القصيدة عن ظهر قلب

الشعر العربي الفصيح

يقدم مهرجان طيران اإلمارات لآلداب
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تحت رعاية كريمة من
مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث
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سنرجع يوما
هارون الرشيد
سنرجع يوماً إلى حينا

ونغرق في دافئات المنى

سنرجع مهما يمر الزمان
وتنأى المسافات ما بيننا
فيا قلب مهالً وال ترتمي

على درب عودتنا موهنا
يعز علينا غدًا

أن تعود رفوف الطيور ونحن هنا .
هنالك عند التالل تالل

تنام وتصحو على عهدنا
وناس هم الحب أيامهم

هدوء انتظار شجي الغنا .

ربوع مدى العين صفصافها
على كل ماء وها فانحنى
تعب الزهيرات في ظله

عبير الهدوء وصفو الهنا .
سنرجع خبرني العندليب

غداة التقينا على منحنى
بأن البالبل لما تزل

هناك تعيش بأشعارنا

وما زال بين تالل الحنين
وناس الحنين ,مكان لنا

فيا قلب كم شردتنا الرياح
تعال سنرجع هيا بنا

سنرجع يومًا إلى حينا...
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البلبل
فهد العسكر
ولهان ذو خاف ٍ
ق رقت حواشيه

يصبو فتنشره الذكرى وتطويه

كأنه وهو فوق الغصن مضطرب

ِّ
المشوق وقد جد الهوى فيه
قلب
ُ
ٍ
كميت بين أهليه
بين الطيور

ٍ
محتضر
أنات
فراح يرسلها ُ
األكمام باسمة
الروض زٍاه وال
ال
ُ
ُ

إلى السماء ويشكو ما يعانيه

يف به
رأى الربيع وقد أودى الخر ُ

ُيحي ُل ناظره فيه ويُطرق في
ماذا رأى غير أعو ٍاد مبعث ٍرة
فللخريف صراخ فيه يذعره

ٍ
كمتهم
ال
حيران ما انفك مذهو ً
تُطل من كوة الماضي عليه وقد

وال عرائسه سكرى فتلهيه

ٍ
صمت فيشجيه مرآه ويبكيه
ٍ
هشيم به وارى أمانيه
على

والريح تزف ُر في شتى نواحيه
لم يجن ذنباً ولم ينجح محاميه

يض وما
يرنو إليها كما يرنو المر ُ

أطياف ماضيه
أشجاه حاضره
ُ
بعد إلى عيني مداويه
َأب َّل ُ

وان غفا راحت األحالم عابثةً

به فتدنيه أحياناً وتقصيه

وكم تراءت له من خلفها صور

البكر في تيه
يختال فيه الربيع ُ
كال وال السامر الشادي يناجيه

فيستمر نواحاً كالفطيم رأى

فيستفيق فال األغصان مورقةُ
ُ
فيسكب اللحن ٍ
أنات يغص بها
ُ

ثدياً فصاح وأين الثدي من فيه؟

وي َح الشتاء فما أقسى لياليه
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من أرض بلقيس
عبداهلل البردوني
مـن أرض بلقيس هذا اللحن والوتر

مـن جـوها هـذه األنسام والسحر

مـن صدرها هذه اآلهات ،من فمها

هـذي الـلحون .ومن تاريخها الذكر

مـن «السعيدة» هذي األغنيات ومن

ظـاللها هـذه األطـياف والـصور

أطـيافها حول مسرى خاطري زمر

مـن الـترانيم تـشدو حـولها زمر

من خاطر «اليمن» الخض ار ومهجتها

هـذي األغاريد واألصداء والفكر

هــذا الـقصيد أغـانيها ودمـعتها

وسـحرها وصـباها األغيد النضر

يـكاد مـن طـول ما غنى خمائلها

يـفوح مـن كل حرف جوها العطر

يـكاد مـن كـثر ما ضمته أغصنها

يـرف مـن وجنتيها الورد والزهر

كـأنه مـن تـشكي جـرحها مـقل

يـلح مـنها الـبكا الـدامي وينحدر

يـا أمـي الـيمن الخض ار وفاتنتي

مـنك الـفتون ومني العشق والسهر

هـا أنـت في كل ذراتي وملء دمي

شـعر «تـعنقده» الذكرى وتعتصر

وأنـت فـي حضن هذا الشعر فاتنة

تـطل مـنه ،وحـيناً فـيه تـستتر

وحسب شاعرها منها  -إذا احتجبت

عـن الـلقا  -أنـه يـهوى ويدكر

وأنـهـا فـي مـآقي شـعره حـلم

وأنـها فـي دجـاه اللهو والـسمر

فـال تـلم كـبرياها فـهي غـانية

حـسنا ،وطبع الحسان الكبر والخفر

من هذه األرض هذي األغنيات ،ومن

ريـاضـها هــذه األنـغام تـنتثر

من هذه األرض حيث الضوء يلثمها

وحـيث تـعتنق األنـسام والـشجر

مـا ذلـك الـشدو؟ من شاديه؟ إنهما

مـن أرض بلقيس هذا اللحن والوتر
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ال تعذليه فإن العذل يولعه
ابن رزيق البغدادي
العذ َل ُيول ُعهُ
ال تَع َذليه فَإ َّن َ
َض َّربه
جاوزت في نصحه َحداً أ َ
َ
َفاستَعملي الرفق في تَأنيبه َب َدالً

