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عـرف العـرب منـذ بعثـة النبـي صـىل اللـه عليـه وسـلم شـعر املديـح 

النبـوي، كلـون جديـد ومجـال مختلـف من ألـوان ومجـاالت الشـعر العريب، 

أبدعـوا مـن خاللـه يف ذكر صفاته صـىل الله عليه وسـلم الُخلقيـة والَخلقية، 

وعـددوا فيـه محاسـنه ومكارمـه، ومواقفـه وأفعالـه وعاداتـه وسـلوكياته، 

ه وترحالـه. وغزواتـه وأحوالـه يف حلِـّ

ــال بعــد  ــون مــن الشــعر جي ــاول هــذا الل ــد ظــل األدب العــريب يتن وق

ــه عليــه وســلم الــذي ال  اآلخــر، يغــرتف مــن معــن ســرة النبــي صــىل الل

ينضــب، فيــام ميكــن أن نحصيــه حالــة مــن حــاالت اإلعجــاز النبــوي، وهــي 

ــتهدفون  ــرون يس ــذه الق ــوال ه ــلمون ط ــرب واملس ــعراء الع ــل الش أن يظ

مبدائحهــم شــخصه الكريــم صــىل اللــه عليــه وســلم، دون الشــعور مبلــل أو 

تكــرار. حتــى يف أشــعار املعارضــات ومــا أكرثهــا يف املدائــح النبويــة، نجــد 

يف كل قصيــدة ويف كل بيــت معــاين جديــدة لســجاياه وخصالــه صــىل اللــه 

ــبي، أو مديــح  عليــه وســلم. ولعــل هــذا مــا يفــرق بــن شــعراء املــدح التكسُّ

التملــق، الــذي يســتهدف امللــوك والحــكام واألمــراء والوجهــاء، وبــن شــعر 

املدائــح النبويــة الــذي نستشــعر مكاســب الشــعراء فيــه، وشــغفهم بــه مــن 

خــالل قــول شــوقي:

          مقدمة
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يل يف َمديِحـــَك يـــا رَســـوُل َعرائِـــٌس

ــالُء ــُهنَّ َجــ ــَك َوشــاقَــ ــَن فيـ تُيِّمـ

ـــا ـــَت تََكرًُّم ـــِإن قَِبل ـــاُن فَ ـــنَّ الِحس ُه

فَُمـهورُُهـــــنَّ َشـفاَعـــــٌة َحســـــناُء

ــدم  ــادة، تقـ ــم العـ ــح يف حكـ ــام أصبـ ــور، وفيـ ــذه املهـ ــاء لهـ وابتغـ

املؤسســـة العامـــة للحـــي الثقـــايف )كتـــارا( ملحبـــي رســـول اللـــه صـــىل 

ـــن مبدائحـــه،  ـــه وســـلم، مـــن املشـــتاقن لســـامع ســـرته، واملتلذذي ـــه علي الل

ـــارة  ـــدة مخت ـــدة جدي ـــن قصي ـــا- ثالث ـــب نفوســـهم به ـــن عـــن تطيي والباحث

يف مدحـــه صـــىل اللـــه عليـــه وســـلم، تـــم ترشـــيحها مـــن قبـــل لجنـــة 

تحكيـــم »جائـــزة كتـــارا لشـــاعر الرســـول« يف دورتهـــا الرابعـــة، والتـــي 

ـــن  ـــة يف يق ـــح النبوي ـــعر املدائ ـــب ش ـــوخ ح ـــىل رس ـــد ع ـــتهدف التأكي تس

األجيـــال املتعاقبـــة.

                                        جائزة كتارا لشاعر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
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ــم. والصــالة  ــم اإلنســان مــا مل يعل ــم، علّ ــم بالقل ــذي علّ ــه ال الحمــد لل

ــه الناطقــن  ــه وصحب ــِم، وعــىل آل والســالم عــىل مــن بعــث بجوامــع الكل

ــِم: أمــن تذكــر جــراٍن بــذي ســلِم. ــل برتنُّ ــِم، مــا قــال قائ بالِحَك

أما بعد:

فــإن جائــزة كتــارا لشــاعر الرســول ملسو هيلع هللا ىلص مــن املســابقات الثقافيــة 

الرائــدة، التــي حّركــت الســاحة الثقافيــة، لنــرش الســرة النبويــة، والشــامئل 

املحمديــة، بالقصائــد الجزيلــة، واألقــوال البليغــة، مــام وضــع لهــا القبــول 

ــد العصــامء، وبراعــة االســتهالل  ــاء والشــعراء، فتنافســوا بالقصائ ــن األدب ب

ــداء. واالبت

وقـــد عقـــدت هـــذه الرشاكـــة االســـرتاتيجية، ملـــا متيّـــزت بـــه هـــذه 

ـــذي  ـــة -وال ـــة والثقافي ـــة العلمي ـــي للتنمي ـــرف الوقف ـــا للم ـــابقة، وم املس

ـــوزارة  ـــاف ب ـــة لألوق ـــاإلدارة العام ـــتة ب ـــة الس ـــارف الوقفي ـــد املص ـــو أح ه

          تقديم
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ـــم واألدب،  ـــرش العل ـــادي يف ن ـــن دوٍر ري ـــالمية- م ـــؤون اإلس ـــاف والش األوق

ـــه  ـــه علي ـــىل الل ـــى -ص ـــامئل املصطف ـــف بش ـــق بالتعري ـــا يتعل ـــة م وخاص

ـــواًل إىل  ـــا وص ـــائل وأرسعه ـــم الوس ـــن أه ـــعر م ـــرته، وكان الش ـــلم- وس وس

قلـــب املســـتمع.

وكلنــا أمــل أن تحقــق املســابقة أهدافهــا وغاياتهــا، والتــي هــي يف األمــر 

نفســه أهــداف وغايــات للمــرف الوقفــي للتنميــة العلميــة والثقافيــة، يف 

نــرش الثقافــة واألدب وســرة الحبيــب -صــىل اللــه عليــه وســلم- وأن يحــوز 

الديــوان القبــول لــدى القــراء الكــرام.

اإلدارة العامة لألوقاف
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

الرشيك االسرتاتيجي

لجائزة كتارا لشاعر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

الدورة الرابعة ـ 2019
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قصائد الشعر الفصيح
أواًل
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َمدارُج العشق

ـــرَا َجـــى َسِكـ ـــرُّوا والدُّ ـــِه َم ـــِب التِّي ـــن جان ِم

فِهْمـــُت فيـــِه، ولِكـــْن مل أِجـــْد أثَــــرَا

ــٌر ــم خبَــ ــْت« جاَءُهـ ــُذ »بانَـ ــْم منـ كأنَّهـ

خبَــــرَا يُرِســـلوا  ــا  وملَـّ ِخفافًـــا،  ْوا  رَسَ

ــا ــى، َولًِهـ ــاِع املَنـ ــىَل قـ ــا عـ ــُت ظبْيًـ رأيـ

نَفــــرَا ـــُه  أنَـّ إال  ـــيَّ  كفَّ مـــَدْدُت 

بارقَـــٌة األفْـــِق  يف  ملَعـــْت  أكُــــلَّام 

ــرِف، ُمنكـــِرَا؟ ارتـــدَّ َحـــريِف حِســـَر الطَـّ

ُمبتِهـــال َعـــن رؤيـــاَي  الليـــَل  ــُش  أفتِـّ

مِعـــي حِنينـــي، مِعـــي الدمـــُع الـــذي انتَثَــــرَا

َمكرُمـــًة ـــاُء  الوضَّ العابـــُر  أيُّهـــا  يـــا 

بعًضـــا ِمـــَن النـــوِر ؛ عنِّـــي النـــوُر قـــد ُحـــِرا

الشاعر/ السيد أحمد أبو الوفا

مر

1
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ـــٍة:  ـــاَدى كلَّ جارح ـــِب ن ـــَن الغيْ ـــوٌت ِم ص

َك الوجـــُد( كنَت اآلَن َمن عبَــــرا« »)لـــو شـــفَّ

رسائِرِنـــا يِف  يٌشء  النـــوُر؟  َمـــا  النـــوُر، 

ــرَا ــَر ـ ُمنتِظــ ــَك كاَن ـ العمـ ــَن جنبيْـ وبـ

ُمرَشعـــٌة، لـــألرواِح  العشـــِق  مـــدارُج 

ُشَعــــرَا أرواِحِهـــم  إىَل  والعابـــروَن   

هنـــاَك ال »أيْـــَن« واملِيقـــاُت َمْحـــُض ُرًؤى

ــَرا ــْن انَْكــ ــتَوى، واملُمكـ ــاُل اْسـ إِذ املُحـ

اللـــُه؛ وانْكَشـــفْت يِف رعَشـــِتي ُحُجـــٌب

ـــَورا« آنســـتُُه رشَق ُروِحـــي يقـــَرأُ »السُّ

يِف مشـــاهِدِه يِب  اْختََفـــى  تـــراَءى  ــا  ملَـّ

رَسى الُغيـــوِب  يف  حِنــــيًنا  إالِّ  فِنيـــُت 

ـــي ـــاَب يف لغِت ـــيِّدي،  فانْس ـــا س ـــُت: ي هتف

ـــَمرا ـــجَّ واْعتَـ ـــْد َحـ ـــذي ق ـــاِل ال رسُب الخي

وَحـــطَّ فـــوَق غصـــوٍن ِمـــن تلهُّـِفــــِه

فَانْهَمــــرا الغيْـــُم،  رأُه  طفـــٍل  لَوجـــِه 

صَغــــٍر، الغيـــُث يف  يـــداُه  اليتيـــُم  إِذ 

 فكيـــَف ُهـــم أنَكــــُروها ِعنَدمـــا كـــرِبَا!؟
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طفــــــٌل مِضــــــىٌء بـــآالٍم، وأســـــئلٍة

يرنُـــو كأنَّ املـــَدى ِمـــن عيِْنـــِه نظَــــرَا

أرشـــَدُه، اللـــِه  نـــوُر  الَفــــذُّ  خيالُــــُه 

 فـــأدرَك القلـــُب َمـــا َعـــن غـــرِِه اْستَــــرَتَا

ــُدُه ــا يكاِبـ ــوٌق مـ ــنوُن، وشـ ـ ــِي السُّ متـ

ــِدَرا ــِذي قُــ ــِر الـ ــاِر . لألمـ ــأِوي إىَل الغـ يـ

يـــا أرَض مكَّـــَة، هـــْل أْحَسْســـِت رجفتَـــُه

إذ أرشَق الكـــوُن نـــوًرا، واألمـــُن قَــــرَا؟

ـــم ـــْت بصائرُُه ـــد ضلَّ ـــعجزاٍت، وق ـــْم ُمـ كَـ

ـــرَا ـــد ُشِطـ ـــدَر قَ ـــأنَّ الب ـــاُل ب ـــرِوي الجب  ت

ــًدى ــًة وُهـ ــم ِحكمـ ــم ال عليِْهــ ــا لُهـ َدَعـ

ـــرَا ـــن كَفـ ـــَب َم ـــا ُصل ـــوُر يوًم ـــُغ الن ـــد يبل ق

أفِئـــدٍة زيـــَغ  داَوى  والعفـــُو  وعـــاَد، 

ُمْقــــتِدَرا كنـــَت  ـــا  إمَّ العفـــِو  وِذروُة 

ــِه ــن نوارِسـ ــرًا َعـ ــبُّ دْهـ ــيكتُُب الحـ سـ

ــَرا ، واْختَــ ــدَّ ــام َجـ ــُر َمْهـ ــُد البحـ وينَفـ

ــا ــِم يِف دِمنـ ــَل الُحلـ ــرَّ ِمثـ ــٍر مـ ــن عاِبـ َعـ

ــَف الحـــبَّ والِعطـــَر الـــِذي انْتـــرَشَا وخلَـّ
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، يُنيـــل الجـــوُع لقمتَــــُه وَعـــن نِبـــيٍّ

والُفَقــــرَا واأليتـــاِم  املَســـاكِن  فَـــَم 

هـــًدى العارِفـــَن  قلـــوُب  ســـتَقتِفيِه 

ـَفرَا يف رحلِة الَكشِف حيُث اْستَـعَذبُــــوا السَّ

يـــا ِقبلـــَة الـــرُّوِح، يـــا َمعًنـــى أراِوُدُه

ــَورا ــرًة . ُصـ ــى ِفكـ ــامِل، تناَهـ ــِن الجـ عـ

ـــــوُق أوَّلِنـــي َحلَــــلَْت يف خاطـــِري، والشَّ

ـــرَا ـــن خطَ ـــبِّ َم ـــا يِف ح ـــا َمًع ـــعرًا، فَُذبْن ِش

أبارُِحـــُه ال  عيِْنـــي،  أُغِمـــُض  َمازِلـــُت 

العُمــــرَا أنـــزُِف  مَداهـــا  يِف  ولحظـــٌة 

محبَّــــِتِه يِف  اْســـتَداُروا  والعاِبـــروَن 

ــوا عليـــِه، وَمـــرُّوا ِمـــن َدِمـــي زَُمـــرَا َصلُـّ
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2

محّمد الحب

مـــن رّوَض الّشـــعَر حتـــى صـــاَر ُمتِّســـقا

ـــا...؟!  ـــذي َخلَق ـــبحاَن ال ـــوَل: س ـــلَّم الق فس

من أمســَك البحــَر حيُث النــاُس قد جمعوا 

وفـــرَّق املـــاَء عـــن جنبيْـــِه فانفلقـــا؟

مقلقـــٌة كاألســـحاِر  البدايـــاِت  بعـــُض 

كأّوِل الغيـــِث، كاإلحســـاس إن صدقـــا! 

ــا ــْت مقاعَدهـ ــو أرخـ ــُل لـ ــا التفاصيـ أّمـ

مثـــل الشـــهاِب: يصـــدُّ الســـمَع مـــا اســـرُتِقا..! 

ـــُه  ـــُن تعزفُ ـــذا اللّح ـــُي، ه ـــُف الوح ال يُخط

طُرُقـــا..  أكامِمهـــا  يف  تخبّـــُئ  أيـــٍد 

الشاعرة/ آيات جرادي

 لبنان



16

16

ســـواعُدها جـــرٍح  عـــىل  تشـــدُّ  أيـــٍد 

َعرَقـــا..  أمطَـــرَْت  وإاّل  دمـــاًء  تُزجـــي 

ــملًة ــاِر بسـ ــد الغـ ــَر عنـ ــُت الّصخـ وتنحـ

 تقـــول »اقـــرأ« فتتلـــو فوقهـــا »العلَقـــا« 

شـــائكٌة الـــدرَب  إّن  للّنـــاِس  تقـــوُل 

 فامضـــوا خفافًـــا وال تلـــوي لهـــم ُعُنقـــا. 

ـــغٍف ـــَر يف ش ـــُد الخ ـــوىس يري ـــي كم قلب

لكـــّن عقـــي يـــرى يف األمـــِر ُمفرتقـــا

عزمـــا،  كلّـــام  صـــربًا!   يســـتطيعان  ال 

ــا... ــوَر، أو خرَقـ ــام السـ ــالم، أقـ أرْدى الغـ

مبعجـــزٍة ألقـــى  يك  مريـــَم  ولســـُت 

ــا.. ــا اختُلِقـ ــم مبـ ــي وأُنْبيهـ ــيوَخ قومـ شـ

فلـــو هـــززُت بجـــذِع الفكـــرِة امتنَعـــت، 

نطقـــا..   ملـــا  ِشـــعري  إىل  أرشُت  ولـــو 

وذائقتـــي يـــأيت...  وال  طـــريف  يرتـــدُّ 

كعـــرِش بلقيـــَس دوًمـــا تســـبُق الحَدقـــا!
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ويل حديـــٌث طويـــُل العهـــِد أحبُســـُه

ــا..  ــا بهـــذا القلـــِب وانفتقـ ــْذ كان رتًقـ مـ

متََّســـٌع عينيـــه  يف  محّمـــُد؛  هـــذا 

ــا..  ــامِل اختنقـ ــدُر العـ ــامِء وصـ ــن الّسـ مـ

أمنلـــًة يبتـــلَّ  مل  املـــاِء  عـــىل  ميـــي 

ــا..! ــا احرتقـ ــراًرا ومـ ــَر تكـ ــرُب الجمـ ويعـ

مواســـِمها يف  تدلّـــت  العيـــوُن  لـــُه 

ـــا، ـــِب إن خفق ـــل القل ـــِد، مث ـــل العناقي مث

ورٌِف ظلُّهـــا  نخيـــٍل  مـــن  وجّنـــٍة 

أتيـــُت أخطـــُف مـــن أفيائِهـــا ورَقـــا.. 

ناقِتـــه إثـــَر  فصيـــٌل  شـــعري  فليـــَت 

متـــى تهـــادت يـــداري خطَوهـــا قَلِقـــا...

هـــل كان ينجـــي مـــن اإلخفـــاِق إن ســـبََقت،

ـــعِر إن ســـبقا؟!  ـــوَن الّش ســـوى اقتفـــايئ جن

ـــن ـــمح م ـــراِء أس ـــِة الخ ـــَب القبّ ـــا صاح ي

أقـــام حكـــاًم ألهـــِل األرِض واعتنقـــا..



18

18

ــاهُدهم ــاِس شـ ــن الّنـ ــرّشُ بـ ــت املبـ أنـ

أنـــت الّنذيـــُر، أشـــدُّ العاملـــن تُقـــى

أحتـــاج وجـــَه رســـول اللـــه  بوصلـــًة

ليـــرشَق القلـــُب ُحبًّـــا صادقًـــا ألِقـــا.. 

وهـــذه الـــّروُح مثـــل الغيـــِم ُمثقلـــٌة

إن ينفـــِخ الّشـــوُق فيهـــا أخرَجـــت وَدقـــا.... 

طينتـــِه أبنـــاِء  عـــىل  وللعزيـــِز 

عـــٌن تـــيُء لهـــم يف ليلِهـــم غَســـقا. 

ـــا..  ـــارت تجارتُن ـــم ب ...  ك ـــّرُّ ـــنا ال ـــم مسَّ ك

ـــا..!   ـــم رسق ـــاِة ك ـــِة املزج ـــُب العمل وصاح

كـــم قلــّـب الجفـــَن؛ ال رؤيــًـا تـــيُء فكيـــَف-

ــا؟!  ــوَم واألرقـ ــك النـ ــُن فيـ ــع الجفـ يجمـ

ـــرَك-     ـــد ت ـــُب ق ـــذا القل ـــّب؛ ه ـــُد الح محّم

األوثـــاَن فـــكَّ قيـــوَد الوهـــِم وانعتقـــا

ـــت ـــّرَب فانفرج ـــّل ال ـــدرَب؛ م ـــاوز ال تج

ــا..!  ــاَر وانطلقـ ــى طـ ــاريُر حتـ ــه األسـ منـ

ســـتورُث الحـــبَّ أجيـــااًل ولـــو كرهـــوا 

ــقا..! ــذي عِشـ ــوىب للـ ــُه طـ ــُب اللـ ويكتـ
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3

ْوق ُبْرَدُة الشَّ

ِمـــْن ِمْعـــــطَِف الليـــِل فَـــــْجٌر صـــادٌق َمـــرَّا

كْرى أَثَــــاَر َجْمــــَر الَقــَوافـي، أَيَْقــَظ الذِّ

ـــِه ـــي َماَلِمِح ـــْوٍق فــــ ـــَمُة َش ـــا َوَغيْـــ َدنَـــ

ـــرا َونَْفَحـــٌة ِعـــــــطْرَُها ال يُـْشـــــــــِبُه الِعطْ

ـــَدمي ـــتُها ِبـــ ـــي قَـــايَْضــــ ـــي أَنَّن ال أَدَّعـ

لكنَّهـــا نََســـــــَجْت ِمـــن لَْهـــــَفتي بَــــــــْحرا

ـــلُني َولَـــْم تــَـزَْل نَْخــــــلَُة املَْعــــــــــَنى تُظَلِـّ

تَْحنــو فَأَقطــُف ِمــْن أَْعـــــذاِقها ِســـــــْحرا

ـــوِق َمـْقــــتَلٌَة يـــا َســـيِّدي، إنَّ بَْعـــــــَض الشَّ

ـــرا ـــدوا الُعـْمــ ـــا أَوقَـــ ـــِقَن، إذا م للَعاِشـــ

الشاعر/ حسام لطيف طُْعمة

العراق
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ـــْت ـــي َهزََم ـــْوِء الت ـــ ـــَسُة الضَّ ـــٌد لَْمــ ُمَحمَّ

ـــرا ىن فَْج ـــدُّ ـــانْت للـــ ـــالِم، فكـ ـــَش الظَـّ َجيْ

َر األَْجـــــــياَل َمْقـــــــدُمُه ُهـــَو الـــذي َحـــــرَّ

لِكنَّــــنا لَـــْم نَــــــزَْل يف ُحــــــــــبِِّه أرَْسَى!

يف َصـــْدرِِه ِمـــْن ِبَحـــاِر الَعطْـــِف َمـــا َعَجـــزَْت

ـــْدرا ـــُه َصـ ـــْق لَ ـــْم تُرِْه ـــاُت، َولَ ـــا الِجَهـ َعْنه

ـــُمها ـــبٌّ مواسـ ـــٌة، ُحــــــ ـــُنُه نخل مَيِيْـــــــ

ــْدَرا ــرُف الَغـ ــٌع ال يَْعـــ ــُفُه نَاِصــ َوَسيْـــــ

ـــرْبِ يف قَلِْبـــِه كَــــــْوٌن َعلَـــــى ِســـــَعٍة لِلصَّ

ــرْبَا ـ ــَهَم الصَّ ــيٍّ أَلْـــ ــرِب نبــ ــْوىَب لصــــ طُـ

ــَو الــيَِتــــــيُم الـــــذي َرىبَّ َضَمـــــائرَنَا ُهـ

ـــرَا ـــُه أَْجـــ ـــأَْل لَ ـــْم يَْســـــ ـــاِء َولَ ـــىَل النََّق َع

ـــرٌَة ـــُس َحائِ ـمـــــ ـــْولِِدِه، والشَّ ـــْوَم َمـــ ـــا يَ يَ

فََكيــَف يَطْــوي ِضيَـــاها َشْمَســُه الُكــرْبَى؟!

وَكَيْـــَف يجــــــدُب حقـــٌل فــــــــي َمَواِســـِمِه

وكاَن يَــــــزرُع يف أَرجــــائِـــــِه ِفْكـــرَا؟!

ـــٍة ـــْن كُلِّ َمثلبَ ـــانَُه ِم ـــْن َصـــــ ـــبَْحاَن َمــ ُس

ـــْدَرا ـــٍخ قَ ـــٍن َراِســــــــ ـــْن يَِقيــــــ َوزَاَدُه ِم
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ـــاِهَدٌة ـــْدِس َش ـــوُن الُق ـــِه َوعيـــ ـــَرى ب أَْســـ

عـــىل ُعـــاَله، فَُسبــــــــحاَن الــــذي أرَْسَى

ـــُه ـــيَم رِْحلَتُ ـــقُّ الغــــــ ـــامَء، تَش ـــاَب السَّ َج

َوقَـلْــــــبُُه مِبَـــــــــَدى أَْشـــــــــَواِقِه أَْدَرى

ـــٌد بَْســــــَمُة املَْحــــــــزوِن، بَلَْســـُمُه ُمَحمَّ

ـــْعرا ـــُظ الشِّ ـــاٍء يوق ـــُل َعطَــــ َوَسلَْســــِبيــ

ـــرَحْت  ـــا بَــــــ ـــُحبِّ َم ـــْورٌَة لِلــــ ـــٌد ثَ ُمَحمَّ

ـــرا ـــادٍق نَْه ـــؤاٍد َصــ ـــلِّ فُــــ ـــِري ِبُكــــ تُْج

ـــٌد رَْحَمـــُة البَـــــاري التـــي َغَمـــرَْت ُمَحمَّ

َمديَنـــًة فَْخـــــرُها أَْن تَْحــضــــــَن البَـــْدرا

ـــًنا  ـــٌد، يـــا نَِبــــــيَّ الَعــــــــْدِل، يـــا َوطَـ ُمَحمَّ

ِمــَن اليََنـــــــاِبيع لـَـْم نُـــــــــْدرِْك لَــــُه رِسَّا

ـــرَُه ـــاِن َجْوَه ـــرِْجُع لإِلنســــــــ ـــَت تُـــ آلي

ــَو املُرْتََقـــى ِجـــْرَا ــاَر َعزُْمــــَك نَْحـ فََصـــ

ُ أَْوثَـــــــــــــانًا َوأَزْمــــــَنًة يَـــٌد تَُكــــــــرِّ

ـــرَا ـــتُل الَفْق ـــَرى تَْقـــ ـــاِد، َوأُْخـــ ـــَن الرََّم ِم
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ـــِه« ـــتََضاُء ِب ـــا يُْس ـــْم »رِسَاًج ـــَت فيه وَكُْنـــ

ــترَْشى ــؤِس َواْســ ــالُم البـ ــلَّ ظــــ إذا أَطَــ

ـــا ـــِد أَروَعَه ـــاَمِر املَْجـ ـــْن ثِـــــ ـــْم ِم َمَنْحتَُه

وَكَاَن مْكـــــثَُك فيــــــــهْم َجنَّـــــًة أُْخـــَرى 

ـــام َهطَلَـــْت َوَصـــاَر َحـــْريف َشـــــغوفًا، كُلَـّ

رَّا َضـــْوًءا ُرؤاُه، تَـــــــاَمَدى ينظــــُم الـــدُّ

ـــنبلٌة ـــيِه ســ ـ ـــي كَـفَّ ـــَك وفـــ ـــْسعى إلي يَــ

تَـــكاُد ِمـــْن شـــوِقها أَْن تَســــبَق املَـــْرَى!

