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هي تلك الومضة المألوفة الهاربة ،مغروزة في أزقة اإلسحاا  ،وفي قبضة الوجدان والعاطفة.
وهي الصور الغريبة والفريدة ،على سحائط المكشوف والمعلوم والسُّور القصير للنايان والذاكرة.
الرؤى الجانسحة.
وهي ِع ْقد الهدوء المبعثر على اطح الصخب ،والتعب ،و ُّ
.
ٍ
وتهمد في الن ْف
بكال وانقطاع
هي أغنية المطر ..تنشط راكضة في ِاباق الموانع ثم تايل
ُ
الفائضة.
بسح ٍ
وهي عري المسحال المعلَّق والقطعة األخيرة المنزوعة ِ
ياد عنيف عن الملمو
ُْ
ُ
ُ
ِ
ألمنيات المارقة.
وا

نشوتها

المهندم بالغياب

وكزهور الفالة قادرة أن تكون وأن تبقى وأن تثير الدهشة بال ماء وبال أوهام الاراب الراعشة.
ِ
المارمد والطََّّراز ألسحالمه النازفة.
وهي من ق ْب ُل التوشية للجفاف ُ
.
وهي ما تزال ،القلب ال ُمذاب في الشوارع واألرصفة ،وسح ْب ُل و ِريدها المشدود بين الفرح المبتور و موصول
تَصبر واالنتسحار ،بين الجواب والم ِ
عضلة ..أعني القصيدة وقد أطلت ،المعذرة.
القلق‘ بين ال َّ ُ
ُ
ُنهدي إليك عزيزنا بعضا من نماذجها الرفيعة مع التسحايا الطيبة.
د .مسحمد اعيد المخالفي
دار نشر رقمنة الكتاب العربي-اتوكهولم
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أشواق وسحنين
عبداهلل العفاقي الفالح(المغرب)
وحر الشو ٍ
يلفحني
إني
صحوت ُّ
ُ
ق ُ
بذكر المصطفى ِ
دح مديحاً ِ
العلم
فاص ْ
تناءت ديـ ُار الـ ِ
قوم أتعـبني
لـ َّما
َ
ِ
القلَِم
ُب ْع ُد
الحبيب فكان البو ُح بِ َ
ط ِ
ولـو تراني ذا قـ ٍ
به
لب أحـي َ
َ
ِ
الوحي و ِ
حباً بِ ِ
الحرم
نور
ِ
يم ّ
أَه ُ
يل ُعـ َل
ال تَ ْع ِذلـَ َّن ُمحـّباً ر َام نـ َ
ولن تُلَِم
ارحم
رحم ْ
َ
صبابتَهُ تُ ْ
و ْ
صـ ْبٌر وأشو ٌ
اق وتَ ْذ ِكـ َرةٌ
وم َ
فاليـ َ
ِ
قيانا بِ ِذي ِ
الكرم
وح َين َما ا ْل َح ْش ُر لُ َ
ِ
ط َر ٍب
يض ِم ْن َ
ب الصَّفحات البِ َ
أُ َقلِّ ُ
بجميل ِّ
ِ
الذ ْك ِر و ِّ
الشَيِم
فَأ َْنتَ ِشي
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ٍ
صفات
وذي
حبيب َز َاد َها َش َرفاً
ُ
القلَِم
َم ْد ُح الكريم لَهَا في سورِة َ
ِ ِِ
المصطفى أحدًا
ال تَ ْعدلَ َّن بذ ْك ِر ُ
ِذ ْكر َّ ِ
نير َّ
ب في الظُّلَِم
الد ْر َ
الر ُسول ُي ُ
ُ
ب يُ ْن ِع ُشهَا
َّسول حياةُ القل ِ
ِذ ْك ُر الر ِ
َاو ْم عـلي ِه ِجـهَـاراً غـي َر ُمـحْ ـتَ ِشـ ِم
د ِ
المختار ما َش َرقَ ْ
ت
صلَّى اإللهُ على
ِ
شمـسٌ وما هَطَلـ َ ْ
ت ُمـ ْز ٌن على األَ َك ِم
َّت بِطَ ْلـ َعتِ ِه الـ ُّد ْنيَا َو َما َشـ ِملَـ ْ
ُســر ْ
ت
ق ُكـلِّ ِهـ ِم
بِ ِه ا ْسـتضا َء ُعـمـو ُم ال َخ ْلـ ِ
ضــر ُ
فَا ْســأَلْ حـليمـةَ ِحـينَ ال َّ
ئ
ع ُممتلـ ٌ
ت غـي ُر ُمنعـ ِد ِم
يفــيضُ مـن قــنوا ٍ
قوم ْ
من َسـ َع ٍة
يومـا تعج َ
َّب كـلُّ الـ ِ
كـيف الـحيـاةُ َزهَـ ْ
ت ْ
من بَ ْع ُد بالنِّ َعــ ِم
هـ ََّّل تَـ َر ْ
ك البطحا ُء شـاهـدةً
اءت ل َ
ب دونَما َكلِـ ِم
صحـا ٍ
تحـكي شمــو َخ ِ
عا ُشـوا كراما ً وحـازوا كـ َّل َم ْكرُمـ ٍة
أنعـ ْم بهـ ْم رفـ ُعـوا ظُ ْلـما ً فلـ ْم يَـ ُد ِم

