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ميسون طه النوابين
عضو رابطة الكتاب األردنيني
تدهشننا اللوةنة املمتنند وريثن األةعنناد ،ةن أننننا نقنأ أماملنا لوقننت طوين نسن أاماقلنا ،ونبحن
امننا هننو جدينند ،لننندسك تلننت األتنناةج الننا اسننت اات اخلننرو مننن ه ن ا العننام؛ لتشننر ا اننام آءننر ملنني
شت فينه أن الشناار أسنعد الزاملني ا ديواننه شأشنرقت هنناكج ءنر منن األل ليندءلنا ا انام
ابأللوان ،ومما ال َّ
أسةب وأريثر اتسااا .وقد تدس ه ا الديوان ان داس الوسشة الثقافية لل بااة والنشر ا ة داد ه ا العام.
نتلمس جسنوسها ،ويق نأ منن
تشر ة داد جليَّة ا مستل ِّ شأشرقت هناكج ،ليبدو الشناار ااشنقا ي َّ
خنيللا ،ويت زل ا مالحملا ال بيعية املوزاة ةني ءدي الكرخ والرتنافة ،مث ينتقن ا قينيد أءنرىل رم سمنز منن
نرز سمن ِّ
أةن ِّ
نوز ةضنناسِّ وادي الرافنندين؛ أال وهنني مدينننة ابةن القد ننة فييننأ ا لوةننة شننعرية ،كنناريي هبنا األطننالل
ويرجننج رم أام ننا ِّ الت نناسي مكلم ننا نوسا،ي ،ووات نناا الث ننوس اجمل ننن  ،لينس ن أةيننا م يعتم نند فيل ننا ال ن ااطا ننة
ءالية ة جا ت ه ه العاطاة ا سيا معرفة ةقيقية للمكان.
أطالل ابة م تزل أطين ننافلا
ت او ال ةر السم ننا ت اوله
فكأنه الثوس اجملن س ن نناحبا
من ف ننوقنا فرةا متننيس جدائنِّنله
و َّ
ريأن ش وسا،يج امللت العظيم
جيول ا ننماخ وهن ن ننو يسنائِّله
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ما زلت تزهو ابل ِّ
قوس وم يزل
ِّ
الوتال متن ن ُّد ف ننيت ِّ
جداولننه
نننلر
للعشن ِّنق وجننوه ريث ن ري ،اشننق املكننان ريننان أوُلننا ،لينتق ن الشنناار حبننس مرهننأ ول ننة تتلننأ ابءننتال ِّ
ري
املعشننو ِّ  ،فانني قيننائده الالةقننة؛ ذهننب ةنننا الشنناار رم مااسقننة ا وتن ِّ
نأ احبيننب ،فاحبيننب لوةننة طبيعيننة
أ العشنا أمامنه اتن اافا ،منأءوذين ةنلنر
ترتدي سدا ً أءضر ريالزيتون ،له وجنهري خءن ةننوسه منن ينراه ،فيين ُّ

اجملنناز الن ي ينحنندس مننن اينيننه ،وحمنناولني وتنناه ليعننودوا ءننائبني ،ىن قننادسين الن س ن أى نواس ذلننت ا مننال،
حممند شتنل ع الينه
ال ي يتجل ا رين ِّ مناقبنه ،وةررينة منن ةررياتنه؛ ل سنو ةننا الشناار أءن ا ا حبنر سنيدل َّ

نت فيننه َّ
أن الشنناار توىَّن ا ان ِّنام املعننى ،وةننى القيننيد ال ن ماطبننة معشننوقة مثاليننة ليين
وسنلَّمج .وممننا ال شن َّ

