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 إىل األنبياء ..

 ء اصطفايف بجانبهم  رجا

 حجرًا أو دعاء  ..
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لقد دأب ملتقى ابن املقرب األديب بالدمام منذ  أسييهذع عذ  

خلق فرص يانحة لألقذمم املبدعذة لريذم الدذارد مذن أحممهذا 

وأسثيث بياض الورق باجلامل والضوء؛ وذلك من خذمل مذا أتيحذع 

كرحم حاضن أتخلذق  براجمع األدبية من مهاحة رحبة يف بيئة منايبة

 فيع ألك الفرص. 

وما مهابقة الكهاء األدبيذة إ  واحذدم مذن ألذك الذ/ام    

التذي  «الذدووا  الذو  ي  »الرحم التي كانت نطفتها األوىل مهابقة 

ُزرعت فيع يف مويمها األول فعلقت بجداره منقهمة يف اإلبداع إىل 

 ثمثة أجنَّة رسعا  ما ولدت أوا مها الثمثة: 

 ةمـقـدمـ
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لذ شاكر الغزي من النارصوة يف  ؛وتن من مادحيقة مادحراا اآل .1

 العراق الفا ز باملركز األول.

لذ مهذدي النهذ ي مذن النجذ   ؛هنامحيُس مالسكنتمعليه .2

 األرشف يف العراق الفا ز باملركز الثاين.

لذ حممد آِل قرون مذن القطيذ  يف  ،نةنشمعىلمحائطمالصبح .3

 ملركز الثالث .اململكة العربية الهعودوة الفا ز با

ارأذست أمانذة  -كل إنها   -وحيث أ  اجلامل ملك لإلنها  

مهابقة الكهاء األدبية يف امللتقى وبالتعاو  املدذكور مذن أوأمذع يف 

العمل: مركذز أبذارل لرعاوذة اإلبذداع وأكذروم اإلنجذاز، أ  أقذدم 

دووا :  جلمهور األدب خاصة ولعموم املهتمني هب ا اجلامل ومت وقيع

 ن الهكوت عليع للداعر مهدي النه ي. هنر حيه

شاكرم صاحبع وراجية لع مزودا من اإلبداع آملذة يف ذلذك أ  

أكو  قد يامهت بقدر ما يف إثراء الهذاحة األدبيذة وأقذدوم النتذا  

 اإلبداعي بالصورم الم قة بع مجا ً وإرشاقا.

 ،،يا لني اهلل الهداد والتوفيق

 بايم بن حممد العيثا 

 م ملهابقة الكهاء األدبيةاألمني العا
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هذا ذي  للذامُء جاء   ب  ُهو ضوٌء .. وه 

  
هذذا اء   وآثذذر  أ  ومحذذو فخذذاض  احم 

   
 هذذي النذذاُر ف ألفذذة  ثاملذذة  روحهذذا

  
هذذذا  وف  ختذذذُإ إ  أ   أرأذذذُع انطفاء 

   
 أأذذى والفراشذذاُت املضذذيئة حولذذعُ 

  
هذذا  أطذذوُف، وعطذذُر اهللِ إذذري إزاء 

   
ت  وأدبذذرت  رأأذذُع زعامذذ  اٌت ففذذرَّ

  
هذذا  وقذذد أركذذت مذذن خلفهذذا ك/واء 

   

 ذوق الـسـمـاء
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 حممذذذُد هذذذ ا م إي حممذذذُد وجهذذذعُ 

  
هذذذا  مممذذذُش شذذذمست ألبهذذذتُع رداء 

   
 ونحذُت أهل هذا

ِ
 رأى عطش  الصحراء

  
هذذا هذذم ُزعامء   ِجذذرارًا ووهذذقي دمع 

   
 فلذذم وذذرض  إ  أ  أرقذذرق  يلهذذمً 

  
هذا  ع  األرِض حتى صار معناُه ماء 

   
 وذوق هذذذا

ِ
 حممذذذُد وذذذا رأي  الهذذذامء

  
هذذذذا  ورغبت هذذذذا يف أ  أذذذذرال  لواء 

   
 أجلذذت  بسضذذمِع املفذذازاِت خيل هذذا

  
هذذذذا  وشذذذذيَّدت  يف آفاِقهذذذذا ُخي مء 

   
 وجئذذذت  إىل الذذذدنيا ربًى يذذذنبليةً 

  
ها  عذذ  شذذفتي  قمذذشت أدذذَد اشذذتهاء 

   
 بمكذذذة  كذذذا   القهذذذُر حذذذاكم  أمذذذةت 

  
حاِت الهيِ  يذ ف  هاع  ص   نَّ قضذاء 
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 ثذذذمَّ ونتقذذذي

 ودذذذاُء عمذذذًى يف أمذذذةت

  
 عمذذى أمذذةت أخذذرى إىل أ  ودذذاءها

   
 فهذذل  يذذتغني واملواووذذُل صذذخرمٌ 

  
 عذذ  رجذذِل بلواهذذا أذذرَد غناءهذذا

   
عي إ  الهذذواد  وكذذَل مذذا  وهذذل  أذذدَّ

  
 لذذد ا مذذن األلذذواِ  حيكذذي اد عاءهذذا

   
..  هنالذذك  كذذا  الوا ذذدو   مراحذذل 

  
 ِم، وكذذذا  امليتذذذو   ابتذذذداءهااحليذذذا

   
ذذا  عذذ  شذذجِر الدذذكوى أعلذذُق حزهن 

  
هذذذا  أذذذزَ  دعاء 

ي ذذذتت ذذذرت م  ج   ويف ح 

   
 قذذرًى جاحذذداٌت، جذذاء  نذذوُر حممذذدت 

  
هذذذذاذلُِيذذذذ ها يف وجهذذذذِع أنبياء   بِِص 

   
 فذذذذإوت إىل قلذذذذإت نبذذذذي  أبَثذذذذعُ 

  
هذذذا  ويف بذذذاِع عينيذذذِع ُأقذذذيُم خباء 
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 بضذذذو عِ أذذذيد ي مرايذذذيم  النهذذذار 

  
هاذوأق ي ذِع وجذدًا مهذاء   يض عذ  كفَّ

   
 ومذذا قلبذذُع، مذذا قلُبذذُع غذذُ  شذذمعةت 

  
هذذا  ذوت فايذذتباع  املذذدجلو   حياء 
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ها أِقذذُ    أَي اجلهذذاِت ُمضذذيئًا عنذذد 

  
ذذُ   ، لذذمٌم.. أَ ذذا النَّج   وكذذَل أرضت

   
 أَي املحاروذذِإ أدنذذو مذذن اهارِ ذذا

  
.. يذذسق ُف  وكذذَل لذذن  فذذيادي  أ  

   
ذذذذٌل أنذذذذا با ثذذذذاِم،   جبذذذذٌل   ُملفَّ

  
 آوي إليذذذذذِع، و  ذاٌت فذذذذذسع ُف 

   
   يشء  عنذذدي يذذوى أين  أعذذوُد إىل

  
 ما قد  أضعُت عهى بيذٌت فذسعتكُ  

   

 "ع" علي بن أبي طالب

 ممرًا إىل اهلل 
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ُه ودمذي  معنًى هنال.. يسميض نحذو 

  
ذذ ى و كِذذُ   ذذت ج َّ والدَّ  فيذذِع النذذدى و 

   
 اِدُثذذعُ معنذذًى أناجيذذِع، أرجذذوُه، ُأح

  
 أضذذذَمُع و، وأبقذذذى منذذذُع أر ذذذُ  

   
ب  راحتِذعِ  و   ذال  ال ي الدمُس عادت  ص 

  
، ونذادت  بايذِمِع الَصذحُ    ملا أشذار 

   
باً   قيذذذل  منت ذذذد 

ت
ذذذن  إذا يف بذذذمء  وم 

  
 ومذذذَر معتذذذ رًا منذذذُع وونكدذذذُ  

   
ذن  يف األرِض وعرُفذعُ  ن  كَل م   وذال  م 

  
ذذُع لذذ      مذذا عرفذذوالكذذنَّهم بعض 

   
ى علي،ذذذًا، أَي ُمذذذ  رشقةت ذذال  املهذذذمَّ

  
ذذي  أ نكِهذذُ م ذذمذًا وه  ُه م   ف   أتَّخذذ  

   
ذذن  بعينيذذِع صذذ/ًا ألذذُ  ُمغِروذذةت   وم 

  
ذُف  ، ولذلَّ يذنا عينيذِع والرش   ماأت 
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 ذال  ال ي األرُض كانت  ِملك  أن ُملِعِ 

  
 وقلُبذذُع عنذذُع اوعذذًا كذذا   ونِِصذذُف 

   
 احتلَّذذِت األوتذذاُم ُمقلت ذذعُ  ذال  الذذ ي

  
 حتى ايتحالوا دموعذًا منذُع أنذ رُف 

   
لذذة  شذذوقت حيتمذذو   هِبذذا  فكذذا   ن خ 

  
  ُ ذذع   فينت مذذي أليذذاُهم  ذلذذك  الهَّ

   
 أبذذا أذذرابت أناهذذت  كذذَل عاافذذةت 

  
  ُ ذذغ   إىل وذذدوك  وأريذذى رحل ذذُع الدَّ

   
 إين  ذهبذذذذُت إىل فحذذذذوال  أيذذذذئلةً 

  
َ  ذُ  أاهت  واذاف  عذ    مذا ف    ذد  

   
ذذر  ِغنذذًى  -وذذا هلل  -حتذذى رأوُتذذك    ب ح 

  
ذذذوا ف  ذذذراُء اهللِ قذذذد  وق   يف ُجرفِذذذِع ُفق 

   
ذذت ك الليذذاو أن ُجذذاًم يذذطعت   ه  ن فَّ  أ 

  
ا الَهذُجُ    َ  ع  اجلباِه، أمشت  حو
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ذذغاِر أبذذاً  ن ت ذذك  ابتهذذاماُت الص  م   وأد 

  
ذذ  ِزُف إذذيُء والقمذذُش ِمذذن  أحداِقذذِع و 

   
ذذى لُكذذل  الطذذالبني  أفِذذ     فيذذا املرجَّ

  
ن    ورى وِصذُ    ع  ال ي ا    فيم 

   
عُ   ومذذن إذا أنذذت  ف   ْذذِرت  بصذذ أ 

  
ذذُ   ذذُع األي  َ  أرض   بِذذام أدذذاُء يذذُيب 

   
ذن   ذُل م  ن ه  ذبطنِي م   وأنت  وا والذد  الهَّ

  
ي ِمن  يذوى جم  ذرال  ورأِدذُ      ور  

   
 احليذاِم كذامقد ِعدذت  يف

ِ
  كذل  أشذياء

  
تلِذُ    خت 

ِ
 عاشت  وكنت  عذِن األشذياء

   
رت ذذع   لذذ ال  ختتذذاُرل  األرواُع لذذو ش 

  
، يذذور  بِذذ

لِذذُ  ذبغربذذةت ت منذذُع أزد   رش 

   
تِهذذا  فهذذال  وذذا يذذي دي روحذذي بُرمَّ

  
ذذذا بِذذذُربى ذكذذذرال  ألتِحذذذُ    فإهنَّ
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دذو  دمذي  كن  يف فمي وانًا ُوذت  وح 

  
 ِشد  يف ضلوعي قلإ  من نزفوادونًا و
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ك  غامِت الربوا  ِف  ُكلَّام ايتحرضُت وجه 

 وأجهدِت الهامُء وقلُت:

..  ليس الليُل وكفي  نتداِر ش ال  يف ضيِق املكا  

..  ليس  الزما  

ًا ملعرفِة اع افِك  بايتحالتِع مدًى  ر   قد 

ل  أَ ا الزمُن ال ي انف ييطيُق  د   لتت  أماكنُعُ ُبع 

.. -ا اه  فضاِ ِع  -وضاع  الوقُت يف فحواُه واختل     املتوا ام  

 

 

 إىل عــلــي
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، امليمنو   أمام  وجِهك ُودذعلو   نوافذ   الصذلواِت  ف  وا أم   امليمنني 

ل  رَسهام  هل بيدوك  وحد 

م  إ   كا   ذال  فهل يتسذُ  أ   أمرَّ دمًا بعرِقك 

،  وا ييدي لكن أقوُل بس َّ  آيٌ    من حقي اللواذ  أليك 

 أعلُم أ َّ كلَّ األرض    أرىض احتضاين،

ِ ا لغِ  الطنِي  ٌ  وضو ي افلٌة أسبى انصياع  ودي  براء  ر   كَلها د 

..  وا ماء  احلنا  

..  األرُض مطفسُم األما  

..  وأنا ودا  

..  أتوغم  

 ،وْاو ِ  ودوك  ياقيتنِي من عهلت ومن قمشت 

 ..ويف جوعي فام   
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 ف وبق  مني غُ  صوأِك  وهو وركُ  كاملقاأِل يف غامِر القلإ

 ،  ورىض ال َجل  ليس  وعرُف هدنةً 

 ،ما الهلُم قانوٌ  ودوُن بعِ 

 ،وهافُر كلَّ وومت يف املجاهيِل البعيدِم باحثذًا عذن ُعدذبِة الُبقيذا لذدوك  

  الدرب  مجٌر ل وٌ  رغم  أ -حني  أكوُ  أنت الغاوة  القصوى  -امليُش 

..    أراب 

 ،الدوُق متقٌد بنفيس

ت ني ق  وَّ ت ني واحًة وأ    حارى ايتوقف   والصَّ

ُثمَّ ما لبثت  أِ  امتألت مياًه من جبيني، كَل آباري أباحت ها القوافُل ف 

..  أعد  ذال  الهحاب 

..  وكَل مضيَّلت وأنا اخلراب 
 أنا كَل عطدا ت
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ى من  ََّ باِم أبقَّ ذت  وآِذ   كذي أعذود  إوَّ فاعط   ع َ  التذي ُنِقض  هيذاك

. ل  يف مهارهِبا الغياب   ذاكرٌم أوغَّ

الروُش أرضُبني ووعصُ  يف ربى جهدي اشتهاٌء  ،آِذ   بس  آوي إليك  

.. ُق احِلراب   فزَّ ِمن  نز 

.. ين إليك  أبا أراب   ُخ  

.. اب  ، الناُس حوو ها لو   وكَلهم  حوو رس  ََ  أنا وا ع

 احلضوُر بدفِ  املعنى أنت  

ُة الك/ى  وأنت  الصح،

 وأنت  الصحوُم الك/ى

 وأنت  الوحدُم الك/ى

..  وكَل ا خرون  خرافٌة ويدًى مصاب 

..  وا يي دي وأنا املُ اب 

 ربال  
ِ
 ،ِمل حًا بامء



  
 ِهـيـلـع وُتـكـسـال ُنـسـحـي  ٌرـَهـن 23 

رًم بكسِس ُهدال    ،ُيكَّ

 ،ينبلًة بحقِل ينال  

يُة التي اندغلت  بجذوِع أيئلًة أطوُف عليك  أهسُل أون  جبهُتك  املقدَّ 

.. املخت فني  وراء  أيوارِ   احلجاب 

..  أون ال هاب 

.. إ  إليك  هنال   هاب   يف واِن ال َّ

،  ه ي اجلهاُت، وها هُم الداعو  

 ه ي قافمُت القادمني  وه ِه الدعواُت،

، عو    ه ا ما وقوُل املدَّ

 هنا اجلميُل وأنت  لهت  هنا،

  ُت أ  أنسى،ل لك لهُت موجودًا أنا، واخ

ل قي بعيدًا غبُت     أحٌد يوى ق 

.. ت ام أرال  و  أرال   أرال  بِع وربَّ
 ورافُِقني إىل بلدت
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ل  ما أمَر  -بلدت أمر َ عليِع   غروبًة روحي -أوَّ

.. ت،ُش عن ندال   وضا عًة وها مًة ُأف 

..  حتَّى أرى شيئًا ُهنال 

.. م مُها ودال  ال  ا ود   أمُه 

 وقبَّتاِ  من  البعيدِ ومدونتاِ  من ال
ِ
 وضوء

 وُمنيتاِ  من القروِإ أرامها وانًا ييهكُن فيهام وجهي

..  فيبدو كاململ 

.. تفال   الوحُش وبدو كاملمِل إذا اق 

..  ودمي اقتفال 

..  أنا يف احلقيقِة أَ ا املوىل ممٌذ آمٌن للمفرداِت إذا ذكرُأك 

ٌل لو أنَّني وومًا ألوُأك    ..وفمي كتاٌب ُمن ز 

لكذن  مذا  ،حتى ا    أقذرُأ عنذك   ،لكنَّني ل    أعثُر يف الطروِق إليك  

..  قرأُأك 
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ك  بيذد  أ َّ البحذر  أعذ  مذن  ، بل أوَد بس   أخوض  ُرب ام أوَد بس   أقول ك 

ذبًا  حنيني حيُث أنوي أ   أفي   بِع وأغرق  كي ُأاِذلَّ بذع عليذك  بضَّ

.. هِبُدى  التنَهك 

عن يامِ ك    أجيُد يوى الطواِف هبا عذ  جذنشت مذن أنا يف الكتابِة 

وا ِ  ،  ،أهرُب، لهُت إواي  ، اَ    ، ولذَ  القلذإ  القصا ُد غُ  ما كانت 

ل  نصإ  عذنِي  وعصُ   باللهاِ  الرعُإ ملتِحفًا بسردوِة األماِ  أل َّ هن ر 

الروِع إري وهي لامئٌة ومقبلٌة وأنت  أدُ  أ  هال  ايتقرَّ هنا عذ  

..ع  طِ  املياه 

..  فسصَإ عند  اجلرِف ه ا أل   آه 

وأمَد خاراتي ع  أرِض الهذيا ِت الكثذ ِم، أيذسُل التذسرون  عذن 

.. ُمَر الكو  جانب ُع وورجو منُع ضوًء كي وراه   رجلت و 

..  واضحًا وجع  اإللع 
ت
أى يف كل  يشء  ووقوُل: ه ا من  ر،

ذذري هذذ ِه  ،الدذذعرِ  إ َّ عصذذاي  قذذوُل  ،( ألذذِق عصذذال ووقذذوُل:   ب ح 

وهذ ا الليذُل هذ ا  ،اوداي  العظيامِ ، النهاُر بكل  حذ اي ،األوراُق 

..  األيوُد املدغوُل يب حدَّ انقمِب مجيِل أعضا ي شفاه 
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ِ
لكنَّ يف وِدي  ارأعاشًا رغم  أين  حني  أدخلُت القصذا د  يف ثيذاِب املذاء

كس َّ كلَّ الصذاحلني   ،أخرجُت القصا د  كاملصاحِ  وهي بيضاٌء أَس 

.. ُدوها باجلباه   أعهَّ

قبذل  هذ ا ، وِدي  ارأعاٌشم إ َّ بعد  العِس وسًا، بعد  ه ا التيذِع شذعرٌ 

..  التيِع شعٌر ملُء ه ا التيِع شعٌر ورأضيني عاكفًا فيِع ومتهُكني وداه 

أبدًا يتمهُكني وداُه وأريامِ  مكوت  معنا ي بلذوِع أوَحذِد األبدوذِة 

..العلوو  ِة العظمى التي اج حت  خطاي  ع  ُخطاه 

..  أبدًا يسيبُش يف نداه 

ذق   قمرًا وداُء بس   وكو   النوُر مملكًة  وُل بُحل ِمها حتى أتيع  هبا وأرش 

..  مقلتاه 

ب،ُلذُع إذا اصذطدمت   كن  وا أبا احلهذِن اشذتعال  الذروِع كذن  وجهذًا أق 

 محاماي بجدراِ  الغروب..

