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 التي أقول في حقها :إلى 

ــــــــــح  ــــــــــأُم     ـُم ف يَهاـــــــــــُد العََوالَــــــــــي ! و تَـــتَـّ

َن الكَ ــــــــأَتـــ ـــيـــَهاــــمَ ـــــل  ـــــَرى م   ات  َما يَْكــف 

َي أَ  ُل اآليـَـــه  ــــــُر ــــــــــــــوَّ ...آخ   وَرة  ــــــــــــسُ ـات 

ي يُْصف يَهاــــف  القَْلب  الَّ ــــــحَ ــــصْ ــــفي مُ   ذ 

ي َدائ  ـــــــــفْ ــــــــــنَ ن ـ   ا  ـــمــــٌس تَـــــــــــــغَــــــاُر َعلَيَّ م 

 َزان  َكْم تَنف يَهاـــــــــــــــــــــــاألَحْ ةَ ـــــــصَّ ـــح  َسْل 

ي ي و َجــْرُي َدم  ي و أَْنفَاس   و نَــْبـــ ُروح 

ي ـــــ... و ــــض   ُكلََّها تَْشف يَهاــع ــــــــالـَمــَواج 

نَها اْشتُقَّت  الر     ُح التيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياألُمُّ م 

ـــــــــَرف  هُ ْت تُــــــــــــــــــــــــَكانَ

 فَــــْجـــــــــــــــــــــــــَرنَا تَْرف يَها

ـــــلَّ ـــــــــــــــي لَْن أَُمـــــــــــــــــــــي أََرانـ ــــــــــــإ ن ـ 

يعُها  أُط 

ي يَأْت  ـــــــــــــــَوأََرى الَّ   َسف يَهاوَق ـــــقُ ــي العُ ــــذ 

ي ل ـ  اةُ َو َما لَـَهاــــــــــي الــَحـــــــــيَ ـــــــفَاألُمُّ تَعنـ 

ْن ُكل   َشـــــــــــ  ــــــــــــيء  ُمْستََطاب  ف يَهاــــــــــــــــــم 

 تـقـريــــــــــــظ

 بسم الله الرحمن الرحيم
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 وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد

لحاذق أطلعني الشاعر المفلق الشاب اللبيب األديب ا

واإلمام الخطيب المفوه ناصر علي الخواص َكبََر 

،وهو أول )المالكي( على ديوانه الذي أصدره جديدا  

ديوان اكتحلت به عيناي في هذا العام ، إذ يقرؤه الناقد 

الته ضباحث يجد من عناوين قصائده البصير واألديب ال

مالكي العصر فهي تدل على مواكبة الشاعر ال المنشودة،

متاز الديوان بإضافات جديدة ـ،ويلألدب العربي الذهبي

في أدبنا العربي اإلفريقي النيجيري،وقد رزق الشاعر 

وشاعرية قوية وإحساس مرهف ولغة سليمة بموهبة فنية 

وعاطفة جياشة وأسلوب رائع و رصين، يخاطب الكون 

 يعجب المتلقي ويليق ويصوره بنصه الشعري تصويرا  

الشعراء األفذاذ كأحمد بمقتضى الحال،وكأنه عاصر 

شوقي،وحافظ إبراهيم،وجده موالنا الشيخ محمد الناصر 

َكبََر،والشاعر البروفيسور عبد الله الطيب المجذوب 

السوداني،وعبد محمود الزبيريالشاعر اليمني رحمهم الله 

 جميعا .

ديوان يصلح للبحث العلمي األكاديمي الحديث في فهذا 

ية،والبنيوية،والرمز يات كالتفكيكاللغويات واألدب

والتجربة الشعرية،وشعر  والصورة الشعرية،
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لة األخية من المناسبات،واالنزياحات التركيبية الداللي

 الشعرية؛ألن معاني قصائده والنكت البيانية،والموازنة

تسبر أغوار القوافي ، كما أن بها آليات الفن واإلبداع 

ي بأن واالبتكار. وكيف ال ؟ وقد حظى الشاعر المالك

ترجمه مؤلف الشعراء األلف وهو معجم شعراء القارة 

 السمراء.

في الجامعات النيجيرية والخارجة  –أرجو من الباحثين 

للبحث العلمي الرائع الالئق أن يمتلكوا هذا الديوان  –

 بمقام النصوص الواردة فيه. وقلت عنه هذه النتفة :

 ه  ق  ائ  ذَ  سَّ لَيُره ُف ح        س  ح   يه  لَ عَ  لَّ حَ  رُ عْ ا الشَّ ا مَ ذَ إ  

 ايعَ ر  ــسَ 

ا نَدُ ـــــاق  نَ اهُ رَ ــيَ  يكَ لَ إ   ( فَالشَّْعُر يَأْت ي     يْ ك  ال  ـمَ ـال) تَ نْ أَ وَ 

 ايعَ د  بَ 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشاعر ويسهل له 

 األمور ليصدر دواوين أخرى في المستقبل.

 حمدـطيب مصطفى مالدكتور | 

 وناد  العربية ، جامعة والية ك   قسم اللغة

 م0202\3\81
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ا نَأَ  مْ كَ فَ       ـه  ــــب   ـيـت  فَ ـر  ـعْ ـمَ ي ل  ق  شْ ع   ـين  رُ ك   نَيُ 

 رُ ـاح  ــسَ  وَ هُ  مْ كَ وَ  ورٌ ــــحُ ــسْ ـمَ 

 تْ ـمَّ عَ وَ       ــهُ ــــــيــــــعُ ب  رَ  لَّ ـهَ أَ  حــــا  ـالَّ فَ  يَ ـان  رَ أَ 

 ـرُ ـائ  ــشَ الـبَ  لَ اـوَ ـالط    ــيـه  ــال  ــيَ لَ 

 (يس  اس  حَ أَ )ـى ب  وَ س       ل ــَي لَـْحـَظـة   قْ ل  فَ نْ تَ  مْ ( لَ ة  غَ )لُ ى لَ عَ 

 (ـرُ اع  شَ مَ ) َعَصاَها

 تُ رْ ــــاعَ ـشَ ـتَ      ـة  ـلَ ـيْ ح   رَ بَ كْ أَ  ــرَ ـــعْ الش    تُ يْ أَ ـا رَ ـمَّ لَ وَ 

 رُ ـاع  شَ  يَ ــن   أَ  نَّ ـى ظُ ـتَّ ـحَ 

ي ـن   ـك  لَ ... وَ يـام  مَ أَ      قٌ ائ  عَ  مَّ  ثَ الَ وَ ،  وظا  ظُ حْ مَ  تُ نْ كُ  دْ قَ لَ 

 رُ ـاس  خَ  ظ   ــــالحَ  عَ ـمَ 

ى في ـ  تـي فَ ـن   إ  وَ      هُ الَ مَ  رُ س  ـخْ ـَ ي يرُ الغَ ي وَ ـب  أَ  تُ رْ س  خَ 

 رُ ـاج  ـتَ ـال يُ  ه  ــــــــــض  رْ ـع  

 نَّ أَ وَ       ـا  عاز  جَ  يسَ ى لَ ـلَـ تَ ـبْ ـمُ ـال نَّ أَ  مُ لَ عْ أَ وَ 

 رُ ـاه  قَ  الله  ب   زُّ ــتَ ــعْ ـي يَ ذ  ـــــــــــــــالَّ 

ـــي ان  ــرَ تَ  يفَ كَ فَ       ــة  فَ ــــرْ طَ  كَ ير  غَ ل   ـنْ كَ رْ أَ  ـمْ ـا لَ نَا أَ ذَ إ  

 ــرُ ـــاج  هـَ أُ  ــومــــا  يَ  نكَ م  
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 اغ  ى طَ دَ تَ اعْ ا ا مَ ذَ إ  ي      ت  امَ قَ ـي وَ ول  طُ  احُ ـدَ حْ الد    مَ ل  عَ  دْ قَ لَ 

 ـرُ ـائ  جَ  اظَ ـتَ ـاغْ  و  أَ 

َ ب   مٌ ـيـل ـ عَ  ـي م   أُ  ـنُ ـي ابْ ن   أَ وَ       ــــهُ ونَدُ  ة  ــوَّ ــبُ األُ  نُ ـــي ابْ ن   أ

 ـرُ ائ  ـشَ ي الـعَ ــر  ـعْ تَ  ـومَ يَ 

 ـد  ـلْ في الـخُ  هُ ـدَ ـمَّ غَ تَ       ـــــد  ال  وَ  ل   كُ  نْ م   ـام  ـتَ يْ األَ  دُ ي   أنا سَ 

رُ ـــاو  ـجَ مُ  سٌ ــــــدْ قُ   

 ـتْ ـيَ ـم  عَ  ـنْ ـمَ كَ       هُ اءَ زَ إ   امُ ــرَ الك  وَ ي ـاد  ـنَي الـمُ ـاد  ـنَيُ 

 ـرُ ـائ  ـصَ البَ وَ  ـمْ هُ ــــارُ ـصَ بْ أَ 

ا ايَ رَ ى البَ زَ ــجْ ـيُ ـسَ       ه  س  فْ نَل   ـيـمُ ـت  اليَ  الَ قَ ا ـمَ ـالَ طَ  دْ ــــقَ وَ 

 رُ ـائ  رَ ـى السَ لَ بْ تُ  ومَ ــــيَ 

 وَ  رٌ وـــصُ ـــنْ ـــمَ  كَ نَّ إ  فَ       هُ ـتَ ـئْ ش   يثُ ى حَ لَ إ   يد   قَ اَل ب   هْ ـجَّ وَ تَ 

 رُ ــاص  نَ كَ ـــــــــبُّ رَ 

 
س ولِ  ِم الرَّ ر  ص وِل إِل ى ح  س لَّم  الو 

1 
                                                           

هملة أعارض بها مهملة جدي ـم إنها -1 

الشيخ الدكتور محمد الناصر كبر)قدس 

 -ببركاته –، عسى أن أمنح الله سره(

السّلم والوصول إلى الحبيب المصطفى 

صلوات الله وسالمه عليه وعلى آله. وهاك 

 ما قاله الجد :
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 هــ .9341ربيع المصطفى  91
 

ْم ل لَــْمـس  لَـَمـى األحــرام  إحــراَماأَح  ر 
ـم  الـمــدَح ل لـَمـْمـدوح  إحـكاَمــاوَ   أْحــك 

 
،وَكـمْ ـَواَك علواْرُسـْم هَ   ى لَوح  الـسرور 

 اد الســـــــروُر على األلواح  َرس اَمـــاــع
 

لُهامــا دام ألـَهـَمـَك األســــ  ــــــراَر َحام 
ـْملُـَك ل أْلَْســــ  ـــــرار  إلهاَمــاــمــــا َردَّ ح 
 

 مــــا أَْرَسَل اللهُ مـــــرسوال  إلــــى أحـد  
 -إسـالَمـــا -د  كأحـمد  الحـــامد  الـمحمـو
 
 

 
سْ  َعلَى الرُّ ل  إ عاَلَمـــا            َوأَْكـَرم  ـــــأَعلَى َساَلم  أل 
ْسل  أَح  ــاَلما  َو إ ْساَلَمـاــالرُّ
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وح   ه  الـ    ــُمـَمَّلَّ  الرُّ د  د  أَحـَمد  الَمحُمود  َحـــام  ُمـَحمَّ
 أَْســَرارا  َو أَحـَكاَمــا

 

َحهُ َعَسى أَُحوُط لََها       لََدى إ لَه  الَوَرى أَحــُدو َمَدائـ 
عَطاء  إ ْكـَراَمـــا  الـم 

 
َما أَرَسَل اللهُ أَعلَى َسرَمدا  أََحـدا       َكأَحـَمـد  العَلَم  

 الـَمعــلُــوم  إ عـاَلَمـــا
 

أَولَـى ل ُكل   ُعال  أ دلَــــى ل ُكل   َمال       أ َحَمـى َكاَلما  َو 
 لَى الدُّْهم  إ ْكاَلَمــــاأَو

 
اُص ُكلَّ َردى   أََحاَط ُسورا  َعلَى  َدى الـَمحَّ َطهَ الطَُّهوُرالر 

ْساَلم  أَْهَراَمـــا  اإل 
 

َراُم لَُهْم       لَئَال ـُئ الـَمدح   م  َحـمٌد والك  َمدُح الـُمَكرَّ
 إ ْمـــاَلء   َو إ حــــَكاَمــــا

 
َح َعَسى أَُحلُّ على األَمدَ  ُل الـَمـاد  اح  أَوَسَطَها    أَُطــاو 

اَر أَحـاَلَمــا  الس ـحَّ
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َحهُ َمـــا َساَل َسائ لُُهْم     َمـْه َمـْه َو َمـْهَمهَ  أَُطـوُل َمــــاد 
َمـــا  َهاٌء َطاَوَل الالَّ

 
ـه      َوُطوُل َطائ ل ـــه   َوْهَو الـُمـَحاُل لَـهُ ل َسعد  َطال ع 

ـ  ُم الَهـاَمـــــاَوالـَحــاس 
 

اَلح   ــَمـاهُ َرَعــــاهُ اللهُ أَكـَملَـهُ      َوْصُل الـم  َحــام  ح 
اُح إ لَهـاَمــــا  َواَلَح الرَّ

 
 

ُســــوُل إ لَى ُكل   الَوَرى أَْحـــــَرى  ُهَو الرَّ
ا َوإ دَراك ــــــا َوإ ْلَماَمـا ـــــــــْلم  ا َوح  ْلـــــم   ع 

 
 َمــا َداَر َدْهـــٌر َما َهــــَمى َمـَطـرٌ  لَـــــْوالَهُ 

 َوالُكـلُّ لَـْواَلهُ َما َصــــــلَّى َوَمــــــا َصاَمـا
 

اٌء و آَدُمــــــها  لــــوالهُ مـــا صار َحــــــوَّ
الد،لكل الـــدُّهم  أَْصـــ اَل الــــو 

 أرحــاَمـــا 2
 

ُل اْلــــَمــــْمــُدو  ُد أَحـــــاَلمـا  أَلـعَـال ـُم العام 

                                                           
 الدهم : الخلق2 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـُم ـحَ والـ ُل اْلَمـاك   3ـالََمـاـــأَحــْحُمــوُد اْلعَاد 
 

ـهُ  ه  َمْدُعوَّ َمــــــال ـــــــك   َسـَرى ل ــُســْؤَدد 
ـــهُ األســـــــــــــراُر أعــواَمــــا  كـلُْؤلُؤ  َعــــمَّ

 
 رأى اإللــــــــهَ ، أراهُ اللـــــــــهُ عالــَمــــهُ 
ا َداَســــها َســــــاَمــا  حـــدَّ الــســـمــاء  ولــمَّ

 ول  إلىـول  على كل   األصُ ــصــحُ ـدى الـــل
... ُعـــال  ال ُمـــ  رَسٌل َراَمــــاـأعلى الُوصول 

 
 سَّـــَك الـَ لـهُ الـمـراُد لهُ اآلماُل، َسْل َمل

 4ا(اَمــــــــَمـاء  َسْل أهلَـهُ األحــراَر َسْل )سَ 
 

م رُد الس    ـدُّ الس  الح  لَــــهُ ـــــــاح  لـَـــهُ حَ ـو 
 5لـهُ الـَمــحامــــُد َسـْمَسامـــا  و َصــْمـَصامـَـــا

 
 ــح  َعـــلـَـــمٌ ــــــــــــلـــهُ على ُكل   ُروع  صالـ

َداُد إ لـَى ُطــــول  اْلَمــــ  َدى َداَمــاــــلَــــهُ اْلو 
 

                                                           
لم أي العقل ومعنى الممدود أحالما  الصعب إدراك حقيقته بالعقول ، واألحالم 3  األحالم األولى جمع ح 

ْلم أيضا  بمعنى ا  لصبر والصفح .الثانية جمع ح 

 سام : سام بن نوح عليه السالم وأعني به البشر الموجودين على وجه األرض.4 

لم ، والصمصام : السيف الصارم وأعني به 5  السمسام : الخفيف اللطيف من كل شيء وأعني به الس 

 الحرب.
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 واه وَكـمْ ــــُمــَحلَّى وال أَْحلَى س  هـــــو الـ
 ـــــــاَمــــاـأََدرَّ هــــــــاطــلُـهُ،كـم َردَّ أَْوَهـــ
 
اُم ! مـــا اللَّوُم إال حـاس  ٌد ل ــهــوى  ـــــلَــــوَّ

اَمـــا ـا صــــــار لَــــــــــوَّ  أراح صــــدَرَك لـمَّ
 
اُم ما اللـــــوُم إال َمــــ ٌد َســـل ـــسٌ ــــــــلَوَّ  ــور 
اَمـــاـــــعــسى أُعـــوم مــــع الـــــ اد  َعـــوَّ وَّ  ــــرُّ
 

 ــــَدى الدمُع َواألسواَء َمـسَّـَحـها الـأَْرَوى الصَّ 
وُح الـطَّــمـوُح و َروٌح َحـــــْولَـها حَ   اَمــــاـــــرُّ

 
ـلَـهُ ا َردَّ ساـــمــ -كــــرمـا   –َكـَسـى العَــَرا   ئـ 

 ـــــد  اآلمــــــــــاد  آالَمـــــاـأََســــــا إلى أََمــــ
 

 مـا َداَوى الـسُّمـوَم وكـمـُمـوَم كَ ـــى اْلـهُ ـلَـ أَسْ 
 -َهــــْمـَهـاَمــــا–َســحَّ السُّـُروَر على الــَمــْهُموم  

 
ُحــــــهُ ــــــــَحل  األَسـَى َمْدُحـ  هُ و َهــلَّ ماد 

دا  ســُمــ  ر  أَْعــــالََمـــاــاد طوَل الدَّهْ ـــــــــَســوَّ
 

لَـ  هُ لَــهُ كُّلَّ الـعُــلَــى َول ـــــَواءَ ــــــــأَْســــَدى اإل 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 اْلَحــْمـــد  أَْعـــطــــــاهُ إ ْعـــــالَءا  َوإ كـــــــــراَمـــا
 

ى ُكلَّ ــــــــــُمـلـك  َســـوَمــال ـُك ال ـه  ـوَّ  َمْسلَـك 
ـــَراُطــــهُ َسال ـ  6ــــٌم الََهـــــــــْوَل الَ الََمـــــــاــص 

 
 ـــٌد آواهُ ال أََمـــــدٌ ــــــــــــَســـــــــاَواهُ ال أََحــــ

ــاَمــــاـــــــعـَــــــاَواهُ ال أََســ  ــٌد ، ماَ َساَر َهـــــمَّ
 
 ــا أَُمــــمٌ ــــــــــــــــَهـــَدَعــــا إ لَى الله  َدْعوى  َودَّ 
لَـــل  السَّــ ْلم   ـوداء  َهــــــدَّاَمـــــاـــــــــــَو صـــاَر ل 

 
ْلـم  َطال ــعُــهُ ـــــــــــَدَعـ ــــــاَلُل الس    ـاُهـُم ، َوه 

ـــــ ْم لَــــــْوالَهُ َمـــــا َطاَمــــاـــــــــَوُكـــلُّ َواح  ه   7د 
 

لَـَصــ  هُ َعلَى اْلَمْمُدوح  أَْكـمـَل ـــهـ مْ ــــــــــــــل   اإل 
َهى ٌح َهــاَمــــاــــــأَْو َمــ 8َمـــــا َعْسعََس السُّمَّ  اد 

 
َساء  َواْلَكَساء  ـــــــــــــَواآلل  أَْهـــ  َمـــــع ا 9ـُل اْلك 

ــ  ـه  َمــــا َداَمــــاــــــــــَمـــا َداَم أَْمــــُرَك أَْمـــــُر اللَـّ

                                                           
 ( الالم: الهول الشديد.6
 ( طام فالن: حسن عمله7
 رض.( السمهى: هواء بين السماء واأل8
 ( الكساء: المجد والشرف9
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ى ٍة ن ـْشــو  ِصـيد   ِعـْشـٌق بِقـ 

ـــي كل   ُعـــضـــو  مـنـك  ُروُح هـوى    فـ 
ــــي إ لَـــيَّ بـــكل مـــــا أهـــــــَوىتُـ  ـوح 

 
 فــــكأنَّ نــــــفــَســـك  فـــــي بَــــكــــارتهــا

ــــحُ  ـــــــــن َجــــنَـّ ـــةٌ م  يَـّ  ة  الـَمــــأَْوىــــور 
 

ــــك  قَـلــُب مــائــــدة    وكأنَّ ُحــــــــــبَـّ
 ـــَزلَت عـــليـه الـَمـــــنُّ والـــسَّـــْلـَوىــنَ

 
ْضــَوىــَمــــن ل ــي بــَمـــن في فكرت  ي ر 

ـي حَ  ل ـــَســــان  وعــلــى   َوىـــْلــَسـل ــيــقَــتـ 
 

يـطَ ـقَ ـــلَ ي ــت  التــــــــــأنــــ  ْت ُمَضيَّعَـــتـ 
ـا َســـــلَــــْت عـــن حُ  ـهـا َعــــــْلَوىــلـمَّ  ــب ـ 
 
 
 
ـسـة  ـوســـكـــنـــت  بـــاألحـــ  شـاء ُمــؤنــ 

ك جفـ ك  األَْجـــــَواـــغـدا يُــــحــــــر    ــوُّ
 

ــــــنــي بـــالقُـرب غـاسلـة   ـــتـ   مـــــزقَـّ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

قـ  ــن بُـــْعــوُمـَمـزَّ ك  اْســــتَــــْكـَوىـي م   د 
 

ي أَ تُـــَرى نـ  ـــي فـَمـَحوتـ  ــنـ   وَحــــَويــــتـ 
 ـيَّ أم َمـْحــَوىـــوا  ف  ـهل كــــنــــت  َمـحْ 

 
 ا روى َمـتْـَن الهـــوى َســـنَـــدٌ ـمـهـــــم

ــشـــُق ال يَ ـف ي وال يُـــــْرَوىـــالــع   ــْرو 
 

 َدُحـهاــــْجــــتَ  نَــــشـــوةٌ ال كأسَ  بَـــــلْ 
ها َصــــْحـواــــج  ــال أرت ـن بَـــــْعــــد   ـي م 

 
 
 

ـ ـــشــقُ لـــع  اَ  ــــْرَدوس  ــــةٌ فـــإذاــــفـ   ـــيَـّ
ــُب الـَمــــثْـــَوىــشـــــاء اإلل ـــي ـ   ــهُ يُـــــط 

 
ــــــمــــــتــــى أراد َجـــَهــــنَـّو ــــتَـهُ ــم   ــيَـّ

ــــــه م    ــْشــَوىـــا يُ ـهـــــت  تَــْحـــن ــفـكأنـ 
 

 فــأنــــا ....ق غــــايــــاٌت تـــلـيـشـفـــي الع
ي القُـْصـَوىـــــوات  ـــــحــسـُن الخَ   م  غــــايـتـ 

 



 

15 
 

 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

كْ ــقـــــشـــــــَظيُت بـعـــحى مـــتـو  ـها أُْدر 
اــــَحـ) (آدمٌ ) عـــَشــــقــــكـــــــم كان ي  (ـوَّ

 
يع (و مــتــى َشَكوُت إلـى )الَوك 

 وى  ــــــهَ  10
 وى ال تَـــــْنــفَــُع الـشَّـْكـــَوىـــفـــعـــلــى اله

 
 

يـــــــــمــــــا لـي س   ُمــــنـ   َواَي فــهل أُقَـــد  
ـــــْجـــ ــة  فـــي ســــــاعـة  الـنَـّ يَـّ  َوىَكـــَهــد 

 
ـي َكـْي ن ـــا اْعـــَشـــق ــيــنـ   َر إلـىــــيــطـــَهــــيَـّ

ـنَـاـــــم   يــخ  ــر  
ــَل البَـْلـــَوى 11  و نُــــــعَـــط  

 
ـي كـي نَـ ـــا اْعـــَشـــق ــيـنـ   ُدلَّ علـىـــــــَهـــيَـّ

َن البَـــــــــيــــــتَـــــوح   نَــــا و نُــــــَمــــد    ْدَواد 
 

ـي كـي نُــــغَــ ــا اْعــَشــق ــيـنـ  َر ُكــــَهـــيَـّ  ـاد 
ــــيـــَش فـي األَْضــَوا ْم و نَـــع  ـه   ــلَّ َظــــالم 

 
ي ي كـي نُـذ  ـا اْعــــَشـــق ــيــنـ   َب علىـــــَهــــيَـّ

َداد  ُغــــثـَـائَـــــنـَـا األَْحــَوى  مـــــــــاء الــــو 
                                                           

 الوكيع : هو معلم اإلمام الشافعي الذي يقول في حقه : شكوت إلى وكيع سوء حفظي ....إلخ 10 

 المريخ : أحد كواكب المجموعة الشمسية ، وهو إله الحرب في األساطير.11 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 

ي كـي نــمــوَت بَهــ ـا اْعـــَشــق ــيـــنـ   الـــــيَـّ
 ــى دونــــــما َشــــْكــَوىـــُروح  و نَــــْحـــيَ 

 
ـي يَـــا )ُسعَاُد( َكمـَا ـا اْعـــَشــق ــيــنـ   َهـــيَـّ

ينَةَ( قَـــْلـُب َمـن يَـــَق )الـمَ َعــش    ْهَوىد 
 

 ه  ـب   بُ ــيــب  ــحَ ـالفَ ي ــن  ــيــق  ـــشَ ــــا اعْ ــيَّ ـــهَ 
 ىروَ ـــــى يُ ـــغَ ـــطَ  وإنْ  ام  ــيـــــكل الهُ 

 
 يــت  ــــــبَ رُ أْ ـَـــــم لُّ كُ  ةَ ـــبَ ـــيــطَ ــي ب  ـــــإن   
 ىوَ ثَ  ينَ م  ـالَ العَ  ولُ ــــــــــــــــسُ ا رَ هَ ـب  ــفَ 

 
 يـن  ـبُ ذ  ـجْ ـتَ  اءُ رَ ـــــضْ ــــخَ ـال ةُ ــبَّ ــــــــلقُ اَ 

 ىوَ ـهْ ا أَ ـــم اءُ رَ ـــمـــحَ ـال ةُ ـــــــوضَ والرَّ 
 
 
 

ـــبــغــةَ الله التــي َحــُســنَــتْ   يَـــــا ص 
 ورى فَـْحـَوىــقا  و أَْدَهـــَشــــت  الـَخـــلْ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 يـن  دُ ــع  سْ ــيُ  اب  ــــبَ ــــحْ األَ  ةَ ـــلـــبـــا ق  ــــــَ ي
 ىوَ ـطْ ـــا تُ ــنَـــــنَــــيْ ـبَ  ةَ ــــــافَ ـسَ ـــمَ ـال نَّ أَ 

 
 امَ دَ أَ  م  ــــــيد  القَ  ب   ـــحُ ـال ةَ ـــعَ ــكْ رَ ا ـــــــيَ 
 ىوَّ ــــــــا سَ ـا كمهَ ــــــــــــتَ رَّ ـــــــــــقُ  اللهُ 

 

ي بـ   ـيـــف ــة  ـيـمَ ل  السَّ  ـك  ت  ـذَّ لَ ُجـــــــود 
ـهُ الـــــم لب  قَ  ــــبُـّ  ــْدَوىــــجَ ــــريــض  ط 

 
ـــيـرَ وتَـ ـــنـ  ــــــــــــي إ نَـّ ــق ـــي بـ  ٌ  فَـّ  َظـــَمــأ
 ى الـَمـْرَوىــذُ الطُّــفولــة  مـــا أتـْنــــــُمــ

 
 
 

ـ ــي َولَــــدٌ ــــــوتَـــلَـــطَّـف ـــي بـ  ــنـ   ـي إ نَـّ
ي    بـ  ــي الـنَـّ ــأَبـ  ــــُب الـ بـ  َْوايُـَطـــــب ـ   ـــألَّ

 
ــَوإذا حـــ  ـة  ـــبَ ــــــكـــمـــت  َعـلَـيَّ َرائـ 
ــي َمـــْعـــُشـــوقُــــك  األَقْ ــهل أنَّ   ــَوىــنـ 

 
ــيــَدت ــقَـــص  ـــي بـ   ي فَـأَنَـاــــ  ال تَــْحـُكــم 

ي ب   ـــيــــَدتــأَْدر   ــَوىشْ ــــي نَـ  ـــأَنَّ قَـــص 
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--------------------------------------------  

م0281\4\08  
 
 
 
 
 

 في مقام الحبيب
 

ه الربُّ ــي ب اسْ ـفــتــحـي  يـبـنَكأَي    م   
ــره القُربُ ـــــــــجـوى يدث   ـله النتزم     

 
مين و سي دا  ـة  للعالـــــمــــــأتى رح  
ه الشَّرُق والغَربُ ـ  معنى ُكنـيضيق ب ه   

 
ُده الـــزيــع ذيــٌز على األرواح َوار   

دواُن وانفتح الُحبُّ ـــــــلعُ به انغلق ا  
 

فأطفأ -وحيا   -له انسكب اإلسالُم   
عبُ ــــى كلما شـنـالُحروَب و أف أنُه الرُّ  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ن قلَواــــُل مـهـف ار أجقاَله من الكُ   
واـبُّ ـَ وٌم لحضرته صـــــــــدئذ  قـنـوع  

 
ه ل ـمـاــبَ ـــــوُم تكذيــــــــوحين أراد الق  

قُه الضَّبُّ ـحـضم به أــــــــأتاهُ  ى يصد    
 

م إلى أن هاجر )البيَت( فاهتَدواـدعاه  
حبُ ـه( صَ ــــت  ــــكَّ ــــه في غير )مَ ــــه ولــــب  

 
 هـنـــيــئــا  لكل الـمـسلمـيـن.... فدولــــة

ْت و عـالشريعة  قد ع ها الشَّعبُ ـزَّ بـــزَّ  
 

ىم الورعل   ـــــد  ـــــي   ن سَ لها م   هــنــيــئــا    
ربُ ـعُ ـال ــقَ خــلَ ـه من قبل أن يـُ فضائـلَ   

 
ـىواُق فيه ، على َرحَ ـــــرت  األشـتوات  

دور به القُطبُ ــــــــــــــا يـنـيـبلوغ أمان  
 
 
 

هــجُ رُّ وُ ـــــــيُطمئ ُن كلَّ األرض  س   ود   
ُده العَذبُ ــــــويُروي جميَع الَخلق  مَ  ور   
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
مــحــمـــد   يب  حبـال وَ ـــــــحـا نـنـفهيَّا ب  
ه َرحبُ ـلُ وَل الله  َمنز  ــــــــــــــــفإنَّ رس  

 
ن آل  َهاش  ـمصطفى الـهو ال م  ـمختاُر م   

ه  الُجبُّ  ثَل الُحسن  لم يَحو   هو الُحسُن م 
 

ىـقَ ـخيُر والتُّ ـاُن و الـمـيُن و اإليهو الد     
 هو الحبُّ واإلنساُن و األرُض و القَلبُ 

 
ـنـاــــــــــْق أَبُ ــلـــخـُ فلواله لم ي ـونَـا و أُمُّ  
يَّةُ ما الُحبُّ ـــــــــــــــولواله لم تَ  در  البَر   

 
 
 

هاـةَ من بـــــاه باألرواح فديــنــفدي  
دى  َجدبُ ـــي ربيَع نفد  أعز  وهل يَ   

 
ذيــــــمه الـعاص   ه واللهُ ــمــجُ ــهــتأ  
بُ ار قبلك يا َكلـــــف  ــــمن الكُ  اهُ ـمَ ـحَ   

 
ه إذاـــتــي إذايـوا فــــانَــفَ ــوا و تَ ــنَــــفَ   
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

واـبُّ ـداه ... كما تَ ـــــــي تب تْ  ب  هَ أبو لَ   
 

مرام مقدَّ ـــــــــالك   ل  سْ على الرُّ  رسولٌ   
بك الصُّلبُ  اءَ سَ  وصُ فمن أنت يا ُحرقُ   

 
مـهر   ـــكل ش لْ الخلق بَ  ر  ــــك شَ لعلَّ   
وـربُ ـا يَ ـــــك مرَّ ـــوا ألفيُت شــنُ ز  إذا وُ   

 
 
 

هاــإن ...رـــــسافن يا هذا الـمُ ــإلى أي  
ربُ دَّ ال حيث مال بك فاركضْ  ـمُ نَّ جه  

 
ذيــــــــعن ال ب  أذُ  ـمصامٌ وها أنا صَ   

بُّ الـــــذ   ــــي عنه يَـحُرُسنيب   بذَ  لعل    
 

َي حبُّهـرش حسبــعــه الـــــــإل حبيبُ   
ا فعَل الُحبُّ ــــــــــــحياة  و ما أدراك م  
 
هدَ ـــــــــــوح محبةَ ـول ْم ال وقد نال ال  

 وكل الورى عن عرض حضرته َذبُّوا
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

عارهـون في تعظيـــــــيدوم مـمه وش   
" وـبُ ـخـور للنبوة ال يـــــــــــرب نـثـيـب " 

