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التقدمي
ظل ال�شعر حمتفظ ًا مبكانته الكبرية يف نف�س العربي على م ّر الع�صور،
واهتمامنا به يف ع�صرنا احلديث ال يقل عن اهتمام الأوائل به ،وقد
تعددت �أ�شكال ال�شعر وطرق كتابته ،لكن العمودي منه ظل مت�سيد ًا
�أقرانه ،فنحفظ ما طاب لنا من �أبياته التي ن�ست�شهد بها عند مرور
مواقف ال ي�ستطيع التعبري فيها ع ّما يف قلوبنا �إال ال�شعر.
و�إذا كانت القبائل حتتفل بظهور ال�شعراء فيها وحتتفي بهم ،ف�إننا يف
وزارة الثقافة والفنون والرتاث نحتفي بهم بطباعة دواوينهم ون�شرها
لت�صل �إىل القارئ العربي يف كل مكان ،فقبل مدة ن�شرنا �سل�سلة �شعراء
من ال�سودان ،و�ضمت اثني ع�شر �شاعر ًا ،وهانحن اليوم نن�شر هذا
الديوان لل�شاعر ال�سعودي خليل �إبراهيم الفزيع.
ُعرف خليل الفزيع قا�ص ًاُ ،
وطبعت له كتب كثرية يف هذا املجال ،ويف هذا
الديوان نتعرف �إىل خليل ال�شاعر ،وذلك من خالل ق�صائده التي تنوعت
بني الوجدانيات والإخوانيات واملرثيات واملنوعات ،بالإ�ضافة �إىل ق�صائد
الطفولة والق�صائد ال�ضاحكة.
�إن �إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والرتاث
تهتم بال�شاعر العربي �أينما كان ،وتطبع وتن�شر النتاج املميز لل�شعراء،
وذلك خدمة للثقافة العربية ،وامتداد ًا لذلك العام الذي كانت فيه
الدوحة عا�صم ًة للثقافة العربية ،وهو عام 2010م الذي �شهد الكثري من
اجلهود الكبرية التي � ّأهلت الدوحة لأن ت�ستمر عا�صم ًة للثقافة العربية
ب�شهادة الكثري من امل�س�ؤولني العرب واملثقفني والإعالميني واملهتمني.
�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
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يا حادي العي�س
ي�س ..ماذا ْ
حت ِم ُل الإ ِب ُل
يا َحا ِد َي ال ِع ِ
ال�س ُب ُل؟
غ َري
الهموم التي ْ
�ضاقتبها ُّ
ِ
كانت َ�صحا ِئ ُفـ ُه
م ٌد َم َ�ضى ْ
فـ�أين جَ ْ
ِبي�ض ًا ويف ظ ِّلها َي ْ�ست ْو ِطنُ ال َأم ُل؟
ـام لــنا عــنوانَ َم ْل َح َمـ ٍة
كان الوئ ُ
كـنا ُنـ َر ِّد ُدهــا مــا انتا َبـنا ال َو َجـ ُل
َ�صحا ِئ ٌف ُم ِل َئ ْت بال ِع ِّز حني َغ َد ْت
للعامل ـ َني هُ َـدى ِم��نْ َن ْب ِعـ ِه َن َه ُلـوا
و َف ْي ُ�ض ُن��و ٍر َ�ش َفى َمنْ َم َّ�سـ ُه َق َلـ ٌق
َي ُقو ُد ُه َ
اجل ْه ُل �أو ت ْف ِك ُري ُه َّ
ال�ض ِحـ ُل
واكـ ُبنا
ملَّ��ا َر ِك ْبنا ال�� َه�� َوى َ�ض َّل ْت َم ِ
وا�ست ْف َح َل ا َ
خلل ُل
َ
تاه ْـت َم ِ�سـري ُتنا ْ
وع َّـم بـنا
�صـا َر ْت َمـوا ِق ُفـنا ُذلاّ ً َ
َ�ض ْع ُف الأبا ِة �إذا َعنْ َح ِّق ِه ْم َغ َفلوا
ال ُع ْر ُب َ
حاق بهم �ش ٌّر وما َع َرفوا
�إنَّ التفـ ُّر َق ال جُ ْ
احلـ َي ُل
تـدي بـه ِ
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ي�س ال ت ْف َر ْح حلالـ ِتنا
يا َحا ِد َي ال ِع ِ
واط ِو الفيايف بها �إذ ت ْر َح ُل الإبـِ ُل
2010/2/5
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وجدانيات
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يف حمراب احلب والطموح
ِه ِّزي غ�صونَ ال َه َوى وا ُ
حل ِّب يا قط ُر
الندى ..قـد �أي َنـ َع الث َمـ ـ ُر
فحـ َني ط َّـل َ
قي�س ُ
يتوق �إىل
يا َم ِ
وطـنَ ال ِع�شق ْ
كم ٌ
ال�سـ َه ـ ُر
ليـال ُه ..قـد نا َلـ ُه من ِع ْ�شـ ِق ِه َّ
ـاك فمــا عــا َد ْت تعــا ِنـ ـ ُد ُه
حـتى �أت ِ
نتظـ ُر
ـب َي ِ
بال�ص رْ ِ
�ســو ُد الليايل ومــا َّ
للح ِّـب �أطـيافـ ًا ُمـ َلـ َّو َنـ ًة
َر َ�س ـ ْم ِـت ُ
ـراك ا ُ
حل ْ�ســنُ َي ْن ِت�ش ـ ُر
عـلى �أديـ ِـم ث ِ
م�شاعرييفخاليا�أ ْر ِ�ض ِكانغ َر َ�س ْـت
ِ
و�أ ْثـ َمـ َر ْت َو َلـه ًا بال ِع ْ�شـق َي ْ�ســت ِعـ ُر
وج َّن َـح ْـت بي على َع ْر�ش ال ُهيام ُر�ؤى
َ
ال�سـفـ ُر
ـيال الذي َي ْحـ ُلـو ب ِه َّ
ِم َن اخل ِ
َحـتى �أتـيـت ُِـك وال ْأ�ش ُ
ـواق ْتد َف ـ ُعــني
طاي ال َه َوى والـ َّد ُّل وا َ
خل َف ُر
ُي ْغـري ُخ َ
َعـر ْفـ ُـت �أ َّن ِـك لل جْأم ــا ِد َم ْو ِط ُنـهـا
ـاق يا قطـ ُر
تيـهــي �أيـا ِقـ ْبـلـ َة ال ُع�شـ ِ
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َح ْ�ســنا ُء �أ ْن ِت وكـ ْـم ت ْف ِ
ـديك �أفئــدة ٌ
عـلى َي َدي ِـك ال َهـ َوى َيزْ هُ ـو و َيزْ َد ِهـ ُر
عا َن ْق ِـت ِمنْ ُ�سـ�ؤْ َد ِد ال جْأما ِد ذ ْروتَـ ُه
في ِـك ال ُبناة فمــا هــانوا وال َعـ ُرثوا
ـيوم ما ال َن ْـت َمـوا ِقـفـُ ُه ْـم
�أبنا� ِؤك ال َ
كـال وال نا َل ُه ْـم يف َ�سـ ْعـيهـم َخـ َو ُر
�آبا�ؤهُ ْـم َعـاندُوا الأ ْقـدا َر ما َو َهـن ُوا
وفـي َمطـامحِ ِ ِه ْـم ال َي ْق ُ�صـ ُر النظـ ُر
فم ْه َنـة ُ ال َغ ْو ِ�ص كم تاقوا َمل ْو ِ�س ِمهـا
ِ
جابوا ال ِبحا َر ويف �أ ْرجا ِئها َ
انت�ش ُروا
تفج ـ َر يف َ�ص ْحــرا ِئهم َذ َه ٌـب
ملَّـا َّ
ا�سـتعانواعلى َّ
وانت�صـ ُروا
ال�ض َرا ِء َ
به ْ
حتى �إذا ما ْام َ
ـتطوا َم َ
نت الط ُم ِوح فما
َهذا ِ�سـ َوى �أن ُه ْـم بال َعـزْ ِم ق ْـد َج َه ـ ُروا
���ض عا ِر َم ًة
و� ْأعـ َلـنوا ث��و َر ًة يف الأ ْر ِ
ِ�ض ـ َّد َ
التخلُّـ ِـف ال ُتـ ْب ِقـي وال َتــذ ُر
�أهـذه الـ َّد ْو َحـ ُة الغـَ ـ َرا ُء قـد ل َب َ�س ـ ْـت
ُح َلل َ
مال و�أحيا ذ ْكـ َرها ال َق َـد ُر؟
اجل ِ
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�أم هـذه َج َّنـ ٌة يف الأ ْر ِ�ض ُم ْن ِ�شـ ُئهــا
ـب؟
ُّ
رب ال ِعــبا ِد ويف � جْإنـا ِزهــا ال ِعـ رَ ُ
يا َد ْو َح ًة يف َ�سما ِء ا َمل ْج ِد قـد َمل َع ْت
ـاي والـ َوتـ ُر
وح الن ُ
كم فـي َهـ َو ِ
اك َيبـُ ُ
ْ
َ
للنه�ضـ ِة ال�شـما ِء � ْأمـ ِث َل ـ ًة
َ�شـ ـ َّي ْد ِت
قد ُي ْخ َط ُف ال َب َ�ص ُر
ِمنْ َو ْهج َر ْو َعـ ِتها ْ
والرا�سياتُ َمنْ «الأ ْبراج» خِ َ
�شام ًة
ْ
ت�ص ُر
أعوام ت َْخ ِ
تطـوي ال�ســن َني ولل ِ
وقد َب َر َز ْت
�شواه ُد النه�ض ِة ال ُك َربى ْ
ِ
فـي في ِئـها َي ْ�سـت َِـظ ُّل ال َب ْد ُو َ
واحل َ�ض ـ ُر
راك ُبها
واك ُـب ال ِع ِّـز قد �س ْ
ـارت َم ِ
َم ِ
َن ْح َو املعايل َحـداها ال ُّن ْج ُح والظ َفـ ُر
وت َّو َج ال َف ـ ْو ُز ُج ْه َـد ا َ
خلـ ِري فارتف َع ْت
تفتخـ ُر
ـام العـروب ِة بـ «املونديال» ِ
ه ُ
ال�صدْع قد ب ُِذ َلتْ
منك ا َمل�ساعي ل�� َر� ِأب َّ
ِ
ب�ين الأ� ِ��ش��ـ��ق��ا ِء �أو َم��ـ ْ��ن �سـا َمهُمْ َخ َطـ ُر
�إذا الأماين َم َ�ض ْـت ْ
حتـدُو قوا ِفـ َلـهـا
ِهـمَمُ ال ِّرج ِـالَ ..نـ َمتْ يف �أف ِقها ال ِف َكـ ُر
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لـ ُ
الظالم بـِ ِه
ـالف �إذا َح ـ َّل
اخل ِ
ـيل ِ
ُ
ونــا َء ِمــنْ َعـتْـ َمـ ٍة� ..أ ْن ِت لـ ُه الق َمـ ُر
2010/12/19
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�إىل «اجل�شة»..
بلدتي اجلميلة التي �أحبها
ال�شوق َ
ُ
َنامى
َ�ض َّج ب���ي
واحل ُ
ـن�ي�ن ت َ
َي ْب َع���ثُ ال ْأمـ���نَ يف ال ُفـ����ؤا ِد َ�سـالمـا
���كات الليالـي
و�س��� َر ْت ب���ي يف حا ِل ِ
َ
ِذكـري���اتٌ تـزي��� ُد �شـوق���ي َغــرامـا
ِل ِبـ�ل�ادي َم ْع ُـ�شـوقت���ي و ِل َ�ص ْـحـب���ي
واحـتدامـا
زادنـ���ي ال ُب ْعـ��� ُد لـ ْو َعـ��� ًة ْ
كلـمـ���ا �ســا َفـ��� َر الــزمـ���انُ َب ِع ـيـ���د ًا
نـ���ا ُر �شـوق���ي بـ���ه تــزي��� ُد ِ�ضـرامـا
���ت يف َ
���ال تـما َد ْت
غ ـ���اد ٌة �أنـ ِ
اجلم ِ
ـذاب َقـ ْلـب���ي هُ ــيامـا
وا�سـ َت َب��� َّد ْت َف َ
ْ
َ�ش َّفني ال َو ْج ُد وال َه��� َوى ح َني �أ ْب َـد ْت
ِع ْط َرها ال��� َو ْر َد وال َّن َدى وا ُ
خلزامى
عا�ش ـ ُقـوه ـ���ا �إذا �أرادوا ا ْبـ ِتـعـ���اد ًا
ِ
فــا َر ُقـوه ـ���اِ ..ب َح�س ـ��� َر ٍة تَـتَـنـام���ى
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���ب ُمـ َعـ َّنى
ثـ���م عـ���ادوا ِبـ��� ُر ِوح َ�صـ ٍّ
ف ـ���ا َر َق ال ـ َّر ْب َع فا�شـتك���ى للـ ّندامى
ُق ْل لمِ َ���نْ �شا َء َعـ���نْ َهـواهـ���ا َب ِدي ًال
َهـ ْ
���ل ِل َ�ص ٍّب َع ِـن ال َهـ��� َوى يتعـامى؟
���ظ ُ
َح ـ ِفـ َ
اهلل � َ
و�ســماه ـ���ا
أر�ضـهـ���ا َ
���دي �إليه ـ���ا ال َغمـاما
و ِرياح ـ��� ًا تَـ ْهـ ِ

*****
كانت
ِم���نْ هُ نا ِمـ���نْ َهـ ِ
أر�ض ْ
���ذ ِه ال ِ
َن َظرات���ي ـ �إىل املع���ايل ـ َغــرام���ا
ـاغ��� ُل ِف ْك ـ���ري
ُك ُّل َهـ ِّم���ي وم ـ���ا ُي�ش ِ
اجل َّ�ش��� َة» َ�صـ ْرح ًا َيتَ�سامى
�أن �أ َرى « ِ
�أن �أراهـ���ا ُتعـا ِنقُ ال�شم� َ���س ِع ْ�شـق ًا
���ات ..م���ا َن��� َو ْت � ْإحجـاما
للط ُمـوحـ ِ
وبه ـ���ا الآن َن ْه َـ�ض ـ��� ٌة وا ْز ِده ـ���ا ٌر
م َـدهـ���ا �أ ْنغــاما
َ�س َّـط��� َر الـ َّد ْه ـ ُر جَ َ
بو�س
م���ا ْاعـرتاين م���ن ال َّزم ِ
���ان ُع ٌ
���ت يل َم ْ�سـ َكن��� ًا َومـقامـ���ا
���وم كان ْ
يـ َ
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واجـ��� ُع الـ َّد ْه ِ���ر َي ْوم ًا
�إنْ َر َمـ ْتن���ي َم ِ
َمـ َن َـحـتْـن���ي م���ن ال َوف ـ���اءِِ ..و�ساما
َبـ ْل َـدت���ي والـ َهـ���وانُ عـنه ـ���ا َب ِع ـي��� ٌد
���د َو ٌة لل َّن�شــامـى
���م ُق ـ ْ
ِب ِـرجـ ٍ
���ال هُ ـ ْ
ال�ص ُخـ���و ُر َعطـا ًء
ِب َي َد ْيهـ���م َت ْن َـدى ُ
ووف ـ���ا ًء َيفي ُ
���م َدوام ـ���ا
ـ����ض ِمـ ْن ُهـ ـ ْ
���م ال ُي�ضاه���ى
ُكـ َرم���ا ٌء�َ ..سـخا�ؤهُ ـ ْ
ـان ِ�سـهاما
���ح ال َّزم ِ
هُ ـ ْ
���م �أذاقـوا ُ�شـ َّ
2011/7/4

*****
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ثـورة غجـرية
�إىل التي ا�شتكتْ ذات يوم وقالت� :أنتَ والزمن علي!

ال ت�شتك���ي..
أرعـنُ
ِ
�شكواك �سه��� ٌم � َ
ُي ْدمي ُفـ����ؤادي �أينَ ِمـن��� ُه امل� َأمـنُ ؟
���راك َمـ�ل�اذ ُه
ال تظلـمـ���ي َ�صـ ّب��� ًا َيـ ِ
ـ�ي�ن
أوالك قـلب ـ��� ًا تَـ َّيـ َمـ ْتـ��� ُه ال ْأعـ ُ
� ِ
دوح ٌة
���ك
ْ
من ِ
ا�ستقامت يف كي���اين َ
ـتوطنُ
���ت ِظـال ًال للهـ��� َوى ي�س ِ
َب َ�س َـطـ ْ
�أن�ش����أتُ َع ْر�ش��� ًا يف الف����ؤا ِد ُمت َّوج ًا
���ك بـالوف ـ���ا ِء وباملحـ ّبـ��� ِة ُيـ� ِؤمــنُ
لـ ِ
���واك �إال ثـ���ور ًة
ت�شـك�ي�ن؟ م���ا �شـك ِ
املد ِمــنُ
َغ َـجـر َّيـ��� ًة ..و�أن ـ���ا عليهـ���ا ْ
���ك مثلمـا
و َيح���ا ُر عقل���ي يف َجمـا ِل ِ
أل�سنُ
حتـت���ا ُر يف و�ص ِـف اجلم ِ
ـال ال ُ
م���ن ذا ُيجاري يف َ
���ال غزال ًة
اجلم ِ
ال�سـ ْو َ�سـنُ ؟
َح ْ�سنا َء منهـا كم َيغـا ُر ّ
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���ت َف��� ْو َق َ
���ال ك�أمنـا
وت�سام َقـ ْ
اجلمـ ِ
َ
اجلم ُ
ُخ ِلـقَ َ
ذعـنُ
ـال لهـ���ا ُمطيعـ ًا ُي ِ
���وب َ
وكيف ال
���ت ِ
َح َّف ْ
مبوكبها الطي ُ
وبهـ���ا َي ُلـ���وذ ال ُ
ـرو����ض �إذ َيتَـزَ َّيـنُ !
���ت يل
���ان و�أن ِ
�أ�أكـ���ونُ َع ْون��� ًا للـزمـ ِ
نـ���و ُر الب�صري ِة �إذ تـخـ���ونُ ال ْأع ـينُ ُ
���ت يل
���ان و�أن ِ
�أ�أكـ���ونُ َعون��� ًا للـزمـ ِ
وفيك َن ْب ِ�ضي َي ْك ُمنُ ؟
َم ْعـنى احليا ِة ِ
���ك �آيـ ًة
ي���ا َمنْ قـ���ر�أتُ عل���ى جبي ِن ِ
منك ال ْأح َ�سنُ ؟
للح ْ�س ِن ،قويل �أين ِ
ُ
���در ًا َحف ّي��� ًا حـا ِني ًا
ق���د ِ
كنت يل َ�صـ ْ
َي ْح ِمي الف�ؤا َد من
العذاب و َي ْح ُ�ضنُ
ِ
���ت يل َن ْبعـ��� ًا َ�س ِخ ّي��� ًا را ِئعـ ًا
قـ���د ُكن ِ
ـب ِهـنُ
والـداني���اتُ مـن القط ِ
ـوف ُت رَ ْ
���ت دُموعي عندما
� ِ
أنت التي َم َ�س َح ْ
َع َب� َ���س الزمـانُ وفـي املكائ ِـد مُ ْي ِعـنُ
وج َ�سعادتي
� ِ
أنت الت���ي َمـلأَ ْت ُمـ��� ُر َ
���ات فكـي َ
���ف عنه ـ���ا �أَ ْظ َعـنُ
بامل ْغ ِـري ِ
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العمر ِد ْف َء و�صا ِلها
َم َن َح ْت �شت���ا َء ِ
���اف ا ُ
و�س َق ْـت َجف َ
وهنُ
حل ِّب ما ال ُي ِ
َ
عا�ش ٍـق
���ب ِ
يا م���ن َم َل ْك ِت ف����ؤا َد َ�ص ٍّ
مـ���ا غـ ُري و�صـ ِل ِك للفـ����ؤا ِد ُي َطـ ْمـ ِئـنُ
ـوا�سـي ًا
���ك حــاني��� ًا و ُمـ ِ
ي ـ�أت���ي ربي ُعـ ِ
َ
ُيحيي
غ�صنُ
خريف ال ُع ْم���ر حتى ُي ِ
ال تي�أ�س���ي فالي�أ� ُ���س �آي��� ُة م���ن َي َرى
�س���وء ًا بـ ِّ
���كل الـنا� ِ���س ..ال َيـتَـ َيـ َّقـنُ
عليك بل
ما كن ُ
���ت َعون��� ًا للزم ِ
���ان ِ
���ك �إذ جَ ُ
تـ���و ُر الأ ْز ُمـ���نُ
�إنـ���ي ُم ِعـي ُنـ ِ
2011/8/3

*****
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نبوءات
أذوب يف َو َه ِج الأماين
و� ُ
ح َني ُي ْ�ش ِع ُلني َهواك
َ
يق�س ُمها َ�ص َدى َ�صوتي
تلك ارتعا�شاتٌ ِّ
�إذا احتف َل ْت خاليا ا ُ
حل ِّب يف ِج ْ�سمي
َ
لتنهل من ِلقاك
الثلجي بالذكرى
هيا ِلنـُ ْ�ش ِع َل ك� َأ�س ِك
َّ
للج ْم ِر املُ َخب�أ
فقد تا َق ْـت دنانُ
ِ
ْ
ال�شوق َ
يف ِ�شفا ِه ا ُ
حل ِّب ال َي ْبغي ِ�سواك
هيا َ
لنوقظ عط َر ِك الغايف بركن ال َو ْر ِد
�شق
قد َغ َّنـت طيو ُر ال ِع ِ
يف ُب ْ�ستا َ
واق
ين ا َمل ْ�سكون بال ْأ�ش ِ
َح َّر َ�ضها �شذاك
َ
لنقرتف الهوى ذنب ًا
هيا
آالم
ُيعا ِنقُ َج َّنـة ال ِ
أنغام من ال ِإثم املُ َع ْر ِب ِد
�إذ تدنو على � ٍ
يف َهواك
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النبوءات
هيا نبارك لله َوى ك َّل
ِ
التي َع�ش َق ْت ُر�ؤاك
ونذوب يف الأ�شواق تحُ ْ يينا..
ُ
مُتيتنا وتحُ ْ يينا
َن ْفت ُّ
هام..
َ�ض ُبكار َة الأ ْو ِ
ن ْل ُهو يف َ�سد ِمي َّ
الظ ِـن
ُن َ�شـت ُِّت ما ترا َك َـم ِمنْ �أ�ساك
2011/10/24

