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ووليیددةة  ساعتهھا؛  إإذذ  ددعتهھ  رراابططة  ااألددبب  ااإلسالمي  االعالميیة    -كما  ذذكرر  االشاعرر    -جاءتت  هھھھذذهه  االقصيیددةة   (*)
االشهھرريي  ااألددبي  االمقامم  للشاعرر  أأحمدد  االبررااء  اابنن  عمرر  ااألميیرريي  مساء  ااألرربعاء  لحضوورر  ملتقاهھھھا  

هھھھـ٬،  ووجالتت  بشاعررنا  عبدد  االررحمنن  االعشماوويي  االذذكررىى٬،  فقدد  كانتت  ترربططهھ  بشاعرر  ٢۲٥/٤/١۱٤٣۳٢۲
ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  عالقاتت  حميیمة٬،  ووررؤؤىى  ووهھھھموومم  مشترركة٬،  ووحبب  صاددقق٬،  

رر  أأنهھ  لمم  يَیرْرِثهھ٬،  فك انتت  هھھھذذهه  االقصيیددةة  االتي  شدداا  بهھا  أأمامم  اابنن  االشاعرر  أأحمدد  االبررااء٬،  ووأأمامم  االحضوورر  ووتذذكَّ
االمحرررر  محمدد  االحناحنة    في  االملتقى. . 

 
 

تت  بنا  ااألعوواامم  يیا  ُعَمرر ُ   مررَّ

 ال  أأنتت  ِغْبتَت  ووال  َجَفا  االـَمطَطرر ُ                           

  ططوولَل  االُبعدد  أأررهھھھقني  لكننَّ

 االشَّووقُق  أأَْنَتظِظرر ُ ووأأنا  ببابِب                        

 ووكذذلكك  ااألعوواامُم  يیجعلهھا

هَھرر ُ                              مثلَل  االجبالِل  االشووقُق  وواالسَّ

 سافررتَت٬،  ال  بلل  سافررتْت  لغتي

َفرر ُ                               في  ُحزْزنهھا٬،  ووتططاوَولل  االسَّ

 منذذ  ااررتحْلتَت  ووعيینن  قافيیتي

م                                تِت  يَیْنهَھِمرر ُ تهھمي٬،  ووددمع  االصَّ

 منذذ  ااررتحلتَت  ووليیلُل  حسررتنا

 ال  نجُمهھ  غنَّى  ووال  االَقَمرر ُ                           

هْھمُم  أأَْثَبتي  أأأأَبا  االبررااِء!  االسَّ

ا  أأتى  بررحيیلكك  االَخبرر ُ                             لـمَّ

 ووبقيیتُت  مكتووفَف  االحررووفف؛  فال
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 لحنٌن  يیططاووعني  ووال  وَوَترر ُ 

 قوواافي  االشعرر  أأَْثَبتهھاحتى                         

وَورر ُ   مهھمم  االسكووتِت  فتهھاووتِت  االصُّ

 ووتباعدد  االشعرر  االمعبِّرر  َعنن ْ                       

 قلبي٬،  فكادد  االقلبب  يینفططرر ُ 

 وومضى  بَي  االصمتُت  االططوويیلل  ووفي                        

 قلبي  عليیكك  منن  ااألسى  َشرَررر ُ 

ِعهھ                  ال  االقلبُب  أأَْفلَتَت  منن  تووجُّ

 ووال  منن  سافرروواا  حضرروواايیووما٬ً،  

 لووال  شعاعٌع  ظظلل٬َّ،  منن  أأََملي                 

 في  هللا٬،  عنهھ  االليیلل  يینحسرر ُ 

اَقلَتْت  نفسي  ووأأقعددني                   الثَّ

َجرر ُ  تي  ااإلعيیاُء  وواالضَّ  عنن  هھھِھمَّ

 أأأأبا  االبررااِء!  ااألرَْرضُض  تحملهھا                    

 في  كفِّهھا  ااألحددااثُث  وواالِغيَیرر ُ 

 لكأنني  بالشامم  تسألني                

 ووأأنا  بُبعدديي  عنكك  ااعتذِذرر ُ 

 لوو  كنتَت  تسمع  ما  أأبووحُح  بهھ                    

ا  يیصنع  االَبَشرر ُ   لكشفتُت  عمَّ

تنا                     وورروويیتُت  عنن  أأحددااثث  أأمَّ

َكرر ُ   ما  فيیهھ  لإلنسانن  ُمددَّ

ا  شرريیكي  هھھھممِّ  أأمتنا                                  كنَّ

َخرر ُ   ووشررااكة  ااإلحساسس  ُتددَّ



 تبقى  االقلووبب  على  َتووااُصلهِھا

 مهھما  يیططوولل  االُبْعدُد  يیا  ُعَمرُر!                   

 هھھھذذاا  االبررااء  أأخي  يیذذكِّررني

 بالِجذذعِع  أأَْحَنى  ُغْصَنهھ  االثَمرر ُ                      

 بيیني  ووبيینكك  منهھ  رراابططة ٌ 

 بإخائنا  في  هللا  َتزْزدَدهھھِھرر ُ                    

ةة ٌ   يُیْسقى  االفؤؤاادد  بهھاوومووددَّ

 يیجرريي  لهھا  ما  بيیننا  َنهَھرر ُ                     

  متَّصالً    ما  ززاالل  َحْبلُل  االووددِّ

 وولَنْبضِض  قلبكك  عنددنا  أأََثرر ُ                    

 أألوواانن  ططيیِفكَك  ما  تززاالل  على

 ما  يیشتهھي  منن  ُحْسِنهھا  االنَّظَظرر ُ                              

 االذذيي  اابتَسَمتت ْ »  مَع  هللا ِ «ووهھھھنا  

 لحررووفهھ  ااألززهھھھارر  وواالشََّجرر ُ                            

 ووبهھ  تغنَّى  االفجرر  مبتهھجاً  

 ووبهھ  تألِّقق  وَوْجهُھهھ  االنَِّضرر ُ                           

 ِعطْطرُرهھھھا  َعِبقق ٌ »  االنَّجاووىى«ووهھھھنا  

 فيیهھا  االحررووفف  االبيیضض  وواالِفَكرر ُ                                

 أأأأبا  االبررااِء  فررااقُنا  َقدَدرر ٌ 

  إإذذاا  أأتى  االَقدَدرُر؟                           أأنِّى  يُیرَرددُّ

 ما  هھھھذذهه  االددنيیا  سووىى  ِعَبرر ٍ 

  ُتووِقظُظ  َنْفَسهھ  االِعَبرر ُ                           وواالُحررُّ

 


