


مدائن ال�صحو

)ديوان �صعر(

ال�صاعر: حميي الدين �صالح

 الإ�صدار: 89     ) مار�س 2014م/ ربيع الثاين 1435هــ (



2

الإخراج الفني: حممود الباز



3

نهــــر متــعــــــدد ... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي 

والثقايف باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�ص.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�ص: 22445465 )965+(

نقال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد

3

ال�صاعر حميي الدين �صالح:

الكتاب  احتاد  ع�سو  وهو  و�سحفي،  وكاتب  �ساعر  بالنوبة،  »ق�سطل«  قرية  مواليد  من 

بالقاهرة، ورابطة الأدب الإ�سالمي العاملية.

له اإنتاج �سعري غزير، ومن دواوينه: »يا قومنا اأجيبوا داعي اهلل«، و»في�ص امل�ساعر«، 

و»يا رمي مهاًل«، و»اجلرح واأحالم العودة«. وله بع�ص الإ�سهامات النقدية، منها: »الأدب 

يف مفرتق الطرق«، و»من اأعالم النوبة يف القرن الع�سرين«، و»الأدب واأثره يف الدعوة«.
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ت�صدير

وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

اأجمعني. و�سحبه  اآله 

حقيقة اأن ال�سعر ثمرة تفاعل ال�ساعر مع حميطه الجتماعي، مما مينحه 

ال�سعر  اأن  غري  واملربي،  واملوجه  املر�سد  وظيفة  عن  خطورة  تقل  ل  وظيفة 

يظل بوحا ذاتيا تنعك�ص على اإيقاعاته واأوزانه و�سوره واأخيلته بواطن ال�ساعر 

ودواخله النف�سية والوجدانية.

وميثل ديوان »مدائن ال�سحو« لل�ساعر حميي الدين �سالح جتربة متميزة 

واعتدال،  ت��وازن  يف  املذكورين  امل�ستويني  بني  املزج  على  ال�ساعر  قدرة  يف 

الذاتية  الوظيفة  تتغلب  والهتمام، فال  الرعاية  كل جانب حقه من  فياأخذ 

على ح�ساب الوظيفة الجتماعية، ول تت�سخم الثانية على ح�ساب الأوىل.

واإذا اأمكن لل�ساعر اأن ير�سم اآمال الذات واآلمها، فهو، يف حقيقة الو�سع، 

ير�سم اآمال الأمة واآلمها، لأن خلفيته الفكرية والجتماعية ل تقيم حواجز 

بني الذات الفردية وذات الأمة، ول ت�سطنع ال�سراع بينهما .

وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

الأدب،  ومتذوقي  الكرام  القراء  اإىل جمهور  الديوان  تقدم هذا  اأن  الكويت 

يجزي  واأن  به،  ينفع  اأن  املوىل  �سائلة  البناء،  الأدب  ن�سر  يف  منها  اإ�سهاما 

ال�ساعر خري اجلزاء...

                   اإنه �سميع جميب.





الق�صيدة الأوىل

يارمي... مهاًل
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يا رمي... مهــاًل

القلم َج�����اَف��ى  �ش�اعٍر  م��ن  تعَج�بي  ال 

اأ���ش�����َن��اُه م��ا ي��ل��َق��ى... ودن�����ي��ا مل َت�����ُدم

َّ���ه �������اُء ُت���وِح�������ي اأن���� اأ����ش�����������ع���اُره اخل���ر����شَ

كاحِلَمم كاأ�شاً  الدهُر  �شقاه  �ٌب...  �شَ

ي����ا ري�����������ُم.. ل����و اآن�������ش�������ِت اأب�������ي���ات�������اً ل��ه

الندم َي��ْح�����ُدوه��ا  ال��ودي��ان  يف  تن�ش�اُب 

ال ت�����ش�����األ��ي��ِه ع���ن اأه���������ازي����ِج ال�����ُم�����ن��ى 

ال���َع���ِرم ���ش�����ي��ُل  ب��������ه  اأوَدى  ال��ف�����ت��ى  اإن 

�����لَّ��ْت اأم����ان����ي����ه... ف�����ش�����ارْت ق�����ش��ًة ���شَ

م ِخ�شَ ب��ح��ٍر  يف  االأه������واُل  ب��ه��ا  ت�ل�هو 

اله�وى اأم���واج  ف��وق  جت�����ري  كالفلِك 

وال�����ن��ا���ُس غ��رق��ى ف��ي��ه.. اإال م��ن َرِح��م

االأىَل ب���اأن�������اِت  ي��ع�����ب��اأ  ل�����م  وال�����������درُب 

����ش���اروا ع��ل��ى ن���ه���ِج امل�����ث��اين وال��ِق�����َي��م
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قدُرها تناهى  احل�������َرى....  ف��االأم��ُة 

م���ا َع�������اد يف االآف�������اق م���ن ي��رث��ي لهم

اأم���ا ���ِش��������ع��اُر ال���ق���وِم يف ال��ع�����ش��ر ال��ذي

���ش�����اَوى ���ش�����ه��وَر احِل�����ل منها ب��احُل��ُرم

ف��اخل�����و���س ف�����ي��ه ال ي��زك��ي��ه االأ���ش�����ى

ُيغني... ومل وال�شمت عن جنواه ال 

ه��ائ��ٌم ق�����ل��ٌب  ُي�ش��جيِك  ال  رمُي...  ي��ا 

ل��ت��غ�����ش��������اه��ا االأمم ُي��زج��������ي ق�����واف��ي��ه 

ي�ش�تهي  ع��م��ا  َح���������اَد  ل���و  ب�����ه..  ً���ا  رف���ق����

وان��ه��زم ت�����وىل  اأو  ح����زن����اً...  ب�����ثَّ  اأو 

رف���ق�������اً... ف����اإين ذل���ك ال�����ش�����بُّ ال�����ذي

�شمتكم امل��ع�����اين  ���ش�����ج��ن  يف  األ�������ق���اه 

وا�ش�تقبلْت ف��ك��رٌة...  قمي�شي  ت  ق�����دَّ

لهم ت�شكوين  للباِب...  �ش�ارعوا  من 

ف��ا���ش�����ت�����ش��رف��وا االآي���������ات.. مل���ا اأدرك�����وا 

ُزه���دي.. ول��ك��ْن.. اأف��رج��وا عمن ظلم
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ح�����ت��ى ق��ري�����ش��ي ث�������اَر يف وج���ه���ي اأن���ا

الق�لم فج�افيُت  ل��ل��دن��ي��ا...  وان��ح�����از 

ِع�����ش�����ُت��ه��ا اأين  ح�����ش��������ب��ي م���ن االأي���������ام 

بل ح�شبها �شعري.. واإن فا�س االأمل

****





الق�صيدة الثانية

احفظي ال�شكوى
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)1(

احفظي ال�شكوى

.. اإين ُتهُت عن ركب القبيله يا ن�شاَء الُعْرِبِ

يف زماٍن �ش�ار فيه اخلوُف عنوان البطوله

اإنني ال اأ�شتحي اأن اأحتمي فيكن رعديدا

..........  الأطوي �ُش��ّنة املح�يا

.......  فال ت�ش�األَن عن دن�يا ظليله

ح�شبكن اليوم ماأ�شاتي.. وقد فارقُت اأحالمي اجلميله

واعتزلُت النا�س واالآمال.. وّدعُت �شبابات الفحوله

ك���نُت قوام���اً ....

وملا مال�ت الدن�يا.. ت�نكرُت الآي�اٍت جل�يله

1- قدمت ال�ساعرة ال�سودانية رو�سة احلاج ق�سيدة بعنوان ) بالغ امراأة عربية ( عّرت فها 

التخاذل العربي يف مواجهة خ�سوم احل�سارة الإ�سالمية بداأتها بقولها:  

عبثا اأحاول اأن اأزور حم�سر الإقرار 

فالتوقيع يحبط حيلتي... 

ويردين خجلى وقد �سقط الن�سيف

اأنا مل اأرد اإ�سقاطه... لكن كفي عاندتني

والرفاق بال كفوف .....

فكانت هذه الق�سيدة تعقيبا عليها، ووجهت اإىل موؤمتر الأديبات العربيات الدويل باخلرطوم، 

وجاءت بدايتها ونهايتها من ق�سيدة ) اآه لو كنا رجال ( لالرتباط بني احلدثني والق�سيدتني 

واملنا�سبتني.



18

اإنه احلر�س على وه�ٍم �َش�َبى ع�قلي ....

وم�ا اأخ��لَى �ش��بيله

****

يا ن�ش�اَء العرب... ما اأبِغي.. 

واأيامي �ُشويعاٌت بخيله

ل�شُت كاحلجاج يف �شوالته يا هنُد ..

واالأف��را�س ما ع��ادْت اأ�ش���يله

وين خيلنا..  ُردي �شهيله  فاحملي قيثارَة اخلن�ش��اء �شُ

واقبلي االأع��ذاَر.. 

اإين �شاعُر ال�شرطّي..

اأ�ش��بحُت ر�ش��وله

َم�ن يوا�ش����ي يف ن�ش��يٍف ...

                         اأ�ش��قطته ره�بة االأح�داث عن ُف���������شلَى خج�وله ؟!

