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تعد جائزة كتارا لشاعر الرسول -صىل الله عليه وسلم- أكرب نشاط ثقايف ديني ينظم 

عىل مستوى الوطن العريب، ويهدف إىل اختيار أفضل خمسة شعراء يصدحون بأجمل 

أساليب  وكل  الشعرية،  األدوات  كل  مستخدمني  واألبيات،  الكلامت  وأعذب  القصائد 

جامليات  أبهى  إىل  الوصول  بهدف  الشعري،  بالحس  لالرتقاء  العربية  اللغة  وتراكيب 

الشعر املتخصص يف مديح رسول الله -صىل الله عليه وسلم- وسريته النبوية العطرة.

تأيت هذه الجائزة يف إطار مساعي » كتارا« للعمل عىل تشجيع أبناء األمة اإلسالمية، 

للحفاظ عىل الشعر العريب، باختالف ألوانه، واالهتامم به مبا له من األثر الطيب يف زرع 

القيم اإلسالمية األصيلة يف نفوسهم وللمحافظة عىل تراثنا وتناقله عرب األجيال.

وقد وصل عدد املشاركات املتقدمة إىل جائزة كتارا لشاعر الرسول -صىل الله 

َل الشعُر بخريِ البرِش«، إىل  عليه وسلم- الدورة األوىل لعام 2016، تحت شعار »تجمَّ

828 مشاركة، من مختلف أرجاء الوطن العريب من املحيط إىل الخليج، إضافة إىل 

مشاركات من الدول األخرى مثل الهند، وتشاد، وإريرتيا، وبوركينا فاسو، والسنغال، 

املضامر  والتنافس يف هذا  باملشاركة  االهتامم  مدى  يؤكد  وبلجيكا، مام  والسويد، 

عامًة، ويف مدح الرسول - صىل الله عليه وسلم - خاصًة.

وقد رشحت لجنة الفحص والتدقيق ثالثني قصيدة تأهلت إىل مرحلة التصفيات، 

ة عىل مستويات  إذ ارتكزت اللجنة يف تقييمها عىل معايري الجودة واإلتقان والِجدَّ

اللغة والصورة الفنية والشعرية، فضاًل عن الخطاب ومتاشيه مع املوضوع والغاية 

من الجائزة نفسها.

قصيدة  ثالثني  أفضل  متضمنا  الديوان،  هذا  يصدر  الرؤية  تلك  من  وانطالقا 

مشاركة يف جائزة كتارا لشاعر الرسول صىل الله عليه وسلم.

مقدمة

**
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نوفمرب  من   10 مواليد  من  حزمون،  آمنة  الشابة  الشاعرة  هي 

1991 مبدينة قسنطينة بالجزائر، وهي اآلن تدرس الطب البرشي، بكلية 

إىل  باإلضافة  تدرس  كام  بقسنطينة،  بالقاسم  إسامعيل  جامعة  الطب 

ذلك علم القراءات مبدرسة عبد الحميد بن باديس بجامعة األمري عبد 

القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، فضال عن حصولها عىل إجازة يف علوم 

التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق سنة 2014.

ورغم حداثة سن آمنة حزمون، فإنها مولعة بالشعر واألدب منذ 

الصغر، فقد شاركت حزمون يف العديد من امللتقيات األدبية واألمسيات 

الشعرية يف الجزائر.

آمنة حزمون
الشاعــرة

**
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ِقبلــــًة ُوُجـــوِدي  يف  َنْجـــَك  وَجعلـــُت 

البْوَصـَلــــْه ِســـــهاُم  يلزُمنـــي  َكاَن  مـــا 

اَجهـــا ِسَ الُفـــؤاِد   يف  حْتِمـــُل  َعْميـــاُء 

ُسـنُبـَلــــْه ُتْبصــــُر  َزْرقـــاَء  كـَياممــــٍة 

َقـِصيــــدة  أْلـــــِف  ُمـنــــُذ  َرأيُتـــَك  إنِّ 

َبْســـَملْه لُتنْجـــَب  ُولِـــَدْت  َخافِقـــي  يِف 

ـيـــــًة َمـكِّ ُســــوَرًة  لَتـْتـُلــــو  ُولِـــــدْت 

األْســـئَلْه ُفضـــوَل   تَرتِيـــِي  فُيِجيـــَب 

ي ُثــــمَّ ُأْعطِــــي ُغنَّتِــــي  وُأطِيـــَل َمـــدِّ

امُلقَفَلـــْه ـــَفاِه  الشِّ إَل  الُوُصـــوِل  وْقـــَت 

آمنة حزمون

بسملٌة لقصيِد الشوْق

َعـْجَزَهــــا َتْلفــــُظ  األْشَعــــاُر  َتـَتوتَّــــُر 

املِْقَصَلـــْه َنْحـــو  الَكلـــامُت  ُتـــْروُل  و 

و أُقـــوُل أْحـــَد ُثــــّم ُيْسِكتــــنِي الُبــــَكا

امُلـْسدَلــــْه الُدُمــــوُع  تِلــــك  َرْقراقـــٌة 

اهلَـــَوى َخــــدِّ  عـــَى  َتْــــمي  رْقراقـــٌة 

امَلشـــتَلْه وروَد  َعَطــــٍش  ِمـــْن  فَتُبـــلَّ 

َمــــّرًة الَقِصيــــَدِة  يِف  َتــــراءى  إذا  و 

حـــاَر اجلـــامُل و َقـــال: يـــا َمـــا أمَجلـــْه!  

بَشوِقــــِه َمـــاَل  ُق  امُلـــْزرَّ الَكوَكـــُب  و 

حْيِمَلــــْه َحـتَّــــى  يــــُخ  املِرِّ َتـرّنــــَح  و 

ُكــــلُّ الَكواِكــــِب َشاَهـــــدْت ِمـيــــاَدُه

فَبَكـــْت ِمـــَن احلُســـِن الـــِذي قـــْد َكاَن َلـــْه

تَفاجـــَأْت  امَلجـــوِس  أْرِض  يف  النّـــاُر  و 

ـــور ُيْطــــفُئها و يــــُوقُد ِمشـَعـَلـــــْه  بالنُـّ

ُهــــَو خاتـــُم الُرْســـِل الِكـــرام ِمجيِعهـــْم

كلَّــَلـــــْه بامَلـَكـــــارِم  امَلعـــايل  َربُّ 

إَلـهـــــنَا َخلـيــــِل  إَل  َيعــــوُد  نَســــٌب 

ــْه ــْد كّمـلــ ــُه قــــ ــريٌف أْصلــ ــرٌع َشــ فـ
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ــؤاَدُه ــقَّ ُفــــ ــريُل َشـــ ــاءُه ِجْبـــ ــْد جـ قــ

َغّســـلْه و  َرواُه  قـــْد  زْمـــزَم  َمـــاء  مـــن 

بحبِّهـــــا أْرضـعْتــــُه  قــــْد  وحليَمــــٌة 

قبَّلـــْه امَلحبَّـــِة   ُرْكـــِن  يِف  والقْلـــُب  

َحليَبهــــا تـــدرُّ  كاَنـــْت  َمـــا  ــوُق  والنُـّ

أثقَلـــْه َمـــا  َحافِـــٍل  بـــِرٍع  غـــَدْت  و 

بجوفهـــا احليـــاُة  أثَمـــرت  والُبـــوُر 

   ْ َلـــه  ـــامَء و ظلَّ السَّ تـــرَك  قـــْد  الغيـــُم  و 

فِراِقـــِه َبعـــَد  إليـــِه  َحـــنَّ  ـــعُف  السَّ و 

و َبَكـــى َعـــَى َكتِـــِف النَِّخيـــِل و بلَّلـــْه

أْحــــاِمنَا فـِـــي  وَنـــَراُه  وُنِحبُّـــُه 

َمثَّلـــْه ملَّـــا  الوْجـــداُن  يكـــِذِب  ملْ 

ِذكـــُرُه امُلخّلـــُد  املَثـــُل  وألنَّـــُه 

األمثلـــْه الوجـــوِد  يِف  لتبقـــَى  نْفنـــى 

الـــذي ُســـبحان  اهللُ  إلْيـــه  أوَحـــى 

أْنزَلـــْه ِعـــزٍّ  وداَر  عليـــِه  أْثنَـــى 

َلـــُه ِجربيـــٍل  َقـــْوَل  يْذكـــُر  وِحـــراُء 

ُمرّتلـــْه الكتـــاِب  فآيـــاُت  اْقـــرأ 

بُروِحَهـــا دثَّرْتـــُه  قـــْد  وخدجيـــٌة 

و القْلـــُب قـــْد  َمـــدَّ الِشـــَغاَف و زّمَلـــْه

ــًة ؟ ــرَت ِحكايـ ــْل ذكـ ــْوٍر هـ ــاَر ثـ ــا غـ يـ

األَرَملـــْه العنَْكُبـــوِت  بِبْيـــِت  َدارْت 

َتُلوُمهـــا و  نْفَســـَها  ي  ُتعـــزِّ كاَنـــْت  

أَوّلـــْه تنُْكـــُث   ُثـــمَّ  نْســـًجا  حُتـــوُك  و 

بْيَضاِتـــا عـــَى  ناَمـــْت  وَحاَمـــٌة 

امُلْشـــِكلْه ـــلَّ  حَتُ أْن  حُتـــاوُل  عْبًثـــا 

َجوُفـــُه  َ كـــربَّ الغـــاِر  هَبـــذا  وإذَا 

ُمهلِّلـــْه الُوجـــوِد  أْركاُن  لتِصيـــَح 

ُهنَـــا أْرســـَلُه  واهللُ  أْحـــٌد  هـــَو 

لُِيْدِخَلـــْه َجـــاء  الِصّديـــُق  َصِديُقـــه  و 

َعْظَمـــُه تنَْخـــُر  اآلالَم  يتحّمـــُل 

ُســـوُل و َيْســـأَله كـــْي ال حُيِـــسَّ بِـــِه الرَّ

آَهـــُه ُيِْفـــي  ُثـــّم  َصْمًتـــا   ويِئـــنُّ 

ُمكبََّلـــْه ُمـــوَع  الدُّ َتـــَرَك  قـــْد  اجلَْفـــُن  و 

َوحَدَنـــا فلْســـنَا  حْتـــزْن   اَل  ويُقـــوُل 

ُمْرَســــَلْه حْيــــَفُظ  و  ينــــُظُرَنا  واهللُ 
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َأْحـُرفِــــي صلَّـــْت  اهللُ  علْيــــه  َصـــّى 

الَوَلــــْه ـــاِت  َدقَّ وُكــــلُّ  اخلَافَِقــــاُت   و 

ـــْمُس ِعنْـــَد ُشوِقَهـــا َصلَّـــْت َعلْيـــِه الشَّ

امُلَتهلِّـَلــــْه النْجــــَمُة  و  ُغروهِبـــا   و 

ملَِـوتِــــِه الَكائنَـــاِت  مَجيـــُع  َبَكـــْت  و 

َزْلَزَلـــْه و  الُفـــؤاَد  رجَّ  قـــْد  احلُـــْزُن  و 

عاشـــٍق َكـــوٍن  نَبَضـــاُت  تَســـارَعْت  و 

قـــْد َبـــاَح باحلُـــبِّ الـــِذي قــــْد أْثـَقــَلــــْه

نْخَلـــٌة امَلدينـــِة  أْرِض  إَل  َمَضـــْت  و 

َلْه ُمتَســــلِّ اخلُـَطــــى  ُتِفــــي  مكّيـــٌة 

أُعـــــْد  لـــــْم  إّنْ  للُكثبــــاِن  تُقـــول  و 

أقـــوى و ُحبِّـــي يِف احلََشـــى الَ َحـــدَّ َلـــْه

َحْوهَلَــــا ِجبـــاالً  يـــا  يثـــِرَب  أرَض  يـــا 

ُمَكبََّلــــْه األْخَشـــَبْيِ  كِمْثـــِل  ُروِحـــي 

َســـأُصبُّ فِــــي َقْلــــبِي ِمــــَداًد أْزَرقـــًا

ُتْشـــِعَلْه كْيـــاَم  األْشـــَعاَر  ُض  ُأَحـــرِّ و 

ُســـُجوِده ِعنْـــَد  احلَـــرُف  عَليـــِه  َصـــّى 

امُلَتَمْلِمَلـــْه اجلُــــْمَلة  يِف  ُرُكوِعـــه   و 

َصلَّــــى َعَلْيــــه ِ الـَحاِمــُلــــوُن لِـــــواَءُه

ـلــــْه ُمـقـفَّ ِســــواُه  عـــــامَّ  وُقـُلوهُبُــــم 

اهلُـــَدى إَل  النَّاِزُحـــون  َعَلْيـــِه  َصـــىَّ 

ــّهلْه روِب ُمسـ ــدُّ ــَب الـ وا َصْعـ ــّرُ ــْد صـ قـ

ُكـلُّـَهــــا اخلَـائـــــِق  أْرواُح  فَدْتــــُه  و 

امُلقبِـلــــْه احلَــــياِة  أْنــــفاِس  َجــــميُع  و 

ربَّــــُه يســــأُل  القلـــُب  هـــذا  َفـــداُه  و 

ُمتقّبَلــــْه َدْعــــوًة  و  احلَبــــِيِب  ُلْقَيـــا 

ِمَْرابِـــِه يِف  ـــعَر  الشِّ تَرْكـــُت  إنِّ 

و أَتْيـــُت ِمـــْن َفـــْرِط احلَنـــِي ُمَهْروَلـــْه

َسـْوداِئــــِه فِــــي  القــْلــــُب  رآُه  فـــإَذا 

تأّمَلـــْه و  امُلنَـــى  َحـــاَز  ملَِــــْن  ُطوَبـــى 

***
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يف  الشيوخ  سوق  مبدينة  املولود  مجبل  أجود  العراقي  الشاعر  هو 

محافظة ذي قار جنوب العراق، عام 1958. 

العراق  العام لألدباء والكتاب يف  االتحاد  حصل مجبل عىل عضوية 

املهرجانات  من  العديد  يف  وشارك  العرب،  الكتاب  اتحاد  وعضوية 

واملؤمترات األدبية داخل العراق وخارجه.

نرُشت قصائده يف كثري من الصحف واملجالت العراقية والعربية، وفاز 

بعدد من الجوائز الشعرية، منها الجائزة األوىل يف املهرجان القطري للشعراء 

بجائزة  فاز  كام   ،1993 عام  املستنرصية  جامعة  يف  أقيم  الذي  الشباب 

الجمهورية عام 1994، وحصل عىل املركز األول يف مسابقة سحر البيان عام 

2005، واملركز األول يف مسابقة مؤسسة أمل اإلبداعية عام 2011.

كتب مجبل كل األشكال الشعرية، وأصدر ديوانه األول )رحلة الولد 

السومري( عن اتحاد الكتاب العرب يف دمشق عام 2000، ويف عام 2009 

صدر ديوانه الثاين )محتشد بالوطن القليل( عن دار نخيل يف بغداد، أما 

ديوانه الثالث )يا أيب.. أيها املاء( فقد صدر عن دار نورس يف بغداد 2012.

أجود مجبل                         
الشاعــر

**
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ُب ضوَءهـــا الــــمذعوَر يف ظــــلامئِه وحُتـــاوُل ــــرِّ وَشـتـيــــُت َنْجـــامٍت ُتَ

شـــجُر احلكايـــاِت انحنـــى حـطــــبًا َيـلـيــــُق بــــناِره ، إْذ لــــْم َتــــُزْرُه جـــداوُل

ـــادُل ـــاٌم هـ ـــنهاَر وال َح ـــظُر الـ ـــاِر تـنـتـ ـــاِب الغـ ـــنَد ب ـــوٌت عـ ال عـنكـبـ

ـــداِخُل ـــَن َمـ ـــأْت لـلحـائـريـ ـــُه فأوم ـــٍة َســَقـْتـ ـــفُّ آمنـ ـــعاعًا ، َكـ إالّ ُش

ـــازُل ـــُه َمن َقـْتـ ـــَي َتَذوَّ ـــواُب ح ـــه األب ـــغلْت ب ـــاُت وانش ـــِه الطُرق ـــْت ب َفِرَح

***

ضوضـــاُء آهلـــٍة وأْفـــٌق عاطـــُل

حــــتى َتـــاوى ُحْلُمـــُه امُلـتآِكــــُل

ـــُل ِة هاط ـــوَّ ـــُر الـنـبـ ـــروِحه مط وبـ

الليـــُل عـــاٍر يف اجلبـــاِل ومّكـــٌة

فتقاســـَمْت َدَمـــُه الفـــؤوُس رضاوًة

ــــُد والســـــامُء بــَـــريُده ُهـــَو ذا ُممَّ

ــــٍة طفـــٌل ُيفـتِّــــُش عـــن أبيـــه بِدقَّ

ـــُه َفُتجيُبـــه َعـــرْبَ الصحـــارى ُأمُّ

ــام ـ ــْم ، ُربَّ ٌع ، نـَـ ــَروِّ ــاَب ُمـ إنَّ الغيـ

ـــذي ـــُد ال ـــَد اهللِ، فالول ـــَت عْب ـــْو ِجْئ ل

أنـــا غـــُر قـــادرٍة عـــى تـنـويــــِمه

ـــرًا ـــري أنُ ـــِل جي ـــدَّ الرم ـــسَّ َخـ إْن َم

ـــا ـــِم م ـــجايا الغي ـــْن س ـــٍق ع ـــي بُعْم حَيك

هـــو إْبـنُــــنا، ُمـــُدٌن َتلـــوُذ بصوتِـــه

ـــه ـــْت بِ ـــه واختلَف ـــذي انتظَرْت ـــو ال وه

وجيـــوُب وحشـــَته ســـؤاٌل قاتـــُل

ـــُل ـــِر قبائ ـــجِن الوف ـــَن الش ـــا ِم وهِب

ـــائُل ـــه رس ـــاِم ِمنْ ـــَك يف األح تأتي

ـــائُل ـــَك ُيس ـــَت، عن ـــُه ورحْل أيَقْظَت

فربأِســـه يكتــــظُّ صْحـــٌو هائــــُل

ـــسائُل ـــديِه فـ ـــًا يف يـ ـــُر نْخ وتصـ

ــــِكِه للجائعــــَي سـنابــــُل مَلْ حَتْ

وإلــــيِه ِمـــْن َشـــوٍق َتــــسُر قــــوافُل

ـــُل ـــاُز وباب ـــارُس واحِلج ـــا وف روم

ـــُل ـــٌح باس ـــيَء ُصب ـــه لِيج ـــْن ضوئ ـــى  ِم ـــيرُتُكه الفت ـــا س ـــازُل( م ـــا من ـــِك ي )لـ

ـــُل ـــلْتُه ساس ـــٌر َكبَّـ ـــه ، ون ـــروِف ب ـــامُض احلــ ـــخيصُّ ، إي ـــلُّه الش ـــِك ظِـ لـ

ـــُة لــــْن يـــــعودوا والنــــساُء مجيـــــُعُهنَّ أرامـــُل : َنــــْم يـــا حبـيــــبي ، فاألِحبـَّ

ُهـــَو ُفــــرصٌة لألبجـديـَّـــِة واشتـِقــــاٌق للفصـــوِل وَموعــــٌد ُمـــــتواِصُل

ـــُل وهـــو انتشـــاُر الُعْشـــِب فــــي اللغـــِة الـقـلــــيلِة ِحـــَي َيفجُعهـــا الغــــُد امُلتضائ

أعرْفـــَت عبـــَد اهللِ ، َمـــْن هـــذا النبـــيُّ ؟ وكيـــف جـــاَد بــــِه الزمـــاُن الـباِخــــُل؟

ـــشاتُِل  ـــذاُه َمـ ـــْن َش ـــاَحْت ِم ـــِخ فـ ـــحرِة التأري عَي بـ ـــَضوِّ ـــُر امُلـَتـ ـــو آِخ ه

أجود مجبل

هدايا النبيِّ األخير

2
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ـــاًم ـــا دائ ـــِفيِّ ُكنّ ـــْلُمنا الـشَغـ ـــو ُحـ ه

ــَد ربيِعـــه ــُه وَجَلْســـَت عنـ َلَضَمْمَتـ

ــنا ــُه حديـُثــ ــيطوُل عنـ ــٍة سـ يف ليلـ

ـــّاِدِه ـــْن َج ـــاَن ِم ـــنِْقَذ اإلنس ـــي ُتـ ك

ـــُل ـــو ماثِ ـــا ه ـــه وه ـــْيِ بِ ُمـَتـَيـِقـنَـ

ـــُل ـــزٌن قاح ـــرَّ ح ـــَف اخ ـــَت كي ورأي

ــُل ــاِة اآلفِـ ــُر احليـ ــُزوُرنا قمــ ويـَـ

ويعـــوَد ُمزَدِهـــرًا هـــواٌء ذابـــُل

ـــاحُل ؟ ـــْل وراَءَك س ـــْزن ، ه ـــَر ُح ـــا َبْح ـــدي ، ي ـــْن ي ـــُة ِم ـــتأخُذه حليم ـــدًا س وغ

ـــُل ـــيٍّ  حافِ ـــٍد َرِخـ ـــُه بَِغـ ـــراُه ووْجـُهـ ـــْي َت ـــومًا ك ـــَد اهللِ ، يـ ـــْدَت عب ـــو ُعــ ل

ـــُل ـــوِح جحافِ ـــميض للفت ـــِساًم فـَتـ ـــُر ُمـبتـ ـــو ُيشـيـ ـــُه وه ـــبٍّ عنْ ـــي بُِح نحك

ـــُل ـــاِل ُتناِض ـــِش الرم ـــى َعَط ـــْت ع ـــرٍة كان ـــِد أْرَوُع زه ـــتََّحْت يف البِي َفـَتـَفـ

ــرُبوِق َمــــشاِغُل ــارْت للــ ــُزه وصـ ــٌل سُيـنِْجــ ــْيِمنا عمـ ــاَر لَغــ اآلَن صـ

ُولد يف 26 من فرباير 1966  أحمد بخيت،  الشاعر املرصي  هو 

ثم عمل  عام 1989،  العلوم  دار  كلية  تخّرج يف  وقد  أسيوط،  مبحافظة 

ترك  أن  إىل  واإلسالمية،  العربية  الدراسات  بكلية  والبالغة  النقد  بقسم 

العمل األكادميي منذ سنوات ليتفرغ للكتابة.

صدر لبخيت، األعامل الشعرية، وهي عرشة دواوين يف مجلدين، 

كام صدر له دواوين )القاهرة، والحافية، والرا، ولو كان أبيض(، ولألطفال 

صدر له )صغري كبري، وعيون العامل(، وقد تُرجمت قصائده إىل اإلنجليزية 

والفرنسية واإليطالية واإلسبانية واألملانية.

العريب  املنتدى  أهمها، جائزة  الجوائز،  العديد من  حصل بخيت عىل 

اإلفريقي باملغرب، وجائزة الدولة التشجيعية يف الشعر من مرص، كام حصل عىل 

جائزة )املبدعون( من اإلمارات، وجائزة )البابطني لإلبداع الشعري( من الكويت، 

أبو ظبي. وحصل عىل  )الربدة( من  األطفال، وجائزة  أدب  الشارقة يف  وجائزة 

لقب )شاعر مكة(، واملركز الثالث يف )أمري الشعراء( من أبو ظبي.

أحمد بخيت
الشاعــر

*****



2021

3

واملِْشـــَكاُة واملِْصَبـــاُح،  ْيـــُت  الزَّ

ُظُلـــامُت  وال  نـــوٍر،  عـــى  نـــوٌر، 

واحـــٌد احلقيقـــِة  ـــاِج  ُحجَّ ِميقـــاُت 

املِيَقـــاُت  وحـــَدُه   هـــو  ـــٌد  وُممَّ

إْن قـــاَل قلبـــي: يـــا حبيـــُب، تســـابقْت

اليـــاءاُت  كلِّهـــا  اخلائـــِق  بَفـــِم 

ُمســـتثنًيا ال  الســـاداِت  َســـيَد  يـــا 

الســـاداُت  َقْبـــي  ويشـــهُد  أحـــًدا، 

آدٍم فـــِم  يف  الكلـــامِت  ُل  أوَّ لـــَك 

الكِلـــامُت؟  َتبـــدُأ  أحـــَد  أبغـــِر 

المشكاة
يف مدح النبي األعظم محمد صىل الله عليه وسلم

أحمد بخيت

كأنَّـــُه ُيقـــاَل  لكـــي  شـــبيَه  ال  لـــَك 

الكافـــاُت  تســـقُط  أحـــَد  فأمـــاَم 

والُعـــا والفضيلـــُة  الوســـيلُة  ولـــَك 

والدرجـــاُت  الفـــردوُس،  واحلـــوُض، 

ُمرنِّـــاًم َيُطـــوُف  ِحًـــى،  َحـــاُم  قلبـــي 

ســـباُت  واألنـــاُم  مكـــَة،  حجـــِر  يف 

رؤوِســـها، كلُّ  فاألوثـــاُن  أشقـــَت 

َرنـــاُت  لـــًه  وإبليـــٌس  ُنِكَســـْت 

كأنَّـــام يكـــوُن،  مـــا  أخشـــُع  والكـــوُن 

و»الصافـــاُت«  »الفتـــُح«  عليـــه  ُتتـــى 

وارٌف املائـــِك  أجنحـــِة  وَحفيـــُف 

وتكبـــراُت  تليـــٌل  واألرُض 

والـــذي الربيـــِة،  عـــى  الشـــهيُد  ُولِـــَد 

الرايـــاُت  لواِئـــِه  وراَء  متـــي 

الــــ ِمـــُل  املزَّ ثـــُر  امُلدَّ العاِقـــُب 

َريبـــاُت  ال  الـــرِك.  لليـــِل  ماحـــي  

الــــ ــادُق  الصــ ــُر  البشـ ــادي،  اهلـ ــذُر،  املنـ

املهـــداُة   الرحـــُة  األمـــُي،  وعـــِد، 
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َمـــْن األمـــيُّ  اخلاَتـــُم،   ، واهلاشـــميُّ

الصلـــواُت  شـــفاَهنا  إليـــه  ســـبقت 

بـــِه ــْت  َـّ مَت بـــِه  اْبتـــدأْت  الـــذي  طـــَه 

ـــاُت التامَّ ربِّـــِه  رحـــِة  كلـــامُت 

َفـــاًم َغـــَدْت  الكائنـــاِت  كلُّ  طوبـــاَك، 

صـــاُة الشـــفاِه  فـــوَق  ـــٌد  وُممَّ

ــدى ــزُة اهلُـ ــَت معجـ ــزاُت وأنـ ــا املعجـ مـ

مكتمـــاُت؟   فيـــَك  الفضائـــِل  كلُّ 

َمعاجـــٌز فيـــَك  األخـــاِق  ومـــكارُم 

إغـــواَءاُت  أْغَوْتـــُه  مَلـــن  كـــربى، 

أخاُقـــُه ُقرآُنـــُه  َمـــْن  هيهـــاَت 

ُمْفرَتيـــاُت  َكْعَبْيـــِه  إل  ترقـــى 

غيمـــٌة ُتظِلَّـــَك  أْن  لِوْجِهـــَك  شـــوًقا 

الغيـــامُت  ُتســـتَقى  وْجِهـــَك  وبنـــوِر 

جبهـــًة َبْعـــَدَك  األيتـــاُم  َيفـــُض  ال 

َجَبهـــاُت َعَلـــْت  َكـــْم  بُِيْتِمـــَك  فخـــرا 

نجوِمهـــا بضـــوِء  َتْســـَتهِدي  والنـــاُس 

النَّْجـــاَمُت بـــك  وَتســـتهدي  ليـــًا، 

نســـيِمِه وَنْفـــُح  املـــايش  ذلـــك  َمـــن 

طاقـــاُت؟ خطـــِوِه  ونقلـــُة  ِمْســـُك 

الــــ األكَحـــُل   ، األَزجُّ األقنَـــى،  األبلـــُج 

َهنَـــاُت فِْيـــِه  ليـــس  ُغصـــٌن  مربـــوُع 

زاهـــًرا أشَق،  القـــوِم  بـــَي  كاَن  إْن 

الروضــــــاُت هـــو  جملَســـُه  وكـــــــأنَّ 

وإذا تكــــــــلََّم فاجلميـــــُع مســامـــــٌع

َحـــَدقــــــــاُت كلُُّهــــــم  ـــَت  تلفَّ وإذا 

ــيء احلـــى ــزُّ َمـــْن وطِـ هـــذا األمـــُي أعـ

اراُت والـــدَّ األفلـــــــاُك  وأظـــــلَّــــِت 

واهلـــدى البشاشـــُة  وعـــروَن  مخـــٌس 

َمرمـــوقـــــــاُت الـــربكاِت  ودالئـــُل 

ُصْبِحهـــا فــــي  ليِلهـــا  يف  و»خدجيـــٌة« 

واخلفقـــاُت األشـــواُق  قلبِهـــا  فــــي 

وْجِهـــِه يف  الـــذي  هلـــا  وكــــاَن  ْت  ودَّ

إرهاصـــاُت ولألســـــــراِر  نـــــــوٌر 

الــــ َمـــن حيمـــل احلجـــَر الكريـــَم ملوضـــِع 

قامـــاُت؟ وكلُّهـــم  الكريـــِم  حجـــِر 
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مـــوُه فـــكاَن أْحَكـــَم َمـــن قـــى هـــم حكَّ

القضـــاَء قضـــاُة     أْن عـــرَف  يـــوِم  مـــن 

غفـــا ومـــا  اجلاهـــي  الظـــاُم  أغفـــى 

احلاجـــاُت وُحَّـــِت  النبـــيُّ  الشـــوُق 

بصاعـــٍد يليـــق  كـــي  يصعـــد  وحـــراء 

ألآْلُت  واألحجــــــــــــاُر  للنــــــوِر 

ٌق َتشـــوُّ األمـــــــُي  وجربيـــُل  ترَقـــى 

ُمشـــتاقاُت  الســـبُع  واملثـــان  لـــَك 

اللســـاِن، ُفْصحـــى  لـــه  َمـــْن  يـــا 

ومنتهـــى قـــوِس البيـــاِن، وصمُتـــه إخبـــاُت 

الــــ املســـيَح جوامـــُع  املعنـــى  كـــم حتمـــُل 

عـــذراواُت وهـــنَّ  الفصيـــِح  َكِلـــِم 

اتئـــْد يَل:  تقـــوَل  أْن  القصيـــدِة  شُف 

اإلنصـــاُت هاُهنـــا  الفصاحـــَة  إنَّ 

كـــر احلكيـــِم وفطـــرٌة  قبـــٌس  ِمـــن الذِّ

صفـــاُت العظيـــُم  واخلُلـــُق  بيضـــاُء 

ــٌع ــو طامـ ــا: لـ ــٌش َعرَضهـ ــْت  قريـ َعرضـ

ـــلطاُت والسُّ امللـــُك  هـــاَك  امُلْلـــِك  يف 

لـــو كنـــَت تبغـــي املـــاَل ذلـــك ماُلنـــا

ُخـــْذ قـــْدَر مـــا تـــرىض ونحـــُن  ُكفـــاُة

ِكْلَمـــٌة تِلُكـــْم  عـــامه..«  يـــا  »واهلل 

اهلامـــاُت يقينِهـــا  أمـــاَم  حُتنـــى 

جلاهـــٍل َتلـــوُح  بطـــوالٍت  ِمـــْن  َكـــْم 

وإحباطـــاُت ضعـــٌف  ـــا  وكأنَّ

ُمَبلًِّغـــا النبـــيُّ  انتـــَر  »الطائـــِف«  يف 

أذاُة تعْقـــُه  وملْ  الســـامِء  صـــوَت 

عابـــٌر حـــزٍن  فـــكلُّ  َبْعـــُد  حـــزَن  ال 

َمذخـــوراُت  الَعـــْرِش  ربِّ  وهبـــاُت 

ســـبحاَن َمـــن أْسى وبـــورَك َمـــن رأى

اخلََطـــراُت بجالِـــه  حُتـــْط  ملْ  مـــا 

َدنـــا أحـــٌد  ال  حيـــُث  ربُّـــَك  ُيدنيـــك 

املرقـــاُة لغـــِرَك  وليـــَس  ترقـــى 

ِمـــْن »قـــاَب قوســـي«: الســـكينِة واهلُـــدى

اإلهليــــــاُت املِنَـــــــــُن  تتابـــــــــــُع 

وزمـــزٌم احلـــراُم  البيـــُت  القـــرى  أمُّ 

والدمعــــــاُت والبســـامُت  وحـــــــراُء 
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خدجيـــٍة وِحضـــُن  آمنـــٍة  وحنـــاُن 
تفـــاُت؟ كيـــف  الزهـــراِء  وطفولـــُة 

بكـــْت تودعهـــا  هلـــا  التفـــَت  ملَّـــا 
اللَفتـــاُت توجـــُع  كـــم  وبكيَتهـــا 

مهاجـــًرا خرجـــَت  ُعظمـــى  ببطولـــٍة 
املهجـــاُت فـــداؤك  طِبـــَت  اهلل   يف 

ومســـامًلا مارًبـــا  الســـاُم  أنـــَت 
وحيــــــــاُة كرامــــــــٌة   واحلســـنياِن: 

َباســـاًم َطْلًقـــا  األهـــواِل  إل  متـــي 
حســـــــناواُت األهـــــــواُل  وكأنَّمـــــا 

إْن ُقلـــَت »َحـــْي عـــى الشـــهادِة« َحَْحَمـــْت
صهـــواُت ْت  وكـــربَّ الســـامِء  خيـــُل 

َهـــدى َمـــن  أعظـــُم  اهللِ  نبـــيُّ  هـــذا 
ُهـــداُة املكرمـــاِت  يف  اقتـــدى  وبـــِه 

غَرهـــم اخلصاصـــِة  عـــى  املؤثـــروَن 
ركعـــــــاُت فليــــــُلهم  والقائمـــوَن 

الــــ عـــى  اٌء  أشـــدَّ بينهـــُم  رحـــاُء 
َنَعــــــراُت وال  َبَطـــــــٌر  ال  ــــــاِر  ـُكفَّ

وآلِـــِه النبـــي  عـــى  َصـــلِّ  يـــاربِّ 

موجـــوداُت املوجــــــوَد  ســــــّبَح  مـــا 

***

من  العاصمي،  حمود  بن  حمد  بن  أرشف  العامين  الشاعر  هو 

يف  تخرج  عامن،  بسلطنة  الداخلية  محافظة  رمال  عروس  »أدم«  والية 

جامعة السلطان قابوس، ويعمل مهندسا يف إحدى رشكات النفط.

صدر له عام 2013 مجموعة شعرية حملت عنوان »حفنة ظل« عن 

الكتاب  جمعية  عضوية  عىل  العاصمي  حصل  كام  بلبنان،  العريب  االنتشار  دار 

الخارجية  املسابقات  يف  املراكز  من  العديد  عىل  وحصل  العامنية،  واألدباء 

والداخلية، منها: املركز األول يف مسابقة جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 

يف املجال األديب- الشعر الفصيح لدورتني متتاليتني، كام حصل عىل املركز الثاين يف 

الدورة الثامنة والعرشين، وحصل عىل املركز األول يف الشعر الفصيح يف مسابقة 

طالب  مستوى  عىل   2008 الواعدة  الشعرية  للمواهب  كونستانتني  فارشون 

جامعات الخليج واألردن – ديب، وكذلك حصل عىل املركز األول يف مسابقة الشعر 

باألسبوع العلمي السادس لجامعات دول مجلس التعاون الخليجي، وحصل أيضا 

عىل املركز الثالث عربيا يف جائزة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. هذا 

باإلضافة إىل حصوله عىل املركز الثاين يف مهرجان الشعر العامين السابع 2010.

أشرف بن حمد بن حمود العاصمي
الشاعــر

**
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حـــاُء روِحـــَك  نحـــو  روحـــَي  إساُء 

البـــاُء خافقيـــَك  فـــــي  معراُجـــــها 

ونوُرهـــا الطبـــاِق  الســـامواِت  قـــدُس 

ضيـــاُء امُلقلتـــي  يف  الـــذي  أنـــَت 

ســـعاُفها متيـــُس  إذ  الفضائـــِل  نخـــُل 

اجلـــــــوزاُء ترتّنـــــــُم  بجــــاهِلـــــا 

التـــي والعلّيـــاِت  الوســـيلِة  مـــول 

عطـــاُء الـــويلِّ  رضـــواِن  َوْهـــِب  مـــن 

»مّمـــًدا« اجتبـــاَك  املـــول  مـــن  سٌّ 

األســـــامُء! بحروفِــــــَك  فتفاخـــرت 

أشرف بن حمد بن حمود  العاصمي

صــالُة قلب

وليُدهـــا وأنـــت  »آمنـــٍة«  جمـــَد  يـــا 

واألبنــــــاُء اآلبــــــاُء  يتفاخــــــُر 

بمثِلـــِه بنيـــِه  يف  آدُم  يـــأِت  ملْ 

حـــّواُء! الــــــَوَرى  أمُّ  وال  كــــــّا   

ــْن ــِد لـ ــَه الَوجـ ــامُت ُكنْـ ــدرَك الكلـ ــن ُتـ لـ

الُفصحـــــاُء أســـواِره  إلـــــى  يرقـــى 

التـــي أحرَفـــه  التاريـــُخ  يتنفـــُس 

رواُء للعـــاملــــــــَي  أصـــداُؤهــــــا 

حبُّـــُه عروقـــي  جَمـــرى  الـــذي  طـــه 

ســـناُء للعاملــــــي  الـــذي  وهــــــو 

روَحـــه طّهـــَر  مـــواله  الـــذي  وهـــو 

واألهـــــــواُء األدراُن  فانفّضـــــــت 

مصّلًيـــا دعـــوُت  إّمـــا  الـــذي  وهـــو 

ســـامُء! إليـــه  تســـبقني  األرِض  يف 

تزاحـــْت املبـــُي  واألفـــُق  جـــاَء  َمـــْن 

فيـــــــه املائـــــــُك دوحـــٌة غنـــــــاُء

ظاَلـــه حتـــفُّ  والُبـــرى  جـــاَء  َمـــْن 

بيضــــــاُء ســـنابــــٌل  واألمنيـــــــاُت 
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َمـــْن جـــاَء تـــوي الشـــمُس يف أردانِـــِه

وعليــــــِه أقــــــــامُر العصــــــــوِر ِرداُء

تناثـــرْت البهـــيُّ  فالفجـــُر  َحـــلَّ  َمـــْن 

الظَّلـــــــامُء هِبـــا  ــــــــَى  ُتْ حّباُتــــــه، 

اهلُـــدى َعَلـــَم  يـــا  الثقلـــِي  يـــا ســـيَد 

ُبـــراُء ـــام  السَّ رســـُل  بـــه  مـــن  يـــا 

إل أســـمو  عّلنـــي  امتحنّـــي   .. ُخـــذن 

فضـــاُء وللشـــهوِد  املقـــاِم،  رصِح 

ُمهجتـــي اِرفـــع  الصلـــواِت  إل  يب  طِـــْر 

هـــواُء إليـــك  يرفعنـــي  ليـــس  ال، 

غاممـــًة هنـــاك  حيملنُـــي  النـــور 

األضـــــــواُء! اِســفــــــلُتها  عـلويـّـــًة 

طِـــْر يب إل النجـــوى .. إل املعنـــى .. إل

األنبـــاُء ُتكَشـــف  احلقيقـــِة،  ِســـْفِر 

ُمقبـــا التجـــّي  بأجنحـــِة  شـــوقي 

وهبـــاُء شـــًذى  والرؤيـــا  ألقـــاَك، 

حـــرٍة يف  ســـيدي  َك  سَّ ناجيـــُت 

ـــكوِت نـــداُء فانشـــقَّ مـــن صخـــِر السُّ

مهابـــٍة فضـــاِء  يف  حُتلِّـــُق  روحـــي 

! حـــراُء  والفضـــاُء  وحـــَدَك  أنـــَت  إذ 

قانًتـــا ا  َبـــرًّ اهللَ  تناجـــي  ملـــا 

ودعــــــاُء ترنـــٌم  الوجـــوِد  كــــــلُّ 

ُمنيبـــٍة كلِّ  عنـــَد  الكرامـــِة  جـــاَر 

الضعفـــاُء وحيتمـــي  القـــويُّ  يـــأوي 

يمينِـــِه ســـخاِء  مـــن  تـــري  الريـــُح 

الُكرمــــــاُء! جـــــاهِلا  حتـــَت  فيخـــرُّ 

جُمـــدٌب ظـــاٍم  والكـــون  ســـيدي  يـــا 

مـــن يـــوِم جئـــَت وللغيـــوِم ســـخاُء !

