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 ءاإلهدا
 

 «األان»إىل 
 اليت أستشف هبا املشارف، وأواصل هبا املسري

 وأستعني هبا على وعثاء الطريق
 «األنت  »إىل 

 اليت ال غىن يل عنها
، ومعها امتزجت الروح واليت منها انبلج حبر اإلبداع
 ابلروح

 «األنتما»إىل 
 اللذين بدآ حيايت، ورفعا هاميت بني اخللق

 اءا عبقا فا  ح ى يبل  عنان السمورمسا بصربمه
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 عتباُت حرٍف يف جُلاج  قصيديت
 

 عبٌق م ن املرجان  والصدفات  
 

 أصواتُه سْكرى وطيُف صبابيت
 

 ُسْحٌب م ن األحزان  واآلهات  
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 ل التقدمةعلى سبي
 

عندما شرعت يف كتابة ُمقدمة تلك القصائد املقطوعة األنفاس 
فكرُت كثريًا يف الشيء الذي سأكتب عنه وأفتتح به الديوان الذي 
بني أيديكم، هل أكتب عن الرجل الذي أتخر؟ أم عن القصائد 
اليت ظلمها الرجل الذي أتخر معها؟ أم عنا، حنن الذين انتظرانه 

ا مخس سنوات، كان من املفرت  أن تشهد مئات طوياًل، وحتديدً 
القصائد وأكثر من ديوان شعٍر، لكنه، بكل أسف، أتخر، وأتخر  
كثريًا جًدا، وإن كنا لن نندب حظنا فعلينا أن نسعد أبنه قد وصل، 
ح ى ولو كان ُمتأخًرا، فكما يقولون، أن تصل ُمتأخًرا خري من أال 

 تصل من األساس.
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كتابة يُقرر حممد اجلداوي أخريًا أن جيمع ما بعد حوايل ع قد من ال
قصائد »زرعه من كلمات يف ديواٍن واحد، أمساه ُمتهكًما من نفسه 

، واحلقيقة أننا لن نبال  إذا قلنا إن تلك القصائد «مقطوعة األنفاس
قد جاهدت ابلفعل كي خترج لنا يف هذا الديوان الذي يتوسط  

ه أنفاسها، اجلميع كان كفيكم، جاهدت إىل احلد الذي ُقطعت مع
ضحية هلذا الديوان املُتأخر، بدايًة من القصائد املسكينة وانتهاًء 
بقافلة املُنتظرين هلا، تلك القافلة اليت تشكلت عندما مسعت 

يقول شعًرا للمرة األوىل، والذين أشُرف أن أكون أحد « اجلداوي»
 أفرادها.

رأت قبله كثريًا، مسعت الشعر ألول مرة من حممد اجلداوي، بعدما ق
والواقع أنين يف كل مرة كنت أستمع فيها ألشعاره كان مثة شعور 
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ُُياجلين ابلدفء، على الرغم من أن أغلبية هذه القصائد كانت عن 
الثورة للحرب، وأذكر مثاًل أن أول القصائد اليت مسعتها منه قبل 
مخس سنوات كانت الوالايت العربية املتحدة، ومن وقتها انتظرت 

 لديوان األول له بشغف.ا

مرة أخرى شُرفت بقراءة قصائد هذا الديوان قبلكم، واحلقيقة أنين 
قد اكتشفت يف أثناء قراءيت هذه معاين كثرية، أمهها مثاًل النضوج 
الذي اتضح كثريًا من خالل القصائد اجلديدة اليت أضافها اجلداوي 

ه يستعر  لنا إىل قصائده القدمية وشكّل منها ديوااًن واحًدا، وكأن
 خالله جتربته الشعرية كاملة من بدايتها.
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ستجدون يف الصفحات املُتتابعة هبذا الديوان عدة حيوات، فمنذ 
أن عرفت اجلداوي وهو يكتب عن كل شيء، احلب والثورة 
واحلكام والفلسفة، كما ستجدون كذلك عدة مدارس شعرية 

كل الشعر، وال ُُمتلفة، وكأن الرجل يُريد أن يقول لنا أنه يكتب  
ُأخفيكم أنين قد شعرت بغطرسته يف بعض األبيات، لكنها يف 
النهاية غطرسة حممودة، ُيصاب هبا كل شاعر مثقف واع، واجلداوي  
كذلك، وإن عشت سأفتخر أمامكم بعد عشر سنوات أبنين قد 
شُرفت بكتابة مقدمة الديوان األول للشاعر األول بني أبناء جيله 

 يف هذا التوقيت.

الروائي/ حممود الدموكي        
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 نبوءٌة مل يُفكْر فيها املُتنيب
 

 نيبٌّ صاغين للاُ 
 

 ووحٌي جاَء ُُيربين
 

 وأنَّ العامَل املسكنيَ 
 

 وأنَّ الربَّ خالَقنا
 

 ومل يرتْك على الرُتب
 

  
 وحببــين لتقـــــــواهُ 

 
 أبنَّ ترامــــَب أواهُ 

 
 لن جتــدوا بقايــــاهُ 

 
 قَــّــــاهصفَــّــاُه ون

 
 سوى َمْن صاغه للاُ 
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 جوعان
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 جوعان

 هذي قصيت

 عظٌم على حلٍم قديدْ 

 جوعان

 هل من سامعٍ 

 َمن تركتم خلف قضبان  احلديد

 َمن رآكم يف القدي  

 خرَي َمن يُبلي اجلديدْ 
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 َمن تسامعتم بنجواهُ 

