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الإهــداء
�إىل
روح والدي رحمه اهلل رحمة وا�سعة
ووالدتي �أدامها اهلل
وزوجتي املخل�صة
وكل من له ف�ضل علي
هاين حممد احلفظي
1431/3/8هـ
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�س ـ ــدي ــم

مي
يا �سد ُ
� ْ
أ�شعل �أورد َة ال�سما
و� ْ
أيق�ض ق�ص َة الغويل وال�سعاىل
ري ترتى
مزام ُ
ُ
وحدائق العم ِر �أ�ضحتْ ر�ؤىً
ُ
تخنق الر�ؤى
ُ
والريحان فا َح يف �صهو ِة العو ِد
لكن َ
َّ
امل�سك فات ُه طع ُم ال ُّتقى
مي
يا�سد ُ
ْ
قل ملن ي�شت ُم عب َق ال�صبا ِح
هل لل�صبا ِح �أن يرى ؟
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كيف هانتْ على ال�صبا ِح
ُ
براءات الرثى ؟

مي
يا�سد ُ
�أوق ْد من امل�آذنِ �صو ًتا
يجذب الأُ ْف َق
ُ
ُ
أر�ض
وي�سرق من حن ِ
ني ال ِ
�آياتِ الر�ضى
فما عادتِ ال ُ
أر�ض � ً
أر�ضا
وما عادتِ املدين ُة �أنقى
مي
و�أنتَ يا�سد ُ
مازلتَ حتف ُر الذكرى
يف وج ِه املدين ِة
فع ْد �إىل ُ
حيث كنتَ
فالقرى
ري و�أبقى
خ ٌ
1429/8/12هـ
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يا �صديقي

يا �صديقي
ُّ
كل �شي ٍء �صار حريقا
مل ُي ْبقِ الظم�أُ للرمقِ ريقا
جفتْ مواعي ُد العيونِ الزرقِ
ُ
والريحان
أجدب الور ُد
و� َ
ُ
العط�ش �إبريقا
والب ُك ما �أبقى له
رِ ْ
يا �صديقي
�أد ْر مرك َب َنا قب َل الغروبِ
فما زا َل البح ُر لقا ِر ِب َنا رفيقا
تعب
و�س َّد ُة الوقتِ ٌ
ُ
يلب�س ال�شواط َئ
ُ
وميخ ُر املوان َئ
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وجن ُمنا الذي نهتدي به اختفى
مل ْ
يرتك له بريقا
يا �صديقي
ري التغري ُد و�أ�ضحى نقيقا
لو تغ َ
�أو تبد َل الزه ُر �شو ًكا
و�صا َر طريقا
ال تبايل ..
فالأه ُم
�أن يكو َن
ُ
الرحيق رحيقا
يا �صديقي
ال تبايل لو �أزعج ْت َك � ٌ
أ�صوات تذا ْع
فتلك التي َت ْ�سر ُِق الإبدا ْع
ال تبايل لو �سمعتِ نهيقا
ال تبايل لو �سمعتَ نعيقا
ولكنْ
اجعلِ ا�ستما َع َك
مو�سيقى .

1429/8/12هـ
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�أبجدي ُة الأر�ض

متتم ُة احلوافر ...وقهقه ُة الل�صو�ص
تزر ُع الهياك َل يف جتاعيدِ الأدمي
تزر ُع ال�سما َء يف وج ِه امل�سافرين
ني امل�سافرين
مِ نْ �أع ِ
ُ
تت�ساقط الذكريات واحلنني
ال ُ
أر�ض حتبو  ..حتبو
حتتَ �أقدا ٍم ُح ِف َرتْ يف ُك ُعو ِبها الأخاديد
ُ
�صوت الليلِ املبحوح
ُ
ي�سرق هود َج الأر�ض
ُ
ت�سابق الأعنة
و�سرو ُج اخليلِ
ُ
ُ
احلروف
فتختبئ
فم مي�ض ُغ اللجام
يف ٍ
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َمنْ َّ
ف�ض بكار َة الأر�ض ؟
َمنْ �ضاج َع �أرام َل ال�شهداء ؟
ملاذا تت�آك ُل ال ُ
أر�ض
يف �أقدا ِم الأيتام ؟
هم اغت�صبوا القبور !
و�ضاجعوا اللحود !
هم �أ�شعلوا
�صبا َح الأراملِ والأيتام !
فال ُ
أر�ض ُحبلى
ُ
وخما�ضها الأموات
ؤو�س ثكاىل
بني الر� ِ
�أوقد َن من �أج�سادِهِ َّن
حقو َق ال َّر�ضاعة
نب �شربت ُه ال ُ
ولكن الل َ
َّ
أر�ض !
�شربت ُه اللحود !
1428/9/14هـ
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ال�سـجــود
ت �ن �ه� ُ
�دت ال �� �س �ج��و َد ومل �أُ� َ��ص � ِّل
ب�ب��ابِ الفج ِر �أت�ل��و ال �ن��و َر �سِ ًّرا
ُي � َز ِّم � ُل � ِن��ي ال �� �س��وا ُد ويرتديني
ببع�ضي
�إذا ما اللي ُل �ساومني ِ
تيممتُ ال�غ�ي��و َم وك�ن��تُ �أخ�شى
�س�ألتُ ال��رم� َل عن ب�ي��دا َء �أُنثى
ت � ��وارتْ يف ث �ي��ابِ ال� �ن ��و ِر ظِ ًّ
ال
ف� ��ر َّد �إ َّ
يل  :يف ج �� �س��دِ املرايا
�سعيتُ �إل�ي�ه��ا م�شتا ًقا وقلبي
ك �ف��اكِ الآ َن ي��ا ع� ��ذرا ُء قومِ ي

وت���س�ب�ي�ح��ي مب��رحت�ل��ي وحِ ِّلي
وجت�ه� ُر ب��ي �أحا�سي�سي وظِ ِّلي
ون ��وري � �ص��ا َر ل�ل��أق ��دا ِم َن ْعلِي
��س�يرق��ى يف م� ��دا ِد ال �ن��و ِر ُك ِّلي
ف�أ�ضحى الغي ُم يف �سهلي و َت ِّلي
ُي َ�ش ِّي ُع م��و َت� َه��ا ُب� ْع��دِ ي َو َو ْ�صلِي
ل�ع�ل��ي �أن �أجِ � � ْده ��ا ه��ل لع ِّلي؟
جت��ده��ا الآ َن � �س��اج��د ًة ُت َ�ص ِّلي
ُت َ�سا ِب ُق ُه على الرم�ضا ِء رجلِي
لقد طا َل ال�سجو ُد �أ ْ
مل مت ِّلي؟
1428/8/23هـ
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تبار يـحي
م���ض��ى ق�ل�ق��ي ب��وح��ي لل�سما ِء
ع�ق� ُ
�دت متائمي وح�ي�اً لروحي
ْ
حتلق؟
وي�س�ألني العتي ُم �أمل
طقو�س ال�صمتِ تنفثني ُمزاحاً
ُ
�صباحي �أينما ��س��اءتْ ظنوين
ال�شم�س �أنثى
جنوين من �شعاع
ِ
�أت �ت �ن��ي م��ن م���ش�ي�م� ِة ُك � � ِّل بكرٍ
ويف َو�أْ ِد ال��رج��ال مت� ُ
�وت عذرا
ف �ك��ان��تْ �أ َّو َل ال �ت �ك��وي� ِ�ن ثكلى
ح �ب� ُ
�ال امل� ��وتِ � ْأخ � َر�� َ�س��تِ املرايا
�إىل الأعماقِ ُت ْبحِ ُر ُك ُّل جنوى
وتبقى من تباريحي �ضلوعي
فقلتُ �إل�ي��كِ عني َل ْ�ستُ �أن�سى

