنا يف ظالل الخوف نبني من بقايانا 

 ومن أكبادنا، هذي    القصور البيض للناس

 ومن ُعِريِك يا بنتي     فرشناها لهم خزّا 

 ومن عٍن جفاها النوم أنواراً زرعناها 

*      *     *
 نعم، هذي القصور من أكبادنا تُبنى 

 فلن تبقى كا كنا عبيد الذل والجوعِ 

                                     دمشق 1953
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يأس ورجاء

 مهداة إىل املناضل اللوايئ عادل شعبان

 يف حاه مدينة النواعر الخرساء.......

 خرسا تؤرقها الجروح يا جار باكية تنوُح 

 يلهو بها العايص فُرهقها التثاقل والجموح

 وتنئ بالشكوى فرتجف الخائل والسفوح 

 ترجو غداً ، فإذا غد 

 الشمس خلف حجابها ، 

 كاألمس مغربّاً يلوح 

 والليل مئزره مسوح 

 والورد ان يفرّ يف الشطآن مبسمه الصّبوح 

 فالزهر ينرث للعروس وقد يرش به الذبيح... 

 فلعلّه مثيل جريح  والطر إْن ينشد بها

 يشدو ليطفئ ما تؤجج يف مآقيه القروح 

*      *     *
 أخٍت سباها املستبيح2)1( يا جار نائحة عى 

 يف الشاطئ الرجراج حيث ترضج الحق الريح 

 وطغى بحد السيف من 

 وتنئ من أمل عى 

 واشتاق أحمُد قدسها 

 سئمت فظاظته الفتوح 

 أرض تعّشقها املسيح 
 وأعزّها البطل السميح3)2(

 يذِوي بها مجد الصليب وللهالل بها جنوح 

 أرجائها تبنى رصوح  ولعصبة الشذاذ يف 
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 ولهم بها أمن املقيم ويف تخطّيها طموح....

 وألهلها قلُق الغائم تستبد بهن ريح

*      *     *
 الذوا بتيجان امللوك فكان غوثَُهُم فحيح

 ال نابهم داٍم، وال عزم الرجال بهم صحيح 

 وقصورهم للبغي ميداٌن وللعليا رضيح 

 وفراخهم نِْعَم الندامى اذ يطوف بهم مليح 

 قرنوا الَغبوق إىل الصبَّوح فكل يومُهُم صبوح 

 ميدان أكرثهم شحيح  أزروا بحاتم فهو يف 

 نََعلوا النضاَر الغانياِت وشعبهم طاٍو يصيح 

*      *     *
 وبأرضنا، أرض الشآم ، كرامٌة تَْدمى وروح. . . . 

 يف كل زاوية يفوح  عهد السياط فنتنُه 

 ومبَر، ال أدري أأسياف تشعشع أم صفيح4)1(

 رض األسرة والرزوح  واملغرب الدامي به

 ومبهدنا يُبنى الدمار ويحكَُم الُرك الفسيح5)2(

*      *     *
 خرسا بشكواها تبوح  يا ساهراً يرنو إىل 

 إْن تلَق يف كبدي صداها لن أنوح كا تنوح 

 يل يف غدي، ثقٌة، تزوح الراسيات وال تزوح 

                                     دمشق 1953
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غداً

 غداً يف غد تهدأ العاصفه 

 وتبسم جنتنا الوارفه

 وينشد يف غصنه العندليْب 

 ويهدأ هذا الزئر الرهيب...

*      *     *
 غدا تتالىش السحاب الجهاْم 

 وينـزاح هذا الظالم، الظالم 

 ويطوى الحديد عى نفسه 

 وينتحر السوط من يأسه. . . 

*      *     *
 غدا ترق الشمس يف أرضنا 

 وفيها اشتياق إىل روضنا 

 فتلقى هزاراً مهيض الجناْح 

 وغصناً حطياً بكف الرياح 

 وغصنا تطاول بن السحاب 

 ترثثر فيه بنات الغراب...

*      *     *
 ولكن، غداً تهدأ العاصفْه 

 وتبسم جنتنا الورافه

وتربا الجراْح

وتهدا الرياح
 وينشد يف غصنه العندليْب
 ويذهب هذا الزئر الرهيب

مع العاصفه...
                                    السويداء 1953
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يا شعب

 »أيها العب ليتني كنت حطابا

 فأهوى عى الجذوع بفأيس«

                     )أبو قاسم الشايب(

 »فكونوا النار تحرق أو قذى يف

عيون الُبطل أن كنتم رمادا«.

                     )الشاعر القروي(

 يا شعُب غري متّنى 

 يربي الجذوع بفأس 

 لو كان حطاَب شعبْه 

 رهيفٍة رغم حبه 

ألرضه ولشعبه 
 أَيأَستُه فتمنى 

 وهَجته فتغنى 

 يف يأسه ما متنى 

 كا ينئ الجريُح 

يدوسه املستبيح 

*      *     *
 يا شعب غري متنى 

 يشوي جباه األعادي 

 أو ال فبعض الرماد

 لو كان ناراً وجمراً

 يف مقلة املستبد

 املستخف بشعبْه

 والغاضب املتحدي

 بحقده وبحبْه...

*      *     *
 عرفتها يف القديِم  أما أنا، فبالدي 
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  منذ انبثاق النجوِم

  أرضاً بلون الرجاِء

تفيض نوراً وِعطراً

  فنمأ الكون سحراً

والدهَر طيب الربيعِ...

