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 إهداء

 
 

 لممحمػ   قػتطت  لػروح فػ  انحػر ف  – ئػ  عندما ولدت فكرة هػذ   لػنص  لرو 
 لحيػػرة و لفػػوؼ و لتمػػؽ  مػػف مرالػػؾ  لطريػػؽ  وويػػدرن  موػػوص فػػ  احػػر  لمو يػػد 

 و ألقر ر ااحثًا عف  لمؤلؤ  لمكنوف ف  مصد ؼ  ألقماء. 
ومػػا مػػف محػػارة نػػتتت عػػف مكنونرػػا  ا ويػػدت فيرػػا  اػػف  لفمي ػػ  مظمومػػًا مو 

عػػًا و ولكننػػ  فػػ  كػػؿ هػػذ   لظنطمػػات  لمحيطػػ  معػػذاًا مو حايقػػًا مو مترػػورً  مو يائ
ااإلنقػػػػاف  لميراػػػػف كنػػػػت من ػػػػذ  لػػػػف روحػػػػا  لمروجػػػػدة االقػػػػر ئر  لراانيػػػػ  ف يػػػػد رمػػػػؾ 
 ليوهرة  لر  منرات اػاألنو ر  لنػارج   لمذيػذة  فنػعوت  ومعمػت ا نو رهػا عيػوف مػف 

كريمػػػ    قػػػرنفم و  ففػػػال و   وحكمػػػو  فيػػػارو   ومنعطػػػو  فمونعػػػو   فكانػػػت ن وقػػػرـ عريوػػػ 
ـو لرػػا  اَّ مف رمػػم فػػ   لػػدماء و لنتػػاء  مؤلَّمػػػ  االمػػاؿ و لقػػمطاف  رتطػػ   كمايَّػػ   ا هػػ

  لطريؽ عمف  لقالكيف  ورقرؽ منرـ رويؼ  لكر م  ومقر ر  لطريؽ.
 وألف الطريؽ إلى اهلل يمر باإلنساف

 يـو تأتي ساعة ال ترى في السماء غيره ، وال في األرض غيرؾ
 الرحمف  كاف المعراج ىدية

 إلى حبيبو المصطفى
 بعد األشجاف

 وىا أنذا..
 اإلنساف –إلى ابف الخميفة 
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ر بالحكمة   المنوَّ
 المحاصر بالقير والمعاناة واألحزاف 
 الطاعـ خبز المستضعفيف الصابريف  

 المحرـو مف سالفة السمواف
   أىدي ىذا المعراج  
 
 

*** 
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 معراج  األلـف    

 
 

1 

مػف نومرػا فػ  ليمػ  مااركػ  طمػ  اػدرها  ورراطمػت منو رهػا  (1)  حـ قػريتظت  
 مف نرفات  لص ات  وعزفت نيومرا موقيتف  لصمت عمف مورار  لحضور.

رفعت رمقرا  وميالت  لطرؼ فػ  منحػاء  لايػت  لػذس درقػت يدر نػا فمػـ ياػؽ 
منػػا ويػػر قػػتؼ مرفػػوع واػػا  موضػػوع اػػط مػػزاج. احثػػت عػػف  انرػػا فمػػـ رػػر  فػػ  

مف  لػػريش جػػد اػػدم يكقػػو يناحيػػا  ومنػػا ااػػد لػػػا مف يػػرعمـ  لطيػػر ف    لايػػت ف دركػػت
 فر هات لم ر ؽ  ور حت رناديا لمعناؽ  و لدموع ف  عينيرا ررقؿ معذ   لنغمات. 

كنػػت فػػ  روضػػ  عنتػػاء  ميمػػ  طاجػػ  مػػف  لزهػػور  لحمػػر ء و لايضػػاء  حػػيف 
 لعناف. قمعت ند ء  حػـ   فررعت  لف فرس  ل ير و مرطيرا  ومطمتت لػا  

فرد فػرس  ل يػر يناحيػا  وطػوي  اػ   لمقػافات مريرػًا نحػو مصػدر  لنػد ء. 
وف   لطريؽ  لطويمػ   مرنػت ت نيمػ   لصػاح ورحػت مقػوؽ ممػام  جطعػًا مػف  لميػؿ 
حرػػف  ذ  اػػرز  لنرػػار  اقػػرتاال  مػػف فاػػاء  حػػ و عمػػف  ل ػػطح  كنػػت جػػد وصػػمت 

  لديار وجرعت اا   لد ر.

 مرا ما  لذس مفرؾ عن  ؟ ػ ميررا  لروح  لم ارج  م
 هكذ  جالت  حػـ  وه  رغزؿ اصنارريف مف فرح  ألموم  جميصًا اانرا.

 ػ كنت ميم  لؾ طاج  مف  لزهور  لممون .
 

جمت هذ  ومػددت يػدس  لػف  لقػم  ألجػدـ لرػا مػا يمعػت منػذ  لصػااح فمػـ ميػد 
                                                           

 دة يف الكتابتلفظ حاميم )حاء ميم(، وعلى ىذا القياس تلفظ باقي األمساء الفواتح الوار  (1)
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 وير نيـو ذ اطت منط ئات. 
ر ف  ف نػػت لػػف رقػػرطي  جطػػؼ راقػػمت  حػػػـ  وجالػػتل يػػا ولػػدس قػػ عممؾ  لطيػػ

  لنيـو مف حديت   لورد  لممكي  جاؿ مف رنات مرياش فو فيؾ وجو دمؾ. 
ػػػػ منػػػذ مف فارجرػػػؾ يػػػا حػػػػـ لػػػـ مذؽ طعامػػػًا  فرػػػؿ ميػػػد عنػػػدؾ مػػػا يقػػػد  لرمػػػؽ  

 ومرزود اا ف  رحمر ؟
وج ػػػت  حػػػػـ  ممػػػاـ  لرنػػػور ور حػػػت رفاػػػز لػػػ  مرو ػػػ  مػػػف حنطػػػ  قػػػناامرا لػػػـ 

نػػاوؿ منرػػا مػػا يقػػد  لرمػػؽ اعػػد  لرعػػ   ثػػـ ر حػػت رمػػ  لػػ  رحصػػد  ومنػػا  ليػػائ  مر
قػػػمر  مرو ػػػ  رجَّػػػت وصػػػ ت فرػػػ   لمػػػاء  لػػػزاؿ. ورحػػػت منظػػػر فيرػػػا فػػػ ري ويرػػػ  

  لمكنوف وويا حايا   لمحيو   وه  رراقـ ل  ورتوؿل
  .  ػ لف ريوع اعد  ليـو

 ػ ما مرو    لماء هذ  يا مما ؟
 ػ هذ  ز د  لطريؽ.

 جالت ثـ مردفتل 
ؾ قػػ ورط طويػػؿ  قػػ ورط عنػػد   وقػ ورط  ليػػا  وقػػ ورط فيػػا  ومنػػت احايػػ   لػػف ػػ ممامػػ

 لز د  وفير ز د لؾ هو  لحيرة  لمائيػ   فمػف ر كوػر رحيوػر  ومػف رحيَّػر ظػؿ فػ  جمػؽ 
وحركػ   و لحركػ  حيػاة  ما رػػري  لمػاء فػ   لاحػػر فػ  جمػؽ د ئػػـ وحركػ  د ئاػ   كػػ  

 ياتف  لويود مويودً ؟ 
حرػػػف  ذ  فػػػار  لرنػػػور ااألرو ػػػ   لمائيػػػ  ونػػػارف تن عمػػػف  ظمومونػػػا  لصػػػمتن ارهػػػ  

  لغرؽ جالت ل ل 
ؾ  لػػػف ياػػػؿ  ليػػػودسٍّ  ػػػػ  ركػػػ   ل مػػػؾ اعينػػػ   و حمػػػؿ معػػػؾ اماػػػؿ  لػػػد ر يرػػػد 
اندو . وا اد ك  رصؿ  لف هذ   لياؿ مف مف ررك   لطوفػاف  لػف يز ئػر  لقػموؾ 

مح كػػ  ا رنػػاـ  فررػػزود مػػف مموكرػػا اعػػض مػػا يعينػػؾ فػػ  امػػوغ  ألر .  كرحػػؿ اػػالم
ػػػ . ولػػػيكف جماػػػؾ مررعػػػًا االرمػػػ   لعاليػػػ  كػػػ  رػػػدرؾ  ي  فمػػػف نػػػاـ و ػػػؿ ومػػػف و ػػػؿ حن
 لقعادة  لطنرائي . قػرعثر فػ   لطريػؽ عمػف كنػوز مػف  ليػو هر  فػط رحاقػؾ عػف 
 لطمػػ   فكنػػؾ  ف جنعػػػت ارػػا مصػػػاحت مقػػيرً  لرػػػا  ومصػػاحت لػػػؾ صػػنمًا  ومػػػف ا 

ارمرػػػؾ  لػػػف مصػػػاؼ  لممػػػوؾ حرػػػف  طمػػػ  لػػػػا يظػػػؿ مقػػػير ديػػػو ف  لظممػػػ   فػػػارر  
رنػػرعؿ  لنػػار فػػ  ممكػػؾ. وقػػريد فػػ  كػػؿ يزيػػرة رفيتػػًا يتػػودؾ  لػػف مميػػؾ محاػػو   
فػػكذ  وصػػمت  ليػػا فػػط يحيػػزؾ حاػػؾ لػػػا عػػف  لقػػع   لػػف ويػػر  حرػػف يكرمػػؿ محػػيط 
 لػد ئرة  فالوصػػوؿ  لػف  لمعنػػوؽ يترضػ   لمػػرور ااألحاػ   و لمعنػػوؽ ا يكػػوف  ا 
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رصػمرا عمػف محػيط  لػد ئرة جطػر يصػمرا اػالمركز   ف  ف   لمركز. وفػ  كػؿ يزيػرة
ذ  مردت ماو رضػػؿ فكػػف  نػػئت مف رعاػػر منػػا  لػػف  لمعنػػوؽ. ولكػػؿ قػػالؾ طريتػػ   و  

اػػؾ ممػػر  (2)كمعػػروؼ  لكرفػػ  ذ  حزو قػػكر مػػف حػػ   لحايػػ  فػػط ي يػػؽ  او امتائػػا. و  
ذ  وصػػمت  لػػف ياػػؿ  ف لػػـ ررنػػ . و   فنػػادن   ومنػػا معػػؾ طػػو ؿ  لطريػػؽ  ف رميرنػػ  و  

  ليودس قريدن  هناؾ  نرظر جدومؾ  لميموف.
ميتظػػػتن  لاماػػػؿ مػػػف نومػػػا  وحممرػػػا معػػػ  فػػػ   ل مػػػؾ و نطمتػػػت ماحػػػرً  مػػػف مينػػػاء 
 لطم   حرف  ذ  صرت وقط  لميػ  لػ َّ اػ   لنػوؽ  لػف ممػ  فرػاج  لاحػر   ورتػاذفرن  
ممو يػػػػا  ومحاطػػػػت اػػػػ  حيرانػػػػا. ول رنػػػػ  ظممرػػػػاف  فوج ػػػػت و ي ػػػػًا فػػػػ  متػػػػاـ  لفػػػػوؼ  

 هار ًا يتوؿل وقمعت 
منػػت  لػػذس  فرػػرت  لطػػو ؼ فػػ  احػػر  ل ضػػوؿ حيػػث  ألمػػو ج رػػرططـ مركاػػؾ  -

اػػيف ردو وجاػػوؿ  لتػػد قػػمكت جامػػؾ ر اعػػ   لطريػػؽ قػػا  قػػنو ت ز ح ػػ  عمػػف ينارػػا فػػوؽ 
 ألنػػو ؾ لرمتػػف حايارػػا  ورػػنعـ اػػالتر ر. فػػكف كنػػت لػػف رقػػرطي  صػػارً  مػػ  هػػذ   لدو مػػ  

ف مردت  اقػػػرمر ر  لرػػػ  رػػػدور فػػػ  رمقػػػؾ  فعػػػد  لػػػف  لػػػد  ر كػػػ  ا يحرػػػرؽ ايػػػدرؾ  و  
 فرذكَّر  فكف  لذكري رن    لماحريف ف  احر  لرحتيؽ.

رذكرت منن  رركت  لاماؿ حايقػًا فػ  جػاع  لقػ ين   ف طمترػا  وضػرعت  ليػا مف    
يغنػػػ   فوجػػػؼ عمػػػف حافَّػػػ   ل مػػػؾ  ورؼو ايناحيػػػا  لمضػػػيئيف فرنػػػاثرت ذر ت  لنػػػور فػػػ  

 .   لق ين  و نطمؽ مغنياً 
 يا واصؿ الكاؼ بالنوِف 

 استجب    
 لعبرة المحػػزوفِ      

َـّ ذي النوفِ   يا رافعا ى
 أسرجِ     
 الرياح لمسفيِف      

 يا كاشؼ الضرِّ واليػوف
 ارفع    
 البالء عف رىيف      
 يدعوؾ يا سيِّد الكوف 

                                                           
 . ى210معروف بن فريوز الكرخي. من موايل علي بن موسى الرضا)ر( تويف سنة (2)
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 تائو   
 في لجة المنوف    

صػػػد ء فػػػ   ألمػػػد ء  فغػػػادرت رػػػردد صػػػوت اماػػػؿ  لػػػد ر فػػػ   لاحػػػار  ورعانتػػػت  أل
طيػػور  لقرػػدرة  لعػػرش  وامقػػت ا ينحررػػا ياػػيف  لمػػاء  ومقػػرَّت فػػ  مذف  لػػيٍـّ كممػػات   

 فردمت  ألمو ج  وعونوت لم مؾ  لرياح.
  جيادة  لدفو   ومػا هػ   ا ارهػ  مػف زمػف    باسـ اهلل مجرييا ومرساىا مقموم تن   

نػػو رس  لاحػػر فعممػػت مف  ليااقػػ  عمػػا   ف يومػػا عنػػد راػػؾ   حرػػف حمتػػت فػػوؽ  لقػػ ين 
جري  لاوس   وكاف  ليوع جد مياقن  حرػف صػيَّرن  حنػ ًا عمػف نفمػ  فاويػ   فرناولػت 
روي ًا مف  لماء مما صنعرا ل   حـػ   ف كمرا حرف قمعت اكػاء  فػ  عروجػ   ووػرودت 

رػا  لعافي  ف  ضموع   فرااعت  لمقير حرف احت ل  ف  يوقػؽ  لريمٍّػ  يزيػرة ينوار
ي  اف  لـػ يط هػا جامػ   نػس وا يػاف  ورميػت اماػؿ  لػد ر يفمػ  يناحيػا ويرقػمؽ  قػاري  

  .تبارؾ الذي بيده الممؾ  لق ين  ويررؼ ل   
مرقمت نظرس  لف  لناطئ  لمموٍّح لػ  ا نػيار   فيػذان   ليػا صػوت ونػاء ينػد ح 

. وعمػف ر ايػػ   مػف  ألوصػاف رر ريػػؿ  ومػف  ألثمػار رقػػاايح  ومػف  ألور ؽ ح يػؼو رراليػػؿ
مطمػػ  عمػػف  لفمػػي  وج ػػت   راػػارؾ   اثوارػػا  لقػػماوس  لنػػ يؼ  ونػػالرا  لميمػػ   لمرصػػ  

ار.  االنيـو وه  رنير  ل و ايد رارؽ االقطـ ل مف همَـّ  ل َّ ميرا  لاحو
ػػػا رػػػزؿ طويمػػػ    ومنػػػا مردـ  كػػاف  لميػػػؿ جػػػد مرفػػػف قػػػدولا  و لطريػػػؽ  لػػف  راػػػارؾ  لمو

اػػ   لػػدر   لػػ  حديتػػ  معمَّتوػػ   ماو ارػػا مغمَّتػػ    و لنعػػاس   لنعػػاس االمقػػير  حرػػف  نررػػف
يحر رنػػ   ونػػذ   راػػارؾ  يقػػكرن   فوضػػعت قػػمر   لمممػػوءة ا رو ػػ   لمػػاء  لػػف يػػانا   
ومقػػندت رمقػػ   لػػف  لحػػائط  وضػػرات عمػػف ن قػػ   لرمػػوع فيمػػ و  لريػػوع  وماحػػرت فػػ  

 حمـ مالا جر ر. 
 مجاػػػػػػػػػؿ  لميػػػػػػػػػؿ  ومرفػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػوؽ ي نػػػػػػػػػ و  لقػػػػػػػػػرائر

 
  حا  لتمػػػػػػػ   وضػػػػػػػووي زيرػػػػػػػا طػػػػػػػاؽ  لقػػػػػػػر ئروصػػػػػػػ

د   لمعػػػػػػػػاطر   وهومػػػػػػػف عطػػػػػػػػر عييػػػػػػػػ   لػػػػػػػػـ رػػػػػػػػػزوو
 فرنػػػػػػػػظوف  لرػػػػػػػػوؽ حممػػػػػػػػا ر ئػػػػػػػػ   لاريػػػػػػػػ  ناضػػػػػػػػر

 
 هػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػو  لنػػػػػػػػػـو مـ  ليتظػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػادت فمرقػػػػػػػػػافر
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  و طػػػػػػرؽ  ألاػػػػػػو    حرػػػػػػف رػػػػػػرد  لحضػػػػػػرةو حاضػػػػػػر
اػػػػػػػػؾ  لاػػػػػػػػاك  يناديػػػػػػػػؾ   ف قػػػػػػػػرج كػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػاطر   ح 

ػػػػػػػػػاء    رونػػػػػػػػػاك و مػػػػػػػػػ   لكػػػػػػػػػاس نيػػػػػػػػػاوي فيػػػػػػػػػر  اكو
 

 هػػػػػػػػػ  ز د  لػػػػػػػػػدر   و لػػػػػػػػػدر  ممػػػػػػػػػ ء االمفػػػػػػػػػاطر
 

 جزٌرة الدموع

  مػػف حممػػ  وجالػػتل جػػد قػػيا  لميػػؿ  ور ؽ  لطمػػ   ون ػػرت مػػف تبػػارؾ ميتظرنػػ    
قػػػػيادة  لحموػػػػؾ عصػػػػافير  لنػػػػور  ومذ عػػػػت اطاػػػػؿ  ألرو ح عمػػػػف وصػػػػوف  لػػػػر ح قػػػػكور 

  لرتوي  فريا نصطاح كاس  لصااح.
ائـ من  مقػرج جماػ   لػف طػاؽ  لحايػ   جمتل يا راارؾ  ن  رميت فيما يري  لن

 ونثار ت نحي  جد مضاءت ل  مقر س  لف  لحضرة.
جالػػػتل فمراػػػادر هػػػذ   لنػػػد ء مثممػػػا اػػػادر صػػػنعاف مميررػػػا  لروميػػػ .  ف رحتيػػػؽ 

  لمناـ هو نر   لقالكيف وفيار  لعانتيف.
ثـ قارت ا    راارؾ   مف طيا   لطيػو   لػف كػراطء  لتمػو   وطرجػت اػا  

رح  لاا  فرف كاناطيػ   ل يػر مثتمػا  لػد ء  اػرز مػف فيمػ   لطاعػ  وهػو  لصح  ف 
 يحمد  هلل ف   لصح  و لمرض  ويتوؿل

" الميـ لؾ الحمد عمى ما لـ أزؿ أتصرؼ فيػو مػف سػالمة بػدني، ولػؾ 
الحمػػد عمػػى مػػا أحػػد ت بػػي مػػف عمػػة فػػي جسػػدي، فمػػا أدري يػػا إليػػي أي 

 (3)بالحمد لؾ؟ " الحاليف أحؽ بالشكر لؾ، وأي الوقتيف أولى 
ثـ دعانا لمدفوؿ فدفمنا  ومحضػر لنػا مرَّكػ  فيمقػنا  ورنػاهف  لينػا صػوت معركػ   
وصػػريؿ فػػرس  واكػػاء مط ػػاؿ  ونحيػػ  نقػػوة مط ػػطت. ورػػر ءي لنػػا فػػـط منػػرَّؼ  ررػػوي 
اقػػطف  قػػاحانؾ ومػػا  ررػػوي مػػف  لمػػاء  ونرػػر رحػػدرت مياهػػا دمػػًا ودموعػػًا وهػػ  رعػػرج 

  لف  لقماء.

                                                           
)*( ىي من الصحيفة السجادية لإلمام علي بن     ىذه ادلختارات من األدعية يف معراج األلف وادلعلمة ب (3)

 احلسني )ر(
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 ي   ل يرل ما رتوؿ ف  هذ   لمتاـ؟جمت اناط
 

 رراطمت كممارا زنااؽو نور عمف روض  عص ت ارا رياح  ل رج  و لنرورل
" الميـ أَلِبس قمبي الوحشة مف شػرار خمقػؾ ، وىػب لػي األنػس بػؾ وبأوليائػؾ  

وأىؿ طاعتؾ، وال تجعؿ لفػاجٍر أو كػافر عمػيّ منّػة، وال لػػو عنػدي يػداً، وال بػي إلػييـ 
 جعؿ سكوف قمبي وأنسي نفسي واستغنائي بؾ وبخيار خمقؾ" حاجة. بؿ ا

جمػتل يػػا  ناطيػ   ل يػػر   لرػػو ء يرن قػا  لمػػؤمف و لكػػافر  و لنػمس يقرضػػ ء ارػػا 
فػػا  لحػػارؼ و لمنحػػرؼ    لظػػالـ و لمظمػػـو  و لمػػاء ينػػراا  لعػػادؿ و ل ػػاير  و لحػػرؼ يرحرو

 ف  ا االصدؽ؟ فكيؼ لحرف  ماو ينحرؼ عف  لحؽ ؟ وكيؼ لمقان  ماو يمروق  
 جاؿ ل االنور. 

 ثـ رف  يديا د عيًال
 أمشي بو في الناس، وأىتدي بو في الظممات،  " الميـ ىب لي نوراً  
 وأستضيء بو مف الشؾ والشبيات " * 

جمػػتل يػػا  ناطيػػ   ل يػػر  كيػػؼ لػػ  مف مميػػز مل  ػػًا مظممػػ  مػػف ملػػؼ  منيػػرة ويحمػػؿ 
ػػاص يرصػػرفوف اػػا حقػػ  مهػػو ئرـ   و فػػ روف جمػػوارـ دوودت  يتولػػوفل  ننػػا  لػػنص ننصو

 مف  ألاد ؿ. وميديرـ وائص  ف   ألوحاؿ؟
 ومػف لـػ يجعػؿ اهلل لػػو نػوراً جاؿل االنور رميػز ملػؼ  لنػيطاف مػف ملػؼ  لػرحمف   

   عمـ مف  ألحػرؼ  لثمانيػ  و لعنػريف ا رضػ ء  ا انػور نػور  ألنػو ر. فمالو مف نور 
 ر ف نص ونور  فتاؿ لملـ رر مف ما منزؿ  هلل عمف منايائا مم

 " قد جاءكـ مف اهلل نور وكتاب مبيف "
 " وآتيناه اإلنجيؿ فيو ىدى ونور "
 " وآتيناه التوراة فييا ىدى ونور "

ومكار  لرمـو و لاموي مف يفمو  لتم  مف  لنور. و لػدنيا ميرػا  لقػالؾ  ذ  قوػدوت 
 ـ   ثـ رف  يديا د عيًا لاحاياررا نو فذو  لتم  لـ رن ذ  ليا  ألنو ر  لنازل  مف   مل

 " يا واحد يا أحد، يا صمد، يا مف لـ يمد ولـ يولد، اعصمني وطّيرني،
 واذىب ببميتي، واقبض عمى الصدؽ نفسي، واقطع مف الدنيا حاجتي،

 واجعؿ فيما عندؾ رغبتي شوقًا إلى لقائؾ، وىب لي صدؽ التوكؿ عميؾ "*
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 لركػػ   لنػػور ن   ناطيػػ و  جػػاؿ هػػذ  ثػػـ يػػاء ينػػود وػػطظ نػػد د  و قػػراجو  مػػ 
 ل يػػر  وقػػارو  عمػػف نػػاطئ  ل ػػر ت  ومػػا درو  مف  لنػػور ا يتيَّػػػد و لتمػػ  ا يترػػاد  

 ومف  ل ير  ذ   نام  فط اد لمصاح مف يطم .
جالػػػت   راػػػارؾ   ل ا رحػػػزف فرػػػذ  نرضػػػ   إليمػػػاف  وحاياػػػؾ  ناطيػػػ   ل يػػػر 

نمػػػا رتػػػاس اػػػاألو ف  وقػػػيد  لمػػػطح هػػػو فيػػػر ثتافرػػػا  فاألحػػػد ث ا رتػػػاس اػػػاآ ف و  
ػػ   لاصػػر و لاصػػيرة  ف ريعػػت كومٍّػػ  فػػ  كنمٍّػػ    ػػؿ عينيػػؾ اػػ نو ر  لصػػااح  وموري  فكحٍّ
ومرقػػػمت قػػػمع  ممػػػاـ اصػػػرس  ووقػػػمت االػػػدم  ثػػػطث ظممػػػات  فػػػ  ن قػػػ   فرميػػػت 
ميو جػػًا مػػػف  لمطئكػػػ  مػػػا اػػػيف  لقػػػماء و ألرض رظمػػػؿ  لركػػػ   لمحػػػزوف ا ينحررػػػا  

رطمػػس فديػػا فررحػػوؿ كػػؿ دمعػػ   لػػف عرفػػاف. ثػػـ هػػاط  رمػػرتط دمػػوع  ل يػػر جاػػؿ مف
 يوؽ منرا حرف امس ا ينحرا ميا   لنرر وهو ينندل

 َأَحٌد .. أحد
 زغِردْ 

 يا نير األحزاف 
 يا نير حضارات بادت

 في األزماف
 حاذاؾ النور الباكي

 فامؤل كاساِت الندماف
 شَجَف الورد ..
 المسفوح .. 
 عمى الشطآف 

 ىذا الدمع المتاللي
 فاتحة الطوفاف 

 ثـ هاط يوؽط ثاف فد ر حوؿ  لرك   لم ارؽ  ل ر ت دورريف وقاوحل
 سّبوح .. سبوح

 يا أييا المفارؽ الفرات
 مزّماًل بغيمة الشتات

 بالحب والصفات مزّنراً 
 ال فرؽ بيف الموت والحياة
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 يا وردة الفردوس ..
 والمغات 

 النير
 يمطـ في الضفاؼ اليابسة

 هٍ وكؿ مف في الكوف سا
 غائص القدميف 
  في شطآف بحر اآلخرة 

 ثـ هاط يوؽ ثالث عمف ياؿ  لنحاس  لمطؿ عمف  لنرااء وموَّ ل
 سػػػػػائَؽ األظعػػػػػاف رتِّػػػػػؿ

 
 ىممويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 فيػػػؾ مػػػف أىػػػواه مقبػػػؿ 
 

 ىممويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 جفنػػػػُو القدسػػػػي  مرسػػػػؿ
 

 ىممويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 أيَّ نػػػػػور أنػػػػػت تحمػػػػػؿ
 

 ىممويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ررَّؿلثـ هاط يوؽ ر ا  وص ؽ ا ينحرا ميا  اردي و 
 كػػؿ مػػا فػػي الكػػوف فػػي وجيػػؾ ما ػػػؿ      

 
 يػػػػا أييػػػػا اإلنسػػػػاف 

 

 أنػػت ِمػػف ىػػوو.. فمػػتكف حػػر الشػػمائؿ      
 

 يػػػػا أييػػػػا اإلنسػػػػاف 
 

 أنػػػت تػػػاج المْمػػػؾ، والطػػػاغوت زائػػػؿ  
 

 يػػػػا أييػػػػا اإلنسػػػػاف 
 

 أنػػػت معشػػػوؽ، ومػػػف يجفػػػوؾ باطػػػؿ       
 

 يػػػػا أييػػػػا اإلنسػػػػاف 
 

نَّر اػالتمو  حطػت عمػف منائرهػا ميػو ؽ ولما احت طيا   لطيو  لمرك   لمز 
  لمطئؾ   ول متدـ  لحاي  مذَّنت مكاٍّرة ل

 ىؿ أتاؾ حديث الغاشية
 والذيف طغوا في الجارية

 يـو لـ تُبِؽ منيـ باقية 
 ناُر شعب َمييف عاتية 
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فوغوػػـ نػػذ   لعرفػػاف مريػػاء طياػػ   ورنوتػػت فػػوؽ ايوررػػا مينحػػ   لرقػػاايح  وهممػػت 
ف اعػػػػودة  لحايػػػػ   لميراػػػػف  فاكرممػػػػت د ئػػػػرة  لعنػػػػؽ  روضػػػػ   لحايػػػػ   لمصػػػػط 

 ودريت عمف مجطارها ط م   لقموؾ. 
حمػػػت   راػػػارؾ   يػػػد ئؿ نػػػعرها  وقػػػرحرا امنػػػط مػػػف عقػػػؿ ونػػػور  ومرقػػػمرا 
عمػػف كر يرػػا فامرػػد حريػػر معانيػػا عاػػر  لنػػعا   لد ميػػ  و لػػزمف  لػػدييور  ف ضػػاء 

ف ويػر ميمػو  ا ررذوجػا  ا طريتًا  لف  لحتيت  و ليتيف  ثـ جدمت ل  ك قػا مػف لػا
 لتمػػػػو . وعنػػػػدما نػػػػرارا ممطػػػػرت وو قػػػػت  معػػػػارؼن ومقػػػػر ر  ومػػػػددت كنمٍّػػػػ   لػػػػف 
ينػػاح   ثػػـ مفريػػت يػػدس فػػكذ  هػػ  ايضػػاء كالنرػػار  ثػػـ راعرػػا كنموػػ  اعضػػًا اعضػػًا 
حرػػػف ركامػػػؿ  لفػػػروج لمتػػػاء  لحايػػػ  فقػػػيدت نػػػكرً . ولمػػػا نرضػػػت مػػػف قػػػيودس 

لمتػػػاء قػػػيد  لقػػػايديف   وهػػػا  نػػػ   مػػػؤهطً  راقػػػمت   راػػػارؾ   وجالػػػتل لتػػػد مصػػػاحت
ػػػػػؿ اػػػػػاألنو ر  لطريػػػػػؽ  لمطويػػػػػ   واقػػػػػطت ممامػػػػػؾ  مػػػػػددت لػػػػػؾ مػػػػػف نػػػػػعرس  لمعقَّ
 لصػػحي    لقػػيادي   فاقػػمؾ اػػالتاض وهادهػػا ونيادهػػا  وا يػػدوها وقػػرولرا  واحارهػػا 
ومنرارها  فكف مطافرا ينرر   لػ   لحايػ   فكػف فيرػا فيػر  لقػالكيف  وحػدثن  عمػا 

 عيف  وقم   لقم .رري اعيف  ل
ػم  اػاألنو ر (4) رسػالة الحقػوؽ مرطيت ار ؽ     فعػرج اػ  عمػف  لطريػؽ  لمعقَّ

حرػػف  نررػػف  لػػف مقػػيد فػػ  طياػػ   لطيػػو  رعاػػؽ فيػػا نػػو ف  مقػػؾ  لكمػػـ  فرريمػػت 
ودفمت  ورميت  لحاي  يغررؼ مف احر يد  كؤوقًا مػف جو عػد  لقػموؾ يقػت  ارػا 

رمقػرا يػد  وا رر هػا عػيف  نتنػت عميرػا هػذ    لعام  و لفاص   ثـ نػاولن  ك قػًا ا
  لحروؼل

" الحمد هلل الذي رّكب فينا آالت البسط ، وجعؿ لنا أدوات القبض ، ومتعنػا    
 بأرواح الحياة، وأ بت فينا جوارح األعماؿ "*

ف ػػرؼ  اتػػوة  لايػػاف  نػػرات منرػػا  فرويػػت ظمئػػ   ثػػـ ودعنػػ   ومودعنػػ  عمػػف رو
ت  حرف  نررت ا   لرحم   لف د ر رنؼ يػدر نرا عمػا ومنو ر  ل رجاف  فرااعت طري

 فيرال محيارها دموع  وقت را فننوع  وااارا رنكوع.
مػػف دعرنػ  ينائنيػ   لػػد ر   طػس    لػف  لػػدفوؿ فػدفمت  ووج ػػت فػ  رو ؽ   

نػػف ومقػػاكيف  ومقػػري ا حيمػػ  آتػػى الطعػػاـ عمػػى حبػػو م  ػػرو ء  وزو   فرميػػت ميرامػػًا ومض 
ايػػػد ايضػػػاء رقػػػر  لنػػػاظر وهػػػو يحػػػادثرـ ويمػػػازحرـ ثػػػـ  لرػػػـ  يطعمرػػػـ قػػػيد  لاػػػررة

 يحمٍّمرـ طعاما  لف عيالرـ ويتوؿل
                                                           

(4)
 .رسالة لإلمام علي بن احلسني)ر(  
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   تكفينا بو مؤونة الطمب، وأليمنا  قة خالصة صادقاً  " الميـ ىب لي يقيناً 

 تعفينا بو مف شدة النصب "*
  فرميت حايا  ينػررس  ألرجػاء فيغ نػيرـ ثػـ يا عباديثـ عارت ا   لف رو ؽ   

  رً  ويتوؿليطمترـ محر 
 " إف الشريؼ مف شرفتو عبادتؾ، والعزيز مف أعزتو عبادتؾ" 
 " يا غني األغنياء ، ىانحف عبادؾ بيف يديؾ وأنا أفقر الفقراء إليؾ "* 

..  فرميرػا يائعػًا يحػـو ما آمف بي مف بػات شػبعافثـ عارت ا   ل  رو ؽ   
ذ  رصػدؽ امثمػا هػدم حوؿ طعاـ ينرريا فط ي كؿ  ون قػا ا رتػر  ا اػ مر  حرػف  

 و قرتر  ومجاؿ عمف  لطعاـ ان س ر ضي .
  فرميرػػا يضػػ  طاتػػًا عميػػا فاػػز ورنطػػ  واخفػػض ليمػػا ثػػـ عاػػرت  لػػف رو ؽ   

نػػاًء فيػػا لػػاف ورتػػوي وفنػػوع  ممػػاـ  مػػرمة عيػػوز ينظػػر  ليرػػا اعػػيف  لػػذؿ  ودمػػوع   و  
 و لرحم  وا يو كمرا.

وصػػميـ لمػػرحـ فكيػػؼ ال قمػػت ي يػػا ابػػف بنػػت رسػػوؿ اهلل أنػػت أبػػر النػػاس وأ
 تواكؿ أمؾ ؟

 فقاؿ ي إني أكره أف تسبؽ يدي إلى ما سبقت إليو عينيا.
وظممػػت معاػػر مروجػػ   لقػػموؾ رو جػػًا اعػػد رو ؽ  مصػػيد اعػػض طيػػور  لطريػػؽ  

 حرف  نرريت  لف  لاا  ومذف مؤذف  لغر ـ االود ع.
مػػػف جمػػػتل يػػػا  ناطيػػػ   ل يػػػر وريحانػػػ   إلقػػػطـ ما رترئنػػػ   لصػػػحي   فػػػ كف 

  لناكريف؟
راقػػػمت دمعػػػ  قػػػالت عمػػػف فػػػد  لقػػػطـ وجالػػػت ل طريػػػؽ  لػػػدموع صػػػحي رؾ  
وصػػػحي    ألكػػػو ف هػػػو  إلنقػػػاف. وا رػػػدفؿ اػػػا   إلنقػػػاف  ا مػػػف او اػػػ   لضػػػر ع  

 و لفنوع و لدموع. 
 لحػػروؼ  لثمانيػػ  و لعنػػروف يػػا ولػػدس جطػػر ت دمػػوع كػػؿ حػػرؼ دمعػػ ط ررطػػؿ 

 لعنػؽ و ألجػطـ. و لعنػؽ وحػد  يػا ولػدس  فلنغوػمف عيف  هلل  ومف هذ   لدموع رولػد 
موػـ فػ   لطريػؽ  ف قػمعن  صػوت  يتودؾ  لف حاياؾ  لنور  لمحيط   وما منػا  ا موع 

  لدموع و لضر ع  يصمن   لصوت مينما كنت.
جاؿ هذ  ثػـ وماػا  لاكػاء و ورورجػت عينػا  االػدموع  ود رت  لػدموع فػ  مفػطؾ 
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   لمطئػػػػؾ  وهينمػػػػات  لكو كػػػػ   عينيػػػػا حرػػػػف قػػػػمعت فػػػػ  دور نرػػػػا رفيػػػػؼ مينحػػػػ
 وموقيتف  ألفطؾ  ورقاايح  لويود.

 لف   راارؾ     فان   لتم  عمف رفرؼ  لحػ   فريمػف  ركات  لطريؽ عائد ً 
 لنػػور ممػػام   ورميػػت كػػؿ مػػا فػػ   لكػػوف يػػدور ويػػدور  ورقػػاايح رمػػور  و لقػػماو ت 

ط اا عػيف وا ا رحي  لقا  و ألرضيف ف  ركوع وقيود وحاور  ورميت و رميت ما
 يص ا لقاف .. كؿ ما ف   لكوف نور وصطة .. نور وصطة.

 سػػػػػػػػػػػجد النػػػػػػػػػػػور وصػػػػػػػػػػػّمى 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػي تياديػػػػػػػػػػػػػػؿ الحمػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 

 ودـ البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح تجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 

 فػػػػػػػػػػػػػي فضػػػػػػػػػػػػػاءات اإلمػػػػػػػػػػػػػاـ 
 

 يا إماـ العارفيف
 ِعممؾ المكنوف ضوئي في السموؾ 

 أنت يا َمف
 ِمف تقًى تغضي حياء   
ذا الييبة صالت    وا 
 في محياؾ  
 أغضى المموؾ فقد   

 مف نجاواؾ أصوغ اليـو زيف العابديف
ماـ الساجديف     وا 

 ىذه النجوى
 ونجواي ..

