
 
  أمـرية الـقـدس

  
لَةيف لَي  

  سقَطَت ثياب ظَالمها 
  ..قَبلَ الصباح .. 

  عبرت فَتاةُ القُدسِ من قَاعِ الزمن 
  ..ويفيض من نظَراتها موج اَأللَم .. 

  ..فَكَأَنها .. 
  صوت احلُسينِ بِكَربالء 

  فَت بِبابِي مثْلَ طفْلٍ تائهوقَ
  ورمت بِقَلْبِي حزنها

  ..وتنهدت .. 
  ما بين غُصتِها ودمعتها زمانٌ مستباح 

  :قَالَت وفَيض الروحِ يغمر عينها 



    ٢                  
  أُختي يمزق وجهها بوق النباح 

  اَألخريِ مكَبلٌ  وأَخي علَى النفَسِ
  أُمي تلُم طَحيننا وسطَ الرياح 

  وأَبِي يطُوف بِحقْلنا
  كَالطَّيرِ يخذلُه اجلَناح 

  ال تحسبوا دمعي نشيداً للْـنواح 
  ما بين جرحي والْوجع 
  زمن تموت بِه اجلراح
$      $      $  

نيا بع  مجالْوي وحرج  
  زمن لرايات العطَش 
  لجفَاف كسرة خبزِنا 

هجاِء الووحِ مزنل  
  للْكَسرِ املُسافرِ في العظَام 
 عجالْوي وحرج نيا بم  

  زمن لشنقِ الروحِ في رِمشِ احلَمام 
  زمن ألعياد اهلَزائمِ

  لِ إىل الظالم للْرحي
  ..ما بين جرحي والْوجع .. 

  زمن يباع ويشترى



    ٣                  
 ي آذَانِكُمف بصياً.. لقْرو  

 ارِكُمصي أَبفاً.. ورحس  
 فَانِكُمي أَجفاً.. ورخص  

 كُمائشي أَحفاً.. ورمج  
  وبحراً غَار في عيني طفْالً

  ن التاريخ في ظلِّ اخليام يدفُ
$      $      $  

  ما بين جرحي والْوجع 
دمضولِ مى الرسرسم  

  والقُدس يخنقُها الضماد 
  والدمع يعصره الصدى

  فَاملَسجِد األقْصى يكَبر للْجِهاد 
  ..اُهللا أكْبر .. 

  اُهللا أكْبر صيحةٌ مألت شرايني املَدى 
  ..وبِدمعتي تارِخيُكُم .. 

  شمساً تدور علَى الرماد 
  أرواحكُم 

  تاهت بِأعراسِ الردى 
  أحالمكُم 

  قَمر يغطِّيه السواد 



    ٤                  
  من دمعتي 

هنزدأُ حبي قُوبعي  
ف فوسي يصاد فَقَمي املَز  

$      $      $  

 تدهنتو  
  ..يف جوفها عطَش وماء .. 

  :قَالَت وفَيض الروحِ يغمر عينها 
  ما بين جرحي والْوجع 
  زمن يعود إىل الوراء 
  زمن يدور بِكَربالء 
$      $      $  

  :يغمر عينها  قَالَت وفَيض الروحِ.. 
 ةركَم م  

  ينهار فيك االنكسار 
 معةكم د  

  يف عنيِ أُمك تنطفئ 
 رخةكم ص  

  من جدك املذبوحِ وي يف القرار 
  فاعرب على جِسرِ الدماء 

  يف الضفّة اُألخرى أناشيد السماء .. 
  ادفع بعينيك احلصار 



    ٥                  
  ..الدمع يف جفنيك يأىب االيار .. 

  اعصر وصايا األنبياء 
  واشرب عصري االنتصار 
  واض إىل أعلى مدار 

  فالنجم ال خيفيه عتم االنكسار 
  :قَالَت وفَيض الروحِ يغمر عينها .. 

  ..هذا الزمانُ على يدك .. 
  والشمس جتري يف دمك 

  واآلنَ آنَ االنفجار 
  ..اقذف يدك .. 

  احرق ليايل االنتظار 
  لوال حريق الشمسِ ما كان النهار 

  

 
 


