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 بًقا للقوانني الدوليَّة حلماية امِللكيَّة الفكريَّةِط

و ترمجته، يف أيِّ ذا الكتاب أو استعامله أال جيوز نسخ أّي ُجزء من ه  

ة و شكل   سواء أ كانت  -من الوسائل سيلة  من األشكال، أو بأيَّ

ة أم إلكرتونيَّة أم ميكانيكيَّة، بام يف ذ   لك النسخ الفوتوغرايف، تصويريَّ

 -والتسجيل عىل أرشطة أو سواها، وِحفظ املعلومات واسرتجاعها

 دون إذن  خطِّي من املؤلِّف!  

 يَّـة!  ادة من الكتاب ملعايري األمانة الِعلميَّـة املرعكام جيب أن ختضع اإلف

لك كلِّه حتت طائلة القوانني الدوليَّة ولسوف تقع أيُّ جتاوزات يف ذ  

ة!   حلامية املِلكيَّة الفكريَّ

 
 



 

 



 

 

 

 

 اإلهداء

 

 َأْنفاَسـها  بِـَيِديْ   يْ دِ َبلَ   َشـِرْبَت  يـا

 خَتـتاُل  فـي َجَسدي  ةً ـيَ نِ ُأغْ و ِعْطـًرا 

 َزْهُر اخُلزاَمى الذي ساَفْرِت فيِه  إلـى

 الَغـَيـدِ فِْتـنَـَة   ، يـايـنِ ُج ي  ُيـامزِ ـبِ لْ قَ 

ْوِح  رابَِيـةً   يـا َغـْيَمًة   َهَطَلْت فـي الرُّ

 َب يف الثََّمدِ ِمْلَء  الَفضاِء ُتـِقْيُم اخِلْص 

 بَِدِمْي  ْت نَ بَ  ، َنْخًل ْت ـَتراِق أَ مثَل العِ 

 دِ ـمَ ُمْوِغـَل  األَ  مَجـااًل   ـراِق العِ لَّ  ـكُ 

 

 



 
 

  
 
 

 

 ًة، ـيَ ـاغِ ـنًا، وف ـيْ ـْت، تِ لَ عَ آِم ـ الشَّ ِمْثَل 

ِمْي ِِباِجِس ِشْعرِ  ِد الاجَلْمَر يف  ْي ََتْ  ََبَ

 َوَطـن   باَه يفـَأْش  َي بِل ـهْ فَ  ؛ال ِمـْثـَل 

 ـدِ َبـلَ يف  والتَّاِرْيَخ  نَ وْ الكَ  َك بِ  يْ وِ ـطْ يَ 

 ِمنْها  إليها  احُلُرْوُف  اخُلْْضُ  شاِهَقـةً 

ْهِد َتْسكُ   ـِر  الـَغـِردِ ائِ لطَّ ـُبـها  لِ كالشَّ

 ماذا  َيـِحـقُّ هلـا؟   ـَـًدا :وا  َأبال  َتسألُ 

امِء هلا ، واألرِض،  واألََبـِد!   ُكـلُّ السَّ

 

 ْيفيد الَفعبداهلل بن أمح /.دأ 
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 النِّْت

 

«  يَ  ما  إذا   مـًا    ـوْ »النِّتُّ

 يـلدِ ـبِ  فـي   رَ َتـَعـثَّـ

 ُهولْ تَ   َعَلْيَك   ْرُت ـثَ ـعَ 

 يادِ ي  ُفـؤَ ـف  ُب ـعَ لْ وتَ 

   بَّ ـوَش  ، ُل وْ قُ تَ 
 ل  فْ ـطِ

 َعْهِد )َعـاِد(   َعـَدا  ِمنْ 

 

 



ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

 ـيْفيـ الفَ أمحد بن عبداهلل /د.أ: شِعر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أفالك

ــــــــ   .ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

ــــــــ  ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــــ
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 َلـُه   ُحـْلِمـْي  بِـَعــنْي    

   األُْخـَرى  ِعـنَاِدي ويف

 َحْولـِيْ   اُس النَّ  ـلَّ وَح 

 ي ـادِ َحـْول    ُتـنَ    بِـل 

 فـي   ل  ْوِغــمُ   َمَك لعَ 

 اِد؟ ِودَ     ِمـــنْ    اد   ِودَ 

 يـف  والَوَرى   اُكَك ِشبَ 

 ـاِد؟ ـيَ ـكـاجلِ   اهـا َمـَد 

 

 ْوب  ـ ـلُ قَ   َقْلـب    ـيْ ولِ 

 يادِ ُكـلِّ  وَ ـَيـِهـْيـُم  بِ 



ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

  الـنِّتْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ
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ى ـتَ  ُحـبٌّ    وبِـيْ   َعـدَّ

 ي! ـادِ لِْْلَعَ   اَمـى َد ـالنَّ 

 

«  َفُقـْل   نِـيْ ـَدعْ  »لِلنِّتِّ

 بَِعـاِد ـال فـي  ُقـْربِـيْ ـلِ 

 ِرْيـِديْ ـَتـْحِمـْل بَ  وال

 يـادِ ْل ُسهَ ـوال  ُتـْشعِ 

 َعـنِّـي   اآلَن   ـَك  ـيْ لَ إِ 

 ! ي ادِ َعـَدا   ُمـرَ   إَِلــيَّ 

 

 ـبِـْيـبيَح    ـنَّـاء  ـَكـحِ 

 ي ادِ ـَاألَيَض بِـيْ  َكـَسا 



ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

 ـيْفيـ الفَ أمحد بن عبداهلل /د.أ: شِعر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أفالك

ــــــــ   .ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

ــــــــ  ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــــ
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 ُتـَغـنِّي فـي َوِرْيـِدي-

 -يِمَدادِ وُتْعِشُب فـي 

هْ   َيـنْـَدى  ِد ـَكَقْطِر الشَّ

 ي ادِ وَ ـَشـَفـِة  الغَ  ىلـع

 اب  ـيَ ـفـي غِ   ُضْور  ـُح 

 ـاِد  مَ ـْنـغِ اِ  ي ـف  وَسـلٌّ 

 كِـَيـانِـيْ  ىَأْورَ ـد قـل

   !ي ادِ مـتَِد كاِرْي وَجـزْ 

 

«  َيـْومـًا      إذا  ما  »النِّتُّ

 يفـي  بِــلدِ  َتـَعـثَّـَر 



ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

  الـنِّتْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ
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 ُعْمِري ـِر  بِـِسفْ  ِت ـْنفأَ 

 ي ادِ ـ قَ ـتِ ـواع  ي لدِ ـبِ 

 َرْكـب     كاحلـُبِّ  ما  و

 ي! ادِ َح  كاحلـُبِّ   وال 

 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

*
ستعمل صورٌة من البحر الوافر، إَّلا أن الوافر مل ي   عىل أنه.  غري مطروقوزٌن   

ب إَّلا ه  اهنا!جمزوًءا مقطوَف الَعروض والَّضا
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 أفالك!حفنة 

 

املانع، بمناسبة بن نارص عبدالعزيز  الدكتور األستاذإَل  )

 (  م2009هـ= 1429ة، فوزه بجائزة امللك فيصل العامليَّ 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 أفالك! نةحف
 

 ـلِمـنَـا بـاخَلـْيـِل َيـنْـَهـِمـرُ ِمـْضَمـاُر  َأْح 

 َغـْيـًثـا ُتـَدبِّـُجـُه األَْنـَواُء  والـَمَطـرُ 

 ِمـْن ُكـلِّ َشْهَبـاَء  َتْطـِوْي  َلـْيـَل َساِهـِرَها

ْبِح َينَْحِدرُ   َأْو َأْدَهـم  فـي ِجـَبـاِه الصُّ

 اْبـَتَدَأْت  ْي ِسْفَرها، البَِداَيـاُت  ُتـنْـهِ  ِذيْ ه  

ـُه   ِمـنْـها ِِنَـايـَـاُت   َسـَفـرُ  َفْجـر  ُكلُّ

 »  إِْن  قِـْيـَل: »َمـاض  آلت   مـا َلـُه َسـَلـف 

 َأْو  قِْيـَل: »آت  لـاَمض   ما َلُه ُعُمـُر«! 

 ميس ، وإنِّـي  ال  َأَرى  َوَطـنِـيْ األمـُس َش 

 ُر!ـُأ  الُعُص ـرَ ُتْسَتـقْ   ى َهـاِمـهِ ـالَّ َعلَ إِ 
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ــــــــ   .ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

ــــــــ  ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــــ
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 ـْوُم  عىلــِه  َصْقـر  ،  َيـُح َصْفـُو  الَبـَيـاِن بِ 

، ِبا احَلْوَماُت َتْعَتكُِر!  َصْفِو الـَمَعاِِنْ

ـق  ،   َفـِهـم  ،   عَ  ، ُمـَحـقِّ مــة  ،   ثِـَقــة   ـلَّ

 ُه  وَيـْخـَتبِـرُ وْ لُ اَث فـَيـْج َيغَشـى الرتُّ 

 ـهِ ـتِ كانَ ف   فـي  مَ وْ مـا فـي اللُّـَغـاِت ُحـرُ 

َواِة  ِمـَداد   ِصنْـُوُه   َنـِضـرُ   ما يف  الـدَّ

 َفـْلـَتـْعـُذُروا  ُلـَغـتِـْي ،  مـا َداَر  يف  َخَلـد  

 ذا املَْجُد، والظَّـَفـُر! ذا النُّبـُوُغ، وه  ه  

  إِلـيَّ  ُهـنَـا 
 ِجـْيــُئـْوا  بِـَحـْفـنَـِة  َأْفــلك 

ُهـرُ ـَأُصْوُغـَها كَ   لِـًمـا، وْلَتْشَهـِد الدُّ

 ِعـْقـًدا  َفِرْيـًدا  بِِجــْيـد   ِمـْن َمـَواِهـبِــِه، 

َرُر!  ـُه  َأْن  َيـلِـْيـَق  الِعْقـُد والـدُّ  َلَعـلَّ
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 فينوس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فينوس

َبة يَّة  ومان رُ  ) تراتيُل   ( ُمَعرَّ

 

/ يْ تِ ث  عَ عْ ُدِك بَ يْ رِ بَ   ق 

ى إِ يْ رِ بَ  َ  ،  يْ ـتِ ـقْ اَي ووَ ـَنأَ  فُّ لُ يَ  ذْ ُد الُّسُّ

مانِ ال سِ أْ كَ بِ   ِق،  تَّ ـعَ املُ  زَّ

والَوْينِ ، دِ رْ الوَ بِ 
(1)

 اْن. وَ ُج رْ ، واألُ عِ مْ والشَّ ، 

 

 

ي العرب  الِعنَب »   (1) «: مخًرا، وقيل هي لغة  الَوْين الَوْين يف العربياة: الِعنَب. وقد ي سمِّ

ون اخلمر: ِعَن اخلمر كانت   «؛ ألن أغلب َوْينًا ًبا أو » ـ يامنياة.  ويف املقابل فإهنم قد ي سمُّ

ًبا. )انظر:  ـ ، أي ِعَن ﴾ إِن أراِن أعرص مخًرا ﴿ الِعنَب.  وقيل لعلا منه اآلية:  من 

، )وين(؛  لسان العرب ؛ ابن منظور، َتذيب اللغة األزهري، الصحاح؛ اجلوهري، 

العربياة    ( الكلمة  Wineذا أن أصل ) ، )مخر((.  ويتاضح من ه  تاج العروس الزبيدي،  

 (. َوْين ) 
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 َن،  وْ الكَ  نُ ُض ها حَتْ دِ ُس يف َمْ وْ نُ يْ وفِ 

  يْ رِ ِر ِشعْ ْد  َص ىَل عَ  ََيُْبو رِ االنَّ  نَ اًم مِ ـيْ غَ 

«ُلْوِسيَّةُ مُ » ،اًنامَ زَ 
(1)

  ِعَدْيهِ احُلْلِم َتْصُحو عىل سا 

 اْن. مَ الزَّ  وْ فُ غْ يَ و

 

 اِت، ـيَ ـنِ غْ ُة األُ ارَ بَّ ـَج وفِْينُْوُس 

، وْ ن  َحنُ وْ اها ُجنُ نَ َج  َتـَجـلِّـيْ   ن 

 اِة، هَ تَ ْش ِة املُ نَ تْ فِ ِة الوَ غْ رَ  نْ مِ  نُّ الفَ  عَ دِ وْ ما أُ  لُّ ا كُ اهلُ ثَ مْ ـوتِ 

 اَك..  نَ هُ  ،انُ وَ يا أَ  ،َفـتِهْ 

 اْن! كَ َل املَ يْ هِ نا يا َص وُثْر هاهُ 

 

، غري املعرتف هبا، التي  )Molossia of Republicة مولوسيا مجهوريَّ نسبًة إل )   (1)

ست    الواليات ( بـ) نيفادا وَّلية )  يف  ( دايتون )  ًَّل قرب َّل تعدو منز و  . 1977تأسا

اهنا  األمريكيَّة   املتَّحدة  ربام أصبح هلا من الشأن ما  لك،  ومع ذ  نسمة.     27(.  عدد سكا

عظم الكيانات من مست  ؤوبة، وإْن  ليس لدوٍل عربياة!  فم  صغر األحالم الواثقة الدا

 املنطلق.   بدت جمنونةَ 



ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

   فينوس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

27 

 

 ِك؟بِ عْ َش بِ  نْيَ لِ عَ فْ ـ، ما تَ  فِْينُْوُس أَ 

 ؟نْيْ لِ عَ فْ ما تَ 

  يِّ اموِ السَّ  يْ ـعالِ ذا التَّ ه   لِّ ل كُ بِ  َيْسُمو كانَ وما 
 ، يِك فِ

 ْن..   وْ نُ ِن الفُ وْ تُ فُ ذا اله  بِل ُكلِّ  َوىكاَن َيْ ما و

 اِن الَكاَمْن! ذا الكِيَ بِل  كاَن َغنَّى الو

 

 ِة، ثَ وْ ـُنِش األُ رْ عَ  ةَ بَّ رَ  أَ 

 اْن، ـَجلَ وْ والصَّ  نِ احُلْس  ِهْرِمَسةَ 

 

ْ َص ِك تُ يْ لَ إِ   ُة،  لَ يْ مِ ا اجلَ رايَ املَ  ّلِّ

 ًرا، ـًقا، وِشعْ ْش عِ 

 آْن! لِّ ِك يف كُ طَّيْ َش  نْيَ ـما بَ َوْرِدَي  تُِّل رَ ـتُ 
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 ا(،  ا ُرْوِستِْيكَ الِيَ اِج )فِْينَ ُحجَّ ًقا بِ فْ رِ فَ 

 ا، ايَ طَ املَ  ارَ ثَ عِ  يْ ـلِ يْ ـقِ أَ 

ْ لِ يْ ِب يف لَ احِ اَر احُلبَ َل نَ وافِ القَ  يْ ـلِ يْ ـنِ أَ    ..يِّ دِ مَ ها الُّسَّ

 ... 

 َشْميِسْ ِق يْ ـنِ ـلِفيْ   َبِرْيُدِك َبْعث  َجديد  

 ْميِسْ أِلَ  َأْميِسْ  ساطريِ بِسْفِر األَ  يدِ يْ عِ أَ 

 ُعْوِدي.. و

( َيْلَعُن َأْلَواَن ُعرْ  سِّ  ِسْ وليَس )ابُن َصْفَواَن( يف )الرَّ

يْ و   ..النَّوافِلِ  رِ ْج ( فَ اءِ يف )فَ  ينَ ريدِ املُ  ُأمِّ

ْي؛  ُأمِّ

، وْ ُفُس  لِ اَم ُض اجلَ عْ بَ ف   ق 

لةِ ُض عْ وبَ   اْن! تَ تِ افْ اْفتَِتاُن  الصَّ

ياض)  م.2016يناير  14هـ= 1437ربيع اآلِخر  4 اخلميس ،(الرِّ
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  ٌدرِنَفٌف ُمْصَق

 !رَّْصدال قامعلى َم

 

عْ ال  ةِ َمـلْ َح  نْ مِ   َشَجرُ ا َج الشَّ  اُت ـآيَ  رِ شِّ

 ُر ْبـَتـذِ َتـو  يْ دِ رْ ـتُ   اـمبِ   اةُ يَ ـاحلَ   َك لْ تِ 

 ،رُ َمَطـ  اهرِ ـِمْن مَجْ   ، َشـَرر    فـي َطلِّها

  ـَتـكِـرُ بْ اِد  تَ ـَد ْض باألَ و ، د  ـ ِض ـبِ  دٌّ ـِض 

 َحَجـر   ِمنْ   وما  احَلَيـاُة؟ ِسَوى َثْدَيـنْيِ 

   ـَك  احَلَجـرُ لذ   َيْسِقـْيَك مـاًء ونـاًرا 

 هـا ـلُ ـائِ بـَح  ـال   َح   عىل ِقـرُّ ـتَ ـَتْس   ال

 ُذرُ النُّـ  يف َمْهلِهـا  ًل ـمَ أَ  ْت ـلَ هَ مْ أَ   نْ إِ 
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   ــب  َس َنـ  انل  يا ـنالدُّ   ذهِ يف ه    َصحَّ  وْ ـلَ 

 وا رُ ــَبنا وما عَ ـئْ ـام جِ ـلَ  ،نْيَ لِ احِ رَّ لايف 

ْ  وْ نُ ُن بَ ْح نَ   ا هعُ مَ ْج ـنَ  اَب ـب س، ال أَ ِب الرتُّ

ِخـرُ  وهامِ األَ  ىوَ ِس  ،انـْيتَ ـيف راَح   َنـدَّ

 ناعُ مَ ـْج تَ  سفارَ ِت، ال أَ وْ مَ ـالَنْحُن َبنُْو 

 ـرُ ْسَتطَ يُ  اريِخ التَّ ى وَ ِس  ،هاـْيـَتلَ ْح يف رِ 

       

 َخَطــَرْت  حالِـم  ـا يَ ـُرؤْ احلـيـاَة كَ   نَّ إِ 

  َتنَْحِسـرُ ـنْيَ ِمْنها حِ  ُح ورُّ ُظ الــستيقتَ 

 اَم  َلـهُ ال  ِخطَ   ،ِمَعـنًّا  ِمَفـنًّا  ،َيـْجـِريْ 

 ـرُ هِ ـبَ ـنْ ا  وَيـَي ـُجِمها الُعـلْ ـْنَأ ِذي بِ ـَْي 
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ـُل ـيُ نَـا  َبـْيـ  َيـْرُقـُبـهُ و  يْ ـفـي اآلتِ  َؤمِّ

 ُر ـِص ـتَ ـعْ ـتَ   اسِ لنَّ لِ  هُ ـكُ رُ ـتْ ـويَ  يْ ـِض مْ يَ 

 ِجًعاطَ ْض مُ   ِت وْ الـمَ  َد يْ قِ فَ ُد ـيْ قِ الفَ ليس 

 ـرُ هِ َص ـنْ يَ   ْزنِ ـاحلُ   ُد ـيْ قِ ـفَ َد  ـْي قِ ـالفَ   نَّ إِ 

 مْ هُ رُ ـكُ ْذ ونَ َتـى وْ الـمَ  ُب ـُد نْ نَ  إذْ  نُ ْح ونَ 

كِــرُ   ـيْ ـكِ ـبْ ـَدنـا   نَ ـقْ مـا  فَ نَّ فـإِ   وَنـدَّ

 ة  ــَحرِ اـبَ  فاسِ ـْنأَ   نْ مِ   كَ ارَ ـَِن  ْب تُ فاكْ 

 !رُ دِ كَ نْ يَ  َف وْ َس  اًم ْج نَ  لِ يْ اللَّ  عَ مَ  ْب كَ وارْ 

     

تُ ـغُ  سِ مْ الشَّ  هِ ـْج وَ بِ  رُ ـيْ ـطِ تَ  يْ رِ ـهْ مُ   هُ ـرَّ

 رُ ـالِفكَ  ِت اءَ ـ ى َش ـَّنأَ   َح ـيْ الرِّ   هُ ـجِّ وَ يُ 

 ،ـهُ فُ زِ ـعْ تَ   ،باءُ هْ صَّ ال  ةُ قَ هْ شَّ ال / ةُ رَ هْ واملُ 

 رُ ـالُبكَ   ِت لَ ـ مْ أَ ما  ىوَ ِس  ،انَ ـنَ عِ   وال
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 ،اـهـعُ زِّ وَ ـتُ   اء  وَ ْض أَ ـبِ  ْت اءَ ــنَ   ُح ـيْ الرِّ 

 رُ ـِس كَ ـنْ ـيَ ـفَ ،  وْ علُ يَ ، ر  مُ ـعُ  يْ تَ ـفَ وْ زُ عْ مَ 

 هِ ـمِ دَ   يف  ءُ وْ ـبُ ـ ْخ ـاملَ  ُح رَ ـالفَ  رُ ـهِ زْ ـيُ   إذْ 

قْ  ةِ ـاعَ السَّ   ةُ رَ ـمْ ـَج و  رُ ـمِ هَ ـنْ ـتَ  اءِ رَ الشَّ

 هُ ـلُ ـبُ ـلْ ـبُ   ارِ ـوتَ األَ   ةِ ــفَّ رَ  عىل  يْ وِ ــَيْ 

 َررُ ـمِ ـال  هِ ـيِّ ـ َح  يْ ـناعِ ـبِ    رُّ ـمِ ـتَ ـْس تَ و

 ، يْ تِ ــنَ هِ اك ، ِك ـْينَ يْ عَ  يف َل يْ نادِ قَ  يْ ـمِ َيْ 

   ةِ فَ رُشْ  نْ مِ 
 رُ دِ ـَح نْ تَ   اءِ َس رْ اخلَ  مِ ُج ـْناألَ

 هُ ـتُ ـجَّ ُح   ارُ ـشجواألَ  رُ ـهِ زْ يُ و  يْ وِ ْذ ـيَ 

 ـجَّ ُح بِ  لِـيْ  نْ مَ 
 !؟رُ ذِ تَ ـعْ تَ   اءِ رَ ْذ العَ  هِ ـتِ

     

 اــِِب  اُه رَ أَ  ال    ـان  َزمَ   سِ مْ َش   َت نْ ـا بِ ـي

 ُر ـَح السَّ  وَ ها هُ  :  يْ ادِ نَ يُ  انِ ـنَ الدِّ  اَذ ـَش 
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 يْ ـَفـمِ  داكَ فِ  ،ظْ قِ ـيْ ستَ ا ،نابِ  ُل يْ حِ الرَّ  آنَ 

 رُ ـمُ ـ عُ   هُ ـلَ   ما  يْ بِ ـلْ ـقَ بِ   ارُ ـطَ القِ   ذاه  

 ـهُ فُ ُش رْ تَ   ُد هْ الشَّ  ،يْ ـاهِ فَ ِش  ارِ ـنَ ـلَّ ُج  نْ مِ 

 رُ ـها الُعُص ُش يْ ْت رِ وافَ  ،صافريِ العَ  لُّ كُ 

  يْ مِ دَ  واءَ لِ  عْ وارفَ  ، ـيْ بِ أَ  نَ ابْ   ،ِبَ  ْض اِْنَ 

 ! رُ ـهُ دُّ ال كَ رِ أْ ثَ  نْ مِ  يْ ـفِ ـتَ ْش تَ  نْ أَ   قد آنَ 

     

 اـهفِ ـتِ اه  اِج ـبَ ــْ ثأَ  عىل يْ بِ لْ قَ   اُث ـمَ نْ ـيَ 

ْوِح ال نِ ْص غُ بِ د  ْج وَ   ذاِت يف  رُ ـجِ تَ ْش يَ  رُّ

 ، ا ـهـتِ ـلَ ـيْ ـلَ  رَ ـمْ عُ  زْ اوِ ـَمل جُت  ة  رَ ـهْ زَ  يْ ـبِ 

 يَ ـاللَّ  رِ ـمْ عُ بِ  اـيَّ رَ 
 رُ ـهَ زَ   ىنَ الدُّ و  ،  يْ ـالِ



ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

 ـيْفيـ الفَ أمحد بن عبداهلل /د.أ: شِعر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أفالك

ــــــــ   .ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

ــــــــ  ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــــ

36 

 

 أ  ـمَ ظَ   اـهفَّ ـَش   ، يْ ِشْعـرِ   ةَ ـبَ ـيْ ـبِ ـيا َح أَ 

 رُ ـطَ مَ  ى َد واملَ  ، يْ ـئِ اَم َس  ُق وْ رُ ـعُ  ِك نْ مِ 

 يْ تِ ـقَ ارِ ـبَ  فَّ ـكَ  يْ نِّ مِ   ُب ْشَ ـيَ  طُ ـْح القَ 

 !َررُ ـَش   ـة  مَ وْ مُ ـيْ دَ  يْ ـمِ دَ   رَ ـفْ ـقَ   أنَّ ـكَ 

 نا  ، أَ ـِد يْ ـْي اجَلـدِ ويا َغـزاَلـَة ِمـحرابِ 

ـِة اللَُّغـِة اإِلْشـراِق    َأنـْـَتـظِـرُ فـي ِذمَّ

ْ بِ   َأْميِسْ لَِيْوِمْي، َشْطَر َوْجِه َغِدْي، َصّلِّ

ـهُ َتأْ  َأنـْـِت اإِلَمـاُم الذي ـَـمُّ ـَوُر!  ت  السُّ

     

       هُ ـلَ   امءَ ـال َس  ى َحتَّ   ، ُق وْ ـالشَّ  ُق ـُيـَحلِّ 

 رُ مَ هَ ـنْ ـمُ   ضِ رْ ألَ يف اوما  ،امءِ السَّ  نَ مِ  

 َأَزل    ْرَمـد   ـَس    نِّيْ ـمِ    ِك ـفَ رْ ـَح إِنَّ   ف 

 رُ َذ ـ ُي  واحلَ النَّـأْ   ِك ِمنـِّيْ َغرْيِ  َف رْ َح و
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        ُأهـاوَ نـْأَ و   ـيْ وائِ نـْأَ   ُف ـْوطَ أَ    ِت ـْنأَ و

 ََبُ ي اخلَ هِ ـتَ ـنْ يَ  ِك يْ فِ و .. يْ ائِ َد تِ ابْ  ِك نْ مِ 

      هُ ـتَ وَ َجْذ  ِت نْ كُ    إاِلَّ   ْعـرَ ـالشِّ  ُب كُ ْس أَ  ال

رَ ال  كِ رُ ـغْ ثَ   إالَّ   نَّـْثرَ ال  ُب تُ كْ أَ   أو     رُ دُّ

 ـلَك يف َشَفـة  ُسْبَحـاَن َمْن َسـيَّـَر  األَفْ 

 ُس  والَقَمرُ مْ ـاَنـَق فيهـا  الشَّ عَ ى تَ تَّ َح 

 َثْغـِر صاِحـَبـتي نْ َأْري  وَصـاب  ُُها مِ 

 َيْصُدُق النَّـَظـرُ  ، َلْو  نَهاميْ بَ  ال َسْيـَف 

   :ُهمْ ـلَ  ُت لْ ـقُ    !َت ـلْ ما قُ  ة  قَ هَ ارمُ وا ـقالُ 

 َدرُ ـى قَ وَ واهلَ  ،َحيٌّ  ِق ِعْش البِ  ماَت  َمنْ 

        اـهـبِ غارِ مَ  ىـهَ ـْش أَ ي ـف  كَ رِ ْد بَ ـبِ  رْ ـافِ َس 

 ! رُ ـَسفَ   اهاقِ رْش إِ   يف َلَك   َيُكنْ   مَل   إِنْ 
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 ، َعـَبـقـًا يْ مِ هَ نْ يَ  اًماَح  ،ِح يْ ِس مَ ـ لبا ْف قِ 

 ْ ىـيُ   هُ وْ ـلُ هِ ـمْ يُ   مَل  رُ ـطِ العَ   هُ ـقُ ـَخفْ  َروَّ

 -وامُ عَ زَ   كذاه   -َلَّ َد تَ  اِب بَ الشَّ  نُ ْص غُ 

 رُ ـِش األَ  ُل ـاتِ قَ ال َل ادَ و  ، ـارِ ـهـنَّ ال عىل

 َعـَطـًشا    ْت وَ ـتَ رْ ا  ونَ ـلثوثَ    ة  ـلثـثَ 

مِ ه   َل يْ وَ يا  ئْ ال رْيِ ـذا الضَّ  !رُ زِ يَ  مْ كَ  ِب ذِّ

 اَء ،  َمْعـِذَرًة:رَ الَعـْذ   ُأمـَّـنا، َمـْرَيمَ   اي

 ! رُ ــقَ َس   ْت ئَ ـنِّ ـنا، ما هُ ُقربانُ عاَش  وْ لَ 

     

 هِ ـمِ ئِ اـمغَ   نْ ـمِ   ـاءً مَ َس ،    هَ ـ طَ ـبِ ْف ـوقِ 

 رُ دِ ـتَ ـبْ ـتَ  داِب ـهاألَ   ةُ ــفَ ارِ وَ   اسِ ـللنَّ 

 هِ ـبِ ـئِ اـَح ي َس ـ ف  واـقَ ـلْ وأَ  ،هُ وْ بُ ارَ َح  مْ كَ 

 رُ َد كَ ال  ُوهافْ َص ًرا ـئْ ِل بِ هْ اجلَ  ِن آِس  نْ مِ 
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 مْ ـهِ ـتِ ـَص رْ عَ بِ  ى ـقَ ـْل أَ الذي  مُ يْ تِ ـاليَ  ذاكَ 

 رُ َخ فَ ى ال ْرَعوَ ا ف ،  َترْتَى   سِ يْ واوِ الطَّ   َش يْ رِ 

 ةً رَ ـصاغِ    اءَ ـَس ـ عْ ـالقَ    ةَ زَّ ـالعِ    غَ رَّ ـومَ 

 وارُ فَ كَ  نْ مَ  هِ ْج يف وَ  «ال» مَ ارِ َص  ْسَتلَّ وا

 ة  َيـــجِ ادَ   لِّ ـكُ   نْ ـمِ   ًرا ـمَ زُ    واـبُ ـلَّ أَ ـتَ 

  رُ ـمَ الزُّ  ِت َس ئْ ا بِ ـي ال أَ   ..اِح بَ الصَّ  ونَ دُ 

 ، ة  لَ ابِ َس  اُس ، والنَّ  اوْ غَ وبَ  ،واقُ رَ ْخ ـمَ  مْ كَ 

 رُ ـ فَ احلُ   هِ بِ   ْت وَ هْ أَ   ًفا، ـ ـَن أَ ،  « ال »   قاَل   نْ مَ 

 هُ ُذ ـاجِ نَ  ، امُ َص مْ َتى الصَّ الفَ ا ـتاهى أَ حتَّ 

يْ يَ   ال    َشُ البَ  هِ قِ لْ يف َح   وْ لَ  ،َف ْس اخلَ  ْقرَتِ

 ا ـً  َدمقُّ ـعَ أَ  «ىـ بَ رْ القُ  يْ وِ ذَ  مَ لْ ظُ » كنَّ ل  

  ةِ عَ رِشْ يف  مُ لْ ـوالظُّ 
 رُ ـهِ تَ ْش مُ  ِب ارَ ـ عْ األَ

     

 نْـَخـِرق  مُ   األُمِّ   لِ ـغْ نَ  نِ ابْ  لُّ ، كُ  مَ وْ واليَ 

 رُ ـطِ َش ـنْ ـويَ    هِ ـيْ ـنَ ـفْ ـَج بِ  امَ غَ الرَّ  وْ ـثُ ََيْ 
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 د   ـَـب أَ   هُ ـا لَ ـاض  مـمَ  ِف ـلْ ـ الغُ  ةُ ـلَّ ـمِ فَ 

 !رُ ــَثـجِ نْ ـيَ  ُل يْ ـلَّ وال هالِ هْ َج  يْ ـبِ أَ  ْذ ومُ 

     

 وا ـُد جَيِ   نْ لَ و ،طُّ ـى قَ رَ الوَ ذا يف  ما كانَ 

 وارُ مِ أُ  أو   هُ وْ لُ وْ أُ  -ًفارَشَ  -الذي َل ثْ مِ 

 َتَجـُرواْش اف  ،نْيِ طَ وْ َش  َفْلـَتـًة، ،هِ وا بِ دارُ 

  واََبُ ـغَ  نْ ومَ  يْ ـلِ ابَ ال ةَ وَ هْ وا َص لَ تَ اعْ  مَّ ثُ 

وا     : مْ هُ فُ عارِ   صاَح  نْ إَل أَ   ، « مَ وْ ُج النُّ » َعدُّ

 !« وارُ مِ تَ واعْ  يِسِّ بْ العَ   ةَ رَتَ ـنْ عَ وا لِ ـلُّ َص »

ا يف ِم ُعْج ال يدا ْت بَّ ـتَ ...  :مْ هِ رِ مُ آ ـتَ ُطـرًّ

 ! «رُ ـقَ ـِت البَ  عافَ ـامَّ لَ  ُب ُيْْضَ  رِ وْ كالثَّ »

     

 اـمً ــفَ   دارَ أَ  ى ـَّ نأَ  الذي   ُل وْ ـقُ يَ  اذا ـم

 ُر؟!ـيَ ـالغِ   هُ فَ رْ طَ   ْت مَ دْ وأَ  ، رارَ املَ  اَق ذَ 
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 ! الرَّصْد مَقام على مُنْفَِردٌ قَصْفٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــــــــ  ــ ـــــ ــ ـــ ــ  . ـ

41 

 

 ـة  َح جارِ  ـلِّ ُل  الذي فـي كُ ـوْ قُ مـاذا  يَ 

 ؟!رُ ـكِ ـتَ ـبْ ويَ  ـهِ ـيْ ـبَ نْ َج بِ   ُح وْ ـرُ َنْصل  يَ 

 ــًبا لَ ـُه  َس اءَ نـَـْبى أَ أَ اَق  رَ ــفَ ـتَ اْس  إذا 

 ُر ـْحـَتـَض ـتُ   اءَ ـَاآلب ى رَ ـيَ  امُ ـنَ ـيَ  وإذْ 

 : هُ ـالُِعـطَ ـيُ   ه  ـْج وَ   هُ ـلَ   ه  ْج وَ   لِّ ـي كُ ـف 

   !رُ ـَبَص   اما هلَ س  مْ َش و ،ر  ـيْ َضِ س  مْ أَ 

     

 ، اهلَ  اَح نَ ـال َج  ر  ـوْ ـُيطُ  ـيْ نِ يْ عَ   ،ُت يْ ـنَّ ـغَ 

 ِشُ تَ نْ تَ ـفَ  يْ ـتِ وْ َص  نْ مِ  رْيَ طَّ ال َث عَ بْ أَ  يْ كَ 

 ،هِ ـمِ ي فَ ـف  اءَ ـ ال مَ  ، م  كَ بْ أَ  نْ مِ   طَّرْيُ وال

 رُ ِجـدَ زْ ـيَ  يس ـل  ُفــؤاد    مِّ َص أَ  نْ ـومِ 

 ، َفاـُد غَ يْ ِش ـى، والنَّ ـلَ ْس ُل كَ نابِ السَّ  تلَك 

 ُر! مَ القَ   َق وَ نْ تَ ، واْس  افَ ـطَ انْ  بيذِ النَّ  كأُس 
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  ىرَ أَ  ، فلسُت  ًوافْ عَ  ،يْ ـتِ يثارَ قِ  ِعْطـرَ يا 

 واَِبُ ـقُ  نْ مَ  َض ْب ـنَ   اِويْ ُيَد  امَ ــقَ ذا املَ ه  

 م  ـفَ و   ر  ـآَخ   ان  ـمزَ   يْ ـتِ أْ يَ ـَس :  ْت ـ قال

 رُ ــُأَخ   ة  ــَيتْ ـ فِ  ـهِ يْ فِ  كَ وَ ْد ـَش  غُ وْ ـُص ـيَ 

عْ  يْ ـنِ ـتَ ـبْ ـال يَ   َفَلكـًا هِ مِ حلأَ  نْ مِ   رُ ـالشِّ

 !ـرُ ظِ تَ ـنْ يَ   رِ مْ عُ ال اكِ بَ ـِش بِ  رْ ُد ـيَ  مْ ـلَ   إنْ 

ة)   م.2013 مارس 19هـ= 1434 وَل األ   اَدىج   7 الثالثاء ،(ُجدَّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 اهُلْدُهد..! َنَبـُأ



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 اهُلْدُهد..! َنَبـُأ

 

 ،  ِت َوَطنِْي َأنْ  -

 ، يف َسامَواتِـيْ  وطنِْيُ الطَّرْيِ َيْعُلوْ 

 اُر!  َد ملَ ا وَعْينَاكِ 

 

 ِد، رْ اَه الوَ فَ ها ِش يْ قِ ْس ْي َلَك أُ ـُقُبلتِ  -

   ،قاَلْت 

 ،ْكـرُ البِ  تِـيَ قَ هْ َش ها لَ ف 

 اُر!ُأوَ  نفاِس َمَغانِْيهاأَ  رِ طْ عِ  نْ مِ  يْ ـبِ و

 

   ،راءِ مْ ِة احلَ دَ رْ الوَ  اهِ فَ يف ِش ُقُبلتِـْي 
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 اًبا، بِـْي ِشعَ  ْت الَ َس 

 ًبا، ْخ نا نَ بُ ْشَ ا، نَ ِِب  نْيِ كَ يْ َشِ كَ 

  ،نا َيْسَكرُ بِ 

 اُر!َص ِق احلِ ْش العِ  أو ُيْكَُّسُ يف

 

  ،يْ ُقنِ َش عْ أَ  يْ ـنِ نَّ إِ 

ِ  ، يا ِعْشِقْيَك   ،  ـيْ ـِّأِلَن  ْي؛ـحَلـْن

 ُعْوُد َفنِّْي،

االرَّ  يْ ـتِ َد هْ وَ   ،  يهالَ عَ  َيُضْوُع احَلَبُق الَواِريْ  ،يَّ

 اُر!نَ لَّ ُر اجلُ َيُفوْ  ِديْ َِنْ وعىل 

   اِن،مَّ الرُّ  ُل َس عَ 

 ِل،ْح امُل النَّ تِ اْح  ِح،وْ َة الرُّ انَ مَّ يا رُ 

  ى،ِة الَغْرثَ ظَ ْح اِب اللَّ ْي يف ُرَض ـْر بِ ـطِ 
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 َل،  وَّ ْي األَ دِ بَ أَ بِـْي رِصْ تَ 

 ْي، رِ يا آماَل ُعمْ 

 ْي اآلِخَر، ـلِ زَ أَ 

 امُر!َك الثِّ يْ دِ فْ تَ 

 

 ، نْي  قِ يَ  يِسْ مْ َش  نْ ْي وعَ مائِ  نْ ِد عَ هُ ْد َبُأ اهلُ ـنَ 

 ْي، ـبِ  ئْ ، جَيِ (امنُ يْ لَ ُس )َش، رْ  العَ شِ مُ فارْ 

،   دَّ تَ مْ يَ  نْ أَ  َل بْ قَ   َطْرف 

 ،َتنِْويْ َقْبَل َأْن 

/ قُ لْ َك قَ يْ َقْبَل َقْبل  فِ  يْ ـنِّ فإِ  ، ب   ُبلت 

 ِحَك ناُر!ِس يف رَصْ مْ عاِل الشَّ تِ اْش َقْبَل نا وأَ 

 

 َلَك ُأْسِقْيها ِشَفاَه الَوْرِد، ُقُبلتِـْي 
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 ، بِـْي َجناًحا  شالْت 

   ،يف َوِرْيِد النَّاِي 

 َحاًما وُنُسْوًرا؛ ثارْت ـْي بِ 

 اًما(،  َس )َش لُيِقْيَم )الَيَمُن( األَْعرا

 (!َظَفارُ ينا )نا( فِ َج يْ وُتَغنِّي )املَ 

 

َن(، نْيَ طِ ْس لَ )فِ  نْ مِ   (، و)َعامَّ

 ريوَت(،  و)بَ 

 َق(،  ْش مَ )دِ  ُجْوِريْ  نْ ومِ 

 .. ْيناُّْسِ يَ ُن ْح اللَّ 

ْهبَ  ِذيْ وه    اُء، )َحَلُب( الشَّ

 ِمْن َقوافِـْي املَُتنَبـِّْي،َسْيًفا 

َأب اَء(عَ نْ )َص  َصْوَب     ْت ـَّارْشَ
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ايِنْيِ )    ..(يْ ـاهُلَجْينِ  /احُلَمْينِيِّ يف رَشَ

 فبِنَا َجاَشْت بَِحاًرا يف َموانِْيها،

َياُر!بِ  نايْ وِ طْ تَ و  َعْينَْيها الدِّ

 

 ي:نِّ غَ تُ  أوراقيْ  نْيَ بَ  (اض  يَ )رِ و

 ،ْي وَعْن َشْميِسْ َيِقنْي  َنـَبُأ اهُلْدُهِد َعْن مائِ 

 ... 

