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        بقلم الشيخ محمد الحسون

�� ا� ا���
	 ا�����  

الحمـــــد هللا رب العـــــالمين، والـــــصالة والـــــسالم علـــــى خيـــــر خلـــــق اهللا  
 وعلـى أهـل بيتـه الطيبـين الطـاهرين، الـذين         �أجمعين، أبي القاسم محمد   

  .أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

��  : أ�� 

ما أبدعه الفكر الجمالي لدى اإلنسان، وهو مـن     يعتبر الشعر من أروع     
الوسائل المهمة لتخليد األفكار واألحداث والقـيم، ويعـد أهـم عامـل لبـثّ            

  .األفكار والتعاليم
ــصائد       ــد القـ ــد تولّـ ــول، وقـ ــائن العقـ ــر دفـ ــيج العواطـــف، ويثيـ ــشعر يهـ الـ
المطولـــة والمقطوعـــات الـــشعرية حماســـةً وهياجـــاً وجلبـــةً فـــي المجتمــــع        

  .نسانياإل
  وكان الشعراء على مر التاريخ، أهم المنادين بالقيم، والموسعين 
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حمد أو في ما يذمهين للعواطف في ما يلنطاق األفكار، والموج.  
وبهذه الرؤية نظـر أئمـة الـدين إلـى الـشعر، وجـدوا فـي دعـوة الـشعراء                     

الســتقامة، إلــى الهدفيــة وااللتــزام والرؤيــة العميقــة، والــصمود والــصالبة، وا
وإلــى مقارعــة الرذائــل والقبــائح وضــروب الظلــم وكــلّ مــا يــشين، والثبــات   

م اإلنسانية والدفاع عن الحقعلى طريق بثّ القي.  
ومن المؤسف أن شهد التاريخ على تواتر األيـام اسـتغالل المتـسلّطين          

ــال  - ــالقوة والمـ ــل للـــروح       - بـ ــر الجميـ ــضيلة لهـــذا المظهـ ــداء الفـ  ومـــن أعـ
تغالالً سيئاً، فألجأوا الشعراء إلى إنـشاء المـدائح الذليلـة المذّلـة           اإلنسانية اس 

الجارحـة للعــزّ والــشمم، وســجلوا بهــذا إحــدى الــصفحات الــسوداء لــألدب  
  .والثقافة البشرية

أحثـوا فـي وجـوه      « : �وقد قال نبي الحرية والكرامة اإلنسانية محمـد       
  .»المداحين التراب

ــا فــي مــ     ــاً م ــاء مــن شــديد القــبح    وقــال أيــضاً مبين ــارين واألقوي دح الجب
  .»إذا مدح الفاجر اهتزّ العرش وغضب الرب«: والوضاعة والحقارة

ومــن جهــة أُخــرى كــان يثنــي علــى الــشاعر الــذي ينــشد الحــق، ويرفــع   
 لمـا سـمع   �صوته بمكرمة إنسانية، ويدعو له، ويثمن عمله، كما أثـر عنـه          

  .»ال يفضض اهللا فاك«: نّه دعا له قائالًأبياتاً من رائية النابغة الجعدي أ
   � إلى المدينة المنورة تناولته قريش بالهجاء، فقال�وحين قدم
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 بـــسالحهم أن �مــا يمنـــع القــوم الــذين نـــصروا رســول اهللا    «: لألنــصار 
  .»ينصروه بألسنتهم

واهللا مـــا : أنـــا لهـــا، وأخـــذ بطـــرف لـــسانه وقـــال: فقـــال حـــسان بـــن ثابـــت
  .رى وصنعاءيسرني به مقول بين بص

  ؟»كيف تهجوهم وأنا منهم«: �فقال
  .إنّي أسلُّك منهم كما تُسلُّ الشعرةُ من العجين: فقال

حسان بن ثابت، وكعـب بـن مالـك،    : فكان يهجوهم ثالثة من األنصار 
فكان حسان وكعب يعارضا نهم بمثل قولهم بالوقائع     . وعبد اهللا بن رواحة   

لــب، وكــان عبــد اهللا بــن رواحــة يعيــرهم    واأليــام والمــآثر، ويعيــرانهم بالمثا 
  .بالكفر

فكان في ذلك الزمان أشد القول علـيهم قـول حـسان وكعـب، وأهـون         
          ــا أســلموا وفقهــوا اإلســالم كــان أشــدــن رواحــة، فلم ــول اب ــيهم ق القــول عل

  .القول عليهم قول ابن رواحة
فنرى أن للشعر أهمية خطيرة في صدر اإلسـالم، وأن الـشعر والـسيف       

  .نا توأمين لن يفترقا، وأن كلّ واحد منهما يكمل اآلخركا
وقد شهد تأريخنـا المعاصـر شـعراء رسـاليين، سـخّروا أقالمهـم األدبيـة         
للــدفاع عــن الحــق، فرفــدوا األمــة بقــصائد رائعــة هــزّت األمــة فــي أعماقهــا،    

  .وأفاقتها من سباتها العميق
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، مـصداق حـي للـشعر     »يكاد زيتها يضيء    « والديوان الذي بين أيدينا     
العقائدي الهادف، قدمـه للقـراء األديـب البـارع والـشاعر األلمعـي، األسـتاذ                
الفاضل، معروف عبد المجيد، الذي عرفه النـاس مـن خـالل شـعره الرائـع،          
ومحاضراته ودروسـه العقائديـة، فهـو وجـه إعالمـي بـارز، لـه حـضور فعـال                

  .ألخرىفي القنوات الفضائية والوسائل اإلعالمية ا
ــراء،     ــذا الـــديوان للقـ ــة، إذ يقـــوم بتقـــديم هـ ــز األبحـــاث العقائديـ ومركـ

، يتمنّـى لألسـتاذ معـروف عبـد المجيـد         »سلـسلة الرحلـة إلـى الثقلـين       «ضمن  
  .مزيداً من التوفيق والتسديد، فلله دره وعليه أجره

  
   

  محمد الحسون
  هـ ١٤٣١ جمادى األولى١٩

  commuhammad@aqaed.: .البريد اإللكتروني 
  www.aqaed.com / Muhammad: الصفحة على اإلنترنت
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  �� ا���ء آ�ن ا���ح

  افرش األرض ورداً
حوسب..  

  .ورتّلْ مثاني سبعاً
  وان شئت فابِك

  فدمعك بسمة كوٍن
  توشح بالمجِد

        فوق مالءات صبح ذبيح!..  
  المستكينترنّم بأنشودة المولد 

  على رمش عيٍن
  مكحلٍة بالدم المشرئب إلى 

  خيمة العرِش
  ..!عند ضفاف جداول أمتك الذاهلةْ

  ..وشيد حضارتنا المقبلةْ
  ..فهآنذا أحضن الحلم بدراً سويا

تساقط دمه..  
  فأشرقت األرضُ حتّى

  ..غَدا الشرق مبدؤه ها هنا
  ..!من يديا
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����  �� وادي ا�
! ك.. �

  يا أم البالِد.. يا مصر
  ار الكون في كوٍنويا اختص

العوالم ويا قطب..  
  والليمون.. يا أيها الزيتون

والورد المدلَّى بين منقار الحمائم..  
  يا أيها الوجع المعشعش في الفؤاِد

  برغم أعشاب التداوي
  والطقوس المستميتِة

والتمائم..  
صار القدسي يا حبي  

      من الجنايات العظيمة والجرائم  
  »برسباي«أو » مشًاسال«أنا ما قتلت 

  ..» ابن برقوٍق«وال 
  ..»الباشا فؤاد«وال 

  »الخديوي«انا ما ترصدت 
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  »الزمالك«وهو يمشي في 
ياكل البقر المعلّب  

والحريم  
ويسرق اآلمال من قلب العباد  

  في انقالٍب» ابن چقمق«أنا ما اشتركت مع 
  ..!»الهوانم«أو دخلت بعسكري قصر 

  آ���.. »عريضةً«أنا ما كتبت 
  ..!»ديوان المظالم«وال راجعت 

  – حتّى صباح األمِس –لكنني 
  – كصاحب المحراِب –كنت عن الكالم 

  صائم!..  
  يا حبيبةُ.. فلم القطيعةُ

  عندما أعلنت ردتي األخيرةَ
  عن نواميس األرانِب

  والخراِف   
هولم أعد عجال يضاجع أم  

  ؟..بين البهائم!  

R R R� �
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  ت على كفينبت.. يا وردةً

  بكربالْء» الحسين«كما جرح 
  هبطت على قلبي الممزِق.. »زينباً«يا 

  والمحرِق   
  ..»الطفوِف«في 

  من السماْء    
  تجري بشرياني.. يا أمةً

  فتمتزج الحمية بالدماْء  
  وتدور في رئتي من نَفَس إلى نَفٍَس

  كما تشاْء.. وتنمو في الشعور  
  مةُتبلى المدائن والحضاراتُ العظي

  غير أن زمانك الممتد يبقى
  مثل التحدي.. ماضياً

  نحو أسباب الخلوِد  
  ..!وقد تخيرت السماء له البقاْء

R R R� �
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  يا قَدري.. يا مصر
  ويا نقش المصير على جبيني

  النجم يبرق في الدياجير البهيمِة
  ..تحت رمشي

  ساطعاً بين جفوني
  ثم تغطس.. وقوافل األقمار تَسبح

  في عيوني.. ثم تبحر  
  ..وأنا أطوف على البالِد    
  وأشتري داًءا        
  ..!يزيل الداء من جلَّى جنوني      
  يا بلدي: وأقول
  وكنتُ شمساً فذةً.. صحوتُ  

  ومدينةً فضلى  
  ..!فكوني.. 

R R R� �

 
  »كاشان«هذا هو السجاد في 

  ..يدهشني        
  ..ويأخذني لحقل القطن في الوجه الشمالي
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  رد في المنافيهذا هو اللوز المو
  يقطر العطر المدمى  

  كي أفكر في زغاريد الحدائِق
  في بالدي      

  ..والمواعيد الحميمة في ظالل البرتقاِل
  أما تدري بأني» تخت جمشيٍد«يا 

      أملك األهرام  
          واألحالم  

  والدنيا.. والبردي  
  وشعشعةَ الهياكِل والمعابِد

  والمساجِد  
واللُّقَى.. والحفائر  
والقصصَ العجيبةَ.. والسحر  

  واألساطير المهيبةَ  
  !؟..والآللي.. والسبائك  

  أنا كنت مالحاً تحطم قاربي
  فوق الصخوِر  
  وغضبِة األمواجِ   
  والبرق المدمِر  

  ..والمحاِل  
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  »إخناتون«أنا كنت 
لخّص آية اإليماِن في نجواه  

  ..»التوحد في المثاِل«واستغنى بفلسفة 
  فاضَ» ر النيلنه«أنا كنت 

  »الفرعون«وأغرق   
  والتعالي.. والكفر المؤلّه  

  وأنا ابن من نُسب الزمان إلى أرومتهم
      الزمان فإن عق..  