 
 
 
اـمـنـيـر والنهي بــــــيطيعونه في األم  

 المآثم تغشى من على األرض قد دبُّوا
 

ال  ــــــــالة كامـمـكان من قبل الكإذا   
رى.. يا إلهي ! كيف ينقصه السَّبُّ تُ   

 
ـــار يغشى بـلــعــنــة  عذاٌب من القـــه    

بُّ ــــــــجميَع ال ذي يؤذيك يا أيها الح   
 

 أ رب استجْب يا ذا اإلرادة دعوتي
ا بعده َذنبُ ــــــعليهم فذنب القوم م  

 
يلومني ؤادُ ـــــفـــُت بسمعي والـيـل ـ بُ   

لُ  زل منه ينصبُّ ــــعيني لم ي وشال   
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 فهل هكذا بالـُحــزن يـخـتـنـق الفتى
 وهل هكذا بالَوجــد يـحـتـرق الصَّبُّ 

 
ـر( إذ بكتْ ــــــاض  ـمـوالبلوى )تُ  يَ ـكأن  

كبُ ها( من بعد ما انتقل الرَّ ر  خْ على )صَ   
 

اد( العاشقين و لم يعدـــعـــــسُ  و)بانتْ   
ه )كعُب(ـــــردتـــــئ بُ ــفي في د  ـنـلـزم  ـي  

 
اد يبتليــــــــــَي )بالعينين( ما عـزنـحُ ـف  

 ذئبُ ـيُف( يأكله الس  رْ وذَ اد )يُ ـــــوما ع

 

 م0202\0\82

 

 
ريـــالّسامِ يعود  كيال  

 
ُظ الـَ هــيــهَ  اُر ب َضرب ه  ــمَ ـــــح  ـاَت يَتَّع   

د  َحرب هوالسَّيُف ُملق ى عن سَ  ـــَواع   
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بْ  ُل َظنَّهُ ـــعَ ـــجـَ ن  آَدَم حيُث يـــما ال   
ْذب ه  ـــــُن ب اْست قَامَ ــــؤم  ـــَحق ا  و يُ  ة  ك   

 
ي و تَ  عا  ــــحـيَمش  اَللَةُ َشاس  ُدوهُ الضَّ  
يطَ حت ى تُ  ُم َدرب ه  ـنَّ ـهَ ـه جَ ـــــــــب ـح   

 
ي إلى الشَّيَطان  ُمنذُ َحَظى ب   ه  ـيَأو   

ة  ُجب  ه  ـــــابَ ــــيَ ــــي غَ ـهال  فـاهُ جَ ــــقَ ـــأَل  
 

لُّ لـَدا يُ ــــبَ و ا ـ يــَرب   ـَراَم مُ ــــــه الحَ ــــح   
ْن عَ ـــــــــفَغََدا يَذُوُق عَ  ْذب ه  ـَذابَهُ م   

 
نَ ــا  م  ـيـه  ـاَر ُمْنتَ ـــبَّ ــــجَ ـُر الـق  ـيَْستَح  

ي ال يقَة  َسب  ه  ـَمجَّ ـمُ ـالَهاد  د  عن َطر   
 

أنَهُ ــــــــا أَعلَى و أَعَظَم شَ ـــــم اللهُ   
ب ه   ـَحـيـَـااَء أَهلََك ُكلَّ َمْن يـــــلو شَ   

 
بُّ َرب  فَوَق قُ  ه  ــبـدَرة  عَ ـــــــــفَالرَّ د   

ة  َرب  ه  ـــضَ ــبــحَت قَ ـٌد تَ ــبـــُد عَ ــبــوالعَ   
 
يَّ  ٌد َخيُر البَر  ة  ُكل  َهاــــــــــــــــــــوُمَحمَّ  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

زب ه  ـة  أَْن تُ ـــــذَُرى الَكَرامَ و َرى في ح   
 

دا  ــــي   ـــــى َحب يبا  سَ ـولَ ــــمَ ـا ْختَاَرهُ ال  
ا و يُْستَْغنَى ب ه  ـــجَ ـلـْستَ ـَدى و يُ ـهـيُ   

 
 
 

اء  ُمفَضَّلٌ ــــيَ ـــــب  ــــع  األَنْ ـــيـ  مـوَعلَى جَ   
يب  َجوهَ  ه  و نُْزَهة  ُصلب ه  ــــــفي ط  ر   

 
ثَْل أَب يه  في اآلبَ  أَ  اء  أَمْ ــــــــــَرأَْيَت م   

َهات  َمث يلَةَ ابْ  ة  َوْهب ه  ــــنَــــــــــــفي األُمَّ  
 

لٌ ـــــــــــُهَو َوح َدهُ بين الَخاَلئ ق  َكام   
يب ه  ـــــــــــــــأَخْ َخلقا  و اَلقا  تَفُوُح ب ط   

 
يتَهُ َدى  أَْلفَ ــُهَو َمْن إ َذا اْشتَدَّ الصَّ   

ي الـــاء  يُ ــــــــمَ  ف يَن ب  ــعَ ــــَرو   ُحب  ه  ـار   
 

يـ  ْن أََردُت )بَيَانَهُ( فَاْفتَرَّ لـــــُهَو مَ   
ْن ُمْشب ه  ـــهَ ما لَ ـــبَّ ـــشَ ـــمُ ـأَنَّ  ال هُ م   
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 

دْ  ( عنه فَلَْم أَج   وبََحثُْت في )التَّْشب يه 
ه  ـــهُ ب  ــهَ ـــب   ـــا َراَق إال  أَْن أُشَ ــــــــــم  

 
ْن م  ــــشَ ـــبَ  أٌ ــــــــٌر و لَك  اْلعُيُوب  ُمبَرَّ  

َرة  َعيب ه  ـثْ ــكَ ـَواهُ َمنعُوُت ب  ـــــــــــوس    
 

وَرة  ــــــــــأ تَنَاُل منه وأَْنَت أَْقبَُح صُ   
د  ُمتَنَب  ه  ــــــــــــــَوح   ـــفي َعين  ُكل   مُ   

 
وَل الله  بينـــــــإ نَّ الذي يُْؤذ ي َرسُ   

هُ بـــــــــــــــــــالن اس  آَذنَ ـٰ لَ َحرب ه  ـ  هُ اإل   
 

اهُ ماــــــــَداهُ وتَبَّ َمْن َربَّ ـــــــتَبَّْت يَ   
ٌد تَدُعو عليه ب تَب  ه  ـــــــــــــــَسل َمْت يَ   

 
 
 

ي يـعَ ـي التَّ ـأََو ف يلَةٌ ـــيَ ــــا حَ ــــر   اةُ فَض   
َل ثَوب ه  ـضَ ــاُن أَفْ ـــــسَ ــــــنْ فَيَُرق  ُع اإل    
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نَتْ  َوى ُظنُون  أُْحس   َما األَْول يَاُء س 
ْن أن أَْت إليه ب قُرب ه  ـــــجَ ـــــتَ ــــها الْ ــم   

 
ا اليَق يُن م دٌ ـــــــــأم  ن الَوَرى فَُمَحمَّ  
ب  ه  ــــــــــــــَصلَّى عليه الل هُ قَْبَل ُمح   

 
يعَة  ـــــــــُهَو َمْن أُم   يَع َشر  رنَا أَْن نُط   

ُكم ب ه  ــت  ـــــالَ ـــــفَتََمسَُّكوا  في ُكل   حَ   
 

ي َعنَك َشيئا  يا فَتَىـُخ يُغن  ــال الشَّي  
ي نَــــأ تَ  ْن َرب  ه  ـــــسَ ــــفْ ــــَراهُ  يُنج  هُ م   

 
 
 

يرُ ـث  ـْستَ ـــمُ ـمُّ الغَف يُر الــــــها الجَ ـــيا أي    
نَاَزة  َكلب ه  ـــــــــــيد  ــْستَ ــمُ ـال ُر على ج   

 
قٌ ــــــــــــُكم هَ ــــنَــــإ نَّ ابْ  يٌن فَاس  َذا لَع   
ات  ب َذْنب ه  ــــــهَ ــــــــهُ ُكلُّ األُمَّ ـتْ ـلَـ ك  ـثَ   

 
ا على دمــــه الـمـــبـاح شـريعةفَاْقُضو  
َدأْب ه  ـــــــــام  ــسَّ ــال يَعُوَد )الكيــ ( ل  يُّ ر   
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م0202\3\3  
 
 

 

 

 

 !  مـــــــا وراء اإلســـــــــالم
لمؤتمر صوفي عالمي ؛  هذه الروح الشاعرةجسدت 

ة ناسبنعقد في معنون بــ " إسالم الصوفية هو الحل" وا
افتتاح )كلية الشهيد علي الخواص للدراسات العربية 

تاروني كانو نيجيريا( وذلك  –والعلوم العربية 
 م0292\3\3بــ

 
ـه   يْ َرف ـ   َحــَماَمــهْ ـَد الــــــْيـنَـا يَا أََغــــــــار 

قَــــــاَمــهْ  ـي بَــْيـنَــنَـا ُكـلَّ اإل  ــــْيــم   َوأَقـ 
 

 ةَ َعـْن َمـْن َغـــــبَُرْواـــــَواْسئَل ْي القَْريَ 
َى نُوُرُهْم َصاَرْت َظــــاَلَمــهْ   ُمـــــْذ تََولـ 
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يْ ـْوا نُ ـــبَـــــْعـــَد أَْن  َكانُـ  ُجـوما  يَْهــتـَد 
ــُم الَكــْوُن َويَ   َغــــَراَمـــهْ  ـــمـــتَــــصُّ بـ ه 

 
ــْم َجـــــبَــ ْيــــه   ـال  ــَوَغـــــــَدا ُكــلُّ َذو 

 َهاَمــــهْ ـَوتَــدا  تَـــــْفــــق ــــــُدهُ أَْرُض الــت   
 
 اٌم َوإ َذاــفَـــــــــــــإ َذا اَلَح َغـــــــــــمَ 

ْلٌم َوإ ذَا َراَح ُمـَداَمــهْ   فَــــــــــــــاَح س 
 

مْ ــــتَ  ه  اُم  ف ي َســــــــــاَعاتـ   ْغــَرُق األَيَـّ
ـــَماَمـــهْ   َرْيــــثَـــــــَما تَْمأَلُ َمْســعَاَها الـتُـّ

 
ْم يَــــْصـفُ  ه  مْ ــنَـــَجــو الـــَمـْن بـ  ه   اُن َوبـ 

قَـاَمــــهْ ُكـلُّ مَ   ــــْوُعــْوك  َغَدا يَْشف ي س 
 

ـ يْ ـــــــُهــْم أََزاه  ـــذ  ف  الَـّ ـــَصـوُّ  ــُر الــتَـّ
ــــُر األَْمــَن َوَريَّ   اهُ الــــسَّـــاَلَمــهْ ــيُــــثْـــم 
 

خْ  ـــْقـيُهُ اإل  ــــةُ َوالـــــــس  لَـّ  ـاَلُص َوالـذ  
ْشُق َو ص   ْكـُر َوالع  قَاَمــهْ ــذ    ْدٌق َواْسـتـ 
 

ــــْم َزَمــــــ ـجــــا  ــــــــع   ــانا  َمـل ــكا  ُمـْبـتَه 
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 ـاَمـــهْ ـــيَــــتَــــَواَرى َخْلَف َشـــفَّاف  َو قَ 
 
 
 
ْيَك الـَشـرُّ َمْن قَـْد كَ   دَُّروا الـــــــــَوأَبـ 

َمـامَ  يـل  اإل  ْيـــــَن ب السَّْفـك  َو تَـْبـد   ــــهْ ــد  
 

ــيـْرا  َوَكــمْ ـــــــَكـــْم قَ  ـَد تَـــْفج   د  اْسـتُْشه 
ـــــمـَاَمــهْ  ـــــَص يَــــنـْـَساُغ ح  ر  ُرص    َصابـ 

 
ــ ـإ ثـ  ــــــــْير  بـ  بُــــــــْواـــــــــَكــْم أَس   ْير  َذوَّ

يٌء ُهــَو لَـْم يَـــــــــْرفَْع قُــــــاَلَمــهْ   َوبَـــر 
 

ْنـيـَا َوَســ قُــوا الـدُّ ة  ــــــــــــَحـــرَّ  اُءوا ُسـنَـّ
ـــْيـــــــنَــــــا قُـَماَمــهْ ـَصـيَّ   َرْت َرْوَض أََراض 

 
(ـــــقَــــــاَولَتـُْهْم )آفَـــ ـــــْلم  ـةُ الس  

 َعـلَى 12
يْ ـَخـــال ص  الــــ ْيـن  يُر  ــــَداَمـــــهْ ـُدْوَن انْ ــــد    ه 

 
 
ـــــُمْواـــــفَــــــُهُم ُمــــْنذُ بَـــ  ــد  َمـْن ُوس 

                                                           
 آفة السلم : أمريكا12 
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ــــُهْم بَـْيَن الـــبََرآيَا َشــــــــــــــرُّ آَمـــهْ   أَنَـّ
 

 ْود  َمـنْ ــــَمـــَرآيـــَا السُّــَوُهــُم تَـْحـَت ال
ْيَس( َو)البُْوُكْوَحَراَمْه(  أَسَّــُسوا )األَْيس 

 
ه  ـــــــــَر فـــــ ي َجــــْوَهـَمـــَع أَنَّ األَمْ   ــر 

َراَمــــهْ ــــــــمُ   ْدَرٌك بَـْيـَن َحــق ــــْيــق  َو د 
 

ْرَهـــ ـــَما اإل  ـــْيــــل ــــــه  ـــإ نَـّ  ـاُب ف ي تَــــْمــــثـ 
( الـَمـَقاَمـهْ  يُّ ْينَا )َســــــُرْوج   بَـــْيَن أَْيـــد 

 
ْيــ ( تَـــــعَــال ـــْيُم َهـــوى  ـر  ـــَو)اْلَحـــر   يُّ

نُــــوا ُحْلَم الــــيَـَمـاَمـهْ  ـْن أُنَـــــاس  َدوَّ  م 
 
 
 

بَـ ي ات ـ  ـــَما يُــــــغـَْرُس قَـــْهـــرا  فـ   إ نَـّ
ـَداَمـــهْ   ـاع  َهَوى النَّْفس  قُـَصاَراهُ الـنَـّ

 
 يْ َوالسَّـــَماَوات  العُلَى اَل نَــــْرَعـــــو  

 َعْن ُهَدى أَْهـل  الَهَراَوى َوالعََمـاَمــهْ 
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 َعــْن َزَوايــــــا  َو َرَوايــــــا  فَــــُهَما
َعـــــاَمــــهْ  ٌد يَنـَْهــــلُـهُ أَْهــُل الزَّ  َمـــْور 

 
 ــرى  ـــب َســـَمــــاَعـــــات  َوأَْوَراد  ُســـ

 ـاَلَمهْ ا يَْحَمُدهُ ُدْوَن الـمَ ــحَ َمــــْن َصــ
 

َجاج  شهَدهُ الــ ي اْعو  ْن ذ   لَْم يَذُْق م 
 ــاَمــــهْ ـى أَْصـــــلُـهُ إ الَّ أَقَــَصفَّ ـــُمـــــتَ 

 
 
 

ـــْطَرتُــهُ   فَــــاْدُن يَــــــــا َشــــبََكـْت فـ 
 يَـاَمــهْ ـفَـــُهـــَو الَحـــلُّ إ لَـى يَــْوم  الق  

 
 نَــا الـُمـْخـــتَــــاَر َوالـَحـــْســبُنَا أَنَّ لَـــ

ْحَب َوأَْصَحاَب الَكَراَمــهْ ــ  ـآَل َوالصَّ
 

يْ  ــــــذ  لَـّ  فَــــَصـــــاَلة  َوَســــاَلمـا  ل 
َوى الله  أََماَمـهْ اَل يَــ  ــــَرى َشْيئا  س 

 
 َمـــــْن َصــــفَا ثُمَّ اْصَطفَاهُ َصـــْفـــَوة  

ــه  اللهُ أََداَمـــــــهْ ُكــــلُّ َمـــــا َداَم   بـ 
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 ُعـــــمَّ أَْهــــــَل البَْيت  يَا َرب   َوَمنْ 

ـــــَع األَْهـــــَل َواَلءا  َوقَـــَساَمـــهْ   تَــــبـ 
 
 
 

ــةٌ  ــــيـَـّ ه  أُْحــــــُدوثَــةٌ ُصــــوفـ   َهـــــــذ 
َدْت نَــــْظـــم  ــهْ اال  َوُمقَاَمـــقَ ــا  مَ ـُجــــــو  

 
ـيْ تَـــ  تَــــــاح _ـت  ـد  افْ ـْحــــَمـــُد اللهَ َعلَى ع 

 ْوص  الق َواَمــهْ ـــــــْرُحوم  َمْرصُ ـمَ ـُعَرى ال
 
ـــُط األَْرَواَح َخــــتْم  ا  َوتَـــــقُــــتُـــــْنــــش 

 ــاَلَمـــهْ ـَسـاءا  َوَســــــــا  َومَ ــــوُل َوَداعــــ
 

 م0292\3\3
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 رقصة عرفانية
 

 جُ ـَوهَّ ــتَ ـَرةٌ تَ ـــكــفُّ وف  ـــش  ــُروٌح تَ 
 جُ ـلَّ ــحَ ــتَ ــة  تَ ـــبَـّـٌر في جُ ـــاع  ـشَ ـمَ و

 
هاخ  ــَويُ ُروٌح يُـَرق  ُصها الَهــَوى   ـــــرُّ

يُر األَعـنَْشَوى ويَصلُبُ  م   َوجُ ــها الضَّ
 

جٌ وُل ــــَعزَّ الُوصُ   ول لسُّلُوك  َمـــَدار 
ـــُك تَعُرجُ ـرقَى إلى َحيُث الـتَ   َمـاَلئـ 

 
ي ل َجاَلل  َوج َك أَْن يُ ـال يَنبَغ   َرىــه 

ــــنَـــيــــعَ ـــإال ب   جُ ــــحَ ـــتَ ـــة  تَ ـفَـّــي ع   رَّ
 

ُف الح  ـاآلَن يَ   اُب ويَنَجل يـــجَ ــنَكش 
 جُ ـَراهُ األَدعَ ـــــــْي يَ ـَحقُّ اليَق ين  ل كَ 

 
 ن  ـس  ـحـةَ مُ ــــــاللهَ ُرْؤيَ إ ن  ي َرأَيُت 

 ة  يَلَهجُ ــيَّ ـــل  ــعَ ــذَّات  الـــــوب اليَسلُو 
 

 تْ ــسَ ـــأْنَـة  فَاْستَ ــــبَّ ـــــحَ ـأَلقَى َعلَيَّ مَ 
جُ ـوُرها الـــود  وطُ ــهُ ـنَاُر الشُّ   ُمتََرْجر 
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ن ال ، َجْذبَةٌ ـر  الـمـخَ ـَكأٌْس م   ُمعَتَّق 

ن َكهَربَاء  هَ  يـــــُب و يُثل جُ  وى  م   يُذ 
 

 اَدة ،ــــعَ ـــاُء سَ ـيَ ـ  مـيـنَغََماُت َطار  ، ك  
جُ ـــــــٌم ل لكُ ــيــل  ــَذوٌق سَ   ُروب  ُمفَر  

 
يَّةٌ ــــاٌم َخـلـَوةٌ أَحَ ـقَــــاٌل مَ ـــــَحــ  ـد 
ٌد مُ ــــــنَــــــرٌب فَ ـــقُ   جُ ـي   ـهَ ـتَ ــاٌء َوار 

 
 
 

وَ ـضـفي حَ   رٌ ـــي  َوعٌي آخَ ـعْ َرة  الالَّ
ي ب ُكل   الَكائ   جُ ـات  و يُ ــــنَـــــيُنس   حر 

 
يَك لهُ والي ـــــاللهُ َرب     ال َشـــــــــــر 
جُ ــــبـــوَى عَ ــــــــَشيٌء س    د  لهُ يَتََحوَّ

 
 قَْد َجلَّ َعْن فَهم  األُلَى َظنُّوا الُحلُولَ 

 جُ ـلَـ حـُ هُ ال يازُ ـــــــَ جـــــة  َومــقَ ــيـــق  ــحَ 
 

ُر َذاتَهُ   َعَرَف )الُجنَيُد( ... وَصاَر يُنك 
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ُجواـوهُ جَ ـــــــــفََرمَ   هال  ب الَهَوى و تَعَجَّ
 

يَء( ... ل قَاب  ــبُ ــَصلَ   ة  قَلب ه  ـــيَّ ـــل  ـــوا )البَر 
 ة  َصولَجُ ـــبَّ ـــا األَح  ــيَ ـــقْ ــَوالسَّيُف في لُ 

 
 
 
 
عُر ... َرقَصةٌ  ق   والش   ف  ُمتََذو    َعار 

جُ ـــــحُ ـــَغنَّى البُ   وَر ُهيَاُمهُ الُمتََمو  
 

َسار  ُزَجاَجةٌ ـو القَلُب َرغ ْنك   َم اإل 
صبَاٌح يُن يُر و يُس وُح م  جُ ـوالرُّ  ر 

 
كـرُ  َس القَ  والذ    ب  الذيلَكاَن ُمَهند 

جُ ــتَ ـــقَامَ ـرَعى اْست  ـــيَ   هُ َمتَى يَتَعَوَّ
 

ةُ ال َمةُ الَهَوىوالدُّرَّ  بَيَضاُء ... َعاص 
 َحلُّ و يُدَمجُ ـاها يُ ـــوعلى قََضايَ 

 
يُب الُحب   َمأوى    حيُث يَـُحفُّهَرح 

ه   َمنْ  يَار  ْن د  جُ ـم   واــُم العَت يقَة  أُْخر 



 

37 
 

 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 
ُض الدُّْنيَا  ه  تَْستَْنه  لم  َجنَاح   ب س 

 َذاَك الذي يَعلُو وال يَتََدحَرجُ 
 

 فيما بَـيـنَـنَـا ...لله  وَل اـــــُعذرا  َرسُ 
جُ   َحـــرٌب تَُشنُّ  ق يَاَمـــــةٌ تَتَأَجَّ

 
رٌ ـــــــُدوٌد َحاك  ـــــَشعٌب لَ   ٌم ُمتََجو  

 ٌم ُمتَلَْجل جُ ــــــــــــــَغرٌب َوُدوٌد َعال  
 

ــــَجمَّ الباََلُء وَعمَّ بين الَخلق    َواتَـّ
لُهُ وَضاَق الَمْخرَ ــــسَ   جُ ـعَـْت َمـَداخ 

 
قَابَ ـــــتَأبَى الَكَرامَ   هاـةٌ أَْن يَُدوَس ر 

 ْستَذَلُّ األَعَرجُ ـمُ ـال َخب يثُ عُل النَّ ال
 
 
 

يُ ـنَـعُ ـاُج َواق  ـتَ ـحـيَ   ا ـ َح فَيلَمـصب  ـا ل 
جُ  انَ ـــــما خَ   َدوَر ُمَمث  ل يه  الـُمنـتـ 
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َهاـــــا ب َرغْ ـــنَــــــتُ ـــتَنَحطُّ أُمَّ   م  ُعلُو  
َها نَحَو العُ َوعَ  جُ ــــــــــــُدوُّ  اَل يَتََدرَّ

 
) ض   ما َصاَرت  األَرَواُح يَا )اْبنَةَ فَار 

 ح  ال يُسَرجُ ـــــــــــإال َكَخيل  َجام  
 

 ي َسأَلُت الُحبَّ عنه فَقَاَل ل ي :ـ  إ ن  
ُجواــخَ ـاهُ في فَن   الَحيَاة  تَ ــــــَموتَ   رَّ

 
يَن ومُ  د   ... (أَلَْسُت ب َرب  ُكمْ ) ذْ ـــــــــُمتََزه  

َذات َك نَ (بَلَى)وا : ــــقَالُ   حَوجُ ـ، إ نَّا ل 
 
 
 

يَجة  ـمَّ بَ ــاُت ثَ ـنَّ ــت  الجَ ـــــــــإ ْن َكانَ  ه 
 َهجُ ـَك أَبْ ــهُ ـــَها و َوجْ ـ  ا نَـغُـرُّ بـنَـسْ ـلَ 

 
م ــيــــْت َمعَان  ـــــــَراقَ  ــــل  ه   ل ُكل   ُمقَابـ 
جُ ـن  ــسْ ــن حُ ـــــم   يـَحــة  ـل  مَ ـكَ   ها تَتَبَرَّ

 
قَّاَء التََّوائ    ــــــــــــَم )نُصَرة (َكانُوا األَش 
ن بَعد  ال َســـــالَة  واألَوُس م   َخْزَرجُ  ـر  
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يَّ ـْم يَ ـكَ  ر  بوَن )القَاد   ةَ( ...َجنَّة  ــــحس 
 واــجُ ـُم ل  ـــهُ ــــوُل َربُّ ـقُ ـة  ويَ ـــي  ــــُروح  

 
ُرواـــاُموا و َهامُ حَ   وا أَْبَصُروا و تَبَصَّ
ج  اله  ـل )ـُمنعَر  ا بـ  ُجواـــضَ ــــم   اب ( تَعَرَّ

 
 
 

نَا  َما أَْسَهَل التَّمي يز  ...َعبَر ُعُصور 
 فَالَحرُب َشوٌك و السَّالُم بَنَْفَسجُ 

 
َشاَرة  َجوَهُر الَخلق  الذي  أَهُل اإل 

جُ حي ي َشـَمـائ لُه القُلُوَب و تَ ـُ ت  نس 
 
يُش ال فُ ــذيـلوال الَدَراو   واــن تََصوَّ

يـل  ة  َمنَهجُ ـبَّ ــحَ ــمَ ـن  الـم يَبَق في د 
 

 م0202\8\81
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 ُحـزن  ـحين تَشقى النفُس والف كرةُ واللـغـةُ الُحـبلى ب  
 َجـامــد  
 

ـــَدواة  الـــ ي الـيَـَد ما يَكـتُـبُـه بـ  ــدَّم  ال ــحين يَـبـــر 
ال ــبـ   د  ـراك 

 
يـَها ل ـبَــحــر   حين تَـنـفَـضُّ التـفاعـيـُل وال َوزَن يُــؤو 

ــد    واح 
 

ن  ن َساقَيـن  أو م  حين يَنسى الدمـُع َعـينَـيه  فيَنـبُـع م 
ـد    سـاع 
 
ؤى بالذكــ ـريات ويـشـتــدُّ الهـوى حين تـمـتـدُّ الرُّ

 بالـشـارد  
 

ــداٌر ال ُمق ـيـ َم لـه ... فـوق يـتـيـم  حين يـنـقــضُّ ج 
ـد  ـاـــسَ   ج 
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ةٌ( يَنـَجـل ي عنها ابـتــالُء  يَـّ حين تَْسـتَـْهـل ـُكـن ي )َمـرثـ 
ــد    الناش 
 

ثـــاُء  ــعــر ر  ال تـلُوُمـوني عـلـيـها... إنـما أصـعـُب الش  
 الَوال ـــد  

 
 كفى بالله حسيبا ! و

 
 اوَ ـأْ شـأوَت األهَل باألخـــــالق شَ 

ــــداكَ  اكَ ــــثرَ  نْ ك أَ سبُ وحَ   اــوَ ثْ رَ  ع 
 

 يل  ب  ى سَ وَ ــس   ونُ نُ ـمَ لَت وما الحَ رَ 
 اـوَ يا  و َحــبْ شْ ى مَ رَ لـــــوَ ل   مُ ـتَّ ـحَ ـتُ 

 
 ال  ـــيَ ــلَ  ا لــنــا إال  ـــــيَ ـــــنْ دُّ ـــا الــــمَ وَ 

 َ  ىـلـوَ ـبَ ل   ام  عــــــــــــوَ و أَ  اح  ـــرَ فْ أل 
 

 تْ ـــــاهَ تَ فَ  ـا  ـــــرقا بَ ـهَ تَ ـرْ ـبَ عَ  وأنتَ 
 اوَ هْ رَ  تَ ــــحْ زَ ــــا انْ لـمَّ  ونَ اؤُ الرَّ  كَ ب  

 
 هُ نْ عَ  تُ شْ تَّ ذي فَ ــــــــــال تَ نْ أَ  مْ عَ نَ
 اوَ نْ ص   وم  له في القَ  فْ ر  ـــــــــــعأَ  مْ لَ ف
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 وفُ غْ تَ  واتُ ـــــــــواألص يتَ وكم ناجَ 

 اوَ فْ غَ  احَ ــــــــــرتَ ــتَ  نْ أَ  ونَ دُ  مق  عُ ب  
 

 ورجُ تَ  ى على ما كنتَ وَ جْ إذا النَّ 
 اــوَ جْ رَ  ر   ـــغُ ـي الال  يَ اللَّ  ر   ــــــعلى مَ 

 
 إال   لدَ الخُ  يتَ هَ ـتَ ا اشْ ــــــــم كَ لَّ عَ لَ 
 ىوَ ـهْ ـتَ  بلُ قَ  نْ ذي م  ـــى اللقَ تَ  يْ كَ ل  

 
 ا ـ تــيْ ـــو مَ  ا  ـــ  يــــحَ  ه  ــــب   ــــحُ ـب   تَ بْ ط  فَ 

 ىوَ تْ و فَ  كما  حُ  ه  ي  دْ ـــــــــهَ ـب   تَ زْ وفُ 
 

 حتى لـب  ــديَّ القَ ـــمَّ ـــحَ مُ  َحي يتَ 
 ىوَ ثْ مَ  دتَ ع  سَ فا  و ـوُّ ــصَ تَ  وتَ فَ صَ 

 
 
 

 يم  ظ  عَ  ق  لُ بـــــــــــه على خُ  تَ ـنـوكُ 
 ىوَّ سَ فَ  قَ لَ ـــــذي خَ الـــ ــانَ بحفسُ 

 
 يدا  ه  وما  شَ مُ سْ مَ  ـــــــهَ ـــاللـــــ يتَ ق  لَ 
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 اــوَّ بَ تَ  نْ مَ  ةَ ادَ ـــــــــــــهَ حلى شَ ا أَ ـمَ ـفَ 
 

 ــــــدْ قَ  نْ مَ  ورُ زُ ـــحين تَ  اكَ ـهَ بْ وما أَ 
 ىـحــوَ ا  و مَ ـــس  ـــوا ح  فُ رَّ عَ تَ  عليكَ 

 
 ى إبليَس َمن قــــدصَ حَ ـالب   مُ ـرج  وتَ 

 اوَ ر  َحسْ س  يُ  اء  غَ ت  رْ غـــــــــدا في اإل  
 

 وطُ سْ يَ  ــــالم  سْ ى اإل  دَ د عن هُ بعُ ويَ 
 اــــــدوَ ــــدوانا  و عَ عُ  ار  رَ ــــبْ على األَ 

 
 
 

 ي  و  ا قَ ـيَ نْ دُّ ـي الـف اكَ ـــــــــــــادَ إذا عَ 
 ىوَ ـقْ يها اللـــــهُ أَ ى و ف  رَ ــخْ ي األُ ف  فَ 

 
 حتى ــــــــــق   نا بالحَ ـنــيـم بـكُ ـحسيَ 
 ىوَ أْ مَ  ـــــــــــــاهُ افَ وَ  نْ مَ  ل   كُ رَّ ل  ــق  ــيُ 

 
 با  ـيس  ي حَ ـت  ـبَ يـا أَ  اللـــــــــــه  ى ب  فَ كَ 
 ى ...وَ كْ طُّ شَ قَ  يــــــــــه  دَ لَ  تْ ابَ ا خَ ـمـف
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 م0281\4\80
 
 
 
 
 
 
 

 أشبه بالوهـم
 

يُق  يـبَةُ أَْشـبَـهَ ب الَوهــــــم  في بُـكـرة  ال تُط  َوتَـْبــُدو الَحـبـ 
ياَل   أَص 
 
ـب   لَـة  َكلُـعـاب  الصَّ ـه  ُمـَدلَـّ ن فَـم  ي   إذا َســــــاَل م 

ــيـاَل   َسلـَســبـ 
 

يَن َصلَّى  ه  ح  تْـر  َعـُجـوز  تََماَدْت بـ  َكـُسـوال  َكَرْكـعَـة  و 
 َعـل ـيـاَل 
 
ى أََمــــــ ه  وَ َخـُجـوال  َكَمْن يَـتَـعَـرَّ ـيـر  اْسـتَـَحـاَل اَم َجـَماه 
ياَل   َمه 
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د  ُحـسـن  تَجَ  لَّى  ل يُلق ي َعلَى القَلب  ُحـب ا  َشغُـوفا  َكَوار 
 ثَـق ـيـاَل 
 

------------------------------------------- 
م0292\9\1  

 
 

 الله ــة  ـــيَّ ـمِ سْ ر  

َن ال َن العَـَسـل  ـأَصفَى م   َماء  بَْل أَحلَى م 
ْن ُســـــــــَكأَنََّها آيَـــ  وَرة  الـغَـَزل  ـــــــــةٌ م 

