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ت�صدير

5
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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني
قد يكون من ال�صعوبة  ،بني يدي هذا الركام الهائل من الكتابات حول
ال�شعر العربي  ،قدميا وحديثا� ،أن يجد ال��دار���س ما ميكن �أن ي�ضيفه ،
وذلك �أن ذك الرتاث زاخر بالآراء والنظرات واملواقف التحليلية  ،متنوع يف
�أطروحاته النقدية ،غني يف حمولته الفنية واحل�ضارية.
ومع ذلك ،ف�إن املنعطفات التي �سلكها ال�شعر العربي احلديث  ،والتي
توزعت بني االعتدال والتطرف  ،والثبات والتحول  ،واالتباع واالبتداع ،ذلك
كله من �ش�أنه �أن مينح احلديث عن ال�شعر العربي نف�سا جديدا  ،ويلج به
�آفاقا رحبة من احلوار النقدي .
�إن ديوان «:ومنها تتفجر الأنهار» لل�شاعرة �أمينة املريني ميكن �أن يكون
مدخال لذلك احلوارالنقدي املطلوب ،فهو  ،من جهة  ،ي�ضم ق�صائد على
وزان ال�شعر العربي القدمي  ،من حيث مراعاة نظام الق�صيدة اخلليلي ،كما
�أنه ي�ضم ق�صائد من �شعر التفعيلة ،ويف هذا ال�ضم املق�صود داللة على �أن
الر�ؤية النظرية والنقدية احلاكمة لل�شاعرة تعتمد �أفق التوا�صل والتقارب
والت�ساكن بني الأمناط الفنية وال�شكلية يف الإبداع ال�شعري ،والتقبل مبقولة
ال�صراع ال��ذي ت�أجج بفعل الأفعال النقدية غري امل��وزون��ة وردود الأفعال
احلدية ال�صارمة التي تعاملت مع املو�ضوع وك�أن اخلروج عن النمط اخلليلي
هو خروج عن �شرعة واجبة ومروق من فري�ضة �آمرة.
�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،فق�صائد الديوان ،وغريها من الدواوين املن�شورة
لل�شاعرة ،من مثل«:ورود من زناتة» ،و«حـرة يف ظالل الإ�سالم» ،و «�س�آتيك
فردا» ،و «املكابدات» ،و «املكا�شفات»� .....،إن ق�صائد الديوان ،وغريه من
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دواوين ال�شاعرة ،ت�صوغ  ،فنيا ،مواقف نف�سية ووجدانية وح�ضارية جتاه
مو�ضوعات مثل �شخ�ص الر�سول �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم و�سريته،
وواق��ع الأم��ة و�أ�سباب تراجعها و�سبيل النهو�ض بها ،والأم ��ل يف حتقيق
�شخ�صيتها احل�ضارية القومية .ومعلوم �أن ح�ضور هذه املو�ضوعات وغريها
يدل على �أن الإبداع ال�شعري  ،يف منظور ال�شاعرة ،هو ر�سالة تب�شر بقيم،
وتنتقد قيما ،والتنظر �إليه باعتباره فعال« الزما» يقت�صر على الت�شكيل اللغوي
والفني للكلمات وال�صور وال�صيغ.
ثم �إن يف حر�ص ال�شاعرة على �أن ت�صوغ تلك امل�ضامني يف قالب �شعري
هو ت�أكيد على �أن الأمة لن تتخلى عن التفاعل مع ال�شعر ،فوجدانها حمتاج
�إليه احتياج النوع احلي للماء والهواء ،وقد ورد يف بع�ض الآثار �أن «العرب
التدع ال�شعر حتى تدع الإبل احلنني» ،ويف هذه اخلا�صية احل�ضارية للأمة ،يف
عالقتها بال�شعر ،ما من �ش�أنه �أن يوقف اللغظ النقدي الدائر حول انكما�ش
ال�شعر ودوره� ،أو انهيار مملكته ل�صالح الرواية.
قد ينكم�ش دور ال�شعر ،وقد ترتاجع �سلطته ،لكن لإ�سباب ذاتية فيه
بالدرجة الأوىل ،ولي�س لهيمنة جن�س �أدب��ي �آخ��ر ،وم��ن الأ��س��اب الذاتية
انبهار بع�ض ال�شعراء بتيار التعقيد والتجريب مما �أ�ضعف فر�ص التوا�صل
مع املتلقني ،و�ضعف امللكة الإن�شادية ،واالبتعاد عن مالم�سة الق�ضايا التي
حترك ،بطبيعتها ،وجدان الأمة و�إن�سانها.
ومن املفيد الإ�شارة �إىل �أن �إقدام �إدارة الثقافة الإ�سالمية ،التابعة لقطاع
ال�ش�ؤون الثقافية بوزارة االوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بدولة الكويت ،على
ن�شر هذا الديوان ال�شعري �إمنا ي�أتي ملق�صدية التذكري بهذه القيم النقدية،
ويف مقدمتها �إحداث نوع من التوازن بني االنت�صار للنمط اخلليلي واالنبهار
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بالنمط احلديث ،واحلر�ص على �أن ي�أتي ال�شعر جم�سدا لنب�ض الأم��ة يف
�آالمها و�آمالها ،والإ�سهام يف ت�أكيد دور ال�شعر و�أهميته يف ع�صر و�صف ب�أنه
ع�صر الرواية � ،إميانا ب�أن الكلمة الطيبة لها رحابة بحيث هي قادرة على
�أن تعانق خمتلف الأ�شكال الفنية والأجنا�س الأدبية لت�ؤدي ر�سالتها وحتدث
�أثرها.
�سائلني املوىل عز وجل �أن ينفع به ،و�أن يجعله لبنة يف بناء التمكني الأدبي
للكلمة الطيبة التي �أ�صلها ثابت وفرعها يف ال�سماء .واهلل املوفق
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قاب�ض اجلمر
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قاب�ض اجلمر
َن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ٌر ت�������ؤرق خ��اف��ق��ي �إحرا َق ـ ــا
ف��������أَُ َرى ب��ب��اب��ك را���ض��ي��ـ��اً م�شتاقــا
�أن���ا ق��اب��� ُ��ض اجل��م��ر ال��ب��ه ِِّ��ي ُم َو َّلـ ـ ٌُه
َر َّق احل��ب��ي ُ��ب ل��ذل��ت��ي �أو �ضـاق ــا
م��ت��� ّأج��ـ��ـ��ـ��ـ�� ٌج ب�����ص��ب��ـ��ـ��ـ��اب��ت��ي متوهـ ـ ـ ٌج
�أزدا ُد م��ن جمر ال��ه��ـ��وى �إ�شراقـا
���ب عطــره
ُم���� َت�����أَ ِّر ٌج ب��ال��ع�����ش��ق �أَ� ْ���س َ
���ح ُ
و�أُ� َ��ض�� ِّم��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُخ الأرج���ـ���ا َء والآفـاقــا
ين م��ن َب���� َر يِ َ
حتى َي��� َرا َ
ان يف ال َه َوى
ي�سح ـ ُر الع�شـاقـا
روح����اً لطيفا
َ
وي��ك��اد ي��وم�����ض م��ن َج����� َوا ُه وفكـرِه
ويكاد َي ْخ َط ُف يف الدجى الأحداقا
م��ت�����س��ام�� ًق��ا � َ��س َ��ح��ـ��ـ�� ًرا ل���دى �أحبابــه
والنـ ـ ـ ــو ُر يغمر عِ ْ��ط��ف��ـ��ه د َّفـاقــا
هم�سـ ُه
م�ستعطِ فاً وال��ل��ي�� ُل ي�سمــع َ
�أن��ـ��ـ��ـ��دا َء فج ـ ـ ــرٍ غ���ا َز َل���تْ �أوراق ــا
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ب�ي�ن امل��خ��اف��ة وال���رج���ـ���اء ودمع ـ ٍة
َتهْمِ ــي ف ُي ـ ــورِق مو�سمي �إيراقـا
م َّجبـاً
�إين ع�شقْتُ بك البهـا َء حُ َ
�أو ظاهِ ـ ــراً مت ـ ــرادفا �أن�ساقـ ــا
وع�شقْتُ َ
فيك اجلو َد ُير�س ُل َك َّفـ ُه
لط ًفا ومنا مغ َدقــا �إغـ ـ ــداق ـ ــا
وال َّ��ط�� ْو َل َي ْب ُ�سط باعَـ ُه متج ِّبـراً
متلطــفاً متدب ـ ـ ًرا خ ـ ــالقـ ـ ــا
و َك��� ِل��� ْف���تُ ب��ال��عِ�� ِّز امل�� ِن��ي��ـ�� ِع جال ُل ـ ُه
غِ ـ ـ َّـب ال��داللِ ُم َ�س ّعراً �أ�شواق ــا
فع�سا ُك ُم م���واليَ ُت�� ْد ِن��ـ��ي ُم ْد َنفــا
بالهجـ ِر َي ْق َر ُع با َب ُك ْم م�شتاق ــا
م��ت�� َذ ِّل ً
�لا وال���ط ُ
جناح ـ ُه
�ي�ن َغ��ـ�� َّل
َ
َف َر َنـ ـ ـ ــا �إلي ُكـ ْم عانياً ت َّواق ـ ــا
يحيا �إذا ر���ض��ي احلبيب بنظرة
�إن مل تكـن ح ّباً تكن �إ�شفاق ــا
ف��ام�نن ْ بِ������ر ٍِّق يف رح���اب َ
ِ���ك �سابـ ٍغ
تي مِ ــنْ �أَ ْ�سرِه �إعـ ـ ــتاقــا
ال َيـ ْر جَ ِ
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بطاقة هوية
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بطاقة هوية
« ت�ساءل �أحد �إخوتي عن ن�سبي فانت�سبت »
ها �إنني �أعلنتُ يف اخللق انت�سابي
�إين من الغرباءِ...
فيهم كان ع�شقي واغرتابي
وع�صرت من �أنهارهم
وظاللهم
و�شعري...
وقد ختمته �سائغة ال�شراب
�أنا منهم �أبتل طيفا
مــائجـ ــا
		

ِّ
بالطيبِ ...

�إن قرعوا لدى الأ�سحار فاحت َة الكتاب
و َير ُِّف قلبي
ن�سم ًة م�شتاقة �إن طاف بي
�أَ َل ٌق لهم...
		

َ�سم ُح اخلطى
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�أو عا َ
ين الأهداب
و�أن ُّز كالطري الذبيح
�إذا ملحت (ابن الزبري)
حمدقا من غابر الأحقابِ
و�أهيم يف طلب اجلمال
متى اجنلى يف طاهر الأثوابِ
و�أجي�ش �ضد الدجن
والأ�شواك والأزالم والأن�صاب...
[

[

[

ولقد ع�شقت خطاه ُم...
ُ
�صبوت �إىل رجو ْع
ال ما التفتُّ وال
قد كان ُيلهِب خطوتي
�شيء ت�ضنُّ به ال�ضلو ْع
�شيء يباركه الإِ َل ْه
�أبهى من النور امل�ض َّمخ
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يف ذراهْ...
يدعو ف�ؤادِيَ �أَ ْن � ْ
أفق
ْ
الغ�سق
قبل
ْ
الطرق
قبل افرتاقِ ال�سائحني على
هيا �أف ِْق ال وقتَ عند ََك للرجو ْع
�سِ ْر مِ نْ هنـ ــا...
من حيث �أي َن َعتِ ال�سناب ُل وال�شموع
�سِ ْر هَا هن ـ ـ ــا...
بني ا�ستوا ِء النقطت ْ
ني
حتى يلو َح لدى املَدَى
		

َخ ُّط التقا ِء العا�شقنيْ...
[

[

[

ها �إنني �أعلنتُ حبي وانت�سابي
للقاب�ضني على الغ�ضا
ال�سائرين على القتاد...
�أنـ ــا مث ُل ْه ـ ــم...
[

[

[
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و�س�ألتني يا �سيدي...
ْ
احلريق
والروح يلهبها
ال �شيء يخمده �سوى ما الح
حلم � ْ
أنيق...
من ٍ
�أرخى الزمام لدى الغالة
وقال� :سريي...
فاملدى حر ْ
طليق...

		

ما فيه غري الفار�س (املكي)
يزرع �صخرة...
هل ينبت الرجل اجلميل
من احلريق؟
		

هل ينبت الزمن الو�ضيء
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من احلريق؟

مولدية
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مــولــديــــة

يح َق ْد َه َّي ْجتِ �أَ ْ�ش َجاين
يا نفح َة ال�شِ ِ
و�صـ ـ ْب َو ِتـ ــي لــحِ م ـَـى �أهـ ـ ـلـي وخِ ـ ــلاَّين
َ
� ْأم َطرتِني من مِ ي ــا ِه ال َو ْجـ ــد غاديـ ًة
�أذ َكتْ لظى ال�شـوق يف ذاتي ووج ــداين
وم ــا �أَ َر ْحــتِ عميـ ـ َد القـلبِ �ش ــائ َق ُه
م ــن َ�س ْور ِة ال�شـ ـ ـ ْوق مو�صـ ـ ـ ـ ــو ًال ِب َه َّتانِ
فمـ ــا ع�ساكِ وقـ ــد �أحلَ ْل ــت مهج ـ َت ُه
�أبـق ْيـ ــتِ غي ـ ــر ُذب ـ ــالٍ واهِ ـ ـ ٍـن َف ـ ــا ِنــي
مل ــا تن َّه ـ ـدْتِ م ـ ــن نجَ ْ ـ ــدٍ وطِ ي َبتـ ـ ـ ِه
والـ َم ـ ْر َو َتـيـ ـ ِـن و�أجيـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍد و َتـ ْه ـ ـ ـ ـ ـ َ
النِ
م ــرا ِب ُع مل َتـ ـ ـ َز ْل لل ـ ــروح َ�س ْل َوتهـ ـ ــا
احلبيب نـ�أَى َعنْ َل ـ ـ ْـح ِظ �أجف ــانـي
�إِذا
ُ
ن�س ــامِ ه َخ َببـ ـ ـ ـاً
ي�سافـ ــر ُ
القلب يف �أَ َ
ولـي�س �إال الهـ ـ ــوى َر ْح ِل ــي و�أَ ْظ َعـ ـ ــانــي
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َل َّب ْي ُتـ ـ ـ ـ ـ ُه و�أنـ ــا غِ ـ ـ ـ ـ ـ ٌّر وم ـ ــا ن َب َتـ ــتْ
يف د ْوح ِة ال َّلهــو عِ يـ ــداين و�أغ�ص ـ ـ ــاين
و ِبع ــتُ فيه من الدنيـ ــا َغ�ضـ ــا َر َتهـا
وج َّنـ ـ ــاتِي و َر ْيح ـ ــانـي
وكـ ــان َر ْوحـ ـ ــي َ
ري ُر�ؤًى
دنيـا ولي�س لهـا يف
ِ
النف�س غ ُ
ك ـ ــواذبٍ راو َدتْ �أجف ـ ـ ـ ـ ــا َن َو ْ�س َنـ ـ ـ ــانِ
ُ
تختال � ْإن َع َر َ�ضتْ يف ثــوبِ فـ ـ ــا ِت َك ٍة
ـ�ص �أو فـي زِيِّ �ش ْيطـ ــانِ
مِ َ��ن القوا ِن ـ ـ ِ
َقد َّْت قمِي�صي َلدَى ال�صَّ ْبوَاتِ مِ ْن ُد ُب ٍر
فمـا ا�ستقام لها �أ� ْ��س��رِي و�إذع ـ ـ ــانــي
ع ََ�ص ْي ُتها �أ ْر جَتي ُر ْج َحــا َن مي ـ ــزانِـي
عظيم َّ
الطولِ َّ
مي
وال�شـ ــانِ
لـدى الكر ِ
ِ
لي�س َلـ ُه
القـ ــا ِد ِر القـ ــاهِ ر اجلبـ ـ ــا ِر َ
يف خا ِل ـ ـ ـ ـ ـ ــدِ الدهر �أن��ـ��دا ٌد وال ثانـي
اخلالِقِ الكو َن مِ ــنْ ُج ــو ٍد ومن َق ـ ـ َد ِر
اجلامِ ــع ا َ
بح ْ�س َبــانِ
خل ْلق ال َي ْع َي ـ ـ ـ ــا ُ
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يا منته ـ ـ ــايَ ويا ُذ ْخ ـ ــري ويا �أ َم ِلــي
َي�� ْو َم ا ُ
حل ُ�شود �إذا ما ا ْن َف َّ
�ض �أخ ــداين
َوبا َن عني م ـ ــن الغبـ ـ ــراء باطِ ُلهـ ـ ــا
وما ا َغ َت ْني ـ ــتُ ب�ألقاب ـ ــي و�سلطـ ــاين
وجئتُ �أر�س ـ ُـف فـي ذلـ ــي ويف ندمي
ْ
�أق ـ ُ
ـول يا ليتنـي �أُد ِرج���ت �أكفـ ـ ـ ـ ـ ــاين
فه ــل ع ََ�ساك َتقيني َه ـ ـ ْول قـ ـ ــا ِر َع ٍة
ـاف غف ـ ــرانِ ؟
وت�شمـل ال َع ْبـ َد فـي �أكن ـ ِ
وه ــل مَ ُ
ت ـ ــنُّ ب�أيدٍ منك ت ْنـ ـ ِز ُلـ ـ ـ ـ ـنِي
َر ْو َ
�ض الأحبـة فـي �أفيـ ـ ــا ِء ر ِْ�ضـ ـ ـ َوانِ ؟
[