وزلز َل فجريَ ال�ضامي �صباحي
وروح � ��ي يف � �ش��راي�ي ِ�ن ال ��ري ��ا ِح
مق�صو�ص جناحي
ب�ل��ى ل�ك� َّ�ن
ٌ
وهل يحلو عذابي يف مزاحي؟
م�سائي حيثما ح � َّل ارتياحي
ُ
ت�صون النه َد عن غ��ا ٍد وراحي
جت � � ُّر ه �ي��اك �ل��ي ن� �ح� � َو اللقا ِح
مي � ُ
�زق ث �غ � َر َه��ا �� َ�س � َغ� ُ�ب الرما ِح
و�أ َّو َل م��ا �شربتُ ب�ك��أ�� ِ�س راحي
وكم وج� ٍه تجَ َ َّ�س َد من جراحي
الريح �صاحي
ويطفو يف مدا ِد ِ
ع�ك��اك�ي� ٌز و ُع �� ْ��ص � ُف��وري ُن َواحي
جت��اع �ي��دي و�أوردت� � ��ي ب�ساحي
1428/8/12هـ
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ت�سابي ُح الوطن
الت�سبيح جا َء ُم َه ِّل ً
ٌ
ال
وطن من
ِ
والفج ُر ُ
يوقظ �سور ًة من وحيها
والرم ُل يا وطني يباي ُع خلوتي
يا موطني ُك ُّل الوجو ِه مكربه
يا موطني ُّ
كل
النفو�س تي َّم َمتْ
ِ
ري �أيقظتَ ال�سما
يا �سي َد التكب ِ
َ
اللذين ترحلوا
و�أتيتَ من ج�سدِ
جاءتْ هيا ِك ُلهُم ت ُز ُّف َك لل�ضحى
قامتْ ت��راوي� ٌ�ح لِبا ِب َك �صائمه
َل ِب َ�ستْ من الأثوابِ نو ًرا يرتقي
وطنيعلىج�سدي ُ
يكونالنافل ْة

�سجدتْ ل ُه قب َل الأذانِ م�آذين
يتلو بها الإ�صبا ُح ف��و َق عناين
وال��ري� ُح تطفو يف م��دا ِد بياين
مي � � � َم الثقالنِ
ت �ل �ق ��ا َء م� � َّك� � َة َّ
�أم� ًن��ا  ،وفيك �سماح ُة الأديانِ
من غفو ٍة للرعدِ يف ال�شريانِ
ن�سجوا ال�صبا َح ب�شهو ِة الأكفانِ
ُ
وت�صون ح� َّ�ق قدا�س ِة الأوطانِ
تروي م�صابيحي لوحي ل�ساين
من �صمتِ ت�سبيحي �إىل القر�آنِ
ري ً
فر�ضا للرتابِ يدان
وت�ص ُ
1428/9/1هـ

18

عكاكيز

رواي ُة املوت

َمنْ يبي ُع َ
املوت يف مقاب َر الأحياء ؟
َمنْ يبي ُع الت�شا�ؤ َم يف �صبا ِح املتفائلني ؟
ُ
ت�شرق ُك َّل يوم
مرار ُة املوتِ
ُ
تنخ ُر �أج�سا َد احلناجر..
مت�شي على �أعناقِ الرتاب !
احلنوط
ُتذكي رائح َة
ِ
أنوف الأكفان
يف � ِ
ُ
النعو�ش
الأج�سا ُد �ضاجع ْتها
املوت  ..مكرهاً
ُّ
الكل باي َع َ
الكل يحوق ُل ..
�سراب
ولكنْ من ْ
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ُ
ُ
يفر�ض اجلزي َة
واملوت
على الأحيا ْء..
َي ُف ُّ�ض ِبكار َة �أحالمِ هم
رواي ُة املوتِ
ال َي ْ�س َع ُد بها ال ُق َّرا ْء
بد�أ الرواي َة ط ٌ
ني
غراب
و�أنهى الرواي َة ْ
ني امل�سكني
يا للط ِ
ين�سى م�ضاجع َة
الأكفانِ والنعو�ش ..
ين�سى �أنه طني
ين�سى حكاي َة الرتاب
لكنه  ..مازا َل يدف ُع اجلزي َة
مازال يحوق ُل
الرقاب
بني
ْ
ولكنْ ...
�سراب..
من ْ

1428/9/15هـ
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هيكـ ُـل امل ـ ِـاء
�� � ُ��س � � � ُف� � ��و ُر امل � � � � ��وتِ َح � َّ�ج� � َب� �ن ��ي
وم � � �� � � �ش � � �ك� � ��ات� � ��ي ت� � � �ب � � ��اري � � � ٌ�ح
�أت � � �ي � � � ُت � � � ِ�ك م � � ��ن � � �س� ��رادي � �ب� ��ي
�� �ص� �ب ��اح ��ي � � � َ��س� � � � ْر ُج �أف� � �ك � ��اري
� � � �س � � �ج� � ��ودي ب � �ي ��ن �أف �ل ��اك� � ��ي
ق� �م� �ي� �� � ُ�ص ال � �ل � �ي� ��لِ ِق � � ِّدي � ��� � ٌ�س
و�أع� � � ��� � � �ص � � ��اب � � ��ي ن � ��واق� � �ي� � �� � � ٌ�س
�إل � � � �ي� � � ��كِ ي � � �� � � �ص � ��و ُم �إمي � � � ��اين
ب� � � �ب � � ��ابِ ال � � � � � � ��رو ِح ُم� � � ْن� � � َت� � � َب� � � ٌذ
ت � � ��راوي� � � �ح � � ��ي � � � �س � � ��أب� � ��د�ؤه� � ��ا
�� � � �س� � � ��أرح� � � � ُل ب� �ي ��ن �أق � � ��دام � � ��ي
ف� � �ع� � �ل � ��ي �أن � ُأح � � � � � � � � � � َّج �إىل

