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مــن األشــكال، دون إذن خطــي مســبق مــن النشــر(.
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الشــعر ديــوان العــرب، وهــو الــكالم المــوزون علــى البحور الشــعرية 
التــي يختــار الشــاعر مــن بينهــا مــا يســاعد علــى توضيــح المعانــي 
التــي تجــول فــي عقلــه وقلبــه، وملتزمــاً بقافيــة آخــر كل بيــت؛ 
والبحــر الشــعري موســيقى تصويريــة، لــذا يجــب علــى الشــاعر أن 

يكــون حريصــاً فــي اختيــار البحــر الشــعري الــذي يناســب حالتــه.
وللشــعر موضوعــات وأغــراض كالفخــر واإلعتــذار، والمــدح والثنــاء، 
والــذم والهجــاء، والشــكوى والتوجــع، إلــى غيــر ذلــك مــن المعانــي.
والديــوان الــذي بيــن أيدينــا تتنــوع فيــه األغــراض الشــعرية؛ 
فالشــاعر أورد لــكل مناســبة شــعراً مؤسســاً علــى عاطفــة جياشــة 
تناســب كل ظــرف، نــرى ذلــك فــي عنوانــه »منهــل الصــادي«، 
وهــو عنــوان قصيــدة قالهــا الشــاعر فــي حــب قطــر وجعلهــا أول 

الديــوان.. والُمتلّقــي يجــد كل ذلــك ماثــاًل أمامــه.
وفــي إطــار حــرص وزارة الثقافــة والرياضــة علــى نشــر الثقافــة 
ــوزارة أن  ــة بال ــات الثقافي ــر إدارة البحــوث والدراس ــة يس والمعرف

ــه. ــع ب ــن أن ينتف ــذا اإلصــدار، راجي ــم ه ــارئ الكري ــدم للق تق

إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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منهــل الّصــاِدي
ــاِك ــدُت ِحم ــادي قص ــَل الّص ــا منه ي

ِبــــــاِك الغليــــــَل  َأرِوي  متعّطشــــًا 
متشــّوقًا جلميــِل زهــِرِك فـــي الّربــى

الــّراِوي ِشعــــاَب ثـــــراِك ولَغيِثــــِك 
وهِديِل طيِرِك فـي الّرياِض وما َدرى

بَصــداُه أشــعَل فـــي الفــؤاِد هــواِك
ودعــا ُطيــوَف الوصِل مــن عهٍد َمضى

َفــــاِك بِريــــِم  قيــــــا  اللُّ َد  لُتجــــدِّ
بُفُتوِنهـــــا ــَزْت  متيَّ الّظبـــــاِء  بـــَن 

األفـــــاِك ِمــن  َهَبَطـــــْت  ـــٌة  حوريَّ
ِبوصِفهــا الَقريــُض  َيعيــا  ُرعُبوَبــٌة 

وصفــاُء َعيَنيهــــا َصفــــاُء َسمــــاِك
ُنــوُرُه تقاَصــَر  َطَلَعــْت  إن  الفجــُر 

اإِلحــــاِك فـــي  زاَد  ليــٌل  ــعُر  والشَّ
َرقيَقــٌة واخِلصــاُل  َعــذٌب  غــُر  والثَّ

الفّتــــاِك الاِمــِع  ِمثــــُل  ــرُف  والطَّ
ــوُم َشــِهدِت جمعــًا قبَلنــا هــْل يــا ُنُ

فيــــِه الّتمــــاُزُج قــــد رقــــى ِلُعــــاِك
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ُمســاِمرًا َيغيــَب  أن  َأشــَفَق  الَبــدُر 
ضيـــاِك فيــــِه  َشــــعَّ  داٍج  والّليـــــُل 

ِبهمِســنا الّنِســيُم  يحِمُلــُه  والَبــوُح 
ينســـاِك َليتــــُه  يدُنـــو  والَفجـــُر 

يــا ِذي الُقُلــوُب َتخــاُف ُبعــدًا َقــد دنــا
عينــاِك ِبدمِعهــا  َتِفيــُض  فَجــَرْت 

عاِشــٌق قلــٌب  وظــلَّ  ِحيــُل  الرَّ أزَف 
ِذكـــراِك بالــّرؤى  َشوقــــًا  ُتِييــــِه 

ســاِنحًا وصــااًل  َشــِهَدْت  روَضــًة  يــا 
ِمــن ريــِح َعذَبــَة والّرويــِس شــذاِك

ــدى ــي امل ــو فـ ــاُء تغُف ــُة الغن والّدوَح
كِصبـــاِك ِبهـــا  الَحــــْت  بباِهــــٍج 

َلوَعِتــي الّدفاِتــِر  يف  أرُســُم  وأظــلُّ 
ِلقــاِك أســتِعيُد  ِشــعِري  ِبُحــروِف 

ِقــي َترُّ باحَلِنــن  ذُكــُر  التَّ ُيذِكــي 
كاألشــواِك األحشــاِء  فـــي  والَبــُن 

ِذكــرى الّصباَبــِة قــد َتقــاَدَم َعهُدهــا
َمغنــــاِك دائمـــــًا  َعذبـــــًا  وَيَظـــــلُّ 

ــِك يِف َدِمــي يــُر ُحبِّ َقَطــر يســيُل َنِ
ِبفضــاِك هاِئمــًا  َبوِحــي  ويُضــوُع 
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ال َلــن َأِحيــَد وَلــْن جِتــفَّ َمحاِبــِري
بَنــداِك أحُرفـِــي  تنُمــو  ســَتَظلُّ 

ــًا ــدًا لــِك شاِديـــ ــًا واِعــ ــلُّ َدومــ وأَظـــ
ِلُربــاِك أســُطِري  يتُلــو  والَبحــُر 

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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ـِفين ـَروَس السَّ ع
ِفِن ارَقْي ِبحاَر َقصاِئِدي َعُروَس السَّ

ــِد ــَو امَلقاِص ــزِم َنح ــراَع الَع ي ِش ــدِّ وُش
َأِنيُنهــا ــواِري  والصَّ َتســُمو  ِقاُعــِك 

ِبِريــِح احُلــُروِف العاِصفــاِت َكناِشــِد
وَبحــُر الَقواِفـــي املــاُء ِفيــِه َكَصفحــٍة

ــِد ــَن اأَلواِب ــدُر ُحس ــا الَب ُر ِفيه ــطِّ ُيَس
ِبســــاِحها الَقِريـــُض  الَح  وآفاُقهــــا 

واِعــِد ُبُروقــــًا بَأرجــــاِء الُغيـــوِم الرَّ
بــًا وَصيِّ َغيثــًا  اأَللفــاَظ  َفَأمَطــَرت 

ومكاِبــِد َصــٍد  ُمشــتاٍق  قلــِب  علــى 
َأِنيِنــــِه َرجــــَع  اأَلمــــواُج  َدِت  َفــــَردَّ

امَلــــواِرِد َنحــــَو  اأَللــــواَح  َرِت  وَســــيَّ
ٍة ِعــزَّ راَيــُة  الَعليــاِء  ِفـــي  ُتَرفــِرُف 

كالَغــــِد وَأبيــــَض  كحّنــــاٍء  ِبَلــــوٍن 
َويِس َقد أقَلَعْت ِفِن ِمَن الرُّ َعُروُس السَّ

ــِدي ــَي َتغَت َتُشــقُّ ُعبــاَب الَبحــِر ِإْذ ِه
ُقـــــُروٌم وســـــَاَدٌة ُع َمسراهــــــا  ُيـــَودِّ

َنــِدي معِدُنُهــْم  ولأَلضيــاِف  ِكــراٌم 
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ِبَقلِبــِه احَلِنــــُن  َضــــجَّ  وَمّاُحهــــا 
ــِد       امُلَتوقِّ ِبَشــوِقِه  َكَشــمِس اخَلِليــِج 

َيُغــوُص إلــى اأَلعمــاِق َيجَمــُع ُلؤُلــؤًا
وَخــــراِئِد ُحلــــًى  ِمــن  ُكُنــــوزًا  َيُلــمُّ 

ِبَثوِبــِه امَلســاُء  نيــا  ِبالدُّ َحــلَّ  وإْن 
جــِم َيهتــِدي ُيســاِمُر َبــدَر الّليــِل ِبالنَّ

َبحِرهــا آلِلــِئ  ِمــن  ِشـــعرًا  ُد  ُيــَردِّ
إلى الَفجِر َيخِتُم يِف الَقِصيِد وَيبَتِدي

َمداِئــُن َتبــُدو ِفـــي الَبِعيــِد ِبَأهِلهــا
ِثيابــًا ِلِعشــِق اأَلرِض بالَفــْرِح َترَتِدي     

َفهــا ِهي ِذي اخُلــوُر ازَدَهــت ِبُعُروِضها
ــِد تبــاَرَق ِفيهـــــا كـــــلُّ َعــــضٍب ُمَهنَّ

ــواِطُئ عاَنَقــْت وَأمــا ُفويــِرُط فالشَّ
ــَجِد ــِر الَح وَعســـ ب ــا كالتِّ ــااًل ِبهــ ِرمـ

َرِزيُفهـــــا َيِزيــــُن  وُشــــّباٌن  ُشــــُيوٌخ 
ِد ــرَّ ــيٍف ُمَجــ ــاٍن وَســ ــِد َأحلــ ِبَترِديــ

مــاِن مســاَحٌة ــي ِســفِر الزَّ ــو كاَن ِفـ وَل
َلــزاَرْت َعــُروُس الُفلــِك ُكلَّ امَلشــاِهِد

ْت ِبوكــَرٍة ــرَّ ــرى مســيعيَد َم ــزاَرْت َث َل
ِد وُثــــمَّ دخــــاَن ِبُحســــِنها امُلَتَجــــرِّ
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ُمكاِبــــٌد  ـــــِفِن  السَّ َمــــّاَح  ولكــــنَّ 
ــِد   ــا متصاِع ــي احلَش ِ ــٍل فـ ــٍر َجِلي أَلم

إلــى الَوجَبــِة الَغــّراِء ِوجهــُة َســيِرِه
امُلطــاِرِد مــاِن  الزَّ ّدقــاِت  وَيحِســُب 

ِرســاَلٍة َطــيَّ  ُينــاُه  فـــي  وَيحِمــُل 
وِقيــُع ِمــن ُكلِّ ماِجــِد ِبهــا اخَلتــُم والتَّ

َوِمــن ُكلِّ َوجــٍه يِف الَقباِئــِل َقــد َحــَوْت
راِئــِد للّركــِب  رِب  الــدَّ ِلراِعــي  والًء 

َســـــّطَر ِرفَعــًة الّتاِريــــُخ  َلــُه  َأِمــــيٌر 
الّشــواِهِد َبــَن  َتــزداُن  َقَطــر  ِبهــا 

َخ َمجــدًا ِفـــي الُعــا َنَقــَش اســَمها وَأرَّ
ــها والَفراِقــِد علــى ُجــُدٍر َفــوَق السُّ

يــٌم لــُه هــِذي الُوُفــوُد َتقاَطــَرْت مَتِ
عاُضــِد والتَّ ِبالــــَوال  َكفــــًا  ُتصاِفـــُح 

ــِفِن الــُكلُّ َنحــَوِك هاِتٌف َعــُروَس السَّ
بالَيــِد ســــاَلِة  الرِّ َتســِليَم  ُيبــاِرُك 

ســاِئًا راَعــِة  ِبالضَّ َكّفــًا  وَيرَفــُع 
ِدي يــاَر ِمــَن الرَّ إلــَه الــَورى َيحِمــي الدِّ

وَأطــِوي َقِصيــِدي ِبالصــاِة َكِثيــَرًة
ــِد ــن داَس اأَلدمَي ُمحمَّ ــِر َم ــى َخي عل

محامل
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محامـُل الَشـوق
ُلــوِع َأنــــارا ــــوُق ِمــــن َبيــــِن الضُّ الشَّ

ُهـــــنَّ كتـــــارا حِلســـــــاِن َقـــــــدٍّ َضمَّ
ماِلِهــــنَّ الَقلــــُب َيخِفــــُق واِلهــــًا جِلَ

َحيــــــارى اِظــــــروَن  النَّ وِلَســــمِتِهنَّ 
ِمثـــُل اأَلواِبــــــِد َصمُتُهـــــــنَّ وِإّنـــــا

ــوارا ــنَّ ِحـ ــي َلُهــــــ ــَن ِللّراِئــــــ َيرِويــــ
ــراِث َمشــاِهدًا َيرِويــَن َعــن َمجــِد التُّ

وســـارا ذاَع  َغيــاَن  ِمــن  َمــيَّ  ِمـــن 
هــا َيُحفُّ الفــراُق  كــــاَن  َلوَعــٍة  ِمــن 

نــارا ُتشـــِعُل  وِديـــــِع  التَّ وَمراِســــــُم 
وَتِغــــيُب َأشــــِرَعٌة ِبُعمــــِق َمجاِهــٍل

َوَيَظــــلُّ َرجـــــُع اأُلغِنيــــاِت َشــــرارا
كالـــ امَلــوِج  بــَن  ــنبوُق  السُّ يَتمايــُل 

َثِمــــِل اتكــــا َبعــــَد اجِلـــداِر ِجــدارا
يــا َمحمــًا َحَمــَل احَلِنــَن ُمســافرًا

ــِج الدُهــوِر ِبحارا َقــد ُخضــَت ِفـــي جُلَ
ُلؤلــــؤًا امِلغــــواُر ُيخــــِرُج  َغواُصــــَك 

ــارا ــاَق واأَلخطـــ ــُب اأَلعمـــ ال َيرَهــــ

بمناسبة مهرجان المحامل التقليدية
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َأزاِهـــــــٌر َروٌض وامَلـــــــــاُر  القــــــــاع 
َكيـــَف اأَلناِمُل َتقِطـــُف اأَلحجارا ؟

ُأدِمـــيْت واأَلصاِبــُع  َتهــــــرُأ  َخْبــــُط 
اإِلبصـــارا ِملُحـــــُه  ـــَل  َقلَّ والَبحـــُر 

قاِتـــٌل ـــُس  َنفُّ والتَّ َيلمـــُح  الِقـــرُش 
ـــارا َبتَّ نصلـــــه  ُيّشـــــِهُر  واجِليــــُر 

ـــيُب َينَتِظـــُر اإلشـــارَة َحبُلـــُه والسَّ
ِفيـــُق َأشـــارا ـــحِب الرَّ وِلَلحَظـــِة السَّ

َرْت َســـطَّ ـــِل  امُلَبلَّ ِباحَلبـــِل  ُينـــاُه 
اآلثـــارا َتكــــُتُب  األوائـــــِل  َمجـــــَد 

دائـــٌم انِتظـــاٌر  ـــوِق  الشَّ وَمحاِمـــُل 
َفلَذاُتهـــــــا َتـــــــَت امِليـــــــاِه َتوارى

َأصداَءهـــا َدْت  َردَّ ُهولـــو  َنغمـــاُت 
اأَلقـــدارا ُتصـــاِرُع  مـــاِن  الزَّ ُجـــُدُر 

ِمـــن َحقـــِل مّحـــاٍر آلَخـــَر َأبَحـــُروا
َمســـــــارا ُيخاِيـــروَن  يـــاِح  الرِّ َبـــَن 

ِبَعِزَيـــــٍة ـــِه  وَفلُّ ـــــراِع  الشِّ َطـــــيُّ 
َصـــــــارا ــــِل  وكُّ ِبالتَّ وَبـــْرٌخ  َخطـــٌف 

َعَرَفتُهـــُم الِهيـــراُت حّتـــى َصْخُرها
ُجـــوُم َهَدتُهـــم اأَلســـفارا وَكـــذا النُّ
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مَتاَزَجـــْت ِكـــّي  الزَّ والَعـــَرِق  ِبامِللـــح 
اأَلوطـــارا ُقـــوا  َحقَّ َقـــد  َأهداُفُهـــم 

َقْت رَّ والِغيـــُد ِمن َلَهـــِف اإِليـــاِب َتَ
اأَلْمـــــــرارا ُع  ـــــــــرَّ جَتَ َأكــــــــباُدُهنَّ 

ــرًا ُمَعطَّ قــــاِء  اللِّ َمشــــُموَم  ينُثــرَن 
ِدثــارا ُجــوِم  النُّ ُســُدِم  ِمــن  َيغِزْلــَن 

واجَلــوى باُعــَد  التَّ ِللّبــدِر  َيشــُكِون 
اأَلقمــارا ُيســـــاِمُر  َشــــعَّ  يــــُل  واللَّ

َتِعــــَبْت َشــــواِطُئها َروْت يــا َضفــــًة 
اأَلخبــارا َأذاَعــــت  الُقُلــــوِب  َبــوَح 

َكــم َرمُلهــا َقــد عاَنــَق اأَلمــواَج َكــم
اأَلســرارا َفوَقــــُه  َأناِمــــُل  ــــْت  خطَّ

فافَتِحــي َشــواِطُئ  يــا  آٍت  كــُب  الرَّ
الَبّحــارا احُضِنــي  ِذراَعيــِك  َفَرحــًا 

واشــِفي الَغِليــَل ِبَســعَفٍة َقــد ُأوِقــدْت
األكــدارا واَجــــَه  َقلــــٍب  نــــاِر  ِمـــن 

قاِبضــًا َأقَبــــَل  امَلزُهــــوُّ  َمّاُحــــِك 
ِســــوارا الِبحــــــاِر  ُدرَّ  ــــــِه  َكفِّ ِفـــــي 

َلــْت وَّ َتَ هــوُر  والدُّ امَلاِمــُل  ِذي  يــا 
ــُخوِص ِخيــارا َكــم ذا َحَملــِت ِمــَن الشُّ
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ُلــوا َترحَّ والذيــَن  ِعيــُدِك  اليــوَم 
ــارا ــا اإِلكبــ ُد هاُهنـــــ ــدِّ ــــ ــُم ُنَ َلُكــــ

َأحفــاٌد َنحــُن مِلَــن َحملــِت وهــا ُهــُم
ِبحـــــارا اعَتَلــَن  الُغــــرُّ  َأحفــــاُدِك 