 ، (َس يْ قِ بِلْ )ُس مْ َش  وْ ُح ْص تَ  َف وْ َس 

   .. وإِْن طاَل...دَّ وال بُ 

 ا النَّهاُر!ْي دَّ َخ  َل ثْ و مِ فُ ْص يَ و ،بَِكْأَسْينا

 

 واعيُد،  املَ  نحنُ إِنَّام 

 نانا،يْ تَ نا، أَ ئْ إذا ِش 
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 !ادالضَّ حرير

 (  شمسال عافمن رُ ُأوََل   يوط  ُخ ) 

 

ـ عِ    دَ وْ ــالعُ    يُد ــستعيَ   داـيْ ـ

 ودا ــــعُ ـيَ     كــي   ــنِّـيغَ ـويُ 

 : يـصان حِ   اـنَ ـيْ ـعَ  ْت َش هَ ْج أَ 

 : داـيْ ـحَمِ    ال  ،  يْ ــكِ ْح أَ  َف وْ ـَس 

     

 س  ـــمْ َش    ــةِ َْيَ وِ ـلْ ـتَ    ُربَّ 

ـَجــْت  ـ    َأجَّ  دا ــوْ قُ وَ      ــاءً ـم

 يرِ ـْس يَ   ـيَّ فِ  ا(كَ رْ ـ)لُ  ُعْرُس 

 ـدا ــيْ رِ وَ     اـالهـوْ ـيُ ــهُ     نْ ـمِ 
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 .. ـىظَّ ـَش تَ ـيَ    َقـْيـد     ْطـرُ ـعِ 

 دا ُعـوْ    فُّ ــتَ رْ ـيَ   .. يْ ــِش ـتَ نْ ـيَ 

ـ غ    يْ ـــنِ واـغَ ـلاو  اِزالت  ــَ

ـاِد    ـال ـرِ يْ ـرِ َح    ـنْ مِ   ! ـْيـدابِ ضَّ

     

 ـام  ـَحــمَ      َنـوافِــْيـرَ     يـا

ـ   ـْيـدا! ـ ِجـاآلراَم      ِت ـَصـاَغ

 َمـْريـَـِمــي     َعــبِـْيـر   نْ ـمِ 

 ! ـْوداـَضــمَّ   هُ   َيـُسـْوع    فـي

 ْت رَ ا ـثَ   ْونِ ـنِـيـَاِف الـنُّ   ِمنْ 

ـ ُبـ   ًراُنـوْ   ـيْ مِ ـفَ  ي ـف    دانُـوْ ـ

 اًل آ   ( اوُ ــفَ ـ) ال    طَ اــَمأَ  إْذ 

 ـدا ـيـْغِ  ـاِت  اآليـَ    ىنَ ــتَ ْج او
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 ًراْد ـ َص َدُة ( ـ) كِنْ  ْت ـَصَح و

 دا ـــيْ ـنِ ـ   عَ ـــدِ عْ وَ الـ   ـرَ ــائِ ثَ 

     

 ـيْ نِ َكـوْ    نِ وْ الكَ   رُ ـيْ ـِش بَ   اه

 ! داــيْ ـِص قَ    ــــِه ــيْ نِ ــْبأَ     انـأَ 

ـ لَّ هَ    اِت ـَايرَّ ـال    ُث ـثالِ   ، ْت ـ

 ! داوْ ــُج ُس   لَّـْت ـَج  ــى بَ رُّ الـو

  ف  ـْي ـطَ   ْجامِت النَّ  ىـطَ تَ ـمْ وا

 ! ادــيْ ـرِ فَ   ــا نـَــيْ مِ ـاسأَ    ـنْ مِ 

 يْ ـفِ ـ ــتْ َح     ــمُ ُس رْ أَ   نــا وأَ 

 ! داــيْ وِص    اـرً ْج ـفَ   يْ ـدِ فـي يَ 

     

 يْ ـنِ ـيْ ـعَ ـبِ     هِ ــيْ لِ ـُأمْ   ُت نْ ـكُ 

 دا ـيْ ـــمِ كَ   ب  وْ ـقُ ـعْ ـيَ     نَ ـيْ ـعَ 
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 يْ ـنِ ـ يْ ــبَ    َف ــُس وْ ـيُ    ىرَ وأَ 

 ـدا يـْــرِ َش   ـًراطْ ـعِ  ى ـمَ ـعَ ـوال

 ـن  فْ ــَج    ـاُق اآلفـَ    ذا إِ ـــف 

مْ ـال ـب   خــاطَ  ـ اخلُ ـِع  دَّ  ! داوْ ـلُ ـ

     

 ىارَ ـ َح الصَّ  رْيِ ــاطِ ـسأَ   نْ ـمِ 

 داـيْ ـِش ـ نَ     ْت ـالَ ـَس   يْ ـتِ ـفَ رْ ـُش 

 يْ ـاهِ ـفَ ِش    .ِمْسـك     هُ ُد ـهْ َش 

 ا دوْ رُ ـــ ـبَ        هُ ـاـــَّـ ــجهَ ــتَ ـتَ 

 : ًءاـْد بَ    ،  ةَ رَ وْ ثَّـالـ  ُل أَ ــْس ـيَ 

 ؟! داوْ ــُد ـِت  احلُ قْ رَ ــهْ أَ   ـمَ ـيْ فِ 

 : اـًمتْ ـَخ   ،  ةُ رَ وْ الـثَّ    ُل ـطِ ـََْت 

    !داوْ ــُج الوُ    ـُت قْ رَ ـغْ أَ   َك ــيْ فِ 
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 ،اـهـا مَ ـَس   فـي   ـلَّْت ـَج وتَ 

 دا ـوْ ـُج الـنُّ   ـوْ لُ ـ ْج ـتَ    ـةً ُشـْعـلَ 

 ؟اذاـمـ ل  ؟اذاـم   ..  ةً ـتَ ـغْ ـبَ 

ُعــا   بَّ ـَص  الذي  ـام  ؟ داوْ لصُّ

 يْ ـــ انِ ــَمرَ   ت  وْ ــَص  إذا و

 : ادـيْ ـرِ بَ   س  وْ ـــقَ    ىمَ ـلَ    نْ ـعَ 

 ! اـًلمَس   ، ـىفَ وْ األَ  ىتَ ـفَ ا ـي

 ! داوْ ــُح ـُج     اــهاـَس أْ ـكَ    ارَ د

     

 ا ـنَ     ْت ـلَ ـقِ ُص   ـىـثَ ـْنأُ   َك ـبِ 

   داوْ ـــُج ـنُ و    ِوهــــاًدا    ،  ًرا

 ْصـنًاـ غُ    َلـفَّ  ر  ـْح ـِس  أيُّ  

 ؟! داـيْ ـ ِش الرَّ   يْ اوِ الغَ   ُب هَ ـنْ ـيَ 
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 (ر  اــََوب)  ُل ـمْ رَ    اهرُ ـْص ـَخ 

 دا! ــوْ نُ ـُج    نُّ ـــاجلِ     ـهُ ـ ــفَّ َح 

 ـانِ تـَ ـــمَ ـيْ غَ   ـداهـــا  نـاهِ 

 دا ـــوْ عُ الـرُّ     نِ ــلَّ هِ ـــتَ ـــستَ 

 ـــار  ـهَ نَ    ـرِ ـغْ الـثَّ   وعـلـى 

ـعْ  ُب ـتـُكْ يَ   ! ِدْيـداـ الـَج   رَ ـالشِّ

     

 نْ ــَّم ـمِ    هُ َل ـيْ وَ  وا   : ُت لْ ـقُ 

 ! ْوداُد ـــقُ   ْخـَل ـالنَّ    ُب ــكُ ْس تَ 

 ـلل  ـهِ     لِ ـْح ـمَ   نْ ـمِ   يَّ ـفِ 

 دا ــيْ ـدِ ـبَ ال   ءَ ـوْ ضَّ ـال ُتــُق رْ ـتَ 

 ل  ــْص وَ    اَت ـقَ ـيْ ـمِ   يْ هِ تَ ْش أَ 

 ـدا َوِصــيْ   ـفـًّـا كَ   ـطـًـاـبـاِس 
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 اًس أْ ـ كَ  َس مْ شَّ ال  بُّ ـُص ـتَ   ذْ إِ 

 !« دايْ ـبِ تَ   نْ لَ   ،ِسْ أْ كَ »: ُت ـْح ِص 

 اهـْي ـقَ ْشِ ـمَ   نْ مِ    ْت ـَنـثَ ـانْ ف 

 دا ــيْ ــغِ رَ     اــًراح    ْق ذُ أَ    ـمْ لَ 

 اـاياحلـَـنَ   يـواسَتـَظـلَّْت ف 

   !دايْ ــِصـ َح   ـبًّـاـُح   اهُســمْ َش 

     

 ىـارَ َح الصَّ    ـرْيِ اطِ ـَس أَ   فـي

 دا َوُلــوْ     ــَس مْ الشَّ    ـوامُ ـعَ زَ 

هْ  )  هاـتُ نْ بِ   ر  ــْهـَن   ، ( ةُ رَ ـالزُّ

 داوْ رُ زَ     ِس ــــ مْ ــالشَّ بـ     دارَ 

 اـنً ـيْ ـ نِ ــَج    ارَ ـالنَّ    ُب رَ ـْش ـتَ 

 داوْ رُ    ـايَ الـنَّ    ءَ يْ ـِض ـتُ    يْ ـكَ 

 ا ـخـَ   ا ــ هـنَّ إِ   :  واـقالُ    مَّ ـثُ 

 داـيْ زِ مَ    ال ...ْت ـانَ هَ ـفَ   ،  ْت ــنَ 
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ــــــــ   .ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

ــــــــ  ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــــ
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 اـهـوْ ُخ ـَس ـنْ ـتَ اْس و   عـاقِـًرا

 ! ـداـيْ ـتِ العَ ـَم    ـقْ العُ     رُ ُذ ـبْ ــتَ 

     

 ى: وَ ـ َنْج   ذاِت ي ـف  ْت مَ َس قْ أَ 

 « دا!وْ اجُللُ   ُضوـْنتَ   َمنْ  ُت ـْس لَ »

   ـا:ـَرايمَ ـ ال   اءَ ـبَ رْ ـحِ   ِه ، ـيْ إِ 

 ُرْودا؟! وُ ال (1)«ْقمَ ـنِّ ال» نَىَج  َمنْ 

(وْ ـُس يَ ) نْ مِ   ِت بْ ـلَ َص   مْ كَ   ! ع 

 دا! ـوْ ـهُ ـيَ ال   :  ِت نْ ــُص   مْ كَ ـولَ 

  ًراـِشعْ    غُ َد ـ لْ ـيُ  نْ ـمَ   ُت ـْس لَ 

 ! دا ـيْ ــعِ ـبَ    يْ رْيِ ـغَ   يْ ـغِ دَ ـالْ ـف 

     

 

جريٌة شوكياة، ت ثمر حبااٍت   ( 1)  ْفًرا، ت ََّض  النِّْقم: جع  نِْقِميَة.  ش  ب مثاًل يف  صغريًة ص 

رارة.  وهي مؤذيٌة كرهيٌة لَدى املزارعني، َّل يستفيد منها اإلنسان، وَّل  امَل 

ى  يأكلها احليوان، غالًبا.  مل أجد  هلا ِذكًرا يف املعجامت اللغوياة.  غري أهنا ت سما

   (. اليََمن (، وباَّلسم نفسه يف ) َفيْفاء ذا اَّلسم يف جبال ) هب  
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 مـاَتـْت    اِسـِك ـآم  َشْمـُس 

 َمـِدْيــدا!   ـا ـًَمـْوت ـْش ـعِ ْْلَ ـفَ 

 ،نِّيـ ُيغَ   َتى الَقـْلُب ـم:  ْل ـقُ 

 َيـْأتـَـلُّ  َحــِدْيــدا؟!    َوْهــَو 

 َتـْبـكِــيْ   ـْيـُن ـعَ ال    وإاَِلمَ 

 لِــْيـدا؟! ـ ْصلـَى  َج ـتَ  َجـْذَوًة 

 ـم  ـْج ـنَ ُق  ـِعـْش  ـع  وَفـظِـيـْ

ـ   َتــنـْــَداُح     ُدْودا    ـةً ـَغـْيـَم

ـ  النـَّاِريُّ   ِجـْيـُدها   ِمـيْ ـ َيْ

 ـْودا! ـُعـقُ   رِ ــــمْ ـ اجلَ َلـْعـنَـَة  

     

 يْ ـِس مْ أَ  ( َس يْ امِ   رَ ـيْ ـمِ َس  ) يا

 !داـوْ ـهُ عُ ـال    هُ ـالل  ىـــقَ َس  ال 

 ت  ـقْ وَ   ــَة يَّ رِ ـوْ ُح     ِت ـئْ ـجِ 

 داـيْ النَّـِض   عَ ـلْ ـالطَّ   يْ ـِس ـْكتَ ـتَ 
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ــــــــ   .ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ
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 ثـَىـ ـْـِك  ُأنيْ ـفِ    ـيْ ْتـنِ ـَزْلَزلَ 

   داوْ ـيُ ـَص    ِي الـنَّـــا   ـــَة ــبَ ِذئْ 

ـ   َلـْو   اوً ـهْ َس ـاُء   مَ َيـِرفُّ  ال

 دا ـَزِهـــْيـ    اـهيــاانَــثَ   ِمـْن 

 احَلـنَـايـا   يـِمـنِّ    َرْفـَرَفـْت 

 ! ـْيـدا ـْسـَتـعِ ـا    ُمــََوايبـالـطَّـ

     

ـ لْ َرى  األَ أَ   ْن أَ    يْ ـنِ ـتْ ـلَّمَ عَ   ـ

 ـاِر  ُسـْوداهـَزْ األَ    يـف   اَن ــوَ 

َمـْتـنِـيْ   اـَرى  الصَّ أَ  ْن أَ    َعلَّ

ـ      ااًل ــَّتــَخ     َق دِ   ـْودا ــَكــنُ

 ا ــًغـاب   ِف رْ ـاحلَ  َء ِمـْل    نَّ أَ 

ـ       ـاءً ـــَ ظِــبو  ــُـــْودا   وُأسـ
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 !الضَّاد  حرير   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اـيَّ ـوَص   ْت ـادَ َص   «َدةً ـَصيْ »

 ـْيـدا ـِص ـمَ      هـاــيْ ـنَ ـيْ عَ ـبِ    ًدا 

ْيـــاكِ شـَ   ًل ـيْ ـتِ ـوقَ   ـَي  السَّ

 ! ـدا يْ ــَشــهِ   ااًل وَقــتَّــ ــِف  

     

 لٌّ ــ جِ ـِس    يْ ــبِ ا ــواهـوطَ 

 داوْ ـعُ ـتَ   نْ ـلَ    س  وْ ـمُ ـُش    نْ ـمِ 

 اـَص   دـ وق اـينْ الدُّ   اـههُ ـْج وَ 

 ـْودا ـــُ وُزن    ااًل ــَصـنِـ   َلـْت 

 طِـْفـل     ـرُ ـغْ ـثَ    هـاادـهِ انـ

 ــدا ـيْ َولِ لا   ـرَ ــغْ ـثَّ ال  ُب ـهَ ـنْ ـيَ 

 ص  ا ـَص رَ   ا ْيـنَـْيـهَعـ  َدْمـعُ 

 ! ْوداـُقـاحَلـ   دَ رْ وَ ــال  ْذِرُف ــتَ 
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 ان  ــغَ أَ    ُل ـفْ ـطِ   يْ ـبِ    ـاَخ َش 

 دا ـيْ ــقِ ـ الفَ    بَّ ــاحلُ    غُ ــثَ ـلْ ـيَ 

 ْعًدا وَ  نِ ْض ـْمَس احلِ ـهَ  نَّ ـظَ 

 ِعـْيـدا وَ ال   َد ـعْ الوَ  ىـَس ـتَ ـفاْح 

 ا ــًْرقـاآلِل  بَ   ْوَض ـنَ    امَ ـَش 

 دا ــِعـيْ     ـاِل ـَّالش  ـاَف فَ ـتِ وارْ 

 ـ ـنْ الدُّ يف  ْوُه ـْرُج ـما يَ  ـَس ئْ بِ 

 ـْوداْن   َيــُسـأَ   ـف  يْ َشــرِ  ـَيـاـ

 اع  ــ ـَف أَ    اـــيَ نْ دُّ ـ ال  ــا مـنَّ إِ 

 َوُدْودا   ا  ـــهـًْج وَ   َدْت  ـ ُقــلِّـ

 ، لَّـىـَخ َتـ   ِخــلُّ ـلا   وإذا 

 ! ادُمـوْ ـ الثَّ   َت ـقْ وَ ال  َعــنِ ـالْ ـفَ 
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.........................   

 ............................ 

 س  مْ َش   سِ مْ ي الشَّ ـْد ف ـَتعُ  مل

 ـدا!    يْ ـِص ـ قَ    ـًسامْ َش  ـْر كِ ـتَ ـفابْ 

 افِــيْ الَقـوَ   ِن ــْاِزيـَزنَ  نْ ـمِ 

ـْعـُر   ُد ـ ْوَلــيُ   َمـِرْيــدا   الــشِّ

 ـ فْ ـَج  يف ارِ ـالنَّ  ِد ـيْ ـَجلِ   ِمنْ 

 دا احُلـُدوْ    ـاُز ــتَ ـْجَت   هِ ــيْ ـــنَ  

 ــا ـايـََش ـِب   العَ ْد ـهُ  ىلـوع

ـ   َفْجـرَ ال  ـُش نْـقُ ـتَ   ْيـدا! ـجِ مَ ال

 

 . م2009 يةيون 22هـ= 1430 اآلِخرة اَدىج   29 اَّلثنني ،(القاهرة)
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 (   !كُقبلة  أخرية )

 

 ـ يـلَّ ال  ةَ أَ ْد ـهَ   ْت ـناستَ ى كرَ الذِّ  املَّ كُ 

 يايف الفَ يف  ْت جَّ َض فَ ،  هايْ ـنَ يْ عَ بِ  لِ ـ

 ـ هْ َس  ،اِْنََوى مَّ ثُ  ،َوىاِْنَ   (ُد يْ بِ وْ يُ كِ )و

 يـواف لقَ با  يْ ـنِ تْ َرمَ ، م  هْ عىل َس  اًم ـ

 :ِك يْ ـتَ ـنَ ْج يف وَ  يْ مِ دَ  مَ هْ السَّ  سأُل يَ 

   ؟ْك بِ لْ قَ  سِ وْ قَ  نْ عَ  ،ْت مَ رَ  إذْ  ،يـنِ تْ مَ رَ  أَ 

 يف َثراكِ  يْ ـَمَشى بِ  أَ 

 ، نْيِ يَّ يامِ ِس  نْيِ لَ فْ طِ  ُق وْ َش 
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ا   -ْك بِ رْ كقُ  -يْ ـائِ ِك النَّ بُ ـلْ قَ  إِمَّ

 ْك..؟ فِّ كَ بِ  يْ اقِ وَ ْش وأَ  يْ فِّ كَ  ْد جَيِ مل 

\ 

 ْة:َد يْ ِص قَ  يْ نَ يْ يف عَ  َج َس وْ العَ ُت بُ ـنْ يَ  ؤال  ُس  ،اآلنَ  ،انهُ  ها

 َكْيَف َقْلبِْي؟.. 

 ْك؟.. َكْيَف َقْلبُ 

 ــيْ اللَّ   َل فِ آ  يْ دِ ناى تُ رَ كْ الذِّ  امينَ حِ 

 ـينافِ مَ ـال نايْ فِ ـنْ وتَ ،  نايْ ـنَ يْ عَ ـِل بِ 

/ 

\ 

 ح  بْ ُص  ذاَت ا اقَ فَ استَ  انِ رْيَ طَ  ِك يْ جِ ْش يُ  ىرَ ـتُ  أَ 

   ..نِ يْ َد يْ دِ َج  نْيِ َح رْ ُج   ِت قْ الوَ  ِف ْص عَ  نْيَ بَ 

 ْك؟!بِّ رَ بِ 

. 
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. 

 ًبا،اًل وَس مْ رَ  ،حراءِ يف الصَّ  ُت ْح ِص 

حراءِ يف  ُت ْح ِص   ، ىزامَ ًما، ُخ وْ ُص ْي قَ  ،الصَّ

حراءِ   باًء،  ، وظِ ًبائْ ذِ ، ِصْحُت يف الصَّ

 باًء،  ساًنا، وِخ وحِ 

 ى: دامَ نَ و اُمدامً و

 .. ؟يْ بِ لْ َب قَ لْ قَ .. ِت ـْنأَ  نَ ـْيأَ 

 ِت؟ـْنَم أَ يْ فِ 

 ها/ مَ ـال  نْيِ يف عَ  نْيِ العَ  نْيُ عَ  نَ يْ أَ 

 ى/  وَ اهلَ  نْيِ عَ 

 ْب؟! رَ العَ  َعنْيِ 

  ،ىخرَ األُ  ةِ فَّ الضِّ  ماءُ َأْيَن 

  ، ينانادِ يُ 

  ْب َص قَ  نْ مِ  نْي  فِ يف َس  ِضْ مْ فنَ 
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  ،لمِ ْح واألَ  رِ كَّ السُّ  ِب َص قَ 

 ؟! ْب هَ ذَّ ال نيناوامَ ـلِ  عاِنْ مَ ـالُح وْ نا نُ بِ  وهاُد ََيْ 

. 

. 

 ِك..؟رْيُ كِ فْ َم تَ يْ فِ 

  ، ُخلِس   ِشْعر   نْ مِ  اآلنَ  نْيَ ئِ رَ قْ ماذا تَ 

 ..  ي  دِ وْ مُ عَ ِشْعر   نْ ومِ 

 ؟نْيْ بِ تُ كْ وماذا تَ 

   ،وآالِميْ  يْ امِ ـَّيأَ بِ  ،ِك يْ فِ  يْ ـنِ تَ يْ لَ 

 !نْيْ هِ رَ  يْ لمِ ْح أَ بِ 

. 

. 

 ؟ يْ تِ قْ وَ  َف يْ كَ 
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   ..ُتْك. مْ َص  قاَل 

 تِْك! قْ وَ  غريَ  يْ تِ قْ وَ بِ  َت قْ  وَ نا الأَ 

 ْك،بِّ َِبَ فَ 

 ،  َشْدِويْ  ِمنِْك 

   ..ريْ طائِ  ناَحيْ َج  يف

 ْك!بِّ هَ مَ  نْ مِ  كِ اَذ َش  امَّ َض ـ الْ 

. 

. 

 املَْرَيِميَّا! يْ رِ وْ ُخ يا بَ 

 ؟يْ دِ َبعْ اُسِك َس ْح إِ  َف يْ كَ 

 ..  يْ ـوانِ ِك الثَّ وْ يف َش َكْيَف إِْحَساُسِك 

 ؟يْ ـنِ وْ ُد اِت بِ عَ يْ وَ السُّ  دِ يْ اعِ جَت و

..  ْح َص  ذاَت  وْ ُح ْص تَ  َس مْ الشَّ  نَ يْ رِ ظِ تَ ـنْ ـتَ  ىرَ ـتُ  أَ   و 
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بْ  قاُل تُ رْ ها بُ يْ فِ  َس يْ لَ     ِح..الصُّ

 ، وْ ُح ْص يَ 

 ي؟ـنِ ـيْ ـبِ َج  نْ اًقا مِ هَ ى دِ هَ ْش األَ  هُ َس أْ كَ  وْ ُس ََيْ  ُثمَّ 

 اًم؟...  ـيْ مِ اَي َش امَ زَ ُخ  نْ مِ  اهيْ فِ َلْيَس 

 ، ًل يْ لَ  احُلْلمِ  ُس أْ كَ ِك لَ  وْ فُ ْص يَ  َف يْ كَ 

 ؟يْ ـنِ وْ ـنُ ُج  جارِ ْش أَ  نْيَ ى بَ اءَ رَت يَ  ل  فْ طِ  نَ وْ دُ 

. 

. 

 .. يْ رِ دْ ُت أَ ْس لَ 

  يْ ُّْسِ يَ  ِح بْ الصُّ  ارُ ظَ تِ ما انْ 

 .. ارً ِصفْ  َضمَّ ر  فْ ِص  ُد عِ وْ ، واملَ اعاِت السَّ  مِ يف دَ 

 ي؟ رِ مْ ـ ، وَخ يْ ـاتِ ابَ بَ ، وَص يْ دِ وْ رُ وُ  نْ مِ 

. 
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. 

 ِك؟يْ فِ  اآلنَ  اهُ رَ ـتُ  نْ مَ 

 ؟هِ يْ فِ  اِك اآلنَ رَ ـتُ  نْ مَ 

 ي؟ َْبِ حِ  اَل تَ ِك اغْ يْ .. وفِ يْ ـوانِ يْ دِ  لَّ تَ ـاُه اْح رَ ـتُ  نْ مَ 

. 

. 

 ِت.. ماذا؟ قْ ذا الوَ ه   لُّ كُ 

 يف؟ وْ رُ ُح  اءُ بَ هْ َص  راءِ ْح الصَّ  مِ يف دَ  ْت َش لتَ  أَ 

 ر   ـئْ بِ  سِ مْ ى كاألَ وَ طَ وانْ 

 ْعري؟!ِش كَ  يْ رِ ثْ نَ  هافِ ُس وْ يُ  نْ مِ  كانَ 

. 

. 

 ي! رِ ْد راِت َص مْ ـان  عىل َج طَ وْ أَ  اآلنَ  ُق ـيْ فِ تَ ْس تَ 

 ايتيَ نِ غْ أُ  يْ نَ يْ عَ بِ  لِ ْح الكُ  نَ مِ  تاريخ   اآلنَ  ُق يْ فِ تَ ْس يَ 
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 َحْقًل   اناِت دَّ ال يرَتِ ْش يَ  ،ر  ِشعْ  ذاَت  ،ِك نْ مِ  كانَ 

 ،غاريَد أَ  نْ مِ 

 ى، قَ يْ ِس وْ ومُ  

   !رِ ْح ِس  يَّ أَ  ،ارً ْح ِس و

. 

. 

   ْك..يْ ـتَ فَ  يف َش رَص  رَصْ  ح  يْ رِ  يُّ أَ 

 ي، ـ اقِ وَ ْش َق أَ رَ وْ زَ  ْت مَ طَّ َح  

   ..يْ رِ ْح وبَ 

 ْك؟يْ َد يف يَ ا رً وْ طُ عُ  كانَ ـ الْ  يَ رِ ْح بَ 

 ،  رِ ْج الفَ ِك يْ ـتَ ـفَ َش 

 ذاَرى، العَ  اِت يَّ دِ َج بْ ِر األَ ْج فَ 

   ..يِّ ـنِ وْ الكَ  دِ َج ْس العَ  امِ َخ رُ  نْيَ ا بَ طَ ى كالقَ ادَ هَ تَ تَ 
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 ْك؟يْ لَ ِك وإِ نْ مِ 

. 

. 

 راُه..؟تُ  نْ مَ 

 ي؟عِ يْ بِ رَ  نْ مِ  يْ فِ يْ َص  ةَ مَ يْ ِك، يا غَ تاَح ى اْج رَ ـتُ  نْ مَ 

 وإَل َمْن؟

 ... 

 ي،  رِ دْ َي ال أَ ـِّنأَ  اًم،َس قَ 

 ذا؟ه  ِك  لعِ ْض أَ  نْيَ ـبَ  ر  ْخ َص  أَ 

 ْن؟.. دِ عْ مَ  ةعَ طْ قِ َرى ـتُ  مْ أَ 

. 

. 

 ي:ـنِ ـيْ قِ يَ يف  يْ كِّ َش  انَ وَ نْ ، يا عُ هِ يْ رِ دْ ما أَ  لُّ كُ 

   ،نَـْبِضْ بِ ِت لْ ِت ما زِ نْ أَ 
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  يـنِ ـيْ تِ وَ يف  يْ ُّْسِ يَ  بِّ حلُ ا لَّ جِ ِس َأْنِت ما ِزْلِت 

 اًحا.. بَ َص  نْيَ َح ْص تَ  يَّ ـفِ 

 .. ساءً مَ  نْيَ نامِ وتَ 

 ِر وْ النُّ  ياهِ مِ  نْ  مِ ح  رَصْ  بِ ََل وْ األُ  ةَ َج وْ مَ ـال نْيَ ِض كُ رْ تَ 

 ،اآلنَ  نْيَ كِ َح ْض تَ  َوىْش نَ 

 ،نْي  مِ ياَس  وْ ُح ْص يَ 

 ،  يُّ امرِ وقَ 

 ،  لعيْ ضأَ بِ  الن  زْ وغِ 

 ْ  َسْكَرى اءُ وَ ـْج األَ  يْ مِ يف دَ  ِشْ وَت

 ،  «ِت ِمْهَزاًقاْس لَ »

  -دياًم قَ  كِ انَّ غَ ( تَ ىَش عْ ألَ  )اكام -

 ..   كنْ ول  ، ال

  : يفِ كْ ـتَ ِك َس ـْينَ يْ عَ  لِ ْخ نَ  نْ مِ  ة  َد واحِ  ة  كَ ْح ِض 
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  ، اانً َج لْ ُخ  مُ ُس رْ تَ  يْ مِ يف دَ 

،طَ يْ حُمِ    ات 

 َل، يْ ساطِ أَ 

 ، ًشاوْ يُ ُج 

...   

  يْ فِ كْ ة  تَ َد ة  واحِ كَ ْح ِض 

تَ  ىوَ اهلَ  دِ يْ ى عىل قَ قَ بْ أَ  يْ كَ لِ   ْك يْ ـيف ِضفَّ

 ِضْحَكة  واِحَدة  َتْكِفيْ 

 ،  يْ وِّ ُد عَ  نْ مِ  ِضْ رْ أَ  كَّ تَ فْ أَ  يْ كَ لِ 

 يوًما؛   ِت ـْ نناَي األَ إْن دعا داعي انتامئي أِلَ 

  ةَ مَّ ِك ثَ لَ فَ 
  ،ًعايْ مَجِ  يْ ـجانِ يْ تِ

َة  ِك ولَ   .. ِشْ رْ عَ  رِ وْ النُّ  َق وْ فَ َثمَّ

 ِضْحَكة  واِحَدة  َتْكِفْي 
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   .. يـنِ وْ ُص ُح  نْ مِ  يْ ـنِ يْ فِ طَ ْص تَ  اميْ كَ لِ 

 .. ِت يا َمنْ ـَْأن

 َة الُقْصَوى.. وَ رْ الذُّ  نْيَ قِ تَ رْ تَ  يْ قِ وْ رُ عُ بِ 

،  وْ بُ ًدا يف هُ وْ عُ  ُص نْيَ ِخ وْ ُد تَ   ط 

 : نْيَ ـنِّ غَ وتُ 

 «ْك!بِّ ُح  ةُ ـنَ وْ ـنُ ـنا َمْ ، أَ يْ بِ يْ بِ َح »

. 

. 

 ؟ ، اآلنَ اـنوأَ 

 ْك؟ بِّ رَ ى، بِ رَ كْ الذِّ  رَتِ فْ نا يف دَ أَ  نَ يْ أَ نا أَ 

 ِه..  يْ فِ  ُت ْس اًم لَ ـتْ نا َح أَ 

 ِك.. يْ فِ َلْسُت 

   ..ىُت حتَّ ْد ام ما عُ بَّ رُ 
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 ْن!يْ رِ ائِ الزَّ  لِّ جِ يف ِس 

. 

. 

 ، يِس مْ ِت أَ نْ كُ 

   ،يِس مْ َش ُكنِْت 

 يـُـْونْ تاريِخ األَ ى بِ وَ ْص القُ  ةِ لَ ْح ى الرِّ نَ عْ مَ ُكنِْت 

 ي، نِّ غَ ، نُ نايْ والَ َح   نُ وْ الكَ  َت كَ َس ما وإذا 

 ، ُنَغنِّيو

 نا،يْ َد يَ  نْ ًبا مِ طْ رَ  رُ ْخ الصَّ  كانَ  مَ وْ يَ 

   نا يْ ـ تَ ـ فَ يف َش   ى وَ اهلَ   مَ يْ راِس نا مَ يْ ـ ِل مْ يُ     *( Blarney Stone) و 

 .. نْ وْ كُ يَ  الَكْونِ  عىلا ئنما ِش  ُق ْش العِ  نُ وْ كُ يَ فَ 
 

( كوركرب )(، ق  قلعة بلرِن يف ) : َحَجرٌ )Stone Blarney َحَجر بلرِن )  *

َقبِّله يتفتاق لسانه بإيرلندابـ) عذب (.  تزعم احلكايات األ سطورياة أن َمن ي 

الكالم، ويغدو ذا َمَلكات تعبريياة وبالغياة، وإْن كان َبكيئًا َعيِيًّا!  يعود  

.  وقد أصبحت القلعة، بَحَجرها األ سطوري، م1446تارخيه إل سنة 

 لوا احلََجر! مرتاًدا سياحيًّا شهرًيا، يزوره الناس، ورباام قبا 
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 ي،  ـكاياتِ ِت حِ ـْنأَ  ذْ إِ َيْوَم 

 ي،  ـثِ ـيْ دِ َح 

 نْ وْ ُج شُّ ال وْ ذُ  ـيْ تِ وْ كُ ُس و

 ِت.. ـْنأَ ها مَّ ثُ 

   ،ءُ امَّ الصَّ  ةُ عَ لْ القَ  ِذيْ ه  و

 ،  اماًل َش  دُّ تَ رْ تَ 

  ،ًراعْ ِش  ْس جِ بَ نْ تَ  مل ةً رَ ْخ َص 

 ، ماءً وال 

 ؟!بنِْيْ يُ  يوًما لِهِ ـَتْقبِيْ  عىل رُ ْخ ى الصَّ تَ مَ 

 ... 

 ... 

فَ  مُ يْ غَ َأحْمَـَلْت    ..نايْ ِر فِ طْ العِ اِه الشِّ

 ، وايف القَ  َف زْ تا عَ لَّ مَ  دانايَ و
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 نُْدْولنِْيْ ـمَ ال َد يْ ِش نَ و

  اءِ رَ ْذ العَ  ةِ َش هْ اُس الدَّ نَ نَ أَ 

 ْن يْ َد تَ نا ـْينَ يْ عَ لِ نيا ِه الدُّ ما عادْت بِ 

  ِح بْ الصُّ  اممُ ويَ 

ْمَس  طُّ حَتُ  ما عادْت   نْيْ قِ لعاِش لِ ى َح الضُّ  فِّ يف كَ   الشَّ

  املاِضْ  نَ ر  مِ طْ َس  ْد عُ مل يَ 

 وَّ عىل َص 
 نْيْ حِ  ُذ نْ مُ  وْ نُ رْ يَ  يِّ حِ وْ الرُّ  ناانِ

   .. عاف  رُ   نْ ر  مِ مْ عُ  «نْيِ احلِ » ماءُ دِ و

 ! ِسنِـنْيْ  نْ مِ  عاف  يف رُ 

 ... 

