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شجرة الليل
مغزول بإبر الفقد واهلزمية

00

يف الليل ،يف الليل فقط؛ اجلنون حكمة ،والذكريات حيّة تسعى!
عندما حتضرين يف البال ،أسراب من الطيور حتطّ على ناصييت.
كانت الشمس تشتبك مع العتمة ،حني هتجيت علىى يىديك،
كلمة "ح ر ي ة" ،يف الفناء اخللفي للبيت ،دون خىو مىن
القتلة.
كعاشق (على اﻷقل) أقدّر لك هذا الدور التارخيي ،الذي جعلين
أحبّ العذاب فجأة.
السمرة املفرطة يف وجوه اجلنوبيني ،ليست بسىبب الشىمس
املسعورة يف مساواهتم ،إهنا حزن شرس ،يفترس قامىاهتم منىذ
ساعات والدهتم اﻷوىل.
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ليلك أشعث أغرب ،وأنت مدجّج ،مبراهقتك اﻷوىل،
يا للفضيحة!
اﻷجبدية تفتح صدرها ،وتقول لك دون حياء :هيت لك.
منذ سنوات ،وأنت حتتكرين القصيدة .مل أعر  ،أنىك ذىذا
الغموض املقدس يومئذ.
على شر الليل ،تقيمني حفال أمميّا يف جسدي.
النهار :ساللة معدّلة من الليل ،منىزوع عنها الوحشة.
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سأغامر باليقني ،حىت ال تتكرّر املذحبة.
يف الليل ،ما ال يشبه الليل!
اخلرائط شاخصة يف حضرة العطش - ،عطش ال جماز به  -واملاء
ال يهتزّ له جفن.
يف ساعات الضحى ،تتجمهر القصائد حول ظاللك ،يف انتظىار
حصّتها.
أيتها اﻷيام ..ال أحب مزاحك السخيف.
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جسدك سيديت ،حتوّل إىل مرافعة تارخيية ،للدفاع عن اجلمىال
املطلق.
أريد ظالماً ،يكفل يل عريي.
ال يزال أمامنا وقت لنشتري وسائد للذكريات ،وحنثوا الرمل يف
وجوه النائمني.
أعزال ،يف انتظار الساعة اليت يفرغ فيها الليل رصاصة الرمحة.
يف الطرق املكتظة باملارة ،يعانق ظلّي جسدك بوحشيّة ،دون أن
نشعر بتأنيب الضمري.
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تغمض عينيها مث هتمس :إياك إياك أن تقرب الشجرة.
ها نبصر نرياهنم تتصاعد من كل اجلهات ،يؤججون عداواهتم ،ال
ضوء هلم إال مشعل الفتنة ،وأشباحهم اليت يصىطحبوهنا منىذ
اﻷزل.
كيف مترّين يف البال ،ومل تطرقي باب القصيدة!
ال تكتب شيئاً ،حني ال تكون السماء قريبة منك.
عندما تكونني قريبة ،ال أجرؤ على إطفاء املصابيح .جسدك معبد
بوذي ،له طقوسه املقدسة.
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مل أعد أكترث للثقوب الكثرية يف قميص الليل.
القصائد الضالّة اليت كتبها الشعراء يف الصيف املاضي ،جتلس اآلن
هادئة أمام صورتك ،وتفوح منها رائحة غريبة.
هذا السلّم العايل من احلنني ،ومل أصل إليك بعد!
قدماك غارقتان يف ماء حيائي.
حتت نافذة الغواية ،هتزمين سنابلك دائماً.
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من أين يل بعيون تبصر بساتني جسدك الالهنائيىة ..عينىان ال
تكفيان!
يصطاده املطر ..من ليس له مظلة.
هذا اجلسد الذي أسكنه ،مل يعد يكترث بىي كثريا.
قلب الشاعر مغزول بإبر الفقد واهلزمية ..تعالوا لتروا الدم املبجّل.
قل لنا أيها الشاعر :كيف انتخبتك الكوارث ،وقلّدتْك تيجاهنا؟
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وحيدان ،أنا والتبغ ،نصطاد فراشات الليل.
يف الثلث اﻷخري من الليل ،قصف مكثف من الوجع على قلوب
العاشقني.
الربد يقطع املسافة بني جسدين يف قبلة واحدة.
الفجر حمربة اﻷمل ،وغناء ميجّد احلياة.
ال معىن للجدران ،دون كتابة العشاق املهمشىني ،ورمىوزهم
السرية!.
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ليس هناك داع للخجل ..ال أحد بينكم يليق باملوت.
يف ساعات الفجر اﻷوىل ،يستعيد الليل ضوء عينيه.
رأسي نافذة مفتوحة ،هذا صحيح ،لكنها ال تطلّ على أحد.
"ضمد" مدينة ترهق املعىن ،وحتتفي بآخر عشاقها ،املبلل بالغواية.
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تثاءب يف هدأة الفجر ،مث ألقى عصاه ،وخلفها رائحىة التبىغ
الثمل.
سئمت من مهادنة اﻷرق ،وهو حيرث حقول الىروح مبخلىب
قاس ..بالتأكيد له مربراته السرية!!
يرغب يف ابتسامة ،لكن مالئكة الفرح مل تأت بعد!
ها أنت مصلوب يف حقل الكالم ،ترفع ميينك مهدّدا بالقصيدة،
وطعم اللهب يف فمك.
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شجرة املرأة
أكثر فتنة من الباطل

11

يف غيابك ،يتحالف احلطّابون والقتلة ،مث يلقون بوجهي بعيىداً،
بعيداً يف أقاصي الليل!!
أثر قدميك احلافيتني على القصيدة ،دليىل اﻷعمىى ،وبصىرية
الفقراء.
أعطيين ليالً آخر ،ﻷنين ببساطة خسرتُ معك اجلولىة اﻷوىل..
نعم خسرت!
احلنني فوضى اهلزمية ،وعرْي اخليبات!!
على حنو خاص ،يتعقّب وجهك القصيدة ،إىل أن يفضي ذا إىل
التيه!!
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ال تزال النساء اجلميالت ،واملطر الذي يبلّل ثيابنا ،والرغبىات
السرّية حتدق يف الشاعر طويال ليكتب عنها ،وخيلع عليها اﻷمساء.
يؤجّل اجلسد مشاريعه ،ريثما حيلّ الليل ،مثّ ترقص الشىياطني،
على فوضى إيقاعه!!
بيننا موعد يف املنام ..فال ختلفيه!!
دون غيمها ..كل اجلهات ظمأ.
هي بالطيع تفهم معىن أن أكون باردا ،وجمردا من الضمري!

