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مقدمة
منذ �أول بيت قيل وال�شعر ترجمان النف�س يف ك��ل الأوق ��ات
واملنا�سبات وتقا�س جودة �أي ن�ص �شعري �أو �أدبي ب�شكل عام مبدى قدرته
على التعبري عن مكنونات النف�س االن�سانية.
ولهذا ال�سبب ن�سعد كثريا حينما نقر�أ ن�صا يعرب عنا يف �أحد
مواقفنا �أو ينطق بدال منا يف �أحد جوانب حياتنا.
وبهذا ميكننا تف�سري �سر ارتباطنا ب�أ�سماء معينة يف الأدب العربي
والعاملي ب�شكل عام.
فكلنا نع�شق املتنبي و�شك�سبري وكلنا نع�شق املعري ود�ستويف�سكي
وغريهم الكثري الكثري.
فهم ا�ستطاعوا التعبري عن �أحا�سي�سنا وخلجات انف�سنا مبنتهى
الدقة وك�أنهم خلقوا لكي يعربوا عما ال ن�ستطيع التعبري عنه.
منذ �أن �أتقنت قواعد القرائة والكتابة حتى حلظتي هذه وانا
منغم�س يف قرائة الفحول من ال�شعراء والروائيني واملفكرين العرب
والغرب.
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مررت ب�أغلب حمطات ال�شعر العربي من فحول اجلاهلية اىل
الأ�سالميني اىل العبا�سيني وا�ستوقفني ال�شعراء العبا�سيون كثريا و�أخذوا
ما يقارب اخلم�س �سنوات من عمري ،ف�أدمنت قرائة كبارهم و�صغارهم
وع�شقت �أكرث من ع�شقت املتنبي و�أبامتام واملعري فقد ر�أي��ت عندهم
تعبريا مده�شا عن نوازع النف�س الب�شرية وخفاياها.
وانتقلت بعدها �إىل فحول الع�صر احلديث بادئا بالبارودي
وخامتا بدروي�ش.
ويف الوقت ذات��ه ا�ستطعت االط�لاع على عمالقة الأدب العاملي
وع�شقت حد الثمالة �شك�سبري ود�ستويف�سكي لقدرتهما الت�شريحية املذهلة
ور�ؤيتهما التحليلية الثاقبة.
لكن من املثالب التي �أحا�سب نف�سي عليها و�أغ�ضب مني كثريا
كلما تذكرتها �أين �ضعيف االطالع على التجارب املعا�صرة فكما �أ�سلفت
ف�إن �آخر جيل ا�ستطعت االطالع عليه هو جيل دروي�ش ومعا�صريه.
على كل حال كنت وما زلت �أحكم على كل جتربة �أدبية �أمر بها
على �أ�سا�س م�ضمون هذه التجربة من الأفكار وما ت�ستطيع �أن تقدمه يل
من فائدة �أدبية.
وقد وجدت �أن التجارب العظيمة التي يتحدث بها النا�س يف كل
زمان ومكان هي جتارب فكرية بامتياز ،جتار ب تقدم لنا �أالفكار يف
قوالب �أدبية رائعةواعتقد ان هذا هو �سر خلود ودميومة �أي عمل ادبي،
و�أن الأديب كلما قدم لنا �أفكارا تعالج همومنا ونوازعنا كلما كان خالدا
�أكرث وزاد تعلقنا به.

8



لذلك �أج��د وح�سب ر�ؤيتي املتوا�ضعة �أن��ه من احلماقة جتريد
الأدب ب�شكل عام وال�شعر ب�شكل خا�ص من وظيفته الفكرية �أو الفل�سفية
كما يدعي البع�ض.
فالأدب بال فكر وفل�سفة كونية هو عبارة عن ق�شور فارغة ال �أكرث.
هذا ما �أردت �أن �أو�ضحه يف هذه ال�سطور القليلة وللعلم ف�إن كل
ما قلته مل �أطبقهه يف ن�صو�صي ال�شعرية يف هذا الديوان ال�صغري بل هو
جمرد وجهة نظر كانت تدور يف تفكريي وال جتد لها منفذا.
و�أع�ترف ب�شكل �أو�ضح �أن ن�صو�صي ال حتتوي �أب��دا هذه القيم
الفكرية الكبرية التي حتويها ن�صو�ص الأدب��اء العظام الذين ذكرتهم
�سلفا بل و�أخجل كثريا حتى من فكرة املقارنة
لكنني واثق من لغتي ال�سليمة وتراكيبي ال�شعرية التي تتجاوز
بكثري �سنيني الع�شرين وكذلك واث��ق من �صدقها العاطفي وقيمتها
الت�صويرية اجلمالية يف العديد من املوا�ضع.
و�أ�شكر مقدما كل من �سيتذوق ك�ؤ�سي الأوىل هذه فيبت�سم حللوها
�أو يقطب ملرها واعلموا �أنها جميعا ع�صرت من قلب �صادق ينب�ض بحبكم.
عبداهلل النائلي
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رسالة إلى بغداد

دادغب ىلإ ةلاسر

�وب وح��ادي احل� ِّ�ب حيدونا
من اجل��ن� ِ
و وج��� ُه ب��غ��دا َد ع��ن ُب��ع� ٍ�د حُي ّيينا
ُ
ون���اق� ٌ
ً
متعبة
حت��م��ل األش����ع����ا َر
��ة
ح��ت��ى أخن���ن���ا ف��أن��زل��ن��ا ق��واف��ي��ن��ا
ب��غ��داد َّإن���ا نزلنا ف��ي� ِ�ك ره� َ
��ن هوى
ي���ك���اد ي��ق��ت��ل��ن��ا ش���وق� ً��ا حُ ْ
وي��ي��ي��ن��ا
َ
ف��ال��س��ام��رون أت���وا
ب���اهلل ال ت���ه���دأي
ُج� ِّ�س��ي امل��زام�ي َر ي��ا ب��غ��داد واشجينا
��ك ق��واف��ي��ن��ا ُت��س��اب��ق��ن��ا
ج��ئ��ن��ا إل���ي� ِ
َ
تعانق "منصورا" و"سعدونا"
كيما
َ
ُ
َّ
البسيط وقد
جماديفها البح َر
شق ْت
ُ
ت���راق� َ
امل����وج ت��ن��غ��ي��م� ً�ا وتلحينا
��ص
��ك إذ َ
ع��اث ال��رَّح��ي� ُ�ل به
وال��ش��ع� ُر ّأم� ِ
ومل ي� ْ
�واف مرهونا
��زل يف ي��د ال� َّ�ت��ط� ِ
َّ
َ
�اق غربته
كم ج��ال كالطري يف آف� ِ
َّ
األمس مسجونا
حر
اجلناح بذكرى ِ
ِ
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ب��أرض��ك ح��ض� ٌ�ن داف� ٌ
�ض� ٌ�ل
ل��ه
���ئ خ� ِ
ِ
قد كان َّ
ضيع ُه من عهد "هارونا"
ح��ت��ى إذا ح� َّ
�اك أرح� َ�ل��ه
��ط يف م��غ��ن� ِ
وأظ��ه � َر ال��دم � ُع ش��وق� ً�ا ظ� َّ�ل مكنونا
ً
غنى َّ
َّ
وم��زق ث� َ
منتشيا
الصمت
�وب
ِ
وق����ال ل��ي ه��ا ه��ن��ا غ� َّ�ن��ى امل��غ� َّ�ن��ون��ا
ومغربها
�رق الدنيا
ِ
وج���اء م��ن م��ش� ِ
وف����و ُد ش��ع� ٍ�ر ي��س��وق� َ
�ون التالحينا
ه��ن��ا اق��ت��س��م� ُ�ت "أب���ا ن���� ّواس" َ
ليلته
ه��ن��ا مث��ل��ن��ا ه��ن��ا ذق��ن��ا الفناجينا
ع��ل��ى ال� ِّ
��ان مت� ُّ
�اف وأغ���ص� ٌ
��د لنا
�ض��ف� ِ
اًّ
ُ
��رب تناجينا
ظ�ًّل� ،ودج��ل��ة ع��ن ق� ٍ
ٌ
حيث الصفا ُء وحيث ُ
حاسرة
األرض
ع��ن حسنها واألم���ان���ي ال جتافينا
�رب ْإن م���ر ْ
وال��ده � ُر ي��ط� ُ
َّت مبسمع ِه
ُ
أوص����اف ب��غ��دا َد ح��ت��ى ينثين لينا
ب��غ��دا ُد ي��ام��ن يحَ ���ا ُر ال��ن��اط��ق� َ
�ون بها
ُ
اللفظ ْأن يبدي املضامينا
ويعجز
َ
سلطان فتنتها
يا وج َه "فينوس" يا
على القلوب وي��ا أوص� َ
��اف "هيلينا"
ِ
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ي��ا م��ن تجُ � ِّ�م� ُ�ل م��رأى األرض َّ
طل ُتها
ِ
وتلبس ال��ك� َ
ُ
�ون م��ن ُح��س� ٍ�ن أفانينا
َ
التوصيف ُ
روعتها _
أعيت
نعوذ_إذ ِ
ً
توضيحا وتبيينا
بأعمق الصمت
ُ
امل�لاع��ب ُّأي ال��س��ح� ِ�ر تبهرنا
ه���ذي
ب����هَّ ،
�����ول جت��ت��ل��ي فينا
وأي ذه� ٍ
ُ
�روح ،يطربنا
نطوف فيها سكارى ال� ِ
ُ
ص��وت السما ِء وك� ُ
��أس اهلل يسقينا
ل��ن��ا أق��اص��ي� ُ
�ص ع��ش� ٍ�ق يف ش��وارع��ه��ا
مل ت��ك��ت��م��ل ،وح��ب��ي��ب� ٌ
�ات ت��ن��ادي��ن��ا
منشي إل��ي��ه� َّ�ن ال ال��س��ل��ط� ُ
�ان نرهبه
ً
ُ
ش���رع���ا وال دي��ن��ا
ن���ه���اب ل���ه
وال
وال خن� ُ
ُ
وخ��ت��م ال� ُّ�ط��ه��ر حنمله
���اف
َ
أوراق ماضينا
أن
يبحث اجل��ن� ُ�د يف ِ
ُ
وصفات احل� ِّ�ب حنفظها
كذا اهل��وى
مذ ُو ِّص� َ
ُ
ُ
امللهوف جمنونا
العاشق
��ف
فأعظم احل� ِّ�ب م��ا ازدا َد ال��ع� ُ
ُ
�ذاب به
وازداد ص�براًع��ل��ى اهل� ّ
���م احمل� ُّ�ب��ون��ا
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نطولا باتعأ ىلع

ً
���اب ال���ق���وايف أس��ائ� ُ�ل
وق���وف���ا ع��ل��ى ب� ِ
أي���ا وط�ن�ي م����اذا س � ُي��ه��دي� َ�ك ق��ائ� ُ�ل
�ام ق��د وقفنا فلم جند
وم��ن أل� ِ
�ف ع� ٍ
ً
م��ق��اال وت��أب��ى ْأن ُت��� َع� َّ
��د ال��ف��ض��ائ� ُ�ل
ُ
يصمت شاع ٌر
هنا فوق هذي األرض
ل��ي��ن��ط� َ�ق ت���اري� ٌ
��خ وحت��ك��ي مش��ائ� ُ�ل
وجت���ه��� ُر أف������وا ُه احل����ض����ار ِة بيننا
�دت��ه��ا األوائ� ُ
جم���د ش� َّ�ي� ْ
����ل
ب���أس���رار ٍ
ِ
انتفضت ٌ
ُ
خيل وس� ْ
ْ
جحافل
�ارت
هنا
���ز ْت ذواب� ُ
ِّدت ب��ي� ٌ
وه� َّ
�ض ُ
هنا ُج����ر ْ
��ل
���و َم اإلن��س� ُ
هنا ُق ِّ
�ان بعد اعوجاج ِه
�ون ُ
هنا ق��ام� ِ�ت األخ� ُ
ل�اق وال��ك� ُ
مائل
أن��زل��ت ك� ُّ
ْ
��ل ال���وف���و ِد رح��الهَ ��ا
ه��ن��ا
�اف وال ُر َّد ُ
َّ
ك��ل م��ض��ي� ٌ
سائل
فما
وآب���وا وق��د َّ
روى ال��ض��ي��ا ُء عقولهَ م
ُ
ّ
املناهل
�ور العلم م�لأى
وظ��ل� ْ�ت ب��ن� ِ
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���راق وه���ذا اإلس���م يكفي ُ
ع� ُ
ج�لال��ه
لتسمو و وج � ُه الكون ح�ْي�رْ ُان ذاه� ُ�ل
وت��ن��ك��س� َ
�ف األب���ص���ا ُر دون سنائه
وي��ق��ص� َر م��ن يف وه��م��ه ق��د ُي��ط� ُ
�اول
َ
مي��ي��ن� ً�ا مب��ا َّ
دم
روى ت���را َب���ك م��ن ٍ
وأن���ق���ى ن���ف���وس يف ه� َ
����واك ُت��ق��ات� ُ�ل
ٍ
ال���ع���دو ك��ل��ي��ل��ةً
ِّ
ُ
أن���ي���اب
س�ت�رج��� ُع
َ
فلحمك ص��خ� ٌر ح�ين َ
يطمع آك� ُ�ل
َ
أت��وك ُ
الشر حي� ُ
وليل ِّ
�رس خط َوهم
ّ
ُ
حُ
القوافل
�لام
وت��دى على إس� ِ�م ال��ظ ِ
ي�������ؤ ّد َ
ون أدوا َر اجل���رمي��� ِة ك� َّ�ل��ه��ا
َ
ل��ي��ف��رح س� ّ
��ف� ٌ
َ
وي��ض��ح��ك ق��ات� ُ�ل
��اح
ْ
بهم َن � َه� ٌ�م ْأن ُي� ْ�ط� َع� َ�م ال���دو ُد َ
حلمنا
وتغلي ب��أك��ب��ا ِد ّ
الضحايا امل��راج� ُ�ل
ت��ه��ده��ده��م َّأن� ُ
ط��ف��ل م��ي� َّ�ت� ٍ�م
�����ات
ٍ
��وح األرام� ُ
وت��ط� ِ�رب��ه��م ف��ي��م��ا ت���ن� ُ
����ل
ث���وب ال��ت��ف��اخ��ر ٌ
ُ
وت��ل� ِ�ب��س��ه��م َ
طفلة
ِ
جت��رج��ره��ا حن��و ال� ُّ
��زن���اة ال� َّ�س�لاس� ُ�ل
ل��ي��ف��ت� َّ
�ض��ه��ا ك��ل� ٌ
�ب رج���ا خ��ل��ف� ً�ا له
���ص ال����دم����ا ِء ال���ق���واب� ُ
ت��ل� ّ�ق��ن��ه م� َّ
��ل
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حي��م��ل��ون َ
ً
َ
إمس����ا م� َّ
�زي��ف��ا
اهلل
أت����وا
َ
�وص ّلفقتها األن��ام��ل
وب��ع��ض ن��ص� ٍ
وم���س� َ
�ب�ي ج����ا َء ي��ه��ت� ُ
�ف بيننا
��خ ن� ٍّ
ٌ
ق��ت��ي��ل وق���ات� ُ
��ل
أال إنمّ �����ا ال���دن���ي���ا
ف�لا ف���و َز يف الدنيا وال أج��� َر بعدها
إىل ْأن ّ
ُ
تغطي َ
اهلياكل
األرض هذي
يكتب ال���د ُم َ
وال جمَ��د حتى َ
جمدنا
ل�لأج��ي��ال م��ن��ا ال��رس��ائ� ُ�ل
وت��ن��ق� َ�ل
ِ
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تحية الى الجيش العراقي

