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إهداء

ــَرْت فـــي جـــَســـِد هــوّيــتــنــا  ــ ــروِح الــتــي َتـــَمـــاَهـــْت مـــع روِح الـــقـــرآِن ُثــــّم َســ ــ إلـــى الــ

لِۡلُمۡسلِِمنَي ﴾،  ٰى  َوبُۡشَ َورَۡحَٗة  ﴿ َوُهٗدى  وجــهــاًدا  إيماًنا  فانبَعَثْت  اإليمانّية، 

الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي )رضوان الله عليه(.

إلـــى الــَعــَلــم الـــذي تــتــَلــّذُذ بــُرؤيــِتــِه الــعــيــون، والــمــعــنــى الـــذي ال ُتنِصفُه 
قواميس الفنون، أمل المستضعفين بعد يــأس، وعــزة المؤمنين والبأس، 
ورحــمــة الله الــتــي بعثها للنبي األمــيــن، وأوكــلــهــا فــي ُصــْلــِب أمــيــِر المؤمنين 

﴿ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي ﴾، سيدي وقائدي وموالي عبد الملك بدر الدين الحوثي 
)حفظُه الله(.

 ِ نُفِسِهۡم ِف َسبِيِل ٱللَّ
َ
َوأ ۡمَوٰلِِهۡم 

َ
بِأ َوَجَٰهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  إلى ﴿ ٱلَّ

َ َعلَۡيهِ ﴾.  ﴾، والذين ﴿ َصَدقُواْ َما َعَٰهُدواْ ٱللَّ
ْ ٓوا نََصُ يَن َءاَوواْ وَّ ِ َوٱلَّ
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إطاللة على ديوان )محمديون( لمعاذ الجنيد

يــــًة، يــخــتــزن طــاقــة  ًيـــا لــلــنــص، وعـــتـــبـــًة إشــــار ــنـــوان الــقــصــيــدة، بــوصــفــه مـــثـــر عـ

ــه. وغير  ــ سيميائية يــمــكــن لــهــا تــضــيء الــنــص الــشــعــري ومــنــعــطــفــاتــه ودالالتــ

قصَد  العنونة  بسيميائية  اهتمت  الحديثة  النقدية  الـــدراســـات  أّن  خفي 

الولوج في ثنايا النص األدبي عبر التأويل.

وُيعد ديوان )محّمدُيون( للشاعر معاذ الجنيد تمثياًل لطاقة العنونة؛ 
فمنذ عنوان المجموعة الشعرية تبدأ تلك اإلضــاءة الثرة للمتن الشعري. 
فــ )محّمدُيون( يعني االنتساب للنبي محمد     o، وهو ما يعني 
التزاًما شاماًل بالمنهج النبوي الشريف. فهذه أول عتبة إشارية لمضمون 
الـــديـــوان. ويــجــد المتلقي انــطــبــاق ذلـــك مــنــذ أول قــصــيــدة فــي المجموعة 
)صـــالة الــنــصــر( الــتــي يــوجــه الــشــاعــر فيها خــطــاًبــا للنبي     p وتحمل 

مضمون عنوان المجموعة.

وهــكــذا فــي معظم الــقــصــائــد تــجــد الــعــنــوان مــدخــاًل كــاشــًفــا لـــدالالت 
النص.

وألن هذه القراءة تقدمية وليست نقديًة تحليليًة، ستكون اإلشارات 
إجماليًة عامًة. فااللتزام المشار إليه سابًقا ستتعدد مستوياته عبر التالي:

أواًل: االلـــتـــزام بمضمون )مــحــّمــدُيــون(، إذ تعبر الــقــصــائــد عــن الــتــزام 
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الــشــاعــر الــديــنــي، وانــتــمــائــه الــعــقــدي، وتــمــركــز ذات الــرســول وأهـــل بيته في 

نفسه ووجــدانــه. والــديــوان مشحون بتلك الروحية المنتمية لخط الرسالة 

المحمدية.

ــتـــزاًمـــا مــهــًمــا، شـــّكـــل عصب  ــتــــزام بــخــط الـــرســـالـــة تــضــّمــن الـ ثـــانـــًيـــا: االلــ

الــنــصــوص الــنــابــض، وهـــو خــط الــمــقــاومــة، ورفـــض الــظــلــم، واالنــتــصــار لقيم 

التضحية والــشــهــادة. وهـــو مــا تضمن روًحــــا حسينيًة حفلت بــهــا نصوص 

كثيرة.

وألن محنة اليمن تحّتم هذا الخط المقاوم فقد كّثف الشاعر الجنيد 

ثقافة الرفض والمقاومة مستلهًما بطوالت إسالميًة يمحورها اإلمــام علي 

بـــطـــوالتـــه، والحسين   q فـــي كــربــالئــه.  أبــــي طالب   q      فـــي  ابــــن 

كذلك ضّمن الشاعر واقــًعــا معاصًرا مّثلته شخصيات مقاومة في اليمن 

وغيرها من البلدان العربية واإلسالمية.

ثــالــًثــا: لجأ الــشــاعــر إلــى اقــتــبــاس اآليـــات والــمــقــاطــع الــقــرآنــيــة فــي كثير 

من قصائده، بل وخصص قصيدًة تضمنت كل أسماء سور القرآن، وهي 

قصيدة )المسيرة القرآنية(، وهــذا التزام من نسج االلــتــزام بالخط النبوي 

عبر استنطاق واستلهام النص القرآني بالغ الغزارة.

رابًعا: إذا كان الشاعر قد التزم بالقيم السامية المذكورة في مضامين 

قصائده، فإنه التزم أيًضا بالشكل الشعري القديم وهو الشكل العمودي، 

باستثناء نحو ثالث قصائد جاءت على شعر التفعيلة، لكن روحها عمودية 

واضحة، ما يعني اندماج الشاعر بالنص العمودي معّبًرا عن خطه الملتزم.

خامًسا: االلــتــزام بالشعر العمودي يعني حضور تــراث شعري هائل 

قديًما، ونتاجات حديثة واصلت مسيرة الشعر العمودي. وال يجد ذوو 
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الذائقة الشعرية والنقدية صعوبًة في كشف حضور أبي الطيب المتنبي 
الطاغي في أسلوب الشاعر، مّرًة من خالل ولوج المتنبي في نص الجنيد 
عبر الصياغة وبناء الجملة واألساليب البالغية المعروفة للمتنبي، وأخرى 
عبر االقتباس المباشر، كما في قصيدة )الثواقب(، مثاًل، التي يقول في 

مطلعها:

الثواقُب تأتي  العزِم،  أهل  قدر  الكتائُبعلى  الــرجــاِل  بــأس  من  وتنهار 

)حجازُها( العظام  عين  في  ــأرُب(وتصغر  و)م )صنعاء( الصموِد  وتعظم 

سادًسا: تتسم قصائد الديوان بأغلبه بالروح الثوري الذي استدعى 
مفردات القوة والثبات والصالبة والتضحية، وهو ما يعني أن ال ضعف وال 
تهاون وال يأس وال حــزن. لكّن مع الحزن تحديًدا يختلف األمــر، ألن أحزان 
كــربــالء طبعت المنتمين إلــيــهــا بــطــابــع الــحــزن والـــثـــورة مــًعــا، وهـــذه خاصّية 
متفردة لكربالء استلهم منها الحسينيون روحّيتهم التي تشد على الجرح 
وتــقــاتــل. ونــجــد مــن ذلـــك قــصــيــدة رثــــاء بــعــنــوان )إلــــى روح الــشــهــيــد صــالح 

الغزي( يشّع الحزن فيها منذ مطلعها:

ــُع والـــجـــراُح ــواج ــم ــاُح(وهـــل غــفــت ال ــ ــك يـــا )ص ــل ــي لــيــوقــظــهــا رح

ــرة جـــمـــعـــت الــــحــــزن فــــي إهـــــــاب عــظــمــة  ــ ــؤثـ ــ وهـــــي قـــصـــيـــدة جــمــيــلــة ومـ
الشهادة.

هــذه كانت إطــاللــًة سريعًة على ديـــوان الشاعر معاذ الجنيد لعلها 
تلقي ضوًءا على مضامين القصائد التي اشتملت على جمالّيات متعددة 

في إطار ملتزم قد ال نجُد له حضوًرا في المشهد الشعري العربي.

 األستاذ والناقد والروائي

محمد عبد حسن – البصرة
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االنتصار مهما طال االنتظار

عــنــدمــا يــبــلــغ الـــصـــراع بــيــن الــخــيــر والـــشـــر ذْروَتــــــــُه فـــي الــتــحــدي والــمــواجــهــة 

يًفا ال يبقى  ف بكال الطرَفين المتصارَعْين تعر الحاسمة والتشخيص المعرِّ

معه أدنــى شــك بالحقيقة فــي أوضــح صــورهــا وأثــبــت مصاديقها، فــال بد 

حينئذ مــن مــوقــف حــاســم واضــــٍح مــن األحـــــداث الــكــبــرى الــتــي تــقــود، من 

ير المصير في الموت والحياة والوجود  حيث ندري أو ال نــدري، إلى تقر

والـــعـــدم، ولــكــن بــالــمــفــهــوم اإلســـالمـــي األصـــيـــل لــلــحــيــاة والـــمـــوت والـــوجـــود 

د بسيرة أهل بيت الرحمة والصراع بينهم وبين أعدائهم  والعدم، والُمجسَّ

يــة الــضــامــنــة لــلــوجــود بــاالســتــمــرار  الــمــتــجــدد فــي كــل زمــــان بــالــمــواقــف الــثــور

ــرآن يــمــشــي عــلــى األرض يــجــري مــجــرى  ولــإنــســان بــالــبــقــاء؛ ذلـــك ألنــهــم قــ

الليل والنهار.

وكان ال بد لإبداع الشعري أن ُيظهر دوَرُه ويفتح الباب على مصراَعيه 
رة  لتسجيل الوقائع وتشخيص الحقائق بالوسيلة اإلبداعية المعبرة المتحرِّ
من كل قيد. وال يليق بالشاعر المبدع إال أن يكون حًرا في التعبير وأميًنا في 
التعريف بالحقيقة؛ وإال فهو طائٌر مهيض الجناح مثله مثل كل دابة تمشي 
على األرض مــن ذوات األرجــــل، وال يستطيع أن يعلو شــبــًرا واحــــًدا. ومن 
اليسير أن نعرف رسالة شاعرنا المجاهد معاذ الُجَنيد وصــدق إحساسه 
فــي التعبير فــي نــظــرة واحـــدة إلــى واقــعــه الــمــيــدانــي الــجــهــادي والــتــأمــل في 
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مــواقــفــه الــرســالــيــة ألنــه صــاحــب قضية مصيرية بــل هــي مظلومية ال يمكن 

التغافل عنها أو تجاهلها بأية حال من األحوال. وإّن الحرب التي تخوضها 

بـــالده هــي ليست حــرًبــا وطــنــيــًة أو قــومــيــًة أو إقليميًة وحــســب؛ وإنــمــا هي 

حرب المستكبر للمستضعف وحرب إرادة الحاكم الظالم إلرادة الشعب 

ــرٌب عــالــمــيــة ضـــد اإلســــالم  ــ ــيـــوم حـ الــمــظــلــوم، فــهــي فـــي عــقــيــدة الــمــســلــم الـ

المحمدي األصيل أينما كان، والصراع فيها منقسم إلى جبهَتين متضادَتين 

في كل زمان ومكان منذ خلق الله الخلق، وقد تمّخَضت على مر التاريخ 

عن إرادَتين: إرادة المظلوم، وإرادة الظالم، ولكلٍّ جبهة وأنصار. وفي هذا 

الديوان تشخيص ميداني لكال الجبهَتين وتعريف يكشف الّلثام عن كل ما 

هو ملتبس أو ُيراد له أن يلتبس في حسابات الظالم المستكبر المستبد. 

وهيهات، فهذا الواقع ينطق عن نفسه، ويأتي الشاِعر يسطر ما يراه عياًنا 

ال سماًعا فال يبقى بعد العيان حجة هي أبلغ في البيان. وإذا كان الصراع 

التاريخي في هذا البعد المصيري بين الحاكم الطاغي الذي يريد أن يكون 

مهيمًنا بما عــنــده مــن الــقــوة الــمــاديــة المتكلة على األســبــاب وحــدهــا، من 

جانب، وبين المظلوم المغلوب على أمــره والمتوكل على ربه من جانب 

آخــر، فال بد أن يظهر صــوت الحسين الرمز المتجدد الملهم لكل حر ثائر 

مظلوم ال يقّر قــراره وال يرتاح باله إال في النهوض والمقاومة والــثــورة على 

الظالمين المستبدين.

ــــوان، إْن لـــم يــكــن كـــلـــه، يــتــجــلــى الــنــَفــس  ــــديـ وفــــي كــثــيــر مـــن قــصــائــد الـ

العلوي، يعلو الصوت الحسيني المفعم بعشق الشهادة في سبيل الله. 

كما تتجلى المسحة القرآنية فــي الشكل والمضمون فــي صــدور المعاني 

الشعرية الجهادية التي يفيضها الحسين كأحسن مصداق للفداء من أجل 

بعث الحياة في الدين واإلنسان مهما كانت عقيدته وانتماؤه.

72-Mouhammadiyoun.indd   16 11/2/18   2:18 PM



17

وفـــي قــصــيــدتــه بــيــن يــــَدي اإلمـــــام علي  q      دلــيــل كــــاٍف النــتــمــائــه 
ــار أنــصــاره من  ــاره وآثــ ــام والــحــرص عــلــى اقــتــفــاء آثــ الــوالئــي األصــيــل إلـــى اإلمــ
فــة فــي قــبــول اإلســــالم مــن غــيــر تكّلف  األجـــــداد الــذيــن كـــان لــهــم وقــفــة مــشــرِّ
وال عَنت وال قتال على يــد أمير المؤمنين. ومنذ ذلــك الــيــوم تــرّســخ حب 
اإلمــام في أهل اليمن، وتعّمَقْت جذور المودة الصادقة له وألبنائه؛ حتى 
أن التأريخ يسجل لهم موقًفا تــفــّردوا بالكرامة فيه؛ فُيذكر أن رجــاًل ُيدعى 
صــافــي صفا تــوفــي وهــو فــي اليمن أيـــام خــالفــة اإلمـــام فــي الكوفة فأوصى 
أوالده أن يــدفــنــوه فــي الــنــجــف فــحــمــلــوه مــن الــيــمــن إلـــى الـــعـــراق فــي قصة 

مشهورة يضيق المقام عن التفصيل فيها هنا.

ومـــن الــمــنــاقــب الــدالــة عــلــى إســالمــهــم الــمــحــمــدي األصــيــل أن اإلمـــام 
طالما كان يذكرهم فيمدحهم وُيشيد بمواقفهم الناصرة والناصحة له حتى 

اشتهر قوله فيهم:

بـــاب جنٍة بـــّواًبـــا عــلــى  ــُت  كــن ــدان ادخــلــوا بــســاِمولـــو  ــْم ــَه لــقــلــُت ل

ولعل هذا الوالء الصادق من أهل اليمن يمكن أن يتوجه به المعنى 
الــمــقــصــود مـــن حــديــث الـــرســـول: »اإليـــمـــان يــمــانــي«؛ ألنـــه مــتــحــقــق بشرطه 
ـــْت عليه المواقف المعلومة لهم فــي نصرة اإلمـــام والصدق  وشــروطــه ودلَّ
واإلخــالص في والئــه. ومن ثم ال بد أن يقع عليهم ما وقع عليه من الظلم 
والــجــفــاء لـــه وألوالده ســـالم الله عــلــيــهــم أجــمــعــيــن. وهــــذه الــمــظــلــومــيــة هي 
ســر كــل والء ثابت وصـــادق يختص الله بــه مــن يشاء مــن عــبــاده الصالحين 

والمبّشرين بالنصر في نهاية الصراع:

ــي ســرنــا ــل ــج اإلمـــــام ع ــه ــي ن ــ ــهــذا الــنــهــج ســـارا؟!وف ــن ب أيــهــزُم م

وينظر الشاعر في السيد حسن نصر الله، أّيــده الله، الهوى القديم 
الــوالئــي  بالمفهوم  الــمــذّكــرة  المعاصرة  بأحسن مصاديقه  المؤمنين،  ألمــيــر 
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األصيل الذي من اعتقد به كما ينبغي ال بد أن يصبر على البالء، ويتعزى 
كل مبتًلى مواٍل به أحسن العزاء.

لنــــا إن  األحـــــــــــرار  سيـــــد  ــذُبيــا  ــج ــن ــاك ي ــن ــغ ــا إلــــى م ــًق ــش ع

هــًوى ــون  ــدم األق نحن  الــحــب  ــر الـــلـــه نــصــطــحــُبفــي  ــص ــواك ن ــهـ لـ

القرآنية السليمة فــي توظيف  الــرؤيــة  المجاهد مــن  وينطلق الشاعر 
المعاني اإلسالمية التي طالما بّشَرْت بالنصر للمؤمنين في نهاية المطاف 
ألنهم توكلوا على الله واقتدوا بالحسين ووثقوا بالنصر المحتوم كما نصر 

الله أنبياءه ورسلة وأولياءه ولو بعد حين!

ــت كـــان والؤنـــا ــي ــب ــل ال ــأه ــداألنـــا ب مــؤكَّ أمـــرًا  الــلــه  نصر  كــان  فقد 

ومــن كــان مــع الحسين فالنصر حليفه ال محالة وهــذا هــو ســر تفاؤل 
الشاعر بحتمية االنتصار مهما طال االنتظار.

ضياء علي – المدرس في كلية اآلداب / جامعة البصرة
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صالُة الّنصر

ُتعرِبُد ــروُس  ــض ال ــرُب  ــح وال ــُدَلــبَّــيــَك  ــمَّ ــع ــاِء ُم ــدمـ ــالـ ــَك بـ ــ ووالؤنــــــا ل

ــا ــن ــوق رؤوس ــَك والـــغـــاراُت فـ ــي ــبَّ ُدَل الــُمــتــجــدِّ حليُفنا  فــيــَك  والــنــصــُر 

نهجنا ــَك  ــن ودي قــدوتــنــا..  ُدمـــَت  وليحشدوامــا  ــم..  ــه ات ــوَّ ُق فليجمعوا 

ــَزْت غ ــد  وق الــدمــار  ألسلحة  )محمُد(ُسحًقا  النبيُّ  ساحهُم  ــا..  ــوًم ق

ــْن ــوِد بـــأنَّ َم ــوج ــل ــُت ل ــب ــث ــوم ُن ــي ــُدال ــؤيَّ ُي ــِز  ــعــزي ال بــالــّنــصــِر  وااَلَك.. 

ــنــا ــِن َيــُحــفُّ ــي ــب ــُم ــِح ال ــفــت ــال ــوِل تــُشــدُّ أيــديــنــا.. َيــُدالــلــُه ب ــّرس ــَن ال وِمـ

ُشرِّفْت والخائُق  أشــرَق..  يــولــُدالكوُن  المشيئة  ــِم  رحـ ــن  م ــاُه  ــن وس

آدٍم ــُة  ــان ــك م ــْت  ــُرمـ كـ مـــا  ــوالُه  ــ ))اسجدوا((لـ للمائكِة:  ربَُّك  قاَل  أو 

ــَل رحــمــًة وهــدايــًة ــأُرس ــدوا.. ف ــج تهتدوا(س ُتطيعوا  )إن  ــوٍر..  ن ــراَج  وس

ُتسبحوُه ــروُه..  ــوقـ ُتـ ُتمجدوالــُتــعــزروُه..  ــعــظــمــوُه..  ُت ــوُه..  ــدس ــق ُت

ــِه ــدوم ــا بــيــوِم ق ــي ــدن تـــفـــردوافــلــتــحــتــِف ال ــه  ــي ف ــَن  ــي ــيِّ ــان ــم ــي ال إن 

***
نِجْد ــم  ول  .. ــنــبــيَّ ال منا  وحكَّ ــا  ــْرن يشهُدُث وربُّــــَك  وســلَّــمــنــا  ــا..  ــَرًجـ حـ

ــورى ــى الـ ــَق ــا أش ــن ــا أنَّ ــدنـ ــا َوَجـ ــمَّ ــا ُيــســِعــُدل ــا م ــن ــفِّ ــن أُك ــي حــــااًل.. وب

بدينهم المسلميَن  َوَجـــدنـــا  ــا  ــّم ُمعبَُّدل بالشموِخ  ــَك  ــ ودرُب ــوا..  ــان ه

ــرِّفــْت ــعــدَك ُح ــاِم ب ــ ــادُئ اإلس ــب ــم ُمــســتــورُدوم ــارِه ــب ــن أح ــُن م ــدي ــال ف

حرَّرتهم ــن  َم ــاِن  ــ األوث ــى  إل ــادوا  ُيعَبُدعـ ــَة(  ــّك ِبـ )م صنٍم  فكْم  منها.. 

***
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الـ أّمـــُة  فبعدَك  ــذرًا  ُعـ ســيــدي..  ــاُم وُتــجــلــُديــا  ــض ــٌة.. ُت ــع ــان ــاِم خ ــ إس

فت تكشَّ الــنــفــاق  ــاب  ــ أرب تجحُدووجــــوُه  بدينَك  ــْت  زال ال  َفـ )قــريــُش( 

بنفوسهم ــزْل  يـ ولــم  ــُدوااألدعـــيـــاُء..  ـ وحَّ مهما  التسليِم  مــن  شـــيٌء 

عتباِتِه ــي  ف ــِه  ــل ال ــوَف  ــي ض وأوصدوا!قــتــلــوا  الحراِم(  )البيِت  عن  صّدوا 

بــربِّــهــم الــمــشــركــيــَن  ربُّ  ــُط  ــف ــن و)تسعودوا(ال )تصهينوا(  يديه  فعلى 

افتدت مــا  بـــاٍق..  ــاُن  ــم اإلي افتدوالكنما  لُنصرَِتَك  وأنــصــاٌر  )يــمــٌن(.. 

نبيِّهم ــَن  ديـ األعــــراُب  ــَع  ــيَّ َض ُدإْن  تــتــبــدَّ ال  ــاِر(  ــ ــص ــ )األن ــادُئ  ــب ــم ف

ــِة )أحـــمـــٍد( ـ ــأمَّ ــيــنــا بـ ــيــنــا بــمــا ُهـــَو أحــمــُدشـــرًفـــا تــســمَّ وإلـــيـــَك ضــحَّ

سيدي المذلَة  نرضى  أن  ُيستعبُدهيهات  ال  اإلســــاُم..  ديــنــُه  َمـــْن 

اغتلْت ما  بنهجَك  نمضي  نُكْن  لم  وأرعـــدوالو  الطغاُة  ــجَّ  َض وال  ــرٌب..  حـ

مسلًما شعًبا  يـــروَن  يــرفــضــوَن  أفسدواهــم  مــا  ُمصِلًحا  ــزًا..  ــزي ع حــرًا 

حليفنا ــَو  ــه ف ــرآن  ــقـ الـ مــن  ــُدجــئــنــا  ــوقَّ ــت ــا ي ــن ــاق ــم ــي أع والـــحـــقُّ فـ

***
قلوُبنا عليَك  ــْت  ــلَّ َص ــدي..  ــي س ويقعُديــا  الحنيُن  بها  يــقــوُم  ــا..  ــوًق ش

ــا ــن ــاُل ــا ورج ــن ــاُح ــيــَك س ــى عــل ــلَّ واستشهدواص وجاهدوا  ناصروَك  من 

ــا ــوُدن ــم ــنــا وص ــى عــلــيــَك ثــبــاُت ــلَّ ــو الــطــريــُق األوحــُدص ــا.. وه ــاُدن ــه وج

ــا ــارُن ــغ ــا وص ــاؤن ــس ــت عــلــيــَك ن ــلَّ ــُدص ــبَّ ــع ــت ومــــنــــازٌل أحـــجـــارُهـــا ت

ــٌح ومـــجـــازٌر ــذابـ ــَك مـ ــي ــت عــل ــلَّ وتصعُدص رضـــاَك  عــن  ُتفتُِّش  كــانــْت 

أنقاضهم فــي  الــنــاُس  عليَك  ليصمدواصلَّى  الصامدوَن؛  عليَك  صلَّى 

جبهاتنا فــي  ــأُس  ــب ال عليَك  ــُدصــلَّــى  ــا يــتــجــسَّ ــن ــاِن ــج مـــن جــيــِشــنــا وِل

يمنيٌة ــٌد  ــواعـ سـ ــَك  ــي ــل ع وُتبِعُدصـــلَّـــْت  ُهـــداَك  عن  الضالَة  ُتــردي 

َمن ــرار  ــ األح ــك  وآلـ عليَك  ــْت  ــلَّ وأبــجــدواص للشعوِب  َر  الــتــَحــرُّ رســمــوا 

***
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مجدًدا ــوِل  ــرس ال رؤيــا  لنا  ــْت  ــدَق ُنجدُدص ــراَم(  ــح ال )البيَت  فسندخُل 

نا يحثُّ فــاِتــحــيــَن  ــَة(  ــك )م ــزوُر  ــن ــُدس ــرَم ــاٌع َس ــبـ ـ ــٌم.. واتِّ ــديـ ــٌق قـ ــش ع

موِعٌد اليمانْي(  ــِن  ــرُك )ال مــع  ُننِشُدولنا  ــِل  ــَزَواِم ــل ول الــكــتــاَب..  نْتلوا 

وصلنا تــرقــُب  ــراُء(  ــض ــخ ال ــُة  ــبَّ ــُق ُتقَصُد)ال )وطيبُة(  اقتربْت..  فالساعُة 

َمْن ــَت  وأن الرحيَب  مسجدَك  مسجُدسنزوُر  قــلــٍب  بــكــلِّ  حبيُب  ــا  ي ــَك  ل

ما الــلــُه  عليَك  صــلَّــى  ــدي..  ــي س ــرُِّدوايــا  ــُش ف الــُغــزاَة   ) )الــيــمــانــيُّ َدكَّ 

 23  /  ديسمبر  /  2015

ربيع أول / 1437ھ
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ُهُم الُشعث

عُث من أوجاعهْم َقِدموا والتحموانعْم... ُهُم الشُّ ــاَر  ــن ال ــوا  شــبُّ وبالبراكين 

واضطرموانعم ُهُم الُشعُث، ُهْم ُغبُر الرؤوِس، وقد الصمِت  رماِد  من  روا  تفجَّ

بأْن )نوَح(  ُطوفاِن  من  ُتريدون  يقتحُم؟!وهل  حين  وسيًما  أنيًقا  يأتي 

ُمهندمًة تــأتــي  ال  ــَر  ــي ــاص األع الِحَمُمإنَّ  لها  تأبْه  لم  الَشعِر  ومشطُة 

ثورَتهْم الموضاُت  تعرُف  فا  َنَغُمهبَّوا..  أصــواتــهــم  فــي  للغرِب  وليس 

فأتوا؛ أياُمهْم  باألسى  ــْت(  ــْرَدَق ــَب ظلموا)َت ومن  عاثوا  من  كلَّ  ليبصقوا 

رأوا حين  ــرُّوَن  ــَب ــغ ي كيف  والَحَكُمتعلَّموا  الُحُكم  فيها  يشقرُّ  )صنعاَء( 

بها الفاسديَن  لجرِف  هبَّوا  َقـــَدُمكالسيِل  أكــتــافــهــم  ــي  ف للتسلُِّق  ــا  م

برحْت فما  الدنيا..  أرهبوا  ِهُمبِسلمهْم  وتتَّ تستعدي  الشرِّ  ــوى  ُق أخــزى 

تعرفُهم األرِض  ــهــاِت  ِج ــلّ  ك َحَسمواألنَّ  ــرَّروا  قـ إْن  ِفــتــيــٌة..  بأنهم 

بهم المستضعفين  ُنــصــرُة  ــُمتعلَّقْت  ِذَمـ أعناقهم  ــي  ف لــلــنــاِس  ــأنَّ  كـ

ما الستعادِة  ثـــاروا؛  العيش  هرمواِلُلقمِة  قد  بالُظلِم  من  إلسقاِط  ولَّــى؛ 

هامسًة: األحــزاُب  نفَسها  الِقَيُموخاطبْت  أنَّها  ــدري  وت )أحرجتمونا(! 

ــرًا( ــط ــدي )ق ــرت ت ثــــورٌة ال  ــا  ــه و)الحَرُم(ألّن )اسطنبوُل(  بها  ْن  ُتؤذِّ ولم 

غايُتها؛ الشعِب  كــل  ــداَف  أهـ والَصَنُمألنَّ  ــاُل  ــدجَّ ال لتشويهها  َسعى 

وُهْم الِفئاِت..  بعُض  لهم  أساءت  ــمــا ُشــِتــُمــوالقد  ــاءوا ُكــلَّ ــ كــاألنــبــيــاِء أض

27 / أغسطس / 2014م
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يمُن الّصُمود

ــوِد بــدفــنــُكــم أحـــَرى ــم ــّص ــُن ال ــم العشراي ال  الــعــشــريــَن..  فلتحشدوا 

ــم ــرُك ــاب ــق ــرىأهـــــًا وســـهـــًا فـــي م ــ ــَم األُخ ــن ــه ــًا ضـــيـــوَف ج ــ أه

ــم بـــالـــدفـــِن واجــُبــنــا؛ ــكـ ــراُمـ ُشـــكـــراإكـ وال  ــا  ــ ــنًّ ــ َم ــي  ــغ ــت ــب ن ال 

لهفتنا ــاُر  ــ نـ زادْت  ــِف  ــص ــق ــال ــّراب ــ ــوا ب ــل ــض ــف ــت ــُكـــم؛ ف ــائـ ــقـ ــلـ لـ

َقــَضــوا الـــذيـــن  ــَن  ــي ــاي ــم ال ــراإنَّ  يـــتـــجـــرَّعـــوَن ســمــوَمــُكــم دهـ

ــا ــًف ــَغ ــوم يــنــتــظــرونــُكــم ش ــ ــي ــ ــرَّىال ــ مـــتـــأهـــبـــيـــَن، قـــلـــوُبـــهـــم ح

***
ــت؛ ــَب وَج ــد  ق للشعِب  ــرٌة  ــم ُع ــُيـــذيـــَق أربــــــاَب الـــِعـــدا قــهــراهـــَي  لـ

ــِزٌم ــت ــل ــد الــُعــســِر ُم ــع ــُب ب ــع ــش ــال الــُيــســراف ال  ــَر(  ــي ــس )ع ــِردَّ  ــت ــس ي أن 

عاصفٍة ــِف  ــأل ب نــحــُن  األرِض  ــي  أدرىف ــا  ــهـ بـ أنـــتـــم  ــارٍة،  ــ ــ ــبَّ ــ ــ ج

ــم ــُك ــَم ــزائ ــا ه ــن ــي ــطَّ ــِس غ ــ ــاألم ــ ــم جــهــراب ــك ــُف ــُف زي ــش ــك ــيـــوم ُي الـ

ــن وصــايــتــكــم َر مـ ــرَّاوطـــنـــي تـــحـــرَّ ــُح والـــحـــرُب لــيــســْت ُتــرهــُب ال

ــعــاُء( تــحــَت الــقــصــِف صــامــدٌة ــم أضـــرى)صــن ــُك ــران ــي ــن ن ــوُم مـ ــق ــت س

وإْن الــجــبــاِل  ُشــــمُّ  تــنــحــنــي  و)الصحرا(ال  )الــحــزِم(  بعصِف  جئتْم 

ــا ــن ــزَّت ــروُل ع ــتـ ــبـ ــري الـ ــت ــش ــن ي )مصرا(لـ أو  )الــّســوداَن(  اْشترى  وإِن 

ــِن: مــعــذرًة ــي ــم ــن ــص ــا خـــــادَم ال الــُصــغــرى!يـ ــَك  ــاُلـ أذيـ ــْت  ــَع ــطِّ ُق إن 

ُمعظمُه الــكــوِن  ــاِح  سـ ــن  م ــرالـــَك  ــص ــّن ــْن يــحــُصــُد ال ــ ــا َمـ ــن ــّن ــك ل
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ــِه ُعـــّدَتـــُه ــلـ ــوُر الـ ــ ــاَن نـ ــ ــْن كـ ــ ــِة الــُكــبــرىَمـ ــان ــرس ــت ــُب ال ــاح ــو ص ه

ــا؛ ــُدن ــوع ــرى)الـــقـــدُس( يــا أحـــــراُر م ــج ــم ــَخ وال ــأريـ ــتـ ـــر الـ ِلـــُنـــغـــيِّ

ــي غــدنــا ــُس اإلحـــــــراَم فـ ــب ــل ــن ــرى((وس أس ــذي  ال ))سبحاَن  ونــقــول: 

ــا ــن ــورت ــَز ث ــ ــ ــا رم ــ صــبــرافــــأِشــــْر لـــنـــا ي ــْت  ــع ــط ــّق ت الـــقـــلـــوَب  إّن 

27 / مارس / 2015
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هَي الُقْدُس

األسمى غايُتنا  الــحــقِّ  ظــهــوَر  الُعظمىألنَّ  جبهُتنا  اإلنــســاِن  ــَة  ــريَّ وُح

انتخاُبنا ــاء  ج األفـــاُك  دارت  فنحُن خاُص األرض.. إن ُملئت ُظلماإذا 

تقودنا فتًحا  الله  عيُن  )الُقدس(  اإلى  ضمَّ وما  الحرام(  )البيِت  ِمَن  ولكْن 

ُيفِلَح الورى ُينَصَر )األقصى( ولن  أُّما!فلْن  تُعْد  لم  ُمحتّلٌة..  الُقرى(  و)ُأمُّ 

ِنفاُقُهْم قــادمــوَن(  ِبـ )إنَّــــا  سهما!يــضــجُّ  أطلقوا  وال  شبرًا،  َقِدموا  وما 

مدائًنا قطعنا  ــلــنــا..  ُق إذا  ــُن  ــح ــاون ــظــمــٍة جــمَّ ــأن ــا ب ــنـ ــا، وزْلـــزْلـ ــه ــي إل

وإننا حتًما،  )الُقدس(..  انتصاُر  زواٌل لِ  )إسرائيل(.. مهما طغْت.. مهما..فنحُن 

على مسلولٌة  الــلــِه..  سيوُف  تظَماونحُن  وال  تجوُع  ال  األعادي..  رؤوس 

الورى يبُلَغ  أن  الله  صــوُت  شــاَء  ــاإذا  َدْوم ــُه  ل الُمستجيَب  الفضاَء  ــا  رآن

ُترى فهل  ُجنًدا..  األرض  في  لُه  ا؟!وُكنَّا  َشمَّ ًة(  )يماِنيَّ أيًضا  السما  ُجنوُد 

ثقافًة ــى  أرق الــوعــي؛  ــاَح  س الَظلَماحملنا  الِحقبِة  هذِه  في  ِبها..  أضأنا 

وِحكمًة وعــًيــا  ــرآِن  ــق ال مــن  ــا(ُخِلقنا  ــا ُجـــزُء )يــس( أو )َعــمَّ ــاَن كــأنَّ أَب

لنا استِجْب  الوجوِد:  في  ُحرٍّ  كلَّ  افيا  انَضمَّ نا  َصفِّ ــى  إل ــاٌن  ــس إن ــارََك  ــب ت

قـــدرِه: ليلَة  يــشــتــاُق  مــن  ــلَّ  ك ــا  َوْسَماوي مقدارَُكْم  القدس(  )يوُم  سُيظِهُر 

جميعهم الـــوجـــوِد  أحــــراِر  ــُة  ىهــويَّ ْت ِبـ )يوِم الُقدس(.. ُبورَِك من َسمَّ تَسمَّ

***
جهالًة؟! منهْم  ــراُب؛  األعـ يهزُأ  هّما!ِبَنا  لها  ــا  ــن رأت ــكــا(  )أمــري ــكــنَّ  ول
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بعيدٌة عنكْم  )إسرائيُل(  قيل:  ىوكم  ُحمَّ رأسها  في   ) الحقِّ )ِشعاُر  وظلَّ 

دعوتهم مهما  الُعمي  بهادي  ا((فلسَت  و))ال ُتسِمُع اْلَمْوَتى وال ُتْسِمُع الُصمَّ

آَمــنــوا بــالــلــِه  ــه!  ــل ال ِخـــداع  يوماأرادوا  يكفروا  لم  وبالطاغوِت  سنيًنا! 

و)صرخًة(؛ رفًضا  كان  ما  صوُتُهم  ُمغتّماإذا  الُظلَم  يرتضي  أنيًنا،  سيبقى 

***
ُهًدى با  وطافوا  وا  َحجُّ كم  َة(  الَرْجما!ل )مكَّ ُدوا  َجسَّ وال  ا  حجًّ أحسنوا  فا 

جبهاتنا فــي  الــحــجَّ  ــؤّدي  نـ اونــحــُن  لمَّ بــهــا..  ُطفنا  الفتَح؛  ــودِّ  ن ــا  ولــمَّ

فلذاتنا مــن  ــه(..  ــل ال )بيت  فإن ُغيَِّب )األنصاُر( عنها؛ اشتكت ُيتما!حــجــارُة 

احتالها؛ عند  الحيادّييَن  الَعصما!ولْسنا  )كعبتنا(  باستهداف  لنقبَل 

زوالكم نحُن  األرض:  طغاة  يا  وَهمانعْم..  يُكن  لم  شعبنا..  من  فُكم  تخوُّ

مـــرٍَّة أوَل  )لــلــبــيــت(  ــوا  ــل دخ َرغماكــمــا  أنفكم  عن  )األنصاُر(  سيدخلُه 

انقضى المقاومة  عصُر  للِعدا:  األدَمىفُقل  المواجهة  عصُر  جاءُكم..  وقد 

حتفكم! )ساعَة(  )البيِت(  أماَم  ختمانصبُتم  ميقاتها..  حسَب  أتينا  قد  وها 

تعلمونُه؛ ــذي  ال الــوعــِد  على  أوَمى!أتينا  ُكلَّما  تأجيلِه..  في  وَتسعوَن 

دورًة؛ داَر  إْن  الــحــّق..  ــاَن  زم قوماألنَّ  وُمسَتخِلًفا  قوًما..  ُمهِلًكا  أتى 

***
ومسجٌد أرٌض  )الُقدَس(  أّن  اإلثمايُظنُّون  يحمُل  الذي  البعُض  هَو  وهذا 

لديننا اخــتــبــاٌر  ــى  األولـ الِقبلُة  ــَي  ائتماه َمــن  ــاَة  ص األُخـــرى  تقبُل  بــِه 

ــراُء الـــرّســـوِل تــَنــزًُّهــا ــ ــان إس ــا ك علما!وم ِبها  ُنحيَط  كي  ولكْن  إليها؛ 

وغايٌة وانِتماٌء،  ديٌن،  )الُقدُس(  األسماهَي  ِمــَن  المعاني  الله  ُيخِرُج  بها 

***
و)ِحــزُبــُه( ربي  )أنــصــاُر(  التقى  الَماإليها  يغيض  حتى  )إسرائيل(؛  اِن  يُدكَّ

زالزٌل قامت  األبــطــال  ــزة(  )غ ــْن  نوما!وِم ــَبــهــا  تــرقُّ ظــنــوا  بمن  ُتــطــيــُح 
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حسمها جبهَة  )لبناَن(  من  ونفتُح في )الجوالن( ِضدَّ الِعدا )ِنهَما(سُنشِعُل 

زحوفنا عاِنق  السوري(:  )جيشنا  عزمافيا  عْزَمنا  زِْد   :) الشعبيَّ )حشدنا  ويا 

ُعروُقنا ت  ُمــدَّ المجد:  ــراَق(  )ع الِسلماإليَك  يــرفــُض  ــرًا  ــائ ث عــربــًيــا  دًمـــا 

ثــورًة ســِت  ُقــدِّ )البحرين(:  ــورَة  ث اويــا  َصمَّ صخرٍة  في  العزِّ  طريَق  َنَحتِّ 

بغى ــْن  َم الله  امــيــُة(  )عــوَّ سيقطفهم صدُر )القطيف( الذي ُيرَمىسُتسقُط 

فجرُنا يبزُغ  ــرار  األح )مغرب(  ــْن  وِمْن )تونَس( الخضراء نستقبل الُحلماوِم

وإننا ــادت..  ــن ت الُعظمى  نرى الزحَف آٍت من )جزائرنا( الُعظمىجــزائــرنــا( 

حاكًما )مصُر(  يا  الُذلُّ  فيِك  صار  ُعقَمالقد  تقَتِرْف  لم  بــاألحــرار  وأرضــِك 

ُمرغًما )مصر(  يا  التاريُخ  األعمىسينعُتِك  )كافورِك(  ضدَّ  تثوري  لم  إذا 

***
إننا الــعــروبــة:  قلَب  يــا  ا)فلسطيُن(  لننضمَّ إلـــيـــِك  ــا  ــًن ــي ــراي ش نـــعـــوُد 

التي ُمهّمُتنا  ــى(  ــص )األق افــُحــريــُة  َتمَّ لــُه:  وقلنا  ــا..  ــان أوص الله  بها 

 22 / يونيو / 2017

26 / رمضان / 1438ھ
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سواِعُد الحسم

برميا! الفيُل  ــاَر  ص كيف  ــروا  ت وتضليا؟ألــم  ــا  ــًف زي ــِدِه  ــي ك مــن  يــُضــخُّ 

أنظمًة النفُط  ــمَّ  ض كيف  ــروا  ت ــْم  لُقبحِه.. واشترى )الخرطوَم( و)الِنيا(أل

ُوجهتُهْم النفط  مــلــوُك  أضـــاَع  ا  )مشاغيا(لمَّ بــاتــوا  أحــقــاِدهــم؛  بــفــرِز 

وقد الخليِج..  ألوبـــاِش  تبقى  ــاذا  وتفصيا؟!م إجــمــااًل  العروبَة  باعوا 

)السراويا(!وأظهروا )الحزَم( للشعِب الشقيِق.. وُهْم حتى  يحزموا  لْم  للغرِب 

واجتمعْت المعتوُه  العاَلُم  وتدجياتحالَف  إجــراًمــا  الشرِّ  ــوى  ُق ــزى  أخ

فَمن يشتهون..  ما  على  توكيا؟لُيرغمونا  الشعِب  مصيِر  في  لهم  أعطى 

مسرحيتُهم تــنــادي  سلٍم  أيِّ  العراقيا؟عــن  يبنون  الّسلِم  على  ــْم  وُه

غايتُهم.. األمــَن  ــأّن  ب المحاصيا!ويــزعــمــوَن:  يحمي  بأْن  الجراِد  زعَم 

اقُتلعْت ــا  أرِضــن مــن  ــُهــم  ــاَب أذن التماثيا!ألّن  ُيعيدوَن  جاءوا  بالحرِب.. 

أرذلها؛ الشعِب  فئاِت  من  وتعلياو)َسْعَودوا(  تشريًعا  الــحــرَب  ليمنحوا 

ِميا!لكنَّ )صنعاَء(.. رغم القصِف؛ ما خضعْت ينزحوا  ــْم  ل وأبــنــاؤهــا  خــوًفــا! 

النطفؤوا الــتــأريــَخ؛  قــرؤوا  أّنهم  مساطيالو  ــوا  ــان ك ــم  ــه أّن وأدركـــــوا 

بعاصفٍة جئُتم  إْن  البراكيُن..  أباطيانحُن  كنتْم  إْن  الحقائُق..  نحُن 

ُشُه؛ ُنجيِّ زْلنا  ال  الصبُر..  ــَر بـــِه طـــيـــرًا أبــابــيــاساُحنا  ــي ــص ــى ن ــت ح

عواصِفكم ِمْن  أعتى  الحسِم  وتنكياسواعُد  بأًسا  )حزِمكم(  ــْن  ِم ــدُّ  أش

قنابَلكم أربــكــنــا  ــُه(  ــل ال ــا األســاطــيــا!بـ)حسبنا  ــادِق واجــهــن ــن ــب ــال وب
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ُجِمعت إْن  بــاإليــمــاِن  اإلرادُة  ياهــَي  وِسجِّ ــارًا  ن أصبَحْت  ــَزٍل؛  أعـ في 

قنديالن ُتسكتوا في دِم األحراِر )صرخَتهم( الناِس  صــدوِر  في  ُتطفئوا  لن 

انتكاسَتكم تــصــوغــوَن  أنــتــْم  آكاليااآلن  الــدنــيــا  ــي  ف نــمــتــدُّ  ــُن  ــح ون

أِزَفــْت؛ قد  الُملِك  ــزِع  ن ساعَة  مفعوال((َلعلَّ  كــاَن  ــرًا  أم اللُه  ))ليقضَي 

16 / أبريل / 2015
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عصيٌّ أنت

الظاُم وانــَقــَشــَع  الــّســيــُف..  ــُط الـــحـــراُمأضـــاَء  ــف ــن ـــهـــا ال ــدَك أيُّ ــ ــ روي

علينا نـــزلـــْت  ربِّـــنـــا  ــاُم!َســِكــيــنــة  ــن ت ال  الــّتــحــاُلــِف  وأجـــفـــاُن 

)صنعا( يِصلوَن  وُهــْم  ــٌن..  زم الــكــاُم!مضى  َيــِصــْل.. إال  لــم  ومــنــُهــم 

ففيها ــم..  ــواُه مــث )ِنــْهــُم(  ــت  الــِحــَمــاُموظــلَّ خصائِصِه  مــن  ُتــــراٌب.. 

ــْم َهـــــواُن َمـــن اقــتــفــاهــا ــُهـ ــآِربـ ــزاُم!مـ ــِحـ ــدُّ بــهــا الـ ــش ــا( ُي ــنـ ــأِرُبـ و)مـ

عليهم وطــنــي  يـــا  أنــــَت  ــراُم!عــصــيٌّ  ــ ُتـ وال  الــمــســتــحــيــُل  ُيـــــراُم 

***
ــمــجــٍد ل ــا  ــن ــُل ــائ ــب ق قـــاَمـــت  قامواإذا  الحسِم  أهــُل  الــكــوُن:  تنادى 

ــٌم وانـــتـــصـــاٌر ــْسـ ــاُميـــمـــانـــيـــوَن؛ حـ ــحـ ــِتـ ــدٌّ والـ ــ ــوَن؛ صـ ــيـ ــانـ ــمـ يـ

ى ــدَّ ــَف ــُم ــه حــاكــُمــنــا ال ــل ــاُمكــتــاُب ال ــظ ــن ــمــُة وال ــحــكــي ــا ال ــنـ ــُتـ ودولـ

ــا أُبـــــاٌة ــنـ ــزّتـ ــِه اعــتــمــاٌد واعــِتــصــاُموفــــي جـــبـــهـــاِت ِعـ ــي ــم ف ــُه ل

ــاروا ــ ــِل الـــلـــِه ث ــي ــب ــّم اســتــقــامــوارجـــــاٌل فـــي س ــا.. ثـ ــنـ ــوا: ربُّـ ــالـ وقـ

ــرٍض ــلَّ ف ــي الــجــهــاِد أجـ ــوا ف ــام ــوا وصــامــواأق فــكــانــوا فـــوَق َمـــْن صــلُّ

ــا ــِلّ الـــنـــاِس ديــًن ــ ــوَق ك ــ ــاُموكـــانـــوا ف ــص ــِف ــِه ان ــُعـــروتـ ــا لـ وثـــيـــًقـــا؛ مـ

ــدٍر( ــ ــَن بـــيـــوِم )ب ــي ــن ــؤم ــم ــأنَّ ال ــ حامواك ــرِك  الــشِّ ــوَل  وح ثبتوا..  ِبهم 

شعٌب الــيــمــانــّيــيــَن  ســـوى  ــاُمفــلــيــَس  ــس ــِج ــاُت ال ــّم ــه ــم ــُه ال ــيــُن لـ ــل ت

ــجــٍد( )ن ــصــفِّ  ب األنــــاُم  وقـــَف  األنــاُمإذا  وانــكــســَر  الــنــصــَر..  حصْدنا 

***
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ــزِم( احــتــزاُملــنــا بـــالـــلـــِه.. إقـــــــداٌم وعـــــْزٌم ــح ــِف ال ــاُل ــح ــا ِلـ )ت وم

ــوًدا ــرِب ُسـ ــح ــهــم لــيــالــي ال ــرُّ ِب ــُم ــاُمت ــُم ظـ ــه ــس ــم كــــأنَّ ُشـــعـــاَع ش

بعٍض وراَء  الــّســُنــوُن  ــِرُم  ــص ــن ــراُموت ــِصـ ــوِل عــزَِّتــنــا انـ ــص ــف ومـــا ل

يوًما العمِر  في  يــَروا  لن  ــًدا..  ــه ــِه انـــكـــســـاٌر وانـــهـــزاُموع ــ ولـــيـــس ب

ــِر عــلــٍم ــي ــغ ــَن ب ــي ــف ــزاح ــل ــْل: ل ــُقـ ــظــاُمفـ ــِع ال تبقى  ال  ــُث  ــي ح ــم  ــُت دخــل

ــاُم ــس ــزؤاُمعــلــيــُكــم مــن )زالزلـــنـــا( ال ــ ــوُت الـ ــمـ ــا الـ ــن ــال ــط ومـــن أب

شعٌب عــزرائــيــَل..  ــاُء  ــ وك ــا..  ــن ُمــِهــّمــتــُه: اشــتــبــاٌك واقــِتــحــاُمه

جيٍش كــل  ــُق  ــان ــع ُي ــا(  ــرنـ ــاِهـ ــراُمو)قـ ــغـ ــاَق فــًتــى َتــَمــلَّــكــُه الـ ــنـ عـ

ــاٌر واشــتــيــاٌق ــ ــم لــلــحــرِب نـ ــك ــوَن هــامــوا؟!ف ــي ــان ــم ــي بــلــوعــتــهــا ال

لدينا مــــوروٌث  ــرِب..  ــحـ الـ ــوُن  ــن ــاٌط وانــســجــاُمف ــ ــب ــ ــا ارت ــه ــي ــا ف ــن ل

لظاها ــي  ف ونــرقــُص  ضـــهـــا..  ــواِل فـــي يـــِدنـــا الـــِزّمـــاُمُنـــروِّ ــ ــأه ــ ول

ــْت وُدّكـ ــْت  ــِصــَف ُق إْن  نــحــُن  ــاٌل  ــاَء عــقــيــُقــهــا.. وبـــدا الـــُرخـــاُمجــب ــ أض

ــذوٌر؛ ــ ُج لــنــا  ــاِح..  ــسـ الـ ــســهــاُمبتصنيِع  ــســُب وال ــن ــيــُض ُت ــب إلــيــنــا ال

ــًعـــا وُمــعــســكــراٍت ــِبـــيـــُد مـــواقـ ــاُمُنـ ــي ــِخ ال إال  لــُهــم  َهــــــَدٌف  وال 

***
صرعى ــَي  وهـ ــُق  ــحــلِّ ُت ــرٌة..  ــائـ ــاُم!وطـ ــرُكـ َج مــن هــزائــمــهــا الـ تـــحـــرَّ

ــوِّ ُتـــروى ــج ــي ال الغماُم!وصــــارْت ُنــكــتــًة ف ضِحَك  حلَّقْت..  هَي  فــإْن 

ــْن ــك ــٌة.. وأجـــنـــحـــٌة ول ــ ــع ــ ــا ِس ــه ــاُم!ل ــع ــن ــي ال ــرث ــا ت ــه ــّظ ــِة ح لــخــيــب

ُعــودي ــاراُت:  ــغ ال لها  همسْت  .. ال ُيــضــاُمفكم  ــُب.. حـــرٌّ ــع ــش فــهــذا ال

لــديــِه ــٌة  ــن ــيِّ ه األرِض..  ــوش  ــي ــئــاُمج ــل ال وال  ــاُة  ــغ ــط ال اقـــتـــدَر  فــا 

ــوٍت ــُف م ــ ــُم: أل ــوالـ ــا عـ ــاُمأمـــامـــِك ي ــِر.. لــيــس لــنــا أمـ ــص ــن ــَر ال ــي وغ

***
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ــاٍد بـ ــى  ــل ع ــاُة  ــفـ ــُحـ الـ ــرَز  ــ بـ ــاُمإذا  ــط ــاُل بــهــا ُح ــب ــج ــال تــشــظــت؛ ف

ــاٍت ــ ــدرَعـ ــ ــا تـــــــُدكُّ ُمـ ــنـ ــاِدُقـ ــنـ ــم مــنَّــا ُغــــاُم!بـ ــه ــَف ــُر زح ــس ــك وي

ــم ــراُه ــي ُق ــيٍء ف ــُر.. وكـــل شـ ــي ــس ــا ِكــــراُمن ــقـــوُل لــنــا: طـــؤونـــي يـ يـ

؛ ــدٍّ َصـ دوَن  ــَن  ــدائ ــم ال ــراُمفــنــجــتــاُح  ــ ــت ــ اح ــا  ــن ــن ــوط ــم ب لـــنـــا  ألنَّ 

لــنــا فـــي كــــلِّ مـــعـــركـــٍة ِوســـــاُميــمــانــيــون.. أربـــْكـــنـــا الــمــعــالــي

ــاٌك ــُن لـــكـــِل ُمـــحـــتـــلٍّ هـ ــح ــن ــزٍق ِســـقـــاُمف ــ ــرت ــ ــل ُم ــك ــُن ل ــحـ ونـ

ــزٍّ ــُمــســتــضــعــفــيــَن.. حـــيـــاُة ع ــل ــا لــلــســمــاِء بــهــا الـــتـــزاُمول ــن ــي ــل ع

ــّســـاُمصـــــاُة الـــلـــِه تــغــشــانــا؛ فــإنَّــا ــا الـ ــن ــي يـــمـــانـــيـــوَن.. وعــل

13 / يوليو / 2016
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37
الّثواقب

)الثواِقُب( تأتي  العزِم؛  أهِل  قدِر  الكتائُبعلى  الــرجــاِل  ــأِس  ب من  وتنهاُر 

)حجازُها( الِعظام  عين  في  ــأرُب(وتصُغُر  و)م الصموِد  )صنعاُء(  وتعظُم 

ــُه وُيــطــالــُبإذا دقَّ طبَل الحرِب )سلماُن(؛ فابشروا ــ ــا ل ــن ــادي ــن ــٍر ي ــص ــن ب

بطولًة ُيدَعى  الجوِّ  قصَف  المكاسُب؟أتحسُب  ُتؤَتى  األطفاَل  قتلَك  وفي 

جاهًدا؛ والقصِف  بالغاراِت  الكواكُب!ُتحاوُل  تدنو  منُه  شعًبا..  لُتخضَع 

ها ويُصدُّ ضاحًكا  ــا  ــّرزاي ال غاِضُب؟يــخــوُض  وهــَو  خاَضها  ما  إذا  فكيف 

ُطغاِتها بــأطــغــى  الــدنــيــا  ــُه  ــارُب ــح والــمــغــارُبُت هم  صفِّ ــي  ف مــشــارُقــهــا 

بسالًة أعــتــى  ــاِض  ــق األن مــن  سحائُبيــقــوُم  الــطــائــراِت  ــأنَّ  ك وينمو.. 

ًسا ُمنكَّ ُيمسي  األرِض..  أهِل  صاِخُبتحاُلُف  بالّنصِر  يَن  اليمانيِّ وعـــزُم 

***
كّلها ــرَك  ــم ع أحــقــاَد  لــنــا  ذاِهـــُبصــبــبــَت  ُملكَك  أّن  ــدري:  تـ كــأنــَك 

لخوِضها! أهًا  لسَت  حرًبا  ُنــحــارُبوأشعلَت  ا وال مــن  ــدًّ ِنـ وَقــفــنــا.. فــا 

ظهِرِه! غير  نرى  ال  جيًشا..  الُمناِوُبُنواجُه  الزميُل  يأتي  كما  أتينا.. 

خريطٌة أم  تحتنا..  أرٌض  ــدِر  ن ــُب!فلم  أران أم  جيشُكم..  ُجنٌد  نــدِر  ولم 

مواقًعا واكتسحنا  ــااًل..  ــب ج مــتــاعــُبذرَعــنــا  أو  ــوٌة  ــ ق ــا  ــن ــت ــه واج ومـــا 

رجالها؛ عليها  يصُمْد  لْم  األرُض  األجــانــُبإذا  ثــراهــا  يحمي  ال  َفـوالله 

***
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ٍة ــوَّ ــ ــزٍم وُق ــ ــوا بـــأٍس وع ــ ــاَك أول ــ خائُبأت ــاالت..  ــم ــت االح بكل  فــأنــَت 

خلَفهم ــوُت  ــم وال اليمانيوَن  ــارُبأتـــاَك  ه وجــيــُشــَك  ــزوٌم  ــه م فِحلفَك 

أُكّفهم فــي  محمولٌة  ــُهــم والــمــنــاِكــُبصواريُخهم  ــاُف ــاُتــهــا أكــت مــنــصَّ

ملوَكُه ــوا  أذّل ــاروا؛  ث إْن  الدهِر  مصاعُبعلى  درٍب  كّل  في  لهم  وهاَنت 

نافٌع الــحــزُم  وال  ُيــرجــى..  ــٌل  أم وفي حضرِة الطوفاِن.. تعمى المراِكُبفا 

***
جحيُمكم ونحُن  قــاَمــْت؛  ــُبِقيامتُكم  ــوائ ــن ــا وال ــه ــوال ــُكــم أه ــُن ل ــح ون

لحربنا جمًعا؛  األرِض  طغاَة  غالُبحشدُتم  والــلــُه  الــلــَه..  حشدنا  عليُكم 

قيَدُه للصبِر  ــراُر  ــ األح أطــلــَق  مغاصُبمتى  ــِرّدْت  واســُت عــروٌش  تهاَوْت 

***
صموَدنا؟! ُيثني   .. الجوِّ ساَح  مواكُبظننَت  ــاِم  ــرّك ال بيِن  مــن  فجاءتَك 

فت تكشَّ حتى  الصبِر؛  َفْهَم  العواقُبوأخطأَت  فاستدركتَك  مــعــالــُمــُه.. 

قْصفنا الفضاءاِت  خلِف  من  شاِحُبُتكاِبُد  ووجــهــَك  مكسوٌر  ــَك  ــرُن وق

وِمْن ــى..  أًس عليَك  قتانا  الخرائُب!فُيشِفُق  تبكي  النكراِء  هزائِمَك 

كلها المستحياِت  ترجو  كنَت  ــُب؟!ولــو  ــ وراغ راٍج  أنـــَت  مــّمــا  ــوُن  ألهـ

طائًشا حتفَك  استعجلَت  قــارُِب!ولكنَك  وُفلكَك  ــا..  ــواًج أم ُتــصــارُع 

نفسُه  ) )الُسعوديُّ الموُت  يجرُح  المخالُبِبنا  ــا  أذاه ــت  راَم صخرٍة  كما 

***
رجاُلها إال  الــحــرِب..  عند  نحُن  مصائُبفما  إال  لــأعــداِء..  نحُن  ــا  وم

صدورنا من  نفخٌة  إال  العصُف..  ُتداعُب؟!وما  ذا  العدواِن: من  فيا عاصَف 
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الفصُل األخير

رصاص  من  وابل  تحت  رفيقه  يسعف  الذي  اليمني  المجاهد  *  عن 
المرتزقة.

َعرَا الشُّ أيُّها  واستِريحوا  ُهنا..  َنَظرَاإلى  أشــعــارَُكــْم  واكُتُبوا  ُهنا..  إلــى 

واعتذروا األقــاَم  وارفعوا  ُهنا..  ُمعَتِذرَاإلى  ــاَء  ج ــرٌف  ح الشعر..  فأبلُغ 

وابتِهلوا الرحمَن  َسبِّحوا  ُلوا..  الَبَصرَاتأمَّ ارِجعوا  ُثمَّ  وابصروا..  روا  تَفكَّ

ــف أفــئــدٍة ُســــَورَا!؟أيــهــتــدي شــاعــٌر فــي وص إيمانها  عــن  ــزَل  أنـ ــُه  ــل ال

***
ــُه؛ ــورُت وص المعنى..  ــن  زم ذا  ُيَرىألنَّ  صاَر  القرآن..  في  ُيقَرُأ  كان  ما 

موِقَفُه اإلعـــاُم  ــَق  ـ وثَّ الـــذي  ــذا  ــَورَا؟!ه ــ ُص ــْت  ــَق ُوثِّ مــا  قبلُه  آيــٍة  كــم 

صاحبِه إســعــاِف  في  رَدَّ  ــذي  ال انحدراهــذا  عندما  ا  ــوًّ ــُل ُع المنايا  سيَل 

خطٌر والــَمــَدى  جريًحا..  ــاُه  أخ الخَطرَارأى  يركَب  أن  ــقــاذِه..  إن ــرُط  وش

رُجٌل حتَفُه  يلقى  النفَس؛  ــاَوَم  س ــِذرَاما  ــُه ُعـ خــيــٌر مــن اثــنــيــن.. ظــنًّــا أنَّـ

يحملُه ــَو  وُه الــرزايــا  درَب  شــقَّ  فطرا((بــل:  للذي  وجهي  هُت  ))وجَّ وقاَل: 

قمرًا أكــتــاِفــِه  فــي  يحِمُل  ــوِد  القمراكــالــطُّ ُتدرَِك  أن  ينبغي  ال  والشمُس.. 

ــُه كـــاَن بــالــرحــمــن ُمــمــَتــِلــًئــا؛ ــ لم يلَق في الموت ما يستوِجُب الَحَذرَاألنَّ

سكينَتُه ــوادي  ــ ال فــي  يــنــُشــُر  )ِحرا(!ومـــرَّ  ِبغاِر  الوادي  َر  َذكَّ من  سبحان 

***
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ُمحَتِجًبا كـــاَن  شهيًدا  ــذا  ه َظَهرَاأظـــنُّ  الفتى..  حمل  في  قاَم  وعندما 

ــدِه ي ــي  ف اليمانيِّين  نــصــَر  ــُت  ــ ُمنَكِسرارأي ــدواَن  ــع ال ِرجــلــِه  في  رأيــُت 

عاِتِقِه فوق  أرضــي  الشعب..  اندثرارأيُتُه  تركيعِه  في  الطواغيت  حلُم 

انشغَلْت أقــداِمــِه  في  الِعيارات  ُمسَتِترا؟!ُكــلُّ  الغيم  فوق  كان  رأُسُه  هل 

ُتُه ُبندِقيَّ غــابــت  الــفــعــِل  ِة  رَدَّ ــرَا!عــن  ــَض َح أعــمــاقــِه  فــي  الــلــه  لكنَّما 

ُمنشِغٌل ــَو  وُه يعلو..  البنادق  نظراصــوُت  ــُه  ــرُف ــرهــم ط ــِع ُي ــم  ل ــِه..  ــَربِّـ بـ

ــن ذخــائــرهــم ــرًا م ــه ِعَبرَابــنــعــِلــِه َصـــدَّ ن  – أدرُكـــوا  لو   – نحوُهْم  هـــا  ورَدَّ

ُمحَتِقرَاأماَت نبَض الرصاِص الَحيِّ حين مضى بالخصِم  ــا  ــازًِئ ه يدوسها 

خشًبا بعدُه  ــارَْت  ص البناِدُق..  انَتحرَا!ِتلَك  أنَُّه  ُيحَكى  الموت..  وماِلُك 

***
ــِه ــب ــوِك ــول َم ــا حـ ــ ــوه ــ ــرٍد عــنــدمــا َعـــَبـــرَا!كــتــيــبــًة وزَُّع ــ ــُف ف ــ كـــأنَّـــُه أل

فَزَعا يلَتِفْت  لم  ِخيفًة،  يرَتِبْك  مطرا!لــْم  الســتــهــدافــِه  تنهاُل  ــاُر  ــن وال

ِحَمَما فــوقــُه  ــوا  َصــبُّ ــيــارات  ــِع ال لو صوبت في سبيل )القدس(؛ النتصرا!مــن 

ُمقَتِنٌع وهَو  يدنو..  منُه  الــردى  َورَاكاَن  يـــعـــوُد  ال  يــمــنــيٌّ  ــُه  ــ ــأنَّ ــ ب

منشرًحا )إبــراهــيــم(   َ كـــ يبدو  ــان  ــٍر كـــان ُمــســَتــِعــراوك وتــحــتــُه كـــلُّ شــب

َتُه ُلجَّ يجتاز  كي  البحر؛  يفلق  ُمنَغِمرَا!لــْم  النيران  من  بحرًا  خاض  بل 

أحٍد على  ُيطِلْق  ولم  بصمٍت  أَســـرَا!َمَشى  وكــم  أوَدى  كــم  الله  ويعلُم 

شاِخصًة الريُح  ُخطاُه  من  رت  ُمنَبِهراتسمَّ األرض  ــراُب  ُتـ اقشعرَّ  كما 

متارسهم من  صاحوا  القصر  بشرا(كِنسوِة  الفتى  هــذا  )مــا  ــَك  لــربِّ حاشا 

ــــاِت أعــيــرٍة ــن زخَّ ــُب م ــج ــي ألع ــرَاإنِّـ األَث تترُُك  وفيِهْم  ُتــرَمــى..  عليِه 

فَمَضْت تغتاَلُه..  لكي  أطلقوها  ــاَد ُمــنــتــصــرا!ُهْم  ــ ــُه كــعــظــيــٍم ع ـ ــُزفُّ تـ

***
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دَوٍل مــن  الّسيُل  ذاك  تجّمع  ــَررَالقد  َشـ ترتمي  بـــاٍد  فــكــلُّ  ــرى!  ــب ُك

لنا كــان  رجليه..  فــي  الــنــار  مختصراتَخبُُّط  العدوان  عن  )فيلًما(  يبثُّ 

ــُه ــت دول ــان  ــم ــإي ل أنَّ  ــَدرَالــيــعــلــمــوا:  ــَقـ الـ ـــروا  غـــيَّ ُجـــنـــًدا  لــلــه  وأنَّ 

ِبنا؛ ــاَء  ج الــمــيــزاَن  وَضـــَع  مــن  ِلَيخَتِبرَاوأنَّ  ال  عـــداًل..  األرَض  ليمَأ 

وابتدأْت الناس..  اختبار  زمــاُن  زَُمـــرَاولَّى  تقسيمهم  فــي  الــفــرز  مــائــُك 

ِبنا ــاِء  ــي ــب األن ــَر  ــص َع ربُّــــَك  ظهراأعــــاَد  غيرنا  فــي  أقــوامــهــم  وعــصــر 

نعْم األخيَر..  الفصَل  ُيكِمُل  َقُصرَاوعبرَنا  أو  طــاَل  ــواٌء  س األخــيــر..  هــذا 

خاتمٍة كــلُّ  تأتي  ــدِء  ــِب ال نقطِة  َبَشرَا((مــن  خاِلٌق  ــي  ))إنِّ قــاَل:  ُهنا  ومن 

بنا ــلُّ  ــِط ُي المعنى  ــن  زم ذا  َعرَاواآلن  الشُّ أيُّها  واستريحوا  ُهنا..  إلى 

12 / فبراير / 2018
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استشهادك الثاني

*  في مقام السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي )رضوان الله عليه( 
حين استهدف الطيران السعو أمريكي مقامه الشريف:

ُأرِهــقــوا واغتيالَك  قتلَك  ــرِط  ف ــُقمن  ُأشــِف ــوِدَك  ــل خ مــن  عليهم  إنِّـــي 

ينقضي ــرَك  ــْم ُع بـــأّن  ــزهــُق!يــتــوهــمــوَن:  ــَك بــالــقــذائــِف ُت ــ وبـــأنَّ روَح

ــذ رحــيــلــَك.. لــم يــروا ــى ُم ُيــشــرُقدهــٌر تــولَّ ــوٍم  يـ ــل  ك حـــضـــورَك..  إال 

لم ثــم  طــريــًحــا..  أيديهم  ُقوا!حملتَك  لُيَصدِّ نــارَهــم  ــادوا  أعـ يثقوا.. 

وُهــم ــا..  ــواًم أع اعتقلوه  ُتحلُِّقُجثماُنَك  وكنَت  تصحو..  لو  يخشوَن 

ــنـــَت.. وإنــمــا ــا ُدفـ ــَك م ــأن ــروا ب ــع تطّوقواش وفــيــَك  أمانيهم..  ــت  ــَن ُدف

صوَتها الرصاصِة  من  ُيطلقوا!يستذكروَن  ــم  ل ــهــم  بــأّن وُيــشــكــكــون 

في الحقِد  أقاصي  من  عادوا  يتعملُقواليوم..  فوقهم  ــُدَك  ــج وم غــيــٍظ.. 

نابًضا مــقــاَمــَك  رأوا  ثــم  ــتــدفــُق؟!قــتــلــوَك..  ــمــًة ت ــاُة كــري ــي ــح ــُه ال ــن م

بقصورِهم وُهــم  اغتاظوا  قبرَك  يتسلقوامن  بـــأْن  عــجــزوا  كــم  ــَك  ــي وإل

ــم وحــديــِدهــم ــارِه ــن ــاءوا إلــيــك ب ــ ــرُقج ــش وتــحــالــفــا غـــرٌب عــلــيــَك وم

ــرًة م ضــريــحــَك  ــي  ف فأخفقوايستهدفونَك  تموَت..  أْن  أرادوا  أخرى.. 