ــُم انِتظــاٌر َيــوَم َحفــِل الُفلــِك فــِـي َلُه
َكتـــــــارا متـــــُه  َنظَّ َكــــِرمٍي  َجمــــٍع 

قائــــٍد ِمـــــن  وَكِريــــــٍة  ِبرعاَيــــٍة 
َمنــــارا ــراِث  للتُّ َنهجــــًا  َخــــطَّ  َقــد 

ِبكاَنــٍة َزَهــــْت  َقَطــــٌر  ِبــِه  َشــــيٌخ 
ْت َطِريــــَق امَلجــــِد وامِلضمـــــارا َشـــقَّ

ــاِة علــى الذي واخَلتــُم ُبوحــوا ِبالصَّ

َأنــارا الظــام  فـــي  الِهداَيــَة  َنَشــَر 

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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ويـدة زهـرة السُّ
ِتيهــي ُســَويَدُة فــوَق الُغصــِن َوأَتِلِقــي

هــِر باأَللــواِن والَعَبــِق ِتيِهــي علــى الزَّ
َتِمُلهــا لأَلنســاِم  ُعُطــوَرِك  ـــي  ُزفِّ

يــاِض ِبَوقــِت الَفجِر والَغَســِق بــَن الرِّ
ــٌه ــِه َوَلـ ِــي قلِبـ ــن فـ ــًا مِلَـ َتُضــوُع َشوقــ

ــهِد واأَلَرِق ُتــفُّ َنــواُه ِعنــَد السُّ
ــِعُدها ــاِس ُتس ــوَرِك لأَلنف ــي ُعُط ُزّفـ

واحَلــَدِق لأَلنظــاِر  ِك  َخــدِّ وَلــوَن 
يُلــــوُح َزهــــُرِك للراِئــــي فُيبِهُجــــُه

وِض يِف َنَسِق َيطَطفُّ أصَفَر وسَط الرَّ
ِبــِه مــاُن  الزَّ جــاَر  إْن  َأســوَد  َيُحــوُل 

ــِرِق ــجاِن ُمحَت ــَن اأَلش ــبٍّ ِم ــِل َص َكَلي
هِر جاَش الّشوُق ِبي وَنا يا َزهرَة الدَّ

بــَي احلِنــُن إلــى اأَلحبــاِر والــوَرِق
َكيمــا أبــوُح ِبــا نــاَءْت بــِه َكِبــِدي

ــِق ــاِء ُمنَطِل ــَن اأَلحش ــعٍر ِم ــوِل ِش ِبق
َيحِمُلــُه ُثــمَّ  َبوِحــي  يــُر  الطَّ ُد  ُيــَردِّ

بــاأَلَرِق اأَلجفــاَن  َكــوى  هــواُه  مِلَــْن 

بمناسبة مهرجان لكل ربيع زهرة
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وِض مجِلُســنا َقــد كاَن يحُلو ِبهذا الرَّ
ــَفِق وينُقــُش الَغيــُم ُلقيانــا علــى الشَّ

َأضَحْت ُسويداُء َقلِبي ِمن هواُه لظى
ــَن اخَلــَرِق ــوٌع ِم ــُه َن ــد صاَب والِفكــُر َق

َبلَســمًا وُرقــًى َهّيــا ُســويَدُة ُكوِنــي 
يــا َنبَتـــًة ذاَع عنهـــــا الُبــرُء ِمــن َقَلــِق

َق ِبي عُر َحلَّ وِض ِمنِك الشِّ يا ِفتَنَة الرَّ
وِمن َرِحيِقــِك َأضَحْت َتزَدِهي ُطُرِقي

هــوِر َعلى ِتيِهــي ُســويَدُة يِف َحفــِل الزُّ
ِبيــِع وُزّفـــي الِعطــَر واســَتِبِقي تــاِج الرَّ

نا ِحَقبًا ُبوِحي ِبشــعِرَي فـــي َدوِح الدُّ

والَغــَدِق َرّبــــَي باأَلمطـــاِر  َســــقاِك 

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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ظهر الزمان احدودبا
احَدوَدبا مـــاِن  الزَّ َظهُر 

وِحصاُنـــُه الواِهـــي َكبا

ِه بَكفِّ احُلســـاُم  َصـــِدَئ 

وَبريـــُق َصفَحِتـــِه َخبا

َطعِنهـــا فــــي  وَقناُتـــُه 

أوَهبــا ُثمامــــًا  أضَحْت 

راِحٌل َدهـــُرَك  ياَقلـــُب 

حّقــــًا وليــــَس ُمداِعبـا

وانتِبـــه َشـــتاَتَك  مَلِلـــم 

با َدْع َعنـــَك أوهـــاَم الصِّ

ُمكاِبـــرًا ماَتـــزاُل  َهـــْل 

الَكوَكبا َترعى  يِل  اللَّ يف 

ـــوُق الِذي وُيِذيُبَك الشَّ

بـــــا لــــوِع َتلهَّ َبيــــَن الضُّ

وى وُتِريُق َدمعًا فــــي النَّ

َتقُربا أْن  ؤى  الـــرُّ َتدُعو 

بمناسبة اليوم العالمي للمسنين
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الِذي الَعهـــَد  وُتناِشـــُد 

األْشـــَنبا َضمَّ  بالَوصِل 

مــــان مواِتيـــًا كــــان الزَّ

كاِعبــــا كانْت  ُدنيــــاَك 

أفَنيـــَت ُعمـــَرَك طاِلبًا

بـا ُأنســـــًا وَعيشـــــًا طيِّ

إشــــراُقُه فــــي َســــاَعٍة

ســـرعاَن مـــا أْن َيغُربـــا

وَتظــــلُّ َترُجــــــو غيَرُه

أوأبـى لَك  دنــــــا  إّمــــــا 

ريـــِر وَقد َرمى مثُل الضَّ

األرَنبا صـــاَد  باحَلـــظِّ 

َكم ذا َضِحكَت ِمن الذي

أضَحـــى َعُجوزًا أشـــَيبا

وِمـــَن انِحنـــاَءِة َظهـــِرِه

با ُتبـــِدي الُفُضوَل َتَعجُّ

ها َقد َهِرمَت وبالَبياِض

بــــا َتَلهَّ ِمنــــَك  ــــعُر  الشَّ
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َرمـــاَك الِعظـــاِم  وْهـــُن 

با مَتَعذِّ ُمقَعدًا  شـــيخًا 

صـــاَرْت ِرياُضـــَك َبلَقعًا

والَعيُش أضحى ُمجِدبا

أيـــَن الذيَن َحِســـبَتهم

بـــــا َيدنوَن ِمنـــــَك تَقرُّ

أتــــوا إذا  الذيـــَن  أيـــَن 

ناِكبـــا َدهـــرًا  يشـــكوَن 

وألجِلِهــــم عاَونَتُهـــــم 

مــــَت روَحــــَك واِهبا ًًقدَّ

حامًا ُعمـــَرَك  أفنيَت 

ـــــــَة راِغبـــا لُهـــــُم امَلبَّ

التبتِئـــــس بعُقوِقهـــم

غاِضبــــــا أوتلَتِقيهــــم 

التبـــِك دهرًا قد قســـا

أو صــــاَر نبُعــــَك ناِضبـا

مراحـــٌل احليـــاَة  إنَّ 

فاتـــُرْك ُهُموَمَك جاِنبا
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إنَّ احليـــاَة لهـــا انتهـــاٌء

ال َتــــــُدوُم ِلــــــَمْن َدبــا

وَدِع األســـى فاحُلزُن إْن

نَتـــــُه فهــــــَو الَوبـــا مكَّ

مُع الزماَن َلْن ُيرِجَع الدَّ

با الصِّ إلـــى  تعـــوَد  وَلْن 

نا َك فــــي الدُّ فافَرْح ألنَّ

أَنـــزَت شـــيئًا واِجبـــا

أمـــــُر اإللـــــِه أَطعَتـــــُه

با أوَصلَت  َقـــد  ـــاِم  بالَّ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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كـفيف
َتعــاَل يــا َقَلِمــي َأشــُكوَك مــا َأِجــُد

فَقــد َأحــاَط ِبقلبــي احُلــزُن والَكَمــُد

ــي وَأوِرَدِتــي وامــأل ِمــداَدَك ِمــن َدمِّ

فــِإنَّ ِعــْرَق الُفــؤاِد الَيــوَم ُمنَفِصــُد

ــِدي ــْت َكِب َق ــًا َمزَّ ــَك ُهموم ــي َعلي ُأمل

َتِلــُد ِباأَلســى  َكلماِتــي  ِبهــا  ُحبلــى 

َأِعيــُش يِف وحــَدٍة َبَن الوَرى َجســِدي

ُمنَفــِرُد ــاِس  النَّ بــَن  َعزِفـــي  لكــنَّ 

نــا َقَدِري َأعمــى الُعيــوِن وهــذا يِف الدُّ

ِقــُد َتتَّ اأَلنــواُر  َحوِلــَي  ُظلَمــٍة  ِفـــي 

ــدًا ــْد َأَح ــيِري ِإْن َأِج ــَد َمس ــاُد ِعن ُأق

ــُد ــْم َأِجــْد َفَمِســيِري ِفيــِه َأجَتِه ِإْن َل

ال َأعــِرُف اأَلكَل ِإاّل ِإْن َجــَرى ِبَفِمــي

َكــُد ــؤُم والنَّ ِإْن كاَن َيحــِرُق َذاَك الشُّ

ــي َرِن ــاُب َعيَّ ــي ِإذا اأَلصَح ــُد َغمِّ َيِزي

َأبَتِعــُد َكـــاملنُبوِذ  احُلــــزَن  وَأكُتــــُم 
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وُيْضِمــُر الَبعــُض َضحــكاٍت ِإذا َعَثــَرْت

ِرجِلــي وِإْن َصاَبِنــي ِفـــي َرأِســَي الَوَتــُد

َنَطُقــوا ِبهــا  ألفــاٍظ  َبــَن  ــها  ُأِحسُّ

َفُيشــِعُل الّنــاَر يِف َجنَبــيَّ مــا َقَصــُدوا

َأعمــى َأِعيــُش ولِكــْن ُخضــُت جَتِرَبــًة

ُمنَتَقــُد الــُكلَّ  ِبــَأنَّ  ِفيهــا  َعرفــُت 

خاِلِقنــا هلِل  ِســوى  الَكمــاُل  َليــَس 

ــُد ــمَّ َبــَن النــاِس ال جَتِ إْن َتطُلــب التَّ

ِإْن َيأُخــذ اهلُل َبعَض الَفضــِل ِمن َأَحٍد

ُيؤِتيــِه َفضــًا ِبــِه اإلحســاُن واجَلَلــُد

ويِف الِكتاِب َعمى اأَلبصاِر َليَس َعمًى

ــُد ــوَرى َكِئ ــا يِف ال ــوُب َعماه ــل الُقُل َب

َحــًة ُمَفتَّ كاَنــت  وإْن  الُعيــوِن  َبعــُض 

َعميــاُء ِفيهــا َتراَءى احِلقُد واحَلَســُد

ــُم ــَن َحوَلُه ــروَن احُلس ــا ال َي َأصحاُبه

َمــُد الصَّ اخلاِلــُق  بــراُه  َجمــااًل  وال 



اِدي 25››َمنَهُل الصَّ

وِبــِه ُمبِصــٌر  وَقلِبــي  َأحيــا  َكفيــُف 

واجَلَســُد اأَلضــاُع  ِبــِه  ُتِشــعُّ  ُنــوٌر 

ــا ــي وِبه رَب ِل ــدَّ ــيُء ال ــي ُتِض ــاُت َرِب آي

َتِفــُد ؤى  والــرُّ ِضيــاًء  ــاَم  الظَّ َأَرى 

ــي ــاِبيٌح ُتَهدِهُدِن ــوِر َتس ي ــوُت الطُّ َص

ُجُد وَتنَتشــي ِمــن َصداهــا الِبيــُد والنُّ

ــُه ــَورِد َتِمُل ــَر ال ــاِئُم ِعط س وِذي النَّ

ِقــُد تتَّ واأَلشــواُق  الَفــرَح  وَتنُشــُر 

َغيــُث امُلــُزوِن حُلــوٌن َتَتــوي ُأُذِنــي

َتــــِرُد َعــــذَبٌة  َكــــِلماٌت  َزّخاُتــــــُه 

كفيــف ال َبــْل َصِحيــٌح ُمبِصــٌر َحــِذٌق

ِحــُد ُمتَّ الــُكلُّ  وَحواِســي  َبِصيَرِتــي 

ــي َأعيــُش الُعمــَر مبَتِهجــًا ِبَفضــِل َربِّ

ِحيــُم الواِحــُد اأَلَحُد فهــَو الَعِليــُم الرَّ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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ـم ِـّ يــوُم الـُمَعل
ـــــاِم َلنــــــا أَنـــــرَت ُدُروَب الظَّ

ــا ــَو الُعـ ــَك َنحـ ــَعِل ِعلِمـ شـ ِبِ

ـــى ـــاَب الـُمنــــ ـــا أنَّ بــ مَتنـــ وَعلَّ

ِبَغيـــِر الَعِزَيـــِة َلـــْن ُيدَخـــا

َســـهرَت الّلياِلـــي وُذقـــَت الَعنـــا

ُتِعيـــُد ِبنـــا مـــا َبنـــاُه اأُللـــى

لَقـــْد فـــاَز َمـــْن ِمـــن ُخطـــاَك َدنـــا

ــِه ُمبَتلـــى وَمـــن داَم فــــي َجهِلـ

ــنا ـ ــا ذا السَّ ُم يـ ــُمَعلِّ ــا ذا الــ فيـ

َموِئـــا لنـــا  الُعُلـــوَم  َجَعلـــَت 

نا َنَشرَت الَفِضيَلَة فــــي ِذي الدُّ

ــَما ــَن الــ ــَة بـ ــزَت الَكراَمـ وُحـ

ــى ــا َونـ ــدِّ ال مـ ــَك باجِلـ وَعزُمـ

ُنوِن اعتلى ِبَك احلقُّ فوَق الظُّ

نـــا الثَّ ـــوا  ُزفُّ ـــِم  ِللُمَعلِّ ِقُفـــوا 

ُيرَســــا أن  ــــُم  الـُمَعلِّ يكـــــاُد 

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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ُلَغِتـــي
مــاِن أتيُتــِك ِمــن َمتاهــاِت الزَّ

َحزيــَن الَقلــِب منَعِقــَد الّلســاِن
َيينــي ويف  مــاِم  كالثُّ قناتــي 

ــَم َحــدُّ َصمصامــي الَيماِني َتَثلَّ
ويف َنقِع الَوغى َقد خاَر َعزمي

ــَل فاِرســي وَكبــا ِحصاِنــي تَرجَّ
جنائــُز أحــُريف َتتــرى َتواَلــت

ــي ــِة وامَلعاِنـــ ــاِن الَباَغــ بأكفــ
حيــِل انــَدسَّ فيــِه وتابــوُت الرَّ

ــي ــي وُرؤى َبياِنــ تــ ــاُت ُهويَّ ُرفـ
ُشــموخًا ويــا  اللغــاِت  ُأمَّ  أيــا 

َتقــاَزَم َحوَلـــُه قــــاٍص وداِنــي
فِس َعذبًا ويا َنهرًا َجرى يف النَّ

اجِلنــاِن َينابيــِع  ِمــن  ــَق  َتَدفَّ
ماِء الَوحَي ُطهرًا وَصبَّ ِمَن السَّ

ــي ــاِب وبامَلثاِنــ ــاِز الكتــ بإعجــ
بَقوِل اقَرأ َجرى يف الناِس َيهدي

وُيفصــُح باحَلديــِث بــا رَطــاِن
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ُحُروُف ِسواِك يف امَلعنى ِعجاٌف
وَتكُبــو فـــي الَكِريَهــِة والّطعــاِن

وأنــِت َنــداِك َثــٌر فـــي َعطــاُه
كـــالضُاِن الشـــوارَد  يَن  ُتغــــذِّ

فــَردات ِبُ الُعُقــوَل  وتقِريــَن 
ــاِن ــا ِسمـــ َحنيـــــذاٌت َمعاِنيهـــ

لَقد قالوا َعجزِت وما َعجزِت
ـــــَة كالَعـــــواِن َتظّليــــَن الَفتيَّ

ياجي َرَسمِت ِضياَء َبدِرِك يف الدَّ
فأشــَرَق َفــوَق َوجناِت احِلســاِن

وعاجَلــِت الصُدوَر بَبوِح ِعشــٍق
لــُه انَفَرَجــت أســاِريُر الَغواِنــي

وَترَجمــِت الُعلــوَم بــُكلِّ ِصــدٍق
باحَلنـــاِن امَلشاعـــَر  وَزينـــِت 

َتســامى َقَلــٌم  صاَغهــا  ِبُنــوٍن 
باتــزاِن امَلنابــِر  علــى  َرَقيــِت 

بهــاٍء فـــي  ــِق  امُلَعشَّ ــاِد  وبالضَّ
وامَلباِنــــي امَلتـــاحُف  لــت  مَّ جَتَ

اخُلُلــوِد يالَغــَة  إليــِك  أَتيــُت 
أُبــثُّ َصبابتــــي ممــــا أعاِنـــي
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وأشــُكو ِجيــَل َمــن ُنِســبوا إليِك
ــــناِن َفَلحُنُهـــُم َلــُه َوقــــُع السِّ

بَلفِظــِك ماَزجوا َلفظــًا َدِخيًا
هاِنــي بأوقــاِت الَعــزاِء وفـــي التَّ

ــراِك ِلســاَن عــاٍر ــن َي وِمنهــم َم
داِن َجنــاِك  بــأنَّ  َيــــدِري  أال 

َشــُرفِت بَحمــِل آِي اهللِ ِســفرًا

بالَبيــاِن خاُطــَب  التَّ فِت  وَشــرَّ
خيمــَة يف اســتماٍع َتظّلــَن الرَّ

وذاَت احُلســــِن َدومــــًا للعيــــاِن
ُحــروٌف ماُتلَيــت  اهلُل  وَصّلــى 

ماِن ِة فـــي الزَّ علــى َخيــِر الَبِريَّ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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ُقم ودِّع اإللف
كــَب ُمرِتــُل ِع اإللــَف إنَّ الرَّ ُقــم َودِّ