..كن  مو َ وا يي ِر ياعة  أ  أيوب   أا هًة هب ا العم 
ِ
 د  األشياء

أ ك   د  ج  مت  ندمي بس   و  وارمتِت األثاُم ع  اروذِق  ،روحي اليتيمُة و مَّ

..  ال اهبني  إىل جواِرل  وا جوار  اهللِ وا مسوى القلوب 
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..  وا من أتوب 

 يف مقلتيِع حرا ُق اإلعامِل واألقواِل واألهواِل والُبكيا عذ  األاذملِ 

..  من اوِل الوقوِف ع  ال نوب 

 ونذدُب: أوذن  
ِ
 حني  رآل  مي،تًة ودال  وجذاء  للزهذراء

ِ
وبكى أبو الدرداء

 فاامٌةم 

م 
ِ
؛ ماذا قد رأوت  بع أجب ني وا أبا الدرداء ٌَّ مات   ع

، اخلدُإ ايتقرَّ ع  ودوِع، املوُت ض َّ بمنكبيِع، احلذزُ  أذَّ    وا مو ي 

، كا   ُقب ي ل  هذ ا املذوِت أبذي    يف اَزوِل، الليُل، وا زهراُء صار  الليل 

ت ي ِع كذذا   اهللُ  ذذف  غذذارِت الذذنجامُت والكلذذامُت، حذذلَّ الصذذمُت يف ش 

ت ي ِع، كا   وكا   وا زهراُء..   والصلواُت يف شف 

ُهذو   ت  كونًا عظياًم وارمتت  يف نفهذِع ف  ع  ز   عليِع هي الصمُم  مَّ   ْ   

..الصمُم هو الهك و  فُم الهامء   وُ  هو الضياُء هو امتداُد الليِل وه 

ُه قٌ/ هنال  بذ لك  املحذراِب  ، كلَّ وومت عند   حيٌّ
ِ
ٌَّ وا أبا الدرداء ه ا ع

 
ِ
، و  وعوُد إوَّ إ  أ  إيء  ألهلِِع باملاء ودخُل كي وموت  وكي وعيش 

.. وِع ولمُل يف املهاء   يف خدَّ
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تاِ  شا عتا ِ  اُه منزل  دَّ ُ  ،يف قلِإ املذداملِ  خ  احلذزُ  البعيذُد بقربذِع  ُُيذ/ 

ف وكذنِ األمذُ  يذوى أمذ ت للحام ذِم والغذزا ِت الرشذودِم  ،فيحطَ 

والعصافِ  العدوذدِم والفراشذاِت الدذهيدِم وانثيذا ِت القصذيدِم يف 

بت  اجلراحاِت األكيذدمِ  ذو  واليتذامى البا هذني  ايذُتنِفروا مذن كذل  ص 

ِإ املهيذسِ ضا قت بطعاِمهم رغ م  اشتعاِل األرض فوق  رشاشِ  الذ ه 

.. ،للحصادِ   األرُض أن ُر بالكثِ  من اجلياِع وبالقليِل ِمن  احلصاد 

..  األرُض عاصفُة الرماد 

قو   فاألرواُع واألجهاُم اذا رٌم  ِ والناُس هم  ذال  الرماُد، الناُس حُم   

..  بعاصفِة الرماد 

كذلَّ  هنِي وطوُف حذول  األرِض ونبذُ  ووجُع أيب احل ،األرُض ييَّاٌف 

..  أهِل ُم بَّحيها عن هداهد  من ضامد 

رِت اجلهاِت  نيذوُب بادوذِة  ووقول: ليس  بعيدًم مدُ  البياِض وإ     َّ

..  الهواد 

ُأإ  من حصاِدل  أ ذا التذسروُن، وانتبذ ي لنفِهذك نخلذًة وذا أرُض، 

، ذ ي علَّ وغِفُر ما ييهقُط من نحيإت نإ  أنَّذِك كنذِت واعت ري وهز،

يش، ذعاملًة وجاهلًة ب اِت الوقِت أ َّ أبًا يُيصلُإ وهو بني  الناِس ومذ
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أنِت كنِت صليب ُع م   يال ت ا واُت من عينيِع من خدوذِع مذن شذفتيِع 

من جنبيِع من جرحيِع من حهنيِع، كا   اهللُ وعلُن أنَُّع ربٌّ بجبهتذِع ُمذِ  

.. انفطرت  كام انفطر    اجلدار 

..والن  جِم والنبسِ العظيِم وا نفطار 

..  األرُض نار 

..  األرُض بعد  رحيلِِع حطٌإ وأدعيٌة ميجلٌة وأنفاُس احتضار 

..  والوارثو   أبا اليتامى يف اليتامى حمُ  معنًى مهتعار 

..  أنا خا ٌ  وا مهتجار 

..  أنا   ٌ  وا شيُن بايِمك  وهو مئ نٌة ودار 

ني رحيُلذك  أ    َ  م  أخذاف  وأ   أضذيل  وأ   ُأَء  وأ   ُأثذار   وا شيُن أ

..  وأ   ُأنار 

م  وا شيُن.. هل وُدل  النهار 

ك  خارٌ  من زمحِة  : إ َّ وجه 
اتت قا متت وا شيُن جاءأنا الرواعُ  مبرش 

ل   ل  هل صحيٌش أنت  وحد  ضوِت متجهًا إىل امللكوِت وحد   م  األر 
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ُه ُشُهبًا ووا لونًا وذدوُر عذ  أوذَها الفقراُء أمجُعُهم  ووا وجع  الهام  أشدَّ
ِ
ء

..  املدار 

ِم انفتلتَّ من الصمِم لكي ُأصَ مرًم أخذرى عذ  األفذواِه وهذي  ل ك 

م ََ فهل أعود   أقوُل آمل  نا ابتعاُدل وا ع

ِم احتددت  بُحزهِنم حتى غدوت  ذذذ إذا أنذا   الليذُل كلكل ذُع ذذذ  ل ك 

.  يف حدود 
 .حدودًا من مواجل     اتت

ِم اقتطفت  القلإ  من أن،وِر صدِرل  كالرغيِ ، أطوُف أبحُث عذن  ل ك 

..  َ  امت علَّ يف أرِض احلجاِز أو الياممِة من ُورود 

..  ما كا   قلُبك  غ   قرصت للعبيد 

ت من ُكنذال  ألذَ  أحرفِهذا وأشذهى مذا   ع  شفتيَّ دار 
را   ناعورت و  د 

..  وقوُل الذُمن ت خو  

ََ "كم    "وا ع
ِ
 لمذإٌ م ن مذُ  املذاء

ِ
نى بغِ  املاء  هل ُوغ 

ِ
أفيُ  مثل  املاء

..  أحرُفك  الدهيُة وا أم   الروِع وا ملِك  العيو  

..  الم  و  
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.. ، والظنو    وتهابقو   إىل امتمكِك 

.. ِت الظنو   قٌة بسن ك  لن  أكو   بغِ  ما ادع   دعوًى مصدَّ

..أ َّ األنامل  يف ودوك  مهاجٌد فيها وص  َ اخلا فو  

.. َ، كي أكو    وأنا أص

..  ممن بظِل،ك  وسمنو  

أنذت  لذَل اهللِ فالتجذست  إىل نجذوال   ،  للَّ إ  لَل رب ك  قال  رَبك  

أدعيُة احليارى قصد  أ  وِقفذوا ببذاِب اهللِ وهذو  دمذوُع عينِذك  فذاض  

..  فا ُضها ع  رمِل الدجو  

مما يف ومينِك  كا   حم   عصًا خُت   يُ  وهم هنالك  وسفكو  

.. م كا   الهاحرو   دًا بمحِ  عصال   أم كانت األفمُل حُم ت د 

ى  ُيدو   أ  ولقوا وما لبثوا بذس   ألقذوا فكانذت  قصذٌة أهذمو، ُأهذمَّ

.. ، مت  حو ما ُيَط الكاأبو    أنت 

ما أنِت قاضت فاقِ    خوٌف ودَإ ع  األضالِل   يبيٌل لل اُجذِل 

..  غواواٌت   أدَد إىل اقتطاِف التنِي ُيصُ  ما أباع  املخطئو  
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..  بل أنت  يف وجداين  الكهُ  املمُذ ويف أكف ك روحي  احلرُم املصو  

، بذل رجذاُبل  أ    جناُت عد ت ْت ها إري اجلُناُم و  ُجناٌم يف رجاِ ك 

..  ييجري اخلالدو  

ذ ، إهنَّ ذداُهم  ، وأضلَّ فرعوُ  اجلنود  الها رون  وما ه  م  يذاروا ملحذِول 

ُه أحذذلَّ بذذِع مممذذش  أهذذِل دعوأِذذِع، نبييذذِع  رَب وجِهذذك  حذذني  أوجذذد 

 القدامى..

وت   د   فتًى إماما.. -وُهم  بوجِهك  مُم ِعنو    -حتى غ 

 ليس  أنذت  بذِع غيابذًا، أنذت  كذَل الكذل  وذا كذلَّ 
ت
ل  كَل يشء حتَّى ْوَّ

 اختمجاِت اليتامى..

 
ت
كذم  أزالذوا  َي معنًى دو   معناُهم  ولَ  وأنت  ُأصغيمأ ،ُهم  كَل يشء

عنك  غربت ك  الرهيبة  كم أزالوا عنك  رهبت ك  الغروبذة  كذم أنذاخوا يف 

امما..  صحارى النفِس فانقلبت  غ 

ََ ربيُل نفِهك حني  وغزوها معاووٌة بصيِ  بني الدذإِم، بنذو  ُهم  وا ع

أرال   ،ِق أشذَد يف عذنِي احليذاِم قذ ًى الدإِم أقَل إوممًا أل َّ بني العذرا
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، وأنذت  أِصذُ    للجناِ  وراوغذو  
وأنت  ُأبُِصهم عن الدرِب املهيسِ

..  قاع  ه ا القلُإ وا أهل  العراق 

..  حا   الفراق 

..  املوُت أروُع من مقامت بني  موأى ونهلو   من النفاِق إىل النفاق 

ن  يال  ِمن  عينيذك  وا من  نزفت  الروع  أنضُش من يواقي القلِإ  وا م 

ذ  ، زماُنذك  الوغذُد ايذتحلَّ ُبح  أ يذك  مذن التحَسِ ما وهقي الزمذا  

..  والع اِب ومن دفنِي الروِع وهو ش ًى ُمراق 

..  من العراق 
ِ
 ما زال  ُمندقًا فياُدل  وا أم   األأقياء

..  والدمِس وجِهك  والضحى معنال  فاع  وا ندقاق 

 نِي ُأرال  أ كُر فيِع كي   الندسُم األوىلموا ييد  البلِد األم

أبنَّال  النبَي فكنت  دف   ذكرواِت حياأِع، ما كا   وبكذي دو   أ   أغذدو 

لُع عيننِي ما كا   السوُر ومَر ياقيًة بقلذِإ أيب احليذام بغذِ  أ    ذري 

ربال  هبا ز  ً كا   و رشُب ثم أروي أنت  قلب ك  كنذت  أضذحُك ثذمَّ 

 القروذِة األم  ُأعل  
ِ
ري  يذامء  وكنتام ق م 

ِ
املهابذِة  ُن يف رسا ِرِه ابتهاماُت الهامء

..  مها اع وحيدرُم الويص،
ت
 فرط  ما اكتنزت  بضاحيتنِي من ضوء
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.. ،َ  ه ا حممُد يف ودوِع فتًى وقاُل لُع ع

.. ُع كممًا ليس  وعرُفُع يوى وجِد النبي،  ووقاُل: علَّم 

عمذِرِه قلذق  النهاوذِة والبداوذِة والِصذاط   ووقاُل: أودع  يف صذحا ِ  

ٌر إىل األعذذ   ذذد  ذذو  ُمن ح  رت إىل وادي احلقيقذذِة فه  املهذذتقيم  وكذذلَّ ُمنحذذد 

..  يوي،

 غِ  ذي زرعت ولكن  كَل 
وا رَب هم انهاب  قلبي نحو ذال  الواِد، وادت

..  أقي،
ت
 زرِع الروِع ونمو فيِع من ماء

َ، والضام ُر فيِع أبحذرُ  ذا دخلذت  هنالذك  خذ    وادي ع  أهنَّ
راضذياتت

..  ُمدخلِها لتخر   خ   ُبرِجها موايم  من نجام 

..  منُ  ايتقلت  روع  حيدر  فهي ميمنٌة بس َّ الهاحل  ا ي حيام 

ٌَّ : ُم   قيل   قالذِت ا فذاُق:  ،أ    يي   إ  ذو الفقاِر و  فتى إ  عذ

.. ِت اجلهات  ر   أزه 

َ  ُشعلتا ِ  ي دا ع .. ف  ي هام للُم السام  ب ه   ألوُذ يف ق 
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ِ
: أنفس  أ ا اإلنهاُ  وا كراُر وا عطذر  الصذمِم ووذا أبذا األشذياء قالت 

وهي أعيُش راضيًة بذرب  صذإَّ يف جنباِ ذا حذإَّ املعيدذِة رشط  أ  

 
ِ
ورىض بام عاشت  وما اج حت من الَطُرقاِت يف بحذثت عذن اليشذء

..أنوومِة الم يش ال ي ونهاُل من مِن السور   يف الزَّ
ِ
 ء

زمٌن رسوٌر   ونذاُم بذِع يذوى مذن نذام    وذدري بذس َّ النذوم  مذوٌت 

والنهوض  من السوِر القذُ/ لذو قذد حذا   بعذد  النذوِم جنذإ  ثذرى 

..  احلف  

.. مٌن رسور   ز 

ُه رَب النذاِس دو   النذاِس  ،زمنٌ  أم ًا قد رآُه الناُس إ  ذال  من يذامَّ

 ..بالرجِل األم   

هذا  ج  ي غذ   هذ ي الذنفِس وذا دنيذا أزوَّ فلقد رآُه العبد  حتى قال  ُغر،

..  خدوعة  وعِدها الزمُن األي  
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..  كا  اإلماُم أبو احلهن 

ًا لكل، النازحني  من النفوِس الضا عاِت وكل، من ذ  و  ركبذوا ُيذداهم  ل 

 غ   متجهني  وسُجهم إىل ما   ورو   أرحٌل ووعيذُدهم غذُ  
ت
اهتذداء

..  علَّ يف حضِن املإِب َم يكن 

األرِض كذا    كا   اإلماُم أبًا لكل، ابذنت بدولتذِع، وكذَل أذراِب هذ ي

..  مواانني  وأرُض جبهتِِع وان 

ِم كا     وسي بمن ودنو لعرِش العرِش منُع  زمنًا من اخلبِز املغمِس باملسَّ

..  وإ  متنى الدهُر واجتهد  الزمن 

كل، أافاِل العراِق وكذل، أافذاِل احلجذاِز وكذل، أافذاِل كا   ابتهامة  

..  الياممِة واليمن 

..  ها جئُت أيسُل أوذَ ال األقرُب األقىص أجب ني وا إمام 

ل  غُ م  هل وا رفيق  الليِل ليُلك  ليُل واحِدنا أِم ا َّ الليل  عند 

: لياليك  اختمُط الذروِع باجلهذِد،  قالت  ألهُن الصحِ  التي قالت 

قالذت: حذني  كذا   حيذَط جبهت ذُع عذ  خذد  ، اختمُط الدمِل بالقرآ ِ 

البهيطِة وقدعَر األنبياُء وقالِت: انَّك  حني  أتلو أصبُش الودواُ  أهنذارًا 
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: إذا ص  أبو احلهذننِي ، من  الُغفرا ِ  قالت  ألكُم الصحُ  التي قالت 

ُع ومدذت  يذباُع الغذاِب ضذارعةً   خلف 
ت
اُت  ك/َّ  كَل يشء ودارت  ُقذ/َّ

.. ُش يف مصمُه املكدِس باملم كِة الكرام   البيِد باكيًة مت  هَّ

.. مُم َا قيام   فالصَّ
ٌَّ قام  وومًا يف صممت  وإذا ع

ُع ُُضٌّ فمعنى ذال  أ َّ ارودًم يقطت  و  ودري َا دربذًا  ٌَّ مهَّ وإذا ع

.. قام  ها درب  الهَّ  فيهلُك نحو 

: قال آهِ  ٌَّ ، نبُضذُع وإذا ع  أل َّ قلإ  أيب أرابت
ِ
طَّرت  ُحُجُإ الهامء ، أ ف 

