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 كلمة الناشر
تعرف الساحة األدبية منذ عقود من الزمن حركة دائبة نحو  - 

ا  اوقة لم اءت مس اث ج دد واالنبع والت التج ن تح بالد م ھدته ال ش
ذه  ر أن ھ ة، غي ة معلوم حاسمة بفعل عوامل خارجية وطبيعية داخلي
ا في  ة وتوزيعھ اج المعرف العوامل نفسھا ھي التي فككت طرائق إنت

ل ذه الوجھة على األق ذا خلف . مجتمع بالغ الخصوصية، من ھ وھك
ا في  اف، فراغ انھيار المنظومة التربوية المحظرية تحت وطأة الجف

ذھني  زين ال اھرة التخ اء ظ ده اختف ل جس ظ(التواص ) الحف
ادي خ(والم ر ) النس ة كالصحف ودور النش ة بديل اب آلي ه غي وكرس

 .مثال
ي  -  الم الت ن أول األح ان م دفة، إذن، أن ك ن ص م يك ل

ي  اج األدب راودت أدباء الشباب منذ أواسط السبعينيات نشر اإلنت
داف  رز أھ ن أب ك م ان ذل ه، وأن ك ف ب اء والتعري ة األدب رابط

  ).اتحاد األدباء والكتاب الموريتانيين اليوم(الموريتانيين الوليدة 
الل  -  ن خ نقص م ذا ال ي ھ ذلت لتالف ي ب ود الت م الجھ ورغ

ة  رتھا الرابط ات نش اد(مجموعات أو منوع اك، أو ) االتح ا أو ھن ھن
يء  به ش ل أش اني ظ إن األدب  الموريت حابھا، ف رھا أص ال نش أعم

يھم بحديث النفس  راء من جھة، بمن ف دع والق ين المب لغياب الصلة ب
  .الناقد، وبين الناقد والقراء بمن فيھم المبدع، من جھة أخرى

اء  -  اد األدب عى اتح ا يس وف آنف ياق الموص ذا الس ي ھ ف
ين  ق فضاء للتواصل ب ي خل ھام ف ى اإلس انيين إل اب الموريت والكت

نويا ا س راره مھرجان الل إق ن خ رة األدب م راد أس ألدب  أف ل
الل  ن خ ة، وم ة األدبي ال الكلم ف أجي ه مختل ي في اني يلتق الموريت
اد  دعين ولنق را للمب ون منب ى أن تك ح إل ي تطم ب الت ة األدي مجل

  .اإلبداع ومحلليه
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وفي إطار ھذا السعي إلى خلق فضاء للتواصل كان اتحاد  - 
نة الل س ر ح د نش انيين ق اب الموريت اء والكت ال 2007األدب م األعم

  :التاليةالشعرية 
  التيه والبحر والذاكرة لناجي محمد اإلمام؛ - 
  عودة الھديل لمحمد الحافظ ولد أحمدو؛ - 
  الجذاذات لمحمد فال ولد عبد اللطيف؛ - 
  أھازيج الربيع لمحمد بن المختار بن أبن؛ - 
  دمع الغروب لمحمد عبد هللا بن عمُر؛ - 
  نشيد الضفاف لبو بھاء بن بديوه؛ - 
  محمد ولد الطالب؛الليل واألرصفة ل - 
  صرخات الصمت لمحمد ولد اعلّي؛ - 
  شظايا الليل لوليد الناس بن ھنون؛ - 
  السر ألحمد ولد بو لمساك؛ - 
  .وحديث النخيل لمحمد كابر ھاشم - 

انيين خالل  وفي اإلطار نفسه أصدر اتحاد األدباء والكتاب الموريت
  :م األعمال التالية2008سنة 

  األعمال الشعرية: أ - 
  ديوان الغائب لعبد هللا السالم بن المعلى - 
  أھازيج المساء لمباركة بنت البراء - 
  أنات وآھات ألحمد بن محمد عيسى  - 
  األنات الصامتة لمحمد النبھاني ولد المحبوبي - 
  لحن الطفولة لمحمد عبد هللا ولد الشيباني - 
  الوجود المستعار لدختي الشيح سك - 
  :األعمال السردية: ب
لمحمد فال بن محمد ) مجموعة قصص(عز اللقاء  إليك وقد - 

  عبد الرحمن
  ألم كلثوم بنت أحمد) مجموعة قصص (مارية  - 
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ادي القصة  -  ة من إصدارات ن ارات من القصة الموريتاني مخت
  باالتحاد
  لتربة بنت عمار)رواية(وجھان في حياة رجل  - 
  األعمال النقدية : ج
د دراسة في :الشعر الموريتاني القديم  -  دكتور عب البنية والمرجع لل

  هللا ولد السيد
المناھج والقضايا للدكتور محمد الحسن : النقد الموريتاني الحديث - 

  بن محمد المصطفى 
  :األعمال التالية 2009وفي نفس اإلطار أصدر االتحاد خالل سنة 

ممود بن بل (سنابل المحبة  لمحمد محمود بن محمد عبد هللا 
  ) با

  لــبـن عـمـر لـي               الواحة 
  شنقيطيات             لمحمد بن ماء العينين

  دوم ولد بولمساكحديث الھوى           إل
  أشــــــــــياء             لمحمد ولد ادوم

  ليـــلــــة صيــــف        لمحمد إبراھيم ولد محمدنا
  حيث تھب الصبا      ألبي بكر ولد بوري

  للمختار السالم أحمد سالم       القيعان الدامية  
  نزيف الحروف          ألعمر ولد عبدي

السرد والرواية الموريتانية لمحمد األمين ولد موالي 
  إبراھيم

  "بــوح الـتافـلـويت   لحـسنـي ولد شــاش 
  وهللا من وراء القصد

      محمد كابر ھاشم
  رئيس اتحاد األدباء والكتاب الموريتانيين
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  ..أشياء  شياء عن  أ
  ..في البدء كانت الحيرة والضياع 

أول ما تذكرته وأنا أقرأ في سفر الغضب ھذا ھو مقولة 
" ما من طير يتحمس للغناء في غابة أسئلة: " بول ريشار 

..  
فمن الصعب جدا أن نجد في زمننا الرديء ھذا، شاعرا 

القضية ليست فقط تلك .. مؤمنا بالتبتل في محراب القضية
بھا جميعا، وتساوينا في عشقھا، وتزوجناھا التي آمنا 

برضاھا أو بعدم منه، القضية ھي أن تشعر بأنك جزء من 
  ..العربة، وأنك مشارك في حمل األسفار وحمل النفايات 

ھي تلك الصورة الھالمية التي تعجز عن جمع .. القضية 
بعض من .. فسورياليتھا بعض من عظمتھا .. أشالئھا 

  .قضية .. بحق  تجعلھا" أشياء"عدة 
أنا أعرف الشاعر الشاب محمد ولد إدوم، إنسانا، وأعرفه 
مبدعا، وأعرف أن ثوب اإلبداع واإلنسانية عنده منسوج 

  .من عرق التمرد والفجيعة 
وھو ال يخفي ذلك وراء حجاب الرمز، وال خلف اللغة 

فجمال اللغة قد يصرف القارئ عن سبر .. المنمقة األنيقة 
  .لك كان جميال في لغته معانيھا، ومع ذ

فأول ما يطالعك به في ھذه المجموعة الشعرية، ھو جلد 
ا في فاتحة الذات، المتمثلة في قصة وطن، تم اختزالھ

  :شعرية من أربعة أبيات
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 وينام تحت أديمه العظماء  تحج سماءه الخيالء.. وطن

  لكــــــن بينهمــــــا جهــــــنم تصــــــطلي
ــــــل شــــــيعا.. وطــــــن   تشــــــتته القبائ

  المربــع جــاثموالشــعب تحــت لظــى 
  

رمـــــــــض تلظـــــــــى فوقـــــــــه البســـــــــطاء
والجــــــــيش واألحــــــــزاب والزعمــــــــاء

 البـــــــــوليس والســـــــــجناء.. صـــــــــنفان
 

فالكبت الذي يعانيه الشاعر في حياته اإلبداعية، يبدو 
واضحا من في البيت األخير، فھو الشاعر الذي ال 
يستطيع أن يعلن كفره بالخليل واألخفش، وإال وجد نفسه 

، وھو السينمائي الذي ال يمكنه  "تحت لظى المربع جاثما"
تخيل صورة تقريبية للحاكم، وإال اتھم بالتقصير، فكل 

فھو إذن .. صورة مقابل صورة الحاكم تظل كاريكاتورية 
  .أجمل من كل ابتكارات الخيال 

وأخيرا، ھو الصحفي، الذي تم تجنيد حروفه ضده، فكلھا 
ن مسلطة علية وتقدم إلدارة األمن تقريرھا اليومي ع

  .سلوكه الشعري غير الالئق 
وھو وطن سنجد تجليات كثيرة له .. ھذا ھو وطن الشاعر 

" في القصائد الالحقة في الديوان ، يقول من قصيدة 
  " :مذكرة زائر من كوكب الشعر

 كنـــهمـــا الّشـــعر إْن غـــدت األســـواق مْ 
 غارقـة- كـل النـاس- ما الشعر؟ والنّاس

  

ـــبقا ـــع الجـــنس و الّش ـــيٌّ تبي  إالّ بَِغ
 عالم المال تهوى النّـْقد و الورقـا في

  

سحوٌق ومضطهدفمْنِتج الّشعر م قاومنتج األْرز مسموٌع إذا نط   
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وتتكرر الصورة في بكائيته الضاحكة على شنقيط، ضمن 
مليون "وقصيدة " السيرة الذاتية لمئذنة شنقيط" قصيدة 
وغيرھا من اللوحات التي تضج بالثورة على " .. منافق

المبعثرة عن وطن الحلم " أشيائه"باحثة بين وطن الواقع، 
  .وطن الشعر .. 

وتنسحب الصورة نفسھا، على القصائد التي محضھا 
الشاعر لقضايا أمته، لكن أجمل ما فعله ھو ذلك التمازج 
الرائع بين القضايا العربية وقضايا وطنه، وھي التفاتة قل 

لوطن، من انتبه إليھا من شعراء جيله، فالترميز بأيقونات ا
ليس نشازا في نص كتب للقدس أو العراق أو الجوالن أو 

  :غزة 
 أضـــــحت تضـــــيق بصـــــحبتي حيفـــــا
 وربــــــــــــــى العــــــــــــــراق تصــــــــــــــدني وال
 بيــــــــــــروت تــــــــــــرفض أن ترانــــــــــــي أو
 وذي دمشـــــــــــــــــــــــــــق تنكـــــــــــــــــــــــــــرت
 حتـــــــــــــــــــــــــــــــى ودان دعوتهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  

 ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح بالبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 تجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلي

 تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلي 
ــــــــــــــــــــــــــــواولي  لقصــــــــــــــــــــــــــــائدي و م
 فاســـــــــــــــــــــــــــتمتعت بتجـــــــــــــــــــــــــــاهلي

  

.. نزار.. غنى ألمته وأعالمھا .. لقد غنى ولد ادوم للوطن
وكان من الطرافة بحيث .. غنى لطفولته في كيفة .. صدام 

استفاد من مثل شعبي دارج عند أھل المدينة، مسقط رأسه 
وسكطار " .. نار على سكطار" فعنون إحدى قصائده ب 

إحدى ضواحي مدينة كيفة ، والعنوان برمته مثل شعبي 
 فصاحته يستخدمه السكان ھناك، داللة على الوضوح رغم 
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يحتاج إلى أن يكون في مستوى " أشياء" إن المطالع لديوان 
تمتح جماليتھا  - كما أسلفنا –ثقافة الشاعر، تلك الثقافة التي 