 ْت..  اَخ ِك َش يْ ـنَ يْ يف عَ  انِ مَّ الرُّ  ةُ رَ هْ زَ 

   اِت َس مْ اللَّ  ةُ وَ ْذ َج 

 ْت... ضاعَ و اهيْ ـنَ يْ عَ بِ ينا ها فِ ُس مْ َش  ْت ضاءَ 

 ! (نْيْ ـنِ َح ) نْ مِ ى هامَ تَ يَ ًما وْ يَ  نًا كانَ ـيْ ـنِ َح  اهللُ مَ حِ رَ 

 ... 
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  ،ناهُ  ْف قِ 

  ،ًتاوْ مَ  َك يْ فِ كْ يَ 

 !نْ يْ زِ احلَ  ُل فْ الطِّ  رُ اعِ ذا الشَّ ـ يُّ أَ 

 اُم.. يَّ ِة األَ ذَّ ام كاللَّ نَّ إِ 

 ! نْيْ يًّا يف َكمِ لِ مَ نًا ُمْ ْض حِ 

 .. نًا كانْت ـطَ وَ 

   ..وطانُ األَ َتْغِدُرنا وقد 

 ،  َْضَ ْخ ألَ ا َك بَ لْ قَ  كانْت 

 ، ِق رَ زْ ألَ يف ا ِح وْ الرُّ  ياةِ َح ـًفا لِ يْ َس 

،  ُق رَ زْ واألَ   ماء 

 ، ضاء  وفَ 

   ،يال  وَخ 

،  وْ يُ ـوطُ   ر 
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 اًحا، بَ َص  عُ وْ اجلُ ها نَ يْ بَ 

 ، َعِشيًّا سافاِت ملَ ا ُش يْ رِ َبْينَها 

 ،  واءِ نْ واألَ  وانِ لْ األَ  نَ ب  مِ لْ قَ َبْينَها 

ـ  ُب لْ والقَ   ! ونْ ُخ َي
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اتيَّرَِتْيَوُت



 

 

 



 

 

 

 

 اتيَّرَِتْيَوُت

 (  نواح وأأغاريد  )

 

 أوقات   -أ

1 

ى الَعوافِ بَ َص   ـياَح اخَلرِي يا ُحـمَّ

 ـيالَقـوافِ  يف  احَلضارِة   وَنْمنََمـةَ 

، ُحبِّـِك، يابَ َص   حياًة، اَح  احُلبِّ

 ! اِف غَ الشِّ َيُزْوُل الَكْوُن وْهَي َنَدى   

2 

بَ  ُه،  اِح يا َيـْقَظـَة الصَّ  ، يا ُسُجوَّ

نَ  وَغْفَوَة املساِء، يا  ى! َشمَس الدُّ

   ًة،ــَآي َوُدْوُد الـ ُيـطِلُّ َوْجـُهِك 

 األَْزُمنا!  َُيْـيِـيْ َِنـاُرها الَوليُد 
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3 

 رْ باِخ مَ ـمساَء  املِْسِك َيْعبُِق يف ال

ُز َغْيَمـَة الَعـَرِب  األَكابِـرْ   ُيَطـرِّ

   الَبْدُو  واحَلَْضُ  اسَتعـَاداْنِت فأَ 

! ُأسطورِة الَوَطنِ  ِصَبـا  املُعارِصْ

 

 م واِس مَ   -ب

1 

ُهْوِر، حَتِ  يا َشْيَخ   َرَمَضاُن،  ةً ـيَّ ـالشُّ

 ْوِه!ـلَّ ُوُج ـكُ  ِه اهللِ ـَوْج ـبِ   َشىـَتغْ 

 اـهيِْي َمَواَت األرِض َبْعَد حُمُْولِ ـحُتْ 

 ِه!ـيْ ـتِ   ِمنْ   هِ وِ ـطْ ـَخ  ائِـَه ـت  ُردُّ ـوتَ 
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2 

 ـِه! يْ ـَدوالِ  ـى نَ دْ أَ  نا ـَأنـِْت ، بِ   ُد ـيْ ـالعِ 

(وَ )النُّ  ـْيـرُ طَ   « !هِ َخوابِيْ  واَغنَّى: » اِسـيِّ

3 

 ُدْه        ـِعـْي   ِت  نْ ِعـْيُد  فِْطـر  ،  أَ 

ا  عـيـاِد  األَ   ـُد ـَأْسعَ   ُطــرَّ

 مِس ِشْعًرا      َمـسَّ ُغْصَن الشَّ 

 َرا!ـ ِعْط ـواَن  كاألَ  ى فاحتوَ 

4 

ــةْ ـُه الـمُ ـلِْلـِعـْيـِد  َوْمـَضتُ  ـِذيَّ نـَـُة  الشَّ  ـَلـوَّ

 ـْة!ـيَّ َتــاُج  الـََبِ  هارُ ـ ِعطْ  فاحُلْم بَشْمـِسـَك 

ـنِ ِمَن    َت يْ وِ رَ يـا َمـْن    ـَهـا، ـطِ ْح ـقَ و   ـنْيِ السِّ

 ْه! ــيَّ رِ   امءِ لـلِ  ـْد عِ ــتَ اْس ـف   ُؤكَ ـمْ ـ ظِ الِعـْيـُد  
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5 

ْمُس َمْعنَى:َح ِعْيُد َأْض  ُع الشَّ  ى، وُتْشِ

 ُر طِْفَلةْ ـيف َساَمئَِهـا  َثغْ  واحـةً 

 َغـنَّى:   ْلمِ ـاحلُ   ِم بَِضَبـاب   ِمْن  فـاِغـ

ْة!ـيا ِشفَ  اآلنَ َبْرِعِمْي   اَه األَِهلَّ

6 

، وَكفُّ الَكْوِن َجيَّاُش،   عام  جديد 

: ذا يْ ْروِ يُ   ُسـوْ َياْ  ذاو  ُيْرِدي، بَِثْدَينْيِ

 ـاُشـوا عيد  يف األََُل ععام  َس فاْهنَْأ بِ 

 ِمْقـَياُس! َحقِّ لُعْمُرُهُم  لِ   بِّ ـ ُح لْ لِ 
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 لةمشاعر مؤجَّ  -ج

1 

عْ  ِح مْ قَ لِ   ل  وْ قُ ُح  يْ رِ ْد يف َص   رِ ـالشِّ

 ةْ رَّ ـَج يف  املَ  ةُ رَّ ـَج ا املَ ــهلُ ـنابِ َس 

 اد  ُفؤَ  نْ مِ  ء  وْ َف َض ـيْ ـغِ ِك رَ يْ ُخذِ 

ْة! نْ ًنا مِ وْ َر كَ ـعْ الشِّ  رُ ـيْ دِ يُ   َمَُّسَّ

2 

 يـانِ نَ ـسالْت  نـاُر  حَتْ   احُلبِّ   ةِ ـعَ مْ يف َش 

 ي!ـيانِ ِودْ  ْوَر ـ، يا نُ  نَاِر ُطَوىـ، كَ  نُنْ ـْح فا

3 

 وما  ،ىبَ والرُّ  لِ وْ هُ السُّ  ةُ وَ ْذ َج  يْ لِـ

 والظِّلْل! ياءِ الضِّ  نَ يا مِ ـساقَ تَ 
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4 

 «ْر!ـطَ َمَطْر مَ » :ًل يْ لَ  غريَد التَّ  يْ عِ مَ ْس تَ  مْ ـلَ  أَ 

ِوْشَلـة   فام
 ؟ُقْك!«َش عْ : »أَ ِك يْ ُتناجِ إالَّ  (1)

5 

 ُطِب« ـ»التََّحنْ  ِة  ـــفَ ـيْ هِ رَ  َوة « ــطْ ـو»قَ 

َساَغَشْك«.. وخَتْ يْ ـِب   ءُ وْ مُ ـ تَ   ( 2)ي بِ تَ : »خَتْ

 نا.. هاهُ  بي يْ ـلِ ْع، َح ـَوسِّ .. يْ ـَشُقنِ عْ »أَ 

 !«الَيْعُرِب  ُحْلِميْ  َِنَْد  ..ؤاكَ رُ  مْ ُس ارْ و

 

، حتقيق: ديوانه قال )لبيد بن ربيعة، الِوْشَلة: القطرة من املطر.  والتعبري فصيح؛    ( 1) 
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6 

يَد  بِ ََل ُة األُوْ لَ طُّ  الُقـبْ خَتُ   مِّ

 دايْة!.. ال بِ ايةَ ال ِِن  :ائرَ ودَ 

7 

 هيًل َص  يْ ـبِ  ُل هَ ْص يَ  بِّ احلُ  حيمُ َج 

 !ضارةْ احلَ  َخـْيـلِ يف  رانِ وَ ى الدَّ َد مَ 

8 

  اهل اَح بَ ال َص ًسا مْ َش املوُت ُيْغطُِش 

 وارينا!تُ  الَشْمًسا واحُلبُّ َينُْقُش 

9 

 ـ ثْ ـمِ  ُب وْ ذُ ، أَ  ديتـ، يا سيِّ  اُف ـأخ

 ـْب ـَهلَ  نْ رير  مِ ـة  عىل َح ـعَ ـمْ َش  َل ـ

 : ُطـًوى   ،ارِ ـالنَّ  ُق رُ ـقْ رَ تَ   لنا َرَوى

 ْب!« ـكَ ـَس َدة   رْ وَ  اِه ـلٌّ عىل ِشفـطَ »
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10 

 يااًل َخ   يف بالْ   ُف رْ احلَ  ُف وْ طُ يَ 

 يباملَعانِـني يْ عَ  ُب ْد ـهُ  ُل مَ ثْ ـيَ ـف 

 ًرايَّ َِن رِ مْ ِك اخلَ ذاتَ   رشَب ألَ 

 ! نِـياملـَوا ـزُ جَتِ رْ يَ  واِت بَ الصَّ  نَ مِ 

11 

 ْب هَ ذَ  نْ مِ  لت  بُ ـَتنَاَمى ُسنْ  َبـْوح  

 ياْل َن اخلَ ة  مِ ـمَ يْ ماُس غَ  هِ ـيْ قِ ْس يَ 

 ا!  ـنأَ   ها» :  سـاءِ النِّ   رُ ـآِخ   قوُل ت

 جاْل!« ُل الرِّ وَّ ُر، أَ ـيْ مِ َت، يا أَ نْ وأَ 
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 رايا مَ   -د

1 

اُد(، ُعْد!  إنَّ الزَّ  ل  )َعوَّ  ماَن َتَبدُّ

 َتَمْت َأْوالَدها! داثَة َأيْ َرى احلَ وأَ 

2 

ا وفَ حاَب، كَ نا السَّ فْ رَ عَ  مْ كَ  ا، رًّ  رًّ

   !ـهْ ـبَّــَمهَ َمَصبَّــــُه  يا   نا لْ هِ وَج 

 ا، ـنايـاحلَ  يف   هاطًِل   اهُ ـنْد هِ فَش 

ــ  اناُم فيَتـنـَخْيل   َضْبَح    ! بَّــةْ ُمِ

3 

 اُر!  وَّ دَ  الَكْونَ  «، فإنَّ !يْ ـنِ وْ لَ  َك نْ عَ  عْ »دَ 

ْيَل، يا   َت نْ ال أَ  ، وَلْسُت اللَّ  ُر! اـنَ َشْمس 
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4 

، لَّ ُس  َب ْص نَ  عُ يْ طِ ْس نَت ال تَ كُ  إنْ   م 

 !ِم؟ـللِ السَّ   َرْبـَوةُ  ُد ــيْ فِ ـتُ   ماذا

5 

 ْي َطوِ وَينْ  بُعْرس   ُعْمريما  َلَعمُركِ 

 ْرُس! ـالعُ  بِـيَ  ِت ـْ َأن ..فِـيَّ نِّْي املُغَ  ِت ـْنوأَ 

6 

باِب وَتـْحُلُم يف الطُّفوَلِة با  لشَّ

نُّ إذا َشَبـبْ 
 َت إَل الطُّـُفْوَلـْة! حَتِ

7 

ًة يف َكْسِب مال    ُنَضيِّـُع ِصحَّ

ْة!   لِـنُـنْـِفـَق ماَلنا يف َكْسِب ِصحَّ
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8 

: َمن َلـَدْيـِه...   وليَس َغـنِـيُّ ناس 

!ى عَ اْسَتْغـنَ  َمنِ   ِن النَّاِس: الَغـنِـيُّ

9 

ـُر يف َغد  َقلِـِقنَي، ل    كنْ ُنـَفكِّ

 َتى َنِعـْيـُش؟!َمـنا! فمَ وْ ـْيـنا يَ َنِس 

10 

  ،نـَّـنا َأبـَـًدا َنِعـْيـُش كأَ  :َنِعـْيـُش 

 نـَّـنا َأبـَـًدا َنُمْوُت! كأَ  :َنـُمـْوُت 

11 

 عاِشـق  َبكِـئ  َعـيِـي   وَكْم ِمنْ 

 ! طِّواالالِعْشـِق الَملِحـَم  َيـِعـْيـُش 
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21 

 َدْوًما لَِتْجَعْل َنْفَسَك املَْحُبْوَب 

 ! دامِ ـتَ ْس ـبِمُ    ْوسِ ـالنُّـفُ  ُحـبُّ  ا ـوم

31 

 َعُدو   نْ وال َيْكـِفـْي َسامُحَك عَ 

 اْبـتِداَء!   «َك ـْح ـسامِ تُ »مل  إذا ما

41 

 لقد ُتْؤِذْي َحـبِـْيـَبـَك يف َثـوان  

ُهـْورِ   رُ َدْهـ  ـنَيْ َيْشفِ  نْ بام لَ   !الدُّ
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 ا ـَيـَه

 ( !زالةغَ الروق بُ إَل داء األخري النِّ ) 

 

َخـْرِت ا  اذا  ـ م   ... ( َهـَيـا )   اِء ـ هَ لِّ   ـ كُ لِ     دَّ

 ؟اءِ ـ َهـبَ   َوى  ـ ِس    دِ وْ ـ لُ وَ ـ ال     ـةِ غَ ـ اللُّ   ـنَ مِ 

 اد  ـ َف  ع ـ ْص ـ عَ  رَ ـْبقَ ـ عَ   نِّ  ـ جِ بِ     َعَصْفِت 

 !ي ـ َسـامِئ     ِويْ ـَيطْ     ق  ـ ـ اِش بَ ـ كَ     وُعـْدِت 

       

 ري؟ـاُهِك َشْهَد ِشعْ ْت ِشفَ فَ ُتـَرى ارَتَش 

 ي؟!ـ ِئ اـ َش رِ   نْ مِ   ِك ـ ابُ ـ َسح   ْت َمـلَ اِْنَ َأِم  

ِـّي   ـِْت     فِـْيِك / ِمْنـِك ،    فـإِن  ِمـنِّـي  وَأن

ـ ـ ـَيــاِة   مِ ـَـنِْزَلــِة  احل ـمَ بِ   اِء! ـ َن   الَفـَن
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بَ   فـي      اكِ ـَذ ُت   َش ـْي أَ رَ   ـايـاِعـْطـِر   الصَّ

ـً  ـي!اِئ َذ ـ َش      ـاَحـْيـهِ ـَن َج   فـي  ا   ـ َمـلك

ـ  ـاِح ـبَ ـ َحـلِّـُق  فـي َص ـ يُ   َوْعـًدا     طَّـريِ ال

ـ ـبُِكــلِّ  َش  واءِ ل ا      ِجـسِ ـ بَ ِهـيِّ   ُمـْن  ـرُّ

ـِْت    ي، ِمْن  َقِصْيـدِ  ـَى  ل ْح أَ   ُأِحبُّـِك ،  َأن

 ـي! اِئ ـ ِغـَن    ِك ـ مِ ـ فَ  عىل       ـوْ لُ ـ ََيْ      مْ ـ وكَ 

ِـّـْي    ـُْدْرُت  فـي  األَ   وإِن ـ ف ا ـ لِك   طُ ـ  ــرًّ

 ـي!ـاِئ ِدمَ   يف    ـِك  ْمِس ـ َش ـ كَ   ومـا  دارْت 

 
     

ْت  ـمَ     ـديْ َقـصـائِ   وِحـْيـَن   بِــواد   ـرَّ

ْعـدِ   ِمَن    يـ ـاِئ يَ   َحـَمـْلُت     اهَلـُتـْونِ     الرَّ

 ِت َأيـْـَن  ُكـنْـ  ـُة ، ـالَ ـزَ يـا غَ   ي :ُأنــادِ 

 ـالـنِّـداِء؟بِ   َعـتَّـِق    ـ اريـخـْي  الـمُ ـ ـت بِ 
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ء  ـ)ُت بِ َوَقفْ   ،(ًسايْ َقـ) ُت  لـْأَ َس و (،َطـيِّ

ـ و    ـياِئ َعـَش    يْ ـ ،  ِذْئـبِ ُكـلَّها     ( ْمـَيـرَ )ِح

  يْ ـْيـنِ ِمـْن َجبِـ   ـِدُف نْ وكـاَن  الثَّلـُْج  َيـ

ْومِ ) وَكْلـُب       ـيداِئ يف  رِ     َيْعـِوْي     ( الـرُّ

  ، ( ُحـنَـنْي  ) وال   ـف  َرَجـْعـُت،ـُخ  بِـل

ـتِ   ْزَحـُف  ـ وتَ    يـ ـ راِئ وَ     الثَّـْكلـَى    يْ ـُأمَّ

  ـيَسـامئِ    ـيْ َيـْسـقِ    َمـْبـَسـم   ْن ـمِ  ا مَ أَ 

 ي«؟!ـ ـاِئ مَ   َد  ـ عْ ـ»يا بَ   ُبـُرْوِقـِه ،     ـاءِ ـمَ بِ  

  ْوب  ــَسكُ     َوْسِمــي   ِمـْن  َنـــْوِء  ا مـَأَ 

 ؟! ـيـ اِئ ُكـلَّ  طَ   ُيـْرِويْ  ــرِّ السِّ   ـواديْ بِ  

  ـها ـيْ دارْت  َعـلَ  َأْمـَحـَلـْت  ،   ِديــاًرا 

 ـيـ ـاِئ َذمَ   ِرْي   ــقْ ـتَ َتْس   ِسـبـاُع  الطَّـرْيِ    

  ــيْ ـامِ هَ   َفـْوَق  َيـات  ـْور    َضـارِ ـُنـُس 

 ــيِئ ا َذ ـ حِ     فـي       ـام  ـ وَأْغــِرَبـــة     لِـئَ  
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عُ ـُأَج    ِشـْدق   ْي ِمْن ُكـلِّ ـُمـْهـَجـتِ   مـِـّ

 ـي!ْجـرِتاِئ اِل   ـاِزُم   هَ ـ ْي  اللَّ ـ ُظنِ ـ فـَتـْلـفُ  

     

 ظِـلُّ  َحـْرف   ْيـَدِة  ـِص ـِد  القَ عىل َجـَس 

َج   ـ َتـَض   وَ     ـرَّ ـ بِـالـرِّ ـَ  ِة   والـِغــَنــاءِ ـ اي

  ، ًة   ُكــتِـَبـُت    بـَوْرد  َد ـــيْ َأشـُـمُّ   َقِص 

مَ وبِ     ،   بِـْيـِذ  ـ ـالنَّ َرى :  بِ ـ وُأْخ   ــاءِ ـالـدِّ

 ـهِ ـُْيـْرِهـُف  ناظِـَري الَفـْجـَر  ُت َسِمـعْ 

 ــي ائِ ِوْي   لِـوَ ـ ُيـْلـ  ة   ــَ ْي َكـرِ   لِـَيـْومِ 

ْوَح يْ أَ رَ   (َسىيْ عِ ـ)لِ  (ُمْوَسى) ِمنْ   ُت الـرُّ

 ي ــائِ َظمَ علـى    َتـُلـْوُب  ، (َه  َطـ )  إَل

 َصُبـْوًحابِـْئـَر   قـافِـَيـتْي   لِـَتـْمـَتـَح   

ْمِس    سِ أْ كَ ك  قُ الشَّ  !ي ـ اِئ َش ـتِ ـ ها  انْ ـ َمْشِ
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 ــاَر  َبـْحـِريْ وافِـْي  طَ ـَأْجـنِـَحـِة  القَ بِ 

 ي! ـائِ طِفَ ْص اِل  ئِـِر.. اجَلـزا ْوِر ـإلـى ُح 

 ًرا ـاِت   ِشـْعـمَ ـ الَغـيْ  ُكـُب ـْس أَ   ـيْ انِ َأرَ 

 ي ـائِ ـا  ابـْـتَِد ُرْؤيَ   ـيْ ُيـْوُسفِ   ـْرَمـُة وكَ 

 ـــيْ انِ رَ أَ     ذْ ــْي    إِ انِ رَ ..  ال    أَ  ــيْ انِ رَ أَ 

 ـي!ُيْمـنَى َوالِئ ـ ِك  ال ـ ـفِّ ي كَ ـ ِسـَوى ف 

 
     

 ؟ ـيانِ ــيَ كِ ى  ـقَ ــيْ ِس ُمـوْ َأنـِْت بِ  ـَمـنْ فَ 

 ـي؟ائِ وَ ـفِـْيـِه  هَ   نَّـاُي؟  َأْم ـال   َأ َأنـِْت 

ى   فِـْرَقـتِـْي  َأنـِْت  أَ   َعـْزفِـْي؟والُكـَْبَ

 ي؟!ـَأنائِ  مْ أَ   ؟ا قًّ ـَح   »األَنـِْت« َأ َأنـِْت 
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نـيا ـبِ   ْيـًعـا َجـِمـ ْي  ــنِ ـاِديْ ُتـعَ  ِك   الـدُّ

 ــيـائِ كِـَبيَ    هـا   ِمـنْ ــالـُِجـبَ   ُتـَثـلُّ 

 ـاة  يَ ــْي َح ـِك ، يـا َأنـِْت ، َوْحـَدِك ، لِ بِ 

ـ   ـي!ـاِئ َتـَش     إِْن     وَأْفـَنـى ،   هـا ،  ـ انِـيْ ُأَف

 
       

 ــي، َلـى،  ودائِ األُوْ  يْ ـُفوَلـتِ ـنـِْت  طُ أَلَ 

 ــي َدوائِ  ،  َرىـ األُْخ  يْ ـُطُفوَلتِ   وَأنـِْت 

 و ـُكـْوِب  َتـنْـُبـْي  الـَمنْ ـافِـُر  عاَلـمِ ظأَ 

 ـيامئِ ـاْنـتِ وِرْي  ـُظـفْ  اسَتـْفـَزْزِت  إذا 

 ،َسىَرى  وَتـكْ ـ الَوَرى َتـعْ  اِوْيــُس َطـوَ 

 يــئِ اـَس كِ  يـَطـتِ ارِ ـخ  ـْرِي بِعُ   وَأنـِْت 

 َأنـِْت    / ْلـُبـْوُس ـمَ ـَّـِك البِـِسـْي النأِلَ 

 يـائِ اْحتِوَ  / يْ َتـْحـوِ  بِـام  ْنـيا الدُّ  لِـَي  
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 ا ـَعِن  الـَمحـاِسِن  والـَمـراي َغـنِـْيِت  

 !ي ـ اِئ ـ غَ   لِـْي  َشْمُس      ابِِك ِخَض   وظِـلُّ  

      

 َمـْن َكـُأنـْـَثـى   ُأبـالِـُغ  ،   ال ُأبـالِـُغ؟  

 إِبـَـاِء؟!  ِمْن   َجـناحـًا   اْخـَضلَّْت   إذا

 َكـُأنـْـَثـى  ال  ُأبـالِـُغ  ،  َمـْن  ُأبـالِـُغ؟  

 !؟ـاءِ نِـَس  ِمْن    ِشـَهابـًا   وقـد  َهـلَّـْت 
      

 َفـَحـْرفـًا َغـْيـَمـتِـْي  َحـْرفـًا   ُأَفـتِّـُش 

 ـي ائِ ـبـَ  َأْلـَتـِقـْي  بِـْي  َأْلـَف  َعـلِّـْي ـلَ 

 َقـْلـبِـي، بِ   َوْشـاًم  ْوطِـنِـْي ـمَ   َش ـنـْقُ أِلَ 

 ـي ائِ ــْي  ُبـكَ نِ ا زَ ـَأْح   ُعْمـَر  وَيـْبـكِـْي 

 َشـِقـَيـْت   بِــِريـْــح    رايـَـة    ْهطِـَل ـلتَ 

 ـي ـئِ ِمـْن  ُحـَدا  بِـَشـتَّى  ـاَوُشـَهـا نَ ـتَ 
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    اًحـاــبَ َص  ِك َمْفـِرقِـ ُك ـِمـْس   َرَح ْذ ـيَ ـلِ 

 ! َعـَفــاءِ ـاألَْمـِس  ال  ـَة ـُيـَراِوُد   ِعـفَّ 

 
     

رُ   ا ـايـطَ ــ َخ ـِن   الـيـْـازِ ِمـْن  َزنـَ  ُأَحـرِّ

 ـيي  َسـامئِ ـَأْغـُفـْو  ف   ُثـمَّ  ْي ـَجـبِـْيـنِ 

 َأرانِـــيْ  ى   ــتَّ ح   ـــيْ َثـْوَرتِ    دُ دِّ ــَج أُ 

ـَيـاءِ   َدَم    ــِن ـْعـابِـَري   ـِْت وَأن  الـضِّ

 ـبِّ  ِرْيــش  ـُـاِم  احلـََعَلـْيـنـا  ِمـْن ِره

 اءِ َذ ـَش    اـْيـفَ ـَقـْطـِر الـنَّـَدى َس ـْن ومِ 

يْ  ـاُن  ـْريَ ـوحـتَّى   َيـْرَتـِوْي   ِش   َجــدِّ

 واءِ ــتِ ارْ   بِل     ْيـدِ اجَلـدِ   ـرِ ـهْ نَّ الـ ِمـَن 

 ـيْ ـوَيـْلـَمـَع  بـاِرقِـْي  لِـُيـِضـْيَء  َدْربِ 

 ـاءِ ـَض تَ ْس املُ  َبـْرقِـْي   َع ـيـا َلـمْ  بِـِك ، 
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 َأْرِضـيْ  َمـواِجِعـْي  لِـَيـِخـْيـَط  َيـُقـدُّ  

 ـيائِ ـقَ ـتِ رْ اي  ـ ف   ُف ـوَيـْرُس   ْدَبـْيـهِ بِـهُ 

   ُرَؤاهُ َبــْيـَن  َنـْهـَدْيـــِك   وَيـْعـــُبـُر  

ـ ـ ُج   ُيـْعِرَب  لِ   !ي ـ اِئ هَ ـتِ انْ     ََل وْ األُ     يْ ـ تِ ْمَل

      

،  بِـِك  َأْهـِذْي ،   وما  بِـْي  ِمْن  ُجـنُـْون 

 ـي ـائِ َغـبَ    عـىل  َصـَحـْوُت   كِـنِّْي ول  

 ُجـُدْوِديْ  عىل ُحـُدْوِدْي يف  َصَحـْوُت 

 ــيـائِ ُتـنَ    أو ُتـَدانِــْي       ـد  ـَح   بِـل  

 ،ِديْ َوِريْ  نْ مِ  ُثـْرِت ُمـْهًرا ف ،  ُت ْس ـمَ ـهَ 

 ـي! ائِ ـَعـمَ   ْلـَوىـا َج ـي ،  اآلنَ    َأراكِ 

      

 ا،  ـا ،  ُأبـُْت   ِمـْن  َسـَفِرْي  إَِلـْيـنوً فْ ـفعَ 

ْيـدِ  إَل  ِ  « يـإاِلئِ »..  إَِل ،  نِْصِفـْي الشَّ
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ـاَن(  َتـْتـُلـوْ  يف  َأراِك )ِدَمـْشـَق(   )َعـمَّ

 ائِـيـارِة  َوْحـَي مَ َض ـاحلَ  اِء( بِـ)َصنْـعَ  

  وْ ـُح )الَبـْيَضاِء(   َتـْص  يف اَد(َد َأَرى )َبغْ 

 يـائِ ِمْن َحـَش  (  ْوُنـَس ـو)تُ  ا( ـْيبِيَّ ـبِـ)لِ  

(  َرْوض   ْيَلـنْيِ   )ِرياُض( احُلـبِّ  يف )النِـّ

 ـي َعَطـائِ  َخـاِزُِنــا   ْرَدْوِس ـالفِ  ـَن مِ  

  ْسـك  ( ِمـْدُس )الـقُ و  (ـة  )َمـكَّ  يْ ذِ ـ وهَ 

 يـائِ َدِم  الِفَد   ُض ـَبعْ  وُكـلُّ  الـِمْسِك  

  ـا ـْرَجـِحــنًّ ـُهـنـا  َمـْهــُد  اْبـِن  آَدَم  مُ 

 ـاءِ ـ الـِوَض    الَعـَرِب  ـِل ـلِّ  َخـامئِ ظِ بِـ 
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 قوسُط

 (  قَِصار مقطوعات  ) 

 

1 

 اريِك، يا كأَس النُّـَهى الـوَ اَح بَ َص َأْسِعْد 

 ـاريِمـزاُجـها  َوَلــه  ،  واخَلـْمـُر  َعْشتَ 

ماِد  ِسنِ   َأْت  حتـَت ما َخبَّـ َأْيَقْظِت  ـ ـالرَّ  ْي

ارِ ــنِ   ْي  املُْمِحـلُت ، وعـاَد الطِّـْفُل للدَّ

ْت ُحروفـْي كاحَلامِم  َش   اًذ ـفيِك اسَتحمَّ

 ـاري! َطـارْت عىل َوْحيِـِه  لِلَغـْيِب َأشعَ 
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 اِسـيْ َأنـْـفَ   نْ َضاَقـِت األَْرُضـْوَن  عَ 

 اِسـيَوْسـوَ    الَكـْوُن  ِمنْ طَ واسَتـشا

 ُربَّـمـا  َلـْم   َيــْأِن  مـا  فـي  ُرْوِحـي

 اُه   راِســيَأْجـَتـِوْيـــِه  ،   أو  َحــوَ 

ِب فاْلـَتـِمْس فـي  ْ !   ِرْيَش   الرتُّ  الَفـنِّ

النَّـاِس!  ِذْئَب واْئـَتـنِْس  يف  النَّاِس  
 (1)

 

3 

 ًيا،  ـواف وِم قَ عىل َصـْدِر  النُُّج  َوَشْمُت 

 ْة! َي وقاِف   ًرا َصْد . ذاَب  يْ غِ ُيْص   ( ِزْرَياُب ) و 

 

ملجموع من  ل الوتد اأوا  إسقاطْت ِعلاة )التشعيث(، وهي رَ ذه الِقطعة َج يف ه    (1)

)فاعلن(، التي أصلها قبل ِعلاة )احلذف(: )فاعالتن(، فصارت )فاعْل(.   

حاف يف عدم اللزوم يف البحر )اخلفيف(  ِعلاةٌ  والتشعيث جتري جمرى الزِّ

َمل(و)املجتثِّ  ، الذي عليه  ( و)املتدارك(.  ومل أقف عىل ورودها يف )الرا

 .عٍر آَخرذه األبيات، لَدى شا ه  
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 ة  ـفَ ـطْ نُ إالَّ  ك    اإِلْبـِرْيـزُ ُب هـَ ا الذَّ ـوم

 ةْ ـيَ ـغافِ  اِزُف ـ عـَامل و  يْ رِ ـِعطْ  َبْحرِ َل إ

عْ   وَ ـهُ  ج   نوِن ـللفُ  َربٌّ ،  رُ ـالشِّ  ؛ ُمـَتـوَّ

بِّ عىل  يِه ـخُتف  رَّ ـِس وال    ْة!َيـخافِ   الرَّ

4 

ْوِح ، يا  يا َضـباَب   باْب الضَّ   َشْيَخ   الرُّ

 !دْ وْ ـ َشمُس الَكْوِن َعيني يف الُوُج   فيَك 

 اْب ـََتمـي عىل األرِض الـَيـب ة  وَ ـْش ـنَ 

عُ  ْتهـا لَّ اِب الَقْلِب هَ ـَسح نْ مِ   ْد! ـوْ الرُّ

 كِـتـاْب   نـي  يفـَر املعـاَفْج   ـْت فَ َس َفلْ 

هُ ـيهَمبانِ  ُتـْملِـْي    ْت ـََبَ وانْ   ْد!ـوْ ا  الشُّ

 ِعـْيـُدها َأْشَهـى ِمَن الِغـْيـِد الكَِعاْب 

 ! َعـنْـَقـَدْت ِعْطَر األَغانِـي يف الُوُرْودْ 
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 يْ ـ نِ ْوطِ مَ ـ لِ   تاِك خاِرَطُة الطَِّرْيِق َشفَ 

 َتيِك! َشفَ  ِمنْ    ليَب احُلْلمِ ـْي َح هاتِ 

 ي ـوِ تَ ،  َترْ   ّْل  َعـبِـْيـًرا اُل يف َرمْ َتنث

 ي  وَيَدْيـِك!عِ بِ َأمخَصيِك  َمرا     ِمنْ 

لُب لَِش  مُّ الصِّ  ، ن  ادِ لو َصلَِّت الصُّ

ام     ـثا ـَجل   اُت  َلَدْيـِك! اجِلباُل الشَّ

6 

ِذيِّ ، َسـِّلْ اهَلَوىيا َوْرَدَة  امَل   َطِر الشَّ

ـْـلِ   نْ ُيجيَب  عَ لِ   ِفهِ ـ َصيْ بِ    ـتاءِ الشِّ   َلي

صافِة(  للَمهـا ـيْ ـُيعِ لِ   ـَد أفـيـاَء )الرُّ

 هِ ـفِ َسيْ َف )الِعـراِق(  بِ َط أطرا ََيُـوْ و 
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 هِ ـ ََل  بَِكْوَكِب  ُفْلكِ اُتـِك  األُوْ وَ ُخطُ 

 ِه! فِ ـ َزيْ   ِمنْ     اِرهِ ـ َرَسَمْت  ُحُدْوَد  ُنَض 

7 

ـ و      راُغ  ـ والفَ     ـلُء تِ ـ االم   ـَوى َج ال

 هْ ـ َخاِرَج    الطُّـُيورَ  ي  وِ ـ ل  ُيغْ وداِخ 

َخ مِ   ر  ـ ِجْس   ىوَ رَ ى   َج دُّ ال و   انِ َن الدُّ

ِحـيْ     عىل   وَأْعـنُي    ـ  ِل  ـالرَّ  َجـةْ ـ ِئ ا م

 َوىـ اِنَ   َنى ـ ِن املع سأل املعَنى عَ ال تَ 

 ؟ َجهْ ـ الِ خ يف احُلروِف     مْ كَ َتسأل  ولْ 

8 

ـ   ُق ـ ثِ ـ َيْنـبَ   األرضِ  ر  كِفْطِر  فِْط

ـ ُب َينطَ ـلْ القَ   هُ ْن مِ   ُب  والَقـلْ   ُق لِ
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َـّى    ـةً ـيَ ـنِ ُأغْ     عىل اسِم اهلِل  َغـن

 ُق ـ ـَدفِ ُء  الِعْطـِر َتـْن ام ـ هـا َس ْن مِ 

ِهـيُّ ُل الِعـْيُد  ـ طِ َيْ   ذْ إِ   عىل  الشَّ

 ِن  فُتْوِرُق احَلـَدُق! وْ ِج الُعيُ وْ مَ 

9 

 ا َد ـ غَ     ِسـواهُ  ، ال فِْطـًرا   فِْطـر  ِمَن اهلِل

 ا!   ِردَ ـ غَ ا،  ـ فً ا، وارِ رْيً ـبِ عَ ا،  رْيً ـ مِ نَ ًدا  يْ ـ عِ 

ْت ُقلُ   َرًباـ طَ   ِرِه  ـ َرى يف َفْج ثَّـُب ال وْ َرفَّ

 ا        ِهـَد ـ َش     َفـى ـ هـا   واملُْصطَ ْنَشَ    أَ اهلُل

    ْت ، وال َلبَِس   ْيـد  ـ أعداَءها عِ   ال عـاَد  

امواِت َثوْ   ا! َد ـ َيْكُسْو َأْرَضَها َأبَ  َب السَّ

 وَمـْن          ،     زيزِ َن اهلِل العَ الِعْيـُد  َنْصـر  مِ 

ا؟      كـاهلِل  ا!      ــَد ال َأَح   ـاهلِل تَ    ُمْنـَتـرِصً
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10 

 وْ ـُاألُن ِدها َورْ  ْوِج ـمَ  يف   بيبتيـَح 

ُ ـحُتَ   يِّ ـثِ   ةْ ــَاِريـالضَّ  اَع بَ ـالسِّ   ْضِّ

 ـ ـلُّ َغيْ ـَيُ  َهَوى  خ  ـُر شامِ َصْخ ـف 

 ـاِرَيـةْ َس   اةِ رَ ـَمـُة السَّ ـِديْ وَمًة، ـــ

 ونـاِرهــا     ـها ائِ ـمـبِ   ارة  ـضـَح 

 ْة!اِريَ ع اق  َس   ليَب َح  ىَتْسِقْي الثَّرَ 

11 

      ْركِــْيــَدااألُ   ـَرَة ـَزهْ  يـا 

 اكِ َأْهـَد   َذا ـالـشَّ   اُم(ـ)َش 

 ا         َد ـيْ ـالعِ   اَمىالَيـتَ   يْ ـاْسقِ 

 ُيـْمــنَــاكِ   ِمـنْ   َيـْرَتـفُّ 
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      اَد ـ بِـيْ ال ْوَب ـلُ القُ  واْرِوْي 

اكِ  َمـْن   ِعـْطــرِ  ِمـْن   َروَّ

ي ُضـ  ْوَدا          سُّ ـال  ْوَن ـالُعيُ  مِّ

 اكِ ــَمـْغـنَ  ـيف    ـبِّ احلُ ـب

ُعـْوَب  ْي ـَهنِّ   َدا           ـيْ الصِّ  الشُّ

 نَـاكِ ـَمعْ   ْصـِر فـيـنَّ ـبـال

 ْوَدا              ـُـه   اد  ـلِـَعـ   ُعـْوِديْ 

ُقْوَن   مْ ـكَ   !اكِ ـَسـمَ  َيـُّْسِ

 َحـاكِ وْ أَ    َمـنْ   اَن ـبـحُس 

 ! ْركِــْيــَدااألُ   ـَرَة ـَزهْ يـا  
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 دينًة، داَي مَ ْت مَ َد ْي التي َولَ ُطْهرِ 

 داُء! يْ ـالبَ  َفْرَدُس ـتَ ـتَ  هارِ ـِعطْ  نْ مِ 

 هابريِ عَ   ِف ْص عَ لِ   يْ ـى بِ اهَ نَ تَ  فإذا 

 ياءُ ـاألش  اوِت ـستَ  راِم الغَ   َغـْيمُ 

 ي دِ ـواجِ مَ   َيُضمُّ    هاإالَّ   ال شءَ 

 شاءُ َيـرائطي وـَخ   مَ ْس رَ   ُد ـيْ عِ ويُ 

 اـهمرِ أَ بِ   دُّ بِ ـتَ ـْس تَ   واهاال ِس   يَ هِ 

 !اءُ ـبَ ـا وهَ ـ ُدْوَِن  م  ـهْ وَ  نُ وْ ـوالكَ 

13 

 رْت رَّ ـ، حَت  ريًراـَح  فاضْت  اءة  ـوإغم

 َسْد ـواجلَ   وِح الرُّ   ءةِ غامإِ   نْ مِ   نُ اآل ِبا 
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 َدى اعاِت ما ليس يف النَّ وَهْبِت ِبا السَّ 

