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 تقديم 
 شهاب غانم 

 

حصل منتدى شهاب غانم األدبي في حفل في معرض الكتاب في    م2021في الخامس من نوفمبر  
  ة عالمية عربية" بأن منتدى شهاب غانم األدبي، وهو يالشارقة على شهادة من مؤسسة "أرقام قياس 

، حققت الحصول م2017مجموعة على الوث اب )أو الواتس أب( أسسها د. شهاب غانم في مارس  
العالم تنشر كتبا  جماعية. وأن هذه المجموعة  على اللقب القياسي كأول مجموعة على ال وثاب في 

  كتابا    11دولة تضافرت جهودها بجد ونجاح لتؤلف وتنشر    16شخصية بارزة من    90المكونة من  
 في موقع خاص متاح مجانا  للجميع.   إلكترونيا    جماعيا  

يصدر له كتاب ورقي ، كما يتوقع المنتدى أن  وقد نشر المنتدى خمسة من تلك الكتب ورقيا  أيضا  
أبوظبي   كتاب  معرض  في  أيضا  م2022سادس  والمنتدى  لكتاب    .  إنجليزية  ترجمة  إصدار  بصدد 

 المنتدى الثالث "مرفأ الحكايات" قريبا .
، فقد أنجز في سلسلة كتب المنتدى  أما كتاب منتدانا هذا الذي بين يدي القارئ، وهو الثاني عشر

إصدار كتاب جماعي ينشر فيه من يود من   ت قترح ان إابيع، فما أس ةخالل فترة قياسية لم تتعد بضع
شعراء وشاعرات المنتدى قصيدة حب واحدة من نوع الغزل، أو قصيدتين في حالة القصائد القصيرة، 

 نصا  من الشعر البيتي )العمودي( أو  51شاعرا  وشاعرة خالل فترة قصيرة وقدموا    41حتى استجاب  
 ئد النثر. من شعر التفعيلة أو من قصا

 نصوص ال  في  يتدخالسم األول للشعراء، ولم  وقد رتب المحرران القصائد حسب الترتيب الهجائي لال
سوى تصحيح األخطاء المطبعية. وكان اختيار عنوان الديوان الشعري من خالل تصويت لألعضاء.  
وأضاف المحرران في نهاية الكتاب قائمة بأسماء الشعراء واألدباء والكتاب الذين شاركوا في كتاب أو 

 ، بدال من نشر قائمة بأعضاء المنتدى كما كان يجري سابقا . ةعشر  يت االثنأكثر من كتب المنتدى 
 
 

 د. شهاب غانم 
 م 2021دبي، ديسمبر  
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 القناديل 
ّ
 أحب

 *إبراهيم السعافين
 

 في مقلتيكِّ  القناديلَ  أحبُّ لماذا 
 من ليالي السهرْ  على ضحكة  

 
 تعاودني في المدى الذكرياتُ 

 الصورْ  كلُّ  في الروحِّ  وتنثالُ 
 

 صدى ما روْيتِّ  مانَ الزَّ  كأنَّ 
 كأن  المكاَن عزيُف المطرْ 

 
 العيونُ  تغيبين، ليسْت تغيبُ 

 فرْ السَّ  بَّ الن وُر غِّ  وال يرحلُ 
 

 الغيومِّ  خلفَ   وال تختفي الشمُس 
 القمرْ  ضوءَ  البعدُ  وال يخسفُ 

 
بيعِّ الن ديُّ  وردُ  ففي الوجهِّ   الر 

فاهِّ التماُع الدُّ   َررْ وبين الش 
 

 ُركن ا طواهُ الز مانُ أقب ُل 
 وأْطوي عليه ربيَع البصرْ 

 
حرِّ   نرى البحَر يمعُن في الس 

جرْ    ترتاُح في مقلتْيهِّ ظالُل الش 
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  فتندى ليال  طواها الز مانُ 
 كْر في القلبِّ فوضى الذ ِّ  وتعصفُ 

 
 يوم ا َتنامُ  وأرُقُد ال العينُ 

ْوقِّ   ، في خافِّقي، ما أمرْ وللش 
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 ال تغيبي 

 إبراهيم السعافين
 

 ن مِّ  العطرُ  لن يغيبَ 
 الحكاياتِّ  وردِّ 

 القمرْ  وال ضوءِّ 
 ن مِّ  الن ورُ  لن يغيبَ 

باباتِّ  شمسِّ   الص 
 الوترْ  وال لحنِّ 

 فؤاد   ال وال خفقِّ 
ْيكِّ   الوردَ  يعشقُ    على خد 

 حين تغضين حياء  
 وحِّ الرُّ  نشيدُ   حين ينداحُ 

  سكراَن ويهفو
مرْ  لترانيمِّ   الس 

 الكونُ  فأنتِّ ال تغيبين 
ورْ   في عيني مليئ ا بالص 

 
 
 من األردن وروائي وناقد  أكاديمي وشاعر *
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 ** د القحطانيأحالم بنت منصور الحمي  
 
 

 َأْبَحْرُت فِّي َطْيفِّ اأْلََسى َكْي َأْحُضَنهْ 
 !ْغَم َشْوقَِّي ُمْوَهَنةْ َوَعلِّْمُت َأن َِّي رَ 

  
ْن ُوَريَقاتِّ الَجَوى َوَطفِّْقُت  ُف مِّ  أْخصِّ

 َكْي َأْسُتَر الَوْجَد الذِّي َقْد َأْحَزَنهْ 
  

ْكَرى المـََكانِّ بَِّلْهَفة    َوَوَقْفُت فِّي ذِّ
َجى..! َيا َيا  !اَلْرتَِّباكِّ اأَلْمكَِّنةْ   َللشَّ
  
..! َيا يا  !..َلزِّْلَزالِّ الَهَوى  َللتَّرقُّبِّ
 !َأْضُلعِّي.. َما َأْشَجَنهْ َلْلذِّي فِّي  يا
  

يئِّهِّ َولَِّقائهِّ؟  !َأَيُذوُب َقْبَل َمجِّ
! َوَخْفقِّهِّ.. َما َأْوَهَنهْ  َيا  !َلْلُفَؤادِّ
  

ْحَر َعْيَنيهِّ الَّتِّي ُر سِّ  َوَأَطلَّ ُيْظهِّ
َنةْ   !َقْد َأْلَهَمْتنَِّي بِّاْلَقَوافِّي المـُْشجِّ

 
 َوبَِّبْسَمة .. َكَشَفْت ُجُنوَن َمَحبَّتِّي

رَّ فِّي ُأُذنِّ المـََدى.. َما َأْفَتَنهْ ألُِّ   !سِّ
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ْطرِّ المـَُسابِّقِّ َخْطَوهُ   َيْلَتفُّ بِّاْلعِّ
 !َيْخَتاُر مِّْن َأْوَتارِّ َعْزفَِّي َأْحَسَنهْ 

  
.. ُيراقُِّص َسْكَرتِّي   َوَيُضوُع فِّي َعَبق 

 !!َفَأَضاَع َعْقلَِّي مِّْن َهَواهُ َوَجنََّنهْ 
  

.. َيُبوحُ   لِّي بَِّحنِّينِّهِّ  َوَمَضى إَِّليَّ
 ..َوُهُمومِّهِّ.. َوَلَظى الَّلَيالِّي المـُْحزَِّنةْ 

  
 َوَوَضْعُت َكف َِّي َكْي ُأَخف َِّف َنْبَضهُ 
 !َوَوَدْدُت َلْو فِّي َلْحَظة  َأْن َأْسُكَنهْ 

  
 

______ 
 م 2010القصيدة الفائزة بالمركز األول في مسابقة المربد األدبية عام  *
 ة من المملكة العربية السعوديةيوأكاديمشاعرة **
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 شكرا  

 * خالص فرنسيس إ
 

  شكر ا
  ألن َك عرفَت كيف تثيُر فواصلي

 ترقُبني من خلفِّ الشفقِّ البعيدِّ 
 يوَم انكفَأ الحبُر عن محبرتي 

 فتحَت صدري 
 وسفحَت روحي
 أضأَت المعاني 

 رسمَت خرائَط لغاباتِّ أفكاري 
 رت بَت شعري 

 أناملي وبوُح الخاليا في 
 عجنَت صلصاَل الفصولِّ 
  وخبزَتها في أتونِّ األغاني

  أهديَتني وجَل اإلدراكِّ 
 غيمة  جعلتني 

  تبثُّ األرَض شكواها
 فتمطُرني 

 ألمُس دمعكَ 
 أذكُرني

 أسيُر في عباراتِّكَ 
  تضم ُدني

 أنتشُر خطوط ا سوداءَ 
  لعر افة  تعل مْت في  فن  القراءةِّ 

 أصرخُ 
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  طفلة  تعيُدني الصرخُة 
 ألملُم الُجمَل من مفك رةِّ كِّف كَ 

 أعُدَك بالسكونِّ 
 وأخلُف الوعدَ 

  أعُدَك بالجنونِّ 
كَ   فتبسُم من جرحِّ

  أترُك غرفتي مثقلة  بالمللِّ 
 حاَن موعُد الريحِّ 

 أغلُق نافذتي 
 تلتفُّ حولي 

 قصيدة  محمَّلة  بالوجعِّ 
 دوم ا إليَك تقوُدني 

  شكر ا
 إليَّ أيها الظلُّ الممتدُّ من ي 

 شكر ا لقافية  في المخاضِّ 
 
 
 
 

 *شاعرة وروائية لبنانية مقيمة في الواليات المتحدة األمريكية
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اعر 
ّ
 الش

ُ
بيبة

َ
 ح

 * أكرم جميل ُقنبس
                                                                                                 

     
 ،  أنتِّ امرأةُ العِّشقِّ

، وقِّ  وأنتِّ امرأةُ الش 
 َوقنديُل األحالمْ 

 أنتِّ امرأة ، 
؛  ال ُتشبُِّهها ُكلُّ نِّساءِّ الكونِّ

 فاكهُة األي امْ  –يا َريحانَة قلبي    –ألن كِّ 
 تِّ امرأة  أن

 ، وحِّ لُّكِّ مْن َوَهجِّ الر   ظِّ
 ، مسِّ  ومْن َخيطِّ الش 

 ومن َوحي اإللهامْ 
 أنتِّ امرأة  

 َيشتاُق لها قلبي 
 حيَن يقوُم، وحيَن َينامْ 

 أنتِّ امرأة  
 َعيناها َبحرانِّ من األسرارِّ 

  َورِّمشاها
، انِّ على شاطئِّ هذا القلبِّ  يمتد 

 فيصدُح فيهِّ َغرامْ 
 بَّ إن ي أدمنُت بَِّعينيكِّ الحُ 

 فكيَف سينجو قلبي من َبحرِّ اإلدمانْ 
  ال شيَء اليومَ 

 يناُم على َكف يكِّ سوى قلبي 
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،  فاحتضني هذا الُحبَّ
 َوصونيهِّ من َغدرِّ األحزانْ 

ُد،  وقِّ بعينيكِّ ُتَغر   إن ي أطلقُت عصافيَر الش 
 فابتهَج القلُب،

 وأطلَق عاصفَة األلحانْ 
  يا امرأة  

ُر قلبي   ، تأسِّ  بالُحب ِّ
 وفي ُحسنِّ َدالل  َفت انْ 

 ما زِّْلُت أخاُف على قلبي من َعينيكِّ 
 فهْل للقلبِّ على رِّْمَشيكِّ َشطُّ أمانْ 

 كْم أحلُم أْن أجَد امرأة  
،  ُتشعُل أوقاتي بالُحب ِّ

 " وأغدو بيَن َيديها "جميَل ُبثينةَ 
 أْو " َقيسا  " أْو " َعنترَة " الُفرسانْ 

،فأنا َهي أُت   صالة  للحب ِّ
 َوُخشوعا ،

 وأيقظُت ُحر اَس الن سيانْ 
 ال شيَء اآلنَ 

، َفرِّ وى رِّمشيكِّ ُيراوُدني في هذا السَّ  سِّ
وحِّ إليكِّ   يا َمْن قد َأْيَقْظتِّ حنيَن الر 

، فارتحلي    فوَق بِّساطِّ القلبِّ
 : وقولي

  ... هذا العِّشُق يليُق اليوَم بحبيبةِّ شاعرِّنا اإلنسانْ 
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 القلب 
ُ
ديث

َ
 ح

 أكرم جميل ُقنبس 
 

                                       
 ُكن ا َمعا ، 

 َوتدحرَجْت بعُض األماني في العيونْ 
عِّ بالمحب ةِّ والُفتونْ   َومضيُت أرسُم صورَة الُعمرِّ الُمرص 

 ُكن ا َمعا ، 
،  َوتلعثَم القلُب الُمحبُّ

 َوُمقلتاُه ُتغر دانْ 
 الن جوى،َوتطيُر أسراب  من 

 بها قد ذاَب َوجدا  عاشقانْ 
 ُكن ا معا ، 

 والُحبُّ ثالُثنا، 
 ،  وفوَق َجبينِّنا َقمر 

 وعنَد َيسارِّنا أمل  
 ُيعانُق ُمقلتيهِّ خافقانْ 

 ُكن ا معا ، 
 ونطيُر مثَل َشذا األماني 

 حيَن يمضي َنهُر أحالمِّ الحياةِّ 
 َيُفكُّ أسراَر الز مانْ 

 ُكن ا معا ، 
 الخطواُت نحَو الُحلم ِّ تتسابُق 

نا دِّفُء الحنانْ   حيَن َيُهزُّ
 وتوق َف الوقُت الُمعط ُر لحظة  

 حيَن احتفى بلقائنا ذاَك المكانْ 
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 ُكن ا معا ، 
اُم تهمُس لي حديثا    والش 

َزْتُه بسمتانْ   َطرَّ
 َوُهناَك  

 مر ْت َنسمة  
 فتفت حْت لي وردتان 

 َحبيبتي،
حكُة الخجلى على َفمِّها،  والض 

 َسحابُة ُأقحوانْ 
 ُكن ا معا ، 

 ونهيُم بالُحب ِّ الُمضر جِّ بالمشاعرْ 
 َونجرُّ خلَف عباءةِّ الذ كرى أثيَر َحديثِّنا 

 وحبيبتي َقمر  بِّه قد أشرقْت َهمساُت شاعرْ 
 ال شيَء إال َوجُهها في ُمهجتي يشدو 

 وفي أهدابِّها قلبي ُيسافرْ 
 
 
 
 

ها  واختصاصي ا  لتأليفِّ مناهج الل غة العربي ة في وزارة  عر  وأديب  وباحث  من الجمهوري ة العربي  *شا ة السوري ة، عمل موج 
 الت ربية والت عليمِّ في دولة اإلمارات العربي ة المت حدة
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  حبيبتي 

 * المجيد إياد عبد
 

  أميرتي الجميلة
 لو شعُركِّ الحريرُ 

  الريحُ  هُ تمسُّ 
  وطاَر من خلفكِّ 

 ! إذن أثورُ 
  وددتُ 

  أخفيكِّ تحت جفنيلو 
  وتعلمينَ 

 كم أنا غيورُ 
 حط   على عينيكِّ 

 ليُل عرس  
 وُجم عْت حولهما الدهورُ 

  خداكِّ 
 دورقان ِّ من ضياء  

 في لونهما العطورُ   تذوبُ 
  يا الحبُّ 
 يا النشوةُ 

 !  يا للهوى المجنونْ 
  يا انفعالي

 حين يلمُّ شعركِّ الغرورُ 
  ترفرفُ صالُته  خَ 

  ها نجومْ كأنَّ 
 صلة   ترقُص فوق خد   فخَ 
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  نشوانة  
 وخصلة   تطيرُ 

 ،  أرقتِّ 
  : يا حبيبيحين قلتِّ 

  رها العبيرُ جداوال   قطَّ 
 نجم    ألفِّ  جرحتِّ كبرياءَ 

  : حين همستِّ 
 أنتَ  لي أميرُ 

 أما تريَن الحبَّ 
  حار فينا

 وشاورتْ  قصتنا الطيوُر ؟ 
 مع اسمك ِّ الحلوِّ 

  سهرُت ليلي
 !  كقيصر يأسره الغرورُ 

 
 
 
 
 أكاديمي وشاعر عراقي مقيم في اإلمارات *
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ه 
ِّ
 تشاء   ما   مس

 * ثريا العرّيض
 
 

 هذا الذي بيننا  لو أن  
 لم يكن بيننا 

 سم ِّه ما تشاء 
 حوار الفراشات والزهر

  شوق الطفولة للكون 
 ذر ات رمل  تذوب بماء

.. 
 على البعد   هذا الذي يحتوينا

 حالمنا هاجسا  يعترينا أيسكن 
  يسي رنا

 حين أجسادنا تتغلغلها األرض 
 أرواحنا تنتشي فتطال السماء

  هذا الذي هو أكبر مني ومنك لو أن  
 من كل منطقنا وحساباتنا 

 قناعاتنا و  تعاليم حادي قوافلنا
 الهموم التي تتوالد فينا مالمحنا و 
 ال ترتدينا ها و أقنعة نرتدي

  ترانيمنا في الصباح
 تراتيلنا في المساء

  العجيب  الشعورهذا 
  المهيب 
  الرهيب 
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 نتشاء انعيهِّ .. فنستوعب الكون في وعينا 
 بأن ا هنا منذ قبل الزمان أتينا 

  البعيد قريب  وأن  
  الغريب حبيب  وأن  

 وأقرب منا إلينا
 يفيض بنا ..يتدفق توقا  .. حنانا  .. نداء

  هذا الشعور لو أن  
  بأنك مني و أني منك

  ما كانَ 
  يا صاحبي

 الذي كان يبقى بنا ما 
 ونحن قشور  على األرض ينخر فيها الخواء؟

 
 
 
 شاعرة وأكاديمية من المملكة العربية السعودية*
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 واحلياة 
ِّ
ة احلب

َّ
 احتفالي

 *  جاسم الصحيح  
 
 

 :وَأَصاَبـني ما ليَس في ُحسباني
 (!ُأنثى بَطْعمِّ بشائرِّ )الرحمنِّ 

 
َد قهوة       ..كان اللقاُء بـها ُمَجرَّ

 !والُحبُّ قد يأتي من الفنجانِّ 
 

 هَِّي رشفة  واندسَّ حافُر ُمهَرة  
، جامحة  بَغيرِّ عنانِّ   في القلبِّ

 
؛ أصبَح أخضر ا  ..واصفرَّ قلبي؛ اْحَمرَّ

 فَتَرْكُتُه في ُلعبةِّ األلوانِّ 
 

 وَمَضيُت أُعلِّـُن للوجودِّ بأنَّني 
 أحببُت من جذري إلى أغصاني 

 
 قبيأحببُت يا أرَض القصيدةِّ، فار 

 َحَدث ا بحجمِّ قيامةِّ البركانِّ 
 

 أحببُت يا خطَّ استواءِّ عواطفي
 فاصمْد أماَم حرارةِّ الوجدانِّ 

 
 أحببُت يا شيَخ الطريقةِّ، فانصرْف 
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 عن ِّي ألبلَغ وحدَة األديانِّ 
 

، َأاَل ترى   أحببُت يا ساعي البريدِّ
 !كلَّ المجرَّةِّ أصبحْت عنواني؟ 

 
، فالهوى أحببُت يا صوَت  نِّ  الـُمَؤذ ِّ

( َأَذاني صوتي، و)َحيَّ   !على العناقِّ
 

 أحببُت.. وانقطَع الخطاُب! ولم يعدْ 
 : في الروحِّ إال موسُم الهذيانِّ 

 
 ماذا سيفعُل بي عناُق مليحة  
 !قد كان ُحْلُم عناقِّها أبكاني ؟ 

 
 ماذا سأفعُل بابتسامتِّها التي 

 !في الليلِّ تفضُحني لدى جيراني ؟
 

 سأفعُل بالحنينِّ إذا طغىماذا 
 !وَعَجْزُت أبلُع َحبََّة النسيانِّ ؟

 
 ماذا سأفعُل بالحبيبةِّ كلَّما 

 !َبَدَأْت طقوس الليلِّ بالريحانِّ ؟
 

 ورأيُت عينيها كأنَُّهَما َمع ا 
 !(بقصيدتي أْو قريتي )َبـْيـتَـانِّ 

 
 لِّـَي أْن أزوَر مقدَّساتَِّي في الهوى 
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يدِّ   واألحضانِّ فأزورها في الجِّ
 

