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 مقالة سجعية للكاتبة بنت أبيها جتيب السائلني فيها عن تساؤالهتم يف قصيدة آهة شوق 

 أتسألون من أنا...
 أم سلمة )بنت أبيها(

 ا وأنا اليت ضاعت بني السطور لغيت وحروف من امسي.تسألون من أن 
  ي.م  كانت واحاٍت لروحي وفيها أودعت حل    أرهقت جسدي أماكن  قد 
   أشكوا جرحي لقلمي. فما وجدت أوراقي وبت   ها اليوم بعد طول غيابٍ وجئت 
   ت كل األمم.عل   ها حترسها نسور أمةٍ ت  كنت أرى الزهور حنو السماء منب 
   م.يف أحضان دمشق ألتمس عطرها عشقاً لرتاٍب منه مرتس   وكنت 
 الفجر يصحو على أنغام مآذهنا ينادي أي عباد اهلل أفيقوا من العدم. وكم رأيت 
 تسألون من أنا؟ 
 .أما عرفتم حبق اهلل درب صليت وعلى سري من سارت قدمي 
   م.ل  غين عن الك  يا جاهالً حبب أهل اهلل ال تسألن حال احملبني ي 
 م.ك  ال  سَّعيد الشَّهيد أروع فهم جبال علٍم وحبور معرفٍة وفيهم سيدي ال 
 سم.تَّ به عقولنا وال لفضل على األنام م تقوال أقول لعلٍم ضا 
 .  بل هو القلب الذي عرف اهلل فأعلى قدره فاحذر ضياعاً فتندم 
 تسألون من أنا؟ 
  َّم.دعين أريك الب هلل ترياقاً بقطر دمعه وكذا الد 
 .أنا اليت كنت أحتمي جبواره فيغذوين بأنوار القرب والكرم 
  م.قس  بوقاره ت   هر  اه ترى اجلنان الز  حيان يف حميَّ وح والرَّ الرَّ أنظر إىل 
   م.ن  غت  لق رمحة لكل م  أتسألون عن شوقي له وهو الذي خ 
 .كسائل الشمس من أين نورك الذي على كل شيء قد رمي 
   م.ك  راها جتيب والضياء من أصلها وتدعا بذات النور احمل  ت 
 م.هر  م شاب وم  وسيدي كالشمس له فضٌل على كل طالب عل 
 تسألون من أنا؟ 
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  ي.ألم تواشتياقي و ها أنا قد أجبت حبنني قليب وفيض أنسي 
 .على من أشتاقه فال أراه إال عرب أثري الشوق والندم 
   م.ت  على ما فاتين من انتهال حكمته وكان فضل اهلل يف ال 
 .؟فهل من جميب صادق عن أسرار حبه ومع من يرجو الشر يف القدم 
  اثه واعلم بأنك مع غريهم لن حتتمي.لنفسك حب النيب وورَّ فاطلب 
   .وهذه دموعي ترجوا اهلل حسن خامتة حبيب هلم فبغريهم يا قلب لن تتقدم 

 