أنَّهم قلَبك  فساَء  عليَك..  يترفقواهجموا  لــم  القصِف  فــي  بنفوسهم 

حروَبهم ويشعلوَن  يتمزُق!يتحالفوَن..  وِحلُفهم  ــَت..  أنـ فتعيش 
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َدا ُمــَجــدَّ ــُروُه  حــاِص )لــنــدُن(:  وَحــرُِّقــوافتقوُل  اقتُلوُه  )أمريكا(:  وتصيُح 

ــًة ـ أُمَّ عليهم  ــْن  ُكـ ــَك:  ــ ربُّ ــوُل  ــق ــُقوي ــقَّ ــشَّ َت خــطــواتــهــا  مــن  األرُض 

هيبًة ــَك  ــرب ُق ــاروُخ  ــصـ الـ ــُم  تشهُقيــتــَفــحَّ المَخافِة  مــن  ــراُت  ــائ ــط وال

ــادَة والــعــا؟ ــه ــش ــَت ال ــل ــرٍة ِن ــم مـ تتألُق!ك السما  وفي  أنَت..  األرِض  في 

قائٌم ــَك  ــدي ه ــوِر  ــن ب ــت  وأنـ ــٌر..  ــ وُيـــورُقده العقوِل  فــي  يــزهــُر  وســنــاَك 

ــَت تــلــتــِقــُف الــقــنــابــل صــامــًدا ُتخلُقال زلـ ــَك  ــات ُرف مــن  قــصــٍف  وبــكــل 

بنا الــثــانــي  بــاســتــشــهــادَك  ــَت  زلـ ــرزُقال  ــَك ُتـ ــا عــنــد ربـ ــيًّ تــســمــو.. وح

حرِبهم بــكــامــِل  ــا  ــدًف ه حققوا  ــا  حققوا!!م ما  ســاِكــًنــا..  بقتلَك  حتى 

ــَد بــروِحــه ــي ــوح ــي ال ــاج ــّن ــَك ال ــأن تشدقواوك بــالــحــيــاة  مــوتــى  وســــواَك 

بُمصحٍف الحريَق  شّبوا  من  مثُل  أحــرقــواُهم  فيما  ــرآَن  ــق ال يقتلوا  كــي 

إنما ــَك..  ــ روحـ ــاِت  ــ آي أطــفــأوا  ــا  يخفُقم ــدٍر  ص بكّل  )الحسيُن(  ظــلَّ 

في النفُط  ــاُه  رمـ  ) ــوديٌّ ــع )س يتحقُقمــوٌت  ال  الــمــوُت  عــلــيــِه  شــعــٍب 

ــتــيــًة يتعرَُّق!مــــوٌت يـــهـــوديٌّ يـــواجـــُه ِف ــم  جــوارَه ــَو  وه يمضون.. 

***
أيقظْت الكريمَة  معانيَك  ذي  ينطُقهــَي  بــَك  شموُخها  ــاُد  ــك ي ــا  ــًم أم

ــَت دلــيــَلــُه ــَت أنـ يلحُقشــعــٌب عــظــيــٌم كــن بنهجك  العظمى..  لصفاتِه 

ــقــَذ أُمـــٍة ــن ــُه ُم ــل ــُذ اصــطــفــاك ال ــن ــاتــت ُتــضــاُم وُتــســحــُقم مــكــلــومــٍة ب

لخاِصها ــرًا؛  ــائ ث وحـــدَك  تعّلقوافخرجَت  الُمستضعفوَن  وبحبلَك 

ُمقاوًما الطغاِة  ــِه  وج في  يتملُقوصــرخــَت  وذا  يخشى..  ذا  ــاُس  ــن وال

واستلقفتُه الــلــِه..  ــاَب  ــت ك ــذوا  ــب ُتطبُق!ن وكنَت  انشغلوا..  حفظه  في 

ــًة أُّمـ ــِة  ــرام ــك ال درِب  ــي  ف ُتنفقوا((أحــيــيــَت  حتى  البرَّ  تنالوا  ))لــن  ِمــْن 

فصولها ــَت  ــط رب عظمى  تفّرقــوا((ومــســيــرًة  كالذيــن  تكونــوا  ِبـ ))وال 
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ِجهادِه(( حقَّ  اللِه  في  اتقوا((وِلـ))جاِهدوا  الناُس  أيُّها  ))يا  ِمْن  ِجئَت  قد 

عليَك واألخــرى  القرآِن..  على  ــُقعيٌن  ــلَّ ــخ ــت ــي آيــــاتــــِه ت ــ وأنـــــــَت ف

***
تناثَرْت القلوِب  في  قبرَك  ــا يــتــعــّمــُقأحــجــاُر  ــن ــاِق ــم وهـــــواَك فـــي أع

لها يــا  بــحــبــَك..  ُمتهًما  كــنــُت  يعشُقإن  ــن  م بــهــا  يــزهــو  تــهــمــٍة  ــن  م

ــا( ــّرض ( و)ال ــوٌر مــن )عــلــيٍّ و)فــــرزدُق(فــأنــَت ن )ِدعـــبـــٌل(  بحبَك  وأنـــا 

ــحــُة ِقــبــلــًة ــي ــذب ــَك ال ــت ــبَّ ــُقســتــظــّل ُق ــًا تــتــفــتَّ ــاع ــش ــن.. م ــري ــائ ــث ــل ل

ُتـــراُبـــُه حــــواَك  قــبــرًا  دمــــروا  تعبُقإْن  ــورَك  ــنـ بـ أمـــجـــاًدا  ــزوُر  ــنـ سـ
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سبحاَن من صاغنا

فينا الـــورى  خير  يــا  ظــنُّــَك  ــاَب  خ )براكينا(مــا  وأصبحنا  ســيــوًفــا..  ــا  ُكــنَّ

ُيجاملنا أن  فينا  ــَك  ــقــول ل ــا  ــاش معانيناح أســمــى  مــن  الــلــه  فحكمُة 

)يمانينا(على مدى الدهر تستهدي الّشعوُب بنا قوًما  صاغنا  ــْن  َم سبحان 

ُتَمزِّقنا! كي  ــادي؛  األع حــروُب  يناُشنَّت  تَحدِّ ــي  ف زِدنـــا  الــيــوم..  لكننا 

عزائمنا ِمـــن  ــائـــراٌت  طـ ـــرت  ــيِّ شواطيناوُسـ فــي  )بـــارجـــاٌت(  ــــَرت  وُدمِّ

تشهدنا ــوف  س ــاٍم  ع كــل  ــذا..  ــك يناوه ُمستعدِّ ُخــطــى))وأِعــّدوا(  على 

مدائَنهم ــا  ــن وزَّع ــات  الــمــنــصَّ ــا الــعــنــاويــنــاعلى  دنـ ــدَّ ــخ حـ ــواري ــص ــل ول

ــا( ــن ــا )زالزل ــٍر: ي ــص ــل ن ــدي ك تدشينافــعــمِّ ــان(  ــرك )ُب يــا  ــاَم  ــع ال ـــن  ودشِّ

ــزَّت إرادتــنــا ــت ــه.. مــا اه ــل ــلــه وال وتمكيناوال نــصــرًا  ربُّــنــا  زادنــــا  بــل 

بُكم الخاِسفون  ــا  إنَّ والــلــه..  ماييناوالله  ــا..  ــًن ــي ــاي م زحــفــتــم  وإن 

وأتــْت.. ُفرصًة  إال  الحرَب  ننظر  ينالم  ُتنمِّ ــى  ــأرق ل ــات  ــراع ــص ال إنَّ 

لنا ُأِتيَح  ما  شهرًا..  الحرُب  كانت  وتحصينا؟!لو  تصنيًعا  الصبَر  نحصَد  أْن 

ومَضت واحًدا  شهرًا  الحرُب  كانت  ليشفينا؟!لو  ؛  ــركــاٌن(  )ُب بالرّد  طــاَر  ما 

ُقبًا :احتِضن  الصواريخ  ــواء  ِل وُتهدينافيا  ُنــهــديــهــا..  جبينك  على 

بكم الظالمين  ــردي  ُي الله  يــُد  يناأنُتم  الُمستِبدِّ يـــُدكُّ  يــديــُكــم  على 

بِه المؤمنين  ــاَل  بـ الــلــه  ــُح  ــِل ــص حيناوُي )باليستّيُهم(  وُيطِلُق  حيًنا.. 

عواصفُهم يا  الرواسي  الجباُل  ينانحُن  تُهزِّ لن  عــاٍم..  مليون  عشِت  لو 
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عبًثا الهدى  أنــصــاَر  اللُه  يخلق  الُمضلينالم  يــهــدي  أو  ُب  ُيـــعـــذِّ بــنــا 

ــذٌة: ــاِف ن ــَي  وهـ ــاءت  شـ الــلــه  بأيديناإرادُة  )أمــريــكــا(  ُحكم  ينتهي  إذ 

عدًما )إسرائيلهم(  اآلن  تصبح  )ِسينا(أن  يا  األنــصــار  موكَب  ولترقبي 

انطلقوا نهجِه  في  َمْن  أشجُع  )فلسطينا(فنحُن  لّبى  َمــن  ــدُق  أص ونحُن 

معنا التي  الصواريَخ  بعَض  فينا!يخشون  الــتــي  ــَخ  ــصــواري ال ويجهلون 

***
ُوجهتنا اآلن  )الرياض(  بعد  بعد..  تهانينا!!ما  )أمــريــكــا(  ــارات(  ــ )إم فيا 

دمنا؟! من  )إسرائيل(  إرضــاَء  ــى أعــاديــنــاأردِت  ــب ــا أغ ــِت ي ــوّرطـ ــد تـ وقـ

ُمنغِلًقا ــان  ك ــا  ــاًب ب للحرب  فُذوقينافتحِت  جئنا؛  قد  الباب  ذلــك  ــْن  ِم

دمنا في  ــثــاراُت  ال تهدأ  لن  ِميناوالــلــه..  بــا  صــحــراًء  ُعـــدِت  ــد  وق إال.. 

***
وارتِجفي العدوان  ُقوى  :يا  تخافيناتخّوفي  أن  جـــًدا  الطبيعيِّ  ــن  م

ــدِه ــي ي ــُد َمــن َمــحــيــاِك ف ــن يناألنــنــا ُج تُعدِّ إْذ  ــاٍم  عـ ألـــف  ــُه  ــوُم ي َمـــن 

سنٍة فــي  حــاولــِت  مــا  فــيــِه..  تستطيعينابيومنا  ال  بــمــا  ــحــُن  ن ــيُء  ــج ن

قبائلنا دامت  ما  األمــن(:  )مجلس  شديدة البأس.. فاصُمْت.. لسَت تعنينايا 

ورطتِه.. حجَم  حتًما  الُكلُّ  أساميناسيعرُف  ُمــضــطــرًا  ــُر  ــده ال سيحفُظ 

ُتصالحنا أْن  إال  األرُض  تمِلُك  يناال  ُتحيِّ أْن  إال  ــاواُت  ــم ــس ال وال 

لُكم الحروُب  أضافتُه  قد  الذي  ُمستذلِّينا!كلُّ  وصــرُتــم  ُملوًكا..  ُكنُتم 

يعرفنا قبل  جيًشا  ــاَن  ك جثاميناوجيشُكم  أمــســى  بـــِه؛  التقينا  حتى 

***
بنا ــوُب  ــع ــا ش ي ــْي:  ــأّسـ ــي وتـ ــل ــأّم الساطينات يخشى  ْمن  الله  ينصُر  ال 

ُمجاهدٌة منكم  ــٌة  ـ أُمَّ تُكن  ــْم  ل ُمصلِّينا؟!إن  ُكنُتم  أنكم  تفرحوا  ال 

غايتُه يــن  ــدِّ ال ــاُس  أسـ الجهاد  ينا!إنَّ  الدِّ ضّيعوا  وخافوا..  ضيَّعوُه  مْن 
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ــا ــن ــُت أُّم ــه  ــل ال سبيل  ِمـــن  ــْت  ب ــرَّ ــه وتطمينات ــرًا  ــري ــب ت الــــُذلَّ  ــت  ــاش وع

إلــى األولـــــون  ــون  ــق ــاب ــس ال مساعينالكننا  خــابــت  مــا  ــه..  ــل ال هــدايــة 

جمعوا؛ مــا  ــوق  ف نــصــرًا  الله  ــا  ــاأمــّدن ــيــن ــي تــولِّ ــا فـ ــن ــدق ــد ص ألنـــنـــا قـ

ِثقٍة: عن  القوَل  استطعنا  فينابالتضحيات  الـــورى  خير  يــا  ــَك  ظــنُّ ــاب  خ مــا 
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جئنا من القرآن

ــاِن ــب ــج ــَن الـــقـــصـــِف ال ــ ــاٌم ِمـ ــ ــيعـ ــان ــم ــي ــُب ال ــعـ ــشـ ــا الـ ــ ــا أنـ ــ ــ وأن

ـــ ــُم الـ ــ ــاِحـ ــ ــاٌم ونــــحــــُن مـ ــ ــ ــاِنعـ ــ ــزم ــ ــزُة ال ــ ــج ــ ــع ــ دنــــيــــا.. وُم

ــد ــُت بــــــــِه.. وقـ ــخـ ــمـ ــاٌم شـ ــ ــ ــيعـ ــان ــن ــي ع ــانـ ــثـ ــلـ ــُت لـ ــ ــق ــ ــل ــ أط

ــزٌّ وُمـــــــْر ــ ــَتـ ــ ــهـ ــ ــزانـــي!الــــــكــــــوُن ُمـ ــتـــلَّ اتـ ــا اخـ ــ ــٌك.. وم ــ ــِب ــ َت

ــأ ــا(.. ويـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ هـــوانـــيوُتـــــريـــــُد )أمـ أو  ُذلِّـــــــي  الـــلـــه  ــى  ــ ب

ــيجـــئـــنـــا مــــن الــــــقــــــرآن.. نــحـــ ــان ــمــث ال ــع  ــب ــس ال كـــتـــائـــُب  ُن 

ــي اْنــــ ــت ــض ــب ــيأعـــاُمـــُهـــم فـــي ق ــان ــوا األم ــغ ــل تـــَكـــَســـت.. ومـــا ب

ــم ــ ــه ــ ــروب ــ ــيبــــــــــاٍق بـــــرغـــــم ح ــان ــاِن ف ــطـ ــيـ ــشـ ومـــثـــلـــُث الـ

ــوا.. ومــــا هـــــزوا كــيــانــيزحـــــفـــــوا إلـــــــــيَّ وأبـــــحـــــروا ــفـ ــصـ قـ

ــوا، ــ ــزِّق ــ ــوِة عــنــفــوانــيُهــــِزمــــوا، ُأِهـــيـــنـــوا، ُم ــط ــس ــروا؛ ب ــسـ ــكـ ْانـ

ــا.. وكــــْم ــ ــًت ــ ــي ــ ـــــــــروا ب ــم دمَّ ُكــــنَّــــا أشـــــــّد مــــن الــمــبــانــيكــ

ــوى ــيمــــا كـــــــاَن )عـــــطـــــاٌن( سـ ــان ــم ــي ــن الـــشـــعـــب ال ــ ــرٍد م ــ ــ ف

ــدُة( الــــ ــ ــعـ ــ ــت )صـ ــ ــان ــ ــاٌم وك ــ ــ ــيع ــوان ــث ــال تــــأريــــِخ.. ُتـــقـــصـــُف ب

ــن الـــقـــنـــا ــ ــي ــ ــِف والــــدخــــاِن!وتـــــقـــــوم مـــــن ب ــ ــذائ ــ ــق ــ ِبـــــِل وال

ـــ ــا إلـــــى الـ ــهـ ــلـ ــوافـ ــدي قـ ــ ــه ــ ــاِنُت ــجـ ــِلـ جــيــش الـــمـــرابـــِط والـ

ـــــا ــن ــن هــــَو فـــي ِج ــَمـ ــي كـ ــط ــع ــاِنت ــ ــاألم ــ ب يـــنـــعـــُم  ــِد  ــلـ ــخـ الـ ِن 

ــْت صـــــاُة الـــنـــصـــِر واْنـــــ ــ ــُرب ــ ــآذانق ــ ــ ــؤذُن ل ــ ــ ــم ــ ــ ــَق ال ــ ـــَلـ ــ َط
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53
حوار البندقية

َتُصوِمْي؟ ــْم  أَوَل )ُبنُدِقْي(..  الــكــريــِم؟!فديُتِك:  بالشهِر  أحــَســســِت  ــا  أم

تراني أمــا  فــيــِه  أحــَســســُت  ــى..  ــل ــوِمً؟َب ــص ــُخ ال رأِس  على  ــَحــًة  ــَســبِّ ُم

ولكْن نــعــْم..  الــمــنــاِم..  عن  ــوِمأصــوُم  ــُدُس ال فــي  ــِرُط  ــ ُأف ــداِء  ــ األع على 

ــا َطــفــحــُت و)جــنــجــويــًدا( ــَزًق ــرت )القصيِم(وُم جــيــُش  معدتي  ــَع  ــب وأش

بطني )السنغال(  من  انتَفَخْت  ــْيإذا  ــوِم ــُح ــٍي( ُل ــب ــوظ ُع ِمـــن )أب ُأَنـــــوِّ

وَدْعــنــي ــا..  مــًع وعــنــَك  عنِّي  الّنعيِمفــُصــْم  هــذا  ــي  ف الــنــفــَس  ــي  ُأَشــهِّ

ــاٌت ــِب ــق ــُد ُم ــوائـ ــمـ ــُك والـ ــ ــِس ــ عـــِة الـــُجـــســـوِمَأأُم بــــأرتــــاٍل ُمـــنـــوَّ

أُمــي ابـــَن  يــا  جهنَُّم  ــْت  ــاَم ص ــل  الجحيِم؟وه ــى  إل الــُمــتــوافــديــَن  عــن 

ــرًا ــح ــَة الـــنـــيـــراِن ب ــ ــ ــوِم!وَظـــنُّـــوا ُزرق ــُم ــسَّ ــاُر ال ــهــا نـ ــإذا ِب أتــــوا.. فـ

ــادي ــاألع ب بطًشا  ــرُت  ــط أف ــْم..  ــع ــِمن ــي ــى رم ــ لــــُت الــــُغــــزاَة إل وَحــــوَّ

ــَف طــيــٍر ــ ــنِّـــي أَلُطــــِعــــُم ألـ ــخــوِمولـــِكـ ــُت ــَك ال ــل ــي ِت ــُت ف ــف ــلَّ ــا َخ ــم ِب

بــأًســا بــالــلــه  وزِْد  ــا..  ــًس ــف ن ــْب  ــِط ــِمف ــي ــٍن رح ــمـ ــِم رحـ ــاسـ وَســـبِّـــح بـ

ــي ــي ورفـــيـــُق دربـ ــل ــاِم ــيألنَّـــــَك ح ــزوم ــن ُع ــاُء نــفــســَك م ــ ــُد زك ــزي ي

عليهم ــي  ــات ــق ــَل ط الــلــه  رجــيــِم((ويـــرمـــي  شيطاٍن  قـــوُل  ــَو  ))هـ ــا  وم

ــارًا ــاِت نـ ــه ــب ــج ــْل واشــعــل ال ـ ــوَكَّ ُختوميتـ ــْع  ــَب اط الــِجــبــاِه  تــلــَك  ــي  وف

ــا أنَّ ــِن(  ــدي ال بــدِر  )ابـــَن  الُمستقيِموِثـــْق خلَف  الـــصـــراِط  عــلــى  نــســيــُر 

ــاٌث ــْل: ث ــ ــي جــبــهــتــاِن.. وُق ــام )أورشــلــيــِم(أم مــن  صرختي  وُتــســمــُع 

***
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ا لمَّ ــرُت  ــخ ف الـــســـاِح  ــّل  كـ ــاِع الـــُرجـــوِم(عــلــى  ــنَّـ ــرزُت بــصــفِّ )ُصـ ــ ب

ِقتالي؛ ــدا  وغـ بــغــايــتــي..  ــوُت  ــم الحكيِمس ــِر  ــِذكـ والـ ــن  ــدي ال ــل  ألجـ

ــي ــأس ــذا بـــــــارََك الـــجـــبَّـــاُر ب ــهـ الــُهــجــوِملـ عــنــد  طلقتي  وضـــاَعـــَف 

ــي ــُت رأس ــع ــِه الـــطـــائـــراِت رف ــوج ــدومــيب ــن ُق َع م ــدرَّ ــُمـ ــُت الـ ــب ــط وأع

نفسي ونسبُت  مصاِنعي..  العظيِمنسيُت  ــِن(  ــم ــي )ال إلــى  ــرًة  ــاِخ ــف ُم

المعالي اختزل  ــذي  ال الشعِب  ــوِمإلــى  ــج ــُن ــَدُه فـــوق ال ــجـ ــَد مـ ـ ــيَّ وشـ

ــذوٍر ُج فعن  شمخُت..  إن  ــٍة.. وإيــــمــــاٍن قــديــِمففيهم  ــ ف ــرِّ ــ ــش ــ ُم

عزمي ــفَّ  وخـ ــدأُت  ــ ه ــي  ــرَن ت نديميوإن  يــا  ربِّــــَك  ِذكــــِر  مــن  ــِزد  ــ ف

ــاِد( شــوًقــا ــن )الــصــمَّ ــي ع ــن ث ــدِّ ــِف الــُقــُحــوِم(وح ــْط ــْق ِبـــْي مــع )ُل ــلِّ وح

ــا ــاي ــح ــض ــــرنــــي بــــأنَّــــاِت ال يــتــيــِموذكِّ أو  ــى  ــل ــك ث ــلِّ  ــ ك ودمـــعـــِة 

ــادي ــ ــِه األع ــ ــهــِنــي عــلــى وج ــوِمووجِّ ــش ــُخ ــَك فــي ال ــت ــدي ــتــنــي ف وثــبِّ

تُلمني ال  ُأَعـــّيـــُد..  ــي  دعــن ــْم  ــه األلــيــِمِب ــطــِش  ــب وال التنكيِل  عــلــى 

ــاٍد( ــوُم )عـ ــِم قـ ــرائ ــج ــن ال ــاُم ع ــ الــعــقــيــِمُي الـــّريـــِح  ــى  عــل ــوٌم  ــ َلـ وال 

ا واقـــِتـــحـــاًمـــا ــه قــومــيفـــُقـــْم لــلــه صـــــدًّ ــل ــي ل ــت ــب ــع ــا ُج وُقـــــل: يـ

ــي ــنِّ ِم ــاَء  ــ ج فــيــمــا  أخـــطـــأُت  ــوِل الــســلــيــِموإْن  ــقـ ــهــنــي إلـــى الـ فــنــبِّ

***
.. ــُة مــنــطــقــيٌّ ــق ــي ــِك يـــا رف ــاُمـ الصميِمكـ ــي  ف نـــارِك  مثل  ورأُيــــِك 

أرٍض كـــلِّ  مـــن  ــدا  ــِعـ الـ ــا  ــن ــي ــأت حــمــيــِمأي مــــاٍء  ــن  مـ ُيـــســـقـــوَن  وال 

نسًفا ــِت  ــئ ِش ــا  م ـــِدي  َعـــيِّ ــَك  ــُت ــلَّ مــــرتــــزٍق أثـــيـــِمفــدي ــ ــــــــي كـ وُدكِّ

ــْم ــِه ــي ــِف ــيِّ ــُة َض ــيَّ ــدق ــن ــِمِقـــــَرًى يـــا ُب ــٍب كــري ــع ــى ش ــوا إلـ ــلـ فــقــد وَصـ
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ــاُد ــه ــُد األُبـــــــاِة.. تـــحـــرٌُّك وج ــي اســتــشــهــاُدع أو  بــــِه..  نــعــيــُش  ــزٌّ  عـ

لنا ــِه.. فــمــا  ــي ــع ــان ــٌد ولــســنــا ص ــي ــب األعـــيـــاُدع ــذه ــت ــِه.. ول ــ ــأٌن بـ ــ ش

ــا األبـــيـــُة فــرَضــهــا ــن ــادُق ــن ــَر ســـاعـــٌد وزِنـــــاُدصــلَّــْت ب ــبَّـ شـــرًفـــا.. وكـ

صرخٌة ْت  دوَّ الُمحتلِّ  ــوُش رمـــاُدوبمسمِع  ــي ــج ــإذا الــكــتــائــُب وال فـ

ــِه ــدس ــُة ُق ــِر.. كــعــب ــص ــّن ــل ــاُدوألنــنــا ل ــج ــت حــولــنــا األم ــاف ــْت وط ــجَّ ح

نفاقهم حسَب  ــراُب  األعـ مــرضــى.. وربُّـــَك زادُهـــم فـــازدادوايتصهَيُن 

أطفالنا عــلــى  قــنــابــَلــهــم  ــٌة وســــواُدضــربــوا  ــ ــ ــْت عــلــيــهــم ِذّل ــربـ ُضـ

فتحّطمْت نصرنا..  بشائُر  ــاُدعُظَمت  ــق ــْم.. وتـــوالـــَدْت أح ــاُدهـ ــقـ أحـ

الـ وفي  ُيناصرُنا..  َصَمٌد  فوقهم  ــاُدِمن  ــمَّ ــٌد.. ص ــاِمـ ــٌب صـ ــع مــيــداِن ش

ــوَن لــحــرِبــنــا ــرق ــف ــت ــُم ــُد ال ِميعاُد((يــتــوحَّ لُكم  ــل  ))ُق ــٌي:  وح ويــلــوُح 

وواجــهــوا الــُمــعــتــدوَن  أراَد  أرادوافــَلــَكــْم  حــيــن  ــِه..  ــلـ الـ إبــــاَء  فــيــنــا 

ــٌح ــالــهــزائــِم طــاِف ــٍد( ب ــج ــي الــخــلــيــِج ِحـــداُدتــقــويــُم )ن ــل يـــوٍم ف ــك وب

دأُبها ــك  وذل أرضـــي..  ِبهم  ــن ِمـــَهـــاُدَفــِرَحــت  ــمــجــرمــي ــل ــٌم ل ــن ــه ــج ف

بثباِته نـــصـــَرُه  ــُة  الــضــحــّي ــَس  ــَم ــَر الـــطـــاغـــوُت والـــجـــاُدل ــق ــه ــق وت

أتوا ومــن  ــرمــال..  ال طــارئــَة  ــاُدسُنزيُل  ــه األش عليهُم  فــنــحــُن  مــنــهــا.. 

التي )نجَد(  ــْن  ِم الحرمين  ر  و)عــاُد(وُنطهِّ )ثموُد(  بُعدْت  كما  بُعدت.. 

الـ وموعُد  القريُب..  الفتُح  ــاُديتشّكُل  ــق ــِن لــلــُمــســتــضــعــفــيــِن ُي ــمـ ّرحـ
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باسمنا تهتُف  الــلــِه(  ــزِب  )ح جهاُدرايـــاُت  الــجــنــوِب(  )ضــاحــيــِة  بـــ  ولنا 

بقلوبهم ــي  ــت ال الـــُقـــدَس  َر  ــرِّ ــح ــُن ــا لــهــا مــيــاُدل ــن ــْت.. وفـــي دِم ــاتـ مـ

تستقي ــِة..  ــروب ــع ال صنعاَء  ــغــداُدوبنصِر  ــوي ب ــرت ــرًا دمـــشـــُق.. وت ــص ن

عيُدها الــجــبــانــِة  لــُأَمــِم  ــاَد  عـ ــاُدإن  ــ ــٌن وِب ــدائـ ــوُد... مـ ــ ــع ــ فــلــنــا ت
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ــوِر ــُطـ ــاِه الـ ــ ــب ــ ــوريوالـــــُطـــــوِر.. وأش ــطـ ــش األُسـ ــي ــج ــوِد ال ــمـ وصـ

الــحــمــقــى الـــــــِدوِل  ــع  ــي ــم ج ــريإنَّ  ــي ــف ــك ــت ــن ال ــ ــدي ــ وُدعـــــــــاَة ال

ــي جــبــهــتــهــا ــنـ ــحـ ــوريَســـــُتـــــّذلُّ وُتـ ــ ــُس ــ ــيِّ ال ــربـ ــعـ ــش الـ ــي ــج ــل ل

ــُق( ســتــبــقــى صــامــدًة ــ ــشـ ــ ـــوِرَفـ )دمـ ــى لـــو ُيـــنـــفـــُخ فـــي الـــصُّ ــت ح

ــدو يــــوًمــــا ُمـــنـــتـــزًهـــا ــ ــغ ــ ــري(لــــن ت ــي )ِك أو  الــفــيــصــِل(  ـــ)ســعــود  ل

ــُت فــــــؤادي ــ ــم ــ ــلَّ ــ ــذا س ــ ــهـ ــ ــورِد الــجــوريولـ ــ ــل ــ ــَق( ول ــشـ ـــ)دمـ لـ

ــزًا ــزيـ ــُت عـ ــشـ ــا عـ ــ ــى م ــقـ ــأبـ ــوريوسـ ــ ــا.. س ــ ــًي ــ ــرب ــ ــا.. ع ــًيـ ــنـ ــمـ يـ

يوليو / 2013
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إخوان داِعش

َعَدُم؟ أم  أنَت؟  َحيٌّ  الّصمِت..  وَفــُم؟!يا عاَلَم  ــٌض..  ــاِب ن ضميٌر  لديَك  أمــا 

بِه تسيُل  نفٌط  أم  بِجسمَك؟  ورَُم؟َدٌم  أم  ذاَك..  قلٌب  جنبيَك  وبين 

معذرًة الــعــصــِر..  ــذا  ه زعــامــات  ــا  ُمحَتَرُموي الله(  )نصر  غير  ِبُكم  أمــا 

ــٌب ــِق ــرَت ــه يــشــهــُد والــتــاريــُخ ُم ــل علموا!!ال لو  للتنديد  الناس  أحــوج  ما 

***
محشرهم.. أيــاِم  من  الحرُب  كتمواكأّنما  ما  كــلُّ  فيها  الناس  من  بــدا 

وانكَشَفت )الحقوقيين(  وجوُه  تنتِظُمساَلْت  ــرِّ  ــش ال ــفِّ  ــص ب ــاٌت  ــمَّ ــظ ــن ُم

أتى ــار..  ــغ ــِص ال بتسليَح  ــددون  ــن قصُف الصغاِر.. فا ضّجوا وال ُصدمواي

ُلِمست إن  ــار  اآلث على  تنهِدُم؟!والخائفاُت  واآلثـــاُر  الــيــوم..  ها  همَّ ما 

أقنعٌة الخيِر(  ــاِة  )ُدعـ عــْن  ــُمتمزقْت  ــه ــتَّ وُم لــســّفــاٌح  الــحــيــاَد  إنَّ 

***
بِخصيِتِه مشغوٌل  ــوغــُد..  ال ينتِقُم!العاَلُم  األرض  لضحايا  وشعُبنا.. 

على الطغاة..  اُد  قوَّ األمن(  هجمواو)مجلس  أيــنــمــا  يــتــغــذى  ــم  ــه ــرام إج

يرفضها ثــم  ــا..  ــاًم ع الــحــرَب  يّتِهُميــؤيــُد  الصمت..  ِسعُر  ليزداَد  يوًما؛ 

لمقتلنا احتاجوا  غيرنا..  دعمواليدعموا  غيرهم  وقوًما  أحــّلــوا..  قوًما 

مجزرٍة كل  من  راِبــًحــا  )مجلًسا(  ــُميا  رََقـ ِشــيــكــاتــِه  ــي  ف الــطــفــولــة  دُم 

جريمتِه مــن  ــا  ــًب رُع اهــتــزَّ  تبتسُم!الــُمــجــرُم  ــم  ث ــا  حــيــًن تــقــلــُق  ــت  ــ وأن

ــتــُه وِخــِسّ الكبرى  الــعــاَلــم  وترتِسُمفضيحُة  الكبرى(  )القاعة  من  تبدو 
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ــُر فــيــهــم؟ وهـــي واحـــدٌة ــؤث جثمواأنَّـــى ت أشائها  على  ــٍف  أل بين  من 

ــدٌة أرِص الــغــرب..  بنوك  في  الَنِهُمأطفاُلنا  التاِجُر  فيها  األمِن(  و)مجلُس 

دمنا ِمــْن  الغرِب  عائداُت  ويلتهُمتضاعفْت  يجني  قتلنا  ِمـــْن  فــالــكــّل 

مجازرهم في  شريٍك  أدهى  َدُمالصمُت  الّسكوت  بأعناق  لشعبي  فكم 

***
ُمناِضلًة كانت  التي  الشعوُب  تضطرُم؟!أيــن  باألحرار  المسيرات  أين 

امرأٌة الكوكِب  في  استنجَدت  إن  )ُمعتِصُم(!ُكنا  الثأر..  في  وأصغرُنا  ُثرنا.. 

مذابحنا عن  شعوٌب  نامْت  والعجُموالــيــوم  ــراُب  ــ األع ــا  أشــاءن ــاَن  وخـ

ــِهـــزٌة ــاُس أرقـــــاٌم وأجـ ــنـ ــمــا الـ ُنُظُمكــأن وجدانها  في  الطواغيت  زيــُف 

هنا نحُن  القصف  نعيش  الذين  الِقَيُمنحُن  فيهم  ماتت  يموتون..  وُهــم 

تضاُمنهم ــن  م ــا  ــان إب ــدوا  ــزي ي فهمواولــن  لــو  لــلــه..  مــوقــٌف  ــُه  ــنَّ ــك ل

وطٍن على  ال  عليهم..  عاٌر  اعتصمواالصمُت  مــا  الجبار  بسوى  ــاؤُه  ــن أب

***
دمنا في  الشيطاِن  ُعصبُة  ظلمواتــورَّطــت  بمن  خسٌف  أننا  َدرَت  ــا  وم

أحِزَمًة باألمس  صواريخهم  التزمواكانت  تفجيرها  في  داعَش(  )إخواُن 

غضًبا وعــَيــُه  شعبي  اســتــلَّ  ــُموحينما  ومــــزََّق االنــتــحــاريــيــن حــيــث ُه

ُمرتبًكا: الشرِّ  ِحلُف  اضطرَّ  ُهِزمواهنالك  لمن  إسناًدا  الحرَب  ُيعلَن  أن 

كوامنهم في  خــاٍف  المناِزِل  ــارًا عــنــدمــا عــِقــمــواقصُف  ــذوه جـــهـ ــّفـ ونـ

مساجدنا ــي  ف تشظوا  ــن  ــذي ال هجمواإنَّ  أســواقــنــا  على  الــذيــن  ــم  ُه

ِدوٌل قــــادٌة،  ــراٌء،  ــبـ ُخـ ــٌم،  ــواِصـ ــٌم، أَُمـــُمعـ ــال ــوٌش، ع ــي ــمــاٌت، ج ُمــنــظَّ

تــهــم؛ ــوَّ وا كـــلَّ ُق ــعــوا وأعـــــدَّ يــزدِحــُمتــجــمَّ بالناس  َمسَكًنا  ليقصفوا 

لبسوا الــذي  ــزي  ــخ وال للوقاحة  احتشموايــا  وما  ُعرًيا  ُقبحُهم  وأظهروا 

بشاعتهم من  أخــزى  الــِحــوارات  الِقَمُم؟إنَّ  ُتعقُد  وماذا  مــاذا..  أجل  من 

***

72-Mouhammadiyoun.indd   60 11/2/18   2:18 PM



61

فضائحكم من  خجواًل  يمضي  ــَدُمالدهُر  َق رأُسها  وجــوًهــا..  يا  فلتخجلوا 

يسُكنُه الصحراَء..  يسكُن  من  وُمــنــعــِدُم؟أُكــلُّ  ُمصفرٌّ  فهَو  ــا..  ــواؤه خ

تلعنُكم والــبــيــداُء  والليُل  والقلُم()الخيُل  والقرطاُس  والرمُح  والسيُف 

حسبوا: حربنا  في  من  الخائق  اعتصمواأغبى  حبلِه  في  من  الله  يخذل  أن 

7 / أكتوبر / 2017
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َوعُد الله

ــاُر ــب ــَك يــســجــُد اإلك ــه ــاِل وج ــج ــُر األقــــداُرل ــاف ــس ــى يــديــَك ُت ــل وع

ــو لـــك األقـــمـــاُر فـــي آفــاقــهــا ــدن األقــمــاُرت استكشافَك  فــي  ــاُر  ــح وت

أمطرتنا ــذي  ــ ال الـــرجـــُل  ــا  ــه أي ــا  ــاُري ــط ــِت األم ــداخ بــالــمــعــجــزات.. ف

وسينقضي ــرًة..  م باسمَك  ــراُرسأصيح:  ــك ــا لــلــصــدى ِت ــاًم خــمــســون ع

بعروبتي ــا  ــاذًب ك أفــخــُر  عــشــُت  ــاُر؟!كــم  ــع وال جبهتي  ينهُش  ــخــزُي  وال

هزيمٍة ــف  أل نسيُت  ــَت..  ــي أت ــاُرحتى  ــب ــوِب مــــرارٌة وُغ ــل ــق ــي ال هـــَي ف

ألُمــتــي أنَّ  دنـــيـــاَك  ــي  ف ــُت  ــســي اســِتــغــفــاُرون لذنبها  ــَت  ــأن ف ذنــــٌب.. 

ــًة أُم ُتنقُذ  ــِه(  ــل ال )نــصــَر  جــئــَت  ِقــفــاُرقــد  ــدروُب  ــ والـ لمثلك..  ــت  ــاَق ت

خضوعها ــد  ــع ب ــزِّ  ــع ــل ل ــا  ــه ــدت ــأع ــخــَت لــيــخــضــِع الــكــفــاُرف ــا شــَم ــه وب

وُكنتها الــجــهــاد  ــة  ــدرس م ــَت  ــس ــواُرأسَّ ــثـ ــن كـــفـــَك الـ ــرت مـ ــّج ــف ــت ف

فأصبحوا الــجــهــاد  ُحـــبَّ  ــارواعّلمتهم  ط ولــلــشــهــادِة  عاشقيه..  ِمـــْن 

حكايٍة ألـــَف  ــِخ  ــأري ــت ــل ل ــراُروأضـــفـــَت  ــ ــهــا األح ــِة صــاَغ ــرام ــك بـــدِم ال

شخصيٍة فــي  البيت  آَل  ــدَت  ــسَّ ــاُرج ــ ــه ــ واألط اآلُل  ــلَّ  ــ أطـ ــا  ــه ــن م

سيفُه ُيشهُر  عينيَك  ِمــْن   ) األنــــواُرَفـ )عــلــيُّ جبينك  ــوَل  ــ ح وتـــطـــوُف 

الـ لُتذهل  الوجود  بَك  جــاَء  أيــَن  ــاُرمن  ــ ــا؟..؛ فــتــمــُأ قــفــرنــا األزه ــيـ ّدنـ

جنونها أثـــرَت   .. )أمــريــكــا(  عـــت  يـــا ســـيـــًدا حــــارت بـــَك األفـــكـــاُرروَّ

بزعمهم  – ُيقهرون  ال  من  ــاُروقهرَت  ــب ــٌر ج ــاهـ ــوا.. وربُّــــــَك قـ ــ ــان ــ ه
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ــُه ــأن ــه حــــــزٌب غــــالــــٌب مـــغـــواُرالـــيـــوم أدرَكـــــت الــشــعــوُب ب ــلـ لـ

التي ــَك  إرادتـ الــهــادي(  ــا  )أب ــاُرأطِلق  ــه ــن ــا ت ــه ــف ــك شــــمُّ الـــجـــبـــال ب

لنا فما  )الجنوِب(  في  فتيلَك  صــبَّــاُراشعْل  الــوغــى  فــي  ومثلَك  ــٌر..  ــب ص

آفاقنا فــي  حُب  السُّ فــأنــَت  ــْد..  ــ واإلعصاُرأرِع العْصُف  فأنَت  واعصْف.. 

نا لحقِّ غضبَت  إْن  فديتَك  ــراُرواغضْب  ــ ــَك اإلصـ ــشــعَّ مـــن قــســمــات ــي ل

ــَك اســِتــقــراُرواسحْق )بني صهيون( حيُث وجدتهم ــأرضـ ــوِد بـ ــه ــي ــل مـــا ل

لنا واكشف  ضعفهم  حقيقة  ــاُرواكشف  ــُم الــُفــجَّ ــن ه ــل الــنــفــاق.. وم أه

وراءهــم مقاوميَك  ســاَح  استعماُرواجــعــْل  وال  غـــزٌو  ال  فــعــلــيــَك.. 

سيوفهم أيــن  ــاَء  ــم ــزع ال تــســأل  ــاُر؟!ال  ــَعـ ُتـ للمعتدين  فــســيــوفــهــم 

ــّددوا ــ ــة ن ــدِم الــضــحــّي ــ ــا ب ــامــن ــاُر!حــّك ــص ــجــاد ُهـــْم أن ــل ــرًا.. ول ــهـ جـ

وأسهبوا )الجنوِب(  في  وحدَك  ــاُرتركوَك  الــُســمَّ لها  وُهـــْم  ــَك..  عــن بــالــّنــوم 

ــا ــًق ــَك اســتــغــنــيــت عــنــهــم واث ــكــن ــم ِمــعــيــاُرل ــُه ــا ل ــدك م ــن ــِه.. ع ــل ــال ب

صاالتهم فــي  ــاُم  ــكَّ ــُح وال ــَت  ــاوم ُتـــَداُر!ق ــؤوس  ــك وال ُتحسى  الخمُر 

أرضهم ــوا  ــط وأع مبادئهم  ــوا  ــاع اإليــجــاُر!!ب ومــنــهــُم  للمعتديَن.. 

رمزهم وكــانــت  كرامتُهم  ــدوالُرضــاعــْت  ــ ــُط والـ ــف ــن ــا ال ــراه ــت فــقــد اش

ــدُّ قــســاوًة ــاُرُهــم كــالــحــجــارِة بــْل أشـ ــه ــرُج األن ــخ ــارِة ت ــج ــح ــن ال ومـ

حماسهم صميِم  وفــي  ــاُريتحّمسوَن  ــ ــهــم إدب ــال ــب ــٌف.. وفـــي إق ــعـ ضـ

الـ لمواكِب  جيوَشهم  يحشدوَن  ــاُرُهم  ــظ ــي ُتــســَتــلــفــَت األن ــاِد؛ ك ــيـ أعـ

***
ونصرنا: ــِه  اإللـ نــصــَر  يــا  أنـــَت..  ــوُد مــجــُد عــروبــتــي الــُمــنــهــاُر؟؟يــا  ــع أي

بأمتي ــواَك  س ــْن  وَم فــيــَك..  يــغــاُر؟!سيعوُد  اسُتبيَح  إذا  ــبــاِد  ال شــرُف 

رؤوسهم.. فــوَق  الله  حــزُب  ــُر وعـــٌد صـــــادٌق.. وقـــراُرسيظلُّ  ــص ــّن وال

تّموز / 2006
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سيد النصر

ــِه ُتــنــَســُب ــل ــِه( ل ــل ــُر ال ــص ــَك )َن ــ ُمَجرَُّبألنَّ الُطغاِة  سْحِق  في  وسيُفَك 

لحسمها أهٌل  أنَت  وُخْضَها..  ْل  َمَهرُبتوَكَّ اليوم  بأسَك  من  للِعدا  ومــا 

ًة َجِليَّ تــبــدو  الفصِل  يـــوِم  ــُد  ــواِه أرى الّنصَر غيًثا منَك و)الُقدس( تشرُبش

صوارًِما واحتِسْبنا  وُخْضَها..  ْل  وتضِرُبتوكَّ ــادي  األعـ رأَس  ِبها  تــُدكُّ 

التي ُة(  اليمانيَّ )الــبــراكــيــُن  ــا  ــنَّ ُتقَلُبوِم الــمــوازيــن  ــلُّ  ُك بإطاقها.. 

أنَّنا األرض  فــي  األفــعــاُل  ــزََّة( أقــرُبسُتنِبئَك  ــزََّة( من ِجــيــراِن )غـ ـــِ)غ ل

***
ــه غــاِلــٌب ــل ــه( وال ــل ــزُب ال ــَك )حـ ُيغَلُبألنَّـ الميادين  ُكــلِّ  فــي  َك  عـــدوُّ

َلْت ُأجِّ ُمنُذ  التي  الحرَب  أوقــدوا  ــُبلقد  ــرُق ــرًا ُتـــِعـــدُّ وت ــب وأنــــَت لــهــا ص

بمحوها وعـــًدا  ــل(  ــي ــرائ ِلـ )إس تَسبَُّبوا!وإنَّ  قد  اسِتعجاِلِه  إلى  ُهْم  وَها 

كافًيا واللِه  كــاَن   ) ِودٍّ ــَن  )اب ولوال الَعَمى.. ما ِسيَق للموِت )َمرَحُب(!ودرُس 

وإنَّــنــا ــا..  ــوًف خ يــرتــابــوَن  اآلن  ُبُهـــُم  ُنَرحِّ شوًقا  )الُقدِس(؛  ألجِل  بحرٍب 

لوا في )صفقة القرن( حتَفُهْم ُبوافُهْم َعجَّ َقرَّ فيَك..  الِلَقا  يــوَم  ُبوا  َقرَّ وُهــْم 

ــْم ــُه زواُل يأتي  ــداُء  ــ األع كسَب  نكِسُببما  نــحــُن  بما  أمانينا  ــي  ــأت وت

فالَتِفْت )لبناَن(..  بالقصِف  ُدوا  َهدَّ تنُدُبإذا  وِهــَي  قصفنا  ــْن  ِم لُبلدانهم 

***
َهــًوى َلُكْم  اآلخرين  ــبُّ  ُح كــاَن  َمــذَهــُبإذا  ــَك  ــبُّ ُح يَن(  )اليماِنيِّ فعند 
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وبيننا وِفــيــنــا..  َمــَعــنــا..  ُهنا  ــَت  أُبوأنـ ــٌد،  ــائ ق ــٌد،  ــيِّ س حبيٌب،  ــٌق،  ــي رف

نا.. يُحثُّ شوًقا  الديِن(  بدِر  )ابُن  ُبإليَك  ُتَرغِّ شوًقا  البدر(  )ابــِن  إلى  وأنــَت 

إْذ ــمَّ  ُث لــآِل..  الــقــرآُن  ُه  َشــدَّ وَحبَُّبواَكَمْن  وا  َشــدُّ للقرآن  )اآلَل(..  أَتى 

ِلــَذا وَذا   .. يــــُدلُّ هــذا  إلــى  للناِس َمطَلُبفــهــذا  ُيَلبِّي.. وفي )الِسبطين( 

وُيلِهُبسقانا )الحسيُن البدُر( ُحبََّك في الّصبا.. ُيــذِكــي  جبريل(  ــو  )أب وجــاَء 

تَعلًُّقا ــا  زِْدنـ فــيــَك..  ارِتــبــاًطــا  ُبفــِزدنــا  وفي حبِّ )أهِل البيت(.. يحلو الَتَعصُّ

نفوَسنا ــى  ــ زَكَّ ــاِن  ــم ــاإلي ب ــِه  ــي ــَولِّ ومن يتولَّى )اآلَل( في )اآلِل( ُيحَسُبت

نجاُتنا َهـــوٍل  كــلِّ  ــن  م ــيــُكــَمــا  ــُبتــَولِّ ــرَْك َم للُمستِغيثين  ــا  ــم ــك ودرُب

***

ــاِرٌع ــَض ــَك )نــصــُر الــلــه( ِفــعــٌل ُم ــُبألنَّـ ــرَكَّ ــا ُهــَو تــوِصــيــٌف أو اســٌم ُم وم

ِمنَحٌة والــّنــصــُر  الــلــه(  )نــصــُر  ُبألنَّـــَك  ُتَلقَّ ال  ــا..  ــه ِب ُتحظى  إلــهــيــٌة.. 

إنما الّدهر..  مدى  الباغي  َكَذَب  يكِذُبلقد  كــاَن  ما  بــاإلرهــاِب..  ِبَنعِتَك 

ــٌب ــرِه ــَك ُم ــ ــداُء أنَّ ــ ــَك األعـ ــُف ُمرِهُبُيــصــنِّ ــَك  أنَّ اللُه  ــدري  وي ونـــدري.. 

حسرًة العقوباِت  )أمريكا(  تحُلُبوُتعِلُن  ِمنُه  الذي  الضرُع  ِبها  وُيدَمى 

ُدلَّنا بالله  كيف؟  ــاذا؟  مـ ــُب!!عــقــوبــاُت  ــا تــَتــَقــلَّ ــه ــْم مــن ُذلِّ ــارُُه ــص وأب

الذي في صدورهم الغيِظ  َمكَسُب؟!وماذا سوى  و)لندَن(  ِبـ )أمريكا(  لديَك 

سيدي منَك  ــٌة  إطــال الــذي  ــَت  ُبــوا!!وأنـ تــعــذَّ ــْم  ك ــِه  ِب جماِعيٌّ  ِعــقــاٌب 

ًما ُمَتَبسِّ ــْم  ــُه ــَت ــزَل زل ــد  ق كــنــَت  تغَضُب؟!إذا  حيَن  ِحلُفُهْم  سيهوي  فأيَن 

ُمقِلٌق ِة  ــبــوَّ ــُن ال ِســبــَط  يــا  أنــَت  ُمرِعُب!فكْم  الــواليــِة  سيَف  يا  ــَت  أن وكــْم 

مَحبٌَّة الــقــلــوِب  ــلِّ  ك فــي  ــُدَك  ــي ُيحَجُبرص ليَس  حاصروا  مهما  وُحبَُّك 

الَجفا َة(  )ُقريِشيَّ الدنيا  ــارَْت  ص )يــثــِرُب(لِئن  الَنصِر  ــَد  ســيَّ يــا  لنا  فــأنــَت 

***
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عدونا لــصــرِف  يسعى  َكمن  َيجِلُبوقــفــَت  الُمعاناِة  لَتخفيِف  ــِه..  ــي إل

بحربِهْم ــا  عــنَّ ــفــَت  ُكــلِّ ــو  ل ــُب  ــرغ يرغُب؟وت غيرَُك  الِحمل  لهذا  ذا  ومن 

آِبــٍه غيَر  ــا..  ــدرًِك ُم شعبي..  ُتنَصُبُتناِصُر  سوَف  التي  العداواِت  بسيِل 

نا بصفِّ ــراَك  ــ ن أْن  ــزازًا  ــِتـ اعـ ويلعبواكــفــانــا  يخوضوا  دْعهم  الورى  وباقي 

***
ِهْم بغيِّ يعمهوَن  ــْم  ــُه دع ــمــرَُك  ــَع ُبَل ــوِّ ــَص ب فـــإنَّ الــلــه عــنــَك ُي ــوِّ ــ وَص

بيننا أنَّ  واِثـــًقـــا  بشعبي  ُبوراِهــــن  ــَذوَّ ُيـ َبــَدْوَنــا..  إن   .. َتـــلٌّ وبينَك 

قبائًا جئنا  البدِر(  )ابــُن  ــَش  رََم وتــذهــُبمتى  المنايا  تــأتــي  يــدهــا  على 

قلوُبنا الــقــلــوِب..  نبَض  يــا  أعشُبواُتلبِّيَك  ُحبَِّك  فرِط  ِمْن  َمْن  ويأتيَك 

ِبـ )َبرَعٍة( )الجناِبي(  نصاُت  ُنطَرُبُتلبِّيَك  الحرب  ساعَة  ــاٌس  ُأن ونحُن 

ِخصالهم أسَمى  )اليماِنيِّين(  ــاُء  َطيُِّبوف ــِل  واألصـ الــفــرِع  كريُم  وفــاٌء 

***
جــاِهــًدا لوصفَك  ــى  أرق أْن  ــاوُل  سأتعُبأحـ أنِّـــي  البحر  بــهــذا  وأدري 

أهلُه؟ ــَت  أن ما  ِمعشاَر  أرتقي  ُتكَتُب!!وهــل  وِهَي  تستحي  حروفي  وفيَك 

سطورها ِمــْن  ِحي  َتمَّ القوافي  يَتَصبَُّبتكاُد  الَحَيا  ــرِط  ف ــْن  ِم وِشــعــرَي 

الــذي ــصــَرُه  ن يــا  الله  ســاُم  يخُطُبعليَك  قـــاَم  ُكــلَّــمــا  لشعبي  ــوُح  ــل ي

خاصها الشعوُب  تستهدي  َمكَتُببــنــورَِك  األرض..  في  للرحمن  كأنََّك 

29 / يونيو / 2018م
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َمْن منكما الجبُل؟

ينتعُل ِللـ)إبرامز(  وغيرَك  ــُلحــاٍف..  ــَرُج ــٌل أيــهــا ال وأنـــَت وحـــدَك رتـ

صاغرًة الهاماُت  تحتك  هَوت  الجبُلحاٍف  بــأســَك  ِمــْن  ــا  ــِدًع ــصَّ ُم وخــرَّ 

ــدرَّعــٌة ُم ــااًل  أمــي المسافات  تشتعُلتطوي  أقبلَت  إذا  الــُمــضــاُد..  ــَت  أن

مقتحًما األنقاض  من  خرجَت  تختزُلحاٍف  المجِد  معاني  ألرقــى  ــرًا..  ح

وفي الــســاِح..  أنــواِع  كل  ُمتصُلمواجًها  ــِه  ــل ال بحبِل  قــلــٌب  ــَك  ــدي ي

وهنا هنا  ــاٍو  خ مخزٍن  ــْن  ِم ُدكَّ  عقلوا!كم  لو  الحربّي..  مخزوننا  وأنــَت 

ُعدتُه ــَت  أن اقــتــحــاٍم..  كل  مكتمُلمــشــروُع  الـــردِع  ــدِء  ِب عند  معسكٌر.. 

تِصُل!رجاَك في الحرِب.. )بالستيٌة(.. فمتى أرِضــهــم  في  قــاعــدًة  دَت  حـــدَّ

دولتهم األقــدام  على  سيرًا  ــُل!تجتاُح  ــت ــُك وال اآلالُت  ــَك  ــق ــراف ت وال 

لُه؛ الكاسحاِت  يصنعوَن  َمْن  أنَت  البطُلما  الــكــاســُح   ) )الــيــمــنــيُّ ألنـــَك 

قاِذفٌة )الكاشنكوُف(  يديَك  دوُلعلى  واكــتــوْت  جيوٌش  ــْت  ُأِذّلـ منها 

تحملُه ليَس  ساٌح  الّساِح..  وأتعُس الناِس.. َمْن في ِحلفهم دخلواأغبى 

ُمحتِفٍل غيَر  وتمضي  الطغاَة  احتفلوا!!ُتــردي  أطفالنا  استهدفوا  إذا  وُهم 

معجزًة ــوَن(  ــّي ــمــان ــي )ال يــظــلُّ  ــذا  نزلواِلـ ــُعــا  ال ــاواِت  ــم س مــن  كأّنهم 

يعرُفنا ــو  وه ــا..  عــّن الــدهــُر  ــلــواُيسائُل  ُذِه مــن  بين  ــوٍل  ذهـ فــي  لكنُه 

قاِصفها ــداُف  األه أعَمت  عزِمنا  فشلوامن  ترويضها  في  الحرِب  وساسُة 

جهلواكانت صواريُخُهم.. تهوي على )ُنقٍم( التي  الصواريَخ  وُكّنا  صبًحا.. 
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ومدرسٌة ــوٌق،  ُس مسكٌن،  قتلوا؟!أهدافهم  ما  األطفاِل..  منظومِة  وغير 

سطوِتنا تحت  ُأهينوا  شبٍر  كــِل  أمُلفي  ضعِفنا  عن  لهم  يــوْشــوْش  ولــم 

دِمنا من  فهي  ُعدنا  )نجراَن(  ونرتحُللحضِن  نمضي  أرِضــنــا  فــي  ونــحــُن 

ــا( ــن ــت ــوع ــي )رب وصلواألنــنــا نــتــمــشــى فـ بمن  الخجلى  الــدّلــُة  ــُب  ُتــرحِّ

***
ــٍة ــذي ــاٌر ألح ــ ــوُه غـــيـــرَك.. آثـ ــ الُقبُل!وجـ نحوها  تمضي  وِرجلَك  مّرت.. 

لعزتها تستهدي  الــنــاس  يكتحُلبخطوَك  ــاريــخ  ــت ال ــك  ــدام أق بــرمــل 

ممالكهم ــن  م ــى  ــق أب نــعــلــَك  ــُلألنَّ  ُزَح الوغى  أرض  في  ِرجــلــَك  ألنَّ 

ــَك الــيــمــنــيَّ الـــُحـــرَّ ُمــنــتــِصــٌب ــ ما عاَد يدري المدى.. َمن ِمنُكما الجبُل!ألّن

7 ديسمبر، 2015
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))َوِمْن آَياِتِه((

ــوٌم ُحــفــاُة ــِه((.. قـ ــ ــاِت ــ ــُل الـــُمـــَتـــَغـــيـــرَّاُت))َوِمـــــْن آَي ــكَّ ــش ــت ــم ت ــِهـ ِبـ

قريٌب فــتــٌح  ــِه((..  ــ ــاِت ــ آَي ــْن  ــ ــاُت))َوِمـ ــن ــائ ــك ــا وال ــم ــس ــدُه ال ــه ــش ــت س

عظيٌم ــمــٌن  َي آَيـــاِتـــِه((..  الُمَتَصهيناُت))َوِمــــْن  ــوى  ــُق ال لـــُه  ــرُّ  ــِخ ت

ــروٌش ُع تهوي  آَيـــاِتـــِه((..  ــاُت))َوِمـــْن  ــن ــاِف ــص ــُر الـــجـــراُح ال ــِص ــت ــن وت

ــاٌص ــا خ ــِه((.. أنَّـ ــ ــاِت ــ ــُه الـــّشـــعـــوُب الــثــائــراُت))َوِمـــــْن آَي ــبـ ــراِقـ ُتـ

بأنَّا: الُكبرى  ــِه((..  ــاِتـ آَيـ ــْن  ــ ــيُء الــُمــعــجــزاُت))َوِم ــج ــيُء كــمــا ت ــج ن

***
ُخِلقنا أنَّـــا  آَيــــاِتــــِه((..  ــغــاُة!!))َوِمـــــْن  ــُب ــَل ال ــِق ــو َع ــيــن(.. ل )يــمــانــيِّ

اعتصمنا أنَّـــا  ــِه((..  ــاِتـ آَيـ الــُعــصــاُة))َوِمــــْن  ــَرَق  ــتـ وافـ الــلــه..  بحبل 

حَمْلنا ــا  أنَّـ ــِه((..  ــ ــاِت ــ آَي ــاُة))َوِمـــــْن  ــُدَه ــَك ال ــَب ــارَت ُهـــدى الـــُقـــرآِن؛ ف

بعنا اتَّ أنَّـــا  آَيــــاِتــــِه((..  ــا الـــزكـــاُة))َوِمـــــْن  ــه.. تــغــمــرن ــلـ رســــول الـ

ــا َنــَصــرنــا ــِه((.. أنَّـ ــ ــاِت ــ ــاُت))َوِمـــــْن آَي ــئ ــِف ــقــِت ال ــت ــا( عــنــدمــا ال ــيًّ ــل )ع

***
أفقنا ــا  ــ أنَّ آَيــــاِتــــِه((..  ــاُت))َوِمــــــْن  ــِف ــِه ان ــي ــا ف ــلُّ م ــ ــٍر.. ُك ــص ــع ب

أتينا ــا  ــ أنَّ ــِه((..  ــ ــاِتـ ــ آَيـ ــاُت))َوِمــــــْن  ــنَّ ــيِّ ــب ــُهـــدى وال كــمــا يــأِتــي الـ

صَدقنا ــا  أنَّـ ــِه((..  ــ ــاِت ــ آَي ــاِقــضــاُت))َوِمـــــْن  ــتــن ــُم ــا ال ــرَن ــي ــْت غ ــَمـ وأعـ

صَرخنا ــا  أنَّـ ــِه((..  ــ ــاِت ــ آَي الُطغاُة))َوِمـــــْن  فاهتزَّ  ــدِر(؛  ــب ال ــِن  )ابـ مــع 

***

72-Mouhammadiyoun.indd   71 11/2/18   2:18 PM



72

ِبـ )الــحــْزِم( خابوا آَيــاِتــِه((..  ــْن  ــاُت))َوِم ــذاريـ ــاُت الـ ــف ــاِص ــع فــنــحــُن ال

ُقِصْفنا ذا  كــم  آَيـــاِتـــِه((..  ــْن  ــ ونـــاَحـــْت مـــن إبـــانـــا الــطــائــراُت))َوِم

وقفنا أنَّـــا  آَيــــاِتــــِه((..  ــاُل الــشــامــخــاُت))َوِمــــــْن  ــب ــج ــُف ال ــِق كــمــا ت

صبرنا أنَّـــا  آَيــــاِتــــِه((..  ــْن  ــ ــ الــتــضــحــيــاُت))َوِم علينا  ــْت  ــل ــُق ث ــا  ومـ

ــا نــَفــرنــا ــ ــُن والـــِجـــهـــاُت))َوِمــــــْن آَيــــاِتــــِه((.. أنَّ ــ ــاك ــ ــا األم ــن ــت ــبَّ فــل

ــا ــَرزن ــا َب ــمَّ ــْن آَيــــاِتــــِه((.. ل ــ ــ ــواري الــُمــنــشــئــاُت))َوِم ــجـ ــرت الـ ــمَّ ــس ت

الَحَصاُة!))َوِمــــْن آَيـــاِتـــِه((.. لــو ألـــُف عــاٍم الجبِل  على  انتَصَرْت  لما 

***
حديًدا نــغــدوا  ــِه((..  ــاِتـ آَيـ ــْن  ــ ــاُت))َوِم ــ ــَدرَّع ــ ــُد الـــحـــديـــَد ُم ــِق ــت ــف وت

ــاُت))َوِمــــــْن آَيــــاِتــــِه((.. أنَّـــا وعــيــٌد ــرِئـ ــاجــُر والـ ــحــن ــِه ال ــ ُتـــَغـــصُّ ِب

ــِه((.. َمـــْن حــاَرُبــونــا ــاِتـ ــرب مــاتــوا))َوِمــــْن آَيـ ــح ــو ُقــبــيــل ال ــوا ل ــنَّ ــَم َت

إلينا ــاَدْت  ــ ع آَيـــاِتـــِه((..  ــا الــــشــــارِداُت))َوِمــــْن  ــ ــران ــ ُمــســبِّــحــًة ُق

أنَّا الحرب  في  آَيــاِتــِه((..  ــاُت))َوِمـــْن  ــرَسـ ــٌن( عــلــيــهــم ُمـ ــيـ ــراكـ )بـ

شعبي ُصنع  ِمــْن  ــِه((..  ــاِت آَي ــاُت))َوِمـــْن  ــف ــاِص ــق ــرؤوس ال ــ تــجــنَّــحــت الـ

ربــي.. سبحان  آَيــاِتــِه((..  ــراُت))َوِمـــْن  ــ ــؤامـ ــ ــٌد ومـ ــائـ ــكـ تـــــــزوُل مـ

جحيٌم وطني  ــِه((..  ــاِتـ آَيـ ــْن  ــ ــزاُة))َوِم ــُغـ ــرَق الـ ــتـ ــى أطـــرافـــِه احـ ــل ع

بأرضي ــرٌد  فـ آَيـــاِتـــِه((..  ــْن  ــ )الـــبـــاِرجـــاُت())َوِمـ رأَتــــــُه  إذا  ــرُّ  ــِفـ تـ

ِشبٍر ــلِّ  ك فــي  ــِه((..  ــاِتـ آَيـ ــْن  ــ ــوُش الـــزاِحـــفـــاُت))َوِم ــي ــج ــت ال ــزَّق ــم ت

ِميدي( )صحراُء  ــِه((..  ــاِت آَي ــْن  ــٍة ُرفــــاُت))َوِم ــم ــاص ــلِّ ع ــ ِبــهــا مـــن ك

***
ُقِتلنا مهما  ــِه((..  ــ ــاِت ــ آَي ــْن  ــ ــاُت))َوِمـ ــح ــاِل ــص ــاُت ال ــي ــاق ــب ــحــُن ال فــن

سَلكنا ــا  أنَّـ ــِه((..  ــ ــاِت ــ آَي ــاُت))َوِمـــــْن  ــم ــم ال ــا  ــه ِب يـــُمـــرُّ  ــا ال  ــًق ــري ط

حميٌم ــا  ــن َدُم آَيـــاِتـــِه((..  ــراُت))َوِمــــْن  ــ ــى أعـــدائـــنـــا.. ولـــنـــا ُفـ ــل ع
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ننمو بالقتل  آَيـــاِتـــِه((..  ــي الــمــئــاُت))َوِمــــْن  ــأت ــًة.. ي ــس ــم ُع خ ــودِّ ــ نـ

ــاُت؟!))َوِمـــــْن آَيــــاِتــــِه((.. أنَّـــا ُذِهــلــنــا ــُب ــن ُس أْم  أنـــُفـــٌس..  أهـــذْي 

***
التحمنا ــا  أنَّـ آَيـــاِتـــِه((..  ــْن  ــ الشتاُت))َوِمـ ــكــا(  )أمــري ــَف  ــل ِح ــزََّق  ــ وم

ــلَّ شعٌب آَيـــاِتـــِه((.. مــا َض ــْن  ــ ــَداُة))َوِم ــ ــ ــاٌم ُه ــ ــ ــوُد ُخـــطـــاُه أع ــقـ يـ

التولِّي أنَّ  ــِه((..  ــ ــاِت ــ آَي ــْن  ــ ــاُة))َوِمـ ــنـــجـ ــُة والـ ــن ــي ــف ــس ــا ال ــنـ ــتـ ألُمـ

ــْن آَيـــاِتـــِه((.. فــي الــنــاس أنَّــا ــ ــاٌر ُحــَمــاُة))َوِم ــِه( أنـــصـ ــلـ ِلـــ )بــيــِت الـ

البرايا دون  آَيـــاِتـــِه((..  ــْن  ــ صاُة))َوِمـ األقــصــى(  )المسجِد  في  لنا 

حتًما ستعوُد  ــِه((..  ــاِتـ آَيـ ــْن  ــ الــُمــســتــوطــنــاُت))َوِم شعبنا  ــِد  يـ عــلــى 

بنصٍر ــا  ــْزن ُف ــِه((..  ــ ــاِت ــ آَي ــُه الــِهــبــاُت))َوِمـــــْن  ــسـ ــدنِّـ ــم ُتـ ــٍم لـ ــريـ كـ

)مــوســى( اليمنيِّ  شعبنا  فــي  ــُمــرِضــعــاُتأرى  ــْت عــلــيــِه ال ــِرَمـ وقـــد ُحـ

وشعبي ــا..  ــ ــَرًف ــ ش ــِه  ــ ــ ألُمِّ ــُردَّ  ــ ــ ــاُتَف ــف ــِص تـــــُه ال ــِن ردَّ ــم ــرح ــى ال إلـ

ــِه نــصــرًا ــل ــُر ال ــي ــْم ُيـــرِضـــْعـــُه غ ــل ــذا الــّثــبــاُتف ))َوِمــــْن آَيـــاِتـــِه((.. ه

17 / ديسمبر / 2017
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خارطُة الطريق

الِغمُد واْنكسَر  الحقِّ  سيُف  ُسلَّ  )نجُد(لقد  يا  اليوَم:  بأسنا  ِمْن  عاِصٌم  فا 

فِرفدها ــن(  ــدي ــراف ال ــاُد  )بـ ــِك  ــت رجاٌل.. ونهرَاها: ُهما الجيُش والحشُدأت

جميُعهم )الــعــراق(  ــراُر  ــ أح ــد  ــدُّتــوحَّ َح وِشيعُتها  ــٌف..  ــي س فُسّنتها 

ــزًة ــًدا وعـ ــج ـــدت األديـــــاُن م ُجهُدتـــوحَّ لُه  الجهاد..  درِب  على  فُكلٌّ 

خطوٍة كــّل  في  ــّراُر(  ــك )ال ؟يقودهُم  ِندُّ ــورى  ال طغاَة  يا   ) ِلـ )عــلــيٍّ وهل 

طبولُه ــْت  دقَّ )الحشِد(  يوم  قيل  الوعُدإذا  واقتَرَب  الحْشِر  يوُم  جاَء  فُقْل: 

عائٌد الربيعين(  )أّم  ــا  ي ــِك  ــيــُع الَعوُدرب لُه  طــاَب  )بــغــداُد(  يا  وفجرُِك 

ني أذِّ بالّنصِر  الحدباء(:  )ساعَة  المجُدفيا  لِك  صلَّى  الشهباَء(:  )حلَب  ويا 

ها وأُمُّ صرعى..  )بغداد(  في  !!فداعُش  ّحدُّ لخيباتها  ما  تهوي..  بـ)صنعاَء( 

حرَصهم ُيبدون  اليوم..  سعود(  أخيرًا.. رأينا الحرَص من أجلنا يبدو؟!و)آُل 

جرحنا أضحكَت  )اْسطنبول(:  قلَق  ؟!فيا  الِضدُّ َتِعَب  لقد  )أمريكا(:  خوف  ويا 

ِبـ )داعــٍش( أتتنا  )أمريكا(  غير  الِحقُدوَمْن  ُة(  )السعوديَّ إال  )داعــٌش(  وما 

نفَسها ــارُب  ــح ُت أمريكا  تـــأِت  ــم  القصُدول ُعِرَف  قد  )السورّي(  جيشنا  فيا 

دخولها فاستبقنا  )صَرْخنا(؛  َصدُّعليها  وجهها  في  الموت(  )شعار  ألنَّ 

شرورَها َتلقَّى  خــيــرًا..  ظّنها  ــن  عهُدوَم عهدها  وال  ديـــٌن..  دينها  فا 

عصرها ــاد  ع مــا  العصر  ــذا  ه تعدوولــكــنَّ  موتها  ــى  إل ــراٍه  إكـ دون  ــن  وم

)نينوى( وُتنشُد  ترنو..  )حَلٍب(  اللحُدإلى  يسحُبها  صــاَر  أرٍض  كل  وفي 
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جهاتها بكل  الــّدنــيــا  ــَدرت(  ــي ــح )هنُد()ت يا  ِحراُبِك  أجدْت  فما  عليِك.. 

