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نة العربية المعاصرة
تميم البرغوثي نحارب أقوى أمبراطورية في التاريخ
تميم البرغوثي *
ّ
ُ
كتبت ه��ذه القصيدة م�ع� َ�ارض��ة لكل
من قصيدة اإلمام شرف الدين محمد
ب� ��ن س �ع �ي��د ال� �ب ��وص� �ي ��ري امل� �ع ��روف ��ة
ب �ـ«ال �ك��واك��ب ال� � ُ�د ِّر َّي� ��ة ف ��ي م ��دح خير
ال� َ�ب� ِ�ر َّي��ة» ،أو ال �ب��ردة ،وق�ص�ي��دة أحمد
ش��وق��ي ال �ت��ي ع� ��ارض ف� َي�ه��ا ق�ص�ي��دة
البوصيري وأسماها «ن ْه َج ُ
الب ْر َدة».

وامل � � �ع� � ��ارض� � ��ة ت� �ح� �ي ��ة م� � ��ن ال�ل��اح� ��ق
ل �ل �س��اب��ق .وألن� �ه ��ا ن� � ّ�ص ي �ع �ت �م��د ف��ي
ج � ��زء م� ��ن م �ع �ن ��اه ع �ل ��ى األق � � ��ل ،ع�ل��ى
نص سابق ل��ه ،فال يكتمل معناه إال
بمعرفة القارئ للنص األول ،ثم هي
مخاطرة ألن كتابتها ،في زمننا هذا،
ربما تشكل تحديًا ملنهجني سائدين
ف� ��ي ال �ث �ق��اف��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ت� �ك ��ون ع�ن��د
أول�ه�م��ا ت �م� ُّ�ردًا ع�ل��ى ال �ح��داث��ة ،وعند
الثاني تجرؤًا على التراث .لذلك ربما
اح�ت�ج��ت ف��ي ك�ت��اب�ت�ه��ا إل ��ى توضيح
السياق .ولد اإلمام شرف دين محمد
ب ��ن س �ع �ي��د ال �ب��وص �ي��ري ف ��ي م ��ارس
 ١٢١٣وت��وف��ي ف��ي  ،١٢٩٥وأص�ل��ه من
ص �ن �ه��اج��ة ،م ��ن أم ��ازي ��غ امل� �غ ��رب ،إال
أن أس��رت��ه انتقلت إل��ى مصر ،فعاش
فيها عمره .بعد شهر من والدته ،كان
البابا أنوسنت الثالث في روما يدعو
للحملة الصليبية الخامسة .في هذه
ال �ح �م �ل��ة ال� �ت ��ي ب � ��دأت وال �ب��وص �ي��ري
ول �ي��د ،س�ي�ه��اج��م م �ل��ك امل �ج��ر وأم� ��راء
أمل��ان �ي��ا ط �ب��ري��ة م��ن ع �ك��ا ،ث��م ي�ه��اج��م
الصليبيون ب�ق�ي��ادة م�ب�ع��وث البابا
دمياط في  ١٢١٨ويحتلونها ،وتبقى
الحرب دائرة بني امللك الكامل محمد
بن امللك العادل أبي بكر بن أيوب ،أي
ابن أخ صالح الدين األيوبي ،وبينهم
حتى ع��ام  ١٢٢١وعمر البوصيري ٨
س �ن ��وات .وك ��ان ع �م��ره  ١٥س�ن��ة حني
ق��رر امللك الكامل أن يتحول من بطل
ح � ��رب إل � ��ى ب �ط��ل س �ل ��ام ،وي�س�ت�ث�م��ر
ان �ت �ص��اره ل �ي �خ��ون ،ف �ي �ه��دي ال �ق��دس
ب �ل��ا ث� �م ��ن ل� �ص ��دي� �ق ��ه ف � ��ردري � ��ك ف ��ون
ه��وه�ن�س�ت��اوف��ن ،أع�ل��ى م�ل��وك أوروب ��ا
شأنًا ،امللقب باإلمبراطور الروماني
امل �ق��دس ،لتشكل ق��وات��ه ف��ي فلسطني
