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مدخل

جحياًم الربايا  يف  احلبُّ  يعصف 

وسالما صفا  إذا  ب���ْرٌد  وُه���َو 

عذابًا أردَت  إْن  الغدَر  فاخرِت 

إنعاما ت��رْد  إْن  ْفَو  الصَّ واخ��رِت 
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! [9].. ما أروَع الحبَّ

! .. ما أروعَ الحبَّ

*******

فالتَحام الَعْزَم  تاَق  امُلْزِن  من  ُحبٌّ 
َعَلام ْيِ��ام  زْن��دِ من  العزُّ  َل  فَشكَّ

َلتِِه ُجْ بْعَض  ثِْقاًل  الكوُن  يبلُغ  ال 
َحَكام هبا  من  ِع��زًا  املَجَد  ويبلُغ 

باسطًة باألْضواِء  النَّاَس  أْسعَد  ما 
ام!! ِهَ أْمَضاهُم  وما  الوفاِء  َدْرَب 

اُء؟ أين ُنى ياجرُي؟ أين الدَّ أين الدَّ
لْت؟ أين َمْن يشكو ومن ظَلاَم؟ تعطَّ

َيِْد اهلناَء  َيْرُج  فَمن  البقاُء  ُعزَّ 
َعَزما بام  َيتعْس  َعْكَسه  ُيرْد  ومن 

ى إْن أْصبَح اخَلْوُف من َحْزِم النَّقاِء ِحَ
َكَرما  َصفا  ٍع  َجْ من  أْمطَر  ُح  فالشُّ

نَِعٌم أحوالِنا  يف  بالَعدِل  هلل 
النَِّعام!  أكثَر  ما  تزْل  وملَّا  نمْت 



! [10].. ما أروَع الحبَّ

َشَغبًا وال  ��رًا  َف��قْ ال  هلل  احلمُد 
نَِقام وال  َجْهاًل  ال  انشقاقَا  وال 

ُمْعتِليًا ما أروَع احلبَّ باإلخالِص 
ُمْلتِحام!!  أزكاُه  وما  اإلَباِء  َج  َسْ

رأى حني  التَّأريَخ  أهْبَر  ..تَضاُمٌن 
املَْجَد الذي انرصما َتْكتُب  أقالَمه 

َسِعَدْت نى  الدُّ كلَّ  َمأَلْت  ٌة  وِعزَّ
َهَضام مِلَْن  ُنعَمى  فال  اجلهاُت  هبا 

***

ُمْنَهجًة أن��ارًا  اأُلْن���ُس  َع  تفرَّ
َعُظام ا  هِبَ إالَّ  ا  هِبَ َغ��ْرٌس  ابَتلَّ  ما 

ِقها تَدفُّ ِمْن  إالَّ  املَجِد  ذروُة  ما 
َفُخام  مَلَا  فَلْوالها  ِمْنها  والفخُر 

بالَبياِض مدًى لَّ  َتَ التََّساوي  ُج  َنْ
والَعَجام  األع��راَب  ُيْبهُج  ُميَّزًا 

فكلُّ ما كان ُيْضني غاَب فابتَسمْت
عيوُن من َذرَفْت من ما ُيِضيُم دما



! [11].. ما أروَع الحبَّ

وُكلُّ َجْدٍب َسال شكرًا فطاَب ]َجَنى[ 

اِب ]ظام[   من كان َيرشُب من َنْبِع السَّ

َنَغٌم نْبِضنا  من  له  شرٌب  َيبَق  َلْ 

فنام  َسخا-  - من حبٍّ   َ حَتضَّ إالَّ 

عًة موقَّ ُخْطواٍت  ُر  التطوُّ نِْعَم 

رِتما ُمْ التَّْطويِر  قامُة  انَحنْت  هلا 
***

يا هْبَونا الفذَّ إْن يأِت الورى َشغفًا

كي يْرُشَف األْنَس.. ْل َنْسأْم وما َسئاِم

..مهوى القلوِب َفَمْن َيْعشْقَك ُمْنَتَجعًا

ِقَمام راَمه  ما  من  َك  سُموَّ َيْصَعْد 

أَلٍ ُتزْح رضَّ من يشكون من  ل  لو 

فَمْن ُسواَك.. فهْم قد حاوروا األملَا؟ 

خرُي العباِد بخري األرِض ال َعَجبًا

ُأَمَا إْن ُحوِربوا  ًة ..  أمَّ ُأْسِعدوا  إْن 



! [12].. ما أروَع الحبَّ

عداوَتنا ُي��رْبْم  فمن  اإلل��ُه  شاء 

َيْفشْل فكم ُمْعتٍد قد خاَب ُمْنهِزما!

فَحَمْت  رَم��تْ  أبابيٌل  طرٌي  هلل 

احُلَمام ُيْشبُِه  َرْم��يٌ  هلل  واليوَم 

ي��دًا  ذائ���دون  إنَّ��ا  اهللِ  َة  ي��ا ع���زَّ

فاَم  ذائ���دون  إنَّ���ا  اهلل  َة  ع���زَّ ي��ا 

ِمْنرَبه  الكوِن  برملاُن  لنا  أع��ل 

والكوُن ُمْصٍغ فال فْدمًا وال َصَمام

هًة ُمَنزَّ آم���ااًل  احل��بَّ  ُد  ُن��َج��دِّ

َشَمام أَعاَمِقنا  يف  الشأَو  وُنسِكُن   

له فإنَّ  أخالقًا  احُلْسَن  يهِل  من 

وجهًا ]هنا[ َيبذُل اإلْحساَن ُمْبتِسام

ُمتِّزنًا اإلب��داع  منطَق  يشْأ  ومن 

[ صنوُف الفنِّ ما َهِرما   ُتْدِهْشه ]َثمَّ

قالوا: اهلوى قلُت: نوى إنَّام َجَسدًا

ُفِطام ما  اإلخالص  مع  الوفاِء  من 



! [13].. ما أروَع الحبَّ

قالوا: الوئاُم أجبُت النَّفُس ُمْرِضعًة
روَح الفداِء عن اإلقداِم ما انَفَصام

قالوا : الوالُء أَما باَن الوالُء هلْم؟ 
تِكام؟ ُمْ لِلَحقِّ  شعَبنا  يروا  أْل 

أبدا  شاخمًا  اعتصامًا  نعيُش  إنَّا 
 .. إْن بادَه اخلْصُم ُيْصبِْح – إنَّام- عَدَما

َر اجَلْهَل ِحقدًا كي يزْعزَعنا من غرَّ
َعِلام؟ م��ا  اخل��رِي  ��اِد  ب��احتِّ ك��أنَّ��ه 

حَبا – لنا- اهلُل تفِضياًل فصار لظى 
وَعَمى َحْسًة  لَيحيوا  اجلفاِء  أهِل 

حِن من َحَسٍد من يْعرِتْض ِحْكمَة الرَّ
َحَرما ومن  أْعَطى  َمْن  فاهلُل  رْقُه  ُيْ

ُماَربًة أْمَض  َمْن  الَعقَل  َم  َحكَّ لو 
 ذوي اهُلدى ما شكا ُخْسًا وال َنِدما 

لنا  فَصاَغ  إْبداعًا  َم  التَّقدُّ ِشْئنا 
قَدما  قْبَلنا  ُتالِمْس  َلْ  َسالمِلًا 

ِمْن  َذ  َتعوَّ إْقَدامًا  وُء  الضُّ وَساَسنا 
هجوِمه اجلنُّ قْبَل اإلْنِس حني ِحى 



! [14].. ما أروَع الحبَّ

ي��دًا  إنَّ���ا واق��ف��ون  احل��م��ُد هلل 

 تبني وُأخرى تُصدُّ اخَلْصَم ما َهَجام

فإن  الَم  السَّ راَم  ملن  وسهاًل  أهاًل 

 َيْنو الِعَداَء .. رأى الربكاَن فاقتَحام. 

21/3/1438ه�� 



! [15].. ما أروَع الحبَّ

.. من أشذاءِ المدينة )*()1)

*******

هذي املدينُة؟ قالوا: طيبٌة فَسمْت
ِقَمِم إىل  قلبي  أوْت  ملَّا  يِب  بالطِّ  

قالوا: وقالوا: وقالوا: إنَّام َعِجزوا
 عن وْصِفها وتناهى عاجزًا كِلِمي

يِب قْل: فَخَرْت مدينُة احلبِّ قْل: والطِّ
َمِم   باخلري قْل:- دائاًم- والعزِّ والشَّ

شغفًا نحَوه  فسارْت  ياُء  الضِّ بدا 
َسأِم بال  وافاها  حني  فأْجزلْت   

مِلْقدِمِه ْت  بشَّ لطْلَعتِِه  غّنْت 
 وأغدقْت صْحَبه األسمى من الَكرِم

سمقا ما  واإليثاُر  البذُل  هبا  عال 
ِحِم الرَّ ُخطى  فاقْت  وهبا  هبا  إالَّ   

الم على سيد الخلق محمد بن عبدالله فوجدُت  زرُت المسجد النبوي للسَّ  )*(
إنسان بل  إنسان على  ْم  ُيقدَّ به سواًء لم  الناس في السالم عليه والتوسل 
وضة ثم السالم عليه بالوقت المحدد  يجب أن تلتزم كلُّ مجموعٍة في الرَّ

ثم تغادر بكل أدب وسمو ُخُلق فكان لهذا السمو قصيدتي هذه 



! [16].. ما أروَع الحبَّ

ُذِك��رْت إذا  أق��زاٌم  املدائِن  كلُّ 
الَعَلِم للّسيِد  حتني  ها  وكلُّ  

وكيف ال وهَو مْذ ذاع اهلدى سعدْت
للعَدِم! لُم  الظُّ وسار  احلياُة  بِه   

أبدًا يمْت  ل  ًا،  العدُل حيَّ به  سى 
ينِم وْل  خينْع  ْل  العدَل  تَر  فزْر   

يف حضةِ املصطفى كلُّ األنام ]سوا[
ْم سعوديٌّ عل ]عجِمي[!  فلْم ُيقدَّ

ُمتسبًا هللِ  خ��اش��ٌع  ��ه��م  وك��لُّ
الَّلَمِم هفوَة  يايف  املقاِم،  قْدَر   

وقفُت أرجو سالمًا قْبَل من قِدموا
 فقيل قْف خلَف من جاءوا.. وال تُلِم

؟ فابتهجْت  النَّاُس ثمَّ سواٍس .. ثمَّ
 نفيس.. وقفُت بال ِعْتٍب وال ندِم

وقلُت: قْد يُض التَّمييُز حني ُيرى
 عجٌز ولسُت-إذًا- بالعاجِز اهَلرِم

مكتماًل أنقاُه  ما  العدَل  أجل  ما 
 يا قاصدين –سالمًا- سيَِّد األَمِم!



! [17].. ما أروَع الحبَّ

لو يعرُف الناُس خرَي العدِل ما ظَلموا
أس��ي��اٌد ع��ل خ��َدِم ��َع  ت��رفَّ  وال 

عدٌم و]اجلفا[  س��الٌم  احلياُة  به 
َيَقِم ل  وال��رشُّ  منترٌش  واحل��بُّ   

برٌش  نأى  إْن  عذرًا  اخللِق  َد  سيَّ يا 
كالَعِرِم الرشُّ  فهاَج  القويم  عن   

..تناحٌر بني جلِّ الناِس ما سلمْت
دِم بحقِن  طابت  أو  منه  مدينٌة   

ُجنَّ األناُم بتضخيم الذواِت، مضْت
ملنقسِم  تقسيٍم  ألُف  أهواؤهم   

إذا للفساِد  ���ا  وإمِّ حلقٍد  ��ا  إمَّ
ُمنتقِم  أط��امُع  تقْم  ل  لُسْلطٍة   

سلمْت طيبٌة  إالَّ  اخللِق  سّيَد  يا 
والنَِّقم واألحقاِد  املكائِد  من   

وف��ٌم آم���ٌن  يشٍء  ك��لُّ  بطيبٍة 
يْفَحْش ككلِّ فِم  زكا بطيٍب فلم 

مدى اكنني  بالسَّ سام  اجُل��واُر  هو 
الِقَيِم أفضَل  لُيْبدوا  وا  تزكُّ به   
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هبا يريُد  غ��دٍر  يف  اهلل  ب��ارك  ال 

ُم��رتِم غ��رَي  ل��زوٍر  وآٍت  ًا  رشَّ  

تثقلني واألوزاُر  هلل  أت��ي��ت 

باأللِ اهل��مَّ  وأداوي  رازق��ي  يا   

أميل خالقي  يا  أرت��ي،  توساًل 

قِم   غفُر الذنوِب وزْوُل اهلمِّ والسَّ

وبه آهتي  خُيفي  اهلل  سوى  يل  من 

النَِّعِم  ُة  جنَّ وأرجو  ذنويب  ُتحى   
 *** 

َوَلٌع يثرٍب  يف  واملصطفى  موالَي 

��رِتِم ُمْ كلِّ  من  احها  للزائرين   

وصلِّ ريبِّ عل املختاِر ما سَجعْت 

ِم احَل��رَ إىل  زاٍك  ومشى  حامٌة   

30/1/1439ه��
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.. لله يا موطني

*******

خْمَيَلتي  أوتار  من  حْسَنَك  مُت  نغَّ
اللغِة فائَق  سحرًا  ذاَع  باسقًا  يا   

إذا  فكيف  أنغامي  تعُذُب  لِلحِب 
فِة!  أغرى فأْغرْت بزاٍه كامِل الصِّ

شذا كأنَّ  أشذو  له  ش��دوُت  إذا 
 كلِّ النَّواحي به قد فاَح من رئتي

قافيتي أبياِت  من  تاثَل  وإْن 
لقافيتي  تعنو  له  ق��واٍف  ه��وْت   

أغنيًة عينْيِه  من  الليُل  يَب  يسي 
 ومن مساعيِه ُأْضحي صادَق النَيِة

تفاخري أنَّ أوَج الفخِر حني يرى
 فخري يضمُّ يدي .. أهال بَمْفَخريت

ال هنَت يا موطنًا هتفو اجلهاُت له
جهتي سوى  تصفو  جهٌة  هلا  فام   

يف القلِب ملٌء ويف فكري ويف برصي
 وهاجيس .. أنّت تري َعرْبَ أْوِرَديت
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أنَّى أكْن منَك أسعْد إْن بعدُت فال ..

وُأْمنَِيتي مرامايت  كلَّ  نلُت  لو   

عَبٌث فال  ريبِّ  موطني  يا  يميَك 

ُيزري وال طَمٌع يف خرِي ملكتي.  

3/1/1439ه��
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.. تحيتي لجبران عواجي وللوطن)*()1)

*******

مقاتْل؟ من  هْل  احلروب  يف  كّلنا 
 ال ناُب الوغى وزحَف اجلحافْل

رشٍّ عصبِة  عدواَن  نخشى  كيف 
 من هوى غاشٍم ومنطِق باطْل؟!

تواىل صاُص  والرَّ فالصواريُخ 
البالبْل كصوِت  عذبًة  عندنا   

ما إذا  ي  امل���دوِّ امل��دف��َع  نعشُق 
القنابْل ِعْشق  مثل  احلرُب  دارت   

لغٌم  ل��ل��م��خ��ات��ِل  ث���ار  وإذا 
أوائ���ْل فينا  أث���ار  ح���زاٌم  أو 

]جربا مثل  شعبنا  من  فرٍد  كلُّ 
 ن[ نضااًل ما زعزع األمَن صائْل

كرجاٍل ضيغاًم  أس  ال���رَّ رف��َع 
املشاكْل أعتى  حل��لِّ  سبقوه   

قام جبران عواجي بدور بطولي ضد اإلرهاب والمرهبين فكانت القصيدة  )*(
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غناًء القلوِب  يف  ج��رباُن  صار 

بواسْل  ال��ب��الد  ويف  خ��ال��ديَّ��ًا   

إنَّ��ا حسُبك  ��الِم  ال��سَّ ع��دوَّ  ي��ا 

املتجاهْل بِّبغيَِك  نبايل  ال   

فعاًل العقَل  ي��ردُع  ما  بعثنا  قد 

رسائْل من  رسالٌة  ..هذي  لك   

هالٌك ت��ادى-  -إْن  للرشِّ  نحن 

وسائْل الم  وللسَّ ُيْبقي  ليس   

10/4/1438ه��



! [23].. ما أروَع الحبَّ

.. جازان والخنين)*()1)

*******

]جازاُن جازان سيفاها عل ُعُنقي
 أْرُجوحتان من األْهداِب واحَلَدِق

ذهبًا َرَمْت  شمٌس  غدائِرها  عل 
فِق[  ويف األصيِل بقايا من َدِم الشَّ

راشفًة األنحاَء  بواسُقها  ترى 
ذى الَعبِق  َشهَد اإلباِء فتسعى بالشَّ

تفارُقها ال  دنيا  للحْسِن  ك��أنَّ 
 ويف سواها رؤى اإلعجاب ل تثِق

فاحلبُّ ما احلبُّ إال بعُض عاطفٍة
َفَلِقي جى   منها ومنها إذا جار الدُّ

أْرَسلُت للشاعر األستاذ خالد الخنين تهنئًة بعامنا الجديد 2016م ومباركًا   )*(
بيوم جمعة فأرسل عبر الجوال مع تهنئة نثرية هذين البيتين

عنقي ع��ل  سيفاها  ج���ازان  ج���ازان 
 أرج��وح��ت��ان م��ن األه���داب واحل��دِق

ذهبًا رم��ت  ش��م��ٌس  غ��دائ��ره��ا  ع��ل 
فِق الشَّ دم  م��ن  بقايا  األص��ي��ل  ويف   

فكانا ذات دهشٍة بالغٍة في نفسي لم تدعني حتى كتبُت هذه القصيدة



! [24].. ما أروَع الحبَّ

ْدُق إالَّ من كرامتِها دُق ما الصِّ والصِّ
 يزهو وما الصفو إالَّ بالوداِد ]نقي[

بدمي  خافقي  يف  أنشودٌة  جازان 
وُمْنطَلقي  أفكاري  وِهَي  مزوجٌة   

قًة ُمنمَّ أساب��اً  عُر  الشِّ هبا  يأيت 
األَلق! من  أسحارًا  َق  امُلفلِّ تروي   

***
[ ما أنقاَك مشتعاًل))) يا ]خالد احلبِّ

ُرِق الطُّ َمْفرِق  يف  به  وقفُت  نْبضًا   
متَِّسٌق الفلِّ  وفوُح  نجدًا  ذكرُت 

متَّسِق كلَّ  فأدنْت  اخلزامي  مع   
قافلًة اخل��رِي  حجاُز  فأْنَعشْتني 

 من البياِض فكم فيها انتهى أرقي!
والح يل من ندى األحساِء َسْعَد ُدنى

 ومن تبوك تراءى ]احُلْلُم[ يف ]طَبِق[
دٌة مغرِّ عصافرٌي  اجلنوِب  ك��لُّ 

نَزِق بال  حتنانًا  للنَّاِس  لألرِض   

أخي األستاذ الشاعر خالد الخنين حفظه الله  (1(



! [25].. ما أروَع الحبَّ

تْفرقٍة دون  جيعًا  بالدي  أهوى 

 إْذ أهُلها ُعزَويت من ضيغٍم و]تقي[

ُقنا يمزِّ ُخْلٍف  بال  نحيا  كاجلْسِم 

ِمَزِق إىل  مموٍع  كلُّ  غدا  ولو   

تِنا مودَّ من  زالاًل  الصديَق  ُنسقي 

يطق فلم  عادى  ..إذا  قيُّ  الشَّ ا  أمَّ  

للحزِم عاصفًة تروا  احلدوَد  سلوا 

وُمرَتزق وهٍن  بال  وقومًا  ُتردي   

ور- صامدٌة عزائٌم - من معني النٌّ

األُفِق ذرى  من  تتسامى  ٌة  وع��زَّ  

9/4/1437ه��



! [26].. ما أروَع الحبَّ

.. ترانيُم أمل

*******

نادْت هوى وِهَي تدري كيَف ُتغِويني
فذاَب من ِسْحرها ما كان ُيقِصيني!