6

حـبٌّ وعـ ْد ٌل و ِعلـ ٌم في الـ ُّدنَى نشـروا
َر َسـ ْ
ت بهـ ْم ُسفُـ ُن العليـا ِء في األُ َمـ ِم
باهلل ْ
إن سـألـوا عـنهـ ْم فـقـلْ لـهُـ ُم
آثـا ُر مـن َسلـ َفُوا تُـ ْنـبـي فَّل تَـ ِهـ ِم
ي َّ
إن ال ِّشعـْ َر ُمـ ْلتَ َجـأ
واسـمـ ْع قـصيد َ
به أُتَرْ ِجـ ُم ما في القلـب مـن أَلَـ ِم
يا فـرحةً ُم ِزجـ ْ
ش
ت دَمعـا ً بَِّل َغـبَ ٍ
ت الحيـاةُ َسـ َر ْ
ت في ُمهـجتي ودمـي
أن ِ
تفـنـى اللـذائـ ُذ واأليَّـا ُم ُمـ ْدبــ ِ َرة
لكنَّ َمـا ال َوصْ ـ ُل يبقـى َغـ ْي ُر ُمـنصـ ِر ِم

كرت القد
ذ ُ
مسحمد اهيل سحاان(فلاطين)
ذكرت القدس فاكتظّت دموعي
بعيني ثم فاضت كالدالل
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العين حزًنا!
وما أدري أتب ِك
ُ
رد السؤ ِ
أم اشتاقت! وذا ُّ
ال
لصبري يا ديار القدس حد
الحد يوما للزو ِ
ال
وهذا ُّ ً
ِ
فأنت مثل شمس الكون عندي
ِ
غيم االحتلل
وما غطّاك ُ
ِ
ٍ
دوما سيبقى
وصاف ماؤك ً
ِ
بالرمال
وغ ٌد
ولو غطّاهُ ْ
بقلبي أرض قدسي سوف تبقى
وبالد ِ
ِ
الل
تُحابى
بالجمال ّ
أيا قدساه ال تخشي فإنا
النزال
رجا ٌل في السلم وفي ّ
عقدنا العزم أن نبقى لتبقى
ِ
للنضال
مهدا
ديار القدس ً
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حرةً من دون ٍ
أسر
فتحيى ّ
ِ
الضلل
الجمر في وجه
وتحثوا ْ
ِ
أرض لو تراها
فأرض
القدس ٌ
ِ
بالنعال
الحسن ضربا
ضربت ُ
فحسن القدس ال يعلوه حسن
ِ
الجمال
وذا األقصى بها رمز
دوما سيبقى
عظيم
ٌ
ٌ
شامخ ً
ولن يبقى أسير االعتقال
فهذا حالنا ده ار سيبقى
نقول الحق مع حسن ِ
الفعال
ُ
احا
نداوي أمةً عاشت جر ً
دون ٍ
مال أو ِعيال
وظلّت َ
صبر
ًا
فصب ار يا دعاة الظلم
فلن ننسى سواد االحتلل
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سـيكفـيـنا إلهـي كـ ّل شـ ـر
ويكـفينا جحـيم االقـتتـال
أن صـبرنا
ويعـطينا ثـو ًابـا ْ
عـلى ظلـٍم أتانا بابـتـذال
فعهـدا يا ديـار الـقدس أَّنا
سـنبقى ثابتين على النضـال
ولـو َّأنا دفـعنا الـروح مهـ ار
فـ ِ
داك كـ ّل عمـري و ِ
العيال
ِ
فأنت الـيوم أغـلى بل وأعـلى
من األمـوال حتى والـجبال
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ــك
قِــفْ نَ ْب ِ
عبدالعزيز الطالبي(المغرب)
ِقف َْن ْب ِك ِمن ِذ ْكرى مو ِ
اض َينا
ْ
ْ َ ََ
ـينا
َع َّل ا ْل ُب َكا َي ْش ِفي الَِّذي ِف َ
قَ ْد َكان ي ْلهو الظَّ ْب ِ
صاتَِنا
ي في َع َر َ
َ َ ُ
ُ
وِوصا ُل لَ ْـيلَى َكان يع ِ
ص َينا
َ َْ
َ َ
َس ْل َذا َّ
امَنا؛
ان إِ َذا َج ِه ْل َ
الزَم َ
ت َسقَ َ