 يُغازُل غيمًة صيفيًة يف يوم  عيد

 جوعان

 رمبا ساءلتموا عين اجلنود

 معتم مبويتأو تسا

 أو ذليٍل قادين مثَل العبيد

 يف زانزين  اليهود

 جوعان

 مبحض  إراديت
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 بعزمييت

 بسراب  أمعائي

 أطوُف على محاٍم من بعيد

 ألراقَب الزيتوَن يف انبلس

 ومن يبتاعه يف خاَن يونس

 ومن يرميه  يف كل صعيد

 

 جوعان

 يف وطٍن حبيسٍ 
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 حتت غيمات  السماء

 دوَن أرٍ  تشتهي

 يَمن يرمت

 خلَف قضبان  احلديد

 تشتهي ألًفا من الكلمات

 آالفًا من الضحكات

 مليواًن من األسرى

 ومَمن فارقوا أرَ  اجلدود

 أرُ  املعاد حبيسةٌ 
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 إن تشُك معراَج السماء

 ترفُع الزيتونَ 

 يف وجه  َمن صلبوا الصليب

 يف وجه  َمن قتلوا الرباءَة يف زمان

 ابت يشكوان ملَن خنَق احلدود

 

 جوعان

 يلعُن َمن هبم يوًما تعرَّى

 وهو حيسُب أنه مستور
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 يزرُف اآلهات  يف الضفة

 ويدرُك أن ُحلًما

 قد سقاُه ألَف عامٍ 

 لن يساورَه النحول

 ولن يواسيه الربود

 

 جوعان

 هذي قصيت

 فافهم اي صديقي ما أعانيه
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 وارسم لوحًة زيتيةً 

 ممزوجَة األلوان  ابلدمع  اهلطول

 نُ لرياها َمن ُصمَّ اآلذا

 وأخرَس الصوَت اجلهور

 وأان أغينّ  يف زانزيين

 عظٌم على حلٍم قديد
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 كأٌس نواسيُة اهلوى
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 أان فاتُح األبواب  قاتُل شجو ها
 

 بيدي ُأديُر الكوَن ابللذات  
 

 يب تستطيُع الطفَو فوَق غمامةٍ 
 

 وبلثميت كنٌز من اآلهات  
 

 قـُُباليت احلرَّى نسيٌم عابرٌ 
 

 لنزوات  وآلىٌل يف ق بلة  ا



22 
 
 

 
 أان غيمٌة يف قيظ  صيٍف ُمطبقٍ 

 
 أه ُب احلياَة لواهب  احليوات  

 
 يل بسمٌة نوٌر ُيشُع سنابًكا

 
 وم داُدها فيٌض من الضحكات  

 
 ال أعرُف البؤَس املُقيَم ورشفيت

 
 هنٌر منابعُه من اجلنات  
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 ع  دد  األضالأان راسُم األنفاس  يف متع
 

 مل يعرْف سوى الزوايت  
 

 األفالك  دون مدار ها أان جمري
 

 ومدارُها زمٌن من اخليبات  
 

 مرسومٌة برباجٍل يف خاطري
 

 فكأهنا َخْذٌف بغري  حصاة  
 

 يل ألُف تسميٍة وذكري يف الُدان
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 كحبيبٍة يف البيت  والضَّرات  
 

 عنقوُد كْرٍم ُعتقت  حباتُه
 

 كمسابٍح يف اخلُلق  والسوءات  
 

 وُمعَتُق األنفاس  أمحُل م شعال
 
 م شعٍل مارًا على احلاانت   يف
 

 ُمتوشٌح سيَف اللذائذ  عابدٌ 
 

 ُمتحنٌث ُمرتهٌب متعدُد الق بالت  
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 يل يف النواسي األنيس  ُمناد مٌ 

 
 خرُي الن َدام  وعاشُق الَنَسوات  

 
 قنينيت بيديه  ُشْهٌب اثقبٌ 

 
 متنحه فورَة أحالٍم وشهوات  

 
 فُتحيلُه مطًرا يبلُل ساَقهم

 
 ة  العورات  بروائٍع من فتن
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 نبض عمري
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-1- 

 إذا كنُت قد عشُت عمري ضياًعا

 وأسبلُت دمًعا بليٍل رهنيْ 

 فإين وإايك  كفُّ الزمان  

 جُيفف وجنات  ُسحٍب حزينْ 

 وإان طيوٌر تطوُف البالدَ 

 وجتفو الزمانَ 

رَت اهلواء  احلنونْ   وهتتُك س 

 فُتدميه خجلى
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 وترسُم راايت  عشقٍ 

 وناجملنُعادي بذاءات  عصر  

 

-2- 

 وإين وأنت  متيمُة صدرٍ 

 تُعلَُّق كي يستكنَي األانم

 وعنَد اشتداد  املُصاب  نُغين

 فنعرى ويعرى ظالُم الكالمْ 

 ويهفو إلينا املُلوَُّح حيًنا 
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 وحيًنا يسبُّ ظالَل الغرامْ 

 وشاعُر عبٍس سيهجو ُعَبيلَ 

 وُيلُع عبًسا

 وينسى البالغةَ 

 ينسى احملبةَ 

 ءْ ينسى الوفا
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-3- 

 كالان نيبٌ 

 يزوُر السماءْ 

 ويُرسي تراتيَل ديٍن جديدْ 

 ُيسوّ ي احملبنَي ابألنبياءْ 

 ويُعلي مالمَح فكٍر جديدْ 

 جيوب البحارَ 

 جيوب القفارَ 

 ويصحُب َمن شاء  م ن أوفياءْ 
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 يبيعوَن كلَّ عزيٍز عليهم

