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 دمعة على الشام

 
 رحبا لّل للوفود فساحا حي الرئيس إذا نزلت بساحه
 غرر البيان وجود األمداحا و اقرأ له شعري ترنح عطفه
 إالّ األحبة فيه و النصاحا و اهتف إذا هدأ الندي و مل جتد

جبلّق: يا شارب املاء القراح   مل يشربوا إالّ الدموع قراحا 
يه ظاملعرس الشام طغى عل  فطوى البساط و حطّم األقداحا 

 بلقاء فاجرة اليمني و قاحا نكث العهود و راح حيمل غدرة
*** 

 مل يقو بالبلوى فضج و باحا قل للرئيس حتية من شاعر
 فزوى حبر جبينه و أشاحا جليت له الدنيا و زوق حسنها
 حرقا جملجلة البيان فصاحا كتم األباة دموعهم و أذعتها

 و أحرك املنصور و السفّاحا  ألهتفن ا فأمسع فيصالو
 حلمى أمية بالشام مباحا و أعز من عبد اإلله بغضبة

***  
 محلوا اإلباء سالسال و جراحا أما لداتك بالشام فإنهم

 أنفا و عزا كالضحى و مجاحا نزلوا السجون فعطّروا ظلماا
  محى و أكرم ساحام أعز يا نازلني على السجون فأصبحت

 إال انفجرت تفجعا و نواحا اهللا يعلم ما ذكرت عهودكم
 فكأنين مثل أعب الراحا و إذا ذكرتكم شربت مدامعي



 بدوي اجلبل

www.arabEspanol.org 
 

 فأجوب فيه سباسبا و بطاحا إني ليحملين اخليال إليكم
 نبأ إيلّ إذا أطلّ و الحا و أخال أنّ البدر حيمل منكم
بان و غدوة و رواحاللديد و أراكم و أكاد أمسع ضجة  

 و أكاد أمحل عنكم األتراحا حس أشارككم به آالمكم
 خيفي السنني و عبئها الفضاحا شيخ العروبة يف القيود إباؤه
 بالشامتني طالقة و مراحا عنف الطغاة به و يسخر كربه
 من منكب زحم الردى و أزاحا محل القضية و السنني فياله
 شجن الغريب طغى هواه فناحا و إذا ذكرت أبا رياض عادين
 أي السماء ترتّلت ألواحا الذائد احلامي كأنّ بيانه

 إبال ظماء يف الفالة طالحا يا راكب الوجناء أمخل عهدها
 غرر العراب الشقر و األوضاحا مرت كالمعة الربوق فهجنت
 غزال كضاحكة الصبا ممراحا ال تعد عند الالّذقية شاطئا

لصبا و جنونهنديان من أشر ا  طلق الفتون جمانة و مزاحا 
 ضم الشراع و قبل املالّحا باهللا إن كحلت جفونك موجه

 حلو األصيل و مشرقا ملّاحا و اسرق من الكرت املقدس مغربا
 تسع احلياة و عفّة و صالحا و انزل على خري األبوة رمحة
ابامسي لّل وجهه و ارتاح يشكو السقام فإن هتفت أمامه  

 بالذكر ال لتزيده إيضاحا و أطل حديثك يستعده تعلّال
 يف مقلتيه حتبب اإلحلاحا و إذا أحلّ فللحنان عذوبة
 غررا نواعم كالورود صباحا و الثم أحبيت الصغار و رفّها
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 كالروض رف عباهرا و أقاحا و امحل إلخوان اجلهاد حتية
ا الفواحاعني و ضم عبريه و إذا نزلت ببانياس فحيها  

 بالذكريات فؤادك امللتاحا و اسكب على قرب هناك معطّر
 جلّ احلنني فأتلف الرتّاحا و أنا الويفّ و إن نزحت و ربما
 ريعت ففارق سرا األوداحا إنّ الفراخ على نعومة ريشها

***  
 حنقا علي يقلّبون الراحا فت العدو مبهجيت و تركتهم

 جنما عليه و ال أجلت قداحا  أستشرعزم فجأت به العدى مل
  جهد املقلّ عزمية و كفاحا مايل أكافح بالبيان و إنه

 بعد الظماء املرهفات سالحا و من الغضاضة أنين أرضى به
 شعواء أحكمها ظىب و رماحا فلئن سلمت ألهتفن بغارة
 للظلم زعزعه القضاء فطاحا و ألشهدنّ بكل فج معقال

*** 
ا يف العراق لنسرهخلّوا جناح  و ختوفوه يف الشام جناحا 

 لغدا به بني النجوم و راحا و لو أنهم خلّوا عنان جناحه
***  

 زحم الكواكب جندة و طماحا أما اللواء فللعراق و ربما
  و هفا ورق طالقة و مساحا آسي اجلراح الداميات حنانه
را نفّاحاظلّ العراق معطّ النازلون على العراق تفيأوا  