16

ال أعر كيف يتوحّش هذا الليل يف غيابك!!
يف زمن الفقد ،ال سند للعاشقني سوى خميّلتهم!!
تقولني :ال .لكنّ جسدك يقول نعم!!
يف الليل تتوهّج أعضاؤنا!!
سواك ..كل ذكرى حناس!
تغدر بنا احلكايات ،حني ندخل يف قلب التجربة.
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الذكريات :اخلراب اجلميل الذي حترسه ظالل الروح بطريقة تثري
الشفقة.
الكآبة مفردة ناعسة ،وبرد لئيم.
املرأة :اللهاث احملموم ،الذي يطلّ من شرفات اجلحيم.
يف حجرته ينىزع كل نياشينه ،وألقابه ،وشىهاداته ،ويبىدأ يف
نشيج مرير كاﻷطفال.
هذه املفردات ،اليت تقف يف طابور طويل أمامك ،كلّ صىباح،
حتلم أن تسمّينها فقط.
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خلف اﻷزقة البعيدة ،ال أحد حيرس القصائد ،غري ظالل معتمة،
وفتيات متوحشات ،ال تروّضهن سىوى االسىتعارة ،ومىزا
جهنمي!!
القفز فوق النار ،أن تغرّد وحيداً خار السرب!
ساعة بعد ساعة ،تؤكد البالغة عجزها أمام هىذه الفظاعىات
الكونية.
أيها اجلسد :عليك أن تنتفض ،ولو بعد املوت!!
الربيع ال يطلب إذْناً من أحد!!
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املرأة إرثٌ من الفخاخ ،نلهث صوذا مغمورين بىالفرح ،دون
مباالة!!
"ضمد" هذه الفاتنة حتتا إىل ساحر حيتويها يف قبّعته ،مثّ خيرجها
طائراً من غري سوء .هي مكتوبة يف رواق القلب ،الىذي عىربه
اﻷسال يوماً إىل العدم ،وهي تنتظر أن يعودوا إىل الدار ،غداً،
أو بعد غد!!
تذهب حقيبته إىل العمل ،بينما ميكث يف البيت جاثياً أمام هشيم
اللوعة.
البنت اليت سرقت حكايات الليل ،لن تغادر فراديس الكتابة .هي
اآلن تفرد ثياذا للريح ،حىت ال ميألها احملو.
يستحقّ مقبض الباب أن يتزيّن قبل أن تفاجئه بعبورها.
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احلب وثن ،حنمل كربياءنا قرباناً له ،على خشب الطاعة العمياء.
العاشق :رجل ميارس التآمر ضدّ قلبه ،ويتحالف مع اخليبات!!
عندما تعربين يف داخلي ..يتحوّل جسدي إىل مدفأة!!
مل يكن حّباً .كان شجراً هارباً يف اخلرائط!
أيتها املرأة ،قويل لنا :أيّ املسىالك أكثىر أمْنىاً إىل عتباتىك
الغامضة!؟
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كيف خترجني من حرب اخلرافة ،ومن نىزيف الغياب ،أكثر فتنة
من الباطل؟!
قلت لك :اهبطي يف ظلمة روحي ،دون أن خيدش ذلك شيئا من
ألقك الفضيل.
ابتسامتها ،طائر نادر ،يعرب احلدود دون أختام وجوازات!!
أريدك يف واقعي ،ال مجلة يف قصيدة.
باجتاهك ،تتدافع القصائد الشرّيرة .وحدي ،وحدي فقط ،كنت
شاهداً على اجلرمية!!
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على املأل :حبّك ،ليس جتارة راحبة!
ليديك ذاكرة ،ليس هلا خمر للطوارئ!!
حني تصمتني ،ليس مثّة ما يقال ،زلزال يضرب الكلمات!!
من عينيها ،يتوضأ الشهداء ،وتغسل الريح أقدامها.
منذ شهور ،وأنت ختيطني شقوق كلماته بعناية فائقة.
هو :يفك أزرار احلكاية ..هي :تزنّر ثوب الغيم الواسع.
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يف الليل ،يطلق خبور خرافاته ،ويعيد طيور خطيئاتىه اﻷوىل إىل
احلياة.
يتقدّم بني جثث الكلمات ،وينقّي أصابعها من الذنب ،دون أن
تتعثّر خطواته.
كان فىتً عادّياً ،عندما حركتْ سنابله ،خلف دوالب املالبىس،
وقرأت عليه ،نشيد القمح الفصيح.
انظري ..كيف حيرس العامل  -طوعىاً أو كرهىاً  -أقاليمىك
السرّية.
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جسدك ،أطلس املعىن ،وجغرافيا الينابيع.
يد احلياة ،مضرّجة باﻷنوثة.
بينما تضبطني الطقس ،يكون جسدي صيفه غائم.
معك فقط ،أدخل هذا العامل ،دون أن أضلّ السبيل.
تكونني أشدّ غموضاً ،عندما حتاول املفردات اصطيادك يف شراك
القصيدة.
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أيّة جنّة ألقتْ ذا للطبيعة هذه املرأة اجلارحة؟
لك وحدك ،تفتح القصيدة ذراعيها ،لكنك تىدخلني خمفىورة
باملطر والربوق.
عندما تغيبني ،ال يدلّنا على مقامك سوى النوارس.
ﻷجلنا ،تبقني متيقظة طوال الليل ،تلمّني ما تبقى من الشىمس،
وأخطاءنا الصغرية.
ال تكتبني القصيدة ،غري أن جناحيك يصّاعدان يف مساء القافية.
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عندما تتكاثرين يف أعماقي ،يلمع قمر كرمي يف منتصف الظهرية.
ألف سبب ،جيعل الطفولة ،رهينة يف يديك.
ال متثّلي بقلبه ..غطّيه خبياالتك الشبقة.
هكذا أنت ،عندما تذهبني ،ال تلتفتني إىل طرائدك.
امسك ،امسك فقط ،يكثر الربكة يف البيت ،وحيفى اﻷهلّىة يف
خمازن الذرة.

17

شجرة القصيدة
مهرجان األمل

19

فسحة من الكلمات ،وقليل من الضوء النبيل؛ ذلك ما يىدّخره
الشعراء يف مواجهة العامل!
كل كتابة جديدة ،تفتح نافذة يف العراء ،وتصنع أرجوحة ﻷطفال
القرى البعيدة.
القصيدة :تلوحيه احلطّاب اﻷخرية يف طريقه إىل شجر الكلمات.
يف قلوب الشعراء مهرجانات من اﻷمل.

10

يا إهلي :كل هذا اﻷفق املفتوح ،ويضيق بنا!
أيتها العتمة :كم مضى من الوقت وحنن ننتظر اخلالص؟!
املرأة ساللة ال تفىن ،إهنا تقيم يف بدن الطبيعة.
يا هلذا الطريق ،الذي يعبث اآلن بالكلمات ،نسىري عليىه ،وال
نصل املنتهى!
الكتابة سالحنا اﻷبيض للثأر من الوحشة.

11

الطفولة :نص مكتوب بأخطاء ،متّ ارتكاذا عن قصد!
القلق :اﻹرث الوحيد الذي يهبه الشعراء ﻷحفادهم!
احلب فخاخ من الفضّة ،تفضي بك إىل جمزرة ناعمة.
لكم القصور الشاهقة ،ودعوا لنا الظالل ،الظالل فقط!
مل يكن هذا الليل استثنائيا ،بالقدر الذي حيرّضك علىى تعريىة
الرباهني.

11

من النافذة ،يدخل اهلذيان ،كجراد مومسي!!
القصيدة :العمل النبيل الذي حيرق اليقني عمدا.
الكتابة شهوة نبيلة ضد احملو ،وأوىل احملاوالت ملناهضة التسىلط
والطغيان.
حترير الكلمات ،هو الفعل السرّي لتحرير اﻹنسان.

11

باحلنني فقط ..تتدثر اﻷشجار يف عتمة املساء!!
الليل :انقالب ابيض على السيدة الشمس!
لوال املرأة ..ما سبب وجودك يف هذه الصحراء؟!
الليل مدٌّ الزم ،الوقو عليه واجب!

11

يا هلذا احلب ،الذي مل يستنفد التعبري عىن نفسىه منىذ آال
السنني!
هذا اﻷرق املتكبّر ،ال يزال كمروحة ورقيّة فوق رأسي!
كيف ميكن أن يكون لألبيض كل هذا التنىاقض؛ يف الطرحىة
والكفن!
اﻷرق :فكرة مدسوسة ،يف وعي الليل.

16

يف الليل ترجتف اﻷجبدية ،وتضرم النريان يف بدهنا.
فقط ،يف أعماق الفقراء ،يقول الوطن أناشيده العظيمة.
الشعر :انتفاضة طائر ،يؤدّي مهمته اﻷوىل يف التحليق.
العصافري ال تغرد يف الصحاري املقفرة؛ هتلك أثناء عبورها!

17

استبدل الوجوه ،وختفّفْ من أوجاعىك ،واجلىب البعيىدين
ملسامرتك ،يف حماولة ملقارعة اهلزمية.
القصيدة وقاية ضد احملو.
أبىي :ال تزال الكتابة ساجدة حتت عرشك رغم الغياب.
أيها احلب :خذ فانوسك ،وامض على مهل ،أيامي حممومة ،وأنا
مثقل بالعزلة.

18

مَنْ سوى الشعراء ،يدفع مثن الوحشة؟؟!!
يف القصيدة فقط؛ تتنفس أجسادنا هواء اللذة ،حبرية شرسة!!
أعيدوا يل قلبىي ،وللحب ربّ حيميه!!
اخلالء أشر من أن تكون يف عباءة أحد!!