*****
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ما ُ
عدت �إليك
أنت
أنت يا � ِ
� ِ
ْ
جت َر ُحني �آها ُتـك
�أيتها ال�ساكن ُة يف � ْأعماقي
� ُ
أتوق للحظ ِة انبها ٍر وحلظ ِة انتظار
ال�شوق
عينيك َو َه ُج
يف
ِ
ِ
يتدفقُ نور ًا ونار ًا
أبواب العت َمةُ ..يبدِّ دُها
َي ِل ُج � َ
الليل
تتال�شى يف َ�سد ِمي ِ
� َأخ ِّب ُئها يف �شراييني
� َأخ ِّب ُئ فيها ك َّل الأ�سرار
كي ال َي َ
ف�ضحها �ضو ُء نهار
أنت
يا � ِ
يا � َ
ري َي ْ�ص َد ُح يف ال ْأ�سحار
أجمل ُق ْم ّ
ح َني َي ِر ُّف ا�سمي على �شفتيك
تنادين :ال ْ
ترحل
آهات َيبوح
َه ْم ُ�س ِك بال ِ
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ْ
جت َر ُحني �آها ُتك
ُ
تقذف بي يف وادي ال ْأحزان
أنت
أنت يا � ِ
� ِ
التحري�ض
ذراع ْيهَ ..مز َّق ج�سدي ِ
لو َم َّد احلزنُ َ
بلهب ْ
ما عدتُ �إليك
ما عاد رجائي �أن �أق�ضي ال ُع ْم َر ..و�أ ْفنى بني َي َد ْيك
2011/12/5

*****
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�أحالم ال�ستني
َ
فانهال ال َه َوى َن ِزقــا
ـالتِ � :أحـ ُّب َك،
ق ْ
والح فـ���ي الأف ِـق َن ْ�شــوان��� ًا و ُم�ؤت ِلقـا
َ
قالتَ � :
فانداح ْـت على َع َج ٍـل
أحبك
َ
ـوق َغ َّطى َنزْ ُفهـا الأ ُفقـا
َد َوا ِئ ُر ال�ش ِ
قال ْـت� :أحـب َـك لـ���م ت ْع ْ
ـرف بـ�أنَّ ِبـ ِه
ـرمان ما ْاخترُ ِ قا
احلـ ِ
َهـ ّم ًا ثقي ًال من ِ
هذي «�أحـب َ
���ك» � ْأح َي ْت يف جوا ِن ِح ِه
ما مـاتَ من َق ْ�ســو ِة الأيام خُ ْ
متَـ ِنقـا
باعـث ًة
ـام ـ��� ًا ُمتـ��� ُّر الآن ِ
�س ـتـ���ونَ َعـ َ
َز ْه َو احلي���ا ِة ك�أنْ مل َي ْع ِـر ِف الأ َرقـا
ال�س ْح ُرَ ..يروي ك َّل جا ِر َح ٍة
يف قو ِلها ِّ
َج َّف ْـت َمنا ِب ُعهـا ..والقل ُـب قـد َخ َفقـا
ـالم ما ْاحت ََد َم ْـت
ورا َو َد ْت ُه من ال ْأح ِ
به َ
غامـر ًا َغ ِـدقـا
اجلوا ِن ُح�َ ..شـ ْوق ًا ِ
���ام فـي ع���ا ٍمل � ْأحـل���ى َي ُح ُّـف ِب ِه
وهـ َ
َف ْي ٌ�ض من َّ
ال�ش ْو ِق يف � ْأعما ِق ِه َغ ِرقا
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ـواج َع ُه
ـتاحـ��� ُه � َأمـ��� ٌل مَ ْي ُحـ���و َم ِ
واج َ
ْ
ك�أ َّنـ ُه م���ا ْ
ا�ش ـتَـكى َي ْوم ًا وال ُ�س ِـحقـا
���ران � ْأ�س ـ َو�أَ ُه
الهج ِ
وال ُيـعـ���اين ِم���نَ ْ
وجـ َّر َعـتْ��� ُه َعـذاب���اتُ ال َهـ َوى ُحـ َرقا
َ
���زل يف ل ِـذ ِيذ ا ُ
ول ْـم ي ْ
���م َي ْغ ُمـ ُر ُه
حل ْل ِ
���ول �إذ ِبـ ِه ُ�صـ ِعـقا
حـت���ى َد َهـ ْت ُه بقـ ـ ٍ
� ْأحال ُم ُه ا ُ
خل ْ�ض ُر ،تذوي يف َمنا ِب ِتها
والـ ِّر ُيح ُت ْق ِ�صي َب ِعيد ًا ُح ْل َمـ ُه ال َّن ِزقـا
قالت� :أح ـ ُّب َكْ � ..إذ �ألق َ
ـاك ِمثل �أبي
ْ
احلـنانَ ِومـنْ َع ْي َ
�أ َرى َ
نيك ُم ْنط ِلقا
2008 /5/19

*****
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�أحلى جنون
و َي ُهزُّين ُ
�شوق املت َّي ِم للقاء
تباريح اجلنون
ُيذكي
َ
عات من الظنون
للموج ِ
ويقودُين ِ
مل �أ ْد ِر � َّأي م�ساف ٍة
ُتق�صيه َع ِّني
القلب املُع َّنى َي�ستكني
�أم داخل ِ
و َيبثُّ بي َو َجع ًا ُي َ�ض ِّم ُخ ُه َ
احلنني
اقرتبت خطاي
ين�أى �إذا
ْ
ابتعدت خطاي
يدنو �إذا
ْ
ذوب من فرحي به
و َي ُ
قلبي احلزين
أيام عجلى
و ُمت ُّر بي ال ُ
ت�ستحثُّ اخلط َو
ْ
آهات من �أملِي ال َّدفني
تر�س ُم ال ِ
ُ
رع ًة
أحالم ُم ْ�س َ
ومت ُّر بي ال ُ
َ
الطيف �إذ مُي�سي بعيدا
ك�أنَّ
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�ساري ًا يف غفو ِة ال َو َ�س ِن املُ َج َّن ِح
غيابات ال�سنني
يف
ِ
أيام ما َف َّ�ض ْت بكارتَها
ِ
ودفاتر ال ِ
الزمن ال�ضنني
آالم يف
ِ
ق�سو ُة ال ِ
ُ
الطيف املُعا ِنقُ لل ِعناد
يا �أيها
امل�ستثا ُر يف ِح َمى الرتحال
يا ُم ِغ َري اجلمال حلظة انهما ِر العواطف
م�سارب ال ُع ْم ِر ا َ
خلريفي
يف
ِ
حني ُيغريه الفتون
أف�صح َ
رعاك اهلل
� ْ
ْ
قل للمليح ِة �أينها؟
اجلمال املُ ْ�س ِّ
تفز وقد َغ َد ْت
ذات
ِ
َغ ْرقى ب�أ�شيا ِء الطفول ِة
حني ُت َبعْثرِ ُ ها..
وجتم ُعها باق ًة َو ْر ِد َّي َة ال ْأحالم
َي ْحدُو ُخطاها لليقني
�أقوى يقني
الغوايات جتافيها بواك ُري الدنان
حني
ِ
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ُنعا ِنقُ الفج َر ..حتى ُم ْنتَهاه
ال�صبح
َن ْل ُث ُم وج َه
ِ
والغ�سق املُ َر َّن ِق يف َهواه
ِ
وعلى و ْق ِع ال�صباب ِة
العيون
جنتلي َب ْو َح
ِ
�إىل العيون
ُ
طيف ..احلقيق ُة �أ ْينها؟
�إن مل ت ُكنْ َج َ�سد ًا ُخرا َّيف ال َعطاء
ثما ُر ُه
�أغلى من ال ُّد ِّر ا َمل�صون
�إن مل تكن ُحب ًا َ�سماوي البهاء
ُم َع َّط َر ال ْأجواء
هام ْت به َن ْف ٌ�س
ِ
بالع�شق الذي َ
لرته َقها ال�شجون
ِ
َ
�شفيف ال َو ْج ِد
�إن مل تكنْ توق ًا
مَ ْي ُحو َغ َب َ�ش ا ُ
حلزْ ِن من ُروحي
�إذا حان ال َّرحيل
َ
وكيف يل حل ُو ال ِعناق
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تهرب الأ َيدي ..تهيم
ُ
الت�ضاري�س املُ�شتهاة
نح َو
ِ
أهازيج ا ُ
حلداة
وقبل ٌة َج َم َع ْت � َ
َف َر َ�ش ْت طريقَ الظاعنني
وج َع ًا و� ْإح�سا�س ًا ِب َل ْو َع ِة التوديع
َ
ترحل َني ويف ا َمل َدى هذا ا ُ
جلنون
�إذ َ
أنت يلْ � ..أحلى جنون.
و� ِ

*****
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2009/5/23

ال�شوق املتنامي يف حلظات االنتظار
(يا ُ
�شوق َهزَّين َه َوى ال�شوق)
َ�ش ْو ٌق ُيعا ِنقُ �أفق ًا َ�س ْر َم ِد ّي ال ُّر�ؤى..
حامل ًا بانتظا ِر الآتي..
هي ..عند التالقي
ُم ِ
وغ ًال يف َ
واح ِة ال َأم ِل ال َب ِّ
مل َيزَ َل ُحلم ًا غا ِفي ًا يف َجوا ِن ِح الز ََّمن..
وح�شة..
ُحلم ًا َي ْ�س ِري يف � ْأح�شاء الليايل املُ ِ
القلب املُ ْع ِ�ش ِب بال َأم ِل ال ْأخ َ�ضر..
ويف � ْأع ِ
ماق ِ
الوجدان..
ورائح ٌة َي ْعبقُ بها ْ
متتط َ�ص ْه َو َة ال َّر ْف ِ�ض
مل ِ
الندي..
ت�س ِل َم ًة ِل ِندا ِء العاطف ِة ِ
ُم ْ�س ْ
لمِ ا ُت َخ ِّب ُئ ُه الليايل ا ُ
بالوعود..
حلباىل ُ
بذكريات ال�سنني..
حامل ًة �أ�سئل ًة ُمثقل ًة
ِ
يوم كان ال َب ْو ُح �شجي ًا و�شقي ًا..
َ
جنون الل ْه َف ِة ولهف ِة اجلنون..
ُي َع رِّ ُب عن ِ
يات الأنيقة
كانت فريو ُز ت�ضي ُء ال ْأم ِ�س ِ
ويوم ْ
َ
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ت َْ�س َت ُّل من ُع ْم ِق املا�ضي �أرجوح َة الأمل
تتلو َمزام َري ال ِع ْ�ش ِق وتن�شد:
(وقد َي ْج َم ُع ُ
اهلل ال�شتيتني َب ْع َدما
يظنان ك َّل الظنِّ �أال تالقيا)
ِ

*****
يا ُ
�شوق يا فجر ًا على دربي الطوي ْـل

يا َم ْب َعـ َـث الإلهـ ِـام وا ُ
حل ْل ِـم ا َ
جلميـ ْل

���ون فعــا َد يل
خب�أ ُت ـ��� ُه ب ــ�ي�ن اجلف ـ ِ
ت َّ�سـ َـد كال�ضيا كامل�س ْ
طـ ْيف ـ ًا جَ َ
ـتحيل
والذك ــري���اتُ ته ـ��� ُّل يف �إطــال َلـ��� ٍة
ْ
ال�ضئيل
أمل
رعـناء ال تبقي ِ�س َوى ال ِ
�أ�شت ُ
لل�صوت ال َّنـ���دي َيط ُري بي
���اق
ِ
ْ
جوب بي ال َ
الطويل
الليل
آفاق يف ِ
و َي ُ
ُ
ويطوف ب���ي دنيا �أعان���قُ َ�صـ ْمـتَها
و ُيعــيدُين للأمـ ِـ�س ،للفي ِء الظ ْ
ـليل
���ون وعم ِقها
���ب يف َه ْم ِ�س العي ِ
و�أغي ُ
���م الأم ـ َ
���ل املــرنـَّ���قَ كال ْ
أ�صيل
و�أملل ُ
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ت�صطلي
�أتنف� ُ���س الآه ـ ِ
ـات َح��� َّرى ْ
َ
ْ
الرحيل
وقت
مثل
ا�شتعال ِ
ال�شوق يف ِ
ِ
كنت دائي والـدوا َء ..فلي�س يل
قد ِ
اخلال�ص ..ف َمنْ ُي ْ
قيل؟
إالك �إنْ َعـ َّز
� ِ
ُ
ي���ا �ش ـ ُ
والقلب ال ـ���ذي �أ�ضني ِت ِه
���وق
ُ
ْ
القليل
وال�ص رْ ِب
بال ُب ْعـ ِـد والإهمـ ِ
ـال َّ
وال�س ْه ُد م���ن �أقــرا ِن ِه
حت���ى غ ـ���دا ُّ
وال َه ـ��� ُّم والتفكـ ُري واحلـزنُ الثق ْ
ـيل
يا ُ
ونب�ضها
�ش���وق يا دف َء احلي���ا ِة ِ
والرتف اجل ْ
ـميل
يا واحـ ًة للح�س ِـن
ِ
بخاطري
قد كن ِ
���ت يل ُحلم ًا َي ِر ُّف ِ
ـالذ فكــري ل���و يتو ُه بي الـ ْ
وم َ
ـدليل
�أن���ا ذل���ك ا َمل ْغ ـ ُب���ونُ ف ـ���ي �آم ــالـِ ـ ِه
ْ
ال�سبيل
وقد �ضا َع
َمنْ يل بمِ َ نْ َي ْهدي ْ
�أنا ذلك ا َمل ْجن���ونُ َي ْ�س ــري ها ِتف ـ ًا:
ْ
الطويل
لك ال ُع ْم ُر
َ
ليالي يا ُع ْمريِ ..
ال �شيء غ�ي�ر و�صا ِل ِك الأحلى َ�سنا
ل�َي�رَ َّد دف َء احل ـ ِّـب للقلـ ِـب العـ ْ
ـليل
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ال تطلـب���ي من���ي التعـ ُّقـ َ
���ل فال َهـ َوى
ـنون له َمثي ْـل
� ْأحـال ُه مـ���ا ال يف اجل ِ
2010/3 /18

*****
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يف يوم ميالدها
فعا�ش ـ ُقه���ا
���وم مو ِل ِده���ا ِر ْفق��� ًا ِ
ي���ا ي َ
والهج���رانُ وال ِغي ُد
ق���د َ�شـ َّف ُه ال َو ْجـ��� ُد ْ
���وم ْ
حل���نٌ ع���اد َي ْعز ُف��� ُه
وعي ُده���ا الي َ
���ب ت ْغري ُد
َن ْ�ش���وانُ � ْأ�ض َح���ى له يف القل ِ
تغب �أ َبد ًا
ناجى ِم���نَ الأم�س ذكرى مل ْ
وت�سهي��� ُد
وعـ���ا َد نح��� َو الهـ��� َوى فكـ��� ٌر ْ
� ْأ�ضن���ى الف����ؤا َد َف َه ْ
���دري بفعل ِت��� ِه
���ل َي ْ
ال�صـ���دِّ ت�أكـِي��� ُد
ريـ��� ٌم متـ���ا َدى ب���ه يف َّ
ُ
ي���ا ُ
ي�ب�رح َمنا ِز َلـ ُه
�ش���وق
وال�ش���وق مل ْ
���ت به���ا البي��� ُد
�إال �إىل �صب���و ٍة �ضاق ـ ْ
بعاطف��� ٍة
���ك م�شح���و ٌن ِ
يج���يء َ�ص ْو ُت ِ
و�سـ ـ َ
���ط الف ـ����ؤا ِد له ـ���ا �آ ٌه و َت ْنهـِي��� ُد
ْ
���ت َع ّن���ي وال َي��� ْو ٌم ُيعان���دُين
م���ا ِغ ْب ِ
���ي وتخلي��� ُد
قلـب���ي ..و�أن ِ
���ت َل��� ُه ْ
وحـ ٌ
� ُأغـ َّر ٌة �أنت ِ يف َجب ِني ا ُ
حل ْ�س ِن �ساطع ٌة؟
وال�ص ْد ُر واجلي ُد
ِم ْن ِك الق ُ
���وام انت�شى َّ
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���ك َغ َّن���ى ال َك��� ْونُ مبتهجـ��� ًا
ويف َرحـا ِب ِ
َ
وغ��� َّر َد ال ُع ْمـ��� ُرَ ..ي ْ�سـري في���ه جَ ْ
تدي ُد
ي���ا غـ���اد ًة يف َحـناي���ا ال��� ُّر ِوح َم ْن ِز ُلها
���ت؟ �أم �أ ْق َب َ
���ل العـيد؟
�أن ِ
���ت الـتي �أ ْق َبلـ ْ
���ب َب ْه َج َت ُه
هي���ا ا ْف َرح���يَ ..جدِّ دي للح ِّ
���اك تنكي��� ُد
���ك ُروحـ���ي �إذا واف ـ ِ
ت ْفـدي ِ
م���ا العي��� ُد �إنْ مل يك���نْ َو ْج��� ٌد و َي ْع ُق ُب��� ُه
ق ْر ٌب ي���داوي َ
احل�ش���ا وال َو ْ�ص ُل مفقو ُد
���ت ل َّـذ ُت��� ُه
�إنْ كان لل ِعي ِ
���د ط ْعـ��� ٌم �أن ِ
���اب يل ِعي ُد
ل ِ
���والك ي���ا حلوتي م���ا ط َ
2010/4/24

*****
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�إليها يف رحلتها العالجية
���اب
���م املُ�ص ـ ُ
ي���ا َمــ�ل�اك ًا بـ���ه �أل َـ َّ
���واب
���ب ال�صـ ُ
وامل�آ�سـ���ي به���ا َيغـي ُ
�أوغ َ
���ل ا ُ
حل ـ���زْ نُ يف ثناي���ا فـ����ؤادي
واغرتاب
���ب لوع��� ٌة
ُ
واع�ت�رى القل َ
���ب َعــنه���ا ابت�س ـ���ا ٌم
ِ
و�شـفـ���ا ٌه َيغ ـي ُ
ي���ا ت ـ���را ُه َمـ ـت���ى َي ُ
���اب
���زول ال ِغـ ـي ُ
فرح ـ��� ُة ال ُع ْمـ ِ���ر قد طـواه���ا �شعو ٌر
���اب
ُيث ِق ـ��� ُل ال ِف ْك ـ��� َر ُحـزْ ُن ـ��� ُه واكتئ ُ
���ذاب ِلـقـل ـب���ي
���وم ب ـ���ه َع ـ ٌ
ك ّل ي ٍ
ذاب!
ُ
ل�س���ت �أدري متى مَ ُي���وتُ ال َع ُ
���ب ا ُ
���ب َ�شـ��� ّدين يف َم���دا ٍر
حل ِّ
كوك ُ
ـتطاب
ِم���نْ َهــواه���ا ب���ه املُن���ى ت�س ُ
ي���ا َهــواه���ا وي���ا انهم ـ���ا َر َحــنيني
مث َ
ـحاب
���ل غـي ٍ
���ث ب���ه َيجـ���و ُد ال�س ُ
���ت ويف ف����ؤادي ا�شـتيا ٌق
كي���ف غاب ْ
���اب؟
���ب ال ِّرح ـ ُ
للق ـ���اءٍ ب ـ���ه تط ـي ُ
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�أت�شـ َّه���ى بـ����أنْ تع ـ���و َد الل ــيال ـ���ي
ذاب
ُمقم ـ���راتٌ بهــا الأمـ���اين ال ِع ُ
الحت َب���وا ِد ُر ال���دا ِء �صار الـ
ح�ي�ن ْ
���راب
ُـحلـْ��� ُو ُم ـ��� ّر ًا وال َيل ـ��� ُّذ ال�ش َّـ ُ
���ان
ذاك دا ٌء ُي ـ���ودي ودونَ �أم ـ ٍ
���اب
ِل َع ـن���اءٍ بـ���ه ال ــبالي���ا ال ِعـج ـ ُ

*****
أر����ض
َخـ رِّـبين���ي م ـ���اذا ر�أي ِ
���ت ب� ٍ
قي َ
ـاب
���ل :فيهـا �ص���وتُ ال َوفـ���ا ِء ُيع ُ
وه ْ
���ل َو َج ْـد ِت ف����ؤاد ًا
َخـ رِّـبين���يَ ..
���راب
َم ـ َّزقـ ْتـ���ه عل���ى الب ِع���ا ِد ِ
احل ـ ُ
���ت قلـب��� ًا ُيعـ���اين كـث ً
هـ ْ
�ي�را
���ل ر�أي ِ
ا�ضطراب؟
مـ���ن �أ�سـ���ا ُه ويعـرتي��� ِه
ُ
ذاك قل ـب���ي وقـ���د َر َمـ ْتـ��� ُه الـ َّرزايا
ـ�ِت�رِاب
وف ـ����ؤادي وقـ���د نف ـ���ا ُه ْاغـ ُ
ُم ْ�سـته���ا ٌم عـل���ى ال ِبع ـ���ا ِد ُم َع ـ َّنـ���ى
���اب
لي َ
���ت �أين مبـ���ا � ِأ�ص ـ ْب ِ
���ت �أ�صـ ُ
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ُ
فخـذين���ي ْ
���ك من�ضي
���ن حـب ِ
حل�ض ِ
���اب
حلق ـ ٍ
���ول َيع ـ���و ُد فيه ـ���ا ال�شـب ُ
���ق َرمــان���ا
نتلظ َّـ���ى ب ـن���ا ِر ِع ْ�ش ـ ٍ
���ب فيهـ���ا املـ���� ُآب
يف
ٍ
ريا����ض َيطي ُ
���م ا ُ
حل ـ���زْ نَ ملـ���ا
و َد ِعـين���ي �أملْ ِل ـ ُ
���اب
َيتب��� َّدى عل���ى املُ َح ـي���ا املُ�صـ ُ
���ك ِ�س ْحر ًا
جراح ِ
وا�سكبين���ي على ِ
���اب
َع ْب ـقــريـ��� ًا ب���ه الرجـ���ا ُء يـُجـ ـ ُ
���ك َي ْبقـ���ى َع ْه ـ��� ُد ا َمل َح ـ َّب��� ِة دومـ ًا
ل ِ
ارتياب
���ون
ما ْاعـ�َت�رَا ُه ِم���نَ الظن ِ
ُ
وحنين���ي
�أن ِ
���ت َ�شــوق���ي و َل ْه َفت���ي َ
���راب
�أن ِ
���ب َ�سـ ُ
���ت ُحـ ِّب���ي ..وك ُّل ُحـ ٍّ
2010/7/21
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�إخوانيات
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�شكوى
رتج ُـم القـل ُـب �آهـاتي علـى الـ َو َر ِق
ُي ِ
ِ�ش ـ ْعـر ًا و َنـثـر ًا فـ�أبـقـى دائ َـم القـل ِـق
ـادم النج َـم فــي َعلـيائـه َ�سـ ـ َهــر ًا
�أنـ ُ
أرق
وال ُمعـ َ
ـ�ي�ن على َه ِّم���ي ِ�سـ َوى ال ِ