ـــِه ـــِد رِْحلت ـــْن بَْع ـــَدى ِم ـــوي املَ ـــاَد يَطْـ َوَع

ـــَرَّا ـــاَد ُمْخ ـــْن َعـ ـــِق، لك ـــِب الِعْش يف َموْك

ـــزٌة ـــعِر عاِجــ ـــرََداُت الشِّ ـــيِّدي، ُمْفــ ـــا َس ي

أََمـــاَم َضـــــْوئَِك، فَاْمـــــَنْح أَْحـــُريف فَْخـــرَا

ـــُحُه ـــْوِق تَْفَضـــ ـــوُع الشَّ ـــؤاٌد ُدُمـــ ـــِي فُ ف

ــرَّا ــي فَــ ــْن أَْضلُعـ ــٍة ِمــــ ــَرى طيبـ إىل ثَــ

َولَْســـــُت أطلـــُب َمْدًحـــا َجـــلَّ َعـــْن طَلَبـــي

إيّن أُترجـــُم قلــــــــبًا يطـــــــلُب الُعـــْذَرا
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4

َتان... ألنَّ َيَدْيَك الِضفَّ

ُعيُونَُهـــا  أُِريَقـــْت  أم  دمـــوٌع  أََهـــِذي 

ــا؟! ــْنِ نُونَُهـ ــاِت نِْصَفـ ــقَّ يف النايـ أم انَْشـ

لقـــد كنـــُت فيـــام يَذكُـــُر الحـــبُّ صابـــرًا

شـــؤونَُها لليـــايل  لقلبـــي:  أقـــوُل 

بََكيْتَُهـــا مـــا  غيمـــٌة  قَتِْنـــي  َصدَّ إذا 

وهـــل روِحـــَي الصحـــراُء إال شـــجونها!

نخلـــٍة ــَع  تَطَلُـّ قلبـــي  يـــا  يَك  أَُســـمِّ

أنِيُنَهـــا وأنـــَت  املُملَْقـــى  ِجذِعَهـــا  إىل 

يِك يـــا َعيَْنـــيَّ خـــوَف حاممـــٍة أَُســـمِّ

ـــا ـــوِت ُحُصونَُه ـــُط العنكب ـــاِر خي ـــىل الغ ع

الشاعر/ حسن عامر عيل عامر

مر
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ــارًدا ــاراِت شـ ــِل الحضـ ــن ليـ ــرُج مـ وأخـ

أكونَُهـــا حصـــاٌة  الحـــْت  إذا  أكاُد 

وخلفـــي بـــالٌد قـــد تهـــاوت ســـامؤها

ســـجونَُها إال  األطـــالِل  يف  ثَـــمَّ  ومـــا 

َحبْلَـــُه الريـــُح  تَْفِتـــُل  وخلفـــي رصاٌخ 

 وحـــرٌب عـــىل الدنيـــا يجـــنُّ جنونَُهـــا

تنحنـــي األبجديـــاِت  أُمَّ  األرَض  أرى 

َجِنيُنَهـــا الـــكالِم  غيـــِب  يف  ويُذبـــُح 

حاشـــًدا أجيئـــَك  ضحاياهـــا  وباســـِم 

خطـــًى يف صـــدى املـــواِل يرعـــى رَنِيُنَهـــا

ــا ــِر مرشًعـ ــىل الفجـ ــا عـ ــا بابًـ ــُد يـ محمـ

ويـــا لحظـــًة خـــراَء َشـــفَّ َمِعيُنَهـــا

وَهـــزَّيِن القديـــُم  الشـــوُق  يَب  تداعـــى 

وأَفْلَـــَت مـــن خيـــِل الخيـــاِل َحُرونَُهـــا

وهاجـــت يَب الذكـــرى فأرســـلُت خاطـــري

حيُنَهـــا الصبابـــِة  لكاســـاِت  وَحـــنَّ 
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عـــىل موقـــٍد يف البيـــِت ألقيـــُت وجهتـــي

وقلـــُت بروحـــي ســـوَف يســـعى حنينهـــا

ــى ــَفَك الخطـ ــاُه أن تُسـ ــٍد أقصـ إىل موعـ

ــا ــوِق طيُنَهـ ــاَد يف الشـ ــَر األجسـ وأن ينكـ

َجـــْدَوٍل التفاتـــُة  ذكـــراَك  حيـــُث  إىل 

إىل الرمـــِل والصحـــراُء تعـــوي بطونهـــا

وردة كلُّ  بالنـــدى  َحلََّفتِْنـــي  لقـــد 

أخونهـــا! الحنـــُن  ســـاَل  إذا  فكيـــف 

وقفـــُت أمـــاَم النـــوِر وجًهـــا ملطلـــٍق

وكانـــت ُذَرًى يف البـــاِل ينـــدى جبينهـــا

ــٌق ُمَعلَـّ نشـــيٌد  إال  فمـــي  يف  ومـــا 

ــا ــت جفونهـ ــاِر نامـ ــىل األحجـ ــٌر عـ وبـ

متتـــدُّ رصختـــي اللـــِه  رســـوَل  إليـــَك 

ُصُحونَُهـــا إليـــَك  جامعـــاٌت  وجوِعـــي 

يَـــِدي يف يـــِد اإلنســـاِن نعـــرُب برزًخـــا

مـــن املـــوِت واألرُض اســـتداَر ســـفينها
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َمـــدًى وال  اســـتبدَّ  واملـــوُج  نناديـــَك 

ظنونهـــا خـــارت  األشـــياِء  ويف  يلـــوُح 

وشمُســـنا الضفتـــان،  يديـــَك  ألنَّ 

تـــوارت وراَء الغيـــِم ســـكرى عيونَُهـــا

كلَِّهـــا الصباحـــاِت  ميقـــاُت  ألنـــَك 

يقيُنَهـــا أنـــَت  البيضـــاُء  وآمالنـــا 

العمـــى عاصـــِف  يف  إالَك  وجهـــٌة  وال 

َضِميُنَهـــا وأنـــَت  إال  غايـــٌة  وال 

فمـــدَّ لنـــا يف فســـحِة الوقـــِت لحظـــًة

ديُنَهـــا والحـــبُّ  األرواُح  بهـــا  تـــذوُب 

ــرؤى ــلِّ يف الـ ــَر الظـ ــنا آخـ ــوُن افرتشـ نكـ

ســـكونها امتثـــااًل  األرِض  عـــىل  ونـــاَم 

ــْت ســـحابٌة يقـــوُل لنـــا الحـــادي: تََدلَـّ

ــا ــوِب ُمتُونَُهـ ــِل القلـ ــىل رَْمـ ــْت عـ وُخطَـّ

ُحزْنَـــُه النهـــَر يغســـُل  هـــدوًءا فـــإنَّ 

غصونهـــا وتعلـــو  أشـــجاٌر  وتنهـــُض 

ــٌة ــِم رَْحبَـ ــدى الحلـ ــَت ســـامٌء يف صـ وأنـ

مييُنَهـــا الجميـــعِ  صـــوَب  وَمْمـــُدوَدٌة 
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5

ما تساقَط من ذاكرِة البوصيري

أوحـــى يل النـــاُي.. مـــاذا قـــاَل؟ قـــاَل: كفـــى

قـــد وقفـــا الدهليـــِز  آخـــِر  لعـــلَّ يف 

ـــدْت ـــْل وج ـــاَل: ب ـــوٌء؟ ق ـــَة ض ـــألُت: مث س

ــا ــِه ُملْتَحفـ ــاراِت يف جفنيـ ــمُس الِبشـ شـ

وأمنيـــًة ظـــالًّ  أطلبُـــُه  فــــرُحُت 

الَشـــغفا مُيِطـــُر  وغامًمـــا  مضيئـــًة 

مزخرفـــًة أوراًدا  مُيِطـــُر  وظـــلَّ 

ــا ــِر واقتطفـ ــامِء البكـ ــى للسـ ــم انحنـ ثـ

ُحلُـــٌم يل  كان  بعيـــًدا..  وكان  أعـــدو 

وانكشـــفا ُخبِئـــُت  لـــذا  يـــراين،  ال  أن 

الشاعر/ خالد الحسن

العراق
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نظرتُـــُه الطـــِن  خيـــاِل  يف  تَكشـــفْت 

فــــ )الَح( مـــن رشفـــِة التاريـــِخ ُمختلفـــا

ولـــدْت ومـــذ  ظـــلٌّ  بالِـــِه  يف  وكاَن 

ُمْعتََكفـــا للزهـــاِد  صـــاَر  أســـامؤُه 

ولـــًدا أنجبـــْت  قـــد  )آمنـــٌة(  للـــِه 

للُضعفـــا األحـــالِم  مـــن  نهـــرًا  ميتـــُد 

ملتَِمـــٌع الظـــلِّ  مهـــِب  يف  وصوتُهـــا 

الرَشفـــا يـــزرُع  مهيبًـــا  جـــاَء  تقـــوُل: 

ــوَل وال ــِه الفصـ ــُة( تعطيـ ــْت )حليمـ كانـ

ازدلفـــا للنـــدى  يقيًنـــا  إال  تَـــراُه 

نزلـــْت بعدهـــا  نهـــاًرا،  وأرضعتْـــُه 

ـــا ـــا ارتجف ـــه م ـــوي في ـــامِء، لتح ـــفُّ الس ك

ويكـــرُب الضـــوُء، مـــن ياقـــوِت لهفِتـــِه

ــِه(.. )ألِفـــا( تلقـــي الســـامُء عـــىل )الماتِـ

ســـاقيًة النبـــَض  ميـــدُّ  فقلبًـــا  قلبًـــا 

الَصدفـــا ميِِّهـــا  يف  تجـــْد  مل  ألُمـــٍة 
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وصومعـــٌة األعـــىل  الوتـــُر  صـــدرِِه  يف 

ــا ــا َعزفـ ــى ومـ ــاَه يف املعنـ ــن تـ ــكلِّ مـ لـ

تعرِفُـــُه األشـــجاُر  لـــه  ظـــالًّ  تكتـــُظ 

مدائـــٌن قطفـــْت مـــن مقلتيـــِه وفـــا

ــْت ــْل اجتمعـ ــاًرا، بـ ــْن غـ ــرَاؤُه مل يكـ ِحـ

ــا ــورْت َخزفـ ــى كـ ــامواُت حتـ ــه السـ فيـ

ميـــي عـــىل األرِض طيًفـــا شاســـًعا وبـــِه

َهتفـــا آثـــارِِه  إىل  وســـيٌم  ظـــٌل 

تســـمُعُه الريـــِح  بدثـــاِر  مزمـــالً 

الــــُغرفا قلِبـــِه  يف  وتـــرى  )خديجـــٌة(، 

قُـــُه يُصدِّ بكـــٍر(  )أبـــو  إليـــه  يـــأيت 

الُجرُفـــا بـــه  للغرقـــى  نهـــرًا ويرســـُم 

مرتفًعـــا كاَن   ) )عـــيٌّ إليـــه  يـــأيت 

عـــىل الســـنن ومـــن عينيـــِه كـــم َغرفـــا!

لهـــْم وكاَن  أصـــداٍء  ثالثـــَة  كانـــوا 

صوتًـــا يـــؤدي إىل املعنـــى الـــذي َعصفـــا
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ــقْت ــد عشـ ــاه، قـ ــَع يف دنيـ ــٌق تواضـ أُفْـ

ــا ــه لهفـ ــْت لـ ــمُس وانداحـ ــُه الشـ ظاللَـ

وال العاشـــقن  ليـــُل  عينيـــه  وبـــن 

ُمرتشـــفا فيـــِه  إال  القبائـــُل  تـــرى 

ويف العلـــِو  رشايـــِن  يف  مســـافرًا 

وَغفـــا ســـاهٌر  مـــالٌك  حـــطَّ  يديـــِه 

فعـــاَد يحمـــُل مـــن مرقـــاه يل قمـــرًا

ــفا ــا ُخسـ ــروِح مـ ُه يف الـ ــدَّ ــُذ أْن شـ ومنـ

زمـــٌن لـــُه  قـــرآٍن..  تـــالوُة  لـــُه 

مـــن معجـــزاٍت.. لـــُه يف األرِض مـــا نَزفـــا

يعطـــي الحيـــاَة نهـــاًرا عاشـــًقا وغـــًدا

األســـفا املـــوؤودِة  للطـــرِق  يخـــطُّ 

وأســـئلًة ميقاتًـــا  لـــألرِض  يخـــطُّ 

ــا ــُه طَرفـ ــرِْف لـ ــري ومل تَعـ ــري وتجـ تجـ

ـــُه ـــاِب ل ـــو يف الغي ـــاِي، أحب ـــُت يف الن ـــا زل م

أَزِفـــا أو  البـــوُح  عنـــي  تباعـــَد  وإْن 

الــــ )محمـــٌد( رحمـــُة اإلنســـاِن معجـــزُة 

ـــَدْت يف ســـْفرِها الُصُحَفـــا حيـــاِة قـــد َوحَّ
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6

ِبّي َياُقوَتٌة ِمْن ُثَريَّا النَّ

نََهاٌر َغِزيٌر، َشعَّ ِمْن أُفُِق النَّْجَوى 

َسيَْمأَلُ تَأِْريَخ املََجرَّاِت ِبالَفْحَوى

َعىَل َعاتِِق األَْشيَاِء ُمْرٍخ رَشيَعًة

وِء،  ِمن الضَّ

َما أَبَْهى َخرَائِطََها النَّْشَوى

، نَِبيٌّ

َوِرِبيُّوَن يَْستَْنِشُقوَن ِمْن 

َحِنيِف اْسِمِه نَْهجا

َسيَْختَِرُ الَخطَْوا

نَِبيُّ املََواِعيِد الَقِدميَِة َعازٌِم 

َعىَل َما تَبَقَّى يِف املََسافَِة أَْن يُطَْوى

 ، يَُصيِّ

الشاعر/ سجاد عبد الحميد

العراق 
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ِه ِريَاٌح َوتَوِقيُع الُخُشْوِع ِبَكفِّ

تَُخوُض الَقطَْف ِمْن َجنَِّة املَأَْوى

 ، َسيَْحِمُل رَقًّا يِفْ اليَِمْنِ

َمَسارُُه َعِتيٌْق،

َوِحْجُر املُْخِبِتْنَ لَُه َمثَْوى

يُِثُر انِْتبَاَه األَرِْض،

تَْسأَُل يَا تَُرى لاَِمَذا...؟

َوَعبُْد اللِه لِلْيُتِْم َما َسوَّى؟ 

لاَِمَذا اْصطََفى لِلِْورِْد زُلَْفى َحلِيَمٍة؟

َوَعْن أَيِّ رِسٍّ َصْوَت آِمَنٍة َشْدَوا؟؟؟

َوَجاَء َصِديُق الَغاِر... إِكِْسُر َصْمِتِه،

إَِذا َدبَّ يِف أَْعاَمِقِه الَْغَسُق األَْحَوى

لَُه كَاَن يَرْنُو الَْغاُر، يِف َحْدِس َوْحِيِه 

بَِريٌد

ِمن الَعرِْش الَقِصِّ إِىَل رَْضَوى

ِبيعِ:  تَُقْوُل ِحَكايَاُت الرَّ

لََقْد أََت فَِقيَْه ُخطًى 

لِِه فَتَْوى أَْحىَل تَأَمُّ

أََت؛ 

لُِرِيَح النَّاَر ِمْن فََوَرانَِها،
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َوَذنٌْب َسِحيٌْق َسوَف يَْستَْنِشُق الَْمْحَوا

َخٌة ِباأْلَْحرُِف الُغرِّ ُرْوُحُه  ُمَضمَّ

أَ ِبالتَّْقَوى َويَْكتُُب َعْن ُحلٍْم تََوضَّ

لََقْد كَاَن تَْكِسْرُ التَّاَمثِيِْل َشأْنَُه 

َولَْكْن َعىَل كَْرِ الَْخَواِطِر اَل يَْقَوى

* * *
يَُقاُل: 

َحاَرى تََداَولَْت  وأَفَْواُه الصَّ

ِبَفِجِر نََوايَاَك الَْحَضارََة 

اَل الْبَْدَوا

يَُقاُل:

َوَجْفُن الَجاِهلِيِّة ُمطْرٌِق

وَكُْنَت انِْتَصاَر املُبْتَلَِن َعىَل البَلَْوى

َوأَنَْت ُهًدى 

َحيُث: الَقبَائُِل أَْهلَُها ُسَكاَرى

ْكُر يِف رَشِْعِهْم َصْحَوا َوبَاَت السُّ

َوَحيُث: طََواِبُر النََّخاَسِة َماِجٌن يرَُبِّرَُها

َوالليُل يَْحرَتُِف الَغزَْوا

فَُعْد يَا أََماَن األرِْض لألَرِْض 
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َا ُرمبَّ

َهاَلٌك مَثُوِديٌّ يَِطيُح ِبَها َسطَْوا

ُرَؤاَك انِْهاَمُر املُْستََساِغ ِمَن الُرَؤى 

َوَغيُث َحِديِث التَّائِِقَن إِىَل الَْجْدَوى

لِتَْحِمَل ِقْنِدياًل ِمن الُحبِّ 

َا إمِنَّ

يَزُوُر البُيُوَت الظَّاِمئَاِت لَِك تَرَوى_

َورِسَْب َحَفاَواٍت يُؤَرِْشْفَن يِف الُقَرى

قََواِميَْس يُْرٍ 

لِلْيَتَاَمى ِبَها َسلَْوى...

َا: أَِجيئَُك اَل أَْشُكو ِسَواَي، َوُرمبَّ

ْكَوى َعىَل نَْفِسِه اإلِنَْساُن يَرْتَِكُب الشَّ

أَنَا 

َوَحيَاُء الَحرِْف يَْجتَاُح َهاِجِس 

َويَْذُرو َمَحاِصيِي إَِذا أَيَنَعْت 

َذْرَوا

أَُراِقُب إِياَلََف الَقِصيَدِة 

ِبالُْمَنى

ْعُر فََهْل كَاَن قَْصًدا يَطْلُُع الشِّ

أَْم َسْهَوا؟؟؟
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َوأُْسلُِم أَْوَراِقي 

ٍس، لَِنْهٍر ُمَقدَّ

َوَما كُلُّ نَْهٍر ِفيِْه يَْغتَِسُل األَْغَوى

أَُجْوُب تََضاِريَْس الَحَداثَِة،

لَْم أَِجْد ِسَواَك نَِبيًّا 

يَرْتَِي بَْعَض َما أَْهَوى

 َرأَيْتَُك يِفْ َزيْتُْونَِة النُّْوِر آيًَة  

َوَمْعَنًى َحِنيِْفيًّا  

َز أَْن يُْرَوى تَلَغَّ

ُمُرْونَُة تَأِْويِْي ُهَناَك نرَثْتَُها 

ُ بَْعًضا ِمْن َداَلاَلتَِك الُقْصَوى تَُفرِّ

َوأَلَْقيُت َدلَْو الرُّْوِح 

يِف َماِء َحْرٍَة 

إِلَِهيٍَّة

تَستَقِطُب الرُّوَح 

لَْوا  َوالدَّ
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7

أمير القلوب

ـــْعِر فاْغـــرَتِِف  ــْت إلَيْـــَك بُحـــوُر الشِّ زُفَـّ

ـــْوِق واْعـــرَتِِف  وأَزِْج فيهـــا َســـفَن الشَّ

ِبـــِه  إنَّ  الَحـــرِْف،  ِجـــامَح  تَْكبََحـــنَّ  ال 

َِف ــرشَّ ــِر الـ ــْن كَْوثَـ ــفٍة ِمـ ــْوقًا إىل رَْشـ  َشـ

ـــىل  ـــاِن ع ـــَك الِحس ـــُر قَوافي ـــاَح ِعطْ ـــْم ف كَ

ـــِف ـــْن تَُح ـــَت ِم ـــْم أبَْدْع ، وكَ ـــيٍّ ـــاِب َم  أْعت

وكَـــْم زَفَْفـــَت بَنـــاِت الِفْكـــِر يف نََغـــٍم 

َشـــَغِف األيْـــِك يف  بَنـــاُت  تََخطََّفتْهـــا   

ِبُزرْقَِتـــِه  فاْســـتَْمِتْع  بَْحـــرَُك،  ـــْعُر  اَلشِّ

ِبـــال َصـــَدِف ُدرًّا  تََنـــْل  ـــباَك   وارِْم الشِّ

* * *

الشاعر/ سعيد بنعياد

املغرب
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مـــا يل أراَك َوقَْفـــَت اليَـــْوَم ُمرْتَِجًفـــا؟! 

ــاِي ُمرْتَِجـــِف؟! ــْن نـ ــرٌَب ِمـ  أيُرْتَجـــى طَـ

ــا  ْت َجَداِولُهـ ــحَّ ــْد َشـ ــَك قَـ ــذي ِرياُضـ هـ

 وِظـــلُّ َدْوَحِتهـــا الَغنَّـــاِء لَـــْم يَـــرِِف!

ــَت مَتَْدُحـــُه أْعيـــاَك َوْصـــُف َحبيـــٍب ِجئْـ

ـــْم تَِصـــِف! ـــَدْح ولَ ـــْم مَتْ ْهـــَر - لَ ـــَك - الدَّ كأنَّ

َمخارُِجهـــا ــْت  اْختَلَـّ أْحرُفَـــَك  كأنَّ 

األلِـــِف! َمْخـــَرِج  يف  كُلُّهـــا  فُكبِْكبَـــْت 

ــِه!  ــاُل ِبـ ــا الِجبـ ــَدٍف تَْعيـ ــعى إىل َهـ تَْسـ

ـــَدِف! ـــْن َه ـــِه ِم ـــوِل الل ـــْدِح رَُس ـــْم مِبَ  أَْعِظ

* * *
ــْت َمكارُِمـــُه الـــذي زُفَـّ الَحبيـــُب  ذاَك 

ــِف ُحـ ــرَِم الصُّ ــِدِه يف أكْـ ــِل َمْولِـ ــْن قَبْـ ِمـ

َعـــُه رَصَّ ِبالُحْســـِن  أبَْدَعـــُه،  اَللـــُه 

ِمـــْن يَـــْوِم أَْوَدَعـــُه يف أرْشَِف النُّطَـــِف

لــَـْم يــُـرْشِِق الَحـــرُْف ِمـــْن فَْجـــِر الَقِصيـــِد عىل

أَغـــرَّ ِمـــْن نُزْهـــٍة يف َرْوِضـــِه األُنُـــِف
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ُدَرٍر  َعـــْن  ْهـــِر  الدَّ ثَْغـــُر  ـــَم  تَبَسَّ وال 

 أَعـــزَّ ِمـــْن َجْوَهـــٍر ِمـــْن ِفيـــِه ُملْتََقـــِف

ــلٍَف  ــْن َسـ ــامَر ِمـ ــُه األقْـ ــْت َمدائُِحـ أْعيَـ

 فَكيْـــَف يُْدرِكُهـــا األْغـــامُر ِمـــْن َخلَـــِف؟!