وده تَأ ِْوي م ِ
آس َينا
فَ ُعقُ ُ ُ
َ

ُكَّنا ِعظَاماً َيتَّ ِـقـي َـنا ِظـلَُّنا،

ف َي ْخ َشى َم َّس أ َْي ِد َينا
َوالس َّْي ُ
َو ُّ
الرْم ُح َي ْغفُو ِفي ثََرَانا طَائِعاً
ور َولَ ْي َس ُي ْد ِم َينا
ُي ْد ِمي الص ُ
ُّد َ
ِ ِ
ص ِرَنا،
َحتَّى ا ْل ُخ ُيو ُل َلتَْن َحني م ْن َن ْ
ِّينا
ص ِهيلُهَا ،فَ ْخ اًرُ ،ي َحـي َ
فَ َ
يل ،لَئِن تَ ِع ِ
َوبِ َذا َّ
يهَ ،د َاللَةٌ
الص ِه ِ ْ
ِ
ـينا
َّما َوَدقَ ْ
ت لِتُ ْـحـيِ َ
مثْ َل الس َ
الص ِهي ُل هوى إِلَى أَسم ِ
اعَنا؛
فَِإ َذا َّ
َْ
ََ
ت َن َش َاوى َّ
ص ِر تَ ْس ِر َينا
ص َار ْ
الن ْ
َ
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بعثَ ْ ِ
ب َي ْل َدغُ َن ُابهَا
ت بِه َوا ْل َح ْر ُ
ََ
ت :تَهَانِ َينا
اح ْ
ص َ
فَ َكأََّن َها َ
ِ
ضى
َم ََل ْ
َت َح َواف ُرَنا الثََّرى َحتَّى ْانقَ َ
الي ِّم َي ْد ِر َينا
اب َذا َ
ك َ
فَ ُع َـب ُ
ِ
ِ
ص ِرَنا
َوِا َذا َهتَ ْفَنا في َم َحاف ِل َن ْ
ت ُن ُجوم ْاألُ ْف ِ
ق تَْرِو َينا
َه َّـب ْ
ُ
ص َماتُ َـنا أ ََزلَِّيةٌ َال تَ َّم ِحي
َب َ
َولَئِ ْن فَ ُم ْاأل َْزَم ِ
ان َي ْن ِع َينا
ت لََنا؛
َك ْم َغ ْزَوٍة ِفي َذا الثََّرى آلَ ْ

فَ َم َشى َّ
ان بَِنا َك َما ِش َينا
الزَم ُ
َض َحى ا ْل ِح َج ُاز َزَم َانهُ ِفي ِح ْج ِرَنا
أ ْ
َنس ِق ِ
يه أَْلَباناً َوَي ْس ِق َينا
ْ
ت علَى أ َْن َغ ِ
َّ
امَنا
صْ َ
ام َك ْم َرقَ َ
َوالش ُ
إِ ْذ َر َّشهَا ِزْرَي ُابَنا ِد َينا

وَي ُد ا ْل ِع َار ِ
ت َعلَى أَ ْكتَ ِافَنا
ق َه َو ْ
َ
طوعاً ،ري ِ
ِ
اح َينا
تُْبدي لََناَ َ ْ َ ،
ِ
اب ِزرَي ٍ
ب َس ْم َعَنا
اب تُ َـداع ُ
َوَرَب ُ ْ
حتَّى َغ َد ْ ِ
صابِ َينا
َ
ت تَ ْشفي ا ْل ُم َ
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وَن ُجو ُل ِفي َم ْرِج ُّ
الزُه ِ
ور فَ َل َن َرى
َ
َحايِ َينا
« َوَّال َدةً» إِ َّال أ َ
علِم ْاألَقَ ِ
ت
اصي قَ ْد َرَنا َحتَّى َغ َد ْ
ََ
صي وتُر ِ
أَ ْق َداسَنا تَـع ِ
ض َينا
ُ ْ
َ ْ