وأْيقظْت كلَّ ذكرى، أشعلْت ِفَكري
َسرْبِ مكنوين ما اختفى من  بدا هلا 

نى الح يل من َجْذِب وْقَفتِها حْسُن الدُّ
البساتني ُحْلَو  َجَعْت  ..ريانٌة 

لُتْشِعَلني إالَّ  ب��دْت  ما  ا  كأنَّ
كوين! به  ُيصيل  ما  الوقُت  ويفرَز 

وُتْسِعُدين ُتشِقي  وأحلاُظها  قالت 
َوُيشفيني َيكوي  ساِعٌر  ونظَريت 

ماذا دهاَك أُحْزُن الُكوِن شاءَك عن
يني؟ ُيَسلِّ من  لُيضنَِي  األناِم؟  كلِّ 

َيدُمني اُه  األوَّ وألَلُ  فقلُت 
يْبنِيني اِم  الَبسَّ األمِل  وهاجُس 

جاريًة الُعْرِب  دم��اَء  ترين  أَم��ا 
من بْعِضهْم باختالٍف غرِي َمسنون؟



! [27].. ما أروَع الحبَّ

أْجنِحًة  للتَّْحريِش  ُط  التَّسلُّ صاغ 
لني بال  لِ��رح��الٍت  اجلفاِء  من   

ناعمًة  باحُلبِّ  ُمقلًة  َي��دْع  فلْم 
لتمكني تسعى  ُخطوًة  يدْع  ول   

مُس ُمنَطلٌق قالْت فام احللُّ قلُت: الشَّ
وختمني ش��كٍّ  بال  يميض  أراه   

جاِل نخا؟ اسياُت إذا َعْزُم الرِّ ما الرَّ
بتوطني؟ وا  هُّ إذا  األس��وُد  وما   

معلنًة  اإلسعاِد  قوى  تبدو  للعزِّ 
ين يِن للدِّ واِء انتصاَر الدِّ  سرَي السَّ

تًة مشتَّ أحزابًا  لُم  الظُّ سُيصبُح 
عون بال  وأح��زان��ًا  أم��ٍن  بغري   

الم غدًا لكي يعيَش الورى روَح السَّ
الثَّعابني هاماِت  احلقُّ  سيسحُق   

منفِلقًا باألخياٍر  البحُر  سيصبُح 
ًا َرْكَب ]فرعوِن[ ُينِجي.. وُيْغِرُق حقَّ

إينِّ أرى احلارَض املجروَح يركُض يف
 درٍب مض فيه مشفى كلِّ مزون

وقافلٌة  موصوٌل  التَّضامُن  فيه 
لِلميامني وزح��ٌف  الوفاِء  من   



! [28].. ما أروَع الحبَّ

هًة  منزَّ آراب���ًا  للخري  يسعون 
كاملجانني  شوقًا-   – وللمعارِك   

فإْن  احلياُة  نِْعَم  ُعْرِفهْم  يف  املوُت 
ين ني للزِّ  فازوا أحالوا دروَب الشِّ

ُفِجعْت  أْرَماًل  يا  ذَرفْت  دمعًة  يا 
ِمْسكني آَه  يا  دْت  رُشِّ أسًة  يا   

بُمْنَتِصٍف فبرشاكْم  حدٌّ  للبغِي 
مأفون ِوْزَر  وَينفي  الَم  الظَّ ُينهي   

نِسَيْت ��ًة  أمَّ يا  عائدٌة  ق��ار  ذي 
احلنِي ��َة  ِهَّ ت��اليِف  هت��اوْت  حينًا   

نحِسُبهم  الفوز  ي��وِم  و  فقادسيُّ
ملديون يميض  غ��ٍد  يف  ك��دائ��ٍن   

غٍد دماِء  يف  ستجري  أْمٍس  دماُء 
 ما أجَل احلسَّ يري يف رشاييني!

مفتخرًا  املعشوُق  الغابُر  َجُع  سرَيْ
مضمون كلِّ  يف  ُمْنِجٍز  بحارٍض   

َعلْت البناِء  آفاُق  والِعْلم  ين  بالدِّ
املياديِن  شتَّى  يف  املَهاراِت  أوَج   

وجحفٌل يمتطي ْسَج اإلباِء،عل 
فُتحيني أغفو  جلٌة  أع��الِم��ه   



! [29].. ما أروَع الحبَّ

عُف إعزازًا ومفخرًة  يسمو هبا الضَّ
الطني للسَّ ُذالًّ  اجل��وَر  وُتْفِحُم   

َمْت هدَّ ٍة  أمَّ كْم  شيَّدْت  ٍة  أمَّ كْم 
باملاليني ال  نْبِضها  من  فالنَّرُص   

فوِس وما وَء يسعى يف النُّ ما أعذَب الضُّ
والعنِي! الِفاِء  ِلَصاِت  خُمْ ها  أجلَّ  

ُمناِصًة آمااًل  ُم  احَل��زْ هبا  يسعى 
سنِي بال  دنيا  وُمْسعدًة  ًا  حقَّ  

َحْسُبكُم  األرَشاِر  َصَنِم  عابدي  يا 
فوزْين املأموَر  القادَم  تشهدوا  أْن   

أحٍد عل  خُتَفى  ال  النَّرْصِ  مالِمُح 
وعيننْيِ قْلبًا  ُمْطَمٍس  عل  إالَّ   

قٌة ملفَّ أك��اذي��ٌب  ت��ضَّ  فلن 
يسقيني بالفخِر  ألبطالنا  بأسًا   

ُمهِلكٍة كلَّ  أباحوا  قوٌم  للمنِي 
املنِي  ]تأشريُة[  إجراِمهْم  أقلُّ   

سريى  غدًا  بركانًا  احَلْزِم  موقَظ  يا 
الرباكني ُعْنَف  طغوا  إْن  أعداؤنا   

َفْخُر العروبِة أنَّا ال نخوُن يدًا 
ْت ونفخُر أْن مَلَّْت رؤى البون  مدَّ



! [30].. ما أروَع الحبَّ

وَء ُمبتساًم لَم يلَق الضُّ من يطلِب السِّ

كاكني السَّ حدَّ  يْد  يعاِد  وم��ْن 

يمُعها  لأللباِب  احلبَّ  أعظَم  ما 

بنوريِن!! املَْمشى  أْسَعَد  وما  قلَبًا 

يكفي بنو العْرِب أنَّ املصطفى َرُجٌل

يكفيني اإلسالِم  َمَع  وهذا  منهْم 

29/5/1437ه�)1)

ونشرت في الجزيرة الثقافية في 16/7/1437هــ   )1(



! [31].. ما أروَع الحبَّ

.. لجازان ولك

*******

عشقُت من حسنِك الفتاِن جازانا
وِمرجانا ماسًا  به  شعري  فصار   

ألٌق ين  ه��زَّ إْن  قيثاريت  أن��ِت  يا 
وهْلانا تقُت  إْن  خاطريت  أنِت  يا   

دمي وَدْفُق  نْساميت  أنِت  أكْن  أنَّى 
أحلانا! أزك��اِك  ما  نبيَض  وأنِت   

ُمدغدغٌة  سعاداٌت  األمايس  منِك 
إيامنا احلزَن  ..تسيلِّ  امُلسنِّ  نفَس   

ملسْت األطياُن،ما  تبتهُج  ومنِك 
وريانا رْوحا  يسعُدها  سواِك   

ألَق حْسنًا عنِك ْيذُبني جّربُت ل 
وديانا ِك  إالَّ يل  الح  ما  وْه��ُت   

***
ماسُنها فاقْت  فتنًة  يا  ج��ازان 

وأوزان��ا وأفكارًا  وش��ْذوًا  فّنًا   



! [32].. ما أروَع الحبَّ

بُرَقًى تنهزم  ل  ساحرًة  أه��واِك 

عنوانا  اجل��وزاء  ش��اءِت  ��ةً  وهَّ  

منترشًا منِك  إالَّ  احلبَّ  أعرُف  ال 

إنسانا  منِك  إالَّ  فَو  الصَّ وال  طيبًا   

فقلُت: بل قالوا: كتبَت هلا شعرًا 

جازانا دندنُت  إن  عُر  الشِّ ويفخُر   

15/1/1439ه��



! [33].. ما أروَع الحبَّ

رسالة عاجلة)*()1)

*******

شاكيٌة احلبِّ  دروَب  إنَّ  عمرو  يا 
ًا وال ِذَما  من بعض من ْل يصْن حبَّ

ومنطلقًا  كيدًا  نرى  يوٍم  كلِّ  يف 
ُمرتما كان  من  َيرتْم  ول  ُمزرى   

برحوا ما  اُد  وال��ورَّ املاَء  َر  عكَّ ما 
َه احلْسَن واإلحساُن ما انفصام؟؟ وشوَّ

رائجٌة الودِّ  سوَق  إنَّ  لنا:  قالوا 
وق قد ُهدما فقلُت: لكنَّ درَب السُّ

إذا العارفني  دواء  خرُي  والكيُّ 
َعَشام يرتوا  أو  غريه  يلمسوا  ل   

مالزمًة كانت  التي  العقول  أين 
 عزَّ الوفاِء؟ وأين املوصلون َدَما؟

مازفًة ْت  شطَّ التي  النِّياِت  ليت 
 تصحو لريجَع ُمرجى اخلرِي ُملتحام
20/4/1438ه� 

الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه.  )*(



! [34].. ما أروَع الحبَّ

.. ما أخطَر األشباَه!

*******

قالوا: َتاوَز َغْفلًة
وَتاوَزْت

ِل اإلْبِط الذي َلْ ألتفْت لرَِتهُّ
قد كاَن قالوا:

ثمَّ صاَر بال ِحزاٍم
ل ُيِصْب يومًا

بال !
ِطْب إنَّني أْبَحرُت يف يشٍء

خيبٌِّئ دافقًا
ا أُلْنٍس دائٍم  إمَّ

هى بْوحًا ُيْزجي النُّ
فًا ا ..بئس َبْوحًا ُمْسِ وإمَّ

لِلُمْهلكاْت
***

ٍب ال تنَدِهْش فالنَّْبُض طْوُع تَقلُّ
حينًا يِشعُّ بامئِِه



! [35].. ما أروَع الحبَّ

َعْذبًا
يِح وحينًا ُيْبتل بالرِّ

طينًا ُمْطَمسًا ْل َيْنَزجْر
يسعى عل األْشواِك

َدْربًا من َحريٍر
لألماِم إىل وراٍء

ما له ماٌء
ألنَّ املاَء
ماْت !!

***
ما كاَن هذا القْفُز

َقْهرًا
هازمًا زْنَد األصيِل

اًم كلَّ القيوِد ُمطِّ
اًل كلَّ احُلدوِد ُمَعطِّ

إىل أتى- وْهًا-
ِسالٌح ليس أْمض



! [36].. ما أروَع الحبَّ

من ِسالٍح
ْيِن جاهِز احلدَّ

حدٍّ بامُلجيِد اجلزَّ
ُم أشهى ما ُيريُد ُمَعظِّ

األضواِء ثوبًا
كيف أضحى

شْبَه َمْشلوٍل لُيهَمَل بامُلجيِد
ًا اجلزَّ حدَّ

امِت ال يعي وْصَف السِّ
يسرُي عكَس امُلنتهى

..خيذو
عل َدْرِب

اجُلَفاْة؟
***

مِس ظلٌّ أكذا غدا لِلشَّ
صاَر

أْدهى من دجًى
رُي أعمى والسَّ



! [37].. ما أروَع الحبَّ

ما له إالَّ مساٌر
شاَءُه اإلْضالُل

ل يْعبْأ بعاقبٍة وال
أثقاِل ُخْطواِت

الّتأيس
حائِف يوم ُيؤَتى بالصَّ

ال مكانًا حافاًل
للغارسني الوهَن

إيامًا بجدوى
يُف ليَس إالَّ الزَّ
أغراهْم لَيْلهَث

وهَي تْلهُث
دوَن ِحسٍّ أو ضمرٍي هاِت

هاْت؟!
***

ما أخطَر األْشَباَه
يدفُعها الغباُء

إىل بناٍء



! [38].. ما أروَع الحبَّ

ُمْنَتٍه بالَبْدِء
َل لكنَّ امُلَضلِّ

ربَّام واٌو
نوَت َخرْتًا

ًا باساًم ُمبَّ
أْو ربَّام..
أْو ربَّام..

اِل َصَنعْت ِمَن اإلْهَ
إنجازًا وِمْن
أْوِج الَبالدِة

ًا ُمثقاًل عبقريَّ
باملْعِجزاِت

وأْحُرُف اإلْمضاِء
تدري كيَف أْبروا قادمًا

بامُلْخزَياْت
***

ال تبتئْس من واقٍع
َحَفَر القبوَر لِذي الوفاِء



! [39].. ما أروَع الحبَّ

فاِء وِذي الصَّ
ْمِس ِحْقٍد جائٍر هِبَ

من ذي اجلفاِء
لُيْصبَح اإلرشاُق لياًل

جى أصفى  والدُّ
من اإلْصباِح ال 

ال تنَدهْش فالواقفون 
ريِق عل الطَّ

ُوُضوؤُهْم َيْبتلُّ
من ُمْستنقٍع

وصالهُتم يف َمْعِطٍن
ودعاؤهْم لإلْفِك

كي ييا ُمزيَِح احلبِّ
نْفعًا

باهلوى – بئس اهلوى-
ل يرتْم

دأَب النِّياِت



! [40].. ما أروَع الحبَّ

امُلخِلصاِت
الطاهراْت

***
اُه ا األوَّ يا أيُّ

ِمَّن يْمُزُج
األلواَن ال َهْديًا
ويروي ُمْرِشدًا

يا ليَت فعاًل صادقًا
ُز يبدو عليه ُيَعزِّ

قَا مَع امُلثرَِي ختلُّ الدَّ
ال ِخلَقًة

َأَو َلْسَت ُبْرهانًا
بال شكٍّ

َك ال تقْل: أجلُّ
.. وهذا.. إينِّ

ياُء يقوُل: والضِّ
ال..



! [41].. ما أروَع الحبَّ

يا ُمتقَن التَّربيِر
..فاْت؟

***
للوهِن آياٌت

أَما أعطاَك
ما يلوي اجُلنوَح

ليْأَخَذ األْضداَد منَك
فكنَت أنَت

وْل يكْن؟
إنَّا عرفنا من زماٍن
فاكتَوْينا من زماٍن

واشتهينا من زماٍن 
َشْهدَك األْحل

ولكْن.. أنت تعرُف
ما عرفنا ..

قد علمنا
ليسِت اآلهاُت َدْوَمًا

ِعْشَق َسْهراٍت



! [42].. ما أروَع الحبَّ

بكأٍس
أو بقاْت

***
دًا ْجرًا متوسِّ

أبِيُت
إذا بدا ُحْسٌن َيِعقُّ

إذا جنى سرٌي
َيِشطُّ

إذا ُأِضيَمْت ِفْطرٌة
ما شاهبا

سوٌء بليٍل
سادٍر.

يا أيا األحباُب
عذرًا

 إنَّ قلبي
يمُل احلبَّ العميَق

خريطًة
..يصحو عل



! [43].. ما أروَع الحبَّ

كلِّ اجِلهاْت
 ***

جى ال وِر دْرٌب والدُّ للنُّ
ليس دربًا واحدًا

والَّلهُو أْمِزجٌة
ِق فطوبى لِلُمحلِّ

قوِر كالصُّ
إىل حياٍة.. 

ال حياًة 

رْتني  أهْبَ

كي أقوَل: مِلُْشَتَهى

َقَدَرًا نأى

اًم إينِّ أقوُل ُمَكمِّ

هَلَْث اهُلواْة

***

ُسْهدي راَم  من  ُيريُد  يشٍء  أيُّ 

ي بعَد ُرخِص ]الغال[وَعرْبَ التَّحدِّ



! [44].. ما أروَع الحبَّ

��ًا أملَ��ِع��يَّ ف��ْك��ِرِه  ف���ْرُز  ب��دا  إْن 

حَو ْل أكْن.. فهَو ُمْرِدي يذُب الصَّ

يسلو وهَو  بائنًا  اجَلْمَر  أْقبُض 

بُِبعدي  ي��زاُل  وما  عْمدًا  كان   

إالَّ ليس  غ��دا  إْن  ْبِه  للشِّ هو 

ُرْش��د َعِديمَة  َسلًة  أصبحوا   

طريٍق يف  م��ض  إذا  م��الم��ًا  ال 

ي للتَّعدِّ تائقًا  زاَغ  ما  ك��ان   

أضحى ح��ني  ُه  درُّ هلل  ق��ي��َل 

��دي ُيْ الفنِّ  إىل  ثائبًا  عْنهُم   

ف��ل��امذا ي��ع��وُد ي��م��ُل ف��أَس��ًا 

دًا ليَت.. وحدي؟  من تراٍب ُمَهدِّ
***

دَهْتني سواها  ال  الَّلْهِو  نظرُة 

وعِد غري  من  كوِن  السُّ مثرِي  من   



! [45].. ما أروَع الحبَّ

لو بِوْسِعي أغمْضُت جفنْييَّ أحي 

عندي عينْييَّ  مْثُل  العنِي  يف  فهو   

���ا ال��ع��اذل��ون َم��ْه��اًل ف��ريب أيُّ

وَيْدي واِء  لِلسَّ العقَل  ُيْرِشُد 

ما إذا  َغ��ْف��رًا  أرج���وَك  إهل��ي  يا 

بَقْصدي أْدَرى  فأنَت  بْوحي  َشطَّ 

5/7/1437ه�)1)
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! [46].. ما أروَع الحبَّ

.. إلى طهران

*******

رَب قد فاضا طهراُن حْسُبَك إنَّ الصَّ
أمراضا موبوُء  يا  قْرُبَك  وصار   

أْل البقاع  كلِّ  يف  ِحقَدَك  نرشَت 
 تشَهْد دماًء- به- سالْت وأعراضا؟

أما ترى شعَبك املنكوَب- من َسَفٍه
 وعنجهياِت حكٍم- شأُنه غاضا؟

مقتحاًم صاحْبَت  مْذ  َك  عزَّ فقدَت 
 بْطَش التَّسُلِط واإلرهاِب أغراضا

غاضبٌة اخلري  نفوِس  كلُّ  طهراُن 
اضا فرَّ للرشِّ  ت��زْل  ملَّ��ا  وأْن���َت   

*** 
عرفَت عزَم ذوي اإلسالم من زمٍن

ِأنقاضا؟ اإلسالم  بقوى  تكْن  أل   
يُن ما اعتدلْت  ين لوال الدِّ َت بالدِّ وِصْ

قبَّاضا َيْستْهِو  ول  دنيا  للفرِس   



! [47].. ما أروَع الحبَّ

ما لتعرَف  تأريِخ  ق��راءَة  أِع��ْد 

نَّاضا األرواَح  يسعُد  وما  خُيزي   

شَبقًا تعتدي  ملاذا  ده��اَك؟  ماذا 

اضا؟  ليشهَد احلبُّ من مسعاَك جهَّ

مْت َصَ ما  احلقَّ  إنَّ  احلزِم  قائَد  يا 

اضا قرَّ للرشِّ  ُدْم  نفديك-  يداك-   

نبذَت فالفرس- يا راعي الذمام- بدو

اضا نقَّ للخرْتِ-  تبْن-  إْن   من مدٍة 

ُيؤيُِّدهْم من  يف  وال  فيهْم  خرَي  ال 

أمراضا ي��ن��داُح  ق��رهَب��ُم  ألنَّ   

25/3/1437ه��



! [48].. ما أروَع الحبَّ

شكوى

*******

شئُت انطفاَء التهاٍب يف الفؤاد َربا
[ - مذوبًا له- هَلَبا فضاعَف ]النِّتُّ

واحدًة ناُس  يا  آهتي  تعْد  فلم 
ُكَربا يشكونه  بمن  كْريب  صار  بل 

دامعٍة كلَّ  تربي  ال��ّسِّ  رسائُل 
يف ] الفيس[ حْزنًا بظلٍم يورث الَعَجبا!