من عدة فنون، ويعتبر المسرح والسينما من أبرزھا، بحيث 
التي بدت يمكن أن نجد سيناريو جاھزا في إحدى القصائد، 

على شكل ومضة أو لقطة خاطفة، على غرار ما يعرف في 
  .النقد العربي باالبيجراما 

ال أريد أن أعيد كالما مكرورا، يستخدمه بعض النقاد ضد 
الشعراء، عندما يحدث ھناك تناص بين قصيدتين، 
فيعيدون إلى األذھان معركة السرقات الشعرية، التي تم 

ص أو النص الغائب أكثر تجاوزھا نقديا، وأضحى التنا
  .تعبيرا عن ذلك التعالق الضمني، الذي يقع بين الشعراء 

ولكن نظرية التلقي المعاصرة أعطت للتناص بعدا 
براغماتيا آخر، مفاده أن عظمة النص الشعري، تكمن في 
قدرته على إقناعك بقراءة نص آخر، كنت تمر به مر 

  .الكرام أو لم تكن قد سمعت به البتة 
بالفعل ھو ما ستفعله نصوص محمد ولد ادوم مع وھذا 

  :قارئھا ، فھو عندما يقول 
 امـن كوكـب خلقـ-يا سادتي-أتْيت

 أتيــت أبحــث فــي قــاموس كــوكبكمْ 
  

 يقّدس الّشعر واإلحساس و األَلقا
 عْن ثورة الحرف، عن تغريـده نزِقـا

  

فھو يحيلك مباشرة، إلى رائعة الشاعرة الكبيرة باته بنت 
  :ألقتھا في إحدى مھرجانات الجنادرية البراء، التي 
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 عوٌد إليك من الماضي الذي َسـَحقا
ــــاريخ مزدهيًــــا.. نجــــدٌ  ــــتفض الت  وين

 نجــــد أتيــــت ومــــن شــــنقيط منزلتــــي
  

نجٌد أتيت وكلّـي الشـوق قـد أبقـا 
عبـــر المســـافات فياضـــاً ومؤتلقــــا 
 أحــــاور الفــــّل والنســــرين والحبقــــا

 

  :وھو عندما يقول 
 قد سكنوافي هدأة الليل واألحياء 

ـــــــاة نورهـــــــا قمـــــــر ـــــــالي فت  زارت خي
  

ــــه الوســــن ــــي أثواب ــــر ف ــــد تبخت  وق
 جمالهـــــــا ألـــــــق وأرضـــــــها الـــــــيمن

  

فأنت ال محالة، ال بد أن تتذكر قصيدة الشاعر الكبير 
الدكتور محمد ولد عبدي، التي كتبھا في ذكرى وحدة 

  :اليمن السعيد 
 مــــــاذا تقــــــول أحقــــــا هــــــذه الــــــيمن؟
 أطربتنـــــــــي أعـــــــــد األلفـــــــــاظ ثانيـــــــــة

  

 فيهــــا تعــــانق صــــنعا دفعــــة عــــدن
 حقــــا يعــــود إلـــــى أطباعــــه البـــــدن

  

  :أما عندما يقول في إحدى شطحاته النزارية 
 سبع عجاف أناخ الحـزن فـي ذاتـي
 سبع عجاف ويمضي الحـزن يسـكنني

  

 نــــــاتيأوخــــــيم الــــــدمع فــــــي أنــــــاة 
 شبال من الجن ينمو من جراحـاتي

  

  " الرسم بالكلمات" فأنت إذن ستستدعي قصيدة نزار قباني 
 ال تطلبــــــي منــــــي حســــــاب حيــــــاتي

  

 إن الحـــــديث يطـــــول يـــــا مـــــوالتي 
  

  " :ھدية أخرى" وأخيرا ھناك تناص معنوي بين قصيدته 
 فــــي أمــــواج أســــئلتي بتحيــــر القلــــ

 فصا من اللؤلؤ المكنون؛ أم حجرا
  

 ماذا سأهديك في ذا العيـد فـاتنتي
 أم ياقوتـــــة ســـــمتمـــــن الزمـــــرد؛ 
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وقصيدة إيليا أبي ماضي التي خلدتھا حنجرة الراحل ناظم 
  :الغزالي

 أّي شـــيء فـــي العيـــد أهـــدي إليـــك
 أســــــوار؟ أم دملجــــــا مــــــن نضــــــار؟
ـــــــــــي يتلظـــــــــــى؟  أم عقيقـــــــــــا كمهجت

  

يـــا مالكــــي، وكـــّل شــــيء لــــديك؟ 
ال أحــــّب القيــــود فــــي معصــــميك 
ــــــق الثمــــــين فــــــي شــــــفتيك  والعقي

 

عن تجربة صادقة، والدليل على عبارة " أشياء" إن ديوان 
ذلك أن صاحبھا تعمد إدراج البدايات الشعرية، متحررا 
من عقدة النضوج والشھرة، التي تجعل أغلب المبدعين 

  .يتنكرون للمحطة األولى 
التي ترى " موت المؤلف"فمحمد ولد ادوم مؤمن بنظرية 

أن نتاج المبدع ليس ملكا له وحده، وأن للمتلقين الحق فيه 
  .ثر من صاحبه أك

بقي أن أشير إلى أن ولد ادوم تعمد في ھذا الديوان، أن 
يكثر من نصوصه العمودية على حساب التفعيلة، وھذه 
طريق مسلوكة عند الشعراء العظام، الذين يفضلون 
الكشف عن البدايات ونشرھا، ومن ثم الدخول في عوالم 

  .التجريب 
عة المھجر، وليست الدواوين األولى لنزار قباني، وجما

  . منا ببعيدة ... ومحمود درويش، وغيرھم 
ھذه المقدمة المتواضعة، مجرد دعوة مجانية إلى القراء، 

  " .أشياء ولد ادوم " للغوص في 
  

  الشيخ ولد سيدي عبد هللا
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  قبل أن تحجز مقعدك
   ..أيھا القارئ

  ثم دعنا نتفق.. أجج غروري وقــلي إنك ھنا ألجلي
   

  .. خفف سرعتك قليال.. توقف حين تمر من ھنا
ألنك قد تحتاج كل خبراتك في تحدي قانون الجاذبية 

  األرضية
  

ال أريد أن أؤثث حضورك معي  بالمطبات .. تمھل
  واإلشارات الحمراء؛ وصفارات شرطة المرور؛

  ..لكنني ال أريدك أيضا أن تسير أمام األمام
    

وف و رفات فعلى طول الطريق مدائن حر.. تريث
ونقاط تفتيش تضج بالحيرة والسكون؛ .. أخرى

تضج باالتھامات المشفرة؛ .. واالنتماءات الملونة
   .واالعترافات المصلوبة؛ والتراتيل المنزوعة القشور

   
على طول الطريق؛ أنا ألتحف انتظارك منذ كنا فاصلتين 

  .نتعاطى سالفة السطور
  

صبحنا على طول الطريق؛ أنت تفترش خطاي، مذ أ
  .كالنا يعتقه لآلخر".. آن"رفيقين نتبادل العناوين ونبيذ الــ
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على طول الطريق؛ سنسير حفاة نسامر أنصاف وجوه، أنا 
ال أطلب منك أن تكملھا، بقدرما ما أريد منك .. من رسمھا

   .أن تنحني للفراغ
  

  ثم دعك منك.. على طول الطريق؛ دعك مني
حدد مخارج -وأناأنت -وقبل أن تتمادى في تجاھلنا 

  .الطوارئ فقد تحتاج لذاكرتك لحظة اختالل التوازن
    

  على طول الطريق أنت وأنا وأشياء ال شيء يجمع بينھا
سوى أنھا تنتمي إلى فضاءات ما فوق الصمت ودون 

  الصراخ 
  ..وأنھا أشيائي

  
   .كالنا يجلس على يمين اآلخر..تصور

فا وفاصلة فقد كنتك حرفا حر.. فكني يا من تمر من ھنا
  .فاصلة على  مساحة ھذه األشياء

  
 !ھل سافرت معــــي: لك قبل الرسوثم توقع أن أسأ

  
  محمد ولد ادوم
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  نـــوط
  

    تحـــج سماءه الخـــيالء.. وطن
  وينام تحـــــت أديمه العظماء

  
  ـنم تصطليـــلكن بينهما جهــ

  ــه البسطاءــرمض تلظى فوقــ
  

  ــيعاـــتشتته القبائل شـ.. وطن
  ماءـوالجيش واألحزاب والزعــــ

  
  والشعب تحت لظى المربع جـــاثم

  البوليس والســـــجناء.. صنفان
  
  

  2008غسطس أ 8- لعيون
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  مذكرة زائر من كوكب الشعر
  أتْيت  يا سادتي  من كوكـب خلقـا
  أتيــت أبحــث فــي قــاموس كــوكبكمْ 
  فراعنـــــي أْن رأيـــــت الشـــــعر مّتكئـــــاً 

  إذن، وأنــــا" أبّولــــو"مــــاذا أقــــول ل 
  يرتـــاد مـــن لجـــج اإلبـــداع أعمَقهـــا
  ماذا بحق شموخ الحـرف فـي لغتـي
  ماذا دهى الشعر؟ هل ماتت قداسته
  كيـــف اســـتقّر وراء الصـــفر موقُعـــه
  وِســـــيَق للّســـــوق عـــــدوانا ومْظلمـــــةً 
  ما الّشعر إْن غدت األسواق مْسـكنه
  ما الشعر؟ والنّاس  كل الناس غارقة
  فمْنــِتج الّشــعر مســحوٌق ومضــطهد

  قاطني األْرض ما للشعر؟ كيـف غـدايا 
  وكـــان فـــي كـــوكبي خبـــزًا وأكســـدة
  الّشــــْيخ يْنشــــده، والطفــــل يْرضــــعه

  في ولـهٍ " الباء"تضّم " حاءٌ "الّشعر 
  وثْغـــــــــر فاتنـــــــــٍة ضـــــــــّجْت أنوثتهـــــــــا

 يقّدس الّشعر واإلحسـاس واألَلقـا
 عْن ثورة الحرف، عن تغريده نزِقـا
 وكان حيث أتيت الّسـامق الحـِذقا
 ماذا أقول إلحساسي الـذي طفقـا
 وإذ أتاكم سباه الطقس، فاْختنقا

 ال خفقا؟هزَّ القصيد، فما غنى و 
 أم هل تمنطق سيف الذل واْمتشقا؟
 سلباً، وغطى ركام الوحل ما بَسـقا؟
 فاْنهاَر في ُسـوحه، واْحتـاَر واْحترقـا
 إالّ بَِغـــيٌّ تبيـــع الجـــنس و الّشـــبقا
 في عالم المال تهوى النّـْقد و الورقا
ــــا ــــتج األْرز مســــموٌع إذا نطق  ومن
 طيرا جريحا هنا يْستنجد الّرمقا؟

ـــــوع مـــــاٍء   وإكســـــير قـــــد اْنقـــــاينب
 وربّـــة البيـــت تْستشـــفي بـــه اَألرقـــا
 ووْجه طفـٍل بكـل الطْهـر قـد برقـا
 وقْدس وْحـي و إيمـاٍن قـد اْعتنقـا
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  تْنســــاب رْوعتــــه إْن بْســــمٌة دَمعــــتْ 
  أو صْمت صمٍت غزا أْسواره َصـَخبٌ 
  الّشـــعر صـــقٌر غفـــا فـــي عـــْين ِجّنيـــةٍ 

  الكـــْون إحساســـاً ووْشوشـــةً وأغـــرق 
  فـــإن شـــنْقتم بـــذاك الصـــقر جْرأتـــه
ـــــل ســـــاعته ـــــائي قْب ـــــل فن ـــــاه عّج   رب