حاجزًا بني الكامل في القاهرة وأخيه
امل�ل��ك املعظم عيسى ص��اح��ب دمشق
وس��ائ��ر ال �ش��ام وبقيت ال�ق��دس التي
حررها صالح الدين في يد الفرنجة
 15ع��ام��ًا أخ � ��رى .وح�ي�ن يستعيدها
امل�س�ل�م��ون ال �خ��وارزم �ي��ون ال�ق��ادم��ون
م��ن ش ��رق إي� ��ران ع ��ام  ١٢٤٤سيكون
البوصيري ق��د بلغ ال�ـ  ،31قريبًا من
عمري أنا اليوم .وعام  ١٢٥٨سيشهد
ال �ب��وص �ي��ري س �ق ��وط ب� �غ ��داد ف ��ي ي��د
امل �غ��ول ،وس�ت��أت�ي��ه أخ �ب��ار م��ذب�ح��ة لم
ً
ي�ع��رف أهلها لها مثيال قبلها ،فقد
ك��ان املعتاد أن ال�غ��زاة يتركون امل��دن
ال �ت ��ي ي �ج �ت��اح��ون �ه��ا ع ��رض ��ة ل�ل�ن�ه��ب
ث�لاث��ة أي� ��ام ،أم ��ا امل �غ��ول ف�ق��د أب��اح��وا
دم��اء البغداديني أربعني يومًا ،حتى
اض �ط��ر األح� �ي ��اء م ��ن أه ��ل ال �ب �ل��د إل��ى
االختباء في املقابر وقنوات الصرف
وس � � ��رادي � � ��ب ال� � �ب� � �ي � ��وت ،وت � ��رواح � ��ت
ت �ق��دي��رات امل ��ؤرخ�ي�ن ألع � ��داد ال�ق�ت�ل��ى
س � ��واء ب �س �ي��وف امل� �غ ��ول أو ب��إح��راق
دوره� � � � ��م ع �ل �ي �ه ��م أو ب� ��ال � �ج� ��وع ب�ين
عشرات اآلالف إلى مئات اآلالف .ولم
ي�ك��ن ال �ع��رب م��ن أه��ل ال �ع��راق ش�ه��دوا
مذبحة بهذا الحجم من قبل ،وإن كان
م�ق��درًا لهم أن ي��روا أب�ش��ع منها حني
تسقط بغداد في يد األميركيني بعد
زم��ن البوصيري بسبعمئة وخمس
وأرب �ع�ي�ن س �ن��ة .وت��وال��ت امل��ذاب��ح من
ال� �ع ��راق إل ��ى ال� �ش ��ام ،وس �ق �ط��ت حلب
ودم �ش��ق ،غ��زاه��ا ت�ح��ال��ف م��ن امل�غ��ول
واألرم� � � ��ن وص �ل �ي �ب �ي��ي أن �ط ��اك �ي ��ة ،ث��م
توجه الغزاة نحو مصر.

َّ
ل� �ك ��ن ال � �ل� ��ه م� � ��ن ع� �ل ��ى ال� �ب ��وص� �ي ��ري،
ف�ع��اش ح�ت��ى ان�ك�س��ر امل �غ��ول ف��ي عني
ج � ��ال � ��وت ،ث� ��م ان� �ك� �س ��ر ال �ص �ل �ي �ب �ي��ون
ف��ي أن�ط��اك�ي��ة ع�ل��ى ي��د امل �ل��ك ال�ظ��اه��ر
رك��ن ال��دي��ن ب�ي�ب��رس ال�ب �ن��دق��داري ،ثم
ُ
ط � � � ِ�ر ُدوا م��ن ب�ل�ادن��ا ح�ي�ن دخ ��ل امل�ل��ك
األش ��رف خليل ب��ن ق�ل�اوون عكا عام
١٢٩١والبوصيري شيخ في الثامنة
والسبعني.
نحن ال نعلم على وجه اليقني في أي
سنة بالضبط كتب محمد بن سعيد
ّ
ال �ب��وص �ي��ري ب��ردت��ه ،ل�ك�ن�ن��ا ن�ع�ل��م أن
أحمد شوقي كتب «نهج البردة» في
تسعينيات القرن التاسع عشر ،بعد
احتالل مصر ،وقبل انهيار الخالفة.