ةوتننالا رم تننوس ءلقيننة لرسننول ع شتننل ع اليننه وس نلَّمج ،ليقننود القنناسل البسننيث واملثقننأ معننا رم لوةننة
سوسايلية من اام الروح ،ييأ فيلا ء ءلنق ع الينه الينال والسنالم ،فيسنتللم ايينة الكر نة شورنَّنت لعلن
ءلق اظيمج.
وتاوا جتليلا فقالوا سدسري
طلرت ان األوسا ِّ واألاو ِّاد
نزهلا رم زيتونة
والبعض َّ
ت ريو سنا من ريوريب وق ِّاد
ةاسوا فال شرقيةري أوتافلا
أةدا وال ىرةية اإلجي ِّاد
سفعوا قضيَّنتلا لشي ااس
فبك طويال مث ساح ينادي
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اي ايلا االوهام اىن تدسريو
اام األ ِّ
سرا ُلا ا ِّ
جساد
رن تلت رال ناحةري قدسيةري
وتأ طه سيِّد األ ِّ
ا ِّ
سياد
وا حم ننة أءننرىل مننن حم ن ِّ
نات اشننقه يين ةنننا الشنناار رم رياين ِّ األيتننام ،وهننو اإلمننام النني سضنني ع
انه ،ا لوةة أسادها أن تكون جليَّة وتافية للقاسل؛ ليكون قد أسنلم النر ىل للحقيقنة دون مالةسنات ،وممنا ال
يتعمد ذلت ة انساةت القييد ةا ر الشاار لتحم س يته االجتمااية واإلنسانية.
َّ
شت فيه أنه م َّ
جننرح ومن ام ِّنق ِّ
الزمان نزيناه
ري
سي ويين ن ن ننب مثلما األايم
ِّ
األتالب يوسث ةزنه
جيري مج
وهت ن نني وقننت ةلن نوله ايالم
ةيدس
تننتوةد األش ننجان اندك ري
وتنوح ا حم ن نراةت األين ننتام

مث يشر أسعد الزاملي املعرفة والنوس ،يبدأ حماقا ت ا يدوس ةول الضو منج اب حنو الشنو املررينوز.
وأسىل أن الشنناار ا هن ه القيننيد الننا ن ديوانننه اب لننا ينندوس ةوُلننا رييننان شنناار ةر ينة ارفانيننة تسننع حنننو
الكمننال ،ولمن ا طياهتننا نظامننا طاحمننا للن وابن ا اننام املعننى والانننا ِّ ا الشن ِّنق ايءننر مننن هن ا الكننون ،وهننو
شن ُّنق الننروح ،لننيس هننرواب مننن اننام املنناد  ،ة ن انسننجاما ةينلمننا ،واسننا تشننر الن العن ِّنام املن ِّ
نادي ةيننوت رُلنني
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اثقب ،وسوح ماعمة ابلتجلي وال وابن ا ال ات اإلُلية ،فييأ ذلت ا هناية القينيد  ،مبشنلد حمنا البندس،
واالنتقال رم التزود من ميدس النوس الكمايل وليس املنعكس منه.
م ن ن ري نننت هالالً ري ن ن ننان الش ن ننو يناىيين ألساك
وةش ِّر ِّ
البدس وأدت جنن ننوماً ةن ننويل ري ن نني أل ن ننقاك
م ل ننجبين الش ننبلن ننات
أو مت ننحقين الننظ نل ن ننمات
ة ت ن نناس الش ن ننو املرريوز األسننم يس ننع لعنالك
وج ننهري يشب نِّنه وجلي ةدسه ين نعكس م ن ننن ن ن ننوسِّ سناك
أءبن ننرين سنِّرا ةي ننن مننض يقبِّس من ن نناس ق ن ن نراك
............................................
ما ادت ريماريننت وسةتأجنناذب
ضنوئي لنِّنداك
وجتنردت منِّن ِّ
البدس ةالظ
وىندوت ضنِّياك
فرأيت سنا املِّشك ن ن ننا
وة ن ن ننباين ابل رف ننات
ووتات حماق ن ناً رال أين قن نند
أش ن ننرقت ه نن ن نناك
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أما قييد شهالل الكشأج فتحم ةني طياهتا سوةا تتنقن ةنني املقامنات العرفانينة ةنائر ا البداينة،
ماعمننة ابألس ن لة ،مث متجن ِّنرد ً اننن ري ن مننا كجبلننا اننن ال ن ات اإلُليننة ،لتنندسك سن َّنر ذلننت الظ ن ِّ ال ن ي يناديل نا،
فتتخل ان ري ما كيث هبا ،وتتخلص من ذنوهبا لرتىل ذلت الظ جليا ،وتي رم الانا ا ال ات اإلُلية.
ة ِّ
اس ِّ
الناس قد أةيرت ظال
ِّ
فم َّم ضيا ه وم اضمحال؟
وسةت العمر أحب ان جواب
لل ِّز الظ ِّ رييأ وأين وم؟
ةوح دااين
رم أن جا ين ري
سره وألل ةال
ألريشأ َّ
ءضعت ملا يريد :أبن جترد
من األضوا ةولت دون رال
م يكن الشناار يسنرد مقاماتنه النا ُّنر هبنا ا هنالل الكش ِّ
نأ سنردا ،ةن فناح ديواننه ا نر كتن ُّ ريثن ا
م ننن زوااي نيوت ننه ،ليع ننود ا معظمل ننا رم مق ن ِّنام العش ن ِّنق الن ن ي َّأهل ننه حملب ننة ِّآل ةي ن ِّ
نت سس ن ِّ
نول ع شصج ،فا نني
قي ننيدته التالي ننة وه نني قي ننيد شسكان ننة اُل نناديج يي ننأ س ننبث سس ننول ع شاحس ننج سض نني ع ان ننه ،ةتاات نني
واضننحة وملموسننة للقنناسل ،ليننندس ذلننت الوتننأ لننت سننيا ِّ اشننقه امل لننق ،ال ن ي ال كتننا مننن ءاللننه أن