ــُل ــَن تكَتِح ــلَّ الع ــِن َع ــفِّ والع بالك
إنَّ الهــوادَج فــوَق العيــِس َقــد ُنصَبــت

وقــد َعــا صــوُت حاديهــم بــِه َعجــُل
فاغَنــم بَنظــرِة ودٍّ قــد َتــزوُر َغــدًا

يُل منَســدُل ؤى واللَّ يف اجَلفــنِ بَن الرُّ
واغُمــر بَعينــَك َعيَنيها ُطيــوَف َهوى

َتشــَتعُل الُبعــِد  ليالــي  يف  ُتعيُدهــا 
ــعِر َرحَلُهــُم وامــأل بَعــذِب ُحــروِف الشِّ

امَلَثــُل ُيضــرُب  احَلــرِف فيــِه  ــِة  برقَّ
وِض ُتطلُقــه ويف الَفــاِة ُطيــوُر الــرَّ

َغــُل حَلنــًا مَتيــُل بــِه الُكثبــاُن والدَّ
واذكــر ُعهــوَد وصــاٍل طــاَب َمنَهُلــُه

ــُل ــِل ياَرُج ــذاَك الوص ــاٍء ل ــن ذا وف ُك
ملَتهبــًا ــوُق  الشَّ فيــَك  َك  َتــرَّ وإْن 

بــِر ســحٌر حــَن يعتمــُل فاصبــر فللصَّ
مــَع إن زاَد احلنــُن فمــا التســُكب الدَّ

موُع وحبُل الوصِل منفتُل جُتدي الدُّ
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كفكــف ُدموَعك وارَق الـــُمهَر ُمنطلقًا
نحــو الّديــاِر وحيــُث القــوُم قــد نزُلوا

كاُســَل واشــُدد عــزَم ُمجتهــٍد دِع التَّ
ــبُل ــاُت والسُّ يَّ َتدُنــو بعــزِم الفتــى الطِّ

َزَجلــي فاســَتمْع  َنصيحــًا  أردَت  وإْن 
فيـــه اخَلرائــُد واألفكــــاُر والـُمُثـــُل

إْن ُرمــَت َمجــدًا فَنقِّ الَقلَب ِمن َحَســٍد
ــوا ــْن َبِخُل ــاَع َم ــًا وَدْع أطم ــْن َكِري وُك

ال َتَســبِ الَفقَر َيثِني امَلرَء َعن َكَرٍم
ــُل ــوُد َيَتِث ــِه اجُل ــُم في َبسُّ ــى التَّ َحت

واحَفــْظ ِلســاَنَك ِمــن َلغــٍو وِمــن َســَفٍه
ســاِن َحِميٌد ِعنــَد َمن َعقُلوا َعقــُل اللِّ

واربــأ بَنفِســَك َعــن َشــٍك وَعــن ِرَيــٍب
َجُل ال َتصَطِحْب َمن ُخطاُه امَلُن والدَّ

بــِع ُملَتِزمــًا خاِلــْل أِريبــًا َكــِرمَي الطَّ
والَعَمــُل اإلقــداُم  َقــُه  َصدَّ قــاَل  إْن 

َمثاِلَبــُه َتتَبــْع  وال  أحِســْن  للجــاِر 
ــُل َل ــُغ والزَّ ي ــُه الزَّ ــْح وإْن الَح ِمن واصَف

لِم واعِدْل واسَع يف َدَأٍب واحَذْر ِمَن الظُّ
الَكَســـُل َيثِنـــــَك  ال  َمظَلَمــٍة  لــــَردِّ 



اِدي32 َمنَهُل الصَّ ‹‹

جَتَهُلــُه أنــَت  بأمــٍر  َمَضيــَت  وإْن 
ــُل ــْت احلَي ــِه إْن غاَب فاســَأْل َعِليمــًا ِب

َمصَدُرهــا غــاَب  ُعلــوٌم  أَتتــَك  وإْن 
ــوا ــَم أو َنَقل ــاُعوا الِعل ــْن أش ــرَّ َعمَّ َتَ

وُكــْن َحِليمــًا وال َتغَضــْب فَكــْم َغَضــٍب
ِعَلــُل ِمــْن َحســَرٍة  ــْت ِبصاِحِبــِه  َحلَّ

َنــَدٌم َبعــَدُه  ِبقــراٍر  َتســَتِبْق  ال 
ــُل ــُع الَعَج ؤى ال َينَف ــرُّ ــَد ال ــْن َبِعي وُك

َخطــأ فـــي  ماُكنــَت  إذا  ُتكاِبــْر  وال 
الِكبــُر َجهــٌل َجــرى يف الَعقــِل أو َخَلــُل

ــا ــاِن َفم ــرَّ الزم ــْم َم ــُد اغَتن ــا يِفي ب
َيعــوُد َدهــٌر َمضــى َبــْل َيقــُرُب األَجــُل

فــَس يف َلهــٍو َتِهيــُم ِبــِه الَتتــُرِك النَّ
َتنشــِغُل كــِر  بالذِّ ِبَخلَوِتهــا  َدعهــا 

مِلُشــِكَلٍة َتقَنــْط  فــاؤِل ال  بالتَّ ِعــْش 
واألَمــُل الُيســُر  َيليــِه  ُعســٍر  فــكلُّ 

وارَعهمــا ِبالِبــرِّ  َفِلــْن  لواِلديــَك 
َجَلــُل أمــُرُه  َمِقيــٌت  الُعُقــوَق  إن 

ــودِّ وارَعهمــا يف الَعيــِش أكِرْمهمــا بال
ــوا ــا َرَحُل ن ــْن ِذي الدُّ ــاِء إذا َع ع وبالدُّ
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يِن ُعضَّ على والَزْم َسِلمَت َطِريَق الدِّ
َفُل ُســوِل ُعــراَك الَفــرُض والنَّ َنهــِج الرَّ

وِحيــِد يف َجَلٍد اقِبــْض علــى ُعرَوِة التَّ
واهُجــْر ُدُروبــًا أماَلــْت َنهَجهــا امِللــُل

ــِه ــد َخَتمــَت ِب ــْن َق وَصــلِّ َربِّ علــى َم
ُمبَتِهــُل ماناجــاَك  ســاالِت  الرِّ ُكلَّ 

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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َغَرُق ِطفٍل ُمهاِجر
تاُبــوٌت يف الَبحــِر أم قــاُروَرٌة َطَفَحــْت

ــــٌة صــــاَرِت األمــواُج ُتدِنيهــا أْم ُجثَّ

ســاَلِة يــا َبحــُر احَتــوى ُنــُذرًا َطــيُّ الرِّ

ُيلِقيهــا اِغــَن  للطَّ َموَجــَك  َبَعثــَت 

َبطُشــُكُم أرداُه  الَفتــى  هــذا  َتُقــوُل 

فيهــــا واِلـــٌغ  ُكــــلٌّ  اجَلِرَيــــةُ  وِذي 

مِت اشــِتراُكُكُم بالِفعــِل والَقــوِل والصَّ

يهــا ُيَغذِّ ُكلٌّ  َبــَدْت  َضــُروٌس  َحــرٌب 

يــا َبحــُر ُهدُهــُدَك امَلبُعــوُث عــاَد ِبــا

ــْن كاَن ُيخِفيهــا أجلــى احَلِقيَقــَة عمَّ

فابَعــْث ُجُنــوَدَك ِمــن ِجــنٍّ وِمــن َبَشــٍر

فيهــا ــــن  ِبَ أواويــٌن  مَلــًا  تأِتيــَك 

ِبِفعَلِتــِه َمغُلــوٌل  فــِل  للطِّ فالــُكلُّ 

باِريهــا َنحــَو  ِبــروٍح  َشــِهيدًا  َمضــى 

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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تعِزيــُة أب
والَقلــــــُب أضنــــــاُه ُمكَتِئبــــــًا  َأراَك 

ُفــراُق َمــن كاَنــت األحشــاُء ُســكناُه

ــٌر ــاِن ُمنَهِم ــى األوج ــاٍر عل ــُع ج م الدَّ

والَعيــُش َعــن َطعِمــِه َقد غــاَب َمعناُه

فــُس َتهُفــو البِتســاَمِتِه َمــن كانــت النَّ

ــرى والَقبــُر َمثــواُه َقــد راَح َتــَت الثَّ

ِة أخَفــْت َعنــَك ضحَكَتــُه َكــفُّ الـــَمِنيَّ

َتهــواُه ُكنــَت  ُروحــًا  َعنــَك  َبــْت  وَغيَّ

َقــد فاَرَقــْت ُروُحــُه يِف َوقِتهــا َجَســدًا

َترقــاُه اخُللــِد  ُأفــِق  َنحــَو  َقــْت  وَحلَّ

َفــْت ِفيــَك ُجرحــًا َليــَس ُمنَدِمــًا وَخلَّ

وأدُمعــــــًا وَحِنينــــًا َلســـــَت َتقـــــواُه

َكفِكــْف ُدُموَعَك فاألقــداُر َقد ُكِتَبْت

ــَر فـــي الـــَمكُتوِب َمجــراُه وَلــْن ُتّغيِّ

واصِبــْر علــى مــا أراَد اهلُل ِمــن َقــَدٍر

فـــــــــا َمـــــــــَردَّ ألمــــــــــٍر راَدُه اهلُل



اِدي36 َمنَهُل الصَّ ‹‹

ْن اِس َكيَف ِبَ بِر ُبشرى ِلُكلِّ النَّ بالصَّ

الفــرَدوُس ُبشــراُه َفَلــُه  ابُنــُه  مــاَت 

ذاِئُقــُه والــُكلُّ  َعلَقــٌم  دى  الــرَّ كأُس 

َلــو طــاَل ُعمــُر الَفتــى َيومــًا َسُيســقاُه

ُســُه ُيَدنِّ َذنــٌب  ال  راَح  إْن  والِغــرُّ 

ــِهيِد َعســاُه األجــر يلقــاُه ِمثــُل الشَّ

َيرَحُمــُه اهلُل  َنُقــوُل  الَفِقيــِد  أبــا 

مــأواُه اخُللــَد  َندعــو  َلــِك  ــُه  ُأمَّ يــا 

عســى ُهنــاك إلــُه الّنــاِس يجَمُعُكــْم

ِبُيمنــاُه حاِئــَف يلقاهــا  عســى الصَّ

ــقى ِمن َفيِض َخيِر يٍد وَتشــَرُبوَن السُّ

َمــن ذاَق ِمــن َحوِضــِه َقــد فــاَز َمســعاُه

َعَلــٌم مــا  ُكلَّ عليــِه  ــاِة  الصَّ َخيــُر 

أخفــاُه والليــُل  َنــُه  بيَّ الَفجــُر 

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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زيارة لمسجد قرطبة
ــا ــاِن َتهوين ــوِح باأَلحل ــَق النَّ ــا ُمطِل ي

وراوينــا ُحّفاظــًا  ُصداُحــَك  أعيــا 

ـَـٌة ــفاِر َترجـمـ ــَك يف اأَلس ــا ِلَبوِح فم

قــِل َتشــِكيًا وَتســِكينا ــي النَّ وعــزَّ فـ

َتغِريُدَك العذُب أذكى يف احلشا َشَجنًا

مــا كاَن َقبــُل هديــُل الــُورِق ُيشــِجينا

حــِن اجلميــِل وما َرَقيــَت ُجرَحــَك باللَّ

قى فينا عِلمــَت باجُلــرِح قد أعيــا الرُّ

بِّ ِإْن َرَحَلْت َأ ُينِصــُف الُبعُد قلَب الصَّ

ــُب الَوصــِل واألحبــاُب حاِدينــا َناِئ

هــُر يف األزمــاِن دوَرَتــُه أم يقِلــُب الدَّ

ينــا ُيلبِّ داٍع هــــْل  ــوَق  الشَّ َدعــــا  إذا 

مــواِرُدُه ْت  َشــحَّ وقــد  واُء  الــدَّ ذاَك 

وبــاَت صابــًا ُصــواُع البــِن يســِقينا

وَض معِضَلًة يا ابَن الُغُصوِن َشَكوَت الرَّ

بــى َترُجــو امُلواِســينا َتِهيــُم بــَن الرُّ



اِدي38 َمنَهُل الصَّ ‹‹

لِح عن ناِديَك يف َشــَطٍط مــا ناِئــُح الطَّ

ــرِح ناِدينــا َفَحــوَل الصَّ الَوِزيــُر  وال 

َبــوُح احُلــُروِف ِبنــا يف الَوجِد ُمشــَتِبٌه

وفــــي املاَمــــــــِة َأشــــــباٌه َعواِدينـــــا

رِح َتســِبُقنا َنواُهمــا عنَد ذاَك الصَّ

نـــــا جــــــاَل يف أرجاِئــِه حينــــــا وُكلُّ

بيَنُهمــا بالَقصــِر  وُمنَشــِغٌل  نــاٍء 

ــاِقينا ــِس س ــاُت األمـ ــُه راِوي ــاٍد لــ صـ

يــِر يف أرجــاِء أنَدُلــٍس َيُطــوُف كالطَّ

ياِحينا واِبي ِبهــا ُتهــِدي الرَّ حيــُث الرَّ

اأَليــُك َتشــُدو ِبــِه األطيــاُر وانَبَعَثــْت

الَبســاِتينا َترتــاُد  هــِر  الزَّ َنســاِئُم 

ــَلَفْت ــى َس ب ــا للرُّ ــو حكاي ــدُر َيتُل والَب

ْت َساِطينا َعن َأعُصٍر قد َمَضْت َضمَّ

ــها ــْت َدساِئُس ــا ِحيَك ــوٍر ِبه ــن ُقُص وَع

يف احَلرِب واحُلبِّ َعن ُجرِح املصاِبينا

َعــن ِضحَكــٍة النِتصــاٍر بعــَد َتضِحَيــٍة

َعــن َدمَعــٍة ِلَوفــاٍء ِديــَس مــا ِصينــا



اِدي 39››َمنَهُل الصَّ

عَب يف ُمُدٍن َعــن َبطِش طاٍغ أشــاَع الرُّ

ــا ــى الَقوانين ــد ألغ ــاَث وق ــِن ع باألم

وَعــن ُضُلــوٍع َهَفْت يف احُلــبِّ ما َرِبَحْت

وَعــن ُمُلــوٍك َغــَدْت يف اأَلســِر ثاِوينــا

ــٍة ويــَح اعِتمــاَد َرَقــْت ِمــن َبعــِد َمتَرَب

ــا ــْت الِطين ــد داَس ــا ق ــكًا ِبأرُجِله ِمس

ــجِن أرَمَلًة ِمــن َبعِد ُملــٍك َثَوْت يف السِّ

َأوَدْت ِبَفقــٍر كــذا اأَلحيــاُء غاِدينــا

وذا ابــُن زيــُدوَن ُحزنــًا قــاَل إْذ َقَطَعْت

ــا ينـــ ــَن املبِّ ــا ب ــَل مـــ واّلَدُة الَوصـــ

ــدَرِتها ــا ِبِس ــِد ُأبِدلن ــَة اخُلل ــا جنَّ )ي

ــِلينا( ــًا وِغس وم ــذَب َزقُّ ــَر الَع والَكوَث

ِثَقــٍة ِمــن  للَوقــِت  ومــا  مــاُن  الزَّ داَر 

إْن جــاَر فـــي ُحكِمــِه هــزَّ اأَلواِوينــا

ــٍس َمجــٌد َزهــا ِحَقبــًا فـــي أرِض أنَدُل

باِنينـــــا الِعـــــزِّ  ِلُصــــُروِح  ِبِفتَيـــــٍة 

يــُن َشــــأٌن لـــُه فيهــــا وُمزَدِهــٌر والدِّ

ينا ففــي احلضاراِت نــاٌس َتَفُظ الدِّ



اِدي40 َمنَهُل الصَّ ‹‹

ِتها ُســوُم ِبهــا َعن عهــِد ِعزَّ َتِكــي الرُّ

ينا وَعـــن ِبنــــاٍء َعــــا َضــمَّ الـــُمَصلِّ

َســـــما ِبُقرُطَبـــــَة الَغّنــــاَء َمعَلُمــــُه

يــاُء ِبــِه َيهــِدي الـــَمايينا كاَن الضِّ

ْت َجواِنُبــُه بالِعلــِم واحَتَضَنــْت َشــعَّ

ينا الـــُمَربِّ الِفكــِر  قــــاَدَة  ُجدراُنــُه 

أِي قد َدَرُســوا ُهنــا الـــُمُلوُك وأهُل الرَّ

ُهنــــا اإِلمــــاُم َتــا ُنوحــــًا وياِســينا

َعبــَر الُقــُروِن َتــا واألرُض َتســَمُعُه

ــا ــِد آِمينــ ــَد احَلمـــ َد بعـــ ــُكلُّ َردَّ والــ

َدُه َتَفـــــرُّ ُيبــــِدي  ِمعمـــــاِرِه  وَفــــنُّ 

َتزِيينــــا نـــــاَع  الصُّ َأبَهــــَر  ِمحراُبــُه 

كِر َتســَمُعُه ــفِّ صوُت الذِّ يف آِخــِر الصَّ

َقبــَل اإلذاعــاِت َقــد فــاَق املواِزينــا

ــا ــِذ واأَلقـــــــواِس َروَعُتهـــــ واِفــــ وللنَّ

قِف عاِلينا فوَق اأَلساِطِن ِعنَد السَّ

حِن َميَضَأٌة ُتبِدي اخُلُشوَع ِبَوسِط الصَّ

ــرِح آِتينــا حــُن ُيبِهــُر َمــن للصَّ والصَّ
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يف ُكلِّ َعصــرٍ أضــاَف الّصاِنُعــوَن َلــُه