وهـــاِده قحـــُل  فاخـــّر  يَتـــه  روَّ

شـــفاُء! العضـــاُل  فالـــداُء  ومســـحَت، 

الـــذي للفـــرِد  بالتوحيـــِد  ودعـــوَت 

العظـــامُء شـــأنِه  هِليبـــِة  َســـجدْت 

عـــى َوَجـــٍل  يف  األصنـــاُم  فتهـــاوت 

الســــــفهاُء َع  الظــــــــاِم وُروِّ هــــــاِم 

تزلـــزت الظاملـــي  عـــرُش  وانـــدكَّ 

الُبلهــــــــاُء واســــــتيقَظ  أركــــــاُنم 
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ُعرفِِهـــم يف  شيعـــًة  الشـــقاُق  كان 

َخـــواُء والعقـــوُل  جـــوٌر  احلُْكـــُم 

ســـاهِلم بمـــلِء  خابـــْت  وتـــارٌة 

ُجَهــــــاُء ساداُتــــــها  وقــــبائــــــٌل 

أّمـــٍة أســـمى  بـــاهلل  غـــدوا  حتـــى 

غــــــّراُء سمحــــــــٌة  حوْتـــم  مّلـــا 

هدايـــٍة نـــَر  اآلفـــاَق  هبـــا  جابـــوا 

شـــاؤوا قـــد  كـــام  أيدهيـــم  راِح  يف 

نبضـــٌة روِحـــك  ميـــاُد  ســـيدي  يـــا 

صفـــاُء النفـــوِس  يف  فـــأشَق  خفقـــت 

بـــا كالصَّ َهبَّـــْت  ذكـــراَك  ســـيدي  يـــا 

ِدمـــاُء وامليـــاُه  يثعـــُب  واجلـــرُح 

مـــا وكلُّ   .. البـــاد  بأصقـــاع  تـــري 

بـــكاُء! يفيـــُد  لـــو  نبكـــي..  نســـطيُع 

املصطفـــى وذكـــُر  أعيانـــا  الـــرُبُء 

دواُء ـــقاِم  السِّ ُمضنيـــِة  كلِّ  ِمـــْن 

نـــا الدُّ ذراِت  كــــلِّ  فــــي  أشـــاُؤنا 

األشـــاُء؟! ـــُع  تتَجمَّ ُتـــرى  يـــا  هـــل 

بريُقـــه الَح  النـــَر  أن  آمنـــُت 

لـــواُء الســـهوِل  يف  يرفـــرُف  وغـــدا 

حبـــه مـــن  يـــا  اهللُ  عليـــَك  صـــى 

الصـــاّمُء! طبــــــــِعِه  لرّقـــة  ذابـــت 

ذكـــُره مـــن  يـــا  اهلل  صـــى  وعليـــَك 

َجـــاُء النّفـــوِس  شـــائبِة  كل  مـــن 

بـــه أرجـــو  شـــفاعٍة  مقـــاَم  يل  هـــْب 

رجـــاُء وللمحـــــــّب  النجـــاِة،  بـــرَد 

***
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حامة  مواليد  من  الخطاب  غازي  أمجد  الشاب  الشاعر  هو 

بسوريا، يحمل إجازة يف اآلداب والعلوم اإلنسانية – قسم اللغة العربية 

كام عمل يف  العربية،  للغة  مدرًسا  ويعمل  دمشق،  جامعة  من  وآدابها 

الحقل الثقايف، وله نشاطات أدبية وشعرية عدة.

فاز مبجموعة من الجوائز، منها جائزة البابطني للتذوق الشعري 

الكتاب  اتحاد  مبسابقة  الثاين  باملركز  فاز  كام  الشعرية،  دراسته  خالل 

العرب يف سوريا بقصيدة تروي تاريخ مدينة حامة.

اختريت إحدى قصائده يف ديوان )ملاذا نحبه( الذي صدر نرصة 

للنبي محمد - صىل الله عليه وسلم - ضمن كوكبة من شعراء الوطن 

العريب، وله ديوان شعري قيد الطبع بعنوان )ارتحال الياسمني(. 

أمجد غازي الخطاب 
الشاعــر

**
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ّسا أخفيـــَك  لســـُت  احلُـــبِّ  آيـــُة 

وطـُـــهرا  صدقـــًا  القلـــوُب  تفيـــَض  أْن 

كامـــًا تـكــــوُن  ال  احلُـــّب  آيـــُة 

شـــعًرا  و  نثـــرًا  كامُلعـــرات  فـــاَض 

بحــــقٍّ تـُـــحبَّ  أْن  احلُـــّب  آيـــُة 

ُيســـــرا  عنـــدَك  العســـــــُر  فــــيصُر 

القلـــوب وهـــي صحـــارى ربيـــَع  يـــا 

ثــــّرا  فكــــِرَك  هـــدي  مـــن  اســـقنيها 

جــــــاٌل واجلـــامُل  النـــور  منبـــَع 

ــدرا ؟   ــًا وبـ ــاَل شمسـ ــا حـ ــُه مـ ــَن منــ أيـ

أمجد  غازي  الخطاب

آيــُة الحــّب  

نـــورًا تـُـــرُق  اجلنـــان  وارفـــاُت 

وشـــكرا  حـــدًا  الزمـــاُن  ويضـــوُع 

الكـــوَن متـــأُل  أحـــٍد  وبشـــاراُت 

وعطـــرا  طيبـــًا  واألرَض  ســــناًء 

والوحـــُي والرســـاالُت  والنبّيـــوَن 

صـــربا   أْرِهـــَق  الــــزماِن  وشــــــوُق 

وحنـــاٌن رحــــٌة  برديـــَك  مــــلُء 

بـِـــّرا  و  وَعطفـــًا  ُحبـــًا   تـلـّـــْت  قـــد 

ورحيـــاًم هاديـــًا  عرفـنــــاَك  قـــد 

يـــا حبيبــــي وأنـــَت أمجــــُل ذكـــــرى  

الفجـــِر ـّـــة  طل ِيف  الريـــاض  ابتســـام  يف 

ســـكرى  الفراشـــة  رقصـــِة  ويف 

الشـــوُق زلزلـَـــها  اجلبـــال  شـــموخ  يف 

وجـــزرا  مــــّدًا  هـــاَج  البحــــر  ويف 

اختيـــاالً تزهـــو  الصحـــراِء  رمـــال  يف 

ِكـــربا  وترفـُـــُل  امُلصطفـــى  هبـــوى 

تصلـّـــي وهـــي  الشـــفاه  ارتعـــاش  يف 

وعـــرا  عـــرًا  عليـــَك  بخشـــوٍع 
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شـــوقًا واألرُض  الســـامُء  تتغنـّـــى 

أغــــّرا  زمـــــاُن  يــــا  البـــدُر  طــــلَع 

واحلـُـــبِّ باهلدايـــِة  البـــدُر  طلـــَع 

وخـــرا   نـــورًا  فــــكان  علينـــا 

جـــرٍح أّوَل  ولســـُت  رســـويل  يـــا 

ِوزرا   حتّمــــَل  ممّـــا  يشـــكو  قـــاَم 

رســـويل يـــا  نوُمهـــا  طـــاَل  أّمـــٌة 

وتـُـــرى  تـُـــباُع  ذا  كـــم  بيدهيـــا 

عزيـــٍز كــــلِّ  عزيـــَز  يــــا  أّمـــٌة 

وقهـــرا  وُظلـــاًم  بؤســـًا  اســـتبيحْت 

كاهليهـــا األســـــى  أثقـــَل  أّمـــٌة 

عثـــرا؟  تـــرُبُ  فكيـــَف  رســـويل  يـــا 

سًا الديـــن(  )ُأخـــّوة  قتلـْـــنا  كـــم 

جـَـــهرا  احلـُـــزن  مآتــــَم  وأقمـْـــنا 

حقـــٍد غابـــاُت  الّدمـــاِء  شـــجراُت 

ومـَـــجرى  نـــٌر  الغـــاب  يف  وِدمانـــا 

تـــاوى وعـــْدَت  ملـّـــا  كـــرى  تـــاُج 

وبنـــا اليـــوَم ألـــُف كـــرى وكـــرى  

نزيـــُف جرحـــَي أصمـــى يـــا رســـويل 

وقـــرا  ســـمعَي  وزاَد  كلـــاميت 

يف جراحـــي يـــا ســـيدي ألـــُف ســـيف ٍ

وثـــأرا عـــّي  حقـــدًا  يتلظـّـــى 

بشـــقائي موشـّـــٌح  عمـــري  إنَّ 

حـــّرى بـــؤيَس  فـــرط  مـــن  ودموعـــي 

بـــايب يقـــرُع  املجهـــوُل  يـــزاُل  ال 

ُمـــّرا  يســـكُب  زاَل  مـــا  بـــكأيس  و 

مّلـــا الليـــُل  بصلبـــه  متطـّـــى  قـــد 

غـــدرا  أهـــَي  دمـــاء  مـــن  ســـفكوا 

حـــي ألـــوى جناَحـــُه الفجـــُر حـُـــزنًا

وَمكـــرا  حقـــدًا  تـَـــحوُك  والليـــايل 

مضينـــا حـــي  عليـــَك  عـــبٌء  نحـــُن 

فنعـــرى   الـــراُب  حـُـــلَمنا  يرتـــدي 

شـــوقًا احلُـــّب  قصائـــُد  ّحلتنـــي 

نـــرا  العـِـــطر  مـــن  أذكـــى  وســـامًا 

ملتـــاٍع ال  الرحـــاَل  شـــدْدُت  كـــْم 

ســـرا  نحـــوَك  الـــدروَب  حثثـــُت  و 
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أرضـــًا أقبـّــــَل  أْن  ومتنـّـــيُت 

ٍّ ومـــرى  أنـــَت فيهـــا معـــراُج ُحـــب 

خـــدًا أعفـّـــَر  أْن  متنـّـــيُت  كـــْم 

وفخـــرا   جمـــدًا  يتيـــُه  بـــرتاٍب 

حيـــايت يف  ُمقـــّدٌس  ُحـــبٌّ  أنـــَت 

بـــرى   أمجـــُل  واهلل  فينـــا  أنـــَت 

ليـــس يكفـــي أْن نّدعـــي احلـــبَّ دينـــًا

فكـــرا   نـُـــطيعَك  أْن  احلُـــبُّ  إنـّـــام 

الربايـــا خـــَر  املديـــُح  ُيوفـّـــي  ال 

بحـــرا؟ تـُـــحاوُر  قطـــرًة  رأى  مـــْن 

البعـــُد أنكهـــا  القلـــوِب  شـــفاَء  يـــا 

حـَـــرى  التيـــه  زحـــة  يف  فقامـــْت 

مفًزعـــي يف اخلطـــوِب إْن شفـّـــني اهلـــم ُّ

واســـتقّرا  رحالـَـــُه  وألقـــى 

مـُـــتعَب الـــروح ِ قـــد حلـــُت رجائـــي

قطـــرا  املـــزَن  تـُـــغالُب  ومهومـــًا 

ّ... قلبـــي أسـكـنـْتـَـــُه ُحـــبَّ طـــه َرب 

أخـــرى  مـــآرَب  وال  لدنيـــا  ال 

ــًا ــدح ِ حرفـ ــف املـ ــعري بمصحـ ــط َّ شـ خـ

هـــام  شـــوقًا وخـــط َّ للحـُـــبِّ ســـطرا 

إال ذكْرتـُـــك  مـــا  النـــور  مولـــَد 

بـــرا و  زهـــوًا  ُبرديـــه  شـــعري  جـــّر 

بنعـــامَك يســـتظلُّ  ال  عشـــٍق  أيُّ 

مجـــرا  ـ  توقــَّـــَد  إْن  و  ـ  ســـيفنى 

بنجـــواَك يطمئـــنُّ  ال  قلـــب  أيُّ 

قفـــرا  ـ  تّمــــَل  إْن  و  ـ  ســـيغدو 

وصـــايت حـُبـَّـــُه  أودْعـــُت  أنـــا 

ذخـــرا امُلهيمـــن  عنـــَد  ســـامي  و 

إنـّـــي و  النبـــّي  مـــدُح  شـــعري  زاَن 

َقـــدرا  زْدُت  ُمــــّمدًا  بمدحيـــي 

                                                      

***
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َواألَُمنَـــاُء اهللُ  َعَلْيـــَك  َصـــىَّ 

األْســـاَمُء بِـــَك  َنَســـًبا  َوَتَعاَظَمـــْت 

َمَداِئـــٌح َتِفيـــَك  ال  َمَدْحُتـــَك  إْن  أَنـــا 

آَبـــاُء َتِفـــي  ال  َفَدْيُتـــَك  ْن   وإَلِ

ْحَـــِن ُمـــْذ ُنطَِفـــْت بِـــِه يـــا َصْفـــَوَة الرَّ

َوْســـاَمُء الـــَوَرى  َبـــْيَ  َعـــْت  َوَتَضوَّ

فِْطـــَرًة َتَســـاَمْت  إْن  اخلََاِئـــِق  ُكلُّ 

ُيَضـــاُء َوالطَِّريـــُق  ُنـــوًرا  اَك  َســـرَتَ

ـــاَمَء ُعُروُجـــُه ؟! أَوَلْســـَت َمـــْن َهـــزَّ السَّ

َمَضـــاُء ـــاَمِء  السَّ َعـــَى  اجلَـــَاِل  َوْطُء 

السعيد عبد الكريم محمد السيد حسين

بــوح المريــد

فِْطـــَرٌة ِرَحابِـــَك  إَل  الُقُلـــوِب  َمْيـــُل 

َهـــَواُء َوالُقُلـــوُب  َعَلْيَهـــا  ُفطِـــَرْت 

ِه َوَنـــَدى ُخَطـــاَك َعـــَى الثَّـــَرى ِمـــْن ِسِّ

ـــاُء الَوضَّ َوُنوُرَهـــا  احلََيـــاِة  ِريُّ 

َتْقَتـــِدي َحاَبـــُة  َوالصِّ مَتْـــِي  ُقـــْرآَن 

اُء الَغـــرَّ ـــنَُّة  السُّ ْلَســـبِيُل  َوالسَّ

أِمَرُهـــْم الَبَيـــاِن  َرْوِض  يِف  َوُجِعْلـــَت 

ُوَزَراُء ُكلُُّهـــْم  َحاَبـــُة  الصَّ َفـــإَذا 

بَِبَاَغـــٍة لِْلُهـــَدى  َدْرًبـــا  َوَرَســـْمَت 

احلَُكـــاَمُء هَلَـــا  َيْعَيـــا  َوَفَصاَحـــٍة 

بَِصـــْدِرِه املـــَاُك  َشـــقَّ  َمـــْن  َأَوَلْســـَت 

النَُّجَبـــاُء ُيَعلَّـــُم  الُعُلـــوِم  َبـــاَب 

ــم ــفُّ ُوُروِدهـ ــَت َكـ ــوَك َوأْنـ ــْم أْخَرُجـ ُهـ

أَلاَلُء َضـــا  الرِّ الَوْجـــِه  يِف  ــوُر  والنُـّ

َداِعًيـــا ُتْدَمـــى  َوأْنـــَت  فِـــَداَك  َقْلبِـــي 

ـــَفَهاُء السُّ بِـــَك  ُيْغـــَرى  املـــَدى  َوَعـــَى 

َلنَبِيُّـــُه َأنَّـــُه  َيْعـــِرُف  اُس  َعـــدَّ

واملـــاُء َواحلَـــيَص  َيْشـــَهُد  َواْلَكـــْرُم 

6
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َغْضَبـــٌة إالَّ  األَْرِض  َدْمَدَمـــاُت  َمـــا 

َواألْجـــَواُء ْحَـــِن  الرَّ َوَماِئـــُك 

َرْحَـــًة فِينَـــا  املْبُعـــوُث  ــَك  َلِكنَـّ

َبْغَضـــاُء ـــَها  َمسَّ َمـــا  َرْحَـــٍة  ِمـــْن 

ُقُلوَبنَـــا ُيميـــُت  اَل  َربَّـــَك  َفَرَجـــْوَت 

اُء ُأَسَ لِنُـــوِرِه  الُقُلـــوُب  َفـــإَذا 

َوِمـــْن ُهِزُمـــوا  َوْصُفـــُه  َيْســـُهُل  َء  يَشْ ال 

َوالُشـــَعَراء احلَـــْرُف  َفـــاِت  الصِّ َجَلـــِل 

َســـّيد لِْلَفَضاِئـــِل  َفْضِلـــَك  َفَصِغـــُر 

َلَقـــاُء الطُّ َأْنُتـــُم  َعْفـــِوَك  َوِغـــَراُس 

ـــًة ُحجَّ ُنـــوِرَك  لِنُـــوِر  أُســـوُق  اَل  أَنـــا 

َواجلَُهـــَاُء ـــاُر  الُكفَّ ُيْبِهـــَت  َكـــْي 

ْمَتُهـــْم َتـــاُج َكْيـــَف؟ َوأْنـــَت َمـــْن َعلَّ حَتْ

األْقـــَذاُء ِت  اْســـَتْرَ َمـــا  األَذى  َمنْـــُع 

َوالتَُّقـــي الَطَهـــاَرِة  طِـــبَّ  ْمَتُهـــْم  َعلَّ

إْعَيـــاُء هِبَـــا  أْبـــَداٌن  لتِصـــحَّ 

ُمَتَلْعثِـــاًم َحابًِيـــا  َخْلَفـــَك  والطِّـــبُّ 

ِســـَقاُء َوالَبـــَاُء  طِبَّـــَك  لُِيَقـــرَّ 

ِغَراُســـُهْم احلََيـــاَة  أنَّ  ْمَتُهـــْم  َعلَّ

الَفْيَحـــاُء ــُة  اجلَنَـّ ُتَعـــدُّ  َوهَلُـــْم 

َحَياِئـــِه بِنُـــوِر  ْنَيـــا  الدُّ َعلَّـــَم  َمـــْن 

َوَيَشـــاُء للـــَوَري  َيْمنَـــُع  اهللُ 

ــافًِيا ــَك َشـ ــِب َوْصِلـ ــَتَعنُْت بِطِيـ ــِم اْسـ َلَكـ

َعْجَفـــاُء َوأْوَرَقـــْت  الُعَضـــاَل  َفَشـــَفى 

َدِمـــي يِف  ُنـــوَرَك  َأَضـــْأُت  َتِضيـــُق  وإَذا 

الظَّْلـــاَمُء ِعْرِقـــِه  ِمـــْن  َفَتَكاَشـــَفْت 

َظـــاَم ال  َبـــِة  لَرْ َصَبـــا  املِريـــُد  َفأَنـــا 

ظِـــاَمُء َوالَعاِشـــُقوَن  َســـاِقًيا  َيـــا 

َرْحَـــٍة يِف  ًعـــا  ُمرْتَ َك  ُمـــدَّ َناَوْلـــَت 

ـــَت الَعـــْرِش.. َوالُفَقـــَراٌء..؟ َوَســـأْلَت حَتْ

َتَفّيـــُأوا َعـــاِف  للضِّ َك  ُودَّ َوَبَســـْطَت 

األْفَيـــاُء ظِلِّـــَك  يف  َوَتَســـاَمَقْت 

الَكْشـــِف َمَقـــاِم  إَل  املِريـــَد  َفِصـــِل 

ـــاُء الَوجَّ َـــا  أهيُّ َيـــا  َلـــُه  َتـــأَذْن  إْن 

أْشـــُكو إَلْيـــَك بِـــاَم َتِفيـــُض َجَوانِِحـــي

َرَجـــاُء ُمـــدَّ  اهللِ  َبْعـــَد  َوإَلْيـــَك 
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هِبِـــْم َضاَقـــْت  ِدَياُرُهـــْم  املْســـِلُموَن 

ِجـــَراُء الِكـــَراِم  حَلْـــَم  َوَتنَاَهَشـــْت 

أْوَراُدَنـــا َدَياَرَنـــا،  التََّتـــاُر  َوطِـــَئ 

الَفْيَحـــاُء َوِدَمْشـــُقَك  ُهنَـــا  ُذبَِحـــْت 

هِبَـــا َذْبًحـــا  ِصَغاُرَنـــا  َيـــِرفُّ  )ُبوْرَمـــا( 

َخْرَقـــاُء َوالــــُمَدى  احلَاَمِئـــِم  َرفَّ 

َغـــاِر َعـــَى اللََّظـــى ُتْكـــَوى الُوُجـــوُه َمـــْن للصِّ

األْعَضـــاُء وُتَقطَّـــُع  َوُنوُرَهـــا 

ْم َرُســـوهِلِ بِنُـــوِر  األْوَل  أْحَباُبـــَك 

ُفَرَقـــاُء َوُهـــْم  َوَتـــًرا  َلنَُظنُُّهـــْم 

َفاْشـــَفْع َلنَـــا ِعنْـــَد الَعِليـــِم َفَكـــْم َتـــَرى

َوَبـــاُءوا ُنـــوَب  الذُّ اْســـَتْمُروا  أْحَباَبـــَك 

َلَبَكْيَتنَـــا َبْينَنَـــا  َحيًّـــا  ُكنْـــَت  َلـــْو 

ــَراُء َحـ ــَك الصَّ ــْن َدْمِعـ ــَوْت ِمـ ــى اْرَتـ َحتَّـ

َمْقُطوَعـــٌة ِعنَْدَنـــا  ِن  املـــَؤذِّ َرْأُس 

َشـــاُءوا مـــا  بأْمِرِهـــْم  األَذاُن  صـــاَر 

لِِصْبَيـــٍة َيـــاَر  الدِّ َزاَر  مـــا  والَفـــْرُح 

أْحَيـــاُء ُـــْم  أنَّ إالَّ  َجـــْرَم  الَ 

َفِفـــي الَبنَـــاِت  َعـــْيُ  َتْكَتِحـــْل  مَلْ 

اُء الَغـــرَّ َواملِلَّـــُة  َعْظُمنَـــا  املَكاِحـــِل 

َوِريـــِدِه ِذْبـــِح  َبدِيـــُل  امْلُِريـــِد  َبـــْوُح 

حِلَـــاُء ـــُموُم  َوالسُّ تِنُْمـــو  ـــاُق  فالسَّ

***
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يف  املولود  املال  الله  عبد  بن  الشاب جامل  العامين  الشاعر  هو 

متنقال عرب  والبحر  الحقول  بني  املال وترعرع  نشأ  يناير من عام 1990. 

عدة قرى يف والية شناص املستلقية عىل الساحل يف أقىص شامل عامن.

فقد  هو  أما  فالًحا.  عمل  ثم  تاجرًا،  يعمل  كان  لوالد  املال  ولد 

احرتف الشعر منذ سن مبكرة، ويتطلع دامئا إىل كتابة شعر جيد، يقول 

عنه: »شعر ال يصنف عىل أنه مضيعة للوقت«. يعمل املال اآلن مراساًل 

تلفزيونيًّا يف مؤسسة ديب لإلعالم – قناة سام ديب.

ويف   ،2009 عام  العامين  الشعر  مهرجان  يف  املشاركة  له  سبق 

امللتقى األديب للشباب يف األعوام 2009 و2010 و2011، إىل جانب بعض 

املشاركات املتفرقة القليلة األخرى.

جمال المـال
الشاعــر

**
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ـــدى ـــب س ـــى ..أغي ـــة املعن ـــن عْتم ـــل م أنس

جســـدا وال  ظـــا  ال  نعـــّي  خلعـــت 

ـــٍس؟ ـــن قب ـــاء م ـــل يف امل ـــاء .. ه ـــى امل ـــي ع أم

ــدا! ــت بـ ــا اختفيـ ــدوُت اختفى...ملـ ــا بـ ملـ

ــدت ــي اتقـ ــار التـ ــن النـ ــوت مـ ــد صـ يرتـ

ـــدا؟؟ ـــذي اتق ـــا ال ـــن فين ـــارب م ـــارب .. ي ي

وهِلـــًا ناديتنـــي  إذ  صوتـــَك  أكان 

ـــدى ـــض ص ـــاُر م ـــاح  يب والن ـــن ص ـــت ُ م أم كن

وكنـــت وحـــدي يف الـــوادي .. أرى حجبـــا

أحـــدا أرى  ال  إذ  تكشـــفت...وأرى 

وأســـئلة ميـــادا  أحـــل  وقفـــُت 

أمـــدا خافقـــي  مـــن  شبـــت  وحـــرة 

يل ولـــوح  حينـــا  عاشـــق  يب  فمـــر 

ثـــم اســـتدار لوجـــه الضـــوء وابتعـــدا

وشـــق يف الطـــور دربـــا ضائعـــا ومـــى

والســـندا الســـفح  واســـتباح  هـــدأة  يف 

أدركتـــه عنـــد جـــرف فاســـتحال هـــوى

يـــدا مـــددت  إن  مـــا  جفلـــت  غزالـــة 

غارقـــة الـــروح  جهـــات  يف  تلفتـــت 

ملتحـــدا اهلل  وجـــه  دون  تـــد  فلـــم 

ــت ــض وارتطمـ ــامء املحـ ــاقطت يف العـ واسـ

بـــددا الـــرؤى  يف  وتاشـــت  بـــوردة 

***

رحـــًى  .. العلـــو  بأســـامء  يعـــج  هبـــٌو 

تـــدور، بـــاٌب.. ضجيـــٌج مـــا.. أزيـــز  نـــدا

انشـــطرت يومهـــا  مهيبـــا  النشـــور  كان 

أرض وجـــاؤا  ُفـــرادى.. شـــهقة فـــردى

7

النــــبي
القصيدة مهداة إىل حرضة النبي محمد صىل الله عليه وسلم

جمال المال
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أمـــم دونـــم  نبـــٍي  ألـــُف  وَثـــّم 

ومنفـــردا مشـــهودا  كان  ووحـــده 

حيملـــه وهـــو  رفيعـــا  اللـــواء  كان 

والشـــهدا العشـــاق  ظلـــه  يف  وكان 

تـــروي النقـــوش القديـــامت التـــي نســـيت

ــدا ــد نفـ ــر قـ ــر.. أن البحـ ــط البحـ يف حائـ

يـــده يف  احلـــق  وفـــأس  اخلليـــل  إذ 

إذ يرفـــع البيـــت.. هيـــدي قلبـــه وتـــدا

ــه ــرَت بـ ــا أمـ ــل مـ ــه افعـ ــال ابنـ ــوم قـ ويـ

مرتعـــدا الســـكُي  اهلل..وانقلـــب 

ــت ـــذي فضحـ ــّر ال ـــيلتقط الـ ــن س فمـ

فـــدا بكبـــش  جهـــرا  مامـــه  منـــه 

امـــرأٌة قالـــت  إل  قريـــش  ضجـــت 

يـــا شـــيبة احلمـــِد قـــد أنجبـــت مـــن ُحـــدا

هـــم تســـعٌة ليـــس هـــذا الفـــرد عاشهـــم

ــدا ــن وفـ ــا ملـ ــل إكرامـ ــن اإلبـ ــر مـ فانحـ

***

ــه ــن يف تقلبـ ــا مـ ــي .. يـ ــن الذبيحـ ــا ابـ يـ

مـــددا املنتهـــى  أضـــاء  الســـاجدين  يف 

منتقـــا كان  كريـــام  فصلبـــا  صلبـــا 

نـــدى بـــذات  قريشـــيا  تـــى  حتـــى 

آمنـــــــة مثـــــــــــل  نبـــــــي  أم  وأي 

وقـــد ترائـــت قصـــور الـــروم إذ ولـــدا

مرضعـــة حضـــن   .. البـــوادي  تلقفتـــه 

ــددا ــه عـ ــيص لـ ــد..وال أحـ ــن وحيـ حضـ

قـــد شـــق جربيـــل منـــه الصـــدر فانطفـــأت

فيـــه حظـــوظ الدنـــى فانـــداح نـــور هـــدى

لـــه يـــّر  »بـــرى«  ويف  يشـــّع  نجـــم 

البـــددا يقطـــع  صبيـــا  وكان  كّل 

ـــل ـــى عج ـــدو ع ـــار؟ إذ  يع ـــا الغ يف الغار..م

عـــدا الســـامء  نحـــو  بـــل  خدجيـــة  إل 

مطـــر مـــن  شـــباكان   .. بمكـــة  بيـــت 

صعـــدا أنـــه  إال  تفتـــح  بـــاب 

نحـــو اخليـــال الـــذي أرخـــى سيرتـــه

ـــدا ـــرباق ح ـــث ال ـــدس إذ حي ـــى ذرى الق ع
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لنـــا الـــروح  بـــاط  يف  جـــرى  مـــاذا 

ـــهدا؟ ـــن ش ـــاب!.. م ـــن غ ـــا م ـــم.. ي ـــن العل ـــه م في

دمـــه يف  اهلل  إرث  حيمـــل  وعـــاد 

أبـــدا بـــه  نفنـــى  أن  البكـــر  واللمحـــة 

واحـــدة مـــض  إال  ربـــك  أمـــر  مـــا 

بـــردا مـــا  اآلن  حتـــى  فراشـــك  لـــذا 

خاطـــرة كل  مـــن  الُعقـــا  أضاعـــك 

اعتقـــدا الـــذي  يف  قلـــوٌب  وضيعتـــك 

داخلنـــا املنـــي  القـــدم  أهيـــا  يـــا 

فتشـــت عنـــك وكي منـــك قـــد وِجـــدا

***

ُحَجـــٌر هنـــا  بســـيطا..ها  كان  نقـــول 

هنـــا توضأ..صـــى ...هـــا هنـــا ســـجدا

مائكـــة كـــم  يديـــه  بـــي  وكان 

رصـــدا خلفـــه  مـــن  وكـــذا  حتفـــه 

مرتبـــة صحابيـــان  األســـودان 

عهـــدا كـــام  آيـــات  وللجـــوع  عليـــا 

ــٍر ــور مـــن َحجـ ــّد حتـــت رداء النـ كـــم شـ

واجللـــدا الصـــرب  منـــه  تعلـــم  حتـــى 

ــزة ــاق معجـ ــت األخـ ــه كانـ ــن لـ ــا مـ يـ

ــدا ــا انتقـ ــا ال ومـ ــط طعامـ ــاب قـ ــا عـ مـ

ال تبـــك يـــا عمـــر الفـــاروق إن تـــرك الــــ

رقـــدا إذا  ختـــام  جنبـــه  يف  ــــحصر 

أبجديتهـــا: يف  لغـــة  مـــن  فـــذاك 

اللبـــدا ذلـــك  يســـاوي  احلريـــر  أن 

***

ممـــد واســـتوى الرحـــن وهـــو عـــى

عـــرش رفيـــع ...فســـمى نفســـه الصمـــدا

معمـــدة مقامـــات  يـــا  ممـــد 

ــا عبـــدا! بالطي..عبـــدا رســـوال كيـــف مـ

سوا العارفـــي  ليـــل  عينيـــك،  ســـواُد 

ــدا ــدرب والبلـ ــوا الـ ــوا ...أضاعـ به..فغابـ

وارحتلـــوا مشـــدوهي  البئـــر  إل  أتـــوا 

وأشـــعلوا يف الغيـــاب القلـــب والكبـــدا
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حقيقتهـــا يف  تفـــيض  الطرائـــق  كل 
لـــه وإن قـــد تبـــّدت يف للـــورى قـــددا

***
متعبـــٌة األرُض  حيـــث  بابـــك  وافيـــت 

جمتهـــدا فيـــك  كثـــرا  شـــعرا  أقـــول 
وإن ســـعاد  بانـــت  وإن  كعبـــا  فلســـت 

ســـهدا هبـــا  متبـــوال  اليـــوم  أبقتنـــي 
كواكبـــه شـــعرا  أشقـــت  الـــذي  وال 

مـــدى الفضـــاء  يف  يســـعها  مل  دريـــة 
معـــي القصيـــدة أتلوهـــا عليـــك وقـــد

والوصـــدا واألبـــواب  ذيل  ألفـــت 
ناقصـــة قيـــل  مهـــام  القصائـــد  كل 

والرشـــدا النقـــاد  المنـــي  إن  فالعفـــو 
معـــذرة اهلل  رســـول  منـــك  والعفـــو 

إن ّحلوهـــا عـــى غـــر الـــذي قصـــدا
مـــا زلـــت يف احلـــرة األول بقلـــب طـــوى

ــا أم جئـــت مبـــرتدا؟ هـــل جئـــُت مصطليـ
يف الاشـــعور هبـــاٌء، يف حضـــور دمـــي..

ـــدى! ـــب س ـــهوا أن أغي ـــرتت س ـــي اخ لكنن

هو الشاعر والباحث اليمني حسني بن عيل الزراعي، املولود يف 

جامعة  ثم  باليمن،  صنعاء  بجامعة  العايل  للتعليم  أستاًذا  عمل   .1969

باحٌث  إىل ذلك  باإلضافة  السعودية، وهو  العربية  باململكة  امللك خالد 

وخبرٌي لُغوي مبؤسسة معجم الدوحة التاريخي.

حصل الزراعي عىل درجة الدكتوراه من جامعة محمد الخامس 

لسانية  بحثًا وكتابًا يف مجاالت  يقرب من عرشين  ما  له  باملغرب 2003. 

مختلفة، يف الرتكيب والداللة واملعجم والتداوليات وغريها، ونرُش أكرثُها يف 

مجاّلت محّكمة باملغرب وسوريا واليمن والسعودية والجزائر، كام ناقش 

اهتامم  ولديه  والدكتوراه،  املاجستري  أطروحات  من  العديد  وأرشف عىل 

مع  باملقارنة  العربية  عىل  وتطبيقاتها  اللغوية  الظواهر  بدراسة  خاص 

اإلنجليزية والفرنسية وغريها، وهو عضو موسوعة البابطني الشعرية.

أ.د. حسين بن علي الزراعي 
الشاعــر

*****
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غاُبـــوا ُهـــْم  إذا  مآثَِرُهـــْم  صافِـــْح 

َفحـــاِت مـــا َســـَجَمْت بِـــِه واْنُثـــْر عـــى الصَّ

ٍة بَِعـــرْبَ ـــوَد  َتُ أْن  امَلداِئـــِح  ِشـــَيُم 

َكَأنَّـــام عـــاِء  بِالدُّ لَِربِّـــَك  ْع  وارْضَ

ِملَّـــًة ســـاَلِة  الرِّ بِِميـــاِد  واْذُكـــْر 

ـــًة ُأمَّ َأْعَشـــَب  األَْرِض  بَِوْجـــِه  فـــإذا 

هِبـــا اّلتِـــي ســـاَلْت  ى  الُبـــْرَ وَنســـاِئُم 

ُمَْتـــٍف األَكاِسِ  إِْيـــواَن  وَكَأنَّ 

َرى ــذُّ ــَى الـ ــامِل َعـ ــَوُر الَكـ ــْت ُصـ َعـ وَتَوزَّ

هِبـــا َدعـــا  اخلَِلْيـــُل  كاَن  َدْعـــَوٍة  ِمـــْن 

بَِحنانِـــِه اّلـــِذي  الَقْلـــُب  ُهـــَو  َهـــذا 

َمكاَنـــًة الَعظِْيـــِم  امُلْلـــِك  َعـــَى  َيْعُلـــو 

لِْلَهـــَوى َعبِيـــًدا  ْنيـــا  الدُّ َبنِـــي  َأْلَفـــى 

ُأْذنِـــِه يِف  اّلـــِذي  الَفْجـــَر  فاْســـَتْيَقَظ 

ِكتـــاُب َدعـــاَك  إْن  بَِدْمِعـــَك  واْكُتـــْب 

ُمصـــاُب اْعـــرَتاَك  إذا  اخلُُشـــوِع  َعـــْيُ 

بـــاُب ِع  امُلَشـــفَّ ُروِح  إل  ِمنْهـــا 

وِحســـاُب ِقياَمـــٌة  َعَلْيـــَك  قاَمـــْت 

َســـحاُب فاْســـَتَهلَّ  بَِأْحَـــَد  َنَبَضـــْت 

َشـــباُب ُهـــوِر  كالزُّ فَأْمـــَرَع  َســـَمَقْت 

َتنْســـاُب هَبَْجـــًة  ى  ُبـــْرَ أْنـــواُر 

واألَْعتـــاُب فـــاُت  ُ الرُّ ِت  َخـــرَّ إِْذ 

وِشـــعاُب ُرًبـــى  َفَرًحـــا  َلـــْت  لَّ وَتَ

األَْحقـــاُب بِـــِه  َتْشـــُدو   ٍ ملَُِبـــرِّ

املِْحـــراُب وَأْجَهـــَش  الَغـــامُم  جـــاَد 

ُتـــراُب امُلُلـــوِك  ُدْوَن  وفِراُشـــُه 

َأْنيـــاُب َلـــُه  ٌس  ُمْفـــرَتِ والظُّْلـــُم 

اخلـــّاُب وُنـــْوُرُه  الَبَيـــاُن  ـــَس  مَهَ

8

ُموع َمقاماُت الِكتابَِة بالدُّ
يف مديح الرَّسول محّمد صىلَّ الله عليه وسلَّم وسريته الرشيفة

 أ.د. حسين بن علي الزراعي 



6263

ـــٍة يَّ ُحرِّ إل  هِبِْجَرتِـــِه  ى  وَسَ

أِمينُهـــا الظَّـــاِم  ُجنْـــَح  ًفـــا  ُمَتَلحِّ

َتَعطََّشـــْت ئـــاِب  الذِّ ُكلُّ  َلْيَلـــٍة  يِفْ 

َفَعـــِيُّ َيـــْدِري َكْيـــَف َيـــْرِوي مـــا هِبـــا

بُِصنِْعهـــا النِّطـــاِق  ذاُت  َلـــْت  وَتَكلَّ

ـــٍة ُأمَّ قاِئـــُد  يـــِق   دِّ الصِّ َمـــَع  وَمـــَى 

ٌة وَبِصـــْرَ ُيـــَرى   َعـــْزٌم  َقْلبِـــِه  يِف 

ِرســـاَلٍة َخـــْرُ  الُفْرقـــاِن  فِرســـاَلُة 

َشـــواِرٌف ـــياُه  الشِّ َمْعَبـــٍد  أمَّ  يـــا 

ـــٌة َبْدِويَّ َدْهَشـــٌة  وفِيهـــا  قاَلـــْت 

َلـــْت! َفَتَحفَّ ـــِه  بَِكفِّ الَكِريـــُم  َمَســـَح 

َمهاَبـــًة َيِفيـــُض  ُحْســـٌن  ِســـيامُؤُه 

ُح َدْرَس َمـــْن يـــا َيـــْوَم َبـــْدٍر َكْيـــَف َأْشَ

ـــُه حَيُفُّ الَعظِيـــُم  والنَّْقـــُع  يـــُل  ِجرْبِ

امَلـــَدى يِف  امُلَحلِّـــُق  الَفـــَرُس  َحْيُزْوُمـــُه 

ــَدى ــُد اهلُـ ــاِء َيـ عـ ــِد الدُّ ــَتْعَصَمْت بَِيـ واْسـ

ُهـــْم َأُكفُّ ـــامِء  السَّ بُِعـــَرى  ـــَكْت  ومَتَسَّ

ــْم ــاَب ِرماِحِهـ ــِد قـ ــايِل امَلْجـ ــاَرْت َمعـ صـ

اْســـتِْعذاُب لِنَْيِلهـــا  التَّْضِحيـــاِت  يِف 

الَوثَّـــاُب الُعـــا  ُحُلـــُم  وِركاُبـــُه 

التَّْطـــاُب َفخاَنـــا  احلَبِْيـــِب  لِـــَدِم 

َشاُب إَِلْيـــِه  َأْعَوَزهـــا  كاَن  َلـــْو 

األَْلقـــاُب ِذْكـــَرُه  ُتـــَويشِّ  ُذْخـــًرا 

اُب اجلَـــوَّ ِســـْفُرها  امَلناِقـــَب  هَيْـــَوى 

األَْبـــواُب هـــا  بَِضِمْرِ َلـــُه  ُفتَِحـــْت 

واألَْســـباُب الغاَيـــاُت  هِبـــا  َتْســـُمو 

ــاُب ؟! ــِم ِحـ ــِف الَكِريـ ْيـ ــَن للضَّ ــْن َأْيـ ِمـ

الَبِليـــِغ ِخطـــاُب وهَلـــا ِمـــَن الَوْصـــِف 

ــاُب! ــَدى إْخصـ ــفِّ النَـّ ــْن َكـ ــْدُب ِمـ واجلَـ

ِجْلبـــاُب التَُّقـــى  َوَرِع  ِمـــْن  وَعَلْيـــِه 

ُروَس وَهـــْل َلـــُه اْســـتِْيعاُب؟ َصنَُعـــوا الـــدُّ

أْساُب َحْوَلـــُه  امَلاِئـــِك  وِمـــَن 

ِشـــهاُب والِعنـــاُن  َنْجـــٌم  ُج  ْ فالـــرَّ

ِغضـــاُب فِْيـــِع  الرَّ ِف  َ الـــرَّ وأِســـنَُّة 

َغـــّاُب هِبـــا  ٍج  رَضَ ِمـــْن  واحلَـــقُّ 

ُمْرتـــاُب َضالِـــِه  َقـــْدَر  ُك  ْ والـــرِّ
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َدوَلـــٌة َبـــْدٍر  َنـــْرِ  ِمـــْن  يَّـــَأْت  وَتَ