  ..!فال أُبالي
R R R� �

دمع ساخن يا مصر في عيني 
  ..فابكي معي        

  هرب الفوارس والخيولُ
  وقمت وحدي عاكفًا

  ..في موقعي        
  انشدادي و–اتقادي : حبي لِعينيك

  والغرام المستوي بين الحنايا
  ..مدفعي  
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  غادرِت أوثان المروِق

  لتستقري دفقة نبويةً    
  في أضلعي    

  أمشي ببطن الصخر مغترباً  
  ومستتراً    

فيأتي طيبك الفواح  
  يصحبني  

  من الغيم المخضب بالندى
  ومن الجهات األربعِ   
  ..!! فابقي معي    
  كالخاتم المصنوع خصيصا  
  ..!أصبعيلعقلة     

  يغازلون سرابك الموهوم» التتار«ودعي 
  بالقيعاِن        

  ..في الزمن الجديب البلقعِ 

R R R� �
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 تشنقني.. أنا ماثل في السبي
  وتخنقني

  ..وتخلقني القصيدةْ      
  وأراك تبتدئين مجدِك من هنا

  من فوق أوتار الفؤاِد    
  وقد تغنى بالحياِة        

  ..نشيده» الدلتا«وبث في         
  نق األقمار فوق عباءتيتتعا

  كي أرقى.. فأُجيش األمالك
  وأفتح في السماء جزائراً  
  وحواضراً          
  وثغور أبراجٍ           

  وأبني بين شاطئك الجميِل
  وشاطئ األفالِك

    قنطرةً وطيده..  
  ..يا أنِت        

  يا كل الثقافات القويمِة
  والحضارات الجديدة والقديمِة

        يا عتيده!!..  
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  ..»الفواطِم«يا وجع يا أنِت 
  ..»الزينباِت«وانفطار   

  »المحرمِ «وشهقةَ األطفال في كرب 
        يا شهيده!..  
  ..!!إبقي معي        

  »ابن سعٍد«ودعي 
  ..يذبح السبعين بدراً  

  – وإن جهل الورى –فهو لم يذبح 
  ..!إال وريده        

R R R� �

 في بلدي» االفرنج«يتساقط 
  كأسراب الذباِب  
  فجر المهلّل في الربىفيطلع ال  
  طلق المحيا        

  بقدها المياسِ  » مصر«وتروح 
  ثم تجيء فارعةً    
  وفارهةً        
  مثل حقل السندياِن.. وسكرى  
  ..وتستفيق على يديا      
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  وأرى الميادين الضحوكةَ
والنوافذَ.. والمنازلَ.. والشوارع  

  زفّةً مصريةً      
  وبكارةً قرويةً    
  يةًوغضارةً بدو      
  ..تسعى إليا        

  ويدور كل الكون دورته الرشيدةَ
  ..»الصعيِد«كي يظل مخلداً مثل   
  ..وسرمديا          

  ما تزال بكبرها المعهوِد» قريشاً«وأرى 
  ..!تغزو نفسها        
  ..»الكتاِب«وقد استرابت في       
  ..وأقلعت عن دينها  
  ..!فشيا.. شيئاً      

  مهاجراً» الرسول«وأرى 
   فوق الفراش أخاً لهومخلّفا

  ..»عليا«يدعى 
  يا مصر النبوِة.. يا أنِت

  واإلمامِة  



 ٢٣

  جاهري بالحب للبدر المنوِر
  ..»ثنياِت الوداِع«في   
  وأعلني صدق الوالِء  
  ..وأَقبلى      
  ..واستقبلي هذا النبيا    

  ارتد أعراب الجزيرِة
  واستشاطوا في البوادي غاضبين

  ..!وحيا.. اًميت.. يطالبون برأسه  
  ..فهبيه داراَ        
  ..!خيمةً          

  وقرآناً.. يمنحك معجزةً
  )..!فاطميا.. (وسيفاً

R R R� �

يا مصر ..حاصرني اليباب 
  وتُقت لألزهاِر  

  واألشجاِر    
  واألنهاِر    
  ..»القاهرةْ«تجري في ربوع   
  فلتفتحي بوابة القلب الكبيرِ   



 ٢٤

  على البساتين البديعِة  
   الوديعِةواألفانين  
  ..والسواقي    
  ..والحقول المزهرةْ    

  عنِك» الفرعون«قد أبعدتني جوقة 
  فجلت في البلدان كالركب الحسيني  
    المسافر في ضمير المجزره..  

  »عمرو«وال » زيد«لم يلتفت لظالمتي 
  ..!»عنتره«وال ثارت حمية     

  وأنا أجدف في الظالمِ 
  من المحيط إلى الخليجِ     

  ب األحقاد طافيةًوأرق
  على وجه المياِه  
  والصدف المذهب.. تسمم األسماك  
  ..!والليالي المقمرةْ  

  غرقت حمامات المنافي
  فابعثي لي ضفّةً      

  أو دفَّةً  
  ..!أو باخرةْ
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 يا نار الثلوجِ .. يا أنِت
ودفء حبات المطر..  

  حبي لعينيك المكحلتين
  بالدم والمداِد  

  األعراسِ محمل بالفجر و  
  والعنب المعتَِّق    
      والقمر..  

  كثرت شراييني 
  بكثرة ما ادخرتُ من العواطِف

  والمخاوِف      
  والذهوِل      

  وما نقشتُ من القصائد بالمدى
      فوق الشجر..  

  غابات أحالمي بلقياك الجميلِة
  غنّت األغصان في أعيادها  
  واخضرت األوراق في أعوادها  
   قيد الكريمةُوتهدلت منها العنا  
      والثمر..  



 ٢٦

  أنا طائر كُتبت عليه الغربة القصوى
  وواعية الشتاِت    
  وشقوة السبي المشاكسِ     
      والسفر..  
  ..ولطالما ساءلتها      
  ..!!أو قدر.. هذا قضاء: فتجيبني    
      اَهللا في قلب المحب!..  

  وليته جلمود صخٍر
رجأو ح!..  

R R R� �

 
»يعشقها » باريس»العرب«..  

  عشقت القرية المصريةَ الخضراَء.. وأنا
  غافيةً على       

  كتف السنابل والقصب..  
  وغسلت جلباب الشباِب

  بماء ترعتها الطَّهوِر  
  مجاهراً بالحرِب    
  والغضب.. والسخط المقدس  



 ٢٧

    وحملت سيفي  
  وانسجمت مع العواصِف    
  واألعاصير المجيدِة      

نتُ الغزووامته  
  ارٍسمتشحاً ببردة ف  

  ومدمراً مثل الشهب..  
  أنا مرعد مثل الغمامِ     
    ومبرق مثل السحب  

  أنا جارف مثل السيوِل
    وحارق مثل اللهب  
  )وتب» خوفو«تبت يدا (  
  يبني العمائر بالجماجم والضلوِع  

  ..!!لموتِه    
  وأنا أعيش مهددا بالموِت في 

كوخ الحطب!!..  
R R R� �

 

فريدِةيا أم النبوءات ال.. يا مصر  
  والتواريخ العتيدِة  

  وابتكارات الزماِن  



 ٢٨

أقسمت بالصدر الحسيني  
  المهشّم بالنصال وبالسناِن
أقسمت بالرأس الحسيني  

  المغسل بالندى    
  والرؤى.. والمستباِح كما المشاعل  

  ..واألقحواِن          
  إن لم يكن شعري الرصاصاِت األخيرةَ

  »بني أميةَ«في صدور         
  ني في جذوع النخلِ فاصلبي    

  »كميثم التماِر«ملجوم الشفاِه   
  »المقطّم«فوق ذرى   

  ..!!واقطعي اآلن لساني

R R R� �
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 ٣١

 

  �)ن ا�'&�%

  حاصرتنا السيولْ
  وذاك الفتى   

  قتيلْشفتاه كشفق 
  مبحٍر في دماء األصيلْ

R R R� �

 
أغرقتنا البحور  

  وقافلةُ القيظ تسري  
  على الرمِل    
    تحرسها الشمس  
  والحرقةُ القاتلةْ      
  وحزن النخيلْ        

  جاءت الجولة الفاصلةْ
  فاخرجي يا قُرى   

  واصهلي يا خيولْ

R R R� �



 ٣٢

 
  »حراٍء«أقبل الموت نحو 

  وهل يقطع السيف قمراً  
  !؟..»الرسولْ«تقلد درع     

R R R� �

 
  ..»أُحد«لن تعود 

  »فتح الفتوح«نحو » حمزةً«فاتْبعوا 
      وابتهج يا جريح  

  ..»هند«قد هوى وجه 
  وازدهت كالنجوم على  
    كعبة العاشقين  
  ..»البتولْ«عيون       
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 ٣٥

  

  ا�-,ة ا���د*(

أعود إلى الليل والزيت والمسبحه  
  ..ألشعل نجماً هوى فوق هدبي

  ..وحط الرحال على باب قلبي
  وكبر للنهر والقارب المستعاِد

من المذبحه  

R R R� �

 
  على خصلة الشعر لون البنفسِج

  والضوُء يخطف مسرجتي  
  ..فأرقى.. ثم يرقى  

»ليس مثاالً أثيراً» ديوجين  
  »هوميروس«وال   

  ..فبين حناياي ما كان أبقى
  لدى الكثير من الحكْم

    



 ٣٦

  والعِْلَِم
  والنّظِْم  

  !!حتّى النخاِع.. ..     
  ..رفقَا.. فرفقا بأنشودة المجد  

  أضعت السبيل سنين طواالً
  وأحجمت عن خيمة الصوِف

  في مديات القبيلِة  
  ..اًفازددت رقَّ    

  »مكةَ«لقد كنت حرا بـ
  ثم نفرت بعيداً عن الركِب  

  ..وعتقَا.. أطلب أَباَ    
  »أثينا«وكنت أظن بأن 

  ستغمرنى بالوصال اللذيِذ  
   – أنا ابن البوادي –وتنعش روحي   
  فغازلتها ليلة ذات صيٍف  
  ولما تناثرتُ فوق ثراها القديِم  
  قرابة جيٍل      

  »أفسوس«تمص دمائي حجارة 
  »األكروبوِل«و      



 ٣٧

  ظننت فنائي غير المقدِس
  ..!وصال تماثل حقَّا    

  ..وحين بعثتُ      
  الدماِء» كربالء«حججت إلى   
   - ولما أكن مستطيعاً -  
  فمزقت ما عاقني من دثاٍر   

  وعريت نفسي      
  ولملمت ذاتاً أُبيدت مع الريِح  
  والموِج            
  ..وشرقَا.. غرباً        

  الخيول علىوقلت دعوني أمتْ ك
  »المحرِم«محرقات 

  وخنقاً.. ذبحاً  
  وشنقاً    
  ..وحرقَاً    
  ..وجولوا برأسي    
  ..وال تدفنوني      

  »الحسين«فرب دٍم فار باسم 
  بدون انقطاٍع    



 ٣٨

  يري الباحثين عن العشِق  
  ..!كيف تصير الشهادةُ عشقَاً

R R R� �

 
  أعود إلى المنبر المستباحِ 

  ..فعودا.. وأبنيه عوداً  
  وأغسله بالدماء العبيطِة  

  في كلّ نحٍر
  ..»القرودا«وأطرد عنه 

  ومن أولدتهم.. »هنداً«وأقتل 
  ..وأنشئ جيال جديدا  
  »مصر«و» الحجاِز«وأجعل بين   
   - على النيِل -        

  ..جسراً وطيدا  
  »الظهوِر«وأنوي صالة   
  »إمام الزمان«وراء     

١٩٩٨/ ٩/ ٧  
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 ٤١

  

  /'.�ء ا�)��ن 

  ..»قاف«جبل هو 
  يقف ليمتد إلى أعلى 

لكن دون شموخ الهرم الرابع..  
وتغنى عنقاء النيل نشيداً سكران  

  لكونيْيوازى كلّ كروم الحشر ا
  »أتريب«فتعود الملكة من 

  » دهشور«إلى 
  على جندول الشرِق

لتبحث عن طفل ذى عينيِن من  
اليتم المنفرد االيقاع  

  وال تدعيه.. خذيه       
  وهبيه القصر المسحور على

  »ِطيبةَ«ساحل
وأعينيه  

  »ِفيلَةَ « حتّى يبني معبد 
همن طوبا ويته الريفي!..  

