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ــرات  املؤام ”أرض  ــة  رواي
ــدع  ــي املب ــعيدة“ للروائ الس
ــدل، رواية كاملة  وجدي األه
ــم  ــة الدس ــاف.. وكامل األوص
ــم املفيد وليس الضار  ..الدس

بالصحة وبالقارئ..!!
ــة يف طرحها  رواية جريئ
ــا  ــا ..ويف ترشيحه ومضمونه
وتحليلها وكشفها وتعريتها 

لكل مسكوت عنه…
ــا من  ــة يف اقرتابه وجريئ
ــة تمثل عدة  قضايا حساس
ــتغالل  واالس ــاد  للفس ــؤر  ب

واالستحواذ ..
ــا  تناوله يف  ــة  وجريئ
ــة موجعة  ــا اجتماعي لقضاي
..وبعضها  ــة  ــة وصادم ومؤمل

ــب  ــوع والعي ــف الءات املمن ــة خل ــة ومغّيب محجوب
ــان أصحاب  ــية وهيلم ــد االجتماعية القاس والتقالي

النفوذ واملصالح وجربوت مختلف السلطات.
ــا وتجوالها  ــة يف اقتحامها و دخوله ــة جريئ رواي
ــة  ومغامرتها واخرتاقها لعوالم ودهاليز وأوكار مكدس
ــيطر  ــلطات تتحكم وتس ــوه وعقول وأدوات وس بوج
ــا واألتباع  ــر الضحاي ــور ومصائ ــات األم ــىل مجري ع
ــداث والوقائع  ــربك األح ــا تريد وتف ــل وتنفذ م .. تعم
ــام اآلخرين  ــاهدها وواجهاتها الرباقة أم ــم مش وترس
ــجالتها املشبوهة  وتقوم بتلميع صورتها وتنظيف س

داخل وخارج بيئتها.
ــن قضايا زواج  ــتمدة أحداثها م ــة مس ــي رواي وه

القارصات التي حدثت قبل عرش سنوات تقريبا.
ــة بالرصاع  ــاني وحافل ــة زاخرة باأللم اإلنس رواي
ــلطوي  والس ــيايس  والس ــي  واالجتماع ــيس  النف

بتجلياته الخفية والظاهرة..
ــة  الرسدي ــاهد  واملش ــل  بالتفاصي ــرة  زاخ ــة  رواي
ــاخرة يف آٍن  ــة والس ــا الحميم ــة.. وبتفاصيله املوجع

معاً..
زاخرة بصور ومشاهد متعددة لبشاعة واستغالل 
ــا  وهيلمانها..وإمكانياته ــا  لنفوذه ــلطة  س كل 
ــبيل  ــاليب يف س ــكال واألس ــددة األش ــة واملتع املهول
ــا وتوطيدها..  ــا وحمايته ــىل مصالحه ــة ع املحافظ
ــواد والقذارة  وتبييض وتلميع صورتها امللطخة بالس
ــاد والتوحش والقسوة والجربوت  واالنحطاط والفس

والقمع..!!
ــدي  والجس ــيس  النف ــع  بالوج ــة  مثقل ــة  رواي
ــانيتها  ــة عن إنس ــخصياتها الباحث ــي لش والحيات

ووجودها وذاتها وكيانها..
ــتالب  رواية مدججة بصور البؤس واملعاناة واالس
ــائس والزيف والطرق  والقهر والنفاق والتآمر والدس
ــة ملختلف السلطات  واألساليب العبثية واملتغطرس
ــا  ونفوذه ــا  وكياناته ــا  بمصالحه ــط  فق ــة  املهموم
ــة  ــة والنهم ــة واملكبوت ــا املحموم ــا وغرائزه ورغباته
ــتحواذ  ــا واالس ــىل محيطه ــلط ع ــة يف التس والرشه
ــه والتحكم يف مصائر  ــم يف مفاصله ومجريات والتحك

الواقع وشخوصه.
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ــرتو الفنان  ــه تجّلت مهارة املايس ــول روايت يف فص
ــه  ــار روايت ــادة مس ــدل.. يف قي ــدي األه ــي وج الروائ
ــا..، وتجّلت مهارته  ــخوصها وتطور ونمو أحداثه وش
الكتابية وبراعته الفنية يف تلك التنويعات املوسيقية 
ــا وعزفها بصورة متوازنة  الروائية التي قام بتوزيعه