راعها ِنط�ٌع و�شيٌف.. ُجِهزا للن�يِل من اإرث البطوله 

ه�رولْت للمخ�فِر املقه�ور ...

ظ�َنته ِح�مى اأه��ِل امل�روءات الن��ب�يله

****
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جاه�دْت يف عر�س �شكواها.. ولكْن ..

ع��اندتها كفها.. خجلَى ُتريُد العون ..

يا اأختاه... ما تبغنَي.. اأوهاٌم.. و�شارْت م�شتحيله

كيف يقَوى �ش���اعُد االأي��ام ..؟!

والت��اريُخ... موب��وٌء باأ�ش��ماٍء دخ��يله

****

ري يف حم�شر االإقرار .. فا�شربي.. اأو زِوّ

ُ�ودي بح��يله فال��توق�يُع .... ال ي�

واح���فظي ال�ش���كوى.. فق�لبي حائٌر

والِعق��ُد واخللخاُل واالأ�شواُق ال ت�ش�في غليله

ُحرمُة اخِلدِر، وذاك الِعطُر.. مهما تعجبي لن ي�ش�تميله

.. ل���كْن ..  ع���اندت�ِك الك�فُّ

            عاندتني كلُّ اأ�ش���الئي.... وما ع��ندي و�ش�يله 

فاعُذريني.. واغفري يل .. وا�شهدي ...

بل �ش��جلي �شعفي وُجبني.... 

وانغما�شي يف الرذيله حا�شبيني.. 
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حا�شبي االأبناء واالآباء واالأزواج ..

كي ال ترتكينا يف حمى التاريخ اأ�ش����فارا ذل�يله

واجلدينا ب�شياط الهجر.. حتى توقظي فينا الرجوله

****
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الق�صيدة الثالثة

ليل الأحبة
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ليل الأحبة)1(

ُوِج��دوا اأينما  ���ش��ارى.. 
ُ
اأ الغرام  اأه���ُل 

وحمَت�َش�ُد ح��فٌل  عندهمو  واالأ���ش��������ُر 

َوَج�����دوا اإذا  فتطهٌر  اله���ياُم...  اأم��ا 

َِّقُد يت� بالق�لب  م��ا  يط�فئ  والو�ش��ُل 

فر�شاً  - ُعرفهم  يف  اأح�شبه  وال��ب��نُي  

يرت�عد ج�����اء  م��ن  ���ِش�����وى  مي�تطيه  ال 

غال�بَت دمَع�ك يا ) عبد الويل ( وقد

بُعدوا حينما  رف���اٍق...  ح�اُل  اأ�ش�ناك 

تع�ذبه ال  ً���ا..  رف���ق���� ب��ق�����ل�����ب��ك  ف���ارف���ق 

اأمد للمنتاأى  هل  وت�شاأُل   ع�ش��قاً... 

****

؟ تع�ش�قهم  ق��������ال��وا  اإذا  علي��ك  م���اذا 

واجل�لَُد ال�ش�رِب...  رداُء  اح�تواه  ثم 

له وُق�مَت  ته�وى..  م��ن  روؤي���َة  �����ل��َت  اأمَّ

د فاح�َذر... فدونك جنُم لل�ُمنَى َر�شَ

1-  معار�سة لق�سيدة ال�ساعر اليمني ال�سفري عبد الويل ال�سمريي، والتي عنوانها ) اأما للمنتاأى 

اأمد؟ (.
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ليُل االأح�بِة.. مهما قيل عنه... اأ�َشى

والك�مد وال��ه��مُّ  ي�ش�حبه،  ف��ال��دم��������ُع 

ُخ�����ذه��ا ن�����ش��ي��ح��َة م��ل�����ت��اٍع.. اأ���ش�����رَّ به

من هاج�س ال�ش�وِق اأعداٌد... وال عدد

ع�ش�قوا ىَل 
ُ
االأ ن��ه��ر  اإىل  اأوي�������َت  ه�����ال 

ي��ِرد وال  ً��ا..  ظ��م��اآن��� ي�����ش�����دُر  فال�ش�بُّ 

)1(

اإين �ش�بقتك يف هذي الدروِب عنا 

ال�شهد يغ��تالك  ال  بنف�ش�ك..  ف��ارب��اأ 

ُعتبَى ملن ح�شدوا َدع من يلوم�ك، ال 

يف�د ريثما  ع����ذًرا...  خل�يلك  وامن�ح 

وارح�����م ف�����وؤادك من وج��ٍد يحيط ب�ه

رم�����د اأح�����داق��ه��ا  اإن اجل�������وان���ح... يف 

) تبلى الوجوه ويبلى كل ما ن�شجوا (

فا�ش�تلهم ال�شرَب.. ينفي عنك ما جِتد

****
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الق�صيدة الرابعة

ومت�ضي احلياُة...

25
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ومَت�ِضي احلَيـاُة... 

ّ��ال راَق�����َك اجَل�����ْزُر       .. ه��� ي��ا ن��اظ�����َر املَ����دِّ

َ�دُر          فالبحُر يف َح�التيه ... �َشمُت�ه الغ�

اأو غا�َس ، تغ�شانا بوائ�ُق�ه      اإْن فا�َس ، 

         فيما يج�وُر ع�لى �ُش�طاآن�نا النْح�ُر

كال�ش�يل ... ال يتوانى ح�ني يج�ِرُفن�ا       

       نح�و الرَغ��ام... فال ك�ٌر وال َف�رُّ

له         ك��اأنَّ   ... اأْن ي�شفو  هيه�ات هيهات 

�ه العمُر          ك�شحاً.. واإن ك�اد ُي�فني نب�شَ

مثل احلي��اة... وقد �شارت و�شيتها :        

          ك�ن للري��اح ه�ش�يماً عندما ت�ذرو

نرُقب�ه          اللي��ل  كبهيم  بن�ا....  مت�شي 

        ال النجُم ي�ش�طع فيه.. ال.. وال البدُر

فنحذره           ، ُي�مّني�نا  ك��ال�����ش�����راب...  اأو 

         اأو نت�قيه... و اإال ع�ّم�نا اخل�ش�ُر

    اأم��ا ال��وئ�����اُم.. ف�����وه��ٌم.. دوَن�����ه اأم�ٌل         

         نرج�وه.. ث�م يواري وْج�َدن�ا القرُب
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لن ت�ش�تبنَي �ش�بيُل  احل�ائ�رين.... واإن        

        طاَب اجلف�اُء .. فماذا يف�عل العذُر ؟!

اأح�ٌد         �����ُه  مَّ
َ
اأ ... ما  �ش�اطٍئ  ك��ان من  لو 

        ناأوي اإلي�ه اإذا اأودى بن�ا الده�ُر...

َف�َرق�ًا         ال��ه�����وى  ت��ب��اري��ِح  ك�����لُّ  النف��سَّ 

         عن كاه�ِل احِل�بِّ ، لوال �شاقه الفكُر

ع�ش�قوا          ىَل 
ُ
االأ األ��ب�����اَب   َح�����رَّ  وامل�����وُج 

        مل�ا اأَه�لَّ .. َفح�اَر الن�رُث وال�ش�عُر

بج�فَوت�ه        ُي��ش�قينا  ال�مدَّ  حت�َش�ب  ال 

        اأو ُي�غرينَّ�ك ب��ي يف ج�زره البحُر 

وبين�هما        ��ن��واٌن....  ���شِ واجل�����زُر  فامل��دُّ 

      مت�شي احلياُة. ويطوي ُع�ش�َرها الي�ش�ُر

موؤتل�ِ�ف�ًا          ل�شُت  َم�ْن  في�ا  �َش�َمْوُت..  اإين 

           اإالُه... قم للت�َش�امي ح�ْش�ُبنا ) الَب�رُّ ( 

ع�ش��َى         .... نرجت�يه  فيما   
َ
اهلل ولن�تِق 

        يف�رتُّ بالِب�ش�ِر  بعد املنتاأى - فج�ُر

                   
****
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الق�صيدة اخلام�صة

هي راودتني عن نف�ضي
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 هي راودتني عن نف�ضي 

�َش��َموُت بروحي ع�ن الفان�يهْ 

الأن���������ع���������َم ب���ال���ع���ي�����������ش�������ِة ال���را����ش�����������ي���ْه

وج�����������ّردُت ن��ف�����ش��ي م���ن احل����ب ح�تى 

ت�������ش���������������ّب���ه���ُت ب����االأن����ف���������س اخل�����������ال���ي���ه

و���ش��������اف��رُت ن��ح��و ال�����ش��ن��ني اخل����وايل 

الأ�����ش����ت����ع����ر�����َس ال���رح�������ل���ة امل���ا����ش�������ي���ه

****

ت��������ذك�����������رُت... كي������ف ب������داأُت حي���اتي

ال��ن��ائ�����ي��ه ب���ق���ري���ت�������ن���ا   ... ً���ا  ودي�����������ع����

وك������������ي�ف ت�����������الأالأُت كالب���������در فيه�������ا 

وك�������������ان������ت ل��������������ن����ا ج�����������������ن�����ًة دان���������ي����ه