19

الرياح :الصورة اﻷخرى للكتابة ،لكن ،حبقيبة فارغة من اجملاز.
أيها العطش اﻷبديّ :مىت تأذن لعربات املطر؟؟!!
النساء شجر مثمر باﻹمث والفضيلة.
ليس بوسعنا أن خنتفي بال أثر.
اﻷمهات :أنوار هتبط من اﻷعايل ،يهدهدن كوابيسىنا املزمنىة،
ويبخّرن املدى قبل جميء الغزاة.

11

القصيدة اليت ال حتمل أمساءكِ ،تدير ظهرها للشىاعر ،وتغلىق
اﻷبواب ،مث تطفئ اﻷنوار خلفه!
الفجر عقاب لليل الذي يفتح دائماً الباب على مصراعيه.
يف هذه اللحظة املهادنة ،من حيرس احلقول البعيدة؟
كائنات الليل ،تعاود الظهور ،بأقنعة جديدة ،حىت يف الشعر.
احلب :فىتً مراهق ،له أخطاء فاحشة ،يقنعنا ذا أحيانا!

10

القلق عنصر هتديد للكائن البشري ،ال حتتفي به سوى القصيدة.
الرمضاء يف الداخل.
يف وطن الكلمات؛ الكل أمام الليل واحد.
القصيدة :العقاب الوحيد الذي نستجديه.

11

يسكنين هوس خفيّ بقراءة الكتابة علىى اجلىدران ،واملبىا
املهجورة!
الليل ينتج كل مشتقات احلزن العظيم ،ببذخ نادر.
قليل من البوح ،يطهّر الفكرة من أدراهنا.
كائنات أسطورية ،ذات حضور كثيف ،هي ما يسىتعني بىه
الشعراء على قصائدهم.

11

يا هلذا الليل املفرط يف التناسخ.
اجلنس والشعر ،أسلحة خفيّة ضدّ الفناء.
الدم يف جهة ،والكتابة يف جهة أخرى ..لكن ،الدم للفىردوس
أسرع!
حرب غري عادلة ،بني هذه الكوارث ،والكلمات!!

11

القصيدة دعوة إىل نىزعة بدائية متوحشة ،جتتاح كىلّ شىيء،
وتفتقر إىل العقل أحيانا.
معسكران منقسمان؛ قلبىي ،وهذا العامل.
ال تتصوّرين مدى سعادة املفردات ،وأنت تقومني بتنظيفها كلّ
مساء يف غرفتك اخلاصة ،بعيداً عن العائلة!!
خذي تاجك أيتها النىزوات ،ريثما يتعاىف السحرة من جمازاهتم.

11

بالتأكيد أنت تراوغ عندما متعن يف الغموض ،تكىون أسىرارك
أكثر عرياً ووضوحاً .القصيدة قلبها أبيض ،وال تعر التضىليل
أيها الشاعر.
هل ميكن لكل هذه الكتابة ،أن تفتح نافذة مغلقة!
أيها اليقني :أين كنتَ عندما سقطتُ قبالة شهقتها؟
هكذا أنت؛ فخورة جداً بقتالك ،وتغادرين اللغة مبهارة فائقة.

16

أال يكفي كلّ هذا الفراغ العظيم مرعى للقصيدة؟
وجهها حيرّر السراب من عزلته ،ويرشو الظالم.
عندما حتضرين ،تستحمّ الكتابة يف نشوة فاخرة.
أحرس ما تبقّى من ذكرياتك ،خمافة أن يدامهها سيل الغياب.

17

السرير الذي أشعلتِه باحلنني ،أذهله الفقد ،ووجهىك الىداكن
بالسفر.
مل حيدث أن شربت صوتاً قبلك.
أنت مشاغبة جدّا ،حني تكونني طبيعية.
جرّبىي مرّة أن تضمّي الغيم للغيم ،وجتاهري باجلنون.

18

شجرة العزلة
يكاد صمتها يضيء

19

أيها الطغاة :تشاهدون اهلزمية جت ّر إىل فراشها ،وتتساءلون :ملاذا
الكتابة؟
هذه العزلة تربّي آالمي ،كسيّدة بيت جمتهدة.
الشجرة اليت يف كتاب اجلغرافيا ،كانت تضىع رأسىها علىى
كتفيك ،قبيل النوم!! اكتشا متأخّر.
احلزن راية بيضاء يف ساعات اهلزمية ،قنّاص ماهر يتقن التصويب
حنو القلب.
املوتى ،مل ميوتوا أبدا ،باقون يف ذاكرتنا ،ورمبا أكثر مما لو كانوا
أحياء!

60

ال يوجد عمل حقري مادام شريفا ..نصيحة اﻷغنياء واملترفني منذ
اﻷزل ،للعاطلني والفقراء!
العزلة فاحتة التحرّر ،وطقسها السرّي اﻷول!!
عندما يتبدّى وجهك يف منتصف القصيدة ،تغضّ احلكمة مىن
بصرها ،خوفاً على مصريها اجلهنمي!
حىت خياراتنا يف احلياة ،ليست متاحة لنىا بشىكل كىا ..
يا للخيبة.
هذا ،أفضل بكثري ،من محْل اهلزائم كلها.

61

ها قد عرفت أن للكلمات صهيال يتصاعد يف اﻷفق بال أجنحة،
أو ألعاب ذلوانية.
البوصلة من أوائل الذين حتيّزوا للشمال ضدّ اجلنوب!!
أشياء كثرية ال ميكن أن خنطئها حىت يف الظالم!
تتحول الطفولة إىل فراشة ،عندما نتعثر يف العتمىة ،وال حنسىن
ابتكار الضوء.
ها أنت تصعد درجات العزلة بوجه ضجِر ..إهنا بسملة املهازل.

61

لكم البحر والرمل ،ودعوا يل كتابة قصيدة واحدة عن العطش!
أمي :هل تأكدْتِ أنين ال أتنفّس .ال يعلم أحد ذىذا اﻷمىر..
أرجوك أن تقسمي يل.
كل سنة ،ينظر العيد من نافذته ،ويشاهد القرى البعيدة ،عزالء،
إال من مزامري املسرّة.
ال تتسلّل خلسة أيّها الليل ،طرائدك بني الصحو والغيبوبة ،تنتظر
اخلالص.

61

أبىي :ال تزال صورتك باﻷبيض واﻷسود معلقة على اجلىدار،
تنظر للسماء البعيدة ،وال تغادر الغرفة إال لسقْي الزرع .أعر
أنّه عمل مسلّ ،للموتى والفالحني!
اآلن ،تعاقبك اللغة الكاذبة ،وتوخبك الذكريات.
جمازر ،تتعرّى مبجون فاحش ،يف وجوه ضحاياها ،موت ميىز
الضوء والعتمة ،بوحشية نادرة.
الليل :غرق املراكب اآلمنة ،اشتباك محيم بني الطرقات واملىارّة.
الليل ..نصّ مواز للفقد والوحشة.

61

هناك ،شجر مدجّج ،بالعطش واحلنني.
تلك احلشود اهلائلة من الذكريات ،لن تقبض عليها إال الكلمات.
يف العزلة ،يصعد حىت جبهة احللم ،دون أن تتعثّر قدماه.
يف طفوالتنا البعيدة ،سعادات من ورق ،تزهر على مدار العمر.
ليس يف ذاكريت ،غري بكترييا املدينة ،ومطر يتمدد يف ذو الغربة.
كان أبىي يقول :الفقري من ال يكسر السيا يف زمن الفجيعة.

66

احلرية تقتنص طرائدها ،دون مباركة من أحد.
الكتابة رقصة جنونيّة يف حديقة املسرّات ،حتوّل املفىردات إىل
طيور ملوّنة ،وكرات تتقافز يف اهلواء.
ال عاصم اليوم لك من دنس الظن ،واجملد املزوّر سوى القصيدة.
العزلة هي الدثار السرّي ،الذي نتلفّع به من الشياطني!!
ما بيننا ،كان شبيهاً خبطأ مطبعي!