*****
ق ��ر�أت هذين البيتني لل�شاع ��ر املبدع مبارك بوب�شيت ففجرا يف
نف�سي ينابيع احلزن والأ�سى و�أجبته:
ـات للـ َو َر ِق
ـرتجم ذي الآه ِ
يا َمـنْ ُي ُ
بي مث ُل ما َ
بك ..ال ت�ش ُكو من الأ َر ِق
يا َمـنْ َي ُ�ض ُّم على ال ْأحـزان �أ�ضل َعـ َه
ْ
خفف فغـ ُريك َم ْ�ســحو ٌق مـن القـل ِـق
�إذا َ�ش ـ َكوتَ  ..ف�شـك َوى ِّ
كل ذي َن َغ ٍـم
ق�ســو ُة ا ُ
حل ـ َر ِق
�أوتـا َر ُه َمـ َّز َقـتْـهـ ـ���ا ْ
النا�س..ما َحفظوا
لمِ َا َيرىمن ُع ِ
قوق ِ
من ف�ض ِل ِه ما ت�ســامى باه َـي الأ َل ِـق
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ُ
ينثال ُحـزين َ
ـرات � ْأذك ُرهــا
وباحل ْ�س ِ
ُ�ســو َد اللـيايل فال � ُ
أجنـو من ال َغـ َر ِق
جَ ْ
تاحني حني �أُم�سي من َعوا�ص ِفها
ت ُ
الحت ِمنَ الأ ُف ِق
ـواعقُ �إنْ ْ
كما ال�صـ ِ
ُتــبدِّ ُد ال ْأمـنَ مـن روحيُ ..ت َعـذ ُبها
ال�س ِعد لل َّر َه ِق
َت ْر ِمي بها من ق�صـو ِر َّ
���اي ال َهـ ـ َوى ِثـ َق ـ ـ ٌة
وذاك �أن ِبــدن ـي َ
قـ ـ���د َمـ َّز َقـتْـها ِخــياناتٌ ولـ ْـم �أ ِف ـ ِـق
ـنت باحل ِّـب َد ْهـر ًا ما �شـكك ُـت به
� َآم ُ
ـنت ب�أين تــا ِئ ـ��� ُه ُّ
الط ـ ُر ِق
وم ـ���ا ظـن ُ
���االت ال َهـ َوى نـَزَ قا
َ�شـ ِـر ْب ُت منه ثمـ ِ
ـايات ال َهـ َوى ال َّن ِز ِق
ومـا َعـر ْف ُت نه ِ
حــتى َد َه ـتْني بهذا ا ُ
حلـ ِّـب داهـي ٌة
���وج كاملُــزَ ِق
ـاح ال ُهـ ُ
ف َب ْع ـثرَ َ تْ��� ُه الريـ ُ
واق غـ َري �أ�سـى
وما َج ُ
نيت من ال ْأ�ش ِ
���ق ُمـظـ ِلـ ٍـم ز ِلـ ِـق
َيـ ُق ــو ُدنـ���ي ِل َـطــري ٍ
مل ـ���ا َر َمـتـني بوادي ال َق ْه ـ ِ���ر فــاتن ٌة
لـم ت ْر َع يل ذ َّم ًة يف الــدِّ ِين وا ُ
خل ُل ِـق
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ـيل غــايتَـ ُه
وقـد َبـ َـذ ْل ـ ُ
���ت مــن التدل ِ
البحر ال َيجني ِ�س َوى ال َغ َر ِق
كحا ِر ِث ِ
وك َ
ـاط َف ـ ًة
ـام ع ِ
ـيف �أرثــي َم ـ��� َع الأي ِ
ويف َيـقـيـني متـا َد ْت ُظـ ْلـ َمـ ُة الن َف ِـق؟
مَ ْي ِـ�ضـي َنهــاري ِب ِه ال ْأحـزانُ ُت ْث ِق ُلـ ُه
و َيزْ َحـ ُـف اللــي ُل َم ـ ْقرون ًا بـه َقـ َلـقي
� َأ�سـ ِّـط ُر الآه ..تل ـ��� َو الآهُ ..م ْن َهـزمـ ًا
َق ْد َّ
جف ِح رْبي و� ْأم َ�سى ي�شتكي َو َرقي
2008/1/25
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م�شارب املحبني
واف ��اين الأخ ال�شاع ��ر مبارك بوب�شيت ب�أبيات ي�شكو فيها من حبه الذي
�أورده احل ��زن ،فت ��اب ع ��ن ذل ��ك احلب بع ��د �أن ر�أي فيه قي ��دا من م�سد.
وهذا ن�صها:

ا ُ
آالم يف َج َ�سدي
حلزْ نُ يف ِ
القلب وال ُ
النكـ ِـد
هــذا الــذي نلتُـ ُه مـن ُح ـ ِّب َي ِ
���ت ك ِّفي ِلـ َر ِّب���ي �أ ْرجتي َفـ َرجـ ًا
َر َف ْع ـ ُ
ب ـ�أنْ ُي َخ ِّل َ�صـن���ي ممـا َجـ َنـتْـ ُه َيــدي
رب ك ـ���نْ يل ُمـعين ًا يف ُمكا َب َدتي
يا ِ
أنت ا َمل ُ
احل�صنُ يا َ�سـندي
الذ و� َ
� َ
أنت ْ
تبت مـن َ�س ـ َف ٍـه
َعـف ْـ���و ًا �إلهي فـ�إين ُ
ـنت �أح�سـ ُب ُه َيوم ًا مـن َ
الر�شـ ِـد
قــد ك ُ
ـاب ر ّبي ُدعـائي وانتهى حلمـي
�أجـ َ
وانف َّـك قــيدي وكان القي ُد مـن َم َ�س ِـد
ي���ا َمــنْ تع ـ ّرفـ َـت بي يوم ًا لت�شغلني
� َ
أرجوك َد ْعني و َد ْع قلبي و َد ْع كبدي
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كنت تعر ُفـ ُه
دعـني فل�س ُـت الـذي قد َ
ْ
ـاب للأ َبـ ِـد
َمـنْ ك َ
ـنت ت ْعـر ُفـ ُه قـد غـ َ

*****
وكان الرد يتلخ�ص يف هذه الأبيات:
ـاكي احلزن والآالم يف َ
اجل َ�س ِد
يا �شـ َ
النك ِـد
مـن ُ�س ــو ِء مـا نال ُه ِمــنْ ُح ِّب ِه ِ
زم ٍن
احلزنُ � ْأ�ض َحى وقو َد ِّ
احلب يف َ
قــد لـ َّونتْـ ُه ُ�ص ُ
ـنوف ال�ش ِّـك َ
واحل َ�س ِـد
كـم من فــتى تـائ ٍـه واحلـ ُّـب �أ ْنـ َقـ َـذه
وهـد ِة الب�ؤ�س حتى ِقـ َّمـة ال َّر َغ ِـد
مـن ْ
النا�س يف احل ِّـب �شـتى يف َم�شار ِب ِهم
ُ
ُم ْـذ �أن َر َمى َ�سـ ْه َم ُه «كيوبيدُ» للأ َبـ ِـد
قي�س ليلى من مت ُّن ِعهـا
حـني ا�شــتكى ُ
ففج ـ َر ْت فـيه َينبو َع ال َه ـ َوى الأ َبدي
َّ

*****
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ذنب �إذا ما زا َنـ ُه �ش َـ َر ٌف
ما احل ُّـب ٌ
ـ ب�ي�ن املحب�ي�ن ـ ال قي ٌد مـ���ن ا َمل َ�س ِـد
احلب � ْأ�سـ ٌر ..ولكنْ �إن ظفرتَ به
مـا ُّ
الطائر ال َغـر ِد
أ�صبحت ُحر ًا كد� ِأب
�
َ
ِ
تـنـث ُ
ـالم نا ِب َ�ضـة
ـال من���ه ر�ؤى الأح ِ
وال�سـ َع ِـد
جت ُ
ـوب �أفقـ ًا مـ���ن الآمـال َّ
طفح ْت
احل ُّـب كاملـا ِء ُيطف���ي غلـ ًة َ
وكالهوا ِءيقيمالـنـب َ
ـ�ضيفال َـج َـ�س ـ ِـد
وكـالـدوا ِء ُي َعايف اجل�س َـم مـن َ�سـ َق ٍم
طـ ُ
ل�ص ٍّـب طالـ ِـب ا َمل َـد ِد
ـوق النجـا ِة َ
النا�س قـاطب ًة
لــوال ُه ما طلعـ ْـت يف ِ
�شـ ْم ُـ�س الـوفـا ِء ب َكـ ْو ٍن تا َه يف َ
احل َ�س ِد
ـاطـف ٌة
وال ا�سـتقـ ـ َّر ْت مـ���ع الأيام ع ِ
ـدان وا َ
بـني َ
خلـ َل ِـد
احلــنايا ويف الوج ِ
ه ـ���و الـنع ـي ُـم ملـكـلـ���وم الف ـ�ؤا ِد �إذا
الزم ْت ُه �ص ُ
ال�سـ َه ِد والن َكـ ِـد
مــا َ
ـنوف َّ
وقد
هــو احلـيـا ُة ومـا ط ْع ُـم احلـيا ِة ْ
ال�ص َه ِـد
َيغ ُ
ـيب ٌّ
حب ..فـتـنـمـو ق�سـو ُة َّ
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ـكائنات َلـ ُه
هـ ـ���و الــوجـو ُد وكـ���ل ال
ِ
ـاب لهـا ٌ
عي�ش من الـ َر َغـ ِـد
َغـ َّن ْت فط َ
الريح ُت ْ�شجيكلما َعزَ َف ْت
يف ِ
عا�ص ِف ِ
و�ض َ
ْ
واجل َر ِد
حلنَ
ِ
الو�صال وبني ال ّر ِ
يف ه ْم َ�س ِة الن ْه ِـر َيحكي يف تد ُّفـ ِقـ ِه
ناق املـا ِء َ
اجلـبالِ ..ع َ
واجلـ َل ِـد
َع رْ َب ِ
واللي ُ
ت�ســري به العتمــاتُ حاملة
���ل ْ
تـ َ
���م ا َمل َـد ِد
ـالم لــنو ٍر دائـ ِ
���وق الـظـ ِ
الطفل ُت ْف�شي ِع َند مو ِل ِد ِه
و�ص ْرخ ُة
ِ
ِ�س ـ َّر الـوجـو ِد ..حـن���انَ الأم للو َل ِـد

*****

ملل
احلب من ٍ
ال الي�أ� ُ���س يدعو ِ
لرف�ض ِّ
لـكـن ُه ال ُعـت ُْـب ..كي َيبـقى �إىل الأ َب ِـد
حل َّـب ـ مما قي َ
� ِأعي���ذ ُه ا ُ
���ل ـ عـن َ�س ـ َف ٍـه
فمـنـتـهى احل ِّـب َي ْعـني غـاية ال َّر َ�ش ِـد
ال ْ
احلب ق���د ُيو ِدي �إىل َن َ�ص ٍب
حت َ�سب َّ
ـذب احل ِّـب مَ ْي ُحـو ِ�شـ َّد َة ال َكـ َم ِـد
بل � ْأع ُ
2008/4/12م

*****
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الليل ليلك
مبنا�سب ��ة مغادرة ال�شاعر املبدع ال�صدي ��ق ح�سن توفيق مدينة الدوحة
بع ��د ثالث�ي�ن �سن ��ة ق�ضاه ��ا يف العم ��ل بجري ��دة «الراي ��ة» م�س� ��ؤو ًال عن
ق�سمها الثقايف..

ُ
الليل ليل َ
ال�س َه ِر
���كْ � ..
أ�سرج �صهو َة َّ
ال�س َح ِر
			
واخلي ُل خيلك ت�سري يف دُجى َّ
والبي ُد حول َ
فاملأها بكل َهـوى
���ك ْ
لتزه َرْ ،
وانهل م���ن ِ�ضيا الق َم ِر
			
�شع���ر ًا ِ
و�س َّل �سيف ًا م���ن ِّ
البهي على
ُ
ال�ش ْعر ِّ
الكد ِر
			
َمهـ���ازل ال�ش ْع���ر ..ب���د ْد َع ْتم���ة َ
ترح ُل يف َب ْحر اله َوى َفرح ًا
� َ
أزم ْع َت َ
كـال�سندبــا ِد ..جَ َ
تـ ّلـَى ْ
ال�س ـ َفـ ِـر
حلظ ـَـة َّ
�شق ُمتئد ًا
���وم ال ِع ِ
�أ ْب َح��� ْرتَ نح َو تخ ِ
ال�صدق مل ْ
ُ
تعرف ِ�سوى الظ َفر
مدا ُف َك
		
جِ ْ
الريح ما َعرفت
يا فار�س ًا عا َن َد ْت ُه ُ
�أن العــوا�ص ـِ َـف تـدنــو مـنــه فـي َح ــذ ِر
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ْ
أ�شواق ممُ ْ ت�شق ًا
ارحل على �صفح ِة ال ِ
احلا�سد ال ِأ�ش ِـر
رُمحْ ًا ي�شـ ُّق ف�ؤا َد
			
ِ
ب�ش ْع ِرك �أ�ستا َر اخلنو ِع فما
َم ِّز ْق ِ
الب�ص ِر
			
نظ ْرتَ يوم ًا ِ�س َوى من ثا ِق ِب َ
للت بها
بك ال�صحاف ُة تزهو ما َح َ
ـعر بال ُّد َر ِر
			
ُتـزي ُنـها من َبدي ِع ال�ش ِ
القري�ض وما
�ساح
روائ ٌع َز َّي ْ
ِ
نت َ
ـول وال ِق َ�ص ِر
			
تنتا ُبها ِعلـ ٌة يف الط ِ
رفت به
النقد لون ًا قد ُع َ
� َأبد ْع َت يف ِ
ُ
ينثال يف ِخفـ ٍة� ..أو َه ْم َ�سـ ِة ال َو ِتر
			
�أن�ش�أتَ جي ًال َر َوى الإبدا ُع ُغ َّلـته
حتى �أتى �سـاحة الإبدا ِع بال ُغـ َر ِر
			
�شعر ًا ونرث ًا َ
ونال ال�سبقَ
مفتخر ًا
ِ
الن�ضر
�ساح َك
			لأنه قــد منا ..يف ِ
ِ
كرت
َ�س َّطرتَ يف دف ِرت ال ِ
أ�شواق ما َ�س ْ
القلوب ..فنال ْـت ن�شـوة الظ َف ِر
به
			
ُ
للحب حتى قال قائ ُلـهُ:
أخل�ص َت ِّ
� ْ
خطر
هذا الفتى من ِ
�شفيف ال َو ْج ِد يف ِ
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ع�ش���ق تكاب ُد ُه
���ت عم��� َر َك يف
�أفني َ
ٍ
���ت يوم ًا� :أال ي���ا �ضيعة ال ُع ُم ِر
ما قل َ
لغ�ي�ر اهلل ـ من ك َم ٍـد
وم���ا �شـكوتَ ـ ِ
الهم َّ
وال�ض َج ِـر
ويف احلنايا
�ضجيج ِّ
ُ
بيني وبين َ
�سبب
���ك يف ِ
درب اله َوى ٌ
ال�صـ َو ِر
فالو ُّد َي ْج َم ُعـنا ..يف � َأجمل ُّ
هنا حمب���وك يب���دُو يف َمالمحِ ِ هم
ُ
وفا�ض ْت ق�سو ُة ا َ
الفراق َ
خل رَ ِب
هول
ِ
و ِّد ْع محُ بي���ك يف ه���ذي الديا ِر فما
القد ِر
تدري اللقا َء متى ..يف َح ْو َم ِة َ
ـ�ل�اق ُم�ؤتلق ـ ًا
ق���د �آن
للفار�س العم ِ
ِ
ـفر
وال�س ِ
�أن ي�س َ
ـرتيح م���ن ال ْأعــبا ِء َّ

*****
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2009/6/24

ما فـي النف�س يكفيها
احلب َي ْج َم ُعنا
ِ
«�ش ْئنا افرتاق ًا و�شا َء ُّ
ي���ا ح ُّـب ما َ
لك ُتـدنينـ���ي و ُتـدنيهــا
وجدي بها مل �أك���نْ �أدري بحرق ِت ِه
ْ
()1
حتى ت�س َّر َب َح ُّر ال َو ْج ِد ِمنْ فيها»
لوعـ َت ُه
ف�أ�شـعل ْ
���ت يف َحنايا القلـ ِ
���ب َ
والنف�س عـ���ا َد لها ما كان ُي�شـقيهـا
ُ
أيام ق ـ���د بل َغـ ْـت
م���ا يل
ِّ
وللحب وال ُ
للنف�س ُم�ضنيها
مر..كم ِ
بي�أ ْر َذ َلال ُع ِ
���ت يف �س ـم���ا ِء ال ُع ْم ِر حالك ٌة
تراك َم ْ
هموم ال َّده ِـر تكفيهـا
ٌ
�سحائب من ِ
احلزنُ ط��� َّو َق ما حويل فما َع َر َف ْت
احلزن ..والآال ُم ُت�ضنيها
نف�سي ِ�سوى ِ
النجوم عيوين �ساهر ًا قلقـ ًا
ترعى
َ
���ام خـافيهـا
خ ـ���ويف �إذا ع َّك ـ ـ َر الأي َ
ويالت ما طم َعتْ
�أعي ُذها النف�س من ِ
ـالم تغــريهـا
الوهم ..والأح ُ
به من ِ
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ـوق � ْأحــداث ًا و�أ ْز ِمن ًة
ِع ْ�شـنا م���ع ال�ش ِ
والنف�س يف �ضعفها وال َو ْج ُد ُيغويها
ُ
�أ�شوا ُقنا ن�صـطـلـ���ي كنا ِب ُح ـ ْر َق ِتهـا
باحلب ُنر�سيها
فاف ال َه َوى
على ِ�ض ِ
ِّ
جَ ْ
احلب � ْأ�ش َهى ما َيجو ُد ِب ِه
نني من ِّ
طاب دانيها
ومن
تباريح اله َوى ما َ
ِ
ـام ن� َأم ُنهــا
يكفي ..فلي� َ���س َم ـ َع الأيـ ِ
دُني���ا ُترينا ُو ُجــوه ـ��� ًا لي�س َن ْبغيهــا
«قالت� :إالم َ
اجلفا يا محُ ْ ِبط ًا �أمـلي
ْ
()2
النف�س َيكفيها»
بدمع ٍة ،قلتُ  :ما يف ِ
2010/4/2م

*****

(1و� - )2أبيات لل�شاعر مبارك بوب�شيت.
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مدير الراح
تلقيت هذا الن�ص بهذا العنوان من �أحد الأ�صدقاء:

�أتع ـبـت ـن���ي ن ـ���واز ُِل الده ـ ِ���ر حتى
حا�صــرتْـن���ي وزا َد َطـ ْي ُ
����ش ُظنوين
َ
م ـ���ا �أالقـي م ـ���ن َ
احل ـي���ا ِة ِبـ َـد ْربي
���ون
ومـ ـ ِ
غــ�ي�ر َه ْج ـ ٍ���ر ول ـ ْو َع��� ٍة جُ
���درب َع ْي�شي ُ�ص ٌ
ـنوف
�صـادفتني ب ِ
م ـ���ن مـ�آ� ٍ���س بعمـ ِقـه ـ���ا َت ـ ْر ِم ـيـني
ـواجـ� ٌ���س ونه ـ ـ���اري
وبـلـيلـ ـ���ي َهـ ِ
ُم ْغـ ِـري���اتٌ �إىل ال َهـ ـ��� َوى ُت ْـدنين���ي
���ات ُ�ش ٌ
ـكوك
َ�ص ـ َرف ْتن���ي ع ـ���ن الثـب ِ
ُ
وظ ـن���و ٌن به ـ���ا تـال�ش ـ���ى َيـقـيـن���ي
����ش ُمـر ًا
َجـ َّر َعـ ْتن���ي ق�س ـ���او ُة ال َعـ ْي ِ
مث َ
���ون
���ق ِمـ ْفـ ـت ِ
���ب وع ِ
ـا�شـ ٍ
���ل َ�ص ـ ٍّ
���ت بـ���ه احلبيب��� ُة تـل ُهـو
راح ْ
ح�ي�ن َ
ت�صـ ْن��� ُه فعـ���ا َد نه���ب ا ُ
ـنون
جل ِ
لـ���م ُ
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فا�س ـ ِقـنيه ـ���ا و َد ْع َمـالم���ي فـ����إين
ُم ْ�ســته���ا ٌم وغـ���ا ِر ٌق فـ���ي ُظـن���وين
���ي َخ ْطـ��� ٌو
َع َّله���ا ال ـ ُ
���راح �إن كـب���ا ب َ
���ي ال َهـ��� َوىُ ..ت ْنجـيني
�أو مت���ادى ب َ