[

[

ري الـورى �شرفـ ـ ـاً
ُزلــفى تق ـ ِّربني خ َ
و�صف ـ ــو َة ا َ
خل ْلقِ من ع ُْج ـ ـ ــم و ُع ــر َبانِ
و� َ
أ�شرف املر�سلني ال ُغ ـ ـ ِّر قـ ــاطب ـ ـ ـ ًة
�إلـ ــى الرب َّية مـ ــن �إنـ ـ ـ ٍـ�س ومن َج ـ ـ ــانِ
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�أوحــى �إليـ ــه �إل ُه الكـ ـ ــون مـ ــن �أزل
�أن ُكنْ �ضيـ ــا َء ه ـدًى من ُ�ص ْلبِ عد َنانِ
َ
بذاك َح ـ َّد َث ــتِ ال ْأحب ـ ــا ُر يف َح ـ ــر ٍد
ـ�س ق�س ــا ِوي ٍـ�س و ُكـ ـه ـ ـ ـ ـ ــانِ
وك ـ ـ ــان ه ْم ـ ـ ـ َ
المهـ ــا
هِ َي الب�ش ـ ــار ُة ال َت ْخ َفـى َم حِ ُ
مثـ ــل الف ـ ـ ــريدة فـي تِيجـ ــانِ ع ْق َي ـ ــانِ
قد َب َّه َتتْ من َطوَاغِ يت الــورى � مَأم ـاً
ـر�ستْ ُكـ ـ َل َ�ش َّكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكٍ و َم ـ َّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانِ
و�أَ ْخ ـ ـ َ
َلـ َّما َخ َبتْ من �سعيــر ال ُك ْف ـ ــر الهِ َب ـ ـ ٌة
واع َت ـ ـ ـ َّل يف ف ـ ـ ــار ٍِ�س �أرك ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـان �إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوانِ
ْ
هلل ف ــي علي ـ ــائه َ�ص َن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌم
َو�ض ـ ـ َّج ِ
ُيب ـ ـر ُِئ ال�صخـ ـ َر مِ ــنْ �شِ ــركٍ و ُب ْهتـ ــانِ
َ
ع�صـ ـ َمـ ـ ـ ُه
و�شـ ـ َّـق َق ْلب ـ ـ ُه جربيـ ـ ـ ُل ل َي ِ
رب اخلليق ـ ـ ِة من �أح ـب ـ ــالِ �شيط ـ ـ ــانِ
ُّ
هلل ما هدَلتْ
علي ــه �أزكـى �صـ ـ ــالة ا ِ
حم ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ُم بيـن �أزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍر و�أفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانِ
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و�س َّب َحـتْ فـي َمدَى الآف ـ ــاق �أل�سن ـ ـ ٌة
َ
مُتـ َ ِّج ـ ـ ـ ــد َ
اهلل فـ ـ ـ ــي �سـ ـ ـ ـ ـ ٍّر و�إع ـ ـ ـ ـ ـ ــالنِ
�صلى عليه �ص ـ ــال ًة ليـ�س َي ْعـ ـ ــدِ له ــا
َعـ ــدُّ الرمال َت َرا َمـ ــتْ ف ــوق ُ�شط ـ�آنِ
هـو الإمام ل�س ـ ـ ُ
ـان ال ُّر ْ�ش ــدِ مِ ْ�ش َع ُلـ ـ ُه
وم��ـ�� ِر ُج ا َ
خُ ْ
خل ْلــق من َد ْي��ج��و ِر ُك ْفـرانِ
واملزهِ ُق الباط َل املمحــو َق يف َو َ�ضـ ٍـح
و�ص ْلبـ ــان و ِنيـ ـ ـ َرانِ
مـا ب ـ ــني جِ �� ْب��تٍ ُ
حل ـ َّـق والأم ـ ُ
وامل ُ ْط ِل ـ ُع ا َ
ـالك عــا ِني ـ ـ ٌة
لِـ َم ــا َت َ أْ
�َل�لأَ م ـ ــن �أن ـ ـ ـ ــوا ِر ُب ْر َهـ ـ ـ ــانِ
َ�سـ َرتْ ب�ش ــائ ُره يف ال َكـ ــونِ عـ ــابق ـ ًة
ُت��د َْغ��ـ��دِ ُغ ال ِبيـ َد م ـ ــن � ْأ�شـ ـ ـ َذا ِء ق ــر�آنِ
يا ليلَ َة املــولِـدِ امليـم ــونِ هــل َب َز َغـتْ
وح ْ�سبـ ـ ــانِ ؟
�شم�س بغي ــر مقـ ـ ــادِيرٍ ُ
ٌ
وهل َزهَا ا ُ
خلــل ُد والـ ـ ِو ْلد ُ
َان ناعِ َم ـ ـ ٌة
وا ُ
حلـ ــو ُر َرا ِف ـ ــل ٌة يف ظِ ِّلها ال ـ ـدَّا ِنـ ـ ـ ــي ؟
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بغيـ ِر ُب�شرى حبيبِ ا َ
خل ْلقِ ُم ْن ِقــذِ هِ ْم
مِ ��نْ َجـاحِ ِم الظل ِـم َم�� ْت�� ُل��واً بطوف ــانِ
مل َي َْث ِن ِه حِ ق ُد َمنْ هادُوا و َمنْ َكف ُروا
وال �أحـ ــابيـ ـ ـ ُل َكـ ـ ـ ـ ـ َّذابٍ َوال َ�شـ ـ ـ ـ ـ ــان
واجلامِ ُعون له من ِ�ض ْغ ِن ِهـ ـ ـ ْم ُق ُ�ضباً
َت َّب ـ ــتْ يــداهُ ـ ْم وما ل ـ ـ ـ ُّـموا ِل ُعـ ـ ـ ـ ــدوانِ
ومـ ــا َهـ ـ ـ ـ ـ ـ َفـا لأواوي ـ ـ ـ ٍـن ُمـوطـ ـ ـ�أ ٍة
ـا�س ــانِ
وال ِلتـ ـ ـ ـ ــا ِج َق ِ
و�سـ ـ ـ ـ ـ َ
يا�صيـ ـ ـ ـ ـ ٍر َ
ُ
والرحمن َي ْكـ ـ ــل ُ�ؤه
قد َ�سا َر يف احلق
ب�أ�ض َع ِف ا َ
خلـ ـ ـ ْلـق َم ـ ـ ـ ــز ُروراً ب�إمي ـ ــانِ
حتـى بدا من َث ِن َّياتِ الـ ــودا ِع َ�سن ـ ـ ـاً
ُمب ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ـاً يتهـ ـ ــادى بيـن ُك ْث َب ـ ـ ـ ــانِ
يف فتيـ ـ ـ ٍة �أَ ْر َخ َ�صـ ــتْ هلل غ ـ ــاليـ ـ ـ ًة
ـ�س يف جن ـ ــاتِ ر ِْ�ضـ ـ ـ ــوانِ
وبـاعتْ الن ْف َ
ومـ َـن َيكـ ــنْ َ�س ْع ُيـ ـ ـ ـ ُه هلل ال ع َنت ـ ـ ـ ـ ـاً
َي ْخ َ�شى وال َرهق ـ ـ ـاً من َو ْقـدِ ُطغ َي ـ ـ ـ ــانِ

28

الدين نِع َم َتـ ـ ـ ـ ُه
َك ـ ـ َذاك �أ�سبـ ـ َغ َر ُّب
ِ
ووح ـ ـ ـ َد ا َ
و�س ـ ـ ــودانِ
خل ْلـ ـ َق مــن ب ٍ
َّ
ِي�ض ُ
ور ْفـ َرفتْ مِ نْ ب ُنو ِد ال َهدْى خافق ـ ـ ـ ٌة
ُم َ�سـ ّوم ـ ـ ـ ـ ــاتٍ ب�أذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍر و ُفرقـ ـ ـ ـ ــانِ
َف َع َّر َ�س ال ُي ْم ُـن يف الآفاقِ وا ْز َدهَـ َرتْ
فــي كـ ـ ـ ـ ِّل رابيـ ـ ـ ـ ٍة �أفيـ ـ ـ ــا ُء ق ـ ـ ـ ـ ــر�آنِ
ري َ�ش ـ ـ ْر ِع اهلل َم ْنه ََج ـ ـ ـ ُه
َو ْم َن َيـ ُر ْم غ َ
ك�أمن ـ ــا ِو ْر ُد ُه مِ ـ ـ ــنْ َنـ ـ ـ ــابِ ثعبـ ـ ــانِ
[

[

[

يا �سيـ ـ ــدي يا ر�سـ ـ ـ ــو َل اهلل معذر ًة
مـن عــا�شِ قٍ َل َك َ�ص ِّب القلبِ حيــرانِ
ع�سان �أ ُبـث اليو َم مِ نْ َ�ش َج َني
ماذا يِ
و ُكــل خطبِ بني الإ�سالم �أ�شج ـ ـ ــاين
و�ص َّد َع
النف�س من َغـ ٍّم ومن َك َمـ ـ ـ ــدٍ
َ
َ
َو َهـ ـ ـ َّد مِ ��نْ هَ�� ْو ِلـ ــه �أَ ْزرِى و�أركـ ـ ـ ــاين
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أخاطب ال�شي َح هل ي ُْ�صغِي لحِ َ ْ�ش َر َجتِي
� ُ
�أو َي ْر َق ـ�أُ ا ُ
حل ْز َن عن َط ْريف ووجِ دْاين؟
ما لل ُم َ�صابِ �س َوى َط ْي ٍف يخـ ـ ــاط ُبه
الن؟
هل َي ْر�أَ ُب َ
ال�صدْع مِ نْ �أهلي وخِ يِ
وهـل ُتـ َرا َن ــا َنـ ُل ـ ـ ـ ـ ُّـم ال�شمـ َل ثـانيـ ـ ـ ًة
ـروف و ُق ـ ـ ـ ْر�آنِ ؟
يف ظِ ـ ــل ُح ــبٍ ومعـ ـ ٍ
ُ
امليمون ُيترْ ِ ُع َنـ ـ ـ ـ ـ ــا
وهل ُترى ُن ُورك
بنفح ـ ـ ـ ـ ٍة مِ ــنْ �سنـا َو ْحـ ــي و�إميـانِ ؟
هُ و الدواء لمِ َا يف ال ـ ـ ــرو ِح مِ نْ عِ ـ ـ ـلَلٍ
يا ُخ�� ْب َ��ث دا ٍء عـدا من ك ـ ـ ِّـف �إخ ـ ـ َوانِ
َتاهُ ـ ــوا ورا َء دليـ ــلِ الإفـْـكِ ُي ْل ِه ُبهُـ ْم
�ضـ َّد ال ُهــدى �أل ُـف �أ َّفـ ــاك َ
و�ش ْيط ــانِ
وما َد َر ْوا �أن ُهـ ـ ْم فـي َك ِّف ـ ـ ـ ِه �أُ َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌر
َمد ُْحـ ـ ـ َّوة َر َت َع ــتْ فـي ُك ـ ـ ـ ِّل ميـ ـ ـ ـ ـ ــدانِ
بِا�س ِـم التفت ِـح والبهتـ ـ ُ
ـان يدفعه ـ ــم
و�صـلبـ ـ ـ ـ ــانِ
ُع ْمـ ـ ـي ـ ـاً وراء َر َهـ ـ ــابي ـ ٍـن ُ

30

ُم َبـ ــا َرك َ
ني �إذا �أَ ْر َ�ض ـ ـ ـ ْوا َ�صهَا ِين ـ ـ ـ ًة
ُمـ ـ َذبحيـ َـن َقـ ـ ـ ـ ـ َرابِين ـ ـ ـ ـ ـاً ِل ُكه ـ ـ ـ ـ ـ ــانِ
و�إِ ْن � َأ�ص ُ
اخوا ،ويف �آذانهـ ـ ـ ــم َ�ص َم ٌم
َقا ُل ـ ــوا� :أحـ ـ ـ ــادي ُـث �آب ـ ـ ــا ٍد و�أزمـ ـ ـ ــانِ
َكال َو َر َ
بك ما كانـ ــوا �سِ ـ ـ ـ َوى َت َب ـ ـ ـ ٍـع
لمِ َــوكِـبِ ال ُك ْفـ ـ ـ ـ ِر فـي �أَ ْثـ ـ ـوَابِ ُع ْبـ ـ ـدَانِ
ل�س َعا ِر ال َغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْربِ ُي ْ�ش ِع ُل َه ـ ـ ـ ــا
و�آلـ ٍة ُ
ف ـ ــي َحـ ـ ـ ـ ْربِ �أه ـ ـ ـ ــلٍ و�آبـا ٍء و�أخـ ْـ ـدَانِ
[