***
َمْولِـــِدِه  عـــاَم  نَْشـــَوى  َمكَّـــَة  أرْجـــاُء 

 تَزُْهـــو ِبطَلْعـــِة بَـــْدٍر َغـــْرِ ُمْنَخِســـِف

ــَعْت ــِق َسـ ــِت الَعتيـ ــرُُب لِلْبَيْـ ــَك يَْعـ وتِلْـ

وُمْختَلِـــِف ِمْنهـــا  ُمؤْتَلِـــٍف  بَـــْنَ  مـــا 

كَْعبَتَُهـــْم  يَْجتَـــثُّ  أبْرَهـــٌة  كاَد  قَـــْد 

 لَـــْوال ِعنايـــُة رَبِّ البَيـــِت ِذي اللُّطُـــِف

***
جـــاَء اليَتيـــُم، وَعـــْنُ الَحـــقِّ تَْحرُُســـُه

رُِف الـــذُّ األْعـــُنِ  يف  أَمـــاًل  ُمْســـتَْنِبتًا   

ـــرِبًا  ـــِش ُمْصطَ ـــْؤَس الَعيْ ـــذي ذاَق بُ ـــاَء ال ج

ـــظَِف ـــْؤِس والشَّ ـــِل البُ ـــْرِة أْه ـــو لُِن  يَْدُع

ــَنٍة  ــِد يف ِسـ ــُل الرُّْشـ ــيُد، وأْهـ ــاَء الرَّشـ جـ

ــرُِف ــَفا ُجـ ــى َشـ ــىل أْوَهـ ــاُء عـ  واألْصِفيـ
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ُمَجلِْجلـــًة نْيـــا  الدُّ تُرَدُِّدهـــا  »اِقْـــَرأْ«، 

 تَْنســـاُب ِمـــْن َوطَـــٍن ِبالَجْهـــِل ُملْتَِحـــِف

»اِقْـــَرأْ«، لِتَْســـرَتِْجَع األْوطـــاُن بَْهَجتَهـــا

ـــِف ـــِم والَجَن ـــْرَ الظُّلْ ـــِوَي َع ـــَرأْ«، لِتَطْ  »اِقْ

***
فَيْلََقـــُه اإلْصبـــاِح  فَلَـــُق  َغـــزا  لَيْـــٌل 

ـــَدِف ـــو َعبْســـَة السَّ ـــمِس مَتْح ـــمُة الشَّ  فبَْس

ــبٌُل ــا ُسـ ــْد عاَجـــْت ِبنـ ــاَء البَشـــُر وقَـ جـ

 يَُشـــقُّ ِمْنهـــاَج رُْشـــٍد َغـــْرَ ُمْنَحـــرِِف

ــرُثُ يف ــَنى، ويَْنـ ــقِّ ِبالُحْسـ ــو إىل الَحـ يَْدعـ

َِف الِعـــزِّ والـــرشَّ بُـــذوَر  الٌقلـــوِب   كُلِّ 

ِبِحْكَمِتـــِه واْســـتَْوىَل  األمانـــَة،  أدَّى 

 عـــىل الُقلـــوِب ِبلِـــِن الَقـــْوِل ال الُعُنـــِف

ـــِه ـــعى لُِنْرَتِ ـــْن يَْس ـــَد َم ـــَرَز املَْج ـــْد أْح قَ

ــِف لَـ ــرْبِ والصَّ ــُل الِكـ ــزِْي أْهـ ــاَء ِبالِخـ وبـ

***
ـــَقت ـــا اتََّس ـــاِر م ـــُل عـــىل املُْخت ـــىّل الَجلي َص

 أنْغـــاُم طَـــْرٍ عـــىل األفْنـــاِن ُمْعتَِكـــِف

حـــاِب الزُّْهـــِر مـــا ظَِمئَـــْت وآلِـــِه والصِّ

والُغـــرَِف األنْهـــاِر  إىل  التَِّقـــيِّ  نَْفـــُس 
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8

اْلَجْوَهُر اإِلْنَساُن

ْمـــُت ُمـــْذ أَطْرَقــْـُت ُمْنتَِجًعـــا ـــَل الصَّ تََجمَّ

َمْدًحـــا لَِمـــَن َمـــأَلَْت أُفِْقـــي َجَواِهـــرُُه

ـــرِتُُه ـــي أَُدفْ ـــُت يِف َصْمِت ـــا كُْن ـــُت َم أََضْع

ـــرُُه؟ ـــْت َدفَاتِ ـــا َضاَع ـــٍل ُهَن ـــْن لِِطْف فََم

َق الَْجْوَهـــُر اإْلِنَْســـاُن أَْخِيلَِتـــي.. كَـــَم طــَـوَّ

ـــرُُه.. ـــى َمَناِظ ـــُنَ الَْمْعَن ـــْت أَْع ـــْم َمتََّع كَ

َمَحـــارَصٌ يِف ِشـــَعاِب الُْمْفـــرََداِت ُهَنـــا

ـــاِورُُه ـــْعٍب يَُج ـــْمُس يِف ِش ـــُة الشَّ َوالَْغيَْم

َعالُِقـــٌة الـــرُّوِح  فََنـــاِء  يِف  فَرَاَشـــٌة 

تَُســـاِيرُُه ْضـــْوٍء  ِإىَل  تَِحـــنُّ  بَاتَـــْت 

َضـــْوٌء ِمـــَن الَقبَـــِس اأْلَْعـــىَل يَلــُـوُح َمـــًدى

ـــاِمرُُه ـــاِري أَُس ـــِل يِف َغ ـــِة الَّلي ـــْن رُشْفَ ِم

الشاعر/ شيخنا عمر حيدرا

موريتانيا
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ــِه ــَل ُخْرتِـ ــا قَبْـ ــالًّ يَبَابًـ ــُت ِظـ أَْدَمْنـ

أََعاِقـــرُُه ُعْشـــبًا  مَنَـــا  ِظـــيِّ  َواآْلَن 

ـــًة ـــَب أُْغِنيَ ـــدَّ الَْقلْ ـــِدي أَْن أَُم ـــَى يَ أَقْ

َغنَّتَْهـــا َخَواِطـــرُُه اللَّْحـــِن  ُصوفَيَّـــَة 

ـــاِت ِبَهـــا ـــاُك اأْلُْغِنيَ ـــوَض الَْمَعـــايِن ارْتِبَ فَ

تَُخاِمـــرُُه ُموِســـيَقا  اآْلَن   ُ يَُفـــرِّ

َحـــْرَى َعـــىَل أُْهبَـــِة اإْلِبَْحـــاِر ظَاِمئَـــٌة

ــى ِغيـــَض آِخـــرُُه َمـــْن أَوَِّل الْـــاَمِء َحتَـّ

َشـــِهيٌَّة َهـــِذِه الَْفـــْوَض إَِذا انْتََشـــلَْت

ـــرُُه ـــْح َمَعاِب ـــْم تُْفتَ ـــَن لَ ـــا يِف َدِمي،ِح َم

ـــٌة ـــى.. َويِب لَُغ ـــىَل الَْمْعَن ـــٌد..! َوانَْج ُمَحمَّ

نَبِْي..تَُشـــاِطرُه يِف  اآْلَن  ُف  تَُجـــدِّ

ـــَدْت ـــاِء فَاْحتََش ـــى الَْعلْيَ ـــَى ِإىَل ُمْنتََه َم

ــرُُه ــُه آِمـ ــُث اللـ ــاُت َحيْـ ــِه الَْمَقاَمـ ِبـ

مِبُْنتََهـــى الُْخلُـــِق اأْلَْســـَمى ُهَنـــاَك ِبـــِه

َمآثِـــرُُه َمأَثُـــوٍر  كُلَّ  تََجـــاَوزَْت 

ُهــو اْصِطَفــاُء َمَقــاِم الَْغيِْب..ِحــَن َمًدى

ـــاِيرُُه ـــْن يَُس ـــى َم ـــاَلاَلِت أَْعَم ـــَن الضَّ ِم
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الُْمْنِكـــُروَن طَِريـــَق اللـــِه ُدوَن ُهـــًدى

كُلٌّ َعـــىَل َدْرِبـــِه اأْلَْهـــَدى يَُنـــاِورُُه

َحَناِجـــٌر ِمـــْن َصَداَهـــا اأْلرُْض َمـــا َهـــَدأَْت

ـــرُُه ـــزَْم َحَناِج ـــْم تُْه ـــُع لَ ـــرَُد الَْجْم َوالُْمْف

ُصبَّْت َعــىَل َصَخِب الطُّْغيَــاِن فَانْطََفأَْت

ــٍم أُِذيَقـــْت َمـــا تَُحـــاِذرُُه ُعُصـــوُر ظُلْـ

يِف الَْغاِر َما ُحورِصَ الَْمْسَعى الَِّذي انْطَلََقْت

ِمْنـــُه الِْبَدايَـــاُت..اَل َخيْـــٌل تَُحـــارِصُُه

ِبـــِه تََعقُّ َمْهـــَوى  يِف  الُْكْفـــُر   َ تََعـــرثَّ

ــْت َحَواِفـــرُُه َويِف الَْحِضيـــِض ِبـــِه زَلَـّ

ـــُدَها.. ـــلَّ يَْنُش ـــرْشَى ظَ ـــوُد ِببُ ـــزَّ الُْوُج َع

ـــائِرُُه ـــْت بَُش ـــِذي َعمَّ ـــِن الَّ ـــرْشَى اأْلِم بُ

ــزًَة ــرْآِن ُمْعِجـ ــِق الُْقـ ــْن كَاَن ِبالُْخلُـ َمـ

يَُفاِخـــرُُه َمـــا..  ُعتُـــلٍّ  كُلِّ  أََمـــاَم 

ـــٍه ـــىَل َعِم ـــا َع نْيَ ـــَر الدُّ ـــْن َخاَم ـــاَم َم أََم

ــرُُه ــْت تَُخاِمـ ــِه كَانَـ ــىَل َغيِّـ ــْن َعـ َوَمـ

طََغـــْت قُُريـــٌش َوَحـــارَْت كَيْـــَف تَْحُجبُـــُه

ــرُُه ــكِّ ظَاِهـ ــِر يِف الَّالَشـ ــُن اأْلْمـ َوبَاِطـ
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ــى َراَح ُمْغرَتِبًـــا آَذتْـــُه يِف اللـــِه َحتَـّ

نَـــارِصُُه الرَّْحَمـــُن  ِبَهـــا  ِبـــاَلٍد  ِإىَل 

« الــْـَكاَن بَيَْنُهـــاَم لــَـْم يُطِْبـــِق »اأْلَْخَشـــبَْنِ

ـــْم َعَســـاكِرُُه أَْصـــاَلُب َمـــْن َخرََجـــْت ِمْنُه

ـــا ـــاِر كَاَن أًَخ ـــِة اأْلَنَْص ـــْن طَيْبَ ـــاَد ِم إِْذ َع

ــْم أََوارِصُُه ــْت َعْنُهـ ــْمًحا..فاََم قُِطَعـ َسـ

ــٌة ــقِّ أَلِْويَـ ــاَمِء الَْحـ ــْت يِف ِسـ إِْذ رَفْرَفْـ

وَكَاَن َمـــا كَاَن ِمـــامَّ أَنْـــَت نَاِظـــرُُه

ـــا ْمـــَت ُمْنَدلًِع ـــُت الصَّ َعْفـــًوا.. أََرايِن طَرَقْ

ــاِورُُه ــَد الَْمْعَنـــى يَُحـ ــَن أَْوقَـ ــَل َمـ لََعـ

أََرى الَْمَقاَماِت..َهـــْل يِل أَْن أاَُلِمَســـَها

إَِذا زََعْمـــُت بَـــأينِّ الْيَـــوَم َشـــاِعرُُه!؟
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الَحـْيَرُة الِبـْكـر

أَْسـَعــى إِلَــى َجــــْذَوِة الــَمــْعـــَنــــى َوأَزَْدلِـــــُف

َوالَحيْــرَُة الـِبــْكـــــــُر ِفـــي َجــْنــبَــيَّ تَـْعـتَــِكــــُف

ْحـــــــرَاِء ِمـــْن ظََمــــٍإ أَْشـُكــــــو إِلَــــى ِعــــزَِّة الصَّ

فَـتَــْعـِصـــــُر الــَوْجــــــَد يِف َســـْهِوي َوتَرْتَِشـــــُف

اِريـــــِخ، يَـْغــُمــرُنِــــــــي أَْوَغلْـــــُت يِف ظُــلَـــــِم التَـّ

ـــــــُه لَــَهــــُف ــــــــؤَاِل، َوَشــــــــْوٌق َمـــسَّ ُغــــــلُّ الـسُّ

ــاَي يَـــْهـــِديــِنــــــي َواَل قَــبَــــس فَِهــُمــــــُت، اَل نَـ

ـــَر، اَل أَْمـــِشـــــي َواَل أَِقـــــــُف َوْحـــــِدي ِبــَعـــبْــــَقــ

َمــــــا كِــــــْدُت أَنْــَفـــــكُّ ِمــــْن َواٍد َجـــَرى ِبَدِمـــي

ـــــَف لِـــــي َمـــــا لَيْـــــَس يَْنَكِشـــــــُف ــــــى تََكشَّ َحــتَـّ

َوقَــــْد َوقَـْفــــُت َعــلَــــى الُجـــــوِديِّ يِف َولَـــــــٍه

ـــِي ُمــــْقــــتَـــطَـــــُف ـــرَاِر الَوْحــ ـــْن ِجـــ ـــُه ِمــ َوُدونَـ

الشاعر/ عبدالرحمن كرومي

الجزائر
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َعَقلَـــْت َمـــا  الَجـــرَّاِت  َعـــــِن  أَْرِوي  طَـِفـْقـــــُت 

ُحـــُف الصُّ تُبْـــِرُ  َمـــااَل  ــُن  الطِـّ تُبْـــِرُ  قَــــْد 

ـًـــا ُمــَعـْنـَعـــَنــــــًة تَــــــْرِوى األَِخـيــــــرَُة أَْصــاَلبــــ

ـــرُِف ـــوِر تَـْغتَــ ـــِن النُّـــ ـــْن َمِعيــ ـــَدٍة، ِمــ ـــْن َســْجــ َعــ

ـــرَاِوُده ـــاٍر تُـــ ـــى َغــ ـــا إِلَــــ ـــُت ِمـــْنــَهــــ َســـلَـــْكـ

ــــرَُف ُه الـشَّ اَمِء، َمـَقــــاٌم َحــــفَّ يَــــُد الــــسَّ  

ـلَــــــْت لِــُضــــلُــوِعــــــي ِمـــــْن َمـاَلِمــِحــــــِه تَـَســـلَـّ

أَنْــَســـــــاُم َســالِــَفـــــــٍة تَـْهــُفـو لِــَمـــــْن َســلَــُفــوا

ـــــــي ِفـــــي ُمـَخـيِّـلَــــِتي إِْذ َشــــــبَّ كَـــانُـــــوُن أُمِّ

أَْحــلَـــــــى ِحـــَكــــايَـــــــــاِت ِطـْفــــٍل كُلُُّه َشـَغــُف

نْــيَـــــا، فَـأَْوَسَعــَهـــــا َعـــــــْن َســيِّـــــــٍد كَـَفــــــَل الــدُّ

ـًـــا، َمــــــا ِمــثْــلُـــُه َغـَدُف ِمـــــْن يُــتْــِمـــــــِه َغـــَدفــ

َعـــــْن قَــــائِــــــــٍد، َولِـَجـــــاُم البَــْحـــــِر ِفــــــي يَــــِدِه

يَــْنــــــِوي بَـــأَْمـــَواِجــــِه َعـطْـــــًفا فَــيَــْنــَعــِطــُف

ـــِه ـــاِق رَأْفَـِتـــ ـــْن أَطْـبَـــ ـــْرُو ِمــ ـــَع الَجــ لِـــيَـــْشــبَــ

فَـلَـــيْـــــــَس يَــْفـــِطــُمــــُه َعـــْن أَْمــِنــِه َوَجــــُف

ــْحـــــرَاُء، بَــاِهــتَــــــــًة نَــــثْــــرًا تَـــَهـــيَّــــأَِت الـصَّ

ــاُح الِجــبْــِت تَْعتَِصـــُف ِمــْن كُــلِّ فَـجٍّ ِريَـّ  
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ــة ــًدا َوَواِســطَـــ ــا ِعــْقــ ــاَم يَــْنـــِظــُمـَهـــ فَــــَقـــ

ــــــارَِداُت ِبــَهــــْدِي الــنَّـــظْـــــــِم تَــأْتَــلِــــــُف َوالــشَّ

فَيَْحرُِسَهــــــا َصْنَعــــا،  ِمـــْن  الظَِّعيَنـــُة  تَْســـــِري 

يَْهـــــــِدي ُخـطَـاَهـــــا، فَــــــاَل يَـْدنُــــــو لََهــــــا تَلَـــــــُف

َسَعــــــًة املُْنتََهـــى  يُـــِيُء  نَبْـــــــٍض  كُلِّ  ِفــــــي 

ـــوا َوَمــــا َضُعـُفـــــوا ــــُد الُحــــزَْن َمـــا َضلُـّ يَُضمِّ

ـــــــا َشــــــاَب ِفطْرَتــَـُه ْهــــَر ِمــمَّ ـــــــُق الــدَّ يُــــَعــــتِـّ

يَـِخـــيـــــُط لِلـــيْـِل إِْشـــــرَاقًــــــا، فَــيَــلْـــتَـــِحـــُف

ِمــــــْن َصـْمـــِتـــــــِه نَســـــَج األَْحــــاَلُم ِســـرَتَُهْم

يَْغتَــــــــرُِف اإلِْعَجــــــاُز  َعَكـــَف  َســـْمِتِه  ِمــــــْن 

ـــِه ـــرِْط لَـْهـــَفــِتـــ ـــْن فَــ ـــُه ِمــ ـــا يُــَعــــانِـــُقــ ِدفْــئًـ

َعُف بَــيْـــــٌت، تَــَعــــانَـــَق ِفـــيــــــِه الــِطـــيـُن َوالسَّ

َدْهـــــرًا َوَمــْوِقـــــُدُه يُــْغـــِفـــــي، َويُــوِقــظُــِنـــــي

َحــــــــرُّ اْشــِتــيَــــاٍق، فَــــأَْستَــْهـــــِوي َويَْكتَِنـــــُف

ـــُه ـــوِن آيَــتَــــ ـــْذَوِة الـَكــانُــ ـــْن َجــــ ـــُت ِمــ َعــــرَفْــ

َوالــــَعـــارِفُـــــوَن َمـــَساِجــيــــــٌن لِــَمــــا َعـــرَفُــــــوا

ـــُه تَــ ـــي َمَحجَّ ـــي نَـْســلِـ ـــُس ِفـــ ـــُت أَقْــِبـــ فَــُقــْمــ

ـــُف ـــا يَـــِصـ ـــْريِف ِحــيـــَنـــَمــ ـــَر َحــــ ــ َوإِْن تَــَعــثَـّ
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بْـــــــُت كُــــــــلَّ ِصــــرَاٍط كُـْنـــــُت أَْعـَهـــــــُدُه َجــرَّ

ـــرُِف ـــْدُت أَنْــَحــــ ـــتَّى كِــ ـــِة، َحــ ـ ـــي األَبْــَجــِديَـّ ِفــ

ـــرَّ يِف َخــلَـــــــِدي ـــٍن، قَــــ ـــْط ِبـيَـــِقــيـــ ـــْم أُِحــ َولَـــ

ــَدُف ــَي الــَهـــ ــْن إِْدَراكِـــ ــَع َعـــ ــلَّ أَرْفَــــ فَـــظَـــــ

ــُه ــْت آَللِــئُــ ــــ ــُد، َوانْــَفـــضَّ ــرََّم الــــِعــْقــ تَـــَصـــ

ــُف ـَلِــــ ــِه تَــْخــتـ ــي ُدُروِب الـِتــيــ ــْت ِفـــــ َوأَْمَعَنـ

َولِـــــي َعــــــــزَاٌء َجـِمـيــــــٌل، يَــــــــْوَم يَــْجَمـُعـــَهــــــا

ـــُف ـــا فَـتَـرْتَـِصـــ ـــٌل، يُـلَـبِّـيـَهـــ ـــْوٌت َجـلِــــيـــــ َصـــ

َجـــاَءْت فُـــرَاَدى، تَُنــــــــاِدي ُمْفـــــــرًَدا َعلًَمــــــا

يَْنَصــــرُِف املَْحـــزُوِن  َشـــَجِن  َعـــِن  كَاَن  َمـــا 

ــُه ــرَاَء لَـــ ــا الــَعــــ ــَل َشــْكـَواَهـــ ــُه قَــبْـــ لَـِكــنَّـــ

بَـَنــــــى لََهــــــا ُغــرَفًــــــا ِمـــــْن فَــْوِقـــَهــــــا ُغــــــرَُف
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10

ارتقاٌء إلى مقاماِت الُخلد

بزغـــَت يف مهجتـــي، شمًســـا، هـــًدى، قمـــرا

فجئـــُت أحمـــُل منـــَك الِخصـــَب واملطـــرا

ـــْت مـــن خطـــاَك األرُض.. وانفجـــرت وأرشق

نْهـــراً مـــن الضـــوِء.. يحـــدو للِظـــام نََهـــرا

فكيـــف تكتـــُم منـــَك األرُض بهَجتَهـــا!

ــِرا؟! ــرًا نـ ــى ُمزِهـ ــَك أضحـ ــا منـ وكُلُّهـ

ارتحلـــْت كلـــاّم  خلـــوٍد!  ِصنـــَو  متـــرُّ 

كـــرا بـــَك الخطـــى.. صاَغـــك التاريـــُخ وادَّ

منطرًحـــا األعتـــاِب  عـــىل  يـــزاُل  وال 

ــِرا ــا خـ ــي ُمورِقًـ ــداَك.. فيَهمـ ــو نـ يرجـ

***

الشاعر/ عبد الله بيال

 بوركينا فاسو
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ـــا ـــراِم، وي ـــبَط الك ـــا س ـــِق، ي ـــرَم الخل ـــا أك ي

ــرا ــد فََخـ ــِل قـ ــدَق مـــن باألصـ أزىك وأصـ

علَّمـــَت يُتَْمـــَك معنـــى الصـــرِب، فارتشـــَف الـ

ــرا ــلََك الوِعـ ــاَز املسـ ــَد، وجـ ــــمجَد التليـ

أفئـــدًة األرِض  يتامـــى  كلُّ  فصـــار 

تهـــوي إليـــَك، وتقفـــو خلفـــك األثـــرا

يـــا ســـيّدي.. حولـــَك األكـــواُن أســـئلٌة

الُصـــورا.. تـــزل تســـتلهُم  ودهشـــٌة مل 

***
قَيـــِظ مكـــَة.. إذ ذكـــراَك تعـــرُب يب يف 

ـــرِبا ـــَم ُمصطَ متـــي عـــىل الرمـــِل ترعـــى البَْه

عـــفَّ الفـــؤاِد.. عزيـــزًا.. شـــامًخا.. جبـــاًل

والخطَـــرا األهـــواَل  يســـمو، ويحتقـــُر 

الــــ فـــرى  عابـــٍر،  لفـــيٍء  ويســـرتيُح 

ــــدنيا، ومـــا ملـــَك الفانـــوَن ُمحتََقـــرا

***
أُبـــرُه للغـــاِر..  يب  تعـــرُب  ذكـــراَك 

والُســـَورا اآليـــاِت  صـــدرَك  يف  يضـــمُّ 
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ــُدٍس ــن قُـ ــدِس مـ ــزََّل روُح القـ ــد تنـ وقـ

ــرا ــا أُِمـ ــي مبـ ــيدي.. يوحـ ــا سـ ــَك يـ عليـ

لـــه تحمَّ لـــو  مـــا  ُمصطَـــرِبًا  لْـــَت  ُحمِّ

طَـــوٌد لخـــرَّ مـــن األهـــواِل وانفطـــرا

ــم ــِن فلـ ــقِّ املبـ ــدُح بالحـ ــَت تصـ مضيـ

ـــِب مـــن كفـــرا ـــجَّ يف التكذي تجـــزْع.. وإن ل

وأنـــت ترســـُم مـــرى األنبيـــاء لهـــم

ــرَبا ــك الِعـ ــي روُحـ ــَك تَهمـ ــن ُعُروجـ وِمـ

***
رَصـــًدا واملـــدى  بعيـــًدا..  املَـــراُم  كان 

ُمســـترَِتا اآلفـــاِق  يف  الـــرشِّ  وناعـــُب 

ـــدًى ـــَق« درَب ه ي ـــُع و»الصدِّ ـــت تقط وأن

ــرَثا ــدرُب، أو عـ ــذا الـ ــك هـ ــا بـ ــام كبـ فـ

***
ذكـــراَك تعـــرب يب »بـــدًرا«.. وقـــد نزلَـــْت

مالئـــٌك تشـــهُد الحـــقَّ الـــذي انتـــرا

ــٍد ــن أحـ ــس مـ ــٍد«.. إذ ليـ ــمَّ يف »أُُحـ وثَـ

واصطـــربا العـــزِم  لـــواَء  أعـــىل  إالَّك 
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أن حســـبُك  األحـــزاُب،  بـــِت  تحزَّ وإْن 

تشـــقَّ صمـــَت الدجـــى للـــه منكـــرا

ـــس صـــدُر الصبـــِح منرشًحـــا فـــام تنفَّ

حتـــى تبعـــرثَ جيـــُش الكفـــِر واندحـــرا..

