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  مهدي النهيريالشاعر   
  

 يجهله معرفٌ بالذي لآلن  
 غامض حد أن الغيب أولهو

  ها  األرض أجمِع لحصاِدمنتقىو
انحناء الظهر منجله حتى كأن  

  كلُّ ما بالشمِس حلَّ بِه ،، ناضج و
  الدرب مثَل رغيِف الخبِز يأكلهف

  نتِهمكسر كالمرايا ثوب سح
  غزلهأنما إصبع األحجار يك

  لعِها هو الموتُ حي في مطاهذ
فمن سيقرؤه،يقتله ال بد   

  راكض خلفه في رمِل حيرتِهو
ـٍْه تهرولهو   ليس إال خطى تيـ

  ال يألفُ العشقَ إال و هو محترقٌ
  ـَّما النار من راحتْ تقبــلهكأن
  ال يبيح لذوِق الدهِر قافيةً و
  جن و هو بلبلهال إذا الدهر سإ

    



اإلجاباتُ أنقى القمِح في يدِه،كان   
  اآلن من لغزهِ ال كفَّ ينخلهو

  دفاتر الشعِر شوك وهو مر فال 
  ه تمشي بغير حقوِل الوخِز أنمل
  األرض حلَّ عليها باب مائدٍة 
 يدخله جاء عتهفكلُّ من جو  

   متن دمعتِه،من يتامىمدينةٌ 
   كان يهِدله طفٌل: فكلما قيَل

  مرهآي من المن والسلوى تذ
عوٍز ال يرتله مؤمن فليس  

  ،ِهجيُل الجراحِ  صبي شب في دم
القلِب مازالت تدللـه متاعب  
  شيء من الماِء لكن يالمحنتِه

ـُه   حتى الذي هو ِمسخٌ كاد يفضل
  ِهأللغز ألقى عصاه في مالمح

عرافٍة جاءتْ تؤولـه ما نفع  
  لم تزْل حيرى على هدٍبودمعةٌ 

ـُه   ما بين بين عليها ِشيد منزل
  ذاك الذي في ممراِت الضياع مشى

ت تؤجلهكلُّ القبور التي  مر  
ـَه   و كان كلُّ ضريحٍ  يلتقي دم

أجداثٍ  تعجله ريِه أيديي  
  حتى إذا اختار أن يختار ، صار فماً

يشتله يشي حدائقَ موٍت ثم  
  لموِت يحشو نفسه مطراًو كاد با

لكن بقيتُه األطفاُل تشعله  



  و راح ينظر من أفق الرحيل إلى
يعذله بنٍت راح غيابِه ، وجه  
أبي تناديه ال حلوى وال قمر  

 ليٍل أنت سلسله هنا،، و ال نهر  
ـِِه   أبي فؤادي عيسى في تبتل
ـَّاك من عيسى تبتله   فهل تصب
  ى وكانت ابنته شعراً يموج عل

فٍن، ليالي األسى جاءت تكحلهج  
  و كانت ابنته أشياء أرملٍة
كانت لغير الرزايا ال تعوله  

  و بيته بيته ،، كانت تجول بِه
لهيحلو تجو و فتى ،، أحالمه  
  و كان كفُّ أبيهِ  جرفَ ساقيٍة

ـُه   زرقاء ،، خد الفتى منها مخضل
  مضى الشهيد شهيداً ، و ابنه وطناً

  بنته غيمةً وطفاء تهطلهو 
ـُّه ،، كلُّ خيٍط  من عباءتها   أم
َل ،، تحتَ األفِق يحملهأفقاً تحو  

  و روحه أآلن تطفو ،، كلُّ عاطفٍة
ـُه   بحــر ،، و كلُّ دٍم يجري  سينقل

اَهللا يعرفـه لساحة اِهللا ،، إن  
ـُه   عشقا نبياً ،، قريشُ األرض   تجهل

  
   

       
 


