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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

كلمراِشـة الن 

عرفت األستاذ فاروق بنجر شاعراً فحالً عرب ما ينشره بني الفينة واألخرى يف الصحف               
خاصة حولياته  -احمللية يف اململكة العربية السعودية، ورغم أنه شاعر مِقل إال أن قوة شعره                

سلك العمل التربوي قد صرفته      قد غطت على هذا النقص، وأحسب أن شواغله يف           -الشهرية
عن كثري من أغراض الشعر اليت ال شك أا ستكون أكثر إبداعاً مىت ما سنحت له فرص أكثر                  

 .اتساعاً

إن شاعرنا ميتاز بطالوة األسلوب واحلرص على انتقاء الكلمات، ويكفي أن بعض قصائده       
ور بعد عام أو ما يقرب من       يظل مكان متحيص ونقد ذايت وتقييم قاٍس حىت جتد طريقها إىل الن           

العام لشدة حرصه وعلمه الكامل مبكانة الكلمة، وأا عندما خترج من عند صاحبها تصبح                
ملكاً للمتلقي الذي حيق له تفسريها وتأويلها وفق مرئياته اليت ينبغي أال خترج يف كل األحوال                 

من ميزان الذهب، وجيعل    عما يريده الشاعر أو املبدع، ولذلك جتده يزنُ كلماته مبيزان أدق             
لكل كلمة معايري خاصة ال خترج عنها وال حتيد طريقها املرسوم إىل وجدان وعقل القارئ الذي                

خاصة يف خواطره الفلسفية    ..  يتفاعل معها من منطلق استيعابه للنص يف مشولية ال تقبل التجزئة          
 .اليت يزين ا بعض صفحات هذا الديوان

كما أسلفت رغم متكنه من     1ان، وهذا يؤكد على أنه مقل       ولألستاذ فاروق بنجر ديوان   
١٤٠٥أدواته، فديوانه األول الذي مل يطبع حىت اآلن يضم قصائده اليت أبدعها خالل الفترة                

أما ديوانه الثاين الذي بني يدي القارئ الكرمي        "  إيقاع املاء واألفق  " بعنوان   هـ١٤١٠هـ إىل   
 ة يفـة نوعيـ وميثل نقل..هـ١٤١٥هـ إىل ١٤١٠رة فيشمل القصائد اليت كتبها خالل الفت

                                                 
والواقع أن يل ثالثة دواوين شعرية أخرى، غري الديوانني السابقني، .. ، وليس اإلقالل عيباً)مقل( أوافق األستاذ الكرمي على أين 1

 )الشاعر. (شعرية خالل ربع قرنوهذه الدواوين حتتضن عناقيد جتربيت ال



واحلقيقة أن صدور الديوان الثاين يف البداية ال يعين جتاوزاً ملا           .  املسرية اإلبداعية لشاعرنا الكبري   
.. كتبه الشاعر يف السنوات األوىل، ولكن جاءت حبكم الضرورة يف إجناز أي العملني أوالً               

طاء الشاعر أحق بالنشر من وجهة نظري الشخصية، كما         وكما ترون فإن اللون السائد يف ع      
واالمتداد الطبيعي ملا   ..  أنه ميثل يف النهاية احللقة األخرية اليت توصل إليها يف مشواره اإلبداعي           

سيأيت مبشية اهللا، وليس بالضرورة أن تكون هذه احللقة أكثر أمهية أو أقوى شعراً مما سلف،                 
جرة الشاعر اخلاصة على الساحة أملت هذه األسبقية يف          ولكن التطور يف النسق وبروز حن     

 .التناول والنشر

ولعل املتتبع لشعر األستاذ بنجر جيد أنه قد اختزل الكثري من إمكاناته اللغوية حتت مظلة                
الطفولة اليت منحها جل وقته، فهو بطبيعة تكوينه كواحد من رجال التربية والتعليم يف بالدنا،                

باملناخ والوسط الذي عاش وعمل فيه، وارتبطت مفردات شعره بعامل الطفولة           تأثر إىل حد كبري     
ويرسم ..  وميوسقها..  فصار الشاعر يركض خلف فراشات الكلمات ينمنمها      ..  النِدي الباسم 

ال يعترف بالتستر   األلوان واملعامل ألن عامل الطفولة الذي اغترف منه مفرداته          ا لوحات حمددة    
 . الطباق واجلناس واالستعارةبني األسطر أو خلف

مشس كلمات شاعرنا األستاذ بنجر دائمة السطوع يف أجواء ربيعية ال تبتعد كثرياً عن               
مراتع الصبا اليت واصلت مسريا رغم السنني لتفرش ببساطها السندسي إشراقات عطائه،              

مسار ال  فرؤيته الواضحة حتمت عليه محل تراكمات الطفولة لتنسجم مع واقعه العملي يف               
كما أنه وسم خبياله الواسع أمجل الصور والرؤى اليت طرزت          ..  يفترق كثرياً عما يبلوره شعراً    

قصائده بنماذج غري مسبوقة، وأفكار تستحق التأمل والسباحة يف تيارها اهلادئ أحياناً، العنيف             
األشكال، أطواراً، املؤدي يف كل األحوال إىل مجال إبداعي ال ميكن جتاوزه بأي شكل من                 

ويفرض وجود الشاعر كواحد من الشعراء الشباب الذين يستحقون أن نفرد هلم مساحة               
 .مالئمة يف وجداننا الذي اصطبغ بألوان الفضائيات وذبذباا الالمتناهية

عبد املقصود حممد سهعيد خوج 
 هـ،١٤١٨ صفر ٧جدة يف 
 م١٩٩٧يونيه / ١٢املوافق 



 ..إضاءة

ِحني 
اتكونُ الريؤ 

 ِمن نوِر العيِن
تِصري 

 قناِديلَ بأَيِدي الشعراْء
 

 فاروق



 ارعِش

طَنو! 
ي ن؟مطَنالو هجِن وباملُز خمض 

 

 أغنية للطفولة والوطن؛ : من قصيدة(
 ..)إيقاع املاء واألفق: ديوان



 :إهداء

 !إىل بالدي اليت أأْتم ا
 :وإىل
 ؤنس وم.. املتعتز

 وأطفال بالدي
 

ظَرتاملُن طَفي الطَّاِلعأَص. 
 !وأَأْتم نجم ِبالدي

 ونجِمي
 على ساِنِح الطَِّري،

 ِمن ماِء هذا املَزاِر املُضمِخ
 ..بالقُدِس

 .ألْمح طَاِلعه يف صباِح ِبالدي
 تِطلُّ بالدي

 !مرتِجيُء املَحاِملُ مضفُورةً بالثَّ
 ِشعوت 

 الديـ..وتِشع بـ
ِمي املَطَرهفَي..! 

 



 مالَ الكَِدر وناقة ِمطَ

كاحبأْ صِاقْر 
اماحلَم ِشقالَِّذي ع ا القَلْبهأي! 

 فَاَألرض مطِْرقَةٌ دما
المللس برح اسوالن! 

 وصباحك املُبتلُّ ِفي ورِق املَدى،
 -الغصن ِفي شجِر الغمام و

 كالشعِر تقْرؤه ندى
 !الشعر ِنبراس الكَالَم

 * **   
 هـ ١٣/٨/١٤١٥:  السبت–مكة املكرمة 

١٥/١/١٩٩٥ 



 اعتراف أول

 سموت؛
 ألنَّ بالدي اليت انتفضت يف دمي

 مننمت ِعطر أوقاِتها
 !يف بهاِء الندى

ونظرت: 
  بالِد التخومفكلُّ

 !تجللُ بالِعبِء والعيِس أبناَءها
 :وبالدي

 !تعاِطرنا باملَدى
البالد تلك ليت 

 !متد لِعبِء بنيها يدا
 

 هـ ١٢/٤/١٤١٣اخلميس : مكة املكرمة

١٨/١٠/١٩٩٢ 
 



الَؤالس! 

 من أنت؟: قلت لنفسي* 
ردةَ وقِتكوفيم تسائلُ و 

 أو حتلُم؟
  مر رذاذُ الوقِت املتساِقطُ..

ميف أقواِس الصمِت املُرب! 
أطرقت..! 

 وعانقت رفيف اِملصباِح
ثَ برياِح اهلماملتشب 

رياِح اهلَم! 
 ومسعت صدى صويت،

،يدي بني 
 ينقِّطُ يف الطِّرِس املتناِثِر
 !قاب يراٍع أو أدنى

 !يتدنى.. يتدىن
 !أتثنى. .وأنا أتثنى
 من أنت؟

 أتذكُر؟!.. أنت.. أنا* 
عنك أكونُ املفْصح ،تغيب حني 

بالقلِب: الناِطق ..وبالفم! 
 هلْ منضي؟ *

 :أعلم أنَّ اَهللا الواهب ماحنُنا



 هذا املاَء،
 وهذا الظلَّ،

ماملُفع وهذا النور! 
 *شفوِف القلِب: يا اُهللا، أِضئُ ما بني 
 !يف ما نتعلم أَو نتسنم.. وطاِر اَألوقاِت املبثوثِةوأ

 أعلم أنَّ اَهللا الواهب ماحنُنا
 أبراج مناِزلنا

ميف هذا املَلكوِت املُله! 
 هلْ منضي؟* 

خطئُين يف هذا الزمِن امللتفت كوحد 
 ! املُتالِمِح يف أبراِد اليم–بأفواِف اآلِس 

* * *   
  رحلِة أيامي،آثرت يِدي يف

ومشيت! 
مل أتكلم! 

 كانَ الدرب املُترامي يف اآلفاِق املكتوبِة
ميتد ..وميتد 

مويأخذين يف اخليِط املُبه! 

 * **   
ورمن ن صيصأضاَء ب حني 
 طالعت جراحي يف املرآِة؛

هآب فلم! 
 ما أكثر أعباَء املرِء الضاَّربةَ به

ميف الد! 

**  *   



 ترنيمة

 إذا مل تكن التربيةُ منطلق الرأْي
 وحكمةَ النريين؛

 !فسالم على مستقبِل األجيال

 )ب.ف(



 ترنيمة

 !حنن خبري يا وطين •
 نستشرف مدرسةً لألطفاِل.. لكنا

 .يضاُء ا زمن يأيت باألشجاِر املنثورةْ
 حني جييُء؛ تكون األرض مهيأةً

 !ورةْبآللئَ مضف
 .نذْخرها للزمِن

 !!..يا وطين -
 هـ ٢٦/٨/١٤١٠: اجلمعة: مكة املكرمة

 م٢٢/٣/١٩٩٠

*  *  * 

 



 مقاطع 
 من قصيدة النبراس

يـا أرض، يـا قـدس، هـزي جذع خنلتنا 
. 

أال يســاقط الــرطب؟.. علــى بنــيك
. 

 
 
 
 



 مقاطع 
 لنبراس من قصيدة ا

 !.:وبناة األجيال.. املربني والتربويني؛ وهم قادة األمة: إىل"
!رى، وتقتِرب ـئُ بالذك ـمن أنت؟ توم   

. 

ـ واحل !ى عينيك منتسب  ـب يف مجتل  ـ
. 

 

اًـاح مرتعش ـن فَنن اإلصب  ـينسـاب مِ   
. 

!؛ يــندي زهــرها أربِةعلــى الشــفا
. 

 

ــا  ــات؛ أرهفَه ــةُ األوق جهــه ب أَلْماح
. 

!ومختِصب.. لٌـاِء مخض ـعمر ِمن امل  
. 

 

ــبذُلُه   ــر ت ــرِحتل –العم ــاَء م – إمي
. 

اذا كنت تحتِقب؟  ـم! كـِمن نوِر عيني  
. 

 

ــنةٌ  ــناديلٌ مسوسـ ويف يـــديك قـ
. 

  ــِرب ــاح مغت ــها اللم ــأمتُّ آنِس ي!
. 

 

ى أملٍ ـعل.. وـفـن  ـملَن تضيُء؟ ملَ   
. 

الشهب؟ه  ـاِر؛ تراءت دون  ـِو املن ـحل
. 

 

ــا  ــتك تطلقُه ــيت أنم ــبالِد ال ألل
. 

 ــب هــام أو ت ــد األي ــا تِع ــا؛ مب رؤي
. 

 

ــى  ــذِّ عل ــنشِء املُِغ ــولِة؟ لل أللطف
. 

ِدب؟ع احلَ ـا الطالِ ـدروِب؛ حداه ـسيِف ال
. 

 
 



 

ــاغَ  ــبيبِة؛ ص ــوِتهاأللش ــور خط ت ن
. 

وتصطِخب؟.. وـا؛ تصف ـن ِر موكبه  ـِم
. 

 

 * **   
 

الًـاِت الصبِح مبته  ـن شرف ـأطللْت مِ  
. 

!م والدأَب ـاحلُلْ: ج منه ـِح؛ ينسِ ـبالفَت
. 

 

 الغــادين؛ فافتــتحتناديــت يف املَــأل 
. 

!قُشب.. ةٌـاٍن غَض ـاب أم ـلك الرح 
. 

 

وأنــت ترســم أبعــاد املَــدى مهجــاً 
. 

بوتنتِخ.. وـك؛ مبا تصب  ـهفـى إلي  ـلَ
. 

 

ــه  قِبســنوِر اهللا؛ ت ــي ب ــت احلِف أن
. 

!اِة تنسِرب ـدى اِملشك ـن درِة يف م   ـِم
. 

 

 ،ؤتــِنسطــِف مبالع ،ناصــع ،هــذَّبم
. 

 بــتد ــالِعلِم من ــِنق، ب ــاِحللِْم مؤت !ب
. 

 

درتـأضأْت هاجس هذي األرِض؛ فابت 
. 

! تعتِقب -ذا املصباح ـِمن ش -ا  ـآفاقَه
. 

 

هـو ساحتِ ـر به ـدارك، وانظ ـ م أضئْ 
. 

 دى م  ـفكلُّ صـوٍت ص  قتِضبا كنت ت
. 

 

*  **   
ِهـاِء كوكب ـن أنض ـيـا باِعثَ اجليِل ِم 

. 

    طقت؛ فقد نقديف مشِسها -ح- اِحلقَب !
. 

 

 ــتــرفٍأ رمسأحلــى م كهــذي بــالد
. 

 ــِكب ــحراِء تنس ــةُ الص ــرآته ِدمي !ِم
. 

 



ــةٌ   ــبِء هاتف ــولُ الِع ــتها فص :وظَلل
. 

!واـِر، إن دأَبـِك النضـهـذا أوانُ بني  
. 

 

ــةٌ   ــرِح مدرس ــتفٍَت للص ــلِّ مل يف كُ
. 

 بجــن ــناؤها ال ــداِرجها أب ــى م هأب!
. 

 

ــونَ  ــِنهم الطَّاِلع سوــيعاِد س ــى م  عل
. 

!ه الرحب ـِدلُ يف ينبوعِ  ـورِد يه ـكال
. 

 

ــو   ــنا، وهم الس ــيت ــثونَ مواق الباِع
. 

ص    الزماِن، على أعقاِب م بوا ـوتن وه!
. 

 

شــاِرِفِهم يف م-بصــمٍت–الناِهضــونَ  
. 

 ـِمن اجلَم يف األمِ  ـاِل، وه ـم بخِة الن!
. 

 

  ــب ــدهم نس ــا ش ــِرقونَ، إذَا م املُش
. 

!م نسب ـى مجِده ـلألرِض؛ فهي ألنق  
. 

 

هتلفَّــتت ِلغــٍد حــاٍن يهفِْهفُــ 
. 

 بدــن ــه ال أو أقطاب ،ــر الغ ــياله !أج
. 

 

ــداً  ــئاً وي وهــذه األرض أزكــى موِط
. 

!لُ والوصب ـِن؛ فيها اللي  ـى املدائ ـعل
. 

 

  ،ــن ــهاِدين محتض ــذه األرض لل وه
. 

ــنقلَب م أقصــاه ــن ــالِل ملَ !داين الظ
. 

 

 * **   
   ري " ةَـمك"أبصرتـاِن طَلْعِته ـيف ِنس

. 

ويرتقَب؟.. وِر؛ يستهدى ـراً ِمن الن  ـفَج
. 

 

ةًـي موشح ـِق السام ـهلَّـت ِمن األفُ    
. 

!اُء والعشب ـامل: اـبالقُدِس، يأرج فيه  
. 

 



ــاِمخةً   ــيداِء ش ــرقت يف ذُرا الب وأش
. 

ــى ــا اُهللا بالنعم ــطِحب.. يحفُّه !ويص
. 

 

اـاِف البِدء صفوته  ـت يف مط  ـوأطلع 
. 

!ا الرغَب ـاذي زهوهِ ـاِة يح ـالبنمـن   
. 

 

دهـتشه" وـالصح"كُرمى لعينيك هذا 
. 

وأَب ــت وع ه أمــِفر صيف الضــوِء؛ ت!
. 

 

ــنا   ــنا، إنَّ ِفتيت ــباحك في ــرأْ ص فاق
. 

!ا انتخبوا ـاِء م ـم ِمن اآلب  ـيهزال ف  ما
. 

 

ــرِة يف  زانــت مطــاِلعهم مشــس اجلزي
. 

!انُ منتِصب ـِر، واإلمي ـا الزه ـأبراِجه
. 

 

هـِر بهجت ـِر؛ أضفى ِعط  ـطالئع الفج  
. 

!وت مختضب ـالصم؛ ف ـى مالِحمه ـعل
. 

 

 تشــحــنقوِد، م الع خــتِلجم والقلــب
. 

 بــد ــواِفه اهلُ ــرفُلُ يف أف ــاِر؛ ت !بالغ
. 

 

   ـار، ب ـدى األفك ـلكننا، يف ص ني فىت
. 

!لَبن يف الستِر مست   ـواه، وم ـيحذو س
. 

 

ــه   وِن طاِلعــب ــتدي يف ال ــىت يغ إال ف
. 

 ــِرب ــوِل اآلِس مقت ــن فص ــه ِم !لعلَّ
. 

 

–واـإن نِدب –ِر  ـاةُ الفك ـفهلْ يجود بن   
. 

ويجتِذب؟.. م؛ يستقِرب الشادي  ـباِحلل
. 

 

ــا   ــياِة مب ــاق احل ــدد آف ــن يج وم
. 

م الطلَب؟ ـم، أو يستلهِ  ـيستقطب الِعل 
. 

 

   ــياة، أب ــرباس احل ــم ِن ــو املُعلِّ ه
. 



بــه أد ــِب إالَ زان ــاش بالقل ــا ج !م
. 

 

ــنه    ــيس يوِه ــاٍن، ل ــم ب ــو املُعلِّ ه
. 

اء يكتِسب ـا ش ـشأو ِمن الِعبِء، يف م    
. 

 

 ــت ــها، ومه ــت ِظل ــبالد أجال إذا ال
. 

  ــرحتَب ــلُّ م ــته، والظ عبــاُء ن !فامل
. 

 

داًـداُء، يا بل ـ، يا أن  لُّـيـا مشس، يا ظ 
. 

!ن نِكبوا ـر م ـم، أبِصر جم  ـمن احلمائ 
. 

 

  ــر مــها ز ــالد أهل ــتخوِم ب ــى ال عل
. 

!ةٌ القُضب ـا الساس ـم ينتضيه ـأطواقه
. 

 

ــياِد ع   ــناِق اجل ــثونَ بأع ــىالعاب ل
. 

!وتضطِرب.. وـا؛ تكب ـاِن غَفلِته ـأرس
. 

 

دراًـم خ ـيف أبواقه " الشعارات"تطفو   
. 

جترما قالوا وما كتبوا    -ِمـيف الوه -ي !
. 

 

هــتافهم كلمــات، ال يهدِهــدها   
. 

!طَبه اخلُ ـي ب ـاِرف ما تفض  ـ زخ إال
. 

 

ــٍن  ــدوِح يف رك ــري ال ــرفونَ، وط املُت
. 

بــغبــِه يف نــاره الس ضــيقنــاٍء؛ ي!
. 

 

ــِته  ــرِح نأم ــه، يف س ــيح هاتفُ :يص
. 

ــاذ ــد، م ــا حمم ــرب؟أي ع العا ضــي
. 

 

   همةٌـ صاِئت -اِل الوقت ـيف ِمط -أشجان:
. 

!ِر تختِضب ـا رب، تلك الربا باجلَم    ـي
. 

 

*  **   
ــرةٌ  ــجانُ عاب ــرى وتســمع، واألش ت

. 



!لصمِت محتجب ا، وراَء ا  ـما غاب منه  
. 

 

ــبٍ (  ــاك يف هلَ ــري يف أرٍب ألق ال خ(
. 

ـاِع القَ ـن ِرع ـٍة مِ ـوحفن بدنتِم تو!
. 

 

ــها  ــف غائل ــي زي ــدائن تنف ــن امل أي
. 

ــحب؟  ا الســوا ــى أب ــتدير عل لتس
. 

 

  ـيا ح  واُء، يا بلداً  ـزنُ، يا أن  ـزنُ، يا م
. 

ِمــن الغمــائِم، أيــن املــاُء واحلَلَــب؟
. 

 

ــٍق  ــري يف أفُ ــادي الط ــالد تغ أال ب
. 

ويحتِدب؟.. يـم القبس الزاك  ـيستلِه
. 

 

ــته  ــانَ قيم ــي اإلنس ــالد تف أال ب
. 

دى، وتنتهب؟ ـِة؛ تستج ـن الكرام ـِم
. 

 

ــاً  ــنا وهج ــرى يف شمس ــالد ت أال ب
. 

ى، ويرتغب؟ ـدرة اهللا، يستجل  ـن سِ ـم
. 

 

ــن يف  ــنا  ونح ــرمحِن يألفُ ــِد ال  بل
. 

السماِء، مبا أه   ـه ـدي  بلنا الكُت دت!
. 

 

 ــدوي ،فضــاٌء بــاذخ هــذي الــبالد
. 