..  نبُ  الهامواِت العظام 

ٌَّ خاض  حربًا يف احلياِم ف ال  وعني أ َّ وعذدًا جذاء  يف ُبرشذى  وإذا ع

.. مم   الهَّ

ٌَّ قال  وومًا: أَ ا الناُس ايمعوين .. ،وإذا ع  جاء  واحتدد  احل امم 

..كا   الووَّ لكل، أحم  ِم احل امم 
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عُ   كا   احلامُم ع  أصابِعِع وقيُم عدوش 

..  واعدابًا وأينًا من كمم 
 كان ت  أصابُعُع شج اتت

..  أهللُ كم كا  اإلمام 
 

 
 

ذذي وأدعيتذذي وجهذذُد أصذذابعي  أم،

  
ذذ     صذذباحاي وبذذوُع مذذداِمعي اوش 

   
مً  ل وُأذذذك  مذذذرَّ  ون ذذذدى وذذذديَّ إذا أ 

  
 غيذاُب أضذالعيواحلزُ  لو اذرق  ال

   
 وِعذذراُل أافذذاو وبهذذمُة والذذدي

  
طذذذالعي  البيضذذذاُء إذ  أألذذذو عليذذذِع م 

   
ا ذذن  أوقذذد    هذذ ي مجيعذذًا أنذذت  م 

  
 نذذارًا فدذذا   اجلمذذُر ْذذت  ن ذذوازعي

   
 وذذا يذذيدي هذذ ا ابتذذداُء حكذذاوتي

  
 ملذذذا عرفُتذذذك  واختتذذذاُم مذذذواجعي
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، الطفولُة وا نداها كن  ت  أنت  هبا كثيفًا،دعني أحدث ك 

 :كانِت األحمُم قهمنِي 

ها  امتثاو نصإ  شخِصك  كا   أكثر 

 وكا   أقلَّها أين أمامي كنُت ممتثًم،

 صغ ًا كنُت لكن،ي كبُ  احلزِ  كا   اََم فذيَّ 

 إوُل مثل  اخليِل يف، 

..  وكنُت يف ذكرال  وا ذكرى الطفولِة إذ  ول 

وك   ُر الهي   ال ي بيد     أحممي  انقطعت   أأ ك،

ما  و  ال كرى ولكن  وا إماُم، اخلوُف كا   هو املثُ ل يف رباي  وعنذد 

ُ/ت  ُرباي   اخلوُف صار  الظلَّ أمحيني بِع من وحدِة األفكاِر حذني   ،ك 

..  أ فَش كاألفعى ع  رأيس اجلهول 
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ما الطفُل الكبُ  بداخَ وومذًا رآل  وأنذ ي ذات  وومت عند  ت  حدثُت أم،

..  ْمُل رأس  عاتت كا   ونوي قتل  قا ِدل  الريول 

لقذًا يف يذقِ  غرفتِنذا  واهللِ كنُت أخاُف جدًا وا إماُم، الرأُس كذا   ُمع 

، كا   ه ا الرأُس وصغرُ  ثذم وصذغُر ثذمَّ وصذغُر حذدَّ أ    أراُه كلَّ وومت

 صار  وغذاب  لكنذي إىل هذ ي الهذطوِر أراُه وهذو 
ِ
كاجلوزِم الهوداء

..معلٌق   يف يقِ  غرفتِنا كام يف مهجتي علق  ال هول 

..  كانت أقول 

ٌَّ ليس  خت  فى عنُع خافيذٌة لذ لك  وذا بنذيَّ ُصذِن الفذياد  ُصذِن  أمي: ع

..  اللها   ُصِن اليدوِن عن ال حول 

..  ول ال  كنُت أخاُف حت،ى من كممي أ   أقول 

ا    أشذعُر أ َّ    أك ُبنَّك  كنت  وا مو ي  أرعُبنذي صذغ ا،ً غذ   أين

ذي لذو  أهنذا  أروع  أصدقا ي أنت  بل أزهذى الهذنابِل يف حيذاي وه 

.. ِر ال بول  د   اختارأ ك، آولٌة إىل ق 
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ذك   أنا دا ام أأفحُص األشياء  أبحُث عنك فيها علَّها ضمتك  علَّ رفيف 

َ، يف حناواهذا ألذوُذ كمثذِل مذن صذ ،  ذ  املعهود  ونبُ  يف حناواها وع 

ب  وهو وهسُل أون  حمراٌب ألوُذ بِع بظل  اهللِ  بمحرابت قىض العمر  املع َّ

دت لُع املحراُب ودعوُه إليِع:    ثمَّ ولوُع من ُبع 

ها وبكى ال اُب أل ، جبهة  من وصَ ذأِ  الصمُم ايتح اد  جَّ رضت  ي 

ُع ْتاُ  عطفًا كي وصَ خاشعًا   خا فًا إ  من ا ي إليذِع لكذي  فوق 

..  وصَ وهو وندُدُه وولقي نحو  رفعتِِع يمِف  من دعاء 

 إ  ما 
ِ
أنا دا اًم أحبو إىل مثوال  أمحُل فوق  كاهِل ذكرواي أيوأ  األشياء

..  أيميِع الو ء 

 ،واليُت ما واليت  وا مو ي  صدق ني أحَإ البا هني  وأعدُق الفقذراء  

ِمل ك  األرِض مرهذوٌ  بذام  أكرُه من أباهى أ   أأتُع األرُض حيهُإ أ َّ 

.. ،يف جيبِع مما وهمى عند  من   وهتهيُغ الروع  معنًى   بالثراء 

..  احلاكمني  احلالكني  األدعياء 
ِ
 وك ال  أبغُ  هي ء

..  ثوب  أصحاِب البهاء 
ت
 المبهني  بم هباء

..  هم  هي ء 
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م  ألك  الريا ُل منك  أ دذفُعها مذرارُم حزنِذ ت نحوه  ك  هم  من أشار 

لَّيذت  مذن أهذِل العام ذِم وهذو   اِت حني  رأوت  من و  املعجوِ  باحل س 

 الو ِم 
ِ
 ذاهبًة إىل أفواِه أو ء

ِ
ي  أنسى عِن وِد الفقراء ُودعى للو  ِم وه 

، واألثرى هو املدعوَ  ، كا   عا ُلهم هو املجفوَّ ما ه ا ال ي  ،بغِ  حق 

أُع الهامء    ..ورضاُه حيدُر وهو ورىض ما أقرَّ

،   بدَّ ايتعادُأعُ   حقًا ضاع 
ِ
ُحكومذُة  ،و  بدَّ القصذاُص  يف أ َّ للفقراء

ُل ينةت  .. فيها الكراِر أوَّ  القصاُص وقَص جنش  األغنياء 

.. ق  الضياء   أبا احلهننِي مات  الناُس للاًم وا أبا احلهننِي، واحمَّ
 آهت

  حدود  َذا و     حدود  لُع كام أ َّ املظاف   وا ييدي الدكوى امتدادٌ 

اِم  يلوى يوى ذكرال  حني  ُأعل،ُل اجلوعى بخبذزت مذن أناملِذك  املُنذدَّ

..  الكرومِة وهي قمٌش نثَّ من حقِل الهامء 

وا ييدي ِمن  ووِم أ   يافرت  عنا والوجوُه غروبٌة حتى كسنا يف بمدت ف 

، ويذ ُم املترشذ عني  نعش  فيها، وفيها يطوُم احلكاِم، للُم األقذربني 

بغِ  ي أك  البهيذِة، يذيدي كذَل املذوازوِن ايذتقالت  عذن منابِعهذا 

ذُع  ل  موأ  وغذادرِت امليذاُه مبذادا  املجذرى وفضذلَّ كذَل حذي  أ  ُوبذد 

..  باإلختفاء 
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..  ضاعت  ممحِمنا لتظهر  يف ممحِمنا وجوُه اإلختفاء 

أبذدلت  حتذى    يشء  يف اإلنهاِ  وثبُت أنَُّع اإلنهاُ  وا مذو ي  حذني  

..  الدماء 

..  مات  احلياء 

..  وكبا األماُم وأذعن  اإلرصاُر وانتِص  الوراء 

 

 
 

 وحياأِك  احلهذنى وموأِذك  يذاجداً 

  
تِذذك  املصذذ   وجبينِذذك  الذذدامي وِعمَّ

   
 ووذذدوك  قذذافيتنِي مذذن عنذذإت ومذذن

  
 ذهذذإت وقلبِذذك  مذذا ُأبذذيش  ومذذا ُأِحذذم

   
 كنذذذت  الذذذووَّ هبذذذا 

 ومذذذاوو وذذذةت

  
، مذذا حكذذم  الذذوَو ومذذا أذذوىل  إ ل 
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ذذَر مذذا قايذذى ابذذُن آدم  عيدذذةً   ألم 

  
 أ    ورى لك  يف يواِد األرِض لم

   
 إذا بكذذت  

ِ
 وذذا دمذذل  أجفذذاِ  الهذذامء

  
، وذا نبضذذًا ونذذبمً 

ِ
 وومذًا عذذ  الفقذذراء

   
ذذُع األيذذى خ   احلذذَإ بعذذد  نذذوال  أرَّ

  
يَّ  ذد  ذم هم يمحت  بذس   ُأروذك  و   ه 

   
 هاأذذذاِ ، غذذذارقتنِي بذذذاحلِ/ الذذذ ي

  
 ونعال  ما ضمر  املهاُء ومذا اضذمحم

   
 يف كذذذل  ليذذذلت  معانِذذذك  قصذذذةً 

  
م ذذذت ه   وُأرددانِذذذك  للمواجذذذِل ُمه 

   
 ََ  يف كذذذل  ليذذذلت أيذذذتعيُدل  وذذذا عذذذ

  
 وأنتمذذذي خليالذذذك  العبذذذِق املحذذذ 

   
 يف كذذل  ليذذلت أيذذتعيُ  عذذن الظذذممِ 

  
 أمذذرَّ عذذ  يذذياِ  ربال  افذذمبذذس   
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افًم أمَر وأدعيك  أبًا وأشعُل أل   ذاكرمت وأخرُ  مذن غيذوِم احلذزِ  

..  أيقُط يف جفايف كاملطر 

، ذكرواي عنك  آمُرها  ،وأيافرُ  اإلبُِل التي يارت  بليَ نحو  ُصبِحك 

ُ ذرسوعاً ثمَّ ُُيت   -حني  آمُرها  - يشذبس   متيش رسوعاً وهي مت .. ِص   الهفر 

 

 
 

 أنذذذا ذاهذذذٌإ هبذذذوال  مثذذذل  مدونذذذةت 

  
 ذهبذذت  خيذذا ً يف خموذذا الدذذاعِر..

   
 أنذذذا منذذذتمت لنذذذدال  مثذذذل  فراشذذذةت 

  
ذِر النذدي  العذااِر .. ه   ماأت ع  الزَّ

   
 أنا واثٌق بخطذاي  نحذول  كالقصذيدمِ 

  
 يف فذذذِم احلذذذ ِق املجيذذذِد املذذذاهِر..
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ت أنذذذا ُمبت ذذذغت نجذذذوال  م  ثذذذل  ُكث ذذذ  

  
 أرسى لعذذذزم  يف فذذذيادت يذذذاجِر..

   
 أختذذذاُر فلهذذذفة  اَيذذذاِم بذذذام  ذذذيمُ 

  
 بذذِع وأمذذأُل مذذن ُأقذذال  دفذذاأري..

   
ََ أوَد أ  أذوي كذذذام  أنذذذا وذذذا عذذذ

  
 أذذ وي الغزالذذُة إثذذر  ذ ذذإت كذذارِس..

   
 هو ذلذك  الولذُع الغروذُإ بذس   ألذلَّ 

  
 مذذل  القصذذا ِد ألذذ   ليذذلت آخذذِر..

   
 

 
 

 ،هنا اخذتلط  الغذراُم: غذراُم أين   أفذارُق أ  أقولذك  يف الذدفاأرِ ، آهت 

 أغزوين وأدفُعني إوَّ  ،والغراُم: بس   أقول  الدعر  
ِ
ها هي أمجُل األشياء

..  ،َ  ومن ذكرى ع
 بكل  ما أوأيُت من قلقت ومن ليلت ومن شعرت

..  ،َ  النفُس غامضٌة وه ا الليُل متضٌش ج
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ِ ممَّذا خطَّذُع وهي  الك تابُة مثل ام الدمُل يف نفيس عن املكتوِب عنُع أجلَّ

مذا أهبذى  ،الدعراُء واحلكامُء والعلامُء والفقراُء ما أهبى ال ي خطذوهُ 

..  ،َ  كتابت كم  أوا الفقراُء وا أُضى املواقِد يف خموا نفِس عاشِقكم  ع

ذ بالريذا ِ ِن اصذطفاُه اهللُ صذنوًا للمبرشَّ لِة كذي وفذكَّ هبذا وا أصفياء  م 

، كي وديد  هبا املإثِر    ، املإرِس 
ِ
كي وه   هبذا إىل رب  حيذَإ عذ  الهذواء

هُ  رب  لدوِع الناُس أمجُعهم يوايذيٌة فلذيس  هنذال يف امللكذوِت  ،عباد 

..  ث ِري، 
 ُمفت قٌر وليس  هنال  يف امللكوِت من  أحدت

نذوُر وهذو اَااذُل يف عمِق ذاأِك  من ُيوُضم وعمق  ذاأِك  وهتقَر ال

..  الُقُديَس من أُفِق اإللع 

ُم املُطذوُف عليذِع قبذل   يف عمِق روحك  من وطوُفم وروُحذك  احلذر 

ب هذاِت آِل اهللِ أعنذي  ا واِف من اافوا ع  الكعباِت وهي أداُد يف ج 

 اهللِ 
ِ
ُه بضذوء ِت احلدا ُق حني  فذاع  وحذني  أوقذد  ك  أنت  ك/َّ  أ َّ وجه 

.. عدٌق أ   وتيع    بتلكم النجوى املتاه 

لكنني آليُت أ   أنحو بمنحذال  املدذاِع يذفينًة ضذاعت  ببحذِر اهللِ   

أرىض الرجذوع  إىل الهذواحِل، والهذواحُل   أذزاُل أدذَد قلبذي أ  
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الهذفينُة كذاد  ُُيفيهذا  ،كنت  أوغلت   ،وصيش  عليك  حني  وقفُت أنظرُ 

ًا وألقاين ع  ين هدَّ ..عن العيننِي ذنٌإ هدَّ   كتِِ  املياه 

األفُق كنُت أراُه ليس  بِع رواٌع غُ  ما دفعت  خيال ك  عن خياو، كذا   

.. ًا أراه  ل  بالضباِب فِصُت مهودَّ ًا واضحًا لكن  ألفَّ ق   أف 

م لهذُت أايذُق أ  أغفذو بغذِ   ِف  غاب  وجُهك  عن حضذوري فيذك 

 القِ/ لو آمنُت أنَّذك  يذوف  أت
ِ
لذوين بذِع ُصذُحفًا نقاِ ك  الدايف كدفء

.. ن ِس احلياه   أشاحت  ك/واء  النفِس عن د 
 نقيَّاتت عفيفاتت

م  أحههُت يف اللحظاِت ه ي أنَّني أخطسُت هل أخطسُت وا مذو ي 

ون  الفذاْني    بقلذِإ اخل ذ  
غفرا   انتدذاِرل  يف ضذم ي مثذل  آوذاتت

ِل مثل  ما دِم احلوارو ني    والدعِر املنزَّ
ِ
ُهم  للامء  صدور 

ِ
 من كذرِم الهذامء

..  ع  ال ابيني  يف كل  ا اه 
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،  غفرا   هبجتِك  التي انتهكت  محذاي 

  
.. رت قلمي وجابت  يف مذداي   ايت ن ف 

   
 غفرا   قلبِك  وهو ُومطُر يف امتذدادي

  
..  ْذذَل ُعذذرى ُعذذراي 

 حمذذو  قاحلذذةت

   
 غفذذرا   ُحبذذي أ ذذا الفذذرُد احلبيذذُإ 

  
م.. ألهت  أنظرُ   ما أفاضذت  ُمقلتذاي 

   
 ُغفذذذرا   كذذذل  القافيذذذاِت أزَجهذذذا

  
..  يفنًا ببحِرل  وهذو  ذدُر يف دمذاي 

   
نذي حزونذذاً  ع   غفذرا   رب ذك  وهذو أود 

  
.. :   أحذذٌد رآل  ربًى يذذواي   صذذاع 

   
ل  قابِهذاً  ُت نذار   أنا وحذدي  ايذتوقد 

  
.. ت  وذداي   م   آنهت ك  الروُع فالتمه 

   
 من أعدُت أنذاي  عارفذًة وكذادت أنا

  
..  نحذذو    معنذذال  أ   أفنذذى أنذذاي 
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ذُت مذدرعتي وكذم  ع  أنا من ختيَّل  ثوب ك  املرقوع  كنت  أقذوُل: كذم رقَّ