الُبنيــاِن َتِســينا ِمســـاَحًة وعلــى 

قنــــا ِمــَن اجَلِزيــَرِة ِعلــٌم َعنــــــُه أرَّ

ــا ــُه باِغين ــًا عن ــِجٍد َلفظ ــاُء َمس إلغـ

َنَطَقــــْت إذا  ِإنصــــاٌف  وباجَلِزيـــــَرِة 

هــا اأَلخبــاَر ُيغِنينــا َعــن َغيِرهــا َبثُّ

هْل لفُظ َمسِجٍد ُيلغى َبعَدما َثَبَتْت

ــا ــاُه عاِنين ــم إي ــي َلفظِه ــِكيَت فـ َمس

لــُح َقــد ُصِدعــا واِدي الَكِبيــِر َلــُه والطَّ

تأِبينــا احَلمــراِء  ُرُســِل  ِمــن  وجــاَء 

ــرُح اســتوى َأَثــرًا يف هيئــِة اأُلَمِ الصَّ

ينــا ِللــُكلِّ ال ِلفئــــاٍت َتطِمــــُس الدِّ

ذاَت اجَلناَحــنِ َبعَد اجَلوَلِة انَطِلقي

ــوَق ُمضِنينــا يــاِر فــإّن الشَّ َنحــَو الدِّ

داِر الذيــَن ِلَقــوِل احَلــقِّ َقــد َبــَرُزوا

َقَطــٌر َهواهــا َجرى يف الَقلــِب ُيحِيينا

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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اســطنبول
أِمــن الِعــِج األشــواِق َتخِفــُق يــا قلــُب

بــُر َقــد وّلــى وأنَفــَدُه احلــبُّ أِم الصَّ

َخفَقــٍة ُكلِّ  يف  األحــزاُن  ُتـــمّزُقَك 

وَتذُكــُر َعهــدًا َقــد َمضــى وَلــُه َتصُبــو

جــى َبَكيــَت وأبَكيــَت الُعيــوَن ويف الدُّ

ــْهُب والشُّ ُق  املـُــَعلَّ الَبــدُر  لــَك  َيِحــنُّ 

ــهَد َقــد أزرى ِبحاِلَك وافَترى أرى السُّ

ــبُّ ــُل ينَص ــدِّ َيهِم ــوَق اخَل ــَك ف وَدمُع

ــٌة ــِة راَح ــُع الّصباَب ــرى َدم ــا ُت ــْل ي َفه

أِم الَوجــُد للَمحــُزوِن َمنَهُلــُه َعــذُب

ــَرٍة ــَرَة َحس ــلَت َنظ ــا أرَس ب ــِد الصِّ ِلَعه

هــِر ذاَك الّرجا َصعُب َتــودُّ ُرُجــوَع الدَّ

ُحســُنها َيذُبــُل  لألزهــاِر  ُبــدَّ  فــا 

طــُب َكــذاَك يِجــفُّ الُعــوُد والَفــَنُ الرَّ

ِنهاَيــٌة اجَلِميــِل  للَوصــِل  ُبــّد  وال 

ــُل األحبــاُب يبَتِعــُد الُقــرُب ويرَتِ
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وَتبقــى ُطيــوُف الَوصــِل َيعَبــُق ِريُحها

كــرى وَمســَرُحها َرحــُب بأروَقــِة الذِّ

َســقى اهلُل أيامــًا ِمــَن اأُلنــِس ُحلــَوًة

َتِعــفُّ َعــِن األرجــاِس َمرَبُعهــا َخْصــُب

ــٍة يف األرِض طاَبــْت ِرياُضهــا علــى َجنَّ

بى َترُبو وساَحُتها اسطنُبوُل َفوَق الرُّ

ُطُيــــوٌر وأشــــجاٌر وَزهـــــٌر َأريُجـــــُه

ــْحُب ــُر والسُّ ــِقيِه الَغداِئ ــوُع وَتس يُض

َرأْت إْن  للَعــِن  األلــواُن  ِبهــا  َتِزيــُن 

ــبُّ وُيعِشــُب ِفيهــا القلــُب والِفكــُر واللُّ

َذَكرُتــِك يــا ليــاَي ِحــَن َلنــا َدَنــْت

ُغُصــوٌن وأعنــاٌب َلهــا يف الَهــوى َنْخــُب

يُرهــا وأنهــاُر َشــهٍد بــاَت َيجــِري َنِ

ــُه َصْخــُب حــاِب َل ــَق ماهــا يف الرِّ َتدفَّ

ــى ــا َمض ــَن مِل ــُدو احَلِن ــا َتش وأطياُره

علــى ُجــُدِر اأَلســواِر كاَن َلهــا َنــْدُب

وَتــرِوي َلنــا َجــوَر الّزمــاِن وَبطَشــِه

َعْضــُب ـــــِه  َكفِّ وفـــي  َقــــْرٌم  ُلــهُ  ثِّ مُتَ
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ــــُع أعنــــاَق املـُلــــوِك بَقســــَوٍة ُيَقطِّ

وَيهــِدُم آســــاَس الُقُصــــوِر فَتنَكـــبُّ

ومــاءُه املِضيــِق  ِبســُفوَر  وُيشــِهُد 

ــْرُب ــراَرُة والَكــ ــا املــ ــطوِتِه فيهـــ ِبَسـ

ــم َزهــْت فأيــَن الســاِطُن الذيــَن ِبِه

ــرُق والَغْرُب ُصــُروٌح َلُهم َقد َأذَعَن الشَّ

َد فـــي الَوغــى َصِهيــٌل وَتكبيــٌر َتــردَّ

ــْرُب ــا احَل ــَدْت َنواِجَذه وَن ِإْن َأب ــرُّ َيك

َمَضــوا وَتاشــى يف الّزمــاِن صياُحُهــم

َلَقد َرحلوا َقد غاَلهْم َبعَدها اخَلْطُب

َتكّبــدوا الذيــَن  أيــَن  الَهــوى  وَأيــَن 

مــُع ُمنَصــبُّ ُفراقــًا َلــُه ِمــن ُطوِلــِه الدَّ

ِحباُلــُه واٍه  بــِر  الصَّ َمريــَر  وعاَنــوا 

ــدُّ واجَلــْذُب ــِه الشَّ ــن َهوِل َعهــا ِم وَقطَّ

َكيُدُهــم َتعاَظــَم  إْذ  الَعــواِذُل  وأيــَن 

َضحاياُهــُم انهاُروا وما فاَدُهم َشــْجُب

آِســٌر ُنــوُرَك  اســطنُبول  َقَمــَر  أيــا 

على َصفَحِة البسُفور طاَب َلُه الَوثُب
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بى َنَشرَت وشاحًا من ِضياَك على الرُّ

ــرُب الشُّ ِبِهــا  َيَلــذُّ  َكأســًا  وأســَقيَتنا 

َغَزلــَت ُخيــوَط الّليــِل ِتبــرًا وُمخَمــًا

وِملَت فا َترحْل وِطفُل الَهوى يحُبو

َففــي الَفجــِر ُبعــٌد والُقُلــوُب ِبها َلظى

َلــُه َدرُب الُبعــِد َتفِريــٌق وُكلٌّ  وفـــي 

ــًة عســى اهلُل فـــي اآلِتــي َيُلــمُّ أِحبَّ

ِبِهــم َترِجــُع األفــراُح واأُلنــُس يــا ربُّ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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ُبــح يا َقمـــر
ُبــــــــــْح يــــــــــا َقَمـــــــــْر

َعـــن ُملَتقــى أهــِل الَهــوى

ْل بَبوِحـــــــــــَك َعــــــــــلِّ

ـــَهْر ُحـــزَن َقلبـــــي والسَّ

ُبــــــــــْح يــــــــــا َقَمـــــــــــْر

َعـــــــــــــــن َموَجــــــــــــــــٍة

مــــاْل ــــْت ِضيــــاَءَك للرِّ َزفَّ

فاســـــــَتيَقَظ الغاُفـــــــوَن

ِمــــْن ِســــــــَنِة اخَليــــــــاْل

وَتَبـــــــــــــــــــــــــــــــــعَثَرْت

واطــــــــــِئ َفـــــــــــوَق الشَّ

ْن ـِ ُأمنيـــــــــاُت الواِلهـــــــــ

الّاِهِثـــــــــــــــــــــــــــــــْن..

الباِحـــِثَن َعن الـُمحــــاْل

وتنــــــــــــــــــــــــــــــــاَثَرْت

َفـــــوَق األِديـــِم ُقُلوُبُهــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــَرْت وَتجَّ
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َرهــــــــــــــا والَبحـــــــُر صيَّ

َمراِفَئ الحِتضاِر العاِشِقْن..

ُبــــــــــْح يــــــــــا َقَمـــــــــــْر

جـــى وابَعـــْث أَلجــداِث الدُّ

يـــاْء فـي الُعتــِم أرواَح الضِّ

واكــُتْب ِحكايـــاِت املســــاْء

َمــــْر وانُشــْر َدواِويــــَن السَّ

ُبــــــــْح يــــــــا َقَمـــــــــْر

تتــــــــرى ِبَبوِحــــــــــَك 

ـــــَوْر يهــــــا الصُّ لِّ فــي جَتَ

َتخُبـــــــــــــو وَتبـــــــــُدو

ُيــوْف فـــي ُمخّيَلِتـــي الطُّ

تتـــــــــــرى َتُطــــــــــوْف

وَلهــــــــــــــــا أَثــــــــــــــْر

ُبــــــــــْح يـــــــا َقَمــــــــْر..

ُدْر يـــــــــــــــا َقَمــــــــــــْر

ِفـي ُأفِقَك العاِلي الَبِعيْد

نِدباْد نا كالسِّ َحوَل الدُّ

حاِري والِبحاْر ُطْف بالصَّ
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بِر َتغُفو وَم الصَّ وانُثْر ُنُ

َفوَق َصفِحِة االنِتظاْر

َفْر واْلُثْم ِجراحاِت السَّ

ِمْن ُكلِّ َقلٍب ينَتِظْر

واهِمـــــــْس َحـــــِديَثَك

ســـــَمِعي ُجـــوَن ِبَ والشُّ

ُبــــــــْح يــــــــا َقَمـــــــــْر

قــــاْء ْل ُفــؤادَي باللِّ ـَلِّ عـ

وى فالَقلُب ينِزُف بالنَّ

هــــــــــــذا املســـــــــــــاْء

وَبهاَك يف َصحِن الَفضاِء

َيدُعـــــــــوُه َيشــــــــــُكو

فــــاســــــــــــــــــــــَتـِمـْع

وأِنْلُه شيئًا ِمن حناْن..

ُجـــــوْع وَلــُه ِبآمــــاِل الرُّ

ُبــــــــــْح يــــــــــا َقَمــــــــْر

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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هل تعرف األقالم
َهـــْل َتعــــرُف اأَلقـــــــاُم

واأَلوراُق مــــا َأنوي أُخطُّ

حـــــَن الِكتاَبـــــُة َعنـــِك

َطرِســــــــــــي َيزَدِهــــــــــــي 
عقِلـــــــــــــــــي يُشـــــــــــطُّ

واحَلــــرُف ِمـــــن َقَلِمـــــي 
ِبِه َشوٌق على َوَرِقي يُنطُّ

َوحــِدي وطيُفِك ســـاِهٌر
ي يُغــطُّ ـِ ـُلُّ ِمــن َحولـ والكـ

ـــعِر َأرُســُم َلوَحـــــــًة  بالشِّ
ِفيهـا ازَدهـى بالُقـرِب َشـطُّ

وُبَحيــَرًة َينســاُب ماهــــا
َحوَلهـــــا ُعشـــــٌب وَبـــــطُّ

وُأِميــــــــــــــــُل ُغصنـــــــــــــًا
َفوَقُه بُصداِحِه طيٌر َيحطُّ

وُطُيوُفـــِك اجَلذلــى َمِعــي
ـــطُّ والّليــُل ِمــن َحوِلــي َيُ
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َأشُكـــــــــــــــــو َلهــــــــــــــــــــا

ما ِفــي ُفــــؤاٍد فـــي الهـــوى
ماحـــــــــــــــاَد قـــــــــــــــــطُّ

ِبقصاِئـٍد واحَلـرُف ِفيهــا

َفوَقـــــُه َشـــكٌل وَنْقــــــُط

َمن َأخَبَر اأَلقاَم واأَلوراَق 
ماراَحـــــــْت َتُخــــــــــــــــطُّ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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لـوال حــنانك
َأقمــارا ناَجيــُت  مــا  حناُنــِك  لــوال 

ِبَطــرِس الوجــِد أحبــارا وال أســلُت 
وال زها الفجُر ِفـي َعيِني وال َعِشَقْت

أشــعارا بــُت  رتَّ أو  ــهَد  السُّ ُجُفونــَي 
وال الُفـــؤاُد هفــــا شوقــــًا أُلمســـَيٍة

ُزّوارا الوصــِل  ُطُيــوُف  ُتِطــلُّ  فيهــا 
لــوال هــواِك ملــا كانــت ُتَوشِوُشــِني

ــوِق باألحلــاِن أســحارا عنــاِدُل الشَّ
ــُه ــِك َتِمُل ــًا َعن ــّي َحِديث ــي إل ُتفِض

َأســرارا ِللَوصــِل  َلهَفــٍة  َعــــن  َتُبــوُح 
َروٌض هــواِك بــِه اأَلغصاُن َقــد َلِعَبْت

ــارا ــجاِن َأزه ــَمُة اأَلش ــَدت َنس وَهدَه
ــعِر َتســِبُرُه وســاُح ِفكــٍر ُحــُروُف الشِّ

ــد صــاَر ِمضمــارا ِمثــَل اجِليــاِد لهــا َق
َفَتزَدِهــي َكِلمــاُت الَوجــِد فــِـي َوَرِقــي

َأنــــوارا احِلبـــــُر  فُيِشـــــعُّ  هــــا  أُخطُّ
َأرِوَقــًة الّليــِل  ــوِم  ُنُ مــن  وأبَتِنــي 

ــوارا ــرًا وأس ــى َقص ــدِر الّدج ــوَق َب وَف
َرُه أَلنــِت نبــٌض َجــرى فـــي الَقلــِب َصيَّ

نبعــًا ُيِحيــُل َيبــاَب الُعمــِر َأشــجارا
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يا َحزيَن الفؤاد
ــُدْك ــذٌب َقِصي ــؤاِد َع ــَن الُف ــا َحِزي ي

ــيُدْك ــراِق َنِش ــَة الِف ــوى َلوَع ــد َح َق

بــى ِمنــَك ُحزنــًا َحَمَلــْت أنســاُم الرُّ

ِمــن أســــاُه َوريــُدْك وهــوًى فــــاَض 

ُطُيوفــًا ُيثيــُر  الـــَمسا  فـــي  هــا  َهبُّ

مِلـــا ُتعاِنـــــــي ُيِعيــــُدْك وَصباحــــــًا 

َتنــاءى ِحمــاَك  َعــن  اخِلــلُّ  َرَحــَل 

ُيِفيــــــــُدْك أِنيــــٌن  وال  ُدمـــــــوٌع  ال 

طيُفــُه فـــي َغياِهــِب الُبعــِد َوْصــٌل

َبريــُدْك باحَلِنــِن  ــعُر  الشِّ وَلــُه 

ــَك َيبِكــي ــن ُحُروِف خــِر ِم ــُد الصَّ جاِم

َيِزيــُدْك هّمــــــًا  ُيـــــوِر  الطُّ وُنـــــواُح 

ُيواِســــــي َرِفيـــــــٌق  وال  َســــــِميٌر  ال 

اِئبــاِت َعنــَك َعِضيــُدْك ــي النَّ عــزَّ فـ

َيدُنــو لــَك  َوصَلــــُه  عــــلَّ  فانَتِظــْر 

َرِفيــــُدْك اإللــــِه  َرحَمــُة  واصَطِبــْر 
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العــيُد انتهــى
ياِض َخِصيُب يا َمن هواها كالرِّ

َهْل ِلي بهذا الِعيِد ِمنِك َنِصيُب

فاُق ومــا أَتيِت وغاَدروا جاَء الرِّ

مــاَن يِطيــُب وَبِقيــُت أنَتِظــُر الزَّ

أرُنــو إلى الباِب الــذي ِمنُه أَتوا

ــُب ــِه َلِهي ــُب في قًا والَقل ــوِّ ُمَتَش

ماُن وها هَو الِعيُد انَتهى َمرَّ الزَّ

ــُب ــاَي َتِخي ــٍة ُمن ــي ُكلِّ ثاِنَي ِفـ

ًة أشَغلِتِني وَقَلبِت َفرِحي ُغصَّ

ــي عَليــِك َحِســيُب أقَلقِتِنــي َربِّ

قــاَء ِبَلهَفٍة َقــد ُكنــُت أنَتَظــُر اللِّ

فالعيــُد إْن َلم َيحَتويِك َكِئيُب

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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َقلِبــي صحــراء
مُمَتـــّدْة َصحـــراٌء  َقلِبـــي 

ْة ُمرَتـــدَّ َخَفقـــاٌت  ِفيهـــــا 

ْت َذهبـــًا فيهـــا َشـــمٌس َشـــعَّ

ْة َفـــوَق الُكثبـــاِن الــــُمعَتدَّ

وِشـــعاٌب وديـــاٌن  فيهــــــا 

ة ِعـــدَّ َمســـاِرُبُه  والَغيـــُث 

َتبـــُدو وُتُخـــوٌم  واحـــاٌت 

وُض ِبهـــا أهـــدى َورَدْه والـــرَّ

أشـــعارًا َتِمـــُل  وُطُيـــوٌر 

ْة وَمـــَودَّ َشـــــوٍق  ورســـاِئَل 

َقـــٌة وُحـــروُف الَوصـــِل ُمَعلَّ

ْة ــُمؤَودَّ ــاِن الــ َفـــوَق األغصـ

واأُلنـــُس ُكـــُؤوٌس صاِفَيـــٌة

ه ـــدَّ ـــا َح ـــاُس ِبه ـــَغ اإلحس َبل

ُسَويعـــــاٌت الَفـــــْرَح  لكـــنَّ 

ْة ُمنَعـــدَّ َتعـــُدو  وَدقاِئـــُق 
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ِبأحـــزاٍن الَبـــُن  ِيتُلوهـــا 