!ا سامه التعب  ـر، إم ـىن على احلُ  ـأح
. 

 

-مـاِد موئِلهـى آمـعل-الـناس فيما     
. 

!وا وإن غَِضبوا  ـح، إن الن  ـأهدى وأمس
. 

 

ــؤالفَةٍ    ــوباً يف م ــف قل أش ــم وه
. 

ـ وأره !ف الناِس، إن غضوا وإن رغِبوا   ـ
. 

 

نـال شج " البيِت"واَء  ـونَ جِ ـيستلِهم 
. 

م يف غَض   ـي ـوِن اهلَ ـزري  بأو ره م!
. 

 
 



ــةٌ     ــِم اِهللا ناِطق ــآذنُ باس ــنا امل ه
. 

!الصوب واحلَدب : اـزهراُء، يومض منه  
. 

 

يــا اُهللا، أي رؤى! هــنا احلقــيقةُ  
. 

!أضفت عليها السنا؛ فانداحِت احلُجب؟    
. 

 

اًـةُ الصحراِء ملتفَت  ـا نخل ـكانـت لن   
. 

!ِر، ال تعرى وتختِلب   ـى ِمن الده  ـأبق
. 

 

 ــتِمس ــباِء اِهللا ملـ ــنا يف ِحـ وكُلُّـ
. 

ا سبب؟ ـو بن ـاً ينوس؛ فهلْ يسم   ـغُصن
. 

 

اـذع خنلِتن ـيا أرض، يا قُدس، هزي ِج 
. 

!طُ الرطَب؟ ـأال يساق .. ِكـى بني ـعل
. 

 

*  *  * 
 هـ٢٨/٦/١٤١٥: اخلميس: مكة املكرمة



 فضاء

 هو احلب، حني يضيُء به القلب طفالً؛
وينمو.. يرف 

 !وتبزغُ لؤلؤةٌ مطْفَأَةْ
 أنعشق كي نتضوأَ يف األرِض رؤيا

 تعتقُنا برحيِق القناديل،
 أم نتبذَّلَ باملرأِة اللؤلؤةْ؟

 أناشيد مرئية؛ : من قصيدة (

 !)إيقاع املاء واألفق: ديوان

*  *   * 



 !فضاء

 !يتوارى الصبا
 !يتوارى الصبا والندى

 !يتوارى الصبا والندى واِهلزار اجلميلُ
احلبيِب البعيد اجلميلُ ووجه دى واِهلزاربا والنيتوارى الص! 

 وتِطلُّ بالدي
 فأملح أطفاهلا الطالعني مع الفجِر؛

أطفاهلا النابضني 
وأهتف: 

 ضونْيا أيها الناه
،أشرقوا يف دِم األرِض؛ كي تنهض األرض 
 ..يأيت يف ِعقِْدكَم فتيةٌ يلجونَ إىل جرِز األرِض

 !!الصبا والندى واِهلزار اجلميلْ: يستنبتونُ
 
 

 هـ ٢٠/٩/١٤١٠: األحد: مكة املكرمة

 م١٩٩٠-١٥/٤يف 



 أفق للطفولة

 الطفولةُ فاحتةُ األفِق
يضيُء البالد وجه 

 !طلق أطيارها الساحنَةْفت
 والطفولةُ رؤيا، إذا صاغها الفاحتونْ

 ترف الغصونُ،
 !ويبتِدر الطفلُ ملسته الصادحةْ
هو الطفلُ مرآةُ هذا اليقني 

 ..هو البونُ
 !والفاحتَةْ

 )ب.ف(

*  *  * 



 أفق للطفولة

 األطفال الذين تتملَّى عيناي : إىل"

 !!"حكل صبا.. زهرات وجوههم

]١[ 

،غرييا صديقي الص 
تطلَّع ..ىن عليكأَح األرض رت.. 

 وخذْ قُلَّةً ِمن مياِه الينابيِع
لعينيك طِْلعت ا األرض ووار 

 نبتاً صغرياً؛
 فسنبلةً،

هاًء لعينيكضيُء الفَضاْء.. فبحيثُ ي! 

 * **   
،يا صديقي الصغري 
 ستنمو مع الطِري،

 ..نمو مع الزهِرت
بالدك ِرففَاع. 

 إنَّ الذي ال بالد لعينيِه
دى واملطرها بالنخضمرثُها ويحي ال أرض 

 !ِحلٌ كاحلجر ما
 ..هلْ ترى لك أرضاً تعاِطرها بالندى؟ -

 فالذي ال بالد لعينيِه



 ال أرض يدفَع عنها األذَى
 !كالعراْء.. قاِحلٌ

  *  **  
]٢[ 

 :سؤال *
 ..املاِء والظِّلِّ: يا حبييب املُِطلَّ على
 .مشِرقَةْ.. والشمس ساحنةٌ

كبيِدي 
 -اآلنَ-أرى

ورياٍض وعطٍر ونزنبقةً من ب! 
 فَِلمن ب الزنبقةْ؟

*  *  * 
 هـ ٢١/٩/١٤١٠:  االثنني–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٤-١٦

]٣[ 

 اعةْوير.. طفلٌ حيملُ ِقنديالً
 يترمنُ حني يرى ينبوعاً ودروباً
 فيعدو.. ويرى الينبوع يرقِرق وجه أبيِه

ظال ةْ.. ينشدوشجاع 
 طفلٌ خيرج من ظلِّ أبيِه وميضي

 يف األفِق املترامي
ةْ.. وقتاً: يستشِرفصاعون! 

*  *  * 



]٤[ 

 طفلٌ يرسم بعداً بني يديِه
 حديقَةْوبعداً يف ِنرباِس 

 يتنامى
 ..يعبثُ بالشجر املتناِثر

 وخيَطُّ مروجاً مرسلةً.. ميحو
ألغصاِن الشجِر األخضر ومواقيت 

طُ ظاليبس شجر 
 !وجداِولُ تنساب على أمِد األبواِب طليقَةْ

]٥[ 

 طفلٌ يتنحى عن أطواِق نظائِره
 ..يقرأُ
 ..يتأملُ
سيتفر 

  وعصافري جتوب املاْء..يستطلع راً
 يستويل األمد على عينيِه

ويستويل القيد 
 !ويقفو أعباَء خطاه على أرساِن الدهماْء

]٦[ 

 طفلٌ يولد يف النوِر
 !وطفلٌ يولد يف العتمةْ

 وفىت يسِدلُ فوق األوِل ليالً



 وفىت يسبلُ حولْ الثاين فجراً
همفيضيُء د! 

]٧[ 

 يتطلَّع يف كلِّ وجوِه األقراِنطفلٌ 
ممن ال يتحلَّى برؤاه فينِفر. 

يف ظلٍّ ِسواه ٍب يتقلَّبمن ِتر ِفرين 
ِسواه إيقاع حٍب يتوشوِتر! 

]٨[ 

 طفلٌ ينظر يف مرآِة أبيِه
 :فيلمح خلف غشاِء وقاِر الكهِل

 ورياًء.. ِنساًء
اققناٍع بر وشفيف 

يف عينيِهيتالشى القمر املتناسق  
األطواق ومتتد! 

* * *   
 هـ ٢٨/١/١٤١٢:  اخلميس–مكة املكرمة 

 م٧/٨/١٩٩١

]٩[ 

 طفلٌ 
 يتملَّى قيماً باكرةً حمتِشدةْ

 يتمالها يف الطرِس
 ويف أبواِق الساسِة، والسادِة، والشعراِء



 حرفَا.. حرفاً: فيحفظها
 خيرج يف درِة آفاِق النور،

على األشجاِر اللهفىيلوب ! 
 !عبثاً

 !تتداعى بني يديِه األشجار املنجردةْ

*  *  *  
]١٠[ 

 طفلٌ
 يقف بباِب امليزاِن،

 حيدق؛
أم األقوى؟: من ينتصف احلق 
 يهتز امليزانُ،

 !مييلُ مع األقوى

*  *  * 
]١١[ 

 طفلٌ
 يتحرى قمراً يف شاطِئه

 !يتحرى
 .ئُ، واألفق الالِحب، واملسرىميتد الشاط

 !يتجلَّى القمر النائي يف ناحيٍة أخرى

*  *  * 



]١٢[ 

 طفلٌ
 يزرع كوكَبه يف خارطِة األيام امللتفَّةْ
 ال يشهد إال أحراشاً، وِرياشاً، وأناساً

 تأيت أو متضي،
 !وأناساً ال تعرف رأفَةُ

*  *  * 
]١٣[ 

 طفلٌ
 :ِريطلع يف ساعاِت النا

 !فيستمرئ أحزانَ األياِم املُنتظَرةْ

*  *  * 
]١٤[ 

هفَه يف صفحاِت جريدرخطفلٌ يتقَّرى ز 
دى عيناهنوتقذَى.. ت 

هبالكلماِت املمهور! 
 مل يفهم شيئاً

هاأللفاِظ املبتور غري فمل يتعر! 
 يكرب مطلوالً بالِعهِن
هودنشوملْ يبلغْ م! 

*  **   



]١٥[ 

فهرطفلٌ م 
فترم وأب 

 وبالد مشِرقَةُ الشمِس
 وأعباُء فُصوِل النخِل؛

،فوش فخ ملن وتتسع تضيق 
فأو أسر قضي ومن! 

،اهيا رب 
 !ترى ما يصنع طفلٌ مرهف؟

*  *  * 
]١٦[ 

 طفلٌ
 يتلمس حتت قوايف الشعراِء

 ٍر بني ِقناِع الوجِه الظَّاِهِرمداراً ِمن نو
 والقلِب املخفي؛

 !فيحين جبهته البيضاْء
 أو هذي ِسيماُء الشعراْء؟ -

*  *  * 
]١٧[ 

 ِطفلٌ
وِر امرأٍة بزغتيف ن يتطلَّع 

 يف ِو الزهِر، وشفَّت يف ِعطِر األفياْء



 فريى أقالماً تتبذَّلْ بالنجالِء، وبالدعجاِء،
 !لوطفاِء، وباهلَدباْءوبا

 ويرى صحفاً تتمرغُ بالغانيِة اجلَيداِء،
 !وبالفاتنِة اللمياِء، وباحلاملة العفْراْء

- هذا النوِر العطري نم بِصرأو ال ن 
 سوى األبعاِد اجلوفاْء؟

*  *  * 
]١٨[ 

 طفلٌ
 يبزغُ يف املرآِة، ويف املرناِة،

 !ويف أفياِء اْهللا
جِهيطلعالو ومسوى مهِت األبميف الس  
 ..ببهجِته

اقنيهأقنعِة الد ريئاً ِمنوب 
وأبواِق النماقني 

 وأقبيِة الذمامني املُرتِزقَةْ
 يتملَّى ِمضمار ِجياِد السبِق؛

 فيبكي بهجته،
 يبكي مطْلَعه،
يبكي أَلَقَه! 

*  *  * 
]١٩[ 

 طفلٌ



دوح هيعشقت.. 
 ويفيُء إليها كلَّ صباح، ومساٍء
 مث يؤوب إىل البحِر املتماوِج،
 !يف ريِح هجِري األغصاِن املنتثرةْ

 أو هذا ما يتبقَّى ِمن ِظلِّ الشجرةْ؟

*  *  * 
]٢٠[ 

 طفلٌ
 ..يكبر معتالَّ.. ينمو

 يتسنم طلعته بني ِرفاِق الوقِت
 ويمضي ساعاِت الريح؛

هيقلِّبصفحت ..مث ميوت! 

*  *  * 
 



 !ةإيماء

 !الذي يستضيء بالنور املقدس.. املعلم: إىل

 وقف يف فَضاِء الطفولِة.. 
 ..يا سيدي

 هل ترى الطفلَ؟ •
 هل تتلمس يف ِر عينيِه •

 ِظلَّ السؤاِل
 وإمياءةَ اللؤلؤةْ؟
 ..يِشف مع الفَجِر

 والطِري
 ملبلَّلينثر خطوته يف املداِر ا

 بالطَّلِّ
 ..تنساب خطوته غَضةً

 ..غَضةً
وجا الرملةُ املطفأَةْ.. فتم ىدنوت! 

 هو الطفلُ،
ضيُء له الدربحني ت 

 يدرك موِطئَه
فَأَهرويرى م! 

 * **   
 هـ٢/١١/١٤١٣:  اجلمعة–مكة املكرمة 



 قصيدة المدى

ىة الدرب، والرؤ  ـا جنم ـلقـد جاذبتن   
. 

!ب على الدرب  ـواس خت ـاالت أق ـخي
. 

 

اذا أرى من مطالعي؟   ـرى، م ـت! عطفت 
. 

دى ا ركيب؟  ـاي اخلضر ين  ـأتلك خط
. 

 

ــاً  ــق بازغ ــؤ األف ــناً يف لؤل أرى زم
. 

!دى قليب ـذا امل ـ، ه ا اهللا ـي: فـفأهت
. 

 

* 



 قَِصيدةُ المدى

ع السربِ ـف م ـإىل أَين؟ ما ِزلْنا نخِ     
. 

!ِه إىل قطبِ  ـاذي شاِطئَي ـالنا يح ـِك
. 

 

هـاِء، فإن ـى ِرسِل الفَض  ـعل: نقولُ 
. 

!ازِغ احلُجبِ ـمن األمِل املضفوِر يف ب    
. 

 

هـوِب، يفُض ـاِن القُل ـمهفْهف ريح  
. 

 الن ـصباح   ماِت على اللُّبتمدى والت!
. 

 

 ضِبنا خ ودرف ـيالض ـر هينةًـاِف ه
. 

!زِة احلُقْبِ ـى األياِم يف نه   ـِلوقِْع خط
. 

 

داًـِد موعِ ـوح العناقي ـه ب ـيجيش ب  
. 

!و إىل الِغب  ـدُء يهفُ ـه الب ـتواَءم في
. 

 

لْـرأِي، مل نجِ  ـاً توالَينا على ال   ـأحقّ 
. 

و الترِب؟ ـاًء، ونحن بن  ـإىل الترِب إمي  
. 

 

 ــا املَواِقــيتأْنقَارــرانا، تالً: توــدج
. 

راً يكْتسي ِدميةَ السحِب؟   ـيموج، وقَطْ
. 

 

    تزاه؛ فَنتيعـالفُصو برسولَ؛ فم
. 

!ح إىل صوبِ  ـرخيص، ودرب يستري  
. 

 

ــماِر  يف اِملض ــت يادنــنا: و روبإنَّ د
. 

!حسيب: مل تقُلْ .. ِكبار، وجالَدت الضىن  
. 

 

ورٍدـر م ـِدر غَي ـ مل نبت  ..مضينا معاً  
. 

!اً إىل جنِبـا غاِديِه؛ جنب  ـنجاري سن
. 

 



   م أنـتب ـِدلٌّ؛ م ـوين  ـا توال ت ،وح
. 

!رِة الِعبِء بالقَلْبِ  ـا يف جم  ـتجاِذبن
. 

 

 جاستتِد هاِجساً    ! رريف الو فْتارلْ شه
. 

ببه ن ـدميق ـتالي ِب؟ ـِني بِ ـعوال ش
. 

 

يـوطَوفْت تستدين الرحيب، وتصطَف    
. 

!ِبارك ِمن أقصى مطالِعك الشه    ـمن
. 

 

 م ؟ أَمذكُرهِ  ـأَتتنت املَ ـا زلت ىـزد
. 

 تـعلى و   غاِم، يف شِب؟ ـِر األييِف الغ
. 

 

ــثُّها   بــزماِن ي ــيهات ال ــك هن وِتل
. 

!ن الزمِن العذْبِ  ـي؛ ِلِذكْرانا م  ـحِف
. 

 

* * *   
 مهدجو ـين اإلنساِن، آلَفْتب تلَـوب

. 

!وعـدت مبا يغين الكرمي عن العجبِ      
. 

 

 تــي ــا ألف ــيت م ــنا! وأَلْفَ إنَّ ِرفاقَ
. 

! يستهدونَ بالعاِطِل الصعبِ   -على الشطْءِ -
. 

 

ــيئُنا  ــوانا؛ تِض ــه إرب، ِس ــلُّ ل وكُ
. 

!لُّ على اإلربِ  ـاس تجِ ـأقْب" اهللا"إىل  
. 

 

اِء عطْفَةٌ ـن سوسِن امل  ـه ع ـوكُلٌّ ل  
. 

 سوكْ ـإىل سـِن الر  يِح بالرِبِن املُوش!
. 

 

اـرز باخِضراِرك صخرن  ـفَيا ماُء، طَ   
. 

!رةَ العشبِ ـِرق على ِمرآِته نض   ـورقْ
. 

 

رىـرٍة تفِْعم الث  ـى قَط ـر بأَصف ـتناثَ 
. 

    ِنكنا غُصعلينا يف س فِهفطْبِ وهالر !
. 

 



ِرك؛ فالصبا ـوع زه ـا ينب ـوموج لن  
. 

!ِة الذَّنبِ ـا األوقات يف لَذْع   ـيخاِلسن
. 

 

ٍةـِل الغريِب بلَمس  ـونمِنم رؤى الطِّفْ   
. 

!اِفــه لَهفَــةَ الــوثِْبتــؤرج يف أعطَ
. 

 

ــبالد قــالدةً  ــبو ال حــداً ت ــلَّ ي لَع
. 

!تظَلــلُ أبــراج الطُّفــولِة باهلُــدِب
. 

 

د، جتاوبت ـلُ اجلدي ـلْ أيها الطف  ـوقُ 
. 

!دأُ خطَى الرأْبِ  اق، فَاب ـمليقاِتك اآلف 
. 

 

اـجديده: اِةـوخض، يف تالفيِف اِحلي    
. 

!ِع اخلَضبِ ـٍد لَدٍن من الطالِ   ـلرؤيا غَ 
. 

 

ا، يف مشاِرِب خطِْونا،   ـونحن اكْتهلن  
. 

!األياِم، عن سانِح اجلَذْبِ   على مدرِج   
. 

 

ــثَةٌ   ــرأِي نفْ ــبِة ال ــنا يف غَي لكنو
. 

!ِة يف الصحبِ  ـرآِة النصاع ـتِشف ِمب
. 

 

ــوِكِب  ــثاِق يف املَ ــى املي ــلُّ عل نظَ
. 

!يِه الصاِفنات على سهبِ   تدانت لَد  الذي
. 

 

 * **   
لَقَد جاذَبتنات نجمةُ الدرِب، والرؤى 

. 

!ى الدربِ ـواٍس ختُب عل  ـخياالت أق 
. 

 

 طَفْتطالعي؟    ! عرى، ماذا أرى من مت
. 

أِتلك خطاي اخلُضر، يندى ِبها ركْيب؟     
. 

 

هـانُ خيوطَ ـد احلَن ـلقَد م ! وقَليب؟ 
. 

!ئُ يف احلُب  ـوأَقْصته الشواط .. عليِه
. 

 
 



يـج؛ فأقتف ـف يلَ الكونَ البهي   ـيِش 
. 

!مرافئَ أصباِح الرؤى يف الغِد الرحبِ     
. 

 

أمـرتِحلٌ؟ ما املاُء؟ ما األفْق؟ ما املُىن؟ 
. 

لل باحلَدِب؟ ـبِء املُكَ ـذَّةُ العِ ـوما لَ 
. 

 

     املُر ا الفَن؟ مرعا الشدى؟ ومبالص عص
. 

وما الصدق، إنْ أوحت به نأْمةُ الكَسِب؟      
. 

 

إنْ لَج مغِرب  : رأْي، يف حالَيهِ  ـوما ال  
. 

  وهلَّ مساغَ من ثَلِْب؟    ـأو انمبا ص وم
. 

 

اـلْب، هلْ تجِدي احلَقيقَةُ بعدم    هيا قَ  
. 

وم باجلَدِب؟ ـم املُس ـا الوه ـنطاِرحه
. 

 

قـاِن معلَّ ـاِب الزم ـى ب ـِكالنا عل  
. 

نقائِ  ـيطَاِر الشِق يف اخلَطْبِ  ـوُء بأو!
. 

 

رىـى املَداِئِن، ما ي   ـيجوس على مرم 
. 

!لَِّل باحلَربِ ـوى الغلِّ اَ  ـِظالالً، سِ 
. 

 

   صـِل املَس ـِدماٌء على ن  ـاِرِح، ال يد
. 

!!يُء مبا تنيب  ـضي، وال رؤيا ت   ـتواس
. 

 

  وجسنةٌ مِمنـوأَز ـةُ الس ِر باألسىـت
. 

!ى ِتربِ ـري عل ـرب يغِ ـيِدلُّ ِبها ِت
. 

 

 سمِة شومِن األمكى الطِّفْلُ يف ِحضهـب
. 

 املَج طَأهأَون ـو قْبِ  ـذوباراً على الن!
. 

 

اـاِر يأِْسه ـمضت رأْفَةُ اإلنساِن يف ن     
. 

 لِْب؟    ! فَال قَلبِم السد نيب القلب أين
. 

 

واـِني أجفَل ـالُ املَيام ـما ب : ونسأَلُ 
. 



!طئ الرعِب؟ اِة يف مو  ـعن اجلُثِث املُلْق  
. 

 

رـاِل معفَّ ـٍن يف املَج  ـعلى كُلِّ ركْ   
. 

مِب؟     ـِبجِة الكَروديف ع ِر أَِخيِه اِخلب
. 

 

  َألع ذَلَّتمائ  ـوـراِس الصليِب ح،م
. 

   وهجو تانهلَ و بِ ـاملُؤمِننيرى الصد!
. 

 

دىـدار على ص  ـذا املَ ـومنكفئٌ ه  
. 

!اِن من الغربِ  ـواِق الره ـيجيُء بأط
. 

 

ويـاراِت، تنطَ ـجوائب أَنضاِء الِشع   
. 