67

أيتها العزلة ..يكاد صمتك يضيء.
الفقر :قطة متوحشة يف دوالب املالبس ،تنتظىر فقىط فىتْح
اﻷبواب.
أنا على يقني ،أنك لو ذهبت بعيدا ،لن تصىطاد هىذا الليىل
املشاكس.
املستقبل :سرد حكاية مملّة قبل النوم.
اﻹعالنات التجارية :تسوّل اﻷغنياء املشروع.
احلرية :اهلواء اﻷول ،الذي تتلقّفه حناجرنا.

68

وجه واحد لليل ،الكل ميارس التعسّف يف تأويله.
الرواة مطمئنّون جدّاً ،ال نىزال نتمدّد يف إغفاءة طويلة ،علىى
سرير حريريّ!
الليل :مصطلح مزدحم باملسخ والوحوش.
يف هذا الفراغ الكبري؛ تتكسّر مثل كأس ،وتتقاذفىك اجلهىات
للجهات.
مل أقدر على نسيان البهجة ،اليت منحها يل أبىي يف ليايل العيد..
طعم ،مل يربح مذاقه فمي حىت اآلن.

69

شجرة اآلخرين
نصل رهيف ..امسه الذكرى

70

ليس مبقدورك أن تكرر النسيان نفسه ،وتتحمل وحدك خمىاض
الذكرى.
أبىي :ال أتذكر عنك إال القليل ،لكنك يف وجوه الناس كلهم.
ال أريد أن أتظاهر بأنين أكثر فصاحة من اجلحيم.
ليست لديّ محاسة لعقد صفقة مشبوهة مع هذا العامل.

71

فقري كل من يتسول النشوة ويستند على حائط الظلمة.
بعد مساع نشرات اﻷخبار ترشح شاشة التلفاز دموعىاً سىوداء
وغازات سامّة وجثثاً متأل أرضيّة الغرفة!
نعم ،هي اﻷرض حتف أسرار املطر مثلمىا حيفى الفالحىون
حكايات احلقول.
الليل قصري جداً .حرفان ليّنان ،وياء ال تستوعب تعب الظهرية.

71

أمي :حىت بعد املوت ،ال تزالني أول من يستيق يف البيت وآخر
من يأوي إىل الفراش!
بقوة يقبض اجلدار على ذراعَي الباب ،ورعشىة خفيىة تغمىر
جسدَيهما .نشاهد ذلك ،من دون أن نغمض أعيننا أو خنجل!
العيد :شهقة حقل يف خالء بعيد.
اجلنون حيرر الطاقات ويطلق كوامنها اخلفية.

71

أبىي :ال تغضب ،مل أزل أقل كفاءة أمام النىزوات الباسلة!
ظمآن ..لكن وجعي ماؤه ماحل.
الكلمات الفضفاضة أشبه ببنادق صيد معلقة على احلائط ،لكثرة
رؤيتها أصبحتْ ال تثري الرعب يف أحد!
هذا الصرير املتواصل لألبواب رمبا يصيبها باهلذيان ..رفقاً ذا.
ما مل تتحرر من اخلو لن تقبض على اليقني!

76

قسوة الليل والوحدة أشد من قدرة اﻷبواب على التحمّل .أمىر
حمزن أال يكون هلا مكان آخر.
اﻷرق :رجل عجوز يثرثر بلغة مطمئنّة.
ليس بالضرورة أن يكون الشرير قبيحاً.
الطفولة ثروة من اﻷلوان احلميمة ،يتأجج ألقها بالكتابة.
هناك أشياء كثرية ال ميكن للمطر أن يغسلها!

77

أبىي :ال أريد إيقاظك يف ضرحيك اآلن ،لكنه نصىل رهيىف
يغوص يف عظمي ،امسه الذكرى.
تعرية الذات اخلطوة اﻷوىل يف الطريق للوقار.
الفجر :الفصل اﻷخري من رواية الليل الفنتازية.
أجل ،لقد وقع جسدي يف فخ اﻷرق املتوحش ،ومل أكن مستعداً
كما جيب.

78

احلياة والدنيا مفردتان أنثويتان ،واملوت والردى مذكّران! احنياز
سافر من اللغة اﻷنثى.
الليل رمز للعالقة امللتبسة باملمرّات واﻷبواب.
العيد أخذ على نفسه عهداً بأال يراه أحد ،غري من يكون الضوء
أقرب إىل قلبه مما مضى.
حىت ال تفتك بنا اﻷوقات ،ليس لنا إال سيف الكتابة ،نشهره يف
وجهها.

79

ال شيء يلوح يف هذا الطريق الطويل ،يستفزّ البصر والبصرية!
لليل ارتباط محيم بالكبت.
على رغم عينه الثاقبة وهيا بالغته مل يتعرّ على وجهه حىىت
مع مرور كل هذه اﻷوقات.
لستُ متيقّناً من شيء .الطفل الذي كانت تفتنه اخلرافة ،ال تزال
طيور السأم تتغذى على ذاكرته!

81

أمام اخلرائب الكبرية ،ال ميكنك أن تنتصر على أحد.
أمي :الزلتُ أكلّم الشياطني ،وأرتدي يف العيد مالبس احلداد.
فرحت كثريا عندما تعلم ولدي الكالم ،واليوم أنا مىن يعلمىه
الصمت!
ملاذا ال نصدّق أن اﻷبواب تعر ما جيري بالداخل!!

80

وحدها بيوت الفقراء تبدأ الثرثرة الصاخبة مع العيىد ،دون أن
ينتبه لذلك أحد!
احلرية خرو للحياة ،دون وثيقة سفر.
الرغبة أنبل اكتشا
العقالنية.

فطري ،ساهم قليال يف ختليص املىرء مىن

ال طائل من االنتظار .ال شيء حيدث يف هذا العامل ،غري اخلواء،
والتكرار اململّ.

81

الليل يكشف ،والنهار يستر!! يا ملفارقاتك أيتها الطبيعة.
هل تشعر تلك اﻷبواب املهجورة بامللل؟
املرأة فضيلة اجلوهر ،وسرية احللول اﻷبديّة.
احلياة :امرأة تدخن بشراهة ،دائما تنظر إلينىا بوصىفنا أوالداً
سيئني!

81

ال تنهض من موتك ،حىت تعود البالد قصائد عارية ،وضىفائر
مترعة بالشبق والعبري.
ال أعر شيئا ،احترم به نفسي ،سوى الكتابة.

81

شجرة احلزن
حمراث الكتابة

81

ما يتلوه البحر للقراصنة ،ال يكفي لترميم هذا اخلراب.
ليس هناك شهود بيننا ،غري أغنية شعبية ،وقصائد فاسقة.
تبدو الشمس متعبة هذا الصباح ،رمبا مل تنم ليلة البارحىة مبىا
يكفي.
أنا وأنت وثالثنا الشيطان .مل يبق لنا خيار آخر.
لن أفرّط يف حز  ،إنه حمراث الكتابىة ،وأول مىن يتحىرش
بالقصيدة.

87

فشلت أن أجد نفسي ،حىت بني قائمة املوتى.
ﻷنّ احلزن يقف قبالته ،كان مضطرّا ﻷن يرث ما تبقّىى مىن
سكينته الصاخبة.
من أين يشرق كلّ هذا الضوء اجلامح يا شهرزاد ،حىت يف عتمة
الليل؟!
الشجاعة احلقيقية أن تقرأ هزائمك املتوالية حبواسك اخلمس ،وإالّ
فأنت على موعد مع املوت.

88

اللغة وحدها ،تستطيع اعتقال الطبيعة يف زنىزانة الكلمات.
حىت اهلواء غيّر نكهته! لن خيدعك أحد بعد ذلك.
اتبع إيقاع قلبك ،وامش ضد التيار ،ليس هناك أحد سواك.
أيتها الشمس ال تعودي إىل منىزلك متأخرة ككل مساء ،أنت
تناضلني ﻷجل قضية خاسرة.

