
بسم الله الرحمن الرحيم\

أنقذينا يا غزة العزة!!! 
ُع     مفــــــّج يوم كّل مصـــاٌب فؤادي

! موضع       المفّجع القلب في عاد فما

مصيبـــًة     ّد َنـستــــج صبح كل ففي
ُع    ُنـــــــــــقَر بالــنوائب مساء وكل

غيَره      توقعــُت كرٌب انجـــلى ما إذا
ُع    ّقـــــــــــــــ أتو دائما لكــرٍب أظـّل

أّمـتــــــي     بآلم مسـكونا كنـت لقــد
!! ُع     تتوّجــ أحرفي حتــى زلت، وما

يصيبني      ما على ّباًرا ص كنـــت وقد
أوجــــع      َغــّز يا الـقـرح َء َنْك ولكن

أّمـــتي     مصــائُب قلبي ْعت فّج لقـــد
ُع     ّو المـــر الـمـصـاِب هـوُل وأنكأه

أنا       ول يقول ما يـــدري ْعُر الّشــ فل
أصن                    َغّز يا كيف أدري الهول !عمن
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وأحرفـي      بنانـي من يــراِعــي يـفّر
              ! يتمّزع     ًة حســر ِشـعري وقرطاُس

مصيبة      لهول يقـوى الذي ذا ومن
  ! ُع؟    ّد تص الشامخاُت الرواسي لديها

تطايــرْت    وأشـــل ٌة، ملـقا جمــاجُم
!! ْكـُرع     وأ الركـــام في توارت ٍد وأي

فوقـــه                  ّد ُه ُته بيـــ رضيـــع من فكــم
!! ُع    ّطـ يتــــق مثقـــــٍل بصــوٍت ينــادي

ُله      حـــا الـــقلَب تكسُر يتـــيم من وكــم
!! وتوّجع    منـــــهلٌة دمـــــعــــــٌة لــــه

ُنه    أنــــــــي الســامعين قلـــوَب يـــذيب
!! ّوع     مـــر وقــلٌب حـــّرى ٌد كــــب لــــه

ٍة     ّنـ ومـــِس ٍد مقـــــع مســن من وكــــــم
!! تدمع    ُء وثكـــل ْلــــهى و ٍة وأرمــــلــــ

ِدي     ْغتــ َوي فيـــهم المـــــوت ُزؤاُم يــروح
! ُع      ومرتـــ بـــيٍت ُكــــّل فـــي مــوطٌن له
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ومصيـبٌة     مـــــأتٌم ْيـــٍت َبـــــــ ُكــّل فــفي
! ّدع     َو وُمــــــ ذاهــــٌب حيــــن كـــل وفي

مــــن              ذائبـــاٌت أهــٍل ُفـــُس ْن وأ
الســــى

! تتطلــــع     السمـــا َو نحـــ الرجـــا ْيـــن بع

*  *  *
القلـــوَب                ُيدمــــي ذا كـان لـــئن

فـظـاعًة
القـــــراباِت              خيــــانــاِت فـــإن

ُع!! أفــظــ

مضــاضًة     ّد أشـــــــ القربى ذوي فظـــــلُم
وأوجـــع      النفوس في أنكى و وأمـــضــى

ّــها     كـــل الــقــــــرابـــــــاِت اللُه أبــعـــد أل
!! ُع      ْدف ت النــوائِب عنــــد تــــكــــن لــــم إذا

***
    ... ْد   ُعــــ َيـ لم تناديــــن؟ من تــنــادي ل أل

يســـــتجاُش   ضـــمــيٌر ُع لـديـــــــهم َيْسَم ف

   .. وتعتبي..  تلـــومي ل دعيــهم دعـــيهـــم
( ينفع(      ليـــَس جنوا فــيَما العــــدى فــلــوُم
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هّمـــك     دون هــــّم كــّل لـــهـــم
شــاغـــل!