 ذنوب وسجود وركوع  
 وابتياؿ واشتياؽ ودموع  

 مبتداىا ي  يا حبيبي
 

 يا حبيبي
 طاؿ ليؿ العوسج البري

 واجتاحت
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 حقوؿ الزنبؽ البري
 ذؤباف الجفاؼ  

 وحروفي البيض
 مف  مج  
 ؼعمى نار رعا  

 وُلحوني 
 عافيا المعزؼ

 في صمت الز عاؼ
 لغة العشؽ استبيحت

 وغدا العاشؽ
 مجنوناً 

 وسادت لغة المغو
 وتحذاء اليتاؼ   

 فمتى ينداح لحف النور 
 في الناي  
 يصّمي   

 في تياديؿ الحماـ؟
 ومتى الحب يجّمي

 في فضاءات الكالـ؟
 

 يا حبيب البؤساء
 أنا مف سجادة الدمع أتيتُ 

 ومضيتُ    
 أنا ناي الضعفاء 

 ليس سّري ببعيد عف لحوني
 وشجوني   
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 ونحيِب المدلجيف في اضطرار   
 لكِف الطاغوت
 ال يممؾ سمعاً 
 يدرؾ األسرار

ػػػػت   راػػػػارؾ   نػػػػعرها  لمريػػػػدوؿ عمػػػػف مكرػػػػاؼ طياػػػػ  وضػػػػ ررا يػػػػد ئؿ  جاضو
 قيادي   أللحاف  وجالت مراقم ل

ت حرػػػف رعطػػػرت ػػػػ مرتػػػدر عمػػػف مثػػػؿ هػػػذ   لحػػػ ؟ وفر نػػػ   لعطػػػار مػػػا عرفػػػ
 و حررجت ف  د ئرة  لنور و لنار؟
 جمتل   يا قيدة  لحروؼ 

 راارؾ 
  ق ل  ن قؾ مرة و حدة 

 مف يتدر عمف مثؿ هذ   لح 
 وير عانؽ 

 يوجظ عصافير  لنور 
 مف قيادة   لقياد 

 ويطيٍّرها عمف موصاف  ل ؤ د؟  
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 معراج الالم 
 

2 

 
ضػػػو ء رػػػر أل فيرػػػا و  حػػػـػ   فػػػ   نرظػػػارس  عنػػػدما ريعػػػت  لػػػف  ل نم ػػػؾ رميػػػت  أل

و لاماػؿ عمػػف كر رػػا  أليمػػف يرقػػؿ فػػ   أليػػو ء نثػػار  لنػػرد  فرػػومض فػػ   ألفػػؽ  لغراػػ  
 عيوف  لغارايف وجد حررها  لقوياف مف مقر  لزماف و لمكاف.

كانت  ألقماؾ  لمضػيئ   و ألقػماؾ ذو ت  أللػو ف  لاديعػ   رغػوص فػ   لميػ  ثـػ 
 قػػم  جػػوس جػػزح  ومقػػماؾ مفػػري ررتػػافز  لػػف  ل مػػؾ فرػػرجص عمػػف رنػػدف   لػػف  ألعمػػف ر 

مذناارػػػا رجصػػػ   لمراوػػػيف  ومطيػػػار  لنػػػورس رحمػػػؽ ثػػـػ ررنوػػػؽ فػػػوؽ  ل مػػػؾ قػػػكري اررنيمػػػ  
 رحماني  مف نرد  لمنرد.

 ػ    حـ   ميررا  ألـ و ألفت و لحايا  ما  لذس ياء اؾ؟
ت طػائر  لػػذكري و جرامػت  لت امػ     ومػا  ف ممطررنػ   لتنامػػ  ػػ  لزَّنػ   لعنػؽ فصػاهوو 

  ألولف حرف وصمت  ليؾ   فارك  مع  طائرها جاؿ مف يطير طائرنا.
 ػ اليـو 

 يا حبيبي
 وبعيدا عف أعيف الرقباء 
 زرعُت راحتَؾ في راحتي

 وبحنو البستاني عمى زرعو
 ضممتيا إلى صدري 

 خوفا مف صقيع العيوف
 وعندما بسطُت راحتي
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 نةوجدت فييا واحدة مف  مار الج
 ػ كانت يدِؾ دافئة ناعمة

 يتوامض فييا نور غريب 
 وعندما ضغطِت بأصابعِؾ الفردوسية عمى راحتي

 سرت في جسدي صمصمة الجرس 
  ـػ .. غبت عف الوعي  
 

 ػ وعزفُت بأناممي عمى مدارج النبض في روضة الصفو 
 لحنًا باكياً 

 فانفتح أمامي باب أخضر 
 ىور امتد أمامو بستاف يانع ال مار والز 

 فأغراني بالدخوؿ
 ولـ أتمالؾ نفسي 

 مف أف أحيطَؾ بذراعي عشقي 
 في نشوة خرساء

 
 ػ ىذا الصباح

 قطفت وردة مف بستاف خدؾِ 
  ـ .. سافرت في العطر  

 وعندما ارتد إليَّ طرؼ شعوري
 حرت في نظرتؾ

 أ كنِت مسرورة أـ غاضبة
 ألف زبور وجيِؾ المعّسؿ بالتراتيؿ

 قد نقصت منو آية  
 ركتِؾ بيف الذىوؿ والشعوروت
 بيف الغضب والسرور  
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 ألقطؼ لِؾ مف بستاف اآلف
 وردة بموف شفتيِؾ النارّيتيف

 أىدييا إليؾ ..
 أعوضِؾ عما خسرتو ىذا الصباح  
 

 ػ  ىذا ما حدث اليـو 
 أما أمس

 .. يا لروعة الخجؿ المحّمى   
 بسكَّر اآلؿ و َسْكرة األحواؿ   
 

 س ! ! يالروعة األم ػ أمس..
 عندما جذبُت خصرِؾ إليّ  

 أحسست بالرعشة التي سرت في جسدِؾ المشتعؿ باألنوار 
 وىي تعبر إلى جسدي األْليؿ المنطفئ 

 فيؿ تسمح لي يا حبيبي بالعروج إلى سدرة جمالؾ
 وأنا العاشؽ الغارؽ في مغارة القاؼ

 َشِيد َمْشِرؽ الشيف  
 مف َفمؾ  العيف؟   

 ىؿ ..
 تجريدأف أبحر في نير ال

  ـ أرسي أشرعة التجويد 
 عمى ضفتيؾ  
 فأشدىما إليّ   
 حتى يميؿ الكوف الدائر نحوي 
 وأنت .. 
 ال تميؿ عف محور دورانؾ؟ 
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 ىؿ .. تأ ..
 
 
 لشفتي الراعشتيف بالّتوؽ المعّتؽ 
 أف ترفعا أشرعة الحجب 
 وتبحرا في لجيف لجة الساؽ  
 وأنا أجّدؼ باأليس والميس 
 في تيار الحيرة  

 حتى يرسي الفمؾ عمى جوديِّ الجالؿ
 أضع أحماؿ اليوى

 وقبمة  
 تصعؽ ليا كؿ خمية في جسدينا؟  
 

 ىؿ .. تسػ .. يا
 لعينيَّ المعتمتيف بميؿ صدودؾ

 أف تستنيرا بقمريؾ المضيئيف في صدرؾ
 ولمساني الممّمى بال ناء عمى خصالؾ

 أف يوقظ ميمييما مف الغفوة
 فيمقي عمييما سالـ العاشقيف

 ولفمي الصادي 
 ونير جمالؾ جارٍ 

 أف يرتشؼ جرعة مف ماء الحياة
 ويكتشؼ ما طعـ أ مار طوبى

 فأنا 
 يسكنني جوع جميؿ إلى جمالؾ

 وعطش شفيؼ إلى شرابؾ
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 منذ أف خمؽ اهلل الكاؼ والنوف
 
 

 ىؿ .. تيػ .. يا .. ىوو
 وقد أيقظ القيظ فينا اليوى

 أف تتمبمب أرضي بطور سمائؾ
 بال ريافيتفاغـ ال رى  

 حتى تغوص األ داء في األ داء 
 وتمتؼ الساؽ بالساؽ

 ونغيب عف الوجود في عناؽ
 نحتسي راح الوصؿ 

 نرتشؼ
 قيوة القبض والقَدر  

 حتى يحممنا براؽ األشواؽ 
 إلى سرمد المطر  

صػػمرت  حػػـػ  ارهػػ  ا يعمػـػ ويػػر  ليػػاهوو مارػػد ها ومنرراهػػا  ثػـػ رقػػاي ت مهػػد ارا 
 جالتلورمرن  انظرة عر  و 

 لرو يػػػد  قػػػريعا   و لويػػػد  قػػػرغر ؽ  و لويػػػود  قػػػررطؾ. لػػػيس مػػػف نػػػرد  لاحػػػر 
 كمف ركاا  وليس مف ركاا كمف ورؽ فيا. وا يعرؼ  لاحر  ا مف ورؽ ف   لمري .

 ثـ جالتل
ػ ميرا  لقػالؾ فػ   ألحػو ؿ  عميػؾ مف رقػافر ان قػؾ حرػف رظ ػر ان قػؾ  ورصػاح 

وة  لطئػػ  حضػػرهف يوقػػؼ جػػد رمػػوَّفَّ ايمالػػا فتطَّعػػف  لحتيتػػ  لػػؾ قػػمطانًا. ما رػػري  لنقػػ
 ميديرف  وصاحارا رمكَّنت فرحصَّنت.

 ثـ جالتل
ذ  عرفػػػت  زددت حاػػػًا  وميرمػػػا جػػػًدمت فكنرػػػا روصػػػمؾ  لػػػف   ذ  محااػػػت عرفػػػت  و  
 ألفػػري  فالمحاػػ   قػػررطؾ لمػػن س فػػ  لػػذوة  و لمعرفػػ ن نػػرود لرػػا فػػ  حيػػرة  وفنػػاء فػػ  
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ذ  ركممػػت فػػ   ل وهػػو  (1)محاػػ  فرمطػػؼ امػػف جماػػا ويػػر مكػػيف  ملػـػ رػػر قػػمنوفهياػػ . و  
يػالس يػػركمـ فػػ   لمحاػػ   ذ يػػاء طيػػر صػػغير فػط ز ؿ يػػدنو منػػا حرػػف يمػػس عمػػف يػػد  
ثػػـػ ر ح يضػػػر  امنتػػػار   ألرض حرػػػف قػػػاؿ منػػػا  لػػػدـ ثػػـػ مػػػات  ممػػػا جناديػػػؿ  لمقػػػيد 

 فركقرت كمرا.
 ثـ جالتل 

 لفمػؽ مػف محاػ   لحػؽ  فػط  ػ ليقت  لطريؽ  لػف  لحػؽ مف ر ػارؽ  لفمػؽ  فمحاػ 
يحمم ػػؾ قػػكَّر  ل نػػاء  لػػف معػػازؼ  لغنػػاء  و حػػرص عمػػف ماو روػػز ورو نمقنػػؾ عػػف كرػػؼ 

  لنتاء.
ثـ رفعت  لميد ؼ ايػد  لتػدرة وضػرات اػا ويػا  لمػاء فانقػاات  ل مػؾ قػنيف حرػف 

 مرقت ف  يزيرة  لكطـ.

 جزٌرة الكالم

ويررػػػا  ألقػػػمر  لػػػذس   عمػػػف  لنػػػاطئ اتامررػػػا  لممنػػػوج  و ص  قػػػرتامرن    
جموررػػا نػػمس  لظريػػرة. كانػػت رررػػدس ثواػػًا رمميػػًا نػػ ي ًا راػػرز منػػا م ارنرػػا  ورقػػح  
نو   لمرمػاوج رمػر عميػا منمػطت  ذيما  لطويؿ ور ءها كممك  مقطوري   ونعرها  لػدرين
 لريح  لينواي   لو لر  فرعزؼ لمر ئ  موقيتف اصري  مرريمػ   لمحػوف ك نرػا رتاقػيـ 

 مينوف.عازؼ مادع 
 ػ مفاررن   حـ  امييئؾ  وما عميؾ  ا مف رراعن .

راعػػت فطاهػػا صػػامرًا وجػػد محػػاط اػػ  عطرهػػا  لمناعػػث مػػف يقػػدها  لمغػػزوؿ 
كتصيدة نعري  نق   يتاعاررا صوف  هر ؽ دما  لعنؽ  وفطر ل  مف مقػ لرا مػا 

 نوع هذ   لعطر عمون  محمؿ منا هدي   لف  حػـ .
ػ جالت مف ويػر مف منػاس اكممػ  ػ  (2) لمرناٍّا ػ  نا عطر  لص ات ميرا  لنا 

ولكػػػؿ  مػػػر  عطػػػر   لمناعػػػث اتػػػدر يماارػػػا  وعنػػػدما رصػػػؿ قػػػردرؾ  لمناػػػ   لػػػذس 
 . (3)رصدر عنا عطور  ألمثاؿ

فيمػػت مػػف يرمػػ   ومدركػػت مف  لطريػػؽ ماز لػػت طويمػػ   وحػػدثت ن قػػ  ومنػػا 
ؿل لػو مف فرػاة مر كر فػ  ذلػؾ  ليقػد  لكػوثرس  لمريػدوؿ مقػئم  اػط حػروؼ وا قػائ

                                                           
 .يتكلم يف احملبة، مات قبل اجلنيدمسنون بن محزة ، كان  (1)

 .ادلتشبو ىو السالك يف أول درجات السلوك (2)
 .ادلثل ىو اإلنسان. وىو الصورة اليت يظهر عليها (3)
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كرػػذ  جػػد اػػرزت لطو ويػػت  لكػػطـ و لظػػطـ لرحولػػو   لػػف در ويػػش يحممػػوف فو نيقػػرـ 
 وياحثوف عف  لحتيت .

  لر رت  ل و وجد قري ارج  ف  كوثرها وجالتل
ػن   ػ طريتؾ حافم  االماء و لنار ومنت ف  مولا  فمركف عينؾ ماصػرة   فمػا صن

 لمف عينا ممئت االرر  .   ليماؿ  ا مف ميمرا  لكف  ليماؿ ا يظرر
 فاأللحاف ا رعزؼ مف ميؿ مذف صماء.

 و لمقؾ ا رنرؽ من اقا  لطيا  عمف  ألفنـ.
 و لمرمة ا ررزيف مف ميؿ ريؿ معمف.

   وكػػ  ركػػوف عينػػؾ كممينػػي يػػا حميػػراء ، كممينػػيكػػاف  لمصػػط ف يتػػوؿل   
  مػػف ماصػػرة ا اػػد مف رحػػرؽ نعػػؿ فرقػػؾ عمػػف  قػػـ محاواػػؾ  ورفػػرج هػػذ   لنػػوك

جدمؾ لرصؿ  لف  لاقراف. فكذ  كانت عينؾ ماصػرة فكنػؾ رػري  ليميػؿ االكميػ  مػف 
 فطؿ  ليميؿ االيزئي   ملـ يتؿ  لنا ل  ف  هلل يميؿ يح   ليميؿ.

فيػػػؿ  لرػػػر    فراقػػػمت  ص  واحركػػػ  رنػػػيت  اقػػػطت نػػػعرها  ل ػػػاحـ عمػػػف 
 نرديرا  لمروجديف  وجالتل

ف يم اؿ  لمظرر ناض  لناػ  وفيضػا  ومػف ػ يماؿ  لحتيت  حتيت   ليماؿ. و  
 مغاور  لن س يردفؽ هذ   لنا .

لو مف طو ويت  ألططؿ عممو  مف  لدنيا ظطؿ لناضت جموارـ االعنػؽ  لكػف 
  لعنؽ ا يقكف  لحير  ألصـ. 

 لعنػػػؽ نػػػور ونػػػار ومػػػا قػػػو   ظممػػػ  ودفػػػاف  فػػػاحرص عمػػػف مصػػػااحؾ ماو 
 ينط ئ  وعمف طريتؾ ماو ينتط .

 لمقير عتدً  مف  ليماف مفاؼ ف  كؿ فطوة مف ين رط.ثـ رااوعوت   
 نقػػك   لصػػمت مػػف  لػػدناف  لغارجػػ  فػػ  احػػر ف  لر مػػؿ  فمػػـ نكػػف نقػػم  ويػػرو 
وجػػػ  فطو رنػػػا عمػػػف  ألرض  لمغطػػػاة اػػػ ور ؽ  ألنػػػيار  لمرقػػػاجط  مػػػف  ألوصػػػاف 

رممكنػػ  عنػػؽ وريػػ    . لمائقػػ   وح يػػؼو  ألفكػػار  لمرز حمػػ  فػػ  كػػؤوس  لفػػو طر
ورجػػ  فضػػر ء مو صػػ ر ء رطػػرح رمقػػرا عمػػف كرػػؼ مفررػػا ثممػػ  االعنػػؽ وكانػػت كػػؿ 

فػػ  انحػػػر ف هػػػذ   لمنػػرد. ولمػػػا طػػػاؿ انػػا  لمقػػػير  واػػػدمت رو اػػ   ليزيػػػرة  لناعقػػػ  
ررونػػح اغطئػػؿ  لمقػػاء قػػاءلت ن قػػ ل  لػػف ميػػف رمضػػ  اػػ  هػػذ   لحوريػػ   لراطمػػ  

 مف يٍـّ  لقماء؟ 
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ورحررػا نصػات فيمػ  مميػر  ػ نحف ف  طريتنػا  لػف نػيرة  لكػطـ ميرػا  لنػا  
 لكػػطـ  فػػكف ويػػدررا مغمتػػ  فػػط رحػػاوؿ دفولرػػا ألف صػػورا قيصػػمؾ مػػ   نرااهػػػ  
طػػػائر  لػػػن س  فكػػػف محػػػرص  عمػػػف  اقػػػرماع منػػػؾ عمػػػف  لكػػػطـ  و قػػػرم  اتماػػػؾ 

 فالتم  مغرف   لكطـ.
عياػػت مػػف يمػػامر   لقػػمر ء  وفر قػػررا  لزرجػػاء  وهػػ  رػػدرؾ  لكػػطـ جاػػؿ مف 

فػو طر  لػف نػاطئ  لمقػاف  رطَّمػ  عمػف مػا فػ   لضػمائر  ورػري ينطمؽ مف نرر  ل
 ما ف   لاصائر. 

نظرت  ل و  ص  وراقػمت وجالػتل مػف نوظػر انػور  ل ر قػ  نوظػر انػور  لحػؽ  
و ل ر قػػ  لو مػػ  منػػو ر رممػػ  فػػ   لتمػػو   ورحمػػؿ  ليػػؾ مقػػر ر  لغيػػو   حرػػف رنػػرد 

طػر عمػف مف رررػدس  ألنياءو مف حيث منردؾ  لحؽن  فاحرص ومنت عمف ق ر وف
ارذ   لنور ك  رررت  ا نو ر  لريم   لف  لمناهدة  فكف مهموػؾو مػا لممقػافر فػ  هػذ  

  لطريؽ مف يكوف مف مهؿ  لغ م .  
رركرنػػ   ص   ممػػاـ نػػيرة و رفػػ  فػػ  و د ويػػر ذس زرع ومضػػت. ثمػػ  فيمػػ ط 
 موصدة عميرا جطر ت مف  لدـ  وعمف اا   لفيم  قيؼ وكرا  وحمام  ايضاء. 

رت ف  ر قير هذ   لمتػاـ فيمقػت عمػف  ألرض ومقػندت ظرػرس  لػف يػذع ح
 لنػػيرة  وفيػػ ة هاػػت ريػػح مػػف  ليانػػ   لنػػرج  فرمايمػػت موصػػانرا ور حػػت ررقػػاجط 
منرػػا مور ؽ  لكػػطـ حكايػػات ورؤي  وميػػاويؽ ورر ريػػؿ  وثمػػر ت ومو ويػػؿ  ومنػػا فػػ  

 ألولػيف  عي  مف نيرة طم عرا حروؼ وجطوفرا لغػف. ومحققػت ا ن ػاس ميػد دس
رم حنػػػ   وعيػػػوف رحػػػيط اػػػ  ورومضػػػن  فعممػػػت منػػػ  فػػػ  حضػػػرة  ألرو ح و لػػػزمف 

  لمااح.
مصو ت مرد فم  ررطؿ مػف  ألوصػاف  لد نيػ   لتطػوؼ  وصػوت ماػ  يفرػرؽ 

 زحامرا ويقك  ف  كاس دهنر  وحيرر  ياجوت  لكطـ. 
 (4)"كاف لي فيما مضى أخ في اهلل"

 هكذ  جاؿ ممير  لكطـ 
 هو كائف  وايف كاف وما 
 رمرد  لطريؽ  لف  لتمو  
  لرائت   لف نور  لحتيت   

                                                           
 .ىذه العبارات الواردة يف معراج الالم وادلعلمة بـ )*(ىي نص مأخوذ عن هنج البالغة لإلمام علي)ر( (4)
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 و لمحاو   ألوؿ 
 ييدؿ  ألنو ر  لتماي  يد وؿ   
 وييريرا عمف كرؼ  لمدين    
 ويتوؿ ل هذ  مف  ف   هلل   

 رؤية 
 ف  متاـ  لناس روض   لقالؾ ادـ  لكاس 

 وعمف ناطئ نرر  لعنؽ 
 ف   لماء ملتف حير ً 

 و ئر ررق   رقعت  لروي  وصاحلولما رمي  لد
 يا مف كاف  إليماف لكـ نقااً    
 مف يوجؼ نزؼ  لدـ؟    
 مف يصرع رنيف  لحم   لغرا ؟   
 ينزؿ فيار   
 مف ليؿ صياصيرا؟    
 مف ..؟    
 يا مف جاؿ لكـ ر   لناسل    
    نما  لمؤمنوف مفوة       

 أجاويؽ الدـ
ومػا هػو  ت  وقػالت جطػر ت مػف دمػا  دمعت عينا ممير  لكطـ عمف ما فات

  لزك و  لمق وؾ افنير  لغدر فغمرت ير حات هذ   ألم   لنعثاء وجاؿل
" كاف لي فيما مضى أخ في اهلل ، وكاف َيعِظمو في عيني ِصػغر الػدنيا فػي 

 عينيو "*
 منرػـ

 يا مف ممقكرـ ارطاي   لدنيا 
 و لدنيا جاض هو ء  

يف فتاؿلمحك  لكـ جص  ممو و يمعو  ف  ك   يا  لرٍّارو
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" واهلل لو وضعوا الشمس في يميني والقمػر فػي يسػاري عمػى أف أتػرؾ ىػذا 
 األمر ما تركتو حتى يظيره اهلل أو أىمؾ دونو "

 يا عصر يديد  ألوثاف
 منصت..  

  رنان  قرـ  إليمافو
 يا ان َّ همؾ فزو ف  ألمو ؿ وهـ محياء

 فرحرر
 مف قمطاف  لمعاود  ألص ر

 مصر ف  ألعورمف قمطاف  ل
 مف كؿ طو ويت  لحم   لمقنوف

 و لن س  ألموارة   
 يا ان و 

" كػػاف لػػي فيمػػا مضػػى أخ فػػي اهلل، وكػػاف خارجػػا مػػف سػػمطاف بطنػػو، فػػال 
 يشتيي ما يجد وال يك ر إذا وجد " *

 لمف  لمو ئد ف   لمتاصؼ مننرعت
 و ليائعوف عمف  لطوي جد اارو ؟

 فنير وما اقر لمف  لفورنؽ و ل
ر    ات؟ػػلغنف  ممو لرـ  هفنين

 
 ورقة مف روزنامة قديمة

 مػف مواد  لذئاػ   كغيػر  مػف نػاطء رومػا كػاف فاضػعاً  رومانياً  يحكف مف نايطً 
لقػػمطاف اطنػػا  ينػػرر  مػػا ييػػد ويكثػػر  ذ  ويػػد  مقػػرعرً  امػػذوة  ألكػػؿ ولػػذوة  لمنػػ   

 ليػػػوع منػػػراتًا امعنػػػ   ليمػػػ  ولعنػػػ   ليمػػػاع. وكػػػاف  ذ  معػػػوؿ مط ػػػاؿ  لمدينػػػ  مػػػف 
معولػػت معدرػػا مػػف  لطعػػاـ  حرػػف  ذ  قػػم  عو ءهػػا مدفػػؿ رينػػ  فػػ  فمػػا فرتيػػ  ثػػـ 

 عاد  لف  لطعاـ مف يديد.
 وذ ت يـو وص ارينرا فمات

 وقتطت روما.  
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 جاؿ ل  ما  ونحف حوؿ م نتؿ  لنار نردف  ف  ليم  ناري  ل

 يا ان َّ 
  ن  مري نقاء كاقيات عاريات 

 مائطت مميطت
 رمد راَّرراومري  ألومو  
 يرطاولوف ف   لانياف ومري جوماً 

 وهذ   لمدين 
 رغص ارينررا

 
 يا ان و 

 راا  ممير  لكطـ
، فإف قاؿ بدَّ القػائميف، ونقػع " كاف لي أخ في اهلل ، وكاف أك ر دىره صامتاً 

 غميؿ السائميف" *
 طواف لمف كاف نور  هلل ف  جماا 

 ألنا يرعمـ  لكطـ مف  لصمت   
 لصمت مف  لر كرويرعمـ     
 ويرعمـ  لر كر مف منو ر ررنزؿ عمف جماا     
 ريذاا  لف  لنور  لمحيط       

 فكف رحدث ..
 كاف ف   لحكم  مرعاليا   
 وف   لحتيت  صاعد    
 وويرا االنور منرجا   

 طواف ..
 لمدين   لعمـ لمف كاف ااااً    
 لنور  ليتيف وكاف  لعمـ ااااً    
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 ل نو ر  لرحماني  اً وكاف  ليتيف ااا   
 

 عويؿ المعوؿ
 كاف ما  انواًء حكيماً 

 يرصؼ حيارة  لطريؽ لئط ررعثر فيا  مرمة مط م  مو صغير
 ويصمح ما رردـ مف  لايوت

 جاؿ ل  ذ ت صااح موحؿ  وهو يفصؼ نعما ل
 يا ان  

  حذر فروي عالـ فط جماا مف نور  هلل 
 لنػاس منػا مػف مهػؿ و حذر مف نػيطاف يقػرؽ لغػ   لػدر ويش كػ  يظػف 

  لحكم  و لحؽ؟
ف مفراؾ  لناس ومفروؾ  و قر ت جماؾ و  

 و لرمس لؾ معطار  ألنو ر 
 ممف كاف مكثر دهر  صامرًا 

 فكف جاؿ ادو  لتائميف ونت  وميؿ  لقائميف
 هكذ  جاؿ ما  ثـ مات

 وف  عرم   لميؿ 
 كنت مقم  نحياًا مرصط يتط  نياط  لتم 

 رحم   لعمر ل كانت مدو را  لر  صحارا ف 
  لمعوؿ و لمقحاة و لناجوؿ   
 راك  عميا ف  عرم   لميؿ   

 فإف جاء الجد فيو ليث غاب، وصؿ  واد. مستضعفاً  " وكاف ضعيفاً 
 ال يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا " *

 وذ ت ليم 
 مدو يد   لف صدرس ومنعؿ فيا مصااحًا مضاء  ألضال  وجاؿل

 معمف دريات  لتوة  
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 لتوة اا   لرحم مف روصمؾ    
 يتوي ف  ضع ؾ مترور  
 يضعؼ ف  جورؾ نورور  

 نحػػف قػػـو تػػذيبنا األعػػيف النجػػؿ
 

 عمػػػػػػػػى أننػػػػػػػػا نػػػػػػػػذيب الحديػػػػػػػػدا 
 

 هكذ  جاؿ هصير  لفصيريف
  لممؾ  لمنعـ ف  فضرا

 و قرمت اغد د  ألعيف  لنيؿ
 راارز ذ ؾ  لرررس  لتادـ مف ايد ء  لعصر  ألقود

 .. فانرارت
 ماذ  لو جاؿ ل

 ند ء عمف  لك ار رحماء اينرـ    م
 هؿ كاف لديم  مف يتذي ادـ و فر ت؟

 يا ان 
  ذ  لـ ينرعؿ جماؾ ار   ل مؽ 

 فمف رقرطي  مف ردرم عف ن قؾ مذي نر ما فمؽ
ذ  لـ رعنؽ ما رؤمف   و  

 فمف رقرطي  مف ررحمؿ  ألذي ف  قايما
 مما قمعت ممير  لكطـ يتوؿل

 إال عند برئو ،  كاف ال يشكو وجعاً " كاف لي فيما مضى أخ في اهلل ، و 
 وكاف يفعؿ ما يقوؿ وال يقوؿ ما ال يفعؿ " *

 و لكطـ ..    مف  لكطـ 
 قر موياعنا 

 وكاف ممير  لكطـ جميؿ  لكطـ ..
    فرعمَّـ هذ   لاياف        
 

 صمت وكػػالـ
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قتط ما  مف فوؽ يد ر كاف يانيا فررروم لحما ورصػدعت عظامػا  ولكنػا لػـ 
 ؽ صرف  ملـ و حدة.يطم

 مقحت ا نامم   لصغيرة دمعريف نرجت ارما عيناس وجمت ل  صرخ يا ما .
 راقـ ضاحكا مف جول  وجاؿ ل

 يا ان  
 ينغؿ عف  لنكوي مف ييد ف  يقما ويعاً 

 امصارع   لد ء    
 ومتارا   لن اء    
 وهذ  موؿ  لدو ء    

 يا ان 
 ع ر  ل عاؿ مدعف لموااؿ مف ع ٍّ  لكطـ

 رعموـ مف  لصمت كيؼ يكوف  لكػطـف
 وكيؼ رنق  مف  لوجت

 رد ء لمحياة   
 يا ان  

منا اتعتع   لكطـ  ننغ 
 وحرو   ألرحاـ   
 حرف رد عت عمينا  لمئاـ   
 كما رد عف  ألكم  عمف جصعررا   

   صػرنا معد د ً 
 وكنوا  مند د 
 صرنا ثغاء
 وكنوا رعاء

 وصار مهؿ  ألفعاؿ 
 ؿ يفيطوف ألهؿ  ألجو 

 رد ء لمقطـ رايف منا عور ت مناػا   لرياؿ
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 وراات  لحياؿ    
 مما قمعت ممير  لكطـ يتوؿل

 " كاف لي فيما مضى أخ في اهلل ، وكاف إذا غمب عميو الكالـ لـ يغمب 
 " * عميو السكوت ، وكاف عمى ما يسمع أحرص منو عمى ما يتكمـ

 يا ان 
  لقاكت عف  لحؽ نيطاف مفرس

 ما يحمد  لصمت ف  مو طف  لفطر؟ جمت ل و لصمت؟
 جاؿل
 رعمـ مف  لصمت  لكطـ فكف اد        
 لؾ  لظمـ فالـز يان   لحؽ ظاهر   
  م وهاً  فما  لنطؽ مف رغدو فطيااً   
  م اعيمف  قرصاح ناعر    وما ا  

 جمتل وكيؼ مميز ايف  ثنيف ا يغم  عميرـ  لقكوت
 اائ  فصاـ ف  ميمس قطـ  
 ماـ؟ـ ف  مورد ح  واائ  موها  

 جاؿل كف عمف ما رقم  محرص منؾ عمف مف رركمـ
 و قرم  اتماؾ ا ا ذنؾ 
 فكف اعض  لكطـ جرع 
 واعضا صدع   
ف اعض  لكطـ نور يرنزَّؿ عمف  ألفئدة   و  
ف اعضا ظممات رغنف  ألوردة    و  
 

 حكايػػة
ا كػػاف يػػا مػػا كػػاف  فػػ  قػػالؼ  لعصػػر و ألو ف  ممػػؾ عظػػيـ  ممػػر مف يانػػف لػػػ

 جصر عمف جم  ياؿ ناهؽ يطؿ عمف عاصم  ممكا.
 عمؿ  لمرندقوف و لاناؤوف  وهمؾ ف  انائا  لكثيروف.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 37 - 

 وكاف هنالؾ درويش يمر كؿ يـو فيمت  نظرة عمف ما ييرس ثـ يمض .
 ولما  نررف  لاناء وجؼ  لممؾ معمف  لياؿ وحولا حانيرا وحر قا.

عمػػف عصػػا  ويحمػػؿ  ومػػر  لػػدرويش مقػػ ؿ  لياػػؿ وحولػػا مريػػدو  وهػػو يركػػئ
  اريتا.

صاح  لممؾل جؼ ميرا  لدرويش  مس عي  رري ف َّ مو ف  هذ   لتصػر؟ منػت 
 رمر كؿ يـو  رمت  نظرة مقرفؼ ثـ رمض و

 جاؿ  لدرويشل يا مريضا االممؾ  عياؾ مف عزر ئيؿ قيعودؾ.
 فما منت فاعؿ م  هذ   لعي   لكاير؟   
 وعي  جصرؾ مف قافيات  لريح و لزمف   
 رحولا  لف طمؿ حائؿ   ورقـ د رسق  
 ود  عندما يكاو يو د عمرؾ وكاريائؾ 
 ويضمؾ جصر جمَّصا  لعمر .. 
 مرريف ف  مرر  
 وينادس صاح   لفيم   لزرجاءل 
   يا مف ف  اناء ميدؾ  لفاقر   
 وجصرؾ  لد ثر    
 من تت ما  ؤرمنت عميا مف ماؿ  
 ومهمكت  لرياؿ     
  "  " لمف الممؾ اليـو
 فماذ  منت جائؿ   
  ذ ييي   لحؽ ن قا.   
 " هلل الواحد القّيار"  

 ميرا  لممؾ  لمقوَّر اريرا ويرما وحرقا 
 هذ   لدنيا ايت عنكاوت

 ومنت فيرا ذااا  عمتت االنرؾ
ف أوىف البيوت لبيت العنكبوت"  "وا 
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 ففالؼ  لروي
 جاؿ مف يوجظؾ  لنوي

 وكف كما جاؿ ممير  لكطـل
 ى أخ في اهلل، وكاف إذا بدَىُو أمراف نظر أييما أقرب " كاف لي فيما مض

 اليوى فخالفو " * إلى
 

 بقية مّواؿ قديػـ
 وماز ؿ ل  صديؽ كاف جاضياً 

 مثري مجر نا
 ماز ؿ  وفتير ً   

 منمٍّكو   لمز رع و لتصور
 ماز ؿ ومرمطً 

 يحكـ ف   لمئيف و لمطييف
 ماز ؿ ومقكيناً 

دونا ااألايضيف  يوع 
 ض  ل ض  و لا  

 ويوعدونا ااألقوديف
  لنورة و لندة  
 ليحكـ االمحاؿ 

 وكاف جاؿ  لحكـ
 يغمؽ عمف ن قا اا   لروي  وطوؿ  ألمؿ

 ويفم  ف   لعرا   لوعد و لوعيد
 ثـ يعار  لف  لغرف   لزرجاء
 فيمد مماما قيادة  لتنوت

 روحا ويقما لمركعوت مقمماً 
 ف   لممكوت ماحر ً 
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 حرف يري  لدنيا ايت عنكاوت
 ـ يمقؾ االتمـ .. ونآاي   لتقـ ث

 ويرمو .. ويرمو .. حرف ردم  منا  لعيوف
 ويقم  مف عمٍّيويف  
  ف ، والقمـ وما يسطروف صرير     

 فيكر  ما يوح   ليا  ليتيف.
 جاؿ  لعارؼ ااهللل

  ن  رميت صديتؾ هذ  ف  روض  و رف    
 عمف اقاط ز هر مف اقمات  لمظموميف  
 وماز ؿو ل كاف صديت  فتير ً ومنت مازلت رتوؿ   
 

  ىزيـ اليزاـ مف تقاسيـ البياف 
 جاؿ ل  ما   لذس مور  مقر ر  لحكم ل

 لتد معيان  حديثؾ عف صديتؾ  لتاض   لذس يحكـ ايف  لناس  
 فرطو حدثت ارذ   لحديث 
ك ـ  لناس.   مف مور  حن

 جمت ل 
 يا ما   ف طائر صور  ا يصؿ  ليا 
   وحولا  لحر سفرو عمف جم  ياؿ ناهؽ 
 واين  واينا قاع  مودي   وقاع  يااؿ  وقاع  احار 

 جاؿ ل
 وهؿ هو  ا و حد مف  لناس  
 ي كؿ  لطعاـ وينر   لماء 
 .. ثـ يمض   لف  لفطء   
 يمن  ف   ألرض  
 ثـ ررعا   ألرض 
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 يا ان 

 ما فط صاح   لفيم  هااء وفناء
 وما صاحاؾ هذ   ا وارة مف نعاس 

 ر   لناس  يذروها  
 وهاـؤ  لناس ممامؾ

 فحدثرـ ارذ   لحديث.
.  .  . 

