
األفیح، الریف كثیرة عھود منذ ألفوا فقـد للصحراء؛ حبھم إال یضاھیھ ال بالشعر الموریتانیین ارتباط
الشــعر بــیئة واعتبــروھا بــھا، وتغنوا الصردح، والجبــل األصبـح، والرمل الصحـصح، والھواء
مكنھم وقـد ال؟ وكیف العربـیة. الجزیرة شبـھ أماكن من وغیرھما والحـجاز بنجد لشبھھا والشعراء،
أفراحــھم في وترحــالھم، حــلھم في بـھا والترنم العربـي، الشـعر متون حـفظ من التعلیمي أسلوبـھم
تستقـیم حـتى الشـعر، بحـفظ أطفالھم تعلیم في یبـدؤون قبـائلھم بعض جعلت التي للدرجة وأتراحھم؛

وفھمھ. العظیم القرآن لتلقي اللغویة مداركم وتتھیأ ألسنتھم،
أو ربـیعة، أبـي بـن عمر شـعر بـعض المجلس نفس في یتناشـدوا أن عندھم الفعل ناشـز من یكن ولم
كانت الشریف. للحدیث تدارسھم أو الكریم، للقرآن ترتیلھم بعد المثال، سبیل على الرمة، ذي غیالن
معیار وكان بتحـصیلھا. ویشـتغلون ویعظمونھا، یحبـونھا، واحـدة وحـدة اإلسـالمیة العربـیة الثقافة

سمرھم. في شعره الناس ویتداول الشخص، بشاعریة االعتراف یتم أن الفتوة
ھذا فأحبـوا األخرى، األقـطار في شـاعر" "الملیون ببـالد نعتوا وإنتاجا، حـفظا للشـعر، حبـھم ومن
وغمز؛ لمز من یكتنفھ قـد ما إلى وال وخیال، مبالغة من فیھ ما إلى ناظرین غیر بھ، وتمسكوا النعت،

والعلوم. المعارف بین بالمفاضلة باالشتغال األمر یتعلق حین
النصوص من ھائل كم إنتاج من ھذا یومنا حـتى (18م) الھجري عشـر الثاني القـرن منذ تمكنوا وقد
مع العربـیة، الموسیقـیة واألوزان اللغویة، األسـالیب استقـامة على الحـرص یمیزه ما أھم الشعریة؛
الكتب أمھات وفي الدراســیة، مقــرراتھم في ألفوه الذي الشـعري بـالتراث االرتبـاط إلى ظاھر میل

السنویة. الحج رحالت أثناء لھم تتوفر كانت التي والدواوین
بـعض جعل الذي األمر حـییا؛ األولى انطالقـتھا مع الشعریة بالحداثة ارتباطھم كان عدیدة ولعوامل
"التراثیة". العربـیة للقـصیدة الوفاء نموذج الموریتانیة القصیدة في یرون المحدثین العرب الشعراء
الماضي، القـرن سـتینیات منذ موریتانیا إلى تدریجیا انتقلت العربیة الشعریة الحداثة مظاھر أن غیر
أن المعلوم من إذ أخرى؛ عربـــیة دول مع وقـــع كما تماما أشـــعارھم، في لھا صاغیة آذانا ووجدت
الدولة داخل حــتى واالنتشــار الظھور في تتدرج العربــیة، الشــعریة كالحــداثة الثقـافیة، الظواھر

الواحدة.
شـاعر"، "الملیون ببـلد للنعت بـأھلیتھم الموریتانیین" "تشبث بین كامنا االستغراب وجھ دائما ویبقى
القـراء أیدي وفي العربـیة، المكتبـات في خصوصا، منھ والشـعر عموما، األدبي إنتاجھم ندرة وبین
أدب عن ظمأه یروي ما القارئ یجد ال محدودة شعریة ومختارات قلیلة، دواوین فباستثاء والباحثین؛
اختیار فكرة أن ومعلوم المنتقـیات. ھذه نشـر إلى السعي إلى دفعنا الذي األمر وثقافتھا؛ البالد، ھذه
بالنسبــة أنھا كما ؛ بــالجدیدة لیسـت القـراء یتداولھ كتاب في وتدوینھا العربـي، الشـعر من نصوص

تقدیـــم



على نواكشـوط"، الشـعر- "بیت ینوي الذي العمل ھذا على سابقة فكرة كذلك ھي الموریتاني للشعر
موریتانیا. في الشعر توثیق إلى السعي إطار في ومواصلتھ الكتاب، بھذا تدشینھ

نصوص من كبـیر كم لدینا توفر فقـد الشـعریة النشـاطات من بـمجموعة شھر كل نقوم أننا إلى ونظرا
في ظھر وبـعضھا مختارات، تشـملھا ولم دواوین، في یطبـع لم أغلبـھا المعاصر؛ الموریتاني الشـعر
أسـلوب إلى نلجأ أن بـعضھا إخراج في التفكیر حین علینا لزاما فكان واالنتشار؛ التوزیع حییة دواوین

منھا: منھجیة، احترازات تحفھ الذي "االختیار"
المتأني. النقدي الحكم درجة یصل ال ذاتیا، انطباعا وراءه یخفي اختیار أي أن -

الشاعر. نصوص أجود تكون ال وقد الشعر، بیت في ألقیت نصوص من تم قد االختیار ھذا أن -
أن على حـرصنا منطلق من ذاك، أو الشـاعر لھذا التفعیلة، شـعر من نصوص اختیار إلى عمدنا أننا -
فإن ذلك؛ إلى وبـاإلضافة وأجیالھ. المعاصر، الموریتاني الشـعري النص ألشكال ممثال الكتاب یكون
القـارئ سـیجد حـیث الشـعر؛ بیت في إلقائھا تاریخ تسلسل حسب تم قد الكتاب داخل النصوص ترتیب
متعددة الموسیقـیة، أشـكالھا في متباینة الشعري، نفسھا في متفاوتة شاعر، لكل نص بمعدل نصا، 92
اعتبارھا أو المعاییر، لنفس إخضاعھا معھا یصعب لدرجة الشعریة؛ ومضامینھا الفنیة، اتجاھاتھا في
المدونة فھذه ذلك ومع المعاصرة. الموریتانیة للقصیدة متأنیة دراسة علیھا تقوم أن یمكن مدونة أفضل
الشـعر. بـیت جمھور أمام لإلنشـاد كان أصحابـھا لدن من انتقاءھا أن أوالھا: بارزة: خصائص تحمل
انتباه شد على قادر موسیقي مستوى من تتطلبھ بما القراءة؛ قصیدة مع جزئیا، تتباین، اإلنشاد وقصیدة
كم على المدونة ھذه اشــتملت فقــد ذلك ومع توقـعھ. وخز طریق عن المشـاركة على بحـثّھ المسـتمع،
بـلغة یعني ما وھو التفعیلة، شعر من 17 ھناك كانت قصیدة 92 أصل فمن التفعیلة؛ قصیدة من معتبر
في اإللقـاء أدبـیات ألن "النثر"؛ قـصیدة من نماذج على المدونة تشـتمل ولم .%15.64 نسبة األرقام
بـعضھم. مع متوفرة أنھا مع النماذج، تلك الشـعراء یلقـي ال أن تفضل عدیدة، العتبـارات الشعر، بیت
یحــتل الذي الطویل بحــر أن سیالحــظ المدونة؛ ھذه في المسـتخدمة البحـور نسبـة في الناظر أن كما
الذي األمر والكامل؛ البسـیط بـعد الثالثة المرتبـة في الخفیف مع جاء الجاھلي الشعر في األولى النسبة
في الزاھیة والعھود الحـدیث العصر في العربـي الشـعر إلى المعاصر الموریتاني الشاعر توجھ یعني

العباسي. كالعصر العربیة الثقافة
كما تھجرھا، كادت عربـیة ساحـات في الماضین العقـدین في مكانتھا العمودیة القـصیدة استعادت لقد
عند حــداثیا طابــعا أخذت لكنھا موریتانیا، ومنھا تھجرھا، لم التي الساحــات في وجودھا ركزت أنھا
لبـعض یتخیل كما فحسـب، بالشـكل مرتبط غیر مفھوم الشعریة الحداثة أن ثانیتھا: الشعراء. من كثیر
"عمود أرسـاه الذي السـنن لذلك جزء، أو كال مغایرة، وجھة بـھا القـصیدة تتوجھ رؤیة ھي بل القراء؛
تخیلھ من تحـد لشـروط یخضع أن المحـدث الشـاعر یقبـل ال بحیث المرزوقي؛ لھ نظر أن منذ الشعر"
بـناء الشـعري عالمھ بـناء لھ یتسنى وبذلك بعض؛ من بعضھا تقریب أو األشیاء، بین الجمع في ورؤاه
الخضوع دون من تم أو البحـر، تفعیلة إیقـاعات في جاء أو الشطرین، موسیقا في ذلك تم سواء جدیدا،

سلفا. محددة العتبارات
للحــداثة ما مفھوم نصوصھا من كثیر على ینطبــق أنھ لي تبــین المدونة لھذه الســریعة قـراءتي ومن
القـادر عبـد أحـمدُ للشـاعر األول النص عند عجلى وقـفة خالل من ذلك على ندلل أن ویمكن الشعریة.
في وتناقــضھا تبــاعدھا، أزال تألیفا متمرســة تخیلیة رؤیة ألفتھا متعددة، عوالم على قــام أنھ فسـنجد
واقـع من والتبـرم المغاربـیة، بـالوفود الترحـیب في مبـتغاه للشاعر معا حققا فنیین؛ وانصھار تماسك



فقد: كلھ ذلك إلى وللوصول األمة. واستنھاض والھوان، الفرقة
زیدون: ابن الشاعر نص ھو ماض حضاري سیاق ذا وشعوریا فنیا قالبا انتحى -

تجافینا لقیانا طیب عن وناب تدانینا من بدیال التنائي أضحى
الجارح. النقد عن لالبتعاد الطبیعي بالقاموس تدثر -

الفاتحین. األبطال من والعظمة القوة رموز استدعى -
الحجر. ثورة في متمثلة الرفض بمظاھر أشاد -

المغاربیة وبالوحدة العربي المغرب بوفود رحب -
لكن زیدون، ابـن نص مع خالق حـوار عملیة خالل من القـدیم، الموسیقـي الشكل النص ھذا اختار لقد

مستوى: من أكثر في رافقتھ الشعریة الحداثة مظاھر
الجدید بـالنص فإذا حبیبـتھ، فراق على یتحسـر أن صاحبھ ھم كان شعري، نص كتابة إعادة في -
بـــكل المعیش الواقــع على والھوان، الفرقــة وعلى األندلس، ضیاع على أعظم، ھو ما على یتحســر

أبعاده.
الماضي. تعظیم یرفض استنھاضیا، توظیفا التاریخ رموز توظیف في -

وإذا األمل. ینبت متحركا، استخداما والمكان الزمان یستخدم نص إلى المناسبة نص تحویل في -
التحـدیث دائرة اتساع سنرى شاب لشاعر المدونة ھذه من األخیر النص عند ووقفنا األمثلة في زدنا ما
وعدم التفعیلة، موسیقـــا وانتحـــاء الرمزیة، في اإلیغال خالل من المعاصر الموریتاني الشــاعر عند

إیحائیا. استغالال الورقة فضاء واستغالل بالمناسبة، االرتباط
اســـتغلھما األول فإن الشـــاعرین، عند حــاضرین التحــدیث وھم والزمان المكان إشــكال كان ولئن
منھا: فكاك ال مأسـاة والزمان المكان من األخیر جعل حـین في أفضل، واقع إلى یرنو إیحائیا استغالال
من األمة، حـال من التھكم إنھ أجمل. والحـاضر عاھة"، "ذو القادم والزمن تنزف" جراح "فالمسافات
عرجا... "لیلة علیھا: فیدور الوسـیلة، اتخاذ دون الزمن في خالصھا عن تبحـث الحـداثیة، سیرورتھا

أحنف". ویوم
سـمات انتحـاء على حـرصوا قـد الموسیقي، الشكل عن النظر وبغض المدونة، ھذه شعراء أن ثالثتھا:
النفس واعتماد الداللیة، الوحـــدات ترقـــیم وأحـــیانا النصوص، عنونة في: تمثلت أخرى، حـــداثیة
واختیار وتوظیفھا، الرموز واســـتدعاء العضویة، الوحــدة والتزام والقــصیر، المتوســط الشــعري

أغلبھا. في حدیثة مضامین
المعاصر؟ الموریتاني الشعر المدونة ھذه تمثل فھل

اسـتنطاق عن بـمعزل السـمات تلك كل عند الوقوف یمكن ال لكن سماتھ، بعض تحمل تأكید، بكل إنھا،
جیال أن التأكید یمكن ذلك ومع اإلبـداعي. مساره لمعرفة حدة على شاعر كل عند والوقوف الدواوین،
نصوص استحـضار قـوامھ لغوي؛ بـزاد الشـعریة الحـداثة ولوج بـدؤوا قد الشباب الشعراء من جدیدا

الشعر. حفظ على تأسست شعریة وبسلیقة كثیرة،

السید هللا عبد الدكتور/ األستاذ
نواكشوط - الشعر بیت مدیر



مَرْعَانَا؟ كنت ھـــــــــــــــــــــــــالّ األحبة وادي

قافیة تشفیـــــــــــــــــــــــــــك ھل البُعد أخا ویا

بــــــــــــأجمعھا والدنیا الشــــــــــــعر على أفًّ

مجتمع الشـــــــــــــــــــــــــمل فذاك علیك ھوِّن

مغردة عادت قد الحمــــــــــــــــــــــــــــــائم إن

حـــــــــــــــــــــــــــــائمة البحر طیور رأیت أما

نسیت ھل األنخــــــــــــــــــــــــــاب معللة وسل

أتوا كیف اآلتیــــــــــــــــــــــــــن أحباءك وسل

نوازعنا في أقـــــــــــوى األرض وشــــــــــائج

مقــــــــدمكم یوم مرحــــــــى األھل أحبابـــــــنا

انعتقت؟ آمالنا فھل لقـــــــــــــــــــــــــــــانا ھذا

توجعھ لألمس صفعة نریــــــــــــــــــــــــــــــده

واحدة للمجد غرسة نریــــــــــــــــــــــــــــــــده

مطرَّزة مواثیـــــــــــــــــــــــــــــــــــقا نرید وال

مؤقتة ابتسامـــــــــــــــــــــــــــــــــات نرید وال

عرفت ما التاریخ أحـــــــرف اللقـــــــا قبـــــــل

بـــــــــــــــــــــــــــــــأندلس أوصانا طارقَ كأن

كَانَا حیثُما حبیــــــــــــــــــــــــــــــبٌ الحبیبَ إن

وأشجـــــــــــــانا أنفاســــــــــــــا بالنفس تبوح

إخوانا اإلخوان إلى تقرب لم مـــــــــــــــــــــــــا

خالنا التحنــــــــــــــــــــــــان على القى والنجع

نشـــــــــــوانا البـــــــــــان وعاد الغصون فوق

ألوانــــــــــــــــــــــــــا؟ األفراح ترسم أفقنا في

ھجرانا؟ كُنَّ كؤوســــــــا الرحــــــــیق بـــــــعد

أزمانــــا؟ الھجــــران علــــى نامــــوا وكیـــف

أحــــــیانا الحـــــر طبـــــاع ینســـــى والحـــــر

أشالنا؟ تنضم فھل لقــــــــــــــــــــــــــــــانا ھذا

النا؟ قــــــــد الوصل ربــــــــیع نســــــــیم وھل

وافــــــــــــــــــــــــــــــانا البسام األبلج الغد إذا

األرضتیجـــــــــــــــــــــــــانا عريَ یكلل دوحا

أدرانا المنســــــــــــــــــــــــيِّ الورق في تعیش

نكرانــــــــــــــــــــــــا بعدُ وتغدو الوجوه تغشى

عنوانا تطلبـــــــــــــھ ولم الصبــــــــــــاح وجھ

بــــــــــمَغْنانا یمرر لم وعقبــــــــــة شــــــــــراً

القـــادر عبــد ولد أحمـــد

األھــــل أحبــــابنا



وال الجدود فخر ألبــــــــــــــــــــــــــنائنا نروي

مـــــــا األوائــــــل عــــــز ینفعنــــــا وكیــــــف

تبحـــــــــثعن والبــــــــیداء األدالء حــــــــار

تســــــــــــــــعفنا الضاد نفحـــــــــــــــات وإنما

ھدى بــــــــــــــــــــــــــــــــغیر تراتیل وللریاح

ســـــــطوتھ أحشــــــاء من البــــــرق وتخطف

لم ویوســــــف بــــــكر أبــــــي ســــــیف أن لو

فیســـــــــــــألنا یزھیھ الحـــــــــــــجارة ومض

ضمائــــــده تجفــــــوه الجــــــرح أروع مــــــا

بـــــــــكم المزار شــــــــط ال األھل أحبابــــــــنا

انطفأت لما والذكرى المرابـــــــــــــــــــــع لوال

تجمعنـــــــا؟ واألھـــــــداف التفــــــرّق فیــــــم

وأبــــــــــــــــعدكم منا أقربــــــــــــــــكم كان ما

أھجركم حــــــــــــین قلبــــــــــــي أخاصم ذا كم

قلوبـــــــــــــكم تنأى أن القــــــــــــلب ویرفض

ریحـــــــانا الدرب عبــــــر الشــــــوك نبــــــدل

عُقْبَانــــــا؟ الغیــــــر وطـــــار بُغَاثـــــاً دُمنـــــا

شـــــــــــــانا لھ تعرف ولم السبـــــــــــــیل نجم

أعشـــــــــــــانا بـــــــــــــلواه في اللیل إذا نورا

وســــــــنانا األمواج یعبـــــــر الذي تسبـــــــي

ظمآنــــــا علیــــــاه فــــــي الغیــــــم وتتـــــرك

بیســــــــــــــــــــــــــانا الیوم تخطى فینا نغمده

بـــــــــــــركانا؟ الدمع ســــــــــــیل تطاول متى

نیرانا الظلم وجوه ویرمي حــــــــــــــــــــــــــیّا

دنیانا ملتھ وال التداني بــــــــــــــــــــــــــــــــعد

حـــــنایانا تشـــــوي التي بـــــعضالحـــــروق

موالنا هللا الســــــــــــــــــــــــــــــــــرإال یعلم ال

وأدنانا منكم أقربــــــــــــــــــــــــــــــــنا كان ما

ونســــــــــــــــــــــــــــیانا سُلوانا منھ وأمتري

كانا حــــــــــیثما حبــــــــــیب الحبــــــــــیب إن



زمانٍ ذاتَ قــــــــــــــــــــــــــــــــال النخلُ حَدّثَ

ونـــــــــواهُ زادَھـــــــــم التمـــــــــرَ أكلــــــــوا

ذكرى "یثربَ" نبــــــــــــع من حـــــــــــملوني

وفصیالً وموطناً فرعاً طبــــــــــــــــــــــــــــــتُ

رخاءً والخطوب الـــــــــــــــــــــــمَحْل في كنتُ

مِجَنّا للمعتفین سَیْبـــــــــــــــــــــــــــــــــي كان

وغَذَوْھا قــــــــــــــامتي ســــــــــــــمتَ فَصَّلوا

طعماً للفســـــــــــــــــــــــــــــــولة یوماً أذق لم

انحــــــــــــــــــــــــــــــناءً أرومَ ال أن عوّدوني

دوامـــــــــاً یـظــــــــلّ أن النخـــــــــل قــــــــدَرُ

مقـــــــــــــــــــــــــــــــــیال للصافنات ظلّي كان

بـــــــــــــــــــقَرْمٍ مبـــــــــــــــــــتالةٍ جرداءَ كلُّ

جَلْدٍ المكـــــــــــاره علـــــــــــى نَدْبٍ كـــــــــــلُّ

یوماً مرّ ھنا من الخیرِ " "عُقبـــــــــــــــــــــــــةُ

مَقــــــــــــــــیال للفاتحــــــــــــــــین مھدي كان

النخیال منھ فكنتُ رمَوْه قــــــــــــــــــــــــــــــــد

جمیال عطراً تفوح عبـــــــــــــــــــــــــــــیرٍ من

ومَســـــــــــــیال ومنبـــــــــــــتاً وقبـــــــــــــیالً

سلسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــیال ومنھالً ومالذاً

ظلیـــــــال ظِالـــــــً وكنـــــــتُ عِرضــــــي دون

أصیال وعنفواناً كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــریاءً

فســــــــــــــــیال نبــــــــــــــــتُّ وما غذوني مذ

طویال - یشــــــــــــــــــــــــاءُ لو - الجدبُ لْیَكُ و

قتیـــــــــــــال یكونَ أو الھـــــــــــامِ رافــــــــــعَ

صلیــــــال الصھیـــــلَ تھـــــدي فتـــــحٍ خیـــــل

إكلیال ھامھ النقـــــــــــــــــع یحســـــــــــــــــب

بــــــــــدیال بــــــــــالحُسْنیین یبــــــــــغي لیس

السبــــــیال ھداه قــــــد یاســــــینَ" و"ابــــــنُ

ھـــاشم كــابر محمـــد

النخیــل حـــدیث



حِمیريٌّ ســـــــــــــیفُھ العدلِ "یوســــــــــــفُ"

حـــــــــــــقٍّ رمحَ یحتبـــــــــــــي " و"المراديُّ

وسبـــــــــــــــــــــــــــــیال سُنّةً الصدقَ رضعوا

ورعَوْهُ عھدَھم هللاَ صدقـــــــــــــــــــــــــــــــوا

رؤاھم للسابحـــــــــــــــات أســـــــــــــــرّوا كم

وسُماھــــــــم سَمْتَھـــــــم الخیـــــــلُ تذكـــــــر

وأصیال بــــــــــــــــــــــــــــــــــكرةً الغزوَ یألف

صقــــــــــــیال ومشـــــــــــرفیّاً ســـــــــــمھریّاً

وقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیال ومَحْتِداً وطِعاناً

تبــــــــــــدیال بـــــــــــدّلوا ما صدقٍ قـــــــــــومُ

فجیال جیالً هللا في واســــــــــــــــــــــــــــتماتوا

الصھیال فتســــــــــــــــــــــــــــــــتعید ورؤاھم



.. عَقدین بَعْدِ أَمِنْ
الشاطئین سیدة زلت ما

قنطرة. أو الثلج من كقناة بینھما تحومین
… المساء تختصرین زلت أما

البیانو في مقطعٍ وكمْ ، شايٍ كوبِ بِكَمْ
"ساذجة" قھوة من هللا یعلم وما

… أشھدا لكي ھناك ولسـتُ
اللیل… سكن ..إذا " "موزرتَ بأن

السادرة… ،كالنغمة تنامین حین
إلیك… الغریر، دبیب یَدِبُّ

الطاھرة… أناملك رخص یقبل
…سلمتْ سلمتْ أال یقول

… وسَلمْتِ
باھـــرة!! سیدتي كنتِ لقد

***
بوسطاك الیمني خاتمك زال أما

الذي غیر
وجدك.. لون بھ ترسمین

..المساء، یغیب حین
السماء.. وتزھو

الزاھرة.. بنجمتك
.. الشوق یعزفك زال أما

البدوي شبابة مثل أناملھ بین
… لیسأل القِیَّان بین ویرتاح

الشعرَ یَسْكُب الذي أین

اإلمـــام محمـــد نـاجــي

معلـــــــــوال
دامعھ شاشتھا وتقفل

سنوات سبع منذ مرة ألول (أراھا
بالسكایبي) مرئیة مكالمة في









جوادا یوما ركبـــــــــــــــــــتَ ھل أبــــــــــــــــــتا،

صقــــــــــــیل ســــــــــــیف لدیك ھل أبــــــــــــتا،

جمیال شــــــــــــعرا كتبــــــــــــتَ ھل أبــــــــــــتا،

جدود حــــــــــــــــــدیث أبـــــــــــــــــي، یا لي اروِ

تدغدغقلبـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــصة لي اروِ

وإبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عزة أذني امال

أیا وتغلب بــــــــــــــــــكر عن لي احــــــــــــــــــك

الـ زید أیام الفاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــین وعن

الـ لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذور دماؤنا كانت یوم

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر الصغیرة یاھذه أناْ

لذید وصمغ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو ملح أناْ

فھـــــــر خیـــــــل مــــــن أغــــــر مھــــــر أنــــــاْ

والنخـ الشـــــــــــعر واحــــــــــة شنقــــــــــیط أناْ

فضاء كل یجوب صقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أناْ

غربـــــــــــــــا الخیر موكب ســـــــــــــــار ھنا من

نورا الســــــــــــــــلم منبـــــــــــــــع فاض ھنا من

شــــــــــــنـ في الحــــــــــــضارة قـــــــــــصة ھذه

وعبــــــــــــــیر شــــــــــــــذى كلھا قـــــــــــــصة

أنا غیر هللاســـــــــــــــــــــعیھم شــــــــــــــــــــكر

الجالدا؟ عرفتَ وھل عربـــــــــــــــــــــــــــــــــیا؟

الجمادا؟ الحـــــــــــــــــــیاة یمنح حــــــــــــــــــده

إنشـــــــــــــــــــــادا؟ أو إنشــــــــــــــــــــاء غزلیا

الســـــــــــــــــــھادا الحــــــــــــــــــدیث یدفع فلكم

مھــــــــادا التـــــــراث مـــــــن لـــــــي واتخـــــــذ

الرقــــــــــــادا مللت فقــــــــــــد وشـــــــــــموخا؛

انقــــــــــــیادا الیقبــــــــــــلون عشــــــــــــیري م

الجھادا یعشقون والناس ـخیــــــــــــــــــــــــــــــل

سمادا القتال ساحة في ــــــــــــــــــــــــــــــــأرض

المدادا یأبــــــــــــــــى الحـــــــــــــــدیث جمیل من

قـــــــــتادا تســــــــیل الحــــــــمى ســــــــفوح في

والرشـــــــــــادا والھدى الحــــــــــب یحــــــــــمل

وحصادا عناقدا تدلّى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

السندبــــــــــــــــــــادا یسابـــــــــــــــــــق یتھادى

وزادا فتحــــــــــــــــــــا وكان وجنوبـــــــــــــــــــا

وســـــــــــــــــــــدادا وحـــــــــــــــــــــكمة ورواء

یتھادى الھدى من موج ــــــــــــــــــــــــــــــــــقیطَ

األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفادا أجدادنا ورثتھا

معادا حـــــــــــــدیثا بـــــــــــــھا رضینا قــــــــــــد

عـمـــرُ بن هللا عبــد محمــد
الحلــــو الملــــح



ثواقبا النجـــــــــــــــــــــــــوم عرش من ألألت

قصـــــــــــــیدة یـــــــــــــــزال ما مأرب سد إذ

العال مملـكـــــــــــــــــــــــــــة إكسیر یا سلطان

الورى في العروبـــــــــــة مشـــــــــــكاة فألنت

صاحبــــــــــــــا نظیرا تلقــــــــــــــى أن عز إن

شوامخا الفخــــــــــــــــــــــــــــار أبراج شیدت

كاسمھ إال سلطـــــــــــــــــــــــــــــان ما سلطان

ســـــــــــــعیھم القواســــــــــــم و عام ألف من

مئزرا العروبـــــــــــــة كنھ عن شــــــــــــمرت

وجھھا عن أســـــــــــفرت العروبـــــــــــة فإذا

قائد من دبا یوما أنجبـــــــــــــــــــــــــــــــت كم

الــــرؤى خفــــاق جیــــشالجھــــل فھزمــــت

خصیبة الحیــــــــــــــــــــــــــــــــاة للعرب لترد

وابـــــــل الصحــــــاري جرز في ســــــجمت و

شتاتنا یلم یـــــــــــــــــــــــــــــــزن ذي ابن فإذا

منـــــــــــــاقبا الســــــــــــــــراة لألزد أعدت و

ثــــــــــــاعبا سیــــــــــــــــال الطوفان بھا غنى

الســــــــــــــــاكبا البیــــــــــــــان ینبوع فجرت

قواضبا نضوت قــــــــــــــــــــــد ارثسیف من

الصاحبا تكـــــــــــــــــــــــــون أن یفخر فالمجد

مالعبــــــــــــا النجـــــــــــــــوم میدان جعلت و

الـــــــــــــراتبا الخلود و المكارم حـــــــــــــــاز

دائبـــــــــــا سعیا ینفـــــــــــك ما العـــــــــز في

الغائبــــــــــــــا الرشید ھارون أعــــــــــــدت و

مقـــــــانبـــــــــــــا یقود اذ المھلب لتــــــــــرى

غاضبــــــــــــا تلبب الجیوشإذا یفــــــــــــــني

محــــــــــــاربا البدیع الشعر ســـــــــــــاحة في

ســـــــــــــاكبا غیثا الصحراء في تنـــــــــــــھل

أجادبـــــــــــــا الیبـــــــــــاب األرض من یروي

واثبـــــــــا روحــــــــــــــا العــــــــز فینا یبث و

أحمـدو ولد الحافظ محمد

المفـــــاخر كنــــز



تزدھي المفاخــــــــــــــــــــــــــر كنز یا سلطان

فأینعت الشعـــــــــــــــــــــــــــوب أحالم أیقظت

السمــــــــــــــــا مجرات عالــــــــي من اطللت

الثرى عھد على ســــــــــــــــــعوا الملوك فإذا

سابقـــــــــــــا السماحة شأو في جلّــــــــــــبت

قــــــــــــــــــــائدا للثقـــــــــــــــافة انتخبنا فإذا

راعیا العروبة ألمجـــــــــــــــــــــــــــــاد فاسلم

المنى أقـــــــــــصي في العمر منك لیقــــــــــول

ھاضبـــــــــــا غمـــــــــــــاما الدنیا بفعـــــــالك

أطائبا الجنان كرم من ھصـــــــــــــــــــــــرت و

الغـــــــــــــــاربا السماء نجـــــــــــم رأي من یا

كواكـــــــــــــبا النعال تتخذ أرقلــــــــــــــــــــت

الحـــــــــــــــبا المكــــــــــــارم بین من ولحبت

ناخبا مدحـــــــــــــك بفوز الزمان ھتــــــــــــف

راكبــــــــــــا المسالك غــــــــــــــز من للصعب

رغـــائبـــــــــــا تشتھیـــــــــھ مما وتنــــــــــال



فاطمــــــا تــــــذكُر الدھــــــرَ ھــــــذا أجــــــدَّك

تزل ولم وقـــــــــــــار ذي بســـــــــــــیما وأنت

ظالما هللاُ یأذَنِ لم بــــــــــــــــــــــــــــــما أتھذي

التُطیقــــــــــــــــــھ بـــــــــــــــــما مَأخوذٌ لعلّكَ

شـــــــــجونَھا شـــــــــكوتُ لو بـــــــــلْوَى فللھ

كاظما تحــــــــــــــمَّلتُ ما منھا تحـــــــــــــمَّلتُ

التُجیبــــــــــــني الغِوَى بأشـــــــــــواق ورُحْتُ

ربــــــــــما الشـــــــــمس من أنفاســـــــــا أُكَتِّمُ

لَھیبَھا زفرتُ أني لو الحــــــــــــــــــــــــق وفي

قَسَماتِھــــــا مــــــن الــــــعَوَّاء علـــــى كـــــأنَّ

نفحــــــــــــــــــاتھ من هللا لیرســـــــــــــــــلھنَّ

عشـــــــــــیة كل أحـــــــــــدوھنَّ قـــــــــــوافيَ

ســــــــــنائھا من أنشــــــــــدتُھا إذا یقــــــــــال

مَخیلةً النھار وَجھَ بـــــــــــــــــــــــــــھا فأزھو

الحَیازما الســـــــــنین شــــــــجْو على وتطوي

الســـــــــــــــــــــواجما الدموعَ الغَيِّ على تُذِیلُ

المَخارما القــــــــــدیم الشـــــــــوق من وتُوفِي

القــــــــــــــــــــــــــواتِما الفِجاجَ نادیتَ أنتَ إذا

ســـــــــاھما مِنھن الورد أمســــــــى الورد إلى

األعاظما الجبـــــــــــــــــــــــالَ ھَدَّ ما مثلِ على

ســـــــــــــــــــائما الحُب روضة في أُسِمْ لم كأن

المجاثما البــــــــــــــــــــــــــھیم اللیل من أثرن

العزائما تشــــــــــبُّ فحــــــــــبِّرْھا شـــــــــفاءٌ

نســــــــــــــــــــــــــائما السَّمومَ یتركن رفارفَ

الغمائما بــــــــــــــــــــــــــــــــینھنَّ فیما یؤلفن

حــــــائما الحــــــوامیم حــــــول بـــــھا وأغدو

العوائما النجومَ أرســــــــــــــــــــــــــــلتَ كأنّك

حـــــــــــــــــــــــمائما األصیل جُنحَ بِي ویَھدلْنَ

ببانا بن محمد بن شجة أبو الشیخ

الحوامیــم حول دندنــة



كأنني ارتیاحـــــــــــــــــــــي في وجدي یُھلھلنَ

النوى على بـــــاقٍ والشـــــوق بـــــھ لبســـــت

عبقـــــــــــــــریة من ھجنَ قـــــــــــــــد ما فللھ

ماتحـــــــــــــــــنَّنت إذا حــــــــــــــــتى تظلَّلتُھا

ســـــــــــــالفةٌ فیھا القـــــــــــــرآن إلى زھَتني

أكــــــن لـــــم وأزھـــــرتُ منـــــي أخـــــذت إذا

قابِســـــــــــــــــــــــــــا أن لو هللا نور النور ھي

محــــــــــــــــمدٍ بالنبـــــــــــــــي یوما لُحْنَ كما

قبــــــــــــــره تغمر هللا صالة بنفســـــــــــــي..