ِ
ص َل ٍح» فَ ْوقََنا؛
َوَيلُو ُح َن ْج ٌم م ْن « َ
ِ
ـينا
َمانِ َ
فَتََرى ا ْلقَ َ
ضا ُي ْبدي أ َ
ظ ِار ْاأل ََم ِام َفهَ ْل تََرى
َح ِّد ْق بِ ِم ْن َ
كَ ،ع َساهُُ ،ي ْب ِق َينا؟
َش ْيئاً َك َذا َ
ث عيون جو ِ
اس ٍ
س؛ َفلَ َعلَّهَا
َو ْاب َع ْ ُ ُ َ َ َ
ك قَ ْبساً ِم ْنهُ َي ْف ِد َينا
تُْب ِدي َ
و ِ
ور َزَمانَِنا
اهلل َما َيَن َع ْ
ت ُزُه ُ
َ
ان ُي ْعلِ َينا
ِإ َين َ
اع َد ْه ٍر َك َ
َف ْلَن ْب ِك أََّي َام ا ْل َج ِز َيرِة َب ْع َد َها،
ضنِ َينا
ص ِر تُ ْ
فَ ِر َح ُ
اب َه َذا ا ْل َع ْ
ون ا ْل َع ْي ِن َك ْي تَْب ِكي لََنا؛
ِّئ ُجفُ َ
َهي ْ
اب أ َْن َدلُ ٍ
ِّينا
س ُي َؤس َ
فَ َس َر ُ

َن َح َر َّ
َماتَهَا،
الزَم ُ
ان ِرقَ َابَنا فَأ َ
از َل َي ْش ِـك َينا
َوَوِريثُهُ َم َا
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أ َّ َِّ
َسَيافُ َـنا
صْ
ت لَهُ أ ْ
َما الذي َرقَ َ

ت تُ َعِّز َينا
فَ َش َذاهُ َم َا
ازلَ ْ

ـانهُ،
إَِّنا َعلَى أ ْ
َج َس ِادَنا أَ ْكفَ ُ
فَبِ َم التَّ َعلُّ ُل َع ْن تَ َشفِّ َينا؟
ام َـنا،
َعظُ َم ْ
ت َرَزَاي َانا فَهَ َ
ان َمقَ ُ

َو َكفَى بَِنا َس َقماً تَهَ ِاو َينا
ق َرْب َعَنا،
احةُ َال تُفَِّر ُ
ص َ
َحتَّى ا ْلفَ َ
ِ
ضا ُي ْب ِدي تَ َج ِاف َينا؟
َفل َم ا ْلقَ َ
ظ َمأُ َج ْوفُهَا،
إِِّني أ ََرى « َشاماً» لََي ْ
ث َال َي ْه َوى َس َو ِاق َينا
َوا ْل َغ ْي ُ
ِ
ام َـنا،
فَ َكأََّن َما َمس أَلَ َّم قـ َـو َ
ت َحتَّى َم َـل ِج َينا
َفلَقَ ْد أََب ْ
فَأََيا ُم َع ِّم َر َذا َّ
الزَم ِ
ط لََنا
اخطُ ْ
ان ْ
ات ع َّر ٍ
طُرقَ ِ
اف ُي َد ِاو َينا
َ
ُ

الرَدى،
اد ْي َـنا َعَلى َم ْو ِج َّ
إَِّنا تََن َ

َج َدى تََن ِاد َينا
َعلَن ًا ،فَ َما أ ْ
ك اهللُ َغ ْي َر َزَمانَِنا،
فَِإ َذا أَتَا َ
ف و ْاب ِك ِمن ِذ ْكرى مو ِ
ِ
اض َينا
ْ َ ََ
ق ْ َ
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اصطفاف
عبده سحاين إمام(مصر)
سأكتب الشعر
سأكتب الشعر وان ّأنت في ليلى القوافي
وان تاه حرفي
حائ ار ومشردا بين المعاقل والمنافي
وان قيل معتوه تناثر حلمه
مره
يمم ُع َ
وأضحى ُي ُ
ف الرحيل وهمهمةً انصراف
َش َ
ظ َ
وان ُبح صوتي آسفا
في مدن الضلل الممنهج والتغافى
وان حان حتفي في المرابع إنني
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الدم أجنح ًة
قلب يزف َّ
ٌ
تهدر ما تبقى بعد غيبي واختطافي
ُ
وان غاب عد ٌل واستباح بكارتي
سيل الظلم يقض الحق منتشيا
دكت حوافره الصراخ ونبضتي وهتافي
وان طوردت في اآلفاق مرتحل
تغزو الرعاع مدائني
يقتات البغي من شفتي
فلن أشكو لجهل الناس إلحافي
فتمددي فوق احتراق أوردتي
سياط ٍ
عهر
ونياط قهر
أبت لربيع قاد أعرافي
ملحم
ففي غمد الفؤاد
ٌ
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اء باسمةٌ
اسم خضر ُ
ومو ٌ
تربو الوجود سواعدي و َكفافى
وسيظل وجهك يا سمراء قافيتي
ولنبض النيل بوحي واصطفافي.