 وَأَظلُّ أهمُس: )َدث ِّرينَي( حينما
 ُتوَحى إليَّ نبوءُة األشجانِّ 

 *** 
 

، فَلْستُ   -- ال أحتفي أنا بالبروجِّ
َرطانِّ  ا، وال )السَّ ( مرصود   (للـ)ـعذراءِّ

 
 الحبُّ محكوم  لديَّ بُصدفة  
بَّاني  هِّ الرَّ  تأتي بهِّ من ُبرجِّ

 
ضُت قلبَي في حضانةِّ حكمة    روَّ

 :بها )بوذا( على الرُّهبانِّ ألَقى 
 

 سيطوُل ُعْمُر الُحب ِّ حين َيُضمُّهُ 
 !قلب  بحجمِّ مساحةِّ الغفرانِّ 

 *** 
 

 راَننا بقصيدة  َعَقَد المجاُز قِّ 
وحاني نا الرُّ  وتال طقوَس زواجِّ

 
 ُلم ِّي متاَع الُحب ِّ وانتقلي معي

 لنعيَش قافيَتينِّ في ديوانِّ 
 

 وسأبدُأ اإلبحاَر فيكِّ برغبة  
 تأَبى الرجوَع معي إلى الشطآنِّ 
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ُع األنفاَس فيما بيَننا   وُأَقط ِّ

ا أوز ِّعها على األزمانِّ   قَِّصص 
 

 ال ُأْلفَِّينَّ هواكِّ في مرعى دمي
 ذئب ا يساوُمني على قطعاني 

 
 أخشى خسارَة َمْن ُأحِّبُّ كأنَّني
 !من خشيةِّ الخسرانِّ في خسرانِّ 

 
 ما أوجَع القمَح النبيَل أصاَبهُ 

 !َحقلِّهِّ، سرب  من الغربانِّ في 
 *** 

 
 أحببُت كي أحيا ولي قلبانِّ 

 قلب  معي وهناَك قلبي الثاني 
 

ها  ُل القلوَب ببعضِّ  الحبُّ ما َيصِّ
ُد الشرياَن بالشريانِّ   وُيَوح ِّ

 
 وحبيبتي.. هَِّي َمْن ُتقيُم بُكل ِّها
 في كل ِّ بيت  من بيوتِّ حناني

 
 وإذا وزنُت مشاعري وكياني 

 ُتَثب ُِّت إبرَة الميزانِّ هَِّي َمْن  
 

فَّتي وكثافتي في آنِّ   ..هَِّي خِّ
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انِّ  دَّ  !في الحب ِّ قد يتحالُف الض ِّ
 

 أنا واحد  في اثنينِّ منُذ عرفُتها
 فإذا شكوُت شكا معي االثنانِّ 

 
 وأنا ُهنا وأنا هناَك.. إقامتي 

 في األرضِّ حيث مكاُنها ومكاني 
 

عر  حينما   لِّـَي توأم  من بيتِّ شِّ
طرانِّ َشَطُروُه ف  يهِّ َتَعذََّب الشَّ

 *** 
 

ها  أحببُت كي تخضلَّ بعد يباسِّ
؛ إنسانيَُّة اإلنسانِّ   في الروحِّ

 
 ودخلُت )فردوَس( البدايةِّ في الهوى 
 (َصْفو ا.. بال )أفعى(.. بال )شيطانِّ 

 
 ( فإذا )الخريُف( يعوُد )سيمفونيَّة  

 (تلُد الربيَع على َيَدْي )ُشوبانِّ 
 

 تلهُث داخليوإذا طيوُر الشوق 
 وكأنَّـها في موسمِّ النََّزَوانِّ 

 
 والوجُد في صدري شبيُه ربابة  

 َنَثَرْت هواجَسها على الكثبانِّ 
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اُق العصورِّ بداخلي  وانحلَّ ُعشَّ
ا من األلحانِّ  قد   أَلُصوَغُهْم عِّ

 
 فإذا َهَزْزُت مشاعري في نغمة  
( على )َقبَّاني  (ماَل )ابُن زيدون 

                    * ** 
 

 أحببُت كي أََهَب المرايا داخلي
 ُنور ا ُيضيُء حقيقتي فَأرانـي 

 
 إلى كينونتي ــــ  وأعوَد ثانية  

نِّ األكوانِّ   اأُلولى ُقَبيَل َتَكوُّ
 

 وُأتِّمَّ في كف ِّ المشيئةِّ نشأتي 
 قصانِّ وكأنَّني ُكلٌّ بال نُ 

 
 ال ُشْغَل لي بالوقتِّ ُشْغلَِّي بالهوى 

 يديهِّ زمانيُهَو من ُيديُر على  
 

 أحببُت كي أحيا الحياَة، وأبتني
 ضدَّ الخرابِّ حصانَة الوجدانِّ 

  
 الحبُّ نسُر حقيقة  أزليَّة  

 !يسمو على البرهانِّ باإليمانِّ 
 

 منُذ اغتسالِّ األرضِّ في طوفانِّـها 
 من كل ِّ ما َحَمَلْت من األدرانِّ 
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 ..(والُحبُّ كان )الُفْلكَ 

 ..(كان جميَع )َمْن ركبوا
 !(وكان حقيقَة )الطوفانِّ 

  *** 
  

 م 2020يناير 
 
 
 

 *شاعر من المملكة العربية السعودية
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ن
                                            حني

 *جميل داري 
 

 

 

 

ةِّ الظَّما  أحنُّ إلى عينيكِّ من شدَّ
 وأسأُل شيطاَن القصيدةِّ عنُهما

 
 كأن ِّي ولدُت اآلَن منُذ لحيظة  

ماأنطُّ من   األرضِّ إلى آخرِّ السَّ
 

ع    كأن َِّي طفل  رافض  كلَّ ُمرضِّ
 يرى فيكِّ حضنا  سلسبيال  وبلَسما

 
 أبعثُر أحالمي وأجمُع شمَلها 

قيُّ مع الدُّمى  كما يفعُل الط فُل الش 
 

نيا سئْمُت تراَبها  خذيني من الدُّ
 إلى عالم  أصفى وأنقى وأنَعما

 
 أحنُّ إلى عينيكِّ أنهُل منُهما 

 فلوالُهما كْنُت اليتيَم المشرَذما
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 لك  

 جميل داري 
 

ماُء التي ال لْسُت ُأْدرُكَها  لكِّ السَّ
 وهذهِّ األرُض ُتبكيني فُأْضحُكَها

 
 ظَنْنُت أنَّكِّ لي أوَلى وآخرة  

 حتى طلوُل الهوى ما ُعدُت أملُكَها
 

 دروُبها أصبَحْت كالقبرِّ ُمغَلقة  
 الروحِّ أسلُكَهاكم كنُت يوما  طليَق 

 
 كم كنُت أرسُمها.. بالهمسِّ أوقُظَها

 واليوَم حتى صراخي ال يحر ُِّكَها
 

 كأنَّها وحَدها في كونَي امَرأة   
 وكلُّ واحدة  أخرى أفْبرُكَها 

 
 
 
 
 

 *شاعر سوري مقيم في اإلمارات 
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ى
َ
د
ُ
 س
ْ
ت
َ
ب
َ
ه
َ
  ... ذ

 * حامد أبوطلعة
 

ْقَبة    َضلَّ الُفَؤاُد لِّحِّ
 اْهَتَدى ُثمَّ 

 َوَأَتاكِّ َيْحكِّي  النَّْصَر في َزَمنِّ الرََّدى
 َهَذا

ْن َيد    َوَقْد َشرَِّب الثَُّماَلَة مِّ
 َيْحُسو َمَراَرَتَها َعَلى تبَّْت َيَدا 

ْشُرونَ   َسَنَواُتُه العِّ
 َيْوُم قَِّياَمة  

 أَْهَواُلَها َقْد َشيَّبْت َرَأَس الَمَدى 
 َسَنَواُتهُ 
ُثَها بَِّما ُيْفنِّيهِّ َمْن َسَنَواتِّهِّ َكْلَمى    ُيَحد ِّ

 َقاَلْت فَِّدا 
  ُمثَّاقَِّل الَكلَِّماتِّ 

 َلْيَس َيُلوُمُه َأَحد  
 َوَكاَن هللا فِّيَها اأَلْوَحَدا
 َيْرُبو َعَلى َقْلبِّ التَّقِّي ِّ 
ْكرِّ هللاِّ   لَِّساُنُه َرْطب  بِّذِّ

 َمْلَبُسُه الُهَدى 
 ُعْمَرهُ   َما  َكاَن في َما َكاَن َيْجَمعُ 

 إال لَِّيأتِّي يا َحبِّيَبُة ُمْفَرَدا
ي ُر َخْيَبَة الَماضِّ  َما َكاَن َيْعصِّ

  َوَقْد َيبَِّسْت 
َدا  َفَتْنُمو في َيَدْيهِّ ُمَجدَّ



35 

 

هِّ    َأْو َكاَن ُمْعَتنَِّيا  بَِّغْرَسةِّ َيْأسِّ
 إال لَِّيْنُبَت َحْوَلُه  َأَمل   َغَدا
 لْت َيْشُكو إَِّلْيكِّ الَحاَل َكْيَف َتَبدَّ 

َدا  َوُيرِّيكِّ َهَذا الُعْمَر َكْيَف َتَبدَّ
 َيْبُدو َكَأْسَعدِّ َما َتَرينَ 

 َوإِّنََّما
َقاءِّ ُمَخبَّأ  فِّيَما َبَدا   ُكلُّ الشَّ

  َفَتَلقَّفِّيهِّ 
  َوَقْد َهَوْت بَِّحَياتِّهِّ قَِّمُم الَوَفاءِّ 

 َفَخلََّفْتُه ُمْجَهَدا 
يهِّ  دِّ   َوَتَعهَّ

  كِّي بِّهِّ َففِّيكِّ َمْرَقُدُه الذي َيبْ 
 كي َيْسَترِّيَح َوَيْرُقَدا 

نِّينِّ بُِّحْرَقة    َيْبكِّي َعَلى تِّْلَك الس ِّ
  :ُمَتَسائِّال  

 !َماَذا َوَقْد َذَهَبْت ُسَدى
 
 
 
 

 *شاعر من المملكة العربية السعودية
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بلة ضوء 
ُ
 ق

 * حسن علي النجار
 
 

 ويرسُمنا العمُر ضحكَة ورد  
 وينشُر للحب ِّ عطَر َهوانا 

 
 ويأخُذنا للبعيدِّ البعيدِّ 

 ويلهُمنا في امتزاجِّ رؤانا 
 

ُننا زهرة  زهرة    يلو ِّ
ى شذانا   تعاَنَقتا، فتفشَّ

 
 ويسكُبنا مثَل بقعةِّ ضوء  

ْفرِّ الهوى، فاستَحْلنا ُجمانا   بسِّ
 

 وباحْت بأسرارِّنا ُشْرَفة  
 ُتطيُل تأمَُّلها في َمدانا 

 
 النَّهاراُت،ُتَعت ُِّقنا األُمسياُت، 

َلواُت تضمُّ َرجانا   والصَّ
 
 

 فما أقدَس الحبَّ في لحظة  
 !وقعنا بهِّ، فصعدنا كالنا
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 مالئكة ، كنقاءِّ النَّدى 
نانا   تضجُّ السماُء بصوتِّ غِّ

 
شايَتها   وُتخفي الغيوُم وِّ
بطَتها إْذ ترانا   وتكتُم غِّ

 
 ويفضُحها مطر  من سؤال  

 وتشَهُق حين تناءْت ُخطانا 
 

 ابُة هذي السماءِّ ونمضي، رح
 تفت ُِّح أبواَبها في لِّقانا 

 
 وننهُل دهرا  من العمرِّ صفوا  

 !ونشرُب كاساتِّهِّ.. كم روانا
 

 نخاُف على الحب ِّ من لحظة  
 بها نتجرَُّع كأَس َجفانا 

 
 فإْن َوَخَزْتنا مواسُم َجْزر  

 نعوُد، كأنَّ الَجفا ما اعترانا 
 

، قِّبلُتها   كشوقِّ النوارسِّ للبحرِّ
 ساحل  عن هواهُ أبانا 

 
 فإنا بمنعطفاتِّ الحياةِّ 
 نعوُد إلينا، نزيُد افتتانا 
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 نؤوُب إلى شهقةِّ النََّظراتِّ التي
 أوقدْت شمعَتْينا زمانا  ...

 
 نلوُذ بها نظرة  كتبْتنا 

 سطورا  بدفترِّ عشق  حكانا 
 

 فُنبعُث حبا  جديدا ، ينابيعُ 
 وجد  تمدُّ لنا العنفوانا  ...

 
 لنا ذكريات   وفي كل ِّ دربِّ 

 تلوُح، تشاغُبنا في َمدانا 
 

 أراجيُح ُحْلم ، وُقبلُة ضوء  
 على ضحَكَتْينا ونجوى ُمنانا 

 
 وعطر  يبوُح به الوقُت، 

، وُيحيي المكانا   يمرُح كاألمنياتِّ
 

، ومرسى  كالنا شواطُئ حب  
 بأحضانِّهِّ يستريُح كالنا 

 
 ونسُكُن لحنا  ببالِّ األغاني 

 ارتداُد َصدانا ويحتاُر فينا 
 

 ونصبو إلى أن يدوَم هوانا 
 في ُمبتدانا -كما كانَ -ويبقى 

 
 اإلمارات العربية المتحدة دولة *شاعر من  
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 ..
ْ
ت
َّ
از   مر

َ
ج
َ
كت  امل

َ
ب
ْ
 فأر

 * حسن شهاب الدين
 

 َمرَّْت.. 
 فأْرَبكتِّ المجاَز بأحُرفي 

 يا لثغةَ التفَـّاحِّ 
 بي ال تعنفي 

 َمرَّْت 
 الخياُل.. بيافع  ولم يكنِّ 

 لَيعِّي الكناية َ 
 خلَف هذا المِّعطفِّ 
 فبكى الكالُم الطفلُ 

 سطوةَ ُصدفة  
 َسكبْت حليَب رؤاه 

فِّ   دوَن تأسُّ
 مرَّْت.. 

 لتكتشَف الُخرافةُ نفَسها 
 وقصيدتي.. 

 في غـَيـْبِـّها 
 لم تـُكـَْشفِّ 

 كْم عمُرها..؟  -
-  ..  بيتانِّ

خضراءَ   إال نجمة  
 في أغصانِّها 

 تـُقـْطـَفِّ لم 
 وقميَص قافية  
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 وعدُت خيوطـَه
 أْن أكمَِّل النسَج الشفيفَ 

 ولم أفِّ 
 ... 

 ..  لَِّدقيقـَتـَْيـنِّ
 الشعُر كاَن حديقة   

 وأنا على أبوابهِّ 
 بكِّ أحتفي 

 أهال وسهال..
 قدَر عطر  باذخ  

 بهديلِّه 
 ال بالقصيدةِّ 

 أكتفي 
 إيقاُع توت  

 حاَن قطُف سرابِـّه 
 فنصبُت أشراكي.. 

 فراوَغ مِّعزفي
 مهال..

تي برنينِّه   أعتـ ُِّق فِّض ِّ
 وأبايُع األقماَر فيه وأصطفي 

 وأرى شروَق الماءِّ 
 في جيتارِّه 

ي اْصطالَء الوردِّ   وأعِّ
 كي ال أنطفي 

 ..  لَِّدقيقـَتـَْيـنِّ
 فتحُت باَب قصيدتي 

 فعبرتِّ 
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 فانطلقْت   
 وراَءكِّ تقتفي        

 ..... 
 

 سأقوُل.. 
 بيت  للهديلِّ 
 اتـُه لي تفتَـّحْت شرف

 َعْن ربيع  ُمتـَْرفِّ 
 سأقوُل.. 

 ُجنَّ الياسمينُ 
 ولم يكدْ 

 قمُر الطفولةِّ 
 مِّْن حضورِّكِّ يشتفي 

 هذبتِّ قاموسي المشاغبَ 
  فارتضى بالصمتِّ 

 طفُل كالميَ 
 الُمتعجرفِّ 

..  وتركتِّ موسيقى الهواءِّ
 طليقة    

 ..  تحتلُّ
 إيقاَع ) الخليلِّ ( 

 بأحرفي 
..  حقَل انتظار 

 قصيدتي كاَن صيُف 
 وإذا بنهر  في يديكِّ ُمرفرفِّ 

 حين ارتجلتِّ 
  على الطريقِّ حديقة   
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 وأنا  زرعُت  
 على خطاكِّ تلهُّفي 

 ... 
 

 ..  للشعرِّ بعَدكِّ
 أْن يفتَش ُجرَحه 

 عْن وردة ..
 ملكوتـُها لم ُيْعَرفِّ 

 ..  مرَّْت بأبَّهةِّ الجمالِّ
 وجرَّدْت في الروحِّ 

 ُصْبحـ ا 
 مِّْن فتون  ُمْرَهفِّ 

 مرَّْت..فوضَـّأتِّ الكالمَ 
 كطفلة ..

 تلهو ببعضِّ الغيمِّ 
 دون تكلُـّفِّ 

 فوضى طفولتِّها 
 بالغةُ وردة  

 نضجْت أنوثتـُها 
 بفردوس  خفي 

 َمرَّْت.. 
 فأْرَبكتِّ المجاَز بأحُرفي.

 
 

 *شاعر من جمهورية مصر العربية
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 إىل نفرتيتي التي تشبه غودو 

   *رياض  نعسان آغا
 
 

لة  بصمتكِّ تصدحينا   ُمَجلجِّ
 تلَك األنوثُة لحُن أغنيةِّ يرف ْ 

 فيفوُح عطُركِّ يا سمينا  
 ويقوُل للنيل المغر دِّ  كي يزْف 

 جاَءْتَك دينا  
 فانثْر على األكوان  وجَدك كي يشْف 

 واختْر لوجهكِّ من نسائمِّه الخدينا  
 واحذْر لقلبَك أن يجْف  

 يكفيهِّ أن يحيا حزينا  
 قد أثقلْته فجائُع األيام مكلوما  سنينا   

 ها قد برقتِّ كغيمةِّ مسكوبة  في قْفرِّ سينا 
 أحيْت بماءِّ أنوثةِّ الرغباتِّ من سر ي الدفينا 
 وأفاَق في صمتي غناء  كاَن مكبوحا  سجينا 

 ورجوُت صمَتكِّ أن يبوَح فتسعدينا  
 وقهرُت صمتي كي يقوَل فيستبينا  

 مالَءَتكِّ الحزينَة واخلعيها  هاتي
 وارمي بها للنيلِّ كي يرضى  

 فيمَنُحَنا الهوى في شاطئْيهِّ ويستكينا  
 قد كاَن وعدي أن تجيئي في اضطرابِّ الُحلمِّ  

 طارقة  هتونا  
 مثَل الحمامِّ تزغرديَن وترقصيَن على ضفافِّ  النيلِّ  

 ناثرة  وروَد الشوقِّ أضغاثا  جنونا  
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 وجُهكِّ عن حقيقةِّ كونَِّنا نحيا لكنما قد شَف 
 وأَن شفاهكِّ الحر ى تباغتُني سخينا 

 وبأَن جيَدكِّ كارتعاشِّ العطرِّ يأخُذني رهينا  
 جاَءْتَك َهْونا 

 فاخلْع وقاَر الشيخِّ  
عَركَ   واسكْب على األمواجِّ شِّ

 واغترِّْف من  وحيِّها ماَء األنوثة سلسبيال 
 واغتسْل بشعاعِّ عينيها  

 وجها  من فراعنةِّ الطيوبِّ األقدمينا   وتلم سِّ النشواتِّ 
 شفتانِّ لمياوان يسري فيهما لوُن الغروبِّ  دما  

 ويسكُب في مياهِّ النيل من َلَهف  شجونا 
فة السفلى تبوحْ   الش 
 لكنما العليا تنوْح  

 ويصارعان الضوَء في اإلشعاعِّ حينا  
 فتالعبيَن الصمَت حتى ُتسكرينا  

 والكبرياء  أنوثة  جْذلى  
 معط رة  بفيض الطهْر  

 مكل لة  بسحرِّ الفنِّ واإلبداع  
 مجلجلة  بصمتك تصدحينا  

 فاحذْر لقلبك أن يموَج ... ويبتلينا. 
 