R R R� �



 ٤٢

 ن التنوير على شفتيهبعثت كلّ قرو
  صلى» أبو سمبلَ « و

بين محارب عينيه  
وأميرته ال تُدفن إال في رئتيه  

وال تُنشر إال بين يديه  
  ويئوب التاريخ جميعاً

 ٍدمعة عطر قدسى  
 ٍفردوسى  

  تتساقط في ولعٍ 
  يهفوق جنائن خد  

فالنهر الخالد يحتفل اليوم  
ْبعيد الميالد الوثني..  

  ن بين خرائِبوالطفل يؤذّ
  ...!     زمن فرعوني

  »الفسطاِط«وتراه العنقاء فتجنح نحو 
  ومودعةً قبراً مطموراً.. محلّقةً

  وحنوطا أبدياً
  ..لن تلبث إال وتعود إليه
R R R� �
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 ٤٣

 لحداً» سقارةَ«صه يا شبحا يحفر في 
  ..للرسل جميعا

  ..والكتب جميعا
  ويحد السكين ليبقر بطن الحوِت

  ليقتله» ذا النون«ويخرج 
عه بمعازفه فوقويشي  

  ..»البحر الميتْ«ضفاف 
  أينعت اليقطينةُ في 

  ..»أبيدوس«حقل 
  ولكن النار المضطرمة أحقاداً

  »دجلةَ«فوق شواطئ 
  ..»عشتار«تحرق غابات نخيلك يا 

ما الفرق إذَن..  
؟..والمدن جميعا تبلعها النار  

ما العرس إذَن..  
  ؟..رتها النارواألنهار جميعا تلتهم بكا

وما التاريخ إذَن..  
  وأساطير الشرق العصريةُ

؟..يغزلها الشرطة والتجار  



 ٤٤

  تلك مشاعر سنبلة في عيد الحزِن
طواها فصل الفرح الصوفي  

طها الركبوفر  
وغارت من رقراق نداها األقدار..  

وانفلتت كلّ األزمنة لتجتمع  
  وتقترع على معشوق العنقاِء
ارمن السم!..  

يا وطني.. بيدرك المتألق  
  وبات رماداً.. اشتعل

  واحترقت تحتك أطراف األرض األربعةُ
  فكيف سنشتل أبراجاً

  ..!للثوار.. وحصوناً
ويقول الوطن:  

»ألم نشرح لك صدرك«  
ووضعنا عنك األوزار!..  

  ال تحتاج أساطير الفجر إلى 
  طير ملتهٍب

لو فاض النيل ، وفار التنّور  
  ..قلعهوبات الفارس 



 ٤٥

وانتفضت عنقاوات العالم مجتمعه..  
  وتناست كلُّ شهور العام هويتها

وتحولت األيام إلى جمعه!..  

R R R� �

 تفتقت األودية الطقسيةُ» مصر«في 
      عن مخبوءات الفرعون..  
  يرفرف بجناحينِ » الرخّ«و    
  ..ذهبيين.. على المعبد        

   فأين األمويون ، وأين العثمانيون، -
  ..وأين مماليك االخشيِد      
  -! أين؟.. وأين االفرنجةُ        

  شظايا متكسرةً» قارون«وترامى 
    من أعضاء الفالحين  
  ..فتلك عيون أبي      

  وهنالك سيقان األجداِد
  وذلك وجه الشعب العائم في دمِه

    هتندبه الحريةُ بالهيرو غليفي..  
  »أم المصريين«وتشق جيوب فصاحتها 



 ٤٦

  ..!»ماريا القبطيه« بيديها وقد خنقت    
  »شولميتُ«سارت خلف جنازتنا 

  ..ونفخ على اطالل جماجمنا      
  ..»يهوذا االسخريوطىْ«مزمار         

  طوبى للرجل السالك في غير
  ..طريق األشراِر        
        وغير طريق الخطائين..  
        ْوغير طريق اللوطى!..  

  »الهكسوسِ «أناجيل » إيزيس«وقرأت 
  »كليوباترا« القيصر فوق منابر وتوراة
  المتناثر» أوزيريس«لكن لم يبعث     
  وشموساً.. لحماً        
          ْفوق مياه األطلنطى..  

  وانتصبت أعواد الذرة الخضراُء
  لتشجب كلّ أكاذيب الكتبِة

  ..!»الطبريْ«إلى » هيرودوتَ«من       
  - الهذيان - الغثيان -ما هذا التاريخ   
          ْ؟..المصري!  
  أفصار الوطن مباءة كهاٍن      



 ٤٧

  وهو من ازدهرت فيه         
  !عقائد ألف رسول ونبيْ؟

R R R� �

 ..قريه» عباداٍن«ليس وراء 
  ..»الشيخ العالّمه«قال     
  ..إماره» الفاتيكان«وليس وراء     
  ..»يوحنا الثالث والعشرون«قال البابا       

  نبي يذبح» القدس«وليس وراء 
  ..»سالومي«قالت         
  ..معموره» أميركا«وليس وراء         
  ..»كريستوفر كولومبوس«قال         

  المحروسةُ» مصر«وليس وراءك يا 
          مصر..  
  في بحث جدلي » أنا«قلت 

  دار مع العنقاِء
  !!»أبو الهولْ«وسجله في البرديات 

R R R� �



 ٤٨

 »الفينيِق«إني في بردى على أجنحة 
  وأسمو.. أطير        
  ..نحو العلياْءوأحلق         
  أعتنق األشياَء          
  ..وتخفق لقدومى أفئدة األشياْء      

  »اآلشوريين«هى تلك أساطير 
        هتُمازج عيني..  
  هوهآنذا أتوسد صدر الحوراء االغريقي..  

 تكلل رأسى» أفروديتَ«ومفاخر  
  ..وفناْء.. باألحالم المشتعلة ميالدا      

  وحوالى تماوج ألق بزوغ
  ..هة الرومانيهاآلل      

  »زرقاء يمامتنا«فتعالي يا 
  كم شعرة فَرسٍ » للربع الخالى«قُصي 
  ..!في جيش األعداْء        

هبينا االنجاب ،وهبينا الخصب  
هبينا الزينة واألنساب  
  أو امحي أسماء قبيلتنا

 من ديوان الموت العربي-األزلي   



 ٤٩

      وصوغي تعويذة بعث بدوي   
  »ميثولوجياً«اً وابتدعي حرز        
  ..لحضارتنا العجفاْء      

  غرقت ناقتنا في رمل الصحراِء
  فهل من أحجبة عندك 

  !تستنقذ سفن الصحراْء؟  
  يقترف الحج إلى » ِبنُو«ما زال 
  ..مشيا فوق الماْء» آناهيتا«          

   والماء على دين المصريين القدماء-
  -سماْء           
  عشيقا فرعونياً» السيمرغُ«فتراه 
        فتغازله، وتراوده..  
           وقد أنكرها -ثم -  
  تلبس قرطا مكياً    
  وخمارا مدنياً      
  »زليخا«وإزار ..  ..    
  ..!!»العنقاْء«هآنذا : وتنادى      

R R R� �
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 ٥٠

هديرز للملكة بالملك يطر..  
  والملكة تجلس فوق    
        هأريكتها الرباني..  
  »ِمصْرِ  المومياوات«تبتكر لـ      
            هبكائي..  

  فيطلّقها الملك المتؤله سبعاً
  ثم يغادرها ليالً    
      في يده فأس  
  ..»أنوبيس«وعليه قناع       
  في » إيوٍن«متجها نحو   
    »هرقليو بوليس«..  

  »القيراط الخامس والعشرين«ليحفر في 
          قبور الموسم..  
  -آٍه يا نيلَ القهر الفادح لو تعلم  !!-  
  »أنموتيف«عه الكاهن ويعود وم  
  »الفرعاِو«إلى           
  »حتشبسوتُ«وبين يديه الطفلةُ   
  ..»حوريس«مقَنَّعةً في رأس الصقر المعبود     

  وعلى الصدر الناهد تتدلى لحية رجٍل



 ٥١

        من فحم ونحاس..  
  »الطاعوِن«فتنوح العنقاء ِبِشعٍر في عام 

  :»ابن إياس» «ممفيس«يردده في   
  للموت قم واغتنميا طالبا       
  هذا أوان الموت ما فاتا          
  قد رخص الموت على أهلِه      
  ..!ومات من ال عمره ماتا          
  ............        
  »آنوب«فيجيب الفالح المدعو   
  :وخلف حمارته أجيال المحرومين الفصحاء  
  ..! ياِوشّ القَملَه∴باشا يا باشا         
         مين قال لك∴لَهم؟.. تعمل دى الع!  
  ............        
  وتظل العنقاء المذبوحةُ  
  ..ترقص ألماً        
  ..وتشر دماءاً          
  ..تحت اللحِد  
  ..وفوق المهد المقمِر    

في تلك الليله!!..  
R R R� �
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< <<<ğ̂flé{{‘æ<ä{{Ö<ý]<Õ…^{{j}]<^{{ãeæ< <

<<÷ç{{{Öæ<Hä{{{ş�<ÿð^{{{éfÞù]<Üj{{{}< << <
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<k{{{{Þ_<^ÛßéeHÌéŠ{{{{Ö]<_‚’{{{{è 
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 <<<<^ßÛ£<�æ‚Ö]<�ãßè^flée†ÃÖ]< <

^{{è^Â…<^{{flÞdÊ<H^{{ßÚˆÂ<†nj{{‰]æ< < 
 <<^{{{{{{{{{ßÛ×u<áç{{{{{{{{{Ö<Ùˆ{{{{{{{{{è<�
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<{{{{{{{ß×Ö<flÐ{{{{{{{u<�é{{{{{{{Ãi<á_<Œ^ 
 <<<á]ç{{{{{{{{�]<Ô{{{{{{{{×Ãi<^Ú‚{{{{{{{{ßÂ
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 ٦٥

  

  اآ5
�ل

دمع فوق الخد..  
  ..وفوق الورِد  
    وفوق الدمع  

  وفوق جفون األفئدة الملفوفِة
  باألكفان المنسوجِة  
  من قطرات الدمع..  
  دمع في دمع في دمع!..  

