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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�صلني  �صيد  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�صحبه اأجمعني .

وال�صيا�صية  الجتماعية  للحياة  مراآة  ال�صعر  اعتبار  النقاد يف  اختلف  اإذا 

مراآة  ال�صعر  اعتبار  يختلفوا يف  لن  اأنهم  فالراجح  ال�صاعر،  يعا�صرها  التي 

ملا ميوج بوجدان ال�صاعر من تاأمالت ومواقف وروؤى تتنزل بثقلها وحرارتها 

على وجدانه، وتاأ�صر خياله وطاقته الإبداعية، فالتلبث اأن تكت�صي قالبا فنيا 

واإيقاعيا تطرب له النفو�ض ومتيل اإليه القلوب.

ا  حيًّ منوذجًا  الغزايل  ع�صام  لل�صاعر  الإب��ح��ار«  »ح��روف  دي��وان  ويعترب 

ي�صدق عليه احلكم النقدي ال�صابق، فهو انعكا�ض لتفاعل ال�صاعر مع واقعه 

الإ�صالم، فجاء �صاهدا  القراآن وقيم  تعاليم  التي �صاغتها  روؤيته  من خالل 

على قدرة ال�صاعر على التعبري الفني ال�صادق بحرية لتتعار�ض مع الأفق 

الذي ر�صمته تعاليم الإ�صالم لل�صعراء.

  وي�صر اإدارة الثقافة الإ�صالمية بوزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية بدولة 

الكويت اأن تقدم هذا الديوان ال�صعري اإىل جمهور القراء الكرام، واملهتمني 

بالأدب واملتذوقني لكنوزه ،اإ�صهاما منها يف خدمة الأدب البناء،�صائلة املوىل 

اأن ينفع به، واأن يجزي ال�صاعر ع�صام الغزايل خري اجلزاء...

اإنه �صميع جميب 
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الق�صيدة الأوىل

حْلٌم فـي دوار البحـر





حْلٌم فـي دوار البحـر

ـــاُء ــــ ـــو�ـــضَّ الــــ ـــُه  ـــُحــــ ـــْبــــ �ـــضُ تـــــــــــ�ألأ  راٍع 

ال�ضحراُء بـــــه  ِتــيــًهـــــا  ــرت   ــاخـــ فــتــفـــ

وخـــطـــاُه  زلــزلــت الــعــرو�ــش ومـــا  نبـا

اإبطـاُء وال   طــيــ�ــٌش  ــا  قــ�ــصــدهـــ عـــــن 

َب�صا�صًة املــ�ــصــيِء  الــوجــه  مــطــِلـــــَق  يـــــا 

بغ�صاُء تــــوغــــرهــــمــــا  مل  ــــاَك  ــــن عــــي

الـ اأرحــم من وريــف الظل يف  عيناَك 

البطحـاُء ــه  بـــ داخـــــت  الـــــذي  ـــوهـــج   ـ

ــــــ ُب
ُ
واالأ االأمـــومـــــــُة  ب�صمتك  وظـــــــال  

ُة واحلــنــاُن ، فهل جنـا االأبـــنـــاُء ؟! ـــــَوّ

اأظلمت بــعــدك  االآفـــــــاق  اأرى  لـــــي  مــا 

نا  الــبــاأ�ــصــاُء  ؟! ــدا الــزمـــــاُن وم�َصّ َوَعـــ

وللـذي ولــلــ�ــصــعــيــف    ، للفقيـر  عـــــد 

�ـــصـــاءوا اإن  ــه  كـــــــل حــقــوقـــ ــوه  ــطـــ غــمـــ

كـم  ، الــتــيــه  دروب  عــلـــــى  لــلــ�ــصــائــريــن 

اإعيـاُء ــم  ــهـــ ــاتـــ حــدقـــ فـــــــي  ـــَفـــرُّ   َيـــ�ـــصْ

بقبـ�صـٍة الـــ�ـــصـــام   ــن  عـــ لــلــبـــــاحــثــن 

ـــى لـــــهـــــا االأ�ـــــصـــــاُء واأظـــــــــافـــــــــر تـــرثــــ
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�صيوفهـم الــظــام   على  للخـارجن 

وا�صتـاءوا ــم  هـــ ــدُوّ عـــ فــ�ــُصــَرّ  �ــصــدئــت 

ـــرهـــا عـــذاب احلــقـــــِد حتـ لــاأر�ــش دَمّ

ـــه االأنــــبـــــــــاُء ـــمـــــل ريــــَحـــــــــُه و�ـــصـــمـــوَمــــ

يـا رحــمــَة االإنــ�ــصــان ُعــد فــوق  الرثى

اجلدبـاُء ــك  حتــتـــ فـــــــتـــــــورق  متــ�ــصــي 

ممتـدًة قـــــــــامـــــــــًة   راأيـــــــــتـــــــــك  اإنـــــــــــي  

االأنحاُء �ــصــدرهـــــا  تفتح  االأفـــــــق  فـــــي 

الدعا الغروُر وال  مت�صي فـا مي�صي 

ا�صتعـاُء اأو   كــبـــــٌر  ُيـــــــرى  اأو  َيـــــــُة 

واحـٌد ـــك  اأنــــ ـــاُن  الـــرهــــ ــــاُزَك   اإعــــجـــــ

جـوفـاُء ــــورٌة  اأ�ــــصــــطـــــ ـــا  فــــ  ، ـــا   مـــنــــ

تاريخه مـــــن   ، االإنـــ�ـــصـــان  مـــــن  جـــــــزٌء 

ـــه  االأجــــــــزاُء ــو بــــ واجلـــــــــــزُء قـــــــد تــغــلـــ

ــم تــرتــفــع فـــــوق اجلمـا وحـــ�ـــصـــارٌة لـــ

ال�صوداُء رمـــوزهـــــــا   والــظــهـــــوِر  جـــم 

اأ�ـــــــشُّ احلـــ�ـــصـــارة يف بـــنـــاِئـــَك عــــزة الـ

االأعـبـاُء تـــــــــــوؤودُه   لــيــ�ــش   ـــاِن  اإنـــ�ـــصــــ



يتـاجـرو ـــــاَء  االأدعـــــيــــــ راأيــــــــت  لـــكـــــــن 

احلـربـاُء ُن  يــــَتــــلَـــــــــوَّ كـــــــم  ـــــــت  راأي ن، 

» واجلوهر احلُيّ العظيُم؟ « �صاألتهم

االإفـتـاُء و�ــصــلــل  ـــاُم  الـــكــــ فــجـــــرى 

فــقــد طـغت  ، ولــلــغــنــيِّ   ، للفقري  عـــــد 

االأدواُء ــا  مــنــهــمـــ ــــلٍّ  ـــــ ُك قـــــلـــــب  ـــي  فــــ

الـ تبلع  ب  املـــعـــَذّ الــعــ�ــصــر  وعــوا�ــصــُف 

البكماُء الــرحـــــى  تطحنـه    ، اإنــ�ــصــان 

فـي ال�صبح اأم�صح  بال�صفاه  احلاقدا

ـــــاُء ؟! ــــراُه عــــَزّ امل ت �ـــصـــواربـــي  ،  اأتـــــ

مدبًبـا الــعـــــيـــــون   مــ�ــصــمـــــاَر   واأدق 

ـــاُء فـــــي االآخـــــــريـــــــن فــُيــظــلـــــم االإيـــحــــ

ُعـــــــْد ُمـــنـــــــذًرا وُمـــبـــ�ـــصـــــــًرا  وحمـــــــرًرا

ـــــواُء االأهــــــ بــهـــــا  دارت  ظـــلـــمـــــــٍة  مـــــــن 

وا واهتف علـى قلع ال�صفينة : اأخِل�صُ

ـــاُء هـــوجــــ عـــنـــــــيـــــــفـــــــٌة   ــــاَح  ــــريـــــ الـــــ اإنَّ 

الزعـُيـ منا  نــا  هــَدّ )حمــمـــــُد(  يـا  عـد 

ــــداُء ــده االأعـــــ ــعـــ ـــا مـــــــن  بـــ َّـــدنــــ ــم َوَهــــ ـــ ـ



ـــاة  حياتنا ـــه احلـــيــــ ــى وجــــ عــلـــ زبـــــــٌد 

ــــــواُء ـــــــ و�ـــصـــراعـــنـــــــا تـــــلـــــهـــــو بـــــــه االأن

ت�صابـهـت اأظــلــَم واجلـــهـــاُت   والــبــحــُر 

عمـيـاُء بــ�ــصــيـــــرٌة  ــه   ـــ ــي فـــ ــــُك  والــــُفــــْل

الــيــوم اأحـــــــوج  مــا نــكــون اإلــيــَك ، نحـ

اأحـيـاُء وال  مـــــوتـــــى  ال  الــــيــــوَم  ـــــُن  ـ



الق�صيدة الثانية

�صالة احلياة





�صالة احلياة

ـــــــــــَقـــــــــــْه ــــــــــــــْق حـــــــــيـــــــــاتـــــــــك َمـــــــــــْو�ـــــــــــصَ َمــــــــــــــْو�ــــــــــــــصِ

ــــــــــَقــــــــــْه ـــــــــــــان ِلــــــــــَنــــــــــعــــــــــ�ــــــــــصَ ــــــــــــكــــــــــــون كــــــــــــــ فــــــــــــال

ـــــْه ـــــَقــــــ وروَن اجلــــمـــــــــاَل  ـــــَثّ  بــــــ اِتـــــــــــــــــــِه  ذَرّ فـــــــي   
ُ
اهلل

َقْه ُمنَمّ الـــغـــ�ـــصـــون   ـــوق  فــــ نـــا�ـــصـــج  كـــــــــرٍم  حـــبـــات 

زئَبَقْه الـــكـــواكـــــــب  َلـــــــمـــُع  راقــــ�ــــشٍ  مـــــاٍء  وخـــــــريـــر 

َقْه ـــِة عَبّ الــنــ�ــصــيــم  وبـــاالأنـــوثــــ ــــورُد  حـــــَنّ عــلــى  الـــــ

واأنطقـْه لــــــــاأذاِن  املـــــــوؤذن  نـــــــــاَدى  ــد  قـــ والــــديــــُك 

َقْه ــعــا مـــا  فَرّ والــنــحـــــل قـــــد حلـــق الــرحــيــق ُمــِمّ

ــُه وعــلـــــى اخلــمــيــلـــــِة علََّقْه ُعــ�ــَصّ َهـــْنـــَد�ـــَش  والــطــري 

خنَدَقْه احل�صائ�ش  فـــــي  يحفر  ُيّ  ـــــِرّ ال واالأرنـــــب 

ال�صرَنَقْه ــَر  حــريـــ دودتـــــه  ــول  حـــ َيـــْحـــُبـــُك  والــــقــــُزّ  