و�إزرائ� � � � � � � � � � � � � � � � ��ي لإزرائ � � � � � � � � � � ��ي
�أب� � � � � � ُ�ث �إل� � �ي� � �ه � ��ا �� �ض ��و�� �ض ��ائ ��ي
�أُمل� � � � � �ل� � � � � � ُم ف� � � �ي � � ��كِ �إغ� � � ��رائ� � � ��ي
م� ��� �س ��ائ ��ي وح� � � � � ُ�ي �إ� � �س � ��رائ � ��ي
وت � �� � �س � �ب � �ي � �ح� ��ي ل� � ��� � �س� � � َّرائ � ��ي
ي � � � �ب � � � ُ
�ارك ف� � �ج� � � َر �أ� � �س � �م� ��ائ� ��ي
ت � � ��ز ِّم� � � � ُل � � �ص � �م� ��تَ �أ� � �ش �ل�ائ� ��ي
و�� � �ص� � � َّل � ��ى ع � �ل � �ي� � ِ�ك �إمي � ��ائ � ��ي
�أُ�� � � َ� ��ش � � � � � ِّي � � � � � ُع ه � � �ي � � �ك � � � َل امل � � � � ��ا ِء
ِل � �ت ��رق � � ��ى �إ َّ
يل �أ� � �ش � �ي� ��ائ� ��ي
و�أت� � � � � �ل � � � � ��و �آيَ ب� � �ي � ��دائ � ��ي
ت� � ��� � �س � ��اب� � �ي� � �ح � ��ي ب � �ل � ��أالئ � � � ��ي
1428/12/5هـ
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مهجـ ُة ال�صبــح

حمراب
عيناكِ
ٌ
طالتْ في ِه تراويحي
ال�سو�سن
يا ِق ْبلَ َة
ِ
َ
وطواف اليا�سمني
�شفتيك
ازرعيني على
ِ
ابتها ًال للخا�شعني
�أ�سرجتُ
إليك
قدمي � ِ
َّ
ُم ْه َج ًة لل�صبح ...
الرتائب
فهل �أ�سرجتِ �شهو َة
ِ
بني �أ�صالبِ العا�شقني..؟
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�أيق�ضتُ �أ�ساليف
من رفاتِ الأعِ َّن ِة
عينيك
ليز ُّفوا بني
ِ
ال�شم�س
دما َء
ِ
وط ًنا للتائهني ..
ا�سكبي اللي َل
لوجنتيك
عط ًرا
ِ
يجر ُح �صد َر
الب�ساتني
تو�شحي ال�سما َء
وتبخري النجو َم
واتخذي البد َر
مر�آ ًة ..للنا�سكني
ف�أنتِ ندمي ُة الدنيا
و�صال ٌة تطه ُر التائبني..
1428/9/19هـ
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بـدون عنــوان
� �س ��أُح �ي��ي يف ُن� �ب ��وءاتِ ال�سما ِء
فحيحا
و�أن� �ف � ُ�ث يف ت��ران�ي�م��ي
ً
غِ �ن��ا ُء امل� ��وتِ يف الأح� �ي ��ا ِء � ٌ
إرث
ت��وا��ش�ي� ُح اجل �م��اج� ِ�م ق��د ُتغني
�سيتلو امل � ُ
�وت يف ح ��ر ِم املقاب ْر
�إذا ما ال��رو ُح �أيق�ضتِ اجلنائ ْز
فك ْم �ص َّلتْ ُن ٌ
عو�ش حتتَ �أر�ضي
ال�شم�س دو ًما
حِ دا ُء الظ َّل ُي ْبكِي
َ
� َ��ص� �د ُ
حي
َاق امل� ��وتِ �أ ْره� � � َق ُك� � َّل ٍّ
�صدى الأروا ِح ل�ل�أم��واتِ ذ ْك ٌر
و�أ� �س �ت �ب �ق��ي مل ��وت ��ي ُك� � � َّل م � ��أ ْ
مت
و�أُح� �ي ��ي يف ُن � � ُب� ��وءاتِ ال�سما ِء

ت� ��رات � �ي �ل� ً
ا وت � � ��أوي �ل � ً�ا ل ��ذات ��ي
ي� �ب � ُ�ث ه �ي��اك �ل��ي ب� �ع� � َد امل� �م ��اتِ
و� ُ
إرث امل ��وتِ ي�ستبقي حياتي
ول� �ك � َّ�ن ال� � ِغ� �ن ��ا َء ع �ل��ى ُرف ��ات ��ي
وحي �أُغنياتي
ن�شي َد اللحدِ من ِّ
�سريك ُع نع�شي �إن �ص َّلتْ �صفاتي
ُ
أر�ض يحم ُل �س ِّيئاتي
وعر�ش ال ِ
وم� � ُ
�وت ال �ظ � ِّل َت � ْب � ِك � ِه ع�صاتي
فجا َء ال ُك ُّل َي ْخطِ ُب من ُ�سباتي
� �س ��أت �ل��و ُه ع�ل�ي�ك��م يف �صالتي
ي � �ج � � ِّد ُد يف ع ��زائ ��ي �أُ ْمنياتي
ا وت � � ��أوي �ل � ً
ت ��رات� �ي�ل� ً
ا ل��ذات��ي
1427/12/25هـ
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تراتيـل

يف ليلٍ ذي م�سغب ْة
رب
ج�س ٌد م�سجى على الت ِ
يبتل ُع احل�صا ْد
ويف وج ِه التوات ِر
يحثو الرما ْد
والري ُح �سفين ُة العظما ْء
تنق ُل الإيحا َء
يف املنت ِ وال�سن ْد
ْ
تعديل
ال َج ْر ٌح وال
ْ
عفران
ي�شو ُه وج َه ال ُّز
البلغم وال�سك ْر
هي معرك ُة
ِ
تعري ج�س َد املوتْ
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ؤو�س َت ُ
�صبا ُح البائ�س َ
الريح
ني ك� ٌ
لعق �شفا َههَا ْ
راحتي ال ْ
أر�ض
ني تزر ُع ال�سما َء يف
ري املجان ِ
�أ�ساط ُ
ِّ
وتغر�س النجو َم بذوراً
ُ
فتنجب ال ُ
أر�ض التافه ْ
ني
ُ
الرتاب َ
ري�ش النعا ْم
ثم يتو�س ُد
ُ
ُ
ويلتحف �أجنح َة احلما ْم
وللأحجا ِر ُّ
ْ
التوارث
حق
1428/8/17هـ
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صلب والرتائب
ال� ُ

