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القراء بنييدي

الرحيم الرحمن هللا بسم

وهي: الناظم، دواوين من مقتبس ديوان ألنها موضوعها؛ عىل يدل املجموعة هذه اسم
وهدية األربعني، ووحي الليل، وأشجان األصيل، وأشباح الظهرية، ووهج الصباح، يقظة
صدور بعد نظم شعر من ييل وما األعاصري، وبعد مغرب، وأعاصري سبيل، وعابر الكروان،

األخري. الديوان هذا
يبق ولم حينها، يف فنفدت طبعها وأعيد الدواوين هذه من األوىل األجزاء نفدت وقد
عن يسألون مممن الكثرية الرسائل وجاءتنا القليل، إال جميًعا الدواوين هذه آخر من
العربية البالد قراء وبخاصة إليهم، إرسالها ويطلبون جميًعا عنها أو الدواوين بعضهذه
مجلد يف طبعها بني فرتددنا العهود، بعض يف إليها املرصية الكتب وصول يتيرس لم التي
املطلوب تيسري يف يغني ال وكالهما مرة، أول صدرت كما متفرقة أجزاءً إعادتها وبني واحد
هذه باقتباس األمرين بني نتوسط أن فآثرنا الزمن، لتطاول أو الحجم لضخامة منها،
ملن جملتها يف الشعر أبواب وتتم حني، إىل جميًعا الدواوين شعر عن تنوب التي املجموعة

األجزاء. بعض عنده نقصت
موازين من ميزانًا منه نستفيد ألننا الدواوين؛ هذه نفاد إىل نشري أن لنا ويطيب
الشعر موازين من وميزانًا الخصوص، عىل الشعر موازين من وميزانًا عمومه، يف األدب

بيان. وإىل ميزان إىل يكون ما أحوج وهو األخص، عىل هذا عرصنا يف
ومذاهب «الدعاية» ضجة عن بمعزل فيه الراغبني قرائه غري الشعر لنقد مرجع فال
واإلهمال. العناية بني أو واإلعراض اإلقبال بني النرش وأدوات الصحافة وموقف النقاد



دواوين من ديوان

يكون أن الشعر نقد يف األخري القول عىل داللته يف امليزان ذلك يكون ما وأصدق
وال السطحية بالصبغة يوصف ال كالم أنه عىل وخصومه محبوه يتفق مما الشعر هذا
التي الغريزة يستثري وال والتفكري الفهم من الحظ قليل رخيص ببهرج الجهالء يستهوي

والتمييز. النقد موازين يف بالسائغ ليس ما تسوغ
موئًال نقوله نرتيضلكالم ال الذي القرير املوئل هذا بل األمني، املرجع هذا يدي وبني

ذاكرين. شاكرين قبل، من جميًعا قدمناها كما الدواوين من الديوان هذا نقدم سواه،
العقاد محمود عباس
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وتأمالت خواطر

النور

واملتصوفة؟ الفالسفة عن فضًال الطبيعة علماء أيدي عىل النور تحليل بنا ينتهي أين إىل …)
النمط هذا عىل الفكر تحليل أمكن ولو املجردة، املعاني يشبه «معنى» أنه إىل بنا ينتهي

بالقريب.) القريب التقاء النور بعنرص اللتقى

ال��نَّ��َج��اْه ِس��رُّ ال��نُّ��وُر ال��َح��يَ��اْه ِس��رُّ ال��نُّ��وُر
ال��ص��الْه وح��ي ال��نُّ��وُر ال��نُّ��ه��ى وح��ي ال��نُّ��وُر
ال��ف��ت��اه ش��وق ال��نُّ��وُر ال��ف��ت��ى ش��وق ال��نُّ��وُر
ال��ُخ��َواْه ال��ع��ي��ون ل��م��ح ال ب��ال��روح أل��م��ح��ه
أداْه إال م��ع��ن��اُه م��ن ال��ع��ي��ُن ت��ب��ص��ر م��ا
اْل��ُه��َداْه! اف��ت��راُه م��ا ال ال��ه��دى س��ب��ي��ُل ه��ذا

غاندي إىل

الصيام أعلن حني

م��أك��ُل! َع��زَّ وم��ا ج��وًع��ا ب��ه��ا وت��ق��ض��ي ع��اريً��ا ال��ع��ري��ض��ة ال��دن��ي��ا إل��ى أت��ي��ت
تُ��ْق��ِب��ُل م��وت��ك ب��ع��د ش��يء أيِّ ع��ل��ى ل��ن��ا ف��ق��ل ال��ط��ع��ام ح��ت��ى ل��ه��م ت��رك��ت



دواوين من ديوان

أف��ض��ل ه��و ف��م��ا األع��ل��ى ل��ع��ال��م��ك ش��ف��اع��ة ك��ان وال��ح��رم��ان ال��ب��ؤس إذا
ُل ال��م��ع��وَّ ف��ب��ئ��س ال��نُّ��ع��م��ى ي��ط��ل��ب ل��م��ن غ��ن��ي��م��ة ب��ؤس��ى ن��دع��وه م��ا ك��ان إذا

الفيلسوف الوجه

ج��م��ي��ع��ا أق��رأه��ا ال��ع��ي��ن ب��ل��م��ح ُص��راًح��ا ف��ل��س��ف��ة أن��ت ل��ك أرى
س��ري��ع��ا ف��أم��دح��ه ل��ي وت��ع��رض ك��ت��اٍب أل��َف��ي ف��ي ال��ع��ي��َش أَذُمُّ
ش��ف��ي��ع��ا ف��ك��ن ال��ح��ي��اة ل��ؤم ع��ل��ى س��خ��ط��ي أط��ال ال��ف��ي��ل��س��وف م��ا إذا
م��س��ت��ط��ي��ع��ا يَ��ُك ل��م ح��اج��اك وم��ن واألح��اج��ي األدل��ة ع��ن غ��ن��ي��ت