ومتناغمة ومتوافقة ومتكاملة، 
ــرية  ــة كب ــارئ متع ــت الق منح
ــة الرائعة  ــذه الرواي يف تلقي ه
ــج  ــن مباه ــه م ــت ب ــا حفل وم
ــع والتي  ــي البدي ــن الروائ الف
قائد  ــارة  ــا بمه ــا مؤلفه قدمه
وبمهارات  سيمفوني،  أركسرتا 
يف  ــرتف  مح ــطرنج  ش ــب  الع
ــه  وخطط ــه  وتنقالت ــه  نقالت
ــة،  املدهش ــه  وتخطيطات
ــاة فنان خبري،  وبرضبات فرش
ــار  ــازف جيت ــة ع ــر ريش وبنق
ــغ  صائ ــع  وبأصاب ــن  متمك
ــة  وبذهني ــق  عري ــرات  مجوه
ــاري  معم ــة  وحرفن ــة  وحرفي
ــدل  األه ــتطاع  اس ــاذٍق،  ح
ــغ  ويصي ــي  يبن أن  ــدي  وج
ــيد ويؤّلف روايته  ويرسم ويش
ــة، ومتدفقة،  ــدة متكاملة.. متجانس بما يجعلها وح
ــخوص.. وتنساب  ونابضة بالحياة.. واألحداث والش
ــق.. ويخرجها يف  ــوائب والعوائ ــن الش ــر خاٍل م كنه
ــاة وإيقاعها.. وضاجة  ــة، مؤثثة بالحي لوحة متكامل
ــاعرها املتأججة  ــدة بمش ــب واقعها، ومحتش بصخ
ــات  طبق ــاع  وإيق ــلوبها  بأس ــردة  ومغ ــة..  والخافت
صوتها.. ولغة خطابها ومدلوالتها.. وحرارة تعابريها 

ورسدها وأوصافها.
ــيقار مثقل  ــرتو وجدي بمهارة موس عزفها املايس
ــٍق موّله  ــاس.. إحساس عاش ــنني واإلحس بخربة الس
..هناك لغة معربة بسخرية قاتمة وموجعة. سخرية 
ــاهد  مريرة كان لها وظيفتها يف تبديد الكثري من املش
ــع  ــات واق ــن تناقض ــد م ــف العدي ــة ويف كش القاتم
ــاد وتناقض وتصادم  ــخوص وأحداث الرواية وتض ش

ذلك الواقع مع واقعه وقوانينه..
ــاك لغة موحية , ولها عمقها وداللتها وكذلك  وهن
ــاخرة والبليغة املبثوثة بني ثنايا نص  تلك اللغة الس

الرواية .
ــا وخباياها  ــة يف الكثري من مفاصله ــل ان الرواي ب
ــاخرة حّد الوجع من كل مكوناتها وعنارص واقعها  س
ــاحات واسعة منها خلف  ووقائعها.. وإن تخفت مس

أردية الواقعية، والوقار والجدّية إلخ..
ــاعر  ــاف إىل ذلك تلك التنويعات لصدى املش أض
ــا ونبضاتها  ــة وتفاعالته ــخوص الرواي ــة لش العميق
ــا، وفرحها،  ــات قوتها، وضعفه ــانية.. يف لحظ اإلنس
ــا  ولحظاته ــاراتها،  وانكس ــا  وانتصاراته ــا،  وحزنه

الحميمة املرسوقة من قسوة الواقع ومناخه املجدب، 
ــع وإخماد  ــه الدائم لقم ــرية.. وتوثب ــه الكث وممنوعات
ــار.. وزفرة وجع،  ــق، ونهدة انتظ وحصار كل آهة عش

ولهفة شوق، واغرودة حنني، ورجفة تمرد..!!
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ــة قليلة جداً  ــي املعارص, هناك قل ــرسد اليمن يف ال
ــخصيات الروائية املميزة, التي كانت دعامة  من الش
ــندت إليها  ــية للروايات التي وردت فيها, وأس أساس

أدوار البطولة يف مضانها ومضمونها.
ــا  ــا, واكتماله ــا حضوره ــة له ــخصيات روائي ش
,ونضجها وتكوينها ومالمحها الفنية والفكرية, ولها 
ــا وفعاليتها يف الحبكة الروائية ونمو أحداثها  إيقاعه

