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إهداء
ت
ـ� اختارهــا هللا إىل جواره
إىل روح ي
أم الـ ي
راضيــة مرضية
ت
ال� :
ي
أم ي
ن
ف
مل ت�مــل السـ َ
ـوء يومــا ي� جوا�ها
ِ
ّ
ومــــا رأى أحـــ ٌـد نم�ــا وال اطــــلعا
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أحكام احلب
وللحــــــــــبِّ أحكامٌ على املرءِ صعب ٌة
ولكنَّـــــــــــــــــه يســعى ليــرزحَ حتــتها
يرى َّ
كل مـــــــــا ميليهِ عدال ومنصِ ًفا
ويزعــــمُ أنْ قد نا َل ما رامَ واشتهى
وجيأرُ بالشكوى مـــــــنَ احلبِّ كاذبًا
ولــــو كان حـــــقًّــا ما يُردِّدُ النتــــهى

***
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األمة تشكو بنيها
ألقيت يف املهرجان الدويل للقصيدة العمودية املنعقد مبدينة
قابس – تونس  9-7أكتوبر 2016

ســمعتُها صــدف ًة يف ســاعةِ السَّــحَ ِر
تشكو مـــــن اهلمِّ واألحزا ِن والضج ِر
بادرتــُها بســــؤا ٍل كــــــــي تطمــئنين:
أمِــنْ جــديدٍ جرى يدعوكِ للكــد ِر؟
قالــت وقــد حاولتْ إخــفاءَ عربتـِها:
احلـــــــــا ُل ال تتوارى عن ذوي النظ ِر
ألســتَ تعلــمُ مــا بي كــي تسـائلَين؟
هـذا الســؤا ُل شــبيهُ الوخـــ ِز باإلب ِر
يبكي الغريبُ على حايل ويرأفُ بي
وأنت تســأ ُل مــــــا حايل وما خربي!
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فقلــت - :يا أمّ – عفــوا كم حمـاول ٍة
قمــنا هبـــــا لتفــــادي حــالةِ اخلــطر
كــم قــد بذلــنا لــدرءِ الــداءِ مننعُــه
لكنــنا لــم نكــــــــنْ أقــوى مــنَ القدر
فانســاب فــي عجــ ٍل أثنــاءَ غفلتِنــا
حــتى تغلغـــــ َل يف األحشــاءِ والفِقر
ِّ
نشــخصَهُ
داءٌ عصــــــــيٌّ عَ ِييــــنا أن

حــتى هَرَعـــــنا إىل العــرَّافِ بالنُّ ُذ ِر

***
قالــت :أمل تعلموا ما بي لكي تَ ِجــدوا
يل بلسما ناجعا يُنجي منَ َّ
الضرر؟
طِبـِّــــي يســــريٌ وال حيــتاجُ معجـــز ًة
وال مَسِــريا إلــــــــى عَــرافة ال َغجَــــر
 أيــا بَنِــيَّ – مُصــابي يف تغا ُفلـِـك ْمُ
حيــيط بكــم من غــائ ِر ا ُ
حلــ َفر
عمــا
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مــا َفــتّ يف ع ُ
َضــدي إال تناحــــرُكم
ومــا جَــرَتْ عَبــرتي إال مــنَ ال َقهَــر
أمــــرٌ أ ُ ِريــدَ ِبلَيـْـ ٍل  -ال أبـــــا لكـــمُ -
وأنتــمُ عنــهُ فــي هلـــــــ ٍو وفــي خـَــدر
ِ
النــاس ك ِّلــه ُم
كنتــم  -بينَّ – خيــارَ
واليــومَ أصبحــتمُ مــنْ أهو ِن البَشَــ ِر
حــتى تَجــاسَرَ مــــنْ ال تأبَهــونَ لــ ُه
(ومُعظمُ النا ِر منْ مُسْتص َغ ِر الشَّرَر)
فاستضعفوكمْ وجــاسُوا يف ديا ِركــمُ

ملـَّـا رأَوْا مـــــا بكــمْ منْ شــدةِ ا َ
خلوَر

كـــأنَّ أســال َفكم لــــم يُســقِطوا دُوَال
ُ
خيوضــوا غِمــارَ البــرِّ والبحَر
ولــــم
ومل يســودوا ربــوعَ اخلــافِ َقيْن ولــم
التــاريخ والسِّــيَر
تشــهدْ هلــــم كتـُـبُ
ِ
ومل يَصُ ْل يف أقاصي الصنيِ جيشُه ُم
األلــب َّ
ِ
بالظ َف ِر
ولــم يَعـُـدْ من جــبا ِل
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حــتى أتــى بعدَهم من صُــلبهم فِر ٌَق
أودى هبــم خُــل ُفهم فــي شــرِّ مُنحَدر
فبــادَ مــا مل َ ُكــوا ،وزا َل مــا َغنِمـــــوا
وأصبحــوا خـَـبَرَ الوُعَّــاظِ يف السَّمَر
واليـــــومَ ُ
متضــون فــي آثا ِرهم تَبَعـًـا
لــم تأخــذوا منهــمُ نَــزْرًا منَ العـِـبَ ِر
حُــبُّ الزعامــةِ واألمــالكِ أ ْف َقدَكـُــم
والتـاريخ ،واألُســـ ِر
أواصـرَ الدِّيــنَ،
ِ
ُ
فخ ْ
ضــتُمُ احلــربَ فيمــا بينكم سَـ َفهًا

وارتــاحَ أعــداؤُكم من أُهْبـَـةِ ا َ
حلــ َذر

ُّ
فالكــل منكــمْ مُنــاهُ مَــلءُ خمـــزنِهِ
ِ
َّ
والضــرَ ِر
بالبؤس
وإن يُصَــبْ غريُهُ
***
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ال تقلقوا لســتُ أخشَى سُوءَ خـامتيت
ولســتُ أجــزعُ مِنْ حظـي ومن َقدَ ِري
خَــويف عليكــم إذا حـــانتْ منيَّتـُــكم
من أن تكــونوا حكـــايا ِّ
كــــل مُعْتَبـِــــ ِر
مِنْ صُل ِبكم سوف يأتي مَنْ ي َُخ ِّلصُين
يُعيــدُ يل مــا مضى من عهديَ النَّضِــ ِر

***

الرياض 2016/6/23
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إىل شاعر
سَمَوْتَ إىل سَــمـــا اإلبـــــــــدا ِع حــقًّا
وغيـــــرُك باجـــــتِرا ِر القــو ِل مــاهِرْ
فسِــرْ وس َ
ِ
الطـــــــريق وال تُبـــــا ِل
ْــط
وال يُرْعِبْــــــــــــــك غِـــــرٌّ أو مكــــــا ِبرْ
ومَنْ يَ ْغمـــــــــزْ ومنْ يلمــــــــزْ فهــذي

ِّ
لكــــــــل شـــاعرْ
ميــــــادينُ الســـباقِ

ُ
وامــتطوا حُصُـــــــــنَ القوافـي
تعالُوا
فنعــــــرفَ راحبـــــا منكــمْ وخاسِـــ ْر

***
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بيت القصيدة
قالــــــت :قـــــرأتُ قصـــــــــيدةً

لكَ عذبــــــــ ًة وجــــــــديــــــــــدَةْ

وتكــــــــــــــاد أحــــــــــــــــــرفـــــــُها تســــيـــــــــ ُل بر َّقـــــــــــــــــةٍ مشــهودَة
فهــــــــي النســيمُ إذا ســــــــرى

يف روضـــــــــــــــةٍ ممـــــــــــدودَة

أو نغمــــــــــــــــــــــ ٌة مــن عنـــدليــــــــــبٍ أطــــــــــــــــلقَ التغريــــــــــــــــدَة
فيــــــــــــــها وصــــــفتَ مليحــ ًة

فتــــــــــــَّانـــــــــــــ ًة ..وفريـــــــــدَة

َّ
كــــــــــــل صــفـاهتا
ورأيــــــــــــتُ

ليســــــتْ علــــــــــــــيّ بعيـــــــــدَة

وكأ َّنـــــــــــــما دَوْ َزنْتَــــــــــــــــــــــها

لتكـــــــــــــــونَ لـــــــــي أنشـــودَة

لـــــــــوال احلـــــــــــياءُ لقلــتُ مـا

غيـــــــــــــــري هبـــا مقصـــــــودَة

***
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فـــــأجبـــــــــــت :يـــــــا أمنيّتـــي

ِّ
كـــــل قصــيدَة
يــــــــــــا بيــــــتَ

هـــــــــل قلــــــــتُ شعرًا يف سوا

كِ قدميـــــــــــــَـــه وجديـــــــــدَه

هـــــــــــــل يستمدُّ احلـــــــــــــرفُ إال منــــــــــــكِ  -أنــتِ  -وقـــــــــودَه
بكِ ُّ
كل شعــــــــــري يزدهــــــي

ما دمــــــــــــــتِ أنتِ عمـــــــودَه

أوَلســــتِ واثقـــــــــــــــــ ًة بأ َّنــــــــــكِ يف الفـــــــــــــــــؤاد وحيــــــــــــــدَه؟!

