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 بهضاء:

لُدمُىا مً  بلى الىًَ الظي ٌؿىىىا ووؿىً فُه،وهخىق صاثًما بلى اللجىء بلُه

لعحن إلاً ال ًخمىً مً الخعبحرمً ػضِعالؼمان،عؾمذ خغوف ولماحي بضمىِع ا

:  فليلاليؿاء والغظاٌ على الؿىاء.   معي ولى صمعٍت واخضة ؤكٌى
َ

 مً طعف

إة الهمىم والُؼُان   جدذ َو
ُ
ًِ ًئن الَعبراث صلُل الخِب اليامً في ألاخكاء لىَ

 ال ولً ًىىن َي اليؿُان في ًىٍم مً ألاًام!

 مدبتي: َظىان مىاع
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ً ً لِـ هإي َو  !َو

 

جيًا   َو

جي ..  للض عغفذ بدضسخي بإن َو

ًٍ مىظ البضاًت..  لِـ هإي َو

 مً ؤًً ؤبضؤ وهُف ؤههي جلً الخياًت؟

 ولىً ال يحر بإن ؤؾتهل عؾاثلي بلًُ.. 

 هُف وان ملخلاها؟ 

 هىان على عغف عباٍ  لؼخىا العغبُت اإلاخحن..

 بلخلُذ ووَجي طاث لُلٍت قلُت كمغاء..

 ..فحها جالَمذ في الغؤؽ ألافياعِ 

 همىط البدِغ، هعانفٍت هىظاء ..

ُضة ظمعذ ..  في ؤػغب عالكت َو

ًٍ خاثٍغ..  ما بحن َو

 ًىىُء نضعه صوًما باألقىاِق والهمىم!
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ً ؤو عبما ؤهثر ٍؼ  عٍؼ
َ

 وهىظا ػضوث

 

جي.  ًا َو

ً ؤو عبما ؤهثر.. ٍؼ  عٍؼ
َ

 وهىظا ػضوث

 ؤها ووَجي طاث ًىٍم على مً ًدب آلازغ ؤهثر..
ً

 جىافؿذ

 ه مغاُعا وجىغاًعا ؤن ال ًدبجي هى ؤهثر..وجىؾلذ بلُ

ض ؤها ؤن ؤزاف علُه وؤخبه ؤهثر فإهثر..   ألهجي بيل بؿاَت ؤٍع

 
ُ
 ل ؤهثر...فخىظخه َفلي اإلاضلل الظي ؤػاععلُه ختى مً هفسخي بل ك

 َفل ولّض  بعض مساٍى عؿحِر وعخلت قاكت مؿخمغة مع ألالم..

جي اإلابهىع بيل ما ؤهخب وؤق  عغ..وهظا ما وان ًا َو

 فإها ال ؤكٌى فلِ بل ؤكعل..

  فبربىم ًا عباص ا..هلل 

 هُف لهظا الخب العفىي الؿغمضي..

 ؤن ًخًاءٌ لُهبَذ ؤنؼغ؟ 

ً  ٌعؼو خظه العازغ للًاٍء وكضع.. َو

ا ببضيهُاث علحها..
ً
 مً بًماهه ؤخُاه

 الؼمً ؤول وقغب ..

ا.. ًُ  واللضع ؤً
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سدغ.. ًلف عاظًؼا  خُالها َو

 كاٌ ًا عبضي بعلل وجىول.. ألن الباعي عؼ وظل

 وال جيؿب ول شخيء بةمياهً ؤن جسخاعه بىفؿً ..

 لللضعوعلى قماعخه جخيئ..

 كهىان ؾاعخان فلِ لللضع..

 ؾاعت الىالصة وؾاعت الغخُل عً الضهُا ..

 لِـ لً علحهما ؤي خىٍم وفي قإنهما الدالم..

جهغ..  لٌى وعم ؤوال ٍو ىهي ٍو  ٍو
ُ

 ًبذ

 جدذ ؾُُغجً فال جخظمغ..وفُما عضا طلً ول ؤمٍغ 

 وبال هىذ الباصت لىفؿً وؤظلم..

جي..  فهل علُىا ؤن همىث ًا َو

 وهدً ؤخُاء ول ًىٍم كُعت كُعت بالخلؿُِ..

؟ ً ولُعِل الؼحر ؤٌَى  إلعياء آلازٍغ

 وهل ليل هظا الهضق للىًَ ؤن ًىىغ ختى لىالجمُع ؤهىغ..

ا..على الىًَ مَغ الىشحراث، لىىه ًلف ول ًىم مً ظضًض م
ً

 ضهىق

 فال وهللا لم جَغعُىه مً ؤمحرجه ال ؤظمل وال ؤنضق..
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 بن جدضزذ لِؿذ واليل جخدضر..
ُ
 ؤمحرة

 ؤؾلىبها ًسلى مً ؤي مظاهغ ألهاهُت بل جدترم وجلضؽ..

 ول ما هى ؤعمم وؤقمل..

 جخهضي ببؿالت ألي ؤمٍغ ال ًىاؾبها، فتري الىًَ..

 لًما..مً زلف ألافم ًمض ًضه لها عافًعا عاًخه مؿدؿ 

 بإهه لم ٌعهض ؤهاًؾا مشلها ال ؤهبل وال ؤشجع ..

