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م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي 
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تعمل ب�سلك التدري�ص الثانوي، اإ�سافة اإىل الإنتاج الإعالمي، ح�سلت على جوائز 

اأدبية منها جائزة مفدي زكريا  باجلزائر �سنة 2004.

الإ�سالم«،        ظالل  يف  و»حرة  زناتة«،  من  منها:»ورود  عديدة  �سعرية  دواوي��ن  لها 

و»�ساآتيك فردا«، و»املكابدات«، و»املكا�سفات«...



مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول علىموافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

يناير 2009م / حمرم 1430 هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية
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اآله  احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى 

و�سحبه اأجمعني

قد يكون من ال�سعوبة ، بني يدي هذا الركام الهائل من الكتابات حول 

 ، ي�سيفه  اأن  ميكن  ما  ال��دار���ص  يجد  اأن  وحديثا،  قدميا   ، العربي  ال�سعر 

وذلك اأن ذك الرتاث زاخر بالآراء والنظرات واملواقف التحليلية ، متنوع يف 

اأطروحاته النقدية، غني يف حمولته الفنية واحل�سارية.

والتي   ، العربي احلديث  ال�سعر  �سلكها  التي  املنعطفات  فاإن  ذلك،  ومع 

توزعت بني العتدال والتطرف ، والثبات والتحول ، والتباع والبتداع، ذلك 

به  ويلج   ، نف�سا جديدا  العربي  ال�سعر  اأن مينح احلديث عن  �ساأنه  كله من 

اآفاقا رحبة  من احلوار النقدي .

اإن ديوان :»ومنها تتفجر الأنهار« لل�ساعرة اأمينة املريني  ميكن اأن يكون 

مدخال لذلك احلوارالنقدي املطلوب، فهو ، من جهة ، ي�سم ق�سائد على 

وزان ال�سعر العربي القدمي ، من حيث مراعاة نظام الق�سيدة اخلليلي، كما 

اأنه ي�سم ق�سائد من �سعر التفعيلة، ويف هذا ال�سم املق�سود دللة على اأن 

والتقارب  التوا�سل  اأفق  تعتمد  لل�ساعرة  احلاكمة  والنقدية  النظرية  الروؤية 

والت�ساكن بني الأمناط الفنية وال�سكلية يف الإبداع ال�سعري، ولتقبل مبقولة 

الأفعال  وردود  امل��وزون��ة   غري  النقدية  الأفعال  بفعل  تاأجج  ال��ذي  ال�سراع 

احلدية ال�سارمة التي تعاملت مع املو�سوع وكاأن اخلروج عن النمط اخلليلي 

هو خروج عن �سرعة واجبة ومروق من فري�سة اآمرة.

املن�سورة  الدواوين  من  وغريها  الديوان،  فق�سائد  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة 

لل�ساعرة، من مثل:»ورود من زناتة«، و»ح�رة يف ظالل الإ�سالم«، و »�ساآتيك 

الديوان ،وغريه من  اإن ق�سائد  و »املكا�سفات«،.....  و »املكابدات«،  فردا«، 
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نف�سية ووجدانية وح�سارية جتاه  فنيا، مواقف   ، ال�ساعرة،  ت�سوغ  دواوين 

و�سريته،  و�سلم  اآله  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  �سخ�ص  مثل  مو�سوعات 

حتقيق  يف  ،والأم���ل  بها  النهو�ص  و�سبيل  تراجعها   واأ�سباب  الأم��ة  وواق��ع 

�سخ�سيتها احل�سارية القومية. ومعلوم اأن ح�سور هذه املو�سوعات وغريها 

يدل على اأن الإبداع ال�سعري ، يف منظور ال�ساعرة، هو ر�سالة تب�سر بقيم، 

وتنتقد قيما، ولتنظر اإليه باعتباره فعال» لزما« يقت�سر على الت�سكيل اللغوي 

والفني للكلمات وال�سور وال�سيغ.

ثم اإن يف حر�ص ال�ساعرة على اأن ت�سوغ تلك امل�سامني يف قالب �سعري  

هو تاأكيد على اأن الأمة لن تتخلى عن التفاعل مع ال�سعر، فوجدانها  حمتاج 

اإليه  احتياج النوع احلي للماء والهواء، وقد ورد يف بع�ص الآثار اأن »العرب 

لتدع ال�سعر حتى تدع الإبل احلنني«، ويف هذه اخلا�سية احل�سارية لالأمة، يف 

عالقتها بال�سعر، ما من �ساأنه اأن يوقف اللغظ النقدي الدائر حول انكما�ص 

ال�سعر ودوره، اأو انهيار مملكته ل�سالح الرواية.

فيه  ذاتية  لإ�سباب  لكن  �سلطته،  ترتاجع  وقد  ال�سعر،  دور  ينكم�ص  قد 

الذاتية   الأ���س��اب  وم��ن  اآخ��ر،  اأدب��ي  جن�ص  لهيمنة  ولي�ص  الأوىل،  بالدرجة 

انبهار بع�ص ال�سعراء بتيار التعقيد والتجريب مما اأ�سعف فر�ص التوا�سل 

التي  الق�سايا  والبتعاد عن مالم�سة  الإن�سادية،  امللكة  املتلقني، و�سعف  مع 

حترك، بطبيعتها، وجدان الأمة واإن�سانها.

ومن املفيد الإ�سارة اإىل اأن اإقدام اإدارة الثقافة الإ�سالمية، التابعة لقطاع 

الكويت، على  بدولة  الإ�سالمية   وال�سوؤون  الوقاف  بوزارة  الثقافية  ال�سوؤون 

ن�سر هذا الديوان ال�سعري  اإمنا ياأتي ملق�سدية التذكري بهذه القيم النقدية، 

ويف مقدمتها  اإحداث نوع من التوازن بني النت�سار للنمط اخلليلي والنبهار 
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يف  الأم��ة  لنب�ص  جم�سدا  ال�سعر  ياأتي  اأن  على  واحلر�ص  احلديث،  بالنمط 

اآلمها واآمالها، والإ�سهام يف تاأكيد دور ال�سعر واأهميته يف ع�سر و�سف باأنه 

اإميانا باأن الكلمة الطيبة لها رحابة بحيث هي قادرة على  ع�سر الرواية ، 

اأن تعانق خمتلف الأ�سكال الفنية والأجنا�ص الأدبية لتوؤدي ر�سالتها  وحتدث 

اأثرها.

�سائلني املوىل عز وجل اأن ينفع به، واأن يجعله لبنة يف بناء التمكني الأدبي 

للكلمة الطيبة التي اأ�سلها ثابت وفرعها يف ال�سماء. واهلل املوفق
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م�شتاقــا ــاً  را�ــشــيـــ بــبــابــك  َرى 
َُ
فـــــــاأ

�شـاقـــا اأو  لــذلــتــي  احلــبــيــُب  َرقَّ 

اإ�شراقـا الــهـــــوى  جمر  مــن  اأزداُد 

والآفـاقــا الأرجـــــــاَء  ـــــــــــــــــــــــُخ  ــمِّ �ــشَ
ُ
واأ

الع�شـاقـا ي�شَحــُر  لطيفا  روحــــاً 

ويكاد َيْخَطُف يف الدجى الأحداقا

ـاقــا دفَّ ِعــْطــفـــــه  يغمر  والنــــــــوُر 

اأوراقـــا غـــاَزَلـــْت  فجـــــــٍر  ـــــداَء  ـــ اأنـــ

اإحراَقـــــا خــافــقــي  تــــــوؤرق  ــاٌر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َن

ـــُهٌ ُمَولَّ الــبــِهــيِّ  اجلــمــر  قــابــ�ــُض  اأنـــا 

متوهـــــٌج بــ�ــشــبـــــــــــابــتــي  ــٌج  ـــ ـــ ـــ مــتــاأّجـــ

ـــَحـــُب عطــره �ـــشْ
َ
اأ بــالــعــ�ــشــق  ٌج  رِّ

َ
ُمــــَتــــاأ

َبــــَراِنَ يف الَهَوى ـــَراَن مــن  َي حتى 

َجـــــَواُه وفكـِره ويــكــاد يــومــ�ــض مــن 

اأحبابــه لـــدى  ــًرا  ـــ �ــَشــَحـــ مــتــ�ــشــامــًقــا 

هم�َشـُه ي�شمــع  والــلــيــُل  م�شتعِطفاً 

قاب�س اجلمر



14

ودمعــٍة والـــرجـــــــاء  املــخــافــة  بـــن 

بـاً جَّ ُمَ البهـاَء  بك  ع�شْقُت  اإن 

ـُه َكفَّ ُير�شُل  اجلوَد  فيَك  وع�شْقُت 

ـراً متجبِّ باَعـُه  َيْب�ُشط  ــْوَل  والــطَّ

جالُلــُه ــِع  ــيـــ املــِن بــالــِعــزِّ  وَكـــِلـــْفـــُت 

ُمْدَنفــا ُتــْدِنـــــي  مـــولَي  فع�شاُكُم 

جناَحــُه ــلَّ  ـــ َغ والـــطـــُن  ــاًل  مــتــَذلِّ

بنظرة احلبيب  ر�ــشــي  اإذا  يحيا 

�شابـٍغ رحـــاِبـــَك  يف  ــــــِرقٍّ  ِب فــامــن ْ

َتْهِمــي فُيـــــوِرق مو�شمي اإيراقـا

اأن�شاقــــا متـــــرادفا  ظاِهــــراً  اأو 

اإغــــــداقـــــا مغَدقــا  ومنا  لطًفا 

خـــــالقــــــا متدبــــًرا  متلطــفاً 

اأ�شواقـــا ُم�َشّعراً  الــدلِل  ِغــــبَّ 

م�شتاقـــا باَبُكْم  َيْقَرُع  بالهجـِر 

اقـــــا توَّ عانياً  اإليُكـْم  َفَرَنــــــــا 

اإ�شفاقـــا تكن  حّباً  تكـن  مل  اإن 

�ْشِره اإعــــــتاقــا
َ
اأ ي ِمـــْن  ل َيـْرَتِ
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بطاقة هوية

» ت�شاءل اأحد اإخوتي عن ن�شبي فانت�شبت «

ها اإنني اأعلنُت يف اخللق انت�شابي

اإن من الغرباِء...

فيهم كان ع�شقي واغرتابي

وع�شرت من اأنهارهم

وظاللهم

و�شعري...

وقد ختمته �شائغة ال�شراب

اأنا منهم اأبتل طيفا

مــائجــــا

يِب... بالطِّ   

اإن قرعوا لدى الأ�شحار فاحتَة الكتاب

وَيِرفُّ قلبي

ن�شمًة م�شتاقة اإن طاف بي

َلٌق لهم...
َ
اأ

�َشمُح اخلطى   
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اأو عاَن الأهداب

واأنزُّ كالطري الذبيح

اإذا ملحت )ابن الزبري(

مدقا من غابر الأحقاِب

واأهيم يف طلب اجلمال

متى اجنلى يف طاهر الأثواِب

واأجي�ض �شد الدجن

والأ�شواك والأزلم والأن�شاب...

[ [ [

ولقد ع�شقت خطاهُم...

ل ما التفتُّ ول �شبوُت اإىل رجوْع

قد كان ُيلِهب خطوتي

�شيء ت�شنُّ به ال�شلوْع

�شيء يباركه الإَِلْه

خ اأبهى من النور امل�شمَّ
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يف ذراْه...  

ْن اأفْق
َ
يدعو فوؤاِدَي اأ

قبل الغ�شْق

قبل افرتاِق ال�شائحن على الطرْق

هيا اأِفْق ل وقَت عنَدَك للرجوْع

�ِشْر ِمْن هنــــا...

من حيث اأيَنَعِت ال�شنابُل وال�شموع

�ِشْر َها هنـــــــا...

بن ا�شتواِء النقطتْن

حتى يلوَح لدى املََدى

َخطُّ التقاِء العا�شقْن...   

[ [ [

ها اإنني اأعلنُت حبي وانت�شابي

للقاب�شن على الغ�شا

ال�شائرين على القتاد...

اأنــــا مثُلْهـــــم...

[ [ [
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و�شاألتني يا �شيدي...

والروح يلهبها احلريْق

ل �شيء يخمده �شوى ما لح

من حلٍم اأنيْق...

اأرخى الزمام لدى الغالة

وقال: �شريي...

فاملدى حر طليْق...   

ما فيه غري الفار�ض )املكي(

يزرع �شخرة...