ني احلن ْ
ني
ني �أ�صالبي ومن ب ِ
من ب ِ
ت �ل� َ�ك ال �ت�رائ ��بُ �أورث �ت �ن ��ي �شهو ًة
ت �ل��ك ال � �ق ��واري � � ُر َت� � � � ��أُ ُّز جوانحي
ت�ل��ك ال �ت��ي ك��ان� ْ�ت م�صابيحي لها
ت �ل��ك ال �ت��ي �أُ� � ْ��س � � ِري ب �ه��ا يف ليل ٍة
خ �ي � ُل ال�ت�رائ � ِ�ب �أجْ �لَ � َب� ْ�ت بركا ِبها
ج� ْ
�اءت جت � ُّر ه�ي��اك� َل ال���ص�ب� ِح على
ن �ف �ث� ْ�ت ل �� �ش��ري��انِ ال ��ري ��ا ِح متيم ًة
وب� �ن � ْ�ت م �ع ��ا ِب � َده ��ا ع �ل��ى �أكتا ِفنا
غ� ُ
�رف ال��زج��ا ِج الآ َن ْ
وارت �سو�أتي
ُ
تقتات من عظمي وخ�ل��و َة ِم ْنربي

لع�شق اليا�سم ْ
� ُ
ني
أيق�ضت �أ�ساليف ِ
مل ْأت �شفا ًها يف ابتهالِ اخلا�شعني
وج ��وارح ��ي � ٌ
�وت العا�شقني
إرث مل � ِ
وح � ًي��ا ُت � َف � ْل ��� ِ�س � ُف � ُه ت �ب��اري � ُح ال�سنني
ع��زف� ْ�ت م�ع��ارِجُ �ه��ا ت��را ِن�ي� َم احلنني
ال�صلب َ
خلف التائهني
َق َّد ْت َ
قمي�ص ِ
�صد�إِ اجلماج ِم ب َ
أنقا�ض وطني
ني � ٍ
ع �ق� ْ
�دت عليها ط�ل���س� ًم��ا للعاكفني
ن �ت �ل��و ل �ه��ا �أ�� �ش ��وا َق� �ن ��ا م�ت مِّ
�رن�ي�ن
�راق الظ ِّل يف وج � ٍه وعني
بع َد اح�ت ِ
�وف التائبني
وح� ��دا َء تهليلي وخ � ِ
ِ
1428/10/14هـ
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اعرتافـات

�صد�أٌ يف �أثدا ِء الأنوث ِة
ميت�ص رحي َق الذكو ْر
ُّ
دمل ٌة يف ات�ساع ْ
ور ٌم ب َ
ني الأ�ضال ْع
رمبا �أنثى من جدي ْد
رمبا د ٌم �أو �صدي ْد
رمبا  ..رمبا ..
لكن ال �شي َء بالتحدي ْد
ري قدمي ْة
�سوى �أ�ساط َ
ُ
مي
ت�سكن �أورد َة التقو ْ
* * *
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م�شيم ُة الأنوث ِة
خما�ض الفج ْر
توارتْ قب َل
ِ
ال�شم�س
عاب
ِ
�سكبتْ ُل َ
ب َ
أكتاف الذكو ْر
ني � ِ
جت ُّ
رت ال�شهواتِ
ْ
ُ
ال�شقوق
وتلعق
ُ
يلب�س ظ َّل الأ�شجا ْر
تختبئ يف
ٍ
قمي�ص ُ
وجماج ُم �أينما �سج َد ال�صبا ْح
عور ٌة وج�س ٌد وبكار ْة
وهياك ُل لها ُّ
حق اللقا ْح
ُ
تنفث االرتعا�ش
ني الريا ْح
يف �شراي ِ
ال�س ُّر عا�صم َة اجل�س ْد
ويبقى ُّ
1428/10/13هـ
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انتمــاءات

ي َّتك ُِئ على ذاتي
ثم ُ
مييط اللثامة
يقتط ُع من ج�سدي
�أ�شبا َر العمامة
يحتطب عظامي
ُ
يبه ُر عليها ال�شاذلية
يجم ُع � َ
أريخ
أحداث الت� ِ
من رما ِد اجلم ِر
اللهب
وي�شع ُل من ِ
�أهوا َل يو ِم القيامة
ذلك ال�شي ُخ
الب�سو�س
يروي ق�ص َة
ِ
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ومغامراتِ عنرتة
و�شي ًئا من �أبياتِ �أبي دُالمة
ُ
ي�سوق �إبلَ ُه يف الغدِ فو َق وجهي
حاجبي
ت�أك ُل من
َّ
وتطل ُِق هدي َر الغمامة
يتدىل حاجبا ُه
وال�شيخوخ ُة
تزر ُع يف جبين ِه
�أخادي َد الزمن
والهر ُم يخي ُم على وجه ِه
ينبتُ من م�ساماتِ ج�سد ِه
لك َّن ُه ال يئ ُد االبت�سامة
ٌ
ْ
ال�شيخ
وف�صول تتواىل يف ذلك
وجو ٌه
عقو ٌد من الذكرى ين ُ
رث لآ ِل َئها
ُ
يخيط ب�إبر ِة الذكرى
�أخبا َر من عربوا ..من كانوا..
من ركبوا  ..راحل َة املوتِ
من �أق�صى احلجا ِز
�إىل تِهامة
1428/11/14هـ
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دنيا الرثاء

ريتــِــي
م �ـ َ�ـ �ـ��ا َذا ت �ـ ُ�ـ��ري �ـ � ُد َ�صغِــ َ
ـت�سك ٍــــع
مِ � ��نْ ع �ـ َ�ـ �ـ �ـ �ـ��ا� �ش �ـ ِ�ـ��قٍ ُم َ
ُدن�ـ�ـ�ي�ـ�ـ��ا مت �ـ �ـ �ـ �ـ� ُ
ـــا�ضــرِه
�وت بح ِ
ق ��ال� �ـ ��تْ  :مت �ـ �ـ �ـ � َّه �ـ �ـ��ل يــا َفـتـــى
احل � � � ُّ�ب �أ�� �ص� �ـ� �ب� �ـ� � َح �سِ ـلــعــــ ًة
واجل �ـ ُ�ـ �ـ �ـ��و ُع مي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ�ل�أُ كــ َّف َ
ــك
ُق� �ل ��تُ  :ال� �ه ��وى م �ث � ُل الهَوى
وال� �ن ��ا� � ُ�س ف� �ي� � ِه َ�ســـــوا�سِ ي ْة
ل �ك �ـ �ـ �ـ� َّ�ن َف� �ـ � � ْق� �ـ � �رِيَ ُم ْتـ ِلـفـِـي
ل� ��و ك� �ـ� � ْن� �ـ ��تُ ذا ج� � �ـ َ� ��ا ٍه ت � �ـ َ� �رِف