غجه ًلٌى لُذ ول مً مَغ ..   في ؾٍغ

ىا ؤظغؤ ؤظغؤ..
ُ
 في صعبي وؤها معهم ه

 ؤمحرة جغي بىَجها مهما خَل به صاثًما ألاخؿً وألافًل..

 لؿانها ًلهج بالضعاِء له ..

 ولما ؤنبدذ وؤمؿذ..

 ؾاثلت اإلاىلى عؼ وظل ؤن ًدفظه ..

 ل ؾىٍء وؤن ًبعَض..مً و

 عىه ول ًٍض  جُاولُت ػاقمت ..

له ًغػق..   وبإوالص الخالٌ في ٍَغ
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 وعُىنها جضمع جضمع..

 ول مً له ٌؿمع.. 
ُ
 صعاء جلكعغ له ؤبضان

 والللب ال ٌؿعه ؾىي ؤن ًسكع..

ا ..
ً
 ؤمحرة هامذ وطابذ عكل

 بيل طعة مً جغاب الىًَ..

 عبُتها عالكت وٍص عوخُت..

  
ُ

ًِ بهلت.. مع ول ما ًمذ  للىَ

 وعاثدخه الؼهُت..

 عجؼث ألامحرة هي هفؿها ..

 عً فهمها وجفؿحرها..

 وحؿاءلذ مغاًعا وجىغاًعا في ؾغها..

ضة وهجهها..  عً ؾغ جلً العالكت الفٍغ

 وفي ول مغة جلف ؤمام هظا اللؼؼ اإلادحر..

 بعُىٍن صامعت..

 وؤهامِل واظفت..
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 لعلها حعثرعلى بظابت قافُت..

 العاإلاحن له عاظُت.. فخلجإ بلى عب

 ؤن ًمىدها كىة الضعاء له بيل زحٍر..

 في نالتها الداقعت..
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 !في بالصي

 

جي الؼالي:  َو

  في بالصي 

 البكغ ٌعِكىن 

 في خالت خؼٍن ويىً 

 ًبدؿمىن وهم في كمت ألالم

 ًبىىن وهم في كمت الؿعاصة

 وؤلاخخماٌ الشالض الىظىه زالُت مً ؤي حعبحر

 بخخماٌ ؤزخاعه لً ولىفسخيوبن ؾإلخجي ؤي 

 فؿُإجًُ عصي صون جغصٍص عػم الىظع واإلاغاعة

ضَن ًا نؼحري ؤن جلبي هضاء الللب   ؤٍع

 وؤن جسغط إلاىاظهت الىىن في ول مىكٍف جمُغ به 

ا   وجهغر بإعلى الهىث حعبحًرا عمًّ

ًَ مً مكاعٍغ صون وظٍل ؤو زىف  ٌعتًر
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ًَ شجاًعا جازظ في ًضَن بؼمام اإلاباصع   ةهما عهضج

جي:  ًا َو

 في بالصي 

 ًسكىن مً الخِب 

 مً الهضِق 

 مً الدصجُع واإلاااػعة

 ومً اإلاىاظهت  

 ول شخيٍء ظمٍُل بضٌع فُىا
َ
لخلىن  ٍو

 مكاعغها وؤفياعها لؼحرها ِخىغ 

 وال ؾلُت وال ؾُُغة لىا علحها

 وألاخاؾِـ ًخهضون لها

عخبرونها بزم  َو

 في بالصي ًغفًىن ؤلازخالف

 ثًسكىهه بلى خِض اإلاى  

 فُضب الغعب والفؼع في الىفىؽ الًعُفت
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 وال ميان له في هظا الؼمان

 لىؼضوعلى ػحر طي وظه خم مؿلىبي ؤلاعاصة

جي:  ًا  َو

 عىضما جسخىم الَعبراث في اإلاللخحن 

 ال جبلى ؾىي الخؿغاث 

 هم مً مغة قعغها بغػبت ظامدت بالبياء 

 لىً الضمىع جإبى ؤن ججهمغ بيِل عىفىان

 صخي على عظالىا الكغكُحن جماًما هما ٌؿخع

 الظًً ًيابغون عػًما عجهم  

  ؤلاؾخماع إلاا ٌعخمل في نضوعهم مً وظضان

 في بالصي:

 ًلمعىن صمىع الغظاٌ

 ًدغمىنها 

ىظغون بلحها همهضعهىاٍن ويعف   ٍو

 والىدُجت ما هي بال كُع ؤوناٌ ؤعواٍح 
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 وؤفئضة هكت  مهحرها الخغمان! 