!رارِة يف الشغبِ  ى رهٍج كايب القَ   ـعل
. 

 

مـاف صرِحهِ ـيطيح ِبها الواهونَ أَطْن 
. 

 وم ـمن املَجسوبِ  ـِد مِة اهلَياً بآِصر!
. 

 

ــنةٌ  أَ  ــربيني حفْ عالي ــني ــروِم ب ِلل
. 

طَايطُّ مخلَ  ت ا اِخلفافِب؟ ـاهحى الرد
. 

 

*  *  * 
 كانَ للع ِب الِوض ـلَقَدـر هـاِء ِلواؤم

. 

ا كوكب العرِب؟  ـا نرثيك ي  ـفما بالُن 
. 

 

ــوِمها  خِل تــي ــاةٌ ِبلَ شوم ــالد ِب
. 

ون  مغها من نوتالِ ـاسيب ـِة الغِب املُس!
. 

 

  ِبن ما ثَ  ـا الناع ـأصـي؛ فم ِصتنم م
. 

!وقَد أَوغَلَ التأريخ بني القَصِف والنخبِ     
. 

 

   جاملُز تمنا الصخلُبيبالش ـو ذا،ـج
. 

جمبا ج   ـوت أصوات ـأر الَ يف اجلُب!!
. 

 

اءةٌـط مب ـواِط احملي ـعلى خيِط أش   
. 



    جوثِّ يف مبب ـمن الرتِق املُنجِة الش!
. 

 

:ةٌـج ثُمال ـواِب اخللي ـويف شمِس أب   
. 

!ِة احلَلِْبـي على رفَّـمن الترِف الغاِف
. 

 

ــةٌ    ــراِفديِن ِمظَلَّ ــداِر ال م نــي بو
. 

!مـن الغسِق الدامي، إىل باحِة النصبِ      
. 

 

اـوِب من اللَّغ  ـاِن اجلن ـوماذا بأَرس  
. 

نحنباإليه ـت ـح  يِق الثَّقِْب؟ ـاِم يف ض
. 

 

ٍفـلِّ موقِ ـواُء يف كُ  ـتشاكَلَِت األه 
. 

!ر مصفُود اِجلراِح على الشعبِ    ـوأَسف
. 

 

ــ  ــباِذِل واهلَ ــيلِِ املَ ــر يف لَ وى،تناثَ
. 

   ِز عاخلُب فيفر حشبِ  ـوهِة الولَفْت ن!
. 

 

ةٌـس ِفتي ـاِر الطواوي ـوأَضنت بأوط  
. 

!ا يف السرِح وسم من احلَوبِ     ـتلبسه
. 

 

ــدو  ــراِف احلُ ــبةًأنبكــي ِبأَطْ ِد كَِتي
. 

ى نحٍب، وتأنف من نحِب؟    ـتغض عل
. 

 

 لَجاِن، وأَطرقَتوِبـباِب الص ـتاخأَن
. 

!بأذيـاِل أذنـاِب الكُماِة على العيبِ      
. 

 

 ــيونع العاِصــبني لنيهمــن املُــب،مه
. 

ما حظُّ عيٍن من العصِب؟    . على شظَفٍ 
. 

 
   ببالن ا جاشمـِن ص ـر املُراهِ ـوادق

. 

  لِة التيوبِ   ـعلى صضجِه العواِر يف م!
. 

 
 رامِة يف  ـى بأط ـتىـ اللظ واِق الشبيب

. 

!ِبواِم على اللَّغ  ـرى بأشباِه اهلَ  ـوأغ
. 

 

 * **   



ةٌـجوقَ) ِةـالِكنان(وصالَت على باِب     
. 

!ترى الِفكرةَ احلمراَء من باِذٍخ صلْبِ     
. 

 

ةًـانُ لَجاج ـى الزم ـا عفَّ ـتصوغُ مب  
. 

!ِن اِخلب ـاِج من مكْم  ـموثَّنةَ األمش 
. 

 

ــتِفها  حب ــنفوس ــنونَ ال مــاً ي أحق
. 

!ويف الساحِة احلمراِء وارت رؤى الدب؟     
. 

 

هـِم تذيع ـالعقيرِح  ـنسـيج من الطَّ 
. 

!!وب مبا يصيب  ـداٍء تل ـذُ أَص ـتعاوي
. 

 

ني؛ فغمغمت ـور الفاِره ـتناَءى حض 
. 

!أبواق تصولُ على نهبِ   ) النيِل(لَدى
. 

 

ريِق، تنتضــيتصــولُ بإميــاِء الــبطا 
. 

!ِم يف اللَّوبِ  ـوع السوائ ـمناِبرها طَ 
. 

 

ــى  طــوَءةُ اِحلجوةُ األوراِق، معــن مق
. 

!ى السيبِ ـني عل ـتفيُء ِبظلِّ الكاِدح  
. 

 

رى،ـوى الديِن، والع  وما نقَموا ِمنا سِ    
. 

!ما أرخص الِفكِْر بالنعبِ   .. تشد العرى
. 

 

طَّرـي مس ـوح:  نورانِ -اهن-وكانَ   
. 

!وذُ مبا يخيب  ـف؛ ال يلُ  ـوروح رهي 
. 

 

 سأَلَي   ديعاً أنْ يي ـ بباِعث ـرى الد اًـن
. 

على ِقيمِة اإلنساِن، يف مسرِح الرهِب؟     
. 

 

وال قُدس يستصفي اهلُداةَ ِسوى الذي      
. 

  يف الن دسجـوِر املُشِ ـت  بمن الر ع!
. 

 



هـر صبح ـِوي يضفِ ـهو القَبس العلْ   
. 

!على ِسدرِة الِوجداِن، الَ ِمن هوى اِحلزبِ      
. 

 

 * **   
اـحبييب، مضى الصوت املُهيِمن بالسن     

. 

!العقِْبارِة يف   ـلُ املَن ـوأغْـرب ِقندي  
. 

 

راِغ، وأُطِفئَت ـاً يف الف  ـأَأَلْطَفْت عين 
. 

الِم، ِبال أَوِب؟  ـاِم الس ـمواقيت أَنس 
. 

 

 ـت  ط   ـرى ما تة ِغبةًـرى، إال البِشار
. 

!الُ يف الندبِ  ـتنثاح بهِو املَجِد    ـوأمل
. 

 

اًـوِن املُحجِب ملْمح  ـر يف الب  ـأَتبِص 
. 

من الزمِن الساِمي، إىل املَطْمح اِخلصِب؟     
. 

 

ــيفٍَة  ــلُّ لَه ــي؛ فَكُ ــب أيام أُقَلِّ
. 

!ئُ بالدأْبِ ـِض توم ـاِت البي ِمن الورق 
. 

 

ــةً  ــيقَةُ غَض ــا، فَتنســاب احلَق اهأَر
. 

!وِن على الصب  ـوتسِبلُ أَعباَء الشج  
. 

 

   مو إىل السنعي ـوأَرين ـِت البشدِد، ي
. 

!اف من القُربِ  ـا شغ ـقَبِس الرؤي إىل  
. 

 

أَرى زمــناً يف لُؤلُــِؤ األفْــِق باِزغــاً 
. 

ِتفى قَلْيب ـذا املَ ـيا اُهللا، ه  : فأهد!!
. 

 

*  *  * 
 هـ١٠/٧/١٤١٤:  اخلميس–مكة املكرمة 



 !وطن القلب

 وطين،
 وأحن إليك

فألقاك أنت األحن! 

* 
 



 ..وطَن القَلِْب

 وجهه بازغُ الطَّلِّ،
 يف بؤبؤ القلِب،

 !وأمن.. رؤياه ِظلٌّ
 وهواه مرافئُ هذا الفَناِر الرهيِب

وهذا البهاِء األغَن! 
 إنه الوطن املنتضى يف اِجلباِه املضيئِة

احملتضن والفنن! 
نتألَّفُه كالص باِحوطن 

 وننِبذًُ عن خنِل واديه جمر اللَّظَى
نالزم ورياح! 

ونئن 
 إذا ما استرابت على طَلِْع خنْالِته البيِض

 عصفورةٌ،
ويئن! 

 أيها املستِكن بباِب الندى
،نجواملضيُء بباِب الش 

اطمئن! 
 ها الوطنأي- ،راملاُء والزه 

 ك، يف عاصفاِت الغضاضِة،حنن مشاِرف أفِْق
،بني يديك 
اطمئن! 



 وتباسق على سندس األرض،
 ينفَرج املَاُء حتت جناحيِك ْراً

حولَ فضاِء الفنن احلمائم لّ بيضنهوت! 

* * *   
 وطين،

إليك وأِحن 
ناألح أنت فألقاك! 

برحياِن وجهك ما تِضن.. 
 ِرهاِن مواِقيِتِه الباِكراِتأنت الذي تنجلَي عن 

ناِملن! 
ةَ ِعقِْدكرد فتتفو وملَن 

 ملَن؟ -أو تنتقي نجم طالعك املتباهي
مناملؤت ها الوطنأي! 
ى بوجِهكأتباه 

نع احلُلْو كإنْ وجه! 

*  *  * 
 هـ١٤١١مكة املكرمة 



 !ان على لحن واحدتتوقيع

اـتشرفْت طلعته هذي بالدي اليت اس    
. 

!و الرياحنيِ ـن النوِر، يف صف   ـراً م 
. 

 
 
 

 )ب.ف(



 ..توقيعة أولى

 !أنا.. هذا
 أدنو؛ فيمنحين أُفْقي مالحمه

 واألرض مولعةٌ بالطِري، أُنِشدها؛
 !فينفِتق املَدى

 واألرض مثقلةٌ باملاِء، أعربها؛
 !فينهمر الندى
 يف يِدي.. وأشد قليب

 أأجس هذا النبض منفَِردا؟: يبتلُّ نبض صباحه
 أيداك تنتحالِن أفْقك؟ -
 يل يداي أهز أجراسي؛ *

 فأرسم أحريف جرساً على ورِق التخوِم،
 !أدق باباً موصدا

 من أنت؟ -
 أخرج ِمن غصوين *

 اأستِشفحتِشداِملرآِة م طالعم! 
 أيظلُّ صوتك يف سطوِر الطِّرِس منفِرداً؟ -
 من أنت؟ -
 ِمن هذي البالِد تصوغُ خنلتها يف الِبيِد لؤلؤةً *

تِشف 



 تزف عنقوداً ِمن الِقنديِل
 !تعِرش ِمن عناقيِد الرؤى بلدا

 * **   
 هـ٧/٩/١٤١٢الثالثاء : مكة املكرمة



 ..تَوقيعة ثانية

 أنا يف أجراِس بروِج الشطآنْ
 أتلظَّى مبقاليِد دمي

 !محتِشدا. يف ناي البحِر املتنائي
 وأمد فَضائي

 !منفِردا.. محتداً: يف ميالِد فصوِل الوردِة
 ويِدي تفتض حروف أناِمِلها
 بني بروقي وبريِق امليزانْ

 !اْهللا.. يا
 ر يف ِمرآِة املاِءأُبِص

 تالَفيف الصحراِء
 !وأمسع إيقاع يِدي املُفتقَدا

 أتراين؟ -
 هذا القَلب املُتسامي: أمجلُ ِمن ِشعري

 حني أقاِرب عنقود الِقنديِل
 !فيعِرش يل بلداً

 أبالدي؟ -
 ِتلك شقائقُها أو هذي

 !هلْ أعرف غري بالدي ملتحداً؟ -
 م٨/٩/١٤١٢األربعاء : ة املكرمةمك

*  *  * 



 !تجليات للقلب

 ِمن قلَِّة الزاد،! آٍه! آٍه"
 وبعِد السفر،

 !.."ووحشِة الطريق
 )..علي بن أيب طالب، كرم اهللا وجهه (

 "من أِنس باخللوِة؛ فقد استمكن من بساط الفراغ"

 )..ذو النون املصري(

* 



 !تجليات للقلب

 يِض ألطاِفِك؛جتلَّيِت يف فَ"
 !.."فأفَضِت على القلِب رهيف أُنِسك

*  *  * 
 وبعيداً عنِك أرى األيام تبعثرين يف ظلِّ الرحياِن؛.. 

 أنِت هنا، يا حبي: أهتف. فأنشد ظلَِّك وأراِك بقليب
 السامي؟ يا قمري يف ليل درويب؟

 * **   
 ..مِكأتلقاِك بقليب فأض.. أتلقاِك بصدري فأضمِك

 !أمسع شقشقةَ عصافري صباحِك يف بؤبؤ قليب فأضمِك
 ضميين يف ظلِِّك! وأضمِك هامسةً! وأضمِك راعشةً
 !يا ظلَّ درويب

 * **   
 

 أهتف بامسِك يف ليلي السهراِن
 ويف أفقي الظمآِن

 !وأرسم فجرِك حني يرف على غُصين
 !أرسم مشسِك حني تضوئ ركين

 ! ظلَِّك حني يفيُء على حزينأرسم
 ..أتقراِك بعيين فأبكي حني تغيبني كطفٍل أفرده القمر النائي.. لكين

 !يا أمي، ما أكثر حزين: وأنادي



 !ما أكثر حزين
 !مسكوناً واِك أغني

 !وغريباً يف آالء تخوم الورِد أغني
أراِك فأنقش !  يف قُدِس ائِك، يا دانيةً يف القلِبأحتراِك تطلني على هلفي، ويا حانيةً     ..  لكين

ويا !  يا أبدع ألطاِف القدسِ   !  مكةُ؟ يا مكةُ  :  وأهتف!  تراتيلَ..  تراتيلَ:  عطرِك يف فنِن القلبِ   
 .أبثِك هذا اهلاتف يف شجِن القلِب، اهلامس حتت القمر النائي! أمجلَ ما يف ملكوِت الرمحِن

أرى جنم طوالِع ترحايل يتماثلُ يف آفاِق       ..  صرت أُقَلِّب ذاكريت فأراكِ   يا دانيةً وأنا النائي،     
يا مكةُ، يا دانيةً    ..   مكةُ   :وأهتف.  هزاِر الدرِب املترامي يف باِب اآلِس، وأمسع وقْع خطى األيامِ         

 .أنا النائي

 !يا حانيةً وأنا النائي
 !وأنا النائي

 وأنا
 !النائي

 * **   
  من ن أرِض اِهللا البازغةَ     أقِبس مدائن بظلِك، والفقراء     ..  ورِك، فأحب الفقراَء امللتئمني أحب

وأقبس .  وأقبس من زيتونِة زهِرك عطراً؛ فأضمخ نور الرؤيا، وأوضئُ نار الفكرِ          .  الغادين إليكِ 
 وأنِت معي أتزود    .من خنلِة واديِك غاللةَ صٍرب أتفيؤها يف شمِس هجري املدِن املثقوبِة يف الريحِ             

باألمِل العذِب يِشف فأمنو، ويرف فأمسو، ويرق ويومض يف ليِل املدِن املتنائيِة على بواباِت                
أرى ألويةً تتساقطُ، وعروشاً تتهاوى، وطواغيت يعفِّرها ميقات األبراِر بأنقاِض         .  مداراِت اآلفاقِ 

. وات احملزونني، وآالم املصفودين تناِهز نار القمعِ      أرى أشجانَ الفاقِة حتجب أص    .  دِم اجلربوتِ 
وأبصر ألوانَ نساِء الغجِر، وأطفالَ اجلوِع على أرصفة نواصي املدِن املزهوِة بالضوِء وأشعاِر              

أبصر ما أبصر يف هذا الكوِن املوبوِء املكسوِر بأفكاِر اهلتافني؛             ..  الشعراِء وأعالم احلريةِ  
ما أعذب  !  يا مكةُ، ما أحلى عدلَ مساِئك     .  مكةُ:  وأراك، فأهتف !   النماقني؛ فأبكي  الدهاقني؛



هذا الكونُ املفتوح على أفناِن وهيِج األضواِء ينوُء بأحزاِن الشعراِء، وأحزان             !  كوثَر مائكِ 
ة هذا الزاِد،   فآٍه من ِقلَّ  !  البرآِء، وأحزاِن البسطاِء، وأحزاِن احملرومني، وأحزاِن نساِء البستانِ        

  ! مكةُ، يا مكةُ، يا دانيةً وأنا النائي :خذيين يف راحِة كفِِّك! وبعِد السفِر، ووحشِة هذا الدرب

 !يا حانيةً وأنا النائي
 !وأنا النائي

 وأنا
 !النائي

*  **   
وترفرف يف فريوِز   مكةُ تطلق ِسرب محاِئمها يف آفاِق املدِن املتثائبِة مع الطِري تضيُء محائمها               

يفوح األرج املنشق غمائم من نواٍر وِظالٍل تنِسدلُ        ..  تفتح برعمةَ األوقاتِ  ..  البواباِت البيضاءِ 
 ..تطرز ِقسطاس مالحمها يف إكليِل الغاِر.. على ديباج املاِء املواِر

 أال من يشهد؟ -
 من يسمع؟ -
 ! أعطاف الكونمكةُ تبدع ألطاف براعمها يف *
 هلْ مكةُ أحلى؟ -
 هلْ مكةُ أغلى؟ -
*مكةُ أحلى يف القلِب وأغلى يف العينني! 

 * **   
   ها ال ترجعمحائم لَكِ    !  لكنالذكرى كلَّ مساءٍ   ..  تتناثر يف آماِد بريِق اللَّي ابتلعي   .  جتتر ،يا أرض

 .ومكةُ تلهج باحلب وبالذكرى! نا ما قيلَوقيلَ ل.. غيض املاُء وملْ تستِو باجلودي! ماَءك

 !مطرا: يا اُهللا، امنحها -
 !شجرا: وامنحها
 زهراً،: وامنحها



 ومثاراً،
 وصباحاً،
 وعرى
 !القمرا/ الشمس/ احلُب: وامنحها

 وحبيبةُ هذي األفئدِة احلرى تذخر أطياراً أخرى لزماِن القلِب
 .بني يديها ِمن زهِر القلِب ومن نوِر العيننيوتنظم كلَّ صباٍح ما 

 !مكةُ صارت ذكرى*
يا مكةُ، إنا نتزود باألمِل العذِب يشف ويومض يف ليِل املدِن املتنائية على بواباِت مداراِت                  •

 :نراك فنهتف.. اآلفاق

 !يا مكةُ، يا دانيةً يف قلِب النائي.. مكةُ -
 !نائييا حانيةً يف قلِب ال

 !يف نسريِن القلِب النائي
 !يف القلِب النائي

 !النائي
 !النائي

 * **   
 مكةُ مهوى النوِر الألالِء -

 !أراها يف ظلِّ الضوِء، وظلِّ املاِء
 أرقَأُ دمعي.. عبثاً •

 !ومساِء.. كلَّ صباٍح

 * **   
 هـ ٢٧/٨/١٤١٠:  السبت–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٣-٢٤



باح يأتيأوراد لص! 

 !"القلوب أوعيةٌ؛ فخريها أوعاها"

 )..علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه(

 !"العقلُ مضطر إىل قبوِل احلق"

 )..حممد بن إدريس الشافعي(

 !"يأْ للذُّل: قلْ ملن طلب الدنيا"

 )..بشر احلايف(



 أوراد لصباح يأتي 

]١[ 

 زمن لصباح القلِب
 لهاورؤيا تتدىل يف أطراف حبائ

 األوقات امللتفةُ
 بني رفيق الناِر
 .وعنقود املاْء

 يا زهرة هذا الطالع حتت أدمي الليل انفتقي
 بني حماق القمر

 !إىل رمق الصحراْء
 هل تلمح ماًء؟ -
 !..ال •
 ترمق ظال؟ -
 !..ال •
 شجراً، أو زهراً، أو صباراً؟: تبصر.. -
*بروِق سحائب ال أبصر غري 

 !ٍة بالياقوتمشرب
 !اْهللا

 معني القوت: ما أبعد ما بني
وأعباء الياقوت 

 يا اْهللا، -



يا مانح عبدك هذا امللكوت 
وهذا الرمحوت 

• ِامنحين نوراً؛ كي أمتلَّى نورك 
وأسبح باسم! 

 وامنحين ماًء؛ كي أتزود خري الزاِد •
 أرى نفسي يف مرآة الكوِن

 اء املزوينيأراها يف أقوات الفقر
بال قوت! 

 يف شغف شعاع الزنبق،.. وأنا
 مباهي القلِب: أتقلَّب بني

 وأنوار املشكاِة
على هذا اجلمر املمقوت! 

 أتفرس يف آماد قرار الطاووس
املبهوت 

 يعشو عن ذكر الرمحن
 ويغفو عن يوم تتقلب فيه األبصار

 !وينهلُّ الناسوت
 اُهللا،.. يا -

  املتضائلُ–رؤ هذا املتناثر يف الريح ملاذا جي
ا بوعاء الطاغوتأن يتزي! 

]٢[ 

 زمن لصباِح القلِب
 جييُء
 يضيُء



 أرى جنمي يف أنواء دواليه؛
 !فأبكي

- على نفسك أسرفت! 
 !تقنطْ.. ال -
 هل أقنط من رحيان اِهللا؟ -
 أطلق جنمك من ربقِة أصداِف.. إذنْ -

 الدائرة الزرقاِء
يف ماء التسنيم وخض! 

 طوفت بأبراج الوهج احملوِم -
املاء املوهوم فيفح وناغمت! 

 أتلمس قليب يف بون األشياِء.. لكني
فأعطفه للنور! 

 اشدد رؤياك.. ما أدناك، اآلن -
إىل الشجر املنضور! 