وتطورها وخطها الدرامي املتصاعد ودهشتها.
ــرات  املؤام أرض   “ ــدل  االه ــدي  وج ــة  رواي ويف 
ــة“ مطهر  ــل الرواي ــخصية بط ــت ش ــعيدة“ كان الس
ــور والفاعلية  ــخصية رواية باذخة الحض فضل“ ش
ــورة وذات  ــداث , ومتط ــل واألح ــة بالتفاصي .. مثقل
ــرة بمالمحها  ــٍد.. غزي ــو متقدم ومتصاع ــة ونم هيمن
ــا  ــا ,وأرضيته ــا مقوماته ــا.. له ــا ورصيده وتفاصيله
ــع  ــا م ــا رصاعاته ــة وله ــة والرثي ــا الخصب وخلفيته
ــخصية  ــا , وهو ما جعل منها ش ــا ومع ذاته محيطه
ــخصية  ــا.. ش ــا وتصاعده ــة يف ديمومته ــة غني رواي
ــررة  ــة .. متح ــة ويائس ــا .. طامح ــزة بقضاياه مكتن
ــية .. رشهة  ومقموعة ..جميلة وقبيحة .. رقيقة وقاس
ــحوقة ورشسة يف  ــتعبدة ومس وقنوعة ..متمردة ومس
تحقيق مآربها املرشوعة وغري املرشوعة وبأي طريقة 

ووسيلة وتحت مربرات كثرية..!!
ــا وتناقضات واقعها  ــخصية مثقلة بتناقضاته ش
ــه  وتفاصيل ــا  واقعه ــة  بمعرف ــة  ومزدحم ــة  وممتلئ
ــة وتامة بجميع  ــاليبه وعىل دراية كامل وقوانينه وأس
ــتبك والتائه  ــك الواقع املش ــد اللعبة يف مثل ذل قواع
ــة وأطماع  ــه ورشاس ــه وتناقضات ــه وهموم يف رصاعات
ــب واللعبة  ــد اللع ــم قواع ــع من بيده ــة جمي وهيمن

والالعبني..!!
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ــاد  إيج ــٍري يف  ــاز كب بامتي ــة  الرواي ــف  ــح مؤل نج
ــكيل  ــم وتش ــة وأبدع يف رس ــة مكتمل ــخصية روائي ش
ــا الداخيل والخارجي ,  مالمحها ومكوناتها وتكوينه
ــع تفاصيلها الصغرية  ــجيل وإيراد جمي وبرع يف تس
ــا املتعددة  ــتوياتها وتقاطعاته ــع مس ــرية, وتتب والكب
ــارف وما  ــارب ومع ــه من تج ــا تختزن ــة, وم واملتالحق
ــريات اجتماعية  ــس عليها من تأث ــط بها وينعك يرتب

وسياسية وثقافية ووجدانية..!!
ــا  ــا حضوره ــة كان له ــل الرواي ــخصية بط إن ش

القوي, وكانت لها داللتها ووظيفتها الحيوية داخل 
ــة ومرتكزها  ــل ومحمول الرواي ــة.. وكانت حام الرواي
ــا الرئيس والهام.. ولها أهميتها القصوى يف  وعنرصه
ــه ولعبته يف الرواية  ــا الكامل الذي قامت ب أداء دوره
ومسارها وتطور أحداثها , وما مثلته تلك الشخصية 
ــخصية  ــي والرواية وللش ــم للمتلق ــم وعوال ــن عال م
ــة وصلبها  ــل جوهر الرواي ــت هي بالفع ــا.. وكان ذاته
ــا  وجدانه يف  ــه  وحملت ــه  تضمنت ــا  وبم ــا,  وحبكته
ــا ومكنوناتها, من  ــوار حياته ــا وتفكريها وأط وثناياه
ــواء مع  ــتباك متعدد س رصاع وتضاد, ومواجهة واش
نفسها أو مع محيطها وقضاياه واشكالياته امللتبسة 
ــكلته من مفاصل ومنعطفات مؤثرة  واملعقدة .. وما ش
وهامة يف مسار الرواية ونمو وتطور أحداثها.. فكانت 
ــرة بقوة يف  ــة والفاعلة واملؤث ــل الرواي ــي جوهر عم ه
ــىل  ــا ع ــرض هيمنته ــع ويف ف ــداث والوقائ ــري األح س
ــلوب كتابتها  ــث اختيار أس ــي من حي ــا الروائ مؤلفه

وتقنيتها وقالبها الفني الذي أطلت به عىل القارئ.
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ــعيدة“  ــة ”أرض املؤامرات الس ــخصية رواي إن ش
ــة  والفني ــة  الهام ــة  الروائي ــخصيات  الش ــن  م ــد  تع
ــتها  ــا ومغرية لتناولها ودراس ــة للتوقف عنده امللفت
ــا مثلته هذه  ــة تناول م ــة جادة ومنصف ــة نقدي دراس
ــخصية الروائية يف املسار واملنجز الفني للرواية  الش
اليمنية وما حملته واتصفت به من مضامني ومالمح 
ــا وحضورها الهام يف الرسد  ــة متفردة يف دوره وفاعلي