  عرفتها يف الدموعِ

عرفتها يف الشقاء

  يف محنة األبرياء

ويف ظالم الدهور ِ

  أرضاً هي الكربياء

تغار منها الساء....

  وأمتي يف العصور

  رمٌز لعز الكفاح

  تشُع نوٌر ونارا

  ويف ليايل الحيارى

  منارٌة للزمان

وهاجة فوق دربْه...

  يا شعب غري متنى

  يف يأسه، ما متنى

  أّما أنا فرجايئ

  أن ال يخيب رجايئ

  يف شعبَي املتحدي

للغاصب املستبد

                                    السويداء 1953
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الخريف

 الخريف صورة من صور الشاعر ورفاقه

 يف طريقهم إىل املنفى وقد رشدهم الطاغية يف كل بلد ..

 يرحلون كا ترحل أرساب السنونو

 وبهم مثلها. . . . . أشواق إىل العودة. . . .

عاد الخريْف 

فللوريقات اصفرار وارتجاْف 

ولهّن يف الوادي حفيْف 

مثل ابتهال الناسكن. . . 

والغيم مرتعشاً مير 

ويهيم يرسم يف الفضاء 

صوراً يوشيها الضياء 

والذاهبون إىل القطاْف

يتسابقون ويحلمون . . . 

وعى الدروْب

همس الكواعب والطيوب. . . .

وبأرض بيدرنا العتيْق 

م أو عقيق  ذهب يُكَوَّ

وعى السطوح ويف الساء 

وعى رشيط الكهرباء 

أرساب رهبان صغار 

يتجمّعون، يرثثرون. . . 
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وبهم إىل الدفء اشتياْق

وبهم لهيب الذكرياْت 

لحالوة املايض القريْب 

للروض للعش الحبيب. . . 

ومع الغروب 

يرفرفون، ويرحلون. . 

  

*      *     *

فمتى، متى يأيت الربيْع 

وتعود معطرة الورود

وتعود أرساب السنونو

وبها إىل بلدي حنن؟!...

             السويداء 1953
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ال... لن أكون

 ال، لن أكوْن...

 وما خلقت ألن أكون 

 قصبا يرّجفه النسيم ، وتستخف به الرياْح
 ويذل يف وجه األعاصر الغضاب فيستباح 

 ويظل مرتجفاً، يقبل ، يف املساء ويف الصباح 

 قدم األعاصر الغضاْب
 حتى تغفر بالراْب 

 ال، لن أكون. . . 

*      *     *

 ال، لن أكون 

 كا يشاء يَل النصيح بأن أكوْن

 غصنا، مييل كا متيل مع النسيات الغصون 

 لَْدناً، يُسفُّ وينحني، حتى إذا عاد السكون 

 

  أضحى يطاول يف السحاْب
 هاما تعفر الراب

 ال، لن أكون... 

*      *     * 
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 ال ، لن أكون 

 وما خلقت ألن أكون كا يريد يل الزماْن

 قصبا يرجفه النسيم، ويستقيم إذا استكان 

 أنا يف اباء السنديان ، ويف عناد السنديان 

 فإذا األعاصر الغضاب

 دوَّت تطاول يف السحاب 

                                        السويداء 1953
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الحّداد

 الحداد

 طاغية يحكم بالنار واملطرقة

 ولكن النار... تيضء وتطهر

 واملطرقة ...

 ال تزيد الحديد إال مضاء

 
 يا صاحَب السندان واملطرقه 

 رهيبٌة نارُك، لكنها 

 أنيسٌة ، رغم زفر لها، 

 كم قطعة ران عليها الّصدا

 ذّوبت يف النران أدرانها 

 وصغتها نصال ، بريق الرّدى 

 أو سكة ، ترسم أثالمها 

 أو معوالً ، يهدم يف أرضنا 

 تغفو عى رشفتها وردة 

 ويلعب الطر بأرجائها 

 أّجْج وحرّض نارك املُحرِقه

 تيضء حتى الكّوة املغلقه 

 مثل أنن الذئبة املوثقه

 وغلّفتها الظلمة املطبقه

 فشعشعت، كالترب يف البوتقة

 يف حده، والبسمة املرقه

 دنيا غٍد خّرٍة مونقه 

 كهفا، ليبني دارة شيّقه

 بن ذراَعْي أختها الزنبقه 

 ويف ذرى جناتها املورقه

  
*      *     *

 يا مرضم للنران زدها لظى 

 يهوى الحديد الّنار وهاجًة 

 وارضْب، فبئس الرضبه املشفقه

 ويشتهي السندان واملطرقه

                                             حمص 1953
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نجوى

 نهر العايص

 سمي عاصياً ألنه يسر

 من الجنوب إىل الشال

 يف حن

 تنساب أنهار سورية ولبنان

من الشال إىل الجنوب....

 ويف العهد االستبدادي

الذي خيم عى سوريا يف عامي

1952 و1953 ومطلع 1954

 نفي الشاعر إىل حمص

فرأى يف العايص

 صورة نفسه التي مل تخضع

 لحكم قير وأشباه قير....

 
 يا خرضة الوادي الخصيِب

 يب لهفة املشتاق )للعايص(

 ال تحجبي وجه الحبيب 

 املضّمخ بالطيوب 

*      *     *
 ثاروا عى القيد الرّهيب  نِْعَم العصاُة إذا ُهُم 

 وتفلّتوا فإذا السفوح تضج باللحن الغضوب. . . 