***
ــد ــوِد، وقـ ــزَن الوجـ ــرب يب حـ ــراَك تعـ ذكـ

قيـــَل ارتقـــى أحمـــٌد للـــِه.. دوَن ِمـــرا

ــت ــاُب وانقطََعـ ــارِت األلبـ ــى إذا حـ حتـ

أَِمـــرا قـــد  األمـــُر  وكان  عليـــَك  أىًس 

ــربًا ــزاِن ُمصطـ ــُجِف األحـ ــن ُسـ ــلَّ مـ أطـ

بـــرشا؟! ُمرَســـاًل  إالّ  كان  وقـــال: هـــل 

***
محمـــٌد.. جئـــُت مـــن أقـــى الوجـــوِد وقـــد

واىف حياَضـــك قبـــي معـــرُش الُشـــَعرا

ــَعْت ــك سـ ــتاٍق إليـ ــدُة مشـ ــي قصيـ معـ

الوطـــرا يَب  تبلـــْغ  مل  الخطـــِو  وئيـــدَة 

بهـــا عرَجـــُت  أين  ســـيِّدي  وحســـبُها 

النـــِرا وجَهـــَك  أرجـــو  بهائـــَك  إىل 

ـــًوى ـــَض ه ـــَك في ـــن عيني ـــَي م ـــألُت عين م

يـــا كُلَّ مـــن غـــاب عـــن عينـــي، ومـــن حـــرا
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روح النور
الشاعر/ عبد الحميد هاشم اليوسف

قطر

ــا ــرى فَلِجـ ــ ــُل السُّ ــى لَيْـ ــاِرياِن، َمـ ــا ســ يـ

ُدونَُكــــاَم إِنَّ  َهْونًـــا،   الَوطْـــأَ،  َفــــا  َوَخفِّ

ٍ َوِعـــر  ُموِحـــٍش  يِف  رَسَى  ِمْنـــُه  َعِجبْـــُت 

يَطْـــِوي كَطَـــيِّ َخلِيـــِل اللـــِه يَـــْوَم َمـــَى

ُمْهَجتَـــُه ِإبْرَاِهيــــَم  كَـــفُّ  أَْوَدَعــــْت  َمـــا 

لُــــوَع فَِفيــــَها ِمْنـــُه بَْعـــُد ُدَجـــى َهــــِذي الضُّ

قَـلْبًــــا لَِفـــرِْط األىََس ِفــــي لَيْـــــلَِها َدلََجــــا

تََناَوَشتْـــــُه يَـــُد األْهـــَواِل، كَيْـــَف نََجـــا؟!

ــــْدِر أَيُّ َشـــَجا ـــــَجا يِف الصَّ ِبأَْهلِـــــِه، َوالشَّ

ــَجا ـَـ ــاقَطَْت ُمه ــ ــى اسَّ ــة ََحتَـّ ــا َء َمكَّـ بَطَْحــ
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ــا ــُح ِبَهـ ِبيـ ــكَّ الذَّ ــا انَْفــ ــْت َوَمـ َـّـ ــْت فَلَب َهَفـ

ألقـــْت َعصاهـــا رِســــاالُت الســـامِء ُهنـــا

ِوقـــا، َواألْمَنِعـــَن  تُقـــى،  األنَْســـِكَن  يِف 

لَُهــــْم َوفَـضَّ بـــل  فَـْضــــالً  اللـــُه  َحبَاُهـــُم 

تََفتَّحــــْت َعْنـــَك ِعطْـــــرًا طـــاَب ُمْنبََعثًـــا

ٌ أســـِئلة  عينيـــَك،  يف   ِ ـــــدق  الصِّ ءُة  بـــرا 

 

ــىَل ــُم َعـ ــُل البَِهيـ ــار َُوالَّليْــ ــَت َوالَغـ ــا أَنْــ هـ

ِبـــِه َوأْْســتَبَــــدَّ  ِفيــــِه  الّشـِــــرُك  َر  مَتَــــوَّ

ــَوَدَجا ــَد َوالــ ــيِْه الـرِّفْــ ــْع َراَحتَـــ ــدُّ َمـ يَـُمـــ

ـــا ـــد امتزج ـــرشى قَ ـــدى البُ ـــا ِبص ـــُث الُدع حي

ِحَجـــا َواألْحَكِميــــَن  ِســـَقا،  َواألْغَدِقيـــــَن 

ـــــا أنَـــــارََك يِف أصــالِبِهـــــْم َوَهـــــجا لَـمَّ

   

حتـــى تَـرَقْــــرََق يف َصحـــــرا ئِِهـــم أرَجـــا

غاصـــــْت ِبروِحـــَك وانــــداحْت ِبهـــا لَُجَجـــا

َســــِمَجا َحــــالًِكا  كفـــرًا  َســــاَل  ِجبَــــالِِه 

ــالُت قُْفـــالً ِبالَهـــَوى رُتَِجـــا َواْســــتَْحَكَم الَـّ
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يْـــَك، َوالَغـــاُر الْتََجـــا ِبـــَك إِْذ رَفَْعــــَت كَفَّ

ـــْوت ُِمـــْن ِجرْبِيـــَل ُمْشـــتَِعالً َوَجلَْجـــَل الصَّ

ـــْت ـــَك فَانَْفرََج ـــَرأ ْ تِلْ ـــا اقْـ ْت ِبَن ـــَرأ ْ«، َوَدوَّ »اِقْ

َمْوثِـُقــــُه اللـــِه،  َعْهــــُد  ـَـــارَِك  ِدث َوِفــــي 

ِبـــِه يَُشـــقُّ  َســـامِويٌّ  نِـــداٌء  »اِْصــــَدْع«، 

 

بَْســــَملًة الَفْجـــِر،  َصــــالَة  ِفيــــِه  أقـــاَم 

َوَجـــُدْوا َمـــا  ْوَك،  فَـــدَّ ِبأَنُْفِســـِهْم  ــى  َحتَـّ

ِمْشـــَكاُة نُـــورَِك ِباألَْخـــالِق ُمـــْذ َمَســـَحْت

تَْدُعـــوُه رُْحـــاَمَك، َواْســـتَْعال البُـــَكا نُُشـــَجا

َوانْـبَــــلََجا النُّــــوُر  فَاْشــــَرأَبَّ  ـــٌد«،  »ُمَحمَّ

ـــــٍة َوانَْحــــَنى التَّاِريـــُخ َوانَْفرََجـــا َعـــْن أُمَّ

لأِلَنِْبيَــــاِء، ِبَخيْـــــِط الَوْحـــِي قَـــْد نُِســـَجا

ــا ــِه لََجـ ــراٍب إليـــ ــْدُر الظُنـــــوِن لِِمْحـــ صــَـ

ْحـــِب تُوِقـــُد ِفــــي أَْرَواِحِهـــْم رُسَُجـــا للصَّ

َحرََجـــا وال  َريْــــبًا  ِبَهــــا  قََضـيْــــَت  ِمـــامَّ 

َعرََجـــا لِلُْمْنتََهـــى  ِبــــَها  الـــرُبَاِق،  ِجيْــــَد 
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تَْحِملُـــُه َجْنبَيْـــَك  يف  ِبالَهـــْدِي  َوُعـــْدَت 

كَـــْم أَثَْخُنـــوا نُـــورََك الَهـــاِدي أًَذى َوِهجـــا

ــــْن َضـــلَّ تَْجــــِذبُُه تَْعُفـــو َوتَْصَفــــُح َعمَّ

ــا ــاَه ِبنـ ــُب تـ ــى والرَّكْـ ــْت دروُب العمـ ضاقـ

 

يـــا ذا الَســـْكيَنِة ُدنيانـــا قَـــد اْضطََربَـــْت

تَلُوْكَُنــــــــا بَـــْنَ ِشـــــْدقَيَْها َوتَلْـِفــــظَُنــــا،

ُمْعِتَمـــٍة كُــــــلِّ  يِف  أيَِبْ-  -ِفـــَداَك  أَْشــــرِْق 

بـِـــها يســـــــر  نـــوًرا  بَصـائِــــرَنا،  ْر  نَــــوِّ

  

كَرًَمـــا  وِفـــْض  إنعاًمـــا،  ِبَعطِْفـــَك  ُخذنـــا 

بَْحــــرًا ِمـــَن النُّــــوِر ِمـــْن آآل ئِـــِه ُمرَِجـــا

 

الُحَجَجـــا ِبالرَّأْفَــــِة  تُلْـزُِمُهــــْم  َوأَنْـــَت 

اْعتَلََجـــا ِبـــِه  إِلَيْـــَك فَيَْصُفـــو َمـــا  لُطًْفـــا 

فَرََجـــا أبصارِنـــا  عـــىل  الَقميـــَص  ألـــِق 

َهْوَجـــاَء تَْخِبـــُط يِف أَْعـــــــاَمرِنَا َهرََجـــــــا

اْختَلََجـــا ِإمَيانَُنـــا  ال،  نَْحـــُن؟!  قـِـــلٍَّة  ِمـــْن 

َســـَجا ــالُم  فَالظَـّ أرَْشِْق  امئِـــر،  الضَّ ِمـــَن 

ِعَوَجـــا لََهـــا  نَبِْغـــي  ال  ـــِة،  املََحجَّ َعـــىل 

ــا ــطُّ رََجـ ــاَب قَـ ــا َخـ ــيدي مـ ــا سـ ــَك يـ ففيـ



57

57

12

سَفــُر األْحــالم

ـــاَل ـــه ُسبُــ ـــي ليـلِـ ـــْد فـ ـــْم يِجـ ـــٍه لـ كتَـائِــ

أُراِوُغ الُحـــــزَْن.. أُْخـِفـــــي دْمعِتـي خَجــاَل

أُْهـــــِدي إلـى لَغـِة الُعّشــاِق بعـَض دمــِي

فيقطُـــــُر الّشعـــــُر مــــْن عينــــيَّ ُمبـتِهــــــاَل

أحتـــــاُج ِفــــي سَفــــــِر األْحـــــالِم ُمعِجـــزًَة

ــاَل ــُغ األَمــــ ــي أبلــ ــَر زاًدا، لعلّــ والُعْمـــ

أْمِشـــــي إلــــى مـولِــــِد األنْـــــواِر ُمنتشـــــيًا

دمِعـــــي صــــالٌة تالَهـــــا خافـِقـــــي ُجَمــــاَل

ـــٌة ـــمَّ أْسِئلـ ـــي.. ثَـــ ـــا حِنيِنـ ـَرايَــ ـــي مـ وِفـ

َمــــرّْت عـــىل شَجــــِر الّصحــــــراِء فاْشتَعـــــال

الشاعر/ محمد الساق

املغرب



58

58

ـــٌة ـــِس أزمَنـ ـــاِل الّنـفـ ـــَن اكْتمـ ـــي وبيـ بيِنـ

كــــْم راَمهـــا شاعـــــٌر قبْـــي وَمـــا وَصــــاَل

لكــــّن قلِبـــي يُخـــــوُض اآلَن رحلتَــــُه

وقــــد دَعــــاُه إليـــَك الّشـــــوُق فاْمتثَــــال

يطْـــــِوي ِجراحاتِــــِه فــــي الّضـــــوِء، تكتبُــُه

ــوا األزاََل ــن عانَـُقـــ ــِة فيمـ ــُد املسافَـــ يــ

ـــرَْت ـــّم سـ ـــَك ثـ ـــريبًا منـ ـــار قَــ ـــَن َص وح

ِفــــي الكـــــوِن رعشتُُه األُولــى وقـْد ُذِهــاَل

رأَى مـــَن الّشـــــرِْك مـــا يأبَـــــاُه خالُِقــــُه

ــاَل ــاّلَت أو ُهبَـــ رأى قُــــريًشا تُناِجــــي الـ

ــزٍة ــوُت ُمعِجــ ــراٍء َصــ ــْن ِحـ ــا مـ فَجاَءَهـ

ــزاَِل ــاِس ُمعتــ ــداِء النــ ــَل نِــ ــاَن قبــ وكــ

لَبّـــى النِّـــَدا نَفــــٌر منُهـــْم َعـــىل َعجـــــٍل

ــداَل ــْم بَـــ ــْن َغـيّـِهــ ــوا عــ ــروَن أبَـ وآخــ

ُمـْذ قـال جبــريُل: »اقــرأْ« وانْطـــَوى زَمــٌن

ويِف يديْـــــِه اْستـــَوى امليــــــزاُن واْعتَــــَدال
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ضّمـــــْت خـديَجـــــُة ِســـــرَّ اللـــِه ُمـؤمـَنـــــًة

ـــاَل ـــا َمثَـــ ـــْن بعــِدهـ ـــا م ـــْت للنَِّس فأْصبح

ـــُه ـــُم ديـدنَــ ـــاَن الِحلْ ـــِر كـ ـــْن أّوِل األمــ ِمـ

ــاَل ــوِء ُمْحتَِمـــ ــالِم الّســـ ــزَْل لكــــ ومْل يَــ

ــا ــُه بُْغيتََهـ ــْت مْنـ ــُة نالَـــ ــال الّصحيَفـ فــ

ـــُه فــــي الّنــــــازالِت قَـلَـــى يـوًمـــــا، وال ربُـّ

حتـــى تبـّدلَـــــِت الّدنيــــا علــــى يَـــــِده

وكاَن فــــي الناِس دوًمــــا خيـــــَر مـن َعــَداَل

ـــًدى ـــوَر ُهــ ـــَه األرِض نــ ـــألُ وْجــ ـــاَر مي وَس

ويف الُقلـــــوِب يَـــــُدّس الُحـــــّب واألَمـــــــاَل

نـــــوٌر مَحـــا ظلمـــَة الّدنيـــا ِبـدْعــوتِـــــِه

أقــــاَم للخيـــــِر يف أرجـــــائَِها ُسـبُـــــاَل

ـــُدُه ـــاِن مـولِـــ وحـــارَب الّنقــــَص يف اإلنســ

ــال ــِن ُمكتَِمـــ ــُه بالّديـــ ــى رأى نفَسـ حتّـ

ِمَحــــًنا أيّاِمــــِه  ِفـــــــي  َذاَق  ألجلـــِه 

ومْل يُغـــــاِدرُْه حتّـــى صــــاَر ُمعتـــــِداَل
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ـــا ـً ـــِه عَجــب ـــن آياتِــ ـــاَس م ـــْم أَرى الّن وكـ

ـــِذاَل ـــا ُخــ ـــاَن م ـــا الرحمـ ـــو دَعـ ـــٌد لـ محّم

بِحلمـــِه أْذهـــــَل األْعــــــداَء حيــــَن طَغـــــوا

ـــال ـــا بَِخـ ـــرِّ م ـــي ال ـــم ِفـ ـُ ـــاِء له وبالّدعـ

وكــــم تضــــّرع فــــي بـــــدٍر وِفـــــي أُُحــــــٍد

لربّـــــِه حيـــــَن جـــــدَّ الخطْـــــُب وابْتَهـــــاَل

ـــرَْت ـــرَْك وانْكَســ ـــزًّا أذّل الّشــ ـــاَل ِعـــ فنـ

أوثَـــــاُن َمن يف ُجحـــــوٍد كـّذبُــــوا الـرُّســـــاَل

ـــًة ـــِل منـــزِلَــ ـــي الفْضــ ـــٌغ فـ ـــا بالــ فأَيّـَنـ

كأحَمـــــٍد، وْهـــــَو فــــــوَق الَعاملَِن َعــــــاَل؟

ما زلــُت أقــرأُ دمـَع األرِض فـي طُــرِقــي

ُمـْذ ِغبْـَت وْهـي تُعـانِــي الّسْقــَم والِعلاََل

شـوِقـــــي إليـــَك رُســـــوَل اللـــه أتعبَِنـــــــي

حتــــى كتـبــــُت ُسطـــــوًرا مـــن دِمـــي َخِجاَل

أدري بـــأّن حـــــروَف الّشعـــــِر عاجـــــزٌة

عــــْن وصـِف َمْن مدُحــــُه يف الّذكِْر قَْد نَـزاَل

ِبَهـــا أَُســــــرُّ  عـــيِّ  قُلتَُهـــا  لكّنِنـــي 

ويغتـــدي الُجــــْرُح بْعــــد اليَــــوِم ُمنـدِمـــــاَل
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13

اآلَن أختاُر َغاِري...

ــا،  ــُت منهـ ــي جئـ ــة التـ ــذه القريـ  )كلُّ يشٍء يف هـ

عليـــك( ويصـــّي  األْخـــَر  َتَعَبـــُه  َيِْمـــُل 

ـــِب ـــَرَ التََّع ـــاًل أْخ ـــِمَك ِطْف ـــافَرُْت يِف اْس َس

ــُحِبي ــىَل ُسـ ــو َعـ ــَك أْن تَْحُنـ ــْر ِريَاَحـ فَُمـ

ــرًَة ــْوِك َمْغِفـ ـ ــْوَق الشَّ ــَر فَـ ــْذين ألْمِطـ ُخـ

ــى يَِصـــَر أًَخـــا لِلْـــَورِْد َوالُْعُشـــِب َحتَـّ

ْحـــراِء أقَْرُؤَهـــا ُخـــْذيِن إِىَل ِحْكَمـــِة الصَّ

فَـــِإنَّ يِف رَْملَِهـــا َمـــا لَيْـــَس يِف الُكتُـــِب

ــُه ــدَّ َهاَمتَـ ــيًْخا َمـ ــِل َشـ ــْذيِن إِىَل النَّْخـ ُخـ

ـــامِء، َوأَرَْخـــى ُســـبَْحَة الرُّطَـــِب نَْحـــَو السَّ

الشاعر/ محمد عريج

املغرب
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ْح يِل َعـــىَل َمَهـــٍل ُخـــْذيِن إِىَل الَغـــاِر، َوارْشَ

َمـــاَذا َرأَيْـــَت َوَراَء الَغيْـــِب َوالُحُجـــِب؟

كَلِـــٌف َشـــاِعٌر  إال  أنَـــا  فَـــاَم  ُخـــْذيِن 

ــي ــَت نَِبـ ــى، َوأَنْـ ــُوُه األَْعَمـ ــوُدُه َخطْـ يَُقـ

ُرًؤى ـــتَاِء  الشِّ بَـــرِْد  يِف  ـــُل  أُفَصِّ أَنَـــا 

َوأَنْـــَت ِفيـــِه تَبُـــثُّ النَّـــاَر يِف الَحطَـــِب

 َمـــايِئ رَسَاٌب َجـــَرى يِف نَْهـــِر أْخِيلَِتـــي

ــِذِب ــايِئَ الَكـ ــْن َمـ ــاًم ِمـ ــَف أْرِوي فَـ فََكيْـ

ــي ــاَء يِف لَُغِتـ ــِر املَـ ــاِء، أْجـ ــيَّد املَـ ــا سـ يَـ

»َواقْـــَرأ« لِيَْكـــرُبَ نَْهـــٌر يِفَّ بَْعـــُد َصِبـــي  

»اِقْـــَرأْ« لِتَْنُمـــَو أْشـــَجاٌر َعـــىَل َشـــَفتي

ُمْغـــرَتِِب كُلُّ  ِبَصـــْويِت  َويَْســـتَِظلَّ 

ـــا ـــدُة َم ـــْدري القصي ـــْل تَ ـــَداَك، فَه ـــا َص أنَ

ــِب؟ ــْن نََسـ ــرْآِن ِمـ ــَك يِف الُقـ ــي َوبَيَْنـ بَيِْنـ

ــِغاًل ــيَاِء، ُمْنَشـ ــَت يِف األْشـ لْـ ــْن تَأَمَّ ــا َمـ يَـ

ــِب ــْم تَِغـ ــا َولَـ نْيَـ ــِن الدُّ ــَت َعـ ــا، َوِغبْـ ِبَهـ
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َجَســـِدي يِف  الَْكـــْوِن  رِسَّ  أَنَّ  َعلَّْمتَِنـــي 

ـــْمِس ِمـــْن  لََهـــِب وأنَّ يِف الَقلــْـِب َمـــا يِف الشَّ

أِلفَْهَمهـــا َذايِت،  فــــِـــي  أَســـــــاِفَر  َوأَْن 

ـــُهِب قَبْـــَل الرَّحيـــِل إىَل األفْـــالِك والشُّ

ــِري ــْن نَظَـ ــاَب َعـ ــٍد َغـ ــَت كُلَّ بَِعيـ بْـ قَرَّ

ــِب ــْن كثـ ــِه ِمـ ــاَلَل اللـ ــُت َجـ ــى رأيْـ َحتَـّ

يكْ الَْقِصيـــَدِة،  يِف  َغـــاِري  أْختَـــاُر  اآلَن 

ــي ــْن َصَخبـ ــْوالَي مـ ــا َمـ ــَوَك يَـ ــرَّ نَْحـ أَِفـ

ُمبَاَركَـــًة ُروِحـــي  يِف  َمَعانِيـــَك  ــْت  َحلَـّ

ــِب ــاِي يِف الَقَصـ ــايِن النَّـ ــلُّ َمَعـ ــاَم تَُحـ كَـ

ًَة قُـــربَّ الوقْـــُت  كَاَن  باْســـِمَك.  َغنَّيْـــُت 

ــِب ــْن ِحَقـ ــرَّ مـ ــا َمـ ــِه َمـ ـ ــُر يف ُعشِّ يُجـ

وَكنـــَت أنـــَت رَُســـوَل اللـــِه تُْســـِعُفَها

ِمـــْن كلِّ ُجـــْرٍح قديـــٍم بَْعـــُد لَـــْم يِطـــِب

ــْت ــا رَقََصـ ــْن رايَاتَِهـ ــُروِب، َوِمـ ــَن الُحـ ِمـ

ــِب ــَن الَغَضـ ــٍح ِمـ ــِن يِف ِريـ ــْنَ الَجثَاِمـ بَـ
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ــْدُر الـــذي كََنَســـْت ــا البَـ ــا أيَُّهـ ــْوالَك يَـ لَـ

الَخــــــرِِب الَعالَـــِم  أنْـــــوارُُه ظُلُـــاَمِت 

نْيَـــا جبَاِبـــرٌَة لَـــاَم »تَبَْســـَمَل« فــــِـــي الدُّ

ـــَة الَعــــــرَِب ــْت َسَمـــــــاٌء أمَّ َواَل أظلَـّ

* * *
ــا ــَف قَْريَتَُنـ ــْر كَيـ ، فانْظُـ ــبِّ ــَت بالحـ أتَيْـ

ُمْنَســـِكِب ِمْنـــَك  ِبِضيَـــاٍء  ـــأْت  تََوضَّ

تَْغُفـــو َعـــىَل ُســـورَة اإلْخـــالِص، تَْحِملُُهـــا

ــرَِب ــْجِو والطَـّ ـ ــْنَ الشَّ ــِل بَـ ــلَِّم اللَّيْـ يِف ُسـ

حـــَن ألُْســـُنُهْم أَراَك ِفـــــــي َوْجـــِه فاَلَّ

مَتُْحـــو ِبِذكْـــرَِك َمـــا يَلَْقـــْوَن ِمـــْن نَصـــِب

أراَك يِف َصـــْوِت َشـــيِْخ الَْمْســـِجِد الْتََهبَـــْت

أنَفاُســـُه َوْهـــَو يَْحـــِك َعْنـــَك يف الُخطَـــِب

يِف كِـــْرَِة الُخبْـــِز يُلِْقيَهـــا الَْفِقـــُر، إِىَل

اقْـــرَتيِِب أَِن  َويَْدُعوَهـــا  الطُّيُـــوِر  َشـــْدِو 

تَْحرُُســـني  املِْصبَـــاِح  ِضْحَكـــِة  يِف  أَراَك 

الِْقـــرَب  يِف  نَـــاَم  مـــاٍء  َوداعـــِة  َويف   
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َويِف بََســـاطَِة َمْعَنـــى الُحـــبِّ ِحـــَن أََرى

ــَف أيَِب ــِر َخلْـ ــاَلَة الَفْجـ ــيِّ َصـ ــي تَُصـ ـ أمِّ

كـــرُثَْت الَهـــَوى  أْســـبَاُب  أحبُّـــَك،  إيّن 

ــبَِب ــال َسـ ــَوى بـ ــرَتُْت أْن أْهـ ــَيَّ فَاْخـ َعـ
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14

الوسيلة

َ البَْديئِّ ألواحا  أُلقي عىل ِظيِّ

ظآمُن..!