َقْه ف�صَقّ اجلـــــــــداَر  َنـــَقـــَر  بــيــ�ــصــٍة  ـــل  داخــــ ـــرُخ  والـــفــــ

املغلََقْه احلــ�ــصــاِة  مــن  احلـــيـــاِة  َرْحـــــِب  اإىل  و�ــصــعــى 

وال�صم�ُش ُقْر�ٌش ما اكت�صى، وك�صا الرثى اإ�صتَرَقْه

والــظــل �ــصــال عــلـــــى انــعــكــا�ــش الــلــون حــتــى اأغرَقْه

ــُر اأغــمــ�ــش  اأزَرَقـــــــــْه ــُه والــبــحـــ ـــل جــفــَن ــيــُل كـــَحّ والــل
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َقْه ف�صَدّ االأمـــــــاِن   على  للفرا�ش  اأقــ�ــصــم  والــ�ــصــوُء 

قـــــــــْه وتــــذَوّ ـــــُه  اأذاقــــــ الـــَفـــَمـــــــاِن  اتــ�ــصـــــل  اإذا  ــى  ـــ حــت

البوَتَقْه يف  ــــورٌة  وفـــــ احلـــيـــاة  ــي  فـــ وجــــــذٌب  ـــٌع  دفــــ

ــــْه ؟ ــــَق ـــا اأ�ــصــلــي يف الــتــفــاعـــــل: مـــن بـــــراُه ودَفّ واأنــــ

ُمطلََقـْه   ُ ــــرِيّ ُتــــ�ــــصَ َويـــــــــٌد  طـــوُعـــــــُه  الــعــنــا�ــصــر  ــل  كـــ

زقَزَقْه �ــصــاَتــَك  فاجعـل  مــزقــزًقــا  الــوجــوُد  �صلى 

اأنَفَقـْه غــــرُيك  والــعــمــُر  ــافــٌل  حـــ حـــولـــَك   ــون  الــكـــ

زنَبَقـْه �ــصــتــذبــُل  ــًدا  فــغـــ وانــفــعـــــل  حــيــاتــك  مــو�ــصــق 
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الق�صيدة الثالثة

اهلل





اهلل

ـــاة ــــ ـــا يــــبــــث احلـــي واألـــــــــــفـــــيـــــُت خـــفـــقــــ

عــلــى االأر�ـــــــش َدْفــــقــــات نــبــ�ــش اأغــــّر

ــــرُت فـــيـــهـــا  ، فـــقـــالـــت وقـــــــــال : تــــفــــَكّ

اأَمــــــْر اإذ  �ـــصـــاغـــنـــي  مـــــــن  فــ�ــصــبــحــان 

وطـــــافـــــت مـــــامـــــُح هـــــــــــذا  الــــوجــــود

الب�صْر ـــول  عـــقــــ ـــدي  تـــهــــ اهلل  اإىل 
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الق�صيدة الرابعة

حديقتي هذا املكان





حديقتي هذا املكان

االأذاْن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَبّ   لـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــك 

ــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــُلّ مـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــل اجلــــــــــــــــنــــــــــــــــاْن ال

املـَداْن الــعــبــد  خطيئـَة  حتـــُطّ  واحــــدٌة   : واخلــطــُو 

افتتـاْن دون   .. ــًة  ــاهـــ وجـــ عــلــيــه  ثــانــيــٌة  وتــفــيــ�ــش 

اليـداْن عت  ت�صَرّ اإذا  الــيــديــن   يف  ي�صخو  ــــَداَك  وَن

الل�صـاْن باحلمد  اإلــيــَك  وا�ـــصـــراأَبّ  وجهـي  ــهــت  وَجّ

 خــلــوتــي وُيــ�ــصــيُء �ــصـــــٌرّ يف الكياْن
ُ
والــ�ــصــفــُو ميـــاأ

لـــــه احلنـاْن بـــذلـــَت  بـــل  عـــبـــدَك   ودعـــــَت  مـــا   ِ
ّ

واهلل

ـــاْن ــٌر ال ُدَخــــ ــــوٌر وعــطـــ اإين لــ�ــصــيــفــك والــــِقــــرى  ن

تـواأمـاْن وذنـــبـــي  ــي  ــوفـــ خـــ اأنـــنـــي  اأعـــــــرُف  اآتــــيــــَك 

ُيَهـاْن ال  �ــصــيــَفــَك  اإنَّ   .. بـــــابـــــَك  اأدُقّ  حــن  ـــُزّ  فـــاأَع

ــا رحـــمـــن يـــــــــارب الــ�ــصــكــيــنــة واالأمــــــــــــــاْن ـــ ـــ لــبــيــك ي

املكـاْن هـــــذا  وحــديــقــتــي   .. واحـــتـــي  املــ�ــصــاجــَد  اإن 
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الق�صيدة اخلام�صة

اأوراق اعتماد زوج





اأوراق اعتماد زوج

ــى املنادي لــَبّ الــ�ــصــوق  اأجـــل .. فــار�ــش 

ــــ خـــــَبّ اجلـــــواد؟ ـ اأمل تــ�ــصــمــعــيــــــ بـــعـــُد 

الـليـالـي �ـــصـــهـــــــاد   مـــــــن  قــــــــادٌم   اأنــــــا 

ـــن  رحـــلـــــــة  الـــنـــــــوم فــــوق القتاد ومــــ

االأر�ــش خطوي ، فلن يخرق  ب�صيٌط 

اجتهـادي املـــعـــجـــزات  يــ�ــصــنــع  ولـــــــن 

بــعــ�ــش عــ�ــصــق قديـم وفـــــــي جــعــبــتـــــي 

ـــٌل  �ــصــبـــــور اجلـاد َنـــبـــيــــ ـــٌف   و�ـــصـــيــــ

ــاوات كفي ــول الــ�ــصــمـــ ولــيــ�ــصـــــت  تــطـــ

ـــــار عـــقـــد الــــنــــجــــوم الـــــبـــــوادي الأخـــــت

فقري قـــــلـــــب  ـــــرايـــــن  �ـــــص �ــــــــصــــــــواري 

ــط املـــــــداد ـــدى حـــــــــــروٌف بــخــيـــ وعـــقــــ

يــــوًمــــا َكــــــــلَّ  اإذا  جـــ�ـــصـــم  وطــــــاقــــــات 

ـــــــدُت �ــصــحــنـــــي فــلـــــم األــــــَق زادي تـــفـــَقّ

قلبي لــــــون  �ــــصــــعــــرٌة  مـــفـــرقـــي  ويف 

ال�صـواد نــــقــــاُء   فــيــهــا  ابـــيـــــــ�ـــَشّ  قـــــد 

وكـــم اأرهـــــق االأمـــ�ـــش والـــيـــوم وجهي

الـــعـــنـــاد ابــــتــــ�ــــصــــام  فــــيــــه  زال  ومـــــــا 
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ي�صري ــــفــــاخ  ــــت ان اجلـــــفـــــون  فـــتـــحـــت 

ال�صهاد بــعــ�ــش  اإثــــر  الـــكـــرى  لــبــعــ�ــش 

الفيـايف ـَــرتـــه  ــــ غـــّب ــــذي  الـــــ ـــي  ــــ وثـــوب

التبـاِد كــــثــــرُي    ، الــثــنــايـــــا  ــيـــــظ  غــلـــ

ـــزاًجـــا ـــي بـــاحلـــيـــــــاة  امـــتــــ ــــَنّ لــــ ولــــكـــــ

باجلمـاد! ـــــًة   ْلـــــفــــــ
ُ
اأ لـــــــي  اأن  ـــا   كـــمــــ

ــــاذٌج  عـــبـــقـــرٌيّ ـــــ ــــص فـــفـــــــي اأ�ـــصـــلـــعـــــــي �

ــابــيــع ، حتـــــت الـــرمـــاد �ــصــخـــــُيّ الــيــنـــ

ـــادى بـــه احلــــــُبّ حــتــى اأحـــــــَبّ  الـ متــــ

التمادي ــَذّ  ــتــل وا�ــص والـــــرثى،  ــــــورى، 

دت ـــــ مــنــذ ارمتــــى فــيــه  �ــصــهــٌم ــ تـــعـــَوّ

التفـادي اجلـــــــــــراَح  ــه  فــيـــ دُت  وعـــــــــــــَوّ

النـا ــح  ـــ متــن ــــًدا  يـــــ اأْن   : ـــُه  ــــ ـــمـــُت وعـــلَّ

�ــــَش بـــاحلـــب  يف اهلل خــــرُي االأيـــــــادي

الهوينى ـــوات  اخلـــطــــ بــــه  ـــو  واأخـــطــــ

ووادي ـْـــــق  فـــــــ
ُ
اأ ـــل  كــــ يف  فــــاأنــــ�ــــصــــاُب  

همومـي ربـــــــــي  ـــــاب  ب عـــلـــى  ـــــقـــــي  ل
ُ
واأ

ـــــــي فــــــوؤادي ـــي بــنــفــ�ــصـــــي ُيـــ�ـــصـــِلّ واألـــقــــ
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واأ�ــصــحــو عــلــى وحــيــه مــن �ــصــرودي :

ــي قـــريـــٌب( و)قــــل يــا عــبــادي ( )فــاإنـــ

تتبعينـي اأن   تــ�ــصــتــطــيــعــيـــــن  ــل  فــهـــ

ــــــ قـــيـــادي؟ ــــــ طــــوًعــــا  وهلل اأ�ـــصـــلـــمـــــــُت 
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الق�صيدة ال�صاد�صة

فى نـور التوبـة





فى نـور التوبـة

ــــــــــــــُه ـــــــــــــــ مـــــــــــــــــلـــــــــــــــــُك املـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــوك اأتــــــــــــــيــــــــــــــُت

ـــــــــــــُه ــــــــــــــ ـــــــــــــُتــــــــــــــ ومــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــرول  لـــــــــــــبـــــــــــــَيّ

بيُتـُه هـــــــذا   فـــــــاهلل   عــــفــــوه  يـــطـــلـــب  ــــان  كـــــ ـــن  مــــ

�َصْمُتُه ـــة   ـــهـــاب امل ـــن   مــــ بــــاجلــــال   
َ
ـــــــاأ تـــو�ـــصَّ األـــــــٌق 

ـــق مـــن  �ــصــراجــَك زيُتُه يـــا لــلــ�ــصــراج .. وقـــد تـــدَفّ

َنْبُتُه والــ�ــصــكــيــنــُة   .. عـــبـــادَك  عــلــى   يــفــيــ�ــش  نـــــوًرا 

وقتـُه هـــــذا  كـــــان  مـــــن   ـــــذا  وحـــــَبّ  .. ـــون   الـــتـــائـــبــــ

ـــدون احلـــــامـــــدون  .. راأيــــتــــهــــم  وراأيــــتــــــُـــُه الـــعـــابــــ

�صمُتـُه رحــــابــــَك  يف  ـــح  �ـــصـــَبّ الــــكــــُلّ  الـــ�ـــصـــائـــحـــون  