يشكو القدر

ص��غ��را ل��و ودَّ وش��ي��ٌخ ال��ك��ب��َرا ي��ط��ب ص��غ��ي��ٌر
ض��ج��را ب��ه ع��م��ل وذو ع��م��ًال ي��ش��ت��ه��ي وخ��اٍل
اف��ت��ق��را م��ن ت��ع��ب وف��ي ت��ع��ب ف��ي ال��م��ال ورب
م��ن��ت��ص��را ي��رت��اُح وال م��ن��ه��زًم��ا ال��م��رءُ وي��ش��ق��ى
وزرا ف��ال يُ��ْع��َق��ْب ف��إن َع��ق��ٍب ب��ال ي��رض��ى وال
ف��ت��را ب��ه ي��ظ��ف��ر ف��إن ل��ه��ٍف ف��ي ال��م��ج��د وي��ب��غ��ي
زف��را ق��ل��بُ��ه ت��ولَّ��َه ف��إذا س��ال إن وي��خ��م��د
ال��ق��درا؟ ح��يَّ��روا ه��م أو ر األق��دا م��ع ح��اروا ف��ه��ل
ح��ض��را إن ال��خ��ص��م��ي��ن س��وى َح��ك��ٌم ل��ه��ا م��ا ش��ك��اة

املعكوس الحمد

أن��ا ل��ه��ج��وي إال ن��ال��ه ق��د ال��ذي ي��ن��ل��ه ل��م ح��م��ٍد ُربَّ ي��ا
م��ح��س��ن��ا أك��ن ل��م ل��و ب��ي ي��ط��وف ي��ك��ن ل��م ب��ي ط��اف ه��ج��ٍو وُربَّ
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وتأمالت خواطر

املوازين عدل

ال��م��وازي��ِن ع��دل ال األن��اس��ي ع��دل ب��ن��ا ح��اق ال��ظ��ل��م م��ا إذا ن��ري��د إن��ا
وال��دوِن ال��ح��ر ب��ي��ن ال��م��س��اواة ع��ل��ى ت��ن��ص��ب��ه��ا ح��ي��ن ظ��ل��ٌم ال��م��وازي��ن ع��دل
ال��ط��واح��ي��ِن وأح��ج��ار ال��ح��ل��ي ب��ي��ن ع��دل��ت أو ال��م��ي��زان ك��ف��ة ف��رق��ت م��ا

والفقري الخبز

إل��ي��ه ال��ف��ق��ي��ر ال��ج��ائ��ع ي��د ف��ي ل��ت��أبَّ��ى درى ل��و ال��خ��ب��ز أح��س��ب
ع��ل��ي��ه ال��طِّ��َالُب ه��ان��ِت الم��رٍئ ج��م��ي��ًع��ا ال��طِّ��َالُب تُ��ْس��َل��ُس إن��م��ا

شطور

وذك��ور ب��ي��ن��ن��ا خ��ل��ق��ن إن��اٌث م��ح��رٌَّم ال��ك��م��ال أن ع��ل��ى دل��ي��ل
ش��ط��ور ال��ع��ال��م��ي��ن ك��ل ول��ك��نَّ ب��ك��ام��ٍل وروح ج��س��م ف��ي ال��م��رء ف��م��ا

اآلمال

أح��م��ل��ه��ا ال��ي��وم ف��أران��ي ت��ح��م��ل��ن��ي اآلم��ال ك��ان��ت
أع��ل��لُ��ه��ا أح��الم غ��ي��ر ت��ع��ل��ل��ن��ي أح��الًم��ا إن
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ميالدي يوم

وتَ��َك��لَّ��ْم … ��ْر وتَ��أَخَّ ْم تَ��َق��دَّ م��ي��الدي ي��وم
أع��ل��ْم أن��ا ك��ن��ا ك��ي��ف ع��ام ق��ب��ل ل��ي ت��ق��ل ال
ت��ع��ل��ْم ل��س��ت ن��م��س��ي ك��ي��ف ع��م��ري ب��ع��د ل��ي ت��ق��ل ال
ي��أث��ْم ال��ظ��ن وب��ع��ض أظ��ان��ي��ن األم��ر غ��اي��ة
ون��ف��ط��ْم ن��ول��د ول��م ـ��ن��ا ك��ن��ـ م��ث��ل��م��ا ن��م��س��ي س��وف
أع��دْم ال��م��وت ب��ع��د ل��س��ت ش��ي��ئً��ا ذل��ك ي��ك��ن إن
ي��ن��دْم؟ ش��يء» «ال أت��رى ب��ش��يءٍ ل��ي��س ي��ك��ن أو
أس��ل��ْم؟ ال��ع��م��ر ط��ول ب��ع��د ل��ي ق��ل ال��ح��ال��ي��ن أي��ة
يَ��رح��ْم ل��ي��س ظ��ل��وٌم ـ��ت ق��ل��ـ إذا ال��م��وَت ت��ظ��ل��ُم
نُ��ح��رْم ب��ال��م��وت وال ـ��ن��ا أُع��ط��ي��ـ ب��ال��م��وت ال ن��ح��ن
��ْم وتَ��مَّ ت��م ف��ق��د ن ك��ا ك��م��ا ي��وًم��ا يَ��ع��ْد م��ن
َم��ْغ��نَ��ْم ال��خ��س��ران ق��لَّ��ُة ف��ي��ه��ا األع��م��ار ص��ف��ق��ة

كاليأس رجاء

ل��زام��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ال��ش��ر أح��س��ب وال ال��خ��ي��ر م��ن أي��أس ل��م أن��ا
ت��رام��ى ح��ي��ث م��ن ال��ش��ر وأم��ن��ت خ��ي��ره��م ع��ن ي��دي أغ��ن��ي��ت أن��ا
أق��ام��ا ال��ك��ي��د ع��ل��ى ج��نٍّ��ا ي��ك��ن أو م��ل��ًك��ا م��ن��ه��م ش��اء م��ن ف��ل��ي��ك��ن
وان��ت��ق��ام��ا ش��ك��ًرا ال��ن��اس ي��دي��ن ال م��ن ع��ن��د س��واءٌ ب��ع��ُد ك��ل��ه��م