جُمَلِّـــًا  امُلبِـــْيُ  الَفْتـــُح  هَلـــا  َأْصَغـــى 

ِحجـــاَرٍة  َكـــْوَم  األَْصنـــاُم  وَتَـــاَوِت 

وَعَفـــْوَت َعْفـــَو القاِدِريـــَن وَأْنـــَت َمـــْن 

ُأْنُشـــْوَدًة أْصَبَحـــْت  ـــَة  َمكَّ أْخبـــاُر 

تِْرهِبِـــْم ِمـــْن  َبنَـــى  بَِمـــْن  يَن  ُمْســـَتْبِرِ

َقَلِميَّـــٍة ـــٍة  ُأمَّ َمعـــامِلُ  وَبـــَدْت 

َيـــٍد ِمـــْن  َعَلْيِهـــْم  مـــا  حاَبـــُة  الصَّ َأدَّى 

وُحبِّـــِه احلَبِْيـــِب  يِف  َوفـــاًء  ذاُبـــْوا 

َأْنســـاهُبُْم التُّقـــى  بَمْدَرَســـِة  ُصِهـــَرْت 

َبْينَُهـــْم ُيفاِضـــُل  التَّْقـــَوى  ِمْيزاُنـــا 

جاُلوتِـــِه ِمـــْن  ُقْطـــُز  َج  َتَـــرَّ فيهـــا 

بِظِالِـــِه َتَمـــى  حُيْ وِديـــٌن  ُدْنيـــا 

ُمَعلِّـــٍم وَهـــْدُي  َمْدَرَســـٍة  َأْنـــواُر 

ُكلِّهـــا الَفضاِئـــِل  ِقَيـــِم  َعـــْن  ُينْبِيـــَك 

َتُقـــْم ومَلْ  احلَيـــاِة  ُأُســـُس  بِـــِه  قاَمـــْت 

َيْســـَتِقي ِمنْهـــا  لِْلَعـــْدِل  ـــًة  َنَظِريَّ

ـــَوَرى ـــَع ال ـــوَش َم ـــى الُوُح ـــْت َتْلَق ـــْو ُطبَِّق َل

واألَْعـــراُب األْمصـــاُر  هَلـــا  داَنـــْت 

أْربـــاُب واِحـــٍد  لِـــَربٍّ  فَجَثـــا 

واألَْنصـــاُب األَْزالُم  وَتاَشـــِت 

ِعقـــاُب ـــاِل  الضَّ َبْغـــِي  َعـــَى  َيـــُدُه 

واحلُطَّـــاُب ْعيـــاُن  الرُّ هِبـــا  طـــاَرْت 

أْتـــراُب َلـــُه  وُهـــْم  عـــاِة  الرُّ جَمْـــَد 

األَْلبـــاُب ِمداِدهـــا  بِنُـــْوِر  ضـــاَءْت 

وَأصاُبـــوا َرَمـــوا  فِْيـــام  ُدوا  ُســـدِّ َمـــْن 

وُهـــُم اّلِذيـــَن عـــى الظُّبـــا َقـــْد ذاُبـــوا

واألَْنســـاُب الِعـــزُّ  إَلْيهـــا  َفنَـــام 

واإلْعجـــاُب ْهـــُو  الزَّ َيُكـــْوُن  وبِـــِه 

َخبَّـــاُب وَقْبَلُهـــْم  واجلُلَّنـــاُر 

األَْحســـاُب َتَتكاَفـــُأ  وبَِعْدلِـــِه 

َصّبـــاُب هَلُـــْم  َنْـــٌر  آثـــاُرُه 

وِعصـــاُب إزاِرِه  ـــَت  حَتْ َحَجـــراِن 

واآلداُب األَْخـــاُق  بِـــِه  إاّل 

والطُّـــّاُب الُعَلـــامُء  َنظَّـــَر  مـــا 

َأْصحـــاُب ُـــْم  َكَأنَّ َيَتعاَيُشـــوَن 
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َكَأنَّـــُه الُوُجـــوُد  َيْبَقـــى  وبُِدوِنـــا 

شـــاِعٍر ـــُة  ُغصَّ اهللِّ  َرُســـوَل  يـــا  يِب 

ٌة َحـــْرَ َعَلْيهـــا  الُعْليـــا  ـــُة  فاألُمَّ

و))َحضـــاَرُة اإلْســـاِم َمْـــُض َتَلُّـــٍف((

َعَصبِيَّـــٌة ُهْم  َتُشـــقُّ وامُلْســـِلُموَن 

وَعِدْيُدُهـــْم الِغنَـــى  ِعـــزِّ  يِف  ُفَقـــَراُء 

اْلـــــ وفِيِهـــُم  َيِئـــنُّ  األْقـــَى  وامَلْســـِجُد 

ِعبـــاِدِه َبـــْيَ  هلل  ياَرْحَـــًة 

َجـــْذَوٍة ِمـــْن  ٌر  ُمَســـعَّ إَلْيـــَك  َشـــْوِقي 

َدْمِعـــِه يِفْ  ُمْغـــَرْوِرٌق  اّلـــِذي  َفَأنـــا 

داُب ِسْ وَرخـــاَءه  َجـــى  الدُّ َلْيـــُل 

والُكتَّـــاُب ـــَعراُء  الشُّ هَلـــا  َيْرثِـــي 

واْرتاُبـــوا ُلـــوا  َبدَّ َبْعـــَدَك  والَقـــْوُم 

إْرهـــاُب(( و))ِدينُنـــا  َرَأْوُه  فِْيـــام 

َأْحـــزاُب ُتثُِرهـــا  مَتُـــْوُر  فِـــَرٌق 

َأْغـــراُب نـــا   الدُّ َمَلُكـــوا   مـــا  ِعـــزِّ  يِف 

شـــاُبوا أْو  ُســـًدى  َشـــبُّوا  َمـــْن  ِمْليـــاُر 

ء َمـــَع الُعصـــاِة َمتـــاُب؟ َهـــْل لِْلُمـــِيْ

اإِلْذنـــاُب َيُشـــبُّها  ُلـــوِع  الضُّ َبـــْيَ 

ُأذاُب ُنـــوِب  الذُّ مَجْـــِر  ِمـــْن  وَأكاُد 
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هَلََفـــا أْنَـــاِرِه  ِمـــْن  الّدمـــُع  ـــَأ  َتَوضَّ

الَوَكَفـــا َيْعـــِرِف  مَلْ  بِـــِه  َكَأّن  َحّتـــى 

ــزًة ــاِء ُمعجـ ــِرِّ املـ ــي بِـ ــلَّ َوْجهـ ــا اْبَتـ َمـ

َفـــا ُمْغرَتِ املـــاِء  يف  أُكـــْن  ملْ  ألَّننـــي 

مُمَْتِزًجـــا فيـــِه  َنْـــًرا  ُكنْـــُت  َوإّنـــام 

َوُكنْـــُت أْمَســـُح َدْمًعـــا فيـــِه َمـــا َنَشـــَفا

ِمْلُحُهـــاَم الَعْينَـــْيِ  عـــى  َيـــمٌّ  َوالّلْيـــُل 

َذَرَفـــا ُمـــْذ  األشـــواُق  ُبـــُه  ُتَذوِّ َثْلـــٌج 

ــًة ــٌف ُيـــيضُء األرَض يِل ِجَهـ ــاَء َطْيـ ــا َجـ َمـ

ُغَرَفـــا يِل  ـــْوِق  الشَّ َوَكاَنـــْت ِجَهـــاُت  إالَّ 

ــاِخَصٌة ــِح َشـ ــِدي يف الّريـ ــُت يِب ، َوَيـ ْفـ َطوَّ

َطَرَفـــا هَلَـــا  َتْرُســـْم  مَلْ  الّريـــِح  َوريَشـــُة 

ــُب ــْت ُرَكـ ــايِت َواْنَثنَـ ــْت ِجَهـ ــى َتاَشـ َحّتـ

األحـــزاِن يِب َواْســـَتَفاَق الَقْلـــُب ُمْرَتَِفـــا

نـــي َحّتـــى َتـــرى ُأُفًقـــا َقـــاَل :»اْنَتبِـــْه ! ُضمَّ

ِو«، ُقْلـــُت :»َكَفـــى« ْ ِمـــَن الَغـــامِم َوِسْ يِف الـــرَّ

هُيَْدِهـــُدُه طِْفـــٍل  يف  وِح  الـــرُّ َمـــَع  َفـــِي 

ــا ــِب َهَفـ ــْدٌس إل َأْرِض احلَبيـ ــاُن  َحـ التَّْحنـ

ِمُلنِـــي حَيْ الّريـــِح  بِبَِســـاِط  يل  َفَأْيـــَن 

إل احلبيـــِب َوُبـــْرُج التِّيـــِه َقـــْد ُخِســـَفا

َأْعِمـــَديِت َحـــْوَل  َمراَيـــا  َأْرٍض  َوُكلُّ 

َكَلَفـــا ِمْرآِتَـــا  َعـــى  َبعيـــًدا  أَرى 

َفَرًحـــا بِامُلْصَطفـــى  َفـــْت  َشُ تِـــي  الَّ إالَّ 

ــا َفـ ؤى َشَ ــرُّ ــِس الـ ــْن َفراديـ ــَرْت ِمـ َوَأْثَمـ

َقـــٌة ُمْرِ اهللِ  بِـــِراِط  َســـبيُلُه 

ـــا ـــا اْنَحَرَف بِّ َم ـــرَّ ـــْن ِساِط ال ـــِذي َع ـــَو الَّ َوْه

َمـــْن َذا ُيَصـــيِّ َعـــى َشـــْمِس األنـــاِم َعـــى

ـــا ـــِه َو َصَف ـــْن َكفِّ ـــَدى ِم ـــُر اهلُ ـــاَض َنْ ـــْن َف َم

9

َراُج الُمِنير السِّ
إىل سيدي محمد نبي الله والرحمة املهداة صىل الله عليه وآله وسلم
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َيـــُدُه َمْوُصوَلـــٌة  َقْلُبـــُه  ُمَبـــاَرٌك 

ــَفى ــِقيِم َشـ ـ ــا يف السَّ ــسَّ َقْرًحـ ــاهللِ ،إْن َمـ بـ
َظَمـــأٍ َعـــى  مـــاًء  ُأْصُبَعـــُه  َمـــسَّ  َأْو 

ُمْرَتِشـــَفا بِاملـــاِء  َكَفـــى  اجلُُيـــوِش  ِمـــَن 

ــوِر اّلـــذي مُجَِعـــْت  ـــٌد َحـــاِرُس النُـّ ُمَمَّ

َدَنَفـــا بِـــِه  ْت  َواْمَتـــدَّ النَّواميـــُس  َلـــُه 

َنَزَلـــْت آيـــٍة  يف  َربَّـــُه  َتـــرِبْ  َيْ مَلْ 

ُمنَْعَطَفـــا احلَـــقِّ  بَِظْهـــِر  َأَقـــلَّ  َوالَ 

َأمَّ النَّبِيِّـــَي َحْيـــُث »الُقـــْدُس« َقـــْد َفَتَحـــْت

ــا ــْد َهَتَفـ بِّ َقـ ــرَّ ــاُك الـ ــَا َوَمـ ــاَب الُعـ بـ

ـــا ـــَدا َوِجَف ـــٍب َب ـــْن ُعْج ـــُل ِم ـــَامِلٌ َوِجرْبي ـــاُق َس َب ـــْبُع الطِّ ـــْوُء َوالسَّ ـــُه الضَّ ِمْعَراُج

ـــا ـــْن َربِّ الـــَورى َأِزَف ـــاَب َقْوَســـْيِ ِم ـــْذ َق ـــا   ُم ـــْرِش َأْعَظَمَه ـــاِت َربِّ الَع ـــَن آَي َرأى ِم

ـــا                                       ـــْن َلَقَف ـــَى ملَِ ـــَكاَتُه الُفْض ـــاِء ِمْش ـــِم  الَعْمَي َل ـــِم الظُّ ـــى يِف َف ـــُه اهللُ َأْلَق َفإِنَّ

ـــُجَفا                                                        ـــَع السُّ ـــْي َيْرَف ـــُه َك ـــَوَرى ِمْثَل ـــْيَ ال ـــٌد َب ـــْن َأَح ـــوٌل مَلْ َيُك ـــُه: َرُس ـــدَّ ِمنْ الَُب

ـــِذي َقَطـــَف األَْنـــَواَر َلـــْو ُحِجَبـــْت ُهـــَو الَّ

ـــْدُق َمـــا َوَصَفـــا َعنْـــُه الظِّـــاُل َلـــَكاَن الصِّ

َأيِب ِخَيـــاَم  َأْســـُكْن  مَلْ  ُكنْـــُت  َوإِْن  إِنِّ 

َبْكـــٍر َلَيْصَحُبنِـــي َرْكـــُب اهلَـــوى َرِئَفـــا

ـــا  ـــْوح إِْن ُقطَِف ـــِه الَب ـــَرُّ فِي َســـاِن َيْ ـــبِّ يِف َطـــَرِف   اللِّ ـــُر َكَاِم احلُ ـــْن يِل َو بِْك َم

ْنـــُب َأْعَظـــُم ِمـــْن َزادي َو َزاُد َفمـــي َوالذَّ

ُشـــِغَفا َقـــْد  اهللِ  َنبِـــيِّ  بَِمـــْدِح  َقْلـــٌب 

َراِحَلتِـــي َفـــْوَق  َأْهـــَراَم َشـــْوٍق  َبنَْيـــُت 

ــا ُحَفـ ــَرُأ الصُّ ــاَمٌء َتْقـ ــي َسـ ــْقُف روحـ َوَسـ

َعـــًة َأْشِ َعْينَْيـــِه  ِمـــْن  َيْعـــِرُف  ْيـــُل  اللَّ

اْلَتَحَفـــا امُلْصَطَفـــى  بَِبْحـــِر  َســـاِكنِيِه  يِف 

ــا ــوَر ُمنَْبِجًسـ ــْدُت النُـّ ــُت َوَجـ ْهـ َ ــى اتَّ َأنَّـ

ــا ــاَب َو النَُّطَفـ ــي األَْصـ ــِرِه َيْعَتـ ــْن َظْهـ  ِمـ

َســـاِئَبًة اخلَـــْرِ  يِف  َقافَِلـــًة  َســـاَق  َمـــا 

َســـَعَفا َرْكبَِهـــا  يِف  َلـــُه  َوَكاَنـــْت  إالَّ 

ــوا ــا َعَرُفـ ــْرآِن َمـ ــَق بِالُقـ ــَز اخلَْلـ ــْذ َأْعَجـ ُمـ

األَلَِفـــا  َيْســـَتنْطُِق  ُهـــًدى  الَبَيـــاِن  إل 

ُمنَْعِقـــٌد الَكـــْوِن  َولَِســـاُن  الَ،  َوَكْيـــَف 

اْنَتَصَفـــا َمـــا  الَبـــْوِح  َوَيـــَراُع  بِِذْكـــِرِه، 

ـــا ـــُه الَكتَِف ـــا ُدوَن ـــُس ِحينً ـــْمِس َيْلِم ـــاُء الشَّ ـــِه َوِضَي ـــْن َفْوِق ـــُه ِم ـــلُّ َيْصَحُب َالظِّ

َتْقـــَرُأُه الُقـــرآِن  َأْحـــُرُف  ـــٌد  ُمَمَّ

ــا ــْذ ُعِرَفـ ــبَّ ُمـ ــِه احلُـ ــْرُف  فِيـ ــَرُأ احلَـ َوَيْقـ
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ـــَفا ـــاَم اْكَتَش ـــٍن بِ ـــْن ُيْم ـــرَتَّ َع ـــيِّ اهللِ َفاْف ـــْدَر َنبِ ـــوِر َص ـــرْبِ النُّ ـــاُك بِِح ـــقَّ امَل َش

ِمـــْن ُبـــْرَدِة الَغْيـــِب َوْحـــُي اهللِ ُمنَْتـــِرٌ

وِح واحلَـــقُّ يف ِسِّ الـــورى  ُقِذَفـــا يف الـــرُّ

َوَطـــٍن الثَّان،َعـــى  ِميـــاُدُه  َالَوْحـــُي 

ُمْعَتِكَفـــا الَغـــاِر  يِف  َرَســـا  األَْرَبعـــَي  يِف 

ْكـــِر يف اإلْنجيـــِل َمنَْبُتـــُه ــِة الذِّ ِمـــْن َجنَـّ

َوِمـــْن َثـــاَمِر َفـــِم التَّـــْوَراِة َقـــْد َخَلَفـــا

ِســـَرَتُه يـــُح  الرِّ ــي  ُتَغنِـّ َزُبـــوٍر  َوِمـــْن 

ـــى ـــَي َخَف ـــَرُه يِف األْرِض ِح ـــَرْت ِعْط ـــْد َأْظَه َق

َيْقَظَتـــُه الّشـــْيطاِن  يف  ُيْربِـــُك  َمـــاَزاَل 

َوِرَفـــا َمـــا  َبْعـــُد  ظِـــلٌّ  َوآَدُم  األُول، 

ُمتََّســـٌع ـــْيطاِن  الشَّ َبْيَضـــِة  يِف  َمـــاَزاَل 

ــا َدَفـ ــى الصَّ ــوُر امُلْجَتَبـ ــلَّ ُنـ ــْذ َفـ ِّ ُمـ ــرَّ لِلـ

ــِة يِف ــُر احلَقيقـ ــْل َنْـ ــَل!!، َبـ ــُطوَرٌة ِقيـ ُأْسـ

اْئَتَلَفـــا َمـــا  امَلـــاِء  بَِعـــَراِء  ـــٍد  ُمَمَّ

َخَلـــَق ـــِذي  الَّ َوَواهللِ  ُدُموِعـــي  َهـــذي 

ـــا ـــْي َأِقَف ـــَب َك ـــْروي الَقْل َء َي ـــَواَن الَ يَشْ األَْك

َأَرى ُســـوِل  الرَّ ُشـــبَّاِك  َفـــْوَق  َنـــًدى  إالَّ 

ـــذي ِمـــْن ِذْكـــِرِه َنَزَفـــا بِـــِه ُفـــؤاِدي الَّ

ـــَفا ـــا اْنَكَش ـــُد َم ـــَك ِسٌّ َبْع ـــٌر َوُعْمُق ـــُرَك َزاِخ ـــوَل اهللِ، َبْح ـــا َرُس ـــا َي ـــْن َلنَ َفَم

ــا ُغنَـ ــى ُيَبلِّ ــوَرى األْعـ ــَم الـ ــا َحكيـ ــْن َيـ َمـ

ـــْلِم َقـــْد ُجِرَفـــا َداَر الّســـاِم َوَبـــاُب السِّ

َمـــاَذا َيُقـــوُل َغريـــٌب َضـــاَع يف َوَطـــٍن

ـــا َف ـــْد رُصِ ـــاِن َق ـــِن األْوط ـــُب َع ـــى الَقري َحتَّ

ـــا ـــا َخَطَف ـــْوِت َم ـــا لِْلَم ـــْن ُدوَنَ ـــا َوِم ْنَي ـــَأُلَك الدُّ ـــاَم َيْس ـــْن َق ـــْظ َم ـــَف مَلْ َيتَِّع َفَكْي

ــِدِه ى بَِمْولِـ ــْرَ ــُه الُبـ ــْن َلـ ــى َمـ ــوا َعـ َصلُّـ

َمـــْن َخْتُمـــُه َفـــْوَق َشـــْمِس الَعامَلِـــَي َطَفـــا

ُأْغنَِيـــًة األرَض  حُتِيـــُل  َدْهـــٍر  َصـــَاَة 

ــى َوَمـــْن َعَزَفـــا وِح  َمـــْن َغنَـّ َتُضـــمُّ يف الـــرُّ

ـــَفا  ـــْن َرَش ـــْعُد َم ـــَيْفِدي السَّ ـــى َوَس ـــْدِي امُلْجَتَب ـــُع َه ـــْوَض َمنَْب ـــْوُن َأنَّ احلَ ـــَيْعَلُم الَك َس

***
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هو الشاعر األردين سعيد أحمد خالد يعقوب، املولود مبدينة مادبا يف 
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اللبنانيَّة، وجائزة املعلم األديب، وجائزة العالمة روكس بن زائد العزيزي. 
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**
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َطـــه امَلَكاَنـــِة  يِفْ    ُيَطـــاِوُل  َذا   َمـــْن 

ـــْمُس َتْقبِـــُس ِمـــْن  َســـنَاُه  َســـنَاَها َوالشَّ

بِنُـــوِرِه النُُّفـــوَس  َأْحَيـــا  الـــِذْي  َذاَك 

ُخَطاَهـــا ـــام   السَّ ُســـُبِل  إَِل   َوَهـــَدى  

َنـــَرى ال  لَِيـــْوٍم  ُيْرَجـــى  الـــِذْي   َذاَك 

َمـــاالً  بِـــِه  ُتْفـــَدى النُُّفـــوُس  َوَجاَهـــا

نِْعَمـــٍة َأْعَظـــُم    امُلْخَتـــاُر   َأْحَـــُد  ُهـــَو 

َأْعَطاَهـــا َقـــْد   ــاِس  النَـّ َربُّ   ــاِس  لِلنَـّ

ْنَيـــا َوَأْهِليَهـــا َفُســـْبَحاَن الـــِذْي َأْهَداَهـــا ْحَـــُة امُلْهـــَداُة لِلدُّ الرَّ

سعيد أحمد يعقوب

َطـــــــَه

َيـــا اهللِ   َرُســـوَل  َيـــا  ـــْي  َوُأمِّ بِـــَأيِبْ 

اهللَ َأَطـــــــْعنَا  َأَطْعـــــــنَاُه  إِْن  َمــــــْن 

ــَدا ــَك الِفـ ــا َأَقـــلَّ َلـ ــْي..... َمـ ـ ــْي َوُأمِّ بَِأبـِـ

ــاَها ــَها َوَأَبـــ ـــــ ــُم ُأمَّ َوالنَّْفــــــُس ُتْعظِــــ

ـــَه ـــِدْي َط ـــُت َأْف ِه َأَو َلْس ـــَأْسِ ـــوِد بِ ـــْل بِاْلُوُج ـــْي َب ـــَك بُِمْهَجتِ ـــْل َأْفَتِدي َب

َماِدَحـــًا ِجْئُتـــَك  امُلْخَتـــاُر  َأْحَـــُد  َيـــا  

َتْرَضـــــــاَها بَِلْفَظـــٍة   َأِجـــيُء   ْ َعـــيِّ

ُمْهَجتِـــْي ــْت  مَتَنَـّ َمـــا  َأْســـَمى  َفِرَضـــاَك 

ُمنَاَهـــا َتنَـــاَل   َأْن   َتْطَمـــُع   َوالنَّْفـــُس  

ْت َ َفاْعـــِذْر  َرُســـوَل  اهللِ  إِْن ِهـــَي  َقـــرَّ

َوَكَســـاَها َجبِينََهـــا   احلََيـــاُء  َوَعـــا   

***

ُدَجاَهـــا َوَبـــْدَر    ُدْنَياَنـــا  َشـــْمَس  َيـــا 

َنْجَواَهـــا َيـــا   األَْرَواِح  ِقْبَلـــَة   َيـــا 

َيـــا َلْيَتنِـــْي ُأْعَطـــى ُحُروَفـــًا َغـــْرَ َمـــا

ُدْنَياَهـــا يِفْ   ــاس   النَـّ ِشـــَفاُه   َعَرَفـــْت 

ِقيَقـــِة يِفْ اهلَـــَوى ِصيَغـــْت ِمـــَن النَّْجـــَوى  الرَّ

هَيَْواَهـــا ملَِـــْن   َتْـــَوى  َمـــْن  بُِعُيـــوِن  

10
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َحتَّـــى َتِليـــَق بَِمـــْدِح َأْحَـــَد َمـــْن   بِـــِه

َوَتاَهـــا الَفَخـــاِر   ِمـــَن   امَلِديـــُح   ُسَّ  

***

ِرَســـاَلٍة بَِخـــْرِ  َمْبُعـــوٍث  َخـــْرَ  َيـــا 

َأْســـاَمَها َوَمـــا  َأْعَظَمَهـــا  َكاَن   َمـــا 

َـــا إِنَّ ِصَفاتِـــَك  ِمـــْن  ُد  ُأَعـــدِّ َمـــاَذا 

َلَتِجـــلُّ َعـــْن  إِْحَصـــاِء َمـــْن َأْحَصاَهـــا

َأَماَنـــٌة ُهنَـــاَك   َوَهـــْل  األَِمـــُي  َفُهـــَو  

اَهـــــــــا َأدَّ َأْصَحــــــــاهِبَا  إَِل  إاِل 

َيِمينَـــُه َأَســـاَل  َفـــإِْن  اجلَـــَواُد  َوُهـــَو  

َغِرَقـــْت  بَِحـــاُر اجلُـــوِد  َوْســـَط  َنَداَهـــا

ـــًة ِذمَّ ُيْعطِـــْي  َفَلْيـــَس  الـــَويِفُّ  َوُهـــَو 

َوَرَعاَهـــا ُحُدوَدَهــــــــا  َأَقــــــــاَم  إاِل 

ى َ ـــُجاُع  َوإِنَّـــاَم ُأْســـُد الـــرَّ َوُهـــَو  الشُّ

َيْغَشـــاَها ِحينَـــاَم  ُبـــُن  َتْ احلَـــْرِب  يِفْ 

اْســـِمِه ِذْكـــُر  َأْعـــَداَءُه  َأَتـــى  َوإَِذا   

َيْلَقاَهـــا َأْن   َقْبـــِل  ِمـــْن  بِـــِه   ُهِزَمـــْت  

َفِضيَلـــٌة ُهنَـــاَك  َفـــاَم   يـــُف   َوُهـــَو الرَّ

َمْعنَاَهـــا ِعنْـــَدُه  ـــَد  سَّ َتَ إاِل 

ُمْقَلـــٍة ِمـــْن  َفـــاَم  َرْوٌض  َأْخاُقـــُه 

َقَراَهـــا    بِاجلَـــاَمِل  إاِل  َضاَفْتـــُه 

***

َأْحَـــٍد َبْعَثـــِة  َقْبـــَل  َقَباِئـــَل  ــا  ُكنَـّ

َهَواَهـــا َشـــاَء  َكْيـــَف  َضـــاالً  ـــِرْي  َتْ

ـــا ـــلُء ِحَاَه ـــُل ِم ـــا َواجلَْه ـــُل َظْهَرَه ـــُم ُيْثِق ْل ـــا َوالظُّ ـــْأُكُل َقْلَبَه ـــْأُر َي الثَّ

ـــَفًا َتَعسُّ ِعيـــَف  الضَّ هِبَـــا  الَقـــِويُّ  َأَكَل 

َأْقَســـاَها َمـــا   ْخـــِر  َكالصَّ َفُقُلوهُبُـــْم 

َطاَعـــًة ُتْبـــِدْي  وَمـــاِن  َوالرُّ لِْلُفـــْرِس 

َعَصاَهـــا َشـــقَّ  َتْســـطِيُع  َوال   َضْعَفـــًا 

َداِمـــٍس َظـــاٍم  يِفْ  َيـــا   حَتْ ــاُس  َوالنَـّ

ُدَجاَهـــا بَِبْحـــِر  َغِرَقـــْت  َوُنُفوُســـُهْم 

ـــٌد ُمَمَّ َيـــاِء  بِالضِّ َأَتاَهـــا  َحتَّـــى 

َعاَمَهـــا الُعُيـــوِن  َعـــِن  ُتزيـــُل  َشْمَســـًا 

َخْطَوَهـــا َد   َوَســـدَّ َعْثَرَتَـــا   َفَأَقـــاَل  

ُعَراَهـــا َوَشـــدَّ  حُلَْمَتَهـــا  َوَأَعـــاَد 



8081

َأْســـَقاُمَها َفَشـــْت  َوَقـــْد  احلََيـــاَة   َجـــاَء 

َفَشـــَفاَها َأْدَواُؤَهـــا  َدْت  َوَتَعـــدَّ

مَلَـــا َوَلـــْوالُه  ْنَيـــا  الدُّ بِـــِه   ـــْت  َصحَّ

آَذاَهـــا الـــِذْي    َزاَل  َوال  ـــْت  َصحَّ

َأْحَكاِمـــِه يِفْ   ِ ــاس  النَـّ َبـــْيَ   َفـــْرَق   ال  

ـــاَها َفالَعْبـــُد َوْهـــَو الَعْبـــُد َســـاَوى الشَّ

مَلَـــا َذْنَبـــًا   َأَتـــْت  َفاطَِمـــًة  َأنَّ  َلـــْو 

َحاَباَهـــا َوال  ُعُقوَبَتـــُه  ُعِصَمـــْت 

َأْلَواِنَـــا يِفْ   ِ ــاس  النَـّ َبـــْيَ   َفـــْرَق  ال 

ُلَغاَهـــا اْختِـــاِف  يِفْ  َأْو   َوُأُصوهِلَـــا 

َأْهـــُل  َحَضـــاَرٍة ـــاِء   الشَّ ُرَعـــاُة  َفـــإَِذا  

َســـنَاَها َوَشـــعَّ  ْنَيـــا  الدُّ هِبَـــا  َســـِعَدْت 

ُبنَِيـــْت َعـــَى ُأُســـِس الَعَداَلـــِة َوالتَُّقـــى

اَهـــا لَِرَ َعْينَـــُه  َيْرَفـــُع  َفالنَّْجـــُم 

ُمْثَقـــًا َخْطـــَوًا  جَيُـــرُّ  َمـــاُن  الزَّ َوَمـــَى 

بَِأَســـاَها ـــًا  ُمَمَّ بِاحلَاِدَثـــاِت 

التِـــْي احلَـــاِل  إَِل  َعـــْوَدًا   َرًا   ُمَتَكـــوِّ

َنْحَياَهـــا ـــٍد  ُمَمَّ ُقَبْيـــَل  ــا   ُكنَـّ

َلنَـــا بِـــِه  َأَتْيـــَت  َمـــا  َنِســـينَا  َحتَّـــى 

َوَهَواَهـــا َنْفَســـُه  ُكلٌّ  َوَأَطـــاَع  

هَلَـــا ُيْرَثـــى  َحاَلـــٍة  يِفْ  بِنَـــا  َوإَِذا 

َمْرآَهـــا ِمـــْن  الْســـَتأَت  ِشـــْمَتَها  َلـــْو 

َشـــْمُلَها ـــَد  َتَوحَّ َتنَـــا  ُأمَّ َأنَّ  َلـــْو 

َمَْياَهـــا مَمَاِتَـــا  ِمْثـــَل  َكاَن  َمـــا 

َحـــاَدْت َعـــِن النَّْهـــِج الَقِويـــم َِومَلْ ُتطِـــْع

ُخَطاَهـــا ِالَقِويـــم  لِلنَّْهـــج  َقـــاَد  َمـــْن 

األََذى َويِفْ  ـــَقاِء  الشَّ يِفْ  َتْبَقـــى  َوَلَســـْوَف   

َطـــَه يَعـــُة   َشِ َدَهـــا  ُتَوحِّ َحتَّـــى 

 

***
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محمد  يونس  زكريا  الليبي  واإلعالمي  والكاتب  الشاعر  هو 

الرشيف الفاخري، شارك يف عدة ملتقيات أدبية وشعرية محلية وعربية. 

وللفاخري ديوانان شعريان مطبوعان يحمالن عنوان )أشواُق التوليب( 

و)اعتكاُف الشعر(، وله أيضا رواية مطبوعة بعنوان )ألجلك يا جهنم(، 

تم تكرميه يف جائزة األلوكة، هذا باإلضافة إىل مجموعات شعرية ونرثية 

مل تطبع بعد.

اهتم الفاخري بالعمل اإلعالمي وعمل مذيًعا للربامج األدبية يف 

عدة قنوات فضائية، قدم من خاللها قرابة 6 برامج مرئية ثقافية وأدبية، 

والعربية،  الليبية  الصحف  زوايا  خالل  من  ورقية  مشاركات  له  أن  كام 

ويعكُف حاليا عىل وضع اللمسات األخرية من أطروحِته يف املاجستري. 

زكريا الفاخري
الشاعــر

**
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خـــِذي ِمـــن الــــروِح أعيـــاًدا وأحلانــــا

أوزانــــا األوراِق  عـــى  وبعثرينـــي 

خـــذي مـــن الليـــِل نجـــاًم كـــي يطـــَر بـــه

ــا ــى اآلنــ ــو املصطفـ ــعرَي نحـ ــواُد ِشـ جـ

ـــًوى ـــلَّ ه ـــعِر - ع ـــروَف الش ـــيَّ - ح ـــوِدي ع ُج

َجـذالنــــا إيلَّ  يُعــــوُد  فـــؤاِدي  ســـبى 

ُجـــودي مـــن احلـــِب إن الشـــِعَر قافيـــٌة

إذا انتشـــْت؛ أنطقـــْت يف الـــروِح: ُســـبحانا

***

زكريا الفاخري

بسمة الغيب..

يـــا صفـــوَة اخللـــِق، خجـــى أحـــريف بفمـــي

فالشعــــُر يعَجــــُز أن ُيوفيــــَك ميزانــــا

لتعزفـَـــكم أوتــــاًرا  رمـــَي  نســـجُت 

وتـَحنانــــا أشـــواقا  القصائـــِد  فــــُم 

ــٌة !؟ ــاُم قائلـ ــا األقـ ــدُح ! مـ ــدُح املـ أيمـ

وأنـــَت للمـــدِح قـــد ُعنِونـــَت ُعنوانــــا

ـــا ـــوِد، ويـ ـــِد الوج ـــِن يف خ ـــة َ احلُْس ـــا خال ي

ُميَّانــــا يف  تلهـــو  الفجـــِر  أنامـــَل 

ومنبَعـــُه الدنيـــا  يف  النـــوِر  زمـــزَم  يـــا 

مزدانـــا الكـــوِن  مجـــاُل  حـــجَّ  إليـــَك 

ــِكًبا ُمنَسـ ــنْيِم«  »تْسـ الــــ  ــن  ِمـ ــتاًء  ــا شـ ويـ

كدهشـــِة الغيـــِث تســـقي ثغـــَر دنيانـــا

وبســـمة ًمـــن ِشـــفاِه الفجـــِر ســـاطعة ً

توانـــا الـــورِد  عيـــوِن  مـــن  ونظـــرًة 

وموكبـًـــا مـــن َسايـــا العشـــِق ُمتِشـــًدا

ــوانا ــاِس نشـ ــِة اإلحسـ ــى ضفـ ــي عـ يمـ

والِــــُدُه عــــاَد  طفـــٍل  ــــَف  تلهُّ يــــا  و 

وأزمـانــــا أزمانــــا  ِق..  التفـــرُّ بعـــَد 

11
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مولِـــُدُه َهــــزَّ  قريـــٍش..  يتيـــُم  َهـــذا 

وإيــــوانا وأجنـــاًدا  كـــرى  قصـــوَر 

وأغنيــــٌة للدنيـــا،  الغيـــِب  هديــــُة 

خايانــــا يف  تـــري  الشـــوِق  كنشـــوِة 

طفـــُل احلقيقـــِة -يـــا بـــراِك آمنـــٌة -

رحيانـــا األحشـــاِء  يف  ُيزِهـــُر  اآلَن 

طفـــُل احلقيقـــِة صـــاَغ الغيـــُب جوهـــَرِه

مـــْن لؤلـــِؤ اجلنـــِة الَعليـــاِء قـــد كانـــا

فـَـــِة البـــرى ماِمُـــُه تغفـــو عـــى ُشْ

ًا ومرجانــــا وجهـــًا صبوحـــًا حـــوى ُدرَّ

مـــن نفحـــِة اخلُلـــِد جـــاَء الكـــوَن ُيوِقظـــُه

ُعميانــــا الظلـــامء  يف  التقهقـــِر  بعـــد 

ـــى ـــاِن أس ـــُي الزم ـــُه - ع ـــْت - قبَل ـــم بك فك

أحزانـــا األعـــامق  يف  وحتمـــُل  ثـــكى 

يف َســـكرِة التْيـــِه كـــم مـــوُءْودٍة دفنـــْت

أحضانـــا القـــرُب  كان  األمومـــِة  دون 

»ُهَبـــٍل« إل  »الٍت«  إل  العقـــوَل  باعـــوا 

انــــا كانـــوا أســـارى وكاَن الـــرُك سجَّ

هوامـــٌش حتـــَت ســـطِر الدهـــِر قـــد نـُـــبِذوا

شانــــا هلـــم  ترفـــْع  مل  اخلائـــِق  كلُّ 

حتـــى نزلـــَت - رســـوَل اهللِ - دوَحتهـــم

وألوانــــا أصنافـــا   .. الُفــــلَّ لتْبـــذَر 

ــمعتُه ــاِل شـ ــنِة الصلصـ ــدَت يف َعـْجــ أوقـ

حتـــى غـــدا - بعـــد نـــور اهلل - إنســـانا

ــوبًة ــار - أجــ ــذَب األنـ ــا أعـ ــَت - يـ أتيـ

حرانـًـــا املجهـــوِل  قصـــِة  يف  ُتبـــِق  ملْ 

***

يؤنُســـُه اهللِ  حـــُب  )الغـــاِر(  إل  يـــأوْي 

مـــن ظلمِةالغـــاِر شـــعَّ الكـــوَن إيامنــــا

أشعـــًة  اآلفـــاِق  يف  العقـــَل  ويرســـُل 

ُشـــطآنا فيـــِه  أحيـــت  الِفْكـــِر  ســـفائُن 

ُمعجـــزًة اهللُ  حبـــاَك  نـــادى:  جربيـــُل 

)إقـــرْأ و رتِّـــْل ( فقـــد أوتْيـــَت فرقانـــا

فِزًعـــا أعامقـِـــِه  يف  الُلغـــُز  فاحـــدودَب 

!؟ تبيانـــا  ـــيِّ  األمِّ مـــن  يريـــُد  ذا  مـــن 
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أَمـــًا قلَبـــُه  بثـَّـــْت  خدجيـــة  َعْينـــا 

ــلوانا ــروَح سـ ــقي الـ ــبِّ تسـ ــورُة احلـ نافـ

- بْعثـتـُـــُه   - األرِض  ُجـــرَح  أتْتتضمـــُد 

تغشـــانا الغيـــِب  رفـــوِف  مـــن  برحـــٍة 

تفيـــُض -َعذًبـــا زالالً مـــن أصابعـــِه -

أنـــاُر طهـــٍر َســـقْت صحًبـــا وخـُـــانا

وقفـــْت  لـــه  ألقـــداٍم  جـــذٌع  وحـَـــنَّ 

ــِه -مـــن األشـــواِق - هجرانـــا تشـــكو إليـ

قَبـــٍس عـــى  لألقـــى  اهلل  بـــِه  أسى 

وُكــــثبانا َواحـــاٍت  الفيــــايِفَ  يطـــوى 

ـــْبِع الُعـــا ارتفعـــْت فـــوَق النجـــوِم إل السَّ

أذانــــا الليـــَل  وأحيـــا  الـــرباُق،  بـــه 

ـــَجُدوا - ـــد َس ـــاُر ق ـــِه األطه ـــن خلف ـــّى - وِم ص

ورتـــَل الوحـــَي حتـــَت العـــرِش قرآنــــا

صلـــوا مجيعـــا صـــاَة احلـــبِّ مـــا افرتقـــوا

فالديـــُن ينســـُج بـــَي اخللـــِق أوطانــــا

هجرتـــِه آثـــاِر  مـــن  »مكـــُة«  بكْتـــُه 

ُوديــــانا املـــاُء  يفيـــُض  اخلـــدوِد  عـــى 

أَزٍل فــــي  إبراهيـــَم(  ُء  )تبـــوُّ لـــوال 

أركــــانا و  أحــــجاًرا  البيـــُت  هلاجـــَر 

َمكـــروا أنـــم  لـــوال  مكـــُة  وقـــاَل: 

ــا ــق جرانـ ــرِك دوَن اخللـ ــرتُت غـ ــا اخـ مـ

متســـًبا اإليـــامِن«  »مـــأرِز  إل  يمـــيض 

وأعوانــــا أنصـــاًرا  اهللُ  هــــيََّأ  إْذ 

فـــْت يثـــرٌب يـــوَم  اللقـــا - طربـــا - وصفَّ

َدانـــى كلـــام  منهـــا؛  احلســـِن  ضفائـــَر 

ُمنِشـــدة: بالشـــوِق  منـــورًة،  أمســـْت 

ببـــاِب احلـــّي ناجــــانا« »بـــدٌر متـــاٌم.. 