فريػػت مػػف  لمتػػاـ ومنػػا مثتػػؿ ا حمػػاؿ كػػطـ   ررصػػت ذر رػػا فػػ  ن قػػ  حرػػف 
رناهػػت صػػغر    ورعػػاظـ يذاػػا حرػػف رناهػػت نػػدة   وعػػذت اػػر   لنػػاس ف طػػؿ عمػػ َّ 
مػف فػػوؽ ريػػاح فماقػػيني  قػاجت ممامرػػا واػػار  قػػد مطػال   آفػػاؽ  ورمػػان  اػػالطرؼ 
مف هػػاـؤ  لنػػاس فحػػدثرـ حػػديث يػػدؾ  لػػذس كػػاف لػػػا مخ فػػ   هلل   ومايػػؾ  لػػذس اكػػا  
 لمعوؿ و لمقحاة و لناجوؿ. ولما مريعت  لنظر طػويط فػ   لقػديـ  لغاػارس فمػـ ميػد 
واػػرة و حػػدة مازهػػا رػػاج مو صػػولياف  وا عقػػكر مو مرزاػػاف  ملتيػػت محمػػال   لرػػ  

اوػرت  لقػماء رقاجط جطافرػا مػف نػيرة  لكػطـ  حرػف  ذ  ما زيػت  ألحػرؼ  لغاػرة وموو 
 مف نار    عرمروت  لتوة لقان  فناديت ل      مطر ً 

 وجد حدثركـ ميرا  لناس
 عزفت لكـ هذ   لرتاقيـ 

 مف هزيـ  لرز ـ 
 ا نامؿ  لرؤي  و لرؤيا
 عمف مورار معر ي 

 يا ميرا  لناس
 بو "إف أمرنا صعب مستصعب، ال يحممو إال عبد مؤمف، امتحف اهلل قم

 باإليماف، وال يعي حدي نا إال صدور أمينة وأحالـ رزينة ". *
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 معراج الحــاء  

 

3 

 
  ممػػاـ  ألقػػو ر وجػػد عمػػت ويرورػػا  لممطػػرو فمػػرً  وقػػطمًا قػػحاا ن ص ودعرنػػ   
 حزف  جالتل

 ػ  مفرؾ   حـ   ف   نرظارؾ.
عممػػت  فطػػر لػػ  مف  قػػ لرا عػػف قػػا  حزنرػػا فاقػػراتت قػػؤ ل  اػػاليو    ومػػا

 جامرا فراة رترم ما ا يكر  ورقم  ما ا يم ظ ل
ػػػػ   لحػػػزف مػػػر ة  لػػػذ كرة  و لػػػذ كرة مػػػر ة  لػػػزمف  ومنػػػذ مف فمػػػؽ  هلل ذرة  لػػػزمف 
 ألولف حيف مهػاط  دـو وحػو ءو  ألرض كػاف  لحػزف. ول فػطؾ و أليػر ـ محز نرػا  لرػ  

 لمنيػػػرة  ولكػػػف ذلػػػؾ ا يػػػدركرا  إلنقػػػاف. ولمنػػػور محز نػػػا  لمظممػػػ   ولمظػػػطـ محز نػػػا 
 عقير عمف فرمؾ  فافمص  لف مفرؾ جاؿ مف رنتط  اؾ  لطريؽ. 

 ناسك الربذة

عنػػدما وصػػمت  لػػف  لنػػاطئ كػػاف ممػػر عيػػ   فتػػد وػػاض  لاحػػر  و نحقػػرت 
مياها عف صحر ء مرر مي   ينترا نرر مػف  لمرػؿ  وواصػت  لقػ ين  فػ   لمزويػ . 

قػػػاكف مثتػػػؿ اػػػ افرة مػػػف كاريػػػت  ور ف عمػػػف  ألكثاػػػ   لرمميػػػ   لمرر ميػػػ  يػػػو قػػػديم 
 وزئاؽ وواار ودفاف.    

رنانػػ    حػـ   فررعػػت  لػػف  ل مػؾ ومقػػريررا واحثػػت   جػرحـ جمتػػ  نحيػ   لاماػػؿ و  
 عف  لاوصم  ف  جاع  لق ين  فمـ ميدها فوج ت مرحير .

منػػارت   حػػـ   ايػػد و هنػػ   لػػف ر ء  لرحمػػ  و لرهاػػ  ف دركػػت  نػػارررا ومقػػممت 
ػػػ روجو  لاحػػػريف  فتادهػػػا مػػػ   لريػػػار و نقػػػاات اػػػاطء  لر كػػػر نحػػػو عنػػػاف  لقػػػ ين   لػػػف  مو
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 مغر   لرذكور.
 ػ   ذ  وصمت صحر ء  لراذة فتؿ لمرااف مف يرق  ف   ميناء  لغ ارس.

 اصعوا  نديدة نوطوتوت هذ   لكممات ثـ وامت ف   وماءة وائرة.
نػػاردة  حمم ػت نػػتيت و  لػػروح واماػؿو  لػػدوح  لػػ  متدمػ   لقػػ ين  ااحثػػًا عػف نقػػم  

ولما يئقت مف هاو  صاًا نقػمت مػف ينػاح  لاماػؿ رينػً  صػرااء عزفػت ارػا عمػف 
 جيثارة  لقماء ررياؽ صاًا و نطمتت منندً  مف مغر   لصار حرف مطم   لصااح.

 أييا القمري المياجرُ 
 في غابر األزماف واألسماؿ  

 مف حاء األحواؿ 
 إلى الـ الظالؿ

 تن ر فوؽ البيوت الياجعة
 الدافئة الحزينة أغانيؾ 

 عد إلى شجر الَغْرب
 قبؿ أف تغرب شمس العمر 
 ويأتي حطاب الغابة النائمة

 يجتث بفأسو العاتية
 شجرة العمر التي تفيئ إلييا

 
 أيتيا الطالعة

 مف دفِّ اشتياقي
 حورية بحر 

 راضية مرضية 
 إني ألشعر بالوحشة والبرد والصقيع

 في بالد ال تنتمي إلى قمبي 
ني َليحم  مني الشوؽ األوؿ وا 

 إلى شقائؽ الصدر النعمانية
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 المضرجة بشفؽ العشؽ 
 

 أييا الحبيباف المياجراف
 إلى سرادقات الضنى والضباب

 ىذا أنا ..
 والقمب الذي خفؽ منو الجناح

 بحبكما ذات طير
 باؽ عمى العيد

 منذ أف سكب الفجر 
 قطرة السنا األولى في شفتي 

لى أف يعـ نور المحبة   وا 
 القموب الظامئة جميع  

رناهف ونائ   لمحزوف  لف طائر  لن س فػن ض ينػاح  ليتظػ   وصػحوت   حػـ 
  مػػف رجػػدررا وعػػاد اماػػؿ  لػػد ر مػػف  لغياػػ   فػػ مطرن  فػػرح مزرؽ. وعاػػرت مػػف  ل مػػؾ 
 لف  لناطئ فاقرتامرن  عيوز فاويػ  عمػف فري رػا  ريػوؿ فػ  عينيرػا دمعرػاف مػف 

  لراذة  لذ ام   جالتل فر     وعمف مطارح  لنظر رموح فر ئ 
 ػ ملقت نتيؽ   حـ   وحايارا و انرا ؟

 ػ امف منا نتيؽ   حـ   وحايارا و انرا  فماذ  رريديف  وكيؼ عرفت؟
 جالت  لعيوز  لفاوي  عمف فري رال

ػػػ  منػػا حػػاء   حػػـ   وح يػػدررا   وزويػػ  مفيػػؾ  لرػػومـ   لغ ػػارس  لػػذس مػػات ليمػػ  
 ممس.

مخ رومـ لـ رحدثن    حـ   عنػا  ومدركػت قػر عيات مف ح يدة ركار يدررا  و 
وضػػ   لقػػماء  وحػػزف  ألرض  و نحقػػار  لاحػػر  وظرػػور  لػػدفاف  و نػػدياح  لمرػػؿ 
ؼو ل  عف  عرطؿ   حـ   فػ   لقػ ين   وصػمت  لاماػؿ  لػذس مػا عػرؼ   لنارس. وكنن 

 وير  لغناء.
 ػ  يا قيدة  لفريؼ  لفاوس عمف نرائا هؿ مف مقاعدة مجدمرا لؾ؟

عدن  فػ  دفػف مفيػؾ  لرػومـ جاػؿ مف رصػؿ عقػاكر  لفػاف فرصػم  يثرػا ػ  رقا
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 عمف اا   لمدين .
ف كنت ا معرؼ رومم   لذس ردعيف.  ػ  ق فعؿ و  

ػ  كيؼ رعرفا وجد ولػد فػ  يػوؼ يمػرة مرتػدة فػ  كرػؼ رطػ  مظمػـ امقػاح  
كؿ  ألوطاف  لمترورة   وولدت منت ف  كـر عن  يمرمكا فموار  لتري   لمعمورة فػ  

 روة  لياؿ  لمرعال ؟ذ
 ػ  مود مف معرؼ  لمزيد عنا جاؿ مف ملتا .

ػ   نؾ منا وهو منؾ  ولكنا وحد   لذس قار وحػد   ومػات وحػد   وياعػث ممػ  
 وحد .

 جالت هذ  ثـ  لر رت  ل َّ ومردفت.
 ػ  وميف  لاماؿ يررؿ فوؽ  لتار قورة  لرعد؟

 ػ  قورة  لرعدو
 ض  ت كالكرا   ا ري  فيا.ػ  حرف رمد  ألرض امثما  زمف  لمفا

ناديػػت  لاماػػؿ فحػػط عمػػف كر ػػ   أليمػػف  وراعػػت  لعيػػوز عاػػر  ألكثاػػ   لرمميػػ . 
فرميت  لغ ارس ممددً   و لتار ممردً   ومػا مػف جافمػ  عػاارة رتػرم عػف  لمرراػذيف فارحػ  
 لغػػػاارة . فتػػػد  نتػػػدَّ  لػػػدر   وضػػػاؽ  لرحػػػ   و حرراػػػت  ألطمػػػاع  و نطمػػػس  لويػػػا 

 االتناع.
يػػت رػػومم   لثػػري  وحػػط  لاماػػؿ فػػوؽ  لنػػاهدة ومرقػػؿ ملحػػاف  لمعػػادَّة و لنػػد  و ر 

فرػػرددت مصػػد ؤها فػػ   لمنػػرؽ  لػػذس نػػر ؽ انػػروجا   ومػػز ؽ ورػػرن نرضػػر ا  فغػػارت 
 ركارا  ف  وار  لغرا  و لنرؾ.

رميت مناقا جدمو  مف  لار زخ يتدٍّموف  لعز ء ففطر لػ  مف مقػ لرـ عػف حمٍّرػـ   
 ـ  فاناري محدهـ وكماا ااقط ذر عيا ف  وصيد  لتار وجاؿلوررحالرـ ومحو لر

 ػ  ف  كرؼ رط  مظمـ
 امقاح  كؿ  ألوطاف  لمترورة

 مومؽ فما حير حدَّر  قيؿ  لارموت
 كنا مراع 

  نط  ت ف  معيننا مزماف  ليتظ 
 في ة

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 45 - 

 يميؿ ف  جيعاف  لكرؼ  لصوت مر يوًا مف ودياف  لومد  ألكار
 عدجاؿ  ألوؿ ل هذ  صوت  لر 
 جاؿ  لثان  ل  نرا  لتارع 
 جاؿ  لثالث.. جاؿ  لر ا ..

 و ألجو ؿ مثاف ٌّ وريـو
 عاد  لصوت ييميؿل

 مات الطفؿ و دي األـ تحطب  
 انيض..  

 انيض يا فرح األمس ال اكؿ رغد الغد
 ال يحممؾ النـو إلى شطآف الراحة
 ال يبعدؾ الرحـ الرطب عف الميالد

 انيض
 ما أنت بميت
 لـ يصبح ِمزقة ليؿدمؾ األحمر 

 تحمـ، تبصر، تتقمب، تصغي ، تتنفس كاألفعى في جسد البرد  
 انيض

 فالمنتظروف عمى الشاطئ فمكؾ غاصوا في الميؿ إلى األعناؽ
 وكؿ الكممات المزروعة فجرًا، زنبؽ، ورًدا، نورًا

 يبست     
 وخفافيش الشوؾ

 دمؾ امتصت  
 انيض

 مات الطفؿ و دي األـ تحطب
.   .   . 

مت  لمكررؼ  ألمسو اره   ثـ طاؿ صمرا  فاقػروي  لراػذس فػ  جاػر  وجػاؿ ص
نرا مثؿ كؿ حكايػ  فيرػا فػاف وحػاف وصػاح  نػرط    ل هؿ م كمؿ لكـ  لحكاي   و  
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ومميػػر وفتيػػر  ونمػػرود ود ع ومحرجػػ . ور اػػذ ومراػػوذ وراػػذة. ثػػـ صػػ ؽ اك يػػا ونػػادي 
  لنفوص لممنرد.

  ورتػػػدـ  لػػػر وس ااريػػػا   ليمرػػػور مفػػػذ  لممثمػػػوف مػػػو جعرـ عمػػػف فنػػػا   لمقػػػرح
 لحرف واصت جدما  ف  نرر  لزمف  لميت   و نطمؽ محدثاً 

ـو   ميتظ مهؿو  لكرؼ  لنوَّ
 صوتن  لقيؿ  آر  مف ممكوت  ليرح 

 مز حو   لحير 
  نقمو  نحو مدينررـ 

 جاؿ  ألوؿ ل كـ لاثنا؟
 جاؿ  لثان  ل ما هذ  مدينرنا.

    كؿ ن ء جد رغير  حرف  لديك  رناـ هذ  مدين  مقوَّرة اػ   ياليؿ و  
  لف  لظريرة  ما عادت روجظ  ل ير. 

 صرخ  لفاف  ألعظـ ل مي  صاعت  نزلت عمينا؟
 ق ؿ صاح   لنرط  ل هؿ معمف حال   لطو ر ؟

 جاؿ جاروف ل يا هاماف   هذ  ممػو ل  فػااف  لصػرح  حصػنا اػاألار ج و ألدر ج 
  دي  فيار.واالمتاصؿ و لمنازؿ  واكؿ مارر   وقر 

 عرمػػػف  لتػػػادموف مػػػف  لػػػزمف  ألفضػػػر  لػػػرطؿ  لمنػػػرف  عمػػػف  لمدينػػػ   وفػػػرج 
 لمقرضػػػػع وف مػػػػف  لايػػػػوت وجػػػػػد  يرػػػػذارـ صػػػػوت ريػػػػػؿ معمػػػػـ االحكمػػػػ    مزنَّػػػػػر 

 االغض ل
 ػ موجة غضب أسأؿ عنيا

 فتيز حرارتيا رحـ األرض أسأؿ عف مزنة فجر تيطؿ ناراً 
 كؿ نقود البمد قديمة 
 س الخبزما عادت تحمؿ لمنا
 ال أقسـ بيذا البمد

 ودـ الوردة ِحؿ  في ىذا البمد
 وعمى الطرقات يموت الناس إذا صمتوا 

 ويموتوف إذا ما نطقوا  
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 ويموتوف ألف الخاف األعظـ  
 البيموت الخناس   
 يوقد شعمة عمره  
 مف زيت الناس!  

.  .  . 
 َأصُمتُ 

 والصمت نداء
   يسفح في أروقة الميؿ حروفاً 

 ت ال ترسـ في األوراؽكمما   
 كؿ الكممات غدت ج  ا فوؽ األرصفة الحبمى بالخوؼ

 وعمى الدرب الممتد
 ما بيف الجرح وبيف الصرح  
 فرساف مف شمع   
 صدئت خوذاتيـُ تحت األمطار   
ـْ في أيدييـ تغزو كبد الربذة    وبنادقي

 َمْف راٍع يعزؼ في ناي مف نار 
 يوقظ في ىذا البمد الفجر؟

.  .  . 
  فررؽ  لمقرح ذ ؾ  لنمرود  لو لم ف   لنروة و لدـ

 ػ   انو  محرج  
 فيرا  لنار رعراد
 محرجو   لكمم ..

.  .  . 
 جذفوهـ ف  مجاي   لنار 

 ر ح  لنمرود يؤلؼ موني  
 مرَّ  لنور  لعموس عميرـ جاؿل
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 وسالما " " يا نار كوني برداً    
 

 ال تحترؽ الفكرة
 مكوت الروح األعمىال ينطفئ الصوت اآلتي مف م

 المتغمغؿ في جسد األرض   
 النابت كممات بيار في ممح التربة   

 الماء يسافر في الذرات
 يغيب..يغيب طويال

  ـ يعود إلينا خصبا 
 قد يزىؽ سيؼ الطاغوت األرواح

 وتنساح دماء فوؽ األرصفة التَّربة 
 ودموع األطفاؿ العطشى لمعب األخضر 

 مة تغسؿ ساحات مدينتنا الير 
 لكف الفكرة ال تحترؽ.

.    .    . 
  حررؽ  لمنرد ..

نرض  لراذس  لمروحد مف جاػر   ن ػض عػف رمقػا واػار  لمػوت   لر ػت صػو  
  لرطؿ  لمكمم  ا نيار  لغار و لعار  فاط   ليم   لمحرند  لمنرظر  لكمم ل

أوصػػاني خميمػػي بسػػبع ي أمرنػػي بحػػب المسػػاكيف والػػدنو مػػنيـ، وأمرنػػي أف   
لى مف ىو دوني وال أنظر إلى مف ىو فوقي ، وأمرني أاّل أسأؿ أحػدًا شػيئًا أنظر إ

ف كػػػاف مػػػرًّا ،  ف أدَبػػػَرت، وأمرنػػػي أف أقػػػوؿ الحػػػؽ وا  ، وأمرنػػػي أف أصػػػؿ الػػػرحـ وا 
وأمرنػي أاّل أخػاؼ فػػي اهلل لومػة الئػػـ، وأمرنػي أف أك ػر مػػف ي ال حػوؿ وال قػػوة إاّل 

 (1)  باهلل، فإنيف مف كنز تحت العرش
 

مػا أظمَّػت اماؿ  لدر ايناحيػا  ومذ ع قػكَّر  لحايػ   لمصػط ف امنتػار ل   ف ؽ 

                                                           
(1)

 .222 ص 4ابن سعد: الطبقات الكربى ج  
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الخضراء وال أقمَّت الغبراء، عمى ذي ليجة أصدؽ مف أبي ذر، مف سػرَّه أف ينظػر 
    إلى تواضع عيسى ابف مريـ فمينظر إلى أبي ذرّ 

وض  مف   لراذس جدميا ف   لتار  و وررؼ اعينيػا  ألزمنػ   لماضػي  و آريػ   
  لرحؼ اغض   لمقرضع يف  لاؤقاء  وجاؿلو 

  وهػػػذ  وصػػػير  ل جػػػرايف كتػػػب عمػػػيكـ إذا حضػػػر أحػػػدكـ المػػػوت الوصػػػية   
 و ألاعديف. لمياهميف و لغافميف. لمقالكيف و لركَّ   لقيود.

 ػ  التحؼ بالغضب 
 مف كبريت ونحاس وانيمر مطراً 

 يغسؿ صدأ الفاس
 باسمؾ ندعو

 مف أعماؽ الجرح النازؼ 
 الغضبالتحؼ ب

 وتد ر بالرعد
 وتزمؿ بالبرؽ 

 وادفع بالناس إلى يقظة طوفاف عموي 
 واصنع الفمؾ بأعيننا

 واصرخ بالمرتبذيف المضطيديف المحروميف 
 تعالوا 

 وسترسو الفمؾ عمى جبؿ الجودي 
 ، أمال، خبزاً سنزرع في رحـ الغربة حباً 

 وسنعمر أرجاء الكوف بحاءات الحؽ، الحرية، والحب
 عيش سالـ الرحموتونعيش .. ن

 وغداً 
 نكتب عف أياـ الجوع، الموت ، القير األصفر

 ويموج الناس سنابؿ في ممكوت األرض العطشى لمفرح األكبر
 وتزغرد في أرحاـ النسوة 
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 أطفاؿ في طور التكويف    
 لمزمف المأموؿ األخضر شوقاً   
   .  .  . 
 التحؼ بالغضب  

 وانيمر مطرا مف عمِّيِّيف
 تؤمرواصدع بما 

 وأعرض عف المشركيف.
 

منرػػػف مفػػػ   لرػػػومـ وصػػػيرا وعػػػاد  لػػػف جاػػػر  فرمػػػدد  و لرحػػػؼ اػػػالثري  و لرح ػػػتن 
االحزف.  ن ضَّ  ليم   لػف اػر زفرـ  ورركػت  لعيػوز وهػ  جائمػ  رقػت   لتاػر زمػـز 

  لغناء و لدعاء ك  ا ري  ا نمس  لصحر ء   ثـ ج مت عائدً  ومع   لاماؿ.
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 معراج المٌم 

4 

 

 طائر الفرح األصغر

 جررا ػػتن مػػف  ل مػػؾ وهممػػتن االصػػعود فرثاجمػػت جػػدماس  وفتػػدت جػػو س  ووج ػػػت 
 ممامرا عايزً  عف  لحرك   ول  ا   لرحير.

  ندفعت   حػـ   وممقكت ايدس وهوموقوت ف  جما ل
 لف رقرطي  ركو   ل نم ؾ حرف رفرج مف فوموؾ  لحزف  فالحزف حيا .

ف فػػروج مػػف فمػػؾ  لعنػػؽ. و لعانػػؽ ا يعػػرؼ ويػػر وهوموقوػػت فػػ  جماػػ ل  لحػػز 
  لقعادة ف   لتر  وف   لاعد.

وهمقت ف  جما ل كيؼ رحزف عمف مفيؾ  لرومـ وهو معػؾ فػ   لقػ ين . فػكذ   
  ورقمت مف حزنؾ قكنت فيا وقكف فيؾ وروحدت  لرو ئـ.

   ولػو مدركػت معنػف ذ ئتػ   ومف كؿ نفػس ذائقػة المػوت وهمقت ف  جما ل   
  يرذوؽ  ألدركت مف مفاؾ  لميت  لح   قعيد اما يرذوؽ  آف. لميت ا

وهمقػػػت فػػػ  جماػػػ ل كيػػػؼ رتػػػوؿ مفػػػ  جػػػد مػػػات وهػػػو لػػػـ ينتطػػػ  عػػػف منػػػو ر 
  لمكان ات و لريم .

وهمقػػت فػػػ  جماػػػ ل لتػػػد امػػػت طائ ػػػ  مفػػاؾ وجالػػػتل لػػػـ رركػػػت  لقػػػيؼ؟ ومػػػا 
 لنيطاف.مر دوها  ا فرن  عمياء. فاحذر مهؿ  ل رن   فكنرـ يتارموف اقيؼ  

وهمقػػػػت فػػػػ  جماػػػػ  ل  لمػػػػوت حريػػػػ    فمػػػػف يرضػػػػف لن قػػػػا مف يكػػػػوف مػػػػثتًط 
 االقطقؿ ف  ظمم   لقيف؟

وهمقت فػ  جماػ  ل   لحيػاة وػدوٌّ  و لمػوت ريػوع  ومػا  لمػرء  ا طػائر يغػادر 
 عنا صااحا ويعود  ليا مقاء.
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وهمقت ف  جما  ل  لموت حرؼ ف  متاـ  ويقر  لف  لتياـ  فكذ  عاػرت هػذ  
 قر وصمت  لف  لتيام . لي

وهمقت ف  جما  ل  ل رح  ألصغر  لذس يحمما  لموت ا يق  يناحيػا  لاػدف  
 ولرذ  فكنا عندما ي ر  طائر  ل رح  ألصغر يفرو  لادف صعتا.

وهمقت ف  جما  ل كيؼ رفنف مف  لموت  ورحزف عمف مف مصااا  لمػوت  
مؽ  لموت و لحياة. و لقماو ت و   ألرض ؟ومنت  لذس مف ميما فن

وهمقت ف  جما  ل كنتو حرفػا فػ  عمػاء  ثػـ فريػتو  لػف  لنػور   ثػـ فريػت 
مػػف  لنػػور  لػػف  لظممػػات  فػػافرج مػػف  لحيػػاة رفػػرج  لػػف  لمػػوت  و فػػرج مػػف  لمػػوت 
رفػػرج  لػػف منػػو ر  لتػػر   و فػػرج مػػف  لتػػر  رفػػرج  لػػف  ل ػػرح  ألكاػػر. وفػػ  حتػػوؿ 

  ل رح  ألكار قرري  هلل.
نػػا  ا  لمػػوت يعرفنػػ    وا  لحيػػاة رعرفنػػ . ومنػػا وهمقػػت فػػ  جماػػ ل كػػف كمػػا م

 معرؼ  لموت و لحياة.
وهمقػػػت فػػػ  جماػػػ ل ا ياػػػدم  لعمػػػر اػػػالوادة  وا ينررػػػ  االوفػػػاة. فالحيػػػاة متػػػاـ 

وكػؿ فػي و لموت متاـ و آفرة متاـ. ثطث متامات عمػف طريػؽ رػدور حػوؿ  لنػور.  
  .فمؾ يسبحوف 

ياػػؾ  و لمػػوت حػػيف رػػر    فػػاحرص وهمقػػت فػػ  جماػػ ل  لمػػوت حػػيف ا رػػري حا
 عمف رؤيرا ردرؾ لطائؼ  ألقر ر  و لمعرف  ه   لحياة.

وهمقت ف  جما ل  نظر  لف  لميـ فنظػرت  ورميػت ممكػوت  لقػمو ت و ألرض 
يم ا ميـ  لموت  وعمف  لحائط  ل اصؿ ايف  لين  و لنار ينػذاح مػيـ  لمػوت  ومنػا فػ  

 طـ ر ريف مف  لصياد ميررا  لظاي   لناردة.متاـ  لنرادة منادس  لظاي   لفوو ف ل ع
وهمقػػت فػػ  جماػػ ل  ذ   نقػػمفت كمػػػا  لحيػػ  مػػف  لحػػاءيف ل  لحيثيػػ  و لحينيػػػ  
ا ػتو  لثالثػ   حػاء  لحيػاة  ولكنػؾ لػف روهواورػا مػا لػـ رػدرؾ  ز لت عنؾ حموف  لرها  وونه 

 حاء  لرحم . 
كػػؿ  وهمقػػت فػػ  جماػػ ل فػػ  كػػؿ ن ػػس صػػحر ء  وفػػ  كػػؿ صػػحر ء راػػذة  وفػػ 

  .وما تدري نفس بأي أرض تموت راذة جار   
وهمقػػت فػػ  جماػػ  ل  لمػػوت  ألحمػػر مفال ػػ  مهػػو ء  لػػن س  و لمػػوت  ألاػػيض 
 ليػػوع  فالاطنػػ  حيػػا . و لمػػوت  ألفضػػر لػػاس  لصػػوؼ و ألقػػماؿ فكنرػػا رفضػػرر 
ورريدد االتناع . و لموت  ألزرؽ   لعـو ف  احر  ألقر ر و لعرفاف حرػف رصػؿ  لػف 

يتػػيف. و لمػػوت  ألصػػ ر هػػو  صػػ ر ر  ألفعػػاؿ وقػػتوطرا فػػ  فريػػؼ  لعمػػر يز ئػػر  ل
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 لمكنوف حرف رريػ   لنػيرة  لعاريػ   لػف يػذورها. و لمػوت  ألقػود هػو  حرمػاؿ مذي 
 لفمؽ ف   لطريؽ  لف  لحؽ. مما  لموت  ألقنف  لذس ا لػوف لػػا فرػو رؤيػ   لرفيػؽ 

  ألعمف رحت قدرة منررف  لعنؽ.
هػػو مف ينػػغمؾ  لمرػػاع عػػف  لمػػوت.  لمػػاؿ مرػػاع   وهمقػػت فػػ  جماػػ ل  لمػػوت

و لممؾ مراع  و لنرو ت مراع  و لصروح مراع  وكػؿ يمػاؿ ويػر يمػاؿ  هلل مرػاع.  
 . فتػػػؿ لمػػػذيف روثنػػػو  ورياػػػرو  ورحصػػػنو  فػػػ  ومػػػا الحيػػػاة الػػػدنيا إال متػػػاع الغػػػرور 

نرػػـ  . ولػػو مأينمػػا تكونػػوا يػػدرككـ المػػوت ولػػو كنػػتـ فػػي بػػروج مشػػيدة ماػػر يرـ ل   
 رحصنو  ف  اروج  لتمو  لما مدركرـ  لموت.

وهمقػػت فػػ  جماػػ  ل يحكػػف مف ممكػػا كػػاف لػػػا كمػػ  كم اػػاف  فػػ  مزجػػ   لمدينػػ  
فمرػػػاف  يرػػػز ذيمػػػا مفرػػػاا   ويػػػدفؿ  لايػػػوت اػػػط  قػػػرئذ ف  ي كػػػؿ  لمحػػػـ ويمصػػػمص 

رز عمف  لنااف.    لعظـ  ويعض  لنقاء و لنيوخ و ألط اؿ  ويني 
فػ  ينازرػا يرقػموف  لػدموع ويمطمػوف   لنػاس يميعػاً  و مات كم   لممػؾ ففػرج

  لصدور  ولما مات  لممؾ لـ يفرج ف  ينازرا محد.
 . لػف تقػـو السػاعة حتػى يمػج الجمػؿ فػي سػـ الخيػاط وهمقت ف  جما  ل   

و لعارؼ يدرؾ مف  لتيام  جائمػ  منػذ مف فػرغ  هلل مػف  لفمػؽ. ممػا رػري  لنيػـو رػدفؿ 
مس ردفؿ فػ  قػـ  لركػوير؟ ممػا رػري  لغنػ َّ يػدفؿ فػ  ف  قـ  لثتو ؟ مما رري  لن

يػػػـو يحمػػػى عمييػػػا فػػػي نػػػار جيػػػنـ فتكػػػوى بيػػػا جبػػػاىيـ وجنػػػوبيـ قػػػـ  لنػػػار   
؟   ممػػا رػػري  لقػػمطاف يفمػػ  رايػػا وصػػوليانا  وحانػػيرا وعقػػاكر  ويػػدفؿ وظيػػورىـ

ف  قػـ  لتاػر؟ ممػا رػري  لعظػاـ رػدفؿ فػ  قػـ  لػرميـ؟ ممػا رػري  ألعمػاؿ رػدفؿ فػ  
قا ؟ مما رري  لممكوت يدفؿ ف  قـ  لراديؿ؟ مما رري  لدنيا رػدفؿ فػ  قػـ قـ  لح

 آفرة؟ فاحرص عمف مف يكنؼ لؾ محاواؾ عف ويرا حرف رم  ف  قػـ  لرحمػ   
ولػػف يكنػػؼ لػػؾ محاواػػؾ عػػف ويرػػا  ألنػػور مػػا لػػـ رعرفػػا اتماػػؾ وررتػػر   لػػف عيالػػا 

 ا عمالؾ. 
عػػػف  لمػػػوت  ألنػػػؾ  ذ  وهمقػػػت فػػػ  جماػػػ  ل موؿ معرفرػػػؾ اػػػالموت ماو رقػػػ ؿ 

 ق لت عنا يرمرا  وكيؼ رق ؿ عنا وهو فيؾ  ومنت ف  كؿ نو وس رحيا ورموت.
كػػػا فاطمػػػ   لعػػػدؿ.  ذ  كنػػػت يػػػطود  فػػػاعمـ منػػػؾ م  وهمقػػػت فػػػ  جماػػػ  ل  ذ  كنػػػت مو 

رضػػر   ألعنػػػاؽ اقػػػيؼ مػػػف ورؽ ويضػػػراؾ  لياػػػار اقػػػيؼ مػػػف نػػػار.  ذ  كنػػػت جاضػػػيًا 
فػػاعمـ مف مقػػيدؾ فػػ  جمػػو   لنػػاس.  ذ  كنػػت فتيػػرً   فػػام  جماػػؾ اػػالنور.  ذ  كنػػت فتيرػػاً 

فػػام   فااحػػث عػػف  لػػذيف قػػرجوؾ   ذ  كنػػت ونيػػًا فرػػذكر مف  لممػػؾ هلل.  ذ  كنػػت نػػاعر ً 
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 جماؾ االحكم  .. ومياًّ كنت فردد م   لذس  قرغن  ااآيات  لاينات عف  ألاياتل
ف طالػػػت سػػػالمتو   كػػػؿ ابػػػف أن ػػػى وا 

 
 يومػػػػػا عمػػػػػى آلػػػػػة حػػػػػدباء محمػػػػػوؿ 

 

وهمقت ف  جما   ذ  ف ػت  لمػوت فرتػوَّ االنػر   حرػف رصػؿ  لػف  لػرسو  فػكذ  
وصمت  لف  لرس فنيت ف   لحؽ ولػـ رعػرؼ  لمػوت  ولكنػؾ لػف رصػؿ  ا االعنػؽ  

ؽ  ليمػػاؿ وذلػػؾ ماعػػث  لقػػكر  ومػػف جػػوس عنػػتا رقػػرمد نػػراا  ومارػػدم  لعنػػؽ رػػذور 
 لفمػػؽ صػػاحيًا  ومػػف رقػػرمد نػػراا فػػرج مػػف  لقػػكر  لػػف  لصػػحو فكػػاف وائاػػًا عػػف

اػػالحؽ فانيػػًا عػػف  ألراػػا  و لممػػوؾ  ومػػف كػػاف فانيػػًا فػػ   لحػػؽ مورػػ  مػػف  لنػػياع  
 لصػػمدي  مػػا ييعمػػا فػػ  مرراػػ  معمػػف مػػف  لمػػوت و لحيػػاة حيػػث ينػػذر ن قػػا ويايػػ  
روحا لموجوؼ ف  ويا كؿ ظالـ مف  ألراػا  و لممػوؾ  وا يػز ؿ مػف كاقػات  لتػر  

 و لمحا  يقرزيد. 
ل  لنػػػمع  رػػػذو  وذر ت نورهػػػا رظػػػؿ عالتػػػ  فػػػ   ل ضػػػاء  وهمقػػػت فػػػ  جماػػػ  

ومثمرػػػا  أليقػػػاد رقػػػافر فػػػ   لرػػػر   ورتػػػيـ  ألجػػػو ؿ و ألعمػػػاؿ فػػػ  فيمػػػ   لػػػذكر ا 
رارحرػػػا. مػػػاز ؿ قػػػتر ط يحػػػاور رطمذرػػػا  و لعطػػػار يعطػػػر  ألرو ح امنطػػػؽ  لطيػػػر   

ا حكمػػ  و اػػف قػػينا يننػػد هواوطوػػت  ليػػؾ مػػف  لمحػػؿ  ألرفػػ   و لقػػرروردس يعمٍّػػـ مريديػػ
  إلنر ؽ  و لمعرس يف ؼ  لوطء .  . 

طػػػواف لنػػػموع  لمعرفػػػ  و إليمػػػاف و لحكمػػػ  .  . ما رػػػري مف  لمػػػوت  ذ  طمػػػ  
 رز ورعف كر رـ؟ 

وهمقػػت فػػ  جماػػ  ل يرػػؿ  لػػن س يػػوع . وصػػمـ  لػػروح يػػوع. وعمػػف  لتمػػ  
يػػػوع. و ليػػػوع هػػػو  لمػػػوت  وجػػػد زودرػػػؾ اػػػالفاز وصػػػوت  لاماػػػؿ فعػػػطـ رنػػػكو مػػػف 

  .صٌـّ بكـٌ عمٌي فيـ ال يبصروفـ منؾ كالذيف هـ   لضعؼ ؟ م
.   .   . 

اػػت معػػػا  رػػذكرت مرو ػػ   لمػػاء فرناولػػػت و حػػد ً  منرػػا  و نطمػػؽ  لاماػػػؿ ينػػدو ف وو
وموات مع   ليااؿ و لقروؿ   و لنيـ و لنير  و لنمس و لتمػر   ومػف كػؿ زويػيف 

  ثنيف   حرف  ضطرات  لق ين  االنغـ. 
  عروجػػ   فت ػػزت  لػػ   لقػػ ين  ويػػذات مرقػػاررا  محققػػت اػػالتوة رقػػرس فػػ   

ورفعػػت منػػػرع   لقػػػ ر ماحػػػرً  مػػػف هػػػذ   لمتػػاـ  لػػػف يزيػػػرة مفػػػري مػػػف يز ئػػػر  لاحػػػر 
  لمحيط.
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 معراج الــدال  

 

5 

 
جالت ل     حػـ  ل  ذ  طاات لنا  لريح  ودفمت  لق ين  ف  احػر  لقػطـ فػرعمَّـ 

  لرحم  و لعدؿ و لحؽ مف  لنيفيف.
 ل مف رتصديف  فتد طالت  لمحف وجصرت  لعتوؿ؟جمت

 جالتل مما  ألوؿ فصاح   لغار  ومما  لثان  فقر ج مهؿ  لين .
ؽ ومنػػا مننػػر منػػرع   لنػػوؽ حرػػف لػػـ ياػػؽ نػػر ع لػػـ  موومػػت  لقػػ ين  فػػ  يػػـ  لرَّػػو 

 مرفعا ثـ  ضطر   لاحر   ودفمتن ف  ظممات اعضرا فوؽ اعض.
 ر ق  مـ منؾ نقيت مرقاة لـ ررفعرا؟جالت ل    حـ  ل هؿ رفعت يمي   لم

ومدركػػػت مننػػػ  نقػػػيت و حػػػدة  ف قػػػرعت ونزعػػػت مرقػػػاة  لقػػػ ين   لحو مػػػ  عػػػف 
صػػفرة  لػػن س  لمو مػػ    وقػػرعاف مػػا احػػت لػػ  مناررػػاف فػػ  عرمػػ   لاحػػر و لميػػؿ   

 فاهرزن   لنوؽ و لطر   وعممت منرا يزيرة مف يز ئر  ل رجاف. 
 لاماػػؿ  لمغػػرد يمػػدن  اػػالتوة  ومن ػػاس   رااعػػت  قػػر ئ  ااريػػا   لضػػوء  وصػػوت 

 حػـ   رنندس روح   لياوس  حرف مرقت  لق ين  عمف  لناطئ.
  اويا منير ك مت   لصاح  وجػد مرفػت ونػاحًا ماػيض أسماء  قرتامرن         

عمف رمقرا وكر يرا  وحممت ف  يدها صرة فيرا طعاـ لصاحايف  ورار  فػ   لطريػؽ 
م  طرزت حكاي  حزف متدورل جمػو  مقػرعرة  وقػيوؼ ينح ياؿ  وعمف ثوارا  لرم

منريرة  وكاد مصمو   وفرن  ا وال  فيرا وا مغمو . وكاف يراعرا ط مرا حػاف  
  لتدميف. وفطر ل  مف مق لرا عنا فتالتل 

 ػ هذ   ل ارس  لذس لـ يرريؿ.
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 ويالت ف  عينيرا دمعراف ك نرما لؤلؤراف. 
 منارت  ل َّ مف  راعن  وجالتل

ر ت ل    حػـ  مف موصمؾ  لف  لنيفيف  فكذ  لتيررما فر د  فرمػا مناررػاف  ػ ه
 و حرص عمف مف رق ؿ ما اد  لؾ حرف يركنؼ ممامؾ  لطريؽ فرما  لعارفاف.