]٣[ 

 زمن لصباح يأيت
 يف أستاِر الوقت املطلوِل بصميت

لُولْوالقلبم  
 األوِل واآلخِر والظاهِر والباطِن،: أقف بباب اِهللا

 ..والراحم، والقاهِر كلَّ طغاِة الغرِب
 !طواغيِت الشرِق املغلولْ

 اُهللا،.. يا •
 أحدق يف صويت.. أرى قنديلَ الفجِر

 :يتالمح صويت يف أوراد القنديلْ



 ..ما تصنع حني ترى اَهللا، وأنت قليلٌ -
 وذليلْ؟..  هزيلٌأنت

 هـ ١٧/٩/١٤١٠اخلميس : مكة املكرمة

 م١٩٩٠-٤-١٢



 من مقامات القنديل

احلق ليس مبحجوب، وإنما احملجوب أنت عن النظر إليه؛ إذْ لو حجبه شيٌء لستره ما                "
وهو القاهر  !  (حجبه، ولو كانَ له ساتر لكان لوجوده حصر؛ وكلُّ حاصٍر لشيٍء فهو له قاهر              

عبادهفوق ."..( 

 )ابن عطاء اهللا السكندري(

وتبتلْ بقلبك،  !  ادخلْ يف النور  :  وقال يل !  وحني أوقفَين يف ِذروِة الرحاب، حملت النور      .."
 !"فإنك سترى احلق

 )ب.ف(



 .. من مقامات القنديل

]١[ 

 ..،حاِب املُراِهناستطالَ زمانُ الر وحني 
 :وامرت يف املدائِن

 ، ومناِبر،ألويةٌ
يف الدروب سامرهم وانفض 

• قال قائلهم: 
أطيافُها البيض تلك 

 ماثلةً للقلوِب،
 !فشدوا الرحالْ

* * *   
 ..هلم وقلت: 

 حني تسترسلونَ على شرفِة النوِر
 نقُّوا اإلهاب؛

 تصفو القلوب" مكةَ"ففي قُدِس 
 !وتبهى الرؤى

• هلم وقلت: 
  تستشرفونَ بياض املآذِنحني

طالعكمي اٍء: سوف من باِرق 
 فكونوا على أُهبٍة للدخوِل إىل قبِس اِهللا

حيث تضيُء اجلراح! 

 * **   



أمعنوا يف الركاب..! 
• وقيلَ هلم: 

 كانت تمك اجلبابر" مكةَ"إنَّ 
لكنها تصطفي املشرقني 

 !م بالندىهفتغمس
 ..انت صباح األِهلَِّةك" مكةُ"و
 !الصباح: تبقى ألطيارنا الغاِرباِت" مكةُ"

 * **   
 !..أطرقوا حلظةً •

 كانَ جيمعهم زمن ضارب يف غُروِب العروبِة
 !..واحندروا يف الرمالْ

 هـ١٤/٩/١٤١٠:  االثنني–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٤-٩
 

]٢[ 

 على باِب الندى والقُدِس
 ؤتِزٍر بأثواِب البياِض،يرصد كلَّ م

 يؤم مسقَطَ رأِسه،
 !ويرتقي أُفُقَا.. فيلوذُ بالصمِت اخلجوِل

 ":مكةُ"تلك .. ها( -
 !!)مؤتلقَا.. وجهاً ناعم األملاِح

 ..القادمونَ تنادوا يف محاِملهم باسِم الكرِمي
 ختفَّفُوا،

 
 



 هالعطِر الذي نفحت مكةُ"إال ِمن:" 
 !ابضاً عِبقاًن

* * *   
اآلتني ديترص.. 

 :يضِفر من رؤى أيام ِفتنتِه السويعاِت البهيجةَ
جنشوتِه، م الِوضاَءكأس ِطيِبٍة، ونداماه اِمر.،. 

 فال يرى إال شعاعاً ذاِبالً
 !قَِلقَا.. وفؤاداً ناِحالً

 على باِب الندى والقدس
هـ.. أحىن جيدكى ـ...وب!! 

ما تذكّر تذكّر.. 
غيبوبِة الباكني ِمن هب.. 

 ..وضأ قلبه مبجامِر الزيتونِة البيضاِء
 !!وانطلقَا.. أوغَلَ يف ِحباِء اِهللا

 * **   
 – هلذه القصيدة –يف تشكيل الوحدات الصوتية ) البسيط(وإيقاع ) الكامل(و) اهلزج(تداخالت تفعيالت 

 !، والعكس صحيح)الكامل(هي مقلوب تشكيلة ) اهلزج( تشكيلة ويالحظ أنَّ.. مقصودة

 هـ ١٨/٩/١٤١٠:  اجلمعة–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٤-١٣



]٣[ 

 !"إن ازدحام الكالِم يف السمِع مضلَّةٌ للفَهِم"

 )حممد بن إدريس الشافعي(

* * *   
 :وأَوقفَين يف ذرا املاِء، مث احنىن عاطفاً

 ) ظمأًأحسست يب! (إنه املاُء
 !إنه املاُء

 !ال تربِح املاَء •
يدي دش ..،تمث احنني ،تثاقلْت 
حنيتويب ظمأٌ.. ان! 

 شفَّت األرض، شف مدار الربوِج،
 ..أطَلَِّني املزنُ

 !هذا أوانُ املثوِل على السدرِة الفاِرهة
 أَأَيتها اللمحةُ الناِبهةْ
 ما أرى يف السدمي؟
 أأيتها اللمسةُ الناِبهةْ

 ما أرى؟
 !احلُدود: إنَّ هذي الوجوه تطَوقُها يف السواِد

* * *   
 هـ١٤١١مكة املكرمة 

]٤[ 

ألقاً، واقتبسنا: وأوقفين يف ذُرا األفِق، قلت اقتبس.. 



 أضاَء الذي يف الفؤاِد، ارتفعنا، رأينا الذي ما رأى
 القاِعسونَ؛
 ِصح عنها الوجوه الوضيئةُ، تنضح بالقدِس واألنِس،بشائر تف

 !تفتِتح امللكوت اجلميلْ
،يا رب لك احلمد 

 هذا املدى ماثلٌ للصالِة
 !وهذا منار الوصولْ

 بلغنا الذي مل يكن ساحناً
 !واشتملنا بظل ظليلْ
،يا رب لك احلمد 

فيه القلوب هذا زمانٌ تقلَّب 
  عروش الطغاِةوتنهار فيه

وألويةُ املارقني 
 !ووى الطلولْ

 هـ١/١/١٤١٢: مكة املكرمة



 !نجوى

 :إىل"
 ..أمي

 !"اليت أحبت جوار البيت العتيق
 مطأطئٌ" احلطيم"وها إنين عند .. 

جناحي ..حملِّق الضمري لكن! 
 
 



 !نَجوى

 !!بني يدي الكرمي، يف جوار كرمي، يف شهر كرمي: وقفة
طٌـب باس ـاِب اِهللا، والقل  ـوقفت بب  

. 

 ــق ــآِذِن ختفُ ــباس امل ــداه، وأق !م
. 

 

يـِك تصطَف ـاِف املالئ ـوآفاق ألط  
. 

!تحلِّق" اِفـاملط"شفيف رؤى حولَ    
. 

 

راًـا الغض ناشِ  ذـيا للش ! هفَفْت هلا  
. 

يذكي ـجناحـه الفَض ـه؛ ي قبناُء املز!
. 

 

دىـا الص ـنجاوى ِتالواِت؛ يرجعه 
. 

!دِر تطلَق ـِة الب ـعلى أنفٍس يف شرف   
. 

 

ــوفاً  ــاً أل ــوفْتها روح شــا.. ت كأنم
. 

!ِر ريق ـي ِمن العم  ـأوب أغصان ـت
. 

 

 شتين والمس ـٍس جاذبت ـةُ أن ـوِرع
. 

روح يربق ـوسِن ال ـرفيف سناً يف س   
. 

 

 ـةُ اإلش ـمساوي ةُ اهلدى ـراق، قُدسي
. 

!ويسمق.. ض ا القنديلُ؛ يدنو   ـيفي
. 

 

فأرهفْــت للــنجوى حــنني مــؤمٍل 
. 

!يِب أعمق ـوت ِمن الغ  ـه ص ـتشغفَ
. 

 

تـةُ، واحنن ـوأشرقِت النفس الرقيق   
. 

طــيفــناتبإميــاِء الس  ..قحــدوت!
. 

 
 
 



والمحــتها ختضــلُّ يف ِضــفَِّة املــىن 
. 

!وتوِرق.. اِضـوتلطُف يف غُصِن البي   
. 

 

   ؤى -ِحـآنَ اجلوان ـظم–فأومأْتللر 
. 

  ها، يف الرعاِطرـفرِف اخلُض ي قنوِر، ر!
. 

 

ــي  ــتفافاً؛ فأجتل ــيين ال ــنوس بع ت
. 

ــواِفها  ــباحي يف أف ص ..قــت !يتف
. 

 

 * **   
ــيِف إىل ذُراً  ــواق الله ومللمــت أش

. 

!قيجلِّلُهــا يف ِســدرِة الــنوِر مــرِف
. 

 

ٍبـاه، موِقف آي  ـا رب ـي: تـونادي 
. 

!ِم مطلَق ـات احلمائ ـك، وميق ـإلي
. 

 

ــين  ــيِة؛ إن ــرؤياك البه ــذين ب أِع
. 

 ــق ــؤرِج تأْلَ ــيب امل ــتك يف قل !حمل
. 

 

اِذخـِة ب ـرِش اجلالل ـوأنت على ع   
. 

!اِر وتغِدق ـ حتنو باملن  –لدى القُدسِ -
. 

 

ةًـِة هال ـوت؛ وآنست احلقيق  ـسم 
. 

!اِف، وتنِطق ـاِس الشغ ـف بأنف ـحت
. 

 

ــ  ــيك؛ ه نانــتلٌح ــف متب ذا موق
. 

!وب، وتصدق ـك القل ـتِشف به في
. 

 

ةًـذي مننمت يف القلِب ملس    ـوأنت ال  
. 

 ب ـتضيءاليق ـا ن ـض شِرقِني؛ فت!
. 

 

اـِة الرض ـنِهلْت شذا جنواك يف ج 
. 

!وارفَق.. وِبـىن بالقل ـولُطفُك أح 
. 

 



ــين    ــواِء حتفُّ ــذا اِجل ــايلَ يف ه وي
. 

!اِن تشقِْشق ـف ِمن روِح اِجلن   ـلطاِئ
. 

 

* * *   
ورىـهنا مهِبط الوحي املِشع على ال      

. 

!ا املصدق ـٍر حباه ـاالِت تنوي ـرس
. 

 

 ــومشَّت ــماِء ت ــرباِس الس ــيب بن ن
. 

قــري؛ فأزهــى يف املــدائِن بيــداه!
. 

 

اليت" ةُـالكعب"القُدسي و " احلرم"هنا   
. 

!مشِرق.. ن القلبِ ـا مؤمِ ـإليهيِفيُء
. 

 

اـري والشفَ ـاملَربور بال " زمزم"هنا   
. 

دفُقاجللــيلُ؛ فــي لِســلُه النــبعسي!
. 

 

ــنا   ــه" رمضــانُ"ه ــي جبالل املُزده
. 

!اِب ترقِرق ـالرحوِر  ـح يف ن  ـتسابي
. 

 

ةٌـالساجدونَ أِهلَّ  -ونَ  ـهنا الراكع  
. 

!ونَ تدفَّقوا ـالطائف: اـيحاذي هداه 
. 

 

ــةٌ    ــياِت طاق ــات آالِء العِش وآي
. 

!فَّقرمي املو ـا الك ـر حياه ـن البِ ـِم
. 

 

ىـرِم التق ـيف ح " رآِنـالق"وترتيلةُ   
. 

!س تعلَق ـه النف ـاٍء ب ـج إحي ـمباه
. 

 

اوٍة،ـن نق ـه مِ ـا أصفَيت ـوقليب، مب  
. 

قأْنــي !يســانح رحيــانَ الســماِء؛ ف
. 

 

ينـدى؛ فأظلَّ ـت ِضفايف بالن  ـحفَفْ 
. 

ـ  دىـِر امل ـيف طه -اؤك- يتدفَّق !
. 

 



وأهديــتين أنــت الســالم؛ فــردين 
. 

!مؤِنق.. اُء مسبلُ الوردِ  ـك صف ـإلي
. 

 

ىـين احلج ـفناضلْت أهوائي، وأسلم   
. 

 ـروٍة يف ِجلْ  ـإىل س  طْلُقِة الصبِح تو!
. 

 

ا أرى ـق، م ـعرفت ا دريب إىل احل     
. 

ــتذيه ــريك ِورداً أح لغ ..قــر !وأط
. 

 

 فىت ويـأرت" ةَـمك"ِمن قُدِس   ألست
. 

!ِني، وأعبق؟ ـك احلُلوت ـِر يدي ـبِعط
. 

 

فَهــب لــبالدي مــا يــؤثِّلُ أهلــها 
. 

!ِوك نبسق ـا ببه ـما ِزلن ! كـبوادي
. 

 

ــنني بكــو  ــلْ ختــوم املؤم كٍبوكَلِّ
. 

  ــق ــاُء املوثَّ ــيه اإلخ ــؤلِّفُهم ف ي!
. 

 

ئٌـمطأط" مـاحلطي"إنين عند   .. وها 
. 

حملِّــق الضــمري ؛ لكــنناحــيج!!
. 

 

 هـ١٤١٣رمضان سنة : مكة املكرمة

 هـ١٤١٥أعيدت صياغتها يف رمضان سنة 



 مانديال

 !"إنَّ من وطَّن نفسه على مناهزِة احلرية، مل ِزمه مقامع السجون"

 )..مضمون عبارة لنيلسون مانديال(

 !"إنَّ حريةَ اإلنسان مناط بقائه"

 )..ب.ف(



 ..مانِْديال

على كلِّ غصن هواه كزهِو اليماِم تداىن بياض! 
 أأنت الذي طوقتك سنني السواِد -

 ..ونالتك نار املقاِمع
 ملْ حتِْن صوتك للريِح،

 أو تمتهن؟
- ؟.. أنتنم 

 ملْ تزلْ شاخماً يف الرياِح
 وحمتدماً بالرماِح
نومنتِصباً كالزم! 

* * *   
 يا حفيا، تفتق زهر املدائن رؤيا

نوه وتبعثها ِمن! 
ملُ تئن! 

 م مثلَ اليمامأيها األمسر املتلبس باهل
ملْ تئن! 

 أيها األمسر املتزيي بياض الكالِم
 تستلُّ سيف السالَم.. على اجلمِر
،مل تئن 

املواقيِت مكتسياً بالشجن روقب ختوض وأنت! 
- قلت" :ال أنثين، أو أموت.. 



 وال أمتلَّى الشموس، وقومي يف الظلموِت
ِجن على كف"! 

 صرتنيف املُر تطوي الدياجي! 
ُن ْمل! 

 ..ملنفاك أومسةٌ ِمن دماِء القَناديِل
 أنت اختصرت ا ورقاِت األهلَِّة

جنيِع احملن فوق! 

* * *   
زهرتاِن تفتحتا يف يديك: 

،رؤاك 
ٍح أغَنبوليلُ املنايف املطلُّ بص! 

السنني املليئِة بالرق تبلو سواد كنت، 
بني القيود.. كنت فتوطو 

فلم تستكن! 
ليلَ السنني املشفَِّة بالرق وها أنت تفتض.. 

 ال واهياً.. تطلع يف النور
احملتضن بطالِعك ِدالأو م! 

 * **   
 أيها األمسر املتوشح باألرجواِن،

 !تبين وجوه بنيك احملاذين ظلك يف املهرجانْ
املتزنْأيها األمسر ! 

كيف أنت وهذي الوجوه حتاذيك.. 
،تقبس من روح رؤياك 

 من صوتك احلر أى فنن؟



أنت مل تستكن! 
واستكانَ سواك ..ومل تستكن! 

استكانَ املفكر، والشاعر املتفرنس، والسائس املؤمتن! 
 بني املدائِن-وها أنت حتمل راياِت أفقك- 

 وِه،يا ناصعاً بني كلِّ الوج
للمولعني بآفاِق صوتك حتلو: 

 أحرى مباء السالِم الغريِب" اجلنويب"أنَّ
أن يطمئن وأخلق! 

 فهذا زمانك يا ناصعاً كالصباِح
اطمئن! 

* * *   
نعلى كل غص صداك كزهو اليمام تداىن بياض! 

 ؛"الشرِق"لو يتداىن على فنن .. آه
 ريِسخيرج من جايلوك وراَء املتا

 !والردى.. بني األذى
 أيها األمسر املتوهج يف و هذا املدى،

 من؟.. أنت

* * *   
 هـ ٦/٨/١٤١٠:  السبت–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٣-٣



 تنويعات صغيرة

ـ اخلافــتونَ يف رهــج اــثُيلــه 
. 

! وجمدهم يف السفوح   -ِخفافاً–ــِد
. 

 

 )ب.ف (

 !.."رائحتها، ومن احلكمِة إشارةٌ إليها: إنَّ الطبيعةَ النقية هي اليت يكفيها من العظمِة"

 )ذو النون املصري(



يقِرطْالب! 

مل تزلْ عابقاً يف دِم الالهثني 
 !وراء مساحِب أذيالك املعجبةْ
 تتأبى عليهم مسوح البطاريِق

 !واهلبةْ.. بني الصدى

 * **   
تتشامس! 

 ال أنت تدنو،
 !وال هم يطولون قامتك املُغِربةْ

 تدانَ؛.. تدانَ
 !كوكبةْ.. لتغِمسهم يف ردائك كوكبةً

*  *  * 
 



 اثهلُ

 جتوس خاللَ الدياِر بأطواِقها
املنابر دميآناً.. وت 

 !تدمي اخلُفوت.. وآناً

* * *   
 سنتاِن.. سنةٌ

 ملكانُاستدار ا
 استدار الزمانُ

 تنافر وجه الغريِب
ووجه الشتيت! 

* * *   
 قاِع–كاملقاِمر–مللمتأطواقَها يف الر  

ش العنكبوتفقد عش. 
 من يتسجى بأقنعة املارقني: يقولون
ميوت.. 
ميوت! 

*  *  * 
 



 أصوات

"،الكالم فاصمت إذا أعجبك 

 !"  وإذا أعجبك الصمت فتكلم

 )بشر احلايف(
 :صوت أول *

نفردردده مكلُّ صوٍت ن! 
 ..ِمن دِم النرباِس مضفوراً

ومن آفاِق غَد! 
رينوِنس ،روالرؤى ن ..دون! 

 ومزونٌ تتدلْى يف بروِج األرِض؛
هى بلديب كي! 

 ويد ترسم نوراً؛
 !يد.. فتحاذيها على األبواِب

 * **   
 :صوت ثاٍن*

 يف املنابِر؛.. كلما قام شاعرنا
 وانفرد،.. مننم ترتيلةً

 ..باركته الندامى
 وأطلقه ساِدنُ الكلماِت

 ِمن مسد.. على نبأٍة

* * *   



 :صوت ثالث
 ..من يفتق نرجسةَ املفرداِت؟ -

،الصوت دعبي نوم 
 والضوَء،
 مفْتِرعاً لألمد؟.. واملاَء

 * **   
 :صوت رابع

- يف متتماِت رؤاه، اجلديد ،شاعر يتناغم 
 !يف ردهاِت الكمد.. ويقعي العتيق احملنط

 فيضاً؛.. يتقلَّب يف ندهِة احلُلِْم •
 :فتندى أناملُه يف الطُّروِس

 !يف كَبد.. قالئد جملوةً
 فتزهر ياقوتةً.. تتمرأى •

يف خلد مل تدر! 

* * *   
 :وت خامسص
 أيها الشاعر املتباسق يف طلعِة األفْق، •

 هلْ جئت يف طَيلساِن املالحم
 تنقر نافذةً يف جسد؟

 أين تلقُطُ هذي الآللئَ -
 مل خيتِلسها أحد؟

* * *   
 :صوت سادس

 أيها الشاعر املتشامخ مثل النسانيِس؛ •



أسدلْ قناعك.. 
يديك خضاب وانظر 
تناثر يف ظلك احملتِشد. 

 كلُّ صوٍت نرجعه •
دمن صدى الفارهني على قمة يف األب! 

 هل تنابذهم بالزبد؟ -

* * *   
 :تعليق *

دـذا الرغَ ـت ه ـداً أدرك ـليت هن  
. 

ــى  ــنا نتثن ــدد .. ورأت ــن ل !م
. 

 

ــواها  ــلُّ ه ــي ك ــىتوا.. يدع لف
. 

ــد ــتدين األم ــدر، ويس ــِفر ال يض
. 

 

ــا  ــمس؛ فم ــة الش ــه فاحت أفقُ
. 

ــد ــاِن أح ــيد بأغص ــد الق ينش!
. 

 

ــالَ  ــا ق ــالَ م ــةٌ.. ق ــدانت هال ت
. 

ها صــبحاً علــى بــاب بلَــدهــز!
. 

 

 هـ٢١/٨/١٤١٠:  األحد–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٣-١٨



وقب 

 :ورقَةْ

،الناصع الصوت حني يغيب 

 !تصفو األاُء ألبواِق املرتِزقةْ
 

 

 ينظم أشعاراً بيضاَء •
 .ويقِرض أشعاراً أخرى

 :أحترى •
 من ذا الرجلُ؟ -
 وما طينته؟ -
 ما مرماه؟ -

 يغشى األضواَء
 ..وينشر يف الصحِف اليومية ما حيتلُّ هواها

• هواه ويذيع. 
قالَ الشاهد: 
بالكلماِت اخلضراِء.. صعلوك عيتقن 

 وبالكلماِت الزرقاِء
 .وبالكلماِت الصفراْء

- عرجلٌ يتسم.. 
- درجلٌ يترص.. 
 !رجلٌ مشاْء -



• العريب ا بالزييتزي 
األورويب وبالزي 

ا بلبوِس األشباهوأحياناً يتزي! 

 * **   
• أطرقت ..ذهلت 

وقال الشاهد :آه! 
- نالُ الكِتفت أين ِمن رجلٌ يعرف.. 

يف املرآه وكيف يباِغت! 