89

لسنا فاسقني ،حني يتمادى هذا العشق كخنجر صغري يلمىع يف
قلوبنا.
ﻷننا تالميذ طيبون ،نتنازل عن املستقبل ﻷجل ماض لن يعىود.
نفعل ذلك وعلى وجوهنا ابتسامة ساذجة.
املرأة دائما خملصة ملهمّتها اﻷزلية يف إغراق الرجل.
هكذا ،فجأة ،أصبحنا أكثر حزنا ،دون أن نقىدر علىى فهىم
السبب.

91

الليل على وشك أن يتكسّر ،قبل أن يتمّ ساعته اﻷخرية.
يف حضرتك ..ال تثريب على التيجان إن فقدتْ بريقها.
أيها الفجر قل يل :كيف هتزم الظلمة املتغطرسة ،وتلقن العصافري
هذا الغناء الغجري؟
حىت اللحظة ،ال أعر اﻷمساء احلسىن حلز العظيم!!
وحدهم الشعراء ،يعيدون لليل كرامته.

90

مل تتمكن القراءة من حتييد اﻷمل ،ها هو يتمدد بفخامىة علىى
السرير ،لقد ظل مستيقظا طوال الليل.
احلياة ..مل تعد جديرة باحلياة.
احلزن :نشيد اﻷشجار الغامض ،قبل السىقوط أمىام أقىدام
احلطّابني.

91

لن ترى شيئا؛ هذه النوافذ مثلك متاما ،ال تطىلّ سىوى علىى
الظلمات.
استطعت أن أستدلّ عليك من رائحة عطرك يف هىذا الواقىع
االفتراضي ،دون حبث يف قوقل.
مشمس هذا الليل ..لقد رتق املسافة بني الظلمة والنور ،دون أن
يقول ملاذا.
أيّ ليل هذا! عندما ال يستقبل أحالمي بأقدامها احلافية؟!
ما ميكن أن تفعله القصيدة ..أن جتعل قلبك مثل قرب مفتوح.

91

جسدك مل يزل يف البحر يتفجّر باحلكايات ..هكىذا يهمىس
اﻷحفاد قبل النوم بقليل.
احلياد جسر واهٍ بني اﻷرض والسماء ،بني الظلمة والنور ،بني نعم
وال.
ينام فاسقا ويصحو زاهدا .يف الليل أبو نواس ويف النىهار أبىو
العتاهية.
حبثا عن اليقني ،ولّيت وجهي صوب اخلطيئة ،رمبا تكونني هناك
حتملني آثار دمي.
دون مقدّمات؛ أنا من قمت بغواية الشيطان ،وليس العكس.
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شجرة اللوعة
ّها
مالئكة يتعاقبون على ظل

91

دائماً تتعثر قلوب الصبية يف شراك عباءتك عندما ترفعينها قليال.
صغريا كان ،عندما استنسخوه من سىاللة أصىنامهم ،والذوا
بالفرار.
حان الوقت لنصحب احلدائق للنىزهة ..كفى أنانيّة!
أيها الليل :ال هتزأ من ضاليل املبني ،وحكميت الفاجرة.
جسدك ينتفض حني أهمّ بالكتابة .يعر جيّداً أنين تيتّمت بعده.
الشرفات اليت ال تطلّني منها ،حجارة صمّاء.

97

أوقفتين القصيدة ،مث قالت :مالئكة يتعاقبون على ظلىها بكىرة
وأصيال.
هل كانت القصيدة شريكا لنا يف الغواية..؟ هكذا تسألني كىلّ
صباح.
من أين جتيء هذه املرأة اليت تصنع خصوبة الرؤيا؟ ال أحد يدري.
الظلمة أكثر إنسانية من املصابيح .فليبق الضوء بعيىداً ،حىىت
نتمكن من فعل ما نفكر فيه.
ما من مائدة ،إال وكنت فاكهتها.

98

تتكاثرين يف اجلهات ،وتفوحني باخلطايا ،لكنك
ال تعترفني بالنسْل ،وسقوط اﻷندلس.
هنداك آخر طقوس احلرية ،وأول رهان القصيدة.
بتحدٍّ فاجر؛ جسدكِ حيتال على العدم ،ويكتىب جمىده حبىرب
الشهوة.
أيتها القصيدة :وحدك يف الربية ،وضراوة اهلجىري ،ال جىدار
يسندك ،وخيلّصك من مكر العامل.

99

كم تشبهين هذه الصحراء اليت ال أمّ هلا ،كالنا ينام على خبىز
الذكرى املاحل.
مل يعد مه ّماً أن تعر أمساء املوتى ،ما داموا ينتظرونك يف عتمة
البهو ،ال حيملون سوى القدر الذي يتباهون به.
خلف اﻷبواب ..كلنا ميارس احلنني بطريقة مهجيّة.
قبل أن تتحرر من سجنك ،ال ميكنك أن تعر معىن الشىفاعة،
وقصائد بوشكني.
إذا مل يكن الصباح يف قلبك ،فأنت يف ظلمة حالكة.

011

أحترم الشجرة اليت تصطاد غيمتها.
 ...أمّا البحر فلم يزل يكفّر عن ذنبه بني أصابعها.
فقط ،امرأة واحدة ،ووحيدة ،جتعل من جسدي طقساً لصالهتا.
هل أنت متأكد من أنك تريد أن ترمي الليل يف سلة احملذوفات؟
بعد هناية احلرب ،كان الشعراء أول القرابني على مذحبها الوثين.

010

تطلّني من شجر املخيّلة ،ومتدّين معطفك على ليالينا الباردة.
عندما نستتر خلف جدران بيوتنا ،تتصاعد أنفاسنا بني شىهيق
وزفري ،ومنارس يف اخلفاء رقصة زوربا.
وحدها اجلثث اليت يلفظها البحر.
حىت يف ساعات اليقني ،يقف بيننا مطر متوتّر وكئيب!
كل املفردات تلقي بنياشني انتصاراهتا بني يديك .ال تعرب ،حىىت
تأمرين القصيدة أن جتيء ،وتبتكرين هلا تيهاً جديداً.

011

ليس لنا سوى ورق أخضر نستعني به ،واضحا كاهلزمية ،واملطر
املرتبك.
حيلم بغيمة ،ال ترهن أمطارها ،وعصافري تسخر مىن جىربوت
اﻷعايل.
ملثل هذا البوح الالهب خُلق الليل.
هذه اجملازات القلقة ،من يعيد هلا اﻷمْن سواك!
يف غيابك ،أطلق سراح املخيلة ،فأبصر جمازر من ذهب ،وفجوراً
محيما.

011

بقبضة من أثرك ،يصنع السالطني نبيذهم الفخم ،وتثمىر قبىل
موامسها أشجار الكروم.
ملاذا الليل قصري هكذا؟ ال بأس ،ليس من الضىروري أن منىدّد
أقدامنا.
ذذا اﻷلق الفخم ،تكافئني الليل ،طاملا مل يقدِم على االنتحار بعد.
ليس عاراً ،أن جتيئني رفقة فلكلور شعبىي ،أو تطلّني يف فلىم
هابط ..فقط ،ال تكو سيّدة عقالنية.
ﻷننا مل نتذكر خطيئتنا اﻷوىل ،جاءت القصائد هشّة ،واملشىاهد
مكتظّة بالفوضى.
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وحدي أتقدّم يف فسطاس جسدها ،املسكون باحلرائق والوعود.
ال أدري ،أيّ جنم دلّين عليك ،ولقّن الكآبة درس الفرح.
دون مذحبة يتكبّدها العامل ،قطعت وريد الكتابىة ،مث رأيتىك
تولدين من دوائر دمي.
كانت تباغته وسط احلقول ،صائحة به :ال ترجتف ،إ اجتبيتك،
معصية ،وضاللة.
سأكون رحيا مسلّحة ،لرحلتك القادمة!!

011

قبلة واحدة ختتزل كل قصائد احلب.
لستُ سوى طائر ،يتهادى ،على حقلك امللكي.
املرأة إناء من ثلج ،غالبا ال يروي عطشنا الشرس.
يوماً بعد يوم ،نصبح شبيهني يف كلّ شيء ،وتتضاءل الفروقات
بيننا .تلك سعادة فائضة ،ال أقدر على احتماهلا.
أخرياً ،سو تنام مثالً ،من ذكرياتك الشاحبة.