بــــــــــارقٌ الشــــــــــوق صادق من ھاجَنا فلو

نُقِمْ لــــــــم ذاك فاتنــــــــا إذ أننــــــــا ولــــــــو

ســـــــــــــــماؤنا غامتْ بـــــــــــــــالغيِّ ولكننا

بــــــــــــــروقَھا أَشــــــــــــــیمُ أني عجبٍ ومن

الھوى خُلَّبِ من تابـــــــعتُ ربـــــــما بـــــــلى..

بـــــــــــــــــــــــــــحُلومِنا الھوى زاغَ طالما أال

بقـــــــــــــفرة ریشًا الشـــــــــــــیطانُ وطایرنا

ذ
غائما الصیف من یوما بـــــــــــــــــــــھا أجوب

نواســــــــما النبــــــــي بــــــــأطیاب ثیابــــــــا

فيهللاھائما كان من بـــــــــــــــــــــــــــھا یَھیم

ھمائما الطبـــــــــاقُ السبـــــــــعُ بــــــــھا عليَّ

الحــــــــــــــوائما القــــــــــــــلوبَ حُمیَّاھا تھز

ومكارما عفَّةً إال ألعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ

العواتما النجومَ أذكى الدجى بـــــــــــــــــــھذي

باســــــــــــــما اللیل یتركُ نور عناقــــــــــــــیدَ

ووَاقــــــــما المُصلى حــــــــوالیھ وتَسقــــــــي

الصالدِما القـــــــــــلوبَ یَســــــــــتذري إلىهللا

المآتِمــــــــا علیــــــــھ إال فائــــــــتٍ علــــــــى

جحـــــــــــــائما اســـــــــــــتھلَّتْ رجوناھا فلما

مُتشـــــــــــائما شــــــــــائما قبــــــــــلي أر ولم

واھما بــــــــات امرءً إال سبـــــــى ما ســـــــنى

ومَآثما ضِلَّةً خِفافًا ورُحـــــــــــــــــــــــــــــــــنا

الســــــــــــمائما بِھِنَّ أغْرَى سبــــــــــــا أیادي



جُناتُھا تبـــــــــــــــــــــــــــــــالي ال دماءٌ فطُلَّتْ

أنَّنا الرســــــــــــــل خاتم نُبــــــــــــــایِعْ لم كأنْ

بـــــــــــــــــــــــــــــأمْرنا إال األرض والتطمئنُّ

الرحــــــــى بــــــــآثامِنا دارتْ ربَّما بــــــــلى..

بـــــــــیننا یَقســـــــــم بالقِســـــــــط یَقُمْ لم كأنْ

جُدودنا وَســــــــــــــــــــــــــام مِن عَرِینا فكیف

ذنوبُھا أوْبَقَتْھَا قـــــــــــــــــــــــــــــــــد أمةً فیا

وغِلْظـــــــةً جھـــــــال هللا كتـــــــابَ ھجرنــــــا

قــــــــائما لیس مَن الناس بــــــــأمر وقــــــــام

صدورُھم أمســــــــــــــــــــتْ الناس رأیتُ ولما

تَرحـــــــةً مســـــــعودَ وابــــــنَ أُبــــــیًّا دعوتُ

تفجُّعــــــا بُكائـــــي عـــــن بُكائـــــي وضـــــاق

ســــــــــــــعیَھم هللاُ كرَّم قــــــــــــــوم خیر على

الھـــــدى عـــــن الفتـــــوح أغْالسَ یُثیـــــرون

بِحُبِّھــــــــم الذیــــــــن أعمامـــــــي أولئـــــــكَ

وَھجةٌ بِقلبـــــــــــــــــــــــــــيَ ھاجتْ ذُكِروا إذا

عَشـــــــــیَّتي ظاللُ طالتْ وقـــــــــد أقـــــــــول

صدعَنا یرأبُ بالقــــــــــــرآن هللاُ عســــــــــــى

المَراحــــــــــما تُثیر أرحــــــــــامٍ وشـــــــــائجَ

المحـــــــــــــــــارما النُحــــــــــــــــلُّ وأنا كرامٌ

العمائما الســـــــــــــــماء بــــــــــــــآفاق تُخِیلُ

مَظالمــــــــا علینــــــــا الدنیـــــــا وأظـــــــلَمَت

قاســــــــما كان ما الفیاضُ القاســـــــم أبـــــــو

المیاســـــــــما یســـــــــتجدُّ فینا والشــــــــوقَ

واجما البــــــــــــدرِ لیلةَ منھا البـــــــــــدرَ ترى

العالقــــــــما أســــــــغْنا حـــــــتى بأكبـــــــادنا

والمالئما الخنا إال والقــــــــــــــــــــــــــــــــائالً

ونمائما بِغْضَةً تَغَالَى قبـــــــــــــــــــــــــــــــورا

وســــــــــــالما زیدا أســــــــــــمعتُ لو ونادیتُ

رمائمــــــا غــــــدونَ الالئـــــي األنْجُمِ علـــــى

مَعالمـــــــــــا للعالمیـــــــــــن فأخرجـــــــــــھُم

شـــــــائما بـــــــات مَن كلُّ ســــــناھا یَشــــــیمُ

المَغانما رجوتُ لما العال حــــــــــــــــــــــــدوتُ

المُتراكما لیلَھ تمحـــــــــــو الشـــــــــــمس من

المَواســــــــــما یھزُّ شـــــــــعرا بـــــــــذكراھمُ

مُتفاقــــــــــــــما یائسًا أمســـــــــــــى كانَ وإنْ



ســـــــعتي وفي ضیقـــــــي في جبــــــك أدمنت

قـــــافیة أســـــكرت بـــــما حـــــرفا أســـــكرت

ثمل إنني ھلوســـــــــــــــــــــــــــاتي؛ التنكري

أعطرھا الروض زھرات من حــــــــــــــــــملت

منطلقــــــا الشــــــعر عیر العیر في وســــــرت

عن بـــــــــــــناتك من قــــــــــــوافٍ وراودتني

قبــــــــــل من الیوم قــــــــــد قـــــــــمیصي ھذا

ومبـــــــــــــــــــــتدئي یاعودي العذر لي جیدي

إلى القــــــــــــــــــــــــــــادمین جموع تذاكرتك

مدرســـــــــــــــــــــــة العیس ظھور اتخذنا لما

ســــــــــدى اللغات بـــــــــین من هللا اختارك ما

عمد بــــــــــال سبــــــــــع من تنزّل وحـــــــــي

انقـــــــــــــرضت كلھا جمیعا ســــــــــــام لغات

بــــــــــھا نطقــــــــــت أني شـــــــــرفھا دنیاي

شـــــــــاعرھم قـــــــــال یوما خراعة بــــــــنو

قـــــــــــائلھ مات بـــــــــــیتا إذاقـــــــــــلت إني

لغتـــــــي یــــــا لــــــآلن مدمنــــــا أزل ولــــــم

والجعتي خمري نزفت وما بــــــــــــــــــــــــھ..

ھلوســـــتي فرط من ســـــوى شــــعري ولیس

ســـــــــــیدتي المیعاد أخلف ولم شـــــــــــذى..

بـــــــــــــــــــــــــــــأمتعتي عمدا صوّاعھ فدس

أبـــــــــتِ ما هللا وایم ونفســــــــي نفســــــــي،

زنبقــــــــــتي الحــــــــــق قـــــــــول ألوثر إني

قبـــــــــــــــــــــــــــــــعتي لتعظیمیك نزعت إذا

بمحـــــــــظرة تزھو حــــــــلق في شنقــــــــیط

انقــــــــضتِ قـــــــد ألف من المدارس قبـــــــل

وموعظةِ وإیمان وحـــــــــــــــــــــــــــي وعاء

معجزة أي بــــــــــــــل معجزة جاء بــــــــــــــل

اللغةِ على تســـــــــــــــــــــــــــــــمو یالغة إالكِ

بـــــــآخرتي حـــــــتى أنطقـــــــھا وســـــــوف

: والصفةِ الوصف كمیل لطیفا بــــــــــــــــــــیتا

یمتِ لم والبـــــــــــــــیت لھ یقــــــــــــــال ومن

محمود سیدي ولد محمد

لغـــــتي



أغنیـــــة اإلعصـــــار مـــــدن فـــــي مازلــــت

الـ أفق في كاألســـــــــــــــــــــــرار عیناك تمتد

أخیلتي هللا بــــــــــدرب ســـــــــناك یحـــــــــدو

الـ حـــــــائرة األشـــــــعار بــــــي فتســــــتھیم

معلقــــــــــة الشــــــــــوھا القــــــــــدر وأوجھ

بارقــــــــــــــة عینیكِ وفي تستیقــــــــــــــظین

واحــــــتدمت األحــــــزان تســــــمرت وقــــــد

الـ غســـــــــــــــــق في العلوي العالم واخلولق

یسردقــــــــھا قلبــــــــي في الســــــــر یاھجعة

ملحــــــــــــمة األرض بســــــــــــاط تركت ھال

طافحـــــــــة الحـــــــــالج ید من لمســـــــــة یا

منقــــــــــــــــــــــــطعا النون أضاة ھجرت إني

أنفخھ بــــــــــــــالوھم ممســـــــــــــكا أزل ولم

شبحـــــــــــــــا أحـــــــــــــــتوي لعلي كفي أمد

تعللني سقـــــــــــــــــــــــــــــــــیا دونما فأنثني

فلك إلى بــــــــــــــأنغامي رجاي یســـــــــــــمو

شــــــــواطئھ تكســــــــو إذ الحــــــــزن فیمرع

فاقتربـــــــي هللا بـــــــاب نواقــــــیس دقــــــت

األمالیدِ بالحــــــــــــــور تطفح زرقــــــــــــــاء

المواعیدِ بألوان نشوى ـــــــــــــــــــــــــأوحال

مســــــــــــــدودِ الغیب بضبـــــــــــــاب غد إلى

التجاعیدِ لیل في تصدح ـــــــــــــــــــــــــــإیقاع

األغاریدِ قــــــــــــــــــــــــــفر في ذراعیكِ على

العناقــــــــــــــیدِ وأصوات المســـــــــــــیح من

الســــــــــــودِ أیامك في الشــــــــــــوق مغارب

أناشیدي في یتجلى أن ـــــــــــــــــــــــــــأجداث

العودِ ساحـــــــــــــر نبــــــــــــع الفرادیس من

داوودِ مزمار ینفحـــــــــــــــھا للعشــــــــــــــق

تســـــھیدي شـــــطآن على ســـــیلي بــــالوجد

العرشمعبــــــــــــــودِ ببــــــــــــــاب خیال إلى

األبــــــــــــــــــــادیدِ صمت في الغیب جذوة من

مصدودِ الماء حــــــــــــیاض عن لبلبــــــــــــل

الجالمیدِ أنفاق بــــــــــــــــــــــــــــــــین مھوما

ممدودِ قلبــــــــــــــــــــــــــــــي في األلوھة من

مجدودِ غیر ثوبــــــــــــــــــــــــا الماس غجارة

موعودِ للســــــــــــــــــــــــــكر وطن في نذوب

بولمســـاك أحمــــد

الســـــــر



المساء ووجھَ الصباح وجھَ أعانق ھناك..
التصاویر؛ وجھَ المقادیر؛ ووجھَ
ماء! كأسُ كفِّھا في الخرافة وجھَ

تُصلِّي وروحًا یموت جِسمًا "أیوبَ" أعانق ھناك..
قنوت! في نفسھ على التّجني یصوم قلـبًا و

عیوني.. بصمات في أُعاین ھناك..
حوت بطن في لِـتُشرق تَتَدلى المنتھى سدرة من حدائق

الظباء "الكُسَعِيُّ" ھناك..یرى
الظّلمُوت! ھُوّة في لیسقط الحتواء... شھوة فتحملھ
العنكبوت تنسج قلبھ على قلبھ؛ على الثواني تسیر

صبري؛ رَبُّ أنا رُوَیْدًا، تَرجّل.. " "كُسَعِيُّ فیا
قُوت النفط من وللحامالت ربٌّ وللفیل ربٌّ وللبیت

المَلَكُوت.. القُدُسُ وُخِزَ لقد الت و التَ ھیھات.. فَھَیْھَاتَ..
غُصُونا.. لِبعضِي بَعْضِي یُفخِّخُ ھناك..

السَّحیق.. عُمري الحمائم تَمحُو و
البكاء بعد فأضحك یَدَايَ وَجنَتَيَّ على تَطوفُ

الغریق.. وجھَ بالدمع وأغسل
مشلولة! المواعید وكلُّ مملوءة، األخادید فكل

الحریق؛ ھذا األرضَ لفح فقد
الزَّعیق! ھذا األرض دوَّخ وقد

ھناك..
أنیق شیخ وجثَّة ثكلى ودمعةِ طفل صرخةِ بُعد على

النعیق؛ بموت یحوم غرابٌ
ونقیق! وزقزقة؛ خریر؛ المستخار األفُق على فیَطفو

الشھیق! تستدِرُّ وحشرجةٌ
أستفیق الكرى في غفوتي ومن رأسي، أحرِّكُ

ضیاء) (أبو سك الشیخ جاكتي

إســــــراء



ھناك..
یتشظَّى! دمي یتلظَّى دمي

حبًّا! القلبُ وینفجر بُغضًا، القلبُ فینصدع
جسمي.. المجرةِ فوق وأسحبُ

المُستبدِّ الجَبَلِ قمَّة على العناء ھذا صخرةَ أُثـبِّتُ
أنا.. ھذا النَّاسِ في أؤذن

ظُلمي زَأْبَقتُ القَھرِ آلھةِ إرادةَ قَھَرتُ مَنْ
ھنا.. ھناك..

سِلْمِي! أعْصابَ بالدَّمِ النَّھرُ شُعْشِعَ مُذْ أتَحَسَّسُ



حـائـرا حــزنًـا عـیـنـیكِ، فـــي بــاغـت
شـاعـرا طـفـالً فـرجـعتُ حـلـوتي یــا

قصیدةٍ، مثلَ الـمرسومُ، وجـھكِ لـي
سـاحرا دفـئًـا الـمـكنونُ، قـلـبك لــي

شـكْـلـھا، لـلـنـھایةِ یــرسـمً والــبــدءُ
أرى" مـا "فـلتكوني الـتـشكلُ، أنــتِ

جـدتي، حـكایة فــي الـضـحیة وجــھَ
غــــادرا لــســربٍ أخــــرى، وحــكـایـةً

حزینةً، الغروبِ إلى تسیرُ .. شمسا
فـتـنـاثرا ھـجـیـرِھا، شــعــاعَ بــعـثـتْ

أصـیلھا، وھـیـجُ خـبَـا الـتـاللِ وعـلـى
غـامـرا لــیـالً مــنـھ، صــافـحَ فـالـبـحرُ

ظـلمةً لـغیري أھــدَى ھــل والـبـطنُ
مـحـاصرا فـیـھ الـحـلمُ یـصـیـرَ حــتـى

قِـفوا، بـھم، صِـحْتُ بـالروح، لـكنني،
جـواھِـرا فـــاضَ فـالـبـحرُ ذبْ، یـالـیـلُ

شـامـخًا طـــودًا الـشـھـداءُ، وتــراكـمَ
مـحاظرا انـطلقتُ الـطودِ شـعفةِ مـن

دمـي مـزجتھما طـرفي فـي لـونـین
بـــاھــرا بـالـخـصـوبَـة تَـــزَیــا عــلــمًــا

یـدي الـدنیا، عـلى طـلعت أنـا، فـجرٌ
خـواطـرا فـیـھ ذبـــت شــعـر، دیـــوان

سـیرتي تـمحو الــذلِ رمــالُ ھـاجـتْ
سادرا ویـمضي سـیكشفھا، ذا مـن

،وأَشْعلتْ الشمَالِ ریحُ بٍھا، عـصفتْ
فـتـطایرا ھـزھـا، روحــي نَـخْـلِ فــي

تَـجدْ فـلـم عَـقِـمْتُ، آالمــي صـحـراءُ
صــابـرا ربــاھـا فـــي یــقـاومُ جــمــالً

نـقطتا فَـضَاعتْ عـني، تـنحسرْ، لــم
مـاكرا سـرابًـا دربــي، عـلـى یـائِـي،

المـــامي بكـــر أبـــو

العراء في یقطینة حضن



مـغـردا، یـجـيء بــأن حـلـمت ولــقـد
ثــائـرا یــولـدُ الــحـب بـــأرض جــیــلٌ،

صـخرةً یـرمي الـمجھول، یـسـتنطق
دوائـــرا الـخـلـودِ بــحْــر فــــي لـیـثـیـرَ

ھـدھـدًا یـبـعـث األفـــق لــعـل یــرنـو
مــنـاصـرا الــیـقـیـن بــالـخـبـر یــأتــیـھ

بـریـقھ الـبـعید فــي تـالشـى ألـفـي
وتــكـاثـرا نــمــا أخـیـلـتـي، وحــنــیـن

غـیمةً آدم ابـن إلـى انْـتَمَیْتُ، كُـنْـتُ
ماطرَا حلمًا الـمَفْجُوعِ عـلى ھـطلتْ

روحــھــا بــثـمـرةِ جـــــادتْ یـقـطـیـنـة
ھـاجرا مـن فـي األنـصارِ دَمَ سـكبتْ

بھ غطت مذ الشمس سرب ظل أنا
سـرى فـیھا ھـائما الـصحاري عــري

مـقاوما الـمـحیط ھــذا یـقـف لــم لــو
آخـــرا مـــدا ســـواه لـخـضـت مـــدي

قـصائدي بـوح بـعض الـمـدارس لـغـة
دفــاتــرا الــصــغـار بـــأحــالم مـــــألت

دربــــھ أعــطــر وطــــن إلــــى تـــوقــا
نـاظـرا الـحـدیقة مـــن یــطـل حــتـى

إلیك سلكت الذي الدرب یكشف لـو
مـشـاعرا الـجـماد ضـــج مـشـاعـري

بـآخر األولــى قـصـتي نـھـایة تـوقـي
الـخـاسـرا. فـكـنـت ســالــت قــطــرة



األرقـــــا أدمــــــن قد قلما أیا جدف
منطــــلــــقا اللیــــــل ھذا بأمواج واعبث

مبعثـــــرة آھــــات مدادك وانثر
مزقا غـــــدا قد فـــؤاد ونبض حیـــــرى

الشـــــــ تبادلك مجرات وغازل جدف
األفقا تذرع وتمضـي الجریـــــــح ــوق

لذاكرة شریانا البــــوح من وانسج
رمقا األســـــى أحافیــــــر فیھا تبق لم

أغنیة أطـــــــالل عن الحلم عن حدث
شقا ذات األیــــــام شفة على ذابت

ذوت كیف الخضر األمنیات روضة عن
اختنقا مھده في الھوى ذاك وكیف

لقیت ھل البحــــر ھذا عواصــــف سائل
غــــرقا الذي العمر أشرعة حطام

ظالل خلف المدفـــون األمل عن فتش
طرقا لي المجھـــــول من وابن الحزن

قصتھ السكیــر الزمن من واسرق
الغسقا یغســـــل ضوءا الشمس واستقبل

مرتحال األوھــــام عالم تجــــد غامر
عشــــــقا لمن ومنجـــاة للحالمیــــــن

شغف في الكون رؤاك بفیض واغمر
عـبقا ھادئا سحـــرا حنـــــینك وانفث

اسماعیـــل بلقیــــس

رحیـــــــل



ارْتِـجالِي یُـفِیدُ ومـا قـولي كـیْـفَ
الْـمُتَاللي نُـورِكِ فـي ومَـقالي

الْـمَعالي غَـمْرِ أصْـلَ الـنُورِ مَـھْبِطَ
اآلمَال مُـبْتَغَى الـعُرْبِ مَـوطِنَ

حَـقًّا أوفِّـكِ لـم إنْ سـامِـحِینِي
الـمَنَالِ صَـعْبُ الـحُقوقِ رَجْـعَ إن

قــولـي تَـقـاصَـرَ إذا سـامـحـیني
وخِـصـالِ أعُـدُّھـا خِـــاللٍ عـــن

تَـالٍ والـعَوْدُ الـبَیَاِن أصْـلُ أنــت
الـمَقالِ عـودُ الـمقال مـثلَ لـیس

جـمیال اعـترافي أرى أنـي غـیر
لي بـدا قـد مـا یـضيء بـجمیل

أُخْــرَى الـبِـضاعَةَ أزْجِ ودعـیـني
اسْـتِقْاللِ بِـضاعَةُ عِـنْدِي لـیس

وطْـأَةِ وفـي سُـرُورًا غَـمْرَةٍ فـي أنــا
قَـذَالي مِـنِّي تُـشِیُب حُـزْنٍ

حَـتـى الـتَّـخَرُّجِ نَـشْـوَةَ كَــدَّرَتْ
لـي؟ مـا ولِـلتَّخَرُّجِ مـالِـي قـلـت

ألنِّــي الـسُّـرورِ غَـمْـرَةِ فــي أنــا
ثِـقالِ حُـمُولٍ مـن تَـخَلَّصْتُ قـد

أمْضِي سوف ألنني وحَزِینٌ
والمَعالي والنُّھى العلم حِمَى عن

قُــلْـتُ كـلـمـا عَــواطِـفِـي تَـتَـلَـظَّـى
مُــسَـالِ أو مُــفَـارِقٌ بــأنـي

وأبَــقَــى أسِــیــرَ أن وتَـمَـنَّـیْـتُ
آللِـــي فِــیــھِ أحِــــنُّ أوَانٍ فــــي

الـمعالي كـل أصـل الـنور مـھـبط
اآلمـال مـبتغى الـعرب مـوطن

وانْـطَـلَقْنَا مَـجْـدُنا كــان ھُـنـا مِــنْ
وجِـمالِ صَـواھِلٍ خُـیُولٍ فــي

قَــــوْمٌ وغَــــرَّبَ فِــرْقَــةٌ شَــرَّقَــتْ
بــاآلصـالِ األصْــبـاحَ وَاصِــلِـیـنَ

صُـقْـعٍ كُــلِّ فــي اإلسْــالمَ یَـنْـشُرُونَ

المھــدي ولد دولة أحمــد

النــــور مھبـــط



بـاألمْثَالِ األمْـثالَ یَـضْرِبُونَ
فُــتُـوحٍ كـــلَّ فَــقْـنَ قـــد بِـفُـتُـوحٍ

الــرجَـالِ كـــلَّ تَــفُـوقُ وَرَجَـــالٍ
وعَــدْالً عِـلْـمًـا الــبـالدَ وعَـمَـرْنـا

الـضَّـاللِ عُـتـاةِ عـلـى وانْـتَـصَرْنا
فـي تَــزَلْ لــم شَـوامِـخًا وبَـنَـیْنا

عَـوالٍ سـامِقاتٍ الْـمَجْدِ قِـمَمِ
جِـیـادٍ حَـمْـحَمَاتِ الــیَـوْمَ وأرَى

األوَالِــي مَـجْـدَ تُـعِـیدُ مُـقْـرَباتٍ
عَــھْـدٌ طـــالَ إنْ و بــھـا وجَــدِیـرٌ

لِـألجْـیـالِ األمْــجـادَ تُـعِـیـدَ أنْ
قـامَتْ الـعلمِ نَـھْضَةَ الـیَوْمَ وأرَى

ورِمالِ سَـبْسَبٍ كـلَّ شَـمِلَتْ
عَـوِیـصٍ كــلَّ بـالـعـلوم ذَلَّــلَـتْ

الـلـیالي دُجْــنَ بـالـعلم وأنــارَتْ
حَــدِیــدٍ مــــن مَــصــانِـعٌ وعــلـیـھـا

لِــلـرِّجـالِ مَــصـانِـعٌ ولَــدَیـھـا
مـجـدا الـعـروبة تـبـتني نـھـضة

الـمُحالِ صُـعُودَ نَـمَـى وعُـرُوجًـا
عِـزٍّ إسـالمَ اإلسـالمَ وتُـعِیدُ

الـخَوَالي الـعُصورِ فـي كـانَ مـثلما
والـمُثَنَّى وخـالدٍ عَـمْروٍ عَـصْـرِ

الـنِّضالِ وشُـرْحَبِیلِ سَـعْدٍ عَـصرِ
جـا یــا الـعِـقْدِ یَـتِـیمَةَ فـیـھا كُـنْـتِ

والـفَعالِ والـعُلَى الْـمَلْكِ مـعة
جاءَتكِ الـمعارِف إلـى عِـطاشٍ كـم

السَّلْسالِ مَعِینِكِ مِن ارْتَوَتْ
عـلـمٍ طـالـبَ جــاءَ قــد وغـرِیـبٍ

الـنَّـوالِ خَـیْـرُ وذاكَ عِـلْـما نــال
وفْـدًا الـعِلْمِ مــن أصْــدَرَتْ كـلـما

صَـالٍ الـجَھالَةِ مـن وفَـدٌ جـاءَ
مِـثْـلٌ والـبَـھائمُ اإلنْــسُ إنـمـا

الـمآلِ فـي واحِـدٌ و نُـشوءٍ فــي
فَضْالً األنـاسِيَ أكْـسَبَ والـذي

األعْمَالِ في بالعقل ھَداھا أنْ
یُـضَـاھَـى لــیـس الــرِّجـالِ فـعَـلِـیمُ

كـالـتمثال الـرجـال وجَـھُـولُ
مُــرْتَـا واألمَــانَـةِ لـلْـعِـلْمِ دُمْــــتِ

الــتَّـوَالِ الــقُـرُونِ كُـــلَّ وعِـــزًا دًا



یَـغْشاني؟ الــذي الـصـمْتُ.. أیـریـبكَ
لساني صمتِ تحتَ یَھْذي.. القلبُ..

ألنّــــنــــي أراكَ.. وال .. أراكَ إنِّـــــــــي
تَـراني حـیـنَ .. مـنـكَ .. بـعـیدٌ .. دانٍ

ورُبَّــمـا .. الـمـكـانَ أشــاركـكَ فــأنــا..
مـــكــان كـــــلِّ كــونًـا..خـلْـفَ أرتــــــادُ

ھـنا ھـا قـوْمِي.. بـیْنَ غـریـبٌ.. إنِّــي
زَمـانـي الـزمـانُ وال الـمـكانُ.. لــیـس

وجْدانھ فـي فـاضَ.. قـد .. شـاعرٌ أنـا
الـرحـمانِ یَــدِ مـــن الـمَـعـانِي.. نــبـعُ

وعبادتي مَشاعري.. نـزیفُ صـمْتي:
ھـذَیـاني الـخُـطَا- مِـــلْءَ - ومــقـدَّسٌ

شارد شِعْرٍ.. بیتُ وعرْشي: مُلْكي..
ھَـیَـمَاني أمْـتَـطِـي .. وادٍ كـــل فـــي

مقعدٍ من لِي.. أعزُّ الـرّصیفِ.. رَمَـضُ
األوطـان! صـرْخـةَ وَا فَـمِـي.. یـحـشُو

تَـعْویذة فَـمِي- فــي - الـقـصائدُ لــوال
الـطـوفـانِ دوَّامَـــةِ فـــي النْـسَـقْـتُ..

بَـقـیـةٌ تـــزالُ مـــا تَـمْـتَـمَاتِي.. فــــي
جَـنَاني مِــلْءَ .. الـحـرْفِ كـبْـریاءِ مِــنْ

مــوثـقـا قـاسـمـتـني عــبـقـرَ ربّـــــاتُ
عُــنـوانـي ضــیـعـت شـــعــري ذلَّ إن

وسِــرّه الـجـمیلِ بـالـشعر أقـسـمـتُ
یـــدانِ الـمـلـھمات بـھـجـر لـــي مــــا

دمـي فـي یُـكـتبُ الـشـعر الـعـازفات
األلـــحــانِ بـــــأروع الــحــیـاةِ نـــبـــض

آدبّ ولـــد أدي

مشـــاعري نزیف



إلــــى مــعـراجـا الــقـلـبَ الـمـانـحـات
اإلحــســان وســــدرة الــبـھـاء أفــــقِ

شــاعـر عـیـنـي بــــدون الــوجــود إن
األلـــــوان بـــاھــتُ كــئــیـبُ جــــــدبٌ

جـمـالـھا الـحـیـاةِ مـــن أحــــب وأنــــا
الــفــنــانِ مــقــلــة یـــؤلـــمُ الـــقُــبــحُ

مـفـقـودة جــنــة الــمـرجـى وطــنــي
..لـــإلیــمــان ..لــــإلبـــداع لـــلـــحــب

حـــســھ یُــبــلـد زمـــــنٍ عـــلـــى أُفٍ
اإلنـسـانـي الـجـوھـرَ یُـغـشـي زبَــــدٌ

واقـعـا تـفـتني إن الـمـرجـى وطــنـي
وُجــدانـي فـــي إلــیــك أحــــج فــأنــا

أزرقٍ حــلـم خــلـف أحــلُــم ســأظــل
دُخـــان خــیــط مــثــل تــنـاثـر مــھـمـا

نـفسھ فـي نـفـسھ یـطـارد مــن أنــا
اإلنــسـان فـــي اإلنــســان ویــفـوتـھ



إدوم محمــــد

نفرتیتــي شفتـــي على

1
نُــور ذاتَ الْتقیْنا أنِ وكانَ ...