اقرتفْت بام  وبغداٌد  تشكو  صنعاُء 
يُد الطغاِة كام اغتالْت –]جفا[- حلبا

ومابرحوا جاروا  من  أنَّ  مأساُتنا 
عَرَبا أصبحوا  جيعًا  واملشتكني 

سَفهًا ينقطْع  ل  شقاُقهُم  إذا 
ذَنبا  – منهم- كم غدا  للبغِي  فإنَّ 

وتسليًة تثقيفًا  التَّواصَل  شئنا 
َحَطبا بوحِه  من  نرياَننا  ف��زاد 



! [49].. ما أروَع الحبَّ

تزكيًة  البذَل  امُلجزلون  ��ا  أيُّ يا 

ندبا ملن  تفريًا  اجل��وَد  أجَل  ما 

تضحيًة النَّفَس  الواهبون  ا  أيُّ يا 

وجبا  قد  النَّرِص  وقَت  إنَّ  تسابقوا 

13/3/1438ه��



! [50].. ما أروَع الحبَّ

رِق والغرب ..مكاشفٌة بين الشَّ

*******

ال�����رشق خي���اط���ب ال��غ��رب
أنا أْأَم���ْن  وْل  تأمْن  ل  أن��َت  يا 

نى السَّ عِن  نأيَت  كام  نأيُت  ملَّا 
طائعًا ُتْذِعُن  وأنت  أعوُد  ال  ِلَ 

ونى؟ بال  النَّريْين  عزَّ  لنعيَش 
الغرب

ُمْغريًا َجذبُتك  الظالَم وقد  أهوى 
ُدنا تكِسْب  ول  دنيا  فكسْبُتها 

ترى أما  هتيَم  وأْن  أس��وَد  أْن  يل 
نا؟ َتدُّ الفاتناِت  امُلغرياِت  يف 

الشرق

تشتَّتْت بامُلغرياِت  اهلوى  بئس 
أركاُننا ���ْت  امَّ وب��ه  راي��اُت��ن��ا 

قاُق فام نجا من َعْصِفه وسى الشِّ
]العنا[! عمَّ  فقد  ال  قليٌل..  إال 



! [51].. ما أروَع الحبَّ

الغرب

طموُحكْم  فكان  تّزَقكْم  شئنا 
درَبنا ويفسُح  ُقكم  يفرِّ سببًا 

سلطٍة أو  ُشْهرٍة  يف  طامٍع  كم 
قْصَدنا! ُل  يسهِّ ذَنبًا  لنا  أضحى 

بالِدهْم دم��اِر  عل  يتنافسون 
لنا وأم����ادًا  ًا  ع���زَّ لُيساندوا 

الشرق

خطٌة بينا  األح���زاِب  أتكاثُر 
بيننا؟ من  ُيذكونا  ومن  منكْم 

بْعَضه جْورًا  البعُض  ا  منَّ و..ُيبيد 
ختطيُطنا؟ ال  شاء  ما  ختطيُطكْم 

رحٌة فيكْم  لإلنساِن  أوليس 
ديِّنا؟ فينا  للنَّرِص  َنِجْد  ل  إْن 

الغرب

بام رح��ن��اك��ْم  ق��د  ف��إنَّ��ا  حاشا 
املَْكمنا  يبني  وما  الغليَل  يشفي   



! [52].. ما أروَع الحبَّ

فاتٍك بأمض  دومًا-   – َنُجْد  أول 
عنا؟ من  منكْم  وُنِعزُّ  حِلروبِكْم 

فبعُضكْم الغذاِء  مع  الكساُء  ا  أمَّ
ُمْعلنا م  بالتَّكرُّ لُيْصبَح  ُيعطي 

الشرق

إنَّ��ام لنْسَلَم  خ��ريًا  تبذلوا  ل 
هالكنا! تقصدون  أخْذنا  ًا  رشَّ

وكْم منكْم  ٍه  ومشوَّ أرم��ٍل  كم 
بنى! ما  ُم  ي��دِّ جهٍل  وك��ْم  ُيْتٍم 

ُجهَدنا ُيلغي  التَّدمرُي  متى  حتى 
مؤِمنا؟ ذنٍب  دون  ُيلُك  والغدُر 

الغرب

َص عيِشكْم منغِّ ِعشتْم  ما  سرتون 
موطنا تقيموا  وال  نسوَد  كيام 

عزًة ُس��ْدت��ْم  كيف  لنْذكُر  إنَّ��ا 
عرُشنا! تزلزَل  أو  تالشى  وبكم 

أسالِفكْم من  ذاع  ما  ال  ننَس  ل 
أسالفنا  ب��ه  أن��وا  ُس���ؤُدِد  م��ن 



! [53].. ما أروَع الحبَّ

ٍم تقدُّ ك��لَّ  سُنزيُل  كْم  سنِذلُّ
ُذلَّنا ن��اٍو  ك��لَّ  وُن��ل��ُك  فيكْم 

الديِن منكم خائنًا باسِم  سنصوغ 
ونسوُس باسِم العْدِل منكم أْخَونا

هاماهتْم ع��ل  دنيا  ي��ا  ون��ق��ول 
الفنا[  [ نحو  أوطاَنم  لنا  زيفِّ 

س��اج��دًا منهْم  هلل  ت��رتك��ي  ال 
ُمْذعنا منهم  للخرِي  ترحي  ال 

شعاُرهْم يكوُن  وال  نكون  حتى 
خْطِونا من  ومساُرهْم  بنا  إالَّ 

الشرق

وسبيلكْم حقَدكْم  عرفنا  حسبي 
بعَضنا عرفنا  ك��ام  لالنتقام 

شًا متوحِّ بكْم  أتى  فالداعيشُّ 
نا متلوِّ بكم  غ��دا  وال��راف��يضُّ 

جاهاًل َر  تنمَّ من  َد  تشدَّ وبكم 
تعْلَمنا للمجون  َمْن  هوًى  وبكم 



! [54].. ما أروَع الحبَّ

راي��ًة يمل  احل��وث��يُّ  ب��دا  حتى 
نا فيمَّ ال��ك��راَم  ن��وى  للفاريسِّ 

هبادٍم احلرام  البيَت  نوى  سخفًا 
رنا بغيًا  مل��ا  عقل  ذا  ك��ان  ل��و 

متُم  حكَّ ل��و  األع���داُء  ��ا  أيَّ ي��ا 
تفْرَعنا البقاِء  ُح��بُّ  ملا  عقاًل 

إهَلَهم؟ اجلاحدون  العتاُة  أين 
نى؟ ما قادهم صوَب اإلبادِة والضَّ

ِع��ن��وًة باملهني  ك��ف��ٌر  أول��ي��س 
أرع��ن��ا؟ إال  ُي��م��ِض  ل  وت���ربٌَّ 

قادٍم من  تأمنوا  كي  نًى  جولوا 
ونأَمنا  للعيان-  قريبًا  -أضحى 

َشِكيًَّة بالعراق  استفدتم  م��اذا 
وبُبْغِضنا؟ وبليبيا  وبسوريا 

دولًة صنعتْم  أْن  كفاكْم  أوم��ا 
ْمِضنا؟ صتْم  ولإلرهاِب  بينا 

وسيلٌة؟ االنتحار  إنَّ  قال  من 
للفوِز من قال: .. الّتأسُلَم ْنُجنا؟



! [55].. ما أروَع الحبَّ

غفلًة رشٍّ  ك��لَّ  غرستْم  أنتم 
زرعنا ياهْر-  ل   - بغدٍر  فغدا 

ُمْهلكًا بذرتْم  ما  نحصُد  حتَّام 
زنا؟ ُمْ رحتْم  مْن  نحكي  ونبيُت 

قوًى تفِطْن  أْل  منكْم  النَّهى  أين 
بغٍد سُتْفني من طغى أو من جنى؟

 الغرب

هذي الّنصائُح بادهْت من َوْهنِكْم 
ُمنى أو  مرامًا  منها  تبلغوا  لن 

لقْد ذالًّ  انحنوا  ثم  فاستسلموا 
أْزُم��ن��ا  جيعًا  زم��اَم��ك��ُم  ِق��ْدن��ا 

مرَيكْم الدعيُّ  األمِن  ملُس  ال 
فْتَكنا  ت��ردُع  ]اهليئاُت[  وال  منَّا 

أخُذكْم حتَّى  التضليَل  ُر  سنطوِّ
ُمْكنا ُيْصبَح  الزور-  بقوِل  ظلاًم 

مْت ُلغِّ خت��وٌم  إالَّ  ]جاستا[  ما 
ُمْدِهنا))) وترعى  حًا  طامَّ لتعوَق 

قانون يسمح بمحاكمة المملكة تسلطًا لكنه مضرٌّ بمصالح أمريكا .. ليردد   (1(
الله كيدهم في نحورهم



! [56].. ما أروَع الحبَّ

الشرق

جوَركْم نشكو  الرحن  إيل  إنَّ��ا 
أمرنا بغيتْم  م��ا  ُض  ن��ف��وِّ ول��ه 

غٍد يف  ���ا  وأمَّ ي��وُم��ك��ُم  ال��ي��وُم 
َدنا قد  وع��ٌد  اجل��بَّ��اِر  من  فلنا 

تنتهوا  ل  إذا  بطشًا  خيزيكُم 
بالغنى  عنكم  ونِعزُّ  ظلِمكْم  من 

راي��ًة ف��ن��ْرف��ُع  ُت��ن��ا  ق��وَّ ستعوُد 
بنا ت��ن��زْل  ول  هُت���زْم  ل  ور  بالنُّ

شاخمًا َا  ع��زَّ األض���واَء  ُس  نتنفَّ
أْمَكنا دأب���ًا  اآلم���اَل  فنعانُق 

يف  واألم��اُد  والتَّمكنُي  والنَّرُص 
خطواتِنا من  وتسري  إْق��َداِم��ن��ا 

آي��ًة نتلو  س��وف  الثريَّا  ف��وق 
سنى تزهو  آيُتنا  الثَّري  وع��ل 

تلتقي  ي��وٌم  اهلل  خلِق  ول��ك��لِّ 
أنا.  أنا  فيه  هتون  اخلصوُم  فيه 

23/1/1438ه��



! [57].. ما أروَع الحبَّ

.. ال يأَس.. ال..)1))*(

*******

ا املخبوُء  يا أيُّ
يف أعامِقنا

أماًل 
ُف آهًة خيفِّ

من صدر ضاٍر
ل يقْف متذبذَبًا

يومًا
إذا قالوا : هلمَّ

نريُد
قْدَحَك

ناُد يلُّ فالزَّ
عزَم ذوي

الضياِء
يريُد

كفَّ ذوي 
اجلالِد

)*(  ونشرت في الجزيرة الثقافية في 1/2/1439هـ 



! [58].. ما أروَع الحبَّ

حقيقًة
ال املستحيُل

وال املعوُق
دان طموَحها يبدَّ

حتى يصرَي
احللُم

ملموسًا
وحتى ]ينتهي[ نبُح 

الكالب 
و]خيتفي[ بطُش

ئاِب الذِّ
نأى اجلواْب

***
خاب الرجاُء

اِب ْت عني السَّ تأملَّ
تَغْطَمشْت أخرى رؤى

مْت فتقزَّ
رؤيا بال نور



! [59].. ما أروَع الحبَّ

إالما؟
ُحْبكًة ال ُحنكًة

ذرعوا مدى
ماذا وراء احُلْجِب؟

ال شيئًا
يرى متنبٌئ

أيرون؟ ..ال 
ما كان أمرًا

سوف يميض
رغم أنِف

املانِع
ما كان نفيًا

سوف ُينفى
رغم أنِف

اغِب الرَّ
ما للخرائِط

غري ما تبدو به
كفُّ الفصوِل



! [60].. ما أروَع الحبَّ

وماهلا 
من جْهِد من شاءوا

سوى 
ماشاَءه....
هل يفطنون

ملا مض؟
حرفان

لكنَّ املجيَء
بال انتظاٍر

ُربَّام 
ضجَّ املكاُن

بال لقاٍء
ُمستطاْب

***
قد ينتفي
اإلياُب

عفوًا
لِب[ال رايُة ب� ]السِّ



! [61].. ما أروَع الحبَّ

ال لّلتي 
رغم اهلوى

اقٌة خفَّ
فوق الرؤوِس

امعاِت الطَّ
اماِت الطَّ

بال إراداٍت
فال احِليالُت 

ُتنجي
اهلالكني

وال قوى
تعدو

امريِّ فِعجُل السَّ
غدا رمادًا
واهلداهُد

ال تبارُح كْهَفها
كاملاكثني بال حياٍة

من زماٍن



! [62].. ما أروَع الحبَّ

إنِّام األطياُب
حتثو ل تزْل

واحلاقدون مواصلون
فكلام

هبتْت هلم ناٌر
أعادوها

رٍة بأنظاٍر ُمقَّ
بأفهاٍم تنامْت من

خراْب
***

ِل ْل يروا إالَّ البقاَء
وال بقاَء؟
أل يعوا؟

وقفوا عل املايض
بال عقٍل

وراحوا باجلنون
بال حدوٍد

ُيغلقون فَم احلدوِد



! [63].. ما أروَع الحبَّ

برايٍة ُنِسجْت بزوٍر
ل يراِع

الِم ُيِزيُن خْطواِت الظَّ
ليوهَم األنظاَر

وِر ما هذا سوى النُّ
الذي رفَع املقاَم
َم األصناَم وهدَّ

 ما هذا
سوى الفخِر الذي 

سيعوُد..
لون إىل متى يؤوِّ
ُق اجلهُل ويصدِّ
امُلقاُد إىل اهلالِك

عى فوزًا ويدَّ
إذا أضحى صيعًا

اْب؟! يف الرتُّ
***

عكفْت دياجرٌي



! [64].. ما أروَع الحبَّ

لتشويِه
املليِح

ًا بعجاجهْم ُمذمَّ
حني شعاَره متوشِّ

إفكًا 
.. ذئاٌب
نبُضهْم

كلُّ الوحوِش
رؤى الوحوِش

تاثلْت 
من طْبِعهْم

سوا ماِر ترَّ وعل الدَّ
ال يسنون سوى اخلراِب

إىل متى أتباُعهْم 
غون يتمرَّ
بوْحِلهْم

ْم ال يبرصون وكأنَّ
إىل متى؟



! [65].. ما أروَع الحبَّ

صاروا 
خفافيَش األناِم

ويصطيل كلُّ األنام
القائمني عل الّسواِء

بمكرهْم
أفضاهُلْم 

فتٌك
وترشيٌد
وتويٌع
وصاٌب
وْيَلهْم؟

حتى متى 
من ْنِجهْم

مقلوبٌة 
لغُة الكتاْب

***
يل حدُّ للِّ
ياُء والضِّ



! [66].. ما أروَع الحبَّ

نرى إشاراِت الضياِء
ثٍب بشارٍق متوَّ

يدري بآهاِت
عاِب الصِّ

َل ال يسرُي؟
إذا تداعْت

للوراِء
أ ألنَّه َعِلَم املساَر؟

فال نجاَة بغريه
ال ألُف ال

مهام يالِق املولعون
وتنتيش أرواُح

من ل يفهموا
أنَّ الظالَم

ٌع مودِّ
أصحاَبه

بنهايٍة
أطراُفها للمبرصين



! [67].. ما أروَع الحبَّ

مبينٌة
ال يأَس ال

فغدًا سيأيت 
ما تثاقَل

من غياْب
***

حدُّ له  ُيضنِي  من   َ ت��ربَّ مهام 
وْغُد غٍد-  – يف  هنيئًا  يعيَش  فلْن 

غاِم أذى ما رضَّ من ناَل ِمْن كيد الطُّ
كأُس المرار -التي يسقونه- شهُد

مالزِمِه يف  ذاب��تْ  النَّوِر  حالوة 
َسعُد ه  رضُّ بل  جائٍر  من  رضَّ  ال 

ما أقرَب الوعَد يف عني اللبيِب إذا
كي[ وعُد تاهَل اجلوُر ..حتاًم ] للشَّ

***

طمٍع من  املخدوُع  اخلادُع  ا  أيُّ يا 
ُبْعُد له  هتفو  ال��ذي  للبقاِء  ما 



! [68].. ما أروَع الحبَّ

وَرعًا نحوها  تيش  لك  وجهٌة  ما 

سدُّ امُلبتغى  ودون  جهاٍت  يف  بل 

اِْهجر ثياَبَك والبْس ثوَب من صعدوا

حدُّ ماهلا  ُسموٍّ  دنيا  هِد  بالزُّ

ُمفَتتنًا امل��رُء  فبئس  واِل  ال��زَّ دنيا 

هُد الزُّ به  يزهو  ام��رءًا  ونْعَم  هبا 



! [69].. ما أروَع الحبَّ

للبورَميِّ ُخطى العبادةِ تشتكي

*******

طويال فغاَب  رْؤي��َت��ه  أدم��ن��ُت 
عليال الحبيِب  منتظَر  فُذِهلُت 

يل كان  ظالًّ  سُت  إن  الذي  أين 
قنديال؟ اهلوى  قدَح  وبمشيتي 

من خالج الحبَّ الجميَل يكْن ِلمْن
أفوال يضنُّ  ال  كشمٍس  ي��وى 

عنواَنه بْت  جرَّ الوسائِل  ك��لُّ 
حلوال ال��ق��ب��وَر  ش���اَء  فكأنَّه 

يرْد فلم  ال���وداَد  ن��يَس  أنَّ��ه  أو 
بديال امُلهلكاِت  ورام  ُق���ْريب 

يل.. تاق  ما  إذ  ويل  يشاُء  ما  له 
ّذل��وال  تريد  ملا  النفوُس  تغدو 

وفجأًة  للميِح  هجرًا  أبرمُت 
مذهوال معاتبًا  املليُح  زار 

هبا يشدو  من  أين  احلامسُة؟  أين 
أصيال؟ اهل��واِن  مفتوَن  فٌيِعيد 



! [70].. ما أروَع الحبَّ

هبْم أزرْت  من  باألشعار  ويزُّ 
املأموال؟ قوا  ليحقِّ أه��واؤه��م 

مبالغًا- جار  والكفُر   - بورما  يف 
والتَّأويال واألع��ذاَر  ُيفِحُم  ما 

نجدًة ترجو  اآلالُم  بورما  يف 
والتَّأجيال  التَّسويَف  تقبُل  ال 

جهرًة ُيْقتُل  اإلس��الُم  بورما  يف 
قيال م��ا  ك��أنَّ��ه  ب��امل��س��ل��م��ني 

تشتكي العبادِة  ُخطى  للبوَرميِّ 
قتيال! ُيمس  الرحَن  يذكِر  من 

]أحٍد[ رشيعَة  عادى  من  يلَق  ل 
مبوال  ه  ح���دَّ ف��ج��اوَز  ردع���ًا 

تكاثروا الضياِء  عل  فالنَّاقمون 
ليال لُيصبَح  ضحى  ُيطفئوه  كي 

��ٍد م��وحِّ ك��لِّ  بقتِل  يتفنَّون 
والتَّضيال اإلف��َك  وي��امرس��ون 

هوا كم أحرقوا كم أعدموا كم شوَّ
موصوال!! ي��زْل  ملَّا  وجوُحهْم 



! [71].. ما أروَع الحبَّ

وأهِله ياِء  الضِّ عن  الدفاُع  وجَب 
تأهيال؟ ينتفْض  ل  متى  حتَّى 

ببورما للمسلمني  متى  حتى 
خمذوال؟ صياُحها  يعوُد  شكوى 

أهانُم املسلمون  فقلُت:  قالت: 
تقتيال فسامهم  قاِق  الشِّ عنُف 

هْم ِعزُّ َم  هت��دَّ بعضًا  يرحوا  ل 
مقتوال  هب��ْم-   – ��ُم  ق��ويُّ فغدا 

ٌة غ��زَّ ومثلك  عفوًا  بورما  يا 
مشغوال عاجزًا  ��ُل  امل��ؤمَّ ص��ار 

وهْم أشالٌء  -اليوم-  املسلمون 
الغوال  يسابقون  متكالبون 

فام بعضًا  بعُضه  يأكُل  كاجلسم 
تثيال  .. إذا  إالَّ  ص��وى  رفعوا 

ناهيًا باعتصاٍم  ي��ويص  الدين 
وعويال أسًى  تضفي  ُفْرقٍة  عن 

مآتًا ل��الخ��ت��الِف  ن��رى  إنَّ���ا 
سبيال  يطيُق  ال  ج��اٍث  والنَّرُص 



! [72].. ما أروَع الحبَّ

عصَف اهلوى حتى غدْت أشالؤهم
بديال الوفاَق  ت��رَض  ل  أش��الَء 

شكوا ما  املهيمِن  دين  طبَّقوا  لو 
ملوال لغُزهم  وأصبَح  حْزنًا 

وهواَنْم صمَتهْم  أنكَر  رُب  الصَّ
جيال ليس  رُب  الصَّ فهذا  ..ع��ذرًا 

ناهٍض ب��وادَر  أماًل  نرى  قالوا: 
مغلوال  ي��زْل  ل  لكْن  فأجبُت 

كام تشكو  وسوريا  امُلجيُب  أين 
التَّنكيال وليبيا  العراُق  يشكو 

عصابٌة السعيِد  اليمِن  يف  وتعيُث 
مشلوال؟ هبا  أضحى  موبوءٌة، 

هوى حسُبكُم  اإلس��الِم  ��ة  أمَّ يا 
التَّطبيال وزيَّ��ن  فوَف  الصَّ شقَّ 

شعاُركم الغباُء  إِذ  ترون  ما  أو 
أزرى بكم ويصوُل عرضًا طوال؟

بوحدٍة اخل��الِف  هذا  عل  وا  ُشنُّ
ذليال  ال��ع��دوُّ  ي��غ��ُد  دي��ن��يَّ��ٍة 



! [73].. ما أروَع الحبَّ

هلم تبقوا  ال  باألذناب  والبدء 

ذيال طاٍغ-  جسم  يف  يْعُرٍب-  من 

خماتٌل ال���رؤوس  بني  ب��دا  وإذا 

عميال  ي��م��وَت  إىل  ت��رح��وه  ال 

ع��داوًة للمشتكني  انظروا  ثم 

سيال ي��ري  األح��رار  دُم  منها 

وأهِله الم  السَّ خْصَم  ترحوا  ال 

طويال تهلوه  ال  ي��ك��ْن  أنَّ���ى 

منكُم م��اٍض  سطوَر  إخ��اُل  إينِّ 

جليال ل��ألب��اِة  ع��زم��ًا  س��ُت��ع��اَد 

عل يسعى  من  الرحُن  خيذُل  ال 

وصوال يعاِن  مهام  اهلدى  درِب 

27/12/1438ه��



! [74].. ما أروَع الحبَّ

.. وجاء العيُد)1) )*(

*******

قصيدي  من  َل  التَّغزُّ دِت  تعمَّ
]احلديدي[ َبِسها  َمْ غرَي  َتَر  فلْم 

هليٍب م��ن  ��ُس  َت��ن��فَّ وآه����اٍت 
عنيِد ُحْسٍن  من  ض��اَق  لَِصبٍّ 

ألقى منه  التَّقرَب  تْقُت  إذا 
دوِد الصُّ ح��دَّ  ك��اسًا  ص��دودًا 

تادى كوى  الشَّ يف  أْمَعنْت  وإْن 
نشيدي من  آهي  قْدَر  لَيْكِشَف 

َصْمتي فُيثرُِي  لْوَعتي  فُأْخفي 
وبيدي بْحِري  ُمْشعٍل  بِقْرٍب 

ى وك���يل ف��ك��يلِّ آه����ٌة ح����رَّ
ُمِريدي يا  أْرَح��ُم  اهَلْجُر  يقوُل: 

مل��اذا أن��س��ى  ق��د  ب��ال��ُب��ْع��ِد  إذا 
ي��اذُب��ن��ي ل��ظ��اَك ب��ال ح��دود؟