كان ُمض َ
طلَعًا ب َ
الخطب َيحملُهُ
َقد َ
وعة التَشتيت أ َّ
َن لَهُ
َيكفيه من َل َ
آب من َسفَ ٍر إ ّال َوأَزَع َجهُ
ما َ
َكأَنَّما ُهو في ح ِّل ومر ٍ
تحل
َُ
َ
نى
إذا َ
الز َ
مان أَراهُ في َ
الرحيل غ ً
تأبى المطامعُ إال أن تُ َج ّشمه
َوما ُم َ
جاه َدةُ اإلنسان تَوصلُهُ

الخلق رزَقهُ ُم
ين َ
َقد َوَّزع الَلهُ َب َ
ست تَرى
َلكنَّهُم ُكلِّفُوا حرصاً فَل َ

رص في الرزق َواألَرزاق قَد قُس َمت
َوالح ُ
من ُعه
الدهر ُيعطي الفَتى من َح ُ
يث َي َ
َو ُ
غداد لي َق َم اًر
استَودعُ اللَ َه في َب َ
َّ
بوّدي لَو ُي َوِّد ُعني
َودعتُهُ َو ُ
ض َح ًى
َو َكم تَشب َ
الرحيل ُ
وم َ
َّث بي َي َ

ذب الَل َه
ال أَ ُك ُ

نخرق
الصبر ُم َ
ُ
ثوب َ
نايته
ُعذري في َج َ

إّني أ ََوسِّعُ
ُرز ُ
ياستَهُ
قت ُملكاً َفَلم أَحسن س َ
النعيم بال
وب َ
َو َمن َغدا البساً ثَ َ

عد فُرَقته
ضت من َوجه خلّي َب َ
اعتَ ُ

سم ُعهُ
قَد َقلت َحقاً َولَكن لَ َ
يس َي َ
يث َقدرت أ َّ
من َح َ
َن النصح َي َ
نف ُعهُ

من َعذله َفهُ َو ُمضنى َ
وجعهُ
القلب ُم ُ
ضي ََّقت ب ُخطُوب الدهر أَضلُ ُعهُ
َف ُ
النوى ُك َّل َي ٍ
م َن َ
روعهُ
وم ما ُي ُ
زم ُعهُ
أي إلى َسفَ ٍر ب َ
َر ُ
العزم َي َ

َّ ٍ
ذرُعهُ
ُم َوكل بفَضاء اللَه َي َ
الس ّ
زم ُعهُ
َولَو إلى َ
ند أَضحى َو ُه َو ُي َ
للرزق كداً وكم ممن
يودعهُ
ُ
الد َعةُ اإلنسان تَق َ
رزَقًا َو َ
ط ُعهُ
َلم َيخلُق الَلهُ من َخل ٍ
ِّعهُ
ق ُي َ
ضي ُ

ُمستَرزقًا َوسوى الغايات تُ ُ
قن ُعهُ
َّ
صرُعهُ
المرء َي َ
غي َ
َبغ ُي أ َّال إن َب َ
إرثاً َوَي َ
من ُعهُ من َحيث ُيطم ُعهُ
بال َكرخ من َفلَك األَزرَار َمطلَ ُعهُ
َودعهُ
الحياة َوأَّني ال أ ُ
فو َ
َ
صَ
ٍ
َدم ُعهُ
َدمعي ُمستَه ّالت َوأ ُ
َوأ ُ
َعّني بفُرقَته َلكن أ ََرقِّ ُعهُ

ِّعهُ
بالبين عنهُ َو ُجرمي ال ُي َوس ُ
ُّ
المل َ
ك َيخلَ ُعهُ
َو ُكل َمن ال ُي ُس ُ
وس ُ
َش ٍ
كر َعلَيه فَإ َّن اللَ َه َي َنزُعهُ

َج َّرُعهُ
َج َّرعُ منها ما أ َ
َكأساً أ َ
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ال تطرق الباب
عبدالرزاق عبد الواحد