 تختال بالثوب القشيب نِْعَم العصاُة ضفاُفهْم

 وطريقهْم درب الضياء ومنبت األمل الطروب 

*      *     *
 يا نهر، قومي يف ذهول الطفل يف البلد الغريب
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 هانو، فهم ال يعرفون

 فاغفر، وال تجزع إذا 

 

 سوى التشيّك والنحيب

 ظلموك بالنعت املريب 

 
*      *     *

 يا نهر، ذنبك يف إبائك بعض مايل من ذنوِب 

 والطيب ينبت يف درويب  ما زلت مثلك عاصيا 

                                                             حمص 1953
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أمٌل قىض

 فقيد السيف والقلم

)األمر عادل أرسالن(

 هيهات، ال قلمي يكاد وال فمي

 هذا يحرّقه اللهيب فيشتيك 

 فاعذر، إذا ارتجفا والح عليها 

 ولو استطعت بسطت خّفاقي عى 

 لرضيت عنه مرجاً لعواطفي 

 يقوى عى بث األىس املترضّم 

 وتروع ذاك الخاطراُت فرمتي 

 يأس العيّي ، وحرة املتلعثم

 كّفي، بال وجل ، وقلت تكلم 

 وبغره ملا أثْق مبرجم

*      *     *
 وكأمنا يف كل نفس مثل ما 

 غلب التجلَد والتجمَل حزنُها 

 وترّقرقت درر العيون خْصيبًة 

 ظفر الزمان بها وكم عزت عى 

 يف أضلعي من حرسة وتأمل 

 وترددت زفرات صدر مفعم 

 وتدحرجت حّرى بلون العندم 

 رضباته وسهام دهر مجرم 

*      *     *
 سيَف العروبة ، ال العروبة وحدها 

 رزئت بك العليا وأنت نصرها 

 أرشدَت موكبها وصنت ذمارها 

 بعزمية مل تعرف بهزمية 

 

 تبيك عليك وال هالل محرّم 

 ومجرها من طامع مستلئم 

 وجلوت غيهب ليلها املتجهم

 ومبرقم ما خاف صولة أرقم 

 
*      *     *
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 أيُّ النسور يطوف ما طّوفته 

 مرفقا، مرفعاً عن كل ما 

 يا فخر كل مجّنح رضب الهوا 

 أي األسود يطيق ما جابهته 

 والخيل أرهقها العراك فعربدت 

 أي السيوف يظل مثلَك مرهفا 

 يف خدمة الحق السليب غراره 

 أي الدروع أشد منك صالبة 

 أي الزهور وان تفرّد نرها 

 تهُب الرّجاء ليائس فقد الرّجا

 أمل قىض اّما قضيت، وصفحة 

 عرف الّزعامة عفة ومروءة 

 

 شوقاً إىل املأ الرفيع األعظم 

 يَِصُم النهى من مطمع أو مغنم؟!

 من بلبل عذب الصفر وقشعم

 تحت الغبار املّر من برك الدم

 تشكو الجراح بََعربة وتحمحم؟! 

 مل يَْنُب يف أمر ومل يتثلم

 أمل الضعيف وملجأ املتظلّم؟!

 وأعز منك عى الرزايا الحّوم؟!

 أذىك شذاً من نَْورك املتبسم؟!

 ودم الشباب لبائس مستسلم

 غّراء من صفحات سفر قّيم

 ال وطأة من صولة وتحكّم 

                                                             حمص 1954
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يا َحبذا جبل الريان

 كاد الجبل أن يتعرض

 يف معارضته لحكم الطاغية االستبدادي

بن عامي 1952 - 1953

 إىل كارثة مدمرة

 لوال وعي الجيش واملواطنن

 فانهزم الطاغية

 ولجأ إىل الجزيرة العربية

  التي خدعت به فآوته

ومن ثم أرسعت بطرده منها...

 قيلت يف استقبال قادة الجهاد ضد الطاغية

 مأت دنياك أشعاراً وألحانا 

 فزدتني بالغد املخرض إميانا 

 يا شامخاً يف سا حوران منتصباً

 للعرب حصنا، وللعلياء عنوانا 

 إن ينطفئ فيك بركان، فقبضتنا

 قد فجرتك عى الطغيان بركانا 

 يحيي النفوس إذا ارتجت عزامئها

 وميأ الليلة الظلاء نرانا 

 فالفجر مبتسم، والركّب منطلق 

 والطر ينشد يف األجواء نشوانا 
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 يا حبذا جبل الريان من جبل

 وحبذا ساكن الريان من كانا 

*      *     *
 بوركت يا موطن األحرار، ملتفعا

 بالغيث حيناً وبالنران أحيانا

 أبْيَت أن تنحني يوما لطاغيه 

 أرادنا يف ربوع الشام قطعانا

 أغرى بنا القوة الهوجاء فانطلقت بأمره متأ اآلفاق أحزانا 

 لو كان غرُ بني قومي ملا وطئوا 

 وكر النسور وأدَمْوا فيه ِعقبانا

 ذكرى اكّتمها جمرا عى كبدي 

 من أجل من كللوا بالنر قتالنا..

