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لل�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤال
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب
حممد را�شد املناعي

مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ّ

حممد �آل مبارك

ر���س��م ف��ي��ك ال��ت��ع��ب وج��ه��ي  ..ول���� ّوين ال�سهر ميه
ع�سا  ..ما �أثقل جفونك هالغياب ..وما انك�سر غ�صنك
�أن����ا �أدري غ��ي��اب��ي م��ا رح���م ع��ي��ن��ك  ..ول���ه ذم��ه
عيونك كيف تغفر يل غيابي  ..والتعب جفنك؟
ان��ا م�شتاق  ..ل��ك  ..ي�شهد علي احل�ضن واللمه
�أن��ا ال جيت اه��رب من زم��اين � ..أرمت��ي بح�ضنك
�أن���ام  ..وم��ا �أف��ك��ر بالزمن  ..همه  ..حمل همه ..
�أن��ا منه انحرم ممكن  ...ولكن  ...ما انحرم منك
ميه
ي��ا مي��ه � ..صوتي املعهود  ..ج��ف  ..وم��ا لقى ّ
ّ
ٍ
يبا�س م��ا درى عنك
�سوى �صوتك يبله  ..م��ن

غر�ستيني قبل ع�شرين واك�ث�ر فيك  ..ي��ا قمه ..
م��ن الأخ��ل�اق ،وت��غ��ذى ثمر زرع���ك على ظنك ..
ع��روق��ي  ..م��ا ارت���وت �إال بحنانك  ..وال�شعر د ّم��ه
ٍ
إح�سا�س نبت لأنك
نبع من واهج اح�سا�سك  ..على �
عطيتيه ال��ك�لام  ..وخ��ط��ة الإح�����س��ا���س يف ف ّمه
عرف معنى احلياة  ..وطعمها  ..ملّى �ضحك �س ّنك
حملتيني  ..عمر ك�لّ��ه  ..تعب  ..يتنف�سك حلمه
ع�سا ه��ذا التعب فيني  ..وال يلم�س طهر متنك..
ي��ا مي��ه  ..وال��ت��ع��ب فيني ر�سمك و�صحت ي��ا ميه
ع�سا  ..غ�صن التعب يك�سر  ..وال انه ينك�سر غ�صنك

ي���ج���ي���ب اب������ن را������ش�����د ل����ل���������س�����ؤال ج�����واب
ول�����و ك�����ان ����ص���ع���بٍ م����ا اع����ج����زوه ���ص��ع��اب
ف��������إن ك������ان ي���ع���ل���م ق������ال ه������ذي �إج���اب���ت���ي
و�إذا ال��ع��ك�����س م���ـَ �أع����رف ه��و ج����واب ���ص��واب
ت�����رى ال���ع���ل���م ع���ن���د اهلل و م���ن���ه ب��ن�����س��ت��ق��ي
م����ن �آي��������ات ح���ف���ظ���ت يف ����س���ط���ور ك��ت��اب
ف���ل��ا احل��������ب اال ح����ب����ك اهلل وال����ن����ب����ي
وهلل وف������������اهلل ال ل�����غ��ي��ر ����ص���ح���اب
ف���ي���ا ك���ي���ف ت���ع�������ص���ي م�����ن حت���ب���ه وت��ب��ت��ع��د
ف���ب���ع���د امل����ح����ب ام������ن احل���ب���ي���ب ي���ع���اب
وال امل�������ال �إال الأج��������ر يف ي������وم الآخ�������ره
ت�����ذخ�����ره وي���ن���ج���ي م�����ن ������ش�����رور ع�����ذاب
وال اخل����ي����ر اال ج�����ن�����ه خم������ل������ ٍد ب���ه���ا
ف���ج���هّ���ز ل���ه���ا ي�����ا ال���ع���ب���د خ��ي��ر زه�����اب
واالف��ل�ا�����س و�����ش االف��ل�ا�����س �إال �إذا ارج��ح��ت
ذن������وب������ك مب����ي����زان����ك ب�����ي�����وم ح�������س���اب
وت�������ص���ف���ق ب����ي����دّك ف������وق ي�������دّك حل�����س��رت��ك
ْ
و م�����ـَ ف������ادك ح���ك���ي �أذن�������ب وع������اد وت����اب
ت�������را ك������� ٍل م�������س���اف���ر وج�����اه�����ل ل��وج��ه��ت��ه
ب���رح���ل���ة ذه�������اب ب�����ـ ال دروب �إي������اب
ف���ي���ال���ل���ي حت�����س��ب �إن������ك ع���ل���ى احل�����ق م��ت��ب��ع
وف������ج�������أه حت�������ول م�����ا ت�����ري�����د �����س����راب
�أرى م����ر�����ش����دك ل���ل���غ���ي واهلل م��ن��ت��ف��ع
ب����ج����اه وم������ن �أم������وال������ك ي���ج���ي���ه ن�����ص��اب
ف��ل��ا ت����دع����و اال اهلل وغ����ي���ره م�����ا ي��ن��ف��ع��ك
«وك��������ل ال��������ذي حت�����ت ال����ت����راب ت������راب»
ف�����س��ب��ح��ان��ه ان ي����دع����وه م���ظ���ل���وم ج���اوب���ه
وال ب���ي���ن���ه وب���ي���ن ال������دع������اء ح���ج���اب
و���س��ب��ح��ان��ه ل����ـْ م���ن ف��ال�����س��م��ا ح���ب يختل�س
ع����ط����اه اخل���ب��ر ي����ه����وي ع���ل���ي���ه ���ش��ه��اب
و���س��ب��ح��ان��ه ال���ل���ي �أر�����ش����د ال���ل���ي و����س���ط بحر
ب���ظ���ل���م���ه وم������ن ح����ول����ه ك���ث���ي���ف ���ض��ب��اب
ط���ل���ب���ت���ك ت���ف���ك���ر م�������ره �أوىل وث���ان���ي���ه
ف��ل��ا ع���ي���ب يف غ����اف����ل ي����ع����ود ����ص���واب
وال ف�������ود ف����ال����ل����ي ل����ل����ك����ب��ي�رات ي���رت���ك���ب
وه������و ي���ع���ل���م ان م���ع���ه���ا ����ش���دي���د ع��ق��اب
ع���ل���ي ق�����ول ق�����ول احل�����ق وال����ل����ي زع�����ل زع���ل
م�����ع احل������ق م�����ا ه���م���ن���ي ج����م����وع ذي�����اب
و ب��خ��ت��ام��ه��ا ����ص���ل���ي و����س���ل���م ع���ل���ى ال��ن��ب��ي
و�آل���������ه و �أ�����ص����ح����اب����ه خ����ي����ار ���ص��ح��اب