مملكـــًة  - واإليـــامِن  بالديـــن   - أقـــاَم 

مشـــاتُل العـــدل ِ قـــد أثمـــرَن ســـلطانا

خوافقـــه يف  شـــّعْت  مكـــُة  هنـــاك 

بركانـــا اآلهـــاِت  مـــن  تثـــُر  ذكـــرى 

منتـــًرا الفتـــِح  صبـــاَح  أتاهـــا  حتـــى 

فاصـــدْح بـِـــاالً فـــإنَّ الفجـــَر قـــد َحانـَـــا

قـــل جـــاَءِك احلـــُق يـــا أصنـــاُم فاندمـــي

قتانــــا آثـــاَر  نـــرَى  قريـــٌش..  ويـــا 



9091

بُكُمـــو فاِعـــٌل  أنِّ  تظنـــوَن  مـــاذا 

هـــّا أجبتـــم وقـــْد كاَن الـــذي كانـــا!؟

قالـــوا: كريـــٌم، ســـحاُب الصفـــِح يف يـــدِه

إحســـانا اهللِ -  مننْـــَت - رســـوَل  هـــا 

منطقـُـــُه: القـــوَم  نـــادى  يوســـَف  شـــقيُق 

لُكـــم َمنحـــُت - ِمـــداَد البحـــِر - غفرانــــا

وأكمَلـــُه للدنيـــا  الديـــَن  بّلـــَغ  قـــد 

وأغصانـــا أثـــامًرا  الوحـــُي  وأينـــَع 

فخيَّــــَرُه الكـــربى؛  النعمــــُة  ــِت  ومتَـّ

؟! لــــقيانا  آَن  قـــد  أمـــا  العــــباد:  رُب 

فاختـــاَر لقيـــاُه - دوَن النـــاِس - يف شـــغٍف:

َمْســـَعانا« الفـــردوِس  إل  الرفيـــِق  »إل 

شـــاخمًة كالنجـــِم  أمتنـــا  تركـــَت 

سايانـــا الدنيـــا  قاَمـــِة  عـــى  متـــي 

ْت؛ ُكـــِرَ لنـــا  أْســـَياٌف  بعـــدَك  واليـــوَم 

وأقصانـــا  بغـــداًدا  اهلل  إل  تشـــكو 

مـــات النخيـــُل بجـــوِر املـــاِء - ال َســـَعٌف

ـــا ان ـــُر ُصوَّ ـــى التم ـــاَل - وأضح ـــِدي الظِ هُي

ســـرتِه ِحـنـَّـــاِء  ِمـــْن  َحـــريَف  بـــُت  خضَّ

وهلانـــا ـــيَّ  َكفَّ يف  البـــوُح  فاعشوَشـــَب 

األغنيتـــي قيثـــاًر  ضلعـــَي  وصغـــُت 

وأحلانـــا نايـــاٍت  الِشـــْعَر  ألســـكَب 

فالشـــعُر عنـــدي عصـــا بـــوٍح أهـــُش بـــه

حنايانـــا اشـــتاقْت  إذا  احلنـــِي  ليـــَل 

***
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هو الشاعر واملفكر الفلسطيني الدكتور سمري بن إسامعيل بن 

محمد العمري، املولود يف قطاع غزة بفلسطني، ويقيم حاليا  بالسويد، 

ويعود نسبه إىل الفاروق عمر. ويرتأس العمري االتحاد العاملي لإلبداع 

الفكري واألديب، كام يرتأس رابطة الواحة الثقافية، وهام منظمتان تهتامن 

بالرقي باملشهد الثقايف العريب أدبًا وفكرًا.

من  وكثري  بيت،  آالف  عرشة  عىل  يزيد  شعري  رصيد  للعمري 

ديوانني  أصدر  فقد  املختلفة،  األدبية  واإلنتاجات  الفكرية  املقاالت 

شعرية  دواوين  وعدة  الوجدان«،  »رشفة  و  وإزميل«  »كف  شعريني: 

أخرى تحت الطبع.

د. سمير العمري
الشاعــر

**
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َمـــْن َذا َدَعـــاِك َوَمـــا اْجَتَبيُتـــِك َمْوِعـــَدا

َعـــاِك َوَمـــا اْجَتنَيُتـــِك َمْولِـــَدا َوَمـــِن ادَّ

اهلَـــَوى َلِكـــنَّ  وِح  الـــرُّ َمـــِديُّ  َسْ َأَنـــا 

َمـــَدا ـــَم َشـــْطَر ِجْرِمـــِك َسْ ًفـــا َتَيمَّ َسَ

ــي ــِك طِينَتِـ ــاُء َفْتنِـ ــِوي َمـ ــكَّ ُيْغـ ــا اْنَفـ َمـ

َمْعبـــَدا امَلَشـــاِعَر  َلـــِك  َبنَيـــُت  َحتَّـــى 

ظِْمَئـــُه َأْرَكـــَض  ُخَطـــاِك  اِب  َسَ َوَعـــَى 

َفْدَفـــَدا َومْهِـــِك  ُجـــبِّ  يِف  ِن  لَِيـــُؤزُّ

َعـــَى َوَأْحَـــاٍل  َأْحـــاٍم  َذاَت  َيـــا 

َأيِّ الُقـــُروِء َحَْلـــِت َلـــْن َتِلـــِدي الَغـــَدا

د. سمير العمري

ِة يَْنُبوُع النُُّبوَّ

َمَواِســـِمي َفاْحَتَســـْبُت  َحَرْثُتـــِك  إِنِّ 

ــَدى ـ ــُدُه السُّ ــِك حَيُْصـ ــْريِس فِيـ ــُت َغـ َوَنَدْبـ

َحـــى َوالرَّ َرْحُـــِك  ُمْشـــَتبَِهاِن  َهـــَذاَن 

ــَدى ـ ــِك َوالصَّ ــِقي اْنثَِياُلـ ــا َيْسـ ــِهيُّ َمـ َوَشـ

ــٍم؟ ــِم َأْرَقـ ــْن َفـ ــْهَد ِمـ ـ ــَتِلذُّ الشَّ ــْن َيْسـ َمـ

َدى؟ ـــْن َيـــَودُّ امُلْلـــَك يِف َكنَـــِف الـــرَّ َأمَّ

ظِالِنَـــا َخْلـــَف  َكالَلْهـــِث  فِْتنَـــًة  ال 

ــٍف َأَدى ــْن َصَلـ ْأُي ِمـ ــرَّ ــَوى َوالـ ــْوَع اهِلـ َطـ

ِخْلَســـًة إاِل  وُح  الـــرُّ يُح  َتْســـرَتِ َهـــْل 

ـــَدى ـــِن اْعَت ـــَدى َوَم ـــِن اْجَت ـــْزِغ َم ـــَي َن ـــا َب َم

ـــِدي ـــْن َغ ـــُث َع ـــُت َأْبَح ـــا ِزْل ـــِذي َم ـــا ال َوَأَن

َدا دِّ ُمـــرَتَ َأَزْل  َومَلْ  ِحيـــُل  الرَّ َتِعـــَب 

َعابِـــٍر َزْوَرَق  ـــْطآِن  الشُّ إَِل  َأْرُنـــو 

امَلـــَدى َيـــَرى  َيـــَكاُد  ـــِك ال  َيمِّ ُلـــجِّ  يِف 

َطـــِري حَيِـــنُّ َوِرْحَلتِـــي َدَرَجـــْت َعـــَى

َدا مَتَـــرَّ َواجلَنَـــاُح  امَلَواِســـِم  ِدْفِء 

ـــَوَرى ـــَرِف ال ـــْن َه ـــَس َع ـــُت النَّْف ـــْم َنَْي َوَلَك

بِاهلُـــَدى امُلَجلَّـــَل  ُأْســـَوَتَا  َوِتِـــْذُت 

12
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َوَأْحـــُريِف ـــاِة  بِالصَّ ـــَأ  َتَوضَّ َقَلبِـــي 

َدا ْت ُســـجَّ يِف َغـــاِر ُطْهـــِر اْلَبـــْوِح َخـــرَّ

ُكلَّـــاَم امَلَحبَّـــِة  ملِِْحـــَراِب  َأْرُنـــو 

ـــَدا َتَوقُّ َزاَد  ـــْوِق  الشَّ َدْمـــَع  َأْطَفـــْأُت 

بَِقِصيـــَدٍة َمَبَّتِـــي  ِجـــْذَع  َهـــزَّ  َقـــْد 

َمْشـــَهَدا ملَِْرَيـــَم  َتْغطِـــْش  مَلْ  َعـــْذَراَء 

آَيـــًة َتْتُلـــو  وُح  َوالـــرُّ اْســـَتِقْم  ُقْلـــُت 

ـــَدى ـــْن اْهَت اَط َم َ ـــرِّ ـــَض ال ـــْن َمَ ـــْدِح َم يِف َم

بِالتَُّقـــى امَلِعيَّـــَة  َخَضـــَل  الـــِذي  َهـــَذا 

َمْتِـــَدا ـــَة  يَّ الرَبِ َفَضـــَل  الـــِذي  َهـــَذا 

بِنُـــوِرِه َمـــاُن  الزَّ اْنَبَلـــَج  الـــِذي  َهـــَذا 

ــَدى ــِمَل الِعـ ــُه َشـ ــاَم َوِحْلُمـ ـ ــى السَّ َأْفَشـ

يِف امَلْحُمـــوُد  ـــاِدُق  الصَّ األَِمـــُي  َهـــَذا 

ــَدى النَـّ ِشـــَيِم  َويِف  َعَمـــٍل  َويِف  ُخُلـــٍق 

َجـــَزى َمـــْن  َأْكـــَرُم  اهللِ  َحبِيـــُب  َهـــَذا 

َدا َوَســـدَّ اجلَِليـــل  َأْســـَدى  َمـــْن  َوَأَعـــزُّ 

ِملَّـــٌة ُل  ُتنَـــزَّ َمـــا  آَدُم  َكاَن  ُمـــْذ 

امَلْقِصـــَدا ـــِري  ُتْ َولإِِلْســـاِم  إاِل 

َجـــَرى َمـــا  ِة  النُُّبـــوَّ َينُْبـــوَع  َفـــَكَأنَّ 

ـــَدا ُمَمَّ الَعامَلُـــوَن  لُِيْســـَقى  إاِل 

ِوالَدًة الَعظِيـــُم  َمْولِـــُدُه  َكاَن  َمـــا 

َوَمْولِـــَدا لِلُوُجـــوِد  َبْعًثـــا  َكاَن  َبـــْل 

َوَرْحَـــًة امُلْؤِمنِـــَي  َتـــُرُّ  ى  ُبـــْرَ

الُكـــَدى َكَبـــَد  َوُمنْـــِذًرا  لِلَعامَلِـــَي 

ـــَة يِف الُقـــَرى ـــَز َيْثـــِرُب َفْضـــَل َمكَّ مَلْ ُتْ

ُســـْؤُدَدا يَفـــِة  ِ الرَّ هِبِْجَرتِـــِه  إاِلَّ 

ًدا تَفـــرُّ امْلُْعِجـــَزاِت  َخـــْرَ  َوُأنِيـــَل 

خُمَلَّـــًدا ـــُدوِر  الصُّ يِف  ُد  ُيـــَردَّ ِذْكـــًرا 

ُمْرفًِئـــا َأْقـــَرَأ  اخلُُلـــَواِت  ـــَل  مِّ َمزَّ

ُمْرفِـــَدا َأْبـــَرَأ  َعـــَواِت  الدَّ َوُمَؤثَّـــَل 

َظِميَئـــٍة ُكلَّ  َكاِت  الـــرَبَ ِمـــَن  َوَســـَقى 

ــَدى ــَن اْجَتـ ــاِت ُكلَّ َمـ َدَقـ ــَن الصَّ ــا ِمـ َوَحَبـ

ـــَقاِق ِومَلْ َيُكـــْن َوَشـــَفى الُقُلـــوَب ِمـــن الشِّ

امَلـــْوِرَدا إاِل  اإِلْنَســـاِن  حِلََضـــاَرِة 

َجنَاَحـــُه اُق  الـــرُبَ َلـــُه  َأَذلَّ  مَلَّـــا 

َمْســـِجَدا َبـــاَرَك  اِء  اإِلْسَ َليَلـــِة  يِف 
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َوُنـــوُرُه األَْنبَِيـــاِء  إَِمـــاَم  َصـــىَّ 

َمْوِعـــَدا ِس  امُلَقـــدَّ امَلـــأَلِ  إَِل  َيْســـَعى 

َلـــُه َفَســـاَم  َربُّـــُه  َن  َتـــَأذَّ َحتَّـــى 

ــَدا ِمْعـــَراَج َمـــْن َنـــاَدى ملَِـــْن َســـِمَع النِـّ

َيتَِّخـــْذ مَلْ  الـــِذي  َوَأَنـــا  َســـيِِّدي  َيـــا 

َســـيَِّدا اخلَاِئـــِق  ِمـــَن  ِســـَواَك  َيْوًمـــا 

فِْطنَـــٍة ِمـــْن  الـــِذي  َوَأَنـــا  ُقـــْدَويِت  َيـــا 

َرَشـــًدا بَِغـــِر َحِكيـــِم َهْدِيـــَك َمـــا اْقَتـــَدى

َف الُوُجـــوُد َوال َســـاَم َلـــْوالَك َمـــا اْعـــرَتَ

َشـــَدا َوال  النَبِيـــُل  اخلُُلـــُق  َشـــَذا  َومَلَـــا 

َشـــاَد ُأوُلـــو احِلَجـــا َلـــْوالَك َمـــا اْنَتَهـــَل الرَّ

ـــَدا ُمَوحِّ الُفـــَؤاُد  اْبَتَهـــَل  َمـــا  َلـــْوالَك 

َلـــْوالَك َمـــا اْئَتَلَفـــْت ُقُلـــوٌب َواْرَتَقـــْت

ــَعَدا ــَوَد َأْسـ ــْوُن َأْجـ ــى الَكـ ــٌم َوَأْضَحـ ُأَمـ

لَِطاِئـــٍر َكيـــَف  اهللِ  َخْلـــِق  َخـــَر  َيـــا 

َدا ُمَغـــرِّ َيطِـــَر  َأْن  ُحبَّـــَك  ُيْســـَق  مَلْ 

َســـَجْت َأمَلٍ  ِمـــْن  َيَدْيـــَك  َبـــَي  وُح  الـــرُّ

َهـــَدا َأَمـــٍل  ِمـــْن  ْيـــَك  َكفَّ يِف  َوالَقْلـــُب 

َنـــاِة َوَمْكِرِهـــْم َحاَشـــاَك ِمـــْن َهـــَرِف الزُّ

ـــَدا احلُسَّ ـــانِِئَي  الشَّ َريبِّ  َوَكَفـــاَك 

ــَوَرى َف الـ ــا َشَ ــْوِن َيـ ــا يِف الَكـ ــَداَك َمـ َوَفـ

َوَأْجَلـــَدا  اإِلَلـــُه  َخَلـــَق  َمـــا  َوَأَجـــلَّ 

َرْأهَيُـــْم َوَأْجَفـــَل  بِنَـــا  َيْعِرُفـــوَك  مَلْ 

َدا َيَتَشـــدَّ َأْن  يـــَن  الدِّ َأنَّ  َظـــنَّ  َمـــْن 

َتُلوُكنَـــا النَِّفـــاِق  َزَمـــِن  َلِفـــي  إِنَّـــا 

َدى الـــرَّ َفـــَم  الُبَغـــاُة  َوُيْلِقُمنَـــا  فَِتـــٌن 

َوَأْخَبَتـــْت األُُســـوُد  ـــَرِت  َتَأخَّ َزَمـــٌن 

ـــَدا َيَتَأسَّ َأْن  اجلُـــْرَذ  َفَأْغـــَرى  َوَجـــًا 

بَِرْأِيـــِه َيُـــوُض  َعـــٍة  إِمَّ ُكلِّ  ِمـــْن 

ــَجَدا ــو الَعْسـ ُفـ ــَوًى َوجَيْ اَب َهـ َ ــرتُّ ــو الـ َيْقُفـ

َقـــْد َعـــاَدِت األَْصنَـــاُم ُتْعَبـــُد، ُجلُُّهـــْم

ـــَدا ُمَؤيَّ الُعـــُروِش  َعـــَى  َأَقـــاَم  َصنَـــاًم 

َوإِنَّـــاَم َبْعـــُد  ـــاُل  جَّ الدَّ َيْظَهـــِر  مَلْ 

َدا َوَهـــدَّ االْعتَِقـــاِد  يِف  الَفَســـاُد  َظَهـــَر 

حَيـــٌة رَصِ َوْهـــَي  اآلَيـــاِت  ُلـــوا  َأوَّ َقـــْد 

امُلْســـنََدا ِحيـــَح  الصَّ ِمنـــَك  ُلـــوا  َوَتَبدَّ
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إَِماُمُهـــْم َيُشـــطُّ  ِشـــَيًعا  ُلـــوا  َوَتَزيَّ
اْغَتـــَدى َأِو  َراَح  األَْمَريـــَن  يِف  َفُيَطـــاُع 

ِقْصَعـــًة َفاْســـُتبِْحنَا  امَلـــَكاِرَم  َرَذُلـــوا 
ـــَدا الصَّ اْغَتَمـــَد  َوَســـْيُفنَا  لِلطَّاِمِعـــَي 

َكَأنَّـــُه َيـــاِر  الدِّ يِف  َيْرَتـــُع  َوامَلـــْوُت 
َعْرَبـــَدا الـــَدِم  يِف  امُلـــرِّ  ـــَقاِق  الشِّ ِذْئـــُب 

َوُقْدَســـُه الُقُيـــوُد  ُتنِْهُكـــُه  اَك  َمـــْرَ
َدا ُشِّ َة  َغـــزَّ َوَشـــْعُب  الَيُهـــوُد  َهَتـــَك 

اْر َوبِالِلَحـــى  الطَُّغـــاُة  َقَهـــا  َحرَّ ـــاُم  َوالشَّ
َأحْلَـــَدا َأْحَـــَق  َوُكلُّ  َعـــاُة  الدُّ َتـــَزَق 

ــى ــَراَت َوُذو امُلنَـ ــَد الُفـ ــْد َجَحـ ــُل َقـ َوالنِيـ
ــَدا ــى الَغْرَقـ ــُل َيَْشـ ــا َوالنَّْخـ ــَق األََنـ َعِشـ

َغـــٍد َمـــى  حِلِ َخْوَفنَـــا  َســـنَْعرُبُ  َفَمَتـــى 
ال امُلـــدُّ ُيْصِغـــي احلُـــرَّ فِيـــِه َوال امُلـــَدى

ـــًة ُأمَّ َتـــُك  مَلْ  وِح؟  الـــرُّ َســـْفُع  َوإاِلَم 
ـــَدا َتَتَوحَّ َأْن  يـــِن  بِالدِّ َتْســـَتطِْع  مَلْ 

َوآلِـــِه النَّبِـــيِّ  َعـــَى  َصـــلِّ  َربِّ  َيـــا 
َأْحَـــَدا َوالَفِضيَلـــَة  الَوِســـيَلَة  َوَهـــِب 

َأَتـــى ملَِـــْن  امَلـــاَذ  َشـــَفاَعَتُه  َواجَعـــْل 

ـــَدا َتَتَغمَّ َأْن  َحَـــاِت  بِالرَّ َيْرُجـــوَك 

الهندسة  مجال  يف  يعمل  الغزي،  شاكر  العراقي  الشاعر  هو 

املدنية، يقول عن نفسه: »مل يكن يف سجلّنا العائيّل اسم لشاعر، فتكّفلُت 

أنا بأن أخّط اسمي أوَل شاعٍر يف العائلة«. 

التي  الثالثة  رئته  إياه  معتربا  عام 1997،  منذ  الشعر  كتابة  بدأ 

هو  والغبار،  البارود  روائُح  رئتيه  أعطبْت  أن  بعد  خاللها،  من  يتنفس 

اختالجاته التي يزفرها ليتنفس.

ذايت  هو  واألخري  األول  فمداره  »ولذا  ذلك:  عن  الغزي  ويقول 

العامل األكرب وحيُث أرضاين، ريَض عنه من يُشاكلني يف تضاريس الحياة، 

لذا أتفق مع أرسطو يف مقولته: )الفّن للفّن( بإضافة: والذات«.

شاكر الغزي
الشاعــر

*****
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َرْت...  ُمْذ ُكوِّ

إذ َعتمٌة وضياُء

والطُي مَل َيمَسْسُه بعُد الـاَمُء

منُذ اجلهاُت الِستُّ ما اتهْت

وال وقفْت وراَء الـ)قبُل(... 

َبْعُد وراُء

مذ كاَن آدُم نائاًم،

بل قبلام

قمٌح لقوافل الجياع
إىل محّمد بن عبدالله، بوصفِه إمنوذج السامء إلنسانها األَريّض

ي
ِّ
شاكر  الِغز

أْن يعرتيِه الصحُو واإلغفاُء

مذ مل يكْن يشٌء... 

َك كائٌن وسُّ

ُن األشياُء من فيضِه تتكوَّ

ْتَك كفـَّاُه  سوَّ

كام هَو يشتهي

عبدًا ... 

فكنَت كام اإللـُه يشاُء

جسدًا هو اخلَْلُق الكامُل،

وروُحُه اخلُُلُق العظيُم،

وَسعُيُه اإلساُء

إذ قاَب قوسِي السامُء 

لذاتا أْدنتَك، 

يا هْل أنتام ُبعداُء؟!

13
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بْل ... 

يل شاَء ربَُّك َأْن فؤاُدَك َيدَّ

من خيِط َرحتِــِه... 

وذا اإلدناُء!

منُذ اصطفاَك لُه يتياًم عائًا

آوى فأغنى ... والغنى إيواُء

سّواَك رَحتُه التي من باهبا

تفُد اجلباُل ... وثِقُلها أخطاُء

ودرسَت أسئلَة السامِء

تصوُغها وحيًا 

يضيُق بأصغريِه ِحراُء

َك ...  تبني َأكفُّ

والضامئُر تستطيُل

وهل َأجلُّ من الذواِت بناُء؟!

تستثمُر اإلنساَن... 

حترُث َجْدَبُه

لُتربَعَم األَلواُن واألَشذاُء

ُه ُض الوْحَش الذي جْيرَتُّ وُتروِّ

حتى َلَيْأُكَل غيَظُه استحياُء

من قْبِلَك األَخاُق ثوٌب َهْلهٌل

اُء وُبعثَت ... فاسَتوشى بِه الَوشَّ

*     *     *

يا َأروَع الكلامِت يف لغِة احلياِة

فَأنَت وحَدَك مُجلٌة بيضاُء

تدري النوارُس َأْن جبينَُك ماُؤها

والتمُّ يدري عينَُك الـميناُء
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وعى يديَك 

قوافٌل َجوعى مَتُرُّ

ويف كفوفِك حنطٌة َسمراُء

َح األيتاُم دمعَة ُبْؤِسهم بَك مسَّ

وتباشْت برغيفَك الفقراُء

تطو... 

وخلَفَك كلُّ َخْطٍو ُمعِشٌب

ُه َصْحراُء فالرمُل َأنكَر َأنَّ

ترقى... 

وَمنكُب جربئيَل ُموطٌَّأ

وتقوُل َأنَت... 

عراُء فَتْخَرُس الشُّ

*     *     *

يا سيَِّد األََلِق القديِم:

َأِعْر لنا وَهَج ائتاِقَك

إّننـا ظلامُء

بُدروبنا ُتْسَتنبُت العثراُت

من إخواننا... 

فُتقيُلنا األَعداُء

حتى نكاَد َلُيْزلُِقونا

َأّنم

طُي النبّوِة عندهم... والـامُء

لوا... ونكاُد،  وتزيَّ

ٍة تْيَه َمعرَّ

لوال رجاٌل آمنوا... 

ونساُء
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َهْب َأنـّنـا وْحٌي

فأيَن حراُؤنا؟

والـُمعجزاُت البيُض؟ 

واخلَُياُء؟

ُكنَّا افرتشنا الغيَم ُبْسَط ُمهابٍة

إذ كلُّ فوٍق... حتَتنا ُجلساُء

وبَك استَلْبنا الـَمْجَد 

من يِد غرنا

دْتنا العّزُة القعساُء فَتَعوَّ

ـٍة ارتقينا...  وخليـِر ُأمَّ

ُثمَّ مل نلبْث! 

فَحطَّْت جَمدنا األهواُء

الشاعر السعودي صالح طه محمد ياسني الجربيت، من مواليد  هو 

الرياض عام 1983، حيث نشأ وترعرع يف هذه املدينة الكبرية، كام تلقى 

تعليمه بها، وتخرج صالح طه يف املعهد املهني يف الرياض عام 2000.

الشعر  ألهمته حب  السعودية  العربية  باململكة  نشأته وحياته 

سن  يف  الشعر  كتابة  فأحب  الطفولة،  منذ  واإلسالمي  العريب  والرتاث 

مبكرة، فبدأ كتابته يف سن الـ17، أما البدايات الجادة لكتابة الشعر، فقد 

كانت يف سن الثالثة والعرشين.

صالح طه
الشاعــر

*****
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يتبّســـُم  الضحـــى  ثغـــُر  مليـــاِدِه 

يتمتـــُم فليـــَس  إطـــراٌق  وللبـــدِر 

تأّنقـــت  احلجـــاِز  يف  حصـــاٍة  ُربَّ  و 

فتنعـــُم فيهـــا  امُلختـــاُر  يطـــُأ  عســـى 

ــوْت ــة و ارتـ ــواُد مكـ ــعْت أطـ ــْد خشـ لقـ

َتكّلـــُم اجلبـــاِل  خرســـى  بأنفاِســـِه 

لنـــوِرِه حّبـــا  الشـــمس  ضـــوء  تكـــّرَ 

أعظـــُم منـــُه  املصطفـــى  أّن  وأيقـــَن 

أمانـــٍة  لـــكّل  املـــأوى  هـــي  يـــداُه 

ـــُم َتَتأمَّ َكِلامُتنـــا  صدِقـــِه  إل   

صالح  طه

سيّد الرحمة 

أحاديثـــُه الضـــوُء الـــذي ظـــّل مبحـــًرا 

ـــُم ُترمَّ و  أرواُحنـــا  بـــِه  تصـــحُّ   

رغبـــًة  تلجـــُأ  النخـــاُت  لـــُه  َطهـــوٌر 

حتلـــُم الرياحـــِي  بكـــُر  بأردانِـــِه   

مشـــفًقا  الغليظـــِة  األرض  عـــى  حَيِـــنُّ 

يقّســـُم حبًّـــا  النهـــرّي  عطفـــِه  ومـــن 

صلواتِـــِه  يف  الدهـــِر  بـــاُب  ُيـــَرُع  َو 

ُملهـــُم احلـــّب  مـــن  ثـــوٌب  راحُتـــُه  و 

صوُتـــا  يـــّر  األّيـــاُم  تبـــدُأ  بـــِه 

ُتـــدُم ياجـــِر  الدَّ أعتـــى  برحتـــِه   

خطـــوًة  َيمســـُح  الغيـــِث  كـــامِء  يـــداُه 

 أضّلـــْت ِحجـــا الدهـــر الـــذي يتّوهـــُم

غديـــِرِه  نحـــو  الغصـــُن  يميـــُل  هلـــذا 

 وتصبـــو إليـــه األرض و الرمـــُل ُمغـــرُم

ــِه ــل جميئـ ــؤس قبـ ــيُل البـ ــاح سـ ــم اجتـ كـ

وكـــم حـــلَّ باإلنســـاِن َجهـــٌل َعَرْمـــَرُم

خرائـــٌب  احليـــاة  لـــوالُه  ولـــوالُه 

فهـــا قـــد أتـــى مـــن لِلخرائـــِب هيـــزُم

14
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حزينـــٌة الـــوروُد  لـــوالُه  ولـــوالُه 

ـــُم ـــزِن ُمعت ـــطوِة احل ـــن س ـــى م ب ـــُه الرُّ و وج

رنـــْت َلـــُه  النًّجـــوِم  بأجفـــاِن  يســـُر 

تتقـــّدُم ال  قـــاَم  ـــا  إمَّ و  فســـارْت 

ومضاتِـــِه  مـــن  الغيـــامِت  رعشـــُة  َسْت 

يتلّعثـــُم للهـــوى  لســـاٍن  وكّل   

بروحنـــا  األمـــان  وهـــُج  يبايُعـــُه 

وُيكـــرُم حينـــو  ســـوَف  أن  ثقـــٍة  عـــى 

ظامًئـــا  النهـــر  أثوابـــه  مـــن  ويـــرُب 

وتلثـــُم تلـــذُّ  فيـــِه  وأثواُبـــُه   

بعينِـــِه حّطـــْت  الدهـــِر  هـــذا  ياممـــاُت 

جمـــرُم جـــاَر  لـــو  عينيـــِه  يف  لتأمـــَن 

تلّمســـْت  الربيـــِع  أزهـــاِر  طفولـــُة 

ــُم ــا فـ ــدو هلـ ــو و يشـ ــى تزكـ ــاُه عسـ خطـ

تنتشـــى و  األنيـــِق  بالعطـــِر  فتنطـــُق 

تنّســـُم مـــا  إذا  الدنيـــا  بأطياهِبـــا 

دموُعهـــا  تســـحُّ  الثـــكى  مقلتـــي  ملـــن 

؟ أســـَلُم  و  أصـــحُّ  هـــل  ســـناُه  بغـــِر 

تنـــُر معـــان احلـــب مـــن ذكـــِر أحـــٍد 

ُتقـــّوُم و  أشـــعاُرنا  تعتـــي  بـــِه   

أيـــا ســـّيدي هـــذي الثقـــوُب بمهجتـــي 

بلســـُم ألّنـــَك  كـــرى  الذِّ تضّمُدهـــا 

يل فكيـــف  اخلطـــوب  أضاعْتـــُه  لّبـــي  و 

أفهـــُم غبـــاَرَك  عنّـــي  غّيبـــوا  إذا 

ذاهـــٌل القلـــُب  و  القـــرآِن  يف  رأيتـــَك 

أأنـــَت أمامـــي ضـــاَء مـــن وجِهـــِك الـــدُم

آيـــٌة  حّبـــَك  إّن  قلبـــي  تّجـــاَك 

املتّيـــُم قلبـــي  معنـــاَك  مـــن  توضـــأ   

توّجـــي قفـــاِر  يف  خطـــوي  تأّنـــَق 

ـــُم ـــدرُب ُمبه ـــي إِذ ال ـــى روح ـــّعْت خط  وش

أتيـــُت و شـــعري خاشـــٌع فيـــِه رعـــدٌة 

مظلـــُم قـــدِرَك  دوَن  مقـــايل  ألنَّ 

الـــّرؤى  أبـــدِع  ومل  مـــدٍح  يف  أغـــُل  ومل 

ـــُم  ولكـــْن بـــَك اختـــاَل القصيـــُد امُلَهشَّ

مّبـــًة  النفـــوُس  تمـــي  ال  بغـــِرَك 

جهنّـــُم احليـــاُة  عطايـــاَك  ودوَن   

***
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هو الشاعر املرصي طلعت محمد يوسف محمد املغريب، املولود 

1970 مبحافظة سوهاج، حيث تخرج يف كلية أصول الدين جامعة األزهر، 

وهو عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية، وعضو اتحاد كتاب مرص.
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طلعت المغربي
الشاعــر
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ـــي ـــا أنتق ـــي م ـــعِر ك ـــَر الش ـــُت بح ـــْم ُغص ك

يرَضـــاُه املصطفـــى  ملـــدِح  ًا  درَّ

قاِئـــًا يضحـــُك  بالـــدرِّ  وكأننـــي 

َنـــواُه َمـــْن  َمـــْدُح  ملثـــَي  َأنَّـــى 

الـــورى فـــوَق  قـــَدَرُه  أعـــى  فـــاهللُ 

َحَبـــاُه العظيـــِم  باخلُلـــِق  واهللُ 

للـــذي  جيثـــو  الِشـــعِر  ُكلُّ  الِشـــعُر 

َحـــاَُّه بصفاتِـــِه  الـــورى  ربُّ 

قرآَنـــُه نـــا  ربُّ أنـــزَل  وعليـــه 

أوَحـــاُه َمـــْن  وَجـــلَّ  الكتـــاُب  جـــلَّ 

أشتاُق أنظُر وجَهُه
        مهداٌة إىل سيدي رسول الله صىل الله عليه وسلم

طلعت المغربي

لنـــا ُدســـتوٌر  )األعـــراِف(  ســـورِة  يف 

َنـــراُه العاملـــَي  خـــِر  شـــخِص  يف 

بُِعرفِـــِه وْأُمـــَرنَّ  ربِّـــَك  َعفـــَو  ُخـــْذ 

ِرَضـــاُه تْلـــَق  اجلُهـــاِء  عـــن  َأعـــِرْض 

آيـــٍة آخـــَر  صـــاِح  اقـــرْأ  )التوبـــِة(  يف 

أعطـــاُه قـــْد  اهللُ  مـــا  إل  وانظـــْر 

نَـــا وربُّ الرحيـــُم  هـــو  الـــرءوُف  فهـــو 

ُه َســـامَّ أســـامِئِه  مـــن  باســـمِي 

بحياتِـــِه نَـــا  َربُّ ُيْقِســـُم  )احِلْجـــِر(  يف 

وتاهـــوا َيعمهـــوَن  هـــْم  َفَلَعْمُركـــْم 

ُأْنِزَلـــْت قـــْد  باِخـــٌع(  )لعلـــَك  ِرفقـــًا 

يلقـــاُه   ملِـــا  َتفيَفـــًا  الكهـــِف  يف 

ــا  ــْن َتَشـ ــدي َمـ ــَت تـ ــَك فلسـ ْن عليـ ــوِّ َهـ

هُبـــداُه الهَتـــَدوا  َربُّـــَك  شـــاَء  لـــو 

رُبنَـــا تقـــدَم  مـــا  يغفـــُر  )الَفتـــِح(  يف 

عليـــاُه يف  َجـــلَّ   .. تأَخـــَر  مـــا  بـــْل 

الـــورى خـــِر  عـــى  نعمَتـــه  لُيتِـــَم 

ِرضـــاُه عليـــِه  نعمتِـــِه  ومتـــاُم 

15
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جُيِلُّـــُه اإللـــُه  والَقَلـــِم(  )ِن  يف 

ـــاُه رقَّ قـــْد  اخلُْلـــِق  عظيـــِم  وعـــى 

صـــدَرُه يـــرُح  العـــرِش  رُب  اهللُ 

ذكـــراُه دائـــاًم  يرفـــُع  اهللُ 

حبيَبـــُه الكريـــُم  املـــول  ويعاتـــُب 

َحَبـــاُه العتـــاِب  قبـــَل  وبعفـــوِه 

بـــه أسى  اهلـــدى  بلـــِد  مكـــٍة  مـــن 

أقصـــاُه إل  ليـــًا  الـــورى  ربُّ 

األنبيـــا كلِّ  إمـــاَم  كاَن  وهنـــاَك 

أوالُه قـــد  بالفضـــِل  َمـــْن  ســـبحاَن 

للُمنَتهـــى ذا  بعـــِد  ِمـــْن  ارتقـــى  ُثـــمَّ 

ناَجـــاُه قـــد  جربيـــَل  إل  واســـمْع 

ــيدي ــَدك سـ ــوِر وحـ ــاِر النـ ــْض يف بحـ ُخـ

حاشـــاُه لغركـــْم  ذاَك  كاَن  مـــا 

بنـــوِرِه احرتقـــُت  تقدمـــُت  إْن  أنـــا 

أعـــاُه مـــا  أنـــَت  قـــدَرَك  لكـــنَّ 

ســـيدي مقـــاٌم  ــا  ِمنَـّ لـــُه  ُكلٌّ 

ملـــداُه تـــاوزًا  يســـتطيُع  ال 

حبيَبـــُه العظيـــُم  املـــول  وياطـــُب 

نـــاداُه قـــد  األســـامِء  وبـــأشِف 

كنَْهـــُه يعـــرُف  ليـــس  مقـــاٌم  هـــذا 

أعطـــاُه حلبيبـــِه  الـــذي  إال 

ِحبَّنَـــا آذى  الكفـــِر  هلـــذا  عجبـــًا 

أقصـــاُه دارِه  عـــن  لـــُه  عجبـــًا 

رجاهُلـــا ضـــاَق  كيـــَف  ملكـــَة  عجبـــًا 

آواُه قـــد  والغـــاُر  بحبيبنـــا 

بـــدا إذا  األصـــمِّ  احلجـــِر  لـــذا  عجبـــًا 

حيَّـــاُه الـــورى  خـــُر  بجـــوارِه 

ـــا رهبَّ ُتســـبُِّح  ألحجـــاٍر  عجبـــا 

اهللُ عليـــِه  صـــى  ـــِه  كفِّ يف 

حلبيبِنـــا الســـام  يف  بـــدٌر  وانشـــقَّ 

عليـــاُه يف  نصفـــِي  بـــدا  حتـــى 

فيظلُّـــُه حيُبـــُه  الغـــاَمَم  وأرى 

يلقـــاُه الُدنـــا  يف  شـــرٍب  أي  يف 

لســـرتِه الَفـــاِة  أشـــجاُر  تنضـــُم 

أحيـــاُه مـــا  واهللِ  فحبيُبنـــا 
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يعطـــي القصـــاَص حبيُبنـــا مـــن نفِســـِه

أشـــباُه لـــُه  مـــا  فريـــٌد  عـــدٌل 

ِرْفـــُدُه ُيـــدَرُك  ُيعطـــي وُيعطـــي ليـــس 

يمنـــاُه نـــدى  ِمـــْن  غيـــٌض  فالبحـــُر 

فاَقـــًة يشـــى  ليـــس  َعطـــاًء  ُيعطـــى 

عـــاُه َجـــلَّ  اهلل  يف  واثـــٌق  هـــو 

حبيبِنـــا عطـــاُء  مرســـلًة  كالريـــِح 

نـــداُه بعـــُض  اجلـــوِد  ُكلُّ  واجلـــوُد 

لقتِلـــِه اللئـــاُم  القـــوُم  ـــَع  وتمَّ

ـــاُه نجَّ الـــذي  فســـبحاَن  ونجـــا.. 