 وال يشرتونْ 

 سوى َمن هواهم يفوُق اهلواءْ 

 

-4- 

 طيورًا نطوفُ 

 كلَّ مساءْ   قالَع احملبنيَ 

 ونسمُع دقات  قلٍب حينُّ 

 يريد انتصااًب مبحراب  عشقٍ 
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 فيعلو به فوَق هام  السماءْ 

 ويرتد من دون  أيّ  اضطرارٍ 

 وينسى العبادةَ 

 ينسى الكرامَة واألولياءْ 

-5- 

 كالان حمبٌ 

 هذي خالصُة تلَك احلكايةْ 

 وحيب وحبك  اتٌج لراسي

 «رسّ  »واتٌج لـ
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ي آمايل وأُنسي  ورسّ 

 عند التالقيو 

 متين لقاًء شديَد احلماسةْ 

 يزينه نوُر ابين أسامةْ 

-6- 

 فإن كنت قد عشُت عمري خراابً 

 وعانيُته يف ضىًن وابتالءْ 

 فإين ُأعيد بكم نبَض عمري

 فأنتم بقريب دليَل اهتداءْ 
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 إخوة يوسف
 

 ألقوُه يف اجُلبّ  ال تبقوا له أثرا
 ألقوه مجًعا فتسموا بعده شزرا

 
 وا حصات  احليّ  تتبعهألقوه وارم

 ُتدميه تُعريه ترتْك ذكَره َحق را
 

 ألقوه فرًدا عسى ذئٌب يفوز به
لنه بشرا  تنجوا مبوت  عدٍو خ 

 
 صبُّ الفؤاد  شفيُف القلب  أليُنه
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 بئَس الرفيُق سئمنا منه ما حذرا
 

 نعَم الصديُق نصوٌح ُمَلٌص وجٌل 
 يُعطي املكانَة َمن نرجوه أن يذرا

 
 ُياُل الناَس تنفعههو العدوُّ 

 بئست عقيدتُه حتميه إن شكرا
 

 ألقوه يف اجلبّ  علَّ اجلبَّ يبلعه
 يُريُح أفئدًة طارْت به  شررا

 
دة  هيلوا على ذكر ه تُراًب ُمرمّ 
 تُعشي العيوَن فال تُبقونه عط را
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 صلوا عليه صالَة احلزن  وابتسموا
 أن قد دفنتم زعيَم اخلري  ُمنشطرا

 
 ربُّ البيت  ُمنشغ ٌل عيثوا فساًدا ف

 لن يقتفي ألخينا بعَدان أثرا
 

 ُشدُّوا واثَق قنوٍط ال يقوم به
 وإن تعاىف فال يسجْد له بطرا
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 دمشق
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 انزفةٌ  وهذي الكأسُ  هذي دمشقُ 
 حريات  يف البُ   كماءٍ سااًل ا مُ دمً 

 ها هذيها هذي عواتقُ هذي جواحنُ 
 خبيبات   نيتْ مُ  مراايها العتيقةُ 
 به   ستضاءُ ا يُ ونورً  اكانت دمقسً 
 املساءات   ا وأقمارَ كانت جنومً 
 هالكةٍ  جراحَ  تئنُ  هذي دمشقُ 

 االحنناءات   فتْ قواها وأل   خارتْ 
 اعقيدهتُ  رتْ نُ  نسأةٌ م   يف الكفّ  

 َحَيوات   قدتْ ها فَ ت مدائنُ زمَ هُ 
 هايرمقُ  والتاريخُ  أيوبَ  ضريحُ 



39 
 
 

 البشاوات   أحياءُ  ،ا سبعةٌ أبواهبُ 
 وشيخونٍ  ،بكْ  ردمْ وم ،احلرير   سوقُ 
 الكرامات   حممودُ  الدين   صالحُ 

 هاموئلُ  القرب   عذابُ  هذي دمشقُ 
 لمات  يف املُ  ريٌ جمُ  الصديقُ  بئسَ 

 هايغصبُ  الغدر   شعاعُ  هذي دمشقُ 
 بصلوات   ا مل أتذنْ كست مآذهنُ نُ 

 ها جهرارضَ فقدت ع   واملرمييةُ 
 غارات   ماتت إثرَ  الدين   وعصمةُ 
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 يف الليل
 

 

-1- 

 

 ليُل ُمفتتُح القصيد  ال

 ومبتدا كلّ  ابتداءْ 

 الليُل أوُل مؤنسٍ 

 للمخبتنَي العاشقنَي األتقياءْ 

 الليُل ُُمتتُم الطريق  
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 وعاشٌق ال يُفتتْ 

 الليُل ركعُة عابدٍ 

 وق بلٌة ال مُتتهنْ 

 وسراُج أفكارٍ 

 ينري درَب األولياءْ 

 

-2- 

 

 الليُل أوُل قصةٍ 
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 وضيا حمبة  انهدٍ 

 تبغي الوصالْ 

 صبا كعوٍب تشتهيو 

 صدَر الرجالْ 

 

-3- 

 

 للنجم  وشوشةٌ 

 تُناجي العاشقنَي املُتعبنَي الساهرينَ 
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 مع الكواكب  والغيومْ 