 
ي َجــَســدا  ــرتَــــٌل يَ ـيـح  ـتَ ـسْ ـَكأَنََّها مُ   ـد 
َن ال ي يَفْ ـــاز  الَّ ــــجَ ــمَ ـم   ل  ــرُّ َعْن َوجَ ـتَ ـذ 

 
 ا ـ بذ  ــجَ ــنْ ـمُ  لَّ ـظَ  ي   و  ــقَ  س  ـيـط  ـنَـغْ ـم  ـكَ 
 ـل  ـجَ فـي عَ  ـاس  الـنَّ  وب  لُ قُ  دُ ــــيد  ــحَ  هُ ـــلَ 

 
ـقُـوااَظ َمْن ــــحَ ـَها أَلـت  ـنَـتْ ـتَسب ي ب ف    َعـش 
ي َعلَى َكَسل  ـــــــــــــــــَكأَنََّها امْ   َرأَةٌ تَمش 

 
 َهاـ  ُت بــْمـــــَمـــــا هَ ـمَّ ـــةٌ لـــــفَ ـــــَكأَنََّها شَ 
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ــــت  ـَذابَـْت على َشفَ  ْن ش   دَّة  القُـبَـل  ــي م 
 
 

اُد( َهانََطقْ ي ــاض  ـمَ ـْم أنا في الَكـ )اَلضَّ  ُت بـ 
َب ل ـيــيَن أَتَيُت )الشَّيَخ( صَ )َدادا ( وح    وَّ

 
عـــــــَرابُ مُّ( ـــضُ ـ)يَ   ـــــة (حَ ـ  )فَات َهيَكلَها اإل 

( في )الـل ُمصَحف  اللََّسن  )ال  (ل  مَ جُ ـَمْجُرور 
 

اْبـــتَــْم نَـهـدنَـاَن( كَ ـعَــوا ل ـ)ــــولُ ـقُ   ــه  ــــت  ــنَـمُّ بـ 
يـــــَوكَ   َمـل  ـعَــول  َوالــقَـــا ف ي الُن ب هَ ـــــْم نَــد 

 
 تْ ثَ رَ ـتَ ـاحْ  ل  وَّ األَ  ل  ـيـخ  ـنَّ ـال (ف  ـيـل  األَ ) نذُ مُ 
 ل  ـبَ ـجَ ـال (ة  زَ ــمْ ـهَ )ى ـتَّ ـحَ  رضَ ها األَ وفُ رُ ـــحُ 

 
 اـهـتَ رَ ـيـس   اء  رَ ـــحــعلى الصَّ  الُ ـمَ ـج  ـال طَّ خَ 
 ل  ــــ  باإل  ـب   اءُ رَ ـــحــالصَّ  ت  دَ ـــنَ مْ ــكَ وَ  دا  ــــجْ ـمَ 

 
 
 

 على اء  ـــقَ ـــبَ ـال نَ ـحـها لَ رُ ــيـاف  ـصَ ـعَ  تْ ـــنَّ ـــغَ 
 ل  ـلَ ــجَ ـال م  ـالَ ـــعَ ـــال كَ اذَ  وس  ــردَ ف   ان  ـــصَ ــغْ أَ 
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ْقط  الل  َوى( َمـعَـنَـا  َكاَن اْمُرُؤ القَيس  ف ي )س 

ـــفَـــا(  الطَّـلَـل  ... ـا علىـــنَـــُدمْ  فَـــُمــــنــذُ قَــــاَل )قـ 
 

حـُك فــحَ ــضْ ــنَــي وك  ــبــنَ  مْ ــكَ ـلَ ـ ها وَرابـــي م 
 ـــب   َجــلَّ َعْن َمـثَـل  ــــــــحُ ـ  وا إليها بــبُ ــصــنَ

 
 هاـــَدحُ ــــجْ ـتَ ( القُرآنُ )ها ـــتَ رَ ـــمْ ـــخَ  بُّ ـــصُ ـــيَ 
 ل  ـلَـ عَ  ـيل  و فــهــنَ فـي (ة  ـــوَّ ـــبُ )الــنُّ  ــدُ ـــــيَ 

 
 لــهــا( ـانُ ـيَ ــبَ ــ)الو (ـيان  ـــعَ ــــمَ الـ) وفُ طُ ا تَ ـهَ ب  

 ل  لَ ع   نْ م   ـــحَّ صَ ( ع  ـــــــــــــيد  بَ ) ل   كُ ب   ــىـبَّ لَ 
 
 
 

 ـــهاتُ ـــظَ ـــفْ لَ  وح  الرُّ  ــر  يـد  هَ  نْ م   ةٌ ــقَّ ــتَ ــشْ ــمُ 
 ـل  ـجُ نُّ ـال ـن  عـيُ األَ  اد  ــــدَ ـــم  ب   ةٌ ـوطَ ـــطُ ـــــخْ مَ 

 
ي  َها ؟؟؟ـسـافنــــا  يُ ـمـَرى َرقْ ــَدةٌ ! َهْل تَ ـــــــفَر 

 ـَدل  ــــجَ ـــتَـاُج ل لــحـةَ ال تَ ــقَـــــيــــق  ــحَ ـإ نَّ ال
 

 ـيــت  ـغَ وا... لُ رُ ـــــــاخَ إذا مــــا فَ  ـــولُ قُ أَ  ــين   إ  
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 ل  وَ الــــدُّ  ـــةَ يَّ ــــــم  ـــسْ ال رَ  الله   ـــةُ ـــــيَّ ـــــم  سْ رَ 
 

 هاـب قُ ــيــل  ــيَ  ا  ـــتــــيـــها بَ ــن  ــسْ ــفي حُ  لتُ ـلو قُ 
 ل  زَ ــي الغَ ـف لَ ــيــق   ت  ــــيـــــبَ  لَ ــــمَ ــــجْ أَ  انَ كَ لَ 

 
 د  ـــــغَ  احَ ــبَ ــاها صَ ــيَّ ــــحَ ـى مُ ــلَّ ـــجَ ـــولو تَ 
 ل  ـجَ ـخَ  نْ م   س  مْ الشَّ  رصُ قُ  قَ ر  ـشْ يُ ل   ىـبَ أْـ يَ 

 
 
 

ـَهــيـَت لَـُكـمْ ـــــندُ او  رَ ــــولو تُ   ا يَومـــــا  بـ 
 ل  ـبُ ـقُ  نْ م   دَّ ــــقُ  ص  ــــيـــم  ـــقَ  لَّ كُ  تَ ـــيــفَ ــلأَ 

 
ْن مَ ــــل   ن  ـــعَ ــي م  ـــر  أَبُــــــــوُح ب ه  َها ـاد   س 

 يْ ــٌر أََزل  ــــــــر  آخَ ــــوح  س  ـــبَ ـلَعَلَّ ف ي ال
 

 ـوَســــــا( ل َساَدت َهاا َشَكْت لُغَت ي )حَ ـمَّ ـل
 اد  أَْفَضُل ل ـي...ـــــأَنَّ )العُُروبَةَ( ب نَت الضَّ 
 

ـــال   -ـــَرهاطـَ ي شـُت ُكلَّ اْشت يَاق  ــيـَولَّ   - َوج 
 ة  القَـبـض  َحتَّى َهيئَة  السَّــَدل  ـئَ ـيـي هَ ـف  
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َي ... َموجُ  ـعـر  َهاـــأَنَـآ و ش   ـوَدان  ف ي يَـد 
ُســـل  ــــج  ـــعــــوَد مُ ــُوُجـ عـثَـة  الرُّ  ـَزة  ف ي بـ 

 
 
 

 اــمَ ـــكُ ــلَّ ــعَ ـلَ وَم ُزرنَــاَها : ــــقَالَْت لَـنَـا يَـ
 ل  وَ ألُ ل   لُ ــضْ ـــفَ ــلفَقُلُت: ا ن  اَل ــــضَّ ـــفَ ـمُ 

 
 ... كماال  ـــبَ ــــج  ـال نَ تْ ـي مَ ـط  ـتَ مْ ا أَ ــنـَ أَ هذا 
 ل  ـلُ ذُ  ىرَ فوق الثَّ  ل  ــبُ ـي على سُ ـــش  ــمْ أَ 

 
 اْشـتَـَهـيـتُـك  ى ـك  األُولَ ـت  ــيَّ ــل  ــاه  ــْذ جَ ــــُمـ

ْسـ ...َواإل  ـيــك  لَـْم أََزل  ــي فـ   ــاَلُم يَـْشــَهــُد أَن ـ 
 

 أَتْلُو على َحضَرة  )الفُصَحى( الَّت ي قَُدَستْ 
ْن َشــــــــعــأَوَراَد مَ  فَــة  م   ي ْ ـطــح  ُكل   َول ــر 

 
 هُ ــحُ ــص  ـئـا  لَسُت أُفْ ـي ف يك  َشـيــن  ـسُّ ـأُح  
ْن نَــــــعَ ـطـهُ قـ ـــــَكأنَّ  ـل  ـــشْ ــــةٌ م  م   ـَوة  الـثَـّ
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 ه  ـــْن َسـعَـاَدت  ـــــــــأَْشـقَـى م   َكأَنَّن ي ف يه  
ـ نَّهُ س  ْن ُمـــــــلَك   َجــَزل  ـنـتَـَهى الـدَرةٌ م 

 
َي )الـيَقُوُل ل   يا َولَ (يـــجُ الَّ ـحَ ـي َشيخ   ـد 
ي ف ي الَهَوى أَبْ ـإ نَّ الَّ   (ل  لَـ الحُ ) نَ ى م  هَ ـذ 

 
 ه  ـــت  ــمَ زْ عَ  (ال  وَّ ــجَ )في  تُ قْ ي الوَ ــل   ولُ قُ يَ 
 ل  مَ األَ  (ةُ ــــــيَّ ار  ـطَّ ـبَ ) فُ ـعُ ـضْ ـتَ  اتَ ـهَ ـيْ ـهَ 

 
يـك  ذُو َطــَمــع  يَا )ب نَت َعدنَ ي فـ   اَن( إ ن ـ 

ـيـن ي على مَ الله  ب  ـــــــبـ   ـل  ـهَ ـــــــالله  ُضـم  
 

مَّ لَـــــــهُ  ى يَـتـ  ي يَنثَن ي َحـتَـّ ذ   لَْسُت الَـّ
ـل  ـي الَّت  ـان  ــــــــُكلُّ األَمَ   ي تَرقَـى َولَْم تَـص 

 
 
 

ُب أَربَ ـأَنَّ  ـي(اَل ـاُب الَكـــــــــــى يُعَذ    م  )فَـم 
( َوقَْد أَ   ل  ـمَ ـجُ ـف ي القَْمُت َصــاَلةَ )النَّحـو 

 
يَ  ـَهاــــــابَــنـ   ة  َعْن لُــغَــات  الَكـون  أَْجـَمـع 
ــغَـــةَ الــــن ـ ــــــأَُهـ  َمـْمـنُـوَعــةَ األََجــل  ـأُ اللُـّ
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 ة  ــــيَ ـــي ُكل   قَـافـ ـَوى ف  ـى َعـلَـيـك  الَهــَصلَّ 
نَـــــــــمَ  ـئْــتـ  ـل  ـا ج  ص  ـنـهُ ُمـتَـّ ـيـر  م  َضـم   ا بـ 

___________________ 
٨١/٨١/١١٨٢ 

 
 
 
 
 

ـــــــْرد  الــبـ 
 ر  ـجَ ـالضَّ  مَ ـــــوس  ا يا مَ ـنَـت  ـشَ ـعْ رَ ـقا  ب  فْ ر  

 ـر  ـجَ الـغَ  ة  ــــورَ اكُ ـفي بَ  اء  ـمَ ـال ةَ وَ سْ يا قَ 
 

 ويا اح  ـبَ الصَّ  ي   في ز   ون  الكَ  ةَ شَ هْ يا دَ 
 ر  ـشَ ـالبَ  ةُ ورَ ارُ قَ  تْ رَ ـــسَ ــكَ ـانْ  ـه  ب   عـدٌ رَ 

 
 هـب يخُ ش  نَ ا  ــبــيـا شَ ـنـل ابُ بَ كان الضَّ 

 ر  ـرَ غَ  نْ م   وح  الرُّ  ودُ ــلُ ــجُ  ر  ـع  ـشَ ـقْ ـتَ ـفَ 
 

دٌ مُ  وُّ ــــجَ ـوال  ةٌ فَ اص  عَ  حُ ـــــــيو الر    رتَع 
 ر  ـجَ ـو الشَّ  اس  ـنَّ ـبين ال قُ ر   ــــفَ ـــفال تُ 
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 يد  سَ ي جَ ل  طَ صْ يَ  ئا  فْ د   ار  النَّ ب  لُـْذُت  مْ ـكَ 
 ر  رَ ـشَّ ـالب   تُ ذْ ــــــــــــإذا ما لُ  مُ الَ أُ  لْ هَ وَ 

 
 يــن  ذُ ـــــــــــــخُ أْ ي حين تَـس  فْ نَ عُ ر   دَ أُ  مْ ـكَ وَ 
 ر  د  ـتَ ـقْ فيه مُ  ز  ـــــــيز  ــــعَ  ذَ ـــــــــخْ أَ  اهُ دَ ـــيَ 

 
 ىـرَ تَ  يفَ كَ ى فَ وَ ــــــدْ ــــ جَ اَل ا ب  هذ لُّ كُ وَ 
 ي؟؟ر  دَ ـقَ  هُ ـتُ ـشْ ـا ع  ـمـيـف زُ او  ــــــــــجَ أُ  لْ وهَ 

 
 مُ ـهُ ـوبُ ـلُـ ى قُ وَ ــقْ ـتَّ الـوا ـسُ ــب  ـلَ  نْ مَ  نُ ـْ ا ابــنَأَ 
 ر  رَ دُّ ـالب   وج  زُ ـمْ ــمَ ـال ق  ـــلُ ـــخُ ـال نَ م   ــوفٌ صُ 

 
 تْ بَ حُ ي رَ ـتـا الـيَ ـنْ دُّ ـال ه  ذ  ـــــفي هَ  ايَ ـنَـكْ سُ 
 ر  ـجَ ـحَ ـال نَ م   تٌ ـيـال بَ  ر  ــعـــالش    نَ م   تٌ ــــيــبَ 

 
 ه  ـــــــــب   نُّ ـئ  ـمَ ـطْ ـي ما تَ ــت  ــئَ ر   على بْ كُ اسْ فَ 

 ر  زَ ـــجَ ـوال ون  ْيــُمــواللَّ  ر   ــبُ ـال مَ ـــــــــوس  يا مَ 
 

ـــنٌ ـي فَ ــل  اخ  ي دَ ـف هٌ ائ  ـــــــــأَنـَـا تَــ اذَ هَ   ـــط 
 ير  ـــثَ ى أَ رَ ـــثَّ ــال وقَ فَ  ـتْ ـــــفَ ـــقَ  يــح  ر   ل   كُ ب  
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 سى  أَ  ــاتُ ـحَ ام  الجَ  اتُ ـيَ ـن  ـمْ ي األُ ـن  ــفُّ ــحُ ـتَ 
َ كَ   ـر  ــطَ الـمَ  ــــــــة  ولَ في دَ  ةٌ ــــــــورَ ا ثَ ـهَ نَّ أ

 
َ نَ  هُ ـدُ حــمَ يـَ  فَـَمـْن ذا ثَـــــمَّ  ـاحُ ـبَ ى الصَّ أ
 ر  ـمَ ـالسَّ وَ  ل  ـيْ ــاللَّ  ـــت  ـــمْ ــا بين صَ نَأَ ا هَ وَ 

 
 يـت  ـفَ ـعلى شَ  ا  ــــــرآنـقُ  رَ ـــعـــالش    لُ ـــت   رَ أُ 

 ر  ـتَ على الوَ  ا ـ فزْ ـأو عَ  ف   دُّ ـعلى ال ا ـ بـرضَ 
 

جَ ـثَ  دُ رْ ـــالبَ فَ   واُردُ ــا بَ ـــــم اق  ـشَّ ـالعُ  ةُ ـال 
 ر  ــمَ ـــقَ ـالـب   انُ ـــــسَ ـــــــنْ اإل   دَ ـــح  ــتَّ ــيَ ـ ل  الَّ إ  

 

 م0291\9\5

 

 

ـــــّب(  ركـعـة  )ح 
 
ــ ـــَزة  بَــيـَن س  أَْجــــه  ــــهات  ــبـ   ـــت   الج 

 يــــــْن قَــنَـــات  ـــَرهُ م  ــــأَبُــــثُّ ُمـبَـاَشـــــ
 

ه ( )أُمَّ ُكـْلـثُـوَم(َوأَ  ـــْن )َحــــاء   سـُكـُب م 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ــــرُ ـتُـ ـيَ ســك  َصـــــَدى األُْغــنـ  ــي بـ   ات  ـنـ 
 
ـــــــــــَل فيه ب ـــيـم  ألُوغ  ـس  ْفــــق  الـنَـّ  ـــر 

ـنَـات  ـــــفَــف ـي )بَــ ه ( نُــْقـــَطـةُ الَكــائـ   ــاء 
 

ــَدايَـ ـُل قَـْبـَل الــبـ  ى اْنــــأُبَـْسـم   ـات  َحـتَـّ
ــــ ي إ لَـى س  ــَهـائـ  ـيَـات  ـــــــــتـ   ْدَرة  األُْمــنـ 

 
ـــــُر إ ْلــقَــاَء َمــ يــــــــأَُؤخ   ــيــنـ  ـي يَــم   ـا فـ 

 ـات  ــ: هَ  َمـتَى قَاَل َســْحــَرةُ )ف ــْرَعـوَن(
 

ــــــبَ  ــْن َمـــعَــان  ك  ـي م  ــُمــنـ   ار  ـــأُتَـــْرج 
ــ ـَت بَيـَن اللُـّ ـَشـتُـّ  ـات  ــغَ ـَوأَْخــَشــى الـتَـّ

 
ُب إ الَّ  ُب َمـــا اَل يُــــَجـــــــــرَّ  أَُجــــــــــر  

ــيَـة   َجْ ل ــتَــْضــح  ـــَجــاة  ــ.... اَل أل   ل  الــنَـّ
 

ــــــَوايَ  ــْن ُكــل   َشــيء  س  ْيـــُت م   تَـعَــرَّ
يــــــــَوأَْســـعَــى إ لَـ  ـيَّ ل ـتَـــْحـــق ـــيــق  َذاتـ 

 
يَّ )أُفَ  ـُش فـ  يـــت ـ  ( َحـــــبَ ــــَغــر   ـالَّ ــــيـــن 

ـ ـَما  م  قَـْلـبَــْيــه  ى َو فَـــتَــاة  ــــــبـ   ــْن ؛ فَــتـ 
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يَّ  ي ُســــــكَّــــــــر   ـــلُــول  ـحُ ـال فَـأَْلـفَــيـتُــنـ 

ــيَء ال يــــــــــيَـــحَ ـبَـط   ـَع الـَوفَــــاة  ــــاة  َســر 
 
 
 

يــــْرُت ب َصـحْ ــك  ـسَ  َوْعــيـ  ــْرُت بـ  ي َو ح   ـو 
) ــيـُر مَ  )َكـعُـرف  (ُمــْرَســــال) ـعَ ــــيَـط   ـــاَلت 

 
 يـل   ـــجَ ـتَّ ــالــي ب  ــش  ـــتَ ـــنْ ـــتَ  ة  ـــــشَ ـــــيرو  دَ ـكَ 
 (ـات  )قَ  ــت  ــبْ نَعلى ــــــــي وح  رُ  ــصُ ــرقُ ـتَ فَ 

 
ـ ـن  الـَن الـــَعــل ـْمــُت م  ـيـلَ ـُمـْمـك   ُمـْسـتَـح 

ا َمــَضـى َمــا َســــيَـأْت يــــــــــَوأَْدَرْكــ ـــمَّ  ُت م 
 

ــــ لَـّ َوات  َواألَْرض  ــــــــَول  ـٰ  ه  َغــيــُب الــسَّـــَم
ــــْنــــهُ تَـــ ي م  نـ  ـنَـّ ـــــاَلت يــــــــــلَـك  ـي ص   ــأْتـ 

 
ي َو قَــْوم  فَـل ــي لُــغَ  ـتَـابـ  ي َو ك   ـي الَـّــــــــتـ 

يـَن اْهـتَـَدوا بـ  ــَزات يـــــــــذ   ي، َو ل ـي ُمـْعـج 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ــي ُطــيُـــورٌ  ـــْن ُخــْبــز  َرأْس   أَتَــأُْكــُل م 
ــــَن الـَمـاَجــ ْكــَريَـــات  ــم  ــات  َوالـذ   يَـّ  ــر 

 
ـَي األَْمـــرُ َولَـْســُت َصـل ـيـبـا  ، َوإ    ْن قُـض 

ــَســات  ـبَـيــَن ُرَؤى ال  ُخـــْضـــر  َو الـيَـابـ 
 

ىــالـَجــــَمـ )ــوُسـف ـيُّ يُ (أَنَـا   ال  الـُمـَحـلَـّ
ـفَـات يـَمتَى َحـْصَحـَص ال  َحـقُّ تَْجـلُـو ص 

 
ـيـــع  الَـّ بـ  ي اَل يُـــَجـــاَرىـــأَنَـا اْبــُن الرَّ  ـذ 

يـــبَـّـــَحـــإ لَـى  ـي ُســْنـــبُـــاَلتـ   ــة  تَـْنــتَــم 
 

ي ُشـــعُــــور  َدائ   (الـبَــْدرُ )أَنَـا  ي فـ   ــــــَرتـ 
ـي ـْن  يُـلَــْمــل ــُمــنـ  ـ)م  ي (ـــاـــثُــَريَـّ  َشـــتَـاتـ 

 
ي البُ  ـيـَن اْحـتَـَوتْنـ  ـْعـُر ح   ُحــورُ ـأَنَـا الـش  

إ ْيـَغــَســـْلـــ يـــــــاع  ـــقَ ـــُت بـ  ــئَــاتـ   ـَها َســـي ـ 
ــَذاذا  يُ  ـْنـَها اْلــتـ  ـي اْخـــــــحَ ـَوأَْصـنَـُع م   ـاك 

ـــاَلَف الـفَـ ـــه  ب  ــتـ   الـُخــْضــَرَوات  ـــــــــَواك 
 

ي اْرت ـي فـ   َشــْيـَطاُن )َشــاتَـا( يَ ــال  ــجَ ـ  َمـع 
ـي ُجــَمـل ـي  (َوفـ  ــيــــبَـــَويـــــه  َحـاة   )س   النُـّ
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ـال ـــُر بـ   ُحــــــــــــب   إ الَّ إ َذا الـعَــْيــأُبَـاش 

ـْحـنـا  )َر ــُن لَـْم تَـ ـَن  (ط   (الَجـْعـَجـعَـات  )م 
 

ـيحـا   ا  َصـح  ــْشــق  نَـص  ي َعــن  الـع   َوأَْرو 
ُل جَ  ـــْنــهُ أَُعـــــــــــد   َواة  ـــــــَوم   ْرَح الـــرُّ
 
ي( ـــُب )َطــْرفـ  ع  ـأََمــ َوأُْنــش   اَم الـشَّــَوار 

(عَ  ــــَرات  ــــه  )الــقَــاص  يــــــــــُغ بـ   ــل  ـي أُر 
 

 فَــُمــْذ أَذََّن الـقَــْلـُب َحــيَّ َعلَى الُحــب   
يَــات   ي َســبَــَق الــعَـاد  ـــــــذ   ُكــْنــُت الَـّ

ــ ــَن اْقـَصى الَوج  ينَة  أَْسـعَـىـئْــُت م   َمـد 
) ـَوات  ـأَْرض  )الـتُـّ ( َعــــــــْزم  بـ  ــْيـل ـيَّ  )َمــغ 

 
ـ َذاذ  ــــتَــَوضَّ الـــرَّ ي بـ  ـي َوْحـــَشــتـ   ـأُْت فـ 

يـــل ـَكــْيـاَل أُبَــــ َر أُْنـــــــَس اْنــف ــاَلتـ   ـــذ  
 

ُم تَـكْ ـــأُقَــــ ي ُصــفُــوف  الـد   ـيـَرت ي فـ   ــبـ 
ـ  يـَدات  ـــفـا  َعــْن ل ــــل ــــتَـــــيــَن ُمـخْ ــب   ـــُمــح 

 
ي الشَّـــوُق َمــا إ ْن َخــَشـْعــتُ  بُـنـ   يُــَذو  
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ع  َوْجـــُخــُشــوَع ال  ــهَ الَحــــيَـاة  ــــُمــــَود  
 

ـيــمَّ تَـْســـل ــيــــــَواَل ثَـــــ  ـَمــةٌ َغــيـــَر أَن ـ 
ـفَـاتـُكـــإ لَــى َحــيــُث ُكـنــت  يَـ  يـ  وُن اْلـتـ 
 

ـــ اللَـّ ي َعــلَــيَّ ــــفَـبـ   ــــه  .... أاَلَّ تَــــُمـــــر  
ــ ـاَلت  الصَّ ــْن ُمـْبـط   ــاَلة  ــفَـُحـْســنُــك  م 

ي فَـإ نَّ الــــثَّ  ــيــنـ   اــــــــــــنَــايَــَواَل تَــتْــُرك 
 ــَرة  ُدوَن ُمـْســتَــْنــجــَدات  ــفْ ـــَشــــفَـا حُ 

 
ـــوَ  الـدَّقـ  ي بـ  يــــقَـــيـــاَل تَـْحـُجــبـ   ـة  َعــن ـ 

ـيــقَــةَ أَصـــ  ــُل الــفَــــَوات  ــــــفَـإ نَّ الــدَّقـ 
 

ــْن ثَـــ ـي م  ي ـنَـــَواَل تَــْعــَجــبـ   َعـلَـيـك  ائـ 
ــْنـك  اْشـ ي إ لَـى الـــتـ ــفَـم   ُمـْفــَرَدات  ـــيَـاقـ 

 
تـــــــــُر إ الَّ الَّ  ـــيـــفُ َوَمــا الـو  ـي اَل أُض   ـــتـ 

يـ يَـات  ـــــَكـــإ لَــيــَها الـشَّـــر  ـي الـغَـانـ   ـةَ فـ 
 

ي نَـــــهَ ــَجــعَـْلــُت نَـــــهَ   ـاش  َمـــعَ ـاَر الــار 
َْجـــعَــَل نَــــْوَمــك  نَـــ  ـْوَم الـسُّـــبَـات  ـــــأل 
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ــ يــنَ ـــــأَيَـْفــُســـُد فَـــوَق اللَـّ ــذ  ي الَـّ  ـَواتـ 
يـ ــذ  ــــَوات يـــــَوتَـْصـلُـُح تَــْحــَت الَـّ  ـَن اللَـّ

ــــه   لَـّ ي؟ َحـــاَش ل   َوتَــْزَداُد َمـْخـَمـَصـتـ 
ـبَـات  ـــْيـــــْمـــنَـــَع الطَّــأَْن يَـ ْزَق الـنَـّ  ـَر ر 

 
ــفَ  ـيَّ س   ــَوى أَنَّ َعــْقــل ـيــاَل َعـــيــَب فـ 

ـُرْؤيَـــــــ  ـة  َشــْمــس  الـبَـنَـات  ـــيَــُزوُل بـ 
 

ـْلـج  ُزْحــ
 يــةٌ َكـْم تُــَرق ـ ـــوقَــــلُـــَعـلَـى الــثَـّ
ي إ لَ  ُحــب ـ  ـبَـات  ــــــــى َدَرَجـــبـ   ـــــــات  الـثَـّ

 
ـ ـى(لَ ــــيْ ـــلَـَو) ــــنُّ ـــنـ ــقُـــتُــعَــانـ   ـي إ ْذ يَـــــح 
ْخـ يْ ــــــــــــإل   ُرفَــاتـ  ــْلـــعُـــَها الـــالَّ ــه  ض   ــــَوتـ 

 
الـُحـــ ــــغَــارا  ، فَـبـ   اـب   ُكــنَـّــــــــُول ـــدنَا ص 

ـ ـــــَرَواس  ـَخـات  ـــــَي فَـــوَق الـــثَـّ  َرى َشــام 
 

يـــــ ـْرنَـاــــــــــيَــز  ــنَـا ُمــْســتَــَوانَـا فَـص   ـُد بـ 
ــْفـَريــن  قُــــ ــــئَـات  ــدَّاَم َرقـــم  الـــــــَكـص   م 

ــَن ال ـْوأََمــيــن  ـم   ُمـــْفـــَرَديـــن  إ لَـى الـتَـّ
ـــبُـــوَن َمــوَ  ــــبَــات  ـــــــالطَّــــي ـ   ـَع الطَّــــي ـ 
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ـ ـــيــُر بـ  ــنَّ ـُدون  الــنَــط   َجــنَـاَحــيــن  لَـك 
ْكــ ي الــذ   ـَحــةُ الــــفـ  ـــيَـات  ـر  أَْجــنـ   ُمــْلــق 

 
ـَق الـقَـْلـُب نَ ـيــب  ـحـــَوَكــْم َحـلَـّ  ـَو الَحـبـ 

ـَمــت ـــبـ  ـَرات  ـــــــن  أََغــــــــذَّ م   ـَن الطَّـــائـ 
 

ـَهـان   ـــــــَوَكــْم يُـْشــبـ  ا...اللَـّ  ــَذان  أََحـــــبَـّ
َن ال ي الـُحـــب   َهـــــَذا م  ـنَـات  ـَوفـ   ُمـْمـك 

 
تُـنَـا َوَجــبَــْت َعــْن ُشــــــــُروط    َمـَحـبَـّ

ــيـد   ــَوقَــْرُض الـقَـص  ــــبَـات  ــم   َن الـَواج 
 

ــــلُـــوَن َعــلَــعَ ــَها الـــــفَــيَـا أَيُـّ  اـــهَ ـــيـــام 
َكــاة   ـــْن َهـَوانَـا ُحـقُـوَق الــزَّ  ُخــــذُوا م 

ـَق العُـْمــر  أَيـَويَـ  َمـَحــطَّـةُ ــَن الا َسـائـ 
ـــنــ ــَهــْل ع   ـات  َمــرَحــبَ ـُف الـَدَها َهـــاتـ 

 
ـيـُر اللَـّ ــنَـا تَـْسـتَـنـ  ـنــَد َمـْقــَدم   َوَهـْل ع 

ــَرات  ـــــيَــال ـي الــَحـــــ ــي ـ  الـنَـّ  ـــَوال ـُك بـ 
 

الـقَــص   ـقُــوا بـ  يـــــيـــثـ   ـَدة  أُم   الـقَـــــَوافـ 
ــــــَي إ الَّ ذَُرى الـَمـــْكــــُرَمــات    فَــَمـا ه 
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ـ انُـج   ـيــُب ل ـَمــْن يَــْسـأُل الـَمــوَت َعـنَـّ

نَـا ُشــــــعَــــــَراُء ال  اة  ــــيَـــــَحـــنَــعَــْم إ ن ـ 
 

ــ ـنَـا َمـنُــص  َرحــَمــتـ   نَــــَشــاءُ  ـنــــــيـُب بـ 
ـــ يَـّ الــــــَونَـْغــَشـى الـبَــر   َمــْغـــف ـــَرات  ــةَ بـ 

 

 م0291\1\02
 

 رـعــارة الشــى إمــــإل
 

 واـا َذَهـــــبُ ـْب إلـــى نـَــيــل ــها كـــمـــا ْذَهـــ
 ـــظُّ يــنــداُح قــبلَـــهُ األََربُ ـــــــــحَ ــــــالفَ 

 
تُـها (ـــارةٌ ــــــــــــإم)  تــــــرتــــديــــَك ُجـــبَـّ

بُ ـــاَك الشُّعـوُر يـــكــتَــتـــــــمـتــــى أتــ  ــ 
 
ـــوتـــعـتـريــــــَك البُـح  رة  ـــــــــوُر عـــــــابـ 
ْبــ قَاُن و الـشُّــُهـبُ ـــــــــوَمـوُجــها الـــــز    ـر 

 
 ُضـحى   ـراُءها إلـيـكَ ــــــــحـــــــتــــمـــدُّ صَ 

ي عـنـَك و بُ ـال (هـاــيُ ــــْبــــظَ )يــنـَسـر   َحــــد 
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 فــــال ...ر الــُمـل ــح   ـــــــافــــــحـكـنـَت كالو
الُل و الــــذََّهبُ ــــصُ ـــقـــــــيَ   ـر عـنـك الـــزُّ

 
 
 

 هُ ــد عـزمَت لَــــــــــو قــ ـــيــئـا  ب شَ تـطـلُـ
 َك الطَّـلَـبُ ــــنَـّــَدعَ ـــزم ال يَــــــــْخــــعــبـــــال