فاأللم هو الدين الخاتم  
  والحزن هو الشرع..  

  والعائم فوق األمواج الثكلى
  ..المحبوبمرفأه رمشُ 
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  ..إال أنتَ.. يِصلُون جميعا

فأين شراع أغانيك  



 ٦٦

    وأين المجداف الذهبي  
  وأين قوارب حواَء

  ؟..قبيل الخصف من األوراق!  
اندحر الشيطان الناصح  

  والقفل يلوح على باب الجنِة  
  وهبوط المحبوب وراء النهريِن

سيأتي معه بأناشيد اإلشراق..  
  إلى صعد عمود النار   
  ِبيت الرب  
  فغرق الماء بنهر الكوثِر  

واحترق اإلحراق!..  
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  ..ومن التوراة وصايا

  ومن االنجيل بشاراتٌ
  ومن القرآن هدى

  !فلمن؟.. 
  )فاران(ومن القادم من 

  على فرس القدرِة



 ٦٧

  يتلفع بالسحِر
  وبالمطِر

  وبالمزْن؟
  ..!فعجلْ.. اكتمل اآلالف السبعون

  لّ منهم عينوعلى رقبة ك
تحرسها عين!..  

  )..يهوذا(واكتملت موعظة 
  ..سيشي بي لرجال المِلِك.. وغداً

  قبيل صياح الديِك
  ويسِلمني
  )..مزْدا(حتّى يقتلني 

  )آتون(ويقوم بصلبي 
  - ولستُ بمن سيشبه كابن العذراء لهم -

  ..فالتاريخ توقف عن قاعدة التكراِر
  وقتل يهود األمة رجال

  )..!حسين(اه رسول اهللا سم
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  ..هي ذي كلّ عالماٍت ظهورك مكتملةْ  
  ..بل زادت واحدةً  
  حيث نصلي اآلن إلى   



 ٦٨

  غير القبلةْ
  حين اقتُلعت مكةُ من مكةَ

  كي تُغرس في واٍد
  ال يعترف بأن لنسك الناس مواقيتَ

  ..!وللحج أهلّةْ
  ..فلتظهر يا طالب ثأر المقتول الليلةْ

  ال حسيناًفحسين ما ز
  ..!والقتلة ما زالوا القتلةْ

  وأباطيل بني العباس تفشّتْ
  حتّى أن الواحد منهم 

  يتوشح باألسوِد
  ..ويؤم الجمعةَ

  ..ويحث على الزهِد  
  ..وتحت عباءتِه
  ..بيتُ الماِل

  ..وفَدك الشعِب
  ..!!وعرشُ الدولةْ
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 ٧١

  

  ��83ن ورد6(

  في ألق الفجِر، وبين بريق الرماِن
  )يثرب(وفوق مشاعل   
   يتقدس وجهك  
   ينعقد ضياؤك  
   تتوهج عيناك  

  ويسطع مهدك عرساً نبويا
  في يدك العرشُ  
  وفوق رموشك طوبى  
  وأقبل ما بين شواطئ قمريك  

  )الزهراء(فألقاني صاحبتُ 
  )عليا(وصادقت   
  عندك قلبي  
  وأنا العاشق  

لكني ممنوع حتى من رؤية طيفك  
    فالجند على بابك  



 ٧٢

  والعسكر زجروني حين
   تعلّقت بأهدابك  

والسلطان يكيد ألحبابك  
  ويمزّق كلمات الشوق الحمراَء   
  فصار طريق الولع الواصل بين   
  منازل قلبينا   
  وطناً دمويا   
    فامدد يدك إلي  
    وخذ بيدي  

  فميالدك ميالد الفجر األخضِر
  وانا منذ عرفتك أحببتك   
    ولمست النور  
  ورفرفت    
  فلما جاوزتُ سديم األرض    

وجدتُ بأن هواي الممتد  
  المذبوح) النيل(من       
  المسمومة) سامراء(إلى       

  !بات هوى شيعيا
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 ٧٣

  )قادمةٌ) نرجس  
    تطوي األرض إليك  
  ين يديها المدن الغاربةوتداعب ب    
  لتشرق بين خمائل كفَّيك  
  يا من أذّنتَ      

فأذهلتَ السلطان النائم  
  لم يستيقظ بعد لكن  
  وجاء القيصر نحوك يسعى    
  تتبعه فرسان الروِم      
  وحكماء اإلغريِق    
      وأمراء التُّرك  
  كيف تقوم أمام ركابك قضبان  
  ولك الدنيا بنواحيها األربع  
  ون السابح في األمد النائيولك الك  

  واألبد الالمتناهي
  !ولك الملك؟

  جهزتَ الركب لتقصد بيت اِهللا
  فلما اعترضك جند السلطاِن

  نحوك) مكة(تهادت 
  !طافت حول مناسك عينيك) والكعبةُ(



 ٧٤

  أمرك أمر السبوِح  
  وعلمك علم الوحي    
  فحدثنا يا بن رسول اِهللا  
  فإن األقدار المخبوءةَ  
  ال تتجلّى      

��  ! فوق مجالي شفتيكإّ
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 شابت ناصيةُ الشيِب  
    اً تأخذ باأللبابوما زلتَ فتي  

  وازدادت تسعاً .. عشرون ربيعاً
   ّإالفأبى المجد السامق  
   أن يأتي بابك  
  ل أعتابكويقب  
  عند الباب.. ويصلّي  
  )المعتمِد(أظلم قصر     
    وزغردت الشمس على خيمتك  
  زهرت األرضُفأ    

  وأضحت حبات الرمل يواقيتَ
زجاجته السم وهشّم غضب  
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  فتحول نهراً يجري  
  من شهٍد ورضاب  
  تتبخر أحالم األقزاِم  
    ويشمخ صوتك  
    متشحاً برداء الزهو النبوي  

فيبلغ قمم األسباب  
ردتكهي ذي ب  

  وما زال قميصك يلتمع على   
  أعواِد السجِن  

  ه الشهداُءودمك المسفوك توضأ من
  وسبحت فيه الخيلُ المقهورةُ

  وكواعب .. فارتدت أبكاراً
        أتراب..  
  محنتك مزامير األحراِر  
  األمة ما يتيسر منها) داود(فرتّلْ يا   
  كي نعلم ان الفرج قريب  
  حتّى لو غابت شمسك أزماناً    

  !وسحاب.. خلف رباٍب
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 خُض بنا غمرة العشق، 
  يروانثر علينا أزاه

    فصل الصباح، 
  ورشَّ أشعة قلب تمزّقه حربة 

  المالكين اغتصاباً وجوراً، 
  .فيرقص في جنة الياسمين

  ما قالك الربيع فأنت الربيع، ) والضحى(
  لتنزل في بيتك المستكين، ) أُم الكتاب(تختم ) حم(و

  الحنايا، ) كربالء(على ساحل النهر في 
  .عفنقرأُها في الصالة قنوتاً، ونرك

  ألِق ما في يديك فنحن جياع عطاشى، ) هل أتى(
  تتاجر في مالدينا من البر والماء والتبر والتبنِ ، ) هند(و

  حتى تقاطر منه الشعاع،) الطف(والسيف مر على عنق 
  وعرش فوق ديار األحِبة، 

يغزل زمناً جديداً من الدم واُألقحوان.  
   جاء، إيالفُهم، سر من) عباس(إليالف 

  ثم رآك تغازل تاريخنا في سكون الليالي، 
  وتصنع من وهدة الكوخ صرحاً، 
فنشرب نخبك في حفل ميالد نجم جديد.  
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  واغمر صدور المحبين ذكراً وعطراً، ).. قل هو اهللا(
  فها نحن نقرأ أورادنا كلّ يوم،   
  ولما نزلْ جاهليين في القول والفعلِ ،   
  سورة الفاتحةْفافتح علينا، وفسر لنا   

  لنختار كفّتنا الراجحةْ
اعبر البحر وانشر صواري النجاه  

  وبين يديك الشروق العظيم ليوم الخالص
  وبدِء الحياةْ    
  يا أبا الشمس والغدِ ،     
  والمستحيلْ    

  احضن الفرحة المستفيضة من 
  نور وجه اإلله  
  وارفع الستر عن سر هذا الغالم الجميلْ   
  !ثم ماذا؟  

  ن تطلّ على األرض من بردتيك العدالةْسوى أ
  سوى أن يحلّق طير الرسالةْ

  سوى ان تغنّي الحقولْ
لكل زماٍن رجاله كأنوي!!  
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  والشمس تقفز في جداول الغروِب

  تستحم في انطفاءِة المدى
  ..!ال تغيب.. لكنها

R R R� �

 
بقطرات المطر تزينت األشجار  

ورقصت الغاباتُ عند ساحل النهار  
  ..فازدهري

  يا شتلة األقحوان الذابلةْ
لكي نحفر على بوابة الفنار  

  ..!تي تجيءضفائر الحمامِة ال
٢٠٠٢/ ٣٠/٣  
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 �N�,
  ا�
قمر..  

  وساقيةٌ
ونهر..  

  وابتسامتها الرقيقةُ
  أورقت فوق المشانِق

أغنياٍت حالمه..  
  عصفورة حطت على

  كتف المِدينِة
  فاستضافت

في جنائنها الربيع  
  وكحلت بسناء بهجتها

العيون النائمه..  
  دمها المذهب كالشروِق

  وكالحريقِ 



 ١٠٦

على انكسارات الطريقِ لهيب لهفتها المشع   
  ..رموشُها
  ..أهداُبها

  نظراتها النجالء أهدت
  للسماء نجومها
  رسمت على أجفانها
  فصل الخالص

  فأزهرت
  وهي التي من قبلُ

كانت غائمه!..  
  )بغداد(وتمايلت 

  ترفل في عباءة مجدها المغزوِل
  من شفق تَزركشَ بالخلوِد

  تجوب أروقة الزماِن
  يد مالمح الفجر التليِدوتستع

  على ضفاف الشرِق
  ثم تمهلت بين النخيِل

  وواحة القصب الموشّى
  بانعكاسات األصيِل



 ١٠٧

  :وسجلت فوق المرايا العائمةْ
  أنا من هزمتُ الليلَ

والجالد  
  في سجني

وأحكمت القيود  
على األيادي اآلثمه..  

  في محنتي) زينب(أنا 
  ..لكن اسمي

  )..!فاطمةْ(
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   سلّة الريحاِنيا

  تعبق بالشذى
  ..وتضوع في المدن الحزينةْ

 سامراَء(يا بدر(  
يخترق الظالم  

  ويفرش الصحراء بالضوء المقدسِ 
  ..والسكينةْ

  التي) النجف(يا قبة 



 ١٠٨

  شمخت
  على رغم الشدائِد

  والمكائِد
والضغينه..  

