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 ا ُيِرْيُد لَِِساِنيـَز َمـَوالَخْطُب َأْعَج  !ْوُل َعَساِنيـُطِوَي الِكَتاُب، َفَما َأُق
 اِنـــْو َكاَن ِباإلِِْمَكــُه َلـَلَفَدْيُت  الُؤُهـَردُّ َبـْو ُيـُع الُمَقدَِّر، َلـَوْق

 ْيـَن َرَمـاِنيَأْوَهى ِنَيـاَط الَقْلِب ِح  ِة ُمْهَجِتيـُت َسْهًما ِفي َحَشاَشْيُأْوِج
 يـَؤاِد ِمَن النَِّجْيِع اْلَقاِنـْفُح اْلُفـَس  َداُد َكَأنَُّهـُه الِمـُع َماَزَجــَوالدَّْم

 ْرَياِنيـَغ الَحَياِة َيِسْيُل ِمْن ِشــَنَس  اِتــًراَدْفِقـِه ُمَتَوي ـاُلُه ِفـَخإَِِو
 يـَمْن َباَت ِمْن َهْوِل الَقَضاِء ُيَعاِن  ُه َفَتَناَوَبْتــَثاُء ُحُرْوَفَج الرِّـَمَش
 ًرا َما َيُخطُّ َبَياِنــيــَفُيِحْيُل َجْم  ا َتَمسُّ ُحُرْوُفُهــُق َمْفًعا ُيَحرِّـَس
 ِنيالثَّـا ُهَواـْن ِسـُكْنُت الَفِقْيَد َوَم ًةــْد َأَتاِني َبْغَتــا َلْيَت َنْعًيا َقـَي
 ْجَهـُل َلْسَعَة الِحْرَماِنكَّ َيــال َش ْعِدَنا"ـًة ِفي "َسـْن ال ُيَماِثُل َلْوَعـَم
 الَجِلْيــَد َيُشـبُّ َكالنِّْيَراِناَل ـَخ ا!ـَأْتَرْعَتَنالَّذَِي ُه َبْعُض ـْو َمضَّـَل

 اأَلْحــَزاِن َوَبـِه َتَجسَّـُد َسـائُِِر  َيـا َسـْعُد َفْقُدَك َفـاَق ُكلَّ َرِزْيَئٍة
 نَّ َمَعاِنيـْوٍر َزاَدُهــَوُحَرْوُف ُن  ْعُد ِذْكُرَك ِفي الِكَتاِب ُمَقدٌَّسـا َسَي

 "اْلُغْفَراِن اَلُةــ"ِرَسُه ـَلَعَدْدُت ِمْن  ٌرـا َتَرْكَت َمآِثـَمْحَصى تَُُلْو َكاَن 
 َن الرُّْهَبـاِنـًسـا ِمَدْوَت ِقدِّْيـَلَغ َأو ِصْيَغ َفْضُلَك ِفي ُمُتْوِن ُسُطْوِرَها
 َأْخَلَصْت ِبَتَفاِنـياُل َنْفِسَك ـَوِخَص  َلخَّْصَت ِفي اإْلْنِجْيـِل َقْوَل ُمَخلٍِّص

 اأَلْرَكـاِن َوَخـالَص ُعْمـٍر َثاِبِت  السُّـُلْوِك ِهـَداَيـًة َوَجَعْلَتُه َنْهـَج
 َفـاَز ِبالرََّجَحاِنقد َزَهـا َلـْو َحـا  ْحُر َبَياِنـِهـَمْزُمــْوُر َداُوْوٍد َوِس

 اِنَأْيُقْوَنـــٌة َأْم َهــاَلـٌة ِسـيَّ إِِْصَحـاُح َحـقِّ ِفْي ِبَشـاَرِة ُبْولٍِِس
 ْيُم ِبالنُّْقَصاِنــَفَمَعـاُذ َقـْدِرَك ِس  ٌه ُذو ُغْرَبـٍةـلنَّْعُت ِفْيَك ُمَشاِبٱ َما