�ش�ِغ����ي
ُ
وج����اورُت �شح�������ر الب�ش�اتي����ن اأ

ِل�����������َب�����������ْوِح ن����واع���������ره����ا ال�������ش�����������ادي���ه

وح�ين�����اً... وراء الف��را�ش���������ات اأع���������دو

����ش�����������غ���وًف���ا ب����األ����وان���������ه����ا ال���زاه�����������ي���ه
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����د خ�ط�������وي ح���ن�����اُن االأم��وم�����ة ير�شُ

ُ�����ب�����������ن�����ي اأع��������������������نٌي واع��������������ي����ه وت�����رق������

****

ت�����ذك��������رُت... اأي�����ام ك��ن�������ا �ش�ِ�غ��������اًرا

ُن���������ش��������������اب����ُق اأح���������الم����ن����ا ال���غ�������ال���ي�������ه

ُنط�������وف امل����روَج.. ون�ه��ف������وا اإل�يه�����ا

امل��ا���ش�����ي��ه ب���ه���ا  ون�����رَع�����ى   ... ل��ن��ل��ه��و 

ون��رُق������ُب �ش�����رَب الب�الب����ل ت��ش������دو

ع�������ل���ى راأ����������س ن���خ�������الت���ن���ا ال���ع�������ال���ي���ه

����ا... وت��غ����دو ِبط��ان�����ا ت���روُح ِخم��ا�شً

اخل��اف��ي��ه اأع�����ش�����ا���ش��ه��ا  ِح�����ش�����ن  اإىل 

وع�ن���د االأ�ش��ي�����ل.. ن��ع������وُد �ِش��راع�������ا

ال�شاقيه ح��اف��ة  م���ن  ال���������ُدور...  اإىل 

****

ت���ذك�������رُت.... ح��ي����ن مت����ّرد ق�ل�ب����ي

ع���ل���ى »ه����ج����رة ال����ن����وب����ة« ال��ق��ا���ش��ي��ه
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�ش��ع���رُت باأن�ي عل�ى اجل�م���ر اأم��ش����ي

ال��ه�����اوي��ه اإىل  واأم�������ش���ي  ب��ط��ي�����ئ��ا... 

واآن����ش������ُت من ج�ان�����ب الق�ل������ب ن��������ارا

َ�����������م�����ِل�����ُم اأ����ش�����������الئ�����������ي���ه ف����ق����م���������ُت األ������

وبني ال����وع������������ود التي زّي���ف�������وه�������������ا

وب���������ني االأم�����������������اين.... واأوه���ام�������ي���ه

ُ�ن����ال��ك اإرَث االأوال��������������ي ت����رك�������������ُت ه�

وف�����������ارق�����������������ُت اأج�����������������������داَث اآب���������ائ����ي����ه

****

ت��ذك���������رُت ملّا ط��َغ��������ى امل����اُء.. بغ��ي����������اً

)2(

���ل���ُت يف اجل����اري����ه  ع��ل��ي�����ن��ا.. وُح�������مِّ

ت�����������ش�����ارع ن���ب�������ش���ي وخ����ف����ق����ة ق��ل��ب��ي

ج����������������ن ع������ل������ى ح����ال���������ي����ه
ُ
وك����������������دُت اأ

ف��ك��ي��������ف ت�����ش�����ي�����ُر ب��������������الدي ِب��ح�����������������اًرا 

ُت�������ب���اه���ي ب���اأم���واج���ه���ا ال���ع�������ات�������ي���ه؟!!
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ول�ّم���ا �ش��َري����������ُت باأه��ل�����������ي ب�ق�ِ���ط������������ٍع

م����ن ال���ل�������ي���ل... اأج���������ت����اُز اأوط�������ان���ي���ه

تداع������َى ِب�ش�م��ع�������ي نح�ي������ُب دي����������اري

ط��������اغ��ي��ه ُروؤى  اأغ���رق�������ت���ه���ا  وق���������د 

****

ت���ذك���������رُت... ح�ي���ن اأت�ي���ن��������ا ق�ِ����ف���������اًرا

حُت���ي�������ط ب���ه���ا اجل�����������نُّ يف ال���ب�������ادي�������ه

ِّف�������ر ف��ي�ه��������ا ري���������اُح الل��ي����ال�����������ي ت��ش�

ع���ل���ى ن������اي اأج�������ش�����������ادن���ا اخل�������اوي���ه

وط�اف������ْت علين�����ا وح�����و�ُس الب��������راري

ُت�������زجم���ر م����ن ح����ول����ن����ا... ���ش�����اري��ه

وم������رت �ش�ن����وٌن.. ت��ل�ي���ه��������ا �ش����ن���������ون

ُ�������������ن������ا �����ش�������������������وك����ٌة دام���������ي����ه واأح������زان�������

ُ�ن����������ا من ط��ع��������ام �ش�����ري�����������ٍع واأق����وات�

ُت�����������م�����������ّزق اأع����م��������������اَق���������ن����ا ال���ب�������ال���ي���ه

****
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ت��ذك����رُت.... ي���وم ن�شجن�����ا �ش�ب���اب���������ا

�������ش��������������������ِرب������ُت ع����اط���������ف����ًة ب�������اق�������ي���ه
ُ
واأ

اأن�������ارْت ح�ي���ات������ي باأغ����ل�������ى االأم���ان�����ي

ف���اأ����ش�������ل���م���ُت�������ه���ا ُم���ه���ج�������ت���ي احل��ان�����ي��ه

وك���ن������ُت اأ�ش�������وُغ اجل��واه�������ر ع���ن���ه���������ا

َ���������ان����ي����ه ُ�������������ب������ارُك اأحل����� وك�����������ان�����ت ت�������

)3(

وملَّ���ا وق��ف���������ُت ف�����������وؤادي ع���ل���ي����ه����������ا 

واأدم�����ن�����������ُت ُغ���������دران����ه����ا ال�����ش�����اف��ي��ه

ت���روي������ُت منه�����ا.. ول����ك����ْن قلي��������اًل..

وم�������ا ك�����������ان ِم�������ن َب����ع���������ده����ا راوي�����������ه

تذك���رُت.. يوم نَع���ى الن��ا�ُس ح��ظ������ي

وراح����������������وا.. وث���������اِك���������لَ����ت����ي ب���اك�����������ي���ه

�����ب������������اق َج��������������وادي وملَّ�ا كب������ا يف ال�شِّ

واأ����ش�������ف���ق�������ُت م����ن َح����م����ل اأث�����ق��ال�����ي��ه

ط��ِف���ق�������ُت اأواري املع����اي������َب من���ه���������ا

الأ������ش�����������ُت�����������َر اأح��������الم��������َي ال���ع�������اري�������ه
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واأم���ا ال�ش�ن���������ون ال�تي داهم���ت��ن���������ي

وراح�������������������ْت ت�����������زل�����������زُل اأرك�����ان�����������ي�����ه

ف�ل���ش����ُت حزي�ن�������اً علي�ه������ا، ول�ش��������ُت

ط�����م�����وح�����������اً الأي�������������ام�������������َي االآت���������ي���������ه

****

�ا ب�ََدون��������ا ُك����ه�������������وال ت���ذك���������رُت.. ل�مَّ

ُ���������ن���������ا ج�������اث�������ي���ه �������������ْت َرواِح����ل����� وَح������طَّ

�ش�������اَرى
ُ
وخ�������ارْت ُق��وان�������ا... وِب�ت��ن�����ا اأ

اأح���������زان���������ي����ه ق�����������اع  ف�����������������������ِردُت يف 
ُ
واأ

واأ�شَح������ى ِخت�������اُم املط�������اف و�شيك������������ًا

ال��ع�����اف��ي��ه ي���������ُد  ���ش�����اف��ح��ت��ن��ي  واإْن 

واألفي��������ُت درب االأم������ان�����ي �َش����راب�������������ًا

داع�������ي���ه م�������ش���ل���ك���ي...  اإىل  ف����ُع���������دُت 

فنادي������ُت بالزه���������ِد ب�ي��ن ِرف�����اق�����������������ي

ل��ن��م�����ش�����ي م����ع ال���ف�������رق���ِة ال��ن��اج�����ي��ه

****
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تذك����رُت... كل ال�ج�������روح ال��دوام�����������ي

وك����ي���������ف اأن�������اَخ���������������ْت ب�������اأع�������م���اق�������ي���ه

������راُع ال�ق�������وايف ِح�ي���ال�����������ي ول������وال �شِ

مَلَ�������ا ك����ن����ُت اأدَري����ُت���������ك����م م������ا  ِه���������َي����ه ؟

فكيف اأواري اأنني يراع��ي ونف�ش��ي تف��ان��ت مع القافي��ه

وهيهات اأذه���ل عن ذكري���اتي وقد راودتن���ي عن الفاني���ه

وُغ�لق باب الب�������راءة دون���ي واأو�شك����ُت اأن اأ�شل����م العاري����ه

روَف الليايل   وما زلُت اأخ�ش�َى �شُ

وم�ا زل��������������ُت اأك�ُت�����������ُم اأ�ش���ج�������ان��ي�������������ه

وها اأنذا يف خواتيم عمري َف� » يا ليتها كانت القا�شي��ة«

****
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الق�صيدة ال�صاد�صة

يف ُذَرى الآفاق
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يف ُذَرى الآفاق

