
 مقاطع من سورة األلم

 

 

 القھر على جدران القلب  یا وطن یرسمه   من أجلك  

 ھا أنذا أترك ظل حبیبي وعیون حبیبي 

 كي أتبع ظلك  

 م لك  ھا أنذا أتحول فیك حقیبة عشق یا وطني أرس  

 ب في منطقة فیھا دران . . . واكت  فوق الج   خارطة  

 حبیبي   : ھذا بیت  ون األحمربالل

 ه یجھل حتى تاریخ العود..  وحبیبي یجھل عنواني 

 ؟ وحده   منذ متى كنت التائه

 

، عن باب  غدا أو بعد غدا أحكي تین. لألطفال األ.، للریح النواحه عنكم احكي یا أصدقائي

ففتح ماخورا وجلس   ، عن الخلیل وقد كسدت بضاعتهدمشق ، إذ ینسد في وجه الزحافات والعلل

على  شاعر یفتل شاربه  . عني عنكم أحكي یا أصدقائي. لعیون بلدعتبة یقاضي الزبناء  على

 .. أال قد . شھادة رجل من أھل القلب.بالفانتوم عنكم احكي  " وسماء دمشق تتعمد " المجیمررأس

 (. . أال قد بلغت أال قد بلغت 

 

 ي جھك یا محبوبألمس و   يك د یدي م  أحین  وإذن  

 ترتد إلى الید  

 فل  إلیك   على صھوات الحزن  ني الشوق  أو یحمل  

 ه طو  أقدر ان أخطو خ  

 متد تحمل في عینیھا خارطة الوطن الم   آه یا امرأة  



 قن البحر المتوسط كالوشم على ذ  

 بصره العینان  ما ال ت   بصر  : أ  د عیونيم  أذا حین ن أھا 

 زیران الخامس من شھر ح   حدود   یجتاز   طنا  و  

 من عینیك  س  ني الوطن العاب ولذا إذ یسرق  

 .. فأنا أقرب منك إلیك 

 

فالنفي في االستقبال غیر   .: اتفق النحاة على عدم استعمال لن بعد سوف همن یاقت  یصلح)

 ؟ ھاتوا مثاال..عوض لن  . . لذلك نستعمل الهجائز مع االثبات فی 

من أعلى   . یقفز الفقیهدمشق : سوف لن تدخل إسرائیلثم یجیب صبعه ا یرفع تلمیذ صغیر 

 ( على الطفل شتما ولكما ، ثم ینھالمكتبه 

 

 الدمع   كبر من أن یغسلهأك ال تبك حبیبي وجھ  

 القتلى  أنباء   البسمة  فیه  ق  أو تشن  

 األخضر   ي  ك ھذا الدور.. قلب  ال تبك حبیبي 

 ي زن الطوفان نه  الح  من أن یسك   أضعف  

 الدفلى ھیرات  ز  أو یقتل فیه 

 ه  قیظ یتخثر في األعماق الوردی 

 صل إذن من أجلي 

 من أجلك    فانا صلیت كثیرا  

 .. للوطن اللھث في عینیك أغني ولعینیك أغني

 أو یندس   رابط في صدري شوق  حین ی  

 .حزن في حجم جبال األطلس  
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