مِ � ��نْ َه � � ْي � � َك ��لٍ � َ��ض� � َّم الثــ َّ َرى
ال�ســرى
ب � �ج� ��وار �أن � �ق� ��ا�� �ِ�ض َّ
ل �ي �ع �ي ��� َ�ش يف دن � �ي� ��ا ال � �ـ � �ـ � � َورى
ود ِع ال � � �ع � ��واط � � َ�ف ل � �ل � � َك � � َرى
ف �ي �ن ��ا ت � �ب� ��اع و ُت ْ
ــــ�شــ َتـ َرى
واحل � � � � � � ُ
�زن �� �ص� �ـ� �ـ ��ار املِ � �ـ � �ئ� ��زرا
َم � �لَ� � َ�ك املَ� � �دَا ِئ� � �ـ � � َ�ن وال� � ُق� �ـ� �ـ� � َرى
ُك� � � � ٌّ�ل ُي� ��حِ � �ـ � �ـ� � ُّ�ب ك� �ـ�َ �ـ� � َم ��ا َي� �ـ ��رى
وال � �ف � �ق � �ـ � � ُر ع � � �ـ � ��ب ٌء ال ُي � ��رى
مل ت ��رف� �ـ� �ـ� �� � ِ�ض ُدن� � � ْي � ��ا ال� �ـ�ث�را
1419/1/7هـ
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�أم ـ ــي

ق�صب ال�سك ْر
يا �أحلى من ِ
يا �أرو َع من �أرو ِع منظ ْر
يا �أبهى �أبهى
يا �أزكى من زه ِر ال�سو�سنْ
فيك جتتم ُع م�سافاتي
ِ
إح�سا�س متخد ْر
و�أنا �
ٌ
ْ
الن�سيان
ال يعرف �إال
* * *
ُ
غ�صن الزيتونِ
�أنتِ
ورائح ُة الليمونِ
التقدي�س
�أنتِ ُط ْه ُر
ِ
وحمراب �صالتي ...
ُ
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و ُق َّب ُة �إح�ساين
�أنتِ ُن ُ�سكِي و�إحرامي
* * *
�آ ٍه كم �أدمن ُتكِ يا �أمي
ما �أحلى ذاك ال ْ
إدمان
ما �أرو َع دف َء ال ِّت ْح َن ْان
ْ
احلرمان
ما �أب�ش َع ظل َم
* * *
َ
تذكرين ال�صب َح اجلميال..
هل
ُ
ي�شرق من جبين ِِك الطاه ْر
كان
م�سائي العليال ..
هل تذكرين
َ
آالف النجماتْ
متلئينه ب� ِ
ق�ص�صاً وحكاياتْ
إح�سا�س متخد ْر
و�أنا �
ٌ
ونفو ٌذ متبخ ْ
رت
ال ُ
ْ
الن�سيان
يعرف �إال
* * *
كنتُ �أ�س� ُأل نف�سي طفالً
ما معنى (�أمي)
ف�إذا هي ذاتي وحياتي
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ومنها � ُ
أكون ال ْ
إن�سان
�أملأُ �ألعابي بنداها
ؤادي
ويعو ُد �صداها لف� ِ
وتهي ُج القافل ُة بقلبي
ل َ
ْ
النكران
أكت�شف ب�أين
إح�سا�س متخدْر
و�أنا �
ٌ
ال ُ
ْ
الن�سيان
يعرف �إال
1428/4/26هـ
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الليـل القــديـم

عِ ��� ْ�ش �أن� ��تَ يف ظِ �ـ �ـ � ِّل امل َ� َرا َي �ـ �ـ �ـ��ا وا ُّللـع ْـب
وا ْن َعـ ْم بعطـــ ِر ال َّزهـــ ِر والـ ُعـــو ِد ا َّلرطِ ْب
ْ
واظ� َع�ـ�ـ��نْ ع��ن ا ِّلريـــف الفـقـيـ ِر ُمبـَد ًال
ال�س َواقــــي باجلديــد من َّ
الطـــ َرب
�صوت َّ
واهْ � ُ�ج� ْر ج��دا َر الطي ِـن وال�ث��وب ا َ
خلـ ِل ْـق
�واب ا َ
خل َـ�ش ْب
و�ضيــــــــــا َء قِـ ْنـدِ يـلي و�أب�ـ�ـ� َ
ا��س�ـ ْ�ـ�ـ�ت�ـ�ـ�َـ� ْب�ـ��دِ ْل ال� ��دا َر ال َعـتِـيــقـــ ِة ُغ � � ْد َو ًة
ــط اليـــاقــــوتِ والـقـــد ِح الذه ْـب
بـحـوائ ِ
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وا�� ْ�س�ـ� َت�ـ� ْب�ـ��دِ لِ احلقــــ َل القـديــم ونب َع ُه
ــــب
بـجنــــانِ زي�ت�ـ�ـ��ونٍ و�أغــ�صـــانِ العـن ْ
وا ْل �ب ��� ْ�س م��ن ال��دي �ب��اج ث �ـ��وب �اً ناع�ســـــاً
ــرب
ْاخــ َت ْـل بــ ِه فــي عي ِـن �أ ْت ِ
ــــــراف الع ْ
ْاخ�ت� ْ�ر م��ن الأح �ـ �ـ�ل�ا ِم م��اي�ـ�ح�ـ�ـ�ل��و َل َ
ـــك
ــــن ال ُّتـ َر ْب
�سيـج ُّـف ُحـ ْل ُم
الوهم يف ُح ْـظ ِ
ِ
َت � ْب � ِك �ي� َ�ك � ْأح � َ�ج ��ا ُر ال� � َّر َح ��ى َو ُح ُقــو ُل َنـا
ِــــب
ـــــــم املُــ ْن َ�سك ْ
وحكايـ ُة ا َّلليــــلِ القدي ِ
1428/4/21هـ
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عـج ـ ٌـب