[

[

يا �سيـدى ،يا �إل َه الكـ ـ ـ ـ ــون يـا َو َزراً
للطـ ــامعيــن بجـ ـ ـ ـ ـ ــو ٍد من ـ ـ َـك َم َّنـ ـ ــانِ
ويا قويـاً عظيـ َم َّ
الط ـ ــولِ ُم ْع َتمـ ـ ــداً
يف كـ ـ ـ ِّل اَل ِزب�� ٍة �أو َ�ضيـ ْـ ـ ـ ــق � َأ�شج ـ ـ ـ ـ ــانِ
اهْ ِز ْم قِـوى ال ُكف ِر �أ َّنى َطا َر َطا ِئ ُرهـا
وانك�س َم َعــا ِق َل َمنْ َ�صا ُل ــوا ببهت ـ ـ ـ ـ ــانِ
ْ
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ِّين ما َن َ�س ُج ــوا
وال�شانِئيـ َـن له ـ َذا الد ِ
من لحُ ْ َمـ ِة ال َك ْيـدِ َم ْعق ــودًا ب ُعـ ـ ــد َوانِ
واب�سـط �شري َعت َـك ال َغـ َّرا َء �شاخمـ ـ ـ ًة
ُ
بثـابِتٍ مِ ــنْ َم ِنيـ ِع ال ُّر ْكـ ـ ـ ـ ِـن َر َّب ـ ــانِـي
فال �سعاد َة يرجـو ا َ
خل ْل ُـق �سا ِب َغه ـ ـ ــا
بغي ـ ـ ـ ِر �آالء �إ�سـ ـ ـ ـ ـ ــال ٍم و ُف ْر َق ـ ـ ـ ـ ــانِ
[

[

[

يا �سيـدي ليـ�س يل ظِ ـ ـ ـ ـ ـ ٌّـل �ألو ُذ بـ ـ ِه
�س ـ ــوى ر َِ�ض َ
ـاك �إذا ما ال َع ْفـو �أدناين
ا�س ُك ْـب ِ�ض َياء ََك يف قلبي ويف قلمي
َف ْ
ع ََ�س ـ ـ ـ َ
ـاك مَ ْ
ت َح ـ ـ ُـق َزال ِت��ـ��ي و�أدرا ِنـ ـ ــي
علي ِب َع ْط ٍف مِ ْن َك َي ْكـ ـ ـلَ�ؤ ِن ــي
ْ
وام ُنـنْ َّ
َي�� ْو َم احل�سِ ــابِ وعَامِ ْل َني ب ـ ـ� ْإح َ�س ـ ــانِ
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تب ْت ي َداهُ ْم وما
َّ
َخ ُّطوا وما َ�س َطروا
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ت َّبتْ يدَ اهُ ْم وما َخ ُّطوا وما َ�س َط ُروا
فيك وما يل يف الدُّ َنى َ
هاج ْر ُت َ
وط ٌر
َ
�أُ ْرخِ ��������ي ف���������ؤاداً ب���ح ِّ���ب اهلل يزدخِ ـ ـ ُر
خ�ص يف ُل َ
قياك فانيـ ًة
هاجـ ْر ُت �أ ْر ُ
و ُك������ َّل م���ا ُي����� ْر جَ َ
ت�����ى َك���� ْن����زا و ُي َّذ َخـ ـ ُر
�أَ ْ�سترَ و ُح ال َن ْ�سـ َم يف �أفيا ِء َبا ِب ُك ـ ُم
و�أ ْر َق ُ
���������أ ا ُ
جل������ ْر َح مم���ا � َ���ص��� َّر َف���تْ غِ َيـ ـ ُر
ل�س احل ْر َف يف � ْأع َتى مواجِ عِـ ِه
و�أُ ْ�س ُ
ُح������� ّراً ط��ل��ي��ق��اً ب��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ور اهلل ي�أتـ ـ ـ ِز ُر
ال َي َّتقِي (�إمَّعاتِ ) ا َ
خل ْلقِ �إذ بط ـ ُروا
وال ال��ذي َ��ن َب�� َغ�� ْوا يف ال��ك��ون �أو َف َج ُروا
وج َه ُه ـ ُم
وال الذين �أباعـوا الكف َر ْ
ف�لا هُ ��ـ��ـ��ـ�� ُم هَ��م ٌ��ل ب��ل ال هُ ـ ـ ـ ـ ُم َب َ�شـ ـ ـ ُر
وال�صامتني َف� ْإن نا َدتْ �سما�س ــر ٌة
هَ�� ُّب��ـ��ـ��ـ��ـ��وا لمَ��غ�� َن��مِ �� ِه��ـ��ـ��ـ��ـ��م وال������ َّد ُّم َي ْنهمِ ـ ـ ـ ُر

35

وال ّ
العِ ق َ
ني دما َء ال ُّر ْ�سلِ من َ�ش ـ َر ٍه
والراق�صني على الأ���ش�لا ِء �إ ْذ َم َك ُروا
[

[

[

ري الورى �شرفاً
َ
ُ
هاجرت
نحوك يا خ َ
��ص��ادق َّ
التقي ال��� ُ
َط��� َه الأمِ ��ي� ُ
الطهِـ ُر
ن
ُّ
ت�صطفي الأزها ُر عاب َقها
من خل ِق ُك ْم ْ
وتعتلي ب َِ�س َن ــا ُه الأنجْ ُ ـ ـ ـ ـ ُم ال ُّزهُ ـ ـ ُر
ك�أمنا ا ُ
حل ْ�س ُن َف ْر ٌد يف َ�شما ِئ ِل ُكـ ـ ْم
ُم َق َّ�س ٌم يف ال���ورى � ْإن َق��ا َر ُب��وا َ�ص َد ُروا
ُ
املعجزات لك ْم يف الكونِ خالــد ٌة
ن��واط ُ��ق يف ال�� ُع َ
�لا تعلـ ـ ـ ـ ــو وتنت�ص ـ ُر
قد �أخ َر َ�ستْ مِ نْ �شرا ِر ا َ
خل ْلقِ �شِ ْرذِم ًة
و�أ���س��م��ع��تْ ُك���� َّل مِ ����نْ يف �أ ْذن�����ه َو ْقـ ـ ـ ـ ُر
نو ٌر من ا ُ
حل ِّب ال ز ْي ٌغ وال َ�س َفـ ـ ٌه
يمُ ْ َحى به ُّ
الظ ْل ُم وال ُبه ُ
ْتان وال َب َط ـ ـ ُر
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هل ت�ستوي ُم ْقلَ ٌة باحل ِّق ُم ْب ِ�صــر ٌة
م��ع ال�� َع��مِ ِّ��ي ال���ذي يف عُ����و ِد ِه َخ ـ ـ ـ ـ َو ُر؟
َه ْيما َن َي ْ�سرِي و�س ْو ُط احلقد يدفعـه
يف َق�� ْع��ر م��ظ��ل��م�� ٍة يف َج�� ْوفِ��ه��ا َو َ�ضـ ُر؟
[

[

[

ُن ِّب ْئتُ �أن ( َت َتا َر الكونِ ) قد َف َت ُحــوا
ُ���س��و َق ال�� ِب�� َغ��ا ِء وم���ا عَ�� ُّف��وا �إ ِذ جَّ َ
ات ـ ُروا
َوز َّي ُنــوا ل ُه ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ِة ال ُع ْه ِر (�أ َّم ُه ـ ـ ُم)
و�أرق�صوها على (الأ�سالك) �إذ �سكروا
با�سم احلر ّيةِ! والأحرا ُر عندهُ ـ ُم
َّ
(ل��ل��اتِ ) ال َر ٌّب وال َق ـ ـ ـ َد ُر
َم��ـ��ـ��نْ َذ َّل
ُ
وال�صلبان طاغ َي ـ ٌة
با�س ِم احلر ّية
ْ
وخل َف ُه ْم لعبي ـ ـ ـ ــدِ الع ِْجلِ ُم�ؤْ مَ َ
تـ ـ ُر !
ُ
الدين م�أ ُد َب ـ ًة
با�سم احلرية يغدو
ِ
للمارقني و َمنْ ( َال ُطوا) ومـ ــن د َع ُروا
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ال�ص َّوا ُم معت ِكف ـاً
و ُي ْذ َب ُح امل� ُ
ؤمن َّ
وح ٌ
�����ش ك��ا���سِ �� ٌر َ �أ�شِ ُر!
و َي ْل َعـ ـ ـ ـ ُـق ال���� ّد َم ْ
و ُي ْ�سلَ ُب الزه ُر مِ نْ ُح ْ�س ٍن ومِ نْ عبقٍ
ْتك ُّ
و ُيه ُ
الط ْه ُر ال �سِ ْتـ ـ ـ ـ ـ ٌر وال َخ َف ُر !
با�س ِم احلرية َي ْط َغى يف املدى ٌ
(وثن)
ْ
وحم�� َت��كِ�� ُر !
و َي�� ْع��ت�� ِل��ي الكـ ـ ــو َن َج��ـ��ـ�� َّزا ٌر ْ
ا َ
جل ُّو مر َت ُع ُه والبح ُر مل َع ُب ـ ـ ُه
وال���� َب����ـ���� ُّر يف َك���� ِّف���� ِه � ٌ
����ج���� ُر !
����س����وق و ُم���� َّت َ
[

[

[

يا �سيدي يا ر�سو َل اهلل م ْع ــذِ ر ًة
هل ينف ُع العذ ُر َمنْ ماتوا وما �شعروا ؟
عن الرجول ِة للأ ْقنانِ طائع ـ ـ ًة
ال�ص َع ُر
مِ ����نْ ك��� ِّل عِ ��� ْل���ج َزهَ�����ا يف خ����دِّه َّ
عن
ال�سيوف التي يف غِ ْمدِ ها َ�صدِ ئتْ
ِ
ال�صمتِ َت ْندَحِ ُر
عن اخليولِ التي يف َّ
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عن احلري ِة يف الأ�صفا ِد را�سفـ ـ ًة
با�سم ال�سالم ال��ذي ُي ْفنِي وال َي ـ ـ َذ ُر
ِ
ِب ْتنا على ِق َم ِم الأحال ِم نر ُق ُبـ ـ ـ ُه
حتى َط�� َو ْت�� َن��ا عل ـ ــى �أ�سقامِ َنا ا ُ
حل َف ُر
[

[

[

ري هذي نغم ٌة ُذ ِبحــتْ
يا �أحم َد اخل ِ
يف ال�صد ِر ُم ْذ نابني يف �شخ�ص ُك ْم َك َد ُر
ُ
احلزن ُيغ ِر ُقها يف ال َق ْلبِ َح ْ�ش َر َج ـ ًة
وال��ث��ـ��ـ���أ ُر ُي��ل��ـ��ـ��ه�� ُب��ه��ـ��ا والآ ُه َي ْ�س َت ِع ـ ـ ـ ـ ُر
والرو ُح يُرعِ ُد بال�شكوى على َوه ٍَن
َّ
والطـ ـ ـ ْر ُف يُ�ْب�رْ ُق ال ُت�� ْر َق���أ َل��� ُه ع َب ـ ـ ُر
لكنها لطغا ِة الكونِ نا�سِ َفـ ـ ـ ٌة
َت َّبتْ يداهُ ْم وما َخ ُّطوا وما َ�س َط ـ ُروا
[

[

[
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يا �أحم َد ا َ
خليرْ ِ هل َع ْف ٌو يقربنــي
�إىل امل����ق����ا ِم ال�����ذي �أرج������و و�أنتظـ ـ ُر
القلب يف �أحلى غ�ضا َر ِت ـ ِه
�أح ًّب َك
ُ
مت ـ ـ ُر
و�����ص����ا َر م����ن ح���ب���ه ي��ع��ن��و وي�أ ِ
نفح َت ـ ُه
واحلب ُي ْب َقى لهذا القلبِ َ
ك����أ َّن��� ُه ال��� ِّ��س ْ��ح�� ُر يف الأع�����ض��ا ِء ين�صهِـ ُر
وا ُ
حل ُّب �أُ ْر�سِ ُله للكف ِر �صاعِ َقـ ـ ًة
�أ ُذو ُد ع���ن دي���ن َ
أنت�ص ُر
���ك الأ���س��م��ى و� ِ
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الدار

41
41
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الــــــــــــــــــدار
يف غمرة االقتناء والبيع وال�شراء لالنتقال من منزل �إىل �آخر قد ين�سى
املرء ما �سيجمعه من زاد يف �سفره الأخري

ُ
�سك َبل ْ
ُ
ِيل:
تقول
�شجريات ْور ٍد ومِ ٍ
رح ْل ـ ـ ـ ــتَ ...

		

ك�أنك ما كنتَ فينا
		

ْ
القتيل)
( الغال َم

اللحن �سحراً
َ
يع�ص ُر
وذاك الذي ِ
بقلب الأقاحي
		

و�س ْم ِع ال ْ
أ�صيل...
َ

ري عِ �شقاً
وذاك الذي َع َّل َم الط َ
و َب ْوحـ ـ ــا...

		
قلب اخلمائِلِ
و�أَ َّر َق َ

وج ْرحـ ـ ـ ـاً...
ل ْفحاً ُ

		
ْ
امل�ستحيل
و�أَطل َع من �شجوه
رحل ـ ـ ـ ـ ـ ــتَ ...
(فتانا املَل َ
ال�ضل ْ
ِيك ِّ
ِيل)
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ُت َغيرِّ ُ �أهـ ـ ـ ـ ً
ال ب�أهلٍ ...
وداراً ب�أخرى
وما اهت َّز منك الف�ؤا ُد
ِل َن ْجوى

		

وهم�س و ِذ ْك َرى...
ٍ
وال د َْغ َد َغ ْت َك الأما�سِ ي
تداعب َ
ْ
العليل
طرف الورو ِد
ُ
وكان لنا ال ُو ُّد �أحلى
و�أَ ْح ـ ـ ـ ـ َرى...
و�أنت الذي �شِ د َْت بالدار
		

ُح ْلماً و َق ْ�ص َرا...

ال�سراب ُمقيماً
وما كان هذا
ُ
		

ال�ش ْر ُب كا َن ُخ ُلوداً
وال ُّ
و َن ْ�ص َرا...

				
[
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[

[

ْ
الرحيل ؟
رح ْلتَ وماذا ُب َع ْي َد
ْ
ال�ضليل »
« فتانا الغري َر
ويف ال�شرق ِك ْت ٌف ...
ويف ال َغ ْربِ �أخرى ...

		

مَ ْ
وت�ضى ُت َباعِ ُد خط ًوا
َتخِ ُّب َ ..تخِ ُّب
وتزرع – يف ال�سهو – قفراً
ريح
وحت�صد حفناتِ ٍ
		

وكي�س غبارٍ...
َ

ومت�ضي ك�أنك َت ْ�س ُم ُك �إيوا َن ك�س َرى !!
الكف �شم�ساً
حتمِ ُل يف ِّ
و ْ
		

َ
وبع�ض ق�ش ـ ـ ــو ٍر

			

وبـ ـ ـ ــدراً...