 وهُف ال والغظل الكغقي ًجب 

 خجلى همهضع لللىةؤن ً

ًِ الىاِؽ في بالصي  لُؼَُب عً طه

 بإن الغظل كبل ول شخيء هى بوؿان

 مً خله الخعبحرعً مكاعغه 

 وؤنء ًهغي لخضًِض الللب الَجىان
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 !ًدضر ؤهجي ؤػُب

جي الؼالي:  َو

 ًدضر ؤهجي ؤػُب

 لىً الللب لِـ ببعُض

 ًسفم،ًخلىي،ًخإوه

ا
ً
ا وقىك

ً
عخهُغ ؤإلا  َو

 الهباِح وعىض ول مؼُبفي 

 عً الترهِم 
ُ

 ؤما اللؿان فال ًىف

ًَ البضٌع الجمبل  بإخغف بؾم

 ًىُم ول خغٍف بغكٍت 

 وعلى مهل قضًض

 لِؿدكعَغ الضفء الظي جخمخع به

 لُعلً بإعلى الهىث لجمُع الدلِم 

ب ٌب كٍغ ًَ كٍغ  بإه

 ًَ  مً ؤخغِف بؾم
َ
 بعَض ؤن ًىىن كض هىن
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 ؾُمفىهُت مؼزغفت ببضٌع ألالخان

 ول ما هى ؤنُُل ؤنُلو 

ًَ الغفُع ًَ وبملام  لخلَُم ب

ً الخبِب  ؤيها  الَى

 فُؼاع الللم مً اللؿان

 فُخإعجَح بحن ؤهاملي

 زَم ًمحن
ً

 قماال

 فُإمغوي ؤن ؤهثَرعلى ؤوعاقي

 ًَ  بإن البعَض ما هى بال خًبا ل

ض..  ٍؼ ض ٍو ٍؼ ٌٌ ٍو  ًفُ

 وؤنَّ اللُلت لُلت مُالص َلىؽ 

 عُض ؾعُض ظضًض!
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 !ؼِن ؾُضاث وملياثللخ

 

جي   ًا َو

 في الخؼن ؤها 

 ؤهثى ؤزغي.. ؤظمل وال

 ؤخض ٌؿخدم هظا الجماٌ ؾىان

 في الخؼن ؤها مً جضاعب

 زهالث قعغن ألاؾىص

ضلل بلى ألابض
ُ
ًَ َفلها اإلا ً وججعل   جدخٍى

جي ؾُضاث وملياث  للخؼن ًا َو

 وؤها جغبعذ على عغقه..

 ؤجضعي إلااطا؟

ْضعي ٌؿاوي اإلااؽ وا
َ
 لُاكىث ألن ك

 فمىدجي ؤهل الكعغ ؤعظب  ال ال بل ًخعضاه..

 وؤعُغ وؤنضق اليلماث...
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ً ال ُبغء مىه وال قفاء  !َو

 

جي ؤهذ جماًما والىخابت    ًا َو

 الضاء والضواء!

 الظي ال ُبغء مىه وال قفاء

 وعػم ول الخؼن والكلاء

 خحن جإجِىا ؾىغة اإلاىث ؾىلملم خغوف بؾمً الجمُل

 لُضا مً اللالا والبلىع واإلااؽوهًعه على هفىىا ع

 وؾىعلً بإعلى الهىث لجمُع الدلم بالىضاء

ً ؾِبلى هىالضاء والضواء....   الَى

 ؤبلؼىه بإن خبه ال ًىظض مىه ؤي قفاء

 للض ؤعُاها اإلاغى وما في الللِب 

 وخضه ٌعلم به عب الؿماء.
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 !عحن ال جىام

 

جي ؤن عحن ؤمحرجه ال جىام عخلض َو  َو

 ه ؤن هالهما ؾُان!وػاب عً طهى

ً لُل نهاع مفخىخخان  فعُىا َو

 بِىما عُىا ؤمحرجه ال حؼمًان 

ً جدغؾان!  فلِ ألظل َو

 ألامحرة التي جدمل بؾًما بمعجى

 الللب الجمُل البريء الظي ال ًلضع بإزمان 

 كلب ؤنُل ٌعكم البؿاَت والخىايع والهضق 

ا قضًًضا ول مظاهغالظهىع،والخباهي
ً
ملذ ملخ  ٍو

 بهلٍت لعالم  والكهغة
ُ

 وول ما ًمذ

 اإلااصًت البكعت وول ألامىاٌ

 كلُب ال ًمىً ؤن ًجغئعلى الخىافـ معه 

 ختى اللالا واإلاغظان
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 ؤما ؤلاوؿان فلض ًدخاط لُهله 

 علىًصا ازغي مً الؼمان!

 فهل للىًَ وعُىاه الجمُلخان  

 ول هظه ألانالت مً بيذ الؿلُان

  ؤن ًىفُان! 
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 !الىهغمىعض مع 

 

جي:  ًا َو

 ولما قعغث بًٍُم 

 زكِذ ؤن ال جىىن بسحر

ى
ّ
جت الفىغعلى الخ

ُ
 فإػىم في ل

 لعلجي ؤعثرعلى َغِف زُِ

إة الللِم والدىف  ًسفف مً َو

 ؤظض هفسخي ؤكُع اإلاؿافاث
ً
 فخاعة

ظمُع 
ُ
 طهاًبا وبًاًبا فتهتز

 ؤعوان وػواًا البِذ

 معلىت جًامجها معي بإعلى الهىث

 ي بدِغالىخبوجاعة ؤزغي ؤػىم ف

 ألهغب مما كض ًغاوصوي بإن مىغوًها

 ال ؾمذ هللا كض ؤنابً ؤو قْغ 
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ً الدحر   فخإبى ًا َو

 بال ؤن جدؿلل بيل جفانُلً 

 مً زالٌ ول هلُت وخغٍف وؾُغ

 فإعىص بلى ما هىذ علُه مً خحرٍة 

 في ول قإٍن وؤمغ

ًَ ؤعِفم بدالىا  فباهلل علُ

 فبًُع ولماث بَمئىان 

جي ال يحر   فحها ال يحرًا َو

 وال جيسخى ؤن جدضص لىا مىعًضا مع الىهغ
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 !في البعض اقدُاق