 دْ ـبَ َدى األَ ـمَ  منهُ اِر نَّ ـوِر الـهيف زُ   وال

 يعتاسًسا بمْ ِت َش قْ ماَل الوَ ِت رِ رْ هَ َص 

 ـدْ لَ وَ  ِر ما ـمْ ـَد اجلَ يِت منها والِ ـسقوأَ 

 اِِب   بارْشَ ف ،  هجتيمُ  ِذيْ ه  ،  يِك نانَ َح 

 ْد!ـاتَّقَ ما  ِك اَنيمزَ   نْ مِ  يْ ـ، وهاتِ ماِنزَ 
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 َرى ـيَ   نْ أَ  رِّ ـعىل احلُ  نيا ِد الدُّ ـَنكَ  »وِمنْ 

ا ُد ـعَ  تِـِه     .. «نْ ـمِ  ما   هُ ـلَ    وًّ  دُّ ـبُ  ُبـنُـوَّ

، طِـيَّـلِ  ااًل ـعـ تِ ـانْ  اِت دَّ وَ ـاملَ  ُت ـفْ رَ ـعَ   ة 

اوُ   َرىـتَ ْن  ـائِ ـوكَ   دُّ اإلِ   هِ ـيِّ ـطَ    ويف   دًّ

 امـنَّ إِ    .اسِ النَّ    يف  اِب َوى النَّ هْ مَ   عيدةَ ـبَ 

 ْعـُد ها  بُ َبْعَد   ما الُقْرِب  ذاِت   داوُة ـعَ 
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 ا َد ـغَ  نْ ريف  كمَ ـنيا َش يف الدُّ   انَ ـوما ه

ُل ـُيعَ   دُ ـَوغْ ى ـَرجَت واملُ  اِت ـاحلاج يف   وِّ

 الَوَرى،  نِ عَ  ًدا، َقِصيًّا رْ فِعْش واحًدا، فَ 

 ْرُد! ـالفَ ـِر ـَش ْح املَ  يف  اهللَ  ءَ ـيْ جَيِ   نْ إَل أَ 
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ْيـر  ، ُسُ  ة   ْور  ِسـرٌّ ،  َسِ  َفـَهَقـْت   ، ُسَّ

 بُِق! ـِمَن  النَّـبِـْيـِذ ، وَعـْرش  راِعـش  َش 

 هُ ـ ولَ   َيْنـَتِشـيْ ْي ،  فيـِه بِِحـَْبِ   َأْبَحـْرُت  

ـا  النُّـُهْودِ  ـ عَ   َهْجُسـُه      ء  وْ ـ َض و     َريَّ  ُق!ـبِ

 َرْت َخطَ   اِمـيَّـِة  األَرداِن  إْذ   َش لِ ـ ْص وَ   يف 

 َحـَدُق!     ـا  وامَلـَدى ـلكً مَ    ـاءِ َس امَل     َمـعَ 

ْقُت يف َصْوَِتا.  َدِرْي؟ـِمْن  َأْيَن يا قَ  َحدَّ

ًفا   ـ َيْأت ْأُس الُعْمِر   ـ وكَ   ْي  ـْتنِ ـ َسقَ  رِصْ  ُق ـ ِل ـَ
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ِت ـ والتَ  اُق بالسَّ     فَّ  ْي؟ـ نِ ُثمُ ـَتلْ   أَ   ـاِق. السَّ

 ُق ـ الَشفَ   ـهُ الذي َيْسَتْكنِ   اُء تِهَ ـ ْغِرْي اْش ـ ثَ 

ـَـةً   ،    ـَيـْت ـعِ نُ     اَيــةً َد ـ بِ   َيـَنـَعـْت،     ِِنـاي

 وَمْن يف ساِرق  َيـثِـُق؟! َوثِْقُت؟    ْي  ـ ما لِ 

ـَـِجـًسا  راَق  : َبـِرْيـق     احلـياةُ     يَ ـ هِ   ُمـْنب

ْدرِ ـ ف  ـًا ي الصَّ ـًا ، وآن ـ مُ    آن  َنـِزُق   ش  ـْوِح

ـًا  َرفَّ ـبَ َص   نَّ   ـَـنَّ ال  َتـْأم   ْؤَتـلِـًقـاـ مُ   اح

 ْجـُرُه  َألِــُق  ـ فَ  ِرُق  َلـْيـل  ، ا ـ اُه  ط ُعـْقـبَ 

 َغـَدها  ـيْ وذا  َرَعَفْت  ُعْصُفْوَرتِ   ِمن ذا 

ُق َشمْ  ْ  ! ِرُق ـ َش ا  ـ ًسا َغْرُِب ـ واْسَتْنَشَق الشَّ
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 َشعبيَّة!َوى ْتَف



 

 



 

 

 َوى َشعبيَّة!ْتَف

 

ُفوا، اَل  َتْقَنُطوا«           ـْـاِدَي   الَِّذيُقْل:  َيا ِعبَ »  ـَن  َأْسَ

َنى ْت  ُتَعطِّــُر   الدُّ ــوبِ            َأْسَ ـنَى تـُـنَـقِّ  ـطُ ـالـسَّ

ـبِ            َوْعًدا َطَوى الَوِعْيَد، إِنْ   ـُطوايف املـُْوبَِقـاِت  خَتْ

*   * 

َبـىَفقَ  بَ وْ فَ            ـاَم ُحْصـُرُم  الـرُّ ـُط: ـَق الـرُّ  ى   ُيـَزعِّ

ـ إِ  جـَــاَء   ِغ ة  نَّ   الـرَّ  َوُط! ـْوَط«  َأْح إِنَّ »الُقـنُ            ـرَّ

 ـُط!وَخْلَفـُكـْم   ُتـَمـشِّ            مْ ـاَمـُكـمَ جـَـَهـنَّـم     أَ 

طُ مَ ـتَ            اْكـُفـُروا، نُـوا ، أوـفآمِ  ُلوا، أو  »َفحِّ  وا«!هَّ

َ  بِْئَس             َلـَظــى ِمْن  َفـرَّ مَ   لف   َمُط! األَْس  اُب الشَّ

 ـُط! وُكـلُّ َنْجــم    َيْسـقُ           َأُلوا!ال َتْس  ،وا ـَتـَأْدَلـُج 

*  * 
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ُكْم..َوْيُل اْ َوْيُل اْ  ُكْم!مِّ  وا!بِـُذْعـِرُكـْم  َتـَأبَّـطُ             مِّ

 ش  َأْشَمُط! َوْح   فالَفْجرُ              واال َتْفـَرُحـوا  أو  َتْأَملُ 

 ُمـَخـطَّــطُ   هـاـِمـراُس            َيبِـْيــَسـة     ُرؤوُسـُكـمْ 

ـ عىل الَعِجنِي َسْوَف    وَلْن»ُتَلْخبُِطوا«!   ـِرْيُكْم،            ُأْج

 َخُطوا!َرِضْيـُتـُم أو  اْس            َلُكمْ   َواَي ــتْ وتلَك  َفــ

*  * 

ـ َكـِجـْيـفَ            ـيٌّ  َغـَداـَيـاِس ـن  ِس ِدْيـ  نَّــطُ ـة    ُتــَح

ُه   َاُتــَشـوِّ  ـبِّــطُ ـ،  والنُّـَهى  ُتــثَ َل            اــ َجـمَ ـال هلل

 األَْبَسطُ ُل ــبِيْ َوْهَو  السَّ            هِ ـلِ َسـبِيْ   نْ ـُصــدُّ  عَ ــتَ 

ـ   َأْرَقــُط! واملَــْرُء ِصـلٌّ            ــهُ واهللُ   ُحــبٌّ   ُكــلُّ

 

ل 22 اخلميس، (حمايل عسري) م.2014 يناير 23 هـ=1435 ربيع األوا



 

 

 

 

 

 

 

 

 !اخلضراء بـَةئـْالذِّ



 

 



 

 

 

 

 !اخلضراء بـَةئـْالذِّ

دة وابن زيدون  )  (   ِحوار  جديد  بني والَّ

 

َسْت ـ   .. «َك بُّ حِ أُ »: َُهَ

 ... 

 ،  اَِت وْ كُ لَ مَ  نْ مِ  انُ مَّ ى الرُّ مَ واِْنَ 

ا  ! ءْ امِْنِ اِل ايف  ُمَتَشابِه   ما َغرْيِ  يف ُمَتَشاِِبً

 

  ،رِ يْ رِ احلَ  رِ طْ العِ  ةُ تَ وْ ُح نْ مَ 

 ، يَ هِ 

 .. اِِن وْ كَ  ةِ اقَ طَ  ُض عْ بَ  ةُ ثَ وْ نُ األُ 

  ؟والتَّاُج 

   ،نِ تارَ وْ طُ ْس أُ  ُقْل:
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  !اءْ يَ َْبِ الكِ  انِ وَ فُ نْ عُ يف  هافِ طْ لُ ك

 

 .. ُت لْ قُ ،  »ال«ـ 

 ِك،  يْ لَ إِ  يْ دِ وْ عُ   ..ال

،مَ يْ غَ كَ   ها، ْلمِ ُح   ةَ ـللَ غُ  ْت َس بِ لَ  ة 

 ،  (ة  دَ الَّ وَ ) ة  ثَ وْ نُ أُ ك

 !اءْ َش يَ  َرُجًل  َكْرَز َربِْيِعها َل يْ نِ تُ لِ 

 

   ..انِ تَ قَ هْ وَش  انِ تَ مَ ْج ا نَ ايَ رَ املَ  ةِ فَ ها عىل َش لَ فَ 

 )ابُن َزْيُدْوَن( اجَلِدْيُد، ناأَ 

 ! اءْ ـَباإلِ  ِت اموايف َس  ةُ قَ يْ رِ العَ  يَ جِ ارِ عَ مَ  ولِـيْ 

 

ِّ  ِك قاُمْوِس يف   ما احُلبُّ   ؟يِّ الُّسِّ
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ـَ  ________________________________________  ـْـب  !اخلضراء  ةالذِّئ
ــــــــ  ــ ـــ ــ  ـــــــ ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

137 

 

املِّ  دِ رْ الوَ  نَ مِ  َفَلًكا يا  ، يِّ دِ النَّ  الشَّ

  ؟اءْ نَ الغِ  الِ فَ طْ أَ بِ  ىَل ُحبْ  َوْمَضةً و

 

   « ِب مْ ـ ُل وْ اأُل »   ةِ مَ لْ َح   نْ نا مِ بُّ ُح   رُ ـ ِط مْ سيُ   ىرَ ـتُ   أَ 

اِينْيُ    هِ يْ ِف   ْت َح وَّ ًعا َص بْ رَ     ! ؟ ياضِ لرِّ ا و   ِف ناِئ التَّ رَشَ

ِ ى رَ ـتُ  « »َت ِجْيعُ ْيُل إذا ـبـ»إِْيِمْيل  ها الضَّ  ! ...«؟ اْبَتزَّ

   ،ف  هاتِ  ةُ لَ سارِ  ىرَ ـتُ َأ 

 !؟نابُّ ُح  وَ ، هُ ر  ـتآمِ ا مُ نَ بِ  هُ فُ يُّ هاتِ واحلَ 

 « !؟ُجبُّنا وَ هُ ى: »َد ِل الصَّ بَ َج  نْ مِ  ُت عْ مِ وَس 

   ،ىوَ اهلَ  اُُه  بَّ هَ ائر  يف ال مَ ا طَ اَح نَ َج  :ُتـَرى أَ 

 !؟واءْ اهلَ  وَ وهُ 

 

  ،اَرههْ ُر دَ امِ َس تُ  ح  ابَ ْش أَ  نْيَ بَ  ُيْوِرُق  َف وْ َس  مْ أَ 
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قِ ال «هِ رِ َج نْ َمِس » َيَديْ بِ   !؟اءْ وَ تِ ل ارْ بِ  ،مِ يْ ـرَّ

 ... 

 

َسْت ـ   بَُّك«.. حِ : »أُ َُهَ

 ،  ُس وْ مُ الشُّ  ُمهادَ  ة  ادَ غَ 

 ، ِب اكِ وَ الكَ  اُب ْسَ ِح أَ وْ  الرُّ يف ْت فَ رَ فْ رَ فَ 

 ًفا طِ َخ نْ مُ  ُق يْ نِ يْ الفِ  َق لَّ َح 

 ! اءْ مَ الدِّ  نَ مِ  اِب الُّسَّ  ِق فَ ىل َش ع

 

 : ساؤاًل يَّ تَ ـفُّ فِ رِ يَ  رَ يْ ذِ نَّ ال يَ رِ طائِ  نَّ كِ ل  ـ 

ِّ  ِك قاُمْوِس ما احُلبُّ يف   ؟الُّسِّ  يِّ

   ؟التي...امواِت للسَّ ى ارَ َح الصَّ  ُش طَ عَ  ْل هَ 

 أو كالتي...؟ 



ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

ـَ  ________________________________________  ـْـب  !اخلضراء  ةالذِّئ
ــــــــ  ــ ـــ ــ  ـــــــ ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

139 

 

 ؟اءْ طَ ُم والعَ واِس املَ نا وأَ 

 ... 

 

 .. ، يا َأنا بَُّك حِ : »أُ َهَتَفْت  ـ

 اًم، واِس مَ  ليَس واحُلبُّ 

  ،اًم لِس وطَ 

 ،  الُغراَب  َك َس هاجِ َك نْ َدْع عَ 

 َي،   ُعْمرِ َب يْ بِ َح 

 ْب،  رَتِ واقْ 

 «!ءْ اَقَض َة اللَ َص وْ َر يف َمَدى َعْينَيَّ بَ ـتَ 

 

 ، ُت لْ قُ ،  «ال»ـ 

 ال.. 
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 ف   رُ ْح أَ  ةُ ـنَ فْ َح  بُّ ما احلُ 

 ، ِك يْ تَ فَ يَت َش رَ ـيف مَجْ ها نَ يْ وِ ْش تَ 

   يا َلـْمَياُء،

 !اءْ نَ تَ ْس الكَ  َشَّ 

 ... 

 ، يْ مِ دَ  نْ مِ  ظُ مَّ لَ ِك تَ لَ داِخ  ُب ئْ الذِّ 

ْ إِ   !   يْ ـلِ داِخ اُه بِ رَ أَ  ِنِّ

   ة  ـانَ بَ لُ بِ  -يْ تِ طانَ لْ ُس يا  -ما احُلبُّ 

  ؛ِت وْ بُ كَ نْ العَ ى ثَ نْ أُ  رِ غْ يف ثَ 

 : ، وُأِعْيُدها، وَأُخطُّهااهلُ وْ قُ أَ 

   !«الءْ   ُف لْ أَ  ال،»

 

َحا   َب، ال َأْرُفُض احُلبَّ السَّ
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 َصديقتْي، 

وْ ل   ، كِنَّ ُحبَّ السُّ  ِق ُسْوق  عاقِر 

   ..نْ وإِ حتى 

 ، هِ فِ يْ َص  حابةُ َس  ْت دجا

 اْء!َس النِّ  مِ رْ كَ  نْ مِ  دِ وْ قُ نْ عُ ال َربَّةِ  ُسلفةَ  :يمِ ََتْ  

 ... 

 ،  اهللِ رُ وْ نُ  بُّ احلُ 

 نا، ئُ يْ ِض يُ  نْيَ حِ 

  !ءْ امسَّ ال َق وْ فَ  ناَش رْ عَ  ُل مِ ََيْ  َف رْ ال َح 
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 ام...َمرَّ َع



 

 



 

 

 

 

 

 ام...َع َمرَّ

 

 ،  ُت يف املاِض نْ كُ 

،  وْ عُ لَ َسامِويٌّ ف  يْ رَّ ب طَ إذا ما مَ   ب 

اموال يْ رِ مْ عُ  ًيا أطلَل نَّى، باكِ ـغَ ـَتأَ   ْء:سَّ

 

 ،يْ ـَيَباِس يا 

 ويف رُ ْت ُح َْضَّ ينام اْخ حِ 

 ،ياِت نِ غْ برِي األُ عَ بِ 

 ي ـِّنأَ بِ  يْ رِ دْ ْن أَ كُ مل أَ 

 .. هاَد ْح وَ  يْ حِ وْ َة رُ رَ وْ ق  ُص عاِش 

 ال..  
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 ي ـِّنُم أَ لَ عْ أَ َأُكْن مل 

 اْء!  باهلَ  ناقيدِ عَ بِ  ْمِريْ احُلْلَم وأَ  مُ ُس رْ أَ 

 

 ي وارِ جِ  نْ ام  مِ عَ  رَّ مَ 

 امْ َمرَّ عَ 

  لمْ كَ لم  أو َس  دِّ ام رَ ونَ دُ 

 ، ِشْ مْ ِح وأَ وْ الرُّ  ةِ ـيَّ رِّ ُض يف بَ كُ رْ نا أَ وأَ 

 ُت َساًبا،  ام ِشمْ لَّ كُ 

 ُت: لْ قُ 

..  وَ ، هُ لَّ ... كَ »    «ماْء!ُهَو  ماء 

 

 ُت.. بْ رَشِ ها 

 ُت.. بْ ورَشِ 
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 ي رِ مْ عُ بِ  رِ الُعمْ  أَ مَ ظَ 

 ِك، ْد جِ مل أَ 

 ي،  ـنِ ْد جِ مل أَ 

  فاهْ الشِّ  َق وْ فَ  يْ مِ دَ  نْ يا مِ اق بَ الَّ إِ  ْد جِ مل أَ 

 ي نِّ مِ  ُب رْشَ نا أَ ها أَ 

 ؤادي ؤادي يف فُ َم فُ عْ طَ َأِجْد مل 

 َأِجْدنِـي مل 

 : ِك يْ َد يف يَ  (يْ ـِّبنَ ـتَ ـاملُ ) عَ وْ مُ دُ َأِجْد إاِلَّ مل 

 َأىنَ  نْ َك مَ ُحبِّ  َل بْ قَ  يْ بِ لْ بْتَُك قَ بَ حَ »

 «فيا!اِ َت وـْناًرا، فُكْن أَ دَّ غَ   وقد كانَ         

 ... 

 ِحينام قالْت: »ُأِحبُّْك«، 

 ُت: ْح ِص 
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 ، ِك يْ ُعْوِدْي إِلَ ... ال.. »

 ... لُم ال عىلوالسَّ 

 «ِك!يْ َد يَ  رْيِ غَ 

 

 اَر ُت النَّ بِ بٌّ ُينْ ُح  َس ئْ بِ 

 ياْء!الضِّ  احتامالِت يها ناَح َج يف  يْ ـفِ وُيطْ 
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 !امفصان متالزمة

 



 

 



 

 

 

 !امفصانمتالزمة 

 

 ُلْوَب  ُتـَبـاُع ،  َأْشـِري ـالقُ  َلْيَت    َأال

ـي!     ـلَّـِك  َأنْ َلعَ   َلـِك  َقـْلـًبا ،  ـسِّ
 حُتِ

 ْلـبِي ـقَ  - َفَدْتـِك   - َفام ُكلُّ الُقُلـْوِب 

 !    يـَرْأِس   ُؤْوِس كِمـْثـلِ وال ُكـلُّ  الرُّ 

 َقـى       ـوفِـيِْك  َيْش  آَيـَتـنْيِ ، ِك َرْأتـُــقَ 

   َهْجـيِس!ِهـام  ُبـْرَكـاُن   َتـيْ ـعىل  َشفَ 

   

 ؟ نْـَدىـالَوْرِد«  يَ  »َصَباَح  ا ُكـنِْت ـَأمَ 

ْوَم  ُيْمِسـي؟! َف  َصَباُحِك ـفَكيْ  قُّ  الزَّ

 ْصنِـْي؟ـغُ  ْوَق ـاحَلامَمـَة فَ  َأَما ُكـنِْت 

 لَِعـْبـِس؟!  اًنا ـيَ ْبـذُ  َغـَدْوِت  فَكـْيَف 
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 َيـْسـِرْي؟  الـنُّـْوِر  ِمـرْيَ ـنَ  نِْت ـا كُ ـَأمَ 

 َشْميِس؟!  يف َعْينَيـِْك   َف َسَمْلِت فَكيْ 

 مـا  َأْوفـَـاِك  َغــْدًرا!    آِه ،  ْدًرا؟ ـَأغَ 

 ! َنـْفيِس   َقـْبَل  َنْفِسـِك  وَأْوَفـى َغـْدرَ 

    

ْيِك، ُيْنبِْئِك يْ ـ لِ َس   :   ( 1)ْي ُشْو« الـ»مِج  َكفَّ

ــي!   بِـَأنـِّي ُكـنْـُت   ِعْطـَرُُهـا  بَِمـسِّ

 اهـا َتـْبـكِي  ُمْقَلـتَ  ُأْذنـَـْيِك، َسـلِـْي 

ْعرِ   ِمْن ِشـْرَياِن َكـْأِسـي!   اِْنَِمـاَل الشِّ

 َعْن  َعـْينَْي َحـبِْيب   َسـلِـْي َعْيـنَْيِك ،

ــانِ   ِس!  ُعــرْ    َأْفــلكَ  اهَلـَوى َتـُزفَّ

 

 ن العطور. م   : نوعٌ «  ُشوْ مِجيْ »  (  1) 
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 كِــْن    َأبـْـكِـْي ،  ول   ُم إِنَّـنِـيْ وُأْقـِسـ

ـي!  -ال  َعَلـيَّ  -َعَلْيِك   َيِسـْيـُل ِحسِّ

. . . . . . . . . . .  . . . . . .   . . . . .     

  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .    

 ى(،  َتُقْوُل )َأْروَ  ،وَقْد  َبـِرَح  اخَلـَفـاءُ 

 :  َحــْدسِ آَيـاُت   اَحـْت  َبـْيـنَـنَـوال

  ؛ لَْسُت  َأْرثِـيْ ُرْوَبـةِ َعـنْيُ  الُعـ اــ َأن

 َأبـْـكِـْي   لِـَقــْيِس  وال لِـَخـنْـَسـاء  

ُقـنِـيْ   ، ُكلُّ  َحـْرف   الُعـُرْوَبـةُ  ـ ُتـَمزِّ

ى    يـ،  َوْهـَو   ُتـْرِس بِـِه َقـْلـب   َتـنَـزَّ

 َأْضَحْت    َل َكْيَف َبائِ َرى القَ ْسَت تَ ـ َألَ 

 ي؟ ـِن ِجـنِْس اإِلبـَـاِء عىل ابْ  َخ َشـامِريْ 
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، َكـَقـْلـبِهـاـفَ   ،  َكـُفـْور   ، َقـْلـبِيْ  إِنَّ

 !  ـي ـوالـتَّـَأسِّ  ِة ـ َحـبَّـبِـَتـاِرْيـِخ الـمَ 

     

 َيـنَْشـى  ليَس   الُعـُرْوَبـةِ  ُف ـَسـيْ  ـاَأن

 يِس  ـُيـمْ   َحْيُث  ـُرْوَبـةِ َدِم العُ ِسَوى بِـ

 ،  والـَيـَتـاَمـى    نْي  ـَقـِرْيـَر  َعـ امُ ــَيـنَ 

ـِرْيـرُ ـِمَن العَ  َمـْقسِ  َرِب: السَّ    ِمَن الدِّ

ـ ـنْيَ ـحِ  وَيـْأَرُق   نـاِعـَسـْيـِه   ِدُش ـخَتْ

ْيـِف  ـ يف ال   ُدَمـى األَْطَفالِ   ِسـي!  الِفَرنْ رِّ

 َضِمـرْيُ  َقـْوِمـْي   َصامِ ـيف الفِ  ق  ـَعـِريْ 

 َأيُّ   َدْرِس!  يْ الـتَّـَشـظـِّ فـي وَدْرس  

    

 نِـْيـِه  ـوَساك راَق(ـ)العِ َتـَرى  ْسَت لَ  أَ 

ـاِم(وَأهْ   )لِـُفـْرِس(؟   ا ريانـًنِ   َل )الـشَّ
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 ى  ـالـُمَدمَّ  )الَيَمِن(   مَ َلْسَت َتـَرى فَ  أَ 

ُن« َلـْح »خُيَ   َتـْعـِس؟ ا  بِ َمـُه، َتـْعـًس ـزِّ

(   َتَرىَت َلْس  أَ   بـ)ُتْوُنَس( أو بـ)ِمرْص 

   (؟)ُقـْدِس  ِدْيَواِن  ُحَطـاَم احُلْلـِم ِمنْ 

( َرَوْيـناهـا ــْسطِ ـ)فِلَ   ْت  ــنَ فـَأْج ْيـن 

 بَِخـْمـِس!   ـْـًسـامَخ  افَِلـْسـطِـْيـنَـاُتـنَ 

    

  ْبِحـيْ ـْن َليَْس ُص ـك.. ول   ـ َأَراَك َغًدا

  ( 1)ِزْفِسـي رُ مَخـْي ـِس َأمْ  َك؛ إِنَّ َصُبْوَح 

 يِسْ  ـْرُت  َنفْ ـفُقْلُت: إَِلْيِك َعـنِّي!  ِص 

 ْن ُكلِّ َطْقـِس عَ  ْقِسـهـا ـبِطَ  َصَبـْأُت 

 ِمـنِّْي ،  وِمـنِّْي  اِضـِرْي  ـَسَأبـْـُذُر َح 

َهاـَسَأغْ   ْرِس! ـَشْتلِت غَ  ِرُس يف السُّ

 

    .(اإلغريق)عند  (األوملب): سيِّد آهلة (ِزْفس)  (1)
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، أَ   ْلبِـي ـقَ  ِدْيِك ُأهْ   ُكـنُْت، إِذْ  َحـنِـنْيُ

مِ لِ   ي.. ـَقـْوِس ِدْي( بِ ـ ْوبِـيْ ـيُ َيـُه )كِ ــرَيْ

 ـُيـْواًل، ــْي   ُخ ـِك َأيـَّـامِ طُّ إَِلـيْ ـَأُخـ

 ِسـي؟ ِرمْ َيـْخَتطُّ  َخـَيالِِك  ( 1) وِرْمـُش 

 

ْدب الَعنْي.  دارٌج    ( 1)  م وش: ه  يف اللهجات العربياة املعارصة.  وهناك    ِرْمش، جعه ر 

كن  ناه اللهجي.  ل  ذا اَّلستعامل؛ إذ َّل جيده يف معجامت العربياة بمع من خيطِّئ ه  

لعربياة قد حوهتا معجامهتا؟!  وِمن أين جاء إل اللهجات، لو مل  أن ا  ذا يزعم َمن 

ن اللغة؟  ولذ   َدوا ْمش: تَ يكن له أصٌل أ مِهل يف م  ن أن الرا   تٌُّل فَ لك ستجد يف امل َدوا

ْفر الَعنْي، أو يف َشْعر الَعنْي.  وَأْرَمَش: َطَرَف بَعْينه، فهو مِ  ْرماش.  وَرَمَش:  يف ش 

عِشبة.   بل  تناول بأطراف األ  : أورَق.  وأرٌض َرْمشاء: م  صابع.  وأرمَش الشجر 

بيدي،  «.   ِرْمُش الَعنْي: َجفُنها ، )رمش((: » تاج العروس ستجد يف )الزا

ح ما ذكره صاحب »  ْمش: َشْعر اجَلْفن؛  التاج واللهجات ت صحِّ « وتدقِّقه، بأن الرِّ

ْفر، معاين ه   بدليل ما َوَرَد يف  ْعر، والطاْرف، واإليراق،   ذه املادة، حول »الشُّ والشا

وا منه: »َرْمَشة َعنْي«، أي َطْرفة َعنْي.  وصواب ضبط  ْشب«.  واشتقُّ   والع 

بكرس الراء، َّل بفتحها؛   -الزبيدي( حسب اللهجة وكام يف نصِّ )  -( ْمش )الرِّ 

إنه من  فيه ذا مماا ََيِقُّ القول تفريًقا بني اَّلسم »ِرْمش« واملصدر »َرْمش«.  وه  

 مستدرك اللهجات احلديثة عىل معجامت اللغة العربياة. 
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 بِـآت  ِضـْي  الـام   ضِ ـ َنـنْـفُ  َعـاَلـيْ ـتَ 

 ْي أِلَْمِسـي!ـْومِ ـ.. ال يَ  نِْت لِـْي كُ  َفَل 
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 !األسئلة سؤال

 



 

 



 

 

 

 

 !األسئلة سؤال

ْي عَ اقَ َض  فِـي؟ َمَد   نْ ْت َخلئُق َعرْصِ   ى رَشَ

فِـْي    َغِفي؟ُمنتَهى َش َعْن    َأْم َضاَق بِـْي رَشَ

ـ   سألُت  َـّاِم، َكـْيـَف  َذَوْت؟ عَ   يْ َلـْيِل   ِن  األَي

 َدِف؟ حالَِك السَّ  يْ ـوَكْيَف َأْمـَسى ِضيائِ  

ْيـُل  إِْطـراَق  الَكـئيــِب  عىل    فَأْطـَرَق  اللَّ

ـؤالِ  ـاَص عَ    ـِف!  ومل   َيِص هْ ــَبـْأ ، ومل  يَ  السُّ

     

ُر عَ  لِسانِـيْ  نْ ِعْر مِ ُقْلـُت: اسـتَ    نْ ما  ُيصوِّ

 ،  وال  حَتِـِف! ذا الظَّــلِم، وال َتْكـُتمْ هـ  

ـَْت  ـْـُل   ، َأْم َأن   َسَفـا! وا  أَ   ، ِمْثـُل النَّاسِ   ، يا َلي

 ! ؟ ـِدْيـِه  وا  َأَسِفـي جُيْ   ى الـَورَ   الذي  يف   وما  
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  ـلُم،  وفيالظَّ  :نَّاسِ َن الفيَك مِ  ،ُل ـيا َليْ 

ِف! ْلُم، والَغْدُر، فيَك اخَلْوُف؛  ـ َك الظُّ ـ    فاْعرَتِ

  َزْت ـ َكْيَف غَ     ؟ احَتسيَت ُكُؤْوَس النَّارِ َكْيَف  

َلِف  نْ مِ  ـْم َتنْـُج لَ  ِمنَْك اجَلوانَِح؟ لِـمْ    !؟َت

     

  اِء  ليَس  ِســَوىوَ األَدْ  نَ مِ  : ما  بِـيْ فقاَل 

بْ  ما   ـَتـِف َح  ِمنْ  اءِ ْلَْحيَ َع النَّاُس لِ ـَد أَ

  النَّاِسـكِـنْيَ َأنــا  قد ُكنُْت َخْيَمـَة َصْفـوِ 

نِـِف    وُكْنُت َمْوِعـَد    َوْصـِل  العاِشـِق    الدَّ

  ا ـحتَت  َجنَ  فاْسـَأْل ِرفاَقــَك ما َيْأتـُـْونَ 

 ـي؟ ُمْرِجع   َسَلـفِ   َأما ِمنْ   : ِحْي؟ ُثمَّ َسْلـُهمْ  

  َبـاِش  َتْعِرُفـُهـمْ ِمَن األَوْ   فِْطـر   اسِ يف  النَّ 

ـيْهِ  
 َس ذا َهــَدِف!يْ لَ  ـد  ُكـلُّ َوغْ  مُ وفِ
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ياض) ال  28 ، األحد(الرِّ  .م 2014أغسطس  24هـ= 1435شوا

يَـاءِ لِ  َبـى ُكْن كالنََّهـاِر، فطُوْ    امبِ   لضِّ

ـطُّ يف ُمْهَجـِة اإلِ    !ُصُحِف  نساِن ِمنْ خَيُ

َؤْنِس  لبِ   وْهـَي احَليَـاُة!   ـنُهـاُرْوح    ُت

 ِة األَوثاِن. ال َتطُِف! ْت ِسَوى َكْعبَ َس يْ لَ  

ـبُـهُ  اَبــة  ُجِعـَلـْت َخرَ 
  دِْيــنًـا،  َخرائِ

ْودِ ُمنْ   ، والَوْح ـتَ لِلدُّ                              واجِلـيَـِف  شِ َجـع 

     

ـًة َسـَلَفْت  صَّ
ـة    َخَلَفـْت  يف يا قِ صَّ

  قِ

 األَلِـِف! يف نَْفـكُّ َمـاُن وما تَ َيْفـنَى الزَّ  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

عناوين



 

 



 

 

 

  عناوين

 

   الثقافـة:  

 ؤُه،  ما :ثقافُة اإِلنسانِ 

ْق     الذي ال ََيْرَتِ

   ،َيـْبـَقى.. 

َطْت ُخـُيوُط ِذْكَرياتِهِ  إذا   ،َتـَفرَّ

 َفْق! يف َضْوِء الشَّ ْبَحِة الَعُجْوزِ َكُس 

 احلرب الباردة:  

َمْت  ة  أَ لِـَمرْ ًة أَ إذا رأيَت َمرْ   ،  َتبـَسَّ

 َدةْ والِ البِْنتِها، ومل َتُكْن بِ بِ  نْ كُ ومل تَ 

 ها ِعنَْد فقد رأيَت 

 َوِمْيَض َحْرب  باِرَدْة!
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   التسامح:

 ََيَْفُظ لِلَكْلِب ِعْرَضْه    :الَكْلِب  ِف رَشَ  نْ ومِ 

عْ  يْ ـنِ بَ  نْ مِ  هُ ضَّ عَ  نْ إِ و    ،َجْرو   ِب الشَّ

 ْه!ضَّ عُ يَ  ْن ال أَ  الَكْلِب فِمْن ِشْيَمِة 

 

 ال:  األثق عُ رف

  لعاِب األَ يف  ثقاَل األَ  عُ فَ رْ يَ 

 قوياءْ األَ  بعُض 

  تعاِب األَ يف  ثقاَل األَ َيْرَفُع 

عَ ال ُكـلُّ   اْء!فَ ضُّ

  ر:اماحل

 يف الُقَرى  مريُ لَك احلَ تِ 

 (ياْس إِ )وال   اهبُِجْودِ  (م  حاتِ )ال 
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 راثَ وْ كَ  الِعطاَش  يْ طِ عْ تُ 

  ،ستغيث  مُ  لةِ َص  لبِ 

  جاَء،رَ  ال

 !اْس َس مِ  ال

 

   -األرَشاِف  نِقابةِ يف  نِّيَّ الفَ  اهى اسمَ حتَّ 

 :  يف األَمثالِ  قاُل ام يُ ثلَ مِ  ،َوْهوَ 

 -ا«ِد يف َجْوِف الَفرَ يْ لُّ الصَّ »كُ      

 ،َلهُ هْ أَ  راهُ تَ ن مَ  عطيهِ تُ 

ة  ُح  لَّ وكُ    ،ة  ثَ وْ رُ وْ مَ  لَّ

 !ناْس لِّ كُ  ُوالةِ  نْ  مِ ََل وْ أَ  كانَ  نمَ و ِبا ُس كْ تَ 

 ... 

  الُقَرى امُر يفَيـْبـَقى احلِ 

( ال )حاتِ   !وال )إياْس(بُِجْوِدِه م 
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 ة: كتـالنُّ 

  بَّ رُ 

  اآلنَ  َك كُ حِ ْض ما يُ 

 كْ مريَ َض  ِشْ عْ تَ ْس ويَ 

  ،يَك كِ ـبْ ـيُ  وَف َس 

 ! َركْ ـيْ ـغَ  فيَك يوًما  َت إذا ما رِصْ 

 ح: رَ ـْس ملَ ا

  ثريَ ـالكَ  دفعُ ستَ 

 كْ وْ رَ لن يَ  ى الذينَ رَ ـتَ  يْ كَ 

 ْك! وْ ْبرِصُ يُ ل  ،نِْكَلةً لو  ،واعُ فَ ْد لن يَ 

 ُحْه ُّْسَ ومَ  هِ شقِ عِ  قامُ مَ  عاشق   لِّ لكُ 

  مْ هِ قِ ْش عِ  ن بامءِ مَ قاَم مَ  فاحفظْ 

 ! كْ وْ رَتَ شوا حاَب السَّ وا باعُ 
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 لغـة: البَ 

 ؟  .التي..  التي.. التي.. لغةُ وما البَ  ـ

   ..لمِ الكَ  ُث يْ غَ  ـ

   ..كالتي

 وكالتي... 

 ، ًذاَش  اهلَ زْ غَ  لُّ فُ تَ 

 ةِ وَّ قُ  دِ عْ بَ و رة  ثكَ  دِ عْ ن بَ مِ 

 ...  ...  ... 