ا�ستغاث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أُم عج ـ ــوز
�أق ّبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
�أياديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

خليفة العي�سى
()1
َ
ُ
ْ
َر ِب���� ْي���� ُت����هُ���� ْم عَ ال���� ُف���� ُق���� ْر ُوظ� ِ
����ن����� ْي�����تْ َي����غ����ن���� ْون
ْ
���������ال وُعْ ����� ُي�����ون
َوهَ ������ ْب������تْ ُر ْو ِح����������ى ُل����� ُه����� ْم ُواحل�
ُولمَ �������ا َق�������� َوى عُ ������� ْودُهُ ������� ْم ُو�������ص������اروا ِي� ِ
�����ك������ ُد ْونْ
راح���������� ْو ُو َخ������لُ������ ْون
ُر ُم������������ ْونيِ دار ال����عَ ���� َي���� ْز
ُ
()2
ال�������ص ُ
���غ��� ْر َظ ِ
���ن��� ْي��� ُت���هُ��� ْم ىل عُ ����� ْونْ
َر ِب���� ْي���� ُت���� ُه���� ْم ف���ى
ُ
َ
مَ ْ
ِ
االل أ� ْب�����ك�����ي َوال َي��������������� ْد ُر ْونْ
ج���ا����س��� ْي���تْ ن�����ار
������ال ال���� َب َ
ْ
ِ
����خ����تْ ع�����ا ُف�����وين ِم�������نْ ت���ايل
ت���ال��� ْي���ه���ا م�
َ
ْ
ْ
وا�����ص���� َرخ َوال ْي ِ
�����س��ونْ
���ب
ُر ُم�������ونيِ ِع���ن��� ْد ال���غ ِ
ْ
���ر ْي ْ
��ح ُّْ

تعالـ ـ ـ ـ ــي ياحلنونـ ـ ـ ــه
ت��ع��ايل ي��احل��ن��ون��ه ق��ـ � ّرب��ـ��ي ي��ـ� ّم��ـ��ي ولـ ّمـيـنـي
و�ضميني و���س��ط قلبك ي���روح ال��ه��م باح�ضانك
ت��ع��ايل ي��ا ���ض��وى ع��م��ري وغ� ّ
�ط��ي��ن��ي وداري��ن��ـ��ي
ت���راين ال ع��م��ت عيني ا���ش��وف ال��ن��ور باعيانك
مي���ه وال يف ���ش��ي ّء يحمينــي
ب��دون��ك ان��ك�����س��ر ّ
�أح�س ال��راح��ه ْبح�ضنك و�أم���ان ال��روح ب�أوطانك
ويل ���ض��اق��ت ع��ل��ي دن���ي���اي ق��رب��ك يل يك ّفيني
و�أخ��دي��ن��ي على ���ص��درك �ؤعطريني بــ ريحانك
�سقيتي ق��ل��ب��ي ال���ه���امي وم���ن روح����ك روي��ت��ي��ن��ي

()3

ِ
�����اع������ ْز ِو ِت������ي ي�������ا ُر ْو ِح�������ي ي���اعْ ���ي���ايل
ن������اد ْي������تْ ي�
�������س ِا ْر ُح����� ُم�����و ح��ايل
ِا ْخ����������� ُذ ْونيِ خ�����اد ِْم����� ْه ِل���� ُك���� ْم َب
ْ
ْ
����راق
����ع���� ُد ُك���� ْم م����اق���� َد ْر عَ ���لَ���ى ِل���� ْف
م����اق���� َد ْر عَ ���لَ���ى ُب ْ
رِ َ
َ
ِ
����وت����ب ُو ِت����� ْرح�����ايل
اق�����ِت�����ر ْب ُم
ال�������ش���عَ ��� ْر ِو
���اب
�����ش� ْ

