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 روْح.... خلجات

 اخَلِضالِتأيَّــامِه   على ســالٌم َع املدى              وِس  سالٌم على داوَد ما

 سناِترِس واإلصالِح واحَلعلى الدَّ خرِي معلٍِّم              على الدِّيِن والدُّنيا و

 والربكاِت  والتَّحناِن  وقالشَّ  مؤدٍِّب             على  قوى ونعَمعلى الربِّ والتَّ

 لكوِتوامَل حاِن  والرَّْي  مَن  الرُّوِح  حيفُّهم              على املؤمننَي الّصابريَن

 تاِتَش  مجَع    البَْنِي   نعيُّ  برَّأ  سالٌم  وأندى الّلُه  حلَد  أحبٍَّة           

 املُثــالِت   اثناِن   يف ملثلْي هَو املوُت يرمي بالقلوِب مُبْشِفٍر             ولكْن 

 الُغُرباِتعِن الكأِس حمبوسًا على               َلٌففطعُم  الفراِق  مُبستقٍَّر  ُمَخ

 ِصالِت   حنَر   كلِّ   تكفََّلها             عدٌو  حلى اهلُل أحكاَم الزَّماِن وظلَم

 العَبراِت يف    املكلوَم  ومسجَدهاُر  أمًَّة              تغوََّل  يف  األرضنَي  يأَس

 بالدعواِت الضيَم  إىل  اهلِل نشكو            وحاُلنا     باألننِي  نا  سويًا ْقَشِر

*** 

 يف احلَسراِت قضاٌء  وحظُّ  النَّفِس  يف اغرتاٍب  ولوعٍة             وقفُت  ولكْن

 حاِتُبيف السُّ  الّديَن   دِه          بأضحًى أمتَّْقُم كامَل ِعْتالُي أبي اليوَم أضحى

 بالرَّمحاِت   املوِت   أحلَّ  ِحماُم  ُنْكرًة             رأيُت وجوَه الّناِس تبحُث

 بالفلواِت   السّيَر    تغُذ   سحابًة            بصيٍفوقد كنُت أرجو أن تكوَن 

 بالشَّفراِت  النعيُّ  فغاَص  ُه             وأجلىفَر    غمَدْشسى   فَأْقَأ   ولكنَُّه

 فالِة   قنَص  سبِع   قليَب كْم  ختبََّط  راعفًا            يقوُم  ويهوي أيا ويَح 

 عظاِتمبرِّ      غدرًا    وقد كنُت أخشى عادَي الّدهِر مجلًة        تعاهَدنــا 

 خيشى سهاَم   ُرماِة فلسُت الذي يقوى على الظنِّ َحْمدُه        ولسُت الذي 

 والقرآِن   والنَّفحاِت عليَك  سالُم  اهلِل  ما  فاَح  عاِطٌر          مَن   الذِّكِر  

 الصَّرُب  يف العزماِت  ولكنَّ  عهدْي خافقي      ولو كنُت  أرثي الدَّهَر ما كلَّ 



 

 اخلصالِت  على وتربيًة  وعهدًا    كلَّ ذخريٍة          األوطاِن  وقفنا على 

 الثَّمراِت  َسِفٍل مَن حقَّ  يف  وال    غرُسنا          تلّكأ   فينا  إْن فال خرَي 

 النَّكباِت يف   العمِر   مساِر  فكلُّ  وُه       ْطإذا املرُء مل يسلْم من النُّكِص َخ

 اهلفواِتاحلظِّ  و يف   قادٍم   على  ها          عمَر قّطُع ُت  أقواٍم  أيا  ويَح 

 طغاِة  بكفِّ   وقوفًا م صاَر   إذا    يندُب أهلُه          أصيخوا فإنَّ اجملَد

 بالفلذاِت ضنَّ     وزاَغ  الذي  قْد   حمجٌَّة          فلسطنُي عهٌد والعهوُد 

 قبَل  فواِتاخلطَو    فغّذوا  إليها  هلا الروُح واألعماُر جدُّ رخيصًة          

 عصيُّ   قناِة  أبطى  وإْن  وشعيب           لٌةِقْب هانت عليهْم   بالدي وإْن

 واآلياِت بالرتتيِل      ذكَرال  هلا    دًا        بها اهلُل قد صاَن املكانَة  ُمْخِل

 ؟الصَّدقاِت  حتريٌر  على  قاَم  وهْل قاعٍد            دُلْبفإنَّ   اهلَل  ُمأفيقوا  

*** 

 صاِتَقعلى الرَّ ال بنى ُي حفظنا وصايا الغارسنَي وجمُدنا         على اجلدِّ 

 راِتنَِّككال  الساحاُت    بِه  غزوًة         وأقصىروابي وداُر الرقِص أوسُع 

 احلشراِت  مَن   أسراٌب  أِم احلاُل أهذا  تراُث  الغالبنَي   َثِكْلُتكم         

 حبيَس احلزِن يف اخللجاِت حنانيَك ناعي القلِب فرَّ حبزنِه        وأضحى

 كرباتي  مْنيف الباقنَي  اإلرُث هَي  ووصيٌَّة          يقنُي   عقيدٍة    ولوال 

 بئَس فتاِت ناموا رهَن  يِم الضَّعلى  هم      لكنُت اعتزلُت الناكرين جلوَد

 حياِة   وضيَع اقرتفوا  أال بئس ما        تكن تلَك احلياُة  كرميًة   ملإذا 

 مواِت   حاَل واألوطاِن   اسلفي النَّ        كربًة  ومصيبًة  نشكو   إىل اهلل

 بثباِت ثلٌَّة     متضي  احلقِّ   على       قيامة  الّنفوُس   تأسو  ولكنَّ ما        

 بآتي  الفقيِد   الرَّمِس  على ونتلوا بكرًة        ويولُد  فَرجًا    بها   لعلَّ        

 أمين اللبدي

27/8/2019 