�صوتـُُه جـــــــاءَك   الـــكـــــــُلّ  الـــ�ـــصـــاجـــدون  الـــراكـــعـــون 

َثْبتـُُه ـــولـــَك  ر�ـــصــــ ـــي  وفــــ اأمـــــــــرَت   مبــــا  االآمـــــــــرون 

واحلــافــظــون ملــا حــفــظــَت .. ومـــا حــفــظــَت حفُظتُه

ـــُه ــــ ـــوُت ـــلَ ـُــَك ، والـــكـــتـــــــاُب َت ـــا كـــتـــابــــ ـــرنــــ اإنـــــــــــا  ُيـــَبـــ�ـــصّ

قبَّلتـُُه مـــــــا  لــــــــوالَك   الـــــــــذي  لـــلـــَحـــَجـــر  ـــــوُت  ودنــــــ

ـــُه ــــ ـــْرُت وَغــــمــــرت �ـــصـــدري مـــن تـــدفـــق زمــــــزٍم وَعـــَم

�ُصقُتـُه ــي  ذنــبـــ دون  �ــصــبــيــلــَك  ــي  فـــ �ــصــعــًيــا  فــاقــبــلــه 

ــــٍد ..  لــك موتـُُه وانــفــحــه نــــوًرا مــــلَء  قــر ُمــــَوِحّ

َفْوُته �ــصــراطــَك   عــلــى  لل�صعيف  عـــوًنـــا   واجــعــلــه 
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الق�صيدة ال�صابعة

اإ�رشاق يف الن�صف املعتم





اإ�صراق يف الن�صف املعتم

ـــــــــــّور  اأعــــــمــــــاقـــــــــــــي ــــــــي نــــــــــــ يـــــــــا ربـــــــــ

بـــــــــارك ىل فـــــــــي اجلــــــــــــزِء  الـــبـــاقـــي

اإبــــــلــــــيــــــ�ــــــش اجلـــــــــــــــــــــاري فـــــــــيــــدمــــنــــا

ـــــوُم الــــرغـــــــــبـــــــــِة والــــ�ــــصـــــــــاِق حمـــــمــــــ

ــــُه ــــُحـــــ ـــــــًرا يــــكــــَب فـــــــــامــــنــــحــــنـــــــــا �ـــــــص

ــــــاِق ــــ�ــــش الــــــريـــــــ ـــــــي بــــعـــــ ـــــــن وارزقــــــــ

ــــــا ربـــــــــــي ظـــــمـــــئـــــت اأعــــــــمــــــــاقــــــــي يـــــــ

ـــــذْب  اأ�ـــــصـــــواقـــــــــــي ـــــهــــــ لـــلـــطـــيـــــــن فــــــ

حتـــمـــيـــنـــي ـًــــــــا  درعــــــــــ يل  واجــــــــعــــــــل 

الـــــــــواقـــــــــي  
ُ
واهلل  .. ــــي  وتــــقــــيــــنـــــ

خطوتنـا تــــــاهــــــت   الـــــدنـــــيـــــا  ــــي  فـــــ

ــــي ـــــ ــــداقـــــ ـــــت اأحـــــ ــــا غـــــ�ـــــصَّ بــــالــــدنــــيـــــ

ــــــا المـــــــــــعـــــــــــٌة اأثـــــــــــــــــــــــــــــواُب الــــــدنــــــيـــــــ

ــــــراِق ـــــــ ــــد االإحـــــــ ــــــوُء �ــــصــــديـــــ والــــــ�ــــــص

ـــــن حـــولـــــــي ـــــــــداُء الــــــدنــــــيــــــا مــــــ ونــــــــــ

ــــــربــــــيــــــٌد مـــــــــــــــــــلُء االأبـــــــــــــــــــــــــــــــواق عـــــــ

ــــِه لــــطــــاوتـــــ يــــــا   .. يل  �ـــصـــحـــكـــت 

ــــــــداِق ـًــا مــــ�ــــصــــمــــوم االأ�ــــــــص ـــكــــ ـــحــــ ــــ �ـــص
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ا�صتلقينـا ــــى  حــــتـــــ و�ــــصــــحــــكــــنـــــــــا 

ـــــــــاِق ــــا مـــــــنـــــــون  االإرهــــــــــ ـــــ �ــــصــــحــــًك

ـــــــْر  لـــــــــــي جنـــــمـــــــًــــا ُتـــــنـــــقـــــــــــُذُه فـــــــاأنــــــــ

ـــــــخ  الــــــدنــــــيـــــــــــــا اآفـــــــــــــاقــــــي مـــــــــــــن فــــــــ

نف�صـي تــــــرقــــــى  اأن  ــــي  �ــــصــــاعــــدنـــــ

واكـــتـــبـــنـــي فـــــــي الـــــرهـــــط الـــراقـــــــي

اإنـــــــــي   ، نـــفـــ�ـــصـــي  مــــــن  واأجــــــــــــــرين 

ــــــي ـــــــ ــــــــوَدّت  اأوراقـــــــ بـــــــــيـــــــــدَيّ  ا�ــــــــصـــــــــ

ــــٌة ــــٌش جــــاحمـــــ ــــ� ــــفـــــ ـــــي نــــفــــ�ــــصــــي ن فــــــ

ـــي ـــاقــــ َهـــــَزمـــــتـــــنـــــي  فـــــــــــارحـــــم اإخـــفــــ

وا�ـــــصـــــمـــــع مــــــــن  فـــــــــــوق �ـــــصـــــمـــــاواٍت

ــــي  : ــــي  وا�ــــصــــتــــغــــراقـــــ �ــــصــــبــــٍع دمــــعـــــ

ـــي ــــ ـــركـــن ــــ تـــت لــــــــن  ال   .. ربــــــــــي  يــــــــا 

يـــتـــــــولـــــــى الــــطــــيـــــــــن ا�ـــصـــرقـــاقـــــــي
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الق�صيدة الثامنة

�صوق اللداِئن





�صوق اللداِئن

يا ع�صَر فل�صفة ) البل�صتك ( والغثاْء

االأقــويـــــاْء ؟ بــعــودة فل�صفاِت  لـي  َمــْن 

م، وال�صراخ، طغى على  ع�صر الت�صُخّ

الــقــيــم اجلــمــيــلــة �ــصــاحــكــا يف كرياء

ع�صر اللدائِن ، واالأ�صعة ، واجلنون، 

والكهرباْء  ، تـــقـــدًمـــا  واالنـــتـــحـــــــاِر 

هـــــل عــــامَلٌ هـــذا الـــــذي اأحــيــا بــه ، اأم 

واعتـداْء ــٌد  حــقـــ  : ـــان ِ االإنـــ�ـــص غـــابـــة 

ُجَنّْت،  لها  فما  ت�صري،  قوافلنا  كانت 

ـــا اجلــــمــــوُح بــغــري مـــــــاْء ؟! واأرهـــقـــهــــ

ال�صفاِه  يف  ــــج  تــــاأَجّ قـــد   ، مـــلـــٌح  املــــــاُء 

االأ�صقيـاْء �ـــصـــراع  ويف  الـــعـــروق  ويف 

الظنون  يف  َب  تــ�ــصــَرّ ملٌح،قد  والــدمــُع 

�صاْء كيف  الو�صائد  ويف  اجلفون  ويف 

لت  وَحَمّ فينـا  احل�صا  اأت  هـَرّ واخلمـُر 

الــــعــــيــــوَن بــــاالنــــتــــفــــاخ  واالنــــــطــــــواْء

كان احلليُب الرطُب يف اأفواهنا ُقوًتا 

ومــرحــمــًة ، فــمــن َكــ�ــَصــَر الـــوعـــاْء ؟!
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، والوثوق،  ، والــتــفــاوؤُل  املــــروَءُة  اأيــن 

والت�صامُح،والوفـاْء واال�ــصــتــعــانــُة، 

اأحداقهم  ــي  فـــ ـــراأت  قــــ الـــذيـــن  اأيـــــــن 

ــيَّ الــ�ــصــتـــــاء ؟ ـــاأنـــا اأمــا�ــصـــ �ــصــعــري فـــدَفّ

، فا  اأفت�ش يف  وجوه العابرين  اإين 

اأرى االإنـــ�ـــصـــاَن مــن حتــت الـــطـــاْء !

والعطر  اخلـــطـــى  تــخــتــلــط  بــالــغــ�ــش 

امل�صاْء �صوق  يف  واالأرقـــــــاُم  واالأ�ـــصـــواُء 

 ، ـــا  اأيـــاُمـــنــــ اَزّخـــــرفـــــت  مـــــــا  اإذا  حـــتـــى 

ــُيّ بـــــا حياْء يــــــن الــعــ�ــصــر  الــبــغـــ واَزّ

قادمـون، اجتـــــاٍه  كـــــل  مـــن  والـــنـــا�ـــُش 

وا�صتهاْء ــــٍه  وجـــــ لـــكـــــــل   وذاهــــــبــــــوَن 

والذعُر يعزف يف العيون ويف اخلطى 

بالدماْء يقطر  الــوقــع  �ــصــريــَع  حلــًنــا 

كــَفّ ال�صريط عن  الــدواِر للحظٍة .. 

العناْء هــذا  وا�صتاأنفوا   .. رتــهــم  ــَوّ �ــصَ

يـــدَيّ .. راأيــتــهــم يف  قــُت فيما يف  حــَدّ

�ــصــوء قــر�ــٍش يبحثون عــن اجلـــزاْء!!

املظاهر  حــول  حتلَّقوا  الــَفــَرا�ــُش  هـذا 

فنـاْء اإىل   اجلــــلــــوِد  مــــن  خــــارجــــن 
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توافـه  بـــكـــــــل  مــــــزدحــــــٌم   والــــ�ــــصــــوُق 

ريـاْء اأو  رداٍء  مــن  االأنــيــقــِة  الع�صـر 

�صوق اللدائن..يف املعار�ش. يف املتاجر..

الن�صاْء الــرجــال..مــن  مــن  املــ�ــصــاة  يف 

وجوههم   ، املــظــلــمــون  الــ�ــصــاحــكـــــون 

بف�صيف�صاْء تر�صعت  الــقــبـــــور  ُجــــُدُر 

الطفولـِة  َخلَّفت ع�صر  الرّيـَة  م�صخ 

ـــاملـــومـــيـــاْء ــــاِء وُحــــّنــــطــــت كــــ والــــنــــقـــــ

خطاهمو  عليه  رق�صت  الـــذي  قلبي 

َتــَقــاذفــهــا اخلــطــى  دون احتفاْء كـــــرٌة 

فهل  امل�صلمن  بــاد  يف  اأم�صي  رب  يا 

اأقــــــــول- وخـــطـــوتـــي فــيــهــم �ــــصــــواء :

مـَْن يل بجوهرة احلقيقة وال�صراط 

؟! والـــتـــواْء   انــفــ�ــصــاٍم  بــا  امل�صتقيم 

عن غري مـا ُتخفي ال�صدوُر حتدثوا..