ثػػـ  نػػرممرا  لصػػمت و لػػدم  و لفطػػو  لوئيػػد حرػػف نػػارفنا مقػػو ر طياػػ  فروج ػػت 
 ومدت يدها  لف صرررا وناولرن  كقرة مف فاز وجالتل 

 طعاـ  لمراير. ػ هذ 
ثـ ج مت ر يع  يراعرػا  انرػا  لصػغير وجػد رميرػا يكاػر فػ  كػؿ فطػوة يفطوهػا  

 ويكار  ثـ يرر   عف  ألرض حرف رميرا مصمواًا و لدـ ينزؼ منا.

 مكاشفات صاحب الغار

كػػػػاف  لنػػػػيفاف يالقػػػػيف عمػػػػف ضػػػػ   نرػػػػر ررحػػػػدر مياهػػػػا اػػػػيف  لنػػػػعا . ممػػػػا 
يف  وممػا  لقػر ج فتػد  قػررج عػيف  لنرػر صاح   لغار فتد  ورار ف  كرؼ ثػان   ثنػ

 وناـ ف  ظؿ نيرة  من .
 جاؿ ل  صاح   لغارل

 ػ  ورقؿ االماء. 
اقطت ك  َّ  لف  لماء فمـ يػنرض  ليرمػا  لمػاء  ورحػت منرظػر  لمػد وجػد  ارمػ  

  لحوت  لتمر.
 جاؿ  لنيخل

ـ  يم    لمي .  ػ ا يغرقؿ مف ل
 فمت  لنرر ورجت ويرفن   لريار.رحيرت ف نا ا مييد  لقااح   وعممت  ف د
 راقـ صاحا   لنيخ وجد رمي رحيررس وجاؿل

ف  ورقػػمت اػػدموعؾ لػػـ رغػػرؽ  وجػػد عصػػمن   ػػػ  ف فمعػػت مثو اػػؾ لػػـ رغػػرؽ  و  
مػػف  لغػػرؽ مننػػ   ورقػػمت انرػػر دمػػوع   فكنػػت ماكػػ  كممػػا قػػمعت صػػوت حاياػػ   

 اريؾ  لراوع.فرعمـ ميرا  لقالؾ مف نيخ  لطيور  لمرايرة ا ينح   لدموع  لف ه
 فمعت مثو ا  ورميت ن ق  ف   لماء ف حققت االارودة ررعش يقدس .

 جاؿ صاح   لغارل
ػػ وهػؿ  لػػدنيا ويػر هػذ   لرعنػػ  ثػـ يػدركؾ  لمػػاء   فػرج  لينػا فتػػد طػا  جطػػاؼ 
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  ألحاديث.
فريػت مػف  لمػػاء واحثػت عػػف مثػو ا  فمػـ ميػػدها  ورميرنػ  وجػػد  ررػديت  لمػػاء  

يػػػر مف يػػػنتص مػػػف يقػػػدس نػػػ ء   ورميػػػت ن قػػػ  اػػػط ورميرنػػػ  اػػػط عػػػور ت مػػػف و
 ص ات مف وير مف يعرورها ريريد.
 جمت مرعياال ما هذ   لنرر؟

جػػاؿل هػػػذ  نرػػػر يناػػػ  مػػػف عػػػيف  لعنػػؽ  ييػػػرس فػػػ   لتمػػػو  ليصػػػ  فػػػ  عػػػيف 
  لحؽ.

 جمتل وما عيف  لعنؽ؟
ذا سػمعوا مػا أنػزؿ جاؿل عيف  لعنؽ دموع . مما جرمت مصحؼ  لعانػتيف    وا 

  ؿ ترى أعينيـ تفيض مف الدمع مما عرفوا مف الحؽ إلى الرسو
 وق لرا عف  لغار فتاؿل

ػ كنا ثطث  وجد و مت عػف  لثالػث فػذكرن   لنػور  لػذس كنػت لػػا صػاحاًا فرتػووي 
 جما  اذكر . 

 وق لرا عف مناس دفمو  قر دؽ  ألنو ر ثـ  رردوو   لف مغاور  لظطؿ  فتاؿل
لمقػػػيممي   ولػػػـ ي رحػػػو  جمػػػوارـ لرؤيػػػ  ػػػػ هػػػؤاء لػػػـ يفريػػػو  مػػػف ظممػػػ   لػػػن س  

محاقػػػف  لحايػػػ   لتدقػػػي   فكػػػاف عمػػػ َّ مف مفػػػرح مي ػػػانرـ االقػػػيوؼ  لفطٍّيَّػػػ . لكػػػف 
قػالوا  لتمو  لرا مج اؿ   ف كانت صدئ  لـ رن   معرا م اريح  ألقر ر  فػكذ  قػ لررـ  

مػى فإنيػا ال تعمػى األبصػار ولكػف تع  فرر هـ عميًا وهـ ماصػروف     قموبنا غمؼ 
  .القموب التي في الصدور 

وق لرال ميرا  لتورو ء كيؼ يرغناؾ  لاكػاء فػ   لتػر ءة و لصػطة حرػف رػذو       
 لحػروؼ ويقػيؿ صػريرها فػػ   لكممػات  لمند حػ  فػػط راػػيف  لعاػارة  وويػرؾ  قػػمطاف 

  لعانتيف يرغنا   لطر  فيرعري عند  لطم ؟
 جاؿل هو  لويد.     
 جمتل وما  لويد؟     

جػػاؿل  لويػػد لريػػ  يننػػ  فػػ   ألقػػر ر لرؤيػػ  معنػػف مػػف معػػان   لمعنػػوؽ       
فػػكذ  يمػػح  لنػػوؽ فػػرح  لمنػػوؽ نافػػذة عمػػف  لمنػػاهدة فرضػػطر   ألعضػػاء طراػػًا مو 

 حزنًا  ورقيؿ  لحروؼ صريرً .
 جمتل وكيؼ مصؿ  لف  لويد؟     
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 جاؿ ل االمعرف   فكنرا ثاار  ا رزوؿ.     
 رف ؟جمتل وكيؼ مصؿ  لمع     
 جاؿ ل االحضور  مما قمعت  لعارؼ ااهلل ينندل     

 الوجػػػد ُيطػػػرب مػػػف فػػػي الوجػػػد راحتُػػػو          
 

 والوجػػػد عنػػػد حضػػػور الحػػػؽ مفقػػػود 
 

 فاحرص عمف  لحضور ف   لغما  و لقكوف رحصؿ عمف مقر ر  لمعارؼ.
مواػػػػت عمػػػف صػػػاحاؾ  لنػػػائـ هػػػذ   لغومواػػػػ         موػػػ  عميػػػؾ  لقػػػكوف ووو جمػػػتل وو

 ا مقمؾ؟ف يرم
رنػػػػاوؿ  لنػػػػيخ حصػػػػاة مػػػػف  ألرض وحػػػػذؼ ارػػػػا ي ػػػػف  لمػػػػاء فانػػػػد حت دو ئػػػػر 

  ألقر ر وجاؿل
   لغماػػ  حػػاؿ راػػدو لمعاػػد ا ونفػػس ومػػا سػػّواىا ػػػ وهػػؿ رقػػمؾ مػػا ا رممػػؾ؟   

يمكنا معرا مطحظ   لقػا   وا مر عػاة  ألد  مػف فػوؼ مو هياػ  مو نصػرة لمحػؽ 
ا منكػر عميػػا محو لػػا  فػط ركػػف منك ػػرً   ف مو  يػطؿ لػػػا مو حيػاء  فمػػف لػػـ يعػرؼ حالػػ

كنػػت يػػاهط  فرػػذ  ماػػو لاااػػ  ومػػ  عميػػا  لفػػوؼ فػػراط ن قػػا اػػالعمود  وماػػو طياػػ  
وماػػا  لحػػ  و إليػػطؿ فنػػر   لػػدـ  وهػػذ  صػػاحا  ومارػػا  لنصػػرة فػػ   لحػػؽ فتػػاؿ   

ػف ويػر مف منكػر  (0) عالـ نعطى الدَِّنيَّة في ديننا  وومان   لقكوف فتمت لصاحا  م 
 الػػػػػػػػػـز َغػػػػػػػػػْرَزه فػػػػػػػػػإني أشػػػػػػػػػيد أنػػػػػػػػػو عميػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػاؿ ل  

 (1) .رسوؿ اهلل
 جمت ل  وما جولؾ ف   لوصاؿ و ارصاؿ؟

جاؿ   ل   لوصاؿ طعاـ كثيؼ  و ارصاؿ نر   ف يؼ   ذ  نرمت يرعػ  منػا 
صػػرت مثيريػػا  وعػػرج اػػؾ  لقػػكر  لػػف قػػكَّر  لمعنػػوؽ  حيػػث ريػػاض مػػف منػػاهد ت 

ػػر ـ و ارصػػاؿ حركػػ  نػػور   ألقػػر ر ومكانػػ ات  لتمػػو     ثػػـ مردؼل  لوصػػاؿ حركػػ  عو
 ولو قكنت يو رحؾ  رصمت. 

ااارصػػاؿ رصػػؿ  لػػف عػػيف  لتمػػ   وفػػ  عػػيف  لعػػيف يقػػكف  ليتػػيف  فػػكذ       
يػػزت  ليػػا عممػػت مف  ليتػػيف هػػو  رصػػاؿ  لاػػيف و ن صػػاؿ مػػا اػػيف  لاػػيف  ولكنػػؾ لػػف 

  ثػـ رطػؿ فػ   لتمػ  دفعػاً ريوز  ليا  ا عمف ررنيم  نػوؽ مينحػ   و لنػوؽ مطػر ي
يقػػيؿ فػػ   لعػػيف دمعػػا  ولػػو منػػؾ لػػـ ررػػرؾ اماػػؿ  لػػد ر فػػ   لقػػ يف لحممػػؾ ومنػػت فػػ  

                                                           
 

 السؤال لعمر بن اخلطاب واجلواب بعده أليب بكر (1)
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 موج ؾ هذ  عمف ررنيم  نوؽ  لف قكوف  ليتيف.
ػػت منػػ  فػػ   ماحػػرت فػػ  ليػػ   ألحػػز ف و لر كػػر  وناديػػت فػػ  قػػرس   حػػػـ   فعممو

 ندة  ف يتظوت اماؿ  لد ر. 
 .ط قاري   لق ين  ومرفَّ منند ً  نطمؽ اماؿ  لد ر مف جمررا وع

هات نقمات عذ   حممت  لف جما   لمنوؽ صوت  لاماػؿل رػر نيـ ا رقػمعرا 
 عمف مرض نتترا  لي اؼ.  ذ ف  وا رحرويرا حروؼ. ررطؿ مف عمَّييف ويثاً 

 أبػػػػػػػػػدًا إذا مطػػػػػػػػػر اليػػػػػػػػػوى أشػػػػػػػػػتاؽ
 

 والعػػػػػػػػارفوف جمػػػػػػػػيعيـ عشػػػػػػػػاؽ 
 

 أحيػػػػػػػا عمػػػػػػػى ذكػػػػػػػر الحبيػػػػػػػب وآلػػػػػػػو
 

 اليػػػػوى تريػػػػاؽ والحػػػػب فػػػػي ِطػػػػب 
 

 مػػف فػػيض عػػيف الجمػػع أغتػػرؼ الػػرؤى
 

 وجػػػػو الحبيػػػػب الخمػػػػر واإلشػػػػراؽ 
 

 مػػػػػػػا البحػػػػػػػر يػػػػػػػا ظمػػػػػػػآف إال جرعػػػػػػػة
 

 مػػػػػػػا الكػػػػػػػاس إال ذكػػػػػػػره الغػػػػػػػّداؽ 
 

 أقسػػػػػػػػػػػػمت إال أف أعػػػػػػػػػػػػوذ بحػػػػػػػػػػػػبكـ
 

ف أجػػػػػروا دمػػػػػي و    راقػػػػػواىَ حتػػػػػى وا 
 

 كػػػػػـ عاشػػػػػؽ قبمػػػػػي تشعشػػػػػع روحػػػػػو
 

 ودـ المحػػػػػػػػػب إذا أبػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػراؽ 
 

 فػػػػػي اليػػػػػوىأتمػػػػػومني أتمفػػػػػت نفسػػػػػؾ 
 

 وجمالػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػاذلي وّداؽ 
 

 ويظػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػتترا لفػػػػػػػػػػرط ظيػػػػػػػػػػوره
 

 فػػػػػػػإذا تجّمػػػػػػػى امتػػػػػػػدت األعنػػػػػػػاؽ 
 

 لمغنػػػػػػى قػػػػػػالوا افتقػػػػػػرت فخػػػػػػذ طريقػػػػػػػاً 
 

 وأنػػػػػػػا الغنػػػػػػػػي بنػػػػػػػوره المشػػػػػػػتاؽ 
 

 أمضػػػػػيت عمػػػػػري فػػػػػي معابػػػػػد حسػػػػػنو
 

 والحسػػػػف فػػػػي درب اليػػػػوى أرزاؽ 
 

رني الصػػػػػػػباح بػػػػػػػوجيكـ  فمتػػػػػػػى ينػػػػػػػوِّ
 

 اؽوالفجػػػر فػػػي جيػػػد الػػػدجى أطػػػو  
 

 رتيكىػػػػػػػاّل طمعػػػػػػػتـ مػػػػػػػف  نايػػػػػػػا سػػػػػػػ
 

 فالحػػػػػب إف شػػػػػط الّنػػػػػوى إمػػػػػالؽ 
 

 أغػػػػػػػدو األسػػػػػػػير إذا تواصػػػػػػػؿ ُبعػػػػػػػدكـ
 

 فػػػػػػإذا تقبَّضػػػػػػني اليػػػػػػوى ُأَىػػػػػػراؽ 
 

 يػػػػػػا راحمػػػػػػيف إلػػػػػػى الحبيػػػػػػب تميمػػػػػػػوا
 

 واقضػػػػػوا لبانػػػػػة عاشػػػػػؽ يشػػػػػتاؽ 
 

 قولػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػو ي إنػػػػػػػػي فنيػػػػػػػػت بحبػػػػػػػػو
 

 إف الفنػػػػػػػػػػػػاء بحبػػػػػػػػػػػػو إشػػػػػػػػػػػػراؽ 
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 قولػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػو ي قػػػػػػػػد أْليمتنػػػػػػػػي كربػػػػػػػػة
 

 واسػػػتاؼ جسػػػمي اليػػػـ واإلرىػػػاؽ 
 

 قولػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػػو ي لمعاشػػػػػػػػػقيف كرامػػػػػػػػػة
 

 وكرامػػػػػػػػػة العشػػػػػػػػػاؽ أف يتالقػػػػػػػػػوا 
 

 جػػػػػػػػػودوا بوصػػػػػػػػػؿ ال يجػػػػػػػػػود بم مػػػػػػػػػو
 

 إال المحػػػػػػػب الطػػػػػػػاىر المشػػػػػػػتاؽ 
 

 هكذا تكلم السراج

 ميتظ  لغناء  لنيخ  لنائـ  فرح عينيا ونظر  ل َّ ادهن .
 جمت ل لتد عدلت ف منت فنمت.

 ماف وافي  وجاؿل قريتظت ف  قر  مز 
 ػ مف منت ومف مس زماف يئت؟

 جمت ل قال ؾط ييم  طاج  مف  لزهور ياء مف زمف  لردة و لدييور.
جػاؿ ل مس زمػاف هػػذ  ؟ ومنػا مػف  جرػػدت مػف مم كػيف  جمػػت لػ وؿ ل ا فػرؽ اػػيف 
 لممػػػػؾ و لرعيػػػػ    وا فضػػػػؿ ألحػػػػد عمػػػػف محػػػػد  او اػػػػالرتوي. وجمػػػػت لمثػػػػان  ل مرػػػػف 

 د ولدررـ ممراررـ محر ر . قرعادرـ  لناس وج
جمػػت ل فػػ  زمػػف  لػػردة و لدييورعايػػد ومحػػر ر. وقػػوج  وممػػوؾ. وفتػػر ء مممتػػوف 

عاػػدوف. وعرػػاة ا يطػػالرـ ومونيػػاء ركػػاد رن يػػر مػػنرـ  لاطػػوف. و لرػػ  مػػف دوف  هلل ين 
جػػػانوف. وكرػػػا  منػػػغولوف عػػػف  لصػػػحؼ االرصػػػحيؼ  وفترػػػاء ولغػػػو  فػػػ   لرحريػػػؼ 

 و لريديؼ.
واهلل لػو رأينػا اؿ   مما فيرـ مف يتوؿ كما جاؿ ذلػؾ  ألعر اػ ل جاؿ ل وميف  لري

مناؾ بسيوفنا؟  فيؾ اعوجاجا لقوَّ
 ما كاف الشاعر لمسمطاف نديما
 ما كاف الكاتب لمبيتاف أديما
 ما كاف الفاقو لمشيطاف كميما
 ما كاف الحامؿ نور الحرؼ 

 زنيما   
 ما كاف السيؼ لغير الحؽ

 مقيما   
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 فتبصر حرفؾ
 رفي عص

 تتياوى فيو رموز الحرؼ 
 تحسس خطواتؾ

 في أزماف سقوط القيـ الكبرى 
 جمت ل واماذ  رنصحن  ف  زمف  لقتوط؟

قػػاؿ ي الػػـز الحػػؽ ينزلػػؾ الحػػؽ فػػي منػػازؿ أىػػؿ الحػػؽ، يػػـو ال يقضػػى إال 
 (1بالحؽ.)

 جمت ل وهذ   لدنيا؟
، وأجؿ منػتقص، وبػالغ إلػى دار غيرىػا، وسػ ير قاؿ  ي إنما الدنيا أمؿ مختـر

إلى الموت ليس فيو تعريج، فرحـ اهلل امػرأ فكػر فػي أمػره، ونصػح لنفسػو، وراقػب 
 (2ربو، واستقاؿ ذنبو.)

 جمت ل  ذ  عدت  لف جوم  فماذ  مجوؿ لرـ وف  ن وقرـ ظمم ؟ 
 جاؿ ل  ذ  عدت  لف جومؾ فتؿ لرـل

اقدعوا الػنفس عػف شػيواتيا فإنيػا ظممػة. فػإنكـ إاّل تقػدعوىا تنػزع بكػـ إلػى 
 (3اية.)شر غ

 وجؿ لرـل
ف الباطؿ خفيؼ وبي  (4.)ءإف ىذا الحؽ  قيؿ مريء . وا 

 وجؿ لرـل
 (5ترؾ الخطيئة خير مف معالجة التوبة.)

 وجؿ لرـل
 (6طويال.) رب نظرة زرعت شيوة ، وشيوة ساعة أور ت حزناً 

ػػا كػػاف يرقػػؿ  ػػًا ويػر فيو وجػؿ لرػػـل ف مػػف كػاف  ذ  قػػمؾ فيػػا قػمؾ  لنػػيطاف فيو
 لناس االحؽ  ويحكمو  االعدؿ  ا ليضػراو  مانػار نػعوارـ   وا  عمالا ليتضو  ايف

 (2). (6)لي فذو  ممو لرـ   وا لييعموهـ عايد  لرـ مو يعادونرـ مف دوف  هلل 
وجػػؿ لرػػـل كػػاف هػػذ   لقػػالؾ  لػػذس يحمػػؿ  لطحػػيف و لقػػمف عمػػف ظرػػر  لصػػاي  

                                                           

  ( أقوال لعمر بن اخلطاب6ـ0)( 2)
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 يرضاووف يوعا وين خ لرـ ف   لنار حرف رقود لحيرا مف  لدفاف. 
وجػػؿ لرػػػـ ل كػػػاف هػػػذ   لقػػػالؾ يفمػػػط  آيػػر حينػػػًا  ويترمػػػ   لنػػػوؾ حينػػػًا  فػػػر  
ذ  ميػػفَّ  لميػػؿ كػػاف  ويحمػػؿ حزمػػ   لحطػػ  عمػػف كر ػػا يمضػػ  ارػػا وقػػط  لمدينػػ . و  

 يحمؿ جرا   لماء كالقَّتاء  لف  لعيوز.
وجػؿ لرػػـل  ف هػػذ   لػػذس ملتيػػت عمػػف كر يػػا عاػػاءة  لحكػػـ و لعػػدؿ يػػاء مػػرة  لػػف 

وجػػاؿل لتػػد ملتػػ  هػػذ   ألمػػر عمػػف كػػاهم   فػػكف يويػػد لػػػا منػػرر   مضػػطرااً  (3)مويػػس
 ماعا ولو ادينار.

وجؿ لرـل  ف هذ   لذس كاف  ذ  ناـ فالحصػف فر نػا  و لػدرَّة وقػادة رمقػا  كػاف 
يترص مف عموالا االدروة مماـ  لناس  ف رف  عاػد مػف عاػاد  هلل مظممػ  ضػدهـ. كػاف 

كػػاف  لتػػػوس ضػػعي ا عنػػػد  حرػػف ي فػػػذ  لضػػعيؼ جويػػا عنػػػد  حرػػف ي فػػػذ  لحػػؽ لػػػا  و 
  لحؽ منا ويترص   وارذ   قرتاـ  لعدؿ.

 ولماذ  قميت اقر ج مهؿ  لين ؟ جمت  ل
جاؿ   ل   هكذ  قمان   لحاي  حيف رمي روح  وه  رحررؽ مػف ملػـ  لعنػؽ  

 ولقان  يحررؽ مف نطتا االحؽ.
 طػػواف ميرػػا  لقػػالؾ فػػ  هػػذ   لطريػػؽ كػػف كنػػم   لينػػ  يػػذو   نػػرياجًا فينيػػر 

 ل ن س  لرائر   ومماـ هذ   لنور ررطنف يمي   لظطؿ.
 جمت ل  نؾ ردلن  عمف طريؽ ف   لقموؾ ريعؿ  لممموؾ ممير ..و 
جػػػاؿ  ل يػػػا عاػػػد  هلل .. كمنػػػا آدـ و دـ مػػػف رػػػر   . عاريػػػا يكػػػوف  لمػػػرء رحػػػت  

غيرة  لرر    ا مف معمالا  ا حق  وا ماؿ  ا يا  وا قمطاف. وهػذ   لػدودة  لصػ
 رمررـ  لمموؾ و لوزر ء  و ألونياء و ل تر ء.

 يا عاد  هلل .. ملـ رترم متاؿ مف  ف   هلل ؟
 " أيف العمالقة وأبناء العمالقة؟ 

 أيف الفراعنة وأبناء الفراعنة؟
أيػػف أصػػحاب مػػدائف الػػرسِّ الػػذيف قتمػػوا النبيػػيف، وأخفػػوا سػػنف المرسػػميف، 

 وأحيوا سنف الجباريف؟
 بالجيوش، وىزموا األلوؼ، وعسكروا العساكر.أيف الذيف ساروا 

                                                           
أويس القرين عاش يف جند معتكفاً، عاصر النيب"ص" ومل يره لغلبة احلال وحق الوالدة. خرج من معتكفو  (3)

 ليقاتل مع علي"ر" ويستشهد
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 يا عاد  هلل..
 ال يؤيسنؾ إال الحؽ، وال يوحشنؾ إال الباطؿ.

 *أال فاذكر ىادـ المذات، ومنغص الشيوات، وقاطع األمنيات".
    جمت ل ك ن  قمعت هذ   لحديث مف مخ لؾ ف   هلل ..

 جاؿ  ل هذ  حديث  لدـ.
 ينزؼ.  لر ت  ل َّ وجاؿل ودماً  تريف مغروز ً ا م ولما مد ر ظرر  رميت فنير ً 

 ػ كاف هذ  موؿ  لدـ  و فر  يـو رزلزؿ  ألرض ورفرج مثتالرا مف  لدماء. 
ذ    يػػػػا عاػػػػد  هلل ..  حػػػػرص عمػػػػف ماو ركػػػػوف  لطػػػػاعف  فػػػػالحؽر د ئمػػػػا ينػػػػزؼ. و  

ؽ ا خ ل  يدور م   لحؽ مينما د ر .  رحيَّرت فال حو
عاػػػا   لاحػػػر   . رفعػػػت منػػػرعررا مػػػافر ً رركػػػت  لنػػػيفيف  وعػػػدت  لػػػف  لقػػػ ين

  لمحيط ااريا  د ئرة مفري مف دو ئر  لقموؾ .
 
 

 
 

                                                           

 * من هنج البالغة لعلي بن أيب طالب)ر(.
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 معراج الهــاء 

 

6 

 
 نحػػػف فػػػي الحضػػػرة يػػػا سػػػاقي أدرىػػػا

 
 واسػػػؽ صػػػحبي مػػػف دنػػػاف الرحمػػػات 

 

 واغتػػرؼ مػػف وجػػو معشػػوقي سػػالماً 
 

رتػػػػػػػػػػػػػػو البسػػػػػػػػػػػػػػمات عنبػػػػػػػػػػػػػػػرياً    نوَّ
 

 عاشػػػػػػػػػػػؽ، مػػػػػػػػػػػف ال أراه ويرانػػػػػػػػػػػي
 

 قمبػػػػػي كخفػػػػػؽ النسػػػػػمات حػػػػػؿَّ فػػػػػي 
 

 كممػػػػػا أمعنػػػػػت فػػػػػي السػػػػػكر تجّمػػػػػى
 

 وسػػػػػػػػػط جمػػػػػػػػػوع النيِّػػػػػػػػػرا ت قمػػػػػػػػػراً  
 

 صػػػب لػػػي يػػػا أييػػػا السػػػاقي وأنصػػػت
 

 إننػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػمع خطػػػػػػػػػو الكممػػػػػػػػػات 
 

 ىػػػذه الكػػػاس ارتػػػوى العشػػػاؽ منيػػػا
 

 فػػػػػػػأتوا فػػػػػػػي عشػػػػػػػقيـ بػػػػػػػالمعجزات 
 

 ال تممنػػػػػػي، نػػػػػػاف  البػػػػػػوؽ لحشػػػػػػر
 

 ي اليوى، فالعشؽ نػبض الكائنػاتف ، 
 

 ظػػػػػػامئ ىػػػػػذي كػػػػػػاس حػػػػػػر  أييػػػػػا ال
 

 فػػػػػػاغتبؽ مػػػػػػف روحػػػػػػو قبػػػػػػؿ فػػػػػػوات 
 

 دمػػػػػػو الّنػػػػػػازؼ فػػػػػػي النيػػػػػػر كتػػػػػػاب
 

 وىػػػػػػػػػػػػػو لمسػػػػػػػػػػػػػالؾ درب وحيػػػػػػػػػػػػػاة 
 

 غػػػػػػائراً  جػػػػػػاء مػػػػػػف صػػػػػػفيف جرحػػػػػػاً 
 

 فػػػػي القػػػػدس يرمػػػػي الجمػػػػرات طالعػػػػاً  
 

 أي كػػػػػػػػػػػػاس شػػػػػػػػػػػػفتاه المسػػػػػػػػػػػػتيا
 

 لػػػػػػػػػػػـ تضػػػػػػػػػػػرج بػػػػػػػػػػػدماء زاكيػػػػػػػػػػػات 
 

 نحػػػف فػػػي الحضػػػرة يػػػا سػػػاقي أدرىػػػا            
 

 الحػػػػػػؽ الفػػػػػػراتبػػػػػيف صػػػػػػحبي إنػػػػػو  
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 أي نفػػس فػػي ضػػفاؼ الوجػػد أرسػػت
 

 لػػػػػػػػػـ تعطػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػأزاىير الصػػػػػػػػػفات 
 

 ٌدور مع الحق حٌث ٌدور

  فػ   نرظػارس عمػف ؽ   كانػت   وال تحسػَبفَّ حيف مرقت  لق ين  فػ  مينػاء   
 لضػػ    لنػػرجي  مػػف  يمػػار وهػػ  ررفػػؿ فػػ  ثػػو   لان قػػ   وضػػ ائر نػػعرها  لنور نيػػ  

يرا  ارقػػام  مضػػاءت مػػا اػػيف  لمنػػرؽ و لمغػػر   رريػػدوؿ عمػػف كر يرػػا  وعمػػف نػػ ر
 وف  عينيرا  لذ امريف  لو مضريف رنعس قورة  لدهر.

محققػػت االعنػػؽ يزهػػر فػػ  ضػػموع   ومنػػا اػػيف  لضػػ يرة و لضػػ يرة معػػـو فػػ  
ميػػا  اػػرزفيفل مػػف صػػحو وقػػكر  ومػػا مػػف نػػاطئ مرمقػػؾ اػػا ف نتػػذ ن قػػ  مػػف هػػذ  

  ليماؿ.
 يف وجالتلمنارت  ل َّ   ؽ  ااناف منرؽ  ليت

ػػػ يػػا  اػػف   حػػـ   هػػذ   لنرػػر نػػرد مػػيطد مزمػػاف ومحػػد ث  وحضػػار ت ونػػعواًا  
يرفرػػا ريػػار  لحػػدثاف نحػػو احػػر  لنقػػياف. فرعػػاؿ معػػ    و نػػر  ك قػػا منػػا  جاػػؿ مف 
رنحقر مياها عف ياػؿ مػف ذهػ  ويتررػؿ  لنػاس فػط يحيػزهـ عػف  لػدـ ويػر دجوػات 

  لقاع .
زفيػػػ  ك قػػػا مػػػف مػػػاء  ل ػػػر ت وجدمػػػا لػػػ  مػػػ  محاػػػوا    ؽ   ذو  لضػػػ ائر  لار 

 وجاؿل
 ػ رتدس ماء نر  منا  اف قميو .

 محققت االغيرة رغزو جما   لمزهر االعنؽ   فراقـ من تًا وجاؿل
ػػػػػ ا ييػػػػدر االعانػػػػؽ مف يغػػػػار مػػػػف عانػػػػؽ مثمػػػػا  مػػػػاد ـ  لمعنػػػػوؽ ا يف ػػػػ  

 يماارا عف  لعيوف.
يػػػر  لحركػػػ   ثػػـ نرػػػض ونرضػػػت  ومنػػف ومنػػػيت  وامػػػا مف محاػػوا  كػػػاف كث

 د ئ   لدور ف فتد كنت مدور معا حيث د ر.
ل هػػؿ محاػػؾ محػػد جامػػ  مثػػؿ هػػذ   لحػػ   ومنػػا  لػػذس مدور معػػؾ  قػػ لرا ذ ت يػػـو

 حيث ردور؟
راقـ ضاحكا مف جول  ومنار ايد  فػ   لرػو ء فػكذ  عمػود مػف  لنػور يرػاط مػف 
ذ  ريػػػؿ ميماػػػ  االفضػػػرة يحمػػػؿ  لمػػػد ئف عمػػػف كر يػػػا ياػػػرز مػػػف يقػػػ د  لقػػػماء  و  

  لنور. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 66 - 

 ػ مياا يا حذي  . جالت   ؽ  
 
 

مػػد حذي ػػ  قػػاعديا وممقػػؾ  ل ػػر ت مػػف طرفيػػا ولػػو   حرػػف يعػػؿ مصػػاا ينررػػ  
 لػػف مناعػػا  و لمػػاء يػػدور ويػػدور فػػ  رمػػؾ  لػػد ئرة  ثػػـ منػػار  لػػف مركزهػػا فرميػػت فرػػف 
كنيمػػ   لصػػاح ييمػػس عمػػف عػػرش مػػف يػػاجوت  وعمػػف كر يػػا ونػػاح ينضػػح حػػال  

 نرر. لعطر ويند ح ف   ل
جػػاؿ حذي ػػ ل  ذ ؾ  اػػف قػػمي   عنػػؽ  لحػػؽ حرػػف فنػػ  فيػػا  يػػدور معػػا حيػػث 

 .يدور
ومنػػػت ميرػػػا  لعانػػػؽ  مػػػا منػػػت  ا جطػػػرة مػػػاء فػػػ  فػػػر ت  لعنػػػؽ  وحرػػػف ركمػػػؿ 
 لد ئػػػػػرة  وينررػػػػ  اػػػػؾ  لمصػػػػ   لػػػػف  لمناػػػػ  ااػػػػد مف ررحػػػػرر مػػػػف  لغيػػػػرة  وررقػػػػمؽ 

  مرػ   إلعصػار  ومف صفػػػور  ألقر ر  وردرؾ مف هذ   ليقد ح ن  مػف  لغاػار فػ
 لعمػػػػر جنػػػ  فػػػ  مرػػػوف منػػػرعؿ. وااػػػد مف رنػػػزع عنػػػؾ نحػػػاس  ليقػػػد  ورفػػػرج مػػػف 
قطقػػػؿ  لعمػػر  فرتارػػؿ  لمررػػديف وررحػػرر فػػ  صػػ يف  كػػ  ركػػوف مهػػط لػػذ ؾ  لمتػػاـ 

 مف  لروي  و لروي ميرا  لقالؾ ف  طريؽ  لعنؽ هو  لروي  .
اػػػا  لرػػػوي  فرػػػو  ما رػػػري ذ ؾ  لػػػذس ييمػػػس عمػػػف عػػػرش مػػػف يػػػاجوت جػػػد لػػػ َّ 

ينرض مف ضريحا مريرا  لف  لنرر يحرق  ك قا مف فر ت  لنرد و لنرادة  يعاػر 
  ألزماف  وينادس ف   لتـو مرعد  حرف رررز لصيحرا يااؿ  ليمف. 

 ىذا زمف الردة
 زمف شتوي  
 ، ودخاف ، حمضاً يمطر كبريتاً   

 قريتكـ في األرض خراب
 أنفسكـ حتى القيعاف يباب

 كـوتزيف معاصم
 أقياد تمنحكـ

 َوْىـ أماف 
 وشيوخ قبائمكـ

 في أروقة السمـ األبتر
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 مترعة يتيادوف األنخاب كؤوساً 

 بصييؿ ىزائميـ  
 وخوابي خزييـ األصفر

 قد ختمت بالشمع األحمر
 

 يا أىؿ الردة
 ىذا زمف التضبيع

 بدعوى التطبيع 
 مف يوقظ تاريخا مف رقدتو

 ويدور مع الحؽ األعمى حيث يدور؟
   حيي أرضاً مف ي

 كاف اإلنساف كريما فييا
 ال يظمأ، ال يعرى  
 ال يستؼ تراب القير  
 ال ييزمو في معركة العيش رغيؼ   
 ال تتغولو الغيالف..؟  
 

  مف رجٌؿ 
 أترع بالعشؽ مشاشو

 حتى صيَّر قمبو
 جوىرة لمحؽ

 َيكوي بسفافيد الذىب المكنوزِ 
 باىاُجنوبا وجِ   
 يطاف..؟ما سجدت إال بيف قروف الش  
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 رجؿٌ  فْ مَ 
 في المعشوؽ األسمى

 يفنى
  مقتحماً 

 في الُجّمى
 زبد النار؟ 

 فً السوق السماوٌة

فريػت مػف معانػؽ  يمػار  وحممرنػ  مركاػػ   لزمػاف  لػف مدينػ   نوػرااءو نػػر دوت 
 مولد  لراريخ  رعرش  لقيوؼ و لرماح عمف مقو رها.

 و ر  ل يػػر  منرظػػر ً ظرػػرس  لػػف مقػػ يمقػػت عنػػد ااارػػا  لموصػػد اػػاآاـ  مقػػند ً 
 ططل   لمحاػو   حرػف  ذ  اح لػ  فرقػا فػ   ألفػؽ  لغراػ   مكمػط اػالنور  لوحػت 
امنديؿ  لنوؽ  ف طؿ عمػ  مػف هػودج يمالػا  ورنػتن  ا هد اػا  فعياػت مػف قػراـ 
رنطمؽ وا جوس  ويػروح رنػزؼ وا دمػاء  وقػكر يقػافر فػ  كيػان  وا فمػر. حرػف 

 ليا فكذ  منػا فػ  قػوؽ قػماوي   زد نػت امصػاايح  ذ  ورجت ف  احر يمالا جاضن  
 لنيـو  ومناس مف حول  يعرضوف اضػائعرـ عمػف مصػاط  مػف نػور  ومفػو ج مػف 
 لمطئكػػػ  ررػػػز حـ عمػػػف  لنػػػر ء. ونظػػػرت  لػػػف مرػػػاع  فمػػػـ ميػػػد نػػػيئا ياػػػاع  فحزنػػػت 
واكيػػت حرػػف رنػػاهف صػػوت اكػػائ   لػػف  لمحاػػو   فاقػػطن  فػػكذ  منػػا فػػ  قػػوؽ مػػف 

  فػػ  ورفػػ  مػػف مقػػيد عريػػؽ فيرػػا ضػػريح مريػػ   وعمػػف يػػدر ف مقػػو ؽ  لنػػرااء 
 لغرفػػ  جػػوس معمتػػ  وكنانػػ  وقػػراـ وقػػيؼ صػػتيؿ ورمػػح طويػػؿ وكػػرة حديديػػ  يعيػػز 
عػػف حممرػػا عنػػرة ريػػاؿ   وكػػاف صػػوت  لحكػػو ر  مػػف  لمترػػف  لميػػاور يصػػؿ  لػػف 

 مقامع  وهو يتوؿل
س  قػما معػروؼ ػ جاؿ  لر وس يا قادة يا كر ـ  كاف ف  جػديـ  لزمػاف ريػؿ فػد و 

اف يمر  عاش ف  مياـ  لممؾ  لظاهر  حار   لصميايف مثمما فعؿ يد   اػف قػمي  
م   لمنركيف و لمررديف و لظالميف. وكاف  لنيخ معروؼ صػاح  هػذ   لضػريح فػ  
قػػوؽ  لػػزر  حاميػػًا لاػػا  منطاكيػػ   وذ ت يػػـو طماػػا  لقػػمطاف  لقػػاكف فػػ   لتمعػػ . 