ْة فـــِس ِبهـــا ِشـــدَّ ِلُكُلـــوِم النَّ

يف ِتلـــَك الِبيـــِد أســـاَي َجـــرى

ْة فَغـــَدْت ِمـــن ُحزِنـــَي ُمســـَودَّ

وَطغـــى َليـــٌل والُعتـــُم ِبـــِه

ه َلـــو الَح َرجـــاٌء ِلـــي َســـدَّ

ـــي ـــُط يف َلوَعـــِة ِظلِّ أَتَخبَّ

ْة ــُمشَتدَّ ــي الــ ــمُّ ِجراِحـ وأُلـ

َعذاباِتـــي ُكلَّ  أســـَتجِمُع 

ْة وُدُمـــوُع احَلســـَرِة ُمنَهـــدَّ

ُمَصّاِتـــي َفـــوَق  ُألِقيهـــا 

ـــجَدْة ـــي َس ـــا فـ ـــرُّ عليه وأِخ

َلـــُه أُبـــوُء  لِّ  بالـــذُّ وِبهـــا 

ـــَده ـــُه َوح ـــوُن َل ـــن داَن الَك َم

يـــا َمـــن َرحَمُتـــُه واِســـَعٌة

وِبُقدَرِتـــِه أجـــرى َوعـــَده

َقلِبي أسى  ِبِرضاَك  َطمِئْن 

ْة وأِنـــْر َصحراِئـــي الــــُممَتدَّ
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َبـَزَغ الَفجــُر
ــي امَلــدى ــَزَغ الَفجــُر فـ َب

ــدى ــِة اعَت لَم ــى الظُّ وعل

وِبــــــِه األرُض ُحســــُنها

دا ـــــــــرَّ ِبَبهــــــــــــــاُه جَتَ

ــَدْت هــِر َقــد َب َفَعلــى الزَّ

ــدى ــ ــَن النَّ ــراٌت ِم َقَطــــ

َدْت والَعصـــاِفيُر َغــــــــرَّ

بُصــــداٍح َلــــــُه َصــــــدى

َدْت وُغُصــــــــوٌن َتـــــــــأوَّ

دا ِبَنِســــــــــــيٍم َتـــــــــَردَّ

ــــُه ــــوَق َهبُّ َيحِمــــُل الشَّ

وَعِبيـــــــــــرًا وَموِعــــــدا

وَتســـــــاِبيَح ُمهَجـــــــــٍة 

دا إِللــــــــــــــٍه َتَفــــــــــــرَّ

ــا يـ ــبحاَنُه الضِّ ــقَّ ُسـ َشــ

دا ــــــدَّ َبعـــــَد َليـــــــٍل مَتَ
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ـــــما َخَلـــَق األرَض والسَّ

وِلـــــــذا الَكـــــوِن أوَجـــدا

وَهــــدى الّنــــاَس ُمرِســًا

َرحَمـــــًة ِمنــــُه أحَمـــــدا

يــــَن ِللــــورى أوَضــــَح الدِّ

َقــد َنــا َمــن ِبــِه اقَتدى

ــا ــِه مـــ ــلِّ َعليـــ َربِّ َصــــ

دا ــاَر َطــــــيٌر وَغــــــرَّ طــــ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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لو فيــَك َهــم
َلو ِفيَك همٌّ َقد َفشا

وَلُه الَعذوُل َقد انَتشى

فاقُنــْت ِبَفجـِرَك والِعشـا

ِني يـــا ساِمِعي ُقــْل َنِّ

نــُب كالَقيـــِد اســَتوى الذَّ

ـي مــــا ارَعـوى والَقلُب ِمنِّ

فاغِفْر إلِهـي ما انَطــوى

يا َخيـــــَر َمدُعـــوٍّ ُدِعــي

ِمـــــــــــــــن ِمحَنِتــــــــــي 

كـــــــيَف اخَلــــــــــــاْص

الَقلــُب ُيرِجُفـُه الَقصــاْص

مُع جاَوَب ال َمناْص والدَّ

فارَحــْم إلهـــي أدُمِعــــي

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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ـي ِغـبَت َعنِـّ
الَعَمــْل َفمــا  ــي  َعنِّ ِغبــَت 

أَجــْل ِمــــْن  الُبعــــِد  َأِلــذا 
َكيــَف أقــوى علــى اأَلَســى

انَفَتـــــــْل َقـــــد  وِوصــــــاٍل 
ِحيَنمــــــا أشــــــتاُق  ُكنـــُت 

ُكــــنَت ُقرِبــي َفكــــيَف واْل
ــا ـــــوى داِخـــــَل احَلشـــ والنَّ

ــــوَق فاشتـَــَعْل أوَقـــــَد الشَّ
ــاِفرًا ــًا ُمســـــــ ــا َحِبيبـــــــ يـ

َمَعــَك الَقلــُب َقــــد َرَحــــْل
ــهُد مخَدِعــي ــَب السُّ صاَحـ

ــَذْل ــد َعـــ ــي َفَقــــ وَعُذوِلـــ
ــي َجــــــــــــداِوٌل وَحِنيِنـــــــ

الـــُمَقْل ِمــَن  ماهــا  فــاَض 
دى الــرَّ أشــَرَف  َفَقــد  ُعــْد 

َقَتــــْل مــا  احُلـــــبِّ  وِمــــَن 

رَت تأخَّ
َذَبــْل َقــد  َورِدي  أنَّ  حّتــى  ــرَت  تأخَّ

وَضــوُء ُشــُموِعي َقــْد َتقاَصــَر واألَمــْل
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هِد ُأفٍّ ِلهذا السُّ
ُأْف ُثــمَّ  ُأفٍّ  ــهِد  السُّ ِلهــذا  ُأفٍّ 

ــْف ــاٌل َتُل ــاٌف وآم ــِر أطي ــي الِفك فـ

وُق يف األحشاِء ناٌر حاِرٌق والشَّ

وأِنــُن َقلــٍب َعــن َهــواُه ال َيُكــْف

ها فــسِ َتنَتِثُر الُهُموُم كأنَّ يِف النَّ

َيُســْف اٍف  َكَســفَّ أو  َتراَكــَم  َرمــٌل 

جى أطناَبُه واحُلزُن َشدَّ ِبذا الدُّ

األُكــْف هلِل  َفَرَفعــُت  ِبَجواِنِحــي 

ْن يف ُسهاِدي َلوَعِتي يا َربِّ َهوِّ

ُحْف واكُتْب َناِتي ِحيَنما ُتطوى الصُّ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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ُزرُت ِحماُهــم
ُزرُت ِحماُهــــم ِحيَنمـــا 

َغِريــْب شــيٌء  صاَبِنــي 
ُكلُّ مــا ِبــي صــاَر أحلــى

ًا يف الـَمِشيْب ِصرُت غضَّ
ــهَد.. ِفعــًا وَنِســيُت السُّ

َعِجيــْب احُلــبِّ  عاَلـــُم 

خــياُلك
ُكــــثٌر َفَقدناُهــــــم وَأنســـــانا الَغـــُد

ُد َتَتَبــــدَّ َبــــَدْت  إْن  ُرؤاُهــــم  حّتــــى 
ــٌت ُمَثبَّ ِميــِر  الضَّ فـــي  َخياُلــَك  إاّل 

ــُد حــِو ِلــي َيَتَجسَّ فـــي َغفَوِتــي والصَّ

دمعــي انتثــر
انَتَظــــرا قلِبـــي  ــــَج  أجَّ َمــْن  َليــَت 

أَثــْر ِلــي  خّلــى  الّتــذكاِر  ِمــَن  أو 
َظــرا النَّ َصَرفــُت  َقــد  ِســواُه  َعــْن 

انَتَثــْر َدمِعــي  َدرى فـــي َهجــِرِه  مــا 
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تحــَت الثــرى
ــًا ُمَحمَّ إلــيَّ  أتــــى  ِســيم  النَّ َهــــبُّ 

ِبقصاِئــٍد فيهــــا األســــى وَمراِثــــي

ــرى الثَّ َتــَت  َغــَدو  ُهــُم  أنَّ فَعِلمــُت 

ُلـــــــوا ِلَســــــــواِلٍف وُتــــــــراِث وَّ وَتَ

وُع ـُ َكـيَف الُهجـ
َكيــَف الُهُجــوُع وَحبُل الَوصــِل َمفُتوُل

ــوُل ــبِّ َمعُل ــُب الصَّ ــُه َقل ــم ِمن وُبعُدُه
ِبيُل وُهم يف اللَّحِد يف صمٍم َكيَف السَّ

وَســمُعُهم َعــن ُنــواِح الَقلــِب َمعــُزوُل
ــَتِمٌع ــوِت ُمس ــُه بالصَّ ــاٍك َل ــا ُكلُّ ش م

مُّ َبوَح الـُمشَتِكي ُقولوا َهْل َيسَمُع الصُّ

رحيــــل
تبعَثــرْت حلظــاُت اأُلنــس ُمــْذ رَحلــوا

ــاُه ــدُت أنس ــل ِك ــه ب ــا ذقُت ــرُح م والف
حتى بعذِب الّرؤى يف الليِل قد بِخلوا

مــا أثقــَل احلــزَن يف قلبــي وأقســاُه



اِدي 63››َمنَهُل الصَّ

حـول الديـار
ســاِئِم َنحَوُهــم أرَســلُت َشــوِقي بالنَّ

ِســــيُم إلــيَّ وهــــَو يُقــــوُل عـــاَد النَّ
إّنــي وَجــدُت ِديــاَر َقوِمــَك َقــد َخَلــْت

يُجــوُل يــاِر  بالدِّ َشــوَقَك  فَتَركــُت 

ال حيـاَة ِلَمـْن ُتنـاِدي
وباأليـــاِدي بالُعُيــــوِن  ـــــحُ  ُأمَلِّ

خِبَرُهــم ِبا َيطــوي ُفؤاِدي أِلُ
وا وأرُقــُب فـــي احِتــراٍق أن َيــُردُّ

ُتنـــاِدي ــْن  مِلَ ولكـــْن ال حيـــاَة 

ُحسُنَك شّدني
ِني ــدَّ ــُنَك َش ــاَك اهلُل ُحس ــْت َرع وقاَل

ــِة الِفردوِس أْم َنســِل يوُســِف أِمــْن َجنَّ
َســَلبَت ُنهــى َعقِلــي وِحــَن َنَظــرَت ِلــي

يِف ــي َتَصــرُّ َقَطعــُت َيــِدي إْذ غــاَب عنِّ
ــي أخــاُف اهلَل يف اجَلهــِر واخَلفــا وإنِّ

ِفي فأعــِرْض َهــداَك اهلُل وارَحــم َتَعفُّ



اِدي64 َمنَهُل الصَّ ‹‹

الثوب رقعته منه وفيه
َكمــــا وفيــِه  ِمنــُه  ُرقَعُتــُه  ــــوُب  الثَّ

ِعــْظ إْن ُكنــَت ذا َرَشــِد قــاَل اأُللــى فاتَّ
ــَرْت ــن إذا َنَظ ــْر َم ــاَك َتَخيَّ ــن ِحم وِم

ــِد ــَك يف الَكِب عينــاَك َوجَنَتهــا أصَمْت

دمــوع الجــدار
للــّداِر عنــَد ُحُضوِرُكــم َتهِليــُل

يــُل َتكـــاُد مَتِ أركاُنهـــا فَرحـــًا 

َتشُدو إذا ِجئُتْم وِعنَد َرِحيِلُكم

ُموَع َتِسيُل َفوَق اجِلداِر َترى الدُّ

وَسمتِني بالهوى
وَســمِتِني بالَهــوى والّناُس َقــد َعِلَمْت

ِبــُكلِّ ُصُنــوِف الِعشــِق أهــواِك ــي  أنِّ

يوُر ِبــا ألقاُه َقــد َصَدَحْت حَتــى الطُّ

إالِك القـــلُب  يهـــوى  ليــَس  َدْت  وَردَّ
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ِذكَريــــات
ُئهــا ُأَخبِّ ِبأضاِعــــي  ِذكَريــاٌت  ِلــي 

ــــــن َهــــــواُه َيناِبيــــٌع بأعماِقـــــي مِلَ

َلــو َمــرَّ طيٌف ِلـــَمْن باحُلســِن ُيشــِبُهُه

َرَســمُت َشــوِقي ِبِشــعِري َفــوَق أوراِقي

ِلَمــْن أشُكــو
إليــَك غيــِري َهــْل َضَممــَت  ــَك  ِبَربِّ

الـــَحنايا بــِن  ِمــن  َهــواُه  وجــاَش 

وانِتظـــــاِري َحِنيِنــــي  َعــْن  ومـــاذا 

مِلَــْن أشُكــــو ِجراِحــــي فـــي َهوايــــا

ِتينـــة
َمــْت ِلــي ِتيَنــًة ِمــن َيِدهــا َقدَّ

وأشــــاَرْت ِلــي ِبهــــا ُتغِرينــــي

ــُت َلهــا ــي ُقل ــوُق ِب ُذقُتهــا والشَّ

ــِن أنــِت أحلــى فـــي الَهــوى والتِّ
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َعتِنـي ودَّ
َعتِنــي وما َشــَفْت ِلي َغيِظي ودَّ

مــا َدَرْت فـــي ُفراِقهــا أوجاِعــي

ِنــي فـــي الَقيــِظ ِبــي َلِهيــٌب كأنَّ

وَهواهــا َقــد َقــدَّ ِلــي أضاِعــي

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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يا ُبْلُبـُل
ـــَك أشـــجاِني ـــُل َصوُت يـــا ُبْلُب

ـــوَق ِبوجداِنـــي وأهـــاَج الشَّ

فــــي الَفجـــِر َتَلـــوَت َتغاِريـــدًا

وَصَدحـــَت ِبعـــذِب األحلـــاِن

ْح يـــا ُبلُبـــُل واسَترِســـْل َســـبِّ

ـــِن حمــــــــ ـــْر آالَء الرَّ واذُكــــ

وارَحـــْل ِلَبِعيـــٍد يف َقلِبـــي

ُســـكناُه وفــــي ُكلِّ كياِنـــي

َصباباِتـــي ِبـــُكلِّ  أخِبـــرُه 

ــي ــْر أحزاِنـ ــي واذُكـ وَحِنينـ

أنهــــــاٌر ِبَقلِبــــــي  َفهـــــواُه 

وأماِنـــي ُشـــُجوٍن  وِبحـــاُر 

فمتـــى ألقـــاُه وَيجَمُعنـــــا

ــاِن ــِل األكفـ ــن َقبـ ــٌل ِمـ وصـ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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َكــَرم
َيُجــوُد َفُيفِنــي ماَلــُه َفيــُض ُجــوِدِه

ــما فــِإْن َلــم َيِجــْد مــااًل َلَديــِه َتَبسَّ

َحَســــْد
إْن ُكنَت َتخشى ُعُيوَن احلاِسِديَن فُقْل

وإصبــــاِح َليـــٍل  فـــي  بــاهلِل  أُعـــوُذ 

ــرِّ َخلٍق َســَعوا بَن الورى َحَسدًا ِمن شَّ

أبِعْد إلهي َحُســوَد الّناِس َعن ساِحي

القمر المعلّق
ــما ــي السَّ ُق فـ ــُمَعلَّ ــُر الـ ــا الَقَم ــا أيه ي

أيَقظــَت َشــوقًا فـــي الُفــؤاِد َدِفينــا

إن كاَن َمــن أهــوى َيــراَك فُقــْل َلــُه

َحزينــا بــاَت  يهــواَك  َمــن  ِبَنــواَك 
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شــــطرنج
أحباُب َقلِبي ِمَن األضاِع َقد َخَطُفوا

ِمنُهــــُم تاهـــا الُفــؤاِد وِفكـــِري  ُلــبَّ 

كاِعِبــنَ َمِعــي الّشــطَرجَن واحَتَرُفــوا

الّشــاها حاَصــــُروا  وَوزيــٍر  ِبَبيــَدٍق 

في ِنهاَية العام
ــٌب ُمَتَرقِّ هاُهنــــا  إّنــــي  عــــاُم  يــا 

قبــــَل ارِتــــاِلَك حاِمــًا أقداِحــي

فاســُكْب ِبهــا ِذكــرى الذيــَن َطَويَتُهــم

باَبــِة راِحــي ِلــي عنــَد الصَّ ِلَتُكــوَن 

آيفـــون
إْن مَتــاَدوا فـــي َنواُهــْم أراُهــْم

ــي َلتها ُعُيوِنــ ــجَّ ــْم َســ َفُرؤاُهـــ

صاَرْت األطياُف تأِتيَك َطوعًا 

فــــي َزمــــاٍن َعـــــجَّ باآليُفـــــوِن
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وداع
وقــاَل ســِعدُت بالّلقيــا وإنــي

َقِريبــا َيومــًا  َنلَتقــي  ألرجــو 

ــي ــدِر َعنِّ ــْم َي ــاَطٍة َلـ ــُكلِّ َبس ب

ُأداِري َدمَعِتــي َأخَشــى الّرِقيبــا

إْن َقســـا
إْن َقســـا فــــي ُبعـــِدِه وَجفـــــا

جــى ُصــَوَرْه ِبــتُّ أدُعــو فـــي الدُّ

ي خاِفقـــــــــًا َوَكفــــــــا وُأَســــــلِّ

َهَجــَرْه والَكــــرى  َشــوٌق  فيــِه 

صبـــاح العــيد
ِلَثغِرهــا فـــي َصبــاِح الِعيــِد إشــراُق

اُق َبــرَّ الَفجــــِر  َكِضيــــاِء  وَطرُفهــــا 

َبُعــَدْت وإْن  َقلِبــي  ِلُرؤَيِتهــا  َيشــُدو 

ــوُق َحــّراُق يعيــا الُفــؤاُد وفيـــِه الشَّ
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عـر أعـذُب الشِّ
ُقلــُت أنــِت الَفجــُر ُحلــٌو َفيُضــُه