و َت ْب َقى (فتانا ربيباً ملا ٍء وطنيْ)
فماذا ُب َع ْي َد الرحيل ؟
ْ
القتيل)
ري
( َف َتا َنا الأ�س َ
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العوي�ص
وماذا ُبعيد ال�س�ؤال
ِ
		

ْ
الطويل ؟

وهذا (جرا ُب َك خاوٍ)
َي ِ�ض ُّج وي�شكوك ليال وفج َرا
ريحا
متى ما ملأت حناياه ً
		

َ
و�ش ْوكاً و ِتبرْ َ ا

		

وبع�ض ال َّد َما َمة:

 ِب ْئ َ�س العفون ُة ُذ ْخ َرا[

[

[

الوقوف
وماذا ُبعي َد
ِ
ْ
الذليل ؟
وذاك اجلوابِ اخلجولِ ال َك ْ
ليل؟
ني – زا ٌد ْ
قليل...
وزاد َُك – يف الط ِ
ال �أثي ً
فما كنتَ فينا نخي ً
ال
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وال َ�ش ْك َل ِع ْذقٍ ...

رت بعد الرحيلِ بقايا َف�سِ ْ
وما ْ�ص َ
يل
الرتاب
�سوى ِر َّم ٍة َ�صاَل فيها
ُ
ازدراداً و َن ْخ َرا...

		

ولو �أَ َ
نك اخ ْ
رت َت من ُذ البداي ِة
		�أُ ْخ َر َ
اك جَ ْ
ت َرا...
اب
ال�س َر َ
وما �سِ ْر َت تزر ُع َه َذا َّ
قتاداً و ُمـ ـ ـ ـ ّراً...

		

وما كنتَ (قارو َن) َب ْغيـ ـ ـ ـاً
ني ِك ْب ـ ـ ـ ــراً
وال ِت ْهتَ يف الط ِ
وناء جرا ُب َك عِ طراً ُ
وط ْه ـ ـ ـ ــراً...
َل ُب ِّد ْلتَ بالدا ِر َخ ْيماً ظلي ً
ال
ري
وق َّر َة عني وما َج
ُ
اجلواب الي�س ُ
		

�ضيا ًء و�سح ـ ـ ًرا...
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داعي ال�سالم
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\
داعــي ال�ســـالم
َف َّج ْر َت نبعاً من ف�ؤاد َِك �صاخِ َبــا
وم َ
�����ض�� ْي��تَ ف��ي��ه ع��ل��ى ال��� َّل���واع ِ���ج راكبا
للح ّب ال َع ِ�ص ِّي هوادي ـاً
َ
ون�ص ْبتَ ُ
و� ُ���ص���وىً تَ�َل�اَ َل���تْ يف املتـ ـ ـ ــا ِه وقاربـا
َع َّل ال َع ِ�ص َّى َتر ُِّق فيه جوانـ ٌـح
و ُي���ـ���رى ُمنِيب ـ ـ ـاً للمحج ـ ــة تائب ـ ــا
[

[

[

دنيا ..خِ َ�ض ٌم لي�س ُيد َرك َ�ش ُّط ـ ُه
واحلِ��� ْق��� ُد َي��� ْ��س ُ��ج�� ُر م��ن َل َ���ظ���ا ُه غواربــا
وال�شارب الك� َأ�س التي �أت َر ْع َتهـا
ُ
اج�ترع��ـ��ـ��ـ��ـ��تَ �شوائبــا
���ص�� ْف��واً ي���ود ل��و
ْ
�أ ْو هْ مِ تَ يف ليلِ التعا�س ِة حاطِ بـاً
ال ط���ال���ب���اً َك َّ
������ف ال�������س���ع���اد ِة خاطب ــا
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ني ب�شا�شـ ـ ًة
ول ُر َّب و�ضا ِح اجلب ِ
ق���د � َ���س���نَّ ف���ي َ
���ك �أظ����اف����راً وخمالبـ ــا
والفاحتون عـلى الودا ِد َم َ�ساربا
َك���� َذ ُب����وا و�����س����دُّ وا ل��ل�����ص��ف��ا ِء َم َ�شا ِرب ــا
وامل ُ َّدعُون على ال�سالم �أيادي ـاً
وال��ن��ا� ِ��س ُ��ج��ون م��ن احل��ق��وق مطالبــا
وال�س َنـا
َو�أَدُوا البالبـ َل والأزاهِ َر
َّ
َ
وط����� َغ����� ْوا وك����ان����وا ل��ل�����س�لا ِم نوا ِد َب ــا
[

[

[

�إين َق َن ْ�صتُ من املحب ِة ُ�شـ ـ َّرداً
ورعَ�����ي�����تُ ف��ي��ه��ا �أ ُ
جن�����م�����اً وكوا ِك َب ــا
فوج ْد ُتها عنقا َء َ
ذات توا ِئ ـ ـ ٍـم
َو َل���� َدتْ م��ن ال��زم ِ��ن العجيبِ عجائبا
ور�أيتُ �أ�شبا َح الوفا ِء ُح َباحِ ب ـ ـاً
���س��ط�� َع��تْ ب���ن���ا ٍر ل��ي�����س ُت�������� ْد ُيفء راغبا
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حتى َخ�شِ يتُ خوامتي و�أ�ســاوري
مِ �����نْ �أَ ْن جَ ُ
����ي ح���ق���دا حا ِر َبــا
ت������ َّر عَ����لَ َّ
و َب ِر ْئتُ من َع ْقلي املكابد � ْإن َغـدَا
مل������ود ِة ال������روح ال�����ش��ف��ي��ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ِة طالب ــا
[

[

[

�أين املحب ُة والوفا ُء و�إخوت ــي
����ح����وا ط����وائ َ
����ف ُق��� ُل���ب���اً وكتائبــا
�أَ� ْ����ض ُ
(�شي�شان) ُ
ُ
يغرق يف املدام ِع وال ِّد َما
وي���ع���ي ُ
���ث (د ٌُّب) يف زه�������وره غا�صبا
و(القد�س) تعنو للغزاة وما بــدا
ُ
��ص��م) َي���� ُ���ش ُّ���ل ال َّناهِ َبــا
����س��� ْي ٌ���ف (مل��ع��ت��� ٍ
ال�سلم اجلديدِ قد �أ ْب َخ َ�سـتْ
ومكاي ُل ِ
ق���وم���ي َو َو َّف����������تْ ل���ل ُ���ج���ن���ا ِة َم َطالبــا
ٌ
حتى َعلاَ
عجل وعر َب َد ر ُّبـ ـ ُه
ف������وق ال ُّ
����ظ����ه����و ِر ُم�������ؤ ِّدب������ا �أو �أ ِد َب����ـ����ـ����ا
[

[

[
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يا واهباً وج َع الع�شري ِة �شِ ْعـ ـ َر ُه
م��ن ج��وه��ر احل���رف ال��ق��وِيِّ م�ضاربا
عُذراً فرز ُء القو ِم َه َّي َج َل ْوع ِت ــي
ووج�����د ُْت َب�� ْوحِ ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ َ��ي ل�ل�أح��ب��ة واجبـ ــا
ٌ
�صوت للحقيقة ناطِ ـ ٌـق
وال�شع ُر
َف���� َرح����ا و����ض���ي��� ًئ���ا �أو ����ش���ق���ا ًء نا�صب ــا
ق��ـ��ـ��ـ��د � ُ��ض��ـ�� ِّل��ـ��ـ�� ُل��ـ��ـ��ـ��وا َم�����نْ َم َّوهُ ـ ـ ُوه
و َالعَ��� ُب��� ُوه و�أَ َّج ُ���ج���وه م��ب��ا ِذ ًال ورغائ َب ــا
و�إذا َغدَا َر ْتقاً و َه ْل َو َ�س ًة َو َن ــى
� ُ
���ص���وت احل��ق��ي��ق�� ِة او َت��� َ��ش َّ��ظ��ى ناعبــا
[

[

[

ال�شفيفِ مواجعـاً
يا َ�ساب َِك ِّ
ال�شع ِر َّ
مِ ����نْ َن�� ْب��� ِ��ض ق��ل��بٍ ق���د َت���� َوهَّ���� َج ذائب ــا
لمِ َ ِن اللواع ُج؟ للتي َق ْد �أَ ْر َه َقــتْ
ظ��ه�� َر ال�����ورى ع�ب�ر ال���زم���ان نوائبـا؟
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ِّي�س ٌة ؟ جِ ِن َّي ـ ـ ٌة ؟
�إن�سي ٌة ؟ ِقد َ
أ����س وَهْ �����م ال ُت������� َر ِّوي ���ش��ارب��ـ��ـ��ا ؟
�أَ ْم ك���� ُ
تراق�صـتْ
ال�سرابِ
َ
�أم �أنها �أُ ْختُ َّ
و َد َن�������تْ و� َ���س��� َّل���تْ م��ق��ل�� ًة وح��واج��ب��ـ��ـ��ـ��ا ؟
ثم ان َث َنت ال عا�شقا بركابه ــا
�أَ����ص��� َف��� ْت��� ُه ُو ّداً �أو ق��ري��ـ��ب��اً �صاحب ــا
ُ�ص ْن َع املرايا ال َت ِكنُّ
حلا�ض ـ ٍر
ِ
ُح����� ّب�����اً وال ت�������ش���ت���اق وج����ه����اً غائب ـ ــا
[

[

[

(يا داعِ َي ا ُ
حل ِّب اجلميلِ ) قلو ُبنـا
م����ن هَ���� ِّم����هَ����ا َج����م���� ٌر َت������ َو َّق������ َد الهبـ ــا
�سجنا ُء نحن وللمحبة جف ــو ٌة
��و���س م�صائبــا
و�أرى ال����ع����داو َة ل��ل��ن��ف ِ
و�أرى ال ُّت َقى َو ْر َد املحب ِة �إن َي ُف ْح
��و���س ن��ق��ائ�����ص��اً ومثا ِل َب ــا
ُي��� ْ��ش��فِ ال��ن��ف َ
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َو ُي�����حِ �����رر الأروا َح م���ن �أغاللهــا
ِل��� َت ُ���ح��� َّل م���ن ق��ل��بِ ال�����ض��ي��اء مراتب ــا
ريوا جوهراً
وبنو الورى �إن مل َي ِ�ص ُ
م��ت��و� ِّ��ض��ئ��اً ظلـ ـ ـ ـ ـ ــوا ْت���راب���ا ال ِزبـ َــا
َو َل َو �أ َّن �آد َم مل َيز َِّل عن ال ُّت َقـى
َل��� َغ���دَا احل��م��ائ�� ُم والأ�����س����و ُد حبائب ـ ــا
[

[

[

�إنا لنحلم باحلياة ت�ضيئه ــا
�����س ال�����س�لام م�����ش��ارق��ا ومغارب ــا
���ش��م ُ
وال�سلم يغدو باملحبة َ�سيــداً
ا�ص َب ـ ــا
ال ك����اذب����ا �أو ن���اه���ب���ا �أو َغ ِ
�أو قاتال أ�ُ َّم الر�ضيع وهاتك ـاً
ع��ن وردة ال��ط��ه�� ِر ال��و���ض��ي ِء جالببــا
[
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[

[

ري و�شاعـراً
يا داعِ َي
ال�سلم الكب َ
ِ
���ص��اغ اجل���م���ال م���ن ال��ب��ي��ان غرائ ــبا
�سنظل َن ْن ُ�ش ُد يف املحبة عالمَ ـاً
م���ن عَ��� ْب��� َق��� ٍر ي��خ��ب��و و ُي�������ش ُ
���رق غارب ــا
ال�س َرى
ونظل ن�س�أل ُمدْلجِ يِه لدى ُّ
وال���ع���ا� ِ���ش���قِ���ي���ه �أب���ـ���ـ���ـ���ـ���اع���دا و�أقاربـ ـ ــا
لكنه َط ـ ـ ـ َّـي اجلوانح َب ـ ـ ـ ـ ْذ َر ٌة
�إن ُت�����س�� َق َت��� ْغ���دِ ُق ِب���ا َ
جل��� َم���الِ مواهِ ب ــا
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املطلوب
()Wanted
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املطلــــوب

()Wanted
ُي ُّ
طل من الليلِ َ�س ْم َح اجلب ْ
ني
ُ
يطاول هذا الف�ضا ْء
يكاد
ويف ال�شرق رع ٌد ونا ٌر...
		

قمح َ�ض ِننيْ...
وحفن ُة ٍ

			

ونه ُر دما ْء...

ي�سي ُل من رَّ ْ
الن ِد والنهدِ
والعو ِد والندما ْء
واالمت َِطا ْء
ومن زمن ال ُعهر ْ
ومِ نْ �أَ ْلفِ ليلٍ وليلٍ تلون
من ُم ْقلَ ِه التع�سا ْء...
[

[

[
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�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــال ٌح...
يطل من الليل َ�س ْم َح اجلب ْ
ني
ويتلو ي�سرياً من (الزلزل ْة)
و ُي ْع�شِ ُب ...يورق كاليا�سم ْ
ني
		

ُي َ�ض ِّم ُخ هذا الف�ضا َء احلزينْ

		

ويعلو وئيداً...

		

مدي ـ ــداً...

		يمُ ا ِز ُج م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ًء...
		

ونوراً َ
وقب�ض َة طنيْ...

لعله َي ْ�س ُ
مك َخ ْلقاً جديدا
�ضيـ ـ ـ ـ ــا ًء...
يواري ق�ضيت َنا املخجل ْة
زمن الذل واالنهيار
ويف ِ
ْ
املرابون
يجو ُد
ببع�ض الفتاتْ
و َي ْر ُف ُل حتت العيونِ احلوا ُة
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ُ
وي�سمن مِ نْ هُ ْر ِي �أيتامِ َنا
املرت�ش ـ ـ ـ ـ ْ
ـون...
ُي َ�ش ُّق الغبا ْر
و ُينبتُ هذا الغبا ُر
�صال ْح ...
نقيا ...جمي ً
ال  ...غريباً...
َكرِيح اجلِ نانِ
َ
ال�صبا ِر
وط ْعم َّ
		

ولونِ ُق َز ْح...

يزخر ُِف �أحالم َنا بال َف َر ْح...
[

[

[

وقالوا)00000000( :
		

دما ٌر ...دما ٌر ...ونا ْر...

		

()Wanted

دعوه ي ْك�سِ ُر هذا اجلدا ْر
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ْ
اجلبان
ت�شامخ يف الزمن العربي
كهـ ــامــة َجـ ـ ـ ْ
ـان...
ي�سد تخو َم الفراتِ �إىل قرطب ْة
َد ُع ـ ـ ـ ـ ـ ــوهُ...
ميزق �أ�سطور َة ال�صمتِ
		

وال َغـ ـ ْربِ وال�س ْل ِم

		

وامل�سغ َبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْة
[

[

[

و�صح َنـ ـ ـ ـ ــا...
ِ
�أر ِْح َنا بها يا َ�صلاَ ْح
�أر ِْح َن ـ ـ ــا....ع ََ�سـ ـ ـ ـ َ
ـاك...
ُتعِي ُد ِ�ص َيا َغ َت َنا من جديدٍ
		

رج ـ ـ ــا ًال ....رجـ ـ ـ ــا ًال

		

كب ـ ـ ـ ـ ـ ــاراً

ف َن ْ�سلو لياليِ الف َِطا ْم
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ت�ؤرقنا من ُذ �أَ ْل َفي عَا ْم...