 
يـَ ـتَـــسْ ـــة  إن َعـلَـتْـَك يَ ـــــمَّ ــــــه  و  - ــــان  ــــو 

ـعـَـبُ ـــــــتـــــاإلس عــــــــــــنـدكَ   راُح و الــتَـّ
 

ــة   ـــ)ل ــــقُــــبَـّ ـــة  ـــــــــــــــــَزايـ  يـَـّ  َرَســَخـــتْ  (د 
ق  ـل ــــيَــــشــــتــهـــي  ـيُّ والـعَــَجـبُ ــــــــــــــها الـــرُّ

 
 اـــهـــــاَرتَ ــــــــــهَ ــــَمــ ـبَـــتْ ــــأَنــشَ آه  ! متـــى 

يــــــُغ َمـ  واــن َعـذُبُ ــــــَذبُوا ومَ ـــــن أَْعــــــتُــر 
 

 ا ـ ـــبـــــسَ ــــــلها نَ م تكنْ ـْشـــــَق إن لـــــــال تَ 
عـــــــــــــفــــأنـــ ـن  انـْـتـَـَســـبُ ـَت بـــالـش   ـمَّ  واـر  م 
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 صا  ـق  ـتَ ـنْ ــَم مُ ــــــــــــــــتَـــُظـنَّ األديوال 
 ـرُّ حـين يُـْختََضبُ ـــمَ ــحْ ـــفــــالـشَّـْعـُر يـَ 

 
جـبَ ـسْ ـوعـندمـا يُ   اُل علـــىـــــــــُر الـــــر  

يـــخَ  يَبُ ـتـــنـجــل ـهم  ـفـة  الـــَطــــــر   ـي الـــر  
 

ــيُر يُـرىـــــــــــــوعـــنــــدما يُــــركَ   ُب البـَــع 
 ُف منه والـذَّنَبُ ـــــــــــهـل يــستوي األنــ

 
 اُض في َمـَهل  ـــاَك الـَمخَ ـــــــــــــإن مــــا أتــ

 َهبُ ـَشا يَ ـــــــــــــا حسبـمـا يَ ـــــنـــــــفَـــَربُـّ
 

حيل  كــمــــــــــــــــتَسُكُن في هاج  اـس  الرَّ
 دُُّؤوُب والـدَّأَبُ ــُن فـــيك الــــكُ ـــــسْ ــــــيَ 

 
 
 
 

احَ ) ـئ  الـرَّ  الـذي َسلَبَتْ  (ة  ــــــــــــــــل شـاط 
يـــــ  ــــــُس والطََّربُ ـــــــــــُعـقولَـهُ الـَخـْنـَدر 
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ن أََدب  يُ   ـاَر وهـلــــــــعـــــــــع السَّــــبـــشــم 

 واــــــائعين َمن أََدبُ ــــــــــيَـْنـتَـق ـُر الجـــــــــــــــ
 

 ُكـمُ ـالَ ـَ ي (دـــيــــصـــت  القـــــيـــــب)ج حــجــيــ
 واــبُ ـن نَــــــَصــــــــــُم ل ــــــــــَمـــتُ ـيـفــقـد تـلـبَـّ

 
ـن   ـُهمبَـتُ ـكـَــعْ  ــــَزارُ تُــ (ط  ـــــيــــــحـــــُمـ)فـم 
 َدبُ ـهُ الــــجَ ــافُـــــــيـــخ ...(ــيـــج  ــــل  خَ )إلــــى 

 
ـــي ع ــلـإن ـ  ـي و لـــَّ يــى نـ   ُت أرىـــــــســـــــــتـ 

بُ ـــــكَ ــيــــرها الـــــجـــتــــــــسـأنَّ الـُمنــى يـ  ذ 
 
ل  ـــــــــــــــــأنــــــــا الــــذي ال يُـــ ـتَـهُ  ـــذ   هـم 

 اُم و الــــَكـَربُ ــــــــــئــــا الـسَّ ـاهــــُمـــرتــــقمن 
 
 

 ذةٌ ــــــــناف ــود  ـسُ الــحَ  ي و بـيـنَ ــــيــــن  بَ 
ــ ــــبُ ــرضــي بــأصـــوُن ع   ها و أَْحـتَــج 

 
 دا  ــــلَ ــــبَ  (ة  ـــظَ ـــــفْ ـــــــلَ )ي على كل ـن  ــبأَ 
 واـبُ رَ ــــــــــــن خَ مَ  ل   كُ ل   (عانيــــمـال)ن ـم
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 دا  ــغ ضاءُ ــوالف ،وء  ــــــــــــلضَّ اج ل  ـتــــأح
 بُ ـخَ ــتَ ــنـمُ  ارُ ـعـــــــــــــــوالش    عٌ ـس  ــتَّ ــمُ 

 
 معا   المُ ـــــــــــو الغُ  (مُ ـلــــالحُ ) رُ ـبَ ـكسيَ 
 ـــبُ ـــبَ السَّ  (ــقــةَ الـحــــقــــيـــ) ـمَّ ــــت  ـى يُ ـتَّ ح

 

 م0292\1\91
 
 
 
 

عيد الوطن؟  شيئا  في ؛ أال تقول الءني أحد الزمسأل
 : فأجبته بـهذه القصيدة

أْت    مٌ ـــِعــيـٌد و  م 
 

ُق َمــــــالَـهْ ـسَّ ـد  الـــف ــْنـــْم يُــــَوَطــٌن لَ   ار 
ـــــــَمالَـهْ  ْب ش  ْرَهاب  لَْم تُـْخر   لُـْعـبَـةُ اإل 

 
َجـ ــــيـــه  ر  ـــي فـ   َدَماـعْ ـاٌل بَ ــــــــيَـــــدَّع 

َجــ ـــْن قَْبُل ر  ى اللهُ م   ؛ ــالَـهْ ـقَـــــْد تَــَوفَـّ
 



 

66 
 

 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـ يـــــــــــَمــــْن إ َذا َمـــا ذُك   ـُروا َعـدَّ َمــثـ 
َحالَـهْ ــــــلَـُهـُم الــــــدَّْهُر لَ  اْسـتـ   ــَدْينَـا بـ 

 
 دُّوا الَهَوىــــــُهــــْم َعلَى الـَمْذُموم  َمْن سَ 

َحـالَـهْ ــالـَمـْحـُمـود  َمْن َشـــ َوإ لَى  ـــدُّوا ر 
 

يـد  جَ ــــــع    َزلْ ـــل  لَْم يَــيـل ـ ْنــــــَد تَـْجـد 
َصــالَـهْ ــيَــــــــــْرجُ  ـْخـــتَـــاُرهُ ُكلُّ َمْن يَ   و و 

 
ْن أَْصـبـَـَح الـــلَـــــــــْم يَ  ـلَّ الفَهُم لك   ـض 

ْحــَمـ ــــي َضاَللَــهْ ــــَهــْدُي والرَّ  ـةُ في قَوم 
 

ــــيـْـــئَــة  قَـ اذَ إ  فَ  ي الــبـ   دْ ــــــــالـــبَـــْيـــعَـــةُ فـ 
ـي الـــَوكَ  ي ـ   الَـهْ ـحـُـــل  ـــلَـــْت بَْيَن َحــــــــــَوار 

 
يُد ف ي ـَغـوَ  ــْجــــد  ــ)ــدا الــــتَـّ  (ة  ـــــــــئْـَذنَــــم 

ــــاَللَـهْ )ْنَها ـــــَدْت أَْعـــَضاُءَها عَ أَْبــــعَــــ  (بـ 
 

ــــَما َراَوَدنَــــــــــا َشـْهـُر هُ   دى  ــــــــــــُكـلَـّ
ــــاَللَـهْ ــوا تَـــْحَت الــــقَــــتَــــــلُ  يـر  ه   ـــدَّنَانـ 

 
ي   َغــ ـــَصاد   َداــــــــــــــُكلُّ َصـــــْرف  إ ْقــتـ 
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 ــيـــــَراَث الـــَكـاَللَـهْ ـــَف األَْهل  َو م  َمــْصـرَ 
 
 
 
ـــوَن َحـ ـــــلُـّ  ــَراما  بَــْيـنَـَماـــــــــــــــأَ يُـــــح 

ـــنَــا الُحـــــر   َحـاَللَـهْ  ــي َشـــْعـــبـ  ُموا فـ   َحــــــرَّ
 
ــُروا القَانُـــونَ   ونا  ل ـَذاكَ ــــــــــــــَطاعُ  َصـــيَـّ

ـــــــــ َمـــــاَلـهْ ـأََمــــــــــالُوا َمـــا بـ   ــــه  ُكلَّ اإل 
 

يَطانُ )ا اْحـــتَــــلَّ ـــــــــــُمـْنـــذُ َمــ ـر  نَـا (البـ   بـ 
اتُــــهُ تُ   اْحـت اَللَـهْ  يـــم  ـــــــْنــلَـــْم تَـــــَزْل قُــــوَّ
 
فَـــْنـــَدْنــْس( لَــــْم   اـــــَدنَـــــــيْ ــــيَُطل  ْق قَ )إ ْنـــد 

 ْم ُدوَن الـَمـاَللَـهْ ـإ ْذ نُــــَوال ـــي أَْمــــــــــــَرهُ 
 

ـهُ الــــــــــــــَوَطـــــٌن َشــــ  ــاَخ َو َكاَن َعـمَّ
ك   يــَطان  ـــ)ــأَْمـــر  ر  ( َو )البـ  ( َخـــــيُّ  ــــالَـهْ ـيُّ

 
 
 

ُمــــْقـــــــَراط  في ) يـــــيَـّـــــــد  ( ُدوَن الَّتـ   ة 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ــُل اليُ  ــأَْكــــــتْ ــتَــْحـــم   تَــاف  الَكـــفَـالَــهْ ـــَم بـ 
 

ْن َسـْهـم  )إ ْفَرْنــ  َج( َرَمــــىـــــــــــــيَــــالَــهُ م 
ــــــــَما يُ ـظَ ــعْ ـمُ   الَـــهْ ـي َخـيَ ــل  ــبْ ـَم الشَّْعب  بـ 

 
ـــيـــفُ ــقَـْبـُل ُكـــنَّ   يـف   ثَ ــــيـْ الغَ  ا نَـــْســـتَـــض 

ْرع  ل يَـْخـَضـرَّ خ  ــــــــْنــــُدق  الــــــفُ   اَللَـهْ ـــــزَّ
 

ــــــــ ـا أُمَّ  ـــــةَ العَْون  ب َهاــــــــــــــقَـْبـُل ُكــنَـّ
ُب ال يُّ ف ي النَّ ـــنْ ــجُ ـيَـــْضــر   الَــهْ ـثَ ـر  م  ــصْ ـــد 

 
ــــــــــــــةَ ال ا أُمَّ يـــــــب   الَّ ــحُ ـقَـْبـُل ُكــنَـّ  ذ 

 ــــَدالَـهْ ــــعَ ـــال تَـْمــتَـــدَّ ـــل   ــلــمَ الــظُّ  دُ ـطـــــرُ يَـ
 
 
 
ـــعُــــــلُوم  ُمــــــْذ تَـَجـلَّ   ــى َرْسـُمـنَـابـ 

ين ه  ُروَح األََصـالَــهْ   نَــــفَـــَخــــْت ف ي ط 
 

ُل أَْســـــــَرارا  َكمـَا ـــْيـــَرةٌ تُــــــْرس   س 
َسالَــهْ   أَْرَسَل القَـــــــات ُل َمـْقــتُــوَل الر  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ــَها ــع  ــي َواقـ  ْل َوْصـــف ـــــَي فـ   إ ْن أُط 
َطالَــــهْ  ـي اإل  ع  اَل تُـــْغــنـ   فَـــعَــــن  الَواقـ 

 
 ي ب النَّْعي  يَـــاَكْيــــــَف ل ـي أَْن أَْحتَف  

ْعر  ُسَؤالَــهْ  ـالش   ــْصــُت بـ   َطال ــبــا  َرصَّ
 

ـــي َطالَـَمـاـــَدْعــــــَوةُ الَخْير  جَ   ــَوابـ 
ـــــُد الــَماُل َمتَـــى َســاَعـَد آلَــهْ   َســـع 

 

 م0292\92\9
 بنت عـــــدنان

 

ـــٌق ال يُ  ل ــَي في الـُحـب     ــخـانُ َموثـ 

 )َشاُرَخـاُن(ــــذه ـم يَــذُْق من لـذيــل

 

 قد أصافـي الذي اصطفاني و لكن

َي ال ـــْرض   ـذي ال يُـــهـانُ ـــصائـنـا  ع 

 

 األزاهــــــــر بــــاألنــ حَ ـوأُصـف  ــي ري

يـ  انُ ـــَج الـدُّخــــف  و إن خالط األر 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 مــســلــمـا  مـــــؤمنا  بأنَّ القــوافـــي

 ا السُّْلوانُ ـــعــبــة يــسـتــجـــيـــرهلُــــ

 

 

 

 الـحيارى وانـــســـكاٌب يَــبُــل  قـحطَ 

 انُ ـــبـــصــنــــيــع  تُــجـــــــيــــده األذه

 

ــة أغـلــى  إنــــــــما غايـــــةُ الـمــحــبـ 

 ها اإلنسانُ ـآيـــــة  يـــحــــتـــــظـــي ب

 

 ــع الـُجموَد على الـفَــَحــــْلــبَــةٌ تُـــوج

 انُ ــــــــور  متـى اْفتَضَّ ف كـَرهُ الفُرسَ 

 

 غـــــارةٌ تَـــــبــــذُُر الســـــالَم و فيها

 انُ ـبَ ـجَ ـيـضعُـف الَهْيَذبَـى و يَْقَوى ال

 

ــــزاج  من الـمقاديـر مشــ  ـروعٌ بــم 

 : ـــه في حـــــــــــيـاتــنـا أركانُ ــــــلــــ

 

 ـــعــنــــةٌ، فابـتسامـــــةٌ، فـــــكالٌم،ط
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـــطــبـةٌ، فـَحـنَـاُن،  فَـــــُركــوٌن، فـخ 

 

داٌد،  فــــزواٌج، فــــــأُلــفــةٌ، فــــــــو 

َحاُن، ةٌ، فـــــاْمـتـ   فــــات  حـــــاٌد، فـــــقُـرَّ

 

ـــئْــنــــانٌ  ـــهُ اْطــم   ،فــــــنـــهـاٌر؛ يَـــعُـــمُّ

لماُن، ؛ يُــــــضـــــيـــئـــها الغ   فــــلَــــيَـــال 

 

ــــٌب، فـــَوفـــاةٌ، ــيــٌخ، فــَمـوص   فـَمـــش 

 اٌن،ــــفَـــــف ــَراٌق، فــــــبَْرَزٌخ، فـــــَزمَ 

 

ساٌب،  فــــق ــــيـــاٌم، فــمـــحــشـٌر، فــح 

ـراٌط، فــــرح نَانُ ــــفــــص   ،مةٌ، فــــــج 

 

 فــــنـــعـــيــــٌم، فــــنــــظـــرةٌ، فـــخــلوٌد،

ــــهُ الـقُــْرآنُ ــــــــــم فــحــديثٌ   ا قَـــصَّ

 

ـت  الـمــحــبــةُ بالـقـلــ  مــــنـــذ أْن حـَـلَـّ

 ـــب تَــــــَداَعى بـــفــــجــرها اإليـــوانُ 

 

 يــا طــبــيــَب الُوجدان زدني من الـُحــ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ــي الُوجْ ـــ  ــَدانُ ــــب   ُحــبُـوبا  فَـيَـْنـتَـش 

 

 ا اْسـتَـْشـــمروس فـكنُت في ُعزلــة العَ 

ل ـــ  ـــي ُدكَّانُ ــــــــعَــــــْرُت إال و َمـــْعــز 

 

احة الـقـلــ ــيــنُــهُ ، و تُــفـ   كيف تَـــْدش 

 اد للورى الـبُـسـتـانُ ــــــــب  بها جــــ

 

ـن  (آدمُ )ي إنــنـــــ ة  م  اءَ )الـمحبـ   (َحــوَّ

 ــدَّ بـَـْيــنَــنَــا َشْيَطانُ ــــــمــا َجـــــــــــــ

 

ـــــْدُت أن أَُعـــ  ـدَّ ضـلوعــيــــكلما ك 

ْحـنَـانُ ـــــــفَـــــ ـْلــٌع ل ـَمـْن لها الـتَـّ  ـرَّ ض 

 

ْدُت فيها ال  وُت_ـاةَ فاستصغـر الـمـيـحـز 

ْقـَصانُ ـــــــــصــي ، فــزادنـ نـــقـــيـ  ي النُـّ

 

 لــــي ، ولكـنْ اـذي بـحـــفـكـتـمـُت الـ

 هُ ما طواهُ الَجـنَـانُ ــــــــــيـفـــُرش الوج

 

غــات فامــُكـْث ب  دا  ـيــعـــتُــْرُجــَمـاَن اللُـّ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 ــا لها تُـــرُجـَمـانُ ـــــــلــغـــةُ الُحـــب   مـــ

 

 ها الـمـساُغ و ال الطَّـعــــــذَّاتا ل لَــــــم

 ـــُم كــما يــجــتـــنـــي الطـــعـاَم الل  ـــسانُ 

 

ـــإن  اـــنــــةُ السـكــيـنـة  مـهـــمـــــتــها فـ 

ـى عــنها فَـَحــــْرٌب َعــــَوانُ   تَــتَـــَخــلَـّ

 

 ت  الحـسـَن حـتـىـــــــوفَـــتَـــاةٌ أذابــــ

 انُ ــهُ ، فـــنـاب عـــنها الُجـــــمَجـسَّـَدتْ 

 

 ىــلَّ ـــعَ ــمُ ـذ ةَ العـشـيـق الــعـــذ بــْت لـــ

يـرانُ ـــومــــــع العـشـق طابــــ  ـت  الـن ـ 

 

ي و ق نَـتْـنـ  ـي فَـَجـنَـّ ـلَــتْــنـ   د تُـْســـَعــقَـّ

ن ف ــُر م  سـوانُ ــرط ُحــســنـها الـــك   ن ـ 

 

 ذا الـــــــــاَس يسألون أ هفـتــرى الــن

 ـاُن أم نَـــْشـــواُن؟ـــــنــــــــُمـتَـَدل  ــي َوْســ

 

ىـــــــــــلَــْيـــتَــُهـم يــعــرفــون مَ   ن تـتـحلَـّ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـســيــانُ ــــــبالـــــــــ هُ الــن ـ   ـذي ال يَــُحــــلُـّ

 

ـةٌ و ُمـَحــَعــيـــنُــــها بُــنْ  ـيَـّ ـــــاهــاــُدقـ   ـــــيَـّ

 ـــدُّها َخــيـُزَرانُ ـــــــُزَجـــــــاٌج و قَــــــــ

 

 ُر السَّْبــــــــحُ ــوي في ُدُموعها األَْبــطَ ـنْ ـتَ 

 وَفانُ ـــَها الطُّ فـَمعنَى بُـــــــــــــــكائــــــ ـــعُ 

 

رن   َ  ـراطٌ ــــــــــــــــــــها ص  ـــيــــنَإنَّ ع   ف  ـنْ أل 

 انُ ـنَـس   اهُ ــــهَ ـــــــتَ ـــــــنْ و مُ  يـم  ــــق  ـــتَ ــسـمُ 

 

ــــــــــُدها َمـْشـيُـها  َخـــْوَجلَى و نـاه 

ــــْنــــد  و َشــــعــــُرها ثُعـبـانُ ج  ــْوَزةُ ه 

 

 ـرقـبَ ــوإذا اْفــتَـــرَّ ثَـْغـُرها... فَـعَن  ال

 ســـنـانُ ائَـــــها األــي َســـــمل تُــجــــلـــ

 

ــفَـاهُ... فَـلَـحـْمٌ  ت  الش    وإذا اْحــَمــرَّ

ي  َداَللُـــــــــــأَْحــ  ــــهُ يَــــْزَدانُ َمـــر 

 

 ـزةُ َورد  ـــوعــلــى الَوْجــنَــتَــيــن  ُخـب
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـسـانُ تــتــغــذ ى بها الغَــــ ـي الح   ــوانـ 

 

 لقَـْلــة  اــعَ ـــها بـــَصــْومَ ـــفـي مـنـاجـات

 انُ ـمــــد الخــــشــــوُع واإليــــب  يَــزيـ

 

 ـــــةُ الله  َمن يُـشاهــــــــــــــــدهاشـَـــاشَ 

ْحــمض  انُ ـــجَّ اْنـــف ـــــــزاعا : تَـــــبَـــاَرَك الــرَّ

 

 روي عــجـائــبَـها والــــــــعـــن قَـــنَـــاة  تَـــ

ـيـانُ  ـدُ هــــُر الـشَّ ـــــَخـبَـ  يـشــتـــهـــيــه الـع 

 

ِحـ ـــْذ هـبــوط الكالم من ر  ْصــــــم   ِم الفـ 

ــى د ع ـــــــ  ــاها بِـــبِــْنـــتِــِه ع ـــْدن ـان  ـــــــح 

 

ـــةٌ مـن الفــخـر إالــــــــَمــــا َرَسـ  ـْت قُـــبـ 

 وإلى قـــــــدرها تُـشــــــيـــر الـبَـنَـانُ 

 

ـي ـــــب ـ   ســـــأُواري لُكـْم حــقــيــقــةَ ح 

صانُ  ـنـاَن الح   َخــــوَف أن يـخـَدع الع 

 

 نيفــــاقـــنــــعــوا بالــــذي َدَريــتُــم فــإ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـانُ   بـــالــــذي مــــــــا دريـــــــــتُـــُم فَــــتَـّ

 

 واعـــلـــمـــوا أنــنـــي حـبـيـٌب لـديها

ــــعــري وحــكــمــتــــي َحــــسَّـانُ   وبــش 

 

 هـــــكــــذا تـــخــلُــــُد الـمـعـيـشةُ يـتـلـو

يـُن تُــــــــــَدانُ   مــقــتــضاها: كما تَـــــــد 

 
 
 
 

 ما لـم يــقـلـه مـجـنـون لــيــلــى
 

 ُكل   النساء   حـديـثُـهُ   مقطوعُ 
 لكْن   حـديـُث  عـشـيقـتـي  مـرفوعُ 

 
حُّ  من  تعديلها  وضعيفهنَّ  يَــصــ 

ـَها  موضـوعُ  ــَجــــْرح   وصـحيـحـهـنَّ  بـ 
 

مُت   أنَّ  َجـَراَءَها ا قرأُت  فه   لـم 
 ــطــوُط   و الـمطبوعُ يـتــقـاتَـُل الـمخـ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ها   الـملفوظُ  عُت  فإنـ   و متى سـم 
ــــــــــها   الـمسموعُ   و متى لفظُت فإنـ 

 
نَــةُ  القديـمة في الهوى  فهي الـُمَدوَّ
 و هـي األُصـــــوُل و  ُكلُُّهنَّ   فُــُروعُ 

 
ُهـها  بشمسكـُم  التــي  أنــــا ال  أشـب ـ 

 ـَد   الغُروب   ُطلُوعُ يُــمـضـي بها  بَـــعـــ
 

 أو  بدر  تَـم    ليس  يَــبـــُرز  ُملُكهُ 
لـيـل   مقـتـــضــاهُ :  ُهـــجــوعُ   إال   بـ 

 
ـي   يـــق ــلُّ ومــيــُضهُ   أو بَـــْرق  َوْســم 
 يـبـدو   سريعا    ال   يــــــراهُ   سـريعُ 

 
 أو  ناقة    قََطَع  الَوَجـى  أقداَمـهـا

 طنْت   أذنابَـها   األُْســــُروعُ واستو
 

َي  نفَسها  أو َظْبيَة   تشقى  لتُْنج 
َطـــْنـها    ســيـــُرها    الـَمْقلُوعُ   فيُـَور  

 
ُكم   من   عاقها يَّة  قَــْيــس  ر   أو عام 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 رفُض  الــــزواج  و  راقَـهُ  الـممنوعُ 
 

 بل َرْونٌَق فوق  اللسان  فيا لـهُ 
ن فَْصل  ُحـ  ـه الـمـجموعُ ـســــن   نابَ م 

 
اللةٌ  ــــَي  بينهنَّ   د  كْ   ه   ٌر  علىـبـ 

يـــعُ   أن   اإللــــــه   بـما    يشاء   يُـر 
 

ْفٌل   يـحقَّق   بيننا  و نـموذٌج  ط 
يعُ   فـي   أنـــــه    بــالـمستحيل   بَد 

 
ر  شكلَها ى و صوَّ  سبحان َمن سوَّ

يـعُ و أمـــــدَّها   ما  ال  يـ  زال  يَش 
 

 مذ ظلَّ  عقلي  لقطة    منشودة  
ـيـعُ   فـي كــف حــضــرتـها  فليس  يَـض 

 
 

نُت  نفسي  بينها  و ألنـها  سـجَّ
يـعُ  صٌن لـدى  الـحـــرب  العَـوان  َمنـ   ح 

 
 كم كنُت  وسط  منارها  ُمتَبَت  ال  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

يـن   قلبي   ُحبُّها   َمــْشــُروعُ   في   د 
 

 الُحب كلَّ جوارحي منذ اشترْت في
ـيــعُ  ـْلـعَـتَـــَها ل ـَمْن  َسـيَـبـ  ْمُت س   حـــــرَّ

 
سم   من  ي  كلَّهُ   فكأن    َشعر  الـج 

فـريــــعُ حــــــام    ألصل   صــــانَ  ه  التَـّ
 

 وكأن    أنفاسي    ُملَب  يَةٌ     لـها
 وكأن  ُروحـــــي  َحـــــبُّها  الـَمـْزُروعُ 

 
ةٌ فإذا  رَ  شقي  ُغلـ  يُت  فَبُعد  ع   و 

ـــــب  ي  ُجـوعُ   وإذا شب عُت فَطيف ح 
 

 وإذا  حَكيُت   فقلب َي   األُلـُهوبُ 
 وإذا  بـــكيــــُت   فـــعَــيــن َي   اليُـْنـبُــوعُ 

 
 ودَّْعت ن ي و الكفُّ  لم  تََشأ    النَّوى
ــــــــه   الُكْرُسوعُ  ــنُّ  ل ُكوع   لكْن  يَــح 

 
يني  نَـْزَعـة   ع   يا  ب ْنَت   عدناَن   اْنـز 
ْح يـــــــومــا   بـها  َمـْنـُزوعُ   لم يَـْسـتَــر 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
ريني عنك    أو  عن  وحشة واستَْخبـ 

ي  الـَمــتْـبُـوعُ  نـ   ناصْفتُـها  ُمذ  َشــــــرَّ
 

ك   قاطعٌ   ما  كنُت  أعلم  أنني  بـ 
 ُحــــزني و إن لـم  يشعُر  الـمقطوعُ 

 
 

 ما  أكرَم  الُحسَّاَد  حيث  قلوبهم
 جــــادْت بـما فيها  و لَـْيـــَت تَــُصـوعُ 

 
 ما أصدَق الن  يراَن حيث لُـُموُعها

ــيــعُ  ــمـوع تَـم   لََهٌب وفي لَــَهــب  اللُـّ
 

ـ يَـّ يَّاٌت  َعل   وقعْت   لَعَمري   َماَجر 
 عُ ــــاٌت  وال  يــلـــقــى  العَل ـيَّ  ُوقُـو

 
ْدتُهُ   ال   تُصغروني   أَْجَل   ما  مـهَّ
ـيـعُ  ـهاد  َرض   ما كل من  بين  الـم 

 
سُت   الذي  بقلوبكم  مـهما  توجَّ
وعُ  ُل   ُمـجتالهُ  الـرُّ وُع   أو   فالرَّ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 قد   ُمتُّ  فيها  فاعذروني  دائما  
عري لُْؤلٌُؤ  مـصنـوعُ   فـحـــديُث ش 

 
 

فع  في   مثوى   الل     ئام   وضيعٌ والرَّ
يـــعُ  رام  َرفـ   والــــوضٌع في مأوى الك 

 
ْصـــُر  نَْصٌر  والعَل ــــــــيُّ علي    والنَـّ
 "والفـــضُل فضٌل والــــربيُع  ربـيٌع"

 
عر   طاعاٌت   تُت مُّ  صالتَـها  والش  
 بين  األحــبـة  سـجـدةٌ و ُركــوعٌ

 
 ال  تعذلوني  في  قُصارى  طاعتي

ب ُمطيُع""إن الـمُ   حب ل ـمْن يُـح 
 
 

 

 مــــــع أستاذتي في الحب
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 أَوجـُهك  أم شمٌس  وُحسنك  أم  ُعرسٌ 
 و نُطقك  أم َهــمٌس و يَوُمك  أم أَْمـسُ 

 
 أكنت   َخياال    يُلبس   العقَل   ُجبَّة  
 من  الت  يه    أم   نَْفسا   يُراودها  َمــسُّ 

 
ق   كونَهـــــل ـي   ما   أُصوبرب  ك    قُ   د  

ةُ  أم  إ ْنـسُ أ ـنُّ  يا  ُرقَـــــيَـّ نُسك  ج   ج 
 
َي  لـم  يُدر    ْك  حقيقتَك     التـيَمـَجاز 

ها  اليَأْسُ   تأصَّل  من   أقصى مـساجد 
 

ال    و  ف ْعل َي   مبني      عليك     تــــحمُّ
لنا  األُسُّ كما   حـملْت    َمْبنَى   مــناز 

 
 الجبال    بصيرتـيطمست   بأثقال    

بة    والعقُل    يُفقده    الطَّْمسُ   مــــجر  
 

ة  و  أجريت ن ي  فـي َمْلعَب   الـُحب    ُكـرَّ
جُل    يُتعبها    الـَحـْدسُ  بها   والر    أاُلع 

 
ْجُت   حامال  و ست ن ي  حتى   تـخرَّ  درَّ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 شهادةَ  عشق    ليس   يـــــدُرسها  َدْرسُ 
 
 َعلَتْـها  سـحابةُ  الـــعلى  درجات   لو 

ْقسُ   ــَول ي   متى  يـُـحـــدى  لََضاَق بـها  الط  
 

فت  قلبي   بالسرور   فلم    يزل  و عرَّ
ـــي     البُؤسُ  فني    حتى    تَنَاَكَرنـ   يُعــــر  

 
 

َي الـــ  و أيقْظت ن ي من ُعرس أُْخت ك   َمْن  ه 
ْعَزاُب    يُـــو  قظه   العُرسُ ــــكبيرةُ    والـم 

 
بت   اْفتكاري   كلَّه  دون   فَْضلَة    شر 

َي  في   األفكار  كأٌس  وال  َرأسُ   فـــــَرأْس 
 

ــ َجنَـّ  توفَّيت    ُحب  ي   ثـم   أَْحيَْيت ه    بـ 
 ـــــة  الُخلد  ال  مــوٌت  هناك  وال  َرْمسُ 

 
ي    بُراقَةٌ   كأنك     فـي   إسراء   ُحب ـ 

 ـــــه     حتى    تضيَّفَهُ   القُدسُ ت طير   ب
 

يَن اقترابي  منك   يُؤنسني  الَوْحشُ   فح 



 

84 
 

 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 وعند ابتعادي  عنك  يُـــــوحشني  األُنسُ 
 

 تزورك    جـمُع      الـُمفردات    تبيُّنا  
ْرسُ  ك   الط   ز عن  إيصاف َجـــــــوَهر   ويَعج 

 
كا    و تأتـــــيك     أوالُد  السماء   تبــــرُّ
ك   السَّْعد   الذي  ما  به   نَــْحـسُ   بطالع 

 
ه   التََّوى  فغُصن ُعرى مغناك  لم يَْذو 

سُّ و ه   الح   ُحسن ذُرى معناك   لم  يَـــْحو 
 

 فَـُمْذ  عرف  الفمُّ  الكالَم  تَعَاَهَدا
 على الغََزل   المحمود   فيك   وال  َدْلـــــسُ 

 
 َي الـــأنا البََطُل الحامي هواك  ُحسام  

 ـشُّعوُر و ُمستوفى  عواطف َي   التُّْرسُ ــ
 

عُر  الفصيُح ُعكاَظهُ  َي  الش    يُـباهي  بـ 
ها   َعْبسُ  ـــــاْبن   َشدَّاد   كما  تَتَبَاهى   بـ 

 
 

يُل  ب ُطوفان  القـصـيـدة  شاعــرا    أَس 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـْبسُ   وهل يحب ُس الطُّوفاَن عن سيله ح 
 

تـ ي  قرأُت    كتاَب   الغانيات   مَّ ه   بـ 
 كما   قََرأَ   األرَض   الـُمبَلَّلَــةَ    الفَأْسُ 

 
بني   فيما   جـهْرَن     بفعلهو  يُطر 
ا   كتْمَن    بـه    الَجسُّ و  يُخبرني   عمَّ

 
 متى  أَلبَُس  الت  بَر الـُمنَقََّح  في  الـهوى
ــيَّ دون الهوى  اللُّْبسُ  ــــقَـّ زُّ على ش   يَع 

 
نُّ   إلى  عيش   حشيش   مـهشَّش    أَح 

 وقد  طالـما  تَرُجوهُ  َصلََوات َي   الَخْمسُ 
 
 
 