***
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ا ُ
خللُق الكريم
ْ
حـــــــافظ علــــى ا ُ
خلل ُ ِق الكري ِم فإ َّن ُه
بعدَ ارحتالكَ سوف يبقـــــى ظاهـرا
ُّ
َ
يذكــــــــــــرك الـرفــا ُق ألجلهِ
سيظل
ِكــــــــرك يف األنـــــــا ِم م َّ
ُّ
َ
ُعطرا
ويظل ذ

***
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نغمة احملمول
يف قطـــــــا ِر املســاءِ ألقـــــتْ جبســم
مُنهكٍ شــــــاحبٍ شــــديدِ النُّحــــو ِل
ِـــي
تَخِـــــــ َذتْ مقعــــــــــدًا بركــنٍ َقص ٍّ
حَ َذرًا من عيــــو ِن أه ِل الفضـــــــــو ِل
أطـــــــرقتْ يف مكانــــِها لســتُ أدري
َقل َ ًقا مـــنْ مصـــــــــــــــريِها اجملهو ِل؟
أم تُـــــرى تشــتـكي صُــــــداعًا أليــمًا
أم مهـــــــــومًا بقلبــــــــــــها املتبـــو ِل؟
حيَّــــــــــرتْين فكــــــدتُ أســــأ ُل عمَـــا
مَسَّــها مـــــــــن أسًــى َ
وغــــــــ ٍّم ثقيـ ِل
علَنـــــي أهتــــــــــدي إلصــال ِح شــأ ٍن
ِ
ببعـــــــــــض احللو ِل
أو مواســــــــاتِها
غــــريَ أني خشــيتُ من َظنِّـــها بـــــي
أننــي غيـــــــــرُ مُد ِركٍ ُ
لألصُـــــــــــو ِل
***
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فجــــــــأةً رَنَّ هــــــــــاتفٌ فـــي يديـْها
رَمَ َقتـْــــــهُ بلهفـــــــــــةٍ  ..وذهـــــــــــــو ِل
ثــمَ فــــــــــــزَّت ِ
خبـــــــ َّفةِ  ..وسُـــرو ٍر
ِ
كالعــــــــب (البيســـــــــبو ِل)
ونشــاطٍ
وأجـــــــــابت حبيبــــَـها  ..فـــي داللٍ:
يـــــــــــا حبـــــــييب اآلنَ وقتُ الوصو ِل
فانتظرني عــــلى الرصيفِ لتحظى
بعنـــــــــاقي َ
وض ِّم خصـــــري النحي ِل
يتعـــــــــــايف الفـــــؤاد ممَّــــــــا يعانــي
تباريــــــــــح جســـــــميَ املعلــــــو ِل
منْ
ِ
فلقـــــــــد مــــــــرَّ بــي مســـاءٌ كئيـــ ٌ
ب
يف قطــــــــا ٍر مـــسـريُه خَـــــــطوُ فيـــــ ِل
بيــــــنَ بطءٍ يف ســــــريِهِ ،واهـــــــتزا ٍز
ووقــــــــــوفٍ مُكـــــــــــــــرَّ ٍر  ..وعَويــ ِل
ضِــــــــقتُ َذرْعًا حبــــــاليت واعرتتْين
رعش ُة الطـــــــريِ عـــــــند َكرِّ اهلُطو ِل
رقمُــــــك الـــــــــهاتفـــيُّ إمَّــــا رنيــــ ٌن
دونَ ر ٍَّد  ..أو نغمـــــــــــ ُة املشــــــــغو ِل
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خِـــــــفتُ أال َ
أراك حيــــــــنَ ُقدومـــي
فأحــــــــــــاكي (حُننيَ) عنــد ال ُق ُفــو ِل
***
غادرَ ا ُ
حلــزنُ وجهَها بعــد أنْ أسْــــــ
ـــمعها مــــــــــــــــنْ حديثـِـهِ املعســـو ِل
و َكسَـــــــــــا وجهَها السُّـرورُ فأهــوتْ
َـــد أسـي ِل
دمع ُة ال ِبشْــ ِر فــــــــــــو َق خ ٍّ
وتبـــدَّتْ هلـــــــــــــا مـــــالمـــحُ أخــرى
مل تكـــــــــــــنْ قبــــ َل نغــمةِ احملمــو ِل
فاسرتاحتْ كـــــما اســــرتاحَ ضمريي
واجنـــــــــلتْ حِـــــريتي وزا َل ُذهــويل
ترنافا  -سلوفاكيا 2017/8/26
***
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سعودية البصمات
(للوطن يف يومه السادس والثمانني)
ِ
البـــأس والعَزَمـــا ِ
ت
بقلــــبٍ شـــديدِ
وبعض ُكمــــــــــــاةٍ م َ
ِ
ُصــط َفيْن ثِقـــاةِ
مضى ليعيــدَ احلـــقَّ حنــــوَ نِصــا ِب ِه
ِ
ُــــــــرجعَ مُلكـا ضــاعَ مذ ســنوات
وي
ول َّلــه مُــــلكُ الكــو ِن مينــــــحُ مل َكـــــهُ

لِمــــــنْ يصطفيهِ مِنْ أُويل العَزَماتِ

َّ
فحقــقَ مــا يبغــي وعـــــــاش مُعَــزَّزا
وصــــار حديثَ الــناس يف النَّدَوات
تقـــــدَّم مـــن نصــــــ ٍر لنصــ ٍر مُـــؤ َّز ٍر
واثــق ا ُ
ِ
خل ُطـوات
بســعـــي هُمـــــــــا ٍم
ِ
فكانـــت لهُ األجمـــادُ شــأوًا وغايـــ ًة
ومـــــــنْ أجــلِها جــافى لذي َذ سُــبات
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لتحقيقـِـــها تُلفيــــهِ يدفـــــعُ روحَــــ ُه
ويُلقـــــي هبــــــــا يف اليـَــمِّ والفــــَلَوات
حتمَّـــ َل مــــا ال تســـتطيعُ احتمـــالَ ُه
جبــــــــــــــا ُل ُطــويقٍ والشَّــفا وسُـــراة
رأى أنَّ توحــــــــيدَ البــــــــــالدِ وملَّــــها
كفيـــــــــ ٌل بأمــــــــــنٍ دائــــــــ ٍم وثَبـَـــات
ِ
خلليجـــها
فوحَّــدها مــــنْ حبــــ ِرها
وأن َق َذهـــــــا مـــــــــن فـُرقـــــةٍ وشَـــتات
ِ
على أُسـ ِ
الديــن احلــنيفِ أقامها
ُــس

ســعودي ًة عصـــــــــــري َة البَصَـــــــمات

وفــــــي ُغــــرَّةِ امليــــــزا ِن أعلـــنَ تِمَّـها
فصــــــار لنا امليــــــــزانُ يــــــومَ حيــاة
تَخِــذنا مــنَ امليزا ِن رمـــــــــــزا وإنـَّــ ُه
لدى مَعشـــــَـــ ِر اإلنصـــــــــافِ خريُ أداة
وملا اســتـــــتبَّ األمرُ وانقــادَ شــأنُها
رعاهــــــــــا برفـــــــقٍ حـــــاز ٍم وأَنـَـــاة
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هنــــاراتُه متضــي حلـــــــــــك ِم بــالدِ ِه
وأمَّـــا الليـــــــــايل يف إقـــــا ِم صـــالة
***
وخَ َّلــــــــفَ مِــن بعــدِ ارحتــالِهِ فتيــ ًة
أشــاوسَ لإلجنـــــــــا ِز خيــــــرَ رعــاة
ســــعودا تــــــاله فيصــ ٌل ثــم خــــال ٌد
ففهـــــــــدٌ ،فعبــــــدُ اللــه ،نعـــم وُالة
ومــــــــنْ بعــدهمْ ســـلمانُ جاء هبمَّ ٍة
فأصـــــلحَ ما قــد جَــدَّ من عَثَــرات
حبــــز ٍم ،وإقـــــدا ٍم ،وعــــز ٍم ،وحُــنك ٍة
ِ
أصـــــعب العَ َقبـــات
أزاح بقـــــــايــــــا
أدارَ شُـــــؤونَ ا ُ
حلك ِم باحلِل ِم والنُّهـى
فأن َق َذنـــا مـــن أعســـــــر النَّ َكبـــــات
َ
وسط احملاف ِل فاعال
فصـار امسُنا
ومُعتَمَــــــــــدا يف ســــائ ِر ا َ
جللَســــات
***
ِ
يعـــجب األعداءَ أنْ طابَ حالُنا
ومل
عيــــــش وافـــــــ ِر ال َّثــرَوات
و ِبتْـــــــــنا ِب
ٍ
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فمـــــــا لَ ِبثــوا أنْ أرســلُوا ِبسِــهامهمْ
إلينــا فمــــا نالُـوا سِـــوى ا َ
حلسَرات
فراحُــــــــوا يَحوكــون املَكـــائِدَ حولَنا
لعلـَّــــــــهمُ أنْ يُشـــــــــعِلوا األ َزمـــــــات
وخــابتْ مســاعيهمْ فنادَوا رفا َقـه ْم
إلنشـــاءِ حِـــــــــلفٍ من شـــــرا ِر بُغــاة
ومـــــــا علِمــــــــوا أ َّنــا عزيــزٌ جنابـُـنا
وإنْ نُبـــدِ بعـــضَ اللنيِ يف ال َقسَمات
فتلكَ نُيـــــوبُ الليثِ ال تُخــدعنْ ِبها
فتحســبَها للضــــــحكِ والبَسَــــــمات
فأســـــوارُنا ليســــتْ تُطــا ُل ،وحَـيُّـنا
عـــــزيـــزُ احلِمى صـــعبٌ ِّ
لكل ُطــغاة
فيـا أيـَـها الـــــــباغــي رويــــدَك إمنــا
تُحـــــــاو ُل طـــعنَ البـــد ِر بال َقنـَــوات
فمــــا أنت إال الوع ُل ينطـحُ صــخر ًة
ومـــا تفع ُل األوعا ُل يف الص َ
َّـخرات؟!
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هنــــا الكعب ُة الغـــراءُ ختفِ ُق حنــوَها
قلــــوبُ بين اإلســال ِم يف الصَّــلوات
أك ُّفــهُمُ مـــرفــــــــوعـــ ٌة َّ
كـــل حلظـــــ ٍة
لربِّ ِهــــمُ فـــي اجلـــــــــه ِر وا َ
خللَـــوات
***
أيا وطــــــين املعطاءَ ما زلتَ شام ًِخا
عَصِــــــيًّا على العـــدوا ِن واهلَجَــمات
متــرُّ ِبــــــــــكَ األعـــوام عــامٌ فآخَـــ ٌر
ولـــــم تكتســـبْ إال مزيــــــــدَ ثَبـــات
ســبقـــــــتَ بــالدَ املســـلمنيَ مجيعَها
ِ
هـــادئ النَّسَـــــمات
بفصـــــ ِل ربيـــ ٍع
نَعِمْــنا ِبــهِ ع ْذبـًــا لذيـــــــــــذا ورائــقا
ومنــــــــــهُ جنيـْــنا يانـِـــعَ ال َّثمَـــــرات
فيــاربِّ أكرمـْــنا حبفـــــــــــظِ بالدنــا
وأســــب ْغ علينا اخليـــــــرَ والبَرَكــات
الرياض  1437/12/20املوافق 2016/9/21
***
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طلتها
طـــ َّـل الصــــبا حُ ولـــم أظفـرْ بط َّلتِهــا
فهــ ْل يكــو نُ صبــاح دون إشــرا قِ؟!