 واستأجر القلم الباغي وألْسَنًة 

 كانت له يف النضال املّر أعوانا 

 تجاهلوا شما فينا ومكرمة

 وصفحة يف صفاء السيف عريانا

 باملال عّصب عينيهم، فا خجلوا

 أن يطلبوا عن ضياء الشمس برهانا
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 وأتخم السجن واملنفى مبن رفضوا 

 أن يخدموه طواغيتا وعبدانا

 وفرَّق التهم النكرا وأبدعها 

 وكاد يلصقها زورا وبهتانا 

 واستاق منا، يرُّجي عفَوُه، نفراً

 خّباً، ومستضعفا غّرا، وربّانا 

، فانقلبْت   وخامال، غرَّه الكريسُّ

 عى محياه كربيتا وقطرانا 

 فجلجلت يف سا الشهباء عاصفة

 عرباء تحطم انصابا وأوثانا6)1(

 متّدها من حمى األحرار زغردة؛ 

 فارتاع مرتجفا واصفّر حرانا

 وانساب تحت ستار الليل منهزما 

 لصا يجّرر اسالبا وادرانا 

*      *     *
 شبَل الجزيرة، هذا الضيف، معصمه

 ملا يزل بدم األحرار ريانا 
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 ُعرُْف الضيافة أن تحمي أخا رشف 

 ال أن تجر خضيب الكف خّوانا 

 تغرّت فيك يا صحراءنا ِقَيٌم 

 أيام امسيت )للدوالر( ميدانا....

*      *     *
 مرحى لكم يا أباة الضيم يف بلد

 يلقاكُُم رغم دامي الجراح، جذالنا 

 عدتم وعاد الربيع الطلق وانقشعت

 ظالمة أوغلت إمثا وعدوانا 

 )ابا طالل( هنيئاً ما ظفرَت به

 يا صارما يف يد العليا، ما هانا 

 أبوك اساك )سلطاناً( وصّدقه 

 رّب ارادك يوم الّروع سلطانا 

                                                         السويداء 1954
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عتاب

إىل التي قالت: »أال نوحي لك شيئاً«

 ادميتني، إما رميِت فؤادي 

 وظلمتني ، يوم اتّهمِت جوانحي 

 اتجاهلت عيناك سحَر جفونها 

 ونضارة الوجه الصبوح ، ومبسا 

 ما صخرٌة كبدي ، وال ماٌء دمي 

 إْن يبُد يف رايس املشيب فرمّبا 

 وإذا سكتُّ فخر ما عرف الهوى 

 ال تجرحي الطر األسر لتطريب 

 بعتاب مشتاق إىل أنشادي

 بركودها ، ومشاعري برقاد 

 ودَم الشباب بغصنه املياد؟! 

 كالطّل بن براعم األوراد؟! 

 وفمي إىل الطيب املذوّب صادي

 أخفى الرّماُد نضارَة الوقاد

 أنشودٌة تبقى بال انشاد... 

 يكفيه ما يلقى من األعواد 

                                                               دمشق 1954
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إىل هاجره 

 هجرتَنا! ما هكذا نُهَجُر 

 فررت مثل الحلم املشتهى 

 مل ترفع الكف لتوديعنا 

 جرّحت بالهجران أكبادنا 

 يا ساحر العينِن، إْن تَنسنا 

 يا ساحر العينن، يا أسمر

 من مقلة هدهدها املُسكر 

 فا الذي من أمسنا تُنكر؟

 وأنت ال تدري وال تشعر 

 فالجرح ال يْنىس وال يعذر

                                                         دمشق 1954
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يا نخيل العراق

 يا نخيل العراق

 أنشدت عى أثر انضام العراق

 لحلف بغداد. . .

 يا نخيل العراق، َمْن يف العراِق

 تتسامى فأيَّ يشء ترّجي 

 نجمه عنك، يا نخيل مشيح 

 والنسيم البليل لفح هجر

 والضحوُك الفرات مييض وئيدا

 هل ترى يف العراق غرَ سياط

 وانتفاضات ثائر يتحّدى 

 وظالٍم مغلف باملنايا 

 وغٍد ، أمسُه أعزُّ وأشهى 

 

 يرفع الهام بعد شد الوثاِق؟! 

 من فضاء مقطب اآلفاق 

 وبعينيه دمعة اإلشفاق 

 وغناء الغّريد شبه اختناق 

 عابس الشاطئن ، مّر املذاق 

 وسجون رهيبة األعاق؟ 

 ودٍم فوق منكبيه مراق

 وصباحٍ يبدو بغر اشتياق 

 رغم أغالله الثقال العتاق

*      *     *
 يا نخيل العراق ، مالك تزهو 

 تحتها أنهٌر تهادى سكارى 

 بجنان شهية األعذاق 

 بن ألحان طرها والسواقي 

 فاخفِض الطرْف ، هل ترى غر شعب   كادح ، نرُُه عى األعناق 

 يزرع األرض بهجة ورجاء 

 بشم الغاصبون من كّد ميناه 

 وجناه مرارة االمالق 

 وضّنوا بفضلة األطباق

*      *     *
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 َعَجباً يا نخيل ، تشمخ زهوا

 ونفوٍس مريضٍة سّودتها 

 نذرت شعبها وقودا وشّدت 

 وأعادت ذكرى “وصيف” أمراً

 فوق أرض تنوء باألرهاق 

 نزوٌة من تآمر ونفاق 

 بيديها كوالح األطواق 

 وبغا سيداً بأرض العراق7)1( 

*      *     *
 ال تُِشْح يا نخيل وجهك عنا 

 واستجب أنَّة “اللواء” سليبا

 عن فؤاد العروبة الخفاق 
 واستغاثات قدسنا والرباق8)2(

*      *     *
 يا نخيل العراق، لسُت بقومي 

 وبناة األمجاد قومي، وأريض 

 يا نخيل العراِق، جرحك جرحي 

 فاحِطِم القيد يا نخيل واْسِمْع

 كافرا، رغم غصتي واحراقي 

 منبت الطيب موطن اإلرشاق...