تَجَلىّ المسْرى في ِ نُورین ھَوَى
بَصیصٌ لھا العاریاتُ خـُطاكِ

ّ ظِال تمشینَ إذْ األرضَ یُضيءُ
ً حُضورا كمْ المَفازةِ في وخطْوي

ّ واسْتـظال األسِرّة.. مَدَى أظلّ
ٍ سَریر بال أناَخ ً ولھا وكمْ

! تسلىّ كمْ ...َ المجابة جابَ وكمْ
التّجَليِّ إلى المسارَ ولكنّ

ّ اضْمحال إذا الخُلودَ یُؤثـثُھُ

2
تِرْیاقٌ ِ شفتیك على

نِفَرْتِیتِي شَفتيْ عنْ الموتَ یُزیحُ
مُسافِرةٍ شَفَتيْ إلى

تنْجُو قدْ بتیْتانیكَ
ترْسُو لكيْ وتریاق

مرْسَى.. بال
أنسَى! وكيْ

بأرْخَبیلي لُذْتُ ِ شَفتیك على
ّ ھال یوْمَ ِ نُورك فأنْسانیھِ

3
َ اسْتوینا إذا الضجیجُ ویكتملُ
تولىّ منْ نرْقبُ الجُوديِّ عَلى

قوافِلناَ زرافاتٌ
فعِیرٌ



عَیْنیكِ من الملحَ تُعیرُ
عِیرٌ

كِیفاَ في المِلْحَ تَبیعُ
وعیرٌ

ٍ قُریش من تخْطبُ البیتَ.. تحجُّ
ورایتھاَ سٍقایتھا؛
لجاریةٍ ً وأسماال

الحجّ تضيءُ
ً عاریة

ٍ ھُبل عُال على تقصُّ
حكایتھاَ

ً وُقوفا زلنا ما الجُوديِّ.. على
مُصلىّ عن مدافنَ.. عن نفتشُ

4
هللاَ تعیشُ أورادٌ شفتیكِ على

تفْنىَ كيْ
..ِ األیْن مَنافِي

السُّكارى.. أضرحةُ
العارفینَ.. صِغارُ

أنا..
فُضولي..

جدي.. رُؤى
التّراقي.. محطاتُ

هللاِ.. عُیونُ
الماَ.. الدّاليْ آیاتُ

تأتي.. التي نِفَرْتیتي،
ٌ عَجوز تُرتلُھا نبوءاتٌ

المَایاَ من
..ِ العُشاق من ٍ مَلَء على

أشْیائِي..
ٍ عصر نَعْشَ ندفنُ ِ شفتیك على

ّ أطال عَصْري وھا الماضي... من



5
َ رؤْیا العام یمضي شفتیك على

الحُلمَ نعیشُ
ٍ كبریاء قصةَ

ٍ ناي ِ رمال فوقَ الصمْتُ یجوزُ
ٍ شاي ِ شفیر تحتَ البوحُ یجوزُ

اللیلَ تلوكُ مِخدّاتٌ
تغفُو

وتغفُو...
ستكْفي شَراشفُناَ ھلْ

ِ الضفاف على الضّفافُ لترتاحَ
التّواري؟ من

َ ظِلّینا بین المسافةُ لتنزاحَ
ِ عینین سوى نغمضْ ولمْ

ِ شفتین سوى نفتحْ لم
ٍ جَسَد سوى نُشعلْ لم

ٍ رمیم
جسدینْ من األخْذَ یُجید

6
سجّادُ شفتیك لى
اسْطمبولَ ِ مِن

لفَمِي سوى یفرش لم
لحْنٌ شفتیك على

انْوفـّـلْ أذْھلَ
ِ الفجْر قُبیلَ یرْحلْ فلمْ

ِ العام بُعیدَ أرحلْ لم
أرحلْ.. لنْ

ً برْقا العامُ یمضي ِ شفتیك على
وولىّ مِنّا... تِیھَناَ تَخَطّفَ



بدیــــوه ببھـــاء

اللیـــل ھواجـــس

زَھْـوُهُ یَـنْضُبُ لَـیْـسَ مَـرْجًـا تَـرِیـدِینَ
یُــبُـوسُ األَْوَانِ خَــلْـفَ لَــــھُ وَلَــیْــسَ

فَــكَــأَنَّـمَـا أَزْھَــــــارُهُ أَشْــــرَقَـــتْ إِذَا
شُمُوسُ إِشْرَاقِھِنَّ مِنْ األَْرْضِ عَلَى

حَـمَـائِمٌ فَـھْـيَ األَْرْجَــاءُ بِـھَـا تَـغَـنَّتْ
عَــرُوسُ فَـھْـيُ اآلْنَــاءُ بِـھَـا وَطَــابَـتْ

دَوَارِسًـــا بِـالـدِّیَـارِ الـتَّـغَـنِّي وَكَــیْــفَ
دُرُوسُ لَــھُــنَّ مَــــا دِیَـــــارٌ وَھَـــــذِي

الَمِـسٌ حَـصَاھُنَّ یَـلْمَسْ لَـمْ رَوَائِـقُ
تَــجُــوسُ ھَــنَــاكَ أَحْـــالَمًــا وَلَـــكِــنَّ

وُجْـھَةٌ الْـھَمَّ بَـيَ تَـنْحُو الَ فَـأَصْبَحْتُ
شُـمُـوسُ وَھُـــنَّ عَــادَاتِـي وَذَلَّــلْـتُ

تَـعَـذَّبَـتْ الـنَّـازِحَـاتِ طِـــالَبُ مَــــا إِذَا
نُـفُـوسُ الـطِّـالَبَ، فَـــاتَ وَإِنْ بِــھِـنَّ،

بَـشَـاشَةٌ فَـوْتِـھِنَّ مِـــنْ لَــنَـا یَــكُـونُ
أَنِــیـسُ وَالْــخَـالَءُ رَوْضٌ الْـقَـفْـرُ بِــھَـا

ذَاھِـبٌ وَالـرُّوحُ الْـجُھْدُ یُــؤَدِّي وَمَــاذَا
خَـسِیسُ الـطِّالَبِ ھَـذَا مِـنْ وَحَـظُّكَ

قَــتَـامَـةٌ أَرْھَــقَـتْـھُ وَجْــــھٌ وَیَـــسْــوَدُّ
دَسِـیسُ فَـھْوَ وَالـتَّزْوِیرِ الْـغِـشِّ مِــنَ

فَـیَـوْمُھُ الـطِّـالَبَ فَــاتَ مَـــا یُـطَـالِـبُ
فَــبَــئِـیـسُ لَــیْــلُــھُ وَأَمَّــــــا كَــلِــیــلٌ

األَْسَى وَاعْتَادَهُ األُْنْسِ ظِالَلُ عَـدَتْھُ
جَــلِـیـسُ الْــھُـیَـامَ إِالَّ لَــــھُ فَــلَـیْـسَ

الْتِمَاسُھُ الْبَعِیدِ الْغَوْرِ فِي لَـكَ وَھَـلْ
لَمِیسُ الْخَضَمِّ الْغَیْبِ فِي غَـاضَ إِذَا

تَـوَقَّدَتْ جَـمْرًا الـشَّوْقِ حُـمَیَّا مَـا إِذَا



كُـــؤُوسُ األَْكُـــفِّ بَــیْــنَ بِــھَــا وَدَارَتْ
عَـاصِفٌ وَالـرِّیحُ الْـقَـوْمِ رُؤُوسَ یَــدُرْنَ

رُؤُوسُ لَـھُنَّ مَـا حَـتَّى الْـجَمْرِ عَـلَى
رُوحِـنَـا سُـالَفَـةَ نَــمْـزِجْ فَــلَـمْ أَبَـیْـنَـا

یَــبِــیـسُ مَـــاؤُھُــنَّ وُجُـــــوهٍ بِـــمَــاءِ
مَــوَارِدًا غَـیِّـھِـنَّ مِـــنْ لَــنَـا شَــرَعْـنَ

وَطِـیسُ وَالْـمُسْتَظَلُّ الـصَّـدَى حِــرَارَ
مُـفْلِسٌ وَالْـكَفُّ الْـكَفِّ فِـي وَتَـقْلِیبُنَا

نَـفِـیـسُ تَـرْتَـجِـیھِ مِــمَّـا لَـــكَ وَھَـــلْ
مَـنَـاحَةٌ فَـھْـوَ مَـلْـھَاكَ مِــنْ لَــذَّ وَمَــا

رَسِیسُ فَـھْوَ ذِكْـرَاكَ مِـنْ طَـابَ وَمَـا
عَـیْشُھُ یُـوَاكِبُ مَـنْ سَـعِـیدًا أَلَـیْـسَ

تَـمِیسُ حَـیْثُ األَْفْـنَـانِ مَــعَ یَـمِـیسُ
سَمَائِمٌ وَھْيَ الرِّیحَ یَسْتَطِیبُ وَمَـنْ

نُــحُـوسُ وَھْـــيَ األَْیَّـــامُ وَتُــسْـعِـدُهُ



شیخنا ولد محمد

الصـبــر قـــاتل

والـحدق الـرمش بـین الـصبر قـاتل یـا
ألق من سواك من بـربك لـي قـل

وما الـوداد صـفو فـي أحـیالك ومـا
قلقي وفي شكي في ودادك یجدي

مـتـسع لـحـب لـھـذا بـقـلبي ومـــا
ورقــي عـلـى إال وطــن لــي ولـیـس

وطـنا أشـتھى جـراحي ضـفاف عـلى
والغرق الموج بـین یـسكن مـازال

غـانـیـة عــطـر یـتـھـجى كـعـاشـق
بـالـنـزق الــحـب تــالقـي أن تــعـودت

وجعي وفي خوفي في المسافر أنـا
حنقي وفي أحالمي تھاویم وفي

وقــد الـرافـدین عــراق بــالدي ھــذه
الـفرق مـجمع فــي بـأبـطالھا أزرت

قـصرت قــد الـغـر الـمـاجدات نـخـیلھا
والـرھق الـذل مـھب فـي ھـاماتھا

مـرابـعـنا فـــي الــرزایـا ریـــح كـــأن
الـعـبق إغــمـاءة فـــي وتـكـبـر تــزھـو

نـجـائبھا أھــدت قـــد تـغـلـب أن أو
تـطـق لــم الـخـیل عـتـاق أن أو بـكـرا

مـعـاصمھ أدمــى حـنـظلة ویــل یــا
یـفق لــم الـقـھر ولـیـل الـحـیاد قـیـد

أكـابـرنـا مـــن إال الــمـوت الیـقـتـل
الـخـرق ثـوبـھ مـــن ألـبـسـنا والــدھـر

ولـیـنـھا الیـكـفـي الـعـریـكة لــیــن
الــفـرق صــولـة ضـیـعـتھ طـالـمـا قـــد

نــــردده أمـانـیـنـا بــعــض والــنـصـر
الــعـرق قــصـة تــــروي الـسـنـابـل إن

رعـفـت روضــة إال كــان مــا والـعـطر
الـعـذق عــادة إال الـتـمر ومــا طـیـبا

الـعز شـموس إن الـشر عـداك تـھیبیني
الـشفق ال الـصبح بـعید غـابت

رئتي في الموشوم األمل وفسحة
طرقي على تاھت وأرصفتي ضاقت



عبدي ولد أعمر

الشـــرخ

الـغراب صـوت الـعـندلیب أخــرس
بــالــضـبـاب مـــجــلــل ومــــســـاء

شـــفـــاه تــنـازعـتـھـا وكـــــــؤوس
الـخـوابـي تــلـك وكـــل كـسـریـھا

فــواقـا الـغـنـاء مــــن وامـنـحـیـني
إھـابـي تـحـت یــنـز جــرحـا عـــل

دومـــــا ألـــتــذ بــالــجــراح فـــأنـــا
العذاب معنى الـعذاب فـي فـأرى

نـوح فـلـك مـشـاعري أقـلـت قــد
یـباب مـن جـوديٍّ فـوق واسـتوت

یـحـكي الـوجـھ قـاتـم الــیـوم وإذا
لــألعــقــاب الــســنـدبـاد قـــصـــة

مـھال.. الـجرح أیـھـا الـعـین افـتـح
كـتـابي نـاظـریك عـــن ســـأواري

فـأقـرأ ویــحـك الـسـكـون یــلـف و
الـروابي تـلك بـین مـاضیك سـفـر

إنا الصوت یرجع الـصوت سـوى ال
واكــتـئـاب تــفــرد فــــي وحـــدنــا

ولـھـونـا سـفـاھـة ضـحـكـنا كــــم
بــاب كــل مـــن الــلـذات وولـجـنـا

أنـــــا لـــیــت غـــوایــة وتـــمـــادت
لــلـصـواب زمــانـھـا عــرفـنـا قـــــد

فـتـاھت خـطـاي فـــي وتـبـصـرت
خــطـاب عـــن عــزوفـة كـلـمـاتي

وبیني نفسي بین الشرخ ھاھنا
الـحـساب یــوم عـتـاب یـــا أإلـــى



سـحـیـق بــئــر لــقـعـر فــنـھـوي أ
بــاألنــیــاب األذیــــــال حــفــرتــھـا

وداسـت الـمصون عـزنـا نـھـشت
لــلـذئـاب ھــرولــت ثــــم شـــرفــا

یـرجّـى أجــر أي األجــر.. تـبـتغي
!؟ تـصـاب لـلـذئـاب كـــان ومــتـى

ال قــتــل لـقـابـیـل زیــنــت إنــمــا
لــذھــاب اســتــفـراده قـــصــد أخ

فـمـاتت الـھـموم نـفـسـھ أكــلـت
الـمـصـاب ذاك لـعـظـم حــســرات

درســـــا یــعـطـیـھ بــالــغـراب وإذا
الــتــراب تــحــت أخــــاه لــیــواري

ضـمـیـر فــیـھ یـسـتـفیق فـمـتـى
الـغیاب یــوم قـبـل الـنـور یـعـشق

ظــــالم بــعــد الــصـبـاح فــانـبـالج
غــاب قـانـون بـعـد الــعـدل وكـــذا

فـافـتح الـضـد یـولـد الــضـد ومـــن
الـصحاب أعـز یــا الـرحـب صــدرك

وتـبقى شـھـما كـنـت قــد عـربـیا
الـسـحاب فـــوق لـلـقـباب رافــعـا



الودود عبد خالد

الحَــــــرف بُكائِــــیَةُ

وَحِـیدًا الـضِفَافِ عَـلىَ تركونِي
األَشـوَاقُ وَسَـارَتِ سَـارُوا ثُـمَ

عَـنھُم الـبُعدِ مَـرَارةَ جَـرَعُـونِي
ذَاقُـوا ھُـمْ ذَاِتـھَا الـكَأسِ وَمِـنَ

وَھَـاھُـم یَـعُـودُوا بِــأَن وَعَـدُونـي
أَشـتَاقُ لِـحـضنِھم جَـعَـلُونِي

یَـومًا الـحُبِ فِـي الـدُروبُ فَـرقَتنا
العُشَاقُ ..وَھَـكذَا وَاجـتَمَعنَا

سَنَحیا قَرنٍ نصف بعد أَتُرَى
الرِفَاقُ ویَسلُوا الھَوى سَیخبُو أَم

كَـغَیمٍ تَـالشَت الـرُؤَى تـلك كـلُ
العِتَاقُ السُروج عَـنِ وَتـخَلَت

بـالدِي عُـیوُنِ فِـي الُـحزنَ أَرى أَن
أنـساقُ؟ وَرَاءَهُ حُـلمٍ أَيُ

عَـرُوسًـا تُــزَفَ أَن لـلـضَادِ كـیـفَ
؟؟ ..وَطَـالقُ مَـآِتمٌ وَالـلـیالي

بِـخَیر یَـكُونَ أَن لِـلشعرِ كَـیفَ
وِثَاقُ؟ الُـحروفِ مِـعصَمِ وَعـلى

بِـشِـعـرٍ یَـحـتـفینَ الـجَـمِـیالتُ الَ
مُــرَاقُ بَـیـنَھُنَ الَــحـرفَ وَدَمُ

بَـغـایَا الـرُفـوف فــي وَالـدَواوِیـنُ
صَـدَاقُ مَـالَھُنَ الَـمواخِیرِ فِـي

الَـمرَایا خُـدُودِ فِـي الـزُرقُ وَالـرؤَى
وَاألحدَاقُ الشِفَاهُ ھَجَرتَھا

ھُـزِمـنَا مُـنـذُ صَـــار الـشِـعـرُ ھَــكَـذا
وَنِـفَـاقُ .. تَـمَـلُقٌ فَـھـوَانا

عَامًا سِتِینَ قَبلَ الـقُدسُ ضَـاعَتِ



یطاقُ لَیسَ األوطَانِ وَضَیاعُ
إِلَـیـنَا تَـعُـودَ بِــأَن وَحَـلُـمنَا

الـعِرَاقُ ضـاعَ حـین الـحُلمُ وانـتَھَى
حَتىَ بِالشَام الیَاسَمِین وبَكَى

احتِرَاقُ فاألُمنیَاتُ عُشبًا صَارَ
فِـینا الـفُرسُ یَـعـبَثُ وَبِـصَـنعَاءَ

نُـسَاقُ والَـخَرابِ الَـموتِ وَإلَـى
نَـبـيٍ بِـاسـمِ الــرُؤوسَ یَـقـطَعُونَ

وَضَـاقوا یَـقُولُ بِـالذِي كَـفَرُوا
الُـمـثَنَى بَـنَـاتِ مِــن الـثَـأرَ ا أَخَــذُوا

وتَـاقُوا بـھِنَ تُـیِـمُوا فَـلـكَم
كِسرَى مَـخَادِعِ فِـي بـلقِیسُ تِـلكِ

نِطاقُ وَالَھوَانُ العَارَ تَرتَدِي
طِـفالً تَـعَشَقتُ الـتي وبِــالدِي

الـفِراقُ عـنھَا فَـطالَ لَـفَظَتنِي
وَتحنُو یَوماً األوطانُ تَقسُوا حـینَ

..وعِناقُ ضَمَةٌ القَلبِ فَمُنىَ
یَـتَغَنَى شَـاعِرًا لَـستُ إنَـنِي

الـدِھَاقُ وَالـكُؤوسُ الـخبزُ ھَـمُھُ
الـصَبایَا عُـیونِ فـي الـحبُ أنَـا بَـل

وَانعِتَاقُ .. ثَورةٌ الحُبِ وَمِنَ
إنـي الـشعر مَـنارَة یـا وَطـنِـي

األَورَاقُ وَشَـاخَتِ حِـبرِي جَـفَ
حُـبًـا أَحَــبَـكَ الـــذِي فَـلـتُـجَازِ

الـوِفَـاقُ وَالـجَـزَاءُ الـعَـدلُ ھَـكـذَا



حامد محمد ولد المامي محمد

الغیاب سفر

الكــــالمُ یسكنھا الصمت شظایا
العظامُ السموات البدء وفي

تراءى لنا المفردات وعرش
تمامُ لھ الحروف ماء على

معنى والشعراء النور وكان
الظالمُ حل إن الكون یضيء

یـــــــــوما الحوت نسینا قد وكنا
ارتطامُ لھ المفــــــــردات وموج

رؤانا من بمـــــــــــــاء توضأنا
الغمامُ قصائــــــــدنا في وصلىَّ

ســھوا الــــــوردي حلمنا عبرنا
انتظامُ لنا القــــــصید شفة وفي

سیمضي غایتــــــــــــھ نحو كالنا
انفصــــامُ ثمَّ فما أنـــا، وأنـــت

عــــــمدا اللیلّ ھذا فـُـلكَ خرقــنا
ناموا الـــــــــذلّ بكھف من لننقذ

بقـــــــــلب وطني یا إلیك مشیت
الھـــــــــــــــیامُ بھ یستبد بريء؛

فردا الكلمات حــــــــــافي أتیتكَ
الكـــــــــالمُ لك خطاي من لینبع

نبــــــــضي بین المسافة وجع فیا
الغــــــرامُ بي ــك تـنسَّ مذ وبینك؛

*****
القــــــــــــــــوافي أفئدة إلیك تحجُّ

الخـــــــیامُ مرابعك في وتـُضربُ
لعــــــــــــلّي أحزاني نعال خلعت



الظالمُ یلـــــــــھمني البوح بوادي
ألمــــــــــحو إال یدي ابیضّت وما

تضـــــــامُ إذا الطیبین دموع
تـــــــــــھاوى قد حبّ جدار أقمت

أقــــــــــاموا بدمي من كنز ألحفظ
أجـــــــــرا علیھ اتخذت شئت ولو

لــــــــــــــثامُ العورا عن لي ولكن
ظــــــاللي وفي السراب إلى أسیر

الحـِـــــــــمامُ یسبقھا الطین طیوف
انتــــــــــظاري علّمت البدء ومنذ

الرَّغــــــــــــــــامُ یطفئھ العمر بأنّ
أناّ قـــــــــــرأت الغیاب سِفر وفي

فــــــــــــطامُ لنا لیس األوجاع من
نـــُــــــــبذنا إذا العراء في ــا وأنـــَّ

البـــــــــــــشامُ مدامعنا من سینبت
انتــــــــــــھینا إذا القصید وطن فیا

اللــــــــــھامُ والحب الشوق وشاخ
خـــــــــطاھم سرقت من كل تذكر

صــــــــــاموا ثم صـلوا للغیم ومن
قــــــــــــصیدا نزفوا من كل تذكر

والســـــــــــــــالمُ ة المحـبــَّ ودینھم
صـــــبرا عـلیك استطعت ما وإني

الخــــــــــــتامُ ھنا القصید وطن فیا



الرباني سعید) (محمد الرحمن عبد

ذكـــراك عنــــد

تـذكـرینا عـنـدما الـقـلب یــطـرب
سـنـینا أسـتـعـید ذكـــراك عــنـد

فـیھا الـمحبة كـأس سـكبنا قــد
وأرتـویـنـا نـبـعـھ مــــن وشــربـنـا

لـحظات عـمـرنا مــن واخـتـلسنا
وانــتـحـیـنـا بــحــبـنـا واخــتـلـیـنـا

یـــــوم كـــــل غــرامــنـا وذكـــرنــا
والـتقینا الـھوى عـلـى وافـتـرقنا

دروســـا الــزمـان مـــن وأخــذنــا
مــارأیـنـا غـــــدره مـــــن ورأیـــنــا

ســجــال الـــزمــان أن وعــرفــنـا
عـلـیـنـا وأخــــرى لـــنــا فـــتــرات

ورود حـقـل الـوجـود أحـلـنـا قـــد
مـقـلتینا ھـمـى مــن وسـقـیناه

اشـتـكـینا مــــا أنــنــا هللا عــلــم
ابـتلینا لـما الـحب فــي وصـبـرنا

جلسنا قد كم النخیل ظل تحت
اشتھینا مـا لـھونا مـن نـتعاطى

مـشینا الـتمیم الـبدر ضـیاء فـي
واھــتـدیـنـا طــریــقـنـا وضــلــلـنـا

لـجنب جـنبا الـحـیاة قـضـینا قــد
اعتدینا ما أمـرنا.. فـي أثـمنا مـا

صـفـحـا الــعـواذل عـــن وضـربـنـا
انـثنینا مـا حـبنا عـن رجـعـنا مــا

ســویـا بــالـوداد حـفـظـنـاه قــــد



وارتـضـیـنـا قــســمـة ورضــیــنـاه
نــدیـا الــقـلـوب فــــي وزرعــنــاه

واجــتـبـیـنـا ثـــمـــاره وقــطــفــنـا
لـحظات بـقـربھا أنـسـى لـسـت

حـنینا وذبـت شـوقا فـیـھا ذبــت
ضـرامـا الـغـرام تــذكـي نــظـرات

شـفـتینا فــي تــاه قــد وحـدیـثـا
ھدوء في وجدنا من سھرنا كـم

وانــتـشـیـنـا بــحــبـنـا وفــرحــنــا
بــیـتـا الــمـحـبـة مـــــن وبــنـیـنـا

واحـتـمینا دفـئـھ فــي والـتـفـفنا
شـــئ أي مـھـجـتي یــغـیـرك ال

بـنـینا مــا التـھـدمـي التـخـونـي
سـیبقى الـعصور كـل فـي حـبنا

مـبـینا فـتـحا الـعـشـاق لـجـمـیع



محـــم ولد الحســــن

الفـــراق وقع

یـنفرد الـحـرف درب یـنـزف.. الـحـرف
تــرتــعـد واألوراق یـــرعــف والــحــبــر

بـاكیة وھــي حـیـرى الـفـواصل كــل
رقدوا قد الحرف وأھل الفراق تشكو

قـصـائده فــي ولـكـن الـجـمال غــاب
یـتـقد الـمـجد وطـعـم الـجـمال لـــون

ھـــدى الـعـابـرین لــكـل الــمـفـردات
استندوا الواحد" ل"عبد ،علیھا منھا

مــزجـوا عـلـیـائھ عــلـى والــواقـفـون
قـعـدوا وال قــامـوا مـــا تـنـاثـر، حــزنـا

وقــافـیـة بـالـمـعـنـى رصـــــع النـــثــر
زبـــــد إالبـــعــده وتــســمـع تــتــلــى

ملئت قد الشعر وعیون المدى ضـج
رمــد مـسـھـا قـــد تــحـدر..إذ دمــعـا

فرقتھ الـشام وتـبكي الـعراق یـبكي
وجـدوا الـضاد..ما جـمال والـنـاطقون

وجـع مـن الـكل الـمنابر..قبل تـبـكي
ویـفـتـقد یـبـكـي مـــن أول شـنـقـیط



بوري ولد بكــر أبو

الخــائب الرحیل

الدرب إلى رحلت لماذا
الجمیلھ؟ األغنیات صانع یا الدرب یقذفك

الصبا؟ بوع ر ھجرت لماذا
توضح بطن في األصائل خمر و

خمیلھ كل تثمل
وأمرا خمرا تصارع رحلت
وجمرا وردا اللیل في وتوقد

الدرب؟ إلى ھناك رحلت لماذا ولكن
قتیلھ أضحت المرابع كل أن أم

المحیلھ للطلول باكیا یا والعیس البیض شاعر یا رویدك
ربھا أسد قتلت ترى لماذا

القبیلھ؟ لثأر حقا كندة ترع ولم
ھناك وتمضي وتمضي..

الثأر؟ یطفئ من حمیر ملك في كان أما
الكرام الملوك ابن ینصف من

الفضیلھ رأس ویرفع
واللیل الخیل یافارس حظوظك شقاء

سدولھ یرخي لیلك مازال
الدرب؟ إلى رحلت لماذا ولكن

ذحولھ یبغي اللیل في تململ من یا
عنا الروم قیصر إلى تسیر

- نصدق - كیف المرء غربة أفي
خلیلھ؟ خلیل یلقى

للروم؟ اشتكاؤك وكیف
التخاذل عھن تنفش والروم

فتیلھ كل للحرب الشام في توقد
الشراب.... كأس غزة وتمنع



الخبز.. ومطبخة
خذولھ إال الروم مانعرف

للروم! اشتكاؤك وكیف
والرجل بالخیل قریظة یمد من ھم والروم

لدینا عكاظ بسوق من ھم
الرذیلھ یبیع

عنا الروم قیصر إلى تسیر
حیلھ؟ اللیل یاشاعر ذاك عن أمالك

الشعراء؟ یاسید الدرب إلى رحلت لماذا
الطیر تزجر ألم

الطیر تخبرك
قلیلھ ھناك الحیاة حظوظ أن

القدیم الشقاء ذاك ومازال رحلت
خیولھ یجیل بأرضي

المنازل في فتى كل ومازال
بأسماء یھذي
طلولھ یبكي

الثأر عن حدیث فینا ومازال
لكننا..

أصولھ! ذبحنا قد



الھادي األمین محمد دداه

"تونكاد" في وظالل أفــــیاء

الغــــسـق الصبح..ال یشبھھا..ال الفجر ال

منطـــــلقا الصفــــــــو یشع السالف وال

منــــسرب المـــــــــاء منھا الینابیع وال

موكبھ الزھر یطـــــــــوف األریج وال

حـــور ومن حســــــــن من البشائر وال

دفق الھــــوى وشالل .. السواقي وال

برائقة وافـــــــــى إن الغد ضحى وال

مقاربــــــــــة كانت ما الكفایــات كل

ومنــزلة كانت محتـــــــــــــدا فدونھ

وارفة أفیـــــــــاء أخا .. ثبتا كان قد

محتمال العـــیس ظھر فوق أتى یوما

رحلتھ "آدرار" إلــى "تافاللت" من

فذي المكتــــین نخـــــــل تقاعس وما

حافظة لألصـــــــــــــل بساتینھ وذي

فقط الكریم النخـــــل جاھل على سلم

األلق بھ یسمــــــــــــــو لؤلؤ ســـــــــــنا وال

ویأتلق األسمــــــــــــى بالفرح یضـــــــــوع

الغدق مـــــــــــــاؤھا یسري .. السحر فضیة

الحبق بـــــــــــــــــــھ یغفو .. بالندى مطرزا

الحدق مكنونھــــــــــــــــــا عن نم .. تألألت

العبـــــــق أرجائــــــــــــھ على منھا یـــــتیھ

الطرق بــــــھا تاھت النخیل..ولو مســـــرى

تثق لـــــــــو بالنخل ثق .. المنابت یفـــــــــي

الخلق زانــــــــــــــــــــھ قد مؤمــــــــن كأنھ

ینطلق الوعثــــــــــاء ضنى الرجال مـــــــع

والورق الحــــــــبر رواھا كم .. معلــــــومة

اللبق جـــــــــــوه ھذا .. الخضر واحـــــــاتھ

فرق بعدھـــــــــــــا من فرق تصطــــــــافھا

المقصد؟..الحــــــذق ما یعي تزد..قـــــد وال

یستبق كــــــــــــــــان تعوي الریح مع .. بیدا



معتسفا النخل وافـــــى النجائب على

فقد للمدام سكب ماشـــــاه الرحل في

طلبوا وما راموا مــا بـ"تومكاد" لقوا

تحرسھم الشم الرواســـي الجبال حیث

تــــــــــودعھم أن أرادت ما إذا حتى

بحمرتھ شیبت لـــــــــو الثریات مثل

تزخرفھ إللھــــــــــام نبع "تونكاد"

مسرعة للـــــــــنفس بھجة واحاتھا

ممتلئ العــــــــــــز بجموح ونخلھا

جلدتنا أبنــــــــــــاء إذا تعجبن ال

حضـارتھم عن أشاحوا قوم صح ما

غایــتھا الفجـــــــــر رحال تنال أنى

محــمدة العــــود إن بالرجع بأس ال

سلفت لنا حضـــارات مھد "تومكاد"

مناظرھا تزھـــــو سندس من أدواح

مفاـــتنھا تسبــــــــي .. زمنا لنا لذت

ولھ فـــــي الدھــــــر بشران یتفق لم
ا

قاطبــــــة والرومــــان والھند لسند

عابسھ الحــــزن شكــــوك للذین قل

سبقوا لمــــــــــــن كأس حولھ من تــــــــدار

دفق والشـــــــــــذا فأقاموا .. العـــــــــال من

ترتفق األفق عســــــجدھم..في والشــــــمس

الشفق للناظــــــــــــــــر حال .. األصیل عند

األفق إشعاعــــــــــھا من ضـــــــــاع أنھا لو

مــــــــــنطلق النـــــــــــسیم..ولألحالم أیدي

القلق بھ أودى مــــــــــــــــــــن أحالم تجتث

والنزق منھ فینا الشــــــوق نصرا..مشــــــى

حرق "تومـــــــــــــــــــكادنا" لربا بھم كانت

مزق فھـــــــــــم تاھوا إنما .. بوجھـــــــــھم

مـــــــــــــرقوا؟.. تاریخھم على والمحدثون

تنعتق جــــــــــــــــــــد مما المكـــــــــارم بھ

یعتنق ظـــــــــــــــــــل لصـــــــــفاء ومھبط

تنفتق المــــــــــــــرء فؤاد زھـــــــــــور بھا

ونفترق بعضــــــــــــــــــــا نلتقي الربى بین

تتفق النــــــــــــاس جمیع ھـــــــــــواھا وفي

ینطبق األتـــــــــــــراك على ھذا .. والعرب

انطلقــــوا صوبــــھا لـ"تومكاد"ســـیروا ھیا

نسق وال .. شعــــــــــــر ..ال حسنك لوصف



البـــــراء باتة

الصحــــراء ذكرى

ومـسـتـلبا شــعـري یـــا كــنـت مـحـاصـراً
اغـتـربـا ومـــا غــنـى طــالـمـا وھــاجـسـا

وطــنٌ ھــل عــنـك بـحـثـاً أرضـــك تــجـوب
األدبــــــا تــسـتـلـھـم بـــــــھ وقــــفـــت إذا

زمـــن فـــي اإللــھــام تـسـتـنـزل وكــیــف
نــسـبـا ال تـــاریــخ ال لــلـشـعـر أصـــــل ال