هل ينبت الرجل اجلميل

من احلريق؟

هل ينبت الزمن الو�شيء   

من احلريق؟    
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مــولــديــــة

�ْشَجان
َ
يا نفحَة ال�ِشيِح َقْد َهيَّْجِت اأ

ن َــى اأهـــــلـي وِخــــالَّ ـــْبَوِتــــي لــِحمـ و�شَ

اأْمَطرِتني من ِميـــاِه الَوْجــــد غاديـًة

اأذَكْت لظى ال�شـوق يف ذاتي ووجـــدان

َرْحــِت عميـــَد القـلِب �شـــائَقُه
َ
ومـــا اأ

مـــن �َشْورِة ال�شـــــْوق مو�شــــــــــوًل ِبَهتَّاِن

فمــــا ع�شاِك وقــــد اأحلَْلـــت مهجــَتُه

َفـــــاِنــي واِهــــٍن  ُذبـــــاٍل  غيـــــر  اأبـقْيــــِت 

ــــٍد وِطيَبتـــــِه ــــْدِت مـــــن جَنْ ملـــا تنهَّ

وَتـْهــــــــــاَلِن واأجيــــــــــــاٍد  والـَمــْرَوَتـيــــِن 

مـــراِبُع مل َتـــــَزْل للـــــروح �َشْلَوتهــــــا

ى َعْن َلـــــْحِظ اأجفـــانـي
َ
اإِذا احلبيُب نـاأ

ن�َشـــاِمه َخَببـــــــاً
َ
ي�شافــــر القلُب يف اأ

ْظَعــــــانــي
َ
ولـي�ض اإل الهــــــوى َرْحِلـــي واأ
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ْيُتـــــــــُه واأنــــا ِغـــــــــرٌّ ومـــــا نَبَتــــْت َلبَّ

يف دْوحِة اللَّهــو ِعيــــدان واأغ�شـــــــان

وِبعـــُت فيه من الدنيــــا َغ�شــــاَرَتهـا

وَرْيحـــــانـي ــــــاِتي  وَجنَّ َرْوحــــــي  وكــــان 

دنيـا ولي�ض لهـا يف النف�ِض غرُي ُروؤًى

َو�ْشَنــــــــاِن اأجفـــــــــــاَن  راوَدْت  كـــــواذٍب 

تختاُل اإْن َعَر�َشْت يف ثــوِب فــــــاِتَكٍة

�شْيطــــاِن ِزيِّ  فـي  اأو  القواِنـــــ�ِض  ِمــَن 

ْبَواِت ِمْن ُدُبٍر ْت قِمي�شي َلَدى ال�شَّ َقدَّ

واإذعـــــــانــي اأ�ــْشــِري  لها  ا�شتقام  فمـا 

َع�َشْيُتها اأْرَتي ُرْجَحــاَن ميـــــزاِنـي

ــــاِن وِل وال�شَّ لـدى الكرمِي عظيِم الطَّ

القــــاِدِر القــــاِهر اجلبــــــاِر لي�َض َلـُه

ثانـي ول  اأنـــــداٌد  الدهر  خاِلـــــــــــــِد  يف 

اخلاِلِق الكوَن ِمــْن ُجـــوٍد ومن َقــــَدِر

بُح�ْشَبــاِن َيْعَيـــــــــا  ل  اخَلْلق  اجلاِمـــع 
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يا منتهـــــــاَي ويا ُذْخـــــري ويا اأَمِلــي

اأخـــدان اْنَف�ضَّ  ما  اإذا  احُل�ُشود  َيــْوَم 

َوباَن عني مـــــن الغبــــــراء باِطُلهــــــا

و�شلطــــان باألقابـــــي  اَغَتْنيـــــُت  وما 

وْجئُت اأر�شـــُف فـي ذلــــي ويف ندمي

اأكفــــــــــــان دِرجـــت 
ُ
اأ ليتنـي  يا  اأقـــوُل 

فهـــل َع�َشاك َتقيني َهــــْول قــــــاِرَعٍة

اأكنـــاِف غفـــــراِن؟ فـي  الَعْبـَد  وت�شمـل 

ـــــنُّ باأيٍد منك تْنـــِزُلـــــــــِني وهـــل َتُ

ـــــَواِن؟ ِر�شْ اأفيــــــاِء  فـي  الأحبـة  َرْو�َض 

[ [ [

بني خرَي الـورى �شرفـــــاً ُزلــفى تقــرِّ

و�شفـــــوَة اخَلْلِق من ُعْجـــــــم وُعـــرَباِن

واأ�شرَف املر�شلن الُغــــرِّ قــــاطبــــــًة

اإلــــى الربيَّة مــــن اإنــــــ�ٍض ومن َجـــــــاِن
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اأوحــى اإليــــه اإلُه الكــــــون مــــن اأزل

ْلِب عدَناِن اأن ُكْن �شيــــاَء هــًدى من �شُ

َثـــِت الأْحبـــــاُر يف َحـــــرٍد بذاَك َحــدَّ

وكـــــــان هْمـــــــ�َض ق�شـــاِويـ�ٍض وُكـــهـــــــــــاِن

هــــا ِهَي الب�شـــــارُة ل َتْخَفـى َمالِمُ

مثــــل الفـــــــريدة فـي ِتيجــــاِن عْقَيـــــاِن

َتْت من َطَواِغيت الــورى اأَمــاً قد َبهَّ

ــــــــــــــاِن ــــــــــــــــاٍك وَمــيَّ ْخـــــر�َشْت ُكـــَل �َشكَّ
َ
واأ

ا َخَبْت من �شعيــر الُكْفـــــر لِهَبــــٌة َلـمَّ

واْعَتــــــلَّ يف فـــــــاِر�ٍض اأركـــــــــــاُن اإيــــــــــــــواِن

َنــــــــــــٌم َو�شــــجَّ هلِل فـــي عليـــــائه �شَ

�ِشــرٍك وُبْهتــــاِن ِمـــْن  ُيبــــِرُئ ال�شخـــَر 

ـــَمـــــُه و�َشــــقَّ َقْلبــــُه جربيـــــُل لَيع�شِ

�شيطـــــــاِن اأحــبـــــاِل  اخلليقــــِة من  ربُّ 

عليـــه اأزكـى �شــــــالة اهلِل ما هَدلْت

حمـــائــــــــــُم بيـن اأزهــــــــــــــاٍر واأفنــــــــــــــــــــــاِن
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و�َشبََّحـْت فـي َمَدى الآفـــــاق األ�شنــــٌة

 فــــــــي �شـــــــــرٍّ واإعـــــــــــــالِن
َ
ـــــــــد اهلل ُتـَجِّ

�شلى عليه �شـــــالًة ليـ�ض َيْعــــــِدلهـــا

�ُشطــاآِن فـــوق  َتَراَمــــْت  الرمال  َعــــدُّ 

�ْشـــِد ِم�ْشَعُلـــُه هـو الإمام ل�شـــــاُن الرُّ

ُكْفـراِن َدْيــجــوِر  من  اخَلْلــق  ــِرُج  ـــ وُمْ

واملزِهُق الباطَل املمحــوَق يف َو�َشــٍح

وِنيـــــَراِن ْلبــــان  و�شُ ِجــْبــٍت  بـــــن  مـا 

واملُْطِلــُع احَلـــقَّ والأمـــالُك عــاِنيــــٌة

ُبْرَهــــــــاِن اأنـــــــــواِر  مـــــن   
َ
ـــاَلأْلأ َت ِلـَمـــا 

�َشـَرْت ب�شـــائُره يف الَكــــوِن عــــابقــًة

قـــراآِن اأ�ْشـــــَذاِء  مـــــن  الِبيـَد  ُتــَدْغـــــِدُغ 

يا ليلََة املــوِلـِد امليـمـــوِن هــل َبَزَغـْت

وُح�ْشبــــــاِن؟ مقــــــاِديٍر  بغيـــر  �شم�ٌض 

وهل َزَها اخُلــلُد والـــِوْلَداُن ناِعَمــــٌة

اِنــــــــي ؟ واحُلــــوُر َراِفـــــلٌة يف ِظلِّها الــــدَّ
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بغيـِر ُب�شرى حبيِب اخَلْلِق ُمْنِقــِذِهْم

بطوفـــاِن َمــْتــُلــواً  الظلـِم  َجـاِحِم  ِمــْن 

مل َيْثَِنِه ِحقُد َمْن هاُدوا وَمْن َكفُروا

�َشــــــــــــان َول  اٍب  َكـــــــــذَّ اأحــــابيـــــُل  ول 

باً ْغِنِهـــــْم ُق�شُ واجلاِمُعون له من �شِ

ِلُعــــــــــدواِن وا  لـــــــمُّ وما  يــداُهـْم  ـــــْت  َتبَّ

ومــــا َهـــــــــــَفـا لأواويـــــــٍن ُمـوطـــــاأٍة

و�َشــــــــــا�َشـــاِن يـــــــــٍر  َقيا�شِ ِلتــــــــــاِج  ول 

قد �َشاَر يف احلق والرحمُن َيْكــــــلوؤُه

باإميـــــاِن َمـــــــــزُروراً  اخَلـــــْلـق  باأ�شَعِف 

حتـى بدا من َثِنيَّاِت الــــوداِع �َشنــــــاً

ُكْثَبـــــــــاِن بيـن  يتهــــــادى  ُمبـــــــاركـــــــــاً 

ْرَخ�َشــــْت هلل غـــــاليـــــًة
َ
يف فتيـــــٍة اأ

ــــــــواِن ِر�شْ جنـــــاِت  يف  النْفـ�َض  وبـاعْت 

ومــَن َيكــــْن �َشْعُيـــــــُه هلل ل عَنتــــــــــاً

َيْخ�َشى ول َرهقــــــاً من َوْقـِد ُطغَيـــــــــاِن
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َكــــَذاك اأ�شبـــَغ َربُّ الديِن ِنعَمَتـــــــُه

ــــــَد اخَلْلـــَق مــن ِبي�ٍض و�ُشـــــــوداِن ووحَّ

ورْفـَرفْت ِمْن بُنوِد الَهْدى خافقــــــٌة

وُفرقــــــــــاِن باأذكــــــــــــــــــــــاٍر  ُم�َشـّومـــــــــــاٍت 

�َض الُيْمـُن يف الآفاِق واْزَدَهـَرْت َفَعرَّ

قـــــــــــراآِن اأفيــــــــاُء  رابيـــــــٍة  كـــــــلِّ  فــي 

َوْمَن َيـُرْم غرَي �َشــــْرِع اهلل َمْنَهَجــــــُه

ثعبــــــاِن َنــــــــاِب  ِمــــــْن  ِوْرُدُه  كاأمنـــــا 

[ [ [

يا �شيــــــدي يا ر�شــــــــوَل اهلل معذرًة

حيــراِن القلِب  بِّ  �شَ َلَك  عــا�ِشٍق  مـن 

ماذا ع�شاِن اأُبـث اليوَم ِمْن �َشَجَني

اأ�شجـــــــان الإ�شالم  بني  خطِب  وُكــل 

َع النف�َض من َغـمٍّ ومن َكَمــــــــٍد دَّ و�شَ

واأركــــــــان ْزِرى 
َ
اأ ِلــــه  َهــْو  ِمــْن  َوَهـــــدَّ 
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�ْشَرَجِتي ِغي حِلَ اأخاطُب ال�شيَح هل ُي�شْ

 احُلْزَن عن َطْريف ووِجْدان؟
ُ
اأو َيْرَقــاأ

ما للُم�َشاِب �شَوى َطْيٍف يخــــــاطُبه

ُب ال�َشْدع ِمْن اأهلي وِخالِن؟
َ
هل َيْراأ

وهـل ُتـَراَنـــا َنـُلـــــــــمُّ ال�شمـَل ثـانيـــــًة

وُقــــــْراآِن؟ ومعــــروٍف  ُحـــٍب  ِظـــــل  يف 

ُعَنــــــــــــا وهل ُترى ُنُورك امليموُن ُيرْتِ

واإميـاِن؟ َوْحــــي  �شنـا  ِمــْن  بنفحــــــــٍة 

ُهو الدواء مِلَا يف الـــــــروِح ِمْن ِعـــــلٍَل

اإخــــَواِن كـــــفِّ  من  عـدا  داٍء  ُخــْبــَث  يا 

َتاُهــــوا وراَء دليــــِل الإفـْـِك ُيْلِهُبُهـْم

و�َشْيطـــاِن ــــاك  اأفَّ األـُف  الُهــدى  �شـدَّ 

َكـــــــــــٌر
ُ
ــــــِه اأ وما َدَرْوا اأنُهـــْم فـي َكفِّ

ميــــــــــــداِن ُكــــــلِّ  فـي  َرَتَعـــْت  ة  َمْدُحـــــوَّ

ِبا�شـِم التفتـِح والبهتــــاُن يدفعهـــــم

ـلبــــــــــاِن و�شُ َرَهــــــابيـــٍن  وراء  ُعْمـــــيــــاً 



31

َهاِينــــــًة ْر�َشــــــْوا �شَ
َ
ُمَبــــاَركَن اإذا اأ

ِلُكهـــــــــــــاِن َقـــــــــَراِبينــــــــــاً  ُمـــَذبحيــَن 

َمٌم اُخوا، ويف اآذانهــــــــم �شَ واإِْن اأ�شَ

واأزمــــــــاِن اآبـــــــاٍد  اأحــــــــاديـُث  َقاُلـــــوا: 

َكال َوَربَك ما كانــــوا �ِشـــــَوى َتَبـــــــٍع

ُعْبـــــَداِن ْثـــــَواِب 
َ
اأ فـي  الُكْفـــــــِر  مِلَـــوِكـِب 

واآلـٍة ل�ُشَعاِر الَغـــــــــــــْرِب ُي�ْشِعُلَهـــــــــا

واأخـْــــَداِن واآبـاٍء  اأهـــــــــٍل  َحـــــــْرِب  فـــــي 

[ [ [

يا �شيـدى، يا اإلَه الكــــــــــون يـا َوَزراً

ــــــاِن َمنَّ منـــــَك  بجــــــــــــوٍد  للطــــامعيــن 

ـــــوِل ُمْعَتمــــــداً ويا قويـاً عظيـَم الطَّ

اأ�َشجـــــــــــاِن �َشيـْـــــــــق  اأو  َلِزبــٍة  كـــــلِّ  يف 

اْهِزْم ِقـوى الُكفِر اأنَّى َطاَر َطاِئُرهـا

اُلـــوا ببهتـــــــــــاِن وانك�ْض َمَعــاِقَل َمْن �شَ
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يِن ما َن�َشُجـــوا وال�شاِنئيــَن لهــَذا الدِّ