***
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خملب املوت
يف رابع أيام عيد الفطر من عام  1437اختار الرمحن
إىل جواره والدتي ،فكانت هذه القصيدة:

ارفــقْ بنفســك إنْ أبــدتْ لك ا َ
جلــزَعا
فإن ربـــــك من أعطــــــى ومن مَنَعا
جتــري األمــورُ بتقديــ ِر احلكيــ ِم وما
ننفكُّ نلهـــثُ إنْ حِـــــرصًا وإن هَلَعا
كأننــا حنــن مَــنْ خيــــــتارُ مســـــــل َك ُه
فنبتغي الدربَ مُزدانـــــــــا وم َّتسِــعا
مل نكتسبْ من صروفِ الده ِر موعظ ًة
حتيي ضمــــــائرَنا الوسنى لرتتدعا
نكــاد ننســــى بـأن املـــوتَ يطـــلبنا
فقــد تَخِـــــــذنا منَ الدنيا لنا نُجَــعا
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فــي كــل يـــــــو ٍم يَمُــدُّ املــوتُ خمـلبَ ُه
إىل عــــــــزي ٍز فنشــكو اهلمَّ والوَجعا
نعــودُ مــــــــن بعـــــدها ل َّلهـــ ِو ثانيــــ ًة
كــــــــــأنَّ واحــدَنا مِنْ قب ُل ما ُف ِجـعا
حــتـــى تَوَخَّــى هنــارَ العيــد والدتـي
كـــــــــزار ٍع ينتقي مِن خريِ ما زرعـــا
فصــــار عيديَ حُــزْنا جـامثا وأســى
فهل علــــــيّ مالمٌ إنْ أ َ ُذب جَزَعا؟!
لــو كـــــــان مُــلكٌ يُفدِّيــها وأرصـــدةٌ
بذلتُ مــــا يبتغي مهما يكنْ جَشِعا
لكنــــــهُ أجـــ ٌل قـــد حـــــــانَ موعـــد ُه
ومن يـــــــعارضُ مكتوبا إذا وقعا؟!
***
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أُمِّــي ومـــــــــا أكثـرَ الباكيــن غيبتَــها
وكم عظي ٍم علــــــيها قلبُه انصــدعا
سيسأ ُل الليــ ُل عنها حيــن يفقــدُها
ُّ
والكل قد هَجَعا
يف خلوةٍ وحـــــدها
ويسأ ُل الصـــــبحُ عنها حــني طلعتِ ِه
إذ غاب صــــــــوتُ تراتي ٍل هلا ودُعا
لـسـانُها رَطِــــــــبٌ من ذ ْكــ ِر خــالقها
وقلبـُـها مُخـــــــ ِبتٌ للـــــــه قد خشــعا
أمــــــامَ ناظِــ ِرها من نشْئها وَضـعتْ

خمــــــــــاف َة اهلل واإلحسـانَ والوَرَعا

مل تـــــحم ِل السوءَ يوما يف جواحنها
ومـــــــــا رأى أحــدٌ منها وال اطـــــلعا
مـــــــرفوع ُة اهلام حتى وقتَ حمنتِها
فرأسُــها لِــــسوى اجلبا ِر ما خ َ
َضعا
عفيف ُة النفس حــتى حـــــنيَ شــدَّهتا
فك ُّفــها لِســـــوى الـرزاقِ ما ارتفعـــا
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جلــــــيل ُة الــــقد ِر حتى يف تسـامُحِها
علـــــى حمــبتـــها رأْيُ املـَــال اجتمعــا
يــــا ربِّ يا خــــــــالقي أكــرمْ وفادتَها
ْ
واربـــط على كل قلبٍ ُغــمَّ أو فزعا
الرياض يف  1437/10/12املوافق 2016/7/17

***
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ميالد احلبيبة
قالوا :احلبيــب ُة هذا اليــومَ تَحـــتفِ ُل
بعيــدِ ميــالدِها ..ماذا ستهــديها؟!
فقــلتُ :لو مل يكنْ يف الرُّو ِح مسكنُها
أهــديتُها الروحَ إن كانت ستُرضِـ ِيها

***
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إىل روح أبي الطيب
(بـــِمَ التــــــــَّعَل ُل ال أهـــــ ٌل وال وطـنُ)
فاأله ُل قد شُرِّدوا واستُعمرَ الوط ُن
تكــــــالبتْ حـــــــــــولَنا أعـــداءُ أمتـــنا
وأُشــــــــعلتْ بينـــنا الثــوراتُ والفِتَنُ
جــــــــــــاؤوا إليـــنا بأثـوابٍ مُبهرجَــةٍ