رـ ولمػػا ذهػػ   ليػػا  قػػرغؿ  ألعػػد ء هػػذ    لغيػػا  و جرحمػػو   لاػػا   حرػػف قنػػم  صػػياحن
ف  قوؽ  لزر   فكرَّ عميرـ وحد  مف  لتمعػ  وهػو يصػيحل  زراػو  يػا ضػويرر.  لػف 
مف هػػزمرـ وطػػاردهـ فػػارج  لاػػا . ويػػاء   لمػػوت اعػػد مف مثفػػف اػػالير ح  وهػػو جػػائـ 
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عمػػػف فرقػػػا  مركػػػئ عمػػػف رمحػػػا   و لصػػػميايوف ينظػػػروف  ليػػػا فػػػائ يف ا يرتػػػدموف  
 نا حيًا وهو ميت   لف مف ركنوؼ  لغـ وز ؿ  لرـ.يفالو 

 جمت لمحاوا  وجد جاضن  ثاني   ليا ل
ػػػػػ  نػػػػ  رميػػػػت  لنػػػػيخ معػػػػروؼ فػػػػ   لقػػػػوؽ  لقػػػػماوي  يايػػػػ  اضػػػػاع  وا رن ػػػػد  

 و لمطئك  يرد فعوف لمنر ء .
 راقـ محاوا  ومذف ل  فصعدت  ليا دري  ف قرَّ ل ل

انػػرعمت فيػػا  لحر ئػػؽ  ولػػو مف ػػػ  لػػو مف  لكػػوف مصػػاارا نػػر رة عنػػؽ و حػػدة 
 لنػػمس وكو كارػػا  و ألرض وجمرهػػا  وضػػعت فػػ  ك ػػ  ميػػز ف  ووضػػعت فػػ   لك ػػ  
 ألفػػػري ذرة عنػػػؽ و حػػػدة لريحػػػت  لثانيػػػ . وعنػػػدما يكػػػوف فػػػ  جماػػػؾ ذرة مػػػف هػػػذ  

  لعنؽ فكنؾ رقرطي  مف رفوض  لمعارؾ وركوف اطط ا ينؽ لؾ واار.
 ثـ صعدت دري  مفري ف قرَّ ل ل

قػػػػتطت  لمدينػػػػ  فرحصػػػػف االتمعػػػػ . ومنرػػػػا رقػػػػرطي  مف رنطمػػػػؽ فرحػػػػرر  ػػػػػ   ذ 
 درو   لمدين  ومحياءها مف يديد.

 ثـ صعدت  ليا دري  ف قرَّ ل ل
منصت لا  فرج مف  لغو قػؽ ااحثػاً  عنػ  فمتينػ  فػ   ػ موفموص  اف قمي  ل  ففو

 ليو قػػؽ  فػػافرر دراػػؾ كػػ  ركػػوف مهػػط لمحارػػ   و عػػرؼ ن قػػؾ رعرفنػػ   ودر مػػ  
ؽ حيثمػػا د ر  ف كنػػت رطمانػػ   ضػػعا ممػػاـ ناظريػػؾ وا رمر ػػت  لػػف  لفمػػؼ  لػػو  لحػػ

 لر ت معروؼ اػف يمػر مػرة و حػدة  لػف  لفمػؼ لمػا منػ   ألعػد ء مػف  جرحػاـ  لاػا  
 وهو ميت .. ولكنا ماد  لـ يكف اميت.
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 معراج الراء 

 

7 

 

 سورة اإلنسان

 لمحػيط اػاألكو ف و ألزمػاف  ممطرت  لقماء حروفًا مػدر رة عمػف صػ ح   لاحػر 
رو ثات  لحروؼ وريمعت فرنكمت كممات  ورآل ت ورعانتت فرنكمت قػ ين  ملحػاف  
جصائدها مكروا  ادـ متدسل دـ  هلل و إلنقاف. ومػف ممكػوت  لػرحمف مجاػؿ  قػر فيؿ  

 نور   لحضرة  ااوجا منندً ل
 أييا المتوَّج في الدمف

 الممكوت خداعاً يا مف َعِمي فمـ ير المْمؾ َغرورًا، و 
 إذا رفعتؾ في نعمائي درجة فصرت سمطانًا، وزيرًا،  ريًا، عالمًا، فقييًا..

 فتذكَّر
 أّني أنا الرحمف الرحيـ

 استخمفتؾ، وشققت لؾ طريقًا في الرحمانية
 لتكوف أرحـ بعبدي مف نفسو

 وتكوف شعاعًا مف نوري موجودًا عند الجميع
 وال أحد عندؾ سواي

  مرقت ق ين   لن س  لمغو   ورر مف ممػاـ  لعػيف  لكميمػ  رأيػت عمف ض اؼ   
ػػت  ا وراػػ   لغيػػـو  و عراػػ ت  اغر ئػػ   لترػػاد   ورػػدثرت   يزيػػرة مرمػػوزة  ألكرػػاؼ  رعمَّمو
االصػػريؿ  ومرنَّػػت االحاجػػػ   وعػػف اعػػد احػػػت وقػػط  لظػػطـ صػػػفرة  ذنػػت اػػػالعروج 
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 ومدين .
 ر ففػػرج مػػف  إلقػػار  ملتػػت   حػػـ   مرقػػاة  لقػػ ر  لطويػػؿ  ومطمتػػت اماػػؿ  لػػد

 ومقروي مف حـر  لق ين   لف مجصف  لمدين   ثـ حط عمف  لصفرة ور ح يقي ل
 ػ إنساف .. إنساف 

 ريحانة ىذي األكواف
 اإلنساف

 صيبػاء الرحمػاف
 اإلنساف

 رّتؿ يا ممتشؽ الدنيا
 في السكر وفي اليقظة

 آيات اإلنساف
مػف مرو ػ   لمػاء  ولرن  روي ػاً مدت   حـ   يدها  لممطورة االنور  لف  لرنور ونا

 وجالتل
 ػ ايف  إلنقاف وايف  إلنقاف 

 ايف  هلل وايف  إلنقاف 
 اا  يطرؽ

 ي رح ..  
 رارز منا فراة مف نور وحاور

 حور ء     
 ردعف رحم 

 مف يرفض مف يطرؽ هذ   لاا 
 يعار او اات  آاء  لف  لرحم  ؟

 ػ يا قيدر .. مف  هذ   ليو  لعاصؼ و؟
 كز وقط  لعاص    لروياءػ ف   لمر 

 طاج  ضوء
 يقكنرا  إلنقاف
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 عنرا .. ور ه  ث   احو 
 لإلقر ء

  عسػؽ مردفت   حـ   مقرحم  ااقمررال قػرحممؾ  لػف طاجػ   لضػوء مفرػؾ   
ا مفضػر فػرعمَّـ  حرػف  ذ   نرريػت  لػف طاجػ   لضػوء ومركػز فط رتمػؽ  وقػرمتف نػيفً 
  .فبأي آالء ربكما تكذباف لكوف  إلنقاف فرددل  

فريػػتن مػػف رحػػـ  لقػػ ين   لػػف ممكػػوت  لنػػاطئ فاقػػرتامرن  فرػػاة كػػالتمر  لػػرـر  
رعصػػػ  ياينرػػػا انػػػريط مػػػف  لنيػػػـو  وررقػػػؿ عمػػػف كر يرػػػا نػػػاًا مػػػف نػػػ ؽ  ل يػػػر  
وكانػت رقػح  ذيػؿ ثوارػا  لطويػؿ كعػروس ميمػوة فػ  صػاوة  لصػااح. منػارت  لػػ َّ 

حققػػت  ثرهػػا االمفػػاض فراعررػػا حرػػف  نررينػػا  لػػف عػػيف مػػاء زاؿ فقػػترن  ك قػػا م
وفريت مف رمق  نيم   رر عت  لف  لقماء ثـ هوت فػ   لمػاء فرنعنػعوت ور حػت 

وور  .  ررنكؿ قنوور  وصن
جالػػت عقػػػؽل  نظػػر  لػػػف يقػػمؾ  لنيمػػػ  فػػ   لمػػػاء و جػػرم قػػػورة  إلنقػػػاف  وا 

 يتطعنَّؾ عما رري ورترم رر  ن  ألقئم  مف يقمؾ  لرر ا .
وادة  لميػػػر ت فػػػ َّ   ورميػػػت  لزمػػػاف و لمكػػػاف ونظػػػرتن فػػػ   لمػػػاء  لػػػ َّ فرميػػػت 

يررصػػػػاف وينطويػػػػاف فػػػػ  جماػػػػ   لنيمػػػػ   ورميػػػػت  لقػػػػماو ت و ألرضػػػػيف و لمطئكػػػػ  
 لمينح  و لين  و لنار رقيد حػوؿ  لكعاػ   لمنػرف  فػ  عينػ   ورميػت  لياػاؿ رقػيَّر 
ر لػػػدموع   ورميػػػت  ألحز نػػػ   ورميػػػت  لقػػػماء رن طػػػر آامػػػ   ورميػػػت  لاحػػػار رقػػػيو

س ركػػػػػوَّر ليػػػػػوع   ورميػػػػػت  لنيػػػػػـو رنكػػػػػدر آ  فػػػػػ  ضػػػػػموع   ورميػػػػػت  ليػػػػػـو  لنػػػػػم
 لموعود  و لناهد و لمنرود  ورميت مصحا   ألفدود وهـ يمتوف اػ  فػ  مجايػ  ذ ت 
وجود  ورميت مناديًا عمف ياؿ  ويؿ  يريمرـ االتارعػ   ويػو ريرـ االحاجَّػ   ثػـ يناػذهـ 

 ف   لحطم .
 تلورميت.. ورميت   ثـ جرمت ما رمي

 
 مف ماء دفؽ ونيار

 مف عمـ لـ تعممو مالئكة األسرار
 عمؿ اهلل عجينة صمصاؿ وبيار

 قاؿ لياي كوني اإلنساف
 سبحانو " إذا قضى أمرًا فإنما يقوؿ لػو كف فيكوف"
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 اىتز الجسد الميت بنوف التكويف
 ونيضت
 مف النِّسي المنسي 
 عمى قدميّ  

 وقبمني مف شفتيّ 
 فسرت فيَّ الروح 

 وسماني ي
 ..آدـ. معشوقاً . حراً . عبداً . سمطاناً إنساناً  

 عممني األسماء
 عممني كيؼ أكوف خميفتو في األرض

 كرَّمني
 بسجود المخموقات النورانية
 وعصى إبميس فمـ يسجد

 لمعانيَّ اإلنسانية  
 غضب الرب وقاؿي

 " يا إبميس ما منعؾ أف تسجد لما خمقت بيدّي "
 وأجاب الممؾ النمرود

 قدس الدـالوالغ في  
رىا التجويع ي   الجالس فوؽ ضموع فخَّ

 " أنا خير منو. خمقتني مف نار وخمقتو مف طيف "
 ىطؿ الغضب الرباني
 عاصفة مف يحموـٍ 

 تسفع وجو أبالسة العصر الكبريتي 
ف عميؾ المعنة إلى يـو الديف "  " اخرج منيا فإنؾ رجيـ . وا 

 ازداد النمرود األكبر
 طغيانا  
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 ساكرهأطمؽ في األرض ع
 وزبانيتوْ 
 وأفاعيو
 " النفا ات في العقد " 

 َوِقبا غسقاً  تكتب، تخطب، تنفث سماً 
 وتعسكر ما بيف رغيؼ الخبز

 وحديد القضباف  
 وأنا في الزنزانة 
 أبكي ، أصرخي
 يا فرساف اإل ـ
 يا نمرود الظمـ

 قمبػو يا منتعالً 
 قبمني ربي 

 واستخمفني 
 مف عاداني عادى الرب

 ضرمع الشٌخ األخ

 سمع صراخي درويش عارؼ 
 يحمؿ إبريقًا وعصا

 أخضر يمبس  وباً 
 يعبر درب الخوؼ

 نادانيي
 يا ممترض القمب كميؿ العيف 
 أو لـ تسمع صمصمة األحرؼ  

" لو اجتمعت اإلنس والجف عمػى أف يضػروؾ بشػيء مػا يضػروؾ إال بشػيء 
 قد كتبو اهلل عميؾ "
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 مف كاف  هلل لػا قمطانا
 لـ يفش مف  لقمطاف

 مف كؿ طو ويت  ألرض 
 مف مراا  ما عادت زل ف هلل  
. . . 

 لحظ  صمت دجت اا   لزمف  لموصد
. . . 

 ثـ  لف صدر  
 مد يد  لتدرة 

 مفذ كرااًا  جاؿل
 ػ   جرم

 ػ ماذ  مجرم ؟
 وممام  كممات .. مف وير حروؼ

 ورر نيـ ضياء .. وصػروؼ 
 ػ هذ   لزمف يعود 

 صورً  ومناهد
  ت ما فات .. وما هو 
 وكرا   لزمف  لم روح 
 يترؤ   لحكماء 

  نظر ذ ؾ  ليالس ف  ظؿ  لحائط
 يراعا  لق راء

 هذ    قيد  لمقرضع يف  
ت  منص 

 منصتر ف مطرن  صوت ينرؽ االدم 
" يا أرحـ الراحميف، أنت رب المستضعفيف، وأنت ربي، إلى مػف تكمنػي، إلػى 

 بعيد يتجيمني، أـ إلى عدو ممَّكتو أمري "
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 معؾ مزج د
 ادموع   قيد  لقاد ت  

 و حمؿ قيؼ  ألمر
 وردٍّد ل

" واهلل لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري، عمػى أف أتػرؾ ىػذا 
 األمر، ما تركتو، حتى يظيره اهلل أو أىمؾ دونو"

 جم   لنيخ  ألفضر ص ح  مفري
 ػ  جرم

 (1)وفائيػ   فرميػت ممػ    لواخفض ليما جناح الذؿ مف الرحمػة وجرمت قورة   
 لوفي   رحممن  ومنا مػريض عمػف كر يرػا ورمػو  فػ   لنػو رع ولػيس معرػا ثمػف دو ء 

 ورويؼ.
ورميررػػػػا وهػػػػ   لوفائيػػػػ   لوفيػػػػ   رحمػػػػؿ ثطثػػػػ  و لحػػػػر  رمػػػػررـ مطػػػػر ؼ  لعػػػػالـ  
رحممن  عمف كر را  أليمف  ورحمؿ كيس  لحنط   لذس مرقما محقػف ميرػوؿ عمػف 

الـ  ألكاػػر  ومفػػ  يراعرػػا ااكيػػًا مرعثػػرً   وهػػ  كر رػػا  أليقػػر  ورحمػػؿ فػػ  اطنرػػا  لعػػ
 رقعف  لف  لمطحن .. فريرض ف   لطريؽ.

ورميررػػا وهػػ   لوفائيػػ   لوفيػػ  رحمػػؿ  ألحيػػار ورقػػاعد ماػػ  فػػ  انػػاء  لػػد ر  ثػػـ 
رقرر معنا حرف منرصؼ  لميؿ ك  نكمؿ كراا  و ياارنا  لمدرقي  عمػف ضػوء لماػ  

ءة  ألحػرؼ ولكنرػا ميػادت جػر ءة  لعػالـ عمػف  لكاز  وه   ألمي   لر  ما ميادت جػر 
 ضوء لما   لتم .

ورميررػػػا رعػػػد لػػػ   لطعػػػاـ  رنرظػػػر جػػػدوم  مػػػف  لثكنػػػ   لعقػػػكري   فرنزلػػػؽ عمػػػف 
مرض  لمطػاخ  فرنكقػر يػدها  فرحممرػا مػداوة وررػاا  طرػ   لطعػاـ  ينػغمرا  نرظػار 

 رؤي   لحاي  عف  لنحي .
 لتمعػػ  معمنػػًا  لػػرغمس كقػػر  لفاػػز  ورميررػػا وهػػ   لوفائيػػ   لوفيػػ  رنرظػػر مػػدف 

  ليااق  ف   لماء ور طر  لروفر ل  ف   لعيد ثمف لااس يديد.
ورميررا ف  مرض  لحوش اػد رنا  لعرايػ  رعػد جرػوة  لصػااح ورنرظػر مف مقػريتظ 
مػػػف  لنػػػـو ومنػػػا فرػػػف يػػػاف   وجػػػد وضػػػعت لػػػ  مركػػػ  اػػػيف مصػػػص  ل ػػػؿ و لػػػورد رحػػػت 

لتروة  ورغػرؽ فػ  احػر ف  لصػمت و لصػطة وهػ  ياقمين   لد ر  ثـ رتدـ ل  فنياف  
                                                           

(1)
 .لوفائي عائلة حلبية من األشرافآل ا  
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ررممف ويػا  لحايػ .. ورميرننػ  ونػمس  لعمػر فػ   نكػد ر دميػ   لعػيف مقػ ا ألنػ  لػـ 
    وقؿ رب ارحميما كما ربياني صغيرا مورؽ  نذ ؾ ف  احر ف   

ورميررػػا حػػوؿ منتػػؿ  لنػػار فػػ  جاػػو د رنػػا  و لػػثم   جناديػػؿ فػػ  ظممػػ  ليمػػ  جػػرو ء 
ر  لحػروؼ ل مامػا قوػ  لنا جص  يدها قػيد  لنػرد ء  ومنػا ملثػم اك  ناري    وه  رحك

  رعمػـ يػا انػ  قػؿ ىػو اهلل أحػد * اهلل الصػمد منػا ..يػو.. عػاف  فرضػمن  ورتػوؿ   
  فػكف كنػت حػرً  كنػت مف  هلل وحد   لمتصود ف  طم   لحاي    ف رعممػت ركػف حػر ً 

 نت  لقمطاف.جويًا  وا ركوف جويًا  ا ااهلل  فكف صرت جويًا كنت م
يػػا انػػ  منػػا  لوفائيػػ  انػػت  لػػذس نالػػا قػػرـ  لطغػػاة عمػػف نػػاطئ  ل ػػر ت جاػػؿ مف  

 يامؿ ن ريا االماء ا ماقط يدس االقؤ ؿ.
ذا استعنت فاستعف باهلليا ان ل    إذا سألت فاسأؿ اهلل، وا 

و ند ح  لقعاؿ ف  صدر و لدس  لمصدور  وركقرت ااء ت اا .. اػا.. و نقػ ح 
فضػػػ  ويػػػا  لػػػثم   لمقػػػيف عمػػػف زيػػػاج  لنافػػػذة   ورميرػػػا اعػػػيف  مػػػف ير حاررػػػا دـ

 لعػػػيف يرنػػػاث اتػػػو ئـ  ل ػػػرس  لحػػػزيف لػػػذلؾ  ل ػػػارس  لػػػذس لػػػـ يامػػػؿ نػػػ ريا مػػػف مػػػاء 
 ل ر ت حرف يردم  لقعاؿ   وقمعرا وجػد منرػت ممػ  كطمرػا يػردد عاػار ت يااعػد مػا 

 ايف كمماررا نزؽ  لقعاؿل
 ػ أرأيت الذي يكذب بالديف..

 قعاؿ ثـ يردؼ لويتطعا  ل
 واهلل ال يؤمف مف بات شبعاف وجاره إلى جنبو جائع وىو يعمـ"

ورميت مم  ليم  طار طائرهػا  ومنػا اعيػد  لمغرػر   رنػازع  لػروح ثطثػ  ميػاـ وجػد 
  ايضت عيناها مف  لحزف وهما رموااف ف  ارد  لغرف  وظممررا عف ن ء.

  لغائ  وملتو  عميرا. جالت مفرف ل ك اها عذ اا  محضرو  لرا جميص ولدها 
ممقػػػػكت ممػػػػ  اػػػػالتميص   ور حػػػػت رنػػػػما   نرمػػػػرت دموعرػػػػا  رمرمػػػػتل ميرػػػػا 

  ل رس  لحزيف   حممن   لف يدس فتد  نرتت  ليا. 
كانت هذ   فر كمماررا  وعندما حممت  ليارة  لفار  لف ما  وكاف فػ  مرض 

ف  لحػػػوش يصػػػمح نعمػػػا  لمررػػػر . طػػػرح  لمطرجػػػ  و لقػػػند ف ونرػػػض.. ثػػػـ هػػػوي عمػػػ
  ألرض وجاؿل ميررا  لوفائي   لوفي  .. لتد كقرت ظررس. 

 نكقػػر ظرػػر ماػػ  اعػػد وفػػاة ممػػ   مصػػااا  لرػػز ؿ  و قػػريتظت نػػراء ت حمػػ  
 لمينونػػ   ميػػاـ كػػاف يعمػػؿ انوػػاء فػػ   لامديػػ  فػػ  عظامػػا  لمنفػػورة  وفيػػ ة رتصػػ ت 
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 ركارا وهوي عمف  ألرض متعد  قنو ت ف  د رس.
وتحبػػوف  ومفػػ   فػػ  اػػطد  لػػن ط و لعقػػؿ ينػػرار   ر راػػ   لمقػػموؿ ياصػػؽ دمػػاً 

 "الماؿ حبا جّما
وكػػػػاف كممػػػػا رف  لرػػػػارؼ فػػػػزر و لػػػػدس اعينيػػػػا مرمر ػػػػًا مف يقػػػػم  صػػػػوت  انػػػػا 
 لمرن ٍّط يحادثا مو يرقؿ  ليا ثمف زياي  دو ء  لكنا كػاف فػ  كػؿ مػرة يقػاؿ ي نيػا 

وقػادة ف  حػزف ويػ س ويحنػر عظامػا  لنفػرة رحػت  لمحػاؼ ثػـ يػدفف رمقػا رحػت  ل
 وينن  اصمت.

ذ ت يـو جاؿ ل  ل  ن  رميػت فػ   لمنػاـ منػ  مقػير عمػف ريمػ َّ ف ي ػًا معرػدؿ  
 لتام   ثـ رنا  لف  لرارؼ وجاؿ ف  حزفل  ذ  لـ يرصؿ ا   لميم  فمػف مقػم  صػورا 

 اعد  آف.. 
 نرظر ثـ  نرظر .. ولـ ر ح مف  لرارؼ ر ئح   لن ط مو  لعقؿ.. رمػرـ اكممػات 

 م  االدموعلمنرفرة مام
 ػ  لتد فات  ألو ف. 

فػػػ   ليػػػـو  لرػػػال  مدركرػػػا  لمنيػػػ  عنػػػد  ل يػػػر وهػػػو يزحػػػؼ نحػػػو صػػػناور  لمػػػاء 
ليروضػػ   وكانػػت وصػػيرا مف يػػدفف مػػ  ممػػ   واعػػد ليػػاؿ رميرػػا فػػ   لمنػػاـ يقػػير فػػ  
حديتػػ  هػػدااء ف ي ػػًا معرػػػدؿ  لتامػػ   وممػػ  رقػػعف نحػػػو  فيمرتيػػاف عمػػف ضػػ   كػػػوثر 

ة و رفػػػ   ألنػػػو ر.. ويرعانتػػػاف  و لػػػرحمف يطػػػؿ مػػػف نػػػااؾ ررحػػػدر مياهػػػا رحػػػت نػػػير 
  لرحم  ويرمترما ف  حاور حناف. 

ػػػػ يػػػا ماػػػا محمػػػد .. هػػػا جػػػد  لرتينػػػا ثانيػػػ  .. كػػػـ  نرظررػػػؾ ومنػػػت رقػػػعف اريميػػػؾ 
  لكقيحريف نحوس.

ػػػػ ميررػػػا  لوفائيػػػ   لوفيػػػ  ا رميػػػؽ اػػػؾ هػػػذ   لػػػدموع  اػػػيف مف  فررجنػػػا و لرتينػػػا رفػػػ  
 .هد  و نرااه  ذ كر

 ػ يا ماا محمد لف نيوع اعد  ليـو مو نعري. 
 ػ ولف نحزف.

 وجصصت حكاي  مم  لمدرويش  لقالؾ در   لفوؼ  
  لطاس ثواًا مفضر     

 دمعت عينا  وجاؿل
 ااألمس رميرؾ ف   لحمـ
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 كاف  لمطر  ألقود يرطؿ مف يوؼ  ألرض
 وممؾ ف  ذيؿ مطءررا

 رحميؾ مف  لريح  لزرجاء  
 مف  لارد   

 عو ء ذئا   لعرم  كاف
 وعزيؼ ماالق   لترر 

 وعويؿ مفاع   لموت
ًا ررفؿ ااألقماء  رحاصر ممو

 وه  رنادسل
 يا ر   لضع اء.. يا .. يا 

 طرؽ  لصوت  ألاو    لتدقي 
 وركن ت  ألقرار لصوت وفائي 

 نرض  لر  ونادي ف  وض  مهؿ  لتري 
 فردً  .. فرد ً     

 .ػ يا ابف آدـ استطعمتؾ فمـ تطعمني
 ػ يارب كيؼ أطعمؾ وأنت رب العالميف.

ػػػ أمػػا عممػػت أنػػو اسػػتطعمؾ عبػػدي فػػالف فمػػـ تطعمػػو، أمػػا عممػػت أنػػؾ لػػو 
 أطعمتو لوجدت ذلؾ عندي ! ؟

 كيػػػػػػػػؼ يرجػػػػػػػػو مػػػػػػػػانٌع مغفػػػػػػػػػرًة 
 

 شػػػػػػػػػػفتاه فػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػراح الفقػػػػػػػػػػػػراء 
 

 سػػػػػػاكٌف إبمػػػػػػػيس فػػػػػػػي شػػػػػػػريانو 
 

 ينشػػػػػػر الظممػػػػػػة فػػػػػػي تمػػػػػػؾ الػػػػػػدماء 
 

نػػػ   لظمػػـ ظممػػات يػػػـو  لتيامػػ   ياػػدم االمتمػػػ  ومػػاؿ  لػػ َّ صػػػاحا  وجػػاؿ ل يػػا ا
 وينرر  االنتم 

   "يا عبادي إني حرمت الظمـيا ان  مما قمعت جوؿ ر   لناسل  
 عمى نفسي وجعمتو بينكـ محرما فال تظالموا "

 ويطعموف الطعاـ عمى حبو يا ان  ميف هؤاء مف جوؿ ممؾ  لناس   
 مسكينًا ويتيمًا وأسيرا "
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 الحزف طرر  و لطرر وادة  و لوادة جوة. و لتوة    يا ان  ا رحزف ف
 حؽ  و لحؽ نور يمم  ما ايف  لقيؼ و لتمـ.

 يا  اف  لوفائي  كر  عميؾ مف رحمؿ محز نؾ  ومحز ف ممؾ  ومحز ف 
 ممرؾ. و لحزف و لحؽ صنو ف مرطزماف  فدر م   لحؽ حيث د رت 

  ألحز ف.
م   ألحز ف   ممػا  ف لرػذ   لػد ئرة مف  ػ يا موانا  لنيخ منذ مف ولدت ومنا مدور

 ركرمؿ ؟
 جم   لنيخ  لعارؼ ص ح  مفري وجاؿل ماز ؿ عمف محيطرا حكايات .. فاجرم

 حكاٌة الملك المغرور 

 جاؿ  لممؾ  لمغرور االراج و لعرش و لصولياف ل 
ػػرتن  لاحػػار االعمػػاء   ػػػ يػػا لتمػػاف  ف عقػػاكرس جػػد محمػػت  لػػدمار فػػ   لعػػالـ. فيَّ

االنظػػائر  لقػػماء  وقػػرطنتن  ألكاػػاد و لػػدماء  حرػػف د نػػت لػػ   ألرض امػػا وفطػػرتن  
فيرا مػف نػعو  ومجػاليـ  ا هػذ   لمراَّػ   فحػدثن  عػف ريػاؿ مراعػررـ و حػد وو حػدهـ 

 مراع .
 جاؿ لتماف  لحكيـ ل

ػػ  ميرػا  لممػؾ   ف  لمراػ  مكمػؿ  ألنػػياء ومذكاهػا ومكثرهػا جػوة ومنعػ   هػو ايػػت 
رنػػكؿ  لحػػروؼ  ومػػف  لحػػروؼ رننػػ   ألكػػو ف  منػػا رننػػػ   لحكمػػ   مػػف مضػػطعا ر

  لد ئرة وهو محيط االد ئرة  و لد ئرة ردور عمف مف ا يدرؾ هذ   لمتاؿ.
ميرا  لممؾ  ف   لزمف  لتديـ كاف هنالؾ مراع  رياؿ مجطا  يػاؤو  مػف يرػات 

كػؿ روح  لعالـ  ألرا  ورآل و  نعواًا وجاائؿ ورعارفو . وكػاف ور ءهػـ ممػؾ ظػالـ ي فػذ 
 طاهرة وصاًا  وذ ت يـو قم   لممؾ ارـ ف رقؿ زاانيرا  لف ايت متدقرـ.

 طرؽ  ليطد  لاا  وجاؿل
 ػ مف كاف منكـ  لمنرج  فميراعن .

 جاؿ  ألوؿ ل
 ػ منا هو  لمنرج .

 هرع  لذس ياء مف  لمغر  وجاؿ ل
 ػ اؿ منا هو  لمنرج .
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 دف   لضم   لثالث صديتيا وجاؿ ل 
 ف  لحتيت  منا هو  لمنرج .ػ  نرما ا يتوا

 ممقؾ  لينوا   ليطد مف يد  وجاؿ ل
 ػ ا ركف وايًا   مض يا ريؿ منا مف رطم . 

 جاؿ  لممؾ  لمغرور مرعياًال
 منرـ يتوؿ  لحتيتػ  و آفروف ا يصدجوف. ػ وميرـ  لمنرج ؟ ااد مف و حد ً 

 جاؿ لتماف ل
س  ليرػػػات وا رحرويػػػا ػػػػ ميرػػػا  لممػػػؾ كػػػؿ و حػػػد مػػػنرـ صػػػادؽ  فػػػالمرا  يحرػػػو 

 ليرػػات  مػػف كػػاف  هلل فػػ  جماػػا لػػـ يكػػف فػػ  جماػػا مكػػاف وا زمػػاف  وكانػػت  ليرػػات 
 ألرا  ير  و حػدة. ومػف عػاش  آفػرة فػ  دنيػا  لػـ ركػف  لػدنيا  لعواػور  لغوػرور لديػا 
 ا ذرة واار و حدة ف  هذ   ألزؿ  لمحيط. ف يف موضػ   لرػاج و لعػرش و لصػولياف 

  لغاار ؟ ف  هذ   لذرة مف
ميرػػا  لممػػؾ ممػػا  لرػػاج فكنػػا يقػػتط  ذ  مػػاؿ  لػػرمس ومػػف  لػػذس ا يميػػؿ رمقػػا  ذ  

 هات  لعاص  ؟ 
 ومما  لعرش فكنا يرد عف يـو رزلزؿ  ألرض زلز لرا.

وممػػا  لصػػولياف فر كمػػا  ألروضػػ  كمػػا مكمػػت منقػػ ة قػػميماف  حرػػف  ذ  ررػػاوي  
 ف  ويميػػػػػؿ صػػػػػوت كػػػػػؿ رػػػػػاج وعػػػػػرش وصػػػػػولياف  و ننػػػػػطرت ذرة  لغاػػػػػار و ألكػػػػػو 

  لمنرصر لإلنقاف ل
 " كؿ مف عمييا فاف "

فاػػػػػػ س  اء راكمػػػػػػا ركػػػػػػذااف ؟ .. يػػػػػػا ميرػػػػػػا  لممػػػػػػؾ  لمغرػػػػػػر االرػػػػػػاج و لعػػػػػػرش 
 و لصولياف؟ 

 حكاٌة بائع الملوك

ولما طغف يور  لحكاـ  ورقموـ  لمماليؾ  لقمطاف  معمف  لعز اػف عاػد  لقػطـ 
ائرررـ وجػػػالو ل ميايعنػػػا هػػػذ   لنػػػيخ منػػػا قػػػياي   لممػػػوؾ فػػػ  قػػػاح   لتػػػاهرة. فثػػػارت ثػػػ

 لعػػػارؼ وينػػػررينا ك ننػػػا نعػػػاؿ يحرػػػذيرا ونحػػػف ممػػػوؾ  ألرض  ولػػػدينا مػػػف  لقػػػيوؼ  
اريػؽ وعصػا   و لرماح و ل ؤوس ما نطيح اا  لرؤوس  ولػيس لديػا ويػر دو ة وجمػـ  و  
 ويا  مف  لصوؼو؟ فمف لرذ   لم فوف ي رينا ارمقا  لممعوف عمف طاؽ مف نحاس؟
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  االنيانيف و ألوقم ل يا قادة مدين   لنحػاس  منػا  رػيكـ ارمقػا جاػؿ جاؿ  لمدي
 مف يطم   ل ير.

   ف هػػ   ا ليػػاؿ عنػػر ثػػـ يطمػػ  والفجػػر وليػػاؿ عشػػرجػػاؿ  لنػػيخ لرطمذرػػال 
 ل يػػر  فتػػؿ لعػػاد  لػػذيف طغػػو  فػػ   لػػاطد مرػػف  قػػرعادرـ  لنػػاس وجػػد ولػػدررـ ممرػػاررـ 

 محر ر .
 لاػا  عمػف  لعػارؼ وقػي ا  لمنػرر ينػػزؼ فػ  عرمػ   لميػؿ طػرؽ عريػؼ  لتػػـو 

 مورًا  ارز  لنيخ.
 ػ هؿ قرايعنا حتا ميرا  لنيخ ف  قاح   لتاهرة ؟

 ػ مايعكـ ود   ف ناء  هلل.
 ػ ولماذ  رايعنا ؟ 

 ػ ألحرركـ مف ظممات ن وقكـ.
 ػ ولمف رايعنا ميرا  لنيخ ؟

 ػ مايعكـ لنعاكـ حرف ا ركونو  مقيادً  عميا.
 نا  اعصاؾ مـ امقانؾ ؟ػ واماذ  رتاوي

 ػ مجاويكـ االريا    ف لمحؽ هيا  ريعؿ  لياؿ دكوًا.
 ػ  ذف ممقؾ طاؽ  لنحاس هذ  ايديؾ حرف مفرغ مف جط  رمقؾ ومضعا فيا.

ممقؾ  لعز طاؽ  لنحاس ايديا  وجاػؿ مف يرػوس  لمػدي  االقػطح اقػي ا عمػف 
 لطاؽ.رمس  لمدي  االريا  ريمدت  لدماء ف  يد  وقتط  لقيؼ ف   

دفػػ   لنػػيخ  لطاػػؽ لمعريػػؼ وجػػاؿل نػػمت يمينػػؾ  عػػد  لػػف جومػػؾ وجػػؿ لرػػـ ما 
 ينقو  موعدنا ود  ف  قاح   لتاهرة. 

 جاض  لنيخ  ألفضر عمف يدس اتوة وجاؿل
 ػ يا ان  مف رقمح ااإليماف لـ ررهاا قيوؼ  لعدو ف

 رب طػػػػػػػػػػاغ قػػػػػػػػػػد تنػػػػػػػػػػاىى بغيػػػػػػػػػػو 
 

 حكػػػػػػػػـ النػػػػػػػػاس بسػػػػػػػػيؼ وذىػػػػػػػػب 
 

 أسػػػػػػػػػرج الشػػػػػػػػػر وأجػػػػػػػػػرى بطشػػػػػػػػػو 
 

 فكبػػػػػػػػت أفراسػػػػػػػػو عنػػػػػػػػد الغضػػػػػػػػب 
 

 يا بنيَّ مموؾ اليـو مماليؾ
 فكف العز  
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 واحرص أف تحضر المزاد
 في ساحات المدف اِلمْمحيَّة
 واكتب بالحكمة والسيؼ ي

 ال غربية، ال شرقية 
 حتى يولد فجر

 مف نزؼ جراح الشيداء
 اإلنساف المجبوؿ بأنوار التقوى

 في أزماف البموى
 ياؼيحمؿ سيؼ الحؽ عمى الس

 وغداً 
 طاغوت التجويع، القير، الموت ..

 " يؤخذ بالنواصي واألقداـ
 فبأي آالء ربكما تكذباف ؟ "  
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 معراج الباء 

 

8 

 
 منا  لنتط  رحت  لااء

 و لااء اط نتط  زورؽ اط قوكواف 
 و لااء اط نتط  ايت اط قنػكواف
 و لااء اط نتط  كػوف اط ديواف

يقػػػد ا روح فيػػػا   حرػػػف  ذ  عنػػػترا  لنتطػػػ   هرػػػز االحيػػػاة   و لاػػػاء اػػػط نتطػػػ 
 ونطؽ االص ات. 

هكػػػذ  جالػػػت  حػػػـ  وفػػػردت يناحيرػػػا فػػػ   ألثيػػػر  ومردفػػػتل هيػػػا و ركػػػ  رفػػػرؼ 
 لحرؼ  لمينح االاو رؽ  لف ايد ء  لاػو د   لرػ  ي نػف فيرػا كػؿ اػاد  ذ  اػد  فػ   لتمػ  

 هوو .
مػػؤهًط لطرصػػاؿ االينػػا   ومف وااػػد جاػػؿ هػػذ  مف رعاػػر اػػا   ألاػػو   لركػػوف 

رفمػػ  عنػػؾ عاػػاءة  لتصػػدير  فكنػػؾ ا رقػػرطي  مف رطيػػر وعمػػف كر يػػؾ منحػػدط وثايػػر . 
فكذ   ررصت  لنو ة االنو ة مصاحتو نتط  ف  مثان  عانؽ  رعرج  لف  لمعنػوؽ فػ  

 وجت ليس لػا طرفاف   وعمف احر ليس لػا نطآف.
   ويك نون  االدموع.ػ مفنف مف يدرؾ  لتـو وياا  فيتيمو  ينازر

 فيتـو متامؾ  حيوًا احيارؾ  ظاهرً  ا عمالؾ. (1)ػ رررؾ اودولؾ
ػ  حـ  يا طائر  لتم   لمرنٍّؽ ف   لضموع  ما  لػذس حممػؾ عمػف مف ر ػردس لػ  

                                                           
من سافر ترك جسداً على صورتو حييا ويعمل مثل األصل ادلسافر . وىذه خمصوصة بسبعة يف األرض ىم  (1)

 البدالء.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 85 - 

يناحيؾ ف  رحم   لف  لعالـ  لمنرود  ما يتطعرػا  لمػرء  ا اعػد  لنتمػ   ألاديػ   ومنػا 
 مريض االتم  مفنف  لاو د  ؟

فرحت  حـ  اػا   لت ػص ومطمتػت اماػؿ  لػد ر ثػـ اقػطت ر حريرػا ممػاـ عينػ    
فرميت  لدنيا و آفرة   و لين  و لنػار  وايػاض  لويػود وقػو د  لغيػ   ورميرنػ  اينرمػا 

 ومنا ف  مركز  ألضد د همزة ايضاء حائرة ايف حروؼ  لعماء .
عانيػت ومػا عػانف جالت  حـ  ل جرمت حكاي  ممػؾ  لوفائيػ  ومايػؾ  لكقػيح  ومػا 

مفورؾ  ألراعوف مف  ليوع و لترػر و لقػيوف  فرميػت مف مقػروس عنػؾ  لرمػـو اارريػاد 
ر ػؿ   فرػ  قػؤ ؿ ماػدس ا  لويرػا  نتطػ   ومػف جطعرػا يو عو لـ  لنور و لضاا   موف وو

 ييد لػا محد يو اًا. 
حمتػػت اػػ   حػػـ  فػػ  ميػػو ز  ل ضػػاء  ففريػػت مػػف  لعػػالـ  لصػػغير  لػػف  لعػػالـ 

زرت عػػو لـ ا يحػػيط ارػػا وصػػؼ  وا يحػػدها مكػػاف مو زمػػاف  وا راصػػرها   لكايػػر.
 عيناف.