 والرفاق األباة فيك رفاقي 

 زأرَة الليث ال زغاَء الّنياق

                                                         السويداء 1955
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لن يطول الظالم

                                                                        ...يف املغرب الدامي....

 أغرقي باللهيب، بالدم، بالدمع بالدي، فلن تُذلَّ بالدي

 وافريش دربها الضحوك قتاداً واغمري جانبيه باألعواد

 سنغطّي الدروب باملهج الحمر بصيحات ثأرنا، والجهاد

 باألعاصر تصطيل نُتَف القيد وكفَّ املتعتع الجالّد

*      *     *
 هّدمي احرقي، استبيحي فهذه األرض، أرض اآلباء واألجداد

 يعريبُّ فؤادها، يعريبٌّ روُحها، يعربية امليالد

 ُخلقت للنضال، للفتح، للسيف، لزرع التاريخ باألمجاد

*      *     *
 تحت أقدام مغريب النجاد9)1( قمم “األلب” مل تزل راعشاٍت 

 ُذعرت من دبيب أطواده السمر ومن صهلة العراب الجياد 

 فتلّوت تخاله حلاً ضّج والذت محمومة، بالرقاد

 وعى صخرة املضيق تجى

 سكرت باسمه، وأي فخار 

 فّجر الصبح حولها باليايّن
 ومىض يزرع الدنا ذكرياٍت 

 فارس من سفوحنا للطّراد

 مل يعّصب جبن شبل زياد

 فشعت منارة للرّشاد 

 من ندى رشقنا وعّز البوادي

 
 ذكرياٍت يغار من طيبها الطيب وتندى براعم األوراد...

*      *     *
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 وغفونا عن الزمان، فأغرى 

 ِشيعاً مزَّقوا، بالدي، فهانت

 واستباح الغزاة يف ظلمهم قومي

 فانتىض السيف كلُّ حر ودوَّت 

 شهد الريف والجزائر منا 

 وبأرض الشآم مل تلق إالّ

 وأساطر وثبه سطرتها 

 كل باغٍ وطامع يف قياد 

 تحت أعراشهم بقايا بالدي 

 وشدوا كوالح األصفاد

 بزئر اآلساْد سمُر الوهاد

 عزمات الجبابر األسياد

 صارماً عاصياً عى األغاد

 أرضنا بالنجيع ال باملداد

*      *     *
 وَذريها سحائباً من رماد  زمجري، واغمري الرحاب دوياً

 وأِشيعي الحداد يف دارنا البيضاء، واستعذيب ثياب الحداد

 وأبيحي لكل علج حانا 

 والعذارى لكل وحٍش متطى 

 َعِتَب املجد أن سمعِت أنن الجرح

 عتب املجد أن شكوناك إال 

 ونفوٍس ما زادها الضيم إالّ 

وادي   ودمانا للضاريات الصَّ

 واليتامى ملنسم الرّواد 

 أو ِشْمِت لهفًة للضاد 

 لشفاٍر عوارم األحقاد 

 ثورة من مترّد وعناد 

 لن يطول الظالم والفجر يفر عى مبسم الرّقاق الِحداد 

                                                         السويداء 1955
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عدنا

 أنشدت يف مؤمتر املعلمن العرب

                                                                                                         يف االسكندرية

 عدنا فيا أمجاد عودِي
 نحنو عى الدنيا ونغمرها 

 ونيضء يف جنباتها 

 عرباء مرقة البنود 

 بأطياب الورود

 َقَبَس املكارم من جديد

*      *     *
 عدنا إىل الزمان منارة الزمن البعيد 

 يف شاطئ ملّا يزل

 نُذيك سناها كلا 

 بالنور من أحداقنا 

 يهب الرجاء إىل الوجود

 شاءت مبعطار الوقود 

 والنار من مهج الكبود

*      *     *
 َعَصَفْت بأرشعة الغد املخرّض واألمل العتيد 

 هوُج األعاصر الغضاب تضّج عارمَة الحقود 

 والليل يقبل يف سحائَب مثِل جنح الليل سود 

فإذا   منارتنا   تطلُّ    كبسمة     الفجر        الوليد
 يهفو إىل القبس الرشيد وإذا الراع مصفقاً 

*      *     *
 عدنا نرّد إىل العروبة عزة األمس املجيد 

 وكرامًة عبث الغزاة بها وكالحُة القيود

 فتمزّقت نتفا بالدي بن أشالء الوعود

 وتطاولت فيها عروٌش تحت أقدام العبيد 

 وتنّمرت يف ظلها 

 فإذا انتفاضات اإلبا 

 أطاع باغ أو طريد

 تزري بدمدمة الّرعود 
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 دوّت فال األحالم مغرية وال طعم الهجود 

 فالشام ترصف دربها 

 ومتّر ظافرة عى 

 بجاجم الشّم األسود 

 أشالء فاتحها الطريد 

 وتعود تبني للعروبة فوق أمجاد الجدود

*      *     *
 وعى ضفاف الرافدين زئر ليث يف حديد 

ْيِه القيوُد فلن يلن عى القيود  أن تُْدم كفَّ

 وإذا استكان، فرُبَّ إعصاٍر تفجر من ركود....