سْت ُنكِّ األرِض  في  الّسوداُء  وُمسَودُّوراياُتِك  كظيٌم  )حشدي(  مْن  فوجهِك 

موطٍن ــّل  ك على  ــاًدا  ــق أح ــِت  ــوّزع األُســُدت تنهشُه  األُســَد..  يستفّز  ومن 

بنفسها ألَقْت  الــريــِح..  نحو  ؟رمــاُلــِك  ُمشتدُّ والعصُف  الرمُل  يستقرُّ  وهل 

إنما غـــرَِّك..  الــحــرب  ــؤون  ش الفرُدخبيُر  قائدنا  واألرض  السما  خبيُر 

***
وصيحًة ــًدا  وع )العراقيون(:  ــاِك  ُجنُدأت سبحانُه  لله  ــا(  ــوري )س ــي  وف

فانفذي أقبَل:  الله(  )حزِب  الِجلُدوطوفاُن  لِك  ى  تبقَّ إن  هذا  بِجلدِك.. 

غريقٌة ــِت  أن ــاِن(  ــم اإلي )يمِن  الوغُد؟وفــي  والعاَلُم  الِحلُف  ــاَد  أف ــاذا  وم

ُمظفرًا نــصــرًا  الــديــن(  )بـــدُر  ــرَق  رعُدوأبـ ُأفقنا  في  الله(  ِلـ )نــصــر  والَح 

ُهم ردَّ بالزحف  )األنصاُر(  حَسَم  وا؟!وقد  ا... فما رَدُّ ومن لم يروا في الزحِف ردَّ

وشعبها؛ )العراق(  جيش  يا  وتنهدُّبزحفَك  تــهــوي  ــاب  ــ اإلره فمملكُة 

رؤوُسُه صاَحْت   .. الشرِّ ذيُل  ُدقَّ  واإذا  وا الُخطى.. إْن ضجَّ إعاُمُهم؛ ُشدُّ فُشدُّ

لنبضنا تــعــود  األولـــــى  وّدواقــضــيــتــنــا  ــا  وم أرادوا  فيما  أفلحوا  ــا  وم

عروبتي جــرَح  ــداُء  ــ األع أنــكــَأ  ِضمُدوإْن  أبنائها  توحيِد  فــي  فللجرِح 

خائٍن كــل  يــا  األحـــرار  ــرُب  ــع ال عبُدُهنا  ربُّــُه..  الــذي  للعبِد  العبُد..  هَو 

تسومُكم ُشهٌب  الشهباء(  )حلُب  رصُدُهنا  العدا  صدور  في  نبٍض  كل  ُهنا 

ُحماُتنا أنــُتــم  ــام..  ــش ال ــار  دي نغدوُحــمــاُة  مــتــارســُكــم  ــا  ــوًم ي ــو  ل ونــعــتــزُّ 

ــداد تـــرنـــو لــقــدســنــا ــغـ ــٌة بـ ــي ــان ــم ــاء لــبــنــانــهــا زنـــُدي ــع ــن ــٌة ص ــي ــق ــش دم

حشُدنا الجزيرة(  )شعَب  يا  لَك الُخلُد.. دون الحاكمين لَك الُخلُدوإّنـــَك 

لحلفها ــًدا  ــع وُب ألمــريــكــا..  ــًدا  ــع الُبعُدوُب لك  الخليج..  في  عرٍش  كل  ويا 

ُملككم سيذهُب  تنافخُتم  والمدُّفمهما  والجزُر  البحُر  ونحُن  ُجفاًء.. 

جباُلنا أنَجَبتنا  ــوٌب..  ــع ش ــّســدُّونــحــُن  ــذي الــّصــهــاريــُج وال فــآبــاؤنــا ه
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لت تشكَّ فينا  األرِض..  جــذوُر  مهُدونحُن  لها  ليس  الــصــْحــراِء..  وطــارئــُة 

لتطمسوا عاًما..  التسعين  من  تمّتدُّأتيُتم  الخليقِة  ِبـــدِء  ــى  إل شــعــوًبــا.. 

جميعها الجهاُت  )أمريكا(  الّطرُدستلعُن  لعنتُه  الشيطاُن..  مضى  وحيُث 

ــا زوالــهــا الِغمُدوُتــــدرُك )إســرائــيــُل(: أنَّـ وابتسَم  الحق..  سيُف  ُسّل  فقد 

أكتوبر / 2016
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ُبشرى األعاصير

)اإلماراتي(: والفأر  لإماراِت..  السماواِتُقْل  أمر  من  اليوم  عاِصَم  ال 

عزائمها ْت  شـــدَّ إْن  األعــاصــيــَر  ــا لــلــمــســافــاِتإنَّ  ــاًب ــس ــَم ح ــي ــق فــلــن ُت

إذا الجناِح..  مكسوَر  بشعبَك  الجناحاِتفانزْح  ُممتدَّ   .. اليمانيُّ ــاَء  ج

بَلٍد إلــى  ــأوي  تـ ال  ــَة(  )مــكَّ العاتيوغــيــر  ــا  نـ ردِّ ــى  مــرَم تحت  فُكلها 

ِبُكم ُيحيُط  تصعيٌد  اآلن..  ــاِةالّساحُل  ــزَج ُم غير  ــا..  ــنَّ ِم الـــردِّ  ــُة  ــاع وس

غضًبا المدى..  بعيداُت  إليُكم  البعيداِتَحنَّت  بالصواريخ  فاستبشروا 

بمغِربها! أو  ُكنُتم  األرض  المساماِتبمشِرِق  بين  من  نهُجُم  كالموِت 

طــائــرٍة ُشـــبَّـــاِك  ــن  م ِديـــــارََك  ع  اآلتيودِّ إعصارنا  من  ُيدِنيَك  فالوقُت 

ُيناِطُحها من  أتاها  السحاباِتالــنــاِطــحــاُت..  فوق  من  األرض  ُمزلِزُل 

عواِصمُكم فــي  ُيمسي  الله  )الحيدريَّاِت(بقوة  ــادي  األي ربَّ  سبحان 

***
وقد الــحــوار..  ــواب  أب يفتُح  الــحــواراِتالشعُب  كل  في  ُض  الــُمــَفــوَّ ــاَء  ج

زيارتِه في  – غصًبا –  ُب  الُمَرحَّ المجرَّاِتجــاَء  معشوُق  الشمس،  ُمعانُق 

أِنٌف الُخطى..  ، ممشوُق  القدِّ الفضاءاِتُمهفَهُف  ــاُن  ُربَّـ  .. الــكــفِّ ُمَجنَُّح 

ــِقــَدا ُمــتَّ ــرآن  ــق ال ــِل  داخـ مــن  ــاِت(يطيُر  ــيَّ ــأِرِب ــم )ال بالليالي  ــرًا  ـ ــَذكِّ ُمـ

وَقفت ــِه  ب إعجاًبا  الــدفــاعــات  كالوصيفاِت!حتى  وعـــادت  بجانبيِه.. 
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االنتكاساِتمن سفِح )صنعاء( ُأمِّ المعجزاِت مضى ُأمِّ  ظــبــي(  )أبـــو  ــى  إل

ُيغلقها ــاَء  ج بل  فاِتًحا..  جــاَءَهــا  الفتوحاِتما  ــاِل  ب في  ليس  فمثلها.. 

***
ــُر مــجــنــوًنــا بــدولــتــِه ــاِم ــق ــن ُي ــا م بــالــخــســاراِتي ــا  ــاًط ــح ُم أراَك  ــي  إنِّـ

ُمعادلٌة الموتى..  مركب  في  أنَت  الُغواياِتها  درِب  في  الحلَّ  أضــاَعــْت 

ِبنا فهَي  )إسرائيل(..  ترتمي صوب  االحتماالِت!!ال  بين  النفس  مذعورُة 

مسألٍة كـــلِّ  ــي  ف عــقــلــُه  فـــاِقـــًدا  ــا  الِعقاالِت؟!ي تحت  ما  بربَِّك:  ِلْي  ُقْل 

َتــَرٍف وفي  ــٍن..  أم في  ــاُدَك  ب ــاِة!كانت  ــواس م أو  ــزاٍء..  ــ ع بين  ــوم  ــي وال

بِه تفخرون  بنصٍر  ــاَدْت  ع الحرب  ــاراِت!ال  ــاإلم ك ظّلت  ــاراُت(  ــ )اإلم وال 

ُمنتِحرًا.. الِبدِء..  قبل  ُحكمَك  للنهاياِتأنهيَت  بـــاٌب  )الــتــصــهــُيــَن(  إنَّ 

صاحبها لسَت  حرًبا..  نفسَك  لَت  ــاِتحمَّ ــمَّ ــِه ــُم ــل ــا لــديــَك ِرجـــــاٌل ل ومـ

ــاًء بــا هــدٍف ــدَك أشـ ــن ــَت ُج ــق ــداواِتوُس ــع ال أدنـــى  بيننا  ــْن  ــُك ت ــم  ول

معركٍة خــوض  عن  قــاِصــرًا  ــزْل  ت الصراعاِتولــم  هذي  من  أصغُر  أنَت  بل 

(؛ ُيمسي بين قبضِتهم .. ما أقرب الموُت ِمْن أهِل الحماقاِت؟!َمْن )يطُلُب الِجنَّ

***
هــاويــٍة ــَر  ــْط ش ــَولٍّ  ــ ُم ــَت  أنـ الذاتياآلن..  تدميرَك  ُمسترِسًا  تعيُش 

يدمركم كي  شعبي  طــاَل  الصناعاِت!ِعدوانُكم  ركــِب  في  نحُن  ونرتقي 

موِكبنا أقــدام  من  الّنمِل  خشية  الحضاراِتيا  وجــه  في  الرمل  وخيبة 

شجاعتكم األسرى  على  وأنــُتــم الــعــاُر عــنــد االقــتــحــامــاِتتستعرضون 

دويلتكم من  أرقى  العصاباِت..  العصاباِت!أخزى  أخزى  تبلغوا  لْم  ُقبِّحت.. 

الشماتاِتأرُض )اإلمارات( صارت من حماقتكم أو مرمى  الصواريخ..  مرمى 

***
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ُنحاِربُكم أْن  ــا..  حــًق لنخجُل  بــالــَهــراَواِتإنَّــا  اجِتياٌح  يكفي  ــاَن  ك إْذ 

تقتلُكم الــنــيــران  مــن  ــاراِتالــطــائــشــاُت  ــي ــِع ــُد أخــطــاِء ال كــأنــُكــم صــي

ُمرتزٍق قلَب  أصــاَبــْت  ــْت..  أصــاَب إْن أخطأْت.. فهَي في رأِس )اإلماراتي(إذا 

لنا ــَت  أنـ ــه..  ــل ال سبيل  ــا  ي ــٌة  ــرام المساراِتك ــلَّ  ك ــرت  غــيَّ منظومٌة.. 

سَطعت آيــاُتــُه  من  ــَك..  ربِّـ في َخلِق شعبي.. وفي َخلِق السماواِت!ُسبحان 

24 / سبتمبر / 2017 م
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بوصلُة األعادي

ــراُب؟ ُت أم  لــي:  ــْل  ُق أنـــَت..  ــك ذابـــواجحيٌم  ــي ــن إل ــي ــف ــزاح جــمــيــع ال

ــاٌس ــ ــم ُأن ــ ــدون وُه ــت ــع ــُم ــم ضــبــاُب!أتــــاَك ال ــراك وُهـ ــن ثـ ــادوا م ــ وع

ــروٌر ــ ــهــم ُغـ ــم فــي ــ ــاؤه ــ ــوا ودم ــ ِخــضــاُب!أتـ خارجهم  ــَي  وْهـ وعـــادوا 

ــًدا ــديـ ــت حـ ــانـ احــتــطــاُب!ودّبـــابـــاتـــهـــم كـ لها  يــديــك  ــي  ف ــْن  ــك ول

)األباتشي( إّن  لهم:  ــْل  ُق ــاُبلعمرَُك  ــ ــي ُذب ــات ــع ــن جــيــشــك ال ــي ــأع ب

ــم إلــيــنــا ــه ــل ــأرج ــن جــــــاءوا ب ــم ــم كــــاَن اإليــــاُبف ــه ــاف ــت ــى أك ــل ع

***
ــوًدا ــ ــ ــٌة ُمـــلـــئـــت أس ــ ــاب ــ ــك غ ــ ــاُبألنـ ــك ال لتدخلها  ــتــحــرت  ان ــم  ك

ــا ــراًب ــت اق ــك  ــل ــواح س ــْن  ــ ِم ــرُط الــمــوِت زحـــٌف واقــتــراُبأرادوا  ــ وش

ــوٌر ــ ُس ــَك  ــي ــل ع ــن  ــي ــن ــؤم ــم ال ــاُبألنَّ  ــج ــي ِح ــن ــه يـــا وط ــل وعـــيـــُن ال

علينا ــا  ــرًبـ حـ أعــلــنــوا  ــا  مـ ــى  ــت ــاُب!م ــعـ ــُل لـــكـــلِّ مــقــبــرٍة ُلـ ــي ــس ي

جهًا ــك  ــي إل ــوُب  ــذنـ الـ ــاُبتــســوقــهــُم  ــس ــِت ــٌب واك ــ ــظِّ ذن ــح ــســوُء ال ف

يوًما إلــيــك  الــطــريــَق  ــوا  ــلُّ ض ــراُبوإْن  ــ ــِح ــ ــا وال ــاي ــن ــم تـــقـــودهـــُم ال

وصلنا قــالــوا:  ُحـــوِصـــروا..  مــا  الــجــواُبمتى  ــاء  ج ــردى..  ــ ال ثغر  ــن  وم

ــُة األعـــادي ــَك الــمــوُت بــوصــل ــي ــواإل ــابـ أصـ إذا  يـــتـــأكـــدون  ــِه  ــ بـ

***
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جيٌش الــشــعــب  ــل  ك الــشــعــَب  ــُة والـــكـــتـــاُبألّن  ــ ـــوالي ــُه الـ ــرتـ ــيـ ذخـ

ــٍر ــب ــم يـــا كـــل ش ــه ــت ــح ــاُبألّنـــــك ت ــ ــم الـــحـــمـــراء ب ــن ــه ــار ج ــنـ لـ

ــت جــيــوٌش ــرق ــت ــك اح ــاب ــت ــاُبعــلــى أع ــ ــك اخــتــلــطــت رِق ــراب ــت ت ــح وت

عليهم حــزًنــا  الــســمــا  بــكــت  ــاُبفــمــا  ــق ــُع ال إال  ــم  ــه ب ــْد  ــع ــس ي ــم  ــ ول

ــرًا عــســكــرًيــا ــ ــَر أمـ ــص ــّن ــوا ال ــّنـ ــم خــابــواوظـ ــم ظــنــوا.. ث ــوا.. ث ــابـ وخـ

المنايا أنَّ  أم  أنـــــَت..  ــداُبجــحــيــٌم  ــِت ان ــَك(  ــدب مــن ــاب  )بـ ــي  ف لها 

***
عليهم ــى  ــَض ــق ُي أْن  ــه  ــل ال ســــراُبأراد  أخـــــرى  إرادٍة  ــلُّ  ــكـ فـ

ــُة قــاتــلــتــهــم ــع ــي ــب ــط ــع الـــلـــه ال ــاُبمـ ــع ــِش ــْت الــّســواحــُل وال ــارَبـ وحـ

ــا ــوارُج مــنــك خــوًف ــ ــب ــ ــرُب ال ــت ــق ُتــصــاُبوت فِبنا  ــا..  ــه ــوُف خ ويــصــُدُق 

حمقى  ) ــيِّ ــغــرب ال )الــســاحــل  ــزاُة  ــ ــم بـــراكـــيـــٌن ِغــضــاُبُغ ــه ــوُج ب ــمـ تـ

منهم ــفُّ  ــ أخ ــثــقــيــُل  ال ــُم  ــه ــاح ــراُبس ــط اض ــه  ب العميل  وجــيــشــهــُم 

ــريــٍد ب ــي  ــاع س أم  ذاك؟  ــواأجــيــٌش  ــاب ــا وغ ــن ــوا الــســاح ل ــِه حــمــل بـ

ــوٌد ُفـــّرغـــوا مـــن مــحــتــواهــم ــنـ ــم رجــــــوٌع وانـــســـحـــاُبُجـ ــه ــدم ــق ت

ــٌم ــ ــزو رَس ــغـ ــأنَّ ُمــــدّرعــــات الـ ــ ــب الـــغـــازي ِثــيــاُبكـ ــائ ــت وُكـــــلُّ ك

ركـــٍض« »آالت  امــتــطــوا  ــهــُم  ــم واالنـــتـــصـــاُبكــأن ــه ــف ــاوى زح ــسـ تـ

ــوا ــات ــم.. وم ــه ــن ــاك ــي أم ــاروا ف ــ الهضاُبأغـ هــَي  والــهــضــاُب  عليها.. 

ــا ــر: إّنـ ــم ــع ــا قــصــيــر ال ــذرًا يـ ــ ــُع ــ ــاُبف ــط ــت ــس ُت ال  الـــتـــي  ــَك  ــت ــاي ــه ن

***
ــاٌل ــح ــي ُم ــن ــاٌل أنـــت يـــا وط ــحـ ــاُبُمـ ــع ــم ِص ــه ــّدت ــاٌب مــنــك ه ــعـ ِصـ

ــْت ــم ــي ــى ُأق ــ ــ ــأّن قـــيـــامـــًة ُأول ــ الحساُبكـ وابــتــدَأ  ــك..  ــي ف عليهم 

شباٍب على  المشيُب  يبكي  ــد  الشباُب!وق الشيب  على  بكى  وفيك 

سوانا وهــل  ــاُل..  ــب ــج ال تـــهـــاُب؟وُســـّيـــرِت  وال  ــر  ــي ــس ت ــٌخ  ــاريـ ــمـ شـ
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ـــاٍل ــع رجـ ــاُح مـ ــ ـــري ــِت الـ ــلـ ــاتـ أصــابــواوقـ ــروا..  ــظ ن إْن  ــار  ــص األن مــن 

ــاٌن عــمــيــٌق ــ ــم ــ ــم بـــالـــلـــه إي ــُهـ ــاُبلـ ــس ــت ــيِّ ان ــن ــي ــس ــح ــج ال ــه ــن ــل ول

ــوا ــّل ق ــاُع  ــ ــم ــ األط نـــادتـــهـــُم  استجابواإذا  الـــفـــَزُع  نـــاداهـــُم  وإْن 

ــُم الـــُمـــوّســـع أعــلــنــوُه ــاؤهـ ــقـ ــاُب(لـ )ُذب واّتسعت  الــكــوُن..  فضاَق 

ــا ــرن ــص ــت ــُم وان ــوالـ ــعـ ــرت الـ ــق ــه ــق ــاُبت ــجـ ــيٌء ُعـ ــ ــ ــا ش ــ ــن ــ ــٌق إّن ــ ــح ــ َل

ــادي األعـ على  نــحــُن  الــلــه  ــاُب؟عـــذاُب  ــي ارت ــوم  ــي ال نصرنا  ــي  ف فهل 

ــي وأمـــي ــأب ــا.. ب ــ ــ ــا وطـــن اإلب ــي ُتـــراُب؟؟ف أم  لــي:  ــْل  ُق ــت؟  أن جحيٌم 

15 / مايو / 2017
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يمُن الفاتحين

)زِلـــزاَلـــهـــا( الـــحـــرُب  نـــــاَدِت  ــاإذا  ــه ــاَل ــق أث األرُض  ــِت  ــ ــرَجـ ــ وأخـ

الطغاِة.. عـــروُش  بيدينا  ــاهـــَوْت..  ــه ــاَل ــا ن ــرِّ مـ ــشـ ــوى الـ ــ ونــــــاَل ق

ُث )مــــّكــــَة( أحـــواَلـــهـــاويـــومـــئـــٍذ.. )يـــمـــُن( الــفــاتــحــيــَن ُتــــحــــدِّ

ــا ــهـ ــداِئـ ــا عـــبـــُد أعـ ــهـ ــادُمـ ــخـ ــافـ ــهـ ــاَلـ ـ وعـــاِلـــُمـــهـــا صــــــاَر دجَّ

ــروَن ــائ ــث ال ُيــطــلــَق  أْن  ــاَن  حـ ــِة الـــصـــبـــِر أغــاَلــهــاوقـــد  ــوم ــظ ــن ــم ل

ــا )لـــلـــريـــاِض( ــن ــاِق ــن ــأع ــاديـــــوٌن ب ــه ــاَل ــص َر الــشــعــُب إي ــرَّ ــ ــ ــد ق ــ وق

ــدؤون الــحــروَب ــب ُد آجـــاَلـــهـــا!!فــِمــن شــأنــُكــم: ت ــدِّ ــ ــحـ ــ ــُن ُنـ ــ ــح ــ ون

يونيو / 2015
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»َسلِّم سالحَك يا سعودي«

َسلِّْم ِساحَك يا )سعودي(.. وإليَّ يا )نجراُن(: ُعودي

َسلِّم؛ فأنَت ُمحاصٌر.. بالموِت من حبِل الوريِد

َسلِّم؛ لتنجَو من لظى بطشي.. وتسلَم من رعودي

هذا أنا بالفِعِل، ال تعجْب.. فما كذَبْت وعودي

رُت منُه.. وكنَت تسخُر من نشيدي هذا الذي حذَّ

ها أنَت مصدوٌم! وما اسَتْوَعْبَت إطاًقا ُصعودي!

ُمتسائًا :من أين جئُت؟ وكيف جئُت؟ وكم حشودي؟

وتقوُل: أين )اإلّف( واألقماُر.. ما رََصدت وفودي؟

وتصيُح: كيَف اجتاَز أسواري؟ وكيف طوى حيودي؟

لو كاَن صاروًخا وجاَء لُقلُت: ُأِطلَق من بعيِد..

لكّنُه وطٌن.. وصار إليَّ أقرَب من ُسجودي!!!

***
اآلَن.. ال وقٌت أماَمَك للتساؤِل وللُشروِد

أدري.. بأنَك لم ُتصدْق بعُد.. أنَك في قيودي!!

وتودُّ لو هَي مزحٌة.. يلهو بها بعُض الُجنوِد!

( نفـَخ الُصور... )َسلِّم يا سعودي!( ُر )اليمنيُّ وُيكرِّ

هذا أنا: قَدٌر حقيـقيٌّ أكيٌد.. في أكيِد
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اٍر عنيِد ( ُيطيـُح بكلِّ كفَّ ويٌل )يمانيٌّ

لُمعسكٍر أبدو... فيصطدُم الحديُد على الحديِد

ُع نفسُه هرًبا مع ذاِت الجلوِد ينسى الُمدرَّ

ُل الُطوفاُن من غَضبي.. على الِحلِف البليِد يتشكَّ

فلُهم جهنُم بأِسنا.. ))ولُهم مقامُع من حديِد((

ولُكلِّ َمْن ُأِسَر األماُن؛ فِتلَك أخاقي َوُجودي

ما جئُت ُمحتًا.. أتيـُت ُأعيد ترسيَم الُحدوِد

وُأعيد )جيزاني( و)نجـراني( إلى )يمِن الّصموِد(

وُمساِنًدا أهلي من التهجيِر.. من ظلم العبيِد

فأِو َلنا إْن كنَت ُمحـتاًجا إلى رُكٍن شديِد

ٌر بين السجوِن.. أو الُلحوِد اآلن.. أنَت ُمخيَّ

تسليُم نفسَك فرصٌة عظمى.. لتحيا من جديِد

سُنريَك: ما ارتكبت ُقوى العدواِن في )اليمِن السعيِد(

كم ُأسرٍة ُقصفْت.. كِم اْمـرأٍة.. وكم طفٍل وليِد

وتوهموا في صبِرنا عجًزا عن الردِّ السديِد!!

جئنا؛ ألنَّ هناَك من طرقوا على باِب األسوِد

فلو اّطلعَت على مجاِزرهم.. بتفكيٍر رشيِد

.. أبعَد من بعيِد لوجدَت أنََّك عن طريـِق الحقِّ

دافعَت عن ُملٍك يقوُدَك؛ للهاِك وللُجحوِد

دافعَت عن عدٍم.. وليـَس هناَك أصدُق من وجودي

فارُفْض فساَد نظاِمهم.. إْن كنَت تسعى للُخلوِد!!

وبوجِه )إسرائيَل( فلترفْع ساحَك.. يا )سعودي(

أغسطس / 2016
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ِحوار بالِيستي

)بدُر( يا  َك  ِبكفِّ موسى(  )عصا  البحُركأنَّ  وانَفَلَق  األجــواُء  ِت  انَشقَّ لَك 

أبَطَلْت َك..  ِبكفِّ موسى(  )عصا  الِسحُركأنَّ  أُبِطَل  كما  )أمريكا(  ِدفاعاِت 

***
إرادًة َعزِم )موسى(  ِمْن  ِبي  إنَّ  ِسرُّأجْل..  تي  ُقوَّ في  اللِه  ــوِل  رس من  ــْي  وِل

حزَمَها الِدفاعاُت  ُتبِدي  البدُر(كأسياِدها  )طَلَع  أنَشَدْت:  شاهَدتِني  وإْن 

ُمــبــارٌك فبطشي  ؛  ــيٌّ ــان ــم ي ــي  إذا ِطرُت ال تسأْل.. وُقْل: ُقِضَي األمُرألنـ

ــوى ــه ــة وال ــوي ــه ــيُّ ال ــان ــم ــي ي ــ الفخُرألنِّ طيَّرَني  كان  ــودي..  وق فلوال 

َصيحٍة بعد  َصيحًة  قومي  ــوق أعــدائــهــم َكــرُُّأشـــرُِّف  ــْي كــل يـــوٍم ف وِلـ

ُبقعٍة ــلِّ  ك فــي  ــدُت  ــوِه ُش مــا  )الِخْضُر(لكثرِة  أنَّني  ِمْن  الناِس  بعُض  َم  توهَّ

ـِ)جيزاَن( أو )نجراَن(.. أمضي ُمزلزاًِل العشُر(ب و)الـــِدَوُل  )إسرائيُل(  وتهتزُّ 

وإنَّنا ِجئنا..  )إيـــران(  من  ــذُريقولون:  ِج ــُه  ل ــلٌّ  ُك ــمــان(  اإلي ــى )يمن  إل

حصارهم في  السما  باب  أغلقوا  َحصُرفما  صاحبي  يــا  الله  لعطايا  ــا  وم

ُسنٌَّة ِتلَك  أما  قــالــوا؟..  إن  ضرَّ  الُكفُروما  أنكَرُه  اإليــمــاُن..  َظَهَر  متى 

والَمَدى والجسِم  الرأِس   ) )يمنيُّ الُطهُرأنا  ُهُم  الوفاِء  في  رجــاٍل..  صنيُع 

)ثاِقًبا( البداية  في  )نجًما(  كنُت  الصبُروقد  أثمَر  عندما  ــدرًا(  )ب وأصبحُت 

ِفتيٍة ظلِّ  في  البدر(  )ابن  مع  ُكــْثــُركبرُت  ــٌة  فــراِعــن يــهــوي  َيــِدِهــْم  على 

وأخلصوا توّلوا  ــأٍس..  ب ــوا  أول ــاٌل  النهُررج َظِمَئ  ربُّهم..  ابتاُهْم  ما  إذا 
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صدورهم في  الذي  الِذكر  من  ــُر؟أطيُر  ــِذك ال تُه  منصَّ ــاروٌخ  ــ ص ــرَدُع  ــ أُيـ

تناَثَرْت رأتني..  إن  ــادي  األع يذرُوُدروُع  لها  كالّرياِح  وصوتي  هشيًما.. 

مَهاُمنا اخــتــيــاٍر  دوَن  ــْت  ــ ُوزَِّع لك الِشعُر في أرض الوغى.. ولنا النثُر!فقد 

***
قائًا: البراكين(  )بــركــاُن  ــَر  ــَج األجُروزَم لَك  الــُبــدور(..  )بــدَر  يا  تألَّقَت 

برحلٍة ــريــاض(  )ال نحو  معي  الحشُر؟أتــأِتــي  ُينَظُر  هولها  مــن  يمانيٍة 

ــا ــيٌء ِبــهــا؛ كــي أزوره ــا ســرَّنــي ش !وم ُمــضــَطــرُّ ــازر  ــج ــم ال بــعــد  ولكنني 

صغارنا تطاُل  ــت  زال ما  الحرب  ــذُرإذا  ُع عواصمهم  عــن  لغيابي  فما 

ِشبُر!فَسلِّْم على )نجران( واذرْع معي الَمَدى بأميالِه..  عندي  الَمَدى  فهذا 

ِبنا َفِسْر  يكفي..  )ُبركان(  يا  الصدُرُحضورَك  ينشِرُح  فيَك  مْن  يا  اللِه..  مَع 

ونلتقي حتًما..  اثنين(  )بدَر  !سُأصِبُح  الَشرُّ وليسُقط  بإسرائيَل..  أو  ِبها.. 

***
ُكلَّها )الـــمـــازَِم(  أتــَمــمــَت  ــَك  ــنُّ الُحْمُرأُظ أنفاُسَك  )الُقدس(  لفتِح  َفَحنََّت 

أنتمي؟ ِلـ )سكود(  كنُت  أنَّي  الُغرُّأَتْعِرُف  والِفتيُة  الله  هــدانــي  وحين 

رُت.. حتى صارت األرُض في يدي )ِمتُر(تَطوَّ وقاعدتي  )أمريكا(  بين  كأْن 

ُمعسكٍر اِجــتــثــاَث  ــرُت  تــخــيَّ مــا  ِصفُرإذا  محوِه..  عن  الميِل  احتماَل  فإنَّ 

اجِتماعِهْم؛ مكاَن  ُألِغي  موقعي  َحْظُرومن  الجِتماعاتهم..  حضوري  ألنَّ 

أنتمي اليمانيِّ  للشعِب  ــرُت  ِص َظهُرفُمْذ  معْي  ألنَّ  أخــشــى..  وال  أُدكُّ 

جميعها )الخليِج(  ــأجــواِء  ب ِذكــُر!أطــوُف  ُنِصَبْت..  التي  اِت  للمنصَّ وما 

نفَسُه أنــَكــَر  الــجــويُّ  ــُم  ــُه ــاح َبــرُّس فأنِظمتْي  عــفــًوا..  لــُهــْم:  ــال  وق

ذكيًة ُتسمى  ــاذا  م على  )بــدُر(؟!عجبُت..  يا  الغبيُة  )أمريكا(  ِدفاعاُت 

والَعَمى ــِد  الــتــَبــلُّ  ) ــيُّ ــب ــرام )ِت ــاٌء  ــُرذكـ ُخــْب وال  ــِه  ــدي ل ــسٌّ  ِحـ وال  ــيُء  ــج ن

ــٌة ــنَّ أِك ــاك(  ــ )َبـ رادار  عــلــى  َوْقُركـــأنَّ  )حاسوبها(  آذاِن  وفي  َغشتها.. 

ِحمايًة ــدَّ  أش ــاِدْي(  ــه ال ــُة  ــبَّ )ُق القهُرَبـــَدْت  ِملؤها  الــِعــدا..  صــواريــَخ  ــُردُّ  ت
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فترتمي عنها..  البعض  انفجاَر  َنـــْذُروُتلغي  لها  ــح..  ــري ــّض ال عند  ــرٍة  ــزائ ك

انـــَزَوْت الــحــديــديــُة  أمريكا  ــُة  ــبَّ ِسْتُر!وُق لها  ليس  الُسوِق  في  كعاِريٍة 

لفعلها واطــمــأنُّــوا  ــا  ــوه ــربُّ ج األمُرلــقــد  فاختلَف  )الُبركاُن(  أتى  ولكْن.. 

تطاَيَرْت ِبــَوصــِلــي  ــيــراٍن  ن ُذعُر!كألعاِب  أم  تلك..  فرحٌة  أدري  ُعدُت  فما 

دارَنــا شيُخ  يــا  رَت  ــوَّ نـ لقد  الُغْبُر؟وقــالــت:  أصحاُبَك  أين  ِلْي:  ُقْل  لعمرَُك 

)قاهٍر( كّل  على  أو  زحًفا  ــْمــُر(سيأتون..  ــِن ــيــوٍم إلــهــيٍّ ِبـــِه ُيــنــَصــُف )ال ب

***
رهبًة الــِدفــاعــاُت  ُتَحيِّيني  !وأمــَســْت  وتحمرُّ  – حياًء  ال   – خوًفا  وترِجُف 

أهلها بين  نفسها  ــن  ع ُعْهُر!!ُتـــراودنـــي  ِبها  الملوك  صواريخ  أحتى 

ومرحًبا أهــًا  ــواَب:  ــ األب ــحــِت  الُحرُّوَفــتَّ الشاِمُخ  أّيها  نفسي  فديُتَك 

مطارُنا ــذا  ه الــلــه  ــاَك  رعـ ــْل:  ــرُّواتــفــضَّ َم ُهنا  األكرمين  ابــن  يا  ِرفــاُقــَك 

فْأِتها )البراكيِن(  أهـــداُف  ِبْكُر!أمــامــَك  منظومٌة  شئَت..  إْن  أنا  وهــذا 

بنسفها عنها  واستعصمُت  القصُرتمنَّعُت  أو  الــَمــَطــاُر  إال  غايتي  فما 

جهنٍم مــن  ِقطعٌة  ــي  ورأسـ ثــأُروصــلــُت  ــزرٍة  ــج م كــل  مــن  خافقي  ــي  وف

ُحُصوُنُهم َماِنَعْتُهْم  ــادي  األع من الله.. حتى جئُت من حيُث لْم َيْدرُواوَظــنَّ 

ِهْم( جدِّ )ِســرواُل  ابتلَّ  حتى  رُت  واصفرُّواتفجَّ الساطيُن  بأسي  من  وُأْرِعــَد 

بغتًة الشياطين(  )نجد  في  الُضرُّتفجرُت  جرائمها  من  قومي  مسَّ  وقد 

وابَتَلى الدهُر  ِبَي  أزرى  لقد  الدهُر()وقالت  ال  نحُن  بل  الله  معاذ  فقلُت: 

فابِشري )اليماِنْيَن(  حرب  في  ــُرتورَّطِت  ــْم ــا بــعــدهــا ُع ــراء م ــب بــخــاتــمــٍة غ

يغتلي )البراكين(  بين  من  زال  الّنصُرفما  ُعــِقــَد  ــِه  كــفِّ فــي  ــٌث..  ــاِل ث أٌخ 

دارهــم ُعــقــِر  مــن  النفط  مــلــوُك  القبُريــِفــرُّ  ُه  ضمَّ من  الحظِّ  سعيَد  ويبدو 

جميعها الشعوُب  شعبي..  عن  !وتهِتُف  الُحرُّ )اليمُن(  أيَّها  )موسى(  كأنََّك 

2 / أبريل / 2018
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شعُب الجزيرة

ــوُف ــف ــص ــامــُة( و)الــقــطــيــُف(تــوحــدت الــمــواقــُف وال وأقــبــلــت )الــمــن

ــارَت ــ ــرار ث ــ ــ ــُة( األحـ ــ ــي ــ ام ــوَّ ــ عنيُفو)ع ُبـــركـــاٌن  ــاء(  ــسـ )األحـ وفـــي 

جئنا ــاء  ــم ــظ ــع ال ــا  ــن ــدائ ــه ش نـــزيـــُفومـــن  أّولــــــــُه  الـــّنـــصـــَر  ألنَّ 

ــرًدا ــَر الــنــْمــر( ف ــْم ــا مــن خــفــَت )ِن ــوُفأي ــ ــِه األل ــ أتــــاَك الــيــوم مــن دم

الغيارى غضِب  مــن  الــمــوُت  ــوُفأتـــاَك  ــط ــُق ــو ال ــدن ــُه كــمــا ت دنــــوَت لـ

ــي رَفــَضــتــَك ِســلــًمــا ــت ــوُفوثــورُتــنــا ال ــي ــس تـــعـــوُد وفـــي أيــاديــهــا ال

ــرٍّ ــلُّ ُحـ ــ ــوُفتـــحـــرَّك القـــتـــاعـــَك ك ــزح ــَك ال ــي ــأت ــَك حــيــن ت ــُل ــوي ف

ــروٌق ُش الُعظمى..  ُة(  )الشرِقيَّ ُخسوُفُهنا  للباغي   .. ــقِّ ــح ال لــصــوِت 

) ــدريٌّ ــي الُمنيُفُهــنــا )الــبــحــريــُن( بــحــٌر )ح ــرُج  ــُب ال فينحني  ــوُج..  ــم ي

قلوٍب كــم  الــجــزيــرة(  )شــعــِب  ــن  ــوُفوم ــ ــا وق ــه ــن ل ــي ــن ــؤم ــم بــصــفِّ ال

لظاها مـــن  ــُل  ــائ ــب ــق ال ــرُأ مــن جــرائــمــكــم )ثــقــيــُف(ســتــنــفــجــُر  ــبـ وتـ

حتًما: ــُر  ــشــي ُي للبيوت  ــُحــكــَم مـــوِعـــدُه الــُكــســوُفحــصــارَك  ــأنَّ ال بـ

ــاًّ ــس ح ــي ــُف الــجــرائــم ل ــي ــث ــك الطفيُفوت ــُجـــرُح  الـ ــَك  يــجــتــثُّ فــقــد 

ــاذا ــم ــا.. ف ــدنـ ــائـ ــَك الــلــه قـ ــي ــل اللفيُف؟!ع الجيُش  حينها  يفيدَك 

ــوٍد( ــع ــي س ــن ــام )ب ــظ ــاذا يـــا ن ــ ــوُف!ومـ ــت ــُح ــَك ال ــت ــاط تــظــنُّ وقـــد أح

ــدري ت وأنـــَت  ــوُر  ــص ــُق ال ــروُف(!ستخذلَك  ــُج )ال أهانتها  كم  ُقــصــورَك 

ــلُّ َحـــدٍّ ــ ــَك الــجــيــوُش وك ــُن ــع ــل يـــُدّلـــَك كـــْم بـــِه انــكــســرت ُأنـــوُفوت
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ــوي بـــأمـــريـــكـــا عــلــيــنــا ــقـ ــَتـ ــسـ ــُفأتـ ــي ــُب األل ــل ــك ــَت بــبــابــهــا ال ــ وأنـ

ــِر الـــلـــِه يــنــتــصــُر الــضــعــيــُفوبــاســتــضــعــافــنــا أمـــعـــنـــَت.. لــكــْن ــص ــن ب

ــا ــدون غ إْن  ــاٌة  ــيـ حـ كـــانـــت  ــا  الحنيُف!فـ ــُن  ــدي ال ــُر  ــَه ــق وُي ــاُن  ــه ُن

***
ــِه أبــقــى ــلـ ــيــل الـ ــي ســب ــاٌد فـ ــهـ ــوُفجـ ــوا الـــِديـــاَر وُهـــْم ُألـ ــرك ــْن ت ــم ِل

ُمــوُتــوا ــُه:  ــلـ الـ يــقــوَل  أْن  ــا  ــن ــي وُطــوفــواأب ــا..  صــفًّ ــروا  ــف اْن لنا:  فــقــاَل 

ــا، ومــــااًل، ــ ــ ــا أنــفــًســا، ودًم ــن ــذل ــُفب ــي ــه.. مـــا فــيــنــا أس ــلـ لــوجــه الـ

اْنطلقنا الــطــواغــيــت  ــِف  ــل ِح ُيخيُفعــلــى  ــا  م هــنــالــك  ــا  م ــاًدا..  ــهـ جـ

فهذا نعم..  ــاح؟..  ــس ال أيــن  ــُفومــن  ــي ــط ــاٌر ل ــ ــب ــ ــَل فـــيـــه ج ـ ــفَّ ــكـ تـ

استطعنا مــا  ــَز  ــّه ــج ُن أْن  ــِه هـــَو الــحــلــيــُفعلينا  ــي ومـــا يــبــقــى عــل

ــدري ــُر بــالــنــفــيــر ولــيــس يـ ــ ــأُم ــ رؤوُف؟!أي بهم  وهــَو  الــنــاس..  بوضع 

ــوٍم ــاُد ســبــيــَل ق ــه ــج ــان ال ــروُفمــتــى كـ ــظـ تــهــّيــَأت الـــوســـائـــُل والـ

ــًا ــض ــلــمــُس مــنــُه تــأيــيــًدا وف الخفيُففــن ــا  ــدن ــواع س ــي  ف ــُل  ــُق ــث وي

ــاٌح ــ ـــه س ــ ــٌع وب ــ ــوق ــ ــو م ــل ــخ ــي ــُفس ــي ــرص ال سيعطبها  وكــاســحــٌة 

سيأتي ــا..  ــن ــرُت ــي ذخ نــَفــَدت  ــنـــديٌّ شــريــُفوإْن  ــيــل ُجـ ــل ــهــا فــي ال ب

ويـــنـــضـــمُّ الــــمــــدّرُع والـــعـــريـــُفســيــســقــُط ضـــابـــٌط.. ويـــفـــرُّ رتـــٌل

نــراهــم ال  ــٍد..  ــنـ ــجـ بـ ــُفويــأتــيــنــا  ــ ــُه ردي ــع ــب ــت رديـــــٌف مـــنـــُه.. ي

ــيٍء ش كــلُّ  ــيٍء..  ــ ش كــلُّ  ُيضيُفسيصبح  ُيــعــطــْي..  ــا..  اإلبـ ُيشاركنا 

شعٍب لكل  الــصــمــوِد(  )يمن  ــن  الحصيُفوم يجهلها  ليس  دروٌس 

ــرآن آيــــــاٌت تــجــّلــت ــ ــق ــ الكفيُفوفــــي ال ُيبصرها  ــوُه..  ــمــل َح لمن 

ــُع )طـــه( ــيـ ــن ربـ ــي ــمــؤمــن ــُع ال ــيـ ــه( خــريــُفربـ ــ ــوا )ط ــس وثــــورة مــن ن

أتينا ــذ  ُمـ الــهــزائــِم  ــُن  ــ زم ــوُف(مــضــى  ــف ــطُّ ــا )ال ــه ــادي ــن أع ــتــثــأَر م ل
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كل الجهات لنا

الَحمدا؟! نبدُأ  – إلهي –  نصٍر  أيِّ  ــم تــهــدْامن  ــُه ل ــل ــا ال واالنـــتـــصـــاراُت ي

ناصرنا ــَت  أنـ عـــزٍّ  جــبــهــِة  كـــّل  ــي  وعــداف ُمنجٌز  بــأرضــي  شبٍر  كــل  فــي 

سواعدنا يا  َحمًدا  الشرِّ  ُقــوى  ــي  وجداُدكِّ الوغى  أرض  في  الله  مع  عيشي 

مدائننا يــا  ُقــرانــا..  يــا  رعداواســتــنــِفــري  واْصبحي  ثوري  الطواغيت:  على 

بَشرًا أنِفقي  ــوًدا..  ُجـ القوافَل  ــي  ِرفــداُزفِّ حرِّكي  وحــيــٍن..  حيٍن  كل  في 

قواعدهم زُْوري  صــواريــخــنــا  استعدىويــا  هَو  إْن  فــرٌض  الجار  ــارُة  زي

عمٍل عن  والتسبيَح  الُشكَر  ُنــدرَِك  ــدالن  ــاألع ب الــتــنــكــيــل  بــمــعــركــة  إال 

***
لنا: الجهات  كل  في  رب  يا  زلــَت  ــوًة، زنــداال  ــا، ثــبــاًتــا، قـ ــاًح درًعـــا، س

قّوتُهم هــدَّ  علينا  ــرًا  ــب ص ــَت  ــرغ ــم َكـــّداأف ــُه ــاَق ــوٍد ش ــم ــص ــا ب ــن ــدت أّي

اعتصموا بالمصطفى  الله من  يترك  ُجنداال  لــه  صـــاروا  مــن  الله  يخذل  ال 

فما )الخليج(  أيدي  نفسها  على  عهداَجَنت  وال  ــا،  ــًن دي وال  جـــوارًا،  َرَعـــت 

لهم ــاَء  أسـ مــا  شعٍب  ِضــدَّ  الحقداتحالفوا  ــُم  ــُه ت غــذَّ صــحــراءهــم  ألن 

أَُمـــٌم ها  كفَّ ذاًل  النفط  ــى  إل ت  استجدى!مـــدَّ ما  الله  غير  الُحرُّ  وشعبنا 

مفخرًة منِك  كفانا  حـــرٍب:  ــلَّ  ُك ِضــّدايــا  لنا  ــوٍت  ــاغ ط كــلُّ  غــدا  ــأْن  بـ

تنشده؟ ــت  أن َحـــزٍم  أيُّ  ِحلفهم  رُشدايــا  ترى  ال  دهرًا  ِصرَت  شهرهم  يا 

ُتَوِرُطكم )أمريكا(  النفط  ِصبية  ايا  ــدَّ ــَس وال ــاَن  ــودي ال ــِرُف  ــج ت سيوُلنا 
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ضِحّيتنا تغدو  كي  )نجَد(  أوقعوا  وّدامن  وال  ــرًا  ــص ن لــهــا  يــمــلــكــون  ال 

)نجدا(باألمس قالت: بشهٍر وهي في )صنعا( حــرِّروا  ُتنادي:  )نجٌد(  اليوم 

لُهم: قال  التنكيل..  من  ُعمٍر  تبدْاوبعد  لم  الحرَب  بــأنَّ  العظيُم  شعبي 

نَسَفت التي  الصواريخ  أنَّ  رَّدامعناه..  ــُكــن  ت ــم  ل ــا  ــوًش ــي وج ــًدا  ــواِعـ قـ

ُمناَورٌة شعبي..  من  كان  الــذي  ــّداُكــلُّ  َعـ ــا  ــن ــارات ث مـــن  اآلن  ــدَأ  ــب ــن ول

تــُه ــوَّ ُق ــاُر  الــقــهَّ الــواِحــُد  لنا  ــَدى  ُيهَدى؟أهـ اِر قد  القهَّ الذي من سوى  فما 

انفَصلت ما  الله  ــول  رس عن  تصدْاقلوُبنا  لــم  الــلــه  سبيل  فــي  سيوفنا 

ِبنا ــون  ــَدم ــص ُي ــوٍم  يـ ــلَّ  ُكـ قصداأعــداؤنــا  يبلغوا  لم  غــايــًة..  حققوا  ما 

خسائرهم من  مــزيــًدا  يعني  االوقت  اشــتــدَّ بــأســنــا  عــــاٌم..  ــرَّ  َمـ فُكلما 

ــرًا ــ ــم زَُم ــا ســاقــُه ــران ــث ِورداطــمــوحــهــم ب يقتفي  ِورًدا  جــهــنــم  ــى  إلـ

سواحلنا في  هشيًما  الــُغــزاُة  صلداأضحى  ــا  ــن رمــل نــــارًا  ــاَر  ــ ص ــا  ــرن ــح وب

بهم حــاَق  الله  ومكُر  أرادوا..  امكرًا  ارتـــدَّ ــحــرِه  ن فــي  شيطانهم  ــُد  وكــي

***
غنائمُه صــاروا  جيشنا..  واجهوا  ُتفدىإْن  بهم  أمست  بلدًة..  هاجموا  إْن 

خشًبا يــغــتــدي  ــا  رآنـ إْن  أرداســاحــهــم  جيشهم  من  الوغى  في  حديدُهم 

ُسمعتُه الضخم  الساح  كل  ــاَع  ــاد ُمــســوّداأض ــٍه غــزانــا عـ ــ ــلُّ وج ــ وك

انتحروا لو  أرضي..  في  يموتون  والُجهداجاءوا  الوقَت  الستفادوا  أرضهم  في 

بِه نستلّذ  ال  قتلهم..  نشتهي  ــّدا!ال  ُبـ قتلهم  ــن  م ــِجــد  ن ــم  ل لكننا 

نساعدُهم إنـــزاٍل  كــلِّ  في  نحُن  اللحداها  أنزلناُهُم  األرض..  المسوا  إْن 

فكم يزحفون  ــوٍن  ول ِجنٍس  كل  ــنــاءهــا فقدامن  أب نــَعــت  ــد  ــن دولـــٍة ق م

عاصمٍة كــل  غــّطــت  الــحــزن  مجدامــآتــُم  يــرتــقــي  ــوٍم  ــ ي كــل  وشــعــبــنــا 

***
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غضًبا؟!! هكذا  ِجئنا  أين  من  دهر:  صّدايا  الــورى  جيش  أخَضعت  ــّوًة  وقـ

قبائُلنا!؟ ــاءت  ج منظومٍة  أيِّ  المبدْامــن  )بالستيَة(  ــذل..  ــب ال ــَة  ــيَّ ِرِب

توكلنا من  ِجئنا..  الله(  )حسُبنا  ــا لـــُه ِنـــّدامن  ــوًم ــِخــذ ي ــم نــتَّ عــلــيــه.. ل

كمن ليس  ــه..  ــل ــال ب إيماننا  العبداألنَّ  يرتجي  وحيًنا  حيًنا..  يرجوه 

***
واعتصمي األرض  شعوَب  يا  الوغداتحرِّرِي  الخائن  تستحثِّي  ال  بالله.. 

معها ومن  )أمريكا(  ِضدَّ  أهــَدىولتصُرخي  تركيعها  إلــى  ــعــاَر(  )الــشِّ إنَّ 

ــا ــه ت ــوَّ ــا بــأمــريــكــا وُق ــ ُدون ــدَّ ــ ــم َه اك ــهــدَّ ان طغيانها  ــا  ــن ــدام أق وتــحــت 

ُمعتصًما بــالــقــرآن  بالله  ــان  ك أوَدىمــن  فوقها  من  في  األرَض  واَجه  لو 

مواقعنا في  تهمي  النصر  الحمدا؟؟!!سحائُب  نبدُأ  إلهي..  نصٍر  أيِّ  من 

19 / يناير / 2017
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أفواج المدد

ُم ُيعَظّ الجيوش  كــل  على  ــَزُّمجيٌش  ــق ــت ت ــِه  ــوخ ــم ش أمـــــاَم  دَوٌل 

كما الباغي  على  كتائُبُه  ــت  ــِرَض جهَنُّمُع الَضال  أهــل  على  ُعــِرَضــت 

ــٌط ــَســَلّ ُم الــطــغــاِة  ــل  ك على  ُمجــيــٌش  ــَوّ ــَسـ ــَدٌد لــكــل الــمــؤمــنــيــن ُمـ ــ َمـ

غضنفٌر ــاُل  ــت ــق ال ــَدّ  ــت اش إذا  عــرمــرُملــيــٌث  ــزاُل  ــن ال ــَدَم  ــت اح إذا  ــِرٌم  ــ َع

ُه ــَدّ ضـ ــُم  ــواِص ــع ال تكالبت  ــُمجــيــٌش  ــأَلّ ــت ُثــــَمّ ارتـــمـــْت مــن بــأســِه ت

بعدها ــُد  ــعــَق فــُت ــاورًة؛  ــنـ مـ ــري  ــج ــرُمُي ــض ِقــَمــٌم عــلــى نـــار الــتــخــُبــط ُت

ــٌة له وتلطُمأنـــظـــاُر )إســرائــيــل( شــاخــص تصيُح  ــكــا(  و)أمــري هــَلــًعــا، 

وانتهى ُمــــِزَّق  ــتــُه  ظــَنّ الـــذي  ــُم!!هــذا  ــج ــه ــدُّ وت ــص ــًة ت ــويـ ــدُّ ألـ ــمــت ي

ــُه ــأُس ــورَِك ب ــ ــ ــقــُه وُب تحطمواعــُظــَمــت فــيــاِل ــوه..  ــارب ح مــن  وتحطموا 

***
ــا والَءه الجيوُش  ألمريكا  نتعلقُمَعــَصــَرت  ــا  ــزِّن ــع ب ونـــحـــُن  ُذاًل.. 

ــا اإلب مــيــاديــن  اقتحموا  إذا  ــٌد  ــن ــُمُج ــاُل ُتــســِلّ ــب ــج ــُح تــهــدُأ.. وال ــري ال

وأقسموا: الظام  زَُمـــِر  على  وُيحرمواقاموا  الحراِم  البيَت  يدخلوا  أْن 

هنا )أمــريــكــا(  جــبــروت  على  لُيترِجمواداســـوا  الوغى  لساحات  ومضوا 

ــٍة.. قــِدَم الــردى ُم!إن أقــدمــوا لــُمــِهــَمّ الُمتَقِدّ من  ــدري  ت فا  معهم.. 

صفوفهم بين   ) الُملصيُّ ــُر  تعلموا)األشــت ــه  ومــن ــوا  ــط ــب ارت بشموخه 

عزيمٍة أهــُل  )األنــصــاِر(  مــن  ــُم(جنٌد  )تــتــعــَقّ بــهــا  َمــــرُّوا  إن  األرض 
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ُمعسكٍر خــيــَر  الــلــه  سبيَل  الــنــصــُر فــيــه عــلــى الـــعـــدِوّ ُمــَحــّتــُموجـــدوا 

ٍة ــَدّ ــ ــمــُســوا كــتــاب الــلــه أكــمــل ُع تتهشُمَل وال  التــفــنــى  ــرب  ــح ال ــي  ف

رُتــبــٍة أشـــرَف  ــه(  ــل ال ــَيّ  ــ )ول ــُمحملوا  ــج واألن مقامها  دون  الــشــمــُس 

لعلمهم الـــبـــاد  لــتــحــريــر  ُمــحــَرُّمنـــفـــروا  الجيوش  على  الِحياَد  أَنّ 

على عظمى  فريضٌة  الجهاد  يقسمواأَنّ  لم  ومــن  شرًفا  أقسموا  مــْن 

مجاهًدا العظيُم  الجيُش  أصبح  ُتهزموا!إْن  كي  تفضلوا  لــلــُغــزاِة:  ــْل  ُق

***
قولنا: ويــكــفــي   .. ــيٌّ ــان ــم ي ــدُمجــيــش  .. لــيــنــتــِصــَر الـ ــيٌّ ــان ــم جــيــش ي

تفتيتِه: إلـــى  ــوا  ــع س لــلــذيــن  مواُقـــْل  وتفَحّ ــًة  ــرق ُح ــَل  ــام األن ــوا  ــظُّ ُع

سواعٌد و)اللجاُن(  رأٌس..  ــُم)الجيُش(  تــتــقــسَّ ال  ــان  ــسـ اإلنـ وجــــــوارُح 

ــد لــلــجــهــاِد ُصــفــوفــُه ــِشّ ــَح ــم ُي ــو ل ــُمل ــِيّ ــفــيــرُه َنـــَكـــٌف.. وِديـــــٌن ق فــن

سنا مــن  القبائل..  أبــنــاُء  استلهموافالجيش  ومنها  انبثقوا  أمجادها 

ِفــطــرٌة القبيلة  ــرع  ش فــي  ــذُل  ــب ــُموال ــَيّ ــت ــِبّ الــتــضــحــيــات ُم ــح ُكـــلٌّ ب

ــا ــن ــال ــع أطــف يتكلموا!ولـــــدت بـــنـــادُقـــنـــا مـ أْن  قبل  مــن  وتكَلّمت 

***
ــا ــن ــائ ــط وع ــا  ــودنـ ــمـ صـ درُّ  ــُملـــلـــه  ــظ ــُت وأع ــ ــن رأي ــرُف م ــ ــا ألش ــ إَنّ

بنا بـــدأت  ــد  ــاق ق ــ ــُمومـــكـــارُم األخ ــِمّ ــت ــوُل ُي ــرسـ ــاء الـ بــصــفــاتــنــا جـ

ــٍن ــؤم ــٍش م ــي ــج ــا ب ــنـ ــَرّمـ ــواالـــلـــه كـ ــِرّمـ ــٍب ُكـ ــع ــِزّ ش ــأعـ ــا بـ ــودن ــن وج

***
شعبنا بسالة  ــي  ف خشيُتم  ــن  م ــا  تتوهمواي ال  ــلــه(..  ال )حــزِب  ــكــراَر  ِت

ــمــا هـــَو قــائــٌم ــم ُيـــَكـــَرّر.. إن ــرُمهـــَو ل ــ ــيُّ األك ــب ــن ــاء لــلــدنــيــا ال ــذ جـ ُمـ

ــاٌر لُه ــص األقـــوُمِحـــزٌب لـــرِبّ الــكــون.. أن الــطــريــُق  ــَح  ــض اّت بجهادنا 

رجاُلنا الجنوب(  )ضاحيِة  ــاُل  ُهُمورجـ هنا  ونحُن  )صيدا(  في  نحُن  ُهْم 

***
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بادنا بغزو   – نعْم   – ــزاُة  ــغ ال ــَم  ــُل لكْن.. هل اسطاعوا سوى أن يحلموا؟!َح

بها.. واحترقوا  الحرَب  علينا  يحزمواشّنوا  لم  لكنهم   – نعْم   – عصفوا 

ُمهيمٌن الــقــاِصــفــيــن  ــوق  فـ ــه  ــل ُتــدمــِدُمال العاِصفين  تحت  واألرض 

ليبلغوا ــَن؛  ــي زاحــف ــوا  ــاش وع يتقدمواولـــدوا  أن  دون  ــوا  ــات وم ــرًا،  ــب ش

حتُفُهم َج  ــَوّ ــم ت ــرًا..  ــح ب أقبلوا  ُمــبــِرُمإْن  ــَك  ــربُّ ف ــرًا((  ــ أم ــوا  ــرم أب ))أم 

ٌع ــَرّ ــاٌر، و)الــمــنــاِدُب( ُشـ ــُل نـ ــرم ُمال ُملَغّ ــات(  ــارج ــب )ال تحت  والــبــحــُر 

عاِثٌر ــَك  حــظُّ بالحسم..  حالًما  نحسُم!يــا  ــٍر  أمـ ــِلّ  ــك ل ــن  ــذي ال نــحــُن 

َصرَصٌر ــٌح  ِري الجبهات  في  المجرُمالجيُش  يـــودُّ  ويــومــئــٍذ  ــْت..  ــَف ــَص ع

اســُمــُه ــَر  ــ ُذِك إذا   ) )يــمــانــيٌّ ــمــواجــيــٌش  وَســِلّ األنـــام  خير  على  ــوا  ــلُّ َص

30 / أكتوبر / 2017
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105
أبو حرب

يصطِخُب الناِس  بين  ــرَُك  ِذك زاَل  تعبواما  وال  ارْتاحوا..  ما  بوصفك  هاموا 

لنا الفصوَل  عنك  حكوا  من  عوا  َيدَّ كَتبوالم  وال  شيًئا  حــكــوا  مــا  لكنهم 

ُمقَتَضُبتحدثوا عنَك..قالوا.. أسهبوا.. وصفوا  ) )الُملِصيِّ مع  ســرٍد  ــلُّ  وُك

لها الناظرين  عند  كالشمس  هل حجمها ما حواُه الرمُش والهَدُب؟فأنَت 

ى على ساِلِف األحداث.. حاِضُرها الُحُجُبغطَّ استشهادَك  على  ُتغطِّ  ولم 

ــُل الــيــومــيُّ مــا هــدأت ــراح والُخطُبكــأنــك ال ــاُر  واألخــب األقــاويــُل  عنك 

وهل إليَك..  شعري  في  تأخرُت  ــاٌم.. ونــنــقــِلــُب؟!وما  ــ ــر مــثــلــَك أيـ ــِذك ل

رحلوا إن  الــلــه  ــاُء  ــي أول هــكــذا  ــم  تلتِهُبُه األجــيــال  أحــرُف  بهم  تبقى 

***
ــدرٍة( ــي ــام )ح ــن أيـ ــَت م ــِه الــعــرُبحــكــايــٌة أنـ و)حــمــزٌة( آخـــٌر جـــاءت ب

كما منُه  ــمــاُن  اإلي ينضُح  مؤمًنا  الُسحُبيــا  تنهمي  علينا  غيًثا  بالماء 

تنقلنا  ) الـــعـــزيِّ ــد  ــم )أح ســنــا  تصطحُبإلـــى  الدين(  بدر  ــن  ِلـ )اب ومــرًة 

ــا جــبــريــل( قــائــدُه ــى )أبـ ــولَّ ــه يــنــتــســُبومـــن ت ــل ــُه واحــــــٌد ل ــج ــه ــن ف

َعَلٍم با  لكْن  جــاهــدوا..  ِفتيٍة  ــْم  اكتسبواَك وال  شيًئا..  للورى  موا  قدَّ ما 

ِبًعا ُمتَّ واآلل  )للنبْي(  يــُكــْن  ــن  ُمرَتَقُبوم الله..  اصِطفاِء  بعد  فالنصُر 

***
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ُمعتذرًا  ) )ُملِصيُّ يا  أرثيَك  جئُت  يقترُبما  ــَك  ــن م ــاٍء  ــ رث لــكــل  ســحــًقــا 

ــم األحـــيـــاَء لــســُت أنــا ــاُك ــلــه ســّم ــُبال ــن ــت ــيِّ أج ــحـ ــاء الـ ــرثـ ــي لـ ــنـ وإنـ

عزائمنا ــاشــتــدت  ف ذكـــرنـــاك  والرطُبلــقــد  األكباد  في  الجمُر  اقَط  واسَّ

بنادقنا فاصطفَّت  حــرب(؛  )أبو  الُجعُبُقلنا:  شوقها  عن  للِعدا  ــَرْت  ــبَّ وع

متارسنا ــي  ف ــٌث  ــدي ح عــنــك  وانسحبواودار  الله  بفضل  ــٌف  زح فُصدَّ 

به المؤمنين  يعطي  الله(  )هــَو  يِهُبنعم  من  سبحان  هيبًة..  بأسه  من 

ُخلقت )عنقوديًة(  ــك..  روحـ ــأنَّ  تنسكُبك الناس  صدور  في  وأصبحت 

ــي مــنــَك أربــعــًة ــوٍم أالقـ ــل يـ ــي ك ُحِسبوا!ف إن  أنَت  مئاٌت..  الحدود  وفي 

ُمــدويــًة تعلو  تــزْل  لــم  ــًة(  ــرخ )ص تضطرُبيــا  اآلن  حتى  )نجران(  جبال 

وهل الحروُب  تسترخي  ذراعيك  سوى )أبي حرْب( للحرِب الضروس أُبعلى 

ــًة ــي ــَك دان ــن ــى م ــدلَّ ــت ِعَنُبأبـــراجـــُهـــم ت )ُملِصيَّها(  يــا  ــَك  ل ُقُطوفها 

ومن الحصون،  تحتلُّ  تجتاُح،   ، فانقلبواتُصدُّ الَهدَي؛  ذاقوا  منَك  أَسرَتُهم 

***
كما القلوُب  حــرب«  »أبــي  ِبـ  ــرت بــكــتــاِب الــخــالــق الــُكــُتــُبتأثرت  ــأث ت

ــبــتــُه ــه رُت ــل ــي ســبــيــل ال ــٌد ف ــاه ــج ــُبم ــرَُت ــاُب وال ــق ــُه تــســُقــُط األل ــام أم

ُجعبتُه ــقــرآُن..  وال الله..  ُشُهُبساحُه..  المصطفى  سبيل  في  أنفاسُه.. 

