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ــــــم عــــــداان هــــــذا م ــــــُد عــــــ ــــــا با  دااني

 ورّددي الشـــــــــــــــــعر  ا امـــــــــــــــــا موّ عـــــــــــــــــة  
 ُبثــــــــي لـــــــــواعف  لـــــــــ   لـــــــــم يـــــــــ   دا  ـــــــــا
 ت ّياــــــــــــم بُحههــــــــــــا وا ــــــــــــتبم م  ــــــــــــا
ــــ  م    تاهــــم بح ــــن  ريــــد  ــــا  مــــا ُو  
 مليطــــة الُح ــــن ي ــــبي ال لــــ   مب ــــُم ا
ُلــــــــُ المكاــــــــون خالُ ــــــــه  ل ــــــــا مــــــــن الل
 كريمـــــــــــة لـــــــــــم تـــــــــــ   تحكـــــــــــي م ثرهـــــــــــا

ـــــــُ الماثُـــــــور   ُل ُهـــــــا الل ـــــــمعطا  ن رغب
 ت ـــــــــــــامااب  معـــــــــــــالي  ـــــــــــــي تول ـــــــــــــم بال

 باـــــُم الخيـــــام علـــــا ال ـــــحرا  اشـــــ ت ا
ل ــــــــــه    تاا  ــــــــــوا  ــــــــــي ر ــــــــــاها كل ــــــــــم و 

 بُن الخليـــــــــ  علـــــــــا آثارهـــــــــا كلـــــــــ  ـــــــــا
ـــــــــد ال ـــــــــب   مـــــــــن  د    ـــــــــريس ي ي  والبحت

 ت ّياــــــــــــــي واكت ــــــــــــــي  بــــــــــــــراد ح ــــــــــــــان
 اــــــــــا ي ال لــــــــــو  ب مــــــــــالي و شــــــــــ ااي
 لح ــــــــــن غاايــــــــــة مــــــــــن  ــــــــــوم غ ــــــــــان
 و ــــــــّرمم  ــــــــي هواهــــــــا كــــــــ  ول ــــــــان
ــــــــــه ال ــــــــــوااُي مــــــــــن شــــــــــعر وتبيــــــــــان  ب
ُلــــــُ  ــــــي ع   ــــــد  مر ــــــان  ي تــــــر عــــــن الل
ــــــــوان  ومــــــــن دم ال هــــــــر م ــــــــبوغاُم  ل
  ئ مـــــــــة الخيــــــــــر مــــــــــن  ح ــــــــــاد عــــــــــداان

 ن  رادم  مــــــــــــــــــــــن ما ــــــــــــــــــــــوم  و انوا  
ـــــــ  وا   ـــــــم الم ـــــــد مـــــــن ُخل   ح ـــــــانمااب 

  خـــــــم ال ـــــــوارا مـــــــن  باـــــــا   حطـــــــان
 يحــــدوهم الشــــو  مــــن  ــــا   ومــــن دان  

 يس يعـــــــــــااي اـــــــــــار  مـــــــــــ نواأل ـــــــــــمع
ـــــــــه مـــــــــن ُحههـــــــــا طـــــــــوُ  ع  يـــــــــان  ك ا
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 تم ـــــــي ال ـــــــروُن ومـــــــا  الـــــــم  توُت ـــــــا
 ولـــــم تـــــ   تح ــــــ  الع ـــــد الكـــــريم لمــــــن

 مـــــــــن محا ـــــــــا ا ولـــــــــم يشـــــــــو   مـــــــــا   
  ن اا رهـــــــــــــا  ّ وح ـــــــــــــُا ا الح ـــــــــــــُن  

 تكـــــــــــريم خال  ـــــــــــا ا  ك ـــــــــــا ب ـــــــــــا شـــــــــــر 
  مياـــــــــــــــة  ح  ـــــــــــــــم  م ـــــــــــــــاد  مت ـــــــــــــــا
ـــــــــــــــــي خ ائا ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــو    ـــــــــــــــــة لكا   ميا
ـــــــــــا   ـــــــــــد وحـــــــــــدم ل ـــــــــــُة التا يـــــــــــ   م تا 
اا ــــــــــــــر   و ياــــــــــــــم ل ــــــــــــــُة ال ــــــــــــــرآن حا  
ـــــم اليـــــوم وحـــــدتاا  يـــــا غـــــادت العـــــر   ا
 مالـــــــم   لـــــــم ل ـــــــا يـــــــا بااـــــــُة اعتـــــــدلي
ــــم ال  ــــحا لــــه طربــــا  هــــذا الــــذي هش 
 حــــــي األمامــــــة  ــــــي شــــــعر و ــــــي  د 

ـــــــــها  ا  بُ   يا ـــــــــشـــــــــو ي هـــــــــو الايـــــــــ  ائل
 هـــــــــذا الخليلـــــــــيس  ا ـــــــــاا الخليـــــــــ  بـــــــــه

ي ا  ـــــــــــاوللمعــــــــــااي    ذا مـــــــــــا ال ــــــــــدُ    
 هــــــــــــــــذا الخليلــــــــــــــــي  ا ــــــــــــــــام و خيلــــــــــــــــة
ـــــــــــه ـــــــــــّي وال  ـــــــــــحا ترا    هـــــــــــذا الخليل
 تل ـــــــــــا ربيـــــــــــ  بـــــــــــهدي  ـــــــــــي   اهـــــــــــر 
ـــــــــــــــدعو متّيم ـــــــــــــــا  وبحرهـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــة ت
 هــــــــذ  ُعمــــــــان وهــــــــذا اليــــــــوم شـــــــــاعرها
ــــــا ــــــد وحــــــدم ل ــــــة ال  ــــــحا عروبتا   