ع �ج� ٌ�ب ل �ه��ذا ال �ع �� �ص � ِر ُق � ِّب �ـ �ـ � َح �أهــ ُلـــ ُه
ــر�س
ق � ��و ٌم ل �ه �ـ �ـ � ْم �أن � �ي� � ُ
�اب ذئ� �ـ ��بٍ ُمفـــت ْ
ق� � ��و ٌم �إذا م ��ا ك� �ن ��تَ يف خ �ي �ـ �ـ �ـ � ِر �أتــــوا
وجت �م �ع��وا م �ث��ل احل ��وا� �ش � َ�ي واحل ��ر� � ْ�س
وت � ��رى ل �ه��م يف ال �ي �� �س � ِر ُح ��� ْ�س� َ�ن م� ��ود ٍة
النج�س
�وب ه� � ُم
و�إذا جت�م�ع��تِ اخل �ط � ُ
ْ
واح ��ذ ْرُ -و ِق �ي��تَ م��ن ال ��ردى ُ -متـقـل ًبا
ـتب�س
�إن � �س �ـ �ـ��اءتِ الأي �ـ �ـ �ـ��ا ُم �أدب � � � َر واح ْ
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م ��ا ك� � ُّ�ل َم � ��نْ �أب� � ��دى ال �ث �ن �ي � َة �ضاح ًكـا
ـــــر�س
ف�ل��رمب��ا ي���س�ع��ى ل �ك �ي��دِ كِ فـــاحت ْ
ك ��ال ��ذئ � ِ�ب ي �ظ �ه � ُر ل �ل �ق �ط �ي � ِع وداع� �ـ� �ـ� � ًة
خ� � � ُ
ـــــــ�س
�وان ي� �ه ��ر ُع خ� �ف� � ًة كاملختـــل ْ
�آ ِخ ال � � �ك� � ��را َم وال ت � �ك� ��نْ ف �ـ �ـ ��ي غفل ٍة
ـــ�س
وارف � � ْع ث�ي��ا َب� َ�ك �أن مي ��� َّّ�س ب�ه��ا الدن ْ
ود ِع ال � �ل � �ئ� ��ا َم وال ت� � ��ؤم � � ْ�ل فيــــهـ ُم
عب�س
خ �ي �ـ � ًرا وال ت �ـ ْ��ر ُج ��س�ـ�م�ـ��اح�ـ� َة م��ن ْ
1418/5/1هـ
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اليتـيــم

�أر�أي� ��تَ طِ � ْف�ـ�ـ� ً
�وب الأَ َ�سى
لا َي ْكـــت�سِ ــي َث �ـ� َ
مِ ��نْ َع�ي�ن� ِه بــــانتْ �أ�� َ�س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اري� ُر ال َكــ َمـــ ْد
َق�ـ� ْد ل َّـطــ َخ ال ُيـ ْتـــــ ُم َب�ـ�ـ�ـ�ـ� َرا َء َة َثــ ْغـــــــ ِر ِه
ا�ســ َود َذ َ
اك ال َّثـــ ْغ ُر مِ �ـ��ن َو ْج �ـ��دٍ َو َجـ ْد
َف ْ
قــَد َكــــا َن ذا وج�ـ�ـ� ٍه َي ُ
ـفي�ض َب َ�ش َ
ا�شـــــ ًة
و�إذا َت َب َّ�ســـــ َم َث� ْغ�ـ�ـ�ـ�ـ� ُر ُه ك�ـ�ـ�ـ�ـ��ا َن ال َبـــــــ َر ْد
ب �ـ��ال ْأم ��� ِ�س فــي َك �ن �ـ�َ�فِ ا ُلأ ُب � �ـ � � َّو ِة دَا ِفئــــــاً
واليـــــوم مــن �أَث�ـ َ�ـ� ِر املُ�صـيــبـ ِة َي ْر َتعِــ ْد
م�ـ�َ�ا َع �ـ �ـ �ـ��ادَتِ الأ ْف � � � َرا ُح َت ْ�س ُك ُ
ـــــن َق ْل َبــــ ُه
ح�ت��ى ل�ي��ايل ال�ع�ي��دِ � َّأ�ســــــا ُه ال َّنــــكـــــــ ْد
و�إذا ر�أى طِ �ـ�ـ�ـ�ف�ـ�ـ�ـ�ـ� ً
لا ب�ـ�ـ�ـ�ج��ان�ـ� ِ�ب َر ِّبــــــ ِه
ه��اج��تْ ب � ِه ذك��رى الأُ ُب� � � َّو ِة َفـــــا ْبـ َتــ َعـــــ ْد
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ـــــم �إذا َت�ـ� َ�ح�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� َّد َر د َْمـــ ُعـــ ُه
يــــا لليـتـي ِ
َخ� � َّرتْ لــ ُه �أع َن ُ
ـــــــاق � ْأعــمِ ــــ َد ِة ال َبلَــــــ ْد
ــــم �إذا َت�ـ� َق�ـ�ـ� َّي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� َح ُجــ ْر ُحــ ُه
يـــا لليـتـي ِ
ا ُ
حل � ْز ُن َيـ ْن ُــخــ ُر بــَاطِ �شـــــاً ذاك الـج�ســ ْد
� ْإن ُك �ن��تَ مل َت�ع�ل� ْم م��دى ُظ � ْل� ِ�م الأَ�سى
ـــــم وال تـــز ْد
فا ْن ُظر �إىل وجـــــ ِه اليــتـــي ِ
1417/3/14هـ
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قنـينــة

�شابتْ من الظلم قنينة
ور�أتْ يف ك�سرها جناة .....
ف�أحبتْ اخلدو�ش ..
َ
وزيف النقو�ش
ولكن من يك�س ُر القنينة ؟
من يزي ُد الظل َم عليها ؟
من �أجلِ عينيها ......
من �أجلِ �أن تن�سى �أ َ
مل الكتابة
واللوح َة الكذابة
وتن�سى تاري َخ ال�صناعة
ومد َة �صالحي ِة الزجاجة !!!
* * *
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قنين ٌة هي �أم زجاجة؟
يف قعرها جتتم ُع اخلرافة
على جدارنها
ُ
وكفوف
أ�صابع
ٍ
ب�صمات � ٍ
ويف �أعالها بقايا �شفاة
حتم ُل هذيا َن ع�صاة
ٌ
�صرخات ....
وعلى ظهرها
ُ
و�أن ٌ
وطاغوت طـغاة!!!
ني ...
* * *
رمبا تتك�س ُر يف وقتٍ مــا
ما �أجم َل �أال تتك�سر
وما �أجم َل �أن تكون زجاجة
حتمل معنى يف عمقِ الزجاجة
تبد�أُ دوما بديباجة :
زجاج ٌة يف قعرها �سذاجة
1422/7/6هـ

43

عكاكيز

�أقدم كارثة

�أ َغ� � � � �دًا َي �ـ � ُك �ـ �ـ �ـ� ُ
�ون ِل َقـــا�ؤُ َنـــا
َو َن� � ُغ� �ـ� �ـ ��و� � َ�ص ف �ـ �ـ��ي �أَ ْن� � َ�ظ� ��ا ِر َن � �ـ� ��ا
ن �ح �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ب � �ـ ِ� �ـ �ل�ا زا ٍد َوال
� ْإن �أ ْن� � � ��تَ � ْأخ �ف �ـ �ي �ـ��تَ ال� � َه� � َوى
وال � � َق � � ْل� � ُ�ب ه� �ـ َ��ل َي � � ْق� ��وى َعلى
وب َ�ص َبـــا َبـــ ًة
د َْع� � � َن � ��ا َن � � �ـ � � � ُذ ُ
د َْع� � � ِن � ��ي �أَ�� ُ� ��ض� � � ُّ�ج ِب َ�صـ ْي َـحــ ٍة
� � َ��س� � ��أُ َم� � � ِّز ُق ال � � َت ��ا ِر ْي� �ـ � �ـ � � َخ فـِــي
َب� � � ْع �ِث��رِ ْ �� �َ�ش � � َواطِ � ��ئ عِ ْ�ش ِق َنــا
وا ْك � ��� ِ��س � � ْر َن ��خِ � �ي� � َل ُظ ُنو ِنهِـ ْم
َف ��ال� � ِع� �� � ْ�ش � ُ�ق �أ ْق � � � � � َد ُم َكا ِر َثــَــة