ــه يــربــطــه؛ ــل ــال ــٌق ب ــل ــط ــٌل ُم ــوكـ يرتهُبتـ ــُه  ــن م شـــيٍء  ــل  ك بـــدا  لـــذا 

فمن فيه..  واإليمان  الهدُي  َل  ــرًة.. لــلــه يــنــجــذُبتمثَّ ــ ــه مـ ُيــصــغــي ل

معه جاهدت  أرٍض..  فوق  مشى  ركبواإذا  للوغى  بــُأنــاٍس..  التقى  إذا 

هــًدى القاعدين  بين  تــحــدث  وثبواإذا  اإلبا  درب  وفي  جهاًدا..  قاموا 

لهم وقصَّ  يوًما..  معشٍر  في  بات  ُصلبواإن  أنهم  تمنَّوا  ــٍد(  )زي صْلب  عن 

وا في ُخطاه.. ومن ون.. ضحَّ رغبوامن ال ُيضحُّ خلفه  ــوٍت..  ــم ب يرغبون  ال 

سببا يــخــتــارُه  أن  الــلــه  ــن  م يهدي به البعض.. نعم الفضل والسبُبفــضــٌل 

)ُنُقَما( أو  اَن(  )َعطَّ بعُضُكْم  رأى  الَعَجُبفإْن  ينَتابُه  ال  ِبـ )نجران(..  يمشي 
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َلُهَما حَكى  حـــرٍب(  ــا  )أب أنَّ  ــدَّ  ُب يِجُبال  ما  تقديم  وعن  الجهاد..  عن 

به بالمؤمنين  التقى  الــتــقــاه  ــن  غضبوام إن  ــرار  األح رأى  رآه..  ومــن 

***
ــدري بــه أحــٌد ــاش ال ي وهبواكــم مــؤمــٍن ع مــن  ــُه  ــل ال أحــيــا  وبــالــشــهــادة 

ــِه ِب ــداَع  ــ ِخ ال  طــريــٌق  الــجــهــاَد  ــُبإنَّ  ــَذَن وال الــنــاِس  بين  ــعــَرُف  ُي الــُحــرُّ 

)َحَسًنا( عاشٌق  إما  ِصنفان..  يرتعُبالناس   ) )الُملِصيِّ لظى  من  ُمبِغٌض  أو 

مارس / 2017
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بسملُة البراءة

ــزاال ــ واإلن الـــزحـــَف  ــدَت  ــ أع ُمحاالمهما  الُمحاِل  في  تبحُث  ستظلُّ 

جيُشنا ـــَم  يـــمَّ الـــلـــِه  ــه  ــوج ل ــا  ــمَّ و)السنغاال(ل )بــاكــســتــان(  ــمــَت  يــمَّ

كتيبًة تــســتــديــُن  أرٍض  كـــلِّ  ــن  ــًة وريــــــاال!م ــ ــيَّ ــ ــرِق ــ هـــــا ب وتـــــُردُّ

هنا ختموا  حشدتُهم  ــَن  ــذي ال ــاالكــل  ــوا أوصـ ــع ــطَّ ــق ــارَهـــم.. وت أعـــمـ

بها جئُتم  الــتــي  ــرُب  ــح ال ــكــســًة ووبـــاالعــرَّتــكــُم  ــدْت عــلــيــُكــم ن ــ وغـ

بعدها طــفــقــُتــم  حـــرًبـــا  ــُم  ــت ــل ــاالأشــع ــ ــوَن كـــتـــائـــًبـــا ورجـ ــولـ ــسـ ــتـ تـ

قنواتكم مــن  الــنــصــَر  ــُه أفــعــاالتستنجدون  ــوُغ ــص ــُن ن ــح ــا.. ون ــذًبـ كـ

على ثــــاروا  إن  لــلــيــمــانــيــيــَن  ــكــم وتــحــركــوا أرتـــــاال؟!مــن  ــاِن طــغــي

مشيَت؛ زحًفا  أم  حلَّقَت،  أم  واإلذالالأبحرَت،  الـــمـــوَت  تجني  ــَت  ــأن ف

لحربنا.. أتيَت  )أمريكا(  حضِن  تعالى(ِمْن  ــال  )ق حيُث  من  لُكْم  جئنا 

مثابًة للحجيِج  )مــكــَة(  ــعــيــَد  ــُن ــال رمـــاالِل ــريـ ــوُد مــمــلــكــُة الـ ــعـ وتـ

ِبــدءهــا ــراءِة..  ــبـ الـ بسملَة  ــاال(ونــصــيــَر  ــف ــزاَب( و)األن ــ ــَد )األحـ وُنــجــسِّ

واِهًما نصرَك  القنواِت  على  قتاالفاصنْع  ــُد  ــجــي ُي لــمــن  ــاَل  ــت ــق ال ودِع 

نحوها ُجــهــدَك  جــاهــدَت  جبهٍة  خياالكــْم  ــرَت  ــص ــت وان أرًضـــا  ــَت  ــِزم ــُه ف

ــر لــن تــعــوَد بــقــطــرٍة ــاِب ــك ــة ســاالمــهــمــا ُت ــذّل ــم ــي ال ــٍه ف ــاِء وجـ ــن مـ م

ــوارٌس فـ ــاِح  ــس ال بتجميِع  ــم  ــُت ــَروَن فــي اســتــخــدامــِه أطــفــاال!أن ــ وُتـ

ــم ــرورُك ــل ش ــلــكــُكــم أطــاالبــســاحــُكــم ســنــُصــدُّ ك ــُح ُم ــصــب ــِه ســُي ــ وب

بــأنــُكــْم التعيس  ــُم  ــُك حــظِّ ــاال!!!فــلــســوء  ــب ج ــزَّ  ــُه ي أن  ُيــحــاوُل  ــٌل  رمـ

أغسطس / 2015
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الَمَدى المفتوح

)ُأُحــــُد( ال  اآلَن..  ُتــــداُر  ــَدُد)بــــدٌر(  ــمـ ــُز والـ ــزي ــع ــت ــَو ال ــ جــيــٌش ه

على ُيــــــروَن  وال  َيــــــروَن  ــٌد  ــنـ ــى الـــِعـــدا ســجــدواُجـ ــغ ــم أط ــه ــدام أق

ــٌد.. ــِش ــت ــح ــاُن ُم ــ ــم ــ ــان ُمــحــتــِشــُدالـــحـــقُّ واإلي ــي ــغ ــط والـــُظـــلـــُم وال

اجتمعْت.. الــعــالــِم  نــصــِف  ــواُت  ــِرُدقـ ــف ــن ( ُم ــيُّ ــن ــم ــي ــُخ )ال ــاِمـ ــشـ والـ

ــٌد.. ــ ــاُح َي ــّسـ ــُدفــلــهــم بــتــصــنــيــِع الـ ــِع الـــُمـــعـــجـــزاِت َيـ ــن ــُص ولــنــا ب

هنا الـــراســـخـــاِت  ــاِل  ــب ــج ال ــلُّ  ــ ــذا الــشــعــِب تــســتــنــُدُك ــ لــثــبــاِت ه

ــرًدا ــف ــن ى الـــكـــوَن ُم ــٌب تــحــدَّ ــع ــاؤُه الـــجـــبَّـــاُر والــصــمــُدش ــفـ ــلـ حـ

مَضْت ــاِت(  ــارج ــب )ال أقـــوى  ــلـــَف الـــُجـــفـــاِء كـــأّنـــهـــا زَبــــُدبيديِه  خـ

ــَن بــنــا ــيـ ــورطـ ــتـ ــمـ ــا لـــعـــنـــَة الـ ــ غــيــَر الــمــذلــِة مــا الـــذي حــصــدوا!؟ي

هنا الــــغــــزاَة  ــوي  ــشـ تـ ــَل( يـــّتـــِقـــُد!نــيــرانــنــا  ــ ــي ــ ــرائ ــ ــفُّ )إس ــلـ ومـ

ــْت ــَس ــئ ــا ي نـ ــوِّ ــجـ ــراُت بـ ــ ــائ ــ ــط ــ ــا أحـــُدال ــه ــوِن ــن ــج لـــم يــلــتــِفــْت ل

قُصَرت أو  الــحــرِب  فــصــوُل  ــوُح واألبـــُدطــالــْت  ــمــفــت ــدى ال ــم ــُن ال ــح ن

تــرتــِعــُد)يــمــٌن( ُخـــرافـــيُّ الــّصــمــوِد.. بــِه ــَي  وهـ ــُف  ــواص ــع ال تمضي 

ــًدا! غ سيدخلون  ــزاُة..  ــغـ الـ ــاَح  ــُدصـ ــه غ ــي ــوا بــُعــمــٍر لـــيـــَس ف ــلـ دخـ

وقــفــوا إْن  )الــخــلــيــجــيــيــَن(  ــهــم قــعــدوا!!إنَّ  ــلــحــرِب.. فــاعــلــْم أّن ل

ــم ــُه ــِع أرَّق ــس ــتِّ ــاف ال ــج ــِع ــُط ال ــح ــا ُجـــِلـــدواق ــن ــأس ألـــلـــه كـــم مـــن ب

ــا الـــِحـــصـــاَر وُهـــم ــرن ــاص ــه ح ــل ــال ــدواب ــم ــت ــاِء واع ــم ــع ــى ال ركــنــوا إلـ

ــأتــي الــعــمــيــُل لهم ــد ي ــَن ق ــن أيـ ــه يــفــتــقــُد؟م ــي ــَو إل ــ ــِر.. وه ــص ــن ــال ب
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ُصعقوا ــأًة  ــج وف الـــوجـــوَد..  بـــَدُدجمعوا  وجمعهم  الـــوجـــوُد..  ــحــُن  ن

وفي ــوَت..  ــم ن أْن  الطبيعِة  ــُن  ــَن نحتشُدُس ــُن  ــح ــن ف اإللـــــِه  ُســـَنـــِن 

ــدوابــالــحــرِب صــرنــا ِضــعــفــنــا.. وغـــَدْت ــه ــاَف مـــا ع ــعـ ــا.. أضـ ــنـ ــواُتـ قـ

ــْت ــع ــس ــم.. آفــاُقــنــا اّت ــاره ــص ــح ورجـــاُلـــنـــا مـــن نـــارهـــم ولــــدواب

انطلقْت عزمنا  مــن  ــدواَفـ )ثـــواقـــٌب(  ــه ش )يــمــنــيــًة(  و)زالزاًل( 

ــيــِت الـــحـــراِم بــهــا.. ــب ــن ال ــو م ــدن يــبــتــعــُدن ســـعـــوَد(  )آِل  ونـــظـــاُم 

ــاَل عـــنـــُه الـــلـــه )يــومــئــٍذ( ــ ــا قـ ــِرُدمـ ــ ــ ــا َي ــ ــذا ومـ ــ ــا هـ ــنـ ــوُمـ ــَو يـ ــ هـ

ــي ســـيـــادتـــِه ــ ــرٌّ ف ــ ــ ــُب ُح ــعـ ــشـ ــُدالـ ــَه ــَط ــض ــاُد ُم ــجـ والـــحـــاكـــُم الـ

ــا ــًك ــب ــرت ــُط الــشــيــطــاُن ُم ــّب ــخ ــت تنعِقُد؟ي كــيــف  تعمى  ــُف(  ــي ــن و)ج

ــا ــزًم ــه ــن ــرُّ ُم ــشـ ــُف الـ ــلـ ــا ُوِعـــــدوا..يــنــهــاُر ِحـ ويـــرى الــيــمــانــيــوَن م

3 ديسمبر / 2015
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َبَياٌن َقَبلّي

َصَلَفا ِبها  زِدُتْم  أو  الحرَب!  ُتوِقُفوا  َيِقَفاإن  لــن  ــاَم  ــع ال النفيَر  إنَّ  ــلــه  وال

ُمثقلًة بــالــثــارات  األرُض  ــت  دام َنَكَفامــا  ــمــَرُه  ُع يقضي  ســوف  فشعُبنا 

لورطِتُكْم.. حاًّ  وابحُثوا  َزَحَفاتــَحــاَورُوا،  ــذي  ال السيِل  عن  تسألونا  ال 

ِتِه ُمِهمَّ في  يمضي  ســوف  َطــَرَفــاُطوفاُننا  جْلساتُكْم  فــي  ــوُه  تــُضــمُّ فــا 

ُمجَتَمٌع الله  سبيل  عن  انثنى  هَدَفافما  مشروعِه  في  )الُقدس(  زالت  ال 

.. وُهَو َيَرى الُحرُّ ُمخَتَطَفا؟!بل كيف يهدُأ شعبي  الُمحتلِّ  يِد  في  )جنوَبُه( 

ِتنا هويَّ فــي  أصــٌل  ــوم:  ــي ال ــاجــهــاُدنــا  ــِرَف ُع ــا  م اليمانيِّين  بــأس  لـــوالُه 

ضجرًا نفَسُه  ــا  ِمــنَّ الــمــرُء  يــســأُل  ُمنَصِرَفا؟ال  العدواُن  ينتهي  ُترى  متى 

ــا ــه ــَب ــواِق ــا ع ــمــن ــه ســلَّ ــل ــُن ل ــح ــن َشَرفاف السما  عانقنا  المتارس  وفــي 

)تهامُتنا( ُتــغــَزى  أن  الله  لنا  َنــَزَفــايأبى  أجلها  مــن  ــادنــا(  )صــمَّ وقــلــُب 

***

يجعلُكَم ســوَف  بــعــاٍم  دخلُتم  ــالقد  ــَرَف ــُه.. َت ــل ــب ــاٍء ق ــن ــلَّ ع ــرون كـ ــ ت

( انقَضى.. وأتى ُمختِلفافصُل الصموِد )اليمانيِّ ــاَر  ص ــيٍء  ش ــلُّ  ُك ــِه  ب فصٌل 

عواصمهم في  األعادي  اقتحام  ُثِقَفافصُل  أينما  ــا..  ــوًت م الــشــرُّ  ُيــحــاَصــُر 

ِحَمَما تحتُكم  أفقنا  زحفتم..  ِكَسَفاإذا  فوقكم  نزلنا  قصفتم..  وإن 

لرؤيتُكم مسجوٌر  )الــُحــديــدَة(  ُنَطَفابحُر  أجساَدُهْم  يا  الماء  إلى   ُعــوِدي 
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ــا ــه ت ــدَّ َر )أمــريــكــا( وِج ــوُّ ــَهـ ــا تـ َشَغَفا ويـ نغتلي  ــا  إَنّ البحَر..  ادخــل  ا   َهيَّ

ُيـــَوِزُّعـــُه ــو  ل ــا  اشــتــيــاًق فينا  َلَكَفى وإَنّ   – ــا  ــن ربُّ  – نـــارًا  جهنم   على 

***
ــدَّ لــُكــم.. ــ ــه أنَّـــا هـــاٌك قــد ُأِع ــل أِزَفـــا؟      وال إن  الــلــه  قــضــاء  ــُردُّ  يـ ذا  مــن 

جرائمكم ــتــكــم  اســتــزلَّ ــا  ــران ث اقترفاإلـــى  بما  إال  امـــرٌئ  ــلُّ  ــِض ي ومــا 

مجازرُكْم عن  اعتذرُتْم  مهما  أَســَفــااآلن..  أقــدامــنــا  على  ركــعــُتــْم  مهما 

ُمحايدٍة ــراٍف  ــأط ب استعنُتم  الُلَطَفامهما  الــَســاَســَة  إلينا  ابتعثُتم  أو 

يِدنا في  الحرِب  هذي  أمــُر  يُعْد  عَصَفافلم  بها  َمــْن  وأنُتم  يديُكْم..  وال 

مشيئَتُه أجرى  قد  الحرِب  في  وَصَفافاللُه  الذي  بالشعِب  الديَن..  لُيظهَر 

ِبَنا الظالمين  ــلَّ  ك ــُه  ــل ال حتى يرى األرض.. ما فيها سوى الُشَرَفالــيــضــرَب 

وَمْن للمستضعفين..  الله  من  أوَفـــى مــن الــلــِه وعـــًدا صــادًقــا ووفــاوعــٌد 

َتها.. أِئمَّ الدنيا  على  نصيُر  ــٌد..  والُخَلَفاوع األرض  لهذي  والــوارثــيــن 

قبائُلنا ــارَْت  ــ ث إْن  ــه..  ــل ال وَقَفا!!ويــعــلــُم  عدواُنكم  وإْن  توقفوها..  لن 

18 / مارس / 2018

72-Mouhammadiyoun.indd   114 11/2/18   2:18 PM



115
ِرئتاِن في صدِر اليمن

)صنعاُء( يا ُأمَّ الِجهاِت.. هاِتْي سرايا الزحِف.. هاِتْي

ُقوِلْي ِلـ )سمراء الجنوِب(: بأنَّ جيَش الحسم.. آِت

وبأنَّ شعبي ليَس يترُُك بعَضُه في النائباِت

ال وقَت.. في لوم العميِل ِبها.. لنشمَت بالُغواِة

اآلن ينتِظُر الغريُق يدي.. وليَس تساؤالتي

ي إلخوتنا )الجنوبيين( قاِفلَة الّنجاِة ُمدِّ

فُهناك أحراٌر يرونـِك ِحصَنُهْم في ُكلِّ عاتي

بيديِك مخرجُهم.. وقد خابت جميُع الُمخَرجاِت

بيديِك والُشرفاء من )لحـٍج( ومن )عدِن( األُباِة

ما ُدمِت يا )صنعاُء( ُأمَّ الصـالحيَن مَع الُعصاِة

ُكوني سفينتُهم.. وُكوِنْي )ُنوَحُهْم( في العاِصفاِت

***
الحرُب تجتاُح )الجنوبيين(.. تعِصُف بالِمئاِت

حرٌب با هدٍف.. سوى ما داَر في َفَلِك الُطغاِة

ما بين أذناِب الغزاِة.. وبين أحذيِة الغزاِة

يتقاتلون با عداواٍت.. بغير ُمبرِّراِت!

كانوا بصفِّ االرتزاِق مًعا.. لُهْم نفُس الِصفاِت
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ماِت! وتخاَصَم األُمراُء.. فاشـتبكوا بدون ُمَقدِّ

ُهْم كالبنادِق مالها رأٌي.. على رأِي الُرَماِة!

تغتاُل صاحبها إذا صارَْت غنيمَة من سيأتي

***
ُعماُء هذي الحرب.. أخزى الخلِق.. أغبى الكائناِت

ُيعطوَن للُمحتلِّ مْوطنهم.. ليحظوا بالُفَتاِت

منحوُه ثروتهم.. لُيكرَمُهْم بتسليم الزكاِة!!

خانوا قضيَّتهم وأُّمـتُهم.. بأدنى الُمغرياِت!

باعوا )الجنوَب( بصفقٍة.. ُعِقَدْت بإحدى الباِرجاِت

يتسابقوَن لُحضن غاِزيهم.. سباَق العاِهراِت

لهوى )أبو ظبٍي( و)نجـَد(.. تناَفُسوا بالّتضحياِت

وألجِل موطنهم.. أدارُوا ظهَرُهم لانفاِت

***
فتحرروا يا كل أبـناء )الجنوِب( من الشتاِت

ُقوموا كما قاَم )الشماليون( من بين الُرفاِت

ثوروا.. على الُمحتِل.. فالعماُء ُهْم أيدي الُجناِة

وتوّكلوا باللِه.. ال بالاهثيَن على الِهباِت

ال تبخسوا )عدَن( اإلبا.. بسفينتّي ُمساعداِت

إن لم تثوروا.. سوف تْلعنُكم بطوُن األُمهاِت!

ُثوروا فا شرعيٌة.. إال لربِّ الكائناِت

ومن )الشمال( ُخذوا دروًسا.. في اإلرادِة والثباِت

منُكم تحرُّكُكْم.. وِمْن )صنعاء( سرُب القافاِت

آتوَن يا )لحَج( اإلبا مَدًدا.. ويا )َعَنَد( العواِتي
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آتوَن يا )سيئون( عوًنا.. للنفوس الثائراِت

بكتائِب التعزيِز.. من كل القبائِل والِفئاِت

بالعاِدياِت، الُموِرياِت، الذارياِت، النازِعاِت

لن يقُعَد الُطوفاُن منتظرًا لُذلِّ التسوياِت

ِخْر من أرضنا شبرًا.. أليِّ ُمفاوضاِت لم ندَّ

ما ضاَع في الميداِن.. ال يأتي بظهر الطاوالِت!

وخبيرٌة جًدا َبناِدُقنا.. بردِّ الضائعاِت

)عدُن( التي جهلوا.. و)صْنعاُء( الهوى واألمنياِت

رئتاِن في صدٍر.. متى حدَث انِفصاٌل في الرِئاِت؟

لم ننفِصْل عن بعضنا يوًما.. سوى في الخاِرطاِت

.. يا أطماع صحراِء الُرعاِة فتبخري في الجوِّ

يْت عبًثا مدائننا ِبـ )مقبرِة الغزاِة( ما ُسمِّ

لن تهزموا شعًبا.. تؤيِّدُه السما بالُمعجزاِت

لن تحكموا أرًضا ُأِحيـَطْت بالدماِء الطاهراِت

( يوًما للُبغاِة والله ما بعنا )الجنوَب الُحرَّ

سُنعيدُه.. رغًما عن اآلتين من كل الجهاِت

سيفيُق إخوُتنا )الجنوبيون( من هذا الُسباِت

( َكنَس الُمهَماِت وسنكنُس الغزو )اإلماراتيَّ

)صنعاُء( ال َتَدِعي )الجنوَب( فأنِت شرياُن الحياِة

29 / يناير / 2018
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قمُر الّزمان

اليماني الُحسينيِّ  الــســيــِف  ــْن )طـــه أبـــو حــســن الــمــدانــي(عــِن  وعـ

ــٍم ــي ــظ ــاِنوعـــــــْن ســـــرٍّ إلــــهــــيٍّ ع ــزم ــي عــقــِل ال عــصــيِّ الــفــهــِم ف

السجايا، كل  عــْن  اإلخـــاص،  التفانيعن  روح  ــن  ع ــار،  ــثـ اإليـ ــن  ع

تجّلى.. رجـــٍل  فــي  ــاُن  ــس اإلح ــَو  ـــَع فــي كــيــاِنه ــاُن ُجـــمِّ ــمـ ــَو اإليـ هـ

قاَمت عليِه  الــجــهــاد..  فــي  ــٌن  المبانيورُكـ ــى  ــت أع الـــُهـــدى  ــار  ــص ألن

ــدري ــس ن ــي ــاُه ول ــن ــاِننــســيــُر عــلــى س ــاِر يـــديـــه جـ ــمـ ــن ثـ وُكــــــلٌّ مـ

عنَّا الـــحـــرَب  ــوَض  ــخ ي بـــأْن  ــييـــودُّ  ــان ــع ُن ال  ــي  كـ وحـــــدُه  ُيــعــانــي 

ــُرُز لــلــمــنــايــا ــ ــب ــ ــّل ي ــكـ ــَل الـ ــبـ ــُة فـــي أمـــاِنوقـ ــي ــق ــب ــي يــحــيــا ال ــك ل

ــا( فـــي كـــل حـــرٍب ــن ــيَّ ــل ــان )ع ــ ــواِنوك ــف ــن ــع ــاُر ال ــحـ ــوُج بــــِه بـ ــمـ تـ

فيه ــدام  ــ ــ واإلقـ ــأِس  ــبـ الـ ــاِنجـــــذوُر  ــن ــح ــُض ال ــي وفـــي وجـــدانـــِه ف

ــا؛ ــاًف ــج ــا ِع ــًع ــفــســُه ســب ــُل ن ــمِّ ــح ــاِنُي ــم ــِس ــُن بــالــســبــِع ال ــح لــنــنــعــَم ن

ــان نــعــٍي ــي ــب ــا الـــــورى ب ــو جــئــن ــل ــبــيــاِنف ــوِل ال ــ ــرَّ الـــدهـــُر مــن ه ــخ ل

افتقدنا؟ مــن  الــجــبــاُل  تـــدري  ــو  ــاِنول ــ ــُن إلـــى ُدخ ــي ــن ــح ــا ال ــه ل ــوَّ ــح ل

ــن تــوّلــى، ــواِنأشـــّد، أعـــّز، أْصــــَدُق م ــا هـ ــُب ب ــجــي ــن ُي وأشـــجـــُع م

جيًشا ــل(  ــري ــب ج ــو  ــ )أب ــادى  ــ ن ــي ثــوانــيإذا  أتـــــاُه.. وصـــار جــيــًشــا ف

ــُه.. ويـــقـــول: عــفــًوا ــ ــ شانيُيـــقـــّدم روح فالتقصير  ــل(  ــري ــب ج ــا  ــ )أب

ألضحى فــًتــى  ــجــهــاُد  ال كـــان  الــمــدانــي(فــلــو  حسن  ــو  )أبـ ــُه:  لـ ــال  ــق ُي
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ــروُف شــعــري ــ ــه حـ ــي المثانيتــســابــقــنــي إل الــســبــُع  ــي  ــرف أح وتــســبــُق 

ــي حـــيـــاًء ــت ــغ ــره ل ــ ــذك ــ ــل الــمــعــانــيتــــــذوب ب ــدُه كـ ــنـ وتــصــغــُر عـ

ــاٍج.. تـ ــَر  خــي ــادُة  ــه ــش ال فــيــه  األمـــانـــيرأت  ــل  كـ ــيــلــهــا  ن ــي  فـ رأى 

فيها.. الخلد  جــنــان  ــي  ف ــاِنتباهى  ــن ــِج ــد ال ــه فـــي خــل ــاهــت فــي ــب ت

ــا ــبًّ ــد ضــّحــى لــيــلــقــى الــلــه ُح ــق الِحساِنل الحور  عن  يــســأْل...  ولــم 

***
تشدو األرواُح  بـــَك  ــٍن(  ــس ح ــا  آِن)أبـ بـــكـــلِّ  الـــقـــلـــوُب  ــَك  ــِزفـ ــعـ وتـ

درٍس ألــف  حــيــاِتــك  ــن  م ارِتــهــاِنسنجعل  با  ــطــاَك..  ُخ في  ونمضي 

حيٍن بكل  ــاَك،  ــن س على  ــا قــمــَر الــّزمــاِنعــلــيــَك،  ــِه... ي ــلـ ــاُم الـ سـ

ــرَب )طـــه( ــ ــه( هــنــيــًئــا ُقـ ــ ــا )ط ــي التهانيف لــك  ــمــاِء..  ــّس ال شعَب  ــا  وي
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)طه المداني(

ــاُج عــامــا ــت ــح ــَدُه ي ــ ــ ــَك َوْحـ ــُل ــي ــدُئ الــكــامــا!رح ــت ــب ــُر كــيــف ن ــكِّ ــف ُن

يتيًما ُيــبــكــي  مــضــى  إن  ــرَُك  ــي ــغ ــا يــتــامــىف ــًع ــم ــا ج ــن ــت ــرك وأنــــــَت ت

ولَّــى ســنــاَك  إنَّ  نــقــول:  نــامــافــكــيــف  عــيــنــيــَك  فـــي  ــر  ــج ــف ال وأنَّ 

شمًسا اْعــتــادتــَك  حــقــولــنــا  غماماوكـــلُّ  ــا  ــن ــُت ــرب ُت اعـــتـــادتـــَك  ــا  كــم

ــان فينا ــس ــو اإلح أب ــٍن(..  ــس )النشامى()أبـــو ح أبو  الُمحسنين..  خليل 

ــَت فـــرٌد ــ ــاجــمــعــَت الــمــؤمــنــيــن وأنـ ــرام ــِك ال اآلَل  ــُيـــَك  وعـ ـــَد  وجـــسَّ

ــه( كــثــيــرًا ــ ــوَك يـــا )ط ــفـ ــد وصـ ــق ــَمــامــال ــوا ِل ــف ــا وص ــاَك م ــن ــع ــن م ومـ

ــَك وصــًفــا ــن ــى ع ــن تــلــقَّ ــَك م ــّب ــح انــســجــامــا؟!ُي ــاَك  ــّق ــل ت بــمــن  فكيف 

مثلي ــّط..  قـ ــَك  ب التقى  مــا  ُمستهاماوقــلــٌب  ــَح  أصــب اآلن..  ــه(  ـــ)ط ب

يسلو.. ــاَش  ع مــن  عــاشــٍق  ــاوأتــعــُس  ــرام ــغ وبــعــد رحــيــلــَك ابـــتـــدَأ ال

عطاشى ــدٌة  ــئـ أفـ ــَك  ــن ع ــُش  ــتِّ ــف ــاُت ــدام ــا ُم ــأًس ــا ك ــم ــّس ــَك ال ــرُب ــش وت

ــا ــَك ُمــبــتــســمــيــن حــزًن ــي ــكــي ف ــب وابتساماون ــا..  ــًع دم ــوَق..  ــش ال لبسنا 

ــذوي ــوٌب كــالــّصــخــور عــلــيــَك ت ــل ــواَك صــامــاق ــسـ ــَر مـــدمـــٌع بـ ــط ــف ــُي ل

قلبي ُأِديـــُن  الــَمــَدانــي(  حسن  ــو  اهتماما؟)أب ــَك  ــْب ــاِح ــص ُي لـــْم  ــاذا  ــم ل

ــاَك ِدرًعـــا ــط ــُخ ــْن ل ــ ــم أُك ــاذا ل ــم السهاما؟ل يلتقُف  الـــنـــاَر..  ــدُّ  ــُص ي

ــاًدا ــه ج تسبقنا  أنـــــَت..  ــصــرامــا؟!لـــمـــاذا  ــُد.. ثــم نــحــتــرُق اْن ــُع ــق ون

وُنلقي ــا..  ــًض ــع ب بعُضنا  ــُب  ــاِت ــع ــاُي ــام ــم ــا فـــيـــَك ال ــ ــن ــ ــى أرواح ــل ع
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ــرًا ــخ ف ــذاَك  ــ بـ تـــنـــاَل  أْن  ــاجـــديـــٌر  ــرام ــَم ــَك ال ــرت ــَغ مـــن مــســي ــُل ــب وت

ــه( ــا تـــحـــتـــاُج )طـ ــنـ األناماولـــكـــن أرضـ  – يبقى  لكي   – خسرْت  ولــو 

ــرًّا ــَت ُحـ ــق ــل ــَت ُخ ــق ــل ــذ ُخ ــَك ُمـ ــ ُتضاماألن أْن  تــأبــى  ــس..  ــف ــن ال ــيَّ  أبـ

تقًيا بـــــرًّا،  مـــجـــاهـــًدا،  ــَت  ــق ــل ــم، تــرفــضــُه ُغــامــاُخ ــظــل ُتـــعـــادي ال

ــيٍّ ــن ول ــَت تــبــحــُث ع ــن ــاوحــولــَك ك ــاًم وتـــرجـــو قـــائـــًدا، َعـــَلـــَمـــا، إم

ــورًا ــن( ن ــدي ــدر ال ــَك )ابـــن ب ــه اســتــقــامــافـــاَح ل ــي ــولِّ ــي ت ــَك فـ ــق ــري ط

شعًبا أنَّ  ــدري..  ــ تـ ــَت  ــن ك ــاَع انــِقــســامــاألنـــَك  ــ ــُه.. ض ــ ــيَّ ــ أضــــاَع وِل

ــرَّا ــب ت مـــن  أّول  وكـــنـــَت  تسامىصـــرخـــَت  مــن  أكثر  وكنت  ســمــوَت.. 

ــٍة ُتــــراِفــــقــــُه ِلـــزامـــاوِعـــشـــَت بــداخــل الـــقـــرآن عــمــرًا ــل ــم ــس ــب ك

ــخ مــجــًدا ــاري ــت ــَت لــمــوكــب ال ــف ــاأض ــام ــدرِه أبـــــًدا ِوس ــصـ ــْرَت بـ ــ ــ وص

ــٍد.. ــم ــِغ ــا ك ــن ــُت ــرب الُحساماتــُضــمُّ ســنــاَك ُت فاحتضَن  النصُر..  تجّلى 

***
ــي( وكـــلُّ حــرٍب ــَدان ــَم ال تماما)أبـــو حسن  تــعــِرفــُه  ــاِن  ــي ــغ ــُط ال ــى  ــل ع

بشوًشا ُمبتِسًما،  الحرَب..  ــْن ُيــلــقــي الــتــحــيــَة والــســامــايخوُض  ــَم ك

ــٍر ــص ــٍة ون ــرك ــع ــّل م ــ ــِدُس ك ــنـ ــهـ ــامــاُيـ ــِخــت ــد رســــَم ال ــ ــا وق ــدؤه ــب ــي ف

مكاًنا ــى  ــرض ي ال  الــهــيــجــاء  اقتحاماوفـــي  ــِة  ــدم ــق ــُم ال ــفِّ  صـ ــوى  سـ

ــي ُيــضــحِّ مــن  أّول  ــان  كـ ــك؛  ــذل ــهــمــات الــِجــســامــال ــُم ــُر ال ــِص ويــخــت

ــٍب، ــل ق وأرقُّ  ــٍد،  ــاِهـ ــجـ ُمـ الِحماماأشــــدُّ  يلقى  ــٍن  ــؤم م وأصــــدُق 

ــِه، عــظــيــٌم، ــت ــام ــس ــت ــاب ــاٌب ب ــهـ احــتــرامــاُمـ ــوزا  ــج ال تنحني  ــه(  ـــ)ط ل

نمضي ــه  ــي إل الــجــهــاد  درب  الــتــحــامــاعــلــى  ُنـــمـــازجـــُه  أْن  ونـــرجـــو 

ــا انــتــصــارًا ــن ــي اعتصاماُنــخــلِّــد ِذكــــــرُه ف ــه  ــل ــال ب ــعــهــد  ال ــوفـــي  وُنـ

)طـــه( روَح  تــغــشــى  ــه  ــل ال ــغــشــى الــمــصــطــفــى طـــه دوامـــاصـــاة  وت
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أذاُن الّنصر

ــاُل ــ رجـ أم  ــي  ــ ــأرض ــ ب ــٌة  ــكـ ــائـ ــاُلمـ ــب ــج عـــت ال لــهــيــبــتــهــْم تـــصـــَدّ

ــريٍّ ــك ــس ع ــرٍض  ــعـ بـ ــوا  ــامـ قـ ــدَأ الـــِنـــزاُل!إذا  ــت ــتــصــروا ومـــا اب بـــِه ان

ــوا.. ودّك اقتحموا  ُهــُم  إذا  ــا احـــتـــاُل؟فكيف..  ــن ــي ــقــى فـــي أراض ــب أي

ــاألعــادي ب يخسف  التصعيُد  ــداُلُهـــُم  ِج وال  ــُد..  ــي األك الحسُم  ــُم  ُه

ــه فـــوزًا ــل ــُم اشــتــراهــا ال ــه ــوس ــف ــاُل!ن ــَض ــوَس غــيــرهــُم ال ــف ــاَع ن ــ وب

ليًا الــجــبــهــاِت  إلــى  انطلقوا  ــَح لــلــنــصــِر احــتــفــاُلإذا  ــب ــُص ُأقـــيـــَم ال

***
موسى عــصــاُة  الخفيُف  ودبـــــابـــــات أمـــريـــكـــا ِحـــبـــاُلساحهُم 

كــبــيــٌر أســـطـــوٌل  األرض  ــاُلكـــــأَنّ  ــق ــِث ــم فــيــهــا الـــصـــواريـــُخ ال وهـ

أطـــلُّـــوا ــم  ــه ــن م ــٌة  ــس ــم خ ــا  مـ الــِظــاُلإذا  اها  غَطّ ــران(..  ــج )ن على 

بُجنٍد وطـــنـــي..  ــا  ي ــه  ــل ال ــاَك  ــم استطالواح فيك  وُهــْم  بهم..  شمخَت 

عنهم ــشــعــُب  ال تــخــّلــى  ــا  م ــوٌد  ــن استقالواج حــمــايــتــِه  ــن  ع ُهـــْم  وال 

ــم وطـــــٌن وِديـــــٌن ــه ــن ــي ــاُليـــوحـــُد ب ــٌب وخ ــَس ــا(.. ن ــن ــاُن ــج فــُهــم و)ِل

***
ــا ــَفّ ــان ص ــي ــن ــُب ــال ــن الـــقـــرآن ك ــاُلمـ ــع ــت ــوا.. والـــثـــأُر نــــاٌر واش ــ ــ أت

ــرٌّ ــن ســـورة )األنـــفـــاِل( ِس ( اخــِتــزاُللــهــم م ــِفّ ــص ــورة )ال ــم فــي س وُه

ــداٌد، ــت ام ــِن(  ــم ــي )ال لقبائِل  ــم  شـــمـــوٌخ، ِعـــــزٌة، شــــرٌف، نــضــاُلوُهـ

أبــيــٍب(.. )تــل  بـ  الــعــدوُّ  اّتــصــَل  ــع الـــلـــه اتـــصـــاُلإذا  ــْم مـ ــُهـ فـــــإَنّ لـ

***
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ى الــُمــفــَدّ الحقيقيُّ  الــجــيــُش  ــَو  ــاُله ــح ــت ــا ان ــي ــدن ــل فـــيـــاِلـــِق ال ــ وك

ــًدا.. ــق وح ــا،  ــوًف خ تـــآمـــروا..  ــٌع، واغــتــيــاُلعليه  ــم ــٌة(، وق ــل ــك ــي َفـ )ه

عليهم ــرًا  ــطـ خـ ــاَءُه  ــ ــق ــ ب ــرون  ــ تــــزاُليـ ال  ــة  ــرامـ ــكـ الـ بــــِه  ألَنّ 

ــُه ــن ِم َشـــــَرّ  أاّل  يــــــدروَن  ــم  ــ ــْم مـــعـــُه ُمـــحـــاُلوُهـ ــ ــّرُه ــ ــْن ش ــكـ ولـ

ــذا ــه .. ف ــرد أنــــــُه حــــــــيٌّ ــ ــج ــ ــال!ُم ــض ــٌق ُع ــل ــى أطــمــاعــهــم ق عــل

ــدوُه.. ــِيّ ــح ــُي ــا؛ ل ــن ــي حــرب ــوا ف ــع الِنصاُل؟!س ُحِيَّدت  الحرب  في  متى 

إال الجيش  تسّمى  هل  القتاُلخسئتم..  ــَب  ــِت ُك إْن  ــزو  ــغ ال لسحِق 

هــيــكــلــوُه إْذ  ــُه..  ــ ــوت ــ م ــوا.. وقــالــواوظـــنُّـــوا  ــنُّ فــجــاَء هـــاُك مــن ظ

ــوُه ــزق ــم ــي ــن ســـعـــوا ل ــِزّق مـ ــ ــم ــ يـــنـــاُل مـــن الـــعـــدا مـــا لـــم يــنــالــواُي

منُه.. يخشون  الــذي  الــمــوت  الــمــطــاُلهــو  ــاَل  طـ وإْن  ُيــاقــيــهــم.. 

ــه.. ــواِء ط ــ ــِه.. تــحــت ل ــلـ ــوِر الـ ــن وآُلب قـــــــرآٌن  ــاه  ــ ــط ــ ُخ ــوُد  ــ ــق ــ ي

***
عظيٍم ــٍش  ــي ج مـــن  ــه  ــل ال ــاَك  ــ ــكــاُلرعـ ــّد )أمــريــكــا( ن وجــــودك ضـ

رِتـــٍل.. بألف  )الــريــاُض(  ــددَك  ــه ــٍة )تــعــاُلــوا(!!ُت ــُردُّ بــكــل ســخــري ــ ت

ــوا ــلُّ أه إذا  الـــذيـــن  ــد  ــن ــُج ال ــا  ــن ــل زواحــــــف الـــدنـــيـــا أزالـــــواه ــك ل

ــرًا ــه ُع األعـــــــداُء ق ــَرّ ــتـــجـ ــم يـ ــه ــوُء حـــاُلب ــسـ ــٌل.. ويـ ــ ــام ــ ُتـــعـــضُّ أن

ــرُّ مـــجـــنـــزراٌت ــِخـ ــم تـ ــه ــت ــرخ ــص ــاُلل ــ ــٍة وبـ ــيـ ــاغـ ــل طـ ــ ويـــلـــحـــق ك

***
ــاٍت ــدرع ــُن الـــِرمـــاِل( ُم ــُف ــدت )ُس ــاُل(غ ــم ــِج )ال ــَك  ــل ِت بـــدْت  بأعُيننا 

تاشوا ــدوا..  ــش ــت اح كلما  الــخــيــاُلعليها  حــتــى  بجمعهم  ــاَق  ــ وض

ــي ــاُلوكــم شـــّدوا الـــِرّحـــال لــغــزو أرض ــِرحـ ــَطّ الـ ــ ــا َحـ ــه ــراِب وتـــحـــَت ت

ــٌد ــيـ أكـ أمــــــٌر  ــا  ــ ــودنـ ــ وجـ واحــتــمــاُلألَنّ  ــٌك  ش األرض  فــي  وُهـــم 

ــْت ــَجّ ح ــهــاِت  ــجــب ال ــى  إلـ ــاُلكتائبنا  ب ــا  ي ْن  أِذّ ــِر..  ــص ــن ــال ب ــم  ــُق ف

15 / أكتوبر / 2017
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أبو حيدر الحمزي

)الُمشتري( من  أعلى  ــِر(ُشــمــوُخــُه..  ــت ــن )األش ــُه.. أمــضــى م ــُف ــي وس

ــن )حــيــدٍر( ــزٍة( فــيــِه.. وم ــم حيدِر(مــن )ح )أبــو  )الحمزْي(  الفتى  ذاَك 

ــًا ــِس ــب ــت ــس ــَط األهــــــــواَل ُم ــ ــأبَّ ــ ــى: زمــِجــريت ــوغ ــد ال ــا ُأسـ وصـــاَح ي

ــم يــنــكــســْر ــل الـــلـــه لـ ــي ــي ســب ــ ــريوف ــرب ــب يـــوًمـــا بـــوجـــِه الـــعـــاَلـــِم ال

ــاِم الــردى ــه ــن س ــو مـــن الــكــوثــِريــدنــو اشــتــيــاًقــا م ــدنـ كـــظـــامـــٍئ يـ

بالمصطفى ــه..  ــل ــال ب ــِحــِرُمستمِسًكا  ــب ــْم ُي ــرآِن لـ ــقـ ــوى الـ ــي سـ وفـ

ــُه ــاَن ــم ُمنَكِرلــو وزَُّعــــــوا فــي الــنــاس إي ِمــن  األرِض  ــي  ف غــدا  ــا  ــَم َل

ــُه ــاَمـ أيـ )اآلل(  ــبِّ  ــُحـ بـ ــى  ــض ــِرق ــه مـــن أطـــهـــٍر يــمــضــي إلـــى أط

ــَو في ــٌر.. وْهـ ــوه ــْي ج ــِرِصـــدُق الــتــولِّ ــوه ــج ــُة ال ــ ــاص ــ والِئـــــــــِه.. ُخ

ــِه ــدِر الــديــن( فــي روح ــاَن )ابـــَن ب المظَهِرك فــي   ) الــحــمــزيَّ ــدَر  ــي و)ح

حكمٌة لـــُه  ــداٍن..  ــ ــي ــ م كـــلِّ  ــدِرفـــي  ــص ــم ــُة ال ــيـ ــرآنـ ــِم.. ُقـ ــس ــح ــل ل

ِبــِه تزهو  ــوِف(  ــج )ال جــبــاُل  ــاألِخ األكـــبـــِرعــاَشــْت  ــ ــ ــراُه ك ــ ــ كـــاَنـــْت ت

استبَشرْت كما  فــيــِه..  و)القوَبِرْي(واستبَشرْت   ) )الُملِصيِّ ـِ  ب )نجراُن( 

ــِه ــأِس ــت )ِصـــــــرواُح( مــن ب َب ــرَّ ــش )الِحمَيِرْي(ت تاريخها  فاستجمعت 

ــرادِه ــ ــ ــن أف ــي ــرٌد ب ــ ــاُن( فـ ــ ــي ــ عسكري)ه ــِه  ــداِن ــي م ــي  ف ــاُن(  ـ ــطَّ )عـ

ــزوٍة ــن غـ ــَم( م ــهـ ــي )ِنـ ــُه ف )خيبِر(وكـــْم لـ ــن  وع ــدٍر(  ــ )ب عــن  ُتنبيَك 

نفسها.. ثــت  حــدَّ ــايــا  ــمــن ال ــُه  ــن تحُضِري!ع فــا  ــوًدا..  ــوج م داَم  مــا 
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ــِه ــداِقـ ــأحـ ــوٌء بـ ــبـ ــوُت مـــخـ ــ ــم ــ ــى الــَمــحــَشــِرال ــاٌب إلـ ــ وســـيـــُفـــُه.. ب

دبَّـــابـــًة.. ــثَّ  ــت ــج ي أن  راَم  اُنــظــريإن  إليها  عــيــنــي..  ــا  ي ــاَر:  ــ أش

يجتاحها، ــاَن،  ــع ــي ــِق ال ــِرُيـــزلـــِزُل  ــِف ــغ ــت ــس ُم ُذل  فـــي  ــزوي  ــ ــن ــ وي

تــحــُصــريأوصـــاُفـــُه غـــيـــٌث.. فــيــا أحــُرِفــي ولـــن  ــٌر  ــ ده سينقضي 

حــيــدٍر( )أبـــي  فــي  بيًتا  صــغــُت  ــريإن  ــت ــي دف ــُخ فـ ــاريـ ــتـ ــَع الـ تــجــمَّ

***
ــا.. وال ــان ــط ــدي ُخ ــه ــم أنــُجــٍم ت اظهريك نصيُح  غاَبْت  وإن  ــدري..  ن

ُمهجتي ــا  ــي ف يـــوًمـــا..  ــُه  ــُت ــل ــاب بــذلــَك الــيــوم الــعــظــيــم افــَخــِريق

أحـــداَقـــَنـــا ــاُه  ــن ــي ع ــْت  ــ ــارََق ــ ف ــِرإن  ــَب ــق ــِب لـــم ُي ــل ــق ــرُه فـــي ال ــذكـ فـ

ــذي ال ــا  م ــًدا..  ــالـ خـ ــا  ــيًّ ح زاَل  ــا  نــشــُعــِر؟!م ــم  ل نــحــُن  إْن  ــرُُّه..  ــُضـ يـ

السما ُخــــدوُد  فــيــِه  ــَرْت(  ــَق ــش ــم ــاُه مــن )َمــشــُقــِر()ت ــا أحـ ــًوا.. وم ــ زه

ــاٌة.. ومــن ــ ــي صـ ــ ــا حـــيـــدِر(عــلــيــَك مــن ربِّ ــ ــا )أبـ ــاٌم يـ ــ ــي سـ ــب ــل ق

7 / يناير / 2018
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محطات الجحيم

ــِد(؟ ــزي ــن م ــوُل جــهــنــمٌّ )هـــل م ــق ــدي(ت ــي و)ِم )ذوبــــاٍب(  نحو  وتــنــُظــُر 

)مــخــانــا( ــن  م جهنم  ــا  ي ــُدِك  ــاِت )الــجــديــِد(مـــزيـ ــوف ــودِك مــن زح ــ وق

وِطيبي.. التِفتي  المندب(  ــِزج الــمــنــافــُق بــالــيــهــودي!لـ)باب  ــ فــقــد ُم

ــدٍّ ــل ح ــك ــم ب ــي ــح ــج ــوِدمــحــطــاُت ال ــ ــوفـ ــ ــأٌة بـــــــآالف الـ ــ ــبَّـ ــ ــعـ ــ ُمـ

احِتراًقا؟ نضجوا  كم   ) )الُعَمِريَّ ــوِدسِلي  ــي كــل الــجــل ــدل ــب ــت ــذي واس ــ ُخ

منُهم ِشئِت  ما  اْبلعي  )ِنــهــم(  ــِدوفــي  ــدي ش ــٍم  ــَهـ َنـ مـــن  ــِت  ــي ــان ع إذا 

ــم ــُه ــت ـــة( وزََّع ــوُد )الـــواِزِعـــيَّ ــ ــ ــوِدُأُس ــُح ــُل ــاد عــلــى ال ــرم ــال ــم ك ــُهـ ذرَتـ

األعـــادي ُمـــخُّ  )الــمــخــا(  فــي  ــن صــديــِدتناثَر  ــَح م ــب ومــــاُء الــبــحــر أص

عليهم.. َسَقرًا  غــَدت  ــرَا(..  )زَُقـ أبيديأتــوا  ــروا..  ــث ك إْن  )َمــّيــون(  فيا 

..)) ُمستمرٍّ نحٍس  ــوم  ))ي في  ــوا  ــِد!!أت ــي ــوع ــوم ال ــى يـ فـــأوردُهـــم إلـ

ــٍر ــا بـــالـــُغـــزاِة بـــكـــلِّ شــب ــن ــف ــَص ــَث الــُخــلــوِدع ــ ــادي ــ ــم أح ــاُه ــن ــل ــع ج

ــٍص، ــي رخ ُمـــرتـــزٍق،  كــل  ــِد(سحقنا  ــوي ــج ــن ــد ذلــــك، )ج ــع ــلٍّ ب ــُتـ ُعـ

في ــا  ــي ــِق ))أل رّبــــَك:  قـــال  ــاٍر عــنــيــِد((عليهم  ــ ــفَّ ــ جــهــنــَم كـــل ك

علينا ــم  ــُه ــم ــواِص ع يــا  ــرُِك  ــب ــص ــِدف ــجــدي ــال ــازُِك ب ــيـ ــنـ ــِك الـ ــي ــأت ــت س

ــاٌح ــي يـــدنـــا سـ ــِه فـ ــلـ ــاُب الـ ــتـ ــوِدكـ ــوجـ ــِه طــواغــيــت الـ ــ ــُدكُّ ب ــ ــ ن

ــدري ص شهيَق  الــطــغــاُة  بــلــَغ  ــديلئن  ــلُّ الــلــُه أقــــرَب مــن وريـ ــظ ي

ــوى ــاِر أقـ ــبـ ــجـ ــوِة الـ ــقـ ــُن بـ ــحـ ــِدونـ ــدي ــأٍس ش ــ ــوا ب ــ ونـــحـــُن بـــِه أولـ
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ــاًدا ــ ــِه األعـــلـــى ِب ــِم ــاس ــاُه أدبـــــــاَر الــســجــوِدفــَتــحــنــا ب ــنـ ــحـ ــبَّـ وسـ

ــرًا ــصـ ــوِدي: يا يــَد )اإلمـــداد( ُجــوديوكـــــان ُمـــِمـــّدنـــا عـــــّزا ونـ ــُج ف

ــا ــرانـ ـــنـــا ثـ ــا.. وحـــصَّ ــنـ ـ ــصَّ ــحـ ــاٍر وقـــــــــــرآٍن مـــجـــيـــِدتـ ــ ــب ــ ــج ــ ب

ــااًل، ــ ــا أنـــُفـــًســـا، ودًمـــــا، وم ــن ــذل ــاب الـــُجـــحـــوِدب ــ ــ ــد أرب نـــَفـــرنـــا ضـ

ــا ــان ــم َس ــا  ــ ــن ــ دّرع )ق(  )الحديِد(بـــســـورة  بـــ  ــدَة(  ــدي ــُح )ال ــا  رن ــوَّ وَس

علينا بـــوارجـــهـــْم  َصـــُعـــَبـــْت  ــا  ــم ــدِف الــبــعــيــِد!ف ــه ــال ــراج ب ــ ــا األبـ ومـ

ــا عــلــيــهــم.. ــَه مـــوالنـ ــلـ ــا الـ ــن ــع ــل شــيــطــاٍن مــريــِد!أط أطـــاعـــوا كـ

ــا انــكــســرنــا ــم ــَة لــلــحــفــيــِدتــولــيــنــا الـــرســـوَل ف ــ ــواليـ ــ ــا الـ ــ دنـ ــدَّ ــ وجـ

ِجئنا  ) )عــلــيِّ ــام  ــ اإلم بـــاِب  ــِدومـــن  ــوحــي ــيِّ ال ــهـ ــى الـــــدرِب اإللـ عــل

ــداٌد ــتـ امـ ــِم  ــَلـ ــَعـ الـ واليــــــَة  ــوِدألنَّ  ــع صـــعـــوٌد فـــي صـــعـــوٍد فـــي ص

ــا؛ ــتــصــرن ــُن يـــا دهـــر اْن ــح ــذا ن ــه ــِدل ــي ــب ــع ــال ــا بـــالـــمـــلـــوِك وب ــن ــف ــس خ

عليِه ــُرخ  ــاص ف جيَشُهم  سعودي(لــُتــســِقــَط  يا  ساحَك  )سلِّم  وُقــل: 

شعًبا تــاريــخ  يــا  شـــاهـــدَت  الصموِد؟!فــهــل  هــذا  فــي  الشعب  كهذا 

ــٍد(؟ ــزي ــن م وعــيــنــاهــا عــلــى طـــول الـــحـــدوِد!!تــقــول جــهــنــٌم: )هــل م

2 / فبراير / 2017
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َصعدُة التاريخ واإلنسان

الّصعدُة السمراُء

ُتكسر في السماِء

إذا رموها صوَب )صعدْه(..

ُس الصعداَء والدهُر كم يتنفَّ

إن عادى قلوَب رجال )صعدْه(

والصخرُة الصماُء

ينطق ُصلُبها بالماِء

إن نقشوا عليها اسًما ِلـ )َجْرٍف(

أو ِلَواٍد..

أو فًتى من أرض )صعدْه(..

هي )صعدُة( التاريخ واإلنسان

واإلنساُن والتاريُخ )صعدْه(

هي أرُض أول ثورٍة

خرجْت بوجه الظلم

حين البعض يخفي رفضه خوًفا

وحين البعض..

ْه.. يمسُح في تراب الظلم خدَّ
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هي بلدٌة ظلَّت مدى التاريخ

في نفسّية الطاغوت

والمستعمر المحتل ُعقدْه..

في )صعدة(.. الشهداُء مثل مصاحِف القرآن

ال تلقى بها بيًتا ويخلو من شهيٍد

أصدَق الرحمَن وعَدْه..

خاضوا الحروَب

ساحهم.. َصبٌر وإيماٌن..

ونورهُم النبيُّ

وُقْوُتهم ِذكٌر

ْه.. ُتهم من الجبار كانت ُمستمدَّ وقوَّ

قوٌم قد استسقوا الشجاعة

والكرامَة واإلرادة

والعقيدة والحقيقة

من بحور المصطفى واآلل

ْه( ال من بحر )جدَّ

هم لم يكونوا دولًة عظمى

لينتصروا على دوٍل وأقطار

ولكن حينما كانوا هم العظماء

هّزوا الكون إصرارًا وعزًا

واإلله أعزَّ ُجنَدْه..

ُعماُء لجهاٍت؟ نعم

يحظون في دعٍم
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نعم..

ُعماء عند الله

إخاًصا وصدًقا

عاملوُه وراقبوه وناصروه

فكاَن داعمهم وحاميهم

وناصرهم بشدْه..

هم في زمان الحرب

أكثرنا وأصدقنا

مقاومًة وتضحيًة

وَها ُهْم بيننا في الِسلم

أكثرنا مودْه..

هي صعدة اإلنسان والتاريخ

والتاريخ واإلنساُن.. صعدْه

فبراير / 2012
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الهوية اإليمانية

)رحمه  الحوثي  الدين  بدر  حسين  القائد  السيد  استشهاد  ذكرى  *  في 
الله(

أَُمم(( َقْبِلها  ِمن  َخَلْت  َقْد  ٍة  أُمَّ الَعَلُم))في  أيــهــا  )طـــه(  نـــوِر  مــن  أتــيــَت 

تذكرًة ــرآن..  ــق ال ُمهجة  من  والقَلُمأتيَت  والــّصــفُّ  ــٌر..  ــاِف غ أتــت  كما 

سَورًا بْل  باألعوام..  ُعمرَك  عشَت  والِحَكُمما  ــاُت  اآليـ فأيامَك  ُتتلى.. 

بأكملِه ُقـــرآٌن  اآلن؟..  ُعــمــرَك  ــَســُمكم  َق أو  فيه  ُجـــزٌء  روحـــَك  ــأنَّ  كـ

وِمْن عليه..  تحيا  بِه..  منُه..  ــا وتــخــتــتــُمإليِه..  ــًخ ــاري ُهـــــداُه تـــبـــدُأ ت

وانتظمواِمْن )ولَتُكْن( ُكنَت.. يا )ابَن البدِر( أُّمتنا الناس  استقاَم  ُخطاَك  على 

استبقوا، أنفقوا،  وأعّدوا،  ساِرعوا،  اعتصمواِمْن  جاهدوا،  واستعينوا،  توكلوا، 

لنا جئَت  حــّل  الــا  زمــن  في  ُمنقسُم!بالحلِّ  والــرأُي  حيرٍة  في  والناُس 

في ُيعشعُش  كنا..  حفرٍة  شفا  ــدُم!على  ــن وال ــاُط  ــب واإلح ــأُس  ــي ال أيامنا 

ُهًدى ــواه..  س ال  هذا  للعصر  الُظَلُم!ُخِلقَت  تجتاحها  المصطفى  ـــُة  وأُمَّ

اتفقوا! إذا  بأمريكا  اختصموايستنجدون  إذا  أمريكا  ويستغيثون 

***
أُمتنا ــوَت  م أحــَيــْت  الــوعــي  ــورة  ث تهدي من اسُتضِعفوا.. ُتودي بمن َظَلموايــا 

هجمواجاءوَك من خوفهم بالحرب.. فاحترقوا بعدما  منها..  وأشرقَت  فيها.. 

بِه يفتكون  ــرًدا  فـ كالناس  لكنهم ِبـ )الحسين( األُمِة.. اصطدمواظــنــوَك 

واعــتــذرت القتل  أدواُت  ينسِجُمتعّطلت  للموت  من  أنت  فما  خوًفا.. 
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ُمنطفًئا الحيُّ  الرصاُص  فيك  ــُميموُت  ُه الميتين  أنَّ  فــيــه  ــوا  ــدرك ــُي ل

عاشقًة األرواُح  بــابــَك  ــى  إل ــْت  ْت عكَس ما فهمواحــجَّ حتى الصواريُخ حجَّ

أضــطــِرُمجاَءْت فُقلت: اصُرخي بالحق فانَفَجرْت اآلن  أطلقوني  بمن  إنِّـــي 

ــى أَب ــه  اإللـ ــنَّ  ــك ول أرادوا..  العدُم؟نــعــم  يرتجي  جهًا  منك  الذي  فما 

داخلنا الــلــِه  نــوَر  فيك  ُيطفئوا  َفُملــن  و)الــريــاض(  ــاٌت  رِئ )الخليُج(  لو 

***
بها المستكبرون  ُيجرُف  )صرخًة(  ــِرُميا  ــَع وال الــطــوفــاُن  ترتيبها:  كـــأنَّ 

بذلوا، جاهدوا،  استفاقوا،  منَك  واحتزمواالناس  اإليمان،  بُهدى  تسلَّحوا 

فانبهروا ــه؛  ــل ال لكتاب  ــم  ــُه ــْدت علموا؟!أع ــا  م لــلــقــرآن  قــبــُل  كأنهم 

عجًبا قرآنهم  مــن  للناس  ــَت  ــّدم ــا وتــقــتــحــُمق ــي ــدن ــُر ال ــب ــع ــرًة ت ــي ــس م

ُمهجتها الــقــرآُن..  قلُبها  القيُممسيرًة  رأسها   ..) )عليٌّ يداها  )طه(.. 

دمها في  واإلنفاُق  الوعُي..  دُموعقلها  العروِق  في  التولِّي  وصدُق  نبٌض.. 

وجهتها اإليــمــان..  وجهها  والَحَرُممسيرًة  الُقدُس  ُمقَلَتاَها  الُهدى..  آُل 

جوهرها واإلحساُن  الصبُر..  قَدُمأنفاسها  لها  والتقوى   .. الحقُّ وصدرُها 

يِدها.. في  الله  سيُف  الحِق  التزمواوصرخُة  بالصرخِة  َمــْن  ميعاُد  النصُر 

ــُة.. مــعــنــاهــا وغــايــُتــهــا ــي ــم ــال ــع تلتحُمال األرض  ــذي  ه ــرار  أحـ بكل 

ــا ــُدن ــائ ــا األعــلــى وق ــُده ــائ ننهزُم؟الــلــُه ق كيف  مهًا..  الشر  ُقوى  فيا 

لها و)الحسيُن(   ) و)عليٌّ رََسمواالمصطفى  قد  و)األنصاُر(  و)اآلُل(  و)زيُد( 

أن تعّهد  ــروٌع  ــش م يفشُل  ــاس جـــبـــاٌر وُمــنــتــقــُمفكيف  ــن ــل يــحــمــيــه ل

***
ُمنغلٌق والكوُن  الــرؤى..  عالمّي  ُمزدِحُميا  الرحُب  والفضاُء  واسًعا..  يا 

تنظرُنا الــلــِه  جــــواَر  ــَت  ــ أن وتبتسُماآلن  ــا(  ــك ــري )أم ــَط  تــخــبُّ تـــرى 

ــٌة ــرك ــؤم ُم ــاٌر  ــفـ أصـ اآلن  ــُم  ــال ــع رَقُمال المدى..  هذا  في  وحــدَك  وأنت 

انطلقت ما  الله..  أزكى صاة  األُمُمعليك..  خلفَك  ــارْت  وث الشعوُب..  بك 

21 / أبريل / 2017 م
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في موطِن البحرين

والتين والزيتون

والبحرين.. بحٌر من دٍم ُحرٍّ

وبحٌر من جنوْن..

واللؤلؤ المكنوْن

إنَّ بكل صدٍر يغتلي وطٌن

اٌر( و)دوَّ

ولؤلؤٌة تشعُّ وثائروْن..

كم ثورٍة في األرض

اٌت لنا وُمراِسلون!! تها محطَّ غطَّ

وفي )المنامة( أصدُق الثورات

اٌت على عدساتها ْت محطَّ كم غطَّ

كي ال ُتصورها؟

فبثَّتها السماُء ألهلها...

اللُه شاهَد )ثورَة البحرين(

والشهداُء في فردوسه والمرسلوْن..

كم مرٍة خرجت مسيراٌت

وكم ُسفكت دماُء األبرياِء بها
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ولم نسمْع على القنوات

ُقتل اليوم في البحرين!

نقًا عن شهود عيان!

أو خبٌر أتانا اآلن

أو معنا اتصاٌل

أو أفاَد ُمراقبوْن!!

فجميع من يتشّدقون بدعمهم

حرية اإلنسان

إْن مّروا على قتلى وجرحى

ثورة البحرين – ذات مسيرٍة

مّروا وُهم يتخافتوْن!!..

في موطن البحرين

للرحمِن )آياٌت( ُمفّصلٌة قصائُدها

ر من إباها.. )نوْن( ُترتُل ما تفجَّ

واألحرار في بلدي

وماذا سّطروا.. ويسّطروْن..

وإذ اعتزلناهم

وما يدعوَن إال الحقَّ

إيماًنا به ثاروا..

وال زالوا على درِب الكفاِح

وِعْرُض ثورتهم َمصوْن..

إن كثَّفت )درُع الجزيرة( ُعنفها

زادْت كثافتُهم.. وُبورَِك حشُدهم!!
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هذي الُمعادلة المعقدُة.. البسيطُة

بينهم لو يعلموْن..

الثائرون سنابٌل

والقاتلون مزارعوْن..

إْن أسقطوا فرًدا

تكاَثَر بعد مصرعِه

وأخرَج شطأُه دُمُه

فآزرُه وُأغِلَظ واستوى

ذاك الشهيُد مسيرًة

رَّاَع ال ُتعجُب الزُّ

فانتصَرْت على من أفرغوا أعمارَهم

وساَحهم فيها وهم ال يشعروْن..

هي ُسنُة الثوراِت

تنسلُخ الحياُة من الردى فيها

وتنسلُخ الشموُس من السجوْن...

***

هي ُسنُة الثورات

تنتصُر الدماُء على السيوف

ويحصُد القتُل انهزاَمْه..

في موطن البحرين

ترفُع رأسها اْمرأٌة بوجِه الظلِم رافضًة

وكم شعٍب ُيهاُن بأرضِه كرًها

ويدفُن رأسُه مثل النعامْه..
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في موطِن البحرين.. شعٌب

ال أُبالي ُسنًة أم شيعًة كانوا!

وُه )شيعًيا( ولكني أظنُّ بأّنهم سمُّ

لكثرِة ما رأوه ُمشيًعا

لجنائِز الشهداِء في أرجائها!!

َمْن لْم يُمْت بالّناِر منهم

ماَت مدهوًسا بمركبٍة!!

وفي البحرين تلقى األوكسجيَن

يثوُر ضّد وجوده..

فجميعهم يتنفسوَن قنابَل الغاِز الُمِسيِل

وريحة البارود

وترى الموَت

كالمعتاد

يمشي في شوارعها

وكالمعتاد من أبنائها يلقى

وال يلقى احتراَمْه..

الموُت في البحرين

جاَء كوافٍد في البدء

ا اآلن فهَو مواطٌن وُمقرٌَّب للُحكم أمَّ

َف جنََّسُه النظاُم لكي ُيخفِّ

من كثافة شعبه

ولصدِّ من ثاروا..

وال يدري بأنَّ الموت
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مشروٌع سماوٌي ُيخّلدهم

وُيسقطُه على مهٍل

وينزُع منُه كرسيَّ الزعامْه..

في موطن البحرين

أشرُف أُمٍة صدقت بثورتها

وِسلم نضالها

لم تستلْم من أي مشيخٍة شرارتها

ولم تشحْذ من »الناتو«

أو »اسطنبول« ُنصرتها

ولْم ترفْع سوى دمها وقتاها

ساًحا تستمدُّ بقاءها منهم

وترهُب كل أصحاب الجالة والفخامْه..

في موطن البحرين

ترتجُف المدافُع

حين تنتفُض الحمامْة..

ويرى الذي اعتقَل الحرائَر واألُباَة

بأنُه يحتاج مشنقًة

تفوق الشمَس قامْه..

هي بلدٌة كبرى بهذا الكون

تعرف أهلها من ُزرقٍة برؤوسهم

من فرط ما بلغوا السماَء

فخلَّفت أثرًا

على تلك النواصَي أو عامْه..
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ثوراتنا انضمَّ اللصوُص لها

وُتجاُر الحروِب

وكلُّ من ُثْرنا عليهم

أصبحوا بصفوفها..

ولثورة البحرين

ينضمُّ )الحسيُن( و)كرباُء(

ويعلُن الله انضمامْه..

هذي البحاُر

إلى الوراء تعود خائفًة

تضيُق.. تضيُق ُمذِعنًة

وتتسُع )المنامْه(..

هذي الشعوُب تفيق كي تغفو

ويصحو وحدُه البحرين كي يصحو

ُيمزُِّق ثوب غفلته

ويستعدي منامْه..

في موطن البحرين

شعٌب ثائٌر.. ُحرٌّ

َسُنسأُل عنُه

في يوم القيامْه..

ديسمبر / 2012م
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لطف القحوم

سيظلُّ صوتَك

شعلًة أبديًة للثائريْن..

سيظلُّ صوتَك

زيُتنا ووقوُدنا

في نصرِة المستضعفيْن..

ستظلُّ يا )لطَف القحوِم(

بكّل معركٍة ونصٍر.. حاضرًا

ومجاهًدا عبر السنيْن..

سيظلُّ صوتَك في المعارِك

كالجنوِد الُمنزَلين

ُمناصرًا وُمثبًِّتا

لقلوِب قوٍم مؤمنين..

وكالرصاصِة كالساِح

على صدوِر المعتديْن..

فانشْد زواملَك األبّيَة

للنبيِّ وللحسيْن..

فلك الهناُء بما لقيَت
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لنا العزاُء بما سنلقى

في هواك من الحنيْن..

وعليك يا )ُلطف( الساُم

ُمعّمًدا

ببشائِر الّنصِر الُمبيْن...

15 / فبراير / 2016م
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صوٌت وِزناد

ــاِد ــ ــزِنـ ــ ــَك والـ ــ ــوت ــ ـــَن ص ــي ــا بـ ــ ــاِدم ــهـ ــجـ ــوالُت الـ ــ ــطـ ــ ــْت بـ قــــامــ

ـــ ــدَك ال ــ ــ ــَك وح ــأنـ ــن ِعــــــزِّ الـــبـــاِدتــمــضــي.. كـ ــ ــؤوَل ع ــ ــسـ ــ َمـ

واديكــــــلٌّ بـــجـــبـــهـــتـــِه.. وأنــــــَت ــل  ــ كـ ــي  ــ فـ ُمــــجــــاهــــٌد 

ــى )الــقــحــوَم( هــنــا وفـــي الـــ ــدع ــاديُت ــ ــ مــــيــــداِن ُمـــقـــتـــِحـــم األع

ــا بــغــيــِر ــ ــي ــ ــدن ــ زاِدوتــــصــــافــــُح ال بـــغـــيـــر  ــُر  ــيـ ــسـ تـ َيــــــــــٍد.. 

تــبــُر الــــحــــرُب..  ــَك  ــتـ دعـ األيــــــاديوإذا  ــن  ــ م بـــالـــكـــثـــيـــِر  ُز 

ــاِت إنــــ ــ ــه ــ ــب ــ ــج ــ ُر ال ا لــلــعــتــاِدتــــتــــصــــدَّ شـــــــــــاًدا.. وشــــــــدًّ

ــُر.. مـــرَتـــيـــِن ــ ــُف ــ ــن ــ ــرِب ت ــحـ ــلـ ــٍت ُأحــــــاديلـ ــيـ ــوقـ ــتـ ــا.. بـ ــ ــًعـ ــ مـ

ــن ــاِدتـــســـتـــلـــهـــُم األلــــــحــــــاَن م ــيـ ــِجـ ــوارِم والـ ــ ــصـ ــ صـــــوِت الـ

ـــ ــ ــاَن )أمـ ــ ــي ــ ــغ ــ ــا ط ــ ــدًي ــ ــح ــ ــت ــ ـــاِد(ُم ــ ــَف )بـــنـــي زي ــ ــل ــ ــا( وِح ــكـ ريـ

ــز( )بـــالــــ ــ ــ ــرام ــ ــ ــُه )اإلب ــ ــواجـ ــ ــراِد...(وتـ ــب ــال )ب وتخسُف  ــي(..  ــك إي

ـــ أسـ ــن  ــيـ بـ ــدَك  ــ ــن ــ ع فــــــرَق  ــراِدال  ــ ــج ــ وال )األبـــاتـــشـــي(  راِب 

***
ــواز ــ ــج ــ ــاِدأتـــمـــمـــَت تـــأشـــيـــَر ال ــ ــب ــ ــع ــ ال رّب  ُمـــــقـــــابـــــًا 

ـــ ــَد الــــلــــِه َحـ ــ ــن ــ ــدَت ع ــ ــعـ ــ ــؤاديوصـ ــ ــأَت عـــلـــى فـ ــ ــكـ ــ ــا واتـ ــ ـ يًّ

ــاِدجـــــســـــًدا تــــــطــــــرزُه الـــشـــظـــا ــ ــق ــ ــا والـــــجـــــروُح عـــلـــى اتِّ ــ ي

بــاديُقـــرَب )الــحــســيــِن( غــــدوَت.. حيـ ــدُر(  ــ ــب ــ و)ال )حــســيــنــنــا(  ث 
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ـــ ــب ( ُم ــُق )الــــِنــــمــــريَّ ــ ــان ــ ــع ــ ــراِدوُت ــفـ ــانـ ــُس بـ ــمـ ــهـ تـــــــِســـًمـــا وتـ

ــْت ــح ــب ــرُب بــــعــــدَك.. أص ــ ــح ــ ــاِدال ــ ــا رشـ ــ ــوُج ب ــ ــم ــ ــرى.. ت ــ ــبـ ــ ُكـ

أْر فـــي  ــنِّ  ــِجـ الـ ــَس الـــمـــهـــاِدزَحـــَفـــْت ســـرايـــا  ــئـ ــى بـ ــ ــي.. إلـ ــ ــ ض

ـــ ــب ــن ـــرْت »يــــا صـــــاِح ُق ــاديوتـــفـــجَّ ــ ــي« وهــــــَو غ ــ ــرأسـ ــ لـــــٌة بـ

ــاَء مــــن الـــَمـــشـــا ــ ــ ــرُب جـ ــ ــغـ ــ ــواِدالـ ــ ــّس ــ ال إلــــى  مـــــاَل  ثـــم  رِق 

ـــ ــق ــوُه ت ــ ــت ــ ــع ــ ــم ــ ــُم ال ــ ــاَلـ ــ ــعـ ــ ــاِدالـ ــنـ ــعـ ــُن الـ ــيـ ــاطـ ــيـ ُتـــــــلـــُه شـ

ــْد ــُعـ الــــرمــــاِدوعـــــيـــــوُن شـــعـــبـــي لــــم تـ ذرِّ  إلـــــى  ــي  ــغـ ــصـ ُتـ

تـــمـــوُت ــا(  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ )أمـ ــٍر فـــــي بـــــادياآلن  ــ ــبـ ــ ــل شـ ــ ــك ــ ب

***
ــوم( ــح ــق ــا )لــطــف ال ــاِدْيوغــــــدوَت يـ ــ ــ ــِب الـــشـــهـــداء َحـ ــوكـ ــمـ لـ

ــو ــضـ والـــتـــفـــاديوبــــقــــيــــَت أكــــثــــرنــــا ُحـ الــبــطــولــة  فـــي  رًا 

.. ال ــن الـــكـــســـاِدمــــــوروثــــــَك الـــــــثـــــــوريُّ ــ خــــــوٌف عــلــيــه م

ّ الـــــثـــ ــُل  ــع ــش ُي صـــوُتـــك  زاَل  الــجــمــاِد!ال  ــي  فـ ــى  ــت ح ورات.. 