في أحمل (شنقیط) من جئت التي إني
والــعــربـا والــصــحـراء الــنــخـل لــحــافـي

یــا و األصــیـل الـنـخـل بــلـد (مُــرْزقًـا) یـــا
حِــقـبـا أســبـابـنـا بـــــھ تـــالقــت مـــھــداً

مـنـتـجـعا لــلـغـادیـن ظـــــل مــعــبـراً یـــــا
والــغــربــا األھــلــیــن أَلّـــــــفَ ومـــوطــنــاً

مكتسب الـجدب زمـان فـي لـي كـان لـو
ومـكـتسباً تـاریـخاً الـشـعر لــي الخــتـرت

نـضبت أن بـعد حـروفـي اسـتـقیت مـنـك
واضـطـربا غـــام مـنـھـا الـشـكـل وبـعـدمـا

مـجـنـحـة الــحـیـرى أحـــالمــي عـــرفــتُ
نـضـبـا مــــا الــصـحـراء دم مــــن ومـنـبـعـا

دمـي صـمیم مـن ونـبض امـتـدادي أنــت
كُـتبا ھـنا ھـا مـني ضـاع الــذي شـعـري

قـــدري عـــن الـصـحـراء لـبـنـي تـحـدثـي
ھـربا الـذي الـشـعر لــي أرجـعـت وكـیـف



محمدنا ولد إبراھیم محمد

المــاء على نقوش

محمدنا ولد إبراھیم محمد
الماء على نقوش

المساء ومر الصباح مر حین صاحبي بكى
الثانیھ الضفة تلح ولم

السماء حدود الجبال كمثل موج فوق زورقُنا والمس
البكاء یجدي لیس لھ: فقلت

الفضاء ذاك خلف إنھا معي فجدف
أراھا أكاد

رباھا. عبیر أشم أكاد
وماء موج غیر أرى لست قال: بكى،

الرائعھ صقلیة فأین
الملونة العیون ذوات النساء أین الالزورديُّ، وشاطؤھا

الواسعھ
ضفتي إلى بي عد قال: بكى،

الوادعھ قریتي إلى
النجوم ضوء اللیل في یشرب النخل إلى

السموم ریاح حتھا لوَّ قد سمراء مع موعد إلى
جاء اللیل إذا صفاءً تشع الغدیر زھر مثل ولكنھا

الرعاة أغاني تغني
شجاع صبور ذئب حكایة وتحكي
الشعاب تلك بأذناب ویغدو یروح

شراب من لھ ولیس طعام من لھ لیس یرجع
الجیاع الصغار عواء رغم یھاجر ال ولكنھ

الضیاع ورغم
جحره في الصخر یحتضن ویرقد

القلیل. بالزھید قوتھ من ویقنع
وعزا ملكا سنحاول إنما معي جدف صاحِ بھ: صرختُ



العاتیھ الموجة ترھب فال
النائیھ قریتنا ذكر ودع

العناء وننسى سنرسو قلیل فعما
الشقاء وطول

أقدامنا یحرق الرمل على المسیر وننسى
أجسامنا یثقب ھنالك السیال وشوك
الثلوج كستھا قد طرق على فنمشي

المروج. بین ونمرح ونلھو
عالیھ وأبنیة قصور بعید مكان في لنا والحت
الرؤى عليَّ تداعت النعاس، بزحف شعرتُ

الخالیھ أیامنا تذكرت
باكیھ والدة البحر شاطئ على یواسي وشیخا

شھید حي الفرادیس بین فابنك الدمع كفكفي لھا: یقول
شھید. غریق فكل



عینین محمد القاضي

األَرْض عِطْرُ

بِالسَّمَـا عُلِّقَ الوَجْدِ بِطِیبِ قَلْبٌ
ارْتَمَـى لَكَ الفِرَاقَ سَئِمَ مُتَیَّمٌ وَ

بِمُھْجَتِي الْمُشِعِّ كْرِ الذِّ صَاحِبَ یَا
مَا؟ الظَّ عَلَى الْغَرِیقِ عُمْرُ یَنْتَھِي ھَلْ

بَعْضَھَـا تَدفع اللَّفْظِ عادیات أَمْ
الحِمَى؟ لَھَبَ تَشْتَكِي وَ إِلَیْكَ شوقًا

األَذَى عَرَقَ نُفُوسِھَا جُرُوحُ مَألى
العَمَـى على الذُّنُوبِ رُزَمَ فَتَأَبَّطَتْ

دَأْبھُـمْ الْغِوَایَةِ عَلَى والْعَاكِفُـونَ
مَـا سُلَّ التَّعَقُّلِ إِلَى یَجْعَلُـوكَ أَنْ

وَى النـَّ مَتَاھَاتِ عَلَى وَالضَّائِعُونَ
مَعْلَمَـا لِلْھِدَایَـةِ شُعَاعَكَ وا عَدُّ

خطوهُ یَرْمِي الْعُمْرُ وَ .. دِي سَیِّ یَا
رَمَى قْدْ مَا خَلْفَھُ یَحْجُبُ الْجَھْل وَ

وَأَقْبَلَتْ رُوبِ الدُّ مَدَى الظَّالَمُ سَدَّ
تَسْأَمَـا أَنْ عَازَھَـا ھَازِمَاتٌ لِي

عَزیِمَـتيِ بِنَاءِ عَلَى عَكَفْتُ وَلَكَمْ
مَـا تَأَزُّ أَزِیدَ كَـيْ بِنَائِـي فَھَـوَى

فَاخِـرًا جِسْـرًا أَرْسَیْتُ أَفَكُلَّمَـا
مَـا! تحَطَّ .. إِلَیْكَ یُفْضِـي مَرْمَرٍ مِنْ

بِفعَالِـھِ مُثْقَـلٌ ـي مِنِّ فَالْفِعْـلُ
وَاحْتَمَـى مَدَارِكَ إِلَـى فَرَّ الْقَوْلُ وَ

الْوَرَى فِي فَاعَةُ الشَّ وَ رَاعَةُ الضَّ وَلَكَ
أَنْعَمَـا؟ وَ أُسَرَّ أَنْ بِجُودِكَ لِي ھَلْ

بِھِ فَرِحَتْ كَمْ الْغَضُّ الصَّبَاحُ أَنْتَ
مَـا تَقَدَّ وَ سَمَا إِذَا الَمِ الظـَّ حُفَرُ

مَـا أَنْخَابَ ضِفَافِھَـا حَوْلَ وَأَدَارَ
مَـا السَّ مُرَاسَلَةِ مِنْ الْحَقِیقَةُ تَھَبُ



مُـرَّة وَقْتِكَ بَعْـدَ ةِ لِلْمَعِیـَّ مَـا
دَمَـا؟ تَأَلُّقِـھِ عَلَى بَثَّ وَالْحُسْنُ

جَمْـرِهِ مَقَابِضِ عَلَى الزَّمَانُ ھَذَا
الدُّمَـى مُقَارَعَةِ عَلَى یُصِـرُّ بَطَلٌ

مَاؤُنَـا تَأَسَّنَ كَمْ بَعْدِكَ بَعْـدِ مِنْ
مَـا فَتَھَدَّ بِحَوْضِـھِ عِینُ اللَّ بَصَقَ

بِمَـا تَحْیى رُؤُوسِنُا بَعْضِ وَقُلُوبُ
مَـا مُتَأَلِّ بِبَعْضِنَـا الْوَرِیـدُ نَزَفَ

قُـوا طَوَّ الھِدَایَةِ عَلَى وَالْقَائِمُـونَ
.. مَـا بَعْدَ الَلَةِ بِالضَّ ةِ الْمَحَجَّ وَجْھَ

ھَوَى مِنْ وَالذَّرَائِعَ الشَّرَائِعَ صَاغُوا
أَسْھُمَا اسْتَحَالَتْ إِذِ فُوسِ النُّ سَقَطِ

سَرَى َولَعٍ فِي الزَّیْغِ كؤوس شَرِبُوا
مَـا مُعَلِّ رَضُوكَ وَمَا السِّنِینِ خَلْفَ

بِالشَّذَى فَاوُتِ التَّ خَرَزَ طَاحِنًا یَـا
أَنْجُمَـا الْحِجَارَةِ قَدْحَ الً وَمُحَـوِّ

دَى النَّ بِھَا فَاسْتَجَارَ صُرُوحُكَ تْ شَفَّ
أُحْكِمَا فُصُولِكَ فِي رِ المصَوِّ وَرِضَى

بَسْمَـةً الرِّسَالَةِ صَدَى رَكِبْتَ لَمَّا
أَحْجَمَـا التَّبَسُّمِ عَنِ مَاءِ السَّ فَمُ وَ

مَدَامِـعٌ بِالصَّفَـاءِ لِنُورِكَ ھَاجَتْ
مَـا وَمُسَلِّ مُصَلِّیـًا مَانَ الزَّ تُبْقِـي

مؤبدا الحیاة عصب بھا یجري
أَحْرَمَـا صَوْبَكَ األَرْضِ بِعِطْرِ نَھْرًا



یحظیھ ولد السالك

الشمائل أریــج

ویـقتلُ شـاء كـیـف یـحـیي الـحـب ھــو
ویــعـدل فـیـنـا شــــاء مــھـمـا ویــظـلـم

خـطـوه یـوصـل الــحـب بـقـلـبي یــظـل
یـتـسـلـلُ الــھــوى درب إلــــى حـنـیـنـا

صـبـابـة تـــذاق نــفـس مــــن هللا لــــك
یـتـململ الـھـوى جـمـر عــلـى وقــلـب

مـغـامـرا الـحـبـیـب أســــوار تـسـلـقـت
أدخـــلُ؟ الـشـمـائل أبـــواب أي فــمــن

وجـھـتي وجـھـت الــروح حـبـیب إلـیـك
یجمل حـین الـھوى تـفصیل ذاك وفـي

سـابـحا نــحـوك الــحـب جـــواد ركــبـت
أتــــرجــــل ال عـــــنــــھ جـــــــــواد وذاك

صـبـابتي وخـیـل أشـواقـي وأسـرجـت
أنــھــل مـعـیـنـك مــــن لــعـلـي إلــیــك

سـیـدي بـحـبك ھـامـت مـھـجة فــلـي
یــعــلــل الـــوصـــال بـــآمـــال وقــــلـــب

تـزدھـي الـنـور مــن أعــراس مـدیـحـك
الــتـطـفـل عــلــیـھـا یــحــلــو ومـــائـــدة

سیدي مدیحك أحـصي أن الـقصد ومـا
أتــحــمـل مـــــا فـــــوق أمـــــر فـــذلـــك

عشره مـعشار حـصر بـوسعي ولـیس
وجـــرول قــیـس مـیـمـون أنــنـي ولــــو

أمــــــــة خـــلـــفــك هللا یــــارســــول أال
أھــول والـخـطب الـــذل كـــأس تــجـرع

أمـة األرض عـلى لـیست سـیـدي أیــا
تخجل الیوم نفسھا مـن أمـتي سـوى

الـورى سـادة خـلـفتنا مــن نـحـن فـمـا
أسـفل الـناس أسـفل مـن أمـة فــذي



عـــزة أركـــان شــیـدت الــــذي وأنــــت
تعمل عـشت قـد الـعز ذاك أجـل ومـن

حــضــارة حـــــرب األعـــــداء یــصـارعـنـا
عــــزل الــحــرب ھــــذه فــــي ولـكـنـنـا

سـیـفھ بــعـد یــضـع لـــم عـــدو لـدیـنـا
مــعـول لـلـھـدم كـفـیـھ فـــي ومــــازال

وھــوانـنـا ضـعـفـنـا نــشـكـو هللا إلـــــى
یقبل لیس الذي والـحال الـناس عـلى

حـیـاتـنا مـــلء الــحـال ھـــذا یــــك وإن
أفـضل ھـو مـا الـعـرش ذي لــدى فــإن

مــلــجـئـي فـــإنـــك غــفــرانــا أیــــــارب
الـمـعـول عـلـیـك إال لــــي كــــان ومــــا

ضــارعـا أتـیـتـك الـجـانـي عــبــدك أنــــا
تــغــسـل بــعــفـوك جــنـایـاتـي لـــعـــل

غـیـمـة آخـــر الـمـخـتار عــلــى صــــالة
تھطل المھیمن وحي من األرض على



یرب األمین محمد

النیل عروس

وللغواني للقــــــــــــریض ما أال

فكر وبــنات الســوى خطب وما

أودى العھــد خلــوف مـن لوعـد

تاھت بـــــالزھراء النیل عروس

فن كل شـــــــوارد من حبـــــــاه

فرات عذب المشـــــتھى بــــدیع

صب الرقــــراق بــــصفوه یھیم

وتزھو تنسـي الغناء الدوحة لعل

عرف وطیب بــــــــــــالریاض

فخر بـــــــكل للربــــــاط وتغدو

إرث ھناك للنفوس تســـــــــامى

وحـــــــــادت ذكرى أیامھ غدت

حســـــــــان معتقـــــــــة وأنغام

الغوانــي مــن النظیــر عــز لھـا

الزمان مدى الغانیات بــــــــذكر

المعاني بـــــراق اللحـــــن فراق

الخیـــــزران ندیـــــم مفاكھـــــة

داني جناه الباسقــــــــــات وطلع

بـــــــاألمان یعلل الشھبــــــا من

الجنان تھیام العین مشــــــــــوق

والقــــــیروان مأرب ســـــعادة

العنان مطلقـــــــــة الخیل عیون

بالبــــــــنان یســـــــطر وتاریخ

األمان بــــــــر عن الفلك رواس



لحـــــــرب إال دعا قـــــــرع فما

مضایا في ما إذ المحـــل وســـاد

ضمــــادا ال مراھـــم ال جـــراح
أ
جناح بــــــــھا للســـــــالم یجنح

أذكــى األعـداء األخـوة صـراع

ونلھو بـــــعضا بــــعضنا یمزق

البــــــــیان سحـــــــر لھا إال وال

بـــان غصن حــتى الزبــدان وال

الجنان فاكھة بالشــــــــــــام كما

للرھان وحســــــــــــــــد وألویة

باللســـــان تعبـــــر ال شــــجونا

الكیان بـطش وعن األقـصى عن



الفتى ولد محفوظ

الكبرى بدر ذكرى

قـطعا بـمن سـلھا الـربى ھـذي
طمعا بـھا مـدت لـھا أیـد

نـفـروا لـھـا بــأس أولــو روم.
صـدعا بـاإلبـا مــن فـاجـتثھم

حدب وذي صوب ذي كل مـن
اندفعا لھا جمع قطرھا في

قمما الحمى مجد رافـعي مـن
انقشعا إظالمھا كلھا عن

عـھـدوا بـمـا وفــوا قــد لـلـھ
شـرعا لـمـا جـنـدا فـاخـتارھم

أنـف بـھم قـوما. بـھم أكـرم
مـنتزعا الـقطر فـي یـقبلوا أن

مـنـھزما الــروم نـفـیر صــدت
زرعـا لـمـا حـصـدا أسـیـافھم

مـزقـا أقـوامـھ خـلـفـھ مـــن
جـرعـا الـفـال وحــش یـقـتاتھا

الـ سفل قد النمالن" یاوادي"
ارتفعا غورك من بما جاني

خـلدت ھـنا ھـا لـبـدر ذكــرى
طـلعا الـھدى بـدر بـما تـحیا

سـنن عـلى قـوم لـھا ھـبت
سطعا قد األنـوار طـلعة مـن



الوغى خوض على أمـضت
شفعا أھلھا في أیامھا. حقبا

جـمعت مـا الـمحتل یـد أغـرى
برعا صنعھا فـي عـدة مـن

بـطـر بــھ صـنـع إلــى فـانـظر
صـنـعا بـمـا یــردى مـسـتكبر

شـرف لـذي یـمنى عـودیت مــا
صـفعا الـعدا وجـھ بـھا إال

مـا األجـیال عـلى قـصي
وقعا ما األزمان وقـعة یـا خـلفت

أبـدا ألـزموا قـد بـمن بـوحي
جزعاذ ذكـرھم مـن الـعدا فـل



الشیخ ولد التقي

الشعـــور شعــر

مـسـیـرُ الــكـرام أعــیـا وقـــد أســیـر
وكـسـیـرُ ظــالـع مـــداه فـــي فــھــم

إســــاره یُـــفــكُّ ال ضــمــیـر أســـیــرَ
أسـیـر الـضـمـیر قــیـد مـــن فُـــكَّ إذا

مـواقـفـا یـــوم كـــل فـــي یـكـلـفـني
ومُـــشـــیــر أخٌ فـــــیــــھ یـــؤنــبــنــي

أكـن ولـم الـزمـان صـبـر لـھـا صـبـرت
یـــجــور والـــزمــانُ عــنــھـا ألعـــــدلَ

أوابـــداً الـخـافـقین فـــي وسـیّـرتـھـا
قـصور بـھن تــزدن لــم الـشـعر مــن

صـلـواتھا فـــي األقـــوام احــتـرق إذا
حـبـور یـنـطـقون مــمـا الــكـون عـــال

مــنـبـر عــــود آیــاتـھـا زیـــنــت ولـــــو
یـطـیـر الـمُـخـیل الــزھـو مـــن لــكـاد

أذلـةٌ صـرعى والـناس بـھـا صـدعـت
حــقـیـر الـقـریـتـیـن عــظــیـم وكـــــلُّ

طـولـھ الـنـاس یـعـرف لـسـان وكـــل
قــصــیـر الــقــطـاة كــإبــھـام ذلـــیــل

بـمـكاسب بـعـتـھا أن ســرنـي ومـــا
ضـــمــور لـلـضـمـیـر وفــیــھـا تـــســرُّ

شــاعــر تــعـاویـذ كـــانــت أنـــھــا وال
تــــدور حـــیــث دار دارت الـــریــح إذا

بـــــاردٌ بــالـخـورنـق مـــــاءٌ تــقــســمَّ
نـضـیـر بـالـسـدیـر وعــیــش حــجــاه



اسـتـغـاثـة نــــداء إال شــعــره فـــمــا
صـــریــر فـــیــھ لــألمــعــاء ــك یُــصــمُّ

ـرت حــبـَّ الـــــروح أیــقــونـة ولــكـنـھـا
ســـطـــور لـلـعـالـمـیـن بــــھـــا رؤاي

واحـــــــد وآالم أكــــــــوان تـــراتـــیــل
صــدور الـجـمـیع مـعـانـاة عـــن لــھـا

مضوا معشر من الجینات في أتتني
شـھیر الـمبدعین فـي نـسـب لـھـم

آیـةٌ الـذكر ب طـیِّ مـن صـبرھم عـلى
صــبـور یـصـبـرون مـــا عــلـى وإنـــي

غربتي مداءات في شعوري دلـیلي
شــعــور الـشـاعـریـن بــعــض دلَّ إذا



شغـــالي الشیـــخ

أزمـانـي كــل طـافـت الـعـلم مــنـارة
وجـداني الـعز نـحو الـشـوق فـحـرك

ومـحبرتي وأقـالمي خـیـالي أحـیـت
أشـجاني بـین یـغني شـعـورا دبــت

ومـلـھمتي فـیـھـا قـصـتـي مـنـارتـي
خـالني االلـھام فـي أشـرك لـسوف

غـرسـت إذ األفــاق بـلـغ إشـعـاعـھا
أقراني فوق سـموي قـطر كـل فـي

لـھا الـرباط أرض فـي الـمنارة ھـذي
الـداني مـع الـقـاصي تـبـھر حـضـارة

مكتبي شـنقیط مـحظرتي تـیشیت
شـریاني وادان فـي الـعـلم وشــارع

زخـارفـھـا فـــي فـانـظـر والتـــة وذي
عـنـواني الـنـقش جـمـال أن تـنـبـیك

فـانـبجست األعــالم زانــھـا مـعـالـم
میداني كل في الھدى عـیون مـنھا

مـجاھدھا یـاسین البـن عـقبة مــن
الـشان ذي تـاشفین نـجل لـیوسف

عـالـمھا الـشـھم لـلـعلوي لـلـكـنتي
إحــسـان كـــل أحــیـا قــــل مــحـمـد

مـــؤثـــرة أجـــیـــال ثــــــم تــعــاقـبـت
بـالواني لـیس فـیھا لـشـنقیط بـنـت

مـكـرمـة كـــل نـجـمـا بــــداه عــــدود
الـثـاني جـیـلھا ونـجـما وعـلـم فـیـھا

أنــا الـــكــرام آثـــار مــوثــق أنــــا
وأغواني أغراني شنقیط سـحر مـن

والمنارة الشاعر



أحد عـلي یـخفي ال شـنقیط حـبیك
وإظـعاني حـلي فــي الـمـتیم أنــي

فـأعـجبھ یـتـلـوني شـنـقـیط حـبـیـك
وألـحـانـي أبـیـاتـي فـیـنـشد شــعـرا

نـشروا لـأللى حـب شـنقیط حـبـیك
وإیـمـاني إلسـالمـي وحــب دیــنـي

أســطــره وتـــاریــخ مـــجــد حــبــیـك
تـغـشاني عـشـقا وأعـشـقھ فــخـرا

قـافیة یـھدیك أن الـشـعر الیـحـسن
وأھـداني فـاسـتحیى عــزك بـحـجم

قـافـیتي أھــداك مـمـلكتي أھـــداك
تـیـجاني أھـــداك أخـیـلـتي أھـــداك

أخیلتي المھداة الرحمة على صلت
أركـاني كـل وصـلت لـساني صـلـى



بولمساك ولد إدوم

الـمـلال یــعـرف ال الـــذي حــبـي لـلـضـاد
الـخـجـال و الـكـتـمان و الــنـوم یــعـرف ال

شغف عن و شوق عن الصمت یعرف ال
كـمال قـد الـحسن فــي مـحـبوبة بـوجـھ

مـــقــدســة أنــــھـــارا تـــفــجــر حــــــــب
الـجبال و الـسھل تـسقي الـطھارة مــن

طـربـا فـوقـھـا یــجـري الــكـون سـاحـاتـھ
مــتــصـال الــخــلـد بــطــربــق مــســافــرا

قـــمــر إنـــھــا ســـــالم مـــنــي لــلــضـاد
اكـتـحـال أنـــواره مـــن الـحـضـارة جــفــن

أخـذلھا لـسـت بـروحـي حـمـاھا أفــدي
حـــــوال ال و عــنــھـا بــــــدال أبــتــغــي ال

قــدمــا أحـبـبـتـھا الــــذي الــمـحـب أنــــا
الـحلال اكـتـسى و ضـمـیري فـیـھا وذاب

غــــردا بــلـبـال ھــواھــا مــــن ألـفـیـتـني
الـــقــبــال و األزھـــــــار و الـــلـــحــن أوزع

مــكـانـتـھـا ریـــــــب بـــــــال الـــلــغــات أم
زحــال الـعـلى فـــي تــحـدت و تــجـاوزت

ارتـفعت قـد یـنـضب لــم الـبـحر حـروفـھا
الـجـدال و الــشـك تــزیـل كـــي أمــواجـھ

مـــعــطــرة مــعــانــیـھ فـــــــي بـــدیــعــة
الـعسال و الـخمر شــذاه یـبـاھي عـطـرا

لــھـا ذاك الــقـرآن لــغـة أصــبـحـت مــــذ
عـقال قـد لـلـعز لـمـن یـكـفي الـعـز فــي

لــغــة تـــــزل لـــــم جــمـیـعـا لــلـعـلـوم و
حـمـال بـمـا یـومـا یـضـق لـــم صــدرھـا و

الملل یعرف ال حب



تُـكتمُ الـصدر بـاطن فـى الـھوى مـعاني
وتُبھَمُ الفؤاد بـطیّات وتـطوى

الـنـھى ذوو الـكـرامُ إال صـانـھا ومــا
وتُـعجمُ الـغرام لـحن فـى وتُـعـربُ

أثـرتِـھا الـصـباح أنــفـاسَ الــلُـھ لـــكِ
ویـفـھمُ الـمُـحبُّ یـدریـھا مـعـانيَ

العُال یُكسب الـمصطفى حـب مـثل وال
ویلھِمُ الكمالِ أشواقَ ویُلھبُ

امـرئٍ مُـھجةِ مِـن الـمحبوبِ عـلى سـالمٌ
وتُترْجِمُ أشـواقھ عـن رُ تـعبِّ

هُ سِرُّ النّور فى المكنون على سالمٌ
مُ مُفخَّ العُیونِ فى فَخْمٌ ھوَ ومَن

ووجـھَةً وجْـھًا الـمیمون عـلى ســالمٌ
وأكـرمُ .. الـعالمین كُـلِّ وأرحـمُ

لَـھجةٍ كـل فـى الـمحمودِ عـلى سـالمٌ
یُـعلَمُ الـبالغةِ فـى ثـناء بـكل

فرقَةٍ خـیر مِـن الـمُختار عـلى سـالمٌ
یُعظّمُ قُریشٍ مِن بیتٍ خیر ومِن

یـعتلِي عـوالیھ فــى عـلـیھ ســالمٌ
ومـخْتمُ بـدءٌ ؛ وحِ الـرُّ لِـبوحِ سـالمٌ

بـلـسـم والــحـبُّ هللا رســــول أُحــــبُّ
مـتـكـلم قــالـھ بــیـانٍ وأحــلـى

زیاد بن هللا رسول خدیم

النـــور حضرة في



مُـسـعد والـحـبُّ هللا رســول أحـــب
سُـلّـمُ لـلـمرادات إال الـحـب ومــا

مـقـصدا الـجـمال فــى نـبـیا أحـــب
یـتـبسّمُ إذْ الـحـسن إال ھــو ومــا

مـحـمد حُـسـن مـثـل عـیـن تــرَ فـلـم
مُـعظّمُ وخُـلقٌ فـدیناه جـمالٌ

نـفـیسةٍ كــلُّ هللا رســـول فــدتـكَ
مُـظـلِمُ نــوركَ قـبـل كــونٌ ویـفـدیك

مـؤمن كــان مــا هللا رســولُ فـلـوال
مُـسلمُ كـان مـا هللا رسـول ولـوال

تـبتدي أیـنَ مـن الـفِكر بـناتُ تـحارُ
تختمُ أین ومن الحُسنى مـمادحھ

تـنـتشِي الـنـور حَـضـرةِ فــى ولـكـنّھا
تـتنسّمُ طـیبھ مِـن نـفحةٍ وكــم

مـحـمد مـــدحُ الـعـلـیاء مـــن وحـسـبـي
مُ ویُـسـلِّ نـا ربـُّ یُـصـلِّي عـلـیھ



للثرى! الحقائب ألقي أجوانحي!
اعترى ما العواطف من یقص حتى

أورادھا على رفّت مھجة أنا
القرى تعتنق الذل جناح خفضت

كفھ یبسط الصبح رأیت لمّا
العرا یستبق إلیھ الوتین وحى

صدى إال أكن لم الفتوة، إني
الذرى فوق أسفرت شمائل یتلو

أضوائھا في اللیل قمیص صبغت
مستفسرا الضحى في یسبَح فارتد

***
انثري لھا: فقلتُ بي، مرت والریح

لتسكرا! الجراح فوق بسماتھ
ورجائھ بشراعنا تعصفي ال

یبترا! أن حبلنا من تطلبي أو
مفصال؟ الحدیث تروین أتُراكِ

مخبرا: كتابي على الشباب عكف
نصحتھم: التائھین خلف سرت مذ

المنكرا إال ... األلواح على خطوا
تعبثوا أو الحصى، طفل توقظوا ال

تفطرا علیھ خفتم إن بسواه،
بلیلكم النخیل جسد تحرقوا أو

أحمرا دمعا فتسیل أعناقھا

***

أنّ سید ولد سیدي ولد أبیھ

السنبلة ھمس



ذنبھا؟ ما ثوبھا!؟ یمزق ى أنَّ
أزھرا؟ الصحاري وجھ على ألقت

إنھا السماحة نوق تعقروا ال
معطرا المكرمات قراح وردت

الحیا خُطَب یحضروا أن علَمتھم
افترى إذا الظنون خیط ویفندوا

ویسامروا الھدى قبس یوقدوا أن
الورى إلى لیوصلوه الصخور صبر

فتشعبت عروقھا الھجیر لفح
أنھرا خطاھا في تفجر لججا

دمي: من أفصح وسوف المداد، نفد
برا من أسبِّح لكي خلقت إني

آیةٍ أقرب للنَاسین وأكون
لتذِكرا روَّادھا إلى زفَّت

كفلتھ الزمان یبس إذا إني
أخضرا. رداءً أُلوِّنھ حتى

***

***



األدلة فوق الدم من الخروج ألن
والمستطاع التخیل فوق

التماعي تذرو الظل الیسافحھا التي الریاح ألن
البوح مئذنة تسلقتُ
صحتُ و صحتٌ

النار سارق أنا
قناعي وھذا وجھي مالمح ھذي

شبّابة تمتد الماء علي ظاللي وتلك
شراعي الخلیج وبین المحیط بین للصبابات ومنتھشٌ
المشتھي الوطن سدرة إلي الغیاب في جسد دلّني وإن

وائل وعن كلیب عن قصصا وأنفاسھ الربیع ذكریات من الموج وحملني
قراعي وراء قراعا وانتفضنا عطرھا منشِم لنا باعت یوم

وجھي ماء من ألدفع السالم ھذا كان فال
قالعي وأعتى أمي ومخرز أخي دماء

النار حارس یرقبني النار سارق أنا
ذراعي إلیھا مددت ما إذا بالرجوم یقذفني

الشعاع وارتیاب الھوى سراب من یرتوي فاحش وتر یقلقني النار سارق أنا
النار سارق أنا

التّولّھ انبجاس ناري النبوءات طفوق ناري

الطالب ولد محمد

البـــوح مئذنـــة



الجیاع ألوف انتظرتھ الذي المستبد األمل ھي ناري
وتاریخھا للدیار َأبتَا فَیا

ونخاسھا للجواري
وجالسھا الغزاة بین الموزع لكل

أجراسھا قرعُ

مشاع ألمر بالصالة أذَنٌوا ومن

انطباعي ولِيّ ومواسُمھا مواكبُھا نمیر لكلّ
سقطت ھامتي على وسمائي موحشة القدس إلي خطايَ

النزاع قمیص لون تصافح باتت الشوق خارطة داخل تتسلل التي وھند

بالوداع صمتھا صارخ صامتة بغداد مآذن وھاذي

محرمة عليّ باتت المراضع جمیع و لي تلوح
الضیاع ھذا تابوت الیم یقذف فمتى



النجاشي أیوب

حــــاتم أم یا

ربـــــابُ بــالـھـزیـع خــیــالـي طـــرقـــت
األلـــبــابُ جــمــرھـا تـــوقــد ســـمــراء

بــأنـامـل شــعـرھـا تــدغــدغ بـــــدت وَ
خــضـابُ ھــــو و الــتـاریـخ زانَــھــا قــــد

لــنــا خــلــقـت فــتــنـة مـــــن عــربــیـة
األبــــــــوابُ لــغــرامــھــا تـــفــتــحــت وَ

وصـالـھا و بـحـسنھا الـعـقولَ تـسـبـي
حــجـابُ - الــشـمـوخَ إال دونــــھ- مــــن

الـــذي بـالـثـغر بـالـقـسـمات بـالـنـجـل
األنـــســابُ تــتــعـانـق رمــــــزه فــــــي

خـاطـري یــحـدث بــھـا الـجـمـالُ أخـــذ
أنــابُــوا الــذیــن عــــن و نــبـعـھ عـــــن

مـثـلھا الـقـواتل فـــي أ تـــروم؟ ذا مـــا
عـتـابُ الـمـحبَّ یـجـدي ھــل و صـرمـا

یـزل لـم الـقـواتل فــي أ تــروم؟ ذا مــا
قِـــبــابُ الـــتــالل وعـــلــى تــطــوافـھـا