نب أن تبنندو
يل ِّمن فالعاشننق هنننا أساد أن يعننر احملبننوب ،ةيننااته الننا تبنندو لننه جليَّننة ومسننتحقةً للظلننوس ،فأةن َّ
للقنناسل الن ي يتمننى أن كبَّننه ريمننا أةبننه هننو .ومننن هن ه الينناات أنَّنه ريننان يشننبه سننيدل حممنندا تننل ع اليننه
وسلم فأشاس ل لت ةلاتة ذريية وسوح شاار ا البيت
مبتسم ريث ِّر حممد
والدَّهر
ري
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ضم الكوريبا
تبسم ةني َّ
ملا َّ
نت فيننه َّ
أن الشنناار ال
ا مننال ا شننك احملبننوب يينناه ننال ج ن وسه ال ننائرِّ ا األسف ،فممننا ال شن َّ
ترةكه الل ة ،وال تتعبه اليياىة ،فتنساب قييدته ريالنلر من منبعلا رم ميبلا.
وتنروي قينيد شمقامنات ال انو ج ةادثنةً سيينة ة ريقننة أسن وسية تتنزاةم فيلنا الينوس ،لرتسنم لوةننة
مننن املننا والع ن  ،والنننوس والعتمننة ،ا متناقضننات تلعننب ةينلننا قافيننة الننالم املسننبوقة ابليننا دوس الع ننر ال ن ي
ِّ
رياخليول ا احمة.
يرتش من املقامات الا تتناثر ا أسجا القييد
قييد شمقامات ال او ج من القيائد النا تنروي أتنول املقامنات ،النا يين ُلنا املتكامن اشنقا،
نالتجرد سنبي ِّ
نات ال يين رليلمنا العناس
ل ريب ءي املعرفة ويي رم الانا ِّ ا احب .ف ُّ
الرضنا وريالانا مقام ري
رال ابلتضحية:
مر ا قييد
التجرد َّ
رييأ ُّ
قد أشبعت َّ
ءد الرضا تقبيال
واملتين ِّنا ا هن ه القيننيد يننرىل تننوسا ِّ
يلوهنننا املكننوث طنويال لننت ظن ِّ تلننت امللحمننة الننا متثِّن ري ن
شخيننيِّة فيلننا مقامننا مننن مقامننات العرفننان ،ةي ن يسننع الشنناار ةسالسننة ال تا ن ال ن القنناسل املتمعننق رم
جسدت مقام الانا :
رةراز شخيية احسني سضي ع انه الا َّ
رييأ احسني ِّ
السبث ذاب مج الانا
وىدا مقاما يسنتث اقوال؟
ريما مث العباس ةن الي ةن أ،ي طالب مقام اإليثاس والتضحية ةكايه مث ةروةه.
ِّ
مقدما قرابنه
فرم الكاو
وسأىل الدما ةعينِّه تكحيال
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أما شخيية شااةسج فقد مثلت مقام العشق:
ناةس
أىن مقام النعشق ي ا ري
جي يليم ةه ِّ
ويوسث جيال؟
ري
وشخيية ِّ
احر اةن يزيد الرايةي مثلت ا موقالا مقام التوةة:
وم مقنام ِّ
احر أضح حمكما
ال يقب التاس والتَّأويال؟