016

يكتب الشعراء عن الظمأ ،وينسون ينابيعك!
ﻷول مرة ،تظهر مراهقته ذذا اجملون ،وسط سريره احملتشم.
وحيدا ،مثل نصل ،مذهّب بالغدر واخلديعة.
اﻷخضر ذجة احلقل ،وكساء الوطن .اﻷخضر عبىور للضىفة
اﻷخرى بقلب مطمئنّ ،وروح ال تعر النكوص واخلذالن.
القصيدة ال تعر الثرثرة.

017

احلب مترين جيّد لترويض الكون.
إهنا فاجعة حقيقية أن تطلق أحالمك للريح ،وتعود خبيباهتا.
وحدها الكتابة ،تستدعي الشياطني الذين يعرفىون ذكرياتىك
الغامضة ،وطفولتك النازفة باجلرح والغواية.
تنتهي القصيدة ،وأجنحة الروح ال تزال ترفر .
هكذا أنتم أيها الشعراء ،تدسّون الطعم يف القصيدة.

018

ير ا ية
خب ار يم اول

شاعر من السعودية
له:
 رويدا باجتاه اﻷرض ،ط 1عن مركىز احلضىارة العربيىة
بالقاهرة سنة 1000م .وط 2دار طوى/لندن ،مع منشورات
اجلمل .2990
 أول الرؤيا ..السعودية/نادي جازان اﻷدبىي 1000م.
 اﻷجساد تسقط يف البنفسج ،ط 1عن مركز احلضارة العربية
بالقاهرة 2990م .وط 2االنتشار العريب/بريوت .2990
 تأخذه من يديه النىهارات ..السىعودية/نادي الشىرقية
اﻷدبىي 2992م.
 رجال جيوبون أعضاءنا ..االنتشار العربىي ،بريوت .2990
 قصائد ضالة :كائنات متارس شعرية الفوضى ..الدار العربية
للعلوم ناشرون ،بريوت.2919 ،
 من جهة معتمة ..مؤسسة أروقىة للدراسىات والترمجىة
والنشر ،القاهرة.2917 ،
للتواصل
I_zooli@hotmail.com

تويتر
فيس بوك http://www.facebook.com/i.zooli
@izooli
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بيان بمطبوعات النادي األدبي في جازان
منذ تأسيسه عام 5931هـ

 .1التقرير السنوي للنادي ،النادي1396 ،هـ
 .2قصص من الجنوب ،مجموعة من الشباب1397 ،هـ
 .3مسابقة الشعر ،مجموعة من الشباب1397 ،هـ
 .4الينابيع (شعر) ،محمد بن علي السنوسي1398 ،هـ
 .5األدب الشعبي ،محمد أحمد العقيلي1398 ،هـ
 .6أبو سفيان بن حرب ،يحيى محمد الحارثي1399 ،هـ
 .7األرض والحب (شعر) ،أحمد يحيى البهكلي1399 ،هـ
 .8مع الشعراء ،محمد بن علي السنوسي1399 ،هـ
 .9المعجم الجغرافي ،محمد أحمد العقيلي1399 ،هـ
 .11محاضرات النادي ،مجموعة من األساتذة1401/1400 ،هـ
 .11مع الشباب في تنمية القدرات ،د .زاهر عواض األلمعي1401 ،هـ
 .12اآلثار التاريخية ،محمد أحمد العقيلي1401 ،هـ
 .13طيفان على نقطة الصفر (شعر) ،أحمد يحيى البهكلي1401 ،هـ
 .14نفحات من الجنوب (شعر) ،محمد بن علي السنوسي1401 ،هـ
 .15ليلة في الظالم (قصة) ،محمد زارع عقيل1401 ،هـ
 .16الصندوق المدفون (قصة) ،طاهر عوض سالم1401 ،هـ
 .17أمسية فلسطين (شعر) ،إعداد النادي1401 ،هـ
 .18وجوه من الريف (قصة) ،حجاب بن يحيى الحازمي1401 ،هـ
 .19الملك أبو الفداء ،ياسر فتوى1401 ،هـ
 .21بين جيلين (قصة) ،محمد زارع عقيل1401 ،هـ
 .21مطولة علي أحمد باكثير ،د .حلمي محمد القاعود1401 ،هـ
 .22األدب وموقفه من الحدث (محاضرة) ،علوي طه الصافي1402 ،هـ
 .23الحلقة المفقودة بين الموشح والحميني ،عبد الرحمن محمد الرفاعي1402 ،هـ
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 .24حبيبتي والبحر (شعر) ،إبراهيم عمر صعابي1402 ،هـ
 .25األعمال الشعرية الكاملة ،محمد بن علي السنوسي1403 ،هـ
 .26من ثمرات الكتب ،عبد السالم هاشم حافظ1404 ،هـ
 .27السنة ومعرفة علوم الحديث ،عبدالحميد إبراهيم سرحان1404 ،هـ
 .28العكوتان والجيولوجيا ،راشد قاسم الشيخ1404 ،هـ
 .29دور اإلعالم في بناء اإلنسان ،محمد كامل الخجا1404 ،هـ
 .31نظرات في العلم واألدب ،مجموعة أعضاء النادي1405 ،هـ
 .31عن الحب ومنى الحلم (شعر) ،علي أحمد النعمي1405 ،هـ
 .32الوحي والقرآن ،عبد الحميد إبراهيم سرحان1405 ،هـ
 .33أبجديات في النقد واألدب ،حجاب يحيى الحازمي1405 ،هـ
 .34في حكم الجهر بالبسملة واإلسرار ،الحسن بن خالد الحازمي1405 ،هـ
 .35الرحيل إلى األعماق (شعر) ،علي أحمد النعمي1406 ،هـ
 .36إطاللة على الشعر السعودي ،فـوزي خضر1406 ،هـ
 .37الحفلـة (قصة) ،عبد اهلل باخشوين1406 ،هـ
 .38دموع الندم (رواية) ،أحمد علي حمود حبيبي1406 ،هـ
 .39ترانيم على الشاطئ (شعر) ،علي محمد صيقل1406 ،هـ
 .41تقرير الجمعية الخيرية ،تقرير1406 ،هـ
 .41أحالمي (فن تشكيلي) ،خليل حسن خليل1406 ،هـ
 .42الحياة في ظل العقيدة اإلسالمية ،زيد محمد المدخلي1407 ،هـ
 .43الكتابة خارج األقواس ،سعيد السريحي1407 ،هـ
 .44حوار على بوابة األرض (قصة) ،عبده خـال1407 ،هـ
 .45حمـدونة (قصة) ،عبداهلل الشباط1408 ،هـ
 .46الزهور تبحث عن آنية (قصة) ،عبدالعزيز مشري1408 ،هـ
 .47نبذة تاريخية عن التعليم في تهامة وعسير ،حجاب بن يحيى الحازمي1408 ،هـ
 .48األجوبــة علــى المســا ل التــي ااخــتالف فيهــا مبــاح ،تــأليف عبــدالرحمن أحمــد
البهكلي تحقيق الشيخ علي أبو زيد الحازمي1409 ،هـ
 .49األواني الخشبية التقليدية عند العرب ،د .سليمان محمود حسن1409 ،هـ
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 .51األفنان الندية ج ،1زيد محمد المدخلي1409 ،هـ
 .51جراح قلب (شعر) ،علي أحمد النعمي1409 ،هـ
 .52رواد علم الجغرافيا ،د .علي عبداهلل الدفاع1409 ،هـ
 .53طا ر الليل (قصة) ،عمرو العامري1409 ،هـ
 .54أغنية للوطن (شعر) ،علي محمد صيقل1409 ،هـ
 .55فرسان الناس والبحر والتاريخ ،إبراهيم عبداهلل مفتاح1410 ،هـ
 .56ألسنة البحر (قصة) ،أحمد إبراهيم يوسف1410 ،هـ
 .57أمير الحب (رواية) ،محمد زارع عقيل1410 ،هـ
 .58أشرعة الصمت (شعر) ،حسين محمد سهيل1410 ،هـ
 .59عرس القرية (قصة) ،محمد منصور مدخلي1410 ،هـ
 .61من أحاديث السنوسي ،عبدالعزيز علي الهويدي1410 ،هـ
 .61دراسات في شعر محمد علي السنوسي ،مجموعة مؤلفين1410 ،هـ
 .62فن الرواية في األدب السعودي ،د .محمد صالح الشنطي1411 ،هـ
 .63التاريخ األدبي لمنطقة جازان جـ  ،1محمد أحمد العقيلي1411 ،هـ
 .64قراءات نقدية تحليلية للقصة ،د .محمد ين يوسف1412 ،هـ
 .65عقبات في طريق الدعوة ،د .إبراهيم عباس1412 ،هـ
 .66مــا اتفــق لفظــه واختلــف معنــاه ،تــأليف ابــن العميثــل تحقيــق د .محمــود شــاكر
سعيد1412 ،هـ
 .67أوصاف الشعر عند العرب ،د .عبداهلل باقازي1412 ،هـ
 .68من شعر علي بن محمد السنوسي ،د .عبداهلل أبو داهش1412 ،هـ
 .69س ــليمان علي ــه الس ــالم ب ــين حق ــا ق التلفـ ـزة وعل ــم التقني ــة ،عب ــد ال ــرحمن محم ــد
الرفاعي1412 ،هـ
 .71مقامات فرسانية ،إبراهيم عبد اهلل مفتاح1412 ،هـ
 .71لعيني لؤلؤة الخليج " شعر " ،علي أحمد النعمي1412 ،هـ
 .72التاريخ األدبي لمنطقة جازان جـ  ،2محمد أحمد العقيلي1413 ،هـ
 .73التاريخ األدبي لمنطقة جازان جـ  ،3محمد أحمد العقيلي1414 ،هـ
 .74رواد العلوم الرياضية ،د .علي عبداهلل الدفاع1414 ،هـ
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 .75عشرون عاماً من مسيرة نادي جازان األدبي ،دليل النادي1414 ،هـ