ةماركلا ديشن

ُ
ْ
محت َ
يا أسوداً قد ْ
العراق
�راق
أرض ِ
بالدم اجل��اري امل� ِ
وسقتها ِ
إه�����دم�����وا دا َر ال���ض�ل�ال
واب����ت����ن����وا دا َر امل���ع���ال���ي
�اق
��ز ال��ن��ف� ِ
وان���ق���ذون���ا م���ن ده���ال���ي� ِ
* * *

ِّ
َ
سطروا َ
اجملد بأقالم التفادي
سوح اجلها ِد
وازرعوا اآلمال يف ِ
ب��ع��دم��ا ُ
م����ا ب���ق���ى ف��ي��ن��ا س���واك� ْ
��م
اهلل اص��ط��ف��اك� ْ�م
���اق
ك���ي ُت���ع���ي���دون���ا حل� ٍّ
���ب و وف� ِ
* * *

وط� ُ
��ن ال��ع� ِّ�ز يناديكم ُّ
اهلتافات ُّ
فهبوا
ولبوا
وامسعوا هذي
ِ
امح����ل����وا رم�����ز ال���رج���ول� ْ
��ة
وال���ع���ب���وا دو َر ال��ب��ط��ول� ْ�ة
�اق
واه���زم���وا ال��دن��ي��ا مب��ي��دان ال��س��ب� ِ
* * *

ُ
وط� ُ
��ن ال��ع��ز وأرض األول��ي��ا ِء
مهبط الوحي وحضن األنبيا ِء
ب������دم������ان������ا ُ
ش�����رف�����ا ْان ن���ف���ت���دي��� ِه
ون��������ري�������� ِه
ِّ
ً
�اق
ه��م��م��ا م��ن ك���ل م��ش��دود ال��ن��ط� ِ
* * *
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ً
ً
باألمس واملاضي اجلميل
قسما
اجلليل
بالشرف الباقي
قسما
ِ
ِ
ِ
���ات
�ل��ات
ق����س����م����ا ب����ال����ص����رخ� ِ
ودم�����������وع ال�����ث�����اك� ِ
س � ُن��ري��ه��م ب��أس��ن��ا ع��ن��د ال��ت�لاق��ي
* * *

َ
ترحل أش��ب� ُ
الظالم
�اح
َآن ْأن
ِ
وي������ع������ود اجمل��������د ف��ي��ن��ا
وي���ظ� ُّ
��ل ال���ع� ُّ
��ز

وت ّ
غطي َ
ُ
األرض راي� ُ
السالم
�ات
ِ
ِق�����ب�����ل� ً
����ة ل���ل���ق���اص���دي���ن���ا
��راق
أرض ال���ع� ِ
يف ِ
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ذكرى أبي

يبأ ىركذ

هذه ق�صة طبيبة �شابة تخاطب �أباها الذي يرقد بهدوء
حتت الرتاب وت�شكره النه كان حا�ضرا معها بروحه قبل
ج�سده حتى �أو�صلها اىل بر االمان.
أب���ي واألس����ى داري ودا ٌر ل��ك ال��ق�ب ُر
قريبان ج��داً رغ� َ�م ما ُ
يأمل الده ُر
ي� ّ
��وح���دن���ا ص��ب� ٌر ب���غ���رب��� ِة روح��ن��ا
ٌ
بليل العشق ُيقلق ُه الفج ُر
وصمت ِ
َ
ف���إن ع� َّ
ْ
ب��ع��ادك ي��ا اب��ي
��ز ق��ول��ي يف
فقد ُتظهر اآله� ُ
ضم ُر الفك ُر
�ات ما ُي ِ
مح��ل� ُ�ت بدمعي أل� َ
��ف قصيد ٍة
��ف أل� ِ
ُ
يضيق بها ِّ
الشع ُر
ويف الدمع أس���را ٌر
وضم ُ
َّ
نت ت��اري� َ�خ األس��ى يف مالحمي
وقد َ
ضمن َّ
كان يكفيين الذي َّ
الصد ُر
وآخ��ي� ُ�ت ح��زن��ي بعدما ق��د خ�َب�رَ ُت��ه
وف� َّ��ي� ً��ا ب���ده���ر ك� ُّ
��ل ع�ّل�اّ ت���ه غ���د ُر
ٍ
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وض��ق� ُ�ت بعيشي واحل��ي��ا ِة وكنهها
ّ
وشك ُ
كت َّأن العم َر من بغضه عم ُر
ً
ُ
ِّ
مزجت ال��ك� َ
ناقعا
بالسم
�أس
اذا ما
ُي ِّ
عنفين يف ال��ش��رب ص��وت� َ�ك والصربُ
ك��أس امل��وت َّ
َ
ع�ني ي��ا أبي
وت��ص� ِ�ر ُف
ول��ك� َّ�ن ك� َ
�أس العمر ليس ب��ه مخ ُر
أس��ي� ُر وم��ص��ب��اح��ي ف�����ؤا ٌد ُم��ف� َّ�ج � ٌع
أس��ائ� ُ�ل وج��ه الليل أي��ن ه��و ال��ب��د ُر
��س ال��دن��ي��ا وأُط���� ِل ُ
����ق َّأن� ً
وأل���ت���م� ُ
���ة
َّت وكانت ُ
ت��ع��ر ْ
الكبرُْ
قبل صائ ُنها ِ
أق��ب ُ
��ل ك� َّ
ٌ
ِّ
لئيمة
��ف األرض وه���ي
م��واس��ات��ه��ا زج���� ٌر وإع��ت��ا ُب��ه��ا ش� ْ
��ز ُر
استنطقتها طال ُ
َ
صمتها
َكتو ٌم إذا
ل��س��ر يف س��ري��رت��ه��ا َن ْ
��ش�� ُر
ف��ل��ي��س ٍّ
َ
أمج��ل ضحك ٍة
�اك
أال أ ْرج��ع� ْ�ت ك��ف� ِ
ْ
أضائت سن َ
ني العمر إذ كان لي عم ُر
أبي كان معنى النور يف ليل وحشيت
َ
وملجأ روح��ي حني يطرقها الذع ُر
ه��و األم���ل ال��ب��اق��ي ه��و ال��غ� ُ�د ً
بامسا
هو ُ
حنان ِّ
يب ّ
الدفأ َّ
والت ُ
والط ُ
والطه ُر

30

يبأ ىركذ

ه��و ال��واح� ُ�ة اخل��ض��را ُء أُن� ُ
��زل عندها
َ
نهكها ال� َّ�س�ْي�رُْ
رواح���ل فكري ح�ين ُي ِ
وأغ� ُ
����رس أح�لام��ي ب��ط� ِّ�ي� ِ�ب ُت� ْ�رب��ه��ا
فتنمى ،ويزهو فوق أغصانها َّ
الز ْه ُر
���ف����ا ُه ظ� َّ
ت���راف���ق�ن�ي ك� َّ
���ل غ��م��ام � ٍة
ُي ِّ
روي صحاري الروح من فيضها َق ْط ُر
وت��ص��ح��ب�ني ع��ي��ن��اه جن��م��ي ه��داي � ٍة
ول���و ض� َّ�م�ني يف ل��ي��ل َّ
جل��ت��ه ال��ب��ح� ُر
ِ
وك��م ك��ان يف ح��رب احلياة له يدٌ
�اع م� ُ
���وت ش��ج� ٌ
وص� ٌ
ل�أ ن�بر ِت��ه الفخ ُر
ِّ
���ة ك���ذب� ٌ
ي��ع��ل��م�ني َّأن اهل����زمي� ّ
��ة
وأن معاني احل��رب أصدقها َّ
َّ
النص ُر
أب��ي وال��ك�لام ال��ع� ُ
�ذب ينضب يف فمي
وجي���ري أُج� ُ
���اج ال��ق��ول وامل��ن��ط� ُ�ق امل� ُّ�ر
الصمت حني ختونين
بركن
أع��وذ
ِ
ِ
حرويف ،وأُخفي حني ُيعجزني اجله ُر
ُ
��رف
س��ت��خ��ت��ص� ُر امل��ع��ن��ى
ث�لاث��ة أح� ٍ
إحسانك ّ
َ
الشك ُر
يوف
فشكراً وإن مل ِ
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نيسحلا باحر

ع���ل���ى ق��ب�ر احل���س�ي�ن ب���ن���ا ن��ص��ل��ي
�����ام
ون���س���ج���د ع���ن���د م����أذن����ة اإلم� ِ
ن����رت����ل م�����ا ت���ي���س���ر م�����ن دم�����وع
ن���ق���دس���ه���ا ع���ل���ى ج�����دث اهل���م���ام
أي������ا حب������را ي����ت����وه ال���ش���ع���ر ف��ي��ه
وت���ع���ج���ز ع���ن���ه أش����رع����ة ال���ك�ل�ام
أك���د ال���ذه���ن ف��ي��ك رؤى وش��ع��را
ف��أع��ج��ز أن أن����ا ل ب��ه��ا م��رام��ي
ول�����ك��ن��ي مح����ل����ت إل�����ي�����ك ح��ب��ا
ب������روح ق���دس���ت م��ع��ن��ى ال���غ���رام
أي���ام���ن ق��م��ت واألك�������وان س��ك��رى
مت���ي���ل ك����ش����ارب ص�����رف امل�����دام
ش����ق����اق واع�������ت�������داء وان����ت����ق����ام
وع����ه����ر حت�����ت أس�����ت�����ار ال���ض�ل�ام
وت�������اه احل�����ق يف ل���ي���ل اخل���ط���اي���ا
وم�����ل ال������ذل م����ن ث�����وب ال���س�ل�ام
35
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أب���ي���ت ال��ظ��ل��م إذ س��ك��ت��ت مج��وع
ي���ه���ده���د م���وت���ه���ا ط������ول امل���ن���ام
ف���ق���وم���ت ال����دن����ا ب���ع���د اع���وج���اج
واح���ي���ي���ت ال����وج����ود م���ن ال���رج���ام
وس���ي��رت ال���ش���ج���اع���ة وال���ت���ف���ان���ي
إىل ج����ن����ب امل����������ودة وال����س��ل�ام
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ةايحلا ىلا ةوعد

إض���ح� ْ
ٌ
ق��ص�يرة
��ك ف����أي����ا ُم احل���ي���اة
ح����ت����ا َم ه�����ذا امل���ن���ظ��� ُر امل��ت��ج��ه� ُ�م
ح���ت���ا َم ت��ش��ك��و واحل����ي� ُ
���اة مج��ي��ل� ٌ�ة
��وح واألف� ُ
وت���ن� ُ
�����راح ح��ول��ك ُت��رس� ُ�م
ال ت��ب��ت� ْ
�أس م��ا زال يف ال��دن��ي��ا بق ّي ُة
ض��ح��ك � ٍة ُخ��ل��ق� ْ�ت ل��ي��س��رق��ه��ا ال��ف� ُ�م
�أس ي��ا ص���اح ُ
ال ت��ب��ت� ْ
أل���ف مصيب ٍة
ِ
س������وداء ي��س��ح��ق��ه��ا ٌ
ف����م م��ت��ب��س� ُ�م
َ
وال� ُ
صافيتها
����روح تصفو ك� ّ�ل��م��ا
وحت� ُ
��درت���ه���ا ُ
�����ول ل���و ك� َ
وت���ع� ِّ��ت� ُ
��م
َ
َّ
�اب األس��ى
إق��ط� ْ�ع ب��ص�برك ك��ل أس��ب� ِ
وازج������ر ف������ؤادك ح��ي��ن��م��ا ي���ت���ألمُّ
وال��ب��س على الطعنات َ
أل��ف عبائ ٍة
واع��ص��ب ل��س��ان اجل����رح إذ يتكلم
واح��ب��س دم��وع��ك يف امل��آق��ي إنمّ ��ا
��وع حم� َّ
��ر ُم
خ��د ال��ك��ري� ِ�م ع��ل��ى ال���دم� ِ
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كهف من الشكوى ُّ
تلذ…
حتي يف
ال َ
ٍ
بصوت من يأسى ومن َّ
يرتحم
…
ِ
إص��ن��ع ببهجتك ال��ص��ب� َ
�اح ون���وره
واص�����دح ل��ي��ن��زاح ال���ض�ل�ام امل��ع��ت� ُ�م
ُ
األرض الفسيحة كلها
واخ��رج لك
��س���ه واألجن� ُ
ول���ك ال��ف��ض��ا ُء ومش� ُ
���م
إق��ب��ل ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف���إن شفاهها
م���ع���س���ول� ٌ
��ة ت��ب��غ��ي حم��� ّب���ا ي��ل��ث� ُ�م
أح��ب��ب ح��ي��ات��ك ال حت����اول فهمها
س��ح��ر احل���ي���اة ب��ك��ون��ه��ا ال ُت� ْ�ف��ه��م
ع�����ش ب���احمل���ب���ة وامل�����������ودة إمن���ا
��ن��ع ُ
ُّ
ِّ
حي����ب ُم َّ
��م
احمل�����ب مب���ا
ق��ل��ب
وام�����د ْد ك��ف��وف� َ�ك ب���ال���وداد ف��إن��ه
ن��ع��م��ى وأن����ت ب��ه��ا اجل�����واد امل��ن��ع� ُ�م
ال ت��ب��خ��ل� َّ�ن ع��ل��ى ال�����ورى مب��ح� ّب��ة
ٍّأف مل������ن ب�������������وداده ي�����ت� ّ
�ب��ر ُم
حي��ص��ي احل��ق��و ُد سنينه بهمومها
وي��ش��ي� ُ�ب يف س��ج��ن احل��ي��اة وي��ه�� َر ُم
وي�����ف� ُّ
����ر م�����ن ن������ار اىل ن������ار وال
تبقي ل��ه ال��ب��غ��ض��اء س����وراً
ُ
يعصم
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جي������ري ف��ي��ت��ب��ع��ه ع���ل���ى آث������اره
َ
��ول ع��رم��ر ُم
ج��ي��ش م��ن ال��ق��ل��ق امل���ه� ِ
ي��غ��زو احل���ي���اة ي��س� ُّ�ل��ه��ا م���ن أم��ن��ه��ا
ج�����وراً وي��ه��ت��ك م���ا ي��ش��اء وي��ظ��ل� ُ�م
وحي��ي� ُ�ل وج��ه العيش بعد صفائه
ل���ي�ل�ا ب�����أل�����وان ال����دج����ى ي��ت��ل��ث��م
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خرافة