  

 أو أنٌة ضحكْت، أو راهـٌب فسـقا
 أو ِدْفُء ثْلج، يشيع البْرد و الَعرقا
 لو حرّكت جفنهـا للـّرمش الْنطلقـا
 حْزنــا جمــيال وأْوجاعــا، ومــا غرقــا

 ِفــن الَحــدقافــي قْبــره  قســما  ألدْ 
 وال أرى الّشعر رْأي العين قد شنقا

  

*  *  *  *  *  
  ومـــات صـــاحبنا، ماتـــْت حكايتـــه
  وواصــل الّشــعر مــا هّدتــه مْحنتــه
  فالّشعر نوٌر وصبٌح ال غـروب لـه
  الشــعر قــارورٌة مــن عطــر أْحرفنــا
  وكيف للنّار أن تْخبو فال وَهج؟

 وواصـــل الّشـــعر رغـــم الليـــل مْؤتلقـــا
 الّصيف ما سحقارغم الجفاف، وطول 

ــــــا ــــــي أْحشــــــائنا القلق ــــــدّمر ف ــــــاٌر ت  ن
 فكْيـــف للعطـــر أْن ال ينشـــر العبقـــا؟
  وكيف للّصْبح أن ال يْطرد الغسقا؟

  
  

  2005مارس  21-نواكشوط
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  مليون منافق
  ..  تداعت رموز وقامت رموز

 فصوبت عيني؛
  وأرهفت شعري؛

  ..لما هو ْآت ْ 
  ألوف تجوب الشوارع والطرقاتْ 

  مرحى: تغني وتهتف 
  وتشرب أنخاب نصر مبين

  وتنعي ابتساما عهود التعسف والظلماتْ 
  وتغمر تلك الرموز الجديدة بالقبالتْ 

  
  فميزت نفس القصائد والكلماتْ 

  وذات الحناجر والقسماتْ 
  وعين الشخوص التي ألفت

  تمني القبول؛
  ودق الطبول؛

  وكيل المديح بكل اللغاْت 
  لذاك اإلله الذي كان ماتْ 
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  الرموز التي أفلتلتلك 
  بل وحتى بال ذكرياتْ  ..بال دمعة 

  أهذي بالدي؟
***  

  أهذي بالدي؟
  بالد المروءة والعلم والمؤمنينْ 

  ومأوى المساجْد؛
  بالد التميز والخلق والمبدعينْ 

  ومرسى القصائْد؛
  بالد التصوف والمكرماتْ 
  ..بالد الحضارة والمعجزاتْ 

  
  صلواْت؟وهل يا تراها بالد الطهارة والدين وال

  أم أن بالدي 
  بالد السجود؛

  الركوع؛
  الخشوع؛
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  الخضوع؛
  الخنوع؛

  لغير العلي القدير 
  بالد التفنن في المنكراتْ 
  بالد الخطيئة والموبقاتْ 

  أهذي بالدي؟
***  

  أهذي بالدي؟
  ..بالد لمليون بحر من العلم دافقْ 

  أرض لمليون شاعر-كما قيل-وهل يا تراها
  أم أرض لمليون ذئب منافْق 

  ...إذا الريح مالت
  أهذي بالدي؟
  أهذي بالدي 

  بالد تعاقب من يستحل اغتصاب البناتْ 
  وليست تعاقب من يستحل 

  اغتصاب الكالم؛
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  اغتيال الحروف؛
  امتهان القصيد؛

  ويدمن عهرا وكفرا
  بقدسية التفعالت

  زنى التفعالتْ 
  
 
 
  

   2005أغسطس  4- انواكشوط
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  ...ـــرأة واحـــدةإلى ام
  ..من البدء كنـــتِ 

  وكانت تحج إليك البدايات
  في كل شيء

  وتغرب فيك النهاياتْ 
  

  من البدء كنـــِت األنوثـة َ 
  تشرب نخبا ســياتي

  تفصل في كل عصر لبوسا ً 
  وترسم تاريخ كل الجـــميالتْ 

*****  
  من البدء كنــتُ 

  سفينة نوح
  أجــوب الخرابَ 

  ...كنتِ وزادي يقــيني بأنك  
  فـــأغطس في الماء وحدي
  أحدق في الغــد وحدي
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  وأبحث في كل شبر من العمر عنكِ 
  أنا من كشفتك ذات ضحى ً 

  وأفشيت للهدهد السـر
  راهنت بـي فيك جـنا ًّ 

 على ضفة الصرح ِ 
  لكن جند سليمان حين استبانوك حولي

  ..تنادوا
  وزفوك فجرا ً 

  ألخسر كل الرهاناتْ 
*****  

  ..كــنامن البدء  
  غريبين ِ 

  نمشي مسافة قرن إلى بعضنا في تحــّد ٍ 
  فال تغرب الشمس عنا

  ً..!!معا 
  ثم نمشي

  نمارس وأد الرتابة في عربات القطار
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  ندوس على الوقتِ 
  كي ال نحس لظى االنتظار

  نقاسم بعضا على البعد وجَه احتمال ٍ 
  تفنده المعطياتْ 

*****  
  ..من البدء كــنا

  موج نفس الجزيرةِ مصيرينِ  أوصلنا ال
  في الظلماتْ 
  وغادر عنا

  
  ..من البدء كنا

  يبين ِ ـــحب
  لكن فرق المواقيت بيني وبينكِ 

 أخر وقت الصالة قليال ً 
  !ولكنه لم يغير حالوة تلك الصالةْ  
 !ولكنه لم يغير كذلك نبض الحياةْ  

  
  2008مبر ديس - نواكشوط
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  السيرة الذاتية لمئذنة شنقيط
  تســـــتهدي بألحـــــانيقيثــــارة الفـــــن 

ــــان أســــكنها ــــه والفرق ــــدائن الفق   م
  وقــد ولــدت علــى مهــد يــؤرجُحني
  أمي المحبة، والسـلم الجميـل أبـي
  وكـــــــــــل ســـــــــــاجدة هللا مرضـــــــــــعتي
  وكنــت أكبــر كــاألحالم فــي بلــدي
  حتـــى اســـتويت كحلـــم رائـــع أنـــفِ 
  تهافت الكل من ُحسني ليخطبنـي
  فمـــا رددت مـــن الخطـــاب أولهـــم
  وأنجبـــــت رحمـــــي مليـــــون هيللـــــة

  لــــألدب الخــــالق معلمــــةشــــيدت 
  وكـــــــــان إذاك منحطـــــــــا ومرتبكـــــــــا

  يفتي الناس في كنفـي" مالك"الشيخ 
  مفاعيـــــــل يقطعهـــــــا" الخليـــــــل"ول
  أتــــــى رْبعــــــي يغــــــازلني" ســــــيبويه"و
  لــدى هــذا يرددهــا" بانــت ســعاد"

  وتنشــدنا" كــر"وتلــك تعــزف فــي 
  وخمرة الحب تسري فـي الهـوى عبقـا

 وهامــــة المجــــد تســــتلقي بأحضــــاني
 وشـــــارع الشـــــعر واإللهـــــام عنـــــواني
 بــــــين الســــــمو وبــــــين الطهــــــر فتــــــان
ــــــور العــــــدل إخــــــواني ــــــاء ون  والكبري
ــــــي  وأهــــــل مكــــــة والفــــــردوس جيران
ــــــة الشــــــان  كالنخــــــل ســــــامقة خفاق
 رمزا مضـيئا، َعِصـيَّ الفهـم، روحـاني
 مـــــا بـــــين ذي ولـــــٍه، أو مغـــــرم حـــــان
 أو األخيـــــر، بـــــل التـــــاموا بجـــــدراني
ـــــــون إنســـــــان ـــــــون مفخـــــــرة، ملي  ملي
 وذدت عنهــــــــــا بإصــــــــــرار وإيمــــــــــان
 في الشرق يشكو من افالس وقحطـان

 جــــــوالٌت بميــــــداني" الفــــــرزدق"ول
 بتنســـــــــــيق وإتقـــــــــــان. .وفـــــــــــاعالت

 ويــزرع النحــو فــي وجــدان وجــداني
 "ألــــــم يــــــان"وذا يرتــــــل فــــــي لــــــوح 

ـــــــى وأجمـــــــل  ـــــــان"أحل  "ردات وكيف
 كطوفـان.. والحسن يجري كشالل
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  واليــــــــوم هأنــــــــذي أشــــــــالء فاتنــــــــة
ــــثم أحفــــادي وأ ــــرهمأشــــتاق أل   خب

  أشتاق أن يشرب األحفاد مـن شـفتي
  كم انطويت على صمتي، فـأرقني
  مــن ذا سيصــغي إلــى أنــات مئذنــة
  واليـــوم عـــق بنوهـــا أرضـــها وغـــدوا
  واليـــــوم عـــــق بنوهـــــا حقهـــــا وأبـــــوا

  

 أجتـــــــر شـــــــوقا عـــــــذاباتي وأحزانـــــــي
 !كم سافر المجـد فـي أرضـي وأزمـاني
ـــا َشـــموخا ومـــن أرضـــي وأزمـــاني  حب
 صمتي، وتاهـت ُحصـياتي بحيطـاني

 حســانأعطــت وربــت ولــم تبخــل بإ
ـــــآذان  صـــــما إذا أرضـــــها ضـــــجت ب
ـــــــــل بإحســـــــــان وعرفـــــــــان  رد الجمي

  

  
  
  
  

  2003 فمبرون - نواكشوط
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  لشيء من التفـاؤ 
  متفائــــــــــــــــــــــــــــــــــل وقنــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتي
  أن أســـــــــــــــــــــــــــــــتمر مرابطـــــــــــــــــــــــــــــــا
  ولقــــــــــــــــــد تضــــــــــــــــــيع حقــــــــــــــــــائبي
  وتضــــــــــــــــــيع منــــــــــــــــــي وجهتــــــــــــــــــي
  بـــــــــــــــــــــدم العروبـــــــــــــــــــــة مولـــــــــــــــــــــع
  أحببــــــــــــــــــت ألــــــــــــــــــف جميلــــــــــــــــــة
  لكــــــــــــــــــــــــــــــــــنهن هجرننــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  أضــــــــــــحت تضــــــــــــيق بصــــــــــــحبتي
  وربـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــراق تصـــــــــــــــــدني

  تـــــــــــــــــرابيـــــــــــــــــروت تـــــــــــــــــرفض أن 
  هــــــــــــــــذي دمشــــــــــــــــق تنكــــــــــــــــرت
  حتــــــــــــــــــــــــــــى ودان دعوتهــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــدائني ـــــــــــــــــــــــــــاذا إذن؟ وم   م

  وقنـــــــــــــــــــــــــــــاعتي.. مهزومـــــــــــــــــــــــــــــة
  أرض العروبــــــــــــــــــــــــــــة وقعــــــــــــــــــــــــــــوا
  هـــــــــــــــــــل أنتشـــــــــــــــــــي متفـــــــــــــــــــائال
  هـــــــــــــــــــل أنتشـــــــــــــــــــي متفـــــــــــــــــــائال

  

 أن ال أضــــــــــــــــــيع تفــــــــــــــــــاؤلي
 رغــــــــــم ارتخــــــــــاء مفاصــــــــــلي
 ويضـــــــــــــــــيع زاد رواحلـــــــــــــــــي
ـــــــــــــوافلي  لكـــــــــــــن تســـــــــــــير ق
 ودم العروبــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــاذلي
 مـــــــــــــن فاتنـــــــــــــات قبـــــــــــــائلي
 آثـــــــــــــرن وصـــــــــــــل مقـــــــــــــاتلي