*****
فكتبت له ر�سالة نا�صح �أمني ،غفر اهلل لنا وله:
���م َ�شــك ْونا مـ���ن احلـي���ا ِة �إذا مـا
ك ْ
العيون
ن ْده���ا ِ�س َوى ق���ذى يف
ِ
مل جَ ِ
�إن َغـ ِـر ْق ـن���ا يف لجُ َّ ـ��� ِة ال َه ِّم نن�سى
أم�ي�ن
���روح يف امل ِ
���كان ال ِ
ه���د�أ َة ال ِ
�أو َجفــان���ا َخلي ُل ـن���ا م ـ���ا َع ِر ْفـن���ا
ه�ي�ن
���بءٍ م���ن احلـي���ا ِة ُم ِ
ـ�ي�ر ِع ْ
غ َ
الت�ص�ب�ر َي ْوم��� ًا
ل���و َ�ش ِـر ْبن���ا ُم ـ��� َّر
ِ
ك�ي�ن
النت�شــين���ا مـ���ن الث ِ
���واب ا َمل ِ
���ج
م���ا هُ ـ��� ُر ٌ
وب مـ���ن احلـي���ا ِة بمِ ُ ْن ٍ
���وق َ
���ذاب قد ُخ َّط ف َ
اجلب ِني
من َع ٍ
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ي���ا ُعـق���و ًال قـ���د َحـ َّي َد ْته���ا ُظـ ُن���و ٌن
ؤون
���ب اخل���� ِ
و ِفـ���را ٌق م���ن احلبي ِ
هلل تتقيه ـ���ا �شـ���رور ًا
ُعـ ْ
���د �إىل ا ِ
���ان ويف حم���اه َ
�ص�ي�ن
يف �أم ٍ
احل ِ
���ج
م���ا �سـ���وى اهلل ل���و َع ِل ْمـ َ
���ت بمِ ُ ْن ٍ
���ن
فـات ِ
���رك اللهـ��� َو ِ
واجتـ��� ْه للـ َيقيـ ِ
وعـ ُي��� ُه فته���ا َوى
���ى غ���اب ْ
كـ���م فت ً
م���ن ُع�ل�ا ُه يف ْ
نون
حل َظ��� ٍة م���ن ُج ِ

*****
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2010/4/15

�أنا والهاتف
واف ��اين ال�صديق مب ��ارك بوب�شيت بهذه الأبيات ،وه ��ي هنا مع املحاكاة
التي كتبتها:

�أن���ا والهـات ُ
���ب
���ف يف �أمـ ٍ���ر عجـي ْ
���ب
كلم ـ���ا َرنَّ غ���زا قلـب���ي الوجـي ْ
ُي ْ�ش ُ
���رق ال�سـع��� ُد ك�أن���وا ِر ُّ
ال�ضح���ى
الغريب
���ب
ناب�ضـ��� ًا كالف���� ِأل يف قل ِ
ْ
َي ْعب���قُ الهات ُ
���ف ِعط ـ���ر ًا و�شـ ـ���ذ ًا
احلبيب
عندم ـ���ا َي ْع ـ�ُب�رُ ُه �صـ���وتُ
ْ
و�أراين �ســا ِبحـ��� ًا ف ـ���ي �أفـ ِقـ ـ��� ِه
���ب
و�أرى الأقـمـ ـ���ا َر عن���ي ال تغـي ْ
ب���ل �أراين مـثـ َ
���اذج
���ل طفـ ٍ���ل �سـ ٍ
َي ْب ُ�سـ ُـم احل ُّ
ـيب
بوجهي والن�صـ ْ
���ظ ْ
�أ�ش��� َر ُب ال�ص���وتَ ف�ي�ر ِوي ُغلت���ي
���ب
���روح يف كـ ٍ
وتهي ُ
���م ال ـ ُ
���ون رحي ْ
هك ـ���ذا �أ ْب���دُو �إذا مـ ـ���ا زارنـ ـ���ي
قريب
�صوتُ من َ
غاب وم���ن قلبي ْ
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حماكاة «�أنا والهاتف»
�أن���ا والهات ُ
���ب
���ف يف َ�ص ْم ـ ٍ
���ت َرهي ْ
���ات َ
مل ن ْ
ـبيب
���زل ن�شك���و ِغياب ِ
احل ـ ْ
كان بالأم� ِ���س كم���ا ف ْي����ض الـ َّنـ َـدى
احلقل ا َ
�صيب
قـ َّب َـل ال���ورد َة يف
ِ
خل ْ
�صــو ُت��� ُه َي ْ�س ــري ب�أح�ش���ا ِء ال ُّدجى
الرحيب
�سري���انَ النه ِ���ر يف ا َمل��� ْرج
ْ
ُينعـ ُ
���ب و ُيطف���ي ُغـ َّل ـ��� ًة
ـ����ش القلـ ـ َ
كاللهيب
ه���ي يف ال�صد ِر ا�شتع���ا ًال
ْ
���ام ُتب���دي َ�ص ْفـ ـ َوه ـ���ا
كان والأيـ ـ ُ
هيب
كانب�ل�اج الفجـ ـ ِ���ر بالن���و ِر املُ ْ
ِ
���ب َ�سـ ــالم ـ��� ًا دا ِفـ ـئ��� ًا
���ح القل ـ َ
َمن َ
و�سقى ما َج َّف من ُع ْمري َ
ديب
اجل ْ
َ
وج ُهـهـ ـ���ا
���ن الأي ـ ُ
ِلكـ ـ ِ
�س���ى ْ
���ام � ْأم َ
احلبيب
ـاب
كالحِ ـ ًا بال َه ْج ِ���ر � ْإذ غ َ
ْ
ت َ
���روح ب�صح ـ���را ِء الـنوى
���رك ال ـ َ
ـيب
يف مه ِّ
���ب الهجـ ـ ِ���ر َن ْهب��� ًا للنحـ ْ
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���م
���م ول ـ ْ
وك�أن ال َّدهـ ـ��� َر مل َي ْب ُ�سـ ـ ْ
جيب
ُي ْ�سـ ِقن���ا �ش ْهد ًا ِمنَ ال َو ْ�صل ال َع ْ
م ـ���ا ْاع ـ َرت ْفـن���ا با َملحــاذي���ر �إذا
���ب
جم َعـتْـن���ا �ألـفـ��� ٌة رغـ ـ َ
���م الرق ـي ْ
���ب تزه���و � ُ
أجن��� ٌم
يف ف�ض ـ���ا ِء احل ِّ
���ت تل َ
���دروب
وب ُـ���دُو ٌر ز َّين ْ
���ك الـ ـ ْ
���ب كم���ا
ال�س ْـح ِ
و َر َعـتْـن���ا � ْأعـ�ُي�ننُ ُّ
وال�سهوب
���د َب الفيايف
قد َر َع ْت ُج ْ
ْ
���ت �أيا ُم ـ ـ��� ُه
ي���ا زم ــان��� ًا بار َكـ ـ ْ
الناه ـ َ
وب
ُحـ َّبـن���ا ِ
���ل مـن ن ْب ٍ���ع ط ـ ُر ْ
خ َـ رِّـبين���ا ي���ا �أم ــاني��� ِهُ ..ت ـ���رى؟
ه ْ
تطيب؟
���ل يعو ُد الو�ص��� ُل والدنيا ْ
“حـكايـانـا” التي
� ْأم ُت���رى مات ْ
���ت َ
���ب
كان ِ
���ت الـ���زَّاد لمِ ِ
ـا�ضـين���ا ال َقـري ْ
���ادت حـا ُل ـن���ا
َبع���د �أنْ ُع ـ ْـدن���ا وعـ ْ
�أن���ا والهات ُ
���ب
���ف يف �ص ْمـ ٍ
���ت َرهي ْ
2010/7/25م

*****
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مرثيات
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عا�شق الكتاب
رثائية ال�شيخ عبداهلل بن عبد الرحمن املال
(*)

م ��ع بداي ��ة رحي ��ل العام الهج ��ري 1428وبداي ��ة �إطاللة الع ��ام امليالدي
 ،2008انتق ��ل �إىل ج ��وار ربه ال�شي ��خ العالمة عبداهلل ب ��ن عبدالرحمن
املال ،ليلة الثالثاء 1428/12/22هـ املوافق 2008 /1/1م ،وهو �أحد رواد
النه�ض ��ة الثقافي ��ة يف بالدن ��ا ،و�أول من افتت ��ح مكتبة �أهلي ��ة بالأح�ساء
�سماه ��ا «مكتب ��ة التع ��اون الثقايف» ،ف ��كان لها من ا�سمه ��ا ن�صيب ،رحمه
اهلل و�أح�سن مثواه.

���وح َ
���ام
� ّأي ُحـ ٍ
احلم ـ ـ ـ ُ
���زن ب ـ���ه ين ُ
���ام؟
ونح ـيـ ٍ
���ب لـ ـ���ه النخـي��� ُل َمق ـ ـ ُ
اجلـف ـ ُ
وع ـي���و ٌن به���ا َ
���اف متـ���ادى
ـقام
ال�س ـ ُ
وجـفـ ـ���و ٌن ق ـ���د ابتـاله���ا ّ
���ان ولكـنْ
���ت � ْأحلى اجل ِـن ِ
تلك كان ْ
���ام!
���وم ِعظ ـ ُ
حـالـهـ���ا الآن واله ُمـ ُ
«ه َجـ��� ٌر» تلك �أي���نَ منهـ���ا ا َملغـاين
َ
���ام
���وم َح َّج ـ ْ
���ت �إىل ُرباه ـ���ا الأن ـ ُ
ي َ
���مَ ..حداهـا
���ب العل َـم والنعـي َ
تط ُل ـ ُ
�ش ـ ُ
ـيام
���ب �إذا َحـ���دا ُه اله ُـ ُ
���وق َ�صـ ٍ ّ
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ه���ا ه���ي الي���وم دم ُعه���ا يف املـ�آقي
�سام
حني ح َّل ْـت به���ا
اخلطوب ِ
ُ
اجل ُ

*****

���ت ت���و ِّد ُع الـي���وم �إبن ـ ًا
راح ـ ْ
ح�ي�ن َ
ـرام
ق���د َحــباها مب ـ���ا َي ُجـ���و ُد ِ
الك ـ ُ
���ت
رائ ـ���د ًا كان للمـع ـ���ايل وكانـ ـ ْ
���ام
���زم عـن���ده ال ُتـ�ضـ ـ ُ
ُقـ ـ���و ُة الع ـ ِ
َ
وح ـ���دا ُه �إل ـ���ى الطم ـ���وح ُنـ ـب���وغ ٌ
ـام
وا�ســتب ْ
���دت ب���ه الأمـ���اين ال ِعظ ُ
ً ()1
حـ َني �شـ َّد ال ِّرح َ
���ال َيـ َّم َـم �شـ ْرقا
ـنام
���م �سـ ِ
���ب العلـ َ
يطلـ ُ
ـاهـ���ر ًا ال َي ـ ُ
و�إلـ���ى ال ِعلـ ِـم وال ّتقـى ق���د ت�سـامى
ما َع ـن���ا ُه مــن َ
ـام
احل ـي���ا ِة ِ
اخل�ص ُ
ـزم ـ��� ِه عـق ـ ـب���اتٌ
���ت بع ِ
قـ���د تال�شـ ْ
الم؟
َم ـ���ن متـادى فـ���ي ِ
عزمـ��� ِه �أيـُ ُ
()2
زيل
ك�س ٍ
���ب َج ٍ
حـني َ�ض َّـحى بكل ْ
()3
النا�س هاموا
ُم�سـتجيب ًا ملنْ ب���ه ُ
()4
���ارف ُتـعـ ِلـي
���اب للمع ـ ِ
فـت َـح الـب َ
الظالم
قيم ـ��� َة الـن���و ِر حـني �ش���ا َع
ُ
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ـتاب
فـ���ي زم ـ ٍ
���ان قــد َعـ��� َّز في���ه ك ٌ
و�س ـط���ا َ
�ضام
���وم ُت ُ
اجل ْه��� ُل وال ُعـ ـل ُ
َ
ْ���ب وال�صحافـ��� َة حتى
���ب ال ُكـت َ
َج َلـ َ
النا�س َح ْو َله���ا ِّ
ـام
والزح ُ
ق���د غــدا ُ
عا�شـ ـقـ��� ًا كان للثقـاف ـ��� ِة �أ ْفـ ـ َنـ���ى
ِ
ال�سقام
زهـ ـ���ر َة ال ُع ْم ـ ِ���ر مـا ثن���اه
ُ
���ح نـور ًا
هـكـ���ذا ال ِع ْ�ش���قُ حني ي�صب ُ
أنام
و�ش ـ ُموع��� ًا به ـ���ا ا�ست�ضـ���ا َء ال ُ
ح ـ���از ُحــب ًا م ـ���ن اجلمي��� ِع ومـاذا
���رام
���ب بـ���ه جتـ َّل���ى ا َمل ـ ُ
ـ�ي�ر ُح ـ ٍّ
غـ ُ
النا�س مـن ب���ه اخل ُري طب ٌع
َي ْذكـ��� ُر ُ
ـتام
َيرجتـ���ي عفـ َو َمـ���ن �إلـي��� ِه ِ
اخل ُ

*****
���ت حـ�ي�ن ِذ ْكـ���ر ا َملعـ���ايل
�أمـ ـ��� ٌة �أن َ
���دام
والطمــوح ـ���اتُ ِ�س ـ ُّره���ا الإق ـ ُ
حــ�ي�ن َّ
���ات
ن�ش ـ����أتَ فـتـيـ��� ًة وب ـن ـ ٍ
ـالم
���م � ْأعـ ُ
حفـظـ���وا ال َع ْهـ َـد ..كلُّـ ُهـ ْ
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ي���ا َ�سـ َ
ـليل الأجمـا ِد مـ���ن «� ِآل ُمال»
ـام
�أ�ســرة ٌطـ َ
���اب يف ِحماه ـ���ا ا َملقـ ُ
���ت من الأقا�ص���ي ِرجا ًال
حني �ض َّم ْ
يف
(رباط)()5على ال�شري َع ِة قاموا
ٍ
���م دي ـ ٍـن
َح َف َـظ ـ ْ
���ت لل ـ ُّدن���ا تع ــال ـي َ
ـتام
نا�ص��� ِع ال َو ْجـ ِه م���ا اعــ�ت�را ُه َقـ ُ

*****
ق�س ـ���ر ًا
�أي َه ـ ٍّ
���م �أ ْد َم ـ���ى ف ـ����ؤا َدك ْ
ـهام
���وم عل���ى القـلـ ِ
���وب ِ�سـ ُ
والهم ـ ُ
راع َ
زاع
َ
���ك َ
اليوم مـ���ا ترى مـ���ن ِن ٍ
���ام
�أم ُةال ُعـ��� ْر ِب َد َّب فيه ـ���ا ِ
اخل�صـ ُ
ُجـ ْر ُحن���ا ..يا (�أب���ا مـحـمـ ِـد) دام ٍ
���رام
كي���ف ننج���و واملُ ْع ِ�ض�ل�اتُ ِ�ض ُ
���ت عل���ى ُربانـ���ا ُ�س ـ ُمو ٌم
حـ�ي�ن َهـ َّب ْ
ـام
���وح منهـ���ا ال ّرغ ُ
���اح َيف ُ
مـ���ن ريـ ٍ
ومـ���ن ال ُعـ ْن ِف كـ���م ر�أين���ا ُ�صـنوف ًا
ـام)
وحروب��� ًا ي�ش ُـ ُّنـه���ا (العـ��� ُّم �س ُ
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���ب � ٍّأبي
كـي���ف َيغ�شـ���ى الأم���انُ قل ـ َ
ئام؟
يف زمـ ٍ
���ان قـد غ َ
ـاب عن��� ُه ال ِو ُ
قوم
�إن تف�شـَّ���ى ِ
�صام يف � ِ
اخل ُ
أر�ض ٍ
َ
ـالم
ال�سـ ُ
تتال�ش���ى ..و ُقـ ْـل عـليهـ���ا َّ

*****
���م الل ـ ـ��� ُه را ِئ ـ���د ًا �أ َملـ ـ ِعـ ـ ّي��� ًا
َر ِح ـ َ
ـام
وتـق ـ ّي��� ًا ..بـ���ه ِ
ال�صفـ���اتُ ال ِعظـ ُ
و�سـق َـ���ى اللـ��� ُه ُتـرب��� ًة ه ـ���و فيهـ���ا
َ
���ام
وحمـاهـ���ا وظ َّل ـ َلـ ْته ـ���ا ال َغـم ـ ُ
َ
2008/1/5

*****

(*) �ألقي���ت يف ن���ادي املنطق���ة ال�شرقية الأدب���ي مبنا�سبة احلدي���ث عن الفقيد ،م�س���اء الثالثاء
1428/12/29هـ املوافق 2008/1/8م.
� -1إ�شارة ل�سفره طلب ًا للعلم يف الهند التي عاد منها ب�شهادته اجلامعية.
� - 2إ�شارة لرتكه مهنة التدري�س مف�ض ًالافتتاح املكتبة والتفرغ لها.
� - 3إ�شارة للكتاب.
� - 4إ�شارة ملكتبة (التعاون الثقايف) التي افتتحها الفقيد عام 1368هـ وهي �أول مكتبة �أهلية يف الأح�ساء.
� - 5إ�شارة �إىل (رباط) �أبي بكر املال بحي (الكوت) يف مدينة الهفوف.
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للحزن حلظاته الأليمة
ودع ��ت الأح�س ��اء ابنها البار ال�شيخ �أحمد بن عل ��ي �آل ال�شيخ مبارك الذي وافاه
الأجل املحتوم يوم اجلمعة  ،2010/4/23وقد ووري جثمانه الرثى يوم ال�سبت
 2010/4/24و�شيعت ��ه جم ��وع غفرية من �أبناء الأح�ساء وغريها ممن يكنون له
واف ��ر املحب ��ة والوفاء ،كان �سف�ي�راً لبالده يف عدة دول ،منه ��ا دولة قطر ..رحم
اهلل الفقيد و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

���م ا ُ
حلـ���زنُ يف رب���وع الب�ل�ا ِد
َخ َّي َ
َعـ��� َر َف النا� ُ���س حـُ ْرق���ة الأكـب���ا ِد
ترج َ
���وم �شـي��� ٌخ
���ل الي َ
ح�ي�ن قال���وا َّ
َع ـ���نْ ح ـي���ا ٍة موف���ور ِة الأبع ـ���ا ِد
الكت�س���اب الأيادي
���د الده��� َر
عا َن َ
ِ
���ات وي���ا ل ـه���ا ِم���نْ �أيـ���ا ِد
نا�صع ـ ٍ
ِ
ـ�ت�راب بعي ٍ���د
���ح باغـ ٍ
َ
واج ـ��� َه الري َ
���ت كرحل ـ��� ِة ال�س ــندب���ا ِد
تل���ك كان ْ
���ات
ح�ي�ن �سـ ـ ْ
���ارت ركا ُب��� ُه يف ثب ٍ
را�س���خَ ا َ
خلط ِو يف طري���ق الر�شا ِد
���ب
كان َيرن���و �إىل املع���ايل بقلـ ٍ
ال�ص�ب�ر �ســاعي��� ًا لل ُم ـ���را ِد
مل ـ����ؤ ُه
ُ
_ _ 68

َو َحـ ـ���دا ُه �إىل العل ـ���وم اجتهـ ـ���ا ٌد
ال ُي�ضاه���ى يف َحـ ْو َم��� ِة االجته���ا ِد
���م يف �سم���ا ِء الأم���اين
عان���قَ احلل َ
���ب ال ـ ِوه���ا ِد
���وم �صع ِ
وتخط���ى تخ َ
���د ٌف كان يف َ
اجل ــوان���ح ينم ـ���و
َه َ
���م وانتظ ـ���ا ُر احل�صـا ِد
ُ
طلب ال ِع ْل ـ ِ
ن َه ـ َ
���م م ـ���ن َمـناب��� ِع � ْأه ـ ٍـل
���ل ال ِع ْل ـ َ
���م ُبدُو ٌر حني ا�ش ـ ِت���دا ِد ال�ســوا ِد
هُ ـ ْ
�أ�س���ر ٌة تهـ���دي �إىل الـب�ل�ا ِد ِرجـا ًال
دروب ال ِعـب���ا ِد
َم ْ�ص َ
���د َر الن���و ِر يف ِ

*****
���اب يف م�ص��� َر مـو ِئ ً
�ل�ا و ُمقـامـ ًا
ط َ
ـ�ت�راب هُ ُمـو ُمـ��� ُه يف از ِدي���ا ِد
باغـ ٍ
اجلمـ ُ
أر����ض بهــا َ
تلك � ٌ
���ال متـا َدى
لي� َ���س ينجـو ِ�س ـ��� َوى قـ���وي الف ـ�ؤا ِد
النف�س عن َهواها و� ْأ�ض َح ْت
فنهى
َ
���اح ال َع ـ���وادي
يف جن���ا ٍة ِم���نَ الري ِ
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���د م���ا اعـ�ت�راه ُخ ُمــو ٌل
ق َهـ��� َر ال ُب ْعـ َ
ـ�ي�رة ال ْأجـ���دا ِد
وهـ���و ُي ْـحي���ي َم ِ�س ـ َ
���اح �أ ُمـ ـ���و ٌر
م���ا َثـ َنـ ْتـ��� ُه َعـ ِ
���ن النج ِ
���ول الرقـ ـ���ا ِد
�شغل ـ ْ
غ�ي�ر ُه بطـ ِ
���ت َ
���ول َمداها
رغم ط ِ
رح َل ـ��� ُة ال ُع ْم ِ���ر َ
ْ
���ب ال جْأمـ ـ���ا ِد
ت َّو َجتْـهـ���ا مكا�سـِ ـ ُ

*****
���ن � ٍّأم ر� ٍؤوم
حـ َ
ـ�ي�ن ُع���د ْمت حل�ضـ ِ
وط���ن ال ِع ـ ِّ
���دى والر�شـ���ا ِد
���ز وال ُهـ َ
���م �أم ـ���و ٌر
وا�ستطاب ْ
���ت عل���ى َيديك ْ
���ت م���ن الأمـ���و ِر ِّ
ال�شـدا ِد
���ي كان ْ
ِه َ
ي���ا كــرمي��� ًا �إلي���ه تهفـ ـ���و نف ــو� ٌ���س
ـ�ي�ر زا ِد
تبتغ ـ���ي ال ِع ْلـ ـ َ
���م �إ َّن��� ُه خ ـ ُ
و«حـكايا»
ي���ا ل�ش ـعـ ٍ���ر ت�ش ـ���دو بـ���ه َ
ت�ســتقيه���ا ِمـ���ن غـاب ـ ِ���ر الآم ـ���ا ِد
���ب ال ِعل ِـم َد ْر�س ًا
منحت ُْم لطالـ ِ
ك ـ���م ْ
���م �إذا ُين���ادي املُـن���ادي
وا�ســتجبت ْ
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ـديد
���رح ر�أي َ�س ـ ٍ
م ـ���ا بخـل ُت ـ ْ
���م بط ِ
���م فـ���ي ك ـ ِّ
���ل وا ِد
نح ـ��� َو غـ��� ٍّر َيهـي ُ
ْ
���م ُم ْ�ســت ِقـ��� ٌّر
���م فذك ـ ُرك ُـ ْ
�إنْ َر َح ْل ـ ُتـ ْ
يف َ
احلـناي���ا على ْامـت���دا ِد البعــا ِد
2010/4/28