 مـــــع الزاعـمين بـمـوت الحب
 

ن بَــــْقــــبَــــقَــهْ   قـلــُت لــهــا : يـــا لـــك  م 
ــــةَ فــــي َزْقــــــَزقَــهْ   أَْلـــفَـــــيــــتُها ثـــمَّ

 
ـن هـــــــادر  مــــعـــــذرة  ! هل ل  ـــك  م 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ــقَــهْ  ـــْقــــش   يــــقُـوُد دعـــواك  إلـى الــش  
 

ن هــــــوى    هل لك  إفــــــصاٌح فََكـْم م 
قَـــهْ  ـٌق ُمــْهــر   تُـــــفـــصـــحــه َصــــواع 

 
يـَن حــــــيـــاة  و كــيــ ـيـتـ   كــنـــت  تُـم 

قَـــهْ ــــَف يـــألَـــُف الـَجـْنـدَ   َل َمـن َعـــوَّ
 

هُ   لـْم يَـــــُمـت  الُحـــــــــبُّ و لكــــنـ 
ــــــــةَ َمن أَْطــلَــقَــهْ  ـــقَـــــهُ الـــبَــتَـّ  طــلَـّ

 
 

ا َجـــــفَـــونـاه َجــــــفانا و كم  لـــــــم 
ـَن إ ْن َصـــدَّقَـــهْ  ق الـُمـــــؤم   يُــــصـــــد  

 
ـْفــتَـاُحــهُ أغــلى مـــ  ـــــــن األرواح م 

ـــقَـــهْ   فكــيـــف نُهديـــــــــــــــه لـمن غـَـــلَـّ
 

 أفـصــح من َســـــْحبَـاَن قُْرآنُــــــهُ 
ـــنـا َزنـْــــَدقـَــهْ  يـــــنـ  ـــــه فـــي د   فــــــَذمُّ

 
: م ان  يَـّ  ذنواللــــيــــــل و الــــــنهار س 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

قَــهْ نـــــافَ   َق اللــيــــــُل الهـــــوى َحــــرَّ
 

ْمُل: َصــخـٌر مـذ غدا نائـــــما    و الــــرَّ
قَـــهْ  ــــْطـــر  ـــالـم   على الــحـــــديـــــد ُدقَّ بـ 

 
 

 والـــــَجـــَدُب الـُمْفــق ــُر: مــــاٌء فــــمن
 ـــهْ ُركــــــــود مـجــــراه غـــــدا َمــــْشــفَـــقَ 

 
 مــــــا أَْوثَــــَق الحـبَّ فـال قــبــلَــــهُ 

ــــــقَــــهْ  ن ثـ   وبــــــعــــَدهُ و مــــــثــــلَـــــهُ م 
 

 مـــــا أشـــرَق الحـــبَّ لكل الـمـدى
قَــهْ  ـــخالبه ُمــْشـــر  ن م   فـــــالــش ــمـــُس م 

 
 سَّـمـــــا أنـــفـــَق الحبَّ على األرض فال

ــقَــهْ  ــه  َعــلَـّ ـــــــــــــــــــنُّ فَـــم    ــحــــاُب س 
 

ـكا   ــــــُزرقة الســــماء ُمـْسـتَـْضــح   بـ 
يـــقـــه الــــــــــذي َرْقــَرقَــــهْ   والغــيــُث ر 

 
 الـــريُح من تَـــــثَــــاُؤب  ســـــدَّهو
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ــبـــُت مــــــبـــنـــــاه ـــقَــــهْ  والــنَـّ  الذي َوثَـّ
 

 والحـــــرب مذ كان، َعــــــُدو  لـــــه
ـقَــهْ   والس  لم مــــــعــــنــــــاه الــــذي َحــقَـّ

 
ح للقــــــوافـــي فــقـــد  إن لــم نُــســب ـ 
ـْقــنـَـقـَـهْ  ْفَدُع فـي الـنَـّ ـحـــها الض    َســـبَـّ

 
 ــفــظـــتــيواألُْذُن مــــــهما سمعْت ل

 قـــــد سبقْت مــســمــعَـها الـــعَــــْنــفـَــقَــهْ 
 

ـعـر التي كلما اْســ  يـــا واحــــــــةَ الـش  
ي الحـــب َغـــــــَدْت فُــْنــُدقَــهْ   ـــتَــَضافَـــنـ 

 
ـافــها ـــُب َشـــــفَـّ ـــْرَكة  أَْخـــض   و بـ 

 ــــــُزَر الـُمْطلَـقَـــهْ مــتــــى َعـــقَــــْرُت الجُ 
 
 
 

ي  َصــــوبــــــا  إلى األلباب يـا َرْميَتـ 
 قُول ـــي ل عـــبــد الحــــــب َمـن أَْعـــتَــقَـــْه؟
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ي  قُـــــول ـــي ل ـَمـــن يـحـُسـد أُْنُشوَدتـ 
ــي اللهُ الــــــــــــذي أَْنـَطـقَـهْ   أَْنــــَطــقَــنـ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 من رحـم الـدقيقاتموالـيـــد 

 مجموعةارتجلتها فنلت بها لقب : )فارس السجال( بــ
 "ملوك االرتجال"

 
 لـيوَّ إلـــى آخـــر اإلبـــداع يـشـتـاق أَ 

 لـيـجـمَ ل مُ ـصَّ فَ لـيـشـرح من مـتـن الـمُ 
 

 أسير إلى أقصى المساجد غـــازيـــــا  
 يـل  لـــدُ دُ  والـقــصــيـــدةُ  ـراقـيبُ  خـــيـــالي

 
 رقـــــةأنـــا القمر البادي على كل زُ 

 ـــل  أضــيء ظالم الــســمــهــى بالـــتــنـــقُّ 
 

 أنا الخـــــامس المذكور قبل حـنـيـفـة
 ومــالـكــنـا والشافـعـي وابــــن حــنـبـل  

 
 على مذهب األشواق أشدو قصائدي
 شـعـلـيوأحـــرق إبــريــز الشعور بــم  

 
 ـاري على كل شـــــاعـر  أفضل أشـــعــ

 ـل  وهل يستحق الفضل غيـر الـمـفـضَّ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 لــيأشـــد عـلـى الله الـقــــوي تــوكُّ 
  ـيـل  ـرايــــا تـوسُّ البَ  ر  ــيــوبـالـمـصـطـفـى خ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 إلــــى اللـــــغــــــة... ـــــــافٌ ف  زِ 

 

ألقيتها في أول مـهرجان الشعر العربي، بـمدينتي كانو ؛ 

 الذي أسستُه لمناسبة يوم الشعر العربي العالمي؛

 مارس من كل سنة(\00)

 

ـــــدرُ   خـَجـلـْت ، فــَرقَّ َحــيـاَءها الخ 

ــــطـــرُ   وبَـَكـْت ، فــَشــــفَّ بُــــكاَءها الع 

 

 ـيــن ، وفـــيوتــبــسَّــَمــْت بـــــالـَوردتَــ

 لـــيــل الهـــــــوى يــــتـــبـــسَّــم الـفَـــجـــــرُ 

 

ــصــْت قَـــــَمـــَر الحــــريــر وبـيــ  وتــقــمَّ

ـها الــيـــاقــــــــوُت والــــــــدُّرُّ  ـيــنـ   ــَن َجـــبـ 

 

 تَـــرنـــو ل ـَمـشــعـــرها الـوجـــوهُ ، مـتــى

 ــالُهـــــَما الشَّـطـــرُ ـلـتـــيـــن قَــــــا الق ــبمـ

 

 كأســـــا  على َكـــف  الـعـقـول صـــــــدى  



 

93 
 

 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـح السُّـكـــرُ  ــــــــــــــــن قَــــعــــره يــتــفــتَـّ  م 

 

ـــــــن  تاجـــــا  َمـلـيـئـا  بــــــالـمـلـوك وم 

 ــــُر الشَّــــعـــرُ تـــــاريــــــخــــه يَـــــتَــــبَـــْخــــتَ 

 

ــلـــســانـــــــــها )ضـــــــاٌد( ُمــــَذهَّــــبــةٌ   بـ 

ـــكــــٌر َغـــــال مـــن ُحـــســــنــــها الـَمــهـــرُ   بـ 

 

 فـــــغَـــــَدْت بــــأسواق الكــالم َغــــاَلء _

ــــها ــــــلـــــعـــــة  مــــا اْفـــــــتَـــــضَّ ـــعـــرُ  س   س 

 

 مـــخــطـوبـة  بــيـن الـكــــــرام ، وهــل

ــــــرُّ   طــــلــــَب الكـــــريـــمـــةَ خــــاطـــــٌب غ 

 

ـــدا لــهــا الَكــــونـــان  والقُـــــــرآُن_  شـــه 

ــــعـــرُ  ــــها و َعــــــُروُســـــها الـش    َول ـــــــيُـّ

 

 ــْهــُد األديــــــب، و ذاوَصـــداقُـــها ُسـ

ُس( الـشَّـهــرُ  فـــاف و )َمــــــار   يـــــــوُم الـــز  

 

ـــها ــبـ  ــيــُد كاتـ  ــيــد الُحـــــــروف  و ع   ع 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ــيــُد الـسَّـــل ــــــــيــــــقَــــــة  إنـــــــه الفَـْخــرُ   ع 

 

ــيــُد صــان ــيــُد الَجـــــــمـــال و ع  ــه  ع   ــع 

ــشــرُ   مــــــا أجــــــمـــــَل اإلبـــــــداَع يــــــا بـ 

 

ــخـــْذنــا مــن شـــريـــعــتــها  هــالَّ اتَـّ

ي الَخـمـــُر واألَْمـــرُ   وحـــــيــا  فــــــيَــــــْســـو 

 

 تَــــتْـــــلـُــو مـــعــانـــيــه البــــحــوُث متـى

ها الَجــــهـــرُ صـــلَّى بــــــ ــــــــــــــــــر   ن س   ها م 

 

 خـــشــــعــــْت لها األصــواُت وارتــفــعــتْ 

 فـــانـساَق فـــــيــــــــــهـا الشَّـــــفـــــُع والـَوتـــــرُ 

 

ــها ـــةٌ نَــــُحــطُّ لـدى اْبـن  لُــــغَ   بَــْجــَدتـ 

ــــــــغـــــــ  ات بُــــــغــــاثُـــــها نَـــســـرُ بــــيــــن اللُـّ

 

ــــالء  ُعــروش  ف ْكَرت نَا اْســ  مــــنــــذُ اْعـــــتـ 

ـثـــرُ  ـــَويَـــا عــــــلـــــيـــــهاـــتَــــــــــ ـعــُر والـنَـّ  الش  

 

ـَزنَـــا  وعلى فـــــنـــــون عـــلــــومـــــها اتَـّ



 

95 
 

 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 ـــــــواها البَـــــرُّ والبَــحــــرُ مـــــن ُمـــحــــــــتـ

 

 ســـَحـــرْت لـــســـاَن الـــنـاس ، يـالـك مـن

ـــحـــرُ  ـــه  الس   ـــَشـــــــــْرع  ـــــلُّ بـ  يـــــن  يَــــح   د 

 

 بـــيــــَديـْــه  مـــعــــجــــزةُ الخـــــلـــود ؛ عصا  

ــــ  ــْعـــــاَلل ـــهــا القَـــصــرُ يَــــْفــــنَــى على اْشــــــم 

 

ـــنَـــةَ الـــذيـــن لَـــــغَــوا  َوَعـــَظـــْت فَــــراع 

وا ـم َمـــــــرُّ ه  ــلَــْغـــو  ـــــــــــــراُم بـ   فــــــإذا الك 

 

ـي  هل َعـــــاَد َمن عـــــاداك  يــــا لَــــَســــنـ 

ـــنَــى الـــفَــقــرُ  يـــــشـــكــــو كما يـــشـــكــو  الغ 

 

ــــمـا  ســـــلــــيــــقـــــتَــــه ــه   هل عـــــاد ُمــــتَـّ

ـــصــرُ  ــــــحـــو  و اإلعـــــــراب ، يـــــا م   بـــــالنَـّ

 

 هل خـــالــــَف األعــــــراُب لَـــهـــجــتَـــهـم

ـــــن أُْحـــــــ ــــم بَـــــــــــدرُ فـــــَرثَــــــاُهـــُم م  ه   د 

 

ـها ــتـ   مـــظـــلـــومـــــة  فـــــي يُــــوُســـف ــــيـَـّ
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ــجـــــُن يـــــا َصــقــرُ   مـــــا الظُّـــــلـُم إال الس  

 

ج الـــــقــــــــرآُن بـــــيــــنــــُهــــــمُ   هل عــــرَّ

 ــٌي وال أَْجــــــرُ يــــــــــخــــــــضـــــــرُّ ال َوْحــــ

 

ــــن أيـــــن يَــســمــعــنــي ُعــكاُظ و قـــــد  م 

ـــد الف كــــرُ  ــــــــدى و تــــجـــــمَّ  َصـــــــــمَّ الصَّ

 

ى_ يـقـ  ُمـوس  ي الشعـوُر بـ  ـــــاَم يَـغــُدر بـ   َحــــتَـّ

 ُحــــــرُّ  يَـــــــُصــــــــوُغ َعـــــــــــــــُروَضــــــــهُ 

 

َحــــَدتْ  ــيــُل التـــــي اتَـّ ــــــراتـ   لــــــوال الــتَـّ

ــعــــرُ  ــــُب أنــــــه ش   مـــــا كـــــــنـــــُت أَْحـــس 

 

ـه  الــ ـف ــْديَــــتـ   لــيــــَت الــــغُـــــــالَم أتـى بـ 

ـيــــُن ، لَـَمـا بَ  كـــرُ ـــَكــــنــــُز الـــدَّفـ   ـــــــَدا النُـّ

 

 خـــَرَق الســفــيــنـــــةَ َمن يــفــوز بـها

ــــــنا إ مـــــــرُ  ْغـَرابـ   فـــــاألَمـــُر فـــــي اسـتـ 

 

ــي  َمــــن ذا الـــذي سيُـجـيـب عن َولَــه 
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ـضـــرُ  ــــْب ُمــوَساَك يا خ   إْن لــــم تُـــج 

 

ــطــرتـهامـــــا للــــعُــــــروبــ  ـــة غــــيـُر فـ 

كـــرُ  عـُر و الـذ    فُــصــحــى  يَــق ـــيـها الش  

 

ــــها ــــغـــــات  و ُروُح لَـــــــــذَّتـ   أُمُّ اللُـّ

ــــرَّ بــــمـثـلها الـدَّهـــرُ   لــــن يــــقـــــشــــع 

 

 مـــــا لــــم يُــــقَـــــْل فــيـها يقال غـــــدا :

ــــــن َهـطـلها قَــطـــرُ ه  ـــــذا الـــــذي م 

 

 أَ فَــَطــْنـــَت يـــومــا  كــــيـف َدولَـــــتُـــهـا

 حـــــيــــُث الحـــــــــديـُث بــغــــيرها َشـــــرُّ 

 

ــــها ــتـ  يَـّ ـــأَْبــــَجـــد  ــــــيــــاُر بـ   حـــيــــُث الخ 

ــهــــرُ يـــــتــــحــــدَّثُـــ  ــــــــــــــــون و ُكلُُّهم فـ 

 

ــــــنـــان تَــــــُضمُّ أنديــــــة    حــــيــــُث الج 

 ال ُصـــــبـــــَح يُـــــقـــَطـُع أَْجــــلَــــهُ السَّـــمــــرُ 

 

ــــعٌ  ــس   نَــــْنــــفَـــضُّ حــيـــُث الــوقــُت ُمـتَـّ
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 ــــهــــٌر و ال َعــــصــــرُ يــــمـــــتـــــدُّ ال ظُ 

 

 ال طاعــــــــةٌ تُــمـــَحــى بــــمـــعـــصــيـــة  

ــــها ُطـــهـــرُ   كلُّ الــــــــذي فـــــــــي َرْحـــبـ 

 

 نـــــتــــجــاذب األشـــــعاَر مـــــــــن أدب  

 يُــــــــــــروي بــــما لــــم يَــــــروه َعــــــصــرُ 

 

 أحـــبـــْبـــتُــــه حــــــدَّ الحــــــــــيـــــاة  كــما

ـــرُّ   َحــــــــبَّ الش  ــــفـَـــا َمـــــن مــــسَّــــــه الضُّ

 

 و حـــَويـــــُت مـــنـــه الـمــستـحيـَل ؛ و مــا

 لـــم يــــــحــــــــــوه َزيـــــــــــــٌد و ال َعــمــُرو

 

 بــــالشعــــر الفـــصـــــيــــح كـــما آمــــنـــتُ 

 آمــــــنــــُت أنَّ نــــــقـــــيــــــَضــــــه ُكــفـــرُ 

 

 يــــا لـــــذ ةَ الحـــــرف القـــــديـــــم غـــــدا

ـــي الُكـــثـــــرُ  ــــَي يَــْنــتَــش  ـن ـ   بــــالـــــقُــــــل   م 

 

 قــــلـــــوبَـهم َكــــــــــــَرما   أهـــــــَدوا إلــــيَّ 
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ــــــى أُكافـــــــــــــــــؤهــم ل ــكـي يَــــــــْدُروا  _أَنَـّ

 

ُمــــُهمْ  ـــُهُم و أُكــــــــــر   أنـــــــــي أُحــــــبـ 

ــــَي القَـــــــدرُ   حــــــتـــى و إن أســـــــرى بـ 

 

رٌ إنـــــــي مــــن الــــمـــق  ـــــدور مــعــتـــــذ 

 و عـــــلــــــــى الــمــــــقـادر يُــــقــــبــــل العُـــــذرُ 

 

 يـــا أيها الُجـــــمـــهــــوُر َحـْســــبُــــُكـــُم الــ

ـــــدرُ  ـصـــفـــــيـــــُق ساعــــةَ يُـشــَرح الصَّ  ــتَـّ

 

فـــتـــمـــونــــي بــــالحـــــ  ـضـــــور كماشـــرَّ

ها الغُـــرُّ   شــــُرفــــــْت بــــحـــاضـــــر غـيـثـ 

 

ــــــــرة    وأجـــبـــــتـــــُم الـــــدَّعـــوى مـــؤخَّ

ــنــا َحــــــــرُّ  ــــــــام   والَجـــــوُّ فـــــي أيَـّ

 

 ُشـــكـــري و تـــقــديـــري لكم فَـــــــــــَرحا  

ــقــــديـــــُر و الشُّــكــــرُ مــا أَْفــــــ  ــــَرَح الــتَـّ
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اِلد ة ِل الخ  ْسـِميَّة  الدُّو   ر 

 
َن  البَْرق   ب يُضَها  إ لَى   لُغَة   أَْسنَى  م 
 تُف يُض الـَمعَان ي  َوالـَمعَان ي   تُف يُضَها

 
ْنُهَما ْنَها  األَْســـــــــَوَدان   َو م   تَفَتََّح  م 

 َكف   الـَمَجـاز   قَب يُضَها   ـيف  يُفَتَّحُ 
 

ْلعَة   يَّةَ    األَْجَداد    تَْغلُو  َكس   ُعَكاظ 
 تُفَدَّى   ب ت يَجان   الُملُوك    ُعُروُضَها

 
 فَتَاةٌ يُـَجل  يَها  الَجَماُل  َو  إ ْن   َغَدا
َجال    ُغـــُمـوُضَها ُب  أَْفَكاَر  الر    يَُهذ  

 
 

بْ  َؤىَهَوائ يُّةُ    اإل   َداع     َمائ يَّةُ     الرُّ
يَّةٌ   ُكلُّ    الل غات    َعُروُضَها  َخل يل 

 
 -فََصاَحة  –تَـَميََّز  ُكلُّ   الَحْرف   ف يَها  

 َكَما  اْمـــتَاَز  َعْنَها  ب العَــيَاء   نَـــق يـُضَها
 

ْن  َعــــْهد     البََراَءة     َوْحيَُها  تََواتَـَر  م 
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يُضَهافاََل    يل    َعر   يَتاََلَشى   ب الطَّو 
 

فَُها   نَـْحَو    السَّل يقة ح    ةٌ مَ كْ تَُصر  
يُضَها ُمْستَْشفَى  الفُنُون   َمر  حُّ   بـ   يَص 

 
 َوُمْذ  َعَرَف   الفَمَّ   الَكاَلَم  تَعَاَهَدا
يُضَها  َعلَى أَْن يَـُروَضا  ُكلَّ َمْن اَل يُـر 

 
َهاَحَراٌم َعلَى البَْصمَ  يُت َغْير   ات  تَْصو 

يُضَها  َو قَــــْد َخــاَب ذُو نُْطق  غدا يَْستَع 
 

 فََما  ثَـمَّ   َحي   ُدونَـها   فَْهَي ُمـْزنَةٌ 
يُضَها َها  األَْشيَاُء   َحتَّى  َجر   تَُسرُّ بـ 

 
يعََها يَن  َجـم   َكأَنَّ    لُغَات     العَالَـم 

َمةٌ  َعْن  ُكل   َمعْ  ـيُضَهاُمتَـْرج   ن ى  يَـه 
 

ْساَلم    ُشْرفَتَُها  الَّت ي لُّ  َعلَى   اإل   تُط 
ْت فُــُروُضَها لََواُت الَخْمُس تَمَّ  ب َها الصَّ

 
لَى  يَد   الـــ -َزَهى اء   ع  ير  السَّم  َمَدار   بـ 

يم   ْكر  الَحك  ُسول  َمَع الـــذ   يُضَها–ـــرَّ  أَر 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 وبَة      فَاْنتََشىتَبَْلَوَر  بُْستَاُن    العُرُ 

ــيــُضَها ـَرهُ     أَْحبَابُـــَها    َو بَغ   أََذافـ 
 
 

ُضنَا  َؤى  َعلَى  -تُـَحر    َما  َكفَّنَتْنَا   الرَّ
نَان   يس   الج  ي  فََراد   فُــيُـوُضَها –َمَجار 

 
نَا يَض  ُطوفَاُن  الَحيَاة   ب أَْرض   َو إ ْن غ 

ي يَْستَ  يـُضَهاَستَْبقَى الـَمَجار  يُل َمغ   ح 
 

يعُهُ   َو لَو َخفََض الصَّوُت  العَل يُّ  َجم 
يل   ُخفُوُضَها  َستَْعلُو  ب أَْقَدام     النَّخ 

 
َي الشَّْمُس بَْل َشْمُس الَمقَاب س  ُكلََّما  ه 

يُضَها  تَــــأَلأَْلَ  بَـــــْرٌق  بَــيـــنَـــنَــا  فََوم 
 

 ُهور  ثَقَافَة  َستَْحيَى  َعلَى  َرْسم   الدُّ 
َها نَـْحَو   الـُخلُود   نُـُهــوُضَها يُر بـ   يَط 

 
 م0282\0\0
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ــجــِرب ـــةن ـــِشـــيـــخ  فـ  ي الــتَـّ

 
 مـــتــــى تستريــُح  على الـَمرتَــبَــهْ 
ـــهُ  الـَمــتْـــَربَـــهْ   أيـــــا وطـٌن َهـمُّ

 
ن  َشَطن   يستطيلُ   َحـنَـانَـْيـَك  م 
بـَــهْ  ْجـر  ن َوَطـن  شاخ في  الـتَـّ  وم 

 
ةُ  الـــ مَّ ُحــــَك  الـه   نَـبَـتَّ و   فــــالَّ
يــلَـةُ عن بطن َك  الـَمْسغَــبَـــهْ   ـــُمــز 

 
 تَـُحجُّ  الــــــدَّنانير   فيك   ل َشعب  

ه   مَ  ر   ْكَســبَـــهْ جـميُع   َدَســــــاك 
 

ناعات   تَْغزو بَت الص   قــارا     رك   اْفــتـ 
 وهل  يَــْنــتَــف ـي   ُمْغتَز   َمْرَكــبَــهْ 

 
 هو اللهُ  َمن  قـــــدَّر  الفَْقَر   لكنْ 
ـبَـــهْ   هـنــاَك   وال  بُـــدَّ  ما   َســبَـّ

 
يُر (  أحـــلَّ    بتاريـخَك   ) األَْزَدش 
 ومــــا   ليس   يَْشَربُهُ   أَْشــَربَـــهْ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 عن   القائدين   فكـــادتْ  َخلَيتَ 

ياَستـَُك   الـُمـتْـعَـبَــهْ   تـموُت  س 
 

ى   ُعاَلكَ  ى   األُلَى     فَتََولَـّ  َوَولَـّ
 أُنـــــــاٌس    َحفَاَوتُـُهْم    َمأُْربَـــهْ 

 
عار    يَنُوبُوَن    َعـْنــ  ب َشتَّى   الش  
 ــَك أحــــزابُـهم دونـما   َمـْعـتَـبَــهْ 

 
 
 ةَ ـانـيـخ  ـال    بـــــأنَّ  ويــعـــتــــقـــدون 

ــبَـــهْ  هُـُم      َمــــْوه  ا     يَغُرُّ  مـمَّ
 

 وأنَّ    األمانـةَ    بعد  السياسة  
ــــبَـــهْ  ـنُـوها ه  ن ُطول ما اْستُـأْم   م 

 
 وليست لــــــدى   الـُمُدن ي  يَن  إال
ْم   ُمـْنــشَ  ه  ن َوْحــش   ــبَــهْ أحاب يَل م 

 
 وأَْهلُُهُم    ال     إلـى     هـــــــؤالء  
 وال   هــؤالء    فَُهْم   َذْبـــــَذبَــهْ 
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وا   َطـــعَــــاَم    العُـلُــوم    لذلك   َسـمُّ
ـــوا الغُباَر  على  الـَمْكـتَـبَـهْ   وبَــثُـّ

 
 وَعاقُـــــوا  المعيشةَ  عن كل  َخْفض  

 إلى الَمْصـعَــبَـــهْ  وساقـــوا  الحياةَ 
 

 ويُرَوى  بأنَّ   هـــنــــاك   )نظاُم  الــ
بَـــهْ  (  عن َدْعـــَوة  ُمْطر  ُمْقَراط   ـــد  

 
ــوَن   لكنَّ  ـيُـّ ــــُب  الَوَطنـ   و يـَــْنـــتَــخ 
 أصـــــــــواتَـُهْم   ُكلَّها    َمْكذَبَـــهْ 

 
مْ  أَنَاُطـــــــــــوا   الـُحل يَّ    ه  ـي ـ  ْنـج  ز   بـ 

 فقال  الــُمغــالُوَن  ما  أَْعــَجـــبَـــهْ 
 

ـالف َراش   يَــــاَدهُُم(     بـ  وا    )ز   وَمرُّ
 فـــقـــال  الـُمشاُدوَن  َما أَْنـَسـبَــهْ 

 
يَّةٌ  دون   ُمْلك    فــَما ثَــــــمَّ  ُحـــــر  

ثُـهُ الـماُل َمـــــــــا   اْسـ  ـتَــْجــلَــبَــهْ يُــــَور  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
نهُ  أهُل    فُــــــــــُروض   ُهُم  م   كأنَـّ
ُم  ما  اللهُ  قــــد   أَْوَجـــبَـــهْ   يُقَس  

 
يَاعُ  ي   الج  ــاَم  يَـــــْقـــو   إ اَلَم  َوَحــــتَـّ
 و قد أفـسدوا بالهوى الـَمــأُْدبَـــهْ 

 
 لقد خــــــان  َشْعب يََّك   البَْرلََمانُ 

ـه   َمـْنـَصـبَــهْ  و  فَـــــدَّى  بأرواح 
 

يَّ  قـ  بُهُ  الـَمْشر   وقــــــد  خان  َمْغر 
بَـــهْ  قُهُ  َمْغر   كما  خــــــــان   َمْشر 

 
ــنْ  ــــمَّ  أََغــــاُر على ُكوب  ُسـْقـيَــاَك م 
 يَــُكبُّ  علـيـه  متى  اْستَـْعـَذبَــهْ 

 
ـــعــــــر  ن  الـش    ما   قلتُهُ  قليٌل  م 

ـُر  الُكثُْر  أَْن  أَْكـــتُــبَـــهْ   ويَــْنــتَـظ 
 َحــــبَــــْســـت على الفُلك ُطوفَانَــــــهُ 
 وتَـــْرُجو  التَّنَـان يُر  أَْن  أَْسُكــبَــهْ 

 
وا إلى  من  بَــــــَراُكـم  جميعا    فَــــف ـــرُّ
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ـَي  الـُمـْرَهـبَ  ن ي   أَْرض   ـــهْ أيا  ُمْؤم 
 

َك يا شيَخ َشْعب   يـم   َوُعـــــْد ل قَد 
ـبَـــهْ   أشاَخ  الشَّب يبَةَ   مــا   َشــيَـّ

 
ــــــيــاَمــــَك فيك و إال  و أَيق ْظ  نـ 
ئُـوُم  إذا ما  اْنــتَـبَـهْ   يـموُت الـنَـّ

 
ــــْد ُشـُمـوَعَك دُون  اْشت بَاه    وأَْوقـ 

 اْشـــتَــبَــهْ  ل َكْي يــتـجلَّى  لنا  مـــا 
 

يَـــا ــيـــــر  هَ    نَــْيـــج   إلى   أن   نَُشب ـ 
 ب أَْقَوى  األََداة   َو َوْجـــه  الـشَّـبَــهْ 

 ـر"ـبـق  ي ع  دِ مـن "وا   حـيٌ و  
 

 لَــعَـــمـــرَك كـل مــنـــتـــَظـر آلت  
ــت    فـات   -ال بُــــدَّ  - وكـل مــــؤقَـّ

 
 ــاةُ بــال رقـــيـــب  أتـمــتـد  الحـــي

 يُــصـرف فـي جـمــيــع الكائـنـات  
 

 و يُـنـجـي من ذرى )طوفان( عبدا  
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 ـالك مـن الـنــجـاة  ـــــأوى نـحــَو الهـــ
 
 ــد  َطـمــوح  ـــو يُــرشـــدهُ بـكـل يــ

ي عـنـه بــــ نـات  ــــــــــــــــــتُـجــلـ   ـاَب الـبــيـ 
 

 ــرايــاـــــــــن تُـعـظ ـمـهُ الـبَ تَـــبــارك َمــ
ـفـات   ــد في الص    وسبحان الـمـوحَّ

 
 ـاشــــةُ اللـــــــــفـما األشـــيـاُء إال شــ

 اليـيـن  الـقَــنــاة  ـــــــــــه  تُـخبـر عـن َمـ
 

 وتُــوصـل بالـقـصـيـدة كلَّ ُحــب  ،
ـعـر أقوى القَنطـرات    و بَـحــُر الـش  

 
ـن الخـطايـافـتـ  نـسـل  الـقـلـوُب م 

ي  عـن الحـيـاة  ــــــــــــإلى الُحـــ  ب  الـغـنـ 
 

 حـظيُت بـه  ! ومن قبل اْحـتظائ ي
 ي،ـــؤاتُخـل ـقـُت ل ـرعـشـة القلب الـم

 
 ول لناس  الــذين َحـَظــوا ، فكانــتْ 

ــن ــنــاتهُم مـعـي و بـهْم ج   يـ  ــاتــــــج 



 

109 
 

 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
ـيـُر بـ جي( إلــى أنْ أَط   طيف )َحـال 

بـات   وايـا الـطـيـ   أطــوَف على الـنـ 
 

ـيَّ فكل بـْحــر   ـعــُر فـ   تـجـل ى الـش  
ي  مــن األوزان )ُطــوُر( تَـجـل  ـيـاتـ 

 
ت مـنـه إحـسـاسي فأمسى  تـشـتـ 

ـهـات  ــــــــيُــوح   يَّ أبـــعــاَد الج   ـــــد فـ 
 
 

 معنى بعيدا  ويُـرسـل )ُهــدُهــَد( ال
ــصــ ـعــاتيـــــــــــــــفـيـأتـيني بـ   ــدق تََوقُـّ

 
 ـامـوس  و يمـضيويـكـتُـبـنـي َكـن

 ــرح ُمــفــرداتيـــــــــــــــــــيــعــود بــه ل ـيـش
 

 إذا مــا جـئـُت بــ)األفـكـار( يـومـا  
ـيـها )بَنَاتي(ـــــــــبـدون اســـــ  ـم  يُـسـم 

 
ـعـريعلى الهـوى م   أُمـــر    كـواةَ ش 
ـيـاتيــــــــــــــــــــأُزيــل بــــ  ها جـمـيـَع تَــثَــن ـ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 

ا  ) عَ ــــــــــــــفـأَلــبَـــُســهُ َرئـ   ـا(ي  ـر  ــقَ ـــبْ ـيـ 
ــيــات  ـــــــــــــــــــــتُـــَدل  ــلُــهُ أَُكـ  ـــــفُّ األُْمـــنـ 

 
 ـخـيـف على نَهـاريأنــا الـبـدر المُ 

 مـكـيـدةَ شـارق  يـــغــزو ُســبَـاتي
 

 أنــاُم إلى ُغـــــروب  ثم أصـــُحــو
 أنُـــــوُر على اللـيـال ي الحــالـ كـات  

 
ـلَّ الـنـوُر َطـرفـا    وأخــَشـى أن يـك 

رات  فـأَخـفَـ جـوم  الـنَـي ـ   ى في الـنـ 
 

م  ل  -أُكــلـ   َرونـيمــن دَ  -بـالـتـنـقـ 
ـمـات ي فـنـي س   وأنــصـت كـي تُعـر  