عيد فطر 1437هــ  (1(



! [75].. ما أروَع الحبَّ

شعرًا النَّبضاِت  لِتقرَأ  عرفُت، 

جديدي يف  أصوَغَك  لْن  عرْفُتَك 
***

يشٍء أليِّ  قلُت:  العيُد  وج��اَء 

عيد السَّ للعيِد  أج��اَب  أتيَت؟ 

يسمو األعياِد  يف  اإلْنَساَن  أرى 

مزيد؟ من  غنائِك  من  يل  فهْل 

وُلْطفًا ُم��ع��اَي��دًة  وأْش��َب��َع��ن��ي 

وعيدي وأْن���َس���ايِن  فآَنَسني 



! [76].. ما أروَع الحبَّ

ال عيد لي 

*******

ا األحباُب يا أيُّ
عيِد يف اليمِن السَّ

ويف العراِق
وليبيا

اِم أيضًا والشَّ
واألباُة الذائدون 

-عل احلدوِد-
مرابطني
مكاُنكْم

ملُء القلوِب
وحْزُنكْم

جْرُح
فوِس النُّ

مليئًة



! [77].. ما أروَع الحبَّ

باالكتئاِب
بام يعاين األبرياُء

من الكالِب امُلْسعراِت
من الذئاِب اجلائعاِت

َع من خراٍب بام تفرَّ
ما تضاعَف من عذاٍب

ما تكاثَر من سقاٍم
باَن عن نيِل

واِء الدَّ
امُلستطاِب
العيُد حلَّ

زهوُركْم نحو القبوِر
احٌة لكنَّها .. زهوُرنا فوَّ

ترجو شذى تلك الزهوِر
العيُد حلَّ

فال نحسُّ بفْرحِه
العيُد كيف

وال سور ألْنِسِه؟



! [78].. ما أروَع الحبَّ

اكياِت إنَّ النِّياِت الزَّ
سجينُة األحزاِن

مؤصدًة تئنُّ أماَم
ٍ كلَّ مبرشِّ

بمالحِة العيِد السعيِد
وروعِة العيد السعيِد
وفرحِة العيِد السعيِد

ا األحباُب أ تنحونا أيُّ
لو 

لو نافذاٍت
للقلوِب

وتنحونا 
لو مساحاٍت

ُتضاُف إىل مساحاِت
القلوِب

وتنحونا لو سمحتْم 
أيا األحباُب من أفراحكْم

من أنِسكْم 



! [79].. ما أروَع الحبَّ

من سْعِدكْم
حتى نعيَش العيَد

عيدًا ُمرَشَق الَبَسامِت
يزهو

غار وبالكباِر بالصِّ
بكلِّ ملبوٍس جديٍد

بالبشاشِة والوداِد وبالنَّدى 
ال عيَد يل

اكي  ال عيد للشَّ
بشكوى الُيْتِم

واملجروِح
يِد فِل الرشَّ والطِّ

وذائٍق شتَّى 
 العذاِب

فليتهم ل يصبحوا
قنَي متفرِّ

ليضعفوا
ما وْزُركْم كي يهلوا



! [80].. ما أروَع الحبَّ

متحاربني
لتهلكوا

ل يأنفوا ما يغدروا
أذناَب أذناٍب

بغري دِم األحراِر
يسعى دأهُبْم
ليبنَي أحرارًا
أعابوا درهَبْم

روا لُيقرِّ
روا  إْن قرَّ
متذبذبنَي

سؤاهُلْم منفى
اجلواِب

وكلُّ أقواٍل
ُأِذيعْت 

قد عرفناها
ُأِذيعْت قبَل

قوا أو ُيْظِهروا أْن يتشدَّ



! [81].. ما أروَع الحبَّ

دوَر الغياِب
عوا  فحبذا لو رشَّ

أبواهَبْم
يا ليتهم ل ُيغِدقوا أبواقهْم

يا ليتهْم
كي يسمعوا 

األلباَب زاهدَة الرؤى
وسهاُم رؤيا احلقِّ

نافذُة املراِم 
بال معوٍق
كي نفوَز

ا األحباُب وتنحونا أيُّ
أْنَس العيِد

بالَعزِم اجلديِد
أ تعلموَن

بحْزنِكْم ال عيد يل 
ال سْعَد يل 
ال ُأْنَس يل



! [82].. ما أروَع الحبَّ

ال وجَه للعيِد 
عيد؟. السَّ

دهشًة ال  بأْهلِه  ياُء  الضِّ خفَت 

ُمْظِلمْة النَّواحي  إْن أصبحْت كلُّ 

دروُب��ه ُتَصُد  ال  غ��وٌل  فالبغُي 

َْة ُمؤمِّ للغشوِم  العزائِم  ج��لُّ 

مسلٍم حرٍّ  بفْتِك  غوُف  الشَّ وهو 

ُمْسِلمْة أنثى  وكلِّ  اهل��واَن  يأبى 

واجلمُر يكوي القابضني وهْم رؤى

متأسِلَمْة ��ٍة  أمَّ لِ��َدْع��وى  ى  ح��رَّ

هبا دنيا  يف  األع��ي��اِد  قيمُة  م��ا 

َحْه؟ لرَيْ ُيِضيُم  ملن  امُلضاُم  يشكو 

إحياؤها إْن  األع��ي��اِد  قيمُة  ما 

ٌأْقَدَمْه؟ ياذُب  مفوٌف  باحلزِن 

زماَم من املاسكني  زماُم   .. أسفي 

مفَعمْة! باجلرائِم  بأيٍد  يأبى 



! [83].. ما أروَع الحبَّ

أساُره��ا- تكن  مهام   - أقفاهُلْم 

َْة[! غاِة ] ُمَذمِّ مفتوحٌة ..لِقوى الطَّ

أيَّامنا يف  ل��ألح��رار  ع��ي��َد  ال 

َمْة ُمْضَ تسي  البغِي  أهِل  ناُر  ما 



! [84].. ما أروَع الحبَّ

وء بوح .. وللضُّ

*******

أقداحي غاضبًا-   – َم  حطَّ الليل 
راح��ي يبايُن  ن��وري  رأى  ملَّ��ا 

حسبي ُخطى اآلماِل تعرُب باحلجى
مصباحي يدْي  يف  نْزيف  وع��الُج 

تي هَّ من  بَيْأِسها  فامُلغرياُت 
صالحي شدَّ  والعزُّ  قوًى  ْت  ُشلَّ

غوايٍة كلِّ  وراَء  الَّالهثون  ال 
جذبوا هواَي وال هجرُت سالحي

َم أسفٍل لم سلَّ هَدمْت فؤوُس الظُّ
وسامِح ٍة  ع��زَّ مْصعَد  فصنعُت 

يل تأمُّ الفسيِح  الكوِن  يف  وأجلُت 
مفتاحي سمْت  أفكارًا  ووهبُت 

مليئٌة بالنَّقاِء  نْبيض  فيحاُء 
األرواح ُمْنِعَش  ونْساًم  ثمرًا 

وْل حيسِّ  من  األف��ذاُذ  يسأِم  ل 
أهلْث ألْكسَب – منه- ودَّ ُسجاح



! [85].. ما أروَع الحبَّ

إنَّام ظهورًا  آفاقي  كالشمِس 
ألواحي يب  تسري  النَّجاِة  نحو 

ُمرشدأ خلفي  التَّأريُخ  يتطاوُل 
فالحي فيستحثُّ  األم��ام  ع��زَم 

قامًة ُيني  الكون  ق��رأُت  ق��درًا 
صباحي ياِء  بالضِّ ويرجو  حّبًا 

عزائمي بشأِو  نيا  الدُّ ُب  تتقلَّ
فلكْم سموُت وكم فقدُت نجاحي

ومراكبي تزْل  ل  أوجي  صفحاُت 
ح امل���الَّ إىل  ت��رن��و  ت����زْل  ملّ���ا 

سوى تشهْد  ل  اآلم��اُل  ُت  تتلفَّ
جراح ك��لِّ  ِء  ْ ل��ربُ احلياِة  نبِض 

ماذبًا الفالُح  انطلق  هاهنا  ِمن 
ونواحي أذعنْت  وِج��نَّ��ًا  إنسًا 

قدريت تذكُر  اآلف��اُق  زال��ت  ما 
أرباحي راجعْت  ْت  تشكَّ وإذا 

ِلَ سعُي بعُض األرِض أصبَح ُمنِكرًا
أفراحي؟ مهاجًا  اهل��ن��اَء  ذاك 



! [86].. ما أروَع الحبَّ

مؤلِّفًا النَّاكثني  حياة  أس��دي 

وقاح وْج��َه  التَّأليِف  من  فأرى 

عنوًة املجاهُر  َس��رَيى  آخ��ٌر  يَل 

كفاحي الكفاح  أنَّ  ب��ع��داويت 

نايًة يلق  ك��ان  مهام  والبغُي 

ُ أْن��َس��ُه لِ��ُن��واح خُت���زي ُت��غ��ريِّ
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! [87].. ما أروَع الحبَّ

.. موتوا لنبصَركم)1))*(

*******

ياجرُي تنأى منكُم وبِكْم ندري، الدَّ
نحسُدكْم ليس  درجاٍت  وِحْزتُم 

ُذِكرْت إذا  أضواًء  الكوُن  ويشهُد 
عواملِكْم يف  ى  تشَّ أو  أسامؤكْم 

ولنا موطنًا..  بنيتْم  من  فأنتُم 
غَدكْم يوُمنا  فأجل  ا  ريَّ الثُّ عل 

مبتهجًا الفكَر  اجلائلون  وأنتُم 
مدائُنكْم ْت  ملَّ ما  األْنِس  مدائَن 

ألقًا باحِلجى  ُنفاخْر  ل  لوالكُم 
ُقكْم تألُّ لوال  جى  الدُّ هزْمنا  وال 

وال استقامْت لنا دنيا وال ازدهرْت
مزاهُركْم لوال  سهلًة  دروُبنا 

عنوان القصيدة عبارة- من تغريدة عميقة الفكر والداللة للدكتور إبراهيم   )*(
عبد الرحمن التركي الَعمر- هي ] موتوا كي نبصركم[ أعجبتني فصارت 

دافع قصيدتي هذه وعنوانها



! [88].. ما أروَع الحبَّ

ُموَلعًة اَر  الّسهَّ شاءِت  أعامُركْم 
ودأُبكْم ل يزْل.. ندري ونجهُلكْم

مدى اجلاحدين  أنَّ  ُنْنكُر  وليس 
لَنقهَركْم زيفًا  ُأخْتِموا  أرقاِمكْم 

عل نجوُد  لكْن  كُم  علوَّ ندري 
َمكْم نحطِّ كيام  نْعِلنا  حي  ُمَسِّ

سنسعُدكْم يومًا  أنَّنا  حتلموا  ال 
لنبرَصكْم سعدًا  شئتُم  إذا  موتوا 

إذا ُن��َسُّ  ال  ق��درًا  وُر  النُّ حباكُم 
مالِسكْم يف  كفاكْم  جلستْم،  بينا 

فتْهزُمنا ْم  متُّ إذا  ُأْنسًا  نرتاُح 
جهوُدكْم، كيف ل تصبْح ثرى معكْم؟

ثَمرًا أعامَرهم  زرع��وا  مِلن  أما 
َدكْم؟ يبدِّ كي  انقطاٌع  ياِء  الضِّ من 

***

يبارَحنا لن  حقدًا  اجلهُل  بنا  نام 
يفارقكْم ال  فيكْم  وُء  الضُّ نام  كام 



! [89].. ما أروَع الحبَّ

عيشوا الكفاَف كام شئتْم نوى ولنا
لكْم وليس  إسافًا  املاَء  ُنِدَر  أن 

ندري بحاجاتكْم لن تظفروا أبدًا
بمطلبِكْم حتظوا  فلن  وا  تذلُّ ْل  إْن 

فإذا خطواتكْم  من  َع  نوسِّ لْن  ال 
َمكم تقدُّ ُنْنيِس  َرًا  ق��دَ عْت  سَّ توَّ

َنْصغي لدوٍن وال َنصغي لكْم فنرى
جواهُركْم خابْت  ُدَررًا،  ُغثاَءُه 

شَططًا آراَبنا  اهلوى  يصوُغ  كذا 
بكْم النبوَغ  ويغتاُل  الغباَء  يبني 

***

بْعُضكُم فاجتاَز  ُنحِصكْم عددًا  ْل 
ُمْفِرُحكْم فاز  ما  ليُته  سدوَدنا 

ُيزْلزلنا بتكريٍم  ظفرتْم  إذا 
مكْم  نكرِّ ا  حبَّ حتسبوا  فال  حقدًا 

لنْحُجَب بعضًا عن مافِلنا نسعى 
ُركم يقدِّ من  منَّا  يسُل  فلم  َجْفوًا 



! [90].. ما أروَع الحبَّ

َهَسْت ملا  ًا  ض��دَّ نُجكُم  م��ادام 

نصاحَبكْم أن  ُبعدًا  الشياطنُي  به 

وْحدَتنا العمَر  الكارهني  ُناِجُم 

ُبكْم!)*( ُنجرِّ ْصنا  بخّطتِهْم  لكْن 

موَتكُم  لكنَّ  لنبرَصكْم  موتوا 

َركْم ل يشِف غالًّ فعودوا كي نكدِّ

مفتخرًا باحلبِّ  شاعرًا  يا  وقيل: 

ضيََّعكْم احلبُّ  هذا  الّتفاخَر  دِع 

غدوا النَّاكثني  بأنَّ  علمَت  أما 

أهَل الوفاِء وأنتْم جاَر منِصُفكْم؟ 
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! [91].. ما أروَع الحبَّ

.. إذا زاغ لحظي

*******

وخيتفي يفو  كيف  كطيٍف  يزوُر 
]بالويف[؟ هو  وال  باجلايف  هو  فام 

هوى كأرجوحٍة  حينًا  فإحساُسه 
ِف تلهُّ من  لظى  حينًا  وإحساُسه 

يعتيل ثم  يستوي  وخيشى  ي��روُم 
يتفي؟ األماكِن  أيِّ  يف  أدِر  فلم 

هاطاًل فيغدُق  ري��ٌح  به  تسري 
وينتفي فَينفي  برقًا  وي��ْن��ذرين 

فينحني يتوُق  أوٍج  من  فِلله 
ويكتفي  يْنأى  ثم  قلبًا  لُيْشِعَل 

يبْن ول  فبنُت  يرحْم  فلم  شكوُت 
ف تأسُّ بغري  يقسو  ليته  فيا 

ُمَصاحبًا نشازًا  فكري  يف  ُس  ُيَغرِّ
ِف كامُلخرِّ ..ساذٌج  وحينًا  ًا  سُموَّ

وَمْظَهرأ ًا  ِحسَّ كاإلْنِس  طبائُعُه 
.. إحساَس ُمْرجِف وأشواُقه كاجلنِّ



! [92].. ما أروَع الحبَّ

عذويل كفى هبتًا فلو تعرُف اهلوى

ِف خفَّ ويَك  العذَل  تركَت  هليبًا 

مكابٌد إال  النِّرياَن  يشتِك  فلم 

مِلُنصِف إال  القاماُت  تنحني  وال 

وإْن سامني ِعْشُق التَّذبذِب ُمْفِرطًا

اإَنفي  نفيَس  يا   .. النَّفَس  ُأِعزُّ  فإينِّ 

قًا تعشُّ اهلالكني  حدَّ  ت��اوزُت 
ومازال بالقسطاس يمتاُز موقفي!

فكْم أسفوا يف اهَلْيِم من غري فطنٍة
ِف! تكلُّ بغري  تسمو  فطنٌة  ويل 

عاشقًا َي  ينجِّ أن  ا  إمَّ العقُل  هو 
وُمْتِلِف.. ُيذلُّ  ُسخٍف  إيل  وإّما 

سفينتي فالفؤاُد  حلظي  زاغ  إذا 
يف ُمَعرِّ وعْقيل  ُربَّ���اين  ون��ب��يِضَ 
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! [93].. ما أروَع الحبَّ

ْد للرَّحيل .. تزوَّ

*******

ق��اٍت أغ��ص��اَن  ب��اهل��وى  تعايل 
قهوْة ق��ُت  ح��دَّ إذا  يني  فسقِّ

ق��رْصًا النوِم  غ��زِو  قبَل  ألبنَي 
]فأْحِفُش[ بعَد صْحٍو منِك ]َسْهَوْة[)))

فيصحو ُمْلكًا  معتٍل  من  فكْم 
– ُمولعًا- من أْخِذ رشوْة لِسْجٍن 

وْحقًا ح��ْق��دًا  معتٍد  من  وك��م 
إخ��وْة ب��نَي  َق  ي��ف��رِّ أو  ُر  ي���زوِّ

إْثمأ التَّخزيِن  مولعو  ُق  يلِّ
نشوْة أخ��ت��اْل  مثلهْم  دعيني 

ضياٍء سوى  أك��وَن  لن  أجابْت 
ُأس��وْة األخ��ي��اِر  م��ع  ب��ه  تسرُي 

ستلقى غ��دًا  حيِل  للرَّ ْد  ت���زوَّ
عنوْة اخل��رِي  فعُل  نعَم  ج��زاَءَك 
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ب والسهوة تبنى من الجريد واألعشاب  أحفش شائع بمعنى أهدم أو أخرِّ  (1(
معروفة في منطقة الجنوب من المملكة



! [94].. ما أروَع الحبَّ

.. وقفٌة على مآسي اليمن

*******

ُعْصبٌة العروبِة  بنَت  يا  ظلَمْتِك 
واألف��ه��اِم األه����داِف  هجيُة 

قضّيًة عيُد  السَّ اليمُن  هبا  أضحى 
وح��رام��ي بمشْعوٍذ  ح��ريان��ًة 

سْخِفهْم من  رأوا  أطامٌع  للفْرِس 
امي الطَّ ال��دينِء  خلْبثِهُم  أه��اًل 

بالدهْم ِم  هَل��دْ عقٍل  بال  فمضوا 
اإلج���راِم وس��ائ��ِل  بكلِّ  ظ��ْل��اًم 

و]الشقا[ اخليانِة  ميالَد  فكأنَّ 
ساِم مولِد  منُذ  فيها  وامل��ك��ِر 

ُأْعدمْت فيها  دِق  الصِّ روَح  وكأنَّ 
نظاِم لرشِّ  خَضعْت  صعدٌة  مْذ 

أرى ولكنِّي  أذن���اٌب  للفْرِس 
ِخ��ط��اِم بغري  فيها  أذن���اهَب���ْم 

حكمٌة الكئيبِة  اليمن  يف  يبق  ْل 
لِ��وئ��اِم ش��ت��اهَت��ا  تعيُد  ون��ى 



! [95].. ما أروَع الحبَّ

ويتيمٍة عفيفٍة  ك��لَّ  وت��ص��وُن 
لئاِم وغ���ْزِو  خت��زي  ف��اق��ٍة  م��ن 

بقبضٍة الفساد  هتديَد  فتصدُّ 
املرتامي الونى  تنهي  رشع��يِّ��ٍة 

تابعًا يعبُث  احلوثيُّ  متى  حتى 
دامي؟ ج��رٌح  اُش  والعفَّ إي��راَن 

به عرٍض  كم  يِن  الدِّ باسم  ينون 
استفهاِم؟! بال  قتلوا  وكم  هتكوا 

موا؟ هدَّ كم  موا  هدَّ كرامًا  ذلَّوا 
األيتاِم! ُخطى  زلَّْت  وبمكرِهْم 

جِل اخلبيِث شعاَرهْم رفعوا من الدَّ
األوه���اِم م��ن  دويلتهم  فبنوا 

يا صعدَة األحراِر حسُبِك ما جرى
اإلع��داِم ث��ورَة  عليهْم  ث��وري 

آراهَب��ْم انسفي  لصنعاَء  ق��ويل 
مقاِم بغري  ه��دف��ًا  ل��ي��غ��ادروا 

صارمًا إالَّ  اليمنيَّ  نعرِف  ْل 
كاألغناِم؟ للحوثي  س��ار  ِلَ 



! [96].. ما أروَع الحبَّ

لنا ت��روي  التي  البطوالُت  أين 
إق��داِم؟ من  لليمنيِّ  ك��ان  ما   

عصبٌة إال  احل��وث��يِّ  دول���ة  م��ا 
أي��اِم يف  ��دِق  ال��صِّ بعزِم  ُتْفنى   

حَولْت  اخليانِة  أرق���اَم  لكنَّ 
أع����واِم إىل  ن���أيِ���ُم  أي����اَم   

جريانْم ع��ل  حتَّى  فتجرأوا 
وخصاِم وش��ت��ائ��ِم  ب��ق��ذائ��ٍف   

لبقائهم سعوا  من  أيادَي  عضوا 
ِم ظ��الَّ ُمْسفٍك  أي��ادَي  ورع��وا   

ْنَجَهْم يؤيُِّد  ال  العروبِة  طْبُع 
اإلس��الِم فُم  منطَقهْم  ويعيُب   

عل  يغدوا  أن  اليامنيني  نرجو 
اآلالِم ُم��س��ّب��َب  يزيح  قلٍب   

بأْمنِه عيُد  السَّ اليمُن  َم  لُينعَّ
بسالِم ج��واره  عهَد  ويصوُن   

20/2/1439ه��



! [97].. ما أروَع الحبَّ

ماَد .. أذْرو الرَّ

*******

مناجايت  حتلو  ال  عينْيِك  لغري 
بغايايت يظفْر  ْل  ُمْرساِك  وغ��رُي 

ام جَحدْت أْذرو الّرماَد بَوْصيل، كلَّ
رؤياِك نبيض يذيُب الوصُل آهايت!