 ومبغرب العرب الخصيب متور الهبُة النجود

 شاَء، عيد الثأر يف         جناتهن وأيُّ عيد!...

 ومبَر، عرش البغي مدحور وفاسقة العهود

 أكرم بثورتها وبالشعب املظفر والجنود

 للعرب من روح الخلود وبقائٍد يبني غداً 

 يا قائد الجيل الجديد وملهم الجيل الجديد 

 ومرّوض “االسد” الحقود     وحاطم القيد العنيد

 إناّ ُهنا، فاحطم بنا

 وارفع عى أشالئنا 

 دنيا أساطرِ الحدود 

 أمجاد “ُعقبَة”  و”الوليد”

 فلمثلنا رشُف الفداء وعزة الحر الشهيد

 ولنا الغد الطلُق السعيد يدك أحالف )السعيد(

                                                         اإلسكندرية 1956
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يف غٍد تزحف الجموع

 أنشدت قبيل االستفتاء

 عى وحدة اإلقليمن

سورية ـ مر ـ 1958

 أرشَق الفجُر فالدروُب ضياء 

 وانطوى الليل، ليلُنا القاتم الدامي 

 وتالشت مع القيود أساطرُ 

 وتهادى الغد الضحوك طليقاً

 إنها فرحة الحياة، فميدي 

 وتََغنَّْي بأمتي، أنها عادت 

 وأناشيُد عزَّة وحداء 

 وفرَّْت سياطُه الرعناء 

 حدوٍد رهيبٌة نكراء 

 و به من سنا الرجاء سناء 

 يا روايب، وهليّل يا ساء

 وإنَّا يف أرضنا طلقاء...

*      *     *
 ضّل قومي يف َمْهَمِه األمس 

 َغرَّهْم خادع الرساب فهاموا 

، أو تساءل ركُب   كلا ضجَّ

 واستحّثوا مكارم الصرب فيه 

 وإذا ما الحسام ُجرَِّد للحق 

 وتهاوت )مبيسلون( األضاحي

 أوماؤا للغزاة أنا عصاٌة

 َمزَّقوا شعبنا ليبنوا عروشاً 

 يا لسخريّة الزمان، رعاٌة 

 خسئوا مل نكن قطيعاً، وإنا 

 إن غفت حقبٌة، فهذي الليايل

 فانساحوا فلوالً يقودهم غرباء

 وتهاَوْوا  وهم جياع ظاء

 عن مصر، تنمّر االجراء

 وتعالت صالتهم والدعاء 

 وجاشت بصدرنا الكربياء 

 وروت سفحنا الرهيَب الدماء 

 وهُم يف بالدنا األوصياء....

 نخراٍت يسوسها دخالء 

 وذئاٌب يف أرضنا حلفاء!...

 أمٌة، رغم أنفهْم، عرباء 

 تحت أقدام فجرنا أشالء

*      *     *
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 أيها التائهون يف مهمه األمس 

 أزهرت واحة العروبة وافرَّْت

 وتثّنت فيها الجداول سكرى 

 أَقِبلوا، أيها الحيارى، فهذا الدرب 

 درُب حّريٍة يباركها املجُد

ٍة جبلْتها   درُب توحيِد أمَّ

 كلا راعها الزماُن، وهزت 

 أنبَت الله من ثراها حساماً 

 يرمتي دونه لهاُث األعاصر 

 رساب دروبكْم وشقاء 

 وماست جنانها الخرضاء 

 وترامت يف ربعها األفياء 

ٌق، وّضاء  طَلٌْق، مشوِّ

 وتبني رصَوحها الشهداء 

 من عبر املكارم العلياء 

 جانبيها العواصف الهوجاء 

 فيه من عزة اإلله مضاء 

 وتُضحي من حّده الظاء

*      *     *
 بيديْها ما هدم األعداء يف غٍد تزحف الجموع لتبني 

ر البّناء  يد )شكري( و)جاُل( املظفَّ  وحدٌة من ُهداتها الصِّ

 والحنايا هتاُفها استفتاء  الصناديُق ، القراعٍ فضوٌل 
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يا ثارت عثانا

 ألقيت يف حفلة التأبن التي أقيمت يف حاه

 إحياء لذكرى الفقيد عثان الحوراين

 ذكرى، أذيبي حنايا القلب تحنانا 

 وغرّقي بعيِص الدمع أجفانا 

 وعذيب الكبد الحرى فال شفيت 

 إذا استطابت عى األيام سلوانا 

 أيغمر العطر أن تحجب براعمه 

 أو ينصل الكوكب الوضاء إن بانا!