إعطاء الحب

ت��ج��ُد م��ن��ه��م��ا ت��ع��ط��ي ال��ح��ب ف��اط��ل��ب ب��ل ت��أخ��ذه ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ح��بَّ ت��ط��ل��ِب ال
أح��ُد ب��ه يُ��ْع��نَ��ى ال ك��ان م��ن ول��ي��س أح��ٌد ي��ع��ن��ه ل��م م��ن ال��ب��ري��ة أش��ق��ى
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وتأمالت خواطر

العجب موضع

ون��ب��ل ل��ف��ض��ٍل واع��ج��ب ل��ع��ي��ٍب ت��ع��ج��ب��نَّ ال
ب��أص��ل ل��ي��س وال��ف��ض��ل أص��ٌل ال��ط��ب��ائ��ع ن��ق��ص

الظن أغلب

م��داه��ا؟ ل��ل��ح��ي��اة ت��مَّ إذا ءَ ش��ْي ال أص��ب��ح ف��ك��ي��ف ش��يءٌ أن��ا
ذراه��ا ت��ف��وق ب��ع��ده��ا غ��اي��ًة أرق��ى س��وف أن��ن��ي ال��ظ��ن أغ��ل��ب

الحي موت

امليت حياة من أعجب

بُ��ق��ي��ا؟ ال��م��وت وغ��اي��ة م��ت��ن��ا ف��ي��َم م��وٌت؟ ال��ع��ي��ش وغ��اي��ُة ع��ش��ن��ا ف��ي��َم
ي��ح��ي��ا س��وف م��ي��ٌت ال ي��ف��ن��ى س��وف ح��يٌّ ع��ن��دَي ال��ح��ال��ت��ي��ن أع��ج��ب

الذرَّة زمان

ال��ذرَّْه ي��ع��ب��د زم��اٍن ف��ي ت��ط��غ��ى ال��ذرَّة دع��وا
ُش��ه��رْه وم��ن ج��اٍه م��ن ض األر ف��ي م��ا ك��ل ص��غ��ي��ٌر
ف��ك��ره وم��ن رأي وم��ن ش��رٍّ وم��ن خ��ي��ر وم��ن
إب��رْه ب��ه��م ض��اق��ت ل��م��ا ج��س��ٍم ب��ال ق��ي��س��وا ف��ل��و
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دواوين من ديوان

وهذا وهذا هذا

أق��ول؟ ف��م��اذا ع��م��رو وخ��ان��ن��ي خ��ال��د خ��ان��ن��ي ل��ع��م��رو: ق��ل��ت
ال��ذه��ول ف��اح��ت��وان��ي ص��اح��ب��ي��ه ع��ن زادن��ي ف��م��ا زي��ًدا أب��ل��غ��ت��ه��ا
ف��ض��ول ف��ف��ي��ه أن��اج��ي��ه ��ن ِم��مَّ خ��ي��ف��ة وب��ي س��رٍّا ن��اج��ي��ت��ه��م
ع��دول ث��ق��اٌت أن��ت��م وق��ل إذن آدم ب��ن��ي خ��ي��ان��ات م��ن ث��ق
ي��ح��ول ال ع��ن��ص��ٌر وه��ذا ه��ذا ف��ف��ي ه��ذا ع��ن��د ه��ذا ت��ش��ُك ال
األص��ول ��ع��ت��ه��ا ج��مَّ ف��روع أن��ت ب��ي��ن��ه��م وم��ن ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ُك��لُّ

األمم ميثاق

ل��بُّ��وا ال��م��ي��ث��اق داع��َي ول��بُّ��وا وه��بُّ��وا ال��دن��ي��ا ص��ي��ح��ة أج��ي��ب��وا
ش��ع��ُب ال��م��ي��دان ع��ن ي��ن��ك��ل ف��ال رج��اءٍ ع��ل��ى ال��ش��ع��وُب ت��واف��ق��ِت
وَخ��بُّ ب��اٍغ أم��َره��ا ج ي��روِّ دع��وى ق��ال م��ن إل��ى ت��ص��غ��وا وال
؟ يُ��َح��بُّ ال ب��ش��يء م��خ��ادع��ة رأي��ت��م ف��ه��ل خ��ادع��ي��ن ه��ب��وه��م
ص��ع��ُب ال��ح��ق ف��ي ف��م��ا ح��قٍّ إل��ى ه��واه��ا ب��ه��ا ج��دَّ األق��واُم إذا
ت��ص��ب��و ح��ي��ث م��ن ب��ه خ��دع��ت ل��م��ا ل��س��ل��ٍم دن��ي��اك��م ت��ص��ب ل��م ول��و

بمولد تهنئة

ص��دي��ِق م��ن ِط��بْ��َت ب��م��ول��دي ص��دي��ق��ي ي��ا أن��ت م��ه��ن��ئ��ي
ب��ال��ش��روِق ه��نَّ��أَْت س��اع��َة غ��روب أن��ه أن��س��ي��ت��ن��ي
ال��ط��ري��ِق وج��ه��ة م��ا أدِر ل��م ط��ري��ق ف��ي وخ��م��س��ون ت��س��ٌع
رف��ي��ق��ي ه��ن��ا ه��ا وك��ل��ه��م ي��م��ض��ي أي��ن ال��رك��ب أَُس��اِئ��ُل
ال��وث��ي��ِق ب��ال��م��وع��د ي��درون رف��اق��ي وال أدري أن��ا ال
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وتأمالت خواطر