مًة  ُمَنغِّ أحاسييس  ُتنِكرين  هْل 
هواِك، لْن حْتُجبي ُعْنَف انفعااليت؟

دمي فداؤِك، ل ْيَحْد دمي جَسدي
خْطوايت أش��واَق  وعى  ما  لكنَّه 

ملكِت قلبي فلْن ُتْنَفى- بمن صنعوا
ِك- َرْوحايت وُغْدوايت جسوَر ُشحِّ

ْل يعرفوا أنَّ إخالَص الكراِم مدى
ونْبَضايت روحي  سال  يا  ينتهي  ال 

يا أنِت سعدي وحزين.. أنت أغنيٌة
ح��االيت  ك��لِّ  يف  ح��ل��وٌة  لكنَّها 
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! [98].. ما أروَع الحبَّ

.. إالم؟

*******

دُّ عزمُت لقاَء احلبِّ فانتصَب الصَّ
فكان له يف خافقي – لو درى- َوْقُد

ٌة يف القْرِب أغدو هبا وما ويل حجَّ
دُّ َر الصَّ لذي القصِد من عذٍر ولو برَّ

طريقٍة ألُف  النَّاِس  قلوِب  رْب  جِلَ
دُّ والضِّ امُلؤيُِّد  شاء  ..ما  وللكْسِ 

ووداع���ٌة ُأل��َف��ٌة  إالَّ  احل��بُّ  ف��ام 
وما الكْرُه إالَّ العْكُس يبدو وال يبدو

مالحٌة األناِم  بعض  من  وللوعِد 
ومن بعِضهْم ال يمُل العذُر والوعُد

عائقًا الُبْعُد  يثُم  عزيزي  إالَم 
واجُلْهُد؟  الكرامُة  عنك  وهتزُمني 

وإينِّ امرٌؤ للحبِّ يف خافقي مدى
ِحقُد ما شاَبه  – معاذ اهلل-  صفاٍء 

عواملي تسعى  بالعهِد  امرٌؤ  وإينِّ 
فليس بمثيل- يف الورى- ُينَقُض الَعهُد



! [99].. ما أروَع الحبَّ

ولسُت الذي يسي به الَّلهو واهلوى

ُرْشُد يالمُسها  ال  دنيا  غياهَب 

حالٍة كلِّ  يف  اهللِ  بحْكِم  سأرىض 

َسْعُد ُعْسِه  ويف  َسْعٌد  ُيْسِه  ففي   

َْت تأملَّ مهام  الكتامُن  يَب  ويسعى 

قصُد يل  تعّثَر  قْد  ما  إذا  خطاي   

لعاشٍق ا  رشًّ ص��ار  ُم��راٍد  ف��ربَّ 

 وربَّ جفاٍء صار خريًا ملن يغدو
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! [100].. ما أروَع الحبَّ

.. أحقاد

*******

ساكٌب علينا   : قالوا  لوا[  ]َخوَّ
املَطْر ���اُت  َزخَّ للغرِي  ف��غ��َدْت 

الذي رِب  الدَّ عل  ْعَد  السَّ ورأوا 
ُحَفْر منهْم-  فغدا-  نميش  فيه 

ونى ي��أيت  ال��ون��ى  بأساليب 
رَضْر أو  َم��ْك��ٍر  ك��لِّ  يف  منهُم 

ِف��ْك��ٍر الم��ٍع ي��ع��ادوا غ��ري  ل 
تَقْر! ُمْ فْسٍل  غري  ُيَصافوا  ل 

فام أع���امرًا  بالَّلهِو  أهلكوا 
؟ َح��َضْ امل��وُت  إذا  امل��رَء  ينفُع 

درْت ه��ل  نفوسًا  احل��ق��ُد  م��أل 
مِلَ��َق��ْر؟ ج��ي��ع��ًا  نسعى  أنَّ��ن��ا 

أصحاَبه –به-  اخل��رُي  ُيْسِعُد 
َصقْر يف  ج��زاًء-   – ال��رشَِّّ  وذوو 
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! [101].. ما أروَع الحبَّ

.. صدفٌة وزلٌَّة ورجوع

*******

مقيال م��اِن  ال��زَّ ِم��َن  يل  زي  ط��رِّ
يُر[))) من َهواُه و]َطْرفْة[))) ما سال ]الزِّ

جودًا ِس  نفُّ التَّ ��رَج  خَمْ وامنحي 
َرْشَفْة بعد  َرْشفًة  الوقَت  يقتل 

حَتى َشْهدِك  بِخْمِر  َجْنِدلِيني 
هَلَْفْة كيانِك  يف  وَق  الشَّ أْم��ُزَج 

نِْصفًا قواِمَك  يف  ُت  ِصْ ف��إذا 
نِْصَفْه ُس  ُتقوِّ رْعشًة  شاركي 

وْصفًا َر  تعذَّ لظًى  شوقي  صار 
وْصَفْه ُتريدين  إذا  ع��ذرًا  له 

يناعًا الفريِد  روِض���ِك  يف  إنَّ 
قْطَفْه َجْفُوِك  أب��اَن  إْن  ُمْهِلكًا 

مايل يُش  والطَّ يِش  بالطَّ فرَمْتني 
َحْذفْه ثالثني  ُم��ْذ  العقُل  أب��رَم 

الشاعر عدي بن ربيعة التَّغلبي الملقب بالزير أبي ليلى المهلهل.  (1(
المعلقات  شعراء  من  وهو  للوزن  راءه  نُت  سكِّ العبد  بن  طرفة  الشاعر   (2(

العشر وهما شاعران جاهليان.



! [102].. ما أروَع الحبَّ

زيٌغ بالتَّعُجِل  أْزراَك  كيف 
ْت َمشيَبَك – اليوَم- ُصْدَفْة؟ فأضلَّ

َبْوحي تؤنُِّب  َغْضبى  ْت  واستمرَّ
ْة ِعفَّ و]امُلاَمرَس[  الُفْحَش  ..أْكرُه 

ُت���ِرْدُه إْن  َمْسلكًا  للخري  إنَّ 
وَعْصَفْه حييَت  ما   َّ ال��رشَّ ف��ارِق 

ونفيس رأيًا  واَب  الصَّ فاْعَتَجْرُت 
َعْطَفْه  ُد  ُت��رَشِّ بْل  َي  اخِل��زْ تقُت 

اعتبارًا اعتذاري  أْعَطِت  فَصَغْت 
ُألَفْة اخل��رَي  ُي��َزيِّ��ُن  واع��ت��ذاري 

خوفًا هلل  ال��رج��وَع  أج���لَّ  م��ا 
!! ْة  ِكفَّ َيْرِجُح  واَب  الصَّ وأجلَّ 

ِعْشٍق  م��وُج  عتا  إْن  اهلل  أس��أُل 
ُلْطَفْه َب-  تلهَّ ما  وَق  -الشَّ ُيلبِس 

عقاًل حتبََّب  من  احل��بُّ  ُيْسِعًد 
ْة.  ِخفَّ َه  تسفَّ بمن  ُيْشقي  وه��َو 
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! [103].. ما أروَع الحبَّ

..كلُّ المجانين

*******

سريي، دمي عنِك ل يسأْل رشاييني
ًا – بْعَض تكويني؟ أِصِت -ِعشقًا نقيَّ

خواطري منِك تسلو وهي ُتْسِهُدين
وخافقي فيِك يشدو وهو ُيشقيني!

وغفلتي- أنِت- كم صارعُتها فهوْت
حُتييني! باملوِت  لكنَّها  ق��واَي 

أنكرُت شكوى ُهواِة الفاتناِت لظى
ُيصليني ]آِه[  بِسْحٍر  ابتليُت  حتى 

ُمكتمٍل غرَي  جااًل  يشتكون  هم 
فكيف ل أشُك حسنًا فاق يف عيني؟

نَغاًم خْطواهُتا  رنَّمْت  مشْت  إذا 
موازيني ْت  شلَّ نظرْت  وإْن  عذبًا 

بتي ُمَعذِّ يا  بقلبي  رفقًا  رجوُت.. 
يفوين وُم  والنُّ يجُرين  فاألنُس 



! [104].. ما أروَع الحبَّ

قالْت: َسِفهَت فقلُت: الِعشُق جنَّنني
املجانني؟ يا كلَّ  قالت: وما احللُّ 

أجبُت.. ل أدِر قالْت: وهي باسمٌة
بمأذون ُيؤتى  ُمبتل  يا  احل��لُّ 

فأْفَحمْتني وأْزجْت عْنَف عاطفتي
َيثنيني كان  ما  الذي  كوِن  السُّ إىل 

إذا املشيَب  أنَّ  عرفْت  ا  كأنَّ
نِي[ ]العني[ و]الشِّ غزا يدُّ جوَح 

قدرهُتا تني  السِّ يف  امل��رِء  لنْزوِة 
الثالثني عزَم  تعْش  ل  تكْن  مهام 

بام  للنَّعيم  ��ا  إمَّ العبِد  وغ��اي��ُة 

لغْسلنِي يسعى  بام  ��ا  وإمَّ يسعى 
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! [105].. ما أروَع الحبَّ

..إلى الله فوضُت األمور

*******

ما تقزُّ ف���زادوا  ب��أق��زاٍم  ُبِليُت 
ما تورُّ زاَدوا  أورام  ومنتفخي 

وبعِض دماٍء ما درْت من فسادها
هازما جاَء  ومن  نرصًا  هلا  بآٍت 

رؤى يت  عزَّ يف  رُب  الصَّ فزاَد  ُبِليُت 
مكارما األن��اِم  بني  هبم  وزدُت 

أنَّني  ظنَّ  تافٍه  من  أذًى  ف��ربَّ 
ا تأملَّ عنايِن  من  ب��لْ  ال،  ُت  تأملَّ

سهاَمه رأيُت  كيدي  قاصٍد  وكم 
ما! عل صدرِه.. ل خُيِف عن صدره الدَّ

وحينام انتباهي  شدَّ  مْظَهٍر  ..وذي 
البهائام يفوق  عقاًل  بدا  قِربُت 

َه سرْبَ شئَت  فإْن  خريًا  به  تظنُّ 
وجرائام  خنًا  م��وب��وءًا  ت��اث��َل 

تتَّقي  كيف  ُمبتل  يا  سائيل  فيا 
خُماصام؟؟ زورًا  جاء  ما  إذا  بذيئًا 



! [106].. ما أروَع الحبَّ

عامدًا اإلساءَة  شاء  من  الح  إذا 
ام تبسُّ أو  عاتبًا  صمتًا  ي���رايَن 

بمثلِه سوءًا  جاريُت  إْن  وأْن��َدُم 
مسامِلا  صبورًا  عذرًا  له..  وأسَع 

ألنَّه األم���وَر  ض��تُ  ف��وَّ اهلل  إىل 
ظاملا وُيقصُم  مظلومًا  ُز  ُي��ع��زِّ

إال سعادًة احلْقِد  ألَق من ذي  فلم 
سالملا إال  اُد  احلسَّ يل  صاغ  وما 

يِف- الهثًا أرى من عباد اهلل- للزِّ
 فأزجُر نفيس عن دنًى قْصُدها عمى

مقصدًا التعايَل  رام  من  وأشهُد 
رما ما  ف��أك��رُه  دي��نٍ  بال  ملجٍد 

أنا وأن��ا  أن��ا  ي��روي  من  ب��ان  إذا 
وانتام عاد  ملا  زورًا  تْد  ْق  فدقِّ

قائٍل كلُّ  فام  فعاًل  الفتى  يزيُن 
ما مكرَّ عاش  النَّاس  يف  أنا  كريٌم 

أذيَّتي بجوٍر  ينوي  من  إهل��َي 
املآتا ذويه  من  واصْل  رجوتَك 



! [107].. ما أروَع الحبَّ

برشورِه يشْأ  ما  َرْدع��ًا  له  وكْن 

وما.. ِشْئَتَه  بام  ريب  يا  رضارَي 

فموالي حسبي من صفاقِة جاهٍل

عاملا َم..  تهَّ إْن  حسبي  وموالي 

شاكيًا؟ ينرُص  اللهم  غرُيَك  فمن 

املظاملا؟  ُينهي  اللهم  غريَك  ومن 

عابٌد لك  عنا  ما  ريبِّ  احلمُد  لك 

قائام  ل��ك  ص��ائ��ام  ث��واب��ًا  أراد 

الذي عل  بالصالِة  قويل  وأختم 

بالسام. للمشتكني  هب��دًى  أتى 
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! [108].. ما أروَع الحبَّ

..ها نحُن

*******

إذا صار أقىص األهِل باحلبِّ خيتاُل
اُل شيَّ القصُد  ما سام  زماٍن  ..لكلِّ 

شواهدًا للبصري  وايس  الرَّ وتبقى 
يومًا بمن مالوا إذا مالِت األهواُء 

بدا  إذا  لكْن  األشباُه  وتنتفُض 
جديٌر - بال عزٍم- تالشوا ولو جالوا

بحبِِّه ذوي��ه  ُيسِقي  ملن  هنيئًا 
أنجاُل تسعُد  منه  بحبٍّ  زالاًل 

طْبِعه تَنْرُجَس  لبَّى  ملن  وتعسًا 
يتال للحقيقِة  وج��ٌه  ب��ان  إذا 

ٌل ُمؤمَّ يغيَب  أْن  إال  الغبُن  وما 
قتَّاُل وي��سَف  خ��تَّ��اُر  ليعبَث 

فإْن أسعَد األخياَر – لألنِس- عْزلٌة
تثاُل جِل  للدَّ اجلافني  أسعد  لقد 



! [109].. ما أروَع الحبَّ

لوحدٍة الكراِم  بعُض  يعاتبني 

أليس ألهِل العقل يف النَّاِس أحواُل؟

بكيِدهْم اللئاِم  بعُض  ويقصُدين 

ِم لو كالوا فأسمو عن الكيِد امُلذمَّ

زكا من  لَتْشويِه  إالَّ  أسفي  وما 

بدوٍن له- كي يبسَط املنَي- أقواُل 

ٌق تلُّ املبنَي  فَو  الصَّ َر  عكَّ فكْم 

اُل دجَّ بالكفر  األشكاَل   َ غريَّ وكْم 

بمكيدٍة  فطنٍة  ذا  باغتوا  وك��م 

وداسوا عل وْهِج احلقيقة ما بالوا

قسا الذي  خاِء  الرًّ حاُل  هلْم  أذلَّ 

فصالوا بجْبٍن لو قسا احلاُل ما صالوا

معاواًل اجلناِة  حقُد  هْم  َ وصريَّ

ِمفَضال للناس  القصَد  ُيزيَن  لئال 

إىل اهلل نشكو من َتَطاوِل عصبةٍ 

حال لتضليلهْم  ما  وف��اٍء,  بغري 



! [110].. ما أروَع الحبَّ

مساِرهْم ملَء  اخلرَي  تظنَّ  تراهم 

وِء والغدر أخوال وهم لرشوِر السُّ

خيتفوا البأُس  باغْت  إْن  وعْيُبهُم 

أبطال لداعيِه  بل  هْم  ما  فللبأِس 

مّنا يف احلروِب أشاوٌس ذاع  فكم 

رئباُل املعارك  يف  زحفًا  صدَّ  وكم 

ها  أشدِّ يف  الوغى  موِت  إىل  نسري 

ابَن مذكور أهواُل سباقًا فال تثني 

سوى ال  للمنيِة  داٍع  ذاع  إذا 

تنهاُل للنَّرص  در  الصَّ يف  قبائِلنا 

فال يرهُب الفتحيُّ يف حومِة الوغى

اُل عبيُّ يف احلرِب جفَّ نزاال وال الشَّ

توثٌَّب املنايا  خوض  يف  وللفود 

و] لألحدي[ جوٌل شجاٌع إذا صالوا

مواقِف من  كم  للنَّجار  أنس  ول 

مراكُبنا شالوا مالْت  إْن  ورضواَن 



! [111].. ما أروَع الحبَّ

هلم. كام  ع��زٌم  ي��ام  يف  لنا  وإنَّ 

نبَّاُل الغزُو  بيََّت  إن  و]للحميل[ 

ركاهَبم  أناخوا  خل��رياٍت  وآٌل 

آل بيننا  وهم  أهال  لنا  فصاروا 

وح���بٌّ ألرح���اٍم ب��آل م��ب��ارٍك

ينثاُل ِب  للمحجَّ حبٌّ  كذلك 

كذا ]اجلوهري[ مثل ]العرييش[ هلم بنا

ختَّال ُه  ُي��غ��ريِّْ ل  أصيُل  وداٌد 

وحسُب ]الصمييل[ إْن دعا البأُس نخوًة

أفعاُل البأس  يف  للسهيلِّ  أنس  ول 

مكانٌة فينا  شكَّ  ال  وللمدخيل 

ال ق��وَّ يفرْقها  ل  ج��ٍع  وس���ريُة 

و]للحكمي[ و]املحنيش[ و]ابن هشاٍم[

آلوا ملن  يؤاخي  آل  و]للحلوي[ 

و]للبجوي[ فينا إخاٌء و]يازجي[

لوي[ أيضًا و]للقييس[ أطواُل و]للصَّ



! [112].. ما أروَع الحبَّ

غدوا- بصامطة  عرفناهم  وناٌس 

لنا دون حرص- إخوًة إن قسا حاُل

مغالٌط  إال  املعروَف  ينكُر  وما 

عالوا من  فضَل  جاحٌد  وإال  بلؤٍم 

وقاصٍد  ندْعه  ل  مستجرٍي  فكم 

نالوا طبعنا  ندى  من  ويتٍم  جوارًا 

أرادنا أصٍل  دون  من  سفٍه  وكم 

أمثاُل والكلُب  فهو  عفونا  بسوٍء 

صموَدنا ًا  حقَّ املخالُف  ينكر  وال 

بصامدٍة ملَّا جيوش ]العدا[ ]هالوا[

نضاهُلم يفوح  قوٌم  الوغى  يف  لنا 

قالوا إذا  منهم  الفعُل  يكون  ًا  زكيَّ

تقهقٌر ا  منَّ عاش  ال  هلا  ونحن 

إذا ل يكْن للخصِم كاأُلْسِد خيتال 

حُله عزَّ  الذي  العهد  عل  ونحن 

مالوا وما  نكثنا  ما  سعود  آلل 



! [113].. ما أروَع الحبَّ

لقد عاهد الشيُخ املساوى هلم ولن

أجيال املوثَِّق  العهد  عن  حتيد 

 ]بنو اْشبيِل[ إن قاموا يزوا بوحدٍة

آجال للُمعادين  فتدنو  جبااًل 

مدى دره��مُ  هلل  و]للمسحي[ 

دي[ ِحْلٌف لذي الغيِّ قتَّاُل و]للحمُّ

هُم اجلنِّ إْن دارت رحى احلرِب إنَّام

جالوا  إْن  األشاوُس  اجلنُّ  هتاهبُم 

إذا خيلفوا  ل  للعهد  ولكنَّهم 

هتاوى بنقض العهد يف الناس أنذاُل

زوا تهيَز حرٍب غدوا حى فلو ُجهِّ

أمثاُل وُتضُب  خصٌم  ينتهي  به 
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! [114].. ما أروَع الحبَّ

.. امتداُد نبض

*******

أَنِم َلْ  فيه  أسعى  املاِء  ِمَن  درٌب 
أمَلِي به  َيْشَقى  كرى  مْن  وآخ��ٌر 

وحافلٌة آه��اٌت  َس��رْيَي  وَخْلَف 
َقَدِمي وِر.. أمامي موقٌظ  من السُّ

شواِطُئها مراجيٌح  البحاِر  كلُّ 
]عِمي[! حِلِسِّ  إالَّ  َتِصْخ  ل  اَفٌة  َهتَّ

ُمْشِمِسها َرْغَم  انِسالٌخ  لوِج  للثُّ ما 
ْحَب إْن زاغْت عِن الِقَمِم؟ من يعتُب السُّ

ثًة ُملوِّ ب��ْس��اَمٍت  ُن  التَّلوُّ ص��ار 
لِلعَدم املوجوَد  َتْنسَب  ما زاَن كَي 

إْن ..للشموِخ انحناٌء للهبوِط هوًى
الِقَيم! فاقَد  ًا  ُدن��وَّ ى  تغشَّ فقد 

***
ُمْؤَصدٌة اعني  للسَّ وِر  النُّ مسالُك 

بئس الونى كيَف أثنى عايَل اهلَِمِم؟



! [115].. ما أروَع الحبَّ

أماًل غدا  ما  فيجنى  باُب  الذُّ يغدو 
لُّ آس��ادًا فلم َت��ُرِم! وُي��ؤِسُ ال��ذُّ

كاِشفٌة مِس  الشَّ كوضوِح  ٌة  ..أِدلَّ
َفِم لَِسدِّ  يسعى  ومن  البحاِر  دَّ  مَّ

من ينكِر القصَد فلَيْقُصْد بال.. وبال..
َيُلِم.. فال  ُيْقَل  فلقد  ْن  َيَ ومن 

أماًل َي��ْد  َلْ  لكْن  ��ُل  امُل��ؤمِّ راَح 
كم ذاع صوٌت فلْم َيظفرْ  بُمْعَتِصم

***

باُح ملن؟ قالوا : ..صباحًا َفِسْ قلُت: الصَّ
علِم! وال  ناٍر  بال  الليايل  تيض 

هلْم: فقلُت  تري  ُسيوهُلُم  قالوا: 
الَعِرِم افِق  بالدَّ ُمْغَرٍم  هالٍك  كْم 

قالوا: احلقيقُة ال خُتفى فقلُت بل:
بًا ِمَن ]الَوَهِم[  لكنَّها أْصبَحْت رَضْ

يْأُمُرين الودَّ  ألنَّ  شيئًا  أْزَمْعُت 
ُمقَتِحمي هُد  الزُّ فَحلَّ  بونًا  فشطَّ 