اأعـــلـــنـــت فـــيـــَك بــــراءتــــي ِمـــــْن هـــــوؤالْء
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الق�صيدة التا�صعة

النار حتت العنكبوت





النار حتت العنكبوت

خطبوك يف ليل قتيل النجم .. قيل لك : ارغمي

مرميـي طهـرك  فخمار   ، ظنوُنهم  عليك  ــَذَبــْت  َك

مي فُتَحـَرّ ـــــــًة  اأهـــلَّ الــتـــــراب  فـــــي  تــنــقــ�ــش  وخـــطـــاك 

ِمي هَّ عـــــذراُء اأنــــت فــــاإن اأحـــــــاط بـــــك الـــذئـــــــاُب  جَتَ

اأحتمـي ــة  ــاملــذلـــ وبـــ ِلـــــــَن 
َ
اأ فــلــن    ، ـــيـــُت  اأب  : قــــوىل 

مع�صمي يخنق  الــظــلــم  قــيــد  ليـ�ش  حــبــي  ــواُر  و�ــصـــ

ــاُء ، راقــــيــــُة الــــدم ـــ ــن ــــرٌة حــ�ــص عـــــــــــذراُء اأنــــــت ، وحـــــ

هـــل زوجـــــوك الــعــبــَد وانــقــلــب الـــزفـــــــاُف ملـــــــاأمت ؟!

�صوين دموعك فال�صياط على الب�صاط  �صرمتي

َمنـَْدم �ــصـــــاعــَة  والت   ، القبيح  الــوجــه  و�صي�صقط 

ِلُتْهـَزِمي تــعــقــبـــــوِك  الــذيـــــن  جــيــف  ــي  و�ــصــرمتـــ

مي الظَّ يطلبه  واملــــاُء   ، الــزبــى  بــلــَغ  قـــــد  فال�صيـل 

فا�صلمي �صريحـل   .  . بــدجــًى  عوا  تلَفّ الغا�صبون 

ــم وقـــــــــوُد جهنـم اأولــــئــــك  هـــ  ، تــفــزعــي مــنــهــم  ال 

ترحمـي وال    ، دو�ـــصـــــــي  ــو  عــراهــمـــ اإن  ـــور  والـــنــــ

ــاَة مبـاأثـم الــطــغـــ اأخـــــــذ  اإن  ــلـــــه  الـــ ـــُذ  اأخــــ وكــــــذاك  

وكــــذاَك لـــــم يغفـل فــتـــــاك عــن اجلــنـــــاة ومـــــا َعمي

ُمفعـَم تــكــتـــــم  ــم  فــكـــ  ، �ـــصـــكـــــــُتّ   ـــي  ــــ اأن ال حتــ�ــصــبـــــي 
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فَت�صاأمـي �صئمُت  وال   ، ر�صيُت  ومــا   ، �صكُتّ  مــا  اأنــا 

ـــــــَة منجمـي َفـــَحّ الــ�ــصــبـــــر  دخـــــــان  مـــــن  اأعـــّبـــُئ  اإين 

ــــت مل تتكلمي ــِتّ ، واأن ــَك ــا �ــص اأنـــــا مـــــا �ــصــكــُتّ ،  ومـــ

بــ�ــصــمــُة علقـم ـــاك  ،  وملــــ اأ�ـــصـــــــًى  ــا  ــافــذتـــ نـــ ــاك  عــيــنـــ

معجمـي فـي   . مكتومـٌة.  �صهقٌة  �ــصــدرك  ونــهــوُد 

بل�صمـي وعـــنـــــــدك   ، ذئــــــٌب   ــا  وبــيــنــنـــ واأنـــــــــت  واأنـــــــــا 

تقـدمي  : اأقـــــــول  الــثــمــيـــــن، وال  خـــــامتـــــك  ولـــــدَىّ 

ـــا واأنـــــت �ــصــراخــنـــــا لــلــ�ــصــمـــــت  اأ�ــصــبـــــح ينتمي واأنــــ

تتاأملي ال   : �صحُت  عــيــوين..  يف  عــيــوُنــك  �صرخت 

فمـي علـى  العنكبوت  يـــزال  مــا  لكن    ، و�ــصــرخــُت 

وتيممـي فـــــامــ�ــصــحــي  ــــاآذن  املـــــ عــلـــــى  والــعــنــكــبـــــوت 

يــا قــد�ــُش لـــــن ن�صحى �ــصــرابــــًـا بــعـــــُد �ــصــربـــــُة زمـزم
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الق�صيدة العا�رشة

نف�ُض الكَفّني





ني نف�ُض الكَفّ

هــــــــــــــــو املــــــــــــــــحــــــــــــــــفــــــــــــــــوُف  بــــــــــــــــاالأ�ــــــــــــــــصــــــــــــــــواْق

االأعــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــاْق يف  املــــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــــون  هــــــــــــــــــو 

ـــاأوراْق لــــ الــغــ�ــصــن  كنف�ش  ــيــنـــــا  كــَفّ مــنـــــه  نف�صنـا 

الع�صـاْق بـــــه  ا�صتغنى  وال  الــدنــيـــــا   بــه  ــت  غــَنّ فــمــا 

ُيـــوؤْمـــــــْل بـــــه االإ�ـــصـــراْق ومل تــ�ــصــرق بــه االآمـــــــاُل اأو 

نــفــ�ــصــنــا مــنــه كــفــيــنـــــا ، ومـــــــات الــ�ــصــعـــــر بـــاالإزهـــاْق

بـاال�صتـرزاْق مــ�ــصــغـــــواًل  ــان  الــفــنـــ فــيــكــم  اأميــ�ــصــي 

ـــواْق واالأبــــ والت�صليـل   الــزيــف  بــركــب  ومــ�ــصــبــوًقــا 

والف�صـاْق ــار  والــتــجـــ الــ�ــصــيــا�ــصــيــن   خـــــلــف  ومـــــن 

اأحـــداْق ؟! لــه  الــنــور جمهوٌر  ويع�صى عــن ومي�ش 

االإحـراْق �ــصــوى  الــفــنــان مــن حـــرٍق  غــايــة  مـــــا  اإذْن 

ميثـاْق وال  عـــهـــــــٌد   فـــــا  كـــــفــيــنـــــا  ــه  مــنـــ نــفــ�ــصــنـــــا 

االأ�صواْق البيع يف  لْغُط  االأ�صمـاع  اأمو�صيقى ؟، ويف 

ـــاْق ــــ اأخــــ نـــفـــ�ـــٍش وال  فـــــــي  ــر  ـــ ــاأثــي ـــ ـــ ت ــــاٌر وال  واإيــــثـــــ

؟! االأذواْق  اأفــ�ــصـــــد  عــ�ــصـــــٍر  ـــار  ــــ اأوت عــلــى  وتــرنــيـــــم 

ْق انــطـــــاَق اللحن مــن  مــزمـــــاره اخلـَاّ تــريــدون 

العماْق كـــــر�ــصــيـــــه  يف   ــَر  الــ�ــصــعـــ اأريـــــد  ـــي  اإنــــ اإذن 

االأعناْق على  ـ  مـــوٍت  بــا  ـ  حمــمــواًل  ال�صعَر  اأريـــد 
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الق�صيدة احلادية ع�رشة

موت ق�صيدة





موت ق�صيدة

ُمـــــــــــــوتـــــــــــــي فـــــــــجـــــــــرحـــــــــك لـــــــــــــن اأطــــــــــيــــــــــَقــــــــــْه

دقــــــــــيــــــــــَقــــــــــْه يف   وخــــــــــــــــــــــــــــزِك  ـــــــــــمـــــــــــوَت  ـــــــــــي ل

اخلليقـَْه يف  ُيعلـن  ال�صم�ش  كنــور  اإال  تظهري  ال   

اأنيقـَْه بـــــانــت  ثـوبهـا  مــن  ُعـــّريـــت   اإن  الـــــتــي  اأنـــت   

بـال�صليَقـه طهٍر  وُرَبّ   احلــيــاُء،  �صاَع  اكت�صت  واإن   

 موتى فُرَبّ ق�صيدة �صـــــارت ــ اإذا �صجنت ــ طليَقــْه

ُتـريَقـْه ال  كــي  حياتهـا  مـــــاَء  َوَحــَبــ�ــْصــُت   ، ْمُتهـا  َكمَّ  

َـــٌة  لـــــكــن رقيقـَه  يـــــاأيــهـــــا الـــــنـــــا�ــُش احلـــــروُف اأ�ـــصـــّنــــ

غـريقـَْه �صاخمـًة  وتغو�ُش   ، تنثني  ال   ، تنحني  ال 

الوثيَقـْه تـزييف  وتــعـــــاف  هــوانــهـــــا  دون  ومتــــوت  

اأنوفكم  ُيعطي  رحيقـَْه والورد لي�ش على ا�صتهـاِء 

موتي  ، فلي�ش ب�صاعٍر من �صعـره ن�صف احلقيقـَْه
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الق�صيدة الثانية ع�رشة

الب�صـرى





الب�صـرى

م�صيـري ذكـــــــــرت  ـــد  وقــــ ُتــخـــــوفــنــي 

؟! رجـائـْك  من  اأخــوُفــِك    : فاأ�صاألها 

ــن عــــذري ــرحــمـــ ــــُت  لــلـــ ــــدَمّ ــد قـــــ ــقـــ لـــ

وقلت : ال�صعُف من بع�ش ابتاِئـْك

نق�صي ــــرت  وذكـــــ  ، َـــُه  كـــمـــــــالــــ ذكـــــــرُت 

املـائـِْك ــادتــنــي  نـــ  : ــــوُل  اأقـــــ فـــكـــدُت 

ـــه را�ــــــشٍ ـــلــــ ــــِـــرين بـــــــــــــاأن  الــــ َـــ�ـــصّ ُـــبــــ تــــ

ــــْك االأراِئـــــ عــلــى  ــو�ــش   ـــ واأين يف اجلــل

اطمئنـِيّ نــفــ�ــُش  ـــا  اأيــــ  : لـــــهـــــا  وقـــلـــُت 

�صاِئـْك ــر  غــيـــ ــٌل  ــهـــ �ــص الـــــــدرب  فـــــــــاإن 

زادي ـــــــــــداد  اإعــــــ يف  ـــــــــرُت  قـــــــــ�ــــصَّ اإذا 

دعـاِئـْك مـــن  اأقـــــــــــرُب    
ّ

اهلل فــلــطــف 

كـريـٍم ـــى  عـــل قـــــــــادمـــــــــون  �ــــصــــيــــوٌف 

مـائـِْك نـــفـــــــاُد  مـــنـــــــُه   ُيــظــمــيــِك  وال 

عطفـًا املــخــلـــــوق  يف  �ـــصـــادفـــت  لــقــد 

ـــَم مــن اأولـــِئـــــــْك ؟!  األــيــ�ــش اهلل  اأرحــــ
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الق�صيدة الثالثة ع�رشة