 بالبلــــــــــــيببــــــــــــوح .. حيفــــــــــــا
 ال تجيـــــــــــب رســـــــــــائليكـــــــــــي

 نــــــــــــي أو تفــــــــــــك حبــــــــــــائلي
 لقصـــــــــــــــــــائدي ومـــــــــــــــــــواولي
 فاســـــــــــــــتمتعت بتجــــــــــــــــاهلي

 وجحــــــــــــــــافلي.. مســــــــــــــــلوبة
 ومناضــــــــــــــــــلي.. مهــــــــــــــــــزوزة

ــــــــــــازل  عنهــــــــــــا صــــــــــــكوك تن
 أم هـــــــــل أضـــــــــيع تفـــــــــاؤلي؟
 ال بـــــــــــل  أضـــــــــــيع تفـــــــــــاؤلي

  

  2007اكتوبر  -داكار



 
 

27 
 

  ...ــــرجســــ
  فــرادى أتيناك

  ِقــــطعاً من الليل؛
  المهيــبةيا ذا المعالي 

  نحمل من كل كوخ ٍ .. أتيناك
  أزاهير حلم قشيبة

  وقلب حبيبة.. ودعوة أم
  

  أتيناك ِقطعاً من الليل؛
  من كل كوخ ٍ 

  ..نطارد قرصاً  ترّدم خلفك
  قالت نبوءة عرافٍة تسكن الظـل

  إن اجتيازك يحتاج
  أصبع ديك ٍ 

  لعاب فتاة من الجنّ 
  شعرة ميت

  رمادا ً ً.. سمادا
  وشيئا من الزيت
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  أتيناك قطعاً من الليل؛
  ..نطلب فيك اللجوء

  فهل في اتساعك منأى لهذي المصائر؟
  ضاقت بنا األرض 

  ..!!حتى المقابر
  

  أتيناك قطعاً من الليل؛
  من كل كوخ ٍ 

  لنعبر فوق جماجم من سبقونا
  عسانا نحقق حلم الجماجم،

  ..أو نستحيل حصايا
  ..تؤسس جسراً  لمن سوف يأتونْ 

  ؟ !كفي لتشييد جْسر ٍ ترى كم من الحزن ي
  ؟...!وكم من الوقت يكفي

  ؟!!ترى كم من الموت يكفي لدفع الضريبة
***  

  غدا سوف يبزغ قرٌص جديٌد 
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  وتمضي المذيعة 
  ذات العيون البديعة

  أن حجيجك باألمس زادوا تؤذن في الناس
  بفوج ٍ  

  ويقرأ شيخ الطريقة
  - ـ بعد صالة العشاء

  ..بنود الوصايا
  : لمن سبقونا

  تعاويذ رقيا من الموت
  وعكة أمسٍ  يتيم ٍ 
  يبيع الحدود نحيبه
  :لمن سوف يأتون

  موطئ حلم على حافة الجسر
  مسقط رأس جديد
  :لكل الحبيبات

  روح
  ..تسبح بالحب ذكرى
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  مراسيم عرس
  يؤجلها الموج

  عمرا
  :لكل األجنة والماكثين

  ..بقية عمر
  : لخفر السواحل
  بعض التمائم
  أشالء حلم

  رفات حقيبة 
  
  
  
  
  

  
  2008مارس  -مرسيليا
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  !ــشفكـــــ
  تمادي في احتضاني تمايلي! مالكي 

ـــرنح فـــي عينيـــك لحظـــة كشـــفنا   ت
  وكنت خبرت الكشف في الحب حيثما
  ولكـــن كشـــفي فـــي بريقـــك بدعـــة
  صبئُت وهذا الدين في الحـب ملتـي
  تلمست في أرجاء جسـمك مزنـة
  أطارد مهتاجا وصوال إلـى المـدى

  جملــــةوأطلقــــت نشــــوانا بأذنــــك 
  زعزع شكناموفي لحظة الكشف ال

  صــعودا هبوطــا، والمجــرة تنتشــي
  إلى أن وصلنا في التصـوف والـرؤى

  وقي بنكهـــةتـــيمينـــا لقـــد أمتعـــت 
  وأشعلت في جسمي تعاويـذ ثـورة
  وأشــبعُت باإليمــان منــك يشــدني

  منهلـــي.... فللـــه يـــا كنـــه المحبـــة
  وأعرضت عن كـل النسـاء ولهفتـي

  

 على لحظة الكشف العصـي مثولـه
 حضور تالشى فـي الضـياع حلولـه
 أولــــــــي تـــــــــوليني الفتـــــــــوَح فلولـــــــــه
 وضرب من اإلمتاع جلت شـكوله
 أصـــــدق مـــــا يملـــــي علـــــي رســـــوله
 هطوال، متى هـذا السـحاب هطولـه؟
ـــــه  تطـــــاردني فـــــي الالشـــــعور خيول

 !!قولهما ت حرام في الهوى: فقلتِ 
ـــــــه ن التمـــــــاهيجـــــــ تلبســـــــنا  وغول

 ومســــتتر اإلشــــراق تتــــرى فصــــوله
 ح صعب وصـولهمدًى من خشوع الرو 

ـــــه ـــــالهوى، فتهول ـــــزل عمقـــــي ب  تزل
 تســامت إلــى قلبــي، فغنــى فضــوله
 إليــــــك شــــــروق مســــــتحيل أفولــــــه
 إلــى كشــفك الراقــي تجلــى ميولــه
 تلظــى إلــى الخــدر الشــهي دخولــه

  

  2008مايو  -نواكشوط 
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  اعترافـات ليل عربي
  ..فرقا

 أحاول أن أبرهن عاهتي
  

  ؛أنا ال أرى
  ..!أنا ال أحس بما جرى

  ترممه العناكبعرشي 
  ؛كلما شابت مفارقه

  وغـدي تـشاطره الزالزل 
  ..غيها

  ؛شعبي يثور
 ؛شوارعي تبكي دما

  ..بنييهذا البالط ير 
***  

  برك الدموع تجمهرت
  على طول الرصيف ..بؤرا

  :تقول لي
  ؛كفكـفْ 
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  ..كفاك تصامما
  وأنا هنا

  متدثر بهواجسي حذر الهروب إلى األمامْ 
  حذر المكوث بخيبتي وحدي 

  ..حذر الحذرْ 
  ؛أنا ال أرى

   ..!أنا ال أحس بما جرى
***  
  ◌ِ  عطشى ألنهار الدمـاء ◌ٍ  أصابع تِّ ــبس دٌ ــوي

  تزأبقـتْ 
  ◌ً  لغما

  ..ينيخ الرعب تحت مخدتي
  وعصا ً 

  ..إذا انتشىتهش على الضمير 
  ◌ً  رمدا

  يصوب ناظري لألرض 
  ؛حتى ال أرى غير الثرى

  ؛أنا ال أرى
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  ..!أنا ال أحس بما جرى
***  
  ً..أبدا

  ،أصوم الليل معترفا بنصف خطيئتي 
  ..لكنني ألج النهار بنصفها

  .. صنوان
  ؛ومخدعي منتبذ  الضالل

  ..صنوان
  ؛أقبية الضياع ومضجعي

  ؛الموبقات السبع بعض مساوئي
   ..ثامنة األثافيوالصمت 

   ..من فرط العناق مع الذين رعناءقامتي 
  ن األحبة ــحَ توطنوا سُ 

  ..في الخليلْ 
  ؛ال أرىأنا 

  ..!أنا ال أحس بما جرى
  ؟ماذا جرى

  2008مبر ديس - نواكشوط
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 فـاتنة من اليمن  إلى
  في هدأة الليل واألحياء قد سكنوا
  زارت خيــــــالي فتــــــاة نورهــــــا قمــــــر
  فقلـــت منشـــرحا مـــن نـــور طلعتهـــا

  ؟..!!قالــت أتعرفنــي؟ إيــه أأعرفهــا
  في سحر عينيك يـا إشـراق قـافيتي
ــــــي حضــــــارتنا   وفيهمــــــا تتمــــــرأى ل

  سد مأرب جاءت جدتي، وحكتمن 
  وكان جدي إلى جنـب ابـن ذي يـزن
  أنـــــا وأنـــــت اتحـــــدنا قبـــــل مولـــــدنا
ــــا ــــالقربى وبوتقن   تواشــــج األصــــل ب
  صنعاء إن عزفت لحن الشموخ لهـا
  وإن والتـه بأقصـى الشـرق أمطرهــا
  صــعدا تقبــل فــي عشــق وفــي ولــه
  من حضرموت إلى تيشـيت عوسـجة

  مســــاءات مشعشــــعة.. أنــــا وأنــــت
  ات مؤرشـــــفةعطـــــاء.. أنـــــا وأنـــــت
ــــــت ــــــا وأن ــــــات معقــــــدة.. أن   حكاي

  لكـــــن لـــــنعلم مهمـــــا شـــــاقنا غـــــدنا
  أن لـــو تباعـــدت األجســـاد فـــاتنتي

  

 وقــــــد تبختــــــر فــــــي أثوابــــــه الوســــــن
 جمالهـــــــــا ألـــــــــق وأرضـــــــــها الـــــــــيمن
 أهـــال وســـهال ومـــا أخبارهـــا المـــدن؟
 هل يعرف المرء من أحشاءه قطنوا؟
 أضاجع المجد حيث المجد يختـزن

 تلبســـــها القـــــرءان والســـــنن.. زهـــــوا
 لي كيف قد هزموا األوجـاع يكـف بنـوا
 يغــازل المــوت كــي تستأصــل الفــتن
 واليـــوم ترســـو علـــى مينائهـــا الســـفن
 فــي عهــدة الــدين، والتــاريخ مقتـــرن
 إصاخة السمع فـي شـنقيط تسـتكن
 غيـــث إذن أنبتـــت مـــن غيثهـــا عـــدن
 شـــواطئ الرمـــل فـــي كيفـــا وتحتضـــن
 تســتقطب الحــب ال تفنــى وال تهــن

 عنـواحبلى بألف مـن األشـواق مـا ظ
 عبـــر العصـــور بطهـــر الطهـــر تحـــتقن
 وحبنـــــــــــا زمـــــــــــن يشـــــــــــتاقه الـــــــــــزمن
 مهما افترقنـا ومهمـا شـاخت الـدمن
ــــــــوطن  فقــــــــد توحــــــــدت األرواح وال

  

  2005مايو  -نواكشوط
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  التعالي
  أناشــــــدك الغــــــرام كفــــــى تعــــــالي
  كفــــــى تيهــــــا وغطرســــــة كفــــــاني
ــــامي بحضــــني   كفــــاك ســــخافة ن
  وال تضعي على األشواق حصـنا

  بشـــــــعريأنـــــــا دنيـــــــاك أرســـــــمها 
  أنـــــــا بعيونـــــــك العـــــــذرى حنـــــــين
  وحتمــــــا ســــــوف تعتــــــرفين يومــــــا
ــــــأني ال حبيــــــب ســــــواي حقــــــا   ب
  وآنئــــــذ سأســــــجد فــــــي خشــــــوع
  وأســــــقيك الهــــــوى عســــــال زالال
ـــــي   سأنســـــيك الرجـــــال بنـــــار حب
  ســـأجعلك األميـــرة فـــوق عرشـــي
  وأنشـــد فـــي ســـموك كـــل شـــعري
ـــــك مـــــن نشـــــيد ـــــل مـــــا حالل   أرت

  