…

…ةفارخ

ّ
ُ
��داع
تعبت م��ن التقل ِب واخل� ِ
ُ
تبشر ب��ال� ّ
داع
�لاح وأل����ف ِ
�ص ِ
��اع
ك� ٍّ
����رب يف جت �ّب��رّ ه ُم���ط� ِ
�اع
وي��ل��م � ُع ن��اب��ه حت��ت ال��ق��ن� ِ
��ش��اع
���ب���اح ب�ي�ن ف��ك��ي � ِه ُم ِ
ُم ٍ
ّ
��اب ّ
��ب��اع
ي��س��خ��ره ألن���ي� ِ
ال��س ِ

ُ
الدين ال نكراً ْ
تركت َ
ولكن
ف��أل� ُ
�ف رس��ال�� ٍة ن��زل� ْ�ت علينا
وأل� ُ
�ف ّ
(حمم ٍد) قد صار فينا
ُّ
رؤف
�س ٍ
ي��ط��ل ب��وج � ِه ق� ّ�دي� ٍ
َ
حلم
يرى فحوى العباد ِة مضغ ٍ
فحكمة ر ّب��ه حمَ ْ � ٌ
ٌ
ُ
ضعيف
��ل
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مدلا ةياكح

ُ
وقتيل
ه���ذه ال��دن��ي��ا ق��ات� ٌ�ل
وش���ق� ٌ
ون����ف� ٌ
���اق وف���ت���ن� ٌ
��اق
��ة ِ
ُخ َ
لق ُ
شرور ُ
ونفس
الكون من ٍ
َ
ً
التاريخ ً
فحرفا
حرفا
قد قرأنا
فوجدنا فحوى احلضار ِة ً
سيفا
ٌ
ناب
�اب ومح��ل بال ٍ
أس� ٌ�د ذو ن� ٍ
ٌّ
وق����وي جي� ُّ
ت�ر حل� َ
ضعيف
��م
ٍ
ٌ
ورق� ٌ
سيوف
��اب تهوي لتعلو
َ
ورئيس ُ
ٌ
مرؤس
أضالع
يدوس
ٍ
ُوج َد ُّ ً
اخللق
ِ
الشرصبغةيف ِ
نفوس ِ
ٌ
ّ
ضمأ للدما ِء فيهم ومل يص ْرب
ُ
الباسم امل� ّ
�رج��ي غ��داً َّإن
أ ّيها
ستبيد األل� ُ
ُ
���وف حت� َ
��ت أي���ا ٍد
ُ
ُ
رق��اب
وت��ه� ُّ�ز ال��س��ي��وف ف��وق ٍ
دما ً
ومتوج الدنيا ً
ُ
ودما ليس

ُ
وح��دي� ٌ
طويل
�ث م��ن ال��دم��ا ِء
ُ
ٌ
وذح����ول
ون��ق��م��ة
وع�������دا ٌء
ِ
متيل حيث ُ
امل��ر ِء فيه ُ
متيل
ُ
فصول
وف��ص��ولاً يف إث��ره� َّ�ن
ودم�����اءاً ع��ل��ى َش��ب��ا ُه ُ
تسيل
ف����ذا آك� ٌ
����ل وذا م���أك� ُ
��ول
وع���زي� ٌ
��ز جي��ث��و ل��دي��ه ذل��ي� ُ�ل
ودم���ا ٌء جت��ري ل�تروى ُن ُ
صول
ع���ز ل��ل��م��را ِد ال���وص� ُ
اذا َّ
��ول
ط����رّاً واخل��ي� ُر ط��ب � ٌع دخ��ي� ُ�ل
ُ
ً
قدميا على َّ
"قابيل"
الصدى
غ��داً ثغ ُر األم��س فيه ُ
يقول
ِ
حنوهن وصولُ
خ ِف ْ
َّ
يت ليس
وي���د ّوي م� َ
ُ
صليل
لأ ال��وج��و ِد
��دم���ا ِء ُ
أحب���ر ال� ّ
تسيل
س���وى
ِ
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ّ ُ
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أج������ر م�����واوي� ً
�ل��ا وحل���ن�� َ
ُّ
ي أدم����� ُع
�رح م��زم��ا ٌر ول��ل��ق��ل� ِ�ب م� ْ�س� َ�م� ُع
ول��ل��ج� ِ
أب���ي� ُ
��ت وع���ي�ن�ي ّ
ل��ل��س��ه��ا ِد ف��ري��س� ٌ�ة
ل�ام ُت� َ�ق� َّ�ط � ُع
وروح� ْ
����ي ب��أن��ي� ِ
�اب ال���ظ� ِ
أب��ث َ
الليل َ
وح��ي��داً ُّ
بعض مواجعي
َّ
ف��ت��وش� ُ�ك أرك� ُ
تتصد ُع
���ان ال��دج��ى
وأُ ُ
ب��ص��در قصيدتي
ودع آه��ات��ي
ِ
ي�ن وخت��� ِف� ُ
ف��ت��ب��ك� ْ�ي هل��ا ع� ٌ
��ق أض��ل � ُع
ْ
مضت
معي ذكرياتي والسننيُ اليت
وم��ا ظ� َّ�ل م��ن روح��ي وقليب َّ
املفج ُع
ٌ
ٌ
مطيعة
��وع
وع�ي�ن ل��س��ل��ط� ِ
�ان ال���دم� ِ
��م أن���دى وأط� ُ
�ش اهل� ِّ
��وع
وص���د ٌر جل��ي� ِ
جت� ُ
��ول ب��ه ال��ذك��رى ت��ن� ِّ�ق� ُ�ب َ
أرض��ه
فلم ُ
خي��ل م��ن آث��اره��ا فيه موض ُع
ُت��ف� ِّ�ت� ُ
�ش ع��ن وج��ه احلبيب َّ
مغيبا
��ح يسط ُع
ع��س��ى ن���وره ب�ين اجل���وان� ِ
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ٌ
منطق
فللموت
وهيهات يا ذك��رى
ِ
القرب أعصى وأوسُ��ع
ٌّ
عصي ،ومعنى ِ
أال ي���ا ص��دي��ق��ي وامل����ف����او ُز بيننا
ق��ص��اي��ا ،وم���ا ب��ي�ني وب��ي��ن��ك إص��ب� ُع
اشتقت ج� َّ�ه� ُ
ُ
�زت أح��ريف
إل��ي� َ�ك إذا م��ا
وس���ق� ُ
��ت أن���اش���ي���داً حب�� ّب��ك ت��ظ� َ�ل � ُع
��ك م��ل��ه��وف� ً�ا ول����ل����روح َّأن� ٌ
���ة
أن���اج���ي� ِ
ِ
���ول امل��س��اف��ة ُت��س� َ�م � ُع
ت��ك��ا ُد ع��ل��ى ه� ِ
�ب ص���ا َر ب��ع� َ
�دك ُ
��و ُل ق��ل� ٌ
نبضه
وي���ع� ِ
ً
���رب امل���س���رَّة ُت��ق �رَع
ط���ب���وال إىل ح� ِ
أاس��ت��ش��ع � ُر اآلم� َ
����ال إذ أن� َ
���ت غ��ائ� ٌ
�ب
وأس��ت��ق��ب� ُ�ل ال��دن��ي��ا وأن� َ
����ت م� ِّ
���ود ُع
وأوه� ُ
ك��اذب
���م روح���ي بابتسام ِة
ٍ
ً
وأخ� ُ
�س يخُ � َ
واع��ي��ا ل��ي� َ
��د ُع
���دع ق��ل��ب�ً�ا
َ
رح��ل��ت ف��ك� َّ�ف��ن� َ�ت ال���س���رو َر مب��ه��د ِه
َّ
وشذ َ
َ
فر ُع
بت
العمر من ِ
قبل ُي ِ
غصن ِ
و واري� َ
���ت أش��ل�ا َء األم��ان��ي مجي َعها
َ
وش��اه��دت أح�ل�ا َم الصبا إذ ُت َّ
شي ُع
َ
دوالب احل��ي��اة وق��د جرى
وأوق��ف� َ�ت
ق��دمي��ا مب���ا ن��ه��وى ل��دي��ه ون��ط��م� ُع
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أتذك ُر إذ َّ
كنا صغاراً على األسى
��أس العمر َّ
ن��ش��اوى وك� ُ
ري���ان ُم�ت َر ُع
ت��ط��اوع��ن��ا األي������ا ُم وه����ي ع��ص� َّ�ي� ٌ�ة
����ي ُن� َّ
وت��ت��ب��ع��ن��ا أف� ُ
����ز ُع
��راح���ه���ا وه� َ
ُ
ٌ
ٌ
كحيلة
ع��روس
ونضحك والدنيا
ُت ُّ
����زف ب��وج�� ٍه ب��ال��ب��ش��اش � ِة يسط ُع
األرض ُّ
ُ
َ
ُ
كلها
تبسم
ونبسم حتى
يطرب ُ
َ
ون��ط� ُ
اخللق أمج ُع
�رب حتى
ون��ع��ب� ُ�ث ح� ّ�ت��ى ب��احل��ي��ا ِة وكنهها
ون����ه����زأُ
ب����األق����دار ف��ي��م��ا ت���ش���ر ُِّع
ِ
َ
جيش الدهر ُ
حيث عيوننا
ونهز ُم
ٌ
ل�ام ال��ط��ف��ول � ِة تلم ُع
س��ي��وف ب���أح� ِ
ُ
��اح بعدما
أت��ب��ع��د ع�ّن�يّ ال��ي��وم ي��ا ص� ِ
َّب ُروح����ي َر ْوح� َ
ت��ش��ر َ
����ك امل��ت��ض� ِّ�وع
ً
عليال وطريُ األمس يشرب من دمي
وي��ع� ُ
�زف حل� َ�ن امل��وت جنيب ويسج ُع
خمالب
وين َهشين امل��اض��ي بأمضى
ٍ
ُ
��������رك يف أظ����ف����اره وأق� َّ
���ط���� ُع
وأُع�
ي� ُّ
���دق ش��ب��اب��ي��ك��ي وي��س��ه � ُر خلفها
��وره���ا م���ا ي� ِّ
���رو ُع
ب��ع� ٍ
ين ت���رى يف غ� ِ
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ي��ق��رِّب ل��ي ط��ي� َ
�ف احل��ب��ي��ب أم� ُّ�س��ه
ف��ي��ن��أى ،وي��دن��و ل��ي ِم����رارا ف� ْ
�أخ� َ�د ُع
ول���و أن ك� َّ
��ف امل���وت ت��ط� ُ
�رق بابنا
����رط م���ا أجت�����ر َُّع
ل��ق� َّ�ب��ل��ت��ه��ا م���ن ف� ِ

56

حدائي�ة جريح

�����������

أؤم ُ
ّ
�������ل م��ط��م��ح� ً�ا ص���ع� َ
امل�����رام
��ب
ِ
أم������ام
وأم�����ش�����ي وامل������س���ي�� ُر ب��ل��ا
ِ
وي��ك��ب��و يف ال��ط��ري� ِ�ق ج����وا ُد روح��ي
�ل��ام
ف����أهل����ب���� ُه ب�����س� ٍ
����وط م�����ن م� ِ
ُ
وت���رق���د ح��ي��ل�تي س��ق��م� ً�ا و وه��ن� ً�ا
����اق اع���ت���زام���ي
ف��أش��ف��ي��ه��ا ب��ت��ري� ِ
كريم
وأزج���ي اخل��ط � َو حب��ث� ً�ا ع��ن
ٍ
��ام
ي����ؤان����س��ن�ي ف����أع����ث���� ُر ب���ال���ل���ئ� ِ
ً
ي��ائ��س��ا ص���ف���راً ظ��ن��ون��ي
وأرج������ ُع
ألس���ل� َ
��م خ��ي��ب�تي ال��ع��ظ��م��ى زم��ام��ي
ُ
أض��ع��ت صحيب
ب��ص��ح��را ِء احل���ي���ا ِة
وت����اه ال���رك� ُ
�ظ�لام
��ب يف ج� ِ
���وف ال� ِ
وح���ي� ُ
��د ال��ق��ل��ب مت��ض��غ�ني ال��ف��ي��ايف
��ام
وأُرم���������ى م����ن
ق����ت����ام يف ق���ت� ِ
ٍ
وك���م ذ ّرى ال���ع���را ُء ت� َ
����راب ق�بري
وداس ال���ع���اب� َ
��رون ع��ل��ى حطامي
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وك���م ُدع���ي� ْ
��ت إىل حل��م��ي ن��س��و ٌر
ْ
طمعت ك� ٌ
ل�اب يف عظامي
وك��م
ّ
ت��ق��ط��ع�ني س���ك���اك� ُ
ي�ن األع������ادي
ْ
َ
�ام
وي��ن��ظ��ر ُرف����ق��ت�ي وق�����ت ال��ط��ع� ِ
وي��ش� ُ
�رب م��ن دم��ي م��ن ك��ان يضما
ف��أس��ق��ي��ه ك����ؤس� ً
���ا م����ن وئ���ام���ي
ُ
وأع���ج���ب م���ا ج��ل��ت� ُه
ه���ي ال��دن��ي��ا
ّ
ُ
ْ
��ام
وج�������و ٌه خ� ِّ��ب���ئ���ت حت����ت ال���ل���ث� ِ
ٌ
ُ
ي���ط���وف ال����غ����د ُر فيها
وأف����ئ����دة
َ
����رام
ط������واف ال���ق���وم ب��ال��ب��ي��ت احل� ِ
ه���ي ال���دن���ي���ا ف���أق���ص� ْ
��ر ي���ا ل��س��ان��ي
�ام
وب��ع��ض ال��ن��ق� ِ
�ص يف ط��ل��ب ال��ت��م� ِ
إذا ن��ط� َ�ق ال��ك��ري� ُ�م ف��ل��ي��س تصغي
ُ
���ام
حل���ك���م���ت���ه
مج�����اه��ي��ر ال����ل����ئ� ِ
��وس
ق����وم جم� ٍ
ك��م��ن ق���د ق����ا ّم يف ٍ
ِّ
��ام
ي��������ؤذ ُن ب���ال���ص�ل�ا ِة وب���ال���ص���ي� ِ
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خسارة