 .76مدخل إلـى التحليـل البنيـوي للقصـص ،تـأليف روان بـارت … ترجمـة د .منـذر
عياشي1414 ،هـ
 .77اآلخرون مازالوا يمرون (قصة) ،زكية راشد نجم1415 ،هـ
 .78بوصلة واحدة ا تكفي (شعر) ،علي محمد األمير1415 ،هـ
 .79يا ساهر البرق ،تحقيق ودراسة أبي عبد الرحمن بن عقيل1416 ،هـ
 .81تداعيات الرجل الرمادي (قصة) ،جبريل أبودية1416 ،هـ
 .81وردة في فم الحزن (شعر) ،حسن حجاب الحازمي1416 ،هـ
 .82رحلة األمس (شعر) ،أحمد إبراهيم الحربي1416 ،هـ
 .83ار حة التراب (شعر) ،إبراهيم عبداهلل مفتاح1416 ،هـ
 .84مناقرات صحفية ،علي العمـير1417 ،هـ
 .85محمد أحمد العقيلي (العالم الموسوعي) ،د .محمد الصادق عفيفي1417 ،هـ
 .86النقد األدبي في آثار الشريف المرتضى ،د .أحمد عبد الواحد1417 ،هـ
 .87قبل أن ينضب األمل (شعر) ،جلوي يحيى حكمي1417 ،هـ
 .88وكالة األنباء ،عبدالرحمن محمد الرفاعي1418 ،هـ
 .89التفكير اإلبداعي بين النظرية والتطبيق ،د .عبداهلل الصافي1418 ،هـ
 .91الزكاة وأحكامها في الرساات السماوية ،يحيى زاهر الحارثي1418 ،هـ
 .91مساء الحب أيتها الشمس (قصة) ،إبراهيم عمر صعابي1418 ،هـ
 .92جمجمة في ضوء الشمس ،محمد عبد الوحد1419 ،هـ
 .93حوليات سوق حباشة ،د .عبد اهلل أبو داهش1419 ،هـ
 .94اآلنسة أولين (قصة) ،فهد أحمد المصبح1419 ،هـ
 .95الملف الدوري " مرافئ " ،العدد األول1419 ،هـ
 .96الرواية اإلسالمية المعاصرة ،د .حلمي محمد القاعود1419 ،هـ
 .97ا تسلني عن جراحي " شعر " ،مهدي أحمد حكمي1419 ،هـ
 .98أول الرؤيا " شعر " ،إبراهيم زولي1419 ،هـ
 .99ولألقمار باب " شعر " ،حسين محمد سهيل1419 ،هـ
 .111العيون في ديوان العرب ،ناصر زمل1420 ،هـ
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 .111الخصومة بين النحاة والشعراء ،د .محمد غالب وراق1420 ،هـ
112
أبي بن مقبل (مجلدان) ،د .عبد اهلل الفيفي1420 ،هـ
 .شعر تميم بن ّ
 .113في األدب السعودي بحوث ومقاات ،د .حمد بن ناصر الدخيل1420 ،هـ
 .114األعمال الشعرية الكاملة ،محمد بن علي السنوسي1420 ،هـ
 .115شعر قبيلة مذحج ( 3مجلدات) ،محمد عبد اهلل منور1420 ،هـ
 .116عبد الكريم والسلطان (قصة) ،إبراهيم مغفوري1420 ،هـ
 .117ستذكرون ما أقول لكم (شعر) ،د .صالح بن سعيد الزهراني1420 ،هـ
 .118قصص األطفال (ثالث مجموعات) ،مسابقة النـ ـ ــادي1420 ،هـ
 .119مقاات رصينة وتحقيقات أمينة ،محمد أحمد العقيلي1420 ،هـ
 .111الملف الدوري (مرافئ) ،العدد الثاني1420 ،هـ
 .111الحمينـ ـ ــي الحلقـ ـ ــة المفقـ ـ ــودة فـ ـ ــي امتـ ـ ــداد عربيـ ـ ــة الموشـ ـ ــح األندلسـ ـ ــي (ط،)2
عبدالرحمن محمد الرفاعي1421 ،هـ
 .112البطل في الرواية السعودية ،حسن حجاب الحازمي1421 ،هـ
 .113دم البراءة (رواية) ،إبراهيم الناصر الحميدان1421 ،هـ
 .114من مشاهير الحكميين ،حسين بن صديق حكمي1421 ،هـ
 .115الملف الدوري (مرافئ) ،العدد الثالث1421 ،هـ
 .116منحة الصمد في الميسور عن حديث ضمد ،تأليف القاضي الحسن بن أحمد
عاكش تحقيق محمد محسن ديباجي1421 ،هـ
 .117لمحات عن الشعر والشعراء في منطقة جـازان خـالل العهـد السـعودي ،حجـاب
بن يحيى الحازمي1421 ،هـ
 .118رهبة الظل (شعر) ،محمد إبراهيم يعقوب1422 ،هـ
حمى األحالم (شعر) ،أيمن عبد الحق1422 ،هـ
ّ .119
 .121اق أر باسم ربك ،للشيخ  /محمد بن ناصر الحربي1422 ،هـ
 .121مفهوم الصدق في النقد العربي القديم ،د .حمود الصميلي1422 ،هـ
 .122باقة من فل جازان (شعر) ،حسين أحمد النجمي1422 ،هـ
 .123القشور (قصة) ،عمر طاهر زيلع1422 ،هـ
 .124عزف على أوتار مهتر ة (شعر) ،حسن أحمد الصلهبي1422 ،هـ
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 .125من شظايا الماء (شعر) ،إبراهيم عمر صعابي1422 ،هـ
 .126وطني.و الفجر الباسم (شعر) ،عيسى بن علي جرابا1422 ،هـ
 .127الوطن واء وانتماء (شعر) ،أحمد سالم باعطب1422 ،هـ
 .128حسن النية (قصة) ،إبراهيم محمد شيخ مغفوري1422 ،هـ
 .129الحملة (قصة) ،محمد منصور الشقحاء1423 ،هـ
 .131أوراق الربيع ،د .يوسف العارف1423 ،هـ
 .131قسمات ومالمح (شعر) ،علي بن أحمد النعمي1423 ،هـ
 .132المجموعة الكاملة للسنوسي ط( 2شعر) ،محمد بن علي السنوسي1423 ،هـ
 .133نشرة أصوات ،العدد األول1423 ،هـ
 .134أغصان تتلظى "شعر" ،يحيى صديق حكمي1424 ،هـ
 .135فرسان بين التاريخ والجيولوجيا ،إبراهيم عبد اهلل مفتاح1424 ،هـ
 .136رجع (شعر) ،منصور دماس1424 ،هـ
 .137نشرة أصوات ،العدد الثاني1424 ،هـ
 .138الملف الدوري مرافئ ،العدد الخامس1424 ،هـ
 .139دراسات في األدب والترجمة ،د .عبد الوهاب الحكمي1424 ،هـ
 .141في دا رة الغبار ،د .محمد العيد الخطراوي1424 ،هـ
 .141مجموعة اللفحات في النقد األدبي ،علي العمير1424 ،هـ
 .142أطفئ فانوس قلبي (شعر) ،د .محمد حمود حبيبي1424 ،هـ
 .143صلة النحو بعلوم الشريعة ،د .عبد اهلل جاد الكريم1424 ،هـ
 .144الخروج من بوابة الفل (شعر) ،أحمد إبراهيم الحربي1424 ،هـ
 .145بين شاعرين من تهامة ،د .مجدي محمد خواجي1425 ،هـ
 .146الملف الدوري (مرافئ) ،العدد السادس1425 ،هـ
 .147نشرة أصوات ،العددان الثالث والرابع1425 ،هـ
 .148الحسن بن أحمد عاكش ،د .حسن بن أحمد النعمي1425 ،هـ
 .149شعر محمد بن أحمد العقيلي (دراسة تحليلية) ،د.خالد ربيع الشافعي1425 ،هـ
 .151الشمس التي رحلت (رواية) ،محمد يحيى عطيف1425 ،هـ
 .151البحر ..يغرق (خواطر) ،أمنة بنت محمد آل علية (يرحمها اهلل)1425 ،هـ
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 .152فج ــر النهض ــة (ش ــعر) ،أحم ــد ص ــالح ب ــابقي –تحقي ــق األس ــتاذ عب ــد ال ــرحمن
الرفاعي1426 ،هـ
 .153دعوة للقمر (قصة) ،عمر طاهر زيلع1426 ،هـ
 .154وجوه رجال هاربين (قصة) ،البراق الحازمي1426 ،هـ
 .155حنين وشجن (شعر) ،حسين جبران كريري1426 ،هـ
 .156ما زال ربيعاً (شعر) ،محمد حسن أبو عقيل1426 ،هـ
 .157أوشك أن أعود ،العباس محمد معافا1426 ،هـ

