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 الرأس المغلق  كنت  

 أحمل حزن العالم في جھة في القلب

 خرى وفي الجھة ال 

 جھيو    ض  ة ترف  أشكل امر

 ب الصفراء  أتغرب في الكت  

 أمد إلى من یشرح خط الكف یدي 

   عطي الجوع بركعه  أو 

 ه  تبقى.. دمع أیامي والدمعة   خ  فس  ت ت 

 من رحم التاریخ   محروق الجبھة أطلع  

 الفیون   -الجوع   -رایاتي: الجنس 

 أتحول جسما ینخره الطاعون 

 تحدى من یسرق من عیني أعرف إال أن أال 

 وجه المعشوقة 

 إذا أحرقت الخضر والیابس   صفر  ألكني 

 المأمون  خیل  

 كنت الرأس المغلق 

   ه  عره نسمات الصیف وال تتحرك ش  ر  تعب  

 جدي؟  یرة یاأین تركنا الس   -



 ناحیة  )قال المعتصم لملك الروم: إن أخس   -

 عبیدي، خراجھا أكثر من خراج أرضك( علیھا أخس  

 هلل علیك: یا جدي با قل -

 ؟ ع أطراف الحالج  من قط  

 

 2  

 

 ات  شیب أنبتھا نكران الذ   ومة  كي  جد  

 ي جد    ،إیمان قارب  

 في لون الحنطة والقمح  ه  وج 

 ة خلوةأعلى جبل في الرض.. بنى في القم   ن  یقط  

 فح  من الس   ن  إلیھا أعی   ال تمتد  

 ان الرض.. وال أعشق  مني أن أكره سك  عل  

 !  ومن یملك أمر الناس  للا غیر  

 وھر  مني أن الخالق في الج  عل  

 والجوھر في المطلق  

 تظھر فیھا الذات    الخالق أحوال   صفة  

 عن الجوھر    إذ ال تنفصل الحوال  

 قال أبو ھاشم: 

 ة یغرق في اللج    ،الخالق  حوال  أ نكر  من ی  

 

 . ه  )وما سبب الخصومة فإنھا حكایة مشھورة ومعلوم

 قال جدي: صفات هلل أربع: القادریة والعالمیة والحیثیة  



 ، : كیس من الغائط عن اإلنسان قال  ه لت أوالموجودیة. وحین س

 قلت لإلنسان. قلت: قدره. قال: ال. للاال یتطھر إال بحب 

 صفتان: ظالم أو مظلوم. فنھض جدي غاضبا ولزم داره. ولم 

 یكلمني!!( 

 

   علیك   هللیا جدي با لق  

 ؟ من باعد ما بین الخبزة والجائع  

 ؟ إذ ثار الزنج   نامدینت هحرق وج أمن 
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 سآل  بھا الت  ھل كنت سوى حفنة حزن غر  

 وس  الدب   - الرمح   -  النعل   -  یحفر ظھري السوط  

   - أذكر   –إذ أشرق وجھي ذات خریف 

 الوالي  خیل    كانت  

 في صدر البصرة، تبحث عن شاعر  م  با تجث  ح  س  

 ت الناھي اآلمر  د من زال  عد  

 حصیه العد   ما ال ی  

 الناس  - ، الرض  اس تموج  ، الن  قلت: الرض تموج  

 ؟ حباب  فھل أقفل باب القلب أمام ال

 اءلك حجم الخبزة یض  ھل أتر  

 بین اللیلة والخرى ما 

 ند طى الج  ع خ  ھل على رج  تتناسل أحزان ال



 ؟ الھیبة في أعماق الدور   ر حجم  ویكب  

 ة  ثث المرمی  ھل أترك رائحة الج  

 ؟ ق أنفاس المعمور  تخن  

 ال عشت إذا بات اللیلة في وطني جائع 

 

ھ. ثم قطعت یداي.. قال أحد من شاھدوني أجلد: إن الوالي أمر  270)ضربت بالسوط سنة 

 وتحریضك الناس على الفساد، حتى تكون عبرة لغیرك. ثم سألني  یدیك إللحادك،بضربك وقطع 

وتقطع أطرافي ثم    -خلقت وأنا أجلد   إن كنت أخشى ذلك. قلت ال فلما سألني عن السبب قلت: مذ

 ال تلبث أن تنبت كما تنبت أجنحة البازي( 

 

 البصرة یعرفني  / وجه   البصرة محروق   ه  وج 

 جسدي  ع  ط  ق  

 عید   بشارة    للون القاتم في عیني  أ

 . . .   من جھة الشرق على صھوات الریح    قبل  ی  

 ه  سو وف الن  دف   ات  ودق  

 قبل من كل جھات الرض  .. ی  وغدا  

 ویوما    كل الریحش یوما    ذ  یأخ  

 شكل النار   ذ  یأخ  

 د من أسوار  ی  تحرق ما ش  
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 ت حكمة من كان یقول: صح  



 .بزة، لكن السوط یطول  فیه الخ   ر  زمني ھذا.. تصغ  

 رة الرضیة في كل بقاع الك   أتوالد   نفتحا  م  

 ور  عیوني.. یغشاھا الن   د  وأم  

 من ذاتي طفال في حجم الغضب المتعتق   أخرج  

 یجور  في أعماق الد  

 ه اریجھل سفسطة المشلولین على عتبات الخم  

 لكن یعرف ما خبأت المدن المقرورة من أسرار  

 أخرج من جلدي 

 خلة أطرافي نبتت في الجسد الفارع كالن  

 من أعلى   ط  كي اترك جسمي یسق    د منفتحا  أتجد  

 خلة ، أصیر الن  قمحربة والأنشق رائحة الت  

   -  دمعة أحبابي تسقیھا - ذوري تمتد ج  

 دیة ینغل في الرأس  ؤلمني شيء كالم  ی  

 مس  ة تحت الش  إذ أبصر آثار السوط على الشیاء المشوی  

 نج  ائي الز  ھم یأتون مع الریح: أحب  ألمح  

 ال  یأتون مع الغضب القت  

 هأفنح في أوجھھم أبواب المدن المقرور

 یا غیم    أمطر   .. أمطر   ..أمطر  

 الزنج فما انكسرت   عادت خیل  

 إال حلقات الضیم  

 أمطر.. أمطر.. أمطر یا غیم 

 

 2/11/72الفقیه بن صالح                                              



 راجع، عبد للا 

 ( 26 –  21الھجرة إلى المدن السفلى )ص. 

                                                 البيضاء، مطابع دار الكتاب، الدار 1976