ةراسخ

ح��ب��ي��ب ظ� ّ
ٌ
ٌ
ص��اح��ب
���ل ل���ي ال
ال
ال ٌأخ ال ن����اص���� ٌر اس���ت���ن���ص���ر ْه
�����ارح وج� َ
ال ض���ي���ا ٌء ج� ٌ
����ه ال��دج��ى
����اح م�����ش� ٌ
ال ص�����ب� ٌ
����رق أن���ت���ظ���ر ْه
مل ْ
أزل أخ����س����ر ح����ت����ى أن��ن�ي
مل ي���ع���د ع���ن���دي ش���ي���ئ أخ���س���ر ْه
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باذعلاو رعشلا ةلحر

ُ
س��أن��ت��ظ��م األض����اح����ي ب��ال��ل��ي��ال��ي
���رق امل��ع��ال��ي
وأزج�����ي اخل���ط��� َو يف ط� ِ
ُ
وأت�����رك يف ط��ري��ق��ي ك� ّ
��ل ك��ل� ٍ�ب
ي���س� ُّ
��د ال���ن���ق� َ
��ص يف ذ ّم ال��ك��م��ال
وع����اش����ق���� ٍة ت���ش��� ّب ُ
���ث يف ردائ�����ي
وت���ط���م���ع يف دن������وي أو وص���ال���ي
وت����ن����ذ ُر ع���م���ره���ا ق����رب� َ
��ب
���ان ح� ٍّ
��ال
وت���ع���ب���دن���ي ب���ص���وم���ع��� ِة اخل���ي� ِ
َ
ُ
رؤف
أق��������ول هل����ا
م����ق����ال ٍأب ٍ
��ك ال ت��ع��ي��ش��ي يف ظ�لال��ي
ف���دي���ت� ِ
ِّ
وخ���ل ً
خ���ذي ق��ل�بي ال��ع��ط� َ
قلبا
�وف
ُ
��ال
م��ع��ي ال ي��س��ت��ف��ي��ق إىل اجل���م� ِ
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هدنة

ةنده

��ة ي���ا ه���م���و ُم ّ
ه���دن� ً
��ع��ت قليب
ق��ط ِ
َّ
���ان
���م
���ب ِوس����ن� ِ
م���ش���ع ٍ
ب��ي�ن س����ه� ٍ
ه���دن� ً
����راح ّ
��ة ي���ا ج� ُ
ك��ف��ي نزيفي
واح��ق�ني ب��ع��ض� ً�ا م��ن دم���ي ّ
��ان
اهل��ت ِ
ُ
أح����زان ق��د ُد ِف����ن ال��ص�ب ُر
ه��دن��ة ي��ا
وأودى ال�����ع�����زاء ي�����ا أح����زان����ي
ه��دن��ة ي���ا س��ه��اد ق���د َ
ث��ق��ل ال��ل��ي� ُ�ل
وم������ات ال����ك����رى ع���ل���ى أج��ف��ان��ي
الطرف مضنى
أرق� ُ�ب الفجر ساه َر
ِ
ُ
ُ
�ان
من����ت
وإذا
من����ت ك��ال��ي��ق��ض� ِ
ً
ُ
ظنون كم قد غزت منك
هدنة يا
َ
ٌ
ل���ذي���ذ ط��ع��ان��ي
ج���ي���وش ت���ه���وى
ه��دن� ً�ة ي��ا ف����ؤا ُد ح���ارب� َ
��ت أف��راح��ي
وس������امل� َ
�����ت ع������ام������داً أش���ج���ان���ي
ه��دن��ة ي��ا غ����را ُم ق��د ت��ع� َ�ب ال��ن� ُ
�اي
وم� َّ
�������ل امل������زم������ا ُر م�����ن أحل���ان���ي
71
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ه��دن��ة ي��ا حبيبيت سقطت خيلي
َّ
����دان
وك��������ل اجل�����������وا ُد يف امل�����ي� ِ
���ذل امله ُر
ه��دن��ة ي��ا ش��ع��ري فقد ُخ ِ
ْ
ٌ
����ان
��������ازت ب�
وف�
��������راذن يف ال�����رّه� ِ
وب��ق��ي��ن��ا يف ال���ظ� ِّ
��ل ن��ن��ش� ُ�د ه��م��س�ً�ا
وع��ل�ا ب����ال� ُّ
ال��ل��س��ان
ع����ي
���راخ ُّ
ِ
���ص� ِ
ً
ه���دن���ة أي���ه���ا ال����ك��ل�ا ُم ف��م��ا ع���ا َد
��ان
���ان ن����ف���� ُع ال���ب���ي� ِ
أله�����ل ال����ب����ي� ِ
��ة ي���ا ح���ي� ُ
ه���دن� ً
��اة أغ���م� ُ
��دت سيفي
�ان
ص���اغ���راً واس��ت��س��ل��م� ُ�ت ل��ل��ح��دث� ِ
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وهم

مهو

يخُ ��� ّي���ل ل���ي ّأن احل����ي� َ
���اة مج��ي��ل� ٌ�ة
ُ
وأف��ت��ع��ل األوه������ا َم ح��ت��ى ّ
أص��دق��ا
وأم���س� ُ
��ك أه����داب اخل��ي��ال ف��أرت��ق��ي
وحت��م��ل�ني األح���ل��ا ُم ط��ي��راً حم� ّ�ل��ق��ا
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المتسولة القديسة

ةسيدقلا ةلوستملا

س��ح��ق��ت ب����أق����دام احل���ي���اة داللهَ ����ا
واس��ت��ع��ب� َ�د ّ
م��ن اخل��ئ� ُ
ال��ز ُ
�ون جاللهَ ا
مصفر ُّة القسمات يعركها األس��ى
وت���ل���وك أن���ي���اب ال����ع����راء مج��اهل��ا
روح مم� َّ
���وب م��ي� َّ�ت��م
���زق����ة ك����ث� ِ
ت��رج��و ي���داً يف ال��غ��ي� ِ�ب ت��رت� ُ�ق حاهلا
�ان ت���ق���رأ فيهما
ع��ي��ن��ان م��ت��ع��ب��ت� ِ
ِ
��������زان مت����د ظ�لاهل��ا
����ات أح�
غ�����اب� ِ
ٍ
وي� ٌ
���د ت��ل�� ّوح ب��ال��س��ؤال ل��ع� َّ�ل بع…
… َ
دراه����م حت��ي��ي هل��ا آم��اهل��ا
ض
ٍ
مت��ت� ُّ�د م��ن ٍّ
ذل فتسحبها إلي…
… ه���ا ك�ب�ري���اء مل ت��ش��أ إذالهل���ا
وال���ث���وب ح���اك اهلل َّ
ُ
رث خيوطه
وي����د ال���ط���ه���ارة ب���ارك� ْ
��ت أمس��اهل��ا
ول��ك��م ب���دى وج��� ُه ال��ف��ج��ور م��غ� ً
�ازال
حب������ري������ره ل����ك����ن����ه م������ا ن���اهل���ا
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قد ٌ
ّ
يسة يأبى هلا الطب ُع الكري…
وع���ف ٌ
ّ
���ة أزل��� ّي���ة ت���أب���ى هلا
…م
ل����و أن���ه���ا ج������ادت ل���ك���ان���ت ق��ب��ل� ٌ�ة
����م� ٌ
أو ض� ّ
����ة حت���ي���ي هل�����ا آم���اهل���ا
أو ل��ي��ل� ٌ�ة م��ش��ئ��وم��ة ل���ي�ل�اء ت…
… مأل باخلطيئة والنقود سالهلا
ُ
ْ
وبعض امل��وت أق…
امتنعت
لك ّنها
… س��ى وط� ً
��أة م��ن بعضه ل��و ناهلا
ص��ان� ْ�ت ب��ث��وب ال���ذل جسم عفافها
وط���ه� ٌ
ْ
رض��ي��ت ب� ْ
���أن ت��ش��ق��ى هلا
��ارة
ٌ
ي���ا ح��ل��وت��ي ّإن احل����ي� َ
ح��ق�يرة
���اة
ك��م أرض��ع� ْ�ت م��ن قيحها أطفاهلا
ٌ
معشوقة تشقي ال��ك��ري��م بهجرها
أب������داً
ُ
وت���ط���رح ل��ل��دن��ي��ئ وص��اهل��ا
ُ
القبح جوهرها وخنتلق األكا…
ً
اختالقا كي َّ
حنس مجاهلا
… ذيب
ٌ
ُ
م��ت��رف بنعيمها
وال����ن����اس ّإم�����ا
وإم��������ا ح����ام� ٌ
ض���ل���م���ا ّ
���ل أث���ق���اهل���ا
ٌ
ك��ادح
ي��رع��ى مث��ار العيش ك��ف
������د ك� ٌّ
ويمُ � ُّ
����ف غ����اص� ٌ
���ب ل��ي��ن��اهل��ا
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يف غ��اب � ٍة ح��ك� ُ�م ال� ّ
�ف يسومها
�ض��ع��ي� ِ
ومي� ّ
����زق األس� ُ
����د اهل���ص���و ُر غ��زاهل��ا
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عاشقان على ضفة الجرح

حرجلا ةفض ىلع ناقشاع

بعينيك ح��زن� ً�ا ال ان��ت��ه��ا َء له
أرى
ِ
ٌ
األمل
ويف ج��ب��ي��ن� ِ�ك ت����اري����خ م���ن ِ
ثغرك ذك��رى بسم ٍة ُق ْ
تلت
وف��وق ِ
ً
م�����واال م���ن ال� ّ
��أم
ش��ف��اه��ك
ويف
ِ
��س� ِ
ّ
��ئ مل���س� ُ
��ت له
إذا ت��ك��ل��م� ِ�ت يف ش���ي� ٍ
ً
ً
الكلم
لفحا م��ن ال��ن� ِ
�ار ال ض��رب��ا م��ن ِ
ملستك ّ
غطى القه ُر ج� َ
�وف يدي
وإن
ِ
لثمتك س� َ
ُ
احل��زن ف��وق فمي
�ال
وإن
ِ
ٌ
مؤتلق
ت��ب��دي� َ�ن م��ش��رق� ً�ة وال���وج��� ُه
�اب م��ن ّ
وخ��ل� َ
ن���ورك أح��ق� ٌ
الظ ِلم
�ف
ِ
وت���رمت�ي�ن ب��أح��ض��ان��ي ك��ع��ائ��د ٍة
حمتدم
�ار احل���رب
م��ن م��وط� ٍ�ن ب��غ��ب� ِ
ِ
��ل م��ق��ال م��ل��ؤ ُه ٌ
ن ك� َّ
ت��رج�ي َ
غ��زل
ٍ
منتظم
ع��ذب رق��ي� ٍ�ق ب��دي� ِ�ع ال��ق��ول
ٍ
ِ
ً
وت��ط��ل��ب�ين م�����واوي��ل��ا م���ه���ده� ً
��دة
ّ
غم
تنفي اهل��م��و َم
ِ
بسحر اللحن والن ِ
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ي��ا ح��ل��وت��ي مل ي��ع� ْ�د ل��ل��ق��ول متس ٌع
�ف ُ
�ات الكال ُم وج� َّ
م� َ
القول فوق فمي
ُ
أق�����ول وأن���ف���اس���ي م��ق� َّ�ط��ع� ٌ�ة
م�����اذا
ً
ضامئا لدمي
�در يرنو
وخنج ُر ال��غ� ِ
��اك أن تقفي كي تسمعي غزلي
إ ّي� ِ
����ف ج� ّ
ف��خ��ل��ف��ن��ا أل� ُ
��ل��ا ٍد وم��ن��ت��ق� ِ�م
وأل� ُ
���ف ع�ي�ن ع��ل��ى األب�����واب س��اه� ٌ
�رة
ِ
ٍ
تشع حقداً كعني الذيب يف ُّ
ُّ
الظ ِلم
ِ
ِ
ول���ل���م���ب���ادئ أس�����ي� ٌ
����اف جم������ر ٌ
ّدة
ِ
واخل��دم
ظلما ب��أي��دي رق��ي� ِ�ق ال��ق��وم
ِ
حُ ُّ
�اق أط��ه��ره��ا
ت����ل م��ن م��ه� ِ�ج ال��ع��ش� ِ
وتستبيح ال� ّ�دم��ا يف األش��ه��ر ُ
ُ
احل���ر ُِم
ه��ن��ا ال��ت��ق��ال��ي� ُ�د ي��ا حم��ب��وب�تي ٌ
جثث
لكنها ت��ك��ت� ُ�ب األح���ك���ا َم يف ال �رّج� ِ�م
��ت ً
دي���ن س��ح��ي� ٌ�ق وم��ف� ٍ�ت م � ّي ٌ
ٌ
سلفا
ْ
ّ ٌ
�دم
وس��ن��ة مل ت��ف��ق م��ن رق����د ِة ال��ع� ِ
ْ
زال����ت ت��س�ّي�رّ ن��ا
ه���ذي ال��ش��رائ�� ُع م��ا
بسلط ِة ال� ّ�ش��ي� ِ�خ أو قدسي ِة ّ
نم
الص ِ
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الثالوث األزلي