 والكوكُب الُدريُّ نظرُة عاشقٍ 

 تبكي إذا سهت  العيونْ 

 وحتنُّ لألشواق  فوَق وسائدٍ 

 فيها اآلهاُت غياهٌب وذهائٌب وُقدومُ 

 للكوكب  الُدريّ  شعلُة أشُهبٍ 

 سو السماءْ تك

 فتنرُي جْنبات  الضلوعْ 

 



44 
 
 

-4- 

 

 يف الَسَحر  دمٌع مستفيضٌ 

 إذا جفاُه الكائُن الليلي

 ُمعلًنا الرباءْ 

 يصوُغ يف كبد  السماء  

 نقَش حبٍّ ُمظهرا علَم الوالءْ 
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-5- 

 

 يف العتمةْ 

 أومسٌة وتيجاٌن ونيشاُن احملبة  والوفاءْ 

 متحو إرهاَق الصباحْ 

 وتُنسي أدراَن الشقاءْ 
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 يف الغسق  شقشقُة الطيور  

 تُنافق ساعة الَسَحر  البهيةْ 

 كي يُعسعس صبُحها

 من غري  سياٍف وسيفْ 

 حتكيه قصَة شهَر زادٍ 

 وتُزيُد مليواًن وألفْ 

 ومُتيت آمااًل أبن يقتَص منها الليل  

 يف الشتاء  وتُعلُن عجَزُه يف الصيفْ 
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 يف الليل  مبتدأٌ وف علْ 

 باٌر وحالْ يف الليل  أخ

 يف الليل  ُمتسٌع لكلّ  الكائنات  بال حجابْ 

 فيه  الساعاُت كثريةٌ 

طابْ   إن شئَت أن تُلقي خ 

 يف الليل  قهقهٌة ودندنٌة ودمدمُة السرابْ 

 يف الليل  قعقعُة احلُسام  
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 تناُم يغشاها السحابْ 

 يف الليل  قهٌر للقوي  

 وقوٌة للُمستباح  الع ر 

 وفسحٌة لشراب
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 ليل  مبتدأٌ وُُمتتمٌ يف ال

 وما بنَي البداية  والنهاية  

 ظلمٌة تكسو الوجود
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 مشاهد من اجلنة
 

 بيٌت ابألحالم  يـمـــــــــــورْ 
 فاكهٌة حتلو ومُتُــــــــــــورْ 

 
 ومحاٌم بسماء  اجلنَــّــــــــــة  
 حيمُل أزهارًا وعطـــــــورْ 

 
 ال حتمْل غاًل يف قـلبـــــــكْ 

 اًل حمســـــــورْ ما عدَت ذلي
 

 لن يدخـَلهــا اليــوَم لئـيــــــمٌ 
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 قْد شكَر عدَو املشكـــــــورْ 
 

 ميأُل جنبات  امليــــــــــــدان  
 أصداُء نداٍء مبهــــــــــــورْ 

 
 لن مُتنَع خريًا يف غـــــــد كَ 
 لْن حُترَم درًا منثـــــــــــورْ 

 
 وشرااًب ال يُذهُب عقــــــــالً 

 َر نبيٍذ ومخـــــــــــــورْ أهنا
 

 تشرُب إْن شئَت وتتمتـــــعْ 
 لْن تشعَر أبًدا بفتـــــــــــورْ 
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 وتُغازُل قمـــًرا يف األر   
 وتقوُل أأنَت املشطــــــوْر؟

 
 فلتعــرْف قــدَرَك اي بـــــدرُ 
 ولتنَس أنــك منظـــــــــورْ 

 
 فُضربَت مثــااًل للحســـــــن  

 ًء مكســــورْ قْد صرَت وعا
 

 واملـــاُء العـــذُب الدفَـــّــاقُ 
 ال يُهلُك حرثــًا وجســـــورْ 
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 تُروى واخلرَي من احلـو   
 أيد  نيبٍّ هبا صنبـــــــــــورْ 

 
 إْن ترُشْف كأســـًا مْن يـــده  
 تصبْح أسًدا َمَلَك قصــــورْ 

 
 لْن تشعَر ابلظمــإ  تـمامـــــًا

 ــرورْ وستحيا سعيًدا مســــ
 

 واللنُب الرائُق تشــــربُــــــهُ 
 ال يُغرُق يوًما ويغـــــــــورْ 

 
 حبـــٌر قـــــْد صفَــّـــــاُه للاُ 
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 وستبحُر فيه  وتــــــــــزورْ 
 

 لْن ترغَب يف العودة  منَّـــهُ 
 وتظنُّ أنََّك مسحـــــــــــورْ 

 
 تشرُب وتـــــزوُر وتتزوجْ 

 ــــورْ إْن شئَت مبئات  احلـــ
 

 تنظُر م ن فوق  األثــــــواب  
 ترعى مجااًل ليَس يبـــــورْ 

 
ــتمَّ البصَل وثومـــــًا  لْن تشَّ
 وستشَــّــتمُّ املسَك يثـــــــورْ 
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 إْن مُتعْن نظًرا يف الســـاق  
 فسرتعى وجًها مبـهــــــورْ 

 
 جيلُس فوَق منابر  نـــــــورٍ 
 ورْ يغبـطـُـُه نبــيٌّ واحلـــــــ
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 بللورٌة فتانة
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 حسيبُة ُمْذ جناها العشُق ضلتْ 
 كنوَّاٍت ُيصاُب هبا الشتاءُ 
 مليحُة إذ جفاها احلسُن جفَّتْ 