ــاِس ــم ــح ال ــَل  ــع ــت ــش ُم ــَت  ــ ــ زِل ــاديال  ــ ــنـ ــ ــٍة ُتـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــل مـ ــ ــك ــ ل

ــُف( ُمـــجـــاهـــًدا ــ ــط ــ ــا كـــــاَن )ُل ــاِدمـ ــه ــج ــة ال ــدرسـ ــل كــــــاَن.. مـ بـ
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ذكرى النفير

نفيرا الشهيِد  ــرى  ذك تــُكــْن  ــْم  ل ــتــذكــيــرا!!إْن  وال الـــذِّكـــَر  ــا  ــأن أس فلقد 

طريقنا الشهيِد  دُم  يشّق  ــْم  ل ــا وُنــشــورا؟إْن  ــرًُّك ــح ــاِد ت ــه ــج ــَو ال ــح ن

اإلبا شعَب  يا  الجبهات  في  تصويراالحفُل  كفى  ــاالٍت..  ــف ــت اح يكفي 

ذكرهم لتحيوا  مــتــارســُهــم  ــورا!زُوروا  ــب ــزوَر ُق ــ ــَس الـــوفـــاُء بـــأْن ن ــي ل

تشييعهم فــي  الــنــيــراَن  تطلقوا  سعيراال  ــزاِة  ــغـ الـ فــي  ولــتــشــعــلــوهــا 

***
ــاُء جــهــادُهــم ــف ــِت ــاُء هـــَو اق ــف ــت ــم مــنــصــورااالح ــه ــن ــى ُنــشــاهــَد دي ــت ح

ــا ــن جــدران ــى  عــل ــم  ــُه ــق ــلِّ ــع ُن أْن  ــورا!ال  ــت ــرًة وُف ــس صـــــَورًا.. ونــقــعــَد ح

ــم ــره ــَد ِذك ــلِّ ــخ ــأن ُن ــم مــهــجــورا؟!مـــاذا ُيــفــيــد بـ ــُه ــرُك درب ــت قـــواًل، ون

لمن انتظروا  إذا  بشارتُهم..  ــرًة وُســـــروراِلنُكْن  ــم يــلــحــقــوهــم نـــظـ لـ

أجلنا من  استشهدوا  )عسير(  في  )عــســيــرا(من  ــزور  نـ أن  علينا  ــوا  ــرض ف

ــاِء ــوف ال ــن  ع بالنفيِر  ــر  ُنــعــبِّ ــم  ل ــا  ــٌب أخــطــَأ الــتــعــبــيــرا!م ــع فــنــحــُن ش

حشدنا ساحة  الجبهاُت  تــُك  لم  ــراما  ــي ــس ــًا وم ــ ــواف ــ ــّد ق ــعـ ــا نـ ــهـ ولـ

ــُر مــن رحــلــوا على ــدوِّي ِذكـ ــراوِبــهــا ُيـ ــي ــا وزف ــًض ــيُّ ــَغ ــِع الـــُغـــزاِة َت ــم س

ًنا تيمُّ الــمــعــتــديــن  جــيــش  ــن شــعــوراونــــُدكُّ  ــي ــادق ــص بــالــمــؤمــنــيــن ال

بنا ــدوا  ــ ــديــَن ُحــضــوراونـــرى أهــالــيــهــم وقـــد وج ــم ُمــتــجــسِّ ــداءه ــه ش

ــًة ــرام ك الــشــهــيــد  أّم  يــا  ــِت  ــي ــيِّ ــوراُح ــب ــا وص ــا مــؤمــًن ــًب ــل عــُظــمــت، وق
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وأخــتــه الــشــهــيــِد  زوَج  ــا  ي ــيــيــِت  نظيراُح ــدِت  ــق ف إذ  ــنــب  زي ــدِت  ــّس ج

***
العطا أربـــاُب  الــعــظــمــاُء،  ــورا!!شــهــداؤنــا  ــح ُن يــبــذلــون  زهــــورًا،  ُنعطي 

ديننا ــوا  ــام أق ــم  ُه ــًا..  ــف ح المطُمورا!!ونــقــيــُم  مجدنا  استعادوا  ــُم  وُه

وعلّيهم ــهــم،  ــيِّ ــب ن بــنــهــج  ــم، نـــــورًا ُيـــعـــاِنـــُق نـــوراســــاروا  ــهـ ـ ــيِّ ووِلـ

ــم تــبــريــرابــذلــوا الــنــفــوَس، وقــّدمــوا أرواحــُهــم ــوده ــع ــق ــوا ل ــق ــل ــخ لـــم َي

الحامدون، الــعــابــدون،  كثيراالتائبون،  ــرون  ــ ــذاك ــ ال ــرون،  ــابـ ــصـ الـ

وقد وانطلقوا  الــقــرآن  هــدى  ُسطوراحملوا  منُه  البدر(  ــن  )اب مع  رشفوا 

أو الله  سبيل  فــي  ُقتلُتم  ــن  ــِئ ــم َلـــَمـــغـــِفـــرٌة(( تــلــوُح أخــيــرا))َوَل ُمــتُّ

الوغى في  أُأقــتــُل  قائُلُهم:  ــاَل  ق ــرا!ما  ــري ــا وق ــًم ــاِل ــري س ويــعــيــُش غــي

ــذ دمي ُخ الــبــريــة  يــا رب  قـــال:  ــِف بـــِه لــلــمــؤمــنــيــن صـــدورابــل  ــ واشـ

خالًصا لــوجــهــَك  واقبلني  رب:  ــاد طـــُهـــورايــا  ــ ــا ب ــي يـ ــن ــي ــرب ــش ــت ول

من الفردوس  في  الرحمن  رضا  ــان مــزاجــهــا كـــافـــوراشربوا  ــ ــأٍس وكـ ــ كـ

به واعتصموا  ــه،  ــل ال بنصر  ــقــوا  ــا ونــصــيــرا((وث ــادًي ــى بــربــك ه ــف ))وك
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روُح القصيدة

مطلع  في  الثانية  للمرة  الشاعر  منزل  استهداف  بعد  القصيدة  *  قيلت 
عام 2016 وتحديًدا في العاشر من يناير.

ُروا بيتي إن دمَّ

فسوف تظلُّ أبياتي الَمِشيدْة..

لن ُيطفئوا روحي؛

ألنَّ بداخلي روَح القصيدْة..

تتساقُط األحجاُر..

واألشعاُر ما زالت

ُمكاِبرًة عنيدْة..

حملوا إليها الموَت

فانبَعثت بأعماٍر عديدْة..

إنَّ القصيدة مثلما اإلنسان

تصعُد روُحها لله إن ُقِصفْت..

ُتعانُق عمرها األبديَّ

إن صارت شهيدْة..

ْت إلى الشهداء وقصائدي انضمَّ
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ُمنُذ الغارة األولى

إلى الُخلد ارتَقْت..

األنبياُء تصّفحوا شعري

وصارت بعُض أبياتي

ُع بين جمهوِر السماِء ُتوزَّ

على كتاٍب أو جريدْة..

واآلن... جاءت غارٌة أخرى

على نفس المكان

لكي توافيهم بأشعاري الجديدْة

بعُض الصواريخ البليدْة..

كل الُقصاصاِت التي

كانْت ُقبيَل القصِف أشاًء

عْت بأوساط الرُكاِم تجمَّ

وغَدْت قصيدْة..

وجميُع أوراقي التي احترقت

أضاءت من دمي سحرًا

وأفكارًا فريدْة..

أنا كافٌر بالشعِر

إن لم يستِفزَّ عواصَف الدنيا

ويستدعي الصواريخ البعيدْة!

15 / يناير / 2016م
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ُمحمِدّيون

هتفوا المصطفى  باْسِم  تِقُفمحمِدّيون..  أو  الحرُب  تستمرُّ  ُهم(  )همَّ ما 

ــهــم ِت ــرُّ قــوَّ ــون.. طــه سـ ــدي ــم ــح لو زُلِزَل الكوُن.. ما اهتزوا وال وجفوا!م

لتصرفهم فيهم؛  الِعدا  حروُب  عن نهِج طه.. فخاضوها وما انصرفواُصّبت 

عصفوالو جّيشوا ِضعَف من في األرض الحتَفلت ــن  م كــلُّ  ــاوى  ــه وت قلوُبنا 

ــرٌف.. طرُفألنــُهــم وطــواغــيــُت الـــورى ط حرِبهم  في  والمصطفى  ونحُن 

***
ُمحتِفٌل ــُفضاَق األعادي.. وشعبي فيَك  ــٌم، شــامــٌخ، أِن ــٌز، كــري ، عــزي ــرٌّ ُحـ

سُيغرقُهم العاتي..  طوفانَك  تلتِقُفالبحُر  للُمحتلِّ  ــَك  فــي وأرُضـــنـــا 

تحالُفُهم ــه  ط ــا  ي عــنــَك  ُيثِننا  ــم  أســُفل وال  ــزٌن  ح شعبنا  اعــتــرى  ــا  وم

ويرتجُف؟!فنحُن )حيدرَُك( الكراُر.. نحُن.. وهل حرٍب  من  )عِليَُّك(  يخشى 

***
شامِخًة ــَك  ــاءت ج ــزٌة(  ــم )ح )النجُف(قلوُبنا  بأُسنا  )كــربــاٌء(..  صدورنا 

اشتعلْت حبَك  فــي  أنــجــٌم  ِكَسُفجــراُحــنــا  الُعا  ســمــاوات  من  رؤوســنــا 

انسكبت باسمَك  ــواٌت  صــل ــا  ُتَحُفدمــاؤن ــورى  ال خير  يا  فيَك  أشاؤنا 

ــرٍة ــث ــع ــب ــذراٍت ُم ــ ــ ــا لـ ــونـ ــّولـ ــو حـ والِنَتُفلـ الـــذرّاُت  باسمَك  لسّبحْت 

ُيشغلنا عنَك  ُعــذرًا  الحرب  والتَرُفوليست  الِسلُم  عنَك  الناَس  يشغُل  إذ 

زمٍن من  األحـــراُر  أنــصــارَك  الُنَطُففنحُن..  ــِه  أصــاِب في  بحبَك  َجـــَرْت 
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دمنا في  هــاجــرَت  ــِرٌب(..  ــث )ي نغترُفألنَّنا  منَك  وعشنا  فينا..  وعشَت 

عِب( واْنكسروا وانجرفوا!!كم حاصروَك بذاَك )الِشّ عب  الشَّ بهذا  وحاصروَك 

ــا تــحــت أشـــجـــاٍر ُمــظــلِّــلــٍة ــن ــاُف والَخَلُفأس الــقــوُم  ِنــعــَم  ُيبايعونك.. 

بيعتنا القصف  تحت  نعقُد  وقفواونــحــُن  إن  األنصار  ُيخضع  ال  فالقصُف 

فهل قاتلوَك..  هذا  الشعب  قاتلوا  وننكِسُف؟!من  طه  يا  خصومَك  ينجو 

قائدُهم أنــَت  قــوٍم  تركيع  ــرجــوَن  الَخِرُف!؟ي العاَلُم  هذا  سيعِقُل  متى 

غوايتها في  )قــريــٌش(  تــمــادْت  عرفوا؟لقد  للهدى  حاربونا  من  ليت  يا 

شرٍف من  فيَك  لقينا  ما  أدركـــوا  ارتشفوالو  أو  ــوا  ذاق لو  شموخَك  ومــن 

واحــتــرقــوا الــحــب  بــهــذا  ُقصفوالنافسونا  أنهم  ووّدوا  احترقنا..  كما 

أسمعُهم ــان  ك خــيــرًا  الــلــُه  يعلم  واعتلفوالــو  التظليَل  ــوا  ــِرُب ُأش لكنهم 

***
شرًفا، ــزًة،  عـ نـــورًا،  للناس  والشرُف؟!ُبعثَت  العزُّ  ُيرجى  دونَك  فكيف 

واقعنا فاستبدلَت  بنهجَك  ــا  يختلُفِســرن المختار  ــع  م ــاٍل  حـ ــلُّ  وكـ

عمٌل، ثـــورٌة،  ــاٌد،  ــه ج فينا  ــواَك  ُمعتِكُفهـ وهو  يشدو  فيَك  من  اعتزَّ  ما 

يحاربنا ــه..  طـ ــا  ي ــَت  أنـ وانحرفوامشروعنا  معناَك  حرَّفوا  من  عليَك.. 

ولو الــســاِح..  بتسليِم  طالبونا  ونفواكم  أقــوالــُهــم  الستنكروا  يـــدرون 

ــا ــن ــّوت ــه وُق ــا طـ ــا أنــــَت يـ ــن ــاُح ُنِسفواس ــِه  ــزِع ن فــي  ــوا  ــل أمَّ مــن  وكـــّل 

متارُِسنا ــّدْت  ــت واش فيك  تقتِطُفتمْترََسْت  الــشــرِّ  ــرؤوِس  لـ وأصبحْت 

موعُدنا اللِه  فنصُر  فينا..  دمــَت  ُثقفواما  أينما  ــادي  ــ األع ُأذّل  وقــد 

ــدٌة ــئـ وأفـ أرواٌح  ِبــــَك  ــْت  ــق ــّل ــع ــهــا شــغــُفت ــاٌد كــل ــ وعــانــقــتــَك بـ

كــلــهــا ظمأ قــلــوٍب  ــُث  ــي غ ــَدُففــأنــَت  ــ ــُه َص ــل ــوٍن ك ــ ــؤ ك ــؤل وأنــــَت ل

وانطلقت العاُم..  النفيُر  عليك  والــّنــَكــُفصلى  ــأُر  ــث ال فيها  أنـــَت  قــبــائــٌل 

وَمــْن الــرســول..  أنــصــاُر  ُوِصفوا؟!محّمديون  قد  باألنصار  اليمانّيين  غير 
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نكثوا ما  ــاَن..  ــم واإلي الـــداَر  اختلفواتــبــوأوا  وال  وعــًدا  أّجلوا  وال  عهًدا.. 

وانطلقوا ــِه  ــل ال بــرســوِل  ُعرفواتــحــرروا  حبِه  في  استمسكوا،  بحبلِه 

محّبِتِه ــي  ف شـــيٍء  كـــلَّ  ــوا  ــق ــف نَزفواوأن يعطونُه..  ما  يبَق  لم  وحين 

محّمدُهم ــوا  ــان خ ــا  م في الحب كم أرعدوا، في الحرب كم عزفوامــحــمــديــون 

دواًل قاوموا  ــاروا،  ث الظلم  ُقوى  ضعفواعلى  وال  هانوا،  وما  استكانوا،  وما 

طاقتِه فوق  كانوا  الكون  واجهوا  زحفواإْن  وإْن  ــّدوا  صـ إن  محمديون 

***
جبهُتنا ــِه  ــل ال سبيل  ــي  ف ــا هـــدُفمــحــمــٌد  ــن ــرآن طـــه مـــا ل ــ ــر ُقـ ــي وغ

ــوم بــالــســتــيــٌة عــبــَرت ــي ــا ال ــن ــاُت تختطُفص لأقماِر  المسافات..  بــَك 

ناصرنا ــون  ــك ال ــُه  إلـ عليَك  اتصفواصلى  بالعزِة  من  اآلل  والصفوُة 

 10 / ديسمبر / 2016

ربيع أول / 1438 ھ
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ثورة الكّرار

أبحرا اللُه شعًبا.. في هدى اآلِل  ــرارعى  ــَر الــمــؤمــنــيــَن.. وكــبَّ ــي ووالـــى أم

ثائرًا الُمستحياِت  يطوي  )حيدرا(فأصبَح  ُتعاِنُق  الُكبرى..  ــُه  وثــورُت

***
شعبنا ثـــورَة  )كــــراُر(  ــا  ي ــّدراتــصــّدرَت  ــص ــت ت أن  ــِه  ــلـ والـ ــا  ــن ل ــا  هــنــيــًئ

الذي شعبنا  في  ــوالَي  م يا  فأثمراتجلَّيِت  واتـــبـــاًعـــا..  ــا،  ــًب ح ــوالَك  ــ ت

وعزًة مجًدا،  األعماق  في  خَت  كوثراترسَّ وارتشفناَك  ــورًا،  نـ عشقناَك 

)أحــمــٌد( والَك  منذ  قــومــي  ــوالَك  تحرراتـ ا(  )عليًّ ــى  وال ــن  وم ــا..  ــاًم إم

فارَتقت الصواريُخ  أرضي  في  تأثراتولَّتَك  الفقاِر(  )ذي  في  )قاهٍر(  وكم 

***
ُكبِّلْت بــالــُذلِّ  اإلســـام  يــَد  ــا  ــن منبرارأي ــّزيــِف  ــل ل ــِه  ــل ال بــيــُت  ــَح  ــب وأص

بديننا يلهو  زاَل  ــا  م الُقرى)مــعــاويــٌة(  على  حقًدا  تنهاُل  الُقرى(  و)أمُّ 

لعصرنا جديٍد  من  عــادْت  وُتــظــِهــرَاو)صّفيُن(  الــنــفــاِق  أربـــاَب  لتكِشَف 

ــه ــ ــه وآل ــ ــاُر ط ــ ــصـ ــ ــا أنـ ــنـ ــنَّـ ــكـ راولـ ــذَّ ــج ــا ت رنـــا.. وفــيــن فــفــيــه تـــجـــذَّ

ألُمتي هنٍد(  )ابَن  الحقُد  اْستنسَخ  )أشترا(!إن  مليون  عشرين  بنا  ستلقى 

***
شعوبهم خــانــوا  الــشــرِّ  عبيَد  وُتشترىوجــدنــا  ــاُع  ــب ُت ــارْت  صـ وثــوراتــهــم 

كلها الُهتافات  وألغينا  الُمزّوراصــَرخــنــا..  )الربيَع(  حنا  وصحَّ أفقنا.. 
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ــَه ثـــورٍة ــلــوا شــب الُعرىلــكــلِّ بــــاٍد.. فــصَّ )نجديَة(  األهداِف..  )مؤمركَة( 

قيامًة ــي  ــون ك ــاُر:  ــ ن ــا  ي لــهــا  محشرافقلنا  الطواغيت  كــل  على  ــا  وُكــنَّ

موقًفا ــر(  ــب أك ــه  ــل )ال ــاَر  ــع ش تصّغرارفــعــنــا  كيف  ــوَن..  ــك ال رأيــنــا  ومــنــُه 

أماَمنا تاَهت  )إسرائيَل(..  تعثَّراطموحاُت  بشعبي  )أمريكا(..  ومــشــروُع 

بعيدًة )الــريــاِض(  وصاياُت  ــارَت  الثرى!وص من  الثرّيا  ُبعَد  أرضنا..  على 

ثــورًة.. اليمانيُّ  الشعُب  أطلَق  تتفطرامتى  أْن  السبُع  الــطــبــاُق  تــكــاُد 

***
نارَها إخــمــاَد  البغي  ِحــلــُف  تسّعرايــحــاوُل  قليًا..  منها  ــى  دن إن  ــا  وم

وإننا يــوقــفــونــا..  أْن  ــوا  ــاول ح ــم  الوراوك إلى  عادوا  بالدهر  لو  لماضون.. 

جذورَهم فاقتلعنا  جاءوا..  ــرابـ)داعَش(  ــدِب وكـــل عــمــيــٍل نــحــوُهــم فـــرَّ ُم

ــر قــشــٍة.. ــرِب آخ ــح وأقصرافــكــان قـــراُر ال أدنى  الموِت..  طريُق  وكان 

اإلبــا منظومَة  ــِه..  ــل ال ــاَل  رجـ ــا  وخيبراوكــنَّ بـــدرًا  الباغيَن..  على  نزلنا 

دولٍة بعشريَن  جــاءوا  وهم  ُمعسَكراُأهينوا..  ُينهي  الفرُد  وكــان  علونا.. 

وحكمًة صبرًا  الردُّ  كان  الِبدِء..  ُمطّوراوفي  بأًسا  الويَل  فذاقوا  تمادوا.. 

ِمحورافُمْذ قيل: ))إنَّ الناَس قد جمعوا لُكم(( الله(  )حسُبنا  عليهم  جَمعنا 

ُمنكٍر كل  عن  الدين  بصون  ُمنكراأُمــرنــا  األرض  في  )نجَد(  وجدنا  وإنَّــا 

بمسحها عــهــًدا  الرحمن  مــع  ِلُتقَبراأقمنا  إلينا؛  جـــاءت  قــد  ــَي  ه ــا  وه

***
بصّفهم علينا  ــا  ــي ــدن ال ــت  ــَب ــكــاَل رات مؤجَّ ُبوًقا  الدين  فتاوى  وصــارَت 

ضميرها بــاَعــت  بالمال  دولـــٍة  ــم  راوك تصحَّ شــريــٍف  وجــٍه  كــم  وبالنفط 

ــوا ع ادَّ ما  أعشاَر  أعشاَر  حققوا  َدرَىومــا  بعوراتهم..  يدري  يُكن  لم  ومن 

وجَهها الخزي  من  )أمريكا(  تتستَّرا!!وتحُجُب  أن  بـــاألعـــراِب  ــاوُل  ــح ت

والرؤى الفعِل  أمريكّيُة  الحرُب  مظهرا!!هي  )سلمان(  حقَد  ألبسوها  وإن 
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وأخفَقْت حــارَبــتــنــا..  كــم  ــرابأذيالها  ــث ــَق أك ــف ــخ ــُت ــا ل ــه ــدي ــأي ــا ب ــن ــت أَت

***
ثــورٍة كل  على  العظمى  الــثــورُة  يرىهنا  ــفــجَّ ال  ال الــعــالــَم  ــذا  ه ــكــّن  ول

بعضها ــة  ــرؤي ل يعمى  ــم  ــازرُه ــج أبَصرام )البراكيَن(  أطلقنا  نحُن  وإْن 

الورىفُقل لشعوِب الصمِت ِسيئْت وجوهُكم على  انتصرنا  إنَّا  للورى:  وُقل 

طموحه أقصى  الــعــدواُن  ــرَق  أح ليخسراِبنا  االقــتــصــاِد  ــحــرِب  ب فــجــاَء 

ــًة ــيَّ ــِخ ــاِد َس ــب ــل أمطراغـــدونـــا ُبــنــوًكــا ل شـــاَء  إن  الــعــز  شــعــُب  وبالله 

ــيــِك ما ــا الـــســـاُم عــل ــراقــبــائــُلــنــا مــن ــه ــا لــلــجــهــاد وأن ــًث ــِت غــي ــق ــدف ت

حقدِه ــراَن  ــي ن ــزو  ــغ ال فيك  ــُر  ــفــجِّ راُي تفجَّ منك  ــُجــوِد  ال غيَر  ــيَء  ش وال 

هْت توجَّ أنَّـــى  ــرُّ  ــُح ال اليمنيُّ  أكبراهــَو  الموِت  من  يبقى  صواريخُكم 

عطائِه.. أقصى  النفِس  بذَل  يَر  ــراولم  ــه لـــبَّـــى.. لــلــقــوافــل ســيَّ ــل ــع ال م

ومعشرافأهًا ُربى )نجراَن(.. أهًا )عسيرنا(.. ــا  أرًض )جــيــزاَن(  يا  وُحيِّيِت 

سحاَبنا ــي  ــزج ُي ــَه  ــل ال أنَّ  تــَر  را!ألــم  ُمظفَّ نصرًا  األرض  عطاشى  لُتسقى 

أّذنــي بالنصِر  الــرحــمــِن  ســنــَة  ــَجــرَا..فيا  زَم نــصــرَُك  ــكــّراَر  ال شعبنا  ويــا 

20 / سبتمبر / 2016م
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بين يدي اإلمام علي

َعَجِل من  اإلنساَن  َخلَق  َمْن  )علي(ُسبحاَن  اإلمــاِم  ُنــوِر  من  الكوَن  وأنشَأ 

مناقِبِه مــن  سبًعا  الــســمــاوات  ِلـ  )علي(َبنى  منسوبًة  بالُعلى  َيْت  فُسمِّ

ِلُيرى يُكن  لْم  ُقرًصا..  اأُلفِق  في  اشتعليأداَر  أوصاِفِه  من  شمُس:  يا  وقال 

الُكَتِلمن ِسرِّ )حْم( أجرى )قاَف سيَن( على في  الَنْفِخ  قبل  المشيئِة  لوِح 

احتفلييا كون سبِّْح.. ويا أرض اسجدي شَرًفا مــيــادِه  فــي  ســمــاوات  ــا  وي

***
ــُه: ــُق ــاِل ــم خ ــي ــراه ــا إِلب ــوًم ــاَل ي ــ ُسُبليوق في  للّساعين  البيَت  ِر  َطهِّ أْن 

قواعدها يبني  ُمستبِشرًا..  العَمِل(فــقــاَم  على  )حــيَّ  َمــْن  بأسرار  ا  حيًّ

ُرِفــعــْت ــْذ  ُم البيِت  ــرَّ  ِس يعلُم  َوليوكـــاَن  خير  مياُد  بها  سُيقضى  يوًما.. 

ِقبلُتنا العشق..  فضاء  في  ــِم الــُمــُثــِلمعراُجنا  ــاَل ــي ع مـــرآُة أرواحــنــا ف

إلى العاشقين  قــلــوُب  ابتهليالــبــوصــاُت  ُمنى  يا  ــارَْت:  أش  ) )عليٍّ سنى 

أنُعَمُه الــنــاس  بين  الله  ــَم  قــسَّ بالُحَلِلُمــْذ  اآلالِء  فــي  يَن  النبيِّ خــصَّ 

بِه.. األنبياِء  نسُل  اخُتصَّ  الجبِل)خليُلُه(  في  بالتكليِم  )ُموساُه(  وامتاَز 

لُه.. حدود  ال  ُملًكا  )سليمان(  وُأوتَي الُحكَم )عيسى( وهَو في الَوَهِلأعطى 

صفوُتُه الــلــه..  حبيب  ــه(  )ط ــِللكنَّ  ــرُُس ــِر ال ٌم فــضــُلــُه عــن ســائ ــدَّ ــق ُم

ِبــِه ُيــقــاس  أْن  قليًا  ــوَد  ــوج ال )علي(رأى  اإلماَم  أهداُه  ُيرضيِه؟  فكيَف 

إلى اإللـــه..  بيِت  مــن  الــلــِه  َجَدِل؟هــديــُة  في  القوُم  ففيَم   .. النبيِّ بيِت 
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يُدُه، ِمشكاُتُه،  ِصُنوُه،  النبْي،  ــينْفُس  األزل محبوُبُه  صــاحــبــُه،  ــوُه،  ــ أخ

ِبضعَتُه ــِه  ــل ال ــِر  ــأم ب )طـــه(  ــاُه  ــط ُمَقليأع جُتها  زوَّ وقــد  عيني..  ــال:  وق

ِبِه الوصوُل  ُيرجى  الذي  الرسوِل  َيِصِلباُب  لْم  الباِب..  دون  تسلََّل  ومن 

ــبُّ أنـــهـــار)طـــه( فــيــه كــامــلــًة ــص الَجِزِلت فيِضِه  من  الورى  ُيسقى  ومنُه 

دولتُه ــرَّار(  ــكـ ِبـ )الـ ـــَس  ُأّس ــُن  ــدي والطَلِلال الرسِم  بين  يندُب..  رُك  والشِّ

صارُِمُه حّدين  ذا  كان  ِحكمٍة..  ُعِلْيعن  فيِه  الله  ــُر  وأم ــرســوِل،  ال ــُر  أم

)حيدرٌة( واإليــمــاُن  )حــيــدُر(  وُمرَتحليالحقُّ  ركبي  ــِه  ُحــبِّ فــي  ــهــُت  وجَّ

وأنــا ــَزٌل..  ــن ُم ــرٌض  ف للناِس  )علي(هـــواُه  ُأحبَّ  كي  أمرًا؛  أحتاُج  ُكنُت  ما 

عوالِمِه في  يشدو  الشعر  عسى  خَجِل؟!ماذا  في  معناُه  ِمْن  جبريل  والروُح 

***
حكمِتِه مــيــزان  يــا  الــلــه..  ــة  ُحــجَّ ــعــتــِدِليــا  وُم ُمــغــتــرٍّ  بــيــَن  ــا  م للفصِل 

ُوِضعْت النبْي  خدِّ  في  اللِه..  ُقبلَة  الُقَبِليا  من  مصنوًعا  الفجُر  ليطلَع 

لغيرهما أصبو  ال  لعيَنيَك..  ُمِليأصبو  بالحنيِن  قــلــٌب  جنَبيَّ  وبــيــن 

ــِه.. وعلى ــُد فــي أخــطــائ الــُمــقــيَّ ــا  وُمعَتقليأن ــي  ــال أغ ــاُز  ــت أج ــَك  ــدي ي

أغنيًة ــيــَن  الــيــمــانــيِّ ــبَّ  ُحـ )الَهَبِل(لملمُت  َفِم  من  ِشعرًا  أتلوَك  وجئُت 

تعلمُه أنـــَت  ــٌق..  ــش ع َبـــَدِلولليماِنْين  مــن  لله  بـــرأوا  ــدٍر(  ــي )ح عــن 

نَزفْت ُكلَّما  حولي  ــاَر(..  )عــمَّ ــرَاُح  إِبليِج سعيها  ْت  وشـــدَّ درٌب..  ــاَء  أض

دمي بين   ) النخعيِّ )األشتر  ــذوُة  والعسِلوج ــمِّ  ــسُّ ال جــنــوُد  أطفأتها  مــا 

وَجِعي من  )كـــرَّاُر(  يا  أرحــُل  ِليإليَك  ِة  البريَّ ــادي  ه يا  فديُتَك  فُكْن 

وأتبُعها أحــامــي..  ــُث  ــع أب ــَك  ــي ِقَبليإل ِمْن  شيء  والا  المكارُِم..  ِمنَك 

وانقطعت األســبــاُب  ــَك  دون لْت  الِحَيِلتعطَّ شمعُة  ــْت  ذاَبـ عيَنيَّ  وبين 

إذا ــراُب  ــُت ال ويخضرُّ  ُتـــراٍب(..  ــا  الهِطِل)أب بالّندى  ويزهو  فيِه..  ُكنِّيَت 

قصتها األرُض  وتــروي  ــراٍب(..  ُت ُزَحِل)أبا  على  تزهو  بالوصْي  ارتقت  كيف 
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شاملٍة منَك  عطٍف  بنظرِة  لــي  ــْد  ُنزُليُج ــورى  ال خير  يا  ِجـــوارَك  واجعل 

وُمفتِقرًا ُمشتاًقا  ــَك..  ــاب ب األمِلَطــرقــُت  من  إال  خــا..  شــيٍء  كلِّ  من 

لي: تهِمُس  واآلمــاُل  بابَك..  )علي(طرقُت  بباِب  ُمحتاًجا  الله  يخذُل  ال 

رجب / 1435ھ
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َصَدق الوعد

)رقيُب( عليهم  )قــاِصــٌف(  يخيُب)ُهــدهــٌد(  ال  ــدي  ــي س َك  ــوالَّ ــ ــ ت مـــن 

علينا ــاِر  ــص ــح ال مـــن  ُعـــمـــٍر  ــد  ــع تـــتـــجـــلَّـــى حـــقـــائـــٌق وغـــيـــوُبب

بــأمــٍر نــطــقــَت  إْن  ــُل  ــع ــِف ال ُأصيبوايــنــطــُق  فــالــُطــغــاُة  ــَت..  ــّدث ــح ت إن 

فُسقنا ــُد..  ــي ــوع وال ــُد  ــوع ال ــَدَق  تجوُبصـ ــادي  األعـ على  طــائــراٍت.. 

عليهم حــاَمــت  الُمعتدين  مــحــســوُب)راصـــُد(  علمها  ــن(  ــي ــراك ــب و)ال

ــًدا! ــ ــا.. روي ــن ــرون م ــاخ ــس ــا ال ــه ــن قــريــُبأي ــي ــذب ــك ــُم ــل ــا ل ــن ــح ــب ُص

ســخــرُتــم! عليُكم  ــٌة  آيـ ــَدت  بـ النحيُبإن  يجري  أبيب(  )تــل  وعلى 

***
أضحى اليوم  ُهــدُهــُد  )سليماَن(  ــُبيا  ــذي ــع ــت ــاُغ وال ــبـ فـــي يـــَديـــه الـ

ــاٌم س فــهــَو  مسلمين..  ــوا  أتـ عصيُبإن  ــردٌّ  ــ ف ــروا..  ــب ــك ــت اس وإن 

علينا حـــقٌّ  )الـــريـــاِض(  وراَء  ــا  ــذوُبم ــ ــٌر(.. وت ــ ــاِه ــ لـــإمـــاراِت )ق

ثأرنا إْن  مـــدى..  ــا  ي نــحــُن  ــُبهــكــذا  ــي ــغ ــٌم وت ــ ــواِصـ ــ ــاوى عـ ــهـ ــتـ تـ

أضّلوا قد  راهــنــوا  الــوقــِت  على  ــْن  ــوُبَم ــوه ــم ــا ال ــرُن ــب فــمــع الــوقــت ص

صرخنا حين  عــاجــزيــن..  نــُكــْن  الحسيُبلــم  نعم  ــَو  وهـ الــلــه  حسُبنا 

حًقا ــه  ــل ال ــودُه  ــقـ يـ ــٌش  ــي ج ــُن  ــح ــوُبن ــل ــغ ــا م ــنـ ــامـ ــٍش أمـ ــيـ كـــل جـ

عظمى الــلــه  ــع  مـ قـــــّوٌة  ــيــلــه تــخــصــيــُبضــعــفــنــا  ــي ســب صـــبـــرُنـــا فـ

خــوًفــا! ــازِر  ــج ــم ال على  صمْتنا  ــا  ــُبم ــي ره ردٌّ  األُبــــــاة  صــمــَت  إنَّ 

عّنا عـــواصـــُف  يــا  اآلن  ــي  ــل ــارح ُهــبــوُبف الــجــبــال  مــع  ــجــدي  ُي ليس 
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ــزَم مــّنــا ــعـ المسلوُب؟!حـــاربـــونـــا؛ لــيــســلــبــوا الـ ــَو  ه مــن  اآلن..  إنما 

أرٍض ــل  ك ــي  ف العظيم  الــعــيــوُب!الــســاُح  فــيــِه  تــبــيــُن  شعبي  عــنــد 

ــل شبٍر ــن ك الـــغـــزاِة م ــْرُد  ــ ــاَن ط ــعــدا يـــا )جـــنـــوُب(حـ ــل ــاك ل ــن ــرك مـــا ت

ــا ُربــانــا ــم قــــــاِدٌم يـ ــس ــح ــروُبمــــدُد ال غـ يــا  ــًقـــا  واثـ اآلن  فـــاشـــِرق 

ــرٍّ ــل ُح ــا ك ــُر.. ي ــي ــف ــن ــُر.. ال ــي ــف ــن الـــُهـــروُبال إال  ــُغـــزاة  الـ لجيش  ــا  م

عظيًما العظيم  شعبنا  ــا  ي ُخطوُبعــشــَت  وهــانــْت  ــًوى..  قـ ذّلـــْت  ــَك  ل

***
لي: ُقـــْل  بالله  ــوِل  ــرس ال حفيَد  ــا  الــُقــلــوُبي هـــواَك  تفتدي  ال  كيف 

يتسامى ــي..  ــق ــرت ي ــوالَك  ــ تـ ُيصيُبمـــن  وهـــَو  ــاُء..  ــويـ األقـ ُيخطُئ 

علينا ــي  ــ رب ــّن  ــُمـ يـ ــم  لـ ــو  لـ ــَك  ــ الـــدروُبِبـ ستمضي  بنا  كانت  كيف 

وعــظــيــًمــا ُمـــجـــاهـــًدا  ــا  ــًب ــع ش ــذوُبإنَّ  ــد الــحــكــيــم يـ ــائ ــق دونــمــا ال

منا؟ ــَت  ــ أن تــســتــفــيــدُه  ــذي  ــ ال يطيُبمــا  يــديــَك  على  جـــرٌح..  نــحــُن 

ــا؟ ثــران حمينا  أم  حــمــيــنــاَك؟  ــل  أجيبواه ــا؟..  ــّن م الُمستفيُد  هــو  مــن 

عــبــيــًدا ونــحــُن  ســلــطــٍة  ذا  ــَت  ــس ــُبل ــي ــب ــٌد وح ــائـ ــٌم أنــــــَت.. قـ ــَلـ عـ

ــوُبنـــحـــُن ُطــــــّاُب عـــــّزٍة وشـــمـــوٍخ ــل ــط ــم ــا ال ــ ــزُّن ــ وبـــكـــّفـــيـــَك ِع

فينا واإلرادَة  ــَر  ــب ــص ال ــرُِس  ــغـ تخيبواتـ ــن  ل ــوا..  ــل ــوك ت ــنـــادي:  وتـ

ــه أنــيــبــوارافــقــتــكــم مــعــيــة الــلــه؛ فــامــضــوا ــي ــوا.. إل ــك ــس ــم ــت ــه اس وبـ

ــَك الـــعـــزُّ كـــّلـــُه يــحــتــويــنــا ــعـ ــُبمـ ــي ــص ــد اإللــــــه ن ــ ــن ي ــ ــا م ــنـ ولـ

ــدي؛ فــانــتــصــرنــا ــيـ والــــُدروُباّتـــبـــعـــنـــاَك سـ الــُخــطــى  لنا  ــاءت  ــ وأض

قاَمت والُمضادات  )اإلف..(  تتوبواتاَهت  أن  لكم  ــدا  ــِع ال ــوَج(  ــل )ُع يــا 

ــن طه ــ ــنــهــج اب ــا ب ــن ــُب ــٌخ شــع ــاِمـ شعوُبشـ ــا  ي نهجه  خلف  فــاصــرخــي 
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وطن يدافع عن وطن

وطٌن.. ُيدافُع عن وطْن

يَمٌن.. ُيطلُّ من )الجنوِب(

وصوُت أحرار )الجنوِب(

ُيطلُّ من أرِض )اليمْن(..

في عصِر ديِن النفِط

صاَر الصمُت من ذهٍب

وقوُل الحق تضحيًة

تواجه فيه آالف الِمَحْن..

وصَدحَت وحدَك سيدي بالحقِّ

حين وجدَت هذا العاَلَم الُممتّد

مأجورًا وُمرتزًقا

ألنظمة العمالة ُمرتهْن..

) لله درُّك أيها الثأُر )الحسينيُّ

الُمتوجُّ بالشموِخ ُمناصرًا

شعًبا يمانًيا عزيزًا

ما استكان وال وَهْن..

دُمنا ونخوُتنا
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عروبُتنا، شجاعتنا، وعزُتنا،

إبانا، جوُدنا، وشموُخنا،

أشعارُنا، كلماُتنا،

أطفاُلنا، ورجاُلنا، ونساؤنا

وقَفْت..

ُتبادلَك المحبَة والوفاَء

بما تحرََّك من مشاعرنا إليَك

وما سَكْن..

والله إنََّك بيننا

في كِل ملحمٍة وتحريٍر

وإبداٍع وفْن..

السبَع والخمسون من سنوات عمرَك

عشتها في أرضنا وكفاحنا

في فكرنا وجهادنا

في وعينا الثوريِّ

في وجداِن أحرار اليمْن..

في كل معركٍة ونصٍر

ضد أرباِب التُمزِق والِفَتْن..

)تّموز( يعرفنا

ُت وتعرفَك الحروُب السِّ

يعرُف حلُف أمريكا بأّن رجالنا العظماء

أن جبالنا الشّماء كان ُهتافها:

لبيك )نصر الله(

72-Mouhammadiyoun.indd   164 11/2/18   2:18 PM



165

نرفعها وفي يدنا البنادق والكَفْن..

والله إنَّا مؤمنوَن

بأّن أفضَل شيْء

أشرَف شيْء

أعظَم شيْء

في هذا الزمْن..

هَو أنُه زمٌن يعيُش بِه

ُمعّلمنا وسيُدنا حسْن..

هذا هو الشرف العظيم

نقولها علًنا

كما أبديَت ُنصرتنا علْن..

أنَت انتماُء الهدي للقرآِن

وألنَت انتماُء الحقِّ للرحمِن

وألنَت انتماُء الُطهر للمختاِر

والكرار واألطهار واألحراْر

وألنَت انتماُء الثورة العظمى لزيٍد

والحسين وللحسْن..

وألنَت أنَت الحق

ُتدحُض باطًا

وتدكُّ أكثَر من وَثْن..

أولسَت نصر الله!؟

أنَت بشائُر النصِر الُمطّل

على الشعوب من اليمْن...

2 / مارس / 2016 م
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أنت أبقى

ال لْن تموَت.. فأنت أبقى.. يهوي تحالفُهم.. وترقى

من كِل جرٍح فيك.. تهِزُم باطًا.. وتقيُم حّقا

علماُء ديِن النفِط.. خانوا رّبهم.. وبقيَت أتقى

ال لن تموَت.. ولن نموَت فيا طغاَة األرض.. ُسحقا

ستظل ُترهبهم.. تدكُّ عروشهم.. غرًبا وشرقا

دُمَك الذي سفكوه وانتـهكوه.. ها ُهم فيه غرقى

جبروُت أمريكا لكّل هزائِم الدنيا تلقَّى

فساُحهم واٍه وزلزََلُة اليمانيين ُوثقى

ال.. لن تموت؛ ألنَّ وْعـَد اللِه كاَن عليِه حقا

23 / يناير / 2016
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الصراري

ــراري( ــ ــص ــ ــى )ال ــ ــون إل ــفـ ــزاحـ ــاِرالـ ــقـ ــفـ يـــتـــســـاقـــطـــون بـــــذي الـ

ــود فـــتـــيـــتـــهـــا، أُبـــــــــاِة ــمـ ــصـ ــاِربـ ــ ــدي ــ الـــضـــيـــِم، ُحـــــــــرَّاِس ال

ــن ــ ــَن أشـــــــــدَّ ِم ــ ــريـ ــ ــابـ ــ ــصـ ــ ــاِرالـ ــدمـ ــى الـ ــل ــاِل ع ــبـ ــجـ صـــبـــِر الـ

ـْــ ـــ ان ــا  مـ الـــنـــوِر  دروَب  ــوا  ـ ــقَّ صــلــبــوا عــلــى وجـــــِه الـــجـــداِرشـ

ــِن بــا ــ ــم ــ ــرح ــ ــل ــ ــل ــ بــالــحــصــاِرثــــبــــتــــوا ف ــَر  ــ ــأث ــ ت ــا  ــ م ٌب.. 

ـــ ــت ــا اعـــ ــ ــاِروتـــوكـــلـــوا بـــالـــلـــِه، م ــتـــعـ ــٍش ُمـــسـ ــيـ ــجـ ــوا بـ ــ ــم ــ ص

ــن بـــنـــاِد ــ ــُة م ــ ــاص ــ ــرص ــ ِقــــهــــم، كـــــصـــــاروٍخ حـــــراريفــــــإذا ال

ـــ ــدوَن زواحــــــــــَف الـ ــ ــرصـ ــ ــتـ ــ صــــحــــراِء، قــطــعــان الـــبـــرارييـ

ــســاِء، ـــ ــن ـــ ــُر ال ــبـ ــْر َصـ ــِس ــك ــن ــاِرلـــم ي ــبـ ــِكـ الـ عــــــزُم  ــنـــى  انـــحـ وال 

ــُم )الـــيـــَســـاِر(؟يـــا لــعــنــَة األحـــــــــزاِب، كــيـــــَف ــ ــَي ــ تـــأخـــونـــت ِق

ــادَئ حــزبــهــم ــ ــ ــب ــ ــ ــروا م ــ ــحـ ــ الــِغــفــاري(نـ ذرِّ  )أبــــا  »ربــــــذوا« 

ـــ ــش( ال ــ ــ إجـــــــرام؟ مـــن خــبــث الـــجـــواِرمـــن أيـــن جــــاءت )داع

ــٍة ــ ــويـ ــ ــر هـ ــ ــي ــ ــغ ــ ــاريجـــــــــــــاءوا ب ــجـ ــمـ ــن الـ ــ يـــتـــنـــاســـلـــون م

ــرف بــســمــومــهــم ــ ــت ــ ــع ــ ــصــحــاريلـــــم ي ــِد ال ــق أحـــــٌد.. ســـوى ح

ــا ــ ــم وج ــهـ ــنـ ــائـ ــغـ ــوا ضـ ــ ــل ــ ــم ــ انــتــصــاِرح عـــن  يــبــحــثــوَن  ءوا 

ــرِّ ــحـ ُيـ ــدٌف  ــ ــ هـ وال  ــوا،  ــ ــفـ ــ ُكـــُهـــم ســــوى ذْبــــــِح الــصــغــاِرزحـ

ــأِس ــ ــب ــ ــوا ب ــ ــق ــ ــع ــ ــواريلـــكـــنـــهـــم ُص ــ ــض ــ أســــودهــــا الــــُشــــمًّ ال
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ــي ــد األحـــــــــــــرار ف ــ ــواعـ ــ ــسـ ــ )الــِحــيــاِر(بـ ــطــاِل  أب الــبــرِح(..  )ذي 

ــُة )الــــ ــي ــت ــاِرُجـــنـــُد )الـــشـــعـــوبـــِة(، ِف ــ ــُة كـــــلِّ ث ــ ــزع ــ أعــــــــــداِن( ف

ــن ــغــبــاِر)الــــنــــجــــُد( قـــلـــعـــُتـــنـــا، ومـ )حـــصـــبـــاَن( عـــاصـــفـــُة ال

ــي ــاِء ف ــ ــبـ ــ ــُنـ ــ ــات( تـــرفـــُض كـــلَّ عـــاِرومــــــواقــــــُف الـ ــَمـ ــِنـ )َصـ

الــشــمـــــوخ )َصــــِبــــَر(  رأوا  ـــا  ــوُد ِفــتــيــتــهــا انـــِتـــحـــاريلـــمَّ ــ ــق ــ ي

َصـــــْو لــــــأحــــــرار  زاَل  ُيــــــداريال  ال  بــالــحــقــيــقــِة  ٌت 

ـــ ــعـ )تـ ــا  ــ ــ ي آٍت  ــُر  ــ ــصـ ــ ــنـ ــ ــراريالـ ــص ال قــلــِب  ــن  م ــّز..  ــِع ـــ ال ّز( 

2016 / 7 / 16

بالصراري  محيطة  قرى  هي  األخيرة  األبيات  في  قوسين  بين  المذكورة  *  الُقرى 
عن  ويدافعون  والحصار  الظلم  نفس  ويواجهون  الجنيد  آل  من  سكانها  بعض 

كرامتهم رافضين الخنوع.

أن  رفضوا  شرفاء  رجال  يسكنها  الصراري  عن  ما  نوًعا  بعيدة  )َصِنمات(  *  قرية 
تصبح قريتها عتبًة لمرتزقة العدوان.
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تعز

تنظيم  بأن  أنفسهم  يقنعوا  أن  تعز  في  سلمان  مرتزقة  أراد  *  حين 
كلنا  تعز  يا  )ألجلك  بعبارة  صرخوا  مدينتهم،  من  جــزء  القاعدة 

دواعش(!!

*  وعلى لسان تعز أقول لهم:

لقتلي؟ أم  ــوا(..  ــوش ــدع )ت ِظليأأِلجــلــي  ــم  ــوه ال مــشــانــِق  ــي  ف ــقــوا  عــلَّ

قبيٍح! ــٍل  ــع ف ــّل  ــك ب وسحلي!نــاصــرونــي..  وجهي  بسحِق  وتــبــاهــوا 

حقًدا )صنعاَء(  ــذِع  ِج عن  بِحمليسلخوني  ألقوا  ــاض(  ــري )ال وبحضِن 

عن وُهـــْم  ــادوا..  ــن ت حّريتي  بعزلي!بــاســِم  ــوا  ــام ق الــفــاتــحــيــَن  ــِن  ــم ي

ســعــوٍد( )آِل  ــّف  ص فــي  بشكلي!أظــهــرونــي  تليُق  ال  والــعــمــاالُت.. 

ــٍف ــزي ــور ب ــ ــ ــَق األم ــط ــن لـــوا م جهِلبـــدَّ ــّل  كـ ثــقــافــتــي  مــن  أبـــــرزوا 

ــرِّ ــي كـــل ح ــوارعـ مثليطـــــاردوا فـــي شـ ــَة  ــان ــي ــخ وال الـــعـــاَر  يــرفــُض 

شعبي ــّل  كـ ــهــم  ــأّن ب ــوا:  ــول ــق ي ــي  ــيك ــّل ــُك ـــع األعـــــــادي ب ــي م ــ ــأّن ــ وب

ــْن بـــكـــل جـــبـــهـــِة عـــزٍّ ــ ــ ــا َم ــ ــ فعليوأن ــَد  تــجــسَّ بــهــم  رجـــــاٌل..  ــي  ل

ــزٍّ ــع ل إاّل   ) ــزَّ ــ ــع ــ )ت ُأَســــــــمَّ  ــم  ــ ــزازي وأصــلــيل ــتـ ــِه اعـ .. بـ ــيٍّ ــن ــم ي

ــاذا )يـــســـعـــودون( صــبــاحــي؟ ــم ــل ــْي:ف ِل ُقــْل  بالله  الجنيد(  )مــعــاَذ  يــا 

دهــرًا ــوب(  )أّيـ بصوت  هاموا  ُذّلـــي؟!كيف  فيه  ــروا  ــت واش ــوه..  ــاع ب ثــم 
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ومعًنى شــعــرًا  )الــفــضــوَل(  ــي؟!يصلبون  ــل ــوْص ــاٍز ِب ــ وُيـــمـــّنـــوَن كــل غ

خضوًعا يــركــعــوَن  )اإلمـــــاراِت(   ِ ـــ التَعلِّيل ُيــظــهــرون  الــشــعــِب  وعــلــى 

بقوٍم أسمو  كيف  عــلــواَن(  ــَن  )اب التجلِّي؟!يا  مقام  في  القلَب  أطفأوا 

وِعرضي؟! أرضي  أبــاَح  َمْن  تسْل  وأهليال  رفاقي  اشترْت  َفـ )الرياُض( 

افتضاٍح محُض  اليساُر  ــِلالــيــســاُر..  ــع ــف نــعــٍل ون ــ صــــاَر نــعــًا ألل

ُذاًل ــان(  ــم ــل )س لــقــصــر  ــي  ــّل ــص !!وُي ُيصلِّ لْم  وإْن  )الَوِلْي(..  كاَن  وهَو 

ــا ــاًحـ ــفـ لركليأنـــهـــكـــونـــا قـــومـــّيـــًة وِكـ فامتطوها  ــرُب،  ــح ال ــاءت  ج

شريٍف ــزٍب  حـ ــل  ك ــاُل  ــم ال ــَوَن  ــ وعقِلأخ قــلــٍب  كــل  النفُط  )َســـعـــَوَد( 

يقنعونا ــي  ك األوصـــيـــاُء؛  ــُف  ــزح ــي!!ي ــلِّ ــح ــٌش َم ــي ــبــاد ج ــل أنَّـــهـــم ل

***
أفيقوا ــوروا،  ــ ث الــصــامــتــون:  وحليأيــهــا  ــة(  ــي ــش )داع ــن  م ــي  ــذون ــق أن

ــي وروحــــي ــب ــل ــيٌّ دمــــي وق ــن ــم ــيي ــ ُأوّلـ ال  ــي  ــن ــوط م ــر  ــي غ ــى  ــ وإلـ

ــُن عني ــدائ ــا م ِثـــي الـــدهـــَر: ي ــيَحـــدِّ ــِدلِّ ــقــومــي الــمــجــاهــديــن اســت وب

ــي ــاع ــي وِق ــت ــرب ــنــبــيــِك ُت ــوف ُت لــيسـ ــًذا ِلــُمــذِّ ــفـ ــْنـ أنـــنـــي لـــســـُت َمـ

حًبا )صـــعـــدَة(  رُكــــاَم  ــا  ي ــِزْج  ــت ــام حبليف فيك  يقطعوا  لــن  بــرُكــامــي.. 

روحي )صنعاء(  سماء..  يا  َذَوْت  ــي...إْن  ــّل فــأْشــرِقــي مــن جــوارحــي وأط

19 / 3 / 2016 م
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أعيادنا جبهاُتنا

أضحى الجبهاِت  فــي  العيَد  )أضــحــى(ألنَّ  ألـــِف  مــن  فريضٍة  أحـــقَّ 

ــا وإنَّ ــم..  ــُك ل الصغيَر  العيَد  ــذوا  وفتحاُخـ نـــصـــرًا  ــا  ــَدن ــي ع ــُع  ســنــصــن

ــا ــًئ ــُة الــجــهــاِد أشــــدُّ وط ــئ ــاِش ــن ــحــاف ــْب َس الـــغـــزِو  بــصــدِّ  ــا  ــن ل وإنَّ 

عليها ــا..  ــن ــُت ــب كــع األرَض  قْدحاألنَّ  التقبيَل  ونجعُل  ــوُف..  ــط ن

ــا ــراه ــي ث ــلَّ شـــبـــٍر فـ ــ ــُر ك ــّهـ ونـــغـــدو نــحــُن لـــأعـــيـــاِد ُصــبــحــاُنـــطـ

جيٌش ــيــيــَن(  ــيــمــان )ال ــُة  ــي ــح ىوُأض ضحَّ ــمــعــتــوُه  ال ــِه  بـ ــيــجــٌي(  )خــل

ُخطاُهم قادتُهم  الموِت(  ضبحالـ)صحِن  ــاُدون  ــعـ الـ عليهُم  ــداَس  ــ ف

ــرًّا ــ ــَه ُح ــلـ ــا شـــعـــٌب ُيــلــبِّــي الـ ــن تنّحىه ــا  م ــِة  ــرام ــك ال درِب  ــن  وعـ

ُيــشــيــُد صرحاُيــــزلــــزُل بـــــــــاإلرادِة كــــلَّ بـــاٍغ الــغــزاِة  جــثــِث  ومــن 

***
ويمضي يــوًمــا  ــم  ــدُك ــي ع ُيمحىســيــأتــي  ليس  عــيــًدا  ُنقيُم  ــوَف  وسـ

ونبقى بـــُكـــم..  ــاِن  ــت ــف ــوق ال ــرُّ  ــُم نطحات ــاِت  ــم ــي ــغ ال ــطــُح  ــن ن ــا  ــوًفـ وقـ

ــكــتــســُح الـــرزايـــا ـــوَن( ن ــُذلِّ كــدحــا)يـــمـــانـــيِّ ــلـ وِحـــلـــُفـــَك كـــــادٌح لـ

ولكْن حــتــًمــا..  جمُعهم  ــهــزُم  ُقبحاســُي يــكــتــمــلــوَن  ــراَب  ــ ــ األع دِع 

ــٍر ــط ــل ُق ــك ــون ب ــط ــّب ــخ ــت َصفحاغـــــًدا ي )صــنــعــاَء(  مــن  ويستجدوَن 

26 / يوليو / 2015
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سوريا غرابيل الرجال

احتشدا ــِه  ــواق أش مــن  ــؤادَي  فـ ــذا  ُهدىه الشموِخ  يا )شام(  وطاَف حولِك 

بخالقِه ــرك  ــش ُي ــم  ل جبينَي  سجداهـــذا  وكــم  صلَّى  كم  عيَنيِك  وبين 

كفني وذا  روحـــي..  هــذه  ــا..  أن ِفداهــذا  )دمشُق(:  يا  فلتقبليني  جئُت  إن 

)يمٌن( إحداهما  في  وريـــدان  ندىفلي  يسيُل  الثاني  في  وعشقِك  تحيا، 

***
َشَغفي تستغربي  ال  )الــشــام(  ــكِ  من لم يُمت فيِك ُحبًّا.. يكتوي حَسدا!ألنَّ

وهًوى صبوًة  ُحبِّي  بعُض  يُكْن  لم  وُمعتقدالو  ــا  ــاوًي ــم س ــا  ــرًض ف ــاَن  ــك ل

احترقت أرضــِك  في  ُجثة  ليتني  ــَردى(يا  )َب يا  جنَبيك  عن  الناَر  ِلُتبعَد 

يــده.. على  جــنــدٍي  ُخـــوذة  كنُت  ضاعت طموحاُت ِخرفاِن )الخليِج( ُسدىأو 

ُأغنيًة الَخلِق..  قبل  ُكنِت  بلدًة  صدىيا  منِك  الكوُن  فجاَء  أنِت..  أتيِت 

ِقبلتِه ــَل  ــق ن ــا  يــوًم ــه  ــل ال ــرَّر  ــ ق ــو  َبَلدال للورى  ُكوني  )شــاُم(  يا  لقاَل: 

ــَدالو تخلو األرُض من )شاٍم( ومن )يمٍن( وَه آدًمــا  فيها  الله  استخلف  ما 

ــدأت ب )شهبائيًة(  ــات  ــان ــدي ال ــلُّ  نفداك ــا  م ــِك  ــن م ــٍر  ــ َدي أول  ــُر  ــط وع

***
وانكشَفت فيِك  تعرَّت  الوجوه  جَحداكــلُّ  ومــن  ــادى  ع لمن  ــا  أُمًّ وكنِت 

وانسلخوا خــانــوِك  هوياتهم،  وجدا؟باعوا  الذي  ما  )دمشًقا(  أضاَع  ومن 

بها ــاِل  ــرج ال غرابيُل  ــروَب  ــح ال ــا، واألشـــدُّ ِعــداإنَّ  ــاُء حــًق ــق ُيـــرى األش
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دًما ثــراِك  أروى  من  الناس  ــدُق  ُمبتعداوأص يــشــدوِك  عــمــرُه  قضى  ومــن 

ومقبرٌة بــســتــاٌن  منك  خافقي  اتحدافــي  داخــلــي  ــزٌن  وحـ مجٌد  ــِت  وأنـ

ــي أوردت بين  دارْت  الــحــرُب  كمداكأنما  األسى  وُيبكيني  انتصارًا،  أزهو 

احترقوا دمي  في  )َعــْدرَا(  أطفال  ُشهداكأنَّ  ِصبيًة  ــدري  ص ــفــاَس  أن أُجـــرُّ 

ــُه ــ ــت زالزل ــ زال ــِك ال  ــش ــي ــنَّ ج ــك ــدال وع بــمــا  تقضي  ثــانــيــٍة  ــل  ك ــي  ف

ماحُمُه فُتحييني  أذوي..  صمداأكــاد  كلما  ــوًدا..  ــم ص وأســتــشــفُّ 

ــَزُهــم جــهَّ الــلــه  ــُد  ــن ُج جيشِك  رََصـــداكـــأنَّ  خلفُهم  ــا  ِشــهــاًب للظالمين 

منتقًما الظلم  نسَف  الله  َر  قـــرَّ ــداإن  وَي ــُه  ل ُجــنــًدا  ــِه(  ــزب )ح مــن  يختار 

)حلٍب( في  الّنصر  صاة  ُنصلي  غداغًدا  ُنضيَء  أن  أرادت  فالتضحياُت 

***
ــٌة ــم ــِظ اٌت وأن ــاٌت وُقـــــــوَّ ــف ــال ــح ــن أحــقــادِه َجــَلــدات ــاَق م وعــاَلــٌم ضـ

ــزٍق ــرَت ــشــْت مــلــيــون ُم َوَفــدالــســوريــا جــيَّ ِبـَمـْن  ْت  اكتظَّ وحدها  جهنَّم 

أحٍد على  تجني  ال  الشام..  هَي  أَحــداهذي  ــذْر  ت لم  األعـــادي  غزاها  وإن 

وزمرتها )أمــريــكــا(  انتكاسات  قَعداكــل  وكــْم  حاميها  قــاَم  بكْم  ُتحصى 

واحتشَدت األغــنــاُم  تكاثرِت  ــدامهما  األس ــَب  ــرع ُت أن  بمقدورها  فما 

ــار ُحـــمـــاٌة فــعــلــهــم َقــــَدٌر ــدي ــل ــل رعداف أقدامهم  من  السماوات  ــرُق  ب

مواقعهم فــي  ــرًدا  بـ كــانــون  اتقدايــمــوُت  فــوقــُه  مـــروا  الثلج  إذا  ــْم  وُهـ

هيبتِه بعض  منهم  الموُت  رََدىيستلهُم  عــانــقــوُه..  إْن  ــلــَرَدى  ل كأنهم 

أتى العالمين..  دون  جيشِك  ــداكــأنَّ  أَب ــًدا  ــال خ ليبقى  ــود..  ــوج ال ــى  إل

سبتمبر 2013
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أوائُل الكون

ُمعاِنُد!! ُمستِفٌز  شعٌب  ــَت  أن صاِعُدَلــَكــْم  وعزمَك  الدنيا..  ُقوى  تهاَوت 

كلها الشِر  منظومُة  اعــتــدْت  صامُدعليك  الــمــيــاديــِن  كــل  على  ــَت  وأنـ

تمركزْت حيث  الــغــزِو  جيوَش  ــُدكُّ  والمكائُدت ريــُحــُهــم  قــســرًا  فتفشُل 

وجنوُنهم أطماُعهم  بهم  ــُدُتــطــيــُح  وأنـــَت بــتــرويــض الــعــواصــف راِشـ

حربهم ِظــلِّ  في  التعليُم  انقطَع  العوائُدفا  فيَك  للعيِش  اختَلفْت  وال 

بعزمنا نحُن  ــوِن..  ــك ال هــذا  ــُل  ــُدأوائـ ــم بــأرضــي الــفــائــزوَن األمــاِج ــُت وأن

نصرنا بــشــائــِر  إحـــدى  ــدٍر قــائــُدنجاحاتُكم  ــ ــّل ص تــفــوقــُكــم فــي كـ

لُه سعى  عّما  ــدواُن  ــع ال فشَل  حاصُدبُكم  للعاِر  وهــَو  نجاًحا..  حصدُتم 

حكاية ألــُف  الشعب  بهذا  ــا ُيــشــاِهــُدتجلَّْت  ــمَّ يــجــنُّ جــنــون الــدهــر ِم

جهودنا ــل  ك ــزو  ــغ ال ــصــدِّ  ل ــت  ــوال ــوٌل، ســواعــُدت ــق ــاٌم، ع ــ ــاٌح، وأق سـ

طالباُتنا ــا،  ــن ــاُب ط لــهــم  ــدى  ــص ُيجاهُدت ــلٌّ  ك الله  سبيل  فــي  مضوا 

ــنــا ــم آبـــاؤنـــا، أمــهــاُت ــه ــدى ل ــص ُتــســانــُدت أيـــٍد  خــيــر  ــوا  ــان ك فللعلم 

ــرِّ كـــلُّ ُمــعــلِّــٍم ــش ــَف ال ــل ــَل ِح ــش الشدائُدوأف ُخطاُه  أثنت  ما  البذل  عن 

ــارٌس ف الــمــتــارس  خلف  مــن  ــُدفــذلــك  ــســاحــات الـــمـــدارس رائـ وهـــذا ب

واإلبــا والــعــزم  الصبَر  دروس  وارُدأضفنا  والنصُر  التعليم..  منهج  إلــى 

عــاِكــٌف الــصــواريــخ  ــم  رغ ــارُدفتلميُذنا  ش الهزائم  بين  مــا  و)ســلــمــاُن( 

قصفها بعد  من  الجدران  على  قاعُددرسنا  ــَو  وه نا  ضمَّ علٍم  ــرَح  ص فكم 
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ساحهم من  نَجت  أشجاٍر  ظل  مقاصُدعلى  ــت  ــمَّ وت ــاٌل..  ــفـ أطـ ــَم  تــعــلَّ

ثباتنا ــان  كـ ــان  ــي ــن ــُب ال مـــن  ــدُّ  ــ ــت قــاعــاُتــنــا والــمــعــاهــُدأش م ــدِّ وقـــد ُه

زهورنا فاحت  األنقاض  زحمة  ــُدفمن  واعـ بالمستحيات  ــٌد  غـ والح 

افتضاحهم تقوُد  و)أمريكا(  قائُدُأِذلُّــوا..  للشعِب  ــَه  ــل ال ألنَّ  ــا..  ــون ــَل ع

رؤوسنا كانت  الحرب  بوجه  القصائُد..جبااًل  تقوُل  كانت  كما  فُكنا 

....

)الثواِقُب( تأتي  العزِم؛  أهِل  قدِر  الكتائُبعلى  الــرجــاِل  ــأِس  ب من  وتنهاُر 

)حجازُها( الِعظام  عين  في  ــأرُب(وتصُغُر  و)م الصموِد  )صنعاُء(  وتعظُم 

23 / مارس / 2016
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إخوُة السبعين

لوا توكَّ تــقــول:  الــُكــبــرى(  ــلــوا)الــّصــالــُة  ــن ُيـــســـاوُم بــالــكــرامــة َنــكِّ ــم وب

ــرُخ ُحــرقــًة ــص ــداء ت ــه ــش ــُر ال ــاب ــق لواوم تسوَّ الشهيد  ــدم  ب لمن  ُسحًقا 

أنقاضنا فــي  األشـــــاُء  ــُلتــتــظــاهــُر  ــٌم يــتــشــكَّ ــ ولـــكـــل مـــجـــزرٍة َفـ

اإلبا َشعَب  يا  الّنصُر  يأتي  أيــن  ــُل!؟من  ــوّغ ــت ت بصّفكم  الـــغـــزاِة  ــُد  ويـ

ــارََك الــعــدواَن فــي إجــرامــِه ــ يتجوُلمــن ش ــم  ــُك ــاط أوس ــي  ف زاَل  ــا  م

شعبنا وحــدِة  شــقَّ  استطاعوا  تســلَّلوا!؟كيف  كيــف  اليمنــيِّ  لضميرنــا 

سينتهي ــزاُع..  ــنِّـ الـ ــمــزِّقــُه  ُي سيفَشُلَصـــفٌّ  ــراُع..  ــصِّ ال بِه  يشبُّ  شعٌب 

حشِدِه ساحَة  الجبهاُت  ليست  ــُل؟!من  يــتــعــلَّ بحفلِه  الــعــمــيــُل  ــَو  ــه ف

***
نــاِصــٌح ــي  إن )السبعين(:  إخـــوة  ُمجَمُليــا  ُنصٌح  األحـــداث  من  ولــُكــْم 

ــٍة ــراح ــص ــم ب ــ ــُك ــ ــوا أرواح ــأل ــس ــت سُيسأُل:ول ــور  األمـ كــل  فــي  فــالــمــرُء 

بصفنا الــصــمــوَد  ــَم  ــ َزَع الـــذي  ــذا  تصهُل!!ه التحالِف  بفِم  وخــيــوُلــُه 

حزبِه في  احتفى  ما  ــرٍن  ق ُثلِث  ُيــهــلِّــُل؟؟من  جــاَء  اآلن  لــمــاذا  ــا..  ــوًم ي

ــاول جــرَّنــا ــح ُيشــِعُل!لــمــســارح الــفــوضــى ي الخبيثــة  وللفتــن  جمًعــا.. 

التي بالفوضى  التصعيَد  ــُه  ــواِج ليدخلواأن ــغــزاة  ــل ل ــُد  ــهِّ ــم ُت أمـــَســـْت 

ُتــقــبــُلَحفــٌل لُيرضــى المعتــدون... عمالــٌة ال  ــٌة  ــان ــي وخ ــٌة..  ــوح ــض ــف م

شعبنا ــَب  ــان ج ــِه  ــل ال وقــــوَف  ــوال  يحصُللـ ما  بالِعدا  يحصُل  كــاَن  هل 
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بــعــبــادِه ال  ــِه..  ــل ــال ب ــوافاستمسكوا  ــخــَذل ــم ُي ــنــصــرِه ل ــون ب ــق ــواث ــال ف

بِكبرُكْم العظيم  اليمن  تخذلوا  ُلال  ُمغفَّ ــاد...  ــب ــال ب ــَر  ــاِم ــق ــُم ال إنَّ 

نخونها!! التضحيات  هــذي  ــُن ُنــزلــِزُل!أَوبــعــَد  ــح أنـــذلُّ لــلــبــاغــي.. ون

دمائنا ــيــَع  ــب ِب نفسي  ســاوَمــت  ــو  األوُلل ــدوُّ  ــعـ والـ الـــُمـــعـــارُِض  ــا  ــأن ف

قائدي ُيصبُح  حين  ُحـــرًّا  لسُت  ــا  ُأذلِّـــُلأن الجبين..  ذلَّ  وإْن  ُحـــرًّا.. 

وعزتي الشامخين..  في  شامٌخ  ُلأنــا  تتبدَّ ال   .. ــزِّ ــع ال أهـــُل  هـــاَن  إْن 

ُمكرًَّما يعيش  أْن  يرغُب  ليس  ــرّحــُلمن  فــالــبــاُب مــفــتــوٌح.. وســـوف ُي

ُمنِصًفا شعبي  العماء  فيَصُلسُيحاِسُب  ــٌم  ــك وُح ــوٌر  ــت دس فالشعُب 

جنونهم: رغــم  األعــــداُء  ــُلوسيعلُم  يــتــرهَّ ال  الــصــلــب  ــَد  ــدي ــح ال أنَّ 

***
طريقهم أنَّ  الــعــمــاء  ُيــقــنــع  ــن  ــٌة.. وبــــاٌب ُمــقــفــُلم ــم ــغَّ ــل ُحـــَفـــٌر ُم

لُكْم تــرجــو  ال  ــرَب  ــح ال إنَّ  ــه  ــل تتغزَُّلوال بــُكــْم  أمــســْت  وإْن  ــرًا..  ــي خ

بنصره الــعــظــيــُم  الــيــمــُن  ُج  ــوَّ ــت ــُي ــواس ــل أمَّ مهما  األعـــــداُء  ــُل  ــرح ــي وس

بادُكْم بصفِّ  كونوا  أجلكم..  ُيهِمُلمن  ال  إنــمــا  ــمــِهــُل  ُي فالشعُب 

أحرفي من  واسخروا  الشتائَم  فافعلواِكيلوا  ــاؤوا  ــش ت ــا  وم نصحُت  ــي  إن

ــورى ال كــل  لــو  سيصير  الـــذي  ــذا  ُله سُننكِّ الـــورى  ــال  ــأرت ب زحــفــوا.. 