يا غي�اَث القلب... يا في�شاً من املوىل َعِلّيا

َع�لَ�ّيا دوم�����اً  اإ���ش�����راق��ات��ه  ك�ل  ت��ت��ه��ادى 

اأنت �شم�ٌس يف ربيع الده�ر، بددَت ظالماً

حالكاً... �شلْت به الدنيا.. فاأخَجلَت الرثيا

�شاطعاً.. كالبدر الأالًء .. وكالنجم �شموا

�يا ىل �شلوا ، ومن ك�ان ع�شِ
ُ
ال تبايل باالأ

وال�ش��مواُت، وما فيهن قد �شارت ِلواذاً

تقي�اً  الدنيا  ع��ن  جت�����ردَت  مل��ا   .. اآمن�اً 

معدناً، من اأنف�س اخللق.. جَت�لى منك نوٌر

ملّي�ا وفكرَت  بالروؤيا..  اآن�ش�َت  حينما 

واعتزلَت االآل وال�َشحَب ، وكل النا�س ُطرا

يقاً نب�ّي�ا دِّ واتخذَت الغ�ار ت�ش�مو فيه �شِ

**** 

جئَت، واالأنهاُر يف وديانها، عط�َشى حيارى

بْي�د اأن املاء ال ُيجدي .. وال ُيغنيك ِرّي�ا
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ال.. وال �شطاآنها توؤوي ُمريداً.. ك�ش�راٍب    

ِدي�ّا َمن َترّجى خَره، عاد كما راح... �شَ

�شل من يدعون اإاله.. وقد �ش�اءك منهم

جهلهم... ملا تردَّوا يف عناد الكفر غي�ا

�شرَت بني النا�س ال تنفُك، مهموماً تناجي     

بني جني�ا �شائاًل . يا خال�ق االأكوان . قرِّ

اإذ توج�هَت اإىل درِب الُعال ترج�و مداها     

طاملا اأن ِفجاج االأر�س ال تهدي �ش��وّيا

�ش��اهراً يف وحدة الغار، وما ُتغريَك دنيا     

�ديقاً نبّي�ا  فا�شطفاك اهلل بالقراآن .  �شِ

****

جاءك الوحُي وقال اقراأ فردَّدَت، فدّوى     

يف ُذَرى االآفاِق ما تتلو ... دوّي�ا اأبدي�ا

زلزَل الدنيا، وكان اجلهُل من�ش�وجاً عليها     

النا�َس ينق�ادون لالأه�واِء غّي�ا ويك�اأن 

يحَتويهم )زخرُف القوِل ُغروراً( من َغروٍر      

اإذ دع�وَت القوم... ُتقِريهم كت�اباً عربيا
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ُمنِذراً قومَك بالرتهيِب، والرتغيب حي�نا

ًّا علَّهم ي�شغون... ملا ُت��شمع القوم روي�

وذي�َت م�ن الطائف، ملا رحَت تدعو     
ُ
ثم اأ

اأه�لَها ... وال�شرُب  ميليك دعاًء عبقري�ا

فاج�تباك اهلل باالإ�ش�راء واملع�راج �شيفاً     

�ديقاً نبيا وارتقيَت احلجَب ِتلو احلجِب �شِ

****

» قاَب قو�ش�نِي« بلغَت املج�َد »اأو اأدَنى« ومنه

ك�نَت   ت�ش�دو   بالتحيات ...    وبالل�قيا حف�يا

تلتقي باملالأ االأعلى، وقد اآن�ش�َت نوراً

ّ�ى تَرى.. والعنُي ما عادت َع�ِييا ُمبهراً      اأن�

 ما اأوحى، واأنوارك ترتى     
ُ
ثم اأوَح�ى اهلل

من رحاب امل�شجد االأق�شى �شراجاً �ش�رمديا

حولك الر�شُل، يُحفونك.. واالأفالُك تزهو   

بالذي ن�لت من الرحمن، اأّواب�اً ر�شّي�ا

حمكماٍت.. هنَّ يف االأجِر بخم�شني �شالٍة

ها خم�ٌس... حُتيل القلَب نوراً ع�شجديا فر�شُ
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د الظلمات... والقراآُن اأنواٌر توالت ب�دَّ

ُ�ها.. ملا اتبعَت الوحي.. �شديقاً نب�يا اآي�

****                              

» ثايَن اثنني« هجرَت البقعة الغراَء.. ترجو

يف رحاِب االأو�س واخلزرج.. ن�شراً يرثبيا

خلفك الكعبٌة.. ُحٌب ملك القلَب �ش�ناه

 تاركاً يف بيتك امليمون يف ال�ُب�رد علي�ا 

قا�شداً طيبة.. داراً للت�اآخي والتوا�شي

ى االأن�شاُر باالإيثار �َش�متاً و�شمّي�ا فارت�شَ

ق�ّش�موا اأموالهم والُدوَر واالأنعاَم.. ُحب�اً

يف ر�شول اهلل واالأ�شحاب.. ال ُيخفون �شيا

�شار كل النا�س من حولك اإخواناً.. تراهم

ُركعاً اأو �ُشجداً، يطووَن ُحَب النف�س طي�ا

فانتهى عهُد اخلالفات.... باأمٍن و�شالٍم

ديقاً نبي�ا  حينما اآخي�َت بني القوم... �شِ

****

ثم اأعلنَت جهاداً يف �شبيل احلق... ُت�ر�شي

دولَة االإ�شالِم.. ول�ُتنذر به من كان حّي�ا 
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مر�ِشاًل للروم والفر�س، وللنوب... رجااًل

�هم متكني نهج امل�شطفى ديناً ودني�ا   ه�مُّ

ك�لهم ي�شتم�شكون العروة الوثقى، ليعلو

راي�ُة التوحيد.. فاالإ�شالُم قد �شار قوي�ا

واهتدى من �شار نحو النور يف ركب املثاين

ّ�ا حاماًل يف قلبه القراآن... نربا�ش�اً جلي�

فانزَوى الكفُر.. َفالَح الِب�شُر واالإمياُن فينا    

ّ�ا وارت�قى يف زمرة االأخيار من كان وفي�

فا�شِقني يا خَر خلق اهلل ِمن حو�شَك، اأجنو     

ديقاً نبّي�ا وا�ش�فَعْن يل يا ر�شوَل اهلل.. �شِ

****
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الق�صيدة ال�صابعة

نوديُت من وادي النخيل
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)1(

نوديُت من وادي النخيل

وذه���بُت للميقاِت ...

ِع�ند اجل��انب الغ��ربِيّ م�ن وادي النخ������يل 

فخ�لعُت نعل�يَّ الأرُق�َب اأر�َس اأجدادي ..

وما اآن�ش�����ُت ن���ارا ...

ذن�يَّ اأن�غاُم اخل�ل�يل
ُ
اإمن��ا ان�ش���ابْت اإىل اأ

ف�ش���لكُت �ش���وَب اللح�ِن درب�ًا ..

ِع��دَّ حل��فل ُع�ر�ٍس ..
ُ
ق�د اأ

اأع���لَن ال���تاريُخ ع�نه ..

داع�ًيا ك�لَّ الرج�اِل ال�ُش�مِر... والنهَر االأ�ش�يل

****

وو�ش��لُت عند ال�شاطئ النوبيِّ من�ت�شياً ..

اأُع�بُّ الذكري��ات... لرتوي الق�لُب الع�ل��يل

و�ش���ِمعُت هم�شاً ... فاق�رتبُت الأعرَف ال�ش�ر النب�يل

 

1- وادي النخيل : بالد النوبة                         
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 لعلها غ��زليٌة ب���ني االأح���بِة يف �ش�فاف الن�يل 

اأو... اأن�ش����ودٌة.... ق��د �ش���اغها �ش�يٌخ جليل

****

اأ�ش���غيُت... ذاك الهم�ُس يدنو.. يرتقي ...

و�ش���ِمعُتهم ي��تواعدوَن ل�ش�امٍر ..

يف م�ه�رج���ان ال�ش�ل�ش���بيل

اإنهم يت���حدثون عن الن�ش���ائم ..

واخ�ش���رار الرو�س واالأزهار ..

واخل����ر اجل���زي����ل

وعن فرا�ش��ات احل�قول الزاهيات.. تهياأت ..

وَب��َدْت �ش���رانقها البدي��عُة ح��ولها ..

وع��ن ال���وروِد... ت��ت�يُه ف��يها ..

ك��ي ُتزك��ي الُع�ر�َس من ِعط��ر اخل��ميل

****

و�ش����معتهم يتح��اوروَن عن الطيور ..

َّمْت بالرح��يل وك�يف اأن الب�وَم والِغرب�اَن ه���
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الأن اأف��واَج الب��البِل اأق���بلْت ...

والأن اأ�ش����راَب اليم���اِم قد ا�ش��تعدْت للهديل

فوق��فُت عند اجلان�ِب الغربي.... يف الوادي

حدد م�شدر االأ�شوات... فاحتار الدل�يل
ُ
اأح�اوُل اأن اأ

****

�ش���وَت الرج�ال الكادحني �ش�معُت ؟ 

اأم... عزَف احل�شاِن الفاتناِت يُقنَت اأجياَد الف�شيل

ه��ل ج���اء ه�ذا ال�ش��وُت ..