 
 

 قا  ساب اسوريفي *وزير الثقافة  
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ـك 
ّ
 وأبقى أحب

 *ساجدة الموسوي 
  

 هبطنا من الز من البابلي ِّ 
 ..على األرضِّ من ا  وسلوى 
 عقدوا حبَل سر ي بسر ك 

 فصاَر دمي من دمك
 وقابلتي البابلي ُة مر ت 

 بمرودها الذ هبي  
 بين عيني وعينك 

 ...فصرُت أرى ما ترى 
 كبرنا 

 كطفلين من بركات الن ذورْ 
 تدور الل يالي 

 ونحُن على صهوات الل يالي 
 ندورْ 

 ما افترقنا .. ما اختلفنا 
 : ولكن هم عنك قالوا

 فأكثرْ ستكبُر أكثر.. 
 خفُت من أضلعي 

 وصرُت أحاذُر من وجعي
 أنت فيما عليه 

  يحي ِّرني ما ال ذي أتدب ُر كي أنصفك 
 وكيف أجاري 

 .. قطيعَ  المها في دمك
 فكيَف إذا ما كبرتَ 
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 وفاض اشتياقي ؟ 
  أيكفيَك قلب  صغير  

 لنجمةِّ ليل  
ُد اسمك ؟   طوال المساءِّ ترد 

غيرْ   أيكفيك قلبي الص 
 أجمعها الذي حمل األرض 

  ومضى راجال  
 كي يقوَل : أحب ـك ؟ 

نا غيُر يا أميَر الد   أيكفيك قلبي الص 
 ؟ ثيرْ يا حبيبى األ 

 خذُه قطرَة ماء  
 ..على وردِّ كف ِّك

 خذُه نجمَة صبح  على هامِّ نخلك
 . وأبقى أحب ك

 
 
 
 شاعرة عراقية مقيمة في اإلمارات*
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 ثرثارة الصمت 

 * سالم خالد الرميضي
 
 

َماَواتِّ   َأُكلََّما اَلَح َنْجم  فِّي السَّ
ْدرِّ أنَّاتي َوآَهاتِّي    َذاَعْت مَِّن الصَّ
   

َوى َرَمق   ْن َقْلبِّي سِّ  َلْم َيْتُركِّ الَهْجُر مِّ
 َأْحَيا بِّهِّ َوَتاَلَشْت ُكلُّ َنْبَضاتِّي 
   

 َفالُبْعُد َمسٌّ َوآُي الَوْصلِّ ُرْقَيُتهُ 
يَماتِّ تتمم الَوْصَل إِّْن ُرْمَت التَّ    مِّ
   

َصاُل َلُه؟  !َمْن ال ُيَفارُِّق هل َيْحُلو الوِّ
ْمُس َلْواَل َظاَلُم اللَّْيلِّ هل َتاتِّي   !الشَّ
   

ي َيا ُمَنى َأَملِّي  بِّاهللِّ َيا ُروَح ُروحِّ
يُدكِّ َما َسطَّْرُت َأْبَياتِّي   َلْواَل َنشِّ
   

ْنكِّ َأَنا   َأُموُت َعْنكِّ َعَلْيكِّ فِّيكِّ مِّ
َكاَياتِّيِّ    َحلَّْلتِّ َقْتلَِّي َيا َأْحَلى حِّ
   

َهام  َقطََّعْت َكبِّدِّي   َرَمْيتِّنِّي بِّسِّ
ْنَها نَِّهاَياتِّي   نِّيَراُنَها اْبَتَدَأْت مِّ

   
ا َسْلَسْلْتنَِّي َأوْ   ُكف ِّي َوُفك ي ُقُيود 
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 ُجودِّي َوَأْحيِّي َمَواَت الُروحِّ فِّي َذاتِّي 
   

ْطرِّكِّ إِّْن َهبَّْت   َشآمِّية  َعبِّيُر عِّ
 َراح  ُمَعتََّقة  ُتْذكِّي َصَباَباتِّيِّ  
   

ْكَرى َلْيَلة  َسَلَفْت  يُب فِّْكرَِّي ذِّ  ُيذِّ
َعاَداتِّ   ْمَنا بَِّها َفَهَمى َغْيُث السَّ  هِّ
   

 َداَرْت َعَلى ُغْصنَِّها الَمي اسِّ أُْغنَِّية  
 َأْنَشْدتَِّها...َفَأَباَحْت ُمْسَتكِّنَّاتِّي 
   

ُدَها َكَأنََّما الُبْلُبلُ   الَشادِّي ُيَرد ِّ
ْوَض َأنَّاتِّي   َلمَّا َجَلْسُت َأُبثُّ الرَّ
   

ُنُه؟   َأَأْنتِّ َعلَّْمتِّهِّ َلْحن ا ُيَدْندِّ
ى بِّالَغَماَماتِّ    !!َذاَك النََّهاَر الُمَوشَّ
   

َحهُ  َنَُّه َيْوَم َأْن َغنَّْى ْمَوشَّ  ألِّ
 الَفَضاَءاتِّ َهزَّْت أََهازِّيُجُه ُكلَّ  
   

ْمتِّ ُكف ِّي َعْنُه َثْرَثَرة    َثْرَثاَرَة الصَّ
َجاَباتِّ    بِّاهللِّ ُجودِّي َعَلْيَنا بِّاإلِّ
   

فا    إِّن ِّي بُِّبْعدِّكِّ َبْدر  َصاَر ُمْنَخسِّ
 َياَمْن بُِّقْربِّكِّ اَل َتْخَفْى إَِّضاَءاتِّي  
   

ْعرِّي َلَها َشَرر    نِّيَراُن ُبْعدِّكِّ فِّي شِّ
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َراَراتِّ َهْل   يُن الشَّ  ُيْطفُِّئ النَّاَر َتْدوِّ
   

ُر الَبْحَر َقْلبِّي َلْو ُياَلمُِّسهُ   ُيَبخ ِّ
يَطاتِّ    َهالَّ بَِّوْصلِّكِّ َأْسَعْفتِّ الُمحِّ
   

 َوهللاِّ إِّنَّ الَّذِّي بِّالَقْلبِّ َيْعَجُز َعنْ 
ْعَشارِّهِّ َقْلُب الَجَماَداتِّ    َأْجَزاءِّ مِّ
   

 ب  ُمَفتََّحة  إْن َكاَن لِّْلُبْعدِّ َأْبَوا
 َلْن ُيْطفَِّئ الَيْأُس مِّْن ُلْقَياكِّ َشْمَعاتِّي  
   

 لِّْلُعْسرِّ ُيْسَرانِّ فِّي الُقْرَآنِّ َقْد ثبتا 
ْنَت َيا َصْدَر َهذا الَبْيتِّ َمْأَساتِّي    َهوَّ
   

يَنا الَّذِّي َأَخَذْت  يَر ُتْعطِّ  َعلَّ الَمَقادِّ
 إِّنَّ الَعلِّيَّ َسمِّيع  الْبتَِّهاالتِّي  
   

ي إِّْذ َتَوائُِّمَها  َن الَوْجدِّ ُروحِّ  َشفَّْت مِّ
َباَراتِّ    لَِّفْرطِّ ُحْزنَِّي َعْبَراُت العِّ
   

لِّي   ُرْحَماكِّ بِّي َواْمُددِّي َكفَّْيكِّ َواْنَتشِّ
تِّي  ي اأَلْعُيَن الالَّ يظِّ  َصرِّيَع َصد   َوغِّ
   

ْقُد ُمْلَتمِّع   ْن ُدونَِّنا َوالحِّ  َوَقْفَن مِّ
َشاَياتِّ  بِّالَعْذلِّ َيْأتِّيَننا   َأْو بِّالوِّ
   
 ْعَلْيكِّ َتْفدِّي َثَراَها ُكلُّ َغانَِّية  نَ 
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ْمُس َأْنتِّ َفَما َنْفُع الهِّالاَلتِّ    الشَّ
   

ُزهُ  ْعُر ُفْسَتان  ُأَطر ِّ  َيا َمْن َلكِّ الش ِّ
َطاُؤُه ُحب َِّي الَمْكُنوُن فِّي َذاتِّي  غِّ

   
 
 
 شاعر من دولة الكويت*
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 انتظار 
 * الصقالوي سعيد 

  
 
 

 عاَد القطارُ 
 ولْم تعودي

 لكنْ 
 وجوُدكِّ 

 في وجودي  
  

 يمضي الن هارُ 
 بِّال وعود   

  والمساءُ 
 بِّال وعودِّ 

  
  وأنا

ُث فكرتي  أحد 
  َطورا  

 وأستدعي شرودي
 ...ماذا

  ...وماذا 
 ...ثم ماذا

 فالربيُع بِّال ورودِّ 
  

  وهواجِّسي
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 يءُ َتْترى َتج
  وَمرة  

 يْحلو نشيدي 
  

 وحفيُف أشجار  
  يؤانُسني 

 ويسأُل في برودِّ 
  

  اْلمقعُد الخالي
 وأعمدة اإلنارةِّ 

 في هجودِّ  
 الن اُس 

  واللحظاتُ 
  والجدرانُ 

 أْعُيُنهْم ُشهودي
  

 والهاتُف المسكونُ 
 باألشواقِّ  

  يقبعُ 
 في ُركودِّ 

  
 عيُن النوافذِّ 

 والزجاجِّ  
 تطلُّ في 

 لهف  شديدِّ  
  

 نفُس الرصيفِّ 
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 ترقُّب  
 لخطاكِّ 

 تْدُرجُ 
 في وئيدِّ 

  
 عاد القطارُ 

 محم ال   
 بالوعدِّ 

  لكنْ 
 لْم تعودي

  
 يتصارُع الخفقانُ 

 في صدري 
 فُأْنَزغُ 

 مِّْن ُجُمودي
  

  أجري 
 على العرباتِّ 

 أفتحها 
 هبوطا  

 في صعودِّ 
  

 وَتُنوُشني الهمساتُ 
 والن ظراتُ 

 تْلسعُ 
 في َوريدي
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 وسأْلُت أمكنة  
 وأحداقا   
 ومرساَل البريد  
  

 غالبُت نفسي بالتمني 
 كي أراكِّ  

 فلم َتجودي
  

  نادى القطارُ 
 تأهُّبا  

 وأنا فؤادي  
 في وقيدِّ 

  
   نادى

  وغل َق باَبهُ 
  وأنا ُأَتْمتِّمُ 

 في ُقعودي 
  

 ومضى
 بِّال حرج  

 ُيَصف رُ 
 للقريبِّ  
 وللبعيدِّ  
  
  

  سمَّْرُتني
 قلبا  
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 وأحالما   
 وأوقاتي قُيودي 
  

 مستطلعا  
  ُرؤيا

 هِّاللِّ 
 َجمالِّ  
 َمْقدمكِّ السعيدِّ  
 
 
 

 *شاعر من سلطنة ُعمان 
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 البحث 

 * شهاب غانم
 

 وما زلُت أبحُث دون انقطاعْ 
 وما زال يغمُر دربْي الضياعْ 

ُف في كلِّ    صقع  وأرضِّ  أطو ِّ
 بأقصى المشارقِّ أطوي الشراعْ   فحينا  

 وحينا  ألقصى المغاربِّ أمضي
 وحينا  أول ِّي جنوبا  فألقى الرحالْ 

 وتحَت أسنةِّ شمسِّ الزوالْ 
 تموت حيالي الرمالْ 

 وحينا  على العشبِّ تحَت أشعةِّ شمسِّ الشمالْ 
 وحينا  بغابِّ الَصَنوبرِّ أسرُح فوق التاللْ 

 أعبُّ الهواَء العليلْ 
 وأسنُد ظهري لبعضِّ الجذوعْ 

اللْ وأفرُح بالشمسِّ ُتلقى الدنانيَر بيَن   الظِّ
 وترسُم لوحاتِّ زيت  

 َحَوْت ألَف لون  ولون  من االخضرارْ 
 ..فأذكُر ما فيكِّ من بهجة  واشتعالْ 

البحيراتِّ أجثو   وحينا  بشط  ِّ
 على صفحةِّ الماءِّ بعَض الحصى يوُألق

 وأمضى ُأناجي الدوائَر تنداُح ال تلتقي 
 ..كذلَك نكَبرُ 

 والعمُر يمضي وال نلتقي 
 ُر حتى التالشيويوما  فيوما  سنكبَ 

 ..فيا حلوَة الروحِّ 
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 يا عاَلما  في فؤادي رقيَق الحواشي
 ويا وردة  في بهاء  وعطرِّ 

عري   ويا سرَّ أروعِّ ما قاَل شِّ
 وما لْم يقْلهُ 
 !وما ال يقالْ 

 ويا منبعا  لمعاني الجمالْ 
 ويا قدحا  بابليَّ الرحيقْ 

 ة  في البريقْ ويا نجمة  فذَّ 
 تختفي وراَء غيومِّ الدجى 
.. رحماكِّ   ال تسرفي ..حنانيكِّ

 متى ينتهي البحُث؟.. إن ِّي َسئِّمُت الطريقْ 
بت..ُ فما لكِّ لم تتعبي   تعِّ

.. ما لكِّ لم تكتفي   وما لكِّ
 متى يا حياتيْ 

 ....... ى يكوُن الوصاْل؟وأنَّ 
 قعدُت بظل ِّ الخميلةِّ باألمسِّ وحدي 

 أفك ُِّر فيكِّ 
 وأرخى عناَن الخيالْ 

 يطرُق فكري السؤالْ فيطرُق.. 
 .. فَأجزُم أنَّكِّ أنتِّ مدى أمنياتي أفك ِّر فيكِّ 

 وأنَّكِّ أنتِّ القريُب البعيدْ 
 ولكنني إْذ أطلُت التأمُّلَ 

 حين توغلُت في عمقِّ أعماقِّ ذاتي،  ..
 هنالك أدركُت أن ِّي أردُت الُمحالْ 

 ومنكِّ طلبُت الذي ال ينالْ 
 !!ألنكِّ وهم  عديُم الوجودْ 

 لْ شظايا مثا ...
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 ١٩٨٠سويسرا والدنمارك        

 مجلة الدوحة ، قطر         
 
 
 

 *شاعر ومترجم من دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 فوق جبي القمر 
ن
 رقص

 * طالل الجنيبي 
 

ُث عــنـكِّ جــميـَع الفــصــولِّ   أحـد 
ُث عــنــكِّ ليــالــي السهـرْ    أحـد 

 
 الـحـنــيـــــنِّ أحـد ث عـنـكِّ ثـنـايـا 
  ـورْ ى الُص وأبحـُث عنــك بـشـت  

 
 وأرحــُل فــيــكِّ إذا مــا تـــالقـــى 

  بـليــل  وهـــلَّ الــقـــــمرْ  نهــار  
 

 ســـــؤال   بـغـــيـر فــأسـأُل عــنــكِّ 
  ليـنسـاب لحـن  رقـيــُق األثــــرْ 

 
 بين الضـلـــوعِّ  تــحركــه الــروحُ 

  الـوتـرْ  ـزفِّ بـغـيـر حـديـث  كن
***  

ُث عـنـكِّ عـطــورَ   الـزهـــورِّ  أحـد 
  عـبــرْ  ا  عــبــيــر  أحـد ث عـنـكِّ 

 
 فصادف مرجا   سرى فوق أرض  

  فـأطـلـق عـبــقــا  فطـاف وسـرْ 
 

 تـهــيـــــجُ   فـفــاح األريـُج وريــح  
  وحقـل  بهـيــج  نمــا وازدهــــرْ 
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 العليـــلِّ لــتـبــكي الــغــيـوم بـكاء 

  ونـحـسـبـها زخـة  مـن مــطــرْ 
***  

 بــغيـــر رحــيــــــل   أسافــر فيــكِّ 
  ســفــــرْ  بغيـــرِّ  وأرحـل فيــكِّ 

 
 بغــيــر شــــــراع   فــيــكِّ  وأبـحــر

  بغـيـر ابتــــالل  بمــاء غـمـــرْ 
 

 وأعبر فـوق جمــوع السحـــابِّ 
 الخطــــــــْر أحلق نحوكِّ رغم 

  
 ونبني بيوتا  من األغنــــــــــــيات

  نلونها بالشذى و الــــــــــزهرْ 
 

 في عـــالــم األمــنــيـــاتِّ  أللقــاكِّ 
  لنرقص فوق جبين القمــــــــرْ 

***  
 الســــؤالِّ  عـزوفَ  أحــدث عـنـكِّ 

  بين خبايا الفِّكـــــــــَرْ  و سركِّ 
 

 فيها النـجـــــــومَ  كنتِّ  وعـن ليلـة  
  فظللنا ألف طيف  عبــــــــــــرْ 

 
 وغاب الظــــالمُ  فــهــام الهــيــامُ 
  َحضــــرْ   نـسيـم    ولم يبـق إال
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 ليـحـمـل صوت غناء  رقـيـــــــق  

  رفـيق  صــــدرْ  أنـيـق  شـفـيــق  
 

 كتماال  اعـن الشـوق كيف يكون 
  وتـــــــــرْ فينبُض قلبا  و يشدو َ 

 
 ليسمعـه كـل مـن في الــوجـــودِّ 

  البشــــــــرْ  حتى تهيمَ  ويطربُ 
***  

ُث عــنــكِّ   المعــانـي خـريفَ  أحـد 
  ومـزج األمـاني بلـون الشجــرْ 

 
 بـديـــع   لـكـــون   وسبر الـربيــعِّ 

  ـق في ثــوبــه وازدهــــــــرْ تأل  
 

 بظهر   وشمس   وعـن صيـف قفـر  
  ى وســـرْ يــوم  تـبـد   عـن سـرِّ و 
 

 الشــعـــورِّ   دفء شـتــاءِّ  ليـهديــكِّ 
  جهــرْ  يــوما  بــبـرد   إذا العـمــر

***  
ُث عـنـكِّ رمــالَ   الصــحارى  أحـد 

 الحـجـــْر  جـبـالَ  أحـدث عـنـكِّ 
 

 وأســأُل أرضـا  وبــــردا  وظـــــال   
  وثـلـجا  وجـمـرا  ونــورا  ظهـرْ 
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 ونـــهـرا  وبحـرا  فما عــاد ســــرا  

  استعـــْر   سؤالي ، وحر السؤالِّ 
 

 الوجودِّ  شـموَس  أحـد ث عـنـكِّ 
  البصــــرْ  وأنتِّ الطريـُق و نور

 
 الـســؤالِّ  المرء عمقَ   فـال يـدركُ 

  نــظــــرْ  إذا ما عـن الــتـوق إالَّ 
***  

 أحــد ث عـــنـــكِّ فـمـا جاء منــكِّ 
  مـن خبــرْ  افــي والجــواب  يش

 
 أحـد ث عـنـكِّ فــمــا مـن دلــيــــل  

  مـن مـجيـب  وال مـن أثــــرْ  وال
 

 أحــد ث والــعـمـر يـمـضي ومالي
  فـهــل مـن مـفـــرْ  دواء  سـواكِّ 

 
 عنكِّ  الـتي تــسـأل الــروحُ  وأنـتِّ 

 البشـــْر  ومنـكِّ وفـيـكِّ اختصـارُ 
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 سألتك  عني 

 الجنيبي طالل 
 
 

 تقوليَن أن ي سألتكِّ عن ي 
 أما تعلميَن بأن كِّ من ي  

 
 وأن كِّ تدريَن عن ي كأن ي 

 ُأخاطُب روحي وروحي تغن ي 
 

 وأن كِّ صوت  يردُد صوت ا
 سرى عبَر ذوقي فألهَم لحني 

 
 وأن كِّ عن ي تزيديَن فهم ا 

 لما يعتريني ويمأُل ركني  
 

 وأن كِّ أنتِّ شعوُر الجمالِّ 
 وأرُض الوصالِّ وميداُن فن ي 

 
 وتستغربيَن إذا ما شعرتُ 

 بكِّ والشعوُر يخاطُر ذهني  
 

 وأن كِّ تستنطقيَن الحنانَ 
 إذا ما أصاَب الحنيَن التجن ي 

 
 تريديَن أن تقتلي بي الت أني 
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 وفيكِّ التسرُع للشوقِّ يبني  
 

 وفيكِّ تمازَج فكُر النضوجِّ 
 وعفو الطفولةِّ والوعُي يجني  

 
 وتستعذبيَن الجنوَن المثيرَ 
 لتلهَم روُحكِّ لحَن التغن ي  

 
 تعجبتِّ لم ا سألتكِّ عن ي 

 فذاَك ألن كِّ قد صرتِّ من ي 
 

 وأن كِّ تدريَن عن ي كأن ي 
ُث روحَي روحَي عن ي   تحد ِّ

 
 
 

 *شاعر من دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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 على حلن  

 *الصابري طالل سالم 

 
 

 ُألقي عصاَي وهذا اللحن يسرقني
 واألمنياُت بروحي حين تعصفني 

 
 وينثر الورُد آمالي بال وطن  

 من أحشائه زمني ويزرُع الحبُّ 
 

 ألو ُح اآلن لألشياء ذي لغتي 
 مكسورُة القلبِّ تاهْت في لظى شجني 

 
 ال شعَر لي في حنيني بعُض أْحرفِّهِّ 

 يسكبني فنى بدربي وهذا الدرُب تَ 
 

 وحدي وسطوُة عمري ألُف أمنية  
 يأتي بها الذكُر حين الذكُر يسحرني 

 
 الناظراتِّ هوى   أجوُب هذي العيونَ 

 تنيشت  يتوه في الروحِّ والمعنى يُ 
 

 هذا أنا غربة  تترى وال لغة  
 تعيد ترتيب أحالمي ألعرفني 

 
 هذا أنا ألف معنى  ال يراودني
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 وأنكرني وينشد الناُس إفصاحي .. 
 