 عند اخلطوب الزاحفات صباحا اهللا أطلع يف خمائل فيصل
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 الكعبة الزهراء

 
 غسلت فؤادي من أسى و هليب بنور على أم القرى و بطيب

 حبسن كأسرار السماء مهيب لثمت الثّرى سبعا و كحلت مقليت
مىنو أمسكت قليب ال يطري إىل   بأعبائه من هلفة و وجيب 

ادي األمني حممدو: فيا مهجيت  و الزرع غري خصيب: خصيب اهلدى    

و الوحي و الشذا. هنا الكعبة الزهراء  فافين يف هواه و ذويب. هنا النور   

بني احلطيم و زمزم: و يا مهجيت   تركت دموعي شافعا لذنويب 
 و عطّر أبواب السماء حنييب و يف الكعبة الزهراء زينت لوعيت

*** 
ج دعاؤها، ع مواكب كاألمواج  و نار الضحى محراء ذات شبوب 
 صدى نغم من لوعة و رتوب و رددت الصحراء شرقا و مغربا

 و من صبية زغب اجلناح و شيب تالقوا عليها ، من غين و معدم
بردهم برد حمرم: نظائر فيها  و القلب قلب منيب: يضوع شذا    

  رحيب– من عفة اإلله –بأفيح  أناخوا الذنوب املثقالت لواغبا

 ورق خلوف اهللا كلّ صليب و ذلّ لغز اهللا كلّ مسود
***  

 خففت إليها فوق ظهر جنيب و لو أنّ عندي للشباب بقية
 ذيب بغام مهاة أو مهاهم أنام على الكثبان يؤنس وحديت
 و وقفة سقيا عند كلّ قليب و يل غفوة يف كلّ ظلّ لقيته
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  سكرى احلنني خلوببابةبش هتكت حجاب الصمت بيين و بينها

معبديةحسبت ا جنية   و فرجت عن غماّئمها بثقوب 
***  

 وهام اوت للكرى و جنوب و ركب عليها ، وسم أخفاق عيسهم
 و إن فاجأت غدراا بتضوب و ألف سراب ، ما كفرت حبسنها

مثّ وادعت. و ضجة صمت جلجلت   و رقّت ، كأخفى مهسة و دبيب 
 تصارع حايل طفوة و رسوب  جن يف حبار رماهلاو أطياف

 إىل رشأ يف الغوطتني ربيب و تعطفين آآلرام فيها نوافر
 بوعد مطول باللقاء كذوب  و الصدق فيه سجية–يعلّلين 

 حبسن عنيف يف الرمال كئيب و بدلت حسنا ضاحك الدلّ ناعما
 من السحر جني الطيوف رهيب و من صحب الصحراء هام بعامل
 ففي كلّ جنم منه عني رقيب و للفلك األمسى ، فضول لسرها

***  
 على خمصب من بيدها و جديب  خطو حممد–أرى خبيال السحب 

 محاحم خيل بشرت بركوب و مسر خيام مزق الصمت عندها

 لنجدة حمروم و غوث حريب و نارا على جند من الرمل أوقدت
 نعيم فياف و اخضالل سهوب  الفجر سالت مع الصباو تكبرية يف

يف كلّ حفنة: أشم الرمال السمر   من الرمل ، دنيا من هوى و طيوب 
 و يف كلّ واد منه سر غيوب على كلّ جند منه نفح مالئك

حتى مغيبها. توحدت بالصحراء   و مشهدها من مشهدي و مغييب 
و بدع خطيب. ايات منصور و ر ز من هذه الصحراء ، أنوار مرسل  
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 به كلّ سكرى بالدالل عروب و من هذه الصحراء ، شعر تربجت
عطري مبسم و سبيب:ورياه  تعطّر يف أنغامه و رحيقه  

 فأترع أحالمي و أهرق كويب ترش النجوم النور فيها ممسكا
و مننمت.. تصدى .. و ما أكرم الصحراء   لنا برد ظل كالنعيم رطيب 

حتى ترجه. التاريخ و يغفو   بداهية صلب القناة أريب 
 و مل تشك فيه من وىن و لغوب شكا الدهر مما أتعبته رماهلا

 مسوت به عن حمنيت و كرويب و صرب من الصحراء ، أحكمت نسجه
صيغت سجييت.. و من هذه الصحراء   فكلّ عجيب الدهر غري عجيب 

ي فيه كلّ كثيبو يندى بشعر يرنح شعري باللوى كلّ بانة  

 ألسكر جندا و احلجاز نسييب و لوال اجلراح الداميات مبهجيت
 و ال بغضه عند اجلفاء نصييب و هيهات ما لوم الكرمي سجييت
 أسارير وجهي من أسى و قطوب نقلت إىل قليب حياء و عفّة
  سليب– حتاماه الربيع –كأيك  و عرتين األيام ممن أحبهم

ك أحلى من املىنو ربّ  بعيد عن  و رب قريب الدار غري قريب 
ما أمنت خطوا: و ويح الغواين   و قد أمنت بعد املشيب خطويب 