فما زا َل يف ا َ
حل ّي ُ
بع�ض ال�شبابِ
َي ُلـ ـ ـ ـ ـ ُ
ْ
احل�شي�ش)...
ـوك (
ويح ُل ُم با ُ
حل ِّب و( الفِي َزا )
		

ْ
اجلميل...
وبامل�ستحيلِ

وما زال �شِ ْع ُر البطول ْة
		

ِن َفاياتِ قـ ـ ـ ــو ٍم

�أ�ضاعوا �إزا َر الأنوث ْة
َ
�سيوف الرجول ْة
و َباعُوا
وما زال ع ُ
ني املروق
		

تغاز ُِل خِ ْ�صر الفتات

		

وته َْج ُع عند ال�صال ْة...
[

[

[

�أر ِْح َنا بها يا َ�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ال ْح...
		

فما زال َك ُّف الن�سا ِء

ثوب النهـ ـ ـ ــار
ُت َنمنِم َ
بخيط النمي َم ـ ـ ـ ْة...
ِ
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وتزرع �سمع الأجن ِة
		

َب ْذ َر ال�ضغين ْة...

(الب�سو�س)
ل َت ْب َقى
ُ
َت ُ�سدُّ تخو َم الع ـ ـ ـ ــراقِ ...
		�إىل قرط َبـ ـ ـ ـ ـ ْة...
ونغر َق يف ُّ
الذ ِّل وال�صمتِ
		

واملَترْ َ َب ـ ـ ـ ـ ْة...
[

ويو َم تعو ُد �صال ْح...
ومتت�شق العزم ع َْ�ضب ـ ـ ـ ـ ـاً
ُ
		

مـ ـ ـ ـ ــا...
و ُر حْ َ

ال�سامِ رِي
وتفت ُح يف ال َو َث ِن َّ
		

وج ْرح ـ ـ ــا...
�شروخاً ُ

�سندرك حج َم رجو َلتِنا
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وعم ـ َق تفـ ــا َه ِت َن ـ ـ ـ ــا

[

[

و�شكـ ـ ـ ـ ـ َل ال ِق َن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِع
امل ُ َو َّ�شى دُهُ ـ ـ ـ ـ ــوراً
		
م ـ ـ ــاراً ومِ ْلحـ ـ ـ ـ ــا...
حَ َ

		

ُ
ن�ستفيق �إذا ما َف َ�ض ْحتَ
وقد
دما َم َت َنا
فنن�س ُل من قب ِونـ ـ ـ ـ ـ ــا
ومن ذا ِتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ومِ نْ عا ِرنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

		

وننث بني ا ُ
رُ ُ
حلدُو ِد
�إىل قرطب ْة
َح َمام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً...
وغيثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً...
		

وقمح ـ ـ ـ ـ ـ ــا...
َ

ع�سانا نلو ُذ من ا ُ
ب
جل نْ ِ
		
		

وال�صم ـ ـ ـ ــتِ
نحو �أَ�سِ َّر ِت َنا امل ُ ْت َع َب ـ ـ ـ ـ ْة...
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ولأين القاب�ضة على
التوبة والفرقان
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ولأين القاب�ضة على التوبة والفرقان...
�أدف��ن يف َك ْه ِف ال�صمتِ الداك ِِن �أنفا�سِ ي و�أُلمَ ْ�� ِل�� ُم �أ�شالئي
املغمو�س ِة من أ�َ َلقِ الأ�سحا ْر.ذنبي �أَ يِّن ن ْغم ُتها...
يف غربت َِي
َ
َ
نب�ض ُتهَا ،ولأين �أي َك ُتها َطلَ َعتْ من د َْم��� ِع (م��ع��اذٍ) تت�صدع
��رب ...و ُت َناو ُِ�شني،
نف�سي بني َ�س ُمو ٍم ن��اف�� َر ٍة من جِ �� َه�� ِة ال��غ ْ
َت���ْ��ص�� َه�� ُر يِن ك��ال�� َق ْ��ط�� ِر َو ُ
ت�سبك ذات���ي م��ن ُر َخ���امَ���اتِ ال�صبو ِة
ول يِّن مِ ��نْ د َْم�� ِع ( ُم�� َع��اذٍ) �أَ ْن�� ُب��تُ َغ��ا َب��اتِ حِ �� َراب يف
وال�شهوةِ َِ .أ
ُر ْز َن��ا َم�� ِة (�أعدائي)�أُ ْجه ُ
ِ�ض َي��ا َء َو� َ��ص��اي��اهُ� ...أُ َح ِّو ُلهَا دَا ًال يف
وج ِه زوا ِب ِعهِ ،ولأين مِ نْ د َْم ِع ( ُم َعاذٍ) َت َت َح َّج ُر يف كفي فوق
كب يف َذراتِ حِ َجابِي� ،أ�سك ُنهاَ ،ت ْ�س ُك ُننِي،
ذيولِ �إزاري� ..أَ َت َك ْو ُ
يا �أمي املر�شو�ش َة من �أطيابِ (ال�صديقةِ) ،يا �أمي اململو َك َة
يف َم ْو ِك ِبهَا ،يا �أمي املجذوب َة من �سح ِر تراتِيلِها َت َته ََّ�ش ُم يف
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أعدائي) ،ولأين يا �أمي القاب�ض ُة على التوبة
كفي ُر ْز َنام ُة (� ْ
والفرقانْ  .ولأين يا �أمي املغ�سو َل ُة يف نهري خ ْم�ساً من َد َرنِ
الأح����زانْ  .هل ُت ْن ِبتني � َ��ص�� ْب�� َو ُة (�أع��دائ��ي) ُرخ��ام��ا  ...عُ�� ْري��اً ،
(�س َرا َق َة) �إن َق َّ�ضتْ �أَ َثرِي
وبقايا ُر َغ��ا ْم؟ .هل ُت ْرهِ ُبنِي َع�ْي�نْ ُ ُ
ال�س ْب ِعنيْ؟
�أو باعتني يوما بدوا ِن ِقهَا َّ
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ب�شائر الهوية
يف ليل بهيم
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ب�شائر الهوية يف ليل بهيم...
قد َر َّق من َ
قلبك الوها ِج خاط ُره
ح��ت��ى ج�لا ال��دج ُ��ن ���س��را �أن���ت �سات ُره
تا َد ما �شئتَ يف الكتمانِ ملتحِ فاً
مَ َ
ُ
فحال ال َ��ط�� ْرف نا�ش ُره
َغ�� ْو َر ال�ضمري
والدم ُع ما دميت ليال حماجِ ُره
واحل ُ
����زن م��ا � َ���ض��� َّو َع الظلما جمام ُره
����ج����ه
ِزن������������ادُه َك������ ِب������ ٌد َح��������� َّرى ت����� ُؤج ُ
ك�����أن����ه����ا ْ
������ح ِك������ْب�����رْ اً ت����ك����اب���� ُره
مل َت������ ُل ْ
َ
قلب َ�ص ْمتٌ �أنت ناق ُِ�ش ُه
هيهات يا ُ
يف �صخر ِة ا َ
��اح��تْ م�شاع ُره
خل��� ِّد َك�� ْم ب َ
�أَ َطقْتَ َ�صبرْ اً َف ُذ ْق ما �أنت واردُه
�أَو ا� ْ���ص��� ُد ِر ال���ي���و َم ع��ن �أم����رٍ ُت�صابره
بل راب ِِط ال ُع ْم َر يف �أُ ْفقٍ موا�س ُم ُه
َزهَ���تْ (ب�سلمى) وك��م ���ض��اءت ب�شائ ُره
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واجرب ب�سلمى التى يف (�سينها) َ�سلَ ٌم
غ��ي��ر ن������و ِر اهلل ج���اب��� ُره
ُروح��������اً ف���م���ا ُ
َح���� َّت����ا َم ُت��� ْن��� ِب���تُ �أدغ�������ا ًال ُم َط ْل َ�س َم ًة
من م��اء ُح�� ْز ِن َ��ك �إذ َتهْمِ ي حماج ُره؟
فال�شع ُر يا َق ْل ُب ال ُي ْ�شف َ
ِيك َ�شاعِ ُر ُه
وال��د َّْم�� ُع يا ط�� ْر ُف ال ُي ْجدِ َ
يك مَاطِ ُره
َفا ْر َق ْ�أ ُد ُموع ََك ال َت ْن َق ْد �إىل َرمَدٍ
َ
(يو�سف) لن ي�أتيك عاط ُره
ي�ص
َقمِ ُ
وا�س ُل ْك طري َقك يف �آفاقها َو َ�ض ٌح
���������ب امل������ف������ازة �أو يف م�����ا حت�������اذره
ذئ ُ
فكم �أ ٍخ لك يف �أثواب ِه ُب َق ٌع
ح���م���را ُء ُت��ن��ب��ي مب���ا �أَ ْخ���� َف����تْ �سرائ ُره
خم�سون عاما ي�شد الروح زاحف ًة
نحو (ا َ
حل َخا ِم) الذى َ�ض َّجتْ جماز ُره
حتى هوى النج ُم من عليائه َك َمداً
و�أخ��ج��ل ال��طِ �� ْر َ���س م��ا َخ َّ��ط��تْ بوات ُره
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ومل َي َز ْل لأخي (بالعجل) ُم َّتلَ ٌه
ي�سامِ ُر العج َل ل��و ُي��دِ ي��ن�� َه (�سام ُره)
فيا هدى اهلل من مل َي ْر َع يل ذمماً
وم�����ا َو َن����� ْي�����تُ ع���ل���ى ال���ب���ل���وى �أ�ؤاز ُره
ومل � ْ
م ُ�ض ُه
أزل يف الطوايا
ِ
البي�ض �أَ حْ َ
و ّداً ع��ل��ى ا ُ
خل��� ْل���فِ ال َت�� ْب��ل��ى �أوا����ص��� ُره
[

[

[

القادمون � ،أخي  ،من كل مع َ
رتكٍ
ق��د ع��ارك��وا ال�����ش�� َّر ف��ان��ق��ادَت ْ مرائ ُره
دم النبيئني يف �أنيابهم َل َط ٌخ
ي���ع ُّ���ج دوم�����ا �إىل ال���رح���م���ان ط���اه��� ُره
تنا�سلوا يف خاليا الكون �أجم ِع ِه
ف���أج��ل��ب (امل�����س�� ُخ) �إذ ب��ا� َ��ض��تْ فواج ُره
�إين �أراهم هنا يف كل زاوية
يف ال���ث���وب ُم���� َ���س��� ْن��� َف���راً ب���ال���دَّل داع���� ُره
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ويف اجلدائل خلف الريح الهي ًة
��او���ش ال َ
ت��ن ُ
���ط��� ْر َف �إن �أَ ْغ��� َف���ت كوا�س ُره
ويف املالمح ال َو ْم ٌ
�ض (لعائ�شةٍ)
ُي������ َب������ ِّد ُد ال������رب������ َد َة ال����رع����ن����ا َء غ���ام��� ُره
ويف الرجولة هل يبدو بها (عم ٌر)
ت����زل����زل الأر� َ���������ض م����ن ح ٍّ
�����ق مناب ُره
هم الهثو َن �أخي َي ْ�س ُرون يف دمنا
ل����ع����ل م����ا� ِ����ض����ي����ه ال������زاه������ي ي������غ������اد ُره
قد د ََّج ُنوا ُك َّل �شيء رائع �ألق
اغ��ت�راب ال��� َو ْج��� ِه ناظ ُره
�������س
َ
َح�� َّت��ى �أَ َح َّ
ِم
�أمان ُة اجليل يف �أعنا ِق َنا ذ مَ ٌ
ُت َ
������ط������ ِّو ُق ا ُ
حل������� َّر م����ا َو َّف��������تْ ����س���رائ��� ُره
غداً َ�س َيل َع ُن هذا اجلي َل �آخ ُره
�����ف ا َ
وي���ل���ع ُ���ن ال�����زاح َ
خل����������� َّوا َن �آج������ ُره
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عودة العز

79
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80

عودة العــــز...

ت�أملت ال�شاعرة لوحة (ن�شوة العز)* حيث الفار�س العربي ميتطي �صهوة
جواده وينطلق من ال�شفق الأحمر ملوحا ب�سيفه وقد رفرفت عليه راية
الإ�سالم ،فكانت الق�صيدة..

فوق اخليول عَلوت املج َد ْمنت�صبا
ال�شم�س ُّ
وال�شه َبا
ت�ضم يف خافقيك
ُّ
َ
�آتٍ من ال�شفقِ املن�ساب منت�شياً
ت�����ش��ق ب��ال�����ص��ار ِم الأم��������دا َء وا ُ
حل ُج َبا
الفار�س املوعو ُد من َز َم ٍن
ك�أنك
ُ
ل��ل َ��خ�� ْل��قِ ي��������أ َذ ُن �أن ال��ف��ت�� َح ق���د َق��� ُر َب���ا
َ
عليك من عِ ّز ِة التوحيدِ خافق ٌة
مِ ���نْ
�سند�س ُج��� ّل م��ا يف َو�شيها ُكتِبا
ٍ
ُي َ�س ِّب ُح الكون يف �أفيائِها َرهَباً
�����س�� َب�� ُح ال��ق��ل ُ��ب يف َخ�� ْف��ق��ات��ه��ا َر َغ َبا
و َي ْ
ال�ضروب ب�أرجا ِء الدُّ َنى حِ قباً
هى
ُ
كم َو َّح َدتْ من ُع َرى الأ َنام ما َ
ان�ش َع َبا
[

*

[

[

اللوحة للأمري ال�شاعر خالد الفي�صل.
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�إين لأمل َح يف َو ْقدِ املَدَى �أَ َ�سدا
مِ ���نْ غي�ض ِة ا َ
حل��� ِّق َم��� ْرج��� ّواً و ُمر َت َق َبا
َ
مت ْن َط َق ال َع ّز والأجما َد وا�شتعلتْ
يف م��ق��ل�� َت��ي�� ِه ج��ي ُ
��و���ش ال���ع���ز ِم �إ ْذ َو َث َبا
ي�شيل حتت عقالِ املجدِ كوفية
َ
وال�سح َبا
ح���م���را َء ع��ان��ق��تِ ال
أف��ل��اك ُّ
ويب�صر القلب يف الآفاق ملحمة
من�سكِبا
ي��ه��م��ي ب��ه��ا ع��ب��ق ال���ت���اري���خ َ
�أيام َيع ُرب يف �ألوانها ائ َتل َقتْ
���ص��ف�� ًرا وح��م�� ًرا ت��ث�ير ال�� َّن�� ْق��ع وال َّل َه َبا
وتختلي من ر�ؤو�س القوم نا�صية
وت���خ��� ُل���ب ال�������� َّرو َع �أ����س���ي���ان���ا وم�س َتلَ َبا
قح ُمها
ال�سرِيُّ �أخو ال َّل ْز َبات َي َ
هو َّ
ك����أن���ه اجلِ �����نُّ يف غ��م��را ِت��ه��ا َّ
ا�ضط َر َبا
يف َ�صاف ٍِن من خيولِ اهلل ُمنجر ٍد
م����ا وال َن َ�صبا
مل ي�����ش ُ��ك يف َع��ْب�ررْ ة ُر حْ ً
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� َأ�ص ْختُ نحو َهزِمي ال�صوتِ خمرت ًقا
زه���� َو الإط������ا ِر وق��ل��ب��ي ل��ل�����ش��م��و ِخ َ�ص َبا
يقولَ :
مرتقب
ويك ف�إ َّن الن�صر
ٌ
ي��ا اب َ
����ن الأُب������ا ِة و�إ َّن الأم����� َر ق��د َح َزبا
[