 دربا  طواه المستحيل سنا   أتيتُ 
 وعدُت أذرف وصال  ال يرددني

 
 بعضي كتاب  ال حروف به  أتيتُ 

 دف اقا  به شجني ه البحرُ وبعُض 
 
 رحُت أولُد صبحا  ليس يجهلهو 

 سْفر  من الضوءِّ في األلحان يرسمني 
 
 ها أنا في نشيدي ألف قافية  و 

 غريبة  تجهل الدنيا وتجهلني 
 

 أحيا بال حب   يظللهُ وحيث 
 ذاك اللقاُء غريب  حين راودني

 
 قلم   إلى محتاجا   لستُ  هنا أنا

 تبعثرني  روح   في الحزنَ  ألكتبَ 
 

 أجهلهُ  كنتُ  بوزن   كسر   ألفُ  لي
 يطربني  كاد  تالشى حرف   وألف

 
 تعزفهُ   الريح بقايا من مشتت  

 تقذفني واألشالء السمرُ  ألحانكِّ 
 
 اآلن يا وجعا  أنتِّ يا أنتِّ أين و 
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 غياب  حين يسألني   يأتي كطيفِّ 
 
 أين من لون أحالم  بموعدنا و 

 حكايُة في الزهور اآلن ترمقني
 

 أن ي كنُت أهدرهُ  العمرَ   وأدركُ 
 عينيكِّ حينا  كنُت أهدرني  في سحرِّ 

 
 لي وله   المجنونِّ  كان في جفنكِّ و 

 ينسى حين يسرقني يغفو ويعفو و 
 
 كنت كالشعر في قلب  بال فرح  و 

 امُر الغربَة األولى و يحرقني يس
 

 أمضي وحيدا  شراعي ال جنوَب لهُ 
 حين يأتي الهوى ينأى ويكسرني و 
 

 فأين أبدأ أشواقي بال ورق  
 وأين أعزُف أوتاري بال زمني 

 
 كيف أذرُف شعرا  ال وصول به و 

 وكيف أنسى قصيدا  بات يكتبني 
 

 أتوه في هذه الدنيا يسامرني 
 فسم رني طيف  قديم  أتى وردا  

 
 أوزع الحرف في لحن ابتسامته 
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 يوما  على النخل يوما  كنُت أعزفني 
 

 ليذكَر الصبُح روحي حين أرسُمه
 يذكرني سحرا  ليأتي مع األنسامِّ 

 
 
 

 *شاعر من دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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 * الوتر احلزين 

 * * الحكيم الزبيدي عبد
 

 بأوتـارِّ   قلبـي من شئتَ  إذا اعزف
 أسـراري   اليوم تبثُّ  دموعي هذي

 
 زمنـا    هكابدتُـ  قـد  الحبُّ  هو هذا
 أقـداري   منـه وهذي نصيبي هذا

 
   أرقُبهـا  اآلمـالِّ  مع نهاري  أقضي
 وتذكـارِّ   هـم    فـي الليـلَ  وأقطعُ 

 
ـمَ  أراقـبُ     سامرنـييُ  ـلٌّ خِّ  ال النج 

 وأشعـاري   زنيحُ  سوى  أنيس   وال
 

وقَ  أغالبُ       هُتظهـرُ  واألشجـانُ  الشَّ
 وإضمـارِّ  بإظهـار   وأفنـى اأحيـ

 
       قـدر    والهـوى  حب ِّـي أكت ِّمُ  لي ما
 بإنكـارِّ  قلـب   مـن الحبُّ  ينمحي ال
 

        ظامئـة    وهـي نفسي الوِّردَ  وأمنع
 أشبـارِّ   ضـعَ بِّ  عنـي يبعد  والماء

 
        ـة  ماثل  وهـي عنهـا النفَس  أعل ِّلُ 
 أوطـاري   كـلُّ  وفيهـا عيني أمام



70 

 

 
       أذني  في  الُقدسيُّ  صوُتها سرى  لقد 

 بأسحـارِّ  وهنـا   نسمـة   سرت  كما
 

      أبصرها  حين جفني الطرفَ  وأطرقَ 
 بإبصـاري  يـودي السنا منها وكاد 

* ِّ** 
         أمـال    كلَّهـا حياتـي قضيتُ  من يا

 وتسيـارِّ  بتطـواف   عنها البحث  في
 

       صاخبـة   واألمـواجُ  البحـرَ  أسائلُ 
 لتـي ـارِّ  تـي ـار   الوصـفَ  فينقـلُ 

 
       ـهِّ بربوتِّ  مـر ت  هل الروَض  وأسألُ 
ل ِّـي في القفرَ  وأسألُ   وأسفـاري   حِّ

 
       انهـمحاسِّ  عن عنها الصحبَ  ثُ أحد  

 ُسم ـاري   ُأنـَس  وُتمسي فيطربون 
 

       َغـرِّدا    هشاهدتُـ  إن الطيرَ  وأحسدُ 
 بمنقـارِّ   يزقـو أو اإللفِّ  لىإ يرنو

 
حبَ  أناشدُ          هـابساحتِّ   ت مـر   إن السُّ
ـالمِّ  حملَ  ـبَّ  ليهـاإ السَّ  أمطـارِّ  غِّ

 
        أغنيـة    شـدو ليهـاإ بعثـتُ  وكم
 بأخبـارِّ   ـعْ يرجِّ  فلـم النسيـمِّ  مع
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       هـارُ أنظُ  األعـوام من دهرا   قضيتُ 
 إصراري  عزمَ  فيوهي يمضي والعمرُ 

 
         أدركهـا لسـتُ  عاما   ثالثون  مضت 

 وآثــارِّ   خـد ي علـى بنـدب   إال
 

         ر  دَ قَـ  علـى مري عُ  يا تأتين واليوم
 أوزارِّ  كــلَّ  لـدهـري  فتغفريـن

* ** 
        ْت حَ رِّ بَ   مـا واأليـام عشقتكِّ  إني

 بمـقـدارِّ  عطينـيوتُ  ـيمن   تنـالُ 
 

        بـي تعصـفُ  واألرزاءُ  كِّ هويتُ  إني
 إعصـارِّ   هـولُ  حولـي وللنوائبِّ 

 
        داميـة   األغـاللِّ  مـن يميـن   ولي
 إسـوارِّ  مثـلَ  فيهـا القيدُ  بدا وإن

 
        قبـلـة  مُ   األيــامُ  إذ  أتيـتِّ  هـال  
 إدبـارِّ   رهـنُ  وحالـي أتيـتِّ  فقد 
 

    ـنـيتدفعُ  اآلمـالُ  إذ  أتيـتِّ  هـال  
 جـارِّ   دمـي فـي نهـر   وللشبيبةِّ 

 
       ُلـهُ بالبِّ   غن ـْت  كم الروَض  فسائلي

 أطيـارِّ  ترجيـعِّ  فـي بشجويَ  حينا  
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ـْت  كـم الوردَ  وسائلي         أنامَلـهُ  مس 

 أزهـارِّ   عطـرَ  وشم ْت  يميني يوما  
 

        نقـذة  مُ  تأتيـن فهـل أذوي  واليوم
 بـآذارِّ  ُيسقـى إذ  الروُض  احي كما

 
        ظلمـة  مُ   ـدُّ جِّ  دربي النفسِّ  منيةَ  يا

 الساري  به يستهدي النجمَ  بها كوني
 

        لهـا  يعيـُش  آمـاال   لقلبـيَ  كوني
 وأكـدارِّ   يأس   في مرُ العُ  مضى فقد 
 

         أغنيـة   دنيـاي في شئتِّ  إذا كوني
 بقيثـاري   أودى قـد  الدهرِّ  فحادثُ 

 
 
 
 م1995عام  (الفصيح شعروالعلوم )الثقافة بجائزة الشيخ حميد بن راشد النعيمي لل ئزةفاالقصيدة ال*
 شاعر وباحث من دولة اإلمارات العربية المتحدة**
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 الطلسمات 
ُ
رور

َ
 ذ

 * عبد القادر الكتيابي
 
 

 منُذ أْن كنَت خياال  في خيالي
 .. كنَت أنت ال أنت هذا

  كنَت دوما  مثلما اآلَن تكابرْ 
  قلَّما تحنو

 - و حت ی حين تحنو
  َتجبُِّر خاطرْ لم تكْن 

  ُكنت عصفورا  شقي ا  
  إْن أنا رتَّْبُت أفكاري ُتَبعثِّْرها

  و إْن أصفو
رْ  رِّ آخِّ  ُتَنق ِّْرني تَُنق ِّْرني إلٰی آخِّ

  ُثمَّ ال ُيرضيكَ 
 ُحزني من تماديكَ 

 فأستعفيَك حق ي 
 أدَّعي أني ) أُهازْر ( 

 تعلَّمُتَك مني  -هكذا أنتَ 
  منُذ أن ُكنَت خياال  

  في خيالي
رَت طيفا    ُثم  لم ا صِّ

  شاردا  بين الخواطرْ 
  بِّتُّ أستدعيَك باألرواحِّ 

  أذرو طلمساتِّ الوجدِّ 
 في جمرِّ المباخرْ 
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 كنَت في ناري علی ناري ُتكابرْ 
 ثم أدركُتَك بيني 

 مثلما ُأدرُِّك إحساسي
ُم ظن يبإحساسي و    أستلهِّ

 مثلما ُأصغي لوسواسي 
 أهذي تحت أنفاسي و 

  تعلَّمُتَك مني
 . منُذ أن كنَت خياال  في خيالي

 
 

 *شاعر من السودان 
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 مشيئة 

 * عبدهللا محمد السبب 
 

 

 

 اح..العشق سف  
 يترصدني كل ليلة في أعين النساء..
 "الرمس" إحداهن، والقصيدة كذلك.. 

 وامرأة أخرى، الشتاء في نواصيها عالمة. 
 
(1) 
 

 اآلن، 
 اآلمنة..أيتها المعشوشبة 

 يا ظبية الرأس وبرتقالة البادية
 يا مالك اإليقاظ وسوسنة الخاطر

 
 اآلن.. 

 يا نزيلة أنفاسي 
 وصرة أحالمي 

 وعاطفتي العلياء 
 

 اآلن، 
 وأنت تغتسلين بماء المرحلة..

 ترتادين رأسي 
 وتهطلين 
 من ذاكرة 

 وقودها المساء والجدارة 
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 اآلن ، 

 اآلن ،          
 ...اآلن                  

 
 اآلن، 

 أيتها النرجس.. 
 وقد خلوت إلى ذاكرتي
 وأويت إلى فراسة الظن

 
 اآلن، 

 أجيء أنا..
 )األزرق القادم مع الريح( 

 شماال  نحو بيادر الحلم 
 الراقص حلما  عند أعتاب الصباح 

 
 أجيء أنا..

 شيطان البياض 
 ومارد الحنين 

 
 أجيء..

 مليء بالخصوبة 
 واليقظة المؤمنة 

 ومليء..
 بالخفة الحية 

 والخفقة الملساء
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 اآلن 
 وقد أسرفت في الكتمان 

 
 اآلن.. 

 وقد اعتدت وحيدا  
 على السير حثيثا  

 على شواطئ األسئلة 
 

 اآلن.. 
 وقد بدأت وحيدا  

 أستجمع مسبحة الوفاء
 خرزة خرزة.. 

 
 يتنفسني الحنين تارة 

 ويستنشقني الحنان تارات 
 

 اآلن .. 
 وقد أخذت وحيدا  

 الصوت من جديد.. أعيد صياغة 
 مستمسكا  

 بالوصايا التسعة عشر والثمانين ألبي.. 
 مسترشدا  

 بسجادة الصبر 
 وبوصلة الوصل

 وفاكهة األوكسجين..
 وبكل ما هو آيل ألمي 

 وإرادتها الراكدة..
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 اآلن، 

 سويا ..
 

 هل نتوغلنا 
 فندور في خلدنا 

 ونتبادر إلى ذهننا 
 بعنفوان المودة

 ونضارة الكبرياء؟! 
 

 نذيقنا وهل 
 عصارة البشر 

 وعصير الفاتحة؟!
 

 هل نستنجدنا 
 اآلن.. 

 فنوسعنا صبرا  
 ونطلقنا.. 

 تعويذة أولى
 في صباح أكيد؟! 

 
 اآلن، 

 أيتها النرجس.. 
 

 يا ظبية الشوق، وكرنفال البادية
 يا مالك اإليعاز، وسوسنة الخاطر 
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 اآلن.. 
 يا عشيقة أنفاسي 
 وشقيقة أحالمي 
 وقِّبلتي العلياء.. 

 
 اآلن، 

 سويا ...
 

 هل نستحضر شيئا  يذيب االحتماالت.. 
 يصلنا بالشمعة، 

 ويوصلنا إلى اليقين؟! 
 
(2) 
 

 آآآه،
 أيتها المعشوشبة اآلمنة..

 
 اآلن.. 

 أيتها الجنرالة المستتبة في دمي
 المؤرخة في حلمي 

 والمورقة في حديقة الذاكرة..
 

 اآلن، 
 وقد تصافيت مع الحظ..

 
 اآلن ، 

 اآلن ،          
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 اآلن...                  
 فقط.. أحبك

 وهذا دليل العافية!!
 

 

 

 

 *شاعر وكاتب من دولة اإلمارات العربية المتحدة
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َ
 ع

ْ
 اجلمال   ص

ُ
 ف

  *عبدهللا محمد بوخمسين 
 
 

 َعْصُف الجمالِّ ورقُة اإلحساسِّ 
  لغُة العيونِّ كفى بها للناسِّ 

 
  ثائرا  ذاك الجماُل يثيُر شوقا  

  في القلب يا حبا  سطى كالفاسِّ 
 

 النُّجُل يخطفَن الَجناَن كبارق  
 تسبي البصائَر دونما أتراسِّ 

 
 وبكل ِّ سانحةِّ اللحاظِّ مع الكرى 

  همَس الفؤاُد لرمشها المي اسِّ 
 
 وحي  أطلَّ على القصيدِّ كأنَّهُ  

..... وكلُّ نواسي اُر أو عمرو    بشَّ
 

  حا  هم سطَّروا فيه القصيَد مدائ 
 وأنا سكرُت.. وصار من أقداسي

 
 ما كدُت أرمُق كحَلها حتى رأْت 

 عيناَي ألحاظا  ُتذيب اآلسي 
 

  فتنْتنَي الدعجاُء نظرُتها التي 
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 في اللب ِّ تمُرق دونما ُحرَّاسِّ 
 

 حينا  نظرُت لها خجوال  تائها  
 من نظرة  قد قطَّعت أنفاسي 

 
بْت   ماذا دهاني حينما هي صوَّ

  نظراتِّها ياقوُم في اإلغالسِّ 
 

 بان الوميُض بما بدى من ظبية  
  فظننُتها شمسا  بوقت أماسي

 
  وأشار حاجُبها الدقيُق بجرأة  

 ماذا دهاَك ؟ ألم ُترد إيناسي 
 

  فترنحْت قدماَي دون غواية  
 وطغى الحنيُن والن قلبي القاسي

 
 وكأنني ثمل  ُيقارع أكؤسا  

 في مجلس  يخلو من الُجالسِّ 
 

 سحر  ُيذيُب القلب دون تفكر  
  ويؤجُج المدفوَن من إحساسي 

 
  في كل ِّ شاردة  بعينيكِّ الهوى 
 ينساب منها القول كاألنفاسِّ 

 
  لغُة التأم لِّ في العيون إشارة  
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 كالغمز دون اللمزِّ واإلهماسِّ 
 

 كلُّ المعاني فيهما بتدفق  
 كالسلسبيلِّ العذبِّ دون الكاسِّ 

 
 حكايَة عاشق  نظراُتها تروي 

 ثمل  بال خمر  وفرطِّ ُنعاسِّ 
 

... ترنو إلى  قْد ُصوبت بتأمل 
ه وسواسي   قلبي الذي قد هدَّ

 
 فتأكدْت من أن عشقي جارف  

 فتغن جْت وتمايلت كاآلسِّ 
 

 وأزالت الهمَّ الكبير بخاطري 
 فُسعدُت في دنياَي دون مآسي

 
 إني أُعيُذكِّ بالكتابِّ وآيهِّ 
 ...  أرجاسِّ من شر ِّ ذي حسد  ومن 

 
 

 2021/ 10/ 26في 
 
 
 شاعر من المملكة العربية السعودية*
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 أشواق 

 عبد الوهاب قتاية* 
 

 

 

 لو أن ني أنامُل القمْر .. 
َحْر ..  أنساُب في السَّ

 أكسوكِّ يا حبيبتي غاللَة الحناْن .. 
 وألثُم الوتْر ..

 فأعبُق األعطاَف باأللحاْن ..
 *** 

 حبيبتي عليكِّ .. لو نجمة  أطلُّ يا 
 أعيُش في سماءِّ مقلتيكِّ ..

 أدوُر في فلْك .. 
 على مدى الزماْن .. 

 *** 
 لو نسمة  طليقَة العناْن .. 

 يسوقني تلهُّفي إليكِّ .. 
 أحطُّ يا حبيبتي عليكِّ .. 

 أعانُق التالَل والسهوَل والودياْن ..
 *** 

 لو أن ني جناْح ..
 أرِّفُّ يا حبيبتي وأسبُق الرياْح ..