ال ي �ج��وز ل ��ي ال� �ك�ل�ام ع ��ن ن �ف �س��ي في
ه��ذا امل�ق��ام .لكن يجوز ل��ي ال�ك�لام عن
زمني .فقد ولدت عام  ١٩٧٧في العام
ال ��ذي ق��رر ف�ي��ه ب�ط��ل ال �ح��رب امل�ص��ري
أن ي� �ك ��ون ب �ط ��ل ال � �س �ل��ام ،وي �ع �ت��رف
ل �ل �غ ��زاة اإلس ��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ب �ح �ق �ه��م ف��ي
ب � �ل� ��ادي .وح �ي ��ن ك� � ��ان ي �خ �ط ��ب أن � ��ور
ال �س��ادات ف��ي الكنيست اإلس��رائ�ي�ل��ي
ف��ي ال �ق��دس وي � ّ
�رح ��ب ع�م�ل�ي��ًا بسفير
إس��رائ �ي �ل��ي ف��ي ال �ق��اه��رة ،ك ��ان رج��ال
أم �ن��ه ي�ط�ل�ب��ون م��ن أب ��ي الفلسطيني
م �غ ��ادرت �ه ��ا إل� ��ى م �ن �ف��ى س �ي �م �ت��د 17
ع � ��ام � ��ًا .وح� �ي ��ن ك � � ��ان ع � �م � ��ري ع ��ام ��ًا،
اجتاحت إسرائيل لبنان ،واجتاحته
م��رة أخ ��رى وارت �ك �ب��ت م��ذب�ح��ة صبرا
وش��ات �ي�لا ب �ح��ق ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ع��ام
 ١٩٨٢ح�ين كنت ف��ي ال�خ��ام�س��ة .وفي
 ١٩٩١ح�ين ك�ن��ت ف��ي ال��راب�ع��ة ع�ش��رة،
ح � ��ارب األم �ي ��رك �ي ��ون ال � �ع ��راق ل�ل�م��رة
األولى وقتلوا مئة وخمسة وثمانني
أل ��ف ن�ف��س م��ن ال �ع��راق �ي�ين ،وف��رض��وا
عليهم حصارًا استمر  12عامًا ،ربما
كان أطول حصار شامل في التاريخ،
م��ات بسببه أك�ث��ر م��ن م�ل�ي��ون نفس،
أكثر من نصفهم من األطفال بحسب
«منظمة األمم املتحدة للطفولة» .وملا
انقضت أع��وام الحصار االثنا عشر،
اج�ت��اح��ت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ال �ع��راق
ع��ام  ٢٠٠٣م��ا ك�ل��ف ال�ع��راق�ي�ين حربًا
أه�ل�ي��ة وم ��وت م�ل�ي��ون ن�ف��س آخ��ري��ن.
وبينما كان الرئيس املصري محمد
ح �س �ن��ي م � �ب� ��ارك ي ��رح ��ب ب �ح��ام�ل�ات
ال �ط��ائ��رات األم�ي��رك�ي��ة امل ��ارة م��ن قناة
السويس ،كان رجال أمنه يخبرونني
أن �ن��ي غ �ي��ر م��رح��ب ب��ي ف��ي ال �ق��اه��رة.

ك��ان��ت إس��رائ �ي��ل ق��د أع� ��ادت اج�ت�ي��اح
ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة لنهر األردن قبلها
ب�ع��ام ،ورام ال�ل��ه ،بلد أب��ي ،اجتيحت
وح ��وص ��ر ف �ي �ه��ا ب �ع��ض أه� �ل ��ي ،ل�ك��ن
ل ��م ي �ك��ن ش � ��يء ي �ش �ب��ه م ��ا ج � ��رى ف��ي
ّ
َّ
ال� �ع ��راق .ع��ل��م ال �ع ��راق األم ��ة ك��ل�ه��ا أن
ّ
ال �ح��زن ت� ��رف ،وأن ال��رض��ا ب��ال�ط�غ��اة
ترف ،وأن الحروب األهلية ترف ،وأن
الفتنة الطائفية ت��رف ،ع��دون��ا أق��وى
امبراطورية في العالم ،فإما أن تكون
ملقاومتها أولوية على كل شيء ،وإما
امل� ��وت ال � َ�ع � َ�م � ْ�م .ل �ك��ن ال �ل��ه ال يستقيل
من رحمته .في ع��ام  ،٢٠٠٦انتصرت
حفنة م��ن املقاتلني ف��ي ج�ب��ال لبنان
الجنوبية على إسرائيل ،وف��ي العام
ن�ف�س��ه ك ��ان ب��ادي��ًا أن األم�ي��رك�ي�ين لن

في  ٢٠٠٦انتصرت حفنة من
المقاتلين في جبال لبنان على
إسرائيل وكان واضحًا أن عقابًا
سيصيب حكامنا المتواطئين
قررت االلتزام بكل قواعد المعارضة
ُ
التراثية دون أن تكون القصيدة
نفسها تقليدًا للتراث
ً
يستطيعوا البقاء في العراق طويال،
سيصيب
وك��ان واضحًا أن عقابًا ما ِّ
ح �ك��ام �ن��ا امل �ت ��واط �ئ�ي�ن .غ �ي��ر أن � ��ي لم
أك �ت �ش��ف ه ��ذا ال �ت �ش��اب��ه ب�ي�ن األزم �ن��ة
الثالثة إال أثناء كتابتي للقصيدة.