* * *   
 :تذييل *

 قلِّب عينيك تر األشباه مقنعةً
 بوجوِه حافيٍة

 !تياهتلهثُ يف الضوء ال
 سقط ستار الوقِت.. 

 قناع الضوِء
 وعراه؟.. أتبصر يف أطراف الوقِت بصيص حفاٍة -

* * *   
 هـ ١٢/٨/١٤١٠:  اجلمعة–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٣-٩



 !الموجة

 من تكلَّف ما جِهلَ، ومل تثبته معرفةٌ، "

 !"كانت موافقته للصواب غري حممودة

 )..حممد بن إدريس الشافعي(
 

مت بدر 
متغري أن الذين أغاروا على وجهه يف الع 

 نسخو من متائِم إيقاِعه رامةً
 يف السدِمي

منتساقَطَ منها ع! 

 * **   
 صديقي–قُم-رمعتراتيلَ ليلِتنا بالتعاويِذ:  ن 

 ِمن غُوطِة الشاِم
 أو برزِخ الرافديِن

 ،فقد ضاق، ما بني هذي الرؤى والعبارة
ظلُّ القلم! 

 قُم–صديقي-قُم  
ال تنم! 
ِنماغترجاِن: وةَ اِملهزهن 

 بأعراِس أصواتنا املنتضاِة
معلى غصِن ماٍء ود! 

* * *   



 

ع واسِجمبعلى طلل الر ِقف 
منطاِم الصح فوق كِهزار! 

 هلْ ترى يف عناقيد تلك الرباعِم -
 ا الديم؟برعمةً نمنمته

 أين جوقَتها يف هلاِث املنابِر مطْفأةً
  يرتق لونَ الرخم؟يوالنِد

 ..أين حادي الركاِب املسوم ِبالترجماِن؟ -
 وأين طوالع عرافها املؤتمم؟

 سبعةٌ يف رقيِم العزيِف
 وسبع يغمِغمن يف ردهات اليواقيِت

التأم إنْ ِعقْدهن! 
،صديق 

 ال الببغاُء،.. هو الشعر
القلم نار موال النادلُ املتسن! 

 * **   
قُم ..وقُم! 

اغتِنم: 
 ..ولع العاطلني

ماألص جاج املناِبر؛ كي تستفزز ونقِّر! 
 :وقُلْ

القدم زللت يا صغري! 
 :وقُلْ

 ..يا صغري، تضوأْ مدارك يف الطّرِس
 منَّ عليك،" هرورديالس"ال 



 !بعينيك منّ" النفري"وال 
 :وقُلْ

 يا صغري، جتاف التفاف احلُواِة
على رهٍج يف وعاِء اهلُالِم ارتسم! 
 وقلَّب بوادر وجهك يف الناي

 بني بريق الصدى
وبروق النغم! 

 هلْ تضوأْت مرآةَ جرِسك قبل البزوِغ -
 كوناغمت ِغبطةَ عوِد

 إما استتم؟

 * **   
مت بدر 

 تكاملَ يف لؤلؤ املاِء
 ..مث استضأنا املُحاق به

واختتم! 
مت بدر 

 غري أنَّ الذين أغاروا على صوته
 ..غمغموا

 فاحتوانا على وردِة الوقِت
غَم! 

* * *   
 هـ ٩/٩/١٤١٠:  األربعاء–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٤-٢



ملاِذب.. 

 مطهمةً بالربيِق.. بلت، يف مساِء الرفاِقأق
 توزع بهرجها بني ِترِب الليايل

 !واآلِبنوس.. وتنثر نمنمةَ العاِج
هفهفت ..تفتثن. 
رفرفت ..تفتلو 

 وخف األنيس على قدميها
األنيس يشد! 

قلت 
 هذي اليت تثقب الليلَ لؤلؤةً

وتضيُء الكؤوس! 
وانَ شقائقهاأشعلتأُرج  ..وترامت 

 تقلِّب مجر مباِذهلا
النفوس تلك فوق! 

ها يف جماِمرهمنار ختضم 
واستجاشت 

ها يف الرؤوسأقدام عفِّرت! 

* * *   
 هـ٤/٨/١٤١٠:  اخلميس–جدة 

 م١٩٩٠-٣-١



 ..وساوالطَّ

" الطواويس 

 يف بقعِة الضوِء تنفش أذيالَها

رائنيللم 

 لكنها يف مرايا السنا

 !"تعشق األوِبئَةْ
 

 

ترفم. 
 خيتِلس صباح األطفاِل،
نيوظلَّ الفقراِء املنسي ..ففْهإذا ه! 

،فأيكته ال يوص دسنس 
فوغمامةُ نبعته ال توص! 

فيروِز األهياِر النوميشي يف ن! 
• ما ألطف..! 

ما أظرف..! 
ما أشرف! 

 يتوكَّأُ فوق زبرجدِة األرض على ِمنسأِة سليمانَ
 سليمانَ"ولكن "فهرم نيب..! 

* * *   
 . هـ٢٦/٨/١٤١٠:  اجلمعة–جدة 

 م١٩٩٠-٣-٢٢



 تراتيل للحب

 !"إذا صحت املناجاةُ بالقلوب، استراحت اجلوارح"

 )..ذو النون املصري(
فُو.. ملاذا حنبهون 
وب ذَاونكتمالش ؟.. حرهوالن 

 ويأنف ِمنا القُساةُ اجلُفاةُ
 !والقمر؟.. حديثَ اهلوى

 اجلميِل.. هو احلُب، نفحةُ ِعطِْر اجلميِل
ره يف البشوملست..!! 

 )ب.ف (



 مرآة المورد

 !)من مقام الشغف.. موال حجازي(
هذا العطر املتناثر يف القلب شغف! 

 عنقود تشفوحبيبة أيام ال
 تشف على فنِن

 فريقرقين
يف آفاق عشيات البستان هلف! 

 هفهف قليب
 هفهف نسرين شقائقها

 فعطفت خطاي على صوٍت
يف أفنان شفيف املاء هتف! 

 !ألقاها
 !يف غصن حمياها.. أتدلَّى

 أتراها، تتداىن يف عنقود ترف؟
 يا سكَّرة الشعر،
،وسكرة الزهر 

 ة القمر،وسكر
 ملاذا حني تطالعين مرآة الورد

القلب يرف 
القلب يرف 

 !يرف؟

* * *   
 هـ١٨/١٢/١٤١١: مكة املكرمة



 وردة المرآة

 حلظةٌ للبكاِء
جوأخرى هلذا األر 

 ما أزالُ أغين
كين القصير وأنت حتفني 

جبدائرٍة من وه ِسلنيرتسوت 
  يف الريِحأحتسي كأسي املُستسرةَ

 إذا القلب مللمين برهةً! وآٍه.. آٍه
واختلَج! 

* * *   
 تذكرين الذي بيننا؟

 يف رفيِف البنفسِج.. وندى لفَّنا
 خنتلس الوقت من صبحِه للمساْء؟

يا حبيبةَ هذا اللهيِف املُِشف 
جهاِء امتزِف يف فَنٍن بالبحبيبةَ هذا املُهفه 

 هل أراِك؟
 تأتِلف اللحظات الرهيفةُ عنقود زهرِتناو

 وابتهج؟.. يف مدى ما تأرج ِمن وقِتنا

* * *   
ردجلَّ يب الو 

 يف ولِع اُألرجواِن املُنمنِم يف القَلِب



 شف مع املاِء ترنيمةً
 وانبلَج؟

 حني تأتني يف القلِب
 يأتِلق الِعطر يف نبِضه

ماْء.. وتِرقالس ِرقت! 

 * **   
 حلظةٌ للبكاِء

 !وانفَرج.. وأخرى لدرٍب تناهى ِبنا

 * **   
 هـ٢٥/٥/١٤١٣: اخلميس



 ..اروِح

 أهديِك قصيدةْ •
 ..ال أملك أن أقرأها بني يديِك.. لكين

 !أنشدينها.. اقرأها -
 !ما أحلى أن أمسعها من فِمك الشاعِر

• أطرقت.. 
 ..حلقت بأقواِس احللِم القزحيو
 ..أأنشدها؟ •
• لَّ الضوُء على عصفورينهِان 

 التقيا يف هلِف النسريِن
 :بغصِن الزيتوِن

 ..وحيديِن
نيجني:! 

- تراتيلك ين عطرأنشد.. 
 زهراً، أو مطراً، أو كَرمةَ عصفوريِن: قلْ

 !تِظلُّهما أجنحةُ محائم بيضاْء
- جيا سيديتأحتر ! 
 .قُلْها!.. أتشرف.. لكين -
• قليب خيفق ..خيفق.. 

 ..أتشوف، أتلهف، أرجتف.. أيأ
 ..أغني

• يل.. تتلهف ِهفرت ..ى.. تتهفهفتتثن.. 



 .تدنو مني
 !من كرمِة ورٍد ملياْء.. ترسم مزنتها

 !الْتفِّي.. يا ملياُء الْتفِّي -
 ..تتداىن •
قنديالِن بعينيهاي وِمض. 

 ِْتن حتت مساٍء من لَيلَِك مرجاِن اهلُدبِني
املضفورين! 

 !الْتفّي.. يا ملياُء الْتفّي -
 تلتفت،.. تتداىن •

 !تشف وفو
 هلْ تبكني؟ -

 ؟… … 
 ما يبكيِك؟ -

 ؟… … 
 :أملِلم نأمةَ صويت •
 يِك؟…كيـ..ما يبـ -
  محائم يف فنِن الرحياِنت..رأيـ -

 غمائم تقطر عطراً يف اَألفناِن
 رأيت قناديلَ،

 مسعت ِقياناً هفْهفن غناًء
 !وكؤوس حنانْ

 * **   
 الَّ الضوُء على عصفوريِن ائْتلفا •

 !يف ليل األشجانْ

 * **   



 ترشفت.. تأرهف •
تلعثمت ..نتحتن 
بكينا.. جهشت! 
نا يف ماِء الرحيانْوتناغم! 

* * *   
  ٢٢/٨/١٤١٠:  االثنني–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٣-١٩



 !..ةمْأنَ

 وأوليته القلب حىت استوى.. 
نابضاً يف الرياح 

شوقاً إليه وجاذبين الزهر! 

* * *   
ا عدتين اجلراحفلم 
قليب لديه تلمست! 

 * **   
 أأبكي له؟

 أم تراينَ أبكي عليه؟
 هـ٢٣/١/١٤١٠:  اخلميس–جدة 



 !انوحقْ اُألِشر علُِّظ

 كنت أدعوه لقليب
 حني يغشاين الِتفَاف الورِد بالقلِب

 وكانْ
 يتحراين

الصمت هإذا أفرد 
 .وأقصاه الزمانْ

عرحها الشحانةُ الوقِت اليت فَتيننا ريما ب أَلَّفَت 
 !ونداها احلَنانْ

 فالتفَفْنا بالندى نبتلُّ
طيبن الرصيف الغ أو منتد! 

الراِعش دانا تعرشاِن القمروي 
 .يف املاِء علَينا

 !يا خنلةَ ِظلٍّ وأمانْ.. آه
 أو ما اهتز لنا الغصن والنْ؟ -

 ..كانَ ما كانَ
 !وشِربنا.. ظِمئْنا

وهففْنا لِك يف بارقِة األفِْق الرحيب! 
 !فجأةً

 أعفت يدينا غَفْوةُ الوقِت
نا الدروبوحنَّت. 

 !فافترقْنا



 بعدما قَلَّبنا يف الريِح.. والتقينا
 خيطُ العمِر،

 !وامتدت على الغصِن الفصولْ
 !فبكينا

 .غري أنا ما التفَتنا
 دوننا مرمى ِمن احلزِن

 حتامته خطانا
 !لولْوتقصته الط

 ما أوحش هذا الدرب،.. آِه
 ما زودنا ِمن ولَِع الوردِة

 !إال بالقليلْ
 !طالَ يف ناِي العِشياِت علْينا

 !ما ارتوينا
 أترانا؟*
*لَ العاِبقسظُ هذا العلْما نما ِبن 

 ِمن زهِر اللَّمى يف شفتينا؟
 هذا البريق؟أو ما زالَ يِشف القلب يف  -

 أمتالَّه إذا أرهفِت الذكرى
العميق وأرهفْنا هلا النبض! 

 آِه ِمن حلظِة ِذكرى
طَّها الِظلُّ الرقيقخ! 

 رقْرقَت؛
 فانثَالَ طَلُّ العمِر كالومضِة

 !يف أغنيِة البدِر إلينا
 أيها الباِذخ يف الدوحِة،



 !وبكَينا.. ِهمنا
ها الصمتعحلظةٌ شي 

 وفرت ِإثْرها الدمعةُ يف العِني
ُءوبويف القلِب الد! 

 * **   
،ُءوبالد ها القلبأي 

 أَوحقَّا ما وعينا؟
 جمعتنا يف جذوِر الشجِر النازِح يف الريِح

 خطَانا
 !وتجافَانا اَألوانْ

كفتماس.. 
 !فُوقأيها القلب اخل
 ..لَم نقُلْ شيئاً

 !ولكنا تناغَمنا معاً حذْو خيوِط األقْحوانْ
 ومضينا

 نتحرى يف غُضوِن األرِض
 شأْواً لغريبِني

 !ترامى عنهما ِظلُّ املكانْ

* * *   
 هـ ١٤١٠-٩-١٤:  االثنني–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٤-٩



 !اءقَِل

 فينتشي رشأٌجتيُء يف قمِر املساِء .. جتيُء
 :وتربق حتت عنقوِد العريِش يمامةٌ

 من زار أيكتنا املساَء؟ -
 !..غمامةٌ -

فَّتفت اخلَميلةُ واملساْء.. رفَهفه! 
 ..وجه أضاَء

 أضاَء إيقاع على عشٍب،
 !وهفهفِت اخلميلةُ واملساْء

* * *   
يديلِغر طىقِْع خهاَء وز ِنكانَ الطريق.. 

 أومأْنا
،فرقرقِت الشقائق 

 ..هز غُصن السروِة اهلَدباِء قُبرةٌ
هتفت ..هتفت: 

 يا ورقاُء، هلْ منضي إىل رحيانِة الشوط الربيْء؟ -
 ورقاُء،

 كانَ صباحنا أطياف سوسنٍة،
 هلْ جتيْء؟.. وكنا يف انتظاِرِك
 يا حلوةَ احللواِت،

نا حلماً،كانَ زمان 



 وكنِت كغصِن زيتوٍن ينوس وينثين
 !خبئْيف زهِر بستاٍن 

 ..)أَحِدس.. (أجتيُء؟ -
 غصن موسيقى تثَنى، فالبنانُ الرخص مننم نبعةً،

 !وتفتق القمر الوضيْء

* * *   
 

 زمانُ القلِب كانَ مساَء أمنيٍة تِرف على
 ..مواِجِدنا

 ..اً هلذا القلِبوكانَ لقاؤنا زمن
 ..رحنا يف رذاِذ أغنيٍة
نا الرباعمصفورةٌ: وفتحكلُّ برعمٍة ع 
 رفَّت على غصٍن

 !!وغنينا معا
 ..هلْ تسمحني لنا ذي الكأِس؟ -

على مثالِة طَلِّها قمر شف.. 
 وأترعِت املساَء حديقةً

 !..فنمت على فَِمها قناديل الغناْء

 * **    
تغَن ..توغَن! 

 ومللمت ما كانَ منتِثراً.. فالتفَفْنا يف البهاِء
 :من العنقوِد

 فريوز الليايل النائياِت،
 محامةً بيضاَء،

 ..بوح قصيدٍة مل تكتملْ



العنقود فتباسق! 

* * *   
 ..نقَّر عصفور زجاج الشرفِة اخلضراِء.. 

 !أكملنا قصيدتنا معا
لْه ..؟..العنقـ.. أينعـود! 

 هـ ١٩/٩/١٤١٠:  السبت–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٤-١٤



 !زائرة

 ما الذي جئِت ترودين به هذا املساْء؟ •
 وأنا وحدي،

 وللَّيل اخلريفي من الريح اليت أشعلِتها أصداُء جنمةْ
 جنمة مسيِتها يوماً بريقَا

 عندما سال يب الوقت، وآثرت الطريقَا
 ذلك الدرب إىل عينيِك؛ ذاك األرجوانْ

 كانْ.. كان مضفوراً بنار الورد
ِطاليتناهى يف رفيف األقحوانْ.. وم 

* * *   
 مل أِلن عن شغف العطر، ومل أحِفلْ بنأمةْ

 وتقارأنا املدى راً
 وكنِت الضفةَ األخرى

 وكان األفق مرسوماً على أفواف غيمةْ
 طر؛أو ال مت.. متطر الغيمة

 قد كنا معاً على ماء الغصونْ

 * **   
 أترانا، يف بصيص اخلطوة األوىل تدانينا
 وكان البحر ميعاداً على باب الزمانْ؟
وهدير املوج يستقطر أوطار السنني! 

 سؤايل الساهر،: كنِت يف إمياءة املوج
 



 كنِت العنفوانْ
 :كانت تدلِّيين إىل املاِء صباحات حسانْ.. وأنا

الوقت حلظةُ اآلِس، هديلُ القلِب، مرآةٌ يشف 
 فيها واملكانْ

 * **   
 كلما مللمتها؛ عانقت أيامي على الشاطئ،

 والتف بأبراج املواقيت أمانْ
ها يف بؤبؤ القلب، تدانيتكلما الحمت 

 ورف الشعر يف غصن حنانْ
 فلماذا يتصباين طريقي الغائم النائي

 للقاْء؟على باب ا
 وملاذا كنت تأتني بأعباء الرياحني،

 وخيط شده بوح الشجن؟
 وملن ذا القمر الراعش يف ذاك البهاْء؟

 ملن؟.. والصبا يف عسِل العينني هتافاً
 !!ما وهن.. ما زلت، وقليب.. ما زلت! آِه

* * *   



 ةمكَّ

أحب أرض اهللا إىل اهللا، ولوال أنَّ املشركني         إين ألعلم أنِك أحب البالد إيلَّ، وأنِك         "
 !"أخرجوين منك ما خرجت

 ) حممد(

لوال اهلجرةُ لسكنت مكة، فإين مل أر السماء مبكان أقرب إىل األرِض منها مبكة، ومل                 "
 !"يطمئن قليب ببلد قطُّ ما اطمأنَّ مبكة، ومل أر القمر مبكاٍن أحسن منه مبكة

 )رضي اهللا عنهما/ عائشة بنت الصديق(

 * **   



 !مكة

 حلْوةُ عيين حبضِن الوادي منبِثقَةْ
 كلُّ دروِب احلُب تضيُء إليها
 كلُّ وروِد القلِب تدلُّ عليها

 * **   
 أُلِْطف عيِني يف أَكْماِم النوِر

 :فأحملُها
 !مؤتِلقَةْ.. باِذخةً

  الفجِرأُرِهف أُذْين هلديِل محاماِت
 :فأملسها
 !مؤتِنقَةْ.. ناِغمةً

 * **   
 يا حلوةُ؟.. أنِت هنا -

 من ِمثْلُِك يف ألطاِف رحيِق الكَوثَِر
 مغتبقَةْ؟

 :ضميين يا مكةُ -
 !يف سندِس تربِتِك العِبقَةْ

 * **   
 هـ ٣/٩/١٤١٠:  اخلميس–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٣-٢٩



الزوراء 

 !"ما أشبه الليلَ بالبارحة"

* * *   
زوراُء، أَضفى عليِك احلزنُ نأْمته     

. 

!خ إحياءُ ـِت يف دورِة التأري   ـوأن
. 

 

أبكي عليِك مبا أحبوِك ِمن شغٍف 
. 

ِت أَبراءُ ـاِر الوق ـفهلْ بنوِك بن  
. 

 
 
 

 )ب.ف(



اءروالز! 

 كانت بغداد تغني يف السحِر.. 
 واِدعةَ األطيار.. حاملةً

 باغَتها يف غَبِش الفَجِر
النار هليب! 
،فانتفضت 
،واحتربت 

 !واختضبت برماِح التتِر

 * **   
،دادغنا بكَتأَب 

 الليِل جنوب طريق احلُزِنوكنا يف غاباِت 
 !على سفَِر

 من أسلَمها لذئاِب البشِر؟ -
 ؟..من أسلَمها لذئاِب الْـ

 ؟..من أسلَمها
 من؟ -

* *  *  
 هـ ١٤١٠-٩-٢:  األربعاء–مكة املكرمة 

 م١٩٩٠-٤-٢٨



 !ترتيلة ألفق غارب

 إىل الكويت الوادعة اليت كانت وم        من الزوراء  -هذه املرة -وامرت فُلول املغول    ..  
 .على أفنان الوسن

واقتحم الغزاة فجر الكويت يف الساعة الثانية صباحاً من يوم اخلميس احلادي عشر من               
 .م١٩٩٠هـ؛ الثاين من شهر أغسطس عام ١٤١١شهر احملرم احلرام سنة 

 !!وانصبوا يقتلون، وحيرقون، ويهدمون، ويسرقون، ويغتصبون

 هـ ٢٢/٣/١٤١١: خلميس ا–جدة 

 هـ١٤١١-٤-١٢:  الثالثاء–مكة املكرمة 



 !ترتيلة ألفق غارب

وأحرار العرب الثوريني التقدميني؛ الذين باركوا الغزو املغويلَّ        ..  واملفكرين..  إىل الشعراء "
 ".م١٩٩٠أغسطس /٢هـ ١٤١١/احملرم/١١صباح اخلميس .. العريب للكويت

* *  *  
 :المدار

 داِر الذي كان مكتسياًمن هلذا امل
 واهلديلْ؟.. بالندى

 كانَ مؤتلف القلِب
 مؤتلق الوجِه

 !ترفُلُ أغصانُ غَوطَِتِه يف الفَضاِء اخلَضيلْ
 من هلذا املداِر املهوِم

 يف رسِن الريِح
 منتثراً

 ِمن تالبيِب خيٍط حنيلْ؟
 يتدلَّى على غسِق املوِت

 منتكساً
 !اِمِع فَيلَِقه الدموي البديلْيف مق

 يتدلَّى على غسِق املوِت
 فوق اجلماجِم

 ..ال الفجر يسِبلُ نور جناحيِه
 أو يتألَّف عنقود أجراِسه



 !الزمن العريب الضئيلْ

* * *   
 يا صباحاً

 على سوسِن املاِء،
 ما بالُ سوسِنك املتباِسِق

  العريب البليلْ؟شذَّ عن الفنِن
 باذخاً كانَ،
 ..عذْب الغمائِم

 كنا نراِود رحيانَ أنواِئه
خياملُنيلْ.. أن يكونَ الر! 