 وأعبُر اآلفاْق .. 
 وأرتمي في روضكِّ الخصيْب .. 

 أبثُّكِّ األشواْق ..
 أحكي عن الغريْب ..

 عن لهفةِّ الطيورِّ بعد رحلةِّ البحاْر ..
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 للدفءِّ واألشجاْر .. 
 في الشاطيءِّ البعيْد ..

 ولهفةِّ الحقولِّ في الجفافِّ لألمطاْر ..
 وشوقِّ قلبِّ األمِّ بعد لوعةِّ انتظاْر،

 الموعوْد .. لطفلِّها 
 *** 

 يا طالما أسيُر في المدينْة .. 
 تشعُّ بالنداءِّ في طريقي العيوْن ..

 تفتُح األبواَب والحصوْن ..
 تبيُح لي كنوَزها الدفينْة ..
ني بالعطرِّ والنسيْم ..  ترشُّ

 ترِّفُّ لي النجوْم .. 
 تسوُق لي الغراْم .. 

ةِّ الزحاْم .. -حبيبتي  –لكن ني    في ضج 
 كِّ .. أعيُش في ذكرا
 وال أرى سواكِّ 

 وُكلُّ ما في القلبِّ من أحالْم:
 لو أن ني .. لو أن ني ألقاكِّ ..

 
 

 *إعالمي وشاعر من جمهورية مصر العربية 
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 خارج النوم 
ن
 حلم

 * القائد   عبدالحميد
 

 

 َأحَلُم َأن ُتشبَِّه َحبيبتي الَمطَر 

 َتأتِّي مثَل رؤيا خارَج النومِّ  

 ثم َتسري في أرجائَي دافئ ة  

، بِّال تقويم    بِّال َموعد 

 البحرِّ إلى شاطئِّي تأتي مثَل َزَبد ِّ 

 ثاقبة    نِّي بنظرات  ئُتدف

 َحانية  َتخَترُقنِّي  

ن َِّية  لذيذة     َتَتَلبَُّسني مثَل جِّ

 هِّي كانت أمامِّي في الَمقَهى 

ياع     منُذ ضِّ

 منُذ ورد  

يشة   انِّ الشِّ  َخلَف دوائَر ُدخَّ

 َبَزَغت عيَناها مثَل الُفْجأةِّ 

 وهي َتْحتلُّنِّي  
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ا   ا ُرويد   ُرويد 

 تأسُر ما خلَف َقميصي الَمفُتوحِّ 

ر    َتصطاُدني بِّعشق  من نوع  فاخِّ

شق ا لم َأرسمُه في ُمقَلَتيها    عِّ

ا ُعنوة  أَ  د   و ُمَتَعم ِّ

 لكنني رأيُتُه َيتدْحرُج  

 في مسافةِّ الطاولةِّ بيننا في المقَهى  

ت ا    كان فنجاُن الَقهوةِّ ُيحد ِّق فِّينا صامِّ

 والَهَوى َيتسلَُّقني كأنني َنخلة  

 َيصعُدني ..َيصعُدها  

 دوَن أجراسِّ المواعيدِّ المستحيلةِّ  

 ُفجأة  في صمتِّ األماكنِّ  

 ين  له طعُم الشوقِّ رأيَتني مكبَّال  بحن

 رأيَتني أَنا هِّي  

ر  بِّال أجنَِّحة وايُة سِّ  . والغِّ

 

 

 *شاعر ومترجم من البحرين 
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 "الساموراي" ورقصة "امليكادو
ُ
 "أحزان

 * عزالدين ميهوبي
 
 

 ..إلى هيروشيما
 هيرو أحب  شيما.. وأنجبا سنبلة 

………………. 
1 
 هيرو" الذي عاَد من رحلةِّ البحثِّ عن ظل هِّ "

 "شوارعِّ "طوكُيوفي 
 "وعْن صوتِّهِّ في مرافئِّ "ُهوْنُشو

َيْتها َيداهْ  اُموراْي" التي نسِّ  وعن رقصةِّ "الس 
 يناُم قليال  فيصُحو 

 وفي شفتْيهِّ إَِّلهْ                                     
 .."ويضحُك "هيُرو

 يفت ُش عن نصفِّ شمس  
يَما" هي الن صُف أو ما تبق ى   و"شِّ

 .حضرةِّ الوردِّ والياسمينْ ويرقُص في 
 .ُيَعط ُر جبهَتُه بالحنينْ                      
 كأن  "المِّيكاُدو" ُيراقُِّصهُ 

ْحوِّ آلهة    .مْن ُيراقُص في لحظةِّ الص 
 ثم  ينفُخ في الن ايِّ 

وءِّ والعطرِّ والحكمةِّ األبدي ةِّ   ..كي تستحم  األميراُت بالض 
يَماهيُرو" الذي عاَد من آخرِّ "  "الُحلمِّ لم يْلَق "شِّ

 استحالْت جحيَما                                        
 ..ومنها تناثَر ريُش الحكايةِّ والصلواْت 
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 ..هَي الحكمُة الُمْشَتهاةْ                    
  
2 
  

 صغيرينِّ كاَنا 
 ولم يُك بينُهما قمر  أو سماء  تضيءُ 

 ولم يُك خلفُهما حائُط الذكرياْت 
 ..ُيحر ُك أشياَءهُ  

 والتفاصيُل تعُبُر في الن هرِّ 
 يمُحو المساُء كثير ا من الحزنِّ واألمنياْت 

 ..هيُرو" الذي ظلَّ طفال  "
 ..و"شيَما" التي لم تُعْد طفلة  

 ينُظرانِّ لعل  الذي حملْتُه الطيوُر حدائقْ 
 تغيُب الطُيورُ 

 ..وينتظرانِّ طويال  
 شيَما" حرائقْ تصيُر المسافاُت ما بين "هيُرو" و"

  
3 
  

لينَ  ا عن الماءِّ يرقُص "هيُرو" على َوْقعِّ آبائهِّ األو   بعيد 
يرِّ  ْفَر األساطِّ  ويقرُأ سِّ

 يحمُل سيَف الغيابِّ وُيغمُِّض عينْيهِّ 
 ُيطلُق زفَرَتُه في العراءِّ 

اموراي" القديمُ   ..ويطلُع من جوفِّهِّ "الس 
 وتخرُج من شفتْيهِّ عصافيُر ضوء  وَدمْ 

 .."الهاَراكِّيري" الُمعت قِّ بالزعفرانِّ وشيء  من 
قة  لْم تنمْ                               وعاشِّ
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4 
  

يَما" كأفَعى ا عن الماءِّ ترقُص "شِّ  ..بعيد 
 تجيُء الن ساءُ 

ي الموُت من فِّْتنة  ورحيلْ   عليهن  ما َيْشتهِّ
 ي راق ْصَنها في المساءِّ الطويلْ                
ْلَنَها مثَل قُ   ربانِّ آلهة  ويحمِّ

ْدَن ما في العيونِّ من الفرحِّ الُمستحيلْ   ثم ُينشِّ
رَن في آخرِّ الن هر "هيُرو  "وُيبصِّ

ل هِّ وْجَهَها ُل من ظِّ ك   ..ُيش 
 :وُيغن ي لها 
 أختفِّي في المرايا التي خب أتكِّ عن العاشقينْ "

 تنظريَن إليَّ 
 فال تلمحِّي عاشق ا يتسل ى 

 بما في العيونِّ من الُكحلِّ 
فاهِّ من الياسمينْ ما في ال  ش 

 ُتعيديَن تصفيَف َشْعرِّكِّ 
 هل أنتِّ عارضة  في رواق  
 كالخيُزرانْ    يحيُط به الُمعجُبوَن بساقْينِّ 

 وحيَن تضيُق المَراَيا 
 تصيريَن أوسَع مِّم ا تراهُ العُيونُ 

فتانْ   ومِّم ا تُبوُح به الش 
 وأسأُلها لو تشظ ْت مراياكِّ 

ائْه؟ هل ستكونيَن واحدة  أْم   مِّ
 وأنا هْل إذا َيخفُِّق القلبُ 
 تطلُع من كل  نْبض  رَِّئهْ 
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 تبوُح المراَيا بأسرارَِّها 
د  من خطاَيا  ُف في كل ِّ إيماَءة  موعِّ  يَتكش 

 ..فيضحُك مم ا تقولُ 
ي كأْن لم يُكْن أي  شْيء    ويمضِّ

 فيسمُع همَس المراَيا 
ر َها   هنا طفلة  خب أْت سِّ

ْحَرَها   سِّ
باي    "..افي ُعيونِّ الص 

يَما  "فتضحُك "شِّ
 وتلتفُت الن سوُة الراقصاْت 

 تطل من الشرفة المشتهاةْ 
َقها   فتْلمُح عاشِّ

 يتسل ُق عقرَب ساعتِّهِّ 
ل هِّ   والمسافُة أوسُع من ظِّ

ل َها   ال يَرى ظِّ
مُس في َدمِّهِّ   تختفِّي الش 

لُّها   يستوي ظِّ
عرِّ في َفمِّهِّ   يقتفِّي أَثَر الش ِّ

ل َِّها  ذاَب في ظِّ
 التُّرابِّ فيجمُع مم ا تبقَّى من الظل ِّ يرتمِّي في 

 يرُسُم شكال  لَها 
رُه بيدْيهِّ   يحاصِّ

 فيهرُب منُه إليَها 
 وتضحُك منُه وُتغلُِّق ُشب اَكها 

 ..فيموْت 
  
5 
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 .. هيرو" رأى طائر ا لْوَلبِّيًّا فأسرعَ "
 ..ال شيَء ألَقى"

 وكْم وعدْتنِّي المساءاُت بالوردِّ 
يَما ُتحِّبُّ الورودَ   ..شِّ

 قُص مثَل جميعِّ الن ساءْ وتر 
 "وتكرُه صمَت المساءْ 

 
 
يَما" رأْت طائر ا لولبي ا "  شِّ

 ومن فَرح  لو حْت بيدْيَها 
 ..فألَقى لها ُقنُبلهْ 

 "أسَرعْت نحَو "هيُرو
مُّ بَماءِّ الر مادِّ  ْفَلَها يستحِّ  ..رأْت طِّ

 ..فنامْت 
 .وبيَنُهما طلَعْت ُسنبلهْ 

 
 
 

 الجزائر *وزير الثقافة األسبق في 
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 صادفتها يف سفري 

 * عزيز ثابت سعيد
 
 

  َصادفُتهـا في َسفرِّي 
 ُغزْيــــلة  كالَقمــــرِّ 

 
  صادْت فؤادي ُعْنوة  

بت بالنََّظــــرِّ    وَصوَّ
 

  من ُحسنِّها ويل  لها
  َطفقُت أْرثِّي َقدرِّي 

 
  يا َوجَهها ...يا َثغَرها
  َشْهد  َأَتى من َسُمــــرِّ 

 
  رِّفقــــا  بنايا ُحسُنها 

  رِّفقــــا  بجنسِّ البَشرِّ 
 

  يــــاذا الغزيــــُل لم أرَ 
  في رِّيفِّنــــا والَحَضرِّ 

 
 مِّن َقَمــــــر  ُيْشبُِّه َمن 

 فــــاَقت حسان الَغجرِّ 
  

 وَتْنتَــــهِّي رِّحَلُتنـــــــا 
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 وَتْخَتفي عن َنَظــــرِّي 
 

 ســـألُت َصْحبي إن رأوا
ســــانِّ األَ   ْحورِّ َظبي الحِّ

 
  فأْنــــكروا ُوُجــــوَدها
  فمالهــــــــا من َأثَــــرِّ 

 
  لكن نِّـــــــي رأيتُــــــــها

 وَبْعثــــرْت لي ُعمرِّي 
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  تذكرت عشقا 

   عزيز ثابت سعيد
  
  بفجر  َنــــــــدِّيْ  عشقا   رتُ تذك   

 وقلبي ينوُس كأني َصبِـــّـــــيْ 
 

ْي لعطركِّ تهـفو    وتهفووروحِّ
  بيْ تغني َحــــــــنانيك، فلتسكُ 

             *             
ــــــــرُت ثغرا  تذك   ْحــــراتذكَّ   رُت سِّ

  المحيا رُت بـَـــــــدرا  بديعَ تذك  
 

  رُت "مورننج" من شفتيكِّ تذك  
شق  تهادْت إليَّ  كُقبـــــــلةِّ    عِّ

          *             
  وَبعـْـــــــد غياب  طـــــويل األجلْ 

 به ما اندملْ  تثيرين جرحـــــــا  
 

  فتحيـــــــا سواقي سيل  هطلْ 
   قلْ جرى من سويــــــــداءِّ هذي المُ 

  
   2008الشارقة 

 
 
 يمني مقيم في الكويتشاعر و  أكاديمي *
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   ى جنو 
 * عمر أحمد قد ور

 
  

 قلبي لها     لها أن   وقلتُ 
 ها    بَّ ني حُ المُ  ي جعلتُ وأن  
 

    للشباْب  زينة   ى الهو  وأنَّ 
 ها   سحرِّ  ى هو  الشبابَ  وأنَّ 

 
    العيونِّ  قلبي بسحرِّ  تُ وعوذ  

 المها     عيونُ   وكم ما يحبُّ 
 

    الداللْ  عليه فنونَ  تسوقُ 
 ها   ها دلَّ في حسنِّ  ويعشقُ 

 
    ستمضي إليكِّ  وكان يقولُ 

 ها   ما أنَّ له ربَّ  وقلتُ 
 

 كيف تجري الحياة    ولم أحتفلْ 
 ها    رَّ ريها  مُ في جِّ  تذوقتُ 

 
    تجري األمورْ  كيفَ  ولم أحتفلْ 

 ها    ها فرُّ تشابه في كر ِّ 
 
     هواها البديعْ  أن لقيتُ  ىإل
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 عمري لها     لُ أجم   فصرتُ 
 

   المثالْ  قليلُ  الجمالَ  وإن  
     ىهالنُّ  بديعُ  الخاللِّ  كريمُ 

 
    ها  كالعبيرْ في روحِّ  هو العذبُ 

 ها   روحَ  هِّ من عطرِّ  خُ ضم  يُ 
 

   الغديرْ   لها في ضفافِّ  ىفمرح
 ها   يومَ   ة  رَّ به حُ   تعيُش 

 
   لها في حنايا الصباحْ  ىومرح
    ىها  كالضحقبالِّ إب ىومرح

 
   صبوةِّ   ىعل أعيُش  يوأن  

 ى ها المشته ها وصلُ جُ يؤجِّ  
 
 
 
 

  



98 

 

 واألعماق   الصورة  
ور   عمر أحمد قد 

   

    ٠٠ي  غن  المُ  فيكِّ  اللحنَ  ن أنشدَ إأ
 ؟؟           سمعينْ فهل تَ 

 ،    القلوبُ  في هواكِّ  وإن طربْت 
 ؟؟      دركينْ فهل تُ 

   ٠٠   ةرائع يا صورة   وإن عدتِّ 
   ٠٠فهاموا    من رأوكِّ  ى هو 

   ٠٠    فكان غرامْ 
    ةْ الرائع كالصورةِّ   فهل أنتِّ 

 ؟؟     الظنونْ وفوق 
***   

      ٠٠هفا   عند الربيعِّ   وإن كان قلبكِّ 
   ٠٠   ةللعاطف  مع الغصنِّ  ورفَّ 

 ،     عبر الدروْب   وهام مع السحرِّ 
   ٠٠   ة  خاطف تناغمه نظرة  

   ٠٠ فؤادي الكسيرْ  فهل ذاق مثلَ 
 ؟؟      ةدنفالمُ  هِّ أوجاعِّ  لواعجُ 

   ٠٠ الصباحْ  ىحت الليلُ  وهل أرقَ 
 عاصفة   ؟؟   به نزوة   تطيحُ 

   ٠٠  المقلتينْ  موجعَ  ىهل بك   ى تر 
 ؟؟        ةرهفروحي المُ  نتحبْت ا كما

***     
 ، وما أن أراكِّ 

   ٠٠  الصباحْ  مثلَ   الحسنِّ  صورةَ   ى أر 
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    ٠٠٠  الضياءْ  ومثلَ 
    الصدورْ  بتهُ ولكن ما غيَّ 
     بعيد  المنالْ 

 ، عبر الستورْ  وما غاب في الليلِّ 
   حالْ غدا كالمُ 

    بعد  الظالمْ  بابكِّ  فمن ذا سيطرقُ 
 ؟؟؟؟      لقي السؤالْ ويُ 
 
 
 
 
 دباء والكتاب العرب   مين العام لالتحاد العام لأل تحاد القومي لألدباء والكتاب السودانيين ومساعد األرئيس اال*
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ها العاشقون 
ُّ
 أي

  *الفضل بدران محمد أبو 
 

 
  

 مررتم بقبري هنا فانزلواأال أيها العاشقوَن إذا ما 
 واسكبوا دمَعكمْ 

 َعلَّ مِّْن دمعكْم ينبُت الغاب 
 ويأتي من َبْعدكْم عاشقون 

 يصنعون من الغابِّ نايا 
شقِّهْم يعزفون،   على عِّ

 فنأتي فراَدى على نايهمْ 
 نمنُح الشوق أوراقه، 

 نسكُب الحبَّ فوَق الثرى 
 نلفُّ على الوجدِّ أوراَق أشواقِّنا،

 الُجموَع التي ال ُترى ونلَقى 
 وتأتي العصافيُر ُخْضرا تغني على قبرنا 

 فيا أي ها العاشقون: 
 إذا ما سمعتْم شظى الناي في القلبِّ ال تفزعوا وارقصوا

 وادخلوا الحضرَة كي تسمعوا 
 وازرعوا عند قلبِّ المحبيَن أشجاَرُكمْ 

 واهتفوا: عاشقونْ 
كمْ  ْردِّ  ستأتي القصائد من وِّ

 شوقكمْ  َحْرُفها
 عيُنُكمُ   ياؤها

 ُنوُنها ناُي حْضرتِّنا 
 ُمْنشُد الليلةِّ صاَح المَددْ 

 وعلى صوتِّه َسبََّح الحاضرون 
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بُّون   وهام الُمحِّ
 واستيقَظ العابدون 

 فيا ُمنشَد الليلِّة َخف ِّْف 
 فقلبي صريع  ولن يحتمل 

ُد الَبك أُء:   وصاَح الُمْنشِّ
 أنا يا َصاحِّ ُمت َهم   بهذا الحب ِّ 

 أنني أهوى َحْسبي 
، وال أْقَوى  ْفر  اقِّ من صِّ  أنا الَمْعدوُد في الُعش 

رُت بيَن الناسِّ ال أْهَوى   أنا يا َصاحِّ ُمت َهم   بأن ِّي صِّ
ْحُت في األسواقِّ بيَن الَخْلقِّ بالُبشرى :   وأني صِّ

بُّوا بعَضكْم بعضا   أحِّ
 َذُروا ما أنتُم فيهِّ 

 وُغوُصوا في بحارِّ الحب  
 بحاَره َمأْلى وانتبهوا بأن 

فاَفُه َوْهم    وأن ضِّ
يَن لشْربه َغرَقى  وأن الواردِّ

 َمَشْوا بالماءِّ ما ابتلُّوا 
 وباُحوا بالذي َكَتُمُوا

رَّ وسَط قلوبِّهْم َجْمر    ألنَّ السِّ
َل َبْحَرهْم ُسُحبا   يَحوَّ

 أنا يا صاحِّ ُمت َهم   بأنَّ الناَس َيت بعون ما أَهَوى 
 وما أرضاُه ال يأتي 

 ي فال َأْرَضىوما يأت 
 شراُبَك أيها الساقي 

 غ َدْت روحي به َظْمأى 
 فَِّدْعني واْنَع لي ُروحي 

 فأنَت اآلَن ما أْرُجو وما أْهوى 
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   ....... 
ُد الَبك    ُء: اوصاَح الُمْنشِّ
 "َأنَّ  الَوجدُ  زادَ   حين َوَدْمعيَتَهنَّى...  "ُفَؤادي باألحب ةِّ ما