وق � ��د ق� �ي ��ل إن اإلم� � � ��ام ش � ��رف ال ��دي ��ن
ال �ب ��وص �ي ��ري أص� �ي ��ب ب� �ف ��ال ��ج ،ف ��رأى
ص �ل��ى ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وس �ل ��م ف��ي
ال �ن �ب��ي ُ ُّ
امل�ن��ام ي��ل��ف عليه ُب��ردت��ه ،أي عباءته،
فقام من املنام بارئًا ،وكتب قصيدته
وس � �م ��اه ��ا «ال � �ك � ��واك � ��ب ال � � � ِّ
�در َّي � � ��ة ف��ي
َ
َم � ْ�د ِح خ� ْ�ي� ِ�ر ال� َ�ب� ِ�ر َّي��ة» ،فسماها الناس
ً
ُ
«البردة» .وأنا لست أهال للمعجزات،
ل �ك��ن ي�م�ك��ن ل �ل �م��رء أن ي ��رى ال �ت��اري��خ
كله معجزة إذا أراد ،كما كان صالح
ج� ��اه�ي��ن ي � � ��رى اإلع � � �ج� � ��از ح� �ت ��ى ف��ي
شروق الشمس وغروبها .أذكر أنني
أك �م �ل ��ت أول ن �س �خ��ة م� ��ن ال �ق �ص �ي��دة
وحفظتها ،وأن�ن��ي كنت أك�ت��ب بخط
ال� �ي ��د ن �س �خ��ة م �ن �ه��ا وأن� � ��ا ف ��ي غ��رف��ة

انتظار «مستشفى جورجتاون» في
واش�ن�ط��ن أن�ت�ظ��ر خ ��روج ال��وال��دة من
ج��راح �ت �ه��ا األول � ��ى (ت�ل�ت�ه��ا ب �ع��د ذل��ك
ثالث جراحات أخ��رى) ،وللمصادفة،
ف� �ق ��د أج � ��ري � ��ت ه � � ��ذه ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ي ��وم
17ديسمبر  ٢٠١٠ي��وم ب��داي��ة ال�ث��ورة
ال �ت��ون �س �ي��ة .وق� ��د أج ��ري ��ت ل��وال��دت��ي
ال �ع �م �ل �ي��ة األخ � �ي� ��رة ي � ��وم  13ف �ب��راي��ر
 ٢٠١١بعد يومني من انتصار الثورة
املصرية .خرجت ال��وال��دة إل��ى البيت
ب�ص�ح��ة ج �ي��دة وال �ح �م��د ال �ل��ه .ك��ذل��ك،
ف��إن ال �ث��ورات ال�ت��ي ق��ام��ت ك��ان��ت ب��رءًا
لألمة من علتها .وه��ذه البردة دعاء،
مثلي يستجاب،
ولم أكن أظن أن دعاء
َ
وقد َ
أص ْب ُت من الدنيا ما أ َص ْب ُت ،لكن
رحمة ربك واسعة ،وفي هذه األمة من
األم�ه��ات واآلب ��اء واألط�ف��ال م��ن تكفي
ط�ه��ارة قلوبهم ليستجاب دع��اؤه��م،
س ��واء دع ��وا ب��ال�ص��وت أم بالصمت،
ك � ��أن ه� �ن ��اك م �ظ ��اه ��رة م �ل �ي��ون �ي��ة م��ن
األدعية ،تكفي ليندس بينها دعائي
قليل ال �ج��دارة ،فتغمره ب�ك��رم�ه��ا ،أن
ً
ً
«أه�لا وسهال ومرحبًا أنت في أهلك
وناسك».