 
 

ي الن عَت في نحت  القوافي  وأْجـنـ 
ـــالة   ـــالت  من الصَّ  كما أجني الص  

 
ـَشــاي   ن ُخــبـزةَ الَحـــيــرى بـ   أُلـي ـ 
ئـات  الـَحــْنــَجــرات   ُب َســي ـ   يُـعـذ  
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ـن بالـقــصــيــدة كلَّ شـيء  أَُحــس  

ـأنـوأُتـــق يـات  ــــــــــــــــــــنـــه بـ  ْقـنـ   قـى الـتـ 
 

ـقـانـــة( يـا شـعـوري  فما كل )الـت ـ 
 بــأحـسـن من صـنـيـع الُجمُجمات  

 
 وكم قــد راقـنـي صـوٌت لـطـيـفٌ 

 رنـي بـتـســبــيـح الَحـصـاة :ــــــــــيُـذك ـ
 

 ـل ىتُـنـصـر يـا فتى األُْحـد  الـُمعَ سـ
مـاة  مـتى ر  سـخـوا على جبـل الـرُّ

 
 فل ـْي ُعــرٌس على )الغبراء( يـأتـي
جلتَها( )فُرات ي(  مـتـى أنكـحـُت )د 

 
ي  حـديـــٌث قـد روتْـهُ الحـال عـن ـ 

ي  الــ قـات  ـــكـَمـْرو  واة  عـــن الـث ـ   ــرُّ
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 أيـامـاً مــعـــدودات
 

َعـــــــــَذب  مـــــــائ   ادُ وردْت أل   ـها الــُور 
 مـــــسافــر  زادُ ـقــلــب  الوالـعـــــــزُم في 

 
 يــا أيــها الـسَّــفـُر الـبَـريـــُق َمــَدْدتَــنَـا
ـنـا اإلمـــدادُ  ، فـضـمَّ  حـتـى الوصـــــول 

 
 َظْعــٌن مـن األحـــالم نـحـــو حــقـائـق  

ـادُ ــــــــــــــتُـرضــي اإللــــــ ـنَـا الـعُـــبـ  ـأَنَـّ  ــــهَ بـ 
 

تُـهُ الــنـــهاُر و َرْبـــ ـيَـّ  ــعُــهُ ــــــظـعــٌن َمـط 
 ــروب  و َســـيــُرهُ األعـــدادُ ـــــــــلــيــُل الـغُـ

 
ـ ــن ُروحــه األبــداُن تـصلُـح كـلـما اتَـّ  م 

 واألوتـــادُ  ـــــبــابُ ــــــــــــــَزنَــْت بــــــه األســـ
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نـا كــر  يـشــَحــن ُحـبَـّ كـهـربـاء  الــذ    فَـبـ 

 فُــؤادُ  لــــــــــــه  حــتـى ال يَـــمـــــوتَ فـي ال
 

 حــيـُث الـعــبـادةُ حــضــرةٌ قــدســيـةٌ 
 ــاُء واألوالدُ ــــــــيــفــنــى بــــــــــها اآلبـــــ
 

ــنـ نـاحــيـُث الصــالةُ تـضـمُّ ُصـفُـوفـ   ا بـ 
ـُســـنَـا لَــقُـْلــَت: َجــمـادُ   لــوال تَـــنَــــفُـّ

 
ُر و السُّــرى  حــيـُث الـتـــالوةُ والـتــدبُـّ

 ُل بـــــعـــدها األورادُ ــحــيـُث الـنـــوافــ
 

دى ةُ و الـنَـّ ةُ والمــحـبـ   حــيـُث األخــــو 
 رشـــادُ ُهــدى والـوعـــُظ واإلحــيـُث الـ

 
 

ـة ، يـ  ـانـ   حــيـُث الـعــلــوُم تُــــذاُع َمــج 
ــمـادُ ـــــــــــــــــوالــعــلـُم فـي كل الــزمـــ  ــــان ع 
 

ــةٌ  ـة  َجـــمَّ ـمَّ  حــيـُث المــجـالـُس ل ــأْلَئـ 
 ــــه  أراُدواــــــــــــــــــوبـــها ابــتـغـاَء رضـى اإللـــ
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ـهُ مـســتــنــفَــعٌ ُطــوبَـى ل    ـَشــهــر  ُكــلُـّ

نــال حــيــن ـــــــــــــــــــــــــــــاألمــنـــيـاُت تُـــو
 يُــعــادُ 
 
 

 فـي ســاعــة  الـتـرويـح َظـلَّ ثـقــيـفـة  
 ـــــرادُ ـــــــــــــيــــأوي إلــيـها الـجـــمـــُع واألفـ

 
 ن  نــهـاُرهيـحـلــو عـلـى رغـم البُــطــو

 ـــن اْعــتـاُدواـــــــــــــــــــــَرْغــَم الـغــريــزة للــذيـــ
 
 

 رغــَم الــذيــــن تـخـالـفـوا عــن أمــره
 واــــادُ ن عـن الهـدايـة  حَ ـــــــــــــرغــَم الــذيــــ

 
 رغــَم الـشـكاوي و الــفـــتـاوي ؛ إنــــه

ـ  ــــاَلل ـــه  األعــــوادُ ــــــــــــــــــــــــمـــا يُــرتــجــى ل ـه 
 

وُم ل ي( ــن قَول  َرب  ي )الصَّ ْم بـــه م   أَْكــر 
 ــزي بـــه إن زاُدواــــــــوأنا الـــذي أجـــــــــ
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ي بـ  ي فـخـاب تَـَرقُـّ  كـالمــوت  بَــاَغــتَـنـ 
ــه  اْســتـــــــــــمـــا لـي إلـى تــوديــــ  ـعـدادُ ع 
 

ـيـد  الـف ــْطــر  َمــْعــُدوَداتُـهُ   سـاقــْت ل ـع 
( حـيـن يَـُســ)كال  وقُـهُ )اإلســنـاُد(ــــــَمـتْـن 

 
ه  الـُمـــــبَــاَرك  حــيــنـما ـــر  خ   أدنــــو آل 

ـيــه  نــحــَو أُفُــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــه  يُـــْدنـ 
ــي  ــعَـادُ الم 

 
نـا  فـالصــوُم َزْرٌع فـي ُخـفُـوض  قـلـوبـ 

ــ ــن بــعــد  الص    يام  َحـَصـادُ ـــــــــــــوالعــيــُد م 
 
 

ــــــُد َخـْيـُرها  يــا لـيـلـةَ الـقَــْدر  الُمــَزيَـّ
 ـف  شــهــر  ، إنــنـي ُمــْرتـادُ ــــــــــــــــَعـــْن أَْلــــــ

 
ـَي دونـماإنـي غــري  ــٌق فـي ذُنُــــــــوبـ 

 ـو بــــه اسـتـمـدادُ ــــــــــــــــــــــذ  يــــدنـمــسـتــنـق
 

 إنـي ظـلـمـُت النـفــَس دون عـــــدالــة  
َدى ُمـْنـــقَـادُ ــــــــــــفــأنــا إلــى َشـــ  ــَرك  الــــرَّ
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ـ ي  فـي بُــُحـــور  َمـَشـاع  ي،إنـي َغـــو   ـر 

يــ  ُن يُـْبـلَـى والـعُــــقُـــوُل تُـَصـادُ ــــــــــــوالــد  
 

ه   ـــن أَصــــــــَداء  ـيـُن القَـْلـب  م   إني َمـه 
ــــص   الهوى ُمْصَطادُ   والـقــلــُب فـي ش 

 
ال    إنـي فـقــيــٌر لـو َحــَصــْدُت َســــنَـابـ 

ــن بَ  ـــــــــــَدادُ ــْعــد  الـحَ فَـالسَّـْبـُع م   ـَصـاد  ش 
 

َي الـَمـ  تْـبُـول  أَْقـَطـُع منـذ أنْ َعــْن قَـْلـبـ 
 ْت عـلـى َرْغــم  الحـبـيـب  ُســعَـادُ ـــــــــــــــــبَــانَــ

 
ي ــسُّـــنـ  ي أجــَل الصـــــيـام  أُح  نـ  ـنَـّ ك  ـٰ  ل

َهــــادُ  ـب  ، فَـالــذُّنُــوبُ ــــــــــــــــمـغــفـوَر ذنــ  و 
 

ـرا   ــيـام  ُمـَطـهَّ ــن َوَجــع  الص    أَْنــَســلُّ م 
ــعــر  حــيـن أََجــ ادـــــــــــــــــــــــكـالـش   ــقَـّ  ـــاَزهُ الــنُـّ

 
 وأفـــوز بـالــتــقـوى ، إ ذ  الـتـقـوى لـنـا

ـــقْ ـــــــــــــــــــُروٌح عـلـى أعــــــ  ـــَوادُ ــــمـالــنــا م 
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 أشــــتـاق َكـْم أشـــتـاق عند ُجـُدوبَـت ي
ْســعَـادُ ـــل ـفُـيُـوض  رحــمـة  َمــْن لَــــ  هُ اإل 

 
ـيَـاق َي بالهـوى  يــا رب   ال تُـْطـف ـي اْشـتـ 

ال ش   الـقــلـيــل  َرَمـــــادُ ـــــــــــــــــفَـالـَجــْمــُر بـ   ـرَّ
 

َك يـا غـــفـــوُر فـإنــهواغــفــْر ل ـعَــبْ   ــد 
ــن ذنـــــــــــــبــه الـمـُـ ـْن َعــاُدوام  ـمَّ  ْغـــتَـال  م 
 

ـهم  واغـفـْر ذنــوَب المـسـلـمـيـن جمـيع 
 ــداُم و اإليـــــجـادُ ــــــــــــيـا َمـــن لــهُ اإلعــــ
 م01-5-0291

 
 
 
 

صـف ـه    شــهــٌر يـكـُمـل فـي نـ 
 

ة-ــرُّ يـفـــتـ ه   -كالـــــدُّر   عـن َصــــــــْدفـ 
ُجــــوَب( في َســْقــف ـه   ـُر )الرُّ  يــسـتـعـم 

 
ـــنَـا ـُر الـغُــفــراَن فــي أرض   يَـســتَــْمـط 
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ــــــــــن َكـــف  ـه   ُت م   واألرُض تـْســتَـنـبـ 
 

 يَـــْرَعـى )قُــَريــَشـــنا( و )إ يـــاَلفَــنـا(
(ل ـــر   ـــــن )َصــيـف ـه  ( م  ــتـاء   ْحـلـة  )الش  

 
ه    يَـعُــوُد بـالَخـــــيــــر إلى َشـــــــــــأْو 
ي القــلــَب فـي َضــْعــف ـه    ل ـَكـْي يُــقَـــو  

 
يــــــه  و إن لـم يـُكــنْ   يـمــُحــو َمــساو 
ــنـــف ـه   ــــــن ص   لـُهــنَّ مـــا يُـــعَـــــدُّ م 

 
 َشـــْعـــبَــاُن مـــا أغـــنـاَك َمـــــن وارث  
 يُـــوصــي نــصـــيـــبَــنـا عـلـى َوْقـف ـه  

 
ـنَـا ــــن َشـــهــــر  تَــَمــاَدى بـ   يــالـــَك م 
صــف ـه   ــــــــــــي نـ  ــهُ يـكــُمــُل فـ   وُكـلُـّ

 
َمــْن َصــــــــاَم ُســَويـعَـا ـه  يَـــرقَـى بـ   تـ 

ن َجـــبَـــل  الــذَّنــــــب  إلــى نَـْســف ـه    م 
 

ــفــوَف إال الـــــذي ـــــــــــــد الصُّ  يـوح  
 يَـــْســـعَــى وراَءهُ عــلـــــــى ُخــْلــف ـه  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
ه    لـــيــس الـــذي يــعـــبُـد فــــي بَـيـتـ 
ــي اللــــهَ في َصــف     ـه  َكـــَمــْن يُــــنَــاج 

 
 تــــقـــدَّم )المــنــدوُب( مـــنـــه ، ل َكـيْ 
 يـتــبَــعَــهُ )المكـتـوُب( مـــــن َخـْلــف ـه  

 
ــال لـحـــظـــة    إ ْلــــفَـــان  لــم يَــنــفَــص 
ــي إلــى إلــــف ـه    واإللــــــــُف يَــلــتَــج 

 
ُســـوُل حــتـى غـــ  ـداَصــاَمــُهــما الـــرَّ
ـــن َرْشـــف ـه    يُــق ـــلُّ في شـــعـــبــاَن م 

 
) ـنـى  ــُض( الــذُّنــوب مـثـوَى )م   و )رام 
ــيَا( القُـــعــوَد عـن )َحـْيـف ـه (  ال )تَــْبــغ 

 
 

ـعــٌل صـحـيـٌح كان يُــْبــنَــى عــلـى  فـ 
ه   ـن َصـرفـ  ـــحــو  الـــذي يَــْشـتَـقُّ م   النَـّ

 
 

ـْطــفُـهُ شــ  عــبـاُن َشــهــــٌر ، يـانـــــٌع قـ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـــوُم إلـــى قَـْطــف ـه   ــُل الصَّ  يـســتــعـج 
 

 و تــمــأل الرحـــمـــةُ أرجــــــــــــــــاَءهُ 
ه   ـــــن ُعـْرفـ   فَــف ــْديــــةُ الـغُـــفـــران  م 

 
ـــنٌ  اٌب ، وال ُمــــــؤم   واللــــــهُ تـــــــــوَّ
ــــــــــــن لُــْطـــف ـه   ــدُّ م   إال و يـســتـــم 

 
 فَـــعَــْدلُـــهُ قــــد َجـــلَّ عـــن وصــف ـنا
 وفــْضـــلُــهُ قـــد َجـــلَّ عـــن َوْصــف ـه  

 
ـق    َســـل  )القــصــيــَر( أيُّ ُمـــْخــَرْنــــبـ 

ـــن أَ   ْنــف ـه  يــجـــعــلُــهُ يَــْجــــــــَدُع م 
 

ـه   ا  بـ  ــفـ  ـــيـاَم مــســتـخ   يــجــفُــو الص  
ه   ـةَ فــي َجــــــــوفـ  ـــلَـّ ــي الع  ع   و يــــد  

 
ــــياُم العَـــــل   بُــــــْرٌء لَــهُ   ُصـــْم فَـــص 
ــن لَْهـف ـه   ـــَف م  ه   وَكــــْم َكـــفَــى الـــالَّ

 
ْصــفُـن  ا( ، أَلَْسـتُـْم على)شـــعــبـاُن( )نـ 

ه   ــن َحــْرفـ  ـــْلـم  بــأن )الشَّـــعــَب( م   ع 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
ْر بَـيـنَـنَا ـصــَف شــعــبـاَن اْســتَـنـ   يــا نـ 
ْصـــف ـه   ـيـُر فـــي نـ   فالبَــــدُر يــســتــنـ 

 
 من محاوالتي في السنة الماضية...

 نـاصـــــــر الـــمـالــــكـــي
 
 
 
 
 
 
 
 

 عليك الرعد يا بنت الزجاجأخشى 
 أخشى عليك وكاد ينطفأ السراج

 
 والجو حار والمساحة غابة
 والحي شبه مغارة والليل داج

 
 جسدت  في الالوعي طين  مشاعري
 وجرحت ماء القلب من فرط العالج
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 والكشف عن ساقين ال يعني فقط
 بلقيس تحسب كل ممشى من لجاج

 
 والظل أنى يستقيم وعوده

 جذوره حلف اعوجاجرغم امتداد 
 
 

 فانسي فؤادي واتركيه ألنما
 بيني وبين قصيدتي عهد الزواج

 
 
 
 

 الحر جوهره كفاه
 لم يبق إثر ما اقتفاه

 
 فكما يرى من عينه
 الدنيا يراها من قفاه

 
 متهلال صوب العدو
 و واصال من قد جفاه
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 ما عن ذو خير له

 بين الورى إال اصطفاه
 

 يفتر عن حب الحياة
 ام  شفاهمبالغا  ح

 
 فاسمع أيا من ال يجيء
 الضر إال وانتفاه

 
 ال تترك البلوى تشيع
 فمن تثاءب سد فاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جنة كم أنا أعذب فيها
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 فاسمعي إن أردت أن تعرفيها
 

 وردة كم تفتحت عن دم القلب
 وقد آن منذ ... أن تقطفيها

 
 أنا صب متيم بك والقوم

 سفيها -لما بي  -يظنونني 
 

 ! وإن ربت في األمر فاقبلي مطلبي
 اسئلي القرية التي كنت فيها

 
 
 
 
 
 

 نعم التي احتلت حدود فؤادي
 بجنود مملكة من اإلنشاد

 
 بالجر والتنوين )جر( داللها
 عقلي و)نون( حسنها استعدادي

 



 

125 
 

 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 لما ابتليت بها رويت حديثها
 ألخي الصديق فلم يطق إرشادي

 
 لم ال وقد علم الصديق بأنها

 ة األوالدحلم الشباب و مني
 

 ال شك يعلم أن )متن( حبيبتي
 ال ينتهي إال له )إسنادي(

 
 وإذا بها ليل يفيض وراءه

 )ذكرى( المرور على صراط )الوادي(
 

 وأنا أمد لها الفؤاد هدية
 وتعيد لي عند الفراق فؤادي

 
ن  غارت على )حمدانها( المتبول م 

 دونما ميعاد أتاها )ضيف(
 

 حارت على شخصيتي فكأنها
 د )التاجر البغدادي()عصماء( بع

 
 تسطو علي ولم أكن إال كما
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 شكر )ابن حنبل( سطوة الجالد
 

 وغدوت أبدو شاعرا  في عينها
 متشاعرا  في أعين الحساد

 
 حتى أتاحت لي الحبيبة فرصة
 أخرى و فزت خاللها بمرادي

 
 فإذا )بليلى العامرية( لم تكن
 إال خياال من بقية زادي

 
 الهوىأنت )الحقيقة( والنساء من 

 هن )المجاز( وكل شيء عادي
 

 وأنا الذي ما عاش دونك طرفة
 إال كما عاش الحياة الصادي

 
 لو يعلم العشاق كم أنا عاشق
 من نار عشقي الكتفوا برمادي

 
 وإذا اهتدوا بي بعد )قيس بن الملوح(

 في الهوى فلكل قوم هاد
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 هذا أنا خط بال قلم و قد

 تمت بحمد الله روح ودادي
 
 
 

 يك يا أخا )راشده(هون عل
 يا من تعالت روحه الحاسده

 
 لست بأستاذ وال عالم
 بل طالب يهتم بالفائده

 
 تنال من جاهي ، ولكنني
 فتى أتى من عزة تالده

 
 ال أجعل الشتم قتاال وال
 أظنه غنيمة بارده

 
 ما هذه تربية تنبغي
 لصالح الوالد والوالده

 
 تربية ليست على منظري
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 معينة حياتك الجاحده
 

 نحتاج بالضبط إليها كما
 في النحو نحتاج إلى القاعده

 
 أنا و أنت مخطأ صائب
 ونفسنا زارعة حاصده

 
 ال واحد يحيا كما يرتجي
 منا... ومن حياته خالده

 
 لنعبد الله و ننس الهوى
 فالله يجزي بالرضى عابده

 
 عساه يأتيك بما يرتضي
 لما يذيب فكرتي الجامده

 
 راعزف بعودك ألحان العصافي
 وانشد فإنك داوود المزامير

 
 

 جاء الشتاء فخذ بالصيف مسرحه
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 فطالما مده صوت الجماهير
 

 أنت الذي منذ أن نمت أظافره
 ما عده الدهر إال في المشاهير

 
 كأنني بك معجون فكنت أنا

 وكنت أنت على حسب المقادير
 

 سودت بيضي قصدا منك فاتسمت
 سبورتي  بسعابيب الطباشير

 
 ميذ الحياة وقدأحدو إليك تال

 حاد الحياة تالميذ الدنانير
 

 هون عليك فما األشغال قاطعة
 حبل الصداقة يا من عيره عيري

 
 واصبر على العصر عصر الزور ليس به

 إال الهالك بقاموس األساطير
 

 فبرتقالك لوال عصر جلدته
 لما استحال عصيرا في القوارير
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 وما ستارك إال كي يحن غد

 ستورإليك حتى يجلي كل م
 

 ما غيرت سنة إال بنازلة
 أنى تمر سنين دون تغيير ؟؟

 
 خاطبتني بك كي أسلو المواجع عن

 فكر يزيد على أفكار سكير
 

 يا سادة الفقه أفتوني بتيسير
 في شأن مسلمةة تسعى لتسخيري

 
 لما تربيتها واشتد ساعدها
 رمت هداي بتضليل و تكفير

 
 نفس تبرهجني حتى أحسسني

 د المدارير ...سيال غريقا على ح
 

 كأنني لم أجاوزه عن طريقتها
 أو لم أقل لجواري ركبها سيري...
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 واليوم ساقت إلى قلبي زخارفها
 فصاحبته وليس القلب بالزير....

 
 هل لي بطائرة فصل فتفصلني
 عنها و تفصلني عن كل كندير

 
 إني أحن إلى االأين حيث أراني
 عاريا من  مساوير المشاوير....

 
 

 جب ضليل يضل بهالنفس أع
 مضله و غني عن تقاريري

 
 

 شفيت صدري على حق نفثت به
 ونفثة الحق تشفي كل مصدور

 
 رب اشفني بشفاء ال يغادر من
 سقم وسر به وجه التباشير

 
 أدعوك  باطمئنان النفس منك هدى
 إليك يا راحمي شكري و تقديري
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 وعيت من صغري أشعار من غبروا
 ركما وعى الغصن ألحان العصافي

 
 
 
 
 
 
 
 

 )مع الخيل(
 
 

ْل فما رفقي عليك   دبعاترجَّ
 ولست أرى إال بلوغ مرادي

 
 ترجل أيا هذا المجرب في المدى

 عنادك هذا فوق كل عناد
 

 ركبتك والعُرف الكثيف غمامة
 تمر سريعا   كانتشار جراد
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 على أربع أرقى كأن ظلوفها

 إطارات "هـوما" في مفاوز  واد
 

 نهأسابق وحدي منذ لوحظ أ
 عصي  على أقوى اللجام جوادي

 
 إذا مسه المهماز فرفر وانبرى
 يكر كأن الخيل صرصر عاد

 
 يكلل جنبيه البياض و يرتدي
 من الحلة الحسناء خير سواد

 
 ويرقص كالمجنون وهو معظم
 و ذو كبرياء دون أي رشاد

 
 أذلله حتى أأدب طبعه

 فتلفيه آت حيث كنت أنادي
 

 وتحسبني إن همت بين مشاعري
 شريد سبيل أو شهيد جهاد
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 كأني وحدي حين أعشق جمرة
 وكل عشيق مبتلى برمادي

 
 وما فرحي إال ألتحف حاسدي
 بشيء قليل من كثير فؤادي

 
 الحب يشعل بالفراق وميضه
 فمتى يطبب باللقاء مريضه

 
 تبدو الحبيبة لي كفكرة شاعر
 حر يجسد في الخيال قريضه

 
 ما اختارني الشوق المفرق سيدا

 جمع قضه و قضيضهإال أل
 

 ألراك يا أخت السماء غمامة
 يختال غيث جمالها لتفيضه

 
 حتى يعود دم الحياة مخضرا
 بالحب حيث يقي الفؤاد أريضه

 
 حيث التجلي والعيان حقيقتان



 

135 
 

 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 من المجاز متى أدك حضيضه
 

 أنا ال أرى لك في النساء شبيهة
 إن الطويل به عرفت عريضه

 
 إن رمت تسوية أحس كأنني

 بين حبيبة و بغيضه سويت
 

 كل النساء نوافل في حبي المشروع
 وحدك بينهن فريضه

 
 

 ما دورنا في هذه الدنيا
 إن لم نحب محبة عليا

 
 إن القلوب من الهوى خلقت
 وبمن تحب بحبه تُحيا

 
 بالله يا ساقي الورى مددا
 عجل إلى أفواهنا السقيا

 
 عجل فأرواح األحبة ما
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 زالت مسائلة  متى اللقيا
 

 لم يحالفنا اللقاء فهل إن
 نلقاكم في لحظة الرؤيا

 
 إن كانت البكر المقاس بها
 تسبي العقول بحسنا سبيا

 
 ما بالك من خلق الجمال إذا  

 لما تغشى نوره حيا
 

 إني اكتفيت به ولست أرى
 لسواه لي أمرا وال نهيا

 
 هذا قراري فانأ عن أملي
 إذ لست أقبل دونه رأيا

 
 كوليمة لما دعيت لها

 عدت منها أشتهي شيا ما
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 
 

 عرج بـ)ـبايـرو( شاعرا متبهجا
 يا سعد من بك يا حبيبة عرجا

 
 لبيك حيث أطوف حولك سبعة
 في كل أسبوع ، و بيتك ُملتََجـا

 
 أمشي و نعلي همتان و ذمتان
 وغايتي هي أن أنال المرتجى

 
 تبدين مثل الخيزان وحين شئت
 بدوت في أبهى الجمال بنفسجا

 
 را  فاحسبيني أعزباإن كنت بك

 رغم السكينة إذ رآك تهيجا
 

 إن كنت أما فاألمومة لم تكن
 موقوتة والطفل لم يك محرجا

 
 إن كنت جامعة فهبني طالبا
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 من كل فن في هواك تخرجا
 

 فأيا وردة األحباب حسبك من دمي
 لونا  و حسبك من يدي تأرجا

 
 يا قبلة الطالب لست مؤذنا
 إال بحي عليك بين ذوي الحجا

 
 وافيت وردك طالبا و حييت فيك
 مؤدبا ورحلت منك متوجا

 
 تؤتين حق العلم يوم حصاده
 ويعد قدر الشيء مما أنتجا

 
 يا فجرها الصديق كم صيرتني
 قلبا على رغم الكروب مفرجا

 
 صوت من اللغة اللذيذ سماعه
 أكرم به برنامجا و مبرمجا

 
 قسم عال بالمكرمات رجاله
 ونساءه من لم يطقن تبرجا
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 من قاصرات الطرف أجمل من بهن
 الالبسات من الجالبيب الحجا...

 
 وإذا أردت نتاج ذاك القسم فاتخذ
 الحسين و أرمياء نموذجا

 
 لله در الجامعات... و هل لها
 بدر ينور بنورها وسط الدجى

 
 لله دري حين أكرم باسمها
 حبا و تفضيال يدوم مروجا

 
 لله درك  في تفردك الذي

 القصيدة منهجااتخذته أبناء 
 

 فكأن شعري في سواك عجاجة
 وكأن مدحي في سوى لغتي هجا
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 ( وال مـرءا٨الحب لي مـرة )

 مذ كنت لي في برده دفئا
 

 أنت التي بالدمع ما برحت
 ترنو إلي و عينها المرأى

 
 ألرى اقترابي منك منزلة
 أحتاج أن أفتر عن منأى

 
 ولكي أراني فيك فلسفة
 ئاأحتاج أن أتتبع الفي

 
 قد كنت )كال( في النساء وكان
 جميعهن من الهوى )جزءا(

 
 قد كنت سدرة تخمتي حتى
 بدأ الحشا يستشعر القيئا

 
 كوليمة لما دعيت لها

 ما عدت منها أشتهي شيئا
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 ألفي بحقك قارضا غزال
 (١أحتاج أن أستهلك القرءا )

 
 وأحرم األشعار من بعدي
 لو أنني من قالها بــــدءا

 
 لغة في المرأة ؛ )الحب أنثى و ليس رجال(. (  المرة :٨
( القرء : القافية ، يقال أقراء الشعر أي قوافيه و طرقه ١

 و بحوره.
 
 
 

مناسبة افتتاح "كلية الشهيد علي الخواص للدراسات في 
 "تحت رعاية-كنو نيجيريا-اإلسالمية والعلوم العربية 

 يا"ترك-مؤسسيها باسم "الجمعيات التي تقدر البشرية 
(IDDEF ).فجزاهم الله عنا وعن اإلسالم خير الجزاء 

 
 مفتاح العرس

 
 يا عروس التي بنا زوجوك

 ملوكوعلى هودج الرضى ح
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 وإلى جنة أعدت لشعب
 يتحلى بيتمه أنزلوك

 
 قدسعدت وطاب مأواك برا
 إذ بكلية الشهيد دعوك

 
 

 قادة تستنير بين البرايا
 لست أدري لجهدهم من شريك

 
 ن ركناركيناقد أشادوا للدي

 يتنامى فيا له من تريك
 

 كم بنوا في رحابنا جامعات
 حلوككم سقوا كم سعوا لسد ال

 
 كم وهم يطعمون طعما شهيا
 بالضحايا فيا له من بروك

 
 وإذا ما نشير نحو حباهم
 بماليين شكرنا فإليك
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 بركة في الرمال كنت تروي
 بلباب العلوم من وردوك

 
 وتقوين سعي كل مريد

 طالبا للسلوك ولج الباب
 

 أنت مبنى يفوق أعلى المباني
 ببياض وخضرة زينوك

 
 وعلى مستوى يحق به

 الفخر بما كان عاليا جعلوك
 

 وافتتاح أتاك فاقري سالما
 طيب العرف من من افتتحوك

 
 مرحبا باألمير فيك وأهال
 يا أمير يمتاز بين الملوك

 
 

 استتب لك اإلمارة بالبدء
 ومن قبل سيدا في البنوك
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 ارك الله فيك ما شيد شادب
 وري كلل فيكصوته الجه

 
 وجزى الله تركيا األم خيرا
 هم ببذل الجهود من أسسوك

 
 رحم الله من أتى بك

 بالبدء ومن بعده غدوا يخدموك
 واقبلي من عواطفي اعتذاري
 إذ صعدت الذرى بنطقي الركيك

 فأنا الشاعر الذي يرويك

 :✍وبأشعاره غدا يفتديك 

4/3/0292 
 
 
 

يـثتَ  يـــُل أََحـــاد   ـأْو 
 

وَح َوالَجــَســــَدا  يُْرَوى َعن  العَْقل  أَنَّ الرُّ
ــَحــــَدا  َشـــْيــئَـان  َمااْفــــتَـــَرقَا إ الَّ َكَما اتَـّ

 
ـــبَـا  ُمَمث  اَلن  ل َمْخلُوقَين  قَــــــــــــــــــْد لَع 
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 اُهَما أََحــــَداَدْوَرْي َحــــيَــــاة  فََصــــــاَر اثْنَ
 

ــــــــــــــــــَدة    َكالَماء  تَْحتَلُّهُ األَْلَواُن َزائـ 
ــــــــْدَمـــــتَــــَها َحتَّى َو إ ْن َرَكــــَدا  َعلَيه  خ 

 
ْنَسان  ال أََحـــدٌ  ــئَــة  اإل  ــتَــْهـــيـ  ــــر  بـ   س 

ـــيَّ  ــْيــج  ــَراتـ   ــتَـــْيــن  بَــــَداإ الَّ َوَعْبَر اْســـتـ 
 

وَن( ُكلُُّهمُ  ـــَجـــا َو)الغَـــَزال ــيُـّ  فَاَض الح 
ين ه  اْعـتَـقَـَدا ( َو َمْن ف ي د   َغرقَى )اْبن  ُرْشــــد 

 
 َوُجــنَّ )ُســـْقـــَراُط( ال ُســـم  فَـيَـْشـَربُهُ 
(ــه  نَـــَشــ ـ)ــأَْفاَلُطونـ  ْســـطــو( بـ   ـَداَواَل )أَر 

 
ـَدايَـت ه   ْن ه   َو َعـــاَد )ُموَســى( َضلُوال  م 

( َرُســـــــوال  يُـْقـتَـفَى َرَشــــَدا يُّ ــــر   َو)السَّام 
 

ـيَـة   اح ( ثَـــانـ  فَـّ  َو)آَدٌم( َعــــــــــاَد )ل ـلـتُـّ
 َوَصاَر )إ ْبـل ـيـُس( َروضـــــــا  يُْجتَنَى )َرَغــَدا(

 
يذُ )الغَُراب ( فَتَى الـــَو َظلَّ )قَاب    يُل( ؛ ت ْلم 

َهات  )يَـــَدا(  ــإ ْرَهــــــاب  )يَْبُسُط( ف ي ُكل   الج 
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ــبَـــ  َوالَماُل يُــْعـــبَـــُد َو اآلثَـــــاُم أَْرُض س 

ـَن الـبَـلَـَدا ـــــــــُش ُعــرٌف َزيَـّ  ـــاق  َوالـفَـــَواح 
 

نْ  ي م  ــه   يَـــا لَــْيـتَـنـ   َزَمــــان  اَل َمــَكــاَن بـ 
 إ الَّ َو أَْكــــثَـــُر َمــا يُــــــأَْوى إ لَــــــــيــــه  َرَدى