َد األرواح  أال يا ُمْنشِّ
 َأْسكتِّ الناَي قلبي َتَمزَق من نغماتِّ الفراقِّ ومن أنَّةِّ العاشقين 

 َأْسكتِّ الناَي ، واْسُكْب على َزيتهِّ ُشعلَة الوجدِّ ، َعلَّ المحبَّ يناُم قليال،
يَن إْن أصبَح الليُل أن ُيبصروا َوْجَه ليلى   وَعلَّ الُمرِّيدِّ

 وقْد يفرحون 
ن ِّي العقلَ   "َسَلبْت ليَلى مِّ

 "القتَلى ارحمي ليلى يا قلتُ ...
 أيها العاشقون َسَيقُتُلْكم قاتِّلِّي 

 سوَف ُأْلقِّي بقلبي على باب "نون" 
 ،  وأدُخل في خلوةِّ الروحِّ

 ها قْد تالَشْيُت ، حتى تواجدُت، حتى تكلمتُ 
 لم ا صرخُت وقلُت لهْم ما أرى 

 ما أَرى ال ُيَرى 
 وما ال ُيرى قد سما 

 عنِّ الوصف ؛ لكن ما 
 ف الذي قْد ترون من الحالِّ أحاوُل وص

 حالي ُخضوع  ، مقامي َسَرى 
ْف لي الل َمى  يا ُمْنشَد الحضرةِّ غر ِّْد َو صِّ

 الذاكُر هاَم وألقى ُجب َته 
 ما في الُجبَّةِّ غير الُحب 

 وما في العشاقِّ سواَي أنا
َر بُقدومِّ الغوثِّ   المنشُد َبشَّ

 وال أجُد اآلَن الوصَف ألن الحاَل َعاَل 
 ُتَمز قهم يا مطرَب َحضرتِّنا فترفْق ، ال ، واشددْ ها أنَت 
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 واْحُد اليوَم وليَس غدا
ْر بُِّقدومِّ حبيب    َبش ِّ

 َأْنَفْقُت العمَر لرؤيتهِّ 
 واآلَن أتى 

 يا ُمْنشدنا هاتِّ المشَرَب والمورِّدَ 
 ُأْسقيُِّت َفَغنَّْيُت ، وصاَح الناُي: مَتى؟ 

 نامْت كلُّ عيونِّ القومِّ 
" فشاهد كلُّ  " بال "نون   القومِّ جباَل الـ "كافِّ
 ُدكَّ الكونُ 

 َفَخرَّ الناس ُسجودا ، َو َأنا 
 يا منشَد َحْضرتنا  ال َتْقُس بنْوحَك ؛ ال ُتفشِّ األسراَر   

 مقاُم الفرحةِّ ذاَك أتى 
  

 أيها العاشقوَن: 
 َمرَقدي هنا

 َجَسدي ُهنا 
 بأرواحكمْ  َوُروحي
 العاشقين، فرحةَ  يا ترفرفُ 
 ائر  أخضر فوق ُغصن المحبين روحي أَنا ط

 واقف  في انتظار َجناَحْين 
 أمضي إلى ُوجَهتي 
 فيا أيها العاشقوَن: 

 منكمْ  المحبينَ   قلبَ  النايُ  َأحرقَ  إذا
 فال َتْيأُسوا 

 واْقبِّضوا َجْمرَة الحب 
 سالم  عليكمْ 
 وطوبى لكمْ 
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 أيها العاشقوَن:  فيا
 مديَنُتكمْ   َهذِّي"

 َباُبها   أنا وَ 
 فادُخلوها بسالم  عاشقيْن!"

 
 
 
 بمصر  على للثقافةلمجلس األمين العام السابق لاأل ،نائب رئيس جامعة جنوب الوادي *
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 و الع طـر 
َ
 *        ه ي

 **  محمد الجلواح
 
 
 قالت له: تـََعـطــ رُت من عطرَك حينما أردُت ان أذهَب الى األمسية الثقافية .. فكتب لها : - 
 
طُر  سل ـ ِّم لي على  َكفـ ها     يا عِّ

ـالمْ   وقـُْل لها: العاشق ُيهدي الس 
 

 يا عطـُر  ال َتْبَرح  بها عابِّـقـا  
 واْسُكْن  َمسـامات   لها .. كالَمناْم  

 
ها   ْبـني  إلى  َخـد   يا عطُر  َقر ِّ

 واْلـثـُْمـُه َعـن ي، واستزْد في الَمراْم  
 

 وارسم  خيالي   تحَت أجفانِّها    
هاْم !   تلَك التي تْحُضُن  أقسى  الس ِّ

 
 َلـََعـلَّـها    تـَذكــُُر  َمْجـُروحـَها  

  َينام  لعلها  ترحُم  َمن  ال
 

 َأَخاُلها  قد  أَْغَمَضْت  عينـَها  
 واْسَتْنشـَقـَْت  منَك  عبيَر  الغرام  

 
ر ِّها    َدْت : أهللَ..!!  في   سِّ  َوَردَّ
،  وتنامى   ُهـياْم    فازَداَد   شـَْوق 
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 يا ليتني   أنَت،  وقد    َقلَـَّبْت  

 َرذاَذَك  المبثوَث   فيها  .. َغمام  
 

 بي إذا ما احتوى    يا َكـُف رفقا
 بتسام عليكِّ    عطر     يرُسُم    اال

 
ــُل  من   لـَهـْفـة     هللِّ   ما أحـْمِّ

ـظام    لِّقـُبـْلـَة    منها ..  لُِّتحيي   العِّ
 

 هللِّ  ما تـَحـمـُل  من   قــَْســوة   
 تـُقـَطـ ُِّع   القلَب،   وتـُدني  الـحِـّمام  

 
، والقـلُب   لـها   والـِــّه     َتصـُدُّ

 يا عطُر.. َذكـ ِّْرها   بهذا   الضَـّرامْ 
 

 شـَوقي عظيم ، والهوى عارم    
 لـْتمام  والحرُف    يشكو   قِّلَـَّة   اال

 
ــَرتـي .. همسة      العطُر  يا آسِّ

 بالسالم أرسلتها    مقرونة     
 

ـلـَْت     فاستقبلي روحي بما  حـُم ِّ
 إليكِّ   من  حب   عظيم  المقام 

 
ـهِّ   أنتِّ  َبهاُء  هللاِّ   في   أرضِّ

 أنتِّ   قصيد  .. فوَق، فوَق الكالْم  !! 
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 الجزائر العاصمة .. -الجزائر 
 هـ،1439/صفر/  7الجمعة 

 م   2017/أكتوبر/ 27
 
 

  م،2017هـ، نوفمبر/ ديسمبر/1439ول )المجلة العربية(، الصادر في شهر ربيع األمن  494* نـُشرت في العدد 
 49ص: 

ـس  لنادي األحساء األدبي  ** شاعر وأديب سعودي من األحساء ـ القاَرة، عضو  ُمَؤس ِّ
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ة  
َ
د
َ
ـطـار

ُ
 *  م

 **  محمد الجلواح
 
 

 ُأطارُِّدها  وَيحُدوني       شعور    
 بأن ِّْي  َألـَْحـُق   الَوْهـَم    الَكبيرا

 
 ُأطارُِّدها  فـُترميني       بِـّواد    

ْيق  .. لـَْسُت  ُأْدرُكُه  ُعـُبورا  َسحِّ
 

 ُأطارُِّدها ..   فـَُتْسرُِّف   في  ُهُروب   
ـُن  في اللـ ِّحاقِّ بها ..َصغيرا   َفُأْمعِّ

 
ا،  َلْيَس      َيْبلى     ُأطارِّدُ  ـراد   ها   طِّ

 فُأْدرُكها، فـَتـَفـْلِّتـُني .. نـُفـُورا !
 

،    وَكـْشـف       تـُلـَم ُِّح   دوَن  َتْصريح 
ـيرا ، َحسِّ  فـََيْرَتدُّ  الفـُؤاُد .. أسى 

 
 بهاء  ..  حين   َيْلَمُع  في   عيوني   

رابِّ ..  َبـَدا    َهجِـّيرا وَزْيف   كالسَّ
 

 فال هَِّي  قـْد َهـَمْت  غـَْيـثـا  وأحـَْيـْت 
وح  َمقـُْصوفا ، َمريرا  َجـفاَف الر 

 
 وال   هَِّي   قد    أباَنْت      باْبتعـاد    
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 فيغدو  قولـُها.. كِّـذبا ، وزورا
 

 َمـَضْت  في  ُلعـبة  التـ لمِّيحِّ   حتى  
 َيئِّْسُت، ولْم  أُكـْن  إال   َصـُبورا

 
 هـا  ال َتُردُّ  على      ُجـنـوني    أرا 

 فـََيْزداُد  الجنـُوُن  بها   كثيرا !
 

 قــَضى  ُعـْمري ُأَمن ِّيهِّ   اْســتِّباقا   
 وقد  أهديُتها  العمَر  القصيرا

 
 وأشـعاري   إليها   قـد   تـَوالـَْت  

ُبها   ُعـطورا   )َدواوْيـنـا (،  ُأذو ِّ
 

 وأشـواقا ،  وَألـْحـانا ،  وَهْمســا    
ـــاة     حـريرا  وأشــياء    ُمَوش 

 
 و ُسـلـْوانا   ألحـْـزان    اللـ يالي 

رورا ُدها، وأْسـتـَْجدي السُّ  ُأَرد ِّ
 

 هَي  الُحْسـُن  الُمَصفَـّى   باْمتِّـياز     
لهِّ، وال   غـُرورا   بِـَّتوقِّْيع   اإلِّ

 
ــواها     كأنَّ  هللَا   لْم   َيخـْلـُْق    سِّ

 وأْوَجَدها   َنعِـّيما  .. لْن   ي ُبورا
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ـت  النساء(، وَحْسُب َوْصـف     أيا)سِّ
ـْرزا ، وإْشراقا ، ونورا  ُيـرى  حِّ

 
 ونِّْبـراسـا     ُيَسـي ِّـُرني     بـَدرب ي   

 فـََلْسُت ُمَخـيَّر ا .. يرجو الَمصيرا 
 

 لكِّ األمانَي   في  كـؤوس   َسَكْبُت  
عـُورا ـَر، والش   َمَحْضُت  لكِّ المشاعِّ

 
 فال  َوْصـل    يـكوُن، وال   ُسـؤال   

 وال ـ حت ى أناُل به ـ نـَقِّْيرا !
 

ـيدي  لي  من   األشياء   قلبا      أعِّ
 ، َسـْمحا ، َشـُكورا عاشقا   رقيقا  

 
ـْشـقا     ْعـلَِّن   بْيَن  ُكل  الناس   عِّ  ألِّ

 ، غـزيرا َعـريقا ، ساحر ا، َجـم ا  
 

 فأغـُْدو   بين   أحبابي      جميال   
 وبيَن الناس، َمرفـوعا، أميرا 

 
 فـَُحبُّـكِّ   قد  أعاَد  كِّــياَن  ُروحي  

 وَهـذ َبنِّي، وُعـْدُت بهِّ   بصيرا 
 

 وَعـلََّمني  بأنَّ    الُحبَّ  َدْرب  
 الزُّهـورا إلى  رب ِّي، َوَحبََّبنِّي   
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 َوَعـلَـَّمني .. إذا ما سـاَد  َجـْور   
 فإنَّ  الُحـبَّ .. يأبى  أْن ي ُجـورا 

 
ـيَب   قـَْول     َوَحبََّبنِّي  الَجـماَل، وطِّ

ينـ ا .. لْيَس  َشـر ا    ، مستطيرا !ودِّ
 

يرا     فأعداُء   الحـَياةِّ .. َأتـَْوا  نذِّ
ـيرا   وأحباُب  الحياة   أتوا  َبشِّ

 
 

 األحساء ـ القاَرة 
 هـ،1437/شوال/26األحد 

 م 2016/يوليو/ 31 
 
 

 57م، ص:    2016هـ، ديسمبر 1438، شهر ربيع األول 482* نشرت في )المجلة العربية( السعودية، العدد 
ـس  لنادي األحساء األدبي  ** شاعر وأديب سعودي من األحساء ـ القاَرة، عضو  ُمَؤس ِّ
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 غواية البوح 

 * قراطاسمحمد 
 

  

 مر ي وُشق ي رويدا  
 صدَر إيماني 

 فال دخاَن إذا لم
 ُيهد قرباني 

 وصيريني ظالال  
 كل ما سقطْت 
 من المحاجر 

 أسمائي وأحزاني 
. 
. 
 نزعة  لهروبِّ  يا

 الشك ِّ في لغتي
 ويا ثقوبا  بوجه 
 الحائرِّ الفاني 

 مري بصوتكِّ في أضالع 
 أغنيتي 

 قد خانكِّ الل حنُ 
 إذ صل تُه آذاني 

 صوتا  إذا حشرته 
 الريح في رئتي 
 تسر َب الخوفُ 

 في أعماق ُجدراني 
. 
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. 
 غوايُة البوحِّ 

 فيما جئتِّ هرولة  
 وقد أبحتكُ 

 ما ضم تُه قمصاني 
 مر ي رويدا  

 وصب ي قبل أن تلجي 
 في كأسِّ نجواي 
 تعويذات غفراني 

 
 

 *شاعر من سلطنة ُعمان 
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ُّ
د
ُ
ك  ب

ْ
 ما لقلبي م ن

 * محمود نور
 

 

ـْنـكِّ   لَِّقـلـْـبي  مـا  ُبــدُّ   مِّ
 نِّـدُّ   ما َلـكِّ   في الـَهـَوى 

 
 َدنا بالَوْصلِّ َوْصـل    إن
 ُبْعـدُ   بالـُبـْعـدِّ    َنـأى  أوْ 
 

وحِّ   يا َمـآلَ   ُروحي  الـرُّ
 في َهجيرِّ الَهْجرِّ َتْغدو 

 
ــاللُ   َوْهــم    الـُحـب ِّ   وظِّ
ْوقِّ   َوأمـاني  ُسْهدُ   الشَّ

 
 َعن ِّي   الَقـْلبَ   َفأجيـبي

 َحـدُّ   اللـيــلِّ   لهـذا  َهـلْ 
 

 واسَمعي أنَّـاتِّ روحي
ْعر    أْشدو   حينَ   َبْوَح شِّ

 
ْكـــر ا   األْسـحــارَ   أْمـأَل   ذِّ

ْردُ   الـَوجـْــــَد   َوَكــأنَّ   وِّ
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ـــــاء 
َ
ـي
ْ
 األش

َ
ـــل

َ
ــم

ْ
ـــا أج

َ
 .. ي

 محمود نور 
 

 األشيـــاءِّ فــي أشيـــائييــا أجمــَل 
ـَعـــــراءِّ  ـْن أيـَن َتْبـــــَدُأ َبْهَجـــُة الشُّ  مِّ

 
ــاللِّـهـــــا   يـــا لحظــة  َمْوفـــــــوَرة  بِّظِّ

 َتْجتــــــــاُزني تْحتـــاُل في إِّْرجائـي
 

 مـالـي ُأَبْعـــثِّـُر أْحـُرفي في لـْمحـــة  
نـــــــائـيوَأُلـمُّهــــا فــي َلـْمحــــة     بِّغِّ

 
نِّ ــي الرتِّيــــادِّ قصـــائـدِّي  أَو َلــْم َتحِّ
ـَركِّ األَسى الـُمتنــائِّي   حتَّـى ُأشـــاطِّ

 
 
 
 شاعر من دولة اإلمارات العربية المتحدة *
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 ال ميوت احلب 
 *مصطفى أحمد النجار

 
 يوم كنا نلتقي.. 

 يرمق الورد كلينا 
 يتهادى فوق أنهار يدينا 

 هوانا يستقي من 
 كلما كان لقاء  

 آه كنا نولدُ 
 مثل طيرين أليفين اغتسال ..

 بينابيع الضياءِّ 
 فلماذا نحقُد؟
 ولماذا نتبدلْ 

 فجأة .. ُنوقف جدولْ 
 ُنسكت الطيَر ونسألْ 

 عن تفاصيَل كثيرةْ 
 ُتربك البيت مساء  وصباحْ 

 باجتثاثِّ الورد أو كتْم الصداحْ 
 آهِّ ُنضحي َبَدَدا  ...

 هب ات الرياحْ تحت 
 قتلتنا ُتر هات العمر ...

 والعمر شموع تتالشى بالنواْح !
 آهِّ لو عدنا مثال العاشقين 

 نبدع الحب  وآالف المسر ات 
 بترتيب روحينا معا  

 نرصف الدرب ألطفال لهمْ 
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 في مهجتينا ألف حقْ 
 أهتف اآلن بصدْق!:

؟ َفلِّْم ال ُنعيدْ   )هلِّ العمرباق 
ة ما   بيننا( جسور المود 

 )إذا ما ُطوينا.. فماذا يفيدْ 
 بكاء الَقَرْنفل من بعدنا.(

 رغم ما صرنا إليه ..
 رغم ُسقم الياسمينْ 

 واشتعالِّ النار من حين  لحينْ 
 ها .. أنا أعلن جمرا  من حنين:

 إنني أهواكِّ من غير عبور  ..
 للتفاصيلِّ وَذر  للرمادِّ 

 سوف أعدو باتجاه الحب ...
 ش فؤاديواألطفالِّ .. ما عا

 أنتم الُحبُّ وأنتم كبالدي!
      *   *   * 

 سر ني وْجه  ضحوك  غمرتُه.. 
 بدموع  وعبير  من ندامْة ..

 هَتفْت مثل يمامْة:
 سامَح هللُا كلينا 

 وْلُنَعم ِّْر بيدينا 
 وطنا  مثل خميلةْ 

 يحضن الورَد هوانا بالطفولةْ 
 بلقانا يتعط رْ 

 مثلما كنا وأكثْر! 
 