قاأِِع شمل   ،يافرُت يف حدقاِت راقِعها كِم ايتحييُت منعُ  د  كس َّ يف ح 

: أأنت  أمُ  أدُمِعنا التي ُهِرعت  فصارت  راح  
 تال  لنا منادوًممأيئلةت

وأنت  الضارُب الباِب العظيِم وشااُر البطِل العظيِم وصاحُإ النبذسِ 

ذت  مججمذًة  وِع ردَّ الدمس  هل أنت  الذ ي كلَّم  العظيِم وأنت  من بيد 

 ببابل  وامتدذقت  الصذارمنِي وخضذت  صذ/ًا كذلَّ غذزواِت 
ِ
 الهذامء

ِل كلَّ   أذواقباليِد كلَّ  الصمِم وخضِت  أحمموخضت  بالليِل املطوَّ

ى   وزاُل ع  الدفاِه وألكذُم الذدعواُت  ،الي تامى ُل املُصفَّ ه  ذلك  الع 

فنما زالت معلَّقًة ع   الكواكِإ، ألكُم الصو ُت ما زالت  ب  افذًا  ج 

..  للطغام 

..  ول ال  ما زلت  احليام 

أ ك  ذاكرمٌ  ر  .. ،ول ال  إري ُكلَّام ذك   من التقوى فرات 

 وأ ذا املخذزوُ  معنذًى يف األكذ   ويف وا أو
ِ
ذَها الباكي بدمِل األنبيذاء

.. ت ها صمم  هَّ  املصاحِ  واملهاجِد كلَّام الظلامُت م 
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، إنَّذذذذك  
ِ
 واهللِ مذذذذا الظَّلذذذذامُء بذذذذالظَّلامء

  
 يف غمذذذذوِض الليذذذذِل نجذذذذٌم واضذذذذُش 

   
 وخطذذذذذوُط كفيذذذذذك  املنذذذذذاجيتنِي  

  
 مممذذذذذُش 

ِ
 إ ل  يف وجذذذذذِع الهذذذذذامء

   
ذذذي ِهام ذذذا يذذذوى دمع  أ   عينذذذال  مذذذا رأ 

  
ذذذو  هن  ذذذٌر مذذذالُش   فالليذذذُل إذذذري وه 

   
 أو  كذذذذذا   صذذذذذوأ ك  أم حضذذذذذاراتت 

  
 أطذذيُش وأنبنذذي، ذال  الكذذمُم اجلذذامُشمم

   
 وذذوم  اعتليذذت  الليذذل  ختطذذُإ مفذذردًا،

  
 ومجيذذُل مذذا يف الليذذِل صذذمٌت صذذا ُش 

   
اِت ايذذذذتعادت  إرث هذذذذا  كذذذذَل النبذذذذو،

  
، وعذذذاد  مذذذن هذذذو را ذذذُش ملذذذ  ا دعذذذوت 

   
 أذذذذدعو وُأتعذذذذُإ مذذذذا وظَِلذذذذك  إ َّ ذا،

  
 عذذرُق النجذذوِم عذذ  البهذذيطِة ناضذذُش 
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رًا وأنبُت يف ضلوِع الرمذلِ  ه  شاخصذًة  أنمو وأنبثُق القصا ُد من فمي ز 

 من الثمراِت   عبثًا 

لت  ارأباكي واندغاو باجل امِل وطوُف حوو    ،ولكن  أنت  فضَّ

 كا  مرَّ بقبِو ذكِرل  يف احلضاراِت املديدِم خل   ه ا العمِر، 

عمٌر را ٌل وحذدي أخذوُض  -لو ودرو    -عندي خل   ه ا العمِر 

 بِع ووحدي أي وُش بع 

 ،  ووحدي أيتفَز الراحلني 

 ، ُت األموات   أحد،

.. ُإ كلَّ ما   أرأضيِع وإ َّ ما   أرأضيع 
 ثمَّ أحاكُم األحياء  أقلِ

 واألجنادِ 
ِ
 كوٌ  من احلكاِم واحلكامء

 واحلراِس واخلداِم،
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كوٌ  كَل ما فيِع ويكُد أن،ني ما زلُت أفخُر أن،ني ما زلذُت   أرىض بذس   

..  أرىض بِع بجميِل ما قد كا   فيع 

..  ومجيُل ما قد عاش  فيع 

..  موٌت ومضيعٌة وأيع 

 أنا ُم   عرفُت بس َّ قلبي مجلٌة علووٌة 

 ع  جدراِ  ه ا العمِر، ُكتِب ت  

رُت الكتابة  رشط  أ  ُأنفى وأفنى ..  قرَّ

 لكذي أعذود  إوَّ 
ِ
رُت أ   أرمي جراحذاي مذواووًم إىل ورِق الهذامء قرَّ

 معنى..

فنيَّ متجهًا إوَّ لكي أراين مطمئنا..  قررُت أ   أحبو ع  ج 

َّ بذس   أحذارب ني إذا أبِصذُأني وومذًا أحذار  َ ذ ُب أو قررُت أ  أيمو ع 

 دو   ُحهنى أدافلُ 

 أنا املعنَّى.. إذا بغِ  أيب أرابت   ألَل  قررُت أينَّ   ألَل 
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 قذذذررُت أ  أافذذذو بقاوذذذا مذذذن واذذذن  

  
..  يف بحذذذِر غربتِذذذِع وأيذذذسُل كذذذلَّ مذذذن 

   
 ُونمذذذى إليذذذِع: أوذذذا الذذذ ي ُأنمذذذى إليذذذعِ 

  
مم.. ، كذم زمذن   بسي  دربت ُال ذت  حيذدر 

   
 و هنالذذذك  لوعذذذةً أنفقذذذت  كذذذي أبذذذد

  
..ذأو حذذ  مذذن حِمذذن 

 سًم ويذذط  امتذذدادت

   
 أو  كذذذم أيذذذًى ْتذذذاُ  كذذذي أنتذذذاب  

  
ك  حني  أدمُعُع كواكُإ من شذجنم..  نفه 

   
 كذذذم أنذذذت  اذذذاحت مثذذذل  بحذذذرت هذذذا  ت 

  
..  لتكذذذو   يذذذاقيًة ببحذذذِر أيب احلهذذذن 
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 بحٌر أِم البحُر الرحيُإ وكوُ  أصغر  شاا ت يف بحرِهم 

ُه..  هو شااُ  اهللِ ال ي   حدَّ حدَّ حدود 

 
ت
أنذت  خادُمذُع لذ لك  حذني  أعطذى اهللُ : أهللُ أوجدُه وقال  لكذل  يشء

ُه.. َ  قد أأمَّ وجود   ولكن  يف ع
ت
 معناها براها نص   أشياء

ِ
 لألشياء

 

 
 

 أنذذا غذذُ  راضت عذذن مهذذاحِة حذذ ي

  
 هذذذ ي لذذذ ال  يذذذسنتقيك  وأيذذذ وُش 

   
ذذذذذال  التذذذذذي أزهذذذذذو إذافسنذذذذذا ثُ   روَّ

  
هذذا الذذ ح  هذذا وأرج   رضوُش ذيف الهذذقِ  علَّق 

   
لَّقذذةت بكعبتِذذك    وأنذذا هنذذال  صذذدى ُمع 

  
 العظيمذذذِة، وحذذذدي  الدذذذعُر الفصذذذيُش 

   
 وأنذذذذا هنذذذذال  الصذذذذا حو   بحب ذذذذك

  
: أصذيُش   األيمى مجيعذًا حذني  يف شذغ ت
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ين يذذذذسغفو يف كتابِذذذذك  كلمذذذذةً   ُخذذذذ  

  
 أنَّنذذذي الكذذذبُش الذذذ بيُش  محذذذراء  ُأعلِذذذنُ 

   
 مذذذا أكثذذذر  الكذذذبش  احتدذذذادًا باحليذذذامِ 

  
 أنذذذا بِمذذذوي  فيذذذك  مصذذذلوبًا، مهذذذيُش 

   
 

 
 

  ،أهوال  
ِ
أمكُث فيك  ِشبع  املاء،   زبٌد بحبذي، لذيس  وذ هُإ للجفذاء

ذدي ولكذن  يف صذليِإ  ج  ل  صالٌإ و  ُه نفعي ووحد  أل َّ حبَّك  وحد 

بل أنا عيهى هوال  وأنت  ألك  الروُع م   الليِل ليس  صليإ  عيهى، 

رأِت الكنيهُة أ   متوت  ع  الصليِإ فعاشِت الروُع املقديذُة النبيَّذُة 

.. إ  الصليإ   يف الصليِإ ومات  من ن ص 

.. ل  أشجارت وايإ   لتعيش  أنت  بكل  قلإت ف ص 

 بفكِر اجلا عني  وهل أجَل  -أقدس  ما أظَل  -وأظَل 
من  خيال  أرغفةت

.. ك  الليِل الرهيإ 
 وهم  مواجُل ليلِ

ِ
 اخللوِد هبي ء

..  أدعو فيهمُعك اإللُع املهتجيإ 
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.. ل    ُييإ   وا رب  إ َّ الناس  عارفٌة بس َّ الظنَّ عند 

.. ك  وا حبيإ   وأنا دعوُأك  بايِمِهم  ورجوُت وجه 

هم زماُ  الهايِة الداجني  و هم وضيَّع  اكتنذ   وا رَب مسَّ الرَض أنفه 

.. ُهم واواهُم املهُن الغروإ   الضياُع جباه 

.. ُهُم املغيإ   الدمُس ُأرشُق   أراُهم  كا  لفَّ

..  قبل  املغيإ 

ومها وداي  ودمُل عينيَّ املباُع، وماُء أدعيتي وما يذمل  الصذباُع ومذا 

أبل   منُع بعد  الليِل وهو  يواُد أحزاين، وه ا الُهذلَُّم الفيَضذ ودذهُق 

 من عيو
ِ
، وه ِه ُلغتي ويف ُلغتي كذمُم األنبيذاء ين حدَّ أ َّ وصل  الهامء 

الراحلني  وكَل ما قالوا وما حلموا وما ف حيلموا، وهنا بصدري اجلم  

، وه ِه دعذواُت أمحذد  يف جبينذي كذا    ما برأ اإللُع، وما أثار  الثا رو  

لذروِع و ُكها زهورًا وهو ودعو، ه ِه الزهذراُء متيشذ خلذ   بذاب ا

مئ نذذًة حناهذذا احلذذزُ ، هذذ ا ضذذوُء أو دي بذذدوِر األرِض، هذذ ي 

ر    والهبُي ايتبدَّ بنوِقهنَّ ودمِعهذنَّ وشذجِوهنَّ بذتلكُم  ر  الزونباُت م 

، ه ا جندُب بُن جنادمت 
ِ
هذ ا وهذ ا كذَل هذ ا يذوف  أرفُعذُع  ،البيداء

..  وأدعو للفق  
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..  وأنا األم  

، ال ي انصاعت  لذُع احلذرُب، الذ ي وأنا ال ي انصاعت  لُع الَهحُإ 

..  انصاعت  لُع اَاماُت لو ُج َّ أدَإ وون ُر الدنيا ن ور 

كم  وذا أ ذا الهذاعو   نحذو  إماأذِة  ي تًا أيتفَز قصور  حيًَّا أحايُبكم  وم 

املعنى أوا البانو   يور  اَدِم حذول  بنذي احليذاِم، يذمُم إوام ذي عذ  

أنهُ  مذا نذووتم  أ ذا اَلكذى الُفنذاُم املي،تذو    املتهدمني  ولعنُة اجلبارِ 

ُُم  املقرفذذو   املودعذذو   هيذذاكًم شذذوهاء  وذذسبى يف جهذذنم  أ  وكذذوهن 

..  احلطإ 

..    أرفعوا فوقي منا ر  من ذهإ 

..  أنا ضَد كل  ذوي ال هإ 

   متلكوا الفقراء  بايمي، 

.. ُم  ُأمراُبكم  وا كلَّ ُعبَّاِد الرأإ   إهنَّ
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ذذاِ  قذذُ/ل  واشذذتعاو.. َِ  وذذوم  التقذذى الو 

  
ل فذذي وايذذتقلُت عذذِن احِليذذالِ   ألغيذذُت خ 

   
 وشذذذعرُت أ َّ فمذذذي حذذذدا ُق للكذذذممِ 

  
اِت اخليذذذذذالِ   وأ َّ يف صذذذذذدري نبذذذذذو،

   
 ويذذقطُت مذذن أعذذمي  كذذا  أدذذَبثي

  
 يب حذذذني  أالقذذذُت القصذذذا د  كاحلبذذذالِ 

   
 ونزلذذذذذذُت بهذذذذذذملًة فبهذذذذذذملًة إىل

  
اُت اجلذذذذملِ كذذذذو ت ب  نتذذذذُع هنذذذذال  ذرَّ

   
 مرقذذًى كذذا    -حذذني  نزلذذُت  -ورقيذذُت 

  
ُع الوضذذوُء مزجتذذُع بدذذ ى اأكذذاو  ُيذذلَّم 

   
 وجنيذذُت مذذا إنذذي املحبذذو   ايذذتفاقوا

  
 فاحلبيبذذذذاُت الذذذذث،امُر لذذذذدى الهذذذذملِ 

   
 هذذذنَّ ابتهذذذا ُت الليذذذاو مذذذا أجذذذلَّ 

  
نذذذذي ابتهذذذذا ُت الليذذذذاو ي،م   بذذذذس  ُ  

   
 كثذذر  األوذذام  ضذذوًء حذذني  أكتُبنذذيمذذا أ

  
 حكاوذذذذاتت عذذذذ  ُجذذذذُدِر الذذذذزوالِ 
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د،ي  رشط  ارْذذذاو نحذذذو  وجذذذِع أيب ُأب 

  
 فيذذذذذِع نحذذذذذو  إَذذذذذِع رشط  ارْذذذذذاو

   
 أهلل مذذذذا أهبذذذذاي  مذذذذا أنقذذذذاي  مذذذذا

  
 أدنذذذذاي  منذذذذُع فذذذذاًم أعثَّذذذذر  يف املقذذذذالِ 

   
 

 
 

ك  مثل  راوذاتت  ولكن،ذي  -و  حذرٌب  - نب ضاي البيضاُء أرفُعها أمام 

افاي وأالذُإ أ   أنذام  وأغِمذ    أعوُز األمن  أحتاُ  التخلص  من ب 

،  الرعإ  ال ي ونتاُب كلَّ أنفيس،
ِ
مديي، مصافحتي أك َّ األصدقاء

 َوو بدوارِع املجهوِل، ونتاُب اعتكايف يف حماروبي، خياُل اخلوِف وذا 

، مت  ذت امُت الذنفِس مو ي  عنواُ  القصذا ِد، واجللذيُس الذذ   ُ  ُوعذارش 

 مبتذدٌأ وأشذيا ي التذي 
ِ
ُموِحدًة إذا رحل  اجلميُل، الرعُإ يف األشذياء

، أدري أ َّ  أحكي هي  األخباُر، ها أنا أذرُع الطرقذاِت أبحذُث عنذك 

دوى.. ك  حاٌُض أبدا،ً ولكنَّ التوَغل  يف دروِب البحِث ج   وجه 

َ، أ   أرال  بك  ل، نجوى..ول ال  أبحُث عنك  ع 
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نهيني   َ، أرال  بسدمِل األافاِل متيش وابتهاُمك  وانتامُبل  لل ابيني  م  ع

رميني  يف أقىص الظمِم، لعلَّ ه ا كلَّعُ  ُوبدوك  و وانًا وفوُع  حُم  قني  م 

 بدا رًا ووفيُ  يلوى..

 وا ييدي أحتاُ  ُأاوى..

اقًا حدَّ أ ك  انتهاًء وابتداًء وانتامًء واحم  ع     أذوي فُسروى..م 

 لكنَّني املوجوُع من دعوًى أيرُقني لدعوى..

 وا ييدي حزين ع  أهليك  حزٌ ، أضلعي بلظاُه ُأكوى..

جهُد الزماِ  بهذواِع  ،باللهيِإ وكم بعِ  -أنت  أعلُم  -لو كنت  أعلُم 

ى.. لت أل وَّ  الناري  من وج 

ا مذمذ  الذروِع أحتاُ  أ   أبقى بحرضِم ه ِه النجوى ولكنَّ احلقيقة  و

 من نجواي  أقوى..

قت آفٌة ومم  َر بلوى..  وا ييدي، األحزاُ  متتَص احليام  فكَل ِعر 
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 هل جاءل  اخلُ/ اليقنُي..

 أ َّ القبا ل   أدوُن..

 بل أتبُل التسرون  فيام قال  خا نُُع األمنُي..

 دانت  بس َّ اهلل  ُودرُكُع اخل ُضوُع املهتكنُي..

 نت  أ َّ انطفاء  الروِع ملجُيها احلصنُي..وأيقَّ 

 دوُن.. ،أ َّ البكاء  لوحِدِه من دوِ  معنى الدملِ 

 أ َّ القصور  الداهقاِت وديُدها احلِصُ  الفطنُي..

 جاعت  وما ثار  الضمُ  هبا و  لنَّت  لنوُ ..

، و  عيوُ .. ل  اخلُ/ اليقنُي بنالرون   هل جاء 

 فوجوُهُهم منفيٌَّة وصمُ م أمٌن يجنُي..