نني وأوالده ابلتض ن ِّ
وةع نندها اءتي ننر الش نناار مق ننام الا نندا  ،ا مش ننلد تا نناىن في ننه أت ننحاب احس ن ِّ
نحية
والدفاع انه ،ةي وتالم الشاار ابلنجوم والار ِّ
اقد ،الا تتساقث تبااا اند س يتلا ِّ
للبدس قتيال ،فأفول البندس
وهو احملبوب داا النجوم والاراقد ريي هتوي من ءدسها وت لِّق أسحاسها.
رييأ النجوم تساق ت من ِّءدسها
ةدسهن أفوال
ملا سأت ا
َّ
وري ا الاراقد طلَّقت أسحاسها
وهوت ال س ِّ
أس العدىل سجيال
أما شخيية املرأ ِّ ا شمقامات ال او ج فلي شخييةري قويةري وتاةر  ،وال ترىل ا رين منا ةندث منن
قتن ألةيلنا ورءوهتننا رال نيال ،فمنا ريننان ةعنني ع ال تنراه امنرأ شأشنرقت هنناكج رال ةعننني الرضنا والين  ،فمقننام
ِّ
الرضننا هننو مقننام زينننب ةنننت النني اةننن أ،ي طالننب شسضنني ع انلمنناج الننا يننداو الشنناار مننن ءالُلننا رم الين
وادم الشكوىل ِّ
وكانز القناسل الن النظ ِّنر رم النبال ةكن ِّ أشنكاله الن أننه ين قياسنا ابلنبال الن ي أتنيبت
ةه تلت املرأ الياةر الراضية احملتسبة.
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فإذا وقات ال مشاس ِّ زينب
وسأيت طود الي ِّ ابن طويال
اءلج سواايت التشكي واخلنا
واستأزس التعظيم والتبجيال
واقرأ ُلم رييأ العقيلة أءرست
توت الضلي ورييأ تاس ذليال
ةي ال ي ن قت ةه ا ِّ
قيره
ألج ُّ مواظةً وأةلغ قيال
ما قد سأيت مبا جرىل ا ريرةال
رال ا ا ً من لدنه يال
يعننود الشنناار ةعنند ه ن ا التجلنني ا شمقامننات ال اننو ج ل ن رين رم اُلنندوِّ والللاننة للانننا ِّ ا ال ن ِّ
ات
اإلُليننة ،داايننا ع اننز وجن َّ رم الت اضنني اننن أء ائننه ورم االطم نننان حببننه ،واتنناا رايه ابلعان ِّنو سىننم األء ننا

وابلوات ِّ سىم الق يعة.

وتنلدي
أترىل ل ِّك سىبا ُّ
أم من ترىل اب ود ى ك يبتدي
أأنىل فتقب ةني ريايت العاا
أجاو فتسقي اُلجر شلد ِّ
املوسد
نأ ا قيننائد شأشننرقت هننناكج لننرد أطننالل ال ن ال نرىم مننن تسن ِّ
ال تبنندو يل ةادثننة ال ن ِّ
نمية القيننيد
الالةقننة ب شأتمننالت ةننني أطننالل ال ننأج ،فننال يو تعانقلننا ال لننول لتسننقث النندما ال ن احننرو ريننامل ر؛
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تلت توس واضحة لر ينة الشناار وةضنوسه ا لني ا ملحمنة ال نأ ،تنسناب تلنت الندما ا نرا يضني أسجنا
الكلأ ال ي يعي ةه العاس ة ي َّلج ال املقامات الا تش َّنعبت منن شنجر املعنى ليأرين ااسهنا الشناار
املبين ال التجلي والرضا والتجرد وتوال رم الانا .
ويي رم س يته اخلاتة واشقه ِّ
تعانقت ال لول مج ال يو ِّ
ِّ
ىدا ذريرت واقعة ال او ِّ
فأقبلت احرو لردات
رت الدما ال احرو ِّ
وق ِّ
و ِّ
املتبح نر ا قيننيد ِّ شمقامننات ال اننو ج لننن جينند تننعوةةً ا فلننم معنناين ه ن ه القيننيد فلنني تعننرف
توسا متلاةً للمقامات الكمالية ،ةينياىة شنعرية متلانة ،ليميزهنا الشناار ةاكنر اميقنة وواقعينة ت َّندست معررينة
ال او رم داء ري الناوس ةي أشاس الشاار رم أن ما ةدث ا ه ه امللحمة هو تنراع ةنني اليناات
السي ة الدنيوية والياات احميد اإلُلية واملوجود ا دواءلنا يعا.
ومايل ال أسىل رال تاات
بث تقرع ابلدُّفو ِّ
الس ِّ
حرب ِّ
ِّ
ال ِّ
الز ِّ
جيوش
مان ُلا
مد َّ
ري
ِّ
متيت مبادل الد ِّ
احنيأ
ين
فتنبض ريرةال ا ري ِّ جي
ابلياو ِّ
جياهدها ويلحق ُّ
دموع ِّ
احر ا تقوىل ةنرير
واشق ااةسي للحتو ِّ
ري
ري
يرتددج أةيات اإلمام اليه سضي ع انه
توت َّ
كاريي الشاار ا قييد ش ري
جرم ت
ألسب ناست ري
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وفيت ان وىل العام األري
وأنت الكتاب ال ي ا اليدوس
ةه يظلر العام املضمر
ةي