من اأعماق ما�شينا العريق... جتاوًبا ؟

اأم اأن اأمواج البحرة غازلْت اأر�س احل�شارة ؟ ..

اأم ه���نالك م���ن ب�دي��ل ؟

****

اأ�شغيُت.. حاولُت التاأكد.. ما اهتديُت

فرب����ما ام��تزجْت اأم�ان�ينا

و�ش��ارْت يف تظاهرٍة.. مع االأ�ش�واِق.. واحللم اجلميل 
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وُق�ب��يَل اأن اأط��وي املف��اوز عائداً ..

ُن��ودي��ُت م��ن وادي النخ���يل

لكي ُنعيد الواح��َة اخل�شراء فيها ..

ج���نًة فيح���اء ...

لالأب��ناِء .... ج�ياًل بع�د ج��يل

ف�ش�ج�دُت عند ال�ش�اطئ النوبي ... مبتهال

الأنَّ املاَء منه كل �شيء حي...

ي�ا اأر�َس احل��شارِة ...

فاإليك ياه�ذا ال�شب�ي�ل...

****
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الق�صيدة الثامنة

عر�ُس البالغة
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)1(

عر�ُس البالغة

نادينا  �شطر  ���وا  ولُّ ال��ع��روب��ِة..  ُذخ��������َر 

تناجينا  اأ����ش���وات  الأع�������ذب  وا���ش�����َغ��وا 

ع�����ر���ُس ال��ب�����الغ�����ة ن��ه��ٌر م��ا م��ل��ك��ت له 

قواف�ينا  ���ش��������واق��ي��ه  ال��ق�����ري�����س..  اإال 

قد جئ�تكم بخطى ال�شودان.... مقتفيا 

اآث��������������اَرك����م... ول�����ك��م اأزك���������ى ت��ه��ان��ي��ن��ا 

�شيمتنا  االإ���ش��الم....  اإن��ا حم�اُة عرى 

ينادينا  العل�يا  م�����ن  االإل�����ه..  في��س 

�شونوا براعم... نبٍت �شمتهن �ش�ذى 

ي����روي����ن اأع�������ب���ق زه�����������ر يف رواب�������ي���ن���ا 

ك�����ن��ا ن��غ�����ازل ف�����ي��ه��ن اجل����م����ال... وال 

اأحايينا  ه����ذا...  م��ن  الأب��ع�����د  ن�ش��عى 

اأحبتنا...  من  ���ش��دودا  �ش�كوُت  كم  يا 

ل��ي�����ل��ى، ودع������د، ول�����ب��ن��ى ال ت��وا���ش��ي��ن��ا 

1- األقيت يف املوؤمتر الأول لالأديبات الإ�سالميات بالقاهرة يف اأغ�سط�ص �سنة 1999م.
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قطعْت  بعدما  �ش�عادا..  �ش�لوُت  حتى 

بوادينا  بانْت  وق��د  الو�ش�ال...  حبل 

ل�شح�بتنا  ف��اآن�����ش�����ن��ا  احل�������ي���اُء...  َث�����مَّ 

متادينا  عن  ف�اأبنا  احل�ش�ان...  رك��َب 

وال�����ش�����اف�����ن��اُت ب�����ذل��ن�����اه��ا ب���ال عنت 

جم�الي�نا  يف  ���ش�����م��و���ش��ا  ل��ل�����ش�����اط��ع��ات 

ُب���ح�������ن���ا ل����ه����ن ب������اأ�������ش������رار ال���ع���ل�����������وم 

تلق�ينا  ب������االآداب  عل�يهن  واأغ��دق�����ن��ا 

منزلة  الع�ش�ر  فنون  خ�َر  ف��اخ��رتَن 

ما�شينا  نحو  درب  اأ�شعب  واج�����ت��زن 

ح�����ت��ى اأت������نَي ب����اإب���������داع... حَم�������ون به 

الرباه�ينا  وق�����دم��ن  ال��ق��ي��ود..  زي�����ف 

اأدب  م��ن  ين�ِش�جن  م��ا  اأروع  ي��ن�����رُثن 

���ش�����ع��را... ف��ي��خ�����ل��د ف��ن�����ا ب��اق�����ي��ا فينا 

اأب�������دي���ن���ه ك��ري��������ا���س ل�����الأيل ف��ط�����ن��وا 

ف���ان�������داح اأح�����ش��������ن��ه��ا ع���ط���را ي��وات�����ي��ن��ا 
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بل.. �شرَن بني �شفاف القلب اأمنية 

ه�����ل�����ت ع��ل��ي��ه... وم���ا اأغ���ل���ى اأم��ان�����ي��ن��ا 

فا�شتب�شروا بذوات الدين... وا�شتبقوا 

زه���������وا ب���اأ����ش�������دق اإل���ه�������ام ل�����ش�����ادي��ن��ا 

ذلال  اآم��ال�����ك��م...  اإىل  بهن  واأم�����ش�����وا 

ي�ش�قينكم... و�شراب احلو�س �شاقينا 

وجه�تنا  وال��ع�����ل��م  ���ش�����رع��ت��ن��ا،  واحل����ق 

اأي��ادي�����ن��ا  م��ن  في�ش�اً  ع��ان��ق  واجل��������ود 

وادِّك��روا  الت�اريخ..  ِعرَب  فا�شرتجعوا 

دينا  للورى  ن�����ش��ٌف....  الف�ش�يلة  اأن 

****
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الق�صيدة التا�صعة

روؤيـــا
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 روؤيـــا

كالب���در ي�ش�ط���ع يف �شم���اه   والن��ور يب��رق من �شن�����اه

ُ�اله وي��ه�������ل طي�ف���������ا يف م����ن�����ام���������ي كالث�����ري���������ا يف ع�

واأنا الذي يف �شح�وت�ي  اأم�شي����ت عم���ري يف الف����اله

اأع���������دو اأب��ع�����ث������ر ك�ل اأف�������ك��������������اري اإىل ك�ل ات���ج�������������اه

وال�شيب يفر�س نف�شه فر�شا... وت�شرعن����ي احلي��اه

وت�ري����������د م��ن������ي مه��ج����ت�������������ي اأال اأف�������ش��������������ر م��ا اأراه

****
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الق�صيدة العا�رشة

اأ�شواق ثائرة
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اأ�شواق ثائرة

َ�������ى ِع�������ْط�������ِر ي�����ا اأ������ش�����َم�����ى م���������ن اأزك��������

�����ع��ري اأم����ط���������رِت ع�������ل���ى ال���دن�������ي���ا ���شِ

ً���ا ف����ب��������������ذرُت االأح�����������������رَف اأن�������غ�������ام����

و�����ش��������������ه����رُت ع�������ل�������ي���ه���ا.. ل���ل���ف�������ج�������ِر

ً���ا وف�����������������������وؤادي ي�������������������روي����ه����ا ����ش�������وق����

ف���ي�������ف�������وُح احُل�����������������ُب وي�������ش�������ت�����������ش���ري

وال����وج��������������ُد ُي���������داع���������ُب اأع�������م�������اق���ي

�����ش���������دري ال���ل�������ه���ف���ة يف  وت���������ف��������������وُر 

ت���رج�������و ل����ق���������ي����اِك.. حِت��������������نُّ اإل�������ي���ِك

حُت��������������ب ِو������ش�����������ال�����ِك ف���������ي اخل���������ِر

ُ�������ش�������ان�������ده���ا ت���� االأ������ش�����������������������واُق  واإذا 

وت�������������������ث���������وُر ك������اأم��������������������واج ال����ب����ح���������ِر

ل�����ي ي�������ه�������ي���ئ  اهلل...  ف���������ش��������������األ����ُت 

اأزري م�����ن  ي���������ش���������ُدُد  ً���ا...  م�����������الح��������

****
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اأق��������������������������َررُت.. ب�����������اأن�����������ِك اإل����ه���������ام����ي

���������������ري واأخ�����������������ذُت ع�������ل���ى ذل�������ك اإ����شْ

ّ���������ا ُع��������������ل����ِوي����� َ�����������������اًء  ع�����ط������ واأراِك 

اأم�����ري ������ش�����������ِرَك يف 
ُ
اأ ً����ا...  وَرف��������������ي����ق�����

ول�������������������ذل����ِك اأط��������������ل����ق����ُت َع�������ن���ان�������ي

الأب�����������������������وَح مب���������ك����ن��������������ون ال���������ش���������دِر

ل��������وال اإ������ش�����������������راُق�����������ِك َي�������ه�������دي�������ن���ي

وُي�����������ن�����������ُر ����ش���������������ب���ي���ل���ي.. ك����ال����ب���������دِر

ل�������ش�������ئ�������م���ُت ال����ن��������������رَث واأجُن�����������َم�����������ه

�������ع���ِر وط��������������وي����ُت �����ش��������������م����اوات ال�������شِ

وت�������������رك������ُت االأح�������������������رَف ُم���������زج���������اًة

َق���������ف���������ِر  م�����ه�����������ج�����������������وٍر..  واٍد  ف�����������ي 

****

ق����ل����ٌب ويل  احل�������������������ب  ن�������������������ب����ع  ي�������ا 

ث���غ�������ري يف  ن���������ش��������������ي����ًدا  ي����ن���������ش��������������اُب 

ملّ�����������ا اأح���������ش�������������������ش����ُت ب�������������اأن ال�����������درب

االأ�����ش��������������ِر اإىل  ُخ���������ط���������اي  ي�������ق�������ود   
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ف�������ِل���ح
ُ
ج�������اه�������دُت ال���ن���ف�������َس... ف�����لَ��م اأ

َ���������رق����ُت غ�����������ي���اب�����������ات ال���ف�������ك���ِر ف����ط�����

ف���������ش��������������ع����رُت... ِب���������������اأين ُق���������رب���������اٌن

ل��ل��ن��ح�����ِر ُي�����������ش�������لَ���َم  اأن  ���������������ك  ي�������و����شِ

����ش���������������ق���ائ���ي اأ�����ش�������������������ب����اَب  اأدري  ال 

اأدري ال  ً����ا..  ح���������ق����� وع���������ن����ائ���������ي... 