 ماأوا ويف أضمِعهم شوٌل وأيئلٌة وانُي..
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وا أَ ا املوأى أفِيقوا قدر  ما ُيتاُر موُأكُم مذن اللحظذاِت، وايذتمعوا 

إوَّ ولو قليًم أ ا املوأى رجاًء   أقولوا: إ َّ شاغل نا أشذَد مذن الذ ي 

الندوى هب ا الدذعِر، مهذًم أ ذا املذوأى أتلوُه أنت ا    يف حلظاأك 

قليًم ثمَّ عودوا، أ ا ا باُء واألجداُد واألخواُل واألعذامُم والغربذاُء 

واألعذداُء وذا أهذل  الذ اِب بكذل  مذا شذادوا عذ  األرِض العميقذِة 

ذِد عنذا أ ذا  والعتيقِة أ ا الثاوو   مذن زمذنت اووذلت ْذت  هذ ا الُبع 

 ُم عنُعم املاضو   هل ُأخِ/أُ 

 أجيبوا أ ا املاضو   هل اافت عليكم اا فاُت احلق  ختُ/كم  عليًام

ٌَّ أ ذا  : هذ ا عذ ، يذسخُ/كم  إذ   ربام اافت علذيكم  ربَّذام اندذغلت 

..  الثاوو   ْت  األرِض وهي األَم وهي من ال اب 

 َّ أبذا وا أ ا الثاوو   إ َّ قصيدي قٌ/ وناُم هبا جمازي يف احلقيقِة وهذي أ

.. ا أبونا آدٌم وهو ال اب  َُ  أمجِعها وأو
ِ
 أرابت آدُم األشياء
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 ف   أخذذُإ قذذَط وقذذد أضذذست  حيذذاي

  
 وبرأأ نذذذي نخذذذًم وحقذذذل  صذذذممِ 

   
 وأفضذذت ني هن  ذذرًا وقلذذت  ألذرعذذي:

  
 امتذذدي شذذواا   مذذن هذذدًى وُهذذدامِ 

   
 وكتبت نذذذذي شذذذذعرًا أقيذذذذًا   أرى

  
ذذذذذاميإ  بجبهتذذذذذِع نذذذذذدى ق  ه 

   
 ونرشأ ني يف ك   روحذي  مصذحفًا،

  
 أهللُ، مذذذذا أشذذذذهاِل وذذذذا آوذذذذاي

   
 وذذذا يذذذيد  الذذذ كرى ووذذذا أذذذسرُيي  

  
 املغمور  بايذِمك  وذا صذدوق  الذ اِت 

   
 آمنذذُت أنَّذذك  والذذدي، وافذذولتي

  
 امذذتألت  بام ذذك  وذذا مذذ اق  فذذراي

   
ادي ذذذجَّ  وذذذا ُأربتذذذي األوىل ووذذذا ي 

  
 ة  اللذذذذذ اِت األوىل ووذذذذذا برحيَّذذذذذ
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، د لتذي، ، الذرحيم  ، مذسواي   معناي 

  
 قلمذذي وفذذوىض احلذذِ/ يف كلذذامي

   
، نقذذاوي،  مقهذذاي، لذذيَ النذذابغيَّ

  
، ويذا دي العبقذاِت   وجعي الل وذ  

   
 أعيذذذاد  مذذذيمِد القصذذذا ِد ُحلذذذومً 

  
ذذذذا عنذذذذي واذذذذول  أنذذذذاي  وغياهب 

   
ََّ ذاكذذذري وعطذذذر  حروفِهذذذا  وعذذذ

  
 تقذذوى وصذذوت  ُدعذذايوبداوذذة  ال

   
 خط،ي اجلميل  وريمي  الطفل  اجلميذل  

  
 ولذذذو   أهذذذَ فذذذاع  يف لوحذذذاي

   
 معنذذى انتام ذذي للمجاعذذِة، ك/وذذاء  

  
 كتذذابتي، وانذذي، شذذ ى واحذذاي

   
 علمت نذذذي أين أحَبذذذك  ثذذذمَّ أعدذذذُق 

  
 أبذذذذذي ت بحيذذذذذاي

ت
 كذذذذذلَّ يشء
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 وأركت نذذي فذذوق  الذذ اِب وقلذذت  و:

  
  اِب، فذذ قُت اعذذم  رفذذايلذذ   بذذال

   
 وذذا يذذيدي آمنذذُت أنذذك  يذذيدي

  
 يس ومذذن عثذذرايذفسِمنذذُت مذذن نفذذ

   
ِت احتام ي  ورضيُت أ َّ مدونتي اشت ه 

  
 شذذذذاعرًا بجراِحهذذذذا النِغذذذذراِت 
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 بقيذذذذُة أفذذذذقت أمحذذذذرت   أرفذذذذرُف 

  
 وأغنيذذذٌة بدوشذذذُة القلذذذِإ أنذذذزُف 

   
ذعُ رِض اللحذنِ ذوكسُم ُعمرت أخذ  ، مهَّ

  
 دٌم، فذذرأى أ  ُيتفذذي وهذذو وعذذزُف 

   
 وبهذذملٌة ف أكتمذذل  بعذذُد، فارأضذذت  

  
هذذا، حذذني  التنذذاُثُر مصذذحُ    أناثر 

   
هُ   ووجذذذُع فتذذذًى ف ودذذذهِد اهللُ غذذذ  

  
 فتذذذًى كلذذذام ف وعرفذذذوا اهلل  وعذذذِرُف 

   

 يربى محامًا للغياب

 يف ياعة الهي . «عليع الهمم  »إىل ابن أيب االإ  
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 وليلذذذُة وعذذذذدت   أذذذذزاُل أذذذذزُورهُ 

  
، فيقطذذُ    عناقيذذُدها يف كذذل  ليذذلت

   
 وُومهذذُك أحممذذذًا ووطلذذُق أهنذذذراً 

  
 إىل الغِد، وهعى جنب ها وهي أزحذُ  

   
 وهذذا هذذو بذذني  الذذ كرواِت فتذذارمً 

  
 أبلُلذذذذذُع، أو ذكروذذذذذاٌت  فذذذذذُ  

   
 ُوذذذذريب محامذذذذًا للغيذذذذاِب فذذذذربام

  
ََ ( يذذيهتُ    رحيذذٌل قروذذٌإ   وذذا عذذ

   
 ووذذ ُل يف األحذذداِق صذذورم  وجِهذذعِ 

  
ذذُ   خبيئذذة  قمذذشت يذذاعة  اجلذذوعِ   ُأكد 

   
ذذذعُ   مىضذذذ ألخذذذ ت راضذذذيًا أ َّ روح 

  
ذذُ    الغروبذذة  يف هذذ ا األخذذِ  يُتنص 

   
 أبذذو كذذل  دربت ف إذذد  مذذن وضذذيُيهُ 

  
 ساُه إ  التوَقذذذُ  ذوف وتخذذذ   مذذذ



  
 ِهـيـلـع وُتـكـسـال ُنـسـحـي  ٌرـَهـن 69 

   
 أبذذو كذذل  مدذذغوفت بسعامِقذذِع التذذي

  
  ُ  هبا احلُلُم املدغوُل أ  كيذ   و دذغ 

   
ماأبذذو كذذل  أشذذجاِر الغذذروبني    ، عنذذد 

  
 ذوا ُبهذذا حذذول  الغذذروبني  ُأعط ذذُ  

   
ذذُن احليذذاِم وزهُوهذذا  أبذذو حهذذنت ُحه 

  
ُف   مذن العذنِي ُأذ ر 

 ويلهُل أشذواقت

   
 

      

 فام الصحُو إ  من ودوذِع ومذا التقذى

  
ذذُ    يذذوى شذذاعرت مذذن مقلتيذذِع ويل،

   
ُف أرجذذاُء اَيذذاِم فذذم أذذرى  ُأطذذو،

  
ُف لذذذُع مذذذثًم يف جانحيذذذِع أُ   طذذذو،

   
 مذذِن البحذذُر لذذو ف وعذذ ف  أ ، حزن ذذعُ 

  
ُس وغذرُف   هو البحُر، والذدمُل املقذد،
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، وراحذذةٌ  ٌد شذذهيٌّ : شذذه   وذذٌد يف فذذمت

  
 ع  كتِذ ت يف ل عذِة الذ/ِد: معطذُ  

   
 وعينذذاِ    هذذ ي الهذذامُء ربامُهذذا

  
 التلَهذذُ  

ِ
 ولكذذن  ملِذذا ب عذذد  الهذذامء

   
 وقت ذعُ وصوٌت رسى كذالروِش، لكذنَّ 

  
 وضيُق، َ ا خار   الوقذِت وعصذُ  

   
 وقلذذذٌإ كذذذس َّ األنبيذذذاء  أذذذإزروا

  
 فكذذانوُه، لكذذن  ف ُوطيقذذوا فذذسوجفوا

   
 هو  الفجُر، ه ي أخروذاُت يذطوِععِ 

  
 أطذذَل عذذ  أهليذذِع مذذن ثذذمَّ أضذذُعُ  

   
 إىل أ  ولبذذذي ُضبذذذًة هذذذو كفُيهذذذا

  
ذذذذُ    وإ   كذذذذَل يشء حين هذذذذا وتسيَّ

   
 ىضذبهذذتا ت أبذذو حهذذنت مذذ خذذِر 

  
 ويف روِحِع الدمُس األخ ُم ختهذُ  
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 وذذذذذداِل وعينذذذذذاِل والك/وذذذذذاءُ 

  
 صذذذذليٌإ بذذذذِع مذذذذروٌم والنهذذذذاءُ 

   
ذذذذذذا بالنخيذذذذذذلِ  ُد إوامهن   ُ ذذذذذذد 

  
  ذذذذذَز بذذذذذِع فيطذذذذذيُش احليذذذذذاءُ 

   
 فتلذذذذبُس جلباب ذذذذُع كذذذذي أعذذذذيش  

  
ًم، مذذذذا ايذذذذُتبيش  الذذذذرداءُ  ذذذذر   مطهَّ

   
 ا آوذذذذة  امليمنذذذذاِت خدإذذذذُة وذذذذ

  
 ووذذذا كعبذذذًة اذذذاف  فيهذذذا البهذذذاءُ 

   

 آيـة الـمـؤمـنـات

 .«الهمم  اعليه »  خدإة الك/ىإىل 

 



 ِهـيـلـع وُتـكـسـال ُنـسـحـي  ٌرـَهـن 72 

 

ذذذًا وذذذُد املصذذذطفى يف وذذذدوكم  أحقَّ

  
 إذًا وذذذذا خدإذذذذُة أنذذذذِت الهذذذذامءُ 

   
 وأنذذذِت املذذذدى خذذذطَّ فيذذذِع النبذذذَي 

  
ذذذذذي  آٌي ومذذذذذاءُ  ُع وه   مصذذذذذاحف 

   
 وأنذذِت اجلنذذاُ  التذذي قذذد أذذدلَّت  

  
 مذذذذذن اهللِ فذذذذذانفرط  األوليذذذذذاءُ 

   
 ِصخو   ذ  وذذذذ مذذذذإذ   يف األرضِ 

  
 بغذذذذذِ ِل أندذذذذذودًم ُأهت ضذذذذذاءُ 

   
 

      

 خدإذذذُة مذذذا العدذذذُإ إ  أمانيذذذِك 

  
 مذذذا األفذذذُق إ  ُربذذذاِل الوضذذذاءُ 

   
 حممذذذذُد ثقذذذذٌل أنذذذذوُء اجلبذذذذاُل 

  
 بذذذع، حيذذذُث يف وجهذذذِع األنبيذذذاءُ 
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لذذذذذذِت يف قلبِذذذذذذعِ   فكيذذذذذذ    وَّ

  
 ويف قلبِذذذذذذِع   متذذذذذذَر اإلمذذذذذذاءُ 

   
 أ  ُأهذذذذذكنيعِ وكيذذذذ   متكنذذذذذِت 

  
 شذذذج اِت قلبِذذذِك وهذذذو  الفضذذذاءُ 

   
ذذذذذةت   ُأمَّ

ذذذذذةت  لذذذذذِك اهللُ مذذذذذن أ م 

  
 زكذذذا حذذذني  مذذذسَّ وذذذد ا الذذذدعاءُ 

   
هذذذذذا املصذذذذذطفى زهذذذذذرمً  ج   أزوَّ

  
 يذذذذذامووًة روُحهذذذذذا   أدذذذذذاءُ 

   
 يذذذوى أ  متذذذرَّ عذذذ  اليابهذذذني  

  
 ليصذذذحو النذذذدى فذذذيهُم والذذذنامءُ 

   
 عذذذ  قلذذذِإ بنتِذذذِك دار  الزمذذذا ُ 

  
أي هذذذذذا البكذذذذذاءُ   وعذذذذذات  بنالر 

   
ل هذذذذا عذذذذن رسوِر البنذذذذاِت   وأجَّ

  
 وأافذذذس هبجت هذذذا مذذذن أضذذذاءوا
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 بسحزاهِنذذذذا بيت هذذذذا فهذذذذو بيذذذذٌت 

  
ُع دمُعذذذذذذُع والرثذذذذذذاءُ   أهذذذذذذلَّق 

   
 ففاامذذذذٌة صذذذذدُرها النهذذذذروا ُ 

  
 وفاامذذذذذٌة ضذذذذذلُعها كذذذذذربمءُ 

   
هذذا أنذذِت ب ذذدُء التضذذاروسِ   فيذذا ُأمَّ

  
ذذذذذذًة أشذذذذذذعلت ها  الذذذذذذدماءُ  بازغ 

   
 ووذذا لِصذذق  أمحذذد  حيذذُث احلتذذوُف 

  
 مصذذذاليُت ولظذذذى هبذذذنَّ املضذذذاءُ 

   
 خدإذذذُة وذذذا أم، كذذذل  العفافذذذاِت 

  
 وذذذذا امذذذذرأًم ف  أكن هذذذذا النهذذذذاءُ 

   
 أباركذذذِت يف بيذذذِت اذذذع مذذذمذاً 

  
   ِمذذذذذذذِع لذذذذذذذو أفَّ الذذذذذذذبمءُ 
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 ع  اجلهِة األشهى من القلِإ مطلذلُ 

  
 ابت خلذ   معنذاُه أضذللُ لُع شكُل بذ

   
 وهن ذذذُر حنذذذنيت  ذذذدُر املذذذاُء باكيذذذاً 

  
، أدمذذلُ   حواليذذِع .. إ ، املذذاء  لذذو حذذنَّ

   
، اذال  وف وكذن    ودرُب رحيلت اذال 

  
 بذذِع غذذُ  أحذذممت أذذروُع وأرجذذلُ 

   
ذذا َِ  ويذذيدٌم مذذسَّ الضذذحى مذذن جم

  
عُ   رداًء، فسضحى، وهي فجذٌر مصذد،

   

 رحــيــل

 .«عليها الهمم»هاد فاامة الزهراء يف ذكرى ايتد
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 واألرُض أرشقذت  نام بيد ا القمذُش، 

  
 عليها، ومن أهداهِبا الدذمُس أطلذلُ 

   
ذذاذذوت  وربيذذٌل أخذذ  َ  رٌض خذذط، حو

  
ُع .. خطذُو الذ هاباِت موجذلُ   حدا ق 

   
 ملذذن ضذذحكت  أوذذام  كذذا   كمُمهذذا

  
عُ   يذذهو ً وأعدذذابًا صذذداها املذذرو،

   
عُ   وكذذم جذذدو ً كانذذت أذذريب ضذذفاف 

  
 شذذذعوبًا وبلذذذدانًا هنالذذذك متذذذرعُ 

   
 َذذا يف اجلفذذاِف املذذر  ورٌد، وقصذذةٌ 

  
 بسرجا هذذذا عطذذذُر املنذذذى وتضذذذوعُ 

   
ذذُع يذذنبمُ ا  فمذذن ف متذذارس  روح 

  
 ومذذذن ف ودذذذس أ ، األمذذذاينَّ أذذذزرعُ 

   
 ومذذن ف أذذُك الزهذذراُء يويذذن  ليلِذذعِ 

  
 صذذذمًم، إذا ليذذذُل املدونذذذِة  جذذذلُ 
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 ومذذن ف ُوهذذب،ش  كذذَل ركذذنت ببيتِذذذعِ 

  
 والعرُش مهٌس ومهملُ ع  صوِ ا، 

   
 ومن ف وُط   يف الذ كرواِت م حممذدٌ 

  
 لذذُع العذذٌة يف كذذل، ذكذذرى، وموضذذلُ 

   
 أحقذذًا هبذذا يذذار  النِعذذَي، ومههمذذوا

  
 أِ  املوُت يف بيِت ابنِة الذوحِي ُمزِمذلُ 

   
ذذناها حذذ  سأاِ ، وزونذذٌإ ذوأ   حه 

  
عُ   بكذذاٌء صذذغٌ  نحذذو    أوذذن  ُ ذذر 

   
 وهذذو احلمذذَي بذذم محذذًى وأ   حيذذدٌر 

  
 ففاامذذذٌة بذذذرٌد وهذذذا هذذذو ُُيلذذذلُ 

   
 وليس  يوى ايذِ  العتذاِب حيوُاذعُ 

  
 ووذذذركُ  فذذذيام   وطيذذذُق ووسذذذعُ 

   
 وأنهذذذاُب أنغذذذاُم اجلنذذذازِم ُحرقذذذةً 

  
 بمهذذمِعِع، كيذذ   الذذويَص ُوضذذيَّلُ 
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 ومذذا جهذذٌد أبكذذى عليذذًا وصذذحب عُ 

  
 ولكذذذن  خيذذذاٌل يف الظذذذمِم ُودذذذي،لُ 

   
 ومذذا زعذذزع  املذذوُت الدذذِقَي جناب ذذعُ 

  
 مزعذزعُ 

ِ
 أيى .. بل جنذاُب ا نبيذاء
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 افذذذذٌل يذذذذامويٌّ قذذذذدوٌم وولذذذذدُ 

  
، مذذذاذا ُنندذذذُد م  قذذذوٌم أرابيذذذو  

   
، شذذذذاعرٌ   وإذا أوارث نذذذذا القصذذذذا د 

  
ذُد م ، هذل يف القصذا ِد نوج  رت  عن آخ 

   
 هل يوف  نصبُش مثل  من قلنذا لذُع :

  
 ، جذَدل  ذو القدايذِة أمحذُد  بوركت  

   
 هذذل يذذوف  ننمذذو كذذالكمِم دوا ذذراً 

  
 منداحذذًة م أهذذُل الوجذذود  وأصذذعدُ 

   

 مـولـد الـمـجـتـبى
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 أم     يذذن ُل كذذلَّ مذذا نذذدعو لذذعُ 

  
 ونعذذذوُد،   قذذذدٌم أغذذذَ  و  وذذذُد ..