ال تـَط ُرق ِالباب َ ..تدري أنـَّهم َر َحلوا
الر ُجل ُ !
ُخ ِذ ال َم
فـاتيح وافتـَ ْح  ،أيـُّها َّ
َ
ستـَذهَب َُ ..تستـَقصي َنوافِذ َهُم
أدري َ
كما دأ ْبتَ َ ..وتـَسعى َحيثـُما دَ َخلـُوا
ِب ّ
الزاد  ..هل نا ُموا َوما أكـَلوا
تـُراق ُ
َوتـُطفي ُء ال ّنور ..لو  ..لو َم َّرة فـَ َعلوا !
سـوه ُ لكي
ألف ابتِهـال ٍ لو نـَ ُ
َوفي َك ُ
ِبـِهم عيونـ ُ َك قـَبل َ النـَّوم ِ تـَك َت ِحل ُ !
***
ال تـَط ُرق ِالباب  ..كانوا حينَ َتط ُرقـُها
ال يـَنزلونَ إلـيهـا  ..كنتَ تـَنفـَ ِعل ُ
سـو فـَتـَشت ُم ُهم
ضحكون  ..وقد تق ُ
َويـَ َ
ـر َم
ُ
الس ِّ
وأنتَ في ِّ
شبوب الهـَوى َج ِذل ُ
حتى إذا فـَ َتحوها  ،والتـَقـَ ْيتَ ِبهـِم
ب تـَن َه ِمل ُ !
كادَ تْ دموعـ ُ َك فـَ ْرط َال ُح ِّ
***
ال تـَط ُر ِق ِالباب  ..مِن َيو َمين َتط ُرقـُها
زير الشـَّي ِ
ب ما نـَ َزلوا !
لكنـَّهم يا غـَ َ
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ـكمـاء ُمطفـَأة
ف ال َب
َ
ستـُبصِ ُر الغـ ُ َر َ
َ
أضواؤهـا  ..و َبـقاياهـُم بها هـَ َمـل ُ
ف  ..أ ْ
ش ِرطـَة ٌ
الر ِّ
كتب في َّ
قـُمصانـ ُ ُهم ٌ ..
على األسـ َِّرة ِ عـافـُوها َوما َسـألوا
كا َنتْ أعـَ َّز عليهـِم من نـَواظـِرهـِم
سروب النـَّ ْمل ِ تـَن َتـقِل ُ !
َوهـا علـَيها
ُ
وف َتلقى لـُقى َ ..كم شاكـَسو َك لِ َكي
س َ
َو َ
تـَبقى لهم  ..ث َّم عافـُوهـُنَّ وارتـَ َحلوا !
خـُذ ْها  ..لمـاذا إذ َنْ تـَبكي َوتـَلثمـُها؟
أع َّ
ـز ُمنـاهـُم هـذه ِالقـ ُ َبـل ُ !
كانـَت َ
***
العين َ ..من منكـُم ُيشـاطِ ُرني
يا أدمـ ُ َع َ
هـذا ال َمسـاء َ ،وبـَدْ ُر ال ُحزن ِ َيكتـَ ِمل ُ ؟!
ضفاض َينظ ُر لي
ُ
هـا َب َ
يتي الواسـِ ُع الفـَ
َوكل ُّ بـا ٍ
ب بـِه ِ مِزالجـُهـا عـَجـِل ُ
كـأنَّ صـَوتا يـُناديـني  ،وأسـ َمعـُه ُ
الدار لن يـَصِ لوا
حار َ
س الدّ ار  ..أهل ُ
ِ
يا ِ
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ال يحمل الحقد من تعلو به الرتب
عنترة بن شداد

ب
ال يحم ُل الحق َد َمن تَعلُو به ُّ
الرتَ ُ
ومن يكن عبد ٍ
قوم ال يخالفهم
ضى أَرَعى ج َماَلهُ ُم
قد ُكن ُ
ت فيما َم َ
هلل َد ُّر َبني َعب ٍ
س لَقَد َن َسلُوا
فهو لي نسب
لئن يعيبوا سوادي َ
عمان أ َّ
َن َيدي
إن ُك َ
نت تَعلَ ُم يا ُن ُ

تى
عمان أ َّ
َ
وم تَعَل ُم يا نُ ُ
الي َ
َي َف ً
سها
إ َّن األَفاعي َوان َ
النت َمالم ُ

وض غ َم َار الحرب ُمبتَسماً
َفتًى َي ُخ ُ
إن َّ
َ
سالت مضاربهُ
سل صارمهُ
الخي ُل تَشهَ ُد لي أَِّني أُ َكفكفُهَا
و َ
يوم معركة ٍٍ
إذا
ُ
التقيت األعادي َ
اللحوم ولل
لي
ُ
النفوس وللطّير ُ
أبعد اهلل عن عيني غطارفة ًٍ
ال َ
أسود ٍ
نيوب لهم
غاب ولكن ال
ُ
َ
تعدو بهم أعوجيِّات َّ
مضمرة ٍ