ع��ت��ي��ِق أو ف��ي��ه م��ح��َدث م��ن دل��ي��ل ب��ال ع��ج��ي��ٌب رك��ٌب
ف��ري��ِق إل��ى ال��م��ط��اي��ا أَِل��ي ف��ري��ٌق م��ن��ه��م م��ض��ى إذا
م��ض��ي��ِق أو س��ار م��ش��رع ف��ي م��س��ي��ًرا ي��ب��ت��غ��ي وك��ل��ه��م
ب��ال��م��ط��ي��ِق ل��ل��م��ه��ل ول��ي��س ع��دًوا ��ف��ار ال��سِّ ط��وَل ي��ط��ي��ُق
ع��م��ي��ِق م��وق��ٍف ع��ل��ى ه��ن��ا وق��وًف��ا ك��ل��ن��ا إخ��ال��ن��ا
ب��ال��ل��ح��وِق ال��س��ب��ق م��ق��ت��رن ف��ي��ه زم��اَن ال آب��ٍد ف��ي
ال��ط��روِق ف��ي ال��ل��ي��ل ط��ارق م��ن وأوف��ى ي��وم��ن��ا م��ن أق��رب
ال��رق��ي��ِق س��ت��ره م��ن ك��ال��ظ��ل ي��ب��دو ال��ح��ج��اُب ل��وال ي��ك��اد
س��ح��ي��ِق؟ م��وض��ٍع ف��ي ��رُّ وال��سِّ ِس��رٍّ ح��وَل ال��ع��ي��ُن أَتُ��ْع��َص��ُب

حرشات

م��ب��ي��ن��ا وج��ه��ًال زائ��ًف��ا ُخ��ل��ًق��ا إال ال��ب��ري��ة م��ن َوَج��ْدن��ا م��ا
ل��ل��ع��ارف��ي��ن��ا ال��ه��الُك وف��ي��ه��ا وال��ش��رَّ ال��خ��ي��َر ت��ع��رُف ال ح��ش��راٌت

األلِم ولذُة اللذِة ألُم

ال��نَّ��َه��ْم ع��ل��ى ال��ص��ي��اح ط��ال إذا ت��ن��ام ف��إن��ه��ا ف��اص��ب��ر األط��م��اع ص��اح��ت إذا
األل��م م��ن ش��يء ال��ل��ذات ط��اع��ة وف��ي ل��ذٌة ف��ي��ه آالم��ه ال��ف��ت��ى وق��ه��ر

حياة الحياة

ال��ص��م��ي��م؟ ف��أي��ن ق��ل��ن��ا ق��ش��وٌر ال��ح��ي��اة ق��ال��وا
ال��ن��ع��ي��م؟ ف��أي��ن ن��ع��م ف��ق��ل��ن��ا ش��ق��اءٌ ق��ال��وا
أق��ي��م��وا أو ف��ف��ارق��وا ح��ي��اٌة ال��ح��ي��اة إن
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دواوين من ديوان

والفاقة املجد

ب��ي��س��راُه ي��م��ن��اه ال��م��راق��ب ع��ل��ى واش��ت��ب��ه��ت األم��ُر وُغ��مَّ ال��ص��واُب ض��لَّ
ت��ن��س��اه ل��ي��س م��ا ن��س��ي��ت ون��س��وٌة ُم��َج��وََّع��ٌة وأط��ف��اٌل ُع��راٌة ش��ي��ٌب
ن��ن��ع��اه ال��ُخ��ل��ق ب��الء ال��ب��الء ب��ل ن��ن��دبُ��ُه ال��ق��وِت ب��الءَ ال��ب��الءُ ل��ي��س
وأع��اله م��ص��ر ف��ي ال��خ��ب��ز وأن��ف��س وأرخ��ص��ه��ا م��ص��ر ف��ي ال��روَح أب��خ��َس م��ا
أع��ي��اه ال��ق��وت ط��الب ال��ف��ق��ي��ر إذا أع��اظ��م��ه��ا ي��ع��ل��و أم��ة ت��ح��س��ب��وا ال
ت��وخ��اه؟ َم��ْن ف��ي��ه��ا ال��م��ج��َد وي��ب��ل��غ ب��ط��ال��ب��ه أرض ف��ي ال��ق��وت أي��رزح
وي��ن��ه��اه ي��ث��ن��ي��ه ال��ع��ي��ش غ��م��رة ع��ن ك��س��ٌل ذن��ب��ه م��ن ع��ل��ى ق��س��وت��م ه��ب��ك��م
أش��ب��اه؟ ال��رزق اق��ت��س��ام ف��ي ال ال��ع��ج��ز ف��ي أن��ك��ُم ق��وم ي��ا ذن��ب��ه َم��ْن ب��اُل م��ا
خ��ب��اي��اه زادت أو األرض ب��اط��ن ف��ي ن��ب��ت��ت ف��ه��ل آك��اًم��ا ال��م��ال دف��ن��ت��م
رؤي��اه ال��ذي��ل ال��ع��ف��ي��ف ي��أب��ى ك��اإلث��م ي��ل��م��ح��ه ال��ذلَّ ل��ي��أب��ى ال��ع��زي��ز إن
ب��ل��واه ك��ش��ف ف��ي س��ع��وا ال��ف��ق��ي��ر ذلَّ ن��ظ��روا إذا ق��وٍم ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��َف َوا
م��زاي��اه ال��دن��ي��ا ف��ي ي��درون ب��ال��م��ال ش��غ��ف��وا إذا ق��وم ع��ل��ى ل��ه��ٍف وأل��ف

الكاذبة الوجوه

ال��ت��م��وي��ه��ا ت��ح��س��ن ال ك��ذَّاب��ٌة ف��إن��ه��ا ال��وج��وِه ل��ه��ات��ي��َك ُس��ْح��ًق��ا
وج��وه��ا رأي��َت م��ا أق��ب��ح ل��رأي��َت ن��ف��وس��ه��ا ص��ف��ات ن��ق��ل��ت ول��و ح��س��ن��ت

السعادة إىل

رج��اِل��ْك م��ن أن��ا ف��م��ا ع��ن��ي س��ع��ادة ي��ا م��ه
خ��ي��ال��ْك خ��ل��ف ب��ال��س��ع��ي م��ن��ي ال��ي��وم ت��ط��م��ع��ي ال
س��ؤال��ْك ط��ول م��ل��ل��ُت ح��ت��ى س��أل��ت��ِك ف��ق��د