 خلََواءُ كزرٍع شفَُّه الُعُرُش ا
 هاوزهراٌء إذا ُشَّْت ترا

 تورََّد خدُّها وشكى احلياءُ 
 كًراإذا تعرى مييُد الكوُن سُ 

 ويزهو اببتسامت ها املساءُ 
 وُيضحي ُمفعًما ورؤاُه ُحبلى
 كعطشاٍن إذا أغراُه ماءُ 
 مفات ُنها كبللوٍر وعاجٍ 
 شفيٍف ال يدانيها الضياءُ 
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 إذا اجتمعْت بُرْسل  للا  مالوا
 وفاَ  الكأُس وامتأل الوعاءُ 

 كيمٌ وضجَّ الناُس: تشريٌع ح
 وحكمُته ُتضاء هلا السماءُ 
 رفًاأحيجب ربُّنا حسًنا وظُ 

 ره اشتهاءُ ويكوي من ُُيام  
 فَمن يستشعر النعماَء ملَّا
 يُغضُّ الطرُف يُغتاُل البهاُء!
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 سيجار
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 دخاٌن وانرْ 

 ودوَن احتمالْ 

 وضعفي بقليب

 وصويت خفيضٌ 

 ولوين اختيالْ 
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 دخاٌن وانرْ 

 رماٌد بصدري

 وضوٌء بدريب يُنري القفارْ 

 وعيين ُتشابه جلَد اهلنود  

 َتزيُد امحرارْ 

 يُنادي ابتداَء املكانْ دخاٌن 

 يطوُف خيااًل ويُنهي الزمانْ 

 ويسعى كَمن اتَه بنَي اجلبال  
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 كأمّ  الوليدْ 

 ويلعُن صبًّا

 حُمبًّا شغوفًا

 ويلعُن َمن ساَر دوَن اختاللْ 

 وَمن مل يزده الرماُد اشتياقا

دارْ   ومن مل حُياصر دوَن ج 

 مات كَمن عاَش حتَت الن عالْ 
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 ال  مجاال ولكندخاٌن كعطر  الغز 

 كساُه التواضُع ثوَب الفخارْ 

 وأسكَب لوَن البكاء  عليه

 فصار يُغازُل صدَر النساء  

 وجسَم النساء  اللوايت غزلنَ 

 ثوَب السماء  م ن الكربايءْ 
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 دخاٌن وانرْ 

 وانٌر تُردُد حلَن الزهور  

 فتنُشُق ُفالَّ 

 وهتدُم دارًا م ن األقحوانْ 

 يمٍ شعاري حضارُة ُملٍك عظ

 بدأت بفارسَ 

 تشرشْل وكاسرتو

 كريستوْف يُعادي طيوَر الظالمْ 
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 دخاٌن وانٌر تزيُد اضطراًما

 وحتر ُق َمن خاَن عهَد اجملونْ 

 وختلُع ثوَب الزمان  الكئيب  

 وتسقيه شوًكا بال ايمسنيْ 

-5- 

 عق يب فسادٌ 

ذعي بالءٌ   وج 

 وموٌت حمقُق ال يستكنيْ 

 عزمي حديدْ 
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 ورحيي عتيقْ 

 ب مراَر السننيْ ونفسي ُتذي

 ُأعمي عيوانً 

 جفاها املنامْ 

 وأشعل رأًسا ماله السكونْ 
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 دخاٌن وانر

 دماٌر وعار

 وشييب اشتعاٌل يُعاين الُسعار



66 
 
 

 ثورة على البريوقراطية
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 قاُم الفساُد ألن نقضَّ مضاجعه
 إْن يفىن يوًما هلُيالقي مانعهْ 

 
 ٌ  خَلَف الشوارَع ليَس فيها خريّ 

 وٍة وُمصانعةْ مأل البالَد برش
 

 حجَب شعاَع النور  قبَل ميالده
 وأد الرباءَة سدَّ فيها ذرائعهْ 

 
 ظن البالدَة ظَل نٍل وارفٍ 
 خابت مساعيه، وال لن مننعه

 
لقٌة وتصنُّعٌ   اجلوُر فيهم خ 
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 فاحزم متاعك مثَّ هيا لنخلعه
 

 الظلُم ساٌق ُشققت أطرافُه
 ال جذَر فيه وال أساَس لنقلعه

 
 انياٌت يف املدىتكفيه ريٌح ح

 وإن َتَذأب سوف يلقى مصرعه
 

 هذي أسوُد للا  هذا عزُمهم
 ما الَن يوًما لن تُفلُّ جمامعه

 
 فاشدد ركابك.. رحلٌة فيها اهلنا
 ارحْل فُبعدك لن ُيصيب مدامعه
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 مرااي كاشفة
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 أاي قلًبا أاثُه احلبُّ حبًوا
 لريشَف من رحيق  الشوق  رشفةْ 

 
 حياةً  ضياُء الودّ  ألبسين

 فشعَّ الوجه منَك وزدُت هلفةْ 
 

 مثارك  اي ندى األايم جُتىن
 وما بيين وبينَك غرُي قطفةْ 

 
 شعاعَك ميأُل األفالَك نورًا

 شبقةْ  فتعكُسها مرااي القلب  
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 ومل تثبْت جباُل األر   منك  
 فتصرُفها إذا ما شئَت صرفةْ 

 
 إشارُة أمنٍل تُفين حياةً 
 وأخرى تبعُث األمواَت زفةْ 

 
 متهَّل اي أاب النبضات  إيّن  
 أانديَك.. أستجديَك.. رأفةْ 

 
 تساورين شكوٌك غرَي أين
 أردُّ الشكَّ حني تدق دقةْ 

 
 وأبعُث من سراي الناي  جيًشا
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 يطالب أثران.. لن تكفي نظرةْ 
 