! [116].. ما أروَع الحبَّ

َسَفهًا رْت  أْه��دَ وجوٍه  بني  شتَّان 
َتُصِم  ل  املاِء  لغري  ُأخرى  و  ماءًا 

َيْبني النَّدى عند أرباِب النَّدى ُمُدنًا
مهام يكْن .. دام؟ أْم جاىف فلْم َيُدِم؟ 

ِرُق اللؤُم- مهام نال- ما غَرَسْت وُيْ
��رتِم! ُمْ ك��لُّ  ليْنأى  ال��وف��اِء  ي��ُد 

***
ودمي  خافقي  يف  حلوًة  نغمًة  يا 

يا أْحُرفًا كْم زها من َبْوِحها َكِلمي
خُر آفاقي وخارطتي  لن يُجَب الصَّ

قلمي من  احلبِّ  وِمداَد  ورْحَلتِي 
ُمواِكبًة خْطواٍت  الُعْمَر  سأْذَرُع 

ُمْنَقسِم كلَّ  ي  ُأَسوِّ الوفاِء  صْفَو 
أبدأ صارمًا  سيفًا  احَلْرَف  وأصنُع 

َنم الصَّ عابَد  وخُيزي  الَعدوَّ  ُيردي 
***

رئًة شكا  ما  صفاٍء  امتداُد  نبيض 
َنَسِمي َْت  َذمَّ أو  َشَكْت شائبًا  وال 



! [117].. ما أروَع الحبَّ

ل  ُر  فالتَّجذُّ ي  َمدِّ اجَلْزُر  يمنَع  لن 

ُيْقَلْع بوهٍن وما اإلهاُل من ِشَيِمي

ُمْنَشطٍر كلَّ  وأثني  الوداَد  أرعى 

ُمْنَفِصم غري  ًا  حبَّ أَلْحِ��لَ  منِّي 

جى ُحُلاًم وأحضُن الغيَث يف جوِف الدُّ

لُيْصبَح احَلْمُد َسْعدي ما صحا ُحُلمي

نفيس وأدري بنفيس.. رونٌق وشذى

ِم َن��دَ بال  احًا  فوَّ احل��بَّ  سأنرُش 
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! [118].. ما أروَع الحبَّ

.. أفهمَت؟

*******

أنا لسُت لْك

أشدو

ذي ُينهي متى شاَء ولكْن لِلَّ

احَللْك

***

نى أدنى أفهمَت يا من بالدُّ

وبوُحَك كلَّ يوٍم

يفضحْك؟

***

ليس القويم سوى طريٍق



! [119].. ما أروَع الحبَّ

من نأى

عن خْطِوِه ِعْلاًم

هلْك

***

أفهمَت يا من باهلوى

ل يْرَض إالَّ كلَّ درٍب

فيه إبليٌس

سَلْك؟
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! [120].. ما أروَع الحبَّ

..لألقصى)*()1)

*******

القْدُس يبكي ويشكو – منَك- ]لبَّْيكا[
تناديكا األق��ىص  املسجِد  ُة  وقبَّ

بتضحيٍة امي  السَّ ملاضيهام  حنَّْت 
ملاضيكا؟))))1( مغبونًا  ْقَت  َتشوَّ أما 

شاكيٌة املكيِّ  احَل���َرِم  م��دام��ُع 
ومسجُد املصطفى يرجوَك يرجوكا

غايَتها  غياُن  الطُّ يدُر  متى  حتى 
ويسفُك الَّلهُو والغْفالُت ما فيكا؟

مسفٌة غيان  الطُّ وقوى  ٍة  مدَّ من 
يعنيكا؟ الظلم  يف  إساُفها  أليس 

عَتبًا ال  اعاِت  للطَّ الوقِت  ذارَع  يا 
وأهليكا األقىص  نْسيَِك  عل  إالَّ 

الح. الماضي من السِّ  )*(
الماضي من الزمن  )1(



! [121].. ما أروَع الحبَّ

يف كلِّ عاٍم نرى بطشًا- بال َسبٍب

تْكتيكا  كِر-  الذِّ ومِلَْنِع  غزٍة  يف   -

صالهُتُم األقىص  يف  املصلِّني  إنَّ 

يكا تزكِّ ال  زم��اٍن  من  ح��ريان��ٌة 

وطنًا يا  لبيَك  قل  فديُتَك  انْض 

نفديكا ين  الدِّ بعزِّ  يرحوك-  ْل   -

معاتبٌة ل��ألق��ىص  امل���آذِن  ك��لُّ 

تدعوكا للنَّرِص  غيايٌة  ها  وكلُّ

ناحيٍة كلَّ  يغزو  لَم  الظُّ نرى  َنَعْم 

- ُتضنيكا وكلُّ مظلومٍة -ال شكَّ

مكابدًة باألدهى  َب���ْدَأَك  لكنَّ 

و]ماضيكا[ األوىل  بَِنْجَدتَِك  أوىل 
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! [122].. ما أروَع الحبَّ

.. أمٌل جريح

*******

ِعثاُر فسى  اهل��وى  ليُل  سى 
فداروا طيشًا  كأُسهْم  ودارْت 

وسالْت أن��ارًا  م��ُع  ال��دَّ فساَل 
م��اُر ال��دَّ عنها  درى  م��ا  دم���اٌء 

شيٍخ  ب��ني  ُق  ي��ف��رِّ ال  ُي��داِه��ُم 
يغاُر وم��ن  وال��نِّ��س��اِء  وُي��ْت��ٍم 

ْنجًا- الظلمَّ  أراَد  من   -  ُ َت��ربُّ
م��س��اُر ل��ه  ُي����ردُّ  ال  َم���س���اٌر 

حوٍل دون  تذرُف  الغوِث  وعنُي 
ُت���داُر  خ��ل��ٍف  إىل  وخ��ْط��وُت��ه 

عزٍّ  غ��رَي  تصبِّي  ال  ح��ن��ان��ِك 
َواُر ال���دُّ َك��ُث��ر  فقْد  بأقداحي 

شعري إنَّ  ك��ي��اين  يف  وذويب 
ُيباُر وال  ُي��ش��اُه  ال  بحْسنِِك 

.. حرٍّ حياُة  تطيُب  ال  فديُتَك 
اق��ت��داُر  ��ُم��ه  ُي��ن��غِّ ال  وش��ع��ٌر 



! [123].. ما أروَع الحبَّ

نبٍض وك��لُّ  أق��ول:  وما  أق��ول: 
ق����راُر  ل���ه  ي���ق���رُّ  ال  م���ن���رٍي 

ت��آك��َل ب��امل��آيس وه���و ح��يٌّ
جاُر  وه��و  خياتُل  من  ويشكو 

***

أْنٍس أب��واٍب  من  البؤُس  ت��واىل 
انشطاُر مقاعده  م��ن  ل��ُي��وَل��َد 

يدري وهو  ذياًل  أُس  ال��رَّ وصار 
وع���اُر ذلٌّ  ط��ري��َق��ه  ب����أنَّ 

لناٍس سوى  أسفُت  وما  أسفُت 
فاستداروا! ُيومُئ  اإلعزاز  رأوا 

هُت��ْم ت���وُل ب��ك��فِّ ج��وٍر ف��ع��زَّ
ُمستعاُر س���الٌح  وع���ّدهُت���ْم 

ك��راِس هب��وى  شعوهُبْم  ُت��ب��اُع 
ساروا األن��واِر  عل  إْن  وُتفنى 

اختباٌر ليعتربوا  هل��ْم  ُأِع���دَّ 
ف��ام ف����ازوا ف��ث��اُر االع��ت��ب��اُر



! [124].. ما أروَع الحبَّ

ف��أه��دَر ك��لَّ م��ا ي��رج��ون صدٌّ
انيار وطغى  ال��ون��ى  زاد  ب��ه 

هت��اوْوا بمن  امعون  الطَّ وس��اَد 
وجاروا فجنوا  إغرائهم-  -عل 

امل��آيس فيه  م��سح��ًا  أق��ام��وا 
غباُر منهْم  خبا  م��ا  ت��ك��اث��ُر 

صخرًا يذيُب  النائحاُت  صياُح 
بحاُر شكْت  هل��نَّ  دم��ٍع  وم��ن 

ردع��ًا؟ اهللِ  ع��دوُّ  يلقى  متى 
تاُر؟ السِّ ينسدُل  ن��اُس  يا  متى 

ن��ارًا ��اح��ًا  وضَّ احل��قُّ  يضيُع 
النَّهاُر وال  ق��اَم  امل��ي��زاُن  ف��ال 

***

أديري عمري  سال  يا  فديُتِك 
ُم��ن��اُر ش��ع��ٌر  مْلؤها  ك���ؤويس 

احليارى ليِل  من  اهل��وَن  يبني 
ُي��امروا م��ا  بيانًا  وُيْفِحُمهْم 



! [125].. ما أروَع الحبَّ

ن��ارًا األرواِح  َم��ْرم��َد   ُ ي��غ��ريِّ
فار[ الدُّ  [ خُه  يلطِّ من  ويغسُل 

وى ُي��رْ بغداد  يف  ياُب)))  السَّ به 
ن��زاُر))) به-  دمشَق  يف  وُيذَكُر- 

] بصنعا[ وتفخُر رؤيُة األعمى))) 
ال��َع��َوار يندحُر   ((( ��ايبِّ وب��ال��شَّ

ِطْبنا دروي��ُش)))   .. غزٌة  وتشدوا 
احلصاُر  خس  قد  النوِر  ببأِس 

ْد تضمِّ ل  ق���واٍف  ك��ان��ْت  ف��ال 
انكساُر  منها  ُيطْب  أو  جروحًا 

ْك حت��رِّ ل  ق���واٍف  ك��ان��ْت  وال 
دي��اُر ب��ه  تعيَش  ك��ي  رك���ودًا 

تالمْس ل  ق���واٍف  كانت  وال 
جاُر الشِّ هبا  ]يستقيل[  شغافًا 

س��اٍم ك��لَّ  بالفضيلِة  ت��ب��ارُك 
وت��ن��ف��ي م��ا ي��ارُب��ه ال��وق��اُر

الشاعر بدر شاكر السياب  (1(
الشاعر نزار قباني  (2(

الشاعر عبدالله البردوني  (3(
الشاعر أبو القاسم الشابي  (4(

الشاعر محمود درويش  (5(



! [126].. ما أروَع الحبَّ

غ��اٍف ك��لَّ  باحلامسِة  وت��وق��ُظ 
اُر وال���ضِّ اجل��ه��ام��ُة  لتنرصَم 

***

قوياًم نجًا  م��ض  مل��ْن  أق���وُل: 
انحداُر عنه  بُِبْعِدهْم  وح��لَّ 

جريٌح أم��ٌل  مشاعري  يصوُغ 
ون���اُر؟  ق���اٌز  ع��الُج��ه  إالَم 

م���راٍم ب��ال  االخ���ت���الُف  إالَم 
غار الصِّ هُم  والكباُر  ص��واٍب 

حرٍب لشنِّ  ال��وئ��اُم  وينشطُر 
عار؟ الشِّ لينهزَم  بعٍض  عل 

شياٌه زأرْت  َوْهنِكْم  كفى،من 
ِذع��اُر منها  نفوَسكْم  فحلَّ 

التحامًا امل��ايض  َة  ع��زَّ أع��ي��دوا 
]ت���واروا[ من  ُيفنُِّد  وت��أرخي��ًا 

ْل إذا  ن���رٍص  ب��ال  ن���رصًا  ف��ال 
انتصاُر ف��ال  للقويِم  ت��ع��ودوا 



! [127].. ما أروَع الحبَّ

لنحيا ن��رج��و  رح����ًة  إهل���ي 

���اُر ُيَ وال  ُي���ض���اُم  ال  ب��ع��زٍّ 

ف��وزًا اإلس���الم  راي���َة  فنرفع 

ش��ن��اُر. وال  ي��ك��رُّ  ظ��ل��ٌم  ف��ال 
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! [128].. ما أروَع الحبَّ

.. لغتي تقول

*******

وُه��وايِت  تي  أمَّ من  مِلَ��ْن  أشكو 
أدوايت؟! اختفْت  ِمْنُه  عابٍث  كْم 

لْت حتوَّ اجلهاِت  بعُض  ملن  أشكو 
قنايت؟ بغري  تبهو  غ��دْت  َعنَّي 

غريبًة أعيُش  غريي،  إيل  َرَكنوا 
رايايت!! يرفعوا  ل  موطني..  يف 

درْوا ما  أَو  منطقًا  األخريَة  ِصُت 
وُف��رايت؟ وجزالتي  بجاللتي 

جديرًة وِسَعُت  أنِّى  درْوا  ما  أَو 
اآليات؟  كَم  وُمْ الوجوِد  ُسَنَن 

َرْت تسطَّ العلوِم  ُجلُّ  التي  وأنا 
لِلغات عْت  فتفرَّ وازَده��ْت  يب 

وُمرْتجٍم ُمْسترشٍق  كْم  أثريُت 
ٍق - من خطويت- غايات! و..ُمقِّ



! [129].. ما أروَع الحبَّ

من صلِب ]قحطاٍن[ أتيُت إِن انتمى

لبَِنايت فتكاملْت  يل  ع��دن��اُن 

ياُء ُيذيُع شْذوًا من دمي سطَع الضِّ

ف��غ��دا ن����امذَج ع���زٍة وث��ب��اِت

حكْت نيا  الدُّ إىل  فٌم  موِل  للشُّ ما 

الَبَسامت َل  ُمتَهلِّ مصطفى  يل 

إىل روحي  تسامقْت  الكامِل  فوَق 

ُحايت بحبِّ  معاُجها  شهدْت 

بحْسنِها ياِء  الضِّ سُبُل  لْت  فتجمَّ

نيات بُحْسن  بوحًا  وتزيَّنْت 

ٌد؟ مغرِّ ب��األذان  صويت  غرُي  هل 

صالة؟  لفرِض  ُيتل  هل  وسواَي 

سوى قوٌل  هلا  ما  املشاعُر  حتى 

وذوايت م���واردي  أتقَنْتُه  م��ا 

لقائٍل  ال��وج��وَد،  ت��زُن  جلٌة  يَل 

اجَلنَّاِت إىل  درٌب  هبا-  صْدقًا- 



! [130].. ما أروَع الحبَّ

شأَنه ��ُم  امُل��س��لِّ يلُج  باهبا  م��ن 

إلهلِ���ه وهب���ا ُم��ن��ى األم���وات

تي  ألمَّ يقوَم  لن  عظيٌم  ش��أين 

كَبَوايت عل  سكتوا  إذا  ش��أٌن 

ْل  أك��وُن  حيُث  للفضائياِت  ما 

واهَلَفَوات؟ التَّهجني  من  تسلْم 

بُمزاحي تْعتنِي  حائِف  للصَّ ما 

َهَجات؟ واللَّ النَّبطيِّ  عاشقي  من 

ُتْرتَقى املنابِر  بعَض  أرى  أسفي 

ِصفايت هِل���ْدم  ِم��نِّ��ي  ٍه  ب��م��ش��وِّ

تي أمَّ ش��اءوا  اهللِ  دي��ِن  أع���داُء 

ُرَوايت ببون  وْهني  دوا  فتقصَّ

روا شمَّ من  أبنائِها  من  فرأيُت 

باحَلَفالت األع����داِء  مل��ن��اِص 

َمْعِدين خيالُف  بام  قون  يتشدَّ

��رون ُم���اِرب���ًا ن��َغ��اَميت وي��س��طِّ



! [131].. ما أروَع الحبَّ

إذا أب��دًا  ُتفلحوا  لن  تي  أمَّ يا 

]ُنفايت[ لوْجِه  وجهي  ضيَّعتُم 

ي الذي حاموا عل كوين تروا عزِّ

حيايت ش��أَن  امل��اض��ون  به  أع��ل 

احِلَمى ُول��َد  بْذلِه  من  أنا  َكْنٌز 

اهل��اَم��اِت َل  ُمَبجَّ ط��اَل  وال��ع��زُّ 

وعْوا من  سواهْم  وال  العارفون 

ُق��ُدَرايت  هبم  زال��ْت  وما  ق��ْدري 

تألقي- بعَد  األعداَء-  أسعَد  إْن 

اِت  احَل��سَ بالِغ  بوقٍت  َضْعٌف 

به نسمو  تي  وألمَّ موعٌد  يل   ..

ي��أيت ل��َي��ه��زَم ك��لَّ ط���اٍغ عايت

دأَبكْم يمأُل  والفأُل  معي  قولوا 

��ْل ل��ن��ا ب��اآليت  ي��ا ربَّ��ن��ا ع��جِّ

18//12/1436ه�� 



! [132].. ما أروَع الحبَّ

..أنغاُم طيف 

*******

بيُع رحَل الرَّ
وأنَت صْيفي

فازرْع 
كياَنَك

 يف حرويف
واسكْن بفكري

 غيمًة
 أْنِعْش هبا 

جْدَب اخلريِف
ال ضرَي

تاِء من برِد الشِّ
إذا َصَحوُت

إىل رديفي
***

..فيَك القصائُد
 حلوٌة



! [133].. ما أروَع الحبَّ

تزداُن
 بالقطِف
اللطيِف

أنَت املليُح 
طبيعًة

وأنا أرنُّ 
بغرِي زيِف
فهواجيس

 لك تنحني
 طْوعًا
 لنبٍض

 من شغوِف
***

دعني أَدْندُن
 سحَرَك

اَذ األخَّ
جْد يل..

 دون خْوف



! [134].. ما أروَع الحبَّ

وإذا عزْمَت الُبعَد

 كْن

 طيفًا ينُّ

 هِلْمِس

 طْيفي

فجامُلَك الفّتاُن 

أنغامي 

وأفراحي

 و]كْيفي[

..بئس احلياُة 

بال حناٍن

والوجوُد

 بغري صيِف.
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! [135].. ما أروَع الحبَّ

..ترنمُة ألم

*******

دكتوُر وال  ِط��بٌّ  ال  احل��يِّ  يف 
ي��وُر ال��دَّ فتعاظَم  طغى  ملَّ��ا 

مقابٌر ث��مَّ  ل��ألم��واِت  ك��ان  إْن 
قبوُر دوِر  الصُّ يف  َة  ثمَّ للناِس 

ُيَعْر ْل  ح��دوٍد  بال  الوباُء  يفشو 
بصري  ي��غ��ي��ُث  وال  َي���دُّ  ع���زٌّ 

فإْن ًا  رُضَّ لنرشهْم  يتبخرتون 
ضمرُي عليه  غفا  املفيُد  خطَر 

وخْطُوهْم امُلبرصين  مساُر  َحِذٌر 
يسرُي باملغريات  ه��وى  أعمى 

عْيِشنا سعادِة  يف  ُر  نفكِّ قالوا: 
شموُر هل��ْم  ت��ْع��ٌس  لنا  ف��ب��دا 

هْم فأضلَّ جى  الدُّ نِج  عل  عكفوا 
التَّحذير  َ ف��ت��ألَّ وتعلمنوا 

أسفي عل شمٍس - بغري بصريٍة-
زوُر ليسمَو  ساطعًة  ُتغتاُل 



! [136].. ما أروَع الحبَّ

ُمْظلٌم تعاىل  إذا  احل��ي��اُة  بئس 
نوُر  امُلخاتِل  عِي  السَّ ِمَن  وشكا 

توّثٌب وللنَّهار  ط��اَل  الليل 
ل��ك��نَّ��ه ب���امُل���دجل���ني أس���رُي

وما أج��ل  منطٌق  أك���ربُ  اهلل 
تسرُي للُحْسنينْي  خ��ط��وٌة  ل��ه 

بدا فإْن  ماِد  الرَّ عل  الغباُر  رُكَم 
ق��ب��ٌس ت���ادى يف س��ن��اه غ��روُر

كابوسها من  الغفواُت  تنهِض  ْل 
التَّحذيُر يثنِها  ل  اهلوى  وُخطى 

وك���أنَّ رشي���اَن احل��ي��اِة ب��ال دٍم
مقبوُر وح��اُس��ه  غ���دا  ح���رٍّ 

قالوا: اهلوى والزيف قلُت هلم كفى
أين العقوُل؟ وأين ]ُهو[ التَّبصرُي؟

هبا كام  املليُح  خُيفى  ال  مِس  بالشَّ
امل��ذم��وُم وامل��ح��ذور ��ُل  ال ُي��هَ

ما فكلُّ  للهالكني  حجًة  ال 
ظهوُر يعتليه  ويلُك  ُينجي 



! [137].. ما أروَع الحبَّ

مبرٌص احتكاٌم  للموازيِن  لو 

التَّشطرُي وانتفى  الكرايس  زهِت 

بسْلِمها احلياُة  هذي  وألْزَه��رْت 

التَّدمرُي هب��ا  ون��أى  وبِ��أْم��نِ��ه��ا 

معتٍل جهامِة  م��ن  نشكو  هلل 

وُر النُّ أصغرْيه  من  خال  ْسَج��ًا 
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! [138].. ما أروَع الحبَّ

.. آهُة موجة .. ] عيالن[ )*()1)