16



وتأمالت خواطر

ب��ج��م��ال س��ح��رت��ن��ي ��ا ل��مَّ ج��ه��ل��تُ��ك وق��د
ب��خ��ال اس��ت��ع��ز إذا ب��غ��ي��ٌض ال��ح��ب��ي��ب إن
ب��ب��ال��ْك أم��رُّ وال ب��ب��ال��ي ت��م��رِّي ف��ال
ب��ح��ب��اِل��ْك ُم��َع��لَّ��ٌق أس��ي��ٌر األن��اِم أش��ق��ى

سالح اللؤم

س��م��اح ب��ُك��لِّ م��وس��وًم��ا ال��ل��ؤم م��ن ً ُم��ب��رَّأ ي��ران��ي أن ص��دي��ق��ي ي��س��ر
س��الح ب��غ��ي��ر ح��ربً��ا ت��ن��ازل��ه أم��ام��ه ي��راَك أن خ��ص��ًم��ا س��رَّ ك��م��ا
ك��ف��اح م��ج��ال وال��دن��ي��ا ال��ن��اس م��ن وُج��نَّ��ٌة ل��ل��ئ��ي��م س��ي��ٌف ال��ل��ؤم ه��و
ورم��اح��ي ب��ي��ن��ه��م م��ج��نِّ��ي أض��ع��ت م��ج��رًَّدا ال��م��ج��ال ف��ي ل��ن��ف��س��ي َف��َواًه��ا

والجنون العقل

وأم��س��ْك ف��ح��اِذْر س��ائ��ٍر خ��ط��وت��ا إال وال��ع��ق��ل ال��ج��ن��ون ب��ي��ن ل��ي��س
ن��ف��س��ْك ف��ن��س��ي��ان األخ��رى وأم��ا َس ال��ن��ا ن��س��ي��انُ��ك ال��خ��ط��وت��ي��ن أول

الرجاء

ف��ي��ب��ت��ع��ُد ف��أس��م��ع��ه ي��دن��و ن��غ��ٌم ك��أن��ه ل��ل��رج��اء م��ا
ت��ع��ُد ب��م��ا ل��ه��م وف��ي��ت ه��الَّ ي��خ��دع��ه��م ل��ل��ن��اس ض��اح��ًك��ا ي��ا
ال��م��دُد ألم��ك��ن ال��م��رام ف��وق أج��م��ع��ه��م ال��ن��اس م��ن��ك ن��ال ل��و
ج��ه��دوا وإن ش��وق إل��ى ش��وٌق ل��ه��م ي��زال ف��م��ا ب��خ��ل��َت ل��ك��ْن
وردوا م��ن ش��ط��ي��ك ع��ل��ى ق��ل��بً��ا أظ��م��أه��م ف��ك��ان إل��ي��ك وردوا
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دواوين من ديوان

الشعراء حظ

ق��ع��وُد ال��ج��دوَد ول��ك��نَّ وط��ي��ٌر ف��ع��ب��ي��ُد ح��ال��ه��م ف��أم��ا م��ل��وٌك
ب��ع��ي��د! ال��س��م��اء وأق��ط��ار ب��ع��ي��ٌد ف��أرض��ه��م ال��س��ح��اب م��ت��ن ع��ل��ى أق��ام��وا
رغ��ي��د وه��و ال��ع��ي��ش ه��ذا رواح��ة ف��ودَّع��وا ال��خ��ي��ال ف��ي ت��اه��وا م��ج��ان��ي��ُن
وت��ج��ود أح��الم��ه��م ل��ه��م ت��دوم انَّ��ه��م َل��َو ال��ح��ال��م��ي��ن ح��ظ س��اء وم��ا
وج��دود ص��ح��ب��ٌة أن��ص��ف��ت��ه��م وم��ا ن��ف��وَس��ه��م ل��ل��ظ��ال��م��ي��ن رح��م��ت��ا ف��وا
وع��ق��ود ج��وه��ٌر م��ن��ه��ا ف��ي��ن��ظ��م دم��وع��ه��م ال��ع��ذاب م��س م��ن وي��ذرون
ش��دي��د ال��ش��اع��ري��ن وغ��ب��ن غ��ب��ي��ن دي��ارك��م ف��ي ش��اع��ٍر م��ن ك��م األرض ب��ن��ي
ن��ض��ود ح��اله م��ن ع��ل��ي��ه��ا م��ح��بٌّ ج��م��ي��ل��ة ب��ال��ح��ي��اة أول��ى األرض ب��ن��ي
ي��ري��د ف��ه��و ال��ع��ي��ش ف��ي ت��رْد وم��ه��م��ا ق��ل��ب��ه��ا ب��أس��رار ت��ن��اج��ي��ه م��ح��بٌّ
ع��م��ي��د ه��واه ع��ن ويُ��ْزَوى خ��ل��يٌّ خ��اط��ٌب ��ْؤَل ال��سُّ ي��ب��ل��غ ق��د أن��ه ع��ل��ى
ي��ذود ول��ي��س ال��دن��ي��ا ع��ن ي��ذاد إنَّ��ُه ال��س��ي��َف ل��ه ت��ن��ض��وا ال األرض ب��ن��ي
وش��رود ن��ف��س��ه ع��ن َع��َم��ٌه ب��ه ي��زل ف��ل��م خ��ي��ٌر ل��ل��ن��اس ب��ه أري��د
وج��م��ود ذائ��ٌب وق��ل��ٌب وح��م��ٌق ف��ح��ك��م��ٌة ف��ي��ه األض��داُد ��ع��ت ت��ج��مَّ
وت��ع��ود س��اع��ة ت��خ��ب��و ال��ن��ار ه��ي وإن��م��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ص��ب��ٌر ُح��َم��اداه
ف��ق��ي��د األن��ام ب��ي��ن ول��ك��ن��ه ح��اض��ٌر ال��ط��ب��ي��ع��ة ع��رش ع��ل��ى م��ق��ي��ٌم
ط��ري��د ف��ه��و ب��ال��ك��ف��ي��ن َم��دَّ ف��إْن ب��ي��ت��ه ف��ال��ك��ون ب��ال��ع��ي��ن��ي��ن ج��ال إذا
خ��ل��ود ال��م��م��ات ف��ي ُم��نَ��اُه وأدن��ى ن��ه��اره ال��ح��ي��اة ف��ي ُم��نَ��اُه وأق��ص��ى
ج��دي��د ال��ق��دي��م وم��اض��ي��ه ق��دي��ٌم ع��ه��ده ف��م��ق��ب��ل ب��ع��ٍد ع��ن ال��غ��ي��ب ي��رى
ش��ه��ي��د وه��و ال��ده��ر ع��اش م��ات وإن م��ي��ٌت ف��ه��و ب��أس��ائ��ه ف��ي ع��اش إذا
م��ح��ي��د ح��ال��ت��ي��ه ع��ن ل��ه ول��ي��س ه��ن��اؤه وه��و ال��ش��ع��ر ف��ي ش��ق��اوت��ه
ت��ف��ي��ُد ال��ف��ه��وم أن ل��و ال��ف��ه��م أول��و ب��ه��ج��ره ط��رٍّا ال��ن��اس أح��ق ج��ن��وٌن
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عزاء