  )الكاظميِة(يا روضةً في 
  عندها ترتاح أفئدة األحبِة 

  ..دفينةْمن لواعجها ال
  )كربالَء(يا خيمة في 

  تلونت بندى الزنابقِ 
حين داستها السنابك  

  فاستطالت في الفضاِء
  ..مآذناً

  )الرصافِة(و) مكةَ(ما بين 
  )المدينةْ(و

  يا جذوة العشقِ 
  التي اتّقدت

  فليست تنطفئْ
  قدر الشهيد بأن يكابد في 

  ..مسيرته الظمأءْْ



 ١٠٩

  حتى اذا رحل العطاشى
  روِبنحو سارية الغ

المعاكس توقف المد  
  ..والبحار تيبست

ال موج..  
  ..ال ميناَء

  ..ال مرسى
تهب وال ريح  

  ..!!وال سفينةْ
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 رقص النهار  
  ..على جبينِك

  فانطوى عهد المحالْ
  عيناِك حقل كواكٍب

  ..ويداِك دوحةُ برتقالْ
وخيالِك الوسنان  
  يخطر في الربى

  كالجرحِ 



 ١١٠

  كالطعناِت
  لذبيحِ كاللحن ا

  ..يلوح من بين الظاللْ
  وعلى يمينِك كربالُء
تفجرت منها العيون  

  ..وأينعت فيها الرمالْ
  شفق من الدمِ 

  بات حداً فاصالً
  بين الحقيقِة 

  ..!والخيالْ
  وهناك تستبق الخيولُ

  إلى الحتوِف
  ..هناك يصطرع الرجالْ

  والشمس في كبد السماِء
  حمامة عذراُء

  تخفق بالجناجِ   
  شرئب على المناياوت

  واألفاعي
  والذئاِب

  وتستحيل على األسنِّة



 ١١١

  ..والنصالْ
  )العراِق(يا حسن .. سمراُء

  ويا حكايا الصيِف
  ..يا حلم الصبايا

  يا رؤى الغزالِن
  ..في عرس التاللْ
  فستانِك المنقوع في الدمِ 

  بردةٌ حمراُء
  إليِك) الحسين(أهداها 

  ..في ليل الوصالْ
  يدِةِخدر الشه

  جنةُ الخلد الوريفةُ
  فانعمي في محفل العشاِق

  يا أحلى العرائِس
  )الفراِت(واحملي شوق 

  ..إلى
  )..!جمالْ(

R R R� �
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   ا��@Pا���ا�1ت =�Hب

  كان من الممكن أن
  تتحول كل األشياِء

  ..إلى ال شيء
  والضفاف.. النهر

  ..والفضاْء.. والرمال
  كان من الممكن أن 

  تذهب أحالم الشمِس
  ..هباْء

  لوال بقعة نوٍر
  ..شعت

فامتأل الكون  
  عناقيد تصلي

  وتولّد شيٌء
  أسميناه نجوماً

  ..!سماْء.. أسميناه
R R R� �



 ١١٦

وقف القارب 
  موجِةفوق ال

  والموجةُ فوق األفقِ 
  ولكن النهر يجيُء
وبين يديه عيون  

  الشفِق
يلونها الدمع  

  وتنعكس عليها أضرحةٌ
وقباب..  

  ..ومآذن حمراْء
  هي ذي أحزان المطِر

  وصرخات الشجِر
  وولولة األوراِق

على الغصن المكسور..  
  فلماذا ترقص ذؤبان الليِل
  وقافلةُ العشق بال قمٍر

  مدِنتتجول في ال
  !؟..العاريِة من األضواْء
R R R� �
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  كان من الممكن أن 

  تتالشى كلّ األشياْء
لوال تسبيحتُه  

وصهيلُ حصاِنه  
لوال زهوةُ أكفانه  

  لوال غيمةُ بلوٍر
لمست راحته  
  ..فتساقطت األنداْء

  وتحولت اليابسةُ
  ..!إلى ماْء
R R R� �
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  حين أرنو إلى األقحواِن
يذوب النسيم  

  ..ويصبح شدو الفراشات نبض الحبيبةْ
  أنادي األصيلَ

  أشتهيِه.. ألمسه.. فيقبلُ
  دمي من عصافيروأنثر ما في 

  تنقر بذر النجوِم
  فتغفوا الكروم وراَء الغيوِم

  وقد أهرقت خمرها
في دنان السماء الرحيبه..  

  أنشُّق عن هرطقاٍت
  تمزق ما لفّني من مسوٍح

  أعيد صالتي
  أكرر حجي إلى النهرِ 

  أدفع كفارة الصوم عما مضى



 ١٢٢

  من ليالي الوصاِل
  وأنزع حجب التالِل

  ..مآقي السحابفتكشف عن عبرة في 
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  ..إلى أين؟ والبحر يأتي
  ..إلى أين؟ والوعد يأتي

  وقطر الندى فوق أوراقنا
بلّل الحلم..  

  لف ذراع الوداِد
على خصر رؤياي  

  ..!حتى بدت كالحقيقةْ
  تمظهر على العشِب يا مانح الخصِب

  أيقظ نوارسنا في صباح البحيراِت
  واسكب جرار الرحيِق

  كزغرودٍةليخضر غصني 
  ..في زفاف الحديقةْ

اآلن أن تأتي أناشدك الحب  
  ..كالشمِس



 ١٢٣

  ..كالهمِس
  كالعيِد

  ..كاألمنيات الرقيقةْ
وأن تشعل النار بيني وبينك  

  حتّى الصهيِل
  وحتّى العويِل

  ..!وحتّى التداعي
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  أيا سيد المزِن.. ترجلْ

  يا شهقةَ األرِض
  يا ملكوت القرى 

  رعوامتداد المزا
  تلك أحزاننا

تسكن السوسن البربري  
وتلك البيادر ما يفتأ الملح  

  حبةً حبةً.. يغزو سنابلها
  والبناتُ يلملمن ظلّ النخيلِ 

  ويفرشنه تحت أقداِم



 ١٢٤

  صيف الِحجاز القتيِل
  فإرباً.. وقد مزّقته القبائل إربا

  ودمه أريق على كلّ باٍب
  ..وخضّب عتبات بيت األحبةْ

  ام السرايا ودادكأن التح
السيوف محبه وقرع!!..  

  أيا أيها النبع.. ترجل
  والبقيِع.. يختالُ بين الصفا

ويحملُ بشرى الشرائع..  
  واخرج علينا من الغيمِ  

  كالحلمِ  
  ..كاألمنيةْ

فهذا هو الفجر..  
هذا هو العمر  

واألغنيه!..  
R R R� �

 :)∗()الهاللي(وغنّى 
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 ١٢٥

  ربا قبليأديرا علي الراح ال تش(
   )∗∗ ()وال تطلبا من عند قاتلتي ذحلي       

  وفُكّا وثاقي
فاني القمر..  

 ا تراني) عفراُء(لتطربلم  
  أنا الشمس تبزغ فوق السواقي

  ..وهذا الزمان زماني
وهذا التراب  

وهذا الشجر..  
  وتلك التي في الذرى

  ..نجمتي
  وأذكر أني ولدت على

  هذه الغيمِة
ابنة عم هناوكانت لي   

  تغني لطيفي في غيبتي
  فلما مضى ألف دهر ودهٍر

  ..أو مطر.. أو ندى .. بال زنبق
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 ١٢٦

  ..وفي جبهتي.. رجعت إليها
  تألق نقش نبي سجيٍن

  ..وفي جعبتي
  ..والحرير.. عطور لها

  وشوق المسافر عند اإلياِب
  والشموع.. وشَعر لها

وكوزُ حليب لطول السهر  
  ِرفأين المليحةُ تحت الخما

  لتمسح عني غبار الطريِق 
  !؟..وقد رافقتني إلى خيمتي

  وأطبق صمت على 
  كلّ أرجاء تلك السهول الفسيحةْ

R R R� �

 
  ):الهاللي(فقال 

  ؟..لماذا أغني
  ..وال خيمةٌ ههنا

  !؟..أو مليحةْ
R R R� �
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�Rا�� SMو  

  وتَر.. أغرودةٌ.. ريحانةٌ
الرضا قمر وجه  

R R R� �

 والمنابر.. منك المآذن
  والصالةُ جماعةً

والذكْر ..والترتيلْ.. والتجويد  
  منك الندى الشفّاف

  وسقوالمطر المم
  واحمرار األقحواِن

  وزهوةُ البستاِن
  في الصبح الجميلْ

  يا باب جنتنا الوريفِة
 حين تبتسم المرابع  

والمزارع  
  والفصولْ



 ١٣٠

  رعشةٌ.. وبينك.. بيني
دفق  

  ومقربةٌ
  وأنساب مغيبةٌ

  وأغصان تميلْ.. وأنسام
   في العشِق-سيدي-بيني وبينك 

اتٌ.. مداراتٌ.. أكوانمجر  
سديم ..دنيا.. أعصُر  

أشاهد خلفها عينيك  
  ..تبتسمان لي

  ويديك تمتدان نحوي
  كاألحالِم.. كالضوء.. كالمدى

  كاألمل العذوِب
  كضحكة الشمس الحميمِة

  كالقباب تعوم في الموج المذهِب
  بين شطآن األصيلْ

   ألق النجوِم-سيدي-فأين مني 
  وكيف لي أن أطوي الملكوتَ

  !؟..كي أحظى بنيل المستحيلْ
R R R� �
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عتباتك الخضراُء وهج 
  دغدغ القلب المعنَّى

  فانحنيتُ
  أقبل األرضَ الكريمةَ

  أنثر الدمع الغزير على البساِط
اكوأمسح الشب  

  أسند جبهتي
  أنسلّ من نفسي

وأسجد  
  غارقاً في الدهشة الكبرى

  وأعماق الذهولْ
  في فمي.. ورد تفتح

  واخضر في .. عشب نما
  مجرى دمي

   صهيلْ..نبضي
  ..رؤيا تطولُ

  تطولْ.. وكلما أعدو إلى خلٍْف
  ألمحه.. هذا هو التاريخٌ

  تبدو أمامي).. يثرب(وهاهي 
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  والنخيلْ.. والبوادي
  وأراك أنتَ

وكلّما أخطو إليك  
تعيدني األقدار  

  للماضي البعيِد
  ووطأة الزمن الثقيلْ

  -سيدي-بيني وبينك 
  بحر من األوجاعِ 

  والموج المشاكسِ 
  معاكسِ وال

  واألعاصير العنيفِة
  والسيولْ
  -سيدي-بيني وبينك 

  )قريشٍ (يقف األراذل من 
  )أُميةَ(والنواصب من 
  بالحراِب

  وبالسهامِ 
  وبالنصولْ

  -سيدي-بيني وبينك 



 ١٣٣

  والخليفةُ.. والخليفةُ.. يقف الخليفةُ
والخيولْ.. والفوارس.. والمسالح  

  -سيدي-بيني وبينك 
  يقف البغاةُ

  )المدينِة(في ) علي(فال 
  )..!البتولْ(وال فيها .. ال

   -سيدي-بيني وبينك 
  )ابن هنٍد(يقف 
  )ابن مرواٍن(و

  )عمرو(و
  )النجيبةُ(و

  )طلحةٌ(، و)الزبير(و
والسيف..  