املعنوي ال ي يتبئ ا داء الناس البشريَّة ،وال ي يتجل ا توت ين لق
ياطب الشاار العام
َّ

من أاماقلا ،فيكون أريثر وضوةا ريلما زادت ه ه الناس نقا ً وتاا ً.
مث يشنبه الشناار الننناس اإلنسنانية املتكاملننة ابحضناسات الننا متت ُّند منن قنند الزمنان ،والننا تتشنك مننن
ةننرو السننر األاظننم وهنني مننن األسنراس العرفانيننة الننا يشن ُلننا الشنناار ا القيننيد مقننرل رايهننا ابلنننوس العظننيم
ال ي ين لق من الكلأ املعتم وهي الناس اإلنسانية.
من يبح اين ال يندم
ِّ
للمستكشأ منجم
فأل
وأل للمتعبِّد معبد
وةضاسايت م يقرالا
ِّ
التنقيب وه تعلم؟
فأس
َّ
أن ةرو السر األاظم
وري ا ةوح النوس األقدم
ا داء ِّ ريلاي
يرتدد
َّ
للحزن تالته ا شأشرقت هناكج فالشناار أساد لنه أن يينلي ا سةناب احسنني سضني ع اننه ةين
جرةننه الن ي أدم ن قلننوب حمبيننه ،فانني قيننيد شتننال احننزنج ِّ
كمن الشنناار س يتننه للقننرا ا ان َّند متناقضننات
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الفتننة ،فاحاجننة ملحننة للي ن ال ن امليننيبة الننا سواهننا احسننني ةنلننر مننن ا لن ِّند والقننو واإلساد ةاعلننه ،والرضننا
يسننبق اتنناراس الننوس الن ي يشن رم املننوت .والشنناار ةننني أساد الوتننول رم مننا ِّ الين م كننت رال رم ناننض
أهوائ ننه ةرض ننا احس ننني سف .وةينل ننا توض ننأت ال نندموع ابلن ن ِّ
رير لتي ننلي ت ننال القي ننر وهن ن ا يشن ن رم احال ننة
احملب والسااي رم ِّ
سةاب املعشو .
املض رةة الا يلد رليلا ُّ
أستشأ سضاً تندىل
أتيتت
ُّ
َّ
فأذل ارا
ال ث ر مل

ة ريرك ما توضأ دمج ايين
ييلي احزن فو ِّ
اخلد قيرا
ِّ
الشلود ا قينائده ةشنك انام ،فنال شني يندوس ا هن ا الكنون
للحكمة ا س ية الشاار الكث من
ةال امتداد ا اامله ال ي يشر فيه ومنه ا قيائده ،وا قييد شج وس احكمةج يست يج الشناار ا ق عنة
من الشعر ِّ
احر أن يدءلنا رم اام املعى ال ي ال يناي ا س يته ان احكمة من وسا ِّ منا كين ةولننا ،فمنا
ناس ا اننام الننروح ،قنند ننندسك احكمننة منننه ةعنند منند مننن
قنند نعت ن ه ء ننأ ا ريث ن مننن األةيننان يكننون لننه انعكن ري