ب�����ه األ��������������������وُذ  اهلل...  ف���������دع��������������وُت 

�������ح�����������ِر وق�����������������راأُت ت����ع��������������اوي���������َذ ال�������شِ

وَج��������������م���������ع����ُت ب���������ق���������اي���������ا اأ������ش�����������ع�����اٍر

غ�����������ري َف����ْح���������واه���������ا  ُ�������������دِرُك  ي������� ال 

وَع���ِج�������ل�����������ُت اإل�����������ي�����ِك... ب���اأن���غ�������ام���ي

و�����ش���������َذى ال���ري���ح�������اِن ع�����ل��ى اإث���������ِري

وب���لَ�������غ�������ُت امل���������ش���������َع����ى... وف�������������وؤادي

ب�������ي�������دي�������ه اأك���������ال����ي�������������������ُل ال���������زه���������ِر

ف���������َدِع���������ي االآم�����������������اَل ت����ط���������وُف ب�����ن��ا

ف���ي�������ط�������ي���ُب ِل�������ن���ج�����������وان�������ا ُع�������م���ري

****
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الق�صيدة احلادية ع�رش

خطوات حائرة
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خطوات حائرة

ب���ق���ي���ُت زم�����ان�����اً ال اأ�����ش���������وُغ ق���واف���ي���ا

متجافيا �����ش����ارًدا  ع���م���راً  واأم�������ش���ي���ُت 

زاه�����دا امل���ح���اف���ل  يف  واأغ���������دو  اأروُح 

وق�����د اأع���ت���ل���ي ف�����وق امل�������ن���اب���ر داع�����ي��ا

مب�شاعري االأ����ش���ى  رغ���م  اأع��ت��ن��ي  وال 

واأف���ع���ل يف ق��م��ع ال���ه���وى م���ا ب���دا ليا

األ����وذ مبوطني اأن  اأرج�������و  ك��ن��ت  وق���د 

وب����ني ف���ع���ال ال��ن�����ا���س ����ش���اع رج��ائ��ي��ا

وع��ات��ب��ن��ي االأ����ش���ح���اب ف��ي�����ه ك��اأن��ن��ي

ال��غ��واي��ة ح�افيا م�����ش��ي��ُت ع��ل��ى ج��م��ر 

؟ مهجتي  اأراق���ب  اأب��ق��ى  متى  فحتى 

واأغ�����ت�����ال اأف�����ك�����اري واأ����ش���ق���ى مل����ا ب�����ي��ا

ف���اآل���ي���ُت ال اأن�����ش�����ى ال��ط��م��وح م��ط��ي��ًة

اأط���������وُف ب���ه���ا ب����ني امل�����دائ�����ن ���ش�����ادي��ا
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اأت�����������اب�����ُع اأح���������������وال ال�����ع�����������وامل ك��ل��ه��ا

واأل�����ق�����ي ب���اأث�������ق���ال احل���ي�������اة ورائ����ي����ا

واأت��������رك خ�����ل��ف��ي م����ا ي����زل����زل ه��م��ت��ي

واأ����ش���ب���ح يف االآف��������اق حت����ت ���ش��م��ائ��ي��ا

م����رادن����ا ل���ن���ي���ل  وف���ق�������ن���ا   .. رِبّ ف���ي���ا 

وه����ي����ئ ل���ن���ا ف���ي���ه���ا ب����ل����وغ امل���رام�������ي���ا

****
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الق�صيدة الثانية ع�رش

انتفا�شة
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انتفا�شة

مثلي ُيجي�د ال�شب���ر يف املح����ن  والق�لُب ال ين�ق����اد لل�ش�ج���ن

والعمر... ما اأحاله مرحتال   كالطر من غ�شٍن اإىل ف�نن

فالعي���س ره��ن القي��د حمزن���ٌة   ال مرح�با بالق�ي��د واحَل��َزن

واالأه������ل جم��بن������ة ومب�خ�ل�����ة   ته�وي بع���ائ��له���ا اإىل الف��ت���ن

واأنا ع��ن��ي�����ٌد... ال ي��ش�����اورن�������ي   �ش������ٌك باأن الع���������ز يت�بع�ن������ي

ال.. لن اأه���������ادَن يف حماول�����ة   و�شاأركُب االأه����وال يف املح���ن

لن اأ�ش�ت��كي���ن على �ش�ف����ا اأم���ٍل  �شع����ب املن����ال يئ����ن يف اأذن����ي

 اأ�ش�����األ اأن يوف��ق��ن������ي
َ
اأب�����دا �ش�اأم�ش����ي للع�����ال.. اأب���دا    واهلل

�����س الف�ط�����ن فاإذا م�شي�ُت فتلك �ش�يمتن��ا    وكذا ِف�ع���ال الَكِيّ

واإذا كب����وُت... فاإنني ب�ش���ٌر     ما زال يف الرتح�����ال وال�شك����ن

****
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الق�صيدة الثالثة ع�رش

اإنهم ل يعلمون

77



78



79

اإنهم ل يعلمون

ُ�رى ال يعرف����ون ؟! رغم اآالف ال�ش�حاي�ا       اأت�

��ات الث�ك�ال���ى  بينه��م... ال ي��درك����ون !! رغ���م اأنَّ

هل طوى التاريخ �ش��كوانا وه�م ال يفق�هون ؟!؟

اأم �شربنا الذك��ر �شفح��ا  خ�ش�ي���ة مما ي����كون ؟

اأم ل���وى الب��اط����ل اأعناق����ا لي�ش�ق�ي�ه�����ا املن�����ون ؟

****                                 

اأ�شب���ح الوا�ش���ون يف �ش�����اح��ات��ه���م ال ي�ش�ت�ح�����ون

واله�المي�ون اأرب�اب�ا               وه�م ي�ش��تع�ب��دون

والرع����اي����ا... الرع���اي����ا  ك��ل��ه����م ي�ش��ت��ش��ل�م������ون

يا ف�����وؤادي.. ال ت��راع����ي     اإن���ه���م ال ي��ش��ع����رون

يا ح���ش����اد امل����ر... حق��ا       اإن�ه����م ال ي��ع��ل��م�����ون

                              
****



80



81

الق�صيدة الرابعة ع�رش

هموم الرحيل
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)1(
هموم الرحيـل

ن����خ����ل����ي اإىل  ال�������ظ�������ه�������ر  اأ������������ش�����������ن�����������دُت 

وت�����������اأم�����������������������ل�����������ُت ال���������ث���������م���������ر ال�����������������������داين

ما اأبهاه ... ما اأروع�ه ... ما اأ�ش�هاه ... وم�ددُت يدي

اأوهنَت على حالك َج�لدي اأم��ي ال يا ك�بدي    قالت 

ال ت��ف��زع يف ن���وم���ك... ول��دي

و�شحوُت من النوم حزيًنا            وتذكرُت احللم الوردي

ما اأج�مله ... ما اأغ��ربه ... ما اأق�ش�اه ... ورددُت يدي

واأ�ش�فُت على اأم�شي وغدي

وبكي�ُت ، بكيُت على بلدي

فوجدُت �ش�عوري ال يجدي

اأهج�رنا النوبة !! فارق�نا اأر�س االأج�داد اإىل االأب�د!!