ب��س��رم��ْد ال��رج��اء وال ي��أس أول ال��ي��أس ال
ْد ي��ت��ج��دَّ ف��إنَّ��ه رج��اءٌ ��ى ت��ق��ضَّ ف��إن
��ْد م��م��هَّ ال��ط��ري��ق إن ف��أه��ًال ي��أٌس َح��لَّ أو
وأح��م��ْد أه��دى ف��ال��ع��ود ق��دي��ًم��ا ال��ط��ري��ق ش��ق

الظالم إنصاف

ال��ظ��ال��ِم ع��ذُر ال��م��ظ��ل��وم ذل��ة ف��ي ظ��ال��ًم��ا ف��أن��ِص��ْف م��ظ��ل��وًم��ا أن��ص��ف��َت
ال��غ��ان��ِم ع��ل��ي��ه ال��ع��ادي م��ن ش��رٌّ ي��ض��ي��ره ع��ل��ي��ه ع��دوانً��ا ي��رَض م��ن

املوتى أحالم

شكري): الرحمن عبد العبقري الشاعر صديقنا إىل اآلتية األبيات (أرسلت

ال��ِح��م��اِم ل��ي��ُل ن��اظ��ري وي��غ��م��ُض ي��وًم��ا ال��ع��م��ر ه��ذا ش��م��ُس س��ت��غ��رب
األن��اِم ب��أن��ب��اء ال��دن��ي��ا م��ن خ��ي��اٌل ق��ب��ري إل��ى ي��س��ري ف��ه��ل
ه��اِم ت��رج��ي��ُع وح��ش��ت��ي وي��ؤن��س س��م��ي��ري أه��وى َم��ْن ط��ي��ُف ويُ��م��س��ي
وال��غ��م��اِم ر ال��م��ن��وَّ وب��ال��زه��ر دائ��راٍت ب��ال��زواه��ر وأح��ل��م
ال��ن��ي��اِم ك��أح��الم ب��أح��الم ت��ح��ظ��ى ه��ن��اك ال��ن��ي��ام ل��ي��ت أال
ع��ظ��ام��ي ن��واف��ِح��ه ف��ي ف��ت��ع��ب��ق رم��س��ي ف��وق ي��ورُق ال��ورَد ول��ي��ت
ال��رغ��اِم ف��وق ل��وج��ه��ه��ا ع��ب��س��ت ل��دن��ي��ا أزاه��ره ف��ي وأب��س��م
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منها: يقول بأبيات فأجابني

ب��ال��ل��م��اِم ي��س��اع��د ط��ي��ٌف ف��ال ب��م��وت ن��رض��ى أن ال��نَّ��ص��ُف وك��ان
وال��ن��ظ��اِم ب��ال��م��ق��ادر وأول��ى ش��أنً��ا م��ن��ك أك��ب��ر ال��ك��ون أل��ي��س

اآلتية: باألبيات فراجعته

ال��زؤام ال��م��وت ح��واش��َي ت��ن��ي��ر ال��رج��اِم أح��الَم ع��ل��يَّ أَبَ��يْ��َت
ال��رغ��ام س��اف��ي ح��س��ه م��ن��اف��ذ ي��ح��ش��و أص��م ب��ال��ح��م��ام رض��ي��ن��ا
ال��ح��م��ام ظ��لُّ ن��وره ب��ع��ي��ٍش رض��ي��ن��ا ك��م��ا ب��ال��ح��م��ام رض��ي��ن��ا
م��ق��ام��ي أو رح��ي��ل��ي أب��ك��ي ف��م��ا ورس��م��ي ال��دن��ي��ا ع��ل��ى اس��م��ي خ��ل��ع��ت
ال��ط��وام��ي ال��ل��ج��ج ف��ي ال��غ��ي��ث ك��ق��ط��ر ط��رٍّا ال��ك��ون ح��ي��اة ف��ي ح��ي��ات��ي
ظ��الم إل��ى ق��ض��ي��ُت إن س��ن��اه��ا ب��م��س��ت��ح��ي��ل ال��ح��ي��اة ش��م��س وم��ا
ال��م��س��ت��ه��ام ل��ح��اظ ح��س��رت وإن ح��س��نً��ا ال��م��ع��ش��وق ف��ي ال��ح��س��ن ي��ظ��ل

األمل ضيق

األم��ل واس��ع ع��ن ض��ي��ٌق أج��ٌل ال��ف��ت��ى ي��ل��ق��ى م��ا ش��ر
األج��ل ف��س��ح��ة ف��ي ض��ي��ٌق أم��ٌل م��ن��ه��م��ا ول��ش��ر