ال ب��د ه�ن��ا م��ن اإلش ��ارة إل��ى مستوى
ث��ال��ث م��ن امل�ع�ن��ى ،ي�ت�ج��اوز التجربة
ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة وال �ت �ج��رب��ة
ال� ��روح � �ي� ��ة ال� � �ف � ��ردي � ��ة .ك � ��ل ال � �ح� ��روب
وال�ق�ض��اي��ا ب��ل ال�ل�غ��ات وال �ح �ض��ارات
س � �ت � �ف � �ن ��ى ،ك � �م� ��ا ف� �ن� �ي ��ت ح� � �ض � ��ارات
ودي� ��ان� ��ات ول� �غ ��ات م ��ن ق �ب ��ل ،ورب �م��ا
ي� �ك ��ون م� ��ا ن� �م ��وت م� ��ن أج� �ل ��ه ال� �ي ��وم
م� �ث ��ارًا ل�ل�ض�ح��ك ع �ن��د أح �ف��ادن��ا بعد
أل��ف س�ن��ة أو أل �ف�ين .ل�ك��ن م��ا سيبقى
م �ث��ارًا ل�لإع�ج��اب ه��و سعينا العنيد
ه� ��ذا ألن ن �ح �ي��ا ،وأن ن �ح �ي��ا ب �ك��رام��ة
�در م � ��ن ال � �ج � �م � ��ال .إن ال� �ت ��اري � َ�خ
وق� � � � � ٍ
يتحول إلى َمث ٍل
حني
معنى
يكتسب
ْ
َ َ
ُي� ��ض� � َ�ر ْب ،ون �م ��وذج ُي � َ ْ�ح ��ت ��ذى ،وإم ��ام
َّ ُ ْ َ
َ ُ
َّ
َ
َ
ْ
صيد ٍة تسمع.
وقصةٍ تتلى وق
يتبعِ ،
ِ ً
يصبح ال�س�ع��ي نفسه م �ث��اال مسعيًا
إليه .امل�ث��ال ،الشعر ،ال�ص��ورة تصبح
م��رآة للبشر تظهرهم أجمل مما هم،
وتدعو واقعهم إلى أن يصبح بجمال
خ�ي��ال�ه��م .إن ال�ق�ص�ي��دة ال �ت��ي ت�ص� ّ�ور
الصراع ،تمنحه معنى ،وإن عمليات
ع �س �ك��ري��ة ج� ��رت م �ن��ذ آالف ال�س�ن�ين
في ساحل آسيا الصغرى ،لن يبقى
منها بعد أن تتغير اللغات واألديان
والهويات والخرائط ،إال اإللياذة ،ألن

تلك الكومة املشعثة من
اإللياذة ترفع َ
األحداث إلى َم ْعنى ما ُيعني الالحقني
َ َ ُّ
�ث حياتهم .ث��م إن الشاعر
على ت��ش��ع� ِ
ل��م ي�ض��ف اإلل �ي��اذة إل��ى ال �ت��اري��خ ،بل
ن�ق��ب ال �ت��اري��خ ع�ن�ه��ا ،ك��ان��ت اإلل �ي��اذة
هناك ب�ين أق��دام الجنود ،قشر عنها
ُ
السياسة فبقي ل ُّبها .نعم إن الناس
«يتقاتلون على الثريد األع�ف��ر» كما
ك��ان الحسن البصري يقول ف��ي أهل
الفتنة ال�ك�ب��رى ،ولكنهم ف��ي قتالهم،
وت�ح��ت غ�ب��ار امل �ع��ارك ،يكتبون نصًا
م ��ا ،ق�ص�ي��دة م ��ا ،س ��واء ع�ل�م��وا أم لم
يعلموا ،يسعون لجمال م��ا ،لبالغة
م ��ا ،ل ��درج ��ة م ��ن االخ �ت �ي��ار وال �ح��ري��ة
ي �ه ��زم ��ون ب �ه��ا اض� � �ط � ��رارات ال �ح �ي��اة
وامل ��وت .وامل ��دح ال�ن�ب��وي ه��و م��ن هذا
الباب ،بحث عن السماء في األرض،
ع��ن الجليل ف��ي ال�ي��وم��ي ،ع��ن اإللهي
في البشري ،عن الشعر في النثر ،عن
الجمال في الصعوبة ،عن الباقي في
ال�ع��اب��ر ،ع��ن ال�ن�ب��وة ف��ي ال�ن��اس ،وعن
املعنى في التاريخ.