****

1- اإنها ماأ�ساة مزدوجة، وثالثية الأبعاد، املاأ�ساة الأوىل مغادرة اأر�ص الأجداد الغالية اإىل غري رجعة، 

اإىل  جنوبا  تتحرك  الأوىل  املجموعة  جمموعات:  ثالث  اإىل  النوبية  الأ�سرة  ان�سطار  الثانية  واملاأ�ساة 

منطقة » القربة « عرب الطرق الربية وال�سكك احلديدية - واملجموعة الثانية تنحدر �سمال اإىل براري 

»كوم امبو« بو�سائل النقل النهري- واملجموعة الثالثة تبقى يف اأماكنها.. ل اإىل هوؤلء، ول اإىل هوؤلء 

ال�سودانية، وقد كنت �سمن املجموعة  امل�سرية  للحدود  اللعني  �ساعتها فقط، عرفت م�ساوئ اخلط 

الثانية التي حكم عليها الزمان اأن تنحدر �سمال، فكانت اأحداث هذه الق�سيدة.
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ت�����������������راٌث  �������ش�������������اع  غ���������ف����ل����ت����ن����ا  يف 

اأذه�������������������ل ك��������ل ال������ع�������������امل ُح���������َق���������ب����ا

... ح�������ش���رت���ن���ا  ي�����ا   .. ���ش��ي��ع��ت��ن��ا  وا 

ك������������ان ت�������راث���������������ا ي������ع�������������دل ذه���������ب����ا

رج����������اٌل  ج�������������اء   .. �������ش������ب������اٍح  ذات 

ط������اف������وا ال�����ن�����وب�����ة �����ش���������رق����اً غ���رب���ا

ب��ي��ت��ا   ، اأر��������ش�������ا  ن���ح�������ش���ر  ق�������ال�������وا: 

غ���ل���ب���ا ح�������دائ�������ق  ك�������ل   ..  ن����خ��������������ال 

 ! ون����ه����ج����رك����م   ،  ! ون����ع����و�����ش���������ك����م 

... وت�����زي���������دون اإل��ي�ن����������ا ق����رب�������������ا !!

ف������ت������ح�������������رُت اأق���������������ل�������ب اأم�����������������ري 

���ش��ه��ب��ا اأرق�������������ُب   ، ل����ي����ل����ي  اأ������ش�����������ه�����ُر 

����ش���ع���را  اأق������ر�������س   .. ه�����م�����اً  اأط����������وي 

اأدب���������ا ... ع�����ن�����ي  رغ�������م�������اً  ���������م����ي  �����شُ

غ��ي��ظ��ا اأك�����ظ�����م   .. دم�����ع�����اً  اأح����ب���������س 

م������������زق ق�����������������ل�����ب�����ي اإرب�������������������������اً اإرب������������ا
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ت�����راًث�����ا  ك��������ان   ... ع���ج���ب�������ا  ع����ج����ب����اً 

ط����رب����ا ي����ب����ع����ث   ، ذه�������ب�������اً   ي�����ع�����������دل 

****

ً�������ا ي�����ع�����������������دل ذه���������ب����ا ك���������������ان ت�������راث��������

... ل��ك�������ن ب���ي�������ع بغ���ي����������ر م���������������زاد

ي���ب�������ع���ث ط���������رب����ا ... ت�����������راث�����ا  ك��������ان 

م���ع�������اد  ل����غ���������ر  راح   ... ل����ك��������������ن 

رج���������ااًل اأب���������ش����رُت   .. ����ش���ح���ى  ذات 

ُم���������ن����اد  م����ذه��������������ول����ني ل���������ش��������������وت 

ال���ب�����������اط�������ل  رواة  ����ش�������م���ع���ُت  ح������ني 

ح�����������ي���اد  دون   ... اإف���������ك����ا  ق���������ال����وا 

ام���ب���و ك�������وم  ج���������ب����ال  اأن  زع����م��������������وا 

واد  اأف�������������������ش����ل  ال����ق���������ش���������وة  رغ��������������م 

����ش�����������ي���ب���ن���ي امل��������������������ال  اأن  زع��������م��������وا 

ب���ع�����������د ال����ه����ج��������������رة جم��������������د ب����الد 

ظ��ل��م��وا ال���ن�������ا����س، وظ���ل���م���وا االأر������س 

واأف���������ش��������������وا ال���ظ�����������ل���م ب���ك�����������ل ع���ن���اد 
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ظ�����������ل���م���وا ال���ن���خ�����������ل ب���ت���ع���وي�������ش�������اٍت 

.. ك���������ان ف�����ش������������ادا ف����������وق ف������ش�����������اد

... ن���خ�������ل���ة  ف���ج���ن�������ي���ه���ان الأف�������ش�����������ل 

وال���������ت���������ق���������دي����ر ب����غ��������������ر ر����ش���������������اد 

... ع�����������ّن�������ا  ت�������خ�������ل���ى  وال�����ق�����������ان�����ون 

واأن��������������������ا األ�����ع�����������������ق ن�����������������زف ف�������������وؤاد 

خ���������ف����ي م���������اذا؟! 
ُ
اأح�������ك���ي م����������اذا... اأ

ق���������ل����ب����ي ن��������������������اٌر حت�����������ت رم������������������������اد 

****

ال�شط زئٌر �شوب  بدد �شمت احل�ي   ... م�شاٍء  ذات 

لي�س » عطارد « لي�س » ثريا « لي�س بواخر حلفا قط

ال�ش�نط فوق  الن�ائم  الط�ر  كل  اأزع��ج  زئرا  كان 

نعت يف �شنوات القحط الحْت عند الرب » �شنادل « �شُ

البط .... ك�شرب  الن�هر  ف�وق  كانت ترتاءى عائمًة 

النف�ط دخان  �شباب  حتت  حالكة  �شورتها  جاءت 

ال�شخط ك�ل  اأعينهم  ويف  البط�س  ُج�ند  عليها  كان 
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الرهط بخ�رب  ياأتون  من  القرية  اأه�ُل  تخ�ّر  ثم 

راحوا ي�شرتقون ال�شمع ل�شوت الهاتف عرب اخلط

ع����ادوا يجت����رون االأل�����م .... وقال������وا: ذاك بالء ح������ّط

****

) تفور  وهي  �شهيقاً   ( كان  علينا..  حط  بالًء  كان 

ح�ار الن���ا�س به كع���ق�����ارب �ش�اع������اٍت حمق�����اء ت����������دور

حتى الن�يل التائه.. مر... وراح ي�شب اخلر مب�شر

الف�كر مع الالجدوى.. تلو فوؤاد فقد ال�شرب �ش�ل 

متر  ... االأر�س  تاريخ  عن  تروى  كانت  وح�كايات 

وتخ�يلُت حفيَف ال�شجر، يوا�شي النخَل عذاب القهر

الديك قبيل الفجر واالأطف�ال مت�وء وتبكي �شمت 

اأذان الظه�����ر ي����وم اجلمع����ة كاملعت����اد  ُي�رف���ع  ب��ل مل 

�ش����ّل احلادي... يوم تركنا.. اأر�س النوبة خلف الظهر

ثم حتر اأهل الراأي.. وهم�س ال�شوق يناجي النهر

****
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ومت����ه����ل  ، اأم�������ه�������ل   ... ن������ي������اًل  ي�������ا 

ل�����والك�����ا ... اأه��������اج��������ر  ك������ن������ُت  م�������ا 

ت���ب���ط�������س  وال  وادي�����������������������ك  ف�������ال�������زم 

ف������اخل�������������ال������ق ح���������������دد جم�����������راك�����ا 

واح�����ف�����ظ م����ا�����ش����ي����ك... ف�����ال ����ش���ٌد

ي�����ن�����ف�����ع�����ن�����ا... ن�����ح�����������ن رج�����ون�����اك�����ا

ي����ج����ري  اأن  مل�������ائ�������ك  ف�������االأ��������ش�������ل 

ف����ت����اك����ا ع�����������ش�����������اال  ����������ش���������رَت  اأو 

ف������ا�������ش������األ م�����ن�����ب�����ع�����ك... وراج������ع������ه

م�������ش�����������ع���اك���ا ي��������واف��������ق  ك�����������ان  اإن 

اأ�����������ش����������رع مل���������������ش�������ب�������ك... اأخ������������ربه

.. ع������رف�����������ه ح�����������ال �ش�ح�������اي�����اك������������ا

وم���������ش���������اع����ر اأخ�������������رى اأح���ب�������ش�������ه���ا

ي�������ا ن������ي������ل������ي.. وزه����������������دُت ر�����ش����اك����ا

ف�����������ب�����������داأُت اأمل���������������ل�������م اأ�����ش�������������������الئ����ي

الأواج��������������������ه �������ش�������������ف������ًرا وه�����������الك�����������ا

****
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ورك���بن������ا ال�ش�ف�����ن املزع��وم����ة والك����ل يراق������ب مذه�����وال

ون�شين���ا اأن ) ال هج�رة بع����د الفت���ح ( قي���ا�ش����ا مقب�����وال

ف�شربنا عر�س احلائط برفات االأجداد ق�شاء مفعوال

وت���ح�������رك رك�������ب ال��ه���ج������رة ... ن��ق���ش��������د جم���ه���������وال

و�ش�ع��رُت بقلب��ي يتقل���س ... حزن��ا وهموم���ا وف���ش����وال

وقطعن����ا الرحل����ة يف وق����ت اأح�ش����ب����ه �ش��ه�����را اأم ح�������وال

ور�شون�����ا بني �ش�خ������ور الن���ار وقي���ل و�ش�ل�ن�����ا ال�ش������الال

وهبطن������ا م�ش�����ر ... ومل نطل���ب قب��ال قث����اء وال ف������وال

ورحل�ن�����ا لل�شح������راء ل�نب�����داأ ف�يه����ا جه������دا م���و�ش��������وال

وكاأن الن���ا�س �ش��ك����ارى ... ال يج�����دون رج����اء م��اأم�������وال

يا ويل االآتي .. هل اأق�شي عمري مذموما خمذوال؟!