معدنه غري من اليشء

ت��ت��ص��اب��ى ع��ج��وٍز م��ن ل��ف��ؤادي أض��ن��ى ل��ي��س
ي��ت��غ��اب��ى وع��ل��ي��م ي��ت��ح��ال��ى ودم��ي��م
وج��واب��ا س��ؤاًال ض األر ي��م��أل وج��ه��وٍل
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العيش َخِف

م��ول��ودا ي��ف��ج��ع ال ت ال��م��و ف��إن ال��ع��ي��ش خ��ِف
م��وج��ودا! ي��ل��ف��ي��ك ال ـ��ك ي��أت��ي��ـ إذ ال��م��وت وإن

السعادة

وأم��ث��اُل أش��ب��اٌه ول��ألص��اغ��ر ي��ش��ب��ه��ه ص��ن��و ال ال��ذي ال��ش��ق��ي إن
ال��ح��اُل ب��ه س��اءت ع��ن��ه��م ع��ال وم��ن م��ودت��ه��م س��رَّت��ه ال��ن��اَس ش��ابَ��َه م��ن
وج��ه��اُل أوغ��اٌد ب��ال��ص��ف��ِو ول��ي��ح��َظ ب��ع��زل��ت��ه ت��ش��ق��ى إذ ب��م��ج��دك ف��اه��ن��أ
أج��ي��اُل آوتْ��ُه م��ن ال��س��ع��د ي��ط��ل��ب ال م��ع��دن��ه��ا األرض ت��ح��ت ال��س��ع��ادة إن

زماننا

ت��ج��ه��ُر وال��ض��الل��ة ي��ه��م��س ف��ال��ح��قُّ ال��م��ن��ك��ُر واس��ت��ف��اض ال��ج��ه��ال��ُة َف��َش��ِت
ف��ي��س��ف��ر ال��ري��اء ال��ص��ب��ح ف��ي وي��س��ي��ر م��ل��ثَّ��ًم��ا ال��ظ��الم ف��ي ي��س��ري وال��ص��دق
ي��ك��ب��ر ال ش��أن��ه��ا ال��ك��ب��ائ��ر ب��س��وى ك��ب��اره ك��أنَّ زم��ٍن ل��ف��ي إن��ا
ي��ق��ط��ر ال��ف��ض��ي��ح��ة م��ن ل��ك��ان ت��ن��دى ص��ف��ات��ه انَّ ل��َو وج��ه ذي ك��ل م��ن
ت��ط��ه��ر ال ب��ح��اره وأن دن��ًس��ا ه��واءه ح��س��ب��ت ل��ق��د ال��زم��ان ب��ئ��س
م��دب��ر األم��ور ش��ر إل��ى ف��ي��ه ي��رده��ا ال��ط��ي��ب��ات ك��ل وك��أن
أخ��ب��ر ل��ب��ال��ت��س��ل��ق ال��ق��رود إن ف��ق��ه��ق��ه��وا ذراه إل��ى ال��ل��ئ��ام وث��ب
م��ق��در ال��وف��ي��ر ال��ع��رض م��ن ث��م��ٌن ل��ه إال م��ط��ل��ٌب ف��ي��ه ن��ي��ل م��ا
األص��غ��ر ت��راه م��ن ف��أك��ب��ر ي��ج��زى ق��دره م��ن ام��رٌؤ ب��ذل م��ا وب��ق��در
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املشيب صالح

وال��م��الِح؟ ال��م��دام��ة ف��ي وت��زه��د ال��ص��الِح ف��ي ت��رغ��ب ال��ش��ي��ب أبَ��ْع��َد
ال��ف��س��اِح ال��ف��رادي��س ف��ي ح��ي��اًة ت��رج��و ف��أن��ت ال��ح��ي��اة م��ن ف��رغ��ت
وال��م��ب��اِح ال��م��ح��رَّم ع��ن ع��ج��زت ع��ن��دي وأن��ت ال��ح��رام ع��ن رج��ع��ت
س��الِح ب��ال ب��ات ال��ل��ص ك��ت��ق��وى اض��ط��راٍر س��وى ال��ش��ي��وخ ت��ق��وى ف��م��ا

يوم عمر

م��ك��رَُّر ي��وٌم ع��اش م��ا ف��أي��ام��ه أم��س��ه م��ث��ل ي��وُم��ه َف��ْدٌم ال��ن��اس م��ن
ال��م��س��خ��ُر األج��ي��ُر ال��خ��زَّ ي��ل��ب��س ك��م��ا ف��ش��ان��ه��ا ب��ال��ح��ي��اة ح��ي��نً��ا ت��س��رب��ل

املالم

ال��س��الْم ال��ن��اس م��ن ح��س��ب��ي أُالْم وال أل��وم ال أن��ا
األن��اْم ت��وارث��ه خ��ل��ًال ب��م��ص��ل��ح ال��ع��ت��اب ل��ي��س
ال��م��الْم ع��ن غ��ن��ي��ت ف��ق��د ِم األن��ا م��ن غ��ن��ي��ُت إن أن��ا
ال��ك��الْم ل��غ��و م��ن ف��ال��ل��وم إل��ي��ه��ُم اف��ت��ق��رُت وإذا

املغموط الفضل

يُ��َع��ظَّ��ُم ل��دي��ه ف��ض��ل ب��ال ج��ه��وًال غ��اب��ًط��ا ت��ك ف��ال ف��ض��ل ذا ك��ن��ت إذا
م��ك��َرُم وه��و م��ث��ل��ه ت��غ��دو ب��أن��ك خ��ام��ٌل وق��درك ت��رض��ى ال ل��ع��ل��ك
وي��ع��ل��م��وا ي��م��وق أن م��ن وي��ع��رف��ه��م ف��اض��ًال ال��ن��اس ي��ع��رف أال وأج��م��ل
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العظماء قانون