الروائي اليمني الجديد والحديث .
هذه الشخصية الروائية التي ارتكزت عليها رواية 
ــف, وإضافة  ــي للمؤل ــب كإنجاز فن ــدل ستحس االه
ــه وذائقته وخربته  ــة متطورة له , والتي بموهبت نوعي
ــدار وإبهار  ــا باقت ــٍة وعّرب عنه ــة فائق ــا بعناي اختاره
وفنية عالية, قلما نجدها عند كتاب الرسد اليمني .. 
إنها شخصية روائية مغرّية للدرس والبحث النقدي 

وبحاجة إىل دراسة نقدية خاصة بها..!!
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ــة وهادفة  ــن مضامني نبيل ــا حملته م ــة وم الرواي
ــا  وله ــة  هام ــانية  وإنس ــة  اجتماعي ــا  قضاي ــن  وم
ــة والعميقة تصلح  ــاتها وتأثرياتها واملختلف وانعكاس
ــرا  ــي درامي..نظ ــل تلفزيون ــول إىل مسلس ألن تتح
ــلوبها الفني والتشويقي. .ونمو وتطور أحداثها  ألس
ــاراتها وخطوطها الدرامية الرئيسية واملتعددة  ومس

وشخصياتها اإلشكالية..
ــا وتحويلها إىل  ــن معالجته ــهل م ــا يس ــك م وذل
ــم بالرواية  ــيناريو يل ــي تلفزيوني عرب س ــل درام عم

وتفاصيلها.
ــاج إىل جهة  ــك يحت ــرتاف أن تحقيق ذل ــع االع م
ــات لتحقيق ذلك…وأوال  ــا قدرة وإمكاني إنتاج لديه
ــيايس واالجتماعي  ــر املناخ الس ــل كل يشء توف وقب
ــم طبيعة األعمال  ــايف العام الذي يتقبل ويتفه والثق
ــع  واملجتم ــع  الواق ــا  قضاي ــج  تعال ــي  الت ــة  الدرامي
ــات  ــا الصعوب ــع يف طريقه ــة دون أن يض الحساس
ــات  وجماع ــات  فئ ــب  وتألي ــع  واملوان ــات  واالعرتاض
ــض عليها..  ــوف ضدها.. والتحري ــن املجتمع للوق م
ــارشة  ــورة مب ــا بص ــا ..وتأويله ــكيك يف نواياه والتش
ــدة كل البعد عن  ــارصة وبعي ــاء وق ــة وحمق ومجتزئ

مضمونها الهادف وبعدها اإلنساني النبيل.
ــاخ ديمقراطي وثقايف  ــتقبل ويف من ــا يف املس وربم

واجتماعي وسيايس معاىف قد يتم ذلك..!!
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ومن تقديم النارش للرواية ما ييل:
ــض أخيار  ــني مح ــف البرش ب ــّح تصني ــل يص ”ه
ومحض أرشار؟ هل الخري قيمة مطلقة؟ والّرش مثلٌب 

يبدأ بزلٍَّة ال رجوع عنها؟ وهل نتعاطف مع من يغرق، 
ــن هذا الفخ، أم  ــعر برغبته الدفينة يف االنعتاق م نش

نتشّفى به؟
هو صحايف. باع روحه للشيطان. أمعن يف التورّط 
ــلطة يف لعبة ُمحكمة النسج يمتهنها أقوياء  مع الس
البالد. يف تلك الدّوامة التي سّلم نفسه لرياحها، قام 
ر بكّل ما ُطلب منه من أعماٍل دنيئة، لكَنّ ملمحاً  مطَهّ
ــه، يظهر يف الخفاء، عند  ــانّياً طّيباً ظّل لصيقاً ب إنس
مفاصل الحكايات، يف ثنايا املشهد القبيح، حني ينام 
ــات الوظيفة  ــع قليًال متطّلب ــع الحرّاس، وتنقش جمي

وأوامر الكبار…
ــا،  ــارَس يف دهاليزه ــة ُتم ــزال العبودي ــالٍد ال ت يف ب
ــياد، فتيات  ــات» يتنّقلن بني بيوت األس ــة «خادم ثّم
ــادهّن  ــن أجس ــة ويرشّع ــوم املتحرّك ــاهدن الرس يش
ــّن الطرّية لغزاة الليل والطفولة، وثّمة كرماء  وأعوامه