 و للشيب أصفاد يعقن و ثويب و كيف و ثويب للزمان و أهله
 لغربة أهل أو لفقد حبيب أيف كلّ يوم لوعة بعد لوعة

يف قليب ندوب جديدة: و يارب  ت ندوبتريد القرى من سالفا   

 و ما غري جبار السماء حسييب يريد حسايب ظامل بعد ظامل
صن باحلب قومي مؤلفا: و يا رب   شتات قلوب ال شتات دروب 
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ال تقبل صغاء بشاشة: و يا رب   إذ مل يصاحبه صفاء قلوب 
جبلى وراءهم اإلسالم خري طبيب و خلّفوا .. تداووا من اجللى 

***  
 و شوق نسيب نازح لنسيب  نور و رمحةيف اإلسالم: و يا رب 

 إىل أمم مقهورة و شعوب فألّف على اإلسالم دنيا متزقت
  قرييب– و إن شطّ املزار -إليه و كلّ بعيد حج للبيت أو هفا

مسح حناا: سجايا من اإلسالم   فال شعب عن نعمائها بغريب 
***  

و حروبو ال خري عندي يف وغى  و آمنت أنّ احلب خري نعمة  

 فداء لكف بالعبري خضيب و كلّ خصيب الكف فتحا وصولة
 و يكفر بالألالء كلّ مريب و آمنت أنّ احلب و النور واحد
 جلنبت أعدائي لقاء شعوب و لو كان يف وسعي حنانا و رمحة

*** 
مل أشرك و مل أعرف األذى: و يا رب   و صنت شبايب عنهما و مشييب 
ين ساملا و إن جاوزت هذ–و إني   ألكرب لوال جود عفوك حويب 

 و منك ، نعم ، لكن إليك هرويب و أهرب كربا أو حياء لزلّيت
 و أستر إالّ يف محاك عيويب و أجلو عيويب نادمات حواسرا
 معىن بألوان اجلمال طروب و أي ذنوب ليس متحى لشاعر
 ترشفن يف هول احلساب غرويب و لو شهدت حور اجلنان مدامعي

***  
 ضيوف كرمي النبعتني وهوب و أنزلت أحزاين على قرب أمحد
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 و حاشا الندى أن ال يكون مثييب مدحت رسول اهللا أرجو ثوابه
 وقوف ملح بالسؤال دؤوب وقفت بباب اهللا مثّ ببابه

 و حي لذات اهللا غري مشوب صفاء على اسم اهللا غري مكدر
يديه سروبو عذب برود من  و أزهى بتظليل الغمام ألمحد  

 تظلّ و ماء سائغ لشروب فإن كان سر اهللا فوق غمامة
 بناها عليه مقنع للبيب ففي معجز القرآن و الدولة اليت

***  
 دعاء قريح املقلتني سليب و يا رب عند القرب قرب حممد
سكوب) املقام ( و دمع على طهر  جبمر هوى عند احلجيج ملكّة  

 و وجد على رياه زر جيوب بشوق على نغماه ، ضم جوانح
 لقد نشبت أو آذنت بنشوب ترفّق بقومي و امحهم من ملمة
 فقد ترجع األحالم بعد عزوب ورد احللوم العازبات إىل اهلدى
 من احلب فواح الظالل عشيب ورد القلوب احلاقدات إىل ند

***  
 و هب جنون الريح كلّ هبوب تدفقت األمواج و اللّيل كافر

مى اليم انضاء السفني مباردر  من اليم تياه احلتوف غضوب 
 و يضغمها من هوله بنيوب يزلزهلا ميىن و يسرى مزجمرا
 و يوجز حايل هدأة و وثوب يرقّصها حينا و حينا يرجها

 لعوب من األمواج جد لعوب و ترفعها عجلى و عجلى حتطّها
  و ذهوبيطالعهم يف جيئة و أيقن أنضاء السفينة بالردى

 بألوانه من صفرة و شحوب و ملّا استطال اليأس يكسو وجوههم
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يا أبا الزهراء و احلتف زاحف: دعوا  لقد وفّقتم مبجيب: عليهم    

 نسيم هفا من مشال و جنوب و أسلست الريح القياد كأا
  قشيب–بربد على عري الرجاء  و باده لطف اهللا من مين أمحد

***  
لضىن فبعثتهاو أقعدين عنك ا  شوارد شعر مل ترع بضريب 

  تلف شروقا معتما بغروب أقمت و آمايل إليك جمدة
 فتعصمها من حرية و نكوب و ترشدها أطياب قربك يف الدجى
 بساح جواد للثناء كسوب و عند أيب الزهراء حطّت رحاهلا

***  
 ففاز حسيب منهما حبسيب جلوت على وادي العقيق فريديت

ضارات الشعوب بشاعرتتيه ح  و تكمل أسباب العلى بأديب 
 