وحبِهـــْم النبـــيِّ  ألنصـــاِر  عجبـــًا 

لســـواُه ذا  وليـــَس  الـــوالُء..  فلـــُه 

)طيبـــٍة( منـــازُل  ُتســـابُقهم  خرجـــوا 

رؤيـــاُه إل  شـــوقهمو  زاَد  قـــد 

مهنِّئـــًا البشـــُر  قـــاَل  مـــا  ُسعـــاَن 

لِِلَقـــاُه فَهلَّلـــوا  احلبيـــُب  جـــاَء 

وجُهـــُه تِـــمٍّ  كبـــدِر  احلبيـــُب  طلـــَع 

أهَبـــاُه مـــا  واهللِ  فجامُلـــه 

ودياَرنـــا باَدنـــا  َعـــمَّ  النـــوُر 

ســـناُه بعـــُض  الكـــوِن  ُكلِّ  فضيـــاُء 

قطُعهـــا جديـــٌر  ألســـنٌة  وتقـــوُل 

حاشـــاُه كاذٌب..  هـــو  ســـاحٌر..  هـــو 

بِكْلَمـــٍة النبـــيَّ  آذى  ملـــن  عجبـــًا 

شـــفتاُه ُقطَِّعـــْت  هـــاَّ  رب  يـــا 

برســـِمِه النبـــيَّ  آذى  ملـــن  عجبـــًا 

يـــداُه منـــُه  الرســـِم  هبـــذا  ُشـــلَّْت 

ــدى ــن اعتـ ــزاُء مـ ــا جـ ــدا« فيهـ ــْت يـ » َتبَّـ

آذاُه أو  املختـــاِر  عـــى  يومـــًا 

ممـــدًا«   « احلبيـــَب  َعَصـــَم  قـــْد  اهللُ 

َكَفـــاُه يســـتهزئوَن  األُل  ومـــَن 

***

راِغبـــًا أتيُتـــَك  قـــد  إنِّ  ربَّـــاُه 

ــاُه ؟ ــرى ألقـ ــْل ُتـ ــي.. هـ ــِح عنـ يف الصفـ

أرتـــي؟ ذا  فمـــْن  تصفـــْح  مل  أنـــَت  إْن 

ربَّـــاُه يـــا  ســـواَك  الكريـــُم  ومـــن 
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فرحتـــي مَتـــْم  رب  يـــا  باملصطفـــى 
ُلقيـــاُه غـــٍد  يف  ــي  حترَمنِـّ ال 

ســـيدي القيامـــِة  يف  ُذخـــرًا  واجعْلـــُه 
رؤَيـــاُه ُمنَيتـــي  غايـــُة  واهللِ 

وجَهـــُه أنظـــُر  اهللُ  يـــا  أشـــتاُق 
بضيـــاُه ترتـــوْي  عينـــي  تشـــتاُق 

ممـــٍد« عبـــر»  مـــن  أْنَشـــُق  أشـــتاُق 
يمنـــاُه دائـــاًم  ألثـــُم  أشـــتاُق 

غـــدًا كوَثـــرِه  ِوْرَد  ــي  حترَمنِـّ ال 
َظـــاَمَه الفـــؤاِد  هـــذا  عـــن  ليـــزوَل 

» ممـــدًا   « مدحـــُت  قـــد  إنِّ  رب  يـــا 
ُمنَـــاُه للفـــؤاِد  أحقـــَق  حتـــى 

فإننـــي امللـــوَك  َمَدحـــوا  َمـــْن  َتـــاَه  إْن 
َتيَّـــاُه ســـيدي  »أحـــَد«  بمديـــِح 

ملدحِيـــِه قصائـــدي  وقفـــُت  ولقـــد 
أســـاَمُه ومـــا  ٌف..  َشَ فمدحُيـــُه 

»ممـــٍد« بمـــدِح  يل  فاجعـــْل  رب  يـــا 
ألَقـــاُه غـــٍد  يف  بقـــربي  ُنـــورًا 

يـــا رب صـــلِّ عـــى احلبيـــِب »ممـــٍد«
لـــواُه ظـــلِّ  حتـــَت  ُعَبْيـــَدَك  واحـــر 

عريب  شاعر  شميس،  أبو  الرحمن  عبد  أمني  الله  عبد  الدكتور  هو 

الهندسة،  البكالوريوس يف  يحمل شهادة  بريطانيا.  مقيم يف  األردن  من 

برمجيّات  تطوير  يف  لغويًا  خبريًا  ويعمل  والنقد،  األدب  يف  والدكتوراه 

تعليم اللغات.

له ديوانا شعٍر مطبوعان: هذا »تأويل رؤياي« 2006، و»الخطأ« 

ترجمة  إىل  باإلضافة  غزّة«،  »شهود  بعنوان:  مخطوط  وديوان   .2011

شعريّة مخطوطة ملختارات من شعر الالنداي األفغاين.  

حصل أبو شميس عىل عدٍد من الجوائز الشعريّة العربيّة، أبرزها: 

جائزة الشارقة لإلبداع العريّب، وجائزة عبد املحسن القطّان، وجائزة فدوى 

طوقان، كام شارك يف العديد من املهرجانات األدبية العربية والعاملية. 

د. عبد اهلل أبو شميس
الشاعــر

*****
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ــلطانِِه ــى  سـ ــأٍ  إلــ ــن  َسـَبــ ــاَد  مـ ــا  عـ مـ
َألـْـــهاُه  عـــن  أوطانـــِه؟! مـــاذا ُتـــرى 

ــا ــَو بريُدهـ ــراِء وْهـ ــاَع يف الّصحـ ــل ضـ هـ
طرانِـــِه؟ عـــن  الّريـــُح  أســـقَطْتُه   أم  

أم  أنَّ  ُهدهـــدًة  َبـــــنَْت  فــــي  قــــلبِِه
عنوانِـــِه؟ عـــن  القلـــُب  َفتـــاَه  ُعّشـــًا.. 

قّصـــٍة أّيـــُة      ، األساِر  ُهْدُهـــَد   يـــا  
قـــد أّخرْتـــَك عـــن احِلمـــى وجنانِـــِه؟

ُاقُصـــْص علينـــا مـــا رأيـــَت، ومـــا جـــرى
َواْبــــُزْل  عـــِن  امْلخبـــوء َخْتـــَم دنانِـــِه

***

د. عبد الله أبو شميس

الُهدُهد

َحــــَملْت  إلينـــا الّريـــُح  ريشـــَة هدهـــٍد

ــِه ــن شيانِـ ــِحرِب مـ ــنُّ اْلــ ــفَّ ِسـ ــا جـ مـ

الــــهواِء  عبـــارًة َكَتْبـــْت عـــى  خـــدِّ  

مرجانِـــِه: فــــي  الياقـــوُت   فتـــألألَ  

قّصتـــي يف  هدهـــٍد  عـــن  تبحثـــوا  ال 

نِســـيانِِه عـــى  إالّ   تعثـــروا   لـــن  

ُغـــّرَة ســـّيدي ْت عينـــاَي   أبـــَرَ ُمـــْذ 

بكيانـــِه ذائـــٌب   ذايت   وكيـــاُن  

ثوبـــِه أقـــايص  يف  ترّنـــَح  خيـــٌط 

حانِـــِه يف  نـــادالً  ألُصبـــَح  َوَكفـــى 

***

غـــّرٍة أّيـــُة  األساِر،  ُهْدُهـــَد  يـــا 

ــِه؟! ــدوِد مكانِـ ــن حـ ــَك مـ ــْت زماَنـ سَقـ

قالـــوا: مَلَســـَت الغيـــَب عـــن َكَثـــٍب. َفُقـــْل

عيانِـــِه؟ عنـــد  عانيـــَت   مـــا  بـــاهللِ، 

معـــٌر إّنـــا    ، األساِر  ُهْدُهـــَد   يـــا   

ِوديانِـــِه عـــى  ركائُبنـــا  داَخـــْت 

***

16
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ريشـــِه مـــن  ريشـــٌة  إلينـــا  عـــادْت 

َجنانِـــِه: بـِحْبــــِر   حكايَتهـــا   كتَبـــْت 

رأيُتـــْم  نجمـــًة َوَهـــْل   تائهـــَي!   يـــا  

بيانِـــِه؟ بـــرِب  تلحـــْق  ومل  َنَفـــرْت 

َأْم هـــل بِـــوادي العشـــِق ســـالْت ظبيـــٌة

كثبانِـــِه؟ إل  تـــأوي  أْن  غـــِر  ِمـــْن  

َأْم  يف  أقـــايص العطـــِف ســـارْت  غيمـــٌة

حنانِـــِه؟ خيـــُط   لَيَدْيـــِه   ها   َشـــدَّ مـــا 

ثيابِـــِه حتـــَت  الّطهـــِر  كلُّ  الّطهـــُر 

َبنانِـــِه بـــي  اخلـــِر  كلُّ   واخلـــُر 

عيونِـــِه بـــي  النّـــوِر  كلُّ  والنّـــوُر 

لســـانِِه حتـــت  الّســـحِر  كلُّ  والّســـحُر 

بِعشـــِقها، القلـــوُب  حتـــّرِت  وإذا 

يـــا عاشـــقي، فَمـــْن ســـوى عدنانِـــِه؟!

***

آِسٌ نــــهُرَك  األساِر،  هدهـــَد  يـــا 

َجَريانِـــِه يف  ُيطيـــُل  الــــجامَل  َفـــَدِع 

أحــــَمٍد َشــــامئِل  مـــن  علينـــا  َأمطِـــْر  

حرمانِـــِه فــــي  القلـــَب  يبـــلُّ   مَطـــرًا  

أحزانِـــِه مـــن  امْلحـــزوَن   ينقـــُذ  هـــل 

أحزانِـــِه؟ فــــي   َألقـــاُه   الـــذي   إالّ  

ـــِه ـــى أجفان ـــري ع ـــًة َت ـــا نفح ـــْث إلين ـــا.. فابع ـــي أجفانِن ـــوُب  فـ يعق

***

»مـــاذا أحـــّدُث عـــن شـــامئِل ســـّيدي

وحنانِـــِه؟ لعطفـــِه   الفقـــُر    وأنـــا  

وجانِحـــي الُعصـــوِر.  كّل  يف  ســـافرُت 

خفقانـــِه بـــا  يومـــًا   يســـرتْح   مل 

َقـــَدُر  الّطيـــوِر  بـــأْن تظـــلَّ  شيـــدًة..

مكانِـــِه! بنفـــِس  حجـــٌر   ليَتنـــي  يـــا 

صادقـــُت هـــذي األرَض وهـــي غزالـــٌة

ريعانِـــِه يف  زال  مـــا  وشـــباهُبا 

ـــًا ُمرتهِّ خَرهـــا    ُأبـــِرُ    واآلَن   

َدَورانِـــِه عـــن  َلَكـــفَّ  يســـتطيُع  لـــو 

صاحبـــُت َمـــْن مـــا كان يمِلـــُك َحّبـــًة،

َأجرانِـــِه يف  ُألقيـــِه،  اّلـــذي  إاّل 
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مجيُعهـــم العبـــاُد  كاَن  َمـــْن  وَصِحبـــُت 

ســـلطانِِه يف  واألطيـــاُر  والّريـــُح  

فَوَحـــقِّ َمـــْن َوَضـــَع اجلَـــامَل بَمْفِرقـــي

رضوانِـــِه: إل  أهفـــو  وَمـــْن  تاجـــًا، 

ـــٍد ُممَّ مثـــَل  عينـــاَي   َأبـــَرْت  مـــا 

َحنانِـــِه ملثـــِل  َأنَِســـْت  وال  بـــَرًا، 

مـــّرٍة أّوَل  ســـاءلُت  َدهشـــتي  ِمـــْن 

َتَريانِـــِه؟ اّلـــذي  هـــذا   مـــا    : عينـــيَّ

صخـــرًة الّظهـــرِة  يف  توّســـَد  رجـــٌل 

مَلكانِـــِه أقبَلـــْت  الغاممـــُة  فـــإذا 

حوَلـــُه َيداهـــا  أمٌّ  وكأّنـــا 

تبــتدرانِــــِه بالظِّــــــلِّ  ِكلتـــــامها 

وراَءُه الظِّبـــاِء   وأساُب  َيمـــي  

ُغدرانِـــِه يف  املـــاِء  بَوعـــِد  ثَِقـــًة  

أعَشـــَبْت أرضـــًا  قَدمـــاُه  الَمَســـْت  إْن 

بســـتانِِه يف  الينبـــوُع  وترقـــرَق 

والّطـــُر   تلقـــُط  رزَقهـــا  مـــن  كّفـــِه

بنانِـــِه بـــي  احلّبـــاِت  ـــُر  وتنقِّ

خاشـــعًا يســـجُد  الكـــوِن  كلُّ  والكـــوُن 

قرآنِـــِه« مـــن  اآليـــاِت  يقـــرُأ  إذ 

***

طريُقنـــا تـــاَه  األساِر،  ُهْدُهـــَد  يـــا 

إنســـانِِه! عـــن  اإلنســـاَن  أبعـــَد  مـــا  

َوكأّننـــا  مـــن  قبـــُل  َلــــم  نســـمْع بـــِه

َأمانِـــِه درُب  أيـــَن   مـــن  لنـــا   َفَأبـِـــْن 

حبيَبنـــا وليـــَت  َنســـيناُه...  إّنـــا 

نســـيانِِه! فــــي  نلقـــاُه   بـِـــام  َيـــدري  

ــرى ــل َتـ ــِق، فهـ ــَة الّطريـ ــد كاَن بوصلـ قـ

ُعميانـــِه؟ مـــن  َبْعـــُد  اغتدينـــا  كيـــف 

درهَبـــا النّســـائِم  يف  تعـــرُف  »الّطـــُر 

عنوانـــِه؟! عـــن  اإلنســـاُن  وُيســـاِئُل 

هكـــذا تصـــروا  كـــي  جنيُتـــم   مـــاذا 

ملعانِـــِه؟ يف  البـــدَر  تبـــروَن  ال 

ليَتنـــي يـــا  مّمـــدًا!   تبـــروَن   ال 

ألَذانِـــِه خادمـــًا   ألغـــدَو   َبـــَرٌ   
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وعوَنــــهم الائذيـــَن   كهـــَف  أفديـــِه 

َثــــامنِِه قبـــَل   َأَبوْيـــِن   بـــا   أمســـى  

بُركنـــِه الّســـامِء  فـــوَق  َمـــْن  آواُه 

أركانِـــِه! إل  يـــأوي   َمـــْن   حـــظَّ   يـــا 

نخلـــٌة احلرائـــِر  مـــن  عليـــه   وَحنَـــْت 

أغصانِـــِه عـــى  جدائَلهـــا  ْت  َشـــدَّ

يـــا أطيـــَب النّخـــاِت، حســـُبِك رفعـــًة

وجدانِـــِه يف  احلُـــبَّ  َطَرْحـــِت  قـــد  َأْن 

برأِســـِه الّظنـــوُن  تصطخـــُب  كالّريـــِح  

اطمئنانـــِه يف  كالنَّبـــِع  وفـــؤادُه 

صامـــٌت.. غـــاٌر  الكـــوِن  كلُّ  والكـــوُن 

جدرانِـــِه عـــى  مـــا  يقـــرُأ   الليـــِل   يف 

وُلغـــَزُه الوجـــوِد   طِلَّْســـَم  ويفـــكُّ  

قطعانِـــِه عـــى  الّراعـــي  ـــِل   بتمهُّ

متحـــّرًا ِه  ِسّ فــــي  متفّكـــرًا 

رحانِـــِه مـــن  احلـــقُّ  أتـــاُه  حّتـــى 

جـــى يشٌء جـــرى للّضـــوِء يف قلـــب الدُّ

أوانِـــِه! قبـــَل  عليـــِه   الّصبـــاُح   طلـــَع 

ُبـــرى بــــَمْن وَهـــَب احليـــاَة حياَتـــا

وِســـنانِِه  ولســـانِِه  بَجنانِـــِه 

فـــارٌغ قلـــٌب    ، األكـــواِن  ســـّيَد  يـــا 

َمـــْن مل تكـــْن يف الـــّرّ مـــن َخَفقانِـــِه!

نـــى، الدُّ قَمـــر  يـــا  اهلل،  عليـــَك  صـــّى 

أوطانِـــِه( إل    ُمغـــرتٌب   َحـــنَّ    )مـــا  

***
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يف  املولود  طليامت،  مختار  غازي  الدكتور  السوري  الشاعر  هو 

يف  اإلجازة  شهادة  حاماًل  دمشق  جامعة  يف  تخّرج   ،1935/11/2 حمص 
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واملاجستري يف الدراسات اللغويّة 1980، والدكتوراه 1987.

صدر له: عروض الشعر العريّب من املعلّقات إىل شعر التفعيلة 

1994، ونكتة اإلعراب البن هشام األنصارّي 1995، ودواوين: طواف ال 

ينتهي 2008، ومن جنني إىل غزّة، شعر 2009، وأبيات ترجو املغفرة، شعر 

2010. كام صدرت له مرسحيات: محكمة األبرياء، 1996، وعني جالوت، 

1997، واملحنة، 2005. هذا باإلضافة إىل مرسحيّات شعريّة من تاريخنا 

املرشق، 2014.

د. غازي مختار طليمات
الشاعــر

**
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دبيـــُب لّاعجـــاِت  ومـــا  أخفقـــًا، 

ــيُب! ــواد َمشـ ــى السـ ــْذ غّطـ ــدرَك ُمـ بصـ

مكانـــٌة للغانيـــاِت  ومـــا  وشـــوقًا، 

َنصيـــُب! ُتِكـــنُّ  ممّـــا  وال  لديـــَك، 

عهدُتـــَك قـــد أقلعـــَت عـــن ُحـــَرق اهلـــوى

حبيـــُب الغائبـــَي  بـــي  ومالـــَك 

َشـــيبتي تدعنّـــَك  ال  لـــه:  فقلـــت 

ففـــي الصـــدر قلـــٌب باحلنـــي َشـــبيُب

مّمـــٍد النبـــّي  عـــر  إل  حيـــّن 

ووجيـــُب العـــٌج  َخْفـــٌق  فيعـــروه 

د. غازي مختار طليمات

معلّقة لسيّد طيبة

فإّننـــي الَعـــذوُل،  يعاتْبنـــي  ومهـــام 

ـــقيم َعتـــوُب)1(  أَصـــمُّ عـــن اللـــوم السَّ

*     *     * 

فألتقـــي املاضيـــاِت،  القـــروَن  أجـــوُز 

تـــوُب احلجـــاز  أجـــواء  أبابيـــَل 

الْشــــ َرمَجَـــْت هبـــا  إذا  يُلها شـــهٌب،  وِســـجِّ

ُتصيـــُب الســـامء  ِكْبـــد  مـــن  َشـــياطَي 

فيُلـــه بالفيـــل  املعتـــّز  وأبرهـــُة 

َحـــروٌن، عـــن البيـــت احلـــرام يـــؤوُب

مطّهـــرًا ترابـــًا  داســـوا  األُل  يـــدوس 

تريـــُب)2(  َثـــمَّ  املخـــذول  وأبرهـــُة 

كأّنـــه حّتـــى  األرض  فـــوق  ويربـــض 

كثيـــُب احِلـــران  عنـــد  ظهرهـــا  عـــى 

فـــا امَلْلـــُك عـــن تديمـــه البيـــَت راجـــٌع

وجميـــُب لـــه  ِمْطـــواٌع  الفيـــُل  وال 

*     *     * 

17
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ــرًا ــاد عاثـ ــش، أو عـ ــلُّ اجليـ ــاد ُجـ ــد بـ لقـ

صبيـــُب عليـــه  َرْجـــٌم  ياحقـــه 

غامـــٌر فـــاراَن)3(   فـــوق  نـــور  وأشق 

رحيـــُب هنـــاك  أفـــٌق  بـــه  أيضَء 

بمحّمـــٍد أبـــري  َوْهـــٍب،  بنـــَت  فيـــا 

َوهـــوُب عليـــِك  رّب  بـــه  يُمـــّن 

ســـينداح هـــذا النـــور يف الكـــون كّلـــه

ُغـــروُب الزمـــان  طـــوَل  لـــه  وليـــس 

يصيبـــه ُمـــاَق  ال  لكـــْن  البـــدر،  هـــو 

وليـــس لـــه َخْســـٌف ُيـــرى وشـــحوُب

ــى ــا الدجـ ــْن ال ُيغّيبهـ ــمس، لكـ ــو الشـ هـ

معيـــُب ينـــوب  كســـٌف  هلـــا  وليـــس 

*     *     * 

حفيـــده يضـــّم  َجـــّدًا  تـــْد  تبـــّرْ 

رطيـــُب كالربيـــع  بِـــْرٌ  الوجـــه  ويف 

ــعًا ــل خاشـ ــت بالطفـ ــول البيـ ف حـ ــوِّ ُيطـ

َمهيـــُب أغـــّر  حـــّب  فيغمـــره 

َمـــْن أّن  اهلاشـــمّيي  شـــيخ  أيعلـــم 

َربيـــُب؟ للســـامء  نبـــّي  يـــريّب 

ــا ــرُع َرْبُعهـ ــُر)4(  ُيمـ ْئـ ــْع فالظِّ ــإن يرتضـ فـ

ــُب ــب حليـ ــدر اجلديـ ــى الصـ ــري عـ وجَيـ

وإن ضـــاق صـــدرًا يـــرِح اهلل صـــدره

كئيـــُب األذاَة  يبغيـــه  كان  ومـــن 

ذكـــَره اهلل  يرفـــِع  يتواضـــْع  وإن 

رضيـــُب العظـــام  بـــي  لـــه  فليـــس 

*     *     * 

ــه ــَن)5(  ثوُبـ ــع الركـ ــًة أن يرفـ ــى ِرفعـ كفـ

يثـــوُب للشـــيوخ  قريـــش  وِحْلـــُم 

حلكمـــه فـــدان  أفتـــى،  فتـــًى  فـــأيُّ 

وأريـــُب؟ راشـــد  وكلٌّ  شـــيوٌخ 
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اهلـــدى إل  دعاهـــم  مّلـــا  ولكنّـــه 

وقريـــُب منهـــُم  غريـــب  أجـــاب 

فحولـــه املركـــي،  كبـــاُر  وثـــار 

وُنيـــوُب أحقادهـــم  مـــن  خمالـــُب 

خائـــٌف الغـــار  يف  والصّديـــُق  فهاجـــر، 

وقلـــوُب عنهـــام  عيـــوٌن  فتعشـــى 

وربُّـــه املركـــي،  يـــاف  فكيـــف 

وحســـيُب؟ الـــورى  كّل  عـــى  رقيـــٌب 

*     *     * 

ــْم ــى عيونـ ــرك َتْعمـ ــى، ورؤوس الـ مـ

دروُب الفـــاة  يف  خطاهـــم  وَتْلـــوي 

ِزماَمهـــا للنبـــّي  ُتلقـــي  ويثـــرُب 

هليـــُب العميـــق  احلـــّب  مـــن  وفيهـــا 

مّجـــًة تغـــدو  أّيـــوب  أيب  وداُر 

غريـــُب يضـــّل  ال  حّتـــى  بيثـــرَب 

أحبـــًة صـــاروا  واألوس  وَخْزَرُجهـــا 

نســـيُب للغريـــب  غريـــب  فـــكّل 

وكلُّ دخيـــل مـــن قريـــش غـــدا أخـــا

تـــذوُب اخلصـــام  وأوشـــاُب  أصيـــٍل 

بعدمـــا التوّحـــُد  هـــذا  أمعجـــزٌة 

عجيـــُب! ذاك  إّن  ؟  وتفانـــوا  َبَغـــوا، 

*    *     * 

َساُتـــا ُيبـــاد  أن  قريشـــًا  وســـاء 

وثـــوُب للقـــراع  وفيهـــا  ببـــدٍر، 

ُك ترمـــي رعاَلـــه ْ فهّبـــت، وهـــّب الـــرِّ

وســـهوُب حوهلـــا  غاضبـــاٌت  ُربـــًى 

ــْت ــازت، ويف اخلنـــدق ارمتـ ــٍد ثـ ففـــي ُأحـ

َجنـــوُب)6( بـــام قـــد مّجعتـــه  وطـــارت 

وُبعثـــرت األحـــزاُب، عـــادت مجوُعهـــا

عصيـــُب َخْطبهـــّن  أدنـــى  شائـــَد،   

فيـــا َلعنـــاِد الـــرِك، كـــم مـــن مكابـــٍر

ُكـــروُب! جنـــاه  ممّـــا  ُتســـاوره 
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َفْيـــَأًة اإلهلـــّي  للظـــّل  اختـــار  فـــام 

وُذنـــوُب ِذّلـــٌة  فارفُتـــه  وال 

*     *     *  

دولـــًة أنشـــأ  باحلـــرب  ال  وباحلـــّب 

ويطيـــُب عيُشـــها،  حيلـــو  بطيبـــَة   

ومل ينـــَس - مهـــام ينـــَس - مّكـــَة، إّنـــا

خصيـــُب بالكـــرام  جديـــٌب،  لـــواٍد   

ومـــذ نقضـــْت صلـــَح احلَُدْيبَِيـــة اعـــرتى الـــْر

وغضـــوُب ناقـــٌم  امتعـــاٌض  رســـوَل   

ومل ينتقـــْم، بـــل فـــاض عفـــوًا، فآمنـــوا

وُمريـــُب مـــرك  فيهـــم  يبـــق  ومل   

ســـيوُفه الُعتـــاة  هـــاَم  دحرجـــْت  فـــام 

نحيـــُب النســـاء  أثـــواَب  شـــّق  وال   

ـــورى ـــى ال ـــض ع ـــّب، يفي ـــن ح ـــك م ـــا ل  في

وجليـــُب وافـــٌد  منـــه  ويرُشـــف   

*    *     *  

تـــواردْت فالوفـــوُد  أبـــْر،  ممـــُد، 

وُحـــوُب)7( َحَوْتـــه  رجـــٌس  يفارقهـــا   

تـدفـّـــقا واخلـافــــقان  مبـايعــــًة، 

وُمنيـــُب طائـــع  وكلٌّ  ســـيوالً،   

أّمـــًة وّحـــدَت  اهلل،  بحمـــد  فســـّبح 

وُخطـــوُب فرقـــٌة  عليهـــا  توالـــْت 

فكانـــت شـــظايا مـــن عشـــائر ُبعثـــرْت

وتلـــوُب أشـــائها،  عـــى  تنـــوح 

تـــارًة وقيـــر  كـــرى  تقاســـمها 

حـــروُب بالشـــتات  رمتهـــا  وأخـــرى 

بعـــد ضعـــف وفرقـــٍة مـــن  فوّحدَتـــا 

فنخيـــُب هلـــا،  نســـعى  بمعجـــزة 

*     *     *  

فشـــعُبنا عـــودي،  التوحيـــد،  أمعجـــزَة 

هـــو اليـــوَم مـــن بعـــد النبـــّي شـــعوُب
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هو الشاعر القطري، محمد إبراهيم عيىس السادة، املولود عام 

عام  قطر  إذاعة  يف  بالعمل  التحق  فقد  اإلعالم،  مجال  يف  عمل   ،1955

١٩٧٤، وتدرج يف العمل بها إىل أن أصبح رئيسا لقسم املذيعني يف١٩٨٠، 

ونقل بعد ذلك إىل وزارة الداخلية يف ١٩٨٤ لتقديم الربامج األمنية، ثم 

أحيل إىل التقاعد برتبة مقدم يف عام ٢٠٠٨.

عىل  هي:  شعرية  دواوين  مجموعة  السادة  محمد  للشاعر 

رمل الخليج، وكثبان وأمواج، وبوح الحشا. كام قدم السادة عدة أعامل 

خاصة بأدب األطفال، اشتملت عىل ديوانني لألطفال، هام: أنغام الرباعم، 

وأناشيد البالبل. باإلضافة إىل دراسة بعنوان الرسدية الشفاهية لقصص 

األطفال.

محمد إبراهيم عيسى السادة
الشاعــر

شـــاطئ فـــوق  طافيـــًا  غدونـــا  ُغثـــاًء 

َلعـــوُب هنـــاك  ريـــٌح  تبعثـــره 

، فســـُرنا نســـر عـــى الـــدرب اللَّـــِويِّ

دؤوُب العاملـــي  وســـُر  ِعثـــاٌر، 

عّلنـــا بطيفـــك،  أدركنـــا  مّمـــُد، 

فنتـــوُب خمجـــٍل،  بِخـــْزٍي  نحـــّس   

ـــتوى ـــام اس ـــِويِّ ك ـــدرب السَّ ـــى ال ـــيض ع ونم

ولبيـــُب خملـــٌص  َصْحـــٌب  وراءَك   

بـــارٌق شـــّع  مـــا  اهلل  عليـــك  وصـــّى 

يصـــوُب الســـحاُب  مـــادام  وســـّلم   

------------------
1- العتوب: من يرفض اإلصغاء إىل العتاب.

2- الرتيب: املخفق.
3- فاران: ذكرت التوراة أّنها جبال الحجاز، سيظهر فيها محّمد، صىّل الله عليه وسّلم.

4- الظرئ: املرضع.
5- الركن: الحجر الذي وضعه النبّي - عليه الصالة والسالم - عىل ثوبه، واشرتك زعامء مّكة يف رفعه.

6- الجنوب: ريح تهّب من الجنوب.
7- الحوب: اإلثم.

*****
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ــاِري ــى سـ ــٍف يف الّدجـ ــعاُد بِطيـ ــِي ُسـ ِصـ

واِري َشـــوُقُه  َصـــبٍّ  َقلـــَب  وعّلـــي 

ُمـــذ ُكنـــُت غّضـــًا وســـاُح احلُـــبِّ جيَمُعنـــا

َهـــواِك يِب َقـــد َسى ِمـــن َغـــِر إنـــذاِر

ــَكَبْت ــِك فانَسـ ــا عنـ ــاُن احلكايـ َروى الّزمـ

وأفـــكاِري َســـمِعي  يِف  َصـــبَّ  َنِمُرهـــا 

َشـــقى باحلنِـــِي  قلبـــًا  أتَبلـــِت  بالُبعـــِد 

بأســـواِر مشـــُدوٌد  والقيـــُد  ُيفـــَد  مَلْ 

ملَحَمـــًة الّتاريـــُخ  َر  َســـطَّ أِسِه  َعـــن 

ســـاَرْت مـــدى الّدهـــِر يف بيـــٍد وأقطـــاِر

محمد إبراهيم عيسى السادة

ِصِلي ُسعاُد

أيـــا أَغـــنَّ َغِضيـــَض الّطـــرِف َبســـَمُتها

نـــّواِر رِّ  كالـــدُّ َعواِرَضهـــا  َتلـــو 

َنواظِِرهـــا يف  ِضيـــاٌء  ـــباِب  الشَّ َفجـــُر 

وأكـــداري ُســـهِدي  ُعذوَبتهـــا  ويف 

لَِتبُلَغهـــا ْت  ُشـــدَّ ُعذافِـــرًة  ويـــا 

حـــُل أشـــعاِري ـــْت كأخفافِهـــا والرَّ َخفَّ

ــٍب ــن َكَثـ ــَتهِديِه َعـ ــذُب أسـ ــداُؤِك الَعـ حـ

حـــُب ســـيٌل يف املـــدى جـــاري وَســـبُحِك الرَّ

مـــا ِزلـــِت َتِريـــَن ُمـــْذ أهـــداِك ُبرَدَتـــُه

يـــا ُطـــوَل َدربِـــِك يف َغبـــٍش وإِســـفاِر

ــًة ــَر ُمطِلَقـ خـ ــِت الصَّ ــٌل َقَدحـ ــنَّ َليـ إْن َجـ

النّـــاِر يف  الِكـــِر  َكنَفـــِخ  اَر  الـــرَّ ِمنـــُه 

َجناِدهُبـــا ْت  رَصَّ َقـــد  البِيـــُد  وَحوَلـــِك 

َفـــام َوَهنـــِت لِوحـــٍش َهـــرَّ أو َضـــاِري

ُمقِمـــَرٌة والّدمهـــاُء  الَوجـــُد  َعينـــِك  يِف 

َخـــذٌف بِنَقـــٍع َكُشـــهِب الّليـــِل َســـّحاِر

ُحلَّتهـــا الّشـــمُس  َحَبتـــِك  النّهـــاِر  ويِف 

مـــّواِر ــوِر  النُـّ بتِـــرِب  األِديـــَم  تكُســـو 

18
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ــِر إْذ ُنِقشـــْت َقـــد طّوقتـــِك ُحـــروُف الطُّهـ

خُمتـــاِر َخـــِر  يف  ذَهـــٍب  ِمـــن  باحِلـــرِب 

ــنًى ــوِر سـ ُهـ ــرَب الدُّ ــا عـ ــاَرْت َصحاِئُفهـ صـ

وُســـاّمِر ُعّبـــاٍد  بَمجِلـــِس  حتُلـــو 

ُمتِدمـــًا َظـــلَّ  حِلُلـــٍم  ُخِذينـــي  ِقِفـــي 

مـــاِن َتناَهـــْت َعنـــُه أعـــذاِري عـــرَب الزَّ

واِهيـــًة األســـباُب  كانـــت  إْن  فالُعـــذُر 

بّتـــاِر األحشـــاِء  يف  كالنّصـــِل  للصـــبِّ 

ـــًا ـــي َقَصص ـــُت ارِجِع ـــي ُقل ـــِري َيِف ـــو كاَن ُعم َل

الـــّداِر يف  حـــِب  والصَّ بَِطلَعتِـــِه  أحظـــى 

ألُثُمـــُه الكـــفِّ  وفـــوَق  اجلَبِـــِي  عـــى 

وُمتـــاِر ملِخُمـــوٍم  ائـــَذْن  ســـّيدي  يـــا 

ببعَثتِكـــْم إقـــرارًا  الَعهـــَد  ُد  ُأجـــدِّ

بإشـــهاِر َتوثِيقـــًا  ـــهاَدَة  الشَّ أتُلـــو 

ُأُحـــٍد يف  اجلَمـــِع  بِيـــوِم  عنـــُه  أُذبُّ 

بـــإرصاِر َبـــدٍر  يف  الـــّروَح  وأبـــُذُل 

جُمَتِهـــدًا األحـــزاِب  يف  احلَفـــَر  أشـــاِرَك 

بأخبـــاِر آيت  الِعـــدى  ُصُفـــوِف  وِمـــن 

ــِدي فَء يف جَسـ ــدِّ ــى الـ ــُه ألقـ ــوٍة ِمنـ بِدعـ

َســـاِري أعُظمـــي  يف  َبرُدهـــا  ليلـــٍة  يف 

وأعَتـــي البيـــَت يـــوَم الَفتـــِح ُمبَتِهجـــًا

ُألقـــي التَّامثيـــَل ِمـــن َصخـــٍر وأحجـــاِر

أدَفُعُهـــم القـــوَم  ألقـــى  ُمؤَتـــَة  ويـــوَم 

والّســـاري الغـــراَء  الّراَيـــَة  وأقبِـــُض 

ــَمٍم ــرَّ يف َشـ ــديٍد َخـ ــرٍم َشـ ــفِّ َقـ ــن َكـ ِمـ

َخـــّواِر غـــَر  شـــهيدًا  جـــاَد  وِح  بالـــرُّ

أرَفُعهـــا اهللِ  ســـيِف  إمـــَرِة  وحتـــَت 

ِذي البـــأِس َكـــّراِر َحـــرٍب غـــِر َفـــّراِر

خـــِر قـــد َقَدَحـــْت يـــا عاديـــاٍت بُصـــمِّ الصَّ

للغـــاِر األشـــواِق  بأجنَِحـــِة  طِـــري 

أغـــدو خلـــر الـــورى أجُثـــو بِحَرتِـــِه

وأوزاري ـــي  مَهِّ ينَجـــِي  فِعنـــَدُه 

َنَســـٍق يف  القـــرآَن  أكُتـــُب  َلفظِـــِه  ِمـــن 

ـــاِري ـــي وأحب ـــن خّط ـــِر ِم ه ـــدى الدَّ ـــا م ُيت

َعَمـــٍل ِمـــن  الغـــراَء  ـــَرَة  السِّ ُأســـطُِّر 

وأذكاِر يتُلوهـــا  أحاِديـــَث  وِمـــن 
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كـــُر فيـــٌض ِمـــن الّرحـــِن ُمنَبِعـــٌث فالذِّ

ِمـــن ُنطِقـــِه واِضـــٌح ِمـــن غـــِر إغبـــاِر

ِمـــن َثغـــِرِه َســـِمَعتُه اجِلـــنُّ فانَصَدَعـــْت

ُكّفـــاِر اإلنـــِس  ملُِســـَتهِزئَي  تّبـــًا 

ٌف َشَ الـــورى  بـــَي  َلـــُه  أمـــٌي  قاُلـــوا 

وأخيـــاِر ألخيـــاٍر  َنـــامُه  يرقـــى 

ُتَـــاًم َلـــُه  كاُلـــوا  بعَثتِـــِه  وَبعـــَد 

الَعـــزِم صّبـــاِر َشـــِديِد  ِمـــن  َلـــُه  فيـــا 

خُمّيَلتِـــي عذبـــًا  ُحُلـــاًم  يـــا  أَسجـــَت 

ـــعِر إعســـاِري أبـــدْت ُطُيوُفـــَك يِل يف الشِّ

فوصـــُف أحـــَد ال ترقـــى احلُـــروُف َلـــُه

ــاري ــب السـ ــد الكوكـ ــُي بعـ ــدِرُك الطِّـ أُيـ

خُمَتنِـــٌق بالـــِوزِر  فتـــًى  يـــروُم  وَهـــْل 

وجّبـــاِر عـــاٍل  ِمـــن  ِه  امُلنَـــزَّ وصـــَف 

ـــيِّ طـــاَر بِـــِه ِمـــن ســـاَحِة احلَـــَرِم املكِّ

ــاِر ــِر أخطـ ــن غـ ــى ِمـ ــمَّ ارَتقـ ــدِس ُثـ للُقـ

بِـــِه حافِلـــَي  َتنـــاَدوا  الّســـامِء  أهـــُل 

ُخّطـــاِر اهللِ  لُِضُيـــوِف  َينُـــوا  وازَّ

مَلََعـــْت تِيجاُنـــا  ازَدَهـــَرْت  واألنُجـــُم 

بَِأقـــامِر األعـــى  الَفَلـــُك  وأَشَق 

ُكلَُّهـــُم املِعـــراِج  يف  النّبيـــَي  أمَّ 

والنّـــاِر الِفـــرَدوِس  ــِة  جنَـّ يف  وَطـــلَّ 

َبـــُه قرَّ حـــُن  الرَّ الـــورى  ِمثُلـــُه يف  هـــْل 

قّهـــاِر العـــرِش  ربِّ  عنـــَد  قـــّوٍة  ُذو 

باِعُثـــُه اهللُ  األمـــُي  ُســـوُل  الرَّ فُهـــَو 

وأقـــذاِر ِشٍك  ِمـــن  النّـــاَس  لُِيخـــِرَج 

ــَدُه ــألرِض مولِـ ــام لـ ـ ــاُب السَّ ــْت ِرحـ ـ زفَّ

ِذي َرَحـــٌة َهَبَطـــت مـــْن ِمنّـــِة البـــاِري

ــْت ــَة َعِمَيـ ــِي ُظلَمـ ــارى وُتـ ــِدي احليـ َتـ

خّتـــاِر ُكلَّ  وَتدُعـــو  الُقُلـــوُب  ِمنهـــا 

أرَســـَلُه باحلـــقِّ  َصَمـــٍد  لِواِحـــٍد 

ِمضـــامِر ُكلِّ  يف  هاِديـــًا  ُمعلِّـــاًم 

ــْت ــوى َصِدَئـ ــًا باهلَـ ــو ُنفوسـ ــِي يدُعـ بالّلـ

باجلـــاِر فـــِق  والرِّ دعـــا  للَمكُرمـــاِت 

َرُه حـــرَّ والِفكـــَر  ســـام  وبالعقـــوِل 

ِمـــن ِربَقـــِة اجلَهـــِل واألوهـــاِم والعـــاِر
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ـــَدُه أكَّ اإلنصـــاَف  للمـــرأِة  وصـــاَن 
دّيـــاِر ُكلَّ  أوىص  وبالقواِريـــِر 

قـــاَب وســـاوى النّـــاَس وانَطَلَقـــْت فـــكَّ الرِّ
بّصـــاِر ُكلَّ  َتـــِدي  الَكـــوِن  يف  دعـــواُه 

ــَبَقْت ــًا مل َتُكـــْن َسـ ــَق ُحُقوقـ أعطـــى الطِريـ
إهـــداِر غـــِر  يف  نظََّمـــُه  واملـــاَل 

ُينِذُرُهـــم الّطاِغـــَي  إل  طـــاَر  ســـِل  بالرُّ
إنـــذاِري الّرحـــِن  ِمـــَن  جاِهلـــَي  يـــا 

ِك قـــد َفنَِيـــْت ُثوُبـــوا فِمـــْن َقبِلُكـــْم بالـــرِّ
وأنـــاِر َزرٍع  يف  َتتـــاُل  تِيجـــاُن 

ـــقُف َفوَقُهـــُم وا فَتهـــاوى السَّ فاســـَتكرَبُ
وَكّفـــاِر ملُِختـــاٍل  درٌس  وذاَك 

فَمنَهُجـــُه أطاُعـــوُه  والعاِقُلـــوَن 
وإيثـــاِر ِحلـــٍم  ِمـــن  امَلـــكاِرِم  َنـــُر 

َســـواِحُلُه تاَهـــْت  فضاِئُلـــُه  َبحـــٌر 
إبحـــاِري زاَن  َقـــد  ِســـَرتِِه  َعـــذِب  يف 

بِواِحـــَدٍة صـــّى  َفَمـــْن  عليـــِه  صّلـــوا 
تِكـــراِر ُكلِّ  يف  هِبـــا  عـــٌر  جاَءتـــُه 

انَفَلَقـــْت ُكّلـــام  َصـــاٌة  منّـــي  عليـــِه 

بإبـــذاِر أو  بَِقفـــٍر  َحـــٍب  َنـــواُة 

هو الشاعر السعودي محمد رويشد رشيد السحيمي، من مواليد 

والدبلوم  العربية  اللغة  ليسانس  املنورة عام 1967. حصل عىل  املدينة 

العايل يف الرتبية من الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 1992، ومنذ 

تخرجه وهو يعمل معلِّاًم للغة العربية.