 يا ساقَي األرواِح أرواحا

 أُصغي ألَسامِء هؤالِء

أُنِبئُها باسٍم تََكْوثََر إِملاًحا فِإملاحا

 تقوُل يل ِعْصَمُة التَّكويِن:

- وجهَي إْن الَح اختفى

- وجُهُه إِن اختفى الَحا

 تقوُل يل:

رويُش نَظْرتَُه - يعرُف الدَّ

َمها خمسَن إِصحاحا؟ وكيَف قسَّ

الشاعر/ محمد مصطفى خميس

سوريا
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 تقوُل يل بُرَْدُة املحبوِب:

.. - ِرميَُك مل تُِحلَّ

أَحرِْم إذا َما لَوُمَك اجتاَحا

 بانْت ُسعاداُت كلِّ العاشقَن

فَمْن بعَد انزياِح الَقوايف الِبْكِر ما انزاَحا؟!

 صنعُت من أَحرٍف

كهيئِة الطَّرِ

فانُفْخ

يك تكوَن بإذِن الُحبِّ ُسيَّاحا

سُت مسجَد شوٍق من ُجذوِع تباِريحي  أسَّ

ْمعِ ما بَاَحا فباَح ِبالُل الدَّ

وِء يَُّة الضَّ  أُمِّ

أْن يُوَحى إِليه:

- أِن اْصَنْع من نَِقاِط ُحُروِف الُعْمي ِمصباحا

ُد الُغَرباِء  محمَّ

اختاَر أنَّ لُه

إذا تذكََّر ُمرَّ الُغربِة ارتاَحا!



69

69

 ما زاَل يغِسُل ثوَب األرِض

رِب يخِصُف نْعَل الصَّ

يرُصُف كلَّ التِّيِه إصالحا

 ما زاَل يعُرُج

ْت الِفتاُت العارِفَن بِه حتَّى برشَّ

ياسيُنها صاَحا:

بيَحِن  يا بَن الذَّ

ُحلُْم الخاطئَن رآنا مرَّتِن

لَْم أرماحا نبيُع السِّ

 وتَلَّنا للجبِن الوْهُن

قَنا َصدَّ

ونحُن نُقرُِض نَْذَر املاِء أقداحا

 أشعلَْت

نيا مالئكًة ذاكرَة الدُّ

كانوا بذاكرِة األعراِف أَشباحا

 آخْت ِبشارُة عيىس فيَك دعوَة إِبراهيَم

احا حتَّى اكتوى األنصاُر ُمدَّ
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ومنُذ أْن طَلََع )البدُر املهاجُر(

مل تعرِْف ثَنيَّاتُنا -يا بَْدُر- نُزَّاحا

 فاقرأْ علينا ُدموَع الَوحي

ما انفلتْت نَْفٌس إىل النَّاِر

ما َشكٌّ بها انداَحا

 واخِفْض َجناَحَك

إنَّ اليأَس يَقِفلُنا

ا جدًّ

ُمنا لليأِس ِمفتاحا يُقدِّ

واشَهْد علينا

بََكيَْت!

الحبُّ علَّمنا بدمعِ َورِْدَك

نُشَفى كلَّام فاَحا

 ُمْذ قُلَْت:

- )ال تحزِن(

شعوَر الـَميَْت أفراحا الحزُن اْشتهى فُمُه أن يزرَع الالَّ
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 ُمْذ قُلَْت للامِء:

اَح -صلِّ خلَْف من زَرَع التُّفَّ

احا  صارْت ُذنوُب األرِض تُفَّ

بوَك!  وكذَّ

رأَوا ِحرَاَء

بَن ذراَعْي قََمٍر

يُطِعُم األنواَر إِفصاحا

 مَع الَّذيَن أرادوا

-يا سفينتَهم-

َصرَبَْت نفَسَك

حا كاَن الحبُّ مالَّ

ما رحمُة العاملَن غَر أنََّك ِفينا

احا! كْم جعلَت حناَن الله نضَّ

 وأنَت ِفينا

يَح سرتَها األُوىل تُعيُد الرِّ

يِح ِمسباحا وتَخِرُز كفَّ الرِّ
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 ألنََّك الحبُّ

يا قرآُن

كْن لغًة كونيًَّة

اَق رُشَّاحا وانُدِب الُعشَّ

يكاُد زيُت معانيها يُيُء.. يُيُء

َمسَّ من )آخِر الُعْنُقوِد( إِصباحا

 يف ُجبَِّة الرَّعِي

امَء قراءاٍت نَْت السَّ لوَّ

وأبوابَها الخراَء إِلحاحا

كم أنَت أنَت!

كَِرٍّ أَمَّ َخلوتَُه يف غاِر إبهاِمِه

فاشتدَّ إِيضاحا
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15

َأُبو الُقَرى

ــُه ــارَْت كََواكِبُـ ــِب َغـ ــُل الَقلْـ ــَدَك، لَيْـ ُرَويْـ

َغالِبُـــُه  أَنَـــا  وال  يَْســـلُويِن  ـــوُق  الشَّ وال 

َوأُقْـــِصَ َعـــْن َعـــرِْش املَحاِبـــِر َشـــاِعٌر

تَُكاتِبُـــُه الُهُمـــوُم  إال  لَـــُه  فَلَيْـــَس 

َجالًِســـا  النُّبُـــوَّاِت  َعـــرِْش  عــــىل  رَآَك 

فَأَْصبَـــَح يَـــْدِري أَيْـــَن تَرُْســـو َمرَاكِبُـــُه

ـــًة أُمَّ املْهـــِد  يف  املولُـــوُد  أَيَُّهـــا  فَيَـــا 

ــبُُه؟  ــْوٌب يُُناِسـ ــيِّ ثَـ ــاَمِط الَوْحـ ــْرَ ِقـ أََغــ

َوإِْن أَْغَمَضـــْت َعـــْنُ األُُموَمـــِة لَْحظَـــًة

تُرَاِقبُـــُه اليَِقـــِن  َســـاَمَواُت  تَــــِجيُء 

َصْحــــبُُه َواملَجـــرَّاُت  َوِحيـــًدا  َويَْحبُـــو 

أَقَاِربُـــُه َوالِجَهـــاُت  يَِتيـــاًم  َويَْنُمـــو 

الشاعر/ ياس زويد

العراق
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ُخطْـــَوٍة أَوََّل  ْهـــُر  الدَّ فَـــَكاَن  َومَيْـــِي 

ــُه ــِر َواِهبُـ ْهـ ــِق الدَّ ــْن َخالِـ ــيَْقطَُعَها ِمـ َسـ

َمـــَرٍَّة  َحْقـــَل  التَّاِريـــُخ  َغـــَدا  أَْن  إىل 

تَُخاِطبُـــُه ِبالَفـــرَاِش  ِشـــَفاِهي  فَلَيْـــَت 

ــُه ِظلَـّ يَْغـــِدُر  اإلِنَْســـاُن  إِْذ  أَتَيْـــَت 

َراكِبُـــُه املَجـــرَِّح  ِباملْهـــِر  َويَْشـــَمُت 

ــكِِّه ــْوِك َشـ ــىل َشـ ــِي عــ ــٌق مَيْـ َوإِْذ َعاِشـ

َوَمْعُشـــوقُُه فَـــْوَق الَوَداَعـــاِت َصالِبُـــُه

الـــرَُّؤى فَارَِغـــة  ــام  األَيَـّ تَْعــــرُبُ  َوإِْذ 

َوَشـــاِربُُه كَأٌْس  األَْرَواَح  يَـــرْشَُب  َوإِْذ 

ُهـــْم يَلُفُّ ِديـــٌن  النَّـــاِس  َغـــزََواُت  َوإِْذ 

ــالِبُُه ــلِيِب َوَسـ ـ ــُه السَّ ــا َوْجـ ــاَوى ِبَهـ تََسـ

َوإِْذ َوثَـــٌن يُبْــــَنى عــــىل َذْوِق َعبْـــِدِه

نَاِصبُـــُه يَْحِميـــِه  ثُـــمَّ  ــا  ربًـّ ـــُب  ويَُنصَّ

ِبَقْوِمـــِه الَخـــرَاُب  يَـــْرِي  َســـيٌِّد  َوإِْذ 

تَثَاُؤبُـــُه الَخـــرَاِب  أَْســـاَمَع  فَيُطْـــرُِب 

َضاِحـــًكا يَبْطُـــُش  كَاَن  لَيْـــاًل  فَأَدَّبْـــَت 

َمَخالِبُـــُه الــــرَبِيِء  يـــِش  ِبالرِّ َوتَْعبَـــُث 
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ــًة ــيًْفا َورَْحَمـ اَك َسـ ــوَّ ــْن َسـ ــبَْحاَن َمـ فَُسـ

ــُه ــٌن َوَحاِطبُـ ــَك ُغْصـ ــى ِفيـ ــَف تَآَخـ وَكَيْـ

رِسَاًجـــا ُمِنــــرًا ِجئْـــَت، َزيْتُـــَك َدْمَعـــٌة

َوَمـــاَذا َســـيَْخَش َمـــْن تُـــِيُء نََوائِبُـــُه

َوتَرَْحـــُل َعـــْن أُمِّ الُقـــَرى يـــا أَبَـــا الُقـــَرى

ـــُه ـــَك َجَوانِبُ ـــَدْت ِبِفي ـــِي إِْذ ِشيـ ـــَرى الَوْح قُ

َعـــاِء يَُحوطُـــُه فَيَـــا قَائِـــًدا، َجيْـــُش الدُّ

ـــوِف َحاِجبَـــُه َويَـــا َملِـــًكا، َســـرَتٌ ِمـــَن الصُّ

ــا أَيَُّهـــا املـــايِش عــــىل َحبْـــِل ُجرِْحـــِه َويَـ

َصاِحبُـــُه  َواملـــاُء  ــآْمُن  الظَـّ أَيَُّهـــا  َويَـــا 

يَُجـــوُع َوَهـــَذا الَكـــْوُن طَـــْوُع مَيِيِنـــِه

ـــُه ـــْن يَُحاِربُ ـــا- َم ـــَو - َراِضيً ـــَرى لِيَْكُس َويَْع

أََراَك َوِفــــــي َعيَْنيْـــَك َغيَْمـــُة َعاِشـــٍق

تَُعاتِبُـــُه ال  ُموِحـــٍش  َجَفـــاٍء  َورَْمـــُل 

َوِحـــَن َرأَيْـــَت النَّـــاَس أَطْـــاَلَل َحـــْرٍَة

تَرَائِبُـــُه تَُخـــوُن  إِْذ  َصـــْدٍر  َوَوْحَشـــَة 

زََمانُُهـــْم الزََّمـــاَن  أَنَّ  لَُهـــم  َضِمْنـــَت 

َمَناكِبُـــُه ـــاَلِة  الصَّ نَْحـــَو  َســـتَْحِملُُهْم 
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ــُه ــْوَن َوْجُهـ ــَر الَكـ ـ ــْن َعمَّ ــا َمـ ــٌد يـ ُمَحّمـ

َخرَائِبُـــُه أَرَْهَقتْـــُه  ُعْمـــٌر  يَُناِجيـــَك 

ـــا ـــرِْف َواثًِق ـــِة الَح ـــَش يف َهَضبَ ـــَش مـــا َم َم

يْـــَك َضاقَـــْت َمَســـاِربُُه  فََكيْـــَف عــــىل كَفَّ

ــاًل  ــرَّ َغاِفـ ــٍئ َمـ ــْن ُمْخِطـ ــْم ِمـ ــُه فََكـ أَِقلْـ

تَُعاِقبُـــُه البَْســـَمالِت  ِبـــَورِْد  َوأَنْـــَت 

ــتي ــْعِر أَْوزَارُُه الــ ـ ــوِم الشِّ ــْن ُهُمـ ــُه ِمـ لَـ

يَُضــــــاِعُفَها أن الُحـــُروَف تَُحاِســـــــبُُه

َوَمـــاَذا يُِريــــــُد اآلن َغـــــــْرَ َمَســـافٍَة

ــُه ــِبيِّ تَُواكِبُـ ــَنى النَّــ ــِو للَمْعــ ــَن الَعْفـ ِمـ

ــُه ـــْوِء الـــذي أَنْـــَت كُلُـّ َوُجـــزًْءا ِمـــَن الضَّ

َمَذاِهبُـــُه تََشـــظَّى  ال  أَكِيـــًدا   َوِديًنـــا 
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قصائد الشعر النبطي
ثانيًا
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1

طواف حول الكعبة

تـــــدور األرض، وْعـيـــون الـزمـــن، تـتـــصّفح األعــــوام!

ــدور ــْي تْ ــواَم( وْهـ ــظم األعـ ــختاْر )أْعـ ــأن األرَض تـ كـ

َو وقْـــفْت.. وْسط )عـــام الـــفيل(، يوم أن العرب تنضام:

 َمـــْن )أفـــيال أبـــرهة( والـــجاهلية.. والَغصــب والجــور

األيـــام ِمـــن  الـــُمزهر(..  األوَّْل  ربـــيع   12( وفـــْي 

 تـــسلّل بـــَن )ظُـــلاْمْت( »آْمنــة«... طفــٍل كأنـْـه )النور(!

تـدانـــت لــــه نـجـــوم الـكـــون، وانشــّقت لــه األجـــرام

 كأْن بيـده َخذا ْمن الشـمَس )جذوة(: وأشـعل الديجور!

ــام( ــض )ْخي ــوتها( وبْع ــن )قْس ــا ب ــة، م ــت يف البادي نَبـ

 َوكــم كـــانت بــه الـــصحرا: )حليمــة(! والخيــام: قْصــور!

الشاعر/ حمود بن عبد الله املخيني

ُعامن
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ـَــُورَث لــه )جــداْر أيتام()1( ُهو الـــطفل الـيتـــــيم الـــي م

 لَكن الله جعــــل بينــــه وبيـــن الرجس )أعظم ســــور(!

وفـــي مـــكة.. ُعـــرِف بـــالَخلق والـــُخلق الـــعظيم التــاْم

وأتــّم األربعــْن.. ْوهــو األمــــن الصـــادق املــــشهور

تـــعبّد فـــي )حـــراء( ْوعـــاده الـــي مـــا كـــتب بأقــالم..

ــعور ــه ش ــّز في ــوفه ه ــرأ.. و خـ ــوحي(: اق ــاداه )الـ ونـ

)أمـــانة( مــا تحملهــا )جبــل(.. وشــلون عــاد )ْعظــام(؟!

أبـــت عنهــا )الســاموات الســبع( وشــلون عــاد ْصــدور؟

بـــدأ الـــدعوة: بـ »إن الـــدين عـنْد الله« هـــو اإلسالم!)2(

ــزور ــول الـ ــفتنة وقـ ــرشك والـ ــهوى والـ ــداه: الـ َوأعــ

لـــقا )األصنــام مــن طــن( ْولقــا )األنســان مــن أصنــام(:

ومــــا بـيـن الـُكـــفر.. والـفـْكَر.. قــــّرر يـنـتفض ويـثور!

ــاقة بـــدون ْخـــطام ــرب: نـ ــر لـلـــمدينة.. والـصـ وهـاجـ

ــور ــه ْومـأمـ ــيه مـوّجـ ــي عـلـ ــمصر الـلـ ــوده لـلـ تــقـ

أبـــو بـــكٍر عـــىل )األقـــدام(، ومحّمــد عــىل )اإلقــدام(!

ــور ــن ْحض ــاب ْوخطوت ــوة غي ــوا خط ــة: مش ــن مك َوع

))) إشارة إىل قصة جدار اليتيمني يف سورة الكهف.

ْسَلُم﴾ آل عمران/19. يَن ِعنَْد اللَِّ الِْ ))) إشارة إىل قول الل عز وجل: ﴿ إِنَّ الدِّ
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وتحــت الـــغار: أوهــن بيــت.. كان أقــوى ســرت وْحــزام!

َو)بيــت الـــعنكبوت(.. الــي اســـتضاف الـــعابر املغدور!

ــه... وارتفعــت األعــالم ــي« يف هجرت ــْدر النب ــع بـ »طَـلـ

ــور! ــل... تْزاحــم العصف ــوق النخي ــت ف ــرثب( رَق كأْن )ي

مـحــــمد واصطفــاه اللــه علــــى األديــان.. مســــْك ْختام

ــور! ــخ الّص ــوم نف ــى ي ــق )آدم(... وحت ــا خل ــن أول م َم

ــام ــا اإلله ــده عص ــكن بي ــوىس.. لَـ ــصا مـ ــيده عـ وال بـ

وقــف يف )املنتهـــى( ملّا وقــــف موىس بـ جنــب الطور!)3(

وال أحيــا - مثــل عيــىس -املَــوات.. ورّجــع األنســام

ـْ نــور قرآنــــه... َوأنــاْر قْبــور لَكــْن أحيــا القلــوب بــ

وفــــي خـطـــبة وداعــــه.. وادع األصـــحاب واألرحـــام!

ـّــم النعـمــــة.. وحــــّط كْتــــابه الدســــــتور ـَـــعد ما مت ب

َصحــت عينــه.. تبــي تنظــر لـــ وجــه اللــه... وقلبــه نــام!!

تَلّحــف بـــ الــرتاْب.. ْوغــادر الدنيــا.. َوهــو مــرور

ــام! ــلبي حـــزن وْهي ــاته.. وانـــفطر قـ ــرته فـــي وفـ ذكـ

وأنــــا حـــزين مـــثل حـــزن الـــصحابة، والـــدموع بـْحور!

))) املنتهى: هي سدرة املنتهى التي أرسى إليها الرسول الكريم يف رحلة الرساء واملعراج.
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تـــوضأ يـــا قـــصيدي مـن )دمـــوعي(..! والـــبس اإلحـرام

ــْت، ْوتجــرب املكســور ــا َهدم ــعّمر م ــمرة( تـ ــْذ )عـ وخـ

َوطــــّوف حــــْوَل بـــيْت الله الـــحراْم.. ْوأعـــتَكف قـــّدام

ــا عســاين.. بـــ الدعــا مذكــور.. ــيامين: ي ــركن الـ ــن الـ َمـ

وفـــي مـــسعى الـــصفا: صّفــي ذنوبــك.. وأغســل اآلثــام:

وزمـزمـــها مــــن الـــمروة.. وطـــّهر ســـعيك الـــمشكور

ــْم.. وش تعنــي األحــالم؟ وإذا مـــا كـــانت )الـــربدة( ُحلُ

تـــقّمص يـــا قـــصيدي )بُــردة أحالمــك( وعيــش الــدور!

َو خـــوض الـــبْحَر.. وانت )النوخذة( واْحساســك )النّهام(

و بـ )اليامال(... غـــوص أعـــمْق، َوجـــيب اللؤلـُـؤ املنثور!

ــرّسام! ــاعر الـ ــبْك الـشـ ــويرك.. كـتـ بـــ كـلاْمتك..وتـصـ

كـــأّن ْحـــروف شـــعرك يف )محّمــد(.. تشــبه البلّــور

َو صىّل الله عليــــه وسلّــــم وبـــارك.. عـــدد مــــا قـــــام:

يَسبّــــح عْنــَد أنصــــاف الليــاْل... الْعــــاري الــــمستور!!

أنا العــــبد الضعـــيف الــي ارتكبْت ْمن الذنــوب.. أرقام!

فــيـــا ربـــي عـــساين فـــي مـــديح الـــمصطفى مـــأجور

وال تـأخـــذِن بـــ أفعــايل يــــ ربــــي وأنـــت ذو اإلكـــرام..

ــور.! ــبي املغف ــظيف... ْوذنـ ــيض نـ ــويب األبـ ــبقى ثـ ويـ



83

83

2

النور والرحمة

عــىل اللــه ال انســدل جفنــي علــــى جفنــي وال بــه نـــور

وتراخـــــــت كل زوايــــــا هـــ الجســد وانهــدت اركانــه

ــور ــري دون راي وش ــي زف ــرب منــ ــه ال ه ــىل الل وع

وامسيــــت الفقـــــر اللـــــي مسّجـــــى وســـــط اكفانه

مليــت الســـالفات مـــن العمــر فينــي رجــــــى وغــرور

ــة ــس غلطان ــاري النف ــر  وات ــس يف باكـــــــ ــي النف امّن

واذا مــا رحـــلة الصلصــال حانــت واملـــدى ديــــجور

ــه رجــع هـــ الطــن يحضــن »طــن« بعــد شــكه ونكران

دور بــه  مــا  بطابـــور  وكانـــنا  الحيـــاة  فـــ  واحنــا 

متــى جــف العمـــــر فينــا.. بيـــرمي املـــــوت نيشـــانه

ــور ــرثى مطم ــت ال ــذي تح ــد ال ــتمة اللح ــفر  يف عـ س

ي قــــل الــزاد والظلــــمة تحـــــوم بكــــل جــــــــدرانه

الشاعر/ زيد صالح الشحي

ُعامن
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تربزخــــنا الليالـــــي والسنـــن الــن نفـــــخ الصــور

عســـــاها روضــٍة مــا هــــي بحفــرة تـــــلظ  نـــــــرانه

ــجور« ــر مس ــه و»البح ــه نجومـــ ــاثر ب ــوم تنـــ ــا ي وج

ورهبـــــانة مفزوعــة  »االجــداث«  غــادرو  »رِساعــا« 

حصـــــاد اللـــــــي بأيدهــم مــــن الدنـــيا زرع مبــذور

بيجنونـــه فــــ يــوم تشــيب مــــن االهـــــوال ولدانـــــه

ــفور ــة وتــ ــة شــمس الشــموس وحاميـ ــيهم دانيــ علــ

ــة ــحيل عطشانـ ــاحبة وبالــ ــود الش ــرادى« هالحشـ »ف

ــور ــا حــوٍض كــام البلــ ــر اطــراف الظمــ تجــىَل باخــــ

عليـــــه انــوار مــن هيبــة جنـــــاب الـــ عالــــــٍي شــانه

وقف يسـقى عطش قوٍم نشـف منهـم خاليا الزور

كفوفــــه مــن بيـــــاض الغيــم سالــــت منــه وديــــــانه

عــىل ايدينــــه مــــن الكوثــر شــــراٍب صــايٍف ويثــور

ي بخـــت الــي اخـــذ رشفــــة وباقــي الخـــلق ظميانــة

ــور ــا عطــر منث ــال الدنيــ ــة م ــن الرحم ــي م ي هــذا ال

وبـــّدل حـــــالك الظلــــمة بفــجــــٍر زانــــــت الوانـــــه

ــور« ــه »شــبيه الن ــور« كــذا جــده وصفــه ان »شــبيه الن

ــال شــفقانة ــك الحـ ــه عليـ ــون فعيونــ ــور الكـــ ي نـــ
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وجــــــا يســتقبل الدنيــا بســجدة مــــن عظيــــم شــعور

ــه ــاج عنوان ــامى وتــ ــخر اليتــ ــو فــ ــان وهــ ــٍم كــ يتي

شعـــــاع شــب يف مكـــــة وصــداه تجــاوز املنظــور

ــوانه ــرى وايـــــ ــك كســ ــه مل ــدع منــ ــتق وانصــ تفــ

نـــبت »مخلــوق« مــن نســل وســاللة مــا عليهــا قصــور

تشــّجر طـــيب.. أمثــر خــر.. تــدىل حــب باغصانــه

كغيمــة طاهــرة هلّــت عــىل ســبخ الصحــاري البــــــــور

ــانه ــم انســ ــه وظل ــهل اهلــ ــها مــن جـ ــسل اردانـــ غـ

فيافــــي مــــن بعــد  قحــط الزمــن كالخايــع املمــطــــور

ســقاها مـــــن فياضــــه وازهــرت نفــلـــه وريحانــه

عــىل نهــــج الوســــط كانــت حياتــه دون ظلــم وجــــور

ــه ــل رشيان ــامحة بكــ ــف وس ــه عطـ ــض داخلــ وينبـ

هــذاك الــي وهــو انســان رحــم مــن رحمتــه عصـــــفور

ويــوم انـــه بكــــى جــذع النـــــخل.. ملّــه باحضانــه

ابــد مــا كان »فـــظ« وال »غليــظ القلـــب« جــايف شــعور

مهـــــيب بســرة ايامـــــه واخالقـــــه فـــ قرآنـــــــه

ـــد بوصلـــة للحــب.. بذكــره تنشـــرح الصـــــــدور ُمحمَّ

رســالة خــر مــن ربــــه فــرد ع الكــــون جنحانــه
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وانــا مــن يــوم مــا »بانــت ســعاد« وخاطــــري محـــسور