النهُر اخلالد





النهُر اخلالد

بــال يـــــــا  بــهـــــا  اأرحــــنـــــــــا    ، اأقــــْمــــَهــــا 

ـــي لـــــــــرب اجلـــــــــاْل ووجــــهـــــــــُت وجـــهــــ

لـربي اإال   ، احلــــــــــــــِرّ  جـــبـــهـــــــُة  ولـــــــي 

ـــاْل َــرُتــهــــــــا بـــــالــ�ــصــجـــــوِد احلــــ فــغــّبـــ

فـــاإنـي ـــبـــــــي  ــــ ـــلــــ قــــ  ِ
ّ

هلل ذَلّ  اإذا 

ـَــاْل ــــ ــــ ـــن ــــ ُت ـــــزٍة ال  ـــاهـــيـــُت فـــــــــي عــــــ ــــ ـــن ت

و�صـوئي مـــــــن  �ـــصـــجـــــــدٍة  يف  وبـــلـــلـــُت 

الهـاْل ــاَء  ـــ َفــ�ــصَ   ، ــلــى  املــ�ــصَّ �ــصــعــيــد 

وطــــاأطــــاأت  راأ�ـــصـــي فــاأبــ�ــصــرت تـاجي

اكتحـال الــ�ــصــجـــــود  تـــــراب   مـــن  ويل 

ينـادي:   و�ــــصــــوٌت  ــــوٍر  نـــــ ــــراُج   ومــــعـــــ

ـــاْل ـــرحــــ ــــ ال اإىَلّ  و  ــــُدّ ـــــ �ــــص  
ُ ّ
اهلل اأنـــــــــــا 

ـًــا ـــورة  احلــ�ــصــر اآيــــ ــــ ـــــلـــــُت مـــــن �ـــص ورَتّ

-  اجلـبـاْل َخـ�َصـْعُت  لـّمــا   - فـطـاولـُت 

ــــٍزّ ــــعـــــ ّب ـــــٍز  عــــــ ــــل  كـــــ ـــوى  ـــتــــ ـــ�ـــصــــ يــــ وال 

ال�صـاْل يف  مبـــن  الـــفـــــــائـــــــزون  وال 

ي�صلـي  �ـــــصـــــٌفّ  ولـــــــــلـــــــــِه   ، اأقــــمــــهـــــــــا 

االبتهـاْل: ــي  فـــ ُيــفــيــ�ــصـــــون  وخـــلـــــــٌقّ 
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جنينـا مـــــــا  لـــــــه  ــو  نــ�ــصــكـــ  ،  
ّ

اهلل اإىل 

الـمـاآْل ُحـ�صـَن  ــ  الـذنـب  مـع  ــ  ونـرجـو 

املعـا�صي ريـــــــــــاُح  عــلــيــنـــــا  تـــــــــوالــــت 

الـذبــاْل فـيـنــا  ــ  بـعـُد  ــ  يـنـطــفـئ  ولـم 

فعـفـٌو فـــــــذنـــٌب    ، فـــعـــــــفـــــــٌو  وذنــــــــٌب 

�صجـاْل فـــــــي  قـــــــــــــدرِه  عـــلـــى  وكـــــــــــــٌلّ 

فطـرنا ـــا  اإنَّ وال�صعِف   النق�ش  على 

الــكــمـــــاْل  - للـــعـــبـــــــاد  ال   -  
ّ

وهلل

اخلطـايـا  يـــــــزلـــــــن  خـــمـــ�ـــٌش  ولــــلـــــــــِه 

ـــاْل ــــ ــــ ـــ�ـــص ــــه االغـــت ونــــهـــــــــٌر مــــتـــــــــاٌح بـــــ

اأذاٌن وقـــــــــــــت  ــــل  ـــــ كـــــ فـــــــــــي  ــــه  ــــلـــــ ولـــــ

قـــيـــٍظ ظــاْل ـــِلّ  كــــ ومــــن    ، ى  ــــنــــِدّ ُي

اأدِمْهــا اإلــــهــــي  يـــــــا  وقـــــل    ، اأقـــمـــهـــــــا 

ـــاْل ــــَك احلـــبــــ ـــا اإلــــيـــــ ـــددنــــ ــا مــــ فــمــنــهـــ

حجـابـًا �ــصــاتــي  فــاجــعــل  رب  ويــــا 

ال�صـوؤاْل يــــوَم  الـــنـــــــار   مـــن  ومــنــجــًى 
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الق�صيدة الرابعة ع�رشة

قالت يل الريح





قالت يل الريح

.. الــــــــــبــــــــــيــــــــــوُت  حتـــــــمـــــــيـــــــه   ـــــــــيء  �ـــــــــص ال   ..

.. ميــــــــــــــــــوُت  يــــــحــــــيــــــا  مـــــــــــن   : الـــــــــــــكـــــــــــــُلّ   ..

... خــفــوُت  لـه  والــبـــــريــق  انح�صـاٌر   يتبُعُه  ــُدّ  ـَــ امل  ..

... ثــبـــــوُت  اأو  داوٌم  لـه  ي�صتحيُل   ، ظـــــٌلّ  ــاُل  احلـــ  ..

... قبـٌر �صموُت   .. �صكتٌة  د  املغِرّ اللحن  اآخــر  .. يف 

ــوُت ... تــ�ــصــارَع فيه مـــــاٌح وحـــ الــــرزُق يف بحر   ..

... قـــــوُت  ــواِج  ولــاأمـــ ُمبَتلَـٌع  البحـر  يف  وكاهما 

العنكبـوُت ــُه  َبــَنــْتـــ بــيــت  فـــــي  ـــاَم  االأوهــــ ــِر�ــش  ـــ حَتْ ال  

تفـوُت والدنيــا   .  . ينهاُر   .. هدَمـُه  تطلب  الريـُح 

واملـــوُت ي�صخر بعد ما فرحوا مبا َجَمعوا واأوتوا ..
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الق�صيدة اخلام�صة ع�رشة

غِنّي
ولكن اأُ





ولكن اأُغِنّي

رحيلَـْه ـــاين  ـــعــــ ُي جــنـــــاحــي  �ـــصـــــــريـــٌد 

اجلميلَـْه الـــلـــحـــــــوَن  اأغـــــــنـــي  ولــكـــــن 

فيـه الـــــــــدفِء  اإىل  اآوي  عـــــــ�ـــَشّ  وال 

اخلميلـْه ــمــع  �ــَص ـــــــــاأُْت  ـــــ دَفّ كـــنـــُت  واإن 

غنـٌيّ لـــــــكـــــــن   ،  
ّ

اهلل اإلـــــــــــى  ـــٌر  فـــقـــيــــ

م�صتحيلـْه بـــــــــــاأمـــنـــيـــــــٍة   قـــــــــنـــــــــوٌع 

مـن وردًة  نــــت  ــــَوّ لـــــ �ــــصــــوكــــٍة   وكـــــــــم 

تـُِزيلـَْه اأن  اأَبـــــــت  ـــاحـــمـــراٍر  بــــ دمـــــي 

لـحنـي واأطـــلـــقـــُت  ـــــي  هــِمّ ـــيـــُت  َتـــَخـــَطّ

بديلَـْه: حـــــــــروٍف  مـــــــن  ـــلـــتـــــــُه  و�ـــصـــَكّ

ـــــــــي ــــِنّ ُتـــــَغـــــنـــــَىّ ، ووهـــــــــــم مُيَ جـــــــــــراٌح 

الـو�صيلـْه  ــه  ـــ ــي عــل ـــــت  تـــــاأَبّ وحــــلـــــــــٌم  

ـــُه الـ ـــْت َث ـــَوّ ــا لــــ ــن احلــــــِبّ مـــ ونـــهـــــــٌر مـــ

م�صيلَـْه طــــٌن  �ــصـــــَدّ  وال    ، ــاآ�ــصــي  ــمـــ ـ

َوْحــــــ ــوى  يــحــتـــ مـــــــرفـــــــاأ  اإىل  و�ــــصــــوٌق 

الطـويلـه ــاِء  الــ�ــصــتـــ لــيــايل  يف  ـــدتــي 

فيهـا دت  غــــــــَرّ ـــُح  ـــريــــ الــــ ــبــت  هـــ واإن 

الـرذيلـَه ــيــح  فــحـــ مـــــــن  ــا  ـــ ــهـــ ــيــُت فــنــَقّ
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ابت�صـامي وراَء  الــتــ�ــصـــــامــي   ـــذاُب  عــــ

قليلـْه عـــ�ـــصـــٍق  حـــكـــــــايـــــــات  وذكـــــــــــرى 

اأنـــــــي  �صئيـل ــــُك  عـــي االأيـــــ تـــــــَدّ وقــــد 

�صئيلـه ـــدوى  ــــ ــــ �ـــص دون  ولـــكـــنـــهـــــــــــا 

لقي
ُ
فـاأ جلدي  ال�صم�ش   تلَفـُح  وقـد 

ظليلـَْه حــــٍبّ  ــــاِت   واحـــــ ــا�ــش  الــنـــ اإىل 

وقــد يعرُف احلــزن  اأين ...  ، ولكن

ِحيلـْه ؟ ! القلب  اإىل فرحة  وهل يل 

ـــوين ملـــــــــــاذا اأغــــنـــــــــي ؟ ـــاألــــ فـــــــــــا تـــ�ـــصــــ

؟ القبيلَه  حـــــ�ــَشّ  تـرجمُت  كيـف  وال 

�صهـوًدا حـــــروفــى  اأجـــلـــــــو   كــيــف  وال 

على الع�صر ، ال كاحلروف الذليله ؟

ـــــــــاِت  دمعي حــــَبّ ْلــــُت  حـــــــــَوّ كــيـــــف  وال 

ــْه ؟ عــقـــــوًدا مـــــن الــلـــــوؤلـــــوؤات الــنــبــيــلَ

فـــــــوق غ�صٍن قـــفـــــــزٍة  َكـــــــم  بـــعـــــــَد   وال 

؟ �صبيلَْه  اإليكــم  منى  الــلــحــُن  يـــــرى 

ت�صمعــوه اأن  الـــــلــحــــــــن  ــــُة  ــــيـــــ اأهــــِمّ

�صل�صبيلَْه فـــــار�ــصــفـــــوا   ، وت�صتمتعـوا 

وال تــبــحــثـــــوا فـــى  تــفــا�ــصــيـــــل عمري

ح�صيلَْه اأغـــلـــى  مــنـــــه  خـــــــذوا  ولــكـــــن 
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تـرامـْت ــٍر  �ــصــعـــ ديــــــوان  مــنــه  خـــــذوا 