لكــــنْ تَبَيــَّــنَ فـــــي َطيَّاتـِـها الكـَـ َفنُ

جـــاؤوا حبقدٍ دفيــنٍ فــي دواخـِلِه ْم
تُ ْخــفــيهِ بســمتُهمْ واملَنطِـقُ ا َ
حلسَنُ
قالــــــوا :ربيــــعٌ أتـَى هَبَّــتْ نسـائِمُ ُه
مِن ِ
أرض تونسَ ها قد ح ُِّطمَ الوَثَنُ
وســــــــوفَ يَمضي إىل دربٍ يُرادُ لَ ُه
كالـــسي ِل يَجْ ِرفُ إنْ جادتْ لهُ املُزُنُ
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طــرابلس ومصـــرَ ومِ ْن
يَمُرُّ حنــــــوَ
ٍ
ثَمَّ العــــــرا ُق فأرضُ الشــا ِم واليمــ ُن
وبعدَهــــا املســجدُ األقصى نُحَـرِّرُ ُه
منَ اإلسا ِر ويُقصــى املُعتدي النَّتـِنُ
وينتهـــــــي بعــدَها اســتعمارُ أمَّتــِك ْم
تَعــــــــودُ أرضـُـ ُكمُ واألهــــ ُل والسَّــ َك ُن
***
قالــوا وقالوا فأبْدَوا سُـــــوءَ قولتِ ِهمْ
كــأ َّنــهمْ للــــذي قالــوهُ مـــا َف َطــــنُوا
فصـــــــــارَ فعلُــهُمُ يُفشِـــي َط ِويَّتـَــهُ ْم
مـــــــا َظ َّ
ـــل عنــدهمُ سِـــرٌّ وال عَلَــــ ُن
قالـــــــوا :ربيــعٌ سـيُنهي وهْــنَ أمَّتـِنا
وليـس إال خَـــــــــ ِري ًفا ك ُّلـــــــهُ وَهَـــــــ ُن
ِ
متزيـق أمَّتـِنا
فمــــــــــــا رأينْــا سِـــوى
ومـــــــــــا تَبَيـَّــــنَ إال الشَّــــرُ والفِتــَــ ُن
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قالوا :الدَّواعِـشُ هـَمٌّ باتَ يُزْعِجُ ُك ْم
وَفـَرَّ مِـنْ أَجْــلِهِ ْ
اإلغماضُ والوَسَـــ ُن
فأســـــــــعِ ُفونا بأمــــــــوا ٍل وأســــلح ٍة
ولــنْ تَذِلـُّوا لـهمْ مِــنْ بعــدُ أو تَ ِهنـُـوا
وهـــــــل دواعـــشُ إال مِـنْ صَنيعَتِ ِهمْ؟
وهـل تقـومُ هلـمْ مـنْ غيـ ِرهِمْ مـُدُنُ؟!
***
أبــــــا مُحَسـَّـــدَ ال تَسْــتَ ْق ِ
ص حــالَتَنا
وال تَسَــ ْل كيـفَ بَعْــدَ العـِـزِّ نُمْتـَــهَنُ
وال تَســَ ْل كيـفَ صِرْنا ِبئْسَ شِرْذِمَ ٍة
وال تَسَـــ ْل كيفَ جــارَ األه ُل والزَّمَنُ
يا ابنَ احلســـنيِ لقدْ أوْسَعْتَنا حِ َكمًا
لو كـانَ فِيـــنا لبيـــبٌ عاقـِــ ٌل َفطِـــ ُن
َف َكـــــــــمْ حَثَثـْـتَ عـلى ع ٍّ
ِــز ومَ ْكرُمَــ ٍة
وقلـــتَ :إمّـا حَيـــاةُ املَجْـــدِ ،أو َك َفـــ ُن
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غــــادرتَ أرضَ الشَّـآ ِم وهْيَ مُمْ ِرعَ ٌة
ملَّـــا بَــدَا لكَ منـها امل َ ْقـــتُ واإلحَــــ ُن
ورُحْـــــــتَ تبحـثُ عن حُــرِّيَةٍ سُــلِبَ ْ
ت
فـــس مالــها ثَمَــــ ُن
وعــــــن َكـــرامَةِ نَ ٍ
ِ
الكــلب نَتْبعُــ ُه
وحنـــــــن نَلْهَـثُ خلفَ
عســـى نفــــــو ُز بع َْظــــ ٍم ُكلـُّـه عَ َفــــــ ُن
***
ُكنــــــــــَّا نُؤَمِّــ ُل يف حتــري ِر مقدِسِـــنا
واليـــومَ غاياتُـــنا التَّطـبيعُ واهلُـــــــدَنُ
عُذرًا فلسطنيُ إنْ ْ
مل نُـــوفِ مَوعِدَنا
ولــم يـــَزَ ْل يَحْتَـ ِويكِ الرِّجْـــسُ والدَّرَنُ
صَـــــــــدي ُقنا لــــم يــُزَوِّدْنا بأســــلِحَ ٍة
وخَـــيـْلُنا فــي يـَــــدِ األعـــداءِ مُرْتَهـَـنُ
وَصَــــــفُّ وحــــدتِنا مــا زال م ُْختَرَ ًقا
وسُـــــــورُ أُمَّتــــــِــــــنا واهٍ ومُمْتَهَــــــــ ُن
فيــــــا أبــــا ِّ
الطي ِِّب املِ ْفضــا ِل معذر ًة
فأنـــتَ بالصَّـــ ْف ِح عـــن زالتـِــنا َقمِــــ ُن
الرياض 2016/4/17
***
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مديح النفس
إذا أكثرَ اإلنســانُ مــــــنْ مـــــد ِح نفسِـهِ
فــا ينتظـرْ مــن ســائ ِر النــاس مادِحــا

***
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غرية عمياء
خَوَّ ُفـــونـــــــي مــنَ الرحيـــــــــ ِل إليــها
وادَّعــَــــــــــوا أن دربَــــــــــــــها وَعْثـــا ُء
زعمُـــــــــــوا أنَّ دارَهـــــــا يف يَبــــــابٍ

ٌ
ُـــــــــــول إىل حِمــــــــاها عَنـــــــاءُ
ووُص

وتنــــادَوا :إن شــئتَ أمْنا وسِــــلــــــما
فـــــابقَ يف الـــــدا ِر ،فاألمــانُ البقا ُء
أيــــها النــــــاصــحونَ :هل ما زعمت ْم
رمحـــــــ ٌة بــــي أم َغيْـــرةٌ عميــــاءُ؟!
أيُّ أمـــــــــنٍ يل َ ُّ
ــــــذ يل يف ديـــــــــــاري
وهــــــي يف البــعــدِ أيها (األعدقاءُ)
ِ
للقلــــــــــب راحــــــــــ ٌة ،وأمـــــــانٌ،
هيَ
وســــالمٌ ،ورمحــــــــــ ٌة ،وهنـــــــــــــــا ُء
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فأقِـــــــــ ُّلوا مالمَـكمَ  -لو ســمحتمَ -
فكثيــــــرٌ مـــــــــنَ املَــــــــال ِم ُغثـــــــــــا ُء
وكثيـــــــرٌ مِمَّنْ ي ُ
َفيضــــــــونَ عطـــــ ًفا
هـــــــمْ  -إذا مــــــا بلوتَـهم  -أعــدا ُء
حيســـدونَ الصــــديقَ إن را َق يومـــا
ويـــــــــودُّونَ أنْ يعــــــــــــــمَّ الشـــــــــقا ُء
***
أيــــها احلـــــــــاقدونَ مهـــال جهــِلتـ ْم
أننــــــــي ال تـــــــــحُدّني اجلــــــــــوزاء
أفــــــــــال تعلمــــــــــــونَ أ ِّنيَ أهــــــــوى
َّ
كــــــــل صـــــعبٍ يكــــونُ فيهِ ابتـــــال ُء
ال ينـــــــا ُل النفـــــــــيسَ إال مُجـــــــِـــ ٌّد
َ
وطمــــــــوحٌ  ..مثـــــــــــابرٌ معطـــــــــا ُء

***
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لو
لـــــو كــــــان يل أن أعيــشَ العمــرَ ثانيـ ًة
لعشـــــــتُه باحــــ ًثا عمَّــــا سيُرضــــي ِ
ك
فلست آسى على عمري الذي انصرما
إال ألنــــــــيَ حينًـــــا كنــــتُ أشــــــقي ِ
ك

***
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املدخِّنة
مل أعرف أكثر ضيقا بالتدخني من صديقي الشاعر حممد
اجللواح ،ولذا مل أر أحدا أوىل منه هبذه القصيدة فأهديه إياها:

أَهــدتْ إيل (سِــجارةً)

فأجبتُ :لســـتُ مُدَخِّنا

قالت :تَـــرُدُّ هديتــي؟

يا جــــاهال  ..يا أرعنا؟

إنْ كنتَ غيـــرَ مُدخِّــنٍ

أيضـــــــريُ لــو جــاملتنا؟

لكنْ جَ ِهلتَ أصو َل فـنِّ

(اإليتــيكي) معَ جنســــِنا

إنَّ اهلــــــــــدي َة ال تـــــردُّ

وإن تكـــنْ لــم تُرْضِـــنا!

فأجبتُها :وهـــ ِل ال َكيــا

ســـ ُة تقتضــي تعذيبَنا؟!

تَ َذ ِرينَ أخبرةَ الدُّخـــــا

ِن تَحــــومُ فو َق رؤوسِـــنا

تُهدينــنا السُّـــــمَّ الزُّعا

فَ وتــــرقبنيَ مدحيــنا؟

الــــذو ُق أنْ تســـتأذني

منِّــــــــي ومِمَّـــــنْ حــولَنا
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فإذا ســـَمَحْنا فافعــلي

أو فاصربي منْ أجْـلنا

وإذا ســئمتِ الصرب لطــــــفا فارحلــي عن رُكنِنا!

***
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وقد شرفين الصديق الشاعر حممد اجللواح بقصيدة مماثلة
جماراة لقصيدتي ،وعنوهنا بـ :

ال  ..للـمُـدَخ ِ
ِّـن بَـيْــنـنا
يا مَـنْ أجــادَ ،وأحْـسَـــنا

وأجابَ( :لـَسْــتُ مُدَخِّـنا)

حَـسَـنًا فـعَـلـْتَ ِبـمِنْ أتـَتْ

تـُهـدِي (السِّجارةَ) والـعَـنـا

وتريــدُ من جـُالّسِـــهـا

َذوْقـًا  ..رفِـيـــعًـا مُعـْــــــلـَنا

لِـقـَبولِـــ ِهـمْ  ..بدُخـــَانِها

ودُخانـُها  ..أُسُّ َّ
الضـــــنـى

أبَـدًا تـَمـُــورُ بـِسُـــــــــمِّـها

وتَـبـُثـُّـــــــهُ َ ..فـتَسُــــــــــــمُّنـا

وتـظــُـنُّ أنَّ صَـنـــــيعَـها

يف َكـفـِّــها ..مُسْـتَحْـسَـــنا

أ(سِجــــارةٌ) ،أم نِـقـْمَـ ٌة ؟

تـُشْـقِـي البَعـيـدَ ،ومِنْ دَنــا

خابَـتْ بـِــما قــامَت ،وما

قالــت ،ومــا أهـْـــدَتْ لــــنا
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حَـسَـنًا فـعَــــــلـْتَ ،وإنـّين

يف َ
ذاك أَبْصُـمُ مُـعـْـلِـنا:

أنّ الـدُّخـَانَ  ..جَــــريـرةٌ

وجَـرمي ٌة  ..يف عـُـرْفِـنا

عَـجَـبـًا لِمَـن يـقـــــْـتــاتـُـهُ

زاداً ،ويرشِـــفـُه جَـنـى

ّ
والضنى
ال للـ(ـسِّـجَارَة)

ال  ..للـمُـدَخ ِِّـن بَـيْــنـنا

حممد اجللواح  -األحساء ـ القارَة
اإلثنني 1438/11/15 :املوافق 2017/8/7م

***
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أسوأ احلاالت
وأسوأ ُ ما ميضي على املرءِ يومَ أ ْن
حياو َل نومًا كي يالقيَ منْ يهوَى
حيــاو َل أن يلقــاهُ يف النــو ِم بعدما
َّ
تعذرَ أن يلقــاهُ بني املال صَحْــوا
***
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بنت بيشتاني

1

شـــقراءُ فارعــــ ُة القـــوامْ

بــدأتْ لقانـــا بابتســامْ

قـــالت :أضـيْــفٌ عندنا؟!