ــــــــالي ــــــــي تع  كفــــــــى صــــــــلفا أطيعين
 كفـــــــــــى لعبـــــــــــا أقيلينـــــــــــي تقـــــــــــالي
 دعـــــــي األوهـــــــام تقبرهـــــــا الليـــــــالي
 أنــــا األشــــواق تشــــرق مــــن خاللــــي
ــــــــــي ــــــــــدر وال يرجــــــــــى زوال ــــــــــا ق  أن
 ســـــيجبرك الحنـــــين علـــــى وصـــــالي
 وقلبـــــك يمتطـــــي شـــــبح احتاللـــــي
ــــــــي ســــــــمائك كــــــــالهالل ــــــــي ف  وأن
 وأصــــــــــدح بالصــــــــــالة واالبتهــــــــــال
 فتســــــكرك الســــــعادة مــــــن زاللــــــي
 وأجعلــــــك القصــــــيدة فــــــي خيــــــالي
 وأنثـــــــر فـــــــي بالطـــــــك مـــــــن آللـــــــي

 الــــــــدالل أغــــــــازل فيــــــــك هفهفــــــــة
 وفــي عينيــك أســكب مــا حــال لــي

  
  1999 كتوبرأ- كيفه
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  درس من لبنان
  راشك ..شرحتم لنا الدرس
  أبنتم بأن اليهود

  ◌ٍ  حكاية جسم غريب
  بعصر فظيعْ 

  
  وأن اليهود سحابة صيف

  حتما سيأتي الربيعْ تمر و 
  ننسى الحكايه ْ .. وننسى السحابة

  
  شرحتم لنا كم بسيط قتال اليهود 

  ..وطرد اليهود
  ..نبرغم السالح الذي يملكو 

  ◌ْ  رغم الدعايه ،ورغم التكالب
  

  ؟فهل يا ترانا فهمنا
  ◌ْ  وهل يا ترانا سنمشي الطريق لخط النهايه

  2006 يوليو  -نواكشوط
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  عاشق كيفه
ــــدوين خــــاطرتي ــــي ألعجــــز عــــن ت  إن
ــــــــي ــــــــا تراودن ــــــــك أحالم ــــــــا أحب  كيف
 كيفـــــــــــا أحبـــــــــــك أنـــــــــــات أرددهـــــــــــا
 كيفـــــــا وتنفجـــــــر اآلهـــــــات صـــــــارخة

 احتويني وضـميني عسـى قلقـيكيفا 
ــــد أرقنــــي ــــين إذا مــــا البع ــــت الحن  أن
 حــرف علــى شــفتي الســفلى يغــازلني
 أنت امتزاج الهوى بالروح فـي جسـدي
 مازلـــــــت أذكـــــــر ألعـــــــابي ومدرســـــــتي
ــــــــت أذكــــــــر أيامــــــــا ملعلعــــــــة  مــــــــا زل
 أنــــا ابــــن فضــــلك يــــا أمــــي، وأم أبــــي

  

 وبـــوح شـــعري بأفكـــاري قـــد اتقـــدا
 نارا من الشوق حرى تأكـل الكبـدا

 غيهب البعد أستشفي بهـا الكمـدافي 
 علـــي قلبـــي بهـــا فـــي حبهـــا شـــهدا
 ينهار في، و أنيني أن يـذوق ردى
 أنت الرؤى خفقت والشوق قد ولـدا
 أنت الحياة وكل الكون رجع صـدى
 أحييت في الحب حين الحب قد رقدا
 طفــولتي وصــرير الحــزن قــد فقــدا
ـــ ـــئ طـــاح مرتع  :ادبقلـــب طفـــل بري

 دى؟سـوأم أمي وهل فضل يضـيع 
  

  
  

  1999فمبر ون -كيفه
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  حكاية طفـل كبير
  قلبــــي تفــــتح فــــي مفــــاتن دربــــك

  ال تســـتطيع مشـــاعري.. ولـــد أنـــا
  ال تتركــي جســدي المعــذب الهثــا

ـــــك ا  ـــــر أحرفـــــيكوبرب   تشـــــفي تعث
  هل تفهمين؟ توقفي وخذي يدي
  كيمـــــــــا أعيـــــــــدك لألنوثـــــــــة ربـــــــــة
  وقصــائدي ســأعيد رص صــفوفها
ــــاملي   ســــأعيده وأعيــــد صــــمت أن

  وبراءتــــــــيوشــــــــقاوتي وحمــــــــاقتي 
  وغـــدا سنســـأل بعضـــنا مـــا خطبنـــا
ـــا ال شـــيء أحســـنه ســـوى ـــد أن   ول

  

 وعــــــواطفي ولـــــــدت بجنـــــــة قلبـــــــك
 فبربــــــــك... أن تســــــــتقل لوحــــــــدها

 ومشـــاعري ترجـــو اللحـــاق بســـربك
 وتســــاءلي مــــا مربكــــي؟.. وتلعثمــــي
 جــــــودي علــــــي بقربــــــك.. وترفقــــــي

 وأعـــــود عبـــــدا مـــــن ســـــاللة شـــــعبك
 والســكر غوصــا فــي مناهــل عــذبك

 زخارف ثوبـكفي الصمت تبحث في 
 أو بـــك.. وأعيـــد مـــا بـــي قـــد تغيـــر

 هــــل كـــــان ذنبـــــي أم جرائـــــر ذنبـــــك
ــــــــك  أن أشــــــــتهيك وأن أهــــــــيم بحب

  
  
  
  

  2003سبتمبر  -تجكجه
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  فصل من مسرحية الغرور
  ..بدئيوأعلنت النهاية قبل 

  فصفقت الستارة والحضورْ 
  وعانقني الجميع وبايعوني

  وبايعني الغرورْ 
  وأنا.. ونصبوني أنا

  أنا ألم
  ألمي أجود على المآتم والثكالىومن 

  وفي ألمي تسايرني العواطف
  والشعورْ 

  
  وتوجوني فلم تلبث مخيلتي 

  ..أن استقالت
  ؛ى ارتياحيوفي أرق السبات مض

  مضى ألمي
  الذي كانت تؤججه التعاسة في دمي 

  مضى وجعي الذي كانت
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  تباركه الصقورْ 
  :وصحوت

  ؛أسأل عن حزن أراقصه
  ؛أفصله رداء

  يسافر بي؛ أفتش عن دمع
  ..تجمدتولكن الدموع 

  ..ولكن الحروف ترفعت
  ..وأبت

  ولم ترغب مضاجعة األمير
  

  أنا ألم
  وذا ألمي يبوح لحيرتي

  "ال تالئمك القصورتشرد "
  فطلقت القصور

  أنا.. وجئت في الفجر أعتنق الدموع
  وأحترف البكاء كما

  ؛ألفت
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  وأحتسي صلواتي
  فوق نافذة الهوى دنفا

  وتقطفني الزهور
  فال فرح يغازلني
  وال وجع يغادرني

  وعاد الشعر في وطني يثورْ 
   فقت الستارة والحضورْ وص

  ؛وعانقني الجميع
  ؛الجميع نيوبايع

  ..سوى الغرورْ 
  
  
  
  
  

  2000سبتمبر  -انواذيب
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  زارـــن
بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل نزار  (

  )قباني
  زار القصــــيد اليــــوم نــــاي مكســــر

  فاعلفكيف يكون الفعل إن غاب 
  تهالكت األشـعار وانفـك عقـدها
ــــال صــــك زيجــــة ــــه إفكــــا ب   يداعب
  علــــى أننــــا نشــــتاق بعــــدك صــــورا
  سرت منك جذلى في الوجـود تـالوة
  فما شابه اإلبداع من شعر عصرنا
  إذا شيئ أصٌل أن سحرك أصـلها
  ركبت ضفاف الشعر عل قريحتـي
  فلـــــم يرضـــــني إال قصـــــيد كتبتـــــه

  زمانــك بســتان وعصــرك أخضــر"
  

 ت للنـــــــأي يـــــــوثرومختـــــــرع النايـــــــا
 وطــــــوح بـــــــالمفعول مـــــــوت مقـــــــدر
 فذائقــــــة اإلحســــــاس نهــــــد مــــــدور

 فــــــاهللا يغفــــــر.. سماســــــرة األلفــــــاظ
 تخـــر لهـــا فـــي شـــعرنا اليـــوم صـــور
 وآي تقــــول الــــرفض دينــــا؛ وســــور

 تقـــــــــــرر.. بضـــــــــــاعتنا ردت إلينـــــــــــا
 فكيف جريد النخل بالنخـل يكفـر؟
 تجـــــــود بقـــــــول فـــــــي هـــــــواك يعبـــــــر

 أتـــذكر؟.. لـــذكرى جمـــال يـــا نـــزار
 "عصــفور مـن القلــب ينقــروذكـراك 

  
2007مايو  -وادان
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  أغنيتان من المغرب العربي
1.  

  لــدمي حــراك فــي دمــاكم دماؤنــا
  وطن كما اإلسـالم خمـس ركـائز
  ومخمـــس وطنـــي كأضـــلع نجمـــة
  وقصـــيدتي ولـــدت خماســـية بهـــا
  مـــن تـــونس ألقـــي الشـــراع بليبيـــا

  

 نســـــــب يوحـــــــد صـــــــفنا؛ وبالدنـــــــا
 وجــــــه مــــــن الشــــــبه الولــــــود تيامنــــــا

ـــــاركعـــــت   لهيبتهـــــا الكواكـــــب أزمن
 ســــأطّوف الــــوطن المطــــرز بــــالمنى

 إلـــى هنـــا.. ومـــن الجزائـــر للربـــاط 
  

2.  
  يا وحـدة قـد بلغـت الحلـم فـانتبهي
  ركنت للنوم؛ للصمت الخجول فـال
  لكننــــي رغــــم مــــا خيبــــت مــــن أمــــل
  واليـــوم أهمـــس فـــي أذنيـــك فـــاتنتي

  

 ال يبلغ الحلم عند القوم غير سوي
 تستيقظين سوى في عيدك السنوي
 واصلت في حبك التلقـائي العفـوي
 هــذا البلــوغ فخلــي نومــك الشــتوي

  
 2006فبراير  - نواكشوط
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  هدية أخرى
  تحيــر القلــب فــي أمــواج أســئلتي
  فصا من اللؤلؤ المكنون؛ أم حجرا
  قرطا مـن المـاس تسـتهويك جرأتـه
  قـــالدة مـــن ثمـــين الصـــدف بارقـــة
  أم خاتمـــــا ذهبـــــي اللـــــون مرتبكـــــا

  جـذال أم ساعة؛ أم سـوارا ينتشـي
  بديعة الحسن كفـي كـل ذا سـقط
  تمني الشمس تلفي الشمس راكعة
  أو اطلبــي رئتــي يــا حلــوتي عرضــا
  اليوم أهديك صمتا بالكالم عفى
  وقبلــة مــن جحــيم الوجــد أوردهــا

  

 مــاذا ســأهديك فــي ذا العيــد فــاتنتي
ــــــــة ســــــــمت ــــــــرد؛ أم ياقوت ــــــــن الزم  م
 يحكــي الطرائــف فــي أذنيــك بلبلتــي
ـــــدت ـــــت وإن ب ـــــد إن ول ـــــل الجي  تقب
 يزهــو ببنصــرك الممشــوق فــي عنــت

 وال يهفـــو إلـــى الدعـــة.. بمعصـــميك
 وأنـــت أســـمى، فمـــا أهـــديك فـــاتنتي
 على حـذائك لـم تشـطر وال انطفـت
 تبــــــت يــــــداي إذا لــــــم أقتلــــــع رئتــــــي
 ونظــــرة لمعــــاني العشــــق قــــد حــــوت
 حــرى علــى الخــد ترســو أو علــى الشــفة

  

  
  2006 اكتوبر-نواكشوط



 
 