جامعة  من  الحديث  األديب  النقد  يف  املاجستري  درجة  عىل  حصل 

امللك سعود بالرياض عام 2004، كام حصل عىل عدة جوائز محلية وعربية 

يف التأليف املرسحي. احرتف السحيمي الكتابة اليومية منذ 2007 يف عدة 

صحف سعودية أولها صحيفة )الوطن( وآخرها )مكة(، وله ظهور إعالمي 

عرف فيه باملشاكسة. وله كتاب بعنوان )عقل طه يف قلب نزار( 2012.

محمد السحيمي
الشاعــر

*****
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َمْعـــِذرًة  اخلَـــْراِء:  الُقبَّـــِة  ياَســـاِكَن 

ــَداوايت ــْت َبـ ـ ــُد أو َضجَّ ــي الَوْجـ  إِْن َخاَننِـ

ــي  ــِق خامتتـ ــن عمـ ــيدي مـ ــا سـ ــُت يـ َأتيـ

النهايـــاِت بـــدُء  ِملَّتـــي  يف  والبـــدُء   

قافيـــًة  األوهـــاِم  حـــرة  مـــن  حلَّنـــُت 

ذايت ـ  قبلهـــا  ـ  هلـــايت  يف  تيبَّســـت   

تلفحنـــى  الصحـــراِء..  َثَبـــج  يب  يميـــُد 

اآليت يف  الغـــيِّ  وساب  َســـمومها..   

يركلنـــي  واجلَـــّاد  وأنـــُض  أهـــوي 

  ولســـُت ميتـــًا ولكـــن نعـــش أمـــواِت

محمد السحيمي

زيارة الوداع

يـــا حـــادي الـــروح مـــاذا يف معامجنـــا؟ 

مـــراراِت؟ مـــن  دهـــٍر  غـــر  ه  نجـــرتُّ  

َمنَْقَصـــٌة  اهللِ  كتـــاِب  بعـــَد  املـــدُح 

ـــَخاَفاِت ـــعُر يف َمدِحُكـــم ُســـْخُف السَّ والشِّ

َنْذِرُفهـــا  واألَشـــواُق  التَّحيَّـــُة  َأنـــَت 

التَّحيَّـــاِت أزكـــى  يـــا  امَلَداِمـــِع  َذْوَب   

ــٍة  ــن لغـ ــرآُن مـ ــظ القـ ــا حفـ ــَر مـ ــا خـ يـ

أصـــواِت غـــر  مـــن  لغـــٌة  ممـــٌد   

مرتشـــٌف  منـــه  إن  بيانـــك  ـــي  ُكفِّ

 نـــورًا عـــى الظلـــم ال يبقـــي ظامـــايت 

نائبـــٍة(  كلِّ  يف  ـــى  امُلرَتَ َأْحَـــَد  )يـــا   

وآهـــاِت؟ آٍه...  مـــن  َأُبثُّـــَك  مـــاذا   

ــدي  ــرَب يف َكبِـ ــرَب... إنَّ القـ ــَح القـ ــن أفتـ لـ

ِجنَاَيـــايِت ُكـــربى  واهلـــوى  َيْقَتاُتنـــي...   

َأْزُفُرهـــا  امُلْختـــاِر  ِحَـــى  يف  لِكنَّنِـــي 

واْنطَِفـــاَءايت ُفـــَؤاِدي  قـــاُت  رُّ حَتَ  

كل احلـــوادث تفنـــى غـــر مـــا نقشـــت 

ــاِت ــم احلكايـ ــن وشـ ــوادث مـ ــا احلـ  فينـ

19
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ــًا  ــُه َكَفنَـ ـ ــُلوٍل( َضمَّ ــُن َسـ ــَى )ابـ ــا َقـ مَلَّـ

جـــاءاِت بِالرَّ ينـــدى  ُطْهـــِرَك  َقِميـــُص   

فاْنَتَفَضـــْت  ـــدِق  الصِّ بَِحنُـــوِط  ْدَتـــُه  َخلَّ

والِوَشـــاياِت فِينـــا  الَوِقيَعـــِة  ُحَّـــى   

َواَعَجبِـــي  َيدفِنْـــك  مل  ِمـــتَّ  إَِذا  حتـــى 

 بعـــَد الصـــاِة ِســـوى َبْعـــِض اْلَقَراَبـــاِت!!

مـــا َأْذَهـــَل اْلَقـــْوَم َيومـــًا َظـــلَّ َيْذَهُلنَـــا 

واْنِكَســـاَراِت وُذلٍّ  عـــاٍر  ُقـــروَن   

َأْظُهِرنـــا  بـــَي  )َســـُلوٌل(  َوماَيـــَزاُل 

ـــاِت ـــِر الِغَواي ـــن ُعْه ـــْزُي م ـــَتِهي اخْلِ ـــا َيْش  م

َضاَمِئَرنـــا  أْبـــَى  َقـــْد   .. ـــاُه  إِيَّ ونحـــُن 

ـــاالِت الضَّ ُســـوِق  يف  النَِّخاَســـِة  َنـــْرُ   

يـــُف الْنَتَســـَبْت  الزَّ لـــوال  اهللَ:  َأْســـَتْغِفُر 

احلََضـــاَراِت َحـــْواَلُء  َلـــَك  ال  إَِليـــِه   

َعَتنـــا  َأَعنْـــَك أم َعنْـــه صـــار الظُّْلـــُم ِشْ

الشـــعاراِت؟ اِق  َبـــرَّ أْكـــَذَب  والعـــدُل   

فِنـــا  َتَوُّ يف  ُذْبنـــا  َعنـــُه  أم  َأَعنْـــَك 

ــاداِت؟ ــرآَن الِعبـ ــوُف ُقـ ــَدا اخلـ ــى َغـ  حتـ

ُمَســـنََّدٌة  أْخَشـــاٌب  عنـــه  أم  أعنـــك 

واخلَُرافـــاِت؟ فينـــا  التَّخلُّـــِف  َرْهـــَن   

ن  رحـــاَك يـــا ســـيِّدي مـــا عـــاَد َيْســـرُتُ

ــَذاَراِت ــْوِر الَقـ ــن َمـ ــَك مـ ــى َقميُصـ  حتـ

ينثرهـــا  واألفعـــال  ممـــُد  اســـمي 

اخليانـــاِت قـــرب  عـــى  رغـــاٍل«  »أبـــو   

َأَمـــِي  يـــا  اليـــوِم  َبْعـــَد  َأُزوَرَك  َفلـــن 

ـــايت ـــْت ِجراح ـــُل أو صاح ي ـــى اللَّ ـــام َطغ  َمْه

بِـــِه  الغـــراُم  َضـــاَق  إن  امُلَتيَّـــَم  إنَّ 

ـــاَمَواِت السَّ َفـــوَق  بَِصاِحبِـــِه  َنـــَأى   

مَتضغـــه  ــراُن  والنِـّ ينبـــُض  والقلـــُب 

ـــاِت؟ ـــَر َدقَّ ـــي ـ غ ـــَف نف ـــبُّ ـ ياهَلْ ـــا احل  م

َطَلُبـــوا  تارِيهـــم  يف  قومـــَي  ياليـــَت 

ـــَفاعاِت بِالَكـــفِّ عـــن َهْجِوُكـــم أْســـمى الشَّ

ــًة  ــك َتْعظَِمـ ــُدوٌد عنـ ــاِل ُصـ ــى الِوصـ َأْحـ

آَيـــاِت َتْزِويـــِر  َأْشُف مـــن  ْمـــُت   والصَّ

***
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هو الشاعر اللبناين محمد باقر أحمد جابر، أجيز يف الرياضيات 

البحتة من الجامعة اللبنانية، ويكتب الشعر منذ 16 عاًما.

لديه مجموعتان شعريتان مطبوعتان، هام: ألحان الصبا الصادر 

عام 2005، وهكذا يغني البيلسان الصادر عام 2014، والحائز عىل جائزة 

مجموعتان  أيضا  وله   ،2014 دورة  عن  الشعري  لإلبداع  فياض  سعيد 

مخطوطتان، هام: واشتعل القلب حبا، وحالج البحر. شارك يف نهائيات 

برنامج أمري الشعراء يف املوسمني الخامس والسادس عامي 2013 و2015، 

كام شارك يف مهرجان الشعر العريب يف العراق عامي 2014 و2015 ، ويف 

مهرجان ربيع الشهادة العاملي العارش يف العراق عام 2014، وكان ضمن 

الفائزين مبسابقة شاعر الجود )العراق( وشاعر الحسني )البحرين(.

محمد باقر جابر
الشاعــر

**
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ُمنُْذ اْبتِكاِر احلُْسِن كاَن مجيا

 كاَن اْخرارًا للُغصوِن األول

َن ُمنُْذ املشيَئِة كاَن َيْطَمُح أْن ُيؤذِّ

للحياِة ، وأْن يكوَن رسوال

لَِيسيَل بَي احلاملَي قصيدًة

اِب ُذُبوال َنْرًا ُيَكْفِكُف للرتُّ

»َمَطٌر فؤاُدَك«

قالِت األرُض: اسَتبِْح

صحرائَي الَعْطشى وُكْن ِقنْديا

ِجِع اإلْشاق ، إنَّ مواساًم واْسرَتْ

محمد باقر جابر

َمَطٌر فؤاُدك

ْوِء تْرُقُب ِمْن َيَدْيَك ُهطوال للضَّ

امِء يا آخر اآلتَي ِمْن َرِحِم السَّ

أثَر ُحبٍّ باهلُدى موصوال

َعْقًا ُيؤثثُّ للعقوِل فراَدًة

َحتَّى ُتاِجَر فِْكَرها املغلوال

يُد حَيْتاُجَك الَقْمُح الرَّ

وَنْخَلُة األْرِض اليتيمُة

َهْل ُتغيُث نخيا ؟

فَي ومواجُع الفقراِء داَسْتها حوافُِر ُمرْتَ

فهْل تكوُن كفيا ؟!

َأْقبِْل َفِمْضامُر النَّدى ُمَتَعطٌِّش

آن األواُن لكي ُتعيَد خيوال

***

تِي ِمَن اليقِي يف الغاِر َيْرَفُع ِضفَّ

ام موصوال وَنَْر ُحبٍّ بالسَّ

مل يْفقهوا ُلَغَة ابتساَمتِِه إذا ناجى

وما عرفوا هلا حتليا

هو هكذا 

20
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ٌل! ُمَتأمِّ

اِة طويا يكفيِه أْن يرتاَح يف ِحْضِن الصَّ

***

حراِء يأيت إل الصَّ

َيْزَرُع ُشْعَلَة التَّنويِر

حتَّى َيْسَتِفزَّ ُعقوال

يَدعى دروِب احلُْزِن ْمَل الرَّ وُيَبْوِصُل الرَّ

بيَع بديا ُيْلِهُمُه الرَّ

ال َتْرحوا الَوْرَد النَِّديَّ

وا األُْقُحواَن ُمقيَّدًا مذلوال وال ترُّ

ال ترقوا ُحُلَم احلياِة!

ًا ِضلِّيا ستشتكي موؤوَدٌة ُمَتَكربِّ

ال تقتلوا اإلْنساَن يف إْنسانِِه

هل تؤثروَن عى اهلُدى قابيا ؟!

قابيُل فِْكٌر جاِهٌل

ال تستعيدوا قاتًِا

بل أْنِقذوا املقتوال

***

موالَي

يا ِدْفَء اليتامى 

َكْم َمنَْحَت هلْم فؤادًا بالنَّدى مغزوال

متي ، َفَيْبَتِسُم الوجوُد ، وقْد

شاِد سبيا رَسْمَت إل مياديِن الرَّ

ورأْيَت خاِرَطَة احلياِة تنوُء بالَغْرقى

وميناَء النَّجاِة َخُذوال

فأَعْدَت تشكيَل اخلراِئِط

بيِع بياِدرًا وُسهوال كنَْت ُتْبِدُع للرَّ

وقِد اندجَمَْت عى بيانٍا جُيارى

لْيَس توراًة وال إنجيا

ُه أغنى َكَقْلبَِك ! بل إنَّ

الً تنزيا ْكُر الَعِيُّ ُمنَزَّ ُه الذِّ إنَّ

***

يا صاحَب الَقَلِم البليِغ تقاَطَرْت

َرَشحاُت فِْكِرَك َكْي ُتيضَء ُحلوال

ومتى َرَسْمَت حدائَق املعنى

بًا َمصقوال َك النُّهى ُمَتَأدِّ توالَّ
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يف َبْسماتَِك َرْحٌَة ُقْدِسيٌَّة

َتنْساُب يف َفْجِر اهلُدى ترتيا

وَمَضْيَت َحتَّى تنقَش األمَل اجلميَل

َجى إْزميا وكاَن نوُرَك يف الدُّ

َت اْخِرارًا للمسافاِت التي رِصْ

نيا هلا تبجيا تتزاَحُم الدُّ

***

عواِت يا َسيَِّد النَّجوى سجوُدَك َجنَُّة الدَّ

ْمعاُت أْبَلُغ قيا والدَّ

ْلتها وفرائُد اآلياِت إْن رتَّ

ا إكليا حطَّْت عى رأِس الصَّ

امُح  ومَجاُل َعْفِوَك ، والسَّ

ِجُم للجامِل مجيا وُخْلُقَك األسمى ُيرَتْ

ُكنَْت األعزَّ متى َحَبْبَت اهلل ،

واملأخوُذ باألصناِم كاَن ذليا

ُكنَْت انتصارًا لإلباِء عى ِرعاٍع

امِء ُنصوال بوا َنْحَو السَّ َصوَّ

َمْن َسْيُفُه القرآُن َيْدَمُغ باطِا

اِح َجهوال وَيُردُّ َعْن َدْرِب الصَّ

***

إنِّ أِحبَُّك 

أْنَت َمْن أْطلْقتني

وَجَعْلَت يل صْوَت اجلامِل دليا

وَصَبْغَت َأْحُريِفَ اليتيَمَة بابتساِمَك

فاْنَطَلْقُت إل رؤاَك نبيا

يف خافقي َحْقٌل ِمَن الَكِلامِت

وامَلْعنى هبا طٌر هَييُم َخجوال

ُضمَّ ارتعاشايت فإنِّ شاعٌر

وَجَد احلبيَب ، فام ارتى تبديا

***
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هو الشاعر محمود شهيد، من مواليد يناير 1993 مبدينة آسا جنوب 

باملفاتيح،  املُساّمة  العلمية  املتون  مع  كاماًل  الكريم  القرآن  املغرب. حفظ 

كاآلجرومية واملجرادية والزواوي والمية األفعال وابن عارش وغريها، ثم شد 

العلوم  من  ينهل  أن  الله  شاء  ما  فيها  فنهل   ،2011 موريتانيا  إىل  الرحال 

اللغوية واألدبية والرشعية، ثم كر راجعا إىل املغرب سنة 2013، مندرجا يف 

سلك التعليم العتيق النظامي الذي ال يزال فيه إىل اآلن.

بدأ  فمنذ  اليشء،  بعض  مبكرة  كانت  فقد  بالشعر  عالقته  أما 

حفظ القرآن بدأ تعلقه وشغفه باللغة العربية، فاتجه إىل الشعر حفظًا، 

فروايًة، ثم نظاًم وإنشاًء إىل أن بَرَّز فيه وفاق، بشهادة من يُعتدُّ بشهادته.

محمود شهيد
الشاعــر

**
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اْبتَِهـــااليِت ناَجْتـــَك  ـــْوِق  الشَّ ُظْلَمـــِة  يِف 

ُرْغــــَم اْلـُمَعــــاناِة ِمـــْن َخـــْوِن اْلِعــــَباراِت

ــْت ــْد َعَكَفـ ــايِت َوَقـ ــْوِق َأْبَيـ ـ ــِة الشَّ يِف ُظْلَمـ

باَبــــاِت َدْهــــًرا َطـِويــــًا بِـمـِـــْحراِب الصَّ

مـــوَع لَِكـــْي ـــْوِق أْســـَبْلُت الدُّ يِف ُظْلَمـــِة الشَّ

ــاِت ــَر يف َرْوِض النَّداَمـ ــي اأْلزاِهـيــ َتـْسِقــ

ْيـــُت َشـْطــــَرَك وْجِهـــي واهْلَـــَوى َســــَفٌر ولَّ

اْعـتِـراَفـاتِــــي َزاِدي َوراِحـَلــــتِي فـيــــِه 

إِْذ ُكنْـــُت َقْبـــَل ِســـَفاِري يِف امْلُُجـــوِن َفــــًتى 

ـــاِت ـــْرَب َراُووَق اْلـَخـطِـيـِئـ ـ ـــاِوُل الـشَّ ُيـنَـ

محمود شهيد

َذَوباٌن َقْبَل الَْأَوان

ــْت  ــاِت إْن ُمـِزَجــ ــْوالَي آه .. ويِف اآلهــ َمــ

ـــاِت ـــبِّ آالُف اْلـِحـَكـايــ ــ ـــِع الـصَّ بِـأْدُمـــ

ـــي  ـــْن َغـــْويِص بَِقافَِيتِـ ـــِن اْلَبـــــْوِح .. َع ُتْغنِـــي َع

ـــاِت  ـــِق امْلُِحيط ـــْكواَي - يِف ُعْم ـــِل َش ـــْن أْج - ِمـ

تِــــي -ُهـنَــــا- َعـَبـٌث  َمــــْوالَي ِذْكــــِري لِـَزالَّ

ـــي تِـ َفـأْنــــَت أْعـَلــــُم ِمـــــْن َنـْفـِســــي بِــَزالَّ

َقـْصــــِدي لِـَمــــْشَفاَك ِحـــَي اْلــــَوْجُد أْثَخنَنــِـي

ـــَداواِة ـــي لِْلـُمـ ِة َحــْوِجـ ـــدَّ ـــي بِــِشـ ُيــوِحــ

ــٌف.. ــأنِّ ُيـوُســ ــِدي.. َكــ ــُت َوْحــ أْمـَسـْيــ

َو َكأنَّ احْلُــــبَّ ُجــــبِّي.. وأْشـــعاِري َغـَيــــاَبايِت)م(

ــْت ــي َقُدَمـ تـ ــايِت الَّ ــلُّ ِجراَحـ ــْت َتـبِــ  َلْيَسـ

إالَّ لِـَتــــْرِك َمـــكــــــاٍن لِْلــَجـِديــــداِت

ـــا َرّب« َتْسَمُعهــــا.. ـــَرى.. »َي ـــا ُت ـــْل َي ـــا َرّب.. َه َي

ـــاِت  ـكـاَيـ ـــي َدْرِب الشِّ ـــاَه فِـ ـــٍر َتـ ـــْن َشـاِعـ ِم

ـــُرُه  ـــاُه ..َخـاطِـ ـــا أْمـ ـــُدو بِـمـ ـــاَم َيـْشـ َفـَقـ

ـــْوِق ِمـــْن .. َوْحـــِي امْلُناجـــاة يِف ُظْلَمـــِة الشَّ

َوَقـــاَم ُمْســـَتْمطًِرا ِمـــْن ُحـبِّــــِه ِمــــَدًحا 

ــْن آِت  ــاٍض َوِمـ ــْن َمـ ــِق ِمـ ــِل اخْلَْلـ أِلَْفـِضــ

21
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ـــْوِق َفاْخَتَلَطـــْت  َمْدًحـــا َتـــَردَّى ثَيـــاَب الشَّ

ــاِت  ــْرٍ َوَأنَّــ ــْن بِـ ــاِسيِس ِمـ ــتَّى اأْلَحــ َشـ

َلِكـــنَّ ُسْلــــَطاَن َشــــْوِقي َغالِـــٌب َأَبـــًدا 

اْلـَعـِلـيَّــــاِت َمَعانِيـــِه  َمِديـــِح  َعـــَى 

نِـــي َعـاِجــــٌز َعـــْن َمـــْدِح َجْوَهـــِرِه  أِلنَّ

َأْبَيـاتِــــي  َو  َأْفَكــــاِري  باْلَعْجـــِز  ُتِقـــرُّ 

َدْع َعــــنَْك َمْدَحَكـــُه »بِــــاْلَبْحِر يِف َكـــَرٍم« 

ْهــــِر يِف ِهــــَمٍم« َأْو »بِــــاْلُبُطواَلِت« َو »الدَّ

ـــيِص َفَضاِئَلـــُه  َهْيَهــــاَت َهْيَهــــاَت َأْن حُتْ

اْلـَخَيــــااَلِت  َنْســـِج  يِف  َتَفنَّنْـــَت  َمْهـــاَم 

ُســــوَل َغـنِــــيٌّ َعـــْن َمـَداِئِحـنَــــا  إنَّ الرَّ

َمــــَواِت السَّ َربِّ  َلــــُدْن  ِمـــْن  بَِمْدِحــــِه 

لِـَقاِئــــِلِه  مـَـــْدٌح  لِْلُمْصَطَفـــى  َوامْلَـــْدُح 

ــاِت َباَنـ ــنَى اللُّ ــْن َأْسـ ــِرَي- ِمـ ــَذا -َلَعْمـ َهـ

َيــــا ُحـبَّــــُه َأنِــــِل امْلُْشَتــــاَق َقـافِـَيــــًة 

امْلََقاَمـــاِت  َأْعـــَى  إَِل  ُيــــَرقَّى  بِـَهــــا 

َمــــَداِئِحِه  يِف  ُمِعينِـــي  ُكـــْن  ُحبَّـــُه  َيــــا 

َيــــا َشـــْوَقُه َصيِّــــِر اأْلَْقــــَاَم َنــــاَياِت 

َيــــا َســـيِِّدي َيــــا َرُســــوَل اهللِ َمْعـــِذَرًة 

ِعَبـــاَرايِت  َوَخــــاَنْتنِي  َصــــْويِت  ُبــــحَّ  إِْن 

ـــي!؟ ـــَن َفِم ـــْوُل َأْي ـــَن اْلَق ـــوُل !؟ َوَأْي ـــاَذا َأُق َم

َفِمـــي!! ُأِحـــسُّ بِــــِه َقـــْد َشـــطَّ َعـــْن َذايِت 

ُمَاِوَلــــًة  َتْعـــُدو  اْئَتَلـــْت  َمـــا  َوفِْكـــَريِت 

امْلََجـــاَزاِت  َبـــْيِ  ِمـــْن  احْلَِقيَقـــِة  َنـــْزَع 

ُمَرنََّحـــًة  َصــــاَرْت  ُكـلَُّهــــا  َوأْحـــُريِف 

َوَحـــــاَءاِت  َوَدااَلٍت  ِمـيــــٍم  َبـــْيَ  َمـــا 

ٌف  نِـــي بِاْلَعْجـــِز ُمْعـــرَتِ َمـــا ِحيَلتِـــي!؟ إنَّ

َتــــايِت  اَل  اأْلَْشـــَواِقِ  بِِســـَوى  َوفِْكـــَريِت 

ُتـَجـنْـِدُلــــُه َقْلـــٍب  يِف  اهللَ  اهللَ 

َباَبـــاِت  الصُّ َأْعَقـــاُب  باَبــــاِت  الصَّ ِمــــَن 

َقــــافَِيٍة  ُكلَّ  َوَخـــىَّ  امْلَِديـــَح  َخـــىَّ 

ِالنَِّهاَيـــاِت  َقْبـــَل  َبْدِئــــِه  يِف  َوَذاَب 

***
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هي الشاعرة السورية مروة حالوة، من مواليد مدينة حامة السورية 

العربية  اللغة  يف  والثانية   ،1994 العلوم  يف  األوىل  إجازتني:  نالت   ،1972

النرش يف مجلة »الطليعي«  العارشة، فقد بدأت  2003. تكتب الشعر منذ 

الطفلية، ثم يف الدوريات السورية، وبعض الدوريات العربية.

فازت حالوة بعدة جوائز شعرية، منها: جائزة اتحاد الكتاب العرب- 

حامة 1996، وجائزة مجـلـة الثقافـة السورية 1997، وكذلك جائزة أندية 

الفتيات بالشارقة 1998، وجائزة أبـي الـعالء املعري 2002، هذا باإلضافة 

إىل جائزيت نادي الطائف األديب 2004، والـربدة من أبو ظـبي 2004.

)العصفور  مرسحية  مثل  األدبية،  األعامل  من  العديد  ولحالوة 

الصغري( 1998، وديوان شعر )مدينة بال سامء( 2002. ولها مخطوطان، 

هام: )عىل وشك الضوء(، و)كام لو أنها(.

مروة حالوة
الشاعــرة
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َطفـــَق الدجـــى يصطـــاُد مـــن ُســـاّمري

أوزاري أصطـــي  وحـــدي  ألظـــلَّ 

طوُلـــُه  » »نابغـــيٌّ ثقيـــٌل  ليـــٌل 

بـــإزاِر خّصنـــي  »عنـــرَت«  وجـــه  مـــن 

الكـــرى جُيافينـــي  قلبـــي  ُمســـتوحٌش 

َجـــواري الراحلـــي  أهـــي  وطيـــوُف 

يل أجـــاز  الرقـــاِد  بلـــُد  إذا  حّتـــى 

اإلبحـــاِر تأشـــرة  شـــّطه  يف 

غريبـــٍة خيـــاَل  فيهـــا  ووجدُتنـــي 

ِديـــاري الّديـــاُر  ال  أهـــي..  األهـــُل  ال 

مروة حالوة

على باب الرسول

ـــّداِر ـــاِب ال ـــغفًا بب را ش ـــمَّ ـــراَي َتس ـــَب«.. وناظ ـــُر »احلبي ـــُت أنتظ فجلس

وســـمعُت طرقـــًا قلـــُت أقبـــَل ســـّيدي

وهرعـــُت.. ظبـــُي الشـــوِق حتـــت مخـــاري

ِخلُتهـــْم قـــوٌم  بالبـــاِب  الـــذي  وإذا 

»يأجـــوَج« قـــد ظهـــروا عـــى األســـواِر

ــواري ــَرُه بجـ ــِرُغ ِقطـ ــِي« ُيفـ ــاِب »ذو القرنـ ــام بالبـ ــم وكأّنـ دافعُتهـ

أتـــى  أغلُقـــه  أوشـــكُت  إذا  حّتـــى 

صـــوُت »الرســـول« يقـــوُل: ويـــِك حـــذاِر

قصعتـــي هـــذي  فقلـــُت  ُتغلقيـــِه..  ال 

كاإلعصـــاِر ينهالـــون  والقـــوُم 

وجهـــه مـــن  وأشقـــْت  ُتغلقيـــِه..  ال 

األنـــواِر ـــُة  ثريَّ عـــيَّ  شـــمٌس 

ـــفْت َتكشَّ فيـــَك  الّثَقَلـــِي  ســـّيَد  يـــا 

األساِر ُعقـــدُة  و  الظـــاِم  ُحُجـــُب 

منـــازالً األكرمـــَي  اِة  الـــرُّ َوَلـــُد 

األطهـــاِر ووالـــُد  النّجيـــُب  نِعـــَم 

وُأطِفـــأْت الســـامُء  بمقدمـــَك  ضـــاَءْت 

النـــاِر لثـــاِر  ويـــا  املجـــوِس..  نـــاُر 

22
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حتـــّررْت املجيـــِد  بمولـــدَك  ُبـــرى 

األحـــراِر ـــُة  ُأمَّ لتوَلـــَد  َأَمـــٌة)1( 

قائـــٌل  »بحـــرا«  إذ  ظِلُّـــَك  الغيـــُم 

امُلختـــاِر  القـــادِم  ســـامُت  هـــذي 

طلَّـــٍة أهبـــى  زاَن  عظيـــٌم  ُخُلـــٌق 

األقـــامِر عـــى  وضاءتـــا  نثـــرْت 

هـــل كنـــَت ترعـــى للـــورى أغنامهـــم

األبـــراِر لرعايـــِة  تتـــدي  أم 

خللـــوٍة الصحـــاَب  ِعفـــَت  ُمســـتبرًا 

الغـــاِر ظـــاِم  مـــن  نـــورًا  تشـــتقُّ 

ـــاِر ـــِد القّه ـــم الواح ـــُر باس ك ـــرأ«.. وكاَن الذِّ ـــارٌئ«.. »اق ـــا ق ـــا أن ـــرأ«.. و »م »اق

َليِّنـــًا القريبـــَة«  عشـــرَتَك  »أنـــِذْر 

األســـحاِر يف  الفجـــِر  خيـــوَط  وانُســـْل 

ـــاِر ـــِل الكّف ـــَف َمعاق ـــِل خل ـــوَد اجله ـــْب حش ـــر« والتره ـــام تؤم ـــدْع ب و»اص

ــى األذى ــول« عـ ــا »رسـ ــًا يـ ــربًا مجيـ صـ

ـــاِر والُفجَّ الظُّـــّاِم  ُعصبـــِة  مـــن 

ُمهاجـــرًا الظـــاِم  يف  ـــَة«  »مكَّ غـــادرَت 

لألنصـــــاِر اهلل  نـــــوُر  ليهـــــلَّ 

ــدٍر«.. ويف ــِر يف »بـ ــَش الكفـ ــَت جيـ وهزمـ

الّدينـــاِر نشـــوُة  أفاقـــْت  »أُحـــٍد« 

ُمعلِّـــٌم فيـــه  أنـــت  درســـًا  كاَن  قـــد 

األنـــاِر لفكـــرِة  الســـحاَب  ســـقَت 

* * *

ُه أشـــدُّ واحلنـــُي  »مّكـــَة«  يـــوَم  يـــا 

َســـواري القلـــوُب  و  بُمهاجرهيـــا 

جنـــوده فيـــِه  »اهلل«  أعـــزَّ  يـــوٌم 

وفـــراِر احلمـــى  يف  ضيـــٍم  بعـــد  مـــن 

لـــأُلل  كريـــام  أخـــًا  وكنـــَت  يـــوٌم.. 

ضـــواري أذاَك  يف  كانـــوا  باألمـــِس 

ـــاِر مـــا كنـــت ُمنتقـــاًم »كنـــوٍح« قـــال ريّب ال تـــذْر يف األرِض مـــن َديَّ

فِجئَتهـــا للـــوداِع  »مّكـــُة«  نادتـــَك 

البـــاري لُلقيـــا  منـــرٌح  والقلـــُب 

ــاِر ــبِّ واإليثـ ــن احلـ ــاِم ديـ ــن باإلسـ ــُة الرحـ ــْت نعمـ ــوَم متَـّ اليـ

يرتـــيض حتـــى  اإلنســـاُن  اليؤمـــُن 

األقـــداِر مـــن  يرجـــو  مـــا  ألخيـــِه 
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ــورى ــمَّ الـ ــن َضـ ــر مـ ــُة خـ ّيـ ــي الرَبِ تبكـ

وُمـــداِر ٍك  ُمشـــكِّ بـــَي  والصحـــُب 

وتقـــوُل هـــذي األرُض كـــم ِمـــْن شـــجرٍة

ــجاري ــن أشـ ــذِع« مـ ــَي »اجلـ ــْت حنـ حنّـ

فضيلـــٍة كلُّ  فيـــَك  الســـجايا  َســـمُح 

األزهـــاِر يف  العطـــِر  صنـــوَف  نفحـــْت 

ــّواِر ــام متـــي عـــى نـ ــيَت.. فإنَّـ ــإن مشـ ــِر فـ ــُر عـــى العبـ َدلَّ العبـ

مـــا احتـــاج أهُلـــك يف الدجـــى مصباَحهـــْم

دراري إليـــِه  تســـعى  الـــذي  أنـــَت 

ـــاِر ـــِة األظف ـــذ نعوم ـــرِب من ـــَل الق ـــَتُبلُّ رم ـــٍة س ـــن طفل ـــم م ـــوالَك ك ل

متســـامٌح طيِّـــٌب  كريـــٌم  شـــهٌم 

والتكـــراِر النســـِخ  َعـــيصُّ  وجـــٌه 

يـــا ســـّيدي املختـــاَر دونـــَك يف النـــدى

األمطـــاِر وســـامحُة  النـــدى  معنـــى 

* * *

أيب بنـــي  إليـــَك  أشـــكو  ســـّيدي  يـــا 

كبـــذاِر الرحـــى  لدائـــرِة  ُبـــِذروا 

ليجعلـــوا الكـــراَم  خيوهلـــم  أخفـــوا 
»النعامـــِة« وجهـــَة األخبـــاِر)2( حـــدَث 

أبيهـــُم صـــاِة  عـــى  َيتقاتلـــوَن 

األشاِر عـــى  خشـــٌب  وســـيوُفهم 

إخـــويت يـــا  ذّكرتـــم:  ولطاملـــا 

تـــذكاري..! إخـــويت  ينفـــُع  كان  لـــو 

ِحطَّـــٌة« و»قولـــوا  لرّبكـــُم  توبـــوا 

األحـبـــــاِر لعـامئـــــم  ال  هللِّ 

أهوائهـــم عـــى  منقســـام  شـــاؤوك 

األدواِر مـــن  شـــاؤوا  ملـــا  دورًا 

ـــدًا ُمَوحَّ اصطفـــاَك  اهلل  لكنّـــام 

ِغـــامِر لـــكلِّ  وجهـــًا  ال  للخلـــِق 

جلوارهـــم  رحـــًة  شـــاءَك  اهلل 

ولنعـــَم جـــاُر »املصطفـــى« مـــن جـــاِر

ملغومـــٌة أبواُبنـــا  ســـّيدي..  يـــا 

واألفـــكاِر األهـــواِء  بتشـــتُِّت 

بظلِّهـــْم الصبـــاِح  مـــن  باهلاربـــي 

الثـــاِر َهـــواِم  عـــى  والنائحـــاِت 
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عىل  حصل   .1980 عام  املولود  رياض  مسار  العراقي  الشاعر  هو 

شهادة البكالوريوس يف هندسة الكومبيوتر، كام حصل عىل عضوية اتحاد 

األدباء والكتاب العراقيني يف البرصة، وترأس نادي الشعر يف البرصة )الدورة 

التأسيسية 2007(، فضال عن كونه عضو مجموعة شعراء العامل يف تشييل.

له  والعربية، كام نرشت  املحلية  األدبية  الجوائز  من  بعدد  فاز 

مجموعة من قصائده يف الصحافة الورقية واإللكرتونية املحلية والعربية، 

وشارك يف العديد من امللتقيات واملهرجانات الثقافية يف الوطن العريب.

صدرت له مجموعة شعرية بعنوان )بوابة إىل عامل بال وطن( عام 2007، 

»ال«،  بعنوان  قصصية  ومجموعة   ،2009  – كتاب  يف  قصيدة   – عني(  و)حكاية 

عام 2011، ومجموعة شعرية مشرتكة عام 2010، بعنوان »جنوب يبتكر املطر«.

مسار  رياض
الشاعــر

ِعفُتـــُه وراءَك  بـــايب  ســـّيدي..  يـــا 
زّنـــاري عاِصبـــي  باَبـــَك  وقصـــدُت 

املـــدى يّف  بالـــٌغ  لتمـــرَك  جوعـــي 
ُأواري ُيَبـــلُّ  ال  نـــِرَك  وبغـــِر 

الُعـــا واملـــأُل  اهللُ  عليـــَك  صـــّى 
األخيـــاِر ومواكـــُب  ســـّيدي  يـــا 

التـــي وأنـــا  شـــفاعًة  منـــَك  َيرجـــون 
ملســـاري أهتـــدي  ريّب  بعـــد  بـــَك 

قلُتهـــا هـــذي  قافيتـــاِن  فيـــَك  يل 
أشـــعاري عـــى  عصيـــْت  وخفيَّـــٌة 

الدجـــى يف  العـــواذِل  حـــَذَر  أرســـلُتها 
ــاري ــحاِب الّسـ ــع الّسـ ــَك مـ ــعى إليـ تسـ

بالشـــذى الغميســـَة  روحـــي  أطعمُتهـــا 
آذاِر إلـــــى  شـفــــًة  ووزرتـُهــــا 

َكَبـــْت فـــإن  إليـــَك  ُزلفـــى  أسجُتهـــا 
أعـــذاري مـــن  القـــوِل  ضيـــَق  فلعـــلَّ 

------------------
1- إشارة إىل عتق عّم الرسول عليه الصالة والسالم األََمة التي برّشت بوالدته.

2- إشارة إىل النعامة فرس الحارث بن عباد والتي امتطاها للثأِر من بكر يوم ِتحالق الّلمم.

*****
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َفـــُم الصامتـــَي  بِـــرُتاِث  ُمَكبَّـــٌل 

أخيَلـــًة األرِض  لغـــاُت  عليـــِه  ْت  َمـــرَّ

ِمنَتِـــِه أعَتـــاِب  عـــى  انتظـــارًا  ذوى 

َفـــا اجلهـــاِت  ُكلِّ  يف  التِيـــُه  َأوَغـــَل  و 

َشـــمعَتها اإلصغـــاِء  ســـاعُة  َأوَقـــَدْت  و 

َعـــَدُم آمالِـــِه  يف  النُطـــِق  َمَعـــارُج 

احلُُلـــُم دوِنـــا  ِمـــْن  ُمنكسـِـــرًا  وَعـــاَد 

ُمتََّهـــُم  النـــوِر  باعتِنَـــاِق   .. ُمَكابِـــٌد 

ــُم ــِش ُمعَتَصـ ــاِت الَعيـ ــى َخاِرطـ ــرى عـ ُيـ

َنَغـــُم الســـام  ُعـــوِد  عـــى  َيُمـــرُّ  َفَقـــْد 

مسار  رياض 

صائُغ الحياة

ــِه ــى مَفازتِـ ــاَب يف أقصــ ــْن َغـ ــاَب َمـ وَغـ

ســـنًا امُلتَعبـــَي  بُدنيـــا  َنَزلـــَت  َحّتـــى 

ـــدًا ـــْن َجَس ـــِل - ُك ـــاَم الفي ـــوِر - ع ـــَل للن إْذ قي

َلـــًة ُمَهلِّ أفواجـــًا  ألجِلـــَك  َحطَّـــْت 

ُمَعَطلَّـــًة َأجيـــاالً  َضـــوؤَك  َمـــسَّ  و 

َمـــْن لَبْســـَمِة  ابـــًا  َعرَّ ثغـــُرَك  صـــاَر  و 

َأمنَهـــُم املســـلوُب  ظِلِّـــَك  يف  الَذ  و 

وأزَمُتهـــا  .. الُدنيـــا  هـــذِه   .. ممـــٌد 

الســـَأُم أنفاِســـِه  يف  اشـــتدَّ  مـــا  لَِفـــرِط 

ُيَتَتـــُم الليـــِل  َضـــاِل  مَجيـــُع  بـــِه 

َفُكنـــَت أنـــَت .. بَِبـــاِل النـــوِر َترَتِســـُم

ازَدَحُـــوا و  املهـــِد  َحـــوَل  اهللِ  ماِئـــُك 

ـــُم ـــا األَُم ـــَتَقلَّْت ُصبَحَه ـــدى ..  فاس ـــِن اهلُ َع

ُ األمََل اُلـــُه  َموَّ َفِمـــِه  يف  َعـــاَش  قـــْد 

َحـــَرُم امُلصَطَفـــى  فـــؤاِد  ظِـــلَّ  َفـــإنَّ 

َصنَـــُم َبعـــِدِه  ِمـــْن  َصنَـــٌم  حَيُوُكهـــا 

23
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ــاِد و ال ــِس الرمـ ــى َنفـ ــو عـ ــو وتصُحـ َتغُفـ

ُمعَتَقـــدًا باليـــأِس  َمًة  ُمَســـلِّ َرَضـــْت 

ــًة ــِش َمنزلِـ ــى العيـ ــرىَض بأدَنـ ــُس َتـ والنفـ

ُمنتهـــى أوَجاِعهـــا نَشــــَرْت َأنـــَت يف  و 

َخراِئبِهـــا أعتـــى  يف  ُكنـــَت  َمنـــارًة 

ِهـــْم ُنَتـــٌف ُهـــْم َمـــْن َيعيشـــوَن َأقصـَـــى مَهِّ

ــوا ــا َعِلُمـ ــٌم وَمـ ــْم َضيـ ــصُّ هِبِـ ــْن َيُغـ و َمـ

ـــوا ـــْن َهِرُم ى َو َم ـــزَّ ـــاَت والُع ـــوا ال س ـــْن َقدَّ َم

النَـــَدُم أياِمـــِه  يف  ُش  ُيَعـــرِّ وَمـــْن 

ِمـــْن َبحـــِر َأعامِرِهـــم َيمضــــي هِبِـــْم َعَبَثـــًا

و َأنـــَت يـــا خـــَر خلـــِق اهللِ َصـــوُت ُهـــدًى

َناِزَفـــٍة ُكلُّ  حّتـــى  الذْكـــَر  َتنشـُـــُر  و 

ممـــٌد .. يـــا يـــدًا بيضـــاَء ُخـــْذ بَِيـــدي

َدَرٌن ُكلُّـــُه  َزمـــاٍن  ِمـــْن  نِـــي  َنقِّ و 

َخَلـــِدي يف  قـــَت  أْشَ إذا  أران  فـــا 

ـــي ـــا بِفم ـــَض م ـــروي بع ـــوُك ي ـــُت َو الش َأتي

ِحَـــُم َحاهِلـــا  ِمـــْن  هـــا  َكفِّ يف  َتُثـــوُر 

مَلَّـــا هِبـــا اجِلبـــُت والطاُغـــوُت َقـــد َحَكُمـــوا

والَفَحـــُم الـــُدرُّ  لدهيـــا  تَســـاوى  إذا 

َســـَقُم وعيـــِه  يف  ملَِـــْن  طِّبـــًا  يـــَداَك 

ــوا ــا وَعُمـ ــوا هبـ ـ ــْن َصمُّ ــعُّ ملَِـ ــْت تُشـ قاَمـ

ــُم ــْم ِذَمـ ْت هِبـ ــحَّ ــد َشـ ــاِة  وَقـ ــَن احليـ ِمـ

ــوا ــد ُهِزمـ ــُذلِّ قـ ــوا بالـ ــْذ َرُضـ ــم ُمـ ـ بأنَّ

الَوَهـــُم ـــاُهُم  َغشَّ وَمـــْن  ُيَاَدعـــوَن.. 

