 ..مسعتها تبكي ..
صـبَــهْ
أرضُ العلـومِ تـرابُـها مـا أَخْ َ

لكـنْ من احلُرَّاثِ فيـها مُجْدِبَـهْ

ُهـمْ غادروهـا ،أصبـحتْ يف وحدةٍ

بيـن األسى واحلزنِ ذي مُتقـ ِّلبَـهْ

حـنـَّتْ إىل زوارهـا ،وسـمـعـتُـهـا

تبكي على املاضي رفوفُ املكتبـهْ

ت :لِغيـري يف الدنـا أشواقُـكُـمْ
قال ْ

وأنا مـن النسـيـان صـرتُ ُمقـرَّبـهْ

صحبتـي
ملْ تسـألـوا عنـي ،تركتُـمْ ُ

هذا الصدودُ يذيبُ نفسـي املتعبهْ

أختيـ ُل اآلتيـن ( فَـوْجًـا قـادِمًــا )

وأُفَـتــِّ ُح األبـوابَ ذي مُتَـأهـِّبــهْ

ص أتـى
ال شيءَ أُبصِـ ُر ُه ،وال شخـ ٌ

جـ ُّر َهمـِّـي عنـد ذلك موكبَـهْ
فَـ َي ُ

أخبـرتُـها :قلبــي يُكِـ ُّن لكِ اهلوى

عَيْشـي بِقُرْبِكِ دائمًا  ..ما أطيبـهْ

ض فـؤادِنـا
بلْ كلُّـنـا نعـطـيـكِ نبــ َ

س ذاك اجلمعَ حول املأدبهْ
َلمْ َننْ َ

ردَّتْ:وأينَ ملوكُ عرشي؟!أين هم؟!

أيـن الذيـن نفوسُـهم متـوثِّبـهْ؟!!

ذهـبـوا إىل احلاسـوبِ يا رحيانتـي

ح َبهْ
وجدوا بـه سـاحَ التواصلِ أرْ َ

أنا ال أقــولُ هلـم :تعالَـوا واتْـركــوا

جبَـهْ
آفـاقَ مـا بطـ ُن احلضـارةِ أنْ َ

ال ،ال ،ولكـنَّ الثـمـارَ بـدوحتـي

صِحِّيـَّ ٌةَ ،ليْسَـتْ َكـتلك مُ َعـ َّلبَـهْ

غُوصـوا َ-ن َعمْ -بلْ سافِروا يف حبْ ِرهِ

ثمَّ ارجعـوا لألرضِ لـي بالتجربَهْ

شَـبـَّهْـتُــ ُه بـي إنْ أُريــ َد ثـقـافـــ ٌة

والعلـ ُم فيمـا بيننـا وجـْ ُه الشَّبـهْ

لكـنـَّنــي أبـْقـــى َسـنًـا ُمتَـ ْأللِئـًا

ج َبهْ
س لِكائنٍ أنْ َيحْ ُ
نـورًا ،وليـْ َ

عنـدي املـعـارفُ لِ ْلـ َورى مصـفـوفـ ٌة

وعـقــودُ إنتـاجِ العقــولِ ُم َرتَّبــَهْ

ب َقبـْ ُر ُه
هذا الكتـابُ وذي احلقـائـ ُ

ال تَجْعلـوا فقـط املدارسَ َملـْ َعـبـهْ

عودوا إىل التنقيبِ َوسْ َط دفاتري

هيـَّا انْفُضـوا عنـِّي غبـارَ األتربـهْ

تهفو إليكم بعدَ روحي مهجتـي

عينــايَ كـمْ لِلِقـائـكـم مُتَـ َرقـِّبــهْ

يا أيُّـها املـرءُ البعيــ ُد أمَا تَـرى

ت مِن اجلموعِ بِ َكوْكبـهْ؟!
أنـِّي شَ ُر ْف ُ

َأزْدانُ بالعـلمــاءِ والكُـتـَّابِ بـلْ

خضَّبـهْ!
وبِفِـ ْكـ ِرهم هذي اليـدانِ ُم َ

َأ َومـا تُ ِريـ ُد لِ َعقـْلـِ َك املوقـوفِ أنْ

يزدادَ يف درجـاتِ عِ ْل ٍم َمرْتبـهْ؟!

ف جـالَ يف بسـْتـانـِـهِ
إنَّ املـؤلـِّـ َ

واختـارَ زهـرًا عاطِـرًا كي يكتُبَـهْ

بلْ صـادَ بيـْتـًا ثائــرًا ُمتَـمَــرِّدًا

كاملَـوْ ِج ،مِنْ شِعْـ ِر احلياةِ وأعْ َر َبـهْ

ش بِداخلــي
إنـِّي ملَسْ َكنُـ ُهَ ،يعيـ ُ

وأنا لِكُـلِّ صِـحابـِـهِ ُمسْتَـوْعِـبــهْ

إنـِّي َملـرْآةُ احليـاةِ ،عصـورُهــا

 -عبْ َر الزمانِ  -على يَ َديَّ ُمذهَّبهْ

إنــِّي مَـنَــارٌ لألنـــامِ ومَـــوْ ِردٌ

مِنْ نبـْعِـهِ لُ َغـةُ احلِجـا مُ َت َشــرِّبـهْ

آهٍ  ..متى أَجِ ُد األريبَ بِ ِر ْف َقيت؟!

وأراهُ ذا مـِنْ َبعْـدِ غفلتـِـهِ انْ َتبـهْ؟!

شعر :هاجر بنت عثمان بن عبداهلل اجلغيمان