ال ننزمن ،وا هن ن ه القي ننيد يس ننتعم الش نناار ما ننردات يس ننتمدُّها م ننن الق ننرآن الك ننر شاي ننا النن ن ج وشس نناينة
املسارينيج فيدسك القاسل َّ
أن القييد ال تناي ان ةقيقة سوةانية يؤمن هبنا أول نت الن ين يسنتمدون طناقتلم
اإلجياةية من اام املعى ال ي أشر منه الشاار.
ِّ
احكمة ءر ةعمد
فرع
ِّ
املساريني لتبق
ساينة
ايبا
ه ندسك احكمة؟
ه الموا م قد اجزت
ايا الن ِّ ان معجزاهتا؟
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ينشق حبنر األل ا شأشنرقت هنناكج سيناين الشناار انن الن ات وهني أنثن القينيد النا
أما اندما ُّ

جترد منلا لتبكي ةكا يلق توس يلة ا البيت ِّ
األول من القييد :
َّ
ً

دمج وريح ري معا ا ءدها امتزجا
ري
ريالاجر ا ريرةال ملا أفاف دج

فييننأ وجننه احبيبننة ابلاجننر الن ي فنناف اليننه الظننالم يننوم مقتن احسننني ا رينرةال  .ينسن ُّ الشنناار مننن اشننق
رم اشننق آءننر ليمث ن مقننام التجن ُّنرِّد مننن ال ن ات .وذات الشنناار هنننا هنني احبيبننة؛ الننا تشننكو ف نرا احبيننب
وتداوه لوتللا ،ولكنَّنه ينداوها هني األءنرىل للتج ُّنرد مننه للخلنود رم حمبنة ع وسسنوله ِّ
وآل ةيتنه .فعمنق احبيبنة

ال ي أساد الشاار أن تعود رليه سيقودها رم اام أسةب وأريثر اال:
رياشاتلا قائال :ه ا السبي فل
أتتني نسع معا نستوقد السرجا
ن وب ا اام ال ضيق يسجنه
من جا ه تادقا ال يعدم الارجا
اادت رم امقلا واستقرأت فبكت
اند الضح ندما واللي ِّ ةني سج
وا قيننيد ىنائيننة شألوانننت سمننز هويتننناج يعننود الشنناار للع نرا وللت ننين ابلعلننم العراقنني قننائال ر َّن ه ن ه
القييد أنشدها ال الب أثنا سفج العلم العراقي ا رةدىل مداسس ة داد.
تنس نناب هن ن ه القي ننيد متي نناحة ألن نوان العل ننم العراق نني لتن ن ز معاني ننه ة ريق ننة سلس ننة لل ن ننا  ،وتب نندو
القييد هنا مبلم أقرب رم األلشيد.
أمننا ا قيننيد ش تننالشج في ننرح الشنناار فكننر اخليوتننية ا التاك ن  ،فكث ن ا مننا ييبنننا القينناس ال ن
التجن ِّ
ناسب السنناةقة ،ولع ن الشنناار ي ننرح ةالننة اخليوتننية ا اإلنسننان ال ن ي يسننع رم التكام ن ويتننو رم
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الوتننول ،فننال ةن َّند مننن ضننو يشننر مننن ذواتنننا يضنني ال ن تنناحة ايءننر لق نرا ِّ مننا فيننه ة ننض النظننر اننن
رسقاطات املاضي.
الضباب املتسيِّد
ي ده الشعاع
املشر من ذاتت
فتعود ةال يباس
نود وال
ا قييد شءينال النسنا ج ي ن ُّ الشناار لتنحا قنرا ه ابالستبناة ابملنرأ اليناةر النا تينون ال َّ
ترىل منلا رال ي القول والاعن  ،والشناار هننا ينداو املنرأ أيضنا رم التخلني انن سنوِّ الظ ِّنن والتحلني ابلين
والتأين.
يين العلد دوما
وأما من َّ
فحسن ِّ
الظن يسقي القلب ودا
وي زلن الوفا ةك ت
ويعيرن ا واب ،يسي شلدا
ال ترسو ساينة الزاملي ا شأشرقت هنناكج طنويال رال ا مقنام العش ِّنق ،فلنو ااش رينق يرننو رم الوتنال،