طــابَ ارحتالُكَ واملُقام

أهـــال وســهال  ..مرحــبًا

لكــــــمُ املــودةُ وال ِوئـــــــام

فأجــبتُ :يا ...أخجلتنـي

مبـــزيـــدِ لُطـفٍ واحرتام

هل أنتِ من(ســُلوفاكيا)؟!

باللــــه يا بنـــتَ الكــرام؟

قالــــــــت :وبيشــــــــــتاني ٌة

أهلي هنا م ْذ ألفِ عــام

يف ِ
أرض (بيشــتاني) نشأ

تُُّ ،
وكل أجدادي العظام

سأعيــشُ فـــــي أفيائــــها

حتــى يواتـــيَين احلِــمام

***
 ) 1بيشتاني – مجهورية سلوفاكيا 2016/9/11
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فســـألتُها عــــــن إســـمها

أبغــــي مواصــــل َة الكالم

قالت :يهمُّك ما هو اســــــــــــمي؟ سَمِّين (أختَ اليَمام)!
مــاذا يفيــدُك إنْ عـرفــــــــــــتَ ولـــــــــــمْ تـَــزُرْ إال لِمـام؟!
فغــدًا ســرتح ُل مِنْ هــنا

وتضيعُ يف وسْــطِ الزِّحام

تَنْسى كمــا نَسِـــي األلـى

مَــرُّوا هــــنا مثــ َل ال َغمــام

فأجبتُ :مَن يســلو (سُـلو

فاكيـَّ ًة) تَســيب اهلُمــــام؟!

من ذا الذي يســلو سُــال

ًفا فــا َق أنـــواعَ املُــــــدام؟!

***
قالت  -وزادَ سُـرورُها -

يبــدُو بأنـَّـــكَ مُســـــتَهام!

لكــنْ أجبين  -لو مسحـــــــــــــت  -فما عـرفتُك بالتَّمــام
مِن أيِّ صِــ ْق ٍع جئتــنا؟!

مِنْ كوريـــا؟ أم فيتِنـــام؟!

فأجبتُ :ما أحســنتِ ختـــــــــــــــمينًا ..ولكــــنْ ال مـَــــالم
ِ
ِ
ديــــــــــــــــن حمــــــمدٍ خــــريِ األنـــام
الديــن؛
بلــدي بـــالدُ
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الوحي الشريـــــــــــفِ ومـــوطنُ البيتِ ا َ
حلرام
هيَ مه ِب ُط
ِ
قالت :فقــ ْل يل داعِشـــــــــيٌّ  ..قاعِدِيٌّ  ..والسَّــــــالم!
القتـــــ ُل مِـــــــنْ أهدافكـــمْ

إنْ باحلِــزا ِم ا ِو ا ُ
حلسـام

***
يا بنتَ (بيشتَين) هل َّ
تبقــــــــى يف الكِنانة من سِـهام؟!
قـــــــد كِلْتِ يل ما ال يُطــا

ُق مِــنَ ادَّعـــــاءٍ وا ِّتهــــام

يف ِّ
كل شــــــــعبٍ ُطغــــــم ٌة

َ
املعارك واخلِصام
تَهْوى

خرجــــــوا علـــى ِّ
كل القوا

ننيِ التــي ترعى النِّظـام

حَــــــقًّا  ..لدينــــــا فِتيـــ ٌة

إبليــسُ صــار هلمْ إمــام

أفتــــــى بـانَّ طـــــــــريقهم

للحُــو ِر تفجــريُ احلِــزام

لكـــننا لســنا مجيــــــــــــــــعًا مثـــــــــ َل أوالءِ َّ
الطـــــــــــــغام
هلَّ خرجْــــــنا مـــن حِــوا

ٍر ال يقــودُ إلــى خِــتام؟!

الـــــــــراي ليـــــــــــــس يزيــ ُل وُدًّا واحــرتام
إنَّ اختـــــالفَ
ِ

48

سيسأل الليل عنها

هــل تقـــبليــنَ صــداقيت؟

مُـ ْذ يومـنا وعلى الدَّوام؟

حـــتى أُبرهِــــــــــــــنَ أنــــنا

رُسُــــ ُل احملبةِ والســالم

وبأنــــــــنا لســـــنا صُــــ ُقو

رًا جارحاتٍ ..ب ْل حَمام

قالــت :يُشــرفين ويُســـــــــــــعِدُ خـــاطـري ذا اإلهتمــام
***
مَـــدَّتْ إلــــــيَّ يـَـدَ الــــوَدا

ِع فقلت :يا أختَ اليَمام

َظــــــــ ِّلي اذكرينــي ُكلمـــــا

الحَ اليَمـــــامُ أ ِو ال َغمـــــام

قالت – ووارتْ بســم ًة -

بل كلما انفجـرَ احلِزام!

***
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سر احلياة
إنَّ احلــــــــياةَ مجيـــــل ٌة

إن كنتَ تعرفُ سِـــرَّها

والسِّـــــرُّ أنْ حتـــيا كما

هيَ حُلوَها  ..أو مرَّها

***
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سيدة الطريق
ُ
ِ
حيوطها
الطريق
وقفتْ مبنتصــفِ
عــددٌ مــنَ األعـــوا ِن وا ُ
خلــــدَّا ِم
سَــدُّوا ســبي َل العابــرينَ ُفجــاء ًة
فتســــبَّبوا فــي ربكــةٍ و ِزحــــا ِم
والنــاسُ تنظــرُ حنوها يف هيبــ ٍة
ول ُ
ِحاظـــــــها ترميــــ ِهمُ بسِـــها ِم
فدنَـــوتُ منها ذاهــال من سَــمْتِها
وبدأتُــــــها بتحــــــيةِ اإلســــال ِم
نظــرتْ إلــيَّ بطـــرفها مُســتاء ًة
وكأننــــــي آذيتُــــــها بســــالمي
قالت أما ختشــى مَ َغبَّــ َة ما اقرت ْفــ
ـتَ من الفضو ِل أما ترى أقوامي؟
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قلــت :الســالمُ فريضــــ ٌة إفشــاؤُ ُه
بيــــــــن األنـــــا ِم ُقبيــــ َل أيِّ كــال ِم
قالت لوَ اْنك قد قصدتَ اخلريَ يف
بـدءِ الســــال ِم ملا ســمعتَ مالمي
ورددتُــهُ باملثــ ِل ،بــــــــــــــل أتبعتُــــ ُه
بالـــــــــــوُدِّ والتبجـــــي ِل واإلكــــرا ِم
لكنْ تَخِــ ْذتَ منَ الســال ِم ذريعــ ًة
لِتواصــــــــ ٍل وم ََطــــــيَّ ًة  ..هليــــــا ِم
بعدَ الســـال ِم تُريــدُ منِّــي مَوعــدا
لِتَعـــــــارفٍ  ..وتبــــادُ ِل األرقـــــا ِم
وتغوصُ حب ًثا بعد ذاك بصـفحيت
َ
(الفيــسبوك) ويف (اإلنِستِجرا ِم)
يف
فأجبتُــها :أشــققتِ عن قليب لكي
تدري مبـــــا يطــوي مــنَ اآلثـــا ِم؟!
حتى وإنْ كــان التَّعــارُف غاييت
فهــــــ ِل التَّعــارف مركــبٌ َ
حلـرا ِم؟
فاللـهُ قد جع َل التعارُفَ شِــرع ًة
بيــــنَ األنـــــــــــــا ِم لعشـــــرةٍ و ِوئــا ِم
***
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نَدِمَــتْ علــى أفعالِــها ومقالِـها
وبَــــدَتْ عليــــها سـُــــــحن ُة اآلال ِم
قالــتَ :فعُــذرًا إنْ أسأتُ فإننـي
أو َْغــلْتُ فــي ظــنِّي ويف أوهامي
فاصــفحْ إســاءتيَ اليت أبديتُـــها
فالصفحُ منْ خُل ُ ِق الكري ِم الســامي
فقبلــتُ منها عذرهــا فورا وقــد
صِرنا صــدي َقيْ صُدفةِ األيـــا ِم
ذ َّكــرتُــــها ببثينـــــــــةٍ ومجيلِـــــــها
إذ أصـبحا إلفيـ ِْـن بعــدَ خِصـا ِم
قالت وقـــــد فهـمِتْ مُرادَ إشــارتي:
ال تَ ْغـــــرقنَّ إ َذنْ ببحـــ ِر غرامي!
الرياض 2017/3/27
***
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إشراق
ال تشرقي يا مشسُ هذا اليومَ قد
سبقتْكِ وجنتُها إىل اإلشـــراقِ!..