حوارية بي�ن زوج وعشيق

لزألا ثولاثلا

لقد َ
طال بي ليلي وخاصمين الفج ُر
حضن الدجى أنا والفك ُر
وحيدان يف
ِ
ِ
أق� ّ��ل� ُ
��ب ط���ريف يف ال��س��م��اء فتكتسي
س���واداً وتبكي مثلي األجن� ُ
��م الزه ُر
ً
وط��أة
ه��و ال��ع��ا ُر م��ا أق��س��ا ُه ي��ا ل��ي� ُ�ل
ً
مح��ل�ا ي���ن���و ُء ب���ه ُّ
احل���ر
وأث���ق���ل��� ُه
ت��راق��ب�ني ع��ي��ن��ا ُه يف ك� ِّ
��ل خ��ط��و ٍة
ف��أرج � ُع َ
مثل الطفل ميلؤه الذع ُر
ُ
خ��ي��ال��ه
ي���س�ي�ر م���ع���ي ّأن������ى أس��ي��ر
ول���و ض� ّ�م�ني يف ل��ي��ل ّ
جل��ت��ه ال��ب��ح� ُر
ِ
وأم��ش��ي ض��ري��راً ال أرى غ�ي َر وجهه
وق��د ح��ال ما بيين وب�ين ال��ورى سرتُ
ُ
��ادر
ل��ه ص��م� ُ�ت ش��ي� ٍ�خ واب��ت��س��ام��ة ق� ٍ
ُ
��ار حم��ال��ف � ُه ال��ن��ص� ُر
ون���ظ���رة ج��� ّب� ٍ
ال��رج��ل امل��ق��ت� ُ
ُ
�ول وال���ع���ا ُر قاتلي
أن���ا
وك���م م��ن ق��ت��ي� ٍ�ل م��ا لقتلته ث��أ ُر
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َ
األحل���ان ي���و َم جنازتي
أال ف��اع��زف��وا
وغ�� ّن��وا ع��ل��ى ق�ب�ري إذا ض��م�ني ق�ب ُر
وق��ول��وا هنا م��ن ل� ّ�ط��خ ال� ُّ
��ذل وجهه
هنا االمحُ��ق ال��د ّي� ُ
�وث واجل��اه� ُ�ل ُّ
الغر
َ
سأشكوك عند اهلل ي��ا م��ن سحقتين
وع� ّ�ف� ُ
�رت وج��ه� ً�ا م��ن خ�لائ��ق� ِه الكربُ
��أن� َ
وق���د ع��ل��م� ْ�ت ن��ف��س��ي ب� ّ
��ك غاليب
���ذل يف م��ي��دان��ن��ا ول� َ
ل��ي ال� ُّ
��ك الفخ ُر
َ
إذا م��ا ه� ُ
السيف حن��وك ثائرا
��ززت
ت��ع��ان��دن��ي ك� ّ�ف��ي وي��أل��ف�ني ال� ّ�ذع � ُر
ٌ
صرخة
روح���ي
�اق
َ
وت��رت� ّ�د يف أع��م� ِ
ل��غ� َ
يرك ي��ا م��ه��زو ُم ق��د ُخ��ل� َ�ق ال ّنص ُر
ومن كان مثلي واه� َ�ي القلب ً
واهنا
فليس ل��ه ح� ّ�ت��ى ع��ل��ى نفسه أم � ُر
ْ
واج��ه��ر ب��س �رّك سيدي
ت��ك� ّ�ل��م ه��ن��ا
ف��ه��ذا ُ
�ف إذ ن��ض� َ�ج ُّ
السر
أوان ال��ق��ط� ِ
ب��ص��دق ع��ن ح��ك��اي � ِة ع� ّ�ف � ٍة
ت��ك��ل��م
ٍ
َ
َ
أقدامك الطه ُر
سحقت ف��أودى حتت
وع��ن زوج��� ٍة غ��اف��ل� َ�ت قليب فنلتها
وم� ّ�زق� َ�ت قليب حينما ُم� ّ
���ز َق السرتُ
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لزألا ثولاثلا

وع���ن ج��س� ٍ�د ش��ارك��ت�ني بنعيم ِه
ل��ك ّ
ول��ي الشط ُر
الشط ُر يف أرج��ائ��ه َ
ّ
�ل�ام ق���د م��ل��ك� َ�ت ف��ؤاده��ا
ب����أي ك� ٍ
لتنك َر إحساني وم��ا طبعها ال ّنك ُر
ت��ك��ل� ْ�م أم��ي�ري إن ق���ول� َ
��ك ف��ي��ص� ٌ�ل
وم����ا أن����ا إلاّ ج���اه� ٌ
��ل ق� ُ
��ول���ه ه���ذ ُر
ً
حكيما واض� َ
��ح ال��زه� ِ�و واث��ق� ً�ا
ف��ق��ام
َّ
ومش��ر ث� َ
�وب الصمت إذ ج��اءه ال� ّ�دو ُر
وق����ال ويف أل��ف��اض��ه ع��ط � ُر حكم ٍة
ي� ُ
���ذوب ب��ه��ا ب��غ� ٌ�ي وخي��ف��ى ب��ه��ا وز ُر
ُ
الطبع ي��ام��ن تدينين
مستقيم
أن��ا
ِ
كنت ظلاّ ً
ُ
طبعي اجلو ُر
ما وال
وما
َ
ْ
ً
حرمة
أنتهك حتت الدجى لك
ومل
ومل أس���� َع يف م��ل� ٍ�ك أح� ُّ
���ق ب��ه ال��غ�ي ُر
ً
َ
ول��ك��ن�ني داوي� ُ
جرحتها
روح����ا
����ت
ً
�دت ً
متعبا ّ
وه��ده� ُ
ه��ده ُّ
الضر
قلبا
ُ
أت���ي���ت ويف ق��ل�بي غ���ي���و ُم حم�� ّب�� ٍة
إىل دوح�� ٍة ّ
جف ْت وم��ا ّ
مسها القط ُر
ف���ر ّوي���ت���ه���ا ح��� ّب ً
���ا ل��ي��م��ت� َّ�د ظ� ُّ�ل��ه��ا
َ
وت��ورق بعد احمل� ِ�ل أغصانها اخلض ُر
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وس��ق� ُ�ت ق��راب�ي َ
ن اهل��وى حن��و كعب ٍة
ت� ّ
�وج� َ�ب أن ُي��وف��ى حبضرتها ال� ّن��ذ ُر
ه��ي ام� ٌ
���رأة ي��ا ص��اح�بي ق��د ُ
عبدتها
َ
وقد ُ
ّ
ستها إذ َ
طبعك الكف ُر
كان من
ً
عميقا ُ
ومش� ُ
ملسته
��ت ب��ه��ا ج��رح� ً�ا
بعض ّ
بكف حياكي َ
ٍّ
رق��ت��ه الزه ُر
فآسيتها ح� ّ�ت��ى أض���ائ� ْ
ُ
مشوسها
��ت
وأش� َ
َ
وانفتح العم ُر
العيش
�رق وج� ُه
ِ
احلقيقة ّ
ُ
ْ
كلها
تبتأس ه��ذي
ف�لا
ف��ه��ذا ُ
�ف إذ ن��ض� َ�ج ُّ
السر
أوان ال��ق��ط� ِ
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تمرد

درمت

ّ
�رام
إن ال��ش��ج��اع� َ�ة أن
حت���ب وأن جت��اه��ر ب��ال��غ� ِ
ّ
�ظ�لام
ه��ي أن ت��ق��او َم أن ت��ه��اج� َ�م ك���ل أن��ص��ار ال� ِ
ه��ي أن خت� َ
��وض ح� َ
بالسالم
��روب حت��ري� ٍ�ر وتكف ُر
ِ
��د َّ
وت���ه� َّ
��رام
ك���ل ش���رائ�
��ع االع���م���ام واأله�����ل ال���ك� ِ
ِ
َ
ُ
وت� َ ُ ِّ
�ك�لام
����دوس م��ا ل��ق��ن� َ�ت م��ن ُم���ث� ٍ
��ل وت���ه���زأ ب��ال� ِ
َ
ٌ
ُ
امل�ل�ام
وت���ق���ول ه���ا أن���ا ع���اش���ق ول��ي��ن��ف��ت� ْ�ح أف����ق ِ
احل� ُّ
���ب م��ص��د ُر ق���� ّوة ي��ا ص��اح�بي ع��ن��د ال� ّ
��دام
��ص� ِ
احل� ُّ
�ام
��ب أق���وى م��ن ن���دا ِء ال �رّم��ح م��ن ص� ِ
��وت احل��س� ِ
ً ّ
�ام
أق����وى م��ن ال� ّ�س��ل��ط��ان غ��ض��ب��ان��ا ي��ه��دد ب��ان��ت��ق� ِ
���ام
أق���وى م��ن األع� ِ
����راف م��ن ش���رع اخلليفة واإلم� ِ
أق����وى م��ن ال� ّ
��رام
��دي���ن
ِ
امل��ق��ام��ر ب��احل�لال وب���احل� ِ
�ام
��اح ّإن احل���ب حيملنا ع��ل��ى ك��ت��ف ال��غ��م� ِ
ي��ا ص� ِ
ً
ال ت��ب� َ�ق يف ّ
�ام
ال��ص��ح��راء م���أس���ورا ب���أع���راف اخل��ي� ِ
َ
ْ
ُ
القيام
إنفض غبا َر
ِ
األم��س عنك وق� ْ�م ف��ذا وق��ت ِ
ّ ْ
ّ
ط� ْ
�ام
��ع ال��ع��ش��اق ح��ل��ق يف ف��ض��ائ��ات اهل��ي� ِ
��ر ْوات���ب� ِ
ّ
َ
�ام
وات����رك هل��م وج���ه احل��ي��ا ِة وق���د ت��ل��ف��ع ب��ال �رّغ� ِ
ّ
�ام
مل خي��ل� ِ�ق ال��ع��ش��اق كيما ُي��دف��ن��و حت��ت احل��ط� ِ
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ط���ر وام��ل�ا ال��دن��ي��ا ب���أحل� َ
ْ
�ام
ِ
��ان امل���ش���وق امل��س��ت��ه� ِ
ّ
��ام
ط���ر يف ف��ض��ائ��ات ال��ت��ج��ل��ي وال���ت���ج���رّد وال���وئ� ِ
ط� ْ
�ام
��ر يف ف��ض��ائ��ات اخل���ي� ِ
��ال ب��غ�ير ه� ٍ
���دي أو ن��ظ� ِ
ْ
ٌ
�رام
ب��احل� ّ�ب حن��ي��ا ،م � ّي��ت م��ن مل ي���ذق ط��ع� َ�م ال��غ� ِ
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أحتاج أنىث

ثنأ جاتحأ

أح��ت� ُ
بكأس ِّ
السحر تسقيين
�اج أنثى ِ
ب�ي�ن ك� ّ�ف��ي��ه��ا حُ ْ
تمُ ��ي��ت�ني َ
وت��ي��ي�ني
�����وق أه���داب���ه���ا ل���ي� ً
وف� َ
ل�ا ت��ش� ِّ�ي��ع�ني
حم���اج���ر ع��ي��ن��ي��ه��ا ُت���واري�ن�ي
ويف
ِ
أن��ث��ى ت��ه� ُّ�ز جب��ي��ش احل� ِّ
���ب مملكيت
وب���األن���وث��� ِة َّ
���ح���ان ت��غ��زون��ي
وال���ت
ِ
ت��ك��ون س��ل��ط��ان� ً�ة يف ع����رش ِّ
ُ
رق��ت��ه��ا
ِ
ُّ
ين
وت��ن��ح�ني ع��ن��ده��ا ك���ل ال� َّ�س�لاط� ِ
أح��ت��اج أن��ث��ى ك��ح��ض� ِ�ن اهلل داف��ئ� ً�ة
كمسكني
ت��ض� ُّ�م�ني ب�ي�ن ن��ه��دي��ه��ا
ِ
مت� ُّ
��د ل��ي ك� ّ�ف��ه��ا اآلس���ي فيمنحين
ط��ع� َ�م احل���ي���ا ِة وب���ال� ّ��ل� ّ
��ذات يغريين
أب��ك��ي ل��دي��ه��ا ف��ي��ج��ري دم � ُع��ه��ا أمل� ً��ا
وإن ش��ك� ُ
�وت هل��ا ح��زن��ي ُتشاكيين
ح���ت ف��ل��ي ٌّ
ظ���ل أل� ُ
���ر ُ
����وذ به
إذا ُج ِ
ُ
دع�����وت ف��ل��ي ق���ل� ٌ
��ب ي��ل� ّب��ي�ني
وإن
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ُ
تعبت فلي ح��ض� ٌ�ن يهدهدني
وإن
وإن ض��م��ئ� ُ�ت ف��ل��ي ث��غ�� ٌر ي��ر ّوي�ني
�رت يف درب����ي وخ� ّ
وإن ت��ع� َّ�ث� ُ
�ض��ب�ني
ش� ُ
���وك احل���ي���ا ِة أظ� ّ�ل��ت�ني ب��ن��س��ري� ِ�ن
ُ
�أم
وإن جت� َّ�ع��د وج���ه ال��ع��م��ر م��ن س� ٍ
َ
ي�ن
أه���دت��� ُه ق��ب��ل��ة جت��م��ي� ٍ�ل وت���زي� ِ
أحتاج أنثى إذا عط ُر ال��وج��و ِد ذوى
ين
ه� َّ�ب��ت ع��ل� َّ�ي ك��أن��س��ام ال��ري��اح� ِ
أن��ث��ى حت����رِّك م���زم���اري وتنطقه
ل��ت��م� َ
َ
ال��ك��ون م��ن أش��ج��ى أالح��ي�ني
لأ
ت��س��وق ل��ي ش����رَّد األف���ك���ار ّ
ُ
طلتها
ِ
ين
وت��ن��ح� ُر ال��ش��ع� َر ل��ي حن��� َر ال��ق��راب� ِ
وت��ك��ش� ُ
�ف ال� ُّ�س�تر ال��دك��ن��ا َء ع��ن أل� ٍ�ق
�ون
م��غ� َّ�ي� ٍ�ب يف زواي�����ا ال�����روح م��ك��ن� ِ
وجت��ع� ُ�ل ال��ل��ي� َ�ل حم��راب� ً�ا ي��ط� ُ
�وف به
الشياطني
فكري وت��ذع� ُ�ن ل��ي م��ر ُد
ِ
��ون َّأن ال��ش��ع � َر إم� ٌ
�ب��ر ال���ك� َ
وأخ� ُ
���رأة
وأن���ه���ا ال� ِّ
��س� ُّ
�ون
��ر يف ش��ك� ٍ�ل وم��ض��م� ِ
��ة ك���ان ال��ش��ع� ُر م��ق� ً
ل���وال األن���وث� ُ
برة
َّ
�ون
ت��ض� َّ�م��ن� ْ�ت ك���ل م��ل��ح��و ٍد وم��دف� ِ
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ال َ
ترجيع ُم ْن َت ِح ٍب
صوت فيها سوى
ِ
َ
�زون
همس حم� ِ
يشكو احل��ي��اة بها أو ِ
كسري يف جوانبها
شيخ
أو
ِ
ٍ
ص��وت ٍ
َ
ُّ
اجمل���ان�ي�ن
م���ث���ل
ي���س���ب أ ّي�����ام�����ه
ِ
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ءامسلا