 ـَن التََّواُضِع ِجْئَت ِباْلُبْرَهــاِنَوِم  َقْد ُكْنَت ِفي ُخُلٍق َتَناَهـى َسـْمُتُه
 َوإَِِلـى َخَواِنـَك َمْجُمــُع الِخالَِّن  َيــاِر ِنْعَم َمَثاَبـٍةْخأَلَقـْد ُكْنَت لِِ

 َفَسـَخاُء ِرْفـِدَك ِحْيــَط ِباْلِكْتَماِن   ُدْوَن ِعْلِم ِشـَمالَِِهاَ ي َيِمْيُنكـَتْعِط
 ـو َعَلـى اأَلْوَزاِنـوَقلِِِْيُلَهـا َيْطُغ  َكِثْيـَرٌة ،دُّـال ُتَع ،َأْفَعـاُل ِبـرَِّك
 َوإَِِذا ُتَقــاُس ُيَعــدُّ َكاْلُبْهَتــاِن  ـاَرُع ُمْشــَبًهاـلِِلَِّه َدرَُّك ال ُتَض

 ـَدَك ِضْيِم ِباْلُخْسـَرانُِِِع َبْعـَفالَجْم  َقْد ُكْنَت ُكلَّ الُكلِّ َيـا َســْعٌد ِبَنا
 َفَلَنـا ِبـِذْكـِرَك آَخـٌر ُنْوَراِنـي  َهِارَناْن َظالِم َنـُهَك َعإِِْن َغاَب َوْج

 ْجــداِنَنَبـذوا اْلَوَفـاَء لِِِقلَّـِة الُو "**َْنَت اَلَغِرْيَبُة ِفـي َزَمـاٍن َأْهُلُه"أ
 َر ُكلِّ َزَمـاِنـَوَيَظـلُّ ِذْكُرَك َفْخ  َل َسِجيٍَّةـَقـْد ُفْقَتُهم َكَرًمـا َوُنْبـ



 اِنـاألََْدَيائِِِر ـْن َسـِمَوَدتَُّهـْم َو  ُدْوَن َتَحرٍُّزَسـاَوْيَت َمْن َصاَدَقْت 
 اِنـلدَّيَّْمـَر الَفْصـِل لَِِوَتـَرْكَت َأ َمـاَثْلَتُهْم ُكالًّ ِبَهـــْدِي ِكَتاِبــِه

 ْنَســاِنـرِّ لِِإلِِلِبٱُمَتَجسِّـًدا ِفـي  ــِهـِموَمَثلَّْت ُرْوَح الدِّْيِن ِفـي إْقُن
 اِنــْأَتِلَفَيَك ــْيِفَقـْواًل َوِفْعـاًل  ٍمـُطْهُر اْلَقداَسـِة ِفي َتَواُضـِع َعالِِ

 ا َفْقـُد ِمْثِلَك آَخٌر َأْبَكاِنــيــَم ِنْيَن ِبُغْرَبِتـيــالسَِّمرِّ َواهللِِ ِفـي 
ـَْأبَّْنُت َسع  اِء َدَعاِنيـُر إَِِلى اْلَوَفـَلمَّا الضَِّمْي  ـٍةْوَعِمْن َلُمْرَغَما ًدا ـ

 يـْكَفاِنِه َأاِزــي ُجنَّـَوَلَمْحُت ِف  اـَواِجًفُع ـَيْدَمُب ْلَوالَقيَّْعُتُه ــَش
 اِني!ـَما َأُقْوُل َعَسُطِوَي الِكَتاُب، َف َك ِفي الرَِّثاِء ُمَؤبًَّنا ْعُد َعْفـَوـَيا َس