 رَ طْ قَ   يِّ أَ  نَ وْ دُ و
 ىَد النَّ  نَ مِ ة 

 ى! َد الصَّ  ةَ َج هْ مُ  فيَك  لُّ ـبُ ـتَ 

 

ياض) .م 2017يناير  1هـ= 1438ربيع اآلِخر  3، األحد (الرِّ



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

!النُـّونحلُة ذي ِر



 

 



 

 

 

 

 

 !ونُـّنالذي  حلُةِر

 

 الَكـْوِن!     بِِمْلِء     ْيـِك  دَّ اَح َخ بَ َص 

 ذا الثَّاِئـِر  امَلْجـُنوِن!             ـ ـاَح   ه  بَ َص 

ْهِد  إْذ  َيْصُحْو  بِـيْ بَ َص   اَح  َوْرِد  الشَّ

ـْمُفونِـي   عىل   َمقـاِم  الَقْهـَوِة  السِّ

اِك   غَ   ُمْنـَثـال      ـُثـُه   ـْيـم     َغيْ َخـدَّ

 وينِ ـ بالتَّك    ِن  وي ـ يف  َشْهَقـِة  التَّك 

 ـان  ـ أحل    َذا ـ عـينـاِك َشـْدو   والشَّ 

 وِن! والبحُر َحْولِـْي ناِعـًيا ذا  الـنُّ 
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 ـًراالثَّغِر  َيـْنـَدى  ِشعْ   وِر  نُ   اَح بَ َص 

 يـنيوِ ُتـغ    إْذ     اِح فَّ ـ التُّ     كهـةِ ِمْن نَ 

ـ لَ   غاَدْرِت   َيْصُحو ُصْبًحا     ـْي فِـيَّ ِل ـْي

ـ ِل َتُذْقها       مل     َشمس    كأسِ   ِمنْ   ي ـ نِ ـْي

      

ـالًة  رَ   يـا     ِت؟ نْ َمْن  أَ   ـيْ يف  ذاتِ  حَّ

؟!ـ بِـل  َتـْعِي     َعـني     وذاُتـهـا     نْيِ

 ؟ َن؟  أو  ِمْن َكْم َرَعتْها  َعيني ـِْمْن َأي 

 طِيـْنِـي   ِمْنـُه   ُلـْودَ مَلـوْ دْي ا يا َمولِ 

 عن  ِسْيـني  ـْي َأْسِفِريْ يا ذاَت ذاتِ 

َ     فيِك   بامَلْكُنـْوِن!   ـْدُت الَكْوَن احتَّ
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ْ  احُلـْوِر ، استَ  أمـريَة    ُرْوِحْي،   ظِّلِّ

ْون يا َجـنَّـَة  الِفردَ   يـ وِس  يف  نِـرْيُ

 َوى  ُبسـتان  ـ واهل   ِدهـاق    كأِسـي  

ـاهُ     ورقـْت أَ    د ق   َتْلِحْيـني   ِمنْ    َريَّ

ًـّا     ـأتـنَي  تَ   ُمـْلـَتـاذ     فُلـهـا   ـ طِ   ُأم

 نِ ـ يْ يف  َثوِبـا  امَلْشُكـْوِل  بالنِّـُّْسِ 

ـْ    َطـيَّ    راِن  ـ ُيسـافِ   َدى ـ َطـْوق    َأن

ْوِق       ِمْن  ياَسمنيِ   ْيـنِ تِْشِ  يف  الشَّ

 يـ  َأْمِس : َأْمِسْك بَِغـِدْي ِمنْ   تقوُل 

ـ   ْوِن! ـ م   ما  كـاَن  باملَْسـكُ يف  عاَل

      

نيا    يا َخْلَجـَة   افِ    يْ بُنورِ الدُّ  يـ الضَّ

ـِة    ا  ـ ي  ـُوِن      َرْهـَزًة  يف  فِـضَّ  األَنـْي
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 نـا  واسـتافْت ُعْمـرَ     َشـِرْبنا   فيها  

 نِ ـ ي التَّدوِ   َدْهَشـَة     احُلروِف     َقَطـا 

ـا  َغـنَّْت   َمْن  َيقـتلوَن   ْوَح  إمَّ  الـرُّ

 ُدْونـِي!    ـًة  ِمنْ َـّماُتـوا  هنـاِك  ُأم 

       

،    ِسـْجن  َشِهيٌّ ،  ـَنـان   يــانِع  ،  حَتْ

ْجِن يف امَلْسُجْونِ     هارُ انِص  فيهِ   السِّ

 آَمـاًدا    ـْي  فـي  طِـْفـلِهـا  قِ تَ إْذ  َترْ 

 يـنِ تَّمدِ ِد ،  لِل ـ ِمَن اجَلَنى،  لِْلَوْج      

  ـَثىـِْسـَوى  بِاألُن     احلضاراُت   وما 

!   ُد َعْزَف ُتِعيْ   ـنْيِ جِّ  النَّابِـِض  السِّ
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ياض) م  7، الثالثاء (الرِّ م.2015أكتوبر  20هـ=  1437حمرا

 ًسا فْ نَ   ، يْ ـ ـْي ُسلِف ، يا صاِف ماَزْجِت 

 يـِك  الَكْيُنونِ ـ ِمْن َكْرمِ   ُعنقوُدها

 ا النَّْشَوى ْي م ـ ْيُت: ما كأس َتعِ ـ َغـنَّ 

 نُّـْونِ ـ ْرَف ال عَ   ِك ـيْ ْج فِ إْن  مل  ُتازِ 

ا،   تاَب  ِك   هاتِـيْ  ا    ُعـشًّ  احُلـبِّ ، ُعـشًّ

 ي!ـ نِ .. وْلـُتْقِريْ   ِك فِيْ    َرِئْيِك َتقْ ـ ولْ 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 موضُغ

 



 

 



 

 

 

 

 

 موضُغ

 

  ُة..َد يْ وَتنَْكُِّسُ الَقِص 

 .ُأنثاها.األُنَثى ب ُل هَ ْص تَ 

 تي:لَ اءَ ُمَس  نْ يف اإِلجاَبِة عَ ُغ اوِ ُترَ 

 

 َُتا؟َد يْ ِص ْت قَ َُّسَ َم انكَ ـلِ ـ 

ْت ِمْن عباَءَتا،  َتَعرَّ

لَّْت يف ُغموِض املاِء،    جَتَ

 ْحىَل؟صارْت ُرْغَمها أَ 

 

 ُة، َد يْ ِص  القَ ُِّسَ كَ نْ لتَ 

 ِنكِن املعنَى َُيارِصُ ل  
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 اُه،  بُموسيقَ 

 !ُحْبىَل  ةً ـَزْرتِيَّ وْ مُ 

 

 َقىْن َتْش َك أَ : عليـ تقوُل 

عبيِّ رِ راءِة ِشعْ قليًل يف قِ    ،َي الشَّ

 ،َقىْش ام أَ لَ ثْ مِ  ّْل،ِمثْ 

 َحى... ِض الُفْص راءِة غامِ كثرًيا يف قِ 

 َكْسىَل!   ةً ـيَّ لِ وَدْع َجَد 

 

 لَّام َأْدُنو ـ ملاذا كُ 

 ُه؟ـمريتُ أَ  يْ ـنِ ـيْ ـئِ اُتنَ  ،يْ رِ إَل ِشعْ 

 ْزال؟ َفِمْي َج  ملاذا َيستحيُل احُلبُّ َشْوًكا يف
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ْعرِ     ،َأ كِْذُب الشِّ

 ، ةِ ـثَ ـُوْ َأْم كِْذُب األُن

 الذي َأْمىَل؟ ُمْلِهَمتي َثْغرُ 

 ... 

 ، تََّصلإذا ا

، ْح ُة أَ لَ فِرْح   ُريف َشكٌّ

 وَصْوُت َربابتي، 

 كَكَمنَْجتي، 

 !لثُّكْ نا النَ يْ بَ  ُتواِصُل ُلَغة  

 

ة  2 الثالثاء، (أبوجا) . م2007 سمربيد 11هـ= 1428ذو احلجا



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 َمقاِصل!
 
 



 

 



 

 

 
 

 ل!قاِصَم

 

ُة    اإِلنـشــاِد،          ،  و نــاِم َهـمُّ  األَ   َلــذَّ

 ، فاستباَح ُسهـادي يبِ َهَتـفا  بَقلْ 

 ؛  فل  َتـَرى            الَفضـاءَ ِعُل ـواللَّيُل َينْـتَ 

 َسـواًدا  داَس  رأَس  َسـواِد!   إالَّ 

     

َج ال     يف ُعْمرِ   ِشْبَت َكْم      ! ُعْد يا ِعْيُد،    ى دُّ

قانِ   ! األَعـيادِ  اِصُل ـق مَ  والـَمْشِ

 ـْي َضْجـَعـة          لَْلضاحِ  د  ـفـي ُكـلِّ ِعيْ 

 َيـْفـِد  إِسامعيَلـها  ِمْن  فـادي  مل
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، وَتْشـَقى يف انتـظـارِ عَ  ًعـاام            َك  ُضـرَّ

 فاِد اآلتِـْي ِمَن األَح َتْسـِفَك   َكيْ 

 ِدمـاء   َأْهَرَقـْت   نْ مِ  ُبْوِرْكَت َطـْقـًسا 

اَك، فاْهنَ   !ادِ ْأ بالثََّرى الِفْرَص ـَكـفَّ

 هجَتـنا  التي         ِم اهللِ  مُ ْب عىل اْس ـرَ واْش 

َذاـا َخَفـَق م  َلوالَك   بُفـؤاِد!   الشَّ

     

ُمـْوِع  َدواِميً ـيْ َهلَّ  اسَتَح   ا         ـَت  ِمَن الدُّ

 اِد؟! ـى، وِمْن ُمَتـَفطِِّر األَكبـََثْكل

          َهلَّ  َخِجْلَت  ِمَن الطُّفوَلـِة   ُتْشَتـَرى

 ـاِد؟! َبـْيـَن َثعالِب  اآلَس   اعُ وُتـبَ 
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ًة          يف  احَلرائـِر  َكـْم    َوال  َتـَرى َأ   ُحـرَّ

اِد؟! ـبَِثديَ  ْت َأَكلَ   ْيها ُفُضْوَل  الـزَّ

     

(  َيْغَشى األَصائَل َأنـْـُفـُه          )َكمْ   داِعش 

مـًا  ! األَحقـادِ  بِـِدَيـانـَـِة   ُمـَتـَورِّ

 ن   بـاَع  اجِلـامَل  بِـِحْمـلِها         وُمـَصْهـَيـِ

ِة حادي!  َمَع احَلَدإِ  َغـِرد    املُـِغـرْيَ

     

       ـام    َتْصـَطـلِـْي   يـا ُأمـَّـًة  فـي ُكـلِّ عَ 

 اِد ـ اإِليـقيف  ِمهـا وَتلِـجُّ ـيْ ـبَِجحِ 

           -واملـُنافِـُق   كاْسِمـهِ  -ال ِعْيَد فِـْيِك 

 ْ  ْي  وبِـلدي ـَتُعـْوِدْي ُأمـَّـتِ   ما  مَل
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ْ ما  ،           ْي ُأمَّ ـَتـُكـْونِ   مَل  ِعـز  ،   ُمـْقِســط 

 اِن« ُكـلُّ ُمنادي! وُيـنَـاِد »باإِلنَس 

     

هُ   ـْوِر  بِـَأْن  َتـراَك   ُمـاِهـًدا         َشـرُّ  الدُّ

 يف َنْسِف َنْفِسَك  لَِْلناِم ُمـعادي! 

 

ياض) ة 10 السبت، (الرِّ  .م2014 أكتوبر 4هـ= 1435 ذو احلجا



 

 

 

 

 

 

 

 

 مثالاأَل ِسْفُر

 



 

 



 

 

 

 

 مثالاأَل ِسْفُر

 

   ،هُ ـغَ وْ لُ ـبُ  ى نَّ ـ مَ َتـ  اُحْلمـًَت ال نْ ذا كُ إِ 

  ُل!ـيْ ـبِ َس  َك ـيْ ـغِ ـتَ ـبْ َتـل   ـيْ ـبِ َس  لُّ ـفكُ 

 

 ىرَ ى ذا الوَ قَ ْش أَ بِ  َت ْس لَ  ؛مْ ِس تَ ابْ 

 ! اَس بَ ـعَ   َمنْ ى رَ ى الوَ قَ ْش ا أَ ـمإنَّ 

 

   ،ِخْشًفا  (بِْن َيْقَظانَ  يُّ ـَح ) وَيْعُدو

، امَّ إِ و ُع َجفَّ ْ  ! ةْ ْغـَتـبَ  ُخ يْ ِش يَ  الْضَّ

 

   هُ ـَّـنأَ بِ  سَّ َُيِ  يْ َك كَ وَّ ُد عَ  ْب بِ ْح أَ 

   !اِب ـعَ لْ ـِة  األَ يف ساَح  ة  ـنَ وْ بالُ  
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  ر  وْ ـهُ ـظُ ر   ـهْ ـظَ َك يف ـْتـنَ ـعَ طَ  ذاإِ 

َد يف   َك فَ ـيْ ـَس  نَّ أَ بِ  نَ ْد هِ َش    !اَرةْ الصَّ

 

 !ناـ يْ ـبِ ـمُ ـال اآليَ  ُف َيْلقَ     ان        ـ ـََبـي  رُ ـا ِسْح ـمبَّ رُ 

 

 نْ وإِ  ، ىثَ ـْـنأُ  نِ ابْ  لُّ ـكُ 

 ْدرِ ـبَ ـال   َمـاءُ   اهُ دَّ ــَخ 

،قِصَّ  نْ مِ   ُف ـْص ـمل يَ   ة 

 !ْزِريْ تُ  أو بِـِه ُتـْغِرْي 

 

هــَأقَ   نَ وْ يُ ـالعُ  نَّ إِ   اـهاَم ـعْ ا أَ ـرُّ

ْنـيَ رِصِ ـبْ مل تُ   !ا وال ُأْخَراها الدُّ
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     لاًل ـ هِ  ْت َغـنَّ  ة  ـمَ ْس ذا ما بَ إِ 

 !ارَ َبْد  هُ ـَرَقَصتْ  ة  َهِزْيمَ  َثْغرِ بِ 

 

 ح  لقُ تَ  هِ وْ ُج يف الوُ  لف  اختِ  لُّ كُ 

 !َظـلمِ   رْيِ ـغَ بِ ْور   نُ   يف  رَ وْ نُ   ال

 

 : ىوَ ـاهلَ  نارِ  نْ مِ  نْيِ كأَس  نْ بَ ْشَ تَ  ال 

 !رِ ابِ الصَّ  َْبِ َص  ْأيَ نَ و ِب يْ بِ َح ـ ال ْأيَ نَ 

 

 ةْ ـيَّ ـمِ ـ عالَ  ُسُكوتِِك يف اِمِك َس ُة ابتِ ـُلغَ 

ةْ دِ َج ـْبألَ با ـيْ تِ اءَ رَ قِ لِ  يْ ـتِ ما حاَج   (1) ؟!يَّ

 
 

عر العريب للبحر الكامل التامِّ َعروٌض   (1) َرفالةٌ  مل َتِرد يف الشِّ ٌب  م  َرفال.    وَّل ََضْ م 

متاهات  «، من ديواين »قيامة املتنبِّيذا الوزن جاءت قصيديت »وعىل ه  

  |: املركز الثقايف العريب «، )الدار البيضاء/ بريوتُأوليس/ قيامة املتنبِّي

ياض،  النادي  (، ومطلعها: 69 -63، ص2015األديب بالرِّ

ُهـوُب ـ...َوَكَمـا ُتَؤْسطِ  واْب والسُّ  ُرَك الرَّ

ـيْـُب 
 لََك َصْهَوُة النَّْشَوى وَرْجَوى ال خَتِ
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  ُب َس كْ ـوتَ  سِ ُفوْ ـنُّ اليف  ْثِريْ ـتُ  بِّ باحلُ 

 ! ِصُب نْ مَ ـالو  ىرَ ثَّ ال َيْذَهُب يف ُل اَم ـال

 

 مٌّ ـهَ   حامَ ِسَك أْ ذا ما َفْوَق رَ إِ 

هْ ـِه عُ ـيْ فِ  يْ ـنِ ْكُه َيبْ رْتُ فل  تَ   !شَّ

 

 ! اُب الغَ  ـنُ ََيْ  ،اِب الغَ  ئاَب ذِ  ْق صادِ 

 ! اُب ـِذئ نامُ ألَ اف  ؛َك ْل ِسلَح مِ ـواْح 

 

 ى ـقَ ْش ـيَ س  ُعْرُجـْون   ءِ َقِمـيْ  لُّ ـوكُ 

 ! االفطَ   ىَسَ   ـاءِ مَ يف السَّ  ل  ْخ ـنَ ـبِ 

 

 َعـنْي   َتـْبـَيـضُّ  (اِض  ُتـَ) لِّ بكُ 

 ! مُ ـْج نَ   ـرُّ وخَيِ   ِخْلَسةً  نَِك ـيْ ـبِعَ 
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هَ ال ِق َد ـيف َح   رْيَ ـالطَّ  ستطيعُ يَ  َمنْ   ا ـسُّ

 ؟!ِف ـواحِ زَ  ُطْونِ بُ  يف ُف ُس رْ تَ   هُ َسامو

 

 ْب ــَذهَ    هُ ـَّـنأِلَ   ايً اِض ـبُّ مـحِ ُتـ

َهْب! ب هُ ـنْ مِ اَس َح النُّ  يْ رَتِ ْش تَ و  الذَّ

 

 ليَس الَعظِـْيُم بَِمْن َتراُه َعظِـْيام

ًفـا  اجُلاَمنُ  ُيْلَفى  !وَيـتِـْيام ُمَصدَّ

 

 ارَ ـِم خَتاَص وْ ـَع النُُّج َرْيَت مَ ـذا َس إِ و

ْوءُ   َك ـيْ ـتَ وَ ـُخطْ  يف  ! ءُ املظَّلْ او الضَّ

 

 :اًم ـدائِ   يْ ـنِ عْ يَ   طِ يْ طِ ْخ التَّ   ُل َش فَ 

 !ْل َش الفَ   يْ ـنِ بْ تَ   ةً َح ناجِ   ةً ـطَّ ِخ 
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 ِف وْ ـيُ السُّ   ُأُلـْوَف  اُن ـبَ ـاجلَ  زُّ ـَيُ 

يُ  َض مْ وأَ   ْب! اهَلـرَ  هِ ـيْ َد لَ ْوِف السُّ

 

 هِ يْ ِض اَموَ  ِمنْ  َض مْ أَ  ِك امِ َس تِ ابْ  َشْمُس 

 !َأَراِضـْيـهِ  ِك ايِعْ ـُتـبَ  ،ُسلِّـْي َشَذاها 

 

ْيدِ  دِ وْ ُس األُ يف  ِعْش    اَشاِردَ   ِشْبًل   :الصِّ

 ! اَد ـالقائِ و ها ـ كَ ـيْ ـلِ مَ   :امِ ـعَ النَّ   يف  ال
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 ُمْعَجم من 

 األصدقاء واألوطان
 
 



 

 



 

 

 
 

 واألوطان صدقاءاأل َجمُمْعمن 

خوص ل داُخ تباقة  من )  ( صوصالنُّ والشُّ

 

 [  هلام ] إِ 

-1- 

 ـها َعـَبـق   رشاقُ إِ  ، يا فِْكـَرةً [امُ ـهلإِ ]

 ـَفــُر! ها َسـرِ فاسأَ ِب يف واكِ وللكَ 

-2- 

ف  كَأنَّ ]إِ   هلاَمنا[ َظْبي  عىل رَشَ

ج  بَِشَذ    !ُتومُ ـَمْ  الِفْرَدْوسِ ا ُمَتوَّ
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 [  انة] مُج  

 ـد  َفريـُد قْ ـُدِك ِعـيْ ، عِ [مُجـانةُ ]

 !ِد الَفريـدِ قْ ـُة الِعـانَ ـِت مُج ـْنوأَ 

 

 [   يـاحلرب  ]

ا ، أَ  لم  ـَس  [ يُّ  ، ـيْ ، ُقـْل لِ ]احَلـْربِـيُّ

 يْ ارِ وَ ـُم بالصَّ وارِ ـَر الصَّ ـَج إذا اشتَ 

ايـباملَ  ودارْت   اُت  َتـْتـَرىـَدى الرَّ

 ـارِ ـَـنَّهلا ُس ـمْ ـأحـد   َش  ورايــُة 

 (َه  َطـ  ضِ رْ أَ )ـبِ  ُح ارَ القَ  ُب رَ العَ  ِهيَ 

 وَمْعـِدُن ُكـلِّ ُمنْـَتـَجـِب النَِّجـاِر: 

وْ   افِـيالَقوَ   َك ُتْدِركُ   ءِ مَتى يف الضَّ

 اِر؟!بَ ـل  ِمْن غُ ـوَليسْت َغـرْيَ َخـيْ 
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 [  الد] خ 

[  ُت:لْ قُ  ؟والَفَتى  .َقىَأحاديُث َتبْ   ]خالِد 

 !(هِ ـامِ َش ) َق وْ ـفَ  ًة ـامَ َش  مَسى أَ   ُهوَ  إِذا 

 

 [  ان زَ ] رَ 

[ ]َرزَ   ، هاـرِشاعُ  ج  ـَأِريْ ،  هاـَمراِسيْ  ان 

ْيِديَّ   )َحَلْب(!  ِسْدَرَُتا، ُة[ التَّْكِوْينِ ]ُحَ

 ] ِرْيف [  

 نا  ـيْ ـَعلَ   (اَد ـبْ َبَعـ)  ْت لَ ـَرتَّ   امـبَّ رُ 

 ![ِرْيِف ]ِعْطُر  ْيُلهاِجَْبِ  آي  َف ِريْ 

 

 [  هورزُ ]  

َلْت ـْدِر حِ ـاْل القَ يَ ـكأنَّ لَ   نْيَ َتنَزَّ

 [ َتَفتَُّح! ِمْن ]ُزُهْور   أزاهرُي ِشْعر  
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 [   ُعود] ُس 

  [د  وْ ـُسعُ ]   َر ْد ـبَ    َقـبَّـْلنَ    جوم  ـونُ 

 !ةْ ادَ عَ السَّ  الِت ُس مْ ِد َش يْ العِ   يفوَ هْ و

 ] ُسلف [ 

ة    ها ـرِ َهـُل َنـثْ ـ، َمنْ  اءُ ، َشْهبَ  ِهَي ُحـرَّ

 ،  ! لِـيابِ البَ  [لِف السُّ ] أنفاسِ كِشْعر 

 

 [  ةاِدن ش ]  

عْ يْ فِ  ُت زْ وَ اج َذاَر، ]َش ـِك الشِّ  ، اِدنَة[ الشَّ

ـ اخل  يْ تِ ـَح نِ ـْج بأَ  َيْـُفو   ! وَيْـتِـُف   اُل يَ ـَ

ف]   [  رَشَ

[ وْش وَ  ف    عىل [هلام  إِ ]اَمِن ِمْن ]رَشَ

آمِ ) َصْدرِ   !اَج رَّ ـأَ  تَ َتنْيِ مَ لْ َح ك( الشَّ
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 [  باح ] ص 

  !(ِمرْصُ )، َشَفَتْيِك  نْ مِ  رِ ْح سِّ ال[ اَح ]َصبَ 

 ! ـرُ ـعْ ِش ـَصـاُع  َينْ ،  َصاـى العَ ـقَ ـلْ أَ  إذا 

 

 [  دنان عَ ]  

ى يْ عِ   ـُه وَأْهلِ  (اِق الِعرَ ) بَِدمِ د  َسَ

 [! ]َعدنانا  َكْأَسهُ  اصَطَبْحناحتى 

 

 [  راتفُ ]  

بيُع بُكلِّ واِرِف غَ  َرفَّ     ادة  ـالرَّ

 !اِت[ َعبرِْيُ رَ ِة ]الفُ ئَ رِ  نْ نَّ مِ هِ يْ فِ 

 

 [  ْينَـة] لِ  

بَ   ثَّ ـنَ   ا  ـقَ ـبَ عَ   هِ ـانِ غَص عىل أَ  اُح الصَّ

 ا! قَ َغلِ ْزًرا وال ال نَ  ، [ةَ ـْينَ لِ ]ِمن ِمْسِك 
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د] حُمَ   [   مَّ

 ي؟اقِ رَ اِق ِمْن رْشَ ُد، هل َلَك يف اإلِ يْ يا عِ ـ 

[]حُمَ ـ  د   ي! اقِ وإرِْشَ  يِسْ لِـْي َشمْ   ،قاَل   ،مَّ

 ] ِمْدَحت [ 

   ،اق  َت ]ِمْدَحَت[ يف ِسبَ يْ ارَ وَلو َج 

 ُل؟! وْ ُح اخُليُ َد َم ُتتَ َل ـَت عَ مْ ـ لِ ـعَ 

 ْغِرب [ ] املَ  

 ى ـهَ ـملُـنْـتَ وا ْدَرُة ـالسِّ  َي ـهِ  َك لْ تِ 

 ! ْك عَ ـدَ بـْما أَ  [املَْغـِرِب ]َق اِش يا عَ 

 ] َملك [  

   ،[ك  َل ـمَ ]  َل ـثْ مِ  اهللُ   َبـَرأَ   وْ ـولَ 

 ! َصالِـيْ  َلَفْرَدَس َنـاًرا، وَكْوَثَر 



ــــــــ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

 واألوطان  األصدقاء مُعْجَم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ  . ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـــ
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 [  ] َمي 

-1- 

 ،]         اْنَبَجَسْت  (األُْرُدنِ ) اهُ ذي ِميَ ه  يا ]َميُّ

 ياُد! ـأع ُد ـيْ العِ ف  ،  اـِك لنيْ ـراحتَ  نْ مِ 

-2- 

[، إِنَّ ُعُيْوَن الَكْوِن ُمنِْش   :َدة  يا ]َميُّ

 ! املاءِ يف َلْوال َميُّ   املاِء«ال ماَء يف »

 

 [  اِشمه] 

عْ  [مُ هاِش ]  اِن  َد ـيَ  فينا  هُ ـِر لَ ـالشِّ

 اِناملَعَ  (فَِلْسطنِْيُ )نَى: ُدُه الُيمْ ـيَ 

   ،ان  فرُي َأمَ صاَرى: عَ ـْس َيـُدُه الُيـ

 ـي! ـانِ غَ أَ  اُت ـاقَ وبَ  ، ريُ ـزاهوأَ 
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ــــــــ   .ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

ــــــــ  ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــــ
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 [   ليد] و 

ُمْوَس  بِعَ  اْصَطَبَح الذي  ذا ه    ِه ْرِش الشُّ

ُيْوَف  (َعاءَ نْ َص )بـى َسقَ و  ! [اَد َولِيْ ] السُّ

 

ياض) اَدى األ وَل  12، األربعاء (الرِّ م. 2017فرباير  8هـ= 1438 ج 



 

 

 

 

 

 

 

 

 !األخرية رعونافعة ِفرُم

  

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 !األخرية رعونرافعة ِفُم
 (  يَّةالتارخيالعدل حمكمة  مامَ أَ ) 

 اِغـُر       ـَص  َك إِنَّ َعرْصَ  ؛  َءكَ َسامْع ـاِْرفَ 

ْدَق قِ   واْكِذْب   ُر! ـْدح  َخاِس ـ؛ فإِنَّ الصِّ

 ناـاهُ ـاج  هــَ َديامـ؛ ف  اءُ ـَش ـْل ما تَ ـقُ 

َباُح ـ، وال يَ  َتْصُحوْ   ُر!ـالَكافِ  نْـُبْو الصَّ

 َرى ـْوِن الشَّ ـ لِِفْرعَ  ة  ـَلْت ُمَراَفعَ ـَهطَ 

كْ ـاَرْت ِِب ـطَ   افِـُر:ـَباُن َحْيُث ُتَس ـا الرُّ

     

  !؟ُروا  َيـَتـَكاثَ نْ أَ بِ   لِلَقـْتىَل َقـاَل  َمـْن 

 !َمَصائِـرُ  تِـْلَك   ؛ لِلَقـتَّـالِ    َذنـَْب  ال
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ــــــــ  ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــــ
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 آَيـَتـْي:  ا ــَالَوَصاي ِر ـيف ِسفْ   َأْنَزْلُت 

مَ ـ »َسفَ   اِهُر!«  َص ومُ     ر  ـاهَ َص اَء مُ ـ َك الدِّ

ْيعَ   َأاَل   ُتْم!ـلْ ـَعطَّ   النَّْسلِ يف يْ ـتِ ـورَشِ

ُجْوِف ُعطِّ َكْم    َأَواِمُر؟!    َلْت َخْلَف السُّ

 
      

 ُب األَُلـى ـْ، َبْل َذن الِ ـ َب لِلَقـتَّ ـْال َذن

 ُر!ادِ وَ ـ غَ   يَ ؛ وهْ   ُت اَم ـلِ  الكَ مُ هُ ـ تْ ـ لَ ـ تَ ـ قَ 

 راـالفِ  ُف ـيْ ـ َس  ُه ـابُ رَ ـقِ  الِوَصاَل  إِنَّ 

ـ ِديْ ـ َوافِ   اِرَب  ـ قَ     وإِنَّ   ،    ِق  ـ غَ ـ مُ     هِ ـ  اِدرُ ـ

َخ اإِلْرَهاَب  ْعِب؟ َأمْ   َمْن َفرَّ  ، َغرْيُ الشَّ

 ُر؟! ـائالدَّ  دارَ   ِه  ـيْ ـَعلَ و  ؟هُ ـَش ار ْن ـمَ 



ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـــــ ــ
ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

 ! ةاألخري فِرعون مُرافعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ُرفِـْي؟ـا َأْح ــَا َبَقايـ، ي ُتمْ ـَهـلَّ َأَجبْ 

 ُر! ـالنَّاِص  ُمِذلُّ ــْي الـَِّأن ُتْؤِمنُـواْي ـكَ 

 ب  ـاتِ ـكَ    َأنـِّـيْ  :َلُل ـاألَطْ  ـبِّـَح ُتَس لِ 

،  وـمَ  هَ ــعِ  َأنـِّـيْ اح   اِهـُر! ـقَ ـوال    اـزُّ

ُؤْوُف مُ  رُّ ـبَ ـال  مُ ـاكِ ـواحلَ   ط  ـَرابِ ـالرَّ

عْ  ةِ ـي ِخْدمَ ـف   اِدرُ ـُمـبَ   ـيِّ األَبِ  ِب ـالشَّ

 َرَس الثُُّغْوَر ِمَن الُغَزاِة، وَواِجب  ـَح 

 ُر! ـبِ اعَ ش   ـَجيْ  اَم ـاألَْرَح   ُرَس ـَأْن ََيْ 

     

 هِ ـْوتِ ـَتابُ  ي ـف  َخ ـلتَّاِريْ ا  ظُ ـفَ ـََيْ   نْ مَ 

 ُر؟ـ امِ ـ غَ ـ تُ     نْيَ ـحِ   األَْرَواِح    ِة  ـ ْن َهـبَّ ـ مِ 

 ها، ـ نِ ـ ا يف َصْح ـ يَ ـ َمْن ُيْمِسُك اجُلْغَرافِ 

 ُر؟  ـاِص ـَح ـويُ   ،  ـة  ِويَّ ـْش ـة  مَ ـَكَدَجاَج 
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 ِه، ــامئِ ـوَس  ِه ـَأْرِض   يـف  اُرهُ ـعَ ـوِش 

اعِ   َعارُ الشِّ   ، ُهوَ  نْيِ بِ ـوعىل اجلَ   ُر: ـالشَّ

 َرة   ــثْ ـكَ  إاِلَّ   َوامَ ــاألَقْ   ُك ـلِ ـُيْ   »ال

ـ ـ ف  ـ ـ ِق   أو        ،   ة  ـ ي ِقـلَّ  ـُر!«ـ وُتـَكاثِ  ة   ـ لَّ

 
     

ْرُت: َأْن ُأْبقِ  ـتِـْي!َقرَّ ـْي« ُأمَّ
 ْي »ِحَذائِ

 َحاِذُروا: ف .  النَّْخُل اخَلِصُّ  َينَْهَض   نْ لَ 

 دْ ـ ِدُكْم!  َلقَ ـيف غَ   ِة التَّْفكرِْيِ ـنَ ـِمْن فِتْ 

   اطِـُر!َخ  ُيـوَلـُد َقْبَل   َعنُْكمْ  ْرُت ـكَّ ـفَ  

  ذا كَ ه   وْ ـمُ ـنْ ـتَ  انَ ـعَ ـطْ القُ  كَ رُ ــْتأَ َلْن 

 رُ ـاِس كَ  يْ راعِ مَ ـ يف ال ب  ـئْ ، وذِ  َض وْ فَ  
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 ! ةاألخري فِرعون مُرافعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ  . ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

217 

 

 هُ ـمُ ـيْ ـعِ ـونَ   ،  يْ ـتِ ـمَ عْ يف نِ  هُ ـانُ مَ رْ ـحِ 

 ـَخ أُ  أَ   ! هُ ـلَ  ها ـنَ ـمِّ َس أُ  نْ ي أَ ـف 
 ُر؟! ـاطِ

 وا! لُ ــَّمأَ تَ ـ، فَ يْ ـمِ فَ  مُ ـكُ مِ ْح لَ بِ  ىـلَ وْ أَ 

« َس عْ »بَ  ُت وْ مَ ـ؛ فال  والَّـمُ أَ وتَ   ُر!  ـاِخ ث 

     

 ؟مْ كُ بِ  يْ ـتِ مَ َدْمَشْقُت عاِص  وْ لَ  ما َضَّ 

ى احلَ مَ ـتَ   مُ ـكُ ـامِ ظَ وعىل عِ   ُر؟ ـاِض ـشَّ

 ا، ـَُت دْ اوَ رَ  ًدا ـ ( غَ ب  ـ لَ )َح َلْو  ما َضَّ 

 !اطِـرُ الشَّ   مَ عْ نِ لَ    ؟اـهُطرَ ْش أَ   ُت بْ لَ َح ف 

 ــَّنأَ  م  يْ ـظِ عَ  ف  رَ ـَش 
 مْ كُ ـتُ ـلْ ضَّ ـفَ    يْ ـنِ

 ُر! ادِ ـغَ ُت أُ ْس َل  ،  َديَّ ـيَ ـبِ  مْ كُ ـتُ ـْح بَ َذ فَ 

 !يْ ـتِ ـامَ ـهَ   الَّ إِ ـاُن  َس نْ ِط اإلِ ـقُ ـْس يَ لْ ف 

 ُر! ـامِ ـعَ  يْ رْصِ ، وقَ  ياـنْ لدُّ ا طِ قُ ـْس تَ ـولْ 
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، نْ وما مِ  ،ََل األُوْ  يْ ـتِ ـلَ وْ دَ  يَ ـهِ   آَخر 

 ُر! ـافِ ـالظَّ   يْ ـ فِ ـيْ َس  يُّ دِ ـَباألَ  مُ اكِ واحلَ 

 َدا ـغَ  ، وَلُكْم  مْ كُ ثُ يْ رِ ، ووَ مْ كُ بُّ ا رَ ــنأَ 

 ُر! ـاِخ ـالفَ   مانِ اِن الزَّ وَ ـيْ دِ  رُ ـْخ ـبِـْي فَ 

 ة  ـاَس يَ ـِس   رْيِ بِ ـالكَ  نِ ـالَوطَ  ُة ـاَس وِسيَ 

 َتَصاِغـُر! ـمُ ـال اَبـها ـِركَ  لُّ ـقِ ـال َيْستَ 

 
     

  ة  ـَح ـفْ ى َص قَ ـبْ ـتَ   ِخ ـيْ ارِ التَّ  ةِ ـمَّ ي ذِ ـف 

اِمـرُ   ِمـرْيُ  الضَّ  َسـْوَداُء  ُيْملِـْيـها  الضَّ

  هـا  عىلَرتِّـلْ    ،التَّاِرْيـِخ    يا قـاِضـيَ 

ُعْوِب   َهـاُم  ـها لَ   ِرَمم     : ابِـرُ ـقَ ـمَ   الشُّ

 احَلـاكُِم الِفْرَعْوُن َيْسـَحُق َشـْعـَبـهُ 

 رُ زِ ُيَؤاـفَ   ـهُ ـانَ ـهامَ  ْي ـفِ ـْصطَ ـيَ   ْي ـكَ 
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 هِ ـامئِ اِة بِ يَ احلَ   اءَ ـمَ َكـْي   َيـْصَطـِفـْي  

 ُر! ـآمِ ـُمتَ ـال   هِ ـاتِ ـنَ ـيْ ـجِ  ي ـف  اَد ـبَ ـويُ 

 وال  ،   ن  وْ ـلَ   هُ ـا لَ ـ ، م اًحارَ ـقَ  اـبً ـعْ َش 

، وال  عَ ـعْ طَ   ُر!ـاهِ طَ  وَ ، وما هُ  ْرف  ـم 

 اُمـُه   عَ ـونَ  ، هُ ـ ُض ـعْ بَ   ان  ـمَ ـِس   م  ـَرَخ 

، وبَ عْ بَ  ْ  يْ ـاقِ ض   ُر!ـائِ طَ  ش  ـيْ ِب رِ الُّسِّ

 هِ ـِض رْ أَ بِ  اُث ـغَ البُ  َر ـَنَس   نْ إِ   وَ رْ ال غَ 

 ُر!ـاِس ـنَ   وَ هُ    ِه«ـِض رْ أَ ـبِ   اَث ـغَ البُ  نَّ »إِ 

     

 ىـان   عل ـبَ ـعْ ـثُ   امَ ـقَ  ا ـم ُم ـالكُ وْ ـلَ 

 رُ ـاِض ـَُي  آِم( ـ )الشَّ  اِل ـفَ ـطْ أَ  لِء ـْش أَ 
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 ة  ـَزَرافَ   ِب وْ رُ يف احلُ   ها..يْ لَ د  عَ ـَس »أَ 

 ُر  ـالَفاجِ  الَفـِقـْيـهُ  ا هِضعُ رْ اُء« يُ َج رْ ـعَ 

 ةً ــلغَ وبَ   ةً ـ اَح َص ـفَ  َراَن ـاجلِ   َقىـلْ أَ 

 ُر:  ـابِ ـنَ ـمَ   نَ وْ ـ طِعُ ًقا، واملُهْ ـطِ ـنْ ـمَ ـتَ ـمُ 

 ُكمْ ـلَ  ، َمْن ذا ـاـ َأن إالَّ ـا ـ َأن ال  ،اــنأَ 

 ُر! ـاطِ الفَ   ىـالَ عَ تَ   ؟!يْ ـلِ ثْ ـمِ  ة  ـافَ رَ زَ ـبِ 

 وامُ لِ ْس تَ ، فاْس  مْ كُ رْيَ ِص مَ  نُ وْ كُ َقَدِرْي أَ 

 ُر! ادِ ـقَ ـلا لَّ ـ، وَج  ذاه   مْ ـكُ رِ ـيْ ـِص مَ ـلِ 

 امـفَ   ،مْ كُ ـفَ قِّ ثَ أُ  يْ ْم كَ كُ ـيْ لَ عَ  يْ ـبِ رْ ـَح 

 اِورُ ــَس ـتُ  يَّ ـ تَ ـلَ ـيْ ـِض ـفَ  يَّ أَ   نَ وْ رُ ْد ـتَ 

َرْت ـا قَ ـم  وابُ ـَس  حَتْ ال  ا َد ـيَ  ُم ـكُ ـلَ    دَّ

 رُ ـواآلِخ   مْ كُ رُ ـيْ ـَخ ـا ـَأن ،مْ كُ َشِّ كَ   يَ 

 



ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـــــ ــ
ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

 ! ةاألخري فِرعون مُرافعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ  . ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

221 

 

نْ  ِهَي   م  ـَْأتـْن مَ ؛ فَكْم مِ  اـيَ ـُسنَّـُة الدُّ

، وَكْم ِمْن َمْولِ ـطِ ـهَ    اقِـُر! ـُهَو ع د  ـل 

  ُكْم ـبُ نْ َو ذَ ـهُ   ْل ـ،  بَ   لَقـتَّالِ لِ   َب َذنـْ ال

نْ   نْ ـ والذَّ  افِـُر!ـُكْم َس ـِب فِْي ـُب ُكلُّ الذَّ

 ًدا ـ واحِ   ًداـنْ ـبَ   نَ وْ ـانُ ْو َفْلَسُفوا القَ ـلَ 

 اقِـُر! ـَق َعـبَ وْ ـ ِمْثلِـْي احُلقُ  ما َفْلَسَفْت 

     

 ا ـقً ـلِ مْ ـحُمَ  نْيِ ـ بِ ـَج لْ لِ   اـَايَح الضَّ   لَّ ـتَ 

 ُر«  اذِ ـنَ  ُدَك بْ ـ: »عَ  يِّ ـِس وْ الرُّ   هِ ـبِّ ي رَ ـف 

 ،  وافُ ـ، قِ  مْ كُ ـ بُِّح ذَ أُ  يْ ــِّنى أَ رَ أَ  يْ ـنِّ »إِ 

 « رُ ـاظِ النَّ   هُ ـل  اإلِ  نا ـُهـ، ف  وارُ ـظُ ـنْ ـتَ  ال

 هاكُ ْح ِض  يْ احِ َض يف األَ  رُ كِ رْ كَ  يُ َل وعَ 

 رُ ابِ كَ ـيُ  َكـْيـَف  انِ َس نْ اإلِ  ةِ ـطَ ـقْ َس  نْ ـمِ 
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ياض) .م2016فرباير  28هـ= 1437اَدى األ وَل ج   18السبت  ،(الرِّ

 َهَوْت بِهِ .. هُ نْ مِ  نِ مْ األَ  َس يْ ِس رَ  ْت لَّ َس 

 ُر ـاغِ ـفَ  (نُ لِ مْ رِ الكِ )، وةِ ـامَ رَ ى الكَ قَ ـلْ مُ 

  َجْيُشها  ،ِف لُّ َخ التَّ  «َل يْ امِ رَ بَ  »ْت مَ زَ هَ 

 ـثَ   ر  ـطْ ـعِ   ارَ ـثَ و ، نْيَ ـمِ ـياَس ِمْن 
 ! رُ ـائِ

     

 ها دِ ـلْ ـجِ  ِمنْ ا اَُت غَ ـطُ  َب وْ ـعُ ـالشُّ  نَّ إِ 

 رُ ــائِ َش ـوعَ  ن  ـ اِض ـح اغ  ـطَ   لِّ ـكُ ـولِ 

، ـثِّ ـمَ ـ، ومُ   ر  ـاعِ َش   اغ  ـطَ   لِّ ـكُ ولِ   ل 

 رُ ـاجِ ـتَ ـومُ   ،  هُ ـلَس ـفْ ف  إِ ـِس ـلْ ـفَ ـومُ 

 ؛ ة  ـَل وْ ، ال دَ  ة  ـافَ ـقَ ـثَ  «امِ ـظَ »النِّ  بُّ ـلُ 

 ُر! ـاحلاِض ا لِـَيْحيَ   يْ ـاملاِض  ُتْسِقُطوا لْ فَ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 !قائقوَع ٌضْمَو



 

 



 

 

 
 

 

 !قائقوَع ٌضْمَو

 

 ـ  1ـ 

 ؤوًساُر كُ ـ الَفْج ُِّسُ كَ نْ ينام يَ حِ 

 املاءُ  ُك َح ْض يَ 

 !يالنهاُر اللَّ ـوتَ 

 ـ  2ـ 

 ا: قالو

َمتِهِ  ِمنْ    ،خُتْ

 ، هِ تِ بَ ْج يف وَ  يْ ارِ ِك السَّ لَ الفَ ء  يف يًّا َشْ هِ َش  ما عادَ 

 ، ِب عْ الشَّ اَم عَ سُّ طَ مَ يَ  ما عادَ 

  مْ هُ ـَل َكَأنَّ والِء أُ  امَ عَ طَ 
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 !اَْضَ ْخ أَ اًم ـدائ هانَ ْح َص ى رَ ـتَ  اد  ِت َجرَ ا َحَدقَ 

 : لناقُ 

 ، ىمَ عْ األَ  يْ اوِ الرَّ  نافَ َص ـْنأَ  َلوْ 

 : ىَلَوعَ 

 ي اوِ ُع الطَّ وْ ُج »

 !«ى مايونيزهَ ْش أَ 

 ـ  3ـ 

 وْ ـنُ رْ ـتَ  الءُ وْ َح  ة  ـلَ مْ نَ 

 ..  ياطْ ـَسمِّ اخلِ  نْ َك مِ يْ فِ 

 ؟!راكْ تَ  َف وْ ى َس رَ ـهل تُ 

 ... 