ھل فقلتُ ؟ ولدت رحمي أمن : قالت
؟ األحــبـاب و بــنـوك عــلـیـك یــخـفـى

تـلـثـموا الـجـمـال بُــــزل عــلــى قــــوم
الـــكـــتــابُ فـــحـــواھُـــمُ تـــعــلّــمــوا و

أنــجـدوا قـــد بـعـزمـھم األنـــوف شـــم



عِـــــرابُ الــجــیـاد و الــمــكــارم حــــــر
فـخـیـامھم بــنـارھـم اھــتـدیـتَ ھــــالّ

رحـابُ؟ الـتـَّ دأبــھـا و الـضـیـوف لــقــرى

دمـي فـي الـمشاعر ألـقَ یـا شـنقیط
تــــرتـــابُ بــوحــیــھـا لـــلــرمــال مَـــــــا

بـسـحـرھا الـخـیـال و غـادرتـنـي قــــد
كــــتـــابُ و مـــحــابــرٌ تــیّــمــتـھ قـــــــد

أمّـــةً و الـجـھـاد وطـــن یــــا شـنـقـیـط
اآلدابُ تــــتـــفـــاخـــر بــــصــــمـــودھـــا

غـرامھا شـربـتُ كــم الـحـبیبةَ أرضــي
عِـــــــذابُ لــلـظـامـئـیـن كـــؤوســھــا و

عُدّتي ھي منزلي ھي صولتي ھـي
بــــابُ الـفـضـیـلـة و لـلـعـزیـمـة ھـــــي

مــــدارس الــخـیـام و األرومَــــة نـــعــمَ
األوّابُ مـــجـــدنــا تــــرعــــرع فـــیـــھـــا

بــھـا نــلـھـوا جــنــة الــمـالعـب فــیـھـا
األتــــرابُ و األھــــل و الــصّــبـا بـــھــا و

قـصّـةً یـحـكي الـبـیـداء فـــي األیـــك و
صــالبُ ھــي و األجـــداد عــزمـةِ مـــن

مـــكــرَّمٌ لــلـصـمـود رمــــــز الــنــخــل و
الــخــالّبُ الـمـنـظـر و شــرعــنـا فـــــي

طـفـولـتي ربــــع أنــــت حــاتــم أم یــــا
یُــعـابُ لــیــس الــحـضـنُ و بَــراءَتــي و

مـعـزّزا ثــراك عـلـى درســتُ مـــن یـــا
شـــبــابُ أطــــــل حـــتـــى مُــبَــجّــالً و

سـلسال حـبك مـعین شـربتُ مــن یــا
رحـــابُ الـھـضـاب و رطـــبٌ الــوحــيُ و

فـــإنــھ الــحــزیـن بــالــصّـبِّ رحـــمـــاك
مُــنـسـابُ دمــعــھُ و عــلــیـكِ یــبــكـي

بــعــزّه الـمـكـرمـات جــنــي رامَ مـــــن
صِــعــابُ الــحـیـاةِ درب فـــــي تــلــقـاهُ



أحمــد الدین صالح

الضوء غبــــار

بـــردائــي تـتـشـبـثـي ال رحـــمــاكِ
أرجـــائــي تــتــأمـلـي ال رحـــمـــاك

مـقاتلي تـحـز الـعـطشى نـظـراتك
اسـتـسـقاء نــظــرة تـرمـقـیـني أن

أعـیـني مــرقـص تـكـتـنزان ویـــداكِ
دمـائـي عــزف الـحـمراء ونـقـوشھا

حَسرَتي یخنِق المسفوحُ وجمالك
الــضـعـفـاءِ بــمـطـامـح مــتــوشـحـا

یـلـوكني یــزال ال صـمـتِكِ وســـواد
خــــرســـاء بـــعــبــارة ویــمــجَــنـي

حیرتي في الھوى عبر فـتناسخت
األصْــــدَاء مـــیــت لـــحــنٍ زفـــــرات

غـبـاوتي أحــب أن لـنـفسي وبــدا
بـذكـائي..! غـلـطتي أبــرر ال كـــي

براءتي الشعور حلك مـن فـلبست
ائِـي جـرَّ مـــن الــضـوء غــبـار فــعـال

تـطـردي أن جــدیـرة الـحـیـاة فـــإذا
غنائي خجول عن الـعنوسة شـبح

حـكـایة ذاتَ الـلـیـل یـــذوب حــتـى
الــنــدمــاء بــمــســامـع مــــوتـــورة

بـتھمتي احـترقتُ فـقـد تـعـفني ال
وجـزائي عـقوبتي عـشقتُ حـتـى

ألنـــنــي بـــالـــوالء تـخـطـبـیـنـي ال
األمـــــراء تــمــثـل أجـــیــدُ ال قــــــد

دمــیـة أریـــدك ال أنـــا تـصـمـتـي ال
بـسمائي أرضـھـا حُ تـسـبِّ خـجـلى

مــــرة وكـذبـیـنـي عـــلــيّ ثـــــوري
اإلصــغـاء رتــابــة ســئـمـت فــلـقـد

غرفتي في وأشعلي عـليّ ثـوري
أشـیـائي وبـعـثـري الـحـیـاة لــحـن

أنـــا.! تـكـونـیني وال أنـــتِ كـونـیـكِ
اإلرضــــاء مــــن أُھــاجـرُنـي إنــــي

نـسخة تـكوني فـال فـیـك ھـاجـرت
أعــبـائـي. تـتـقـمـصـي وال مـــنــي



المعالي أبو عیسى محمد األمجد محمد

المجد ترنیمة

عبــــــــاد تــــــــرویح من النسك لحظة یا
حمـــــاد إنشـــــــاد في الشـــــعر ومنبع

مجنحـــــة رؤیــــــا من الدھـــــــر وبسمة
زھــــاد أحـــــــالم في الشـوق تعــــــانق

حـــــــــمائمھا غنت أمسیـــــة لحــــــــن یا
میـــــاد بالسفـــح فنــن عــلى جـــــذلى

فتئــــــــت مــــا الفتح لرباط قصــــــــة یا
وأجـــــــداد آبـــــاء مالحــــــــم تحكــي

زمـــــــــــــن وال ذكــــرى ال المجد سلیلة
وإنشــــــاد بإنشــــــاء یغــــــــــري إالك

سقوا كیف شنقیط في القوم عن حدث
ورواد علــــــم من األرض منـــــــــــاكب

مدرســــة العیس ظھـــور من ابتنوا كیف
الغادي الرائــح فیھا الجھـــــل یـــــألف ال

أفئــــدة شنقیــــط في الركب عن حدث
والــــزاد الشحط رغم الحج إلى تھــــوي

تھدھدھا خیمـــــات القـــوم عن حدث
وأنجــــــــاد بأغـوار الجنوب نكــــــــــــب

مجامعـــھا علــم عن الدھــــر ضاقت ما
بــــــــــوراد ضاقت منابعــــــــــــــھا وال

عجب؟ ھل الوصـــــل زمـان سیعجبون
أوتــــــاد ذات خیـــــــاما عشقنــــــا أنا

وانتصبت العـــــز كــــؤوس شربنا فیھا
الضـــــــاد غلــــــــــة وروینــــا قاماتنـا،

شغف في الضلیـــــل ـشربـة بھا نعلي
شــــــداد بابن زھـوا الخیـــــــل ونسرج

عموریــــة في حبیـــــــب شعـــــر كأن
عبـــــاد ابن قصـــــــــر في النصر یسطر

مورثـــــة وإقــــــــــدام عــــز أیــــــــام
زیـــــاد وابن تســـــري یوسف عھــد من

معلمــــة شنقیط ثـــــــــرى من بھا تعلو
ألحفـــاد أحفـــــــــــــــــادا المجد ترتـل



المعالي أبو عیسى محمد األمجد محمد
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عثمان الطالب ولد أحمد

الصمـــــت

ینشرون زبانیة الصمت
جمر كاللیب

تھوي تنقض ساللم
الھابطون تسلقھا

انحناء مثل ستعرج دروب
سیجثم ووقع ، التائھون تأبدھا

... الشفاه انكرتھ قد
... وموج

... زرق عفاریت
المدینة ھذي كأبراج تعلو لآلدمیین مداجن

وحشة في فتنثر السماء سقف
... كاألواه

أید ترجتھ ...سراب ھدم معاول
الحقول وسط تمایل كزرع یطول

ألفا تجاوز بعمر وخوف ، ھروب ، سیاط
... الحیاه مثل سیكبر

***



نكر الماء ھنا
... نقاء ضفتیھ عال

مطر بھ أمد صفاء ،... حسن وزرقة
تسام في

عالء... في فتسكنھ ، تطوف مجد ونخوة
طھرا ستصقل طین ...ونزوة

موسى وتوراة عیسى انجیل تراتیل
بھاء... الدروب كل یفتح وفرقان

صرخة یا ھابیل فعیالن
... سماء یا

الحقیقة كمثل ستعلو
... الضیاء مثل

یمن بشارات ستعلو
علتھا الجباه بكل

... زھاء
یركض والحضن أم أیا دمشق

وحشة في
ستجثم بالذھول

... كالعماء وقعھا في



أحمدو ناجي محمد

الزھراء أبا إلیك

یـتـیمةً.. الـصـدیع الـقـلب مـــن زفــفـتُ
كـعـابھا تـرنـو الـزھـراء أبــا إلـیـك

قـبـلھا.. الـمـحبة خـمـر مــن تـوضـأتُ
عـبابھا الـعروق نـسغ فـي وأبـحَـرَ

فـیـضة. أولَ األنـخـاب بــيَ ودارت
رضـابـھا الـحـنون الـتـوق لـھـفة إلــى

مـواجـد.. إلــفَ األغـیـار عــن وغـبـتُ
وغـیـابھا كـشـفھا روحــي وأسـكـر

رعـشة.. أعـرق هللا؛ رسـول أنـاجي
ذِھـابھا الـنزوع الـعین مـن ویـھمي

مــالوة.. الـطـباق الـسـبعُ بــيَ تـمـیدُ
رھـابھا ذنـوبي مـن فـؤادي ویَـعرو

مـدامـعي.. عــلَّ الـزھـراء أبــا أقــول
عـابھا تـكـاثف نـفـسٍ؛ دجــى تـنـیر

طـبیعة.. عـرق الـصمت حـضیض مـن بـھا
متابھا بطیئ یُردي، لما نـزوع

صـبابةٌ.. الـرفیف الـغیب بـيَ تـرود
أھابھا شـھودٍ.. مـنْ شُـفوفا تـراشي

رحلةٍ.. متالجَ نفسي اھتدتْ وأنى
جنابھا؟ الوسیع العشق سدرة إلى

مــنــارة.. إال األھــــداب كــانــتِ ومــــا
قـبـابـھا تــــراءت إن زَھــــوا تــبــرَّجُ

عَـزَّتي.. ربـعُ الـشذى مـعاریجِ طـفوقُ
كتابُھا وأنتَ روحـي، ھـفتْ إلـیھا

نـحـیزةٌ.. الـمُـثْقالتِ خـطـايَ تـقـود
نـقابُھا حَـنینا یُـطمَثْ لـمْ الـطبع مــن

قصیدة.. ألـفُ الـحب فـي سَـندٌ ولـى
أُجابُھا ما لو الحب في دعوةٌ ولي

مـثـابة.. خــیـرُ الــزھـراء أبـــي وبـــاب
كـعـابُھا.. بَـنـاتي مــن إلـیـھا تــزفُّ



الحسن الشیخ ولد محمود محمد ولد الحسن

مغاربیة لیلة في حلم

واتلق ویك أومض البرق مومض یا
الغســـــــــــــــق ساري یا أربعنا وغاد

كـــــــــــلف على تحنو فھل أراك ناء
قلــــــــــــــــــق إلى إال قلق من عاد ما

حاملـــــــة األشواق رؤى فیك یشیم
غـــدق صیب أروى أوراس وحي من

معالمھــــــــا أزھى في ترفل وفاس
العبــــــــــــــــق من وتاریخ والقیروان

شامخــــــــــــة تنفك ما شنقیط وتلك
نســــــــــــق على تمضي قوافلھا وذي

حالمـــــــــــــة تمتد حضارتنا ھذى
باألفــــــــــــــق األفق تمد الظالل بین

ما الطوائف عھد على صرنا فكیف
نفــــــــــــــــق إلى إال نفق من نجتاز

مراكبنـــــــا أعلى في الریح تسافر
الغـــــــــــــرق من منج وال ونستغیث

فــــــــي حواجز من أقمنا كم وبیننا
األرق على وتسامـــــــــــــرنا أوطاننا

بكم النوى شـــــــط یكن إن أحبابنا
خلـــــــــــــق وال خلق في التمایز فما

أمــــــــــل لنا تعیدوه أن تعدلوا ال
مفتـــــــــــــــــــرق كل تتحدى وحدة و

لمنتصر أمــــــــن أرضنا في ألیس
لمعتنــــــــــــــــق معنى دیننا في ألیس

مقسمـــــــــــــة دویالت نرید ال ال
الرقــق من رق على ــ الرغیف مثل ــ

مزیفـــــــــــــة شعارات نرید وال
الورق على قرارات نریـــــــــــــــد وال

دعائمــــــــــــھ ترسى حلمنا لكنھ
والنــــــــــزق اإلرجاف ال والحلم بالود

مساومــــــة فیھ نرتضي ال نفدیھ
مرتــــــــــــــزق أي من وال عمیل لدى

یوحدنــا قد مـــــا بیننا یكن لم إن
ومنطلــــــــــــــــق وتاریخ انتماء رغم

تجمعنا الواحات وذي النخیل فذا
األلــــــــــــــق من تزھو مضاربنا وذي

أمسیــــــة كــل مع أفنائھا كل في
الشفـــــــق تعویذة إلى الصغار یصغي



دیاه ولد لمرابط

اإلیمان أضعف

طھ حب في تلتقي جموع
خطاھا ضاعت ال فیھ وتخطو

المعالي في یضاھى ال فـطھ
یضاھى ال المكارم في وطھ

ذا ومـن الـراجي یـرتجي ذا فـمن
طھ غیر المؤمل یؤملھ

غطّى الـكفر قـلوب طـھ أیـا
غطاھا من نراه ما علیھا

طـھ بـحق الـصواب وأخـطأت
خطاھا تغفر ال رب أناس

فاستحثت عراھا ما عـراھا
یداھا شلت نحوه خطاھا

ستنجي أن تحسب وھـي أراھـا
قراھا أو الحصینة مدائنھا

بـدرا هللا رسـول لـھا یـؤم
لـواھا سـاحتھم فـوق فـیرفع

تـعفو كـیف فـدیتك طـھ أیـا
تناھى ھذا إلـى وجـھلھم

نراھم وقـد ھـؤالء أتـرحم
السفاھا ارتكبوا سیدي بحقك

تـحدوا مـن عـن أمـة أتـعفو
مصطفاھا وحرمة كرامتھا

امتحان ألمتنا ھذا لـفي
انتباھا تنتبھ منھ عساھا

صداما وكـفى فـرقة كـفاھا
كفاھا كفى الفروع بعض على



وحرب فـینا دائـم خـالف
الشفاھا تعدو ال الحرب وتلك

أنـا اإلیـمان أضـعف وھـذا
اإللھا ندعو أكـفنا نـمد

دوما اإلسالم بني فأمتنا
مستواھا طھ بحب یقاس

ویبقى مـعصوما ظـل وطـھ
یباھى أو یضاھى ال كذلك

الـمطایا زم مـن یـاخیر أال
امتطاھا من وخـیر لـحضرتھ

أرجي حـضرتكم بـباب وقـفت
أتاھا من یؤمل ما وآمل

شفیعا لي كن سیدي یا أال
جداھا أبدا أرتجي فكفك

ركاب بخائبة رجعت ومـا
منتھاھا المشفع محمد



بدي ولد فال محمد

التاریخ من سفر شنقیط

األفقــــا بـــھ طاول أو ببوحـــك أخفض

أمنیة باألحــــــالم الســـــلو فاســـــتلھم

خبــرا الصِبـا عھد عن الركب سـائل أو

ســـــطره التاریخ من ســـــفر شنقــــیط

ملتطم العرفان من بحـــــــر شنقــــــیط

فجره الوجدان من عمق شنقـــــــــــــیط

مشرقـــة العز بـــفجر شـــمس شنقـــیط

فرعھم األصل بـــــــعد طاب بـــــــفتیة

معوصة كل وراضوا الملوك ساســـــوا

ممتنع كل أباحـــــــوا ســــــراة شــــــم

معاقـــــــلھ من جیش كل واســــــتنزلوا

ظمإ على صرفا الردى كأس سقـــــــوه

صافنة لمتون بــــــــــــــــــني خیل أیام

عشقـــــــا من یصرمن أن الخرائد دأب

األرقـــا و واألحـــزان النجم ســـامر أو

صدقــــا إن بالحـــق مخبـــرھم ینبـــئك

علقــا بالســما عصر الدھر صفحــة في

فھقـــا قـــد بـــالطھر زواخره جاشـــت

عبقــــــــا نشــــــــره أریج المروج من

منبثقـــــا بالوحـــــي یزل لم شــــعاعھا

سبقـــــــا من كل بــــــذوا غطارف غر

أبقــــــا من الھند بــــــمواضي ودوخوا

واألفقـــا الشـــم وداســوا المنال صعب

رنقــــا ما العیش بـــصفي واستبـــدلوا

والرھقــــا الذل ســـم ســـیم بـــعدما من

خفقــــــا قـــــد النصر بـــــریاح لواؤھا



بدي ولد فال محمد

التاریخ من سفر شنقیط

وكم القــــــــالع صم فیلقـــــــھم دك كم

اشـــــتعلت إذا قدحــــا سنابــــكھا تذكي

حـــلال نقـــعھا من اكتســوا ما إذا حــتى

قـــــمم دونھا من قــــمما واســــتوطنوا

شــــامخة اإلســــالم قــــلعة وشــــیدوا

جامعة للكل تزل لم ســــــــــــــــــــفارة

وذا البـــــیان ضوء وذا الوســـــیط ذاك

نقـــــــــرئھا الزیني المبــــــــدع وطرة

نازلــــة كــــل تفتـــي النجائـــب فـــوق

اخترعت إذا حـــــتى فترة بـــــذا عزت

مخبـــــرة القـــــاصي مجلســــھا وضم

مخرســة الركب صدر تزاحــم راحــت

ترف ذي كلُّ منھا البــــــــــــــدرَ یفاخر

محقــــــــت من المختار علي الصالة ثم

فانفلقــــــا الیم خضم عصاھم شقــــــت

واحترقــــــــــا الجو ومار الوطیس نار

خلقـــــا ما السمحـــــاء الملة من خاطوا

والشفقـــــــــــــا والجوزاء النجم تناطح

منطلقـــــــــــــــــــا للفتح منارتھا ظلت

الذلقـــا الشـــاعر وتؤوي الفقـــیھ تؤوي

اأْتلقـــا اللغى بــرق بــھ بــونا ابــن متن

عتقــا ما الصرف شــمول من فیحتسـى

الورقــــــــا یمأل ما ال الصدر وعى مما

الحدقــا یسحــر قــد ما العصر حـضارة

غلقــــا قــــد الرھن أن التالقـــح حـــین

نطقــــــــا من بـــــــاألنداء التنافس یوم

برقـــــا إن والبـــــرق ندى الریاح بــــذ

فامحقـــــــا الكفر طود الرســـــــالة منھ



بدي ولد فال محمد

التاریخ من سفر شنقیط

شاش ولد حسني
الشعراء أنبل یا

سمیا رحلتَ
جئتنا كما

السحابْ كماءِ نقیا
أمي كدمعة

وفینا إلینا رحلت
رسوال رحلتَ وعنا
.. الصمتِ عالم إلى
الخلودْ دین تنشر ..

.. الموتِ عالم إلى
لتحیا جئت

دمع.. من "تخجل ألنك
"... تموتْ حین أمك ..
محاجرنا مزنُ ستبكیك

قصائدنا وغیم
حیاتك.. طول سنبكیك

موتنا في ..
قلبٍ كل في عطرك سننثر



بدي ولد فال محمد

التاریخ من سفر شنقیط

شاش ولد حسني
الشعراء أنبل یا

سمیا رحلتَ
جئتنا كما

السحابْ كماءِ نقیا
أمي كدمعة

وفینا إلینا رحلت
رسوال رحلتَ وعنا
.. الصمتِ عالم إلى
الخلودْ دین تنشر ..

.. الموتِ عالم إلى
لتحیا جئت

دمع.. من "تخجل ألنك
"... تموتْ حین أمك ..
محاجرنا مزنُ ستبكیك

قصائدنا وغیم
حیاتك.. طول سنبكیك

موتنا في ..
قلبٍ كل في عطرك سننثر



بیتٍ كل وفي
لیلنا في نورك وننشر
غیاھبنا تضیئ بدورا
حیفا خد عن ونمسح

الشعراءْ أنبل یا دموعك
عطرھا.. یا القدس نغم ویا

منارتھا یا ..
وقندیلھا

وزیتونھا
صوتك.. القدس في سنـزرع

الخلودْ آي یرتل ..نایا
الوجودْ ولحن

"نـردا" ذكراك ونلعب
القصیدْ نھد فوق یحاصرنا

نیبال رحلتَ
الشھداءْ یرحل كما

عظیما
العظماءْ یرحل كما

ستبقى وفینا
فینا كنتَ كما

نقیا.. نقیا..



محمد ولد التراد

الشمس دموع

حـــ الـــروح فــتـات مـــن قـلـیـل إال
تـنـاثرا األكــف بــیـن تـنـاثـرت ـیـن

الرؤى ألتمــــــــــس وبقیت لي یـبق لـم
خسائرا أفیض وأنا الرؤى خلف

تـصرمت الـكبیر الـزمـن أیـھـا یــا
صـاغرا الـھث فـعدت الـحیـــاة مـني

أزلـیـة وضـمـة إال شــيء ال
الـثـرى فــي الـنـسائم تـخـبــــــــئھا كـانـت

تـغــــــ كـانت ضـحكة إال شـيء ال
الورى في نفسي ضیعت إذا ـــازلني

تـمـزقت الـجـمـــــــیل األمــل أنـشـودة
تـطایرا عـزفت لـما عـمقھا مـن

ذ ھـو داخـلي فـي أنـا حـتى
سائرا ویـخلد یـفنى الـذي األمــــــــــــل لـك

قلیـــ سـوى الـحیاة یـلھمني شـيء ال
ثائرا ینبض الروح فتات من ــــــل

كـسارق الـحیــــــــــاة مـع أسـیل أبـدا
الكرى تلبسھ إذا الـجمیل الـزمن

أبــ وكـنت الـحـــــــیاة مـع أسـیل أبـدا
أكبرا كي تجتاحني رؤى عن ــحث

أحــ وعدت الحیاة من سئمت حتى
آخرا شیئا المجـــــــــروح عالمي ـمل

مـا بـعد مـن لـي تـقول عـساك مـاذا
حـائرا صـغیرا طـفال ضـیعــتني

غد عن وأسأل الموتى أسـتلھم
السرى من مللت وقد إلي یـــــــــــأتي

أیـھا یـا لـي تـقول عـساك مـاذا
سائرا عـمرك أفـنیت الـذي الـزمـــن

أو وكنت ارتمیت الشمس وجنة مـن
ماطرا سحابا ھطلت دمعــــــة ل

والـھطو الـتنزل مـن ارتـویت حـتى
آخرا جرحا الـجرح أدیـم عـلى ل

جـمة مـنازل نـفسي فــي وتـلـوح
مـسافرا الـرحــــال مـجنون وأظـل



محمدو أحمد لمرابط متالي ولد

الحلم جزیرة في تصوف

تعانقا الجمیل والزمن مسراك
الشاكي الغریب الصمت ھدأة في

مثقل حب أطاللُ فتناغمت
مسراكِ عابرا یرسم بالموج..

معبد في الرؤى لغة وتراقصت
بمداكِ الشذى فانثال للروح..

جزیرة الجمیل.. كالحلم وغدوتِ
النساكِ تصوف رمز خضراء..

وجودھا سرّ لألیام ألقیتِ
شذاكِ عطر لألحالم ونثرت

بسمةً ثیابك في ترفل فالشمس
رؤاكِ بعض األزھار وتناغم

تحیة ألف الحلمِ ظباء كتبت
معناكِ في الوضاء.. جیدك في

* *
مغرمٌ جمیلةُ یا ظاللكِ في أنا

سناكِ رمال في لحنا أنساب
شرفتي من رمیتھا النساء كل

إالكِ لھا أطالال وبنیت
المدى یكتبكِ األیام دفتر في

خطاكِ..!! البعید باألفقِ وتنام



ھنون ولد كوري ولد الناس ولید

اللیل شظایا

وفـــودھــا فــالــدمـوع حــنــیـنـك داء
یـعـیـدھـا لــلـوصـال وتــوقــك مــــرت

قـصـیدة كــل الـغـیم بـیـن تـصـطـاف
نـشیدھا الـضیاء مــع عـلـیك صـلـى

رنـــة األســـاور مـــن فــیـك وتــقـیـم
أریــدھــا أزال مــــا عـلـیـھـا لــھـفـي

طـفـولتي مــنـذ ولـلـصـبوات مــالـي
وجـدیـدھا قـدیـمـھا اسـتـقـال ھـــال

الــھـوى أیـــام األوجــــاع كــانــت إن
عـیـدھا الـتـواصـل عـــز إن فـالـحـلم

حـقـائبي الـحـالـمین سـفـیـر إنـــي
بـریدھا الـقلوب فـي ومـزق ضـاعت

مـدائنا الـحروف وھـج مـن أشـعـلت
وجـنـودھا مـلـوكھا اسـتـغاث حـتـى

حـبـیبتي أنــت األسـحـار ھــدأة یـــا
جـیـدھـا وجــیـدك عـیـنـاھا عــیـنـاك

عـزلـتـي مــخـادع إلـــى تـتـسـللین
تـــردیــدھــا یــنــتــھـي ال أغـــنـــیــة

مواجدي شتاء عـلى مـنك وتـسیل
جـلـیـدھا باللھیــــب تــلـفـع حــمــم

مـضت أرتـالي الـشـرق ثـاكـالت یــا
یقودھا سوف "حطین" على ذا من

قـدیـمـھـا عــطــر األیــــام تــتـنـسـم
ورودھــا یـسـتـحیل عــبـس ومــیـاه

جــزیـرة ألـــف الــمـأسـاة وخــریـطـة
حدودھا الشقاق مـوج عـلى تـطفو



قـطیعة كــل األرحــام عـلـى ھـانـت
أسودھا الحیاض عـاف مـا بـعد مـن

طـعناتھا عـن الـسـمر الـرمـاح تـنـبو
یصیدھا الـصقور یـرمي مـن كـل مـا

مـواجع بـحر الـدعوات فـي ونـغـوص
مــریـدھـا یــلــوذ صــومــعـة فــبــكـل

مـطیتي الـخیال إلـى خـطاك حـثي
قیودھا السطور عـلى ھـناك جـارت

لـقـاؤنا الـنـجـوم أضــرحـة بــیـن مـــا
عـمودھا یـستقیم الـقـوافي حـیـث

الرؤى شـطآن الـلیل شـظایا غـطت
ركـودھا الـنفوس فـي تـراكم حـتى

صــوحـت الـبـابـلیة الـجـنـان ھـــذي
عـودھـا بـالـمـحبة ســیـورق وغـــدا



األمین عم علي محمد

الخلود موعد

األدباء اتّحاد طرف من م المنظَّ التأبیني الحفل في ألقیت
25 األربعاء مساء انواكشوط في الموریتانیین والكُتّاب

األستاذ العربیة الروایة عبقري رحیل بمناسبة 2009 فبرایر
صالح. یّب الطَّ

رحلتَ...
خلد.. وموسم

طیِّب.. یا نحوك انداح قد
مرشدھا.. الفوارس لكل فأنت

األرحب.. ربعھا
الحصاد.. بعد التَّخَیُّل وزرع

الفتى.. خلود
لتموت.. ال تولد االبداع وجذوة

جسمك.. قید من تَحررتَ
.. الملكوت عالَم في حلّقتَ

البقاء.. قبسات من تظلك
.. شخوصك

حبكك..
.. الروایة خیوط نسج

النعوت.. كل

النثر.. في الشعر ألق فمن
األزیز.. ماردي تصویره شالل

تدفق.. نبعا عبقر واد من
الیُخوت.. فیھ تسبح

***

***



المتنبي.. فارسھا لكندة كان قبل ومن
الذعر".. ذعر بل" مات وما

یموت...؟! أني

واألطلسي.. االزرق نیلك بین وما
لُندنٍ.. أو ھاشم ودوحة

والقیروان.. شنقیط بین وما
للمجد.. الركائب رمتك

.. القلوب إلیك تھفو
.. الحناجر كل وتلھج

لطیِّبَ.. حبًّا
أقمتَ..؟ ھال تسأل

وھالّ..؟

الرؤى.. فجر خصوبة من أمتي في زال وما
.. المسافر ھذا بعد
.. أمتي في زال ما

طیّبَ.. ألف
نجیب.. ألف

نزار.. وألف
!!!....... وداعا

.. الوجود عَسْفُ األحبة وموت
الخلود مُقام في وموعدنا

***

***



(النابغة) أحمدو ولد محمدو

النور ومضة

تشریــــن فجــر رواه أطل قــد ھا
األفانین خضر في النـــــــور كأنھ

مـــــؤتلفا ینفك ما البدر كأنـــــھ
الطین عالم یتملى برجھ فــــــي

ظمئتْ بعدما علینا أطلّ قـــد ھا
الشــــــــرایین مالیین منا إلیـھ

ممتطیا التاریخ بشـــذى مضمخا
خمسین متن المتھادي سیره في

طلعتھ األذھان إلى أعادت قـــد ھا
الدین و العرض حماة األباة ذكرى

سنابكھ تدحو إذ میّارَ" "ابن ذكرى
سجین أجل من بغوا قد مـن ھامات

تحصدھـــــــمْ و ذال تذیقھــــمُ إذ و
مامین" "ابن أسیافُ السنابل حصد

یوردھمْ و یردیھم "بكار" سیف و
غسلیـــن كاسات لھــــم أعدّ شربا

جـــزع ال و خوف فال الرجال ھــــمُ
ساسین" "ابن لصوالت امتدادا كانوا

جبنوا ما و خانوا ما الدرب على ساروا
األحاییـــــــن مر على استكانــــوا ما و

طلعتھ" "یودیل" في تشرین الیوم و
النیاشیـــــــن أحلى صدورھــمُ على

مبتسما الحقل فعاد عاد تشریــــن
البساتین جوّ في یرقص الزھر و

قزح ألوانھا في الفراشات ذي و
حین إلى حین مــــن األفق تزین

مرابعنا في سھال و أھال تشرین
ستین أیام مــــن الفخر مبعث یا



مطرا یا األطفال حلم یا تشرین
للمساكین خبزا و للمسنتیــــن

یطرده الظلـم یبید عدل سیـــف یا
الموازین میت في الروح یبعث و

في تقرأ الفتح جیاد حمحمات یا
العثانین زھو في السنابك، وقع

تطرده اللیل تغشى النور ومضة یا
األناسین كل فـــــــي البشر فیورق

بھ نلــــوذ عرفان و حب نبع یا
الطین و الماء بین الحمائم لوذ

حالكة ظلماء في النـــور ومضة یا
محزون أنفاس في البشر شھقة یا

بصیرتھم زاغت ما الغر أبناؤك
أبیین مـــــــــن أباة یزالوا لم و

عرینھم في أسودا یزالوا ولم
تدجین و تغریـــــب و ذل أباة

اتخذوا قد ثغر على مرابطین
الدین و العلم لبث منارا منھ

تعب أو العیش في شظف یثتھم لم
الھون و الذل حیاة استطابوا ما و

دخنا دینھم فـــي أبدا رضوا ما و
بالدون الدین حماة یرضى كیق و

اجتمعوا قد قلب على أوالء ھـــم
تشرین طرقات في الورد لینثروا

بوحدنھـم یزري ما كل تجنبــــوا
النبیئین خیر بھدى استمسكوا و

انطلقوا و شنقیط ثرى في تعایشوا
اللین و العسر فـي وحدنھم یبنون

حملوا قد و بشر في یشدون الیوم و
الریاحین: باقات تشرین وجھ فـــــي

عزّتنا عنــوان یا تشرین شھر یا
الدواوین حلي یا الشعر أعذب یا

حلما فوقنا فرفرف سمانا ھذي
كانـون قر عنا بدفئك اصرف و



احظانا ولد هللا عبد محمد

نوفمبر أنشودة

الوھادِ في تمطر الشـــعر ســـماء

نبـــــــــــــتٍ ومروج یانعٌ وزھرٌ

نبـــــارى ما لعمرك ضادٍ بـــــنو

وأمٍ أبـــــــــــنا من الضاد رضعنا

بــــالدي ســــطعت بـــھ وتاریخ

وضيءٌ ذا الشناقــــــــــط فتاریخ

بـــنوھا من المحـــاضر عباقــرة

عیدا علیك أطل إن نفمبــــــــــــر

وبــــالتغني بــــالھتاف وقــــولي

الصحــــارى لؤلؤة شنقــــیط ھنا

بـــــــــــنوھا ردده التاریخ صدى
إ
دومــا أزف العزیــز الوطــن لـى

عظیما طودا شــــــامخا لي فعش

بــــالدي من یعبـــق الضاد ونفح

الغوادي نبــــــت مذ الضادُ روتھ

بـــــــــــــوادِ تفوھھا من وأفصح

ضادِ بـــــغیر نعیش أن ونأبـــــى

عمــادِ مــن لــك یــا النجــم منـاط

اتقــــادِ في أنجم بــــالعلم ســــموا
أ
وبــــــادِ مســـــلوكا الدرب ناروا

ونادي فاحــــــتفلي شنقــــــیط أیا

مرادي ھنا : البــــدیع وبالشـــعر

الجھاد كوكبـــــــــــــة العلم منار

النوادي في الحـــضارة بأروقـــة

األیادي معطرة تحــــــــــــــیاتي

األعادي من الحاقــــدین بــــرغم



شعیب إبراھیم موالي

العنـــاب سلــة

الــغــیـاب لــغــیـبـة أغـــیـــب مـــالـــي
أحــقــابـي أنـــتــي فــتــوقـظ أغـــفــو،

