
 

 هــــا أنــَت وحــــــــَدكَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) من البسيط ( 

 عبد الوهاب اسماعيل 
 هــا أنَت وحـــَدَك مكســـوٌر وُمــنــهــزمُ 

 تـــشــكو إلى هللاِ ما قــد َخطَّـــهُ القــلـمُ 

 تـــذاءَب الطيـــُن فينا .. أّي ممتَحٍن؟ 

الــمقــابـــِر يحــــدونا ، ويـزدحـــمُ إلى   

 فهـــا هــــم الطــيِّـبـوَن الراحلـوَن َسروا 

ــِة المــوِت والباقــوَن قد َحَزموا   في ِذمَّ

 ماتوا عـــطاشى وقــد هــّدت عــزائَمهم 

 مطـــارُق العمــِر واألهـــواِل وانهــدمـوا 

ـهـا تــعــــاورتـهـم مناشــيـــراً طـــواِرقُ   

 ونـــاَع فـــي شــملـهــم ناعٍ وما عــلموا 

 بــأنَّهــم في فــتوِق القهـــر، مذ ُخِلقـوا 

 في ُعْسرِة البيِن ، جفَّ العـظُم واألَدمُ 

 ذقـــنــا الــمنــايـــا ِصغـــاراً وهـي سافــرةٌ 

 واليوَم يحــدو الــدُّواَر الشــيُب والهــرمُ 

*** 
ً يا )مْعــُد( يا )سالمَ    الخـــبّاِز( يا َوَجعا

 قــد صاَر يحـرُق في روحي ويضَطِرمُ 

 ويا )ُمــزاِحـــُم( لــم تُــْمِهــْلـــَك زاِحــَمـةٌ 

 وال أعـاَق خــطــًى لــلمـــوِت ُمــْزَدَحــمُ 

 ويا )عطاُء( الذي أسرى عـــلى َعَجلٍ 



عـاً ، والــبــقــايــا كــلُــهـا ِرَمـــمُ   ُمــَوّدِ

ــت نــواطــيــرهـا ُعــميـــاً وأسـفـَدهاظــ لَـّ  

 َعــــسُّ الظــالِم ووحــُش الليِل والبُُهــمُ 

 زادت عـــليَّ نقــيــَق الـــليـــِل ضفــدعـةٌ 

 وأكـمـلَـْت لحـــنَها الــبـازيُّ والـّرَخــــمُ 

ُرني   أخـــاصــُم الشيَب في عـــمـــٍر يجّرِ

وفـيـه الـخـصـُم والحَكــمُ إلــى َرداي   

 حتى الـــذيـــَن ظــنـــنـُت البُرَء عــندهمو

 ال يدفعـــوَن عــن البلــوى ، وهم َغـنَمُ 

 أكــتافُهـــم بثقــيــِل الوهــِم قـــد نََضَجـتْ 

 وعــقــــلهم ظــالـــٌع تحـــدو بـــه الـقُــُزمُ 

 ضاَعــْت عـــليهـــم بـه اآلفـــاق ضارعةً 

 ممـــا أحـــاَق بــهـــا الــعـــربـاُن والخــدمُ 

ْن عــليـَك مـضى شــوٌط سيتبعُــهُ   هــــّوِ

وِء شــوٌط كــافــٌر َعِرمُ   في عــتمــِة الــنَـّ

 حـــارت رؤاك وخـــــارت مــشيــتـــاك به 

 ( وتحَسَب الشحَم فيمن شحُمهُ َوَرمُ )

، ال أمــــلٌ   فـــال رفــيــٌف يــشيُم الـــروحَ   

 لـتـسـتــطــبَّ بـه األحـزاُن والسَّــقَــمُ 

 وال رجـــاٌء ومــنــجـــــاةٌ وال قـــــــلــمٌ 

 يُناطــــُح الغـمـــَر فــي البلـوى وال شيَـمُ 

*** 
 هــــذا أنــــا ِشــْلـــُو مهــــزوٍم وُمـنَحِســرٍ 

هــابيَل أُْرتََسمُ فــي ســاحـِة الغــدِر ُمـْذ   

 محدودَب الظَّهــِر أخفي َكـْسَر أجنَحةٍ 

 أوَهــــْت قــوادَمها الـــذْرواُت والـقــمــمُ 

 وقـــد سفحـــُت خوافــــيـهــا عــلى أفـقٍ 

 مــع الدروِب ، وايقـــاُع السُّـــرى نــــَدمُ 



 أقـــوم مـن وقعــٍة تــتــلو مــثيلـتَهــا 

َرها الـنخـواُت والِقـيَمُ أدَمـْت مــشاوي  

 ً  في كـّلِ مـأثَـَمـــٍة لم تُــبـِق لي َرمـقــا

 وقـــد تســـاوى بــها المــوجـوُد والعَـــَدمُ 

ـلَـةً  –أشكــــو إلــــى هللاِ أحــالماً  ُمـثَــقَـّ  

أناخْت فـــوقهــــا السدمُ  -بها الظهورُ   

ـصــتــني فـــضـاءآٍت  وأْخـــيــلـــةً تـربَـّ  

 وســـاومــتـنـي فـعـــــنّــــاني بـهــا السَّـأمُ 

 أزور فــــيها تبـــــاريـــحـــاً تســـاومـني 

ـت الــقَــدمُ   عــلى الصـــــراط إذا مـا زلَـّ

 تــــظــلُّ في وزرهـــا تَـــزري ضـرائـبُها 

 يحـــاُر في جـــورها القـــرطاُس والقــلمُ 

  األماني وقد أجـزْت مقـابَرهاُجــــْزتُ 

 حوافـــُر الـمـوت حــتى أضــرَم الّضـرمُ 

 وقــد ندمت عـــلى وجــــــٍد بهـــا زمنا 

 عســاَي أُْبــــِرئُـهـا لــو يـــنــفــع النــدمُ 

 وكــلُّهــــم مــوغــٌل فــي ُغـــْنــِمها وأنَــا

متَّهــمُ في ُغـــــرِمــهــا متعـــٌب فــــيهــا و  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبدالوهاب اسماعيل
8 / 10 / 2022 

 