 .158ديوان (ألهمني البحر) ،حمزة أحمد الشريف1426 ،هـ
 .159ألنها ا تموت "قصص" ،أمل إسماعيل1426 ،هـ
 .161لهجة أزد السراة ،جمعان الغامدي1426 ،هـ
 .161جزيرة العصافير "قصص أطفال" ،أم المجد الفقيهي1426 ،هـ
 .162ديوان " تراتيل العزلة " ،محمد إبراهيم يعقوب1426 ،هـ
 .163نشرة (أصوات) العدد الخامس ،النادي1427 ،هـ
 .164للشمس شرةق "قصص" ،أميمة بنت منور البدري1427 ،هـ
 .165نشأة األدب السعودي المعاصر ،د .عبد اهلل محمد أبو داهش1427 ،هـ
 .166ااتجاه اإلسالمي في شعر عدنان علي النحوي ،د/ليلى شبيلي1428 ،هـ
 .167حين أمسيت (شعر) ،ملهي حسن عقدي1428 ،هـ
 .168روحان (شعر) ،موسى محمد األمير1428 ،هـ
 .169اتجاه آخر (مجموعة قصصية) ،أحمد موسى حديب1428 ،هـ
 .171مرافئ الحب (شعر) ،عبد اهلل بن أحمد الفيفي1428 ،هـ
 .171نبض الفؤاد (شعر) ،د/عبد اهلل بن محمد الحميد1428 ،هـ
 .172صمت األوردة (شعر) ،علي يحيى بهكلي1428 ،هـ
 .173دورية النادي مرافئ ،العدد (1429 ،)8هـ
 .174الجوهريات (شعر) ،حسن بن علي أبو طالب1429 ،هـ
 .175إجهاشه النبض (شعر) ،حمد عال اهلل حكمي1430 ،هـ
 .176شعر علي بن أحمد النعمي د ارسـة موضـوعية فنيـة ،أحمـد بـن عبـد اهلل الصـم،
1430هـ
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 .177شعر محمد بن مجسن مشاري ،د.خالد ربيع الشافعي1430 ،هـ
 .178أخاديد السراب (شعر) ،إبراهيم عمر صعابي1430 ،هـ
 .179أسطورة بالد النور (قصصية) ،حضية عبده خافي1430 ،هـ
 .181الصوت الجريح (شعر) ،محمد حسن بوكر1430 ،هـ
 .181فتنة السر (شعر) ،موسى العزي معافا1430 ،هـ
 .182معزوفة القلب (قصة طويلة) ،إبراهيم طاهر صميلي1430 ،هـ
 .183زامر الحر (قصصية) ،أحمد إسماعيل زين1430 ،هـ
 .184التشكيل الرمزي للماء ،د .أسماء أبوبكر1430 ،هـ
 .185بين الزحام (شعر) ،علي رديش دغريري1430 ،هـ
 .186الشعر في منطقة جازان ،د.حسن النعمي1430 ،هـ
 .187دراسات األدب السعودي المعاصر ،د.أسامة البحيري1432 ،هـ
 .188نأي الدروب (شعر) ،يحيى بن جبران معيدي1432 ،هـ
 .189هك ــذا غ ــردوا (ش ــعر) ،مهدي ــة ارب ــح دحم ــاني ،ال ــدار العربي ــة للعل ــوم ناش ــرون
1432هـ
 .191أقمار خافتة ،حمزة الكاملي ،الدار العربية للعلوم ناشرون 1432هـ
 .191فيفــاء هبــة الطفولــة ،عبــد اهلل بــن أحمــد الفيفــي ،الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون
1433هـ
 .192الوعــد منطف ـاً ،عبــد الصــمد بــن محمــد الحكمــي ،الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون
1433هـ

 .193ا شأن لي بي ،عبد اهلل باخشوين ،الدار العربية للعلوم ناشرون 1433هـ
 .194طا ر النار ،إبراهيم قهوايجي ،الدار العربية للعلوم ناشرون 1433هـ
 .195حفلة أرق ،عا شة النويمي ،الدار العربية للعلوم ناشرون 1433هـ
 .196اإلبــداع الشــعري فــي جزي ـرة فرســان ،ســميحة الجســيني ،الــدار العربيــة للعلــوم
ناشرون  1433هـ
 .197دي ـوان عطــر الحــروف ،إب ـراهيم أحمــد النعمــي ،الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون
1434هـ
 .198جنا زية رجل الملح ،عبداهلل عبيد ،الدار العربية للعلوم ناشرون 1434هـ
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 .199الش ــعر الشـ ــعبي الفرس ــاني ومناسـ ــباته ،إبـ ـراهيم مفتـ ــاح ،ال ــدار العربيـ ــة للعلـ ــوم
ناشرون  1434هـ
 .211ضحى والعربة ،إبراهيم شيخ ،الدار العربية للعلوم ناشرون 1434هـ
 .211ظل من جسد ،خالد شداد ،الدار العربية للعلوم ناشرون 1435هـ
 .212الثبيتـ ــي يتلـ ــو أسـ ــارير البالد،علـ ــي األميـ ــر ،الـ ــدار العربيـ ــة للعلـ ــوم ناشـ ــرون
1435هـ
 .213في أنواعية الشعر ،رشيد يحياوي ،الدار العربية للعلوم ناشرون 1435هـ
 .214نهار تدحرجه النساء ،علي األمير ،الدار العربية للعلوم ناشرون 1435هـ
 .215زجاج ،أحمد السيد ،الدار العربية للعلوم ناشرون 1435هـ
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