أنـــا إذا الـــوراء عـــن رغــبــت مــھـمـا
أعـقـابـي عــلـى حــولـي بـــي یــرتـد

دمـي فــي أزبــد اآله ونــزف أمـشـي
بـــي أودى قـامـتـي.. تـلـبـس جــرحـا

یــد وال الـسـراب یـحـاصـرني وحـــدي
األغــــــــراب خـــلـــســـة إال تـــمـــتـــد

كـلـھا الـمـرافـئ بـأشـرعـتي ضــاقـت
ســرداب إلــى نـفـق مـــن وحــشـرت

مـشـاعـري فــیـض األھـــواء تـتـقـاذف
خـطابي الـخطاب ھـرج فــي ویـمـوت

المدى یرسمني الیأس جبین وعلى
األســـبـــاب لــعــنــة یــكــابــد ظـــــــال

قـسـماتھ فــي األشــالء مـــن وجــھـا
بـــاألتـــعــاب األحــــــــزان تـــتــســمــر

أنــــــا نــخــوتــھ الــتــاریــخ وألنــــنـــي
بـي تـحیا - الـعنا رغـم - الـقـرى نــار

شـمـعة بـقـیـة ھـــذي أنـطـفـي لـــن
ثـــقـــاب عــــــود ویــــــداي أجـــتــرھــا

مـقاصدي كـل األحــالم عـلـى كـبـرت
أدرابــي الـــرؤى وھـــج مـــن ومـــألت

ثـغـرھا أقــبـل وحـــدي لـــي عـشـتـار
أنـخـابـي كـفـھـا مـــن لــــي وتــصــب

تخیلي بعض - الشعر شعر - الشعر
ســحـابـي نــبــت اإلبــــداع وعــصــارة

فـــي الـنـقـصان لـكـنـما أكـتـمـل لـــم
األحــبـاب ونــصـرة الــصـدیـق صــــدق

جـداره صـمت مـللت الـصـغیر وطـنـي
بـي أولـى غـدي وأرى غـدي وطـنـي

عمامتي الـسحاب لـون مـن سـأخیط
أذنــــاب بــــال نــسـبـا لـــــي وأصـــیــغ

وصــالتــھـم بـصـمـتـھـم الـقـانـعـیـن ال
األســــبــــاب ألتــــفــــھ الـــدامــعــیــن

تـــؤزھــم الـــزمــان یــــــد الــنـائـمـیـن
شــــھـــاب بــــحــــد وتــصــفــعـھـم أزا



محمد ولد الدامین

عثمان قمیص

یـنـدثر الـحـب حــیـن ضـمـیـرك أیــقـظ
البشر الثرى وجھ على یـفنى وحـین

ترى حـین الـطین یـابن ضـمیرك أیـقظ
یـــذر وال یــبـقـي ال الــبـنـادق عــــزف

نزفت قد الموت حـتى جـراحك ھـذي
الــقـدر أوجـاعـھـا مــــن یــسـخـر وراح

ال تـركـض الـثـأر خـلـف مـازلـت وأنــت
قـمـرُ أو دنـیـاك عـلـى تـطـل شـمـس

شـرارتـھ تـھـدأ لـــم عـثـمـان قـمـیـص
الـشـرر؟ ذلــك یـخـبـو بـعـزمـك مــتـى

غـضب فـي الـحقد نـار تـشعل حـتـام
یـحـتـضر؟! اإلنــسـان كـوكـبـنا وفـــوق

جذال بالرؤى واصدح كان مـا عـنك دع
تـغـتفر الــیـوم بــعـد ذنــوبـك عــسـى

مترعة الحب كأس وحسبك حـسبي
السھر المدى عین في رف ولو حتى

حـامـلھ أنـــت ســـالح خــیـر فـالـحـب
تـنـتصر ســوف حــیـن بــعـد ولـــو بـــھ



أمجاد ولد سیدي

الخیل عیون

ینام ال وطن عن سأبحث
حزني جداول فیھ ألوقظ

الحروف صافنات عن سأبحث
الشعر مملكة ألحرق

داخلي في
عبقر واد في وأھتف

النار صدى إني
الخلد جنة في

زلزلة و
السماء أدیم في تزل لم

أیقونتي سأعزف
الوجود تل فوق

أفكر ألني
الریح ھمسة في أفكر

والشیح
الرعد ودندنة

واألغنیات
الزائرات صاحب أنا

التجلي مقام في عاشق أنا
الشتات فوق یسبح
وفي بقلب لي فمن

أحالمنا صفو ینادمني
بعیدا بعیدا ھناك

الغمام وراء
المواجع وخلف

الكالم خلف
البحر شاطئ الى

صاحبي یا



نوح سفینة أرید
والدسر ألواحھا بقیة أرید

جدید من منجاتنا رحلة ألبدأ أرید
أرید

الجودي على أرید
غریق حلم إنقاذ

الموج بینھما حال وقد
عنید دھر صمت في

أیامنا ترھات على سالم
والقطار

أشیائنا بوح على سالم
والنھار

اللیل على
والخیل

السراب ذاك وبیداء
وحدي أغالب سقیم

العذاب عذاب
المنارة ھدم معاول عني وأرفع

الرباط أرض
انتبذت كیف أیوسف

قصیا مكانا
حمحمة بال الجیاد وھذي

فوقھا فارس بال
ملحمة وبال



بالل ولد أبوبكر

النور موسم

أطـال والـجالل الـنـور مـوسـم
حـال والـیمن والـحبور.. بـالھنا

وفج والسمو الـصدق مـشرق
أھالّ بالسرور والعدل الحق ـر

الـرس إمــام لـلـعباد هللا رحـمـة
فـتدلى دنـا إذ فـاق مــن ــل

جئ إذ الـتفرق عـھد تـولى قـد
تولى أیضا الظالم وعھد ـت

واألن الـكون یـزدھي بـمحیاك
وفضال ودینا ھدى تـزكو ــفاس

تـھدي الـعدل أمـة نـبراس أنـت
وفـعال قـوال الـصراط لـسواء

المخـ المحضة الحقیقة نور أنت
وأصال وفرعا ذاتا ذكرا ـصوص

الـن وخـیـر الــورى خـیـر أنــت
وجـال عـز اإللــھ حـبـیب ـبیئین

أصـ كـنت قــد الـوجـود ســر أنــت
أصـال ولـلمفاخر لـلمزایا ــال

الـبرایا ھـادي اإللـھ بـاب أنـت
ضال ھدیك نھج عن تـولى مـن

كـتـابـا تـتـلـو بـالـبـینات جــئـت
وعــال الـقـلوب أنـھـل مــنـزال

بـیان مـنك الـكافرین قـصم
سال الحق فـي یـسل وحـسام

والـتـبلیـ األمـانـة بــك وتـجـلت
تـجلى أیـضا مـنك والـصـدق ـغ..

فـخارا مـنك الـزمـان وتـحـلى
تـحلى الـربیع لـقیا بـذكرى إذ



اخـتـلفنا الـوجـود سـید یـا نـحـن
كـال األمـر وأصـبح وافـتـرقنا

واتـلـبـنا بـدیـنـنـا واتـھـمـنـا
وعــقـال نــقـال الــتـراث وھـجـرنـا

ھـ الـحـق.. أمـة یـا اـسـتفیقي
أطـال والـحیاة الـنور مـولد ــذا

وال ولـلحق لـلھدى وارجـعي
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األب عافیة القلوب طب أنت
جال الخطب إذا الورى غوث ـدان

الحـ مـدحك مـن الـلسان یـمل ال
یمال لن إنھ الدھر مدى لو



الوالد ولد أحمد

الشمس ھامة على وشم

طالعھْ تغــربُ حیث من أشرقتْ وكم ..
خاشعھْ المدائن أصــــــــــــوات لتصبحَ

فجرنا مجــــــــدافُ شنقیط یا شموسك
مصارعھْ منك عاش لیـــــــــــــــال یبددُ

خـــــــــــلوده دفء الصبح فیك ویلبسُ
مدامعھْ نــــــــــــــارا اللیل فیك ویشرب

ربوعنا فوق البدر منــــــــــــــــك تناثر
مواقعھْ منك النــــــــــــجـم وخط شظایا،

رمیتھ السبیل الشعر ھجــــــــــــــر فلو
ذرائعھْ علیـــــــــــــــھ ســــــــدت برائعة

نبضھا والشعر األرض ســــــر جبالك
واسعھ الحـب من آفاق أدیمـــــــــــــــــك

نوره، والموج العلم فیـــــــض محیطك
جامعھ وعیســــــــكُ تاریــخ ونخـــــــلك

الذي والوترُ واألفیاءُ الـــــــــــــحلم لكِ
مواجعھْ الزمــــــــان قلب عن یبـــــــــدد

الرؤى بھا تستظــــــــــــل توق وخیمة
سعھ بالرؤى الفـــــــــضا ضاق إذا وفیھا

والتقى والزھد الطـــــــــھر فیك تعانق
"رابعھ" الثالثة تلك أنجبت وكــــــــــــــم

رِسْلھا وجودك أثــــــــــــــــداء رمالك
مراضعھْ الیتیم المــــــــجد حــــــــرم إذا

سقى بَرَدِ عن الفجــــر مــنك ویبســــمُ
مزارعھْ الشـــموس درب في بنــــــورك

ذووھم الخالدین مجد بــــــــــــاعَ فإن
ببائعھْ الخالدین لمــــــــــــــجــــــد فلست

فغردتْ غیثا الصحراء علـــى سجدتِ
ساجعھْ بالروائـــــــع ســـــــــــــعد حمائم

تفتحي ورود یا شــــــــــــــدوا.. ترددُ
براجعھْ. الرامــسات فصـــــــــول فلیستْ



أمغر ولد النبھاني

األحالم تیمة

سَاسَھَا ومن الخیل عن حدِّث
جـاسَھَا ومـن األرض وفـاتـحي

الـتـي الـعـلوم مـجـالس وعــن
جـالَّسَھا بـالعلم أسـعفت كـم

ولـــم دعـــيٍّ كـــل وأخــرسَـت
إخراسھا الدھر لـیالي تـسطع

مـنـھـاجـھا هللا كـــتــاب كـــــان
ونـبـراسـھـا الــفـصـل وقــولّــھـا

بــأرجـائـھـا الـــغـــضُّ تــرتــیـلـھُ
سَــھَــا ــــى أنَّ الــغـافـل ـھُ یُــنَـبِّ

تــزل لــم عـامـر فـنـجل حــدث
أفــراســھـا تُـــســرج أجـــنــادهُ

وأبــنــائــھـا األرض لـــتـــذكــر و
اســھـا وحــرَّ ــوھـا أحــبُّ ومـــــن

مـخـبـتا لــھـا یـنـصـت فـالـدھـر
ســھــا أنــفــا یــسـمـع كـــأنــھ

بـحـرھا عــلـى تـحـنـو یـرقـبـھا
إحــسـاســھـا یــحـس كــأنــھ

حـیـنـھ مــــن قــــام تــقــوم إذا
مـاسـھا بـمـیـسةٍ تــمـسْ وإن

فـلكھا فـي األحــالم تـیـمة یــا
أضراسھا الـعلیاء عـلى عـضّت

نـبـعھا ویــا الـدنـیـا جــوھـر یـــا
ماسھا ویا الـزاھي عـصرھا یـا

صوالتھم األسد فیكِ صال كـم
كاسھا الردى فیكِ سقوا وكـم

لـھا مـلك الـمـجد فـكـل حــدث
كـرَّاسـھـا اودعــتـھ قـــد قــدمـا



عـلت أرض بــأي قـاسـھا مــن
قـاسـھـا فــمـا أھـلـوھـا وعــــزَّ

خـیرھا خـیرھم یـضـاھي فـمـا
بـاسَـھـا بـاسُـھـم یـحـاكـي وال

خـیـلَھا خـیـلھُم تــجـاري ولـــم
نـاسَـھا نـاسُـھم تـدانـي ولــن

صحرائھا عمقِ في أنْـبتت كـم
فــاسـھـا وأنــبــتـت بــغــدادھـا

مـھـدھا فـمـن الـمـروءات ســرُّ
أجـراسـھـا تــقـرع فـتـئـت مــــا

أعـالمـھـا الــعــرشِ ربُّ رحــــم
سـاسـھا بـحـكمة مـــن وكـــلَّ



أمغر ولد النبھاني

األحالم تیمة
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الحسن علي موالي

التجلّي سیّدة

.. جَمالكِ عَن قلیالً كُفّي
لھُنَیْھَةٍ تسترْحْ

واألغَانِي القصائدِ كُلُّ
المَلِكَات.. آخِرَ
التجلّي.. سیِّدَةَ

المكَانِ وفِي الزّمَانِ في
العیْنیْنِ بدیعة

والشّفتیْنِ
والخَدَّیْنِ
والنَّھدیْنِ

غجریةَ یَا
النّظراتِ

والخُطُوَاتِ
الكَمَان أثَرَ یَا

شَرِیدَةً القُلوبِ على یَھُبُّ إذَا
األشْواقُ تتنھّدُ

الجذْلَى شِفَاھكِ ملْء
األسْقَامِ مِنَ

الھَوى مِنَ تشتھِیھِ ما إِلَى والظّمْأَى
األلْحَانِ فِي الجِیتَارِ رَعْشَةَ یَا

جُنونِھ غِبَّ



األشْیَاءِ فِتْنَة یَا
األخْطَاءِ قِدِّیسَةَ یَا

المُشْتَھَى عِنْدَ
جَمالكِ عَن قَلیالً ي كُفِّ

لِھُنَیْھَةٍ.. أسْتَرِحْ
جَمَاالً..لَحْظَةً قِلّي

الشِّعْرُ یستریحَ كَيْ
مَعْنَاهُ مِنْ
مَبْناهُ مِن

لھا! أخرى القَوَافِي...مِھْنَةً تَبْتَكِرَ
البَحْرُ یستریحَ كَيْ

شَھَواتِھ مِن
الحُبِّ فِي

صَلَواتِھ مِن
حْبِ للسُّ

.. الرّمَالِ صَوْبَ تَرْحالِھ مِن
خُطاكِ الرِّمَالِ فَوْقَ وئیدَةً تَمیسُ إذا

أسْتَرِحْ كُفّي
ھَوَاكِ مِن شتَاتٍ على ریعُ الصَّ وأنَا

الھَوَى فِي المشیئةُ لَكِ
شِئْتِ مَا

.. القُرْبَ إنَّ
البُعْدَ.. إنَّ
الوَصْلَ إنَّ

...سِیَانِ! ھَواكِ فِي عِندِي الھَجْرَ.. إنَّ



محمود أحمد شغالي لیلى

الذات عودة

أیامي وتزدھي قلت أنساه
وقتامي ظلمتي فجري ویزیح

نضارتي إلي لوعادت الخطب ما
حطامي بعض رمّمت لو الضیر ما

طغى قد حبّي أن ألعلم إني
طام المشاعر في یضرب كالموج

بقصتي العاشقین وصل رمت قد
أرحامي جمعیھم فالعاشقون

لي یلوح المستحیل أن والھول
إحجامي بي ویثیر ھجره في

نسیانھ في الریح ركبت فإذا
بلجامي ویشدّني الھوى یأتي

مشاعري كبحت أنسى أن شئت مذ
وضرامي موقدي ألطفئ فیھ

خاطري یشغل بات غیري الشيء
نظامي الحبیب جور من غیّرت

قصتي حيٌّ الثقلین في عاش لو
غرامي و نكستي وعانى یوماً

عنده العظیمة النفس ماھانت
األوھام لجّة في لیزجّھا

نفسھا األصیلة تدع ال و كال
باألقدام تداس بالمغریات

یعربٍ مآثر حوت الطباع مني
إلھامي طامحاً مني فانساب

سماقتي النجوم في توارت فأنا
مقامي الشموس في ترفّع أنا و

ساطع البریة في خلودي أنا و
المترامي بریقھ الوجود عبر



صالبتي الرافدین كعز عزّي
كالشام زعامتي وحي كالقدس

حضارتي نبض مصر في وحضارتي
األعالم و األقحاح من قممٌ

مواردي الكبیر ومغربنا یمني
واإلكرام والتخلید للمجد

شھامتي الخلیج روح من تفیض و
وإمامي لقدوتي الخلیج إن

بمعارفي أرتوي نبعي شنقیط
إسالمي معالمي وكنھ منھا

بھ عصفت ماضیاً سأقذف لذا و
أیامي لي لتروق أیامھ

ناصحاً عقلي قال خلفك ارمیھ
قدّامي وال خلفي ال فأجبت

وجھتي تبقى النسیان فموانئ
أیامي وتزدھي تروق حتى



جوب األمین محمد

الحالج جبة من خارج

جُنُونَكَ... أَیْقِظْ
صَدَى ِللْحُرُوفِ وَاتْرُكْ

أَخْرَجْتُ
المَعْنَى... جُبَّةِ مِن

وَیَدَا فَماً
لِي وَ اللُّغَاتِ، لِحَضَاراتِ أَنتَسِبْ لَمْ

صَوْتٍ... رَجْعَةِ كُلِّ مِن
رَدَى إِحْتِمَالُ

قَلَقٌ وَبِي أَرْضٌ، مَعِي بِالَدٌ، خَلْفِي
سُدَى كَالرِّیاحِ ألَِمْشِي خَلَعْتُھُنَّ
أَسْئِلَةٌ البِدْعِيِّ فَرِ السَّ من زَادِي

أَمَدَا تَكْتَشِفْ لَمْ وَأَجْوِبَةٌ جَوْعَى،
یُرْشِدُهُ ظَلَّ بُرَاقٌ شَیْخٍ لِكُلِّ

كَمَدَا دَمِي فِي یُغَنِّي بُرَاقٌ لِي وَ
وَآخِرَهُ شَیْطَانٍ أَوَّلَ لَعَلَّ

الرَّغَدَا یَقْتُلَ حَتَّى الدَّرْبَ حُ یُلَوِّ
منتَشِالً اللیْلِ نَحْوَ قُمْتُ الدُّجَى.. عِندَ

ھُدَى سُیُوفَ - أَدْنَى أَوْ قَوْسَیْنِ بَیْنَ مَا
مُلْتَجِئاً الوحْشِيِّ عَالَمِ مِنَ قَدِمْتُ

الكَمَدَا یَعْزِفُ قَلْبِي تَنزِفُ.. وَالرُّوحُ
فَلَمْ الوُرُودِ.. مصَابِیحَ فیھِمْ أَشْعَلْتُ

قَدَا اتَّ فَا الحُزْنَ فَشَعَلْتُ لھُمْ تُنِر
رُؤًى وَصِحْتُ األُولَى.. صَدْمَةِ مُذْ سَئِمْتُ



أَجِدَا لَنْ مْتِ الصَّ غَیْرَ الدَّرْبِ... إِلَى أَرْنُو
بِھَا وَاكْتَشَفْتُ ي شَكِّ أَكْمَامَ رْتُ قَشَّ
عَدَا مَاءِ السَّ فِي وَطَیْفاً غَبِیًّا ظِالًّ

فَماً كَأَنَّ اسْمِي؟؟ رُوحَ أَسْمَعُ أَیْنَ من
نَدَى یَفُضُّ األُولَى رِعْشةِ مُذْ یَعُجُّ
لُغَتِي فِي العُصْفُورِ زَقْزَقَةَ أَوَّلْتُ
انفرَدَا فَا البَوْحُ مِنِّي تَثَاءَبَ ى حَتَّ

یَطْرُدُنِي؟ فِرْعَوْنُ ھَلْ المَسَافَاتِ.. أَطْوِي
أَحَدَا أَرَى الَ وَأَمْشِي قَلْبِي أَھُشُّ

وَأَنَا سَاخِنٍ.. بَرْدٍ غَیْرَ أَصْطَحِبْ لَمْ
البَلَدَا أَسْتَقْلِعُ أَندُلُسٍ ِ لبُؤْ

الیَوْمِي.. خُبْزُنَا امُنَا أَیَّ
الضَّوْءِ سُرْعةِ فِي حِكْمَتُنَا

بَرَدَى" "سَمَا مِن تَسْمُو
وَطَناً یَا األَحْالَمِ، وَتَرَ یَا بُشْرَاكَ

وَالكَبِدَا القَلْبَ تُزْجِي .. األَكَاذِیبِ مِنَ
وَقَافِیةٌ/ دَمْعٌ/ / دَمٌ مِنِّي یَسِیلُ

ألَِبْتَعِدَا تَدْنُو مُرَّةٌ وَأَحْرُفٌ
غَدٍ نَحْوَ األَلْوَاحُ اسْتَیْقَظَ وَعِندَمَا

رَقَدَا ھُنَا ھَا فَحَظِّي جَمِیلٍ.. غَضٍّ
دَمِي جِوَارِ فِي مَلِیًّا عَنِّي بَحَثْتُ

جَسَدَا لِي كَانَ طَیْفٍ غَیْرَ أَجِدْ فَلَمْ
أَقْرَؤُھَا اللیلِ صالةِ فِي سُورَةٌ لِي

مُرْتَعِدَا ِهللا أَمَامَ وَقَفْتُ أَنْ مُذْ
مُسَافِرَةً نیَا الدُّ أَرَى .. طَرْفٍ بِنِصْفِ

أَمَدَا أَرَى الَ حَتَّى تَھْرُبُ فْسُ وَالنَّ
قُنبُلَةً؟؟ فَجَّرْتُ األَْرضِ..كَمْ عَتْمَةِ فِي

مَدَى للفَضَاءِ ألُِعْطِي الحَنَانِ؟؟ من



! سَیديِ یَا
كَعَالمٍ رآك ، نصٌ داخليِ في

الْخلودِ رائحةَ یَشْتمُ
. . . لِینتَشِرْ

الجُسومِ في الخریطةَ رسمَ
. . . براءةً

أحْرفاً یكتب التاریخ على وخطاَ
... الماء ینام حتى

ینكسرْ كیما

***

: العینین ونبوءةُ
لِخَطْوهِ مَكَانَ الَ إذْ ؛ تَائـــــھ ظلٌ

وُجُودَ تَنْفيِ ئ شَواطِ جنوبَ إال
... الْعَقْلِ

... حُضورهِ ذَاتَ
الستِّ الْجِھَاتِ وعَلى

وجْھةً تَلحِظُ
أدْمُعـَــاً صَارَتْ ، الْوردِ دِماءَ نادتْ

!؛ سلم للِّ رَصَاصَةٌ ، لالزوردِ
. . . جُبة تَلبَسُ

( ... )

عبدي محمود محمد

البیاضِ قلقُ



سَاعة تُحدقُ رملٍ على جلستْ
الطفلِ في

ساعة ترحلُ
الطفلِ في

؟ تبدوُ
تحمِلُ اآلن مرایَا في

.... أوجُھَاً
: أذكروا اآلن

ساعتكمْ "اسْحَبوا
" وقتناَ من
! سیديِ یا

الفُصُولِ رائحةَ أشتمُ
... حزینة

الْبیاض قلقُ ینتابُھَا
دخان الُّ برؤى محَاصَراً

." ألخْتفـــي



عَزَاءُ البكاء في الیوْمَ لنا ھلْ
البُكاءُ یُعَزِّي وھل شعري لیتَ

أسیرٍ قَیْدَ الدُّموعُ أتَفُكُّ
اإلِباءُ جناه جرحا تداوي أَم

قناعا أمْسَت الغداة تراھا أَم
والجبناءُ الضِّعافُ یرتدیھ

زماني جُرْحَ لكنَّ أدري لستُ
رثاءُ أو عبرةٌ تَشْفِیھِ لیس

تعاني كلْمى الیوم فَفِلسطین
غُثاءُ والجَمیعُ ت اُحْتَلَّ أرضھا

شعبٍ آمالُ فضاعت ضیعوھا
الكِبریاءُ طموحھ في حالمٍ

المآسي قیود في األقصى تركوا
ماءُ الدِّ بتھا خضَّ قد أیدٍ تحتَ

ي وتدوِّ صیحاتُھ تتعالى
النداءُ ى یُلَبَّ وال یُنادي كم

ونلھو یُعاني بما نُبالي ال
األنباءُ تأتنا لم فكأنا

الثكالى نواح ینْبئنا أولم
األبریاءُ یعیشھا آسٍ مَ عن

ھباءً فأمست ضاعت حقوقٍ عن
السماءُ منھا تمور وخطوبٍ

نُبالي ال غفلةٍ في أنَّا غیر
والنساءُ والھوى المالُ ھَمُّنا

المنایا اقتحامُ بنا فَحَرِيٌّ
والخُیالءُ األھواء رُكوبُ ال

(أبوشمعة) محفوظ محمد

النازف الجرح



تُضَحِّي یوم كل فَفلسطین
الوفاءُ منھا یفوحُ بدماءٍ

بنوھا والعناء الھَمَّ حَمَلَ
الرخاءُ سماھا وقد لیروھا

علیھا الجھاد رایات رفعوا
واءُ اللِّ ھو الجھادِ ولِواءُ

جرَّعوھم بل األعداءَ یھابوا لم
شفاءُ منھا لیس أسقامٍ كأسَ

لِیَحْیَوا بالحیاة وا ضحَّ كلھم
الشھداءُ یخلدُ بالموت حیث

حرًّا االنتفاضة سھم أَطلقوا
االعتداءُ دروعُھا صدورٍ في

فیھا والتخاذلُ الذعرُ فَفشَا
الجُبَناءُ أصحابُھا وتداعى

فیھم الذعر تنشرُ الطفلِ رَمْیَةُ
البالءُ ھي تلك الشیخِ وعصا

بحقٍّ الیھودُ ھم شعبٍ أيُّ
وَریاءُ خیانةٌ احتیالٌ

غدرا الخیانة ثدي من رضعوا
والعداءُ فیھم الحقد فنما

معین خیر الجھاد سالح في
القضاءُ یتم بھ علیھم إذ

سعیا العروبة بني فھلموا
األعداءُ یھابھ لسالح

المآسي رھین األقصى یظلَّ لن
الضیاءُ یأتي الظالم فبُعَیْدَ

التحدي فجْرُ الظالمَ سیُزِیلُ
واألرجاءُ اآلفاقُ وَتُنَارُ

دوما كان كما األقصى ویعودُ
العُظماءُ. رِحابِھا في ةً قُبَّ



لَعَلَّھُ فیكمْ للحُبّ یَدِي أَمُدُّ
لھ أخاً الحالتیْن بِكِلتا یَراني

مَضَاضَةٌ منكمْ القلب في عرَضَت وإنْ
خِلَّھ صَانَ من الخِلَّ أنَّ تَذكَّرْتُ

كراھةٍ لَحْنَ الشیطانُ عَزَف وإنْ
مَلَّھُ الحُبِّ من لحنا لھُ عَزَفْتُ

..أحبتي أنتمْ الظِّلُّ..والقَامَاتُ أنا
ظِلَّھُ كنتُ لمن قلبي فِي غِلَّ فَال

قصائدي قبلَ َالكُرْهِ نَبْذَ تعَلَّمْتُ
كُلَّھُ الكونَ یعشق بقلب فعشت

عمر شیخنا

الحب مفاتیح



عسیب یا یصدق ذا من
اللفظ ارتباك في القصیدة كنا بأننا

الكائنات معاني منتعال
یكفي ال البلور وقبرنا نحن اثنان

القصیدة ظل على الحادي أیھا یا فقف..
"جلنا" كدیة فوق نصفك مات

نصفي ارتقى ثم
واحد؟ والقبر معا یدفننا باللیل فمن

تطیر أجنحة للخیل یعد لم
هللا زقاق في تخبأ أوراد نجواه في للیل یعد ولم

الموت دون یحول القریض ھذا
الملولب المطر نقطة في مسافرا مقلتیك فأمأل

قال البلور... قبرِنا
ترید ما لك خذ : فقلتُ

األرض... الیباب.. من
الحكایة ضیق فقط وامنحني

أریدْ أمارس..ما كي
المزخرف الموت عَ توسُّ

التحنط تراتیلَ في

بمب محمد سیدي

الظــــــــل



بالحضور المكلس زمني من العمر وانعتاقَ
..والصدیق الحكایة سوى ترید ما خذ

ضدان..
التوحد أفران أصوغ كیف

موجتین التالشي رمل على كنا أن بعد
نقطتین بل

موتنا ینضجُ علَّ األثافي ثالثة فأین
قدِ وكأنْ

ذھني من النحوي حجة أزحزح ي علِّ
المعلق جسدي من الشعر وروحَ

الظالم رحم من النور لبوح رابیة بین
اللحد وھذا یكفي ال البلور وقبرنا نحن اثنان

معا رحلتنا
الرمل.. في وجھنا بقایا فلمن

بالقدیم التطین ..في العبارة قدح في
یكفي ال البلور وقبرنا نحن إثنان

للمقیل ت المبیَّ الوقت خنجر یطعن الرمل وھذا
المحلق القبر أیھا یا
التمعن أحداق فوق