()4
ْ
َر ِب����� ْي�����تْ �� َ��س��� ْب���عَ ��� ْة ِي����ه� ْ
امل������ال
���ال هُ ����� ْم ِع����� ْز ِو ِت�����ي ِو
�آف������������� َر ْح َو َ
اغ������� ِّن�������ي ُل������ ُه������ ْم ي����ال����ي���� ْل ي����ام����ال

عَ ���� َر�� ْ���س���� ُت���� ُه���� ْم ِك����لّ���� ُه���� ْم َظ���� ِل���� ْي����تْ �أن������ا ْب���� ُر ِ
وح����ي
َ
ْ
������وال
������غ���ِي���رِ َ تْ لحَ ْ �
واج ُو ْت�
ع�����ا ُف�����ونيِ َب ْ
����ع���� ْد ال���������� ُز ْ

رحاب قمرب
ك��م �ا ْ طفله ول�ي�ن ال��ي��وم حمتاجــه لتحنانك
مي���ه ت�شيل ال��دم��ع م��ن عيني
ك��ف��ائ��ه �ضحكتك ّ
دف��ا عمري �أح�����س �أ ّن���ه يعي�ش بو�سط وجدانك
وذا ا���ش��وف��ك ح��ل��ت دن��ي��اي ب��اي��ام��ي م��ع �سنيني
وحت��ت �أق��دام��ك اجل � ّن��ه و���ش��وف اخل�ير بجنانك
مي���ه وال ����ص� ٍ
��وت ي��ن��ادي��ن��ي
ي��ع��ل��ن��ي م���ا اف���ق���دك ّ
ع���ذب ���ص��وت��ك يريحني و�أت��ن��عّ ��م ب��ـ��ـ احل��ان��ك
ول��و �أو���ص��ف م��زاي��ا أ� ّم����ي م��ـ ع��اد ال��وق��ت يكفيني
ر�ضا �أْ ّم���ي  ...ر�ضا ر ّب��ي ويل رح ّمه بري�ضانك

عبدالعزيز الباكر
مي�����ه..ت�����ظ�����ن��ي��ن اين �أق������������در �أوف�����ي�����ك
ب�������ص���رخ���ت���ك ع���ن���د ال�����������والده وم����رب����اي
ي�����ا غ����ال����ي����ة �أه������دي������ك روح��������ي وت���ف���دي���ك
�أ������س�����وم ع����م����ري ب��ي��ن ب����اي����ع و�����ش����راي
�أف���������دي ث������رى رج����ل����ك واق�����ب�����ل �أي�����ادي�����ك
غ����ن����اة ن���ف�������س���ي ف���رح���ت���ي ك�����ل ����س���ل���واي
�أغ����ل����ي����ك وادع��������ي ي����ا ع�������س���ى اهلل ي��خ��ل��ي��ك
ي����ا ����ش���م���ع��� ًة ت�������ض���وي ت����ن����ور ب���دن���ي���اي
مي�������ه�..أح�������ب ا����س���م���ك وذك���������رك وط����اري����ك
ي������اهلل ع�������س���اين م���ان���ح���رم م���ن���ه رج������واي
ي����ا ري���ح���ة ال�ن�رج�������س ك����م ال���ط���ي���ب ك���آ���س��ي��ك
ي����ا ورد ًة ي�����ض��ف��ي ����ش���ذاه���ا ب����ذك����راي
رب������ي ج���ع���ل ج���ن��� ْت���ه ب����أ����س���ف���ل خ���ط���اوي���ك
ي���ا ع���ذب���ة امل��ع��ن��ى ج����دى ر����ض���اك م�����س��ع��اي
ي�������آ ت����رث����ة ال���ط���ي���ب���ة ت������رى ع����زن����ا ف��ي��ك
م����ن دون ����ش���وف���ك ���ش��ف��ت ه���م���ي وب���ل���واي
مي�����ه..ت�����ب��ي��ن ال����������روح ج�����ات�����ك ت�����س��ل��ي��ك
�أرخ�������ص ل���ك ال���غ���ايل م���� ْع ال��ن��ف�����س و�أب���ن���اي
ق���������ص����رت ي�����ا مي�����ه ب���ح���ق���ك �أب���ر����ض���ي���ك
ّ
م��ي�ر ادع������ي اهلل ي��غ��ف��ر ال����ذن����ب و�أخ����ط����اي
مي���ه..ب���ف���ي�������ض م�����ن امل�������ش���اع���ر وب��ع��ط��ي��ك
ق���رب���ك ���ش��ف��ا روح�����ي م���ن ال�����س��ق��م ودواي
مي��������ه..ت��������راين ع�����اج����� ٍز ك����ي����ف �أب����وف����ي����ك
ي����ا ����ش���م���ع��� ًة ت�������ض���وي ت����ن����ور ب���دن���ي���اي