46 
 

  ذكرى عمالق
  )لرحيل نزار قبانيبمناسبة الذكرى الخامسة  (

  لملم شتاتك؛ عد فالشعر مشتاق
  وحرمة الشـعر مـا عـادت مقدسـة
  ونحـــن بعـــدك يرســـو فـــي مرافئنـــا
  نرسو على رمض الـذكرى فيأسـرنا
ـــــف وآالم وحشـــــرجة   ذكـــــراك عن
  حزن يراقص نبض القلب في ألـق
  وساءلتني بحور الشـعر فـي وطنـي
  فظلت أبحث في التـاريخ مجتهـدا

  أشـرعتيحتى تراءيت لي ألقيـت 
  لــم يبــق بعــدك فينــا وهــج أخيلـــة
  لـــم يبـــق حـــب وال شـــعر وال ألـــق
  عد يا نزار فما في الوقت متسع
  عد كي تعيد إلى األشعار رونقهـا
  رفـــــرف علينـــــا رجـــــاء يـــــا معلمنـــــا
  واعــزف علــى وتــر األنــات أغنيــة
  لملم رفاتك عد أشرق على بلـدي

  

 والحـــرف ينـــزف؛ واألقـــالم أبـــواق
 "إسـفاف وإخفـاق"صارت بموتـك 

 وق إليــك ومــن ذكــراك نشــتاقشــ
 تيه علـى مضـض الـذكرى وإغـراق
 بـــــــــوح ونـــــــــوح وإرعـــــــــاد وإبـــــــــراق
 نـــــــار تلظـــــــى وآهـــــــات وأشـــــــواق
 عن صانع الشعر، من للشعر سـباق
 عــن شــاعر لهمــوم الشــعب طــراق

 إنــك فــي اإلبــداع عمــالق: وقلــت
 لم يبق عشاق.. أو صدق عاطفة

 وال ضـــــمير بفـــــن الـــــرفض خفـــــاق
 كــي تســتزيد مــن التخريــف أذواق
ـــى األشـــعار إشـــفاق ـــا دعـــاك إل  أم
 فــــــــدتك منــــــــا بــــــــآبيئ وأحــــــــداق
 فشــــعرك الثــــائر المجنــــون رقــــراق
 عســـــاه يولـــــد باإلشـــــراق إشــــــراق

  

  2003ابريل -نواكشوط
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  ..!صدام لم يمت
  ..يموت ويفنى

  من الموت للموت قد أوصله
  ويصبح نسيا

  وأنت مع الموت تحيى 
  فلست تموت
  برغم التدحرج فوق الشفاه-كما ال تموت

  ورغم السباحة ضد المياه
  -ورغم تمزق طوق النجاة
  بذور الشهادة والبسمله

  كما ال يموت نبي الصمود
  اإلله الذي أرسله-سماء-بأرض

  بفكر الذين هداهم
  وعقل الذين حماهم
  وكل الذين استفاقوا

  وملوا ركودا
  وخروا سجودا
  قياما قعودا
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  لذاك الفتيل الذي أشعله
  ويمضون للموت شبرا فشبرا 
  فتمضي إلى الخلد مترا فمترا

  ويبنون قبرا فقبرا
  فتزداد أنت مع القبر صبرا

  ويمضون يملون فصل النهاية
  سطرا فسطرا

  وأنت تفصل عمرا جديدا على المقصله
   مما اعتراك وتسخر ملء التهكم

  ومما يحاك
  ك متنومن كل وغد يصدق ا

  وأن لن يراك
  وسوف يراك بكل تقاسيم وجه

  بكاك
  بوكل تالفيف قل

  تمنى فداك
  وكل جزيرة مجد أدار الزمان 
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  إلى مجدها البوصله
  سالم عليك كما األنبياء
  سالم تحديت حتى الفناء
  وأسمعت صوتك للجبناء

  سالم وفيت النبوة حق النبوه
  وبلغت رفضا شموخا وقوه

  تباركت
  ها نحن ندرك بعدك أن ليس حتما

  يموت ويفنى 
  موت للموت لمن ا

  قد أوصله
  
  
  

  2007فاتح يناير  - نواكشوط
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  السبع العجاف
  )بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل نزار قباني(

 ســبع عجــاف أنــاخ الحــزن فــي ذاتــي
 يسبع عجاف ويمضي الحـزن يسـكنن

 وهــل للســبع ثامنــة؟.. ســبع عجــاف
 وتطفـــــــــــــــــئ اآله إن اآله أرهقنـــــــــــــــــي
 يــــا شــــاعر الــــرفض يــــا قنــــديل أمتنــــا
 مـــــــن كـــــــل قلبـــــــي تحيـــــــاتي أعبئهـــــــا

 حــــــين تكتبــــــهكفــــــرت بالشــــــعر إال 
 كفــــــرت بالــــــدمع إال حــــــين أســــــكبه
 كفــرت بــالحرف إن الحــرف منــبطح
 مـــــن للنهـــــود التـــــي ذابـــــت شـــــرارتها
ــــــاس هــــــاجره  مــــــن للغــــــرام وكــــــل الن
 مـــــن للعروبـــــة خلـــــف الضـــــوء قابعـــــة
 قـــــوم قـــــد احترفـــــوا التطبيـــــع معتنقـــــا
 حتى الضمير الـذي قـد كـان يرشـدنا
 ناموا عن الوطن المحبـوب فـي دعـة

 هــــــــــامــــــــــن للعــــــــــراق وراملــــــــــال يخبئ

ـــــاتي ـــــات أن ـــــدمع فـــــي أن  وخـــــيم ال
 شبال من الجن ينمو من جراحاتي
 أم هل تعـود وتهـدي النـور سـاحاتي
ـــال الءاتـــي ـــروح فـــي تمث ـــنفخ ال  وت
 يــا عاشــق الشــغب الراقــي تحيــاتي
 فــي كــيس شــوق موشــى بابتهــاالتي
 فالشــــعر بعــــدك معــــدوم البهــــارات
 ندبا لفقدك فـي صـمت المسـاءات
ــــدك خفــــاق الجناحــــات  وكــــان عن

 هنـــا مـــن للجمـــيالتمـــن للصـــبايا 
 من للقصيد وقد أضـحى فقاعـات
 قيــــدت بأفكــــار أشــــباه الرجــــاالت
ــاعوا المعــادن مــن نفــط وغــازات  ب
 بــاعوه بخســا بأســواق النخاســات
 ومارســـــــوا علنـــــــا كـــــــل الـــــــدناءات
 في بؤبؤ العـين فـي درج العبـادات
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 مــــــن للقضــــــية والشــــــارون ينســــــجها
 مـــن للســـالم وبـــوش الوغـــد يرصـــده
 مــن ذا سيرســي لنــا فــي قدســنا علمــا
 يــــا شــــامخ الــــرأس ال كبــــرا وال بطــــرا
 وأنــــت ســــافرت لــــم تحفــــل بأدمعنــــا
 لكننــــــــــا ذوبانــــــــــا فيــــــــــك ســـــــــــاحرنا
 أن لن تغيب عن األذهان ما اتقدت
 أن ســــوف تبقــــى بــــال شــــك معلمنــــا
 ريحـــا مـــن الشـــرق يـــا قبـــاني عاصـــفة

  

 قـــــــتال وويـــــــالت.. وفقـــــــا لرغبتـــــــه
ـــا وغـــارات.. ســـلما  فيمســـخه حرب

 يـاتأو في الخليـل وفـي جينـين را
 مـــــن للمصـــــيبة إال أنـــــت بالـــــذات

 هيهــات أن تــاتي - والهفــي  - واليــوم 
 نهــــدي بريــــدك آالف الخطابــــات

ـا؛ وشــــجنا  وانفعــــاالت.. ذكــــراك بوحـــ
 وسوف تنقش فـي سـفر الحكايـات
 تــؤجج الــرفض فــي كــل القناعــات

  
  
  
  

  2005ابريل  على طريق األمل،
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  ارـــأط

 أجــــــيء جنــــــا جنانــــــك يــــــا أطــــــار
 وشـــــــــــــنقيط المنـــــــــــــارة تيمتنـــــــــــــي
 ووادان الحضـــــــــــــارة أســـــــــــــكرتني
 وأوجفــــــت العراقــــــة شــــــق قلبــــــي
 وذا شـــــعري  أطــــــار  يغــــــذ ســــــيرا
 نخيـــــــــل للعـــــــــال أبـــــــــدا شـــــــــموخ
ــــــــه الكــــــــون فخــــــــرا  وأمجــــــــاد يتي
 أنـــــــا نســـــــق مـــــــن العشـــــــاق فـــــــرد
 ولـــــو أعـــــط الخيـــــار لمـــــا افترقنـــــا

  

 وكلــــــي يــــــا أطــــــار بــــــك انبهــــــار
 فقلبـــــي مـــــن محبتهـــــا انشـــــطار
 بكــــــــأس مــــــــن محبتهــــــــا تــــــــدار
 شـــــهاب مـــــن هواهـــــا مســـــتطار

 وكــم يــروق لــه المســار.. إليــك
ـــــــه يحـــــــار ـــــــي مجاهل ـــــــم ف  وعل

ــــــزار.. إذا ذكــــــرت  وأقطــــــاب ت
 يـــــــذوبني جمالـــــــك يـــــــا أطـــــــار
 وواأســــــفاه لــــــيس لــــــي الخيــــــار

  
 
  
  
  

2008فبراير  -أطار
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  غيـــــاب
ــــــــن األفــــــــراح ناضــــــــبة حياضــــــــي  م
ـــــِت فـــــي خفـــــر وداعـــــا ـــــا مـــــذ قل  أن
ــــــم تْحبُــــــل ســــــماي بنــــــوء أنثــــــى  ول
 وإذ أزف الرحيـــــــــــــل وددت أنـــــــــــــي

 حزمـــــــــت نيـــــــــاط قلبـــــــــيولكنـــــــــي 
 فلــي فــي الحــب  هــاجرتي  شــموخ
 تـــــــرى هـــــــل تـــــــذكرين غـــــــداة كنـــــــا
ــــــــا  ننــــــــاغي الحــــــــب يســــــــكرنا هوان
 يســــــــــــلمنا اللقــــــــــــاء إلــــــــــــى لقــــــــــــاء
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــل إرادتين  تواطأن
 يعــــــــذبني الغيــــــــاب وقــــــــد تمــــــــادى

 فهــــــل عــــــذاب.. يعــــــذبك الغيــــــاب
  

 وباألشـــــــــواق ممتلـــــــــئ وفاضـــــــــي
 تـــــداعت كـــــل أحالمـــــي العـــــراض
 إلــــى أن أصــــبحت ُجــــرزا رياضــــي

 عــــــن رحيلــــــك بامتعاضــــــيأعبــــــر 
ـــِد اعتراضـــي ـــم أب ـــي ول ـــى حزن  عل

ــــــاريخ ــــــي قلــــــب رياضــــــي.. وت  ول
 ملــوك العشــق فــي حقــب مواضــي
 فنرتكــــــــب الخطيئــــــــة بالتراضــــــــي
ــــــــــارة للتماضــــــــــي  وتحملنــــــــــا اإلث

 على انقباض.. على فعل الغياب
 وأفــرض كــم علــى وجــع التغاضــي
 !غيابي عنك؟ أم محض افتراض؟

  
 

  2009مارس  6ـواكشوط، نـ
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  "زهير"تحـدث  ــذا  هك
  ..أقدم نفسي

  أنا عربي 
  وليد سنين المتاهات والجدب

  .."محمد"أدعى 
  وفـــيٌّ لخيمة أهلي بنجد
  وأؤمن بالرفض والكبرياءِ 

  
  وأؤمن أن شظايا المرايا

  تتوق إلى االنصهار 
  إلى اإلنعتاق
  إلى لذة الجبر

  ويوما سترغم أنف الزجاج 
  وتبدع من راجمات الشتات 

  عناقا
  النخل طعم الرجاء يعيد إلى
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  أحب الشروق
  "امرئ القيس"ولكن ليلي امتداد لليل 
  شمسي تزف بكل غروب