رميػػت  ألنػػو ر  لرااطػػ   لػػف  لغو قػػؽ  ورميػػت  ألنػػو ر  لصػػاعدة  لػػف  ليو قػػؽ. 
ورميػػت  لنػػور  لمذيػػذ  لنػػارؽ  و فػػ َّ لػػػا مػػ  كػػؿ نػػاض ومػػض. وقػػمعت حنينػػا  لػػف 

.   لنور  لتيـو  واكاء  عمف مف فارؽ وهو عمف  لرفـو
 ريوت  حـ  مف روجؼ ف ؽ يناحيرا وراقطرما لقااحات  لقؤ ؿل

ػػػ ممػػا رػػريف هػػذ   ألنػػو ر  لنػػارج  فػػ   إلنقػػاف وحنينرػػا واكاءهػػا؟ م هكػػذ  ي عػػؿ 
  لعنؽ اصاحاا؟
 جالت  حـ ل

ػػػػ لػػػوا  ألنػػػو ر  لنػػػارج  لك وػػػت  ألفػػػطؾ عػػػف  لقػػػااح  و لرقػػػايح  و لاحػػػار عػػػف 
 و ليرياف  و ألرض عف  لوادة و لفصوا .  لقيوٍّ و لموياف  و ألنرار عف  لنام

لوا  ألنو ر  لنارج  انعدمت  لمحا  ومصا   لكوف  ل قاد. فكذ   نعػدـ  لعنػؽ 
 فرػػؿ نظػػاـ  لكػػوف  و ررطمػػت  لنيػػـو  و نقػػاحت  لياػػاؿ  ور يػػرت  لاحػػار  و ننػػؽ 
 لتمػػػػر  واقػػػػط  لاػػػػوو ؽ يناحيػػػػا مػػػػا اػػػػيف  لقػػػػماء و ألرض موريػػػػًا ااوجػػػػا ضػػػػااحات 

  . لتيام
و لعنؽ مجصف دريات  لمحا   فيػا وياػ  وذهػوؿ وحركػ  فػ   لتمػ  ا رعػرؼ 
 لقكوف. وا يصؿ  لمرء  لف هػذ   لمتػاـ  ا  ذ  عػرؼ  لغػر ـ منرنػيًا افمػرة  لمحاػ   
وفمػػػ   لعػػػذ ر م ررنػػػًا اػػػالمحاو  عػػػف  لقٍّػػػوي  ويذاػػػا  لولػػػا فرحيػػػر  ودهػػػش فػػػذهؿ  

 وفن  فرمي.
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 بٌداء البواده

ينحػػ   لمطئػػؾ فػػ  وػػدوها ورو حرػػا  ورر ريػػؿ روح  إللتػػاء كنػػت مقػػم  ح يػػؼ م
ياريػػؿ وهػػو يػػردد  لرنزيػػؿ  وونػػاء نػػييًا يصػػدر مػػف  لايػػت  لمعمػػور و لتاػػ   لوجػػور  
ورقاايح ررراطؿ مف ومػائـ نور نيػ   ومز ميػر جدقػي  رػرجص عمػف لحونرػا  ألقػماء. 

 وندوً  قكرسَّ  لمذ ؽ يرماطر مف اطاؿ  لقدرة.
ً  فضػػرً  عمػػف مفنػػاف مػػف عتيػػؽ عمػػف متػػاـ عرفػػات  وهػػ  وكنػػت ماصػػر مطيػػار 

 ررؼ ا ينحررا  مغردة ررنقـ رو ئح  ليناف.
وماصػػػر مطيػػػارً  قػػػودً  فػػػ  فر اػػػات مظممػػػ   صػػػامرً  حزينػػػ  مريضػػػ   لينػػػاح  

 رم حرا لو فح  لنار.
وماصػػػػر مطيػػػػارً  ممونػػػػ  رعايمػػػػت ملقػػػػنررا  و نػػػػريرت لحونرػػػػا  رنرظػػػػر فصػػػػؿ 

ػػت  لتصػػائد   لتػػوؿل ميرػػا ميمػػؿ ونػػاء؟  وجػػد رعػػدد  لمغنػػوف  وكثػػرت  لمحػػوف  ورناصَّ
ات  لرػر يـ  و لمعنػوؽ و حػد ينررػ   ليػا  لغنػاء امغػ  ليقػت كالمغػات  حروفرػا  ونوص 

  ألنو ر  لنارج   ا رحراج  لف رريماف.
وماصػػر قػػر دجات مػػف لؤلػػؤ ومريػػاف  ا يكػػذٍّ  اآائرػػا  نقػػاف  مقػػرديرة كرػػاء 

مطيار رفم  مينحررا  ورػن ض رينػرا  وررنػكؿ فػ  صػور  لديواف  رعار مف نو فذها 
 لكماات  لنارج  فيرا  مف وير مف رنزع عنرا نحاقػات عاوديررػا. وهػ  فػ  مركػز 
 لقػر دجات  وهػاء  ليػػطؿ رػدور ورػػدور. و لػد ئرة هػ   لحػػؽ فػ  يوفرػػا  لفمػؽ  وهػػ  

اوروف  لفمػػؽ فػػػ  يوفرػػػا  لحػػؽ  وموليػػػاء  هلل ا فػػػوؼ عمػػيرـ وا هػػػـ يحزنػػػوف  يرحػػػ
ويررامقػػوف  وهػػـ فػػ  نػػوؽ نػػتَّتت نػػر نتوا فر نػػات رايػػ   ليػػـو  لموعػػود  يرقػػاءلوفل 

 مرف  لتيام ؟ 
مقحت   حـ   اك را  لحريري  عمف عين  وجالػتل ممػا وجػد ماصػرت االاو صػر 

 فانظر  آف االنو ظر.
ونظػػػػرت فرميػػػػت قػػػػروًا رناقػػػػط ممػػػػام  كاألقػػػػ ار  وياػػػػاا نػػػػامفات  ومنرػػػػارً  

 حارً  رمفرها  لياريات. ويز ئر رررج فيرا  ألنو ر.ياريات  وا
ونظػػرت فرميػػت مػػدنًا عػػامرة االنػػاس  وجػػري رنرنػػر فػػ  حتػػوؿ رمػػوج االقػػنااؿ  

 وجطعًا وجصورً  ومكو فًا ا يغمؽ فيرا اا  عمف طارؽ. 
ونظػػػػرت فرميػػػػت طرجػػػػات رقػػػػمكرا  لقػػػػاام   وجو فػػػػؿ رنطمػػػػؽ مػػػػف  لمػػػػد ئف  لػػػػف 

ييوقػوف فػطؿ  لػديار  يراػادلوف  لرحيػات  وويػوهرـ  مػف  لفمػؽ  ألجطار  ومفططػاً 
 ر يض االاقمات.
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ونظػػرت فرميػػت  لمننػػديف و لعػػازفيف  فػػ   ألحيػػاء  لرػػ  رراطمػػت مػػف نػػرفات 
ايوررا عر ئش  لورد و لياقميف  وهـ يطوفوف ا عو دهـ وقناطيرهـ واػ رو ح  لتصػ  

ؿ ومطػػر ؼ  لنرػػار    يعزفػػوف ويننػػدوف نغمػػات ر اعيػػ  وفارضػػي  مرااينػػات  نػػاء  لميػػ
 وميو ؽ  لحمائـ و لطيور رريٍّ   لمحوف ورفصؼ ا ينحررا محرؼ  لرو ء.

ونظػػرت فرميػػت مقػػو جًا عػػامرة مقػػتوف  ومفػػري مكنػػوف   يػػزدحـ فيرػػا  لنػػاروف 
 و لاائعوف  وا نتود  ا  لكمـ  لطي  و لصمو ت.

ونظػػػػرت فرميػػػػت مهػػػػؿ  لصػػػػنائ  فػػػػ  صػػػػنائعرـ يعممػػػػوف  و ل طحػػػػوف يزرعػػػػوف 
حصػػدوف و لثػػاج وف يتػػرؤوف ويرحػػاوروف  وراػػات  لايػػوت يػػرراف  لغرفػػات ويثرثػػرف وي

 ضاحكات.
ونظرت فرميت  لمقايد يرر ػ  مػف منائرهػا  ألذ ف  و لكنػائس يعمػو فػ  ينااررػا 

 جرع  لنو جيس. و لمعااد مفرم ًا منكالرا وملو نرا يحرند فيرا  لمصموف.
ا جائػػد و مو نػػرطيًا مو مػػديرً . وكانػػت ونظػػرت فمػػـ مر ممكػػًا مو وزيػػرً  مو مميػػرً   و 

  لحياة رقير االحاكمي   لعنتي  كزورؽ حالـ ف  احيرة قحري .
 واقطت ك  َّ ألجاض ح ن  مف  لرر   فكذ  ا  ا مجاض  ا عمف هو ء. 

 ومددت يدس  لف  لياؿ مرممس  لصفور فكذ  ارا رغوص ف   ل ضػاء.
  لماء.وومقت مصااع  ف   لماء فما مدركرا اموؿن 

 نظرت  لف رفيت  درا    حـ   دهنًا مرحيرً ..و 
 ػ مسر  عالوـ هذ  مر   وا مجاض عميا؟

 جالت   حـ   مراقم  مف يرم ل
ػ هذ  عالـ  لنرود   ومرنظَّر  لموعود  كؿ ما فيا روح  حرف  لياػاؿ و ألنرػار 

 و لمد ئف ما ه   ا مرو ح  وكؿ يقير عمف جانوف  لطايع   لروحاني . 
 ػ مسَّ حمـ ر ئ  مري؟ هذ   لذس طالما حممت اا  لانري  يا مما .

ػػػ اػػؿ هػػ   ليتظػػ .  لنػػاس نيػػاـ فػػكذ  مػػارو   نرارػػو . ضػػ  يػػا ولػػدس هػػذ   لعاػػاءة 
 عمف كر يؾ و راعن .

وضػػعت عاػػاءة  لمقػػرريح عمػػف كر ػػ و  فاررتػػت   حػػـ   اػػ  قػػممًا مػػف صػػوت 
مػػا ررجػػف  ليرػػا قػػوي  لفػػو طر  ثػػـ واػػرؽ ومنػػا مراعرػػا حرػػف امغػػت ميػػو زً  مػػف  لاػػو در 

 فرحت ل  ناواكًا ف   ألثير مطًط عمف  ألزماف  ف طممت فرميت..
 كرة مف نار ونور   وضياء ودييور  ويااق  وماء  رقاح ف   ل ضاء.
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رميت فيرا  ليماؿ و لتاح مريػاوريف  و لمػوت و لحيػاة مرعػانتيف  و لميػؿ و لنرػار 
 مرطحتيف.

تط ورحررؽ   وفر عنررا ف   ليحور رفراػئ  فرنرػزعرـ ورميت مدنًا وعو صـ رق
 مف يحورهـ مطجط  ليرذ ف.

ورميػػت ثير نػػًا لرػػا جػػروف رنػػاطح  لقػػحا   مػػا رماػػث مف رررػػاوي نحػػو موصػػارعرا 
 فرندس ف   لرر  . 

 ورميت جصورً  رصير جاورً  ررز حـ فيرا  أليقاد و ألضد د  رنرظر  لصيح .
  رعصػػػؼ ارػػػا مرضػػػ   لػػػدييور فر كمرػػػا ثػػػـ ورميػػػت فػػػ   لتاػػػور ميقػػػادً  مظممػػػ

ػػػً  مقػػػنونًا  ويرعػػػالف  لحمػػػ   لمقػػػنوف فيصػػػير جصػػػورً  اعمائرهػػػا ومموكرػػػا  مو رقػػػمحرا حو
وممر ئرا وعققرا وعقاكرها وكنوازها  ثـ يغناها ليؿ  لػدمار و لا مػف فرصػاح مثػرً  اعػد 

 عيف  ا رر    ا عيف  لعيف.
ػػػ واها  ليػػػوع  ػػػ واها  لعنػػػؽ ورميػػػت فػػػ   لتاػػػور ميقػػػادً  نو و لحػػػاس  لطويػػػؿ   ونو

و لنػػػوؽ  رنقػػػمرا نقػػػمات رحمانيػػػ  فرصػػػير ذر ت  مػػػف  لنػػػور ررػػػو مض فػػػ  حتػػػوؿ 
  لصااح.

ونظررنن  فرميرنن  ذرة نػور ررػذرذر عمػف نػ ا  جطػرة نػدي قػكري االرقػايح عمػف 
 وصف مف قدرة  لمنررف جد دنا فردلوف. 

مفػػري رايػػد  ودهاجنػػ  رصػػوؿ ورميػػت مزمنػػً  رػػدور  ومزمنػػً  رغػػور. ونػػعواًا رولػػد و 
 ثـ رروس ورميؿ  ودوا رطغف ثـ رنيخ وردوؿ.

 ورميت عناجًا عمف  لنرفات يذيعوف  لقكر  لمذ   االن ا  و لعيوف.
ورميػػت مط ػػػاًا يػػدوروف فػػػ   لحػػػار ت يمعاػػوف ويرزيػػػوف  وممرػػاررـ يطممػػػف مػػػف 

ذريف.   لنو فذ يطيٍّرف لرـ  لمعوٍّ
وف  لعمائر وا مرجف لرـ  وااع  فػ   لطرجػات ورميت عمواًا عمف  لمر ج  يرفع

يريولػػوف يرفعػػوف عتػػائرهـ االنػػد ء وا صػػوت لرػػـ  وكروااػػًا اػػاألجطـ يقػػطروف فرنثػػر 
 لػػريح مػػا يكراػػوف. ونقػػاء يمػػدف مط ػػاًا مػػف حطػػ   و لحيػػاة طيػػر يزيػػر  عرػػؿٌّ زنػػيـ 

 مغرص .
يض ورميػػػت  لمقػػػيح يطحػػػؽ  لػػػدياؿ ويرميػػػا ااآيػػػات حرػػػف ييػػػرس  لنرػػػر وي ػػػ

  لاحر  لميت ادما  فيعود  لفص   لف  ألرض  ويحيا  لناس ف  قكين  وقطـ.
ورميت  لفصاـ يغرص   لقطـ   ويقود  لررج  وركثر  لػزازؿ  وررر ػ  معمػدة 
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 لدفاف  وررماس  ليف ف   إلنقاف  ورطم   لنمس مف اػيف جػروف  لنػيطاف  وينرفػ  
  لتر ف   فيفرؿ نظاـ  ألكو ف..

 ت..ورميت .. ورمي
..حرػػف رميػػت طائ ػػًا يطػػوؼ عمػػف كػػرة  لنػػور و لنػػار فييعمرػػا هنػػيمًا مقػػيورً   

 وكوكاًا ميرًا متاورً .
مدرؾ اماؿ  لد ر ما ا  مػف نػتاء ومنػا  لمقػافر فػ   اعراػار اػيف  لعػدوة  لػدنيا 

 و لعدوة  لتصوي  فناد ن  مغنٍّيًا اصورا  لحزيف.
 أييا السالؾ

 أغمؽ
 كَوة األزمافِ 

 وانيض
 ف الوىـ إلى نور الحقيقةعد م

 ىاىـ قد أطفؤوا الطاقة في األرضِ 
 وقد مات المؤذِّف

 غمَّقوا الدار عمى اإلنساِف 
 طغيانًا وتييا

 أشعموا النيراف فييا
 واستباحوا ساكنييا

 تركوا القرية في الفوضى
 غريقة

عػػدت  لػػف  لقػػ يف حزينػػًا يائقػػًا. فمعػػت عاػػاءة  لاػػرزخ  ونػػددت  لرحػػاؿ  لػػف 
 يديد.   لق ر مف
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 معراج العٌن

 

9 

 َمْف ىذا المسافر 
 مف عيف الفجر إلى غيف الغروب

 عمى طوؼ الخوؼ والشوؽ
 يبحر متخففًا مف أحمالو

 يصطاد بصنارتيفي جوع وعطش
 أسماكًا مقدسة

 ليا لوف العرس وطعـ التقوى؟
 أييا المبحر الغريب إلى جزائر غربية

 لـ تطمع عمييا شمس  
 ليؿ وال نيار ولـ يشتمميا  
 في سفينة لـ يشترؾ في صنعيا صانػع  
 ولـ يخالطيا خشب أو حديػد  
نما صنعيا ميندس األرواح     وا 

 تميؿ قميال أماـ شواطئ اآلخريف 
د بسكر المحبة  وتزوَّ

 
 أييا المبحر..

 وَمْف غيري يجدِّؼ ويجازؼ  
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 عمى طوٍؼ ألواحو مشدودة بأمراس المواجد 
 كوب المخاطرأي سر  يدفعؾ إلى ر 
 مف أجؿ ىذا الحب

 وأنت الذي لـ تر وجو الحبيب أبدًا؟
 

 تستيقظ األسماؾ
 يستيقظ اإلنس 
 تستيقظ المالئكة

 يستيقظ الجف
ر  عمى صوت المسحِّ

 وىو يقرع بطبمتو السماوية في عتمة الميؿ
 يوقظ النجـو لمسحور منشداً 

 ةإف الطريؽ إلى ليالؾ ميمكة    لكنيا إف تؾ المجنوف ميمون
 أما أنا 

 فأستيقظ عمى نبضات سّبوح .. سّبوح
 مف وجيؾ القدسي

 
 يسافر الصائموف

 في سفائف اإلمساؾ 
 المبحرة إلى الجنة

 أما أنا 
 فالجنة ىي فمكي ومعراجي

 إلى وجيؾ األنور 
 

 مبارٌؾ رمضاُف وجِيؾ الجميؿ
 مف تنف س الضياء
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 إلى شييؽ الدماء
 في أبير المقػػاء 

قمراٌا الفرح الشار  

عندما ريعت مف رحمر   لارزفي  ويدت  حـ  ف   نرظارس وه  ريمػس عمػف 
حافػػػ  عػػػيف  لتػػػدس رحػػػؼ ارػػػا فػػػػ  مجػػػو س قػػػا  صػػػاايا حػػػافطت  لويػػػو  اػػػػاألنو ر 
 لعمويػػ   وجػػد  ررػػديف ثيااػػًا نػػ ي   مػػف مرو ح عنػػاجرف  وملتػػيف عمػػف مكرػػافرف مونػػح  

رزت عميرػػا ح يػػؼ ممونػػ  انػػاض  ل ػػرح  لنػػارؽ  وفػػ  ميػػديرف مناديػػؿ اػػيض جػػد طػػ
 مينح   لمطئك . 

ارر يمالرف عين َّ حرف محققت ا نن  مدور ف  فوموؾ قػن  ف ي ػ   حػوؿ جمػر 
  نعدمت مادرا ولـ ياؽ منا  او  لاراء.

كانت  ل ريػات  لحػافطت  لويػو  اػاألنو ر  لصػاعدة و لرااطػ  يرجصػف فػ  د ئػرة 
جو قػرا  لقػا   لرػ  ا رنررػ  ا يحيطرا محيط. مركزها حـ  ومجطارها مر يا  وعمف م

ممػػد ؤها رناكاػػت عيػػوف  لعػػالميف فػػ   لقػػماو ت و ألرضػػيف ممػػف ولػػد ومػػف لػػـ يولػػد. 
يٍّرػا  لقػافر  وكف يػررمف ونػاءهف رػرريًط ررر رػؿ لقػماعا قػر ئر  لن ػوس  لقػادرة فػ  و 
 لنايؿ  ومنػا فػ  رمػؾ  لدهنػ  مقػرد  لنظػر اػيف  لمركػز و ألجػو س فػط مري ويػر ويػا 

ألـ و ألفت و لحاياػ   فعياػت لو حػد فػ  قػاع   وقػاع  فػ  و حػد. ورميػت مف  حـ   
معػػػرج  لػػػيرف عاػػػر يػػػدوؿ  لػػػزمف  لػػػذس ا يريػػػ   لػػػف ور ء لغيػػػر يػػػد ئؿ  لعػػػر فيف  
ألعػػػرؼ جصػػػررف ومكممرػػػف عمونػػػ  مجطػػػؼ مػػػف اقػػػرانرف كرمػػػ  لػػػـ رعرػػػؽ فػػػ  يػػػر ر 

  لياري .
قػػػػت روحػػػػ  فػػػػ  هػػػػذ   حػػػػـ  ل ميررػػػػا  ألـ و ألفػػػػت و لحاياػػػػ   لتػػػػد رتو   جمػػػػت ل

 ألجو س  وفنيت ن ق  ف  هذ   ليماؿ  وا اد لرؤاء  لطئ   نرريف فػ  يطلػؾ مػف 
ماردم. فمكؿ  فر موؿ  ولكػؿ منررػف مارػدم  ومارػدم  لعنػؽ  لمعرفػ . ومػا ركاػت هػذ  
ػؿو  لػف عػالـ  د امػاء  لمعرفػ  ف ص   لمعر ج منػذ مف صػنعت  لػ  مرو ػ   لمػاء  ا ألرػزوَّ

ػػذ ع. فرػػػطو دعػػػورن   لػػػف م داػػ  ويوهػػػؾ  لقػػػاع   ألطعػػػـ  لكمػػاؿ وقػػػكَّر   لعنػػػؽ  لمن
 ثمار طواف  ومفمؽ  لاذرة  لر  كاف منرا هذ   ليماؿ؟

فحصػػػت  حػػػـ  اصػػػولياف  لصػػػمت ثػػػري كممػػػار   لمصػػػوٍّح  وجالػػػتل  نػػػؾ  ف 
عريت  ليرف صرت ناض  منرف ومن  رر ه  لمق ر  لطويؿ  وليس لػؾ اعػدها مف 

لػػ َّ ااػػد مف رركػػ  معػػر ج رريػػ   لػػف وقػػؽ  ليػػنس  أل نػػؾ كػػ  ررجػػف  لػػيرف و   وؿ. و  
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 ياء  لعالميف لرصؿ  لف نوف  لركويف.
جمػػػتل لتػػػد ركاػػػت هػػػذ   لطريػػػؽ  لصػػػعا   ويػػػزت  لاحػػػار و ألنرػػػار  و لياػػػػاؿ 
و لوديػػػػاف  وفارجػػػػت  ألهػػػػؿ و لفػػػػطف  ولتيػػػػت  ألحاػػػػ  فػػػػ  يز ئػػػػر  لػػػػدموع و لكػػػػطـ  

قػػري فػ  دمػػ  مػا همقػػت  فػ  جماػػ   وروػذرذروت روحػػ  مػ   لػػذس  قػروي فػػ  جاػر   و 
وقمعت مكان ات صػاح   لغػار ومػا ركمػـ صػاح   لقٍّػر ج  ومرقػيتن فػ  مينػاء ا 
رحقاف وزرت  لقوؽ  لقماوي   وررمت قورة  إلنقاف عمػف ضػ اؼ رميػت  و طَّمعػت 

 عمف  لعالـ  لمنرود.. 
  ميررػػا  ألـ و ألفػػت و لحاياػػ   وهػػؿ فعمػػت كػػؿ ذلػػؾ  ومنػػت دليمػػ  ورفيتػػ  دراػػ

رعممػػػيف مػػػا لتيػػػت ومػػػا عانيػػػت   او ألامػػػم هػػػذ   لمتػػػاـ فيتػػػذفن  قػػػرـ  لمركػػػز وجػػػوس 
 ليمػػاؿ  لػػف نػػوف  لياػػيف ف وػػدو ناضػػ  نػػور مػػف ويػػا محاػػوا  نػػور  ألنػػو ر  لػػذس 
رضػػػ ء حروفػػػا  لرػػػ  ا رعػػػد  وكممارػػػا  لرػػػ  ا رن ػػػد  وجر نػػػا  لػػػذس ا رنتطػػػ  عػػػف 

 رطورا  ألكو ف  در و عودر ؟
ف لػػػـ مفعػػػؿ ذلػػػؾ قػػػ اتف ورياػػػًا ذلػػػيًط رائرػػػًا مضػػػيَّعا.. عمػػػف و ضػػػيعرا .. منػػػا  

 جارع  طريؽو
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 معراج الٌاء  

 

11 

 
مذنػػت لػػ  حػػـ اػػالعاور  لػػف كػػوثر  ليمػػاؿ وهػػ  رفنػػف عمػػ َّ مػػف  لمريػػ   ومنػػا 
  لذس لـ ممارس  لعـو ف   ألنو ر يدفعن   لاحث عف  لمعرف   لف ركو   ألفطار.

 قوس مٌمونة السوداء

ريرػػػت  لػػػف  ألولػػػف فاناقػػػطت ممػػػام   لكوفػػػ  واقػػػارينرا  و ل ػػػر ت ونػػػاطئا    
اواف فرميت فراة ررعف ونيمات  جائم  رصم   وايف يديرا عكػاز لرػا   فيزررا  لف  ليو
وعميرػػػا ياػػػ  صػػػوؼ كرػػػ  عميرػػػال اراػػػاع وا رنػػػرري. ونظػػػرت فرميػػػت  لػػػذئا  مػػػ  

 اـ رفاؼ  لذئا .مونامرا اهي   فط  لذئا  ر كؿ  ألوناـ وا  ألون
ولمػػػا رمرنػػػ  مويػػػزت فػػػ  صػػػطررا وقػػػممت ثػػػـ جالػػػتل يػػػا  اػػػف حػػػـ منػػػا ميمونػػػ  

  لقود ء  يظنن  مهؿ  لكوف  مينون  ألنرـ ا يدروف ما ي عؿ  لعنؽ اصاحاا. 
 جمت ل رحمؾ  هلل وما يعممؾ منن   اف  حـ  

جالػػػت ل ممػػػا عممػػػت مف  ألرو ح ينػػػود مينػػػدة فمػػػا رعػػػارؼ منرػػػا  ئرمػػػؼ  ومػػػا 
 ناكر  فرمؼ؟ر

 جمت ل يا طاهرة  ليي   عظين .
 جالت ل يا عياا لقالؾ ف   لمحا  يوعظو ومف ميمون  حرف رعظو؟

 يزجػػػػػػػػػر قومػػػػػػػػػًا عػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذنوب
 

 يػػػػػػػػػػا واعظػػػػػػػػػػًا قػػػػػػػػػػاـ الحتسػػػػػػػػػػاب 
 

 ىػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػف المنَكػػػػػػػػػر العجيػػػػػػػػػب
 

 تنيػػػػػػػػػى وأنػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػقيـ حقػػػػػػػػػاً  
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 لػػػػػػو كنػػػػػػت أصػػػػػػمحت قبػػػػػػؿ ىػػػػػػذا
 

 غيَّػػػػػػػػػؾ أو تبػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف قريػػػػػػػػػػب 
 

 حبيبػػػػػػػي كػػػػػػػاف لمػػػػػػػا قمػػػػػػػت ي يػػػػػػػا
 

 موقػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػدٍؽ مػػػػػػػػػف القمػػػػػػػػػوب 
 

 تنيػػػػػػػػى عػػػػػػػػف الِغػػػػػػػػيِّ والتمػػػػػػػػادي
 

 كالمريػػػػػػػػب يوأنػػػػػػػػت فػػػػػػػػي النيػػػػػػػػ 
 

ف كنػػػت  يػػػا  اػػػف  حػػػـ   ف كنػػػت رريػػػد  يريػػػاز  ألقػػػو ر فرحػػػرر مػػػف  إلقػػػار  و  
عف  لمعرف  فارك  اػر ؽ  لعتػؿ و قػمؾ طريػؽ  لعرفػاف  وكػ  رصػؿ مػف ويػر  ااحثاً 

ا راحػػث عػػف هػػذ   لمصػػااح فػػ  مف رضػػؿ ااػػد ومف رحمػػؿ معػػؾ مصػػااح  لويػػود  و 
قوؽ  لمصاايح ألنا ف  جماؾ مويود  زيرا  لعنؽ ونػور   لرػدي. و عمػـ منػا مػا مػف 
عاػػد معطػػا   هلل مػػف مرػػاع  ل انيػػ  نػػيئا فاقػػرز د و ارغػػف  ليػػا ثانيػػا  ا قػػماا  هلل حػػ  

  لفموة معا  وادَّلا اوعد  لتر   لانعد واوعد  ألنس  لوحن .
حمػػولف  لقػػو د فػػ  عينػػ َّ حرػػف وددت لػػو مف  لنػػمس مػػا جمػػتل يػػا ميمونػػ  لتػػد  

طمعػػت عمػػف  لنػػاس  ا ارػػذ   لمػػوف  لنعنػػعان   آقػػر يمالػػا  فحػػدثين  يرحمػػؾ  هلل 
 عف  لغنـ  لر  ا ر زع مف  لذئا . و لذئا   لر  ا ر كؿ  لغنـ فكن  مري عياًا.

و ـ ممرػػدة نػػادت ميمونػػ   لقػػود ء ذئاػػًا وحمػػًط وجامػػت اينرمػػا رصػػم   ااقػػت   لتػػ
 ألفيػػاء كنػػيرة  لحيػػاة   ثػػـ  لر رػػت  لػػ َّ وجالػػتل ميرػػا  لمغرػػر احكمرػػا   ليػػؾ عنػػ   
 نػػػؾ لقػػػتيـ  إلدر ؾ  ومنػػػت مازلػػػت فػػػ  موؿ  لطريػػػؽ. لتػػػد مصػػػمحتن مػػػا اينػػػ  واػػػيف 

 قيدس ف صمح ما ايف  لذئا  و لغنـ..و

 قوس بردة الصرٌمٌة

رػػا واقػػارينرا واحرهػػا  ثػـ  نػػ  جصػػدت  لثانيػػ  فقػػعت  لػ َّ  لاصػػرة انػػطرا ونفم
وجػػد رز حمػػت فػػ  قػػمائرا  لغيػػـو  لػػدكف  فرميػػت  لممػػوؾ فػػ  جصػػورها يررػػدوف  لكاػػر 
وييرروف مذيالا. ورميت  لزن  ف  مقػاافرا يزرعػوف وهػـ يرمنطتػوف  ليػوع ومجػد مرـ 
رغوص ف  وحؿ  ل اجػ . ثػـ هػاط ينػد  لميػؿ فػ  درو   لاصػرة  وقػكنت  لحركػات. 

ػػا يػػزؿ وفيػػ ة مضػػاء  لاػػرؽ وررػػزو  رت  لصػػو عؽ  وقػػمعت صػػرف  لمو ـ   لرعػػد وصػػوَّ
يعتارػا صػياح ونحيػػ . فتمػتل صػػاعت  صػعتت جماػػًا ف حرجرػا  وراعػػتن  لصػيح  فػػكذ  
منػػا ا رػػاة كاػػردة  ألنػػو ر جػػد ونػػيت  وجػػد ذهػػ  اصػػرها مػػف كثػػرة  لاكػػاء. فػػانرظرتن 
حرػػػػف مفاجػػػػت مػػػػف ونػػػػيررا  ثػػػػـ رميررػػػػا رضػػػػ  يػػػػدها عمػػػػف جمارػػػػا  لمحرػػػػرؽ و لػػػػدفاف 

صػػاعد مػػف عينيرػػا  لاػػاكيريف ورنػػادس اصػػوت حػػزيفل حاياػػا .. لتػػد هػػدمت  لعيػػوف  ير
ووارت  لنيـو  وفط كؿ حاي  احاياا  وجد فموت اؾ يػا حاياػ   مرنػر ؾ رعػذان  و 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 96 - 

حاؾ ف  جما ..؟ ا ر عؿ يا حاياػا  .. لتػد ذهػ  اصػرس فػ   لنػوؽ  ليػؾ و لرضػرع 
 نؾ.ف   لتراف منؾ فامنحن  ذه  محارؾ وجطدة رضو 

ثػػـ  لر رػػت نحػػوس وجالػػتل رقػػ ؿ عنػػ ؟ منػػا اػػردة  لصػػريمي   منػػاي  حاياػػ  كػػؿ 
ليم  ك  يفم  عم َّ اردرا فط معرؼ  لتوػرَّ و لحػر   ورامػا قػمعت صػورا فػ ري منم ػؾ 
ػػػو س لػػػ  فػػػط مح  ػػػؿ  فصػػػورا  لمنم ػػػؾ  ومنم كػػػا  لتمػػػ   و لتمػػػ  هػػػو  انػػػ  مػػػرو ف جػػػد حن

  لمعرف  االحاي .
فػ  عينيرػا يػنرض مػف رجػاد  ويفمػ  عمػف نفيػؿ  لاصػرة جمت وجد رميت  ل يػر 

انػػرود  لنػػور ل يػػا اػػردة هػػا جػػد طمػػ   لصػػااح عمػػف  لاقػػيط  فكيػػؼ مصػػاحت  ومصػػاح 
  لناس؟

ر حػػت اػػردة رفمػػ  مػػف معصػػميرا مقػػاور  لعمػػر ورمتيرػػا فػػ  ديمػػ  و حػػدة رمػػو 
مفػػري  وجالػػػتل مصػػاحنا مضػػػيافًا منريعػػيف اػػػ رض وراػػ  ننرظػػػر  يااػػ   لػػػد ع   ذ  

 عا.. وجد دعا.د

ٌّة  قوس جوهرة البراث

ثػػػـ  نػػػ  ركاػػػت  لقػػػ ين  مريرػػػًا مػػػف جػػػوس  لاصػػػرة  لػػػف مدينػػػ   لقػػػطـ و لنػػػور ر 
 ينادسل ا يرك  فمكنا مف ا يعرؼ  لغوص فالاحر مم ء ااألقر ر و ألفطار.

ماحػػػرت ط مػػػ   لنرػػػر فػػػ  هػػػدوو  و ألمػػػو ج رردهػػػدها عمػػػف صػػػدرها ورناويرػػػا   
ر رصػػحانا مقػػر اًا مقػػر اًا ورمطرنػػا مناجيرهػػا اػػالمحوف  حرػػف و ألطيػػار  لاػػيض و لفضػػ

 ذ  يزنػػػا منػػػائر  ل مػػػؽ ودفمنػػػا مغػػػاور  لغقػػػؽ وجطعنػػػا  ألاموػػػ  ع  ػػػروت  لػػػيـ و نػػػرممرنا 
ػػانا مػػوج كالظمػػؿ وصػػاح  لنػػور ل ااػػد مف رتػػدمو    لعاصػػ   و ضػػطرات  لقػػ ين  وونو

ا همكػػرـ.  ف كنػػرـ رريػػدوف  لنيػػاة  فرف  ػػو  وملتػػو  محمػػالكـ فػػ   لتراػػاف لقػػيد  لاحػػر و  
ديم . ف لتينا  ألحماؿ حرف لـ ياؽ لنا  ا ما يقرر عرينا  فرتنعت  لغيػـو  وطااػت 
 لريح  واحت لنا عف انعد منائر اغد د وجااارا  حرػف  ذ  يزنػا  لكػرخ و لرصػاف   لػف 
ار ثػا منػار  لػ َّ  لنػور  مف جػد وصػمت فػػاهاط مػف  ل مػؾ اقػطـ و جصػد يػوهرة  ألنػػاـ 
فكنرا ف   نرظارؾ. فعيات مف نور  ممٍّ و يصيد  لمؤلػؤ فػ  مكنػوف  لاحػار مػف جاػؿ 

 مف ياانر  لعـو و لغوص.
 نزلت  لف  لناطئ فكذ  منا اكوخ و مرمة جائم  فيا روجظ زويرا ورتوؿل

 يا ماا نعي   كارو ف رفت.. كارو ف رفت. -
ل   لػػو منػػؾ ثػػـ فػػاطارن  مػػف ويػػر مف رمر ػػتل يػػا مفػػا  حػػـ  مر ؾ لػػـ ر رػػـ جػػو 
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عنػػػتت لنطتػػػت اكػػػؿ  أللقػػػف وعمٍّمػػػت منطػػػؽ  لطيػػػر وونونػػػ   لحنػػػائش ونيػػػوي 
  لنيـو وهمس  لحير.

 جمتل منت ه   ذف .. يوهرة  لار ثي .
جالت يوهرةل كنت ياري  ألحد  لمموؾ معيش حياة  لتصػور وعمػ َّ مػف  لثيػا  

فػػ  كػػوخ عمػػف  و لحمػ  مػػا رحقػػدن  عميػا  لنقػػاء  ثػػـ  نػػ  رميػت فػػ   لمنػػاـ مف رويػطً 
ديمػػػ  يػػػدعون   ليػػػا فعنػػػترا وصػػػرت مقػػػيررا وي ػػػوت قػػػيدس وكػػػاف حكيمػػػًا حميمػػػًا 
ػؽ عنر ػؽ. ثػـ معرتنػ  ومطمتنػ  ويرزنػ   كريمًا  ولما مدرؾ  لممؾ ما ا  جاؿل مف عن 
امػػا يحرايػػا  لمقػػافر. و نطمتػػت  لػػف نػػاطئ  لنرػػر مرود  ألكػػو خ حرػػف  نرريػػت  لػػف 

 مناـ فتاؿلهذ   لكوخ فمتيت  لذس رميرا ف   ل
 جد صدَّجت   لرؤيا يا يوهرة.  -
 يا قيدس  ن  مريد مف مكوف فادمرؾ.  -
مػػا منػػا  ا مممػػوؾ فػػكف مردت مف ركػػون  حاياػػًا لممػػؾ  لنػػاس فغيػػرس هيئرػػؾ   -

و فمعػػ  عنػػؾ مثتػػاؿ  لحمػػ  و لثيػػا   لممكيػػ   وريػػردس عمػػا منػػت فيػػا حرػػف رصػػمح  
 لما مردت.