*****
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�إىل جنان اخللد
يف رث��اء الوالد �إبراهيم بن عبداهلل الفزيع الذي وافاه الأجل
املحتوم يف فجر يوم الثالثاء اخلام�س ع�ش��ر من �شعبان 1431هـ املوافق
ال�س��ابع والع�شرين من يوليو 2010م ،ن�س���أل اهلل له الرحمة والغفران
ولنا ال�صرب وال�سلوان ،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

إ�شراق
���ب ال ِ
�أ�ضح���ى النه���ا ُر ُم َغ ّي َ
���ت فين���ا الــباق���ي
���ت و�أن َ
مل���ا َر َحـ ْلـ َ
���ت َ�صفحا ِتـها
يا َم���نْ حيا ُت َك َز َّيـ َنـ ْ
ـالق
���كارم الأخـ ِ
ِ�صف��� ُة ال ِّر�ض���ا َوم ُ
���اك علـي َ
بح ْ�س ـ َر ٍة
مهم���ا َبكى ب ٍ
���ك َ
���اق
���اح َو ْر ٌق يف ُذ َرى الآف ـ ِ
�أو ن َ
لن يبلغ���وا ُحزين علي َ
���ك وما َدروا
راق
ماذا ْاعرتَى َكـبـِ���دي من ال ْإح ِ
���ي ومل �أ َز ْل
ْ
والدم��� ُع ّحـ��� َّر َق ُم ْقـ َلـت َّ
�أبكي َ
���ك يا ْمـن ع َ
ـا����ش يف � ْأعـماقي
قلـب���ي مُ َي ِّـز ُقـ��� ُه ِفـرا ُق ـ َ
���ك َ�سـ ـ ِّيدي
ب َ
ـراق
���ب ال ْأع ـ ِ
���ك �أقـ ِ
ـتدي ي���ا ط ـ ِّي َ
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�أ�شت ُ
���اق �صوت ََـك �إذ َي ُ
في����ض َحنا ُنـ ُه
���اب ُ
�شـ َ
الرتياق
جلـ ْر َع��� ِة
ِ
ـوق املُ�ص ِ
أنت الك ـ���ر ُمي� ..سـخي ٌة
يا َ�سي���دي � َ
مين َ
���اك مل تع ْ
ـرف ِ�س ـ���وى الإنفاق
�صاح َب القل ِـب الكب�ي�ر َي ُ�ض ُّمنا
ي���ا ِ
بحـنا ِنـ��� ِه ف ـ���ي َر ْو َ�ضـ��� ِة ال ْأخـ�ل�اق
َ
بظ ِّلـ َ
غام ـ ٍ���ر
���ك يف َهـن���اءٍ ِ
ِع ْ�ش ـن���ا ِ
ب َ
ـالق
���ك َنـتَّـقي ِم���نْ َق�س ـ��� َو ِة ال ْإم ِ
َعـ َّلـ ْمـتن���ا �أنَّ َ
احل ـي���ا َة َ
بخ ـيرْ ِ هـ ـ���ا
���ب ٌء بغــ�ي�ر ِرف ـ���اق
وجما ِلـه���ا ِعـ ْ
َع َّلـ ْمـتـن���ا �أن املُـ ـ���روء َة طــا ِئ ـ��� ٌر
فاق
َغـنـَّ���ى و�أط ـ��� َر َب ما َ�ش ـ���دا بـِنـِ ِ
َع ـ َّلـ ْمتـن���ا َم ْعـ َنـ���ى َ
احلـيا ِة َ
فكيف ال
َن ْرن���و �إلي َ
���ت يف ال ْأح ـ���داق
���ك و�أن َ
ـام ًا
�شـ َّي ْدتَ ِح ْ�صـن��� ًا
للمكارم �شـ خِ
ِ
���اح ِف ــراق
في���ه ْاحـتمين���ا م ـ���ن ري ِ
حا�س ِديك وما َد َروا
ما ْاغتـ ْب َت يوم ًا ِ
�أنَّ ا َمل َح ـ َّب��� َة ِمـنـ َ
���ك فـ���ي ال ْأعـماق
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���م تع ُ
ـي�ش ـ ُه
الل ُ
ـ�ي�ن َمـ ْب َ
���د�أك القـويـ ُ
���ان وال ْإ�ش ـفـ���اق
���ب والإح�سـ ِ
باحلـ ِّ
���ت بوالـ َـد ْي َ
���ك مـثا َل ـن���ا
ـ�ب�ر ك ـن َ
لل ِّ
ْ
ـذاق
جن ـن���ي ال َوف ــا من �أ ْي َنـ��� ِع ال ْأع ِ
���ب �صابر ًا
ووقف َ
���ت يف وج��� ِه املتاع ِ
ال مـ���ا َثـ َنـ ْتـ َ
���اق
���ي ال ْإخـفـ ِ
���ك ِ
دواعـ َ
���د َر ِة ُم ْ�ؤ ِمـ ٍـن
قا َو ْم َ
���ت يف َج َلـ ٍ���د وقـ ْ
���م ِبق ـ ْل ـبـِ َ
���ك ا َ
���اق
خل ـ ـ َّفـ ـ ِ
دا ًء �أ َل ـ َّ
���ب مل ُت ْـط َفـ�أ ويا
ي���ا َح ْ�س َر ًة يف القلـ ِ
ُحـزْ ن��� ًا مت َّك���نَ يف َ
���اق
احل�ش ـ���ا بوث ِ
مل���ا ْاحت َ
اللح��� ُد يف � ْأعمــا ِقـ��� ِه
���واك ْ
���راق
و َّد ْعـ ُ
���م ال ْإ�شـ ِ
وجهـ��� ًا دائ َ
���ت ْ
���واب مَ ُيـ ُّدنـ���ي
و َّد ْعـ ُ
���ت َنـ ْبعـ��� ًا للـث ِ
بال َعفـ��� ِو وال ْأج ِ���ر َ
���ل الباقي
اجلزي ِ
عت ِج ْ�س َم َ
���ك وال�س� ُؤال مَ ُي ُّ�ضني
�شـَ َّي ُ
���وم ِفــراقي؟
َمـ���نْ ذا ُي َ�شـ ِّي ُعـن���ي بي ِ
ف����إىل جن���ان ا ُ
خل ِـلد يا َم���نْ ُع ْمر ُه
�أم�ض���ا ُه َي�سع���ى يف ِر�ض���ا ا َ
الق
خل ِ
2010/7/30

*****
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يف رحيل د .غازي الق�صيبي
يف يوم الأحد 2010/8/15م ،انتقل �إىل جوار به الدكتورغازي الق�صيبي بعد حياة
حافلة باملنجزات الوطنية والإبداعية املتميزة.

���م �إنّ الف ـ����ؤا َد َح ــزي���نُ
ال ال تل ُـ ْ
���ب �أم�س���ى تعرتي��� ِه �شـُجونُ
والقـلـ ُ
���وم بحـ ِّب��� ِه �أَفــ�ل�ا َيـرى
ي���ا َمـ���نْ يل ُ
�أنَّ اجلمـ ـي��� َع بح ـبـِّ��� ِه َمـفـْ ـت���ونُ
فقلت :مل
قالوا :وو َّد َعها احلي���اةُ ،
َي ْر َحـ ْ
���ل وفين���ا م���ن ه���وا ُه ُح�صونُ
َ
لفار�س بل���غ ال ُّذرى
كيف الرحي��� ُل
ٍ
هـ���و والعزمي��� ُة يف الوف���ا ِء قري���نُ
���ت نوامي ـ� ُ���س احلـي���ا ِة ب�أ َّن ـ��� ُه
قــال ْ
���د ٌر َ
ق�ض���ى وجمي ُعـ ـن���ا َم ْدف���ونُ
ق َـ َ
الي���وم � َ
أورق بام ـت���دا ِد ح ــيا ِتن���ا
ُح ـ���زْ ٌن عظ ـي��� ٌم َح ـ��� ُّد ُه َم ْ�سـن���ونُ
���ت عـي���ون الن�ث�ر فـ���ي ت�أبي ِن��� ِه
وبك ْ
���ل ع ـي���ونُ
���دت بع َ
وتر َّم ـ َ
���د الرحي ِ
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���ت ق���وايف ال�شع ِ���ر يف تودي ِع��� ِه
ناح ْ
���د رحـي ِلـ��� ِه محَ ْ ـ���زونُ
وال�شع��� ُر بع َ
الم ِح ي� ِأ�سنا
يا َمنْ َر َ�س ْم َت عل���ى َم ِ
� َأم ً
ـوح ـن���ا َم�أ ُم ـ���ونُ
ـ�ل�ا ب����أنَّ طمـ َ
فج��� َرتَ يف َ�ص ْه َد النفو� ِ���س تفا�ؤ ًال
َّ
ـ�ي�ن
�إن
الظ�ل�ام �إىل الـ���زوال َرهـ ُ
َ
���ت يف ثق��� ٍة تخلُّ َـف م���ن َيرى
حارب َ
���دم ف ـ���ي احل ـي���ا ِة ُ�سكونُ
�أنَّ التق ـ َ
ج���اوزتَ َ
هم
طي�ش الغارق�ي�ن ْ
بوه ِم ْ
واجت���زتَ َ�ص ْعب��� ًا تعرتي���ه ُحـ���زونُ
ديك َّ
وعل���ى َي َ
أحالم من
حتط َم ْ
���ت � ُ
ـ�ي�ن
نا�صـ��� ٌر و ُمعـ ُ
هـ���و للف�سـ���ا ِد ُم ِ
���وك ُي ُ
حيط ُه
وج َم ْعـ َ
���ت �إ ْب���دا َع ال�سل ِ
َ
�إب���دا ُع َح ـ ْر ِف َك ..باله��� َوى َمق ُرونُ
لغ���ة من ال�سحر َ
توه َج ْت
احل�ل�ال َّ
���ال غ�صونُ
�ألـوا ُنـه���ا ..هـ���ي للجمـ ِ
���ل الـذي
قبـ� ٌ���س يب���دِّ ُد عتمـة العقـ ِ
ـ�ل�ام قـ���رونُ
َمـ��� َّر ْت علي��� ِه يف الظ ِ
_ _ 76

ن َفـ��� ٌر غ���دا َيجث���و عل���ى � ْأعـنا ِقـهم
نـ�ْي�رْ ُ َ
ـ�ي�ن
���ت َومـكـ ُ
اجل َهـالـ��� ِة ثـاب ٌ
ه���ذا ه���و اجلهـ ُ
���ل ال���ذي جا َب ْهتـ ُه
م ـ���ا َ
زال َينمـ���و َ�ش ـ��� ُّر ُه ا َمل ْـج ـن���ونُ

*****
�سي ُ
���ن �إنْ يج���و َر زما ُنـ ُه
���ف املواط ِ
ـن�ي�ن
وال َّد ْه��� ُر دوم��� ًا بالوف ـ���ا ِء َ�ضـ ُ
���وب ت�ش ُّدها
���ت ب ٍ
ها �أن َ
���اق يف القل ِ
حلـ ِّبـ َ
تهفـ���و ُ
وت�ص ـ���ونُ
���ك دائمـ��� ًا ُ
���ق امل�آق���ي نو َره���ا
لتظ��� َّل يف ُع ْم ِ
وه َ
���وب َم ُ�صونُ
���واك يف ِ
و�سط القل ِ
جن ـ��� ٌم ت�ألـَّ���قَ يف �س ـم���ا ِء وجــو ِدنا
ـ�ي�ن
ـ�ي�ن ان�ب�رى للتائهــ�ي�ن ُيعـ ُ
حـ َ
ف�سا�سها
���ت خيو ٌل
ِ
نح ْ
َج َ
للخ�ل�اف َ
���ام َحـرونُ
حت���ى ا�ستق ْ
���رت وا�ستق َ
���ت �س���رتَ بظ ِل��� ِه
يف كل َح ْق ـ���ل �أن َ
���ت ب َ
���ك الآم ـ ُ
ـ�ي�ن
���ال والتمك ُ
َحـف َّـ ْ

*****
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ال يفقـ��� ُد النا� ُ���س املفـ���ا ِر َق �إنْ ل��� ُه
يف ِّ
���ب وخدي���نُ
كل ق ـ ْل ٍ
���ب ِ
�صاحـ ٌ
2010/8/20

*****
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�إىل �شهداء ج�سر الأئمة
كان ي ��وم الأربع ��اء 2005/8/31م يوم� �اً حال ��ك ال�س ��واد بالن�سب ��ة للعراقي�ي�ن ،ب ��ل
وللم�سلم�ي�ن جميع� �اً ،ح�ي�ن وقع حادث «ج�س ��ر الأئمة» على نهر دجل ��ة ،وبلغ عدد
�ضحاي ��اه نح ��و � 1000شهيد ،و�آالف اجلرحى ،يف حادث ��ة التدافع التي وقعت على
هذا اجل�سر بينما كان ما ي�صل �إىل مليون من ال�شيعة يتجهون �إىل مرقد الإمام
مو�س ��ى الكاظ ��م لإحياء ذكرى وفاته ،وه ��و من ذرية النبي حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم و�سابع الأئمة االثني ع�شر عند ال�شيعة.

تنوح الرياح
ُ
اجلراح
تبوح ِ
ُ
و َيطغى جنونُ الغلو
وبني انهما ِر اجلنون
و�سو ِء الظنون
ُيزجم ُر ٌ
بحقد دفني
عنف تغذى ٍ
أمان �سالح
يع ِّك ُر �صف َو ال ِ
ورع ٌب متا َدى وخ َّي َم بني اجلموع
ْ
فتبكي املراق ُد يف �صم ِتها
وت�صحو ال�شدائ ُد من ق ِربها
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ُمت ُّد امل�آ�سي َيد ًا
القلوب التي
لتلك
ِ
ب�سهم اجلحود
رماها الزمانُ
ِ
َ
وتلك احل�شود
َ
تناغ َم يف زح ِفها..
ويف حز ِنها
ني الثكاىل ..بكا ُء الوليد
�أن ُ
دا�س ال�شقيقُ ال�شقيق
على
ِ
اجل�سر َ
النهر َج َّر الرفيقُ الرفيق
�إىل ِ
حزن عميق
وطف ٌل و�شي ٌخ و�آه ُة ٍ
بثقل اجلبال
ترا َك َم ه ٌّم ِ
تنو ُء به
ُ
كواهل �أقوى الرجال
وتاه ْت ُخطى الباحثني
َ
ال�س ِّر َ
غياب ال�س�ؤال
خلف ِ
َعن ِّ
بهم الغزاة
و�سر
ان�شغال دعا ِة الوفاقِّ ..
ِ
هم احلفاة
وين�سون َّ
وين�سون � َ
ألف �شهيد
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ألف و� َ
و� َ
ألف جريح
ب�صمت �صريح
حلم الإبا ِء
ٍ
يغذون َ
ويتل ُونَ ِ�س ْف َر الن�شامى� ..إذا �ض َّمهم
ب�صوت الأغاين
مكا ٌن ي�ض ُّج
ِ
وغنج الغواين
ِ
لهيب املعاين
تر�س َب فيه ُ
وك� ٍأ�س َّ
ركام ال�سنني
�س�ؤا ٌل تك َّد َ�س فيه ُ
وما من جُميب
ف�أين ال�شقيقُ التّقي ..الأبي؟
أم�س م�ضى
َومنْ �شغل ْت ُه م�آث ُر � ٍ
أفلت منه �سما ُع النحيب..
و� َ
�ضجيج الدروب
ت�صام حتى تال�شى
مَ َ
ُ
َ
حت َّج َر حتى غدا قل ُب ُه
بواد �سحيق
ك�صخر تهاوى ٍ
ٍ
امل�صاب ُت َ�ش ُّق عليه اجليوب
وهذا
ُ
ومن َح ِّر ِه
تذوب القلوب
ُ
القريب الغريب؟
وكيف يكونُ
ُ
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وماذا ُ
�صاب
يقول املُ ُ
ُ
�صنوف اخلطوب؟
وقد حا�صرته
بك احلي ُل
يا دجل َة اخل ِري ما
�ضاقت ِ
ْ
ُ
تكتحل
ـناك عـيونُ النا�س
ومـن َ�س ِ
جتري مياهُ ِك والأه ُ
ـوال ما َب ِر َح ْـت
ـيك احلزنُ يبتهـ ُل
رغ َـم امل�آ�س���ي �إل ِ
�شطح ْت
�أين املروء ُة يف قـومي وقـد َ
بهم �ضغائنُ ُتبدي �سـو َء ما عملوا؟
�صـمتي ب�صم ِت ِك مقـرو ٌن �أيا َو َجعي
���راح فـال خـ ٌ
���وف وال َو َج ُل
ِّملي اجلـ َ
ج�سـْ ُر الأئمـ ِة عـانـ���قْ خطـ َو �أفـئد ٍة
رغم ما فعلوا
توحـ َ
���د ْت فـي هـواها َ
َّ
الريح �أحجي ًة
واكتب على
ِ
ْ
و�شو�شات ِ
يند ِم ُل
ـرح َ
بهـا يطي ُ
���ب الهوى واجل ُ
���ب تز َر ُع ُه
و�سـ ُّرهـ���ا مـن بذو ِر احلـ ِّ
يف ال�ضـفتني ..ومنه يرتـوي الأمـ ُل
(مل تدر خائنة الأيام �أن الأيادي املغلولة �إىل الأعناق جترتح بكارة الطهر،
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وت�سب ��ي �صب ��وة االنعتاق من قب�ض ��ة احلزن ..تت�ساق ��ط �أوراق الأعمار التي
ق�صفتها رياح البغ�ضاء الهوجاء ..يف �أر�ض تربتها املحبة ونبتها احلنظل..
ما�ؤه ��ا ال�شهد و�شرابه ��ا العلقم� ..أجوا�ؤها امل�ضمخ ��ة بعبق الأجماد متطر
حق ��داً و�إرهاب� �اً ،بع ��د �أن اقتح ��م التت ��ار �أ�سواره ��ا املنيع ��ة ليزرع ��وا الفرق ��ة
وال�شق ��اق ..واند�س املرجفون يف �صفوف �أبنائها ليتوارى الوفاق ..وينه�ش
الرف ��اق �أج�س ��اد الرف ��اق ..ومت ��وت الفرحة يف الأح ��داق ..وجتت ��ز ال�سيوف
الأعناق ..والإميان ينادي :ال غالب �إال اهلل).

�أما �آن لل�ش ِّر �أن ينطوي
ِ�س ِج ٌّل له
تل َّو َث دوما ِّ
بكل اخلطايا
ِّ
وكل املعاين الهزيلة
ِّ
وكل الرزايا
فمن لليتامى؟
ومن يزرع الور َد يف دربهم؟
ومن للطفول ِة غنى
أنا�شيد تدعو �إىل حبهم؟
� َ
لل�شيوخ؟
أرامل ..من
ومن لل ِ
ِ
ومن للف�ضيلة ُي ْر�سي هواها
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ِّ
بكل املوانئ؟
القبح يوما
�إذا قام َ�س ٌّد من ِ
بوج ِه اجلمال
ْ
ال�شوك �صر ٌح
�إذا ما تنامى من
ِ
حلجب الورود
ِ
ُ
َ
اجلمال وتلك الورود
وذاك
عيون ال�شقي العنيد
قذىً يف ِ
فمهما رياح ال�سموم تهيج
ن�سيم الربيع
�سيبقى ُ
ويبقى اجلمال
ويبقى من الور ِد �أزكى الأريج
ُ
الوفاق ..ويبقى العراق
ويبقى
وميحو َ
فلول الغلو ..وغز َو التتار
وينز ُع ك َّل اجلذو ِر التي
ت َغ َّذ ْت
إرث متا َدى
ب� ٍ
َ
خالل اال�سنني
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ويزر ُع حب ًا ندي ًا ِّ
بكل القلوب
ِّ
وكل الدروب
2005/9/18

*****
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ديوان الطفولة
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فرحة امليالد
�إىل احلفيد عبدالعزيز بن وائل

(*)

الح ُم ْ�شـرق ًا كم���ا اله ْ
ـالل
ال�سـ ْع��� ُد َ
َّ
ـ�ي�ر َز َّف � ْأج َمـ َ
���ل املقـ ْ
���ال:
�إذ ال َب�ش ُ
���م عبدُال َعزي���ز فا ْفـ َر ُحـ���وا
ُب ْ�شرا ُك ُ
يخـ ّي���م َ
اجلمـ ْ
َعـلـي��� ِه َز ِاه ـي��� ًا َ
���ال
ل��� ُه الط ُيـ���و ُر َغـ��� َّر َد ْت يف َب ْه َجـ��� ٍة
وما�س���ت الأغ�ص���انُ من���ه يف َد ْ
الل
ِ
ل���ه الـ ُّزهـ ـ���و ُر تنت�ش���ي ك�أمنـ ـ���ا
ْ
والتالل
���ول
جت���ا َو َز ْت َم َ
ال�س ُه ِ
���دى ُّ
باه ـ��� ٌج
فـ���ي ِ�ض ْح ِكـ��� ِهُ ..بكا ِئـ��� ِه َم ِ
���د ُة ا َملـ ْ
ـنال
ِمـ���نْ َغـ�ْي�رِْ ِه ب���دت َب ِعي َ
َومـ ْن��� ُه ك ـ��� ُّل َن ْبـ��� َر ٍة ولـ ْفـ َتـ��� ٍة
تقـ ُ
���ال ِ�س ْـح��� ُر ُه َ
احل ْ
ـالل
للجم ِ
���ولَ :
���د ْت
م���ن وا ِلـدي��� ِه َفـ ـ ْر َح��� ٌة ب���ه َب َ
ِمنْ َف ْي ِ�ضه���ا ك�أنها ُت َعا ِن���قُ ا َ
خل ْ
يال
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ا�سـتَ��� َو ْت
وه ـ���ذه �أيــا ُم ـن���ا ق���د ْ
َهـ ِنـ َّيـ��� ًة َ�ش ـ َّفـا َفـ��� ًة ِب ِر َّقـ��� ِة الـ���ز ْ
ُّالل
ِلــوا ِل َـد ْي ـ��� ِه بــاقـ ـ��� ٌة م ـ���ن املُـن���ى
َم ْقـ ُرو َنـ��� ًة مبـ���ا َي ِلـي���قُ ِم���نْ َج ْ
ـالل
َمـ��� َع التهـ���اين لـ���م َيـ���زَ ْل َر َجـا�ؤن���ا
َنهـا ُرن���ا ُدعـ���ا ُءَ ..ل ْي ُلـن���ا ا ْب ِتـه ـ ْ
���ال
هلل جَ ْ
���م ِطـ ْفـ ـ َلنـ���ا
نـ��� َوى �أنْ ُي ِـدي ـ َ
ِب َهـ ْيـ َب��� ٍة َت ُفـ ُ
���م ال ِّرجـ ْ
���ال
���وق ُم ْع َظ َ
باعـ��� ِه
وطاعـ��� ُة ال َّر ْحمـ���ن ِمـ���نْ ِط ِ
َ
َحـديث��� ُه ُم َع َّطـ��� ٌر ب�ص���ا ِدق ا َملق ْ
���ال
فـي ِظ��� ّل � ْأ�سـ��� َر ٍة ِب��� ِه ق���د ْاحـ َت َف ْـت
ِمنْ � ْأج ِل��� ِه َغ َد ْت ال ت ْع ِ���ر ُف املُ ْ
حال
2004/1/5