بُعــــــدَواِن َمْعقـــوًدا  الَكْيـِد  َمـِة  حُلْ من 

اَء �شامـــــًة واب�ُشـط �شريَعتـَك الَغـرَّ

ـــــاِنـي َربَّ ْكــــــــِن  الرُّ َمِنيـِع  ِمــْن  بثـاِبٍت 

فال �شعادَة يرجـو اخَلْلـُق �شاِبَغهـــــــا

وُفْرَقـــــــــــاِن اإ�شــــــــــــالٍم  اآلء  بغيــــــِر 

[ [ [

يا �شيـدي ليـ�ض يل ِظــــــــــلٌّ األوُذ بـــِه

اأدنان الَعْفـو  ما  اإذا  ِر�َشـاَك  �شـــــوى 

َياَءَك يف قلبي ويف قلمي َفا�ْشُكـْب �شِ

واأدراِنــــــي َزلِتـــــي  َحـــــُق  َتْ َع�َشـــــــاَك 

واْمُنـْن عليَّ ِبَعْطٍف ِمْنَك َيْكـــــلَوؤِنـــي

بــــاإْح�َشـــــاِن وَعاِمْلَني  احل�ِشــاِب  َيــْوَم 
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 تبَّْت يَداُهْم وما

وا وما �َصَطروا َخطُّ

33
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وا وما �َشَطُروا ْت يَداُهْم وما َخطُّ تبَّ

َنى وَطٌر هاَجْرُت فيَك وما يل يف الدُّ

يزدِخــــُر اهلل  بـــحـــبِّ  فــــــــوؤاداً  ْرِخــــــــي 
ُ
اأ

فانيـًة ُلقياَك  يف  اأْرخ�ُض  هاجـْرُت 

َخـــُر وُيذَّ َكــــْنــــزا  ـــــى  ُيـــــْرَتَ مـــا  ــــــلَّ  وُك

َباِبُكــُم اأفياِء  يف  الَن�ْشـَم  �ْشرَتوُح 
َ
اأ

ِغَيـــُر َفـــْت  ـــرَّ �ـــشَ مـــا  اجُلــــــْرَح   
ُ
ــــــــاأ واأْرَق

مواِجِعـِه اأْعَتى  يف  احلْرَف  �ْشل�ُض 
ُ
واأ

ياأتـــــِزُر اهلل  بــنــــــــــــــــــــور  طــلــيــقــاً  ُحـــــــّراً 

عاِت( اخَلْلِق اإذ بطــُروا ل َيتَِّقي )اإمَّ

َفَجُروا اأو  الــكــون  َبــَغــْوا يف  الــذيــَن  ول 

وْجَهُهــُم الكفَر  اأباعـوا  الذين  ول 

َب�َشـــــُر ُهـــــــُم  ل  بــل  َهــمــٌل  ُهـــــــــــُم  فــال 

�شما�شـــرٌة ناَدْت  َفاإْن  وال�شامتن 

َيْنهِمـــــُر مُّ  والــــــدَّ مَلــغــَنــِمــِهــــــــــــــم  ــــــــــــــوا  َهــبُّ
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�َشــَرٍه �ْشِل من  الرُّ دماَء  والاّلِعقَن 

َمَكُروا اإْذ  الأ�ــشــالِء  على  والراق�شن 

[ [ [

هاجرُت نحوَك يا خرَي الورى �شرفاً

ِهـُر الطَّ الــ�ــشــادُق  التقيُّ  الأِمــــُن  َطـــَه 

طفي الأزهاُر عابَقها من خلِقُكْم ت�شْ

ُهــــُر الزُّ ـــــــُم  الأجْنُ ِب�َشَنـــاُه  وتعتلي 

�َشماِئِلُكـــْم يف  َفْرٌد  احُل�ْشُن  كاأمنا 

َدُروا �شَ ــوا  ــاَرُب َق اإْن  الـــورى  يف  ٌم  ُمَق�شَّ

خالــدٌة الكوِن  يف  لكْم  املعجزاُت 

وتنت�شــُر تعلــــــــــو  الــُعــاَل  يف  نــواطــُق 

قد اأخَر�َشْت ِمْن �شراِر اخَلْلِق �ِشْرِذمًة

َوْقـــــــُر اأْذنـــــه  يف  ِمــــْن  ُكــــلَّ  واأ�ــشــمــعــْت 

�َشَفـــٌه ول  زْيٌغ  ل  احُلبِّ  من  نوٌر 

والَبَطــــُر والُبْهتاُن  ْلُم  الظُّ به  َحى  مُيْ
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ــرٌة ُمْب�شِ باحلقِّ  ُمْقلٌَة  ت�شتوي  هل 

َخــــــــَوُر؟ ُعــــوِدِه  يف  الـــذي  الــَعــِمــيِّ  مــع 

َهْيماَن َي�ْشِري و�شْوُط احلقد يدفعـه

َو�َشـُر؟ ــهــا  َجــْوِف يف  مــظــلــمــٍة  ــر  ــْع َق يف 

[ [ [

َفَتُحــوا قد  الكوِن(  )َتَتاَر  اأن  ُنبِّْئُت 

ــُروا َ اتَّ اإِذ  ــوا  ــفُّ َع ومـــا  ــاِء  ــَغ الــِب ــوَق  �ــُش

ُهــــُم( )اأمَّ الُعْهِر  لُهـــــــــــــواِة  ُنــوا  َوزيَّ

واأرق�شوها على )الأ�شالك( اإذ �شكروا

عندُهــُم والأحراُر  احلرّيِة!  با�شم 

َقــــــَدُر ول  َربٌّ  ل  ِت(  )لـــــالَّ َذلَّ  َمــــــــْن 

طاغَيــٌة وال�شلباُن  احلرّية  با�ْشِم 

! ـــُر  ُموؤَْتَ الِعْجِل  لعبيـــــــــِد  وخلَفُهْم 

ماأُدَبــًة الديُن  يغدو  احلرية  با�شِم 

للمارقن وَمْن )َلُطوا( ومــــن دَعُروا
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معتِكفــاً اُم  وَّ ال�شَّ املوؤمُن  وُيْذَبُح 

�ِشُر!
َ

اأ كــا�ــِشــٌر  وْحــ�ــٌض  الــــّدَم  وَيْلَعــــــــُق 

وُي�ْشلَُب الزهُر ِمْن ُح�ْشٍن وِمْن عبٍق

! َخَفُر  ول  �ِشْتـــــــــٌر  ل  ْهُر  الطُّ وُيْهتُك 

با�ْشِم احلرية َيْطَغى يف املدى )وثٌن(

! ــِكــُر  وْمــَت اٌر  ــزَّ ـــ َجـــ الكــــــوَن  وَيــْعــتــِلــي 

ملَعُبــــُه والبحُر  مرَتُعُه  اجَلوُّ 

ــــَجــــُر ! ــــِه �ــــشــــوٌق وُمــــتَّ ــــفِّ والــــَبـــــــــرُّ يف َك

[ [ [

مْعـــِذرًة اهلل  ر�شوَل  يا  �شيدي  يا 

هل ينفُع العذُر َمْن ماتوا وما �شعروا ؟

طائعــــًة لالأْقناِن  الرجولِة  عن 

َعُر ال�شَّ ه  خــــدِّ َزَهـــــا يف  ِعـــْلـــج  كـــلِّ  ِمــــْن 

ِدئْت عن ال�شيوِف التي يف ِغْمِدها �شَ

َتْنَدِحُر مِت  ال�شَّ يف  التي  اخليوِل  عن 
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را�شفـــًة الأ�شفاِد  يف  احلريِة  عن 

َيــــَذُر ول  ُيْفِني  الــذي  ال�شالم  با�شِم 

نرُقُبـــــُه الأحالِم  ِقَمِم  على  ِبْتنا 

احُلَفُر اأ�شقاِمَنا  علـــــى  َطــَوْتــَنــا  حتى 

[ [ [

يا اأحمَد اخلرِي هذي نغمٌة ُذِبحــْت

يف ال�شدِر ُمْذ نابني يف �شخ�شُكْم َكَدُر

احلزُن ُيغِرُقها يف الَقْلِب َح�ْشَرَجــًة

َي�ْشَتِعــــــــُر والآُه  ُيــلــــــــهــُبــهـــــا  ــاأُر  ـــ ـــ والــث

َوَهٍن ُيرِعُد بال�شكوى على  والروُح 

عَبــــُر َلـــُه  ُتــْرَقــاأ  ل  ُيـــرْبُق  ـــــْرُف  والطَّ

نا�ِشَفـــــٌة الكوِن  لطغاِة  لكنها 

�َشَطــُروا وما  وا  َخطُّ وما  يداُهْم  َتبَّْت 

[ [ [
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يقربنــي َعْفٌو  هل  اخَلرْيِ  اأحمَد  يا 

واأنتظـــُر اأرجــــــو  الـــــذي  املــــقــــاِم  اإىل 

غ�شاَرِتــِه اأحلى  يف  القلُب  اأحًبَّك 

وياأِتــــُر يــعــنــو  حـــبـــه  مــــن  و�ــــشــــاَر 

نفَحَتــُه القلِب  لهذا  ُيْبَقى  واحلب 

ين�شِهـُر الأعــ�ــشــاِء  يف  ــْحــُر  الــ�ــشِّ ـــُه  كـــاأنَّ

�شاِعَقـــًة للكفِر  ْر�ِشُله 
ُ
اأ واحُلبُّ 

ُر واأنت�شِ الأ�ــشــمــى  ديـــنـــَك  عـــن  اأُذوُد 
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الدار
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الــــــــــــــــــدار

اآخر قد ين�شى  اإىل  يف غمرة القتناء والبيع وال�شراء لالنتقال من منزل 

املرء ما �شيجمعه من زاد يف �شفره الأخري

تقوُل �شجرياُت ْورٍد وِم�شٍك َبِليْل:

رحْلـــــــــَت...   

كاأنك ما كنَت فينا  

) الغالَم القتيْل(   

ُر اللحَن �شحراً وذاك الذي يع�شِ

بقلب الأقاحي  

و�َشْمِع الأ�شيْل...   

وذاك الذي َعلََّم الطرَي ِع�شقاً

وَبْوحــــــا...   

َق قلَب اخلماِئِل رَّ
َ
واأ

لْفحاً وُجْرحـــــــاً...   

طلَع من �شجوه امل�شتحيْل
َ
واأ

رحلـــــــــــــَت...  

ِليْل( )فتانا املَِليَك ال�شِّ  
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ُ اأهـــــــاًل باأهٍل... ُتَغريِّ

وداراً باأخرى  

وما اهتزَّ منك الفوؤاُد  

ِلَنْجوى   

                      وهم�ٍض وِذْكَرى...

ول َدْغَدَغْتَك الأما�ِشي

تداعُب طرَف الوروِد العليْل  

وكان لنا الُودُّ اأحلى

ْحــــــــَرى...
َ
واأ  

واأنت الذي �ِشْدَت بالدار

َرا... ُحْلماً وَق�شْ   

وما كان هذا ال�شراُب ُمقيماً

ْرُب كاَن ُخُلوداً ول ال�شُّ   

َرا... وَن�شْ     

[ [ [
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رحْلَت وماذا ُبَعْيَد الرحيْل ؟

» فتانا الغريَر ال�شليْل «

ويف ال�شرق ِكْتٌف ...

ويف الَغْرِب اأخرى ...   

�شى ُتَباِعُد خطًوا وَتْ

َتِخبُّ .. َتِخبُّ  

وتزرع – يف ال�شهو – قفراً

وحت�شد حفناِت ريٍح

وكي�َض غباٍر...   

وت�شي كاأنك َت�ْشُمُك اإيواَن ك�شَرى !!

وحْتِمُل يف الكفِّ �شم�شاً

وبع�َض ق�شـــــــوٍر   

وبــــــــدراً...    

وَتْبَقى )فتانا ربيباً ملاٍء وطْن(

فماذا ُبَعْيَد الرحيل ؟

)َفَتاَنا الأ�شرَي القتيْل(  



46

وماذا ُبعيد ال�شوؤال العوي�ِض

الطويْل ؟   

وهذا )جراُبَك خاٍو(

جُّ وي�شكوك ليال وفجَرا َي�شِ

متى ما مالأت حناياه ريًحا

ا و�َشْوكاً وِترْبَ   

َماَمة: وبع�ض الدَّ   

- ِبْئ�َض العفونُة ُذْخَرا

[ [ [

وماذا ُبعيَد الوقوِف

الذليْل ؟  

وذاك اجلواِب اخلجوِل الَكليْل؟

وزاُدَك – يف الطِن – زاٌد قليْل...

فما كنَت فينا نخياًل اأثياًل

ْذٍق... ول �َشْكَل ِعِ   
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رَت بعد الرحيِل بقايا َف�ِشيْل وما �شْ

اَل فيها الرتاُب ٍة �شَ �شوى ِرمَّ

ازدراداً وَنْخَرا...   

نَك اخرْتَت منُذ البدايِة
َ
ولو اأ

َرا... ْخَراَك َتْ
ُ
اأ   

َراَب وما �ِشْرَت تزرُع َهَذا ال�شَّ

قتاداً وُمـــــــّراً...   

وما كنَت )قاروَن( َبْغيـــــــاً

ول ِتْهَت يف الطِن ِكْبـــــــــراً  

وناء جراُبَك ِعطراً وُطْهـــــــــراً...

ْلَت بالداِر َخْيماً ظلياًل َلُبدِّ

َة عن وماَج اجلواُب الي�شرُي وقرَّ  

�شياًء و�شحــــًرا...   
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داعي ال�سالم
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\

داعــي ال�ســـالم

�شاِخَبــا فوؤاِدَك  من  نبعاً  ْرَت  َفجَّ

ـــواعـــِج راكبا ــَت فــيــه عــلــى الـــلَّ ــْي ومــ�ــشَ

هواديــاً يِّ  الَع�شِ للُحّب  ون�َشْبَت 

وقاربـا املتــــــــاِه  يف  ـــْت  ـــاَلَل َت ـــوًى  و�ـــشُ

جوانــٌح فيه  َتِرقُّ  ىَّ  الَع�شِ َعلَّ 

تائبـــــا للمحجـــــة  ُمِنيبــــــاً  وُيـــــــرى 

[ [ [

ــُه �َشطُّ ُيدَرك  لي�ض  ٌم  ِخ�شَ دنيا.. 