  والجملُ ا لمضلَّلُ
  )السقيفةُ(و

  )..!العدولْ(و
  -سيدي-بيني وبينك 

  )الخوارج(يقف 
  )ابن ملِجم(و



 ١٣٤

  ئن حرفت فينا الفروعوالضغا
  ..!وزيفت فينا األصولْ

  )جعدةٌ(بيني وبينك 
و.. والسم)نسالنبيلْ) الح..  

  )كربالُء(بيني وبينك 
  وبالَءها.. وأنت تعرف كربها

  بها قتيلْ) الحسين(وترى 
  -سيدي-بيني وبينك 

ضالالتٌ.. فتن  
  مطامع.. جبابرةٌ

  والدم الزاكي ببيت اِهللا
  سيلْي.. مطلولٌ

  -سيدي-بيني وبينك 
  )ابن سهٍل(يقف 

  )ابن هاروٍن(و
  )قُطزٌ(، و)فرعون(و

  )الهنود الحمر(و
  الغُزاةُ) التَّتَر(و).. الهكسوس(و

  )المغولْ(يقف .. وخلفهم
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  أهواك.. لكنني
واجتزت الممالك  

والمسالك  
  والمفاوزَ

  والمفارزَ
في هواك  

  لعلني أحظَى
بشٍئ من رضاك  

  ا كلّ الرضاوأنتَ ي
المحب دجو  

  والبيتُ األمين.. وكعبةُ العشاِق
  وحرامِه.. بحلّه

  وسالسلُ الذهب المصفّى 
  والدليلْ.. والسفينةُ

  فامدد لي اليمنى
    ُألحرز بيعتي

يا نهر ..نبوعيا إكليلْ.. يا ي  
  وشروطها.. وبشرطها

  ..!يا ابن الرسولْ.. يا سيدي
R R R� �
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 ..منك السنابلُ
  والسهولْ.. لبيادروا

  ..والمراعي.. منك الجداول
  ..والنماُء.. والخصوبةُ

  المسافِر) النيل(ورقصةُ 
  والحقولْ.. والسواقي

  منك المناديل القطيفةُ
  والجالبيب الشفيفةُ

والشراشف..  
  والحرير.. والعطور المشهديةُ

  وفرحةُ الطير المرفرِف
والهديلْ.. والحمائم  

  ديسي.. منك البالبلُ
  منك العصافير البريئةُ

  والفراشاتُ المزركشةُ الرقيقةُ
  والعيون الكوثريةُ.. والخمائل

  وابتهاالتُ الجنائِن
السندسي والربيع  

فال خريف ..وال جفاف  



 ١٣٧

  وال ذبولْ
منك الشموع..  

  وبهجةُ األعراسِ 
  واألجراسِ 

  واألعياِد
  والميالِد

دالمغر والدف..  
  والطبولْ

  ..لُمنك الجما
 سنوح)يوسف(  

  )زليخا(والحرائق في 
  )عهد الخليلْ(في .. واإلمامة منك

  والحب.. منك الهوى
والخال المليح..  

  واإللهام.. وخلوةُ النساك
  والنجوى.. والجذباتُ

  وحاالتُ التماهي
والتعالي.. والتألّه  

  والقرب.. والنوى



 ١٣٨

واألسفار ..واإلشراق  
   المحِووالصحو المشعشع بعد طول

والعرفان..  
  والعشق األصيلْ

  سيدي.. منك التفرد
  سيدي.. منك التوحد

  سيدي.. منك التجرد
  والفناْء.. منك التبدد

  والبقاْء.. منك التجدد
  واالنتهاْء.. والبدُء منك

جعى.. وإلى حماك القصدوالر  
  والوصولْ.. ورحلتنا األخيرةُ

والمسعى.. منك المسير إليك  
  ..وغايتنا

  ..هتنا الوحيدةُووج
  والرحيلْ

منك العوارف  
والمعارف  

  والنوازلُ



 ١٣٩

  والمنازلُ
والصنائع  

والبدائع..  
  ..والقوى

  والنشوُء.. والروح المقدس.. والنفخُ
  أو حلولْ.. أو تقمصَ.. فال تناسخَ

  ..والحياةْ.. منك التكاثر
  وبك الخالئق تستمد وجودها الفعالَ

من فيض اإلله..  
   شمس الشموِس تسوخُواألرضُ يا

  فيما لو خَلَت 
ة للّهمن حج..  

  فال يحولْ.. والحول يهوي في مهاوي الالزمان
  والراح.. منك الطِّال

واالبريق ..واألقداح  
  والتّسنيم ممزوجاً
  وكأس الزنجبيلْ

منك السكارى يغرفون  
ويرشفون  



 ١٤٠

  ويطفئون لظى السالفة بالحميا
ذاكرين  

  نار الغليلْوقد سرت في جوفهم 
منك الحيارى يعرفون الدرب  

وىالس والنجد  
  ويهتدون إلى السبيلْ

  ..!يا سيدي
  ما القولُ في رجلٍ 

  ..إذا صلَّى
  ..يصلي خلفه

  !؟)جبريلْ(

R R R� �

 
  يزدهر ).. طوس(في 

العود ..والشجر  
  قمر).. الرضا(وجه 
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 ١٤٣

  

DHاب ا���<�  

<Łå‚{{{{{{ãÂ_<şÔ{{{{{{ÞçéÃÖ<fi‚{{{{{{ãÂJJ< < 
 <ŁåŁ‚{{{{{{{{{{{{{{{�Òöi<�]<°{{{{{{{{{{{{{{{µæ< <

<ä{{{{e<Łk{{{{éÊæ<k�{{{{Â<^{{{{Ú<ê{{{{flÞ_< < 
 <<ŁåŁ‚{{{{{{{{{{{fÂ_<žä{{{{{{{{{{{Öde<ğ̂ÛŠ{{{{{{{{{{{Î< <

<<<ê{{Ú�<flád{{Ê<kò{{�<^{{Ú<Äß{{‘^Ê< < 
 fiÙç{{{{{{{{{{{{×ŞÚ<JJŁåŁ‚{{{{{{{{{{{{flãÃi_<÷< <

<<<î–{{{Ú<Ý^{{{èù]<à{{{Ú<l^{{{Ê<^{{{Ú< < 
 <Íç{{{{{{{{{‰<ê{{{{{{{{{iû]æŁåŁ�fl‚{{{{{{{{{e_< <

<<<ÿk{{{{{{Þ`Ê<ÿk{{{{{{Þ_<Ô{{{{{{×q_<à{{{{{{Ú< < 
 ŁåŁ‚flé{{‰æ<†{{ÛÃÖ]<Ý^{{Ú‡<Ô{{é×Ú< <

^{{{{{{{�…<ªÙ÷‚{{{{{{{e<�š]…<^{{{{{{{Þ_æ< < 
 ç{{{{{{{{Ë«<JJŁåŁ�fl�ç{{{{{{{{i_<^{{{{{{{{Þ_æ=< <

R R R� �

 
<<<<<<Ćg’{Ö]<flá^{Ê<fl‚’Ö]<»<‚’Îc< < 

 ŁåŁ‚flãŠ{{{{{{{{Ú<Ø{{{{{{{{é×Ö]<ŁØ{{{{{{{{èç�< <
k{{{×Ëu<^{{{ÛÊ<Ð�{{{ÃÖ]<å^ß{{{•_< < 



 ١٤٤

 <ŁåŁ�flç{{{{{{{{{{{ŁÂ<æ_<ä{{{{{{{{{{{e<åç{{{{{{{{{{{×â_< <
<k{{{{{Ò†i<^{{{{{Ú<Ý^ã{{{{{‰<ä{{{{jâ�æ< < 

 <’{{{{{{Ö]<»<ğ̂{{{{{{f×ÎŁåŁ�fl‚{{{{{{ãi<…‚< <
<åŁ�fl†{{{{{{{Ÿ<†{{{{{{{vß×Ö<�{{{{{{{Ú…< < 

 ŁåŁ�fl‚Š{{{{{{{i<†łvĆŠ{{{{{{{×Ö<À{{{{{{{£< <
<̂â�ç{{{{{{‰_<ë�†{{{{{{Łè<áç{{{{{{éÂæ< < 

 <<<ŁåŁ‚{{{{{{{{×Ú_<Å†’{{{{{{{{è<Ý]ç{{{{{{{{Îæ< <
^{{{�<Ý^{{{Î<Íł†{{{� <ìˆ{{{ÛÆ<ê{{{â< < 

 <ğ̂ {{{ÃÚ<áç{{ÓÖ]<JJ<[Łå‚{{{ÃÏŁè<à{{Ú=< <
<<<<ł†{{ŁrşÊ<Ô{{éÖc<†{{Úù]<k{{•flçÊ< < 

 Ù‚{{{Â^Ê<æ_<JJŁåŁ�ç{{{ÏÚ<Õ‚{{{ßÂ< <
<<Łä{{{{{{Ò†�<Ôè‚{{{{{{ée<ë…‚{{{{{{Î< < 

 êñ^–{{{{{Îæ<JJ<ŁåŁ�fl‚{{{{{�<k{{{{{Þ_< <
<�é{{{{{{‘^Þ<Õ�]ö{{{{{{Ê<Łk{{{{{{Ó�×Ú< < 

 <<ŁåŁ‚{{{{{{{{flfÿÃŁi<k{{{{{{{{Þ_<ë�]ö{{{{{{{{Êæ=< <
<ë‚{{ée<„{{~Ê<ë]ç{{×e<k{{Û₣¿ÿÂ< < 

 <Łå‚{{{{{{{�×Ÿ<fl̂ {{{{{{{Â<ÔÃè†’{{{{{{{Ê< <
fiÜÓj{{{{{{¦<Õ�{{{{{{‰_<Ùç{{{{{{Î_æ< < 

 Ô{{{{�çÚ†Ö<JJŁåŁ‚{{{{fléÏi<ê{{{{âæ< <
ä{{{e<Ł‚ãŠ{{{Ö]<çã{{{×è<Ô{{{µ†Ææ< < 

 <ŁåŁ‚{{{{{{{{{{Î†Ú<†{{{{{{{{{{Óßjè<ä{{{{{{{{{{Öæ< <



 ١٤٥

<flØ{{{{{{Ž¤]<flÙ‚{{{{{{ÿéşÊ<JJŁåŁ…„{{{{{{Â_æ< < 
 �é{{{{{{{{{flßnèæ<JJŁåŁ‚{{{{{{{{{fluæ`Ê=JJ< <

�Û{{{{{‘^−æ<JJŁä£^{{{{{‘`Ê< < 
 êÞ�flç{{{{{{{{{Ãèæ<JJŁåŁ�flçÂ`{{{{{{{{{Ê=JJ< <

<<̂ {{{{{{{{ßÃÛ«<^{{{{{{{{e…�<‚{{{{{{{{flãÚ_æ< < 
 åŁ‚{{{{{{{{{{{�ÏÃèæ<JJŁåŁ‚{{{{{{{{{{{flãÚ`Ê=JJ< <