قطعت َ
ْ
شكراً ْ
اخليال معي
أرض
ملن
ِ
وس��اف� ْ
�رت بني ميالدي حُ ْ
وم َتضري
ل�اك ظ� َّ�ل َ
يصحبين
ش��ك��را ل��وج � ِه م� ٍ
���وت أمج� ُ
وامل� ُ
��ل وج��� ٍه َ
الح يف سفري
���ك يف ه���ذي احل���ي���اة ي� ٌ�د
ش��ك��را ألن� ِ
ب��ي��ض��ا ُء مت��ت� ُّ�د ب�ين ال����روح وال��وت� ِ�ر
ي��ا ص� َ
��وت ن��اي��ي وي���ا أن��غ��ا َم أغنييت
يا َ
والفكر
طعم شعري وسح َر القول
ِ
م���ر ْ
��داك على ص��ح��را َء مقفر ٍة
َّت ي� ِ
م��ن اخل���ي���ال ف��غ� َّ�ب� ْ�ت دمي� ُ
���ة امل��ط� ِ�ر
ِ
ً
�����رت َّ ُ
وأزه� ْ
��ورف��ة
��ار ُم
ج��ن��ة األف���ك� ِ
��ت ال� ُ
روض من ُّ
ور
وازدان� ِ
الص ِ
�روح يف ٍ
ك� ُّ�ل القوايف ال�تي ْأغ� َ�ف� ْ�ت على شفيت
��ادت ال��ي��و َم للنجوى َّ
مر
ق��د ع� ِ
وللس ِ
ً
والشع ُر إذ ك� َ
مهزوما مبملكيت
�ان
ُ ُ
����واب ُم� ْن� َ�ت��ص� ِ�ر
ال���ي���و َم ي���رف���ل يف أث� ِ
105

ةبه

حكاية عاشق

�رك يف ك��ا ِن��ون��ه فعال
نفخت س��ح� ِ
ِ
َّ
ن����اراً ت��ل� ِّ�ف��ع وج� َ
�رر
���ه
األف����ق ب��ال��ش� ِ
ِ
أن���ت ي��اه��ب� ً�ة ج���ا َد ال� ّ
��زم� ُ
��ان بها
ي��ا ِ
َ
ومخ� ً
�ص� ْ
القدر
�رة ُع� ِ
�رت من كرم ِة ِ
أن��ش� ً
�ودة ط� ِ�رب� ْ�ت ك� ُّ�ل العصور هلا
وض� َّ
��ج مس�� ُع ال� ُّ�دن��ا ب��ال��ف� ِّ�ن وال� َّ�س��م� ِ�ر
ُمت ك� ُّ
ً
غيمة كر ْ
�ف السماء بها
يا
شه ُ
والشجر
الغيث
دت خصا َم
ِ
وق��د ِ
ِ
َ
أزاه�ي�ر أح�لام��ي وق��د ذ ُب��ل� ْ�ت
أح��ي� ْ�ت
َّ
ورد ِت ال� َ
تض ِر
�اس حُم ِ
���روح يف أن��ف� ِ
يغزو اهل��وى فيطيع الكل سطوته
وي��ن��ح��ن��ون احن���ن���اء ال�����روح للقدر
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نداء

ءادن

ّ
ح��ط��م��ي ق��ل�بي ب���ه���ذي ال���ك�ب�ري���ا ْء
إن س��ح��ر احل���ب يف ب��ع��ض اجل��ف��ا ْء
اه����زم����ي��ن�ي ّ
ح���ط���م���ي مم��ل��ك�تي
واف���ض���ح���ي س�����ري ب��ي�ن األم�������را ْء
ل��س��ت أخ���ش���ى امل�����وت ي���ا س��ي��دت��ي
وأن������ا أدخ������ل يف س�����وح ال���ن���س���ا ْء
�����رح ال���ع���ش� ُ
ُج� َ
��اق يف درب اهل���وى
آخ������ر ك�����ان ال���ش���ف���ا ْء
�������رح
ٍ
وجب� ٍ
طالعي ماضي اهل��وى كي تبصري
أل� َ
����ف س��ي��ف يف ق���ل���وب ال���ش���ع���را ْء
ْ
ي��ك��ن ف��ي��ك ارت��ي��اح��ي فلمن
‘ن
أح�����رق ال������روح ب���أح���ض���ان امل���س���ا ْء
ومل�������ن أج�����ل�����د ذه���ن���ي س�����اه�����راً
ُ
أل��ق��ف األف���ك���ار م��ن وح���ي ال��س��م��ا ْء
ي����ا مج� َ
������ال احل�������زن يف أغ��ن��ي�تي
ودم����وع� ً
���ا ق��دس��ت م��ع��ن��ى ال��ب��ك��ا ْء
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َ
خ��ي��وط ال��ف��ج��ر جت��ت��اح ال��دج��ى
ي��ا
يف ض��م�يري ب��ع��دم��ا ج���ف ال��ض��ي��ا ْء
ج��ئ��ت��ك ال����ي����وم وم����ال����ي ح��ي��ل� ٌ�ة
و وج����وه ال��ش��ع��ر ي��ع��ل��وه��ا احل��ي��ا ْء
ٌ
ن���اع���م
مل ي���ع���د ي���ن���ف���ع ق������ول
ْ
أدرك�����ت س���ر ال��ب��ق��ا ْء
أو ح����روف
�������واف رحن� ْ
������ت ك��اس��ات��ه��ا
أو ق�
ٍ
َ
��ر م���ن ده����ا ْء
أل�����ف ح���س���ن���ا َء خب���م� ٍ
ً
ح��ام�لا
ج��ئ��ت��ك ال���ي���وم ب��ص��م�تي
ق���ص� َ
��ة ال���ص���دق وت���اري���خ ال���وف���ا ْء
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رحلة

ةلحر

ٌ
ُ
َ
ظليلة
العشق وه��ي
جنان
هجرت
ِ
وخ� َّ�ل��ف� ُ�ت خلفي ال��ف غاني ٍة حريى
ٌ
ف���واح���دة ت��ش��ك��و إىل ال��ل��ي� ِ�ل ع� ّ�ل��ه
ينازعها عن وج � ِه معبودها ذكرا
اهلل خ��ف��ت� ً�ا ّ
وأخ����رى ت��ن��اج��ي َ
لعله
ُّ
ق��ل��ب حم��ب��وب��ه��ا ق�برا
خي���ط هل���ا يف ِ
ُ
�ال بني عيونها
طرحت عصا ال�ترح� ِ
فنازعت اليمنى على ّ
ضم َي اليسرى
ِ
ول��ك�� ّن��ك احل���ل� ُ
��م ال����ذي أن����ا ع��اب � ٌر
إىل ض� ّ�ف��ت��ي � ِه أحب�����راً ت��ت��ق� ُ�ن امل��ك��را
أت��ي��ت� ِ�ك واألم� ُ
������واج م��ث��ل��ي ع��ص� َّ�ي� ٌ�ة
ف��أق� َ�ح� ُ�م��ه��ا ط����وراً وتقحمين ط��ورا
ُّ
���اح ف��أحن�ني
جت���اذب�ن�ي ك����ف ال����ري� ِ
وي��ع� ُ�ذل�ني ع��زم��ي ف��أق��ط� ُع��ه��ا ص�برا
��ك م��رك�بي
وملّ�����ا رم���ان���ي يف ح���اب� ِ
ً
خصما قد أق� َّ�ر َلي النصرا
و و ّدع��ت
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أرح� ُ
��ت قليال ث� ّ�م أخ��رج� ُ�ت جعبيت
وق��د ُم ْ
��ه��ات اهل���وى د ّرا
�ل�أت م��ن ّأم ِ
ق��ص��ائ� َ�د ل��و م���ر ْ
عاشق
ق�بر
ّت على ِ
ٍ
��ت ل� ّ
ط���واه ال���ردى ّ
زف� ْ
�رف��ات��ه العمرا
ً
ً
ن��اف��ح��ة س��ح��را
���ار
م��ع��ت��ق��ة األف����ك� ِ
ُ
ت���درك السرا
حت���ا ُر بها ال��دن��ي��ا وال
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بيبحلا عم موي

ش���ك���را إلم��������رأة ت��ف��ي��ض أن���وث���ة
��ان
مم����زوج����ة ب���احل���ب وال���ت���ح���ن� ِ
أفرغت كأس رجوليت وقضيت فو
ق ش��ف��اف��ه��ا ح���ق ال���ف���م ال��ض��م��آن
م��ت��ع��ت روح������ا ط���امل���ا ع��ذب��ت��ه��ا
وأرح�������ت ق��ل��ب��ا دائ������م اخل��ف��ق��ان
وت���رك���ت آه���ات���ي ع��ل��ى أع��ت��اب��ه��ا
وخ��ل��ع��ت م��ث��ل ث��ي��اب��ه��ا أح���زان���ي
وق��ح��م��ت أن���ه���ار ال��ت��ص��اب��ي بعدما
ض��ي��ع��ت اع����وام����ا ع��ل��ى ال��ش��ط��آن
ال���ث���غ���ر ي��ط��ل��ب�ني ب���أمج���ل هل��ج��ة
ي����ا ش����اع����ري وت����ل����وح ال��ش��ف��ت��ان
ال��ن��ه��د يهمس ي��ا رض��ي��ع ت��ع��ال لي
مل خي���ل���ق ال����ش����ع����راء ل��ل��ح��رم��ان
ه���ذي ح��ب��ي��ب��ت��ك ال��ع��ظ��ي��م��ة جنة
فانعم بها وان���س ال��وج��ود الفاني
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اهلل ص����وره����ا ف���أت���ق���ن ص��ن��ع��ه��ا
ج��ل��ت مب���ا ص���اغ���ت ي���د ال��رمح��ن
ب��ال��س��ح��ر م���ي���زه���ا ل��ت��ص��ب��ح آي���ة
حت���ي���ي ق���ل���وب اخل���ل���ق ب���اإلمي���ان
ل����و ان����ه����ا ب�������رزت ل����ق����دس رب���ه
وآلم��������ن ال����ن����م����رود ب���ال�ب�ره���ان
وأق�������ر ف�����رع�����ون ب����ق����ول ن��ب��ي��ه
ورأى جت���ل���ي اهلل يف اإلن����س����ان
حسناء تغري بالغواية أل��ف قديس
وت������ل������ق أن������ف������س ال�����ره�����ب�����ان
ق���ال���ت وس���ل���ط���ان اأن����وث����ة ج��ائ��ر
م���ن ذا ي���ق���اوم س��ط��وة ال��س��ل��ط��ان
من فوق صدري وات��رك الدنيا تضج
وت���ض���رب األك�������وان ب���األك���وان
ول��ي��ص��ب��ح ال��ش��ي��ط��ان ث��ال��ث��ن��ا فمن
م���ن���ا مي����ل دع����اب����ة ال��ش��ي��ط��ان
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بيبحلا عم رخا موي

وللحاسد ال��ع� ُ
�ذل
لنا ال��ل� ّ�ذ ُة ال��ك�برى
ِ
ي��ع� ّ�ذب��ه م��ن ح��س� ِ�ن منظرنا ال � ِغ� ُّ�ل
كعصفورين حت��ت مخيل ٍة
ي��ران��ا
ِ
��ب وال��ت��ح��ن��ان ّلفهما ُّ
م��ن احل� ّ
الظل
ِ
ن��ع� ّ�ل��م َ
اه����ل ال��ع��ش��ق س� َّ
���ر ج��ن��ون��ا
ُ
ُ
السيل
��د ُم ف��ي��ه مثلما ُي��ق��دم
ون���ق� ِ
ب��ي��وم ع��ب��دن��ا احل���ب ف��ي��ه ف��س�رّن��ا
ٍ
ُ
ّ
الوصل
وكفر ذن� َ�ب اهلجر ما ق� َّ�دم
�����ذوب ش��ف� ُ
َ
�اه��ه��ا
أق�� ّب��ل��ه��ا ح��ت��ى ت�
ُّ
ينحل
بالريق
على شفيت ،وال �رّي� ُ�ق
ِ
وأن���ك� ُ
ُ
ذق���ت ط��ع� َ�م شفاهها
��رت ملّ���ا
الشهد م��ص��د ُره ال ّن ُ
َ
حل
خ��راف� َ�ة ّأن
ش���ف���ا ٌه هل���ا ق���د م� ّ�ل��ك� ْ�ت�ني رح��ي� َ�ق��ه��ا
قبل من طبعها ُ
وكانت ُ
ْ
ْ
البخل
وجادت
�ون ُ
وش��ع� ٌر ي���واري ال��ك� َ
بعض س��واده
و ُي��ره� ُ�ب وج� َ�ه الليل من لونه ُ
ليل
ِ
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ُ
ي� ُّ
فيعبق عطرُه
��رف على وج��ه��ي
ُّ
الطل
كمثل ورود الفجر ّبللها
ِ
ّ
ين جب��ن�� ٍة
��ن ب���ل ت��ف��اح��ت� ِ
ون���ه���دي� ِ
ُ
قبلي األك� ُ�ل
أكلت وأغ��رى أدام� ً��ا َ
��ون حي��ت��وي� َ
��ن ح���ن� ٌ
وح���ض� ٌ
ني دف���أه
ُّ
ّ
خمضل
باحلب
كصدر األ ّم
وص��د ٌر
ِ
ي��ه��ده��دن��ي إن ج��ئ� ُ�ت��ه م��ت��ن � ّه��داً
وض��ق� ُ�ت ب��آه��ات��ي وأره��ق�ني احل��م� ُ�ل
��م ح��زن��ي ف��ي � ِه ب��ع��د َّ
أخ���اص� ُ
م���ود ٍة
ُ
كنت ال أسلو
وأسلو جراحاتي وقد
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���������������

�����ت ح���ض� َ
��ن اهلل اذ و ّدع���ت�ن�ي
و ّدع� ِ
ً
��ار
ِ
ودخ���ل���ت ط��ائ��ع��ة ج��ح��ي��م ال���ن� ِ
ُ
موطن
ف��ارق� ِ�ت ص���دري وه��و أدف���أ
ٍ
�ت�رت ش� َّ
�ار
�ت��رت ح�ين اخ� ِ
واخ� ِ
��ر خ��ي� ِ
وكنت فيه
اجلميل
وهربت من ليلي
ِ
ِ
ِ
ح���دي� َ
��س� َّ
ال��ع��ش��ق وال� ُّ
��ار
أه����ل
��ث ِ
��م� ِ
ِ
ّ
�رت يا
ففقدت
مضمون احليا ِة وص� ِ
ِ
ً
�������ار
حم���ب���وب�ت�ي حل����ن����ا ب��ل��ا أوت� ِ
من أن� ِ�ت بني الناس دون قصائدي
���ت يف ال��دن��ي��ا ب�ل�ا أش��ع��اري
م���ن أن� ِ
العذاب
حسنك دون ألفاضي
ما قد ُر
ِ
ِ
امل��ع��ط��ار
ج��س��م��ك
وم����ا ف��ض��ي��ل� ُ�ة
ِ
ِ
�رك م��ا م� ُ
م��ا ُ
شفاهك
��ذاق
ِ
طعم ث��غ� ِ
احل���م���را ِء ل���وال ن��ك��ه� ُ�ة اس��ت��ع��م��اري
م��ا ُ
ل���ون ش��ع��رك وال���ظ�ل�ا ُم شبيهه
ل������وال أح����ادي����ث����ي م����ع األق����م����ار
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ي���ا ح��ل��وت��ي مل ت��ن��ب� ِ�ت األزه������ا ُر يف
ن��ه��دي��ك ل���و مل ت��ن��ه��م� ْ�ر أم��ط��اري
ِ
أبداً ومل ُت ْك ْ
شف ُ
املسحور
جسمك
مفاتن
ِ
ِ
ل������و مل ت����ك����ت����م� ْ
���ل أس�����ف�����اري
���دت أل� َ
ق��د ش� ُ
���ف م��دي��ن � ٍة وم��دي��ن � ٍة
ف���ي���ه ،وق����ام� ْ
���ت ف���وق���ه أس�����واري
وب��ن��ي� ُ�ت ف��ي��ه ح���ض� ً
��ارة م��ن فتن ٍة
وش���ق���ق� ُ
��ت يف ص���ح���رائ���ه أن���ه���اري
ال خ���اس��� ٌر يف احل� ِّ
���ت إن��ي
���ب إال أن� ِ
ُ
���م م� َّ
����ر يف أش���ع���اري
ف������زت ب����اس� ٍ
����ت قد
ال خ���اس��� ٌر يف احل����ب إال أن� ِ
عينيك ج� َ
��ذوة ن��اري
أض��رم� ُ�ت م��ن
ِ
لت ّ
َّ
َ
شك ُ
�ام
طل ِ
تك اجلميلة م��ن رخ� ِ
ُ
وم��ن��ح��ت��ه��ا أس������راري
ق���ص���ائ���دي
وج��ع��ل� ُ�ت م��ن� ِ�ك م���ن� ً
للعاشقني
��ارة
ِ
وك���ع���ب���ة م���ك���ت� َّ
��ظ� َ
ً
��ة ال���������ز ّو ِار
ف���إذا ارت��ف��ع� ِ�ت َ
فتلك رف��ع� ُ�ة هاميت
��ت م���ن أن�����واري
��ت ف���أن� ِ
وإذ أض���ئ� ِ
�وك ف��ق� َّ�ب��ل��وا ك� َّ�ف��ي وق��د
ق��د ق� َّ�ب��ل� ِ
��ك ف���ق� ّ
��دس���وا آث����اري
س���ج���دوا ل���دي� ِ
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1

رج����وت����ك أن حت��ب�ي م����ن ب��ع��ي��د
وال ت����ت����ق����رب����ي أب����������دا إل���ي���ا
أن�����ا ال����ن��ي�ران ف��اج��ت��ن�بي ل��ض��اه��ا
وال ت���رج���ي ال����س����رور ع��ل��ى ي��دي��ا
أن������ا ال����ك����ف املُ����ك����ب����ل ب���امل���آس���ي
ف��ك��ي��ف أداع������ب ال���زه���ر ال��ن��د ّي��ا
ٌّ
ويف ل��ل��أح�����ب�����ة غ����ي���ر أن�����ي
ل���ق���ل�ب�ي مل أك������ن ي����وم����ا وف���ي���ا
أن�����ا ب���ئ���ر اهل����م����وم وك�����ل حل��ن
ح���زي���ن ق����د حت� ُّ
����س ص������داه ف��ي��ا
2

ْ
إن����ي أري����د ام� ً
س��اح��رة
�����رأة
غ��اض��ب��ة ص��ح� ً
ً
ً
�وة
راض���ي���ة

��ة ل��ك��ن��ه��ا ع���اه� ْ
ق���دي���س� ً
��رة
��ة ه����ادئ����ة ث���ائ� ْ
ع���اص���ف� ً
��رة
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ْ
آس���رة
مم��ل��وك��ة م���أس���ورة
خم��ل��ص��ة يف ح��ب��ه��ا غ����ادرة
أف���ك���اري ال���ش���اردة ال���ن���ادرة

ً
م���ق���ت���ول� ً
ح����رة
��ة ق���ات���ل���ة
ً
ع���اش���ق� ً
ك����اره����ة ق��ل��ب��ا
��ة
أم��������رأة حت�����ار يف وص��ف��ه��ا
3

ح��ب ّ
��ت أحب� ُ
م��ا زل� ُ
حيطمين
��ث ع��ن ٍّ
��ب حي��ش��د ج��ي��ش اهل���م وال��ق��ل� ِ�ق
ح� ٍّ
ُّ
يشق ث��وب الدجى حن��وي فيفزعين
واالرق
ب��ال��ف��ن وال��س��ح��ر واألش���ع���ار
ِ
���ب ي��ش��اغ��ب ب���األف���ك���ار أخ��ي��ل�تي
ح� ٍّ
الغسق
ويستفز ال����رؤى يف ه��دئ��ة
ِ
ح���ب ي��دن��س ب��ال��ل��ذات صومعيت
ٍّ
الشبق
خشوعي ُيذكي مج��رة
ويف
َ
ِ
وب���ال���غ���واي���ة ي���غ���ري�ن�ي ف��أت��ب��ع��ه
ال��ط��رق
ح��ت��ى ي��س�يرن��ي يف أع��ن��ف
ِ
4

ع���ادت إل���ي وق���د ع���اث ال��زم��ان بها
ب��ع��دي ،وح� ّ�ط��م��ه��ا يف ليلها السه ُر
��وف� ْ
وط� َّ
��ت يف ف��ي��ايف احل���ب أمج� ِع��ه��ا
ح��ت��ى أض� َّ
��ر ب��ه��ا م��ن ط��ول��ه السف ُر
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ً
فلم جت� ْ�د مثل قليب ِّ
ملتجئا
الغض
ث��ر احل��ي��اة وك� ُّ
َّ
��ل ال��ك��ون حمتض ُر
ع���ادت إل���ي وص���ايف ال��دم��ع يسبقها
الكربُ
حن��وي ،وق��د غ��اض فيه ذل��ك ِ
وأس��ل��م� ْ�ت نفسها وال��ق��ل��ب منكس ٌر
ال ي��ؤك��ل اجل���و ُز إال ح�ين ينكس ُر
5

ال ْ
تغب عين يا حبييب يوما
ُ
عشقت احلياة مذ ّ
مجعتنا
قد
َ
بك حتلو دنياي يا أمجل الدن
كلما جئت هللت حنوك الرو
واستفاقت سنني عمري وه ّب ْت

ال ْ
تغب من ينريُ عمري سواكا
واعرتاني سحر اهلوى واعرتاكا
يا ويا من كل الوجود فداكا
ْ
وأصغت جوارحي خلطاكا
ح
ذكرياتي ملهوفة للقاكا
6

ع���رف� ُ
َّ
��ر
احل����ب ب��ع��د
��ت
ِ
م��س�ير ده� ٍ
ً
خ�����داع
�������داع يف
ِ
خ�����داع�����ا يف خ� ٍ
ي���ع� ّ
��ذب���ن���ا احل���ب���ي� ُ
��ب ف��ن��رت��ض��ي � ِه
���م� ْ
ك� َ
���اع
���ل� ٍ
���ك يف جت����ّب����رّ ِه ُم����ط� ِ
ُ
ون���ص���رخ ح�ي�ن ُي��ره��ق��ن��ا س� ٌ
���راب
�����ب جم����ن� ُ
ب� َّ
�����أن احل� َّ
��اع
���ون ال���ط���ب� ِ
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7

��ت ي����وم� ً
إذا أح���ب���ب� َ
���ا ال ت��ف� ِّ
�ص��ل
َ
�ال
�س ال��ك��م� ِ
ه�����واك ع��ل��ى م��ق��اي��ي� ِ
وال ت�����س� ْ
�������ي أم رش������ا ٌد
����أل أغ� ٌّ
ت���ع���اىل احل� ُّ
��ؤال
����ب ع���ن ذاك ال���س� ِ
��وب ال��ع��اش��ق�ين ُّ
ق���ل� ُ
أرق م���ن ْأن
ِ
َ
�ل��ال
�������ور أو ض� ِ
مت����� ّي�����ز ب��ي��ن ن� ٍ
8

ه���ذا أن���ا ع���اش� ٌ
��ق ب���احل� ِّ
أغ��ري��ك
��ب
ِ
َّ
تعنيك
��ار
ِ
وم���ا ل���دي س���وى األش���ع� ِ
ُ
محلت عمري وتارخيي على كتفي
�ان ح� ٍّ�ب ُ
ق��رب� َ
ُ
تفديك
النفس
وقلت
ِ
ي���ا ن��ف��ح� َ�ة اهلل ن��ام��ي ب�ي�ن أخبييت
ُ
يراعيك
والقلب يسه ُر م��ن شوقي
ِ
استقبلت ّ
ُ
طلته
إن جائنا الفج ُر ما
وق��ل� ُ�ت ل��ل��ن��ور ال ت��ط� ْ
�رق شبابيكي
ً
ملتحفا
أب��ق��ى خبصل ِة ش��ع� ٍ�ر منك
ب�ر ال� َّ�ش��م� َ
وأخ� ُ
�س َّأن ال��ل��ي� َ�ل مخُ ��زي� ِ�ك
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9

كعصفورين ق��د وقفا
ين
وع��اش��ق� ِ
ِ
��ل
ي���غ���ر ِ
ِّدان ع��ل��ى غ��ص� ٍ�ن م��ن األم� ِ
�ؤس احل� ِّ�ب أعذبها
قد ِ
شربا من ك� ِ
��زل
وس�����ال ب��ي��ن��ه��م��ا ن���ه��� ٌر م���ن ال���غ� ِ
ومل ي� ْ
���زل ب� ِّ
����أرق ال���ق���ول يطربها
����ور َد خ� ّ
ح��ت��ى ت� َّ
��داه���ا م��ن اخل��ج� ِ�ل
10

ت����ق����ول ح���ب���ي���ب�ت�ي ملّ������ا اف�ت�رق���ن���ا
ُّ
ت���ظ���ل ت���ع���ب� ُ
��ث ب���ال���ن���س���ا ِء
إال َم
ت���ف���ارق�ن�ي وق�����د أدم�����ي� َ
����ت ق��ل�بي
وأع���ي���ا ال���ع���ارف� َ
ي�ن ع� ُ
�����ذاب دائ���ي
حت��ِّي�رِّ ن����ي ق����ص����ائ� ُ
ٌ
س����اح����رات
���د
ِّ
��ب��ر م�����ن ده������ا ِء
ت���س���ط���ره���ا حب� ٍ
����ب مخ���راً
وت��س��ق��ي�ني ك��ل��ا ّم احل� ِّ
��اف ان��ت��ش��ائ��ي
ف��ت��ص��رع�ني ب���أس���ي� ِ
ف��ق��ل��ت هل���ا خ���ب���اءاً ك����ان صميت
وق�����د َّ
ق����ت أس����ت����ا َر اخل���ب���ا ِء
م����ز ِ
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أن����ا ال���ص���ح���راء ف��اج��ت��ن�بي ل��ض��اه��ا
ً
س���راب���ا ك����ان م��ائ��ي
وال ت���رج���ي
دع����ي��ن�ي وأخ��������ذي م��ن�ي خ���ي� ً
��اال
ي� ُّ
��ك أب��������واب امل����س����ا ِء
������دق ع���ل���ي� ِ
ً
وج��ه��ا ض��ح��وك�ً�ا
دع��ي�ني وأخ����ذي
وال ت���ت���س���ائ���ل���ي ع� ّ
���م����ا ورائ������ي
11

ال��ن��ائ��ل��ي أن����ا وش���ع���ري يف اهل���وى
ُّ
��ز حم����اف� َ
س���ح��� ٌر ي���ه� ُّ
���ل ال���ش���ع���را ِء
����ت أج���ي� ً
ولهَّ � ُ
��اال ب��ش��ج� ِ�و ق��ص��ائ��دي
وأم� َّ
�ون ص� ُ
��وت بكائي
��ض ق��ل� َ�ب ال��ك� ِ
���ز ْز ُت أع��ط� َ
ف��إذا ط��رب� ُ�ت ه� َ
�اف الدنا
وأح����ا َر مس� َ
��ع ال��ده��ر س��ح � ُر غنائي
��وف� ُ
ط� َّ
��ت يف ش���رق ال��ب�لاد وغ��رب��ه��ا
ْ
ع��ي��ون ال��ع��اش��ق�ي َ
ُ
ن ورائ���ي
وس��ع��ت
وف��ت��ح� ُ�ت ب��اس��م أحل��ب ال� َ
��ف مدين ٍة
ُ
���رام ل��وائ��ي
ورف���ع���ت يف دن��ي��ا ال����غ� ِ
��ت َ
ح���ارب� ُ
أل����ف ش��ري��ع�� ٍة ه��م��ج� َّ�ي� ٍة
َّ
ُ
���ع اآلب�����ا ِء
وس���ح���ق���ت ك����ل ش����رائ� ِ
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ك��م م��ن مجيل ِة طلع ٍة َّ
قدستثها
ُ
ف��ع��ب��دت��ه��ا ،وال����ك����اف� َ
���رون إزائ����ي
����رأت آي��ات��ي م� َّ
وق� ُ
�رت��ل� ً�ة بصومعة
���د األث����������دا ِء
ال�����ش�����ف�����ا ِه وم����ع����ب� ِ
12

ُ
واألك������وان تسمعين
��ك
إن���ي أح� ًّ��ب� ِ
ً
مل اخ� َ
سلطانا يراقبين
�ش يف احل� ِّ�ب
ال���ري���ح ت��ت��ب��ع�ني وامل������وج ي��ره��ب�ني
ُ
يزاحم يف حبر اهل��وى سفين؟؟!
فمن
��ي أن�����ا ال ت���ره�ب�ي أح�����داً
ال���ن���ائ���ل� ُّ
تلمس ال��ن��ا ُر ً
قلبا ب� َ
لن َ
�ات يف عدني
13