 فال أثرًا تركُت ولن أضحي
 ومثلي يهزُم األقداَر عنوةْ 
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 خان شيخون
 

 



74 
 
 

 ربًا على وطنٍ اي خاَن شيخوَن ال ص
 بال فؤاٍد وال عقٍل وال جسدَ 
 اي خاَن شيخوَن ثوري... ُربَّ انزلةٍ 
 هتكتك  روًحا تقاتُل َمن بغى فردا
 نوُح األايمى وطعُم الفقد  يرمسك  
 نورًا ُيشُع وانرًا لست  منضَّدا
 زفاُت موٍت يشيعها مالئكةٌ 
 بيُض الوجوه  ببشرى فاقت  احلدَ 

 َش قعقاعٍ لوا السيوَف وقادوا جيمح
 . شادوا النصَر ُمعتدَّاهزموا القياصَر.

 اي خاَن شيخوَن هذي صوُت انئحةٍ 
 حُتيل اني األنني  طنبورًة.. زَندا
 اي خاَن شيخوَن ال تنظري بشًرا
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 ماتت شهامُتهم.. لن يرمحوا أحدا
 هذي فلسطنُي.. أرُ  نزاَر.. صنعاءٌ 
 تعاين خبَث جاراٍت.. تعاين الفقدَ 

 ٌر حرَم للاُ غدٌر وظلٌم وشه
 القتاَل وأطفاٌل مل مينعوا األسدَ 
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 شهقاٌت كافرة
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 هي مل تكنْ 
 إال ابتساماُت املساء  

 متُدُّ أيديها إيلَّ 
 هي مهُس جنٍم ساطعٍ 
 أغرتُه ُزرقُة ُمقليتَّ 
 فرتاه يسبُح غارقًا
 ال شَط يصحُبهُ 
 وال يبدو جنيا

 
 هي صوت أشعاري 
 وذكر مساحبي  
  وصحوة عربيد
 ترفعه عليا
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سان  هي هنُد ظبياٍت ح 
 وصدُر سياٍف فتيا

 
 تنورُة أبديُة اإلغراء  
 هتمُس ها أان
 ُخذين رضيا
 أان منَك أنتَ 
 وأنَت مين

 روٌح تُعانُق أخَتها
 شبًقا شهيا

 فيها الزفرُي عقوبةٌ 
 تُرعب الكوَن الغيبَ 
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 تنهيدٌة فيها الشهيقُ 
 ُيضاجُع النفَس النديَ 

 تنهيدُة األحالم  
 نُحنا الرضا فنتيهُ مت

 هاتيها عشيا
 فُتبنُي شهقتها
 فُتسقط أجنًما

 وحُيال كُل الكون  
 كفًرا سرمداي
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 موسيقى انزفة
 

 

 عطٌر يفوُح أم اجلراُح النازفةْ 
 صنُع األايمى صاَر أرًضا وارفةْ 

 
 ُمضوبٌة بروائح  املسك  اليت
 حالْت جناَن اخللد  انرًا واجفة

 
 جوىً  سهٌم تساقَط يف مآقينا

 أبكى مساَء الكون  إذ هي خائفة
 

هم  غارت مياُه العارفنَي أبرض 
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 وجفْت دايُر بين أبيهم عازفةْ 
 

 هذي دمشُق أننُي النايّ  يعزفها
 أطالَل موٍت هبا دموٌع جارفة
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 عيون املها
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 مجاُل احلور  يعك ُس طيَب قلبٍ 
 وطيُب القلب  ُيظهرُه اجلمالُ 

 
 الربيع   عيوٌن مثُل أزهار  

 وحسُن الوجه  يعشقُه الرجالُ 
 

 فم ن عينيك  يبدو فرُط حيب
 ومن عينيك  يظهر يل الكمالُ 

 
 ومن عينيك  يُعتق كُل عبدٍ 
 ويف عينيك آماٌل طوالُ 
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 أعيُش العمَر ُأعطى كلَّ حبٍ 
 وُأعطى من حنان ال يُنالُ 

 
 عرفُت احلَب يوَم رأيُت ُشًسا
ثالُ   من اإلشراق  ليس هلا م 

 
 الضعَف يضرُب كلَّ صوري وجدتُ 

 إذا حاولُت أعياين املقالُ 
 

لت كأنين طرٌي ضعيفٌ   فخ 
 أطري إذا تناثرت  الرمالُ 

 
 الطمه الرايُح بكل صوبٍ تُ 
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 فال سٌد يقيه وال جبالُ 
 

 فأمعنُت التفكَر يف السحاب  
 فأيقنت العيوَن هي املآلُ 

 
 فإنَّ العنَي نظرهُتا رسالة
 لُ وعنُي القلب  تُبصر ما يُقا

 
 فال أدري أحوُر العني  أنت  
 أم األحالُم يصنعها احملالُ 
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 كلمات مكلومة
 

 
 



87 
 
 

 لسُت بشاعٍر لكنَّ قليب
 قبٌس م ن األشواق  حيرتقُ 

 
 ومشاعري ثكلى تئُن كمرجلٍ 
ها تتدفقُ   وسحائٌب من فيض 

 
 ودعيٌَّة محقاُء هتتُك ُمهجيت
 فُتحيلها أثًرا يُزار فيعب قُ 

 
 دي الُدانقطراُت حزٍن اتئٍه هت

 وكؤوُسها مخٌر شهٌي رائقُ 
 

 وقرحييت هزىل يصاحُبها الب لى
 ابتْت تُعاتبها السيوُف البوارقُ 
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 ونشيُج فكري ال ميلُّ ُصراَخه
 ومسو نسيب للنجوم شقائق