   
 افذذذٌل وقذذذاُل لذذذُع: إمذذذاٌم جُمتبذذذًى 

  
، افذذٌل يذذيدُ  ،   أوهذذام     رجذذس 

   
، لذذ  يس  وولذذُد، حهذذُبعُ وطذذُس الذذو دم 

  
ذذدُ  -حذذني  وولذذُد  -أ ، الذذو دم    ُأول 

   
هُ  –شذكل  كذو ت  -ولٌد وبيذٌت   شذدَّ

  
دُ  -لذذو  الهذذاكنو    -للهذذدِم   مهذذد 

   
 جذذذوٌع: ولكذذذنَّ التقذذذى حهذذذناُأعُ 

  
 فقذذٌر: وبحذذُر الذذم أدذذكي ُوزبِذذدُ 

   
 بيذذٌت: أبذذو حهذذنت جملذذُة قذذدِرهِ 

  
 مذذذذدُ ورساُ  للمتِذذذذِع: النبذذذذَي حم

   
ذعِ  وو   صذوُت د 

ِ
حذى الزهذراء  بيٌت: ر 

  
دُ   واحينُذذذذُع: ل كلذذذذني  الهذذذذيد 
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 هذذ ا البيذذِت وجذذُع إمامذذةت 

ِ
 يف ضذذوء

  
ذذذذذدُ  م  ُْ ، ونبذذذذذوٌم   

 مقتولذذذذذةت

   
 يف عمذذِق هذذ ا البيذذِت قصذذُة راهذذإت 

  
 يف نصذذِإ عينيذذِع املصذذاحُ  ُ ل ذذدُ 

   
، حهذذُإ رحيلِذذعِ   قذذالوا: نبذذيٌّ مذذات 

  
 حطُِم مذا ندذاُء ونحصذدُ ع رًا، يذن

   
 الدوُن م نحن  الدارعو     خم ذٌق م

  
ذذدُ   بالهذذيِ  أخذذمُق اخلم ذذِق أ رش 

   
 اهللُ م هذذ ي األرُض حمذذُ  هباأِذذعِ 

  
 بالقتذذِل نحكذذُم وهذذو فينذذا ُوعب ذذدُ 

   
   حكم  إ  ما نذرى .. كذَل الذورى

  
ذذٌإ، فنذذتعُس مذذن نروذذُد وُنهذذِعدُ   لع 

   
 إللذذذِع حكومذذذةً الوارثذذذو   مذذذن ا

  
دُ   فيهذذذذا فذذذذٌم وعقيذذذذدٌم ومصذذذذفَّ
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 ومذذذدا ٌن شذذذوكاُء،   يذذذكٌن و 

  
 ُيذذذكنى، قطيذذذٌل أا ذذذٌع وُمقيَّذذذُد   

   
 وُأهذذاُق فيهذذا النذذاُس نحذذو  متاهذذةت 

  
، أبصذذذ  ُرها عمذذذيٌّ أنكذذذدُ ذللذذذامء 

   
، وكذذَل صذذوتت غُ نذذا  نحذذُن الذذ ون 

  
 عذذدٌم، و  يشٌء، وصذذمٌت أيذذودُ 

   
 رنذذذذا اهلل  يف أشذذذذكالِنانحذذذذُن ابتك

  
 الهوُط حكُم الناِس، أو أ  وهجدوا

   
ِع املتثذذاقفو   يذذوى اَذذدى    وذذدَّ

  
 املصذذنوِع منذذا، نهذذ وُش لُتجهذذدوا

   
لذذذذذوا  مذذذذذَروا بتعليامأِنذذذذذا وْو،

  
 نهذذخًا، عبيذذدًا للجهالذذِة،  تذذدوا

   
 ثذذوُب احليذذاِم عذذ  مقذذاِس مذذ اِقنا

  
   أرأذذدواِخطنذذاُه ..   رأٌي يذذوى أ
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 مذذا الضذذُ  لذذو إبلذذيُس راع  ملقنذذاً 

  
 فينذذا، ونحذذُن ملذذا وقذذوُل نذذذردُد م

   
 مذذا الضذذُ  يف القذذرآِ  لذذو قلنذذا لذذُع :

  
دُ  ذذوى ومذذا نتذذودَّ  كذذن  حهذذإ  مذذا هن 

   
 وذذا ذكذذُر كذذن  مذذا ً وملكذذًا دا ذذامً 

  
 يف قذذذدِس رهبتِذذذِع نذذذ وُد ونحدذذذدُ 

   
 مظذذذاهراً 

ِ
 ونعذذذيُش مثذذذل  األنبيذذذاء

  
 وبنذذذذا أبالهذذذذُة اجلحذذذذيِم خُتلَّذذذذدُ 
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 ف إِر مذن دِمذِع املهيذِإ عذ  الثذرى

  
 إ  كعمِر األرِض أو حجذِم الذ رى

   
 عنذد  املذوِت، إ َّ 

ِ
 حِص  اكتداف  املاء

  
 الهذذذاحل  املطعذذذو    ذذذدُر أهنذذذرا

   
ُع حجرًا ييعدذُإ   فإذا اخت/ت  خمل 

  
 راكذذذَل مذذذن مذذذسَّ الدذذذهادم  أثمذذذ

   
 وإذا جرحت  الوقت  نذزَّ دُم احلهذنيِ 

  
 عذذذ  الذذذدفاأِر والقصذذذا ِد ممطذذذرا

   

 قريبًا من املاء والذكريات
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 م  كذا   وجُهذك  كربم ذيَّ املممذِش 

  
 ألذذذُ  نجذذذمت يف املممذذذِش أزهذذذرا

   
ت  عذ  شذباكِِك األبعذاُد لامئذةً   مذرَّ

  
 لتهذذذذذقي ها الرحيذذذذذق  الكذذذذذوثرا

   
 وا فيلهذوف  املحذِو، أبذدلت  املخذيَّم  

  
: أهجذذُر مذذا أرىبال  رمذذاِد، وقلذذت 

   
 وأهذذذُل 

ِ
 فذذذإذا خياُمذذذك  يف الهذذذامء

  
 بيتك  أنجٌم، وودال  أع ُب ما جذرى

   
 مهذذذتهز ًا بالنذذذاِر خضذذذت  َيب هذذذا

  
 وكدذفت ها عذن جانبيذذك  لكذي أذذرى

   
 مذذذذاذا أذذذذرى م أهللُ ث ذذذذمَّ وأمحذذذذدٌ 

  
، فادخذذل  ُمهذذفرا  وأبذذول  ونتظذذرو  

   
، كا   الطفُل وض  حُك باكيذاً ودخلت 

  
را ، كذا   القلذُإ مجذرًا ُمضذم   بيدوك 
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 ف ْذذذذ ق  بعذذذذُد اخليذذذذاُم، وإنذذذذام

  
َكرا  أنذذت  اح قذذت  عذذ  اخليذذاِم أ ذذ  

   
 حذذني  التفذذتَّ َذذا وكانذذت  زونذذٌإ 

  
: أ   كذذذن  حيذذذدرا  أذذذدعول 

 كنبيذذذةت

   
ك  كذا   مبتهذاًم ،  واهللِ أزعُم أ َّ وجه 

  
 اودمُعذذذك  صذذذار  حقذذذًم أخرضذذذ

   
 نعذذِم الذذدماُء أفذذيُ ، لكذذن  مدذذعمً 

  
 وُوداُس منذك  الصذدُر، لكذن  معذ/ا

   
ك  أ  وطاف  بِع م ورأُيذك    ما ُضَّ رأي 

  
ا  بايذذذِم رب ذذذك  وهذذذو ونذذذزُف كذذذ/َّ

   
 هذذدروا جذذمل  اهللِ فذذوق  رمذذاِحهم

  
را  واهللُ جذذذلَّ جمُلذذذُع لذذذن ُ ذذذد 

   
 كانذذت  دمذذاُء العذذرِش ألمذذُل بالقنذذا

  
 وحيذذذذًا وقرآنذذذذًا قتذذذذيًم أمحذذذذرا
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، عاشذذذوراءُ   وذذذا ابذذذن  الضذذذفافيني 

  
 أغنيُة النخيِل، وُحل ُم ما قبل  الكذرى

   
، أقذذذوُل: إ َّ يذذذواقي    رأٌي لذذذديَّ

  
، مثذل  أوردِم الُقذرى  الدمِل الطوولذة 

   
 أكفذذذي لينفطذذذر  الزمذذذاُ  فتخذذذر   

  
 الطذذذَ  املبللذذذُة انتصذذذارًا ُمهذذذِفرا

   
س  قذذل  للهذذام  واِت القليلذذِة أ   ُأقذذو،

  
هذذذذذا، والغذذذذذيِم أ   وتذذذذذسثرا  لهر 

   
حذذذى  والبذذذاأراِت بذذذس   أذذذرقَّ فُتم،

  
 كساذحزنذذًا، وأوِص احلذذرب  أ   أتذذ
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ذذِر والفقذذرِ   أباركذذُت بالوجذذِد املطه 

  
ذذري  وبذذاحلزِ  أسرُيذذًا وقذذاُل لذذُع ُعم 

   
 وِجئ ذذُت بذذام أدروذذِع مذذن أ َّ أدمعذذي

  
 ومذذذا   أدَّعيذذذِع و  أدري شذذذفيلٌ 

   
 وقفذذُت عذذ  الطذذ   البقاوذذا ُمهذذاِ مً 

  
ُم و مج ذذذري  رمذذذاد  بقاواهذذذا وذذذرم 

   
 م بوحذذذًة ُهنذذذا

ِ
 وآمنذذذُت باأليذذذامء

  
 ألفصل  معنى املوِت عن لفظِة القذ/ِ 

   

 سورة الطمأنينة

 .«عليع الهمم»إىل احلهني بن عَ 
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ذذك  أرأذذُل يذذورم    ورحذذُت بذذم ش 

  
رِ  ذذهى بام ذذدِم الذذَ ع   الط،مسنينذذِة األش 

   
بين ذذعُ فسبِصذذأعُ   ، كذذا   الوضذذوُع ج 

  
ذ ي  غامضُة الس    فسيلمُت روحي وه 

   
 وقلذذُت لذذُع: وذذا يذذي دي هذذل  محامذذةٌ 

  
ذذبٌة بذذالعفِو واألمذذِن والنَّذذ  ِِص ذبضَّ

   
هذذا  أفذذت ُش ُجنح 

ِ
 مذذن  القبذذِة احلمذذراء

  
فذذو يف أضذذالعي  الذذوكرِ   بذذوجهي  وأغ 

   
ت  يذذفينتي  فذذإ َّ روذذاع  اخلذذوِف هذذزَّ

  
 رِشاعذًا غذُ  حب ذك  يف البحذرِ  وليس  

   
 رجا ي  أنذا الظَّذامي  بلذوغي  منبعذاً 

  
رِ  ذب ست ِشذم   ُحهينًا فقد  أوِذوُت مذن و 

   
 هي  ا    أرٌض أنت  ما زلذت  واقفذاً 

  
 عل ي هذذا، ف ذذاًم وذذسبى ويذذاِقيًة  ذذري
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ذذوأنِي هذذ ا وهذذتغيُث مذذن  الظَّذذام  وص 

  
 حذذرِ وذال  وذذدَل البذذاأراِت عذذ  النَّ 

   
 ويذيفنِي هذ ا موِغذُل الذذبطِش يف دمِ 

  
 وهذذ ا ناصذذٌش لذذدِم الكفذذرِ 

ِ
 الضذذياء

   
ِفها مذذذلت لللذذذتُهم بهذذذع   ونخلذذذة  د 

  
ِإ التمذرِ  ه  : عودوا إىل ح   وقالت  َم 

   
 وجيدًا من  اللوعذاِت يف عذنِي والذدت 

  
ِ  الكِسذ ف  األو ِد يف متح  ز   ورى خ 

   
 ننيأأيذذذُت بذذذام عنذذذدي وأدري بذذذس

  
 قد  أأيُت ِيذوى ِشذعري

ت
 بم أي  يشء

   
 أرشُت بمنذذدوَ فيذذا دمذذل  كذذربم

  
ها حط مذن  صذ/ي  أِغث ني ووذا شذباك 

   
هم د   هنا واُن الباقني  يف األرِض وح 

  
ذذرِ  ه  ذذِل والزَّ  ومملكذذُة األافذذاِل والرم 
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 هنذذا ِقربذذُة العبذذاِس يذذوف  ُأروُقهذذا

  
ُش   و ِحذ/ي ع  دف ي ِح/ًا ُوصذح 

   
ذذِو ُت شذذوااٌ    ُهنذذا الزونبذذاُت املُع 

  
ذرِ  عى يب لِبحرت من  الَطه   من  الطهِر أ ه 

   
 فيذذا يذذي دي وذذا يذذي د  القذذوِل، إنَّذذام

  
رِ  ٌب مذن  اَ ذ    وقويف  لدوك  ا    ُض  

   
 فسنذذت  الذذ ي كانذذت  قوافيذذك  ِميتذذةً 

  
ذ ُم احلذر   ذت  ح  عناهذا نم   م 

ِ
 ع  مذاء

   
 وقادأ ذذذُع حتذذذى أدخل تذذذُع مممذذذش  

  
رِ   احلهنِي لِيختار  الرحيل  عذ  الَهذم 

   
 إجابذذةٌ 

ِ
ذذامء  إىل حيذذُث أحضذذاُ  الهَّ

  
ذذدرِ   كانذذت  ُأدذذاكُس يف الصَّ

 أليذذئلةت

   
ى بروحذذذذذذعِ   إجابذذذذذذُة أ َّ اهلل  أرس 

  
 مُح ذذذذرِ 

ذذذذةت نِح   جلينيَّذذذذًة، لكذذذذن  بسج 
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 وأنذذت  الذذ ي ملَّذذا وذذزل  بذذك  ُمول عذذاً 

  
ذرِ   فُم األرِض،   وت لول  إ َّ عذ  النه 

   
نذى الهذامء  إىل الثَّذرى  وأنت  ال ي أد 

  
ذرِ   ليبني  ُقبذور  الطذ   مذن أنُجذمت ُزه 

   
ذعُ  ذدو الليذاو ِجراح   وأنت  الذ ي أد 

  
 نبي ذذني  حيذذدو   الليذذاو إىل الفجذذذرِ 

   
ذذم  اهنذذدامي أزوُرهُ   وأنذذت  الذذ ي رغ 

  
  
ت
رِ كطِفذذلت بذذريء ذذُر يف الذذِوز    وفك 

   
 فإ   كنذت    أذرىض جميئذي بذم وذدت 

  
ذرِ   فهل يوف  أرىض أ   أعود  بذم ث غ 
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 ا يذذفو   عذذ  ذكذذرى دمت جلهذذوا

  
 ومذذا وُبهذذوا

ت
 ْذذيُطهم ألذذُ  صذذحراء

   
، يذذذذحنُته ، رمذذذذاليو    م  مبللذذذذو  

  
ِع بعذ  ونذذرش الذنفُس   ما فوق  أوج 

   
 مِن األافذذاِل، أعيذذنُهوفتدذذو   عذذ

  
 راع  ولتذذذبُِس 

ت
 بحذذذٌر بذذذِع كذذذَل يشء

   
 معذذِن احلهذذنِي ُمضذذاعًا يف خذذرا طِه

  
 ُودنون ذذذُع باألغذذذاين ُكلذذذام وئهذذذوا

   

 تـاريـخ دمـوع
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، عذذ   أويذذلوا جذذرًم مذذن كذذربمء 

  
 ضذذذفافِها وردُم األحذذذمِم أنغذذذرُس 

   
 ف ونزعوا املاء  عن  أفكذاِرهم، يذكتوا

  
 ُ  لذو مههذوالكن  كام أكذتُم األمذوا

   
 َذذم  مذذن احلل ذذِم ليذذٌل ُودذذعلو   بذذعِ 

  
 جهذذاِ م، وَذذم مذذن حذذزهِنم  قذذب ُس 

   
 وذذرو   كذذلَّ صذذباعت قادمذذًا، ووذذداً 

  
  ذذذَر شذذذيئًا بعيذذذدًا .. ربذذذام فذذذرُس 

   
 وربذذذام خيمذذذٌة للذذذدمِل، أو قمذذذرٌ 

  
 مذذن نحذذِرِه مطذذُر األبعذذاِد ونذذبِجُس 

   
 وربذذام افلذذٌة عطدذذى، كذذس   دُمهذذا

  
 ُشذذذج  ٌم بذذذرذاِذ النذذذاِر ْذذذ ُس 

   
 هم هك ا منُ  فجِر الذ بِش، أذرُعُهذم

  
، ويف أضذذمِعهم حذذدُس 

ِ
 إىل الهذذامء
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 أ ، احلهذذني  يذذينمو فذذوق  وحدذذتِِهم  

  
ذذت  هبذذم  أنهذذوا  مثذذل  الذذبمِد، إذا حفَّ
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 دٌم أم نذذذذدًى مذذذذن وروِد الهذذذذامء

  
 ونذذذذَث عذذذذ  ر ت ذذذذي  كذذذذربمء

   
بذذذاِت احلذذذدا ِق   ورسٌب مذذذن الرغ 

  
 مهتندذذذذٌق يف قمذذذذيِص اَذذذذواء

   
 أيذذذا ُل لذذذو أننذذذي كنذذذُت هنذذذراً 

  
 لذذذذع ُضذذذذفتاِ : يذذذذيوٌف ومذذذذاء

   
 وأ   وتمدذذذى عذذذ  بعذذذِد رميذذذةِ 

  
 يذذذذذهمت نبذذذذذيٌّ مذذذذذن ا نبيذذذذذاء

   

 خيال على فرات ما
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 وأ َّ لذذذذذذُع مذذذذذذًم كاحلهذذذذذذني:

  
 التواضذذذذذل  ُُيلذذذذذُط بالك/وذذذذذاء

   
ي  أصذذذابِعِع يف  ولذذذو مذذذدَّ صذذذيف 

  
 الضذذفاِف عهذذى ُجرعذذٌة مذذن شذذتاء

   
ذذذُس اعذذذم  النبيذذذني    ُأذذذرى أْهَّ

  
 أم أيذذذذذتعَد لطعذذذذذِم الذذذذذدماءم
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هُ ذع  هن  ِر األحذمِم ونذوي اخذ  رضار 

  
هُ   النبذذذذي  ِجذذذذرار 

ِ
 وومذذذذأُل باملذذذذاء

   
 ووبتكذذذذُر األشذذذذياء  ثذذذذمَّ وعاُفهذذذذا

  
هُ   ُوبقذذي ابتكذذار 

ِ
 لِتنمذذو، وكاأليذذامء

   
 ىص املدونذِة شذاعراً ذلقد جاء  مذن أقذ

  
هُ   وامرُس يف صذمِت الوجذوِه انتدذار 

   
 بذذِع آمذذن  النخذذُل العراقذذَي وانتمذذى

  
هُ  ذذذدار  ًا وايذذذتطال  م   إليذذذع ُيذذذُموَّ

   

 واقف على شرفة املعنى

يف رحاب ييد املاء، أيب الفضل العباس بن عَ 

 .«عليع الهمم»
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 وآنذذس  وحيذذًا يف الفذذراِت، هبمِهذذعِ 

  
هُ  : أصذذبش  غذذار  ذذد  حتذذى قيذذل   أوحَّ

   
 مدذذى واملراوذذا يف أضذذاروِس وجِهذذعِ 

  
هُ مترَ   ، وأرمذي يف الذدروِب احتضذار 

   
 لقد مات  كذي حييذا كثذ ًا وضذاع  يف

  
هُ  ذذى هنذذار   هنذذاراِت مذذن مذذاأوا لي لق 

   
ذذامأِعِ   وقذد كذا   لذذوُ  الطذ   مذن ق ه 

  
هُ  اِت نذذذار  زَّ  وكذذذَل اخليذذذاِم املهذذذتف 

   
 وكانذذت  نذذداءاُت احلهذذنِي أُدذذَدهُ 

  
هُ   إىل املذذوِت حتذذى كذذا   ذال  ِخيذذار 

   
 فهذذذافر  كذذذالورِد الدذذذهيِد ِجنذذذازمً 

  
هُ   مذذن العطذذِر يف األذواِق ُيتذذاُر دار 

   
 وقولو   أعداُب الفصذوِل مجيِعهذا..