ر بهم ومجرمون يكاَفأون… ُيشَهّ
ــاٌن فّوت عليه  ــد، إنس ــذه البالد صحاٌيفّ فاس يف ه
ــرت،  ــا ظه ــوع كلم ــض الدم ــا ببع ــانّيته، رّوضه إنس

ليموت كمداً بها“.
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ــب الرواية  ــة ولفتة ذكية من كات ــت بادرة طيب كان
الذي أهدى عمله الروائي البديع إىل األستاذ األديب 
واملثقف أحمد ناجي أحمد ..األديب اإلنسان النبيل 

وصاحب املواقف اإلنسانية الرفيعة.
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ــيطة  ــت بعض خواطري الرسيعة والبس تلك كان
ــة “ ارض  ــني عوالم رواي ــفري املمتع ب ــىل هامش س ع
ــعيدة“ للروائي املبدع وجدي االهدل..  املؤامرات الس
ــيطة ورسيعة ومتواضعة  ــر تلقائية وبس وهي خواط
ــتي  ــن قراءة الرواية ودهش ــت عقب انتهائي م تدفق

بها..
أحببت أن انرشها دونما تنميٍق أو استعراض ألي 
مخزوٍن لدّي مما يتعلق بفن الرواية ونقدها .. واعتذر 
ــدة عن تقصريي الكبري تجاه الكتابة الالئقة عن  بش
هذه الرواية البديعة واملدهشة ..كما أعتذر عن ركاكة 

تعبريي وأي تكراٍر لسطوري وتعابريي..!!
ــة البديعة  ــذه الرواي ــرية بأن ه ــىل ثقٍة كب ــي ع إنن
ــر  ــن التقدي ــري م ــري والكث ــتحقق الكث ــتحصد وس س
ــدي  النق ــث  والبح ــدرس  بال ــتحظى  وس ــاح  والنج
ــة وبجدارة وإىل حٍد  ــاء بها وبمؤلفها, ومؤهل واالحتف

بعيٍد بحصد الجوائز يف مجال الرواية..!!
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ــكراً لك  العزيز الروائي املبدع وجدي االهدل.. ش
ــك أهديتنا تحفة روائية  ــرياً وعميقاً وجزيًال.. ألن , كث
ــن الجدب والقحط  ــة , يف زم بديعة وجميلة ومدهش
ــك تبدع بصمٍت  ــكراً لك ألن ــاف اإلبداعي .. ش والجف
ــاهق,  ــك الش ــكراً إلبداع ــج .. ش ــن الضجي ــداً ع بعي

ولتواضعك النبيل.
وشكراً للمبدعني أمثالك من كتاب الرسد الروائي 
ــدوا وأضافوا ملدونة الرسد  ــا.. ممن اجزوا وأه يف بالدن
ــة من إبداعاتهم وأعمالهم الرائعة  اليمني باقة مذهل

والجميلة.. مع حبي وتقديري للجميع.!!
* مالحظة: ما سبق .. خاطرة رسيعة لقراءة عابرة 

من قارئ عابر..
وقد تكون بعض نقاط لقراءة قادمة أشمل وأعمق 
ــكلها  ــة البديعة يف نصها ومضمونها وش لهذه الرواي
ــطورها وفصولها ومضامينها  ــارات وخوابي س ومس
ــن مباهج  ــا حفلت به م ــا وم ــا.. وجمالياته وقضاياه

إبداعية روائية.

وجدي األهدل.. ومؤامراته الجميلة..!!وجدي األهدل.. ومؤامراته الجميلة..!!
(2 - 2)يف روايته الجديدة البديعة..

محمد القعود

ــا ـــَوَّع يف الــوجــوِد نــدَيّ ـــَض َت مــســٌك 
ــا ــِيّ ــب ن الــــوجــــوِد  إىل  أتـــيـــَت  ـــــا  ملَّ

ــَم الــهــدى ــل ــاع يــا خـــَريرْســـِل الــلــِه ي
ــا ـــَئ الــــوجــــوُد شــقــَيّ ـــــوالَك مـــا فـــِت ل

ــوى ــَتّ ــــَن ال ــا أِم ــــوالَك م أنـــَت الـــذي ل
ـــا ســـوَيّ َالــــــــرصاَط  ــــاز  ج وال  ـــــٌد  أح

ــطــاً ــــاَن الـــوجـــوُد بــجــهــلــِه مــتــخــِبّ ك
ــا ســنــَيّ الـــوجـــوِد  يف  نـــــوراً  ــَت  ــث ــع ــُب ف