*      *     *
 يا راقداً مل تذق طيب الكرى زمناً 

 تحنو عى الوطن املكلوم سهرانا 

 ترعاه باملقلة اليقظى ومتنحه 

 من بسمة الثغر آماالً واميانا 

 وباملهند يف الهيجاء منسلطاً 

 وضاء يرعُف أحقاداً وأضغانا 

 وباملحبة تبني يف مرابعه 

 معاقالً كرمت جنداً وبنيانا 
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 كالغيث أىن همى فاألرض ضاحكة

 متيس نوراً وأطياباً وأفنانا

 وكاملنارة إىن أرشقت غمرت 

 درب السفينة أضواًء وألحانا

*      *     *
 يا راقداً مل تهن يوماً  عزميته 

 والقلب يدمى جراحات وأشجانا

 مييض إىل الغاية الكربى بال سند

 طاوي الحشا يتحدى املوت حرانا 

 أفق أتسمع يف بغداد صيحتنا 

 عرباء تهتف يا ثارات عثانا 

 الناصبون لك األعواد كالحة 

 والناذروك لها ظلاً وعدوانا 

 والزارعون قتاداً درب أمتهم 

 والناثرون دروب البغي ريحانا

 والراقصون عى األشالء دامية

 والالبسون من األدران تيجانا 
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 تشبث الحبل يف أعناقهم غرداً

 وارتج يعر جالداً وسجانا

 وأفلت القيد من أقدامنا وهوى

 عى جاجمهم ناراً وقطرانا 

 يف وثبة زعزعت عهداً وطاغية

 وهدمت من رصوح البغي أركانا

 وحطمت من سجون الشعب أنكرها

 وضمخت بعبر النر دنيانا 

 ما كان أطربها وقعاً وإن زأرت 

 يف هدأة الليلِة الغراء بركانا 

 يب غصة إن نغني يف مواكبها 

 وأنت بالبسمة الخرساء تلقانا 

*      *     *
 آمنت بالغد بساما وكنت به 

 مبراً والظالم املر يغشانا 

 وكنت بالثورة الكربى أخا ثقة 

 والشعب يرسف يف األغالل حرانا
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 وبالعروبة ال حد يفرقها 

 روح توحد آماالً وأوطانا 

 إذا استبد بها األعصار ألهبها 

 فأشعلت جنبات الليل نرانا

 ودمرت من متنى أن يدمرها 

 أحالف رش وأعراشاً وأعوانا 

 فاهنأ فهذا غد، عز ومكرمة 

 يلوح خلف رشاع الفجر ريانا

 يف موطن تنبت األمجاد تربتُه 

 وأمة شاءها الرحمن ربانا 

 يهدي السفينة يف الُجّى ويرشدها 

 للشاطئ الباسم املخرض جذالنا

 رسالة حملتها أمتي قدماً 

 وبلغتها أناجيالً وقرآنا

*      *     *
 نم هائناً فالغد املخرض شاطئه 

 غنى ملقدمنا شوقاً وحيانا
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 وأنت من رشفات الخلد تنضحنا 

 بالورد حيناً وباألطياب أحيانا 

*      *     *
 نم هانئاً ولك الذكرى التي غمرت 

 أرواحنا أرجاً فذاً وعرفانا 

 ذكرى ستبقى مناراً يستيضء به 

 ركٌب تعشق درب املجد مذ كانا

 حٌر لوا النر معقود )بنارصه( 

 والحاطمن طواغيتاً وأوثانا 

                                                         حاه 1958
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ذكريات

 ذكريات

صور من حياة الشاعر

 الذي رافق أحداث الوطن الدامية

من ثورة 1925، وهو طفل....

 إىل املنفى والخيام يف الصحراء

 إىل مظامل املستعمرين

 واستبداد الدخالء والغاصبن

ودسائس العمالء... وهو شاب

 إىل تحطيم القمقم الرهيب

 وانتفاضة املارد العريب ...

بعد أن كاد يرهق الدهر

 همته وشبابه

1959 

 وسقتني كفاه مرَّ الراب أرَهق الدهُر همتي وشبايب 

 وتراءى غدي ظالماً ، وآمايل رساباً يغوص خلف رساب 

اً بالضباب   ال تلمني، فقد ولدت مع الخوف رشيداً، ملفعَّ

 هامئاً، تطلب الحراُب دمايئ 

 ونسوٌر من الحديد تّدوي 

 زارعاٍت دروبنا باملنايا 

 وشفاُه الغزاة َخلَْف الحراب 

 ناثراٍت أشالءنا يف الروايب 

 والليايل برعشة وارتقاب...

*      *     *
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 حملتني أمي مع النسوة الثكى 

 يف كهوف الذئبان ترجو مالذاً 

 والحفاة األيتام حويل جياٌع 

 وهامت مذعورًة يف الشعاب 

 لبنيها، من الطغاة الذئاب

 واأليامى يف غصة وانتحاب...

 مل يعْد، مل يعد أخوك، وتبيك..... ثم أبيك بدهشٍة وارتياب

*      *     *
 وعى نصله بقايا خضاب وأيب عاصُب الجبن جريٌح 

 يتغنى بأنه وامليامن من الشيب واألباة الشباب 

 أََشَهُدوا أن )يف السويدا( رجاالً، أُُسداً فوق صافنات عراب

 عصبٌة يعربية األصِل مل تعرْف ذراها رطانَة األغراب 

 للمروءات، للندى، لنداء الثار، للطيب، للرزايا الصعاب...