إنني في هذه القصيدة أخرج خروجًا
ص��ري �ح��ًا ع �ل��ى م ��درس ��ة ف ��ي ال �ش �ع��ر
ً
العربي ترى التراث عبئًا عليها بدال
مدرسة
وهي
َ
من أن يكون سندًا لهاَ ،
ت �ق��اب��ل ف��ي اآلداب ال ��دول ��ة ال�ح��دي�ث��ة
التي بناها االستعمار في السياسة.
وإن تقنيات امل�ع��ارض��ة والتخميس
والتشطير وغيرها من الفنون التي
وس �م �ه��ا ب �ع��ض ال �ح��داث �ي�ي�ن ب�ف�ن��ون
ع �ص��ر االن� � �ح � ��دار ،ت �ت �ي��ح ل �ل �م��رء م��ن
أساليب امل�ح��اورة وال�ص��دى ما شاء.
ولذلك ،فقد قررت االلتزام بكل قواعد
امل �ع��ارض��ة ال �ت��راث �ي��ة ،دون أن ت�ك��ون
القصيدة نفسها تقليدًا للتراث .وال
أجد حرجًا في هذه املقدمة من الكالم
عن بعض التقنيات كعدد األبيات أو
ً
اختيار القافية مثال ،فالشكل عندي
كلمة في جملة املضمون ال يستقيم
بدونه.
ومل��ا ك��ان م��ن أع��راف املعارضة زي��ادة
ال �ش��اع ��ر ال�ل�اح ��ق ف ��ي ع� ��دد األب �ي ��ات
ع� ��ن ال� �ش ��اع ��ر ال � �س� ��اب� ��ق ،ومل � ��ا ك��ان��ت
أبيات البوصيري مئة وستني ،وزاد
شوقي أبيات النهج إلى  ،190فإنني
أت �م �م �ت �ه��ا م �ئ �ت�ي�ن ،وغ� �ي ��رت ال �ق��اف �ي��ة
ّ
م ��ن امل �ي��م إل ��ى ال� � ��دال ،ألن ف ��ي معنى
القصيدة بعض االنقالب عن معاني
سابقتيها ،فأحببت أن ي ��رادف ذلك
انقالب في الشكل ،فيكون صدر بيت
القصيدة األشهر« :موالي صل وسلم
دائمًا أبدًا ...على حبيبك خير الخلق
كلهم» ،هو عجز البيت الذي يبدأ به
ِ
املديح في هذه القصيدة.
وق��د سمعها مني مصطفى سعيد،
وأح � ��ب أن ي �ل �ح �ن �ه��ا ف��أح �ب �ب��ت ذل ��ك.
تعرفنا ف��ي سياق ال�ث��ورة ف��ي مصر،
وغ � �ن� ��ى ق� �ص� �ي ��دة ل � ��ي ف � ��ي اع �ت �ص ��ام
م �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر االص �ل��ي ف��ي األي ��ام
ال� �ث� �م ��ان� �ي ��ة ع� � �ش � ��رة ال� � �ت � ��ي أط� ��اح� ��ت
ّ
ب �م �ب ��ارك ،واك �ت �ش �ف �ن��ا أن م�ش��روع�ن��ا
ف��ي املوسيقى والشعر والنظرة الى
التراث والتحديث واحد .ومن الغرب
َ
الح َسن أن مصطفى من أحفاد السيد
ال� � �ب � ��دوي ،وامل� �ل� �ق ��ب ب �ش �ي��خ ال� �ع ��رب،
وذي ال �ل �ث��ام�ين ،ف�ه��و س�ل�ي��ل مشايخ
ال�ط��ري�ق��ة األح�م��دي��ة الخلوتية وك��ان
م�ق��دم أج� ��داده م��ن امل �غ��رب ال��ى مصر
ف��ي ال �ق��رن ال �ث��ال��ث ع �ش��ر ،ت�م��ام��ًا كما
ك��ان م �ق��دم أس ��رة ال �ب��وص �ي��ري ،وكما
كانت عودة أج��دادي الكنانيني ،ومن
منتآهم املغربي أوائل العهد األيوبي
إلى مصر ثم إلى جبال بني زيد في
شرق فلسطني.
* مقتطفات من املقدمة التي كتبها الشاعر
الفلسطيني تعريفًا بمشروعه.