فلو ِّ
كمن احملبنوب سسنالة شنو ال سسنالة اتنب ،فلنو الراضني ابلن ِّ
ناس النا أتريلنه وال أترين اشنقه ريمنا الندله
ا ري ةاالته يعي مقام ِّ
الرضا.
ِّ
يتدس ا ريماله ةن يينب ةندسا يندوس
وما ي رةه ا قييد شةال قراسج يشي
ةياات احبيب ال ي َّ
ِّ
ِّ
ةتحقيق اإلساد الا مل رليلا الشاار ةي قال:
اخليوتية
ريب له الكث من
ةوله ةال قراس ،فلو ريو ري
اب
ريب فيه اجن ري
ريأنه ريو ري
يس ريما يشا ةال قر ِّاس
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وا ومضة تتناوب فيلا احررية واُلدو شأريثرت التحديقج مثَّ شسعيت لكني ألق ِّ
ناكج َّ
يتنقن الشناار منن
ِّ
ِّ
توس يستضني هبنا الشناار
احضوس رم ال ياب ،ليي أثنا اةرتاقه رم طيأ يزءر ابملا لي ائ لسه ابألم ؛ ري
لي رد ال ياب ال ي ي اسده ِّ
يشق اتمته.
ابلنوس ال ي ُّ
العش ننق والش ننو والن نندا واليق ننني ابللق ننا ه نني قواس ننم مشن نرترية ة ننني القي ن ِّ
نائد القين ن األء ن ن ا
شأشننرقت هننناكج فالشنناار يبنندو مسننتقرا ،كمن اشننقا ريبن ا لن ات احبيبننة الننا م تتلننأ تنااهتا املرسننومة ةننني
ثنننااي قيننائده؛ فالقنناسل لقيننيد شمننن وةنني اينيننتج سننيت رير قيننيد شةننال ق نراسج ،فاحبيبننة ذات رساد االيننة
ِّ
اينيتج أيضا
تستقر ال ةال ،وذلت ما جنده ا قييدته شمن وةي
تداوها رم الكمال فال ُّ
فج ع ِّ
احوس يؤسشأ ال ينا
وءدود األسز تضم ندىل األةزان
ِّ
التوت األ ر
وارو
تسب ا ىيمتت اليمى
رياح املسكوب
دون مساس
اينا احبيبة ىاةنة ءضنرا تعكنس الضنو واخلضنر وا منال .ورين لت ا قينيد شال ذننب اينج يرسنم
الشنناار لوةننة للحبيبننة ذات ا ننوهر األءضننر ال ن ي اسننت اع ةنننوس العشن ِّنق أن ي نراه ،ة ن اسننت اع ريننب ِّ ناح
ال نوب ابلنوس.
من دون شعوس
وةك ِّ ذريا
جا ت من ِّ
أامق
أةر ِّ
اش الناس
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تسع هبدو
ونظرت ِّ
جبوهرها
سرب ام من نوس
يكب جبنون ثوسهتا
لقمج متردها
وتعود ِّ
تننتخلَّص احبيبننة وتتننوب اننن رين ذنوهبننا الننا سافقتلننا لتعننود وهرهننا األءضننر وهننو قمن التمننرد الن ي
أساد ُلا احبيب أن تعود رليه ة نب واةد فقث ال يرىل ذنبا وهو العشق.
نب ا حبننر واةنند وهننو حبننر املعرفننة والنننوس،
كم ن دي نوان شأشننرقت هننناكج الكث ن مننن الننر ىل الننا تنين ُّ
نت فينه َّ
أن هن ه
جترد الشاار ا لم ِّ قيائده من األل ليدءلنا رم اام ثِّ احقيقة واخللود ،وممنا ال ش َّ
ةي َّ
يتم الوتول رليلا رال من ءنالل ابنوس تلنت املش ِّ
ناهد منن املقامنات اخلالند  ،والنا متثلَّنت ةشخينيات
املعرفة ال ُّ
ال يست يج احاضر أن يت أ من ءلودها ا التاسي .
ءالد يض ُّنم لنت سدائنه املقامنات يعلنا ،ريالتوةنة والرضنا والتج ُّنرِّد واحن  ،أشنر الزاملني
قام ري
العشق م ري

ال قرائه منلا تانعا من الل ة مقاما آءر يتجل من ءالل اإلةداع.
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