ِودَُّكــمْ ألكسَب  أنصحُكم  جئُت  ابخلواما  ــِودِّ  ــال وب ــوا..  ــون ُك لــبــادُكــم 

نا صفِّ فــي  تــنــفــروا  أْن  تخجلوا  اخجلواال  الــغــزِو  خندِق  في  ببقائُكْم 

رؤوســهــا حين  ــاُب  ــ األذن تسلَم  ــاِة وُتـــرَكـــُللــن  ــ ــ ــأقـــدام األُب ــوي بـ ــه ت

أَمامُكْم ــإنَّ  ف بأنفسكم..  ُيجلِجُلفانجوا  المؤمنين  ونــصــُر  ــٌق..  رمـ

بيومُكْم الحمار(  ــوم  )ي تربطوا  ُمستقَبُل...ال  لها  مــا  العمالَة  إنَّ 
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منظومة الُعظماء

فَما )الرياض(  قصف  من  الكوُن  الِقَمَماترّنَم  تحضر  لّما  )البراكين(  أحلى 

قادُتُهم الُعهر  ُبطوِن  من  أتــى  ا  الُعَظمالمَّ منظومِة  من  اليمانيُّ  جــاء 

جلستهم تأجيِل  أو  تقديِم  بين  حَسماما  )بالستّينا(  ولــكــنَّ  ــوا..  ــاه ت

موقفهم.. اليمانيون  ــدى  أب سمااليوم  تصير  أْن  منهم  األرُض  فكادت 

وعَلوا استكبروا  الذين  الملوك  خَدماإنَّ  ــُه  ل صـــاروا  فرعونهم  جــاء  إن 

ــِه ــّوت وق شعبي  ــن  ع ــيــســأَل  ل ُظِلماأتـــى  بعدما  انتصارًا  استطاَع  كيف 

تساؤلِه عن  ي  رُدِّ الحق:  صرخة  ِحَمَمايا  باستقبالِه  األرَض  ولُتشِعلي 

لُه الحلوب  النفِط(  )بــْقــرُة  َفَماتبّرجت  )الرياض(  ضرُع  غيرُه  ارتضى  وما 

فرَشت ــِه..  ب ترحيًبا  )نجُد(  القدماتزّينت  ترتجي  قهرًا..  الشعب  كرامَة 

لُه )القطيف(  نحِر  في  ُتسارُع  كَرمامَضت  أجــلــِه  مــن  ذبحنا  ــَوت  َهـ كما 

بمن الخليج(  )أبــقــار  كل  وُملَتِهماوفــاخــرت  ــا  ــّاًب ح الــيــوم  جــاءهــا  قــد 

بِه الــمــلــوك  بترحيب  ليس  ــاُر  ــع الُعَلماال بــاســمــِه  تغنى  حين  ــاُر  ــع ال

ــُه ــد لـــإســـام قــمــت ــق ــع ــي ُمّتهماأتــــى ل ــام  ــ اإلس ذلـــك  أرى  ــي  إنِّـ

كفى المسلمين..  إمام  أضحى  ــا فــيــِك ُمــحــَتــَرمــاقارون  ــن ــا رأي ــة م ــّم ــا ِق ي

ِشرَعتُه اإلرهـــاَب  يمنَح  لكي  ــى  َلَماأت والسَّ اإلســام  يطمس  بــِه  ِديــًنــا 

ــُه ــَت مــحــطَّ ــى  ــ األولـ ِقــبــلــتــنــا  ــاأراد  ــَم األَُم تلفُح  ُســمــوًمــا  منها  ــثُّ  ــُب ي

ِفَتٌن قلبِه  فــي  داعـــٌش..  ــِه  كــفِّ جَثمافــي  قد  األرض  كل  حقد  صــدرِه  في 
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على المجرميَن  ــرَب  ح ليدعَم  ُدِعماأتــى  ما  الجبار  سوى  من  الذي  شعبي 

بقّمتهم األولـــى  الكلمة  وابتسمافكانت  الجمَع  ا  حيَّ )ُبركاَن(  للضيف 

ثروتها كــل  أبــاحــْت  ــاض(  ــري )ال ــُه  ُمنصِدمال البذِل  في  ُبخلها  من  وظّل 

لها حاِجباُه  ُيومي  ــاراِت(  ــ )اإلم  ِ ـــ عَدماول مخزوناتها  فُتصبُح  ــرًّا..  ــ ِس

يعرفها ليس  من  يا  ــاراِت(  )اإلمـ عَلما!إنَّ  ترتدي  لكْن  الحماقاُت..  هَي 

رُجــًا أصبحت  ا  لَمّ الحماقِة  عمىمثُل  يفيُض  ألمريكا  رئيًسا  غــدت 

وكم ــاء  األصــدق ــى  أوف لينهَش  ــى  والُغرماأت األصحاُب  يستوي  ُعرفِه  في 

تها وِخسَّ أمــريــكــا  ــبــح  ُق ــًدا  ــسِّ ــج ُمنَكِتماُم ــان  ك ُخــبــٍث  ــّل  ك ــا  وكــاِشــًف

احتجبت إذا  )أمريكا(  ِسمساُر  الُزَعمافذاَك  في  )إسرائيل(  ــّواُد  ق وذاَك 

وهم الطاوالت  تحت  القدَس  له  والحَرماباعوا  الُقدَس  باعوا  اليوم  فوقها  من 

عرٌب وُهــم  إجــراًمــا  القبيحين  عَجماكانوا  أصبحوا  لّما  اليوم  بــاُلــَك  ما 

لنا: قـــال  ــدِء  ــب ال ــذ  ــن ُم ــه  ــل ال الِذممالــذلــك  يحفظوا  لن  لمن  ِجــوارًا  كونوا 

خَضعْت إْن  البيِت  لرُكن  يميًنا  الصنماكونوا  تعُبد  ــْت  ــّل وظ ذاًل  قــريــُش 

ُنصرتهم: ترجين  من  فلسطين  الَرِحمافيا  واقطعي  احذريهم  العدوُّ  ُهُم 

بهم المجرمون  الُبغاُة،  الطغاُة،  واحتزماُهُم  الُمحتلُّ  الغاِصُب  تشّجَع 

ُخِلقوا قد  اإلنسان  ِسوى  من  ُمنَتِقماكأنُهم  اإلنــســان  مــن  جــاَء  فالكلُّ 

باِطَلُه اإلســـاِم  فــي  لــيــغــرَِس  ــى  دماأت )العراِق(  جرِح  على  يُصّب  وكي 

مضجعُهم )البحرين(  ثورُة  أقلقت  اضطرماُمذ  الثورِة  جحيم  من  وِحلفُهم 

فُيشعلها جــهــًا..  إلطفائها  ــرار والــُكــَرمــايسعى  ــ ــ ــا ثــــورة األح ــه ألن

شامخٌة المجد  )دمــشــق(  ألنَّ  انهزماأتــى  قد  أمريكا  وطاغوت  نصرًا.. 

فابَتِسموا الله(..  )حزب  إسقاَط  فابتسمايودُّ  الُطود  هزَّ  الريُح  شــاَءْت  كم 

ِقَمَمايسعى إلخضاَع شعبي.. أيُّ سخريٍة؟! فجأًة  صارْت  الّسخافاِت  بعُض 

خواصرهم في  سيًفا  )الّشاُم(  زالت  ُمقَتِحماال  الشعبّي  حشدنا  يا  زلــَت  ما 
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َيِقٌظ ثــائــٌر  شعٌب  )الــجــزائــر(  ــي  هَجماوف بها  الُعظمى..  الثورُة  ناَدت  إن 

ُمنتصرًا اإليــمــاِن  موطَن  يا  ــَت  زل الِقَيماما  تــحــمــُل  قــلــوًبــا  فــيــَك  ألّن 

َخَتماُهم أشعلوا الحرب.. لكْن نحُن نحسمها ما  األنصار  في  الحرَب  يبدُأ  من 

ُهنا أّن  واألعـــراُب  الــغــرُب..  التزمافليعلم  ــد  ق أمــريــكــا  بــإســقــاط  شعًبا 
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مطاُر جهنم

النصارى( وال  اليهوُد  ترضى  ــْن  ــعــارا()ول ــْذ رفــعــوا )الــِشّ ــصــاِر ُم عــن األن

ــرًّا ــْذ وجـــــدوُه ُحـ ــ ــيــمــنــيِّ ُم ــاراعــن ال ــه ــلَّ طـــاغـــيـــٍة ج ــ ــادي ُكـ ــ ــع ــ ُي

ــي ِمــــــرارًا ــب ــع ــوا ش ــ ــارب ــ ــذا ح ــهـ ــِه ِمـــــرارالـ ــ ــزَِّت ــ ــِع ــ ــْم ِب ــ ــُه ــ ــَق ــ وأره

أرٍض ــلِّ  ــ ك ــن  مـ أقـــبـــلـــوا  انِتحارالـــهـــذا  ــرَب  ــح ال وأعــلــنــوا  عــلــيــِه.. 

ــي ــأنَّ أرض ــجــرمــوَن كـ ــُم ــَق ال ــي َمــَطــاراوِس ــرى  ــب ــك ال لجهنم  غــــَدْت 

ــٍم( ــْه ــوَل )ِن ــ ــشــدوَن دخ ــن ُأَســـارَى!!ِســنــيــًنــا ي لكْن  نــعــْم...  دَخــُلــوا  وقــد 

ــٍن ــي ــلُّ َع ــ االنهياراعــلــيــنــا يـــعـــتـــدوَن.. وُكـ )الــريــاض(  فــي  ُتــراِقــُب 

ــا ــُرون ــاَص ــا.. إلـــى مـــن ح ــن ــازي ــع ــارا!!ت ــَص ِح اخــتــنــُقــوا  وباسِتبَسالنا 

***
ــت كــعــادتــهــا الــصــغــاراعــلــى ضـــربـــاِت )أمــريــكــا( أفــَقــنــا ــَف ــَص ــد ق وقـ

ــاواِت اعــتــَصــمــنــا ــمـ ــسـ ــاِر الـ ــب ــج ــاراب ــق ــِت ــوا اح ــع ــم وأبــديــنــا ِلـــَمـــا ج

ــا بـــنـــصـــٍر ــ ــ ــدنـ ــ ــ ـ ــارَىفــــــآوانــــــا وأيَّ ــجـ ُيـ ال  ــٍش  ــي ــج ب وعــــزَّزنــــا 

ــدٍر( ــ ــوم )ب ــي ــُه )صــــاروًخــــا( ونـــاراثـــبـــاُت الــمــؤمــنــيــن ب ــن صــنــعــنــا م

ــُر طـــائـــراٍت ـ ــيِّ ــسـ ــداراوأصــبــحــنــا ُنـ ــِت اق الــُعــســر  ــي  ف ــُد  ــزي ن فنحُن 

ــا ــوًت ـــمـــنـــاُه م ــّو َلـــغَّ ــجـ ــرٍة َقــــــرَاراوحـــتـــى الـ ــ ــائ ــ ــلِّ ط ــكـ فـــســـاَء لـ

عليها ــى..  ــم ــظ ُع ــٌة(  ـ ــيَّ ــاروخـ ــاراو)صـ ــ ــلُّ )ُبــــركــــاٍن( وط ــ ــَح ك ــنَّ ــج ت

أرٌض ــَي  وهـ )الــــــزالِزُل(  ــقــت  ــاراوحــلَّ ــص ــت بـــنـــا الــمــســافــاِت اخ وذوَّ
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مــوًتــا ــل(  ــي ــرائ )اس عــلــى  ــاراصنعناها  ــَس ــم َد الــلــه ال ــا حـــــدَّ ــى مـ ــت م

ــو ظــبــٍي( و)نــجــٍد( ــ ــاراوإنَّــــا فــي )أب ــب ــِت ــا اخ ــه ــل ــرس ُبـــهـــا.. وُن ُنـــجـــرِّ

***
انطلقنا الــوعــد(  ــادق  ــ )ص ــارابــرايــِة  ــه ــِب ــا ان ــن ــا الـــوجـــوَد ِب ــن ــل ــأذه ف

ــا ــدأن ــت اب بـــالـــحـــرب  اآلن  ــا  ــأنَّـ ــاراكـ ــس ــك ــد شــبــعــوا انــهــزاًمــا وان وقـ

ــتــصــارًا؟ ــوم نــحــِتــفــُل ان ــي ــا ال ــَن ــْس وعــــاراأل ذاًل  ــدا  ــ ــِع ــ ال ويــنــطــفــُئ 

دهـــرًا ــرب  ــح ال سنين  ــا  ي ــي  ــوِن ــُك ــاراف ــظ ــت ــَر ان ــ ــده ــ ــُل ال ــت ــق ــا ن ــإنَّـ فـ

ــاٍم ــ ــف ع ــ ــاراوإنَّـــــــا جــــاهــــزون أللـ ــب ــِط ــا واص ــاًح ــي ــِت صـــمـــوًدا واج

ــٍر ألمـ ــا  ــن ــل ــاُئ ــب ق احـــتـــَشـــدت  ــداراإذا  ــتـ ــوُن ســلَّــَم واسـ ــيــهــا الـــكـ إل

نَفرَنا إن  اللقيطِة  ــِدَوِل  ــ الـ ــاراعلى  ــبـ ــت ُغـ ــانـ ــا كــمــا كـ ــاهـ ــدنـ أعـ

***
ــا ــن ــط ــب ــه ارت ــلـ ــالـ ــون بـ ــّيـ ــانـ ــمـ ــا َمـــــــَدارايـ ــن ــح ــب ــرآِن أص ــ ــق ــ ــل ــ ول

سرنا )عــلــّي(  اإلمــــاِم  ــهــِج  ن ــارا؟وفـــي  ــهــج سـ ــّن ــذا ال ــه ــن ب ــزُم م ــهـ أُيـ

ــِه ــي ــرُّ تـــهـــديـــًدا عــل ــ ــش ــ ــا ال ــ ــ أشـــارارآن ــا  ــم ب رؤاُه  ــْت  ــ ــَذَب ــ َك ومـــا 

ــأس أنـــزلـــنـــا عـــذاًبـــا ــبـ ــُد الـ ــديـ ــاراشـ ــطـ ــفـ ــم واْنـ ــه ــي ــل ــًة ع ــيـ ــاشـ وغـ

عليهم ــْت  ــرب ــت اق ــَة  ــاع ــس ال ــوُر فـــاراوإنَّ  ــ ــنُّ ــ ــت ــ وجــــــاَء األمــــــُر وال

ــاُم إال ــعـ ــُر الـ ــي ــف ــن ــاراولـــن يـــِقـــَف ال ــف ــكــهــم ِق ــارْت مــمــاِل ــ وقـــد صـ

ــا الــلــه مـــن شــعــٍب عــظــيــٍم ــانـ ــــِتــــِه اعــِتــبــارارعـ ــاَد لـــديـــن أُمَّ ــ ــ أع

ــَه ألــــَف جــيــٍش ــ ــ ــه واَج ــل ــور ال ــن ــم دمــــارا!ب ــُه ــك ــه ــردِه.. وأن ــفـ ــمـ بـ

خيًا )اْسطنبول(  من  يشحْذ  استعاراولــم  )موسكو(  من  للّسيف  وال 

ســــواُه وال  جــــلَّ  ــه  ــلـ الـ ــل  ــض ــف ــف الـــشـــّر ثـــاراب ــل ــًدا ضـــدَّ ح ــيـ وحـ

شـــاَءت الــرحــمــِن  إرادَة  ــنُّ  ــ ــواراأُظـ ــِج ال ــِصــَل  ي أن  الــشــعــِب  لــهــذا 

ــا ــاًص ــِه خ ــ ــرون ب ــائـ ــثـ ــارافــيــلــقــى الـ ــُه ن ــن ــُة( م ــام ــن ــم ــُس )ال ــِب ــت ــق وت

***
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ــا ــ ــا أردنـ ــ ــارايـــمـــانـــيـــون نـــمـــلـــُك م ــك ــت ــُر الـــبـــطـــوالِت اح ــك ــت ــح ون

ــنــا الـــمـــوَت جــنــدًيــا لــديــنــا ــاراجــعــل ــش ــت ــس ــَح ُم ــبـ ــُل أصـ ــيـ ــزرائـ وعـ

هبَّت حــيــن  ــَف  ــواص ــع ال ــا  ــنـ ضـ ــا الـــِبـــحـــاراوروَّ ــرنـ ـ ــجَّ ولــــأعــــداِء َسـ

قَصفنا إْن  ــِدُل  ــعـ نـ الــــردِّ  ــد  ــن ــاراوع ــَطـ ــٍة َمـ ــم ــاص ــع ــا ُنـــبـــِقـــي ل فـ

بــاٌد ــي  ــن وط عــلــى  ــت  ــم ــَج َه نـــهـــاراإذا  أو  َبـــيـــاًتـــا  دخـــلـــنـــاهـــا 

ــاٌر تـــعـــرُف األزمــــــــاُن أنَّـــا ــ ــب ــ ــاراِك ــبـ ــا ِكـ ــي ــح دنـــا بــــــأْن ن تـــعـــوَّ

ــزِّ درًبــــا ــعـ ــر الـ ــي ــا نـــخـــتـــاُر غ دارافـ الــفــردوس  ســوى  نــرضــى  وال 

صلى ــُخ  ــاري ــّت ال اْســمــنــا  َذَكــــَر  ــزًّا وافــِتــخــاراإذا  ــ ــار ع ــت ــخ ــم ــى ال ــل ع

علينا ــا  ــيـ دنـ يـــا  الـــلـــِه  انتصاراصـــــاُة  )البيِت(  في  نطوُف  ونحُن 

فتًحا ــراَء  ــ ــ اإلس ُد  ُنـــَجـــدِّ النصارى(ونــحــُن  وال  اليهوُد  ترضى  )ولــن 

25 / مارس / 2018 م
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صرخُة الَخاَلص

َجَعا ــْن  َم الــعــزِّ  ربِّ  رّبـــَك  ــدوالسبحاَن  ــا يــعــُبــُر ال ــّشــعــاَر ســاًح ــذا ال ه

ِبِه الطغاُة  احتاَر  الــذي  الّشعاُر  ــاهذا  ــَت ــُه َق ــن ــك أتـــى بـــا طــلــقــٍة.. ل

ــا ــًط ــب ــرت ــرآِن ُم ــقـ ــالـ رحاألنــــُه جــــاَء بـ تأثيرِه..  مدى  من  يُمْت  لم  مْن 

أئمتُهم حــاربــنــا  الــطــواغــيــِت  ــَن  والــوَكــَاِمـ لــأذنــاِب  الــمــوُت  لُيحَسَم 

وأخطرها أمريكا  مــشــاريــِع  فشاأدهـــى  وانطَوت  وُأعيقْت،  فْت،  تكشَّ

إلى جــاهــزون  ــا  أنَّ حسابَك  شَمافاحسْب  وما  و)األقصى(  )لبناَن(  تحرير 

هنا حــاضــروَن  ــا  أنَّ حسابَك  وال..واحسْب  ــاِض(  ــري )ال ُذلُّ  يُغرنَّكم  فا 

يواجهكم كــي  شعبي  تــجــّهــَز  القد  ُمتصِّ الله(  )حــزب  بـ  لجنٍب  جنًبا 

مواقعنا ــا  ــّددن ح )فلسطيَن(  ــي  ــا ُســُبــاوف ــن ــا ربُّ ــدان مــتــى أردنـــــا.. ه

موِكَبنا الــعــزِّ  )دمــشــق(  يــا  ُمحتفافلترقبي  الشعبّي(  )حشَدنا  يا  ولتمِض 

إلى الشعاِر  ــِع  رْف من  اليوم  ُنــِقــَافشعبنا  ــد  ق ــَل  ــي إســرائ ــوق  ف تطبيقِه 

ــَدُه ــسِّ ــج ُن كــي  إاّل  ــاُه  ــن ــع رف ــا  األجـــَاومـ بـــِه  للباغي  ُنـــقـــرَِّب  وكـــي 

بِه ُتحيُط  يلقانا  ــوم  ي ــوم يــلــقــى ربَّــــُه وجــاَفـ )صــرخــٌة(  ــٌة يـ ــح ــي وص

***
ِقَيٌم مــوقــٌف،  ســـاٌح،  الشعاُر  ــذا  ــرُه بــداله ــي ــا ارتــضــيــنــا غ ــٌة.. م ــاف ــق ث

منهُجنا، الــلــِه،  سبيِل  فــي  اخُتزاِلجهادنا  الــذي  معنانا  الحُق،  إيماُننا 

هويتنا الــعــالــي،  وعُينا  وصَامشروُعنا،  الــذي  اإللهيُّ  شعبي  ــاروخ  ص

ُمنتِفًعا الــلــِه  لــقــاَء  يــرجــو  ــان  ك ُسِئامــن  إْن  عنُه  يرضى  اآلَن..  فليصرِخ 
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بِه اخــتــيــار  ال  ــرٌض  فـ الـــبـــراءَة  امتثاإنَّ  من  الوثقى  الُعروة  بها  يلقى 

ُمكتمًا اإليمان  يحمل  أْن  شاَء  ُمكتمامن  بالطاغوت  الكفَر  فلُيِظهَر 

كمن الّشعار  رفَع  رافًضا  يزل  لم  ُهَبامن  ُيسقطوا  أْن  وأبــوا  آمــنــوا،  قد 

***
بِه )العراق(  شعب  يا  اليوم  تصرخ  أمالو  ــرى  ت أمريكا  فيَك  ــدت  غ لما 

ُيناصرها من  تدري  )القدس(  ُمنَتعالَصارَت  ــداء  ــأع ل ــان  ك ــن  وم ــا،  حــًق

يفضحهم الحشر  كيوم  الشعار  يا )قدس( فلتصُرخي؛ كي تعرفي الُعماهذا 

صرختنا الله(  )حــزب  فديُتَك  عماوارفــع  ــدتــهــا  جــسَّ ــن  م أوُل  ــت  ــأن ف

لنا الــشــعــار  بــتــرديــد  صنفوكم  مثاإْن  ــأوا  ــط أخ مــا  لكم،  صنفونا  أو 

منهجنا نحُن  وأنــُتــم  أنــتــم،  انفصافنحُن  مــا  الــلــه  سبيل  فــي  مــوحــٌد 

ثقٍة عن  الله(  )نصَر  رِهــانــَك  ــذالراِهــْن  ــى ومـــن ب ــبَّ ــر مـــن ل ــي ــا خ ــن ــأن ب

بجانبها تلقانا  )الــُقــدس(:  إلى  ــْر  ُمشتعاأِش البحَر  تلَق  البحر..  بنا  وُخْض 

ُمعتِبرًا الحمقاء  )واشنطن(   ِ لـ حصاوِقــْف  قد  )إســرائــيــَل(  موضوع  ــأنَّ  ب

عترتِه ــار  ــص أن هــنــا  ــه(  )طـ انخذالأنــصــاُر  ــا  م باليمانيين  أتــى  ومــن 

جاهزٌة الدين(  بــدر  ــن  )اب لـ  خَلاكتائٌب  بها  أبقى  ما  األرَض  ناَصَر  لو 

افتعاها نحُن نقتصُّ ِلـ )البحرين( ما اقترفت ومــا  ظلًما  بها  الدعيِّ  ــدي  أي

بنا )القطيُف(  يشتدُّ  نحن  ومعتقاوفــزعــٌة  ــواًل،  ــت ــق م ــنــصــُر  ن ــه  ــل ــال ب

ــًدا تــحــت رايــتــِه ــن ــُه ُج ــل ــا ال ــارن ُحِمااخــت أكتافنا  على  الشعوب  نصُر 

ُفــِرضــت ومــســؤولــيــٌة  مــجــٌد،  اعتزالوذاك  أو  شعبي،  لها  استقاَم  ــا  إمَّ

يعرفنا – اليمانّيون –  ونحن  والرُُساحاشا  الحّق  نصرنا  كم  السما  ربُّ 

أنفسنا الـــقـــرآن  ــدى  ــه ب ــم شــعــبــي وحــــدُه نــزالتعمقت  ــاس كــأنــُه ب

مسيرتنا فــي  ــا  ــفًّ ص ــه  ــل ال ــا  ــن ــبَّ الُعقاأح منظومَة  يا  الصفَّ  ــدي  فــوحِّ
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هنا دمشق

ــام( فــي )صــنــعــاَء( بــرُق ــّش دمشُق(لــرعــِد )ال )ُهنا  الّسماء:  في  ُيجلِجُل 

عليِه دٌم  الشموِخ..  )حمُص(  ــقُُّهنا  ــاَء ح ــ ــ ــٌل وأضـ ــاطـ ـــَف بـ تـــكـــشَّ

ــة( األحـــــرار عــشــٌق ــ ــوريَّ ــ ــا )س ــن عشُقُه ُهـــنـــاَك  ــُن  ــح ون  .. ــيٌّ ــان ــم ي

ــِه ــدي ل قـــلـــٌب  )دمـــشـــقـــنـــا(  ــُدُقألنَّ  ــ ــٍة نـــبـــٌض يـ ــنـ ــديـ بـــكـــلِّ مـ

ــا ــًض ــون أي ــ ــوري ــ ــرُقيـــمـــانـــيـــون.. س ــم ف ــي االسـ ــا ف ــون.. م ــي ــراق ع

ــه( جئنا ــل ال )لــبــنــان( )حـــزب  ــن  ُعمُقوم نحُن  )الــجــزائــر(  ُعمِق  وفــي 

ُذالًّ ِبـ )مــصــر(  الوضيُع  خضَع  ــُر( الــتــي ال ُتــســَتــَرقُّلِئْن  ــص صــَحــت )م

ُموجي )الــبــحــريــن(  ــورة  ثـ ــا  ي ــر تــضــحــيــٌة وصـــدُقِبــهــم  ــص ــّن ــإنَّ ال ــ ف

عليهم غضًبا  )اصــرخــوا(  ــَرب:  ع ــقُّويا  ــا( أح ــن ــت ــرخ ــٍب ِبـ )ص ــع فــكــم ش

لحًدا ــمــوت(  ال )شــعــار  مــن  ــوا  ــّق ــا وإســـرائـــيـــل.. ُشــّقــواوُش ــك ــري ألم

تستغيثوا ال  ــم..  ــه ــن أم وِرقُّبمجلس  أذنـــــــاٌب  ــط  ــف ــن ــل ل فـــُهـــْم 

ــا ــاًم س ــم  ــه ــن م ـــمـــوا  تـــتـــوهَّ ــْرُقوال  ــ ــم مــا فــيــه َط ــادُك ــه وبــــاُب ج

استراُحوا هل  السكوَت..  اختاروا  ــُق؟!من  ــن وش ــٌح  ذبـ مصيرُهم  انَّ  أْم 

ــا وُثــــوروا ــك ــري ــه أم ــوا فــي وجـ ــف ِعتُقق لــلــطــاغــوت..  ــرِّ  ــُح ال فــرفــُض 

ــا دروًس ــذوا  ُخ الصمود(  )يمن  ــُقومــن  ــْل ــواُه َخ ــ حــلــيــٌف خـــاِلـــٌق.. وسـ

ــاوى ــه ت ــا..  ــدنـ ــائـ قـ ــَه  ــلـ الـ ــرُقألنَّ  ــ ــرٌب وش ــ ــام صــمــودنــا غـ ــ أمـ

فينا ــزُّ  ــع ال ــُه  ــن م ــُر..  ــص ــن ال ــُه  ــن فــوُق!!!وم الــلــه..  فــوق  هناك  وليس 
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إطاللُة الحق

حسن  السيد  سماحة  المستضعفين:  ونصير  المقاومة...  سيد  *  إلى 
نصر الله.

تختطُب ــَت  ــ وأنـ ــاُء  ــم ــس ال ــو  ــدن الّسحُبت فــتــرتــوي  ــَك؛  ــي إل ُتصغي 

ــْت ــُرَمـ ــا كـ ــه ــّل ــرَك ك ــمـ ــا ُرَطـــــُبأيــــــاُم عـ ــه ــل ــاُر خـــيـــرَك ك ــ ــم ــ وث

ــي.. وبـــِه ــض ــق ــن ــاءوا ومـــن ذهــبــوايــــوٌم بـــُعـــمـــرَِك ي ــ ــن ج حــســنــاُت م

ــت بـــِه ــ ــرف ــ ( ُع ــنـــيٌّ ــيـ ــزٌّ )حـــسـ ــ ُمكَتَسُبعـ )الــُمــخــتــار(  جـــّدَك  مــن 

ــا؛ ــرن ــُص ــن ــد الـــلـــه ت ــع ــَت ب ــ ــا دمـ ونحتِسُبمـ ــا...  ــي ــدن ال فلتصمِت 

حــشــدوا إْن  ــه  ــل ال ــُد  ــ وع كــذبــوافـــأنـــَت  إْن  ــق  ــح ال ــوُل  ــ ق وألنــــَت 

فنحسُمُه ــي..  ــب ــن ُت ــا  ــصــرن ن فينسِحُبعـــن   .. ُمــحــتــلٍّ ُذلِّ  عــن 

أســلــحــٍة دون  ــَك  ــاب ــط خ ــي  ــق ــل ــُبُت ــع ــرت ــاِن ي ــيـ ــغـ ــُطـ ــُث الـ ــلـ ــثـ وُمـ

ــا ــده ــرش ــا الــــذي يــجــُبهـــذي الـــعـــوالـــُم أنــــَت ُت ــ ــُر وم ــي ــص ــا ي ــم ع

أًذى – – كــان  ســعــود(  )آل  فاجتنبواإعـــاُم  الــشــيــطــان  ــن  م ــٌس  ــ رج

منصتها ــن  مـ حـــروفـــَك  ــي  ــق ــل ــُبُت ــ ــرَُت ــ ــَزُل الـــهـــامـــاُت وال ــزلـ ــُتـ فـ

انكشفت.. بحربنا  ــوه  ــوج ال الــُحــُجــُبكــلُّ  تنجلي  ــَك  ــه وج ــوِر  ــن وب

ــٌة بــــــرزْت ــ ــوي ــ ــل ــ ــٌة ع ــ ــ ــال ــ ــ ــُدُبإط ــُهـ ــُع والـ ــم ــس يــســمــو إلــيــهــا ال

ــوُر ُمــغــتــِرُبلـــُتـــنـــاصـــر األحــــــــرار مـــنـــفـــرًدا ــأجـ ــمـ والـــعـــاَلـــُم الـ

ــرفــت ــت ــا اق ــاده ــي ــح ــٌم ل ــواِصـ ــعـ ــُبفـ ــك ــرت ــِت ت ــم ــص ــل ــٌم ل ــائـ ــمـ وعـ
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ــتــهــم ــن عــروب ــم بــمــا كــســبــوا((عـــــرٌب تـــخـــّلـــوا عـ ــُه ــس ))والـــلـــه أرك

طاقتهم ــوق  ــ ف ــرٍب  ــحـ بـ شَغُبجـــــاءوا  بعهدهم..  ــحــروب  ال أعتى 

ُمنبعٌث ــِه(  ــلـ الـ )حــــزُب  ــِق  ــح ــال ــواب ــب ــل ــم ُص ــه ــيِّ ــغ واألدعـــــيـــــاُء ب

لنا إّن  األحـــــــــراِر:  ــَد  ــيـ سـ ــذُبيـــا  ــج ــن ــى مــعــنــاَك ي ــ ــا إل ــًق ــش ع

هــًوى ــون  ــدم األق نحُن  الــحــِب  نصطحُبفــي  الـــلـــِه(  ــُر  ــص )ن ــواك  ــه ل

ــا ــن ــي مــراحــل وأُبكـــنـــَت الـــُمـــعـــلـــَم فـ ــٌم  ــ ــّل ــ ــع ــ ُم أنـــــــَت  اآلن 

ــا ــدن ــواع ــَك اشـــتـــدْت س ــاب ــط ــخ ــُر.. والــتــعــُبب ــب ــص ــاَح فــيــك ال ــ وارتـ

بنا ــاِح  ــف ــك ال ــي  ــرًا ف ــم ــزَت ع ــ ــاُر والـــِحـــقـــُبأوجـ ــ ــم ــ ــز األع ــوَج ــت ــل ف

ــا مــاحــمــنــا ــ ــزن ــ ــوابــــَك أنـــــَت أوج ــب ــد وث ــه قـ ــل ــال ــن ب ــود مـ ــمـ وصـ

ــا ــرًفـ ــيـــك الـــعـــزُّ يــنــتــســُبولـــتـــفـــتـــديـــك قـــلـــوبـــنـــا شـ يـــا مـــن إلـ

هنا ــاِت  ــ ــازف ــ ــن ــ ال الــــدمــــاَء  ــي تــنــســكــُبإّن  ــ ــَك حـــًبـــا وه ــت ــل ــم ح

يشعُلها ــه(  ــلـ الـ ــَر  ــصـ )نـ ــَك  ــي ــب األدُبل ــُر  ــزهـ وُيـ ــاُء..  ــ ــوف ــ ال فــيــنــا 

لنا ــَت  ــ أنـ الـــرحـــمـــِن  ــن  مـ ــٌة  ــبـ ــى أقـــامـــنـــا َتـــهـــُب؟ِهـ ــس مـــــاذا ع

ــُن هنا ــح ــم.. ون ــه ــُد ل ــي ــوع ــُبأنـــت ال ــَقـ ــرَتـ ُمـ ــود  ــعـ سـ آلل  مـــــوٌت 

***
ــي أخــــــزى مـــراحـــلـــِه ــ ــرُّ ف ــ ــش ــ ــوي وتــنــتــِحــُبال ــهـ ــُه تـ ــ ــاُمـ ــ أعـ

ــاَك )نـــصـــُر الـــلـــه( ُمــحــتــشــٌد ــن ــه ينتصُبف ــن(  ــدي ال بــدر  )ابـــُن  وهــنــا 

ــا ــم ــده ــُهــُبتـــتـــآمـــُر األقـــــطـــــاُر ض ــاُر والــشُّ ــم ــا.. ُهــمــا األق ــم وُه

شموخهما أعــتــى  فـــي  ــاِن  ــف ــق ــوُن ُمــهــتــزٌّ وُمـــضـــطـــِرُبي ــ ــك ــ وال

***
ــهــم ــُت ــسَّ ُغ األعـــــــراَب ِخ ــرِّ ــمـ ــُتـ ُج الـــعـــرُبسـ ــوَّ ــتـ ــُيـ ــم سـ ــده ــج ــم وب

بهم العظيُم  )اليمُن(  ــُب(فسيخسُف  ــَلـ ــا )حـ ــاءه ــه وســتــســتــعــيــُد ب

ــن ُمــنــدفــٌع ــي ــي ــان ــم ــي ــُب ال ــضـ غضبوا؟!غـ إن  )األنصاَر(  ُيمسُك  من 
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شغٍف فــي  الــحــرَب  يــخــوُض  ــرُبشعٌب  ــِه طـ ــ ــوروث ــ ــي م فـــالـــحـــرُب فـ

لنا ــن  ــي ــب ــُم ال الـــّنـــصـــِر  ــُة  ــي ــم ــت ــواح ــب ــِص ُغ أو  ــِه  ــلـ الـ ــِر  ــأمـ بـ ــوا  ــل ــب ق

ــُف عـــن مــآربــِه ــال ــح ــت ــى ال ــص ــق ــِه( يــقــتــرُبُي ــلـ ــاُق )حــــزِب الـ ــنـ وِعـ

6 / 3 / 2016 م
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ربيُع اإلسراء

موِلدا اشتقَت  )الِهجرِة(  بعد  َداكأنََّك  ــتــجــدَّ ي أْن  لــلــمــيــاِد  وأومـــــأَت 

ُكلَُّه ُعــمــرَك  ــاِر(  ــص )األن ــَع  م َدالتحيا  الُممجَّ )الربيَع(  شعبي  من  وتبدأ 

نحتفي )ربيعَك(  في  ا  لمَّ نحُن  ــذا  داِل ُمجسَّ يــأتــي  الــلــِه  ــوَل  رسـ نــحــسُّ 

أحمٍد( )ِمــيــاَد  األكـــواُن  )أحمدا(فتستقِبُل  اليمانيُّ  الّشعُب  ويستقِبُل 

***
فاِتًحا الــُحــبِّ  مــن  ُطــوفــاًنــا  تسرَمَداأتيناَك  ــه(  ط )أنــصــار  فــي  فُحبَُّك 

ِبــِه جئتنا  الــذي  ــوِر  ــن ال على  ُهدىســاٌم  رحمًة،  شاِهًدا،  نذيرًا،  بشيرًا، 

وِعــتــرًة وِديــًنــا..  ُقــرآًنــا..  ومسِجدا!!حملناَك  قبرًا  معناَك  نظروا  وُهْم.. 

ــا أِذلَّـــًة ــوًم تبلَُّدالــهــذا تــرى األعــــراَب ق ضاعوا  الله..  رســول  أضاعوا 

ِحقدها الجاهليُة  )ُقــريــُش(  َداأعــاَدْت  ــا.. وأحــيــْت كــل ُظــلــٍم تــبــدَّ ــروًب ح

ُمضاعًفا ــااًل  ض جهٍل(  ــو  )أب تسعَوَداوعــاَد  ا  لمَّ جهَلين(  ــا  )أَبـ ــاَر  وصـ

ــول عـــداَوًة ــرس ــوا بــإخــراِج ال َدا!!فــَهــمُّ ــودُّ ــ ــاِل الــيــهــوِد ت ــإدخ ــوا ب ــام وق

قتاُلُهْم لــحــقَّ  ــا..  ــادون ــع ُي لــم  ِعدافلو  كونهم  عن  ناهيَك  ِديننا..  على 

قلوبهم أعمى  اللُه  وزاَد  ــوا..  ــلُّ ــداأض ــوِع وم ــرًا  ــ أم لــأنــصــار  ليقضَي 

و)خزرًجا( )أوًســا(  الله  رسول  ابتداسنأتي  ما  حيُث  من  ــراَء  اإلس ِلنستأِنَف 

بعبدِه وأســـرى  ــى  أوحـ ــذي  الـ داألنَّ  تعهَّ يــوًمــا  ــِت(  ــي ــب ِبـ )ال ــارِه  ــص ألن

تغتلي اآلن  التي  الــِصــراعــات  ــَداوأنَّ  ــهَّ َم الــيــمــانــيِّ  للفتِح  ــُه  ــل ال بها 
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)أحمٍد( ُســوح  دّنسوا  مّمن  تَيهودالنقتصَّ  مّمن  الله(  )بيت  ونحمَي 

إماُمنا طه  ــدِس(..  ــُق )ال نحَو  تجنَّداوننفُر  ــه  ط خــلــف  ــٌب  ــع ش ــارََك  ــبـ تـ

***
انتصارنا ــاُم  ع ــعــام..  ال هــذا  إنَّ  تــمــرَّداأال  مهما  الــشــرِّ  ــرن  ق سنكِسُر 

ُمقيَّداإلى )المسجِد األقصى( سنمضي قبائًا يبدو  الــكــوَن..  تــرون  وســوف 

ٌة محطَّ إال  )الــُمــخــتــاِر(  ــُد  مــوِل ــا  داوم ــزوَّ ت ــه(  )ط فيِض  مــن  شعُبنا  بها 

ــرًا وحــكــمــًة ــبـ ــا وصـ ــاًن ــم َد إي َداتـــــزوَّ ــدَّ ــا ُمـــسـ ــًيـ ــا ووعـ ــرآًنـ ونـــــورًا وقـ

ــوًة ــا وقـ ــًم ــل ــا وُفـــرقـــاًنـــا وِح ــًم ــل ــداوِع ــَوحَّ ــا ُم ــزًم ــا وع ــاًدا وإقـــداًمـ ــه ج

و)قاِهرًا( عظيًما  و)ُبركاًنا(  و)ُهدُهدا(و)نجًما(  )رقيًبا(  و)زلزااًل(  )صموًدا( 

ــورى ال ســيــَد  يــا  مــنــَك  شعبي  َد  داتـــزوَّ ُسجَّ الطواغيُت  خــرَّ  لها  ِصــفــاٍت 

الُخطى مشلولَة  )اْسرائيَل(  ِبَك  وُمقَعداجعلنا  كسيًحا  )أمريكا(  وطاغوَت 

حربِه أوِج  في  الــعــدواَن  ــَك  ِب دا؟!هزمنا  ُمــهــدِّ أمسى  اليوم  لّما  أنخشاُه 

رِهاُنُهْم.. شعبي  تجويع  إلى  ــا وَمــــْورَِداتدنَّى  ــوًت ــوُل الــلــه ُق فــكــاَن رسـ

ُمفاجًئا حسًما  الــلــِه..  ــوُل  رس ــاَن  ــداوك ــؤيَّ ــرًا ُم ــص ثــبــاًتــا وتــمــكــيــًنــا.. ون

حبيُبنا؟! وطه  الدنيا..  على  ِفــدا؟!أنأسى  لُه  ونحُن  أعادينا..  أنخشى 

ًدا ــدَّ ــج ُم ــا  ُعــدن ُثـــمَّ  ُقتلنا..  ــو  ل داِبـــِه  ــدَّ ــج ــا ُم ــدن ــمَّ ُع ــمَّ ُقــتــلــنــا.. ُثـ ــ وُث

لحظًة ــيــه  ــولِّ ت ــن  ع ــا  ــدون ــع أب ــا  ــَم تجلُّداَل إال  ــدواُن  ــعـ الـ ــا  ــ زادن ــا  ومـ

***
أعــزًَّة ِكــراًمــا  عشنا  )المصطفى(  ــٍة َيـــَدامع  ــرك ــع ــا فـــي كـــل م ــن يـــُمـــدُّ ل

َعبرنا الــنــاس  فــي  الله  ديــَن  ُز  ــزِّ ــع ُمهنَّداُي سيًفا  الــحــرب  فــي  ويستلُّنا 

بأمرِه القاِطعاُت  السيوُف  الَمدىفنحُن  تبلُع  التي  الصواريُخ  ونحُن 

كلها المستحياِت  طوينا  داِبـ )طـــه(  الُمَشدَّ الِحصاَر  حاَصرنا  ــس(  ِبـ )ي

رجاُلنا كالمنايا  ــْت  ــاَم ح ــداِبـ )حــــْم(  ــار أرم ــاُر الــِعــدا ص ــْس( طــيَّ ــ ِبـ )ط
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باُدنا فصارَْت  نا..  تحصَّ ــاٍد(  أبعداِبـ )صـ السماوات  السبع  من  سماًء.. 

جيوشها بــكــلِّ  الــدنــيــا  امتلكوا  ــو  )محمدا(ل امتلكنا  أنَّــا  فنكسُتُهْم 

***
بُحبِّه ــن  م ــا  ي ــه  ــل ال ــول  رسـ ــًا  ــأه ُمــبــرَّداف ــاًء  م ــدهــر..  ال ُحــتــوَف  شربنا 

والُقرى المدائن  شــوق  من  داأتيناَك  يتحشَّ أْن  األرض  ــراُب  تـ يــكــاُد 

واللظى والعصف  القصف  بين  ــداأتيناَك  مــؤبَّ ــا  ــاًع ــب واتِّ ــا..  ــبًّـ وُحـ والًء.. 

تحتفي ــع  ــواِق ــم ال ــي  ف ــا  ــفًّ أُك والِعداوإنَّ  للطواغيت  نسًفا  ــرَك..  ــذك ب

محبًَّة ــى  صــلَّ ــيِّ  ــح ال ــاُم  ــ رُك ُمشيَّداعليَك  الشموِخ  ــرِط  ف من  فــجــاءَك 

تجنََّحْت حتى  صلَّتَك..  َداصواريُخنا  فــتــَعــدَّ ــا..  ــه رأُس صلَّى  وبــاســمــَك 

تجنَزرَْت حتى  صلَّتَك..  تجلَمداسواِحلنا  حتى  البحُر..  عليك  وصلَّى 

***
تحرَّرْت حتى  األرُض..  عليَك  داوصلَّْت  تصعَّ حتى   .. الــجــوِّ ســاُح  وصلَّى 

ــْت ــزََل زل الــُبــنــدقــيــُة..  سبَّحتَك  الردىإذا  ِبَك  أردى  ناجاَك..  مؤمن  وإْن 

جبهٍة كل  في  الــفــرُد  عليك  ُمفرداُيصلِّي  عاَد  ما  )المختاَر(  يذُكِر  ومن 

ــا ــان والؤن ــِل الــبــيــِت( ك ــ ــداألنَّــا ِلـ )أه مــؤكَّ أمـــرًا  الــلــه  نــصــُر  ــاَن  كـ فقد 

َطْلَقٍة ــلِّ  ك فــي  الله  صــاُة  ــَداعليَك  ــزَّ الــيــمــانــْي وأرعـ وآلــــَك.. مــا ه

ربيع أول / 1439 هـ
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معّيُة الله

العَجبا ــِة(  ــواّلع ــال )ب تصنُع  ــَت  زل واحتطبامــا  الـ)إبرامَز(  أحــرَق  مؤمًنا  يا 

قلًقا »سيجاراتهم«  منَك  أشعلوا  غضباُهم  ــم  ــه ــات ــاب دبَّ ــَت  أشــعــل ــَت  ــ وأن

ُمــدرَّعــًة أرتـــااًل  األرَض  دّجــُجــوا  طَلباكم  لها  اسطاعوا  ما  أقبلَت  وحين 

كما ــزاة  ــُغ ال آالت  )فــوهــاِت(  أفواههم.. إْن حَكْت شيًئا.. حَكْت كذباألنَّ 

***
ــُه ــّوت ــرآُن ُق ــقـ ــا أبــــدَع الـ ــًن ــؤم ــا م َهَباي يديك  في  أمسى  الصناعات  فخُر 

ُمحتِقرًا اآلالِت  أحـــدِث  ــى  إل والُجَعباترنو  اَش  الرشَّ ضّدها  )ُمستكِثرًا( 

وقــاذفــًة فيها  طلقًة  ــا)ُمــســتــكــِثــرًا(  إرب مّزقتها  ــد  ق )الــكــراتــيــن(  وبـــ 

محرقًة الـ)إبرامز(  موكب  من  حبا!تصوُغ  السُّ الـ)برادلي( ترسُم  ومن دخان 

شرًفا أنحائنا  فــي  النصُر  جَلبافيمطُر  ومن  بالباغي  الموُت  ويعصُف 

بمنِطقهم )مجوسًيا(  ُتدعى  اللهباأصبحَت  تصنُع  فيهم  عشَت  ما  لفرط 

***
َحَجٍر في  )داؤود(  ِبِه  أودى  هبا)جالوت(  الشُّ ــة(  ــواّلع ــال )ب ــَت  أرســل وأنـــَت 

غَدت يَديك  في  صــارت  حين  خشباألنها  قّدامها  ــذي  ال الحديَد  ــرى  ت

كما منَك  الـ)إبرامز(  ُتحرُق  )عصاُة( موسى.. تشقُّ البحَر ُمضطِربا)واّلعــٌة( 

أنفسهم ــه  ــل ل ــدوا  ــنَّـ جـ مـــن  عجباألنَّ  ــِه  ــاتـ آيـ مـــن  الـــلـــُه  أراُهـــــم 

الــكــائــنــات لهم ــل  ــُه ك ــل ال ــُد  ــنِّ ــج والُحُجباُي األســبــاَب  بــِه  ويبلغون 
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لُكم( )َهيَت  قــال:  شــيٍء  كل  سبباكأّنما  لُكم  أبقى  لكي  ــدُت  ُوجـ ــي  إن

***
ُنِهبت ــًة  ــري ق ــوٍم  يـ ــل  ك فــاتــًحــا  ــا  ُمغَتصباي كــان  حــقٍّ  ــل  ك ــا  ــًع ــرِج وُم

ُمعتمًدا األرَض  تطوي  ظهرَك  انسكبابِحمِل  صدرَك  في  الذي  الساح  على 

ــَت داخــلــهــا ــ ــٌن أن ــي ــه َع ــل ــُة ال ــّي ــع وَثــبــا؟!م قــد  بالله  مــن  ــهــزُم  ُي فكيف 

ُمُدًنا فاِتًحا  تمضي  الله  مع  َغَلباسيٌف  أطرافها  من  األرَض  وُتنِقُص 

انطلقت التي  الصواريخ  قبل  َلِعَباوصلَت  الــوغــى  ــنَّ  ظ مــن  ــَع  ــواق م ــى  إل

ُمخَتصٌر: عيَنيك  في  وهو  للَمدى  )رَُكَبا(ُقل  َمدى  يا  كانت  الصواريخ  بعُض 

هدٌف ــُه  ل صـــاروٍخ  كل  الوغى  وانتحباففي  الــحــرب  فــي  ــّرًة  مـ ُيصيبُه 

ُمنفِجٌر الــيــومــّي  صــاروخــنــا  ُملَتِهباوأنـــَت  العمَر  تعيُش  ــادي  األع على 

فكم مّرَتين..  يأتي  الموُت  َك  كفِّ ُصِلبامن  قد  الحربيِّ  بإعامك  جيٍش 

***
ــٌة ــ ــوزَّع ــ الُنَخباالــمــدفــعــيــُة آجــــــاٌل ُم تحصُد  صرعى  المجاميع  ُتردي 

نَسفت موقٍع  كم  أنجَزت..  مصرٍع  حَسباكم  كم  )عزرائيُل(..  عّد  بعدها  كم 

ــًة ــاِرج ــَك ب ــن ــارْت م ــ ــاالــمــدفــعــيــُة ص ــَب والــطــائــراُت لــديــهــم خــيــبــًة وَغ

ــُه حــامــل أنــــَت  ســــاٍح  ــل  كـ ُنِصباألنَّ  ــد  ق ــار  الــجــب ــد  ي ــي  ف زِنـــــادُه 

***
هدًفا أخطأت  ما  الِعدا  في  طلقًة  ذَنــبــايا  ــا وال  ــ رأًس يـــدع  ــم  ل ــاُصــهــا  قــنَّ

يقُنصهم وهو  ُفــراَدى،  ُيرِدي  ضَرباالقنُص  إن  االثَنين  في  ويعِدُل  َمثَنى.. 

أنفسهم نصَر  استطاعوا  ما  ذَهباأربابُهم  ــُه  ــزُم ع جــيــٌش  ُينصُر  فكيف 

برؤيتهم تنعْم  ــم  ول طالت  هرباالــحــرُب  ــروا  أدبـ ِحصًنا  اجــتــزَت  فكلما 

رأى ثم  النصر  يرجو  كان  واهــٍم  انسحباكم  ــَو  ه إن  نــصــٍر  أعــظــم  بـــأّن 

بهم ــاَط  أح قد  هاًكا  مــوًتــا..  ــارأوَك  أََب رأوَك  أســرى  أصبحوا  وبعدما 
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ُتؤمنهم ُتداويهم..  عليهم..  حَطباتحنو  للوغى  أرسلوهم  من  قصِف  من 

وأخمدها الدنيا  أشــعــَل  مؤمًنا  َتِعَبايــا  ــا  وم ــا  ــداًم إق ــوَن  ــك ال ــَق  ــ وأرَه

ِقَيًما حاِمًا  تمضي  الله  مع  ُغِلباسيٌف  مــا  ــار  ــص األن مــن  شــعــٍب  وثـــأر 

ــرٌة ــّس ــك ــاٌع ُم ــ ــر أضـ ــش ــُث ال ــل ــث ُمنَقِلَباُم خــرَّ  تــهــاوى..  رأٍس  كــلِّ  من 

ُينقصها األرض  أنَّ  كيف  ــروا  ي )َسَبا(؟!ألــم  ُملوَك  يورِّثها  كي  السما  ربُّ 

فاِتُحها أنَت  أرٌض  الحِق  إلى  اقتربا!!عادت  نحوَك  جيٌش  للِطيِن..  وعاَد 

1 / مايو / 2017
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ُسلَّم الُقدس

األعَظَما الساَح  احتاجوا  ُسلََّماِلِقتاِلَك  ُحروِبَك..  أعتى  في  واحَتجَت 

ــا ــًع ــداِف ــا وم ــواِرًجـ وُمــَدْمــِدَمــاحــمــلــوا عــلــيــَك بـ عاِصًفا  نفسَك  وحملَت 

ــوٍة ــق ــردَت ب ــ ــف ــ ــوِة الـــلـــِه اْن ــ تثلََّمامـــن ق الحديَد  ــَت  ُدس فلو  عظمى.. 

ناَطحَتُه الــذي  الجبَل  ينُظِر  توأمامــن  ــرَُك  ــْم ــَع َل ــُكــَمــا  َظــنَّ ويــــراَك.. 

***
هوى وقــد  الكسيُر  الــُبــرُج  َما!يتساءُل  ُمَسوَّ نزلَت  أم  وحـــدَك؟  أأتــيــَت 

ما ُكــلَّ  تنِسُف  الشخصيِّ  َمابساحَك  ُكلَّ  تنِسُف  وأنَت  ُفِديَت  جمعوا.. 

دأبُهْم وذلــَك  ــدوا..  ــق َع صفقٍة  تتسلََّماكم  كي  وتــجــيُء  يعِقدوا..  أْن 

ُمسَبٌق اجِتياٌح  و)صرخُتَك(  مــاتغزو..  ــذاِب ُمــقــدَّ ــع ــال ــِذَر ب ــن ــُت ــي؛ ل ــأت ت

ترى إْذ  فــُتــذَهــُل  قــتــاُهــم..  الُمسَتخَدماوتــُعــدُّ  ــارََك  ــَي ِع يــفــوُق  ــَدًدا  َعـ

)فجيعًة( ماَت  بالنار..  يُمْت  لم  وارتمىمن  الِقيامَة  رأى  رآَك..  لما 

ــًة( ــوي ــل ــًة )ع ــب ــاَك ربُّــــَك هــي ُتهَزَماأعـــطـ أْن  ــورى  ال جمعوا  لو  حاشاَك 

***
ــا ــارًِس ف قبلَك  ــُخ  ــاري ــت ال يشهد  ــم  رََمــىل ما  ويسبُق  يــرمــي..  بهجوِمِه 

الَمَدى طــويــاُت  رََصـــَدْت  ــَمــا  ــلَّ َمــاأوَُك ــَك بــُعــمــِقــِه ُمــتــَقــدِّ ــ هـــدًفـــا.. رأت

ُمعسكٍر لقصِف  اشتاَقْت  ُكلََّما  َماأْو  ُمَتمِّ اقتحمَت  قد  فيِه  ــَك  ــَدت وَج

ُمعاِتًبا صــاَح  ــزاُل(  )زِلـ إْن  َلـــوَم..  َماال  ُمَحكِّ ــن(  ــَري ــاِه ِبـ )ق ــاَء  ج وإلــيــَك 
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ــُه إلــى ــق ــاِب ــس َمْغَنَمامـــاذا تـــرَكـــَت لـــُه؟ ُت بــعــدَك  يلَق  ــْم  ل أهـــداِفـــِه.. 

وانتخى ــَم  تــبــسَّ ــُه،  لـ بـــدوَت  ُمــســَتــلــِهــمــاوإذا  ــطــشــِه  ــب ل رآَك  ــا  ــم ل

ــٍة ــمَّ ــِه ــاَم كـــلِّ ُم ــ ــاِء أنـــَت أم ــم ــال َماك َتَيمُّ الــســاُح  ــدا  غ حــضــرَت  ــإذا  ف

***
مثلما ــَع  ــواِق ــم ال يــطــوي  ــا  ُمــؤمــًن ــا  َماي ُمخيَّ العاِصفاُت  ــاُح  ــري ال تطوي 

ــيِّ وآِلـــِه ــب ــن ــدى ال ــُه ــا ب ــســتــهــِدًي ــاُم َدَم يجري  ــِه  ــروِق ُع ِمــلَء   ) و)عــلــيُّ

وحاِمًا )الُحسين(  بأَس  ماُمستحِضرًا  وُمعظِّ ــا  ــًي ــواِل ُم ــار(  ــق ــِف )ال ســيــَف 

صــاِعــًدا الــمــعــارِك  ــلِّ  ك فــي  بالَسَماستظلُّ  ارِتباُطَك  فُسلَُّمَك  تسمو.. 

خاِشًعا ربَّــَك  واستغفرَت  ــَت..  ــزَل ــازل ــَم ــرَنِّ ــَت ُم تسبيحِه  ــي  ف وغـــرقـــَت 

لِفتيٍة ــزاُم  ــهـ االنـ ــأتــي  ي ــَن  أيـ ــن  ــام ــَم ــلَّ ــْم ُهـــــداُه وَع ــُه ــَم ــه ــه أل ــل ال

صفوفهم ورصَّ  جــنَّــَدهــْم  ــه  ــل ــاال ــِرَمـ ــٍر أُبـ ــ ــا ألم ــًش ــي ــْم ج ــ ُه ــدَّ ــ وأع

***
الشريِف.. برغم من )الُقدِس(  ُسلََّم  يتيتَّمايا  كــي  إلــيــه  الــطــريــَق  قطعوا 

موَتَها تنُظُر  )إســرائــيــُل(  والَعَمىبُخطاَك  التخبُُّط  فُيهِلُكها  يــدنــو.. 

صيَحًة يخاُفَك  )أمريكا(  َماجــبــروُت  ُمَخصِّ يقتفيَك  ــدَن(  ــن )ل ــاُق  ــف وِن

يخشونها الــتــي  ــاِت  ــِحــســاب ال َماكــلُّ  َنجَّ بَمحوَك  من  وأخفَق  ــْت..  الَح

ــِه ــمــاِن ــي إي ــوا الــيــمــنــيَّ ف ــ ــو أدركـ ــال َم ــوِّ ــَح ــراِت ُم ــائ ــط لــــرأوُه فـــوق ال

***
ــُه ــؤوَن ش ــَك  ــَدي ي ــي  ف أودَع  ــُر  ــده تأقَلَماال ــاَك  ــط ُخ ــَع  م والمستحيُل 

ُغرورُهْم حيُث   – الجوَّ  حتى  مَت  ــمــاَلغَّ ــُه لـــلـــطـــائـــرات جــهــنَّ ــت ــل ــع وج

أطفالنا عــلــى  ــْم  ــرُه ــائ ذخ ــَدْت  ــَفـ َماَنـ َيمَّ الــيــمــامــِة(  )قــصــَر  وســاُحــنــا 

ــم ــدودُه ُح تعود  أْن  وا  ودُّ )َيَلْمَلَما(اآلَن..  ُتِعيَد  أْن  عهًدا..  وقطعَت 

ــاِدٌم ق فتحَك  أنَّ  ــَة(  ــكَّ ِلـ )م لُيحَسمافابَعث  جـــاَء  ــِه  ــل ال وعـــَد  ــأنَّ  ــ وب
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ــًة ــمَّ ــِه ُم أراَد  إن  ــَك  ــل مــث َماوبــــأنَّ  توهَّ أراَد  إن  ــرَُك  ــي وغ ــى..  ــَه أن

حنيُنها ــنَّ  حـ ــار  األنـــصـ ــُل  ــائ َمافــقــب توسَّ الــحــروِب   ) ــيِّ ــِص ــل ِبـ )ُم ــلٌّ  ُك

زحُفنا أقــبــَل  اليمنيِّ  )فــرِعــنــا(  مامــن  وتبسَّ ــُه  ل ابتَسمت  ــُة(  ــرف ــُش و)ال

جباُلنا )الُسديس(  ِقَمَم  يا  وأسَلماجاءتِك  فــتــاَب  جئنا..  لمن  طوبى 

اسمه معنى  ما  اُز(  ــوَّ ــف )ال ــَرى  َي الُمبَهمامعنا  الطريَق  يفَتِتُح  و)الَقمُع( 

ــا واِدًي يغدو  )المخروق(  على  مطعمانبُدو  ُيصبُح  ــرجــاِء(  )ال وُمعسكُر 

سيولنا ــمِّ  ــض ل ــاٌق  ــت ــش م  ) ــدُّ ــَسـ تكرُّما)الـ ــوُق  ــت ت ــوادي(  ــ )الـ وقــبــائــُل 

ــاُم( ِحــزاُمــنــا ــ تحزَّمافــُهــنــاَك )واِئـــلـــٌة( و)ي بــالــفــرقــَديــِن  ــن  م ــاَب  خـ ــا  م

بأسنا ومخزُن  فزعُتنا..  ما)هــمــداُن(  يتهشَّ أْن  ــأس  ــب ال لـــذاَك  حــاشــا 

أبوابها ــحــْت  فــتَّ ــُة(  ــن )الــمــدي ُمحتَّماوإذا  ــاَت  ب )نــجــران(  من  فالحجُّ 

***
ــا بــســاحــِه ــًفـ ــي زاِحـ ــلِّ ــص َسلََّما!!يــا مــن ُي َة(..  ـِ )مكَّ ب أمسى  إذا  حتى 

ُجعبًة ــصــدرَك  ب احِملني  ُسلََّمانــاشــدُتــَك  فديُتَك  ُخذني  أو  ِشئَت..  إْن 

يناير / 2018

 – السد   – رجالء   – المخروق   – القمع   – الفواز   – الُسديس   – الُشرفة   – *  الفرع 
الوادي.. أسماء جبال ومناطق في نجران.
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كتائُب الُبشرى

*  إلى أولئَك الذين كلما َلَمعت عيونهم أمطرتنا ُسحُب الُبشرى
*  إلى شهداء اإلعالم الحربي وُخلفائهم:

ــى ومـــن أســـَرى ــن أوحـ ــا بــكــتــائــِب الــُبــشــرىُســبــحــان م ــ نـ ــدَّ ــ وأَمـ

ــُه انــكــشــفــت ــ ــاُت ــ ــٌد ِبـــهـــم آي ــنـ ــراُجـ ــب ــن وأفـــــَرَغـــــْت ص ــي ــن ــؤم ــم ــل ل

ــاِرزون لــــُكــــلِّ مـــعـــركـــٍة ــ ــ ــبـ ــ ــ ــراالـ ــم ــم ج ــه ــون ــي الــــقــــاِذفــــوَن ع

ــدت ــَج ــًدا َس ــاِه ــش ــوَن م ــع ــاِط ــس ُشــكــراال ــحــت  وســبَّ ــوُب،  ــل ــق ال منها 

ُمقَتِحٌم )الــُكــورنــيــت(  ــَق  ــَل أط َمجَرىإْن  وعيونُهم  ــَدى..  ــَم ال فــُهــُم 

ــرَالـــو أمـــطـــرَتـــُهـــم.. ألــــُف طــائــرٍة ــبـ بــالــلــه لـــم يـــتـــزحـــزحـــوا ِشـ

حــضــروا إن  ــاُت  ــه ــب ــج ال ــُم  ــتــكــلَّ ــٍة ُعــمــرات ــقـ ــيـ ــُر كــــلُّ دقـ ــيـ وتـــصـ

***
ــًة ــويـ القصراأقــــداُمــــنــــا.. تـــحـــتـــلُّ ألـ بها  نــَســفــوا  ــم..  ــُه عــدســاُت

ــْم وُه الُمعتدين..  جــيــوَش  ــراُنـــردي  ــه َق الـــِعـــدا  ــَة  ــنـ ــراِعـ فـ أردوا 

طلقُتنا ــز(  ــ ــرام ــ )اإلب ــِدُف  ــه ــت ــس )اإلبــــرا...(ت مــصــاِنــَع  يستهِدفوَن 

ــَرْت ــَب ــي ع ــت ــُم الـــصـــواريـــُخ ال ــُه )إســـرا...(ف وزلــزَلــت  )الخليج(  ِدوَل 

ــا ُذعـــــراوغــــَدْت ِبـ )أمـــريـــكـــا( قــذائــُفــُهــم ــه ــات ــي ــس ــف تـــجـــتـــاُح ن

ـــقـــٌة ــزاُت ِبـــهـــْم ُمـــوثَّ ــجـ ــعـ ــُمـ ــراالـ ــح ُبـــِهـــَت الـــعـــدوُّ وظــنَّــهــا ِس

ــا ــَدًث ــوا َح بـ ــرَّ ــٍر.. َسـ ــبـ ــل ِشـ ــن ك ــرام ــوا ِذكـ ــلـــٍب.. أحـــدثـ فــي كــل قـ
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ِبهم الــمــؤمــنــيــن  صــــدوُر  الصحرا(ُتــشــفــى  )تــحــالــِف  ــُه  وجـ ــوُء  ــس وي

***
َحَملْت ــرَســٌل  ُم ــَل(..  ــراِس ــُم )ال ــِه الـــُكـــبـــرىإنَّ  ــ ــ ــَة ربِّـ ــ ــ ــاُه آي ــ ـ ــفَّ ــ َكـ

ــَرْت ــَف َح َطــلــَقــٌة  َر(..  )الـــُمـــَصـــوِّ ــرَّاإنَّ  ــزْل َحـ ــ ــم ت ــاِه.. ولـ ــبـ ــِجـ ــلَّ الـ كـ

ــُه: ــت ــاي ــاِر غ ــنـ الــحــمــرايـــا راِســـًمـــا فـــي الـ ــَك  ــن عــي عليهم  ْب  َصـــــوِّ

ــا ــه ــوءت س اآلالُت  وارَِت  ــم  ــراكـ ــه ــَفــْت ُع ــَك تــَكــشَّ ــي ــَت ــل ــق ــم وب

ِبهم فِجئَت  )َشـــَردوا(..  من  رَت  ــوَّ ــرىَص ــم ُهــروبــهــم.. أس ــاِس رغـ ــن ــل ل

ــْت ــَم ــِظ ــدٍة ُن ــم.. كــقــصــي ــُهـ ــالـ ــراأرتـ ــث لـــكـــّنـــَك اســـتـــعـــذبـــتـــهـــا ن

ــٍة ــي ــاف ــن غـــيـــر ق ــ ــا م ــهـ ــرَتـ ــَشـ ــرَاونـ ــقـ ُتـ ال  األوزان  ــورَة  ــسـ ــكـ مـ

ــرًا.. فـــي كـــلِّ خــاتــمــٍة ــ ــاِض ــ ــٌك مـــَع )ِعـــــــزرا...(يـــا ح ــَلـ وكـــأنَّـــُه َمـ

اقتربت كلما  األعـــــادي..  ــُن  ــف البحراُس ــِل  أشــِع ــَك..  ــاك ــَب ِش ــْت  ــَل دَخ

ــٍة ــارجـ ــلَّ بـ ــ ــق فـــديـــُتـــَك كـ ــ ــ كسراوثِّ ظهرها  ــُب(  ــاس ــن ــُم )ال كــســَر 

ــُتــخــِرجــَهــا ــا.. ِل ــه ــت يـــَديـــَك ل ــبِّ ــَرى((َث ــ ــًة ُأخ ــِر ُســـوٍء آيـ ــي ــْن َغ ــ ))ِم

***
ملحمٌة  .. ــيُّ ــربـ ــحـ الـ ــرىإعـــاُمـــنـــا  ــغ ــا ُص ــهـ ــلُّ الــمــاحــم دونـ ــ ك

ــْت ــَدث ــٍة ح ــول ــط ــلِّ ب ــك ــي.. ل ــزنـ ــن دونـــكـــم.. ثـــمَّ انـــــَزَوْت ِحــبــراُحـ م

ــٌة ــل ــاِص ــهــا تـــغـــدو ِبــــُكــــم.. َنـــكـــرَافــهــزائــُم الــــعــــدوان.. ح ــكــن ل

ــذي زعــمــوا ــ ــات ال ــاع ــن ــص ــُر ال ــخ ــم فــخــراف ــدك ــع ــاد يـــعـــرف ب ــ ــا ع مـ

)بـــارجـــٍة( ــم  ــي ــرم ت حـــاولـــوا  ــرا!إن  ــهــا دهـ ــُق ــعــيــُش حــري ــم ي ــُك ــِب ف

ــرٍة ــائـ طـ ــاط  ــ ــق ــ إس أنــــكــــروا  ــرى(أو  ــت ــلُّ ســقــوطــهــا )ي ــظ مــنــكــم ي

ــْم ــدُك ــن ي ــا عــشــراالــمــوُت كــالــحــســنــاِت م ــًف ــاَع ــض ــي الـــغـــزاَة ُم ــأت ي

***
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ــى ســواعــدُكــم ــل ــى اإللـــــُه ع ــل ــراص ــه ــى أرواحــــكــــم ُط ــل ــى ع ــل ص

جبهتُكم شـــهـــداِء  ــى  ــل ع ــى  ــل ــراص ــس وا لـــنـــا ج ــم َمــــــــدُّ ــه ــوب ــل ــق ب

ــا ــًق ــَف ــراوتـــشـــّكـــلـــوا بــدمــائــهــم ش ــج ــا ف ــبـــادنـ ــوا لـ ــُزغـ ــبـ كـــي يـ

***
ــا ــًم َف إنَّ   .. ــيُّ ــربـ ــحـ الـ ــا  ــن ــام ِشعراإع ــْل:  ــُق ي لــم  يــمــَتــِدحــُكــْم..  لــم 

ــُة: أيــنــمــا انــَتــَصــبــت ــتــحــي ــُم ال ــُك ــرا...ل ــص أحــداقــُكــم.. وتـــوزَّعـــت ن

6 / سبتمبر / 2017
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إلى روحِ الّشهيِد صالح العزي

ــُع والــجــراُح ــواج ــم ــت ال ــاُح(وهـــل غــَف ــ ــَك يــا )ص ــل ــي لــُيــوقــظــهــا رح

لكْن أَصــبــَت..  )الحسين(  ــاُحبتوقيت  ــ ــت رِمـ ــّبـ ــا ُصـ ــنـ ــى أوجـــاعـ ــل ع

اعتَلتنا الــكــبــرى(  )الــقــاعــِة  ــراُح  ــاُحجـ ــط ــْت ِب ــم ــَث ــا َج ــدورِنـ ــوق صـ ــ وف

علينا ــى  ــغ ط الـــشـــمـــوَخ  ــنَّ  ــكـ نــــواُحولـ وال  يــســيــُل  دمـــــٌع  فـــا 

ــا ــزًن ــى وح ــ ــوُب أًس ــل ــق ــوٍم ِســــاُحوتــنــفــطــُر ال ــُلـ ــكـ ــرُة كـــل مـ ــ ــظ ــ ون

***
ــي ــلِّ ــص ــا ُن ــنـ ــوِتـ ــى أشـــــاء إخـ ــل ــّيــل( يــا )َربـــاُح(ع ْن فــي )الــُســَل فـــأذِّ

)صنعا( )هـــاَل(  ــزاُة  ــُغ ال ــرَق  س ــُر الـــبـــواُحلقد  ــه ــُع ــا ال ــه ــذَل وأنـــجـــى ن

علينا رحـــلـــوا  مـــن  وراَء  الــِفــســاُحرحـــلـــَت  ــُل  ــُب ــُس ال لضيِقنا  ــَت  ــ وأن

لديهم الكبرى(  )القاعة  يـــَك وعــــٌد وانـــشـــراُحوجــرحــى  ــى خـــدَّ ــل ع

ُخذني )عـــاشـــوراء(  ــَت..  ــل ق ــاُحكــأنــَك  ــبـ ُمـ دٌم  ــِن  ــي ــس ــح ــل ل ــي  ــإنـ فـ

فينا الــحــق  ــوُت  صـ ــَت  ــ وأن ــَت  ــل ــاُح(رح ــج ــَت فــانــطــفــأت )س ــرق بـــِه أش

ــا ــًف وزي إشـــاعـــاٍت  ــوا  ــب ــك ــس ان ــحــاُحإذا  ــصِّ ــُث ال ــاديـ ــَت لــنــا األحـ ــأن ف

األعـــادي ــُن  ــف ُس تشتهي  ال  ــأنَّ بــســمــتــَك الـــريـــاُحبــمــا  ــ تـــجـــيُء ك

ــاًّ ــَك ِخ ــادت ــت ــدى اع ــم ــاُت ال ــوي ــاُحط ــي ــت ــاٌق واج ــطـ ــا مــعــَك انـ ــه ل

اشتياًقا ــُن(  ــي ــراك ــب )ال ــرَك  ــام ــس وأنــــــَت لــكــل صـــــــاروٍخ جــنــاُحُت

إال قــــّط..  )الــــــزالزُل(  تغفو  وطــاحــواوال  ــوا  ــزم ُه مــن  علم  ــدَك  ــن وع

***
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شيًئا الــيــوم  تحكي  ــوف  س ــَك  ــّس ــزاُحأُح ــ ُي ال  وجـــهـــَك  إنَّ  فـــأشـــِرْق 

ــرًا بــشــوًشــا؛ ــه ــي دمـــي ن لــيــطــلــَع مــن مــســامــاتــي الــصــبــاُحوســـاِفـــْر ف

رثــــاٌء بــــِه  ــُق  ــي ــل ي ال  ــداُحُخــــلــــودَك  ــتـ ــاَك امـ ــن ــع ــم ــن يــرقــى ل ــ ول

ــزَن أّولـــــُه )كـــريـــٌم( ــحـ ــَت الـ ــي ــل )صـــاُح(؟!ف وآخـــرُه  ــي..  وطــن على 
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ِتهامُة الله

ــٌر ُكـــلُّـــُه نــاُر ــح ــة( ب ــام ــه ــذي )ت ــاُرهـ ـ ــود الــصــلــِب زخَّ ــوُق ــال ــٌل ب ــاح وس

عاِطفًة المغموُر  ــهــادُئ  ال وإعصاُر!وشعُبها  ُبركاٌن  الحرب..  لحظة  في 

عواِصفُهم اغــتــرَّْت  الطيِِّب  )َكـــرَّاُر(بقلبها  الِطيِب  وراَء  أْن  َدرَت  ومــا 

ُمعَلنٍة غير  جحيٌم  ــاُل  ــّرم ال ــذي  صــارواه فوقها  ــاًدا  رم المسوها..  من 

هٌة ُمموَّ صــواريــٌخ  ــوُه..  ــوج ال ــاُرهــذي  ــمـ وأعـ أرواٌح  ولــلــبــراكــيــِن 

اقتربت كلّما  ُشهٌب..  )الّزرانيُق(  طارواهنا  نحوها  لــأعــادي..  امــٌة(  ــوَّ )َح

معركٌة ــحــرِب..  ال وانتهاُء  ِمشواُرأمــاَمــُهــْم  القصِر..  واقتحاُم  وبينُهْم 

بساحلهم ساعاٌت  الجحافل..  ــاُرُعمُر  ــرُه ع ــم ــا… ُع ــوًم ــَر ي ومـــن تــعــمَّ

أرجلهم تحت  ــادي  األعـ ــاُت  ــدرع ــاُرُم ــة )اإلبـــرامـــز( فــخَّ ــاب .. ودب ــشٌّ ــ َق

هنا ــبــارجــات  ال ــلِّ  ك ميناُء  ــوُت  ــم إيجاُرال الميناء  في  الموت  على  ومــا 

***
وقفت إْن  الله  ــأُر  ث الــلــه(..  إيــثــاُر)تهامُة  ــدمُّ  ــال ف ــَزفــت  ن وإن  ــت..  ــ دكَّ

سُترعبها زادت  إن  المجازر  ــي أهــلــهــا لــلــثــأر إصــــراُر!!ظنوا  فـــزاد ف

اهـ وما  الجبال  عــزَم  عانَقت  ــاُربعزمها  ــي ــعــزِّ أخ ــل ــا ل ــاؤه ــن ــأب تـــــزَّت.. ف

قافلًة ــار  صـ عليها  الــشــهــيــد  ــاُردُم  أزهـ القصف  ــام  ركـ مــن  وأيــنــعــت 

***
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تصلُّبِه ــي  ف ــرٌّ  ِسـ  ) ــيَّ ــام ــه ــتِّ )ال ــراُرإّن  ــه.. أسـ ــل ــي ال ــِه ف ف وفـــي تــصــوُّ

)حيدرٌة( الباغين  ــَه  واج إذا  )عماُر(قــوٌم..  والِنصُف  )أشتٌر(  فِنصفُهم 

حمًما واغتلوا  ثاروا  الظلم  قوى  ثاروا؟؟على  إن  )التِّهاميين(  يُصدُّ  ذا  من 

أنفقوا أغدقوا.. إن عاهدوا صدقوا َخارُواإن  وما  الدنيا..  أرعدوا  جاهدوا  إن 

لهجتهم غير  فينا  الجود  ينطق  ســاروالم  أينما  )امعطايا(  ملوك  فهم 

ــَدُه ألوَج مــوجــوًدا..  البحُر  يُك  لم  أنهاُرلو  الحرب  رغم  فهَو  عطاؤهم.. 