َلـــَظـــاُه غواربــا َيــ�ــْشــُجــُر مــن  واحِلـــْقـــُد 

اأتَرْعَتهـا التي  الكاأ�َض  وال�شارُب 

�شوائبــا ــــــــَت  ـــ اجــرتْعـــ لــو  يـــود  ــْفــواً  �ــش

حاِطبـاً التعا�شِة  ليِل  يف  ْهِمَت  اأْو 

خاطبـــا ـــعـــادِة  الـــ�ـــش َكــــــفَّ  طـــالـــبـــاً  ل 
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ب�شا�شـــًة اجلبِن  و�شاِح  ولُربَّ 

ومالبــــا اأظــــافــــراً  فـــيـــَك  ـــنَّ  �ـــَش قـــد 

َم�َشاربا الوداِد  عـلى  والفاحتون 

َم�َشاِربـــا لــلــ�ــشــفــاِء  وا  و�ــــشــــدُّ َكــــَذُبــــوا 

اأياديــاً ال�شالم  على  ُعون  واملُدَّ

مطالبــا احلــقــوق  مــن  ــُجــون  والــنــا�ــشِ

َنـا وال�شَّ والأزاِهَر  البالبـَل  ُدوا 
َ
َواأ

نواِدَبـــا لــلــ�ــشــالِم  وكــــانــــوا  وَطـــــَغـــــْوا 

[ [ [

داً �ُشـــرَّ املحبِة  من  ُت  َقَن�شْ اإن 

وكواِكَبـــا اأجُنـــــمـــــاً  فــيــهــا  ـــــيـــــُت  ورَع

تواِئـــــٍم ذاَت  عنقاَء  فوجْدُتها 

عجائبا العجيِب  الــزمــِن  مــن  َوَلــــَدْت 

ُحَباِحبــــاً الوفاِء  اأ�شباَح  وراأيُت 

ــــــــْديُفء راغبا ُت لــيــ�ــض  بـــنـــاٍر  �ــشــطــَعــْت 
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واأ�شــاوري خواتي  َخ�ِشيُت  حتى 

حاِرَبــا حـــقـــدا  َعــــلـَـــيَّ  ــــــرَّ  َتُ ْن 
َ
اأ ِمـــــْن 

َغـَدا اإْن  املكابد  َعْقلي  من  وَبِرْئُت 

طالبـــا الــ�ــشــفــيــفـــــــــــــــــــــــِة  الــــــروح  ملــــــودِة 

[ [ [

واإخوتـــي والوفاُء  املحبُة  اأين 

وكتائبــا ـــبـــاً  ـــُل ُق طــــوائــــَف  ــــوا  ــــُح �ــــشْ
َ
اأ

َما )�شي�شاُن( يغرُق يف املدامِع والدِّ

غا�شبا زهـــــــوره  يف   ) )ُدبٌّ ويـــعـــيـــُث 

بــدا وما  للغزاة  تعنو  و)القد�ُض( 

النَّاِهَبــا ـــلُّ  َيـــ�ـــشُ ــٍم(  )ملــعــتــ�ــش �ـــشـــْيـــٌف 

ومكايُل ال�شلِم اجلديِد قد اأْبَخ�َشـْت

َمَطالبــا لـــلـــُجـــنـــاِة  ــــــــــْت  َوَوفَّ قـــومـــي 

ـــُه ربُّ وعرَبَد  عجٌل  َعاَل  حتى 

ــــا ـــــ ـــــ اأِدَب اأو  بــــــا  ُمــــــوؤدِّ ــــهــــوِر  الــــظُّ فــــــوق 

[ [ [
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�ِشْعـــَرُه الع�شريِة  وجَع  واهباً  يا 

مــن جــوهــر احلـــرف الــقــِويِّ م�شاربا

َلْوعِتـــي َهيََّج  القوِم  فرزُء  ُعذراً 

واجبــــا لــالأحــبــة  َبــْوِحـــــــــــــــــَي  ووجـــــْدُت 

ناِطـــٌق للحقيقة  �شوٌت  وال�شعُر 

نا�شبـــا �ـــشـــقـــاًء  اأو  و�ـــشـــيـــًئـــا  َفــــَرحــــا 

ُهــــُوه َموَّ َمـــــْن  ــوا  ـــ ـــ ـــ ــُل ـــ ـــ ــلِّ ـــ �ــشُ ـــــد  ـــ قـــ

ورغائَبـــا مــبــاِذًل  ـــُجـــوه  جَّ
َ
واأ وَلَعـــُبـــُوه 

َوَنـــى وَهْلَو�َشًة  َرْتقاً  َغَدا  واإذا 

ناعبــا ــى  ــظَّ ــ�ــَش َت او  احلــقــيــقــِة  �ـــشـــوُت 

[ [ [

مواجعـاً فيِف  ال�شَّ عِر  ال�شِّ �َشاِبَك  يا 

ذائبـــا ــــَج  َتــــَوهَّ قـــد  قــلــٍب  َنــْبــ�ــضِ  ــــْن  ِم

ْرَهَقــْت
َ
اأ َقْد  للتي  اللواعُج؟  مِلَِن 

نوائبـا؟ الـــزمـــان  عـــرب  الـــــورى  ظــهــَر 
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؟ ــــٌة  ِجِنيَّ ؟  ي�َشٌة  ِقدِّ ؟  اإن�شيٌة 

؟ ـــــا  �ــشــاربـــ ي  ُتـــــــَروِّ ـــــم ل  َوْه كـــاأ�ـــُض  ْم 
َ
اأ

تراق�َشـْت راِب  ال�شَّ ْخُت 
ُ
اأ اأنها  اأم 

ــا ؟ ـــ ـــ ـــْت مــقــلــًة وحــواجــبـــ ـــلَّ ـــــــْت و�ـــَش وَدَن

بركابهـــا عا�شقا  ل  انَثَنت  ثم 

�شاحبـــا قــريـــــبــاً  اأو  ُوّداً  ـــُه  ـــْت ـــَف �ـــش
َ
اأ

ــٍر حلا�شِ َتِكنُّ  ل  املرايا  ْنَع  �شُ

غائبـــــا وجــــهــــاً  تـــ�ـــشـــتـــاق  ول  ُحـــــّبـــــاً 

[ [ [

قلوُبنـا اجلميِل(  احُلبِّ  داِعَي  )يا 

لهبــــا ــــــَد  َتــــــَوقَّ َجــــمــــٌر  ــــَهــــا  َهــــمِّ مــــن 

جفـــوٌة وللمحبة  نحن  �شجناُء 

م�شائبــا لــلــنــفــو�ــِض  الــــعــــداوَة  واأرى 

َيُفْح اإن  املحبِة  َوْرَد  َقى  التُّ واأرى 

ومثاِلَبـــا نــقــائــ�ــشــاً  الــنــفــو�ــَض  ــِف  ــ�ــْش ُي
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اأغاللهــا مـــن  الأرواَح  َوُيـــــِحـــــرر 

مراتبـــا الــ�ــشــيــاء  قــلــِب  مـــن  ِلـــَتـــُحـــلَّ 

رُيوا جوهراً وبنو الورى اإن مل َي�شِ

َـــا لِزبـ ـــرابـــا  ْت ظلــــــــــــوا  ــئــاً  مــتــو�ــشِّ

َقـى التُّ عن  َيِزلَّ  مل  اآدَم  اأنَّ  َوَلَو 

حبائبـــــا والأ�ــــشــــوُد  احلــمــائــُم  ـــَدا  ـــَغ َل

[ [ [

ت�شيئهـــا باحلياة  لنحلم  اإنا 

ومغاربـــا مــ�ــشــارقــا  الــ�ــشــالم  �ــشــمــ�ــُض 

�َشيــداً باملحبة  يغدو  وال�شلم 

َبـــــا َغا�شِ اأو  نـــاهـــبـــا  اأو  كــــاذبــــا  ل 

وهاتكــاً الر�شيع  مَّ 
ُ
اأ قاتال  اأو 

جالببــا الــو�ــشــيِء  الــطــهــِر  وردة  عــن 

[ [ [
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و�شاعـراً الكبرَي  ال�شلِم  داِعَي  يا 

غرائـــبا الــبــيــان  مـــن  اجلـــمـــال  �ــشــاغ 

عامَلـاً املحبة  يف  َنْن�ُشُد  �شنظل 

غاربـــا ـــ�ـــشـــرُق  وُي يــخــبــو  ـــَقـــٍر  َعـــْب مـــن 

َرى ونظل ن�شاأل ُمْدجِلِيه لدى ال�شُّ

واأقاربــــــا اأبـــــــــــــــــــاعـــدا  ـــِقـــيـــه  والـــعـــا�ـــشِ

َبــــــــْذَرٌة اجلوانح  َطـــــــيَّ  لكنه 

مواِهبـــا ِبـــاجَلـــَمـــاِل  ـــِدُق  ـــْغ َت ُتــ�ــشــَق  اإن 
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املطلوب

)Wanted(  
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املطلــــوب

)Wanted(

ُيطلُّ من الليِل �َشْمَح اجلبْن

يكاد يطاوُل هذا الف�شاْء

ويف ال�شرق رعٌد وناٌر...

وحفنُة قمٍح �َشِنْن...   

ونهُر دماْء...    

ِد والنهِد ْ ي�شيُل من النَّ

والعوِد والندماْء  

ومن زمن الُعهر والْمِتَطاْء

ْلِف ليٍل وليٍل تلون
َ
وِمْن اأ

من ُمْقلَِه التع�شاْء...  

[ [ [
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�شـــــــــــــالٌح...

يطل من الليل �َشْمَح اجلبْن

ويتلو ي�شرياً من )الزلزلْة(

وُيْع�ِشُب... يورق كاليا�شمْن

ُخ هذا الف�شاَء احلزيْن مِّ ُي�شَ   

ويعلو وئيداً...   

مديـــــداً...   

مُياِزُج مـــــــــــــــاًء...   

َة طْن... ونوراً وقب�شَ   

لعله َي�ْشمُك َخْلقاً جديدا

�شيــــــــــاًء...  

يواري ق�شيتَنا املخجلْة

ويف زمِن الذل والنهيار

يجوُد املرابوْن  

ببع�ض الفتاْت  

وَيْرُفُل حتت العيوِن احلواُة
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وي�شمُن ِمْن ُهْرِيِ اأيتاِمَنا

املرت�شـــــــــوْن...  

ُي�َشقُّ الغباْر

وُينبُت هذا الغباُر

�شالْح ...  

نقيا... جمياًل ... غريباً...

َكِريح اجِلناِن  

باِر وَطْعم ال�شَّ  

ولوِن ُقَزْح...   

يزخِرُف اأحالمَنا بالَفَرْح...

[ [ [

وقالوا: )00000000(

دماٌر... دماٌر... وناْر...   

)Wanted(   

دعوه يْك�ِشُر هذا اجلداْر
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ت�شامخ يف الزمن العربي اجلباْن

كهــــامــة َجــــــاْن...  

ي�شد تخوَم الفراِت اإىل قرطبْة

َدُعـــــــــــــوُه...  

ميزق اأ�شطورَة ال�شمِت

والَغـــْرِب وال�شْلِم   

وامل�شغَبـــــــــــــْة   

[ [ [

حَنــــــــــا... و�شِ

اَلْح اأِرْحَنا بها يا �شَ

اأِرْحَنـــــــا....َع�َشــــــــاَك...

َياَغَتَنا من جديٍد ُتِعيُد �شِ

رجـــــــاًل.... رجــــــــاًل   

كبـــــــــــــاراً   

فَن�ْشلو ليايِل الِفَطاْم

ْلَفي َعاْم...
َ
توؤرقنا منُذ اأ   
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فما زاَل يف احَلّي بع�ُض ال�شباِب

َيُلــــــــــوُك ) احل�شي�ْض(...

ويحُلُم باحُلبِّ و) الِفيَزا (

وبامل�شتحيِل اجلميْل...   

وما زال �ِشْعُر البطولْة

ِنَفاياِت قــــــــوٍم   

اأ�شاعوا اإزاَر الأنوثْة

وَباُعوا �شيوَف الرجولْة

وما زال عُن املروق

ر الفتات تغاِزُل ِخ�شْ   

وتْهَجُع عند ال�شالْة...   

[ [ [

ــــــــــــاَلْح... اأِرْحَنا بها يا �شَ

فما زال َكفُّ الن�شاِء   

ُتَنمِنم ثوَب النهــــــــار

بخيِط النميَمــــــْة...  
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وتزرع �شمع الأجنِة

َبْذَر ال�شغينْة...   

لَتْبَقى )الب�شو�ُض(

َت�ُشدُّ تخوَم العـــــــــراِق...

اإىل قرطَبـــــــــْة...   

لِّ وال�شمِت ونغرَق يف الذُّ

َبــــــــْة... واملرَْتَ   

[ [ [

ويوَم تعوُد �شالْح...

بــــــــــاً وتت�شُق العزم َع�شْ

ــــــــــا... وُرْمَ   

اِمِري وتفتُح يف الَوَثِن ال�شَّ

�شروخاً وُجْرحـــــــا...   