ــم وضــاللــهــم ــه ــِيّ ـــن غ أخــرَْجــَتــهــم ِم
ــا ــَيّ ــق وَجـــعـــلـــَت أعـــتـــى الـــظـــاملـــنَي ت

ــم ِمــــن جــهــلــهــم وهــديــتــهــم ــه ــذت ــق أن
ــا ــَيّ ـــــُلّ َمــــْيــــٍت ح ـــورك ك ـــن فـــغـــدا ب

ــٍد ــول ــم ــا الـــــــرسوُر ب ــن ـــُقّ ل ـــح ــــال ي أف
نبيا الـــوجـــوِد  إىل  ــه  ــي ف ِجـــئـــَت  قـــد 

ــا ــن ــات ــي ــح ـــة ٍب ـــرح ـــــُرب ف ــــَت أك ــــَألن َف
ـــا وعـــشـــَيّ  ً ـــرة  ـــك ب نــــهــــاراً  ـــًال  ـــي ل

ــٍم ــاَل َع ـــن  ِم ـــوى  ح بــمــا  ـــوَد  ـــوج ال إَنّ 
ــا ــَيّ ــف ــال ح ــف ــت ــاإلح ـــد غــــدا ب ِبـــــَك ق

ــهــا كــِلّ الـــعـــوالـــِم  إىل  ـــوُل  ـــرس ال ـــت  أن
ــم مــهــدَيّــا ــه ــَت ــئ ــــاً ج ـــاً وجــــّن ـــس إن

ً ـــة  ـــم أُرســــلــــَت يـــا طـــه إلــيــنــا رح
ــا ــوَيّ ــب ــــــدًى ن ـــة ٍُمـــلـــئـــت ُه ـــال ـــرس ِب

ــاً ــَم ــاَت ـــــوًال خ ــيــا رس ــلــدن ـــثـــَت ل ـــِع وُب
ـــاً هــمــجــّيــا ـــامل ـــاً ظ ـــَك ـــْل ــَت ُم ــف ــس ــن ف

ــٍة ــدال ـــاس ِوفــــَق ع ـــّن ــَت كــــَلّ ال ــل ــام ع
شيئا ـــــرٍد  َف أِيّ  ِمــــن  ــنــتــقــْص  ت لـــم 

ــا ــَدَه ــج وأعــــــدَت لــلــنــفــس األبـــّيـــِة م
ــا ــي ــرب ــع ال ـــُر  ـــِقّ ـــح ُي ـــُيّ  ـــم ـــج األع ال 

ـــَريه غ ــُم  ــل ــظ ي ـــُيّ  ـــرب ـــع ال وال  حــاشــا 
ـــا نـــظـــِرَيّ مــحــمــٍد  رشُع  ـــــاَن  ك مـــا 

ـــورى ـــنَي ال ــاً نـــافـــذاً ب ــَم ــْك ـــان ُح ــل ك ب
ــا ــَد الــقــرشــَيّ ــي ــّس ُحــْكــَمــاً ُيـــقـــاِيض ال

ــه ِعــدِل ــة  ــاَح ــَم ُيـــســـاِوي يف َس ــاً  ــَم ــْك ُح
ـــا ـــْن َهـــزَِلـــَيّ ـــُك ــــْم َي ــوِم ول ــص ــخ بـــني ال

ــمــا بــنَي الــورى ــُم جــَبّــاِر الــَسّ ــك ـــَو ُح ُه
ـــا ـــِرشَيّ ـــرتًى ب ـــف ـــاُ ُم ـــَم ـــْك مـــا كــــان ُح

ـــٍة ـــَلّ ــــَري مـــبـــعـــوٍث بـــأعـــظـــَم ِم ـــا خ ي
ـــا ـــَيّ ـــوِم ــــْن َق ــــُك ـــــْم َت ِلـــلـــعـــاملـــنَي ول

ــاً ِلـــقـــوٍم وحــَدُهــم ــوث ــع ــب مــا ِجــئــَت َم
ــــا ــــِرصَيّ ــــــــة ٍح ـــى تــــكــــوَن ِألَمّ ـــّت ح

ــذاً ــِق ــن ــاً م ــّي ــب ــا ن ــي ــّدن ــل بـــل ِجـــئـــَت ل
ـــا ـــدَك لــــألنــــاِم وصـــَيّ ـــع وجـــعـــلـــَت ب