ه البيضمائمنا حباكرت 
 ..بني العناقيِد

 !وتئولْ.. كنا نئولُ إىل غُصنها
،كييف خليِج جناح 

 كنا نباِدر آِصرةَ الزهِر
 ! يفض عراها احملُولْكَيال

يف العراِق الشقائق أحملت 
 ممهورةً باِحلراِب
 !وحمنيةً يف الكبولْ

 ناِهضي يا رياح الشواطئ
 نار البروِق املُِغريِة

 !واكتسحي عريها يف التلولْ

* * *   
 يف العراِق الذي يتدلَّى على هلِب املوِت



 خيفُت صوت العراِق النبيِل
 !ويبرق صوت العراِق الذليلْ
 يف العراِق املُبلَّل بالنوِء والدمِع

 .واالنتظاِر اخلجولْ
 .يف العراِق الظليلْ
 يتكسر ِظلُّ الفُراِت

 وتطِرق ِدجلَةُ
 !كاِبيةً يف األصيلْ

 كيف هذا الذي يتجهمه احلزنُ
 واخليلُ حتِْجلُ

 ؟مصبوغةً بدماِء اخلَميلْ
 كيف هذا الذي يتناغم بالصمِت

 والسادةُ اهلاِنئونَ
وارونَ أعناقَهمي 

 عن جراِح الطُّلولْ؟
 وملاذا تنوُء السماوةُ

 يف القمِع،
 وهي تعاِنق وجه الضليلْ؟

* * *   
 أزمردةَ الشاطئِني،

 !أفيقي
 أما كنِت درةَ ذاك الزماِن احلَِفيلْ؟

  تفتحني فضاَء يديِككنِت
 ِبزهِر احلُقوِل،



 !وتبتدرين بنيِك بوجٍه جليلْ
 كنِت يف الضفَّتِني

 منار املدائِن؛
 البِهي: ما يتصباِك إالّ

ولْ.. األيبصالو! 
 أتفيقني؟ -

 :ما زالَ بني قناديِل ِرِك
 ذاك اجلَفولُ من القيِد،
 !ذاك اَألنوف احلَمولْ

 * **   
،األيب ها العريبأي 

غامرفيه ت كنت مضى زمن 
ى بصوتكباليامسِني املند.. 

 !قبلَ اُألفولْ
 حني كنت تداري

أِهلَّةَ مائك 
 !مؤتِزراً بالنخيلْ

 اجلميلَ،.. حني كنت اجلميلَ
كداروكانَ م 

 !رؤيا الزماِن اَألثيلْ
،الكثري حني كنت 

 كانت سيوف مراِميكو
 !تشحذُ ميقات أفٍق جفولْ

،األيب ها العريبأي 



مضى زمن 
 كانَ فيه الغزاةُ يساقُونَ

 حتت لواِء الكمي الدخيِل،
 حنن يف زمٍن؛.. وها

 !!ِمن تخوِم العروبِة تنهلُّ خيلُ املغولْ
جاِفالت.. 

 تعفِّر زخرفَها
 !عريب الكليلْيف دِم اجلسِد ال

* * *   
 أيها العريب احلَفولْ
 كنت يف اِملهرجاِن

 تلوِح باسم الطواويِس؛
مرآة-ترى اآلن-كيف  

 ذاك الِوعاِء الثقيلْ؟
 !هلْ تعاِطر طاووسك املستحيلْ؟

ه الباِرقاتماِل تواشيحللش 
 علينا،

 فكيف اجلنوب العليلْ؟
 لعقولُتتقازم فيه ا

اجلوع وينهِمر 
 !واحللك املستدير املَهولْ

 والذي بني أطياِر هذي اخلَميلِة
 صار بأيدي
 !العميلْ.. اجلهوِل



اخلاِملُ املستريب ِثبي 
 إىل سدِة الضوِء

 ينثر أطواقَه يف الرقاِب
 !ويطوي الصباح البتولْ
 ما الذي يف الِكنانِة؟

 القضيض؟و.. ما قضها
 ولْ؟ضوالفُ.. وما ِضغثُها

 ما الذي تنتقي من كتاِب احلياِة؟
إال ضجيج فما ثَم 

 !ِقناع هزيلْ
 فق،أكُلَّما نم يف البوِن 
 ..تنحى له غائلٌ

 !وخذولْ
تنإن تيام 

 !كنت العِتيق املسجى
،ترا تياسوِإم 

 !نثيلِْفئْت إىل خدٍر من شعاٍع 
 إنه احلزنُ ينهض يف القلِب

 مجترحاً زمناً النكساِر اخلليِل،
 !وذبِح اخلليلْ

 كُلُّنا نتجرع أكؤسنا الدامياِت
 على جثث

 !يف جنيِع احلواشي تسيلْ
 كُلُّنا نتهامى

 -على مهِّه-وكلٌّ 



 يتقلَّب يف مجرِة الصمِت،
 !ستحيلْأو يتملَّى مساِحب طاووِسه امل

 * **   
 أيها العريب املكلَّلُ بالناِر

 من نقماِت اخلليِج
 إىل عتماِت احمليِط،

 !فأنت احلصانُ القتيلْ.. تيقَّظْ
ِلكلَي طاِلعم سوتوج 
 ِمن سلْسِبيِل املياِه

 !إىل األرخبيلْ
 أنت أولُ من يحتيب

 يف زوايا احملارِة
 !اِد الطويلْمرتفقاً بالسه

 أنت آخر من ينتضي
مساعِده املتجه قُوت 

 !القليلْ.. منكفئاً بالقليِل
ِقف! 

يولَ املُغريينلْ ختأم 
 يف ساحٍة
افَنصتت 

 !فوق سناِبكها اجلارحاِت اخلُيولْ
وجِهك لْ ترى غريه: 
 هذا املغضِن بالقَهِر
 هذا املعفَِّر بالصهِد



 يف مننماِت الذُّبولْ؟
حكرأزهاِر ص بني 

 والصوجلاِن املُزجِج بالنهِر
 نصلٌ يصولُ،
 !وريح تصولُ

 وأخ يتنفَّج بالورِد،
تِلكحوالليلُ م 

 !يف اإلهاِب اخلفي الصقيلْ
 !حذاِر! فحذاِر

املقاِرب فإنَّ أخاك 
باِبك أطيار بقد يتصو 

 الفُصولْحني ِغريت! 
 !حذار! وحذاِر

 فإنَّ أخاك املخاِتلَ
 يرقب ِمنك مخالَسةَ الوقِت

 !كيما يجولْ
)ومر وِم من خلِف ظهِركى الروِسو 

 جتوس املدى
 )فعلى أي جنبيك سوف متيلْ؟

 يا حبييب،
 ترقب تخومك؛

تدور حني فاألرض.. 
 !تدور الذُّيولْ

  حبييب،يا
 شمالُك ما عاد ذاك الشمالَ



هذا اجلنوب وما عاد 
 !يطاِلعنا باألصيلْ

 يا حبييب،
 فضاؤك لؤلؤةٌ

 يف ِنصاِل البعيِد الغريِب
 وياقوتةٌ

 !يف ِمطاِل القريِب اخلَتولْ
 أيها املتنامي على زنبِق الوهِم،

 !ما عاد ومهاً
 ستتراً ما كا-اآلنَ-أال تبصرنَ م 

 يف السدمي اَألِسيلْ؟
طاكخ سفتلم 
متثَّلْ رؤاك 

كيفُلولَ جناح رتدب 
 !قبلَ ابتداِرك نار الفَتيلْ

عطِرك أبراد عنك واطَِّرح 
 !فالطري حولَ بروِج الندامى شكولْ

 والطيور على مثلها تتداعى
 وتنكب يف رنِق املوِج

ت يطُولْ-على جهِلها-طُولُ وهما ت ! 
،وحواليك 

 مما ترى العني أو ال ترى
 حفْنةٌ من صميِم العرى

 !..لَو ترى
 !إم القِْتساِم السباِء مثولْ



وِر وجِهكعلى ن قايضال ت 
يتنكَّب نم 
 !واخلُؤولْ.. ماَء بين عمه

 من يواِطئُ سرح احلُواِة
 !حرف عن قسماِت القبيلْومن يت

 وأَِدر لبالِدك ماَء السواقي
 فأرضك أحرى

 !ذا اِحلباِء اجلِزيلْ
  حولَ خليِج مناِرك-اآلنَ-أترى

رباِرقةً تتجاس 
 بني أِعنتها الساِبغاِت النصولْ؟

قيا إناًء ترن 
 .يف يِد ِغر غَلولْ
 يا فضاًء تواىن،

دولْفأرختعليه الليايل الس . 
 يا كتاباً

 متشت عليه فصولٌ
 .ِمن السمهِري املُِديلْ

 تتناَءى الصبا
 والندى

 !والغمام اهلَطُولْ
 مسنا الغلُّ حىت كَِبرنا
 وملْ ندِر ماذا نقولْ؟

 قَيد أُنملٍَة ِمن دِم الوقِت



 !لْأو نزو.. نغِمس أقواسنا

* * *   
،يا عراق 

املذاق لْويا ِصباً كان ح. 
طاقيا دماً ال ي 
طاقال ت رؤى! 

 كِسيحاً.. يا جرحياً
الِوثاق طريح! 

 كم شددناك باحلُب؛
 كيف تِضن علينا ببعِض الِعناِق،

 وبعِض الِوفاق؟
 ما أكثر احلزنَ حني يطوق ر العراِق.. آِه

 وخنلَ العراِق
العراق وجنم! 

 كُلَّما نزف القلب حزناً
نا العراقبكي! 

عمطفلٌ: كلَّما أسبلَ الد 
نا العراقبكي! 

 كُلَّما انتقضت يف النذوِر األِجنةُ،
 خمضوبةً بنجيِع الدماِء الِعتاِق

نا العراقبكي 
نا العراقبكي! 

 راِق النواِرسكُلَّما امرت يف الع
 موشومةً جبراِح العراِق،



نا العراقبكي 
نا العراقبكي 
نا العراقبكي! 

 كُلَّما انتكست يف العراِق املآِذنُ
 مجدولةً بالعراِق املسجى

نا العراقبكي 
نا العراقبكي 

 !بكينا
 يا عراق الذي سلَّ نار الِفرنِد

 .لسواِد الوِبيلْوفتح جرح ا
ه امليامنيالذي أجنبت يا عراق 

 هلْ تقْبر الشغف العريب النبيلْ؟
انتفض يا عراق! 
انبثق يا عراق! 

كِجراح سحتس ،يا عراق 
كِسالح ِكمأَح 
كراحس أَطِْلق 

 ..واض إىل درِة املاِء
كعإنَّ الذي ضي 

 !معكلَن يكونَ 
 يا عراق اجلياِد،
 :عراق الصهيِل

نيِمكز تِثلْ ِمنام 
 قَبلَ ارِتساِم دِم العاِر

 !يف كُلِّ ِجيلْ



 يا عراق املياِه،
 :عراق النخيِل

أَِفق! 
كإنَّ هذا أوان 

 !قبلَ انِتثاِر الِغشاِء النِسيلْ
 أترى ما نراه؟
 راالذُّ: أتدِرك ما خبأَته

 والثَّرى
 والسهولْ؟

 هلْ تالمح بني ِزناِد الرحى
 ما انتضاه الكَِمني املزجج بالصحصحاِن

 لتعرى ِقالدةُ هذي العرى
 والشمولْ؟

 طوقتك مخالب هذا الزماِن الرديِء
 الرديِء

 فهلْ تستضيُء؛
اِفدِؤ الربؤب نع ِنفتنتضحي 

 السواد اخلَيبْء؟

* * *   
،يا عراق 
 ويا خنلُ،
 يا ِظلُّ،

 يا أقحوانَ الرصافَِة،
 يا ماُء،



 يا سلسبيلْ،
 هلْ تظَلِّلُ بيض احلمائم
 وجه العراِق املَحولْ؟

األيب ها العريبأي 
الفيت 
الِعصي 
 األصيلُ
 امللولُ
 القليلُ
أَِفق !إمنا أنت –ِفيقت اجلميلْ–حني !! 

*  *  * 
الرمةلَي: 

 للبالِد اليت مننت نسق الصوجلاِن
 وحفت بنيها مباِء الردى

 والسدى.. للبالِد اللظى
والبالِد اليت اختلست 

 ِمن غصوِن شقاِئقها املشرئباِت
 .زهر الندى

 لبالٍد تطوقُها نار أوطاِرها الواهياِت
 يطفئها الوطر املنتِكسو

 يقف املهِطعونَ
اِتهمامه مرمطأطأةً ح 

 !يف سواِد اهلوانْ



 حلَّت الساعةُ اليعربيةُ
 !واكتسِت األرض باألرجوانْ
 !أفُق صد عن غَلس الظلّ

الغلس رياح العريب واستفتح الزمن! 
 مل يكن يف اجلواِء املواِرِب

 ..حرز على الباِب
 هوم يف ليِل غفوِته الديدبانُ

واحملترس املنافح وند! 
 لتهوي العروش املوشاةُ بالزبرقاِن

األندلس وتنهمر! 

* * *   
 ضاع عهد الِقرى

 والعرى
 !واملُفْتِرس.. وابتدا زمن املتواطِئ

فتوار 
 ..توار عن القوِم

 "الرميلةُ"هذا الذي أورثته 
 ؛"داحٍس"ِمن 

 يتأوب من مس كف أخيه املوادِع
ن دحسأو م! 
 وعجيب؛
بِذبيانَ"تضيق "أحالمهم 
 !فرس" بعبٍس"وتنوُء 

 بالشمِس،" غطفانُ"أو ما ابتدرت حتلو 



 وهي اليت اعتمرت بالقبس؟
 "الرميلةُ"كيف هذا الذي حشدته
 يف قُلٍَّة خالستها املفازةُ؛

 وجهها من حباِئِلفانتبذت 
 وانتكَس؟.. من شذَّ عن غصنها

 كلنا غارس يف الذهوِل
 ..كنائنه

النار سنا الذي غاميما وع 
ن غمسأو م! 

 ..نشرئب على الوقِْد
 أنفاسنا يف احلناجِر راعفةٌ

 والصدى
يف القلوِب احتبس! 
 بني أياِمنا الدامياِت

 وِم؛اليوعلى جممِع املاِء 
 وجه من البأس

 والنحِس
مل ينطِمس! 

الرافداِن.. شف فاضطرب 
 وأحىن الفىت العريب مطاِلعه

وابتأس! 
 إنَّ غرساً بأرض"

ثراه ؤالفي لَم نِلم..! 
 فال كانَ من شق ماًء

ن غرسوال م"! 



همالغارمون مواقيت ليقتسم 
 ِمن رياِش البداِر

 !لفَرح املختلَسوما طاله ا

*  *  * 
 :النذير

 !تسقطُ األقنعةْ
 يسقطُ السادةُ العاِقرونَ

أشجاِرهم اِلجسع 
 !والسراةُ احلُواةْ
 بني ماِء الفراِت
 وماِء الضعةْ

نصِت الغياِح اليت هزوالر 
 قاب فَناِر اُألباِة

 :وناِر اجلُناةْ
 يسقطُ األدعياُء،

 طُ الشعراُء املُداجونَ،وينفر
 واملخربونَ،

ألويةٌ وفيالق وتنهار.. 
 أنظمةٌ ومعاِقلُ
 !يف رهِج الزوبعةْ

 أتنبأُ
 - واحلزنُ يذكي املرارةَ يف القلِب -

 أنَّ الليايل القريبةَ



 حتملُ أنضاَءها يف اللهيِب املوزِع
 ..بني الربا والتالِع
 :اللظىوأنَّ الرحى و

 تذر األرض مقسومةً
 !ِمن فُلوِل الرميلَِة حىت رماِد الطغاةْ

 ويصري الكثيب املَِهيلُ
حدوداً لناِر الكمني! 

نا متُأل األرضآثار تلك 
 بني اللواِء

 !وبني اجلُنونْ
 إنَّ ناِشئةَ الليِل أَقْوم وطْأً

على الواطئني 
على الواطئني!! 

 * **   
 هـ ١٤١١-٣-٢٢: جدة اخلميس

 م١٩٩٠-٩-١١



 قصائد إلى نفسي

 :بطاقة

 هل أنت حزين؟ -
 أم تضرب يف لُجِج بروِق األفِْق األسود؟

 لست حزيناً، *
 لكين، يف أرساِن الرؤيا املوسومِة
لَِط فوق اجليد املفردبالِعقِد املُس 
 أمتثلُ أشجانَ األوقاِت امللتفِة

 ! أبراِج الغدبالعبِء على
 )ب.ف(

*  *  * 



 قصائد إلى نفسي

 ! نبراس-١

 هو اُهللا،
 سيد هذا املدى والورى

 ومضيُء القلوب
 يِشف بأنواِره املنتهى

بأنواِره امللكوت ويشف! 

 * **   
 أتدرك؟

سواِدك ى مدارفيم إذنْ تتحر 
بني هواِم املتاِه الشتيت! 

 * **   
 أتبصر؟

 نَّ الصغِري يظلُّ صغري الرؤى؛إ
ِة حىت ميوتنجحولَ خيوِط الد يتحلَّق! 

* * *   
 أليس يصلِّي الورى للكبِري العظيِم؟

 فكيف تطأطئُ هامتك اتباةَ
 لوجِه القميِء اِملقيت؟
 إىل أنْ تفيق ستعشو

 



اجلمر كوخيلُب 
والوكر 

والعنكبوت! 

* *   * 
 أما زلت ختتار أردانَ غريك؟

 كيف ستربأُ ِمن ورقاِت اخلفوت؟

* * *   
 !هو اُهللا
بِع مرآِته! فانظرالرهيفةُ؟: على ن ى الوجوههبكيف ت 

،فيه الطواغيت مهوي كيف 
 والشعراُء املداجونَ،

 واملتسِظلُّونَ بالكهنوت؟

*  *  * 

  أسئلة-٢

 !صلِّ
 وجهك ينضح بالليِلما زالَ 
 واخليِل
 والذُّلِّ

 !والراِئحةْ

* * *   
أن تتحالَّه بما الذي يتوج 

 ِمن جنمِة ساِرحةْ؟

* * *   



ؤى اآلخرينر كإذا فاجأَت ِخفوملاذا ت 
 وما جتتلي الزهرةَ الواِضحةْ؟

* * *   
 أَترى؟

 ِةكيف ختتار وجهك بني الوجوِه الغريب
 والفاِضحةْ

 هل تداري، وتنتحلُ اآلخرين؟
،وطئُ مرماكت فأين 

 يف ضيِق تلك الرؤى اجلاحنَةْ؟

* * *   
،املستنري ها الشاعرأي 
 مىت تبدأُ الفاِتحةْ؟

*  *  * 

  براءة-٣

،النيالقو أرى بني ما زلت 
،افنياهلت وبني 
 ! رعناْءوجوهاً طافيةً: وبني الشعراِء

 هلْ أرسم وجهي يف زوبعِة الشعراِء،
 وأمشي يف كوكبِة الفقراْء؟

 أستر وجهي حني أرى أعباَء الرؤيا
 !تتفشى حتت غُباِر األقنعِة اهلَدباْء

،يا شاعر 



 !كن مصباحاً يف مرآِة متاِئِمك الغبراْء

*  *  * 

  مرآة-٤

حيزنين ما أبصر 
حيزنين ما أمسع 
 حيزنين ما أقرأُ

 !تغتالين املرأةُ القاِنعةْ
وأضيق ..بالد إذا ما توانت أضيق 

 !وأغضى بنوها عن الذِّروِة الساطعةْ
  زهرةَ الصبِح فوق ثراِك اجلميِلإبدائييا بالدي 

 !وشدي اليد البارعةْ

*  *  * 

 1!  تغريدة-٥

 ألفيت أزهار الصبا شجنا
ىنما رصوِن ممنها يف الغ ف! 

 ألفيت نفسي يف تالمحها
 !رخت على باِب املدى زمناأ

هوى أي تدرين 
 أُبدي وأي ضىن؟

!يف كوكٍب وهنا  
. 

ت مرَنا ـما زل  
. 
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!ف فَننا ـمل يأتل 
. 

قـأمشي ويل أف   
. 

 ها القمراري، أضئْ بلداًيا أيالس 
 .وزد عن عينِه الوسنا.. غض اجلناِح

 وامنح بِنيِه فضاًء ناِصعاً
 !ورؤى مضفورةً ِبسنا

 !وجنى.. وانثر على آماِدهم مثراً مسترِسالً
 يا أيها القمر الساري، أيضِفرنا

 غصن، وينشرنا؟
اري، لنا وطنالس ها القمريا أي: 

 هلْ نعِرف الوطَنا؟-

*  *  * 

 ة توقيع-٦

 ما الذي أبقِت الكأس بعد الدروِب
 وماذا يشد يدي؟

طاهنُ يسألين عن خحها املُزيف الليايل اليت يتوش 
طايوأسأله عن خ! 