ْطــَمــــــع      َم يبق لم حيـن أولــى فيأسك
( خـادم     ( ثــــوب في للــــدين هــادم  !!فذا

والـمـــــظاهر   ْوفـى َجـــــ تـخدع مظــاهر

ْهو               اللــ معبد فــــي عاكــــٌف وذا
والبغــا

يعــطـــي     حيــن يعــطي ُع!!فـــللهو َن َيْمـ و

َهّمه    ف الـغـــواني بأحــــضــاِن ٌع صـــــري
!! وأذرع    ُتــــــهــــز وأرداٌف بطـــــــوٌن

نعمة   -   - والنــفط ّنــــفط بـال متـــــخٌم وذا
!! أجمع      الشـرق بها يشـقى نعـــمة وكـــم

الظما      من تمـــوتي أن ًا حـــرام ألــيـــس
!! ْكـرع؟     َت و البـغايا النفـط في وتـــســـبُح

تشقى             بــالــــمـــلــك َثـــــِمٌل وذا
بـُمـلـكــه

الـذي             هــول من مليــيـــن
تــتــجــــّرع!!
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الذّل             ُفـــُض يـر بــطـــون عــــبــيـــد
ّلهـم ذ

!! ويخنعوا     يهـــونوا أن عـــلــيهــم وهــان

في             وتبحُر تْرُســـو مـــــــراكبــــهم
الخــنا
تمضـي            ِر بالعا مـــدثــرة

وتْرجـــــــــــع!!

ّلها      ك الميادين في ســـــبق كـّل لهــــم
!! ّلــع     ُظ و حْسرى المـجد حلبــات وفي

ّبــهـم    ل ولكــّن ُعـــْرٌب ُهُم ُقُشـــــــــوُر
!! ُنخـــدع!    ّيف المز وبالقشر يـهــــود

ْكمهم     ُح عسَف أكــتافنا عـــلى حـــملنا
! ُع     ُنـْصـفــ و ُنـداُس زلـنـا ول قــرونـا،

!   ! َفــنا   نزي نمّص صمت في فنـــصرخ
!   ( نتــــوّجع ( حيـــنما ّدا ح ونــــــقــتـل

*  *  *
مكــــانـــًة     أسمــــى أنـــت عذرا ُة أغــز

ُع      أرفـــ القصــــــــائد كل من ُنك وشـــأ
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بأحـرٍف      كتبــــِت مــا إل الشـــعر فمــــا
ُلع     يطـ حين كالضـــــــحى ًء ضــــيا تشع

ثــائـٌر     الرفــض من بركــاٌن فشـــعـــرك
يـــصــدع    بالــــكرامة ّو مـــد وصــــوٌت

الـ     َع مضــاج تقـــض وإعصــاٌر ونــــاٌر
ْعــــَزع      َز َوُم تقــا ل وريـــٌح ــطـــغـــاة

ونظَمــــــــه    َد القصــــي تعلـــمـنا فمنـــك
 ( يصـــنع    ( بالفعل والـنصُر البا وكيـف

 ( ّكــمت  ( فتحـــــــ َلنا أفعا صــادروا لــقــد
( َتــــرفع   (  و َتجـــّر صـــارت أحــرٌف بنا

  ( وننتــــشي ( الكــــــلم أفيـــوَن فنقـــتات
نـرضـى             ِم والحـــل ِم وبـالــوهــــ
َنقنع! و

*  *  *
ًة     أعـــــّز نحــــيا كيـــف عـــــلميـــنا أل

ُتـرفع     و تعـــلو الحــــق ُه جبــــا وكيـــف

( وثيــــقًة   ( للــــحيــــاة وامـــنحــــينا أل
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َنــرجــع     و الحـــياة نحـــو بـــها نعــــود

   ( وجودنا ( معنى دون بدوٌن فنحــــــــن
ُنـــدفــــــــــع     و الطريد ذيـد كــما نذاد

( هويــــٌة     ( الوجود ذا فــي لنــــا فلـــــيس
الخــــلئق              بيـــــن لــــنا وليــــس
ِقـع مو

قـبيلــــــة     كــــل عنـــد شــــتــــى قبــائل
ويقـــطــــع     !! يمــــن وسـيــاف أمـــيٌر،

وخـيــمة    وتــــاج، وبعــران، وعــــرش،
يــستبيـــــح             ســــوء وعـــــالم

ويمــــنع!!

*  *  *
ّي                أ أو نــــحن ديـــن ّي أ علـــــى

ٍة؟! مـــل
بهــذا               ترضـى أمـــــــة وهل

وتـقـنـــع؟

بيننا      يجــــــمع ديــــن ل أنــــنا هــــبــــوا
!! تجمع؟    والمصـــــائب الــــمآسي أليــس
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*  *  *
فمي      ففي جمــــــحت إن عــــذرا أغــــزة

يلســــــــــــع      ياغز النار وطعُم ٌق، حــــري

مشــــاعري      فيِض بعَض إل قلــــت ومــــا
. يشفــــــــــــــع     مثــلك عند لمثلي فحالي

حفص   أبو
الحرام   محرم غرة
1430
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