مػػػػؿ هػػػػذ   ألحمػػػػاؿ  ومف ركارػػػػاس ومحققػػػػت ا ثتػػػػاؿ مػػػػا عمػػػػ و  ومنػػػػ  منػػػػوء اح
ررتص اف  فريردت عف كؿ ما مممؾ  ولاقت ما منا عميػا  آف مػف عػرس وثيػا  ثػـ 

مَّ  فراقـ وجاؿل  حضررا وكاف ييمس عمف ي 
 و ا رحيا  اعد  ليـو عف عيون  هذ   ليماؿ يا يوهرة. يا لروع  ما مرى -

 ثـ قيد وقيدت فقمعت  ألرض رتوؿ ل ل
مػػف رحمػػػ    يااػػًا يػػا يػػوهرة  ومنػػت منػػ   فريػػت  ريعمػػيف اينػػ  واينػػؾ ح -

 ورعوديف  ليا  ثـ راعثيف منا؟
 ونرضت مف قيدر  وجمتل

نػػا  ألرض يػػا ماػػ - مَّػػ  رحيانػػا عػػف ممٍّ نػػعي .  نطمػػؽ ورصػػدؽ ارػػا   اهػػذ   لي 
 وفؿ  لثطث  ف  و حد لرقير ارـ  لتافم   لف  ألوحد.

  ليـو فقاتر ن و  يا يوهرة وصمت   -
 ا يا حايا .. كرو ف رفت.. كرو ف رفت.وقاتنا  فروف.. هي -

جمتل يا يوهرة مازلت ا منطؽ اكػؿ  أللقػف ولػـ معمَّػـ منطػؽو  لطيػر وونونػ و 
  لحنائش ونيوي  لنيـو وهمسو  لحير  وا معرؼ معنف كرو ف رفت.
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ميااػػت يػػوهرة  لنػػاس وعيناهػػا ياحظرػػاف  لػػف  لقػػماءل قػػارت  لتافمػػ .. قػػارت 
 لمقػير فمتػد  ذَّ تامؾ هنا؟ منت ف  موؿ  لطريؽ فانطمؽ  وو لتافم . يا مفا  حـ  ما م

 قارت  لتافم .

 قوس مرٌم العابدة

فريت مػف  لتػوس  لثالثػ   لػف  لتػوس  لر اعػ  فػ  ليمػ  ظممػاء ذ ت اػرد وريػح  
وكاف  لمطر جػد  رصػؿ ليػال و  فوك ػت  لقػتوؼ ورنػتتت  ليػدر ف وفاضػت  ليػد وؿ 

ـ مهمرػػا  وكػػاف معػػ  نػػوسٌّ لػػـ رمققػػا نػػار  ورػػ فعف  لقػػيؿ فػػ  طرجػػات  لتريػػ   لنػػائ
. فػكذ  منػا اػامرمة جػد فريػت  ونتود لـ يضرارا قمطاف. جمتل مجقػمرا فػ  ييػرة  لحػـر

 وه  رتوؿل يا رفيؽ  رفؽ انا.
ورفعػػت مصػػػااحًا فػػ  زيايػػػ  حممرػػا فػػػ  يػػػدس ألراػػيف ويررػػػا فػػكذ  هػػػ  مػػػريـ 

ًا أليراـ ررعاهـ.   لعاادة  وكانت ممو
 ا مريـ يرحمؾ  هلل ؟جمت لرال ما لؾ  ي 

جالػػتل رمصػػص  لقػػيؿ  لػػف ايرػػ   ووكػػؼ قػػتؼ  لايػػت  و نقػػر   لمطػػر  لػػف 
  ل رش  ومنا منتؿ مط ال  مف موض   لف موض  .. يا رفيؽ  رفؽ انا.

 جمتل فذس هذ   لنو ء وهذ   لدنانير و نر ع  ارا.
وهنػا فريػت عمػػ َّ مػف  لايػت صػػاي  مضػاء ويررػا ظممػػ   لميػؿ  عميرػا م درعػػ  

 ف صوؼ رقرايف فروجرا  وجالتلم
ػػا   مػػا هػػذ   لػػذس فعمرػػا  دنػػانير ونػػو ءو؟ جػػد عم منػػا  مننػػا لمػػا نػػكونا  - يػػا ممو

 موانا  منا قياعث  لينا االدنيا ليطردنا مف اااا.
ػػا منػػا  وعزرػػؾ ويطلػػؾ  ا ز يم ػػتن  ثػـ ملصػػتت  لصػػاي  فػػدها اػػالرر   وجالػتل ممو

ف طردرن .  اااؾ و  
وقػاترنا  لصػاي . معػد اضػاعرؾ  ليػؾ فكنػا جػد رفعنػا  جالت مريـل طا   لغرس 

 حو ئينا  لف مف يتاؿ  لود ئ  وا يافس  لعامميف.
ودوعورنػػػ   لػػػف  لػػػدفوؿ فػػػدفمت  لمحػػػر   ورميػػػت  لايػػػت جػػػد  رقػػػ  و رقػػػ  فرػػػو 
ذ  ا نػػػػرش  ممػػػػدودة ونمػػػػارؽ مصػػػػ وف  ومر ئػػػػؾ  يػػػػو ف ونػػػػرفات. و   حيػػػػر ت وماػػػػو   و  

ل ػػػػردوس  وعمػػػػف  ألرض مػػػػدت انقنػػػػط فوػػػػروغ منضػػػػودة  ووقػػػػائد زفرفػػػػت ارصػػػػاوير  
ػػنواع راريػػز لرػػوٍّهـ مػػف صػػنعرا  ومػػف  لقػػتؼ رػػدلت جناديػػؿ منػػعم ط ونيػػـو فك نرػػا  صن
قػماء فوجرػػا قػماء. ورميػػت مائػدة عميرػػا مػف  لحمػػوي و لطعػاـ مػػا لػـ مر مثمػػا  ا فػػ  
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  لمناـ.
 جمػػت وجػػد امػػم منػػ   لعيػػ  ممػػا رميػػتل يػػا مػػريـ م انػػدٍّلت  ألرضن ويػػر  ألرض

 و لقماء  منوف لؾ هذ ..و؟
 .جالت مريـل هو مف عند  هلل

 قوس أم محمد

أنزْلُت بعبدي بالئي فػدعاني ػ يا مـ محمد موحف  هلل رعالف  ل  اعض منايائػال 
 ."فماطمتو باإلجابة فشكاني فقمتي عبدي كيؼ أرحمؾ مف شيء بو أرحمؾ

  .واصبر لحكـ ربؾ فإنؾ بأعيننايا مـ محمد جاؿ رعالفل     
يػػػػػا مـ محمػػػػػد  ميررػػػػػا  لعااػػػػػدة   لصػػػػػار صػػػػػار فل صػػػػػار  لعااػػػػػديف وصػػػػػار    

 لمحاػػػيف  فصػػػار  لعااػػػديف محقػػػنا مف يكػػػوف مح وظػػػًا  وصػػػار  لمحاػػػيف محقػػػنا مف 
 .الصبر مطية ال تكبويكوف مرفوضًا. وجاؿ مف كرَّـ  هلل ويرال 

هػػو   يػػا مـ محمػػد ميررػػا  لعانػػت  ا يصػػح  لعنػػؽ  ا  ذ  لػػـ ينط مػػ   لعانػػؽن    
عمف صار   ويف يا عف دمعرا لئط ريرس مف ويػر مف يػدرس. فرػو قػكوف  لفػاطر 

 م   لاطء م  ويد ف مثتاؿ  لاطء.
 برت ولػػػـ أطمػػػع ىػػػواؾ عمػػػى صػػػبريصػػػ
 

 وأخفيت ما بػي منػؾ عػف موضػع الصػبر 
 

 مخافة أف يشكو ضػميري صػبابتي 
 

 إلػػػػػػى دمعػػػػػػػتي سػػػػػػػرا فتجػػػػػػري وال أدري 
 

نػػت مر جػػ   لمنػػرد ومنػػا فػػ   لتػػوس  لفامقػػ  وكػػاف وك (1)هكػػذ  جػػاؿ   قػػرسٌّ  
  ينيد  حاضرً  فتاؿل

 لمقير مف  لدنيا  لف  آفرة قرؿ هيف عمػف  لمػؤمف  وهيػر ف  لفمػؽ فػ   -
ينػ   هلل نػديد  و لمقػػير مػف  لػػن س  لػف  هلل رعػػالف صػع  نػػديد  و لصػار مػػ   هلل 

لامػوي اػط ظرػور مند  و لصػار مف ريػوع  لمػر رة مػف ويػر رعاػيس  وهػو  ل نػاء فػ   
 نكوي.
 لصػػػار هػػػو  لرااعػػػد عػػػف  لمفال ػػػات و لقػػػكوف عنػػػد ريػػػرع وصػػػص  لاميػػػ   -

ظرػػار  لغنػػػف مػػ  حمػػػوؿ  ل تػػػر اقػػاحات  لمعينػػػ  . هكػػػذ  جػػاؿ   ذو  لنػػػوف   لػػػذس  و  
لحؽ االمتاـ ومردؼل  لصػار  لمتػاـ مػ   لػاطء احقػف  لصػحا  كالمتػاـ مػ   لعافيػ   

                                                           
  ى257أبو احلسن سري بن ادلغلس السقطي. خال اجلنيد وتلميذ معروف الكرخي . تويف سنة  (1)
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جػػزيف الػػذيف صػػبروا أجػػرىـ بأحسػػف مػػا كػػانوا "ولنولػػا محقػػف  ليػػز ء لتولػػا رعػػالفل 
 كيؼ يصاروف ومنندو ل  . وصار  لمحايف مندر مف صار  لز هديف و عيااً يعمموف

 الصػػبر يجمػػؿ فػػي المػػواطف كميػػا
 

 إال عميػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فإنػػػػػػػػػػػػػػػػو ال يجمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

جالػػػت مـ محمػػػدل مػػػا لكػػػـ رحػػػدثونن  عػػػف  لصػػػار وريممونػػػا لػػػ  وهػػػو ونػػػاح  
 و ؟  ليميؿ مريمؿ اا جاؿ  مف يفمؽ مي

ثػػـ  لر رػػت  لػػف مقػػراذها   قػػرسو   وكانػػت رمميػػذة لػػػا ررمتػػف عنػػا عمػػـو  لعرفػػاف 
وجالتل يا مقراذس كممرن  ف  عمـ  لصار وف  عمـ  لرضف  فرؿ حػدث مػا فمرمػو  

 ل  مكروها ولـ مدر اا؟
ل منت ررقميف  انؾ  لف معمـ  لكورا .  جاؿ قرسو

 جالتل ميؿ.
 ف فنزؿ  لصا  ف   لماء فغرؽ.جاؿل وجد مرقما  لمعمـ  لف  لرَّح

 جالت مقرنكرةل  ان  ورؽ؟
 جاؿل نعـ. 

رط االعاادة. وجولا رعػالفل  ومػا صػارؾ  ا  يا مـ محمد جولا رعالفل  و صار  مم 
 ااهلل  عاودي . 

يػػا مـ محمػػد فمػػف ررجوػػف مػػف دريػػ   لػػؾ   لػػف دريػػ   اػػؾ  فتػػد  نرتػػؿ مػػف دريػػ  
 هلل عميا وقمـ اؾ محيا واؾ مموت. لف دري   لعاودي . جاؿ صمف    لعاادة 

راقػػمت مـ محمػػد وجالػػت وهػػ  مطمئنػػ ل ك وػػو  عػػف محػػز نكـ ومو قػػاركـ لػػ    ف 
 را  ما فعؿ هذ . جومو  انا  لف  لنرر.

ورميػػػررـ يػػػذهاوف  لػػػػف  لنرػػػر ويرػػػػاعرـ فمػػػؽ كثيػػػر يريػػػػدوف مف ينػػػاركو   لمػػػػرمة 
عف  لػدور ف مقػرطمع  محز نرا عمف ولدها. وروجؼ  ليم  مماـ  لنرر. وك ت  لرحف 

 ما ييرس.
 

 جالت مـ محمدل ميف ورؽ؟
ميا  نرود ناهدو   لحادثػ  اػ عينرـل هػا هنػا قػتط فػ   لنرػر ووػرؽ.. رحمػ  

  هلل عميا. و فضمت االدم  معينرـ.
  جررات مـ محمد مف حاف   لنرر ونادتل يا ولدس محمد.
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 مياارا صوت مف د فؿ  لماءل لايؾ يا مما .
 ت  لماء وهو يحمؿ عمف رمقا يرة صغيرة.وارز محمد مف رح

 ق لت  ألـ  انرال ما كنت ر عؿ رحت  لماء يا محمد؟
 جاؿ محمدل يا مما ..مردت مف مم ها لؾ ماء مف عيف  لنا  فرو ن اء.  

وقػػػػ لت مـ محمػػػػدل ولمػػػػاذ  رػػػػ فرت رحػػػػت  لمػػػػاء حرػػػػف همعػػػػت ل تػػػػدؾ  لتمػػػػو  
 وقاَّاتو لمناس  ألحز ف.

ـو عنػػد عػػيف  لناػػ  فنمػػت   ثػػـ ميتظنػػ  صػػورؾ يػػا ميػػا  محمػػدل مدركنػػ   لنػػ
 مما .

نظػػرت  لمػػرمة  لػػف مػػف حولرػػا معرػػذرة  ثػػـ نزلػػت  لػػف  لمػػاء ومفػػذت ايػػد  انرػػا 
 ومضت  لف  لمنزؿ.

  لر ت   قرسٌّ    لف   ينيد   وجاؿل مس ن ء هذ ؟
ـن مػػف كػاف مر عيػػًا لمػػا  ػ ك  جػاؿ ينيػػدل  ف  لمػرمة كانػػت مر عيػ  لمػػا ل مَّػا عميرػػا  وحن

ػػ ا لػػـ رعمػػـ  لمػػرمة ارػػذ   لحادثػػ  فتػػد ل مَّػػا عميػػا ماو رحػػدث حادثػػ  حرػػف يعمػػـ ارػػا. ولمو
ر را وجالتل  ف را  ما فعؿ هذ .  منكرو

 قوس شعوانة

د ؽو اكػػاء يثتٍّػػ  فاػػاء  لميػػؿ. جمػػت   نطمتػػت  لػػف  لتػػوس  لقادقػػ  وجػػد قػػمعت وو
رػف مػا عػادت ف  ن ق ل ما مري  لفوؼ  ا جد محرؽ جماًا. وياذن   لصػوت اتػوة ح

جػػدماس رطمقػػاف  ألرض ف نػػا مقػػير فػػ   لرػػو ء اتػػوة وامضػػ  جػػاهرة  حرػػف مضػػاءت 
ذ  منا مماـ منزؿ رثٍّ  لريئ  مثر  ليد  عميا ايٍّف.  ل  منائر  ألامو   و  

وياءن  مػف د فػؿ  لمنػزؿ صػوت اممرػا دمػوع يتػوؿل  دفػؿ يػا حايػ   حػـ  منػا 
   لماء جد ن ذت لػديؾ فمػـ ياػؽ لػؾ مػف ز د نعو ن   مرقم ػرنؾو  ل َّ وجد عممت مف مرو 

 ررزود اا ف   لطريؽ  لف محاواؾ وير  لدموع.
ودفمػػت  لايػػت فقػػمعت يدر نػػا رنطػػؽ االػػذكر  وقػػت ا يمطػػر ميػػامر  لرقػػاايح  
ومرضػػا رناػػ  اررػػات هو..هػػو.. وفػػ  ميو ئػػا رصػػدح عنػػدات  لمقػػؾ. ورميػػت عينػػا 

وويررػا كقػماء رايعيػ  منػرج  ااكيػ   نعو ن  ررطػطف  لػدم  اػ را   نيومػًا مراػادرة  
 وصدرها مروجدً  كنمس رولد ف  ميرة جصيو .

 جمتل لو رفتت ان قؾ يا نعو نا.
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فاكت وجالتل و هلل لوددت من  ماك  حرف رن ػد دمػوع   ثػـ ماكػ   لػدماء حرػف 
 ا راتف ف  يقدس يارح  فيرا جطرة دـ  ومنوف ل   لاكاء.

 ؟وق لررال م هكذ  ي عؿ  لح  اصاحاا
جالتل اؿ  لفوؼ مف عدـ لتاء  لحاي . يا حاي   حـ   ف كثرة  لػدموع وج مَّررػا 
عمػػف جػػدر  حرػػر ؽ  لتمػػ   حرػػف  ذ   حرػػرؽ  لتمػػ  كمػػا لػػـ ينػػ   لحػػزيف مف ياكػػ   ا 

 اكف  و لتميؿ مف  لرذكرة يحزنا.
ا فميػرحـ  لاػاك   فػكف  لاػاك   ثـ جالتل مػف  قػرطاع مػنكـ مف ياكػ  فمياػؾ  و  

   لمعرفرا اما ركنَّؼ لػا ومرف  لف ن قا. نما ياك
 ثـ ر حت رنن  اصوت يحرٍّؽ جمو   لفائ يف ورنادسل

فوة  لمورف.. -  يا موروف وان   لمورف و  
 ومفذت رنوح منندة اصوت عذ   عميؽ حزيفل

ػػػػػػػػػػػؿ دنيػػػػػػػػػػػػا لتبقػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػو   يؤمِّ
 

 فػػػػػػػػػػػوافى المنيػػػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػػػػؿ 
 

 ؿ الفسػػػػػػػيؿوح ي ػػػػػػػا يػػػػػػػروِّي أصػػػػػػػ
 

 لرجػػػػػػػػؿفعػػػػػػػػاش الفسػػػػػػػػيؿ ومػػػػػػػػات ا 
 

 جمت لرال ما رميت مثمؾ عانتًا  ندلعت  لحر ئؽ ف  جماا يا نعو ن .
 جالتل ومف نعو ن ؟ وما نعو ن ؟ مومو  قود ء عاصي . ثـ ر حت راك  ورنندل

 .ويونؾ يوما مف يفاؼ كما موم ف لتد مم ف  لمغرور د ر متاما
 وق لررا ومنا مجدـ لرا ك س ماء مف فااي  ف  ز وي   لايتل

 ف دو ء لرذ   لد ء يا قيدة  لدم ؟مما م -
رناولت يرع  مف  لك س ور حت راك  ورتوؿ اال ارقي ل منا  لعطنف مف حاػا 

 ا مروي.. موناوت لكؿ د ء دو ًء ف   ليااؿ  ودو ء  لمحايف ف   ليااؿ لـ ينات.
 

 هات نقم  عاارة ف ط  ت  لقر ج  ورميت عياًاو
ررقػػؿ نػػعاعًا قػػحريًا مموقػػتًا  كانػػت دمػػوع نػػعو ن  رقػػاح فػػ  فضػػاء  لايػػت و 

 و لايت يرق  ويرق  كمما رراطمت مف عينيرا  لدموع  لنعنعاني .
 لنعو ن  حرف طمعت  لنمس..و وات   لايت مضيئاً 

 و لـ مكف معمـ مف جاؿ مف دموع  لعانتيف رض ء..

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 013 - 

 قوس رابعة الشامٌة

صػد فريت مف جػوس  لػدموع حػائرً  مريػد  لتػوس  لقػااع . يػاءن  هػارؼ مف  ج
ر اعػػػػ  فاريرػػػػت  لػػػػف  لاصػػػػرة  ودفمػػػػت معركػػػػؼ ر اعػػػػ   لعدويػػػػ  فرميررػػػػا جائمػػػػ  فػػػػ  

 محر ارا رنندل
 لر  ما عادرؾ فوفًا مف نارؾ  وا طمعًا ف  ينرؾ  ولكنػؾ ر  رقػرحؽ   -
  لعاادة
  لر ..  -

 أحبػػػػػػػؾ حبػػػػػػػيف حػػػػػػػب اليػػػػػػػػوى
 

 ألنػػػػػػػػػػػػػؾ أىػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػذاكا وحبػػػػػػػػػػػػػػاً  
 

 فأمػػػػػا الػػػػػذي ىػػػػػو حػػػػػب اليػػػػػوى
 

 كافشػػػػػػػػغمي بػػػػػػػػػذكرؾ عمػػػػػػػػف سػػػػػػػػػوا 
 

 وأمػػػػػػػا الػػػػػػػذي أنػػػػػػػت أىػػػػػػػؿ لػػػػػػػػو
 

 فكشػػػػػفؾ لػػػػػي الحجػػػػػب حتػػػػػى أراكػػػػػا 
 

 فمػػػػا الحمػػػػد فػػػػي ذا وال ذاؾ لػػػػي
 

 ولكػػػػػػف لػػػػػػؾ الحمػػػػػػد فػػػػػػي ذا وذاكػػػػػػا 
 

 ثـ  لر رت  ل  وجالتل ما ياء اؾ  لف هنا؟
 يتوؿ  جصد ر اع . جمتل قمعت هار اً 

مرا جالتل رمؾ ر اع   لنامي  زوي  محمد اف ما   لحو رسٍّ ومنا مناركرا فػ   قػ
 و قـ مايرا وعمـو حديثرا  فاجصدها جاؿ مف رغر  نمس جوقؾ.

جصدت  لناـ جاطعًا ااديػ   لػن س  لمغػو  حرػف رػر ءت لػ    لغوطػ  ا نػيارها 
واقػػػػارينرا وكرومرػػػػا. واػػػػردي ااردرػػػػا  لفضػػػػر ء ونػػػػالرا  لزهػػػػر ء  لمنقػػػػوي  افيػػػػوط 

  ل ض  و لذه . وجاقيوف  لمعمـ االنور و لغماـ .
دت  لاػػا   لنػػرج  جػػد مرريػػا  لحػػر س. فتمػػتل مايػػت  لميمػػ  وصػػمت  لنػػاـ فويػػ

ممػاـ  ألقػػو ر فػػ   لعػر ء  وكػػاف  لاػػرد جارقػًا فػػاعرر ن  هػػـ وحػزف  وفيػػ ة فنػػر ح  لاػػا  
ونادي  لحارسل  دفؿ ميرا  لغري  فتػد ياءنػا هػارؼ مػف  لموم ػؾ ي مرنػا مف ن ػرح لػؾ 

ومنػػا  لحػػريص عمػػف   لاػػا  ونرنػػدؾ  لػػف ايررػػا. فعياػػت كيػػؼ دري  لممػػؾ ا فاػػارس 
 ما ماوح ا قر رس.

مفػػػػذن  مرنػػػػدس اػػػػيف درو   لمدينػػػػ   ثػػػػـ صػػػػعد اػػػػ   لياػػػػؿ  لمعمػػػػـ اػػػػالنور 
 و لغماـ  ثـ منار  لف ايررا ف   لتم  وج ؿ ر يعًا.

 لنػػوؽ  ات  مَّ وج ػػت ممػػاـ ايررػػا فقػػمعت نػػعرً  وونػػاء وصػػورًا رطونػػت لحونػػا اػػدو 
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 وركوات  لعنؽ.
 أحبػػػػػػػػؾ حبػػػػػػػػيف حػػػػػػػػب اليػػػػػػػػوى

 
 نػػػػػػػػػػػؾ أىػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػذاكاوحبػػػػػػػػػػػا أل  

 
 ك ن  لـ مارح  لاصرةو 

 ناديتل يا ر اع .
لـ ييان  محد  فاتيت و ج ًا قاع  واعػض قػاع   ثػـ يػاءن   لصػوتل  دفػؿ. 

 فدفمت.
جالػػتل  نمػػا منعنػػ  مػػف مف ميياػػؾ مفَّ جماػػ  كػػاف فػػ  رمػػؾ  لقػػاع  ممرمئػػًا فروحػػًا 

 ااهلل.
 دثين . جمت ل يا ر اع  جطعت  ل ياف  و لت ار ألحظف امتائؾ فح

 جالتل قؿ ما اد  لؾ يا  اف  حـ .
 جمت ل ما طعامؾ ونر اؾ؟

نػػ   نػػ  ألوضػػفر االمتمػػ   لطياػػ  مف مطعمرػػا ن قػػ   و   جالػػتل  لػػذكر و لرقػػايح. و  
 ألري ذر ع  جد قمف ف حزف.

؟  جمتل م صائم  منت  ليـو
 جالتل ما مثم  ي طر ف   لدنيا.

 جمتل مرحايف زويؾ ورتضيف حتا.
نمػا محاػا  جالتل ا ييرم  محاوااف ف  جم  و حد. لقػت محاػا حػ   ألزو ج و  

نما روات فيا رواػ  فػ  فدمرػا.ومف فدمرػا مف مجضػ  حػؽ  لػزوج  ح   ألفو ف  و  
حرػػف يرضػػف   ولمػػا ويػػدت منػػ  متصػػرة فػػ  ذلػػؾ فتػػد كػػاف لػػ  قػػاع   اؼ درهػػـ 

ا جمػتل كمرػػا يػا قػػيدس فمػا نضػػيت   من تررػا عميػػا فزويرػا  وكنػػت  ذ  طافػت ج ػػد ر ً 
رؾ  لف مهمؾ.  االرقايح  ثـ مطعما  لمحـ ومجوؿ لال  ذه  اتوَّ

 
مقػرم   ليرػا   ولما رميت من  مثتؿ عميرا ا قئمر   نرحيػت يانػ   لايػت صػامراً 

 فتامت  لف محر ارا وقمعررا رتوؿل
ػ  لر  وقػيدس ومػواس لػو منػؾ عػذارن  اعػذ اؾ كمػا لكػاف مػا فػارن  مػف جراػؾ 

منعمػت عمػ و انعػيـ مهػؿ  لينػ  كمرػـ كانػت لػذة حاػؾ  معظـ عندس مف  لعػذ    ولػو
 ف  جما  مكثر.
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مػف نػارؾ وا طمعػا فػ  ينرػؾ  ولكػف  ػ  لر  وقيدس ومواس. ما عادرؾ فوفاً 
 ألنؾ ر  رقرحؽ  لعاادة.  

 وقمعررا رتوؿل
ػػ مػػا قػػمعت  ألذ ف  ا ذكػرتن منػػادس  لتيامػػ   وا رميػت  لػػثم   ا رميػػت رطػػاينرو 

 ير دً   ا ذكرتن  لحنر. لصحؼ  وا رميت 
 وقمعررا رتوؿ وه  رنير ايدهال

 ػ  ن  مري  ليف يذهاوف ويييئوف  ومري  لحور  لعيف يقرررف من  ا كمامرف.
 وقمعررا رتوؿل

مَّتت  لممػوؾ ماو ارػا  واااػؾ م رػوح   ػ  لر  ..وارت  لنيـو  ونامت  لعيوف  ووو
 حاي  احاياا  وهذ  متام  ايف يديؾ. وفط كؿ
 م  عميرا  لفوؼ   ور حت رمر ا حو ؿ  وقمعررا ف  حاؿ  لح  رتوؿلثـ و

 حبيػػػػػػػػػب لػػػػػػػػيس يعػػػػػػػػػدلو حبيػػػػػػػػػػب
 

 وال لسػػػػػػػػواه فػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػػي نصيػػػػػػػػػب 
 

 حبيػػب غػػاب عػػف بصػػري وشخصػػي
 

 ولكػػػػػػػف عػػػػػػػف فػػػػػػػؤادي مػػػػػػػا يغيػػػػػػػػػػب 
 

 وقمعررا ف  حاؿ  ألنس رتوؿل
 ولقػػػػد جعمتػػػػؾ فػػػػي الفػػػػؤاد محػػػػدِّ ي

 
 وأبحػػػػػت جسػػػػػمي مػػػػػف أراد جموسػػػػػي 

 
 ـ منػػػػػي لمجمػػػػػيس مػػػػػؤانسفالجسػػػػػ

 
 وحبيػػػػػب قمبػػػػػي فػػػػػي الفػػػػػؤاد أنيسػػػػػػي 

 
 

 وقمعررا ف  حاؿ  لفوؼ رتوؿل
 وزادي قميػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا أراه مبمِّغػػػػػػػػػػي

 
 أ لمػػػػػزاد أبكػػػػػي أـ لطػػػػػوؿ مسافتػػػػػػي؟ 

 
 أتحرقنػػػػي بالنػػػػار يػػػػا غايػػػػة المنػػػػى

 
 فػػػػأيف رجػػػػائي فيػػػػؾ؟ أيػػػػف محبتػػػػػي؟ 

 
 ا رتوؿلولما مطؿ  لقحر مف منكاة  لميؿ  وروري  تن لمرحيؿ  قمعرر

ػػػ  لمرػػـ .. هػػذ   لميػػؿ جػػد مداػػر  وهػػذ   لنرػػار جػػد مقػػ ر  فميػػت نػػعرس هػػؿ جامػػتو 
رػػػػؾ لرػػػػذ  دماػػػػ  ودماػػػػؾ ماػػػػدً  مػػػػا  منػػػػ  ليمرػػػػ  فػػػػ نهنَّف مـ رددررػػػػا عمػػػػ َّ فػػػػ نعزوي  فوعزو
رػػػؾ لػػػو  نررررنػػػ  مػػػا اور حػػػت مػػػف اااػػػؾ  وا وجػػػ  فػػػ  جماػػػ  ويػػػر حاػػػؾ  ماتيرنػػػ   وعزَّ
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 وويود ؾ ورضو نؾ.
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 اج النون  معر

 

11 

فريت مف معر ج ياء  لعالميف جاصدً  نوف  لركويف فمتيرن  عمف نػاطئ احػر 
ػػػرت يػػػس  ألنػػػو ر     . كانػػػت جػػػد ضػػػ رت نػػػعرها ايػػػد ئؿ مػػػف جػػػروف  ألولػػػيف  وحمَّ

فػػػديرا اػػػالنور  ليتػػػيف  وكحمػػػت عينيرػػػا ارنزيػػػؿ  لعزيػػػز  لػػػرحيـ. وعمػػػف كر يرػػػا ملتػػػف 
ناحو كف فيكوف.    لونواح  ألكار و 

رميت  لنمس عمف صدرها ريرس لمقرتر لرػا  و لتمػر يعرػرش   لمنػازؿ حرػف و 
 عاد كالعريوف  لتديـ.

د مػػػف  ورميررػػػا ركنػػػؼ عػػػف قػػػاجيرا ثواورػػػا  لقندقػػػ  فيمػػػيس اينرمػػػا جصػػػر ممػػػرَّ
 جو رير  حقارنا لي  فم َّ ا   لنوؽ مف يديد  لف  إلاحار نحو  لمعنوؽ.

رقػاايح نحػؿ  لتاػ   نماقػت  كانت رحمؿ ف  يدها ك قػًا مػف نػرد مصػنوع مػف
 فيا من اس  لمعنوؽ  جدمرا ل  ف   ارقام  مضاءت  لمنرجييف  وحيرن  وجالتل

مرقػػػمرن   حػػػـ  ألدلػػػؾ عمػػػف  لطريػػػؽ  لػػػف ياػػػؿ  ليػػػودسٍّ  فرػػػذ   لاحػػػر جػػػد  -
 نقػػػػمخ منػػػػا  لميػػػػؿ  فانػػػػدلعت فيػػػػا حر ئػػػػؽ  ألنػػػػو ر  ومصػػػػاح هنػػػػيـ مضػػػػو ء ركػػػػوَّرت 

ف اػػالنور فرنػػروؽ  مو ريرفػػؾ ريػػار ت  لحاػػور وركػػوثرت. ومنػػا مفنػػف عميػػؾ مف رعنػػ
 فرغرؽ  وا اد لؾ مف دليؿ.

 وهؿ  لطريؽ  لف  ليودس طويم ؟  -
 رصؿ  ليا جاؿ مف يررد  ليؾ طرفؾ.  -

 ثـ رضاحكت ومردفتل لكف طرفؾ مقمَّر اكطلي   ألنو ر. 
ت منػػرعررا لمػػريح  وماحرنػػا فػػ   صػػعدنا  لػػف  لقػػ ين   ويػػذا ت مرقػػاررا  وننػػر 

 نو ر. فرج اماؿ  لد ر مف جمررا وحط عمف  لقاري   و نطمؽ مغردً . احر  أل
 يا َىنػا..يا َىنػا.. 
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 كاتَب أسرار الغيب 
 في مصحؼ العشؽ

 يا َىنػاىـ
 ُتّجار نوافج المسؾ

 أصيحاب الخموة
 يا َىنػا..

 بّياع الحالوة
 بيف بيوت الحساف

 ىوىو
 ارفع يا جميؿ ىذا النقاب عف وجيؾ

 رؽفقد ك ر قطاع الط
 وأخشى أف تقع نوارس العمر

 في مصائد األياـ
 يػا ضنى
 يػا ضناه

 مف قطع الفيافي والقفار
 ولـ تكتحؿ عيناه برؤية المحبوب

 ىوىو
 أييا المعشوؽ

 الذي ال تسعو أرضو وال سماؤه
 ويسعو قمبي .. أنا 

 أنا.. عبدؾ المؤمف بالرضى 
دتني مف سكر العشؽ    بما زوَّ
 في جحيـ ىذه الحياة  
 وبرغـ ضنكي وضناي  
 في جحيـ  الحياة  
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 أنا الرافو وىـ الجياع  
 ىوىو

 يا جميؿ
 أنا المريض فعدني

 وأنا الجائع فأطعمني
 وأنا الظامئ فاسقني

 وأنا المظمـو فانتصر لي
 يا جميؿ

 أسمعني حفيؼ رضوانؾ
 وترنيمة الشفاه بالقبؿ

 وصوت قيقية الجاـ السماوية
 ألسكر.. وأسكر

 وأردد
 الؾ درب الغراـيػا ىنػا س
 يػا ىنػػاه
 يػا ىنػاي

 لر ػتر  لػػف  يػػس  يرنحنػػ   لقػػكر اكاقػػيف  كػػ س يمالرػػا وكػػ س  لصػػوت  ومنػػا 
.  مرممظ طعـ  لغناء ف  ن ر و

 يػػس    وهػذ   ليمػػاؿ  لماػيف  مػػا رميػت اماػؿ  لػػد ر يغنػ  مثػػؿ هػذ   لغنػػاء   -
 منذ مف وادرت د ر  حػـ  .

 قمخ مف مريانا.ما هذ  اصوت طير.  نا صوت  نقاف ين  -
 جالت  يػس . 

فيػػ ة هػػاج  لاحػػر ومػػاج ومزاػػد االقػػنا  و صػػطفات عو صػػؼ  ألضػػو ء  وهاػػت 
عاريػات  ألنػػو ر  ومصػاحنا محاصػػريف اميػ   لحضػػور  فعنػيت عينػػاس عػف  لنظػػر  
و ضطرات  لق ين   ومفمرت  لدف  مػف اػيف يػدسو  فرناولررػا  يػس   ومحكمػت  اريػا   

 وجالتل
 نػػا  لمغنػاطيس  لطػػارد. مػػف لػػـ يكػف عنػػتا مجػػوي مػػف هػذ  ا عػػؿ  ليػػودس   -
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 مغناطيس هذ   لياؿ فكنا يضي  ف   لمي  ويغرؽ. 

ن الغرام  مؤذِّ

ثـ ر ؽ  لاحػر حرػف قػمعت ثرثػرة  ألمػو ج وضػحكاررا  وصػوت ركقػر  ألنػو ر 
 لرااطػػ  عمػػف مديػػـ  لميػػا   ورػػن س  ألنػػو ر  لصػػاعدة مػػف ميرمػػ   لمػػاء  لػػف ميرمػػ  

اعػػد مضػػو ء  ليػػودسٍّ  ومنػػارة  لنػػاطئ يف ػػو ضػػوؤها ويف ػػؽ    لقػػماء. واحػػت عػػف
 فرر تل
مقرع   يس    ميررا  ل ارن   لميدول   لض ائر ايد ئؿ مف جػروف  ألولػيف   -

 فتد ل  ا   لنوؽ  لف لتاء  ألـ و ألفت و لحايا   حػـ .
لف يقمح لنا االرقو ف   لميناء جاؿ مف يصعد  لمنػارة مػؤذٍّف  لغػر ـ ويػؤذف  -
  ل ير. لصطة

 ويمقت جمتًا منرظر  ثـ فطر ل  مف مق لرال
 ومف مؤذف  لغر ـ؟ -
 اطؿ ذو  لصوت  لندس.  -
ومرػػف يػػؤذف؟ وكيػػؼ يعػػرؼ  لميتػػات؟ وجػػد  نقػػمخ  لميػػؿ مػػف جمانػػ   لنػػور   -

 ون ض  لو يد واار  لزمف عف رد ء  لويود. 
ؿ راقػػمت  يػػػس  وط تػػت   ا ناممرػػا  لرػػ  مػػا ماػػدع  هلل مثمرػػا فػػ   لركػػويف  رحػػ

ض ائرها   وريرٍّد يد ئمرا  ورمنط نعرها  فررقاجط منػا جػروف  ألولػيف. ثػـ رناولػت 
يديم  حاني   لموف و لح اؼ  وضعررا ايف يدسو  ولما امقػررا منػامم  رحولػت  لػف 
قاح  زمف م تػود  رحػت مطتطػؽ حااررػا ذ ت  أللػو ف و ألنػكاؿ  حرػف  ذ   قػرترت 

م   لػػػرؤي فرميػػػت اػػػطًا يقػػػعف  لػػػف د ر عمػػػف قػػػااار  حاػػػ  مانوقػػػي    نػػػد حت ممػػػا
  ألرجـ  يتؼ هنير  يداٍّر ممرً  وير كر.