 الجمهورية العربية السوريةشاعر من *
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 ..حكاية حب
 * ميسون أبوبكر 
 
 

 ..أين تختبُئ الوردُة من النهر
 ..في النهرِّ لوُن دمِـّها

 ..مذاُق عطرِّها
 قصُة الحب ِّ منُذ الخطيئةِّ األولى

 ..آلدَم وحواء
 حيَن هبطا إلى األرضِّ لهما فيها مستقرٌّ 

 .ومتاعْ 
 للوردةِّ في النهرِّ 

 صوُت أنينِـّها 
 ..حيُث رمى العاشُق أوراقـَها 

 .في حضرةِّ الغياْب 
 في النهرِّ ملُح دمعـهِّ 

 نزُق نبضِـّه
 صوُت الحبيبةِّ األولى 

 قبَل أن تأسرُه غوايُة القصيدةِّ 
 تلعقـُها عشراُت الواقفاتِّ على باب قلبِـّهْ ف

 وتغويهِّ لذُة حو اءْ 
 .واألنثى بهد األنثى

  
 آه  ..لمرايـا الماءْ 

 ظهُر صورتـُها األولى ينكسُر الضوُء فت
 كحُل القلبِّ بعينيها 
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 ..صحراء  ال تروي وال تذرُ 
 !من يطفُئ عطَش الصحراْء؟ 

 الغيمُة يابسة  جوفاءْ 
 وماُء النهرِّ به ملُح العينِّ وصهيُل بكاهْ 

 ما عاَد النهُر هو النهرُ 
 ..واحاُت القلبِّ سراْب 

 والذكرى قاطبة  عابسة  
 الطفلِّ تسأُل نهديها عْن ذاكرةِّ 

 فرَّْت من فمه كلُّ فراشاتِّ النورِّ 
 احترقت كرمادِّ الفجرِّ 

 تعيد  للوردةِّ سيَرتـَها األولى 
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 ..قلبي 

 ميسون أبوبكر
 
  

   د مثل فالح تعو  
 بين ذراعيه كل صباح  أن تكبر الشمُس 

  ها السنابلفتراقُص 
 ها حيث تميل ها زهرتُ وترافقُ 

 الحقول بالضياء وترتوي 
  

 في الكنائس  يرتل الدعاءَ  مثل كاهن  
 للصالة  إيذانا   ويقرع األجراَس 

  
 ترتوي بالبحر مثل تلك السواحلِّ 

 التي ال تنام  ها النوارُس وتظللُّ  الشقيُّ  ها الموجُ يداعبُ 
  

 مثل تلك المرافئ قلبي 
 ب ِّ من الحُ  فال يستريحُ  ه الشوقُ يهدهدُ 

 من الليل  وال يغتسلُ 
 الطويل  من السفرِّ  أو يستقيلُ 

  
  هما للسماء لقلبي ذراعان يمدُّ 

 وكلما أضناه الشوقُ 
 للفقراء  أرغفة   ت السنابلُ تحول  

 شاردة   حبرا  لقصائدَ  والغيماتُ 
 الصبر  من قبضةِّ 
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 من المرافئ  الهاربةِّ  للموجاتِّ  عما  طُ  والنوارُس 
 
 

 السعودية*شاعرة وإعالمية من المملكة العربية 
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 صناجة اهلوى  
 * نايف عبدهللا الهريس

 

 

 

 َهــــَواَهــــــا َقــــتَـــــْلـــــني ثُـــــــــمَّ َواَســـــــــاني 
تَـْغـَرَبـْت َأْنـَفـاُس َوْجــَداني  َوَمــا اسِّ

 
ــــْطــــرِّ  ــُلــــهُ َأريـــــج  بِّــــــَنْســــــــمِّ الـــعِّ  تَـْحــمِّ

  َيُحــــكُّ الـــَغـــــَضى في َقــــْلـــــبِّ َريَّـــــاني
 

ْن َصـْبـوِّ َغانِّـَيــــة     َشـَذى َنــــْفــــَحــة  مِّ
  بِّـَعــْيــَنــــــْينِّ فِّــيـــَهــــا َســْهـــــــُم َأْجــــَفـــــــانِّ 

 
َيــــة  َلــَهـــا في الــَهـــَوى َصـــنَّـــ  اُج ُمــْغـــرِّ

 َصَدى َعــْزُفـَهـــــا في ُأْنسِّ َجـــْذالنِّ 
 

ــرَِّهــــا  تَجلَّى بَِّمــْغـــَزى َقـــْولِّ َشــاعِّ
ـْرَمـــــانِّ  ـْشــق  َبـــْعــــَد حِّ  على َوْزنِّ عِّ

 
لِّـــَهــــــا َمــَغــازِّيـــهِّ َنـْجـَوى في   َمــَغـــازِّ

 َجـــَمـــاال  َطـــُروَبـــا  في َوْقـــعِّ َألـــَحـــــانِّ 
 

ـــــــــَرة   ـــْن َأْنــــــــفِّ آسِّ  َســـَبــــــا األُْنـــــَف مِّ
 َرَمـــْت ُغــْنــَجــَهـا َيـْخــتَـــاُل بِّالــَحــــاني 

 
 ـــــمِّ َصـْبــَوتِّـــَهــــافي َغـــيْ  َفـــأْحــَنــْيـــتُــــني

  َفـَســاَل الــنَّــَدى في َشــْوقِّ َظــْمــآنِّ 
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ــــُر بي   َوَأْوَعــــْزُت لِّـــإليـــــَنـــــــاسِّ ُيــْبــــحِّ
 بِّــَمــاءِّ الـغـــوى َوالــُفـــُتُن َأْصــــَبـــــــاني 

 
  َهــــا  َوَعـاَنــْقــُت فِّـَيــَهـــا اللَّــــَظى َشــــرِّ 

ْشقِّي بَِّمْوتِّ الـُحـــب ِّ َأْحـَيـاني  َوعِّ
 

ـــــَدَهـــــــــا   َوقِّـــيــــثَــــــارتي َهـــــــزَّْت َنــــــَواهِّ
 ُعـــَرى َرْقـــــصِّ رِّْدف  َأجَّ نِّـــــــيَرانــــــي 

 
 َوَداَعــْبـــُت َمــــا َأْرَخـــْت َذَوائِّــــُبــــَهــــــا 

 ـَأْنـُت ُدْنــــَيـــاَهــــا بِّـــَأْحـَضـــــاني َوَشْطـ
 

 َفَفـاَحْت شـَذى في َأْرَدانِّـهِّ َعَبق  
 َقــــلى الــلَّـــْيــــــَل َمــــْزُهـــــوا  بِّــُســـْلــــَوانِّ 

 
َجى َكفَّْت َدَواثِّــــَرَهــــــا   َوَخــْلـــَف الـــــدُّ
 َوَأْلــــَقـــــــْت َحــــَنـــــاَيــــاَهـــــا بِّــــَأْرَكـــــــاني 

 
ْفء َجـــــلَّـــــَلـــــَهــــــا ـــاللي بِّـُأْنسِّ الــد ِّ  ظِّ

ـُن الَهـَوى َلْم َيْدرِّ َمْن َجـانِّ   َوجِّ
 

ُفـــــــهُ َأَنـــــا َأْم ُفــــالَنــــــا  ، لـــْســُت   ْأْعـــــرِّ
ْن َغْيُرَك الَجاني  !َفَقاَلـْت: َكَفا مِّ

 
يق  َطَوى اأَلْحالَم في َشَغف    َعشِّ

ْسمي بِّـال َقـاني ْنَك اْرَتَوى جِّ  َومِّ
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 *شاعر من دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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َ
 والصباح   عيناك

  * نجاة الفارس
 

 أماَم عينيكَ 
  أعوُد لطفولتي األولى

  تصاُغ مالمحي
 من جديدْ 

 أنسى الكوَن ونفسي 
  .وسائَر المخلوقات 

 أماَم عينيكَ 
 ينتابني إحساس  آخرُ 

 أدخُل في دنيا خضراءَ 
 أتنفُس أريَج الفردوسِّ  

 أحتسي مياه الكوثرْ 
 الكرَة األرضي ةَ   أنسى

 ألقي أوراقي، كتبي 
  .وملفاتي السري ة

 وحدها عيناكَ 
ُل أبجديتي من جديدْ    تشك 

 حني تأشيرَة سفر  تمن
 . إلى رحم الن جوم

 مذ عرفتكْ 
 عرفُت خالقي أكثرْ 

  ومذ أحببتكَ 
 .خالقي أكثرْ  أحببتُ 

وارع والمعابدِّ   في الش 
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 على أرصفةِّ الحياةِّ 
 أناس يشبهوَن أناسا  

 . وحدَك لم أجد لَك شبيها  
باحْ    في هذا الص 
 فراشة   آتيَك على جناحِّ 

 ، سكونكَ هدوءكَ  أرقبُ 
 جزركْ مد ك، 
 ي لخالقي أكثرْ وأصل  

 .جمعني ألن ه بكَ 
باح  ْْ  في هذا الص 

  األخرياتُ  كَ تحادثُ 
 الحسناواتُ  كَ تهامسُ 

  وأنا مسم رة   في مكاني
  ولو كان بيدي

  لي وحدي كَ الخترتُ 
باحِّ     في هذا الص 

 . صباحْ  وكلَّ 
  ثم ة معان  كاألفقِّ 

   كالمطرِّ 
 كاستدارة القمرْ 

  ثم ة معان  
 تلوُح في عينيكَ 

  هالن تتقنَ 
 .البشرْ   لغةُ 

 
 

 *شاعرة وإعالمية فلسطينية مقيمة في اإلمارات 
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 بداية ونهاية 

 *نجيب سعيد باوزير
 
 

 يبدُأ الشعرُ 
 مِّن هواكِّ ألن ي 

 ُأكبُِّر الشعَر 
واكِّ   أن يكوَن سِّ
شُتهُ   يا هوى  عِّ

 زمانا  طويال  
 ال َيرى القلبُ 

كِّ   في الهوى إال 
 عشقُتها يا سماء   

 يا جماال  يعُربي ا  
رُت   كْم حِّ
 في معناكِّ 

 * 
 َمن تكونيَن  

 يا رفيقَة دربي؟  
 َمن أنا إذ أسيرُ 
؟    خلَف ُخطاكِّ

 أَسراب  
 وقبضة  من هواء  

 كلُّ ما كاَن  
 بيننا يا مالكي؟  
 وشوشات  تدوُر 
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 في كل ِّ ركن  
 كسؤال  يقوُل:
؟    هل أنساكِّ

 * 
 كيف أنسى 

 العذاَب  
 وْهَو نعيمي؟  

 كيف أنسى 
 القيودَ 

 وْهَي فكاكي؟  
 كيف أنسى؟  

 إال إذا نسَيْتنِّي 
 بعد خمسينَ 
ة  َعيناكِّ  جَّ  حِّ
 ينتهي العمرُ 

 في هواكِّ 
 فَغن ي ما تشائينَ 

 واْسمعي
 مِّن َفتاكِّ 

 
 م 2008يناير    28

 
 

 اليمن *شاعر وكاتب من 
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 ماذا يفعل العشق بي؟ 

 *نصر بدوان
 

 
عرُ ماذا ُيخبِّ ُئ  لي    الش ِّ

ْشُق بي؟   ماذا يفعُل العِّ
  قَّىَتبوما 

 سوى دمعةِّ الذْكرى 
ُرني   ت حاصِّ

 وَتْصَعُد بي َنحَو بو َاباتِّ ُحْزني
 أصيحُ 

 ُأحبُّكِّ اآلَن وأْمسِّ 
 غدا   ب ِّ ومبتلى  بالحُ 

ُم أم ُأْشهُد؟  فهْل ُأقسِّ
 وأالَء المكانِّ  الزمانَ 

 على ما أقولُ 
 وما أْسَرْرُت وما أعلنتُ 

  خاطري وما في 
 عن خاطري يجوُل؟ 

رٌّ   َعالنَِّيتي سِّ
ر ي َعالنية    وسِّ

  تيال وأنتِّ 
  لكِّ في َغيبتي

 وُحضوري الُحضورُ 
  الَّتي وأنتِّ 

 َتموريَِّن مِّْلَء دمي
  لكِّ النَّْبُض والَمْجرى 
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 خالصا  والَقرابينْ 
 لكِّ والنُّذورُ 

 ممَلكتي وتاجي  أنتِّ 
  ..يتي .. سجنِّيَ حر  

  َأْصفادي
  ذيالالحريَر 

 يمحو كلَّ َأسى  
  عْن قلب  

دَ  َد أو َتَوحَّ  َتَوجَّ
ْثلما في مقامكِّ     مِّ

دَ  َد َأْو َتَوجَّ   َتَوحَّ
 في صوتِّهِّ العصفورُ 

*** 
 لماذا َدَمعْت عيناَي هذا المساء؟

  لْن ُأْخفيكِّ سرا  
 َولكْن لْن أبوحْ 
  لن أقوَل بَأنَّكِّ 

ُر الدمعِّ َأو    ُل  الدمعِّ وآخِّ
 وأنَّكِّ 

 َتْشُطريَن القلَب نصفين 
  نِّصف  لكِّ 

 ونِّْصف  لكِّ 
 القلبُ  إن اْجَتمعا فأنتِّ 

  عرائُس ُدفالهُ 
  هِّ ُنو اُر زعترِّ 

 زيُت زيتونِّه 
َرْت   والخمرَة التي اْعُتصِّ
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 مِّْن عناقيدِّ ُرؤاهْ 
  عر  وما خطَّ من شِّ 

 مواويَل عشق  
  اال  كلما َخطَّ مو  
 لِّعينيكِّ َغنَّاهْ 

  فما من حرف  
 إالَّ أنتِّ ساكنة  فيهِّ 
 وما من معنى  َدقَّ 
ْشقِّ   من معاني العِّ

 إال  أنتِّ َمعناهُ 
 وإْن كان للمعنى بعُد معنى  

 فأنتِّ معناُه ومعناهْ 
 فأين تذهبيَن بي سي َِّدتي وبقلب  

 فأغواهْ  أغوْيتِّهِّ بالشعرِّ 
  والشعرُ  أنتِّ 

 ماذا تفعالنِّ بي وبِّهِّ؟ 
عر   أنتِّ والش ِّ

 نداماَي نداماهْ 
  قالَ  كلما

 أستريُح من الهوى 
 ناداهُ من غامضِّ الغيبِّ 

 ليلى َفَلبَّاهْ 
  تيالوأنتِّ ليلى 

 َجمعْت ُكلَّ ليلى
  وهو قيُس الذي

 ُجنَّ بُِّكل ِّ ليلى 
 !أَلجل عيونِّ لْيالهْ 



132 

 

*** 
 فيا ذاتِّ العيونِّ الخضرْ 

  ما ُشب ِّهـْتِّ لي
 فمِّثلكِّ ما لُه أْشباهْ 

  لقد ضلَّ سعيي
 إْن كتمتكِّ ما بي 

  وراوْدُت َمْجرى الَقْلبِّ 
 عْن َمجراهْ 

  د   جَ  َتمنََّع إْذ قلُت في غير
ْل بها   َأْبدِّ

  قال َبدلني إذنْ 
 واصنْع ما تشاءْ 

  هو قلبي الذي
 ليس ليلي 

  ولكنَّ الذي
 فطر القلوَب على الهوى 

  إْن شاَء تعذيَب فتى  
  ب ِّ في الحُ 

 .. ابتلى قلبهُ 
 . فابتالهْ 

 
 مقيم في اإلمارات  من فلسطين*شاعر 
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 نداء 

 *ةنوال حالو 
 
1 

 حبيبي...  يا حبيبي 
 ندائي   هل تسمعُ 

 المحيطات  من قاعِّ  إليكَ  جئتُ 
 الموج المبحر  عروسةَ 

 السماء   من قلبِّ  اليكَ  جئتُ 
 قلبي ينفطر  وحنينُ 

2 
 حبيبي يا حبيبي 

 المطر  تهبط روحي مع رذاذِّ 
 السفر على أجنحةِّ  تحملني الرياحُ 

 هاأشواقَ  األرُض  تبثُّ 
 مطر  سحابةِّ  ترويها دموعُ 

 الشجر  لتعانقَ  الجذورُ  تنبتُ 
 نور  الكونَ  ويغمرُ 

 بشجن   ي الرياحُ وتغن  
 السماء   لُ وترت ِّ 

 بها بشر   لم يسمعْ  ب   حُ  أغنيةَ 
3 

 حبيبي... يا حبيبي 
 ندائي   هل تسمعُ 

 قديم  ي لكَ حب ِّ 
 األزل مَ دَ قِّ 
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 هوسماءَ  هَ أرَض  يفرُش  الشوقُ 
 ك بِّ  ينبُض   بنور  

 ك أنفاسَ  يستنشقُ 
 ك في أحضانِّ  ويذوبُ 

4 
 حبيبي... يا حبيبي 

 ندائي   هل تسمعُ 
 قلبي  ورجفةَ 

 صوتي  ورعشةَ 
 ................. 

 نشيني يُ  كَ بُّ حُ 
 لهبني يُ  كَ بُّ حُ 

 قلبي الساخنَ  أحضنُ 
 في كفي 

 في يدي  يرتجفُ   كعصفور  
 روحي  تطولُ 

 السماء  لتعانقَ 
  وتمتدُّ 

 ضياء  الكونَ  لتفترَش 
 األرض  ترانيمَ  أسمعُ 

 الموج  أهازيجَ 
 الفرح  زغاريدَ 

 السماء باركُ وتُ 
 ي ب  حُ  أنشودةَ 

4 
 حبيبي... يا حبيبي 

 ندائي   هل تسمعُ 
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 في قلبي   كَ حبُّ 
 النفس  كبقاءِّ  باق  

 ... عنكَ   يبحثُ 
 السنين  منذ آالفِّ 

 ويبحث   يبحثُ 
 ال يعجز 
 وال يتعب  وال يملُّ 

 مورقة شجرة   كَ حبُّ 
 نورا  رُ نداها يفج   رذاذُ 

 صدق بِّ  حبُّ تُ 
 صدق بِّ  وتعشقُ 

 حالما  حبا   وتبثُّ 
 األبرياء   األطفالِّ  لكلِّ  

 منها الكبرياء  طلُّ التي يُ  والعيونِّ 
5 

 حبيبي... يا حبيبي 
 ندائي   هل تسمعُ 

 روحي وهمَس 
 ك  أحبُّ 

 فيك  شيء   كلَّ  بل أعشقُ 
 رني خد  تُ  من عينيكَ  نظرة  

 في نفسي  الطمأنينةَ  وتسكبُ 
 أرى في عينيك 

 الطفولة  حكاياتِّ 
 الطفولة بَّ وحُ 

 الطفولة  وبيتَ 
 الوطن  وعشقَ 
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6 
 أرى في عينيك 

 بالدي الساحرة  خضرةَ 
 أرى في عينيك 

 الحياة   سرَّ 
 الذي ال ينطفئ  واألملَ 

 أرى في عينيك 
 كوأم   أمي  

 أبي وأباك 
 الوطن  في عمقِّ  وجذورنا الممتدةَ 

7 
 أرى في عينيك 

 الحياة  نورَ 
 العطاء سحرَ 
 ال ينتهي  ا  وشوق
 ك في مساماتِّ  أدخلُ 

 كاتِّ في جن   وأذوبُ 
8 

 أرى في عينيك 
  دروبا  

  وورودا  
 منه الحياة  تفوحُ  وعطرا  

 أرى في عينيك 
   ا  وأمان حكمة  
  أخضرَ  وفرحا  

 سالمْ  كغصنِّ 
 أرى في عينيك  
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 حياتي  نافذةَ 
9 

 حبيبي يا حبيبي 
 ندائي   هل تسمعُ 

 كأحبُّ 
 األم  قلبُ  ما يحملهُ  بكل ِّ 

 وعطاء  ب   من حُ 
 كأحبُّ 
 الطفل   قلبُ  هُ ما يحملُ  بكل ِّ 

 وبراءة من طهر  
 كأحبُّ 

 من قبل عاشقة    حبُّ كما لم تُ 
 الدافئ  من اللهبِّ  كشعلة  

 الصامت  الليلِّ  في سماءِّ  تشعُ 
10 

 حبيبي يا حبيبي 
 العصافير تزغردُ 

 األشجار  تتراقُص 
 تتهادى الرياح 

 السحاب  يتعانقُ 
 السماء  وتكتبُ 

 ها بشر لم يعرفْ  ب   حُ  قصةَ 
 حبيبي يا حبيبي 

 ندائي   هل تسمعُ 
 في جسدي كل رعشة  

 ي لحبيبي تغن  
 ب حُ  أغنيةَ 
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 بعيون   لُ تتغزَّ 
 حبيبي 
 عيون   تعشقُ 
 حبيبي 

 من لمس   آه  
 حبيبي 
 للمس   أشتاقُ 
 حبيبي 
 لدفء  أشتاقُ 
 حبيبي 
 لحضن   أشتاقُ 
 حبيبي 

 حبيبي يا حبيبي 
 روحي  كَ ستالحقُ 

 الغائبة  كَ خطواتِّ  في تخومِّ 
 أكثر ما بعدتَ لَّ كُ 

 وأكثر  أكثرَ  منكَ  اقتربتُ 
 

 1982شيكاجو، 
 
 مقيمة في كندا  من فلسطين  شاعرة وروائية*
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 كوني 

  * اجهمدان دمّ 
 

 كوني كما أنتِّ 
 ةْ ال كما شاءْت محاسُنكِّ البهي  

  ا  سي أمال  نقي  وتنف  
 خالَي الَوَصفاتِّ 

 معجونا  برائحةِّ التأملِّ 
 بِّ وَحدهلي بالحُ وتجم  

  هكذا يوَلُد اإلنسانُ 
  ...را  حُ 

 طاهَر الَكلِّماتِّ 
 مغسوال  بماءِّ الضوءِّ 

 افا  كما األحالمْ شف  
 الموَت، ال يعرفُ 
 له األشعارَ  ال يكتبُ 
 ويعيُش 

   -دوَن أن يدري   -يعشُق  
 الحـيـاةْ 

 
 