ــانه« ــه« و»حس ــدى »كعب ــن ص ــعٍر م ــه ش ــب في ابكت

تناســــل فيني العهــــد القديـــم اللـــــي غـــدا دستــــور

رويانــة الــروح  حنــــايا  منهــا  بربكــم«..  »الســــت 

وقفــــت فـ باب رحمـــة مـــن  كتابـــه بيننـــا مسطـــــور

وانــــا عالــــق باذيــال الشــفاعة وعفــــو سبحانـــه

ــا املــرور ــا الضاحــك وان ــب الهــي« وان عســاين »انقل

كتــايب فـــي ميينــي مــــن فضــل ربــــي ورضوانـــه

ــطور ــة والـــــ ــل االرض.. رب الواقع ــد ظ ــي م ــىل ال ع

بأكفانــــه اللــــي يدثرنــــي  الـلــــحاف  بيـــــض  اذا 

طلبتــه ال انســــدل جفني علـــى جفني ومـــات النـــــور

عســــاي انــال مــن جــــود الكريــم وفيــض غفرانــه
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3

دولة اإلسالم

تـرى الدعـوه ماهـي نظم و قـوايف و اختيـار أوزان

ــل ــن الشــعر تخوي ــام م ــاج يف هــذا املق ــا محت ان

املتفـان الصـادق  القصيـد  حـروف  يتعـب  مقـاًم 

و يجــربين عــىل التأخــر و التفكــر و التأجيــل

االكــوان تصغــر  بعينــي  كــربه  مــن  النــه يش 

لتأويــل تحتــاج  وال  تكتــب  ســرٍة  اعظــم  يــا 

سـالم اللـه عـىل ذيـك البـالد و نورهـا الـي بـان

بالتفصيــل ســرته  عــىل  يقــدرين  ريب  عــىس 

يـا عـام الفيـل يـا مولـد رسـول اللـه لـكل انسـان

ــل ــه والفي ــن ابره ــه م ــت رٍب يحتمي ــرى للبي ت

عيـالن مـن  الفجـار  حـارب  شـبابه  يف  رسـوًل 

والتهليــل التكبــر  عــىل  ريب  يبعثــه  ال  قبــل 

الشاعر/ سعيد عيل الدحابيب املري 

قطر
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شـهد حلـف الفضـول بـدار عبداللـه بـن جدعـان

يعيــل اســتبد  ال  الــي  الظــامل  يــرد  وميثاقــه 

العربـان وافقـو  الـي  الصـادق  باالمـن  ملقـب 

بحكمــه عنــد بيــت اللــه بعــد مــا كــرث قــال وقيــل

ــر االركان ــر يف اطه ــط الحج ــره ح ــه الطاه بيدي

ــل ــوارة واالنجي ــن الت ــرى م ــا تق ــوم م ــو ق ورضي

ــان ــلب االذه ــٍس يس ــوت ح ــراء وص ــٍل يف ح ولي

ــل ــم التنزي ــد محك ــا محم ــك ي ــرأ بســم رب ان اق

ــة القـــران ــا محمـــد ايـ ــرأ بســـم ربـــك يـ ان اقـ

الليــل ذا  قبــل  بقــارء  مــاين  ثالثــه  ورددهــا 

وعـود صـوب بيتـه خايـٍف مـا كان ف أطمئنـان

جربيــل زارين  دثرينــي  خديجــة  يــا  ونــادى 

بعدهــا ابتــدى يدعــي ثــالث ســنن يف كتــامن

ــل ــب والتنكي ــن التعذي ــت م ــه خاف ــة مؤمن بقل

املنـان اعبـدو  أن  قريـش  ونـادى  أعلـن  أن  إىل 

ــل ــل والرتحي وال خــاف العــذاب وال خــش التنكي

االميـان يقبـل  مـن  عـىل  يـدور  لطايـف  مـش 

وقامــو يحذفونــه والدمــا مــن كاحيلــه تســيل
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ومـن الطايـف بدربـه يـوم صـىل وانصتـو لـه جان

ــل ــدل املي ــي يع ــي ال ــان النب ــق باللس كالم الح

الـي بـال جنحـان الـرباق  ومـن مكـه رسى فـوق 

و أم االنبيــا يف املســجد األقــى ســقاه الســيل

االن وقـال  اصحابـه  وانـذر  مكـه   وعـود صـوب 

إىل صــوب املدينــة هاجــروا مــن بعــد فــاض الكيل

االذان ارفعـو  نـادى  ثـم  يـرثب  صـوب  وهاجـر 

تفضيــل لهــا  ارًض  يف  االســالم  دولــة  وأســس 

و بـدى يف بـدر حربـه من بعد ما صاح ابو سـفيان

ــل ــر ذاك الجي ــو يف خ ــو وابتل ــه وهب ــىل قوم ع

ويف غـزوة احـد اوىص النبـي مـن صوبـو باتقـان

ان ابقــو يف الجبــل والنــر مــا يــايت بــه التعجيــل

ويف الخنـدق لقـو االحـزاب مـا مينع هل االحسـان

ــة املــورد مــع التمويــل رغــم جــور الحصــار  وقل

النبــي لصاحبــه عثــامن ويــوم الصلــح نــادى 

تبديــل مالهــا  رشوًط  واســالهم  لقــوم  وروح 

ونــادي يــا هــل التقــوى امتــو بيعــة الرضــوان

وعــود مــن تاخــر ثــم وافــق ابــرشوط ســهيل
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لليهــود بخبــر وثبــت بهــا السيســان وحــول 

وامــن نفســه مــن الغــدر ال قامــو هــل التضليــل

وخـىل الـروم يف مؤتـه تـذوق مواجـه الشـجعان

فحــرٍب تخلــف أعــداده هــل التكتيــك و التحليــل

بعـد مـا اللـه ومـر يف فتـح مكـه وانخـزا الشـيطان

لقــو منــه التســامح فاالمــر والغايــة التســهيل

ــذالن ــل الخـ ــا تقبـ ــٍة مـ ــن ووقفـ ويف وادي حنـ

ثبــت من جيشــه الصفــوه بعد ما ضيعو التشــكيل

ويف غــزوة تبــوك اللــه تعــاىل خــّوف الرومــان

بجيــش العــرة الناقــص عتــاده بن هجــن و خيل

االديـان اعظـم  بـه  ختـم  اللـه  الـوداع  حـج  ويف 

لــك االجــالل يــا خــر البــرش و الحــب و التبجيــل
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4

محطة عمر
الشاعر/ صالح املطريي

الكويت

ـــور ـــه ن ـــج مـــن وجـــه هدي ـــة وانبل بهـــت وجـــه الضالل

ـــدور ـــاد ت ـــا ع ـــىل م ـــت خج ـــن وقّف ـــنن لك ـــدور س ت

  

بحـــور أشـــعاري الســـبعة مـــا أشـــوف انهـــا بســـبع بحـــور

  وش اكتـــب يـــا شـــعوري مـــا بقـــى يل للشـــعور شـــعور

ــدور ــس بهالـ ــل نفـ ــه وأتخيـ ــدور نفسـ ــش الـ  بأعيـ

ومـــات الجهـــل مـــن بعـــد انبلـــج نـــور الطأمنينـــة

كأن الوقـــت عـــاد الوقـــت نفســـه بأعظـــم ســـنينه

قنينـــة بوســـط  ميـــاه  هاملوقـــف  بعـــد  كأنهـــا 

ألين عنـــد هيبـــة ســـيدي مـــا اشـــوف يل ِبينـــة

ــه ــي لحينـ ــن حينـ ــن مـ ــدور الزمـ ــان ويـ ــا حسـ أنـ
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 تجمعنـــا عـــىل نفـــس الشـــعور وباختـــالف عصـــور

ـــور ـــعر بقص ـــة ش ـــن الهيب ـــي م ـــكالم ال ـــل ال ـــا ج  وي

ـــور ـــو املنص ـــادي ه ـــو اله ـــه ه ـــب الل ـــه حبي ـــي الل نب

 متـــام الصـــدق طبعـــه واألمانـــة متهـــا مشـــكور

والـــزور بهتانهـــم  مـــع  األصنـــام  عبّـــادة   نبـــذ 

ـــأل الحنجـــور ـــي م ـــكالم ال ـــد ال  تســـائل صمـــت مـــن ب

ــور ــيل قبـ ــا تشـ ــي مـ ــن الـ ــم عـ ــو األرض تتكلـ  ولـ

 أت يقـــي عـــىل الليـــل العليـــل وحشـــة الديجـــور

ـــث الخـــوف يف صـــدره وهـــو مذعـــور ـــرأ و ب ـــال اق  وق

ــه ــي وبينـ ــم بينـ ــي تقّسـ ــعور الـ ــم الشـ ــا عظـ  أيـ

ألن معظـــم كالمـــي ديـــن واللـــه مـــا وىف دينـــه

ـــا وطـــت هـــاألرض رجلينـــه  هـــو أطهـــر شـــخص بالدني

هـــو الـــي متـــت أخالقـــه قبـــل مـــا تـــم عرشينـــه

وينـــه عقلهـــم  هـــاألوادم  ويتســـائل   نبذهـــم 

 ولـــو إن االذى يقبـــل عليـــه يطيـــح مـــن عينـــه

 بكـــت ســـبع األرايض بـــأي ذنـــب متـــوت مســـكينة

جناحينـــه يف  البشـــاير  يـــزف  و  جربيـــل   ونـــزل 

بتمكينـــه آمـــر  ربنـــا  ولكـــن  ممكـــن   ماهـــو 
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 ورسى مـــن وحشـــة الليـــل العتيـــم وغـــاره املهجـــور

 ورصخ مـــن خـــوف قلبـــه زملـــوين و اســـترت مبهـــور

ـــرور ـــٍر م ـــد بخاط ـــح الجدي ـــتقبل الصب ـــى يس وصح

ـــن مغمـــور ـــن زم ـــل م ـــر كام ـــا أعظـــم محطـــة عم  هن

 

 هنـــا الـــي اســـتبرشت مكـــة بـــٍر داخلـــه محفـــور

 

البـــور بفعـــل  حوالينـــه  العـــزة  تأثـــم  وكادت 

ـــور ـــوب الع ـــب صـــايف والقل ـــاة بقل ـــب الحي  وخـــذا رك

 مابـــن الـــكاذب الـــوايش وبـــن القاتـــل املأجـــور

ـــذور ـــا ب ـــا عليه ـــت الصحـــراء جفـــاف وم ـــا كان بعـــد م

 إىل أطهـــر حضـــن ممكـــن يضمـــه قبـــل كفينـــه

آمينـــه وصـــارت  املؤمنـــن  أم  قلبـــه   وشـــدت 

 وتعجـــل صبحـــه يســـلم عليـــه ويعتنـــق دينـــه

 هنـــا محيـــا حقيقـــة ميتـــة عاشـــت بتخمينـــه

حبيبينـــه بـــرش  الهـــدى  محطـــات  أول   عـــىل 

حوالينـــه بالـــي  عزتـــه  ولكـــن  لـــه   وكادوا 

برشايينـــه ســـم  أنفاســـها  تبـــث  لـــو   متنـــت 

ــه ــب يعينـ ــوت وصاحـ ــامم وعنكبـ ــه حـ ــادى لـ  تهـ

بـــى وبـــل الســـامء مشـــتاق ريحانـــه ونرينـــه
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ـــفور ـــم الــعصـــــــ ـــدر واترن ـــف ب ـــية املوق ـــا قدس أي

هتـــاف أرواحهـــم مـــن بـــرد خـــوف اىل جنـــان و حـــور

ـــور ـــاة عط ـــأل كل الحي ـــد م ـــي ق ـــو ال ـــادي ه ـــو اله  ه

حبيبـــي لـــو أرد لذاكـــرة عمـــره فأنـــا معـــذور

بنـــي آدم تـــرى آدم بـــى مـــن حرتـــه مقهـــور

ـــتور ـــه املس ـــر ل ـــده و أظه ـــرج مبحم ـــه ع ـــا الل ـــد م بع

ــور ــر املكسـ ــرب خاطـ ــق ويجـ ــة الضايـ ــح دمعـ  ميّسـ

ــهور ــع شـ ــل آليت بتسـ ــن قبـ ــالمي مـ ــه أزىك سـ  عليـ

غالينـــه بوجيـــه  فرحتـــه  يـــرق  النـــور  كأن 

مـــن اللهفـــة عـــىل وجـــه الرضـــا غنـــوا ملبينـــه

 هـــو الـــي مـــا نجابـــه شـــدته ونباهـــي بلينـــه

أبعيـــش بزمـــن مـــا يبـــك الشـــام وفلســـطينه

ميينـــه آلـــه  تنعـــم  يســـاره  آلـــه  تعـــذب 

ــه ــه رشع أراضينـ ــرض لـ ــمواته فـ ــابع سـ ــن سـ و مـ

 كأنـــه منخلـــق مـــن رحمتـــه ماهـــوب مـــن طينـــه

 اىل بعـــد النـــرش يـــوم الظـــأم نـــرشب مـــن يدينـــه
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5

الصادق األمين

مرحبـــا ياطارقـــة بـــاب القصيـــد ونـــون عينه

الضيـــوف انـــواع وانتـــي تســـتحقن الكرامـــه 

ضيفة الصدر الوسيع الي مايشعر بالسكينه

كــون عند اللحظه الي بن اذان وبن اقامه

اعرجـي يب لن احصـل فرصة العمر الثمينه

ـــه ـــخ واطـــر منام ـــة.. التاري ـــم.. غفل واتغان

القصيـــده نورهـــا.. ســـاطع ونربتهـــا حزينـــه

وبركتهـــا.. بــــ املقـــام الـــي رفـــع ريب مقامـــه

اليتيـــم الـــي رىب مكـــه وهاجـــر لــــ املدينـــه

بعـــد ماصـــىل عليـــه اللـــه وســـلّم يف كالمـــه

اطيــب االخــالق خلقــه واخر االديــان دينه

والحظيــظ الــي يشــاهد غرته يــوم القيامه

الشاعر/ صالح النشريا املري

قطر
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خصـــه اللـــه بـ الرســـاله والوحي بينـــه وبينه 

واصطفــاه وكلفــه يفــرق حالله عــن حرامه

يـــوم جـــاه االبـــرت الي كلمتـــه ماهيـــب زينه

نزلـــت فيـــه ايـــة الكوثـــر وعـــّود بــــ الندامـــه 

حكمـــة اللـــه يف حياتـــه يـــوم ماعاشـــوا بنينه

تجــربك تشــهد عىل صــربه وتاقــف ألحرتامه

ابلــٍج كن القمر والشــمس تطلع من جبينه

وكل.. مامـــر الطريـــق املظلـــم يبـــدد ظالمـــه 

االمــن الصادق ابــن الصادقه وابــن االمينه

والكريــم ابن الكــرام ابن املعزه والشــهامه

بــان جوده والســنن عجاف مافيها ســمينه

لـــن خلــّـد مـــن فعـــل مينـــاه فالتاريخ شـــامه

مــن.. كرامة نفســه وطيبــة معاملتــه ولينه

يطعــم.. الجايــع وهو مايقــدر يوفّر طعامه 

اســتمرت.. ســرته وابولهــب تبــت يدينــه 

مايره لو يحط الشــوك مــن خلفه وامامه

يتهمونه بـ الضــالل ويتهمونه بـ الضغينه!!

واحتواهم بـ التســامح والدعاء واالبتســامه
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ويــوم زادوا يف متاديهــم وطمعــوا يف عرينه

بـــرشه ريب بــــ نره قبل )اليشـــهر حســـامه(

ماتحاشــوا )ذو الفقــار( الــن ســله يف ميينــه

وافتخر يف جيشــه القلــه وهو مرفوع هامه

يتشــهد فــوق رسج.. املرتجــز واللــه يعينــه

يف ســـبيل.. اللـــه مايبغـــي عـــروش وال زعامه

ماتحـس انه مثل باقي البرش مخلوق طينه

من تواضعه وحسن خلقه وطبعه واهتاممه

تاقــت عيونــه لـــ رؤيتنــا.. وبادلنــا حنينــه 

بالتـــرع يف صـــالة اللـــه عليـــه ويف ســـالمه

اشــهدن.. امة محمــد كل )ابيهــم فاقدينه(

ليتهـــم مايعرفـــون مـــن.. النظـــام اال نظامـــه 

ليتنــي لحقــت عــره قبــل التقفي ســنينه 

لــن اقبّل وجهه الطاهــر قبل تدفن عظامه

من رض ريب عىل ابو بكر! يوم اصبح خدينه

وعارص ابوفاطمه عن قُرب وارسع فـ التزامه

صحبته يســعى لها الداعــي ويرفع راحتينه 

وتكفي املسلم من الفخر بـ خواله وبـ عاممه
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)الوحيد الي بيشــفع.. لـــ امته ولـ تابعينه(

يســتحق.. انك توقي ســرته ريــش النعامه!

اكــرب مــن املدح وانواع الشــعر زينه وشــينه

لونقولـــه لـــن يـــوم الحـــرش مايوصـــل مرامه 

يف مديحــه كنــي الــي مبحر فوق الســفينه

يبغــي.. يختم البحر والوصــل نقطة ختامه

ــه اعــذروين.. ي جامهــر الشــعر ومتابعين

لــن اواصل باقي املشــوار وارجع بالســالمه

عنــدي ان عالقتــي مــع الرســول انهــا متينه

والقصيده من وســامة ســيدي فيها وســامه

غــر صىل اللــه عىل وجه النبــي ي ذاكرينه

اليتيـــم الـــي بـ بيشـــفع لـ امته يـــوم القيامه
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6

الرحمة المهداة

عــىل حــس الشــعور الحــي مــن نــوٍر ظهــر و أحياه

أجـيـب الـبـيـت مـن بيٍت هـقـيت برَفْع عـمـدانـه

كـتـبـــت  الـــشعر يـوم إين عـرفـت أفّره و أقـراه

عـطـانـي  ربـي  الـُقـدره  عىل  َعـّده  مـع  اوزانـه

لـــه الحمد  الكثر الّـــي يـوّصـــل  رحمته و إرضاه

لـــه الـشـكـر و لـــه الـمـّنـــه، إلٍه، جـل فـي شانـه

خـلـق  خـلّـقـه و كـرمـنـا  بـ نـعـمـة  رحمٍة مهداه

حـفـظـنـاهـا  عـلـى  مـنـهـج  جعـلْـه الله مـيـزانـه

يـبـلّـــغ  بـــه رسـوٍل  حب  ربّـه و الـولـي  صـافـاه

نـبـــي الله، خـيـــر الـخـلـق  و الـقـــران  بـرهـانـه

عـصـْمـــه الله مـن الناس و عـطـاه الرتبه و زكّــاه

َدعـى لـ الحق و الحجه جـرت فـي منطق لـسـانـه

الشاعر/ عيل بن مانع آل عامر العجمي

الكويت
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نـبـــٍي وّجـــه  األّمـه  بـــدون  اقـصـاء و إسـتـكـراه

عـلـــى اإلســـالم و التوحيد لـ الـمـعـبـــود ســبحانه

بٌـعـــث فينــا ُمحــرر من قـيـــود الجهل و األشـبـــاه

بٌـعـث فينا مـن أنـفـسـنـا لــ قـلٍب مـّل سـّجـانـه

بٌـعـــث فينا بشــٍر صــوب درب الحق و الـمـــنجاه

بٌـعـــث فينا نـذيـــٍر مـن دروب إبـلـيـس و أعوانـه

بُعــث فينــا ســالم و ِســلم، عــدل و حــق و مســاواه

بٌـعـث فينا يـقـديـنـا عـلـى اإليـمـان و إحـسـانـه

بٌـعـــث فينا مـثـل مـاٍء طـهـوٍر فـ الـقـلـوب رشـاه

بٌـعـــث فينا يـزيـــل الرّان، يـعـطـــي الـديـن ديانه

ســالم  الله عىل نـوٍر يـشـع بــ داخـل الـمـشـكاه

ســــالم الله عىل أفضل خلقه الّـــي جاب تـبـيـانـــه

ســالم اللــه عــىل خــر البرش و أنقــى البــرش و أتقاه

ســالم الله عـلـى وجــه الـنـبـي مـا هـلّـت امـزانـه

كـريـم أخـالق  ربّـه كـّمـلـه  سـبـحـان  مـن ربّـاه

عطــاه أجمــل صفــات الخلــق، متــت داخل انســانه

مــن يطيعــه يطيــع اللــه، يدخــل يف حدود حـمـــاه

ظـفـــر بـ النر و التأيّـــد و أقفا عـْنـــه شـيـطـانـه
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أذنْــــه الله و إخـتـــاره لــ دعـــوة حـــق واســتثناه

عـزيـز بــ عـز مـن  عــزّه و شـيّـد أعـظـم  ديـانـه

نهــض بالنــاس مــن وحــل الجهــل حتى قــدر ميحاه

ووجههم و عـلـمـهـــم بــ مـعـنـى الدين و اركانـه

زرع فـي أُمـتـه مـبّـدأ إلـى الـسـاعه و هـو مبداه

بأن الـمـسـلـــم الـمـسـلـم حسن األخالق سيسانه

فـــداه الـنـفـس و الـغـالـــي نـبـٍي يـبـتـدي بدعاه

بـ طلبه من إلـــه الخلق يـــضم الـنـــاس غـفـرانـــه

جـمـــال الـكـون يـظـــهر من جامل بنظّرته يغشاه

وحـتـــى الـــورد كـلّـه زهـرٍة فـــي وسط بـسـتـانـه

يـحـــن الـجـذع لـ فـراقـه يبي قربه وِحس ِخـطـاه

نبــات النْخــل ُحــب املصطفى ســيطر عــىل اغصانه

ومــن مـّكـــه لـ بيــت القدس يف ليلــه حصل مراه

عىل ظهر الـــرُباق إيـخـفـــف الـمـســـرا عىل امتانه

دخـــل لـــ الـمـسـجـــد وصــىل إماًمــا  أّم  يف مصاّله

جـمـيـــع االنبياء الّـي عـبْـــر هذا الكون و ازمـانـه

بـعـدهـا ِعـْرج به صوب الـسـمـا تكريم من مواله

أَمــر لــ الـمصـطـفى فـي كـل درب تِـفـك بـيـبـانـه
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يـَشـق إلْـه الـقـمـر ثم يـلـتـئـم و إن كذبوه عـداه

تـعـّريـهـم شهـادة مـن شـهـدهـا خـارج اوطـانـه

جـبـــل أُحـــٍد تـهـزهـــز يف حظــوره وإبتســم ينهاه

مــن يلــوم الحجــر يف حظرتــه مــا تطــرب أشــجانه

حـظـــوره يســبغ الرحمــه و كـــل الخــر فـ محيّـــاه

هـنـــي الّـي ســـرا ُحـب الـنـبـي فـي دم شـريـانـه

لنــا فيــه اســوة حســنه، مــا يثبــت عـْنـــه نـتـأّســـاه

تـــرك فينــا الســبيل الــي رضــاه ايكــون رضـوانـــه

ــَناه ــرفْه أغـ ــن عـ ــمد م ــيدنا محـ ــه س رســول الل

عـسـانـــا نـــارد بـــ يـــوم القيامــه صــوب حيضانــه

شـفـــيع األُّمـــه الّـــي خـّصـــه الله بالعطــا و أجزاه

يـــا رب أكـرمـنـي  بـحـــٍظ  عـظـيـٍم بـيـن ِخـاّلنـه
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7

اللِبنة األخيرة

ســكون الليــل يلهــم والســكون أحيــان ذو حديــن

يفــل الذكريــات.. ويعــرض الصــوره! ويطويهــا

ــن( ــه )غاوي ــم( ويتبع ــاٍك أَثِي ــآين بـــ )أَفَّ ــىس م ع

وعــىس نفــس بّريــه..... مــن هواهــا عنــد باريهــا

ــن! ــن األمري ــاي إال )صــالة( تب ــا مع ــا نفــس م ي

وصليهــا القبلــه  وأســتقبي  وأزهــدي  تــويض! 