  لكل غروب 
  بعيدا

  إلى حيث ال تستطيع موافاة نور الصباح
  على موعد كان بين الحبيبين

  ..ذات مساءِ 
  

  لم أظلم الناس يوما.. جنوح إلى السلم
  ألني أخالف شيخي زهيرا قليال

  ألوذ بعقلك.. زهيرُ 
  إني أهنت

  وغيض السالم بأرضي
  وصودر مني خراجي وقامات نخلي

  وصودر مني شذى خيالئي
  

  أغثني برأيك.. زهير
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  هل أستغيث؟
  وأصرخ أصرخ ملء انتمائي 

  لماء العذيب 
  لبرد حصاه

  لتلك الفيافي تلقنني الصمت منذ انتشائي
  ..فأحشر في زمرة المارقين

  
  وهل أتوارى عن األعين الشاخصات؟

  قيادي" ابن أبي"لــوأسلم 
  وأؤمن باهللا سرا

  "بوذا"وأعبد 
  وأقطع خوف الوشاية مقول جاري

  "يهوذا"وأذني 
  "إبن أبي بلتعه"ومعصم 

  لعلي أفوز بشيء من العطف
  تحت معاطف من شردوني

  وهل أتنكر للقابالت 
  وماء العذيب وبرد حصاه
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  وأقتات كل صباح بأعراض قومي
  ..باسرار قومي
  ..بثارات قومي

  وأعرض للبيع أختي
  وكل عذارى القبيلة كل نسائي

  مقابل كسرة بيتزا
  وعلبة تبغ

  وعود ثقاب 
  

  !متى يستفيق بنجد شموخي؟.. زهيرُ 
  !!! متى يستقيل سباتي؟

  ويغزو السبات انطوائي
  ..وأسوار خيبر
  ..أنصار خيبر
  ..أحبار خيبر

  عل انحنائي تروق له الشاة قوتا
  فأفلت من سطوة االنحناء

 *  * *  *  *  
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  .. محمدُ 
  .. للمد عمر

  وللجزر مــــد
  تعاظم رغم دم الثائرين  

  غد النازحين 
  .. وأنت

  يزيد انحراف أظافر حقدك نحوك
  يوما فيوما 

  وينبش ظلفك في النازعات
  حثيثا
  عادا لحمل السالح" ذبيان"و" عبس"و

  تزيد اشتعاال" البسوس"وحرب 
  تغرز سكين غدر" صفين"و

  " حطين"بهاالت 
  "سيف"يفا بآمال س
  

  صالح قفاك الذي يستحث خطاه.. محمدُ 
  إلى مستقر الفناء
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  تصالح مع الذات
  كي تستعيد العظام الرميم

  رنين الخالخل 
  تصالح مع الموت

  كي تسترد الجياد السليبة
  أسلوبها في الصهيل 

  تصالح مع األفق
  كيما يميط الستائر عن ناظريك   

  فتبصر درب الوصول بدون عناء  
  
  وإال

  توقع من المستحيل خالصا
  من المعجزات 
  من الماوراء

  2008كيفه، ابريل 
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SMS غـــــزة  
  ..إلى السفير الصهيوني

ـــــا أيهـــــا الممتطـــــي أحقـــــاده بطـــــرا  ي
 اجمع شرورك وارحـل صـاغرا فعلـى

  

 ســــتين عامــــا مضــــت أيامــــا قــــتال
 أرض المنـــارة ال أهـــال وال ســـهال

  

  ..إلى الحكام العرب
ـــــــا ســـــــلموا  ـــــــرهمحكامن  للغـــــــرب أم

 واستســهلوا الصــمت والتطبيــع فــي دعــة
  

 إنهـــم جبنـــا. وعـــارا. وخزيـــا. ذال
 ؟!فكــم تــرى قبضــوا لصــمتهم ثمنــا

  

  ..إلى فتح
 يســـــتنجد الـــــدم بالـــــدماء ليرتـــــوي
 خطــــط الســــالم خديعــــة مكشــــوفة
 ال ســــلم يطمعــــه اليهــــود وحلفهــــم

  

 والسيف تردعـه السـيوف، فيرعـوي
 يا فتح من جشع الصـهاين تسـتوي

 وغـــــــزة بالقنابـــــــل تكتـــــــوي.. منـــــــا
  

  ..إلى الشارع العربي
ــــــن يهــــــود ــــــو اللئيمــــــة م ــــــد بن  يري
 ويســـــــتحلون مـــــــن دمنـــــــا ارتـــــــواء

  

ـــــــن اإلســـــــالم حـــــــزا ـــــــا م  تحررن
 وغمـــــــزا فـــــــي توحـــــــدنا ولمـــــــزا

  

 وقولـــــــوا.. ولكنـــــــي أقـــــــول لهـــــــم
 ســـــــتبقى رغـــــــم أنفهـــــــم حمـــــــاس

  

 وغـــزه.. ســـتبقى القـــدس قبلتنـــا
 ويبقــــــى شــــــيخنا ياســــــين رمــــــزا
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  ..إلى كل فلسطيني
 فــداك أخــي والقــدس قبلتنــادمــي 

ـــــا ـــــويم أمتن ـــــور علـــــى التن  غـــــدا تث
  

 لــن نســتكين ولــن تغتــال عزتنــا
 وتســتعيد هــوى التحليــق غزتنــا

  
  

  
  

  مختلفةوأماكن تواريخ 
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  جدتي  تحكايا
1.  
 ككـــــــــل مســـــــــاء أنخـــــــــت خيـــــــــالي
 لـــدى جـــدتي، ربـــة الـــذكريات التـــي

ــــــــة هــــــــذا المســــــــاء  ــــــــت حكاي  وكان
 فتــــــــــاة: وأشــــــــــرق خلقــــــــــا بــــــــــديعا

 وتضــــفي.. حســــناينمقهــــا الحســــن 
  

 علـــى معطيـــات الســـنين الخـــوالي
 تســـــــــــــتخف بطـــــــــــــول الليـــــــــــــالي

 نمـــا فـــي محـــيط المعـــال.. جنينـــا
 تســـــنت لهــــــا موجبــــــات الــــــدالل
ـــــــة آي الجمـــــــال  عليهـــــــا الهجون

  
2.  
ــــــــــزر ــــــــــة ت ــــــــــك الجميل ــــــــــرون وتل  ق
 وتنجـــــــــب فـــــــــي كـــــــــل يـــــــــوم يمـــــــــر

 ومــــن كــــل عــــرق.. علــــى كــــل لــــون
 فتكســـــب بعـــــض الوجـــــوه اختالفـــــا
ــــــــــــد ــــــــــــد جدي  وتمــــــــــــنح كــــــــــــل ولي

  

ـــــي كـــــ ـــــذور إخـــــاءع، ف ـــــوم ب  ل ي
 ألــــوف النســــاء.. ألــــوف الرجــــال

ـــــي كـــــل شـــــبر بهـــــذا الفضـــــاء  وف
ــــدماء ــــروي الشــــرايين نفــــس ال  وت
ــــــة صــــــك انتمــــــاء ــــــادي المحب  لن
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3.  
 ونمــــت حلمــــت بشــــمس ضــــحوك
 رأيــــــــــــت نخــــــــــــيال يعــــــــــــانق نهــــــــــــرا
 رأيـــــــــــت بياضـــــــــــا يشـــــــــــع ســـــــــــوادا

ـــــــذوب ـــــــدا ي ـــــــت جلي ـــــــرا.. رأي  وطي
 رأيـــــــــت جموعـــــــــا بـــــــــألف محيـــــــــى

 الجمــيمعنــى بتلــك الجميلــة ذات 
ـــــــل صـــــــدقا  ـــــــأم يقب  -وحتمـــــــا  -ب

  

 أثـــــارا قصـــــيدي.. وبـــــدر طـــــروب
ـــــــــــد ـــــــــــن بعي ـــــــــــه م  يطارحـــــــــــه حب

 فلــــون جديـــــد.. فصـــــبح.. بليــــل
ــــــــد ــــــــان الجلي ــــــــى ذوب ــــــــي عل  تغن

 وقلــــــب وحيــــــد.. وألــــــف لســــــان
 المديـــــــد.. ل؛ الكبيــــــر؛ الـــــــوفير

 فـــال مـــن محيـــد.. ثراهـــا، ســـماها
  

4.  
 بــــــــالدي حبتــــــــك العنايــــــــة ســــــــحرا
 أحبـــــــك شـــــــعبك مـــــــن كـــــــل فــــــــج

ــــــــن يشــــــــرب  ــــــــك كأســــــــاوأدم  نخب
 أحبـــــــك شـــــــعبك مـــــــن كـــــــل فــــــــج
ـــــــــــــه فاســـــــــــــتقرت  تـــــــــــــداعى لوحدت
 ودلـــــــــــى التوحــــــــــــد ثمــــــــــــرا جنيــــــــــــا

  

 عصــــي علــــى العــــالمين اكتشــــافه
 وجارتـــه فـــي الحـــب حتـــى نطافـــه
 دهاقـا مــن المجـد يحلــو ارتشــافه
ــــــر العصــــــور ائتالفــــــه ــــــك عب  وزان
 وســــــــــافر للالرجــــــــــوع اختالفــــــــــه
ــــــارة حــــــان اقتطافــــــه  بــــــأرض المن

  

  2006يوليو -نواكشوط
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  تبدةـــمس
 خطفـــت قلبـــي عنـــوة مســـتبدة
ــــى ــــي المحي ــــي بشــــامة ف  فتنتن
 وكالم كمـا انسـياب المسـيقى
 فتنتني بكـأس صـمت شـغوف

 مهـوس.. بضجيج مسافر فـي
ـــــــــــوم ـــــــــــي بمقلتيهـــــــــــا غي  فتنتن
 كلمــــــا باحــــــت الغيــــــوم بســــــر

ـــون ـــه العي ـــوارت أنكرن ـــم ت  ث
  

 وأنـــــــــــــا ال أريـــــــــــــد أن أســـــــــــــترده
 وشـــــــفاه تعيـــــــر للشـــــــهد شـــــــهده
ــــــم أســــــتطع أن أصــــــده  وقــــــوام ل

 تضـــــــــــرعا ومـــــــــــودة باحتســـــــــــائي
بــاحتوائي علــى ضــفاف المخــدة
 تمطــــر البــــوح ثــــم تضــــمر بعــــده
 واستطابت مشاعري البكـر بـرده
ــــــل أن يبلــــــغ التجلــــــي أشــــــده  قب

  
  
  
  
  

  2009نواكشوط، ابريل 
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  نار على سكطار
 )بمناسبة مائة عام على تأسيس مدينة كيفه(

  مدينــــة المجــــد إن المجــــد ديدنــــه
  يرنـــــو لســـــمعتك البيضـــــاء ناصـــــعة

  الفــــــذ مشــــــهود ومتفــــــقعطــــــاؤك 
ـــــواح معلمـــــة ـــــب الف   وذكـــــرك الطي
  كيفا حنانيك كم أنجبت مـن رجـل
ــــدنهم   أبنــــاؤك الغــــر واألخــــالق دي
  ياسين، والفتح، واإلخالص والعلـق
  وعــن حــديث رســول اهللا لــم يهنــوا
  مفوهــــــــــــــون وأكفــــــــــــــاء عبــــــــــــــاقرة
  جين التنوع يجري في دماك علـى
  كيفا أحقا مضى قرن مضـت مائـة

  نـــــــــةأنـــــــــا أراك بـــــــــرغم القـــــــــرن فات
  تبــدين بالحســن فــي عينــي مراهقــة