ــعِر َشــهٌد َمشــَرُبْه أنــِت َنبُع الشِّ

َتكــِذُب ُثــمَّ قاَلــْت  فأشــاَحْت 

ــْه ــعَر َعــذٌب أكَذُب ُقلــُت إنَّ الشِّ

أهـــواَك
أهــواَك واحُلــبُّ ِبــي َفوَق الــذي أِصُف

ــِد ــداُن يف َكَب ــُم والوج وُح واجِلس ــرُّ ال

َفَليــَت َقلِبــَي ِمــْن ُلقيــاَك ُمنَتِصــٌف

وَليَتنـــا فـــي وصــــاٍل دائــــٍم أَبــِدي

ما إْن َذَكـرُتِك
ــي َنَظــِري ــِك إال ازداَن فـ مــا إْن َذَكرُت

ــي ــوُق أعطاِفـ ــزَّ الشَّ ــوِد وه ُكلُّ الُوُج

مِس ِفيِك ِضياُء احُلسِن ُمكَتِمٌل كالشَّ

وُحســُن غيــِرِك َليــٌل ُنــوُرُه طافـِــي
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َطلُبــوا الوصــال
ُهم َطَلُبــوا ِوصااًل يِف الَهوى َلوأنَّ

ــاِن وآِت م ــي الزَّ ــْم ماِض َلَوهبُتُه

ُهم َطَلُبــوا الُفؤاَد وما َحوى لكنَّ

للَبيانـــــاِت َمســــٍح  وِبــــــُدوِن 

إذا ابَتَســَمْت
نايــا إذا ابَتَســَمْت تــأَلألْت الثَّ

وِتــُن ــــاٌح  ُتفَّ اخَلــــدِّ  وَفــــوَق 

َشــوٍق َدَعــواُت  إقباِلهــا  ويف 

ِلــي َقِريــُن وإْن ُتدِبــْر َتقاَفــَز 

َذهــــْب
ــْب َه ــاِر الذَّ ــُذوُب بالنَّ ــَف َي ــَت َكي َأَرَأي

َقلِبــي كذِلــَك ِحــَن َيحِرُقــُه احَلِنــْن

َعْب وى يف اجَلفِن ُقطراَن التَّ َسَكَب النَّ

ِبــَي األِنــْن ــوُق أحيانــًا ُيِثيــُر  والشَّ
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بــرُد الشتـاِء
ــتاِء َســرى يف الَكــوِن َيلســُعُه َبــرُد الشِّ

ــوى َيســِري بأعراقــي وبــي َســعيُر النَّ

َقــَدٌر ذا  الُبعــــَد  إنَّ  ُفــؤادَي  صبــرًا 

)وكــــلُّ داجيــــٍة يومـــــًا إلشـــــراِق(

كـأُس َكـَرْك
َضِنــي فـــي وحَدِتــي كأُس َكــَرْك َهيَّ

ــــَرْك َتَذكَّ إذ  الَقــــلِب  َشـــوُق  وَضـــجَّ 

ُهنــــــا َوِحيَديــــِن  ــــــا  ُكنَّ َلــو  وَددُت 

ســاِقي ُمشــَتَرْك وَبيَننــــا كـــأُس التَّ

َمَطــر الّسمــا
أوراِقــــي ــــما  السَّ َمَطـــــَر  يــا  َبللــَت 

الّرقـــراِق ِباِئــــَك  ســــاَل  واحِلبــُر 
َهــْل ِغــرَت ِمــن ِحبــٍر ُيــاِزُج أحُرفــِـي

أشــواِقي ِلــي  أنــَت  َتكُتــُب  وأَردَت 
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ضلــع أعـــوج
َلـــْم أســَتِطْع َتقــِومَي َطبِعــَك جاِهــدًا

ــَوّج ــوى ُمعــ ــَك يف الَهـــ ــدَّ ِضلُعــ الُبـــ
ــًا َتَدلُّ الَغــراِم  فـــي  َتبُعــُد  أدُن  إْن 

َتَتـــــــّج ٍة  ِبُقـــــــــوَّ َنأيــــــــــُت  وإذا 

أنــا وشـــعري
َقــْد قــاَل ِلــي ُمَتَفذِلــٌك ُمَتَفلِســُف

ــِد ُتعــَرُف ــْر َقِصيــَدَك يف اجَلراِئ انُش
فأَجبــُت مــا َنفــُع الَقريــِض وَنشــِرِه

ــَذُف ــِة ُيق ــِس القماَم ــي كي إْن كاَن فـ
ِبحداِئــِه خاِطــِري  ــُع  ُأَمتِّ ِشــعِري 

ُيخَطــــُف وِحينــــًا  َقــــوٌل،  ــــُه  لكنَّ

يِلــتُّ ويعِجــن
ُن ُمَتَلــوِّ وَطبُعـــــُه  هـــــواُه  َمـــــن  َدْع 

ُ َيَتَحــنَّ للَخطــــا  َخليــــًا  واتــــُرْك 
َثعَلــٍب َبســــَمَة  َتلقــــاُه  إذا  ُيبــــِدي 

وَيعِجــُن بالــَكاِم  َخلَفــَك  وَيِلــتُّ 
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َلْم َتُقْل إنََّك راِحْل
ُأنــٍس َيــوَم  َبيَننــا  باألمــِس  ُكنــَت 

ــَك راِحــْل بــاِح إنَّ َلــْم َتُقــْل فـــي الصَّ

عــــليَك َفِقيــــُد  يــا  اهلِل  َرحَمــــــُة 

ِبواِبــــْل الَغمــــاُم  َقــــبَرَك  وَســــقى 

أزرى بك البين
ُتلِهُبــُه واألشــواُق  البــُن  بــَك  أزرى 

يوُف ألودى الَقلُب وانَصَدعا لوال الطُّ

أُتـحِســــُن الَبــــوَح بــُح هلل مبتهــــًا

فِس والَفَزعا يزيُل َعنَك اضِطراَب النَّ

ُأقلُب ِمجَمري
ُأقلــــُب ِمجَمــــري َأحثــــو الّرمـــــادا

ولكــــْن نــــاُر َجمــــِري فـــي انطفــاِء

قلبــي نــاُر  هاجــْت  نفخــُت  وحــَن 

ومنهــــا َقــــــد وَرى َجمــــــُر اإلنـــــاِء
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مفتاُح الَخَورَنق
ــِدي ــي َي ــِق فـ ــاَح اخَلَوْرَن ــَت مفت ألَقي

غابــا ــماَوِة  السَّ َقفــَر  لــي  وَزَرعــَت 

ــًا ــِديِر َتَخيُّ وَفَتحــَت لــي بــاَب السَّ

فاذَهـــــْب ِبَوهِمــــَك ال ُأِريـــُد إيابـــا

سنــا الَفجــر
ــُق ســنا الَفجــِر ِمــن َأوجاِنهــا َيَتَدفَّ

ــِرُق ــُن ُيش ــِه احُلس ــا ِب ــُق ُمَحّياه وَطل

إذا ابَتَســَمْت ضــاَءْت َجواِنــُب أضُلِعــي

ــُق ــؤاِدَي َيخِف ــي ُف ــا فـ ــُض َهواه َفَنب

َتــُدوُر اللَّيالــي
يالــي اأَلمــُس واليــوُم والَغــُد َتــُدوُر اللَّ

يــُر ُينِشــُد بــُح والطَّ ظــاٌم َيِليــِه الصُّ

وَمشــِرٌق َفجــٌر  ُثــمَّ  َفَليــٌل  َمِغيــٌب 

ُد َرٌة وَهــــــواِك ِبــــــي ُمَتَجــــدِّ ُمَكــــرَّ
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الفجُر جيٌش
ــُق َيَتَدفَّ زاِحــٌف  َجيــٌش  الَفجــُر 

ســاِمُق َة  ِحيَّ التَّ ُيعِطيِه  خــُل  والنَّ

َزَهـــْت َنياِشــينًا  َعثاِكُلــُه  َتبـــُدو 

ُق ْعُف للَعرِض الـَمِهيِب ُيَصفِّ والسَّ

ناَديُتـــُه
الــذي الَقــــــلَب  جَتــَرِح  ال  ناَديُتــُه 

َيهــواَك وارَحــْم فيــِه َشــوقًا الِهبــا

حيَلـــٌة بأمــــِري  َفمــــا  أبيـــــَت  وإذا 

اِهبــا النَّ أنــَت  أنــَت  ِبَكوِنــَك  وَكفــى 

كالمد فاض الفجر
ــهِّ ــْت مَع ــدِّ فــاَض الَفجــُر وانَدَفَق كامَل

أطياُفــِك اجَلذلــى تــِرفُّ ِبأجِنَحــْة

َفَتَحــْت ُعُيوِنــي ُثــمَّ غاَصــْت داِخلــي

َحــه للَقـــلِب َكـــــي باأُلمِنيــاِت ُتَصبِّ
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ـَن ُتغــرُِّد يا م
ــَجْر ــاِن الشَّ ــَن أغص ُد ب ــرِّ ــن ُتغ ــا َم ي

بَشــْر فيهــا  مدائــٍن  َفــوَق  وتطيــُر 

أحّبتــي رأيــَت  هــْل  لــي  قــْل  بــاهلِل 

ــْر ــْم أم َفَت ــِدي هواُه ــي ُبع ــْل زاَد فـ َه

أطيــاُر الفجـر
حَلنــــا الَفجــِر  هــذا  أطيــاُر  َدْت  ردَّ

ِســيِم النَّ ـــــاِت  طيَّ بيــــَن  َفَتهـــــادى 

وأَطعنــــا َسِمعنـــا  قولــوا  فانَهُضــوا 

ــِم  ــِر هلِل الَعِظي ــي الَفج ــُجُدوا فـ واس

سـالُم الِعيـد
ُمعاِيــدًا ــاَم  السَّ أرَســلُت  ِبَعيِنــَي 

ـــرا ُمَعطَّ ــــاَم  السَّ ِبعيَنيهــا  ْت  َفـــَردَّ

ُعُيوِننــا بــَن  الِعيــِد  ســاُم  فــكاَن 

ــرا ســاِن ُمؤثِّ علــى الَقلــِب ِمــن َبــوِح اللِّ
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َدَنوَت فكاَن الِعيُد
َدَنــوَت فــكاَن الِعيــُد ِحــَن َدَنــوَت ِلــي

ــْل ــَي وارَتَ ــُد َعّن ــاَب الِعي ــَت فغ وِغب

ــي ــمُّ َينَجِل ــِه الَه ــٍد ِب ــن عي ــَك ِم فياَل

وانَتَقــْل ســاَر  إْن  األفــــراُح  ُتتاِبُعــُه 

هــم روحنـــا
والَبصــــُر والّســمُع  روُحنـــــا  ُهـــــم 

ترتــــــــاُد َمسمـََعنـــــا أصداؤهــــــــم 

حضــروا الّنــوى  رغــَم  بُطُيوفهــم 

َمَعنـــــا َشــمَلهم  فاجمـــــْع  رّب  يـــا 

وا وما َعِلُموا َشطُّ
وا وما َعِلُموا بالُبعــِد ما اقَتَرُفوا َشــطُّ

وُم َخّاها ــوى والنَّ َتشــُكو اجُلُفوُن النَّ

يُف يرسُم يوَم الَوصِل إذ َحَلُفوا والطَّ

ــَهدوا اهلَل ــد أش ــِه َق ــِوداِد ب ــَظ ال ِحف
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َلــو أنَُّهــم
ــأوا ــا َن ــي م ــِذي ِب ــوا ال ــم َعِلُم ُه ــو أنَّ َل

ــــــهِد مــا َتَرُكوِنــــــي وأِلدُمِعــي والسُّ

ـَـيِر إراَدٍة ــوا بغـــ ُهم َرَحُلــــــــ ــنَّ لكـــــــــ

بُســُكوِني يُعوُدِنــي  األِنــَن  َتَرُكــــوا 

اليتيـــم
ــُه فإنَّ الَيِتيــــــِم  َرأِس  علــى  امَســــْح 

َفَقــَد احَلنــاَن فأعِطــِه َبعــَض احَلنــاْن

ُفــــــؤاُدُه َيســَتِريُح  َك  َكــــفِّ ــُروِر  ِبُ

ــسُّ َبــردًا َقــد أتــاَك ِمــَن اجِلنــاْن وُتِ

َليــَس الَيِتيــُم
ــوُه ــاَت أُب ــْد م ــِذي َق ــُم ال ــَس الَيِتي َلي

ـــــــا َمــْن َقــْد َتَركـــــــاُه ــــــُه إنَّ َأو ُأمُّ

َســَلُبوُه َذنــٍب  ِبــا  ــُروُر  السُّ ِمنــُه 

ــكاُه ــراِن ُب ــاِس واألق ــن النَّ ــي َع ُيخِف
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الفجر انتشر
َربِّ هذا الَفجُر يف الَكوِن انَتَشْر

وِعَبــْر وُنـــــوٌر  آيـــــاٌت  فيـــــِه 

وَمســا ُصبحــًا  ُســبحاَنَك  َربِّ 

َصــلِّ يــا َربِّ علــى َخيــِر الَبَشــْر

َفجُر بِضياِئِه
َفجــٌر بِضياِئــِه َيضــجُّ اأَلَمــُل

ــدى ِبــِه َينَفِتــُل والــَورُد ِمــَن النَّ

ؤى فيِه مِلَْن واخلاِطُر َتزَدِهي الرُّ

زاَدْت ِبَنــواُه يف الُفــؤاِد الِعَلــُل

يوم الجمعة
بــِر يف اجُلمَعِة اكُتبي أيا ِريَشــِتي بالتِّ

ي وأسِهِبي يِل صرِّ ِمَن الَفجِر حّتى اللَّ

ــُن َصفَحِتــي ــي َتســاِبيحًا ُتَزيِّ وُخطِّ

ِبي اِة على النَّ ي احَلواِشي بالصَّ وَوشِّ
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الحــج
ــاِعُر ــوِب َمش ــاِعُر يف الُقُل ــا َمش ــِك ي َل

َحناِجــُر فيــِك  كِبيــِر  بالتَّ وَتضــجُّ 

ــِه ــوَب ِبَحجِّ ُن ــَل الذُّ ــْن َغَس ــى مِل ُطوب

طاِهــُر َصِغيــٌر  ِطفــٌل  ــُه  وكأنَّ

في الُجمَعة
ــا ــبَّ والَوف ــِة احُل ــم يف اجُلمَع أُزفُّ لُك

ــوِق والُعــوِد والِعطــِر وأمزُجــُه بالشَّ

الــذي ــوا َكثيــرًا علــى  ُرُكــْم َصلُّ ُأَذكِّ

الَقــدِر َليَلــِة  فـــي  اهلِل  ِكتــاُب  أتــاُه 

إبليـــس
إلبِليــَس اخلِبيــِث ُصُنــوُف َوسٍّ

وَيحُلــو يف َضماِئِرنــا احَلِديــُث

اَب َعذبًا ُثمَّ َشــهدًا ُيِريــَك الصَّ

ــُث ــعاُه َحِثيـــــ ْذ إنَّ َمســـ ــوَّ َتَعــ



اِدي 83››َمنَهُل الصَّ

يا َطــــيُر
وَنــْك يــا َطيــُر مــا أحلــى حُلُ

ألَقيــَت يف َســمِعي ُفُنوَنــْك
ــا دَتهــ ــْد َردَّ ــِر َقـــ يف الَفجـــ

وِض ُدوَنْك َتشــُدو ِلَزهِر الــرَّ
ــوى ـــ ــَح النَّ ــُكو َتباِريـــ َتشـــ

ــكوى ُغُصوَنــْك وَأَملــَت بالشَّ
ضــــَت َشــــوقًا ســـــاِكنًا َهيَّ

وَســَكبَت يِف ُروِحي ُشُجوَنْك
إحساُســــــــنا ُمَتبـــــــــــاَدٌل

ــهُد ِبــي أعيــا ُجُفوَنْك فالسُّ
اصــــَدْح ِبَلحِنـــــَك َليَتُهـــــم

ــْك ِــي أو ُظُنوَن ــدُروَن َظّنــ َيـ

في الَفجر
إذا أطَلــَق الُعصُفــوُر يف الَفجــِر حَلَنــُه

وُيطـــــِنُب الَعِظيـــــــِم  هلِل  ُح  ُيســــبِّ

ُكــم انُظــُروا فُقوُمــوا اذُكــروا آيــاِت ربِّ

يِل ُتسَكُب إلى َنَفحاِت الَفجِر فـــي اللَّ
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يا داِمَع الَعين
ُقــُه يــا داِمــَع الَعــِن ِمــن ُحــزٍن ُيؤرِّ

وَقلُبــُه ُكــــلُّ أنــــواِع األســــى فيــــِه

ــَك اجَمــْع ُهموَم الَقلــِب واعُل ِبها ِبَكفِّ

ــِفيِه ــَب َيش ــِفي الَقل ــهُ َيش هلِل واطُلب

بعفوَك طامُع
طاِمــُع ِبَعفــــِوَك  ــــي  ربِّ يــا  الَقلــُب 

مــُع ِمــن عــِن األســى َيَتَرقــَرُق والدَّ

ُمتَعـــٌب اَلــُة  الضَّ َتناهُبــــُه  قلــــٌب 

ُق احَلـــقُّ َغــــرٌب وهــــَو َشــــّت ُمَشــرِّ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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يا ماِلَك الُملِك
القــاِدرا الَعِزيــَز  امُللــِك  ماِلــَك  يــا 

يــا َمــن َيــرى مــا فـــي الُقُلــوِب وال ُيرى

التــي َوساِوِســِه  ِمــن  ُفــؤاِدَي  ــْر  َطهِّ

را ِمــن ُعنِفهــا دمِعــي َجــرى وَتــدَّ

ــي وَهــْب ِلــي ِمــن َعطاِئــَك أغِنِنــي ربِّ

ــَورى ــِق وال ــَن اخَلاِئ ــواَك ِم ــْن ِس َعمَّ

ِنــي َفَنجِّ إليــَك  ــي  َربِّ يــا  أســَلمُت 

رى َيــوَم الِعظــاُم ُتَدسُّ فـــي َجــوِف الثَّ

ْت الرُّوُح َشفَّ
ــُكوْن وُح يف هــذا السُّ ْت إلهــي الــرُّ َشــفَّ

ــَدْف والَقلُب أضناُه األســى يف ذي السُّ

مــِع الَهُتــوْن َيشــُكو إليــَك احُلــزَن بالدَّ

َيرُجــوَك َتْغِفــُر مــا َجنــاُه ومــا اقَتَرْف

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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بِح  َعناِدل الصُّ
ســِبيِح فانَطِلِقــي بــِح بالتَّ َعنــاِدَل الصُّ