***
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يراعي
ما أمجلَكْ ..
ملَّا تُلَمْلِمُ فكرتي
مِنْ ع ِ
ُمق ذاكِرتي
وتسكبُها حُروفا حُرَّةً
يف صفحيت..
ما أروعكْ!..
ملا تُل َ ِّخصُ ما يُؤجِّجُ مُهجَيت..
ويثريُ يفّ َقرحييت
قل ًقا ..أسًى..
هَمًّا شديدَ املُعْرت َْك..
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ملَّا تُحوِّ ُل ما يَجُو ُل خباطري..
لِقصائدٍ يُح ِيي هبا العُشا ُق وَحْشَ َة ليلِهمْ
ملا حَلَكْ..
ِ
عميق عواطفي..
ملا تَ َغل َغ ُل يف
ومشاعري
وتُحيلُها لِمَشاع ٍل تُضوي الطريقَ لِمَنْ سَلَكْ..
لنْ أترُ َككْ..
ما دام ع ٌ
ً
نابضا
ِرق يف حياتِكَ أو حياتي
لن أُبدِلَكْ..
سأظل أدفعُ عنكَ َّ
ُّ
س يَرُومُ إزاحَتكْ..
ِس شَ ِر ٍ
كل مُناف ٍ
ُّ
سأظل أُسقيكَ املِدادَ مُع ََّطرًا..
و ِب ِّ
كل ما أسطيعُهُ سأجودُ لكْ..
كم ليلةٍ أبعدتَ عين وحشيت..
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وسهرتَ تُؤنِسُ وَحدتي..
تُسقي وُريقاتي دموعَك أو دمَكْ..
جلهد حتى أ ُ
ْ
ما ذا عليَّ إذا بذلتُ ا ُ
سعدك؟!

***
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(نوتة) القلب
أتيــــــــــتُ إليــــــــــــكِ بباقـــــاتِ وردٍ
يفـــــــوحُ شــــــذاهـا عبيــــرا وعطــرا
وغ َّلفـــــــتها ِ
جبميــــــــــ ِل األمــــــاني
وس َّ
َـــــــــطرْتُ فــــو َق امل ُ َغـــــ َّلفِ شِــعْرا
بأوتـــــــــــا ِر قلبـــــــــــيَ َّ
حلنْتُــــــــــــها
فأنـــــــتِ بـ (نوتــــــــةِ) قلبـــــــيَ أدرى

***
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قاب قوسني
قـــــــابَ قوســي ِْن منكِ كنــتُ وأدنــى
كيــفَ باللــهِ بعــدَ ذاك افتـــر ْقنا؟!
ٍّ
تعــــيس
َــــــــــظ
ليــسَ إال عِنـــــــادَ ح
ٍ
ســـــاءَهُ أنْ نعيـــــــــشَ وُدًّا وأمــــــــــنا
َّ
ـــــــــــــل يف در ِبنا خصيــمًا عنيــدًا
َظ
واق ًفـــا ضـــــــــدَّ مــا إليـــهِ َقصَــــدْنا
إنْ أخـــــــــ ْذنا مَســـــــــارَنا يف طــريقٍ
ســــارَ عكـــــــسَ الذي إليــهِ ا َّتجَهْــنا
أو بَ َذلْــــــــــــنا جُهـــــــــــــودَنا للِقـــــا ٍء
راحَ ميحُــــــو بلحــــــظــةٍ ما رســـمنا
ينقضـــــــِي العـــــمرُ يف التَّمين ولكنْ
لــيسَ للمــــــــرءِ ُك ُّ
ــــــــل مـــا يتمنـَّـــى
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فعــسى اللــهُ أنْ يَمُــــــــــــنَّ عليــــــــــنا
ِبلِقــــــــــاءٍ يُ َفــــــــرِّج اهلـــــــــمَّ عَنَّــــــا!

***
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الكبسة
( َكبْســ ُة) الــزِّرِّ عنــدهمْ

تنفــعُ العُــرْبَ والعَجَــــمْ

َ
وأضــــــــــــرَّتْ جُســومَنا

( َكبْســ ُة) الــرُّز وال َّلحَـــم!

***
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العيون
ألقيت يف ملتقى (عيون األدب العربي) مبدينة العيون املغربية
الدورة الثامنة (أدب الرحلة)  21-17مايو 2017

أتيــتُ إليكــم بشــــوقٍ دفيـــ ْن
وو ٍُّد قديـــ ٍم بقلبـــي مكيــــ ْن
أحييـــكمُ واحــــدا  ..واحـــدا
بطـوقٍ من ِّ
الفل والياســم ْ
ني
ولو أستطيعُ نظمتُ قصــيدي
مــــاس ..ودُ ٍّر مثيــ ْن
قالئــدَ
ٍ
وطــوَّقتُ أعنـــــاقكمْ ِب ِهــــما
وقبـَّـلتُ رأسَـــكمُ  ..واجلبيـــ ْن
أتيـــتُ – تُســا ِب ُقين هلـــف ٌة -
ٌ
وشــوق جتمَّعَ عبـرَ الســن ْ
ني
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فكيــف أُوَ ِّزعُ شــــوقي عـلى
أحبـــاءَ أعــــدادُهم باملئــنيْ؟
ففي ِّ
كل ركنٍ تَخِـذتُ صـديقا
وبيتـًـا ..وأهــال ..وخـِال أم ْ
ني
***
بدأتُ بطنج َة أقصى الشــما ِل
وهِمْــتُ إىل أنْ بلغتُ (العيونْ)
فلــم أرَ فـــي حُســــنها بلــدا
وال مثــ َل أصـــحا ِبها الطيبيــ ْن
حبــاها اإللـــهُ مجـاال فريــدا
يُريــحُ النفوسَ وجيــلو العيو ْن
رمــا ُل شـــــواطئِها ذهـــــ ٌ
ب
وأمواجُــها ضــحك ُة املُنتشـ ْ
ني
ووديــــانُها جـــــنَّ ٌة  ..فِتنـــ ٌة
وواحـــاتُها مُتـــع ُة املُتعــــب ْ
ني
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وأطلـــــسُ ْ
أطلَــــقَ شــــلَّلَهُ
فسَــــــرَّ تَد ُّف ُقـــــهُ الناظـــري ْن
وســالتْ على ســفحِهِ أهنُــــ ٌر
وفاضــتْ عيــونٌ مبـــاءٍ مَع ْ
ني
وأخــرجتِ األرضُ خرياتـِها
تُمورا ..و َكرْما ..و َكرْزا ..وتِنيْ
َ
وغنَّــــتْ بالبــــ ُل دوحــاتِها
ِ
بأعــذب ما أُهلِمَــتْ من لُحــو ْن
***
وليــسَ اجلمــــا ُل مبُ ْقتَصِــــ ٍر
على أرضِـها واملنــا ِخ ا َ
حلسِــنيْ
فمَنْ جــاءَ يطلــبُ تار َ
خيـــها
ســيَلقى ُكنُــوزا مِــنَ الغابـــري ْن
ممــالكَ قامـــتْ بأرجـــــائِها
تُشــريُ إليهــا الرُّبـَى وا ُ
حلصُــو ْن
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وهــــذي املــــآذِنُ شــــاهد ٌة
عـــلى أنــها دولــــ ُة املســـــلم ْ
ني
***
ٌ
ملــوك عِظــا ٌم
تَواىل عليــها
ِرص دِفــافَ السَّــفِنيْ
أدارُوا ِبح ٍ
أجادُوا القِيادَ ..وسادُوا البال َد
وساسُوا العبــادَ ِ ..بحَــز ٍم وَليــ ْن
تَ َكــالَبَ مِنْ ِّ
كل صَــوْبٍ عَدُوٌّ
َفوَلـَّـــوا مجيعـَـــــهمُ خاسـِــــئ ْ
ني
فما عــاشَ منْ كان يَنوي هبا
شُــرورا وأَمســى مــعَ اهلالكــ ْ
ني
وســارتْ على ُطــرُقٍ عُبِّدَ ْ
ت
إلــى اجملــدِ ْ
خت ُطــو معَ الواثق ْ
ني
ففاقــــــتْ حضــــاراتُها دُوَال
وفــــن ..وفكــرٍ ..وديــ ْن
بعلــ ٍم..
ٍّ
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وبـــــــــــــزَّتْ ثقافــــاتُها أممـــــا
مــنَ الغــرب والشــرق جمتمع ْ
ني
فنـــــونُ مســــــــــــــارحَ راقيــــ ٌة
وســردٌ مكيـنٌ ..وشــعرٌ رصـ ْ
ني
***
َ
الربــاط
لَئِنْ كـان قلبُ البالدِ
فوجــهُ البــالدِ اجلنــوبُ ال َفتــو ْن
وإنْ كان وجهُ البالدِ اجلنو َ
ب
فــإنَّ العيــونَ أراها (العيــونْ)!!
تُزَيـِّـنُ وجــهَ البـــالدِ كمــــا
تُزَيِّــنُ َّ
كــل الوجــــوهِ العيــــو ْن
***
على املُتَقار َِب صُ ْغتُ بُيوتي
َّ
لعــــل اللقــــاءَ قريبــــا يكـــــو ْن
وس َّ
َـــكنْتُ قافيتـــي أمَــــــال
بـــأنْ يَتَ َغشَّــى الديـــارَ السُّــــكو ْن
66

سيسأل الليل عنها

وتَنْـــــــعَمَ أقطـــارُ أمتـــــنا
بسِـــل ٍم يــدومُ طــــوا َل القـُـــرو ْن
حَمَــى ُ
اهلل مغ ِربـَـنا العربـ َّ
ي
وأبعـــدَ عنـــهُ أ َ َذى املُغ ِرضـــــ ْ
ني
ودامَ عزيــــــــزا ألبنـــــائ ِه
ومَهْـــــوًى ألفئـــــدةِ الســـائحنيْ!!