الخيل من َدفقاً
ور َ
ما زل ُ
ت ألقى ُ
ص ُد َ
كان في أجفانهم نظروا
فا لعمي لو َ
و َّ
الخيل يشهَ ُد لي
النقعُ َيوَم ط َراد َ

الغضب
ُ
وال ينا ُل العلى من طبعهُ
إذا جفوهُ ويسترضى إذا عتبوا
اهم كلَّما ُنك ُبوا
اليوَم أَحمي ح َم ُ
وَ
العرب
من األكارم ما قد تنس ُل
ُ
َ
َيوَم ِّ
سب
الن َزال إذا َما فَاتَني َ
الن ُ

ب
صيرة َع َ
ام تَ َنقل ُ
َق َ
نك َفاألَّي ُ
يلقى أَخا َ َّ
ب
صُ
َ
الع َ
ك الذي َقد َغ َّرهُ ُ
ع َ ُّ
ب
الع َ
طُ
ند التََقلب في أَنيابها َ

ب
ان ُّ
الرمح ُمختَض ُ
َوَينثَني َوس َن ُ
ب
وأَش َر َ
الح ُج ُ
الج ُّو وان َشقَّت لَهُ ُ
ق َ
والطّعن مث ُل شرار َّ
يلتهب
النار
ُ
ب
تَرك ُ
المغ ُرور ُينتَهَ ُ
ت َجم َعهُ ُم َ
ب
لخيَّالَة َّ
ـوحش الع َ
ام َول َ
السلَ ُ
ظُ
إنساً إ َذا َن َزلُوا جَّنا إ َذا َرك ُبوا
َّ
ب
إال األَسَّنةُ والهنديَّةُ القُض ُ

بب
مث ُل الس ََّراحين في أعناقها القَ ُ
َّ
َّ
بب
بالطَّعن حتى
يضج السَّرُج والل ُ

ط ُبوا
ان في أَف َواههم َخ َ
و ُ
الخر ُس لو َك َ
َّ
ب
الم وال ُكتُ ُ
والضَّر ُ
ب والطع ُن واألَق ُ
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شى الكلمات
فيم نخ َ
َ
نازك المالئكة

أحيانا أ ُك ٌّ
ف من ورود
وهي
ً
مرت عذبةً فوق خدود
باردات العطر ّ

أحيانا كؤوس من رحي ٍ
ق ُمنعش
وهي
ً
ٍ
طش ?
ذات
صيفَ ,شفة في َع َ
ر َشفَتهاَ ,
**
فيم نخشى الكلمات ?
ٍ
خفيه
إن منها
كلمات هي أجراس ّ
ّ
جعها ُيعلن من أعمارنا المنفعالت
َر ُ
سخيه
فترةً مسحورةَ الفجر ّ
حسا وحبًّا وحياة
قَ َ
ط َرت ّ

نحن نخشى الكلمات ?
فلماذا ُ
**
نحن لُذنا بالسكون
ُ

السر ِّ
وصمتنا ,لم نشأ أن تكشف َّ
الشفاهُ
أن في األلفاظ غو ً
وحسبنا ّ
َ
ال ال نراهُ
ف عن َسمع القرون
األحر ُ
قابعا تُخبئُهُ
ً
ُ
كبلنا الحروف الظامئه
نحن ّ
ُ
الليل لنا
تفرش َ
لم َن َدعها ُ
وم َنى
مس ً
ندا يقطُ ُر موسيقَى وعط ًار ُ
وكؤوسا دافئه
ً
**
فيم نخشى الكلمات ?

خلفية ينفُ ُذ منها
باب َه ًوى ّ
إنها ُ
ستار الصمت عنها
المبهَ ُم فلنرفع َ
َغ ُدنا ُ
ضوئية منها ُيط ّل
إنها نافذة
ّ
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ما كتمناهُ وغلّفناهُ في أعماقنا
من أمانينا ومن أشواقنا
ُّ
الممل
الصمت
يكتشف
فمتى
ُ
ُ
حب الكلمات ?
ّأننا ُعدنا ُن ّ
**
ولماذا نحن نخ َشى الكلمات
الصديقات التي تأتي إلينا

األحرف ثَّره ?
من َم َدى أعماقنا دافئةَ
ُ
إنها تَفجؤنا ,في َغف ٍ
لة من شفتينا
ألف فكره
وتغنينا فتنثا ُل علينا ُ
ّ
من ٍ
حياة خصبة اآلفاق َنضره
َرقَ َدت فينا ولم تَدر الحياة
وغدا تُلقي بها بين يدينا
ً

يصات علينا ,الكلمات
الصديقات الحر
ُ
ُ
نحب الكلمات?
فلماذا ال ّ
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