 اَك َأَواِنـيـَقلِِإَِِلى  َنــَحتَّى َيحْي َع الَوَداِع َوِدْيَعـًةــَأْوَدْعُت ِفْيِه َم
 َفَكـَذا ُهَناَك ُتَضـمُّ ِباأَلْحَضــاِن  ْضِنـَك َكاْلَمـالِك ِجَمْعَتَناِحَوَكَما ِب

 ْوَب الرَّْحَمــِة الرَّبَّانيـَت َثَوُكِسْي ا َجاَوْرَتـُهــَفاْهَنأ ِبُقْرِب الرَّبِّ َم
 ساعاِت واكيِرفي َب راِشة "أبو سالم" وأنا في الِفعَمد ُطْعَس ديِباأَل والصديِق الحبيِب ي األِخْعَن ُأَبتاني َن* َأ 

آذار/ مارس  ن شهِرِم)، ُتْنُك ُثْيَح، ألمانيا نكفورتافر دينِةَم ِتيوقَتِب –شرين والِع السابِع عةِْْمالُج وِمَي باِحَص
2015.) 

 نا.وي أكباَدْشَت ِهراِقِف َةَعْوَل ترَكَياَب عنَّا لِِا َغكَذَهَو ؛اواِتَمالسَّ وِتُكَلستقرَّ في َمَيسعد لِِ بيَبالديَّاُن الَح اَرَتاْخ ِدَقَل
ائًدا إلى َع ِةَرحتَّى وأنا في الطائِِ ياُتْبِت اأَلَعتاَبَت..." َوُطِوَي الكتاُبيَّ "َلي َعِلُيْم ُيْحالَو َأَد، َبِعوِجبأ الُمَمَع النََّو

 ، ثمَّ في أوتاوا.كندا
 ** )َصْدُر َبْيِت ِمْن َقصيَدٍة للُمَتَنبِّي.( 

 ا، وكثيًرا ماانيَقالَت ِوَأأََْو َهاَتْفُتُه  فنياَتلَّما َه" ُكأحمْد ْخاًل يا شَيْهَألِّاًل: "ُمَه ُهُتْوَص ثائي في َمن كاَنِر ُضْعذا َبَهَف
م سالِِ لِهجِاْنوَأ رانيَة ِهِتريَمَكي َوالِِالَغ ِدْيِقالَف ِمَرم، َحالَِِس مِّ، ُأساميٍة ِةزيَزَعْللِِ ُأقدُِّمِة، واللوَع ِمَلاأَل َعَمَو "كاَن َذلَِِك.

 .الفقيِد ِضْيَف ْنِم ِرْياليِسَوْصُف ها ِبتي، َوقصيَد ووليِد وعمَر
 الَينا الَغقيَدَفَأبََّن ِبَها التي  ِهماِتِلَك ِضْعَب ِةتعاَرباْس َةليَماأَل َةَرالخاِط ِهَذَه َيِهْنُأ ْني َأِف َرْذالُع َما سالَِِبَأ ُحْيِمَتْسَأَو

 :َيْوَم َرِحْيِلِه ينيلبعق نريمو
ُل: ْوُسنَّا الرَّوَحاَل ُيا َقَمِب اًلَماَء، َعَمَن السَِّطْوَتْسَيَض لِِْرِح َغال، َهَجَر اأَلْوى الرَُّلٍق َعدْيِل َصائَِِضَفَس ِبْفي النَُّأعزِّ

ُن ْحَلْيَس َلَنا َمدينٌة َثاِبَتٌة ُهَنا، َبْل َن: "ِمُر اأُلَمْيِشَبْرَدَف ا أََِبَم." َوا العاَلِمَذَه ِمَن ُتْمي َهَذا الَعاَلِم، وَلِكْن َلْسَأْنتْم ِف"
 ."َنَترجَّى اآلِخَرَة

 اِت.اَوَملسَّوِت اي َمَلُكِف َكى َلم، ُطوَباِلا َسَبَأ
 (28/03/2015، أوتاوا 27/03) –فرانكفورت  – أوتاوا، كندا - أحمد عيد مراد
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