َســـِئُموا ... وَمـــْن  لـــوأِد طِفلتِـــِه األول 

ِرَمـــُم دهِرِهـــم  َصـــواري  يف  ُـــم  كأنَّ

ليعَتِصمـــوا تدُعوُهـــم  َربِّـــَك  حِلبـــِل 

َتلَتِئـــُم األيـــاُت  هِبـــا  مَتُـــرُّ  إذا 

َيلَتِحـــُم َمعنـــاَك  يف  َمعنـــاَي  وَخـــلِّ 

ُمزَدِحـــُم الُعمـــِر  هبمـــوِم  فإّننـــي 

َينَعـــِدُم فيـــَك  وجـــودي  ُكلَّ  كأنَّ 

َدُم الناِزفـــَي  َوصايـــا  ِمـــْن  َأحـــُريف  و 

* * ** * *
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َقَلـــٌق ُكلُّـــُه  ودريب  ارتبـــاكًا  ُخـــذن 

ــًا جـ ــا ُسُ ــَت الُدنـ ــُث ألَبْسـ ــذن إل حيـ ُخـ

ـــا مُهَ بِرَّ ـــاَك  كفَّ مَتنَُحنـــي  وحيـــُث 

و حيـــُث ِيـــوِرُق َعقـــٌل َطامَلـــا َوَقَفـــْت

ِشَعَتُهـــم ـــاَق  الُعشَّ َعلِّـــِم  ممـــٌد... 

معاِوهُلُـــْم ألَقـــْت  ملَِـــْن  انتـــامًء  ِقـــْف 

ِعـــرَبٌ َقطـــُرُه   .. َمهِيـــٌب  غيـــُم  وأنـــَت 

ُمعِجـــَزٌة فيـــَك  َحـــرٍف  كلُّ   .. ممـــٌد 

و كلُّ يـــوٍم .. َقَضتـــُه األرُض أنـــَت هبـــا

َتبُذُرهـــا ُكنـــَت  َدرٍب  خطـــوِة  ُكلُّ  و 

أنـــَت اكتـــامُل َأمانِينـــا التـــي الَتَصَقـــْت

َلنـــا الســـامِء  نـــداءاِت  أنقـــى  أنـــَت  و 

َتغِمُرنـــا اخلضــــراَء  صباحاتِـــَك  َفـــَدْع 

َقـــَدُم ال  و  َكـــٌف  ُتســـِعُفني  وليـــَس 

الَكِلـــُم َعلياِئـــَك  يف  ُيزِهـــُر  وَحيـــُث 

ــُم ــَي َتبتِسـ ــرايب حـ ــذوي اضطـ ــُث يـ وَحيـ

َتضَطـــِرُم ـــاِن  الُكهَّ بِلظـــى  أفـــكاُرُه 

َفُهـــْم إل اآلَن درَس احلُـــبِّ َمـــا َفِهُمـــوا

ــوا ــا انَدُمـ ــًا و مـ ــْم َهدمـ ــا فوَقُهـ أحقاَدهـ

مُهـــو الـــُزالِل  للـــامِء  الـــورِد  وهلُفـــُة 

َقـــَزُم إدراِكَهـــا  إل  َفْهـــٍم  وُكلُّ 

َعِلُمـــوا بِاحلـــقِّ مـــا  َمـــْن  ُيَعلِّـــُم  َدْرٌس 

الِقَيـــُم آثاِرهـــا  عـــى  ِجنانـــًا  َنَمـــْت 

اهِلَمـــُم دوَنـــا  اســـَتَقاَلْت  و   .. بيَأِســـها 

ِ

َصَمـــُم َفهِمـــِه  يف  َمـــْن  ُينَبِّـــُه  أتـــى 

الُظَلـــُم و  األرواُح  َتَشـــاَبَكِت  َفَقـــْد 

***

* * *
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هي الشاعرة الدكتورة مناهل فتحي حسن سامل، شاعرة وروائية 

من  العديد  ولها  عمرها،  من  السابعة  منذ  الكتابة  بدأت  سودانية 

لها  ووثق  واإلماراتية،  السودانية  واملهرجانات  املنتديات  يف  املشاركات 

ضمن  قصائد  خمس  مناهل  للدكتورة  مبكرة.  سن  يف  السوداين  اإلعالم 

املركز  عن  الصادر  السودان(  يف  نسائية  قصيدة  عرشين  )أجمل  كتاب 

الثقايف العاملي يف الخرطوم 2003.

أصدرت مجموعتها الشعرية األوىل يف عام 2014 بعنوان )أوجاع 

النساء(، وتستعد إلصدار ديوانها الثاين كام لها رواية تحت الطبع. وحازت 

عىل املركز الخامس يف مسابقة أمري الشعراء يف موسمها السادس 2015.

د. مناهل فتحي
الشاعــرة

**



188189

يْرُجـــف ُفـــؤاِدَي  مْعُشـــْوِقي  لســـرِة 

ينـــِزُف املســـافِة  نْصـــِل  عـــي  كليـــٌم 

مبـــارٌك الرمـــال  يف  وخطـــوي  أســـُر 

ُتَؤْرَشـــُف إليـــِه  مُتشـــى  خطـــًى  وكلُّ 

لبابـــِه وصلـــُت  إِْذ  ِحـــدادي  خلعـــُت 

التأُســـُف ماهـــا  نّـــاٍء  حِلِ وُعـــْدُت 

ُه وسِّ الُوجـــوِد  يـــاروَح  ممـــُد 

ـــُف َتَلهَّ الكائنـــاُت  إليـــِه  ويااســـاًم 

أملُّهـــا احلـــروَف،  أرفـــو  خجـــٍل  عـــى 

أعـــرُف لوصِفـــَك  ترقـــى  لغـــٍة  فـــام 

د. مناهل فتحي

رواٌء لظماِء الكوْن

علَّـــُه دربِـــَك  فـــوق  نشـــيِدي  َأَرْقـــُت 

فَيـــُرُف ُخطـــاَك  ِذكـــرى  تصاِدُفـــه 

واثِقـــًا املاِئـــُك  ْتـــَك  وَحفَّ مشـــيَت 

ُتزخـــِرُف الكِئيـــِب  لأُلْفـــِق  كأنـــك 

حتتـــُه اكتاملـــَك  البـــدُر  رأى  وملـــا 

َيُْطـــُف الِرْيفـــِة  بعينيـــَك  ووهجـــًا 

ـــَق وْجُهـــُه أشـــاَح انبِهـــارًا عنـــك فانشَّ

وْيِســـُف جانبيـــِه  يـــواري  وراح 

لِِفْتيـــٍة الغـــامَم  تستســـِقي  ُأناِديـــَك 

ُقطِّفـــوا الســـليبِة  القـــدِس  مـــن  ظِـــامٍء 

ُفؤاُدهـــا الِعـــراِق  أرِض  عـــى  لِثـــكى 

ـــُف التتوقَّ واألَحـــزاُن  توقَّـــَف، 

آفـــٍل املواجـــِع  دمشـــقيِّ  لِطِفـــٍل 

عـــى الشـــطِّ يمنـــاه الصغـــرُة تزحـــُف

أنامـــًا الغيـــاِب  ضلـــِع  إل  يمـــدُّ 

وتْعـــِزُف الناِئحـــاِت  ُحـــزَن  تـــراوُغ 

أْبُحـــٌر ـــُق  تنشَّ اهللَِّ  َرُســـْوَل  أنـــاِدي 

َتِفيـــُض عـــي دْمعـــي الَعـــيصِّ وتـــرُف
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ِئـــي القلـــَب واطُهـــِري أُقـــوُل لِنفـــي َوضِّ

ســـيغِرُف للتائهـــي  ومـــن  تُقـــْوُل 

ـــُه أُكفَّ املرســـِلَي  خـــُر  فيبســـُط 

ومـــن باحـــِة الكـــفِّ الكريمـــِة نرشـــُف

شبـــٌة الظوامـــئ  رواءاِت  مـــن  َلـــُه 

ينَشـــُف هـــو  إِْذ  احلُْلـــِم  ِريـــَق  ُتبلِّـــُل 

لـــه مـــن كـــرى األجفـــاِن هـــدَأُة باهِلـــا

ُف ُخـــوَّ والنـــاُس  املكـــُروِب  وطمَأنـــُة 

شـــتائِه قمـــَح  للباكـــَي  ُع  يـــوزِّ

ـــُف يتعفَّ بـــه  ُجـــْوٍع  عـــي  ويبقـــى 

ُمبلســـاًم الكبـــِر  ُجـــرِح  عـــي  يميـــُل 

وحينُـــو عـــي دمـــِع الصغـــِر ُيَكفِكـــُف

ـــوا ـــاِس هرَوُل ـــى النَّ ـــمٌس ع ـــت ش ـــي َدَن وح

وموقـــُف عصيـــٌب  يـــوٌم  ُعهـــم  ُيَروِّ

ووحـــَدُه األنبيـــاء  ُكلُّ  تراجـــَع 

ُيســـعُف الِقيامـــِة  تاليـــِد  يف  سى 

َع حتـــت الَعـــرش أْســـَبَل ِســـرَتُه وُشـــفِّ

ـــُف ُيقصِّ الزمـــاُن  مـــاكان  ـــَد  وضمَّ

خافِـــٌق مـــاَرفَّ  اهللُ  َعَلْيـــِه  فصـــى 

مصحـــُف وُرتِّـــَل  تســـبيٌح  َد  وُردِّ

ــرُه ــاَل غـ ــح احلـ ــذي الُيصلـ ــْوُت الـ ـ دعَّ

ويكِشـــُف احليـــاِة  أســـواَء  ويـــدرُأ 

جمدنـــا ُردَّ  املصطفـــى  بحـــقِّ  إهِلـــي 

فوعـــُدَك قـــوُل احلـــق ماليـــس ُيَلـــُف

عـــي وناديـــُت مـــوالي اســـتِجْب لترُّ

أحـــُرُف ُتنـــاِزُع  كّفـــي  ويف  أتيـــُت 

ندهـــُت وقـــد َلـــفَّ الظـــاُم ُعُروَبتـــي

وأْجـــَوُف طويـــٌل  ليـــٌل  وحـــارصن 

ـــٌة ُأمَّ َفَبْعـــُدَك  انجْدنـــا  القاســـِم  أبـــا 

والتطـــُرُف ُطغياُنـــا  سياَســـُتها 

جيُُّزنـــا اختـــاٍف  فـــويض  خطِيَئُتنـــا 

حَيْلـــُف ــَق  احلَـّ ــُه  ماظنَـّ عـــي  فـــُكلٌّ 

ُقُروُحنـــا  للغِرْيـــِب  وباَنـــت  َعِرْينـــا 

ســـنخِصف الُقـــُروُح  أيِّ  عـــي  وِحرنـــا 

***
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هو الشاعر البحريني نارص مال حسن أحمد زين الدين، حاصٌل عىل 

ودبلوم  لندن،  كانرتبوري يف  اإلعالم من جامعة  البكالوريوس يف  مؤهل 

يف  وكاتبا  صحفيا  يعمل  بهولندا.  الهاي  جامعة  من  الشامل  اإلعالم  يف 

الصحافة الورقية منذ 12 عاًما. 

داخل  الشعرية  واملحافل  املهرجانات  من  العديد  يف  شارك 

بأبو  الشعراء  أمري  متتاليني ملسابقة  البحرين وخارجها، وتأهل ملوسمني 

ظبي وتخطى مراحل متقدمة وصواًل إىل مرحلة األربعني. 

له أسلوبه األديب الخاص يف الكتابة الشعرية التي تتمحور حول 

ا عىل فن  الساموية، يحرص جدًّ والقيم  والسالم  واملحبة  اإلنسان  قضايا 

اإللقاء ولغة الجسد يف مختلف مشاركاته األدبية.

ناصـر زيـن الدين
الشاعــر

**
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َنـــا َتَكوَّ ُنـــْورًا  األَْرَواِح  يِفْ  َقَرأُتـــَك 

)َســـِفْينًَة( اجِلَهـــاِت  ُكلِّ  يِفْ  َرأْيُتـــَك 

َفـــًة َوُرَحـــَت َمـــَع اإلْنَســـاِن َتْفتـــُح ُشْ

ــَديْت ــْيَ َقِصْيـ ، َعـ ــْيَ ــحَت الَعـ ــٍي َمَسـ بَِوْعـ

ــَعًا ــرُّ َخاِشـ ــاُر( حَيَْمـ ــُث )الَغـ ــَك َحيـ َوِجئُتـ

وَمْوطِنَـــا َعـــْدالً  َعْينَيـــَك  ِمـــْن  ألَنـــَل 

مُمِْكنَـــا امُلْســـَتِحْياِت  َبْحـــَر  لَِتْمـــأَل 

ـــنَا َفَأْمَســـْت ِســـاُل احلَـــِق َتنَْضـــُح بِالسَّ

َأْعُينَـــا مَتَْســـُح  اهللِ  بَِكـــفِّ  َفَأْعظِـــْم 

نَـــا َتَزيَّ ُنـــْوَرًا  األُْفـــُق  ُمْقَلَتْيـــِه  َوِمـــْن 

ناصـر  زيـن الدين

وء َصالٌة َخلَف َجنَِّة الضَّ

ُمْبـــِدٍع ِرْيَشـــُة  النُـــْوِر  ُرُمـــْوَش  َكَأنَّ 

َعـــامَلٍ َة  ِعـــزَّ احلُْلـــِم  ِمـــلَء  ســـَم  لرَِتْ

وِمـــْن ِوْجَهـــٍة – َكالّريـــِح َتْفقـــُد َوْجَهَهـــا -

ـــًة ـــًا َوَرْح ـــُل َشْمَس ـــاَض الَرْم ـــْوَت.. َفَف َخَط

َنَْضـــٍة َبْســـَمَة  األَْوَجـــاِع  ِمـــَن  َبنَْيـــَت 

َســـَألَت ِرَمـــاَح اللَّيـــِل: َهـــْل َثـــمَّ َطْعنَـــٌة؟!

َرْأَفـــٍة َلْوَحـــَة  التَّاِريـــِخ  يِفْ  لَِتنُْقـــَش 

َن َنْبـــُض الَغـــاِر.. واْنَثـــاَل َســـْجَدًة َفـــأذَّ

ـــِت األَْكـــَواُن، واْزَدَلـــَف امَلـــَدى ــا َحجَّ ُهنَـ

َنـــا ُمَلوَّ ُحْلـــاَمً  اإِلْنَســـاِن  إِل   تّلـــْت 

َتَفنُّنَـــا ُعْمـــَرًا  الـــُذلُّ  فِْيـــِه  ــَن  َتَفنَـّ

أِجـــيُء إِل َعْينَيـــَك أْســـأُل: َمـــْن َأَنـــا؟!

ــا ــًا َوَمْأَمنَـ ــُب َبْيَتـ ــَكاَن الَقلـ ــْمَت .. َفـ َبَسـ

لُِتْبَتنَـــى إاِّل  الَبْســـاَمُت  ُتْـــَدِم  َفَلـــْم 

ـــوِء: َفْجـــُرَك َقـــْد َدَنـــا ــَورِد الضَّ وُقْلـــَت لِـ

َنـــا َوالدُّ ْهـــِر  والدَّ األَْرِض  ُكلَّ  َوَتْصَبـــَغ 

َنـــا َأذَّ هللِ  الِعشـــِق(  )بِـــاَل  َكأنَّ 

ـــى( ـــْن )ِمنَ ـــُق ِم ـــاِر( َيعب ـــذى األَْنَص ـــاَح )َش وَف

25



196197

ُخْطـــَويِتْ َتْتَبـــُع  واآلَمـــاُل  َأْتْيُتـــَك 

ـــٍة( َمِعـــْي )َيْثـــرُب الِوْجـــَداِن(، )َأْنَفـــاُس َمكَّ

ــًة َجنَـّ يْزَهـــُر  و)التَّْوِحيـــُد(  ُن..  ُيـــأذِّ

ــَرًة( ــَرُت )ِهْجـ ــرآِن َأْبـ ــِة الُقـ ــْن َرْحَـ َوِمـ

ُأْمـــًة َأْيَقـــَظ  الَوْحـــَي  َأنَّ  َفَأْدَرْكـــُت 

ـــٍد ُمَمَّ ُرْوَح  اآلَيـــاِت  َعـــَى  َقـــرأُت 

َوَدْوَلـــًة جَمْـــَدًا  األَْزَمـــاِن  يِفْ  َوَتْصنـــُع 

َحَضـــارٍة َشـــْمَس  اآلَفـــاِق  يِفْ  لِنُْبـــِرَ 

ِمنَْجـــًا ُيَصافِـــُح  ال  َوْرَدًا  َحَْلُتـــَك 

ُنـــْوَرُه اهللُ  ـــَن  َمكَّ آَيـــًا  َتَلْوُتـــَك 

َعِقْيـــَدًة احلََيـــاِة  ُكلِّ  يِفْ  َعَرْفُتـــَك 

ـــٍة ُهِويَّ َنْخـــَل  اإِلْنَســـاِن  يِفْ  َفَتْغـــُرُس 

ُبْقَعـــٍة ُكلِّ  يِفْ  اهللِ  َربِْيـــَع  لَِتْبَقـــى 

ُســـْوَرًة َتغـــرُس  بالقـــرآِن،  َوَتْشـــمَخ 

ــًة ــْرُج َكْعَبـ ــُي يـ ــاَك( الَوْحـ ــُث )ُهنَـ وَحْيـ

ــٍة َجنَـّ ِمثـــَل  َتْزَدِهـــْي  َســـامًا  َســـامًا 

الَفنَـــا َيْقَتِلـــُع  احلُـــبِّ  َغـــْرَ  يَشَء  وال 

ـــَكاِكْيِ ُأْثِخنَـــا و)َصـــْدُر بِـــاٍل( .. بِالسَّ

َوَليِّنَـــا ـــًا  َغضَّ ـــْوُت  الصَّ َذاَك  َزاَل  وَمـــا 

َتِضـــُن امُلنَـــى َتـــَراَءْت - مـــن اآلَيـــاِت - حَتْ

ــَكنَا ــْأَوًى وَمْسـ ــِق َمـ ــاَمُء الِعْشـ ــْت َسـ َفَكاَنـ

الَعنَـــا َتْقَتحـــُم  باإِلْنســـاِن،  ُتَســـارُع 

َوَأْلُســـنا َعْينَـــًا  لِلنَّْخـــاِت  َوَتْرســـُم 

َوَزْهـــرَة َقْلـــٍب ُتنِْهـــُك الُرْمـــَح والَقنَـــا

ُيْقَتنَـــى اِيـــِي  َ الرَّ يِفْ  َكنْـــَزًا  َوَجْدُتـــَك 

نَـــا مَتَكَّ َحتَّـــى  الُقـــْرآِن  ِمـــَن  بُِجنْـــٍد 

َتَأْنَســـنَا َفْجـــَرًا  األَْوَطـــاِن  َعـــى  َتـــلُّ 

ـــى ـــا اْنَحن ـــْوِت - َم ـــِح وامَل ـــِم الِري ـــًا - بُِرغ َوِجْذَع

ُفـــاًّ َوَسْوَســـنا ْيـــَك  َكفَّ َفَأْقطـــَف ِمـــْن 

ــى ــْرُس واجلَنَـ ــاُت والَغـ ــَك اآلَيـ ــْو بِـ َفَتزهـ

ــا(  ــْن )ُهنَـ ــَدُأ ِمـ ــاِل َتْبـ ــَع األَْجَيـ ــْوُد َمـ َتُعـ

والثَّنَـــا باحلَْمـــِد  الَكـــْوِن  ُكلُّ  لَِيســـجَد 

***
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»نارص  بـ  املعروف  جابر،  إبراهيم  يوسف  نارص  الشاعر  هو 

شبانه«، شاعٌر وناقٌد وأكادميي، مولود يف األردن عام 1968، عمل يف عدد 

من الجامعات منها: الجامعة األردنية وجامعة أم القرى يف مكة املكرّمة، 

ويعمل حاليا يف الجامعة الهاشمية يف األردن. له عدٌد من املؤلفات موزٌّع 

عر وأدب األطفال، وعدٌد من البحوث املنشورة والدراسات  بني النقد والشِّ

واملقاالت، وعدٌد كبرٌي من األعامل الفنية واألناشيد وأغاين األطفال املبثوثة 

يف القنوات التلفازيّة. 

والعربيّة  املحليّة  والنَّدوات  املؤمترات  من  عديد  يف  شارك 

والعامليّة، وحصل عىل عدٍد من الجوائز املحلية والعربيّة يف الّشعر والنقد 

وأدب األطفال.

د. ناصر شبانه
الشاعــر

**
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وَحنّـــا إليـــَك  ِجـــْذٌع  َمــــاَل  إذا 

َيــــْوَمًا الَغامَمـــُة  ظّللْتــــَك  وإْن 

يـــا حبيبـــي الّســـام  َبـــــْدُر  ُشــــقَّ  وإْن 

أِحــــنُّ أَجـــْل إّننـــي َمْـــُض َقـــــــْلٍب

احلَنـــُي فــــــيَّ  فـــاَض  وقـــْد  أِحـــنُّ 

املعنّـــى الَغــــريُب  حَيِــــنُّ  ألْيــــَس 

وُحْســـــنا ُطْهــــًرا  لتـــزَداَد  َفــــَذاَك 

ألْجِلـــَك، َفْهــــو مــــن الُبْعــــِد ُجنّــــــا

ولْونــــا َحْرًفـــا  الّشـــْوِق  يف  ُيَسـافِـــــُر 

ُتغنّـــــى ُحــــبٍّ  َقِصْيـــــدُة  كأّنـــــي 

بُــْردُة العـاِشـقين
يف حبِّ خري املرَسلني محمد صىل الله عليه وسلّم

د. ناصــر  شـــبانــه

أِحــــــــــنُّ فيـــا وْيــــــــَح قلبـــي املِحـــــــبِّ

الَغـــــَراِم مـــا طـــاَر طْيـــــــُر  ُأحبُّـــَك 

لِـــَداِئـــــي الـــّدواُء  أنـــَت  ُأحّبـــَك 

وَتـــري ُخـــُدوِدي  َتُشـــقُّ  ُدُموِعـــي 

ــا ــاُم الَبــــراَيـــــــ ــَت إمـ ــَدَح: أنـ وَتْصــ

ــوافِــــُذ النَـّ أْنـــَت  امَلَحّبــــِة  َرُســـوَل 

ـــي ـــذي الَقوافِـــــــــ ـــرُّ َهــــ ـــَك َتْ ألجِل

وَينَْســـى الّصبابـَـــــــــــَة جَمْنُــــــوُن ليـــى

مــــَس مْعنـــى ومْبنـــى وقـــد عاَنـــَق الشَّ

وغنّــــى قلبـــي  ُغْصـــِن  عـــى  وَحــــطَّ 

فأّنـــا بقلبـــي  اسـتطــــاَل  وداِئـــــي 

حلْنَـــــا وَتْعــــزَف  ـًـــا  ُدفَّ لتْضــــِرَب 

َت ِســــْرنا وإن ُعـــْدَت ُعــــْدنا فـــإْن ِسْ

املحنّــــــى للنّهــــاِر  ُمْشــَرعـَــــًة 

مْعنــــى وُيــــْوَلُد  َحـــــْرٌف  وُيـــــوِرُق 

ُلْبنَــــى َمنَـــــازَل  َقْيـــــٌس  وهَيُْجــــُر 
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َهــــــواَك ُفــــــراٌت كنَْهــــِرَك إنِّــــــــي

وإّنــــي لُعْمـــــري  ُعْمـــــٌر  وحبُّـــَك 

بَِصـــبِّ مـــا  هبـــــا  ُوُفـــوٌد  أَتْتـــَك 

بِطـــــــاًنا فَعــــاُدوا  مِخاًصـــا  أَتـــــْوَك 

َمنَــــامي يف  لــــــو  لقــــــاَءَك  مَتَنّـــى 

رَصحًيـــا لْفًظـــا  الــــَوْجُد  بـــِه  وبـــاَت 

وإّنـــــا َحبيـــُب  يــــا  اهلَـــَوى  َبَرانـــا 

لْيـــا َشـــــقَّ  َكْوَكـــٌب  فهـــْل  ُبِعْثـــَت 

ِضَيـــــاًء َشـــّعْت  األرُض  بـــَك  ُبِعْثـــَت 

َرحْيـــــاًم ا  َبــــرًّ النّـــاِس  يف  تّليـــَت 

وآِمنَــــٌة لـــــم تِلـــــْد َمْــــَض طِْفـــــــــٍل

وْهـــٍب بنْـــُت  َكْونِنـــا  عـــى  وَجـــاَدْت 

َجدْيـــًدا ُبْعـــًدا  األْرِض  إل  أَضاَفـــْت 

َخـــْوٍف َدْوَن  الـــَورى  ُجُفـــوُن  فناَمـــْت 

َبْطنـــــًـــا وَتْســـــكُن  طِْفــــا  ظنّنـــاَك 

َرُســـوَل اهلـــداَيــــِة ُعــــْد يــــا حبيبـــي

بــــه ُعــــْدُت طِْفــــا وكنـــُت املِســــنّا

ألْعَجـــُب مـــن عاِشـــٍق َمــــاَت ُحْزنـــا

ــى ــن تأّنــ ــو مــ ــا فيهُمـ ــِد، مـ ــن الَوْجــ مـ

ُمـْزَنــــا وَغـــاَدْرُت  ظِمًئـــا  وِجْئُتــــَك 

مَتنّـــــى ملــــا  املتّيــــُم  فــــؤاِدي 

ُيَكنّـــى الَقـوافِــــي  بـــَي  كان  َوَقــــْد 

وأْدَنـــــى أْدَنــــى  بالُقــــْرِب  لنَْطَمــــُع 

منّـــــا؟ تقـّرْبـــــَن  النّجــــوَم  انَّ  أم 

وَســـْها َغــــدا بـــَك مــــا كان َحــــْزنا

وُغــْصنــــا وَغْيـــاًم  وَنْــــًرا  وَنْخــــا 

أْمنَـــــا األرَض  أْهــــَدِت  ولكنّهـــا 

َتَســــنّى مـــا  ِمثُلهـــا  بموِهَبـــــٍة 

َكــــْونا الَفــــْرِد  َكـْونِنــــا  عـــى  وَزاَدْت 

َعْينــــا املحّبيــــن  مُجُــــْوُع  وَقــــّرْت 

ْمــــَس َتْســـُكُن َبْطنــــا فلـــم َنْعَهـــِد الشَّ

وَمنّـــــا َعـــْدال  األْرَض  مَتْــــأل  لكـــي 

* * ** * *
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فقـــْد َماَتـــِت اخليـــُل فينـــا وَمــــا ِمــــْن

ُأبـــــاٌة ِرَجــــاٌل  منّـــــا  عـــــاَد  ومـــــا 

إال ب  ُتَصـــــوَّ ال  بنـــــادُقــــنَــــــــا 

َصِقْيــــٍل َســـْيٍف  كلَّ  َصـــدٌأ  َعــــا 

َصـــــَرْخنَــــا فلـــم َيْســـــــَمِع امليُِّتــــــون

وَعْمـــــرٌو وَســــــْعٌد  عـــيٌّ  فأْيــــَن 

وُظْلـــاًم َجْهـــا  املـــُروَءاِت  َوَأْدَنــــا 

الَبَغـــــــايا دّنَســــْته  قـــْد  وَمْســــَراَك 

وألَقـــْت املنايـــا  حاَصـــــَرْتُه  وَقــــْد 

فيــــِه يْصــــــــُرْخَن  احلَرائـــَر  َسِمعـْـــنا 

إّنـــا اهلدايـــِة  رســـوَل  فُعــــْذًرا 

ُظنُــــوًنا ُقُلـــــــوٌب  أَســـاَءْت  مـــا  إذا 

حلـــايل أرثِـــي  الَقــــْفِر  مـــن  َخَرْجـــُت 

 

بليـــي َضــــْوٍء  َقطيَفــــَة  وُكنْـــَت 

ْهــــُر فـــــي أيِّ أْمــــــــٍر إذا َســـاَءن الدَّ

ـــاُم« السَّ عليـــَك  ـــاُة  الصَّ »عليـــَك 

ِعـَثــــاري ُتـِقْيــــُل  َخْطــــوي  زلَّ  إذا 

َوْزنــــــا اآلن  لنــــا  ُيقيــــُم  َعــــدوٍّ 

عنّـــــا ـدائـــــِد  الشَّ وقــــَت  يــــذوُدون 

وُجْبنـــا َضـــاال  ـديــــِق  الصَّ لــــرأِس 

ُتَســــنَّا كـــي  الظُّبـــا  َيِســــنٍّ  َمــــْن  وال 

ُتِغْثنـــا مل  نــــا  الـدُّ وكلُّ  اسـَتَغْثنــــــا 

واملثنّـــى َخـالــــٌد  اْخَتَفــــى  وأْيــــَن 

أنَّـــــى؟ املـــــروءاُت  َتُعــــوُد  فأنَّـــــى 

ــا ــتوطناٍت وِسـْجنَـــ وقـــــْد بـــاَت ُمْســـ

ــا ــًيا َوَوْهــنَــــ ــاكُب َنْســـ ــِه العنـــ عليـــ

ــا ــوِت ُأْذَنـــ ــن الّصــ ــا عـ ــْن َصَمْمنـ ولكـ

فنِْمنــــا بنــــوٍم  العـــــدوَّ  َغلْبنــــا 

ــــا َفَقــــْد أْحَســـــَن القلـــُب بـــاهللِ َظـنَـّ

َمغنــــى اجلديَبـــــِة  لـــــُروِحي  فكنْـــَت 

وُســــكنى َبْيًتـــا  ملنَْفــــاَي  وكنْــــَت 

ــــوَء ُحْســـــنى فُحْســـنَُك قــــد أْبــــَدَل السُّ

ُمطمئنّـــــا آِمنَــًـــا  هبــــا  أِعْيــــُش 

أْســـــنى فنُـــــوُرك  ليـــي  َجــــنَّ  وإْن 

* * *
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علْيهـــْم َعـــّرْج  الــــّركُب  أهّيـــا  فيـَـــا 

َهـــَواُه َمـــْن  إل  َســــاِمي  وأْقـــِرْئ 

فإّنـــــي فِْقـــــٌه  احلُـــبِّ  فــــي  كاَن  وإْن 

َصـــاٍة أْزَكــــــى  اهللِ  ِمـــَن  َعلْيـــَك 

عـنّــــا املحّبيــــن  غـَــــَراَم  وبّلــــْغ 

عـــى القلـــِب َقــــْد بـَـــات َشـــْهًدا َوَســـْمنا

رأْيـــُت َهــــَواَك عـــى القْلـــِب ُرْكنَـــــا

وأْحنَــــى أســـَمى  األمِّ  ِمـــَن  ألَْنـــَت 

هي الشاعرة املقدسية نفني بشري، من مدينة عكا يف )فلسطني 

الحقوق،  القدس. تعمل معلمة رياضيات، وتدرس  املحتلة( ومقيمة يف 

كام تعمل يف رشكة برمجيات باإلضافة إىل عملها يف التدريس.

بدأت بشري يف كتابة الشعر منذ ستة أعوام تقريبا، وتعد مشاركتها 

يف جائزة كتارا شاعر الرسول - صىل الله عليه وسلم- هي التجربة األوىل 

يف كتابة املديح النبوي، وللشاعرة ديوان ومجموعة شعرية قيد الطباعة، 

كام أنها عضو يف منتدى الصالون األديب الفلسطيني.

إليها  أضافت  بأنها  التجربة،  هذه  بشري  نيفني  الشاعرة  وتصف 

الكثري عىل الصعيد الشخيص والثقايف واألديب، حيث كانت مبثابة وثيقة 

انتامء إىل نبينا العظيم وإىل العروبة التي نعتز بها.

نفين بشير
الشاعــرة

*****
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ـــُل ـــرؤى َثـِمـ ـــداِق الـ ـــوٍر بأحـ ـــُل  نـ تــأويـ

يــــجتاُح قــــلبي.. كــــأساِر الــــهوى َعــــِجُل

دهـــــٌر  مــــن الــــصرِب مــــا أرســــلُت قــــافيتي

.. وفــــــي أنـفـاِســــها الــَوجـُل إاّل  قــنــــتُّ

ومــــــا  عــزفــــُت عــلـى مــعــــراج تـوبـتها

إال  وذكــــرَك مـــــــن أصــدائـهـا جــلــُل

ـــقِرئني ـــنك ُيـ ـــوٌن مـ ـــي وكـ ـــُت  نـفـ حـّدثـ

بـيــــن الـســــطوِر دمـوًعــــا لـيــــس ُتـخــــتزُل

حـدثـتـهــــا  وبــنـــــاُت الــفـكـِر حــاســرٌة

وقــابــهــــنَّ  مــــرايا الــــوجد ُتـعـتـقــــُل

نفين بشير 

تالوة في محراب ال يغيب

ـــي ـــدِس شق دم ـــاِء الق ـــن دعـ ـــفنٌة مـ وحـ

أمـامـهــــا  أولــيــــاء الـشـعـر قــــــد مـثـلـوا

زادي  وصـايــــا مـــــن األقـصــــى وصـخـرته

حــنّــــت  إلــــــى قـــــدم ..َصـْبــــَرين تـنـتعُل

نـــــاٍء  مـــــداك وفـــــي صــــويت دمــــوع أبــــي

ـــُل ـــا طل ـــقى مرامه ـــي ..سـ ـــوف  أمـ وخـ

وفـــــي دمــــي مــــن خــــيول الــــحبِّ أخــــيلٌة

أسـرجـتــــها  وبـكـّفــــي الـغـيــــُم يـنـهــــمُل

فـأعــــشبْت فـــــي خـريــــِف الـــــروِح أزمــــنٌة

وأورقـــــْت  مــــن ضــــياِء الــــمصطفى ُســــبُل

مــــوالي  .. مــــا ذنــــبها والــــكوُن مـصطخٌب

إن قــــّرْت عــــن مــــدى أوصافــِـك اجلُمـــُل؟

ـــكبها ـــكفي فأس ـــهجتي تـ ـــوالي  .. ال مـ مـ

ـــُل ـــل الـبـلـــ ـــؤاَل الـذابـ ـــيُب ســ وال  يـجـ

نــجــــواَي  قـيـثــــارٍة.. عــمــــري بـهـا وتــٌر

خـرســــاء  قـافــــيتي والـصــــمُت يـرتــــجُل..

ـــقشه ـــناَي تـنـ ـــن ورٍق ..عـيـ ـــِي  ِمــ َلـحـنـ

وجــــًدا  فــــصيًحا عــــى الــــوْجناِت َيــــنسدُل

27
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لــلـدمــــع  بـسـمــــلة حــيــــرى كـأحـجــــيٍة

صــّلــــْت بـمـحــــراهبا أقــواُســــه األُُســــــُل

يـمــــيض  بـــــَي الـنــــوُر يـــــا مــــوالي أمــــنية

ها الـخَجُل بـيــــضاء مـــــن غــــر ســــوٍء خــــدُّ

ويـمــــسح األفـــــَق الـتــــاريُخ عــــن وجــــعي

وتـســــتجر بـدافــــي دهـشــــتي الـمــــقُل

يــــــا أيــهــــا الـفـجر مــا غـــــادرَت داجـيـًة

ـــّطَفُل ـــّسها الـ ـــجهل إاّل مـ ـــحكم الـ ـــي مـ فـ

وال  طــرْقــــَت بـلـيــــل الــشــــرِك َمـمـلــــكة

إال  فــتـحــــَت رؤى والــصـبـُح مـكـتـحـُل

مـــــن  غـيـهب بـزغــــت أنـــــواُر حـكـمتكم

بــشــــراِك آمــنــــٌة ..قـــــد أشـــــرق األمـــــُل

بــشــــراِك..  مـعـجــــزٌة تـــــاه الـزمــــان بـهـا

لـــو  صـابـهـا غــلــــٌل الغـــرورَق الـَغـَلُل

ـــامتًة ـــّواه خـ ـــن سـ ـــحان َمـ ـــٌل..  وسـبـ طـفـ

ـــُرُسُل ـــتهى الـ ـــيه انـ ـــفاحتٍة ..فـ ـــكًا  لـ مـسـ

ـــعى ـــدجى وسـ ـــدر الـ ـــتسام بـ ـــاه مـبـ نـاغـ

مــــــن  حــيــــُث تــأمــــُره يـمـنــــاه يـمـتـثُل

إن  ســــــار.. قـّبــــَل ثـغــــُر األرض خـطـوَته

شـوقــــا إلـيــــه وصـّلــــى الــــسهل والــــجبُل

ـــه ـــقيِّ مهجت ـــن شـ ـــثلج ِمـ ل الـ ـــسِّ ـــن  ُغـ َمـ

أكــــــرْم بـثــــلٍج ..بـطــــهر الـــــروح يـغـتسُل

ال  ُتــمـــــِرُع األرض إال حــيـــــث يـكـرمـها

مـــــن  لـثم رجــــليه يــــنمو زرعـها الــــَخِضُل

ـــّلُله ـــٌم يـظـ ـــه غـيـ ـــن فـوقـ ـــي  ومـــ يـمـشـ

نــعــــم  الـمــــسر ونـعــــم الـنــــور والـظـَلُل

ـــجدَته ـــبطحاء سـ ـــعشق الـ ـــذي تـ ـــذا الـ هــ

األدعـــــُج  األكـحــــُل.. الـوافــــي إذا خـذلوا

هــــــذا  الـــذي أْكــبــــَر الـتـاريـُخ أحــرَفـه

ـــتعُل ـــمد مـشـ ـــتغٌل والـحـ ـــر  مـشـ فـالـذكـ

والــعـفــــو ســيـرُتـه و الــعــــدُل صــورُتـه

والـصـبــــُر  شـيـمــــُته والـُخـْلــــق ُمـكــــتمُل
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ِمــــــن  قـبـِلـه كــــــان لــألعــــراب مـنـزلـٌة

خـرقـاُء..فــــيها ُتــَجـلُّ اّلــــــات أو ُهــَبـُل

ـــٌة ـــِح أمــنـيـ ـــدْت لـلـصـبـ ـــا  ُوئ وحـيـثـمـ

تـبــــّجَح الـكــــفُر فـــــي أنــــفاِس َمــــن قــــتلوا

بــئــــس  الـعـبــــيُد وهــــــذا الــحــــّر بـيـنهُم

عــــن أعــــدِل الــــخلق قــــد زاغـــوا ومـــا عدلوا

ُمــــذ  أودعــــوا الــــغاَر ســــرَّ احلـــبِّ ســـنَّ هلـــم

نــهـجــــًا  إلــــــى اهلل ال غــــــيٌّ وال خــلــــُل

كــــــم  رّتــَل الـصــــادق الـمــــأمون تـذكـرًة

راحــــــت  بـهــــا الـســــرة الـغــــراء تـرتـحُل

فـكــــان كـالــــطوِد حـيــــن الـنــــاُس راجـفـة

وكــــــاَن  عـزمــــهُم حـيــــن الـخــــطى زلــل

وكــــــان  عـْيـنًـا بــعــــذِب الـنُـصِح جـاريـة

ـــتندمُل ـــنها فـ ـــضنى مـ ـــراح الـ ـــفى  جـ ُتـشـ

ـــًة ـــامِن ..ُملهم ـــدى اإلي ـــاَف ه ـــقي الضف تس

مـجــــرى الـريــــاح بــــأْن فــــي ســــعيه ُمــــُثُل

ـــختنق ـــامء مـ ـــي الـ ـــنهر حـ ـــهقة الـ ـــا  شـ يــ

مـــــن راحـتــــيك عـمــــيُم الـغــــيث مـنــــتهُل

ومـــــن فـضــــائلك الــــحسنى.. نــــمُر رؤًى

يـســــقي  األنـــــام فـــــا يــــزري بــــه وشــــُل

يـــــا  كـامــــَل الـحــــسن واألوصــــاُف عـابقٌة

أزكــــى مــــن الــــورد.. مــــكنوًزا بــــك العسُل

يـــــا ســــيدي .. يــــا رجــــاء الــــتائه انــــسدلْت

فــــينا  الــــدجى حــــجبا.. واســـتحكم الدجـــُل

ـتِـه مـــــــاذا  تــغـيَّــــر فــــــي الـمـيــــزاِن كـفَّ

حــــتى عــــن الــــحقِّ مـــال القـــوم وانعزلـــوا؟!