ـــَمـــاً ــاً قـــِيّ ــف ــي ــن ـــاً ح ـــن ــا دي ــن ــَت ــغ ــّل ب
ــا ــَيّ ــل َع ــِر  ــدي ــغ ال ــدك يف  ــع ب ــَت  ــب ــص ون

واحتفت البسيطِة  كـــُلّ  ـــت  ازده ــك  وب
ـــا ــــوُد نـــدَيّ ــــوج ـــــدا بـــمـــولـــدك ال وغ

أحــمــٍد عــن  أعــرضــت  ــٌس  ــف ن فلبئس 
ــا ــدَيّ ــج ــَنّ ــــدت ُتـــــوايل شــيــَخــهــا ال وغ

ً ــة  ــدع ب ــى  ــح أض ربـــيـــَع  أَنّ  وتـــقـــول 
ـــوَن مــحــمــٌد َمــنــِســَيّــا ـــك ـــى ي ـــَتّ ح

لساُنهم ــــاَب  وخ مساعيهم  ــت  ــاب خ
ــا ــَيّ ــل َع ـــوِد  ـــوج ال ذكـــــرُك يف  ــًلّ  ــظ ــي س

ــٍد ــم ــِد أح ــول ــم نـــيـــا ب وســتــفــرُح الـــُدّ
ــا ــَيّ ــٍد َغ ــج ــُخ ن ــي ــىل ش ــص ـــوَف َي ـــس وَل

ــا ــن ــوِس ــف ون أرواِحــــنــــا  يف  ســـتـــظـــُلّ 
ــا ــّي ح مـــحـــمـــُد  ٍيـــــا  يــــــوٍم  كــــــِلّ  يف 

ــا ــَن ــوِب ــل ــَب ق ــي ــب ـــا ح ـــــا نــحــُبّــك ي إَنّ
ـــا ـــِوَيّ ـــِبـــِيّ َس ــــذا احــتــفــلــنــا بـــالـــَنّ ول

احتفى ـــِده  ـــول م بـــيـــوِم  ــَيّ  ــب ــن ال إَنّ 
ـــاُل َخــِفــَيّــا ـــف ـــت ـــا عـــــاَد هــــذا اإلح م

ــًال ــِلّ ــع ــــــاِم م ـــه خــــُري األن ـــاَم ُمـــــْذ ص
ــا ــّي ــوع ــب ـــوِم أس ـــي عـــن صــــوِم هــــذا ال

ــٌد ــم ــح يــــــوٌم ولـــــــدُت بــــه يــــقــــوُل م
ـــٍد ســنــوّيــا ـــم ـــأح ـــــــــَرسُّ ب ـــــال ُن أف

ـــهـــا شــيــطــاُنــهــا ــوِل أضـــَلّ ــق ــع ــل ـــا ل م
ــا ــّي ــم ــــارَض أحــــمــــداً رس ــــع ــى ُت ــت ح

ــا ــه ــالَم ـــي إس ـــّدع ـــِر ت ـــاب ـــن ــــىل امل وع
ــــا ــــوّي ــا األَُم ــه ــَج ــه ولـــقـــد أذاعــــــت ن

ــٌت ــّي ــب ـــاُق ُم ـــف ـــِنّ إســـالُمـــهـــا فـــيـــِه ال
ــا ــِرّي ــه ــوا ِظ ــح ــب ــٍض أص ــع ــب بــعــٌض ل

ــــَة فــكــرِهــم ــاس آف ــّن ــل روا ل ــــَصــــِدّ ــــُي ِل
ــا ــَيّ ــِل ـــنـــنَي َم ـــوا املـُــَتـــســـِنّ ـــُل ـــِلّ ـــَض وُي

ـــٍد ــِخ ديــــٍن زاه ــي ـــاَءة ش ـــَب َلــِبــُســوا ع
ـــا ـــّي ــــعــــواُم َوِل ــه ال ــي فــيــحــســُب ــت ــف ُي

ـــٍر كـــــاذٌب ـــك ـــاُن م ـــط ـــي ـــُه َش ـــَنّ ـــك ل
ــا ــّي ــص ـــــوِل َع ـــــرس لــلــه أصـــبـــَح وال

ــم ــارِه ــك ـــا قــــوم ِمــــن أف ــوا ي ــُه ــَبّ ــن ــت ف
ــا ــدّي ــج َن ـــُهـــم  َل ــاً  ــخ ــي ش تــســمــعــوا  ال 

ـــٌل ـــَوِغّ ـــت ُم ـــم  ـــاره ـــك أف يف  ـــُمّ  ـــس ـــال ف
ــا ــَيّ ــِش ــغ َم ـــوى  ـــَتّ ال ذاَق  َذاَقـــــه  ـــن  َم