  فمعجزة -يا كيفا   -أما عطاؤك 
  هل عمرك الدهر هل عاصرت مذ حقب
  منـــارة الشـــعر فـــي شـــنقيط باســـطة
  تهــــــدي إليــــــك نياشــــــينا وأوســــــمة

  

 علــــى جبينــــك منقــــوش ومحفــــور
 مــن غيــر ســوء؛ عليهــا العــز منثــور

 مثل انبالج الصبح؛ مشهور. عليه
 نــار علــى ســكطار فــي جنبهــا نــور
 شهم؛ عظيم؛ بفعل الخير مسرور
 وشـــرعة اهللا فـــي القـــرءان دســـتور
 والكهــف والملــك واألنفــال والطــور
 والفقه في الدين مبثوث ومنشـور

ــــود مبــــذور.. موحــــدون  ونبــــت ال
 وقع الهجونـة والتهمـيش محظـور
 فعــال كمــا هــو باإلجمــاع مــذكور؟
 تغـــار منـــك بنـــات الشـــام والحـــور

 والقلـب مبهـور.. هيفاء تسـحرني
 موفـــور.. يـــر يفـــوق القـــرنإرث كب

 !!حيفــا، أثينــا، أم اســطنبول أم صــور؟
ـــاق مشـــعور ـــة والتري ـــدي المحب  أي

 مشطور –مذ كان  - فالمجد بينكما 
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  إني تصوفت في كيفا وذبـت بهـا
  عن وحـي الحضـارة كـم" القديمة"سل 
  سلها ما الشـموخ تجـب" الجديدة"وذي 
  أصــدق إنبــاء، بقمتــه" الســيف"و

  شــاهدةكــل المواضــع باإلشــراق 
  تســتنطق الحــب مــن تلقائهــا ألقــا
  ومــــا أنــــا اليــــوم إال شــــاعر دنــــف
  تجتاحني رعشة مـن هـامتي ثمـال
  صافيتها الحب مذ قرن بال ملـل

  

 ومعـــذور.. حـــد التحـــرر مـــن ذاتـــي
 والــــدور.. تســــمو الشــــوارع باآلثــــار

 ذاك وقف على كيفـا ومحصـور: ك
 للكبريـــــــاء مـــــــدى، والعـــــــز مقـــــــدور
ـــــات ومـــــأثور  فـــــي كـــــل شـــــبر حكاي

 وطــــــابور.. ا ألــــــف طــــــابورعشــــــاقه
 معمــور.. أضــيع فــي زحمــة العشــاق

 تيها، إلى أخمصي والشعر مخمـور
 وســوف أبقــى إلــى أن يــنفخ الصــور

  
  
  
  
  
  

  2007مبر ديس - كيفه
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  على باب معتكف درويش
  ..عذرا

  سننتهك اعتكافك
  ..مرغمين

  فهنا يرتلنا حضورك في الغياب؛
  ..غيابك الثمل المرصع بالحضور

  هنا؛
  هناك قاب قصيدتين؛وأنت 

  تمشي على شط القصيدة خالعا نعليك
  هب

  أن القصيدة خنجر،
  دبابة،
  ..رشاشة

  ؟..فلمن تركت زنادها
  هب أن اعتكافك موجع

  فلمن تركت شوارع المنفى
  بأولى القبلتين؟
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  ..!عفوا
  سننتهك اعتكافك

  ..مرتين
  يشتاقك القلق المحنط في الشفاه الحائرات

  تبرجا؛
  حين منذ.. بةمذ أجلت قبل األح
  فلمن تركت جنونها؟

  ولمن تركت جدائل األقصى
  تناصب بعضها
  نذر العداء؟

  تشتاقك األشواق مذ
  جنحت أوتار شدوك للمقيل،

  ..منذ اعتذرت عن الشروق بحينا
  ..منذ اعتكفت بنا

  كما تشتاق صورتها مرايا قدسنا؛
  ..وكما تحن لذاتها جزر الحنين
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  الظاعنون مضوا إلى؛
  قضوا بال؛والراحلون 

  والصابرون رضوا فال؛
  ..نمضي إليك هنا

  وأنت هناك قاب قصيدتين؛
  صيرت دمعك باعتكافك صرخة

  ..بل طلقة
  ..ثم استترت بدمعنا

  هب أن الدموع تحجرت بالمقلتين؛
  الدموع تحجرت بالمقلتين؛

  تحجرت بالمقلتين؛
  ..بالمقلتين

  
  
  

  2009مايو  - نواكشوط
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  ــيتناـب
1.  

  األسرار مبهمهافي بيتنا تكشف 
  أبـــي يرتـــل آي القـــدس معتكفـــا
  أمــي تؤثــث قبــل النــوم مضــجعها
  تخبئ القدس في حبات سبحتها
  أخي الرضيع يناغي القدس تهجية
  ونحتســي شــاينا الليلــي ممتزجــا

  

 وتفصح القدس عن بعـض التفاصـيل
 ليــــــنفخ الــــــريح فــــــي تــــــل التماثيــــــل
 بالقـــدس، تخفـــي بهـــا زور األقاويـــل

ــــــلوتهفــــــو .. بعــــــد الصــــــالة  للتراتي
 هل تفهم القدس فحوى ذي المراسيل؟
 بنكهـــة القـــدس،  يصـــغي للمواويـــل

  

2.  
  البيت حولي ينيخ القدس لي وأنا
  وترسم القدس في منديلها وجعـي
  أنا رهين انتصـاراتي التـي سـلفت
  نوٌر غد القدس، ال شـك يسـاورني

  في صـمت هزائمـه" آن"غدا يجرجر ال
  تحلق القدس فوق الفوق سـامية

  

تلــــوح القــــدس بــــالقوافي لــــيأنــــا 
ـــــل  فترتقـــــي حرقـــــي حمـــــر المنادي

 :هـذي تـآويلي.. وواثق فـي غـدي
 فســــنة الكــــون تقضــــي بالتحاويــــل
ـــــن الحـــــق إزهـــــاق األباطيـــــل  ويعل
 ويســـقط التـــل فـــي مثـــوى عزازيـــل
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3.  
  للقدس رب سيحمي سقف هيبتها
  لكـــن للقـــدس أيضـــا ألـــف معجـــزة
  للقـــدس أمزجـــة األطفـــال مشـــرعة

  صولة، نـزقفي مرتمى حجر، ذي 
  القدس أرض تعاف الجدب مـذ دحيـت
  القدس روح تشظت في المـدى جـزرا
  برد على القدس نار المنتشي بطرا
  لـــن يبلـــغ التـــل مـــن مســـعاه أنملـــة

  

ــالطير األبابيــل  !قــد يبتلــي التــل ب
 تميط عن قدسها فيهـا أذى فيـل
 في لعبة المـوت فـي صـمت الكشـاكيل
 تدنيــــه بالليــــل ربــــات الخالخيــــل

 ي قيــد العراقيــلوتــأنف المــوت فــ
 وأنبتـــت مـــن تشـــظيها رؤى جيـــل
 النخـل يسـخر مــن كبـر الفســائيل
 البدر يسمو علـى ضـوء القناديـل

  

4.  
 فـــي بيتنـــا أســـرة بالقـــدس نســـمتها

 وإن لنـا.. فينـا.. القدس فـي بيتنـا
 نرتـــل أذكـــار الـــذي قضـــوا.. هنـــا
 نمفصــل آالم الــذين مضــوا.. هنــا
  

 تمســـي وتصـــبح فـــي لـــج التهاويـــل
 وضوء في التشاكيلفي القدس ظال، 

 ونرمـــــي بـــــآالف األكاليـــــل.. نحبـــــا
 النـــــازحين إلـــــى مهـــــوى المجاهيـــــل
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  هنــاك نســكن آمــال الــذين رضــوا
  هنــاك نــدرك أن العســف مرتحــل
ـــور ســـتنمو ألـــف ســـنبلة   مـــن القب

  

 فمرحــــى  للبهاليــــل.. فيهــــا مكوثــــا
 ولــــــــن يغيــــــــر مــــــــن مأســــــــاة قابيــــــــل
ـــــل ـــــار قابي ـــــادي ث ـــــف ســـــيف ين  وأل

  

5.  
  القـدس بـل قـدرال تشرق الشمس فوق 

  أن تشرق القدس فوق الشمس،تلهمنا
  

 في فجر المخاييـل" األين"مذ أورق 
 نصـر الشــروق وإشــراق التهاليــل

  
  
  

  
  
  

  200اكتوبر -الدار البيضاء
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  حبي الكبير
 جمعت على مرأى من الشـعر أحرفـي
 فمـــــا الشـــــعر لألحبـــــاب إال تولـــــه
 قصــيدي وأشــواقي رســوال محبتــي
 وطــــه الــــذي مهمــــا تلفــــظ مقــــولي
 وطــه الــذي أشــربت فــي القلــب حبــه
 وطــه الــذي يســري هــواه بأضــلعي
 وطــه الــذي شعشــعت روحــي بحبــه
ـــــي شـــــافعي ومشـــــفعي  وطـــــه حبيب
 أحــب رســول اهللا مــلء حشاشــتي
 أحـــب رســـول اهللا مـــلء مشـــاعري
ــــــــــق متفــــــــــرد ــــــــــديع رائ ــــــــــي ب  وحب
 أحـــب رســـول اهللا نبعـــا مـــن التقـــى

  

 وجئــت شـــروق الحـــب فجـــرا أزوره
ـــــــذوره ـــــــان تســـــــنت ن ـــــــان تحن  وقرب

 الــــــــذي عــــــــم البريــــــــة نــــــــورهلطــــــــه 
 قصـــــيدا ومنثـــــورا ســـــيبدو قصـــــوره
 تغلغـــــل فـــــي كـــــل المســـــام شـــــعوره
 ويملــــــؤني فــــــي كــــــل آن حضــــــوره
 فـــــــــأزكم روحـــــــــي بـــــــــالعبير عبيـــــــــره
 ومشـــــــــكاة إلهـــــــــام بقلبـــــــــي تنيـــــــــره
 غرامــا تجلــت فــي الخاليــا جــذوره
ـــي أســـيره ـــاب، إن  هـــوى يأســـر األلب
 لصــــيق بــــذاتي لــــيس يســــبر غــــوره
 وجســرا إلــى الفــردوس يزهــو عبــوره

  
  

  
 

  2009غسطس أ-نواكشوط
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 الشاعر في سطور
 محمد ولد ادوم ولد ابُّ ولد بوكسه 

  موريتانيا- دجمبر بمدينة كيفه 28من مواليد 

  سينمائي 1981شاعر ، صحفي و مخرج 

  في الترجمة من ) اإلجازة(حاصل على المتريز
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة 

 .الصينيةنواكشوط، قسم الترجمة، الشعبة 

   عضو المكتب التنفيذي التحاد األدباء
 والكتاب الموريتانيين

  عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب 

 األمين العام لمنتدى الشعراء الموريتانيين الشباب 

 عضو منتدى القصيد الموريتاني 

 مدير التكوين والبث بدار السينمائيين الموريتانيين 

 ني للفلممدير مهرجان األسبوع الوط 

  عمل في الصحافة المكتوبة 

  له عدة مقاالت ومعالجات في الصحف الوطنية والعربية 

 عضو نقابة الصحفيين الموريتانيين 

 عضو فضاء الصحفيين الموريتانيين الشباب 

  مراسل موقع الجزيرة الوثائقية من موريتانيا 

 عضو اتحاد المسرحيين الموريتانيين 

 وسينمائية عربية وإفريقية ودولية شارك في عدة مهرجانات شعرية 

 شارك في عشرات األمسيات الشعرية في نواكشوط وفي الواليات الداخلية 
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