 
 وقصائدي ُحبلى بنور  حمبيت
 ووليُدها عبٌد شقٌي آبقُ 

 
 حرٌف ُيسلّ ُم روَحه متمنًيا
 رقُ أال تُعانده احلروُف البيا

 
 ريٌح عوايت من جحيٍم ُمسعرٍ 
 يشوي الوجوَه ُيشيب قلًبا ُيفقُ 
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 الوالايت املتحدة العربية
 

 

 شيٌء بقليب أزاَل الظالمْ 
 فحيا احلياَة وأحيا األانمْ 

 
 وجلَّى الوجوَه ومحَّى الوطيسْ 
 ووزََّع قبَل الف طاْم امل هامْ 

 
 ومسَّى لكلٍّ عليَك مهمةْ 
 تامْ لُتحيَي جمًدا قُبيَل اخل  
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 لُتسعَد شعًبا يُريد احلياةَ 
 يريُد التآلَف بعَد الوائمْ 

 
 نريُد التوحَد بعَد الشتاتْ 
 فإنَّ الشتاَت علينا حرامْ 

 
 فُننقُل بنَي البالد  الكثريةْ 
 كما يُنقُل املاُء م ن ذي الغمامْ 

 
 وُنصبُح مثَل الوالايت  يوًما
 إذا ُشكَّ جدي تداعى الغالمْ 
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 ا الثوابَ ونُعطي هلذا ونرجو 
 وُيصبُح أغىن الزمان  العوامْ 

 
 ونسعى لُنحيي سوقًا جديدة
ُع تلَك الغالَل العظامْ   جُنمّ 

 
 فبرتوُل ليبيا وزرُع السودان  
 وإقداُم دجال رابٌط لشام

 
 وأمواُل جدَة عماُل مصرَ 
 لُنلغَي بنَي البالد الصدامْ 

 
 رئيٌس بصنعا، وزيٌر بتونسَ 
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 جملُس شعٍب مسُك اخل تامْ 
 
 نصنع جيًشا يغيُظ األعاديو 

 يُقطّ ع حلَم الطغاة  النيام
 

 أعيد كالمي أعيد مرارا
 شيٌء بقليب أزاَل الظالم
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 بريَق الطريق
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 فطعُم الصدق  أشهى ما جتلى
 ولوُن كالم ه عذٌب رقيقُ 

 
 دقيُق القول  مُيعُن يف الثنااي
 حُييُك القوَل كي ما يب يليقُ 

 
 عليه  فهندسُة الكتاب  طغْت 

 ُمنمُق عاقٌل فذٌّ رفيقُ 
 

 وهنضُة ُحلمه ككثيب  غيمٍ 
 إذ جثت  السماُء غدا يُريقُ 
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 فيسقى أرضنا خريًا وبشرى
 وإْن هبَّْت رايُح ال يضيقُ 

 
 رحابُة صدر ه أعيْت مجوًعا
 تغدر  مرًة.. مكًرا حتيقُ 

 
 ولكنَّ اإللَه محاُه جنًما
 جُبنح  الليل  يهديه الربيقُ 

 
 َك للُا صربًافيا نورًا محا

 كفاَك اللنُي فالغضُب الطريقُ 
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 عصا موسى وتسٌع من آايتٍ 
نا، أفال تُفيقُ   أتْت يف قوم 

 
ر  فُشدَّ العزَم كبّ ل َمن يُدمّ 
 وحارْب َمن ُُيرّ ب أو يعوقُ 
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 ارحْم ضعَف قافييت
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 شوقي لَك األايُم أحنْت رأَسها
 ترجو التقرَب اي ذا الفضل  حممودُ 

 
 الدرّ  الغوايل جنمةٌ  كلماُتكَ 

 هتدي احليارى فهْل لديَك مزيدُ 
 

 إين ببيت  قصيٍد زانين ُحسًنا
 بلغَت فيه  كمااًل ز دَت متجيدُ 

 
 مدحَت أزهَر بيَت العلم  قبلَتنا
 مدحَت فيه  طريَق اخلري  معقودُ 
لُته ُحًلًما  رمسَت ليلى بوصٍف خ 
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عَر وحييدُ   جعلَت قيًسا يُسبُّ الش 
 

    أتُمُل أن مُتجَدهاممالُك األر 
 تُعطيَك ما ترجوه اليوَم وتزيدُ 

 
 شوقي أانديَك فارحْم ضعَف قافييت
ْب ببيٍت فبيٌت منَك يل عيدُ   أج 

 
 زمًناصوٌت ورجُع صياٍح هدَّين 

 كأنين ببساط  الريح  ممدود
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 جوٌع حيرُر األوطان
 

 ُجْع وابِن خفًرا جميدا

 

 واقتْل عدوَك مكدا

 

 بناٍر تُزيُد رضاما

 

 تُسطُر ابلعِز جمدا

 

 يفكًّ احلصاَر اللعيَ 

 

 

 ِ اخلتاَم السعيدَ وابغ  

 

 ببطٍن يزيُد الصمود

 

 متحو الكهوَل القعودَ 

 

 أ ثريا عزيزا تليدا

 

 يطرُد مهنا القرودَ 
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 جهاُد البطون

 قليب يُراِقصين

 

 ويقصُّ أ جنحيت

 