األحیاء غیمةِ
أوبة من ھل

العجز رحیق في المسافر فأنا
القتیل في التعدد یسكنني

***



إشراقَـــــــھْ التاریـخ في أنك أقسمتِ
أشواقھ بثَّ شعب عِــــــــزّةِ ربـعَ یا

ما حروفِكِ من بعضٌ والفعلُ أقسمتِ
خفّاقــھ الشمسُ إال الخُضرُ رایاتُك

مُدھشتي؟ الطـّوْل ھذا یأتیك أین من
طاقھ؟ أعماقھ من العَسْف یمنح ھل

یملؤُه والجـــــالّد السجنُ یمنحُ ھل
أنفاقــھ شَقّ قد الذي الصمــودَ ھذا

وأُحجیــــة؟ وأسـرارٌ سحرٌ أنتِ ھل
سبّاقھ؟ "الفـنِّ" خداع من خُدعة أم

معجزة أنت ال، ؟.. أسطورة أنت أم
زَالّقَــــــھْ و بــدر إلى جسـورا مدّتْ

قبســا یا حطین في النصر جارة یا
مشتاقھ ثارات یا جالــوت، عین من

صافیھُ اإلیمان كــــوثر من أُشربتِ
رقراقــھ المــاء نَمیـرَ زالال بحـــــرا

شمعھم الزیتـون على ویختِمون
دُرّاقــــھ البستـــان مـــن ویجرفــون

خیبتھم غیـر یَطالـــوا لن لكنھم
عاقــــــھ ما اللیل وھذا آتٍ والفجــــر

یطلُبكم النصر ھذا یاسینَ أحفادَ
أوراقـــــھ واستـــــلَّ أقـالمـــھ أعــــدَّ

تناوئكم ھامات یحصِد والخِزي
أطواقَــھ قبـــلُ مــن طوقھـــا والعــار

فما الخلیل أبناءَ الجمر على صبرا
إحراقھ النــار سترضى العدو غیرُ

الرباني محمود محمد الرحمن عبد

الفینیق طائر



یحظیھ محمد إسماعیل

الكالءة لك مورتان یا

والظفـرْ الكـالءة لك مورتـان یا
مفر ال العروبة جنب إلى فابقيْ

شامخٌ عـز بیـت لشعبـك فبھـا
المستقر ونعـم بــھ المقام نعم

الخلیـ إلى المحیط من دعتھ شعب
واعتمر فلبى القربى أواصر ـج

ویكتسي الجمیل إلـى یحـن شعب
ھجر من یبالـي ال السماحة حلل

الـ أسالفھ من فیھ وتعرف وترى
مضر أو ربیعة من األعزة ـغر

ضیافة وحسـن وفـا و حیا كرمـا
بالشرر وتقذف ترمـي وشجاعة

لكنــھ عھدھـم فـي فتخالــھ
بالقدر ویؤمن الحسنى إلى یدعو

األ حظھـا المساجـد تجد بھ شعب
السحر في ساخنات دموعـا وفى

قوامھا الـدواة تجـد بھ شعــب
الشجر أكواخ وتحت الخیام تحت

كاساتھا علـى عكفـت فتیــة كم
السمر أحادیث مـن تعلل سحـرا

فتانــــة بغنـــائھــا تسقیھــمُ
أخر كاسـات تلو التــأوه كأس

عمائم الرؤوس فــوق من فتمیل
كالدرر البالغـة فتنتثــر خضر

وذا ناقتھ وصــف ینمنــم ھذا
والسھر الصبابة یشكــو متغزل



وربما فیــھ التأریخ ذو ویخوض
الخبر فاتضح الفـراء إلـى جنحوا

بدا مھما الھـدى إلى یتسابقــون
وزر ال كال الجھــل ینـادي وإذا

نزعـة أعـرق للبــدو تدعوھمُ
الحضر عن العدول البدو في فیرون

رحال الصحـاري خطر عاینوا كم
المطر مقاییـس رائدھـم یرتــاد

أرحل والكراسـي , شاي والشرب
القمر والمصابیـح الھجائــن فوق

ساكني الجزیـرة بطـن ساكني یا
والعبر والقداســة الحضـارة مھد

لكنـــھ نأى شعــب حیاكــمُ
والبشر المأسـي في ویقرب یدنـو

بھا لنـا نریـد ال األصالــة تلك
البشر في سوانـا ترضـى وال بدال

شاھـد أعـدل وھْو یشھد والضاد
والسیر والعوائـد یشھــد والخُلق



أحمدسالم السالم المختار

تشكیـــل

حظي "بصّرْتُ" الكثبان وراء من
األنواء ھذه بعضُ إنھُ

ندائي شوقي.. وبعض حزني.. بعضُ
الندماء.. لوثة فیھ.. حیرتي

فجري من الظل قصیدة وبقایا
العنقاء..؟ بمرقد لي فمن

حولي یحلـّـق سربا.. شكي كان
الشتاء سالل في الدمع ینفض

ظني مخلبُ والزمان لي: قال
الحداء لونُ الصحراء شعراءُ

أنثى تشرقُ البیضاء.. التالل في
الصحراء في القرون وتنام

یوما كان شاعر عن أخبروني
الرمضاء ساللة في یحتمي

أنثى مساحة تشتاقھُ كیف
األصداء مشتتُ رسمٌ وھو

حرفھ في الصوفيُّ تجلى ما
لألسماء األسماء نداء إال

ھذي الرمــــــل، سیـّـدُ والرملُ قال
البكاء ورید في الفجر غربة

دربٌ فال الحیارى.. أدمعُ ھذه
العراء خیام في الظل إلى

أن أوشك الحنین عام إن
األحشاء بقیة إلیھ یغوي

فكنْ منكَ الظالل غیر لیس
السماء لون مثل واسم وارفھا

ھل والخیلُ.. النساءُ خذلتك
الشقاء إرث القصید أنّ أدركتَ



جا تیجاني داودا

الحالج دم عن متأخرة مرافعة

فلسفةُ الحالج جبة یا فیك لي
مشنقة للموت تسلمني حتى

غضبوا قد الناس ما إذا یھم وال
سكتوا وإن قالوا ذا إ یھم وال

لوعلموا األحجار على النابتون
نبتوا ما لألحجار تجلیت أني

تلعنھم الماء بطھر مجازفون
وأودیةُ مفازات الضباب خلف

آونة الرمز غموض یكبتُون إذ
كُبتوا قد الرمز غموض في لیتھم یا

أتعرفني ھذا یا تنظر مَ إلى
تلتفتُ ... هللا یا : قلتُ فكلما

وطوحني تیھ تقمصني وإن
بوصلة األرض لجھات تدلني

تدونھا معنى بال سطرا عشرون
ربتوا أكتافنا على الذین كف

تناشده موالٌ اللحن في یمیلُ
أغنیةُ ساقیھ على یستقیم أن

أدخلھا الخلد جنان لي وأُزلفت
مغفرة هللا في ولي أشاء كما

تحرقني الرمضاء على اصطباري یكفي
ناھدة الحب في وتربكني ظلما...

وتنفثھا أنفاسي الریح تمضمض
تسلیة الظلم أن الریح وتزعم

ھدى دون األجداث من ینسلون ھم
أضرحة بالخوف تطوقھم ظلت

عجل؟ على نمضي أم أنثبت قالوا
ثبتوا ھم المیم خلف نونین وبین

یلبسھا النحل دماء من خرقة ذي
صفة لھ موصوف الحقیقة خلف



مكسرة تماثیل خطاي ھذي
أرصفة المشي في تباركھا أبت

أدعیة الوجد صلوات من تنثال
أدعیة هللا في لي ستشفع حتما

غدا أن أماه یا الحلم في رأیت
معجزة األمر إن األمس سیسبق

زعموا كما تسقط لم بغداد وأن
بلنسیة تسقط لم بغداد ومثلُ

عاكفة المحراب في مریم وأن
مئذنة القدس رحاب في تظلھا

ولدي یا قلت ما في الروح تسكر كم
حنجرة الماء لشرب وتستعد

منظرھا كان ھل وأندلس زدني...
قرطبة؟ الحمراءَ تصل بأن یغري

جدھا مسا زالت ال أجل..سأكمل
شاطبة فیھ مما لتفلت تدعو

الـ قدسیة األذكار سبحة على تطفو
ألسنة تتلوه بما ـمجللین

تدثرني العلیا الحضرة قداسة
سنبلة الزرع طھر تدثر كما

زوبعة للریح تنتمي كم ,
توریة الغیب في تخبئني وكم

..وحیرني أساطیر طاردتني كم
سِنة وال نوم یأخذه لیس من

ھنا الخاشعین صالة في مزمل
منزلة فیھ لي الذي جسمي یرتاح

تحجبني الحالج جبة یا ؟ حتامَ
أبنیة الالشيء في الحق سدرة عن

بدالیة أستجدي العناقید بین
دالیة للكُرم ستنسبني متى

طائفة الماء بسر والملحدون
طائفةُ فیھ ما إلى صلتھم أو قد

***

***



بلعمــــش الشیـــخ

مسافـــرة نقـــوش

جـدیـرُ بـالـھـیام فـلـیـلك اشـــرب
تـشـــــیر یـدیـكَ إلــى الـكـؤوس كــل

لـبـستَھ الـدمـوع سـھـر فــي ثـــوبَ ال
بَـخـورُ جـــاء الـرَّ مــن فـیـھِ و إال

بـوْحـھ یـعـتـق مــزمـارا أوتــیـتَ
الـمـسحور رمـلُـھا و الـضـفاف جَــدَلُ

لِـسربِھ ظـالل ال الـمُسافرُ أنــتَ
ھــــــــجیرُ الـسرابِ فـي ظـاللك حـتى

جـائـع قـلـبٍ كـــل زادك قـاسـمـتَ
كـثـیرُ؟ الـجـیـــــاع و سـیـبقى مــاذا

بـومضة فـرحتَ إن ابـتسامك تـخفي
ســـــرورُ الـوجوه لـیل یُـنرْ لـمْ مـا

مــدائـنٌ لـلـرحـیل عــمـرِكَ أیـــامُ
جـســـور لـلـحنین شـعـركَ وحــروفُ

مــنــارةً فــیــك الــصـحـراء تــرسُــم لــــم
ونـفـیـرُ خـلـفَـھا عــیــرٌ و إال

یَـزلْ فـلـم الـحـجیج قـافـلة ودَّعــتَ
عـــــبیرُ الـوَداع أثـر مـن الـكف فـي

عـمـاھُما بـعـدَ مـبـصرتانِ عـیـنـاك
بـشــــــــیرُ الـقـمیص ألـقـى فـعـلیھِما

الـھـوى نـبـأ مــن األسـحـار عـلـى تـتـلـو
مـغــــــفورُ ذنـبـھمْ األحـبـة أن

كـفكرةٍ الـقصي الـطرف مـن تـأتـي
الـتفكـــــیرُ لـحـــظاتِك فـي یـشیبُ و

نـورَه یَـقـبِسُ تـاشـفّین ابــن وجــھ
سـتَصـــــیرُ فـیوســـفًا ، وجـنتیكَ مـن

الــ یـنـفلق ثــم تـبـحرُ أنـــتَ ھـــا
مـنـیرُ الـفَـــــــنار بـیـنھُمَا قَـدَریْـن ـمَـدى

سـفـینة كــل الـطـوفانُ یـتـھـیب
ســـــــطـورُ مـنـك األلــواحِ عـلـى فـیـھا



اعــلــيَّ محمـــد

الــوھـــم مــدائن

رحلــــت كم شیماء یا عیونك إلى
بالفراغـــــــات مثقالت قوافلــي

لـــــــھ انتھاء ال سور وبینك بیني
معاناتـــــــــي من مني یمتد إلي

جوانبـھ من جنبا الریح تصدع لم
أناتـــــــــي تحت یوما تكسر وما

ومــــــا فیھ األبواب تفتتحت وما
آھاتــــي ترتیل من حواشیھ رقت

لـــــھ حدود ال فضاء إلیك شوقي
الفضـــاءات تلك في یسبح والفكر

الــذّ غسق من عیناي انفتحت وكلما
الضــــــــــالالت لیل یغلفھا كْـَرى

ملثمـــــــــــة وأشباح وصمت تیھ
الخـیـــــاالت سود بأوجھھا تحبو

زوارقــــــھ تطفو تزل لم وراحل
والمنیــــــات األماني عباب على

تلفحـــــــــــــھ النار كأوار أنفاسھ
الشاتــــي كالموسم ضائع وجھده

بمبــــــــــــدإه مصلوبا الھم یكابد
الخـــــــرافات سوط ویلسعھ فردا

ملتصـــــق األرض بأدیم جثمانھ
السمـــــــاوات فوق سابح وروحھ

توھجھا في تالشت شموعي ھذي
إلنبـــــــات تھفو تزل لم وبذرتي

أخیلتـــــي الشك لضباب أعر ولم
محالتـــــــــــي یوما لھ أؤجر ولم

تجنبــھا أھوى كم المغارات تلك
المغـــارات؟ تلك من سیخرج ماذا

أذرعـــھا الوھم شظایا من مدائن
مسافاتـــــــي أنھي فال فدربا دربا



أســـًى غبار تذروني ثم تمتصني
المفـــازات صفر وفي الرمال على

أبــــدا یجتمع لم الذي الشتات أنا
وأشتاتـــــــي؟ أشالئي سیجمع فمن

تعبـــتْ فقد عني سیحملني ومن
میقات؟ دون ذاتي حمل من رجالي

معزیةً عمري عن الدقائق تمضي
أوقاتـــــــي كل مني المقــت ویسلب

خفتت بحة صوتي یرجع الصبح
وصیــحاتــــــي نداءاتي یلبي من ال

نزلــــت التي تلك أوطانھم للناس
المتاھـــات سـفح في والذات بالعقل

عن یفتش وطن..عقلي أنا ولي
ذاتــي عن فیھ ذاتـي وتبحث عقلي..



(شیماء) أحمدسالم لمیمھ

العشرین القرن نونیة

تــفــنـدنـي أن لــــــوال ألعـــلـــم إنـــــــي
تـجـمـعـني.. ســــوف آت بـــأنــك غـــــدا

مــبــعـثـرة أحـــــــالم وبـــیــنــك بـــیــنــي
وطـــــن مــنـفـي..بـال الـفـریـقـیـن كـــــال

زورقـنـا لــفَّ قــد الـــذي الـغـمـوض لـــوال
سفن من البحر في ما الموجُ الستوقف

أعــرفـھ بـعـضـي عــلـى بـعـضـي..كأني
بـدنـي عـلـى مــا قـلـبي یـجـھل كـــذاك

زمــن فـــي الثــمـار أجـتـنـي أن أمــلْـتُ
ثـمـن بــال شـیـئا الــھـوى ثــمـار صـــارت

مـخـتزال الـلـیل فــي مــا ظــل وإن إنــي
الـزمـن عــن رغـمـا سـأظـھـره شــوقـي

سـیـدھـا كــنـت مـــا إذا الیـــادي تــلــك
الـمحن مـن طـود عـلـى سـتـفنى یـومـا

بـأغـنـیة أھـــذي لــوعـتـي مــــن أتــیــت
أذني من الناس في وجـدت ومـا أخـرى

أشـرعتي كــل بــالدي حـرفـي..جنوني
الـشجن مـن درب عـلى سـرابـا صــارت

ســنـة مـــا بــعـد مـــن تـنـكـرني أتــیــت
یـكـن لــم كــان قــد الــذي كـــأن حــتـى

بـأسـلـحة یــغـري بـیـنـنـا الــھــوى كــــاد
مــدنـي عـلـمـتھ الـــذي الــسـالم لـــوال

یـجـمـعنا... كـــان قـــد الـــذي كـــل لــلـھ
تــفــنــدنــي أن بــــك..لــــوال ومـــرحـــبــا



أعلیات محمد سیدي

یاسیدتي

سیدتي...!
اإلغواء مھووسة

یجتاحني
عطرھا من

الزالزل
ورائي قدامھا

والسماء كاألرض
سوداء خیمة في

تحكي
بحاسبي....

أغوارنا أحوالنا
الھوجاء العواصف

ظھره في
مقضومة تفاحة

البأساء خیمة من مأخوذة
والضراء

الحواء عالم من
واإلیحاء

نقال.. ھاتف من
اإلغـــواء مھووسة سیدتي..



(األندلسي) أحمد محمد إبراھیم

الحمراء لقصر سابقة زیارة في

األحفادِ بقیةَ الشقــــــــاءُ قاد
األمجادِ ةِ دُرَّ المَلــــــیحةِ نَحوَ

مُضیفُنا قالَ الحمراء باحةِ في
األعیاد لفرحةِ المكــــــانُ ھذا

حُسنھا مفاتن في أنظرُ فجلستُ
إسعــــادي في العینان تتسابقُ

یدي في المذھّبُ السیفُ یتحركُ
األجداد صُحبةِ عن مُتحدثـــــــا

قبلتُھــا لو أودُّ خرفاتُ الزُّ و
بفؤادي مَنقوشةٌ لكأنّھـــــــــا

كأنھ و بھا یحضُنُني الثوبُ و
زِیاد بنَ طارقَ یَحضنُ عاد قد

قَطراتُھا تشدُّني األسودُ خلفي
اإلنشاد من نغَما ھــــــا أحِسُّ و

كأنما و ھامتي یحضنُ القوسُ و
أبعــــــادي أشكـــــــالَھ لھ أھدتْ

بمرفقي المكان ساریةَ المستُ
بسَمادي أنسامُھــــا فتعطرتْ

نبضاتُھا تُجیبني الحُروفُ تِلكَ
إبعادي من أكثرتَ لي لتقول

بُعدنا في تطاولت القرونُ ھذي
كجمادِ مُتجھِّمــــا أتیتَنــــي و

دَرتْ فما أُحِسُّ ما عنھا أخفیتُ
لنَفــــادِ تَرتمـــي العروبةَ أنَّ

كأنني الكالم طُرقُ تثاقلتْ و
ببالدي ذا قبلَ أنشدُ كنتُ ما

مُتفرجا شاعرا أتیتُك إني
بسَواد بٌ مُعصَّ الرِّداءُ فوقي



قصائدي الریاح أوَج في ألقیتُ
جَوادي الرمال حُجِب في أضعتُ و

أمَّتي حَضارةِ من أحمل أتیتُ و
األحقادِ من كُتالً - مُتثاقال -

جِلسةٍ في كُلنا و جَلستُ إني
األسیادِ سَادةُ بعدكِ قامَ ما

أضالُعي البِساطِ على وَضعتُ وإلنْ
وِسادي عِناقَ رأسي من أردتُ و

رٌ مُتھوِّ متعصِّبٌ فألننــــــي
رُقــاد و بغَمضةِ مُناهُ یلقَى

ھاربا جِئتُك األیام زینةَ یا
اإلفساد من غُصَّتْ أمةٍ من

بلدانِھا في تسیلُ ماءَ الدِّ إن
اد الحُسَّ شماتةُ ترقُّ كادت

عَبَراتُنا فإنھا بكیتُ إلنْ و
األكبادِ كعُصارةِ تَغتالُنــا

قاتلي وداعُكِ الدُّنیا ةَ دُرَّ یا
األضدادِ قراءَةُ الشَّقاءِ من و

دا مُتوَرِّ ببسمةٍ وُلدتُ إني
بمِھادي نِزارُنا أتاكِ حتى

كُلّھُ الشَّناقِطُ كتبَ ما فقرأتُ
العباد بني رَنْدَى من رحَلتُ و



عمر شیخنا

الحب مفاتیح

لَعَلَّھُ فیكمْ للحُبّ یَدِي أَمُدُّ
لھ أخاً الحالتیْن بِكِلتا یَراني

مَضَاضَةٌ منكمْ القلب في عرَضَت وإنْ
خِلَّھ صَانَ من الخِلَّ أنَّ تَذَكَّرْتُ

كراھةٍ لَحْنَ الشیطانُ عَزَف وإنْ
مَلَّھُ الحُبِّ من لحنا لھُ عَزَفْتُ

..أحبتي أنتمْ ..والقَامَاتُ لُّ الظِّ أنا
ظِلَّھُ كنتُ لمن قلبي فِي غِلَّ فَال

قصائدي قبلَ َالكُرْهِ نَبْذَ مْتُ تعَلَّ
كُلَّھُ الكونَ یعشق بقلب فعشت



ناصر بن األمین سیدي

الرجــــوع

لُوعُ؟ الطُّ المســــــــــــــــــــــاء دارةَ یا أیْن

الصَّمـــــــــــــــ جبھةِ على الجوى ومسیلُ

بـــــــریئًا، طعمًا بـــــــالزَّمانِ مشرقـــــــاً

مـــــــــــــــــــــــــــ الذي الزمانُ ذلك بأبي

یعشَى القداســـــــــــةِ من لحـــــــــــنًا كان

نداءً، كان الحبـــــــــــیبُ والرَّبـــــــــــابُ
أ
صریعــــا دجــــاهُ فــــي كــــان مـــن نـــا

یأســــــي، بــــــئر إلى ساقــــــني قــــــدرٌ

اللیـــــــــــــــــــ بي یمكرُ االنتفاءِ دُجى من

وُجودي حــــــــــــــــــــروفَ رُوحُھ آلفت

اآل ھـــــــــرِ والسَّ مـــــــــاءِ للدِّ وطـــــــــنٌ

یفشــــــــــي الیأسِ وطأَةِ تحـــــــــت ھادئا

جروحـــــــــــــي، لتُھُ تأمَّ بــــــــــــعید من

أَفَیْحٌ قـــــــلت: الصَّبـــــــاحُ واستشــــــاط

المطبـــــــــــــوعُ؟ المدلَّلُ والبــــــــــــھاءُ

التَّصْریـــــــــــــــــــــــــعُ؟ ھُ یَفُتُّ رذاذًا تِ،

وخشــــــــــــــوعُ، ھمســـــــــــــةٌ اهُ تتغشَّ

المقـــــــــــطوعُ، ســـــــــــفرُهُ عاد وما رّ

ولُوعُ، لمعھنَّ في ببـــــــــــــــــــــــــروقٍ

التودیعُ، انســــــــــــــــــــــكابِھ في یختفي

ریـــــعُ، الصَّ مــــات الفنــــاءِ بِسَكْبِ كــــم

متبـــــــــــــــــوعُ، تابــــــــــــــــعٌ فیھ فأنا

لوعُ؟ الضُّ منھ تنزُّ ھبـــــــــــــــــــــــاءً لُ،

الشــــــــــــموعُ المســـــــــــاءَ تألفُ مثلما

والجذُوعُ، أوراقــــــــــــھُ تدمى بـــــــــــدِ

الشــــــــــروعُ، فیھ ذاعَ عذراء ســــــــــرَّ

سـمُــــــــــــــــــــــوعُ، أحُسُّ لما أُذنٌ وھو

مصدوع؟ نیزكٌ أم ســــــــــــــــــــعیرٍ من



بالشــــــــــرِّ س تتنفَّ الذي صباحـــــــــي یا

حــــــــــماھم: من آنفًا جئت لمن قــــــــــل

وجدي، عصافیرَ ذابحـــــــــــــــــاً أزل لم

فـــأروي أغـــفُو الوجـــود مھـــاوي فـــي

زمانٌ المســــــــــــــــــــــــــاء دارةَ یا أین

السّحــــــــــــ من نطق نھر الصَّمت یسكب

عابثاتٍ، أصداؤه تتغنّـــــــــــــــــــــــــــَى

لحــــــــــــــــــــنٍ، ألف فلكھا في عازفاتٍ

فیھــــــا تنــــــاثَرَ ي الـــــتِّ دیـــــاري یـــــا

كــــــؤوسًا الخــــــواء مــــــن فـــــأدارت

السواقــــــــــــي، عرس الفراغُ یغدو كیف

وزوایا، ةٍ قـــــــــــــــــــــصَّ أجراسِ خلف

حــــــضُوري، فیھا حــــــیل كالرَّ وبــــــدا

ما: ســــــــــــــــــــــــوى رأیتُ ما لتُ فتأمَّ

وجــــدي، الوھــــم متاھـــةِ فـــي كـــى واتَّ

رواقــــــــــــي المســــــــــــاء دارة یا أین

شـــــــــــعراً، یكتب الطُّلوع حـــــــــــنفيَ

ربـــــــوعُ، شـــــــطّتْ یوم وبالحـــــــزن

صریعُ، الشـــــــــــــــــــــــعورِ میِّتُ إنني

دوعُ، الــــــــصُّ لناظـــــــرَيَّ تتـــــــراءى

طوعُ، السُّ خیالي في یمتدُّ حــــــــــــــــــین

الربــــــــــــیع؟ فیھ بــــــــــــالجالل عامرٌ

البــــــــدیعُ، البــــــــھاء حشاشـــــــاتُھ ر،

ـــــــــــــــــــرجیعُ، التـَّ مِلْؤُھا الرُّوحُ فلكھا

الترصیع، مقـــــــــــامھ في یرتقـــــــــــي

النَّجیعُ! فاحـــــــــــتواهُ وبَ أیُّ صبــــــــــرُ

والھجــــــوعُ، نخبَھــــــا الھــــــمُّ یختـــــم

الخدوعُ؟ والســـــــــــــــرابُ عرُ الذُّ وكره

یضیــــع، الضَّیــــاعُ صمتھـــا فـــي كـــاد

الطُّلــــــوعُ، فیھــــــا الغــــــروبِ وكَیَأْسِ

مُوعُ، الدُّ فحـــــــاصرتني أدري لســـــــت

ــــــــــــــــــــزوعُ، والنـُّ ھُ حسَّ الغیبُ بَ غَیَّ

الجمیــــــع؟ االمتــــــالءِ ینــــــدى یـــــوم

والفــــــــروعُ، أصــــــــولُھ تتناغــــــــى



ى یتخفَّ احـــــــــــــــــــــــتجابِھ، في مذعنًا

ى، ولَّ یوم لحــــــــــــــــــــنُھ اي النَّ في كان

عزاءٍ، نــــــــــــــــــــــــھرَ المساءَ یستھلُّ

القـــــــــــــــــــــــوافي، أیدي داعبَتْھ كلَّما

فیھ ینفخُ االكتئابِ موســـــــــــــــــــــــــــمُ

بالنَّبـــــــــــــــــــــــ یحلمُ الحقول بین وھْو

شـــــــيءٌ، الحــــــرف ما الوجود كتاب یا

بالصَّبــــــــــــــــــــــــــایا، دٌ معمَّ طفْلٌ ھو

األماســــــــــــــــــــي، ذكریاتِ في م فتكوَّ

الوقـــــــــوعُ، فیھ یطیرُ انكشـــــــــافٍ في

ســــــــــــمیعُ، التَّ بـــــــــــانزیاحِھ فاكتوى

الھزیعُ، بــــــــــــالھوربِ فیوشــــــــــــیھِ

فظیعُ، اغترابٌ عمقِھِ في شـــــــــــــــــــبَّ

الرجوع، یحـــــــــــــــــــــــین عندما نایَھ

وودیعُ، مشـــــــــــــــــــــــــــرقٌ وریَّاه عِ

ووجیعُ، مدلَّھٌ ركامٌ بـــــــــــــــــــــــــــــل

رضیعُ، جارِ الشَّ أحــــــــــمقُ ســــــــــاھمٌ

أســـــــــتطیعُ. ریثما الكأسَ واشــــــــرب



بوه سعد فاطمة

النجوما رُومُوا و

الھموما أزحنا الرؤى بشموس
النجوما فرمنا بھا نھضنا و

خطانا ناجت العلیاء ودروب
رحیما علیھا ظلنا وبدى

متینا قویا صفكم اجعلوا
وعلوما ھدًى غیركم نافسوا

شتاتا تكونوا ال الرأي وحّدوا
لیدوما توحیدكم فنِعِمّا

ربوع ھذي األمجاد بُـناة یا
العمیما العطاء منكم ترتجي

ترقى مآثر من بشنقیط كم
قدیما تراثھن یبقى كاد

اشتقنا األمة ھذه إلعزاز كم
مكلوما جسمھا كان ولو

جمیعا وطبتم مسعاكمُ طاب
العظیما البھيّ تاریخنا طبتَ

فا كم الشبیبة على سالم و
شمیما علیھا الندى مرام ح..



نوح الشیخ

السِّحْرُ..!

وَمَــــرَایَا تَمَائــــمٌ.. المَـــجازِ.. قَمْـــحُ
نَــــایَا ــوَارِعِ الشـَّ حُـــزْن تَــرَى رِیــحٌ
أوْغَلـــتْ الغَیَابَــةِ مُوسِیقَـى الجُـبِّ فَـي
زَوَایَا وَ عَتْمَــــةً تُرْقِـــصُ الــمَاءِ فِــي
حُلْمُـــھَا ـــى تَشَظـَّ أخْیِلَـــةٍ وَزُجَـــاجُ

شَـــــظایَا یَصِــــیرُ إذْ حُلْــــمًا تَــــزْدادُ
سَنَابِـــلٍ سَبْـــعَ ھَـــوَاتِ الشَّ أوْجَـــعَ مَــا
رُؤْیَایَا دَاخِلــــي فِـــي أشْعلَــــتْ قَــــدْ
دَمِــي فِـي تَضْحـكُ مْــراءُ السَّ أشْـیاؤُهُ
عَــــــرَایَا كَالحُـــورِیَــاتِ بِأُنُـوثَـــــةٍ..
غِوَایَــــةً الحَـــیَاةَ لِیقْتَــــرِحَ یَغْـــوَى

مَـــــأْوَایَا كُھُـوفُـــھا تَصِیـــرُ أخْــــرَى..
بَـــاذِخٍ جُنُـــونٍ مِـــنْ كَــــفًّا یَمْتَــــدُّ

مَــــــدَایَا!! بِالجُنُــــونِ ـــخَ یُضَمـِّ كَیْــــمَا
ــھِ شَكِّ عَوَاصِـفُ ـتْ ھَبَّ مُـذْ تِھْـتُ أنَا

ھُــــدَایَا نُــورَ رَأیْـــتُ شَكَكــتُ.. ـى حَتـَّ
لـي األرْضِ انْتِـمَاءِ أوْرَاقَ أحْـرَقْتُ

مَنْــــــفَایَا! اخْتَـرْتُــــھُ و غَـــــارِهِ.. فِــــي
مِــنْ زَرْقَاءُ دَفْقَــةٌ لَـوْال عْــرُ الشِّ مَـا

خَــــطَایَا؟! وَ قدَاسَـــــةٌ یَضُـــجُّ وَحْــــيٍ
إِذَا األُولَـــى ھشَـــةِ الدَّ مَقَـــامُ لَــوْال

آیَا التَّصَـــــوُّفِ جَسَـــــدِ عَلَــــى ــتْ صَلـَّ
سَـوَادِهِ خَلْــفَ اللَّیْـلِ.. شَھِـي غَیْــبٌ

سُــــــرَایَا مِـــــلءَ األضْــــوَاءُ تَتَناسَــــلُ
شَمْسَـــھُ ـئُ یُخَبـِّ ؤْیَا الـرُّ ةِ جَــرَّ فِــي

شَـــــــــایَا! غَــــيًّ... نَبِیــــذَ لِلــظَّامِئِیــــنَ
ظِــــاللِــــھِ نِـــــدَاءُ إالَّ ھُــدْھُــــدٌ الَ

خُــــــطَایَا أضَــــاءَ أوْ ھدَانِـــــي یَوْمًــــا



ــدتْ تَجَسـَّ مُنْـــذُ لِلكَلِــمَاتِ المَجْـــدُ
مَـــــایَا.. نُبُـــــوءَةَ احْتِـــمَاالَتٍ.. جِسْـــــرَ

حَرائِــــقًا تَشُـــبُّ أسْئِلــــةٍ إنْجِیـــلَ
حَــــنَایَا انْطِـــــفَاءَ أسْطُـــــرُھَا فَـتُنِیـــــرُ

مِعْرَاجِـھَا لَدَى رَكِبَـتْ یَـدٍ مِـْن ھَـلْ
مَـــطَــایَا.. المُفْــــرَداتِ ـمَـاءِ السـَّ نَحْـــوَ

أشْــجَارِهِ مِنْ الوَحْـيِ ثِمَـارَ قَطَــفَتْ
ھَـــــدَایَا؟؟ لِلتَّائِھِیــــــنَ بِــــھِ رَمَــــتْ وَ

ـــأَتْ تَوضَّ الوُجُــــودِ قَلَــقَ یَا كَ، إالَّ
بِبَقَـــــــایَا ــــــھِ شَكِّ مِــــــنْ عَتَبَــاتُـــــھُ

تَھَاطَــلَتْ الوُجُــودُ ظَـمِـئَ مَا كُلـَّ أَوَ
یَا؟! یَا.. الغِوَایَــةِ.. مَـاءَ یَا شِعْــرُ.. یَا



حاجب علي أما

العتمة
سریالیة مواجع

نافذة الضوء ھجر ومُذْ
مقلتیھا على ذابت الوقت

حنین ذات تورد شوق مساحیق..
المداءات شموع وذابت

الغیاب واستبد الھوى اتساع ضاق
غدى جنوني..لمن بلغ المدى.. نزیفَ وقالت:

اھتدى وما للصحراء..غیما الریح مع

بجانبي ظِال كاألمطار تساقط
تمددا لما الریح جنون فجن

تھرأت یوم الضوء احتضار وكان
تلبدا حتى المسا..وامتدَّ جیوب

مھابة مساحیق..ونار شموع
بدى نوئھا عتمة حریق..دخان..