واذا تهتــي مــع درب الضاللــه تهتديــن )امــن(

لعلــك! تبلغــن )النيّــه( الــي كنــت )ناويهــا(

تقــّوي مــا بقــى لـــ دمــوع عينــي غــر غمضــة عن

ــو تطيــح الدمــوع يطيــح راعيهــا! ــا خايــف! ل وأن

ــن ــي الثنت ــخره لـــ إيدين ــروف مس ــدام إن الح م

تــدايّن يــا )حــرويف( وأشــعي الدنيــا وطفيهــا!

الشاعر/ فهد مطلق فالح العجمي

الكويت
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أعرفــك شــامخه متســاميه متحصنــه يف الديــن

وماضيهــا حارضهــا  بــن  )املآثــر(...  تجوبــن 

ــن ــا؟ حمل ــه محمــد حمله ــي الل لكــن )غــرة( نب

وشــوقيها وثابتهــا..  مالكهــا..  أبــن  )عســاين( 

وإذا كانــت شــواريدك.. عصيّــه طوعيهــا لــن!

ــا ــامعها وقاريه ــون س ــرض... فـــ عي ــوفن ال تش

ــن ــه عــن الحيي ــوات.. ونياب ــه عــن األم ســالم الل

)يفنيهــا(! إلــن!  اآلنــام  رب  )مخلــده(  ســالم 

ــن( ــوم )الدي ــن ي ــه ل ــارك يف كتاب ــه وب ــل الل وص

ــا ــا لـــ تاليه ــن أوله ــه(.... م ــه )مالئكت ــت ل وصل

بعثْــه اللــه نــور / ورحمــٍة للنــاس! فـــ )الداريــن(

قبــل ال يختلــف فــــ االرض ســنيّها، وشــيعيها!

حنيــف ٍ مــن قبــل ال يصطفيــه اللــه عــن الباقــن

ــا ــرأ، ويتليه ــه اق ــرا علي ــدس( يق ــل روح )الق قب

خلقــه اللــه مــن نــورٍ عــىل إنــه منخلــق مــن طــن

ــا! ــا! وخافيه ــر الدني ــه ظاه ــف ل ــّور( وإنكش )تن

ــن ــن النهري ــن وع ــامء النبي ــزاب! وأس ــن االح ع

وعــن اليــوم الكبــر! وفاتــن االمــه... وَمهديهــا
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ــن ــار والناج ــره، والن ــوم االخ ــرش، وي ــن املح وع

ــل يغزيهــا ــاه يف غــزوة )أحــد( مــن قب وعــْن رؤي

بلــغ فـــ العلــم مــا ال يبلغــه غــره.. مــن املاضــن

ــا ــه خطاويه ــاس تقصــد ل ــي الن ــغ ال وصــار املبل

واملحصــن االحصــاء  تتعــب  الكثــره  مكارمــْه 

ماليهــا كان  )املــكارم(...  فيــه  متتــي  ال  قبــل 

أَِمــن أأمتــن  منــْه  واىل  أوىف....  وعــد  منــه  اىل 

ــا! ــن أذانيه ــه الثقل ــي ل ــب! ترخ ــه خطّ واىل من

ــن! ــاط والتبي ــر! واالبس ــه بـــ الق ــيّد( أمت )تس

وأنــدت لــه جبــاه أهــل االفصاحــه وهــو )أُميهــا(

ــن! ــه االدن ــه.. حارب ــالته العظيم ــزة رس ــن ع وم

ــا ــت إيديه ــز الرســاله؟ تب ــرشك! عــن ع وأهــل ال

ــن ــداء منترشي ــور(.. واالع ــار )الث ــه وســط غ ثبات

دليــل إن )الثقــه بـــ اللــه( تخــزي مــن.. يعاديهــا

جســور وعنــد رشع اللــه ماهــو يعــرتف بـــ )لّــن(

ياكــم روس أعتلــت! واللــه جعــل ســيفه يوطيهــا

ــارق رافعــه االســمن! عــىل صهــوة جــواده! والبي

مــع ُصحبــه تســوق )أرواحهــا( مــن قبــل رجليهــا
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ــن ــْه مدحوري ــدا من ــون االع ــدك االرض، ويروح ي

ــا! ــي كان يعليه ــه(.... ال ــه إال الل ــة )ال إل بـــ كلم

ــى الجمعــن ــوه مبلتق ــا الجمــع وىل واترك ــد م بع

ــراب االرض يعميهــا قــدر يكــر اعــداه.. ومــن ت

وبعــد ميّــل عــىل الظلــم الظــالم وقــاب له قوســن

ــا( ــي كان )يدعيه ــوه ال ــه فـــ الدع ــت رحمت تجل

ــزت أركــون الســام وأســتجلت الكفــن ــا وأهت عف

وهــو بإيــده يهــد جبــال )مكــه( فــوق مــن فيهــا

هــو محمــد... هــو الــي نزلــه.. ريب.. بـــعلين

وخــال كبــار )االســامء(.. أتصاغــر كــرب أســاميها

ــن الحــن ــد )شــفناه( ل ــا بع ــا م ــا( وحن ــه )آمن ب

ــا( ــنتْه )نحييه ــوى س ــه( س ــد )موت ــا بع وال معن
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8

طارف الكعبة

جلســـت بطـــارف الكعبـــة عظيمـــة يف ســـواد ســـتار

ــل ــا تبجي ــق وله ــا عش ــب له ــي املتع ــا يف قلب وان

ـــع بالحجـــر واســـأل عـــن التاريـــخ شـــايل صـــار اطال

ــجيل ــة الس ــم وقص ــامين والحطي ــن الي ــن الرك ع

ويف موضــع خطــا ابراهيــم وأمر مــن العظيم الضار

ــل ــىل التوكي ــه ع ــرك اهل ــر ذي زرع وت ــواٍد غ ب

ـــوار ـــرب اغ ـــوس ويف س ـــم بالنف ـــت االعظ ـــي وان إله

ــل ــك بالتمهي ــن رحمتْ ــار وم ــا اكث ــي والخطاي إله

ـــار ـــات غب ـــدك فت ـــن عب ـــدك واب ـــا عب ـــه ان إلهـــي اي

انــا يف جاهــك االعظــم وانــا اســجد ســجدة التذليل

الشاعر/ فواز عويضة العنزي

الكويت
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ـــذار ـــدون اع ـــه ب ـــوم والليل ـــك الل ـــدي إي علي قصي

التــرشد منــك الفكــرة وال لــك حــق بالتأجيــل

تـــوكل بإســـمه االعـــىل وهـــات مـــن الحـــروف امطار

ــل ــس تأوي ــم إقتب ــم وبالعل ــوف العل تفكــر يف رف

ـــار ـــور كب ـــاف ان األم ـــّدم وش ـــو ِق ـــاعرك ل ـــرا ش ت

تقــدم وارسع الخطــوة عــىل التكبــر والتهليــل

هنـــا الواجـــب ألبـــو القاســـم منـــوت لنرتـــه ونغـــار

عــّي مــن الســام حــق وعليــك مــن القصيــد إكليل

كأن بيـــدي خطـــام الخيـــل وبيدي حســـام ذو الفّقار

عــىل مدحــة رســول الله ســام تــربق.. قصيد يســيل

ـــجار ـــنتك اش ـــاف وس ـــتورق جف ـــك يس ـــىل طاري ع

ــل ــك تظلي ــان ورحمت ــار الجن ــف امث ــا نقط ومنه

ـــار ـــزة بالغ ـــم معج ـــام واعظ ـــن الظل ـــوٍر م ـــزغ ن ب

وقــال اقرأ كتــاب الله.. رعش جســمك من التهويل

ومـــن عنـــد الحـــرم يف ليـــل امـــر رب الـــرباق وســـار

وصلــت املســجد االقــى وعــرج بك للســام جربيل

تفاخـــر بـــك ســـاموات ولقيـــت االنبيـــا االخيـــار

للتســهيل الخمســن  فــرض ريب صالواتــه مــن 
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ــار ــة التّجـ ــت بحجـ ــك اتيـ ــوا قومـ ــوٍم كذبـ ويـ

عصمــك اللــه عــن الكــذب ورفعك مبحكــم التنزيل

ـــار ـــك االنص ـــك اىل أحباب ـــع احباب ـــره م ـــد هج بع

رجعــت وكانــت النيّــه طهــور البيــت مــن تضليــل

ـــار ـــوا الكف ـــم إنهزم ـــح العظي ـــا الفت ـــة هن ـــا مك هن

ــل ــه بالفي ــوده ابره ــٍش يق ــزم جي ــا انه ــل م مث

ـــرار ـــة األب ـــت خصل ـــم وكان ـــك فيه ـــت رحمت تجلّ

عفيــت وكنــت ابو الرحمــة بُعثت ودينــك القنديل

ويستســـقى الغـــامم بوجهـــك االبيـــض ايـــا املختـــار

وتخضــع لــك جميــع الُعــرْب مــن دجله لــواد النيل

ـــوأد ومـــن االخطـــار نـــرت املـــرأة بدينـــك مـــن ال

بكــت عــن العــرب قبلــك بُعثــت وكفــك املنديــل

ـــار ـــه واخب ـــا حديـــث وعنعن ـــا انعـــم كـــف بالدني ي

ــل ــد الجي ــل بع ــا الْجي ــك نقله ــس مال ــا ان يحدثن

بحــر مــن عطف مــا تنضب وضحــكك لــذة االنهار

ــا مــن الفطــرة عليــك مْنيــل ملكــت االفئــدة وحن

تزيـــن بـــك صدرلــــ إســـالم وكنـــت العقـــد واألحجـــار

زمــرد والذهــب واملــاس والياقــوت واســبينيل
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وصــىل الله عــىل وجهك انا اســتصغر جميــع افكار

بجاهــك ياحبيــب الخلــق  ويــش احــط وال اشــيل 

كأن البـــدر يف وجهـــك جـــامٍل يخطـــف االنظـــار

كأنـــك المشـــيت بـــأرض ودت ارضـــك التقبيـــل

ـــار ـــة االحج ـــن حـــارث واذود برمي ـــد اب ـــي زي ياليت

ألقبـــل خطـــوة اقدامـــك واداوي جرحك الي يســـيل

ـــار  ـــا بأخي ـــرع غصنه ـــم شـــجرة انســـاٍب تف ـــا خات ي

تفــرع مــن بنــي هاشــم.. كِنانــة.. جــدك اســامعيل

ســـجد قلبـــي مـــن املـــروة اىل حـــدود الصفا ثـــم طار

يرفــرف يف رحــاب اللــه عــىس يغفــر مــن التقليــل

ويشـــاديني حاممـــك يـــا بطـــن مكـــه عـــىل التـــذكار

عــىل بيــٍت يفضــل عنــد ريب اعظــم التفضيــل

حبيبـــي يـــا حبيـــب اللـــه وش بنكتـــب وحنـــا صغـــار

ــل ــخ ارسافي ــام ارســل اىل ان ينف ــام اعظــم مق ام
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كافل ُيْتم الكون

أعـــــوام تـــذرف ليـــــــل والنـــــور مـــا بـــاْن

تهـــــزم كل شــــمعه مثيَنـــْه والريــــح 

ـــاْن ـــْف.. وِحرم ـــم عاِص ـــي ظل ـــل يعن الليـــ

دفيَنـــْه املحـــاين  يف  فرحـــه  يصطـــاد 

وشـــلون مـــا متـــال الرجــــــل كومـــة اشـــجان؟

لـــو الوطـــن كّشــــــْر علـــــى ْمــــواطنينه

ْهـــل أَطنـــان ـَـــرش تســـتورد الجَّ نـــصَّ البـ

ينه والنـــصَّ االخـــْر يف الخَفـــا ْمــــَصدرِّ

أربابـــــهم كانـــــت )أســـــاطر واوثـــان(

والحـــق يف جفـــوَن الـــَوَرْق ُمهملينـــه

* * *

الشاعر/ محمد عبده عبد الوهاب

اليمن
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ولـّمــــا )النبـــي( أَقْبَـــْل.. طغى النـــور َوازْدان

ـَـــْت مـــن اآلفـــــاق ظُــــلَمْه لعينــــه وغاب

اَقبـــل عـــىل اإلنســـــان يصــــدح )بقـــــــرآن(

عشـــان ميِحـــي ْمـــَن الّنــــفوس الضغينـــه

ـــزان ـــوع واح ـــرشب ْدُم ـــق ت ـــاف الخالي ش

رهينـــه الفجــــــايع  بـــن  واحالمــــهم 

ـــرَش مـــَن افْـــــواه كُّهـــان ـــْل يُن وشـــاف الَجَه

َجـــْل والغبينـــه وشـــاف الخـــــرافه والدَّ

وشـــاف الفقـــارى ينحنــــوا عنـــــد سّجـــــان

وشـــاف الـــرّدي يشــــَمْخ ويرفـــع جبينـــه

)شـــبه الجزيـــره( كنَّــــــها غْصـــــن ظميـــان

مـــن قبـــل مـــا متــطــــر علــــيها ميــــينه

هـــذا النبــــي الـــي دعوتـــــه ُحـــّب االنســـان

تتْعـــــــلَّم األجـــــــيال َعطفـــه ولِينـــه

ـــان( ـــده )أرََسَج ازْمــ ـــي مول ـــادق( ال )الص

ســــجينه الليـــايل  تابــــوت  فــــ  كانـــت 

يف مولـــده عـــمَّ الســـنا.. كــــل االوطـــان

ـــاها مــــدينه مــدينـــــه ـــْعد غطَـّ والسَّ
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ـْـــس يف كل ميـــدان أنَفـــــق َحياتَـــــه شم

ــنينه ــْة ِسـ ــه فّضـ ــان التيــ ــدى زمــ واهـ

يومـــه صبـــي.. قـــد كان )راعــــي لقطعـــان(

ــه ــن أنينـ ــل يحضـ ــيه.. والرَّْمـ ــن ماشـ مـ

بســـتان تناهيـــِد  يف  لحالـــه..  ميـــي 

ويْقِســـْم ثِـمــــاَر الحـــزْن ِبيَنـــــْه وبينـــه

ـــوان ـــَم االك ـــْل يُتْـ ـــي كَفـــ ـــم ال هـــذا اليتي

الحزينـــه للكائنـــات  الفـــرح  واهـــدى 

ـــان ـــن االجـــفــ ـــه ب ـــارى أمتــ ـــكَّْن فق س

ــــِريَنه لـْمَهجِّ ْفـــِح  الصَّ ثِيَـــاَب  والبَـــْس 

ويوَم اْصبـــــحت كّف املعاديـــــن طـوفــان

ســـفينه بقلبَـــــه  ألصـحـابـــــه  شـــيّْد 

مـــا كان هّمـــــه ميتــــلك ُمــــلْك ُســـلطان

زيَنـــه ِخـــر  العِقـــْل  بْتَـــاج  وتزيّــــن 

إِخـــوان النــــاس  َهــــ  إّن  زمانـــه  ــم  علَـّ

َمِشـــينه ــْه  الُعنريَـّ بَـــانَّ  ـــْمه  وَعلَـّ

ــوان( ــاب َوالْـ ــال )أنسـ ــع الرّّجـ ــا تنفـ مـ

ودينـــه بطيبـــه  يســــــمو  واحـــٍد  كل 

* * *
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ـــان( ـــه َورْد )نِيســ ـــالل ْو أَضلعــ ـــه ظ قلبَ

ــه ــه َسِكيَنــ ــْه ِو َمشيـــ ــانه عذوبَـــ ولسـ

ــنان ــِه تحــ ــاُر ْوبـــن جنبيـ ــه نهـــ ووجهـ

األزمَنـــه طمـــــأنينه لـــكّل  ونهـجـــــه 

ْه غيـــــِر للـــه سبــحـــــان مـــا مـــّد يــــــدَّ

ــه ــْر يف الخزيَنـ ــه إال الفِقـــ ــا معـ ــو مـ لـ

ــان ــان ِواْحَســ ــر ِإميـــ ــه نَْهـ ــة حياتـ قصـ

ــاربينه شـ ــْر  النََّهـ َهــــ  ــْة  ــوا عذوبـــ يجنـ

* * *
ـــِت هجـــران ـــل يف وقْ ـــوم جـــذع النْخ ـــا لُ م

ــــْل حنينـــه بالبـــكا والنـــوح وصَّ لـــو 

ـــران ـــه حســ ـــّل يبكي ـــاٍر ظَ ـــوم غــ ـــا لُ وم

ويصيـــح ِفــــي ْوجــــوه املخاليـــق وينـــه

ومـــا لـــوم قلبـــي ال هجـــرين عـــىل شـــان

يقـــي حياتـــه تحـــت نخـــل )املدينـــه(
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10

المدح في حّله

رسى بــرق القنيــف الــي عىل حال القنيــف اذحاح

تالمـــع فالقنيـــف وكـــن يف صـــدري تليامعـــه

اشـــوفه يفـــري جيـــوب القنيـــف ويـــويض املصبـــاح

بوالعـــه ويشـــعلها  ضلوعـــي  يفـــري  وكنـــه 

ـــاح ـــف انس ـــدر القني ـــا ص ـــه كل م ـــرين قدوم يذك

بنـــوًر ســـاقه اللـــه للعبـــاد ومـــدد ارشاعـــه

بعثـــه اللـــه نـــوًر منـــه مســـدول الظـــالم انـــزاح

مـــن البعثـــه اىل يـــوم الحـــرش مـــا يطفـــي اشـــعاعه

ســـالم اللـــه ســـالًم بأنـــدر انـــواع العطـــر فـــّواح

ـــه ـــب بأنواع ـــور العش ـــج ازىك زه ـــن مزي ـــالًم م س

شـــذاه يصـــر مثـــل الغيـــم ال خيّـــم وبرقـــه الح

ـــه ـــه عـــىل قاع ـــزن الل ـــن ثجـــاج م ـــام يصـــب م وق

الشاعر/ محمد عيل املرازيق

قطر
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ـــه عـــي واصبـــاح عـــىل قـــرب الرســـول يصـــب هامل

اتباعـــه ويجـــري  مقدمـــه  مـــزًن  كل  وينـــرث 

بعـــده تشـــوف وديـــان املـــكان ســـيولها طفـــاح

ايلـــن يســـيل بالكامـــل مهـــو ثالثـــة ارباعـــه

مـــكان فيـــه ميكـــث رمـــز عـــز وقـــدوه ومفتـــاح

ملّاعـــه بالخـــر  وســـرة  النجـــاه  لبيبـــان 

ــداح ــه صـ ــربه باملوعظـ ــذا منـ ــربه وهـ ــذا قـ هـ

لتبّاعـــه خزاينهـــا  تفتـــح  ســـرته  وهـــذي 

ـــه االرواح ـــذى ب ـــًج تغ ـــارت منه ـــنته ص ـــذي س ه

الحـــرش شـــّفاعه نهـــار  فالحيـــاه ويف  نعيـــًم 

عليهـــا كل ركـــن يعتنـــز لـــو ينحنـــي مـــا طـــاح

اىل انحـــاه التواضـــع يرفعـــه للـــه تويضاعـــه

ـــاح ـــف وااليض ـــن التعري ـــرب م ـــاه اك ـــا فالحي مداه

ونـــوًر فالقلـــوب وفالوجيـــه يبـــن مطالعـــه

بعـــد كـــرث البحـــوث الي عـــىل ارض التجربـــه تجتاح

ـــناعه ـــل اس ـــب حـــك تجه ـــنته ماهي ـــت ان س عرف

ـــالح ـــل االص ـــًث يقب ـــريب ببح ـــث الغ ـــا الباح يجين

ــاعه ــي اشـ ــي ماهـ ــنه الـ ــه بالسـ ــا انقابلـ وحنـ
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ــواح ــدون الـ ــا بـ ــاء منيزهـ ــنته بيضـ ــة سـ محجـ

ـــه ـــقط اقناع ـــالل ويس ـــه الظ ـــف وج ـــا ينكش عليه

يغمـــرك جودهـــا ال صـــارت ايديـــن الكريـــم اشـــحاح

وتظلـــك كل مـــا صـــارت وجيـــه الـــرش منالعـــه

جعلهـــا اللـــه عـــًن للكفيـــف وطـــوق للســـباح

جعلهـــا اللـــه طـــب للســـقيم اتـــداوي اوجاعـــه

حالوتهـــا تســـوقك يف طلبهـــا رغبـــًة والحـــاح

تلـــذذ بـــه قلـــوًب عـــن ميـــول النفـــس جزاعـــه

ــاح ــدون اربـ ــًح بـ ــبه ربـ ــا كل درًب مكسـ عليهـ

بســـوًق مـــا يبـــور ايلـــن ريب يأمـــر الســـاعه

ــاح ــدون اجنـ ــه بـ ــك للقمـ ــة يصلـ ــا راحـ تعبهـ

تعيشـــه كل نفـــًس للهـــوى مهيـــب خّضاعـــه

هـــذي ســـنة محمـــد تزكيـــة نفـــس وضـــامد اجـــراح

ـــه وال طاعـــه ـــي ســـمع هدي ـــال محـــروم كـــون ال ف

ـــو يصـــر الشـــعر فيدينـــي كـــام املســـباح ـــه ل صفات

مـــا يحصيهـــا القصيـــد الجـــزل مهـــام وصـــل ابداعـــه

مـــن افراقـــه بـــى الجـــذع ومتايـــل غصنـــه النضـــاح

وصـــار الـــن مـــن قلـــوًب مـــن االثـــام منصاعـــه
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وانـــا مهـــام بلـــغ يب حـــي وعشـــت الحيـــاه افـــراح

مـــا تاصـــل مســـتوى اين عشـــت يف صحبته لو ســـاعه

راح منهـــو  حـــي  واال  راح  وقـــًت  ياحـــي  اال 

مانـــدري منهـــو الـــي راح والـــي غـــر اطباعـــه

ـــوب صحـــاح ـــه والقل ـــاًن وحـــد صفـــوف العروب زم

وســـادت هيبـــة االســـالم بالتوحيـــد والطاعـــه

ـــراح ـــن م ـــا خال ـــه اصبحن ـــي من ـــا ال ـــمعنا بعزن س

وعرفـــت ان االدمـــي ميكـــن يعيـــش العـــز بأســـامعه

نريـــد الوقـــت يصلنـــا اىل القمـــه بـــدون كفـــاح

ونلـــوم الوقـــت ونحطّـــه لعـــذر العجـــز شـــاّمعه

وهـــذا حنـــا قضينـــا العمـــر يف وضعيـــه املرتـــاح

ــه ــا ومقراعـ ــرب واقعنـ ــن قـ ــالم لكـ نعيـــش احـ
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11

ذروة التبجيل

عـــىل جـــرد الـــورق جـــاء للقلم جـــر.. و محاير ســـيل

بعـــد مـــا أبطـــت محيلـــة.. قامـــت تهّمـــل محابرهـــا

ـــل ـــرثة التعلي ـــة ك ـــام.. و مخاف ـــد اإلله ـــا فق طواه

ـــا ـــبب يف تصحره ـــي تس ـــفوف ال ـــرق الش ـــن ف وم

ـــل  ـــل التأوي ـــا تقب ـــٍة م ـــاب و رشه ـــا عت ـــي منه ع

وأنـــا واللـــه متحمـــل عتبهـــا يل.. و عاذرهـــا

نَصْفهـــا مـــن غيـــوم الحـــرف غيـــٍم كـــن وســـطه ليـــل

ــا الـــربوق.. تهـــل ماطرهـــا ثـــالث أيـــام تجلدهـ

ـــل  ـــاب إكلي ـــروس الهض ـــه ب ـــٍد كن ـــا قصي و منابته

ـــا ـــعور.. باذره ـــح ش ـــال ص ـــيم يق ـــا النس ال داعبه

بــا.. كم حــن قلبي يا قــراح النيل مــن احســاس الصَّ

نبعت فـ مكة.. أعذب من نبع ساقي مر.. و أرهى

الشاعر/ محمد متعب قبالن العجمي

الكويت
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وردتــك باشــتياق الضامــي الي شــاف.. صــربه عيل