 
 مقيم في بريطانيا  من اليمنروائي وشاعر قاص و *
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 حلم جمنح   

 *وائل الجشي
 

       في غرامك يسهرُ  مسائَي قلب  
 رُ عطَّ مُ  بالهناءِّ   وصبحَي زهر  

 
 حلق ا        األماني مُ  أبراجَ  قتُ تسل  

 جنحيه ينشرُ  حنيني إلى دنياكِّ 
 

       خلفي مردد   أنادي وشدو الطيرِّ 
 بي أنا يشعرُ  الكونَ  ندائي كأن  

 
      تالبيبي فنفسَي واحة  ملكتِّ 

 أخضرُ  من عبيركِّ  وبي كل عرق  
 

         ح  مجنَّ  أنام وليلي فيك حلم  
 يبهرُ  وجهكِّ  وبين سطوري نورُ 

 
 ني    يلفُّ  وأصحو ومن حولي فراغ  

 رُ وخطـو جوادي في الهوى يتعث  
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 جليد الصمت 

 وائل الجشي  
 
 ا  ه لرق  يسمعُ  الصخرَ  ن  اها لو هتَفْت ومنطقُ  

 مسقى ها للوردِّ وعينُ   تعلوه الورودُ  والخدُّ 
 
 طقا نُ  للنظراتِّ   ها وسمعتُ دموعَ  ي قرأتُ إن  

 دقاصِّ  جاءت معاتبة  وفي نبراتها آنستُ 
 

 طوقا الصمتَ  ي قد سئمتُ إن   الصمتَ  قالت: أطلتَ 
 تصريفا  ونسقا   تجيدُ   في البيانِّ  كَ ي عهدتُ إن  

 نال سبقا  شعركَ  فظبيُ  وإذا تسابقت الظباءُ 
 أنقى  اءَ الغر   لم أجد من نفسكَ  نفسكَ  لتُ داخ

 ه في نفسه يسعى فيلقى  كل  همُّ  الناُس 
 تشقى  سواكَ  وفي سبيلَ  أن تذوبَ  كَ همَّ  لكنَّ 
 فقا ا  ورِّ ب  حُ  دافق   كَ مثل قلبِّ  بقلب   رْ أكبِّ 

 ال ترى في الكون حنقا   نفسكَ   حتى إن   أحببتَ 
 حقا؟   مِّ والمعاني الشُّ  ةَ المحبَّ  الناُس  هل يدركُ 

 ** 
 مقا عُ  مقِّ وداخلت في العُ  ها الفؤادَ لفحت مقالتُ 

 غرقى    واألجفانُ  الملهوفِّ  دت تنهيدةَ وتنه  
 يبقى   ها في النفسِّ حديثِّ  قالت مالطفة  ورجعُ 

 وشوقا  هِّ شاعرِّ  تحرقا  لعناقِّ  الَجنانُ  بَ جَ وَ 
 دفقا الشعرِّ  سيولُ   ولتدفقْ  الصمتِّ  جليدُ  ْب ليذُ 

 طلقا  القسماتِّ  الدنيا وليدا  مشرقَ  لتعانقَ 
 ذوقا األجالفَ  ويمنحُ  الصادياتِّ  يروي النفوَس 
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 توقى  في صحارى الزيفِّ  األصالةِّ  نفسي إلى نبعِّ 
 أو يحيَل الغرَب شرقا الحقيقةَ  الزيفُ  لن يطمَس 

 قاأو أرَّ  الياسمينةَ  حريرَ  إن يسرقْ  والشوكُ 
 عبقا  األنفاَس  يعبقُ   الياسمينةِّ  عطرَ  سيظلُ 

 
 
 

 مقيم في اإلمارات  من لبنان*شاعر 
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ُ
 حرف   هامش

 *وليد الزيادي
 
 

 الحرْف  وحيدا  على هامشِّ 
 وْف الخَ  استجمع ذاكرةَ 

 فأدخل فيكَ 
 فأراَك صغيرا  كالالشيءْ 

 !؟إلي ْ  كيف وصلتَ 
 ي ي أن  بأن   وكيف عرفتَ 

 من بين القاصي والداني 
 !أنت؟ كَ بُّ سأحِّ 

 ي أن  ي بأن   وكيف عرفتَ 
 الناْس  من بين جميعِّ 

 !؟عن دفء  للصوْت  أبحثُ 
             *  *  * 

 أغثني  الروحُ  هُ يا من تعشقُ 
 والسكينْ  كَ صمتِّ  ةِّ دَّ من حِّ 

 أحشائي  من نار  تحرقُ 
 إلى حينْ  تخنقني من حين  

*  *  * 
 ك؟بُّ أحِّ  أأقولُ 

 !إن قلت 
 إليكْ  هذا الشوقَ   من يحملُ 

 لْ تبدَّ  والعرُش 
 ها بمخدعِّ  بلقيُس ما عادت 
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   ذا المد الجارْف قلبي  ليقاومَ 
 ولها  وحنينْ 

 سالما   العشقِّ  ما عادت نيرانُ 
 عمري من وجع  وأنينْ   كي يسلمَ 

             *  *  * 
 في عينيكْ  الساكنَ  هذا الموجَ  ما أصعبَ 

 في شفتيكْ  القاتلِّ  الصمتِّ  ما أقسى بريدَ 
 تمثال  أجوْف 

 الروحْ  هُ سكنُ تال 
 يدْ   رجفةَ ال 

 قلْب  ال نبضةَ 
 ؟ ن هذا الدرْب مِّ  أصعبُ  هل يوجدُ 

             *  *  * 
 إليَّ بسخرية   تبتسمُ 

 نهارْ  قلبي ليلَ  كي تحرقَ 
 وشفاُهَك أعواُد ثقاب  

 زنِّ الحُ  ُم فتيلَ تشتَّ 
 َر دمعَي باستمرارْ لُتفج ِّ 

 روحي  َك تسحقُ خيلِّ  وحوافرُ 
 واإلعصارْ  األسودِّ  تذرفني للغيمِّ 

             *  *  * 
 بهذا العشقْ   ي مجنون  ن  إ نا يا أهل مدينتِّ 

 الدنيا شتاءْ  فصولِّ  ألهذا كلُّ 
 الداءْ  رَّ سِّ  نكم يعرفُ مِّ  نْ مَ 
 علي ْ  ينساي  يقرأُ  نْ مَ 
 ما في ُملكِّ َيَدي ْ  ذُ يأخُ  نْ مَ 

 إليَّ بقطرةِّ ماءْ  كي يأتيَ 
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 نياهْ دُ  مِّ ن عالَ مِّ  كي أخرجَ 
 هواهْ  غيرَ  َس كي أتنفَّ 

 عينا    كي أحضنَ 
   هيعينصدقا  من  أكثرَ 

 
 هذا الصوْت  نْ مِّ  أَ أدفصوتا   كي أسمعَ 
 .ى الموْت حت   هُ فأنا أعشقُ 

 
 
 
 

 مقيم في اإلمارات  *شاعر وقاص من اليمن
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ِّ
ب
ُ
ر  احل

َ
 على وت

ُ
 تقاسيم

 *يوسف حّطيني
 
 

 (1) 
 إن ُه الُحبُّ 

 والن ارِّ تلَك الَمسافُة بيَن الَفراشةِّ 
 حيَن يحرُقَها َشَغُف الن شوةِّ الر اهَنهْ 

 فاغترِّْف شهَدهُ 
  ليَس ثم َة وقت  

 لكي تتفر َس في لحظة  ظاعَنهْ 
 قلُبَك اآلن يلتاُع من َوَله  

  فاحترْق طائعا  
 واتُركِّ األمنياتِّ الكسولَة لآلخرينَ 

ْرمانِّهمْ    لكي يرُتقوا ثوَب حِّ
ؤى الخائنهْ   باحتمالِّ الر 

(2) 
 إن ُه الُحب  

 تسعى إليها؛ إذ اعتَصَمْت َجَبال  
 وانتشْت فتنة  مثَل وْهجِّ الر غيْف 

  تنطفي رئتاكَ 
زيْف  فحِّ مثَل سِّ  على َطَرفِّ الس 

  غيَر أن َك تنظُر في َشَغف  
 نحَو قم تِّهِّ الفاتَِّنهْ 

(3) 
  ..إن ه الُحبُّ 
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  رائحُة الحَبقِّ ال تي خل فْتها الحبيبةُ 
 ها مِّْن يديكْ بعَد أْن أفلَتْت يدَ 

 إن ه نشوُة الت يهِّ 
ف في العشقِّ   يدرُكها المتصو 

 حيَن ُيصل ي عليكْ 
يلِّ اليمامةِّ   تنتشي في الن وى بَهدِّ

 أو ترتجي ماَء ظل ِّ الَغَمامةِّ 
راْب   رغَم السَّ

 إن ه أجل  في كتاْب 
 إن ُه فرُح الطفلةِّ الغافيهْ 

 رب ما كنَت يوما  تناُم على َشالَِّها
 َبْردِّ الَمَسافاتِّ رغَم 

ْعر    وهي تنام على بيتِّ شِّ
 بال قافيهْ 

،   ذلَك الُحبُّ
يفِّ    كالص 

 يحرُسُه هوُس اللَّحظة الحاضَرهْ 
يفُ   إن ُه الس 

هحين َيحنُّ إلى     غمدِّ
َرهْ   بعد معركة  خاسِّ

(4) 
  هكذا ترسُم الُحْلمَ 

  من صورة  مشتهاة  
 لظل ِّ غزالتَك الشاردهْ 

  حلَمَك العذبَ فإذا راوغْت 
باحِّ   شمُس الص 

 سَرْت خلَفها نبضاُتكَ 
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 واحدة  واحدهْ 
 هكذا

ْهُر وهَج ضلوعَك ُحْزنا    َيمأُل الدَّ
 فيمحو اخضراُر أصابِّعها دمعَتينْ 

  َحد ِّقِّ اآلَن حت ى َترى َبْسمة  
 في ارتعاشِّ الَيَدينْ 

(5) 
  ..إن ُه الُحبُّ 

  ..َصب ارُة الَهْجرِّ 
  حين تخزُّ بأشواكِّها

 َوْرَد ذاَك اللقاءْ 
 إن ُه َرْجُع أغنيةِّ األرضِّ هللِّ 

 قبل سقوطِّ المطرْ 
  يصبَح الليُل طيَف حبيب  

 وضوَء قمْر 
  يعزفانِّ على دفترِّ العشقِّ 

 ،  لحَن َشجى 
 والنجوُم وترْ 

(6) 
، كالماءِّ   :إن ه الحبُّ

 ال لوَن، ال طعَم، ال رائحهْ 
 رب ما نشتهيهِّ 

  بقلب مدم ى،
 َتَقط َر من دمعة  مالحهْ وعطر  

با   عنَد بابِّ الصَّ
كَ   يختفي حزُن وجهِّ

 حين تبددْه نظرة  حانيهْ 
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 يكتسي أجمَل البَسَماتِّ 
 لكي تقرَأ المجدلي ُة فيهِّ 

افيهْ   مالمَح ضحكتَك الص 
(7) 

 إن ُه الحبُّ 
  أن تدَع الر يحَ 

 تدفُع أشرعَة الخاتمهْ 
  بينما بحُرَك العذبُ 
 يرسُم عنَد شواطئهِّ 

  َل الر حلةِّ القادمهْ أم
  ال  َتُعْد يا ُمَعن ى  إلى دْفءِّ بيتِّكَ 

ْثَل الَيَمامْ   مِّ
 رب ما يحمُل القلُب دمَع الجدارِّ 

 وحزَن األريكةِّ والمزهري ةِّ 
 أغنية  ال تنامْ 

 (8) 
 إن ُه الحبُّ 

دِّ   أن تتبرَعَم وردُتها في التهجُّ
يَدهْ   سارية  للبحارِّ الَبعِّ

 وأال تعوَد إليَك،
 .سوى فكرة  في قصيَدهْ 

 
  
 
 
 من فلسطين مقيم في اإلمارات وشاعر وقاص أكاديمي *
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ألوان .1 ذات  واإلنكليزية،    -شموع  العربية  باللغتين  غانم  قصائد  غانم،  شهاب  تحرير: 
 م 2019عنوان، الشارقة،   1001مبادرة  السامرائي، عبد الحكيم الزبيدي،

الم .2 والس  الت سامح  في  عربية  مقاالت،    -إبداعات  أحمد مجموعة  غانم،  شهاب  تحرير: 
 م 2019ندوة الثقافة والعلوم، دبي،  المنصوري، أمل األحمدي، نعيمة الغامدي

الحكايات  .3 قصيرة،  -مرفأ  داري   قصص  جميل  الغامدي،  نعيمة  غانم،  شهاب   ، تحرير: 
 م 2020نبطي للنشر، أبوظبي، 

الحكيم   .4 عبد  المنصوري،  أحمد  غانم،  شهاب  تحرير:  المصطفى،  حب  في  قصائد 
 م 2021الزبيدي، نبطي للنشر، أبوظبي، 

للنشر،  .5 النابغة  دار  الزبيدي،  الحكيم  عبد  تحرير:  والسالم،  الحب  شاعر  غانم  شهاب 
 م 2021القاهرة،  

 
 إلكترونيًا:ثانيًا: كتب منشورة 

إياد عبد المجيد، عبد الحكيم  قصائد حب إلى وطن النجوم،   .1 تحرير: ساجدة الموسوي، 
 م 2021، نشر إلكتروني، الزبيدي، وائل الجشي

الزبيدي، .2 الحكيم  عبد  ثابت،  عزيز  تحرير:  األعمار،  عتبات  في  جمال   أشعار  تقديم: 
 م 2021نشر إلكتروني،   مقابلة،

ر: شهاب غانم، عبد الحكيم الزبيدي، تقديم: عزالدين  رباعيات من وحي رمضان، تحري .3
 م 2021ميهوبي، نشر إلكتروني،  

الشفيف .4 الذات  صوت  جلوك  مترجم،   ،لويز  الحكيم    شعر  عبد  غانم،  شهاب  تحرير: 
 م 2021الزبيدي، تقديم: غانم السامرائي، نشر إلكتروني، 

بأقالمهم،   .5 سيرهم  من  قنبس،  تحرير:  فصول  أكرم  غانم،  المطيري شهاب  نشر  شيخة   ،
 م 2021إلكتروني، 
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وظاللها  19كوفيد   .6 إلكتروني، الجائحة  نشر  داري،  جميل  السبب،  هللا  عبد  تحرير:   ،
 م 2021

نغني،   .7 نشر عربيةحب    قصائد للحب  الزبيدي،  الحكيم  عبد  غانم،  شهاب  تحرير:   ،
 م 2021إلكتروني، 
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 املشاركون يف كتب املنتدى 
 

 

 مع حفظ األلقاب( السم األول للدولة ثم الهجائية لحسب الحروف )
  

 اإلمارات  
 بالل البدور  1
 حارب الظاهري  2
 حسن النجار  3
 رفيعة غباش  4
 زكي نسيبة  5
 سيف المري  6
 شهاب غانم  7
 شيخة المطيري  8
 شيماء المرزوقي 9

 طالل الجنيبي  10
 طالل سالم الصابري  11
 الزبيديعبد الحكيم  12
 عبد هللا السبب  13
 عبد هللا هدية  14
 علي عبيد الهاملي  15
 محمد عبد هللا نورالدين  16
 محمد محمود  17
 محمود نور  18
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 مريم الهاشمي  19
 ناصر الظاهري  20
 نايف عبد هللا الهريس  21
 هنوف محمد ال 22
 يوسف الحسن  23
 البحرين  
 بروين حبيب  24
 حسن مدن  25
 عبد الحميد القائد  26
 اجلزائر  
 شادية شقروش  28
 عزالدين ميهوبي  29
 محمد دراجي 30
 السعودية  
 أحالم بنت منصور القحطاني 31
 أحمد بن يحيى الغامدي  32
 أمل عايد األحمدي  33
 ثريا إبراهيم العريض  34
 جاسم الصحي ح  35
 حامد أبو طلعة  36
 عبد هللا محمد بوخمسين  37
 عفت خوقير  38
 محمد الجلواح  39
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 ميسون أبوبكر  40
 نادية عبد الوهاب خوندنة  41
 نعيمة الغامدي 42
 السودان  
 عبد القادر كتيابي  43
 عمر أحمد قدور 44
 محمد عبد القادر سبيل 45
ة سوري    

 أكرم جميل قنبس  58
 إيمان البهنسي  57
 جميل داري  59
 رائد الحاج  60
 نعسان أغا رياض  61
 محمد البياسي  62
 مصطفى أحمد النجار  63
 موسى حالول 64
 عمان  

 سعيد الصقالوي  65
 محمد قراطاس 66
 العراق  
 إياد عبد المجيد  46
 ساجدة موسوي  47
 شاكر نوري  48
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 علي جعفر العالق  49
 غانم سامرائي  50
 وصال العالق 51
 فلسطي واألردن  

 السعافين إبراهيم  67
 جمال مقابلة  68
 عمر عتيق  69
 محمد مقدادي  70
 نجاة الفارس  71
 نصر بدوان  72
 نوال حالوة 73
 يوسف حطيني  74
 الكويت  
 سالم خالد الرميضي  52
 الدين ق عبد هللا فخر طار  53
 لبنان  

 إخالص فرانسيس  75
 عدنان قداحة 76
 وائل الجشي 77
 مصر  

 أحمد عفيفي  78
 ثريا العسيلي  79
 حسن شهاب الدين  80
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 حمزة القناوي  81
 زكريا أحمد عيد  82
 عبد الوهاب قتاية  83
 محمد أبو الفضل بدران  84
 املغرب  
 بن عيسى بطاهر  54
 حسن األمراني  55
 خديجة الزواق 56
 اليمن  
 صوري منأحمد مقبل ال 85
 رعد أمان  86
 عزيز سعيد ثابت  87
 العزيزعمر عبد  88
 قيس غانم  89
 نجيب سعيد با وزير  90
 همدان زيد دماج  91
 وليد الزيادي  92
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 كلمة الغالف الخلفي
 

حصل منتدى شهاب غانم األدبي في حفل في معرض الكتاب في    م2021في الخامس من نوفمبر  
  ة عالمية عربية" بأن منتدى شهاب غانم األدبي، وهو يالشارقة على شهادة من مؤسسة "أرقام قياس 

، حققت الحصول م2017مجموعة على الوث اب )أو الواتس أب( أسسها د. شهاب غانم في مارس  
العالم تنشر كتبا  جماعية. وأن هذه المجموعة  على اللقب القياسي كأول مجموعة على ال وثاب في 

  كتابا    11دولة تضافرت جهودها بجد ونجاح لتؤلف وتنشر    16شخصية بارزة من    90المكونة من  
 في موقع خاص متاح مجانا  للجميع.   إلكترونيا    جماعيا  

، فقد أنجز في سلسلة كتب المنتدى  أما كتاب منتدانا هذا الذي بين يدي القارئ، وهو الثاني عشر
إصدار كتاب جماعي ينشر فيه من يود من   ت قترح اأسابيع، فما أن  ةخالل فترة قياسية لم تتعد بضع

شعراء وشاعرات المنتدى قصيدة حب واحدة من نوع الغزل، أو قصيدتين في حالة القصائد القصيرة، 
 نصا  من الشعر البيتي )العمودي( أو  51ا  شاعرا  وشاعرة خالل فترة قصيرة وقدمو   41حتى استجاب  

النثر. قصائد  من  أو  التفعيلة  شعر  العميق و   من  الحب  شعر  من  كثيرا   سيجد  القارئ  ان  شك  ال 
 صيل والجميل في هذه المجموعة المتألقة بغالفها الجذاب. واأل

 غانم هابد. ش
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