حبنا مرآة الشعر أعد وكنت
توحدا فینا الضوء أظن وكنت

جنونا بعض الریح أقول وكنت
غدا نلتقي أن النفس أُمنى وكنت

على حسرة یا الضوء أماني فشابت
وانجدا أغار دمعا ویا حنیني..



دمعھا تؤجج ذكرى ..وغابت..فال
یدا ال عون.. ال األغوار.. في نار وال

غد من اربَدَّ ما الصمت.. ضجیج یعید
ندا أمسھا آذانھا في فیصبح

قصیدة غیبي التابوت درة فیا
متعددا مرھقا احتماال وعودي

احتضارھا صبر الریح بوجھ أریقي
المدى یجرح أن الشعر ذنوب فأحلى

تحررت قد التي األبابیل صغار
ردا ألفراخھا تبني أحجارھا من

متحررا المدى في عشا وتنسج
تھجدا الغیاب في الوقت..تسمو من

بعبرة وضاقت قالت: نلتقي ولن
تنھدا العصفور..حتى أنصت لھا

حنینھا جذوع اھتزت وما وغابت..
توسدا قد بحرھا نھر.. غاض وما

ضوءھا امتد بل شمسٌ أسفت وما
اھتدى والتائھ الضوء.. وراء ما إلى

خمرة األرض في قلت منأى.. األرض وفي
وموردا الجن..سقیا عطاش ستكفي

غیرنا األرض في للشعر ظامئ فال
القصیدة..كالصدى شط على تشظى

مضووا من أحالم لآلتین.. یردد
تجسدا ما أوھامھم.. من ویسرق

شمعة وتذبل تذوي ھنا یقول
سدى اآلتي..ویمتصنا ویحتضر

***
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بوه سعد الشیخ أحمد

سنلتقي

واألرض،
الموعدا كان الیوم إن

ذا بعد من متأخر ال جاء أن
أعراسنا في النغمات مستودع من النغمات وتداعت

األبي الحب مخدع من
األرض لیالي شتى من

فائحا عطرا
البعل رسول قمرا

سره یحفظ
لألرض ھامسا یردد أبدا

القدسي خیطھا تنثر
عائدا ترقب

أسمارھا في لألرض
الموعدا!؟ تذكرین ھل

فاطم بوجنة شفق
قادمون ھم من سفر یرتل شفق

متى؟ إلى
الوجنات بصوامع راھبا یا

بشارة یزف أمال
قدسیة یا

سامرا حولك النیران سأضرم بعدت مھما
وصحائفي المضي سیفي وبجعبتي

ومحابري
أطفالي ألعاب
حبیبتي حالك

بعزفھ أھم عودا متأبطا
سنلتقي. الشروق ومع حبیبتي الشروق ومع



الناجي الرحمن عبد محمدن

القصیدة أنتِ

بلغنا..
؛ البطل مات الحب في النھایة

... حكایتنا دفنا
صمتا تقمص كالنا الغزل سنین محونا و

انطفأنا ثَمَّ و
؛ الغیاب وراء
الضیاء تالشى
.. الفراق بكف

األفق في أُسدل و
... الدرب على شوك مسافاتُ مُدت و الضباب لیلُ

اكتملت و
العذاب.. مفردات

..
باألمس و
معا.. كنا
اللیل یبسم

شفتینا في توصد و علیھ نسیر حین
الجمال أمام ألنا الكالم دروب

.. منا أصغر القصائد ألن
.. الغرام ھذا أفق من أصغر و
.. بعیدا أغیب كنت باألمس و

سطرتھ ما خلفك ألقرأ
العاشقین ید

الزمان صفحات على
فیك فتنظر

بالذھول محدقةً
... كان باألمس و المكان زوایا

... كان باألمس و
الجنونْ كان و قلبي حبیبةَ كنت و

یحدثني
العیون أشھى عینیك أن

القصیدة لدیھا تصلي أنثى آخر أنك و
الغیوم للحقول علمتْ التي انت أنك و

نشیده المغني الحمامَ ذا ألھمت من أنك و
أنت القصیدة أن و
القصیدة أنت أنك و



أبنو بن المختار بن محمد

األول بالمنزل وقفة

یاربـــــــــــــــــــــــا تنكریني ال

جاللھ بــــــــــین نشــــــــــأت و

شعابــــــــــھ بحــــــــــضن ألھو

تاللــــــھ صــــــدر جـــــوس وأ

فـــــــــــي إن تنكرینـــــــــــي ال

مموھــــــا تیـــــت أ مـــــا أنـــــا

تدریننـــــي لـــــو كنـــــت أنـــــا

إذ مـــــــان تذكریـــــــن ھــــــل

من بـــــــــــــــــھن الراكضین و

بمقــــــــــمر الســــــــــامرین و

إذ األطفــــــــال عصائــــــــب و

لمركب یتسابقــــــــــــــــــــــون

الصبـــــــا بــــــھ فتقــــــت وطن

متقلبــــــــــــــــــــــــــــا جمالھ و

أشغبــــــــــــا و أدل شبـــــــــــال

المنكبـــــــــــــــــا منھا أروض و

غبــــــــــــا من شـــــــــــیئا ذیاك

متنقبــــــــــــــــــــــــا وال صوتي

أقربــــــــــــــــــــــــا و إلیك أدنى

؟ ملعبــــــــــا رحابـــــــــك كانت

أرحبــــــــا لســــــــاح ســــــــاح

الربــــــــــــــــــــا على لیلھن من

كالظبـــــــــــا سربــــــــــا یغدون

مركبــــــــــــــــا طاول الدوح في



لمنتدى یتســـــــــــــــــارعون و

غلیمـــــــا ذكــــــرت ھــــــل أم

حــــــــــــــــــمى الغازي الفاتح

الــــــذي الفنـــــن الراكـــــب و

قــــــــــــــــــد العصفور ذلك أنا

ھنا كانو من بـــــــــــــــعض أنا

دائما حــــــــــفظتك ولقــــــــــد

أع ذا ھاأنــــــــــا الیــــــــــوم و

متشوقــــــــــــــــــــــــا متذكرا

شــــــــفا على الدموع تقـــــــف

األســـــــــــــــى ویأمرھا یدعو

مصدقـــــــــــــــــــا أطوف إني

في الحــــــــق أین ؟ مالحـــــــق

لــــــو األیـــــام أطیـــــب مـــــا

"الجما ذات ربــــــــــــــــا ھذي

وثبـــــــــــــــــــــا الصوالج كرة

ملعبـــــــــــا الذؤابــــــــــة رجل

أصعبـــــــــا مالعب حــــــــامي

یركبـــــــــــا ال أن ظن قــــــــــد

أشھبـــــــا بــــــازا أصبحــــــت

سبــــــــــــا أیدي فتفرقــــــــــــو

أعذبــــــــــــــــــــــا و ألذ ذكرى

أشیبـــــــــــــــــــــا طفال إلیك ود

متلھبـــــــــــــــــــــــــــــا متلھفا

رسبــــــــــا حــــــــــیارى جفني

اإلبــــــــــا وینھاھا ســـــــــیري

مكذبـــــــــــــــــــــــا و أرى مما

الھبـــــــــا على یلوح حـــــــــلم

أطیبـــــــا ما الصبـــــــا بقــــــي

الربــــــــــــــــــا" ذات وھذه ل"



كأنما أحــــــــــــــــــــــــس إني

ھنــــــــا امــــــــا أرى فأنـــــــا

خبــــــــــائنا مقــــــــــام وأرى

التي الحـــــــــــــــي مضارب و

مــــــن مــــــازال إالصــــــدى

مـــــــن الفینــــــان وذوائــــــب

شبابــــــــــــھ وإن شبــــــــــــنا

لــــــي یصــــــون أراه مالـــــي

برحابـــــــــــــــــــــھ أرى غني

بــــــــجواره الحـــــــمى وأرى

وھاھنـــــــــا ھنــــــــاك أرى و

وھاھنا تقـــــــــــــــــــــول فھنا

أقربــــــــــا و لدون حــــــــــولي

أبــــــــــا أو شــــــــــيء كل في

الخبــــــــا بـــــــھ كأن حـــــــتى

الصبـــــــا ید بــــــھن عبــــــثت

مجلبـــــــا "المحــــــاظر" طیف

أھدبــــــــــــــــــــــــــا دوح میاد

مذھبـــــــــــــــــــــا غضا مازال

ألھبــــــــــــا و أحـــــــــــر ذكرا

موكبـــــــــــــــــا الطفولة صور

أھدبــــــــــــا و علي أحـــــــــــنا

متشعبـــــــا بــــــدا شــــــخصي

مرحبـــــــا لنفســــــي نفســــــي



المختار السالكة

الضاد نداء

بــردائـھ تــدثـرت األصــیـل شــمـس
بــمـائـھ الــغـدیـر حــفــر وتــعـانـقـت

حبیبتي جبین على الجمال سكب
صـفـائھ عـبـیـر مـــن تـعـبـق عــطـرا

تـوضئي الـقـصید ألــق یــا شـنـقیط
لـسـمائھ وحـلـقـي الـعـفـاف طــھـر

الـعال وطـن عـلمي ضـفافك وعـلى
لـنـدائھ واسـمـعي الـعـروبة حـــرف

مـقـامـھا یــنـال أن تـسـامـت لــغــة
بــلــوائـھ شــامــخـا الــثــریـا فـــــوق

فـضـلھ مــن جـاءنـا صــدق ولـسـان
آیــھ مــن بـمـحكم الـسـماء وحــي

بـنورھا الـنقي الـحـرف ثــورة ھــي
ظـلمائھ فـي الـجھل ربــوع غـمـرت

بـریـقـھـا والح حــضـارتـھـا ســـــادت
ألالئـــھ مـــن الــــدر كــضــوء حــرفــا

لـمـجدھا نـعـیـش أن عـلـیـنا حـــق
فـضـائھ سـمـاء فـــي نـحـلـق طـــرا

حـبـھا فــي أحـبـتي یــلـوم ذا مـــن
مـضـائھ حـیـن والت الــكـالم وقـــف

جـفوننا بـین الـعین سـواد سـكـنت
بــدمـائـھ روحــنــا ھــواھــا وغــــذى

دروبــنــا یــنـیـر أمــــال لــــھ كــونــي
غـوغـائھ مــن الــكـون یــریـح فــجـرا

دیـنـنا مـكـمـن اآلداب مـنـبـع ھـــي
یــائـھ مـــن وخـتـمـھ الــكـالم ألـــف

حـقـھا وفـاھـا فـمـا الـقـصـید عــجـز
إلـقـائھ عــلـى شـفـتـي وتـلـعـثمت

بـھـا یـزھـو مـسـكن بـروحـي فـلـھا
ســودائــھ مــــن بـالـقـلـب مــتــربـع



الكجوري األحد عبد

الكوخ... خلف حكایة

ألقا العال في شمسا المجد ھنْدَسَ قدْ
فلقا المــــدى وجھ في الحــرف لِینْسج

مصطـخبا باألمواج البَحْــر یزبد كيْ
افـــترقا كـلّما ثكـلى ثـوْرة یثــــورُ

قدَرٌ أعماھما قد وح الرُّ في بوْحـان
فانْزلقا یل اللَّ ســـــــــــواد في تشاكـسا

قُــــبُلٍ مـــن قُــدَّ قدْ أمجــادنا قمــیصُ
فاستبقا واآلمــــــال الیأسُ تشاجـــــر

مُحْــتَكما الدھـر بابِ عــــــند وألْفــــیا
فانــطلقا اآلفـــــــاق في النّجـــم یقبّلُ

مـعـــركةً األَرْضِ في لقـــــیَا إذا حـــتّى
انْفلقا مـــا الطــفْل بحـــــیاة استبْـــدال

خارطتي غرْب في وطـــــنٌ ھــــــویّتي
حذِقا ؤى بالـــرُّ زھــــوًا البحـــــر یقبّلُ

أمــــال رمـــــــتْ إِذْ مــــوسى أمُّ كأنــــھ
النَّفَقا زیّنَ معنًى الْحُلْم شاطــــئ فـي

جــــوًى الزمان وجھ في تصـــرخ تظلّ
الرّمـــــقا تسترجــع كـــيْ الصبر تُـرتِّل

صدًى لعـلّ عــــیْنَیْھا تغمــــضُ تظـــلّ
عَبَقا بالمُنى تطفو الغــیْب ســــدْرةِ من

وطني السما وجـھ في كالبرق فجـــال
طـرُقا أنحائھ فــــي الجــود لـــــــیزرعَ

سیلھـــمھ "فــــوتا" مــن تفــــجّر نھـــــــرٌ
األُفُـــقا یُلْھـم فیُمــسي الحــــیاة ســــرّ

مدوّنة "تبقى جــُوبْ أنتَ "شیخْ آثارُ
الــوَرِقا یُمْـطِـرُ غــــیْما الفـخْـر ذروة فــي

عــبروا لأللى جـسرًا شّید " "لتْجــورُ
الشَّفَقَا قَــبّلوا حّتى الشمس طلْعة في

تُرْضعني الكوخ ھـذا خَلْف التي ي أُمِّ
زَقا النـَّ أقْـــبَل ال كــــيْ المجد منبع من

بأغــــنِیةٍ الماضـي ترسُـــم كأنّھـــــــا
عشِقا منْ أجـفان إلى أمانًا توحـي

مـــــؤصّلةً أمـجـــادًا أرّخَ فالحــبُّ
األلَـــقا ن دوَّ نوري قــــراطـــیس وفـــي

تضْحیة ( (سنْغالُ یا حـبّك كان إِنْ
غَــرَقا الھوى بحر في الدّھـر سأسْـبحُ



انـتشرا الـذي الـفخر ألـق یــا شـنـقیط
الـبصرا نـحوه أرض كـل مـن وشـد

فـي تـیقظ إشـعاع صـیت یـا صـوت یـا
كرى الـزمان أجـفان و الـحیاة فـجر

رضـعـت لـكـم دنـیـانا دلــح أم یــا
فـثرى ثـرى الـزاھي شـاللك فـیض مـن

ونــمـت زكـــت أمــجــاد أصــالــة ویــــا
األثـــرا و الــقـرآن أرضــھـا أنـبـتـت و

سنا بعثت قد اللیالي رفات فـي كـم
اعتكرا ما طال لیال األفق عن طوى

مـكـرمـة و بـتـحـنان غــمـرت وكـــم
مـنـھمرا كــان دمـعـا وكـفـكـفت قـلـبـا

بـھـا أنــاخ مــن ســالم دار وكـنـت
ضـجرا وال ضـیما جــاره مــن یـلـق لــم

حــمـى فـــأي الـدنـیـا أیـقـونـة فــأنـت
خـضـرا یــزل لـــم فــیـھ وذكـــرك إال

مـحافلھا فـي دوى الـمدائن كـل
الـمطرا غـیمك مـن واسـتمطرت حـداك

رؤى مـنك بـغداد وفـي الـشآم فـفي
عرى منك الغراء مـكة عـرى فـي و

لـھـا أنــت الـسـمراء حـارتـك والـیـوم
الـحـجرا تـعـبد أن بـھـا یـھـیب عـقـل

مــرشــدة أھــــداك أن هللا فـنـشـكـر
الــسـورا و اآلي قــرأنـا مـــا إذا لــنــا

وعاطفتي أحـاسیسي مـلء أھـواك
والشعرا الشعر شوق یھدھد ھوى

فـھل الـزالل الـعلم مـن الـشراب أھـوى
قـرى الـملم لـلضیف ثـمة مـازال

األدیب هللا عبد

المتوھجة الدنیا أیقونة



عــن األمـاجـد الـغـر عــن الـحـدیث أھــوى
الـعطرا تـاریـخك كـتـبوا عـیـالم

شـفة لـھا جـفت ھـل الـروافد عـن
الصدرا و الـورد ضـفتاھا شـكت وھـل

جرت كیف الغیث غب األرض ھذه عن
جرى كیف النفح وذاك المرایا تلك

فـوفـت عـاھـدت مــذ ألعـشـقھا إنــي
وضــرا تـرتـدي انـبـالج یـراھـا ال أن

قـھـوتھا أحـبـبت إنـسـانھا أحـبـبت
الـسـمرا رمـلـھا آللــي فــوق أحـبـبت

أذني في العمر أغاني أحـلى فـكان
والسمرا الطلح فیھا الریح تعزف أن

أقــتـنـیـھ عـــلــق أنـــفــس وكـــــان
دررا وحــیـھـا ن أخـیـلـتـي قــلــدت إذا

أحـسـبني الـنـخل ظــل تـفـیأت إن و
األمـرا سـید حـولي تـرقص والـطـیر

خــضــرا زنــبـقـة لـلـمـرتـاد هللا فـلـیـبـقك
كــفـرا لــمــن حــمــرا وصــاعـقـة



دوني من حسناء یا للثغر طعم ال
تحبینيِ لم إن ھمّـني ما أھواك

..
سنـا وأنت أحالمي قبلة عیناك

ستھدینيِ أشواقي البعد عتمة في
..

أرسمھا كنتُ وجدٍ حكایة قلبي
التفانینِ أبھى في الحب برشیة

..
وصورھا األنثى أبدع من سبحان

طینِ من اإلنسان خالق سبحانھ
..

بخمرتھ سكراناً الحب أعاقر
ویحیینيِ حینا یقتلني والشوق

..
تداعبني ذاتي أرى أراك لمّـا

یناغینيِ ملھوفاً القلب ویرقص
..

مخیلتي في سراباً أراك حتى
تسقینيِ الصدّ ومرّ الجفاء منك

..
یطربني ھند یا الھوى لحن عاد ما

تغرینيِ باألضواء الشمس عادت ما
..

نسألھا واللیل أنا وحدي أبیتُ
دونيِ من النوم طعم تستسیغین ھل

..
منفرداً الموت ضروب أعاني أبكي

الثعابینِ أفـــــــــــواه بین كواقفٍ

أحمدو سعدنا

الریح مھب في حب



..
بظلمتھ لیلي كما صبحي وكان

تناجینــــيِ كمرآة .. جرحي أنین
..

رحـــمٌ وال وصلٌ ال النجم أسامر
یواسینــــــــيِ خلٌ وال أنیس مالي

..
فتئــــت ما واالقدار احسب كنت ما

تبارینيِ أشــــــواقاً و صدّاً و ھجراً
..

بــــھ بُـلیت قد بحـــبٍّ جُـنـنـتُ نعم
یداوینـــــيِ من وأعـــیا الطبیب أعیا

..
علمـت ھل الشوق سنین عن عاتبتھا

تكوینــــــيِ بدء من بي الصبابة أنّ
..

أجمعھا الحب ریاض حروفي طافت
فحیّـینــيِ مفـتـــــــونـاً طیفك حـیّـیت

..
شفتي في البوح شاب ?كتب حاولت

الثمانیـــــنِ فــي كشیخ الفؤاد شاب
..

مشاعرنا فاضت قد ?حبك نعم
یحمینيِ عینیك من الیوم عاصم ال

..
برحلتنا نمضي معاً تعال قولي

المیادینِ شتى في الحبّ ونزرع
..

وجعـــــا زدتني مھما أحبك أنا
تكفینيِ عینیك من الشوق ودمعة

..
لغتي في البوح ناي تكسر قد ھا

یدنینيِ األكفان الي یمضي والعمر
..



محتشد القلب في وجعي من والدمع
ینادینــــــيِ یھــــدأ لم الحلو وطیفك

..
أرقٌ والھوى حالي لقلبك اشكوا

زیتونيِ نبض وأدمى الفؤاد أدمى
..

تسألني ثم بصمتٍ حروفي تبكي
البراكینِ جفـــن في الورد أینبت

..
یحرقني الشوق لھیب حبیبي.. كفي

كالمجانیــــــنِ بریئــــــا حزینا ابكي
..

یقاومــــھ سحـــرٌ ال عینیك صفاء
ستـــھدینيِ لیلي في عینیك أضواء

..
عسل من الثـغر في الذي كل رشفت

البساتیــــــنِ عطـــر یا التاج درّة یا
..

مدللتــــــــــــي یا قلبي أمیرة ویا
الریاحیــنِ طیب یا األرض نرجس یا

..
أبــــــدا خالد نشید وأنت أنــــــا

مسكیـــنِ ثوب في حوریّـةٌ أنتِ ھل
..

ظمأ على فسقیني الصد مرارة
یروینيِ لیس لكن الري ثغرك من

..
غانیــــةٌ تغریھ ال یحبك قلبي

تكفیــنيِ یوم وحتّى عمري أھواك



ثبج.. على
موج موج..ویرفض یمدك

محاء ثوبا الطحالب تنضو الخضرُ وألواحك
مشرعَھْ المدى حتى للبرد للریح صواریك

السراب الھجیر..مرایا عباب تخوض
للوثوب قوادمھ فھذي المغیب وقت الرخُّ یحاصرك

المولعَھْ مخالبھ وتلك
القرى لغیر تشبُّ ونار أخبیة للیل وخلفك
مطلعَھْ المنحنى على نجم..أضاع وفوقك

؟ عزما للتوق الدربَ أقنع فمن
؟ أقنعَھْ من للدرب وتوقك

**
وحزنا دمعا الفردُ أیالموثق

البحار.. الجدار..وخلف خلفَ أواصر
الكالم.. وخلف

أمتعَھْ بال جوِّ السُّ الخبز..لیل حافيَّ تقاسمُھا
الحواصل.. زغب أیوبَ وأطفالُ

البنادق.. الموانئ..تحت خلف
مُكرعَھْ دمعھا البیادق..في مثل

شرعتھ.. وللغاب
رب.. وللبیت

یوم.. كل نخدعھم أیوبَ وأطفال
أحجارھا.. القدر في ونطبخ

.. الدقیقَ حتى ونمنع
نمنعَھْ أن الیوم نخجل أال

والرخِّ..والقرش.. المخاطر.. رغم سأبحر
الخنادق..والمعمعَھْ.. المتارس..رغم رغم

؟ أھلھموا األھل منع فمن
؟ عزما للتوق الدربَ أقنع ومن

أحمدو باب

البحر على حمحمة



؟ أقنعَھْ من للدرب وتوقك
شمس.. فجر..وتولد سیولدُ

األرض.. الصمت..زیتونة رحم ومن
نشتھي.. بما الریاّحُ أحالمنا..وتجري تكبرُ

مُترعَھْ.. ونشربھا صباحا..
الحیاة.. ورد الثلوجُ..وینبت ھناك..تذوب

ریشا.. الحواصلُ وتُكسَى
صومھا.. من ستخرج الفتوح خیول ألن

نومھا.. من وتخرج
یومھا.. من لتولد

جدَّعَھْ.. قصیر..ومن أنف رغم على
تسمعَھْ.. أن بیان..ولألرض فھذا

سؤال.. وھذا
أذرعَھْ.. حولنا من اللیل مع یمدُّ
؟ عزما للتوق الدربَ أقنعَ فمن

أقنعَھْ. من للدرب وتوقكَ



مقصلھْ یَھْدِمُ جَاءَ آتٍ كَأَوَّلِ
لِسُنْبُلَھْ جِذْعًا األَیَّامِ فِي وَیَغْرِسُ

عَائِدٍ حَیرَة األنْخابِ فِي لِتَكبرَ
یُرَتِّلَھْ كَیْمَا البَدْءِ سِفْرَ یُمَزِّقُ

الرُّؤَى فِي المُسَرّبِ النَّبْضِ فِي وَیُودِعَ
مُجَمَّلَھْ بِالحَنَانِ عِشْقٍ تَمَاثِیل

مِحْنَةٍ لَوْنُ أَجْفَانِھِ فِي وَیَرْكُضُ
لِتُخْجِلَھْ فِیھِ مْتِ الصَّ جِھاتُ تَعَرَّتْ

أَرِیكَةٌ مَادِ الرَّ جَفْنِ عَلىَ أتَطْفُو
أوَّلَھْ كَانَ مَنْ الطَّیْرِ حُلْمَ وَتَسْأَلُ

بَارِدٌ الفَراشَةَ مَسَّ الذِي كَأَنَّ
لِتُسْدِلَھْ الجَناحَ ھَذَا قَبَضَتْ لِذَا

نَا السَّ ھُوَّ كَیْفَ اللَّیْلِ لَوْنُ أَیَعْرِفُ
لِیُشْعِلَھْ ھَشِیمًا مَا ثَوْبًا فَیَخْلَعَ

نَبِیِّھَا شُرُوقِ عَنْ أنْثَى وَتَسْألُ
لِتُزَمِّلَھْ حَائِرًا تَجَلَّى غَدَاةَ

وَحَیْرَةٌ التِّالَلِ وَجْھِ عَلىَ شُحُوبٌ
وَتُذْھِلَھْ الذُّھُولِ أبْعَادَ سَتُتْعِبُ

فَجْأَةً تَكْبُرُ اإلِدْرَاكِ یَقْظَةِ وَفِي
مُبَلَّلَھْ تَزَالُ الَ جُفُونٍ بَقَایَا

سَمَائِھَا فِي غَیْمَة مَا إِذْ سَتَحْتَاجُ
مُعَطَّلَھْ تَزالُ الَ بِئْراً وَتُورِدُ

سَخَافَةٍ نَھْرُ األَحْالَمِ دَمِ مِنْ ھُنَا
مُكَحَّلَھْ بِالدِّمَاءِ صُغْرَى وَوَجْنَةُ

كباد شیخنا

الرماد سر



التحفوا الصورة مجاز ضفاف على
یقفوا أن دون سراعا.. ھناك مروا

واغتسلوا الفجر.. بوضوء توضأوا
واغترفوا العذري الھوى ماء طھر من

موحشة األرض أن رغم تبسموا
األرجاء..واختلفوا في الحب وعانقوا

شفة من الدمع بحروف تكلموا
یقتطف النور صداھا من قدسیة

أغنیة لآلتین الكون وصوروا
یعترف الالبوح في البوح عزفھا من

المیقات..تحملھم كـ"موسى"إلى ساروا
النطف تستنكف بھ اغتراب فلك

صورتھم "یسوع" من القداسة روح
ارتشفوا حرھا من آالمھ أوجاع

فامتزجت التیھ.. بأرض زمانا تاھوا
ینكشف لیس بعذاب أحالمھم

عمر مدى في المآسي بـ"جب" مروا
ینجرف الذات لندوب مغرورق

أنفسھم بعد الحب..تاھت رؤى صاغوا
عرفوا وما قالوا.. فما األحجیات.. في

مافتئوا الوجد.. بخیوط تعلقوا
ینحرف العمر وموج یستفسرون

أشرعة الشك موج عبر وأبحروا
وانصرفوا األحداق.. وجع واستنطقوا

هللا عبد المختار

الشعراء التحاف



التحفوا الصورة مجاز ضفاف على
یقفوا أن دون سراعا.. ھناك مروا

واغتسلوا الفجر.. بوضوء توضأوا
واغترفوا العذري الھوى ماء طھر من

موحشة األرض أن رغم تبسموا
األرجاء..واختلفوا في الحب وعانقوا

شفة من الدمع بحروف تكلموا
یقتطف النور صداھا من قدسیة

أغنیة لآلتین الكون وصوروا
یعترف الالبوح في البوح عزفھا من

المیقات..تحملھم كـ"موسى"إلى ساروا
النطف تستنكف بھ اغتراب فلك

صورتھم "یسوع" من القداسة روح
ارتشفوا حرھا من آالمھ أوجاع

فامتزجت التیھ.. بأرض زمانا تاھوا
ینكشف لیس بعذاب أحالمھم

عمر مدى في المآسي بـ"جب" مروا
ینجرف الذات لندوب مغرورق

أنفسھم بعد الحب..تاھت رؤى صاغوا
عرفوا وما قالوا.. فما األحجیات.. في

مافتئوا الوجد.. بخیوط تعلقوا
ینحرف العمر وموج یستفسرون

أشرعة الشك موج عبر وأبحروا
وانصرفوا األحداق.. وجع واستنطقوا

هللا عبد المختار

الشعراء التحاف



نزال عندما وحیا للشعر غنیت
عسال أحرفا یتلو الشوق سدرة من

نفدت كلھا حروفي حتي غیت
ملال طولھا من حنجرتي وبح

تحركھ أوجاعي البحر ال غنیت
كسال ناجتھا اذا الجبال وال

أخیلتي لالشیئ المغرد أنا
واكتھال شاخ وعودي ھباء راحت

أخبئھ جرح ذاكرتي بعمق
الجمال تنبت فؤادي في ونخلة

تحرقني الشمس شھرزاد عن أحببت
بدال وجھھا عن قافیتي ووجھ

إبلي عن الصحراء كبد في فتشت
قتال ما بعدما حماھا كلیب وھل

یقربني أفق ال كالریح وتھت
والسبال األبواب أطرق الخطا عاري

تسرقھ الحلم أن تیقنت حتى
متصال لست وأني الظالل مني

تأكلھ الطیر تكاد قلبي وأن
أكال قد الدھر علیھا وسنبالتي

سیدتي إحسان في المعذب أنا
بخال كمن فعلي على جزاء بال

قافیة ملیون حبھا في كتبت
رسال بیننا المعاني بعثت وقد

أولھ أودعت قد وللعمر مالي
اشتعال شیبھ ورأسي الفناء كف

أسئلة بوح صداھا واألمنیات
خجال المدى وجھ في الطرف تقلب

بقافیة قلبي على الزمان صن
واحتفال الكل صدري ضم قلتھا إن

فال أحمد سالم أحمدو المختار

النسیان تراتیل



الحسن یحیى محمد

األخیر الوجع

المسافاتُ....
تنزفُ جراحٌ

وعیونٌ...شاخِصاتٌ
تذرفُ

أُخرى صرخةٌ
وأخرى..
صرخةٌ

یُكشفُ؟ دھاھا ما ھل تُرى... یا
أبداً.. التحاولْ

لھُ... وصفاً

دھاھا... ما
یوصفُ مما لیس

المعنى ذلك تُصدِّقْ ال
وقلْ؛...

قیلَ إنَّ...ما
أجوَفُ كالمٌ

مصابٌ...یالھ المعنى إنَّھ
بما... إنَّھ...یھذي

یعرفُ ال
مِسكینٌ... ھو

شأنھ وذاكمْ
فاتركوهُ...

یھرفُ ودعوهُ
مني...حدیثي واسمعوا

ھُ كلَّ
یھدفُ لرضاكم وحدیثي

أتاني ما أتاني قد
أنا ذا

... واقفٌ
أھتفُ بوحیي إنِّي



جئتُ.. مُرسالً
آیَتي وشعري

مُصحفُ فدواویني..-جمیعاً-

الناس أیھا
غتكمْ...؛ بلَّ لقد

لكم...، أنصفتُ أنا
فلْتُنصفوا..!

... بئرٌ أنا
فرصةً فخذوھا

یغرفوا لم ھنا بعد كثُرٌ

..یانعٌ.. طلْعٌ أنا
أجلكمْ من

أنتُم...؟ مالكم
فاقطفوا...؟ فھیّا

وتَري،
نایي

وعودي
أنتمْ، لكُمُ ذا كلُّ

تعالوا
واعزفوا

والتعیشوا....لحظةً
أعمارَكمْ

مُھْرٌ اآلن الزمان
أحصَفُ

زمنٌ.. یأتي سوف
عاھةٍ ذو

عرجا... لیلةٌ
. أحنفٌ ویومٌ