  
هُ   انتمذذت  خِلُطذذاُه والربيذذُل ايذذتعار 
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هُ   وكذذذَل البكذذذاءاِت الل وذذذ ِم إث ذذذر 

  
هُ  ، ومزاُ  الدمِل م   صار  صار   مدت 

   
 عِ وقولذذو   قذذد كانذذت  صذذبيَُّات ُحزنِذذ

  
هُ   أدذذذَإ مذذذواووًم وأغفذذذو جذذذوار 

   
ها  ومذذذا ليلذذذٌة إ  اصذذذطفت ُع نذذذدوم 

  
هُ   ومذذذذا قمذذذذٌر إ  أضذذذذاء  ِغذذذذرار 

   
ُه األوذذذاِم مويذذذم  ُعمذذذِرهِ   رأى رش  

  
هُ  ، فدذاء  اعتصذار  إت  عناقيد  من ِخص 

   
: حمذارٌب  م قذال   وقيل  لذُع: مذن أنذت 

  
هُ   إذا اندقَّ ثوُب الليذِل ورفذو انتصذار 

   
ذذعُ  ِق املجذذروِع علَّذذق  دمع  ذذف   ويف الدَّ

  
هُ   ليفذذتش  يف عذذنِي الصذذباِع انتظذذار 

   
 وهذذا هذذي  أوجذذاُع العطاشذذى أقذذوُدهُ 

  
هُ   ُضحيذذًا وأبنذذي يف الغيذذاِب مذذزار 
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 وعذذذرُف أنَّذذذعُ 
ِ
 وكذذذا   ضذذذمُ  املذذذاء

  
هُ  ذذل  ثذذار   إىل ثذذسِر وذذوِم الطذذ   أجَّ

   
 وأ َّ بنجذذذذذواُه احلزونذذذذذِة معذذذذذ/اً 

  
هُ   إىل صذذوِت مقتذذولني  كذذا   ايذذتثار 

   
عُ  ذذذ ابًا وصذذذاغ  ذذذجاواُه ع   فصذذذاح ي 

  
هُ   ريو ً عذ  النجذوى ُوطيذُل اهنذامر 

   
هُ ذوو ُكذذذُع لذذذألرِض أذذذ  رشُع مذذذاء 

  
هُ   وأذذذ رُف يف عذذذنِي الليذذذاو بذذذ ار 

   
 وف ورْذذذذذذل  إ  إىل ذاأِذذذذذذِع، إذ   

  
هُ  ذذذامر   يذذذينحُت يف خذذذد  امليذذذاِه ي 

   
ذم  لذلَّ واقفذاً  ع  رشفذةِ   املعنذى ل ك 

  
 فذذز  َّ لذذع األفذذُق الرحيذذُإ اعتذذ ارهُ 

   
 وقذذال  لذذع: وذذا يذذيد  الفضذذِل ف وكذذن  

  
هُ   بويِل الُعذ ، أ ،   وروذك  انكهذار 
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 أبا الفضِل، ف ُأب ِحذر  ُمناجذاُم عاشذقت 

  
هُ   إذا ف أكذذن  يف البحذذِر أنذذت  ف نذذار 

   
 ااٌ  إىل ا    ذكذذرال  الدذذهيدُم، شذذ

  
هُ   من الدمِل ُوذ كي يف العيذوِ  شذعار 

   
 لذذ لك  أنمذذو خيمذذٌة بعذذد  خيمذذةت 

  
هُ  نا قذذذرار   ِحيال ذذذك وذذذا مذذذاًء أضذذذع 

   
 متذذذَر عليذذذِع زونذذذٌإ كذذذلَّ ليلذذذةت 

  
هُ   ويف وذذذِدها قلذذذٌإ أجذذذاد  اندذذذطار 

   
ذذذذةً   لت هذذذذِقي ُع، حتذذذذى ُأبل ذذذذل  أمَّ

  
هُ   أهذذا   هبذذا املذذوُت الرهيذذُإ بحذذار 
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 للعهذذذذذذكرونِي ورٌد يفَّ ونفذذذذذذتُش 

  
 وبركذذٌة يف جفذذاِف الذذروِع ُأقذذ ُع 

   
 وقصذذٌة يف اقذذايص رغبتذذي انكتمذذت

  
ذذذذُش   لكنهذذذذا يف كتابذذذذاي يُتفتض 

   
 أدري بخيبذذذِة أشذذذعاري، أعلُلهذذذا

  
 عرشًا مذذدحواذأ   ربذذام يذذسحاكي مذذ

   
 يرشُع أبعذذاد  النبذذي، م ويفذومذذن يذذ

  
حذذذواأبنا ذذذِع أنبيذذذاٌء بعذذذُد   مذذذا رُشِ

   

 يـارة سـامـرائـيـةز
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 وذذا ةذذرم الدذذعر، أحذذزاين معتقذذةٌ 

  
نذ  و 

ُع ذفإ   أقذل  شذطر  بيذتت  كس  قذد 

   
 وإ   أصذذذإَّ مذذذواووَ عذذذ  ورقت 

  
 وبتذذلَّ بالذذدمِل حتذذى حيذذز   الفذذرُع 

   
 كي   الرضوُش ال ي شاهدُت، منهذدمٌ 

  
 وْت  أعامِقِع الكوُ  ال ي ُضحوا  

   
 اوكيذذ   ف وكذذِن التذذاروُن يذذاعت ه

  
 ق/ًا، وكي   ُيعاُم الوقِت ما ُكبِحذوا

   
ذها  ولو عمًى مسَّ أرضذًا ثذمَّ أغمض 

  
 عنذذذا، فبيذذذُت ريذذذوِل اهللِ وتضذذذُش 

   
، أصذحو األرُض وانعذةً   قوٌم نذدو،و  

  
 لذذو مذذرًم يف ضذذم ت وذذابست يذذنحوا

   
 اهللِ فذذذذاختلفوا

ِ
لذذذذوا بذذذذرداء   م،

  
ذذرت قبحذذوا  عذذن الذذ ون  بثذذوبت آخ 
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 ذكذذرهم القذذاين وذذدور امذذا مذذا زال

  
 أذذرى املذذدى بذذدماء الذذ كر وتدذذُش 

   
 ف ُولمحذذوا دو   أشذذجارت ْذذَ  هبذذم

  
 كذذسهنم بهذذوى األمطذذاِر مذذا ملُِحذذوا

   
 

      

 وذذا أ ذذا العطذذُر يذذامراُء يويذذنةٌ 

  
 بغذذِ  ملهذذِة افذذلت كيذذ   أنجذذرُع م

   
 وكيذذ   ُأفذذزُع أرساُب احلذذامِم هبذذا

  
ى الوضذُش كي   الضحى اغ  تيل  فيها واحم،

   
 كيذذ   الذذ/اءُم مهذذفوٌع هبذذا دُمهذذا

  
 حلذذذد  أ َّ بنيهذذذا كالذذذدِم انهذذذفحوا

   
 وحذذد، أ   صذذار  أهلوهذذا ملرقذذِدهم

  
 يورًا، وكذالورِد يف أنحاِ هذا نفحذوا
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 ولُد الضذفاِف، العراقيذو   حهذُبهمُ 

  
 أ   كل،ذذذام جففذذذتهم ميتذذذٌة نضذذذحوا

   
 حيلذذذو، اذذذالُعهم  لكذذذن  إىل ا    ف 

  
مت نزحذذوا    ُمذذرَّ

 كذذسهنم مذذن بذذمدت

   
 َذذذم مذذذن املذذذوِت أرزاٌق مقذذذدرمٌ 

  
ذذارت فذذادعت فلحذذوا  فهذذم بكذذل  ا ،

   
 قذذذوٌم بميذذذزاِ  قتذذذاليهُم انتكهذذذوا

  
 ذبحًا فضاعوا، ويف ميزاهنم رجحذوا

   
 أوزعوا يف اجلهاِت البذيِ  أُضحذةً 

  
 مُحذذرًا، ومذذن لغذذةت وردوذذةت رشذذحوا
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ِ
 كامتذذذذذداِد اخليذذذذذاِم يف كذذذذذربمء

  
 
ِ
 أدمذذذذذذٌل زونبيذذذذذذٌة يف الهذذذذذذامء

   
 وهذذذي هذذذ ي النجذذذوم متتذذذد يف

  
 
ِ
 األفذذذق خيامذذذًا خضذذذيبًة بالذذذدماء

   
 هاامتت عذ  الذ اِب عذ  النذاس

  
 
ِ
 عذذذذذزاًء وفذذذذذوق كذذذذذل عذذذذذزاء

   
 إنذذُع حذذز  زونذذإت ضذذوُء عاشذذوراء

  
 
ِ
 وقذذذت  الضذذذياء

ِ
 فحذذذوى الضذذذياء

   

 ضـوء عـاشـوراء

دونِ   جُم هَّ
ِ
 ..يف رحاِب العظمِة والك/واء

 .«الهمم اعليه»يف شخِص احلرم العلووِة الهيدِم زونإ  
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 اجلذذذراع بنذذذت الضذذذحاوا هذذذي أمَ 

  
 
ِ
 والدذذذذذهداء

ِ
 مهجذذذذذُة األنبيذذذذذاء

   
 زونذذذٌإ شذذذعلة املهذذذافاِت حذذذني  

  
 
ِ
 التيذذذذُع  ذذذذدي دروب ذذذذُع للعذذذذامء

   
 إ  وذذذُك الهذذذبط بذذذالنجيِل أنذذذار  

  
 
ِ
 األرض  واندذذذال رأُيذذذُع كذذذاللواء

   
 فهذذي بالهذذبِي وجُههذذا صذذار  ربَّذذاً 

  
 
ِ
 والك/وذذذذاء

ِ
 للنذذذذدى والضذذذذياء

   
 هذذذنِي بذذذني  وذذذد اكذذذا   رأُس احل

  
 
ِ
 وتخطذذذى الذذذدهور  قطذذذإ  اهتذذذداء

   
ُع حذني  وذ  ميشذأركُ  األرُض خلف 

  
 
ِ
 وبإواأِذذذذذذذِع نذذذذذذذداُء احلذذذذذذذداء

   
 هاأفذذذًا أ ذذذا التذذذواروُن يذذذ ي

  
 
ِ
 خلذذذ   مهذذذبيةت إىل الذذذم انتهذذذاء
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ذذذذذذا ا    يف الطروذذذذذذِق إىل اهلل  إهنَّ

  
 ُألبذذذذي مذذذذن مقلتذذذذيَّ نذذذذدا ي

   
 ، ذبيحذذذاً ف أكذذذن أدمذذذُل احلهذذذنيِ 

  
 
ِ
 غذذذ   أضذذذواء  أرمتذذذي يف الفضذذذاء

   
 زونذذذٌإ واحلهذذذنُي: افذذذاِ  يذذذارا

  
 
ِ
 مذذن ربذذى كذذربمء  نحذذو العذذمء

   
 العفذذذاُف الرهيذذذُإ والذذذ بُش كانذذذا

  
 
ِ
ََّ  نقذذذذذاء  وأذذذذذ

 وانذذذذذي  حمنذذذذذةت

   
َ  وصذذذاغا  ورثذذذا املجذذذد  مذذذن عذذذ

  
 
ِ
 قصذذذذة  كاخليذذذذاِل يف الصذذذذحراء

   
 حذذني ااحذذا، هذذ ا خلذذودًا وهذذ ي

  
 
ِ
 نخلذذذذًة مذذذذن مفذذذذاخر بيضذذذذاء

   
 ف أكذذذن  زونذذذٌإ أمذذذام  الضذذذحاوا

  
 
ِ
 غذذذ   معنذذذًى مذذذن حمنذذذة الزهذذذراء

   



 ِهـيـلـع وُتـكـسـال ُنـسـحـي  ٌرـَهـن 114 

 

 متهذذذُش الذذذ كرواِت مذذذن مقلتيهذذذا

  
 
ِ
 وهذذي  ذذري عذذ  خذذدوِد الذذدعاء

   
 أ ذذذا اهللُ إ  وكذذذن ذال ورضذذذيك

  
 
ِ
 فخذذذذ ُه روحذذذذًا وجهذذذذم  هبذذذذاء

   
ذذذُع اخليذذذوُل، إنذذذك  وذذذا رب    ولتدي 

  
 أذذذذذراُه كالك

ِ
 وكذذذذذِإ الوضذذذذذاء

   
 ْتهذذذا وهذذذي   احلذذذوافُر أذذذدري

  
 
ِ
   و  املرهفذذذذاُت بذذذذابن الهذذذذامء

   
 أهذذحق  الصذذدر  وهذذو صذذدُر نبذذي  

  
 
ِ
 وكتذذذذذابت ورشعذذذذذةت يذذذذذمحاء

   
 هذذو صذذدُر األ مذذِة الطهذذِر، صذذدرُ 

  
 
ِ
 النبذذِل والعدذذِق واَذذدى والهذذناء

   
نذذذي  أي  إَذذذي، خذذذِ  احلهذذذني  ودع 

  
ُه عاملذذذذذذًا مذذذذذذن األ  بعذذذذذذد 

ِ
 رزاء
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 أشذذهُد الناصذذعني قذذت  وضذذيئو   

  
 ذووبنذذذذذو   مذذذذذ

ِ
ع  األشذذذذذمء  س 

   
 وألكذذذن خيمذذذة  احليذذذارى وأذذذلَّ 

  
 النذذذذذادبني  املذذذذذرددون نذذذذذدا ي:

   
 نذذور  عينذذيَّ وذذا حهذذنُي وروحذذي

  
 ودمذذذذي وايذذذذ احتي وعنذذذذا ي

   
 وذذا أبذذا امللصذذقني  بالرمذذِل مذذوأى

  
 
ِ
 ذكذذذُرهم  لذذذلَّ بقعذذذًة مذذذن دمذذذاء

   
 ُء التذذذي أيذذذالوا، خلذذذودٌ والذذذدما

  
 احلصذذذذاح  املأبذذذذيٌ  

ِ
 مذذذذذراء
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: أ   أدنو مذن اهللِ، أ  أذرى  لك  ا   

  
ذذذذرا ذذذذا بالهذذذذامواِت مظه  ت زوَّ  وأ   أ 

   
 وأ  أذذذذ اءى،   نبيذذذذًا، فدذذذذاعرٌ 

  
 بقلبِذذك  وكفذذي أ  أ عذذاف  بذذع الثذذرى

   
 وأ  أتهذذذامى كاملهذذذيِش إىل الُعذذذ 

  
 القصذذذيدِم منذذذ/التبنذذذي  أعذذذواد  

   
 ُمطًِم مذن األعذ ، مذن الغذيِم مذثل ام

  
 أطَل قبذاُب الكذالمنِي عذ  الذورى

   

 شاعر على عتبة إمام

 .«عليِع الهمم» إىل ييدي اإلمام مويى الكالم 
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ذعُ   وها أنت  وا ابن  الدعِر  ذري ِخمل 

  
ذذرا جم   هنذذاروِن بذذل هن ذذروِن فاضذذا فز 

   
ذعُ  ا بجهمت أحذرق  العدذُق ُكن ه   فضجَّ

  
 وروعت رماها اهلل كذالنجِم يف الذ رى

   
 يف امل سى، وحيذدًا بذم أ ت  وها أنت  

  
 متذذَر عذذ  األفذذمِل، ريذذاًم وجذذوهرا

   
 فتذذدرُل منهذذا مذذا أدذذاُء، فذذم أكذذن  

  
ُذِن الَسذى ، و  ختذ ل  و  خت   يوال 

   
ذذذر   ، ُأب ت ك   وكذذذن  بذذذوو  اهللِ أعذذذرف 

  
 وُذب  يف دِم النجوى، وإ  يذُتزد رى

   
مً  ذذرَّ  زارِت األرض  م 

ت
 وِقذذ   يف يذذامء

  
ُتث ِمذذرا  لتسخذذ   يف أوذذدي الصذذحارى ف 

   
ُه اهللُ عامل ذذذاً   وِقذذذ   يف زمذذذا ت مذذذدَّ

  
ُه ثذمَّ أمطذرا  من ال وِق، ألقذى شذعر 
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نِي كطذذا رت   وُلذذ   يف حنذذاِ  الكذذالم 