وميمـــت املشـــاعر متـــي بشـــوفك.. نواظرهـــا

ـــل ـــام.. وذروة التبجي ـــدر املق ـــىل ق ـــه ع ـــالم الل س

ـــات الكـــامل اآلدمـــي.. يف كامـــل صورهـــا وعـــىل آي

وســالم اللــه عىل الــي عند فضلــه ينتهــي التفضيل

وعـــىل ســـيد عيـــال آدم.. مـــن أكربهـــا إىل أصغرهـــا

بــــ مقدمـــه اســـتفاضت بالبشـــاير.. صفحـــة االنجيل 

ــايرها  ــت بشـ ــا كلّـ ــه مـ ــارى فيـ ــان النصـ ورهبـ

 ملـــع ليـــل الحجـــاز مبولـــده.. كـــن فالســـامء قنديـــل

ورجـــف عـــرش االكارس فاملدائـــن.. تحـــت أكابرهـــا

نشـــأ يف وســـط مكـــة.. و العـــرب يف ُغمـــرة التضليـــل 

وكان الصـــادق.. الـــي كلمتـــه مـــا هـــو يزورهـــا 

بعـــد شـــاف العـــرب تستســـهل التحريـــم و التحليـــل

ــا ــب.. ويتدبرهـ ــروم الكواكـ ــرب جـ ــث.. يسـ تحّنـ

و بـ اقرأ باســم ربك.. جاه مرســول الوحي.. جربيل

تحلـــل مـــن دثـــارك و الخليقـــة.. قـــم فأنذرهـــا

عـــىل التوحيـــد أّســـس كل قلـــٍب.. فــــ اعتقـــاده ميـــل

ــا ــامل.. و حذرهـ ــغ العـ ــه بلـ ــن اإلرشاك باللـ ومـ
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وقــول الزور.. والبهتــان.. والســمعه.. ونقص الكيل

ونزاعـــات التكـــرب.. والغلـــو.. اجتـــث دابرهـــا

ـــل ـــاري التعدي ـــل.. ج ـــة وق ـــرات بحكم ـــول املنك ت

واألخـــالق الذميمـــة بأحســـن األخـــالق.. غّرهـــا

أعـــد ملـــن أطاعـــوا أمـــرك وقامـــوا بــــ حـــال وحيـــل

شـــفاعتك.. وبشـــارة جنـــة تبهـــج خواطرهـــا

وأعـــد القـــوة.. ملـــن حاربـــوك.. ومـــن ربـــاط الخيـــل 

مـــا ترهـــب بـــه عـــداك.. الـــي تعانـــدك بــــ تكرّبهـــا

معـــك تأييـــد مـــن أرســـلك.. وأنـــزل محكـــم التنزيـــل

ومعـــك حفظـــه وعونه.. فـ أول الدعـــوة و فـ آخرها

أُمــرت وطعــت.. وأحســنت البالغ بكامــل التفصيل 

ـــا  ـــاق بأكربه ـــعت.. اآلف ـــي وس ـــة ال ـــت الرحم وكن

تركـــت لنـــا املحّجـــة واضحـــة.. يف كل وقـــت وجيـــل 

مـــا هـــوب يزيـــغ عنهـــا غـــر.. مـــن عميـــت بصايرها

بـــ أيب و أمــي.. يا صربك رغم ما قاســيت من تهويل

ويــا حلمــك.. يــوم تعفي عن هــل املكــر.. وتآمرها

وأنـــا يـــوم أتذكـــر نهجـــك.. أمعـــن فالنظـــر و أطيـــل

ـــا ـــد مآثره ـــرش تخل ـــف الب ـــرتك.. كي ـــوف بس وأش
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عـــىل هديـــك رفعـــت الصـــوت.. بالتكبـــر والتهليـــل

ـــا ـــت أطهره ـــن جي ـــنَّتْك.. ال م ـــي بس وأويّض روح

متســـكت بشـــامئلك.. ورميـــت اهـــوايئ بــــ ســـجيل

وحاربـــت الوســـاوس.. وامتلـــت منهـــا مقابرهـــا 

مليـــت بـــك املـــآذن لـــن جـــاء الســـمك بهـــا ترتيـــل 

ـــا ـــرك منابره ـــن ذك ـــت م ـــاض الصالحـــن أحيي وري

ـــامعيل ـــة اس ـــن.. وترك ـــن و اآلخري ـــيد األول ـــا س ي

عـــىل قـــربك دمـــوع الشـــوق هلّـــت مـــن محاجرهـــا 

عـــزاي إْن شـــوقي الفجـــر الجي.. يف ظلمـــة التمثيل

ورجـــاي إن بردتـــك تكـــس َوَهـــن روحي.. وتســـرتها

ــٍل.. وتقليـــل صـــالة اللـــه وتســـليمه بـــال تعطيـ

عـــىل آخـــر األنبيـــاء محمـــد أذكرهـــا وأكررهـــا
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12

مسك الختام

أرشق الحـــق، مـــن ميـــالد  »مســـك الختـــام«

ليلــــٍة نـورهــــا، ميتــــدد »للفرقديـــن«

وأمتلـــت األرض نـــور، وريـــح مســـك وســـالم

وشــافو الشــام من نور النبي »شــوف عن«

مولـــدك ســـيدي، هـــز العـــروش العظـــام

هـــز »ايـــوان كـــرى« وأنكـــر بعـــد حـــن

كنـــت »نقطـــة بدايـــه« تنهـــي اإلنقســـام

وكانـــت األرض مليانـــه مـــن »الفارغـــن«

ـــل تبعـــث بــــ مكـــه وعـــادك غـــالم مـــن قب

مرشكـــن وأهلهـــا  »املوحـــد«  األمـــن 

يـــوم كان العـــذر، لـــي يحلـــل حـــرام

نتّبـــع  »أبائنـــا األولـــن« كيـــف مـــا 

الشاعر/ مطيع بن مرعي العجمي

الكويت
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عاصمـــك ريب مـــن الذنـــب ومـــن املـــالم

يالســـــــراج املنـــر، وســـيد املتقـــــن

ـــام ـــايص لج ـــىل كل املع ـــدك ع ـــن بــــ إي ك

ماتقـــودك خطاويّـــك، لـــدرٍب ُمشـــن

ـــام ـــل الفط ـــاس قب ـــوم الن ـــرك، عم ـــم خ ع

وأصطفـــاك اللـــه بفضلـــه بعـــد »األربعـــن«

نُـــزل الوحـــي قـــال: »إقـــرأ« بشـــهر الصيـــام

وأنزلـــك يف »مقامـــك« أكـــرم املُنزلـــن

فالضحـــى النـــاس تاهـــو كنهـــم يف ظـــالم

يقـــن وال  الـــدرب،  تـــدل  بصـــره  ال 

جيــت ياطهــر مــن املاء مــن بطــون الغامم

ـــن ـــىل العامل ـــه ع ـــك، رأف ـــرت رحمت وأمط

»داعـــي الحـــق« نـــادا، للـــراط القـــوام

ــن ــٍق مبـ ــرا، وحــ ــه غـ ــهد إن دعوتـ أشـ

ـــكالم ـــل وال ـــرح بالفع ـــالم، ُج ـــدر اإلس وص

قُبحـــت مـــن وجيـــه، وأُهلِكـــت مـــن يديـــن

مــــ أعرضـــو عـــن طُهر عرضـــك وجـــاك إتهام

وجيـــت بإثبـــات بـــإن »اللـــه مـــع الصابرين«
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ــام ــد الخصـ ــك، بأشـ ــو يعادونـ ــوم كانـ يـ

كنـــت تدعـــو لــــ ديـــن اللـــه بحكمـــه ولـــن

وفاألمـــور املصريـــه مســـكت الزمـــام

ــن ــٍب متـ ــوه وجنـ ــل بقـ ــم الباطـ تدحـ

وتنتقـــم، كل مـــا عالـــو »أرش إنتقـــام«

ـــن ـــرشك والظامل ـــىل أهـــل ال ـــه ع ـــة الل لعن

الـــكالم أنتهـــى، باقـــي  كالم الحســـام

قـــوة اللـــه، مـــع رســـله عـــىل املعتديـــن

وال اعتـــال الصـــوت بـ »التكبـــر« والحظ قام

مـــدك اللـــه بجنـــد مـــن الســـامء »ُمردفـــن«

ـــالم ـــك الس ـــك علي ـــرا ب ـــل ي ـــزة لي ومعج

ــن ــة الناميـ ــرباق« بغفلـ ــن »الـ ــوق مـ فـ

»ليلـــٍة« تختـــر، مشـــوار الفـــن عـــام؟!

رحـــت مـــن بطـــن مكـــه ألول القبلتـــن

ثـــم ُعـــرج بـــك من األقـــى بعـــد رصت إمام

ـــلن ـــا املرس ـــع االنبي ـــك جمي ـــف خلف وص

الشـــجر والحجـــر، يلقـــي عليـــك الســـالم

ـــن ـــأن الجـــذع، ويحـــن شـــوق وحن ـــك ي ول
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ـــام ـــول ومق ـــود« ق ـــق و»املحم ـــيد الخل س

صاحب الُخلق من فضل »أحسن الخالقن«

أنـــت ســـرتّك منهـــج، تســـتحق إهتـــامم

وأنـــت ذكـــرك يعطـــر، ألســـن الذاكريـــن

وجهـــك إيـــدل ضيـــه، »تايهـــن العتـــام«

ــن ــا مرتـ ــره كنهـ ــمس« مـ ــرشق »الشـ تـ

»ســـيدي« مـــا يوفيـــك الشـــعر والـــكالم

ــن ــي وأيب والبنـ أمـ بــــ  ــرش  البـ ــر  يابشـ

ـــام« ـــوم الزح ـــا بــــ »ي ـــفيعٍ  ينادين ـــا ش وي

ــن« ــم الراحمـ ــااا »أرحـ ــي يـ ــي أمتـ أمتـ

جيـــت بالحـــق يـــا مصـــدر »هدايـــة األنـــام«

ــا مـــن املســـلمن ــبابك أصبحنـ لـــن بأسـ
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13

نور الهدى

ـــتقام ـــر واس ـــراج الفك ـــل مع ـــتنبط اللي اس

صــوت الحياه بنجــف حلم وخطاوي ضمر

واّوغــل / مجّي الشــعور الحي بـ أمر الكالم

وقمت انفخ الروح بـ اعامق الورق واستدير

لــــ الليـــل: واســـأل اذا مـــل الظـــالم، الظـــالم

كيف انجب النور من رحم الشقا واستنر؟!

وقـّـف تحت مئمن الفرقــان: واهدى اللثام

ـــر ـــه.. قص ـــّر ثوب ـــن: وم ـــبيحة الفرقدي تس

هـــد آخـــره واســـتهاضت مـــن عيونـــه غـــامم

وابتلـــت االرض وانزاحـــت مفاتـــن: كثـــر

مليـــت عمـــري بعمر / اصـــدق حكايـــة غرام

عـــن ناصيـــة مـــا نُعـــت، يف كل معنـــى جدير

الشاعر/ نارص ستار العنزي

الكويت
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ـــام ـــه.. وخـــر االن ـــاد الل يف ســـرة ارشف عب

ـــر ـــه: عب ـــق بياض ـــرف يتعان ـــه الح ـــي ل ال

اتهلهـــل الفجـــر مـــن مكـــه.. بــــ رؤيـــة ســـالم

ـــر ـــه كب ـــه شـــافت.. مقام ـــد وعـــن آمن يول

يوم انكشــف نــور وجهه ذاب وجــه العتام

ومـــدت لـــه الكعبـــه ايديهـــا.. وقامت تشـــر

هـــذا اول محمـــد يّدينـــي تضمـــه.. وانـــاااام

بــــ احـــالم طافت عـــىل صـــدري وجاها نظر

ـــام ـــا، ذكـــرى بليغـــة: مه ـــوه هين ـــا ذا النب ي

اضحـــى بهـــا الصـــرب، عـــن يتمـــه وراح الفقر

اختــاره الله مــن اطيب قوم واغزى: وشــام

مـــن نســـل ضلـــع الخليـــل ومنهجـــه باملســـر

ســـاعة دخـــل بــــ اربعينـــه، ضم صوتـــه وقام

ـــر ـــدرة: قدي ـــهد.. بق ـــية املش ـــوم قدس يف ي

ارســـل لـــه / اللـــه من ابـــواب الســـام بنخدام

جربيـــل: حتـــى نـــزل يف غـــار  عبـــده بشـــر

وتصافـــح الخـــوف مـــا آويت.. بشـــهر الصيـــام

وتســألن الوحي من وهب الســميع البصر
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قــال اقــرا: وتــاه شــوف و راح صــوت بقوام

ـــر ـــهقتن بــــ زف ـــه ش ـــتجمعته: لخديج وس

وبــــ زملـــوين نطـــق: وانســـال بــــ العـــام: عام

وتزعفـــرت يف قـــرى مكـــه رســـاله: بخـــر

فيهـــا محمـــد: وخامتهـــا.. صـــالة وســـالم

ـــر ـــن.. غف ـــا م ـــن: وجله ـــا االقرب ويف نذره

اتوحـــدو: واســـتدار بــــ دعوتـــه بــــ بــــتسام

وباتـــت قريـــش بــــ صوامـــع جهلها تســـتجر

وارشق عـــىل مأذنـــه ياقـــوم حيـــُث: الزمـــام

ــر( ــا.. و)املصـ ــِه.. البقـ ــرب / وللـ ــه ُاكـ اللـ

وستبســلت ظلمــة الطايف بنفــس الخصام

ومـــدو لـــه االخشـــبن امبـــا بُعـــث يستشـــر

انـــزل عـــىل طبقهـــم جربيـــل طبـــق: الختـــام

ـــه ال ال وكادت تصـــر ـــن رحمت وبصـــوت م

 حـــن ا آذن اللـــه لــــ قدامـــه بهجـــرة: كـــرام

اتزمزمتـــه املدينـــه، ولبســـت لـــه حريـــر

مـــاكان طلـــع البـــدر، بـــل كان بـــدر التـــامم

ـــر ـــي ضـــوى للهـــدى ولــــ خـــر امـــه نذي ال
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كيـــف امدحـــه والبيـــوت يهزهـــا بــــ ســــتهام

حرفـــن بـــذات العـــامد ومطلعـــه مـــن صفر

ـــم وســـرته: بــــ احـــرتام ـــه عظي ـــي بخلق ال

اخفــض لــه الــراس وارفع لــه جناحي واطر

مـــن فـــوق ظـــل الســـعي وال الركـــن واملقـــام

وال غيابـــن تحـــت ذكـــر.. الـــراج املنـــر

مشـــتاقه الكـــون والبيـــت العتيـــق، الحـــرام

واســـوار طيبـــه وتكبـــرة صـــالة بــــجهر

ـــام ـــاعة، قي ـــد بس ـــا موع ـــه لن ـــه الل ان قال

اعاملنـــا يـــوم تبقـــى بــــ االرايض: حصـــر

ـــام ـــه لآلم ـــب ونطلب ـــف الحبي ـــف خل ونْص

ــر  ــا.. لألخـ ــة صفنـ ــن بدايـ ــفاعته.. مـ شـ
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14

زكاة الشعر

زكاة الشـــعر قـــاٍف بذكْـــره يشـــْع أنـــوار

ـــه ألســـانه ـــن أبيات ـــاعٍر .. ويثم ـــا ش وأن

عــىل الحرف والكلمة عيــوين لها مجهار

ـــه ـــار بألوان ـــام ألخت ـــة الرّس ـــل ريش مث

ـــكار ـــة األف ـــام يف غب ـــرة اإلله ـــع ح وم

نغــوص الخليل ونطمح ملكســب الدانة

معاجـــم لغـــة محتـــاج للســـاين املحتـــار

وبالغـــة عـــرْب بأســـلوبها ســـاحر ابْيانـــه

فـال غبت عـن ذكره وال لّشـعور اعذار

عـــىس اللـــه يقـــدّرين ليـــا صغـــت قيفانـــه

قصيـــٍد ماُيكتـــب يف مقامـــه عليـــه اغبار

مع انه اكرب ْمن القاف واكرب من اوزانه

الشاعر/ نايف عوض العازمي

الكويت
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حوتنـي مطالـع بن رواحه من األشـعار

ونـــوادر ابـــن مالـــك مع شـــعور حّســـانه

عـىل الي محـد قبله محمد من األخيار

بــزغ من صغر ســنه فــرق ســاير اقرانه

مـــع مولـــده فاضـــُت بحـــّره وغابـــت نار

وتزلــزل قــر كرى مــن اهتــز بإيوانه

وخذاه العمر من بيٍت لبيت بإسـتمرار

ـــه ـــبق أوان ـــة يس ـــق التجرب ـــٍم طري يتي

عليـه الغـامم.. يظـل دربه ليا من سـار

دليـــل النبـــوة كانـــت تخـــط عنوانـــه

بعث سـيدي يف ليلة إقـرأ بجوف الغار

وخديجــة تدثـّـر خوفه ورّجــف ذرعانه

ونـرش دعوته بالر حتـى تبعها إجهار

ـــه ـــن موحـــد الصـــف ميدان مـــع األقرب

وتحـاك النوايـا لطعنتـه من يـد الكفار

ونصفه النجــايش بأرضه لكذب عدوانه

فال كاهن وسـاحر وال هو من الشـعار

نبـــٍي ذكـــره اللـــه بآيـــات قرأنـــه

سـعى لدعوتـه ما هزته كـرثت األخطار

ـــه ـــم أحزان ـــه ترتاك ـــول الل ـــاٍم رس يف ع
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يعادونه اهل الطايف بجهل واسـتكبار

عــىل كرث ما جاله ثبت موقف إحســانه

هـو الـي عفى مع انـه يقدر يـرد الثار

مـــن األخشـــبن يدلـــك إميـــان وجدانـــه

حبـــاه اللـــه مـــن الصـــرب والحلـــم واإليثار

ومالك الســام ال ضاق من خرة أعوانه

وعطـاه هلـال الرتحال يف أعظم األسـفار

ـــه ســـبحانه ـــم الل ـــي كل ـــه هـــو ال كفاي

وتكابر قريش بدعوته كذب وإستصغار

وظهــر حق وانشــق القمر خــر برهانه

نـــره اللـــه بنـــٍر قبـــل تنـــر األنصـــار

وابـــو بكـــر يف خوتـــه يتقاســـم أشـــجانه

بـــدت هجرتـــه يـــرثب نبـــي اللـــه املختار

ـــه ـــن بأركان ـــت الدي ـــه ويثب ـــل أمت الج

ورجـــع للديـــار بعزمـــه تســـاند األحـــرار

فتـــح مكـــه مـــن الـــرشك بإزالـــة أوثانـــه

مع الله اكرب تصدح أصوات االستبشار

ــه ــع آذانـ ــه يرفـ ــالل مبوقفـ ــال بـ وتعـ

أبا القاسم بذكره. تظل الحروف قصار

بنـــى أمتـــه كيف ابنـــي أبيات يف شـــانه؟
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وخطب خطبته كّنها مفاتيح االستبصار

أتـــم الرســـالة فــــ بعثتـــه صـــادق إميانـــه

جمع مجتمع واحد مع اّن الشعوب اكثار

عــىس اللــه يجمعنا معــه داخــل جنانه

قصيــدي، هنا املضــامر يف ملتقى األربار

ثالثـــن صـــاع يرجـــح الكـــف ميزانـــه

وإذا كان بـــه تقصـــر يـــا متعـــة األنظـــار

تــرى طيحــت الخيّال من كبــوة حصانه
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اقرأ

ال عســـعس الليـــل واجتاح الخفـــوق إرتياب

وتجمهـــر الصمـــت يف صدري مـــالم و عويل

وتدفـــق الدمـــع مـــن عينـــي وســـاد الضبـــاب

وشـــعرت بــــ ان الفـــرح ابعد من املســـتحيل

ارسجت روحي واخذت ْمن )التالوه( زهاب

حتـــى لـــو ان حمـــل عـــربايت فــــ صـــويت ثقيل

جفاف واروي )يتاما( الصوت بـ )أم الكتاب(

واجمـــع شـــتايت بــــ آيـــات الكتـــاب الفضيـــل

ـــه شـــديد العقـــاب ـــرت بــــ ان الل ـــا تفّك إلي

ذكـــرت بــــ انـــه رحيـــم ولــــ الخاليـــق وكيـــل

ـــاب ويقفـــاه ذكـــر الرســـول وينجـــي االكتئ

ـــل ـــا النســـيم العلي واحـــس روحـــي يرفرفه

الشاعر/ نقا ناجي األسيمر

الكويت
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والَ اســندس الشــعر واضفا لـ املعاين: ثياب!

هاتــو يل بــردة رســول الله واخــذو الحصيل

اهيّـــل البـــال بــــ حروفـــه واطـــول الســـحاب

ـــل ـــر هي ـــوح التعاب ـــرف و تف ـــيّل الح واس

يـــوم العـــرب يف َجهلها من خـــراب لـ خراب

كــم حــق يســلب وكم ظــامل وكم مــن قتيل

ـــاًم بــــ ســـّكة رساب وكـــم مـــن نزاعـــات واي

ـــل ـــول: الفتي ـــى، والعق ـــار اتلظ ـــرشك: ن وال

والفتنـــه بــــ ظلّهـــم ترتـــع بــــ ســـن الشـــباب

والحــق تــاكل و ترشب من جســده النحيل

اســـتكهف الظلـــم يف بطن البســـيطه و ذاب

بعـــد نـــزول الوحـــي عـــىل العظيـــم النبيـــل

من نور )اقرا( بزغ فجر الهدى.. واسـتطاب

و اســـتجمعه بــــ الخفـــوق وأشـــعله كل ليـــل

رغــم االذى من قريش وما لقى من صعاب

ـــل ـــًو جمي ـــه عف ـــاّل مْن ـــه، تج ـــح مك يف فت

مثــل مــا بــّر عقول ومثــل ما اعتــق رقاب

انهـــى انتهـــاكات ظــُـاّلم العـــرب بــــ الصقيـــل
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يــويص باالرحــام والرحمه و لطف الخطاب

واملســـلم الحـــق: الميكـــن عـــىل احـــًد يعيـــل

ـــراب( ـــن ت ـــق م ـــال آدم وآدم )ُخل ـــا عي وإنّ

ـــل ـــز الجلي ـــوى العزي ـــا: تق ـــا بينن ـــرق م الف

ال انســل حــال الســوال اعطا لذيــذ الجواب

ُســـّنته.. جّنـــه عـــن شـــموس الضاللـــه مقيـــل

مثـــل مـــا روحـــه عطـــر متـــىل ثيـــاب الرحاب

ســـّكة خطاويـــه لــــ صـــدور الخاليـــق دليـــل

مـــن حـــّرّر النـــاس و اوردها قـــراح الصواب؟

مـــن ســـيّل النور فــــ دروب الظـــالم الطويل؟

مـــن غـــره الـــي ذخـــر ُدعائـــه املســـتجاب؟

لــــ اّمتـــه يف يـــوم مـــا يُعـــرف لـ وين الســـبيل 

اطهــر مــن الدمــع من قلــًب شــكا االغرتاب

)وابــرت( من الســيف ال جا للمعــارك صهيل

قالـــوا يل: بخيـــل مـــن شـــح بـ طعـــام ورشاب

واقـــول: مـــن ال عـــىل محمـــد يصـــّي: بخيـــل

لـــو حـــربي البحـــر مـــا تاســـع وصوفـــه عباب

ـــل ـــه يف بحـــور الخلي وشـــلون عـــاد ان كتبت
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الـــي يبـــي يجمـــع افضـــال البســـيط املُهـــاب

كّنـــه يبـــي يجمـــع االرض بــــ يديـــه ويكيـــل

مـــا يحـــص افضالـــه اال اللـــه عزيـــز الجنـــاب

ـــل ـــى قلي ـــه ويبق ـــاق يف مدح ـــف االري تج

بـــكاه جذعـــه وحـــّن لــــ شـــوفته يـــوم غـــاب

وشــلون ما اشــتاق ودموعي لـ شوفه تسيل

ماهوبــــ بـــس الصحابـــه والنخـــل والقـــراب

تبكيــه نُبل الصفات ْمــن الضحى لـ االصيل

 خطبـــة وداعـــه بهـــا كان إكتـــامل النصـــاب

قبـــل مـــا يفـــرح بــــ ضّمـــة خطوتيـــه: الرحيل

يـــاريب ارزقنـــي الرحمـــه فــــ يـــوم الحســـاب

ـــه مـــن السلســـبيل وشـــفاعة محمـــد ورشب
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