ِل �ـ � َن � ِع �ي ��� َ�ش يف ُع � � ُم � � ِر ال � � َّز َم� ��نْ
غ �ـ َ�ـ � َرق �ـ �ـ�ً�ا َن� �ـ� � ُم � ُ
�وت ِب�ل��ا َح � � � َز َْن
َم � �ـ � �ـ� ��ا ٍء وال ِّ
زف ال ُّـ�سـ ُفــنْ
َف��ال � َع �ي �ـ ْ�ـ ُ��ن ُت �ـ �ـ� ْ�ظ �ـ �ـ � ِه �ـ � ُر ُه َع �لَ��نْ
�أل �ـ َ�ـ �ـ� ِ�م ال �ـ � َم �ـ �دَامِ �ـ �ـ � ِع َواملِ � َ�ح� �ـ ��نْ
ُن� ْ�ح �ي� ِّ�ي ال�ل� َي�ـ�ـ�ـ��ا ِل�ـ� َ�ي ِبا َ
حل َ�سـنْ
�أُ ْح� � � ِن � � ْ�ي َل � َه �ـ��ا ر�أ� � � � َ�س الـ َو َثــنْ
َو ْج � � � ِه ال � َّد َق �ـ �ـ��ا ِئ �ـ �ـ �ـ � َق وال � � َّز َم ��نْ
َز ْل � � � � �ز ِْل �أَ َح� �ـ ��ا ِد ْي� �ـ� �ـ� �ـ � َ�ث امل ُ� �ـ� �ـ� �د ُْن
�أَ ْخ� � � ِر� � � ْ�س ن �ـ َ� َوا ِق �ـ �ي �ـ ��� َ�س ال� � ِف�َتْنَْ
َق� � � ْد ع �ـ�َ�ا�� َ�ش � َه �ـ �ـ��ا ِ�إ ْن � �� � � ٌ�س َوجِ � �ـ ��نْ
1418/1/6هـ
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ن�رش اللطائف يف قطر الطائف ت /عثمان حممود ال�صيني
ملف النادي ()7
جلنة امللف
بني الأ�صالة واحلداثة
�أحمد فرح عقيالن
ملف النادي ()8
جلنة امللف
النور�س
ترجمة /ح�سني حممد ياغي
ابن �سيناء
د .علي عبدالله الدفاع
الأخطبوط وامل�ستنقع
عقيلي عبدالغني الغامدي
الأندية الأدبية يف �سطور
النادي
بوح ال�سنابل
عبدالعزيز م�رشي
جلنة امللف
ملف النادي 10 ،9
مناحي �ضاوي القثامي
تاريخ الطائف قدمي ًا وحديث ًا
�إدارة التعليم
دليل املعلم

1403
1403
1404
1404
1404
1404
1405
1405
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1407
1407
1407
1407
1407
1407
1407
1407
1407
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

عكاكيز

مطبوعات نادي الطائف الأدبي
ا�سم الكتاب

ا�سم امل�ؤلــف �سنة الطبع

�سعد البواردي
ق�صائد تتوك�أ على عكاز
الق�صة الق�صرية يف اململكة بني د .طلعت �صبح ال�سيد
الرومان�سية والواقعية
ح�سني �رسحان
ال�صوت وال�صدى
تعليم البنات
حممد �أحمد جمال
جلنة امللف
ملف النادي 12 ،11
�إبراهيم النا�رص
�سفينة ال�ضياع ط 2
حممد املن�صور ال�شقحاء
ق�صائد من ال�صحراء
عبدالله حممد ح�سني
ال�رشط
حمد الزيد
كاتب وكتاب
بني معلقتي امرئ القي�س وزهري د .عبدالله باقازي
بن �أبي �سلمى
عبدالله حممد جرب
الرثى والرثيا
�شعر بن القي�س الرقيات
د .عبدالله العبادي
دليل الإدارة املدر�سية
عبدالله �سامل القا�ضي
ملف النادي 14 ،13
جلنة امللف
من �أدباء الطائف املعا�رصين
علي خ�رضان القرين
االنت�صار على امل�ستحيل
جميلة فطاين
ليلة عر�س نادية
عبدالله �سعيد جمعان
تقا�سيم على الرم�س
دخيل الله �أبو طويلة
مدخل �إىل النظرية ال�شخ�صية
ترجمة د .فهد عبدالله الدليم
وقفات مع بع�ض القا�صني
د .حممد بن �سعد �آل ح�سني
الدفاع املدين بالطائف
النادي

1408
1408
1409
1409
1409
1409
1409
1409
1410
1410
1410
1410
1410
1410
1410
1410
1410
1411
1411
1411
1411

عكاكيز

م
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

ا�سم الكتاب
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ا�سم امل�ؤلــف �سنة الطبع

جلنة امللف
ملف النادي 15
�صالح اجلودي
م�ضامني الق�ضاء البدوي
�سعد احلميدين
ر�سوم على احلائط
د .عياد عيد الثبيتي
�سكب
ر�سالة يف الفرائ�ض
عبدالرحمن الداود
ملف النادي 16
جلنة امللف
مورق بالذي ال يكون
عبدالله الزيد
تاريخ ال�شيخ املن�صوري
د� .إبراهيم الزيد
ملف النادي 17
جلنة امللف
�أنت واللغة
د .عايل القر�شي
ملف النادي 18
جلنة امللف
عامل املكان يف ال�شعر العربي بني د .عبدالله باقازي
اجلمالية والتاريخ
حممد املن�صور ال�شقحاء
االنحدار
يوقد الليل �أ�صواتهم وميد �أ�سفارهم بالتعب عبدالعزيز ال�صقعبي
�إ�صدارات نادي الطائف الأدبي عقيلي عبدالغني الغامدي
التطور الوظيفي
د .عبدالله الهـذيل،
د� .رساج الغامدي
د� .إبراهيم العواجي
مد وال�شاطئ �أنت
حممود تراوري
بيان الرواة يف موت دميا
نادي الطائف الأدبي تاريخ وم�سرية حممد املن�صور ال�شقحاء
د .ثريا العري�ض
عبور القفار فرادى
علي ح�سني حممد الفيفي
الهم�س اخلافت
مدخل �إىل الآثار الإ�سالمية يف د .نا�رص بن علي احلارثي
منطقة الطائف