*******

ِوئاما ُيديُل  َحالًّ  األسى  حِسبوا 
اإلسالما به  إْف��ك��ًا  صوا  فتقمَّ

بريئًة  النفوِس  قتَل  دوا  وتعمَّ
أيتاما وال  َع��ْج��زًا  ي��رح��وا  ل 

ال� فاستسلَم  ُه  هَّ ُد  الترشُّ ألقى 
ُمضاما الثَّقيِل  لِلهمِّ  س��وريُّ 

ًا ت��ربُّ اللئيُم  الفتُك  َع  يتفرَّ
إجراما ب��غ��ْزوِه  القتاُل  ص��ار 

تارًة َر  املدمِّ القْصَف  يستعمُل 
األلغاما يزرُع   .. أخرى  بَح  والذَّ

قسا وما  امُلِميُت  واجلوُع  والربُد 
ترتامى مهلٍك  وس��ائ��ُل  هربًا 

قسوٌة الضامئٍر  َجْلِد  يف  ْهِد  للسُّ
إلزاما  زحِفها  مانُع  ك��ان  إْن 

الطفل الكردي الذي فقد أبويه نتيجة طغيان النظام السوري ومات غريقًا..   )*(
وقد  ولبنان  سوريا  مظلومي  الله  ينصر  وأن  لهما  شفيعًا  يكون  أن  نرجو 
إصدارات  سلسلة  ضمن  -الصادر  عيالن  ديوان  ضمن  القصيدة  نشرت 

البابطين عام 2016م



! [139].. ما أروَع الحبَّ

كْم عيالَن  عل  ذرَفْت  دمعٍة  كم 
رِضاما حطَّ  احل��زُن  عليه  قلٍب 

سوريا يف  خيَّمْت  الكوارِث  أمُّ 
ُمقاما للفناِء  فيها  ف��ك��أنَّ 

ًة عربيَّ ��ًة  ق��صَّ أص��ب��َح  ع��ي��الُن 
أقالما دُموِعها  ِد  ل���َسْ أفنْت 

آه��ٌة  فيها  رق��اِء  ال��زَّ لِلموجِة 
والما ح��نَّ  ��طُّ  وال��شَّ له  حنَّْت 

مواجعًا األمهاِت  حبُّ  وأث��اَر 
وتعامى غفا  َب���رَصٌ  ب��ه  ل��ريى 

ماِء فأصبحْت كْت بعُض الدِّ وحترَّ
أعامما لِطفْيِلها  أرواُح��ه��ا 

ًة َضجَّ َف  خلَّ عيالُن  إْن  غْرَو  ال 
اإلعالما ِت  وهزَّ القلوَب  غَزِت 

بسوريا اهلالكني  مآيس  ذرف��ْت 
كالما  امُل��ْرغ��م��ني  واهل��ارب��ني 

أرى؟ ماذا  هائجًا  أنكَر  والَبْحُر 
تدامى؟ َثمَّ  فِل  الطِّ هذا  ذنُب  ما 



! [140].. ما أروَع الحبَّ

إىل  ص���اروا  ���ه  وأمِّ أبيه  حتَّى 
مالما لألنام  أضفوا  ص��ار  ما 

ُمهلٌك وغ���وٌل  أش��ب��اٌح  ب��ش��اُر 
مناما يقضُّ  غ��دا  اع��يشِّ  ك��ال��دَّ

طامعًا ئاسِة  الرِّ أوه��اُم  أغَرْته 
األوهاما يفرُض  عيانًا  فطغى 

ٍم اع��يشُّ أح��لَّ ك��لَّ م��رِّ وال��دَّ
َمراما العنيِف  ب��اجل��ْوِر  ليناَل 

هوى حتكي  رواي��ًة  ليس  الديُن 
وصاما لإلله  زورًا  ق��ام  م��ن 

ت��ت��ربُأ األدي����اُن م��ن أع��امهِل��ْم
األزالما!  ليعبدوا  ياَء  الضِّ هجروا 

مذمومًة غفْت  هْل  العروبُة  أيُن 
بذوي اهلوى؟ النَّرُص صار حراما؟

أصبحوا تنادي  من  عذرًا  َبْحُر  يا 
األرحاما فقاطعوا  والوئاِم  ضدَّ 

إىل َركنْت  ٍة  بأمَّ النهوُض  كيف 
األْسقاما؟ ليعاجلوا  أعدائِها 



! [141].. ما أروَع الحبَّ

غاضْت بحاُر الكوِن إالَّ أنَت ُكْن
ي��ن م���بَّ���ًة وس��الم��ا ل��ل��ف��ارِّ

تقْل ال  حياٍة  بال  البحار  ك��لُّ 
هاما؟ أرف��ُع  فألنَت  جرى  ماذا 

مْت ؤوِس حتطَّ ؤوَس عل الرُّ إنَّ الرُّ
إعداما يشتكي  من  ��ى  ِحَ فغدا 

فَكسوريا طغوا  من  مازُر  َكثَرْت 
أعواما ده��ى  ما  دهاها  ُدَوٌل 

ليتهْم يا  رى  الذُّ عل  والقائمون 
أق��زام��ا ف��ن��راه��ُم  ي��ن��زل��وا  ل 

مراهٌم العظيِم  فللوعِد  مهاًل 
��ُف اآلالم��ا ب��ي��ِد ال��ي��ق��نِي خُت��فِّ

بذرٌة الطفولِة  حقِل  يف  عيالُن 
إقداما غ��ٍد  يف  جناها  سنرى 

عاجاًل نرْصًا  منَك  نرجو  موالي 
األصناما ُم  ُيطِّ غاَة..  الطُّ خُيزي 

شكا من  ينرُص  الَّلهم  غرُيك  من 
وداما؟  اهلناَء  نفى   .. دهاه  بغيًا 



! [142].. ما أروَع الحبَّ

.. بوح تجربة

*******

عَصَف اهلوى بالعاشقني وأرضما
ا وتأملَّ ج��وره  من  شكا  فلكْم 

وعرفُت كيف أغوُص يف أمواِجه
ُمِجام ال  غ��ارق��ًا..  ال  متوازنًا 

باساًم يأيت  بٍح  الصُّ مثَل  احل��بُّ 
ُمظِلام ي��داه��ُم  وأحيانًا  حينًا 

ما تشاُء من اهلوى لنفسِك  فاخرْت 
أْرَق��ام  وإالَّ  أنسًا  إْن..  بالعقِل 

راهبًا أصبح  باحلبِّ  مبتٍل  كم 
ُمِرما أمسى  باحلبِّ  ومكابٍد 

برى ما  حسبَك  باحلبِّ  ُمْسهدًا  يا 
ا  جساًم وذاعك - لوعلمَت- ُمذمَّ

وعْد هتوى  من  جاَر  إْن  تبتئس  ال 
بْلَسام أص��اب��َك  مِلَ���ا  ت��ل��َق  هلل 
22/1/1436ه��
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! [143].. ما أروَع الحبَّ

.. شموخ

*******

بندائِِه تِضْق  ل  عقوٌد  ْت  م��رَّ

ألآلئ��ِه إىل  م���ذوٌب  وال��ِف��ْك��ُر 

مهابًة القلوِب  ك��لُّ  له  هْت��ِوي 

بعطائِه م��ف��ت��ون��ًة  ُه  وت������َودُّ

عتا ما  يرصُم  يُف  السَّ إالَّ  كان  ما 

مائِه جزالُة  ْت  كفَّ ما  والغيُث 

وقبضٌة ل��ل��واردي��ن  صفا  ن��ٌر 

آالئ��ِه  م��ن  العاثني  ت��رح��ِم  ل 

بمساِرها جًا  ُمتوَّ احلياَة  ع��رَب 

بسخائِه  ُمدثَّرًا  النَّقيَض  ورشى 



! [144].. ما أروَع الحبَّ

أصولِِه ُمثِمراِت  من  سام  ..فرٌع 

أفيائِه ندى  من  ف��روٌع  فَجنْت 

ًة شِكيَّ اجلهاِت  كلُّ  له  وسَعْت 

بدوائِه فُأسِعَدْت  فاَء  الشِّ تبغي 
***

َيُعْد فلم  أت��اه  دمعًا  ذارٍف  كم 

بثنائِه اله��ج��ًا  س��ع��ي��دًا  إالَّ 

ترتفْع ل  ج��ائ��ٍر  م��ن  ٍم  وُم��ه��دَّ

ببنائِه!! سوى  األق��وى  أركاُنُه 

طغى من  ُيَنْهنُه  قَدَرًا  أتى  من  هو 

وفائِه بعزِم  أو  ��ا  إمَّ بالنُّصِح 

نانِه حِتْ من  اآله��اُت  ختتِف  إْن 

أبنائِه ي��دْي  م��ن��وٌح  فالُيْتُم 

َسْعدًا و]الِعدا[ به األخياُر  ى  َسرَيَ

بوقائِه ع��ارف��ًا  َرْدع���ًا  َس���رَياه 
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ول ظلٍم  يف  غياَن  الطُّ ُيْدهِن  ل 

صفائِه أله��لِ  بطشًا  يرتْكهُم 

غْضَباتِه من  األع��داُء  فليحذِر 

إْسدائِه من  األصحاُب  وليسعِد 

فقْد إن��ق��اذًا  النَّائني  ���َر  أهْبَ إْن 

وإب��ائ��ِه ِه  ب���ودِّ القريَب  ملَك 

ول��ه م��ع ال��تَّ��أري��ِخ أق���الٌم بال

كورائِه مزهٌر  أَم���اٌم   .. زوٍر 
3/6/1438ه��
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..تْرنَِمُة وفَاء

*******

��َك��اىل َوْل����َوالٌت وُح����ُن����وٌّ لِ��ل��ب��الْءلِ��ل��ثُّ
وُج�����روٌح لِ��ْل��ِف��داْءودم������وٌع لِ��ل��ي��ت��ام��ى
م��ن رج����اٍل ونِ��س��اْءون�����داٌء م��ن ش��ب��اٍب
أْطفا أْه��ل��َك  أب���ري���اْءوط���وًى  ُح���ف���اًة  اًل 
ماْءوف����ي����اٍف وج���ب���اٌل الدِّ سيَل  َسئِمْت 
تْر ل  ال��َق��ْه��ِر  عفاْءوح��ي��اُة  الضُّ أن���نَي  ح��ْم 
ن��رْصًا اإلس��الِم  بني  الُعظامْء؟يا  م��ايض  أي��ن 
ِشَعارًا ْلَم  السِّ وُق���وى احُل���بِّ لِ���واْءنْرِتي 
ْمِت كفى البْؤ داْءيا ذوي الصَّ اُه  األوَّ كفى  ُس 
إالما ال��ُع��ْرِب  بني  ُب��ك��اْء؟يا  احل��بَّ  نْفُجُر 
ا ِمنَّ األْع��َض��اُء  غَباْء؟تقتُل  ُظ��ْل��اًم  بْعَضها 
ًا ُحبَّ ��َم  اخل��صْ وُن����ِري اخل���لَّ ِع���داْءفنُضمُّ 
وَراْء؟ ُي��ن��ِك��ُر ال��َع��ْق��ُل مل��اذا َيميض  كْم  سرْيُ
َس���واءًا بِق  للسَّ م���ا مِل���اش���ي���ِه ع��ن��اْءإنَّ 
إْف��ٌك لِ��إلره��اِب  لِ��ْل��ُج��َب��ن��اْءليس  ال  ف��ي��ه 
َض��الٍل أِلْح����زاِب  واخ���ت���الٍف واف����رتاْءال 
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وأم��������اٌن ون���ق���اْءك���لُّ م��ا ف��ي��ه ِوئ����اٌم
وت���ِع���زُّ ال���ِك���رْبي���اْءم��ْن��ُه ت��رت��اُح األم��اين
��ب��الْءوي��ص��رُي ال��ف��وُز أه��اًل لِ����ذوي����ِه ال��نُّ
َنْجًا  ال��نَّ��وَر  أج��لَّ  ��َع��داْءما  لِ���أُلب���اِة ال��سُّ
ب��َدْرٍب نْسَعى  ال��ُب��َس��ط��اْءَوَسطًا  َس���اَد  منه 
ًا غ��ل��وَّ ال  غ����رورًا  ُخ��َي��الْءال  ال  َون����ًى  ال 

***

يا بني ديني ولِلعِ���������زِّ إخاٌء ونداْء
بسرٍي فَّ  الصَّ ���ُدوا  األْس��وي��اْءوحِّ ط��ري��ِق  يف 
األم�ْ� وي��ُد  زم��اٍن  األْق��وي��اْء!من  ُت��ِري��ُد  ِن 

وِء يشكو من َجفاْء؟! اُد الضُّ كيف نسلو واحتِّ
خفاٍء يف  إخ���اٌء  اإلخ��اْء؟! ك��ْم  ِودَّ  َيَصْن  ل 
َمَسارا املَجْ�ُد  ه��ب��اْءأصبَح  يف  َه���ب���اًء  ٍت 
ُير أْن  للحارِض  واْءح��ان  السَّ ]ُخْطواِت[  ِجَع 

***

القا ��ةُ  ِهَّ ُتْنِهي  ب��ِل ب��ْغ��َي األْش��ِق��ي��اْءسوف 
ماأْج� اآله��اُت-  َح��اْءوترى  ال��رُّ َعْطَف  م��َل- 
صفاْءوف��ُم ال��تَّ��أري��ِخ ي��روي م��ن  ب��اس��ق��اٍت 
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ُد اخل��رَي اع��ت��الًءا وب���ن���اًءا م���ن وف���اْءَي���ْسُ
ارت���واْءواع��ت��ص��ام��ًا وم��ض��اًءا لِلفخِر  فيه 
واخلْت� اجلوِر  أنِف  خ��الْءرْغَم  ال��دُّ ورْغ����َم  ِل 
صنعا لَم  السِّ ك��رب��الْءستعيُش  وت��زه��و  ُء 
ُتغنِّي ودم���ش���ٌق ب���ال���والْءوط���رابِ���ْل���ُس 

َصفٌّ اإلْس���الِم  َمضاْءوذوو  يسمو  َش��أوُه��ْم 
��واغ��ي��ِت َه���الٌك ق�����اِدٌم وال���ُع���َم���الْءل��ل��طَّ
َيْسَعْد بالنِّور  سعى  ��َع��س��اْءمن  واخل��ن��ى لِ��ل��تُّ

***
ْد ياْءي��ا إل���َه ال��ك��وِن َب���دِّ الضِّ أع���داِء  ك��لَّ 
أمنًا ال��نَّ��اُس  ورخ�������اًءا وه���ن���اْءلَيعيَش 
األْولِ��ي��اْء-ي���ا إهل����ي وص���اليت ُميَب  يا   -
اخلْل� َع���َدَد  األن��ب��ي��اْءوس��الم��ي  خِل����رِي  ِق 

11/5/1437ه�� 
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..جاءْت

*******

ُتطِفئي ل  إْن  النَّاِس  يف  يل  عيد  ال 
ِد امُل��ت��َورِّ ث��ْغ��ِرِك  برْشَفِة  ن��اري 

- أرجو- قْل هلا يا شهَدها العَسيلَّ
َعيَّدي ُلْطفًا-  هِد -  بالشَّ ال تبخيل 

حولنا يشٍء  كلُّ  فأرشَق  جاءْت 
دي كتنهُّ أعامقها  ��َدْت  وت��ن��هَّ

رهبًة ُب  امُل��ه��ذَّ الِعشُق  فتلعثم 
مقعدي ما  مقعٍد  يف  وتفْوَلذْت 

بام ناري  فأطفأْت  وخْفُت  خافْت 
املْشهِد العظيم  اليوم  ذلك  يف 

وْل فارتعشْت  اهلل  عقاَب  ذكرْت 
أغفْل فُصْنُت فلم َتْس حتى يدي

كفى طيشًا  أوقاتِكْم  مهدري  يا 
يْرشِد  ْل  ِه  حبِّ يف  ال��ذي  َخ��ِسَ 
13/12/1436ه��
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..حاشاكِ

*******

تفنَّنِي اهلجاِء  يف   .. جفاًء  ُشنِّي 
وبموطني هباجيس  مقعداِن  لِك 

طفيلٌة أن��ِت  فأنِت  فعلِت  مهام 
أنَّني.. وُتْنِكَر  لُِتْلِهَبني  تلهو 

صفْت فإن  عيلَّ  غضبْت  إذا  حتنو 
ني! لَتُعلَّ سقْت  ..كم  يغيل  باملرِّ 

ها لعلَّ فقلُت  ن��وٍر  ذرى  بلغَت 
تْرُكِن؟ ل  ]الضيا[  أإىل  فتمْلَملْت 

سَمْت رابطٍة  غرِي  من  ا  وكأنَّ
وكأنَّني!  ن��وْت  أنَّ��ى  ها  بُسموِّ

عابثًا قصدُتِك  ما  رفقًا  أنِت  يا 
ني يمُّ بعْدِت  ما  ش��ْذَوِك  لكنَّ 

جالبًا زان��َة  ال��رَّ نفيس  يف  يغتاُل 
َتني ال  فحوى  بالِء  النُّ غريِة  من 

نابضًا وف��اءًا  فكري  يف  ويثرُي 
أْرَع��ِن وغ��اٍو  َسفٍه  من  ن��زَّ  ما 
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ترعوي ال  سامجًة  عليِك  أخشى 
ينثني ال  س��ادٍر  من  طًا  وتسلُّ

دْمَدمْت َر  تأثَّ ما  صوتًا  أنَّ  لو 
ن بامُلتَدمَّ ..لسُت  األماكِن  جهُة 

مغريًا شدوتِك  إذا  تغضبني  ِلَ 
بالنَّْجِو، لطفًا كم رجوُت لتأَمني؟!

نًا تدُّ َصَبوِت  إْذ  هزمُتِك  إينِّ 
ني تديُّ ذَمِْت  إْذ  وُهِزمِت-أيضًا- 

من قال: بوحِك للحضارِة صورٌة 
ن ُمتمدُّ شامٍخ  بمنهِج  أزرى 

لكنَّه ن��ع��ْم  وإب�����داٌع  ..ف����نٌّ 
تفطني؟ ْل  أْم  أفِطْنِت؟  هنا  ُيغري 

أغدا التَّمذهُب حجًة لذوي اهلوى
ين[؟ تسي به األوزاُر بالزيَّغ ]الدَّ

ُمرْشعًا بابًا  األسفاُر  صارِت  أْم 
ُمعَلِن؟ ذن��بٍ  بكلِّ  للمولعني 

فاحٍش لدرٍب  تيض  ْل  حاشاِك 
ِن تلوُّ وْج��هَ  بهاِت  للشُّ لكنَّ 
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حالوًة للجامِل  ُيضفي  وُن  والصَّ
ين! وه��زَّ إليه  عْنفًا  ين  ش��دَّ كم 

ُيَرى أحيانًا  البثَّ  ترين  أوم��ا 
ِن؟  -إْن غاب عن فكٍر- هوى ُمتَمجِّ

بزَغْت ذئاٌب- قد فهمِت- وجاذبْت
مطمئِن غرَي  اهلْتُف  فكان  ًا  ِحسَّ

معاتبًا أرشُت  مشدوهًا  وبدوُت 
مسكِن ألعل  تسمو  وعواطفي 

ُمظلاًم ثوبًا  ْبِح  الصُّ ثوَب  فرأيِت 
ُيْدهِن ل  مرشقًا  ثوبًا  والليَل 

طعنًة امُلَنْهنِه  قلِب  يف  فغرسِت 
معدين  لَتْسرَب  أقسى  وم��راه��ًا 

مشاعٍر وجَه  الوجهنْي  حلوَة  يا 
ٍد أحل.. َسَنيٌّ ..ال ]سني[ و..تَورُّ

سالمًة امُل��ري��ُد  يلقى  هكذا  ما 
��ِن ت��عُّ ب��غ��ري  ق����رأْت  ملليحٍة 

��ٍل ت��أمَّ بعني  ن��ظ��رْت  ���ا  أنَّ ل��و 
��زِن ُمْ س��واٍد  بال  البياُض  بقَي 
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وألطرقْت سمعًا وطوعًا .. الئمي
ني لتُذمَّ شدْت  ما  وشكرًا،  عذرًا 

مًا رَّ ُمَ واُء  ال��دَّ أغدا  جرى؟  ماذا 
ينحني؟ ِم  امُلسمِّ اِء  للدَّ واحلبُّ 

لقْد أب���واٌب  ع��ن��اِء  ال��رَّ للفتنِة 
ِن امُلتعفِّ للهوى  جيعًا  ُفتِحْت 

خافٌض ا  فإمَّ م��ي��زاٌن  والعقُل 
]لألْحَسِن[ راف��ٌع  ��ا  وإمَّ طيشًا 

حاشاِك قلُت: فليَت ]حاشا[ منطٌق
ِن ُمثمِّ خرَي  ألك��وَن  ص��ادٌق  بِك 

فتضافرْت هواجيس  فيِك  عاتبُت 
ين تأزُّ اخل��يلِّ  مِت  للصَّ ُتقُت  ما 

فتكاثرْت يل  تأمُّ عنِك  وصفُت 
يْسكِن ل  خاطري  وافِع،  الدَّ روُح 

فهززُت كْم ِجْذٍع وال أدري وكْم
ساءلُت نفيس ما اهتديُت ملْكَمن!!