[

[

الفار�س الوثاب يف ورقٍ
يا �أيها
ُ
م��ن ري�ش ٍة ف َّتقتْ م��ن �سحرها ع ََجبا
�سبحا َنربيالذييفال�صمتِ ح َّركما
ُي ْحيي ف�ؤادي و َي ْ�سبي مهجتي َط َربا !
من �أي كون َب َر ْت َك اليوم �أُنمْ ُ ل ٌة
�صنا ُع َف ٍّ��ن ت��رى يف الفن حُم َت َ�س َبا ؟
ما �أ�ش َع َل اللو َن يف الأوراقِ ثو َر َته
��س��ا���س م��ا َن َ�ض َبا
�إال وف َّ���ج��� َر يف الإح��� ِ
فها َم قلبي ورا َء اخليلِ ُم ْزده ًيا
ي��ق��ف��و � َ����ش���� َذا ال���ع��� ِّز يف ع��ل��ي��ائ��ه َخ َببا
[

[

[
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يا فار�سي ،فار�س الأحالم بي َظ َم�أ
�إىل حم��� َّي���اك ���س��م ً��ح��ا ���ص��ار ًم��ا َحدِ با
ت�ألق احلب يف طرفيه وانبج�ست
�آم������ايل ال���غ���ر ب��ال��ن�����ص��ر ال�����ذي َع ُذبا
مي الذي يزهو به ورق
ُ�ش َّق الأد َ
و َك���� ِّ���س��� ِر ال�����ص��م��تَ �إ َّن�����ا مل ن ْ
����زل َع َربا
ح ِّرك ميينك بال َع ْ�ضب الذي ا َّتقدتْ
ُظ���ب���ا ُه ي����ر ِم ب���ك ال��رح��م��ن َم����نْ غلبا
َ
ا�ضرب وم ِّزق
�سجوف الظلم ال َونِيتْ
ْ
ك ٌّ
����ف ت��ع��ي�� ُد مِ َ
�����ن الأجم�������اد م���ا َذهَ��� َب���ا
َ
ا�ضرب ف�إن
�سيوف القو ِم قد َ�صدِ ئتْ
ْ
واخل��ي�� ُل ق��د وه��ن��تْ مِ ��نْ ك��ب�� ِوهَ��ا حِ َقبا
ٌ
نزيفات و�أعظمها
جرا ُح �أهلي
�أن ْ
أحباب ّ
(كف َ�س َبا)
ي�ش ُر َد الإخ��و ُة ال ُ
ُ
الغا�ضب اجلبار من دَمِ نا
وير�شف
ُ
ثجاج ـ ــا و ُم ْن َ�سرِبا
ظم ـ ـ�آ َن لل ـ ـ ـدَّم َّ
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يف ك ِّل يوم له بالكون جمزر ٌة
ت��رى اجل��م��ا َد لها م��ن ح��ز ِن��ه ا ْن َت َح َبا
والقد�س تر�سفيفالأغاللِ وا َك َمدِ ي
وال �صـ ـ ـ ــال ٌح ي ــر ُّد الي ــو َم م��ا ُ�س ِل َبا
ْ
�سل(�سارييفو)عنالأ�ستا ِر َك ْم هُ ِت َكتْ
هل دا َذ معت�صم بال�سيف ُم ْغت�صبـ ـ ـ ـ ـ ــا؟
وكم َث َكاىل بحل ِّو ال َغ ْم ِ�ض ما َك َحلتْ
وال�س َغبا!
وك��م يتامى ت��ع��اين القهر َّ
ال�شعوب على الأخدود عاني ًة
ُت ْ�شوى
ُ

ِل َغ ْلـ ــبِ (نائل ـ ـ ـةٍ)* ال نـ ــالتِ ال َغلَبـ ـ ـ ــا
[

[

[

هي احل�ضارة والطغيان �شرع ُتها
�أن تبتني ف���و َق �أ����ش�ل�ا ِء ال����ورى ُق َب َبا
�أو يقبعوا يف حديد القم ِع �إن كفروا
�أو ُي�صبحوا ُلع ًبا �أو ُي��ح��رق��وا َح َط َبا

*

علم ل�صنم.
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ال�س ْلم يف وطني
با�سم ال�سالم ُيبا ُد ِّ
ِ
���ب يف الأرج�����اء مكتئبا
و َي��خ�� َر ُ���س احل ُّ
با�سم ال�سالم ُّ
تع�ص ُره
وكف البغي ِ
ِ
ُت�����س�� َق��ى ال�ب�ر َّي��� ُة م��ن �أك���واب���ه ال َع َط َبا
[

[

[

فار�س ال ُع ْرب يل يف احللم م َّت�س ٌع
يا َ
من نو ِر قلبٍ َي َرى يف ا ُ
حل ْلم ما احتجبا
يرى ال�سالم الذي تن ُثو �أزاهِ ُره
عطـ ـ ـ ـ ـ َر املحب ِة ال ظل ـ ـ ـ ـ ـ ًما وال َلهـ َـ ـ َبا
يرى اجلما َل لدى الإن�سانِ جو َه َره
ت�س َبا !
�أَ ْع��ظِ �� ْم به يف ال ُعال ذخ�� ًرا و ُم ْك َ
و�س ْد إ� َّنا على عِ دَة
َف ُ�ص ْل و�سدِّد ُ
ني يجمع ال َع َر َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فتح مب ٍ
بيـ ـ ــوم ٍ
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نبوية
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نبــــويــــة...
حينما يتقد ال�شوق �إىل رح��اب احلبيب امل�صطفى ،ال يجد امل�شوق بدا
من �أن يقول:

َمنْ ي�شرع الأبواب يف جدر الغياب
من ذا يحيل حقيقة
م َّل ال�س ـ ــراب ...
حَ َ
و�أدق �أقرع بابك ال�شماء
أركب لها غري الطيوف
مل � ْ
و�ص ْبو َة الأرواح...
َ
مَت ُخر بي �إليك متيماً
		

هذا ال ُع َباب؟...
[

[

[

كم ذا ي�ؤججك اللقا ُء وال لقاء
وتظل تطوي �شاخما مد َن املحبة
يف انت�شـ ـ ـ ــاء...
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القلب يزهر والعيون
من قال �إن َ
ٌ
فيو�ض وارتواء؟
لـ ـ ـ ـ ــه
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال....
ع�شقتك يا حبيبي ما ر�أيتك...
		

بـ ــل ر�أيت ـ ــك...

م َ
يف من �ضياء
يف
�ض َط ٍ
اجلوانح حَ ْ
ِ
�إين �شهدتك يف التنائي والغياب
ُ
واحلرف مِ نْ َبدْء اخلليقة مل يب َق فوق ال�شفاه
		

له ان�سك ـ ـ ـ ــاب...

وع�شقت يف (امليم) املجادة واملالحة
واملحامدة باذ َِخات
�أورفت من (حائها) غرر ال�شعاب
وت�أرجت من (دالها) الدنيا
		

وك ـ ــان لنورهـ ـ ـ ــا

			�أح ـ ـ ــلى ان�سيـ ـ ـ ــاب...
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ك�شف احلجاب عن الف�ؤاد
		

فهل ي�ساغ لالئمي ما ُء العتاب؟
[

[

[

يا�أيها الروح امل�ض َّمخ بالط ُّيوب
أقرب من وريدي يا حبيبي
فلأنت � ُ
ح�سبي اذا حم الفراق �سريت يف ج�سدي
مع العرق ال�صبيب
وظللت يف القلب املول َّه
يف ال�شغاف مالب�سا
كال�شدو للدوح الرطيب...
		

واذا ن ـ ـ ـ�أيت

و�أمرع ال�صخر اجلديب مبقتلي ونحيبي
وت�شاخمت خلف البحار
مدائن ال�شوق امل�س َّعر
		

من لهيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي...
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راح الف�ؤاد ن�سيمك القد�سي
عرب مفا ِو َز ودروب
وامتد كفك للغريب...
ومن �سواك لتائه وغريب؟
(طه) احلبيب ومن �سوى طه حبيبي؟
[

[

[

يا �أيها النور املج َّلل بالكمال
يف مكة الزهراء ين�ضج باجلمال

		

			�أفنيت فيك مودتي
مل يبق غري ح�شا�شة وذبال
		

من يل �إذا الركب امل�شوق
طوى الرحا َل على الرحال

		

و�سرت ن�سو ُر الكون

		

تذرو مهجتي بني ال�سهول الفيح

		�أو فوق اجلبال...؟
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من يل وقد مدت قوا ِد َمها الكوال ُح
		

ها ِز َئات باملحـ ـ ــال؟

		

هل رجعة للزرقة الغراء تندى بال�شذاء

		

وباجل ـ ـ ـ ـ ــالل؟

		�أو نظرة للرو�ضة الفيحاء تعبق باحلميد
ِ�صـ ـ ـ ـ ــال؟
من ال�سج ـ ـ ــايا واخل َ
وك�أمنا ح�صبا�ؤها �شذرات مِ ْ�سك �أو ف�ضي�ض
لآل ـ ـ ـ ـ ــي؟
		

وك�أنني بالأ�سطوانة مل تزل
تعنو حياء للخفي�ض من املحاجر

				

واملقـ ـ ـ ـ ـ ــال...
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بدر
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بــــــــــدر
اهلل �أك����ب���ر ق�����د ع������زت ك����وا� ِ����س���� ُره
والن�صر الح��ت ل��دي (ب���در) ب�شائره
م�ل�ائ���ك م���ن ج���ن���ود اهلل ما�ضية
مت�������زق ال����ك����ف���� َر واجل�������ب�������ا ُر ق�����اه����� ُره
ت�سبقوا والغيوم البي�ض تطلعهم
ع����رم����رم����ا ج������ َّل يف ال���ع���ل���ي���اء �آم������ره
���ات ل���ه���ا �أل ٌ
ق����د ك��ل��ل�� ْت��هُ��م ع���م���ام ٌ
�����ق
يف ���س��ب��ح��ه��ا ع���ب ٌ���ق ف����اح����تْ ع����واط���� ُره
مرتقب
(حيزوم �أقدْم) فن�ص ُر اهلل
ٌ
�����ش ي�������ؤازره
ي���ح���دوه ج�ب�ري��� ُل يف ج��ي ٍ
وامل�����س��ل��م��ون رم�����وا واهلل �سددهم
وم�������ا رم�������ى اهلل ال ت���ن���ب���و ب������واتِ������ ُره
حيا�ض الدين م�ؤتزراً
و َمنْ ي ُذ ْد عن
ِ
ُ
فالرحمن نا�ص ُره
بال�صرب وال�صدق
[

[

[
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ي��ا ليل َة ال��ع�� ِّز م��ا ب ُ
��ال ال���ورى ظمئ
ل���ل���ع���ز ق����د ذل م����ن ����ض���ع���ف �أك�����اب����� ُره
�أي����ن ال����ل����وا ُء و�أي�����ن ال���راي���ت���انِ لها
خ��ف ٌ��ق مي���وج ب��وم��� ِ��ض اخل��ل��د زاه����ره؟
و(�أح��م��د) يف عري�ش احل��ق يكنفه
من كل �أ�شو�ش ما�ضي القلب طاهره
يدعو الإل��� َه على َم��نْ ح��اده بطراً
ث��ب��ت ال���ف����ؤاد وق���د ف��ا���ض��تْ حماج ُره
�صلى الإل��� ُه على ال��ه��ادي وعرتتِه
م������ا الح ب������ارق������ه وان������ه������ َّل م������اطِ ������ ُره
ال ُت�� ْع��ب��د ال��ي��و َم ي��ا رب��ي �إذا هلكت ْ
ه����ذي ال��ع�����ص��اب�� ُة م���ن وف����ت �سرائره
انظر �أبا بكر جربيال يثري �ضحى
َن��� ْق���ع���اً م�����ش��وق��اً ل��ن�����ص��ر احل����ق �آخ����� ُره
اهلل �أك��ب��ر م���ا �أح���ل���ى ال�����ش��ه��ادة يف
دي���ن ت�����س��ام��ت ع��ل��ى ال��دن��ي��ا مفاخ ُره
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رب ويف َجلَد
�إن ُت ْثخِ نوا الكفر يف �ص ٍ
نا�ض ُره
ُي��ف��ت��ح ل��ك��م م��ن م��ق��ام اخل��ل��د ِ
و�أعجب ملنْ قام ُي ْر�ضي اهلل حمت�سباً
واجل�������س���م م���ن���ذره يف امل�����وت حا�سره
فتلك �أُ ْ�سد الوغى يف احلق قد وردت ْ
ح���و� َ���ض ال�����ش��ه��ادِة م���ن ِب��� ْ��ش��ر تبادره
َف ْليبكِ (�أهلالقليب)الدهرح�سرتهم
ح����ق����اً ل���ق���د وج��������دوا م����ا اهلل ق��������ا ِد ُره
َو ْل َي ْب ِك قومي على بدر وجمدهم
�ضاعت مِ َ���ن الغفل ِة ال��رع��ن��ا ذخا ِئ ُره
و���ض��ي��ع��وا ال��ع�� َّز ه��ل ت��زهُ ��و فيالق ُه
ب���غ�ي�ر دي�����ن ال����ه����دى ت���دن���و ب�شائ ُره
َو ْل َي ْبكِ قومي رجوالت و�أُ�س َد َ�ش َرى
���ض��اءتْ ب��ه��م يف ال��ه��دى ل��ي�لا منائره
رب
�أه�� ُل القليبِ لهم مِ نْ خِ ْزيهم ع ٌ
وامل�����س��ل�� ُم ال��� َّث��� ْب���تُ ال ت��ع��م��ى ب�صا ِئ ُره
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نقد�سها
وك�����م ل���ن���ا مِ ������نْ �أُ َم������ َّي������ات
ُ
وك������م ل���ن���ا م����ن �أب�������ي ج���ه���ل ن�����������ؤاز ُره
�أوال ُء ح�����ربٍ ع��ل��ى دي����ن يوحدُنا
��رب على ال��ر� ْ��ش��دِ �إن باحت مناب ُره
ح ٌ
وال������دي������ن هلل ال الت وال هُ ���� َب����ل
م�������أج������وره يف زم�������ان ال���ق���ه���ر �آجِ �������� ُره
وال�������روح هلل والإ������س��ل��ام خمل�صة
وه���ل ����س���واه ل���دى الأخ������رى ن���ح���ا ِذ ُره
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حراء
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حـــــــراء...
احل ُ
��������ق �أ ْب��������لَ�������� َج �����س����اط����ع����اً و� َّ����ض����اء
وك�������س���ا ����س���ن���ا ُه مِ َ
������ن اجل����م����الِ حِ ������را َء
��د���س تربة
ي���ا م��ه��ب َ��ط ال���وح���ي امل��ق ِ
وم�������واق�������ف�������اً وم�������واط�������ئ�������اً وه������������وا َء
قد ج��ا َز ق��د ُرك يف اجل�لالِ فراقدا
و� َ���س��� َم���ا ف����ط����او َل يف ال���ع�ل�ا ا َ
جل�������� َوزا َء
ح������ا َز ال���ُّث���رُّ ى ف���ي���ك امل����ك����ارم كلها
مل�����ا اح���ت�������ض���ن���ت ب������أر������ض�����ك العلياء
و�ضممت يف �صدف ال��دي��اج��ي در ًة
�أب�����ه�����ى م�����ن ال�����ك�����ون ال���ع���ظ���ي���م رواء
[