<êÞ‚{{{ãq_<Ô{{{Ö^Ûœ<êËÇ{{{�< < 
 <<<<Łå‚{ãrŁi<Ôe<îÿß–₣¹]<]„Ò_JJ[=< <

<�†{{{ŁeŁ�<à{{{Ú<Ô’{{{éÛÎ<fl‚{{{₣Î<‚{{{şÎ< < 
 <ŁåŁ‚{{ÿè<k{{ÃŞ₣Î<‚{{Î<Ü{{ñøÖ]æ=JJ< <

 

<<<⁄î{{jşÊ<ÿk{{×jÎ<á^{{fÖ]<ÿà’{{Æ<^{{è< < 
 <é{{{{{‰<Ñ^�{{{{{ÃÖ]<₣¼{{{{{â…Łå‚ÏË< <

ä{{{{{{Ö‚ßrÊ<àŠ{{{{{{£]<å]†{{{{{{Æ_< < 
 <ŁåŁ‚ã�{{{{{Ú<Õ�]ö{{{{{ËÖ<î{{{{{ş×ÿuæ< <

<<ä{{{{e<ÿl„{{{}_<Ð�{{{{ÃÖ]<»<…`{{{m< < 
 <ŁåŁ�‚{{{{{{{{{{{«<fl‚{{{{{{{{{{{¤]<»<fiÝ�æ< <

^{{{{ÛÊ<|æ†{{{{Ö]<Ô{{{{éÖc<Łl‚{{{{Êæ_< < 
 <[ŁåŁ‚{{{{{{{Ê<æ_<^{{{{{{{ãßÚ<î{{{{{{{×Æ_<]ƒ=< <

<<<Ø{{ãÊ<ÿÌéŠ{{Ö]<flê{{×Â<ÿk××{{‰æ< < 
 <Ü×ŠÖ^e<î•†i<JJ<[Łå‚{ÛÇŁjÊ=< <

 



 ١٤٦

<̂ {{Ú<Ô{{ßéeæ<Ñç�{{Ö]<»<�é{{e< < 
 ßŁi<fih†{{{{{{{u<Ô{{{{{{{×³<÷Łå‚{{{{{{{Ë< <

ğ̂ {{{{e…c<îv{{{{•_<ç{{{{Ö<Ô{{{{×éjÎæ< < 
 <ŁåŁ‚{{{{{qçèæ<Õ]ç{{{{{â<�çÃé{{{{{‰< <

<<ä{{{{{{jfÃÒæ<Hsß{{{{{{ÇÖ]<]ƒ^{{{{{{Û×Ê< < 
 Õ^jË�<JJ<<[ŁåŁ‚{fÃÚ<Õ†Çmæ=< <

<<<ä{{Ö<Łk{{e†� <Ù^{{fljÏÖ]<ê{{u†q< < 
 ŁåŁ‚flÛ–{{{{{{{i<flg{{{{{{{ãi<Õ^Š{{{{{{{ÃÊ< <

<<<<<<êÛÏ{‰<î{×Â<ð^{ÛÓ£]<ÿ†ã‰< < 
 <Łå‚{{{{{{ÃÏÚ<�Ù^{{{{{{}<ê{{{{{{ÛéÓuæ< <

<<<ø{{{{e<Õ]ç{{{{�<ê{{{{Ú�<Łk{{{{××u_< < 
 <ŁåŁ‚ã{{{{{{{{�₣_<‚éã{{{{{{{{�æ<�Ø{{{{{{{{uƒ< <

<<]<»<�Šu<<<<<ê{Ú�<á`{e<Ð�{ÃÖ< < 
 <Ð{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{è…_<Ôè‚{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ée<JJ

R R R� �

 
<ğø{{{{�<|…_<|]†{{{{Ö]<êÎ^{{{{‰<^{{{{è< < 

 ŁåŁ‚{{{{{ÃfjÊ<Ô{{{{{éÊ<à{{{{{Ú<çÞ‚{{{{{è< <
<h^{{{ÇÖ]<�ç{{{‰_<�^Ş’{{{è<Ü{{{è…< < 

 <Łå‚flé’{{{{{{{{ji<lð^{{{{{{{{q<‚{{{{{{{{Îæ< <
<çŠ{{{{{Ïè<JJ<g{{{{{{×ÏÖ]<Ø{{{{{{évéÊ 

 ä{{{{{{{{{{Ö<flà{{{{{{{{{{¬æ<JJŁåŁ�fl�{{{{{{{{{{éÊ< <
 



 ١٤٧

<<�àŽj{{{{{{jËŁÚ<Äè†’{{{{{{Ö<ğ̂ {{{{{{frÂ< < 
 <<ŁåŁ‚ÃŠ{{{{èæ<Üâç{{{{Ö]<äéÏ�{{{{è=< <

{{{{Łi<�ç{{{{Öl†{{{{ã¾<fi‚{{{{è<äËÃŠ< < 
 <<<ŁåŁ�fl‚Š{{{{i<g{{{éÇÖ]<Ì{{{×}<à{{{Ú< <

<<<<�Ýø¾<†�<»<ğ̂Î†Æ<î–ÏÖ< < 
 ŁåŁ‚{{{{{{{{{{{{{{rßè<o{{{{{{{{{{{{{{éÇÚ<áæ�< <

<^{{{{{²<ê{{{{{£]<l^{{{{{ße<ä{{{{{jÚ…æ< < 
 <ŁåŁ‚Š{{{{{{{ËŁèæ<ð†¹^{{{{{{{e<ë�ç{{{{{{{è< <

<<ŁÜÓÃéß{{{{{{{‘<k{{{{{{{éfÖ]<Ùa<^{{{{{{{è< < 
 ŁåŁ‚{{{{{{{·_<êi^{{{{{{{éu<flØ¾`{{{{{{{‰< <

<<<[ä{{{{òÊ^Ò_<Ì{{{{éÒ<Ø–{{{{Ê<ç{{{{â< < 
 [ŁåŁ�fl‚{{{{{ÿ‰_<Ì{{{{{éÒ<à{{{{{łè�<ç{{{{{â=< <

<ğí’{{{{{{Ö^}<�{{{{{{Ú<^âæ„{{{{{{~Ê< < 
 ŁåŁ�ç{{{{{{{łq_<†Â^�{{{{{{{Ö]<Ø{{{{{{{é×Îæ< <

<̂ {{{{{{�<flÐ{{{{{{u<Ùç{{{{{{jfÖ<î{{{{{{ËÖ‡< < 
 ŁåŁ�Ł�ö{{{{{‰æ<pç{{{{{Ãf¹]<Í†{{{{{�< <

<Đí{{{{Û� ^Êæ<H†{{{{ãŞÖ]<Łð]†{{{{â‡< < 
 <ŁåŁ‚rŠ{{Úæ<Ð�{{ÃÖ]<Łh]†{{¦< <

R R R 

Łð]†{{{{â‡<JJ†ÃjŠ{{{{Ú<Ô{{{{flfuæ< < 
 <ŁåŁ�fl‚�{{{{{{{{{è<|‚{{{{{{{{{¹]<å^{{{{{{{{{¿Öæ< <



 ١٤٨

<<ä{{{{{òË� ù<şÕ^{{{{{·<Łk{{{{{º`Ê< < 
 ŁåŁ‚{{{{{{{{{{{{{{{{fÓi_<^{{{{{{{{{{{{{{{{Ú<ëæ]�_æ< <

î{{{{{Ò‡<g{{{{{×ÏÖ]<g{{{{{é�<flà{{{{{ÓÖ< < 
 †£^{{{{{{{{e<ø{{{{{{{{ÂæŁåŁ‚{{{{{{{{ãßi<Ñ< <

<<<»<Ô{{{{f�<|ç{{{{fè<Õ]ƒ<ç{{{{â< < 
 <ŁåŁ�fl�†{{{{{{{{{èæ<î{{{{{{{{{×Âù]<ú{{{{{{{{{¹]< <

<<<<<<ç{�]<‚{ßÂ<Ô{Ëé� <êq^ßèæ< < 
 <<ŁåŁ‚flŠ{{{{{«<çv’{{{{{Ö]<êi`{{{{{éÊ< <

ä{{{{{{{ßÚ�`Ê<Ð�{{{{{{{ÃÖ]<å†Ó{{{{{{{‰_< < 
 <ŁåŁ‚{{{{{{{flßËè<á^{{{{{{{£]<Ùæ„{{{{{{{Âæ< <

<<<̂â�fl‚{{{Â<Ø–{{{Ê<şí×’{{{}<Ü{{{Ò< < 
 l†{{{{{nÒ<JJ[ŁåŁ�fl‚Ãé{{{{{‰<]ƒ^{{{{{Ú=< <

<̂ {{{{{{{ãée_<flÝ_<^{{{{{{{è<JJ<ğ̂fÿŠ{{{{{{{Þ<^{{{{{{{è< < 
 <<ŁåŁ‚{{{{{{j¦æ<h^{{{{{{� <ŁåŁ‚{{{{{{ÖçÚ< <

<l‚r{{{{‰<í§^{{{{�<hø{{{{‘_< < 
 <<ŁåŁ‚{{{{{{{uçi<flê{{{{{{{v×Ö<k{{{{{{{ÿßÿÂæ< <

<<k{{{{{Ï×Ł}<ì†â^{{{{{� <fi�æ‚{{{{{qæ< < 
 <<<ŁåŁ‚Ú†{{{{‰<Œfl‚{{{{₣Î<�…ç{{{{Þ<à{{{{Ú< <

<<<̂ {{{ãjße]æ<şí{{{«‚}<†{{{~Ê<^{{{è< < 
 ŁåŁ�†{{{{ËÚ<†âç{{{{¢]<Ł‹é{{{{ËÞæ< <

 



 ١٤٩

<l†ŞËÞ^{{{{{Ê<ğ̂ {{{{{flé×Â<Žk{{{{{qflæŁ‡< < 
 <ŁåŁ‚Š{{{{{{�<Œ^{{{{{{Þù<s{{{{{{ãÚ==< <

Đì�†{{{{{ÆˆÚ<Ł°{{{{{ÃÖ]<…ç{{{{{£]æ< < 
 <<<ŁåŁ‚�{{{{ßŁi<íÛ’{{{{ÃÖ]<‚é�{{{{Þæ< <

<†{{{ÃÖ]<»<k{{{u^ÊŁä{{{fè^� _<÷< < 
 <ŁåŁ�fl†{{{{Ú‡<Œ†{{{{ŁÃÖ]<»<^{{{{â‡æ< <

<<ä{{{ş� <íÃ–{{{e<^{{{è<JJ<ğ̂fŠ{{{u<^{{{è< < 
 <<ŁåŁ‚{{{{{{{{�� çŁi<fl†{{{{{{{{ŁÇÖ]<‚éfl’{{{{{{{{Ö]< <

<<á^ßŠ{£]<ÔßÚ<JJ<<<̂ {Û�<Ü{Òæ< < 
 ŁåŁ‚{{{{{{{{ÿãłÃÿÞ<Ý^{{{{{{{{ÏÚ<fl̂ {{{{{{{{ÃÖ]<»< <

<<<fiÝÿ†{{{ÿu<^{{{�<Hð]…ç{{{£]<Ô{{{ßÚ< < 
 <<ŁåŁ‚’{{{{{{ÏÞæ<ä{{{{{{éÊ<xŠ{{{{{{ÛjÞ< <