�شندرك حجَم رجوَلِتنا

وعمــَق تفــــاَهِتَنـــــــــا   
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و�شكـــــــــَل الِقَنـــــــــــــاِع  

ى ُدُهــــــــــوراً املَُو�شَّ   

ـــــــاراً وِمْلحــــــــــا...             َمَ

ْحَت وقد ن�شتفيُق اإذا ما َف�شَ

دماَمَتَنا  

فنن�شُل من قبِونــــــــــــا

ومن ذاِتنــــــــــــــــا  

وِمْن عاِرنــــــــــــــا   

وننُثُ بن احُلُدوِد

اإىل قرطبْة

َحَمامــــــــــــــاً...

        وغيثـــــــــــــاً...

وقمَحـــــــــــــا...   

ع�شانا نلوُذ من اجُلْبِ

وال�شمـــــــــِت   

ِتَنا املُْتَعَبــــــــْة... �ِشرَّ
َ
نحو اأ   



68



69

على  القاب�سة  ولأين 

التوبة والفرقان
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ولأين القاب�سة على التوبة والفرقان...

اأ�شالئي  مَلـْـِلــُم 
ُ
واأ اأنفا�ِشي  الداِكِن  ال�شمِت  َكْهِف  اأدفــن يف 

نِّ نْغمُتها... 
َ
اأ َلِق الأ�شحاْر.ذنبي 

َ
اأ يف غربِتَي املغمو�َشِة من 

تت�شدع  )مــعــاٍذ(  َدْمـــِع  من  َطلََعْت  اأيَكُتها  ولأن  ُتَها،  نب�شَ

وُتَناِو�ُشني،  الــغــرْب...  ِجــَهــِة  من  نــافــَرٍة  �َشُموٍم  بن  نف�شي 

ال�شبوِة  ُرَخـــاَمـــاِت  مــن  ذاتـــي  َوت�شبُك  كــالــَقــْطــِر  ــَهــُرِن  َتــ�ــشْ

ْنــُبــُت َغــاَبــاِت ِحــَراب يف 
َ
نِّ ِمــْن َدْمــِع )ُمــَعــاٍذ( اأ

َ
وال�شهوِة. وِلأ

يف  َداًل  ُلَها  َحوِّ
ُ
اأ ــايــاُه...  َو�ــشَ َيــاَء  ْجِه�ُض 

ُ
)اأعدائي(اأ ُرْزَنــاَمــِة 

ُر يف كفي فوق  وجِه زواِبِعِه، ولأن ِمْن َدْمِع )ُمَعاٍذ( َتَتَحجَّ

َت�ْشُكُنِني،  اأ�شكُنها،  ِحَجاِبي،  َذراِت  يف  َتَكْوكُب 
َ
اأ اإزاري..  ذيوِل 

يا اأمي املر�شو�شَة من اأطياِب )ال�شديقِة(، يا اأمي اململوَكَة 

ُم يف  َتَتَه�شَّ يف َمْوِكِبَها، يا اأمي املجذوبَة من �شحِر تراِتيِلها 
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كفي ُرْزَنامُة )اأعدائْي(، ولأن يا اأمي القاب�شُة على التوبة 

والفرقاْن. ولأن يا اأمي املغ�شوَلُة يف نهري خْم�شاً من َدَرِن 

 ، ــْبــَوُة )اأعــدائــي( ُرخــامــا ... ُعــْريــاً  الأحــــزاْن. هل ُتْنِبتني �ــشَ

َثِري        
َ
اأ ْت  َق�شَّ اإن  )�ُشَراَقَة(  َعــْنُ  ُتْرِهُبِني  ُرَغــاْم؟. هل  وبقايا 

ْبِعْن؟ اأو باعتني يوما بدواِنِقَها ال�شَّ
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ب�صائر الهوية

يف ليل بهيم
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ب�سائر الهوية يف ليل بهيم...

خاطُره الوهاِج  قلبَك  من  َرقَّ  قد 

حــتــى جــال الــدجــُن �ــشــرا اأنـــت �شاتُره

ملتِحفاً الكتماِن  يف  �شئَت  ما  اَد  َتَ

نا�شُره الــَطــْرف  فحاُل  ال�شمري  َغــْوَر 

ماِجُره ليال  دميت  ما  والدمُع 

جمامُره الظلما  َع  ـــوَّ �ـــشَ مــا  واحلــــزُن 

ى تــــوؤُجــــُجــــه ـــــــــرَّ ِزنــــــــــــاُده َكــــــِبــــــٌد َح

تــــكــــابــــُره ِكــــــــــــرْباً  ــــــْح  ــــــُل َت مْل  ــــهــــا  كــــاأن

ناِق�ُشُه اأنت  ْمٌت  �شَ قلُب  يا  هيهاَت 

بــاَحــْت م�شاعُره ــْم  َك اخَلـــدِّ  يف �شخرِة 

وارُده اأنت  ما  َفُذْق  رْباً  �شَ َطْقَت 
َ
اأ

ُت�شابره اأمــــٍر  عــن  الـــيـــوَم  ـــُدِر  ا�ـــشْ و 
َ
اأ

موا�شُمُه ْفٍق 
ُ
اأ يف  الُعْمَر  راِبِط  بل 

ب�شائُره �ــشــاءت  وكــم  )ب�شلمى(  َزَهـــْت 
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واجرب ب�شلمى التى يف )�شينها( �َشلٌَم

ـــُره ُروحــــــــاً فـــمـــا غـــــرُي نــــــوِر اهلل جـــاب

ُمَطْل�َشَمًة اأدغـــــــاًل  ُتـــْنـــِبـــُت  ــــاَم  َحــــتَّ

ماجُره؟ َتْهِمي  اإذ  ُحــْزِنــَك  مــاء  من 

فال�شعُر يا َقْلُب ل ُي�ْشِفيَك �َشاِعُرُه

َماِطُره ُيْجِديَك  ْمــُع يا طــْرُف ل  والــدَّ

َرَمٍد اإىل  َتْنَقْد  ل  ُدُموَعَك  َفاْرَقاأْ 

عاطُره ياأتيك  لن  )يو�شَف(  َقِمي�ُض 

َو�َشٌح اآفاقها  يف  طريَقك  وا�شُلْك 

حتـــــــاذره مـــــا  يف  اأو  ــــــفــــــازة  امل ذئـــــــــُب 

ُبَقٌع اأثوابِه  يف  لك  اأٍخ  فكم 

�شرائُره ــــْت  ــــَف ْخ
َ
اأ مبـــا  ُتــنــبــي  حـــمـــراُء 

زاحفًة الروح  ي�شد  عاما  خم�شون 

ْت جمازُره نحو )احَلَخاِم( الذى �َشجَّ

حتى هوى النجُم من عليائه َكَمداً

ــْت بواتُره واأخــجــل الــِطــْر�ــَض مــا َخــطَّ
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ُمتَّلٌَه )بالعجل(  لأخي  َيَزْل  ومل 

)�شامُره( ُيــِديــنــَه  لــو  العجَل  ي�شاِمُر 

فيا هدى اهلل من مل َيْرَع يل ذماً

اأوؤازُره الـــبـــلـــوى  عـــلـــى  ـــــُت  ـــــْي َوَن ومـــــا 

ُه �شُ ْمَ
َ
ومل اأزْل يف الطوايا البي�ِض اأ

اأوا�ـــشـــُره ــْبــلــى  َت ـــِف ل  اخُلـــْل عــلــى  وّداً 

[ [ [

، اأخي ، من كل معرَتٍك القادمون 

فــانــقــاَدت ْمرائُره الــ�ــشــرَّ  قــد عــاركــوا 

َلَطٌخ اأنيابهم  يف  النبيئن  دم 

الـــرحـــمـــان طـــاهـــُره اإىل  يـــعـــجُّ دومـــــا 

اأجمِعِه الكون  خاليا  يف  تنا�شلوا 

فواجُره ــْت  بــا�ــشَ اإذ  )املــ�ــشــُخ(  فــاأجــلــب 

زاوية كل  يف  هنا  اأراهم  اإن 

ل داعــــُره ـــراً بـــالـــدَّ يف الـــثـــوب ُمـــ�ـــَشـــْنـــَفَ
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لهيًة الريح  خلف  اجلدائل  ويف 

كوا�شُره ْغـــَفـــت 
َ
اأ اإن  الـــَطـــْرَف  تــنــاو�ــُض 

)لعائ�شٍة( َوْم�ٌض  ل  املالمح  ويف 

ُد الــــــربــــــَدَة الــــرعــــنــــاَء غـــامـــُره ُيــــــَبــــــدِّ

ويف الرجولة هل يبدو بها )عمٌر(

منابُره حـــــقٍّ  مــــن  الأر�ـــــــــضَ  تــــزلــــزل 

دمنا يف  َي�ْشُرون  اأخي  لهثوَن  هم 

ــــيــــه الــــــزاهــــــي يــــــغــــــادُره لــــعــــل مــــا�ــــشِ

األق رائع  �شيء  ُكلَّ  ُنوا  َدجَّ قد 

َحـــ�ـــضَّ اغــــرتاَب الـــَوْجـــِه ناظُره
َ
ــى اأ َحــتَّ

ِذَمٌ اأعناِقَنا  يف  اجليل  اأمانُة 

ــــــــْت �ـــشـــرائـــُره ُق احُلـــــــرَّ مــــا َوفَّ ُتــــــَطــــــوِّ

اآخُره اجليَل  هذا  �َشَيلَعُن  غداً 

اَن اآجــــــُره ـــعـــُن الـــــزاحـــــَف اخَلـــــــــــوَّ ويـــل
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عودة العز
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عودة العــــز...

 حيث الفار�ض العربي ميتطي �شهوة 
*

تاأملت ال�شاعرة لوحة )ن�شوة العز(

راية  عليه  رفرفت  وقد  ب�شيفه  ملوحا  الأحمر  ال�شفق  من  وينطلق  جواده 

الإ�شالم، فكانت الق�شيدة..

فوق اخليول َعلوت املجَد ْمنت�شبا

هَبا وال�شُّ ال�شم�َض  خافقيك  يف  ت�شمُّ 

منت�شياً املن�شاب  ال�شفِق  من  اآٍت 

واحُلُجَبا الأمــــــــداَءَ  ــارِم  بــالــ�ــش تــ�ــشــق 

َزَمٍن من  املوعوُد  الفار�ُض  كاأنك 

َقـــُرَبـــا لــلــَخــْلــِق يـــــــاأَذُن اأن الــفــتــَح قـــد 

خافقٌة التوحيِد  ِعّزِة  من  عليَك 

ُكِتبا َو�شيها  يف  مــا  ُجـــّل  �شند�ٍض  ِمـــْن 

َرَهباً اأفياِئها  يف  الكون  ُي�َشبُِّح 

َرَغَبا َخــْفــقــاتــهــا  يف  الــقــلــُب  ــَبــُح  وَيــ�ــشْ

ِحقباً َنى  الدُّ باأرجاِء  ال�شروُب  هى 

َدْت من ُعَرى الأَنام ما ان�َشَعَبا كم َوحَّ

[ [ [

*  اللوحة لالأمري ال�ساعر خالد الفي�سل.
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�َشدا
َ
اأ املََدى  َوْقِد  يف  لأملَح  اإن 

وُمرَتَقَبا َمـــْرجـــّواً  احَلـــقِّ  غي�شِة  ِمـــْن 

وا�شتعلْت والأجماَد  الَعّز  َتْنَطَق 

َوَثَبا اإْذ  الـــعـــزِم  جــيــو�ــُض  مــقــلــَتــيــِه  يف 

كوفية املجِد  عقاِل  حتت  ي�شيل 

حَبا وال�شُّ الأفـــــالَك  عــانــقــِت  حـــمـــراَء 

ملحمة الآفاق  يف  القلب  ويب�شر 

من�َشِكبا الـــتـــاريـــخ  عــبــق  بــهــا  يــهــمــي 

ائَتلَقْت األوانها  يف  َيعُرب  اأيام 

واللََّهَبا ــْقــع  الــنَّ تــثــري  وحــمــًرا  �ــشــفــًرا 

نا�شية القوم  روؤو�ض  من  وتختلي 

وم�شَتلََبا اأ�ـــشـــيـــانـــا  وَع  الــــــــرَّ وتـــخـــُلـــب 

َيقَحُمها اللَّْزَبات  اأخو  ِريُّ  ال�شَّ هو 

َرَبا ا�شطَّ غــمــراِتــهــا  يف  اجِلـــــنُّ  كـــاأنـــه 

ُمنجرٍد اهلل  خيوِل  من  اِفٍن  �شَ يف 

َن�َشبا ول  ــــا  ُرْمً َعــــرْبة  يــ�ــشــُك يف  مل 
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ْخُت نحو َهِزمي ال�شوِت مرتًقا اأ�شَ

َبا لــلــ�ــشــمــوِخ �شَ زهــــَو الإطــــــاِر وقــلــبــي 

مرتقٌب الن�شر  فاإنَّ  ويَك  يقول: 

َحَزبا قــد  الأمـــــَر  واإنَّ  بــــــاِة 
ُ
الأ ابــــَن  يــا 

[ [ [

ورٍق يف  الوثاب  الفار�ُض  اأيها  يا 

َعَجبا �شحرها  مــن  فتَّقْت  ري�شٍة  مــن 

ك ما �شبحاَن ربي الذي يف ال�شمِت حرَّ

ُيْحيي فوؤادي وَي�ْشبي مهجتي َطَربا !