ـــــــــــــا   ـــــــــــــا   ـــــــــــــذوت وحـــــــــــــاولوا عبث   ا ط 

 ت ــــــــــري المشــــــــــو  ألياــــــــــاا وتحاــــــــــان
ــــــــان   ــــــــد  ــــــــاا ا عــــــــن  كاذيــــــــ  وب ت
 باألع ميــــــــــــة مــــــــــــن  ح ــــــــــــاد  ا ــــــــــــان
ـــــــــــام  وغـــــــــــدران ـــــــــــا  ب ا ـــــــــــا الري  يل 
ــــــــــــــــرآن  بــــــــــــــــين الل ــــــــــــــــام لتا يــــــــــــــــ  و 
ـــــــــوان   يمـــــــــان ـــــــــ   ع ـــــــــُدها عا ـــــــــم ي  ول
 حــــــــــوم ح ــــــــــارام  م ــــــــــاد و  مــــــــــان
ــــــد الشــــــااي ــــــرغم الحا  ــــــرون ب ــــــر ال   عب

ا ُي ــــــــا دانب  مــــــــا حــــــــوم مــــــــن علــــــــوم    
   ــــــــ  ي يــــــــ  ال ــــــــو   باــــــــا  عــــــــداان
 هـــــــــذا الخليلـــــــــي هـــــــــذا  خـــــــــر  حطـــــــــان
ـــــــــــــه حههـــــــــــــا غيـــــــــــــر  ُعريـــــــــــــان  وطو ت
ـــــــــان ـــــــــم وعر  ـــــــــي عل  حـــــــــي األمامـــــــــة  
ــــــــااي ــــــــُه الث ُن الشــــــــعر هــــــــذا ايل    ــــــــت ذ 

ـــــــــــدانمـــــــــــلكا  ا اـــــــــــارُ  مـــــــــــن  مـــــــــــر ُو  
ح ـــــــــان ــــــــن وا   مــــــــا للمليحــــــــة مـــــــــن ُح  
ــــــــــو   بت ــــــــــوير و لحــــــــــان  ت ــــــــــبي ال ل

 مـــــــــــــن اـــــــــــــور  ـــــــــــــرآنلكامـــــــــــــا شـــــــــــــعر  
 كمــــــــــا تــــــــــر   ــــــــــ ل ا يحلــــــــــو ب ــــــــــ  ن
ـــــــــان ـــــــــم وعر  ـــــــــ  مـــــــــن عل   ـــــــــيد المل
ـــــــــر اكـــــــــران ـــــــــة مـــــــــن غي  للعـــــــــر   اطب

 لــــــــــا  احــــــــــا  تطــــــــــوان مــــــــــن ال ــــــــــرام 
 م ـــــــــــــتبدلين ب ـــــــــــــا  ل ـــــــــــــا  ع مـــــــــــــان
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ــيم عــن  ــ ه   ــد غّربــوا ال يــ   ــي التعل
 يــا ليــم مــن غّربــوا األعــرا   ــد عر ــوا

ـــــر ل ـــــا  م األر  مـــــا ع ـــــ مو ن خي
 يــــا ليــــم مــــن غّربــــوا يــــدرون مــــا  علــــم
 و ن خطـــــــــــــــــــت م  ط ـــــــــــــــــــاُ   ـــــــــــــــــــذوت ا
 و ن  حيا  هــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالعلم  ا ــــــــــــــــــمة  

 

 بب ــــــــــــــدان و اكــــــــــــــروا شــــــــــــــ وها دهــــــــــــــرا  
ــــرُ   ــــي  هلــــي و وطــــااي  مــــا ي عــــ  ال  

ــــــ  وبرهــــــان يومــــــا   ــــــي ل   عــــــن العلــــــم  
ُهم  ــــــــــــي  ل ــــــــــــطين  ولباــــــــــــان   عــــــــــــدا

 تمــــــــــــوم بت ريــــــــــــ  وخ ــــــــــــران حتــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــي  لل ا ـــــــــــــــــــــبين واذكـــــــــــــــــــــا  لايراا

 

******** 

 هـــــذي ُعمــــــان وهـــــذا الح ــــــن شــــــاهدها
ـــــــــــ   ـــــــــــه ح ـــــــــــُن الربي ـــــــــــم مواكب  ذا وا 
 ذا  ـــــــــــادم  ااملـــــــــــهح ـــــــــــن الكـــــــــــريم  

  ــــــي مواطاــــــه ح ــــــن الشــــــبا  ا ــــــيرا  
 ح ـــــن البـــــوادي تحلـــــم  ـــــي مراب ـــــ ا
ــــــــــة  ح ــــــــــن ال راعــــــــــة واألشــــــــــ اُر وار 
 يا شاعر الّح ن هذا الح ن  ـي بلـدي

 

ـــــــان مـــــــا  ـــــــّور الح ـــــــن    ّ   شـــــــعُر  ا
 واّ ي اــــــــــــم  رُ ــــــــــــاا  طــــــــــــوا   ع  يــــــــــــان
ــــــــرو   ــــــــدا  كــــــــ    مــــــــ ن ــــــــد ي  كال ي

ـــــــــــــــل   العلـــــــــــــــم م هـــــــــــــــوا    باح ـــــــــــــــان ت   
 رغـــــــــــــــا   ـــــــــــــــائمة   ـــــــــــــــوا   طعـــــــــــــــان
 طابـــــــــم ب ثمارهـــــــــا لل ـــــــــاط  ال ـــــــــااي
 ُعمـــــان والح ـــــُن  ـــــي التـــــاريخ  ـــــاوان

 
 