ــاز جيلَْه ويــجــتـــ الـــنـــــــواحـــي   �ـــصـــــــداُه 

ـــن  اأغـــنـــي ــــ ـــاحـــي ولـــكــــ ـــريـــد جـــنــــ �ـــصــــ

البخيلَْه ــاُة  ـــ ـــ احلــي ـــــي  بــفــنِّ وتــ�ــصــخـــــو 
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الق�صيدة ال�صاد�صة ع�رشة

تركُة تاجر م�صك





تركُة تاجر م�صك

يا تاجـًرا للم�صك ال يف  ال�صوق بـاملاِل

خلَّفت ربَح امل�صك يف الذكرى  ويف االآِل

فـارقتني والـدمـُع  يف عينَيّ حمَتَب�ٌش

لكَنّ ريَح  امل�صك حـويل اأ�صلحت بايل

علَّمتنى . . علَّمت من قبلي اأ�صـاتذتـي

..علَّمتنا القراآن .. طب يف قرك العايل

تن�صُرُه �صرَت  ــى  اأَنّ للعطـِر  حـاما  يـا 

يهنيَك . . فـاح اللحُد باالآيـات والتايل

بوركَت يوَم البعث  فى مُيناك م�صحفها

البعث يف خـوف وزلزاِل والنا�ش يوم 

ناداك �صوُت احلق واالأفواج  حـا�صدة:

 اخرج من االأمواج وا�صتمتع باإطايل

   يـا حافظ التنزيل يف �صدٍر ويف �َصَفـٍة

يرقى بك التـرتيل من حـاٍل اإىل حاِل

والنور حول الوجه من رفٍق ومن َدَعٍة

واإقبـاِل عفـٍو  مــن   
ّ

اهلل ــُلّ  ظـــ ــُلّ  والــظـــ

يغمـرنـا الـربَح  اإن  تاجًراللم�صك  َيــا 

ملثقـاِل قــنــطـــــاٌر   
ّ

اهلل عــنــد  ــُح   فــالـــــربـــ
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وتـربيـة ديـــٍن  مــن  خلَّفت  مـا  خلَّفت 

اأحنِى على االأبناء من عـٍمّ ومن خاِل

  خمـِرُجهم
ّ

رَت اأن اهلل اأغنيَت من قــَدّ

اإذالِل من كل �صيٍق نـالهم من  غري 

امل�صِك ثروُتنـا اإرُث  للم�صِك  تاجًرا  يا 

تربو مع االإنفاق من  علـٍم ومن ماِل

ما زال ريُح امل�صك ملَء البيت يا اأبتي

واخلــُطّ يف االأوراق من نوٍر و�صل�صاِل

والعطـُر يف االأركــاِن  واالآذاِن اأجمِعهـا

وامل�صحُف املفتوُح يف املحراب اأوحى يل :

) البيُت بيُت العلـم والقـراآن يــا ولدي (

يا والديـ ـ والرُدّ يف �صمتي واإجايل ـ ـ :

) غربلُت مـا للخري من ذكـراك يـا اأبتي

فاهنـاأْ .. اأقل ال�صِرّ لـم ُيفرزه غـربـايل

والعرُق يف االأحفـاِد  ، واالآمـاُل ُتْطِمُعِني

اأن يجل�ش املولـود فـي كر�صيِّك اخلـايل( 
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الق�صيدة ال�صابعة ع�رشة

اأهددكم بال�صكوت





اأهددكم بال�صكوت

ينحني اأن  ــــاُي   الــــنـــــ ـــدُر  يـــقــــ وهـــــــل 

الـــــــريـــــــِح حـــتـــى تفوْت ويــــنــــاأى عـــــن  

منكمــو يـــــــــــــٌد  ـــي  ـــنــــ ـــتــــ كـــمـــمــــ اإذا 

ـــــوْت اأمــــــ ال  لـــكـــنـــنـــــــي   ،  متـــــــــوتـــــــــون  

ــــي ـــــه داخــــلـــــ ـُـــــ ـــــي  كـــــّلــــــ ــــــ ـــــامَل ـــــــا عــــــ اأنــــــــ

ـــــــاٌء  وقــــــــــــــوْت ـــٌر وحلــــــــٌن ومــــــــ فـــعـــطــــ

�صجنكـم حـــولـــــــه   تــنــ�ــصــجـــــوا  ـــا  فــــ

العنكبـوْت نــ�ــصــجــهـــــا  يف   فــُتــ�ــصــطــاد 

، واحـــــــــــــذروا يــــتــــي  ــــِرّ ـــــوين وحـــــ دعــــــ

�صموْت حلـــٌن  الـــــرفــ�ــَش  ُيــعــلــن  فقـد 

�صيـفـكــم ــــــددين  يــــــهـــــــ ــــــاذا  ـــــــ مبـــــــ

ــالــ�ــصــكـــــوْت ؟! بـــ هـــددتـــكـــم   كـــنـــُت  اإذا 

85





الق�صيدة الثامنة ع�رشة

جــــواُر اهلل





جــــواُر اهلل

فــــاقــــبــــْل رب  يــــــا  املــــنــــتــــهــــى  اإلــــــيــــــك 

كـــــرمُي يـــــا  رحــــــابــــــَك  اإىل  ُخــــــطــــــاَي 

ــــي ــــوب ــــعــــفــــوك عــــــن ذن ــــي ب ــــن ــــل وقــــاب

لـــــعـــــلـــــي بــــــعــــــد ذلـــــــــــك اأ�ـــــصـــــتـــــقـــــيـــــُم

تـــــركـــــتـــــك راعـــــــيـــــــا خــــلــــفــــي عــــيــــايل

النعيُم مـــنـــك  جــــــاءين   .. وجـــئـــتـــك 

اأين والـــــــظـــــــن  اأحــــــــمــــــــٌد  �ـــصـــفـــيـــعـــي 

ـــيـــُم ـــل ُيـــــحـــــبـــــك داخـــــــلـــــــي قــــــلــــــٌب �ـــص

ُيــــحــــاَبــــى اأقــــــــــول : لـــعـــلـــنـــي فـــيـــمـــن 

اأهـــــيـــــُم وال  اأ�ــــــــصــــــــُلّ  ال  فـــــــاأمـــــــرق 

ـــــا حـــ�ـــصـــاٍب ب ـــــن  ـــــذي ال واأدخــــــــــــل يف 

يــــا حليُم ـــــ  ـ بــعــلــمــك  ال  ـــــ  ـ بــحــلــمــك 

تــــبــــايل وال  اجلـــــــنـــــــان  يف  جـــــــمـــــــوٌع 

وعـــــفـــــُوك هــــاتــــٌف : فـــيـــهـــا اأقـــيـــمـــوا

حــلــفــُت عــلــيــك بــا�ــصــمــك حــــَنّ �صوقي

لــــعــــطــــفــــَك مـــثـــلـــمـــا حـــــــــَنّ الـــيـــتـــيـــُم

الـــــيـــــوم منهم اأكـــــــــون  بــــــــاأن  حـــلـــفـــت 

اأرمُي ال  جــــــــــــــــوارَك  يف  واآَمــــــــــــــــــَن 

ـــــــــت ربــــي ـــــــــك اأن مـــــــريي مـــــنـــــَك اأن

الـــــرحـــــيـــــُم  
ُ
اهلل اأنـــــــــــك  ــــبــــي  وحــــ�ــــص
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الق�صيدة التا�صعة ع�رشة

حناُن الق�صيدة





حناُن الق�صيدة

�صعري لـــيـــَت  يـــا   : زوجـــتـــي  وقـــالـــت 

�ــــصــــراُب ؟! اأم  �ـــصـــعـــرَك  بـــيـــُت  طـــعـــاٌم 

فـــقـــلـــت لــــهــــا : جنـــــــــاٌة مـــــن هـــــاٍك

فــــــاإن الـــعـــ�ـــصـــَر عـــ�ـــصـــٌر وا�ــــصــــطــــراُب

ـــــغـــــٌط جـــــــــاء مـــــــن كـــــــل اجتـــــــــاٍه و�ـــــص

وعــــــــــربــــــــــدٌة يــــقــــابــــلــــهــــا اكـــــتـــــئـــــاُب

فيه لــــيــــ�ــــش  عــــجــــيــــٌب  وقــــــامــــــو�ــــــشٌ 

تـــ�ـــصـــاأُل ال جُتــــاُب �ـــصـــوى االأرقـــــــام .. 

وهـــــــــذا الـــ�ـــصـــعـــر فـــيـــهـــا فــــلــــك نـــــوٍح

نــــــلــــــوذ بـــــــه وقـــــــــد هــــــــــــاَج الـــــعـــــبـــــاُب

لكن  ، االأبــــــــــيــــــــــات  هــــــــــذه  كــــــــنــــــــوٌز 

ُتـــــَعـــــاُب وال  ُتــــــبــــــاُع  ال   ، كـــِعـــر�ـــصـــي 

اأ�ــــصــــواُقــــنــــا مـــنـــهـــا ، وَظـــنـــي َخـــــلَـــــت 

ـــ�ـــصـــتـــتـــاُب! ُت ــــرائــــُر  الــــ�ــــص خـــلـــت  اإذا 

غ�صني الـــغـــ�ـــصـــَن  اأن  يــكــفــيــِك  اأمــــــا 

؟! املــــــــــذاُب  الـــ�ـــصـــهـــد  ثــــــمــــــاَرُه  واأن 

غـــريي اأهــــــديــــــُت  ـــهـــا  اأنـــ�ـــصـــجـــُت اإذا 

ــــ�ــــصــــتــــطــــاُب ـــــُذّ وُت فــــــواكــــــه ُتـــــ�ـــــصـــــتـــــلَ
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مييني مــــلــــكــــت  الـــــــــــذي  ووزعـــــــــــــــُت 

ـــابـــوا خـــــطـــــْئ بـــــــذاَك مبــــا اأ�ـــص
ُ
فـــلـــم اأ

ــــــَر كــــــــَلّ حـــــٍيّ ــــــَطّ لـــعـــلـــى الــــــــــورُد ، َع

وفــــيــــهــــم مــــــن لــــــه ظـــــفـــــٌر ونـــــــــــاُب !