ه����ي س����اع� ٌ
���ة ت��ك��ف��ي ل��ت��خ��ت��ص � َر
ّ
احل��ي� َ
�اة إذا تشابك يف اهل��وى قلبانا
َ
ك��وام��ن عشقتا
ن��ظ��رات��ن��ا حت��ك��ي
ُ
وت���ب���ي� ُ
َ
��ح أس�������رار اهل�����وى ع��ي��ن��ان��ا
ُ
من��ش��ي ف��ي��ع�ترض امل���س���ا ُء طريقنا
ع����م����داً ل��ن��ن��ث�� َر ف���وق���ه األحل���ان���ا
ون���ك���ا ُد جن���ع� ُ
ل���ل�ت�راب م��س��ام��ع� ً�ا
��ل
ِ
ومن���وس� ُ
��ق ال��دن��ي��ا ب��س��ح� ِ�ر خطانا
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14

ل�����ي ف��������ؤاد ي���ع���ب���ث احل� ُّ
�������ب ب��ه
مل ي����زل ي���أن���ف ل��ل��ف��ك��ر ان��ق��ي��ادا
�ي�ر اهل����وى
ق����د س���ع���ى ب��ي�ن أس����اط� ِ
ومت���������ادى يف ج����ن����ون ومت������ادى
ُ
ي����ص����رخ ب��ي
ك� ّ��ل���م���ا ع� َّ��ن���ف���ت���ه
��ي يف احل� ِّ
أول����ي� َ
����ب رش����ادا
���س ال���غ� ُّ
ال ت��س� ْ�ل�ني يف اهل����وى ع���ن حكميت
��م ال���ع� َّ
أع���ظ� ُ
��ش���اق اغ��ب��اه��م ف����ؤادا
15

روي�����داً ف��ق��د أن��ه��ي� ِ�ت آخ���� َر رح��ل � ٍة
ِّ
وأغلقت َ
طارق
ِ
باب ِ
القلب عن كل ِ
سيبقى_ وإن غادرت_ يف القلب خنج ٌر
َّ
وأن� ُ
��ر ب�����امل� َّ
��ق
��������ات ش���ع� ٍ
����ودة ن���اط� ِ
ستنقل أف�����وا ُه ال��ع��ص��ور حكاييت
ويروي جراحي يف اهلوى ُ
عاشق
الف
ِ
وت���ع���ر ُ
ُ
��وق ال��غ��رام رسائلي
َض يف س� ِ
وت���ب���ت� ُ
��اع آه���ات���ي ّ
ُ
وأن ُ
������ات خافقي
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16

ُ
قصرك وال��ن��اط��و ُر يرقبين
قصدت
ِ
وأع��ي� ُ
ن ال��ق��وم أغ���زوه���ا وت��غ��زون��ي
�رخ ب��ي ح��ت��ى ي��زل� َ
ال��ل��ي� ُ�ل ي��ص� ُ
�زل�ني
وال��ن��ج��م ي��ع��ذل�ني وال���ري���ح تثنيين
وال أب���ال���ي ف���ع� ُ
ي�ن اهلل تصحبين
م��ع ال��ظ�لام ،ووج��� ُه احل��ب حيميين
17

بالعذاب وبالعذا…
حكموا علينا
ِ
ْ
وباألمل
وبالدموع
… ب وبالدموع
ِ
ُ
ال��ع��ش��اق ان يتهامسوا
َمل يمُ ���ن��� ُع
ومت� ُ
�����وت ب��ي��ن��ه��م أزاه� ُ
��ي���ر ال��ك��ل� ْ�م
��ب أدي� َ
س���أس� ُّ
�����داع مجي َعها
�����ان اخل� ِ
ف��ال��دي� ُ�ن كذبتنا ال�تي مل تخُ ْ
تتم
م��ن أن� َ
���زل األح���ك���ا َم س� ّ�ط��ر زي� َ�ف��ه��ا
من أثبت ال (ال) بل ومن وضع (النعم)
�ول ومل ْ
ح��ي� ٌ�ل تنافيها ال��ع��ق� ُ
ت��زل
ل�ل�آن ُت��ع��ب� ُ�د يف ال��ن��ف��وس حُ
وت��ت�ر ْم
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دوس����وا ال��ش��رائ � ًع واخ��ل��ع��وا أمس��اهل��ا
ْ
تلتهم
فنفوسكم ُخ��ل��ق��ت ل��ك��ي ال
18

��ك ط� ّ�ل� ٌ�ة حت��ي��ي رف� َ
���ات قصائدي
ل� ِ
وت��ع��ي��د َ
ِّ
ال���ف���ن يف أحل��ان��ي
روح
��ك ب��س��م� ٌ�ة أن��ف��ي اهل���م���و َم ّ
بظلها
ل� ِ
وأت�������وه يف دن���ي���ا م����ن ال��ت��ح��ن��ان
�رة حت��ك��ي ف��ص� ُ
��ك ن��ظ� ٌ
�ول مجاهلا
ل� ِ
َ
����وان
س��ح�� َر احل���ي���ا ِة وف��ت��ن��ة األك� ِ
19

ضاقت الدنيا فال وج� َ�ه فرح ٍة
لقد
ِ
ٌ
ُّ
ي��ط��ل ع��ل��ى ق��ل�بي وال أم����ل ي��أت��ي
ٌ
أرج��ي��ه ك� ٌ
س����رو ٌر ّ
وضحكة
���ذوب
حت� ُ
���اول َّ
رد ال����روح يف ج��س� ٍ�د م� ْي� ِ�ت
ت��ق��ط��ع� ِ�ت اآلم� ُ
��دك وامل��ن��ى
�����ال ب���ع� ِ
ً
ُ
ْ
غبت
الروح ُم ْذ ِ
مجيعا وغابت بسمة ِ
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20

ج���ل���س� ْ
��ت إىل ج���ن�ب�ي ك��م � ّي��ت��ة
ُ
ُ
��ل
��ر وال���ق���ب� ِ
أح���ي���ي���ت���ه���ا ب���ال���ش���ع� ِ
���دت خ���ج� ً
ق��� ّب���ل���ت���ه���ا ف����ت����ب����اع� ْ
ل�ا
ق���رَّب���ت���ه���ا وك�����ف� ُ
ب��اخل��ج��ل
����رت
ِ
ً
ن���زع� ْ
ك��اف��رة
األه�����ل
��ت وص���اي���ا
ِ
ُ
����ل
���ع األج�����������دا ِد وامل�����ث� ِ
ب����ش����رائ� ِ
��ت وق����د أغ���ف� ْ
ق���ال� ْ
��ت ع��ل��ى شفيت
ال��ع��س��ل
زدن������ي ف��ب�ي ض���م���أٌ إىل
ِ
ب�����ي�����دي م���ت���ع���ب� ً
َّ
��ة
ط���� ّوق����ت����ه����ا
َ
ق���ال� ْ
��ل
��ت ف�����داك ال���ك���ون م���ن رج� ِ
ص�������د ٌر ب����ك� ّ
���ل احل� ِّ
������ب ي��غ��م��رن��ي
������ل
وال�����دف�����ِأ وال����ت����ح����ن� ِ
���ان واألم� ِ
21

لك ٌ
بسمة حتيي الزهو َر مبهجيت
ِ
سهداً
كم ُّ
الظالم ُم َّ
بت يف ِ
حضن ِ
َ
الطوال مسافراً
ُ
وقطعت أيامي
فرد دهري ً
ّ
أتيت َّ
تائبا
حتى ِ
وطويت َ
اهلموم وسفرَها
تاريخ
ِ
ِ

ُ
وحتيل صحرا َء احليا ِة ربيعا
وأن� ُ
العذاب مشوعا
ليل
ِ
�رت يف ِ
َ
األحباب والتوديعا
يعرف
مل
ِ
لي ،واحننى وجه الزمان مطيعا
ومسحت من ِّ
خد السنني دموعا
ِ
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22

ُخ��ل� َ�ق اجل��م� ُ
�ال لكي ِّ
يعذبنا
ال��ق��ل��ب ق��د ش���ادت هل��ا مدنا
بعد الضياع يعانق الوطنا
ف����������ؤادي ب����ع����دم����ا دف���ن���ا

رأيتك ُ
قلت يا قدري
مذ ْأن
ِ
ً
ام�����رأة يف
��اك ي���ا
أهلل م���ا أب���ه� ِ
قد جئت عينيها كمغرتب
أل��ق بعينيها وطلتها أحيت
23

��ت أل� ُ
س��ت��ن��دب�ني ْإن م� ُّ
���ف ق��ص��ي��د ٍة
ُّ
الشعر زه��راً على قربي
وتنثر كف ِ
ُّ
ُ
تركته
شيئ
سأفنى ويفنى ك��ل ٍ
ايات َ
ينف ُح ِّ
حر
سوى
قصب ال ّن ِ
ِ
بالس ِ
ُ
س��أ ُ
ت��رك يف ح��ض� ِ�ن ال�ُّت�رُّ اب وينتهي
مسريي ،ويطوى بالرّدى مصحف العمر
ت�رب ك� ُّ
وحت��ث��و ع��ل� َّ�ي ال� َ
�ف حبيبيت
ُ
ً
وأمحل فوق ّ
صخر
الصدر صخرا على ِ
ني ي��وم� ً�ا ث��م تنس َ
ستبك َ
ني بسميت
كالبدر
وط� ّ�ل� َ�ة وج�� ٍه ن��اص� ِ�ع ال��ن��ور
ِ
وت��ن��س�ين ّأن����ي ك��ن� ُ�ت ن��ه � َر حم� َّ�ب� ٍة
ق��دمي� ً�ا ج��رى لك ّنه ال��ي��وم ال جيري
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صوت َّأنيت
سأمضي ولن يبقى سوى ِ
ِّ
عر
وح� ِ
��زن مواويلي وحشرج ِة الش ِ
24

خذي َّ
كل أشيائي وما ْ
ملكت يدي
خذيين أنا يا حلوتي أو خذي ِّ
الشعرا
وم���رّي على قليب م���رو َر كرمي ٍة
ت���ن���ا ُم ب���ه ل���ي� ً
ل�ا ل��ت��ه��ج��رَه ف��ج��را
ٌ
كعبة ُّ
ّ
تستبدي َّإن قل َ
تشد
يب
وال
�ي��ر ال���� ّن����س����ا ِء ل����ه ال� ّ
ط�����واب� ُ
���س��ي�را
ّ
َ
وينثرن
�ات اهلوى يف فنائه
يرت َلن آي� ِ
يف أرج�����ائ�����ه ال��������ورد وال���ع���ط���را
فطويف به ثم ارحلي يا حبيبيت وال
حت��رم��ي ال� ُّ
�دك األج��را
����زوا َر م��ن ب��ع� ِ
25

ذه��ب� ْ�ت "س��ع��ا ُد" و"زي��ن��ب� ً�ا" أحببتها
يف احل����ب ك���م ت���ت���غ�ّي�رُّ األدوا ُر
فحبيبيت باألمس قد غابت ّ
وظل ْت
يف ح����ي����ات����ي ب����ع����ده����ا اآلث��������ا ُر
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ْ
ج��ائ��ت ل��ت��م��ك� َ�ل رحليت
وح��ب��ي��ب� ٌ�ة
ب���ي األس���ف���ا ُر
م���ن ب��ع��دم��ا ع��ب��ث� ْ�ت َ
ط���ويف ب��ق��ل�بي وام��س��ح��ي أرك��ان��ه
��دك ال�����زوار
وام���ض���ي ل���ي���أت� َ
��ي ب���ع� ِ
26

عديت كل مقاييس اجلمال وقد
ي�ن
ك��ش��ف��ت س���ر مي���و امل�����اء وال���ط� ِ
ع��ي��ن��اك وال��ث��غ��ر ري���ان���ا ي��داع��ب��ن��ا
وال��وج��ه والشعر خفاقا كمجنون
ومل��س��ة م���ن ح��ن��ان ق���د م��ن��ن��ت بها
ففقت ك��ل ج���واد ال��ك��ف ميمون
تكفكف الدمع عن عيين كمثل يد
هلل ق���د ك��ف��ك��ف��ت دم���ع���ا ملسكني
27

أواه ي صحيب اخربوني أنتم
من غريهن إذا اخلطوب تألبت
ساق املسرة من بعيد حصونها
ميشني من غنج على أكبادنا
والكرب منقته سوى من شاعر
142

م��ا ل���ذة ال��دن��ي��ا ب��غ�ير ن��س��ا ِء
واش��ت��اق��ت ال��ب��ل��واء للبلواء
وحدى سحاب احلب للصحراء
وت����دل����ل ومت����ن����ع وح���ي���اء
م��ت��س��ي��د أو غ����ادة ح��س��ن��اء
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28

م�����ا غ��ي�رت����ي إال ألن������ي أع���ش���ق
أت���ل��ام ن�����ار احل�����ب ف��ي��م��ا حت� ُ
���رق
إن������ي أري���������دك ش����رف����ة حم��م��ي��ة
يف ال���ق���ل���ب أو ب����واب����ة ال ت��ط��رق
أو زه����رة ت��زك��و ف��ل��ي��س يشمها
إال أن������ا أب�������دا ول���ي���س���ت ت��ن��ش��ق
ال تغضيب م��ن ق��س��وت��ي وتسلطي
س��ت��م��وت ن����ار احل����ب إذ ن��ت��ف��رق
ق��ل�بي ب��إمس��ك خ��اف��ق وأري����د قلب
ح��ب��ي��ب��ة ل����س����واي ال ال خي��ف��ق
29

مل�������اذا ت���ن���ب���ش ال����ت����اري����خ ع��م��دا
وت����ع����زف ف�����وق أوت��������ار اجل�����راح
وت���دف���ن ب��ال��غ��ي��وم مس����اء ع��م��ري
وخت��ن��ق ب��ال��دج��ى وج����ه ال��ص��ب��اح
مل��������اذا ت���ش���ه���ر ال���س���ك�ي�ن حن���وي
وق����ل��ب�ي أع�������زل واه�������ي ال���س�ل�اح
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ات��ي��ت ف��ه��ب��ت ال���ذك���رى ج��ي��وش��ا
وض���ج���ت ك����ل أص�������داء ال���ن���واح
وم����ا ص���دق���ت أن ال������روح أغ��ف��ت
وأن������ي ق����د س��ل��م��ت م����ن اجل�����راح
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