وأمشــاِج ِطــٍن  ِمــن  الّنــاِس  خِلاِلــِق 

ُبوِحــي وصّلــي علــى خيــِر األنــاَم إذا

مــا َهــلَّ َفجــٌر ومــا ليــٌل َســجى داِجــي

َضــجَّ بالَقــلِب
للُمصَطفــى َقد َضــجَّ بالَقلــِب احَلِنن

ــَمُنوْن ــَل الـ ــو َزوَرًة َقب ــُس َترج ف والنَّ

مــا عليــِه  ــاُم  والسَّ ــي  َربِّ َصلــواُت 

وى فـــي َخبِئها الَغيُث الَهُتوْن َفَلَق النَّ

ما أعذب المدح
ــُه ِشــَيُم مــا أعــَذَب الـــَمدَح فيَمــْن ُكلُّ

ــعِر والَكِلــُم َعنهــا َتقاَصــَر َقــوُل الشِّ

ِذكــُر اســِمِه فيــِه ُكلُّ الَفضــِل ُمجَتِمٌع

ــى اإللــُه عليــِه مــا َعــــا َعَلــُم صلَّ
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ُأِقرُّ ِبما َجَنيُت 
إلهــــي فيــــا  َجـــــَنيُت  ِبــــا  ُأِقـــــرُّ 

َلتِني َكـــبَّ ُذُنـــــــوٍب  ِمــــــن  أِجرِنـــــي 

واِهــي الــِوزِر  َثِقيــِل  ِمــن  فَقلِبــي 

َقتِنــــــــــي أرَّ ُهُمومــــــــًا  ـــــــي  َربِّ أزْل 

الحّب في اهلل
ــا ــيُء َلن ــراٌس ُيِض ــي اهلِل ِنب ــبُّ فـ احُل

إعثــــاِر أيَّ  َيقينـــــــا  احَليـــــاِة  َدرَب 

ــاُت ليــَس ِبهــا باُغــَض فاجَلنَّ ُيلِغــي التَّ

ِغـــــلُّ ولكـــــْن ِبهـــــا ُحــــبٌّ ِبإيثــــاِر

إذا ما الُمؤذُِّن
َفُهـــــــّبْ نـــــــادى  ُن  امُلـــــؤذِّ إَذا مـــــــا 

الَوَســْن َلِذيـــَذ  واتــُرْك  ـــوَم  النَّ َدِع 

ـــــــُهْب الشُّ أنـــــــاَر  ـــــــــْن  مِلَ وَصــــــلِّ 

ــْن َمـــ ــذاَك الثَّ ــاَن ِلـــــ ــإنَّ اجِلنــــ فـــــ
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العمــر ُبرهــة
ُبرَهــــًة إال  الُعمــــُر  هــــذا  ليــــَس 

ال ُتِضْعهــا فـــي َمتاهــاِت الـــَماِهي

ــًة ــتبقى حَلَظـــ ــْت ســ ــَي إْن طاَل وهــ

لإِللــِه ْب  َتَقــــرَّ فيهـــــا  فاجَتِهــــْد 

َضْع ُنصَب عيِنَك
َضــْع ُنصــَب عيِنــَك أهدافــًا َتســيُر َلها

ال َخيــَر يف ِعيَشــٍة ِمــن غيــِر أهــداِف

ــٍة عِصَي ــو ِبَ ــا َترج ــُق م قِّ ــَذْر ُتَ واح

وأعــراِف ِديــٍن  ِمــن  واِبــَت  الثَّ وارَع 

َمْن راَم ِعنَد الَورى
َمْن راَم ِعنَد الَورى يف الُعسِر حاَجَتُه

ــاِس خاَبــْت َمســاِعيِه يف َشــكواُه للنَّ

ُكرَبَتــُه الّنــاِس  إللــِه  َشــكى  وَمــْن 

وســواِس ُكلِّ  ِمــْن  خاِفُقــُه  َيرتــاُح 
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فــاِرج الَهــّم
ضّيقــًة اخللــِق  ِرحــاِب  كلَّ  وجــدُت 

ِنهايــاِت مــن  رّبــي  لَرحِبــَك  ومــا 

أَنخــُت َرحلــي علــى أعتاِبــِه َطمعــًا

يــا فــاِرَج الَهــمِّ َفلترَحــم َعذاباتــي

ُخــذِني إليــَك
ــَلكُتها ُروِب َســــ ــدُّ ــلُّ الــــ ُكـــــ

ــي فـــي ُمنَتهاهــا خــاَب ظنِّ
ُظُلماِتهــــــا فـــــي  وّضــــَلْلُت 

ــي َمنِّ ــِر التَّ ــي َبح ــُت فـ وَغرق
َيــِدي وِذي  إليــَك  ُخذِنــي 

ــي عنِّ الَهــــمَّ  أجــــِل  َربِّ  يــا 
َســِريَرِتي َعِلمــَت  َمــْن  يــا 

َدِنــــي وأســـــى ُفــــؤاِدي والتَّ
فـــــِس التــــي وِبَحســــَرِة النَّ

ــي َجنِّ التَّ ِبَديُجــوِر  َغِرَقــْت 
ِنــــي وَنّ إليــــَك  ُخذِنـــــي 

ــــي وِمــــَن الِغواَيــــِة َربِّ ُصنِّ
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رمضــــان
يــاِم َبــدا هاُلــَك الَقــوُس ياَشــهَر الصِّ

ــواُء وِح أض ــرُّ ــاِم ال ــي ظ ــَرَقْت ِفـ فأش
هــِر ِمــن أنــواِرِه انَتَعَشــْت الّنفــُس بالطُّ

وَضــجَّ فـــي َجنبــاِت القلــِب أصــداُء
َدت فـــي ُربــوِع األرِض َملَحَمــٌة َتــَردَّ

ِمعطــاُء باخليــِر  أتــى  َكــرمٌي  َشــهٌر 
ــٍة ــزَم ِمــن َصــوٍم وتزِكَي ُشــّدوا بــِه الَع

وإبطــاُء َهــــــْزٌل  ِبــِه  اليعَتريُكـــــم 
وارَتِشــُفوا َلياِليــِه بالُقــرآِن  أحيــوا 

الــّداُء يبــرُأ  فِمنهــا  الّصــاِة  َشــهَد 
كــَر فـــي َفــرٍض ويف َنَفــٍل وأكِثــروا الذِّ

إرضــاُء للّرحمــن  ــــِد  هجُّ التَّ ِصــدُق 
الَعبــِد يأُخــُذُه ِلــروِح  ارِتقــاٌء  فيــِه 

ــضراُء ــاُت خـــ ــوَلُه اجَلّنــ ــٍم َحــ ِلعاَلــ
ــوُم يف احَلــرِّ َربُّ الَكــوِن قــاَل لــه والصَّ

ِعنــِدي اجلــزاُء فيــا طوبى مِلْن شــاءوا
َجــِزٌل فائــٌض  عظيــٌم  اإللــِه  أجــُر 

جنــاُت َعــدٍن َجــرى ِمــن َتِتهــا املــاُء



اِدي 91››َمنَهُل الصَّ

َمهزَلــٌة َتثِنيــَك  وال  أقِبــْل  ياَقلــُب 
أهــواُء قصيــِر  التَّ ِمــَن  ال َتَتويــكَ 

ــه ــل ب ــًا تزي ــهِر إيان ــَن الشَّ ــْل ِم وانَه
أخطــاُء فيـــِه  تواَلــْت  عـــــاٍم  أدراَن 

َقدحُلــَت ياَرمضــاَن اخليــِر فـــي ُأُفــٍق
وَضـــراُء وأحـــــزاٌن  عــــتٌم  يعـــــُلوُه 

وفـــي املســلِمن  بــداِر  وجــوٌع  فقــٌر 
بعــِض الديــاِر بفعــِل احلــرِب أشــاُء

وأرهقهــــم مـــــايٌن  والاجـــــؤون 
وأرزاُء وآالٌم  وحـــــــــــــرُّ  بــــــــــــــــرٌد 

هــم أصواتهــم ُكِتَمــت َعــن َنيــِل حقِّ
جتاهلتهــــــــم أحــــــاِديٌث وأنبــــــاُء

باِرئهــا أمــِر  أمـــة جنحــت عــن  يــا 
وبغضــاُء ِصراعــاٌت  تتها  شــتَّ قــــد 

مــن حــاد عــن أمــِر ربِّ الكــون أرهقــه
وإعيــاُء كــــرٌب  بــِه  وحــــلَّ  عيــٌش 

كــم إلــى اهلِل فـــي شــهر أظلَّ ثوبــوا 
فيــه يضاعــف باإلحســاِن إعطــاُء

ــروا ــاِس واصطِب ــِه النَّ ــِركوا بإل الُتش
ســاءوا إن  للجهــاِل  القــول  نــوا  وليِّ
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فــِح واحلبِّ ِســيروا بــن بعِضكم بالصَّ
كأداُء فهــي  وا  فُصــدُّ املعاِصــي  عــن 

نهــا وطَّ اهلِل  رســوُل  اخِلصــاُل  تلــَك 
ــه ولقــوٍم بعَدهــم جــاؤوا ــي َصحِب فـ

بـــع ومتَّ ار  صـــبَّ غـــيُر  حـــازها  مــا 
وإطــراُء أجــٌر  لــه  ســوِل  الرَّ نهــَج 

َســجَعت كـــّلما  عليــِه  ربــي  صــاة 

يــاِض وفــوَق األيــِك َورقــاُء بــَن الرِّ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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يا َمن ِبَمدِحَك
ــعراُء الشُّ أطَنــَب  دِحــَك  ِبَ َمــن  يــا 

ُبَلغـــاُء َكـــِثيُرُهم  الُقــــُروِن  َعـــــــبَر 
وُحُروُفــُه ِشــعُرُهْم  َتقاَصــــَر  لكــــْن 

َعــن َوصِفـــــَك اآلبــــــاُء واألبنــــــاُء

َعــذٌب هــواَك 
ــُم ــِرَك َعلَق ــبُّ َغي ــواَك وُح ــذٌب َه َع

َبلَســُم ِذكــُرَك  الـــَمحُزوِن  وِلَزفــَرِة 
ــاَة عليَك جَتِري فـــي احلشــا إنَّ الصَّ

ُم وا فـــي اجِلســِم َيحِمُلــُه الدَّ ِمثَل الدَّ

َأَتــيَت
ــا َقه ــي األرواِح َمزَّ ــُط فـ ــَت والَقح َأتي

قــى انَبّثقــا ــٍر بالتُّ ــوَع ُطه فكنــت ينُب

مــا َســَجَعْت عليــَك أزكــى َصــاٍة ُكلَّ

بــى انطَلقــا َحماَمــٌة وَصداهــا فـــي الرُّ
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بـا ما َهـّب الصَّ
َصفــا َقــد  َنبــٌع  عليــِه  ــاَة  الصَّ إنَّ 

األحزانــا وُتذِهــُب  ُلــوَع  الضُّ َتــرِوي 

بــا الصَّ َهــبَّ  مــا  اهلُل  عليــِه  صّلــى 

واألغَصانــا خــِل  النَّ َســعَف  وأمــاَل 

إَليَك َمَددُت الَكفَّ
مــُع هاِطــُل إَليــَك َمــَددُت الَكــفَّ والدَّ

نــِب يف َصدِري احَلِزيــِن َجاِجُل وللذَّ

نا فَح َمن ذا ِبِذي الدُّ أَتيُتَك أرُجو الصَّ

عاِجــُل ــرُّ  الثَّ فيُضــُه  َكــِرمٌي  َغُفــوٌر 

هــْر َمــرُّ الشَّ
ــى ــد جَتّل ــي َق ــُه َذنِب ــي َوج إلِه

قِصيــِر ُمرِبــْك ــهِر بالتَّ وَمــرُّ الشَّ

وُذاّل َطَمعــًا  ســأبقى ســاِجدًا 

ِلَتغِفــَر ِلــي وُترِشــَدِني ِلَدرِبــْك
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العشُر األواِخر
ُمســِرٌع َشــهُر الُهــدى ِفـــي َرحِلــِه

ُشــدَّ فيــِه الَعــزَم واحــَذْر أْن ُتكاِبــْر

أوِلــِه فــــي  ـــــرَت  َقصَّ َتُكـــــْن  إْن 

قِصيَر يف الَعشِر األواِخْر ِض التَّ عوِّ

هــِر آِخــُر الشَّ
ــهِر فيــِه ُيرَفــُع الَعَمــُل ذا آِخــُر الشَّ

َنرُجــو ِبــِه الِعتــَق يــا َرحمــُن يــا بــاِري

واأَلَمــُل الَعبــِد  َرجــاُء  أنــَت  َربِّ  يــا 

ــاِر ــَن النَّ نــا اعتْقنــا ِم َندُعــوَك يــا َربَّ

ليَلــُة الَقــدر
َحَجــرًا خاِفقــًا  إلِهــي  إليــَك  أشــُكو 

ِعصيانــا يــزداُد  أنَهــُرُه  ِجئــُت  إْن 

ِجب َطَلِبي موالَي يف َليَلِة الَقْدِر اســتَ

َحيرانــا بــاَت  َقلبــًا  ِبُلطِفــَك  أِلــْن 
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َرمضــاُن مهــاًل
ــٌل َهــْل أنــَت يــا َرمضــاَن اخَليــِر ُمرَتِ

ــيَت َلَدينــا بعــَض أشــياِئْك َمهــًا َنِس

َتنَهُبهــا أدَبــرَت  إذا  وُطهــرًا  أمنــًا 

اِئْك فِس يف َدرِب الهوى الشَّ جواِرُح النَّ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭



إصدارات وزارة الثقافة والرياضة
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

السنةاملؤلفاإلصداراتم
2000حصة العوضيالبدء من جديد١
2000فاطمة الكواريبداية أخرى2
2000د. حسن رشيدأصوات من القصة القصيرة يف قطر٣
2000دالل خليفةدنيانا... مهرجان األيام والليالي4
2000جاسم صفرقالت ستأتي5
200١فاروق يوسفغنج األميرة النائمة6
200١سعاد الكواريوريثة الصحراء7
200١أحمد الصديقيويخضر غصن األمل8
200١حمد محسن النعيميبستان الشعر9
200١ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت١0
200١د. حسام اخلطيباألدب املقارن من العاملية إلى العوملة١١
200١د. حسن رشيداحلضن البارد١2
200١خالد عبيدانسحابة صيف شتوية١٣
200١أمير تاج السرسيرة الوجع١4
200١حصة العوضيوجوه خلف أشرعة الزمن١5
200١غازي الذيبةحافة املوسيقى١6
200١د. هيا الكواريقصص أطفال١7
200١د. أحمد عبد امللكأوراق نسائية١8
200١إسماعيل ثامرالفريج١9
2002د. أحمد الدوسرياألعمال الشعرية الكاملة ج١ –  ج202
2002معروف رفيقعلمني كيف أحبك2١
2002خليفة السيدقصص وحكايات شعبية22
2002صدى احلرمانرحلة أيامي2٣
2002عبد الرحيم الصديقيجرح وملح24
2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25
2002د. أحمد عبد امللكدراسات يف اإلعالم والثقافة والتربية26
2002د. عبد اهلل إبراهيمالنثر العربي القدمي27
2002جاسم صفركأن األشياء لم تكن28
2002عبد السالم جاد اهللنعاس املغني29
2002د. زكية مال اهللمدى٣0
2002خليل الفزيعقال املعنى٣١
2002د. عوني كرومياملسرح األملاني املعاصر٣2
2002محمد رياض عصمتاملسرح يف بريطانيا٣٣
2002حسن توفيقإبراهيم ناجي - األعمال الشعرية املختارة٣4
200٣د. صالح القصبمسرح الصورة بني النظرية والتطبيق٣5
200٣صيتة العذبةالنوافذ السبع٣6
200٣جمال فايزالرحيل وامليالد٣7
200٣د. كلثم جبرأوراق ثقافية٣8
200٣علي الفياض/ علي املناعيبدائع الشعر الشعبي القطري٣9
200٣ظافر الهاجريشبابيك املدينة40



السنةاملؤلفاإلصداراتم
200٣د. شعاع اليوسفحضارة العصر احلديث4١
200٣غامن السليطياملتراشقون »مسرحية«42
200٣د. حجر أحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف أشعار السياب4٣
200٣سنان املسلمانيسحائب الروح44
200٣د. عبد اهلل إبراهيمأصوات قطرية يف القصة القصيرة45
200٣خالد البغداديذاكرة اإلنسان واملكان46
200٣عبد اهلل فرج املرزوقيإبراهيم العريض شاعرًا47
2004إبراهيم إسماعيلالصحافة العربية يف قطر48
2004علي ميرزاأم الفواجع49
2004وداد عبداللطيف الكواريصباح اخلير أيها احلب50
2004إبراهيم إسماعيل ترجمة - النور عثمانالصحافة العربية يف قطر »مترجم إلى اإلجنليزية«5١
2005علي عبد اهلل الفياضآللئ قطرية52
2005مبارك بن سيف آل ثانياألعمال الشعرية الكاملة5٣
2005دالل خليفةالتفاحة تصرخ.. اخلبز يتعرى54
2005عبد العزيز العسيريإدارة التغيير55
2005د. عبد اهلل فرج املرزوقيالشعر احلديث يف قطر56
2005خليفة السيدالشرح املختصر يف أمثال قطر57
2005خالد زيارةلؤلؤ اخلليج ذاكرة القرن العشرين58
2005محمد إبراهيم السادةعلى رمل اخلليج59
2005)مسابقة القصة القصيرة لدول مجلس التعاون(إبداعات خليجية60
2005د. حسام اخلطيباألدب املقارن وصبوة العاملية6١
2005د. موزة املالكيمهارات اإلرشاد النفسي وتطبيقاته62
2005نورة محمد آل سعدجتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح6٣
2005د. أحمد عبد امللكاملعري يعود بصيرًا64
2005حسن توفيقوردة اإلشراق65
2005حصة العوضيمجاديفي66
2005د. زكية مال اهللاألعمال الشعرية الكاملة ج67١
2005راجنيت هوسكوتي - ترجمة: ظبية خميسأسباب لالنتماء68
2005بشرى ناصرتباريح النوارس69
2005د. حسن رشيداملرأة يف املسرح اخلليجي70
2005حمد الرميحيأبو حيان .. ورقة حب منسية7١
2005د. أنور أبو سويلم - د. مرمي النعيميتطور التأليف يف علمي العروض والقوايف72
2005أمير تاج السرأحزان كبيرة7٣
2005عيد بن صلهام الكبيسيالديوان الشعبي74