 عيًدا،ِعْش بَ 

 عيًدا، ْش َس عِ 
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 ،  ل  مْ نَ  نُيُ عْ ام األَ إنَّ 

 راءاَك، تَ  ،ُكلُّها ُحْول  

 اكْ َتْعَشى يف ُرؤَ ف 

 وقدياًم، 

 ل  يْ هَ ُس  ْعراُج مِ  َضلَّ 

االثُّرَ و اطْ  يَّ  ! ُهْدُب َعْينَيها الُّسِّ

 ـ  4ـ 

 قالْت: 

..! ـلَ يَّ إِ ـلَ إِ   يَّ

 َح أَ  نْ مِ  يَّ ـفِ  يْ ـما لِ 
  كَ واِس د 

 ! ةْ َد يْ ِص القَ  ِسَوى

   :ُقْلُت 

 اسرتَيْي يف احُلُرْوِف، َكَواِوها، 
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 ًل عىل أثدائها، ُقـبَ  اَعِفيْ وَتَض 

 ِك َغْيمِ  َبْوِح ًدا َتِعْش ِمْن ــَبأَ 

 ْيَدْة!رِ فَ ات  بِـْي ُمِْصبَ 

 ـ  5ـ 

 ال ـَتـَد عْ ا ام (دِ بْ العَ  اءِ َض ُل القَ يْ ذَ )ُل ْد العَ 

 ! قد ُقتِل (احُلرِّ  اءِ َض القَ  ُف يْ َس ) ُل ْد العَ و

 ـ  6ـ 

 اعةُ السَّ  يْ مامِ .. وأَ 

 بكيتَ  ..بكيتَ 

 دْ وَ ْس ت  أَ مْ َص  نْ مِ  واق  رُ  يُل اللَّ 

 يْ ـلِ وْ ْت َح لَ طَ هَ  يْ صابيحومَ 

 كفينيْ ـهل تَ 

 يلِ ِت اللَّ مْ َص  نارةِ إلِ 
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 الباقي؟! ِت قْ الوَ  ةِ فَ كَ فْ وكَ 

 ـ  7ـ 

بْ  وم  ـيَ و  هِ َشِّ ـكَ  هِ ـيْ ـ فِ  رْيَ ـاخلَ   ُت ـرَشِ

 ! هِ ْهرِ ـظَ ُت بِ ئْ ـبُ و هِ ـَبـْيـِشعْ ُت نْ ـطَّ بَ ـتَ 

 ـ  8ـ 

 .. ىناهَ قد تَ 

   ..ىناهَ قد تَ 

  امَّ ـلَ  ،رَ ـالعاثِ  َل ـتَ ـقَ 
 : َل ـ يْ ـقِ

 «؟هْ ـالَ يَ َخ  داَس  َمنْ »

 ـ  9ـ 

    :يوًما ،ُق اِش العَ  َحَلمَ 

 ، ياَد ناهِ  نْ َفن  مِ ـكَ 

 !ْب يْ لِ َح  نْ مِ  لم  َس يف 
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 ـ  10ـ 

با اَم بِـيَ ـقأَ  وْ ـلَ  ،اًل وْ لُ مَ ُت ـُخلِقْ   ،الصِّ

 يا ـصابِ  ِب لْ َع القَ لَ وْ مُ  يْ ـبِ ـيْ ُت َش عانقلَ 

 ـ 11ـ 

 ْة؟قَ رايا احلارِ املَ  نَ يْ أَ 

 ْة؟قَ اهِ الشَّ  وهُ ُج الوُ  نَ يْ أَ 

      ... ... ... 

 «  ... اَكَأْت َأركاُن ُكلِّ َقبيَلة  »وَتَد 

... ... ...       

  مانُ الزَّ  ثَّ رَ 

 واملكانُ 

 جديْد!  نْ ثَّ مِ رَ 

 ـ  21ـ 

 ارِ ــطَ مْ ِم أَ ـِس وْ مَ  ي ـف  ُل ـطِ هْ ـر   يَ ــطَ مَ 
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 ارييا َج   ِقـُل ـْح نَ  اـعً ـمَ   لِ قْ احلَ   ىـلَ فإِ 

 ارِ ـنَّ ـال  ىرَ ـوثَ  ر  ْذ ــبَ  ةِ ـنَّ ــ اجلَ   ىرَ ـثَ ـلِ 

 اِر: ـبَ ــ ْخ أَ  ةِ لَ ُجـمْ  يف   ُل ـَح رْ ـنَ  ًدا ـغَ و

 !«ارِ ـطَ مْ أَ   ِم ـِس وْ مَ  يف   ُل ـطِ َيْ  ًرا ــطَ مَ »

 ـ  31ـ 

يَ ـال ارِ ـفَ ـقْ بإِ   ُح وْ الرُّ   رُ ـفِ ـقْ ـتُ   ارِ ـدِّ

 ! يُجلَّنارِ  يْ قِ ْس يَ   َح ال   ب  يْ بِ َح   ال

 َفُقْل لِـْي: !ارِ َكْم  َبَكـْينا َطَلَل الدَّ 

ْوِح مَ   !الُغَباِر؟  ْن َسَيْبكِْي َطَلَل الرُّ

 ـ  41ـ 

 امءْ والسَّ  ِضْ رْ أَ  نْيَ وبَ 

 ساءْ مَ ـال رُ دِ اغرُّ ـمُ يَ 

 ـهِ ـنِ َعـيْ  اُح بَ َص  ناالذي أَ  نواِنَ عُ 
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 ًيا ـافِ ُموَ  هُ رُ وْ َيزُ 

 عاِجًل...  ِمنْـُه َد يْ  الََبِ َل ُيرِس  اميْ كَ ل

 « !اللِّقاءْ إَل »

 ـ  51ـ 

 ، يْ ـيانِ كِ  إالَّ  ناهُ ما 

 !َجَبْل  بنُ وا َجَبل  

 َأْخـَمَصْيها: ًخا يف صارِ 

ْق ِن، وْ الكَ  هَ ــ يا إل  : َأرْشِ

 ْر؟ـيِل آِخ ذا اللَّ ـ هل هل

 ـ  61ـ 

؟َس ي مَ نِّ اَعِك مِ رَ أَ   اء 
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 اايَ رَ َق املَ يْ تِ عَ  نًاــْحلَ  ُتِك مْ َس رَ 

 .. .اءْ الِغنَ  َق اتَ عِ  ًراوْ يُ طُ  يَّ ـفِ  َق رِ وْ يُ لِ 

 ؛ ْت رَّ ومَ  رَّ ومَ ...  

 نايااحلَ  يْ وِ ْض تَ  الِ يف البَ  رْيَ فل طَ 

 !اءْ َس مَ ـال ُق وْ رُ يَ  لَّ ظَ َن ـْوال حلَ 

 

 ـ  71ـ 

 ى القصائـْد ثَ ـنْ ـُخ   ة  َد يْ ِص ـوقَ 

 ْد ـرائِل وال اخلَ وْ ـُح الفُ  يف  ال 

 فـيها  ( X   ) ال   ، ـة  مَ ـوْ ُش ـرْ مَ 

 ! ْد ـئوازَ   اهـاَد ـَِنْ   ، ( Y   ) ال
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 ـ  81 ـ

ْت َتـُخْوُض ُحُرْوَِب  (يرانُ إِ )   اما اْنَفكَّ

 ُتـنْـَصـرُ  ال    إنَّمـا ام  ، َعـ  َأْلـِف   ْذ مُ 

 ، ( د  خالِ )، (نًّى)ُمثَ ، (َسْعد  )يف َوْجِهها: 

 َ  ََبُ األََغـرُّ  األَكْ   (رُ )ُعمَ ى : َأَسُد الشَّ

 -:هاَكْي َتْرَعِوْي َعْن َغـيِّ  -لوا هلا ُقو

ى َجديًدا(ا )كِ ال  َتْبِغـنَ   !ُيْكـَسـرُ   ُّْسَ

 

 ـ  19ـ 

، َأِغْثنِـْي!  َأيا باَب )غرناطَة( الدَّ   اخّلَّ

 ؛  يْ ـاشتياًقا لِِسْجنِ  وُقْل )البِن َزيدوَن( ِزْدِنْ 

ْيَزُفْوْن!  ُفْو إَل ِعْطِرَك الزَّ دُة( اآلَن ََتْ  )فَوالَّ
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 ـ  20ـ 

 إِْن   يـَـَرنِــْي    ال   َأهـْــَواُه   

 ـَتـِمـًل   مـا  َأْلـَقــــاُه            ُمـْح 

 أو   بِـَدِمــْي   ال   َأْفـِديـْــِه  

 َيْسـَبـُح  فـي َشـَفـتِـْي  َمـاُه      

 َفـْلـَيـَتـنَـاَءى   أو  َيـنْـَسـى  

 ـاهُ فِـيَّ   َسـَتـْرُسـْو   َمـْرسـَ

ْعَوى:       َقْد ُرفَِعْت ُصُحُف الدَّ

 (1)ا  َأنـا  َلـوالُه!َلْسـُت  َأنــ

 ـ    21ـ  

 ِعْطـُرِك  امرأة   ُِمْطَِرْة!

 وْهَي َتْغَتِسُل اآلَن يف َشَفـتِـْي.. 

 

ي اهلجيني القصريذه األبيات جاءت عىل وزن )هـ   (1) عر العامِّ (، املشهور يف الشِّ

وهو:   -.  وهو ي وافق جمزوء البسيط، إَّلا أن احلََذذ(ِشبه اجلزيرة العربيَّـة)يف 

به، في صبح  -آخر التفعيلة حذف الوتد املجموع من  يدخل َعروضه وََضْ

 (. مستْف  -فاعلن -مستْف/ مستفعلن -فاعلن -مستفعلنوزنه عىل: )
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 َعلَِمْت:  وْ آِه لَ 

 َعَطًشا َعبَّ ِمْن ُعُمِرْي ُعُمـَرْه! 

 ـ  22ـ 

.  وــلِّ ثانِـيَ فـي كُ   ُجـْرح 
 ها:      ـتُ ـََغاية 

مَ    ُجْرُح!، وال ؛ فل طِبٌّ  انِ ـَقْتُل الزَّ

 ـ  23ـ 

 ، وَحيايتْ   َمويتْ نْيَ بَ 

:  فاِصل 

 الِْك ِوَص  َخْيط  َرفيع  ِمنْ 

 كأَسينا، إِْبَرِة النَّْشَوى بِ  نْ باِحث  عَ 

 !ْك الِ ـبَ بِ  افهاتِيها وهاتِين

 ... 
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 ُحُضوْر: ااًل ِمنْ ُربَّام ِجئنا َخي

الِِك  ًتافاَه ل َصمْ   ..  بَجوَّ

 شيًئا.. 

 قاَل شيًئا يف ُعُبْوْر!

 ساَلةْ ُربَّام َأْلَقى رِ 

 غًة حتَّى الثُّامَلةْ ُكْن فارِ تَ ولْ 

 ُهنا..  نْ ي مِ بِ ِض َقلْ ْت للنَّبْ عَ َج رْ أَ 

 ُهنالِْك! أو ِمنْ 

 ... 

 ي، تِ نَ .. يا فِتْ ِك لَ فَ 

 ياْة.. َقى عىل َقْيِد احلَ ــَْأب

 عىل َقْيِد املَهالِْك!  -ِت ـْبِل َأن -إِنَّني باق  
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 ـ  24ـ 

 ـة           ــة    وِكـْلمَ ِكْلمَ   وَأنـِْت  ُكـلُّ 

ـَفـْة            ـا ، َتساَقـتَ َتلَقـتَ         ـا  ذاَت الشَّ

 ـاِب َسْكـَرة         ُد ُحْلم  ِمْن ُرَض وْ قُ ُعنْ             

َفـْه                           َصَحـْوُت فيها ِمْن َتواريِخ السَّ

                         ْ  ـاَعــًة                          ي َأْن يَـتُـْوَب َس ـبِ ُذ َقلْ ُأِعـي

 أو َأْن َتـُثـْوَب َخـيُْلـُه ِلـَفْلَسـَفـْة!                               

 ـ  25ـ 

 ْوِد يف الُقَرى،  وكيَف، يا َشمَس الُوُج 

 ُر الـَبـْدِر، َيغيُب ُنوْ 

نَ وْهَو الظِّلُّ ََيُْسْو ِمْن َسناِك يف   اْن؟! الدِّ

 اِت، ال ِشْعـَر يف اللُّغَ 
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« َمساَءنا،   ال َيُزْوُر َلْيُل »َأْلِف َليلة  وَليلة 

 وال مجاَل ُمْطَلًقا.. وال ُمَقيًَّدا، 

 وال َخَياَل يف الـَخَياِل،  

 ال،  

 اْن.. ُجْوَد لإِِلنساِن يف َصَفا الكِيَ وال وُ 

 ِمْن ُدْوِن ُأْنَثى، 

ـِة التُّ  َرْت يف ِذمَّ اِح َشْهَقـَة الَبـَياْن!  َفجَّ  فَّ

 

 ـ  26ـ 

 ـُم             ـقـاتِـل    ُمـْسـَتـْرحِ 

 بِـاهَلـَوى   ُمْسـَتـْلـئِـمُ 

 صـاَدنِـْي ، واحُلـبُّ ال            

 َيْظلِـُم!  َيْصَطِفـْي َمنْ  
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 ـ 27ـ  

َمـًدا ِعـْش  لِ  ِة  واملََحبَّـِة َسْ  لَمَُّسَّ

 اِب«! يَِّة  األَحبَ واْنُشْ كِتاَب »َخلِ 

 الِـق   بَِعـبرِيهـاواحْل ُبـُرْوَق َفـيَ 

اِب ايَ َهـَتـَكْت َمطَ   ا َدْوَلـِة  احُلـجَّ

 ُكـْن كالطُّفولِة ِمْن ِدماِء ُحروفِها

 َشْهَوَة   الُعنَّـاِب!  َأبـَـًدا ُتـَفـتِّـُق 

 ـ  28ـ 

ْهِن، ال »ُمَبْلـَبـُلـُه«،        »ُمَبلَّـُل« الذِّ

ـُلـُه!  اَش َمنْ ال ع  َشْمـُسـُه  ُتَظـلِّ

 ـ  29ـ 

ــُه ، لـ   كِـنَّــهـا          يف آِخـِر التَّفسرِي : بِنْـُت ِهـَي  ُأمُّ
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 ُء َحـياَِتا كَِسف  وَمْوُت           َمـْوُءْوَدُة الـِمـيلِد ، مـا

 ْمُت؟!  وْهَي يِف َعْيَنْيَك  أَ    ]م[    ى َتـُكْوُن  األُمُّ   ُأمـًّـاَأنـَّ

 ـ   30ـ 

 َهلَّ َرَوْينا اآلَن 

 ْن  ِسْفًرا َصحَّ عَ 

 َكَرِم الَيُهْوْد!

) ِويِّ  َعْن )حاتِِم اللَّ

 ولِـِه  َيـنَْحُر َضْيَفـُه لِـُخيُ 

ْعَرى بَِأذْ وُيعلِّ   اِب اجُلنُْوْد!نَ ـُق الشِّ

 َعْن حاتِِم احَلْتِميِّ 

 -يِّ ـا النُّْوكِ َوْفَق ِمزاِجنَ -
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 ْرَضنَا،َيْطَعُن أَ 

 ِم؛ َجْيِشِه املَْهُزوْ ـاِر لِ ا قَِطَع الِغيَ وُيِعدُّ ِمْن غاباَِت 

ُمْوْد!ا الَبِقيََّة ِمْن َتوارِ نَ َكيام َيْطَعنُوا فِيْ   يِخ الصُّ

 ـ  31 ـ

ـُه، ، مَتى بالْت عىل النَّاِر ُأمُّ  َلئيم 

 ًيـا َيَتَزْلـَزُل!ارِ َأتـاَك َأبـُوُه عَ 

 ـ  32ـ 

 َرى بَِقْحِط املُـُدْن: َيُقْوُل الَغَيا

 لِـنَْغُف َقليًل.. 

 َتينا الَوَطْن! َسـَيـنْـُبُت يف راَح 

 وَيـنْـُبُت يف راَحَتينا الَوَطْن، 

 كِْن..  ول  
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،عىل َشْكِل َزقُّ   ْوَمة 

ياطِ   نِي َلْيًل، َطْلُعها َتْفَتلِْيـِه ُرؤوُس الشَّ

 اًحا،  اَمى، َصبَ لِـَتْغِرَس يف ُخُصلِت الَيـتَ 

 ْوَن الَوَثْن! ُعيُ 

 ـ  33ـ 

 اُرها: َعِقْيَدة  ِشعَ 

 ـهْ لـ َأْن »ال« إِ 

 إالَّ الذي َعَقَد الَكواكَِب والنُُّجْوَم قِلَدةً 

اِء احَلياةْ   ! يف ِجْيِد َحوَّ

 

ة  ِشعاُرها:   وُأمَّ

 »َنَعْم.. و.. َسْم..«  

 ِجَباْه! بِل ُأنـُـْوَف أو 
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 نا؟ رْيُ نحُن  غَ  ُتـَرى: أَ 

 ... 

 اْه! بَ تِ ْش اِل يف ُحروِف ا -قاَل  -نحنُ َزُقْوَن وْ .. ُمَ 

 ـ  34ـ 

 وُأِرْيُد َأْن َأْمِشْ 

 إَل َأْميِسْ 

 فِـيَّ َِنْـَر الثَّورِة األُخَرى   َل وَأحِ 

 ... 

 ََل كْن َثوريْت األُوْ ول  

 عىل بال 

 ُتناِديني

ى، يا ابَن بِنْتِ   ْي، َفْوَق ِرْمِش ـَتـَمشَّ
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 َصْوَب َنْعِش 

 احِة الُكََبى لتُّفَّ يف َدِم ا

 ... 

ي يف انتامءايت   َتنَاَمى فِـيَّ َشكِّ

 نا  نا لسُت األَ أَ 

وَ   نااَي هُ لسُت السِّ

  ... 

ْب ُسْوَرَة النُّْوِن..    فَكذِّ

 ي نِ أو اْنِزْع ِمْن َثَرى املعنَى َكَرى َعيْ 

ى! عَ لَ   ّلِّ َأْن َأَرى يف ِصْدقَِك املَُّْسَ

 ... 

 فآتِْيـنِـيْ 

 ينِ َعيْ َأْت ُخلَصَة ما رَ 

 ـيتِ .. ِمَن اآلِمَن املاِض 

 ... 
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 ي ـ ِن ـ يْ ـ ْحِي أِلُ 

ْكَرى!وََتْ   طَِل َشْميِسَ الذِّ

 ـ  35ـ 

 ْة..نَ نَّني َأيقظُت فِتْ ويبدو أَ  -

 نَّ مجيَع أفراِد الَقبيلِة غاِضبوَن.  أَ و

 إَِذْن:

 َن الَوْرْد(؟نا، يا )ُعْرَوَة بْ فَمْن ل هاهُ  •

 صبحوا َأْعَتى؟أَ  يْ مِ نَّ َقوْ ي أَ رِ ْد َأ تَ  •

ُُم بِ وأَ  •  ْك؟وْ لُ َمنًْجى ِمْن َفًتى ُصعْ ِنَّ

... 

ْة.. َبى يوَم كاَن الوقُت ِمنْ فُطوْ  -  فِضَّ

 يًّا عىل املَعلوِم،وكاَن الِفعُل َمْبـنِ 

ْمُت َعْن َحق  ُهَو املَ   ْي عىل املَْجُهْوْل!ـْبنِ ـكاَن الصَّ
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 ـ  36ـ 

 اًحاا  َصبَ ـنـتُ َمـَتى  َتْصُحـْو  َغـزال

 عـىل َكـتِـِف الُعـُرْوَبـِة   واإِلبـاِء؟ 

ـــًة   َشـتَّى ،  َرِضـْعنـا  وَلْسنَـا  ُأمَّ

 والَعـداِء؟ ـَداِء    التَّـَكـاُلـِب   ـَْأثبِ 

ا ـفْ ِن مُ ُيـَرى الَوْجَهـا َقــنْيِ ِجـدًّ  رَتِ

ائي!وإِ  ْمِس الرتَّ  ْن َأْضَحى  إَل الشَّ

 ـ  73ـ 

 ِمِه،  مَجاَل، ِسَوى اْس »اهللُ َأْعَشـُق«!.. ال

َوى« الطُّوْ   انِ فَ ُينِْجْيـَك ِمْن َمْوِج »السِّ

 ـاِجـًرا اُه  ُمهَ ُكلِّـَك  فـي  َشـَذ اِْرَحـْل  بِ 

ْحـاَم   ِمنْ  ْكـَوى  إلـى  الرَّ ـِة  الشَّ  نِ َمكَّ
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 نَّ جاِمَعَك  الذي َن  ِشـْئَت ؛  فإِ ـْْن  َأيكُ 

َع  النَّـَدى   بِ   ـاِن!  ـي اإِلنـَس النَّـاِر  ف مَجَ

 

ياض)  ة  23، األحد (الرِّ .م2016سبتمرب  25هـ= 1437ذو احلجا



 

 

 

 

 

 

 

 

 !نونُجِحصاُن 



 

 



 

 

 

 

 

 !نونُجِحصاُن 

 

 الُعْرُجْونْ       الَكـْونِـيُّ ُب  وْ ـ اُس ـ احل   ذا  ه  

 نْ وْ نُ ْج ـاملَ   َعـْقـَل  ش  طَ عَ  نْ مِ  يْ وِ رْ يُ  ال

 ! ْونْ ـُفـنُ   مُ لْ العِ  ُل هْ اجلَ ، ول  ــهْ َج ـم  لْ عِ 

     

  نْ ـوْ عُ لْ مَ   ، نَىـاملَعْ  َسـرَ ى كَ تَ ـمَ  ُل فْ ـالطِّ 

ارَ   ، وَناَش َنَوى املَْكـنُـْونْ  َسَبـَر األَْسَ

 ْن! ِل.. خَيـُوْ ُر الطِّفْ وْ َل ُغرُ الطِّفْ  وخَيُْوُن 

     

 ْن: وْ ـْروُ يَ  ما   ُب ْغـرَ فأَ   ، يُّ ـبِ رَ ـا العَ ـمَّ أَ 

 ! (ْونْ عُ ْد ـجِ ) ، ُجْد  :ةُ ـيَّ قِ رَ الوَ  ُتـهُ ارَ يَّ ـطَ 

ـ ن أَ )   ، ْش ـ عِ   : ـةُ َشبِيَّ اخَل   هُ ـ تُ يَّارَ َس   ! ( نْ وْ ـ تُ ـْ
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 ( Pokémon)ُسـُه فـارِ  ان  بِحَص  ُزو َيغْ 

 ِمْن َغْزَوِة )َمنَْهاتِْن(.. لـ)َبنِْي َدْعُشْوْن(

 ! نْ وْ ـ ـ قُ ذُ ِب     ا ـ فً رَ ـ َش     هُ ـ ـ كُ اِب ـ َن ـ َس     َتـُسـْوطُ و 

       

 َيـْشـُرْونْ    طـفـااًل أَ ـوا  بـاعُ   طـفـال  أَ 

   نْ وْ ـْورُ يُ   اإذ  يِّ ـ مِ ـالِعلْ   لِ ـهْ ـاجلَ   مِ اْس بِ 

 نْ وْ رُ ْمـيـَ  امبِ   نَ وْ رُ ْد ــ يَ   الو َن  يـَْمـُروْ 

 ْجـُرْونْ ـ يَ   نْ مَ ـ ِل     ْدُرْونَ ـ وال يَ     ـُرْونَ ْج ـ يَ 

 !نْ وْ تُ ـَمْ  ىنَ عْ ـاملَ  :قالوا   ؟ىنَ عْ ـاملَ  ُت:لْ قُ 

       

 ْن  ـوْ ُشُج    ِت مْ للصَّ   ،انـمِ عالَ  َف ارِ عمَ  أَ 

ْرُب ُد عْ ى يَ مَ عْ األَ  ِك يْ ـفِ   ْونْ ـُظـنُ   و والدَّ

 ْونْ ــَُأت  ِق ـيْ ـنِ ـ الِفيْ   ةَ ـَح جنِ أَ  ْسطِـرَ ؤَ ـتُ لِ 

 نْ وْ ُش مْ شَّ ال ُب لْ قَ ال ـىعَ فْ األَ يف   َب لَ وْ قَ يُ لِ 
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  !جُنون حِصانُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ  ــ ــــــــ ــ ــ  ـ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ــ

253 

 

 ! نْ وْ زُ ـُح  نُ زْ ـحلُ ا ـِه .. يْ وادِ  َشَفى املَْوُت 

       

 نْ َأْفـُيـوْ    ة  ـَشفَ   ىـُرقَ   دَ وْ ـمُ ثَ بِ  ْت فَ َص عَ 

ـُأ َتَتـهَ    (نْ وْ ـعُ مْ َش )  يْ ـ تِ فْ ـاملُ  فِّ ـيف كَ جَّ

 نْ وْ ـيُ ـهْ ـُص   يْ ـنِ ـبَ  َتـنْـِزْيـلِ  نْ مِ  ات  آيـ

 نْ وْ ُج ـ مُ و  ..ة  ـ َج ـَل دْ أَ  يف ..ة  ذَ وَ ـعْ َش ِمْن 

 ْونْ ـتُ ـفَ   اءِ وَ هْ األَ  نِ ابْ  ُل ـقْ عَ و ؛ ال َعْقـَل 

 نْ وْ ـكُ ـيَ   ما ليَس   هِ ـتِ َشْهـوَ ِمْن  يْ ـنِ ـبْ ـيَ 

 ( نْ وْ ـمُ أْ ـاملَ ) ِف ـيْ َس  َسنَا َعَصاهُ  نُّ ـظُ ـيَ ف 

 !( نْ وْ ـ ئُ ـ يْ َس )   يْ وادِ   ( ا َد يْ َص )   ى ـ ُربَ   نَّ أَ بِ و 

       

 ُتـْونْ هَ الَكْوِن   عُ َدمْ و ،نِ وْ الكَ  َل ـفْ يـا طِ 

   نْ وْ نُ ـُج اُن َص ُل حِ قْ فالعَ  ؛ ْل قِ فاعْ  ًل ـقْ عَ 

 ! ْونْ نُّ َنَوى ِذْي ال   ،   ِح وْ الرُّ   اُل قَ عِ   ُل قْ والعَ 
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 )َأَرُغْوْن(  ،بَِدِميْ  ا«زَ ـلْ »إِ  يْ نَ ـيْ عَ  ْشِعْل أَ 

 نْ وْ ـفُ أْ ـاملَ   يْ ـبِ وْ يا حاُس   يْ حِ وْ رُ  ْق ـلِ طْ أَ 

 نْ وْ ـيُ ـعُ   يَّ ـنَ ـيْ يف عَ    ْت ارَ وَ ما   رْ ـُأبـِْص 

 ْن! وْ ـكُ أِلَ    ؛يْ رِ دْ أَ  ْن الأَ   :يْ رِ دْ أَ  يْ ـلِّ ـعَ 
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!لةٌل وِطْفِطْف



 

 



 

 

 

 

 

 !لةٌل وِطْفِطْف

 

 اِر َنْمَلـةْ رْصَ إِ َأُضـخُّ ُوُجْوِدْي بِ 

 ِك ـْي لَ ـْي إِ حِ مْ قَ     َل َحـبَّـةَ ـمِ ْح أِلَ 

 ُط فِـْيـِك ـقُ ْس وأَ   ـيَّ فِ   فـَأْسُقطُ 

 « ْه! ـ لَ ـ ـْ ا َلَك َأب ي » اُس:  النَّ   يْ ـ نِ ُمقُ رْ ويَ 

 

 ِل َنْخَلةْ مْ لُِك النَّ ا مَ َد وها قد غَ 

 َدْيِك ـ يَ  اتَ ـلْ ـِر كِ مْ بالتَّ     ُل ـبِّ ـقَ ـتُ 

 ، كِـيْ ـ ـْلَّ َأي يا كُ   ، اهلِل ِب »   : ُتْوِمنْيَ ـ فَ 

 « اهللْ!بِ  ،َب ْذ العَ  يَ احِ ُتفَّ   اقِْطنَ ُتَس 
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 ةْ ـلَ طِفْ بِ ًل طِفْ  األرُض وَتْرجَتُِف 

 يـِْك ـَت ـنَ ـَوْج  يف  تَّـُح ـُيفَ  اب  وبَ 

 ِك ْيـفِ طَ ْص َجنَّـة  تَ  ذْ إِ و، انَ ـْج ـولَ 

 ! ةْ ـنِْحلَ  لِّ كُ  نْ مِ  ساطريَ أَ  ،انَ َوتْ ـَح 

 

 ةْ ـلَ ـَك َشتْ حِ مْ قَ  ُة ـبَّ َح »: نِّنْيَ ـُتغَ 

  !« َملِْيكِي يا    ْت، َن الُقُبلِت َنمَ مِ 

 ِفْيِك ـ بِ   يْ ـ اِئ ومَ   يْ ارِ نَ ُل  اتِ َش مَ »   -

 « ْة!ـِهلَّ اُه األَ ًرا ِشـفَ ـُق ِعطْ رِ وْ ـوتُ 
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 َكْوِنـيَُّة امرأة! 