*****
(*) يف 1424/9/3هـ �أطل على الدنيا عبدالعزيز بن وائل فكانت فرحة امليالد.
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�إىل قمر الزمان ملار
وهي تتخطى �أول عتبات عامها الثاين

ه���ـ���ـ���اذي مل���ـ���ـ���ا ُر �أم ال���ق��� َم��� ْر؟
����د َق ال��ن َ��ظ��ـ�� ْر؟
ق��ـ��ول��وا �إذا � َ����ص َ
ِم���ـ���ـ���ـ���نْ َدل���ه���ـ���ـ���ا و َدال ِل��ـ��ـ��ـ��ه��ـ��ـ��ـ��ا
َت��ـ ْ��خ��ـ��ط��و ُي���را ِف���ق���ه���ـ���ا اخل�� َف��ـ��ـ�� ْر
ي����ا ن��غ��ـْ�� َم��ـ��ـ��ة ن ْ
�������ش���ـ���ـ���دُو ب��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
لجِ َ ��ـ��م��ـ��ـ��ا ِل��ـ��ـ��ه��ـ��ـ��ا َرنَّ ال���ـ��� َوت���ـ��� ْر
�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��م ث��غ��ـ��ـ�� ُره��ـ��ـ��ـ��ا
و�إذا ت�� َب َّ
ت�� ْه��ـ��ـ ِ��دي ال�����س��ـ��ع��ـ��ادة ل��ل��ب َ�����ش��ـ��ـ��ـ�� ْر
ي���ـ���ا ُح���ل���ـْ���ـ��� َوة ال��� َع���ـ���ـ��� ْي���ن�ي�ن ي��ـ��ـ��ا
َم����نْ ن���و ُره���ا َخ َ��ط��ـ��ـ َ
��ف ال�� َب�� َ���ص�� ْر
���ت �أو َع���ـ���ـ���ان َ���د ْت
و�إذا َب���ك���ـَ���ـ ْ
�����س��ـ��ـ��� ُأل م���ا ا َ
خل��ـ��ـ��ـ�َبررَ ْ !
ال��� ُك���ـ��� ُّل َي ْ
���������س����ى املُ���ـ���ن���ى
الن ْ
�������ت ل���ه���ـ���ا �أق َ
���ج���ـ���و ُد ب��ه��ـ��ـ��ا ال��ق��ـ��ـ َ��د ْر
ل��ـ�� َّم��ـ��ـ��ا َي ُ
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ِه����ـ َ
����ي َن��ـ�� ْف��ـ َ��ح��ـ��ـ��ة ُق���ـ ْ���د� ِ���س���ـ���ـ��� َّي���ة ٌ
���ا����س���نُ ُت��ـ��خ��ت�� َ���ص�� ْر
وب��ه��ـ��ـ��ـ��ا ا َمل���ح ِ
����ده����ـ����ا ِغ��ـ��ن��ى
و ِل���ن��� ْف���ـ���ـ���� ِ���س وا ِل����ـ ِ
ول ِّأم���ـ���ه���ـ���ـ���ا �أغ��ـ��ل��ـ��ـ��ى ال����ـ����ـ���� ُّد َر ْر
���ام َ
اجل���ـ���ـ ِ���م���ي��� ُع ب ُ��ح��ـ�� ِّب��ه��ـ��ـ��ـ��ا
َه���ـ���ـ َ
����ح����و ال���ك���ـ َ���د ْر
وح����� ُ����ض����و ُره����ا مَ ْي ُ
ُ
ومل����ـ����ـ����ا ُر � ْأح����ـ����ل����ى َف���ـ���ـ��� ْر َح���ـ���ـ��� ٍة
و ِل��ـ ِ��م��ث��ـ�� ِل��ه��ـ��ا َي ْ��ح�� ُل��ـ��ـ��و ال��ن��ظ��ـ��ـ�� ْر
ومل����ـ����ـ����ا ُر � ْأح����ـ����ـ����ل����ى ِط��ـ��ف��ـْ��ـ��ل��ـ�� ٍة
ب��ـِ�� ِع��ـ��ي��و ِن��ه��ـ��ا َ���س��ـ��ـ�� َك��ـ��نَ ال��ق�� َم��ـ�� ْر
2009/10/18

*****
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برهوم
���وم ُح ـ ُّب َك يف ال ُفـ����ؤا ِد ُمـ ِقي ُـم
َب ْرهُ ـ ُ
���وح ِب�أ ْفـ ِق ـ َ
ـيم
���ك ال َّت ْن ِع ُ
يــا َم ـ���نْ َي ُلـ ُ
�ل�ا َز ْهـ َو ُّ
ـام ً
الط ُفـو َل��� ِة ُمـ ْب ِدي ًا
يـا َح ِ
وم
َعـ َبـ ِثـ َّيـ��� َة ال ْأطف ـ ِ
���ال ح�ي�ن تـ��� ُر ُ
ـالم َحـت���ى ما َخـ َب َت
عا َن ْقته���ا ال ْأح َ
�أ ْن ـ���وا ُر َو ْج ِـهـ َ
���م
للح ـي���ا ِة َنـ ِعـي ـ ُ
���ك َ
عاط َف ِتي التي
يا َم���نْ َم َ ْ أ
لتَ َف���را َغ ِ
�ش َ
تيم
ـاخ ْ
���ت و�أ ْد َر َك َ�ضـ ْو َءه���ا الت ْع ُ
� ْأ�شـ ُك���و �إل ـي َ
���ك تَـ َغ ـ ُّرب���ي وتَـ َو ُّلـه���ي
ِمـ ْن َ
ـوم
���ك ا ْب ِتهـاجـي َل ـ ْو تحَ ُ ـ��� ُّل هُ ُم ُ
للحي���ا ِة و ِد ْفئها
قـ���د �صـ ْرتَ ن���ور ًا َ
مـ���ن ذا ِب ُحـ ِّبـ َ
ـوم
���ك َي ْ�سـت َِطـي��� ُع َيـ ُلـ ُ
بين���ي وبين َ
���ك يف ا َ
خلفـ���ا ِء َر�سـا ِئ ٌل
���م
���ت ِب َقـ ْلـ ٍ
ُكـ ِتـ َبـ ْ
و�سـقي ُ
���ب ُم ْـجـ َهـ ٍ���د َ
���د جَ َ
مـيـث ُ
���د ُر ُه
تـ َّل َـل َق ـ ْ
���ب قـ ْ
���اق ُحـ ٍّ
ـيم
���ن وهـ���و َر ِح ُ
ِه َب��� ٌة ِمـ���نَ ال َّر ْحم ِ
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ي���ا َز ْهـ َر ًة َن�َث�رَ َ ال َّزمـ���انُ َعـ ِبـيـ َرهـا
���وح ِمـنْ ِع ْـط ِـر َ
احلـي���ا ِة َ�ش ِم ُيم
ِلي ُفـ َ
فـي َ
���ك ال َّن َجـابـ ُة والـ َّ
���ذكا ُء ك�أ َّنـمـ ــا
لجَ َ ـ�أَ ُ
ـوح لـدي َ
ـيم
���ك والت َّْ�ص ِـم ُ
الط ُم ُ
���ت َي ُحـ��� ُّز يف َن ْف ِ�سي ال ُبكا
و�إذا َب َكـ ْي َ
���ت فف���ي َ
ـيم
و�إذا َ�ض ِحـ ْك َ
احلـيا ِة َن ِع ُ
ت ْغ ُفو عل���ى َ�ص ْدري َك�أَ َّن َ
���ك ْمل َت ُكنْ
���دري ِبـ�أ َّنـ َ
ـيم
تـ ْ
���ك فـي ال ُف ـ����ؤا ِد ُتـ ِق ُ
َّ ()1
���د َعر ْف ُـت ب�أنها
تحَ ْ كي َحكايا قـ ْ
���ج ِف ْك ِـر َك ذل���ك ال َّت ْهــو ُمي
ِمـنْ َن ْ�سـ ِ
مل���ا تحُ َ ل���قُ يف ال َف�ضـ���ا ِء ُمعا ِنقـ ـ��� ًا
ُ�ص��� َو َر ا َ
���ال كما َيط��� ُو ُف َح ِك ُيم
خلي ِ
���ت لـ��� ُه � ٌأب
و َكـ�أ َّنـن ـ���ي ِط ْف ـ��� ٌل و�أ ْن َ
هلل ُحـ ْك ـ��� ٌم فـ���ي َ
ـيم
ِ
احل ـي���ا ِة َع ِـظ ـ ُ
� ْأغـ ُفـ���و َفت َْ�ض َح ُك طـا ِلب��� ًا ُم َت َو ِّ�سـ ًال
ـوم
وال�سـه ـ���ا ُد َي ُح ُ
ِمـ ِّن���ي ل ْأح ِـك���ي ُّ
���ام َي ْحـ ُر ُ�س ـ َ
���ك الإل ـ��� ُه ِب َعـ ْي ِن��� ِه
و َتنـ ُ
و ِب َهـ ْـد ِيـ��� ِهِ ..ع ـ��� ٌّز َعـلـيـ َ
ُوم
���ك َيـ ـ���د ُ
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���م َج ِـمـي ٍ���ل ُمـ ْب ِـه ٍـج
و�أنـ ُ
���ام فــي ُحـ ْلـ ٍ
���ي جُ ُ
َو َّ�شـ ْتـ��� ُه َّ
ـوم
كالط ـ ْي ِ
ن ُ
���ف ال َب ِهـ ِّ
���وان ف ـ َ
���اق َجمـا ُلهـا
َقـزَ ِحـ َّي��� ُة الأ ْل ـ ِ
ُك َّل َ
���وب َع ِـد ُمي
���ال ِمـ���نَ ال ُعـي ِ
اجلمـ ِ
�إ َّن���ا عـل���ى َد ْر ِب َ
احلـي���ا ِة َيـ ُقــو ُدنــا
���ن وهـو كر ُمي
َهـ ْ
���د ٌي ِمـ���نَ ال َّر ْحمـ ِ
ُي ْب ِقـي َ
���ك َر ُّب ا َ
خل ْل ِـق َد ْومـ��� ًا ُم ْن َعمـ ًا
بال ـ�ِب�رِ ِّ  ..والتَّـ ْقـ��� َوى َعـلي َ
ـدوم
���ك ت ُ
2011/1/20

*****

( )1م���ن ع���ادات برهوم ال�صغري �أن يحكي حكايات عن الفي���ل والزرافة والبطة والثعلب والأ�سد
والأرنب ،والولد النظيف الذي يحب والديه ويحبانه ،وكل ذلك من ن�سج خياله.
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�إىل ال�صغرية �سلمى
يف يوم �إطاللتها على الدنيا

�����ش��ـ ُ
َ���س��ل�� َم��ى وت��ـُ ْ
��اح
��رق ك��ال�� َّ���ص��ب ْ
ُن�����ـ�����ور ًا َع���ـ���ل���ى ك ِّ
���اح
�����ل ال��� ِب���ط���ـ���ـ ْ
���ت ف���ـ���ك���انَ ق��ـ��ـ��دُو ُم��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
َه��� َّل���ـ���ـ ْ
��اح
ب���ـ���اق���ـ���ـ ِ
���ات ُف���ـ���ـ���ـ ٍّ���ل �أو �أق��ـ��ـ��ـ��ـ ْ
�يره��ـ��ا
َع���ـ���ـ َّ���م ال���ـ��� َم���ـ���ـ���ك���انَ َع��ـ��ـ��ب ُ
����اح
�������س���ـ���ري وم����ن���� ُه ال��� ِع���ط��� ُر ف ْ
َي ْ
يف َو ْج���ه���ه���ـ���ا َم��� ْع���ـ���ن���ى ال���ن َ���دى
�����س��ـ��م�� ًا ُي ْ
���راح
�����ش�� ِف��ي ِ
اجل���ـ ْ
ي���ا َب��ل َ
���اه��� ٌر
���ح���ـ���ـ��� َّي���ا ظ���ـ ِ
وع��ـ��ل��ـ��ـ��ى املُ���ـ َ
��اح
�����س��ـ��م ْ
َم�� ْع��ـ��ن��ى ال����ب����را َء ِة وال َّ
ي���ا َم���ـ���نْ ع��ـ��ـ��ل��ى � ْإ���ش��ـ��ـ��را ِق��ه��ـ��ـ��ا
َع���ـ���ـ َّ���م ال�� َه��ـ��ن��ا وال���� َّ���س���ـ��� ْع���ـ��� ُد الح
ال��ـ�� ُّن��ـ�� ْب��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُل �أ ْو َرث����ـ����ـ����ـ����ـ���� ُه � ٌأب
ـ�لاح
والأ ُّم �أو َرث������ـ ِ
������ت ال���َّ��ص��ـ�� ْ
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ُ���س��ـ��ـ�� ْب��ح��انَ خ��ـ��ال�� ُق��ـ��ه��ـ��ا ال��ـ��ذي
ـ�لاح
َم���ـ��� َن���ـ َ���ح ا َمل���ـ���ل���ي َ���ح���ـ���ة ل��ل ِ��م��ـ�� ْ
ل��ت��ك��ـ��ـ��ونَ َ���س��ـ��ـ�� ْل��ـ�� َم��ى َف��ـ�� ْر َح��ـ��ـ�� ًة
���راح
وال���ن���ف���� ُ���س م��ن��ه��ا يف ان ِ
�������ش ْ
ا ُ
���ت َم��ـ��ـ��ـ�� ُ
ـ�لاذ ُه
حل���� ْ���س���ـ���ـ���نُ �أ ْن���ـ���ـ���ـ ِ
��اح
������ك اق����ت َ
وب ِ
����دى ن������و ُر ال�����ص��ب ْ
������ك اح��ـ��ت��ف��ى الأه���ل���ـ���ـ���ونَ ي��ا
وب ِ
��ت�راح
ا�����س ْ
ُح��ل��ـ��م�� ًا ل���ه ال��ق��ل��ـ��ـ ُ��ب ْ
�����ك ال�����س��ـ��ـ��ع��اد ُة َت��ـ�� ْن��ـ��ـ��ت��ـ��م��ـِ��ي
ول ِ
واح
و ُت���ق���ـ���ـ���ي ُ���م ال ت�� ْب��غ��ـ��ي ال�����ـ����� َّر ْ
���ك ُدع��ـ��ـ��ـ��ا�ؤن��ا
َ���س��ـ��ـ��ل��ـ�� َم��ى �إل���ي���ـ���ـ ِ
���اح
ُع���ـ��� ْم���ـ��� ٌر َم���ـ���ـ���دي��� ٌد وارت���ي���ـ���ـ���ـ ْ
���ك ال��ت��ي
ف���ـ���ي ِظ���ـ���ـ ِّ���ل � ْأ����س���ـ���ـ��� َر ِت ِ
���ف�ل�اح
�������س��� َع���ى �إىل َد ْر ِب ال
ْ
ت ْ

*****
_ _ 97

2010/12/12

ريانة
يف الأ�سبوع الأخري من ال�شهر الأخري لعام 1432هـ املوافق 18نوفمرب
2011م� ،أ�شرقت على حياة ثامر خالد اخلري اهلل و�أمنية خليل الفزيع
�شم�س طفلة جميلة �سمياها «ريانة» ،وفجرت �إ�شراقتها امليمونة ينبوع
امل�شاعر التي �أملت هذه الأبيات.

نا�شــر ًا �ألـوانـ ْه
�أ ْق ـ َب َل ال َف ْـج ـ ُر ِ
�ي�ن َه�� َّل ْ��ت على ال�� ُّدن��ا « َر َّي���ان��� ْة»
ِح َ
َو َ���س��ـ�� َر ْت َن ْ�����س�� َم�� ُة ال�� َّرب��ي�� ِع ل�تروي
يف ف���ـ����ؤادي ُع���ـ��� ُرو َق��� ُه ال��ظ��م��ـ���آن�� ْة
ك ْ���دتُ �أ ْن َ�����س��ى � ُ���س��� ُرو َر قلبي لأن
َق ْ���د ح��م��ل ُ��ت م��ن الأ���س��ى �أط��ن��ان�� ْه
���ت ع��ل��ى ال��� ُوج���و ِد ف��ت��ا ٌة
ح�ين َه��� َّل ْ
وه��ـ��ـ��وا َن��ـ�� ْه
َن ِ�����س َ��ي ال��ق��ل ُ��ب ح���زْ َن��� ُه َ
ح�ين ق���ال���وا :ري���ان��� ٌة قــد �أت��ت�� ُك ْ��م
َز َر َع ال َّ�����ش��ـ�� ْو ُق ِع�� ْن َ��ده��ا عـ ْنوا َنـ ْه
�ين �إليها
� ْأ���ض َ��ح ِ��ت
النف�س يف َح��ن ٍ
ُ
وح �أ�ْ��ص�� َب��ـ َ��ح ْ��ت َول��ه��ا َن�� ْة
ول��ه��ا ال���ـ��� ُّر ُ
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وذووه����ا � ْأ���ش��ـ��وا ُق��ـ�� ُه��ـ ْ��م زاه��ـِ��ي��ات
ب��الأم��ـ��اين ق�� ُل��ـ��و ُب��ـ�� ُه��ـ ْ��م َم��ـ��ـ�ل�آ َن��ـ�� ْة
َف��ـ�� ْر َح��ـ�� ُة ال�� ُع�� ْم ِ��ر ظ َّلـ َل ْت وا ِل َ��د ْي��ه��ا
ـ فــي ح��ب��و ٍر ـ كغي َم ـ ٍة َه��ـ�� َّت��ا َن��ـ�� ْه
و�سـ َق ْت ُه ْم مـن ال�سـعاد ِة َف ْي�ض ًا
َ
فا�س َتح َّق ْـت من َ
اجلمي ِع َحـنا َن ْه
ْ
ه��ـ��ي َب���ـ ْ���د ٌر �إذا ال�� ُب��ـ��دُو ُر ت��ب��ا َر ْت
وبها ا ُ
حل ْ�ســنُ َي ْ�س ـ ِرت ُّد َمكا َنـ ْه
َم���نْ ر�آه���ا ر�أى َ
��ال جَ َ
اجل��م��ـ َ
تـ َّلى
ـتط ْع ِن ْ�سـيا َن ْه
يف املُ َ��ح�� ّي��ا ،لمَ ْ َي ْ�س ِ
ـفي
ذاتَ َو ْج��ـ ٍ��ه يف ُح ْ�����س�� ِن�� ِه ُيو�س ٍّ
��ون و�إنْ َغ�� َف��ـ ْ��ت َو ْ���س��ـ��ـ��ن��ا َن�� ْة
وع��ـ�� ُي ٍ
ُ
ـفاه ِـك � ْأحـلى
� ّأي َب���� ْو ٍح على ِ�ش ِ
�ين ت��ـ�� ْب��دُو ِب َب ْ�سـ َمـ ٍة َن ْ�شــوا َنـ ْة
ِح��ـ َ
ُق��ـ��ـ ْ��د َر ُة اهلل ِف��ـ��ي ُع��ـ��ـ�لاه جَ َ
تـ َّل ْـت
�ين � ْأع َ��ط��ى ل ِ��ك َ
اجل��م َ
��ال �أم��ا َن�� ْة
ِح َ
َو َج َ���د ا ُ
��اك َم�لاذ ًا
حل ْ�����س��نُ يف ِح��م ِ
َفـت َـخ َّـطى ِري َ
وج��ـ��ن��ا َن��ـ�� ْه
��ا���ض��ـ��ـ�� ُه ِ
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و�ضـياها
�أ ْن ِ
�����ت ل���ل��� ُّر ِوح ُن��و ُره��ـ��ا ِ
القلب قد َم َل ْك ِت عنا َن ْه
َو َح��ـ ْ��د ِك
ُ
��واط��ـ ُ��ف َت��زْ هُ ��ـ��و
ُم���و ِرق���اتٌ ب��ه ال�� َع ِ
يف ا ْنتِ�شاءٍ َم��نْ ذا ُيقل ُل �شـا َنهْ؟
���ت للن ْف ِ�س ِع ْ��ط�� ُره��ا َ
و�شـذاهـا
�أ ْن ِ
��اح��ـ ْ��ت ب��ه َر ْي��ح��ـ��ا َن�� ْة
�أن ِ
���ت َن�� ْف��ـ�� ٌح ف َ
وا���س��ـ��ت��ق�� َّر ْت لـوا ِل ـ َـد ْي ِك َح ــيا ٌة
ْ
ِم ْلـ�ؤُها ا ُ
حل��ـ ُّ��بَ ..ثب َّـتُوا �أ ْرك��ا َن�� ْه
و ْلت ِعي�شي َم��� َع ال َّ�����س��ـ��ع��ا َد ِة َد ْوم��ـ�� ًا
يف َه��ـ��ن��اءٍ ِب��ـ�� ِه َ
احل��ـ��ي��ا ُة ُم�صـا َن ْة
َح�� ِف َ��ظ ُ
اهلل يف ال�� ُو ُج��ـ��و ِد ُو ُج����ود ًا
���ت فـيــه ب ِن ْعـ َم ـ ٍة “ر ّيـا َن ـ ْة”
�أ ْن ِ
2011/11/25