خلصومتي مقعدًا  الرباءَة  فخذي 
ودْندين مرِي  الضَّ بأحكاِم  واريض 
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قصيدٍة أجلَّ  لنا  فاَء  الصَّ صوغي 

تفنَّنِي  ل��الن��ت��امِء  مثُلها،  م��ا 

.. حْسُن اخلواتِم ُمْرتى أهِل النَّهى

نيا ]الغني[ ومواصُل اخلرياِت يف الدُّ

ين؟ ماذا سيحمُل راحٌل من ذي الدُّ

ِن وُمكفِّ حلافٍر   .. الّسؤاُل:  قلُت 

وال الغادي  مع  تغدو  شهرٌة  ال 

ُمْفتِِن!  بَسعٍد  أه��اًل  فال  م��اٌل 
5/12/1437ه��
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.. حكايٌة لم تمْت

*******

وحدودي تي  قصَّ عن  َسؤواًل  يا 
كالبعيِد غ��دا  ال��ذي  وقريبي 

ُصْبحًا الكوَن  أبَرِت  والنِّداءاِت 
ُمفيِد ك��لِّ  ض��دَّ  واجل��ه��االِت 

قوّيًا عزمًا  صار  كيف  والونى 
.. كيف أخزى القويُّ كيَد اجلحوِد!!

مٍد أوَج  ب��داوٌة  ص��ارْت  كيف 
قصيدي؟ فيه  فطاب  أملَ��ع��يٍّ 

ظالمًا كان  الوجود  ذا  تي  قصَّ
الوجوِد عظيَم  نورًا  أضحى  ثم 

غليٍظ جفاٍء  من  عَف  الضَّ أنقَذ 
رشيِد باعتزاٍز  اجل��وَر  ونفى 

ًا ُحبَّ املسافاِت  ي��ذُب  وغ��دا 
ُمبيِد ببأٍس  – أيضًا-  يسعى  وهو 

قلوٌب الّنجاِة  عل  فتهاوْت 
العنيِد رشُّ  ب��اإلب��اِء  وانتهى 
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بخرٍي احل��ي��اُة  ت��أن��ُس  ال  كيف 
سديِد؟ قوٍل  بحْكِم  تيض  وهي 

هناًء ل��ألن��اِم  العيَش  أف��ع��َم 
حديِد من  قبضًة  األم��َن  وبنى 

ملَّا بالقصِد  ال��ك��راُم  ف��اس��رتاَح 
املَسوِد مثَل  صار  القوِم  ُد  َسيِّ

ترْتى التَّضاليُل  به  تالشْت  إْن 
للمعبوِد العباِد  ح��قُّ  ..ب���ان 

عزيزًا ًا  صفَّ تاُت  الشَّ ذاك  صار 
القعوِد ح��ي��اَة  ك��اره��ًا  ن���اصًا 

أم���ٌة زاُده����ا ض��ي��اٌء وح��بٌّ
سعيِد  بعيش  ُي���زى  مِلَ����امٍَت 

أذابْت وهٌن..  بالوفاِق  نأى  إْن 
كلَّ صعٍب ..نفْت جسوَر احلدوِد

خ��ؤوٌن ب��أٌس  للعدوِّ  ب��دا  م��ا 
شديِد ب��أٍس  ب��ع��زِم  منها  ُي��ْن��َه 

ف���إذا أب���رم���ْت خل���رٍي ق���رارًا
جنوِد ب��َح��ْش��ِد  ول��و  ��ذْت��ه  ن��فَّ
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بحكٍم خ��اُء  وال��رَّ األم��نُ  فسى 
ُم��ري��ِد ربٍّ  ق��ض��اَء  أح���ديٍّ 

فسادوا ال��ك��راَم  َه  ن��زَّ من  ج��لَّ 
التَّوحيِد َة  ع��زَّ ُك  ال���رشِّ ورأى 

وإالَّ وجهًا  ال��وج��وِه  ذو  وب��دا 
حقوِد ك��لَّ  غ��دَر  احل��قُّ  قصَم 

أروا ..للعدِل  املناُم،  عايا  للرَّ
بالتَّْسهيِد ُت���َسُّ  ل��ش��أٍو  ٌح 

امِء واألرِض فحوى السَّ صار بني 
التَّنهيِد سطوَة  البيَد  أْن��َس��ِت 

ذب��وٍل ك��لُّ  بالضياِء  فانتشى 
بليِد ك��لُّ  ب��ال��وئ��اِم  صحا  و 

ًة ع��اش��ْت احل��ي��اُة وم��دًا ع���زَّ
فريِد ب��ث��وٍب  ي��زه��و  وأم��ان��ًا 

كعقٍد زان��ْت  الزمان  يف  حقبٌة 
العقوِد كلِّ  حْسَن  ف��اَق  ُمفرٍد 

***
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فشيئًا شيئا  الصفاُء  غاب  كيف 
لِلحوِد؟! أهُله  س��ار  ما  بعد 

ُأن��اٍس م��ن  نْت  تكَّ َغ��َف��الٌت 
احلفيِد بابتعاِد  عَد  السَّ أقصِت 

بؤسًا املهالَك  اهل��وى  ف��أع��اد 
امُلعيِد فتَك  يزيُد  باختالٍف 

جريًا يشكو  باجلور  حيٍّ  كلُّ 
فقيِد  ذك��ري��اِت  أو  يتياًم  أو 

خرٌت بالعهِد  القائمني  أره��َق 
الوعيِد ي��وِم  لِبطِش  ياسْب  ْل 

وسلٍب قتٍل  غرَي  العيَش  يَر  ل 
هيِد الشَّ عزَّ  النفوِس  وانتحاَر 

ظ��ُل��اَمٍت ب��اهل��وى  اخل���ريَ  َل  أوَّ
مِس، خاَب ذيُل اليهود وهو كالشَّ

ُي��ن��ادى س���واَك  وال  إهل��ى  ي��ا 
العبيِد ظلُم  العبيَد  أض��اَم  إْن 

وضياًء فطنًة  ال��نَّ��اَس  أْف��ِع��ِم 
َميِد بوجه  ]ال��وف��ا[  ليعوَد 
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ل��ت��ع��وَد احل��ي��اَة أم��ن��أ وس��ع��دًا
التَّنكيِد م��ن  خيلو  وس��الم��ًا 

خُتفي  س��وف  ع��زٌة  للحقِّ  إنَّ 
يف غ���ٍد ك���لَّ ج��ائ��ٍر رع��دي��ِد

بحزٍم أصفى  فاُء  الصَّ سيعوُد 
ك����ربوٍق مل���ْن ط��غ��ى ورع���وِد

آٍت ش��اَء  إْن  اإلل���ِه  ن��رص  إنَّ 
أكيِد ب��وع��ٍد  آٍت  ش��كٍّ  دون 

***

مهاًل والفتِك  مار  الدَّ ه��واة  يا 
ببعيِد وم���ا  ��ك��ْم  ذلُّ غ���ٍد  يف 

الدياج� لدَغ  ور  بالنُّ ُننهي  سوف 
التَّجنيِد ِز  م��ع��زَّ ب��ح��زٍم  ر 

وع��دٍل أم���ٍن  بغري  ه��ن��اًء  ال 
نشيدي تفقهون  لو  طغاًة  يا 
19/6/1438ه��
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..خواطُر مُحبٍّ

*******

هوَل كعاصِف أتى عاجاًل يطوي السُّ
مراشفي من  بسمٍة  كأزهى  فقرَّ 

فريًة ب��ادَه  الوقَت  ذرع��ُت  وملَّ��ا 
تانِف من  باطاًل  إالَّ  يُك  فلم 

مي  تعشُّ وأدم��ى  ح��زازايت  أث��ار 
العواطِف  جيَع  مذمومًا  وعارَك 

خجلُت هلْم كيف استطاعوا سذاجًة
واصِف؟ بإقصاِء  موصوٍف  إقالُة 

يل يقول:  واالنتامُء  هلم  خجلُت 
تآلِفي خانوا  عادوَك  من  ك  أجلُّ

فضيلٍة ك��لَّ  ب��األه��واِء  يبارون 
التَّالُطِف عزَّ  حاَد  من  هبم  ليلقى 

فهْم لذوي القربى جفاٌء، يوكهم
خُمالِف بوٍّ  كلَّ  يصايف   .. لئيٌم 

ُه كفَّ َيْبِسُط  احلبُّ  كيف  بْ�ُت  تعجَّ
فيشكو رِضارًا منهُم من جوائِف!
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حتاياًل فاستصاغوا  وا  تنُّ مل��اذا 
بزائِف! ُمبينًا  ًا  حقَّ بإبطاهلم 

ْت عروُقهْم ِة األحراِر جفَّ أِمْن عزَّ
لُتْضنى - هبم- خيُل الكرام بجارِف؟

سجينٌة فيهْم  اخلري  حياَة  ك��أنَّ 
للتَّحالِف! ُأْفِرَجْت  رشٌّ  الح  فإْن 

أليس - هنا - قد ذاع- للحّق منطٌق
و خاَب ذوو جهٍل بإرشاق عارِف؟

]داهِلْم[ صفاقِة  حتى  هلْم  أِسفُت 
آسِف! مروءَة  تْصَعْد  فلم  تدنَّْت 

وفخُرهْم هباًء  أضحْت  عروبُتهم 
وهارِف غشوٍم  من  ظالمًا  يعاين 

فليس دماُء القصِد تنبُض من دمي
هاتفي يسمع  أهواه  من  عاَد  وما 

غدَرهْم فقاسيُت  آمايل  تأبَّْطُت 
واج��فِ بطْعناِت  آالٍم   َ ت��ربَّ

ُيثريين حسٌّ  احلسناِء  وللفتنِة 
مواقفي  ْل  يمِّ ْل  ظنَّي  زنُت  إذا 
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شؤوِنا بكلِّ  ق��وٌل  هُل��ُم  فلو 
صائِف كلُّ  باهلوى  منهْم  َلُصنَِّف 

ٌز ُمعزَّ مقاٌم  زي��ٍغ  لِ��ذي  وك��ان 
املخاوِف  كلَّ  اخلرِي  أهُل  ليشهَد 

غضبتي  ُف  ُتَلطِّ أهوى  ما  مكانُة 
قذائفي وآراُب من جاروا تصوغ 

رأفٍة دون  بعَضه  بعيض  يعارُك 
راجِف غرَي  بعَضه  بعيض  ويْرِجُع 

سحابًة الوفاِء  حبُّ  فيمِطُرين 
مقاطِف  بأحل  جاحوا  ما  لُيثِمَر 

عزيزٌة عيل  جارْت  وإْن  ]بالدي 
وأهيل [.. وإن جاروا عيلَّ ]والئفي[

وموطني.. مكاٌن  نفيس  يف  لنايَس 
فلن يستطيَع احلقُد إقصاَء سالفي 

ولو نْبِعه..  يف  املاِء  صفاُء  يظلُّ 
املصارِف فضوِل  من  حقدًا  َر  تعكَّ

5/6/1439ه��
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.. رجع الالتسوية)*()1)

*******

شعي���رًا  ِسمعتْم  وقد  قرأتْم  قد 
شعورا َطِربُتْم  وقد  قصيٍد  من 

ك��م م��ف��ي��ٍد ق���رأت���ُم وم��ضٍّ
هل من العدل أن تصافوا القشورا؟؟

صديقًا أو  ُم��راح��ًا  حت��اب��وا  ال 
جري�را وا  وحيُّ  ] باقاًل  صارحوا] 

وا وتغنُّ واحِلجى  وَق  الذَّ موا  حكِّ
حقي�را ُتذيعوا  وال  بجميٍل 

َز ن��ورًا ك��م ف��ط��نٍي ش��دا ف���ربَّ
خطي�را  رّشًا  أش��اع  وع��دي��ٍم 

���ٍم ب����سوٍر وغ���ب���يٍّ م���ن���عَّ
! كسريا  يميس  القيد  يف  وذك��يٍّ 

هذه القصيدة من القصائد التي كتبتها خالل عام 1405هــ لكنها لم تنشر   )*(
أحببت  أوراقي  بين  عليها  عثرت  وحينما  ديوان  في  وال  صحيفة  في  ال 

نشرها لربط الماضي بالحاضر. 
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بقيٍد ُأص��ي��َب  إْن  احل���رُّ  إّن���ام 
أسي�را يعيش  ال  ُالقيَد  يكِس 

بسجٍن قوه  طوَّ من  يبايل  ..ال 
جس�ورا هت��دُّ  ق��وًى  م��داُه  إْن 

***

مبٍّ  من  ك��ْم  البياِن  ه��واَة  يا 

غ�رورا أثملوه  ش��اء  ]ألن���ا[ 

مفيدًا للبصرِي  ��وُر  ال��نُّ ي��ُك  إن 

البصريا الكثرُي  ُي��رِه��ُق  فلقد 

ب��ني عميا  أع���وٌر  ب��اَت  ول��ك��ْم 

خبريا يشٍء  ك��لِّ  يف  فأميس  َن 

ج��ْوٌر باجلهالِة  امل��ي��ِل  منطُق 

قدي�را ب��زي��ٍف  غ��دا  بليٍد  ك��م 

مهام  كِر  بالذِّ اجلديُر  واجل��دي��ُر 

جديرا يعيشْن  َحْجَبه  يقصدوا 
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وتؤذي  يوٍم  كلَّ  الشمُس  تسطع 
ي الظهورا؟ رِمَد العنِي .. هل يغطِّ

حقٍد  غرُي  طيٌِّب  األرض  عل  ما 
يضريا لن  كْرُهُه  احلسَن  َك��ِرَه 

***

وا ش���دُّ للمجد  امون  الطَّ أيا 
عبورا  أردت��م  إن  اخل��ري  َج  أْسُ

يومًا  ورة  ب��ال��ضُّ احل��رُّ  غ��دا  إْن 
القصي�را يضاِهي  ف��ال  مل���راٍم 

ُشُمورًا يغدو  حني  حسَّ  ف��إذا 
القبورا واستطاب  املوَت  ل  فضَّ

دروٌس احلي��������اُة  هذه  إنَّام 
يورا أْن  عاُره  هَم  الشَّ كوى  ما 

لألْك�  عم  الطَّ خُمشَم  النَُّس  يشتهي 
صقورا عنه  الصقوُر  ..تعيش  ِل 

أرض��ًا  ح��طَّ  بنيزٍك  سمعنا  ما 
املصريا ف��ن��اَل  نجَمه  ون���وى 
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ُي��َواَرى من  بدا  ما  ِب  ال��رتُّْ ومن 

النُّشورا اإلل��ُه  ُيعِلَن  أن  قبل 

جي������ٍل  كلَّ  العاشقون  ا  أيُّ

كثريا ُجزيتْم  عداًل   .. بياٍن  من 

كبرٌي  ُي��ع��اَب  أن  اجل��ور  فمن 

صغريا..  وا  تعلَّ وأْن  أمل��ع��يٌّ 
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..سيرة الشاعر مختصرة

*******

االسم حسب الهوية الوطنية/ منصور بن محمد دماس بن مذكور 
مباركي

 المملكة العربية السعودية
اسم الشهرة منصور دماس مذكور

من مواليد عام/1373هـ بمدينة صامطة 
تلقى تعليمه االبتدائي والمتوسط والثانوي بالمدينة المذكورة وفي 
عام 1394-1393هـ نال شهادة الليسانس في علوم الشريعة من جامعة 
اإلمام محمد بن سعود بالرياض للعمل مدرسًا فوكيال فموجها ًمقيمًا في 
بها معلمًا ثم مديرًا  للعمل  انتقل لمنطقة جازان  ثم  التعليمية  منطقة جدة 
في  للتقاعد  إحالته  إلى  بصامطة  المسائية[   [ العزيز  عبد  الملك  لثانوية 
كلَّ  في  الله  من  العون  ملتمسًا  األدبية  ألعماله  ليتفرغ  1/7/1433هــ 
مطبوعة  شعريًا  ديوانًا  عشر  خمسة  فهو  األدبي  نشاطه  القابلةأما  أعمالي 
وكتاب يجمع بين الشعر والنثر بعنوان وللوطن نبض وكذلك قراءة بعنوان 

العاصفة وصدق النماء وهي مرتبة وفق الزمن اآلتي
 1 - جرأة قلب.

2 - شعور مغترب.
3 - همسة مجد صادرة من دار العلم عام – 1407هـ.
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عام  األدبــي  جــازان  نادي  جائزة  به  نال  وهذا   / الهامس  4 -  األمل 
–1412هـ وهو صادر من دار العلم عام 1415هـ

–1424هـ  لعام  المذكور  النادي  مطبوعات  من  وهو   / 5 -  رجع 
الملكي األمير محمد  السمو  به جائزة صاحب  نال  1425هـ وهذا 

بن ناصر للتفوق األدبي لعام 1426-1427
ة وهذا صادر في عام 1427هـ من دار العلم 6 -أمجاد أمَّ

7 - ديوان مدى صادر من دار الكفاح للنشر والتوزيع
8 - وديوان بهو األسى من نفس الدار وفي نفس العام 1432هــ 

9 - ديوان نفسي الفداء.
عام  أيضا  الكفاح  دار  من  صادران  الديوانان  وهذان  حال  10 -  ديوان 

1433هــ
11 - ديوان لك الله وهذا صادر من نادي الباحة األدبي عام 1435هـ

12 -  ديوان آهات عربية صادر من دار ويصاحب ديوانه الثالث عشر هذا 
]نبض نوراني[ ]وللوطن نبض[ بحوث ومقاالت نثرية و]العاصفة 
شعره  مع  األصيل  شعراء  شعر  من  مختارات  االنتماء[  وصدق 
الرابع عشر بعنوان  المواكب أول الحدث وله ديوان يمثل ديوانه 
] ويح قلبي[ صادر من دار نجيب محفوظ عام 1439هـ أما ديوانه 
[! فهو الديوان الخامس عشر ويواكب ديوانه  هذا ]ما أروع الحبِّ
هذا ديوانه السادس عشر ]آهات حسن[ وله مشاركاٌت منبرية في 
أماكن متفرقة من المنطقة ومساهمات شعرية ونثرية في الصحف 
والمجالت الخليجية و يكتب مقاالت نثريه متنوعة تحت عنوان - 

جرح وبلسم ومقاالت أخرى ترجم له أكثر من مصدر منها:
1 - التأريخ األدبي لمنطقة جازان للشيخ /محمد بن أحمد العقيلي
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2 -  تراجم رجال من بعد القرن الثالث عشر الهجري للشيخ / أحمد المعافا
3 - معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين لنخبة مؤهلة 

4 - قاموس األدب واألدباء في المملكة العربية السعودية
5 -التجربة الشعرية في المملكة شهادات ونصوص

6 -ورد شعره في بعض الرسائل الجامعية والعالية
أما الشهادات التقديرية الخاصة التي حصل عليها فهي

1 - شهادة تقديرية من فرع المرور بصامطة لمشاركته عام 1405هـ 
2 - شهادات تقديرية إلحيائه أمسيات عن طريق نادي جازان األدبي

3 -  شهادة تقديرية عام –1423 وأخري عام – 1424هـ للمساهمة في 
إحياء األسبوع الثقافي

4 -  شهادة تقديرية من إدارة التربية والتعليم بصبياء للمشاركة في أمسية 
بتأريخ – 1423-8-10هـ

5 -  وأخرى من إدارة التربية والتعليم بجازان للمشاركة في أصبوحة في 
15/8 / 1425هـ

 6 - وشهادات شكر وتقدير من جهات رسمية وأدبية موثقة 
بمناسبة  بمنطقة جازان  والتعليم  للتربية  العامة  اإلدارة  ِقَبِل  َم من  7 -  ُكرِّ

تقاعده عام 1433هــ
بمناسبة  بصامطة  العزيز  عبد  الملك  ثانوية  في  زمالئه  ِقبِل  من  َم  8 -  ُكرِّ

تقاعده –أيضًا- عام 1433هــ
في  صامطة-  محافظة  من  مبارك  – بني  وعزوته  أهله  ِقبِل  من  َم  9 -  ُكرِّ

ملتقاهم للمعايدة عام 1434هــ بمناسبة تقاعده أيضًا
َم من ِقبِل أهله وعزوته – بني مبارك من محافظة صامطة- في  10 -  ُكرِّ

ملتقاهم للمعايدة عام1435هــ إلبداعه الشعري
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11 - كتب عن شعره الشاعر الكبير سعد البواردي ليضمه 
http://www.al-jazirah. ــط  راب صومعته  لشعراء 

 com/culture/2010/23122010/mrag42.htm
في  مقاربته  مظلة  تحت  ليكون  الشمري  الحفيظ  عبد  القاص  واألستاذ 
http://www.al-jazirah.com/cu - راب الثقافية  طالجزيرة 
ture/2013/31012013/afooq50.htm والشاعر الكبير محمد 

حسن فقي في إحدى يومياته المنشورة في جريدة البالد عام 1407هــ
http://nawaonline. 1 -  إشادة في منتدى ناوا عروس النيل رابط

net/vb/showthread.php?t=24444
http://apap.ahl - رابط  جبيهه  أبو  مدينة  منتدى  في  2 -  إشادة 

montada.com/t7829-topic
3 - إشادة في منتديات شهداء الواجب رابط 

4 -  أثنى على شعره الشاعر الكبير محمود عارف والدكتور عبد الباسط 
بدر والدكتور الشاعر غازي القصيبي بكتابات خاصة يحتفظ بها 

http://shohda.net/vb1/archive/index.php/t-614.html
الحفيظ  عبد  األستاذ  القاص  لألديب  الفداء  نفسي  بديوانه  5 -  إشادة 
http://www.al-jazirah.com/cu - رابط  الشمري 

ture/2013/31012013/afooq50.htm
6 -  أشاد بنموذج من شعره الدكتور أحمد كريم بالل من محاضرة ألقاها 

في جامعة الملك خالد بأبها 
dammasmm@gmail.com البريد االلكتروني

www.dammas.org الموقع االلكتروني
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