لٌة مْنُ
ُ
اأ اليوم  َبَرْتَك  كون  اأي  من 

؟ ُمَت�َشَبا  الفن  يف  تــرى  َفــنٍّ  �شناُع 

ثوَرَته الأوراِق  يف  اللوَن  اأ�شَعَل  ما 

َبا َن�شَ مــا  ــا�ــِض  الإحــ�ــش يف  ـــَر  وفـــجَّ اإل 

ُمْزدهًيا اخليِل  وراَء  قلبي  فهاَم 

َخَببا عــلــيــائــه  يف  الـــعـــزِّ  ــــَذا  �ــــشَ يــقــفــو 

[ [ [
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يا فار�شي، فار�ض الأحالم بي َظَماأ

َحِدبا �ــشــارًمــا  �ــشــمــًحــا  ـــاك  مـــيَّ اإىل 

وانبج�شت طرفيه  يف  احلب  تاألق 

َعُذبا الـــــذي  بــالــنــ�ــشــر  الـــغـــر  اآمــــــايل 

ورق به  يزهو  الذي  الأدمَي  �ُشقَّ 

َعَربا ــــزْل  ن ـــــا مل  اإنَّ الــ�ــشــمــَت  ـــِر  وَكـــ�ـــشِّ

ب الذي اتَّقدْت ك ميينك بالَع�شْ حرِّ

ــــْن غلبا ُظـــبـــاُه يــــرِم بـــك الــرحــمــن َم

ق �شجوَف الظلم ل َوِنيْت ا�شرْب ومزِّ

ـــا ـــَب كــــفٌّ تــعــيــُد ِمـــــَن الأجمـــــــاد مـــا َذَه

ِدئْت ا�شرْب فاإن �شيوَف القوِم قد �شَ

واخلــيــُل قــد وهــنــْت ِمــْن كــبــِوَهــا ِحَقبا

واأعظمها نزيفاٌت  اأهلي  جراُح 

�َشَبا( الإخــوُة الأحباُب )كّف  ي�ْشُرَد  اأن 

َدِمنا وير�ُشف الغا�شُب اجلبار من 

وُمْن�َشِربا اجـــــا  ثجَّ م  للــــــدَّ ظمــــاآَن 



85

جمزرٌة بالكون  له  يوم  كلِّ  يف 

اْنَتَحَبا حــزِنــه  مــن  لها  اجلــمــاَد  تــرى 

والقد�ض تر�شف يف الأغالِل واَكَمِدي

�ُشِلَبا مــا  اليـــوَم  يـــردُّ  �شــــــــالٌح  ول 

�شْل )�شارييفو( عن الأ�شتاِر َكْم     ُهِتَكْت

هل داَذ معت�شم بال�شيف ُمْغت�شبــــــــــــا؟

وكم َثَكاىل بحلوِّ الَغْم�ِض ما َكَحلْت

َغبا! وال�شَّ القهر  تــعــان  يتامى  وكــم 

ُت�ْشوى ال�شعوُب على الأخدود عانيًة

الَغلَبــــــــا نــــالِت  ل   
*
)نائلــــــٍة( ِلَغْلــــِب 

[ [ [

�شرعُتها والطغيان  احل�شارة  هي 

ُقَبَبا الــــورى  اأ�ـــشـــالِء  فـــوَق  تبتني  اأن 

اأو يقبعوا يف حديد القمِع اإن كفروا

َحَطَبا ُيــحــرقــوا  اأو  ُلعًبا  ُي�شبحوا  اأو 

* علم ل�صنم.
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ْلم يف وطني با�شِم ال�شالم ُيباُد ال�شِّ

ــخــَر�ــُض احلـــبُّ يف الأرجـــــاء مكتئبا وَي

ُره تع�شِ البغي  وكفُّ  ال�شالم  با�شِم 

الَعَطَبا اأكـــوابـــه  مــن  ـــُة  الـــربيَّ ُتــ�ــشــَقــى 

[ [ [

يا فار�َض الُعْرب يل يف احللم متَّ�شٌع

من نوِر قلٍب َيَرى يف احُلْلم ما احتجبا

اأزاِهُره تنُثو  الذي  ال�شالم  يرى 

َــــَبا َلهـ ول  ظلــــــــــًما  ل  املحبِة  عطـــــــــَر 

يرى اجلماَل لدى الإن�شاِن جوَهَره

! وُمْكت�َشَبا  ذخــًرا  الُعال  به يف  ْعــِظــْم 
َ
اأ

ِعَدة على  اإنَّا  و�ُشْد  د  و�شدِّ ْل  َف�شُ

الَعَرَبـــــــــــــــــا يجمع  مبٍن  فتٍح  بيــــــوم 
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نبوية
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نبــــويــــة...

بدا  امل�شوق  يجد  امل�شطفى، ل  رحــاب احلبيب  اإىل  ال�شوق  يتقد  حينما 

من اأن يقول: 

َمْن ي�شرع الأبواب يف جدر الغياب

من ذا يحيل حقيقة 

لَّ ال�شـــــراب ...           َمَ

واأدق اأقرع بابك ال�شماء

مل اأركْب لها غري الطيوف  

ْبوَة الأرواح... و�شَ      

َتُخر بي اإليك متيماً

هذا الُعَباب؟...   

[ [ [

كم ذا يوؤججك اللقاُء ول لقاء 

وتظل تطوي �شاما مدَن املحبة

يف انت�شــــــــاء...  
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من قال اإن القلَب يزهر والعيون 

لــــــــــه فيو�ٌض وارتواء؟

كــــــــــــــــال....

ع�شقتك يا حبيبي ما راأيتك...

     بــــل راأيتـــــك...

�َض َطيٍف من �شياء يف اجلوانِح َمْ

         اإن �شهدتك يف التنائي والغياب

واحلرُف ِمْن َبْدء اخلليقة مل يبَق فوق ال�شفاه

له ان�شكـــــــــاب...   

وع�شقت يف )امليم( املجادة واملالحة

واملحامدة باِذَخات

اأورفت من )حائها( غرر ال�شعاب

وتاأرجت من )دالها( الدنيا

وكـــــان لنورهــــــــا    

اأحـــــــلى ان�شيــــــــاب...    
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ك�شف احلجاب عن الفوؤاد

فهل ي�شاغ لالئمي ماُء العتاب؟   

[ [ [

وب  خ بالطيُّ يااأيها الروح امل�شمَّ

فالأنت اأقرُب من وريدي يا حبيبي  

ح�شبي اذا حم الفراق �شريت يف ج�شدي

مع العرق ال�شبيب

وظللت يف القلب املولهَّ

يف ال�شغاف مالب�شا

كال�شدو للدوح الرطيب...

            واذا نــــــاأيت 

واأمرع ال�شخر اجلديب مبقتلي ونحيبي

وت�شامت خلف البحار 

ر مدائن ال�شوق امل�شعَّ  

من لهيبــــــــــــــــــي...   
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راح الفوؤاد ن�شيمك القد�شي

عرب مفاِوَز ودروب

وامتد كفك للغريب...

ومن �شواك لتائه وغريب؟

)طه( احلبيب ومن �شوى طه حبيبي؟

[ [ [

يا اأيها النور املجلَّل بالكمال  

يف مكة الزهراء ين�شج باجلمال   

اأفنيت فيك مودتي    

مل يبق غري ح�شا�شة وذبال  

من يل اإذا الركب امل�شوق   

طوى الرحاَل على الرحال  

و�شرت ن�شوُر الكون    

تذرو مهجتي بن ال�شهول الفيح   

اأو فوق اجلبال...؟   
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من يل وقد مدت قواِدَمها الكوالُح

هاِزَئات باملحــــــال؟   

هل رجعة للزرقة الغراء تندى بال�شذاء   

وباجلـــــــــــالل؟   

اأو نظرة للرو�شة الفيحاء تعبق باحلميد   

من ال�شجـــــــايا واخِل�َشــــــــــال؟

وكاأمنا ح�شباوؤها �شذرات ِم�ْشك اأو ف�شي�ض  

لآلـــــــــــي؟

وكاأنني بالأ�شطوانة مل تزل    

تعنو حياء للخفي�ض من املحاجر  

واملقــــــــــــال...     
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بدر
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بــــــــــدر

ــــُره كــــوا�ــــشِ عــــــزت  قـــــد  اأكــــــــرب  اهلل 

ب�شائره )بـــدر(  لــدي  لحــت  والن�شر 

ما�شية اهلل  جـــنـــود  مـــن  مـــالئـــك 

تـــــــزق الــــكــــفــــَر واجلـــــــبـــــــاُر قـــــاهـــــُره

تطلعهم البي�ض  والغيوم  ت�شبقوا 

اآمــــــره عــــرمــــرمــــا جــــــلَّ يف الـــعـــلـــيـــاء 

قــــد كــلــلــْتــُهــم عـــمـــامـــاٌت لـــهـــا األـــــٌق

يف �ــشــبــحــهــا عـــبـــٌق فــــاحــــْت عــــواطــــُره

اأقْدم( فن�شُر اهلل مرتقٌب  )حيزوم 

يـــحـــدوه جـــربيـــُل يف جــيــ�ــٍض يــــــوؤازره

�شددهم  واهلل  رمـــــوا  ــلــمــون  واملــ�ــش

ــــــُره بــــــواِت تـــنـــبـــو  ل  اهلل  رمـــــــى  ومـــــــا 

وَمْن يُذْد عن حيا�ِض الدين موؤتزراً

نا�شُره فالرحمُن  وال�شدق  بال�شرب 

[ [ [
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يــا ليلَة الــعــزِّ مــا بــاُل الـــورى ظمئ

اأكـــــابـــــُره لـــلـــعـــز قــــد ذل مــــن �ـــشـــعـــف 

اأيــــن الــــلــــواُء واأيـــــن الـــرايـــتـــاِن لها

خــفــٌق ميـــوج بــومــ�ــِض اخلــلــد زاهــــره؟

يكنفه  احلــق  و)اأحــمــد( يف عري�ض 

القلب طاهره اأ�شو�ض ما�شي  من كل 

َمــْن حــاده بطراً الإلـــَه على  يدعو 

الـــفـــوؤاد وقـــد فــا�ــشــْت ماجُره ثــبــت 

وعرتِته الــهــادي  على  الإلـــُه  �شلى 

مــــــاِطــــــُره وانــــــهــــــلَّ  بــــــارقــــــه  لح  مــــــا 

اإذا هلكت ْ يــا ربــي  الــيــوَم  ُتــْعــبــد  ل 

�شرائره وفــــت  مـــن  الــعــ�ــشــابــُة  هــــذي 

اأبا بكر جربيال يثري �شحى  انظر 

َنـــْقـــعـــاً مــ�ــشــوقــاً لــنــ�ــشــر احلــــق اآخـــــُره

اهلل اأكـــــرب مـــا اأحـــلـــى الــ�ــشــهــادة يف 

الــدنــيــا مفاخُره  عــلــى  تــ�ــشــامــت  ديـــن 
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اإن ُتْثِخنوا الكفر يف �شرٍب ويف َجلَد

ُره ُيــفــتــح لــكــم مــن مــقــام اخلــلــد نا�شِ

واأعجب ملْن قام ُيْر�شي اهلل مت�شباً 

حا�شره املـــــوت  يف  مـــنـــذره  واجلـــ�ـــشـــم 

�ْشد الوغى يف احلق قد وردت ْ
ُ
فتلك اأ

تبادره ــر  ِبــ�ــشْ مـــن  الــ�ــشــهــاِدة  حـــو�ـــَض 

َفْليبِك )اأهل القليب( الدهر ح�شرتهم

لـــقـــد وجــــــــدوا مــــا اهلل قــــــــاِدُره حــــقــــاً 

وجمدهم  بدر  على  قومي  َوْلَيْبِك 

ذخاِئُره الــرعــنــا  الغفلِة  ِمـــَن  �شاعت 

تــزُهــو فيالقُه الــعــزَّ هــل  و�ــشــيــعــوا 

ب�شائُره تـــدنـــو  الــــهــــدى  ديـــــن  بـــغـــري 

�شَد �َشَرى
ُ
َوْلَيْبِك قومي رجولت واأ

�ــشــاءْت بــهــم يف الــهــدى لــيــال منائره

ِمْن ِخْزيهم عرٌب القليِب لهم  اأهــُل 

ب�شاِئُره تــعــمــى  ل  ـــْبـــُت  الـــثَّ ــلــُم  واملــ�ــش
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نقد�ُشها  ــــــات  َمــــــيَّ
ُ
اأ ِمــــــْن  لـــنـــا  وكـــــم 

وكــــــم لـــنـــا مــــن اأبـــــــي جـــهـــل نــــــــــوؤازُره

يوحُدنا ديــــن  عــلــى  حـــــرٍب  اأولُء 

منابُره باحت  اإن  الــر�ــْشــِد  على  حــرٌب 

ُهــــَبــــل ول  لت  ل  هلل  والــــــديــــــن 

مــــــاأجــــــوره يف زمـــــــان الـــقـــهـــر اآِجــــــــُره

مل�شة والإ�ـــــشـــــالم  هلل  والـــــــروح 

وهـــل �ـــشـــواه لـــدى الأخــــــرى نـــحـــاِذُره
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حراء
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حـــــــراء...