هاشم صالح ومحمد مخلوف. سمك القرش والنورس البحري - دومينيك دو فيلبان75
2005مراجعة د. حسام اخلطيب

2005د. إبراهيم الشهابي - مراجعة د. حسام اخلطيبمسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم - طارق رمضان76
2006علي بن خميس املهنديذاكرة الذخيرة77
2006باسم عبود الياسريجتليات القص »مع دراسة تطبيقية يف القصة القطرية«78
2006د. أحمد سعدسمط الدهر »قراءة يف ضوء نظرية النظم«79
2006خولة املناعيكان يا ما كان80
2006د. حسن رشيدالظل والهجير »نصوص مسرحية«8١
2006مجموعة مؤلفنيالرواية والتاريخ82



السنةاملؤلفاإلصداراتم
2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه متشابهة »قصص قصيرة«8٣
2006د. يونس لوليدياملسرح واملدينة84
2006د. زكية مال اهللاألعمال الشعرية الكاملة ج852
2006حصة العوضيالدفتر امللون األوراق86
2006نسرين قفةالظل وأنا87
2006صفاء العبدحقيبة سفر88
89)Gulf 2006غامن السليطيمسرحيات قطرية )أمجاد يا عرب - هلو

2006د. إسماعيل الربيعيالعالم وحتوالته ) التاريخ –  الهوية - العوملة(90
2006حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة »نصان مسرحيان«9١
2006مرمي النعيميحكاية جدتي92
2006إمام مصطفىصورة املرأة يف مسرح عبدالرحمن املناعي9٣
  2006سامي شمعون، مراجعة محمد فرززاتتاريخ اللغات ومستقبلها، عالم بابلي هارالد هارمان94
  2006محمد اجلعدي، مراجعة د. حسام اخلطيبفلسطني يف الشعر األسباني املعاصر - محمد اجلعدي95
  2006د. منذر محمدهل كّنا مثل أّي عاشقني؟ - نفتاج سارنا96
2007حسن حمد الفرحانديوان ابن فرحان97
2007حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة »مترجم إلى الفرنسية«98
2007خالد البغداديالفن التشكيلي القطري.. تتابع األجيال99
2007حمد الفرحان النعيميدراسة يف الشعر النبطي١00
2007فاطمة الكواريبداية أخرى »مترجم إلى اإلجنليزية«١0١
2007تأليف/ كلثم جبر، ترجمة/ النور أسامة ابوبكر وجع امرأة عربية “مترجم إلى اإلجنليزية”١02
2007صالح اجليدةاخليل.. رياضة اآلباء واألجداد١0٣
  2007مجموعة باحثني، جامعة قطرشجرة الغاف - باحثون من جامعة قطر١04

بداية جديدة ١05
A new beginning

تأليف/ فاطمة الكواري ، ترجمة/ النور أسامة 
 2007ابوبكر 

موال الفرح واحلزن والفيلة ١06
La chanson du Bonheur ET Malheur2007تأليف/ حمد الرميحي، ترجمة علي زينل  

  2007عبدالودود العمراني مراجعة د. حسام اخلطيبالقضية املشتركة - د. فيليب آغران١07
2008د. مرمي النعيميالنقد بني الفن واألخالق، حتى نهاية القرن الرابع الهجري١08
2008حسني أبو بكر احملضاروداع العشاق١09
2008د. لطيفة السليطيالوزة الكسولة١١0
2008خليفة السيد محمد املالكياملهن واحلرف والصناعات الشعبية يف قطر١١١
2008خولة املناعيالعشر األوائل.. رائدات الفن التشكيلي يف قطر١١2
2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى١١٣
2008د. عبد القادر حمود القحطانيدراسات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر١١4

د. جاسم عبد اهلل اخلياطالسالحف البحرية يف دولة قطر١١5
2008د. محسن عبد اهلل العنسي

جتليات اللون يف الشعر العربي احلديث ١١6
يف النصف الثاني من القرن العشرين

2008د. ماجد فارس قاروط

  2008د. إبراهيم الشهابيعصر النفط - ليوناردو ماوجري١١7

حكايات من األدب الشعبي الفارسي١١8
  2008د. مصطفى باكورمقتطفات من شهنامه الفردوسي

  2008أمل منصور، مراجعة د. فائقة صديقيبنت عرب - إفلني شاكر١١9
2009د. زكية مال اهللاملوسوعة الصيدالنية١20



السنةاملؤلفاإلصداراتم
2009أ. د. جمعة أحمد قاجةاملدارس املسرحية - منذ عصر اإلغريق حتى العصر احلاضر١2١
2009علي عبد اهلل الفياضمن أفواه الرواة١22
2009د. إبراهيم إسماعيلصورة األسرة العربية يف الدراما التلفزيونية١2٣

د. ربيعة الكواريدور الدراما القطرية يف معاجلة مشكالت املجتمع١24
2009د. سمية متولي عرفات

2009إسماعيل تامرديوان الغربة١25
2009خالد سالم الكلبانياحلب والعبودية يف مسرح حمد الرميحي١26
  2009د. منذر محمدعناق األسرة - نوبو كوجيما١27
20١0حمد الرميحيقصة حب طبل وطارة “مترجم إلى اإلجنليزية”١28
20١0د. حسن املخلفالتراث والسرد١29
20١0حتقيق: د. محمود الرضوانيديوان األعشى )جزآن(١٣0
20١0لولوة حسن العبداهللتوظيف التراث يف شعر سميح القاسم١٣١
20١0أمل املسلمانيإساءة الوالدين إلى األبناء وفاعلية برنامج إرشادي لعالجها١٣2
20١0ياسني النصيرشحنات املكان١٣٣
20١0عبدالكرمي قاسم حربمن أدب الزنوج األمريكان١٣4
20١0حسن توفيقأزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب١٣5
20١0د. باسم عبود الياسريوضاح اليمن - دراسة  يف موروثه الشعري١٣6
20١0د. منير العكشعروق القدس النازفة - مجموعة باحثني، حترير د. منير العكش١٣7

د. أحمد الشيمياللغة والثقافة - كلير كرامش١٣8
20١0مراجعة عبدالودود العمراني

20١0د. ربى محمود - ود. منذر محمدمستقبل الدراسات األدبية - هـانس غومبرخت، والتر موزر١٣9
20١0د. حسام اخلطيبعصارة األيام - سمرست موم١40

ُكُتب حتترق، تاريخ تدمير املكتبات١4١
لوسيان بوالسترون

هاشم صالح ومحمد مخلوف. مراجعة 
20١0عبدالودود العمراني

محمود الهاشمي وعبدالودود العمراني مراجعة الترجمة والعوملة - مايكل كرونني١42
20١0د. حسام اخلطيب

20١0د. إبراهيم الشهابي مراجعة وفاء التوميالعلم يف الترجمة - سكوت مونتغومري١4٣
20١0ترجمة / عبدالودود العمراني قصة حب طبل وطارة والقرن األسود - تأليف / حمد الرميحي١44
20١١ندى لطفي احلاج حسنيقطر الندى١45
20١١فضل احلاج عليالوحي الثائر “سلسلة شعراء من السودان”١46

20١١اجليلي صالح الدينشيء من التقوى “سلسلة شعراء من السودان”١47

20١١محمد عثمان كجراييف مرايا احلقول “سلسلة شعراء من السودان”١48

20١١مصطفى طيب األسماءاملغاني “سلسلة شعراء من السودان”١49

20١١أبو القاسم عثمانعلى شاطئ السراب “سلسلة شعراء من السودان”١50

20١١الشيخ عثمان محمد أونسةديوان أم القرى “سلسلة شعراء من السودان”١5١

20١١محمد عثمان عبدالرحيميف ميزان قيم الرجال “سلسلة شعراء من السودان”١52

20١١د. سعد الدين فوزيمن وادي عبقر “سلسلة شعراء من السودان”١5٣

20١١حسني محمد حمدنا اهللشّبابتي “سلسلة شعراء من السودان”١54

20١١محمد املهدي املجذوبغارة وغروب “سلسلة شعراء من السودان”١55

20١١د. محيي الدين صابرمن التراب “سلسلة شعراء من السودان”١56



السنةاملؤلفاإلصداراتم
20١١محمد محمد علياملجموعة الشعرية الكاملة »سلسلة شعراء من السودان«١57
20١١خليفة الهزاعضفدع مقاطعة كاالفيراس وقصص أخرى - مارك توين١58
20١١عبدالودود العمراني مراجعة وفاء التوميمحاضرات احلائزين على جائزة نوبل يف األدب١59

د. عامر شيخوني مراجعة بدرالدين عالء جسور إلى الالنهاية - مايكل غيلن١60
20١١الدين ووفاء التومي

د. نبيلة الزواويالهند تظفر باحلرية - أبو الكالم آزاد١6١
20١١مراجعة أ.د. محمد لطفي اليوسفي

بدور القحطاني وسامي بن صغير. مراجعة منظومة حيوانات قطر - محمد جاسم العبداجلبار١62
20١١فرانسيس غيلسبي

20١١أنور الشامي. مراجعة وفاء التومياحلرية االفتراضية- داون نونسياتو١6٣
20١2أ.د. رعد ناجي اجلدهالنظام الدستوري يف دولة قطر١64
20١2إسماعيل تامرالفريج )رواية( – الطبعة الثانية١65
20١2محمد إبراهيم السادةالسردية الشفاهية١66
20١2خليل الفزيعحادي العيس١67

أ.د. منذر محمد محمود. مراجعة عبدالودود املال العزيز - مارثا ماكفي١68
20١2العمراني

20١2د. إبراهيم الشهابي مراجعة وفاء التوميسعًيا للّصمت-جورج بروشنيك١69
20١2ترجمة /د. رشيد بلحبيباملتعة يف تعّلم اللغات - فابيو كاون١70

١7١THE KORAK COUNCIL- مهر الصياح
تأليف / أمير تاج السر

20١2ترجمة/ عبدالوهاب عبداهلل ،أمل عبداهلل

20١2عبدالودود العمراني - مراجعةاحلائزين على جائزة نوبل لآلداب ١985-١72١999
20١2 د.جالل الغربيLa fable du lac  - »أسطورة اإلنسان والبحيرة« - دالل خليفة١7٣

20١2ناديج ديفو – ترجمة :أ.د شكري املبخوتدليل املؤلف وكاتب السيناريو –دليل عملي للكتابة١74
20١٣د. هند املفتاحهموم يف اإلدارة١75
20١٣عبدالرحمن املناعيهالشكل يا زعفران )مسرحيتان باللهجة العامية(١76
20١٣عبدالرحمن املناعيمقامات ابن بحر١77
20١٣محمد قجةالقدس يف عيون الشعراء١87
20١٣حسني اجلابراملصورون يف قطر١79
20١٣بشرى ناصرعناكب الروح١80

اخلليج العربي١8١
20١٣د. مصطفى عقيل اخلطيبدراسات يف األصول التاريخية والتطور السياسي

20١٣سوسن عصفورفّن الرسم عند األطفال:  جمالّياته ومراحل تطوره١82
20١٣أحمد محمد الصديقواحات وظالل١8٣

أنا الياسمينة البيضاء )باللغة اإليطالية(١84
lo  gelsomino bianco20١٣دالل خليفة

١85)INBOUND TRAVLERS )AND OTHER STORY
جمال فايز

  20١٣ترجمة: محمد مبخوت

١86- LES ARTS ISLAMIQUES20١٣  
  20١٣خليفة هزاعاألريكة البشرية /إدغاو رانبو١87
  20١٣  عبدالودود العمرانيالثورة الرومنسية تيم بالنينغ١88
20١4حسن توفيقحلم يتفتح يف صخر١89
20١4محمد ابراهيم السادةاناشيد البالبل١90
20١4عبد اهلل السالمعيوب الشعر ١9١



السنةاملؤلفاإلصداراتم
20١4أحمد منصور محمد علياملشكالت العملية يف املناقصات واملزايدات١92
20١4أحمد بن يوسف اخلليفياخلليج حضارة وتاريخ ١9٣
20١4أ.د. حسن حسني البراوياحلماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية١94
20١4د. إبراهيم اسماعيلاإلعالم املعاصر زاسائله، مهاراته، تأثيراته، أخالقياته١95
20١4محمد الكواري- شيخة الكوارياإلصدارات الثقافية للوزارة - من ١976-١9620١٣

١97 The Magic of Qatar  »سحر الطبيعة يف قطر«
“  landscape

20١4أحمد بن يوسف اخلليفي

20١4د. يحيى زكريا األغاسميح القاسم يف ظل الغياب١٩٨
20١4لولوة البنعلياألرنب خرنوق ١99
20١4ترجمة: نزار  شقرون- أ. نعيم عاشوررواية الوردة )غيوم دو لوريس(200
١0١4ترجمة مبارك بن سيف آل ثاني – للفرنسية20١
20١5خالد املسلمانيملسات معمارية202
20١5د. علي الطوالبةالبنية النحوية يف شعر مبارك بن سيف آل ثاني - )دراسة نحوية داللية(20٣
20١5بسام علوانيقاريء الشرفات204
20١5د. عبد الغفور الهيتيحراثة فـي الذاكرة205
20١5سميرة عبيد - ترجمة للفرنسية/ عبداهلل فريج Bracelets de violettes –Recuil de poesie - أساور البنفسج206

207
الفنون اإلسالمية –الترجمة اإلجنليزية 

ISLAMIC ARTS
Heritage Identity and Globalized Society 

الترجمة لإلجنلزية /محمد طرابلسي
20١5املراجعة /عبدالودود العمراني

20١6حصة املنصوريالنسوية يف شعر املرأة القطرية208

القصة القصيرة يف قطر – بيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي حتليلي 209
إعداد / أ.د صبري حافظ،

20١6د/ محمد مصطفى سليم، د/إكرامي فتحي حسني 

20١6عبد الرحمن املناعياملرزام-مسرحية 2١0
20١6د. رامي ابو شهاباالنساق الثقافية يف القصة القطرية –دراسة أدبية 2١١
20١6د.أحمد طعمة حلبيالقيم اجلمالية يف الشعر القطري2١2
تأليف /د.زكية مال اهللمدى – ديوان شعري–بثالث لغات العربية واإلجنليزية والفرنسية2١٣
20١6اعداد نزار عابدينرسالة الغفران2١4

الفكرة القاتلة )السياسة ، األعمال ، الثقافة ... – إصرار األفكار 2١5
اخلالدة 

20١6نيكوال بورداس- مراجعة وحترير /نزار شقرون 

السياسة العامة للمسؤولية االجتماعية 2١6
20١6تأليف /منى اخلليفييف دولة قطر »دور منظمات املجتمع املدني« 

2006شمة شاهـني الكواري وردة وخمس بتالت »مجموعة قصصية« 2١7



الصفحةالقصيدة
7منهل الصادي
١0عروس السفني
١٣محامل الشوق
١7زهرة السويدة

١9ظهر الزمان احدودبا
2٣كفيف

26يوم املعلم
27لغتي

٣0قم ودع االلف
٣4غرق طفل مهاجر

٣5تعزيه أب
٣7زيارة ملسجد قرطبة

42اسطنبول
46بح يا قمر

49هل تعرف األقالم
5١لوال حنانك

52يا حزين الفؤاد
5٣العيد انتهى

54قلبي صحراء
56بزغ الفجر

58لو فيك هم
59غبت عني

60أف لهذا السهد
6١زرت حماهم، خيالك، دمعي انتثر
62حتت الثري، كيف الهجوع، رحيل

6٣حول الديار، ال حياة ملن تنادي، حسنك شدني
64الثوب رقعته، دموع اجلدار، وسمتنى بالهوي

65ذكريات، ملن أشكو، تينة
66ودعتني

فهرس



الصفحةالقصيدة
67يا بلبل

68كرم، حسد، القمر املعلق،
69شطرجن، يف نهاية العام، آيفون 

70وداع، إن قسا، صباح العيد
7١أعذب الشعر، أهواك، ما إن ذكرتك
72طلبوا الوصال، إذا ابتسمت، ذهب

7٣برد الشتاء، كأس كرك، مطر السما
74ضلع أعوج، أنا وشعري، يلت ويعجن

75لم تقل، أزري بك البني، أقلب مجمري
76مفتاح اخلورنق، سنا الفجر، تدور الليالي

77الفجر جيش، ناديته، كاملد فاض
78يا من تغرد، أطيار الفجر، سالم العيد

79دنوت فكان العيد، هم روحنا، شطوا وما عملوا
80لو أنهم، اليتيم، ليس اليتيم

8١الفجر انتشر، فجر بضيائه، يوم اجلمعة
82احلج، يف اجلمعة، إبليس

8٣يا طير، يف الفجر
84يا دامع العني، بعفوك طامع

85يا مالك امللك، شفت الروح
86عنادل الصبح، ضج بالقلب، ما أعذب املدح

87أقر مبا جنيت، احلب يف اهلل، إذا ما املؤذن
88العمر برهة، ضع نصب عينك، من رام

89فارج الهم، خذني اليك
90رمضان

9٣يا من مبدحك، عذب هواك، أتيت
94ماهب الصبا، إليك مددت الكف، مر الشهر

95العشر األواخر، آخر الشهر، ليلة القدر
96رمضان مهاًل