1411
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1413
1413
1413
1413
1414
1414
1414
1414
1414
1414
1414
1414
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عكاكيز

مطبوعات نادي الطائف الأدبي
ا�سم الكتاب

� 144سوق عكاظ 20
 145الطريق التعب
 146وكان حلم ًا
� 147أيورق الندم
� 148سوف عكاظ 21
 149املوعد امل�ؤجل
 150حديقة النار والورد
 151و�شم على جدار الوقت
� 152سوق عكاظ 23 ،22
� 153صدى الأيام
 154الرئا�سة يف قبيلة زهران
 155بطوالت وقائع معركة الدرعية
 156و�أنك� ..أ�صل اجلهات
� 157سوق عكاظ 24
 158امر�أة من ثلج
159
160
161
162
163
164
165
166

فجر �أنت ال تغب
من م�شاهري علمائنا
�سوق عكاظ 26 ،25
الإعالم من رواد الأمن العام
عندما تتعرى الأيام
حوليات �سوق حبا�شة
�أغلى وطن
�سوق عكاظ

ا�سم امل�ؤلــف �سنة الطبع
جلنة امللف
خلف �رسحان القر�شي
�صاحلة ال�رسوجي
�سعد احلميدين
جلنة امللف
رقية حمود ال�شبيب
عبدالله حممد جرب
د� .إبراهيم العواجي
جلنة امللف
حممد �ضيف الله الوقداين
د� .إبراهيم الزيد
د .حممد عبدالله ال�سلمان
�إبراهيم دخيل الوزان
جلنة امللف
خالد حممد اخل�رضي
د� .إبراهيم العواجي
د .حممد �سعد ال�شويعر
جلنة امللف
�صالح غازي اجلودي
�أحمد �سامل باعطب
د .عبدالله حممد �أبو داه�ش
مو�سى ال�سليم
حممد مو�سى املفرجي

1414
1414
1415
1415
1415
1415
1416
1417
1417
1417
1418
1419
1419
1419
1419
1420
1420
1421
1421
1421
1421
1421
1421

عكاكيز

م

ا�سم الكتاب
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ا�سم امل�ؤلــف �سنة الطبع

167
168
169

1422
د .حمود ال�صميلي
جتاعيد املرايا
1422
الإيـــاب
دخيل الله �أبو طويلة
العلماء والأدباء الواراقون يف د .عبدالوهاب �إبراهيم 1422
احلجاز يف القرن ()14
�أبو �سليمان
1422
�سوق عكاظ 27
جلنة امللف
1422
�أيام �أندل�سية
خليل �إبراهيم الفزيع
1423
�إ�رسائيل وحتديات امل�ستقبل
عبدالله حممد ال�شهيل
1423
ذو الع�صف والريحان
د .بهاء ح�سني عزي
1423
نحيب الأبجدية
جا�سم ال�صحيح
علي بن ح�سن العبادي 1424
ما هكذا يكتب ال�شعر
نظرات يف الأدب والتاريخ والأن�ساب علي بن ح�سن العبادي 1424
1424
�سوق عكاظ العدد 28
جلنة النادي
النقد الأدبي يف اململكة العربية د� .سلطان �سعد القحطاين 1424

179
180
181

حتقيق د .عادل عبدالله حجازي 1424
عقيلي عبدالغني الغامدي 1424
1424
د .عبدالله الزيد

170
171
172
173
174
175
176
177
178

182
183
184
185
186

ال�سعودية ن�ش�أته واجتاهاته
�أبو وجزة ال�سعدي
�شجرة الليمون جمموعة ق�ص�صية
حممد مو�سى ال�سليم املوهبة الفذة
واملهمة امل�ستحيلة
�إ�صدارات نادي الطائف الأدبي
دليل املطبوعات
حني ت�سري القافلة
متدثر بالبيا�ض
زائر الأم�س
الورد والطائف

عقيلي عبدالغني الغامدي 1424

حممد عائ�ض القرين
عبدالله متعب ال�سميح
علي ح�سني حممد الفيفي 1426
حماد ال�ساملي
1427
1424
1426
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مطبوعات نادي الطائف الأدبي
ا�سم الكتاب

� 187سوق عكاظ الرمز والتاريخ
 188عكاظ وحي الإبداع
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

ديوان عكاظ
لي�س مهم ًا
جنون
اخلرب ال�صحفي
وج ()1
دورية عكاظ الطائف الثقايف
وج ()2
عزف القوايف
ال�سري على الأقدام
امل�رسح ال�سعودي
هوام�ش نقدية
ن�صو�ص م�رسحية
مدونات ت�شكيلية
وج ()3
عبق الأم�سيات
كيف
حمار النورة
وج ()4
املعالق
وطني ع�شقتك

ا�سم امل�ؤلــف �سنة الطبع
مناحي �ضاوي القثامي 1428
د .عـايل القـر�شـي1428 ،

د .عاطف بهجات
�إعداد :حماد ال�ساملي
طالل الطويرقي
جنوى العويف
خالد حممد اخل�رضي
النادي
النادي
النادي
�شعر عائ�ض م�ستوز الثبيتي
�شعر حممد حم�سن الغامدي
حليمة مظفر
د .حافظ املغربي
فهد ردة احلارثي
في�صل اخلديدي
النادي
د .حمزة ال�رشيف
د .حمد الزيد
عبدالوهاب �أبو زنادة
النادي
عقيلي عبدالغني الغامدي
د .يو�سف العارف

1428
1428
1428
1428
1428
1429
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1431
1431
1431
1431
1431
1431
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م

ا�سم الكتاب

 209الرتاث العمراين يف الطائف
 210الزهور ال�صفراء
 211ق�صا�صات م�رسحية

ا�سم امل�ؤلــف �سنة الطبع
د .حممد قاري ال�سيد
حممد ال�شقحاء
فهد ردة احلارثي

1431
1431
1431

56

عكاكيز

ال�سرية الذاتية

• هاين بن حممد بن عبدالقادر احلفظي  -مواليد الطائف .1395
 تلقى تعليمه العام واجلامعي بالطائف تخرج يف كلية املعلني بكالوريو�س لغةعربية.
 عمل معلما بالريا�ض بوزارة الرتبية والتعليم عام .1420 ثم ا�ستقال ونقل خدماته للهيئة امللكية بينبع معلما عام  1423ثم م�شرفاتربويا عام  1428وحتى الآن.
 له العديد من امل�شاركات الأدب�ي��ة عرب ال�صحف املحلية واملجالت العربيةواملنتديات الأدبية.
 �أحيا �أم�سيتني �شعريتني الأوىل بنادي طيبة الأدب��ي والثانية بنادي �أبهاالأدبي.

للتوا�صـــل
0562277860
Hani055722543@yahoo.com