 
 تَأَْرَجَح )الَوْحُي( َواْستَْعَصى )البَُراُق( َعلَى

ـى )بَــــــْدُرهُ(  )أُُحــــــــــَدا( ( َو تَـَرثَـّ ـه  ـــي ـ   )نَــبـ 
 

ـْلـــ تََرقََّق الُحـــرُّ   َواْســتَـــْوَصى الفَـق ـيــُر ب م 
ـه  َو تَــــــاَل القُــــــــْرآَن َمْن َجــــَحـــَدا  ـــيَـاَراتـ 

 
 

ْم َو َمـــَشــــْوا ه  ْن أَْقـــــَدام  أَ النَّاُس م   تَــبَـــرَّ
ي بَــــعُــــَدا ـــذ  ــــُم نَــــْحــــَو الَـّ ـــــه   َعلَى ُرُؤوس 

 
ــُرَهامَ  ( أَْمــيَــاٌل تُــقَـــص    ا بَْيَن )نَْجـــَدْيـــن 

ي اْنــفَـــَرَدا ــــذ  ـــاَرةٌ َســـاقَــَها )الَجْمُع( الَـّ  َســــيَـّ
 

( لَمْ  ف   اَل َرْيـــَب ف يه  فَأَْحــــــــَزاُب )التََّصوُّ
ـ ــُب الش   ــــَي َمـــْن تَـْسـتَـْصـع   ــــَدَداتُـْهــَزْم َواَل ه 
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ي ُخـلُـقـا    تَـْصـــفُـــو َصفَاَء الَمَعان ي تَْحــتَــو 

َما َوَرَدا ي بـ  ة  تَــــْســـــــتَـــــْهـــــــد  ــبُـــوَّ َن الـنُـّ  م 
 

ــَضــة   ُب الشَّـبَـَح الَمـْعــُمــوَر َرائـ   تُـــــَدر  
ـــــيـا  تَـْقـــو    ْيــُمـــَها األََوَداُجـــُمــــوَحـــهُ ُمـــْنـــه 

 
ْن َشــْيــَطـــان ه  فَـيَــَرى ــــــْيــــَن م  ُف الط    تُنَظ  

ــَمــَدا ــــَد الصَّ لَــــهَ الَواح  ـَجــل  ــي اإل  ــــْنـــَد الـتَـّ  ع 
نْ   ب الُحــــب   تُــْنـــق ـــذُ أَْكـــبَــاَد السَّاَلَمـــــــــة  م 

ي الَّ  يـــــــــَن أَفَاُضــــــــْوا فَْوقََها الَكـــبَـــَداأَْيـــــــد   ذ 
 

ــــيَـــةٌ  ــــْيـــَد إ الَّ إ َذا لَـْم تَـــْشـــَق أُْضـــح   اَل ع 
ــُر الــشُّــَهـــَدا ـــْيــــُد َمـــْذبَــَحـــةٌ تَـــْســـتَـــثْــم   َوالع 

 
اَليَــتَــَهاَواَل َغـــَرابَــــــةَ إ ْن َعـــــــــ  ــــاَدى و 

ــوا أَنَُّهْم ُســـعَــــَدا ــــــــــــَراٌر َو َظــــنُـّ  قَـــــــْوٌم ش 
 

ــاَلفَـتَـَها  َواَل َغـــَرابَــــــةَ إ ْن ُعــــــــــــدَّْت خ 
ـــــَدا ْيـــه  َمْن َســـه  ي يَــــْرو  ـــذ  ْيــث  الَـّ َن الَحـــــــد   م 

 
(ُمـــْذ  ه  ــْبــَر )َرايَــــــــتـ  ( ك  ــى )َعل ي   أَْن تَــَولَـّ
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ه  )َرَمــــــَدا( ْن بَـــْعــــد  ــَحـــْت م   اَل )َخــْيـــبَـــٌر( فُـــتـ 
 

ْيــــَب( إ ْخـــــَوتَهُ  ــُل )اَل تَـــثْــــر   َكْم فَاَق قَـــائـ 
َنَُّهْم َهـــبَــــُطـــــْوا َوْقــــَت الَّ  ــــَداأل  ي َصـــع   ــــــــــــذ 

تُهُ  تْـــهُ قُــــــــــــوَّ ـــُل َمْن َغــــــرَّ  َوَكْم يَُحـــْوقـ 
ـــن  َصــــَدى ـى تُــج  ــْيــقـ  ُمـــوس  ـــْنــــــت  بـ   ُغـــُروَر بـ 

 
نْ  ـة  م  ـــبَـّ  َوَكْم يَـــــف ــــرُّ الفَـــتَــى َرْغـــَم األَح 

ــــُر ف ي َشـــْعـــــب  يَـــُمــــوُت ُســـــَداأَْرض  تُ   ـــــعَــــمَّ
 

ــي ـَر تَـــْشـــُكــــو اَل قُــلُــوَب تَـع   َواَل َمـــنَـــابـ 
ــــــــــــــــُر إ الَّ الــَمــــــــــْوَت َوالَكــَمــــَدا  َواَل نُـــعَـــاش 

 
ـــــ نْ َواَل أَُكــــفَّ تُــــنَـــاج   ي اللهَ يَـــــــــا لَك م 

ــــيَـــــات  َدَدا  َعـــْصـــر  تَـــقَـــدََّم نَـــــــْحـــــَو األُْمــــــنـ 
 

ـاُس َحيُث نََرى  اَل َعــــــــاَم ف يه  يُــغَــــاُث الــنَـّ
ـــَجــــــــافا  أََكـْلــَن الــيَــوَم ُكلَّ نَـــــَدى  َســــْبــــعـا  ع 

 
ْلـَمـــــــــــــــــْوت  أَْن تَـْحـلُـو َمــَراَرتُـهُ   قَْد آَن ل 

ْلــــعُــــــقُـــــــم  الــشَّــــــْيــــــَخـــــات  أَْن تَـــل ــــَدا  َوآَن ل 
( َهــــــــــْل يَئ َستْ  يُّ  َطــــــــاَل اْنت َظاُرَك يَا )َمــْهــــد 
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ـــــَداُدُروبُــــــــــــنَـــا م    ـْنـــَك أَْم تَاقَــــــــــــــْت إ لَْيَك فـ 
 

ْيــــــــــــج  إ ئْــــــــت  ب َما ْفــر  ـــَم الـتَـّ ( يَا َمْوس  يُّ  )َمْهد 
 نَـــــقُــــــــوُل أَْنـــَجـــــــَز ُحــــــر  َحـْسـبَـَما َوَعـــــــَدا

 
ـــــــَك َعنْ  َواَل تَــُســحَّ َعــلَـــْيـــنَــا ْن َســـــــقَـــــائـ   م 

 بُـــْعــــــد  فَــقَــــْبــلَــَك َســـــحَّ الَخـــــــاُل إ ْذ َرَعــــــَدا
 

ْنـــَســـان  َما َزَرُعـــــــوا  َســيَـــْحــُصــُد القَوُم ف ي اإل 
ْيـــــخ   ــار  ــَدا ل ـــيَــــْزَرَع الـدَّْهـــــــُر ف ي الـــتَـّ  َما ُحـــص 

 
ي( ( إلـى )ُدُغـــر  ي   َما َذا إ َذا َعــــــــــــــــــــاَد )ُدور 

( إ لَى )بَـَرَدى( َمــْشــــق ـي   يَومــــا  َو َعـــــــــــــــــــــاَد )د 
 

ــذ   ـْيــــَسـا( قَـــْبـــلَــــئـ   َغــدا  َسـنَـْلـعَــُب ف ي )َســـْنــبـ 
ــــــــــــه  ُكـــنَـّ ـــــــــــَق ف ي أَحْحــــَزانـ  ـا َطــــَرائـ 

ــــَدَدا  قـ 
ــي بَــْعــَد أَْن َشــق ـيَــــتْ  ـَكـــاب  الـقَـــَوافـ   بَـْعـَد اْرتـ 
ي نَــــقَــــَدا ـــــــــــــذ  ( الَـّ اد  ـ)ــعَــقَـّ ( بـ   ُروُح )الَخـل ـيـل 

 
ـــــأَ القَــْلــ  ـُب ب الُحـــــــــب   الطَّــُهـــور  فَـــاَل تََوضَّ

ـــتَــــهُ إ الَّ إ ذَذا َســــــــَجـــــَدا ـــبَـّ  يَـــــْلــــــــقَــــــى أَح 
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ـــــــه   ْن ُحــــــــــب   أََرْدُت بـ   أَْســتَــْغــف ـــــُر اللهَ م 

 ـتَـْحـقَـْقـنَـهُ أَبَـــَداَوْجـــــــــــهَ الـغَـــَوان ـــي َو َمـــا اسْ 
 

يـــــل ـي ُرَؤاَي َو َكـــمْ  تَـأْو   قَــــد  اْرتَــئَـــْيـــــُت بـ 
ــُل األََســـــَدا ـي بَـــَطـــــال  أَسْســـــتَـــــْقــــبـ   َرأَْيـــتُـــنـ 

 
يُّ َو ل ــي ال ــي( الــقَــو   يَــَكـــاُد يَـْضــعُــُف )َجــــــوَّ

( َحـــَشـــَداب   ـــــة  يَـّ  ـــــــه  ُمــَكـــْهــــَرُب )بَـــطَّــــــار 
 

ــــــــر  َذبَــُحــــوا ــةٌ( ف ي َشــاع  يَـّ  ُروٌح )ُجــنَـــْيـــد 
يَن َذاَق الُحـــــــــــــــبَّ َوالَمـــــَدَدا َجـــهُ( ح   )َحـــــــالَّ

ـــبُـــهُ أَنَا الـفَـــق ـــــيـــــهُ الَّ  ي اْســتَــْفـــتَـــاهُ َطـال   ذ 
ـــْد ف يه  نَــــصَّ الشَّــــــــــــــْرع  فَــاْجـتَـَهــَدا  َولَْم يَــج 

 
ــــي َعلَى ُكل   َحـــــــْرف  قُـــْلـــتُــهُ بَـــلَـــدا    أَْبــــنـ 

َن الَمـــــعَــــان ي الَّت ي تُــــــْعــــــَزى إ لَــ  ـيَّ َغــــــَدام 
 

ـعـا  َو إ ذَا  ف ي األَْرض  أَْمــــُكــــــُث َغـــْيــــثــا  نَـافـ 
ه  َزبَـــــــــــَدا ـــــار  ــــــَواَي يَْذَهــــــُب َعْن تَــــــيَـّ  س 

 
ال  أَْهـــل ــي إ لَى قَــبَـــس   ـــــــْرُت ُمــْعـــتَــــز   َما س 
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 ُت َعلَى نَــــــار  الظُّـــنُـــــون  ُهـــــــَدىإ الَّ َوَجــــــــدْ 
 

ي ــلَــنـ  ُْشــع  ْع لَــــــــــْيـــــــلَـــــة  إ الَّ أل   لَـــــْم أَدَّر 
ــق ـــَدا  َشــــــْمـــــــــعا  على َدَرك  األَْحــــــــــاَلك   ُمــتَـّ

 
ــــــَواٌء َعلَى ُجـــود   ــيَــــة  ل َي اْســــــــتـ   ي   قَـــــافـ 

ـَها األََمـــــــَدا ـي بـ  َْســتَــــْقــص  ي َمــــــَداَها أل   أَْطــــــو 
ـــيـــــَدة  َمــا ل ـــأْلَم   ف ي َوَجــــع  الـــ  ل ي ف ي القَــص 
ي َرَشـــــَدا ـذ  ـْفـــل  الَـّ ـــة  َوالط   ـــيَـّ ــبـ  ـْنـــت  الصَّ  ــبـ 

 
ــه  ل ي زَ  ـثَــْوَرتـ   ْهــــــــــــُو )آَدَم( لَْو يَــْشـــــُدو بـ 

ي َولَـــــَدا ـــــــــــذ   َكَوال ـــــــــــــــــد  يَـتَــبَاَهــى ب الَـّ
 

يــــــح  ل ي َضْعُف الغُــُصــــون  َول ي ةُ الر    ل ي قُــــوَّ
ْنـ ــقَـــَداقَـــَداَســــــــــــــةُ النَّار  ف ي الزَّ ي اتَـّ  ـــــــد  الَّذ 

 
ْن َغَضب  الـ ْوَضــــاء  م  ــي بَال ـــَغ الضَّ  اَل أَْخــتَـــش 
ـــــَدا  ــُحــسُّــاد  َمــــــا َداَم ل ي ف ي النَّاس  َصــــــوُت نـ 

 
ْن أَْن يُـــــعَــــــ ــْعــــَمـــة  اَل بُــــــــدَّ م  ي نـ   فَُكلُّ ذ 

ـــَداـــــان   يَن َو لَواَلَها لََما ُحـــــس  ــــــــــــــــد   ـي الَحاس 
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ْكَمة  َجــــــــــــــــــــــــــــــاَء َعْن قُْرآن َها َخبَرٌ   َوح 
ه  َوَجـــــَدا  يَقُوُل َمْن َجــــــــــدَّ ف ي أَحْحـــــــــــــــــــاَلم 

نْ  ف َهاَولَْسُت َمْن يَــْعــــَشـــــُق الدُّ  ـــــيَـا ل ُزْخــــر 
َها َشـــــــــــــــَرَدا ْن بَــْحــــر  ـــــٌر م  نَّن ي َشـــــــاع   لَك 

 
ْن َخــَطـــــــايَــــــاَي الَّت ي َكــثُــَرتْ   ُمْستَْغف را  م 

ـْرَصـــــــــــــــاد  قَْد َرَصــــــَدا ـــــــــــَي ب الم   فَإ نَّ َرب ـ 
 

يث  الَحـــــــيَـــــاة  َو َكمْ ُمـــــ ََحـــــــــــاد  ال  أل   أَو  
ي الَمــتْــَن َوالسَّــنَـــَدا :  أَقُوُل َســـــــــــاَعـــــــــــةَ أَْرو 

 
نََها ـــــــــــــــام  ثَام  يـــــــــــــُد َعلَى األَيَـّ  إ ن  ي أَز 

ُع ف يه  األَْهـــ د    ـــــــــــــــــَل َو الَجــَســـَدايَــــــــــوٌم أُو 
 
 
 
 
 
 

ا  يال حـسـرة َمن َظلَمْ   قتلوك ُسم 
فـها الظُّلَمْ   ياللـحــيـاة متى تُـكـن ـ 
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ـــرارها ها و ش   ياللـحــيـاة بشـــر  
 يال الوجـود  َعــالَم يُـدركـه العََدْم !

 
 لم ألَق ما القـيَت لكنَّ الُمـصـيـبَ 

ـرا  م -امتد  منك إلي    فعَم ْ  -سـتـع 
 

ـــأ بالحـشـاء    ُسم  نـقـيـعي  تـوضَّ
ماغـمك للـقَـَدمْ   و بعُد صل ى من د 

 
ـرني من حـشـاك  بالله يا أبتي أع 
ــــــس  بـما أملَّك من أَلَـمْ   لكـي أُح 

 
ـبـط الشـهـيـد فلم تزل  لكأنك الس  
 يفديـك من بين الخـالئق ُكلُّ َدمْ 

 
 ـاك أن صـنـيـعـهلو يـعـلـم الســف  

 ما  أراق و ما أََدم ْ  - رفع لشأنك
 

ـغـوار لست ُمَول  ـيـا    أنت الفتى الم 
يَمْ   يومـــا  ولم تك من يُـهـان له الق 

 
مُ   حي رتهم بعـزيمـة لك ، رغم أنف ه 
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 فكم ضـــربــوا بك األمـثـال،،،، َكْم  !
 

 كم يذكـرونـك في لـيـال ـيــهم إذا
 دك بينهم من لم يَنَمْ نامــوا و وحـــ

 
فين فيـنـثـنـون  كم يسألونك ُملح 

ــقــد حفَّهم الَكَرمْ   وهم برغـــــم الـح 
 

 كم كنت كبش ف داءهم من بعد مـا
 جرمــــوا عليك وأنت لست بمن َجَرمْ 

 
ـدى  والفضل ما شهدْت به عيُن الع 
ـنـةٌ يـقـابـلـها القَـَسـمْ   والحــــق بَـي ـ 

 
 تـسـتـفـيـض طفولتيوأنا ب َحولك 

َدمْ  ق ـد الشـبـيـبـة بـالـنَـّ  دمـــــعــا  و تـتَـّ
 

 والُحـــزن ال يـكـفـي ألَعـلَـم أنـنـي
ا  فـقـدتـك بـيـن وســـــــواس  أَلَـم ْ   حـقـ 

 
 جــــاروا علي  ، فلن أُمـل بدعــوتـي
ـــَرهم صــواريـــــــُخ الن  قَمْ   حتى  تـدم 
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ا اسـتـحال والغُصُن يأخــذ  ثـأَره لم 

ـــــرب الغَـنَـمْ   عـصـا  يُـَهـش  بها على س 
 

 والله حـسـبـي فيك يا أبـتـي و مــا
ــــَر حـيـن  يُهلك من َظلَمْ   أقـوى المدب ـ 

 
ـنـي الجـاهـلـون بـعـذلـهـم  إن نـال م 
 فابـُن الكــــرام عن الجـهـالـة في َصَممْ 

 
 ــعــد ذاستعيش يا ف رعــــون حظَّك ب

 تـفـنـى كأنـــك يا َعــــــــــُدوَّ الله لَـْم ...
 م٨٢/١/١١١١

 
 
 
 
 
 
 
 

 قصيدة تهنأ الشاعر سلمان )القلقالوي( ليلة زفافه
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 على عنوان :
 

 == َسلماُن يكفر بالعزوبة ==
 
 َوائْتََمنَت العَهَدا ُخْنَت العُُزوبَةَ 

َن الَمَحبَّة  َشهَدا ا اْجتَنَيَت م   لمَّ
 

كَ َوا  َوالشَّبَاُب تَُمدُّهُ  ف  ب عَهد 
 بَيَن األََمان ي َو الَحقَائ ق  َمدَّا

 
 َمْبن ي  َعلَى َراض  ب أَنَّ الُحبَّ 

ْبُهَما الُمتََصدَّى قَلبَين    لَْم يُعر 
 
 يَُحطُّ ... َكأَنَّهُ  قَلٌب َعلَى قَلب  

 َورٌد تَفَتََّح َكْي يُعَان َق َورَدا
 
نْ   أََمان ينَا فََهلْ  اَلُحبُّ أَْعَمُق م 

يَّةُ ف ي الـَمـَحبَّة  َعـْمَدا  يَقَُع البَر 
 
 َواْستَب ق  الَمَدى... َدْع َعنَك َهَذا القَيدَ 
َر قَيَدا فَالُحرُّ يَْشقَى  َكْي يَُحر  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

يَّةَ  ر   َدْع َعنَك )لَيلَى( العَام 
هَراُء(  َخيَر َسل يلَة  تَتَبَدَّى إ ن  َما )الزَّ

 
 ُحُروُف قُطب  َجد   : اَلقَٔلقاََلتُ 

ي يَتََحدَّى ( الَّذ  يُّ  َوأَنْت )القُلقاَُلو 
 

ين  الَهَوى اَل ُحْسنَ  ي ... ف ي د   إ الَّ الَّذ 
 َوَجعَْلتَهُ لََك ُودَّا أَحَسْنتَهُ 

 
ي( ... َستََرى السََّواَد اْبيَضَّ   ف يَما )تَرتَض 
 َمتَى )أَبَيَت( اْسَودَّا َوتََرى البَيَاضَ 

يعََها اللَّهُ و ي الَحيَاةَ َجم   لَْو يَهد 
بَاَب القَلب    َما اَل يُهَدى َجعََل اْنص 

 
... )َسلَماُن( يَكفُرُ  نا   ب العُُزوبَة   ُمْؤم 

ةَ َمْجَدا ب الُحب     َواتََّخَذ األُبُوَّ
 

ةَ َواألُُموَمةَ   لَيَستَا ... إ نَّ األُبُوَّ
ة    تَتََهدَّى إ الَّ أََساَس بُنُوَّ
 

ي ا  َصال حا   تَُكونَ لََك أَْن   أَبا  َول 
ي َما اْمتَدَّا ي َمَع العُْمر  الَّذ   تَمض 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
ة    تَربُو َعلَى لَك  أَْن تَُكون ي أُمَّ

يد   يل  الَجد  دَّا َما َكاَن ل لج   أُع 
 
يرُ  ه   )َسلَماُن( َوالتَّصغ   أَكبَُر ف ي اْسم 

 ب اللَّه  َعْنَها اَل تَُكْن ُمرتَدَّا
َهايَا ب   )َزهَراُء(  لق يَس بَيت  َعُروس 

 يَُكْن لَك  َعْبَدا ُكون ي لَهُ أََمة  
 
ْبرُ  ين  الَهَوى ... َما النَّاُر إ الَّ الصَّ  ف ي د 

َما يَا نَاُر ُكون ي بَرَدا لَيه   ل ك 
 

ي إ نَّ الَمَحبَّةَ  ةٌ اَل تَنتَه   ق صَّ
يَن تَنقُُص بُعَدا  تَْزَداُد قُربا  ح 

 
يا  أَْن تُ  َوالعَيَش يَعن ي بَّ ُمفَد    ح 
يَش ُمفَدَّى َوالُحبَّ يَعن ي  أَْن تَع 

 
... يَّان  َدا َعلَى َوأََراُكَما س   فَاْجتَه 

ي قَْد َكاَن ُمنذُ ... ُمعَدَّا األَْجر    الَّذ 
 
ْنيَا َما الدُّ  ب ُكل   أُنُوف َها َوْلتُرغ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ق يَن ... َمَردَّا  َوْلتُصب َحا ل لعَاش 
تُعَل  َماُهمْ  ي ُعل  ْمتَُماَما الَّ  ل   ذ 

ْنُهْم ُرْشَدا -ُحب ا   -  فَقَْد آنَْسُت م 
 

َكا ب الُحب   َشيئا    إ نَّهُ  اَل تُشر 
ر   ين  الَمَشاع   َوحَدا قَْد َكاَن ف ي د 

 
َك ف يُكَما َواللَّهَ نَدُعوا  أَْن يُبَار 

 َما اْشتَدَّا َويُل يَن ف ي َمثَْواُكَما
 

َواجَ   ف  ُجنُون ن اَعلَى اْخت اَل  إ نَّ الزَّ
نهُ َو إ ْن َطغَى...  اَل بُدَّا ! اَل بُدَّ م 

 
ه   -ُشكرا  ل َمْن   -َرْغَم اْمت اَلك  َكث ير 

ْن َهَواهُ َو أَْكَدى  أَعَطى قَل يال  م 
 
قُوا ُجوا تَب ا  ل َمْن َعش   َولَْم يَتََزوَّ

وا الَوعَدا تَب ا  لَُهْم !  َحتَّى يُت مُّ
ابُ   َداَم َضاَللُُكمْ  - ! يَا أَيَُّها العُزَّ

 إ ْن ُعدتُُم ل لدَّار  ... فَردا  فَردا  
 

 َحيُّوا ل ي الف َراَش ! َلعَلَُّكمْ  ب اللَّه  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

يَّة  َردَّا ْن بَعد  التَّح   تَلقَوَن م 
 

 ١٢/٨١/١١٨٢م
 

ي ك  ن ْسـبَـتـ   أََرى الُحــبَّ ال يَرَضى ل غَـيـر 
( َوأَنـت   ي )أَبُو َزيــــــــد   )َســُروُج( َكأَن ـ 

 
يـــَق... فَإ نَّن ي ( الغَر  ون   َوإ ْن ُكنت  )َذا الـنُـّ
ـيَّ تَُمـوجُ   أَنَا )الُحــوُت( َواألَْشــــَواُق فـ 

 
يـَح( يُصل ُح ...إ نََّما ْسـبـ   َولَْسُت أََرى )التَـّ
يـه  )ُخـُروُج( ي لَيَس فـ   ُدُخـولُُك  قَـلـبـ 

 
ي ُغـــصَّ  َمـــائـ  ــــةٌ َوإ نَّ د  ــــــيَـّ  ـــــةٌ َدَرك 

 َوتَــْزَداُد ُعـمــقا  َمـــا اْشـتَــــَهـاك  ُولُـوجُ 
 

 فَيَـْزَداُد َحــْجــُم الُحـــب   أَْكــبَــَر َدولَــة  
ـــُمـــَها بَـيــَن الـسَّــــَمــاء  بُــُروجُ   تُـَزاح 

 
ين ي ف ي لََظى قـ  ئْـت  اْحر  ك  ... إ ْن ش   ب َرب ـ 
ـنـك  ثُـلُـوجُ  يـَراُن م  ،،، فَالن ـ  ك  ـيَــاقـ   اْشـتـ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـرٌ  ي َوبَـيـنَـك  نَــي ـ  ي بَــيــنـ  ـذ   َولَـيــَت الَـّ
ــيــَن َدُجـــوجُ  ي َوبَـيـَن الــعَــالَم   َوبَـيـنـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أينع القلُب من الحـــــب و قد
 آن يا ســيــدتي أن تـقـطـف ـيه

 
 من عشق ـك  لي ينتفي الـعـاذلُ 

 فاعشقيني واعذلي َمن ينتف يه
 

 أنا من ضـــلَّ الهوى في جسمه
 فادخلي بحَر دمي واستكشف يه

 
 ال تخافي غـــــــَرقا  في داخلي
 فأنا البـحــــــُر الذي ال ماَء ف يه
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 ناصـر َكبََر المالكي
 
 
 
 
 

..... منها الَجـماُل تعلَّما...  وجميلة 
 أثواَب اللََّمى أن يكسـَو العَينَين  
 

 أُصلَى...إذا اتقدْت مباسُم وجهها
 فاللهُ َحسب ي في ابتسامة  َمريَما !

 
 كم أستعين  بها على ألحاظها
يم التي لن تُرأَما :  كم قلُت يا ر 

 
(... فال أرى يَّتَان   َعيناك  )َسنب يس 
ما يُق الَخوَض َعمدا  ف يه   أني أُط 

 
.... كاف  ـرٌ لو يلتقي يوما  ب ُحسن ك 

الَح على يََديه  و أَْسلََما  ألقى الس  
 

ي  "ما َحي يُت و إن أُمتْ   أنا َمريَم 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ْبنَيَّ ..... أن يَتََمريَما  فوصي تي" ال 
 

ئا    ال تَْبتَئ ْس.... إن قلُت ذلك ُمطر 
 إن النساء  ......حقائٌق لن تُفَهما

 
ين هنَّ ... شريعة    كان الهوى في د 

نَّ  ما والغَدُر في قُرآن ه   ...... ُمَحرَّ
 

 َعلَّمتُهنَّ .... و في الهوى َعلَّْمنَن ي!
ْم ب شأني .....  طالبا  و ُمعل  ما  أَعظ 

 
 ناصـر َكـبَـَر المالكي

 
ياُح بما اْشتََهْت ُسفُني(  )َجَرت  الر  

 
ْن َشَجن  الدَّهُر  ْن فََرح  َوم   م 
َحن  والقَدُر  نَن  َو َعْن م   َعْن م 

 
 بَوَصلَةٌ  سان  في اإلن والُحلمُ 
ــــــــر   َوالعَلَن   يُهَدى ب َها  في الس  

 
َهاوالنَّفُس  َرةٌ ل َسي  د   قَاه 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

وُح سائـمـة  الدََّرن   على ما الرُّ
 

ه  وُم َواليَ   ُمنفَت ٌح على َغد 
يُح ...ما   لَْم تَْشُدْد َولَْم تَل ن   الر  

 
َن األَْعــــــَوام  أَربَعَةٌ  ْت م   َمرَّ

َمن   َوَكأَنَّها َن الزَّ  قَــــــــرٌن م 
 

 لوال ات  َساُع الَوْقت  َضاَق ب َها
 لوال الطَّعَاُم أَلَْهـــَزلَْت بََدن ي

 
 نَاَجيُت فيها.... عن ثَقَافَت ها
فَصاح  واللََّسن   ن اإل   َرب ا  م 

 
َعت ي نَاَجيتُه  في ُطور  َجام 

 بَيَن القَُرى و َوَساَطةَ الُمُدن  
 في الحزنبعض السرور يعيش 

 
 والشك ال يعدو على اليقن

 
خني بالُحب   و ب ُهداه ثقَّفني  ضمَّ

 والتحنان  و السََّكن  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 ما الذي يجري ويََرى و يسَمع

 عن َعيني و عن أُذُن ي في الناس...
 

لَه أنفدتُ   من َظَمإ ي َمنَاه 
 بين النَّمير  العَذب  واللَّبَن  

 
 عن َعَجب  ! َزَماَلتُه تَْفتَرُّ 
 ل   ُمؤتََمن  و ُمْغتَبَن  من كُ 

 
لَم َطائ رة   إن  ي  اتََّخْذُت الع 

لُن ي  ل ذُرى الَمعَال ي الب يض  تَحم 
 

بُن ي ما َعاَدت    األمـــواُل تُعج 
َمن    فالَماُل َخضَراٌء على الد  

 
لَّت ي َسأَلَتَْك عن َعَمل ي قُلْ   ل 

يُر الُحـــب   في َوَطن ي  إ ن  ي َوز 
 

ْع لَ  لم عَت يأَدَّر   يال  ب أَْشم 
ن الَوَسن   َحـــُرَسـه م   إال  أل 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ي )الُمتَنَب  ي(_ َمْن ُمبل ٌغ َعن  ي  أَخ 
...  أَنَّن ي في َمنَظر  َحَسن 

 
 ُكلَّ تََمن  يَات َي إ ذْ  أَدَركتُ 

يَاُح ب َما اْشتََهْت ُسفُن ي.....  َجَرت  الر  
 

 ناصر كبر المالكي
 م٧/٨١/١١٨٢

 
 

ــد ي)قُْل ل ـلـَمـل ـ ( ال يَُطــوُل تَـَشــهُّ  يـَحـة 
ــد ي ـمَّ تَــعَـــبُـّ ى يَـتـ  ي َحـتَـّ ـر   فَـتَــَصــبَـّ

 
ي... نـ  ي الُخــُشـــوَع فَـإ نَـّ ـن ـ  ق ي م   اَل تَـْســر 
) بُــرقَـة  ثَـهـَمـد  كـَرى )بـ  ـد  الذ    ف ي َمـْسـج 

 

ْقـُم ب اْسـم  "َحـبـ  ي َوالرَّ نـ  ي"َهاتَـفـتـ   يـبَـتـ 
ــــد   ــــتَـــهُ  أََذاُن   الَمــســـــج   فََكأَنَّ َرنَـّ

 
ــفـــتَـاٌح أَتَـى  َوَكأَنَّ َســـهـَم الطَّــيــف  م 
 َعـمــدا  ل ـيَــفــتَــَح ُكلَّ بَـــاب  ُمــوَصـــد  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 َوَكأَنَّ يَــــوَم الـبَــيــن  يَــــوُم َجــــنَـاَزة  
(َوَكأَنَّ يَـــ  ـوَم الُحــــب   )يَــــوُم الَمـول ــد 

 
ـــنـــَدَمـا س  ع  نَـفُـّ ن ي ُعـسـَر الـتَـّ  أَرَهـْقـتـ 
ي انَجلَى َواللَّيُل َعسعَـَس ف ي يَـد ي  ُصبح 

 
ــَضــاب  ل يَْفـقَـُهـوا ـَي ل ـلـغ   َوأََريـــت  َوْجـه 

ــَسـاَمــة  أَ  يــَن الطَّــاَلقَــة  ف ي اْبـــتـ   دَرد  د 
 

ي نـ  أَنَـّ  تَـرَضـيـَن َحــــدَّ الـفَـلــَســفَـات   بـ 
ه  لَـْن يَـهــتَـــد ي غَـيـر  ُجــنُــونـ   )قَيٌس( بـ 

 
ـه  ،،، ن أَصــــَدافـ  يــَن الُحــــــبَّ م  ـر   َوتُـقَـش  
د  ! ــق  ُمـتَـــَجـــر   ـن َشـــي ـ  ـه  م  ــْن بـ   أَحــس 

 
لـق ـيـَس( َمـْملَـَكـة  الَهـَوىيَـا أنـت  ! يَـ  ا )بـ 

ُر َعـنـك   ـةَ  -َمـاَذا َسـيُـخبـ  ي( -ثَـمَّ  )هُـدهُـد 
 

ي ف ي َحـــق   َمنْ  كـَمـتـ   َمـا َذا أَقُـــــوُل ب ح 
ي(  !!!!!! ــد  ـَها : )يَـا َســي ـ   قَــاَل الَجـــَماُل ل َوْجـه 

 
 ناصر َكبَرَ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 المالكي
 
 

ـيـُح ل    ـي أَْن نَـلــتَــق ـيويُــتـ 
ْن ُوُرود ي  َوالَوقـــُت يَمـنَـُع م 

 
ـيـَصـهُ   َولََكْم  َخــلَــعــُت قَـم 
يَل في النَّجَوى ُسُجود ي  ألُط 

 
ى ـيــه َحــتَـّ ــُر فـ   َولََكْم أُفَــك  
ــفــُت أَْن يَفـنَى ُوُجــود ي  خ 

 
 كـــبـــر

 يا ربـي اغـفـر لـي وارحـمـني
يفـذنــوبـ  ي زادْت عـن نَـفَـس 

 
ي...إنـي  وهـمــومـي تَسـكـنُـنـ 
 رغَم اسـتـغـفاري في الغَـلَـس  _

 
 أحـتـاج ل ـَمــوَجــة  صـابُـــون  
ـي ــر فـيـها مـن َدنَـس   أتــطــهَّ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 للفقير إلي ربه الغني
 

 أرسل إلي أحد األصدقاء في الخاص معاتبا  ؛
 لماذا القصيدة في كل يوم ؟

 أفحمه بهذا اليتيمولعلني 
: 

 
 أرتد  عن نشر القصائــد عـنـدما
) ه   يرتد  )َمْكـُزَكبَاُغ( عن )فَْسبُـوك 

 
 
 
 
 

عر يرفعني مـن مـســتـوى َعقلي  الش  
ـــــــة الَجـهل   قـ   والعلم يُعتقني مـن ر 

 
 وكلما أورَق الغُـصــُن الخفـيـُف فــيا...
ــــد ة الث  ْقـ  ل  ُسرعاَن ما ينحني من ش 

 
 و يا شرارةَ نــار  ...لـيــــس يُـطـفـأها
ـل     إال الحصـوُل على اإلنـسـان  في الظ  



 

170 
 

 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 ويا مكيدةَ قـوم  ...لم يُــــتَــــح لـُهـمُ 
ط في ُمــســتَــنــقَــع الـذُّل     إال التخـبُـّ

 
 إن  انجلْت ل ُمَحي اهم عزيمتَي الصغرى

 الُكـل   فبعـضـَي ...... مــمـــتـــد  مــن 
 

 ما كنُت أحـــــزن لما قــــال قــائـلـهم
 إني نزلــــُت بـــــواد  غــيـر  ذي َوصـل  

 
أَْن ...  ألنني عالـٌم حــــــــــدَّ اليـقـيـن  بـ 
 ال مستحيَل ســــوى مـا لم يُـقَـدَّْر ل ـي

 
 َكــبَــرَ 

ة   يَـّ ـيـر   أُضـُحـوكـةٌ مــا... بـيـَن نَيج 
ى سَ  ي   قـلـيـل  الَجـــاه  وفـتـ   ــعُـــود 

 
ءا  يا أنـت  هْل :  قاَل الفَـتَى ُمسـتَـهـز 
ال إ كـَراه   ي َزوجـــــــا  بـ   تَــرَضيـَن بـ 

 
يَّ َمـنْ  ْنـج   أم تصطف ـيـَن األَْسـَوَد الز  
 آَوى إلـى َمـــــــــــأَواهُ ُكـلُّ تَــــبَـاه  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
هُ  قالـْت: نعم ُهـَو ، فالـبَـيـاضُ   لَـعَـلَـّ

ي بــــــــُدون  تَــــنَـاه   قُـنـ   نــاٌر تُـَحـر  
 

نـج ما الـز    لكـنَـّ
ـيُّ ســـاعـةَ نـلـتَـق ـي  ِ 

ا  - بَــيـت  الله   -ُحــــبـ  ي بـ  ـــــُرنـ   يُــَذك  
 

ــب  أنـنـي  فاعـلـْم أيا ربَّ الـتــعَـــصُّ
ـنــَشـ َشاه  ي َعــبــدا  بـ   اه  َمْن تَـشــتـر 

 
لْت بـما ــيـُب عن كل الـذي ُسـئـ   وتُـج 
ـــر  أو نَــاه   ــآم  ـي... ولــســَت بـ   يُـرض 

 
 َكــبَــرَ 
 
 
 
 َكــبَــرَ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

يمُ   ن ْسَوةٌ قَـْد أََحْطَن ب ي أم َجح 
ـنـهُ "الَكـل ـيُم" ـرُّ م   أم تَـَجـل   يَــخ 

 
ُكـنَّ "ُزلَـيَخـا" ي أَ ُكـلُـّ  لَـســـُت أَدر 

ـيـُم" .......دا  ئــما   "إنَّ َكــيـــَدُكـنَّ َعـظ 
 

 أخوات فيسبوكيات وقد طلقتهن ثالثا  !!!
 