 ىذا الباب الخشبي
 فرقاف ىدى وضالؿ

  وعبوٌر نحو المشيود
 َوَتَفكَّر..

 في الخارج دنيا أ قميا االكفر، الظمـ، القير
رىا الحؽ ،العدؿ، الطير  في الداخؿ دنيا نوَّ
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 وتفكَّر..
 ىآّل اقتحـ العقبة

 خّطى صفواف العتبةوت
 سأعّمميـ أسياد الوىـ، البطش، الَعَتمة

 أف العبد الحبشي األسود
 إنساف يتفكر

 يختار طريقا ويقدِّر
 ويظنوف العبد األسود
 ال يعرؼ إال الحْمبَ 

 وأعماؿ الصرّ  
 نصؼ مف إنساف
 نصؼ مف حيواف

 وُىـ القوة
 وُىـ الشعب المختار 

 وأميُة 
 لف يتوقؼ عف قصؼ العالـ

 يحتؿ األرض حتى
*** 

 أي بالؿ
 يا ذىبًا أسودَ 

 يموي عنؽ الطاغوت
 ىآلّ 

 أخبرت مموؾ الذىب األسود
 وقياصرة األقواؿ الجوفاء

 والطباليف البمياء
 في أعراس الخطب الطنانةِ 
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 أف النار السػػوداء
 تمتد إلى ما تحت أسرتيـ

 وبأف قروف الشيطاف
 تغزو جزَر اإليماف

 تحتؿ جميع الشطآف
 أعالـ الالت كي ُتْرِكز

ورميت   ثوـو رميت يقد اػطؿ يمرػد  عمػف مقػاح   ألرض  لمعمػورة االػدـ مورينػًا 
مرمَّضػػػا نازفػػػًا  و اػػػف فمػػػؼ يػػػدعو  االقػػػوط و لصػػػفر وعناجيػػػد   لغضػػػ   لػػػف  ل كػػػر 

   .شر ما خمؽ  لطور   لغقت   لو ج . و م   اف فمؼ رد عف  
منػػػرد  فويػػػدرن   لػػػف  نزلتػػػت جػػػدماس عمػػػف مدر ج  لػػػزمف فقػػػتطت فػػػ  جػػػاع  ل

 يان   ليقد  لمرمَّض محدث ن ق  جائطل
لػػيس لرػػذ   ليقػػد  لممػػدد عمػػف مقػػاح   ألرض  لمػػدمواة   كػػ  ينػػاض اػػالتوة  -

و لحيػػػػاة  ا مف يعػػػػوذ اػػػػر   ل مػػػػؽ  فػػػػكف فعػػػػؿ مدرؾ ماو ممػػػػؾ عمػػػػف  لنػػػػاس  او ر  
ػػد  لنػػاس  وا  لػػػا  ا  لػػػا  لنػػاس. فػػكف مدرؾ  هرػػزت نػػ را  االكممػػ   و  نطمػػؽ قػػرـ موحو

فػػ  متارػػؿ  لطػػاووت. وويػػدرن  مصػػيح اػػ عمف صػػور  صػػيح   رريػػت لرػػا نػػطآف 
  ليودس و ضطرات  لمي   ورتافزت  ألقماؾ و لحيراف مف  لماء.

 مف يوقظ الناس إلى الصالة؟
 مف يوقظ الناس إلى الفالح؟

 مف يوقظ الناس إلى خير العمؿ؟
 مف..؟

 مف غيرؾ يا بالؿ؟
 أسود يا ذىباً 

 عيف الشرؾ األسود يفقأ
 بسياـ األحدية

 ىذا عصر الشرؾ األسود
 والدجاؿ

 يزحؼ ..يغزو
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 يرمي بقنابمو
 بمصارفو 
 بالفكر الغسقي المظمـ 
 باإلرىاب 

 أجواز الجوزاء
 ويكفِّف ىذي األرض العطشى لمحب

 بالميؿ وبالنار 
.   .  . 
 أُبصر

 في ديجور العصر التتريّ 
 في قاع الزمف اليبمػيِّ 

 نيض مف جمر الرمضاءبالاًل ي
 ويؤذف في الناس

 أبصر 
 بدراً 

 قادمة مف آماؽ المجيوؿ
 ترفؿ بالنصر المأمػوؿ

 وبالالً 
 في معركة اإلنساف الكبرى

 يصرخي
 " رأس الكفر أمية. ال نجوت إف نجا "

   أبصر يوماً 
 تتياوى فيو عروش األمراء 

 مف قد ولغوا في أدماء الشعب
 أبصر يوماً 

 ؽ الموعوديتساقط في معركة الح
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 جنراالت الحرب
 أبصر يوماً 

 يتنسـ فيو البؤساء
 يتفيػأ فيو الفقراء

 يتظمؿ فيو الضعفاء
 ريؽ السدرة..وَ بِ 

 والصوت يناديي
؟    لمف المْمؾ اليـو
 هلل األحد القيار  

  قرعادت  يػس  يديمررا من   و ريرت االق ين   لف  لميناء وجالتل
ي رػػؽ اػػر عـ  لنػػور مػػف قػػدف   لظممػػ   ا رحػػزف يػػا  اػػف  حػػػـ   فػػكف  لصػػوت  -

 وهاهو مؤذف  لغر ـ يصعد  لمنارة ليوجظ مهؿ  لروي  لف صطة  لعانتيف.

 على الجوديّ 

 عندما هاطنا  لف  لناطئ حدث ممر عي و
فتػػد رنػػظت  يػػػس  ومصػػاحت مااديػػد نػػور  نمػػاث فػػ  مػػزدحـ  ألضػػو ء و لظػػطؿ 

 و ألطياؼ.
لريش حرػف  قػروي نػااًا فػ  ويرػا نضػرة ومما اماؿ  لد ر فتد مفذ يفم  لااس  

 لنعيـ  رحت منظر  ليا فػ ر ن   ومنظػر  لػ و فػ ر    ثػـ فطػا نحػوس منػوجًا  وفطػوت 
نحػػػو  صػػػامرًا  وعاػػػر  لػػػف فضػػػائ   وعاػػػرت  لػػػف فضػػػائا  ف حققػػػت منػػػ  مذو .. 

 مذو ..ثـ مفتد هيواس.
 لتد مصاحت مؤهًط لصعود  ليودس ولتاء  لحاي . -

   لتػد عرفرػا   نػا كزوػردة  لناس. لر ػت فرميررػا رارقػـ لػ  كاف هػذ  صػوت  حػػـ
 ورتوؿل
جمػػػت لػػػؾ قػػػ نرظرؾ هنػػػا. كػػػاف ااػػػد لػػػؾ مػػػف هػػػذ   لرحمػػػ   لطويمػػػ    ومػػػف   -

 .رعرضؾ ل فطار
لعنؽ ممػر صػع   ومنػا لػـ مقػرط  مف مرفمػف عنػؾ طػو ؿ هػذ   لرحمػ   فتمػ   

  ألـ د ئـ  لف تاف.
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ػػا   نػػ  رميػػت عوياػػاو رميػػت  يػػ - ػس  نػػوو رة صػػاح مفضػػمَّ  االنػػدي رر فتنػػ  يػػا ممو
 مف  لناطئ  لىالناطئ  ثـ ررنظف ورصاح مااديد نور؟

كػػػؿ  مػػػر  فػػػ  هػػػذ   لتريػػػ  ل  مػػػا مف يكػػػوف فػػػ   لركػػػويف ذر ت  مػػػف نػػػور   -
 رريم  االتدرة وررنعن  االتدرة فيزد د  لكوف ملتًا ارذ   لرحوات.

لكػوف  ونػورهـ اعػض مػف ومولئؾ هػـ مهػؿ  لعنػؽ و ليمػاؿ و لكمػاؿ  هػـ نػور  
 نور  ألنو ر.

مػػا مف يكػػوف فػػ   لركػػويف ذر ت  مػػف ظممػػ  رريمػػ  ثػػـ رػػررص ثػػـ رغػػوص فػػ   و  
 معماؽ  ليحيـ  وظممررـ اعض مف ظمم   لنيطاف.   

ومولئػػؾ هػػـ  لطػػاووف مػػاًا وقػػمطانًا وك ػػرً . ومولئػػؾ هػػـ  لغائصػػوف فػػ   لحمػػ  
  لمقنوف.

مػػا مف يكػػوف فػػ   لركػػويف ذر ت مػػف نػػور  وذر ت مػػف عرمػػ  عارضػػ   وا اػػد و  
لكػػؿو مػػف هػػؤاء كػػ  يفمػػص  لػػف هػػذ  مو ذ ؾ  مف يفرػػار مػػا اػػيف  لرحمػػ  مو  لمتػػاـ. 
ممػػا وجػػد  فرػػرت  لرحمػػ   ورميػػت مػػا رميػػت  وقػػمعت مػػا قػػمعت  وزرعػػت وحصػػدت  
وريردت عف  لغو قػؽ  واحػت لػؾ  لاػو رؽ  فرريػ  لػدفوؿ  لقػر دؽ  فحاياػؾ هنػاؾ  

رؾ  و لنػػػوؽ فػػػ  عينيػػػا  مف رػػػ ر   ليػػػا  فرقػػػمـ عميػػػا  فػػػ  صػػػدر  لميمػػػس  ينرظػػػ
 وريمس.
يػا ممػا   ومػا جصػ  اماػؿ  لػد ر  لػذس فمػ   لػريش  ثػـ عاػر  لػف فضػائ      -

 وعارت  لف فضائا؟
 رمؾ ه  ذرة  لنور  لر  ر فترؾ م ارج   ثـ عادت  ليؾ معانت .  -
 ومنت يا مفرا   ميررا  لحايا   هؿ قررركينن  وررحميف؟  -
ؾ فػػ  صػػعود هػػذ   لياػػؿ  فرػػو نػػاهؽ نػػائؾ وعػػر  لمقػػالؾ  قػػ كوف معػػ  -

حرػف  ذ  وصػمت  لػػف  لتمػ   حيػث قػػر دؽ مػف ررػوي منصػػو  اقػرتااؿ  لعانػػتيف  
 ودَّعرؾ ألصح  قالكًا  فر مف مانائ .

ط تنػػا نصػػػعد  لياػػػؿ ف افػػًا  نقػػػير ا جػػػد ـ ا رطمػػس  ألديػػػـ  فك ننػػػا نطيػػػر وا 
 نطير.
 

يعانرػا. وصػفور ر قػيات كػاألطو د  عمػف كػؿ مررنػا اوديػاف ياػزغ  ل يػر مػف ج
 صفرة مموؾط ر ك  مو قايد ااقط يناحيا. وكروؼ  نتط  فيرا مهؿ  لذكر. 
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و يرزنػػػػا منرػػػػارً  ياريػػػػات ررحػػػػدر مياهرػػػػا كػػػػ فر س مػػػػف عتيػػػػؽ  و لنػػػػور  عمػػػػف 
  لناطئ ينادس ل موف عانؽ موصما  لف معنوجا؟ 

ذ  هػػػ   لنقػػػػيـ ماقػػػػت وعارنػػػا حتػػػػوًا جػػػد مينعػػػػت قػػػػناامرا ومػػػا مػػػػف حاصػػػػد   
ذ  مر عميرا نورج  لصااح رقاجط منرا جمح  لنور.   ور وهت عنتًا وحنينًا  و  

ودفمنػػػػا وااػػػػات ممر ػػػػ   ألنػػػػيار  مورجػػػػت االرحمػػػػ   ومثمػػػػرت اػػػػالغ ر ف  ومػػػػف 
 موصانرا ررراطؿ  لرقاايح.

وكنػػا كممػػا محققػػنا االرعػػ  منػػارت حػػػـ اانانرػػا فقػػارعت قػػحاا  عػػاارة رظممنػػا 
 ريؽ.ا يئرا  لو 

كاف  ليودسر مزنػرً  اقػا  مجػو س مػف  لكويكاػات  لنور نيػ   لرػ  رػدور حولػا فػ  
نظاـ مرتف  ولكنؾ ا رري وير هاات مف  ألنػو ر رػدور ورػدور  مػا اػيف كػؿ جػوس 
وجػػػػوس مقػػػػاف  قػػػػا  قػػػػنيف مػػػػف ميتػػػػات  لوجوػػػػات  ألكاػػػػر. وقػػػػ لت عػػػػف قػػػػر هػػػػذ  

   لػدرس صػفورً  رقػاح فػ   ل ضػاء   لكويكاات ذ ت  أللو ف و ألنو ر  وجد لنتٍّنررػا فػ
فتالػػػت لػػػ   حػػػػـ ل هػػػذ   لكويكاػػػات من نػػػسط رقػػػاح.وكؿ كويكاػػػ  ميمػػػ  مرو ح  ولكػػػؿ 
كويكاػػػػ  لػػػػوف منػػػػوَّر امػػػػوف  لصػػػػ    لرػػػػ  ريمػػػػ  هػػػػذ   ألرو ح. و ألقػػػػماء و لصػػػػ ات 
 لحقػػنف فػػػ  عمػػػـو  ألرض رقػػع  ورقػػػعوف  مو محػػػدودة حقػػ  مػػػا يقػػػروعاا  ل رػػػـ 

حتيت  ا رنرر   ولو مف مػا فػ   لنػير مجػطـ و لاحػر مػد د  لتاصر  وه  ف  عمـ  ل
 يمد  مف اعد  قاع  ماحر ما ن ذت هذ   لص ات وا هذ   أللو ف و ألنو ر. 

كنػػػا مازلنػػػا فػػػ   لتػػػوس  ألولػػػف وعمينػػػا مف نتطػػػ   ألجػػػو س  لقػػػا  لنصػػػؿ  لػػػف 
 لقر دؽ ف  جم  ياؿ  ليودس  فعظـ  ألمر عمػ و ومحققػت اػالحزف لطػوؿ  لطريػؽ 

  لف  لمحاو .
راقػػمت  حػػػـ  وجالػػتل  ف ريػػرودت مػػف حزنػػؾ وصػػمت  ليػػا جاػػؿ مف يررػػد  ليػػؾ 

 طرفؾ.
 ورااعنا  لمقير..

 طمعػػت ونحػػف نيرػػاز  ألجػػو س  لقػػا  عمػػف عػػو لـ وفطئػػؽ وكائنػػات مػػا مفارنػػا 
 عنرا مفار  وا حدثنا عنرا كرا   وكؿٌّ ف  فمؾ  لرقايح يقاحوف.

كائنػػػات نػػػ اف  ورياػػ   ألنػػػكاؿ و أللػػػو ف  ورميػػت فػػػ  و حػػدة مػػػف هػػػذ   ألجػػو س
قػػ لت  حػػػـ  عنرػػا فتالػػتل  نرػػا  ألفكػػار و لفػػو طر و لرصػػور ت و ألحػػرؼ و لكممػػات 
و ألحػػطـ  لفيػػرة  لنور نيػػ   لرػػ  رفطػػر فػػ  اػػاؿ كػػؿ مفمػػوؽ مو ينطػػؽ ارػػا لقػػاف مو 
عضػػو مػػف  ألعضػػاء  مػػف  نػػس ويػػف وناػػات وحيػػو ف وطايعػػ  وميػػر ـ  ررنػػكؿ هنػػا 
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لحيػػ    ألنرػػا ذ ت حيػػاة  ورنرظػػر دفػػوؿ  لعانػػؽ  لػػ   لقػػر دؽ لمتاامػػ  فػػ  صػػورها  
ػػػف وير هػػػا ا يكػػػوف  معنػػػوجا فرر فتػػػا فػػػ   لػػػدفوؿ  فرػػػ  ينػػػود مممكػػػ   لعنػػػاؽ  وم 

 عانؽ  ا مدَّعيا لمعنؽ.
واحثػػت عػػف مفكػػارس وفػػو طرس ورصػػور ر  ومحرفػػ  وكممػػار  ومحطمػػ  فرميررػػا 

قػطر  جممػ  وايػان   ودمػوع  ونػين    رررع  ل َّ قراًا مف اعيد فػ  صػحائؼ ممػا
و ام  وعذ اار   وما ناييت اا حايا  ف  قرس وعمنػ . ورميػت ماػ  وممػ  ويػدس 
يػػوف  لقػػر  كػػ  يصػػير  لػػ َّ فػػ  رفػػ  هػػد  جاػػؿ  طااجررػػا. فرػػـ يعممػػوف   لرقػػوؿ ينز 

 مامم ما معان  مف رااريح  لعنؽ.
و لفػػو طر  ألفػػري جمػػت لنػػتيت   لػػروحل وميػػف هػػ   ألن ػػس و ألعمػػاؿ و ألفكػػار 

 ذ ت  لطايع   لظمماني ؟
جالػػتل  ف لرػػذ   لياػػؿ قػػنفًا يماثمػػا وائصػػًا فػػ  معمػػاؽ  لظممػػات حرػػف جػػر رة 

  ليحيـ  وحولا قا  مجو س مظممات.
 هنػا  لدؼء و لحرك  و لغنػاء

 وهناؾ  لارد و لصمت و لقكوف
 هنػا مهؿ  لص وة

 وهنالؾ مهؿ  لي وة
   فمؾ  ليماؿ يعريوفهنا  لعانتوف  لمتراوف.. فرـ ف

 وهناؾ  لكافروف  لماعدوف.. فرـ ف  يث   لظطـ اصتوف 
عنػػدما وصػػمت جافمػػ  عمػػرس  لمرػػيض اػػاآاـ و لنػػيوف  و لعػػذ اات و لػػدموع  

هار ػًا يتػوؿل ميرػا  لعانػؽ جػد ماػدلناؾ اكػؿ   لميرح االنكر ف و لطعوف  قمعت صوراً 
يـ  فػ  كػؿ قػنام  مائػ  حاػ  مػف ذرة مف ملـ  لطريؽ قا  قػنااؿ مػف  لرضػو ف  لعمػ

  لنعيـ  لمتيـ.
جالػػػت  حػػػػـ  ونحػػػف نيرػػػاز  لتػػػوس  لقػػػااع ل ممػػػا وجػػػد يػػػاءؾ صػػػوت  لرضػػػف  
واحت لؾ منػو ر قػدرة  لمنررػف  ورراطمػت عميػؾ وصػونرا  فاضػر  فيامػؾ رحػت 
مفيائرػػػػػا  ورتػػػػػر  االصػػػػػطة و لغنػػػػػاء و لػػػػػدعاء  حرػػػػػف  ذ  ظرػػػػػر  لقػػػػػر دؽ و نكنػػػػػؼ 

حاواػػؾ  لمقػػروس عمػػف عػػرش  ليمػػاؿ ينرظػػرؾ لرػػذ   لمتػػاء.  لحيػػا   فادفػػؿ فػػكف م
 فكذ  طاؿ  انرظار ولـ رقرط  صارً  فرذ   لين  ممامؾ جد مزل ت   دفمرا اقطـ.

جالػػت هػػذ    ثػػـ طاعػػت جامػػ  عمػػف ياينػػ   وودعرنػػ  وفػػ  عينيرػػا دمعرػػاف مػػف 
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 فمر وفرح  ثـ مضت.

 لقاء الحبٌب 

قػػكنف  لتافمػػ   ويعمػػت متعػػدس ضػػرات فيمرػػ  فػػ  ظػػطؿ  لقػػدرة  وموقػػعررا ل
 مماـ اا   لفيم  مقرروح نقائـ  ألفو ح  لناوم  عمف  لغصوف. 

قػػػيدت و لكػػػاس فػػػ  يػػػدس فررػػػادي  لنػػػور عمػػػف نػػػ ر   ومنػػػرجت  لفمػػػرة فػػػ  
عينػػػ و  ورفػػػرؼ فػػػ   لكػػػاس طػػػائر  لفيػػػاؿ فطحػػػت لػػػ   لينػػػ  ا قػػػو رها وجصػػػورها 

مف  لنرفات حور مػف اموػور يمنػطف ومنرارها  لياريات وحد ئترا  لااامي   لمعمت . وع
نػػعورهف ا هػػد    لعانػػتيف فررقػػاجط مػػنرف فر نػػات مػػف جناوػػؿ ونػػور وعطػػر. ووصػػؿ 
 لف مقمع  فطو ت ر اع  عمف اطط  لين   ووناء  لناديات مف  لحور  لعيف فػ  

 متاصؼ  ل ردوس  لمزدحم  االنَّر  و لنر  .
اػػػؿ  لمرنٍّتػػػ   وقػػػمعت ضػػػحكات  لعنػػػاؽ رحػػػت  ألنػػػيار  وصػػػوت مينحػػػ   لت

 وكممات  لغزؿ يطحؽ ارا  لناا   لعااثوف صاايا  لين .
ومف اعيد لوَّح ل  رضو ف ايديػا ودعػان  لمػدفوؿ  وموقػ  فرحػ   لاػا   وجػاؿل 

  نراجت  لين   ليؾ. فمووحت لػا االكاس  لمررع   نرياجًا وجمتل 
 يطمػ  يا رضو ف ما لرذ  ركات در   لقالكيف   ومػف يػذه  لمتػاء  لحايػ  ا

 ف  طاؽ  ل اكر . 
يا رضو ف لػو حيانػ  حاياػ  فػ   لينػ  عػف رؤيػ  ويرػا اقػرغثت مػف  لينػ  

 كما يقرغيث مهؿ  لنار مف  لنار.
يػػػػا رضػػػػو ف ما رػػػػري مف  نػػػػرياج   ذ  رحػػػػرؾ مضػػػػاء  لنػػػػور مػػػػا اػػػػيف  لقػػػػماء 

ؽ.   و ألرض  وهو ف  حرك  د ئا   ومنرد مفَّ حايا  ألن وو
س حممرنػػػ   لػػػف لتػػػاء  لحايػػػ   عمػػػف طريػػػؽ كثيػػػرة يػػػا رضػػػو ف منػػػا  لمحػػػ   لػػػذ

 لمرالػػؾ  نػػظي ن نػػوؽ مػػف يػػزء و حػػد روزعػػت نػػظايا  اػػيف  لنػػاس يميعػػًا  ويحمػػؿ 
رنػ  صػاارً  كػ   دوع  حايا  رقع  ورقعيف يزءً  كػامًط مػف  لنػوؽ  لػف لتػائ   فرػطو وو

 مظ ر انعميات رمؾ  ألنو ؽ  لرقع  و لرقعيف؟
 لتّواقة اصبري أيتيا النفس الّضابحة ا

 فعما قريب يضرب الحبيب 
 في جناب الرضواف

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 009 - 

 سرادؽ الرحمة
 

 أييا الحميـ إف عظمت الذنوب، والرقيب إف خفيت اليموـ
 عمى ربوة موحشة ما بيف ذنوبي وىمومي وقفت حائراً 

ِسػػػرت فػػػي الػػػدروب الميمكػػػة حتػػػى انقطعػػػت بػػػي المسػػػالؾ، وانفػػػرط مربػػػع 
 الجيات األربع

 بارقًا مف عندؾ يحممني إليؾفياّل أرسمت إليَّ برقًا 
 

 سّبوح  
 أنا طائر الصباح

 جئت إليؾ حامال في منقاري
 تراتيؿ السوسف المطموؿ

 
 أنا النايي منذ قطعت مف الغاب وأنا أشكو آالـ الفراؽ
 يستمع العشاؽ والبؤساء إلى نواحي فيبكوف ويأتسوف

 رلكف أحدًا لـ يدرؾ روح القصب، ولـ يبحث عما في باطني مف أسرا
ال ىػػواء.. بػػؿ ىػػي نػػار العشػػؽ فػػي جػػوؼ القصػػب ترسػػؿ األلحػػاف وتحػػرؽ 

 األستار
 

أنا ذلؾ الغزاؿ الذي ىراؽ دمو صياد مميح مف أجػؿ سػرتو المكػو رة بنػوافج 
 التمني

وعمى دمي ىراؽ ببغاء الحضرة زيت الورد مف قنػاني الغيػب ، وأنػا أطػرب، 
 وىو يغّني

يػذىب ىػدرًا  فشػذا المسػؾ عمى طوؼ السعادة أبحرت في دمػي  فػدمي لػـ 
 حممْتو إلى الجيات األربع الرياح

 ىكذ العشاؽ يشربوف كؤوس الراح واألفراح، حيف يقتموف بأيدي المالح
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 يا غنيّ 
 ىؿ تقبؿ مف فقير ذي حاجة م مي

 أف يدعوؾ إلى مائدتو
 فأنا ال أممؾ غير ىذا القمِب النابِض بحبؾ

      
 

 عمى مائدتي ىا أنذا أتناوؿ كسرة الخبز اليابسة
 أبمميا بدموعي ودـ العشؽ

ـّ إليَّ يا غّواث يا كريـ  وأدعوؾ إليياي ىم
 يا مجيب المضطر إذا دعاه 
 

 يا قوافؿ العمر الضاربة ما بيف التيو والبحر
 ىا قد طمعت نجمُة الصبح، قافيُة الظالـ المضيئة

 وىا قد الح طور سيناء 
 فانتظرنني حتى أكمـ الحبيب

 
ماء وناصػػر الضػػعفاءي كممػػا خرجػػت مػػف اسػػمي وقعػػت فػػي يػػا معمِّػػـ األسػػ

 اسمؾ
تركت القافمة، وغػادرت مقبػرة العمػر سػاعيًا إليػؾ، واليػوـ فقيػرًا جئتػؾ، وأنػا 

 ضيفؾ
 وىا أنذ عمى بابؾ، أضرب عمى صنج معراجي ألجمؾ

فمتى تأذف لسيؼ طمعتؾ أف يضرجني بدـ عشقي آالؼ المػرات حتػى تنفػذ 
 لؾ التعزية؟الخزائف في الديات و تبقى 

 
 عدد ذرات النور في الميرجاف كممات الحبيب

 كفاغية المسؾ في ليمة ساجية الحواشي كممات الحبيب
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 م ؿ كوكب دري يوقد مف شجرة مباركة كممات الحبيب
 ال تسعيا أرض وال سماء ويسعيا قمبي الذي أباله العشؽ، كممات الحبيب

 
 جاء الحبيب يعودني فر ى لحالي

 دموع  رى ىزاليوبكى فرّوى بال
 فُشفيت مف ألـ الجراح، فال أبالي
 إال الفؤاَد، أصابو عشؽ النصاؿ

 
 إف ىذا اليوـ ممطر فامش عمى محيط الدائرة مف المساء إلى المساء

ما ليذا العابر المسكيف يبمػؿ  يابػو الجديػدة!؟ ىكػذا صػاح الحاصػدوف فػي 
 الحقوؿ

يػب، رأت األمطػار ولػـ إال حاصدة منفردة كانت تحصد السػنابؿ وتغنػي لمحب
 تر الماء

 وألنيا وضعت شاؿ الحبيب عمى كتفييا فقد أظير اهلل ليا أمطار الغيب
 

 إليي، سرت في طريقؾ، وعمى مائدتؾ أكمت مف خبزؾ
 وعمى اليابسة قدت إليؾ سفينتي

وألنني بنار حبؾ احترقت مائة مرة فأنا ال أخشػى مػف النػار، وال أطمػع فػي 
 الجنة

 تْطُمع عمى عبدؾ الحر الموسوـ بالعبودية ولكنني أخشى أالّ 
 

إليػػي، لقػػد أسػػريت حتػػى عػػال التػػراب مفرقػػي، وركبػػت الطػػوؼ مػػف شػػاطئ 
 ذنبي إلى شاطئ رحمتؾ

 وفي محفؿ المسرة ارتديت آالمي وتكحمت بدموعي، متزيِّنًا لؾ بنورؾ
ولما تجميػَت تفجػرت ذرة الػنفس فػانت رت الػروح، وانػدلعت النيػراف فػي مػدف 

 الطيف
ليي، تركػت الكفػر لمكػافر، والزىػد لمزاىػد، أمػا قمػب الفتّػاحي  فيػو الشػمس إ
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 المشرقة باألحزاف وأنوار عشقؾ 
 

 يا خفّيًا في الروح وأنت خارجيا، ىؿ مف سبيؿ إليؾ
 الشمس تصفر  مف محبتؾ، وتعفر خدييا بالتراب كؿ مساء شوقًا إليؾ

 ر في سعيو إليؾوالقمر السكراف في حارات الميؿ، يسمـ الروح كؿ شي
 مازلت أنتظر عالمة تيديني منؾ إليؾ -يا عالـ األسرار  -وأنا
 

ن ػػػر الخريػػػؼ الػػػذىَب بػػػيف الخمائػػػؿ، ووضػػػع الشػػػتاء فػػػي معاصػػػـ الكػػػوف 
 أساوَر الفضة

وبرز النصػؿ ممطخػًا بػدـ البػراعـ األخضػر، وتقػافز الربيػع فػوؽ القمنسػوات 
 الدامية

 نيراف في غابات الروحوأليب الصيؼ قموب العاشقيف، فاندلعت ال
لقد دارت الفصوؿ دورات ال يعمػـ عػددىا إاّل أنػت، وأنػا أدور خارجيػا حػوؿ 

 بابؾ
 

تخضب قمبي بالػدـ، وفػي غيػر موعػد جئػت الحبيػب، فحبيبػي فػوؽ الزمػاف 
 والمكاف

فػػي  الطريػػؽ إليػػؾ وقعػػت فػػي بحػػر الحيػػرة واالضػػطراب، وأنػػت فػػي سػػترؾ 
 خمؼ النقاب

 تياقي، ولـ تتبؽ وردة عمى الغصف الذي زرعتووىا أنذا جئتؾ بآالمي واش
منتظػػرًا عمػػى بابػػؾ أف تمنحنػػي ورود رحمتػػؾ، ويػػوقظ روحػػي ربيػػع طمعتػػؾ، 

 لتورؽ بالفناء فيؾ  
 

 يا ندامى الكاس والذكر .. يا يماـ الروح
 لـ يؤذف ديؾ الصباح بعد.. ولـ يزؿ في الدّف خمر

 فما لكـ تحزموف أمتعتكـ وترحموف في الَغرور؟
 يوقظني إذا تعتعني السكر وجاء الحبيب؟مف 
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 احمولى الزماف، والبمبؿ الييماف يصب أغاريده في شفاه الورد

 وغزالف الخمائؿ في مساقط أنداء الغماـ ترعى بساط النور
 وفتاة القرية العاشقة تنادي مف بعيد عازؼ الناي لمشياه

 
العػذار.. منتظػرًا وأنا في الغار، أصطمي عمػى النػار فػي ليمػة شػاتيٍة َخَمَعػت 

 مطمع الجماؿ.
 

 مواكب النور تزحؼ عمى مفارؽ الجباؿ
 وصوت أجنحة جبريؿ يتيادى فوؽ المنائر الخضراء

 ولعروج الروح تنفطر السماء، وببخور السدرة تعطر المالئكة األجواء 
 يومئذ يحمؿ العرش   مانية ليذا المقاء

 
 رضيةيا أيتيا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربؾ راضية م

ىػػا قػػد الح السػػرادؽ، ونسػػمت ريػػاح التجمّػػي، وأقبػػؿ السػػاقي الصػػبوح فيّنػػا 
 وبّشر

واستيقظ إسرافيؿ بعػد قيامػة أىػؿ النػوى، وتنػاوؿ الصػور معمنػًا قيامػة أىػؿ 
 اليوى

أما أنا فتيممت بصعيد عشقي وآالمي وعذاباتي، وتوّضأت بػدماء حروفػي، 
 لمقاء الحبيب

 
مس  لريموػػػ  منػػػرج  مػػػف اػػػرج ريمعػػػت قػػػحائ   لرضػػػو ف  ومنػػػرجت نػػػ

 لنرؼ  و نرمر  لراي  مف فز ئف  لحضور  فاند حت قػيوؿ  ألنػو ر مػف 
رػػػػػ  نرػػػػػػار  لتمػػػػػ   ويااػػػػػت  لقػػػػػماء ميػػػػػػو ؽ  ويػػػػػر قػػػػػرر مو نتطػػػػػاع  ومو

  لمننديف  وح ت  لمطئك  االقر دؽ.
 ناد ن   لصوت فمايت

 ولما عارت عرا  اا   لحاي 
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 رحطمت  لمر ة
 ونظرت  لف ن ق 

 فمـ ميد
  او هنيما رندل  فيا

 منو ر هوو
29/2/2004 
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 كتب للمؤلف

 

 األعمال  المسرحٌة

)ممحمػػػػػػػػػػػ  حو ريػػػػػػػػػػػ   ػ مولد النور. 
نػػػػػػػػػعري  ( مطاعػػػػػػػػػ  
 ألصػػػػػػػػػػػيؿ. حمػػػػػػػػػػػػ  

0970 
) ثػػػطث مقػػػرحيات(  ػ  الث صرخات. 

مطاعػػػػػػػػػػ   لمعػػػػػػػػػػرس. 
 0976حم  

مطاعػػػػػػػػػػ   لمعػػػػػػػػػػرس.  ػ السيد. 
 0977حم  

 ريػػػػػػػػػػػ  )ممحمػػػػػػػػػػػ  حو  ػ القيامة. 
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعري ( د ر 
 لن ػػػػػػػػػائس. ايػػػػػػػػػروت 

0981 
د ر  اػػػػػػػػػػػػػف رنػػػػػػػػػػػػػد.  ػ صناعة األعداد. 

  0981ايروت 
د ر  اػػػػػػػػػػػػػف رنػػػػػػػػػػػػػد.  ػ ىبوط تيمورلنؾ. 

 0981ايروت 
. وز رة  لثتاف . دمنؽ ػ عرس حمبي وحكايات مف سفربرلؾ

0984 
 رحػػػػػػػػػػػػػػػاد  لكرػػػػػػػػػػػػػػػا   ػ لياؿ مسرحية. ) مسرحيتاف( 

 لعػػػػػػػػػػػػر . دمنػػػػػػػػػػػػؽ 
0996 

 رحػػػػػػػػػػػػػػػاد  لكرػػػػػػػػػػػػػػػا   . ػ اختفاء وسقوط شيريار
 لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر . 

 0997دمنؽ
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د ر  ألهػػػػال .  (ػػػػػ مسػػػػرح الريػػػػادة. ) دراسػػػػات مسػػػػرحية 
 0988دمنؽ 

. ) ثػػػػطث ػػػػػ نصػػػػوص مػػػػف المسػػػػرح التجريبػػػػي الحػػػػديث
مقػػػػػرحيات (  رحػػػػػاد 
 لكرػػػػػػػػػػػا   لعػػػػػػػػػػػر . 

 2110دمنؽ 
) مقػػػرحيراف(  رحػػػاد  ػ مدينة مف قش وفانتازيا الجنوف. 

 لكرػػػػػػػػػػػا . دمنػػػػػػػػػػػؽ 
2113 

) مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحيراف  رة شمس النيار. ػ عمي بابا واألمي
ل ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ( وز رة 

 2114 لثتاف  
) رحػػت . ػػ سػػحر المسػرحي ىػػوامش عمػى منصػػة العػرض 

 وز رة  لثتاف  لطا ( 
د ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  لثتافػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ِسفر التحوالت.) مسرحيتاف(  -

و إلعػػطـ.  لنػػارج  . 
  2114 إلمار ت 

 األعمال الشعرٌة

 0994وز رة  لثتافػػػػػ   ػ مسافر إلى أروى. 
 دمنؽ

 رحاد  لكرا   لعػر   ػ سيدة الحروؼ. 
 دمنؽ 0999

 قصص األطفال

)عنػػػػػػػػر جصػػػػػػػػص(.  ػ مسمسمة أحاديث وقصص. 
د ر  لكرػػػػػا . حمػػػػػ  

0977 
جصػػػػػػػػػػ ( . د ر  08) ػ مسمسمة حكايات البراعـ. 

 ألنػػػػػػػػدلس. ايػػػػػػػػروت 
0980 

)فمػػػػػػس جصػػػػػػص(.  ػ مسمسمة الطفؿ السعيد. 
د ر  ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلس. 

 0980ايروت 
ق  جصص(. د ر )ر ػ مسمسمة أحسف القصص. 
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 لن ػػػػػػػػػائس. ايػػػػػػػػػروت 
0980 

 التراجم والدراسات الفكرٌة والموسوعٌة

حيارػػا و ثػػار .  إلد رة  ػ خير الديف األسدي . 
 لقياقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
لمييش.دمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

0981 
وز رة  لثتافػػ . دمنػػؽ  ػ أميف الجندي. 

0988 
 رحػػػػػػػػػػػػػػػاد  لكرػػػػػػػػػػػػػػػا   ػ ياقوتة حمب عماد الديف النسيمي. 

 0990 لعر . 
د ر جرياػػػػػػ . دمنػػػػػػػؽ   جماؿ اإلسالمي.ػ مدخؿ إلى عمـ ال

0990 
) رحتيػػػػػػػؽ ورػػػػػػػ ليؼ(  ػ أحياء حمب وأسواقيا. 

وز رة  لثتافػػ . دمنػػؽ 
0985 

مؤققػػػػػػػػ   لرقػػػػػػػػال .  ػ حمب القديمة والحدي ة. 
 0991ايروت 

) رحتيػػؽ ودر قػػ ( .  ػ أغاني القبة وقصيدتاف. 
مركػػػػػػػػػػػػػػػز  إلنمػػػػػػػػػػػػػػػاء 

  لحضارس. حم 
ونيػػػػػػػػػ  مرريػػػػػػػػػاف  أل الموسيقار أحمد اإلبري.  -

 لقػػػػػػوري   لقػػػػػػػادس. 
 0999دمنؽ 

. مرريػػػاف  أبػػػو خميػػػؿ القبػػػاني رائػػػد المسػػػرح العربػػػي -
 ألونيػػػػػػػػ   لقػػػػػػػػوري . 

 2111دمنؽ 
مرريػػػػػػػػػاف  ألونيػػػػػػػػػ   عمر البطش أمير الموشحات.  -

 لقػػػػػػػػوري   لعانػػػػػػػػر. 
  2114دمنؽ 
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