[

[

�أت������راك ي���ا غ�����ا ُر اح��ت��ف��ي��تَ بنفح ٍة
ع�����ل�����وي����� ٍة م�����ل������أتْ ف������ َ
�����ض�����اك ������ش�����ذا َء
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ن ُم َّ
�أ ُت����رى انت�شيتْ �إ ِذ الأم��ي� ُ
ب�ش ٌر
ب������ال������وح������ي ي�������ب�������دئ �أم��������������� ًة غ����������را َء
�أت���رى �أ�صختْ �إذ ال�صفي حممد ٌ
�����ب حم�����ب����� ًة ووال َء
ن�����اج�����ى احل�����ب�����ي َ
���ص��ل��ى الإل�����ه ع��ل��ي��ه م���ا ن���زل احليا
وا����س���ت���ب�������ش���رت �أر� ٌ������������ض ب����ن����ور ذك�����اء
ومل�����ح�����تَ ي�����ا غ��������ا َر امل����ح����ام����دِ �آي������ ًة
ل������ل������ح������قِ ت�������رف�������ع راي����������������� ًة زه�����������راء
اق������������ر�أْ و ُرب َ
ٌ
متلطف
������������ك �أك����������رم
ب���اخل���ل���قِ ُي����ْب���رْ ُم يف ال���غ���ي���وب ق�ضا َء
اق��ر�أْ  -فديتَ  -ول�ست فيه بقارئ
اق��������������ر�أْ و�������ص������رت ال������ع������امل ال�����ق�����راء
م���ن ب��ع��د م���ا ن����دي اجل ُ
��ي��ن برج ٍة
ج�����ل�����ت وع��������� َّل��������� َم �آد َم الأ��������س�������م�������ا َء
وت��ف��� َّ��ص�� َد ال��ع ُ
��رق امل�����ض�� َّم�� ُخ بال�ش َذا
ع�����ن وج�����ن����� ٍة ف����ا�����ض����تْ ب����ه����ا وح����ي����اء
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ف����ك�����أمن����ا ه�����و لجُ َّ ���������� ٌة م�����ن ك����وث���� ٍر
�أو ل���������ؤل���������ؤٍ ح�������� َّل اجل������ب���ي�� َ
ن �ضياء
[

[

[

ي��ا ليتني ي��ا غ���ا ُر كنت ب��ك رَّ
الثى
�أو ك�����ن�����تُ ف����ي����ك ح�������ج�������ار ًة �صماء
َل��ت�����ش�� َق�� َق��تْ م��ن��ي اجل���وان��� ُح خ�شي ًة
وهَ�����ب�����ط�����تُ ال ك����ب����راً وال بغ�ضاء
وك��ح��ل��تُ ع��ي��ن��ي م���ن حم�� َّي��ا �أحمد
يف ����س���م��� ِت���ه عَ������ َق������ َد اجل������م ُ
������ال ل�������وا َء
����ي حت���ي��� ًة
ي�����ا�أي�����ه�����ا ال������غ������ا ُر ال����ب����ه ُّ
يف ل����ي����ل���� ٍة ح������������ازتْ � َ�����س�����ن�����اً و�����س����ن����اء
ي���زه���و ب��ه��ا رم�����ض��ان ت���اج���ا باذخاً
وي���������رى ال�������زم ُ
�������ان ب����ن����وره����ا و�����ض����اء
ويطول عمر اخلا�شعني القانتني
ال�������ذاك�������ري�������ن �����ص����ب����ي����ح���� ًة وم�����������س�����ا َء
[

[

[
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ي��ا غ���ا ُر ح���د ِّْث �أم ت��رى ب��ك خ�شعة
و������ص�����ب�����اب�����ة يف ح�����������ض�����رة زه����������راء
�أل�����ق�����ت ب����ن����ور اهلل �أع�����ظ�����م �سنة
وحم���������ت دج��������ى و������ض��ل��ال�����ة عمياء
ْ
ي����ا غ������ا ُر ذ ِّك������� ْر ف������احل ُ
������وادث جم ٌة
وامل���������س����ل����م����ون ت���������ش����رذم����وا �أ�������ش���ل��ا َء
��ض��ب اجل��وع��ان �أن��ه��ك زادهم
ال��غ��ا� ُ
وع��������������دا ع����ل����ي����ه����م �آم�������������������راً ن�������هَّ�������ا َء
���������ع ي�����س��ت��ب��ي�� ُح حم���ار َم���ا
يف ك����ل َر ْب ٍ
وي�������رك�������ع الأح������������������رار وال�����������ش�����رف�����اء
وي��ب��ي��ع يف ����س���وق امل������زاد �ضمائراً
وي�������������ش������ل م�����ن�����ه�����ا ن�������خ�������وة و�إب����������������ا َء
ف�������إذا ح��ن��ا ����ص���اغ ال�����س�لام قالئدا
خ���ط���ب���ا ت������زل������زل ������ص�����خ�����ر ًة ����ص���م���ا َء
���ذوب ي��ج ُ
��ول فينا قاتال
بئ�س ال���ك ُ
�أو ن�����اه�����ب�����اً �أو زارع��������������اً ����ش���ح���ن���ا َء
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���ذوب يكيل ك��ي�لا جائرا
بئ�س ال���ك ُ
وي�����ظ�����اه�����ر ال�����������س�����ف�����ا َح والأع����������������دا َء
ي��ا غ���ا ُر ا���س��ك ْ��ب يف امل���غ���اربِ وم�ض ًة
واج������م������ ْع ع���ل���ي���ه���ا �أن����ف���������س����اً وذم���������ا َء
�ير ه��ذا ال��دي��ن يجمع �شملنا
م��ا غ ُ
وي�������ب�������ث ف�����ي�����ن�����ا ه�������م������� ًة وم�������������ض������ا َء
ويحطم ال�صن َم اجل��دي�� َد وباطال
ن�������س���ج���ت ع���ن���اك���ب���ه ال���������ض��ل�ا َل ردا َء
���ب اب��������ر�أْ م����ن ج���ه���ال��� ِة �أم����� ٍة
ي����ا ق���ل ُ
ن رج�����ا َء
واع����ق���� ْد ع���ل���ى احل����ب����لِ امل����ت��ي� ِ
����س���ي���ت ُّ���م رب������ي يف اخل���ل���ي���ق���ة ن������و َره
وي���ف���ي�������ض م�����ن �إح���������س����ان����ه النعماء
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�أُ ىَ
ول ال ِقب َلتَي
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�أُ ىَ
ول ال ِقب َل َتي
�أ ْو َدع�����������تُ َق���ل���ب���ي َط����اه���� َر الأَف�����ي�����ا ِء
لمَ ّ��������ا َح������������د ْو ُت َج�����وا ِن�����ح�����ي و َرج�����ائِ�����ي
و�أن�����ا َخ َرك�� ِب��ي يف احلِ�� َم��ى ُمت َو ّ�ضئا
����ح الأن������������ َوا ِر والأَ�شـ ـ ـ ــذا ِء
بِ���� َن����واف ِ
�إن يمَ���ن��� ِع الأع��������دا ُء ع��� ّن���ي مِ �س َك ُه
خل�����ي ُ
ف���ـ���ـ���ل َ���ي ا َ
�����ال َم���ط��� ّي���ة ال���� ّ���ش���ع���را ِء
و َ
ديق ُيرقِل با َ
ال�ص ُ
حل�شا
يل اله َوى ّ
���ح�������ض���ر ِة ال������ ّزه������را ِء
ُم���ت�������س���ام��� ًي���ا ل���ل َ
أق�صى املُقدّ�س مَوطِ ئا
للمَ�سجِ د ال َ
بِ�����الأن�����ب����� َي�����ا ِء وعِ ����ت����ـ����ـ����ـ���� َرة ال����� ُك�����رم�����ا ِء
ن ال ّ��ط��ائ��ع�ي َ
ال��ق��ا ِن��ت�ي َ
ن َم��ت��ى ُدع���وا
ال���� َّ���س���ال���ك َ
�ي�ن ع��ل��ى ال����هُ����دى ال���و� ّ���ض���ا ِء
ا َ
حل���ام���ل َ
�ي�ن م���ن ال���� ّ���س�ل�ا ِم رِ�سال ًة
�أَرب���ـ���ـ���ـ���ـ���تْ ع��ل��ـ��ـ��ى ال��� َع���ل���ي���ا ِء وا َ
جل��������وزا ِء
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ي��ا مِ ��� ْ��ش�� َع�لا ���ض��ا َء ال��� ّزم���ا َن �شعا ُع ُه
َي���ك���ف���ي���ك ف��خ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ًرا ُد ّر ُة الإ�������س������ َرا ِء
ه ـ ـ ـ ــذا ال���ُب��رُ ُاق ِب�� َف��ي��ئ��ه��ا ُم����ت�����أ ِد ٌّب
َخ��ف��ـ��ـ��ـ��ـ�����ض اجل����ن����ا َح ِل���� َ���س��� ّي���د ال���� َغ��ب�را ِء
�أن���ت ا ّل����ذي � َ��ش��هِ�� َد ال��� ُع���رو َج كرا َم ًة
َم��و���ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و َل�� ًة ب���ال���� ِّ���س���د َر ِة ال���� َغ���� ّرا ِء
َك��� ِب���دي ع��ل��ي َ��ك ُم���ق��� ّد� ً���س���ا ُمت َب ِّتال
خُ����� َّ����ض���� ًب����ا بمِ َ ����ـ����ـ����واك����ب ال���� ّ���ش���ه���دا ِء
وم
ال�� َع��اب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دو َن َت���������س���� َّو ُر َ
وك �إن���ا َب��� ًة
لمَ َي���ع���ب����ؤوا ِب َ��ج��ح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اف��لِ الأع��������دَا ِء
وال����� ّرو ُح يف امل���ح��� َرابِ ُي��زهِ ��ر َط ّي ًعا
وال��ق��ل ُ��ب َي��ن��زف مِ ���ن قِ��لَ��ى ال ّرم�ضا ِء
َ
عليك على ال َإ���س��ا ِر ُمكا ِب ًرا
َلهفِي
ُم���ت����أَ ِّر ًج���ـ���ـ���ـ���ا ِب���أَعَ��اظِ ��ـ��ـ��ـ��ـ��م الأ�سـ ـ ـ ـ َما ِء
م���ا زل�����تَ َت���ن�ُث�رُ ه���ا � َ���ش���ذِ ًّي���ا ِذك��� ُره���ا
لِ�� َت��ف��ي�����ض يف الأك���������� َوانِ َب���ح��� َر َ�سنا ِء
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م��ا زل���تَ ِزل�����زا َل ال ُّ��ط��غ��ا ِة ُتق ِّ�ضهم
���������س ا َ
حل����و َب����ا ِء
و َت������� ُرو ُع من ُهـ ـ ـ ــم دَامِ َ
����س��ي�ر ويف ر َِح����اب َ
ِ����ك ُح���� ّر ًة
�أن�����تَ الأ� ُ
���و����س َت��ط�ير ف��ـ��ـ��ي ال َعليا ِء
ت��ل��ك ال��� ُّن���ف ُ
�أن���ت اجل��ري�� ُح ويف �ِ��ض�� َم َ
��ادك �أُ�س َو ٌة
ِل����ل ِّ����دي����ن ُي���ح��� َم���ى ُرك���� ُن����ه ِبـ ـ ـ ــد َما ِء
يف ك������ ّل ف����ج���� ٍر َت���ع���ت���ل���ي ُم����ت�����أ ِّل���� ًق����ا
�بر َت��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ���ُ��ض��و ُرب������� َد َة ّ
الظلما ِء
�����ص ِ
ب��ال َّ
من َح��و ِل َ��ك ال ّز ُ
يتون َيج ُرف نو ُره
ز َب�������دًا ُج��ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ًء ن��ا�ِ��ض��ـ��ـ��ـ ً��ح��ا ِب ُغثـ ـ ــا ِء
َيهمِ ي به �إِف ُ
���ك البغاة و(ظلمهُم)
وب������ك������ا ُء م����اك����رهِ ����م م�����ع الأ��������ص�������دَا ِء
واحل��ق�� ُد يمَ����ر ُح يف المْ َ���دائِ���ن ها ِز ًئا
�ير والأَ�شـ ــال ِء
ب��ال�� َق��ت��لِ وال�� ّت��دم��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ
وال��� ِّ��س��ل�� ُم��ي��ا َل��ل��� ّ��س��ل��مِ ��ي��غ��ت ُ
ال�سنا
��ال َّ
و َي��� ُ
��ص��ول � َ���ص���و َل ال ِّ���ذئ���بِ َب�ي�ن ّ
ال�شا ِء
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خُ���� ِ���س��� ًرا ِل ُعرو َبتي
و َي��ك��ي�� ُل َك��ي�لا م
ُم�����س�� َت�� ْوفِ�� ًي��ا لِ���� َ���ش���راذِم الد َّخ ـ ـ ـ ـ ــال ِء
[