نفوَسهم ـــاِض  ي ـــِرّ ال ِلــشــيــطــاِن  ــوا  ــاُع ب
ــا ــَيّ ــرب ـــراً ع ــُه ُمـــفـــِكّ ــي ــق ــف فـــغـــدا ال

ِســـوى ــٍد  ــج ن يف  ــاِن  ــط ــي ــّش ــل ل َهـــــَمّ  ال 
ــا ــّي ــوم ــــبــــِيّ ُمـــحـــمـــٍد ي ـــــرِب الــــَنّ ح

ــا ــالدن ــب ب ــم  ــه ــَل ــع ِف ـــم  ـــت رأي ــــا  َم أَو 
ــا ــّي ــِن ــل ــم َع ــه ـــوا ل ـــت وشــيــوُخــهــم أف

ــم ــك ــواَم ع َيـــخـــدُعـــون  ــــذا  َه ــد  ــع ب أَو 
ــا ــّي ــِنّ ــم ُس ــه ــَخ ــي ـــوا ش ـــُنّ ـــظ ـــى َت ـــَتّ ح

ــَة فــكــرِهــم ــاث ــب ــم خ ــك ـــــوَن ل ـــــَريِوُّج ف
ـــا ــــوا أحــــمــــداً صـــورّي ــــوال ـــى ُت ـــَتّ ح

ــــوَن املــســلــمــنَي طــوائــف ــــرُِّق ــــف وي
ــا ــَيّ ــِع ــي ــِشّ ـــُن ال َلــيــقــاِتــَل املُـــتـــســـِنّ

ـــذي ـــن ال ـــاألم ـــُلّ ب ـــَت ـــح ــَم امل ــع ــن ــي وِل
ــا ــّي ــت ــــو َوق ــــِه ول ـــوُد ب ـــه ـــي ـــَم ال ـــُل ح

َبــــدوا يف ُحــَلّــٍة ـــو  ــوِد ول ــه ــي ــال ــــْم ك ُه
َزّيـــا ُزورَاً  اإلســــــالِم  ِمـــن  َتـــِخـــَذت 

ــم ــه ــاُق ــف ــُم ون ــُه ــت ــَح ــض أفــعــاُلــهــم ف
ــا ــّي ــل ــنَي َج ــم ــل ــس ـــِلّ امل ـــك أضـــحـــى ل

ـــنـــي ــــــذراً إَنّ ـــَد الــكــونــني ُع ـــِيّ ـــا س ي
ــــــّددُت َســهــمــاً لــلــِعــدى بـــدرّيـــا س

ــي ــن ـــــداك وإّن ــي غــلــيــيل ِمـــن ِع ــف أش
ــًى وعــشــّيــا ــح ســـأظـــُلّ أفــضــحــهــم ض

ــَهــى ــُنّ ال ِألويل  نــفــاُقــهــم  َيــِبــنَي  ــى  ــَتّ ح
ويـــــطـــــَلّ يــــــوٌم وعـــــــــُدُه مــأتــّيــا

ــٌر ــاع ــــراء إّنـــــي ش ــــزه ــــا ال عــــــذراً أب
ــه الــنــبــوّيــا ــَج ــه ـــَيّ ون ـــب ـــَنّ ـــَق ال ـــِش َع

ـــارٌب ـــح ـــي لـــلـــنـــفـــاِق م ـــإن ــــــذا ف ول
ــا ــّي ــت ـــاق َع ـــف ـــِنّ مــهــمــا بــــدا شـــيـــُخ ال

يــهــزنــي ــد  ــي ــع ــس ال ـــدك  ـــول م ــــوم  ي يف 
ــــا ــــرضّي ــــــربَك املُ ــــَغ ق ــــل ــــــوٌق ألب ش

ــــَري ُمـــَبـــّلـــٍغ ـــــَمّ خ ـــــرباً ض ــــَمّ ق ــــأُش ف
ـــا ــــداً لـــلـــنـــبـــِيّ وفـــّي ــــب ــــــــَلّ ع وأظ

ــــاً ــــربََُّك يــــَف َت ــــَل الـــقـــَرب الــــَرشّ ــــِبّ وأُق
ــا ــّي ــرض ــى م ــف ــط ــص ــد امل ــن وأكـــــــوَن ع

سيظُلّ ِذكُرَك يف سيظُلّ ِذكُرَك يف 
الوجوِد َعِلَيّاالوجوِد َعِلَيّا
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