 فأ طرُي منكرسا

 

 لو كنُت يف شيٍب 

 

 أ و كنت حمتَجزا

 

غُت أ قدا  يممرَّ

 

 اكبدُت أ معايئ

 

 يُعطينين َدفعة

 

 تنتابيُن هفوة

 

 أ زهو مع اجلفوة

 

 أ و كنُت ذا صبوة

 

 عن أ عي الضفة

 

 يف غزَة احلرة
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 كن رافَع ال جراِس 

 

 عيىس مبسجِدان

 

 والقدُس لؤلؤة  

 

 ل صوَغ أ غنييت

 

 وطين فلسطيُ 

 

ىل الرمةل  عوفر ا 

 

 متذكَر الرمحة

 

 ومحمد  حصبه

 

 س ُتعيدان حصوة

 

ورًة تبقىأ سط  

 

 كن دامئا أ قوى
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 رهبان رماة
 

 اي عباَد هللِا حننُ 

 

 اي عباَد هللِا هبُّوا 

 

ان  ال هناُب الغدَر ا 

 

 حنُن ابهلِل ال عزةْ 

 

 دينُنا دين  عظيْ 

 

ال  لن يناموا الليَل ا 

 

 يرجتون العفَو وجال 

 

 

 نبتغي دوًما رضاه

 

 قوُمنا قوم  ُأابة

 

ن نراه  ال نراه ا 

 

 فوَق هاماِت الطغاةْ 

 

 فيِه رهبان  رماة

 

 راحًة فوَق اجلباة

 

 خش يًة بطَش اال هل
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 رغبًة جناِت عدن

 

 رشبة  تُروى بيده

 

 نظرة  يف وجِه ريب

 

 حقًا  حيهنا ندركُ 

 

 

 فهيا أ هنار  وجاه

 

 ال خييُب َمن سقاه

 

ذ نراه  لن منلَّ ا 

 

 أ نَّ ريب اصطفاه
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 الشاعر يف سطور
 

 .ي مصريشاعر وصحف:حممد اجلداوي

 .الفين مدير عام مضمون لإلنتاج

 .مدير ديسك شبكة زوووم نيوز اإلخبارية

حاصل على ليسانس اآلداب قـسم اللـغة 
 ..الـعـربـيـة جامعة القاهرة

 .عضو رابطة الزجالني وكتاب األغاين

 .عضو سابق برابطة ادابء احلرية
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 .ُنشر يل ديوان قصائد مقطوعة األنفاس

يف « مكثنا ها هنا شهرا»ن بعنوامشارك بقصيدة 
ترام »الكتاب اجلماعي األول لدار ضمة 

 .2013 «هليوبوليس

عضو منتخب جامعة القاهرة للتنمية 
 .2012البشرية

عضو منتخب جامعة القاهرة للتنمية البشرية 
املشارك يف فعاليات امللتقى القمي األول للتنمية 

 .2012البشرية جبامعة بورسعيد أكتوبر 
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ورسات يف التنمية البشرية حاصل على ك
مهارات العمل  -مهارات االتصال الفعالة»

مهارات القيادة الفعالية  -ضمن فريق
 «....وغريها
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 الفهرس
 

 الصفحة     القصيدة

 5.................................ءاإلهدا

ة للروائي حممود معلى سبيل التقد
 7.................................الدموكي

 11...............املتنيبنبوءة مل يفكر فيها

 12................................جوعان

 20....................س نواسية اهلوىكأ

 26...........................نبض عمري
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 34.............................إخوة يوسف

 37...................................دمشق

 40.................................يف الليل

 49.........................مشاهد من اجلنة

 55.............................بللورة فاتنة

 58................................سيجار

 66.....................ثورة على البريوقراطية

 69..............................مرااي كاشفة

 73...........................خان شيخون

 76...........................شهقات كافرة
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 80............................موسيقى انزفة

 82...............................عيون املها

 86....مكلومة.....................كلمات 

 89.................الوالايت املتحدة العربية

 93.............................بريق الطريق

 97......................ارحم ضعف قافييت

 100.....................جوع حيرر األوطان

 101.................البطون.........جهاد 

 103............................رهبان رماة
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تصارع واقعا مأزوما يلقي أبثقاله على « اجلداوي»الشعر نبوة، ونبوة 
خطوات قصائده وكلماته املكلومة؛ فيخنقها الرماد؛ فيتجاهدان. نبوة 

تستمد من السماء زادها؛ ليسد جوعة شعره اليت أهنكت ارحتاله، وتعالت 
تنهيداهتا تدوي كسيمفونية منزوفة من أواتر جرحه، مقطوعة أنفاسها، وال 

 تزال حتاول دون ملل إبالغ رسالتها.
 الناقد: أسامة العليمي

 

 

ما جيعل هذه القصائد املقطوعة األنفاس عمال جديرا ابلقراءة ليس  إن 
كاتبها أو الكلمات املكتوبة بداخلها، وإمنا احلالة اليت ُكتبت هبا، فيكفي أن 
نقول إننا سنقرأ مًعا التجربة الشعرية الكاملة لكاتب يكتب الشعر منذ 

فعلى األقل جيب  أكثر من ع قد، وإن مل يكن هذا األمر يكفي إلاثرة االنتباه
أن نرتقب التنوع املوجود داخل هذا الديوان، الذي احتوت قصائده على 
عدة حيوات سيكتشفها كل من سيقرؤها. ببساطة، إهنا رحلة جديرة أبن 

 خُتا .

 الروائي: حممود الدموكي
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