 

جي الؼالي:   َو

ًَ كبل الُىم بإهجي  ل
ُ

 هل كلذ

 ؤهثر..
ُ

 بقخلذ
ُ

 ولما ببخعضث

ًَ ؤهثر..  عليَّ ؤخببخ
َ

 وولما كؿىث

ًَ بإهجي  ل
ُ

 وهل بعترفذ

 ؤهثر فإهثر..
ُ

 بكتربذ
ُ

 ولما ببخعضث

ا آزغً 
ً
ض بزباج  ا فهل جٍغ

ض وؤهثر... ض ًا عمغي اإلاٍؼ  وهل جٍغ

ًَ الفاعؽ الصجاع ًَ بإه  وهل ؤزبرج

 
ْ

 ألازالِق الظي به خلمذ
ُ

 صمض

 
ْ

 ومً ؤظله جدضًذ

 وبىظه الجمىع نغزذ

ً كلذ ال وعفًذ وعفًذ  وللىشحًر
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ْ

 وبىظىصَن علمذ وجُلىذ

ًَ آٍث ال مدالت مً مياٍن ما  وبإه

..
ْ

 مهما بهخظغث

 فهل ؤها مسُئت في بخؿاسخي

!ًا  
ْ

 مً جمىِذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جنان مناع                                                             رسائل إىل وطن حائر                                           

 دار قصص وحكايات للنشر اإللكتروني                                                                                              27

 ولمت نؼحرة!

 

 ًاه لى جضعي 

 ماطا جفعل بي جلً اليلمت الكلُت

 الىاخضة الىخُضة 

 التي جظًل بها ظىابً وجىكُعً

  وعم حؼُظجي

 جشحرخىلي 

 لىً ما ؤظملها وما ؤقهاها

 فهي هىعصٍة ًاوعت 

 مجها الخىحن ًيؿاب

 فُؼمغؤعى ظلُلىا ومضاها

ا جفىكه على قظاها
ً
فىح عُغن معلى  ٍو

 ولمت نؼحرة ولىً لم ٌعجبجي ؾىاها

  فال جدغمجي مجها 
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 فماطا وان ؾُدل بي لىالها

 وال يحَر بن جىىعذ الغؾالت 

 في ول مغٍة وفدىاها!
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ً بىىهت الخب والدىف  !َو

 

جي  وهم مً مغة حؿاءلذ ًا َو

 مً ؤكىي الخب ؤم الدىف؟

 ا نؼحري؟ومَم جساف ً

 مً ماء الخُاة؟

 مً هىاءها؟

 مً هىعها؟

 مً بدغها؟

 مً قمؿها؟

 مً ؾماءها؟

 مً يىءها؟

 مً هبعها؟

 مً مُغها؟

 ؤو مً ول شخيء بضٌٍع فحها؟
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 وعم بهه الخب ول ما طهغث 

جي  ًا َو

ْل للخُاِة ومً فحها
ُ
م وك

ُ
 فال جسكاه وك

ا للدحِروما الخب بال ههًغا 
ً
ى  ؤها َو

 ِن على الظلِم والُؼُا

ا 
ً
 وعلى ول مً بجسظ مىكف

 مً هظه اليلمت الهؼحرة وخغمها وعاصاها!

ا فُما بُجهما
ً
ا وزُل

ً
 فالخب والدىف مغجبُان بعجباَ

جي ًَ ًا َو  ؤو ناصف
َ

 فهل ؾمعذ

  ًَ  بوؿان كلم وزاثف علُ

  ًَ ًُ ل ًَ وال ًى  وهى ال ًدب

 ول اإلاكاعِغالجمُلت الجُاقت

جي  فإظمل ؤهىاع الدىف ًا َو

 على عظٍل  زىف اإلاغؤة

  ٌٍ  وهفِـ  بظلذ مً ؤظله ول ػا
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 فغؤث به ول خُاتها

جي  في الخِب ًا َو

 حعلم ؤن جىىن ولى لبًِع خحٍن مً الًعفاء

 هظه اإلاغة لؼحرَن 
َ
 وؤجغن اللىة

اء  بإنهم ؤكٍى
َ
 ممً ًضعىن

 فلِـ هىان ؤظمل مً الخماكاث التي جغجىب

 بةؾم الخب ختى وبن وظهىا لىا تهمت الؼباء

 ام وظبروث وظاللِت الخبفي خًغة مل

 ال فاثضٍة جغجى مً الظواء

 في الخِب 

ا ا،نؼحًرا،عفىٍُ ًُ جي قل ً ًا َو
ُ
 ه

 مضلؤل للخظاث 
ً
فال  َو

 وال جىترر إلاا ؾُلىله ألاكغباء والؼغباء

ًَ هما جبغي وحكاء ً على سجُخ
ُ
 ه

  وال جللم فإها ؤظُُض فً ؤلانؼاء
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 في الخِب ومع الخِب ؾُضي