تـاهــــوا عــــن الــــدين أعــــواما ومــــا حـفظوا

ـــديه انــــشغلوا ـــتاب الــــذي عــــن هـ أمَّ الـكـ

وكــلــمــــا  اقــتـرفـوا مـيـثـاقــــا افــتـرقـوا

وكـلــــام  اتـفــــقوا.. شـــــّق الـرجــــا الــــَجدُل

وأزهـــــق.. الـــــروح - بـاســــم اهلل - قــــاتُلها

يــدعــــو إلــــــى اهلل.. تـكـبــــًرا.. ويـنـتحُل
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ـــــا لـــــه رســٌل حــتــــى  الـزعــــيم غـــــدا ربًّ

والـشــــعُب صـــــار إلـــــى الـــــا ربِّ يـبتهُل

ـــٍن ـــي زمـ ـــلعاصي فـ ـــفع اآلن لـ ـــن يـشـ مــ

دوُل؟ أيــامــنــــا  دوٌل..  بـــه  مـــادت  

يــــــا أيــهــــا الـمـجـتبى ِضـعـنــــا وضـَيـعنا

حــــبٌل بــــه اعــــتصمْت أحــــاُم مــــن جـهلوا

حــــّتام نــــطلب فــــي لــــيل الــــضال هـــًدى؟

ونـهـجــــك  الـفـجــــر واإلحـسـان واألمــُل

عـلـيـك  صـلـّيــــُت مـــا صــلـّْت مـائـكة

ومــــــا  تـنـّفــــس صــبـٌح وانـتـهــــى أجــُل

املولود يف  الله آل غريب،  السعودي يارس بن عبد  الشاعر  هو 

محافظة القطيف باململكة العربية السعودية عام 1975، ويعمل معلام 

للغة العربية. صدر له ثالثة دواوين شعرية، وهي: )الصوت السعفي( 

و)كثبان املسك( و)أتنفس األلوان(، كام صدر له كتاب نقدي يحمل اسم 

)أيقونة الخصب(.

وخالل مسريته األدبية، حصل آل غريب عىل عدة جوائز أهمها: 

جائزة الربدة يف أبوظبي، وجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بعجامن، 

وجائزة شاعر االعتدال مبدينة جدة، وجائزة القطيف لإلنجاز.

وقد شارك آل غريب يف مناسبات عديدة داخل اململكة وخارجها، 

وله اهتامم بكتابة املقالة والدراسات النقدية.

ياسر آل غريب
الشاعــر

*****
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َتـــَراَكا احلَُميَّـــا  حـــَي  كأيس  عـــُي 

التََّجـــِي َلـــْوُح  امُلبـــُي  َجـــاُج  والزُّ

ذايت أعـــرُف  حيـــُث    .. فيـــَك  هائـــاًم 

ُيـــؤدِّي جـــٌر  األرِض  يف  عشـــقي  إنَّ 

ـــِدي ـــدُت َوْح ـــا ع ـــعاُد ( م ـــْت ) ُس ـــوَم بان ي

َهـــَواَكا الوجـــوِد  يف  َشـــفَّ  مـــا  َفـــْرَط 

ُرْؤَيـــاَكا رحيِقـــِه  يف  تنتـــي 

ـــَباَكا الشُّ أفتـــُح  األُْفـــِق  وعـــى 

ُهنـــاَكا ترامـــْت  التـــي  ـــامِء  للسَّ

ِذْكـــراَكا امَلـــدى  عـــى  قلبـــي  حســـُب 

ياسر  آل غريب

كوكٌب من َمَجرَِّة الِعْشِق

خلـــوًدا منـــَك  العاشـــقوَن  َيســـتقي 

ِيـــي حُيْ كاَن  مـــا  الغـــراِم  أســـمى  إنَّ 

انتامئـــي وَحْســـُب   ، امُلْصَطفـــى  ـــا  أهيُّ

ُحـــبِّ بمقيـــاِس  ْدَتنِـــي  َزوَّ أنـــَت 

الَفْجــــ طلـــَع  مـــا  عليـــَك  وُأصـــي 

نبضـــــاٌت ـــــــا  كأنَّ صلــــواٌت 

ــِت األرُض أْن تـــرى اللطـــَف يوًمـــا حنَـّ

و الـــرُّ  ) آمنـــِة   ( رحـــاِب  مـــن  عابـــًرا 

؟! اإلْمَســـاَكا  يعـــرُف  البحـــُر  ومتـــى 

!! الفتَّـــاَكا  َســـْحَرُه  النَّْفـــِس   داخـــَل 

ُعـــاَكا ببحـــِر  غـــارٌق  نِـــي  أنَّ

األَْفـــاَكا أذرُع  فتناهيـــُت 

بِـَســــناكا ًخـــا  ُمَضمَّ نشـــيًدا  ــــُر 

الِفـــَكاَكا وتأبـــى   ، قلبـــي  تغـــاِدْر  مَلْ 

َبـــَراَكا حـــَي  اإللـــُه  فاْصَطفـــاَك 

ُخَطـــاكا هـــوُر  الدُّ تتلـــو   .. وليـــًدا  ِح 

28
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الليـــايل ـــَم  ِخضَّ يف  الُيْتـــُم  وَنـــاَم 

نفوًســـا تبنـــي  األقـــداَر  أنَّ  غـــَر 

َيـــْرِوي ِة  األُُبـــوَّ مـــن  ُفراًتـــا  يـــا 

روابيــــ فــــــي  تفتََّحـــْت  وربيًعـــا 

يســـــمو احلقــيقـــــِة،  مولـــُد  إنَّـــُه 

ْت اســـتقرَّ كيـــَف  غـــِر  الصَّ مَلَْهـــِد  َيـــا 

لِـــــــواًء َصـــــــاَر  بالِقـــاَمِط  وإذا 

نِدائـــي حـــرُف  احليـــاِة،  نبـــيَّ  يـــا 

أبـــاَكا صـــاَر  الضمـــَر  وكأنَّ 

اإلْدَراَكا ُتـــــدهـــــــُش  واإلرادات  

َنـــَداَكا أجـــلَّ  مـــا  ظمـــآَن،  كــــلَّ 

إْضَحـــاَكا ْينَـــْت  وازَّ املغـــان  ــــه 

اَكا ُبـــْرَ حامـــًا  ـــْعِد  السَّ ُهْدُهـــُد 

األَمـــاَكا ُتبـــارُك  روٌح  فيـــِه 

لِـــَواَكا  حتـــَت  مـــاُن  الزَّ فرتبَّـــى 

بنِـــَداكا فارتـــوى  امَلـــدَّ  أطلـــَق 

َمْعنًـــى امئـــِر  للضَّ َسْلَســـْلَت  َأْنـــَت 

ــا النَـّ يف  اجلَاَمعـــِة(  )واُو  ْت  واســـتمرَّ

شـــتَّى القبائـــُل  كانـــِت  بينـــام 

َوْحـــٍي عناقيـــِد  مـــن  باحلـــقِّ  جئـــَت 

تشـــظَّْت قـــْد  َجاِهِليِّـــٌة  فانتْهـــْت 

عظيـــٍم مـــْن  نفثـــٌة  للكـــوِن  آَن 

وُرْســـٍل أنبيـــاٍء  ثقـــَل  حامـــًا 

ورشـــاًدا ِحْكَمـــًة  األرَض  َتـــِزُن 

أنـــَت صـــدٌق يمـــي عـــى األرِض , َوْجـــٌه

َصـــَداكا ظـــلَّ  ـــالكوَن  السَّ فاقتفـــى 

َوالَكا   طريـــِق  عـــى  فكانـــوا  ِس 

َهـــاَكا تســـتديُر  احلَـــْرِب  ورحـــى 

ُرؤَاَكا القلـــوَب  تســـقي  َرَحَـــاٍت  

اُء(  فيهـــا ِعـــَراَكا ) َداِحـــٌس(  و) الَغـــرْبَ

اإلْشـــــَراَكا ليطِفـــَئ  ياِجـــي  الدَّ فــــي 

ـــْفاَكا السَّ َتْدَحـــُر  الظُّْلـــَم  تقتـــُل 

واْرتَِبـــاَكا ًة  َهـــزَّ َعاشـــْت  َبْعَدمـــا 

األَفـــاََّكا جُيَابـــُه  يقـــٍي  مـــن 

* * *
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َثْغـــًرا الباغـــُة  تكســـو   ، مجيـــًا  يـــا 

حًقـــا ينطـــُق  القـــرآُن،  فـــاَك  إنَّ 

جـــاٍل مـــن  نفحـــٌة  واألحاديـــٌث 

إشـــــرا نوافـــٌذ  إال  )ِحـــراٌء(  مـــا 

ُســـُبَحاٍت الُعـــا  هالـــِة  مـــن  ُصْغـــَت 

اخلَْضــــ الُقبَّـــَة  أقصـــُد  جئـــُت  ُكلَّـــاَم 

حَيْـــِوي الِعْشـــِق  ِة  جَمَـــرَّ ِمـــْن  كوكـــٌب 

ُأْنســـا نادمـــَت  الكائنـــاِت،  َســـيَِّد 

ينمـــــو ُة  امَلـــَودَّ ملـــــُؤُه  َوَطـــــٌن 

اختـــاٍج ذاَت  اجلَميـــَع  فاحتويـــَت 

)األَْنــــ مـــَع  )امَلَهاجـــروَن(  وتآخـــى 

حتَّـــى اخلائـــِق  كـــــلُّ  وتســــامْت 

َقِصيـــدي ى  َأْسَ األشـــواِق  بـــرُباِق 

)اإلْســــ ُمْعجـــزَة  رؤيـــاَك  َمْتنِـــي  َعلَّ

أقــــ إل  الُفـــؤاِد  َكْعبـــِة  ِمـــْن  ِسُت 

حـــرا َأنســـاُب  كيـــَف  فتعلمـــُت 

ُفْصَحـــاَكا َســــــْت  َتَقدَّ ا،  َمـــــِديًّ َسْ

َفــــــــاَكا اهلل  طيَّــــــَب  بالتِّـــاواِت 

َشـــَذاَكا )َعنَْعنَـــاِت(  ْهـــُر  الدَّ َروى  قـــد 

ُمنَـــاَكا فيـــِه  َبَلْغـــَت  ووعـــٌد   ، ٍق 

ـــاَكا النُّسَّ أهديَتَهـــا  ضيـــاٍء،    مـــن 

ـــاَمَكا السِّ بمقلتـــيَّ  كانـــْت  راَء 

وَحـــَراَكا ســـرًة  اخلَْلـــِق  أشَف 

َمـــاَكا َمـــاًكا  اهلَـــَوى  وُتســـاقي 

واْشـــرِتاَكا َوْحـــَدًة  كفيـــَك  بـــَي 

وذاَكا هلـــذا  اجلَنَـــى  وقطفـــَت 

األشـــواكا ُيَقـــاوُم  ورًدا  صـــاِر( 

األََراَكا مـــداُه  يف  النَّْخـــُل  صافـــَح 

ُلقيـــاكا إل  ســـعًيا  بافتتـــاٍن 

َمـــَداَكا شـــوَط  َتبِْعـــُت  حتَّـــى  راِء( 

َعينـــاَكا نـــي  تضمُّ  ، املعـــان  ــــى 

اكا كيـــَف أرِمـــي عـــن خافقـــيَّ الـــرِّ

* * *

* * *
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ــٍب ــِر قلـ ــْن ظهـ ــُت عـ ــْد حفظـ ــيِِّدي قـ سـ

اْصطِناًعـــا ال  فِطـــرًة  َأْهـــواَك  َأَنـــا 

ْهــــ الدَّ يتـــرُب  العتيـــِق  هـــواَي  يف 

واســـتداَر التَّاريـــُخ عـــْن ألـــِف طيـــٍف

فِـــَداَكا جعلـــُت  يـــا  ْحـــَب  الرَّ حبَّـــَك 

وتباَكـــى!! َبَكـــى  َكَمـــْن  َفـــْرٌق  َثـــمَّ 

احتـــِكاِكا وف  الـــرُّ مـــع  اعتقـــادي  ر 

ِســـَواَكا يوًمـــا  ُرْمـــُت  مـــا  أنَّ  غـــَر 

املقيم  أسلم،  ولد  األمني  محمد  يحيى  املوريتاين  الشاعر  هو 

وشعرائها،  املنورة  املدينة  أبناء  أحد  ويعد  السعودية،  العربية  باململكة 

وقد كتب الشعر يف سن مبكرة، وله مشاركات عديدة وأمسيات شعرية 

حازت عىل رضا الجمهور، وله أيضا مشاركات أدبية عىل مستو ى الوطن 

العريب، كام أن له إنتاجا شعريا مميزا منشورا يف بعض الصحف املحلية.

النبوي أكرث أغراضه الشعرية حضورا ومتيزا، ومن  ويعد املديح 

األدوات  وتجديد  املعنى  أصالة  لديه:  املميزة  الشعرية  العنارص  أهم 

النص  كتابة  يف  والجاميل  اإلنساين  الجانب  ومراعاة  الفنية،  واألساليب 

الشعري.

يحي محمد ولد أسلم 
الشاعــر

*****
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)ممـــدا( كتبـــُت  إذ  وروٌد  حـــرويف 

ودَّه يطِبـــن  حـــي  القـــوايف  كأن 

قصـــٌة تنُبـــت  األغصـــان  أمجـــِل  عـــى 

مكـــٍة أهـــداب  بـــي  صبيـــٌح  صبـــيٌّ 

خطـــوٍة كل  يف  احلُـــب  ِجنـــان   يثـــر 

ـــدى ـــبُق الن ـــدى يس ـــطري والن ـــن َس ـــى غص ع

دا مـــورَّ خـــدًا  بأيدهيـــن  ســـرتن 

املـــدى كونيـــُة  التكويـــِن..  ـــُة  حجازيَّ

مـــرتددا ُحلُمهـــا  فيبقـــى   .. يمـــرُّ

ممـــردا رصحـــًا  األجفـــان  يف  ويـــرتك 

يحيى محمد  ولد أسلم

ديباج العبير في مدح السراج المنير

نبضـــة كلُّ  أخبـــاره  عـــن  وتســـأل 

مســـافٌر وهـــو  النـــور  فيـــه  يســـافُر 

وحـــي تســـامى النـــور فيـــه ســـام بـــه

قلبـــه يمـــأل  الليـــِل  هـــدوِء  وسُّ 

إليـــه الوحـــُي عذبـــًا مرتـــا ويوَحـــى 

صباحهـــا طويـــًا..  الدنيـــا  وتنتظـــُر 

اســـُمه مبعثـــه  إشاق  يف  تفتَّـــح 

اســـُمه  العـــامَل   إل  مرتاحـــًا  تفتَّـــح 

جـــداوالً القلـــوب  كل  عـــى  فأجـــَرى 

مبتـــدا أمجـــل  اهلل  بنـــور  أراهـــا 

متجـــردا أترابِـــه  مـــن  النـــوِر  إل 

متعبـــدا قانتـــا  حـــراٍء  لغـــاِر 

مفـــَردا بالضـــوء  األقـــامُر  وتغُمـــره 

مســـنَدا وَيرويـــه  ـــا  غضًّ فيأخـــذه 

الورد..والنـــور موعـــدا فـــكان صبـــاح 

وَتســـعدا وُتشـــفى  الدنيـــا  لتكتمـــل 

هـــو احلـــب.. يومـــًا يف الزمـــان تســـدا

متجـــددا اهلـــوى  ســـامويَّ  وعطـــرًا 

29
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قَســـامته مـــن  الفجـــر  ضيـــاُء  أطـــلَّ 

مســـُره كاد  الكـــون  شـــمُس  ممـــُد 

بوحيـــه األمـــُي  الـــروُح  نـــزَل  لقـــد 

فطاَبـــت بـــه الدنيـــا.. وعـــاد سورهـــا

وعفـــًة ُطهـــرًا  األصـــاب  يف  ـــَل  تنقَّ

يبتنـــى- والبيـــُت   - اهلل  خليـــل  دعـــاُء 

ُقـــّرَة   و  حســـنًا  لألبصـــاِر  َتبلـــَج 

قلبِـــه كوثـــُر  بالقـــرآِن  ـــر  تفجَّ

اهلـــدى أنَـــَل  أرواحهـــم  ظمَئـــت  إذا 

فكـــم فـــاض هـــذا املـــاُء بـــي أنامـــٍل

حتنّنَـــت للفـــراق  جـــذٌع  حـــنَّ  وإن 

فكـــم ليـــِد اهلـــادي عـــى النـــاس مـــن يـــٍد

ومكارمـــًا لـــه  أخاقـــًا  وعّظـــم 

فالبـــدُر ســـائٌر النـــاس  بـــي  إذا ســـار 

وكاملـــه إجالـــه  فــــي  تواضـــَع 

وليـــدٌة  الديـــار  بـــي  بـــه  تـــوس 

وشـــأنِه ُنغـــٍر  عـــن  طفـــًا  ويســـأل 

وبلســـاًم ُبـــرءًا  ِالكـــون  جلـــراح  ســـام  

مغـــّردا منـــه  الطـــُر  وعـــاد  هبـــاًء  

يـــرتددا أن  الشـــمِس  مســـَر  هُيِـــمُّ 

عـــى قلبِـــه املحـــراِب.. ُحلـــوًا مـــرددا

مبـــددا   فيهـــا  احلـــزُن  وصـــار  إليهـــا.. 

وفرقـــدا بـــدرًا  األرحـــام  يف  وأشَق 

بأحـــدا عيســـى  اهلل  نبـــيِء  وبـــرى 

إثمـــدا البصائـــِر  ألجفـــاِن  والَح 

وأســـعدا كثـــرًا  أناســـيًا  فأســـَقى 

اليـــدا أنَـــَل  أبدانـــم  ظمَئـــت  وإن 

اجلَـــدا ميمونـــِة  بـــاهلل  منـــورٍة 

عليـــه.. وداوت جفـــَن مـــن كان أرَمـــدا

أّيـــدا باخلـــر  الرحـــُن  هلـــا  أَليـــس 

ومولـــدا وبعثـــًا  قـــدرًا  وعّظمـــه 

دا ُزُمـــرُّ ِتْـــَن  األســـامع  شـــنََّف  وإن 

دا تـــرُّ النفـــوِس  أصنـــام  وحطـــم 

والنـــدى رافـــَق  فالرفـــق  حلاجتهـــا 

مـــدى لطفـــه  مـــن  لألكـــوان  فيبســـم 

مَشـــيَّدا رَصحـــًا  باألخـــاق  ــَم  ومتَـّ
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كَبواتـــا مـــن  الفكـــر  خيـــَل  وأنـــَض 

وجـــوِده سَّ  اإلنســـان  يف  ـــَم  ورمَّ

حدائقـــًا الفنـــاء  مياديـــُن  فصـــارت 

أوالً بالوحـــِي  اإلنســـاَن  صنـــع  لقـــد 

ســـنابًا للســـنِي..  ي  يـــروِّ )ضمـــرًا( 

 

ممـــٍد بنهـــِج  الدنيـــا  تـــرُق  غـــدًا 

حامـــٌة الســـام  ثـــوب  يف  وترُفـــُل 

يـــكاد حياُدهـــا احلـــَرى  الِفَطـــُر  هـــي 

نوافـــذًا اجلَـــامِل  نحـــو  َفتَحـــت  إذا 

وغروَرهـــا أهواَءهـــا  هَزمـــت  وإن 

رحـــًة للنـــاس  املبعـــوُث  إنـــه  بـــى 

ضيـــاُؤه القديـــم(  )العهـــد  يف  تـــألألَ 

بشـــارًة روْتـــُه  داووٍد  مزامـــُر 

كلهـــا النبـــوَة  اهلل  ختـــَم  بـــه 

غـــٍد يف  تفـــرتُّ  اجلنـــاِت  ِحلـــُق  ملـــن 

طـــارٍق أوَل  الرضـــواُن  ســـأَل  وإن 

ــِمه ــموات السـ ــن يف السـ ــى مـ ــاًة عـ صـ

وعبـــُده العاملـــي  إلـــه  حبيـــُب 

تـــددا مـــا  آفاقهـــا  مـــن  لرتتـــاَد 

مقيـــدا بالضيـــاع  روحـــًا  َر  وحـــرَّ

مســـجدا اجلاهليـــة  تيـــُه  وأصَبـــَح 

مبتـــدا احلضـــارِة  ألســـواِر  نخيـــًا 

غـــدا تظلُِّلهـــا  يقطـــٍي..  وبـــذرَة 

ــدا ــش أرَغـ ــن العيـ ــًا مـ ــه نجـ ــي بـ وَتبنـ

ومتـــددا نـــام  زيتـــوٍن  غصـــن  عـــى 

موقـــدا للنـــور  يلـــَق  ولـــومل  يـــيضُء 

تلبَّـــدا بالغيـــوم  صحـــوًا  ســـتدرُك 

َحـــَدا إذا  اليقـــِي  حـــاِد  إل  وأصغـــت 

دى يبـــّرُ باحلســـنى وحَيمـــى مـــن الـــرَّ

لُيحَمـــدا اجلديـــد(  )العهـــد  يف  وأشَق 

وموِعـــدا ُحبـــًا  األشـــياُء  فأوَبـــِت 

فأعـــِذب بـــه يف آخـــِر الـــدرِب مـــوردا

موَفـــدا النـــاس  أوِل  عـــن   مباســـمها؟ 

ـــدا( )ممَّ يكـــوَن  أن  إال  الظـــنُّ  فـــام 

ـــدا توقَّ احلنـــُي  األرض  ويف  حنـــٌي 

ســـيدا وللنـــاس  عبـــدًا  لـــه  فطـــاَب 
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ربُّـــُه آواُه  األنـــواِر  ســـدرِة  إل 

قصيـــدٍة أيُّ  الرحـــِن  صفـــوَة  فيـــا 

مكانـــًة أجـــلُّ  الُعليـــا  منازُلـــَك 

ــي وتلـــك احلـــروُف البِيـــُض راَحـــُة راَحتِـ

دا متفـــرِّ منـــزٍل  بأعـــى  خليـــًا.. 

 

ـــدا - ـــك الف ـــون ل ـــى..؟ - والعي ـــك ُتغنَّ إلي

مـــن الوصـــِف.. لـــو أتعبـــُت يف وصِفـــك الَيـــدا

ــَدى ـ ــه الصَّ ــاَب.. ُيطِرُبـ َع األحبـ ــن ودَّ هو الشاعر التونيس يوسف بن عيل رزوقة، من مواليد 1957، ومـ

وهو حاصل عىل كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. حاصل عىل األستاذية يف 

الّصحافة وعلوم اإلخبار، وماجستري فنون جميلة.

التونسية، وقد  »الصحافة«  تـحرير جريدة  يعمل رزوقة رئيس 

كام  األديب،  والنقد  والّرواية  الّشعر  يف  كتابا  ثالثني  قرابة  اآلن  إىل  أصدر 

نرشت له بوكريكس اإلنجليزية 70 كتابًا إلكرتونيًّا يف اللغات ذات النظام 

الحرويّف الالتينّي. تم انتخابه 2005 سفريا لدى جمعية أمريكا الالتينية 

ا لها، كام تم تعيينه  لشعراء العامل يف تشييل، ممثاًّل للعامل العريب فأميًنا عامًّ

يف 2006 بجنيف سفريًا عامليًّا للسالم.

القاسم  أيب  منها: جائزة  العربية  الجوائز  بعديد من  رزوقة  فاز 

الله  امللك عبد  التاريخ«، وجائزة  أوكسيد  ثاين  كتابه »أزهار  الّشايب عن 

لإلبداع عن مجمل أعامله الشعرية.

يوسف بن علي رزوقة
الشاعــر

*****
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ـــِمِه ـــْزُك إاِلَّ بِاْس ـــا َزَكا.. مَلْ َي ـــِمِه َبْيًت ـــُل بِاْس ـــم اهللَِّ َنْدُخ ـــْدِء، بِاْسـ يِف الَب

ـــِمِه ـــاَمى بِاْس ـــٍد َتَس ـــْن.. إَِل َعْه ـــُرَج ِم ـــُه لِنَْخ ـــِد اهللَِّ َنْدُخُل ـــِن َعْب ـــُد اْب َعْه

طََّمـــْت َأْصنَاُمـــُه َوَأَفـــاَق َنْبـــٌع َدافِـــٌق ِمـــْن َنْوِمــــِه اجلَاِهـــيُّ حَتَ

ـــِه ـــُتيِضَء بِِعْلم ـــٌم َفاْس ـــعَّ ِعْل ُسوُل َفَش ـــرَّ ـــاَل الـ ـــاًم«.. َق ـــُت ُمَعلِّ إِنِّ »ُبِعْث

ـــِه.. ـــَاُل بِنَْجِم ـــَد اهِل َ ـــِه، احتَّ ْدِي ـــَوى َوهِبَ ـــُل اهلَ ـــَعْت َأَضالِي ـــِه، اْنَقَش ْدِي َوهِبَ

ُســـوُل َومَلْ جَيـــْئ إاِلَّ َبِشـــًرا َقـــْد َأَتـــى  يِف َيْوِمـــِه َولَِقْوِمـــِه، َجـــاَء الرَّ

* * *

ـــٍث َيِليـــه ــــذي َأْفـــى إَِل َغْي ـــِث الَّ ُل الَغْي ـــَرْأ َوَذلِـــَك َأوَّ ـــْم َيْق »اِْقــــَرْأ« َفَل

ِليـــه.. ِرينــِـي َيـــا َخِدجَيـــُة !«.. َزمِّ َمـــَع »َأْكَمـــِل اْمـــَرَأٍة« َمـــَى يِف َرْجَفـــٍة: َأْن »َدثِّ

ـــبِيُّ َوَطْمِئنِيـــه َوَأِريـــِه ِدْفَء األُمِّ َوهـــَو َيتِيُمَهـــا قـــويِل َلـــُه: َأْنـــَت النَـّ

يوسف  بن علي  رزوقة

نوَراِنيَّة في حّب خاتـم النبيّين

َقـــْد جـــاَءُه، يِف َخْلـــَوٍة، َنَبـــٌأ َعظِيـــٌم.. َهــــاَلُه »النََّبـــُأ الَعظِــــيُم« َوَأْنـــِت فِيـــه

ـــه ـــاِل تِي ـــِه يِف ح ـــِه يِف َصْحَراِئ ـــِه َومَلْ َتَدِعي ـــُش، بِ ـــَرْت ُقَرْي ـــِت، إِْذ َكَف آَمنْ

اهللُّ َأْرســـَلُه هــــًدى لعبـــاِدِه َواهللَُّ نـــوٌر َدافِـــٌق الَ َرْيـــَب فِيــــه

* * *

ـــُه ـــَم َوَأْرَضَعْت ـــَدَث الَيتِي ـــِت احلَ ـــُر: َتَبنَّ ـــُر الَكبِ ة األََث ـــْعِديَّ ـــة السَّ حِلَِليَم

ـــَرُه، إَِل ِحْضـــِن األُُموَمـــِة َأْرَجَعْتـــُه َوإِِذ اْخــــَتَى بُِفـــَؤاِدِه َمَلـــٌك َفَطهَّ

ـــُه ـــنَى َرَعْت ـــٌد َو.. بِاحلُْس ـــُه َي َفْت ـــُه َفَتَلقَّ ، ُأمُّ ـــتٍّ ـــُن ِس ـــَو اْب ـــْت، َوْه َي َوُتُوفِّ

ـــُه! ـــْم َأْوَجَعْت ـــْم َك ـــَذاَب.. فَِعاهُلُ ـــاُموُه الَع ـــوُه َأًذى َفَس ُع ـــَة َجرَّ ـــَفَهاُء َمكَّ ُس

تِـــي َقـــْد َأْقَمَعْتـــُه َعاَنـــى َوِقْبَلُتـــُه الَقَباِئـــُل.. َكاَن َيْشـــُكوَها َقبِيَلَتـــُه الَّ

َعْتُه َعْتـــُه ِمـــَن األََذى َمــــا َجرَّ َمنََعْتــــُه، ِمـــْن َتْبِليـــِغ َدْعـــــَوتِِه، ُقــــَرْيُش َفَجرَّ

* * *

ـــاِدُل ـــِه َوَعـ ـــبَّاٌق إَِلْي ، َس ـــَخْرِ ـــٌل لِلـ ـــَاِم َوَفاِع ـ ـــبٌّ لِلسَّ ـــٌح، ُمِ َسْمــ

ـــَفاِئُل ـــٍة، ُمَتـــ ـــُه، ُذو َرْحَ ـــَتِقيٌم َرْأُي ـــوٌق، ُمْس ـــِلٌس، َخُل ـــَواِضٌع، َس ُمَتـ

ـــُل ـــَو الَكافِ ـــاُن َوْه ـــافُِع، اإِلْنَس ـــَو الشَّ ِه يِف اهللَِّ، َوْه ـــْرِ ـــبُّ لَِغ ـــَو امُلِح َوْه

ــاثُِل ــَو َمـــ ــُه، بُِخُشـــــوِعِه، ُهـ ــٍد َفَأَماَمـ ــَربٍّ َواِحـ ــي إاِلَّ لِـ الَ َينَْحنِـ

ــُل ــيٌم، َعاِقـ ، َيتِـــ ــيٌّ ــ ــٌم، َراٍع َوُأمِّ ــاملٌ  َوُمَعلِّـ ــِصيٌح، َعـ ، َفــ ــحٌّ ُقــ

ـــُل ـــُه، الَفاِض ـــَو النَِّزي ـــِه َوْهـ ـــِذي يِف َقْلبِ ـــُه الَّ ـ ـــَراُدُه اللَّ ـــُد، ُم ـــَو امُلِري َوْهـ

* * *
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ُعـــود! َماُن؟ ـ إِل ُهُبـــوٍط، َفــــْلُيَعاِوْدَها الصُّ تــِـِه َو َقـــْد َداَر الــــزَّ َمــــا َحــــاُل ُأمَّ

َد ِدينََها)1(  إاِلَّه، ِمْن َشـــَفٍة إَِل َشـــَفٍة، يُعــــوْد؟ ـــدِّ َمـــْن َســــْوَف َيْأيِت َكــــْي جُيَ

َفَيُعـــوَد ِذْكـــُر اهللَِّ، ِمـــْن َشـــَفٍة إَِل َشـــَفٍة َوُتنْســـُف يِف َمَبَّتِـــِه ُحـــُدوْد

ـــوْد ـــِئ اهللَِّ الُوُج ـــِي بآِللِ ـــاَمِء َفَينَْت ـــُجوُم إَِل الّس ، النُـّ ـــمَّ ـــْن َث ـــوُد، ِم َوَتُع

َوْيبَِضـــِة)2( اْنَتـــَى َســـْيًفا َفَســـاَح َدٌم بَِغـــْرِ َذِريَعـــٍة َوَفَشـــا اجلُُحـــوْد َنْســـُل الرُّ

ـــوْد ـــُض ُس ـــوُب البي ـــوا َوإَِذا الُقُل ق ـــَي َتَفرَّ فِ ـــٌة ملُِجدِّ ـــُع ضَاَل بِي ـــإَِذا الرَّ َف

* * *

الّلــــُه نـــوٌر َوهـــَو ُموســـيَقى َمـَاِئــــَكٍة َوحســـٌن الَ ُيَعاِدُلـــُه مَجَـــال

اهللَُّ، َمـــا َأْعـــَاه! َشـــفَّ َفــــ.. َضـــاَء َقْلـــٌب َواْنَتَشـــى، ِمـــْن َضْوِئـــِه، َحـــاٌل َوَحـــاُل

ا َقـــْد َكاَن َأْعَاَنـــا ُهـــًدى َوبــِـإِْذِن َربِّ الَعامَلــِـَي مشـــت جَبـــاُل ً َبَعـــَث النَّبــِـيَّ ُمَبـــرِّ

ـــاُن اْبــــُن َثابــِـَت َأْو بَِاُل ـــْعِر َأْو بِِســـَواه، َحسَّ نــَـا، بِالشِّ َهـــا َنْحــــُن فِيـــِه َوُكلُّ

ـــاُل ـــَرُتُه ِمَث ـــيٌّ َوِس ـــاًم َح ـــا َداِئ ـــَو فِيَه ـــَدُة َوْه ـــُة اجلَِدي َق ـــَرُه »امُلَعلَّ ـــِي َمآثِ ُتْع

ـــَؤاُل ــــُروَن َفــــاَم َتـــَرى َيـــا ِشـــْعُر ؟ َذاَك ُهـــَو السُّ نــَـا مَلَُذكِّ ُســـوُل َوإِنَّ َقـــاَل الرَّ

* * *

ـــه)3(؟ ـــْرِ يِف ُوُكنَاتِ ـــِه َكـ«الطَّ ـــْعَر يِف َمْضُمونِ ـــوُل إِّن الشِّ ـــوُل؟ َنُق ـــاَذا َنُق َم

ْعــــُر؟ -  ِمْعــــاَمٌر َفــــ.. ُروٌح َرْفَرَفـــْت َوْهـــَو اجلــَـاَمُل َســـاَم بَِغـــْرِ هنَاتــِـِه الشِّ

ـــَكنَاتِِه ـــي َس ـــَى َوفِـ ـــِه الَعْج ـــاَن يِف َحَرَكاتِ ـــُب اإِلْنَس ـــِذي َيَتَعقَّ ـــَو الَّ َوْه

َوْهـــَو اجلُنُـــوُن َوالَ ُجنُـــوَن َيُلوُثـــُه َوْهـــَو اْنِســـَياُح امَلـــاِء ِمـــْن َلبِنَاتِـــِه

ـــِه ـــْن ُهُجنَاتِ ـــْعِر، ِم ـــَا بِالشِّ ـــو، إِْن َخ ُل ـــاهللَِّ َيْ ـــنٌَّح بِ ـــاُز جُمَـ ـــَو امَلَج َوْه
ـــِه)4( ـــْرِ َبنَاتِ ـــِه َوَخ ـــَداَن َزْوَجتِ ـــى فِْق ـــًة ألٍَب َبَك ـــُد َدْمَع لِّ ـــا ُيَ ـــْعَر إاِلَّ َم الَ ِش

* * *

َـــا يِف الَكـــْوِن َنْجـــٌم َواِقـــُد ِهـــَي ِســـَرٌة لَِرُســـوِل َربِّ الَعــــامَلَِي َوإِنَّ

ـــاِهُد ـــِة َش ـــَرتِِه الَعظِيَم ـــْوِء ِس ـــوُرُه يِف َض ُسوُل َوُن ـــرَّ ـــَو الـ ـــُمْسَتنُِر ُه الـ

ـــُد ، َواِع ـــْرٍ ـــكلِّ َخ ـــوُل، بِ ُس ـــَو الرَّ ـــُه َوْه ـــْت َأْفَعاُل َس ـــيُّ َتَقدَّ ـــَو النَّبِ َفْه

َوْهـــَو اّلـــِذي َمـــا َجـــاَء إاِلَّ َعاِصًفـــا بِاجلَــــاِهِليَِّة.. َذاَك َعــــْهٌد َباِئـــُد

ـــاِئُد ـــَاِة َوَعـ ـــِس الُغ ـــَى ِجنْ ـــْرُدوٌد َعـ ـــَذاَك َم ـــَاُة َف ـــَطنَُه الُغ إِْن َكاَن َشْيـ

ـــُد اِئ ـــِل َفــــْهَو الرَّ ـــَدى بِالِفْع ـــِن اْهَت ـــٌل َوَم ـــَذاَك ُمَغفَّ ـــْن َضـــلَّ َهْدَيَتــــُه َف َم

---------------------
إضــــــاءات

1- حديث من األحاديث الصحيحة املشهورة، يرويه الصحايّب الجليل أبو هريرة ريض الله عنه 
ِة َعىَل رَأِْس ُكلِّ ِماَئِة  َعْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أنه قال :  ) إِنَّ اللََّه َيْبَعُث لَِهِذِه اأْلُمَّ

ُد لََها ِديَنَها (. َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ
2- عن أيب هريرة قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسّلم: »سيأيت عىل الناس سنوات خداعات 
يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتـمن فيها الخائن ويخون فيها األمني وينطق فيها 

الرويبضة قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم يف أمر العامة«.  
قال األلباين )صحيح( انظر حديث رقم: 3650 يف صحيح الجامع.

رْيُ يِف ُوُكَناِتَها مِبُْنَجرٍِد َقْيِد  3- استعارة من بيت وارد يف معّلقة امرئ القيس »َوَقْد أْغَتِدي والطَّ
األََواِبِد َهْيَكِل«.

4- تـمثل ملقولة »األدب مأساة أو ال يكون« لألديب التونيّس محمود املسعدي.. ويتجىّل معنى 
معاناة الّشاعر هنا يف وفاة ابنته ) 26 سنة( قبل خمس سنوات والتحاق زوجته، أّم الفقيدة 

بـها، من حزن عليها ) نوفمرب 2015(.

***



فهرس الديوانفهرس الديوان

بسملة لقصيد الشوق

هدايا النبي األخري

املشكاة

صالة قلب

آية الحب

بوح املريد

النبي

ُموع َمقاماُت الِكتاَبِة بالدُّ

َاُج امُلِنري الرسِّ

طه

بسمة الغيب

 ينبوع النبوة

قمٌح لقوافل الجياع

سيد الرحمة

أشتاق أنظر وجهه 

آمنة حزمون

أجود مجبل

أحمد  بخيت 

أرشف بن حمد بن حمود العاصمي

أمجد غازي الخطاب

السعيد عبد الكريم محمد السيد حسني

جامل املال

أ. د. حسني بن عيل الّزراعي

خالد بودريف

سعيد أحمد يعقوب

زكريا الفاخري

 د. سمري العمري

شاكر الِغزِّي

صالح طه

طلعت املغريب

5

13

17

25

33

41

49

57

65

73

81

91

99

107

113

121

131

141

149

155

163

169

177

185

191

197

205

213

221

229

الهدهد

معلقة لسيد طيبة

صيل سعاد

زيارة الوداع

مطٌر فواُدَك

ذوبان قبل األوان

عىل باب الرسول

صائُغ الحياة

ُرواء لضامء الكون

صالة خلف جنة الضوء

بردة العاشقني

تالوة يف محراب ال يغيب

كوكٌب من مجرَِّة الِعْشِق

ديباج العبري يف مدح الرساج املنري

نورانّية يف حّب خاتم النبّيني

د. عبد الله أبو شميس

د. غازي مختار طليامت

محمد إبراهيم عيىس السادة

محمد السحيمي

محمد باقر جابر

محمود شهيد

مروة حالوة

مسار رياض

د. مناهل فتحي

نارص زين الدين

د. نارص شبانه

 نفني بشري 

يارس آل غريب

يحيى محمد ولد أسلم

يوسف بن عيل رزوقة



2016