:  - �صعٍر  ببيت  فرحُت  وقــد   - وقلُت 

ــــطــــول بـــــه الـــــرقـــــاُب ــــيــــُت مبـــــا ت غــــِن

، لـــغـــريي  كـــانـــت  واإن   ، الـــدنـــيـــا  يل 

كـــــتـــــاُب فــــيــــهــــا  يل  كـــــــــان  مـــــــا  اإذا 

بـــعـــد موتي �ــصــيــ�ــصــمــعــنــي اخلــــائــــُق 

وُيــــحــــيــــيــــنــــي عــــلــــى َمـــــــــــاأٍ خــــطــــاُب

ــــعــــُر خُمــــــــــــرٌق زمــــــاين اأنــــــــــا يــــــا �ــــص

ال�صهاُب احــــــــرَق  كـــمـــا  وحمــــــــرٌق 

وقلبي اأوردتـــــــــــــي  عــــلــــيــــَك  فــــتــــحــــُت 

العـــذاُب ــــ  الــعـــــــــــذُب  اأيــهـــــــــــا  ــــ  ــَك  ـــ كــاأنـــ

عـــــــــــذاٌب فــــيــــه قــــــد طـــــهـــــرت روحــــــي

الــــــــراُب عــــنــــي  يـــنـــفـــ�ـــصـــل  مل  واإن 

�صعري لــيــت  يـــا   : زوجـــتـــي  وقـــالـــت 

؟! انـــتـــحـــاُب  اأم  تــــقــــوُل  مــــا  ـــــدٌو  اأ�ـــــصَ

لــــهــــا : �ــــــصــــــاٌة وارتـــــــقـــــــاٌء فــــقــــلــــُت 

بـــــــاُب عــــلــــيــــه  ـــــــُدّ  ُيـــــــ�ـــــــصَ َوَبـــــــــــــــــــْوٌح ال 
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ي�صتظلوا اأن  اأوالَدنـــــــــــــــــا  ـــــــــــِري  ُم

بـــبـــيـــت الـــ�ـــصـــعـــِر والــــقــــيــــُظ الـــتـــهـــاُب

ـــا فــــــــــــُرَبّ قــــ�ــــصــــيــــدٍة فــــا�ــــصــــت حـــنـــاًن

امل�صتجاُب ــــــدعــــــاُء  ال فـــــا�ـــــشَ  كـــمـــا 
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الق�صيدة الع�رشون

لك العر�ُض





لك العر�ُش

االأُب فـــــــاأنـــــــت  عــــلــــيــــهــــم  ــــــد  ــــــَيّ َتــــــ�ــــــصَ

اأجنـــــبـــــوا ــــــهــــــم  اأن اأقـــــ�ـــــصـــــمـــــوا  واإن 

ـــــــوا ب ـــــــَوّ واأنــــــــــــت الــــــــوعــــــــاُء الــــــــــذي َب

بـــــاأعـــــمـــــاقـــــه كــــــــــَلّ مــــــا ا�ـــصـــتـــوعـــبـــوا

خطوهم وا�ـــــصـــــلـــــوا  مـــــا  ولــــــــــوالك 

كــــوكــــُب �ـــصـــعـــيـــهـــم  مـــــن  ازدان  وال 

فـــــكـــــل احلـــــــ�ـــــــصـــــــارات اأ�ـــــــصـــــــراُرهـــــــا

ــــا �ـــــــصـــــــدُرَك االأرحــــــــــُب حـــــواهـــــا مــــًع

الرحى عــلــيــك  »دارت   : قــيــل  لـــِئـــن 

املعَجُب بــــَك  ــــا(  )ُقــــر�ــــصً ابــــتــــاَع  اإذا 

ـــُرنـــا واألـــــــــقـــــــــاَك مــــــن حــــــالــــــٍق عـــ�ـــص

ـــعـــُب« ـــل ــــَك امل واأعـــــــفـــــــاَك مـــــن ركــــ�ــــصِ

حتفها �ـــــصـــــادفـــــت  ِكــــــــْذبــــــــٍة  فــــكــــم 

يـداأبـــــوا واإن  ـــ  ـ حــــٍن  بــعــــــــَد  ولــــــــو  ـــ  ـ

لــــك الـــعـــر�ـــُش رغـــــم الــــــذي اأجنــــــزوا

ـــــــُب ـــــــلَ ـــــــْغ ُت وال  ومـــــــــلـــــــــٌك  وتــــــــــــــــــاٌج 

ــــا مــــرجــــًع لـــــنـــــا  ــــا  ــــن فــــي زلــــــــــــَت  وال 

ـــاأدبـــوا ـــت وا�ـــص مـــنـــَك  ا�ــصــتــعــلــمــوا  اإذا 
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ــــــا اإلـــــــيـــــــنـــــــا رفـــــــيـــــــًقـــــــا بـــنـــا ــــــصً ــــــ� ــــــي اأن

ــــا مبــــــــا ُيـــــطـــــلـــــُب ــــن ــــي ــــــا عــــل �ــــــصــــــخــــــًيّ

ــ اإىل غــرينــــــــــــــــــــا  ـــــرت  ـــ ـــ ــــ ومـــ ـ َرَوتــنـــــــــــا 

ا�صتعذبوا مـــــن  ـــــــــــرِوي  َت مــــنــــاهــــُل 

ــــطــــَغ فــــيــــ�ــــشٌ عــــلــــى �ـــصـــاطـــٍئ فــــلــــم ي

االأجـــــــــــَدُب طــــغــــى  حــــتــــى  جــــــــَفّ  وال 

ُيرجتى الـــــــذي  مــــنــــَك  َيـــــْخـــــَف  ومل 

ُيــــْحــــَجــــُب الـــــــذي  مــــنــــَك  ـــــَر  ـــــْع َي ومل 

ـــُل الهوى لــــَك احلــــــَبّ و�ـــص وُيـــبـــقـــي 

ـــــبـــــوا وكـــــ�ـــــصـــــف اخلــــــبــــــايــــــا ملـــــــن نـــــَقّ

ال�صدى بـــــَلّ  الـــر�ـــصـــَف  لــــَك  حــمــدنــا 

! يـــ�ـــصـــربـــوا  فـــلـــم  نـــــا�ـــــٌش  عـــــــَبّ  واإن 

ابـــــتـــــكـــــاراُتـــــنـــــا عــــــنــــــَك  ُتـــــــغـــــــِن  ومل 

ــــيــــٍل عــــلــــى ظـــــامـــــٍئ ُتــــ�ــــصــــكــــُب ! َكــــ�ــــصَ

ــــيــــنــــا به ــــِق فـــــكـــــم مـــــــن جــــــديــــــد �ــــص

! ــــُب  ُيــــحــــ�ــــصَ عــــونــــنــــا  يف  كـــــــان  واإن 

وظـــــــــــَلّ الـــــكـــــتـــــاُب املـــــحـــــيـــــَط الــــــذي

ـــــُب .. ـــــرَك ـــْحـــِفـــِه ُتـــبـــحـــر امل عـــلـــى �ـــصُ

ــ بهــــا  وا�ــصــــــــهــْد  ـــ  ـ الفكـــر  فــرو�ــصـــــيــُة 

ـــَحـــُب ـــ�ـــصْ َي ملــــن  اأو   ، �ــــصــــرجــــِه  عـــلـــى 
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ـــــطـــــن اأوراقـــــــــــــــه ويــــــــــاأتــــــــــون مــــــــن ب

ــــُب ! ُغــــَيّ حـــ�ـــصـــوًرا .. واأجـــ�ـــصـــاُدهـــم 

ـــــه اإثــــــــــمــــــــــاَر اأعـــــــمـــــــاِرنـــــــا ـــــعـــــطـــــي وُن

كــــمــــا اأودعــــــــــــــوا فــــيــــه وا�ـــصـــتـــعـــقـــبـــوا

يــــنــــدثــــْر ومل  دهــــــــــــــوًرا  ــــــى  ــــــَطّ ــــــَخ َت

والــــعــــقــــرُب الـــ�ـــصـــمـــ�ـــُش  دارت  واإن 

ٌة فـــــلـــــم تــــــبــــــَل مـــــــن نـــــــظـــــــرٍة ِجــــــــــــــَدّ

ُتـــــقـــــلَـــــُب ــــــــــَدٌة  ِجــــــــــْل بــــــلــــــيــــــت 
ُ
اأ واإن 

م�صحٌف اأوراقــــــــــــــه  ـــ�ـــش  جـــن ومـــــــن 

ـــــوا ب ـــــه الــــــوحــــــُي مـــــن كـــــَذّ حتـــــــدى ب

جن�صه مــــــــن  لـــــيـــــ�ـــــش  اأنـــــــــــــه  ــــــــــو  ول

دلـــــــيـــــــًا عـــــلـــــى مـــــــن لـــــــه ُيــــنــــ�ــــصــــُب

ــــــٍب ــــــلَّ ُق عــــــــــــامَلٍ  الــــــعــــــر�ــــــُش يف  لــــــك 

والــــلــــولــــُب الــــــر�ــــــشُ  زاحـــــــــم  واإن 

�ـــصـــحـــبـــنـــاه مــــــن حتـــتـــِه وقـــــــالـــــــوا : 

َت�صَحبوا ولـــن  مل   : الــ�ــصــدى  فــقــال 

ر�ـــــصـــــُدُه فـــــاَتـــــَنـــــا  اإن  الــــعــــلــــم  فــــمــــا 

ُيكتب ــــــــذي  ال اإال  الـــــر�ـــــصـــــُد  ومـــــــا 

م�صتغفـــًرا ـــ  ـ بعــُد  ِمــــــــن  ـــ  ـ �صياأتيــك 

لــــتــــفــــريــــطــــنــــا عـــــ�ـــــصـــــُرنـــــا املـــــتـــــَعـــــُب
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وا�صتدركوا فـــيـــَك  اأخـــــطـــــاأوا  ومـــــن 

بــــوا ــــَوّ �ــــصَ اإذا  مـــتـــًنـــا  �ـــصـــقـــَت  فـــمـــا 

وتـــبـــقـــى الــــ�ــــصــــديــــَق الـــــــــــويَفّ الـــــذي

ـــامـــى عــــلــــى لــــــــوِم مـــــن اأذنـــــبـــــوا تـــ�ـــص

تـــظـــمـــاأوا الـــنـــبـــُع ال  اأنـــــــا   : ـــــــــاَدى  ون

تـــذهـــبـــوا الــــعــــلــــم ال  ونـــــــــــادى هــــنــــا 

مـــــــــعـــــــــن وكـــــــــــنـــــــــــز بـــــــــــــا مـــــــــانـــــــــٍع

.. وانــــهــــبــــوا  تـــخـــجـــلـــوا  وال  ــــوا  فــــُعــــُبّ
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زحاُم الأقنعة