 ظمُع الهعاب
َ
  ًظللىن

 الؼمً وول اإلافاهُم التي
َ
خدضون  ٍو

 جىُم عً ُخمِم الُبلهاء

ا ؤهلل ؤخغف بؾمي َُّ  ه

 ًا نؼحري اإلافًل

 مً ألالِف بلى الُاء 

ت ًَ السخٍغ  بإهامل

 بال وظٍل مً خؿٍِب ؤو ُعكباء

ًَ الىخُضة التي  واظعلجي لؼخ

 جترهُم بها ول نباٍح ومؿاء

 لخؼاَع مجي ظمُع اليؿاء

 ظمُع اليؿاء! 
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 !ال مفغ مً هىاها

 

جي   ًا َو

ت ؤها  ظلُلُت مجضالٍو

 مً هغوم مجضها 

خىنها وجُجها وعىبها  ٍػ

 ؤؾلخجي ؤمي مً خلُبها

 خلُب العؼة وألانالِت 

 والكمىِر والعىفىاِن 

 ال ًمىً لي بإي مكغوباٍث 

 علحها بعظب مظاكها
ْ

 ختى لى فاكذ

 ؤن ؤؾدبضلها 

 هىان في ؤعِى ؤظضاصي  

  التي نىصعث

 جبلى مجها وما 
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 وخافظىا علحها بإهضاب عُىهىا

خىن مًعا نؼاًعا وهباعا  كُفىا الٍؼ

 لهىها وخؼمىا ألامخعت وؤفغػىاها

مت    وظضصها العٍؼ

 وكُعىا على هفؿىا عهًضا عىىاهه ؤلاًماها

ا صافًئا لىا
ً
 ؤن جىىن ؤعى ظلُلىا بِخ

 ؤزىة ألهلىا في اإلاشلض والىلب ال هفغق بحن ؤخضا

ىا ألهل ا
ً
 لجلُِل الخبِب ألابي بزىاهاهما ه

 لً هفٍغ بها ألي بوؿاها

ي  وعلى ؤعى ظضَّ

 وفي ؤعلاب خغِب لبىان الشاهُت 

 ؤكُمذ ملبرة الكهضاء 

 فياهذ ؤمي َُب هللا زغاها

 وِظىان الىعُم مشىاها

ًَ ؤعى والضها  مً ؤواثل مً ٍػ
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 لخفغقه بىعوص الىغامت   

 في آزغ مأواها

ا وبنغا
ً
جي حعىخ  عافاػصصها ًا َو

 ؤن ال مفغ لىا مً هىاها!

 ًتهامؿىن ؾًغا

 

جي  ًا َو

 ًخاهمؿىن ؾًغا 

 بإهجي ؤملً سخًغا

 ًىًما
ُ

 وما هخبذ
ُ

 وؤهجي ما كلذ

ا
ً
ا ؾىي نضك

ً
 خغف

 ًتهامؿىن ؾًغا 

 بإهجي بؾخصىاًء خلًىا

ا والكمـ ال حكُع بال صفًئا ًُ  ظل

 ؾًغا 
َ
 ًتهامؿىن
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ا
ً
ى  ؤها ًا َو

َ
ًَ ؤهذ  وؤه

َ
 بإهجي ؤها ؤهذ

 ٌُ اجدى ًُ  ول الخإهُضاِث هف

ًَ كهًغا ًَ جيابغوحعاهض هفؿ  بإه
َ
 ًتهامؿىن

ًَ صوًما مىهًجا  لىفؿ
َ

 مً الهضِق بجسظث
َ
 عػم ؤن

ا
ً
 وؤزحًرا تهامؿىاعلى

ًَ مهما ؾافغث وبدشذ وهلبذ هشحًرا  بإه

 
ً

 ال ولً ججض لي مشُال

ًَ هل تهامؿىا هظًبا؟  فباهلل علُ
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 !الكمـ خجلى

 

ج  يؤجإطن لي ًا َو

ًَ على ؤمٍغ هام..  ولى مً بعُض ؤن ؤَلع

 بإن الكمـ حؼضو خجلى جماًما مشلي

 عىضما جىخب عجي

 ومً بحن زىاًا ولماجً

 ًفىُح عُغ بؾمي الغكُم الجمُل

 فختهاوي ألاخغف ؤعًيا بؼىٍج هبحر

ت ًَ السخٍغ  بعض ؤن جىىن كض هىهذ مجها بإهامل

 علًضا مً اإلااؽ والبلىع 

ًَ بها عىلي العاجي  لتًز

 وسخًغا
ً

ًَ ًؼصاص ظماال ًَ وبةبضاع  الظي ب

 فسىع فسىع..
َ
 وال ًمىىه بال ؤن ًىىن
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 !عؾاثل الىنل

 

جي الؼالي  َو

 جىاهى على مؿامعي ؤن عؾاثلي اإلاخىايعت

 التي ؤهخبها بضماء عُىوي للجؼء اإلابخىعمً الللب

 ما هي بال عؾاثل الىنل ماء الغوح 

 فإهثر..جىعل فااصن فخدب ألامحرة ول ًىم ؤهثر 

ا
ً
ا بال نضك

ً
 ألامحرة التي ما هخبذ ًىًما خغف

ٌٍ ؤفًل  جدحي ول ما هى مُذ لُعِل الىًَ بدا

 وال جلٌى فلِ بل جفعل

 خافظذ على الىًَ وخمخه بإهضاب عُىنها

 ما لم ًفعله معه مً وان بلُه ؤكغب

 ختى لى جدملذ عىه هي ول زُغ

ا  ًُ  وابتهلذ للباعي عؼ وظل ًىم

 ؤو ؤي قغؤن ال ًلخله ؤطًي 
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جي   فلل لي ًا َو

