بريد الضـ ـاد
دعاين اليـوم مـؤتـمـر

تدفـق مـهـجـتـي فـيـه

بـه األسـمـاع والفـكـر

يضـيء بساحـه البصـر

دخلت ،وجدتين معهم

نناقش ،حنتوي ،نذر

وحيـن وقـفـت أرويـها

ويف عـقـلـي هلـا ص ـور

مسعـت رسـول غاليتـي

ينـاديـنـ ـي وي ـن ـتـ ـظ ـر

بريـد الضـاد أرسـل يل

عـتـابـا حـولـ ـه زهـ ـر

شـرحنا يف البيـان رؤى

جـريـت أسابـق الدنـيا

تلأل مـثـلـمـا الـدرر

فـجـاء إلـي يـبـت ـدر

أخـذت الـورد أحـمـلـه

أعـانـقـ ـ ـه و أعـت ـ ـذر

وذي حبـاتـه ركـضـت

إلـي تقـول :ما شعروا

وأنت رفيقـتـي غرسـت

أمـام طـريق ـك اإلب ـر

رسـالـتـه رأيـت بـهـا
ومـا فهمـوا ومـا قـدروا

ركـام الصـمـت يـنـتـثر

ذرا جبلي بل احتقـروا

أنـا أدري أبن ـك ال

يسـيـر بـنبـك الور

فـقـومـي وافـعـلي شيئا

قـريـب مـن هـنـا خـطر

وسريي ،دافعي ،ذودي

بل امي كل ما سطـروا

ولـم أعـهـدك واقـف ـة
وهـزي فـيـك انحـي ـة

هـم األعـداء ،ما زال ـوا

أرادوا ه ـدم أبـنـيـتـي

إذا مـا مـسـنـي الـضـرر

غشـى إقـدامها خ ـدر
إذا األمسـى خبا ظهروا

أرادوا الرسـم يـنـدث ـر

ورب الـك ـون خـال ـدة

أنـا ،هـيـهـات أحـتـضـر

أرى األطـفـال أبنـائـي

تـصـفـق حـولـهـم أسـر

ولـكـن بـت يف حزنـي
إذا نـطـقـوا كلـيـمـات

تـطـيـر قـلـوبـم فـرحا

بـدا مـن جـهـلـهـم كـ ٌّل
لغـات للجـانـب كـم

علـى الـذالن أصـطـبـر

بغـيـري بـعدها أخ ـر

ويشـدوا الـمـدح والوتـر

بـا يزه ـو ويفـتـخـ ـ ـر

بنو قومي با انصـهروا

أيـا أهـلـي ،أيـا سـنـدي

أيطـوي قـربكـم سف ـر؟!

أتخ ـر ركـبـكـم عـنـي

أصيحايب فما الـبـر؟!

فصـحـت هناك اي لغيت

تعالـي واسألـي دمـعـي

أنـا والـلـه أسـت ـعـ ـ ـ ـر
فـدمـعـي اآلن يـنـهمـر

فـصـيـحة أنت يل قـليب

وروحـي أنـت والنظ ـر

إذا مـا كـنـت مـبـت ـدأ

فـنـبـضـي بعدك البـر

ألنـت الـيـر غـي ـداق

ألنـت لـخضـرتـي الـطـر

حروفك ذي مدى األزمـا

ن منها العطـر يـنـتـشـر

حـاك للا مـذ نطـقـت

بك اآليـات والـس ـور

ول ـه

بريـ ـق ليـس يـسـتـتـر

يـضـمـك بـيـن أضـلعـه

لبسـت سـماك حتضنين
جـمـالـك سـاحـر أب ـدا

عـزيـز سيف ـك الكـبا
وي
ق ـ ٌّ

فـاعـل

عـمـيـق احلـب اي قـمـر
وأرضـك حـيـث أأت ـزر

ونــورك للنـهـى ن ـ ـر

ر قـد جالت به العبـر

لسـان الغرب لن يـبـقـى

وال اللهجـات نكتـبها

فداك النـفـس اي عمـري

ببـيـت العرب يزدهـر

ونـبـ ـرزها فـتـنـتـص ـ ـر

فـداك النـاس والبشـر
إليـك ،وما لـه غـي ـر

والئي يـنـتـمي شـرفـا

أتـيت إليك مـن صغـري

إىل مـوتـي لـك العم ـر

ويف الفـردوس يلقـان ـي

هنالك حسنك النـضـر

مـن العربيـة الفـصـحى

قطفت وطاب يل الثمر

سأجـري مـنه ذا حبـرا

بـش ـرع اللـه يتـم ـر

ببحرك ابت يـنـغـمـر

أريدك تشـهـدي حبـي

بـ ـدار مـا بـا ك ـ ـدر

أاي ربـي با اجـعـين

يـداه الـحـق والـظـفـر

وهـذا فـارس قـلـم ـي

ليـبـقـى بـعـدان األث ـر

سنحـيا للـكفاح مـعـا

شعر:

هاجر بنت عثمان بن عبدللا اجلغيمان