 ماذا أرى من غَدي؟–لفتةٌ يف فضاِء البنفسِج 
،ها القلبأي 

 ِت؛رقرق قناديلَك الثاقبا
دايضئْها يرعمةٌ مل تفما زالَ يف فنِن الوقِت ب 

*  *  * 



 ! عطر-٧

 ِعطْرها
 !أرج النسمِة اهلاتفَةْ

 أمسح الدمعةَ الالِهفَةْ.. وأنا
 وأُحدق يف اُألفُق املتنائي وحيداً؛
 !ترى، ترجع اللَمحةُ اخلاطفَةْ؟

*  *  * 

 !.. لمسة-٨

 بالندىنمنمت كلَّ أغنيٍة 
 نمنمت كلَّ حرٍف شدا

،فيفالش احلنني علي وأفاضت 
 !جياذبين ورقاِت الغصونْ

 حني تومئُ يل من وراِء التالِل الشجونْ
 أغتدي، والطيور فِهف يف الوكُناِت

 !أمد إليها يدا

*  *  * 

  ! شجن-٩

 هلْ كربت وبانَ عليك اخلريف؟ *
 ! أكرب القلبآِه ما -



 :ما زلت أفتتح الزهر يف غصِنه اللَّدِن
هيفهذا أنا كالزماِن الر! 

*  *  * 
 هـ ١٤١٢-١-١٤: اخلميس/ مكة املكرمة

 م١٩٩١-٧-٢٥



  حديقة-١٠

 واملدى عبق.. جاءت جتر خطاها
 ويد.. والعشب مبتلَّةٌ أوراقُه

على يدها اخلضراِء ترتفق تشد 
وارتعشت ،األطيار كما تثب ،هلَّت 

فالعطر منسكب 
والضوء منتثر 
واملاء مؤتلق 

 ففي.. يا حلوةُ افتتحي كأس املساِء
قده حيفتض أوطاِرنا وهج! 

 واسترسلي يف شعاِع الزهِر سافرةً
األلق كي غُصنندفاِف؛ يعلى الض 

ترقِّني ؟ حنيدى : تدرينالنشفَق 
 !والزنبق الفَينانُ ينبِثق؟.. ينهلُّ

اِن واهتتنتيعلى غُصِنها الر التم 
فكلُّ شيٍء على األفواِف مغتبق! 

*  *  * 

  القصيدة-١١

 يتثَنى
 عاِلقاً يف ال زورِد الوقِت والوردِة

 والرؤيا البعيدةْ
اي البوِح يف نفصحاً عن صوِته املَبحمروج! 



ها الباسطُ كفيِه على ماِء اخلليجأي 
 يستدير املاُء والسيف على أوقاِتنا اللهفى

 !ومنتد على ناِر القصيدةْ

*  *  * 

  الصدى-١٢

 واملُىن.. أَسمعت لو ناديت حياً
 !تسع الدنيا، وال تفتح بابا

 ما قرأنا من تواشيِح املفازاِت كتابا
 !د على أمساِعنا صوت الضىنويرت.. نصغي

*  *  * 

١٣-ؤرة ب! 

 كلُّنا نبكي على البعِد الذي يف طرِف املاِء
 !وجنتر املَرارةْ

كانَ يا ما كانَ؛ أطفالٌ ِصغار ..ودروب! 
ومحامات 

 !وطيوب.. وماٌء وظاللٌ
 !أسفر البحر، وضاعت بني مد املاِء واجلَزِر حمارةْ

*  *  * 

  التمثال-١٤

ادمهِر وساعاِت الرحين يف ساعِة الننن 



 ونغين يف مياديِن الوفادةْ
طَّ يف املرآِة من ماِء اِملداددى ما خص الرياحني 

 ونرى يف لوثَِة املرآِة ظال من وجوٍه
 !تتدلَّى يف بالدةْ

*  *  * 

 ! اليحموم-١٥

 ودمحنن يف دائرة اليحموِم من حلٍم 
 نغتلي بالوقت والصمت البليد
فريد لوح كلُّ شيٍء ناصع 

 !وال جتهر بفَم.. فتكفف زمن اخلفِض

*  *  * 

 ! صورة-١٦

 حتت ِقناِع الفريوِز املتدلِّي يف الصورِة
 وجه خيتلب الصفوةَ

 لكن الفقراَء املنسيني ينوءونَ حبضرِته
 والبسطاَء

دوأطفالَ الغ! 
 ال سيف ِسوى سيِف اِهللا

دمِد بالسيِف املغالزمِن املتوس أبواب قيفت! 
 هـ١٤١٢-١-٢٣:  السبت–مكة املكرمة 

 م١٩٩١-٨-٣



  المفازة-١٧

 أبراج هذا الوقِت طافية على نار الزبرِجد
 والقرى

 يف غربة القنديل مطافأةُ الزمانْ
 تطفو على مجر الغضى

 ال فلك يدور وال املكانْ.. وِعوتشد حبلَ اجل
 !سقط الردى

مثلُ ظفرك جلدك واليدانْ.. ما حك 
 !أو اهلوانْ.. تهباِن ما يهب األمانُ

*  *  * 

  مطاف-١٨

أنظر 
 قفر املدِن امللقاِة

 على خارطِة اإلنساِن
 فأرثي

 فقر اإلنساِن من اإلمياِن
الفقراِء املزويني وجوع 

  زوايا الشارِععلى أرساِن
 !وبكني.. أو باريس.. روما: يف

* * *   
أنظر 



أهذر 
 أتلفع بالغصِن احملزوِن
 وبالصوِت احملزوِن
 وبالقلِب احملزوِن

 مضيئاً يف القلِب) املكي(وأملح شارعنا 
 رهيفاً يف باب اِهللا
 !ويف الدرِب املوهونْ.. شفيفاً يف العينِني

* * *   
 بصر يف بواباِت املدِن احلجريِة؟ماذا أ •
 :ماذا أقرأ •

 يف خطِب الساسة؟
 يف إيقاِع الشعراِء اهلتافني؟

 !ولينني؟.. استالني -ويف أصداِء شعاراِت 

*  *  * 

  أحمد-١٩

أمحد 
 خترج مثلَ العنقوِد الناصِع

دمن عتماِت ا 
 خترج منها

ويداِك تضوعاِن مباِء الورد! 
 تقفَّى أبواب مدائِن أرِض اهللا وحيداً؛ت

 أترى بلداً يف البعد؟

* * *   



أمحد 
  غريب-اآلن-أنت

بنار السيف بني املوسومني! 
،ِو زمانك تتوارى يف 

بالكلماِت البيضاِء على أطراِف احليف أو جتهر 
 هل يكفي أن تضرب يف اآلفاق فريداً •

؟مث تؤوب إىل أبواب اخلوف! 

* * *   
أمحد 

 ترجع بعد البوِن الضارِب
،بني اإلبريِز وبرجك 

 .لكن يديك تنوءاِن بآماد األصداِف املنطفئةْ
ما تذخر تذخر.. 

 ماذا بعد األياِم املمتلئةْ؟ •
 أمتثَّلُ وجهاً مل يعرف سغب األوقاِت

 ومل يتألف بني شفوِف احلب ووسم الكُرِه
 فرةًوجوهاً سا

 !وقلوباً صدئةْ
 أمحد،

ائك ُهل آنَ أوان 
 يف قسماِت الساعاِت املختبئةْ؟

*  *  * 



 ! صوت-٢٠

 ملن؟: زهرةُ هذا األفِق املمطوِل

*  *  * 
 هـ١٤١٢-٢-١٣:  اجلمعة–مكة املكرمة 



 !المرآة

ــبيبةً  ــاِف ش ــدُء املط ــنا ب تقامس
. 

!رح أزينا ـلصالصبح وا : اـتزامن فين
. 

 

   الص املؤثَّلُ، وانتض  ـلقد بذخ ىـرح
. 

!ب السنا ـادون يف موك  ـمفاِتحه الغ 
. 

 

*  *  * 
 



 المرآة

 !.."دةالدكتور منصور احلازمي؛ صدى لقصيدته اليت ألقاها يف حفل تكرميه جب: إىل أستاذنا"

*  *  * 
مؤِذنا؟" الناي"، هل جئت بـ     1 مازٍنأبا   

. 

!ر السؤال مدنِدنا؟  ـف إىل جم  ـتِخ
. 

 

ــنا يف إهابــك ناصــعاً  طلعــت علي
. 

!ربة املُىن ـا رقرقت يف ن   ـاً؛ مب ـمهيب
. 

 

 عم ِفضفَضجا    ـتغاف من الشا يف الش
. 

!ة موِقنا ـع الرسال ـاً على الرب  ـمذيع
. 

 

ةًـع لَذْع ـى نبض املواج  ـوتذرو عل  
. 

!ة الضىن ـد يف نأْم  ـمن الشجن املمت  
. 

 

اً لفكرة ـواء، عطف ـ عن األه  مشيحاً 
. 

!وء مؤِمنا ـن الض ـا يف سوس  ـتقلِّبه
. 

 

ةًـرِن رهيف ـع ق ـن رب ـمهست ا م   
. 

!داراِت أَمرنا ـي تستدين امل  ـا ه ـوه
. 

 

ةًـ عصياًـا شجونـتطـيف ا الرؤي 
. 

!على الفكر؛ ما عاطى الرخيص وأَذْعنا     
. 

 

                                                 
، وعضو جملس الشورى )سابقاً( جامعة امللك سعود -كلية اآلداب :  الدكتور منصور إبراهيم احلازمي، أستاذ األدب العريب يف 1
 .لي الدرس األكادميي األديب عندنا؛ وهو أحد الرواد مؤسسي ومؤص)حالياً(



اً، وأهفَت ـالً فِتي ـا جي ـذوت  ـغَ 
. 

!وأعينا.. اًـقلوب: اـع تحدوه ـطالئ
. 

 

 * **   
1 )درزناً(دى الدرس   ـأتذكر إذ كُنا ل 

. 

ن موِطنا؟ ـن يف الف  ـمن الِفتيِة الشادي  
. 

 

ج العقول تشامست  ـمشاِرب من نه   
. 

!هيمنا" نـالف"طٌ من   ـا خي ـوالَّفه
. 

 

 ــت ــول جتاوب ــي بالعق ــت حف وأن
. 

!اب وأفْتناـأه: علـى األدب السامي   
. 

 

تديــر حــوار الناهضــني، وجتتلــي 
. 

!ر معِلنا ـازغ الفك ـن ب ـه م ـسواحن
. 

 

ــنةٌ  وللشــعر يف ألْطــاف بهــوك ِفت
. 

  ــت ــوأ واغ ــِنمها ذَوق تض ىنينم
. 

 

اً، ولَفْتةً ـاً رخيم ـه صوت ـوح ب ـتب 
. 

!ر سوسنا ـج املضفور بالعط  ـمن الوه 
. 

 

ــاً  ــرنمه نبض ــداً : ت ــريفاً وتال ط
. 

ب ـح م ـتالمفِتنا ـِع القنادي ـن نِل م
. 

 

ــةٌ  ــندك ملس ــثار ع ــف، وللقي تِش
. 

!اً محننا ـبوح: دانـة الوج ـلساحن
. 

 
ــاً  ــد محلِّق ــار اجلدي ــر أوت تنقِّ

. 

!جياش الغصون مدوزنا  : مع الصوتِ 
. 

 

                                                 
 اثين عشر دارساً؛ خترجنا يف –جامعة امللك سعود حالياً– كان طالب دفعتنا يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب  جامعة الرياض 1

ستاذان األ( والدكتور حممد أبا حسني      –األستاذ عبد املؤمن القني، والدكتور فضل العماري         :  هـ؛ ومنا ١٣٩١اية العام   
 ).بالكلية حالياً



دى،ـينيك يف امل  رهيفاً، إذا ألطفْت ع    
. 

ــنا ــارة، متِق ــاح البش !بصــرياً بأمل
. 

 

داـد الرصني، إذا ب   ـع النق ـمنيفاً م  
. 

!ل دجنا ـول املُهله ـشموس من الق  
. 

 

   مِعن يف البـوت ىـق باِحلج ـون املعم
. 

لمنا ـراف الش ـاً بأط ـمحصؤون م!
. 

 

ونمِعــن يف الــبعد اــدد للــرؤى 
. 

!دة الدنا ـار من جِ  ـب األفك ـمبا ته 
. 

 

!إذا شــطَّت اآلراء؛ فــالعلم ديــدنٌ 
. 

!ر ديدنا ـرك احل ـيٍء فك ـلُ ش وأمج
. 

 

تهــيب بــنا آنــاً، وحيــناً تشــدنا 
. 

!ن موطِّناً ـك السمح الرزي  ـإىل نهج 
. 

 

اـة محِسن ـو الضحال ـترفعت عن لَغ 
. 

!ة ممِعنا ـلن أُفِق األصا  ـوناضلت ع 
. 

 

رىـأما ت .. نيـعزوفاً عن الِكبر اهلج    
. 

ب املُهجنا؟ ـ األدي -ومـالي–بأجوائنا  
. 

 

ــريه  ــاء غَ ــياهاً بإمي ــرنح ت ت.
. 

! وشنشنا -مجلوب اإلهاب -وغمغم  
. 

 

ويف رهـج املــرآة هـومِت الــرؤى   
. 

!على حفنٍة ألفت صدى اللحن أَهونا      
. 

 

ــةٌ    ــر، ثُلَّ ــواق املناب ــنائع أب ص
. 

!تلمعهــا أجــواقها الــذُّرب ألْســنا
. 

 



اًـد هيم ـاح اجلرائ ـسون يف س  يجو 
. 

ــنا هأَو قدــن ــاٍد، إذ ال ــاب نقَّ !بألق
. 

 

ــنا  ضــواُء، أم ــذا اخلَ وأوصــدنا ه
. 

!ة أمعنا ـراش الرطان ـاب بأح ـِخط
. 

 

ــريباً  ــاً م ــنا نص ــوهاً..يباِغت  مم
. 

ــونا ــراع؛ تل ــفْر الي ــئه ِص !ومنِش
. 

 

* * *   
اًـب صامت ـأبا مازٍن هيجت يف القل 

. 

ى الكت   ـتشجرعأن ي نا ـنأْسوي اب!
. 

 

ــا الصــحافةَ جوهــ  أْنقَارا تــن راًوكُ
. 

!ِذ أبينا ـوطَ النواف ـمن الصدق مبس  
. 

 

واـاِب الغريب توهم  ـفما بالُ أصح   
. 

وأمكنا؟.. اًـم أغرى متون  ـصحائفه
. 

 

قــالم؛ فــتحجب مــبدعاًأوتهــِذر  
. 

اخلَط  ـعلي غَري وت نا ـراً، بادئيِو، ه!
. 

 

وتحتِشــد األفــواه يف كــل مــوجٍة 
. 

در موِهنا ـى الشط املُخ  ـتـرامت عل  
. 

 

تلفَّــت تــر التــيار أرعــن مــوجةً 
. 

!ِب أَرعنا ـاله ذَوب الطح  ـتماهى ب
. 

 

وصـوحِت األغصانُ يف الدوح، التين      
. 

ــنا  ــرعها املتغض ــزو فَ ــع تغ !زواِب
. 

 

ة خاطراً ـراً، والرواي ـر نث ـغدا الشع  
. 

ــ قنــداً م ــواس نق ــومية األق !ناوته
. 

 



ِدمـم ن ـة، لَ ـمضـت مبراِمينا األِهلَّ    
. 

!ِف ممِكنا ـجديداً من اإلبداع، أو نلْ    
. 

 

* * *   
ىـم اُأللَ ـا أخبار ربِعك  ـأمنصور، م 

. 

باِسطَ الظلِّ واجلَنى؟  : ا نداهم ـشِهدن
. 

 

اً وملهماً ـ مضيئ 1 "خطَّاب"ا زالَ   ـأم 
. 

تفنــنا؟) الِفــرنج(يفــيض بــآداب 
. 

 

مـاٌء بفنه ـرِس احتف ـم للفُ ـوهلْ ثَ  
. 

ِعلماً ومجتىن؟ :  الندبِ 2 "البديلِّ"لدى  
. 

 

  صان ـظُّ أبع ـوما حاـة بعدم ـاد الر
. 

 املهد األصيلَ وحصنا؟   3 "الشامخ"رعى  
. 

 

واءهـل 4" الضبيب"وأين ترئ أرسى     
. 

  ـرفَؤه، حـوم  وطَّنا؟ )راِثـالت(ذوت ،
. 

 

هـسبيل 5" الشاِذِلي"وكيف مضى بـ     
. 

مأمنا؟) النحو(على العِيس؟ هل ألْفَى لدى
. 

 

ىـدى الربع امليامني من خط    ـوماذا ل  
. 

ــاد(توطــئُ ــنا؟) للض ماملؤ ــاد اِمله
. 
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اً،ـم جيالً يؤصل منهج   ـا بك ـعرفن 
. 

!ة والعنا ـداً، على ِرسِل الرجاح   ـوئي
. 

 

ــبيبةً  ــاف ش ــدُء املط نا بــم قاست
. 

!رح أَزينا ـح والص ـالصب: تزامن فينا
. 

 

ىـلُ، وانتض ـلقد بذخ الصرح املُؤثَّ    
. 

!ِب السنا ـه الغادون يف موك   ـمفاِتح
. 

 

ارةًـاد غض ـو احلص ـداً يرب ـلعلَّ غ  
. 

!ر وابتنى ـٍن ب ـيُء ألحلى موط  ـتض
. 

 

 هـ ٨/٨/١٤١٥:  االثنني–مة مكة املكر

 م١٩٩٥-١-٩



 طاقة من تحيات الندى

 عبد املقصود خوجه،: إىل األستاذ

/شوال/٢٦:   يل؛ يف اثنينيته الرفيعة مساء االثنني      ورجعاً الستضافته الكرمية    ..رداً على حتيته  
 م١٩٩٥ -مارس-٢٧هـ، ١٤١٥

*  *  * 



 !طاقة من تحيات الندى

ــاِء  ــاِء واألدبـ ــرم العلمـ أمكـ
. 

ومكلِّـــلَ اإلبـــداع باألشـــذاِء
. 

 

ــرفيع؛ تضــيئه  ــبجلَ الفكــِر ال وم
. 

ــراءِ  ــِة القَم ــذ الدوح  ًــرا !قم
. 

 

رؤىـِة وال ـباركت أصحاب الرياع   
. 

ــِة األ  ــوم يف ج ــواءوجل !ض
. 

 

ــنديِل كُــلَّ مهــذٍب  فحففــت بالِق
. 

ــاء   ــرةً األ ــديك زه ــافَى ن ص
. 

 

ــبة   ــوفاِء لنخ ــدةَ ال ــرعت ناف وش
. 

ــياء   ــري للعل ــواَء اخل ــت ل محل
. 

 

ةًـات حسك ملس  ـن لفت ـونقشت م  
. 

ــاء ــى اَألكف ــؤها عل أضــفيت لُؤل
. 

 

* * *   
اًـِة آنس ـلُ بالثقاف ـن أنت؟ تحفِ  ـم 

. 

ن األعباء؟ ـن، م ـِت، يف زم  ـبالوق
. 

 

ىـٍل، عل ـبِء اآلِس مشتع  ـزمٍن بع  
. 

!ســفٍر، يضــيق بســاعِة اســتيحاء
. 

 

ــفوةٍ    ــا ص ــه بقاي ــون ب القارئ
. 

مــنحت فضــاَء العقــِل ــر ــاء
. 

 
 



ىـدت عل ـوالكاتبون مشارب حش   
. 

ــواء ــاِت خ ــحافِة غمغم ورق الص
. 

 

 ــاِعهم ــى أرب ــراٍء، عل ــاف ق أنص
. 

ــاء  ــمار واخلُلط ــريف الس ــن مت م
. 

 

ــوقةٌ   ــر ج ــو املناب ــدرت زه وتص
. 

!ممهـــورةُ األقـــالِم باخلُـــيالء
. 

 

   مدغ) وِرـالظُّه(هدـم مـغ أصوا
. 

ــٍة(يف  ــرياء) زفَّـ ــولٍة ِبـ !مطلـ
. 

 

ـ ـع امللم ـم الولَ ـأغراه    ع بالفَري
. 

!ـــِد، فأمعــنوا يف لُعــبِة اإلغــراء
. 

 

ــنحولةٌ  ــةٌ مـ ــغفتهم رؤيـ وتشـ
. 

!ذبلــت، وعفَّــرها فُصــول ِضــياء
. 

 

اـد؟ املستع ـد؟ وما اجلدي  ـأهو اجلدي  
. 

ــاء؟  ــاِع واإلمي ــوِت واإليق ر الص
. 

 

ــوماً   ــولُ مه ــه الفض ــم تلبس هو
. 

راء؟ـةُ الصح ـأتلك حداث .. مـفيه
. 

 

)ٍمـن مترن ـراُء م ـادر الشع ـما غ ( 
. 

!راءـِبع".. وىـِسقطَ الل "بل غادروا
. 

 

ــره   ــارح فك ــن يط ــد ملَ إن اجلدي
. 

 ص  ـال م دميمن األص  ـن ي داءـدى!
. 

 

نـةُ السدمي؛ فكلُّ م   ـرت لغ ـاسوجت 
. 

ــراء  ه ــرب ــرياع أراق ِح ــلَّ ال س!
. 

 



هـاً ِمصباح ـب مطأطئ ـفمضى األدي  
. 

!يف بــوِنه املصــفوِد بالــدمهاء  
. 

 

ــه  ــرتاد ورد كالم ــن ي ــِف م مل يل
. 

ــالء  ــدى جب ــاِطره امل ــن يش أو م!
. 

 

ـ ـب.. راًـار مدم ـالفكر ص   ني احملن
. 

فيِف طِ   ـِط واملُبه ــنِج يف شالءـر!
. 

 

ـ ـف بن ـر تشِ ـليت الفىت قم    وره ال
. 

ــاء أَ ــى إدج ــاري عل ــواُء للس ن!
. 