ــــاء احلــــــــُق اأْبــــــــلـَـــــــَج �ــــشــــاطــــعــــاً و�ــــشَّ

وكـــ�ـــشـــا �ـــشـــنـــاُه ِمــــــَن اجلــــمــــاِل ِحــــــراَء

يـــا مــهــبــَط الـــوحـــي املــقــد�ــِض تربة

ومـــــــواقـــــــفـــــــاً ومـــــــواطـــــــئـــــــاً وهــــــــــــواَء

قد جــاَز قــدُرك يف اجلــالِل فراقدا

ـــَمـــا فــــطــــاوَل يف الـــعـــال اجَلــــــــَوزاَء و�ـــَش

ى فـــيـــك املــــكــــارم كلها  حــــــاَز الـــــــثُّ

العلياء بـــــاأر�ـــــشـــــك  احـــتـــ�ـــشـــنـــت  ملـــــا 

درًة الــديــاجــي  �شدف  يف  و�شممت 

رواء الـــعـــظـــيـــم  الـــــكـــــون  مـــــن  اأبـــــهـــــى 

[ [ [

بنفحٍة احــتــفــيــَت  غـــــاُر  يـــا  اأتــــــراك 

عـــــلـــــويـــــٍة مـــــــــــالأْت فـــــ�ـــــشـــــاَك �ـــــشـــــذاَء
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ٌر ُمب�شَّ الأمــــُن  اإِذ  انت�شيْت  اأُتــــرى 

بــــــالــــــوحــــــي يـــــــبـــــــدئ اأمـــــــــــــــًة غــــــــــراَء

ممد ٌ ال�شفي  اإذ  اأ�شخْت  اأتـــرى 

وولَء مـــــبـــــًة  احلـــــبـــــيـــــَب  نـــــاجـــــى 

�ــشــلــى الإلـــــه عــلــيــه مـــا نـــزل احليا

وا�ـــشـــتـــبـــ�ـــشـــرت اأر�ــــــــــــضٌ بــــنــــور ذكـــــاء

ــــحــــامــــِد اآيــــــًة وملـــــحـــــَت يـــــا غــــــــاَر امل

ـــــــرفـــــــع رايـــــــــــــــــًة زهـــــــــــراء لــــــلــــــحــــــِق ت

متلطٌف اأكــــــــــرم  وُربــــــــــــَك  اقــــــــــــراأْ 

ق�شاَء الـــغـــيـــوب  يف  ُيــــــــرْبُم  بـــاخلـــلـــِق 

- فديَت - ول�شت فيه بقارئ  اقــراأْ 

ــــــرت الــــــعــــــامل الـــــقـــــراء اقــــــــــــــراأْ و�ــــــش

مـــن بــعــد مـــا نــــدي اجلـــــُن برجٍة

الأ�ـــــــشـــــــمـــــــاَء اآدَم  وعـــــــــلَّـــــــــَم  جـــــلـــــت 

بال�شَذا ــُخ  املــ�ــشــمَّ الــعــرُق  ــَد  وتــفــ�ــشَّ

ــــْت بــــهــــا وحــــيــــاء عـــــن وجـــــنـــــٍة فــــا�ــــش
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ــــــــــٌة مـــــن كــــوثــــٍر فــــكــــاأمنــــا هـــــو جُلَّ

�شياء اجلــــــبــــــَن  حــــــــلَّ  لــــــــوؤلــــــــوؤٍ  اأو 

[ [ [

ى الثَّ بــك  غـــاُر كنت  يــا  ليتني  يــا 

�شماء حـــــــجـــــــارًة  فــــيــــك  كـــــنـــــُت  اأو 

اجلـــوانـــُح خ�شيًة مــنــي  َلــتــ�ــشــَقــَقــْت 

بغ�شاء ول  كـــــــــرباً  ل  ـــــبـــــطـــــُت  وَه

ــا اأحمد وكــحــلــُت عــيــنــي مـــن مــيَّ

لـــــــواَء ــــــَد اجلــــــمــــــاُل  َعــــــَق ـــه  ـــمـــِت �ـــش يف 

يـــــااأيـــــهـــــا الــــــغــــــاُر الــــبــــهــــيُّ حتـــيـــًة

و�ــــشــــنــــاء ـــــنـــــاً  �ـــــشَ لــــيــــلــــٍة حــــــــــــازْت  يف 

باذخاً تـــاجـــا  رمــ�ــشــان  بــهــا  يـــزهـــو 

ــــورهــــا و�ــــشــــاء ــــن ويـــــــــرى الـــــــزمـــــــاُن ب

القانتن  اخلا�شعن  عمر  ويطول 

الـــــــذاكـــــــريـــــــن �ــــشــــبــــيــــحــــًة ومـــــ�ـــــشـــــاَء

[ [ [
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ْث اأم تــرى بــك خ�شعة يــا غـــاُر حـــدِّ

زهــــــــــراء حـــــ�ـــــشـــــرة  يف  و�ـــــشـــــبـــــابـــــة 

�شنة اأعـــــظـــــم  اهلل  بــــنــــور  األـــــقـــــت 

عمياء و�ـــــشـــــاللـــــة  دجــــــــى  وْمـــــــــت 

فــــــاحلــــــوادُث جمٌة ـــــــْر  يــــا غــــــاُر ذكِّ

ــــرذمــــوا اأ�ــــــشــــــالَء ــــش ــــ� واملــــ�ــــشــــلــــمــــون ت

اأنــهــك زادهم  الــغــا�ــشــُب اجلــوعــان 

ـــــــاَء وعــــــــــــــدا عــــلــــيــــهــــم اآمـــــــــــــــــــراً نـــــــهَّ

ــتــبــيــُح مـــارَمـــا يف كــــل َرْبـــــــــٍع يــ�ــش

ويـــــــركـــــــع الأحــــــــــــــــــرار والـــــ�ـــــشـــــرفـــــاء

�شمائراً املــــــزاد  �ـــشـــوق  يف  ويــبــيــع 

ــــــــــــــــاَء ويــــــ�ــــــشــــــل مـــــنـــــهـــــا نـــــــخـــــــوة واإب

الــ�ــشــالم قالئدا فــــــاإذا حــنــا �ـــشـــاغ 

خـــطـــبـــا تــــــزلــــــزل �ـــــشـــــخـــــرًة �ـــشـــمـــاَء

قاتال فينا  يــجــوُل  الـــكـــذوُب  بئ�ض 

�ـــشـــحـــنـــاَء زارعــــــــــــــاً  اأو  نـــــاهـــــبـــــاً  اأو 
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جائرا  كــيــال  يكيل  الـــكـــذوُب  بئ�ض 

ويـــــظـــــاهـــــر الـــــ�ـــــشـــــفـــــاَح والأعــــــــــــــــداَء

يــا غـــاُر ا�ــشــكــْب يف املـــغـــارِب وم�شًة

ــــاً وذمـــــــــاَء واجــــــمــــــْع عـــلـــيـــهـــا اأنــــفــــ�ــــش

مــا غــرُي هــذا الــديــن يجمع �شملنا

ويـــــــبـــــــث فـــــيـــــنـــــا هـــــــمـــــــًة ومــــــ�ــــــشــــــاَء

وباطال اجلــديــَد  ال�شنَم  ويحطم 

رداَء ــــالَل  الــــ�ــــش عـــنـــاكـــبـــه  نـــ�ـــشـــجـــت 

يــــا قـــلـــُب ابــــــــراأْ مــــن جـــهـــالـــِة اأمـــــٍة

واعــــقــــْد عـــلـــى احلــــبــــِل املــــتــــِن رجـــــاَء

�ـــشـــيـــتـــمُّ ربــــــي يف اخلـــلـــيـــقـــة نــــــوَره 

النعماء اإحــــ�ــــشــــانــــه  مـــــن  ويـــفـــيـــ�ـــض 
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اأُوَل الِقبَلَتي
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اأُوَل الِقبَلَتي

فـــــيـــــاِء
َ
اأْوَدعـــــــــــُت َقـــلـــبـــي َطــــاهــــَر الأ

مَلـّـــــــا َحــــــــــــدْوُت َجـــــواِنـــــحـــــي وَرجـــــاِئـــــي

ئا ُمتَو�شّ احِلــَمــى  يف  ــي  َركــِب واأنـــــاَخ 

�شــــــــذاِء
َ
والأ ــــــــــــَواِر  الأن ِبــــَنــــوافــــِح 

ِم�شَكُه عـــّنـــي  الأعــــــــداُء  مَيـــنـــِع  اإن 

ـــعـــراِء فـــــــــــلـــَي اخَلـــــيـــــاُل َمـــطـــّيـــة الـــ�ـــشّ

ديُق ُيرِقل باحَل�شا ويَل الهَوى ال�شّ

ـــرِة الــــــّزهــــــراِء ـــَحـــ�ـــش ـــل ـــا ل ُمـــتـــ�ـــشـــامـــًي

َموِطئا املُقّد�ض  الأق�َشى  للَم�شِجد 

ــــَرة الـــــُكـــــرمـــــاِء ـــــ ـــــ ِبـــــالأنـــــبـــــَيـــــاِء وِعــــتـــــ

ــتــى ُدعـــوا ــتــَن الــّطــائــعــَن َم الــقــاِن

ـــاِء ـــالـــكـــَن عــلــى الــــُهــــدى الـــو�ـــشّ الـــ�ـــَشّ

ِر�شالًة ـــالِم  الـــ�ـــشّ مـــن  احَلـــامـــلـــَن 

ـــــى الـــَعـــلـــيـــاِء واجَلــــــــوزاِء ـــــــْت عــلـــ ــــ ــــ ربــــ
َ
اأ
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الـــّزمـــاَن �شعاُعُه ِمــ�ــْشــَعــال �ــشــاَء  يــا 

الإ�ــــــشــــــَراِء ُدّرُة  فــخـــــــــــــــــًرا  َيـــكـــفـــيـــك 

ٌب ُمــــتــــاأِدّ ِبــَفــيــئــهــا  الــــــرُباُق  هـــــــــذا 

ـــــ�ــض اجلــــنــــاَح ِلـــ�ـــَشـــّيـــد الــــَغــــرباِء ـــ ـــ َخــفـــ

الـــُعـــروَج كراَمًة ــِهــَد  �ــَش اّلــــذي  اأنـــت 

ـــدَرِة الــــَغــــّراِء ّ ـــشِ ـــ� ـــال ــــــــوَلــًة ب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َمــو�ــشـــ

ُمتَبِتّال ُمـــقـــّد�ـــًشـــا  عــلــيــَك  َكـــِبـــدي 

ـــهـــداِء ــــــــــــــواكــــب الـــ�ـــشّ ــــا مِبَ ــــًب وُمــــ�ــــشَّ

ـــًة ـــاَب ُروَك اإن ــــ�ــــشــــَوّ ـــــدوَن َت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــَعــابـــ

الأعــــــــَداِء ــافــِل  ـــ ـــ ـــ ـــ ــَجــحـــ ِب َيـــعـــبـــوؤوا  مَل 

َطّيًعا ُيــزِهــر  املـــحـــَراِب  والـــــّروُح يف 

الّرم�شاِء ــى  ــلَ ِق ِمـــن  ــنــزف  َي والــقــلــُب 

ُمكاِبًرا الإ�ــَشــاِر  على  عليَك  َلهِفي 

الأ�شـــــــَماِء ــم  ـــ ـــ ـــ ـــ ــاِظ َع
َ
ــاأ ِب ًجـــــــــــــــا  ِرّ

َ
ُمـــتـــاأ

ـــا ِذكـــُرهـــا ـــِذًيّ مـــا زلـــــَت َتـــنـــُثهـــا �ـــشَ

�َشناِء َبـــحـــَر  الأكــــــــــَواِن  يف  ــفــيــ�ــض  ــَت ِل
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هم ُتِق�شّ ــغــاِة  الــُطّ ِزلـــــزاَل  زلـــَت  مــا 

احَلــــوَبــــاِء َداِمــــ�ــــَض  منُهــــــــم  وَتـــــــُروُع 

اأنـــــَت الأ�ــــشــــرُي ويف ِرَحــــاِبــــَك ُحــــّرًة

الَعلياِء فــــــــي  َتــطــري  ـــفـــو�ـــُض  الـــُنّ تــلــك 

�شَوٌة
ُ
اأ ــَمــادَك  �ــشِ ويف  اجلــريــُح  اأنـــت 

ِبــــــــدَماِء ــــه  ُركــــُن ُيـــحـــَمـــى  يــــن  ِلــــلــــِدّ

ــــًقــــا ُمــــتــــاأِلّ َتـــعـــتـــلـــي  يف كــــــّل فــــجــــٍر 

الّظلماِء ُربـــــــَدَة  ــو  َتــنـــــــــــــــــ�ــشُ ــرِب  بــالــ�ــشَّ

نوُره َيجُرف  الّزيتوُن  َحــوِلــَك  من 

ِبُغثــــــاِء ــًحــا  ـــ ـــ ـــ نــا�ــشِ ـــــاًء  ـــ ـــ ـــ ـــ ُجــفـــ زَبـــــــًدا 

و)ظلمُهم( البغاة  اإِفـــُك  به  َيهِمي 

ـــــــَداِء وبــــــكــــــاُء مــــاكــــرِهــــم مـــــع الأ�ـــــــش

هاِزًئا ـــن  َـــداِئ امْل مَيــــرُح يف  واحلــقــُد 

�شــــالِء
َ
والأ ــــــــرِي  ـــ ـــ ـــ ـــ والــّتــدمـــ ــتــِل  بــالــَق

نا ال�َشّ َلــلــ�ــّشــلــِمــيــغــتــاُل  ــلــُمــيــا  ّ والــ�ــشِ

ال�ّشاِء َبـــن  ئـــِب  الـــِذّ ـــوَل  �ـــشَ وَيــ�ــشــوُل 
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ِلُعروَبتي ـــًرا  ُمـــ�ـــشِ َكــيــال  ــكــيــُل  وَي

الّدَخـــــــــــالِء ـــراِذم  ـــ�ـــشَ ِل ــا  ــًي ــْوِف ــَت ُمــ�ــش

[ [ [

ّمتي
ُ
 مــن جــراِحــِك اأ

ُ
ل �ــشــيَء َيــرقــاأ

الُغرباِء ـــحـــوِة  و�ـــشَ اجِلـــــَهـــــاِد  ـــــَر  ـــ ـــ غــيـــ

ِلَوائِهم َفـــوق  ِحـــّطـــَن  مــن  يـــاأتـــوَن 

والآَلِء نـــَفـــــــــــــــــــاِل( 
َ
)الأ ِمـــــــــــــــــَن  فــيــ�ــٌض 