 

لُ  ـير  التي تُـتَـَخـيَـّ  َرغـَم األََسـاط 
 أَحـبَـْبـتُـها َحـدَّ الــذي ال يُـعـقَـلُ 

 
سُّن ي ـبُّها ، َو أُح   َحــدَّ الُجنُون  أُح 

ـلُ اَلَشـيَء إال َشـيــئُـها الُمـ  تَـَحـم  
 

 لَْم تَْنـفَـت ْح أُْذنَاَي يوما  عْن َصدى  
لُ   إال و فــيـه َحـف ـيـفُـها الُمتََحـو  

 
يَدة    فكأنما األَْجــَراُس َوحـُي قَص 
لُ   وكأنما صـــــــوُت األََذان  تَـغَــزُّ

 
ف ... ُكنـُهه  وكأنها مـا ال يُـعَـــــرَّ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـها في الُكـنـه  مـــا ال   يُجَهلُ لكــنـ 
 

ةٌ والَمـاُء منها ـعـُف منها قُـــوَّ  اَلضُّ
 َجـمــَرةٌ والشَّــهــُد مـنها َحـنـَظـلُ 

 
 إن قـلـُت أرَسـلَـها اإللــهُ إلـيَّ في

َن الَمَجاز  الُمرَسـُل ... ين  الهوى ، فم   د 
 
 َكــبَـرَ 
 

ي  أَيَُّها الُحــرُّ لَْو أََطعـَت الَمـعَـانـ 
َن الش  عر  أَ  ـيـَع )الَخـل يـاَل(فَم   ْن تُط 

 
أَ َمـعـنَـاكَ  ـعــر  أَْن تُـنَـب ـ  َن الش    َوم 
 ل ـتُـلـق ـي َعلَـيـه  قَــــوال  ثَـق ــيـاَل 

 
ــــعــــَركَ   َوإ َذا َمـا نَـَويـــــَت ش 
ـيـاَل....  فَاللَّهُ َعلَى َما نَقُوُل َكاَن َوك 

 
 ) مزحة مع أخي الشاعر الحر (

 
 رناصر كب
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 المالكي
 

ه   ـش  يَــظـــمأُ في َماء   َوَعاط 
ه   َهـى بإغـــماء  ــر الـنُـّ  و يُـبــه 

 
 يـمـتـاُز بالُمـنـَكر  معــــروفُـهُ 
ه   نُــــــور  َظـلـماء   ويـهـتـدي بـ 

 
ـز لـي حــرفَه  وُمــْذ َغـَدا يُلـغ 
ه    سحـبـُت نقطـتَيـن من يـاء 

 
 فصار رسما  دون معنى ؛ فت ى

ه  أعـ من أعــــــداء   ـــدُّه من ض 
 

ْت يَـَداهُ   و َرغـَم أْن أقـــوَل تـبَـّ
ه   ـْت كلُّ أعــــضـاء   قـلــُت تــبَـّ

 
 بالله سامحوني على الهجاء  !!!
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 

 من وحـي الصـورة :
 

ـي ُخـيَـاَلَها ــك  َواْشــتَــه  نَــْفــس  ْفـقا  بـ   ر 
ـي ُدُمـوَعـك  ، يَـْنــَطـو    ي َســْيــاَلَهاَوَدع 

 
ـنَـا ـي ُعـيُـونَـك  ف ي ُعـيُـون َي َعـلَـّ  َوَضـع 
ي نَـصــــاَلَها تـ  ـار  الَـّ  نَـْرتَـــــاُح ف ي الــنَـّ

 
 لَْو ُكــنــت  يَـا ل ـيـَن الَحــيَـاة  َغـل ـيــَظـة  
 اَلْنــفَــضَّ َعـْنــَها َمــا يُـــق ــــرُّ ُحــــاَلَها

 
ياَل تَـقْ  ــذ  ْن َرْحـَمـت ي فَأَنَـا الَـّ ـي م   ــنَــط 

يَّ إ ْن ُهـــَو اَلَها ـي السَّـــــَراَب الـر    يُـْعـط 
 
 

ــةُ لَْم أَُكــْن، ي لَواَل الَمــَحـــبَـّ ـــذ   َوأَنَـا الَـّ
ـي  ـي فـ  ــي  -إ ْذ لَْم تَــُكـــونـ   لَـْواَلَها -َدم 
 
ْف َذْنــــبـا   ــــَواك  َولَْم أَُعـــدْ  لَْم أَْقـتَـر   س 

ْن َمــْجـــاَلَها  أَْسـتَــْغــف ـُر الطَّــاَعــات  م 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
ـَها ـْن َصــلَــَواتـ   َما أَذَّنَــْت نَـْجــــــَواك  م 
َها الَهـــــــــــــَوى َصــــالَّ ي بـ   إ الَّ َو قَـْلـبـ 

 
ي ُصــدفَـة  َمحــُمــوَمــة    َكْم نَـْلـتَـق ي فـ 
ـــَدةٌ َدَعــْت َمــــــْواَلَها  َويُــقَـاُل َســــي ـ 

 
ق  أَْنــت  َمـنْ  ـون  الُمـعَــتَـّ  يَـا بَـْيـَضـةَ اللَـّ
ـــَسـاء  َطــاَلَها ـْن بَـيــن  الـن ـ  يـَن م   تُـْبـد 

 
ي تـ  ـلَـة  الَـّ  يَـا بَـْسـَمةَ الشَّـمـس  الُمـَشــعَـّ

ـُر األَزْ   َهـــــــاَر َرْغــَم ُعــاَلَهاتَـْسـتَــْعـم 
 

يـَمـةَ َهـْل لَــَدى  يَـا آيَــةَ الُحـْســن  الكـَر 
ـيـَن تَــاَلَها ي األَْجــــُر ح   إ ْنــَسـان  َعـيـنـ 

 
ي تـ  ـنَا الَـّ ـتـ  ك  )قَـيـَس( أُمَّ  إ ْن لَْم أَُكـْن بـ 
ي )لَـيـــاَلهَ   ا(تَــتْـــلُــو فَـلَـْسـُت أََراك  بـ 

 
يـبَـت ي َراب  َحبـ  غ  ف ي الـتُـّ َمــرُّ  بَـْعــَد الـتَـّ
 يَـمــتَــاُز َمـْن يَـلــُهــو َوَمـْن يَـتَــــاَلَهى
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

ـعَــهُ َعـلَـى ــيــنَـك  َكـْي أُبَـايـ  ي يَـم   ُمـــد  
ـــْيــــاَلَها ـي م  ــــتـ  ـُر أُمَّ يـــــن  يُـَصــي ـ   د 

 
يــــــ ذ  ــَماإ نَّ الَـّ ـــعُـــونَــك  إ نَـّ  ـَن يُــبَـايـ 

ــهَ... ـٰ عُـــوَن اللَّ  ُهــْم َمــْن َعــلَــيـه  يُـــبَـايـ 
 

 ناصر َكـبَـرَ 
 )المالكي(

 
 

ــة   َســالَةَ أُمَّ  يَـا َمـْن َخـتَـمـُت ب َها ر 
ف ي ... ي   ُمنـذُ تَـعَـرُّ ـيـد  يــن  الفَـَراه   الـد  

 
ـف   َوَحـَمـْلـتُـَها ـُدون  تَـَخـفُـّ  قَـْلـبا  بـ 

ــف   ُدون  تَـَطـفُـّ ا  بـ   َو َوَزْنــتُـَها ُحــبـ 
 

 أَْرُجـــوك  َيا َمْحـبُـوبَـت ي -ُمتََكف  ـفا   -
ْن نََحـافَــة  أَْحــُرف ي ين ي م  ـر   اَل تُْصغ 

 
 إ ْن ُكْنت  أَْطـَوَل ُسوَرة  ف ي ُمْصَحف ي

 ة  ف ي َمتَْحف يفَالَحْرُف أَْشَمـُل ُصورَ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 )المعذرة(
 ناصر المالکے

 
يـَدةٌ   َوتَلُوُح ل ي بَيَن البُُحور  قَص 
ـيـاَلتُـَها ْبَحار  تَْفع  َن اإل   َسئ َمـْت م 

 
ـلٌ  ثَل الفََراَشــة  َحام  ة  م  ـيَـّ  َموش 
 ب ُساَللَـة  الَمعـنَى َوثَـمَّ فَــــاَلتُـَها...

 
يـح  الُمـَسـخَّ  ت يتَحتَاُج ل لر    ـَرة  الَـّ

يَخ َمْحـُمـواَلتُـَها ـُع التَّار   تَْسـتَـْرج 
 

ـة   يَـّ ـْعـر   ل ـتَـُخـطَّن ي أُْسـُطــوَرة  ش 
ــْرآتُـَها َها م  إ ْبــَداَعـاتـ   َعـَكـَسـْت بـ 

 
ـَها  اَلفَـنُّ َمـْرَواَها َو َحـــْرُف َكاَلم 
يقَاتُـَها ُم َوالَهَوى م   البَـْيـُت الُمَحرَّ

 
 صر المالکےنا

 
ي ان ظنَّ أن السراب والماء  س 
نسي ا  وكان افتتانه ج 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
عر( يشتهي لذة الخطيئة  )كالش  

ي ا(  متى أشتهيه )ُروَمنس 
 
ى عن كنهه  ويرى أن يتعر 

ار( سعيه منسي ا ن مَّ  )س 
 

 أن يعيش بين الغواني ُحلمه
ي ا ْنس  ن  يُّها اإل   حين يسبي ج 

 
 لسيغيب عن المج عقله )ُهدُهٌد( ...

ي ا(  حتى يعوَد )ب لق يس 
 
 ظل يستخبر و)سليمان( هديه

ي ا يُّ ُملكه األَمس   يوم 
 

 هل على الُحر أن يعيش بال دين
ي ا  ويغدو عند اإلله نَس 

 
 من يضي عه )الطوفاُن( هل على األرض

ي ا(  من بعد كونه )أَْطلَس 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 ُشد تْ  ما الغواني إال أحابيل
ي ا يس   ل تُريغ الشباَب تدس 

 
 اختار بينهن  جوابا  ليته 

ي ا س    معنويَّ الجمال ال ح 
 
 منطلق الغيث ليس كل البياض

ي ا((  وال كل حمرة ))كونكوس 
 

 ناصر كبر
 
 
 

.................. 
 

 وا ُحَسيناه !
 

 المصيبة قَرنُ و الَحرب يومٌ 
 وكفى السواد قصيدة  يا ُحزنُ 

 
 لم يحمل دما   فليت السيف وكفى !

 األمنُ  إال افتداءك  كي يجيء
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
)  حين أتته )عاشوراُءه( ما ) الطَّفُّ

 إال اعتزازا  شـــد ه الُممتَنُّ 
 

 عن رقابهم التي َظنُّوك بيعا  
 اشترت  الشقاوةَ حين خاب الظنُّ 

 
 ما قتلوك لكن إنهم قتلوك !!!

 أحيَوك فينا غارة  مذ َشنُّوا
 

 على مد األرائك يرنو جسما  
 روحا ... إلى حد المالئك يَدنُو

 
 تريح الموت من سكراته ، فسا  ن

 من كل مـرتـحـل عليه تُمنُّ 
 
 

 وأنت ُجرح قلوبنا مذ )كربالء(
نُّ   يا سيدي ُكل  إليك يَح 

 
برتهم من البلوى إن كان للشهداء  خ 

 فكْم لك في الشهادة فَـنُّ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 )إلخ(
 

رار الذين يا  آذوا الصعيدا ش 
يدا  لَم أبدلتُم المآتم ع 

 
 حي رتُم فراشات   لمَ 

يدا صن  غُ   سكنْت ريُحه لكي ال يَم 
 

ة تأُسون لمَ   في ساعة المسر 
 وفي الُحزن تضحكون َمديدا

 
 إن مللتم من أن تُعَد وا

 من النــاس فكونوا حجارة  أو حديدا
 

 أقسم بالله ولتُعيدوا ما فات ،
 عليكم في أنه لن يعودا

 
رتُم أدوم الخالئق ذاُل    ص 

 و)حسيٌن( )ب كـربـالء( شهيدا
 

 شيطانا   )يزيٌد( آلخر األرض ...و 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 رجيما  من السماء َمريدا
 

 )جزء من النص(
 
 
 
 
 
 
 

 من مؤتمر الله......
 

ـيـَك" مـن ُمؤتَـَمـر  اللهْ   في َصــــَدى "لَبَـّ
هْ   في اْبي َضاض  الكون من ُحسـن  ُمَحــالَّ

 
ا تـشــتـهـي ـم  وح  م   في انطــــــــالق  الرُّ

 في َحـضــرة  َمــواَلهْ  النجــــذاب  القلب  
 

حا   ـْبـــُر أشـــــواقـي اْنَحـنـَى ُمـنــفَــتـ   ك 
هْ   عن هـــوى "مــك ـــةَ" حــتـى تَــتَـــَوالَّ

 
 فإلـى "َزْمــــــــــــَزَم" أدالنــي ، وهــــل
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 يـرتــوي الشــــوُق إذا الســـــي اُب أَْداَلهُ 
 

" الَحـشـر  هـل أعــ  ــَددت  لـي"َعـــَرفات 
ـقُـنـي باللــــه  أَعــــاَلهْ  " يُـلـح   "َجـــبَـــال 

 
ـي " فـي َدم  ــنَـى" َهــالَّ "اْزَدلَـْفــت   يا "م 
ـــــــن اللــهْ  يــن ي م  ي َشــَرايـ  يـنـ   فـتُـَدن ـ 

 
ي بــلـةَ" الـنـجـــوى علـيـك  أن تَُضـم    "قـ 

ى "طــاَف" بـقـــلـب  غـــــا  فـل  اَلهْ فَــتـ 
 

ي لـــهـم نـ  َخــْذتـ   يا "َصـــــفَـا" َهــــالَّ اتَـّ
 "َمـــروة " أخــرى ، "ل َسـْعـي " تم  جـَوالهْ 

 
ْحـنـي ، فـَمـن  يا "يـمــيـَن اللـــه" صـافـ 
ل الَحــْجـــَر " كأْن  مـــد  الُمـواالهْ   " قـبـ 

 
" طـاَب "العـهـُد"  مـنـذُ  ـل   يا "مـقـاَم الخ 
هْ  " ، يـا ُمـَصــالَّ ى  َخــْذنَـاَك " "ُمـَصـلـ   "اتَـّ

 
 يا " ذبـيـحا  "، قـال فــيــه "الُمـبـتـل ـي"
ـيـَن أَْبــاَلهْ  بــــــــح  " ح  ذ   "َوفَـَديــنَـاهُ بـ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 كم تـوكــلــَت عـلـى اللــــــــــــــه وكم
ُمـغَـاالهْ   تـفـــتــدي أرواَحـــــــــــنـا بالالَّ

 
 مــــذ تـجــلـــْت بــيـــنـــنـا قــــــدرتُـه
 في أمــانــيــنـا تــوكــْلــنـا عـلـى اللــه  

 
ــيــرةَ   يا صـــــــالةَ المــصــطــفـى يا غ 
ُمــبَـاالهْ   الَكــوثَــر  الـزهـــــراء  عــنـد الالَّ

 
 يا ذُرى "البــطــحـاء" ، يا "مـشــعــَرها"

هْ يا َصـدى "الكـ كـُر َدال  " حـيـن الذ    ـعــبـة 
 

فَــتْ   صــانَــها مــن بــعـد  أن قـــد ُعـــر 
ــــاَلْه" ى" و "بـ  " و "بــــعُــــز  َمــنــات   "بـ 

 
أْتُــم عـلـى  يا ضــيــــوَف اللـــــــه ُهــن ـ 
هْ  ـن ُمـعَـال  ــُكم حيـن "أفـْضـتُـم" م   َحـج  

 
 وا عـنـي مـــنـاســإن  َمـن قال : " ُخـــذُ 

 ـَكـُكـم " ، ال تُـقــبـَـُل األعـــــمـاُل لَـواَلهْ 
 



 

186 
 

 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

َحــاَل "  " فْلـتــُشـــدُّوا " ل ـَزَوايَـــاهُ " الر  
ــــــة َمـْجــــــــاَلهْ   َوُزوُروهُ لـــدى قُـــبـ 

 
ـــــــــــي  ـه مـســـتــقــبـال    فَـعَـلَـى ُكــرس 

هْ وعلى َعــــرش  الق  ــلـوب  اللــــــــهُ َوال 
 

 سـل  ــمــوا اليـــوَم على أفــَضــــل  َمـــن
هْ   " َذَكــَر اللـــــهَ كــثــيـرا  " في ُمـَصــال 

 
 وانــتــُشــوا في حـضــرة  القُـدس  فكم
 ينـتـشـي "قَـيـٌس" متى أبَصـَر "لَـيـاَلْه"

 
ه  "واْذكـــروا اللــــــــــــــــهَ" عـلـ  ى آاَلء 

ــْه" لَـّ ـــوا الَحــــــــجَّ والعُــمــرةَ ل  مُّ  "وأتـ 
 

 ناصر المالكي
 ٥/١/١١٨٢م

 
 

 هـواَي إلى لَـيـلَى الُمُجــون  يُــناد ي
عَـود ُسـعاد ي  و قـلــبـَي مشـغـوٌل بـ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

زا    يخـادُعني عقـلي ، فلـسـُت ممـي ـ 
ــــــن تَــــَرنُّم  شَ  ــيـاحةَ بـاك  م   ـاد  نـ 

 
 أَتَْت ، وشعيُر الوجه  ينُشف َدمعت ي
 ل يُؤت َي حقَّ الُحــــــب   يوَم َحصاد ي

 
؛ وى هـوى   َدنَْت فتدلَّْت ، ما الدُّنُوُّ س 

ــباد اللــــــه خـيـُر عَدنَْت فتدلَّْت ، ما الدُّنُوُّ  لــهُ في ع 
؛ وى هـوى   س 

ــباد   ــباد اللــــــه خـيـُر ع   لــهُ في ع 
 

 حـبـتْـنَي مــا يحـبـو الس  ـالُح قتيلَه
 فأيقـنـُت أن قد جــاءن ي استشهاد ي

 
 تُــرفــرُف َشـْفـرْي َجفن ها ،،،،،،، فكأنه
ـقَــصُّ حـديــد  في قُـماش  فُـؤاد ي  م 

 
ها ضني فكنـُت ل َظـهـر   وتبُسط في ح 
يــر  ُرقَـاد   ســادةَ ل ـيـن  فـــــي َســـر   و 

 
ي ومــا هـيَ  طَّـتـ  ي مــع قـ  ـتـ  صَّ  إال قـ 

ي ... ياع ُمراد   و قــد عــاد مــن بعد الضَّ
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 ) كأنها  هــــي (...

 
 

 @ناصر المالكي
 
 
 
 

 جزء من قصيدة بعنوان : #في_رحاب_الطبيعة
 

كا  َسيَّاَرت ي رُت نَحَوك  تَار   ُمْذ س 
 أَصبَحُت ف يك  تَُسوقُن ي العََربَاتُ 

 
فُن   ه  ويََظلُّ يُرد  َماُر ب َظهر  ي الح   

لُّن ي الصَّحَراُء والفَلََواتُ   وتُض 
 

ج    والَجوُّ َصاف  ، ذُو َهَواء  َطاز 
ئَاتُ   تَصفُو به قَيَد الَحياة  ر 

 
را   حُر الطَّب يعَة  ُمْبه   يَْجلُو به س 
ه  الشََّجَراتُ   تَْختَاُل في أَرَجاء 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 إ نَّ القَُرى أَْهُل الق َرى ، وكما نَف ي

وَن بَْل هُْم ل لسَّاَلم  ُدَعاةُ يُوفُ   
 

 واإلبتسامة فتنة وردية
 من مائها تساقط القبالت

 
 

 طاب المعاش ، وعند ذكر الصالحين
 كما أتى تتنزل البركات

 
ي ْن َدم   يا َزهَرةَ العُشَّاق  َحْسبُك  م 

 لَونا  ، فَإ نَّك  ل لَحيَاة  َحيَاةُ 
 

 أنت  التي َعلَّمت ن ي َدرَس الَهَوى
َكعَاتُ حتَّ  ى َهَوْت ب َصاَلت َي الرَّ  

 
يَن أَْجَمَل من َخيَال َي َدائ ما    تَبد 
 وتَلُوُح بين َجب ين ك  القُباَُلتُ 

 
ال   را  ُمتَغَز   َف ي ب َحق  ك  َشاع   أل 
 أَحتَاُج أَْن تَتََجدََّد الَكل َماتُ 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
لَُّها ُم األَْشعَاَر ثُمَّ أُح   فَأَُحر  

فَاتُ  َوصفا  ل ُحسن ك  ... ما اْرتََدتْك  ص   
 

 َصلَّى عليك  الُحبُّ واألَحبَاُب ما
َذْت من القَلب  الغَن ي   َزَكاةُ   أُخ 

 
 
 

يدُ   أَ َوبَاٌء على الَوَرى أَْم َوع 
يدُ   يَاَل هذا الذي إليه نَم 

 
يبٌ  يُد قَر  ... فَالبَع   َجاَء َكالَوْقت 
يدُ  يُب بَع  ْن َزَوايَاهُ والقَر   م 

 
. يَتَوالَى -بَْغتَة   -.. َجاَء َكالَموت   

يدُ  ه  ال يَح   وب نَا عن بُلُوغ 
 

را   - بَينَنَا َكأَنَّ )ُكُرونَا( -ُمنذ   
يدُ   ف ي اْنق اَلبَات ه  نَب ي  َجد 

 
يَن َواْسبََطرَّ إلى الَكون    َغلََب الص  
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 فََذلَّْت على يََديه  الُحُدودُ 
 

يم  لكن ما اليَومَ   ليس نَاَر الَجح 
نهُ الُجلُودُ َغَدْت تَقْ  رُّ م  َشع   

 
 اَلَمنَايَا مع الَخاَلئ ق  واللهُ 
يدُ  ٌئ و ُمع   مع الَخلق  ُمْبد 

 
لُّ الَوَرى َعن  الله  َشيَطانٌ   كم يُض 

يدُ  يٌم من السَّماء  َمر   َرج 
 

 وهو اللهُ ل لَوَرى ذُو اْنت قام  
يدُ   دائما  إ نَّ بَطَش َرب  ي َشد 

 
ة  أَ تََرى بَطَشهُ إذا َحلَّ ب   األُمَّ  

 هل تَنفَُع القَُوى و النُّقُودُ 
 

 أَ تَُظنُّ الذي تَعَالَى على الله  
 َسيَنُجو ب َوعي ه  يا بَل يدُ 

 
 إ ْبت اَلٌء َسَطا علينا و ال يُنق صُ 

نَّا  يـدُ  -َعق يَدة   -م  بَْل يَز   
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
ي اْعتَلَّ َحتَّى ي َماَت والَّذ   فَالَّذ 
يدُ َمْن ثََوى بَيَن ُغْرفَتَيه  َشه    

 
ْذَرُكْم ،،،ل نَْستَْغف ر  اللهَ   فَُخذُوا ح 

 ونَأْت ي ب ُكل   َشيء  يُف يدُ 
 

يبُُكُم ب الَجمع    تُص 
 َواتَّقُوا ف تْنَة 

يدُ  ٌل َما يُر   َواللهُ فَاع 
 

َن الله  تَْغَشانَا  َعلََّها َرحَمةٌ م 
يدُ   فَيَْفتَر  بَعُد َعيٌش َسع 

 
يذ ا  َحْسبُنَا اللهُ َشاف يا  و ُمع   
يبا  إذا َدَعاهُ العَب يدُ   وُمج 

 
 ناصر المالكي
١٥/٣ / ١١١١م  

 
 

 األَرُض تَمأَلَُها اآلَهاُت َطاُعونَا
ْن فَْيُروس  )ُكوُرونَا(  فََحْسبُنَا اللهُ م 
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 لغة مشاعـر و أحاسـيـس                                    ديوان ناصر المالكي )الثاني(

 
 َعمَّ الَوبَاُء و ُمْذ أَلقَى قَنَاب لَهُ 
ْنَساُن َمأُْمونَا ه  اإل   ما َعاَد في يَد 

 
بَاُد ب ه  ، كَ  مُ يُبلَى الع  ه  ْم في اْجت َماع   

 أَلفَيتَُهْم ب أَُكف   التَّوب  يَدُعونَا
 

ْن تاَُلق ي... لو تَُصاف ُحهُ  مَّ  تََخاُف م 
 تَُصاف ُح الَموَت أو تَلقَاهُ َمْسُجونَا

 
َها ر  ُد فينا َجْفَو َعام   تَشُكو الَمَساج 
 إ ْذ َعاَد في بَيت ه  الَمعُمور  َمْشُجونَا

 
لم تَُكْن إ الَّ ُمغَلَّقَة   أَْسَواقُنَا .....   

ْن قَبُل يَأْتُونَا ا َجَفاَها الُؤاَل م   لمَّ
 

َمة    ُوُجوُهنَا ..... لم تَُكْن إال ُمَكمَّ
 تَُظنُّ أَعقََل قَوم  َصاَر َمْجنُونَا

 
نَّا أَْصبََحْت َطلاَل   ُس م   !  َحتَّى الَمَدار 
ينَا  إ نَّ الُوقُوَف على األَطاَلل  يُبك 
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إال  ب َمْن ال َشيَء ... يَلَحقُنَا ال َحولَ   
ه  هذا الذي ف ينَا ير   إال  َكتَْقد 

 
 !!  يا أيها الناُس في هذا الذي ب ُكمُ 
ينَا  أَتَلَجئُوَن إلى َمْن ليس يُنج 

 
جٌ   تُوبُوا إلى الله  ،، إ نَّ الَهمَّ ُمنفَر 
 ب ه  ،،، و ثَمَّ َغــٌد نَلقَى أََمان ينَا

 
ُموا الدَّ  رٌ َوْلتَْلز  اَر ، فَالطَّاُعوُن ُمنتَش   ... 

ينَا ْن أَْسبَاب ه   د  ُز م   َكاَن التََحرُّ
 

نَد الل  قَاء  يَـدا    ما َصافََحْت َراَحت ي ع 
ينَا ي ت ْسعا  و ت ْسع   إال  َغَسْلُت يَد 

 
 ُكلُّ القُلُوب  )ُوَهاٌن(  تُْبتَلَى ، وَغَدتْ 
ينَا( ن  في َطاُعون َها )ص   ُكلُّ األََماك 

 
 ناصر المالكي

م١٢/٣/١١١١  
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# 
 
 

 اَلُحْسُن أَطيَُب ما نَُشمُّ قََداتَهُ 
ْن ُكل   الَمَوائ د  َطعَما  َوأَلَذُّ م 

 
نَدَما يك  و ع  يَن عنه فَأَْشتَه   تَْبد 
عَّتُهُ أَُظنُّك  َرْسَما  َهَدأَْت أَش 

 
يَّة   ينا  أََراك  َدَجاَجة  َمْشو   ح 

ينا  تُْشب ه   يَن َشَوْرَماَو أََراك  ح   
 

َر اللَّذَّات  َرْغَم تََجنُّن ي  يا آخ 
يُع َمَع السَّاَلَمة  ُسْقَما  ال أَْستَط 

 
نُهَما يتَان  يُقَدُح م  ْبر   َعْينَاك  ك 
َذان  قَلب َي فَْحَما  نَاٌر ... فَيَتَّخ 

 
يقَى و َوْجُهك  قَْهَوةٌ   َشفَتَاك  ُموس 
اَسْمَراُء تُْشَرُب في الَمَحبَّة  ُسمَّ   
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يٌن .... أُقَب  ُل َظْهَرهُ  ك    َكفَّاك  س 
يَن في يَد  أَعَمى ك    ما أَْخَطَر الس  

 
َن الثََّرى ي فَاْنَطَلْقُت م   أَْفَرْخُت َروع 
 نَحَو الثَُّريَّا ... ُدونََما أَْن أُْرَمى

 
 قَالُوا تََطاَوَل قُلُت َحدَّ الشَّمس  بَلْ 
ي إلى أَْقَصى الَخيَال  تَنَمَّ  ىَحد    

 
يد  فَيَْجعَلُوا ْم ُزبََر الَحد   لَْم أُْؤت ه 
 بَين ي وبَينَك  يا َحب يبَةُ َردَما

 
َي اَلْستََراُحوا  لو يَعلَُم النُّقَّاُد ف ْكر 
يَدة  ق دَما  َواْهتََدوا ب َي في القَص 

 
وَمنْ  -قَدرا   -أَنَا َمْن أَنَا  ُهْم َمْن ُهُم   

نَّا أََحاَط ب ُكل   َشْيء  ع   لَمام   
 

َواة  فََما الَهَوى يَخ الرُّ  فَاْنَسي تََوار 
 إال الَهَواُء َمتَى يَُهبُّ تَعَمَّى
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 إ ْن قُلت  َهْيَت لََك اْستََجْبُت ب ُسرَعة  
يعَة  ُحْكَما َن الشَّر   لَواَل أََخاُف م 

 
 