 هُف للللب إلوؿاهت ههظه 

 علحها ؤن ًلؿى وللخُاة 

 ؤن جدملها فىق َاكت البكغ

 ومً عؾاثل الىنل طاتها وبضونها 

 علمذ ألامحرة وبدضؾها هما صاثًما ما ًدل بالىًَ

 وعىت صخُت ؤإلاذ به فعاوصها 

 هي ألازغي الؿلم واإلاغى!
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 !كىة

 

 جي ًلىلىن لي ًا َو

 وعػم الخُاء والذجل 

 الباصي على مدُاَي في مىاكٍف عضًضة

ت   ؤهجي كٍى

 وفي بالصي هظه اليلمت

 كض جخسظ ؤهثر مً معجى 

 الًعفاء ومدضوصي الخفىحر

 ؾحرونها ؾلبُت 

 ؤما الاكىٍاء فؿحرونها بًجابُت

 وبًجابُت فىق العاصة..

جي   ووفم جإهُضاتهم ًا َو

 في مؿتهل خضًثهم معي

ت ا  ؤهجي كٍى ًُ  بًجاب
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 وهإهه ال مفغ وال مىام ؤمامهم

 مً الخإهُض على طلً 

 هُف ال وفي بالصي

ا بيل ألاخىاٌ  على الغظل فلِ ؤن ًىىن كىًٍ

 لضعظت ؤنهم ًدىاؾىن ؤهه بوؿان  

جغصوهه مً ول اإلاكاعغ الىبُلت   ٍو

 التي في ؤعماكت جبلى خبِؿت

 وعلى اإلاغؤة ان جىىن عىؿه جماًما يعُفت

جيفإن جىىن ألا  كىي ًا َو

 ألمغ ٌكغح نضعي وال ًللل مً قإوي

 وؤها ؾىاء ؤخاَىوي 

 ؤو لم ًدُُىوي علًما بةًجابُت كىحي

ت ت كٍى  فإها وعم كٍى

 وكذ الًغوعة والخاظت

 ويعُفت في ؤخاًحٍن ؤزغي ألهجي بوؿاهت
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 نضقي

تي  عفٍى

 بؿاَتي

 حجتي اإلالىعت

 ؾغعت زاَغي 

ً ولظاحي  بخترامي لآلزٍغ

 هما هى بًمان بلضعاث الؼحر 

 بًماوي بلضعاحي

 هكاقت كلبي

 لهفتي

 عكتي

 زىفي وكللي

جي  علًُ ًا َو

 هم مهاصع كىحي 

 وفسغي واعتزاػي بظاحي
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 !بهخداع بُيء

 

جي   ًا َو

ٌِ والعضالت  ًَ ؤنَّ كًُما والعض  هل ؤزبرج

 والخم وألامً وألامان!

 الظًً ًدكضكىن بها قي ول ميان 

 جشحر في هفسخي الؼشُان
ْ

 ػضث

 بضوي ومعه الَجىان وتهؼ 

 عً ؤي عضالٍت جخدضزىن وجغمىن 

 ؤيها الؿُضاث والؿاصة في هظا الؼمان؟

  في بالصي 

 بالص الؼبن واللهغ والظٌ والهىان

 لم ٌعض هىان ؤي كُمٍت 

 ليل ناصٍق ٌؿخدم للب بوؿان

 بل هىان مدؿًعا عخًبا ليل آزٍم ظبان
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جي الؼالي  ًا َو

 في بالصي 

 خحٍن وآن ٌعلضون اإلااجمغاث في ول

ل الظلم والجىع  ٌٍ جٍؼ  باخشحن عً خلى

 وجىاؾىا ؤنهم ٌؿلىهىا ول ًىٍم مً ظضًض 

 مً خلُب الخغمان

جي ؤٌو صعٍؽ   ًللىهىا ًا َو

ـِ كبل ؤن ًماعؾه   في ظلم الىف

 علُىا ألاػغاب وألاكغان

 لخؼضو خُاة البكغ في بالصي 

 بهخداًعا بًُُئا خحن حسجً اإلاكاعغ بضون عخمت

انوالخُاة واإلا ُّ  ىث هالهما ؾ

ؼ  جي العٍؼ ُاع ًا َو
َ
 وصاثما لىا الد

 في ؤن هدُا ؤمىاث ؤخُاء ؤو ؤخُاء ؤمىاث

ٍغ فغيه علُىا الؼحر  عهىاء لىاكع مٍغ
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جان!   وفي ظلماث وػُاهب السَّ
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 !للظاهغة وظع

 

جي  ًا َو

ا وظع ًً  للظاهغة ؤً

 وظٌع ؾغمضُي ال بضاًت  له وال نهاًت

توهما هى معغو    ف عً طاهغحي بإنها كٍى

ت فىق العاصة  وكٍى

 لضعظت ؤنهم ًدؿضوهجي علحها

 وؾىاء واهذ جلمت ؤم وعمت 

 فال ػجى لي عجها

 ومً هىا جبضؤ ؤنل الغواًت

 فإها الظاهغة إلاً ال طاهغة له

 جبغي صاثًما ؤن جغي 
ُ
 طهبُت

ُ
 طاهغة

 الىًَ بإبهى نىعة وؤفًل خالت

ش وؤعكام لي معها  جىاٍع
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 ًتؤلف وؤلف خيا