 

 



 

 

 

 

 امرأة!  َكْوِنـيَُّة

 

َِتــا   ُذَرى   األَقـْ   ـلمِ َغــنَّـْت   بِـُغـرَّ

 اِمــيَقـَصْت  َطـَرًبـا  بَِكـْأِس  ُأوَ وَترا

 بِـِعْطِرها  ُتـِدْيـرَ ْن َكأَ  :َتـُرْومُ  ِهـَي َلـوْ 

 امِ ُشـُهـَب  النُّـُجـْوِم،  َلـُدْرَن ِعْطَر َمرَ 

ـْت، وَجـلَّـْت، واْس رَ   ها؛ارُ ُأوَ   رَ اـطَ تَ قَّ

 ! النَِّمـْيـُر  وَثــْوَرُة   األَنـْـَغـامِ   َفـِهـيَ 

   

 يْ مِ َك يف دَ ِس مْ ِمْسِك أَ ُت بِ ِرقْ ـ: عَ ْت قالَ 

 يوامِ قَ ـ بِ   يْ دِ ـائِ َص قَ    ِمـنْـَك  ُت ـبْ ورَشِ 

َذا   اِب ـيف بَ   احُلـرُّ  ُف وْ قُ الوُ   يْ ـنِّ إِ   الشَّ

ؤَ ـال  َح ـ يْ ـاتِ ـفَ مَ   يْ ـقِ ـُألْ   ي ـمِ اَم ـغَ ـلِ  ى رُّ
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 ـمُّ ُض ـتَ ـفَ  ى  وَ ـاهلَ    ةِ ـَد هِ اـنَ بِ   وْ ـنُ رْ أَ 
 يـنِ

 امِ ـيَ ـهُ   ِر ـَفْج ـ بِ  ا ـِرهـمِ ـقْ ـمُ   اءُ وَ ـْض أَ 

 يـهِ تَ ْش ـيَ ـف   رِ ـ يْ رِ ـَاحل  الِ ـبَ ـي ف   امُ ـَنوأَ 

 ي؟ـامِ نَ مَ  هُ ـنْ مِ  نَ يْ ُر، فأَ ـيْ رِ ـَاحل يْ وِ ْح َص 

 ى ثَّرَ ـال  ةِ ـيف َشفَ   اِي ـالنَّ  ِل ثْ مِ كَ  يْ بِ ـعْ كَ 

  جُّ ـَيِض   ُت يْ ـَش مَ  ى ـَّنأَ 
 ي ـامِ ـقَ ـمَ  هِ ـيْ ـفِ

 ـمَ  ب  ـثِّ وَ ـتَ ـمُ 
 َوى ـطَ انْ   ءِ اَم ـالعىل   يْ ـائِ

 ي ـامِ ـقَ ـومُ   يْ ـ تِ وَ طْ ُخ بِ   دِ وْ ـُج لُّ الوُ ـكُ 

 ى غَ واللُّ  ُت بُ ـَتنْ  ارُ َج ْش َي األَ ـنِ ـيْ ـعَ  نْ مِ 

 ي! ـامِ ـَإهِلْ  نْ مِ    لِ ـبالُكْح  ْت مَ عَ رْ بَ   مْ كَ 

   

 ى وَ ـتَ ارْ  نا ـعُ َد ْخ ـمَ  ،اِق وَ ْش األَ  َل ادِ ـيا نَ 

 امِ رَ ـِض   رَ ـَِنْ  .. نْيِ ـتَ ـفَ ـِة الشَّ ـْرمَ ـكَ ِمْن 
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 اـعً رِ ـْش ُغْصن  مُ  لِّ كُ بِ   اُب بَ ـلضَّ ا بَّ ـهَ 

 امِ ـمَ ـكْ األَ   ِة ـمَ ـ لْ ـغُ بِ   عِ ـيْ ـبِ رَّ ـال   ةَ ــئَ رِ 

 يف ُض وْ رُ يَ   دِ وْ ـ لُ اخلُ   ةِ ـيَ ـانِ غَ   ُب يْ ـلِ وَح 

 امِ اآلرَ   َة اءَ رَ ـبَ    عِ ـ يْ ـِض رَّ ـال   ةِ ــفَ ـــَش 

 اـهارِ قطَ أَ  نْ مِ   َض رْ األَ  ُيـثِـرْيُ   ُمـْهـِريْ 

 ي ـرامِ ـَتـمُ ـَي  الرِ ـغْ ـثَ ـبِ ـيَّ فِ   ءَ وْ ـبُ ـيَ ـلِ 

 ة  ــيَّ ـنِ وْ ـكَ  ة  ـَـآي   يْ رِ  َكـَصْد يْ رِ ـعْ ـَش 

ْيـُل  َنـاءَ   ـَتـَهاِمـي ـُبِـَوْحـيِـها  امل ِجـَْبِ

 ىَح الضُّ   دِ أْ رَ  يف     انِ ـَج ـيْ ـالتِّ   ةُ ـيَّ ـبِ ـهَ ذَ 

 (لمِ ــظَ   ُأمِّ  نُ ـ ابْ  نُ ـَدْج ) ا ـهـاؤُ َس ـومَ 

 ي، دِ ْت يَ َهـمَ   -هارِ النَّ  فِّ عىل كَ  -اوإذ

 !يـوَسلمِ  يْ ـ لِ ـنامِ أَ  ـْيِب طِ ـبِ  ْت ـقَ رَشِ 
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   نَّ ـَس ـبَ ـلْ ـتَ  ال
 ـنَّ إِ  ؛  يْ ـبِّ ـُح   اعَ ـنَ ـقِ

 ي ـنِ

 ـهْ أَ   بِّ ـي احلُ ـف 
 اِم ـنَ ْص األَ  َة ـفَّ ـ عِ   ُك ـتِ

 الذي   هُ ـهُ ـقَ ـفْ ـ يَ  َس ـ، لي  ه  ـقْ ـفِ احُلـبُّ  

 (امِ زَ ـَن حِ ابْ )َرى دَ ، وازْ ةَ ـلَ ـ يْ ـبِ ـالقَ َد بَ عَ 

 ما   رْيَ ـغَ  ةِ ـثَ وْ ـُـن األُ  ُذَرى بِ  ى رَ ـال يَ  َمنْ 

 امِ ـعَ ـْـنَرى األَ ـي ثَ ـف  ةُ رَ وْ ـكُ ذُّ ـال  ِت أَ رَ 

ـ لَ وْ ــُح ـ فُ ـبِ   اـرً ـنِّ زَ ـتَ ـمُ   َحـَيـواَنــة     ة  ـ

 امِ ــَحرْ األَ    ةُ ــيَّ رِ ـَبَش   ا ـِِب  ْت ـمَ ـ قُ ـعَ 

 اـًيرِ اوَ وَض   اــًيارِ وَ ـَج   اءَ ـَس ـالنِّ   أُ ـطَ ـيَ 

ـ رائِ زَ ـبِ    هُ ـَــنأْ ــطَ ـويَ   امِ ـــاآلطَ    ِب ــ

 َخـَل فيها   ىرَ ـ ُة ال تَ ـَل وْ ـُج الرُّ   َس ـئْ ـبِ 

َت  «ةِ ـلَ وْ ؤُ »الرُّ  َض ـيْ ـبَ   !امِ ـعَ ـنَ  لِ ْح فَ  حَتْ
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 ى، تَ ـ، يا فَ دِ بَّ ـلَ ـ املُ  لِ ـمْ الرَّ   ئِ ـاطِ َش ـي ف 

 يامِ يَ ـوِخ  يْ ـبِ ـ راكِ ، مَ  َك ـيْ ـتَ ـلَ ـقْ مُ فـي 

 ْأ،َش ْن تَ إِ  -ِحرُ ، ُأبْ سِ مْ الشَّ  نْيِ ُت عَ نْ نا بِ أَ 

 يـلمِ ـحأَ   يْ ـئِ ـانِ وَ ـمَ   - َت ــيْ ـََأب وإذا 

 ة  ــَُّأم ا ـَايـَح َض   نْ ـمِ    َك ـَّـنأَ ـبِ  يْ رِ دْ أَ 

 امِ ــقَ ـساألَ   ِح ـ ائِ ـَح َص ـبِ ــة  بَ وْ رُ ـْض ـمَ 

 ًة   ـلَ ـ ْخ نَ   ْت ـاَش ـعَ   َت ـْن أَ   َك ـمَّ أُ  نَّ أَ ـوبِ 

 امِ زَ ـْــق األَ    دِ ـيِّ ــــَس   نْ ـمِ    ةً دَ وْ ءُ وْ ــمَ 

غَ ـف  َك ـتَ ـْخ أُ   نَّ أَ ـوبِ   ْت قَ امَ َس تَ  ارِ ي الصَّ

 ي ـامِ ـكاحلَ  ا ـهـامئِ َس  نَ وْ دُ   َت ـلْ ـعِ ـفُج 

 ا، ــََت ْد ـَس ـفْ أَ  إذا   ،  «ة  ـَس رَ ْد ـمَ   مُّ و»األُ 

 امِ ـكَّ ــُواحل   ِب ـعْ ـالشَّ   مَّ أُ    َت ْد ـَس ـفْ أَ 
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 ة  ـبَ وْ رُ ـعُ بِ  ا ـعً ـ قَ ََبْ ـمُ    ادَ َس ـالفَ  ى رَ ـتَ ـف 

 لمِ ـساإلِ   «ِمْشَلِح » يـف   اـًج رَ ـهْ ـبَ ـومُ 

، َمنْ ـبَ وْ ـعُ ـلْ أُ  َب ـ عَ   اءَ ـَش   ة   اًم، ـَج عْ أَ  رَّ

 ! (امِ َذ ـَن ُخ ابْ )  مُ ـلِ ـَؤْس ـ، يُ اءُ ـَش ـوإذا يَ 

   

 داِرُس فِـْيـِهمُ ُيْفـلَِح الَعـَرُب، املـَ  نْ لَ 

 َغــامِ رَ  ُعـُصـْوُر   ـهـااِرفَ عَ َدَرَسـْت مَ 

 ُيْفـلَِح الَعـَرُب، املـَداِرُس فِـْيـِهـمُ َلْن 

جُيـهـا  ِذْئــب    ـامِ ـِرَجـ  عُ َضـْبـو  ِخـرِّ

 اَعـةً اِء  ِصنَ الَفـنَ   ال  ُيـنْـتِـُجْوَن  ِسَوى

 اِمـي اِغ   الدَّ َمَلـُؤوا  الَعواِصـَم   بِالَفـرَ 

 بِـُشـُرْوِرِهمْ  ـَّـُطـواَتـَأب ُمَتـَصْعلِكِـنْيَ 

ُلـُهْم   َفـَتـى  اإِلْجــرَ   ُمـْذ   امِ كـاَن   َأوَّ
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 النُّـَهى  نُواَختَ ًدا، وقد  ــَ ُيْفلُِحوا، َأبَلْن 

 !امِ رَ ـكِ بِـ ـم  ائِ َكـرَ  ـانَ ا  لِـَس وَخـَصـوْ 

   

 َض الغَ   رُ مْ ـالتي َج   َك ـلْ تِ   ْد ـ عُ أَ  مل  ،ال

 اِم  َد ـْـقْلَ لِ   ُج ـلْ ـثَّ ـالْخـَمـَصـْيها  أَ ي ـف 

 ، ىغَ طَ ْن  وإِ  ،ِحبِّ املُ  اةِ َض رْ ـمَ ـلِ  يْ ُّْسِ ـتَ 

مَ ـَِج يف جلُ   ُض وْ ـُخ ـوتَ   امِ ـَج ـلِ بِ   ىـالدُّ

ة  ـا ُح ـنأَ    ًة،  زَّ ـ، عِ  َك ـِس أْ رَ ـبِ  يْ ـِس أْ ، رَ  رَّ

 ي ـامِ ـَس ـوتَ   ، ةً ارَ َس ـوَج    ،  ةً ــَح اَم ـوطَ 

 هامَ ـيْ عِ ـنَ  امُء السَّ  يْ ـطِ ـعْ ـتُ  كام  يْ ـطِ ُأعْ 

 يـامِ ـهَ ورِ   يْ ـقِ ـواعِ َص ، بِ  اـهـمَ يْ زِ ـوهَ 

 ا  ـهـلِّ ـكُ   مِ واِس ــَامل يـف   رادةُ اإلِ   يَ ـولِ 

 ي ـامِ رَ ـغَ  اِن ـنَ ـالبَ  نْيَ ـبَ  يْ ـتِ ارَ ـَج ـِس ـكَ 
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 ، يـهِ ـتَ ـْش أَ   اـمَّ إِ  ،اءَ وَ ـغْ اإلِ  ُد ـقِ ـنْ ـعَ أُ ـف 

 رَّ ـَس ـمَ  فَّ ـكَ   فُّ ـكُ وأَ 
 يـلمِ ـغُ ـلِ   يْ ـ تِ

يَّ ـُس   رْ ـظِ ـتَ ـنْ ـال تَ   ا ـهدِ ـ لْ ـجِ  ي ـ، ف  ةً ـرِّ

َص ـى َتْضَح   ي! لمِ كَ ْق لِ فِ ـُر، واستَ ـوخَتْ

 ا، ـعً واقِ ـومَ  ا ـعً ـواقِ   رَ ـيَّ ـغَ ـتَ   يْ ـنِ ـمَ زَ 

 !ي؟ـامِ مَ أَ   ارِ َد ـ كاجلِ   ىقَ ـبْ ـتَ ُتـَرى  س أَ 

   

 ي ـلِ تَ ، جَتْ ةِ ثَ وْ ـُـن األُ بِ  َك ـهَ ْج وَ  ُت ـْح بَّ َص 

 يـمِ اَم ـيَ   للِ ــَاجل  عَ ـمَ  املِ ــَاجل َح رْ ـَص 

ـ تأَ   ْد ، وقَ  ُل وْ ـقُ ـتَ   اذاـم  هاضِّ غَ ـبِ  َك ـتْ ـَ

 اِم؟ ـتَ ـِغبَّ قَ  سِ ـ مْ ا، كالشَّ ـهِض يْ ِض وغَ 

 هاـامئِ َس  ِف وْ رُ ـ يف ُح  ةِ ـنَ وْ ُد ـاللُّ  َمُك ـَس 

 امِ ـهَ ـفْ ـتِ ـاْس    ةُ زَ ـمْ ـهَ   هاــَتـيْ فَ رْ ـُش ـوبِ 
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 ى وَ اهلَ   ِق ـفَ يف َش   ارِ ـَح ـبْ إلِ لِ   كَ ـوْ عُ ْد ـتَ 

 ! لمِ ــْح األَ بِ    لمُ ــْح األَ  رَ ـحِ ـبْ ـتُ  يْ ـكَ 

   

  إَل التي نْيُ ـفِ ـا َس ـي  يْ رْيِ ـ: طِ  ُل وْ ـقُ سأَ 

 يـامِ ظَ ـعِ بِ  ا ـَضهـبْ ـَي نَ ـوافِ ـُب القَ هَ ـتَ 

 امـاَل ـ، ط ات  ـيَ ارِ ـ ِك َض ـنَ وْ : دُ َأُقـْوُل  و

 امِم ـع األَ ـبِ  اَل وَ ـْخ األَ ـَي بِ  ْت ـَس رَ ـتَ ـافْ 

 ُه؛ ـَس وْ ـقَ  ِك لِ وْ ـطُ هُ ـي ف ـنِّي غَ ـيُ  َزح  ـقُ 

 ي: ــاممِ ـحِ ـبِ  ا ـ يَ ـاحلَ ـاَن  تَّ ــهَ   لَّ ـعُ ـيَ ـلِ 

 ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... 

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 ، هِ ـنِ فْ َج ـبِ   امَ ـَن أَ   يْ ـ، كَ ِك انَ َس لِ  يْ ـاتِ ـه

 ي! ـامِ نَ ـومَ  يْ ـتِ ـظَ قْ ـيَ ـبِ   ِك ـيْ ـَخ فِ وْ دُ وأَ 
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 يسري اممس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ري اميسمس

 ( َنْينََوىيف ونان يُ ات  وميَّ من يَ  ُد شاهِ مَ  )

 

ْتنِ   إَل ْي ْسِ اُج َكْي أَ ألَْموَ َي اـَهزَّ

 ى( وَ نَ يْ )نَ َوى يف اهلَ  ِق ُسوْ 

 ،كالطِّْفِل ُأْلِقْي ُقْبَلتِيْ 

 ََل ِسنَّاَرَة الطُّفولِة األُوْ 

!ال ئهاامبِ   َعبِـرْيْ

 

ُه،وْ ُخ أَ   ُض يف َشط  َأخاُف ُلـجَّ

 ُه،رَ ْد َأخاُف غَ 

 َصْدَرُه، َأخاُف 
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  ِد،وْ دُ ِه الوَ هِ ْج وَ بِ  شاَح لْن أَ وإِ 

امْء!َل اإها ِص قْ رَ بِ ْت قَ نَ عْ أَ لِم السَّ  َدالفنيُ  وأ  لسَّ

 

   ؟هاهناُس يْ امِ  َسِمري -

 ؟ يف ِحـَمى َحَاِمهاُس وْ نُ تَ 

 ..!ْل َج أَ  -

... 

 ها،لِ طِفْ استأثرْت بِ و

 اِسها،َسَقْتُه ِمْن َأملْ 

 َرَوْتُه ِمْن ُأسطورِة البِحاِر، 

 ...ةً عَ َسبْ 

 احِلساْب!و ُعُلْومَ اليََّع وَض اجُلْغرافَِيا، وَضيََّع 
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  َتى، الفَ  أَلَ َتَْلْ ها رِ طْ بامِء عِ 

 ،اَذ الشَّ  ةِ ارَ وَشبَّ يف حَمَ 

قَ  مِ وْ يُ الغُ  نَ مِ  رائط  ُه َخ ـِعراقُ   ،ىوالرُّ

 ، اِح بَ يف الصَّ  لِّ طِ املُ  هِ فِّ كَ  ِب لْ قَ بِ 

 ى، َد النَّ  كارةِ بِ  نْ مِ 

 ،(راِق العِ )عىل 

 !رْ وْ ُش نُّ ال ئِ شاطِ  َقْيَد  َقنيِ َق عاِش رَشْ 

 

 ..لنِ َح رْ ويَ 

  ،َيْرَحلنِ 

ِ بَ ِد املُ الغَ  انَ طَ وْ أَ  ُس مْ شَّ ال لُّ ُس تَ ام ْيِ َد يَ  يْ ـَتلَ قْ مُ  نْيَ بَ   /شِّ

رِ ـنَ ـاملُ   ى، وَ اهلَ  ِف راِش مَ  نْ عَ  انَ بَ رْ الغِ  فِّ

 !اءْ يَ ضِّ للِ  مِ ظَّلى الهَ تَ ْش ومُ 
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ةِ يف ذِ    ، ةً َح وْ لَ  امنِ ُس رْ يَ  وِب يُّ الطُّ  مَّ

  ،ةً َح وْ لَ  نِ امقُ رْ ويَ 

 ها  قِ فْ أُ  اءِ ورَ  نْ مِ  لُّ طِ تُ 

 !اْب َح السَّ  ب  ِمنَ واعِ كَ 

 

 ، يْ مِ بيبتي، فَ ، َح يْ ـهاتِ 

  :ىؤَ الرُّ  َق بِ انَ زَ  ِك يْ نِّ غَ كيام يُ 

  ، ىَد النَّ  ائشِ َش يف َح  ،سِ مْ أَ  ،كانا نْيِ ـلَ فْ طِ 

  ،َأْمسِ  َل بْ وقَ 

 !ِرْيرْ َدِم احلَ يف  َيِسْيُل  ِر إذْ يْ رِ احلَ  ائِق رَ يف َح 

 

  ،ًدىَص  َفيْ يْ طَ 

 ،هُ فُ يْ طَ  ارَ َس  الِ بَ عىل اجلِ 
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  ،اهِ يَ عىل املِ 

 ًيا،ـافِ َح  ارَ َس ُح يْ ِس ام املَ لَ ثْ مِ 

  :مَ وْ يُ ام الغُ لِّ عَ يُ  يْ كَ لِ 

ْ  كيَف   ،اهدِ رْ وَ ِعْطَر  لَل التِّ  ُح نَ َت

ها، ُعْودَ و ،نِّهاـَن بُ وْ لَ   احَلْلامِت  َتْنَُح و  َندِّ

  ، َل وْ هُ السُّ  َتْنَُح و

 ، َل وْ قُ واحلُ 

 ، َل وْ قُ والعُ 

 ؟اءْ َض لفَ لِ  ملِلءَ ا عَ راتِ ـَوامل

 

 ا..راُُه أَ 

 ا..راُُه أَ 

 ،َقنيِ اِش عَ ِمْن َحلِْيِب  ارْصً قَ  اآلنَ  انِ يَ نِ بْ يَ  إذْ 

  ،ائر  طَ  يْ اَح نَ َج  ل يانِ بِّ رَ يُ  هِ رِ ْج اِه فَ فَ ِش ِمْن 
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يَ  هِ ِش يْ رِ  يُّ كِ لئِ مَ  َ  لِ ابِ نَ َس  نْ مِ  ُق يْ فِ تَ ْس اِء يَ الضِّ   ..اِب الُّسَّ

َ  َل ابِ نَ يا َس   اِب، الُّسَّ

 اْب! بَ اليَ  املدائنِ  اطريِ َس أَ  نْ مِ  لِ وْ قُ احلُ بِ بِّي هُ 

 

  األَنا، املدينةِ  وَ ْح نَ ر  ـاجِ هَ مُ 

 (،ىوَ ـنَ ـيْ ـنَ ـ)بِ 

  ،لِ يْ مِ اجلَ  يْ ـاآلتِ  نَ ة  مِ وَ ْس نِ  َنْحوَ و

 )يف  نَّ كُ 
    ...ىوَ نَّ ال (لِ يْ نِ

 ِن،َديْ ليَ لِ  اايَ نَ احلَ  نيَ اكِ كَ السَّ  نَ يْ دِ ُيْ  َف وْ َس لَ 

 نا، ( أَ ف  ُس وْ )يُ 

(،َخ يْ لَ )زُ  ذهِ وه     ة 

 ...امـلِ  هافؤُ دِ اَل َج الرِّ  ئُ يِّ ُيَ  

 وما... 
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  !الِ َج للرِّ  هُ ـنْ مِ  دَّ ال بُ ..

... 

 ى:رَ ـتَ  هل 

 الذي يالَّ اخلَ  اهدِ ْج وَ  ارَ قِطَ 

 ؟رْيْ ـثِ ألَ ابِ  ثريِ األَ  َض يَ بْ أَ  قُّ ُش يَ 

 

  ،هاقِ رْ بَ  اَق َس  هاةُ املَ  عُ فَ رْ تَ  إذْ 

 ،هلا اًم ـاتِ َخ  اَح بَ الصَّ  عُ بَ طْ وتَ 

هُ  ْمُس َفصُّ  ، ُح يْ بِ الذَّ  الشَّ

 » ائرِ َسَ يف  يْ ُّْسِ تَ  نيَ حِ الِعْطُر إْصَبُع احَلِرْيِر 
 !«ريْ مِ األَ

 

   املََساءْ  ُق تُ رْ يَ َوْهَو  اءِ َس املَ  ِج ارِ عَ عىل مَ ْت لَّمَ إْذ َس 

 :َدنا إليها هاِمًسا

 ؛هايْ مِّ َس ال أُ  -ىثَ نْ أُ راِك أَ 
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  :اِت فَ والصِّ  اِت يَ مِ ْس التَّ  اِب رَ ـتُ  نْ عَ  لُّ جَتِ 

 ها   َثْغرِ انِ ُدَخ  نْ مِ 

 ، هاهَ وْ ُج وُ  يدِ تَ رْ تَ  هُ وْ ُج الوُ 

  ، َوْقتِها رَ ْح بَ  ءَ اَم السَّ  رُ مُ غْ تَ و

 !اْب هَ الشِّ املََدى  رِ اجِ حَمَ ى َد يف مَ  اُب هَ الشِّ  رُ حِ بْ يُ و

 

 قالْت لُه:

  ،ُمْهَجة  ا اَح هلا َجنَ  ُمْهَرةً  َخْفق   لُّ كُ  ُل يْ حِ تَ ْس يَ َس 

ُة احِلَج  ُل يْ حِ تَ ْس وتَ    ،ًسافارِ اِل َربَّ

  اطِ يَ السِّ ب ارَ فَ القِ  ُب تِ اعَ يُ 

 !رْ ـيْ مِ الضَّ َثَرى يف  اَب عَ الشِّ  ُب هِ لْ تُ 

 

 ى هلا:وَ رَ 
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  ،هامِ لْ ُح  دِ وْ ُد عىل ُح  هِ بِ  يْ قِ تَ لْ تَ  مْ كَ 

  ،ياةِ احلَ وِه في ياةِ احلَ  نيَ ما بَ  دِ وْ ُد عىل ُح 

 امِت، واملَ  فيهِ احَلياِة َبنَي ما 

 !اءْ قبَ والوالَفناِء  ناءِ الفَ َبنَي أو 

 

ـ اى ِوَص رَ ثَ عىل  ْت فَ تآلَ   ،يْ ارِ وَ الضَّ  ياِف طْ أَ  لِّ كُ ِمْن  هالِ

 ، رِ وْ يُ الطُّ  انِ وَ لْ أَ ُكلِّ 

 ِر، والُبُذوْ 

َح  ِب وْ هُ يف السُّ    !اْب َض واهلِ اَرى والنُُّجْوِع والصَّ

 

  /هِ بِ  ْت طَ َخ 

  ..اِِب 

 ةً وَ طْ ُخ  مِ راالغَ  اءِ عىل مَ 

 :ةً لَ زْ َج  لِ يْ خِ النَّ بِ  نِ وْ يُ العُ  رُ ـزائهلا َج  ْت قَ تَّ فَ تَ 
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 !رْيْ عِ السَّ  ةَ ـنَّ َج وُعُذْوُقها  ْت وَ تَ اْح  مَ نَّ هَ َج 

 

   ْت رَ افَ َس  اءِ َس النِّ  ةُ رَ وْ طُ ْس أُ 

 ..داِرهاإَل مَ  ،ةً اءَ َج فُ  ،يمِ ـالَ عَ بِ 

 !ل انتهاءْ بِ  داُرهاي مَ مِ ـالَ عَ و

 

 ، اِب َح يف السَّ  اذَ ذَ الرَّ  َد فَّ ها َص نْ مِ  نُ وْ الكَ 

َد   رَشَ يف  ادَ َد املِ مَجَّ
 ِر، وْ طُ السُّ  نْيِ ايِ

 ،ِب وْ رُ الدُّ عىل  ىطَ اخلُ َقـيَّـَد 

  ،هاَد ْح وَ  دِ يْ عِ ها البَ دارِ مَ  يف إالَّ 

 ..ِب يْ رِ القَ ها ارِ َد مَ ويف 

...   

 َوْعَدها،
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 ..  يْ دِ يف غَ  يِسْ مْ أَ  َد عْ يا وَ 

 ال، 

  َدىالصَّ  اِمِشيَّةِ َكْلكَ َقِصْيَدِة الذِه اليف ه  ى رَ أَ  ال

 ِسَوى َفراَشِة احَلَضاَرةِ 

ًة،ارَ اسَتَد    ْت ُحرَّ

  ةً ارَ غَ  نُّ ُش تَ 
 ها،ئِ وْ َض لِ

  ِك نْ مِ  رِ وْ ُض احلُ  سِ رَ وْ نَ  رْيَ غَ و

  اْب!يَ غِ لْ لِ  كِ اوَ ام ِس ًرا بِ حِ بْ مُ 

 

ِجعَ لِ   ْوِهنامَ  الَعتِْيُق الُفْلُك  رَيْ

  اْق ِمَن اإِلبَ  )َنْينََوى(،ِك، يْ لَ إِ نَْثنِْي يَ  النَّبِيُّ و)ُيْوُنُس( 

  ـنَىاجلَ  ةِ الَ الَغزَ  انِ وَ لْ أَ لِّ كُ ًعا بِ فَّ لَ مُ 

 اْق فَ يف الرِّ اُع، كام ُيَش  ،ُتهُ وْ ُح  هُ ِقمْ تَ لْ مل يَ 
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... 

    ِه:يْ رَتِ عْ  يَ بريُ الكَ  هُ مُ ُحلْ ها 

  نْيُ طِ قْ اليَ  ُت ـُبنْ يَ  َف وْ َس  اءِ رَ يف العَ »

 ،«اةِ يَ احلَ  ِب اهِ ، وَ يِّ ـتِ الفَ  دِ »الغَ ـبِ 

 ،واهُ نَ  نْ مِ  (اُق رَ العِ ) ُق رِ وْ يُ 

 ِل،يْ خِ بالنَّ  ُق يْ لِ ام يَ لَ ثْ مِ 

 ،امءِ ًة إَل السَّ هَ ْج وُ 

 «!اْق رَ إَل العِ ة  َد يْ َوحِ  ة  هَ ْج وُ  امءُ والسَّ 

 

ياض) . م2015نوفمرب  15هـ= 1437َصَفر  3، األحد (الرِّ



 

 

 

 

 

 

 

 

بيبيت!.. وَحُلْيواللَّ ُلْياخَل



 

 



 

 

 

 

 

 

 بيبيت!وَح ..ُلْياللَّو ُلْياخَل

 ( يَّةلِ يَ ْخ األَ  ىَل َليْ إَل  )

 

 ْب ـهَ ذَ    اـُلهـيْ ْب            لَ دَ األَ    َرةُ هْ ــمُ 

 نَْب ـالعِ   ُل هَ ْص يَ    ْت         ــَش مَ  ام ـلَّ ـكُ 

 ـْب قَ احلِ   ُق رِ وْ تُ             ىـَح الضُّ   مِ يف دَ 

ُهْب:   ُغْلَمةَ             اَذ ـشَّ ال   مُ ـغَ ـفْ يَ   الشُّ

...    ...  ... 

 ،مِ لَّ ال ةُ ـبَ رِ طْ مُ ِت نْ أَ 

 اَِت وْ َص  نْ اُء مِ الرَّ  مُ رِ طَ ْض تَ 

اِحلِ النَّْهِر يف َصْوتِنا  «يَّةِ اء  َطللِ ِمْثَل »رَ   . الرَّ
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  ،هاارُ نَ َدُمها  ْل ِت: »بَ لْ قُ 

 زْ عَ  نْ مِ  َضجَّ 
 « !... ّلْ اهِ اجلَ  رُ وَ عْ األَ  هافِ

 ى، فَ ـطَ ْص املُ  كِ رِ ْح بَ  نْ مِ  َت وْ الصَّ  يْ بِ كُ اْس 

 ،(َبـة  )َتوْ  َهَوىيف 

 ،رَ النُّوْ  يْ قِ هَ ْش او

 ااهلَ  ِك صِّ نَ  َغْيَمَتيْ  يْ دِ عَ اْص  ُثمَّ 
 !لِ طِ

 ............................................. ...... 

        ْت مَ َسلَّ  َة ـيَّ ـلِ ـيَ ْخ األَ   ىَل ـيْ ـلَ   نَّ أَ   وْ ـ»ولَ 

 وْ ودُ  يَّ ـلَ ـعَ 
 ُح رِ اَجــوَ و  ل  دَ ـنْ ـَج   يْ ـنِ

        اـمَ َس   ِة أوـاَش َش البَ  َم يْ ـلِ ْس ُت تَ ـمْ لَّ َس لَ 

 ُح ادِ َص  َْبِ ـِب القَ انِ َج  نْ مِ   ىًد ليها َص إِ 

 ْت       َد ـعَ ْص أَلَ  اءِ ـمَ يف السَّ   ىَل يْ لَ   نَّ أَ   وْ ـولَ 

 ُح!« ِض اوَ الفَ  نُ وْ يُ ـالعُ ىَل ـَليْ إَل  يْ ـفِ َطرْ بِ 

 ................................................... 
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 :ااِِن وَ لْ أَ  اِشُل وَ  اآلنَ  يْ مِ يف دَ 

 ْوُخها، ُتْوَُتا، َخ 

 :اَُت وْ َص 

 ًة،  ضَّ ًبا، فِ هَ ذَ 

  ،يِّ رِ امِ العَ  اهمِ يْ غَ  يف اءِ ـَامل ةُ َش عْ رَ 

 !لِ ابِ ذَّ ال يَ رِ ْد َص يف  َقْرَقَشِة النَّارِ كَ 

 يَ ْخ )أَ  ْت عَ لَ َد نْ ام ابَّ رُ  
 ، (اهتُ ـيَّ لِ

  َرْبَوًة، ..َرْبَوةً 

ائِلِ  اهحِ فْ يف َس  رِ وْ النُّ  َض امِ الغَ  أُ رَ قْ تَ   السَّ

 :ْت أَ ما رَ  ْت أَ رَ فَ َقَرَأْت، 

 ،اهفَ رْ طَ  ْت لَ حَّ كَ  ،ىؤَ لرُّ ا دَ رْ وَ الزَ 

 اِملِ الكَ  يْ دِ هَ ْش مَ يف  نِـيَ فاْبَتنَتْ 

... 
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  ..َض مَ َلْيىَل  ُل يْ لَ 

 ،يًّافِ قَ ثَ ، ُمْبِحًرا

 ،  ااِِن َج ْش أَ بِ  ُب وْ لُ القُ  ُجنَّ و

 ، ااِِن ثَ وْ أَ بِ  ِب وْ عُ الشُّ  ِجنُّ  ُجنَّ 

  ارِصِ يَ القَ  ُف يْ َس ُجنَّ 

قَ  َق وْ فَ    ..ىوَ هَ  اِب الرِّ

 ، هِ دِ مْ غِ  نْ مِ  دُ جُيَرَّ  ىآوَ  نِ ابْ  ُف يْ َس  اِب بَ عىل الو

 ى..وَ اِْنَ فَ 

  ..ىوَ اهلَ  عَ مْ دَ باَع 

  !لِ ابِ ى احلَ َح رَ ى يف ََبَ انْ  اءِ بَ الظِّ  ادُ زَ ومَ 

 ْت؟«أَ تَ رْ اِك يْ ( فِ ةَ بَ وْ )تَ  نْيُ »ما الذي عَ  -

 [...مْ هِ خْيِ ارِ تَ اِت لِ قَ رَ ْح وا املُ ُد عَ ْص أَ  األََُل  نُ ابْ  َل أَ َس ]

 !«ارَص يْ قَ لنا  كَ وْ َض تَ ارْ  ينَ ذِ الَّ َأْت فِْيَك َعنْيُ اْرتَ ا »م -
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 ِت، لْ قُ 

  !لِ ئِ االسَّ  هِ فِ يْ َس  َعَمىِك نْ عَ  دَّ تَ وارْ 

 ها،ئِ ـاطِ َش  َق وْ ْت فَ َس لَ َج 

  ،نُ يْ رِ َد نْ املَ  رُ هِ زْ ها يُ قِ ائِ رَ َح  نْ مِ 

يْ َش يُ    ،انِ َس لَ يْ البَ ى َد نَ  ذِّ

 :اياَِت ـْبأَ َمنَْدُل و

 يـلِ ابِ البَ ا نعِ لَ طْ مَ  رُ طْ عِ  

 َس  ،نِ يْ رْصَ عَ  نْيَ بَ 
 ،  ةً رَ افِ

ُ قَ تُ َس     ،هاقَ تُّ ْس فُ  شِّ

  َمىاللَّ  ىوَ ْح وأَ  ،نْيِ تِ فَ الشَّ  يَ ـقانِ 

  هاتِ قْ يف وَ  ُل مَّ أَ تَ تَ 

 « الظَّام...َت يْ رِ تُ رْ »بُ 

 املُـرَّ  املاِضَ ُب رِ ُتعْ 
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 ، ِعهاارِ َض  مُ ىَل ْح أَ  اَب رَ عْ إِ 

،رَ اهِ َس  يَ هْ وَ   ة 

 ! لاذِ شَّ ال َعلِهاْش مِ  َل يْ دِ نْ قِ  يَ نِّ غَ تُ  يْ كَ 

 ْت فَ زَ نْ تَ ما اْس  اُت ارَ ها رَشَ تْ َح بَّ َص 

 ،هامِ ُج ـْنأَ  ِح يْ ابِ َس تَ  نْ مِ 

 ًة، رَ هْ مُ 

 !لِ بِ االوَ  ااِِن رَ فْ غُ  فِّ كَ  نْ مِ  رَ مْ العُ  ُب ْشَ تَ 

 

   ،ةُ ـيَّ بِ َح رْ األَ  ةُ َض وْ الرَّ  يَ هِ  نْ مَ 

  امُت لِ ها الكَ عُ اجِ َض تُ  نْيَ حِ 

 ها؟اَج رَ عْ مِ  ضَّ تَ فْ تَ لِ 

  ،زَ نْ الكَ  ُح تَ فْ تَ 

 أو 
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 ، َح تْ الفَ  زُ نِ كْ تَ 

 ؟املاثِلِ  هاِسِّ  نْ مِ  ةَ لَ يْ حِ تَ ْس املُ  ةَ َح فْ الصَّ  نُ لِ ُتعْ  ذْ إِ 

  نَ وْ الكَ  ُل ِس غْ تَ 

 ..هادِ َِنْ  يف مِ يْ الغَ  ِف اعِ رَ  نْ مِ 

  ،ايا هلَ 

 ها، لَ يْ لَ  ْت قَ لَّ طَ 

  :هارَ ْج فَ  ْت فَ رَّ عَ 

 «!لِ اآلفِ  يَ رِ ُعمْ  نْ مِ ِر الُعمْ  ُض يَ بْ أَ »

 ، عَ بْ النَّ  ُف رِ عْ تَ 

 ، امالَِتاتِ ْح  يف اةً َد غْ ًة رَ هَ فاكِ 

  ،  ىهَ تَ ْش املُ بِ  أُ ـنَـبَّ ـتَ تَ 

 :(لِ ائِ قَ َة الرَ وْ ُس ) هارِ طْ ى قَ َد نَ  نْ ى مِ َد النَّ  رُ طْ قَ  ُل تِّ رُيَ فَ 
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 ................................................... 

        ؛اُبْح ِِب ـال تَ  :هُ ـاَجة  ُقْلنا لَ َح  وِذيْ »

 «!ُل َت َسبِيْ ليها ما َحيِيْ َفَلْيَس إِ 

........................................... ........ 

 ًة، ـبَ ـطْ ِه يا َش يْ إِ 

  ها،  زِ وْ رْيُ فَ  نِ يْ ادِ يَ س  يف مَ رَ ام فَ لَ ثْ مِ 

  ى، َد الصَّ  هُ نْ مِ  كَ ارَ َد تَ  ر  ْح وبَ  (د  ْج نَ ) اءِ رَ ْح َص  نْيَ بَ 

 ،َأْزَرًقاًقا.. رَ زْ أَ 

  َجهُ وْ ُمْسِداًل مَ  هامَ فيها اْس  ُف رِ عْ أَ  ُت ْس لَ 

  ،هاتُ قْ انَ عَ  نْيَ حِ 

 ِر،كْ البِ ِة قَ لَّ عَ املُ  رِ يْ رِ َح  نْ نًا مِ طَ وَ  ْت َس َج بَ انْ 

 ، يْ مِ ها يف دَ تُ ْس لَ ْج أَ 

 ، ْت وَُهَ  ..ْت فَ فهَ 
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  :!لِ احِ والسَّ  رِ ْح البَ  ةَ رَّ ُح 

 ،يْ نِ طَ وَ 

  /ذاَِتايف  اِت الذَّ  عُ شارِ 

  ًة/ـَسْلَسالَ  لِ يْ اللَّ  رِ يف آِخ  املاءِ  ةِ أَ رْ املَ  ةِ يَ نِ غْ أُ َِنْـُر 

   /اهَ فِ هْ كَ  نْ مِ  ةِ الَ زَ الغَ  ِق اثَ بِ انْ  نَد ِك عِ يْ الدِّ  ةُ فَ رُشْ 

 امِء، السَّ  اءِ هَ تِ اْش  ِغبَّ  ضِ رْ األَ  ةُ هَ كْ نَ 

  ة  مَ يْ عىل غَ  )دال( ةُ َح وْ ولَ 

 ةْ َس ائِ بَ  ة  لَ فْ طِ  يْ تَ ـلَ قْ مُ يف  مِ احُللْ  ُد ها يُ تْ مَ َس رَ 

  ..مِ وْ يَ ال لِ وَّ يف أَ  ِب لْ القَ  ةُ قَ فْ َخ 

  !ةْ َس رَ ْد إَل املَ  اِب هَ الذَّ  مِ وْ يَ 

َ  يْ ـيالِ لَ يف  اًض امِ غَ  اثَ َج  ح  ابَ نُ أو   ى، الُّسُّ

 ها،وَ ْح نَ 

 نا،وَ ْح نَ 
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 ،مْ هُ وَ ْح نَ 

 !ةْ َس وَ ْس ى وَ َج والدُّ 

 ًدا ارِ بَ ى َسَ  اء  مَ  ُت وْ َص 

 رْ مَ القَ ُب يْ لِ َح  هِ يْ فِ  ُح َج رْ أَ تَ يَ 

  /ِح وْ الرُّ  ةُ ـطَ بْ غِ 

  /ةِ وَّ ـُباألُ  نُ مْ أَ 

 /يِّ فِ اطِ العَ  يْ ـقِ رَ يف وَ  يِّ مِ وْ مُ األُ  ِف يْ فِ احلَ  ءُ ْف دِ 

 ، ْفَراِخهاأِلَ  الطُّيورِ  اءُ وَ تِ اْح 

شَّ  ب  اَخ طِ ْص وا   /ناقِ اوَ ْس بأَ   احُلُقْولِ َف يْ َص  أَ جَتَ

 ،رْ َح السَّ   يفة  أَ ْد هَ 

 ،رْ َج احلَ  انُ ذَ أَ و

  ...اِء الَقَدرْ َس يف املَ  انانِ َص غْ أَ  ُل يْ تِ ارَ وتَ 
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 نْ طْ الوَ  ذاكَ  لُّ كُ 

 نْ طَ الوَ  ذاكَ  رْيُ غَ 

 ْن طَ الوَ  ذاكَ  ليَس 

 ، ما ال ُيقاُل  وَ هُ 

 وما ال ُيقاُس،

 وما ال.. وما ال..

 ِل!  اتِ قَ  يْ َد يَ  لِ يْ تِ قَ لا ِق ْش عِ كَ 

 !؟يْ تِ اَج َح ، نْ ذَ ، إِ ىَل يْ لَ بِ ى َس نْ أَ  َف يْ كَ 

 !ها يف الُقَرى؟احِ بَ ْص إِ  رَ ُنوْ 

 !ها؟اُس فَ نْ أَ  يَ التي هِ  يِسْ فْ نَ  يَ هْ وَ 

 ى،َس نْ أَ َكْيَف 

 !؟يرِ اعِ الشَّ  هارُ ـَِنْ اِدر  هَ  يْ ـبِ و ،ىَس نْ أَ  أَ 
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 نا،لِ يْ لَ  يف مُ لَّ ال ذهِ ه  ا ِنَّ إِ 

 اِمرِ الغَ  اهرِ وْ نُ  ِمنْ  نُ وْ النُّ  ذهِ ه  

  /اهحِ بْ ُص  يف ُل يْ اخلَ  يَ هِ وَ 

 !ِهلِ اصَّ ال انحِ بْ ُص 

 

ياض)  . م2015نوفمرب  30هـ= 1437َصَفر 18، اَّلثنني (الرِّ
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 ْيْن  ُّْسِ تَ  يْ ـمِ يف دَ  ..ِت ـْنأَ  ُكنِْت  يف الَبْدءِ ]

 [ ْن!وْ الكَ  يْ ـبِ  ىوَ ـطَ ا َكْأِسهَ  َمْن ُبَراُق  يا

... 