صسحبة الجرح
كواكب بن خمي (تون )
مع الجرح تنسى الذي كنت قبل
ويصبح كتمان ذلك سهل
سترحل أطيافهم منك يوما
ويصبح ظلمهم فيك عدال
مع الجرح تصبح كالصبر معنى
وتصبح مثل الفراشات شكل
وتنسى مع الجرح تنسى كثي ار
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من الظالمين لتصبح أحلى
ستبكي قليل  ،وتسلب منهم
عناوينهم ثم تقطع وصل
مع الجرح تدرك من كان نو ار
بدربك ممن كان ليل
ومن بعثوا فيك في الروح نبضا
ومن غرزوا فيك في الظهر نصل
مع الجرح سوف تصبح كثيبا
وتصبح فيك جراحك نخل
مع الجرح يصبح قلبك بيتا
قديما ويصبح في السعر أغلى
وما العمر غير جراح حروب
وما خاض من غزوات وأبلى
تحن لطيف
مع الجرح سوف ّ
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بذاكرة في الخواطر ليل
تحن شتاء وتخفي
لسوف ّ
كدأبك مذ كنت والصبر أهل
هي الكلمات تكون هباء
متمتمة في المعاجم كسلى
تصير قصائد شعر وتنسى
مع الوقت صاحبها حين تتلى
تصير قنابل حرب وتنسى
مع الموت من كان في البدء قوال
خبئ دمائك واحضن
مع الجرح ّ
كسر تجلّى
بلدك فيك ّ
فإن التراب وان كان حصنا
يصبح إذا ديس بالنعل وحل
مع الجرح تصبح أكثر صب ار
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حبا وأنضج عقل
وأكثر ّ
ستكبر في ك ّل عام عمرين
فاب ِ
ق رجاء بك القلب طفل
مع الجرح تدرك من أجلّو
ك حقاّ ومن لم يجلّوك أصل

ليلة في غرفة الطوارئ
أماني مسحمد عبدالاالم(مصر)
أبحث عن دماء
لت
ُ
ماز ُ
لعلج أمتِنا الصر ِ
يعة في الطوارئ
أبحث عن رداء
مازلت
ُ
ألدثر المسكينةَ الملقاة في حضن العراء
َ
و المنهكون من األنيميا واقفون..
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يتبرعون
و عروق وطني لم تزل فياضةً
بالنفط في جرح العراق
و تشاجروا..
و تغافلوا عن دم أمتنا المراق
أبحث عن دماء
لت
ُ
ماز ُ
عن حقنة عربية
ليست ملوثة بدم األبرياء
تنصحني بالمسكن صاحبي!
ال
ّ
فاألمر أخطر من ألم
ٍ
بحقنة أو ِ
كيس دم
األمر ليس
فمريضتي
ليست لتقت َل هاهنا
ليست لنـُسكتـَها ببعض األسبرين
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ِ
فبنبضها
تج العصاة
مازال ير ُ
ننهض للوضوِء و للصلة
مازلنا
ُ
بعد على البِغاء على العلن
لم نقو ُ
فلصوتِها..
يهتز الوطن
مازال ُ
.....
وتساقط المتشاجرون
ِ
المجاهد َّ
برد السجون
ويد
عضها ُ
ُ
وأنا هنا
أبحث عن دماء
لت
ُ
ماز ُ
ِ
يصل السماء
لي لم
ودعاؤنا الهز ُّ
فبطوننا مازال يثقلها الربا
وأذاننا..
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اهنا المتثائبة
ُملئت به أفو ُ
.......
يا موطناً تبـِ َع الرسو َل إلى الصلة
َّ
الصف يا وطني الحبيب؟!
تسو
لم ال ِّ
أطعت اهللَ حتى يستجيب!!!
هل
َ
لست تحمي مصحفاً ُملئ التراب؟
لم َ
ِ
المسلمات بل حجاب؟
تركت
لم قد
َ
اقطع أيادي السارقين
اضرب رقاب الظالمين
ع الزانيات
ارجم جمو َ
ِ
وبماء زمزم طهِّ ِر المستعمرات
...
عفو اهلل يا وطني الحبيب
ال ترج َ
نبيك أوالً حتى ُيجيب...
اتبع َ
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......
طلع الصباح
ووجدت في عر ِ
دماً..
ُ
ق الوطن ّ
ودين
أنقذت أمتـَنا الصريعةَ في الطوارئ
ُ
لم يبق إال األسبرين!!!
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