 جخمىً هظه الظاهغة اللعُىت

 مً ؾغصها عً ظهغ كلب بضون مؿاعضة

 وبإصق جفانُلها مً ألالف بلى الُاء ببراعت مخىاهُت

ً اللؿِ ألاهبر مجها بضون مىافؿت ا للعجِب هُف لدكٍغ  ٍو

 ؤخضها ومؿتهلها واهذ لؼخىا العغبُت الجمُلت علحها قاهضة 

 على ظمع  ألاعواح والللىب في ول ميا
ُ
 ٍن كاصعةلؼت
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 جبعثر الخىحن على الهفداث

 

جي:  ًا َو

 للض جبعثر الخىحن على نفداحي 

 معاجًبا مفغصاحي

 فاخخاعث اإلافغصاث مً هظا العخاب

ا
ً
 بال وعؾمذ علحها قىك

ً
 فلم جترن مؿاخت

 لخهل بلحها آهاحي

 فلم ٌعض هىان مدؿًعا لها على ؤوعاقي

 م
ً

 ..ً العبراِث فلض فايذ فمؤلث الىىن خًبا وؾُال
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 ولما ابخعضث

 

جي  ًا َو

 ولما بخعضث

مؿجي الخىحن بلًُ  ًَ 

 بؿىَه الالطع

 يهؼوي بعمم

 ًإمغوي بدؼم

 ؤن ؤنغي

 بلى ؤوؼام صكاث الللب

 ٌعُضوي بلى ؤخًاِن 

ًَ الغظىلي  نىج

ًَ الؿاخغة  وكهلهخ

 جماًما هُفٍل نؼحر

 عىضما ًطخً ببراءة 
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 فُمؤل الىىن وله ؾعاصة وخبىع 

 يٌعُضو

 ًِ  بلى زضِع ولماج

 في ؾباِث ػُبىبٍت 
ُ
 فإػِ

 ال قفاء مجها

 بال باإلاىث باإلاىث

  فباهلل علًُ ماطا بي فعلذ.. فعلذ!
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 !ػىم في بدغ الىخب

جي  ًا َو

 البعَض والؼُاب
ً
 ؤػىم في بدغ الىخب هاقضة

ًَ مً بحن ول هلُت وخغف وؾُغ ظضًض  فُدؿلل َُف

 نؼحر فإعاَن بإبهى نىعة هُفٍل مضلل

ت ًٍ وػاٍو  جغهٌ وعاجي في ول عه

ًَ وخًُضا وخُض... ا مً ؤن ؤجغه
ً
 زىف

 

 

 

 

 

 

 

 



 جنان مناع                                                             رسائل إىل وطن حائر                                           

 دار قصص وحكايات للنشر اإللكتروني                                                                                              52

 !وألهىا بكغ

 

جي  ًا َو

 وألهىا بكغ

 آمً هدخاط بلى مالٍط 

 مً ػضِعالؼمً

 ًَ  ؤظض هفسخي ؤلجإ بلُ

 ولما ياكذ بَي الُؿبل

 ألخخمي في خهىً اإلاىُع

 صون زىٍف ؤو وظل

 عػم الجغاح والضماء الىاػفت

 ألالموعظُم 

ًَ جمىدجي بهًُها مً ؤمل  لعل

 فلم ٌعض بملضوعالعلل ؤن ٌؿخىعب قًِئا

هاب الَجلل
ُ
ٌِ اإلا  وال الللب على بخخما
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جي   فىُف لي ًا َو

 
ً

 اؤن ؤكىع كلًبا هك

 بإن ول ما ًجغي خىلىا

 ما هىبال ػوبعت في فىجاٍن 

 ؾتزوٌ ومعها ؤي ؤزغ

جي   ًا َو

 ٌعخضون علُىا 

 وعلى خغماجىا وملضؾاجىا

ؿ مغخىن في ُعلِغ صاعهاَو  غخىن ٍو

 ويهضمىن بُىجىا

 التي قُضهاها بؿىاعضها

ٌِ عىاٍء ونبِرؤًىب  بعض َى

 الظي ًًغب به اإلاشل

خماصون في ػِحهم   ٍو

مـ معاإلاها ه الخلُلت َو  بدكٍى
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 عغوكهم ججغي صماء ألاواطًِب  وفي

..  مىظ بضاًت الدلِم ختى ألاٌػ

 وفي الجهاًِت 

 ٌؿحرون في ظىاثؼها

 لم ًىً هإن قًِئا

 ؤما هدً

 هىصع الكهُض جلَى آلازغ

ض الفغح  وهُلم ػػاٍع

 وفي ألاخكاء نغزاث حؿخؼُض

 !ألي فغطببىاصعٍ 

ت ًىًما  فهل ؾُبزغ فجغالخٍغ

جي  ًا َو

 وهخسلو مً بغازً اإلاىِث اإلالُذ 

 ؤم هبخلع ؤوظاعىا هما هفعل مع َعامىا

 على مًٌ على مًٌ
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 اإلاىخظغ! بلى ؤن ًدحن مىعض ظهىعمهضي
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 !الفهٌى ألاعبعت