*****
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طفل من �ضحايا احلرب
الليل �أ ْد ُم ُع ُه
على اخلدو ِد َج َر ْت يف ِ
ْ���م ت َْ�ص َفـ ُعـ ُه
وفـي النهـ���ا ِر َيـ ٌد بال ُيت ِ
ت�سـ ِل َيـ ًة
�إنْ مـ���ا �أرا َد مـع الأطفـ ِ
���ال ْ
���زان ُت ْر ِج ُعـ ُه
َيـ َرى احلقيقـ َة للأحـ ِ
وان ُت ْل ِحـ ُق ـ ُه
���د ِ
���ب َيـ��� ُد ال ُعـ ْ
� ٌأب َيغـي ُ
ت�ص َر ُعهُ!
بال ِّأم َق ْ�سر ًا ِ�س ُ
هام ال َغ ْد ِر ْ
���ت �أ ْركا ُنـ��� ُه فـغ ـ���دا
���ز ٌل ُز ْل ِـز َلـ ْ
َومـ ْن ِ
ـراب ..ف�أي���نَ الآن َم ْر َت ُعـهُ؟
َمـ َع الت ِ
جـا َء التت���ا ُر وكان َّ
ال�شـ��� ُّر غـا َيته ْـم
م��� َع ال َّدم���ا ِر ُ
وغ ُ
���وت َي ْت َب ُعـ ُه
���ول ا َملـ ِ
ـات ِم���نْ َك َم ٍـد
زاد ال ُ
أن�ي�ن مع الآهـ ِ
ـوجـ ُع ـ��� ُه
قـ���د َ
داهـ َم ْتـ��� ُه وبـ���الآالم ُت ِ
���ام عـا ِب َث ًة
والن ْفـ� ُ���س ت ْلهـ���و ِبهـا الأي ُ
والقلب ُحـزْ ٌن ِب��� ِه ..تطويه � ْأ�ض ُل ُع ُه
ُ
� ْأ�سما ُلـ��� ُه َمـ َّز َق ْتهـا احلـادِثاتُ فمنْ
القول ُي ْ�س ِم ُع ُه
وحل���و ِ
َي ْك ُ�سو ُه ح ّب ًاُ ..
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وي َ�س ُح ال َّد ْم َع عن َخ َّد ْي ِه �شاخ�ص ٌة
مَ ْ
عـين���اه ت َْ�سـ� ُأل� :أ ْي���نَ الآن َمـ ْر َب ُعـهُ؟
كانت َل��� ُه �أرجوح ٌة َم َعها
يف البي ِ
���ت ْ
���ت لحَ ْ ـن��� ًا ُيـ َر ِّجـ ُعـ��� ُه
نا ُفـ���ور ٌة َعـزَ َفـ ْ
و َد ْفـ�ت�رٌ َخ َّـط فـي ِه الـ َّد ْر� َ���س ُمتَّـ ِئـد ًا
ُم َع ِّل ُم ال َف ْ�ص ِل �أي���نَ الآن َم ْو ِ�ض ُعـهُ؟
يف ِظـ ِّ
العـ ُبـ ُه
���ت َم ِ
���ل َن ْخـ َلـ ِت ِه ْم كان ْ
���ت ..وا َ
خلـ ْو ُف َي ْف َج ُعـ ُه
لك َّنها ُح ِـر َقـ ْ
َمـ���نْ ذا ُيعـا ِن ُقـه ِط ْف ً
ـ�ل�ا ِبـ ِه َغ َـد َر ْت
ُ�سـو ُد الليايلِ ..ومنْ َّ
لل�شـ ِّر َي ْر َد ُعـ ُه
�صان ُخ ْ�ض َرتَها
َمنْ ذا َي ُر ُّد �إىل ال ْأغ ِ
التخريب ..مَ ْي َن ُعـ ُه
َي ُ�صـ ُّد َع ْنهـا َيـ ُد
ِ
أطفال َب ْ�س َمتهم؟
َمنْ ذا ُي ِعـي ُد �إىل ال ِ
ال�س ْع َد يف ال ْأجـوا ِء َي ْ�ص َن ُع ُه
و َي ْن ُ�شـ ُر َّ
2009/5/23
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ليلة العمر
�إىل «ثام ��ر» و«�أمني ��ة» يف ي ��وم زواجهم ��ا ال�سعي ��د م�س ��اء اخلمي� ��س
1431/10/28ه� �ـ املواف ��ق 2010/10/7م حني جت�سد الفرح بهجة عارمة
غنى بها ولها الزمان واملكان.

ي���ا طـي���و َر ا ُ
ـان
���ب َغـ ِّن���ي للزمـ ِ
حلـ ِّ
���راح تزهُ ���و بالأماين
وان�ث�ري الأف َ
���وم ُعـ ْر� ٌ���س َ�ضـ َّمن���ا
َغ ـ��� ِّردي فالـي َ
َيبع���ثُ ال َب ْه َجة ِم���نْ ف ْي ِ�ض التهاين
���ت
َرنـَّ��� ُة «الط���ار» بـِ��� ِه ق ـ ْ
���د َ�ص َد َح ْ
فانت�ش���ى َ
���د الأغاين
اجل ْمـ ُع ِبرتدي ِ
ال�سـ ْع��� ُد ِ�س ـ َوى
ال�سـ ْع ِ
���د وم���ا َّ
ليل��� ُة َّ
ـزمان
���ت ب� ْأمـ���دا ِء ال ِ
َن ْفحـ��� ٍة طاف ـ ْ
من���ذ «فينو����س» متـ���ا َدى ِ�س ْـح ُرها
���م ُتـعـانـي
ـا�سـتب��� َّد ْت بنفـو� ٍ���س ك َـ ْ
ف ْ
���ام عـل���ى ال ِّ
���كل فـي���ا
ِع ْـطـ ُره���ا حـ َ
���ان
وعـن���وانَ الأمـ ِ
َم ْبـ َعـ���ثَ الن���ور ُ
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���ب َ�ش ـ���دا
ليلـ���ة ال ُع ْمـ ِ���ر لهـ���ا القلـ ُ
���ت َعل���ى ِّ
�س���ان
كل ِل ِ
نغـْ َمـ��� ًة � ْأ�ض َـحـ ْ
���ت �إل ـي��� ِه غ ـ���اد ٌة
“ثامـ��� ٌر” ُزفـ ّ ْ
القلب “مناين”؟
َمنْ تكنْ �إال َه َوى ِ
�ي�ن ْ
تخط���و ُح ْ�سـ ُنـه���ا
���ال َح َ
بجمـ ٍ
َ
ـا����ض بالـن���و ِر عل���ى ِّ
ف َ
���كان
كل املـ ِ
�إنْ َي ُك ـ���نْ للـنا� ِ���س َد ْومـ��� ًا ق ـ َمـ��� ٌر
���ران
َبـ ْينـن���ا اللــيلـ���ة َه ـ��� َّل الـق ـ َم ـ ِ
فـ���ك�أنَّ الك ـ���ونَ � ْأ�ضـ َـحـ���ى باقـ��� ًة
���ان
ِمـ���نْ ُو ُر ٍود ُنـ�ِث�رِ َ ْت با َمل ْهـ َرجـ ِ
���ت َّ
بال�ش َذى
دامـ ِ
فاح ْ
َ
���ت الأفـ ُ
���راح َ
َن َ�سم���اتُ َّ
الكيان
ت�س���ري يف
ِ
ال�ش ْو ِق ْ
و�س ـ ْين���ا َمـع ـ��� ًا
َو َر َع ـ���ا اهلل َعـ ُر َ
���د ال ـ َّد ْه ـ ِ���رَ ..مب ْوف���و ِر َ
ـنان
�أ َبـ َ
احلـ ِ
���ق َحـ َّفـ��� ُه ا ُ
���د
���ب وق ـ ْ
يف َطري ٍ
حلـ ُّ
���وان التف ـ���اين
ُز ِر َع الـ��� َّد ْر ُب ب�أ ْل ـ ِ
� ْأ�سـ��� َر ًة �صـ ْرن���ا كمـ���ا ِ�شـ ْئن���ا ومـ���ا
ـ�ي�ر ا َملعـ���اين
َن ْلتقـ���ي �إ َّال ع ـل���ى َخ ِ
2010/10/10

*****
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ليلة فرح
َمـ��� َّر الزمـ���انُ ومـ���ا َدرى الـ��� َو ْر ُد
وطغ���ى اجلم ـ ُ
���ال وم ـ���ا ل��� ُه َح ـ��� ُّد
وحدائ���قُ
تفتحت
احل�س���ن البه���ي
ْ
ِ
�أغ�صا ُنه ـ���ا وله ـ���ا ال�ش���ذى ِر ْفـ��� ُد
���م احلب���و ُر ح�ضو َره���ا
يف ليل��� ٍة ع َّ
ـ����ص احلف ـي��� ُد ُيعــي ُن��� ُه َ
اجل��� ُّد
َرق َ
تناغمت
���ج الغن���ا ِء
ْ
َز َح َف ْ
���ت �أهازي ُ
�أحلـا ُن��� ُه ن�ش ـ��� َوى مب ـ���ا ت�شـ ـ���دُو
و�أ�ضـ���ا َء ليلتـن���ا البهي���ة فــار� ٌ���س
���ب َيحل ـ���و ب���ه ال ِع ْق ـ��� ُد
ـوك ٍ
يف َمـ ِ
���ت ب���ه ك ُّل ا ُ
جلمـ���و ِع محَ َ ـ َّب��� ًة
َح َّفـ ْ
���اف ُيحيطـ���ه ال�سع��� ُد
حـ�ي�ن الزفـ ِ
���ال ُتزي ُن��� ُه
���اج اجلم ِ
وعرو�سـ��� ُه ت ُ
ُ
���د ْت وا�ستب�ش ـ��� َر َ
احل ْ�ش ـ��� ُد
ملـ���ا َب َ
���ت زغـاري��� ٌد ك�أنَّ رنينهـ���ا
َ�ض َّج ْ
���ب �أو َر ْعـ��� ُد
�سـحـ��� ٌر يه ـ��� ُّز القلـ َ
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���ال �سي ُ
وانه َ
���ب يف �إطالل��� ٍة
���ل احل ِّ
���راح تـ ْمـتـ��� ُّد
فـ���ي ِ
بوحه ـ���ا الأف ـ ُ
���وح يف �آفا ِقهـ���ا
والأمـني���اتُ تل ـ ُ
ن�شــوان���ة وله ـ���ا ال َه ـ��� َوى َم ـ��� ُّد
2010/6/15
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مكتبتي
الذي الوحيد
َم َ
َ
وخ ْي َمتي التي ُ
ت�ض ُّمني
لوم والفنون
مبا ْاحت َو ْت من ال ُع ِ
ينام يف ِظال ِلها اجلمال
ُ
مَ ْيت ُّد نو ُر ُه َ
اجلالل
ويف بطو ِنها َح�ضا َر ُة الأُم
ويف ُمتو ِنها َم�س َري ُة ال ُو ُجو ِد وال َع َدم
�إذا َق�سا الز ََّمن
�أو �سا َر َع ْت َبي ا ُ
خلطى �إىل امل َِحن
�أو اك َف َه ّر َو ْج ُهها َ
احلياة
و�سا َد ِت ال ِفنت
ال�س�ؤال
َوم َّد رُمحْ َ ُه ُّ
ال�سحاب
ُي ِ
ناط ُح َّ
َعنْ ِ�س ِّر ِف ْت َن ٍة ت َُ�سود
وال ُحدُود ..ال ُق ُيود
تاب يا ِكتاب
� ِأ�ص ُيح ِ
بالك ِ
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� ِأجي ُء ُم ْ�س ِرع ًا �إليك
ْ
فهل َلد ْي ِك ِمنْ َجواب
ت�سود
َعنْ ِ�س ِّر ِف ْت َن ٍة ُ
وال�صحاب
ُت َف ِّر ُق ال ْأح َ
باب ِّ
َ
ال�شيوخ وال�شباب
وت َْط َحنُ
تحُ َ ِّو ُل الدِّ يا َر َ
للخراب
و�أينَ ِح ْك َم ُة ال َب َ�شر
جُتا ِب ُه ا َ
خلطر
و ُت ْن ِق ُذ َ
احليا َة من
� ْأعدا ِء هذه َ
احلياة
الكتاب
َف َي ْ�ص ُم ُت ِ
ك�أمنا يف َ�ص ْم ِت ِه َ
اجلواب
2008/5/14

*****
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ال�سادر يف غ ّيه
يا �س ـ���ادر ًا ف ـ���ي غ ـي��� ِه �أفــال ترى
ِعـ�َب�رَ َ احل ـي���ا ِة بهـ ـ���ا لمِ ِ ْثـ ِلـ َ
���ك را ِد ُع
انظـ ْر فحـ َ
�شيب لـه الفتى
ـولك ما َي ُ
والعادياتُ  ..بهـ���ا ُتـق ُّ
ـ�ض َم�ضاجـِ ُع
ُتـ ْغـري َ
���ك مــن ِفـتـن احلـيا ِة َمفـاتنٌ
���ت ُمـط ــاو ُع
وتـ ُغـ��� ُّر َك الــدني���ا و�أن َ
َه�ل�ا ذكرتَ ال ّد ْهـ َر كـي َ
���ف تقـ َّلـ َب ْت
�أيا ُم ـ���هُ� ..إذ بالنعـ ـي���م ُتـخـ ـ ـ���ا ِد ُع
و ُتـري َ
���ذاب ك�أمنــا
���ك �أ ْل ـ���وانَ ال َع ـ ِ
م���ا َم ـ��� َّر ي ـ���و ٌم ف ـي���ه � ْأم ـ��� ٌر نا ِفـ ـ ُع
ظننت به الندى
فهنا َ�صــدي��� ٌق قد َ
ف ـ����إذا َ
جل ـ����أت �إلـي ِه ب���ات مُيــا ِن ُع
وك�أنـم ـ ـ���ا هـ ـ���ذا ال ـ���ذي � َآخـ ْيـتـ��� ُه
طام��� ُع
درب الإخ���ا ِء َم ِ
�سـاقت��� ُه يف ِ
���ت بـِ ُح ِّب���ه
وه ـن���اك �آخـ��� ُر �إنْ و ِث ْق ـ َ
و� ِأمـ ْن ـتـ��� ُه ه ـ���و يف اخلـيان��� ِة �ضا ِل ُع
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ُتـ ْفـني م���ن ال ُع ْمــر الق�صري �شبا َب ُه
ـام ُع
ما � َ
ال�سـ ِ
ـديد ال�سـ ِ
أنت لل ـ���ر�أي َّ
وهناك من ُيب���دي ال ِغـنى ُمت َعـ ِّفـفـ ًا
َيب���دو علــيه ال ِع ـ��� ُّز وهـ���و اجلــا ِئ ُع
طامع ـ��� ًا يف املـ���ال تـ ْبغ���ي ِعـ َّز ُه
ي���ا ِ
ـامـ��� ُع
م ـ���ا �أن َ
���ت �إال للـ ـ ـه���وان اجلـ ِ
���اث دا ِئــم ٍ
اجـمـ��� ْع ل َغـيرْ َك فـي لـهـ ٍ
من � ْأجـ���ل ما ِل َك ..ظـالـ��� ٌم و ُمنا ِز ُع
وامل ـ���وتُ باملر�صـ���ا ِد ي�أت���ي بغـت���ة
ت ْـطـغ���ى وتـ ْنـ�س���ى �أن َموتـ َ
���ك وا ِق ُع
�إنْ َم ـ��� َّر َي ـ���و ٌم بال�سـ���رور فـ�إ َّنـ��� ُه
ـواج ـ ُع
���ب َمـ ِ
َعـ���نْ م���ا َيلـي��� ِه ال تغي ُ
�إنَّ َ
احل ـي���ا َة ق�ص�ي�ر ٌة �أيـا ُمـهـ ـ���ا
والعم��� ُر ـ حتى لو َيط ُ
���ول ـ خُما ِد ُع
2008/6/1م
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دعــاء
���ب َد َعواتي
َر ِّب���ي دعـو ُت َـك فا�سـتج ْ
ـلي بـواف ِـ ِ���ر َ
ـنات
احل َ�سـ ِ
وامـ ُنـ���نْ عـ َّ
بباب َع ْفـ��� ِو َك �أرجتي
�إن ـ���ي وقف ُـت ِ
َت ْعـف ـ���و وتـ ْغـ ِفـ ـ��� ُر دائـمـ ـ��� ًا زالتـ���ي
ظيم ِجـنا َيتي
ولقـد َن ِد ْم ُـت عل���ى َع ِ
ـوات
مل ـ���ا َد َعـتْـن���ي النف ـ� ُ���س لل َه َفـ ـ ِ
ملـ���ا َد َعتني الن ْف ُ�س ِم ـن���ي مل تـجـِ ْد
���ت َح َ�سـراتي
َر ْدعـ ًا لهـ���ا فتــعاظ َم ْ
�أخطـ�أتُ َع ْمد ًا ي���ا ِل�سو ِء َخطيئـتي
واجل ْهـ ُ
���ل فـي��� ِه تع َّ
َ
ـ�ث�ر ْت خطــواتي
ـيت يف َد ْر ِب َّ
ال�ضاللـ ِة �سادر ًا
وم�ش ُ
الغي ال � ْأجن���ي ِ�سوى َ
رات
احل َ�س ِ
يف ِّ
يف ِّ
كل خطـ��� ٍو كـ���م عـ�ث�رتُ جهالـة
َمـ���نْ يل �سـواك يقي���ل يل عـرثاتي
���ت ملا � َأمـ��� ْرتَ فكيف ال
�إين َع�صـي ُ
ـاحن���ي نـ���د ٌم مُيـ ـ ِّ
���ز ُق ذات ـ���ي
َيجـتـ ُ
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�إين ا�ستج���رتُ بنور َ
وجهك ُمن ِقـذ ًا
���ت يف ظلمـاتي
ل ـ���وال الرجـ���اء لت ْهـ ُ
فاغفـ ْر ذنوبي ق���د جل�أتُ � َ
إليك ما
َّالت
لـي غ�ي�ر َع ْفـ��� ِو َك َيـ ْغـ ِف ـ��� ُر الـز ِ
الر�ضا ما �أرجتي
علي م���ن ِ
ْ
وا�سب ْغ َّ
ِومـ���نَ ال َهــدا َي ـ��� ِة ما ُيق ـ��� ِّو ُم ذاتــي
���ح لقلـبي ما ُيط ْمـ ِئ���نُ َحـا َل ـ ُه
وامنـ ْ
و�إليـ َ
���ك �أرف ـ��� ُع دائم ـ��� ًا َد َعــوات ـ���ي
ربي َد َعـوت َ
���ب َد َعـواتي
���ك فا�ستجـ ْ
���ي بـوا ِف ـ ِ���ر َ
ـنات
احل َ�س ِ
ْ
وامـ�ن�ن علـ َّ
2008/7/24
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ق�صائد �ضاحكة
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الق�صيدة الطنجرية
�شارك عدد من ال�شعراء بق�صائدهم يف التعليق على (الق�صيدة
الطنجرية) التي تبناها ال�شاعر اجلميل زكي ال�سامل ،للحث على
تقدمي عقيقة م�ستحقة ،وهذه م�شاركتي يف هذه املنا�سبة التي مل
تر النور حتى كتابة هذه ال�سطور:
قر�أنا فـ���ي ق�صـا ِئ ِدك���م «حكاوي»
النف�س عن تل���ك «امل�شاوي»
ت�س��� ّد َ
���ود لي����س ُتغن���ي
َ�شـ ِب ْعن���ا م���ن وع ـ ٍ
���ان و«ال���رز احل�ساوي»
عن اخلرف ِ
���ح يبتغـي���ه
ومـ���ن طل ـ َ
���ب املفط ـ َ
«مبحمو�س الكالوي»
فلن َي ْر�ض���ى
ِ
ول ـ���نْ يكف ـي���ه وع ـ��� ٌد ال ُيــو ّف���ى
�إذا م���ا الوع��� ُد �صف���ر ًا ال ي�س���اوي
���وب ح���قٍّ
وم���ن وجب ْ
���ت علي���ه وج َ
عقيقتُ��� ُه فـ�ل�ا ي�شك���و «الب�ل�اوي»
���ف لن���ا ِكـ���را ٌم
و�أه��� ٌل يف القطي ِ
�إذا ُج ْع ـن���ا لـديهـ���م م���ا يـ���داوي
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���ذ �إذا تب��� َّد ْت
���ك اللـذي ِ
م���ن ال�سم ِ
روائحـ���هُ ..ت ـ���د ِّو ُخ ك ـ��� َّل ه ـ���ا ِو
ُ
���خ
ويف الربي ِ
���ان �أ�سـ���را ٌر ل�شي ٍ
عج���وزٍ �إذ �إىل «امل�سي���ار» ن���اوي
���راف
فهات���وا م���ا لديكم م���ن ِخ ـ ٍ
���اك ال ك�ث�ر «احل���زاوي»
�أو الأ�سم ِ
كــ�ل�ا ٌم لي����س ُي�شــب ُعـ ـن���ا و�إ َّن���ا
���م «باملطاوي»
عل���ى ال ِ
أكالت ن ْه ُج ُ
ِل ـي ٌ
���وث �إن �أتـ���ى �أ ْك ـ��� ٌل ل ــذي ـ��� ٌذ
ُن�س���ار ُع ال ُت َعــر ِق ُلـن���ا «القهـ���اوي»
فــ�ل�ا �ش ـ���ي ٌء ُيط ْمـ ِئ ُنن���ا جميع ـ��� ًا
���م مع «ال���رز احل�ساوي»
ِ�سوى حل ٍ
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بع�ض الظن
����ت
يف ������س�����ـ�����اع����� ٍة ت����خ����ا�����ص����ـ����م ْ
ـ�ل�ام
�أن�������وا ُره�������ـ�������ا َم����ـ����ـ���� َع ال���ظ���ـ��� ْ
وال���ل���ـ���ـ���ـ���ي ُ���ل م��ق��ـ��ـ��ب�� ٌل َ����س���ـ���ـ���ـ���ـ���وا ُد ُه
���ام
����م ِ
����ح���������س����ـ����ـ َ
ِل���� َي ْ
اخل���ـ�������ص���ـ���ـ���ـ ْ
ر�أي����� ُت�����ـ�����ه�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ا وئ����ـ����ـ����ـ����ي����دة
ا ُ
خل���ـ���ـ���ط���ى ب���ع���ـ���ـ���ي���دة ا َمل�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ْر
ف����ـ����ي ْ
حل����ظ����ـ����ـ���� ٍة َح���ـ���م���ي��� َم���ـ���ـ���ـ��� ٍة
ب��ـ��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ُي�����غ�����ـ�����ـ�����ا ِد ُر ال���ن���ه���ـ���ا ْر
َج��م��ـ��ـ��ي��ل��ة ممَ ْ ُ
���وام،
�����ش��ـ��ـ��وق��ة ال���ق���ـ ِ
����د
ق�����ـ�����د َب
َ
����������������د ْت م�������ن ال����ب����ع����ي ْ
ـريد
ـوح وال�سـَّـنا َي ُل ـ ُّف ـهــا فـي َمـوك ٍـب َفـ ْ
تلـ ُ
ك����أن���ـ���م���ـ���ـ���ا َي���� ُز ُّف����ـ����ه����ـ����ا ال���ن���ه���ـ���ا ُر
ـ��ي��ر
ف����ـ����ـ����ـ����ي ِ
وداع����������ـ���������� ِه الأخ�����ـ����� ْ
����ر ،ويف
�إىل ل����ق����ـ����ـ����ـ����اءٍ ع����ـ����ـ����اب ٍ
ـ�ي�ر
اخل��������ي ِ
��������ال م�������ا ل������ـ������ ُه ن���ظ���ـ��� ْ
��������ي ن���������ش����ـ����ـ����و ُة
َح������� َّل�������ـ ْ
�������ت َع��������ل َّ
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���ي� ،إنْ ر�أى َ
اجل����م ْ
����ال
ال�������ش���رق ِّ
َي َ
��������ظ�������� ُّل ������س�����ا ِب�����ح����� ًا وح�������المِ������� ًا
م����������� َّر ِة ا َ
خل�����ي ْ
�����ال
َي������ط������ ُو ُف يف جَ َ
����اح����ـ����ب����ي َع��� َّم���ـ���ا
َح������ـ������ َّد ْث ُ
������ت � َ����ص ِ
�أ َرى ،ف�����أم���� َع����ـ����ـ����نَ ال����ن َ
����ظ����ـ���� ْر
��ا���س��ـ��م�� ًا
و� ْأج���� َه����ـ����ـ َ
���ن�ي�ن ب ِ
����د ال��� َع���ـ���ي ِ
ُم������ـ������ـ������ َر ِّك������ز ًا ب���ه���ـ���ا ال���� َب����� َ����ص����ـ���� ْر
وق����ـ َ
�����ض ْ��ح��ـ��ـ�� َك��ـ�� ٍة
���اخ���ـ���ر ًا ب ِ
����ال ����س���ـ���ـ ِ
ظ����ـ����ن����ـ���� ْن����ـ����تُ����ه����ـ����ا ان������ ِف������ج������ـ������ا ْر:
غبي ـ َي ْل َب ُـ�س الإزا ْر
هذا ف ًـتى من الع َّم ِال ـ يا ّ