 

* * *   
يـا سـيدي، مـاذا تـروم من الفىت 

. 

مـرماه هـذا الشـعر؛ بعض عطاء؟       
. 

 

ــا    ــجونَ، ورمب ــِفه إال الش مل يص
. 

ــرواء   ــعالً ِب ــاً مش مه ــاه !عان
. 

 

ــناً    ــعور موطِّ ــاش الش ــنه ع لك
. 

ــناء   ــاعٍر غَ ــا ش ــب رؤي !للح
. 

 

ـ  ـر نرباس الك  ـالشع  بن عاعالِم، ش
. 

!ــــرتِه رؤى ملَّاحـــةُ اإلحيـــاء
. 

 

ــريِش  ــرايف ب ــت أط ــناِحهمللم  ج
. 

!وزففــت يف آفاِقــه الزهــراء  
. 

 

ــالين    ــراتِه، فأن ــبت ورد فُ ورض
. 

!ِف ِجنائي ـي رفي ـاً تسلسلَ ف  ـشفق
. 

 

 ـ ـلَ ليل ـري؛ فأشع ـَه قَم ـمسيت ي ال
. 

!يف تــرنيمِة الغــرباء  مبــثوثَ  
. 

 



ذيـفضممت أسحاري إىل القلِب ال     
. 

ـ  !ِن اِملعطاءـا يف املَوطـق السن ـعِش
. 

 

ــو   ــدِس للطف ــوطِن املق ــيت لل غن
. 

ــاء   ــيةً بامل ــوِب حِف ــِة، للقل !ل
. 

 

اِن يف ـض األرِض واإلنس  ـوقرأت نب  
. 

ــرعناء  ــربِة ال ــذي الغ ــرآِة ه !ِم
. 

 

ــبوءةٌ    ــرةٌ خم ــيقةُ فك ــإذا احلق ف
. 

ــياء   ــِر األش ــم يف جوه !مل ترتس
. 

 

  مــو سم ــالم ــووإذا الس ــدٍم يم ب
. 

!ج بــناره اإلنســانُ يف بــيداء  
. 

 

أو.. ِفـوق بالسي ـوإذا الكالم مط   
. 

!اءـواإلغض.. ِتـبالزيِف، أو بالصم  
. 

 

وإذا الــدهاُء ذريعــةٌ يف عـــاملٍ   
. 

!متســـرِبٍل بـــثَعالِب األحـــياء
. 

 

ن األذى ـال يسلم الصوت الشريف م     
. 

ــواء  ــائد األه ــئَ س ــىت يواط !ح
. 

 

 * **   
عفــواً صــديق الشــعر والشــعراء 

. 

يـان من برحائ  ـإن جشت باألشج  
. 

 

ــي   ــق يف فم ــاء املعلَّ ــرارة امل فح
. 

ــي ــريب النائ ــل الغ ــرباءة الطف ك
. 

 

مل نعطـه أمـن الضـفاف ومل نضــئ    
. 

اءـرى ِظالل صفَ  ـكيف ي .. ِهـعيني
. 

 
 



ــِوش ِظلَّــ   ــثاً نوش ــريبناعب نا، وي
. 

!اءـراح ِإب ـدثُ عن جِ  ـصمت يح 
. 

 

  ــتدى ــواِر، ومن ــدار للح ــنا م فه
. 

!للســاِطعني أحــق باإلفضــاء  
. 

 

ــيه  ــت ف ــراً: آلف ــاً ومفك معلم
. 

ــ ــِد كوك ــبهاءيف ِعق الن ــن !بٍة ِم
. 

 

ــعٍ    ــتين يف موق ــتين؛ فأقم وعطفْ
. 

ــى اســتحياء ــويت عل ــه ص !أُدين ب
. 

 

ــراِته  س ــار ــٍل أضــفى وق يف محِف
. 

ــٍة ــِد ِحكم ــبباً لناِش ــناء.. س وس!
. 

 

 هتــغ ــوم وداً ص ــار الق أُصــفي وق
. 

!اءـٍت عاِطِر اإلصغ  ـن لُطِف وق  ـِم
. 

 

رىـةَ أن ن  ـي والكرام ـوأُِجلُّ نفس  
. 

ــزلِّفٍ  ــاعٍر مت ــي.. يف ش !ومرائ
. 

 

ــى ط  ــاَء الشــعِر أنق ــةًوأرى به لع
. 

!زاءـِة استخ ـاب ِبوصم ـِمن أنْ يش  
. 

 

   راكـيف ه -أت ـذا النم -ِديكراًـ م
. 

ــناء؟  ــاِذِق الب ــبِض احل اً لنــت !وق
. 

 

ــإم  ــرجاِل؛ ف أنــت املكــرم يف ال
. 

!!واءـِم جِ ـك يف حمي  ـِهلجوا بلُطفِ 
. 

 

*  *  * 
 هـ ١٩/٨/١٤١٥:  اجلمعة–جدة 

 م٢٠/١٠/١٩٩٥



 خاتمة

"١" 

 تقهر اآللةُ أَنفاس الرجاِل •
 :ويسلب إيقاعها
 وردةَ األزمنةْ

 دورةٌ •
 دورتان

 تنوُء املدينةُ بالعنفوان
 يف جنون الغالِلفتعِطف أبناءها 

 وحتِشدهم يف ظالل سويعاا
 !املوهنةْ

 يا حبييب، •
 ستكرب أيامنا
 فتدور الليايل
 تدور الليايل

 ! املئذنةْ-على رسلها-وتعلو 

*  *  * 
 هـ١١/١٢/١٤١٥:  اخلميس–جدة 



"٢" 

 جييُء من القَرية النائيةْ.. جييُء *
 ويف هينماِت املدينِة،

 احلُفاةُيعرى
اخلطوات وتنعِطف 

 فيعرق بني الوجوه اخلبيئة
 !واألوجِه احلافيةْ

* * *   
• ن سبقوهه يف تالفيف منتحي وجهي 

 !ويطلق للريح رجفته العاتيةْ
 أيها القروى املباغَت بالضوء، •

 !هالَّ تعرفت إيقاع خطوتك الواهيةْ
 وربعلى رسلك افتض خيطَ الد
 !وزد عنك غَمغمة الداهيةْ

 يتدلَّى الشعاع اخللوب.. هنا
ن حاصروكلُّ يف طوق موتنه 

 !على عطفة اهلاويةْ
يديك سفتلم 
كوفاض ستلم 

ةْ! ِقفاخلابي غَيمتك زالقم سوحتس! 
 هـ١٧/١٢/١٤١٥:  الثالثاء–مكة املكرمة 

*  *  * 



 تذييل

•    خالِت اآلراء         -الورقات التاليات يف  -دجبتدخالصة رؤييت الشعرية النقدية، عرب م 
إا متثل الرؤية اليت تنطلق يف فضاءاا        .  واألفكار اليت ترمستها يف الشعرية أو نظرية الشعر        

الفكر الشعري  :   بني مداري  -يف صيغتها املاهوية املقتنصة   -املتموجة واملتسارعة جتربيت الشعرية     
 .فينوالبناء ال

إىل أنين سأشفع     -"  إيقاع املاء واألفق  "لقد أومأت يف تذييل جمموعيت الشعرية السابقة          •
ترمجيت الشخصية هنا بتنظري مقتضب؛ أخلص به املدى الرؤيوي للمسافة بني الفكر الشعري               

 .والتجربة الفنية يف بوادر الكون الشعري

 أن أبعاد التطور الفين     - اقتضاباً بشيء من االستجالء، ما أحملت إليه     -وما أزال أؤكد      •
والفكري غري متناهية؛ ذلك أن إشراقات الشاعرية، عرب متوجات املثاقفة اآلبدة املستظلة               

 ال يتناهى إليها    -يف جتربة الشاعر  -مبوروثات الوعي التأرخيي ومعطيات الوعي احلضاري        
ة؛ وهو يتطلع إىل جديد     اإلبداع يف أكمل مرآته، ما دام الشاعر يتنفس أجواء حياته الشعري           

 .يستشرف به اكتناه آفاق مل تكتشف يف الفن

 وعي نقدي مدرب، نفَّاذ     -يف مبادرات التجويد الفين   -إن اإلبداع الشعري يوازيه       •
فإذا مل يكن الشاعر ناقداً خملصاً لشعره،       .  التذوق، يعزز قدرة الشاعر على النقد الذايت لتجربته       

ه يتحرى ناقداً يصدقه اإللفات إىل ما جيدر به أن يدركه يف توجيه              نافذ االستبصار فيه؛ أفترا   
 !شعره؟

* * *   
وهذه اموعة الشعرية ما تزال حتتضن حماوالت أخرى، مل تنضفر هلا آفاق البعد الفين                •

لالستغراق الشعري الذي يقف الشاعر بإزائه حفياً مبوهبته، راضياً عن منوذجه، مباهياً إخوته،              
 !! على أسالفهمتباهياً



 !وما زال الشعر سيد الشعراء… 
ـ ـر نرباس الكالم، شع   ـالشع  اع نب

. 

!ــــرته رؤى ملاحـــة اإلحيـــاء
. 

 

ل يف ـِدلِّ، يظ ـر امل ـع من القم  ـنب 
. 

ــعراء   ــيد الش ــنارة س ــق امل !أف
. 

 

* *   * 
 فاروق



 اعرالشَّ

 :فاروق صاحل بنجر *

 .م١٣٦٨/١٩٤٩ عام -من مواليد مكة املكرمة  •

 -أمت تعليمه املدرسي يف مكة املكرمة، مث التحق بقسم اللغة العربية؛ يف كلية اآلداب                  •
 وحتصل على درجة البكالوريوس يف اللغة العربية        -حالياً  /  جامعة امللك سعود  /  جامعة الرياض 

 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢عام وآداا 

اشتغل مدرساً، مبكة املكرمة، مث ابتعث إىل الواليات املتحدة األمريكية للدراسة التربوية              •
 :العالية، حيث حتصل على

 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧دبلوم يف اإلدارة املدرسية عام  -

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩املاجستري يف اإلدارة التربوية عام  -

 .ال اللغة العربية وآداا، مبنطقة مكة املكرمة التعليميةيعمل موجهاً تربوياً، يف جم •

معجم الكتاب  :  ، ويف )الطبعة األوىل (معجم األدباء والكتاب    :  وردت له ترمجة يف   •
؛ وشعراء العصر احلديث يف جزيرة       )الطبعة الثانية (واملؤلفني يف اململكة العربية السعودية       

تراجم شعراء مكة، لعاتق    (يف تاريخ البلد احلرام     العرب، لعبد الكرمي احلقيل؛ وهديل احلمام       
إصدار اجلمعية العربية السعودية للثقافة      (البالدي؛ ودليل الكتاب والكاتبات يف اململكة         

 .٣ ط-) والفنون

 :له •

 ).معد للطبع(فواصل لالرحتاالت؛ ديوان شعري  -

 .إيقاع املاء واألفق؛ ديوان شعري -



 .ريزمن لصباح القلب؛ ديوان شع -

 ).معدة للطبع(أطيار ألغصان الطفولة، جمموعة شعرية  -

 ).خمطوطة(احلزن ليلة صيف؛ جمموعة قصصية قصرية  -

نشر فصل منها يف جملة      ..  التجربة الرومانتيكية يف شعر إبراهيم ناجي؛ دراسة          -
 ".الفيصل"

 ).ةخمطوط(مدارات لقناديل الرؤيا؛ مقاالت يف النقد والشعر والتقنية الشعرية  -

* *   * 
 : النقدية-رؤيته الشعرية  *

، وأن أبعاد النظر إىل األشياء، يف عمقها ومشوليتها واستشرافها           "الشعر رؤيا "يرى أن     •
 .الكلية" الرؤيا"املستقبلي، تتجاوز الرؤية الذاتية إىل تلك 

ضية من خالل ق    -رسالةُ سمو؛ تنطوي على بناء الوعي اإلنساين        "  الشعر"ويؤمن بأن     •
   الفعل اجلمايل والفعل الداليل؛ حبيث يتواشجان حنو استثارة وتعميق         :  اإلنسان الدائبة؛ يف بعدي

 .احلق واخلري واجلمال: الشعور واإلحساس والعواطف بقيم

مجالية مركبة؛ مبعىن أا تبلور تناغم الوجدان الذايت        -جتربة لغوية   "  الشعر"ويعتقد أن     •
فيما يسمى بالقصيدة   -وهذه التجربة   .   الفكري -ين اللغوي والوجدان اجلماعي يف التكو   

 . تستبطن املعطيات الفكرية والثقافية للشاعر-الكلية

ل ـت يف الشك  ـ ليس -ريـل الشع ـالعم-ويؤكد على أن القيمة اإلبداعية للشعر         •
 التعبريية  التقنية الفنية؛ ذلك أن اللغة الشعرية ترسي تبادلية القيم         :  أو املضمون، وإمنا هي يف    

 .والشعورية يف التشكيل اجلمايل للعمل الشعري

الشعر صياغةٌ، وضرب من النسج، وجنس      "القيمة بأن   "  اجلاحظ"ويرتع إىل تأييد رؤية       •
وهو تعريف ميثِّل، يف عمقه ومشوله واكتنازه، ماهية الشعر بوصفه إبداعاً فنياً يف             ".  من التصوير 
 .البناء اللغوي



أن املوسيقى الشعرية ال تتجزأ؛ مبعىن أن اإليقاع ال حيقق انسجامه خارج             ويلح على     •
يف البنية  )  هرمونياً( ذلك أن الوحدات الصوتية تتناغم         -أي العروضي -البناء املوسيقي   
وطبيعة .  وهكذا؛ فإن أي نشاز صويت سببه اخلروج على قانون املوسيقى          .  املوسيقية املوزونة 

، ومن البدهي أن التناسب     )أليست كل كلمة موزونة؟   (وتية موزونة   اللغة العربية أا لغة ص    
القول إذا كان مؤلفاً مما حياكي الشيء، ومل يكن          "أن  ):  الفارايب(وهلذا أكد   .  يساوي التناسق 

هذه -"  املوزون بإيقاع :  "ومقولة".  هو قول شعري  :  موزوناً بإيقاع فليس يعد شعراً، ولكن يقال      
وهي ".  اإليقاع الشعري املنضبط بوزن   ):  "خليل حاوي ( متاثل عبارة    -ارايباليت سبق إليها الف   

مصدر الوزن يف الشعر حالة من      " أن   -بعد أجيال من الفارايب   -)  كولردج(تتواشج مع ما قرره     
وهي حالة  .  التوازن تنتج عن انطالق االنفعال، وجهد الشاعر تلقائياً للسيطرة على االنفعال           

دها، وحتيل الوزن إىل عامل منو عضوي يتحد بلغة االنفعال الطبيعية،            تدمي الصراع الذي يول   
 ".وهي لغة التعبري بالصور

 حداثة القصيدة ليست يف استقطاب املفردات احلديثة، يف أنساق مغايرة           أن إىل   حويلم  •
للمألوف، وإمنا هي يف الرؤية الفنية اجلديدة اليت تعيد تشكيل األشياء يف أبنية لغوية ذات                  

وهذا يؤكد أن الشكل الشعري الواحد ميثل بعداً جزئياً جامداً يبارح التنويع            .  الت تراسلية دال
هربرت (املستشرف للتناغم مع املعطى الشعوري والفكري؛ وهو ما يتقاطع مع مقولة السري              

؛ وتوازيها نظرية الشعراء    "الشكل يقرره االنفعال الذي يتطلب التعبري      "أن  :  اليت ترى )  ريد
 ".اإليقاع اجلديد يعين فكرة جديدة"أن :  اليت تقرر-ويريني التص

مغبة أسر النموذج الشكلي    -الذي نشبت فيه القصيدة اجلديدة      "  التنميط"ويصرح بأن     •
 يف رتابة   -جلياً- يف املفردات والتراكيب واجلمل الشعرية؛ يبدو         -عند املتشاعرين اجلدد  

" التمييع"فإذا ما استثنينا أسلوب     .  بناء املوسيقي الوحدات الصوتية املكرورة اليت تشكل ال      
كالتراكيب التراكمية للصور االستعارية، واقتناص      :  التركييب يف استخدام الوسائل الفنية     

سجع، وجناس، وطباق؛ وانتحال الصيغ العامية       :  احملسنات اللفظية البديعية املصنوعة من     
 تلك الرتابة يرن إىل ضيق عطن الشبيبة         املبتذلة، والتعبريات الشعبية املقحمة؛ فإن مرجع      

 ا ـ وإدراك اإلمكانيات العروضية املكتشفة وغري املكتشفة اليت يسعهالشعرية اجلديدة عن تأمل



إفساح آفاق جديدة خترج باملوهوبني من تبعية االقتداء والتقليد، وأسر النموذج السائد؛ ومن              
ثة أو األربعة، إىل ابتدار أبنية موسيقية مبتكرة        ضيق االقتصار على تفعيالت أوزان األحبر الثال      

 .يئ لصوت جديد

ويؤيد االقتصاد الشعري؛ مبعىن أن تكون العبارة الشعرية مناهزة للداللة؛ حبيث يتطابق              •
الدال مع املدلول يف طبقة الصوت، ويف املسافة الزمنية للتعبري؛ وختلى العبارة من الزوائد                 

ع الرؤية التحديثية اجلادة اليت تستقطب مطابقة الشكل الشعري          احلشوية؛ وهو ما يتوافق م    
 .للمدرك احلسي، وترى إىل القصيدة بوصفها عمالً اكتشافياً يتأبى املتواليات اللفظية السائبة

ويذهب إىل أن الغموض عنصر بنائي يف النسيج الشعري؛ يتبدى يف الطاقة اإلحيائية،                •
والغموض قد يكون ناشئاً    .  الت جديدة تنفسح إىل تعميق الرؤية     ويف تكثيف الدوال إلنشاء دال    

عن حالة نفسية مكثفة الشعور، أو يكون مرناً إىل حمتوى تأملي لرؤية فكرية أو فلسفية؛ كما                
ويف كل  .  قد ينشأ عن تداخل وتآزر رموز وأساطري وإشارات تأرخيية يف سياق النسق الشعري            

السياق الشعري لفهم مقاصده ومراميه، وترمجة دالالته        ذلك يتعني على املتلقي أن حياور        
 .ومضامينه

ويكاد يكون يف   .  والغموض الفين الشفاف من وسائل اإلحياء وكسر املباشرة والتقرير         
وهو يف جتارب كثرية    .  بعض التجارب صورة للجنب النابع عن اهلروب من مغبة التصريح           

 الناتج عن ضحالة الثقافة، والعجز عن خلق        حصيلة التهومي والتمويه والتغميض، وضيق الرؤية     
 .أبعاد وحقول داللية وقيم تعبريية ذات أنساق مترابطة

وبقدر ما ميتلك الشاعر من     .  ويشري إىل أن للحس الشعري مستويات يف اإلبداع الفين          •
 يكون للحس الشعري مستواه اإلبداعي يف بنية          -حذق وقدرة لغوية، وإحساس مجايل       

 .القصيدة

قرر أن استجابة املتلقي الذواق للشعر ال تتعلق بوضوحه أو غموضه، وال بشكله              وي  •
الفين، أو مضمونه الفكري؛ وإمنا تنبع من صدقه وعمقه وقيمه الشعرية اآلِسرة؛ فالشعر                

 ويقترب من هذا !" نتاج الروح، وليس نتاج الرباعة والعقل"إمنا هو ): ليفز(الصادق كما يقول 



 إن ما يعطي الصورة فاعليتها ليس حيويتها كصورة بقدر ميزا كحادثة ): "دزريتشار(ما يقوله 

 ". باإلحساس-نوعياً-ذهنية ترتبط 

ويومئ إىل أن الناقد األديب ال ينهض مبهمة النقد مقتصراً على ثقافته أو ختصصه األديب؛                 •
ؤسس على جتربة شعرية    إذ من املتعني أن يكون مبدعاً موهوباً ذا جتربة أدبية؛ فناقد الشعر امل             

إن .  شخصية قادر على إدراك طبيعة الشعر وأسراره ومعطياته، ومداخل تذوقه وفهمه ونقده            
 يف األصل شاعر؛ وهكذا كان الشعراء النقاد والنقاد الشعراء، هم            -ناقد الشعر املقتدر هو     

 .األقدر على مداخلة الشعر ونقده

أن القصائد ينبغي أن تقرأ من      "اليت تنص على    )  ريتشاردز(ويوايل رؤية الناقد الشهري       •
 -وهذه الرؤية تتضافر مع رأي الشاعر       ".  خالل ما تقوله، ال عرب التخمني الشخصي للقارئ       

ومن !"  أن ما تفتقر إليه قراءة الشعر؛ إمنا هو اإلدراك الناضج جداً للحقيقة            ):  "إليوت(الناقد  
ة لطلب صحيفة   ـ تأيت تلبي  -تأنية متفحصة حاذقة  غري م -املؤكد أن ذلك ال يتم عرب قراءة آنية         

 !!.ولعل هذا ما أساء ويسيء إىل الشعر ونقده يف البيئات األدبية املبتدئة.. أو منرب أديب

 ما  -من التمعن -واحلق إن ما يصفع الكتاب النقديني هو أن حماورة القصيدة تتطلب              
) هامين(ولعل ما عرب به . امينها ودالالايقتضي التوغل يف استكناه مرجعياا املعرفية ملناظرة مض    

النقدي ما يكفي إلحياء الضمري األديب، ويوجه إىل قيمة            )  بالكمور(وهو ميتدح منهج     
 يعتقدون أن حسهم    -يف أيامنا هذه  -وأكثر النقاد   :  "املوضوعية يف املسؤولية النقدية إذ يقول     

راءة جمهدة، ولكنهم ال يعتقدون أن      النقدي ومعرفتهم أمران متساويان؛ فهم يقرؤون القصيدة ق       
 !!.."القصيدة تتطلب منهم أن يقرؤوا ما عداها

 * **   
 

  


	Index