الرياض يف 2017/3/13

***
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َن ْكز
كتب الشاعر حممد اجللواح يف صفحته على الفيسبوك:
نكزتُها يف الفيسبوك..
فـقال يل الفيسبوك« :هي مل تستجب لن َكـزَتك األخرية»..
فكتبت هلا:
نكزْتُكِ فاستقبلي نكزتي

وَرُدِّي حبرفٍ على غمزتي

وال أقب ُل احلرفَ إال إذا

تَجَسَّــدَ فــي صــورةِ ال ُقبــلةِ
م.ج
***
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فأجبته:
نَ َكــزَتْين ثم قالت:

رُدَّ يل النَّكزةَ حاال

فرددتُ النكزَ َظنًّا

أنين أُهني سِــجاال

فأعادتْ نكزها يل

وإذِ النكــزُ توالــى

ما أُحيلى النكزَ لوكا

ن فــــِعاال ..ال مقـاال

الرياض يف 2016/8/22

***
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القصيدة املتمردة
خشــيتْ مقولــ َة صـح ِبها:

رجعيـّـَــــ ًة  ..ومق ِّلــــــــــدةْ

فســعتْ حثيـــثا كــــــــــي تكـــــــــــونَ أنيقـــ ًة ..ومُجَــــدِّدة
فإذا الغمـــــــــوضُ يلفـُّـــها

ويســــــو ُقــها للمِصــــيدة

مدهـــــش
وإذا بشِــــــــــع ٍر
ٍ

يف نظـــــــمهِ واملُفــــــردة

لكــــنْ بــال معنًـــى ،فبهــــــــــرَجُ حـــــرفِهِ قـــــــد أفسَـــده
فتخ َّلصــــــتْ مــن وزنـِــها

وقيــــــــــــودِهِ املُتشـــــدِّدة

ومــــــنَ القــــوافــي كلـِّـــها

مطــــــــلوق ًة ..ومقيـَّــــدة

فغــدتْ شــبيهَ النثــــــــر لــــــــــــكنْ ال تُوافـــــــــق مَسْـرَده
فشـــــكتْ ألصـحابٍ لــها

مـــــــنْ حـــالِها املُتَـــردِّدة

قالــــــــــوا :هو الشــعرُ احلديـــــــــــثُ وُجوهـُـهُ مُتَجـــددة
70

سيسأل الليل عنها

ُّ
كل القصـــــــائدِ أصبحتْ

ثوريـَّــــــــــــ ًة  ..مُتمــــرِّدة

وحتـــــــــررتْ إذ لــم تعُــدْ

حَجَـــــــــ ِريَّ ًة  ..مُتبـــــلدة

خلعــــتْ عبــــــاءةَ طـــرْفةٍ

وزيــــــــــادَ ذي املُتجــرِّدة

وتزينــــــــــــت مبُـــــــــــالءة

عصـــــــريَّةٍ ومُجَــــــــــوَّدة

فلــمَ التـــرددُ يا أخيـَّــــــــــ

ــ ُة والطـــريقُ مُعبـَّـــــــدة؟

وإىل متــــــــــــــى تَبْ َقيْن ِ
يف

َكنَفِ القديــــ ِم مُصَــ ّفدة؟

قالــــــــت :أولئكَ عُصبيت

وجـــــــــذوريَ املُتمـــــددة

هـــــــمْ سـادةُ الشعراءِ يف

أزمــــــــــانِهِ املتعـــــــــــددة

ِّ
بكـــــــــــــل األصـــــــــــــــعِدة
رفعـوا لواءَ الشع ِر خ َّفــــــــاقا
واليـــــــــومَ ما للشــع ِر منْ

مُتســــــيِّد  ..أو سَــــــيِّدة

خلـــــــتِ القصـــيدةُ يومنا

مــنْ فكـــــــرة مُتو ِّقـــــــدة

من بعدِ أن كانت تُؤجِّـــــــــــجُ مـــــــــا خَــبــا يف األفئـــــدة
إنْ وُجِّــــــهتْ حنـــو العدوِّ

فتلـــــــــك نــارٌ مؤصـــدة
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ِ
للصـــــــــديق َفتُحـــــف ٌة
أو

ورســـــالة مُتـــــــــــــودِّدة

أو للحــبيبةِ فهْـــــــي أحْــــ

ــبا ُل ال ِوصــا ِل مُمَــــدَّدة

عــذرًا فإني لســتُ للشــــــــــع ِر احلـــــــــــــــديثِ مُؤيِّـــدة
يف عصركم يـــــــا سادتي

الشـــــــــعرُ َ
ضيَّعَ مقــصِده

الرياض 2017/5/1

***
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الدراهم
أَهِــــــــ ِـن الدراهـــمَ إنْ أردتَ سَــعادةً
وابـــ ُذ ْل فــــإ نَّ الســــعدَ يف اإلنفــــاقِ

***
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الوعد
ال تُطمِعيين يف ال ِوصا ِل وتَعْدِيل
فالعد ُل يف ذا احلا ِل إجْحافٌ جَلِي
قد كان قليب مِنْ ِوصالِكِ يائِــسًا
مِنْ قبــــــــــ ِل أنْ تَعِدِيــهِ ثم تَنَصَّـــلي
الوعــدُ دَيْــن ِ
واجــــــــــبٌ إجنــا ُزهُ

فإذا وعــــــــــدتِ َفسَــيِّءٌ أنْ تَ ُ
مطـــلي

ما أجــم َل امليعــادَ يتـــــــلوه ال ِّلقــا
إ ْذ ذاك تَحْــــــــــيا النفــسُ بعدَ املقتــ ِل
ال هتدري فرص اللقاء فإن بدت
لــكِ فرصـــــــــــ ٌة َفتَدارَكيــها واعجــلي
أوَ حتسبيــنَ العُمْــر طوْع بَنانـِـنا

أوْ نســتطيعُ تَح َُّكــــــــــــما فـــي امل ُ ْق ِبـــ ِل
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حتــى نُؤجِّــل َّ
كل يـــــــــو ٍم وَعْـــدنا
ونَ َظ َّ
ــل دومــــــــــــًا يف انتظــا ِر األمج ِل

***
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البخيل
يبتهج كثري من املتعاملني مع تويرت والفيسبوك حني يرون
إشارة اإلعجاب ممهورة أسفل منشوراهتم ،ويغضبون إن
علموا أننا مررنا باملنشور دون أن نضعها!
فأقول على لساهنم:

وأشَــــــدُّ مَنْ القيــتُ ب ُْخال مَنْ إذا
قرأ َ املقال َة مل يضعْ (أَيْ ال ِيكِ اتْ)!

***
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حديث الفؤاد
هَ ِبــي أ ِّنــــــي أتيــتُ ِّ
بكــل شَــوقي
إليــكِ فمــا الذي أعددتِــهِ لـــي؟
أعنــدكِ مــا يُكــافِئُ بعضَ مابي؟

فإنـــــي أرتضـــي لـــوْ َّ
بالضـــئي ِل

فيكفــي منــكِ ْ
نظــراتُ اشـــتياقٍ
تُخــاتِلُين مِــنَ َّ
الطــرْفِ ال َكحي ِل
يُ َغ ِّل ُفـــــها ا َ
حلـــــــــيا فيَنِـــمُّ عنـــها
ّت ُغيُّـــرُ لـــــو ِن وجنتـِـكِ ا َ
خلجُــو ِل
ويكفيــين حــــديــثٌ ذو شُـــــجو ٍن
يُذ ِّكـــــرُنا مباضـــــينا اجلـــــمي ِل
ويكفــي منـــــكِ جلســـتُنا بش ٍّ
َـــط
نَدِيِّ الرمــ ِل يف وقــــتِ األصـيل
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خط ُ
نُ ِّ
ــط فــو َق صــــــفحتِهِ رؤانـــا
وأحــــالمًا لــــــــنا كاملُســـتحيل
ونبنــي مث َل أطــفا ٍل صُروحًا

فيســ ُق ُط صــرحُنا عمَّــا قليـــــ ِل

ونقرأ ُ مِنْ بدي ِع القـــــــــو ِل شِــعرًا
تُموسـِــــــ ُقهُ تفاعيـــــ ُل اخلليـــــ ِل
ونسمعُ إنْ أردنــــــــــا عَزْفَ عُــود