ـــهـــا ـــوؤُمّ وطــــالئــــُع الـــفـــتـــِح املـُـــبــــِن َت

الّرحَماِء وَرحـــمـــُة  ـــالِم  الـــ�ـــشّ ُبــ�ــشــَرى 

َنخلٌة َت�شمُق  هــِر  الــُزّ الُقلوِب  ومــن 

الأنـــــــــــَداِء ُعــلـــــــــــــــــــــــوّيــُة  ــــــــــــــــــــٌة  َنــبـــــــــــوَيّ

احِلَمى عن  ال�ّشعوِب  �شّفاَح  ِلــَنــذوَد 

فهاِء ال�ُشّ َهــجــمــــــــــــــَة  عنـــــــا  ـــَدّ  ونـــ�ـــشُ

را ُمطَهّ ــَتــن  الــِقــبــلَ وىَل 
ُ
اأ ـــَلّ  ـــَظ وي

والُب�شـــــــــَراِء الأمــــــــالِك  ــائــم  ــ�ــش ــَن ِب
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عزمية ما�سيــة

115



116



117

عزمية ما�شيــة

ُلبَناه اأن غــّرْتــه  الــقــلــَب   
َ
اأظــمــاأ هــل 

ــــاُه ــــــذي َتـــر�ـــشـــى ويــــاأَب وتــــــاَه خـــلـــَف اّل

ُيوؤّمُله الــّدنــيــا  مــن  غـــــروًرا  يـــاأبـــَى 

دنَياُه مــنــُه  َتـــاللـــْت  ُحـــلـــٍم  �ــَشــــــــــــــــــــــــــراُب 

م�شاِجَعها ت  ق�شّ اإذا  احلــيــاُة  ومــا 

ــــاُه َتـــِعـــّلـــة الــــَوهــــِم كـــــــــــــــــم َغــــــّرت َمــــراَي

[ [ [

اأر�شُفها احلــّب  كــوؤو�ــَض  َن�شدُت  اإن 

ُم�شاّلُه يف  ــــــــو  ـــ اأجــُثـــ الــ�ــّشــلــم  ومــعــبــَد 

ُه يقن�شُ الـــّنـــور  وراَء  روِحــــي  وتــــاَه 

علَياُه ــهــر  بــالــُطّ هــّمــت  طــلــيــًقــا  ا  حـــــًرّ

بــالإنــ�ــشــاِن جوَهره الــقــلــُب  واآمــــن 

ـــاء َمـــــولُه يــ�ــشــّع �ـــشـــفـــًوا كــمــا قـــد �ـــشَ
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َمكرمة الإحـــ�ـــَشـــان  مــع  اأَنّ  اآمـــنـــُت 

ُي�شـــــراُه الّتي�شيــــــِر  عــــــــــــــاقــبــَة  واأّن 

ـــعـــٌة حـــتـــى تـــــعـــــّرْت خـــــَيـــــالٌت واأقـــن

َع�شقناُه ذمــــيــــٌم؛كــــْم  وجــــــٌه  وبـــــــــــــــــــاَن 

وا�شترباأَ الذئُب ِمْن ُجرم الأُىَل مكُروا

َطوايــــاُه واآَوتــــِنــــي  ُجــــــــــــــــــــــــــــــــٌبّ  ـــــّن  وَح

قمي�ُض يو�شَف هل ُيلقى على َب�شري

ِلـــــُرجَعاُه ــّيــاًبــا  ـــ ـــ ـــ هـــ الأَخ  بــ�ــشــَر 
ُ
ــاأ ـــ فـــ

الذائَد اخلرَي عن َحو�شي متى وردْت

ِبُيمـــــناُه ظلـــــًما  ــُنــه  ُيــَطــِيّ ُنــوقــــــــــــــي 

فو  يف   َكدري والرا�شَف  الكاأ�َض  كاأ�َض  ال�شّ

�َشظاياُه ــتــنــي  ــاَب اأ�ــش �ــشــعـــــــــــــــــدُت  فـــــاإن 

قه مُيِزّ الــّنــاَب يف حَلمي  والــغــار�ــَض 

َثناياُه لـــــي  ـــاءْت  اأ�ـــش َبــــــــــــــــــــدوُت  ــاإن  فـــ

�شّيعني الــَبــن  وغـــــراُب  والــقــاِتــلــي 

َجناحـــاُه ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ وَواَراِن رحيـــــًما  قــلــًبــا 
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يع�شُقه القلُب  اأّمي وهذا  ابُن  وْهَو 

اأن�شاُه؟ الــيــوَم  الــعــِن كــيــف  يــا دمــعــَة 

هلوَن يل ُكٌث
َ
يا وح�شَة العمِر والأ

�َشجاياُه َت�شفو  الـــذي  احلــبــيــُب  عـــّز 

الوّقاَد ذاَت ُدجى َوَجعي  اأب�شُروا  قد 

ِبَبلواُه مـــــــذبوًحا  الــــّروَح  ـــــادُروا  ـــ وغـــ

هل باعَك النا�ُض يا َقلبي باَل ثمٍن

�شخاُه؟
َ
اأ احلـــِبّ  َنـــــدّي  اأ�ــشــلــمــوَك  اأم 

حُب: »َمفتوٌن ِبفطَرته وقالِت ال�شّ

�شجاُه«
َ
اأ الــَقــلــِب  واأمــــُر  َرقــيــٌق  �شــــــبٌّ 

خر َيع�شُمني فقلُت: »يِل ِكربَياُء  ال�شّ

َتقواُه للَمفتــــــوِن  الــّنــفــ�ــِض  وعــــــزُة 

َله ُحـــــــدود  ل  َكـــبـــحـــٍر  فــــــــوؤاٌد  ويل 

دمــــاُه«
َ
اأ الأهــــِل  وخــطــُب  ــا  حــًبّ مَيــــــوج 

قَبائلنا )َبــ�ــشــو�ــض( يف  لــــُف 
َ
اأ فــاألــُف 

تلقــــــــــاُه )جـــ�ّشا�َض(  ول  )ُكليــــًبا(  ول 
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ول ورثــَنــا مــن الأجَمــــاد مــا عِلمْت

َهدمـــــــــَناُه ُخلًفا  اّلــــذي  َغيـــــــر   ) )َمعُدّ

َمنِزلنا َغــري  الــّرحــى يف  نقلَنا  ومــا 

فـــاُه فاغــــًرا  اأهــــِلي  املـــــوُت  لَيطحــــَن 

ُظفٍر ِبـــال  ــا  ــاًك فــّت الأُخ  وا�ــشــتــاأ�ــشــَد 

�َشحاياُه مـــــــن  قـــريٍب  كــــُلّ  و�شــــاَر 

ها؟ وهذه القد�ُض تبكي َمن ُيخّل�شُ

َن�شينـــــــاُه الأقـ�َشى  م�شــُجدَنا  وذاَك 

ول )�شالٌح( اأَتى )ِحّطَن( َيبعــــُثها

لـــّبـاُه الفــــــاروُق  ول  الُغبــــار  مــــــــَن 

مفاحُتها بيَعْت  قد  اأنـــدل�ٌض  وتلك 

عرفَناُه مـــا  وجــًهــا  الوجــــــُه  ل  وُبـــــِدّ

َمرابِعــــــها اأزَهـــى  يف  البغُي  وفـــّرَخ 

و�شاَر اأدَنى الوَرى يف الَكوِن )ك�شَراُه(

ُهِتكْت قد  والأ�شتاُر  الّرجولُة  وما 

عن )ُبو�شَنة( احُل�شِن واقِتيـَدت َعذاراُه
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م( مَلُعَت�شِ )يا  يَنادي  �شــــوٌت  ُبَحّ  قد 

َيغ�شــاُه باخلـــــوِف  ٌم  ُمعت�شِ والــقــلــٌب 

َمّددُه الــُعــرِب  ليَل  الّليَل  اأطــوَل  ما 

َر�شيناُه قـد  َفـــــــُذٌل  َفــنــوٌم..  نـــــــوٌم.. 

بح يا َوجعي ِمن اأّي َكوٍن َيلوُح ال�شّ

من اأّي جَنم َيوؤوب -اللَّيَل- َمْن َتاُهوا؟

�شِرُمه
ُ
اأ اليوَم  ِبَربعي  َزنِدي  وكيف 

�َشي�شالُه؟ حَلــمــي  َكــبــدي  يــا  وكــيــَف 

وكيف )هابيُل( َمْن ِحقدي مُيّزُقه

واأنَعـــــــــــاه؟ لِقيــــها 
ُ
اأ اأّمـــي  وكيــــَف 

ه رِخ�شُ
ُ
�َشاأ َزهـــًوا  ِبــَدمــي  َدمــي  وهــل 

ِبذكَراُه؟ جَمــنــوًنــا  -الــعــمــَر-  �ــشــَعــُد 
َ
واأ

ُنــبــاِيــع املــــوَت كــي َنــفــنــى بــال َوطن

ا�شتَعدناُه ـــا  اأّن لــو  املــــــــوَت  اأروَع  مــــا 

و�َشذا جَنـــمـــًة  حــَمــلــنــا  قـــد  اأّنـــنـــا  اأو 

�شعَناُه
َ
اأ )َيــافــا(  َثــــــرى  ِمــــــن  ذّرًة  اأو 
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اّلـــذي يــقــَتــاُت مــن َدمنا اأّن هــذا  اأو 

ُذْدناُه الأرَواح  يف  وء  ال�شَّ َوم�شة  ِمــن 

�َشل الُنّجوَم اّلتي يف ِخدرَها انك�َشفت

َحناياُه جــا�ــَشــت  ُمــعــَتــكــًرا  ــُر  ـــ والــبــحـــ

هل راَبــُه الَبغُي يف الأكــَواِن ُمنبعًثا

َو�شاياُه الــّدنــيــا  عــلَــى  مُيــلــي  اأ�شقــــاُه 

َدمَنا واِلــــــٌغ   ) ٌيّ َتــــــــرَتِ  ( هـــاَجـــُه  م 
َ
اأ

ــــُه ( فــيَنا و)ُعـــــّزاُه( ــدِت )َلُت قــد عــرَب

وُيرهبُهم اأطــــــواًرا  اخَلـــلـــَق  ـــُع  ـــرِكّ ُي

وُمــــــ�َشاُه فــيــِهــم  ُمــ�ــشــَبــحــه  واملـــــوُت 

ملَعُبه والــَبــحــُر  َمرتُعـــــــــه  واجلـــُوّ 

وال�ّشاُه ُخّ  والـــــــــــــــــــــــُرّ َبيـــــدُقه  والبــــــُرّ 

ارُة والّطاغوُت و�شَمُتها هَي احل�شَ

اأ�ــشــالِء َقتالُه ــَف املــجــَد مــن  َيــر�ــشُ اأن 

رائَجٌة الـــَعـــاِر  ِلــ�ــُشــوق  َتــــــروَج  واأن 

َطغواُه ـــــواَن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الأكـــ رهــــــَق 
َ
اأ نــّخــا�ــُشــهــا 
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ح�َشُبني اأحَيى اإىل َزمٍن«
َ
اأ »ما كنُت 

َمولُه فيه  �ــَشــقــٌيّ  عـــــــِلٌج  فيــــه  َيبيُع 

َيزُعُمه اخِلــزي  بعد  اخِلــزُي  وَي�شُمك 

فعاُه
َ
اأ ــتــُه  جَمَّ اإْن  الــ�ــّشــُمّ  ومــــــــا  �ِشلًما 

َدوحُته ــلــِم والإ�ـــشـــالُم  بــالــ�ــِشّ اآمــنــُت 

َيرعاُه الّظلـــــُم  ل  َين�شُره  اخَلـــوُف  ل 

ل الع�شُف ل العنُف ل الإرهاُب �ِشرعُته

َكيالُه جـــاَر  قـــــــد  ُمــْعــَتــلــًيــا  الــبــغــُي  ل 

ــــاٌف وَمـــرحـــَمـــة ــــ�ــــش واإمَنــــــــا هـــــَو اإِن

ُعقــــــــَباُه اخليـــــُر  للــــــ�ّشناِء  وَمــنــبــٌع 

ُموؤَتِفٌك اخُللِق  اأَتــى غرَي هذا  فــاإن 

عـاَداُه والإ�شــــــــالُم  ــب  ــعــ�ــشُّ الــَتّ فهــــَو 

واإن جَرى بَك َريُب الّدهِر من َقدٍر

»
ُ
اهلل »َح�شِبَي  ْد:  وَرِدّ َجميال  فا�شرِبْ 
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1- ال�شهود احل�شاري لالأمة الو�شط يف  ع�شر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

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

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�شياق يف الرتجيح بن الأقاويل التف�شريية. 

د. ممد اإقبال عروي.      

4- اإ�شكالية املنهج يف ا�شتثمار ال�شنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة ) جمموعة ق�ش�شية( . 

د. �شعاد النا�شر) اأم �شلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�شويل. 

د. م�شطفى قطب �شانو.      

7- من ق�شايا الإ�شالم والإعالم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�شطلح الفني.

د. اإدهام ممد حن�ض.      

9- الختيار الفقهي واإ�شكالية تديد الفقه الإ�شالمي. 

د. ممود النجريي.      

�سل�سلـــة  اإ�ســــدارات   
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10- مالمح تطبيقية يف منهج الإ�شالم احل�شاري. 

د. ممد كمال ح�شن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�شالم.

د. يحيى وزيري.      

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

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �شعر(. 

ال�شاعرة اأمينة املريني.      