*      *     *
لُت يف الخيام مع الحرمان يف مهمٍه بخيِل الرساب   وتنقَّ

 َهَجرْتُه حتى السباُع وحتى قطراُت الندى وظلُّ السحاب 

 عشُت فيه أجّفف الدم والدمع بأنفاس حره اللّهاب 

 ال أنيٌس إال صهيُل جواٍد

 أو نشيٌد من ساهر يبعث الشوق

 

 يشتيك من مذلّة األَطناب 

 لهيباً عى أنن الرباب 

 شوقنا للديار، للكرم، للبيدر، للفيء، للشذا، للراب 

*      *      *
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 وترعرعُت، رصخة الثأر يف سمعي ونار الحقود يف أعصايب 

ٍة من َعذاب   وبالدي يف قبضة البغي أشالء تلّوى يف لُجَّ

 تحت أقدام غاصٍب أو دخيٍل 

 نخراٌت عروشهم، والغات

 أو عميٍل مستحدٍث أو محايب 

 بدم من جراحنا مستطاب 

*      *      *
 وإذا رعشُة الحياة تّدوي 

ْت   حطََّم الُقمَم الرهيَب، وشعَّ

 يف انتفاضات مارد غالّب 

 يف محياه بسمة ٌكالشهاب 

 تهزم الليَل، ترسم الدرَب، تجتثُّ بقايا األوثان واألنصاب 

 يا زعيمي، يا ملهم الجيل روحاً 

 دربُك الدرُب ال نحيد، وفينا 

 وإذا أنّت الحنايا، فُعذري 

 حرة يعربية األطياب 

 بعض عزٍم من عزمك الوثاب 

 أنَّ يب، من مرارة األمس ما يب 

*      *     *
 وأغّني غدي لحوَن الشباب سوف أسلو ألجل عينيَك أميس
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ذكرى املاليك

 يف ذكرى

 عدنان املاليك

 شهيد العروبة

1960 

 سأبسُم رغم دامية الجروحِ 

 وأسلو بالغد املخرّض أميس 

 فأميض، والرجاء ينر دريب 

 أحاول أن أمُللم ذكريايت 

 وأقتبَل الحياة بغر أمس 

 وأطوي بالنشيد أنَن روحي 

 وُعابسَة املرابع من سفوحي 

 ويوقظ، بعد غفوته، طموحي

 وأرسقها من الجفن القريح 

 وأنعَم بالفؤاد املسريح

*      *     *
 مددُت يدي إىل املايض برفق 

 فعادت وهي حاملٌة عتابا 

 وذكرى املاليك لهيب نار 

 أطلت يف دياجينا شهابا 

 فأحيا بالشذا أنفاس شعب 

 وشق بضوئه ُحُجباً عتاقاً 

 ويفضح كل خافية، ويرَمي 

 ويَهدي الحائرين، فال انحراٌف
 ويعلو من منارته ُهتاف

 لنئ صلب املسيح فألُف فجٍر

 ألحجَبُه عن الفجر الصبيح 

 وطَْيُف األمس يهزأ من جنوحي

 تؤّرق مقلة الَغرد املُشيح 

 تضّمخ من دم البطِل الذبيح 

 أيّب، رغم كبوته، جموح 

 مناٌر يستخف بكل ريح 

 ربيَب الليل بالَقَبس املبيح 

 وال توٌه عن الدرب الريح 

 يهز جوانب الكون الفسيح 

 تدفق من جراحات املسيح

*      *     *
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 بحقك أيها القبس املدمىَّ 

 بحق ربيعك الطلق املسجّى
 تقبْل أن شكوُت األمس عذري 

 أأملح فيه غرَ رنِن قيٍد 

 وأهاِت اليتامى واأليامى

 وليٍث عن خميلته طريٍد 

 وأسياٍد من العبدان تْرى 

 كفرت بسالف األيام ، لوال 

 بحق نظارة الوجه املليح 

 وبالسيف املّيتّم والرضيح 

 وإن أغريُت بالسلوان روحي 

 وأفاٍق كحالكِة املسوح 

 وأنّاِت املرَّد والجريح 

 ونرٍس فوق ملعبه طريح 

 وأعراٍش تُشيَُّد من صفيح... 

 دم الشهداء يعبق بالنضوح

*      *     *
 فتى الهيجاء، إن رزئت بالدي

 وإن تطمْع ملرعك العوادي 

 فمّنا ألُف عدناٍن سيميض 

 ويغسَل بالشهادة كلَّ عاٍر 

 فنمي ، والفتى العمالُق يعيل 

 ويحتضن الرسالة من يديه 

 فال اإلعصار يُرهبه غضوباً 

 يحاول أن يطاوله دعيٌّ 

 ألن طالت ظالُل الشيح يوماً 

 وأن نّجى الظليَم ذرا كثيب 

 بفقد العْضب والرأي الرجيح 

 فتغري الغاصبن بنا ، وتوحي 

 ليعصف بالبغّي املستبيح

 ويثأَر بالفتوح من الفتوح 

 لواء املاليّك عى الروح 

 بقلٍب واثٍق، ثبٍت، سموح 

 وال همس الدسائِس والفحيح 

 تسنَّم ظهر قزم أو كسيح...

 أتغمُر دوحًة أفياء شيح 

 فا فرخ النعامة  بالسبوح

 
*      *     *

 وثقُت مبنقذ العرب املفّدى 

 يّويش بالكرامة ذكريايت 

 لكل جوارح الَغرِِد الصدوح 

 ويأسو بابتسامته جروحي

                                                   دمشق 1960
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