 

جي  ًا َو

ٌِ الؿىت ألاعبعت  في فهى
ُ

 هلبذ

 وؤقهغها الازجي عكَغ 

 في ؤصق لخظاتها وزىاهحها

ًَ متربًعا على عغِف جفانُلها  فىظضج

 البرُص والضفُء في هىاهُجها
َ

 فإهذ

 الخللب في ألاهىاِء واإلاؼاط في قباَها

 العهُان والشىعة 
َ

  وؤهذ

 في آطاعها

 وزحرألاعِى وما فحها

 وػهغ اللىػ وعُغ الىعص في هِؿانها

 وفي ؤًاعها 

 ؤهذ طاهغجىا وكغاها اإلاهجغة وحعضاصها
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غانها  وخغب لبىان الشاهُت في خٍؼ

 وزىعة ألاخغاع في جمىػها

 والؼًب والىحران في آبها

 وقهضاء على الاهخاِف ًدملىن  

جها!   فضاًء للىًَ في حكٍغ
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جي  !بإي طهٍب بػخالىَن ًا َو

 

جيبإ  ِي طهٍب بػخالىَن ًا َو

عت  وبإي طَع

 بةؾم الكغِف والىغامِت 

عت والعلاثض الضًيُت  ؤم بةؾم الكَغ

 لُسىا ؤًاصيهم بالضماء

 وقُعىا بلى مشىاها ألازحر ؤلاوؿاهُت

ًَ الُفىلت الُاهغة الىلُت  بػخالىا فُ

 واػخالىا الدجغ 

 والشمغ والصجغ

 والكمـ واللمغ

فاٌ الهاصكت الى توابدؿامت ألَا ًّ  ض

ًَ ؾىي بغئٍت  وؤخالم ؤمهاٍث ال ًدلم

 
ً
ًِ ُخماة  ووؿاًء لُىىهىا للىَ

ً
ًَ عظاال  فلظاِث ؤهباصه
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 مً ؤًٍض ػاقمت جُاولُت

جي  ًا َو
َ

 فإُي طهٍب بكترفذ

 ختى ًىىن هظا اإلاهحر اإلادخىم

 ألابضًت
ُ
 واللعىت

 ول شخيِء ػضا مؿدباًخا في صولىا العغبُت

 ال فغق بحن ظماٍص وبوؿان

 ذ بظاِث اإلاجزلِت وألاهمُتهالهما ؤنب

 وهدؿاءٌ إلااطا ول هظا الهىان؟

 وهدً هملً الجىاب

 فاليل معخٍض وآزم ما ُصمىا هلعب صوع 

 اإلاخفغِط بيِل بخترافُت

جي ًَ ًا َو ًَ ؤم ؤعزُ  فهل ؤبىُ

 ؤم ابيي وؤعسي خاٌ العغوبِت 

ـٍ ؤبُت  التي واهذ ًىًما طاث هف

 ضخُت
ً
جي ؾىي ضخُت ًَ ًا َو  فلم ؤعض ؤعي ب
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 خُت الُمِع والجكِع والدُاهِت وعضم اإلاؿاولُتض

ضاِء الَجىان ًَ ؤيها الىًَ الؿاهً في ؾٍى  فهل ل

 ؤن جبرَص هحران فخاِة باهُت

ىت.   صامعت خٍؼ
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 !وؤزحًرا ولِـ آزًغا

 

جي:  ًا َو

ً هبحر ووًَ نؼحر ٌؿىىىا    ليل واخض فُىا َو

 ووؿىً فُه مهما خاولىا َمـ معاإلاه فهى

 يل ما فُه.حٌي باقي بضازلىا ب

 ما بحن ظلُل ومشلض وهلب وؾاثغ فلؿُحن

ًٌ خاثُغ ًىىُء نضعه باألقىاق والخىحن!  ًلًُ َو

 وما بحن بغجلاٌ ًافا وعىب الدلُل وػٍخىن الَجلُل

 ؤهفاؽ ؤعهلها الاهخُاع على مضاع ؾىحن.

 ؤظمل الفىىن 
ُ

 وبهىاِن فلؿُحن نىعذ

 ًا ؤمي الخىىن..
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فت ِ
ّ
 هبظة عً اإلاال

 

 

 الاؾم:

 ظىان مىاع

 فلؿُُيُت -

جت صخافت وبعالم،عملذ في الصخافت اإلاىخىبت والترظمت  -  زٍغ

 هظلً،معلمت في مجاٌ ؾغص اللهو )العالط بالىو واللهت(.

 ؤعماٌ ؾابلت:

بالعضص ألاٌو مً مجلت كهو وخياًاث ألاصبُت مً زالٌ  مكاعهت -

كغث بعٌ هخاباحي على مىكع صاعكهو وخيا
ُ
ًاث لليكغ اللهتاللهحرة. هما و

 الالىترووي. 

ا في هخاب "مً كلبي ؾالم" وهى هخاب ظامع لعضة مالفحن ناصععً - ًً مكاعهت ؤً

 .0202صاع لىحـ لليكغ الخغ وؾِخم عغيه في معغى اللاهغة الضولي للىخاب 

 الجىظض ؤعماٌ مؿخللت. -