وأحلــانا مِــنَ َّ
الط ِ
ــــرب األصـــي ِل

وإنْ راحــــــــــــــتْ ُذكاءُ إىل خِباها

فيُؤنِسُــنا سَــــنا ا َ
خلــــدِّ األســـي ِل

نُعالِـــج ما يُخالِـــــــــج مُهجَــــــتَيْنا

ورُوحَيــــنا مِـــنَ الــداءِ الوَبيــــ ِل

أمـــانيٌّ يُحَدِّثُــــــــــــــــــين فــــؤادي

هبــا فــي هَــدْأَةِ الليــ ِل الطويـــ ِل

يُمُنِّينــي ِبوَصْــــــ ٍل مُســــــتـــــــدا ٍم
ليُنهـــيَ َّ
كــل أنصــــافِ ا ُ
حلــلو ِل
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فنب َقــى العُــــــمرَ يف ر ََغــدٍ مُقيـ ِم
ويُشــفى القلــبُ من حَــرِّ ال َغلي ِل
الرياض يف 2017/3/28

***
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احلظ
ُّ
احلظ مل يُســع ْفكَ يف ِّ
كل موقِــ ٍ
ف
إذا
تَحَــوَّ َل مـــــا َّ
حق ْقــتَ وهْــمًا وباطال
تُسَــجِّ ُل أهــــدا ًفا كثيــــرا عِــــــــــدادُها
ً
(فاول) أو (تَسُ َّلال)!
وتُحسَــبُ إمـــَّا

***
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قصيدة وصدى
نشرت الشاعرة السعودية جناة املاجد يف صفحتها يف
الفيسبوك أبياهتا التالية:

َ
أراك تـصـــــــــدُّ مِـــن ْ بعــــدِ الــــ ِودا ِد
وتــزرعُ بـيـنـــــــــــــنا ش َ
َـــوك الـقتـــا ِد
نـســيتَ الــــــــــــ ِودَّ يـــا هـــذا لِـمـــاذا؟
ولـــمْ تأبَــهْ بأشــــــــــــجا ِن ال ُفـــــــؤا ِد
أتـنـسـاني  ..وكِلـتــــــــــــــــا مُـقـلتــــــيّا
تـَ َكحَّلـــــَتا ألجـلِـــــــــــــــــكَ بالـسُّـــها ِد
حـبيبــي ال تغِــــــــــــــبْ عنِّـــي فإ ِّنــــي
ِبدونِــكَ لـــــــــمْ ِ
أجـــــدْ َطـــعْمًا لِــزا ِد
تَعِـــــــــفُّ الـنفــسُ عمّـــــــــا تشـــتهي ِه
إذا مــا ُكنــــــــــــــــتَ عنِّــي يف ابتعـــا ِد
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مٌـقيـــــــــــــدةً غــــــــــدَوْتُ وأنــتَ حُـ ّ ٌر
وال تــــــــــــــدري بأيـــــامي الـشِّـــــدا ِد
دعــــــــــوتُكَ بَيْــدَ أ ّنــــــــكَ ْ
مل تُ ِجبنِـي
كـــأ ِّني مَــنْ يُنـــــــــــــادي قــــومَ عــــا ِد
أمــــــــــــا آنَ األوانُ لكــــــــــــي نُغنِّـــي
ِ
ـصـــن الـــ ِودا ِد
كأطيـــــــــــا ٍر علـــى ُغ
ويـســمعَ شـــــــــــــــدوَنَا ُك ُّـل الربايـــــــا
ويعْـبــقَ حُـ ّبُـــــــــــــــنا فـــي ُك ِّ
ــــــل وا ِد
كـفــــــــى قهــــــــــــــرًا وإيـالمًا وبُعــدًا
كـفــــــــــــــى عَـتـَـبًا وجَـرحًـــا للفــــؤادِ
كـفـــــــــــى هجْــــــــرًا وهيّــا يا حبييب
لـنطفــئَ بـاللقــــــــــــا نــــــــارَ البُعــــا ِد

***
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وقد أغرتين أبياهتا هذه مبجاراهتا فكتبت
ملتزما بالوزن والقافية وعدد األبيات:

صــــــــــددتُ ولــم يكــنْ هـذا مُـرادي
وليــس طبـــــــــــيعتــي حُــبِّ ال ِبـــعا ِد
ومل أنــــــسَ الـــــــــــــوداد ولــو ليـــــو ٍم
ولــن أنــســـــــــــــــــى إىل يــوم املَــعاد
وإنْ خــــــــــا ْ
جلــــكِ شـــكٌّ يف مقالــي

سـَـــلي وُدًّا تغلـــــــــــــغــ َل يف فـــؤادي

أميكــــــــــــنُ أنْ أفـــــــر َِّط يف حبيـــبٍ

ويهنــ َأ بعــــــــــــــــــده شــــربي وزادي

ُــــــوري و ُفــــــ ًّ
ل
أأتــــــــــــــــــر ُُك وردَ ج
ٍّ
ألشــقى فــــــــي الغليـــظِ من القتا ِد
لقـــــــد آذيتنِـــــــــــــي بشـــديدِ عتْـــبٍ
شـــــعرتُ كأننــــــــــــــــي بـــــا ٍغ وعــادِ
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وأنــــــــــي أنْتــوي هجـــــــــــرًا وصَـــدًّا
وأنـي مَــنْ أصـــــــــــــابكِ بالــــســهاد
أمــــــــــا تدريــنَ أنـي خــــــــــــــــريُ را ٍع
ِ
للصـــــــــــديق ولألعــــــــادي
لعهدي،
ولكــــــــنّ الظـــــــــروفَ قســـتْ علينا
وســــوف يزيلُـــــــــــها ربُّ العبـــــــــاد
غــــــــــــدًا ألقاكِ يا أحلى األمــــــاني
وننعــــمُ بالوصـــــــــــا ِل وبالــــــــــوداد
نُعــَــوِّضُ مـــا لــقيــنا مــــــن جــــحي ٍم
أُصِــــــــــــبْنا فيـــــــهِ جَـــــرَّاءَ ابتعــــاد
الرياض يف 2016/11/18
***
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صدر للشاعر
يف اللغة العربية:
•األصــوات العربيــة وتدريســها لغــر الناطقــن هبــا مــن
الراشــدين – مكتبــة الطالــب اجلامعــي مبكــة املكرمــة
.1985
•مقــررات اللغــة العربيــة للمعاهــد الثانويــة التابعــة
للمؤسســة العامــة للتدريــب التقــي واملهــي باململكــة
العربيــة الســعودية (تســعة مقــررات)  -مؤلــف مشــارك
1999-1997
يف األدب:
•شــاعر هذيــل واملتحــدث الرمسي باســم القبيلة – دراســة
لســرة أبــي ذؤيــب اهلــذيل مــن خــال شــعره  -دار مبــن
للنشــر والتوزيــع  -الريــاض 1994
•لــكل شــاعر حكايــة – مالمــح مــن حيــاة عدد من الشــعراء
علــى مــر العصــور  -دار الرمــك للنشــر  -جدة 2012
الدواوين الشعرية:
•مداد من غيوم  -دار الرمك للنشر  -جدة 2012
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•أيقونة شعري  -دار الرمك للنشر  -جدة 2013
•مشــس تــأ َّذن بالرحيــل  -نــادي الطائــف األدبــي ومؤسســة
االنتشــار العربــي  -بريوت 2014
•الغصــن النــدي – جمموعــة قصائــد ترمجهــا لإلجنليزيــة
الشــاعر واملرتجــم نــزار ســرطاوي صــدرت عــن رابطــة
الكتاب األردنيني بعنوان The Bedewed Bough
2014
•كأن شــيئا مل يكــن  -قلــم اخليّــال للنشــر والتوزيــع -
الريــاض 2016
يف اخلواطر:
•حديــث الشــفق  -نــادي القصيــم األدبــي ومؤسســة أروقــة
للدراســات والرتمجــة والنشــر  -القاهــرة 2013
•طعــم الــورد  -توقيعــات معاصــرة (يف طــور اإلعــداد
للطباعــة).
يف أدب الرحلة:
•مــن ســحر املشــرق وفــن املغــرب  -نــادي الريــاض األدبــي
واملركــز العربــي الثقــايف  -بــروت والــدار البيضــاء 2014
• بكالوريوس تربية مينية – نادي األحساء األدبي 2017
86

سيسأل الليل عنها

يف الرواية:
•أحجــار يف قارعــة الطريــق  -مؤسســة أروقــة للدراســات
والرتمجــة والنشــر – القاهــرة 2015
***
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للتواصل مع الشاعر

E-mail : s_alghoraiby@hotmail.com
https://www.facebook.com/saad.
alghoraiby
https://twitter.com/SAlghraiby

89

سيسأل الليل عنها

90

سيسأل الليل عنها

الفهرس
إهداء
أحكام احلب
األمة تشكو بنيها
إىل شاعر
بيت القصيدة
اخللق الكريم
نغمة احملمول
سعودية البصمات
طلتها
خملب املوت
ميالد احلبيبة
إىل روح أبي الطيب
مديح النفس
غرية عمياء
لو
املدخِّنة
ال  ..للـمُـدَخ ِِّـن بَـيْــنـنا
أسوأ احلاالت
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20
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62
30
31
35
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39
41
43
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بنت بيشتاني
سر احلياة
سيدة الطريق
إشراق
يراعي
(نوتة) القلب
قاب قوسني
الكبسة
العيون
نَ ْكز
القصيدة املتمردة
الدراهم
الوعد
البخيل
حديث الفؤاد
احلظ
قصيدة وصدى
صدر للشاعر
للتواصل مع الشاعر
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