يدهم على  معقوٌد  المايين  أمطاُرنصُر  والنصُر  الِفدا..  سحاُب  فُهم 

***
رأى للجهاد..  داٍع  ــرَّ  م إذا  اخــتــارواِبــهــم  قــد  ُيــدعــوا  أْن  دون  بأنهم 

في ُيــشــارك  ال  أرًضـــا  أن  ــوا  أدركـ ستنهاُرإْذ  حتًما  ــهــا..  أهــُل تحريرها 

أنصاُرلو دافعت عن حماها األرض ما انشرحت التهاميِّين  فــي  يُكن  مالم 

ــٌد( لله مــن دمــِه ــاج ــٌد وأحــــــراُرمــا لــم يــُجــْد )م ــاديـ ــنـ ــه صـ ــي ــف ــت ــق وي

***
مضاجعهم من  هبوا  السمُر  ــاُرالِفتيُة  ــبَّ ج ــقَّ  ــح ال أنَّ  ــرُّ  ــش ال ــَم  ــَل ــع ــَي ل

أَتْت الحديد  بأس  من  )الحديدَة(  أحجاُرإنَّ  الصخر  ُبطون  من  ــْت  أَت كما 

عَبًثا تسليمها..  في  ُيفاوض  من  اُريا  بتَّ )التِّهاميين(  فسيُف  تــرجــو.. 
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اد وصيَّة الَصمَّ

َوَلـــَدا( َيتَِّخذ  ــْم  َل ــْن  َم لله  الُشَهَدا)الَحمُد  في  اَد(  )الَصمَّ َخَذ  اتَّ َلكنَُّه 

رُُسًا َخلِقِه  من  يصطفي  ــَداُسبحاَنُه..  ــ األَم يستعِجُل  ــم  ــِه ِب ــاًء  وأولـــيـ

بما التضحياِت  أعلى  الشعُب  ُوِعــَداليبُلَغ  الذي  بالنصِر  فيظَفر  أعطى.. 

وأكبرُنا ــى..  ضــحَّ أصــغــرُنــا  داَم  نــَفــَدامــا  ــا  م الــلــه  سبيِل  ــي  ف ــا  وبــحــرُن

موعدنا النصَر  أنَّ  الــكــوُن:  ــَدافليعلم  َغ الــوجــوُد  فيهتزُّ  ُيـــدوِّي..  ــًدا  غ

ُتنا ُقوَّ ــاد(  ــمَّ ــَص )ال بـــدِم  ــَداتــعــاَظــَمــْت  َرَعـ باستشهادِه  النصِر  ــاِرُق  ــ وب

انتصرت قــد  )أمــريــكــا(  َتــُظــنُّــَن  ُفــِقــَدافــا  فما  فينا..  مشروعُه  دام  مــا 

بها فكيف  فـــرًدا..  )صــالــٌح(  عدداأخافها  لُه  ُتحصي  ال  اليوم  و)صالُح( 

ــَمــُه ُيــَعــمِّ ــي  الــلــه إال ك ــا اخــتــارُه  رََدىم المؤمنين  ــلِّ  ك ــادِق  ــن ب على 

ُمجَتِمًعا اد(  الَصمَّ )صالح  ُكْن  شعب  ُمنَفِرَدايا  الشعِب  كل  كاَن  َفـ )صالٌح( 

***
َفِرُحوا )فرعوَنُهم(  قاَبُلوا  إذا  من  الَصَمَدايا  الواحَد  القى  اليوم  اُدنا(  )صمَّ

ــٍة ــزِل ــزل ــا عـــن خـــيـــاراٍت ُم َث ــدَّ ــح صدىت الكائناِت  كــلُّ  ستسمُع  لها 

قــائــدُكــْم الــلــه  إنَّ  شعب  ــا  ي ــال  اعتمداوقـ بـــِه  ُجــنــديٍّ  غــيــر  أنـــا  ومـــا 

ــِبــعــوا واتَّ بالله  فاعتصموا  قـــوُم  ــُدوا رََشـــدايــا  ــت ــه ــا( ت ــيًّ ــل رســولــُه و)ع

مخرجُكم اآلل  تولِّي  إنَّ  قــوُم:  ابتعدايا  عنهُم  شعًبا  الله  هــدى  فما 

معُهْم الُمهتدي  فهَو  الله..  يهِدِه  على ُخطاُهْم.. ))ومن ُيضِلْل فلن َتِجَدا((من 
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ِبعوا واتَّ الدين(  بدر  )ابن  بنهج  ــَدَداسيروا  َم الُعلى  سماوات  من  لتلمسوا 

َنَكَفا وانــفــروا  هبُّوا  )الــُحــديــدِة(  والجسداإلــى  الـــروَح  بذلُت  قد  لها  ــي  إنِّ

أرقبها ــه  ــل ال ــوار  جـ ــن  م أزْل  احتشداولـــم  كلَُّه  شعبي  أنَّ  أرى  حتى 

ــدأْت ه مــا  ــن(  )الــِتــهــاِمــيِّ نـــاَر  ُغِمَداوأنَّ  ما  الله  سبيل  في  وَسيَفُهْم 

بنخوتُكم استجدت  )الخوخِة(  َقــَعــَدا؟حرائُر  ِعــرِضــِه  عن  من  الله  أينصُر 

تها وِخسَّ )أمــريــكــا(  مكَر  تأمنوا  َجَلَداال  فاستنِفروا  هدنًة..  أعلنوا  إن 

سواِحلُكْم من  ِشبٍر  أيَّ  تتركوا  الَبَلَداال  ــَم  ــلَّ َس ــرًا..  ــب ِش ُيسلُِّم  فمن 

إخوتُكْم الُحرِّ  الجنوِب  في  )الَعَنَدا(وناِصروا  تسترجعوا  أْن  دون  ترجعوا  ال 

تهيئٌة الــحــرب  أنَّ  تلقوَن  ــوف  َعِهَداوس ــذي  ال للفتح  الله  من  ُكبرى 

بعاِتِقُكم ملقيٌّ  ــَة(  )مــكَّ َشَرَداتطهيُر  ما  قّط  عنُكْم  )الُقدِس(  وخاِطُر 

بيارقكم )األقصى(  في  ُتَرفِرُف  ُعِقَداغًدا  أكتافُكم  في  النصِر  فموعُد 

موِكبُكم الله(  ِبـ )نــصــِر  تاَقى  ــَدافــإْن  وَفـ بينُكم  قلبي  إنَّ  ــُه  ل ــوا  ــول ق

دمي إنَّ  جبريل(  ــا  )أب يا  سيدي  ِفــدايا  كـــاَن  واآلل  والمصطفى  لله 

وقد للُمستضعفين..  الدين..  ــَدالنصرة  وَب أفعاِلِهْم  مــن  الــوعــُي  َد  تجسَّ

تعَلمُه أنـــَت  بــنــصــٍر  يقيني  ــوال  ــدالـ ــدرُت عــلــى تــوديــعــُكــم أب ــ لــمــا ق

ــَوًجــا ِع يبغونها  ــدا  ــِع ال إنَّ  قـــوُم  ــَدَدايــا  ــ ــوا جــمــعــُهــْم َب ــل ــي ــوا وأح ــلُّ ــوك ت

عواِصمهم الــُطــوَلــى  باليِد  ــوا  ــزِل َجَحداوزل ظــالــٍم  َخــدٍّ  ــلِّ  ك على  صفًعا 

***
أَُمًما يا  اُد(  )الَصمَّ الحاكُم  هَو  َجَلَداهذا  وكم  الباغي  الحاِكُم  داَسها  كم 

)حيدرٍة( ــاِم  أي من  الدهُر  يشهِد  َفَسَدالم  ما  الُحكم  نيل  بعد  مجاهًدا 

و)أشــتــرُنــا( بـــْذاًل..  أكثرنا  ــاَن  ك صعداإْذ  مذ  الــكــرار(  ِبـ )حــيــدرة  وصــًا 

ُفِرَضت مسئوليًة  الُحكَم  يــَر  لم  ــدالو  ِن ــه  ــي إل ــى  ــبَّ ل ــاُه وال  ــضـ ارتـ لــمــا 

مقتلِه قــبــل  ــًدا  ــي ــه ش نــــراُه  الُشَهداُكــنَّــا  ــِم  عــاَل مــن  ــِه  ــاف أوص فــُكــلُّ 
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ــُه وجــًا ُيــذكــر الــلــه ذابـــت روحـ ــداإن  ــج ــه س ــ ــات ــ وكـــلـــمـــا ُتـــلـــيـــت آي

ــِه ــِتـ ـ ــا ألُمَّ ــ ــرآًن ــ ــُض وعـــًيـــا وُق ــي ــف ــقــرآن قــد ُوِجـــَداي ــدى ال ــُه مــن ه كــأنَّ

َهَلًعا ِحــلــَفــُهــْم  أرَدى  ــَد  ــوعَّ ت ــَدىإذا  وَهـ ــــًة  أُمَّ ــا  أحــي َث  ــدَّ ــح ت وإن 

وطًنا أرى  أن  افتخارًا:  أزهو  كنُت  َبــَلــَداكم  لــي  الــصــمــاد(  )صــالــح  رئيسُه 

ُمخَتِطٌب وهــو  زهــوي  فــرِط  من  ــداأودُّ  ــا أب ــلَّ ألرضـــي حــاكــًم ــظ بـــأْن ي

مفخرًة للشعب  غــيــرُه  يكْن  لــم  ُمنَفِردالــو  األكـــواِن  على  فيِه  لــعــاَش 

لُه واستمعُت  ا..  يمنيًّ أُكــْن  لم  َحَسدالو  َشعُبُه  ُهْم  َمْن  ِذكــِر  من  َلِمتُّ 

***
وجًعا ــًة،  ــرق ُح ــا،  ــزًن ُح بكيناُه  ــدانــعــْم  ــُه أحـ ــل ــب ع ق ــم ُنـــــــَودِّ ــا لـ ــن ــأن ك

ألًما ــًة،  ــوع ل ــا،  ــوًق ش بكيناُه  ــُه ُســـِعـــَدانعم  ــ ــا مـــن أن ــن ــمــان ــم إي ــرغ ب

ــا وأًب ــًدا،  ــائ ق حكيًما،  فينا  ــان  ك ــَداإذ  وَي ــرًا،  ــاض ح وسيًفا  ــزًا،  ــزي ع ــا  أًخ

ُمــكــابــرًة فينا  ــى  األسـ حبسنا  َجَلَداومـــا  األسى  يخفي  من  أكثُر  ونحُن 

نعْم الصامدون..  نحن  بكيناُه  َصَمداشوًقا  ما  اِد(  )الصمَّ هوى  في  فدمُعنا 

لــمــقــتــلــِه تـــألَّـــمـــنـــا  إن  ــا  ــن ــن ــك الُصَعَدال ثاراتنا  مــن  الــدهــُر  َس  تنفَّ

محترًقا بالُحزِن  جبٌل  يكتسي  ــَداقد  ــَع ارت مــا  ــزُن..  ــ ُح يــا  جــبــٌل  لكنُه 

داخلنا اآلن  يغلي  )البراكين(  ــاُم  ــَقــداع اتَّ إذا  شعبي  مــن  الله  أستغفر 

وأصــدَقــنــا ا..  ردًّ ــا  ــن أكــرَم كــان  ــا  َمَدىم العالمين  في  وأطولنا  ــًدا..  وع

ِقفي الصامدين..  كل  اِد  لصمَّ ــأرًا  ُسدىث المجرمين  ُنحيَل  حتى  أرض  يا 

طاغيٍة ــل  ك ســيــغــدو  علينا  ــٌد  ــه ولــداع الـــذي  ــيــوم  ال يلعُن  ــا  نـ ردِّ مــن 

قائدنا )الــصــمــاد(  على  ــي  رب ــاُم  ــداس ــا وع ــه لــأنــصــار م ــل ــَز ال ــج ــا أن م

وقد ــاِء..  ــي األوف األُبـــاِة  الــِرفــاِق  ــُه فــي مــيــاديــن اإلبـــا سنداعلى  ل ــوا  كــان

ــا )أَب العالمين  إلـــَه  يــا  لنا  ــْف  ــل ــَدا(واخ رََش أمرَِنا  ِمْن  َلَنا  )َوَهيِّئ  فضٍل( 

أبريل / 2018
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المسيرة القرآنية

*  كل أسماء السور القرآنية مذكورة في هذه القصيدة.

ــاءوا ج كــالــرعــِد  ــاِت  ــادي ــع ال وأضـــاءوابُخطى  خلَفهم  الشمَس  أطــفــأوا 

إليهم ــاءْت  ــ أس ــا  م الــكــهــِف  ــُة  ــف ــاُءِص ــي ــب ــِف يــخــرُج األن ــه ــك فــمــن ال

الفـجـ ــَة  ــح ــات ف ــلــجــهــاِد  ل ولــقــاُءرّتـــلـــوا  ــٌد  ــوِعـ مـ ــِح  ــت ــف ال ــي  ــ وف ِر 

المعالي بــروَج  للضحى..  ــاُءأســرجــوا  ــ ــق ــ ــٌن وارت ــاُبـ ــغـ ــي تـ ــال ــي ــل ــال ف

لياٍل ــتِّ  س بعد  ــون..  ــك ال كما  ــْم  ــاُءُه ــم ــس ُخـــِلـــَق الـــكـــوُن أرضــــُه وال

ــتِّ حــــروٍب ــسـ ــا األشـــيـــاُءعـــبـــروا مــثــلــُه بـ ــه ــاِل ــلــْت مـــن خ ُفــصِّ

فيهم فالتكاُثُر  الــعــصــَر..  ــوا  ــك ــُه الـــدمـــاُء والــشــهــداُءأرب ــت ــَف ــاَع ض

خيٍر مــاعــوَن  )الحسيُن(  ــلَّ  أط ــذ  ــاُءُم ــط ــس ــُب ــُه ال ــ ــان ــ ــوٍح.. أع ــ ــنـ ــ وكـ

الـــَقـــْدِر يسمو ــارِج  ــع م ــي  ف ــٌر..  ــم ــراُءق ــ ُه اإلس ــدِس.. َشــــدَّ ــُقـ ــى الـ وإلـ

ــوٍد.. ومــن ما ــ ــٍر وُهـ ــاف ــن غ ــاَء م ــِه.. يـــبـــُرُز األولـــيـــاُءجـ ــ ــل ــ ــدِة ال ــ ئـ

أعــلــى عـــمـــراَن  آِل  ــاِن  ــرقـ ــفـ ــاءوبـ ــم ــل ــع ــه ال ــ ــاع ــ ــل حـــــقٍّ أض ــ ك

ــا ــّم ــِن ِم ــديـ ــَة الـ ــوّيـ ــًدا هـ ــعــي ــســت ــاُءُم ــي ــم ــع ــُة ال ــُه الـــثـــقـــافـ ــت ــع ــن ص

ــرا ــإب ــراُءثـــــورُة الـــرفـــِض رافـــقـــتـــُه ك ــي ب ــال: إن ــَم.. نـــادى.. وقـ ــي ه

الجا ــَة  واألُّمـ المسلميَن..  رأى  الــشــقــاُءُمــذ  فيها   .. ــدَّ ــِب ــت ــس ــُم ال ــَة  ــي ث

داًء ــِف  ــصَّ ال فــي  اإلنــشــقــاَق  ــراُه حــيــاُءورأى  ــت ــاع ــَن.. ف ــديـ ــُخــُر الـ ــن ي

ــاٍت ــيــن شــت ــُش اإلنـــســـاُن ب ــي ــع ــاُء!؟أي ــم ــت ــدٌة وان ــ ــدى الــنــمــِل وح ولـ

قامت بــكــفــيــِه  ــدى  ــه ال ــراُت  ــجـ ــاُءُحـ ــن ــِب ــا وال ــه ــُن ــِق.. رُك ــحـ زُمــــُر الـ
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ضّجْت ــروُم  والـ قــريــُش..  ــغــضــاُءفتداعْت  ــب ــا ال ــه ــوِك ــل وبـــــدْت مـــن م

ــا ــي شــعــوًب ــي ــح ــُي ــُه س ــ ــاُءأدركــــــوا أنـ ــف ــع ــض ــه ال ــج ــه ــن وســـيـــقـــوى ب

يقتفيِه ــزٍة(  ــ ــم ــ )ُه ــِل  كـ ــوا  ــفـ ــالــخــزي بــاءواوّظـ جــّيــشــوا حــقــَدهــم وب

الـحـقِّ مجادلِة  في  الزيَف  ــــــاُءحشدوا  ــٌع وضَّ ــ ــاط ــ ــُق س ــ ــح ــ بـــــِه ال

ــي ــاألمــان ــٌر ب ــ ــّدِث ــ ــُه.. ُم ــنـ ــَل عـ ــي عــــــاُءق ــِه.. ُزخــــــرٌف وادِّ ــي ــان ــع ــم ف

) ــيٍّ ــلـ رِداُءوحــســيــٌن.. ُمـــزَِّمـــٌل ِبـ )عـ ــيــه  عــل الــمــصــطــفــى  ــن  ــ وم

منُه )المسيرِة(  في  ــدُء..  ــِب ال ــراُءعَلُق  ــزه ال نفُسها  الـــــروِح..  نفخُة 

ــَن.. وُحــكــٌم ــي ــف ــف ــط ــُم ــل ــٌد ل ــَسـ ــاُءَمـ ـ ــضَّ ــِه َمـ ــم ــاس قــلــُم الـــُمـــلـــِك ب

)جــرٌف( الُجبُّ  إنما  كــاَن..  ــى الــنــبــيِّ الـــــِدالُءيوسًفا  ــ حـــَمـــَلـــُتـــُه إل

ــاُءثـــم أضـــحـــى عـــزيـــَز كـــل بـــاٍد ــرف ــش ــُه يــســتــقــي ال ــن ــرًا م ــوثـ كـ

تمضي لــلــمــســيــرِة  ــَح  ــب ــص ال ــَق  ــَل ــاُءف ــفـ ــطـ ودعــــــــاُه لــــربِّــــِه االصـ

ــَأ الـــشـــرُح صــــــدرَُه بــيــقــيــٍن: ــ ــاُءم ــ ــ ِوق ــا  ــه ــي ــل ع ــُه  ــ ــارونـ ــ هـ أنَّ 

ــِه ــَدي ــي ــا ب ــه ــِض ــب ــعــصــمــاُءهــــَو لـــقـــمـــاُن ن ــرُة ال ــي ــس ــم ــتــســامــى ال ت

***
ــا ــًن ــي ــن ــاُءحـــاربـــوهـــا مــــراحــــًا وس ــيـ ــدا لــهــا إحـ ــ ــِع ــ وحـــــــروُب ال

ــى كـــل بـــاٍغ ــل ــٌة ع ــ ــارع ــ ــاُءفـــهـــَي ق ــ ــٌة لـــهـــم وبـ ــيـ ــاشـ وهــــــَي غـ

ــاٍد ــِح أحـــقـــاِف عـ ــريـ ــاُءوعــــــذاٌب كـ ــ الـــشـــيـــاطـــيـــُن بـــعـــدهـــا أشـ

ـْــ ـــ ــِة األع ــن ــّي ــب ــٌة ِب ــن ــِح ــمــَت ــَي ُم ــ ِسيماُءوه ــدٌة  ــْج س ــاِس  ــن ال ــي  ف راِف 

ــِن كــلــمــا أحــرقــوهــا ــي ــت ــَي كــال ــ ــراُءوه ــض ــخ تــغــلــُب الـــنـــاَر روُحـــهـــا ال

شعٍر ــَة  ــاب ــح س ــا(  ــه ــريُّ ــم )ِن ــاَن  ــ ــراُءك ــع ــش ــت.. ثــم أزهــــَر ال ــ ــَدَق ــ أغ

ــارت ــاِص ِفــتــيــة الـــبـــذِل س ــإخـ ــاُءوبـ ــقـ ــا ُرفـ ــه ــا ل ــم ــس ــاُت ال ــ ــاّف ــ ص

حًبا ــِه  ــل ال ــي  ف ــوَس  ــف ــن ال ــوَن  ــذل ــب ــاُء؟ي ــط ــا ع ــاذٌل ي ــ ــا الـــذي أنـــَت ب م

***
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أنـــصـــاُر طه الـــمـــؤمـــنـــوُن  ــاُءفـــهـــُم  ــ ــَنـ ــ ــٍد أُمـ ــمـ ــحـ ــورى مـ ــ ــشـ ــ ولـ

ــاٌح ــاُر سـ ــعـ ــشـ ــوا: إنـــمـــا الـ ــ ــن ــ ــوالُءآم ــ ــ ــٌة وال ــرخـ ــاداُة صـ ــ ــع ــ ــُم ــ وال

ْ ـــ ــزل ــَة اعـــتـــقـــاًدا ب ــوب ــت ــاُءجـــســـدوا ال ــن ــب ــج ال ــى  ــغ ب إن  ــِه  ــلـ الـ ــِة  ــ زلـ

فيهم الــنــحــِل  ــزِة  ــوخ ك ــرٍب  ــل حـ فــمــَع الـــوخـــِز.. شــهــُدهــا والــشــفــاُءك

ا لمَّ الـــســـمـــاواِت  فــاطــَر  ــَح الــُعــمــاُءنـــاصـــروا  ــبَّـ ــِت سـ ــي ــواغ ــط ــال ب

ــوًدا ــعـ وُصـ صـــرخـــًة  )ص(  ــوا  ــلـ ــاءوارّتـ ش حين  ــرًا(  ــاِه )ق )ق(  أطلقوا 

فيهم الّنجُم  اْغتدى  الــطــارِق  ــداُءومــن  ــ ــُه زُلــــــِزَل األعـ ــن )ثـــاقـــًبـــا( م

***
ــم ــ ــا رأوُه ــّم ــاءواعــَبــَس الـــكـــافـــروَن ل ــ ــوَن وس ــق ــاف ــن ــم ــزَّ ال ــِفـ ــُتـ واسـ

ــٌة وانــفــطــاٌر ــاُء)جــمــعــُة الــحــســم( حــاق ــضـ ــم وقـ ــهـ ــِتـــاعـ َقــــــــَدٌر القـ

نجٍد ــزاِب  ــ أح وجـــوِه  ــن  ع ــاُءكشفْت  ــ ــي ــ ــاق واألدع ــ ــِرف ــ ــرَّی ال ــ ــع ــ وت

الــظــلــِم مهما عـــودِة  تــحــريــُم  ــاُءهــَي  ــم ــزع ــاُة وال ــغ ــط ــاف مــنــهــا ال خـ

ــِق الـــهـــواِن طـــاٌق ــط ــن ــُش عـــــــزٌَّة وإبــــــاُءفــعــلــى م ــيـ ــعـ ــا الـ ــمـ إنـ

ــٌب عــظــيــٌم ــعـ ــٌد طـــيـــٌب.. وشـ ــَلـ ــاُءبـ ــ ــم ــ ــدُأ األس ــ ــب ــ ــُه ت ــنـ ــٌن مـ ــمـ يـ

يرجو بالحرِب  الَضاِل..  فيُل  ــاُءخاَب  ــم ــظ ــُع ال ــُر  ــاب ــب ــج ال ُيـــــذلَّ  أن 

ــى أدن الــشــمــِس  ــذِه  هـ تــكــويــَر  ــاُءإّن  ــثـ ــا يـــا ُغـ ــ ــزون ــ مـــن ثـــرانـــا وغ

ــا بـــالـــذاريـــاِت فــقــامــْت ــ دون ــدَّ ــ ــا الـــنـــازعـــاُت والــكــبــريــاُءه ــن ــيــن ب

ــْت ــنَّ ــِة ُش ــام ــي ــق ــِر وال ــش ــح ــا ال ــم ــراُءوك ــب ــغ ــوُس وال ــس ــب ضــد شــعــبــي ال

شعبي ــّدة  ــ ــ ُع ــَن  ــمـ الـــرحـ ــاُءوألنَّ  ــَبـ ــاِن َهـ ــالـــدخـ ــُن كـ ــي ــاي ــم ــال ف

وتـــســـابـــيـــُح يــــونــــٍس إعـــــاُءنـــــــور يـــــس عــــــــزٌة وســـــــاٌح

***
ــاٍح ــوى س ــلــوا الــعــنــكــبــوَت أقـ جـــاءواحــمَّ حــيــن  جيشنا  أنــفــاَل  كـــان 

ــا ــزًم ــنُّ ع ــجـ ــم الـ ــه ــي ــا إل ــزاُة والـــُحـــلـــفـــاُءســابــقــتــن ــ ــغـ ــ ــَد الـ ــيـ ــأُبـ فـ

تحّلى ــُد  ــدي ــح ال شــعــُبــهــا  ــوٍد.. رجــالــهــا والــنــســاُءســـبـــٌأ..  ــمـ ــصـ بـ
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ــاٌت ــرسـ ــا ُمـ ــن ــوق ــخ ف ــواريـ ــصـ ــواُءالـ ــ ــاُل س ــبـ ــجـ ولـــهـــا نـــحـــُن والـ

شــهــيــٍد ُأمِّ  ــلِّ  ــ ك ــن  مـ ــى  ــّل ــج ــت ــذراُءت ــعـ الـ ــُم  ــريـ ومـ مـــوســـى..  ُأمُّ 

تساَوت شعٌب  المعجزاِت..  ــاُءقصُص  ــرخ ــرِب عـــنـــدُه.. وال ــح ــّدُة ال ــ ِش

ــور مــن بــســالــِة أرضــي ــُط ــُف الــهــوجــاُءُيــصــَعــُق ال ــواصـ ــعـ وُتـــــــَذلُّ الـ

ــي الــوا ــلــتــنــا وفـ ــه قــلَّ ــل ــُة ال ــم ــك ــاُءِح ــ ــوي ــ ــا األق ــنـ ــوَم أنَّـ ــ ــي ــ ــِة ال ــعـ ِقـ

ــوا ــذوق ــد أطـــلَّ ف ــِر.. ق ــص ــن ــُأ ال ــب ــاُءن ــق ــل ــُط ــا ال ــهـ ــَة الـــعـــاِر أّيـ ــب ــي خ

وسنبقى شـــرورَكـــم..  ُننهي  ــوف  لــم يــزْل يــا ثــمــوُد فــي الــِحــجــِر مــاُءس

***
نــجــٍد ــاُم  ــعـ أنـ الــــــدواِب  شـــرَّ  ــُم األمــــــراُءإنَّ  ــ وأظــــــلَّ الــــــورى ُهـ

ــا لم ــدس م ــُق ــن ُتـــحـــّرَر ال ــوداُءقــســًمــا ل ــ ــ س بــــْقــــرٌة  اآلن  ــح  ــ ــذب ــ ُت

ــوٌل ــ ــرٌث لــاحــتــال ذُلـ ــ ــَي حـ ــ ــاُءه ــطـ وِغـ ــٍش  ــ ــداِع ــ ل ِدرٌع  ــَي  ــ ه

عنكم الليُل  لُيكشَف  ــجُّ ثـــــــورٌة وفــــــداُءفاْذَبحوها..  ــ ــح ــ إنـــمـــا ال

انتصاٌر نــحــُن  ــعــاصــفــوَن..  ال ــُن بــقــاءأيــهــا  ــح ــا الـــزاحـــفـــوُن.. ن ــه أي

ُ
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تستِعُر واألجـــــواُء  ــُر  ــح ــب وال ــرُّ  ــب ننتِصُرال ــار  ــهَّ ــق ال ــد  ــواح ــال ب ــُن  ــح ون

ــا ــرن ــاِص ــه هــاِديــنــا ون ــل ــُد ل ــم ــح َصَبرواال بما  ــازوا  ف ــورى  ال في  أنــصــارُه 

ــِزٌم ــَه ــن ــوٌع وُم ــوج ــرِّ م ــش ــُف ال وُمنَبِهُرتــحــاُل مــصــدوٌم  الصمِت  ــُم  ــاَل وع

بموِقِفِه نأَبْه  لم  ــن(  األم ــِذُرو)مجلُس  َق ــُه  أنَّ ــدري  ن ــن(  األم َفـ )مجلُس 

َلَنا تنُظروَن  ُذُهـــوٍل  في  َمــْن  ُكــلَّ  ــَشــُريا  َب مثلُكم  إال  نــحــُن  ــا  م ــه  ــل وال

ــا ــ ــَدن ــ ــلـــه آَوانـــــــا وأيَّ َتــَذُرَلـــِكـــنَّـــُه الـ وال  ُتبِقي  ال  الــحــقِّ  ــُة  ــرخ وَص

تجرفُهم كالُطوفاِن  الحقِّ  ــَدُروصرخُة  ــَق ــهــا الــتــدبــيــُر وال كـــأنَّ فــي َكــفِّ

يرفعها وهَو  ـَ)نوٍح(  ك )الحسيُن(  ــرواكان  ــِخ ــِه َس ــ ــرُّوا ِب ــ ــا َمــــَأٌ َمـ ــم ــلَّ وُك

بها المستضعفون  يستمسُك  وينفِطُرواليوم  ــا(  ــك ــري )أم قــلــُب  فيغتلي 

ُنطِلُقها ــواِه  ــاألفـ بـ أكــبــُر(  ــه  ــل تنفِجُر)ال ــل(  ــي ــرائ )إس فــوق  َنها  لكِّ

َسَرْت الُمستكبريَن  في  أكبُر(  ُحِشروا)الله  أجداِثِهْم  من  الُصوِر  كنفخِة 

ِبـ )صرختنا( يدنو  موَتُهْم  يروا  لم  ــروالو  ُذِعـ رفعها  مــن  وال  حــاربــوهــا  مــا 

نهايُتُهم تأتي  متى  يعرفون  ــم  ــه قــد َخــِبــرواُه ــل ألنــُهــم لــوعــود ال

ــُر(ألنــُهــم حــســبــوهــا فــي جــداولــهــم ــُزُب ــوراُة( و)ال ــت ــِه )ال ِب بما أشـــارَْت 

بموِعدِه يشُعر  لم  )فرعون(  كان  يأتِمُرلو  لــأطــفــاِل  ــِح  ــذب ــال ب ــاَم  قـ ــا  م

الَخَطُر!لكْن هل اسطاَع دفَع الموت حين أتى؟ يكبُر  يــَديــِه  بين  ــان  ك أم 

والدهم مثل  ــاؤوا  ج )فــرعــون(  ــُرأبناُء  ــَي ــِس وال ــاُن  ــ األزمـ ــت  ــاَوت ــف ت وإن 
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نعْم الخاص..  مواعيد  يعرفون  َخسرواُهم  هــا  َصــدَّ أرادوا  إن  لكنَُّهم 

ُمنَكِسٌر الشرِّ  قرُن  القرن(..  )صفقة  القمُريا  واســَتــَوى  دارَت  الحقِّ  ــدورُة  ف

***
دهـــا ــا ُنـــردِّ ــن ينحِسُر)الــلــه أكـــبـــُر( مــا دم الــلــه  دون  كـــاَن  مــا  فــُكــلُّ 

ِبها ــوَد  ــوج ال ــُر( واَجــَهــنــا  واعَتِبروا)الــلــه أكــب األبــصــاِر  ــي  أول يا  روا  تفكَّ

ِبها المسلمين  باقي  سيصُرُخ  ُر؟!متى  ــوَ ِس ُهم  تخَتصَّ ألْن  ينظروَن  هل 

بــاِلــغــٌة ــوم  ــي ال فينا  ــه  ــل ال ــُر(وحــكــمــُة  ــزَدَج ُم فيِه  )مــا  انتصاراتنا  وفــي 

كسبت أو  قبُل  من  آَمَنت  تُكن  لم  انتظروا()إن  ــِل  ُق خيرًا  بإيمانها  نفٌس 

ــه بـــاألنـــصـــاِر يــومــئــٍذ ــل ــَي ال ــأت ــي َنَصروال ما  الله  لِدين  من  ُمسَتبِداًل 

واحَتَكموا بالله..  آمــنــوا  مــن  َشَعرواألنَّ  وما  َضلُّوا  قد  الطواغيت..  إلى 

ِبًعا ُمتَّ الطاغوت  ــارََب  حـ مــن  ــاَز  ــَحــِدُروَفـ ــن ــه ت ــل ــن رســـول ال ِقـــيـــادًة م

)صرَختُهم( األحــراِر  على  أُِمـــُروايستنِكرون  قد  الله  كتاب  في  بها  ــم  وُه

انَتِحُروافالله من قاَل: )) ُقل ُموُتوا (( ِلُيرِشَدنا أو  ُموُتوا  لُهم:  ُقلنا  ونحُن 

***
علموا وما   .. اغَترُّوا  )اليمِن(  َسَقُرِبُكنيِة  أسمائها  من  )السعيدَة(  أنَّ 

ُعِرَفت قد  الله  ديــن  بُنصرِة  تشتِهُرأرٌض  الغازين  في  الموت  بِسلعِة 

)حــيــدرٍة( أنــصــاُر  فوقها  من  و)الَتَتُر(يعيُش  )الــُتــرُك(  ثراها  تحت  يناُم 

ــهــا ــِت ــرَب ــحــو ُت ــاٍد ن ــ ــلُّ ب ــَدثــرواتــِحــُن كـ ان ُهنا  ُجــنــٌد  لُهم  ــوٍم  ق فــُكــلُّ 

ِصَورًا يأخُذوا  كي  أتوا  إْذ  ُيخطئوا  ــَوُرلم  ــِص وال األرواُح  ــُذ  ــؤَخ ُت ُهنا  فمن 

ُملَتِقًطا ــاش(  )رشَّ يا  )ِفاَشَك(  البصُرَثبِّت  زاَنــهــا  ما  التي  الــوجــوه  تلك 

***
كثرتهم رغــم  عليهم  ُنــصــرنــا  كثُروالقد  إن  يعنيه  ال  الــفــرُد  فــالــواِحــُد 

تحاُلَفُهم يا  فاعِقل  الــلــه..  النَدَحرواحليُفنا  اإلنِس  فوق  بالِجنِّ  جئَت  لو 
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قناِبَلُهم يــا  ــي  ُذوِبـ ــه..  ــل ال ــرَّ مــا َمــَكــرواِدفــاُعــنــا  ــا َش ــان ــُه )مــوســى( َوَق إل

إًذا؟! ُغـــزاُة  يا  ــاذا  م الــلــه..  يقَتِدُر؟؟نصيرُنا  الجبَّار  على  حليٍف  من  هل 

مراِحلُكم أقسى  في  اآلن  أنــُتــُم  مَطُرها  فوقُكم  صوٍب  كلِّ  من  والموُت 

فمن الِثقاِل..  بالُمعدات  تفرحوا  وينَصِهُرال  شعبي  يرى  الحديد..  طبِع 

أماِكنُكْم في  فابقوا  الزحُف؟  ينَهِمُرأعياُكم  ــَن  أي ــدري  ي ــَر(  )الــُمــَســيَّ إنَّ 

سُيشِعرُهم غابوا..  من  كلَّ  َحَضُرواوطمئنوا  أنَُّهم  يمضي  حين  )ُبركاننا( 

يدنا على  مكتوٌب  الطواغيت  والــِكــَبــُرمــوُت  ــراُض  ــ األم ُتميَتُهُم  ــن  ول

***
مقتَلُهْم شاهدَت  هل   .. البحَر  ــروا!ُأساِئُل  ــِب ُق ــْه إال وقــد  ــِب ــَت أن ــم  ل ــوُل  ــق ي

َعَدًما فجأًة  وصــاروا  ــا..  ــوًف ُأُل ُذِكـــرواكانوا  ــوا وال  ــان ــا ك ــُهــم قــطُّ م كــأنَّ

على ــاِة  ــف ــُح ال ــداِم  ــأق ب إال  أدِر  ــم  زأروال عندما  ــادي  ــ األع ــاِت  ــدرَّعـ ُمـ

انتحرت التي  الزحوفات  ِتلك  ــلُّ  وذلك القصُف والجيش الذي َحَشروا!أُك

لو أرسلوه إًذا في )الَشحِن( الخَتَصروا!!من أجل أن يترُكوا هذا الساح َلُكْم!؟

***
لسوءِتهم... الدنيا  َلَفَت  فاسَتِتروا!إعاُمُهم  أعــراب  يا  الله  أخــزاُكــم 

ُتنِقذهم ــار(  ــص )األن ــادرُة  ــب ُم َعَقرواكــاَدت  لها  أعــمــاُهــم..  ربُّــَك  وحين 

ــُدٌق ــ ــٌة ُص ــي ــت ــا ِف ــ ــُم أنَّ ــل ــع ــه ي ــل ــال ــُرف ُصــُب ِفــتــيــٌة  ــا  أنَّـ تشهُد  والــحــرُب 

ُخُلًقا ــورى  الـ أخــزى  ــا  ــداءن أع إن عاَهدوا أخلفوا.. إن خاَصموا َفَجرواوأنَّ 

ألنُفسهم تــقــديــٍر  أيُّ  عندهم  ــو  واعتذروا!ل الحرب  وقف  اآلن  ألعلنوا 

ِلَمْهِلِكِهْم؟ ِميَعاٌد  الحرَب  ُترى  فانَتِظُروا!فَهْل  للرحمِن  الَغيُب  إنَّما  ُقــْل 

 10 / يوليو / 2018 م
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غواية النفط

)اليَمَنا( ــُم  ُزرُت حتى  النفط..  ُهناألهاُكُم  الخالدوَن  ــا  أنَّ ســتــدروَن  ــا..  ك

طاقتُكْم فــوق  ــا  أنَّ ستلقوَن  ــا..  وهــَنــاك وال  ــيُّ  ــمــان ي ــاَن  ــك ــت اس فــمــا 

ــيــُتــم بــشــعــٍب ال ُمــــِذلَّ لــُه ــِل ُب الزمنالــقــد  أنهَك  صرعى..  المماِلَك  أردى 

ــبَّ إلى ــزاُة لــيــحــتــّلــوُه.. ه ــغ ــاء ال والسَكناج األرَض  يستعيد  حـــدودِه.. 

ــدِه... ي في  الحجِّ  ورِداُء  كَفَناُمسلًَّحا..  فُكن  إحرامي  ثوَب  تُكن  لم  إْن 

ُممتطًيا الله..  بيَت  لتحرير  ُمحتِضنامــاٍض  لأهوال  البراكين..  ظهر 

وما للُمستضعفين..  يقتصُّ  و)ِمَنى(بالله  ثاراِتِه..  عن  )تُنومُة(  غاَبت 

ــٌة ــارِق ــاُت الــِحــقــد غ ــُه راِجـــمـ ــوق ُسِجَناوف آفــاقــنــا  مــدى  ــي  ف ــا  ــارُه ــيَّ ط

َلُهْم الحديُد  والصلُب  والنفُط  َلَناالماُل  الشديُد..  والبأُس  والنصُر  والِعزُّ 

َق الدهُر في قومي انحنى خجًا أناإن َحدَّ ذاَك  قال:  شعبي  الموُت  رأى  وإن 

زحفوا نحوُه  وصــوٍب..  فجٍّ  كل  ُدِفنامن  زحفهم  وصــوٍب..  فجٍّ  كل  في 

سقطت أعامُهم..  يرفعوا  لكي  حزَناجاؤوا  أطماعهم  وانطَوت  أرواحُهم.. 

ُمُدَناكي يدخلوا )الباب( أفنوا كل ما جمعوا ضيَّعوا  شبرًا..  فيه  يحكموا  كي 

بَدناحمقى... أرادوا احتال النار فاحترقوا لُهم  ُتسلم  لم  كيف  واستنكروا 

مندبُهم )الباَب(  إنَّ   ) )الِجنُّ الُسُفَناوقالِت  تنهُش  ــوٌم  ــ ُرُج وللمضيِق 

شبعوا ــاِتــِه  ُلــجَّ ــي  ف ــرِّ  ــش ال ــُة  ــم ــاأئ ــَن وَث شيَّعت  ــاٍد  بـ فــكــلُّ  مــوًتــا.. 

***
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بها يكتوون  هاُهم  الحرب  سّعروا  من واجهوا الشعب هذا... واجهوا الِمَحنامن 

وقد بتموه  كذَّ ــذي  ال الوعيد  ِبَنانحُن  الطغاُة  ُيــجــَزى  ــأن  ب ــه  اإلل ــاء  ش

بهيَمَنٍة.. أغــواُكــْم  النفُط  يــُك  )اليمنا(فــإن  واحذروا  شعٍب..  كل  بوا  فجرِّ

15 / ديسمبر / 2015
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وحشية الصمت

يتكلما أن  ــان  ــس ــإن ل ــان  حـ يتألما؟!هــل  أن  الــكــون  ــذا  ه وضمير 

يستيقظوا أن  األرض  ُمسلماولمسلميِّ  شــعــًبــا  ُتــبــيــد  والــطــائــرات 

سلطاتهم اشترى  الطواغيت  ما؟!حلُف  وكمَّ الشعوب  صوت  اشترى  فمن 

بساحه شــعــبــنــا  ــل  ــات ــق ي لـــم  وأضــرمــامـــن  ــراح  ــج ال ــى  أذكـ بسكوتِه 

ــٍة ــل عــشــيِّ ــك ــا ب ــك ــري مأتماطـــيـــراُن أم ــع  ويــصــن ــًة،  ــل ــائ ع ــاُل  ــت ــغ ي

نرى لكي  الــركــام  بين  من  ما!!فُنضيُء  تفحَّ كيف  )الحقوقيين(  وجــه 

ــم تــدْع ــحــّرم ل ــُم ــيــهــود ُمــحــرَّمــابــســاح أمــريــكــا ال ــاِب ال ــ ــاراُت أذنـ ــ غـ

َيُعد ــم  ل ــحــرَّم  ــُم ال أمــريــكــا  السمابــســاح  لـــوُن  ــا  م ــدرون  ــ ي أطــفــالــنــا 

استنكرت الشعوُب  ال  نّدَد،  الكوُن  فماال  فتحت  وال  ــت،  ــرَخ ص ــٌة  ــ أُّم ال 

انتمىالـــكـــلُّ ُمــشــتــرٌك بــقــتــل صــغــارنــا الــمــؤمــركــة  لــلــحــرب  ــلُّ  ــك ال

بدمائنا تــلــطــخــوا  ــاد  ــي ــح ال ــُل  ــ أجَرماأه الجرائم  في  يغدو  فالصمت 

بتعاطٍف ــروا  ــاه ــظ ت ــن  ــذي ال مغَنماوِمـــن  التعاطف  فــي  أرادوا  معنا، 

غايًة ُتصبح  حين  المصالح  ــمــالغة  ــة ُســّل ــول ــف ــط تـــرتـــاد أشــــاء ال

ــاُت مــن أشــائــنــا ــت ــق مــاكــم دولــــٍة ت ــد تــقــدُّ ــري ــا ت ــن ــن دم ــًة، ومـ ــبـ ِهـ

بصمته الــغــريــق  ــم  ــوه ال ــم  عــال ــا  أبكما!؟ي جعَلَك  النفُط  استطاع  كيف 

بحربهم المجرمون  استطاع  السماكيف  أهـــل  بــأنــهــم  يــوهــمــوك  أن 

ــا ــن ــفــون ألجــل ــال ــح ــت ــم ي ــهـ ــأنـ بلسما؟وبـ ــازُر  ــج ــم ال تحولت  ومــتــى 
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قناتكم نحُن   .. اإلعــام  صــادروا  دماإن  غــارقــٌة  ــي  وه الحقيقة  فــخــذوا 

جنونها يــجــنُّ  أمــريــكــا..  دأُب  ــَو  ُمكرماه يعيش  أن  شــعــٌب  شـــاَء  إن 

ساحها وكـــل  تحاُلفها  ــدت  ــش ُمخيَّماح ُتــبــيــد  أو  ــا..  ــًت ــي ب لــتــُدكَّ 

الـ شّرَع  الُمحاصر  اليمن  موطِن  ــمــافي  ــاء وعــمَّ ــريـ ــَل األبـ ــت عـــــدواُن ق

وحــولــُه الصغير  يغفو  موطني  ُمكّومافــي  ــالــدمــار  ب ويصحو  ــٌت..  ــي ب

***
ــيٌّ صــامــٌد ــ ــٌب أب ــع تحطمافــي مــوطــنــي ش عــلــيــه  ــا  ــك ــري أم جـــبـــروت 

لكسرِه ــود  ــوج ال ــلُّ  ك سعى  وكـــّرمـــاشــعــٌب  ــود  ــ ــوج ــ ال ربُّ  ــزَُّه  ــ ــأع ــ ف

َمْن خياَل  يفوُق  ــزٌم  ع موطني  ُنهَزَمافي  كــي  ُكلَّها  ــَم  ــعــواِل ال جمعوا 

تُكْن لم  جيوٌش  زحفت  موطني  جهنمافي  ــزوُر  ــ ت اعـــتـــادت  بحياتها 

شموخهم أوَج  الــيــمــانــيــون  ــَغ  ــل َتقزَّماب الُمهين  بالصمِت  والــكــون 

ــٌة ــ ــخــبــرهــم بــأّنــا أُّم ــوف ُي تستسلما!!مــن سـ أن  الله  ويأبى  تــأبــى.. 

13 / فبراير / 2016
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َق قاتلوك لو كان حدَّ

* إلى روح الشهيد عبد الكريم الخيواني )رحمه الله(

ها أنَت تصعُد للسماء

ونحُن نسقُط في الجحيْم..

إذ كنَت آخر رحمٍة ُنحظى بها

سلبوَك من أحداقنا

وكأننا الشعُب الرجيْم..

هَي وحدها األحزاُن تعرُف

كيف تضرُب في الصميْم..

والقتل كالمعتاد يعبر بيننا

متجاهًا كل الوجوه

ليبُلَغ الوجه الكريْم..

هذا هو الزمن اللئيْم..

وطٌن تطيُب بِه الحياُة

اٍك أثيْم.. لكل أفَّ

كان اسمُه اليمن السعيد

وأصبح اليمن التعيس
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وصار بعدَك سيدي – بجراحِه –

اليمن اليتيْم..

الفجر بعد سناَك يطلُع

وهو ُمسودٌّ كظيْم..

حتى القصائد في رحيلك، مثلنا

مفجوعة تبدو

ومطلعها سقيْم..

جفت عليك عيوننا حزًنا

وأصبَح كل وجٍه كالصريْم..

نبكي لفقدَك ثم ندرك أننا

نبكي علينا ال عليك

فكل عمرك عشته من أجلنا

متفانًيا لخاصنا

مستعذًبا ألم المسيح

وقابًضا نار الكليْم..

اآلن إن متنا

وإن عشنا

فا أسٌف

وال فرٌق هناك

فأي معًنى للحياة

بدون وجهَك يا كريْم..

قتلوَك يا روح الحسين

وقلب لقمان الحكيْم..
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ما كنَت إنساًنا فحسْب، وإنما

وطًنا.. وإنساًنا عظيْم

وسماءنا األولى

ونجًما نحوُه تهفو القلوُب لفجرها

ُنزاًل من الله الرحيْم..

َق قاتلوَك بمقلتيَك لو كان حدَّ

ُهنيهًة..

لرأوا أماكنُهم

وأبصَر كل خصٍم نفسُه

في ُمقلتيَك أًخا حميْم..

َق قاتلوَك لو كان حدَّ

وصافحوَك

للحظٍة..

لتبادلوا النظرات فيما بينهم

وسيدركون بأنُه نور اإلله

وأنُه وجُه الحياْة

وأنُه عبدالكريْم...

18 / مارس / 2015
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مناِزُل الِعز

منزل  السعوأمريكي  العدوان  طيران  استهداف  بعد  القصيدة  *  قيلت 
الشاعر للمرة األولى في تاريخ 24 من سبتمبر عام 2015.

جسدي أحرقوا  أو  منزلي..  دمروا  بلديإن  يــا  فيك  رمـــٍل  ذرََّة  خــنــُت  مــا 

وقد الخليج  ألقــزام  شكرًا  قلُت  والحسِدما  الحقد  بنار  ِحــمــاَك  خــانــوا 

قناِبلُهم ــا  ي بــيــٍت  كــل  على  تجديُمـــرِّي  لن  اليمانيين..  عــزم  فغير 

موطنُه الــُحــرِّ  فسقف  والــَمــَدِدولتنسفيها..  الــرفــِد  ــاُح  س الــعــز..  ومنزل 

ِقِفْي الركام  بين  من  الله(  )حسبنا  احتشدييا  أنقاضنا  من  )توكلُت(  ويا 

فما )الخليج(..  صواريخ  ُأِهْيَنت  ــَرِدهنا  ــَب وال الــقــصــِف  بين  نــفــرق  ــا  ُعــدن

***
ــْذ ُم للوصاية   ) ــيٌّ ــِضـ )راِفـ ــا  أن ــاثــِة الــُعــَقــِدنعم  َر الــشــعــُب مــن نــفَّ ــرَّ ــح ت

حداثُتُكْم ــاءت  ش إن  ــداوُة..  ــب ال يديأنــا  المعتدين  لجيش  ــدَّ  أُمـ ــأن  ب

ُنكم تمدُّ أمسى  إن  القبيلُة..  ــا  وُمضَطِهِدْيأن ُمحَتِلْي  نعل  مقبًِّا 

وفي الوحدوي  ِحزبي  الجيش  وُمعَتَقِدْيسواِعُد  انتماءاتي  )اللجاِن(  بأِس 

ــه ِعــزَّتــنــا ــل ــال ال ــ ــا رج ــدوا ي ــسِّ ــج ابتِعديف تاريخنا  عــن  عــمــاالت  ــا  وي

كَذَبت إن  الشعب  حــزُب  القبيلة  البلديإنَّ  لونها  وخانت  )نجٍد(  أحــزاُب 

***
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ــِدإن بارََك الحرَب أذناُب )الرياض( فهم َزَب ومــن  ميٍت  من  البحُر  يلُفظ  ما 

وال العظيم..  للشعِب  اإلرادُة  ُمْنَفِرِدهنا  شبه  يعلو  الشعِب  على  صوٌت 

)َعَدًنا( يا  المعلوَم  ميعادنا  ــِت  زِْل )الَعَنِد(ال  بــوابــَة  يا  النصَر  ولتْرَقِبْي 

***
تَجرُِّعِهْم من  عــاٍم  النصِف  خيبَة  ــدِديا  ــا ع ــاٍت ب ــاس ــك ــت ــا وان ــاِرًع ــص م

دواًَل أصبحت  المقاهي..  بعض  األبــديألنَّ  طوفانها  على  تعاَلْت  فقد 

مسخرٍة؟ أيُّ  إلينا!!  ــزاًة  ُغـ األسِدجـــاؤوا  على  يسطو  أن  الفأِر  إلى  أوحت 

ــي مــعــارِِكــِهــم رََشِد!ويــحــلــمــوَن بــنــصــٍر ف من  ضيعِت  كم  النفِط:  لعنة  يا 

فناِدَقُكْم ْزَنْا  َجهَّ األرَض  باِطِن  واْلــَتــِحــِدْيفي  الــغــزِو  ــراف  ِخ يا  تكّفني 

ضيافِتُكْم في  )توشكا(  َل  تكفَّ واتِقِديلقد   ) الِجنِّ )صحوَن  فاستقبليهم 

نزهتُكم الــحــرب  أن  تظنون  والجَلِدكنُتم  الموِت  وحوُش  )فاستلقفتكم( 

فانقلَبت التأريخ..  )مأرُب(  لكم  ــًة لــلــحــزن والــنــَكــِدقامت  ــرض أيــامــكــم ُع

هنا نحُن  العصر..  هذا  نتوءات  تلِديفيا  لم  الصحراء  خاطر  في  ــِت  وأن

بُهدُهدِه ــى  أوص قد  )سليمان(  يُعِد«لنا  »لم  كان  جيًشا..  أرسل  كان  لو 

ُمجتُهِدكأنَّ حربَك يا جحش )الرياض( غَدْت سعَي  تسعى  خاصَك  إلــى 

تحاصرنا لــن  مهًا  الشر  ثالث  حاصرَت نفسك بين )الفيل( و)المسِد(يــا 

23 / سبتمبر / 2015
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ثرثراُت الَحْزم!

هَي خمُس بْقراٍت سماٍن

واشَترت خمًسا عجاًفا

بالقليِل من الُفتاْت..

وتحالَف األعراُب واّتحدوا

على )يمِن العروبِة(!

جيَّشوا الخبَث الُمكّدَس في النفوِس

وأرسلوُه على رؤوِس القاذفاْت..

جمعتهُم األحقاُد؛ فانتفضوا علينا

بعدما أومى إليهم َطْرُف إسرائيَل:

أنَّ هناك شعًبا ُمذ تحرَر

باَت ُيقلقُها؛ فجاءونا بعاصفٍة

ُمؤمركِة المامِح والصفاْت..

لكنها ليسْت سوى أضغاِث ُحّكاٍم سنخرسها

فا تعدو العواصُف

عندما يتفّجُر الطوفاُن

أكثر ِمْن مجرِد ثرثراْت..
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خمسوَن عاًما تخزنوَن ساَحكم دأًبا!

وجئُتم تثبتوَن اليوَم بالغاراِت

قّوتُكم على األطفاِل!

خوضوا الحرَب برًا أيها األنذاُل

إن الحزَم تثبتُه السواعُد وحَدَها

ال الطائراْت..

قد تشتروَن ساَح كِل األرِض

لكنَّ الشجاعَة واإلرادَة والصموَد

ذخائٌر ال ُتشترى؟!

وقد امتلكناها.. وما دامْت بحوزتنا

فلو لم نمتلْك غيَر الحجارِة

سوف نهزمُكْم

وسوف ترون أنَّا لم ُنبالْغ حين قْلنا:

إن هذي األرض مقبرُة الغزاْة..

يا صاحبيِّ الحرب:

إنَّ عزيَز مصَر اليوَم

يسقي ربَُّه مصرا!!

ا الطيُر.. سوف يُدكُّ مملكًة وأمَّ

وُيرجع نخلَتين إلى خريطتِه

وفوق جناحِه الُممتدِّ

تنكسُر السيوُف الضارباْت..

***
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اليوم.. ُندرُِك ما الذي

كانت ُتحاوُل أن ُتنبِّهنا

إليِه البوصاْت..

كانت ُتشيُر إلى التحرُِّك

نحو )مّكَة( بالساِح

ونحُن نحسبها

ُتشيُر إلى الصاْة!

كانت تقوُل لنا:

الشماُل طريقُكم

فتوكلوا بالله يا أحراُر:

إنَّ النصَر آْت...

وتوضأوا بدِم الذين استشهدوا

ظلًما وعدواًنا.. وال تِهنوا

فإنَّ النصَر موعُدُكم بأمِر اللِه

والُبشرى لشعٍب قد تولَّى اللَه

واجتنَب الطغاْة..

3 / ابريل / 2015
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منارة الله

)ُملجِم( ابن  وِحلُف  )أمريكا(  الُمعّظِمزواحُف  الــتــراِب  هــذا  على  تاَشت 

عبارٌة ــَو  وه الــمــوت(  )شعار  ترتميتخاُف  الحقيقيِّ  الموت  في  هَي  وها 

بها ــوا  ب كــذَّ التي  ــُم(  ــه )ِن إنها  جهنَِّمنعم  من  مــأخــوذٌة  اسمها  حــروُف 

ــوٍم ولــيــلــٍة ــ ــون فــيــهــا كــل ي ــوت ــم وانهميي )ِنهم(  يا  جاؤوِك  لمن  تصّدي 

ــٍة دول كــل  مــن  الــغــزو  جــيــوُش  وترِجميأتتنا  ــادي  أي يا  ــادي  األع ي  فُدكِّ

ــا ــًق ــا ثــرانــا لــلــُزحــوِف حــرائ ميفــرشــن تفحَّ وســهــًا  أهــًا  لها:  وُقلنا 

عالميًة ــَحــت  أصــب أرضـــي  ــَر  تلّحميمــقــاب ِجنٍس  كل  من  ُدودهـــا  فيا 

بحربنا ــاِة  ــغ ــط ال ُأمَّ  ــا  ي ــِت  ــورَّطـ ِلــُتــهــزمــيتـ إال  حـــاربـــِت  ــا  م ــِك  ــأن ك

مدينًة فاستعدنا  ِشــبــرًا  واحلميتمنيِت  تمنِّيِك  في  فاستِمرِّي  إًذا 

في وأنــِت  الُنشوِر..  يوم  إلى  مــي!سنبقى  تــتــقــدَّ أن  ــَن  ــي ــرج ت مــنــافــذنــا 

***
ُمؤّبٌد ــٌم  وه )صنعاء(  في  ــِمطموحِك  ــتــوهُّ ــَد ال ــن ــواه ع ــ ــا أق ــِك م ــل ومــث

ــدرٌة ُق ــِك  ل وهــل  دخلناها..  على فعل ما ُيرجى سوى الزحِف بالفِمفقوِلي 

إّنها الُمهيمن..  يحميها  تنتميفصنعاء  لله  األرض..  فــي  مــنــارتــُه 

ــاء األبـــيـــة ســبــعــٌة ــع ــن الُمحّتِموأبــــــواب ص الجحيم  ــواب  كــأب تماًما 

عّزنا مهد  ــا  ي صنعاء  ــا  ي آدِمتــقــّدســِت  ُأّم  ــا  ي صــنــعــاء  ــا  ي وُبـــورِكـــِت 

انتمائِه حضَن  اإلنــســان..  ِقبلَة  ُمعجِمويا  كــل  فــي  الــتــأريــخ  ــاذَة  ــت وأس

أقبلوا األنــابــيــب(  )أوالُد  ــا بــا دِملقصفِك  ــروًق ــاٍء.. ع ــ ــا بــا م ــوًه وج
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التشرُذِمولم يخجلوا من عمر مجدِك.. كونهم رماِل  من  جاؤوا  األرض  إلى 

من وأنِت  تحبو..  باألمس  ومعصميدوياتُهم  بكفي  ُقومي  لها:  ــرِت  أش

بحقدهم الجميَل  يــرّدون  ُهــم  ُمــجــرِموهــا  كــل  على  األعــتــى  ــِك  ولــكــنَّ

ــمــّزٍق ُم ــّر  ش ــُم(  ــه )ِن مّزقتهم  ُمحّطِملقد  ــّل  ك ــاُن(  ــي )ه وحّطمُهم 

)شــبــوٌة( بالبراكين  عليهم  وصاَحت بهم )صرواح( يا صيحَة اهُجميوشــبَّــت 

حياتُه جافى  )الجوف(  غزو  راَم  ِمومن  ــن تــنــدُّ ــِه م ــوف ــي ج ــاَت بــمــا ف ــ وم

وحرِّضي نادي  األبطال  )حــَرَض(  ودمِدميفيا  )ميدي(  نار  يا  بهم  وِميدي 

الــزحــوفــات كلها بــنــا  ذوَّ عرمرِمِبـــ)ذوبــاب(  جيٍش  كلَّ  ُدسنا  )الباب(  وفي 

النِكسارِهم ُبقعٌة  إال  )الُبقُع(  الُملّغِمومــا  )الــِطــوال(  رمــُل  طالُهم  وكم 

علِّبي )َعْلُب(  ويا  ُموجي  )مخا(  يا  جثامين من جاؤوا.. وبالصرخِة اخِتميِبهم 

وُفوجئوا سهًا  )كهبوب(  لُهم  ــيِّ ُمـــســـّوِمتراَءى  ــف ــيٍّ خ ــان ــم ــٍش ي ــي ــج ب

نفيرها أبـــدت  الــِعــز  ــّز(  ــع )ت ِلُتلهِميعليهم  إلينا  استهدي  ــدَن(  )ع فيا 

ِبقاعها ــّل  ك ــزاُن(  ــي )ج لنا  لتحتميأجـــازَت  ِحمانا  ترجو  و)نــجــرانــنــا( 

وإننا )عسير(  يا  ُيسٌر(  الُعسر  ــّرِم)مــع  ــك ــتــصــاٍر ُم ــان ــاِك ُيـــســـرًا ب ــن ــي أت

واهِتفي صــواريــخ  يا  رؤوًســـا  تبلسميُخذينا  الــجــراِح  ُأمَّ  يا  ِبـــ)حــمــدَة( 

وبأسُه ــذا  ه الشعِب  صبُر  ــودِك  فانعميوقـ المايين  ثـــاراُت  شظاياِك 

صــدورنــا يشفي  الــُقــرآن  تِك  ُمسِلِممنصَّ كــلِّ  عن  الرحمُن  وُمطلقِك 

فاعقلي الــشــرِّ  اسة  فقَّ يــا  الــلــه  ــَو  فافهِميه الشياطين  )نجد(  يا  الله  هَو 

ألننا تـــواَلـــت..  ــاراٌت  ــص ــت ان ِمعلينا  بالُمنجِّ ال  ــه..  ــل ال ــوِل  ــق ب وثقنا 

ــًة ــراب ــم نــجــدهــا غ ــاَه.. ل ــب ــت ــم ن ننتميولـ البطوالت  هــذي  إلــى  فنحُن 

ــذورُه ــ ــيٌّ تـــغـــّذت ج ــان ــم ــه ُمــحــَكــِمشـــمـــوٌخ ي ــل ــن ال ــٍن وقــــرآٍن م ــدي ب

جبهٍة ــلِّ  ك فــي  ــاُد  ــج األم لنا  موِسِمتــدّلــت  كلِّ  في  النصر  ُقطوُف  ونحُن 

فَسلِّميومن قاَل َسلِّْم .. يا )سعوِديَّة( اسمعي عليِك  )سُيثّنيها(  ــًدا  غـ

دًما تذرفي  أن  صحراء  يا  حــان  تتبسميلقد  أن  )صنعاء(  يا  ــاَن  ح وقــد 
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الُمرِجفون

انحرفوا ــورة  ــث ال مــســاِر  عــن  انجرفواألنــُهــم  ما  سرعان  الِعدا  لُمغريات 

هتفوا!كْم رّددوا: )لن ترى الدنيا( وحين أَتْت بها  ترحيًبا  الِوصايِة..  ُقــوى 

قعدوا: بعدما  مــن  إلخوانهم  ُقِصفوا!قــالــوا  لما  وأطــاعــونــا  سّلموا  لــو 

هَدُفُقْل فادرأوا القصف عنُكْم عن منازلكم الِعدا  لغارات  جمًعا  فالشعُب 

يشمُلنا والــعــدواُن  ــزو  ــغ وال فكيف –والكلُّ تحت القصف– نختلُف؟الــُظــلــُم 

توحدنا أن  ــى  أول الحرب  كانت  ُمنعَطُفقد  الحق  طريق  فــي  لكنُكم 

نوافذنا فــي  ضباًبا  انتشرُتم  ينكِشُفمهما  ــو  وه يـــوٍم  كــل  فحقدهم 

ــم ــزُك ــمــّي ي ال  حـــصـــارًا  ــررون  ــ ــب ــ عصفوا!ُت ضــدكــم  ــزاًة  غـ وتــشــكــرون 

يعرفهم ــه  ــل ال ــاب  كــت ــه فــيــهــم أيــنــمــا ُثــقــفــواالــمــرجــفــون  ــل ولــعــنــة ال

واضحٌة وهــَي  حاموا  الحقائق  عزفواعلى  طــّبــلــوا،  تــغــّنــوا،  بــاإلحــتــال 

ُدِفنوا أنقاضهم  في  صنعاء  انصرفوا!أطفال  بالفتنة  شغلنا  إلــى  وهــم 

موعدهم ــال  ط لــّمــا  ــمَّ  ث ــصــوا،  ــرّب ارتشفوا!ت نبعها  من  التي  الباد  باعوا 

! موطنهم  أجل  من  بموطنهم  !ضحوا  اقترفوا  ما  يدرون  وُهم  التراَب  خانوا 

لكي نوُه  خوَّ جمًعا،  الجيَش  وصفواوصنفوا  لما  ــا  ــًق ِوف ذبــحــُه  ُيشرعنوا 

إخوتهم ضد  ولكْن  قاموا..  مع األعادي.. فهل في حربهم شرُف ؟للحرب 

رأى حين  الدمَع  أجرى  )سلمان(  ِقفواألنَّ  صــاَح  )صنعاء(  تحتّلها   ) )تعزَّ

فانتفضوا ــرار  األحـ يستنهض  ومـــّدُهـــم بـــســـاٍح مـــالـــُه طـــَرُفوثـــاَر 
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وطني يا  األحرار  أبا  أضحى  والخَرُف!!)سلمان(  والتخريُف  الخرافُة  هنا 

بموطنه محتًا  )صــعــدة(  ــُن  اب ــوا!صــار  ــا خــلــفــُه زحــف ــًق ــيُّ رفــي ــب ــن واألج

ُمــرتــزٌق ــَت  أن عنصرًيا  تُكن  لــم  ُمنحرُفإن  ــَت  أن طائفًيا  تُكن  لــم  إن 

ُمنبطًحا ــرام  اإلج ِلُقوى  تُكن  لم  صِلُفإن  ــٌن،  خــائ عميٌل،   ، فــرافــضــيٌّ

حداثتها أبــهــى  ــي  ف الــعــمــالــُة  نسفواهــُم  )إبراهيمهْم(  قــال  ما  لُكلِّ 

لها قاَم  الله(  )جار  األرُض  ناَدت  والخَلُفإْن  العهُد  بئَس  )سلماْن(  جيراُن 

***
يزعجُكم سوف  أدري  الحقيقِة  والُصحُفقوُل  التأريُخ  ُيــقــرُأ  ــًدا  غ لكْن 

بوحدتنا إيــذاًنــا  الــحــرُب  تــُك  لم  ــاُم والـــُصـــدُفإْن  ــ ــا األيـ ــدن ــوّح فــلــن ت

خيبتهم ــاَل  ــ أذي ــدا  ــِع ال ــرُّ  ــُج ي ــًدا  كِتُفغـ أو  النصر  في  ساعٌد  لُكم  ومــا 

ضمائركم من  تبقى  ما  إلــى  األسُفعــودوا  ُيجديُكُم  لن  الصبُح  أشرق  إن 

هويتها عــن  فيكم  تبحث  اغترفوااألرُض  أمجادها  ومن  ِحماها  فاحموا 

بها العاصفين  ضــد  اآلن  ــدوا  ــّوح اختلفوا!!!ت بها  شئُتم  كيفما  وبعدها، 
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اليوم يتَِّضُح الجميع

صنعاء ُتقصُف

يا شعوب العالم العربّي

هل تدرون ما معناه إْن قلنا لُكْم

صنعاء ُتقصْف؟

معناُه أنَّ سكوتُكم عاٌر

ْف.. وأنَّ دَم العروبة في ضمائرُكم توقَّ

معناُه.. أن نهايًة حتميًة

لنعاج آل سعود ُتعزْف..