ــــهــــا لــــثــــاُم ــــُح وجــــــــوه الــــنــــا�ــــش اأو�ــــص

ال�صتقاموا الــ�ــصــرائــر  فــ�ــصــحــوا  ولـــو 

وداروا لــــفــــوا  وقــــــد   .. اأراقـــــبـــــهـــــم 

فـــــــــدار عــــلــــى الــــبــــ�ــــصــــاطــــة االتـــــهـــــام

وتـــ�ـــصـــلـــبـــنـــي ابـــتـــ�ـــصـــامـــتـــهـــم اأمـــــــاين

وتـــــكـــــذبـــــنـــــي الــــتــــحــــيــــة والـــــ�ـــــصـــــام

جميًعا بــــراقــــعــــنــــا  �ـــصـــقـــطـــت  ولـــــــو 

االبــــتــــ�ــــصــــام ــــــــــــــراءة  ال اإىل  لـــــعـــــاد 

�صمت بـــــقـــــنـــــاع  يــــخــــتــــفــــي  فــــــهــــــذا 

الــــكــــام هــــــو  والــــــقــــــنــــــاع   : وهــــــــــذا 

ـــوٍء وهـــــــــذا نـــفـــ�ـــصـــه ا�ــــصــــتــــرت بـــ�ـــص

اهــــــــا ظــــام وهـــــــــذي الــــنــــفــــ�ــــش عــــــــَرّ

وهــــــــــــــذا حتـــــــــت هــــمــــ�ــــصــــتــــه عـــــــــواء

وهـــــــــــذا فـــــــــوق عـــبـــ�ـــصـــتـــه ارتـــــ�ـــــصـــــام

مــــــو�ــــــصــــــلــــــة وعــــــــــــازلــــــــــــة لـــــغـــــاهـــــم

كـــــــــــاأن ذواتــــــــهــــــــم فــــيــــهــــا انــــقــــ�ــــصــــام

خبيًئا مـــنـــهـــم  بـــكـــا�ـــصـــف  ولــــ�ــــصــــَت 

ولـــــيـــــ�ـــــش بــــنــــابــــ�ــــش مــــنــــهــــم رخـــــــام
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ــا ؟ فـــهـــل هــــي هـــكـــذا الـــدنـــيـــا جــمــيــًع

؟! الم 
ُ
اأ مـــامـــتـــهـــم  يف  اأنـــــــا  وهــــــل 

بـــفـــرط �صدقي اأقـــــول وقــــد �ــصــقــيــت 

وقـــــــــد كـــــــــذب املـــــعـــــلـــــم واالإمـــــــــــــــــام :

عــلــى حلــن االأ�ـــصـــى هــدهــدت جرحى

! ونــامــوا   .. �صمائرهم  اهــتــزت  فما 

ــــي ــــِن ــــْت َب وجــــــــوه الــــنــــا�ــــش فـــيـــهـــم َغــــرَّ

وحــــــــــــــريين االأكــــــــــــــــــــــارم والــــــلــــــئــــــام

فــــمــــاذا لــــو اأراحـــــــــوا وا�ــــصــــراحــــوا ؟

ولــــكــــن كـــيـــف يـــنـــ�ـــصـــلـــح االأنـــــــــــام ؟!

وكـــيـــف يـــقـــول �ــصــطــح الــبــحــر حتتى

؟! حـــــطـــــام  اأو  حــــــلــــــٌيّ  اأو  حمــــــــار 

ــــــعــــــة واملـــــــرايـــــــا ــــــص تـــــخـــــادعـــــنـــــي االأ�

ويـــــرهـــــق االنــــفــــ�ــــصــــال وااللــــتــــحــــام

اأراهــــــــا واأبــــــحــــــث يف الــــــوجــــــوه فـــــا 

اأجـــيـــبـــوين : فـــمـــا هـــــذا الــــزحــــام ؟!
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ح�صوُر املََلك





ح�صوُر املََلك

؟! الـــنـــهـــاُر  هــــذا  اأم   .. الــلــيــُل  اأهــــــذا 

ــــا .. وهــــل كــــان انـــبـــهـــاُر ؟! وهــــل ُكــــَنّ

؟! نــــيــــاًمــــا  ــــا  كــــَنّ اأم  الـــــنـــــوُم  وحــــــــاَن 

واأوَهــــــَمــــــَنــــــا �ــــصــــعــــوٌد وانــــــحــــــداُر ؟!

ـــَحـــا مـــن �ـــَصـــْعـــِيـــِه فــــــراأى كـــــاأن مَلْ �ـــصَ

ـــاُر اْخـــتـــ�ـــص اإال  عـــــمـــــِرِه  ِمــــــن  ـــــْن  ـــــُك َي

ظاًما يـــــرى  وكــــــان   .. نـــــــوًرا  راأى 

واأبــــ�ــــصــــَر عـــنـــدمـــا نــــــزل الـــ�ـــصـــتـــاُر !

: راآُه  فـــيـــمـــن  ـــا  ـــاخـــ�ـــصً �ـــص فـــتـــمـــتـــم 

ــــقــــاُر ؟! ـــــنـــــي لـــفـــ�ـــصـــلـــَك االفــــت ـــــل اأاأَهّ

فالتقاًء كـــــدًحـــــا  اإلـــــيـــــَك  َكـــــــَدْحـــــــُت 

ومــــــــــَرّ احلـــــلـــــُم وانــــكــــ�ــــصــــف الــــغــــبــــاُر

قيدي فــــانــــفــــَكّ  �ـــصـــكـــرتـــي  وجــــــــاءت 

داُر ــــــــــُه  وَدَعــــــــــْت طــــــائــــــري  ـــــــق  وحـــــــلَّ

مييني عـــــن  اأراهـــــــــــا  اأن  �ــــصــــاألــــتــــَك 

امل�صاُر  - ــــهــــا  دُخــــلَ
َ
الأ  - ِبــــي  وُيــــلــــِوي 

وفـــا�ـــَش اخلـــــوُف : كـــم اأذنــــبــــُت لكن

اأتـــيـــتـــَك ُمــ�ــصــتــجــرًيا .. هـــل اأجــــــاُر ؟
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َحــــــِديــــــٌد بــــ�ــــصــــٌر  ـــــا �ـــــصـــــار يل  فـــــلـــــَمّ

االإطـــــــــاُر وانــــخــــلــــَع  الـــــطـــــُن  وذاب 

ــــروين َبــــ�ــــصَّ  .. املــــــائــــــُك  َلــــــت  َتــــــَنــــــَزّ

ــــــاروا اأن َفــــِطــــرُت وراَءهــــــــم .. ولـــقـــد 

فــهــل اأنــــا ُفــــــْزُت فــيــمــن قــيــل فــيــهــم :

عــــون ولــــن ُتـــ�ـــصـــاروا ؟! لــكــم مـــا تــــَدّ

بـــُحـــ�ـــصـــن ظني ــــَك  ــــقــــي ــــت األ اإلــــــِهــــــي 

الـــبـــَحـــاُر بـــاأ�ـــصـــرعـــتـــي  ـــقـــَيـــت  �ـــصِ واإن 

ذنـــبـــي بـــــ�ـــــصـــــواد  ْثــــــُتــــــهــــــا  َلــــــَوّ واإن 

ـــــت الــــــقــــــواقــــــُع واملــــــَحــــــاُر ـــــلَ فـــــَحـــــْوَق

�صربنا فـــمـــا  ــــاُم  اخلــــت ـــَن  َحـــ�ـــصُ َلــــِئــــن 

ا�صطباُر َعــــــــَزّ  وال   .. َكـــــــــَدٍر  عـــلـــى 

حـــــيـــــاٍة يف  مــــــتــــــاعــــــُب  كــــــانــــــت  وال 

ـــهـــا الــــطــــمــــوُح واالغــــــــــراُر ـــ�ـــصُ ـــنـــِغّ ُي

ـــــوٍق ُحـــــل يف  املــــــــــــــــرارُة  ـــــت  َقـــــ�ـــــصَ وال 

غاُر �صِ فـــهـــم   .. الـــكـــبـــاُر  ــــَم  َظــــلَ وال 

�صكوى كــــــان  ممـــــا  الـــقـــلـــب  يف  وال 

ِخـــَياُر لــنــا  ـــــ  ــاِء  ـــ ـــ ـــ الــرجـــ دوَن  ـــــ  ومــــا 

املنايا ـــــِب  الـــــو�ـــــصَ مـــــن  �ــصــتــغــ�ــصــلــنــا 

واالحــــتــــ�ــــصــــاُر الـــــــنـــــــداُء  طـــــــاب  اإذا 

110



الق�صيدة الثالثة والع�رشون

َيُقولون َحْويل





َيُقولون َحْويل :

ْيـــــــــْت
َ
ـــــْف مــــا راأ ْث اإلـــيـــنـــا و�ـــــصِ ـــــــــــَدّ حَتَ

َلْيْت يـــالـــيـــَت   .. هـــيـــهـــاَت  وَهــــْيــــَهــــاَت 

ُيــــــنــــــادوَن ِمـــــن َخــــلــــِف غـــيـــٍب ذهـــــوال

انتهيْت! اأيـــــــن  ك  اإاَلّ ــــــــــْدِر  َي ومل 

َمْيًتا  فــاأ�ــصــبــحــَت  ـــا  حـــًيّ كـــنـــَت  فــهــل 

َمـــْيـــْت؟! الـــيـــوَم حـــــٌيّ وبـــاالأمـــ�ـــِش  اأم 

بـــيـــٍت  غـــــــرِي  اإىل  بــــيــــًتــــا  وغــــــــــــــادرَت 

َبـــْيـــْت؟! خــــرِي  اإىل  ــا  بــيــًت اجـــتـــزَت  اأم 

ِمـــلـــٍح و  ُخــــبــــٍز  زاِد  مــــن  ـــــيـــــَت  عـــــِف
ُ
واأ

فارت�صيْت؟! غــــريِه  مـــن  قـــــِريـــــَت 
ُ
واأ

ـــــــي ورائـــــــــــي َلــــــعــــــوٌب لــــــَكــــــْم َراوَدتـــــــن

َهْيْت َهــْيــَت   : �ــصــوى  ِنــْلــُت منها  ومـــا 

َبعدي َمــــايــــُن   .. قــبــلــي  َمــــايــــُن 

ُمــــــــــــــُرّ ووحـــــــــدي اأَتــــــْيــــــْت
َ
ووحـــــــــدي اأ

اإلينا حتــــــــدْث   : حــــــويل  يــــقــــولــــون 

ــــَوْيــــْت مـــ�ـــصـــمـــٍع يل �ــــصُ عـــــاد يف  ومـــــا 

كــــــرمٌي اإين   : قــــــــال  اأنــــــــــه  ـــــوى  ـــــص �

اأَبـــــْيـــــْت مـــــا  رحـــمـــتـــي  يف  الَذ  ومــــــن 
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1- ال�صهود احل�صاري لالأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صالم والإعالم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ض.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صالمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- مالمح تطبيقية يف منهج الإ�صالم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صالم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ض      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صالمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صالمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- مالمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صالمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صالمي واليابان.

اأ. د.. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صالمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ض ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صالمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صالمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صالمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

اأ. طالل العامر      

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �صامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�صى العرباين      

د.نا�صر يو�صف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ض الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�ض      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ض... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�ض      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ض... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صالمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صالمية يف منوذج اخلالفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــالمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ض      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صالمي.

د.اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ض اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ض وامل�صكالت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صالم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صالم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صالمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـالم منهــج وثقــافـة.

اأ. د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ض النظام الجتماعي يف الإ�صالم.

د. عبد احلميد عيد عو�ض      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      