*****
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�إىل كرمي �أم�سى بخيال
���اك ُ
َم ْه ً
�ل�ا رع َ
اهلل ما هـ���ذا الـذي
���اق
���اب مـ���ن �إره ِ
ُتبدي��� ِه للأ�صـح ِ
���اك نحم��� ُل يف ه َ
جئن َ
���واك حمب ًة
���واق
���ل الأ�ش ـ ِ
حمفــوفـ��� ًة بقـواف ـ ِ
يحوم حولك كا�شف ًا
ف����إذا
العبو�س ُ
ُ
أعماق
�شـيئ��� ًا ـ م���ن الإن���كا ِر ـ يف ال ِ
�إن���ا عهـدن���ا من َ
���ك وجـه��� ًا با�ســم ًا
���راق
���ب الأعـ ِ
َف ِل َ
���م اجل ـف���ا ي���ا طي َ
���م والعـبو� ُ���س ك�أمنـ���ا
ومل التجه ُ
إطالق؟!
مل تع���رف الن ْعمى على ال ِ
م���ا ب ُ
���ال َ
���م فوقها
دارك ق���د تراك َ
���راق؟
هـ���ذا الـغب���ا ُر فن���ام يف �إغ ِ
ولق���د عهدنا من َ
خ�ي�ر �ضياف ٍة
���ك َ
ـ�ل�اق
���ل الإم ِ
فـرميتـن���ا فـ���ي قاح ِ
ووعدتن���ا ب���ـ «ذبيح��� ٍة» م�شو ّي��� ٍة
أوراق
ـ�ب�ر عل���ى ال ِ
و�إذا به ـ���ا ح ٌ
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و�إذا اخل ُ
���روف دجاج��� ٌة َم ْهزول��� ٌة
���راق
�س ـ���ودا ُء ت�شـك���و ِ�ش��� َّدة الإح ِ
���ت مل َي���ز َد ْد غ ـن���اك لأن���ه
ي���ا لي َ
�أله ـ َ
���اق
خل�ي�ر رف ِ
���اك �أن ت�صفـ���و ِ

*****
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املطرب اخلطري
ُيقـ ـ ُ
نا�ش ـئ��� ًا �صـ ـغــ�ي�را
���ال �إن ِ
نف�س ـ���ه ُمغــني��� ًا خط ــ�ي�را
يظ���نُّ َ
���ت ُخطـ ـ���ا ُه
فـ���ي فـنـِّ��� ِه ت�ســارع ْ
العامل�ي�ن ..ال َي��� َرى ِ�سـ���وا ُه
يف
َ
طرب��� ًا �شه�ي�را
�أراد �أن يكـ���ونَ ُم ِ
ويخط ُ
���ف الأ�ض���وا َء م���ن «�شكريا»
و«فلت��� ًة» يفـ ُ
���وق كل م���ن �سب���قْ
وغارقـ��� ًا يف لجُ َّ ـ��� ٍة كـث�ي�ر ِة الأل���قْ
يومهـ���ا و�أعل���نَ الطوا ِرئ���ا
���ام َ
فق َ
���د كاتب��� ًا وقا ِرئ���ا
و�ص���ا َر للق�ص ـي ِ
فل���م يق ْـل �س ـ���وى ق�صي���د ٍة هزيل ْة
���ات كله���ا عليل��� ْة
مك�سـ ـ���ور ِة الأبي ِ
���م ْ
حلـ ُن ـ��� ُه
ب�صــو ِتـ��� ِه الن�ش ـ���ا ِز ت ـ َّ
���ل غ���اب وز ُن ُه
ع���ن عـز ِف��� ِه الهـزي ِ
حام ً
ـريد
�ل�ا �إجنـ���ا َز ُه الفـ ْ
وط ـ���ار ِ
ـيد
لتاج ـ ِ���ر الأحل ـ ِ
���ان بائـ��� ِع الن�شـ ْ
_ _ 123

���ام
وبع���د �شـه ٍ���ر بالكم ـ ِ
���ال والتم ـ ْ
���ام
�إذا ب���ه غ ـ���دا كاملطـ ِ
���رب الهم ْ
ال�شباب
���م
ْ
ب���ل �ص ـ���ار ق���دو ًة ملعظ ِ
���اب»
ِ
بلب�سـ��� ِه و�شـك ِل��� ِه وف ِّن��� ِه «الهب ْ
���رب
بفع ِل ـ��� ِه ومث ِل ـ��� ِه حتـ��� َّو َل الط ْ
الن�سب
جتار ًة مغ�شو�ش��� ًة جمهول َة
ْ

*****
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ال�شاعر يف �سطور
• رئي�س جمل�س �إدارة نادي املنطقة ال�شرقية الأدبي باململكة العربية ال�سعودية.

• عمل يف ال�صحافة ابتداء من عام 1961م يف جريدة «اخلليج
العربي» التي كانت ت�صدر باخلرب.
• عمل يف جريدة «اليوم» ال�سعودية منذ �صدور عددها الأول عام
1965م ،وتوىل رئا�سة حتريرها فيما بعد لعدة �سنوات.
• �أ�سهم يف ت�أ�سي�س «م�ؤ�س�سة العهد القطرية لل�صحافة» عام
1973م.
• �صدرت لـه عدة كتب �إبداعية وثقافية ،منها� :أحاديث يف الأدب
(مقاالت) 1966م ،ال�ساعة والنخلة (ق�ص�ص) 1977م ،الن�ساء
واحلب (ق�ص�ص) 1978م� ،سوق اخلمي�س (ق�ص�ص) 1979م،
�أفكار �صحفية (مقاالت) 1981م� ،إطاللة على م�شارف الزمن
(مقاالت) 1991م ،ف�صول يف ع�شق الوطن (مقاالت) 1992م،
�أيام يف بالد العم �سام (من �أدب الرحالت) 1993م ،بع�ض الظن
(ق�ص�ص) 1993م ،العذاب الذي ال ميوت (ق�ص�ص) 1998م،
تقاطع الأ�سئلة (يف الفكر والثقافة) 1999م� ،إيقاعات للزمن الآتي
(باال�شرتاك مع د .كلثم جرب) (ق�ص�ص) 1999م ،حلظة انهيار
(ق�ص�ص) 2000م ،قال املعنـّى (�شعر) 2002م� ،أيام �أندل�سية (من
�أدب الرحالت) 2002م ،و�شم على جدار القلب (�شعر) 2003م،
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ف�ضاء الكلمة (يف الثقافة والأدب) 2004م ،عندما تت�شظى الأ�شواق
(�شعر) 2004م ،البحر يتنف�س حزن ًا (ق�ص�ص) 2006م ،للمليحة
ينهمر احلنني (�شعر) 2006م ،يف دائرة الإبداع (�أديبات و�أدباء من
قطر) 2008م ،ما بني الرمح والقلم (ف�صول يف الثقافة) 2010م،
يف ذاكرة الثقافة (�أعالم يف الثقافة العربية).
• له �إ�سهامات عديدة يف �إعداد وتقدمي الربامج الإذاعية
والتلفزيونية ،وك ّرم من عدة جهات من داخل وخارج بالده.
• ترجمت بع�ض ق�ص�صه �إىل اللغة الإجنليزية ،وحولت بع�ضها
�إىل دراما �إذاعية وتلفزيونية.
• كتبت عن �أدبه درا�سات عديدة ،منها :الفزيع وعامله الق�ص�صي
(ت�أليف :جا�سم اجلا�سم) ،الفزيع بني الأدب وال�صحافة (ت�أليف:
�أ.د .حممد ال�صادق عفيفي) ،خليل الفزيع وال�شعر (ت�أليف :مبارك
بوب�شيت و�آخرون) ،لقاءات �صحفية مع خليل الفزيع (ت�أليف :حممد
علي اخللفان).
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�إ�صدارات وزارة الثقافة والفنون والرتاث
�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
م

الإ�صدارات

امل�ؤلف

ال�سنة

1

البدء من جديد

ح�صة العو�ضي

2000

2

بداية �أخرى

فاطمة الكواري

2000

3

�أ�صوات من الق�صة الق�صرية يف قطر

د .ح�سن ر�شيد

2000

4

دنيانا  ....مهرجان الأيام والليايل

دالل خليفة

2000

5

قالت �ست�أتي

جا�سم �صفر

2000

6

غنج الأمرية النائمة

فاروق يو�سف

2001

7

وريثة ال�صحراء

�سعاد الكواري

2001

8

ويخ�ضر غ�صن الأمل

�أحمد ال�صديقي

2001

9

ب�ستان ال�شعر

حمد حم�سن النعيمي

2001

10

رومانوف وجوليت

ترجمة /النور عثمان

2001

11

الأدب املقارن من العاملية �إىل العوملة

د .ح�سام اخلطيب

2001

12

احل�ضن البارد

د .ح�سن ر�شيد

2001

13

�سحابة �صيف �شتوية

خالد عبيدان

2001

14

�سرية الوجع

�أمري تاج ال�سر

2001

15

وجوه خلف �أ�شرعة الزمن

ح�صة العو�ضي

2001

16

حافة املو�سيقى

غازي الذيبة

2001

17

ق�ص�ص �أطفال

د .هيا الكواري

2001

18

�أوراق ن�سائية

د� .أحمد عبد امللك

2001

19

الفريج

�إ�سماعيل ثامر

2001

20

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج – 1ج2

د� .أحمد الدو�سري

2002

21

علمني كيف �أحبك

معروف رفيق

2002

22

ق�ص�ص وحكايات �شعبية

خليفة ال�سيد

2002

23

رحلة �أيامي

�صدى احلرمان

2002

24

جرح وملح

عبد الرحيم ال�صديقي

2002

25

خلف كل طالق حكاية

وداد الكواري

2002

26

درا�سات يف الإعالم والثقافة والرتبية

د� .أحمد عبد امللك

2002
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م

الإ�صدارات

امل�ؤلف

ال�سنة

27

النرث العربي القدمي

د .عبد اهلل �إبراهيم

2002

28

ك�أن الأ�شياء مل تكن

جا�سم �صفر

2002

29

نعا�س املغني

عبد ال�سالم جاد اهلل

2002

30

مدى

د .زكية مال اهلل

2002

31

قال املعنى

خليل الفزيع

2002

32

امل�سرح الأملاين املعا�صر

د .عوين كرومي

2002

33

امل�سرح يف بريطانيا

حممد ريا�ض ع�صمت

2002

34

�إبراهيم ناجي  -الأعمال ال�شعرية املختارة

ح�سن توفيق

2002

35

م�سرح ال�صورة بني النظرية والتطبيق

د� .صالح الق�صب

2003

36

النوافذ ال�سبع

�صيتة العذبة

2003

37

الرحيل وامليالد

جمال فايز

2003

38

�أوراق ثقافية

د .كلثم جرب

2003

39

بدائع ال�شعر ال�شعبي القطري

علي الفيا�ض /علي املناعي

2003

40

�شبابيك املدينة

ظافر الهاجري

2003

41

ح�ضارة الع�صر احلديث

د� .شعاع اليو�سف

2003

42

املرتا�شقون «م�سرحية»

غامن ال�سليطي

2003

43

معاناة الداء والعذاب يف �أ�شعار ال�سياب

د .حجر �أحمد حجر

2003

44

�سحائب الروح

�سنان امل�سلماين

2003

45

�أ�صوات قطرية يف الق�صة الق�صرية

د .عبد اهلل �إبراهيم

2003

46

ذاكرة الإن�سان واملكان

خالد البغدادي

2003

47

�إبراهيم العري�ض �شاعر ًا

عبد اهلل فرج املرزوقي

2003

48

ال�صحافة العربية يف قطر

�إبراهيم �إ�سماعيل

2004

49

�أم الفواجع

علي مريزا

2004

50

�صباح اخلري �أيها احلب

وداد عبداللطيف الكواري

2004

51

ال�صحافة العربية يف قطر «مرتجم �إىل
الإجنليزية»

�إبراهيم �إ�سماعيل
ترجمة  /النور عثمان

2004

52

لآلئ قطرية

علي عبد اهلل الفيا�ض

2005

53

الأعمال ال�شعرية الكاملة

مبارك بن �سيف �آل ثاين

2005

54

التفاحة ت�صرخ ..اخلبز يتعرى

دالل خليفة

2005

55

�إدارة التغيري

عبد العزيز الع�سريي

2005
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56

ال�شعر احلديث يف قطر

د .عبد اهلل فرج املرزوقي

2005

57

ال�شرح املخت�صر يف �أمثال قطر

خليفة ال�سيد

2005

58

ل�ؤل�ؤ اخلليج ذاكرة القرن الع�شرين

خالد زيارة

2005

حممد �إبراهيم ال�سادة

2005

59

على رمل اخلليج

60

�إبداعات خليجية

(م�سابقة الق�صة الق�صرية لدول جمل�س التعاون) 2005

61

الأدب املقارن و�صبوة العاملية

د .ح�سام اخلطيب

2005

62

مهارات الإر�شاد النف�سي وتطبيقاته

د .موزة املالكي

2005

63

جتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح
املعري يعود ب�صري ًا

نورة حممد �آل �سعد

2005

د� .أحمد عبد امللك

2005

65

وردة الإ�شراق

ح�سن توفيق

2005

64
66

جماديفي

ح�صة العو�ضي

2005

67

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج1

68

�أ�سباب لالنتماء

69

تباريح النوار�س

د .زكية مال اهلل
راجنيت هو�سكوتي
ترجمة :ظبية خمي�س
ب�شرى نا�صر

2005

2005

70

املر�أة يف امل�سرح اخلليجي

د .ح�سن ر�شيد

2005

71

�أبو حيان  ..ورقة حب من�سية

72

تطور الت�أليف يف علمي العرو�ض والقوايف

73

�أحزان كبرية

حمد الرميحي
د� .أنور �أبو �سويلم
د .مرمي النعيمي
�أمري تاج ال�سر

2005

2005

74

الديوان ال�شعبي

عيد بن �صلهام الكبي�سي

2005

75

ذاكرة الذخرية

علي بن خمي�س املهندي

2006

76

جتليات الق�ص "مع درا�سة تطبيقية يف الق�صة القطرية"

با�سم عبود اليا�سري

2006

77

�سمط الدهر «قراءة يف �ضوء نظرية النظم»

د� .أحمد �سعد

2006

78

كان يا ما كان

خولة املناعي

2006

2005

2005

79

الظل والهجري «ن�صو�ص م�سرحية»

د .ح�سن ر�شيد

2006

80

الرواية والتاريخ

جمموعة م�ؤلفني

2006

81

وجوه مت�شابهة «ق�ص�ص ق�صرية»

خليفة عبد اهلل الهزاع

2006

82

امل�سرح واملدينة

د .يون�س لوليدي

2006

83

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج2

د .زكية مال اهلل

2006
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84

الدفرت امللون الأوراق

ح�صة العو�ضي

2006

85

الظل و�أنا

ن�سرين قفة

2006

86

حقيبة �سفر

�صفاء العبد

2006

87

م�سرحيات قطرية (�أجماد يا عرب  -هلو )Gulf

غامن ال�سليطي

2006

88

العامل وحتوالته ( التاريخ – الهوية  -العوملة)

د� .إ�سماعيل الربيعي

2006

89

موال الفرح واحلزن والفيلة «ن�صان م�سرحيان»

حمد الرميحي

2006

90

حكاية جدتي

مرمي النعيمي

2006

91

�صورة املر�أة يف م�سرح عبدالرحمن املناعي

�إمام م�صطفى

2006

92

ديوان ابن فرحان

ح�سن حمد الفرحان

2007

93

موال الفرح واحلزن والفيلة "مرتجم �إىل الفرن�سية"

حمد الرميحي

2007

94

الفن الت�شكيلي القطري ..تتابع الأجيال

خالد البغدادي

2007

95

درا�سة يف ال�شعر النبطي

حمد الفرحان النعيمي

2007

96

بداية �أخرى «مرتجم �إىل الإجنليزية»

فاطمة الكواري

2007

97

وجع امر�أة عربية «مرتجم �إىل الإجنليزية»

د .كلثم جرب

2007

98

اخليل ..ريا�ضة الآباء والأجداد

�صالح اجليدة

2007

99

النقد بني الفن والأخالق ،حتى نهاية القرن الرابع الهجري

د .مرمي النعيمي

2008

100

وداع الع�شاق

ح�سني �أبو بكر املح�ضار

2008

101

الوزة الك�سولة

د .لطيفة ال�سليطي

2008

102

املهن واحلرف وال�صناعات ال�شعبية يف قطر

خليفة ال�سيد حممد املالكي

2008

103

الع�شر الأوائل ..رائدات الفن الت�شكيلي يف قطر

خولة املناعي

2008

104

الرواية العربية ..رحلة بحث عن املعنى

عماد البليك

2008

105

درا�سات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعا�صر

د .عبد القادر حمود القحطاين

2008

106

ال�سالحف البحرية يف دولة قطر

د .جا�سم عبد اهلل اخلياط  -د .حم�سن عبد اهلل العن�سي

2008

107

جتليات اللون يف ال�شعر العربي احلديث
يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين

د .ماجد فار�س قاروط

2008

د .زكية مال اهلل

2009

109

املدار�س امل�سرحية منذ ع�صر الإغريق حتى الع�صر احلا�ضر

�أ .د .جمعة �أحمد قاجة

2009

108

املو�سوعة ال�صيدالنية

110

من �أفواه الرواة

علي عبد اهلل الفيا�ض

2009

111

�صورة الأ�سرة العربية يف الدراما التلفزيونية
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112
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دور الدراما القطرية يف معاجلة م�شكالت املجتمع د .ربيعة الكواري  -د� .سمية متويل عرفات

ال�سنة
2009

113

ديوان الغربة

�إ�سماعيل تامر

2009

114

احلب والعبودية يف م�سرح حمد الرميحي

خالد �سامل الكلباين

2009

115

ق�صة حب طبل وطارة «مرتجم �إىل الإجنليزية»

حمد الرميحي

2010

116

الرتاث وال�سرد

د .ح�سن املخلف

2010

117

ديوان الأع�شى (جز�آن)

حتقيق :د .حممود الر�ضواين

2010

لولوة ح�سن العبداهلل

2010

�أمل امل�سلماين

2010

توظيف الرتاث يف �شعر �سميح القا�سم
�إ�ساءة الوالدين �إىل الأبناء
وفاعلية برنامج �إر�شادي لعالجها
�شحنات املكان

118

يا�سني الن�صري

2010

من �أدب الزنوج الأمريكان

عبدالكرمي قا�سم حرب

2010

122

�أزهار ذابلة وق�صائد جمهولة لل�سياب

ح�سن توفيق

2010

119
121

120

123

و�ضاح اليمن درا�سة يف موروثه ال�شعري

د .با�سم عبود اليا�سري

2010

124

قطر الندى

ندى لطفي احلاج ح�سني

2011

125

الوحي الثائر "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

ف�ضل احلاج علي

2011

126

�شيء من التقوى "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

اجليلي �صالح الدين

2011

127

يف مرايا احلقول "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

حممد عثمان كجراي

2011

128

املغاين "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

م�صطفى طيب الأ�سماء

2011

129

على �شاطئ ال�سراب "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

�أبو القا�سم عثمان

2011

130

ديوان �أم القرى "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

ال�شيخ عثمان حممد �أون�سة

2011

131

يف ميزان قيم الرجال "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

حممد عثمان عبدالرحيم

2011

132

من وادي عبقر "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

د� .سعد الدين فوزي

2011

133

�ش ّبابتي "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

ح�سني حممد حمدنا اهلل

2011

134

غارة وغروب "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

حممد املهدي املجذوب

2011

135

من الرتاب "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

د .حميي الدين �صابر

2011

136

املجموعة ال�شعرية الكاملة "�سل�سلة �شعراء من ال�سودان"

حممد حممد علي

2011
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137

النظام الد�ستوري يف دولة قطر

�أ .د .رعد ناجي اجلده

2012

138

الفريج (رواية) – الطبعة الثانية

�إ�سماعيل تامر

2012
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