وبأنَّ شعبي صار ُحرًا

ُمستقًا في إرادتِه

وهل في األرض ُحرٌّ

ليس ُيقصْف!؟

***
يمُن الحضارِة ُتستباُح اليوم يا أوغاد

ُيهتُك ِعرضها

والعالم العربي يرقبنا

بصمٍت
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من ساح القتل أعنْف..

اليوم يتضُح الجميُع لدى الجميع

ْف.. وكل وجٍه عن حقيقتِه تكشَّ

لكننا سنظلُّ أقوى من قذائفهم

وأعتى من تحالفهم وأشرْف..

والله إنَّا صامدون

وصامدون

وصامدون

وسوف نزحْف..

29 / مارس / 2015
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بال حدود

العقوُد أو  ــُســنــوُن،  ال تمضي  ــٌف جــديــُدلــِئــْن  ــل ــم، ِح ــُك ــَف ــل ويــدعــُم ِح

ــر فــيــنــا ألــــُف عـــاٍم ــب ــص ــر ال ــم ــُع ــدوُدف ــ ــي ح ــات ــع ــا ال ــودن ــم ــص ــا ل ــ وم

ي والــتــصــدِّ اإلرادة،  ــُن(  ــم )ي ــُب الــعــنــيــُدُهــنــا  ــل ــص ــُه ال ــُب ــع وهــــذا ش

جيًشا القصف  نــار  تحت  ــحــرُِّك  الحشوُدُي تلتِحُم  ــاض  ــق األن وفــي 

ــا ــزًم ــِه األشــــــاُء ع ــ ــم ب ــُك ــل ــات ــق ــرى الــشــهــيــُدُت ــ ــرًة أخـ ــ ويـــرجـــُع مـ

ُحـــرٍّ كـــل  مـــذهـــُب  األرَض  ــوُد(ألنَّ  ــزي و)ال )الــشــوافــُع(  بها  يـــذوُب 

التحدي ــدُن(  ــ )ع هـــذه  هـــَي  الــبــعــيــُدنــعــم  األمـــــُل  ــا  ــه ــراب ت وذاَك 

عليها يحيا  ــْم،  ــُك ل ــورًا  ــ ِص ــودواُخـــذوا  ــع ــْم لــن ت ــُت ــأن أهــاِلــيــُكــْم، ف

ــتــصــارًا ان تنقلها  ــوات  ــن ــق ال ــوُد..دعـــوا  ــنـ ــْم ُجـ ــواُك ــث ــم ــْم ل ــُك ــل ــُق ــن وي

***
شئُتم كيف  ــزُم  ــه ُن اإلعـــام  األســـوُدعلى  تخشانا  ــدان  ــي ــم ال وفـــي 

نصٍر لــُكــلِّ  الــعــبــيــِر  ــُف  ــ زي ــا الــحــدائــُق والـــــوروُدلــُكــْم  ــن ونــحــُن ل

لكن إنـــــزاالن،  األرض  ــي  ف ــوُدلــكــم  ــج ــي ن ــان ــث ــال ــن ب ــح عــلــيــكــم ن

ــم وجــئــُتــم ــرُت ــاب ــوف ك ــخ ــُم الـــُجـــلـــوُدبــظــهــر ال ــك ــل ــب تـــكـــاد تـــفـــرُّ ق

ــارت وص ــْت،  ــ الَن سهامُكم  ــُدجميُع  ــي ــص ــااًل لـــلـــُغـــزاة بـــهـــا ن ــ ــب ــ ح

ُحــســاٌم أو  ســهــٌم  ــدُّ  ــت ــش ي ــل  ــ ــُه الــحــديــُدوه ــُن لـ ــي ــل ــٍب ي ــع عــلــى ش

ــا ــاًك ــُكـــم ه ــد شــــاَء اإللـــــُه ِبـ ــق ــا ُيـــريـــُدل ــم ــون ل ــل ــاع ــف ــُن ال ــحـ ونـ

72-Mouhammadiyoun.indd   249 11/2/18   2:18 PM



250

شعٍب ُجـــمـــوُع  ــُه  ــدت ــان س الــشــديــُدبــجــيــٍش  ــأُس  ــبـ والـ الـــعـــزُم  تجلى 

ــٌد ــن ــرش ُج ــع ــل عــلــى أكــتــافــهــم ُحـــِمـــَل الــوجــوُدمـــضـــوا وكــأنــهــم ل

منُهم ــاب  ــ اإلرهـ ــاِرُع  ــصـ مـ ــداُر  ــ ــوُدُتـ ــ ــزٍق رع ــ ــرت ــ ــلَّ ُم ــ وتـــحـــرُق ك

ــش لــيــس يــدري ــدواعـ ــرَّاُر الـ ــ ــ ــقــوُدوج ــأنَّ الـــمـــوت ُوجـــهـــة مـــن ي ــ ب

***
بـــاٍغ كــــّل  ــد  ــّيـ سـ الــنــفــط  عبيُدألنَّ  ــا(  ــك ــري )أم أمـــن  فــمــجــِلــُس 

ــا وغـــرًبـــا ــرًقـ ــم ضـــدنـــا شـ ــدت ــش ــٌر وُســــوُدح ــمـ ــــــَد ُجـــرمـــُكـــم ُحـ وأيَّ

ــلِّ نــوٍع ــم مــن كـ ــُك ــاح ــان س ــك ــُدف ــي ــوح ــا ال ــن ــُع ــدف ونـــحـــُن الـــلـــُه م

لِكْن ــُر..  ــده ال ِبـ )كـــربـــاء(  ــُد(يــعــوُد  ــزي ــن يــبــقــى )ي ــذا الــعــصــر ل ــه ب

ــرام دوًمـــــا.. ــ ــ ــُدلــُكــم ُحـــريـــة اإلج ــي ــرش ــِزُل وال ــزلـ ــُمـ ــردُّ الـ ــ ــا الـ ــن ل

ويــبــلــى.. يفنى  أن  ــون  ــك ال ــُة والـــخـــلـــوُدلــهــذا  ــرامـ ــكـ ــن الـ ــم ــي ــل ول
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غرقى في األفق

واختلفا )اإلف(  صـــوُت  تغير  خِرفالقد  ُمحبًطا،  عجوزًا،  كهًا،  وصار 

تذرعنا ــرام  واإلجـ القصف  من  ــاٌم  هدفاع وال  ــرا  ــص ن بــنــا  ُتــحــقــق  ــم  ولـ

وغدت أجوائنا..  في  ُتجلِجل  أسفاكانت  خيبًة،  ــا،  ــواًن ه ــا،  ــأًس ي تــنــوُح 

على تــصــيــر  أن  تــتــمــنــى  ــا  ــه ــأن شرفاك يرتقي  ســاًحــا  شعبي  أكــتــاف 

طائرٌة وهي  يوًما..  النصر  تحصد  واغترفالم  )الكاشنكوف(  جناُه  وكــم 

بها حّل  )سلمان(  من  )الزهايمر(  ُقصفاداء  ما  قصف  في  عمرها  فضيعت 

بها يستِخفُّ  شعٍب  لتركيع  ارتجفاتسعى  وال  خوًفا  قصفها  من  فــرَّ  ما 

هيبته ــو  ــج ال ســـاح  ــاع  ــ أض ــا  اعتكفاهــن ُصنعِه  في  من  يلعُن  ــار  وص

تدفقنا فــي  ســيــٌل  نــحــُن  ــا  وه ــاٌم  النجرفاعـ ــاه  ــن ــه وواج ــودا  طـ أنَّ  ــو  ل

ــان الــيــمــانــيــون مــعــجــزًة ــ ــاٌم وك ــ وصفاع أو  ــتــاريــخ  ال قــالــه  ــا  م تــفــوق 

ــِه بـــاَع نــصــُف الــكــون مــبــدأُه انكشفاعـــاٌم ب العالم  ووجــه  جباًنا..  صمًتا 

جرائمهم أخـــزى  حققوا  ــَفــابحلفهم  أِل ــذي  الـ المجد  حقق  وشعبنا 

***
أمــٌم صمتها  أبــــَدت  حــيــن  ــا  ــن ُمنعطفاألن ــرِّ  ــش ال ــام  أمـ ــا  ــنَّ وُك ــا..  ــرن ُث

ــا ــن ــي إرادت ــان حـــقٍّ خــرجــنــا ف ــوف يِقَفاط أن  الطوفاَن  ُيجِبُر  الذي  ذا  من 

حشدوا؟ لو  الناَر..  وأعــدوا  جيشوا  نَزفالو  إن  المظلوم  دُم  ــاٍح  س ــوى  أق

زحفت لما  ــدري  ت ِخرفانُهم  أنَّ  ــالــو  ــَف ــَع ــا ُض ــن لــكــنــهــم أوهــمــوهــا أن
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قائدنا الله  وكــان  ــروب  ــح ال الُسَخَفاخضنا  أيها  حاشا  ــُه؟!  ــل ال أيــهــزُم 

َخَسَفاقاروُن )نجٍد( على أرضي اعتدى وبغى الــعــدا  ــارون  ــق ب شعبي  لــكــنَّ 

وما الثراء  وحــل  في  الناس  أفقر  الترفاما  ُيخجل  فخرًا..  اليماني  أغنى 

***
موطننا! غزو  يرجو  )اإلمـــارات(  عرفارمــُل  ــو  ل الـــِقـــطَّ  تستفز  ــٌة  ــاف ــخ س

خيبتِه أعــــاَم  ــا  هــن ــعــلــي  ُي ــَن بـــاألعـــام وانــصــرفــاأراَد  ــفَّ ــك ــد ت وقـ

فأرسلهم قطعاًنا  يملك  ــان  ك نَسفاقــد  الذي  فسبحان  الجحيم..  إلى 

تبصقكم سوف  )سقطرى(  إّن  )ُخلفا(والله  أنكم  فانسوا  الرمَل..  غادرُتم 

رفعت حربكم  فــي  ــا  ــن أرواح كــل  ِكسفالــو  فوقكم  حتًما  تــرتــدُّ  فسوف 

واتحدت ــاد..  ــج األم يمن  يا  قــلــوبــنــا فـــي هـــواهـــا ِعـــــزًَّة ووفـــالبيك 
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مملكة الهشيم

ــي ــوم ــاء.. ُح ــع ــن ــى ص ــل ــان( الــرجــيــِمُحـــومـــي ع ــمـ ــلـ يـــا بــنــت )سـ

اآلن فـــــــأنـــــــِت  ــِب الــعــظــيــِمُحـــــــومـــــــي  ــع ــش ــال تــصــطــدمــيــن ب

ــاٍم ــ ــِت بـــعـــد الـــنـــصـــف ع ــ ــ ــا أن ــ ــِمه ــي ــح ــج ــلـــى ال ــن عـ ــيـ ــَرضـ ــعـ ُتـ

ــوِت ــيـ ــبـ ــى الـ ــلـ ــن عـ ــي ــع ــك ــس ــت بــــصــــوت مــــــهــــــزوٍم كـــظـــيـــِمت

بـــــحـــــًثـــــا عــــــــن غـــــريـــــِمتــســتــهــدفــيــن مـــنـــازَل الــبــســطــاء

إْن الــــحــــرب  أّن  ــلــُخــصــوِم؟!وظـــنـــنـــِت  ل سنخضع  طـــاَلـــت.. 

ــا اعــــتــــدنــــا عـــلـــيـــِك ــنـ ــنـ ــكـ ــوِملـ ــ ــي ــ ــغ ــ ــن ال ــ ــي ــ ــًة ب ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ُفـ

ــى ــل ــي حـــــقـــــًدا ع ــطـ ــاقـ ــسـ ــتـ ــخ صـــنـــعـــاء الـــقـــديـــِمفـ ــ ــاريـ ــ تـ

ــِت زوبـــــعـــــُة الــــرمــــال ــ ــأنـ ــ ــدومـــيفـ ــن تـ ــ وفـــــي جـــنـــونـــِك ل

الــيــمــانــيــون ــَد  ــش ــت اح إذا  ــْن  ــك ــِمل ــ ــي ــ ــط ــ ــح ــ لـــــــلـــــــرُكـــــــِن ال

ــاَر ــ ــه.. ث ــ ــلـ ــ ــيـــت الـ ــن )الـــقـــصـــيـــِم(ورأيـــــــــِت بـ ــي ــاط ــي عـــلـــى ش

ــنــا ــب ــيِّ ــن ُغ ــي ــزَم ح ــ ــ ــت مـــــن حـــمـــيـــِمووجــــــدِت زم ــ ــال ــ ــح ــ ــت ــ اس

ــرى ــبـ ــٍة ُكـ ــمـ ــزيـ ــهـ ــي لـ ــئ ــي ــه ــت ــيف ــ ــومـ ــ ــات ُعـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ وبـ

ُر اإلنــــــســــــاَن مــن ــِمســـــُنـــــَحـــــرِّ ــي ــش ــه ــة ال ــك ــل ــم طـــغـــيـــاِن م

ــا.. ــ ــ ــدن ــ ــ ــوع ــ ــ ــُر م ــ ــ ــص ــ ــ ــن ــ ــ ــر فــي الــرمــيــِمال ــدِك الــتــفــكُّ ــوعـ ومـ

ــن تــقــومــي!!!ُحــــومــــي.. فـــإنـــِك بــعــد هــذي الـــحـــرب.. حــتــًمــا ل

26 / سبتمبر / 2015

72-Mouhammadiyoun.indd   253 11/2/18   2:18 PM



72-Mouhammadiyoun.indd   254 11/2/18   2:18 PM



255
انطفاُء اآلدمية

َشــَرِر ــن  وم جمٍر  مــن  بعيَنين  القذِر!!يرنو  العالم  سكوِت  من  ُمستغرًبا 

أَُمًما! يا  اإلنسان؟  هَو  من  مؤتمِرُمستفسرًا  ــل  ك ــي  ف بــاســمــِه  قــت  تــشــدَّ

ِوأيَن ضاَعت شعوُب األرض وانَدَثرت؟ البَشر  ــِم  ــاَل ع مــن  تــُعــد  لــم  ــهــا  أُظــنُّ

قاتُلُه ــان  ــس اإلن عــن  يــنــوُب  انَتِصريأمسى  للُمسَتضَعِف  الله  قــوة  يا 

وانهَمَرت الــجــدراُن  بأقدامِه  الحجِرعاَمت  مــن  أقــســى  شــامــٌخ  ورأســـُه 

وقد الصمود  فــرَض  بأنقاضِه  ُمنكِسِرصلَّى  غير  ــزٍم  ــع ب المنايا  أعــيــا 

غضًبا واصُرخي  ُثوري  األرض  هذِه  واعــتــِذرِييا  المرفوَع..  رأَســُه  وقبِّلي 
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نائحات اإلّف

فابتِسُموا الغزو..  طائراُت  حلَّقت  ُهــِزمــواإن  جبهٍة  فــي  ــم  ــُه أنَّ ولتعلموا 

ُضِرَبت قد  الشرِّ  أفعى  أنَّ  من  ُبدَّ  تنتقُمال  األطــفــال  مــن  جــاءت  واآلن 

جرائمهم من  تحكي  النصر  اقتحموابشائُر  أو  ــّدوا  ــ َص أبطالنا  ــأّن  بـ

فُهْم البيوت..  يستبيحون  أقبلوا  َصنُمإن  جيشهم  من  وهَوى  أدبــروا..  قد 

ُمنتِحٌب وهَو  يهوي  الصواريخ  يبتسُمصوُت  القصف  تحت  )صنعاء(  وثغُر 

أبتي( يــا  صنعاء  عــن  ــدث  أح ــُم()مـــاذا  ــُق )ُن أو  ــاُن(  )عــطَّ شعبها  ــٌة  ــي أب

طافحًة الـ )إّف(  نائحاُت  أجهشت  أَلـــُمما  بــأســنــا  ــن  ــا م ــدره إال وفـــي ص

قواعدهم ُدّكــت  إن  النيازُك  َهُمنحُن  ُمتَّ والــمــوُت  )نوباُتُهم(  ونحُن 

ُمفبركًة ــاراٍت  ــص ــت ان لطموايستعرضون  وكم  شّقوا  كم  الكواليس  وفي 

لتخبرنا جـــاءت؛  غــاراتــهــم  ُرجمواواآلن  صحرائهم  في  الشياطين  أّن 

تحاُلُفهم الثاني  شهره  في  مات  ــُمقد  ــِرم وال ــداُث  ــ األج منهُم  ــرت  ــاَب وك

تهم قوَّ ــرب  ــغ ال ــي  ف ــوا  ــل أمَّ يعتصُمألنــهــم  بالرحمن  ــرُّ  ــُح ال وشعبنا 

ــم ــه ــداوت ــي ع نخَتِتُمألنـــهـــم بـــدأونـــا فـ الحرب  لفصول  من  فنحُن 

لمن ــه  اإلل إذَن  يــا  النصَر  ُظِلموافلتعِلن  ــم  ــُه أّن اعــتــداًء  ــوَن  ــل ــاَت ــق ُي

***
ــا ُصــِدمــوالم ُيزعج الشعَب من ِحلف الطغاة سوى ــأًة.. مــن رّدنـ ــج ــُهــم ف بــأنَّ

!؟ ِصبيتهم  بعُض  يرجو  كان  إًذا  )الَعِرُم(!ماذا  خصُمُه  ؟  قشٌّ الفوز  أيرتجي 
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لُه ــدود  ح ال  جحيًما..  دخلُتم  الندُملقد  عندها  ُيجدي  ليس  وِمحنًة.. 

علمواهذي الباد.. هَي المثوى األخير لمن وما  فانجّروا  الموُت..  ناداُهُم 

بشٌر موطني  فــي  يُعد  لــم  لــو  تلتُهُموالــلــه  لــلــغــازيــن  األرض  ــُة  ــرب ــُت ف

***
ُدواًَل ُلوا  موَّ نصٍر  طيف  عن  البحث  رت وضــَعــهــا مــن حــرِبــنــا أَُمـــُمفي  ــوَّ ــ وط

َدِمنا من  الغرب  اقتصاُد  ُيبنى  والِقَيُماليوم  ــاُق  واألخ المواقُف  ُتشَرى 

ُمنفِرًدا بالعار  )سلمانهم(  كــان  يقتسُم!قد  الكون  ِنصُف  للعار..  اآلن 

عَصَفْت كونيٌة  وجــوديــٌة..  والعَدُمحــرٌب  والطاغوُت  الحقُّ  أطراُفها 

احتشدت ــذي  ال اليمانيِّ  للثبات  قدُميا  لُه  اهتزت  وما  الــوجــود..  ُقــوى 

لَكْم الصمود،  شعَب  يــا  درَُّك  ما رسموالله  أحرقَت  ما خّططوا..  أفشلَت 

دورتها األرُض  تستعيد  أن  آن  ــحــرُم(قد  )ال أصحابه  ــى  إل يعود  وأن 

26 / أكتوبر / 2015
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الشفاُء وُهـــُم  نــعــم..  الجرحى  ــُم  ــَم الـــبـــاُءُه ــُظـ ــا عـ ــدم ــن لــشــعــبــي ع

ــا ــّم ــُم اســتــيــاُءحـــســـيـــنـــيـــون، ِربِّـــــيـــــون ل ــُه ــاب ــا أص ُأِصـــيـــبـــوا، م

ــاٍب ــص ــف ســيــنــدمــون عــلــى ُم ــي ــاءوا؟وك ــُه شـ ــادة مــن ــه ــش إلـــى نــيــل ال

ــه( ــُم اقــتــفــوا ُقــــــرآَن )طـ ــهـ داُءألنـ ــه  ــل ال فــي  هــم  هــدَّ مــا  ــوا  ــض م

ــا ــاًق ــي ــت اش إال  يـــتـــألـــمـــوا  ــم  ــ ــداُءولـ ــف ــُم ال ــُه ــاق إلـــى الــجــبــهــات ش

عليهم ــا  ــن ــم ــأل ت إن  ــُل  ــج ــخ ــن ــم ُخـــِلـــَق اإلبــــاُءف ــه ــرات ــظ ــن ن ــ وم

انتصاٌر وُهـــُم  نــعــم..  الجرحى  ــُم  ــم رُغــــَم اإلصـــابـــة.. كــبــريــاُءُه ــ وُه

***
ــوا ــوّل ــا ت ــمَّ ــدى ل ــُهـ ــِم الـ ــَلـ ــَد فـــي جـــهـــادهـــُم الــــوالُءمـــَع َعـ ــسَّ ــج ت

عــاهــدوا.. صــدقــوا.. وضحوا ــاٌل  ــدى الــقــرآن جـــاءوارج ــن ُهـ ــاٌل م ــ رج

ــا ــدوه ــّس ــبُّـــوا الــتــضــحــيــات وج ــي بـــــاذٍل دمــــُه ِريـــــاُء؟أحـ ــل فـ ــ وه

ــاٍد ــه ج ــا  بـ ــاة  ــصـ الـ أنَّ  ــمــاُءرأوا  ــت ــُه ان ــُص ــق ــن هـــَي اإلســـــاُم ي

ــه( )طـ لـــديـــن  االنـــتـــســـاب  ــراُءوأنَّ  ــ ــذٍل وتـــضـــحـــيـــٍة.. ُهـ ــ ــا بـ بـ

ــراَح الــشــعــب صــبــرًا ــ ــُه حــيــن طــغــى الــشــقــاُءلــقــد حــمــلــوا ج ونـــاُبـــوا عــن

منهم ــاُر  ــعـ األشـ تستحي  ــك  ــذل ويــخــجــل مــن عــطــائــهــُم الــعــطــاُءل

***
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نبٌض ــرآن(  ــقـ الـ ــرِة  ــمــســي )ل ــم  ــُه ــزهــا الــســخــاُءف ــْت.. ُيــمــيِّ ــاَشـ ِبـــِه عـ

ــا ــراًم ــادوا ِك ــ ــى ع ــوغ ــم هــــواُءبــخــوِضــهــُم ال ــه ــن وأفــــئــــدُة الـــعـــدا م

ــٍد يـــرويـــه ُجـــرٌح ــه ــش ــم مـــن م ــك ــاُءف ــدمـ ــرهــا الـ ــٍة ُتــســطِّ ــم ــح ــل وم

ــادي األعـ دّك  ــم  ك )الـــكـــرار(  ــاُءُهــنــا  ــ ــبـــاس( إمــــــداٌد وم ــعـ ُهــنــا )الـ

ــاٌق ــ ــهــم وس ــٌد عــن ــ ــن غـــابـــت ي ــئ ــاُء(ل و)كــرب )الحسيُن(  حضَر  فقد 

منهم الــطــّيــار(  ــُر  ــف ــع )ج ــى  ــواُءتــجــّل ــس ــهــُج ال ــن وأشــــرَق )زيــــُد( وال

***
ــي الـــقـــرآن عــاشــوا ــن الـــقـــرآن ف ومـــنـــُه تـــحـــركـــوا.. وبـــه أضــــاءوام

ــطــاٌق ان عــمــران(  )آل  ــن  م ــاُءلــهــم  ــك ــح( اتِّ ــت ــف ــي ســـورة )ال لــهــم ف

في فُهم  قــعــدوا  وإن  وقــفــوا..  ــُم الـــوفـــاُءلئن  ــُه ــاج ــه.. ت ــلـ ســبــيــل الـ

جـــهـــاٌد إال  ــم  ــُهـ ــاتـ ــركـ حـ ُدعــــــاُءفـــمـــا  إال  ــم  ــُهـ ــاسـ ــفـ أنـ ومـــــا 

عــادوا الجبهات..  إلــى  ــادوا  ع ــاُءوإن  ــث ــُغ ال ــُم  ــه ــف ــي ــخ ُي ال  ُأســـــــوًدا 

وذلٌّ ــٌر  ــهـ قـ عـــدوهـــم  ــاٌر وارتـــقـــاُءُمـــصـــاب  ُمـــصـــابـــُهـــُم افـــتـــخـ

ــا عــلــيــِه ــًمـ ــاُب عـــدوهـــم رغـ ــصـ ــاُءُمـ ــِتـــغـ ــاٌر وابـ ــيـ ــتـ ُمـــصـــابـــُهـــُم اخـ

شعٍب مصيَر  ــراُح  ــج ال ــِت  ــَم َح اصِطفاُءإذا  فــالــُجــرُح  ــُه..  عــن وذادت 

ــاُءبــــِه يــتــمــيــزون عــلــى ســواهــم ــ ــيـ ــ ــُم األُبــــــــــاُة األولـ ــ ــُه ــ ــأن ــ ب

***
ُفزنا الــحــرب  جرحى  عطاء  ــاُء((بفضل  ــش ي ــن  م ينصُر  الــلــه  ))بــنــصــر 

عليهم اختلفت  ــا  ــداؤن ــه ش ــم  ــُه والــســمــاُءف ُحــبًّــا،  األرض  ِشــغــاُف 

عليها ــوا  ــق ــب ي أن  تــريــد  ــاُءفــتــلــك  ــف ــت ــُم اح ــه ــل ــوص ــا ب ــه وتـــلـــك ل

ــى ــه أن ــُه  ــنـ مـ عـــــداًل  ــه  ــلـ الـ ــقــضــاُءوإن  ــُه ال ــان لـ ــ ــا.. وك ــم ــه ــاف خ

ــه ســَمــت.. وأخـــرى ــي ــاٌء إل ــض ــأع بقاُءف – شــامــخــًة –  األرض  فــي  لها 

ــاُءِجــــــراٌح فـــي ســبــيــل الــلــه حــتــًمــا ــس ــِك ال يشملها  الــمــخــتــار  مــع 

28 / يناير / 2017
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ــدي( ــِي و)ِم ــَرٍض(  ــ )َح جبَهَتْي  ــِدفــي  ــدي ــح ــال ــُف ب ــِسـ ــخـ الــــرمــــُل يـ

ــا ــ ـــُد الـــمـــعـــقـــوُل.. وال ــوِديـــتـــقـــيَّ ــ ــيـ ــ مــــنــــطــــقــــيُّ بـــــــا قـ

ِطــــيــــِر الـــقـــديـــمـــِة لـــلـــوجـــودويــــــعــــــوُد أبــــــطــــــاُل األســـــا

ــأِس الــشــديـــ ــبـ الــشــديــِديــقــضــي أولـــــوا الـ الــقــصــف  ــي  ــ أول عــلــى  ِد 

ــا ــه ق ــ ــلـ ــ ــى الـ ــ ــال ــ ــع ــ ــوديقـــــــــوٌم ت ــن ج ــْم  ــُتـ أنـ ِقـــفـــوا  ــم:  ــه ل َل 

ــا ــت ــون أعــــتــــى مـــــن م ــ ــف ــ ــق ــ ــــدوِدي ــن الــــسُّ ــ ــّد م ــ ــ ــم أش ــ ــه ــ رِس

ـــ ــ ــوا ألم ــ ــف ــ ــس ــ ــم ن ــ ــاده ــ ــه ــ ــج ــ ريــــكــــا مـــايـــيـــن الـــجـــهـــوِدب

ــا ــح ــت ــُم ان ــ ــوه ــ ــح ــ ــِدالـــــزحـــــُف ن ــيـ ــوعـ ــلـ لـ واخـــــتـــــصـــــاٌر  ٌر 

ــم ــه ــن ــي مــــائــــًة.. ويــبــقــى فـــي صــعــوِدالـــــــفـــــــرُد يــــبــــلــــُغ ب

ــَت بــــواحــــٍد ــ ــي ــ ــق ــ ــت ــ فــــُقــــِل الـــتـــقـــيـــنـــا بـــالـــعـــديـــِدفــــــــإذا ال

***
ـــ ــي ــَت ــه ــب ــج ال أنَّ  ــُت  ــ ــن ــ ــن ــ ــوِدوظ ــيـ حـ أو  ِتــــــــاٍل  بــــا  ِن 

ــِدلـــكـــنـــنـــي شـــــــاهـــــــدُت بــيـــ ــديـ ــا جــــبــــااًل مــــن حـ ــمـ ــُهـ نـ

ــد ــ ــوديصـــافـــحـــُتـــهـــا بــــيــــدي وق ــه ــدى ش ــ ــدي إحـ ــ ــارت ي ــ صـ

ــوديُعــــــــودي إلـــــى مــــا ُقــــلــــِت يــا ــ ــا الـــبـــلـــَديـــن.. ُع ــي ــراف ــغ ج

ــن الــتــضــا ــ ــدوي ــ ــت ــ ــِدُعـــــــــودي ل ــدي ــدة.. مـــن ج ــديـ ــجـ ريــــِس الـ

اآل )ِمـــــــيـــــــدي(  ــراء  ــ ــ ــح ــ ــ الجليِدص على  ــطــلُّ  ُت ــٌة..  ــق ــاِه ش َن 

ـــ ــال ــاُن ب ــ ــب ــ ــث ــ ــُك ــ ــاوت ال ــ ــسـ ــ ــيــِدوتـ ــعــن ــي الــطــبــِع ال ــبـــاِن فـ ُقـــضـ
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ــا ــرمـ الـ ذات  ــا  ــهـ ــمـ اسـ ــان  ــ ــ الـــوقـــوِدك ذات  وأصـــبـــحـــت  َل 

ــان مــــن أوحـــــــى بــتــســـ ــحـ ــبـ ــِر الـــجـــبـــال إلــــى الـــحـــدوِدسـ ــيـ يـ

ــى ــل ــاَوت الــــدنــــيــــا ع ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــِة األســــــوِدفـ ــكـ ــائـ ــمـ أيـــــــِدي الـ

ــدت ــ ــلَّ ــ ــب ــ ــِدالـــــــطـــــــائـــــــراُت ت ــي ــب ــُم ــدة الـــقـــصـــف ال ــ ــن شـ ــ م

ــم كـــــــانـــــــوا بـــــرا ــ ــه ــ ــن ــ ــك ــ ــوديل ــع ــس ــف ال ــل ــِح ــى ال ــل ــا ع ــًن ــي ك

***
ى ــوُخ فـــي )َحـــــــَرٍض( تــحــدَّ ــكـ ــِدالـ ــ ــي ــ ــرش ــ ُمــــلــــك هــــــــــارون ال

ــن ــراِب الــعــبــيــِدلــــن يــــهــــزَم األحـــــــــــراَر َمـ ــ ــ ــأس ــ ــ جــــــــاءوا ب

ـــ ــن ــُد األبــــــطــــــال ت ــ ــواعـ ــ ــسـ ــ ــاٍن َمـــريـــِدفـ ــطـ ــيـ ــل شـ ــ ِســــــُف ك

ــا ــر نـــصـــرنـ ــ ــائ ــ ــش ــ ــى ب ــ ــق ــ ــس ــ ــِدُن ــديـ ُيـــســـقـــون مــــن مــــــاٍء صـ

ــراء )مـــيـــدي(ســـُيـــعـــاُد رســــــُم خـــريـــطـــة الــــ ــحـ ــن صـ ــخ مـ ــأريـ تـ

ــاَن لــلــطـــ ــ ــ ــٍر كـ ــ ــب ــ ــان خـــاتـــمـــة الـــجـــحـــوِدمــــن كــــل ش ــ ــي ــ غ

ــو ــ ــروا ُزحـ ــ ــسـ ــ ــن فـــتـــيـــٍة كـ ــ فــــات األلــــــوف مـــن الــحــشــوِدمـ

ـــ ــي ــس ــح ــن حـــيـــث ثـــــــارات ال ــ الــيــزيــديم ــَن  ــ ــزم ــ ال أذلَّــــــت  ن 

ــل( وْهـــَو ــي ــق ــم بـــن ع ــل ــس ــوِدمـــن )ُم ــمـ ــصـ ــة الـ ــم ــح ــل يــــصــــوُغ م

ــم ــ ــه ــ ــديِمـــــــنِّـــــــي.. ألنـــــــي زرت ــ ــي وري ــا.. وصــــــاروا فـ ــ ــوًم ــ ي

ــا ــوِدمــــــزَّقــــــُت أشـــــــعـــــــاري، ف ــج ــس ــوى ال ــ ــاَك س ــنـ شـــعـــٌر هـ

ــو ــ ــــي وف ــى كــــفِّ ــ ــل ــ الـــخـــلـــوِدروحــــــــي ع روُح  ـــهـــم  أُكـــفِّ ق 

ــاُر ــ ــب ــ ــُغ ــ ال ذاَك  لــيــتــنــي  ُمــــاِمــــًســــا َحـــــــرَّ الــــخــــدوِديــــا 

ـــ ــم ــت قـــلـــبـــي كـــــان )ت ــيـ ــلـــوِديــــا لـ ــُجـ ــا( عــلــى تــلــك الـ ــ ــًه ــ وي

ــر اإللــــــ ــ ــص ــ ــن ــ ــوِدهـــــــذا هـــــــَو ال ــلـــوعـ ُق لـ ــدِّ ــ ــَصـ ــ ــُمـ ــ هـــــيُّ الـ

ــزا ــجـ ــعـ ــُمـ ــدي(ولَّــــــــى زمــــــــــاُن الـ ــي )ِم زمـــاُن  ــاء  وجـ نــعــْم  ِت.. 
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ما أبعد النصر عنكم

موالنايا مجلس األمن.. ُمْت في غيظَك اآلنا ــاُر  ــجــب وال مــــوالَك..  الــنــفــُط 

تواُفقنا واستنكْر  شئَت  كما  أحيانافاقَلْق  الــخــوَف  ُنثيُر  شعٌب  فنحُن 

َبلِّلُه شئَت  إن  الُمشَترى  ــرارَُك  ــ هاناق ــُم  ــُك ــن ع رغــًمــا  ــاُه  ــ ــ أردن فــمــا 

ُنناشدكم.. لم  إليُكم..  التَفتنا  )هامانا(وما  نشكوُه  )فرعوَن( كي  نأِت  لم 

بُكْم فللُمستضعفين  شعٌب،  صاَح  وأثماناإن  ــا  ــاًح أرب الــنــاَس  ــرى  ي ُســـوٌق 

تخّوفُكم فــي  عليُكم  ــاٌح  ــن ُج يخشانافــا  األرض  فــي  طاغيٍة  فــُكــلُّ 

***
نصنعُه نــحــُن  ــا..  ــن ــيــَدي ب ــانــامــصــيــرُنــا  ــى مـــن ُمــحــيَّ وفــجــرُنــا يــتــجــلَّ

وقد ُيــطــاُع،  دســتــوٍر  أعظُم  وطوفاناالشعُب  ــارًا  ــص إع الــيــمــانــون  ــبَّ  ه

ــدنــا ــا تــوحُّ ــنَّ ــز أعــل ــع ــطــى ال بهتاناعــلــى ُخ المغموُر  الــعــالــُم  فليخرِس 

ــا ــه إرادت ــدت  أبـ إن  المايين  ُجثماناإنَّ  ــار  ص حتى  ــوُن  ــك ال تسّمَر 

قادتها نــخــتــار  ــن  م نــحــن  ــا  ــادن ــاب نـ ــى الــتــشــريــع والَّ ــل ــن ُع وربُّـــنـــا م

***
يعرفنا ليس  من  يا  – اليمانين –  كانانحُن  ما  الكون  هذا  نحُن..  نُكن  لم  لو 

ـــَد اإلســـــاُم دولـــَتـــُه إيمانابــعــزمــنــا شـــيَّ اإليـــمـــاُن  ــَي  ــمِّ ُس وبــاســمــنــا 

ُينبئُكم األنــصــاِر  عن  الــرســوَل  ــِل  )سليمانا(َس فاسأل  بأسنا  وعن  عنَّا... 

شامخًة الشمَس  عبدنا  جهلنا  ــالما  ــانـ ــًا وأوثـ ــي ــاث ــم ــا ت ــدن ــب ــا ع ــ وم

***
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معناناعــروبــة الــعــرب األقـــحـــاح بــاقــيــٌة األعـــراب  ــوءُة  سـ هــت  شــوَّ مــا 

قضيتِه عن  شعبي  الحرُب  ُتبعد  ــالم  ــان قــضــاي فـــي  شـــأًنـــا  ــه  ــل ل ألن 

ــن جـــاؤونـــا صــهــايــنــًة ــي ــاألنـــنـــا ح ــقـــرآن قــرآن ــيــهــم مــن الـ جــئــنــا إل

)أقصانا(في غمرة الحرب.. من أنقاضنا عَزَفت الصمت  ــان  زم يا  جراُحنا 

زمــٍن مــن  اليمانيُّون  نحُن  مرايانافنحُن  شاهدنا  ــدس  ــُق ال ــة  ــّب ُق فــي 

صَرَخت ــٌة  أُّمـ شهيٍد  كــل  روح  ُطغيانامــن  هـــدَّ  ــٍح  ــري ج ــلُّ  وكـ فــيــنــا.. 

تصلُِّبها فــي  جــبــاٌل  الحشوُد  انا(هــذي  )عطَّ اُن(  )عطَّ يا  وحدَك  ُعدَت  ما 

عداوتهم في  تــمــادوا  قد  لمن  بركانافقل  الطاغوت  على  فتحُتم  لقد 

معُه بــمــن  ــاٌن(  ــم ــل )س تــــورََّط  وأفغاناهــنــا  ســـوًدا  مستجدًيا  ــاف  وطـ

وأتــى جيَشها..  بـــاٍد  ــلُّ  ك ُبــلــدانــابــاعــتــُه  ــُه  ــن م فاستعدنا  ــا..  ــزون ــغ ل

ت وإن حشدت مطاياناُقل ِلـ )اإلمارات( إن َضجَّ حــتــى  أرعـــَبـــت  ــا  م ــه  ــل وال

دواًل يــا  والــتــاريــُخ  الــحــضــاراُت  عطاياناهنا  مــن  بعٌض  ــي  وه تطاوَلت 

يدنا في  وهَو  عنُكم..  النصر  أبعد  سجاياناما  ــوى  ــه ت كيفما  نــصــوغــُه 

ــواٍت وأســلــحــًة ــ ــون ق ــك ــا أكــبــر ال تحّدانام إن  ــرًا..  ــي ــغ ص يــعــود  وكــم 

هنا الظالمين  ــذاب  عـ ُخلقنا  ــا  ــاإنَّـ ــران ألُخ ــٍم  ــل ُظ عــلــى  صمتنا  ــا  ومـ

من لنكسة  ــا  ي ــا..  عــن الــلــه  ــُع  ــداف ــاُي ــان ــه إي ــل ــاع ال ــ يــســعــى لــكــســر دف

***
لخيبِتهم.. يــا  علينا..  ضحاياناالمعتدون  من  فصاروا  طاَلت..  الحرُب 

قدموا ما  )صنعاء(..  إلى  وإنساناالقادمون  أرًضــا  ضيَّعوا  وكــم  ــرًا..  شــب

ُقًرى المنجنيِق  ــاِن  زم في  فاتًحا  )نــجــرانــا(يا  اإلفِّ  بعصِر  فتحنا  إنَّـــا 

مــدائــنــُه يــنــســى  ال  ــيَّ  ــان ــم ــي ال حاناإن  ــد  ق واآلَن  ــٌد..  ــوعـ مـ ــُه  ــكــنَّ ل

وإن الشامخات..  ُقرانا  عن  ُتثِننا  )جيزانا(لم  دمرت  أو  )صعدَة(..  قصفت 

وطئتنا تحت  تهوي  حصونَك  ــاأعتى  ــأوان وأنــــَت تــقــصــُف مــشــفــانــا وم

رؤيــتــنــا.. قبل  ــا  خــوًف جــيــُشــَك  وألوانايــفــرُّ  أشكااًل  الموَت  يــرى  ال  كي 
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بها ــَد  ــدي ــح ال أبكينا  النــا!!ُمـــدرعـــاُتـــَك  نــوعــُه..  ما  »نسى«  ــا  رآن لما 

ــَت ُمــنــهــزٌم ــ ا وبــــرًا وبـــحـــرًا أن ــوًّ ــ تلقاناج حيُث  المنايا  تلقى  وســوف 

َقِلٌق ُمحبٌط،  فينا،  ــَت  أن ــأنَّ قــصــرَك رُكــــٌن فــي زوايــانــاُمــحــاَصــٌر  ــ ك

أَُمــٍم من  واجهَت  كم  الُحر  شعبنا  بَت )سلمانا(يا  يا )جرف سلمان( كم عذَّ

)زالزلــنــا( من  ــي  ذوق السوء  ــارة  ج هدايانايا  أيدينا  ُصنع  فمن  ذوقـــي.. 

مجازركم عن  رغًما  نكُثُر  نحُن  )أبهانا(ها  نحو  زحًفا  تكُبر  واألرُض 

ُيفارقنا ال  ــٌث  ــي غ تهواناواالنـــتـــصـــاراُت  الــخــلــق  ــل  ك دون  كــأنــهــا 

عنواناأرادنــــــا الــلــه لـــأحـــرار مــدرســًة ــواِر  ــث ــل ل الــدهــُر  ــا  ــارن ــت واخ

أبعدكم التاريخ  صفحُة  ُدنِّست  ــاإن  ــاِل ذكــران ــي ــأج عــنــهــا.. وخــلَّــَد ل

قائلًة: )صنعاء(  يا  األرَض  يا )مجلس الشر( ُمْت في غيضَك اآلنا..فزلزلي 
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األعلُوَن قْدرا

اليوم أشعُر أنني ُحـرٌّ وسوَف أعيُش ُحّرا

وبأّن في يمنيَّتي رفـًضا، ُيزلزُل ألف كسرى

اليوم يتلو الّشعُب ِمْن آياتِه للناِس ِذكرا

دوُه باتوا اليوم أسرى! شعبي بدا ُحرًا، وجـاَّ

ودَنْت عناقيُد الكفـاِح لثغِر من ذاَق األمرَّا

، وليس ُتشرى إنَّ الكرامَة باإلراَدِة ُتستردُّ

اليوم.. يحتفُل الّشهيـُد بجّنِة الفردوِس ُشكرا

دُمُه الزّكيُّ نما.. وأْثَمَر غرُسُه ِعزًّا ونصرا

ما ماَت من ضّحى.. لعـزِّ باِدِه.. بل زاَد ُعمرا

***
هَي ِشبُه معجزٍة.. ولـِكْن.. ُقْل: قَضى الرحمُن أمرا

نصٌر بفضِل اللِه.. ُأنـِزَل رحمًة، وُهًدى، وُبشرى

ُر المستضعفيـَن: بأنَّ بعَد الُعسِر ُيسرا وُيبشِّ

اليوم: ال تِهنوا.. وأنـُتْم ..أنُتُم األعلوَن قدرا

روا ِحمًما بأفـئـدة الطغاِة تبثُّ ُذعرا فتفجَّ

هَي ثورٌة هزَّْت بصيـَحـِتها الوجوَد؛ فما استقرَّا

هم عرًشا وقصرا عَبَرْت عروَش الظالميـن؛ تُدكُّ
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هذا هَو )اليمُن( الذي قد كاَن في التاريِخ ُيقرا

أنصاُر )حيدرٍة( إذا شاءوا أحالوا البحَر جمرا

هذا هَو الشعُب الذي.. أنا أنتمي لُعاه فخرا

يتآمروَن عليِه.. وهـَو يِشعُّ إيماًنا وصبرا

َر من وصـايـِة دولٍة.. وُنفوِذ أخرى شعٌب تحرَّ

عُظَمت مصائبُه بعيـِن الّدهِر.. وْهَي لديِه ُصغرى

خضعْت لثورتِه الملـوُك؛ وسلَّمْت طوًعا وقسرا

ُر ما ُيريـُد؛ ألنَُّه برؤاُه أدرَى فمضى.. ُيقرِّ

ُل نفَسُه رقًما.. فيغدو الكوُن ِصفرا.. شعٌب ُيَسجِّ

6 / 2 / 2015 م
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اد  الّروُح َصمَّ

* صماد 3 تقصف مطار دبي .

ماُتوا! اسَتشَهُدوا  الذيَن  َتحَسَبنَّ  اُتال  َمَنصَّ والَجرَحى  الصواريُخ..  ُهُم 

ِبِهْم تشُعروَن  ال  َلِكنَُّكْم  ــاَعــاُت(أحــيــاُء..  )ِدَف يا  ي  َتُحسِّ لْن  ــوا  أَت فــإْن 

َلَها ــَردَّ  ــ َم ال  طــائــراٌت  ــْم  ــُهـ رََقـــابـــاُتأرواُحـ أو  عـــيـــوٌن  تـــراهـــا  وال 

َوَصَلْت ما  حيُث  َمــَداهــا  ُيــَقــاُس  السماواُتوال  السبُع  مسافاتها  أقصى 

***
ُقِصُفوا بعدما  من  الَمَدى  ِطواَل  و)المروِحيَّاُت(صاروا  تحتهم  من   ) )اإلفُّ

نزُلوا الــوغــى  ــدَّ  اشــَت إذا  ِمــيــَن  الكراماُتُمــَســوَّ إال  ــرى  ُت ال  بطِشِهْم  من 

أجنحٌة الــلــه  فــضــاِء  فــي  راَيــاُتُجــُنــوُبــهــْم  الُخلِد  ــِل  أه بين  ــْم  ــُه رؤوُس

ــرٌة( ــيَّ ــَس ــاٌت )ُم ــاد( آيـ ــمَّ وغــاراُتالـــروُح )َص قصٌف  لها  أرٍض  ــلِّ  ُك في 

)اإلمـــاراُت(!!باألمِس.. عن قتلِه تهذي )الرياُض(   وعن اليوم  تشهُد  حياِتِه.. 

***
َلَنا ُروُه  ــوَّ ــ َطـ ــْن  ــِك وَل يــقــُتــلــوُه..  اِد( َصاَداُت!!لــم  فَكْم ُأِضيَفْت إلى )الَصمَّ

ــهــداِف مــوِكــِبــِه ــاســِت ــَق ب ــا تــَحــقَّ جناحاُت!وَمـ ُمّدت  َلُه  أْن  ِسوى  شيٌء.. 

َقِلُقوا! شعِبِه  في  نشاطاِتِه  من  النشاطاُت!ُهــْم  ِتلَك  فوقُهْم  لْت  َتَحوَّ

وُتزِعُجُهْم! َهْدًيا..  ِخطاباُتُه  انِفجارَاُتكاَنْت  ــَي  وِه إًذا..  فليسمُعوها 
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لُه وصاَر  أرضــي..  في  كاَن  ــزواٌت واحــِتــَفــاالُتُمَحاَصرًا  ــ ــْم غـ ــِهـ ألرِضـ

َمَعُهْم ُمغَلًقا  ــَقــاًء  ِل ُيــجــِري  ــوَف  و)الـــواِلَيـــاُت(وس )أوروبَّــــا(  منُه  تهَتزُّ 

اختبأوا أينما  تقتفيُهم  ــٌد(  ــ باُتواَفـ )راِص أينما  تصطليهْم  ــٌف(  ــاِص و)ق

غاِشيٌة اِد(  )الَصمَّ َدِم  من  اتــصــاالُتوفوقهم  ــجــوِّ  ال فــي  الــلــه  مــع  لها 

فانَطَلقْت الرحمن  َنَفُس  ِبها  ــَرى  ُتَج الِسِجاَّ ُتطَوى  مثلما  الَمَدى  تطوي 

َمَعُه استشهدوا  الذين  الِرفاَق  ــاُتحتى  حــيــدريَّ ُرؤوٌس  ــِه  ــَدي ي فــي  ُهـــْم 

انفجروا بعدما  عــادوا  جناحيِه  ــا َمـــَطـــاراُت!!إلــى  ــْم شـــهـــداٌء ي ــُهـ ألنَّـ

***
ُمــَجــنَّــدٌة( ُجــنــٌد  ــا  ــن )أرواح نحُن  اُتإْن  ــوَّ ــ وُق أســاطــيــٌل  الشهيد:  روُح 

ِبها )ِدَفــاَعــاُت(الــَعــدوِّ  ــراٌت(..  زيــاراُت!!)ُمــَســيَّ ْت  تمَّ إْن  الناِس  من  تدري 

(.. ما َعَرَفْت ْح )ساُح الجوِّ الكِسيحاُت!لو لْم ُيَصرِّ والصواريُخ  أقمارُُهْم.. 

رَْت.. قَصَفْت إسَباُت!!طارَْت إليِهْم وطاَفْت.. َصوَّ )الرادار(  ُة  ووضِعيَّ عاَدْت.. 

ــُه ــَب ــأهُّ ــدى ت ــ ــد إعــانــنــا.. أب ــع الحماقاُت!!وب منُه  فاستغَربْت  للردِع.. 

***
)فاِتحًة( اد(  )الَصمَّ على  نتلوا  الُفُتوحاُت؟!فكيف  تأتينا  منُه  ــزْل  ت ولــم 

ُيسِندنا بالغاراِت  الجوِّ  في  داَم  ــاُتما  ــام ــح ــت االق إال  ُتـــجـــاِريـــِه  ــا  ف

ُمقَتِحًما لــأطــفــاِل..  يــثــأُر  زاَل  اشــِتــعــاالُتمــا  وبعينيِه  ــْم..  ــُه ــروَش ُع

ــِه وفــــــاًء يـــا قــبــائــلــنــا ــيـ ــبـ ــواِكـ ــرًا يــا َوَجـــاَهـــاُتفـ ــي ــف ـــِديـــِه ن وجـــسِّ

***
أنُفِسُكْم بين  مــا  ــو  ول تــقــولــوا  أمــواُت!وال  الله  سبيِل  في  َقَضوا  ِلَمْن 

َغَضًبا؟ الَثرى  وا  َشقُّ وقد  تروُهْم  ــاُت؟ألْم  صــِلــيَّ ــارَْت  طـ جثامينهم  ــن  وم

خرُجوا أجساُدُهْم..  ُووِرَيْت  بعدما  صَباَباُتمن  ُتذِكيِهم  األرض  باِطِن  من 

مقاِبُرُهْم؟ هذي  هل  الله:  ــدرَة  ُق اُت؟!يا  المَنصَّ هذي  ٍة(  أرِضيِّ )تحَت  أْم 

72-Mouhammadiyoun.indd   270 11/2/18   2:18 PM



271

رَُهــْم َصــوَّ  ) الحربيِّ )إعامنا  اقِتباساُتشهيُد  )البدِر(  من  )ُبــُدوٌر(  وُهــْم 

روضتهم حيُث  سماًء  تبدو  ــرَّاُتاألرُض  ــَج ــَم وال فيها  الــكــواكــُب  ُهـــُم 

***
نعْم ُيــرزَُقــون؟  ربِّــي  عنَد  ُهــْم  ثـــاراُتاآلن..  ــاِر  فــلــلــجــبَّ  .. ــوَن  ــُق ــَل ــط وُي

ِبَمْن ُمستبِشريَن  َحلَُّقوا  ارتقوا  ا  لم يلحُقوا.. من ِبِهْم تسري )الُمغيراُت(لمَّ

وُهْم الُمبيُن..  النصُر  منُهم  ــاُتلشعبنا  َجــنَّ الــعــرش  ربِّ  عند  ــم  ــزاؤُه ج

َلُهْم الُمقتِفيَن  قلوِب  في  معنويَّاُتوِذكــُرُهــْم  يقيٌن..  ثــبــاٌت..  َصــبــٌر.. 

َسَطعْت التي  الُعظمى  انتصاراتنا  ــاُتُهُم  ــيَّ ــِف ــن الــلــه ألــَطــاٌف َخ وُهـــْم م

وهْل تلوُح..  الُكبَرى  خياراُتنا  الخياراُت؟!وُهــْم  هــذْي  لُهْم  ــوٌم  ق يهتزُّ 

فُقْل: الظالِمين..  ُكلَّ  سنجَتثُّ  ال تعجلوا )إنَّ َيوَم الَفصِل ِميَقاُت...(ِبِهْم.. 

***
أًذى كــان  )إســرائــيــل(  ــوَد  مــوُل ــاراُت(ألنَّ  )اإلمـ الــدرِب  عــِن  ُتماُط  غــًدا 

عاصمٍة ــلِّ  ُكـ ــي  ف لهم  بعثنا  اقتاُتواوقــد  بأِسنا  من  فُقْل:  شهيًدا..  ِمنَّا 

تفّوقنا: من  خوًفا  تصيُحوَن  َمــْن  الــبــدايــاُت!!يا  إال  ــذِه  ه فما  مــهــًا.. 
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الثورُة في ركِب الحسين

ــوَدا ــُعـ ــَرًة وُقـ ــسـ ــاَك.. َحـ ــن ــي ــك ــا ب بــل أقـــمـــنـــاَك.. ثــــورًة وُصــمــودام

ــيِّ ِســْرنــا ــهـ ــَك اإللـ ــج ــه ــودا(وعــلــى ن ــ والــتــَحــمــنــا )شــواِفــًعــا( و)ُزيـ

ــات( رفــًضــا ــه ــي ــاَر )ه ــع ــا: ش ــن ــع ــداورف ــدي وع ًة  ُعـــــدَّ  .. ــاَك  ــن ــي ــف ــت واق

: ــِه ُكــــلِّ َدِعـــــيٍّ ــوجـ ــدا(وصــرخــنــا بـ ــزي ــه مــن تــولَّــى ي ــل ــَن ال ــَعـ )َلـ

إال ــيــَك(  لــّب حسين  ــا  )ي ــْل:  ــُق َن ــم  ووعــيــدال صيحًة  الــمــيــاديــن..  فــي 

ــل َجــَلــدنــا ــا.. ب ــورن ــه ــا ظ ــدن ــَل ــا َج و)الجنجويدا(م و)الــِبــاَك(  )داِعًشا( 

ــوِحــي ــا إلـــى الــبــنــادِق.. ُن ــْرنـ )بــارُودا(وأَشـ الوغى  في  الدمَع  ــي  واذرف

ــا ُكــــّل حــيــٍن ــن ــوَس ــف ــي ن ــ ــواِس ــ ــَن وُفـــوداوُن ــي ــِث ــاِع ِبـ )الــبــراكــيــن( ب

ــِد )ُصـــــْوٍر( ـ ــيِّ ــاَء َسـ ــكـ ــا ُبـ ــن ــي ــَك ــَب اليهوداَف ُتــرِدْي  والسيوُف  خاِشًعا.. 

***
األعـــادي رؤوِس  على  ــا..  ــران ت ــو  ــا يــُشــقُّ الــحــديــدال ــيــرُن ــاَن تــطــِب ــ ك

ــا.. ــزًن ُح فــيــَك  ــا  ــدورَن ص لَطمنا  ــَدامــا  ــي ُأِع حتى  الـــزمـــاَن؛  لطمنا  ــل  ب

ــدٍر( ب ــن  اب )الحسيِن  على  ِعيدافأفقنا  ِلـ )أيـــلـــوَل(  حينها  ــًا  ــاِم ح

ربِّـــي إنَّ  إْذ  ــَت..  ــ ــ أن حفيداوظـــنـــَنـــاُه  )ُحــســيــًنــا(  لنا  ــَدى  أهـ مــنــَك 

ــِف )يــزيــٍد( ــ ــِف أل ــ ــّد أل ــرًا ضـ ــائـ ــاِد وُقــــوداثـ ــه ــج ــل ــَك ل ــن قــاِبــًضــا م

ــورَة الــعــظــيــمــَة رفــًضــا ــثـ ــَل الـ ــع ــَبـــاًقـــا لـــُكـــلِّ َشــــرٍّ ُأِريـــــداأش ــِتـ واسـ

ــدري ــَو ي ــ ــا ِدمـــــــاَءُه.. وه ــاه ــق تحيداوس لـــن  مــســارِهــا  عـــن  أنَّـــهـــا 
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كانت... الــِبــدُء  الــشــرارُة  ُهناَك  ــْن  ــا وُنـــُجـــوداِم ــًم ــائ ــه ـــت ت ــمَّ ُثــــمَّ َعـ

ــًدا ــ ــُه وع ــلـ ــا أرادهــــــا الـ ــأيــيــداُثــــمَّ لــمَّ بــالــيــمــاِنــْيــَن.. زادهـــــا ت

ا ــدًّ ــ وَن َع ــا ِفـــتـــَيـــٌة ُيــــَعــــدُّ ــاَدهـ الُحشودا؟!قـ َيُعدُّ  ــْن  َم الــيــوم..  إنَّما 

ِبـ )صـــعـــدَة( حتى ــٌة  ــرخ ــدأْت ص ــ ُرُعــوداب )الرياِض(  َسَما  في  أصَبَحْت 

***
ــُل ّهـــبَّـــْت؛ ــائ ــب ــق ــهــا ال ــا ل ــمَّ ــمَّ ل ــ ــن تـــُعـــوداُث ــا لـ ــهـ َعـــِهـــَد الـــلـــه أنَّـ

طه آِل  ــن  مـ ــُه  ــ ــ اإلل ــوداوَهــــَداهــــا  ــُع ــَق الـــزمـــاَن َص ــ ــائـــًدا( أره )قـ

حكيًما شجاًعا..  صــادًقــا..  رشيداَعَلًما..  حليًما..  حاِسًما..  ــا..  صــارًِم

ِلَتحَيا ــاِب؛  الــشــب ــذوِة  جـ مــن  ــداجـــاَء  ــِدي ــرًا َم ــم ثـــورُة الــشــعــِب فــيــِه ُع

اكــِتــمــااًل المجيُد  )سبتمبُر(  مجيدازاَد  ــا  حــًق ــاَر  ــ وص ُثـــرنـــا..  حــيــن 

ــى ــح ــاة وأض ــغ ــط ــداثـــــورٌة هــــزَّت ال ــري ــا ش ــه ــن ــرُّ م ــِفـ ــاٍغ يـ ــ ــلُّ بـ ــ ُكـ

حتى ارتـــاَب..  نجاحها  من  ــدابعُضنا  ــأكــي ــم ت ــه ــرب ــاَء إعـــــاُن ح ــ جـ

سمانا فـــوق  ــراُت  ــائـ ــطـ الـ ــت  ــان ــوداك ــه ــش ــم ــا ال ــه ــاَن ــي ــى ب َتــَتــهــجَّ

ــُة حــًقــا ــم ــي ــظ ــع ــورُة ال ــ ــث ــ ــا ال ــهـ تعميداإنَّـ ــا  ــَره ــص ن ــُف  ــص ــق ال ــَد  عــمَّ

الــلــُدوداكـــَشـــَفـــْت ُكــــلَّ خـــائـــٍن وعــمــيــٍل ــُدوَّ  الـــعـ شعَبنا  ــْت  َفـ ــرَّ َعـ

»بنٍد« تحت  أرضنا  َجعَل  ــودا!!حــاولــوا..  ــن ُب األعــــادي  عــلــى  ففرضنا 

جعلنا ــراِت(  )الــُمــســيَّ ــِد  ــن ب ــُهــم مــرصــوداتــحــت  ــن( ِحــلــَف ــي ــراك ــب و)ال

ــم؛ وِلـــَهـــذا ــُهـ ــاَلـ ــبـ ــا حـ ــن ــع ــط ــدوداوق ــش ــم ــُه ال ــَل ــب ــا الــلــه ح نـ ــدَّ َمـ

علينا والـــنـــفـــاِق  ــِم  ــ اإلثـ ــُة  ــب ــص ــــًة( و)ُســـعـــودا(ُع َتـــتـــواَلـــى )أَُمــــيَّ

إنَّـــا واألرض  ــاء  ــم ــس ال ــمــمــدوداَفـــــــَورَبِّ  ــهــا ال ــلَّ ســـوَف نــجــتــثُّ ِظ

ــا ــوَد فــإمَّ ــه ــي ــُل ال ــأِص ــســت ــوَف ن ــ َنِبيداس أْن  أو  ــوَد..  ــه ــي ال ُنــِبــيــَد  أن 

***
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ــي كـــلِّ عصٍر ــاِد ف ــه ــج ال ــاَم  ــ إم ــا  ــوداي ــه ــُع ــَن ال ديـ ــدِّ ــَجـ ــَك جــئــنــا ُمـ لـ

ــِة نــهــًجــا ــُه لــلــبــريَّ ــلـ ــا ُجـــنـــوداشــــــاءَك الـ ــان ــف ــط ــَك اص ــ ــارات ــ ــَث ــ ول

جبااًل َتــمــيــَد  أن  األرِض  ــي  ف ــدَّ  يــمــيــداَمـ أْن  ــِه  ــنـ ــِديـ لـ وَهــــدانــــا 

ــداًء ــهـ ــورى ُشـ ــ ــ ــى ال ــل شهيدالـــيـــرانـــا ع علينا  المصطفى  ويـــرى 

قلوٌب نحُن  الــرســول..  بنت  ابــن  نشيدايا  صاَر  )الحسين(..  في  نبُضها 

والًء ــَك  ــي إل ــورى  ــ ال ــى  ــ أوَف ــُن  ــح ــا الـــُجـــدودان ــنَّ ــَت ِم ــرف ــد ع ُربَّـــمـــا ق

علينا ــروَب  ــحـ الـ ـــُدوا  َصـــعَّ ــا  ــم ــلَّ تصعيداُك ارِتـــبـــاُطـــنـــا  فــيــَك  زاَد 

ــا ــْو انَّ ــا حــســيــن« َلـ ــاَك ي ــركــن ــًا جــديــدا»مـــا ت ــت ــعــيــُش ق ــوٍم ن ــ ــّل ي ــ ُك

حتى ــاَس  ــن ال لــنــهــدَي  الــوعــوداوسنمضي؛  ُمنِجزيَن  األرضَ؛  ــرِثَ  نَـ

***
طه ِســبــَط  يــا  حـــارُبـــوَك  مــن  ــداوًة وُجـــُحـــوداإنَّ  ــ ــا...؛ عـ ــونـ ــاربـ حـ

ــيُّ ــ ــاَب َدِع ــت ــك ــع ال ــرف ــزْل ي ــ الــُتــلــُمــودا!!لــم ي ــدرِِه  ــص ب ُيخِفي  ــَو  وُهـ

ــاًء ــ ع ادِّ ينتمون  ــن  ــدي ال إلـــى  ــن  ــدا!!م ــي ــا.. كــمــا ُتـــرِكـــَت وح ــون ــرك ت

سنين ــُذ  ــن ُم )كـــربـــاء(  ــي  ف ــحــُن  ــهــا تــجــســيــدان ــُش ــي ــع ــوٍم ن ــ ــلُّ يـ ــ ُكـ

ُمستعارًا يــُكــْن  لــم  ــا مـــوجـــوداو)أبــو الــفــضــل(  ــن ــائ ــرب ــي ك كـــــاَن فـ

فينا )أبا الفضل(  ــاُدنــا(  )صــمَّ ــاَن  مجيداك المجيد..  ــاســَك(  )عــبَّ مثل 

ــدوُه ــ ــدري بـــأنَّـــُهـــم رصـ ــ ــاَن يـ ــ صــمــودا!!كـ الــقــلــوَب  يسقي  ومضى 

ولكْن الــرمــاُح..  عيَنُه  ــِصــْب  ُت َمشيدالــم  الــُتــراِب  على  ــا  ــًح رُم كـــاَن 

ــداُه بــقــصــٍف ــ ــ ــا ُمـــزِّقـــت ي ــدم ــع شهيداب ــاة  ــطــغ ال يــســتــهــِدُف  طـــاَر 

ــي )كــربــاَء( ــُن ف ــح ــوداُكـــلُّ يـــوٍم ون ــ ــل ــ ــى مـــاِحـــًمـــا وُخ ــجــلَّ نــت

ــادي ب ــي  ف )زيـــنـــَب(  مــلــيــون  ــوداإنَّ  ــوج ( هــزَّ ال ــيُّ ــب ــن ــزي صــبــُرهــا )ال

ــَن.. وتــرجــو ــي ــن ــب ــذُل الــــزوَج وال ــب ــدا!!ت ــزي ت أن  اســتــطــاعــٌة  لديها  ــو  ل

ــاٍد ــه ــاَب ج ــ ــنَّ بـ ــُهـ ــا لـ ــو فــتــحــن الــُحــدودالـ وُجـــزَن  الوغى  القتحمَن 
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ــا ــْو انَّ ــا حــســيــن« َلـ ــاَك ي ــن ــرك ــا »ت الُعقودام نطوي  الحصار  ُظلِم  تحت 

ــمــتــنــا ــتـــي عــلَّ ُجــوداإنَّـــهـــا روحــــــَك الـ األرَض  نغِمُر  اللِه  في  كيف 

ــاًء ــرفـ ــا أعــــــــزًَّة شـ ــي ــح الُلحوداكـــيـــف ن ُنـــَوارَى  أو  النصَر..  نحُصُد 

ــْم ــُتـ ــي وأنـ ــ ــاُة ربِّـ ــ ــيــُكــم صـ ــًدا.. وريــدافــعــل ــ تــســُكــبــوَن الــِفــَدا وريـ

فينا ــَك  ــأسـ بـ ــُه  ــ ــ اإلل ــاَد  ــ ــ أع ــد  ــداقـ ــي ــِع ــُد ُمـــبـــِدًئـــا وُم ــم ــح ــُه ال ــل ف
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السيرة الذاتية للمؤلف

–  االسم الرباعي: معاذ محمد أحمد الجنيد.

–  الجنسیه: يمني.

–  الدیانة: مسلم.

–  تاریخ الوالدة: 1986 م.

–  مکان الوالدة: تعز –  الجمهورية اليمنية.

–  مکان اإلقامة: صنعاء –  الجمهورية اليمنية.

–  الحالة االجتماعیة: متزوج.

– المؤهات الدراسية: طالب في كلية الحقوق )قيد الدراسة (.

الجوائز والشهائد الحاصل عليها:

)قصيدة  مسابقة  في  العربي  الوطن  مستوى  على  الثاني  المركز  على  –  حاصل 

التحدي( في دولة اإلمارات على قناة »فواصل« في 2008 م.

–  حاصل على درع التحدي من األمير سعد عبد الله بن مساعد في المملكة العربية 

السعودية.

–  حاصل على درع اإلبداع من وزير الثقافة اليمنية.

رئيس  نائب  من  تكريًما  األولى  الدرجة  من  الجمهورية  رئاسة  درع  على  –  حاصل 

الجمهورية السابق.
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–  حاصل على تكريم خاص من رئيس الجمهورية اليمنية السابق.

–  حاصل على درع التميز واإلبداع من وزارة الشباب والرياضة.

–  حاصل على درع المحافظة من محافظ محافظة تعز.

–  حاصل على درع تقدير من المركز الثقافي السوري في صنعاء.

–  حاصل على شهادة تقدير من وزارة الثقافة العراقية.

وغيرها الكثير من الشهائد والدروع تقديًرا للمشاركات األدبية والشعرية.

المشاركات:

–  شارك في مسابقة قصيدة التحدي التي أقيمت في اإلمارات عام 2007 م.

–  شارك في حفل تكريم للشعراء أقيم في المملكة العربية السعودية.

–  شارك في مهرجان االتحاد العربي في ليبيا.

–  شارك في مؤتمر شعر الصحوة اإلسامية في الجمهورية اإلسامية اإليرانية عام 

2012 م.

–  شارك في مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية في العراق عام 2013 م.

والثورية  الشعرية  والفعاليات  واالحتفاالت  المهرجانات  من  العديد  في  –  شارك 

والوطنية التي تقام في اليمن.

–  شارك في العديد من الفعاليات المواجهة للعدوان التي تقام في اليمن منذ بداية 

العدوان على اليمن.

–  كتب العديد من القصائد المعبرة عن صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان 

والتي أصبح يتناقلها الكثيرون في داخل الوطن وخارجه.

نت إلى أناشيد هي: القصائد التي لُحِّ

–  يمن الصمود .. سواعد الحسم .. صوت وزناد .. يمن التحدي .. عام الصمود 

.. أوبريت صاة النصر .. قمر الزمان .. أوبريت محمديون.
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)حسين  الشيخ  أنشدها  البحرين  ثورة  عن  تتحدث  التي  عنُه(  )سُنسأُل  –  وقصيدة 

األكرف(.

المحلية  القنوات  بعض  تبثها  والتي  بصوته  المسجلة  القصائد  من  العديد  –  له 

والعربية.

المؤلفات:

–  كتاب الربيع –  لمجموعة من شعراء ثورة التغيير في اليمن.

–  كتاب فليقصفوا –  لمجموعة من شعراء الثورة في اليمن.

–  ديوان محمديون )هذا الديوان(.

عنوان السکن: الجمهورية اليمنية –  صنعاء.

72-Mouhammadiyoun.indd   279 11/2/18   2:18 PM