<<flÐ£^{{{{e<ŁÜñ^{{{{ÏÖ]æEćë‚{{{{ã¹]D< < 
 ŁåŁ‚{{{{{{{{{{{{{{{{{flèöi<�]<Ł‚{{{{{{{{{{{{{{{{{ßqæ< <

e<ğ]‚{{{{{Ææ<̂âúÛé{{{{{‰<Ù‚{{{{{ÃÖ^< < 
 <ŁØéÖ<^è<JJ<<<<[ŁåŁ‚{Æ<î{jÚ<Ł…ç¢]=< <

��jŠ{{{{{{Ú<fl†{{{{{{‰<Ä{{{{{{•çÚ<^{{{{{{è< < 
 Łå‚{{{{{flr´<g{{{{{éÇÖ]<†{{{{{ã¾<»< <

<ä{{{{{{i…‚Î<lfl̂ {{{{{{Â<fih^{{{{{{e<Ô{{{{{{Ö< < 
 <<ŁåŁ‚{{{{{{{{‘çè<É^{{{{{{{{e<…‚{{{{{{{{Ïè<÷  



 ١٥٠

 
<<<äŁjÃè†{{{{{{{�<Žk{{{{{{{Þ_<Ł†mç{{{{{{{ÓÖ]< < 

 ŁåŁ�…ç{{{{{ÿÚ<ŽÔ{{{{{Þcæ<Łšç{{{{{£]æ< <
<ä{{{{{{Łjq^q‡<k{{{{{{Þ_æ<…ç{{{{{{ßÖ]æ< < 

 <<ŁåŁ‚{{{{{{{�Îçi<k{{{{{{{Þ_æ<Łk{{{{{{{èˆÖ]æ< <
^{{Þ_æ<JJ<<ŽÕ…ç{{Þ<à{{Ú‹Ûj{{×Ú< < 

 ğ]…ç{{{{{Þ<^{{{{{è<JJŁåŁ‚{{{{{flÛ¦<flØ{{{{{â=< <
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 ١٥٣

  

T��  ��M�Gُن ا��'

  
رقصاتُ نخيل ذهبي..  

  رات تتثنىوبحي
  بين فراديس الشمسِ 

ومئذنةٌ تتهجد  
  فوق المحراب السابِح

  في نافوراِت
  النرجِس والنِّسريِن

  ..وأنت
كْرةُ لقياكوس  

  وطوس أمانينا
  وليالي الوجِد

  ..وأقمار السعِد
  وأشرعةُ السفِن القدسيِة

  ..تخفق عند شواطئنا



 ١٥٤

تنزّل ليلةَ ميالدك والوحي  
  :في حرفين اثنيِن
  ..ومودةْ.. الٌءو

  أذان.. فمك
  ..سجده.. وجبينك

ومقامك أغصان  
  )..طوبى(من 
  ال يتعلّق فيها

إال العشاق  
  إذا نودي للبيعِة

ذات نهار..  
  تسبيح.. عطرك

  ..أشجار.. وظاللك
  نغم.. وعيونك

  ..أوتار.. ورموشك
  يا لوثةَ أفكاري

  ..حبك خالط عقلي
  ..أدهشني
  ..أفسدني



 ١٥٥

  )هلولَب(فغدوتُ كـ
  أهيم على وجهي

  )خُراساٍن(في طرقات 
يركضُ خلفي الصبيان  

  ويقذفني السوقةُ
باألحجار!!..  
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  من دعاء العهد





 ١٥٩

  

)�3�H� ة�
�  

  اب عنا النهارغ
  وطار السنونو
ونام السحاب  

  ..ترجلْ: فقالت
  !عالم؟: فقلت
  ..!ألني هنا: فقالت

  :قلت
  انشودتي لم تزلْ

  في الحقوِل
  وهمس السنا بِل يغري

بأن ألمس الحلم  
  قبل الرحيِل

  وأنقر باب الحمائِم
  ..علّي أصلي

  أحج إلى كعبة المستحيلِ  
  !جحدتَ: فَقَالت
  !؟..ابماذ: فقلت



 ١٦٠

  بما كان يمكن أن: فقالت
يجمع الماء والنار في بوتقه!..  

  نُوحي على األرضِ : قلت
  والخصِب
    والزنجبيِل

  وسدي ينابيع جفوتنا
  في احتدام الشظايا

  ..وزلزلة اإلفِك والهرطقةْ
  ألني سأنهض من كبوتي

  كالجواد الجريحِ 
  وأصهل حتّى

الزمان يفيق  
  ويخضر ِسفْر الخروجِ 

  هبط هودجوي
  عيسى المسيحِ  

  فكفّي عن الحفرِ 
  ..في خاطري

  ..واستريحي
R R R� �

١٢/٨/٢٠٠٨  



 ١٦١

< <

< <

< <

� �
� �
� �

�מ���VC
�..Aز �
�� ن��3�\�� �

�3��?�Dو..� �





 ١٦٣

�86ُ �G56د ز�N6ء..  

  ..تنهيدةُ ثكلى
  ..أم زفرةُ أرملٍة

؟..أم فرقعةُ رصاصات الغدر!  
  )القساِم(أعيدوا يا أبناء 

  األحالم المخبوءةَ
   الزيتوِن�ت ّ�في 

  وشقّوا في األفق الدامي
  سبالً

  نحو مجرات العزِة
روأساطير الفج..  

  البومةُ تنعق فوق الرابيِة
  وعنقود من عنٍب

  ..يتدفق بالصحو
روبالصب..  

  ..!وقت للسكْر) غزّةَ(ليس لدى 
  وقتٌ) غزّةَ(ليس لدى 
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  )الزَّاِر(لدراويش 
وحلقات الذكْر..  

  قتٌو) غزّةَ(ليس لدى 
  للخطب الرنّانِة

  )أبي جهلٍ (وطنيِن شعارات 
  )عنترةَ العبسي(ومفاخِر 

هرومؤتمرات الع..  
  )قريشاً ( لن تنتظر ) غزّةُ (

حتى تأخذ بالثأر!..  
  فالنقطة من دمها المطلوِل

  تؤرخ لحياٍة
هي أطولُ من كلّ قرون الدهر..  

  أكبر من كلّ األرضِ ).. غزّةُ(
  ومن كلّ الكينونِة

  دائرةُ وجوٍد).. غزّةُ(
  ..ال حد لديها

أو قُطر..  
  هي ركب الزمِن).. غزّةُ(

  ..فإن سارت
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سار..  
  ..وإن وقفت

عاد إلى الصفر!..  
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  تنفض عن منكبها) غزّةُ(

  أكفان الموِت
  وقد وقفت شامخةً

تتحدى األقدار..  
  انكسرت أطواق الظُّلمِة

  وتناءت أشباح الليِل
 علىوأشرقت الشمس  

  )فلسطين(قصباِت 
  وفي راحتها

نهار يرقص ألف..  
  اخضرت أوراق الليموِن

اتُ المطر تداعبوحب  
  شرفاِت األبراِج

  وتمرح فوق األرصفة البيضاِء
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  )غزّةَ(وتحمل لصبايا 
  ونجوماً.. أقالماً

  ..وأقمار.. ومقاعد للدرِس
  ما أجمل أن تنقشع غيوم الحزِن

  فتبتسم بساتين التيِن
  ..تقفز من فرحتها األشجارو

  هذا هو فصل المزِْن
  فصفق يا موج البحِر

  وغنّي يا أفواج الطيِر
  يا أنهار.. وفيضي

  )علي(باألمس اقتلع 
  )خيبر(بابك يا 

واليوم التهمت أسوارك  
ألسنةُ النار..  

  )حسين(باألمس انتفض 
  )مرجعيون(في 

  ..فلما عدتم
  )..اراألنص(عاد إليكم من معتقل 

  اليوم نزف الشهداَء
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  إلى جنة عدٍن
  ونرصّع بنياشين المجِد

ارصدور الثو..  
  قلعتنا الصامدةُ) غزّةُ(

  وقد سقطت كلُّ حصوِن العرِب
متَهوخلع العسكر الَم  

  وأجاد الزعماُء الرقصَ على
  والمزمار.. إيقاع الطبلِة

  ليست حانوتاً للتبِغ) غزّةُ(
  )األكْشَِن(وأفالم 

  ..ليست سوقاً) زّةُغ(
اً للتجارومزاداً علني..  

  )قارون(أغلى من كل كنوزك يا ) غزّةُ(
  )هارون(وأحلى من كل جواري قصرك يا 

  ..ولن تحظى بوصاٍل منها
حتى لو زايدتَ بمليار!!..  
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  خفتت همهمةُ الكهنِة

  ..وتهاوت جدران المبكى
  )صهيون(واندحرت 

  )غزّةُ(وحملت 
  )العهِدتابوتَ (

  وصلّت في
)قُدس األقداس..(  

  هي ذي ترتيلة قرآٍن
  تكبيراتُ أذاٍن

ترنيمةُ أجراس..  
  )المهدي(ظهر ) غزّةَ(في 

  )طبريةَ(ونزل على شاطيء 
  )..عيسى(

  واكتمل األصحاب جميعاً
  وعلى عاتق كلّ منهم

  ..سيف يومضُ
وارتفع صهيل األفراس..  

  هي ذي أقواس النصرِ 
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  ليل الزهِرازدانت بأكا
  قرطيِن) غزّةُ(ولبست 

  من اللؤلِؤ
  وسوارين من الذهِب

وعقدينِ  من الماس..  
  )الدجالُ(ال عجب إذا خرج 

  وخدع القوم بمعجزٍة
  )شرم الشيِخ(في 

  )عمرٍو(أو انكشفت عورةُ 
  )الفسطاِط(في 

  ووقف أمام العدساِت
ر لباسبغي!..  

  )كافور اإلخشيدي(ال غَرو إذا أنكر 
ومتَهأَر..  

  وتناسى ما القى
ع النخّاسمن قَر!..  

 إذا أَم رمسيلمةُ(ال ضَر (الكذَّاب  
  الجمعةَ في 

  )..األزهِر(باحات 
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  )أميةَ(أو أُوحي لـ
  )الكعبِة(بجوار 

  البيعةَ) أبو سفيان(وانتزع 
  )الحرم المكي(في 

  ..!أكباد الناس) هند(ومضغت 
  حفَراً) معاويةٌ(ال بأس إذا احتفر 

  )جاكرتا(حتى ) طنجةَ(من 
  )..!األوراس(حتى ) نجٍد(أو 

  رفعت هامتَها) غزّةُ(
  ..ومضت
  ..تحفر في الصخر مسيرتَها

  في يدها اليمنى قنبلةٌ
واألخرى تحمل نبراس..  

  ..قالت كلمتها) غزّةُ(
  )السفياني(لما خرج 

  )رام اِهللا(بـ
  ..علَى فَرسٍ  صَهباَء

  ..!النّاسوأَرجف ب
  )..غزّةُ(
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  ملحمةُ خلوٍد
  كتبتها للتاريِخ

)اسمح!..(  
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