
 هذي بالدي َدَعْتُكم يوَم فُ ْرقَِتُكم  اي قدُس!
 يها قِ لْ ها ون ُ عُ مَ سْ نَ  الطفولةِ  منذُ  ُس أشعاٌر نُرت ُِلها   دْ  قُ خانْتِك ايَ 

 ُتذَكى يف مآقيها ها النارُ  أبن   كم بُ اصِ غَ  وَد حىت خافَ  هبا الط  نَ ِشدْ 
 واليوَم ِشْعُر بين اإلسالِم نعيها ي يف َمَفارِِقهم رِ ُكنا نرى الشِ ْعَر يَ فْ 

 يها ف احواليوَم ِشْعُر بين اإلسالِم  هم  زِلُ  يُ َزلْ زِلزاالً ُكنا نرى الشِ ْعَر 
 مراقيها  يفأو رْقُص ِجيل  تله ى   َس يوماً ِشْعُر غانية  هل حر ر الُقدْ 
 ُمْدِميهاواألف اُك  ..املوُت واملوتُ  وِك ُأغنيةً عُ ابَمن  سَ هل حر ر الُقدْ 

 واْستَ ْعَدى ُمعاِديهابل أْثَخن اجلُرَح  هم َوَطنٌ  َمن قُمٌّ ل سَ حر ر الُقدْ هل 
 َتفر َق الرهُط يَْطُلُب ِود  رَاِميها اي ُقْدُس ُعذراً ََتل ى الوهُن يف بلد  

 بني الرَُّكاِم وداء  َهد  ابِقيها الفتُح َعز  .. وَغز ُة طاَل ََمَْبُسها
 يْت َمن ُيداويهالو ُقسِ َم اجلرُح أع َعهُ مَ  َأجْ فيها ِجراٌح يَ ُعمُّ الكوَن 

 اويهاحَ  املوتِ  يف ثيابِ  وأُمُّهُ  هذا األننُي لطفل  ُقض  َمْضِجُعهُ 
 اِميها وهللا نُصرها وهللا حَ  ها  ز  راِح مُ      نُي ألُم   عَ نِ هذا األَ 

 راميهاُجْْبُ اليهوِد وُخبٌث يف مَ  َنهُ  د  َمْسكَ  خ  هَ يْ شَ هذا األننُي لِ 
 عونً لُقْدس  تَ َعل ْت من َجواِفيها  بُنا  يَطلُ هذا األنني أننُي األرِض 

 وبنَي فَ ْتح  وُأْخَرى رَْحُل شاِقيها  ةٌ مَ ائِ  ِم قَ وْ  ِي القَ أْ رَ وُم لِ  قُ    تَ ىَت  مَ 
َقى َمسَ  ال َنْصَر يُ ْرَجى ونُر احلرِب ُموَقدةٌ   اِقيها فَ ْلُتْخَمِد الناَر كي تَ ب ْ
 مبانيها  فِسْمُتُم العهَد واختل تْ  هذي بالدي َدَعْتُكم يوَم فُرقِتكم 
 واستقبلْتكم وخابْت َمن تُعاِديها  هذي بالدي رأْتكم مثَل ساِكنها
 َلى يف نواحيها فكيف والناُر ُتصْ  نُر العداوِة َتْشِوي َوْجَه ُموِقِدها

 راحاً كان َماِضيهااِو جِ ُتدَ  مْ  َ ول ازِلة   نَ  بَْه لِ أْ   َ ت مْ   لَ ُلَك هْ ُس أَ دْ اي قُ 
 بَْطُش الَبِغيِض وداٌء يف َتراِقيها  ْمنَ ُعهُ  َنْصُرِك آت  ليس يَ ُس دْ اي قُ 
 ِسوى الذنوِب وُمْكث  يف معاصيها  َنْصُرِك آت  ليس يَ ْحِبُسهُ ُس دْ اي قُ 

 َهمُّ ابغيها  ففي الشدائِد جيلو ال لٌ           مَ ها أَ   ل ِ  ني  كُ   ي أراِك ِبع   إن
 خرُي آتيها فال  ..ي أُم يترِ  َفَشم ِ  الُيْسُر آت  ووعُد هللا ُمنِجُزهُ 

 يهالِ اوَ  مُ الواإلس   هللاُ مُ كُ حْ  َ وي هِ    الطْرِف رِد تِ  لَ بْ يُ َغري  هللاُ ق َ 
 يُر ماضيها وآتيها ادِ قَ مَ  له ال له األموُر يُقلِ ُبها ويُ ْحِكُمها 
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