  
 صغ ت أضاع  العشَّ فاضطرَّ وانذ/ى

   
ذذطَّ بقلذذِإ الذذدافئني  فرفرفذذت    وح 

  
 الكذرىقصذا ُدُه، وانذداع  يف ُخل ذِدِه 

   
س ن ذذُع صذذوُت املُناجذذاِم صذذاعداً   وا م 

  
 كجدوِل دملت يذال  يف الذروِع أمحذرا

   
ذجِوهِ  اِت ش  ، وايتفتى ُشذج    ر   فسزه 

  
 فذذإمن  حتذذى فذذاض  بالدذذعِر كذذوث را

   
 لذذذُع مذذذا لذذذُع أ َّ املنذذذاراِت بيُتذذذعُ 

  
را  وأ َّ اَذذذذوى يف جانحيذذذذِع ْذذذذرَّ

   
 عِ فقذذال  وأرخذذى كذذلَّ أذذسروِن حزنِذذ

  
 ُهنذذا، وأيذذال  القلذذإ  دمعذذًا ُمعطَّذذرا

   
نا نذاً   جرى من مواووذِل احلذروِب ج 

  
، مل  أ َّ املاء  مذن ْتِهذا جذرى  ذوت 
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 وأدمن  أ  وبقي ع  الطفذِل صذارخاً 

  
 أمذا أ ذرى

ِ
 بسضمِعِع: وذا ابذن  الهذامء

   
ُبعُ  ، شذذاء  النهذذُل أ نَّذذك  ُصذذل   عراق ذذك 

  
را وشذذذذاء  الظممَيذذذذو     أ  ُوكذذذذرَّ

   
 وشادوا لنذا يذجنًا كهذجنِك  ُمظلذامً 

  
ذذت  لنذذا نجذذاًم كوجِهذذك ُمهذذِفرا  فُلح 

   
 فذذإ   دنذذت  

ِ
ت نذذا اعذذم  اللقذذاء لَّم   وع 

  
 رَض يف دِمنذذا الُقذذرىذمواِعذذُدُه، ختذذ

   
 ِس وومذذذًا ُنحَبذذذعُ ذوأ َّ لنذذذا باجِلذذذ

  
 وإ   هذذذو أدمانذذذا، وإ   ُهذذذو  أثَّذذذرا
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  ف وبق  مني رماٌد وعرفو   بعِ 

 أ روُت بعد  املوِت يف الروِش ، اعمي

 

 
 

 قل  للحمجني  مجيعًا :

 اوباكم  فيام أصبو   إليِع من الصلِإ،

 ولكن  لهتم زودو،ني  بمعنى أ   أطسوا درب  يامواِت اهللِ 

 يـسـوع الـهـاشـمي

 إىل الهيد املهيش يف ذكرى رشوقع..

 ذدًا مذعذلذقذًا كذهذمذاء..زو
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 بسقدامت من دِمكم..

 رِض،  ياعة  أ  إري  من أع  ج ِع الصلِإ إىل األ

ِ  اجل  بهاِت   ولكن  ياعة  أ  وصعد  من وه 

ل  فيِع.. ُتن ق   إىل أعمدِم العرِش ف 

 قل  للصوفيني  مجيعًا:

و   إليِع من العزلِة،  بوركتم  فيام ُأعز 

ني  بس  أندقَّ كهوُفكُم الصوفيةُ 
َِ  لكن  لهتم و

 كي ُأهِفر  عنكم  يف شكِل ييوف..

 مجيعًا أو بعِ  الدعر
ِ
:قل  للدعراء

ِ
 اء

 قصا ِدكم،
ِ
و   بِع من أهباء  أ باركتم  فيام ُأقص 

 لكن  زوٌد دُمُع أشعُر من حِ/ مطالِعكم،

 ملَّا أغمس  نخل  الكوفِة أقمماً 

،
ِ
 يف حم/ِم املوِت الهوداء
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 فسرشق  منها قمرًا كوفيًَّا،

عُ   كا   قروبًا من أ َّ مواجع 

 ُأدبُِع أحمم  اهلل..

 

 
 

 وأيذذذئلًة جذذذرىإذا الذذدُم أافذذذا ً 

  
 بندبِة: من أجرال  وا زوذُد يف الثذرىم

   
ذذُع مذذن جناوذذةت  ذذى نفه   إذا النخذذُل زك،

  
: بريٌء، لهُت من شنق  ال رى  وقال 

   
وانِذذذذذعِ  ر   إذا املذذذذذاُء أو  أ َّ يف ج 

  
 نبيذذذًا رمذذذاديَّ التبذذذاروِش أيذذذمرا

   
 ُيذذذذَط بذذذذنقشت ُمصذذذذحفي  بسنَّذذذذعُ 

  
 بحذذذذرارأى كإلذذذذعت يف التإووذذذذِل مُ 
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 إذا الفجذذذُر أدىل أ َّ زوذذذدًا أجاب ذذذعُ 

  
 ُقب يذذل  يذذيا ِت العصذذافِ  والُقذذرى

   
لَّقذذاً   وقذذال  لذذُع: هذذا ذال  قلبذذي  ُمع 

  
ذذرا  عذذ  الصذذحِو آنذذاء  الصذذباِع ُمبك 

   
 مذذذيمٌن يف مكوثِذذذعِ 

ت
 إذا كذذذَل يشء

  
 فمذذن فيذذِع ِذب حذذًا بذذارز  اهلل  وذذا ُأذذرىم

   
ط  التذذذسرون    أ   صذذذفحاُأعُ  ومذذذن ورَّ

  
ُت عذذن ذال الصذذليِإ، لُتمطِذذرا ذذد  ُْ 

   
، وأحرفذذاً   دمذذًا يف وجذذوِه القذذار ني 

  
َمرا هذذذذذًة بالكذذذذذاأبني  أ ذذذذذ    ُمغمَّ

   
 وشذذان عُ 

ِ
 مذذن ايذذتاء  مذذن رأِي الهذذامء

  
 أِ  اهللُ ُيتذذذذذاُر النبيذذذذذني  أهنُذذذذذرا

   
 فذذذإثر  أ  وبنذذذي الهذذذدود  لذذذرد هم

  
ذذذك  أمحذذذراإىل اهللِ، أ  هذذذال  اق   اح 
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عُ  ِن الَصُحُ  البيُ  ايتاملت  مزاج   م 

  
:   أرى ع   إىل ُصذذُح ت يذذودت ورصَّ

   
 وعلَّذذذذق  أشذذذذياء  اإللذذذذِع بنخلِذذذذعِ 

  
ى : وذذا أهللُ، لَِلذذك  ُمفذذ    وخااذذإ 

   
 أيف اهلل شذذذذذذكٌّ أ َّ أو د  ذوِقذذذذذذعِ 

  
وا نخيًم وأبُحذرا م كي ُومح   قبيحو  

   
كذذذوا أ  كوا كذذذدماِ هم وُون ت ه   ُوهذذذف 

  
ُهذذوُم وُأنثذذرا  و  بذذدع  أ  ُأذذ رى اجل 

   
 يف شذذذذفاِهِهم  

ذذذذاحةت  وضَّ
ذذذذةت  أيف ُلغ 

  
ذذم  خذذ ُم الذذورىم د  لفذذٌة: أهنَّ دَّ  أ ذذر 

   
:  وحاق  بج/ا يل  صذمٌت فلذم  وُقذل 

  
ذذذرام  يذذذطوٌر عنذذذدما اهللُ ف كَّ

ِ
 أو ء

   
 وهل ف وطِذر  قلذُإ احلهذنِي بكذربم

  
امإىل أ   ذذذذ/  ذذذذا ُمك   أمقذذذذى والثروَّ
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 وهل ف ُوِض   رأُس احلهنِي وقد رسى

  
 عن اجلهِم رأيًا مدمس  الدِم ُمقِمرا

   
ا  وهذذل زونذذٌإ ف أكت ِدذذ   أ َّ صذذو  

  
ا ذذذذ/   يذذذذامواُ ا غذذذذياًم وغيثذذذذًا ُمع 

   
 وهذذل ف وكذذن  زوذذُد النخيذذِل جمذذرمً 

  
ِق املدغوِل: أ  كيذ   أثمذرا  من احل د 

   
 وكيذذ   نجذذا مذذن أ  ومذذوت  منذذارمً 

  
ذذمًة   ضذذوء    بذذاب    ُعذذرى دَّ  ُمه 

   
 هِل القابضذو   الذروش  أدرل  وسُيذهم  

  
 بذذس َّ بنذذي املعنذذى جذذدورو   أ  ن ذذرى

   
: اَواشذذذذم  ُأيذذذذومٌ  ني   ذذذذمَّ  وأ َّ املُه 

  
 معذذذ/ا

ِ
ذذذاُهم  إىل الب ذذذدء جَّ  بذذذس   ن ت ه 

   
 كت هذذىوأ  ُننت قذذى كذذاملفرداِت، ونُ 

  
ذذا  بقمذذِش النبذذواءاِت الفصذذيِش وُننرش 
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عى  وُنذذذدَّ
ِ
 وأ  ن امذذذى كالفضذذذاء

  
 بذذس َّ لنذذا حجذذم  الفجيعذذِة ِمنذذذ/ا

   
 وأ  ننب غذذي أدمذذى وأنمذذى وأكثذذرا

  
 ِِصاذحلذذد  العمذذى أ  ُوهذذتفزَّ وُوبذذ

   
ذذنا جذذ ُع زوذذِدنا  فيذذدرل  أنَّذذا خاض 

  
 صذذليبي زمذذا ت ملَّنذذا حذذدَّ أنكذذرا

   
عُ فسن حذذذدنا ِصذذذحاح   بسنذذذا أنَّذذذا ج 

  
نذا مذن ُمعجذِم املذوِت جُمذ/ا  وأخرج 
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إليِع حامًم يف قلبِع علم البموا واملناوا هبًة من ييده وصدوقِع أم  

امليمنني، وإليِع أاركًا إواها أمانًة يف صدرِه، أقفل عليها قلبُع جاعًم 

 ع الغياب األبدي..من لهانع املقطوع مفتاحًا ملقًى يف قا

 

 رو   ( فطيحذذذواذدذذذذحذ  إلىل اهلل أُ 

  
 مي تذذذذًا فذذذذوق  مي ذذذذتت وهذذذذ وُش 

   
 وعذذ  أغذذرِب األيذذااِ  ِشذذيدوا

  
ذذًا  ذذاُب منذذُع الذذ  رشوُع ذالذذدم  نصَّ

   

 وريث الـمـؤرجـحني

، وبا ل  ،َ إىل روع الدهيِد املصلوِب ميثم التامر صدوق ع

 .«رضوا  اهلل عليع»  التمر يف الكوفة
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 وايذذتِفَزوا الهذذامء  حذذني  أطذذ و   

  
ناحذذذذذًا   وع وذذذذذِع اجلُنذذذذذوُع   ج 

   
 وِقُفذذوا يف الغمذذوِض أزمنذذًة أكثذذر  

  
 يء  الوضذذذوُع ذضذذذذمنهذذذا حتذذذى و

   
ذذذى  فذذذإذا املذذذوُت يف النخيذذذل أفدَّ

  
ذذذاقطت  مذذذن التمذذذِر روُع   وإذا ايَّ

   
 فتعذذال وا نحذذُن اأَّكسنذذا عذذ  الذذ كرى

  
 ويف العذذذذنِي ُحل ُمنذذذذذا مهذذذذذفوُع 

   
 مذذذذن يذذذذم ِت مي تذذذذني  ن هذذذذلنا

  
 حتذذذى أفوحذذذوا وبقينذذذا األحيذذذاء  

   
 أَ ا الصذاعدو   أجهدذِت النجذوى

  
 فهذذذذذاأوا مثذذذذذول كم لتهذذذذذيحوا

   
 يف التبذذذذذذذاروِش يف الضذذذذذذذام ِر يف

  
 األهنذذِر صذذوأًا مذذن احللذذوِل وصذذيُش:
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 وُتهذذذذا امليتذذذذذُة النبيلذذذذذُة كذذذذذوين

  
  بِن حييذى عيدذًا وُاذل  وذا ُضوذُش 

   
 وانذذذذًا متقنذذذذًا كذذذذام رغذذذذإ  اهللُ

  
 وقذذذذ/ًا كذذذذام اشذذذذتهاُه الطمذذذذوُع 

   
 نخلذذذٌة شذذذالِت الدذذذمو   وشذذذيٌن 

  
 شذذذاخٌص يف ذرى ُعمهذذذا ذبذذذيُش 

   
 وجبذذذنٌي حمذذذٌ  ومذذذوٌت حذذذريٌّ 

  
 ومذذذدًى أبكذذذٌم وجذذذ ٌع فصذذذيُش 

   
 كذذذذَل مرثيذذذذةت هنالذذذذك  إنجيذذذذٌل 

  
 وكذذذذذذَل املعلقذذذذذذني  مهذذذذذذيُش 

   
حني  امل ِهيبذذذني    وذذذا وروذذذث  املذذذيرج 

  
 أعاليذذذذذت  مصذذذذذحفًا إذ ولذذذذذوُع 

   
َ  ذأنذذذت  آمنذذذت  أ َّ بذذذ  رشى عذذذ

  
 الطذذذروُش آمنذذذت  أنَّذذذك  الفضذذذاُء 

   



 ِهـيـلـع وُتـكـسـال ُنـسـحـي  ٌرـَهـن 132 

 

 يف أذذراِب الزمذذاِ  حيذذُث األعذذاو

  
، حيذُث اَذدى هذوال  الفهذيُش   أنت 

   
 أنذذذت  أذعنذذذت  للحاممذذذاِت أغذذذدو

  
 يف حناوذذذذذال  بذذذذذدعًا وأذذذذذروُع 

   
 أنذذت  دققذذت  يف الرحيذذِل اذذوومً 

  
ل  روذذذذُش   ثذذذذمَّ أدركذذذذت  أ  قذذذذ/ 

   
ذذذذذذاً   فتهذذذذذذلقت  نخلذذذذذذًة علووَّ

  
 يذذعُفها، وا هذذت  حيذذُث النضذذوُع 

   
 حيذذذُث شذذذنٌق وحبُلذذذُع ُمهذذذتباٌع 

  
 وشذذذذذنيٌق ونحذذذذذُرُه مهذذذذذتبيُش 

   
 وهذذذذوًى مدذذذذبٌل بذذذذس َّ املناوذذذذا،

  
 الراذذُإ احللذذُو واللهذذاُت املذذروُش 

   
 خارجذًا جئذذُت مذن هذذوامِش حذذزين

  
 رضوُش نذذصٌّ صذذحيُش ذخطذذًس، والذذ
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 يتسكلك  الصحراُء والروُش أطعنُ 

 نُ ويف جرحك  التسروُن حتاًم يُيثخ  

 كم أنت  كافرٌ : وُيتلُ  ا أو   

 وكم أنت ميمُن  ، بمن كنت  أبكيهم

 

 
 

 أصابُعُع ا    كاملٌة يف ودوِع 

 
ِ
ٌ ووانعٌة يف اَواء  كمثِل الفها ِل، خرض 

 مقاطُع من ذاكرة نهر
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ُع  ت  أصحاب  ها يف اخلطاِب وحد، ك   فإ   هو حر،

 يال  منها ربيٌل واارت  عصافُ  بيٌ  

ت  يامٌء ع  األرِض خرض  اُء خرضاُء وفاض 

..  مدغولٌة باحلامِم ومدحونٌة باَدور 

 

 

 

 ولكن  غدًا حني  أعوي الظه ُم، يوف  أدَم ال  اُب 

 ،  دماء  النبوِم جاروًة يف الوروِد احلهيني 

َل املخالُإ  هثًة  لتهاِم األصابِل   يوف  ُأه 

 إ َّ أصابل  ه ا الفتى اَاشمي  كعرشِم أهناِر دملت 

 من هدِرها يف اَج   .. و  بدَّ 
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 كي   قل  و اامسن،ت  عروُقك  لل بِش 

 كنت  أرى كي   أنهاُب عنُي احلهام  

، صوب  اخليام     بلحظِة ذبِحك 

 

 

 

 ممزقٌة والدخاُ  حياوُرها والظمم  
ِ
 ث مَّ خاراٌة للهامء

 وأدعيٌة ُقتِلت  يف الدفاهِ 

َد عليها دروُب الكمم    ُأه 
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 هل أسكدت  قبل  الرحيِل من  ال كرواِت م

 لعل،ك  ْتاُجها وا حهنيُ 

.. رت إمام   إذا رسد  الهيُ  وومًا حكاوة  نح 

 وكا   بجانِإ ياقيِة الدِم صوٌت:

 

ب ذذذل  ُقب ي ذذذل  املذذذوِت روحذذذي  أيب ق 

  
ل نذذذي فقذذذد جذذذ َّ الرضذذذاُب   وبل 

   
ذذذذعاً   وأوِص القذذذذ/  أ  ومتذذذذدَّ ِوي 

  
 قهذذِت الثيذذاُب ألفذذتش  أذرعذذي.. 

   
.. ربَّ ذكذذذرى ذذذني بوجِهذذذك   وآنه 

  
 يذذذتجُ/ خذذذااري وأنذذذا ُمصذذذاُب 

   
 وقذذذذل  للعمذذذذِة الكذذذذ/ى بذذذذسين

  
 فذذذٌم وذذذ وي ويويذذذنٌة ُأذذذ اُب 
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