 اْل!زَ غَ  ْت قَ انَ عَ  رْيِ بِ العَ ِة ِمْن َشْهقَ  ة  اَج َج زُ 

  ،»النَّْشُ ِمْسك  

  رُ وْ ُد تَ  إذْ  ُه«والُوُجوْ 

  اْل يَ اللَّ  ها«نِ ـيْ ـبَ بِ  ْت نَ »آذَ  َل وْ َح 

 ياْل كاخلَ  ثيِف الكَ  ءِ ْف الدِّ  نَ مِ  ة  امَ قَ  َوْقُت وال

 ،ةً مَ لْ غُ  عُ يْ بِ الرَّ  ُق هَ فْ يَ  هُ اثَ نَ  عىل

لْل  ُف يْ ِص املَ  ُق فِ وخَيْ   !بالسِّ
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2 

 ا  ـهاتفَ َش  امهُ ـتْ ـلَ طَ اْص  يَّ تَ ـفَ َش ]

 ![ لكافْ  األَ رَ َكْوثَ و ..َوْرد   رَ َِنْـ

... 

 .. انِ َح بِّ ُتَس 

 ،انِ َح بَ َتْس 

 ْف َد الصَّ  َدمِ يف  نِ اجُلاَم َة لَ ْج َخ  انِ فَ ُش رْ تَ 

 ؟(ُس يْ  امِ ريمِ َس )، ناهُ  ،اهرِ مْ أَ  وِّ مُ يف ُس  ،اآلنَ 

 ،(َوىنَ يْ نَ ـ)بِ  هاؤُ اُذكَ ْت لَ َج انْ و

 ، اهـللِ طْ أَ عىل ى كَ بَ  ف  اقِ وَ و

  ،اسِ رَ األَعْ  ةِ ـبَ هْ أُ يف 

 !ْف النُّطَ  اَلـهَ يف  يوُل اخلُ  ُل اهَ َص تَ  إذْ 
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3 

 (:هُ ُس يْ قِ لْ )بِ  هُ لَ  قالْت 

  «يْ عِ مَّ ْركَ اِ »

 ،اجَلنَى امِنَّ  اليَ ِشَ رْ عَ  اءَ َض فَ 

 ِس، وْ مُ تََّق الشُّ عَ َي املُ ـاتِ يَ نِ غْ أُ  رَ وْ ُخ بَ 

 !الَفَتى الَيَفنْ  /هالَ يْ لِ َخ  يا ،ارِ النَّ  يْ ذِ ه   ارَ ْئ نَ فِ طْ أَ 

 نا،هُ  نايلُ لَ  ُل يْ اللَّ ف 

 ، وُفْلُكنا ،ناانُ ُطوفَ 

  ،ناأَ  يْ حدِ وَ ني وإنَّ 

تِ عِ  َعْرشِ اِج تَ بِ    !يْ ـزَّ

 (،يْ َن ماِجدِ يا )ابْ ، ارِ َح البِ  َس ارِ يا فَ 

 !ي؟رِ اطِ َخ  (سِ وْ نُ تَ ْخ دَ ـ)بِ  نْ كُ ر  مل تَ هْ دَ  ى عليَك تَ هل أَ و

   ،يقِ ارِ بَ  َق تْ عِ  اَل نَ تَ  نْ لَ  ُت فْ لَ َح 
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ُ  نَ ذِّ ؤَ يُ  ىحتَّ   .. ب  وْ رُ غُ  نْ مِ  ُق وْ الشُّ

 ال،  

َبْن!يْ  الصَّ يِّعَ َض أُ  نْ لَ و  َف اللَّ

 ،َفِميْ  أْ رَ فاقْ 

 ى،  وَ اهلَ  اِب رَ عْ أَ  َب وْ رُ ُح 

 ،مْ هُ ـالَ ثَ مْ أَ 

 ! اِضِ احلَ  يِسْ مْ أَ  ارَ َض تِ اْح  َب تُ كْ تَ  يْ كَ 

 

4 

 َد يِّ َس ا يَ أَ ، اوً فْ عَ 
  ،يْ ـتِ

 !ىوَ اهلَ  وَ فْ عَ 

  يْ مِ َج عْ مُ يَّ ـفِ  خُّ ُض يَ 

  مِ لُّ كَ تَ  وال ت  مْ َص  ال َل لَّ َش 
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 (يِّ ََبِ الطَّ ) ِت بْ كَ بِ  يْ ْروِ يَ 

  (يْ رِ َخ طَ ْص اإلِ )ى تَ الفَ  طِ ائِ رَ َخ  نْ عَ 

   ،يْ مِ ُج نْ أَ  يْ ـفِ رْ َح بِ  ْت لَّ زَ نا أَ  نْ فإِ 

  ، يْ ـتِ رَ هْ مُ ُف رْ طَ  لَّ أو زَ 

   (رِ مِ يْ َج املُ )ِة ابَ ؤَ ذُ  نْ عَ  َس وْ ؤُ رُّ ال ُض فُ نْ تَ  ذْ إِ 

  اهفِّ كَ بِ ِك فُّ فكَ 

   ِق َْبَ تَ ْس اإلِ  سِ ُد نْ ُس ا بِ َذ ى الشَّ َش غْ تَ 

  ِق لَ طْ املُ  ُد عْ وَ  كِ راثَ  التي ِت ـْنأَ 

  امءِ السَّ  ُد عْ وَ 

 ها،يْ ـتَ مَ لْ َح  نْ مِ  هُ مُ ْج نَ  ءَ ِضْ يُ  نْ أَ 

 !يقِ ـبَ ئْ الزِّ ِل يْ حِ تَ ْس املُ  رْيِ ـثِ ـتَ ْس مُ للِ ًة وَ هْ َش 
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  ، ة  وَ ْذ َج و

 هارِ مَجْ  رِ يْ رِ هَ مْ زَ بِ  ىوَ اجلَ  ُج وْ ُج أْ مَ  ُج وْ ُج أْ يَ 

 ا:ى ِِب نَّ غَ 

 ْق فَ الشَّ  ِك جِ لْ ثَ  مِ يْ حِ َج  نْ عَ  ،ارُ تَ ْش عَ  ،يِسْ فَّ نَ تَ 

 اَذ الشَّ  ةَ رَ وْ ُس  اُب هَ الشِّ ِث فُ نْ يَ ولْ 

 .. هارِ ْح نَ  مِ يْ َحِ  نْ ُت مِ بْ رَشِ  مْ لكَ 

 ..  هُ نْ مِ  ُت قْ رَشِ 

 .. هِ يْ فِ  ُت ْخ دُ 

 ..ُت قْ رِ غَ  مْ كَ 

 .. ةَ مَّ ثُ  تُّ مُ 

 !ْق بَ عَ ال ِج هُّ وَ يف تَ  ُت ثْ عَ بَ انْ 
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 ْت َج جَّ أَ فتَ ها، ارِ نَ اُر بِ َح ُسِجَر البِ ]

 رُ وْ ـُج ْس املَ  ِديَ َبرْ ي ـا الذي ف ـنوأَ 

  ل رُ ْح فالبَ  ْد؛ ئِ ـاتَّ  ،َسىرْ ا املَ ـيُّ يا أَ 

ُض ـَُيَ  يْ ـمِ فَ لِ   [!ْورُ ـثُ ـَفيَ  هُ ـمَ يْ غَ  رِّ

... 

 ، يْ ـبِ  ُثْرنَ عاِن املَ  أشجارِ  امرُ ثِ 

 ْن!وْ نُ اجلُ  هاقِ يْ حِ إَل رَ  يْ تِ لَ ْح نَ  رُ ـيْ دِ تُ  ة  رَ هْ زَ  لُّ وكُ 

 ، يْ ـ لِ ُس أْ الكَ و

 .. ِك ـيْ هاتِ 

   ،هاقِ يْ رِ  نْ ًة مِ فَ ْش رَ  يْ ـهاتِ 

 !نْ وْ ُشُج  اَج شَّ الو ،لكِ املَ  ةَ وَ ْش نَ   يا
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 نْ وْ تُ هَ  ة  رَ مَجْ ، لكُ يا مَ  ،مِ يْ عِ ُة النَّ رَ مَخْ و

 !يْ قِ ِت خافِ يْ زَ  َق وْ فَ ها يْ بِ كُ ْس تَ  نْ أَ  يْ رِ حاذِ ف 

  ،ىهَ ْش أَ  ة  رَ مَخْ  اهِ فَ ويف الشِّ 

 !«نْ وْ كُ أَ و ال أ ،ناأَ  نْ كُ » ارَ َد مَ  يْ ـبِ  رُ وْ ُد تَ 
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 ىوَ اهلَ  اسِ سَّ َج بِ  ْت قَ رَ طَ  يْ تِ كَ لومَ ]

 ُل! وْ ـقُ ْص ها مَ ُس وْ ُس بَ ف  ؛ يْ ـنِ ـَح ـيْ بِ لتُ 

ا،  ،يْ ـتِ ـبَ يْ بِ َح  رْيِ غَ بِ   يْ ـلِ  نْ مَ   َجنِْيـُأمًّ

 [ !؟ُل وْ لُ ْس مَ  هانِ ـيْ مِ يَ ها بِ ـنِ ـيْ ـنِ َح ُن ـ

 ... 

 (اهَلَوى نا/)األَ  يف ِملَّةِ  يْ رِ  آَخ َت وْ ُت َص عْ مِ َس 

 :يْ ـُح بِ يْ ِص يَ 
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 «!النََّوى يْ يِ ذي َُيْ لَّ لِ  لمِ »ُغْصُن السَّ 

... 

 ها!لمُ َس  ة  لَّ مِ  لِّ كُ  لِ هْ ألَ 
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  التي ةِ ارَ َض احلَ  مَ َج عْ مُ  بُّ عُ أَ 

  اهْ اجِلبَ  َمُْهْوَل  لِ وْ هُ ْج للمَ  قُّ ُد تَ ها اُس رَ ْج أَ 

  ،ُل وْ تُ البَ  ذهِ ه  يا 

 ى، ـَْح رُ 

رَ  ُح يْ ِس املَ  يْ نِ نَّ إِ   !اهْ تَ لَ قْ ى مُ ارَ َذ العَ  سِ ُد نْ ُس بِ  ْت ُسمِّ
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  ،لِ اَم والشَّ  ِب وْ نُ اجلَ  هاَْيِ رِ  نْ ْت مِ قَ لَّ خَتَ  ة  رَ هْ مُ ك
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 !َي الُقُدْس حِ وْ رُ ها بِ لقِ انطِ  رُ اَم ْض مِ 

 ًة:لَ زْ ، َج ُل وْ قُ تَ 

  .. ىَد النَّ  َك تَ وْ ُت َص عْ مِ َس نا أَ  نْ إِ  ،ملاذا

 ِمْي،َيِضجُّ يف دَ  النِْيُ ِرنَ األَدْ 

 الَوَلْه؟!َفا وُيْوِرُق الصَّ  

  ،َك يْ تَ نَ ْج وَ  اُق تَ ْش أَ 

  ..يْ ـالِ يَ اللَّ يف  مِ وْ ُج النُّ  َل مْجَ أَ 

َلهْ ْي ـ بِ دُّ بِ تَ ْس يَ   !الدَّ

 ، ِح اروَ األَ  ةُ َح فْ نَ  يَّ ـفِ  َت وْ ذا الصَّ ه   نَّ أَ كَ 

 !الَيَبْس  مِ فَ يف  اءِ املَ  َصْوِت  اريُخ تَ  هُ ـَـّن أَ كَ  وأ
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 ؛ًغارِ فا َس يْ لَ  (ى)ُمْوَس  ُأمِّ  ادُ ؤَ فُ 

 ،ناأَ ها بِ لْ قَ  ءُ ْل مِ فَ 

  نْ وْ ـ ـُت األَ  بَّةُ َح املَ َي بِ لْ قَ  ءُ ْل ومِ  

  :رْيِ مِ النَّ  يَ ـبِنِـْيـلِ  ةً رَ وْ مُ غْ مَ 

  ى ظَ ابُة اللَّ َح َس  هامُ يْ مِ 

 !ةْ رَ اطِ مَ  ادِ ؤَ عىل الفُ 

 ةْ اِضَ ها واحلَ وَ ْد بَ  مُّ ُض تَ  يْ مِ يْ مِ 

 !نْ ُموْ أَ  هالُ عْ بَ  كانَ  ىثَ نْ أُ  ؤادَ ا فُ وقُ رِ هْ فلتُ 
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 : ُل وْ قُ تَ  ،ىنَ اجلَ  ةُ يَّ ئِ لُ ؤْ لُ و

 : الَتِفْت ، ِب لْ القَ  ةَ ؤَ لُ ؤْ لُ يا 
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   ة  رَ طْ قَ فَ  ة  رَ طْ قَ  نْ مِ 

 ىؤَ الرُّ  ارُ ِنَ أَ  ُل يْ ِس تَ 

 ،ناأَ  يْ رِ ثَ وْ كَ  َت نْ وأَ 

 ، يَّ ـفِ  نْ كُ 

 ارثَ وْ كَ  ًراـَِنْ  َت نْ أَ  َك يْ فِ  رْيَ ِص أَ  يْ كَ 

 ، يَّ ـفِ  نْ كُ 

   !ُهرادْ أَ  َك يْ ـ تَ ـ لَ ْج دِ  نْيَ ـبَ  َأْجَتاَح  يْ كَ 
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 ـا قَ ـالنَّ   بِ الَبـاِن املُبِـنْيِ  ]يا َظْبَيةَ 

 ا قَ ـِك ِمْسَكِك امُلَعلَّ يْ َسِمْعُت فِ 

 ،ِدْفـَأهُ  ُت داَرُه، َشَمْمُت ـَدَخلْ 

 ا![ ُمْطَلقَ َلَظاِك  يف يْ ـنِ ـفَقـيِِّديْ 
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... 

 ةْ قَ نَ ني يف رَشْ مُّ ُض ها يَ ريرُ َح 

، َفرَ  ى ِمنْ ثَ نْ أُ  نْيُ ـنِ ني َج ـَّنأَ كَ   اش 

 ! اْل يَ اخلَ  هارُ طْ وعِ  ،يْ ـبِ  فُّ رِ تَ  إذْ 

  ،انِ دَ رْ األَ  ةَ انَ يَّ رَ 

اَل اِش رَ واملَ   ْل ُف املَْوُت الزُّ

 ُسلُفها َولِْيَدة  ُمَعتََّقةْ 

 اآلْن! ارِ وَ يف الدُّ  يْ ـنِ ْذ ُخ  ،رُ ْح يا بَ 

41 

 : قالْت 

 انا!نَس اإلِ  يَ ـبِ  نْ ، كُ بيبيْ َح 

 نا!اَس يْ نَ وال  يْ رْيِ ا غَ ثَ نَ  نْ مِ  َك يْ فِ  رَ طْ ال عِ 
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 نا.. أَ  يْ ثِ رْ َح 

  ..ناأَ  يْ دِ ْح وَ 

ِح  مِ يْ مِ يف َص  هناكَ   !رْ وْ النُّ رَصْ

  نِ يْ وِ كْ التَّ  ةِ زَّ يف هِ 

 ًة  وَ ْش ُم نَ يْ ظِ العَ  ُف ْش الكَ ا ِِب  ىقَ رْ يَ  إذْ 

 !رْ وْ ظُ ْح ِة املَ نَّ جِ األَ  لِ وَّ أَ  رِ طْ عِ ا بِ يَّ رَ 
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 ، هُ لَّ كُ  رَ هْ ذا النَّ ه   ُت بْ رَشِ 

 ًة، ضَّ فِ  ُل يْ ِس يَ 

 ،ةً وَ نْ عُ  ِك ْس املِ  َض رْ أَ  ُت ْح تَ فَ 

  يف ُتْوِت احَلِرْيرْ رِ يْ رِ احلَ  ةَ لَ ْح رِ  ُت وُجبْ 
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 ائًراثَ  يَّ دِ َي النَّ حِ بْ ُص  َد َِنْ  مُّ ُض أَ  هافي

  :ل قوُل ا، يَ ـًنذِّ ؤَ مُ 

 ى؟رَ ـتَ  الأَ 

هَ  فِـيَّ  :ْل قُ أَ  مْ ـلَ أَ   ؟الَكَرىك ادُ السُّ

 اْن! يَّ الرَّ  مِ اعِ لنَّ ذا اْع ِب  تَ فارْ 

َواِر اآلْن! ،يا َبْحرُ   ُخْذنِـْي يف الدُّ

61 

 ،َض قَ انْ اَه ما فَ ِش  يْ ـبِ  انِ َس لمِ يُ 

 ،  ًفايْ فِ َش  ًل فْ طِ 

 ُه!مَ ُحلْ  اغَ َص  نْيِ ـتَ مَ لْ َح  نْيَ بَ 

َواِر ا ،يا َبْحرُ   آلْن!ُخْذنِـْي يف الدُّ

... 
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 !ارُ غَ : أَ قالْت 

 ُت: لْ قُ 

 ، يغارِ تَ  يْ كَ  ،يْ نِّ ِت مِ يْ قَ بْ أَ  هل 

 !؟اْح اجِلرَ  ةَ َد يْ ِص قَ يا 

 ، يْ نِ تِ لْ كَ أَ 

 ، يْ نِ تِ بْ رَشِ 

 ، ْيِك اِهَد نَ ِك وْشِ ِك ونَ رِ َشعْ بِ  يْ نِ تِ حارَصْ 

 ، يْ نِ طُ وْ حَتُ  هافئدِ  بِ الةً هَ  ِت غْ ُص 

 مَّ ِك َض نْ تُّ مِ فَ ام التَ وحيثُ 
 اْح!نَ ة  َج قَ هْ َش بِ  يْ نِ
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 ،يْ مِ دَ  ارَ ثَ يْ قِ  ْت َذ َخ أَ 

 :ْت فَ زَ عَ 
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-  ُّ  ، مُ ظَ عْ  األَ ما الُّسِّ

 ي؟رِ ْد ا تَ مَ أَ .. ارِ ْسَ َد األَ هْ يا َش 

... 

  ،هِ بِ  ُح وْ ـ ـُب سأَ 

 ُطَوى! يْ ادِ يف الوَ ذا  َك نَّ ها إِ 

 ْع...لَ فاْخ 

 !ِدُنـهُ عْ َئ مَ لِ َْلْ تَ املُ  دَ ى الََبْ َش ْخ أَ  -

 !ُد؟الََبْ  نَّىأَ   ،«!هْ ُيمَّ » -

  َك مُّ ُض يَ َس 
 ،ىهَ ْش األَ  يْ فِ ـيْ ى َص نَ َج  يَّ ـفِ

 !ىنَ عْ املَ  ءِ ْف دِ  يف يْ رِ مَجْ  َك مُّ لُ ويَ 

  ... يحِ وْ نَْي رُ فْ َج  ،نْ ذَ إِ  ،ِك يْ لَ ُت عَ ْض مَ غْ أَ  -

ييُّْسِ نَ ا يَّ هَ  -  ..، َنُّْسِ

ي -  ..َهيَّا َنُّْسِ
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  ِك،رِ َِنْ  نْ مِ  يْ رِ ِشعْ  يْ رِ جَيْ 

 !يْ َبْحرِ إَل  ،اِق وَ ْش األَ  (َت يْ دِ وْ رُ فْ أَ )يا 

  يْ ِسِّ إَل  اءِ ْسَ اإلِ  اُح تَ فْ ِك مِ فِّ كَ بِ و

 ، اِجيْ ِمْعرَ  يْ اجِ رَ عْ مِ ال  :ىثَ نْ ل أُ بِ ف 

 ،يْ ـنِ ـبُ ـتُ كْ يَ  ِك ـبِ  يْ مِ لَ قَ  ال

  !يِحَْبِ نَي يْ اِك عىل عَ نَ يْ عَ  يْ ـنِ أَ رَ قْ تَ  يْ كَ 

ي.. -  َهيَّا َنُّْسِ

ي... -  َهيَّا َنُّْسِ

 

ياض) . م2017 فرباير 2هـ= 1438 األ وَل اَدى ج   5اخلميس، (الرِّ



 

 

 

 

 

 

 

 !وإليه (وحٍمن )ُن رسالٌة
 

سة عبدالعزيز سعود  ذه القصيدة استجابًة لدعوة )مؤسَّ ُكتبت ه  

سة  ع ُتزمِ  ملحمة  يف  مشاركة بقصيدة  البابطني الثقافيَّة( لل املؤسَّ

شعراء   يف امللحمة شارك يُ .  ب«رَ حتت عنوان »ملحمة العَ  إصدارها 

  ذِ بْ ونَ  عوب،عايش بني الشُّ ة والتَّ حبَّ لم واملَ عن السَّ  ، من الوطن العرب

سة  .  كام أشارتةة والطائفيَّ الكراهيَّ  دخول  الإَل أِنا تعتزم املؤسَّ

العربيَّة  ة الثقافيَّ سالة سيخ الرِّ رت ل (؛موسوعة غينيس) بامللحمة 

سة  وكانت.   أمجع وإيصاهلا إَل العاملَ  دت قداملؤسَّ   مزوءَ  عراءللشُّ  حدَّ

َمل)  . ةً يَ فِ قْ تَ  باأللف ردوفةامل الساكنة اهلمزة  وَرِويَّ  ًنا، زْ وَ ( الرَّ



 

 



 

 

 

 !وإليه( من )ُنوحٍ رسالٌة

 

 ءْ اَم ـالسَّ    ُل ـيْ ادِ نَ ـقَ  ْم ـه  اءْ ـَــيـبِ ـْنأَ   نْ ـمِ   ة  ــَّمأُ 

 اءْ ـَـبـالظِّ     اـهوْ لُ ـتْ ـتَ ـفَ  ]م[ اهللِ   ةَ ـغَ ـلُ    ىـجَّ ـهَ ـتَ ـتَ 

 اءْ ـنَ ـالسَّ   ُبـْرَدْيـهِ   ءَ ْل مِ   ًقا  ـفْ أُ  ِق ـفْ األُ  يف ْت ـقَ تَّ ـفَ 

ُف  احُلـبَّ  ـرَتِ  لِـَتـْسـِقـْيـِه  الـظِّـَمـاءْ  ]م[ ُأمـَّــة  حَتْ

 ِدَبـاءْ اهِلـنْ   ِعْشُق  َكْيَف   َمـْت َزْهـَر  اخُلَزاَمىَعلَّ 

 َلـى ُبـُذْوَر  األَْلـَفـَبـاءْ  ]م[ َرَسَمْت يف الَغْيَمِة األُْو  

 ُأْخـَرى ِمْن نَِسـاءْ  ـرِ إِثْ   ْت  ِدْيَمـًة  فـيفاْسَتـَهلَّ 

 اءْ ِغـنَ    وَشْعًبا ِمنْ  اـًض  ]م[ َأرْ   ـَتْت بَ ـَأنْ   َثىــُْكلُّ ُأن

 ِمْن  ِدَمـاْء!  ِت  َشِمـْيم   ]م[ ااحَلـَضارَ إِنَّ ُمْوِسْيـَقى  

*  * 

تِـيْ  ـ  ُأمَّ  ْوَءاِت الَوَراءْ ــُى النُّبـنَ   َمْن َعلََّمْت َمعـْ

ـ وْهَي َمْن َصاغَ  امَواِت الَقَضاءْ   ْت  َمواثِْي  ــَق السَّ
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َعـاءْ ـوَ ِمـْن قَ   َتقاَلْت ( اْس اِبْ )َحُْورَ ُمْذ   انِـنْيِ الـرِّ

َعـاْء!« »يا َلـتَ   وَدَعـْت ُكلَّ  الـََبايـَـا:   ْوِحْيِد الدُّ

 الَقَصاْء!ُيْدنِـْيها  ـَوى فَ   ُتـْقـَتـنَـُص  الُقصـْ إِنَّام 

*  * 

َواءْ   ُقـْبـَلـًة فِـْيـها  األَْرِض، ُهبِّيْ َب  ُشُعوْ يا    الـدَّ

فُّ  الطَّـْيـُر:   ْسًفاكِـُتْسِقـُط  الظَّْلامَء    « الءْ »َفـرَتِ

 ، لِـَتْعلِـْيِب الَعَداءْ «ال»  ، لَِتـْفتِـْيِش النََّواَيـا «ال»

َياءْ   ، لَِتْمِزْيِق  الثِّـَياِب الـ «ال »  ـُخْْضِ يف َرْوِض الضِّ

 أو  لِـِدْيــن   َنـافِـَقــاءْ   لَِلـْون     ، لِـَتْمـيِـْيز  «ال»

 ْنـتِـاَمْء!  ااِل  يـا ُغــَبـاَر   اب  فـي ُتـرَ   اب  ِمْن ُتـرَ 

*  * 

 ذا الَفـَضـاْء: ــأُل يف ه    َتْسـ  ِرْيـَشـةً  َأْرِسـُلْوها

  اْنـتِـَهاْء؟ُح، اْبـتَِداء  يف ]م[ ُمنْـَتـَهى الطُّْوَفاِن، يا ُنو
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ياض)  .م2016فرباير   24هـ= 1437أل وَل ااَدى ج   15، األربعاء (الرِّ

 ِمْن َسـلِم  األَْقـِوَيـاْء؟  ُمنَْتَهى الطُّْوَفاِن  ُغْصن  

 ْوَفـاِن  َذَكـاْء؟! ـ بِطُ     َلـى  ]م[  َوَمـا ُكـنَّا،  إَِذْن ،   َأْو   أَ 

اِد  َفــاْء!   فَسـبِـْيـُل الَفـاِء  َصـاد    وُبـُلـْوُغ الصَّ

  . . . . . . . . . . . . . .  . . . .    . . . . . . . . . . 

ـ    َماْء ـنَى  َرَوْيُت األَْمَس   قـاَل : إِنِّـْي  لِـَغـد   َأْغ

 ُيْوَلـُد الَفْجـُر النَّـَجـاءْ   ِذيْ ِمْن ِعَظاِم الُفْلِك ه  

ْمـ  ـ وبَِعْي   اِح الَفـنَـاْء! ـَس  بِـَأْروَ   نِـْي ُأْوقِـُظ الشَّ
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..وَمرَّ عَ   ام 

 اْم..َمرَّ عَ 

َذاطِْفل  َش  ِمْثلِ ك  ، اِرد  ِمَن الشَّ

امْل!اُسُه ِدْفُء اجَلنوَأْنفَ   ِب يف َشامئِل الشَّ

 اِمنا ِمَن الِغلْل!َبى أِلَْلِف عَ ُعقْ 

..وَمرَّ عَ  ل   ام  َأوَّ

 اْل اِل والنَِّص ِمَن الِوَص 

 والَعتِْيِق  َبنْيَ الَعِقْيِق 

 اْل ِمَن اجِلَد نَّـة  وجِ َجنَّـة  
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نا  ها  تِ وبِنْ  ما َبنْيَ ُفْصَحى ُأمِّ

ؤَ اهَلَوى ُغلَلة  َكَدْهَشِة   !اْل السُّ

 ،تِيْ َرُسْولَ  / وطِْفَلتِيْ 

ها، اِِنا لَِس َس َيُذْوُب يف لِ   اُن ُأمِّ

 اْل اجِلبَ ُتنِْشُد  ادُ  يف َنِشْيِدها الِوهَ ذا َتلِجُّ إِ 

لْل اجَلنَى .. وُكلُّ َحْرف  َيْمنَُح    السِّ

ُهو  ِر،ِمَن الزُّ

 ِم،والُكُرو

 اِء، والِغنَ    

 والظِّلْل!

 ام  َمَض، عَ 

 اْل .. وال َيزَ َمَض  كذاه   والَقْلُب 
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   اْل ملَُح االنَّْبَض ُل اوِ َُي 

امْل  ُم يف »َجنْبِيَِّة« اجَلنوُروْ يَ  َة الشَّ  ِب فِضَّ

  ..ًة َسِحْيَقًة إَل التيـُك َرْغبَ َيُلوْ 

  .التي..

 َلْو ُمثَِّلْت َحِقْيَقًة، 

 اِز.. اِهق  ِمَن املََج اَر َش الِْنَ 

 اْل!  َخيَ  ُخ ِمنْ لِّق  َيُدوْ امَل  حُمَ عَ 

وْ اَر، َس، وَعْشتَ وْ نُ أِلُْخِت فِيْ    ...َت وَعْشرَتُ

 الذي  ايفِّ اخُلرَ  ِب ْص اخلِ  نَ ى مِ ثَ نْ يا أُ 

 ى، ؤَ الرُّ  ةَ تَ فْ لَ  إالَّ  ادَ ما عَ 

 اْل!مَ الرِّ  (ِف وُس يُ )ِد يْ ِص يف رَ  حلمِ األَ  نَ ًة مِ َض بْ وقَ 

 بيبتي،َح 
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  نْيْ ـنِ احلَ  ائَد َص ق يْ مِ يف دَ  غُ وْ ُص تَ 

 ، َقْطُرهُ  اُل ها ما ال ُينَ نُ يْ ـنِ َح 

 ُرُه،  ُقطْ  اُل وال ُيطَ 

 اْل! ما ال ُيقَ  هُ ـتُ عْ ونَ 

 

 رَي، بِ ها الكَ َح رْ ُج  سُّ جَتُ  ليها إذْ عَ  يْ كِ بْ أَ 

 غرِي(، الصَّ  دِ مَّ )حُمَ  ْذ مُ 

 ، (غرناطةً ) ْت وَ ًة َح رَ فْ زَ 

 املَلْل! َملَُّه  دِ ْج ها بالوَ فُّ لُ ًة تَ اَج وَح 

 ا ِنَّ ليها أَ عَ َأْبكِْي 

 ...  اِنَّ ى بأَ رَ ـتَ  ليسْت 

اأَ و  ..  ِنَّ

 .. اِنَّ أَ و
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 !اجَللْل   ِمنَ عامَل   اِت َد يِّ َس  اِت يَ رَ ُأْخ  نْ مِ 

 ا!اَِن وَ أَ ُهنا بيبتي ْت َح اَش عَ  وْ لَ  وآهِ 

 اْل َج ِد الرِّ بَ عْ مَ  آهلاِت  اءُ َس النِّ  كانِت  إذْ 

 ا،اهلَ َمَ  ْت َد لَّ قَ تَ وآِه َلْو 

 ا، اهلَ َج حِ  ْت قَ َس وْ فمَ 

 !ْل اَم اجلَ  نَ يَّة  مِ بِ ة  َص ـبَ قْ يف حِ 

 ها،  بَ عْ ُس َش وْ ُس التي تَ  ةُ كَ يْ لِ بيبتي املَ َح 

 ْت، قَ ما َس  قِّ َح بِ 

   اْل عَ تِ اْش  نِ مِ ا بِنَ ْت تَ بَ نْ وأَ 

  اْل ثَ املِ  ةِ فَّ رَ  رِ طْ عِ  نْ مِ  ُضًحىا اِِب هَ ى يف إِ اهَ نَ وما تَ 

 ..وآِه َلوْ 

 ..وآِه َلوْ 
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 وآِه َلْو..

 ... 

 اْل!ؤَ السُّ  رِ اجِ يف حَمَ  اِب وَ ُع اجلَ امِ َد ْت مَ فَّ ... َج 

 

 نا.. أَ بيبتي َح 

  ،َة املََدىفَ رُشْ  َّلَّ دائاًم عَ  قُّ ُش تَ 

 ،ل َمَدىبِ 

 َل، اَم اجلَ  َل طِ هْ تَ لِ 

 ْل آلالَّ  ُشُف رْ يَ 

 ...التي اطريِ َس األَ  نَ مِ  يْ وِ تَ رَيْ فَ 

 !ْل اَم تِ راُت االْح اكِ ويا ذَ تَ ال حَتْ 

 ... 
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  ،اُل ُق املَُح رِ وْ ويُ 

 ،ِد احَلـننِْيِ يف يَ 

 اْل!املَُح  ائِق رَ َح  نْ مِ 

 

ياضال)  .م2016يونية  5هـ= 1437شعبان  29، األحد (رِّ

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

!ورُـّالن ُمـْبِدُع



 

 



 

 

 

 

 

 !ورُـّالن ُمـْبِدُع

 (  !من اخلنساء إَل ُفحول الُعربان  رسالة   )

 

 ْحـَداِق  نِـرْيانِـيِمْن  أَ   النُّْورِ   ْبِدعَ ـمُ  ـاي

 يـَأْهلِـْي وَأْوَطانِ   َوى ـَد اجلَ ـِريْ ـبَ  ْغ ـَبلِّ 

 ؟يرِ ـَسفَ  يف لَّ ـ ما َح  :  ا، وهلَ  مْ ـُهلَ   ْل وقُ 

 ؟ِنلَّ ـِخ  سِ ـمْ األَ   اةُ َد عُ  استحاَل  َف يْ ـكَ 

     

 ْت لَ عَ تَ اْش     ـمَ ِب     : يْ ارِ نَ ْل  َس يا  ُمْبِدَع  النُّْوِر،  

ـْودِ   ِت اهَ ـمَّ األُ   نُيِ ـعْ أَ   يف   ؟اِِن زَ حأَ   السُّ

ـ   ( ب  لَ ـ َح )   ى ؤَ رُ يف    ًل  ـ ْي خِ ـ نَ   اءَ ـ مَ ى الدِّ رَ َت

 ( انِ َد مْ غُ ) نَ ْص حِ  يْ قِ اَس تُ   اايـَاملَنـَ َرىَتـ
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 لُ ـتُ ـقْ ـفتَ   ىـَل كْ ـالثَّ   ةَ ـيَّ ـآمِ الشَّ   ىْلـقَ أَ 
 يـنِ

 انِـيعَ ـَتـنْـف ى ـَل ـبْ احلُ    ةَ ـيَّ ـامنِ اليَ ى   ـَأْلـقَ 

 اوْ ـنَ ـبَ   نَ يْ ذِ الَّ َن  َأيـْ  مْ أَ  ؟ ةُ ـبَ وْ رُ ـالعُ  نَ ـْيأَ 

 ي! ـانِ البَ  ها ـُّيأَ   ..اءً رَ هُ  ..؟ارِ َخ الفَ  َح رَصْ 

   واقُ ـطَ نَ   ْذ مُ    اءَ ـبَ رْ العَ  َب رَ ـالعَ  َب َذ كْ ما أَ 

 ! انِ ِصنْـوَ   َخ ـيْ ارِ التَّ ُب  ُهْم  والذي َيْكـتُ 

ـبَ ا ا ـ مَّ ـمِ ـَـًدا  بأَ  ى رَ نَ   اـنَ ْس لَ   ًرا ـمَ قَ   اوْ طَّ

 ! انِ ـنَ ـيْ ــعَ    لِ ـْي ـلَّ ـ الـ بِ   هُ ـــبُ ذِّ ـكَ ـتُ    إالَّ 

     

 ة  ـبَ ـقَ ـنْ ـومَ   خ  ـيْ ارِ ـتَ   ةُ ـبَ وْ رُ ـالعُ  :   واـالُ قَ 

 ! يـانِ َد يْ ـمَ اهللِ   َل وْ يُ ـيا ُخ   يْ ـبِ ارْشَ  :ُت لْ قُ 

        ْت ـ لَ ـهِ ـَج ام ـات  بِ اوَ ـغَ بَّ بَ   ْت رَ ـثَ رْ ـثَ   مْ كَ 

 «! امنِ ـَْأثـبِ   إاِلَّ    ى رَتَ ْش ـيُ    ال  ُد »واملَـْجـ
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 ب  ـ لَ ـقَ ـنْ مُ  نِ وْ يف الكَ  مْ كُ ـلَ  م  وْ ـيَ ـلِّ  يف كُ 

 ! ( انِ ـيَّ ـبَ  ُن ـبْ  اُن ـيَّ ـهَ ) هِ ـيْ ـفِ   مْ َزِعْيُمـكُ 

ك    ال  َفـْرَق ،  َبـْيـنَـُكـُم   يف ُكـلِّ  ُمْعـرَتَ

 ر  ،  )َبْعـًثا(  كـ)إِْخَوانِـي(! ـاَِبَْت  َبقَ َش تَ 

 ـْوَأتِـُكـمْ ْي  بَِس زِ ـاغَ ُتَطـبُِّعـْوَن  َمـَع  الـ

ْعـُب  َأْولـَى  بِـَتـطْبِـْيـع   وُقـْرَبـانِ وا  لشَّ

ْمَرَة  ال  ـاَء  ُمنْـَتَجـع  َكْتعَ َلْن ُيـنـِْجـَي  الزُّ

 انِـي!األَْرِض تِْيَج   وِمْلُح األَْرُض ِعْرِضْ  

     

 بِـتُّـُم  ِرَمـاًم، ـْد ا  قَ هَ يا َقـْوُم ، ُقْوُموا ؛  فَ 

 ْ ـَت الـرتُّ اِب وحَتْ  ِب تِـْرَبـاِن! َفـْوَق الـرتُّ

( ،ًراْذ عُ  ْوُق  ذا ه   ، )ُتاِضُ  ـد  َح أَ  ال   السُّ

ـ ُن ُذب ابْ ) اَب  ذَ   ْد قَ   ، ِك ُرْوقَ ُح   يْ َن ـ فاقْ   ( َيانِ ـْ
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 بَ   بَّ رُ   اـي
 ْت فَ ـتَ ـهَ   هارِ ْد ـي ِخ ـة  ف ـيَ ـاكِ

 (انِ ـظَ قْ يَ   نَ بْ   يَّ َح )ى تَ الفَ   نُّ ـَتظُ  ى َحـرَّ 

 اـهمُ لِ وُتْس  ها يْ ـبِ ـْس تَ    ةُ رْيَ ـِش ـالعَ   َس ـئْ ـبِ 

 ! انِ ـنَ ـفْ ـَج  فُّ ـتَ رْ ـيَ  ماو ـها..يْ ـبِ اِص ـغَ لْ لِ 

     

 ي ـمِ َد بِ   ج  ـالعِ  نْ مِ  يْ ـمِ دَ يف  ما   َنَقـْشُت 

 يـانِ َج ْش أَ  رَ ـمَجْ  ،  يْ ـفِ وْ رُ ُح  رْيَ ـمِ َس  ،أْ رَ فاقْ 

 ـَرْت ـَجلَ   ف  رُ ْح ْت يف أَ رَ َج ًسا مْ َش   نَّ أَ  وْ لَ 

ةُ   ِِبـا  ـْلَدانِـي بُ لِ   يْ رِ ـعْ ـِش   نْ ـمِ   املَـَجـرَّ

 ًتىـفَ  لُب ـالصِّ   اُت رَّ خِ مَ ْش املُ  ِت اَج نَ  أو 

 اِن! َسْحبـَ  ِعـيِّ ـها َعْن   قُ ـاطِ نَ    ـاكَ بَ ــْنأَ 

 ما  كـاَن  َأْضـَيـَعـُه  َقـْواًل  بِـل  َعـَمـل  

 ! َيـَعـُكْم  يا ُصـمَّ ُعـْرَبـانِ أو  كـاَن  َأْض 
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