[

[

ال ���ش��ي َء َي��رق���أُ م��ن ج��راحِ ِ��ك �أُ ّمتي
غ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ�� َر اجلِ �����هَ�����ا ِد و� َ���ص���ح���و ِة ال ُغربا ِء
ي����أت���و َن م��ن حِ ّ���ط َ
�ي�ن َف���وق ِل َوائهِم
ف��ي��� ٌ��ض مِ ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ َ��ن (الأَن��� َف���ـ���ـ���ـ���ـ���الِ ) والآ َال ِء
ن َت����ؤ ُّم���ه���ا
وط��ل�ائ���� ُع ال���ف���ت ِ���ح املُ����ب��ي� ِ
ُب�����ش�� َرى ال���� ّ���س�ل�ا ِم و َرح���م��� ُة ال ّرح َما ِء
وم��ن ال ُقلوبِ ال�� ُّزه�� ِر َت ُ
�سمق َنخل ٌة
َن��ب��ـ��ـ��ـ��و َّي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ٌة عُ��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و ّي�� ُة الأنـ ـ ـ ـ ـ ـدَا ِء
ِل�� َن��ذو َد �س ّفا َح ّ
حل َمى
ال�شعوبِ عن ا ِ
ال�سفها ِء
ون���� ُ���ص��� َّد عن ـ ـ ــا هَ��ج��م��ـ��ـ��ـ��ـ�� َة ُّ
وي َ
���ظ��� َّل �أُولىَ ال��قِ��ب��لَ�� َت�ين ُمط َهّرا
ِب�� َن�����س��ائ��م الأم����ل���اكِ وال ُب�شـ ـ ـ ـ ـ َرا ِء
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عزمية ما�ضيــة
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عزمية ما�ضيــة
ه��ل �أظ��م���أَ ال��ق��ل َ��ب �أن غ�� ّر ْت��ه ُلب َناه
وت������ا َه خ���ل َ
���ف ا ّل������ذي َت���ر����ض���ى وي�����أ َب����ا ُه
ي����أب َ���ى غ�����رو ًرا م��ن ال�� ّدن��ي��ا ُي�ؤ ّم ُله
��راب ُح���ل ٍ���م َت�ل�ال���تْ م��ن�� ُه دن َيا ُه
� َ��س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ُ
وم��ا احل��ي��ا ُة �إذا ّ
ق�ضت م�ضاجِ َعها
َت���عِ��� ّل���ة ال���� َوه ِ����م ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م َغ������ ّرت َم����را َي����ا ُه
[

[

[

�إين َن ُ
ؤو���س احل ّ��ب �أر�ش ُفها
�شدت ك��� َ
وم��ع��ب�� َد ال��� ّ��س��ل��م �أج�� ُث��ـ��ـ��ـ��ـ��و يف ُم�ص ّ
ال ُه
يقن�ص ُه
وت����ا َه روحِ ����ي ورا َء ال��� ّن���ور
ُ
ح����� ًّرا ط��ل��ي�� ًق��ا ه�� ّم��ت ب��ال ُّ��ط��ه��ر عل َيا ُه
و�آم����ن ال��ق��ل ُ��ب ب��الإن�����س��انِ جوهَره
ي�����ش�� ّع ����ص���ف��� ًوا ك��م��ا ق���د � َ���ش���اء َم�����وال ُه
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�آم���ن���تُ �أ َّن م��ع الإح���� َ���س���ان َمكرمة
و� ّأن ع��ـ��ـ��ـ��ـ��اق��ب�� َة ال ّتي�سي ـ ـ ـ ِر ُي�س ـ ــرا ُه
ح���ت���ى ت�����ع����� ّرتْ خ����� َي ٌ
�����االت و�أق���ن���ع��� ٌة
وب���ـ���ـ���ـ���ـ���ا َن وج������ ٌه ذم����ي���� ٌم؛ك���� ْم عَ�شقنا ُه
وا�سترب�أَ الذئبُ ِم ْن جُ رم الأُلىَ مك ُروا
وح�����نّ ُج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ٌّ��ب و�آ َوت����نِ����ي َطوايـ ــا ُه
َ
قمي�ص َ
يو�سف هل يُلقى على بَ�صري
ُ
ف��ـ��ـ���أُب�����ص�� َر الأ َخ ه��ـ��ـ��ـ��ـ�� ّي��ا ًب��ا ِلـ ـ ـ ُرج َعا ُه
ري عن حَ و�ضي متى ْ
وردت
الذائ َد اخل َ
ُن��وق��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ُي َ��ط�� ِّي�� ُن��ه ظلـ ـ ـ ًما ِب ُيم ـ ــنا ُه
َ
والرا�شف الك�أ�سَ ك�أ�سَ ال�صّ فو يف َكدري
ف������إن ���س��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ُ
��دت �أ���ص��ا َب��ت��ن��ي َ�شظايا ُه
��اب يف لحَ مي يمُ ِّزقه
��ار���س ال�� ّن َ
وال��غ َ
ف��ـ���إن َب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ُ
��دوت �أ����ض���اءتْ ل ـ ــي َثنايا ُه
�����راب ال�� َب�ين �ش ّيعني
وال��ق��ا ِت��ل��ي وغ ُ
ق��ل�� ًب��ا رحيـ ـ ـ ًما و َوا َرا ِن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي َجناح ــا ُه
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وهْ َو ُ
القلب يع�ش ُقه
ابن � ّأمي وهذا
ُ
ن ك��ي��ف ال��ي��و َم �أن�ساهُ؟
ي��ا دم��ع�� َة ال��ع�ي ِ
يا وح�ش َة العم ِر والأَهلو َن يل ُك ٌ
رث
عـ ـ ّز احل��ب��ي ُ��ب ال���ذي َت�صفو َ�سجايا ُه
قد �أب�ص ُروا َو َجعي الو ّقا َد َ
ذات دُجى
ـذبوحا ِب َبلوا ُه
وغ��ـ��ـ��ـ��اد ُروا ال���� ّرو َح م ـ ـ ـ ً
النا�س يا َقلبي ب َ
هل َ
ثمن
ال ٍ
باعك ُ
�أم �أ���س��ل��م َ
���ب �أَ�سخاهُ؟
��وك َن ـ ــديّ احل ِّ
حبَ « :م ٌ
فتون بِفط َرته
ال�ص ُ
وقالتِ ّ
�صـ ـ ـ ٌّـب َرق��ي ٌ��ق و�أم���� ُر ال�� َق��ل��بِ �أَ�شجاهُ»
ُ
ال�صخر يَع�ص ُمني
فقلت« :ليِ كِربيَا ُء ّ
�����س لل َمفتـ ـ ــونِ َتقوا ُه
وعـ ـ ــز ُة ال�� ّن��ف ِ
ويل ف���������ؤا ٌد َك���ب���ح���رٍ ال ُح�������دود َله
يمَ ـ ـ ــوج ح�� ًّب��ا وخ��ط ُ��ب الأه����لِ �أَدم����اهُ»
ف���أل ُ��ف �أَل ُ
����ف ( َب�����س��و���س) يف ق َبائلنا
ا�س) تلقـ ـ ـ ـ ــا ُه
وال ( ُكلي ـ ـ ًبا) وال (ج ـ ّـ�س َ
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أجم����اد م��ا علِمتْ
وال ورث�� َن��ا م��ن ال َ
( َمع ُدّ) َغي ـ ـ ــر ا ّلـ ــذي ُخل ًفا هَدمـ ـ ـ ـ ـ َنا ُه
وم��ا نقل َنا ال�� ّرح��ى يف َغ�ير َمنزِلنا
ل َيطحـ ـ َـن امل ـ ـ ُ
ـوت �أه ـ ـلِي فاغ ـ ـ ًرا ف ــا ُه
وا���س��ت���أ���س�� َد الأ ُخ ف�� ّت��ا ًك��ا بِ�ل�ا ُظف ٍر
و�صـ ــا َر ك ـ ـ ُّل ق ــريبٍ م ـ ـ ــن َ�ضحايا ُه
القد�س تبكي َمن ُيخ ّل ُ�صها؟
وهذه
ُ
َ
وذاك م�سـ ُـجد َنا الأق َـ�صى َن�سين ـ ـ ــا ُه
وال (�صال ٌح) �أ َتى (حِ ّط َ
ني) َيبع ـ ـ ُثها
مـ ـ ـ ـ َـن ال ُغبـ ــار وال الفـ ـ ـ ُ
ـاروق لـ ـ ّبـا ُه
ـدل�س قد بي َعتْ مفا ُ
حتها
وتلك �أن ـ ٌ
و ُب ـ ـ ِـدّل الوج ـ ـ ـ ُه وج�� ًه��ا م ــا عرف َنا ُه
البغي يف �أزهَ���ى َمراب ِعـ ـ ــها
وف��� ّر َخ
ُ
و�صا َر �أد َنى الو َرى يف ال َكونِ (ك�س َراهُ)
وما ال ّرجول ُة والأ�ستا ُر قد هُ تِكتْ
عن ( ُبو�س َنة) ا ُ
�سن واق ِتيـدَت عَذارا ُه
حل ِ
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قد ُب َّح �صـ ـ ٌ
ـوت ي َنادي (يا لمَ ُع َت ِ�صم)
ـوف َيغ�شــا ُه
عت�ص ٌم باخل ـ ـ ِ
وال��ق��ل ٌ��ب ُم ِ
ما �أط��و َل ال ّلي َل لي َل ال�� ُع��ربِ َمدّد ُه
ن ـ ـ ــو ٌمَ ..ف��ن��و ٌمَ ..فـ ـ ـ ـ ُذ ٌل قـد َر�ضينا ُه
ال�صبح يا َوجعي
مِ ن �أيّ َكونٍ َيلو ُح ّ
من �أيّ نجَ م َي�ؤوب -ال ّلَي َلَ -منْ َتاهُ وا؟
وكيف َزندِ ي ِب َربعي اليو َم �أُ�ض ِر ُمه
وك��ي َ
��ف ي��ا َك��ب��دي لحَ��م��ي َ�سي�صالهُ؟
وكيف (هابي ُل) َمنْ حِ قدي يمُ ّز ُقه
وكيـ ـ َـف �أ ّم���ي �أُال ِقيـ ــها و�أن َع ـ ـ ـ ـ ــاه؟
وه��ل َدم��ي ِب�� َدم��ي َزه��� ًوا َ�س ُ�أرخِ ُ�صه
و�أَ���س�� َع�� ُد -ال��ع��م�� َر -مجَ��ن��و ًن��ا بِذك َراهُ؟
ُن��ب��ايِ��ع امل َ
����وت ك��ي َن��ف��ن��ى ب�لا َوطن
مـ ــا �أرو َع املـ ـ ـ ـ َ
ـوت ل��و �أ ّن���ا ا�ست َعدنا ُه
�أو �أ ّن���ن���ا ق���د ح�� َم��ل��ن��ا نجَ���م��� ًة َ
و�شذا
�أو ذ ّر ًة مِ ـ ـ ــن َثـ ـ ــرى ( َي��اف��ا) �أَ�ضع َنا ُه
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�أو � ّأن ه��ذا ا ّل���ذي ي��ق�� َت ُ
��ات م��ن دَمنا
مِ ��ن َوم�ضة َّ
ال�ضوء يف الأر َواح ُذ ْدنا ُه
َ�سل ال ُّنجو َم ا ّلتي يف خِ درهَا َ
انك�شفت
وال��ب��ح��ـ��ـ�� ُر ُم��ع�� َت��ك�� ًرا ج��ا� َ��ش��ت َحنايا ُه
غي يف الأك�� َوانِ ُمنبع ًثا
هل را َب�� ُه ال َب ُ
�أ�شقـ ــا ُه يمُ��ل��ي ع��لَ��ى ال�� ّدن��ي��ا َو�صايا ُه
���اج��� ُه ( َت����َت���رَ ٌِّي) والِ������ ٌغ دَم َنا
�أَم ه َ
ق��د ع��ر َب��دتِ ( َال ُت���� ُه ) فــي َنا و(عُ����� ّزاهُ)
ُي���ر ِّك��� ُع ا َ
خل���ل��� َق �أط������وا ًرا و ُيرهبهُم
وامل ُ
ومـ ـ ـ َـ�سا ُه
�����وت ُم�����ص�� َب��ح��ه ف��ي��هِ��م مُ
واجل��� ُّو َمرت ُع ـ ـ ـ ــه وال�� َب��ح�� ُر مل َع ُبه
ّ
وال�شا ُه
والب ـ ـ ـ ُّر َبي ـ ــد ُقه وال��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُّر ُّخ
احل�ضار ُة ّ
َ
والط ُ
اغوت و�ص َم ُتها
هي
َ
�أن َي��ر�ُ��ص َ��ف امل��ج�� َد م��ن �أ���ش�لا ِء َقتال ُه
رائج ٌة
ِ�����س��وق ال��� َع���ا ِر َ
و�أن َت������رو َج ل ُ
ن ّ��خ��ا� ُ��س��ه��ا �أَره������ َق الأك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وا َن َطغوا ُه
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من»
ح�س ُبني �أح َيى �إىل َز ٍ
«ما كنتُ �أَ َ
َيبي ُع فيـ ــه عـ ـ ـ ـ ِل ٌج � َ��ش��ق ٌّ��ي فيه َموال ُه
خل��زيُ بعد اخلِ��زي يَز ُعمُه
ويَ�سمُك ا ِ
�سِ ل ًما ومـ ـ ـ ــا ال��� ّ��س�� ُّم � ْإن مجَ َّ ��ت�� ُه �أَفعا ُه
�آم��ن��تُ ب��ال��� ِّ��س��ل ِ��م والإ����س�ل�ا ُم دَوح ُته
خل ُ
ال ا َ
���وف َين�ش ُره ال ّ
الظلـ ـ ـ ُم َيرعا ُه
الع�سف ال ُ
ُ
العنف ال الإرهابُ �شِ رع ُته
ال
ال ال��ب��غ ُ��ي ُم�� ْع�� َت��ل�� ًي��ا ق ـ ـ ــد ج���ا َر َكيال ُه
من��������ا ه����� َو �إِن����� ٌ
و�إ َ
����ص����اف و َم���رح��� َم���ة
و َم��ن��ب�� ٌع للـ ـ ـ ّـ�سنا ِء اخليـ ـ ـ ُر ُعق ـ ـ ـ ـ َبا ُه
ري هذا ا ُ
خللقِ ُم�ؤ َتف ٌِك
ف���إن �أ َت��ى غ َ
فه ـ ـ َو ال�� َّت��ع���ُّ��ص��ب والإ�سـ ـ ـ ــال ُم عـادَا ُه
و�إن ج َرى َ
يب الدّه ِر من َقد ٍر
بك َر ُ
«ح�س ِب َي ُ
اهلل»
فا�صبرِ ْ َجميال و َر ِّد ْدَ :
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�سل�سل ــة �إ�صـ ــدارات
 -1ال�شهود احل�ضاري للأمة الو�سط يف ع�صر العوملة.
					

د.عبد العزيز برغوث.

 -2عينان مطف�أتان وقلب ب�صري( رواية).
					

د .عبد اهلل الطنطاوي.

 -3دور ال�سياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�سريية.
					

د .حممد �إقبال عروي.

� -4إ�شكالية املنهج يف ا�ستثمار ال�سنة النبوية.
					

د .الطيب برغوث.

 -5ظالل وارفة ( جمموعة ق�ص�صية) .
					

د� .سعاد النا�صر( �أم �سلمى).

 -6قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل.
					

د .م�صطفى قطب �سانو.

 -7من ق�ضايا الإ�سالم والإعالم بالغرب.
					

د .عبد الكرمي بوفرة.

 -8اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.
					

د� .إدهام حممد حن�ش.

 -9االختيار الفقهي و�إ�شكالية جتديد الفقه الإ�سالمي.
					

د .حممود النجريي.
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 -10مالمح تطبيقية يف منهج الإ�سالم احل�ضاري.
					

د .حممد كمال ح�سن.

 -11العمران والبنيان يف منظور الإ�سالم.
					

د .يحيى وزيري.

 -12ت�أمل واعتبار :قراءة يف حكايات �أندل�سية.
					

د .عبد الرحمن احلجي.

 -13ومنها تتفجر الأنهار( ديوان �شعر).
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ال�شاعرة �أمينة املريني.