****

لالأ�ش�����ف هجرن����ا جن�ت��ن������ا وو�شل�ن������ا اأر�س النك����ب���������ات

واأك����رر اأر�س الن�ك���ب�������ات

فحي������اتي كان���ت ف���وق الني����ل ف�ش����ارت بني الف�ل����������وات
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ال �شجرة ظٍل حتمينا .. ال ظل بك���ل الطرق����ات

ال قط���رة ماٍء تروين����ا ، و�ش�ربن���ا ماء القن��������وات

وتتابعت االأم�����را�ُس لنا وارتف����ع ُعداد االأم����وات

وتالحق���ت االأح������داث بنا وتوال���ت كل العث�����رات

وت�شاقطت اللعنات على حايل بجميع اللهجات

وتقطعت االأ�ش�باب بنا فقبلنا بع���س ال�شدق������ات

وقبلنا ... حتى ال�شدقات

****

يا �ش��وك����ا يف ح�ل���ق بالدي ويق��ال له ال�ش���د العال�����ي

هل ت�دري اأنك اأغلقت االأرزاق جنوب��ي و�شمال������ي؟!

هل تدري اأنك بددت االآمال ... ومل ترق�ب حايل؟!

واحلق يقال .. فاأ�شرارك اأكرث من نفعك يا »عايل«

لوثَت املاء ، واأكرثَت االأم��را�س ، و�ش����ردت رحال��������ي

ومنعَت الطمي ، واأف�ش�دت االأقوات ، وما اأنت تبال�ي

وم�ش�ائ�ب اأخرى تلفح�ن���ا من �ش����ٍد اأع�ي����اه �ش��وؤال�����ي
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وطف�قُت اأمللم كلم�ات��ي يف احل��ال ... فاأخر�شُت مقال���ي 

****

هل اأ�شجاكم �شعري؟ .. عفًوا اإن �ش�ردت مني الكلمات

فالق�ش�ة ما زال����ت مت�ش���ي  تعت�ش����ر بق�اي���ا العب�����رات

م��ع�����ذرًة .. ما دار بخ����ل������دي اأب�����دا تق��ل��ي�������ب االأّن���������ات

          لك��ن  .........

 الأ�ش��ج�����������ل لل����ت������اري�����������خ بق����ائ��������ي رغ����������م االأزم��������ات

واأو�ش���ح لالأجي�����ال غ������دا جت�ربت����ي حف���ظ�������ا لل��������ذات

واأدون لالأحف������اد م����دى ت�شحي�ت����ي عب���ر ال�ش���ن����������وات

ويدوي يف االآف������اق �ش�����دى ماأ�شات������ي بع���د الهج������رات

              وتدوي .....

                         ثم تدوي .....

                       ثم تدوي تلك احل�ش��رات

****
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الق�صيدة اخلام�صة ع�رش

اأن�شودة الوداع
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اأن�شودة الوداع

ن�������ا��������ش�������دُت دم��������وع��������ي اأرج������وه�������������ا

مُت������ه������ْل ال  ف��������������ورا  ت�����ه�����ط�����ل  اأن 

ورج�����������������������وُت ال�����ق�����������ل�����ب اأن������ا�������ش������ده

ي�����رح�����ْل اأو  اأب��������������دا  ي����ع����ط����ب  اأن 

ق����ل����ب����ي يف  ت�����������ش�����������ك�����ن  ال  ح�������ت�������ى 

)1(
ق���������ش���������ط����ْل م������ن  ال�����ه�����ج�����رة  اآالم 

****

واحل�������������������������زن ب���������������������الءٌ اأق�������ع�������دن�������ا

ع�������ن ط���������ل����ب ال���������ع���������ودة ل����ل����ع����ر�����ِس

م���������ا ك������������ان ب������ق������رب������ك اأف�������راح���������������ا

ب�������وؤ��������سِ يف  ب��������وؤ���������س  ُب������ع�������������دك  يف 

ف����ح����ي����ات����ي ب������ع������دك اأ������ش�����ع�����ب م���ن

������ش�����ك�����رات امل�����������وت ع�����ل�����ى ال����ن����ف���������ِس

****

1- موطن ال�ساعر يف بالد النوبة مب�سر وال�سودان.
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ق����ن����وط����ا االآن  ه����������ذا  اأذك���������������ر  ال 

مم�������������ا مي�������������ل������ي�������������ه ال�������������������������������ق�������دُر

غ�����رق�����ت اأط�������������������������الال  اأب����������ك����������ي  ال 

ي�����ن�����دث�����ُر ده�����������������������راً  اأن�����������������َع��������ى  ال 

ف�����������ش�����اأح�����ي�����ا ط���������ول ال�����ع�����م�����ر ع���ل���ى

اأم���������������ل ب������ال������ع��������������������ودة ي���������ش���������ت����ع����ُر

****
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الق�صيدة ال�صاد�صة ع�رش

جتريد
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جتــريد

يا نيُل ... هل ت�ش�عر بالع�ش���اق يلتف���ون حول��ك ؟

هل عانقتك االأعني احلرى على اأح�شان �شطك ؟

هل اآملت����ك االأنف�����س ال�شرع����ى عل���ى اأوه�����ام حب����ك؟

ال .. ال يغرك جهل بع�س الن�����ا�س ، ال تعلو بق����درك

�ش�اأن���ك ال�ش����اأن  ه�ذا  اأن  ت�ش���دق  قد�ش����وك فال  اإن 

واذكر اإله النا�س ... ال حت�ش�ب ان الف�شل ف�شلك

فاهلل اأج����راك ل��ن��ا لت�ش�ي�����ل يف ال��ودي�������ان رغ�م�������ك

ما اأن��ت اإال ب��ع�����س ما اأ�ش�ح����ى ل�نا يف الك�����ون قبل�ك

****
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الق�صيدة ال�صابعة ع�رش

كلمات �ضاردة
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كلمات �ضاردة

الدفني حبي  يا  االأ�ش��عار  هي  ها  فوقي  زرقاء  �شفحة  من 

اإليك مليئة بال�ش�وق واالآه�ات ... ت�ش�ع������ى باحل�ن��ي����ن تاأتي 

اللع�ي���ن والهج�ر  واالأن�هار  والوديان  االأر�س  اإليك  تط�وي 

مت�شي على درب ال�شقاء �شريعة اخلفقات ال تخ�شى االأن���ني

فلك���م اأرادت اأن ت�ش�����ق طريق�ه�����ا ... ما بني طي�����ات ال�شن���ني

****

اآٍه من االأ�ش����ع������ار ... �ش����اب���ح�����ة ... مع الن��غ�����م ال��ح����زي�����������ن

ترتاق�س الكلمات .. ال طربا .. ففي االأعماق جرح ال يبني

****

اأٍه من االأ�ش�����ع�����������ار .. �ش���������اردة .. ت����ج����������وب امل����ش�رق�����ي��������������ن

ومع ال�ش�نني تبدلت اأحواله���ا �ش�ل��ب�����ا ، و�ش��������ارت بني ب�ي�������ن

وال�ش�ع��ر ح�ي���ران يويل وجهه .... يرنو لث�ان�����ي القبلت����ي�������ن
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�شع�������ٌر غري����ب ، ح����ائ���������ر .. ب�ل غ����������ارق يف االأعم�ق���ي��������������ن

بل .. اأعتذر .. ال �ش�عر اإطالقا ، ولكن دمعة من مقلتني

****



105

الق�صيدة الثامنة ع�رش

بداية ونهاية
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بداية ونهاية

ب�����داأُت ح��ي����اتي ب�ش������دٍو َع��ج���������ول

ظن�ن�����ُت ال�ش��ع����ادة ف��ي���ه ت���ط��������ول

ولك�نن���ي ق�د ج�ه����ل��������ُت االأ�ش�������ول

فاأ�ش�رع���ُت يف طرق������ات االأف�����������ول

وزهري الذي كان فخر احلق����ول

تب��ّدى ... و�ش�����ار بق������ايا طل�������ول

وب����اَت ن�ش��������ازا بك��������ل ال��ع���ق������������ول

واأ�ش�ب�����ح �ش�يئ����اً ف��شيئ��������ا ي����������زول

****
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة 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- ظلل 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�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

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

د. حممود النجريي.      

   �صل�صلـــة  اإ�صــــدارات



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

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(.

فريد حممد معو�ش      

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�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

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

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

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

د. حلمي حممد القاعود      

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

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

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

د. اأحمد الري�صوين      

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

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

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

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�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

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

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد  ملهم ال�صعراء.

                                       اأ. طلل 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�ش 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�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ 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�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



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

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ 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�ش... )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�صلمي.

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�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

د. خليل عبد املنعم خليل مرعي       



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

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

الروائية: زبيدة هرما�ش      

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�صلمي.

د.اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

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

د. حممد اأحمد القياتي حممد       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

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�صلم 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�صلم 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�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ش النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�ش      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي عبدة النخلين      

88- مقا�صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�ش.

د. حممد بولوز      

89- مدائن ال�صحِو )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حميي الدين �صالح      




