
 نص القصیدة الفائزة (قندیٌل من الغار)

 اخلْع جراَحَك بالسطِر الُمقدَِّس، ال 
 یصدَّك الذنُب عن وحيٍ بَك ارتحال
 واصعد إلى السدرةِ العُلیا بال َحذَرٍ 
 من دافِِق العشِق، إْن ناداَك وانھمال
 ھناَك تنمو على األشواِك نرِجَسةٌ 
 تؤرِجُح العطَر في أوراقِھا أََمال

 وتستكیُن إلى األقالِم قافیةٌ 
دُ ” ما أھدت لھا الُجَمال  لوال “ُمحمَّ
 ناداني الصوُت، لكن لم أجْد بََشًرا

 آنسُت نوًرا تراءى ِظلُّھ َجبَال
 أصغیُت، كان ھدیُل الُوْرِق ِمئذَنَةً 
 اركْض بقلبَِك تلَق األرَض ُمغتَسال
 وكاَن وجُھك ما ألفیُت في قلقي

 فاْخضرَّ حرٌف على ُغصِن الجوى ذَبُال
 یقودني الحبُّ كاألعمى؛ فیا بَصري
 خارت عصاي وجئُت الخوَف ُمنتِعال
 یعدو بي الدرُب واألشواُق راِحلتي

 والغاُر أیقَظ جفَن اللیِل وابتھال
 خلفي تلفَّت بعضْي إذ رأیُت فتىً 
 ساقیھ أطلََق والریُح استوْت ُسبُال
 أتى تسیُل ذنوُب األرِض من دِمھِ 
 ما َضلَّ مسراهُ، لِكْن بالرؤى ُشِغال

 تكوُن قِندیلَھُ في لیِل وحدتِھ
 یرجوَك، أو قِبلَةً تھدي النُھى ُمقَال

 أرًضا یحطُّ علیھا كلّما َوَھنًا
 ھوى جناحاهُ، أو عن َھْدیِِھ َعدَال
 تحنو على ضعِفِھ إْن جاَء یحِملُھُ 

 قد انحنى ظھُرهُ من ھْوِل ما َحَمال
 نصفان إنّي، وال نصٌف یُ ؤاِزُرني

 والخوُف جفٌن على بعِض الرجا اْنسدال
 عاٍر من الرفِق ھذا الكوُن ینقُُصھُ 

 حنیُن ِجذعٍ رأى نجًما لَھُ أَفَال
 كفٌّ تحطُّ على األرواحِ حانیةً 

 لتھدأَ الحرُب والثأُر الذي اشتعال
 ال نوَر یوقُِظ ھذا العصَر من َخدَرٍ 
 والكھُف لّما أوى، أحصاُھُم ِملَال
 ”بعُض الیقیِن الذي في “هللاِ ثاِلثُنا
 لو زارنا أورقْت أرواُحنا ُرُسال
 وطاَف بالبیِد غیٌم یستریُح ُضحىً 
 من لفحِة الشمس، لّما أسَرفَْت قُبَال

 ُعْد بي إلیَك رسوَل هللاِ أتعبني
 قلٌب تُقِلّبُھ األھواُء ما َوَصال
 وُكلّما قلُت لي فیما ملْكُت یدٌ 



 ألفیُت كفَّي ِصفًرا، تحُرُث الَملال
 ُعد بي من الحزِن، في عینّي عاِصفَةٌ 

 تذرُّ رمَل األسى والسُّھِد ُمكتََحال
 تعْبُت من َمْصعَِد األرواحِ أُْبِصُرھا
 تنسلُّ من َخْندٍَق من ُطھِرھا أََكال

تُھا  من دمعِة الجوعِ واألطفاُل ِحصَّ
 واألمھاُت ُحداٌء یوقِدُ الشُّعَال
 یا رحمةً أُرِسلَْت للعالَمیَن ویا
 وحیًا من هللاِ باإلحساِن قد نََزال

 أتیُت من ھامِش المعنى أحثُّ فَمي
 علّي أراني، أنا من ُكلَّھُ َجِھال
 ال أمِلُك الحرَف لكنّي أراَك بِھِ 
 فأُبصُر النوَر طیفًا مّر بي َوَعال
 وفاَض نھًرا على ُشطآن قافیتي
 أحیا رمیَم حروٍف أُْقبَِرْت أََزال
 خلعُت ُكلَّ  ِجراحْي وانتبذُت بھا

 سطًرا علی�ا، كمن في نقِصِھ اكتمال