ال��غ��لَّ��ب ال��ع��ص��ب��ة ذن��وب ع��ل��ى ه��م��ٍة وذا ب��أٍس ذا ت��ل��َح ال
ال��م��أرب ف��ي م��ث��ل��ك ُه��ُم وال م��ق��ي��اَس��ه��م م��ق��ي��اُس��ك ف��ل��ي��س
ل��ل��ث��ع��ل��ب ت��ن��ص��ب ح��ب��ال��ه أع��ض��اده ت��وث��ق ال وال��ل��ي��ث
واع��ت��ب لُ��ْم ث��م ال��م��ع��ال��ي م��ن ب��ع��ده��م خ��لَّ��ف��وا م��ا إل��ى ان��ظ��ر
ب��ال��ك��وك��ب ك��ف��اه ع��ل��ق��ت م��ن ال��َوَرى رءوس داَس إن ي��خ��ط ل��م
ال��م��رك��ب ذل��ك ف��ي ف��ع��ذره أم��ره م��ن ال��ه��ائ��ل رك��ب م��ن

الناس مدح

م��ك��ان��ا ل��دي��ه��م ألع��اله��م ح ب��ال��م��د أج��ود األن��ام ع��ه��دن��ا م��ا
ب��ان��ا ه��و إذا ي��خ��ف��ي��ه��م ل��ي��س ض��ئ��ي��ًال األن��ام ي��ظ��ه��ر إن��م��ا

النفس حب

خ��اف��ق ق��ل��ٍب ب��ك��ل ال��غ��رام س��ك��ن وام��ق م��ح��ب س��وى األن��ام ف��ي م��ا
ع��ال��ق ب��ال��ج��وان��ح وج��ٍد وك��م��ي��ن م��ع��ب��ودة ص��ورٌة ق��ل��ٍب ك��ل ف��ي
ال��ص��ادق ه��واه ف��ي ال��ش��م��ائ��ل ح��س��ن ب��زائ��ٍد ول��ي��س ي��ن��ق��ص��ه ال��ق��ب��ح ال
ال��ع��اش��ق ع��ي��ُن وال��م��ع��ش��وق ال��ك��ون ف��ي ح��ي��ٍة ن��ف��ٍس ك��لَّ ت��م��لَّ��َك ع��ش��ٌق

كنتفرصت

ص��ل��ص��ال��ي ط��ي��ن ب��ال��ُح��م��يَّ��ا وب��ل��ل��ي ظ��م��أ ع��ل��ى أع��لِّ��ي��ن��ي ال��ح��ي��اة ك��أس
ج��ري��ال ب��ع��د ح��سٌّ غ��اب ك��م��ا إال ردى ي��ك��ون ال ح��ت��ى وأس��ك��ري��ن��ي
ب��ب��ل��ب��ال وب��ل��ب��اًال ب��ظ��ن ظ��نٍّ��ا ف��اق��ت��دح��ي ال��ق��ل��ب زواي��ا ف��ي وف��ت��ش��ي
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ح��ال إل��ى ح��اٍل م��ن ال��ت��غ��ي��ر م��ن واح��دٍة غ��ي��ر ح��ي��ات��ي ح��س��ب��ت إن��ي
… … … … … … … … … …

∗∗∗
وأوج��ال م��س��راٍت م��ن أل��وان��ه��ا اخ��ت��ل��ف��ت ك��ي��ف��م��ا ح��ي��اٌة ال��ح��ي��اَة إن
إج��ف��ال أي م��ن��ه��ا أج��ف��ل ورح��ت ت��ف��ارق��ن��ي أن ب��روح��ي أه��ب��ت ذا ك��م
أوص��ال��ي ب��ي��ن ب��روح��ي أح��س ك��ي��م��ا وأح��م��ده��ا آالم��ي أن��ش��د ف��اآلن

والسعادة الغنى

ال��ك��دُر ب��ه م��ق��رونً��ا ال��م��ال ي��ك��ث��ر ق��د ت��ن��ع��م��ه ف��ي غ��ن��يٍّ��ا ت��ح��س��دن ال
ي��ع��ت��ك��ُر ال��ن��ي��ل ازدي��اد ع��ن��د وال��م��اء م��وارُده��ا ق��لَّ��ت إذا ال��ع��ي��وُن ت��ص��ف��و

كتبي يا

يُ��ع��ت��ُب أو ي��س��م��ع م��ن أن��ت م��ا أغ��ض��ب وال أش��ك��و ك��ت��ب��ي ي��ا
ت��ذه��ب وال تُ��ن��س��ى ال ه��ي��ه��ات ح��س��رة أورث��ت��ن��ي ك��ت��ب��ي ي��ا
ال��م��ذه��ب ج��ل��دك ع��ن��ي ي��غ��ن ل��م ��ن��ى ال��ضَّ ج��ل��دي أل��ب��س��ت ك��ت��ب��ي ي��ا
ال��ك��وك��ب أدب��ر ح��ت��ى س��ه��ران ��ي��تُ��ه��ا ق��ضَّ س��وداء ل��ي��ل��ٍة ك��م
ت��خ��ط��ب ب��دت ال��م��وت��ى ج��م��اج��م ال��دج��ى ت��ح��ت أل��م��ح ك��أن��ن��ي
ي��ش��رب ك��أس��ه ف��ي غ��ارٌق أو ال��ك��رى ف��ي غ��ارٌق إم��ا وال��ن��اس
ي��رغ��ب م��ا دن��ي��اه م��ن ف��ن��ال م��ع��ش��وق��ه واف��اه ع��اش��ٌق أو
ي��ع��ق��ب وم��ا ال��م��اض��ي ب��ي��وم��ه ل��ي��ل��ه ف��ي ي��ح��ل��م س��ادٌر أو
م��أرب وال ج��دوى ال وأن��ت ي��ق��ت��ن��ي ب��م��ا ال��م��رء ي��ن��ت��ف��ع
م��ت��ع��ب ص��اح��ب��ه��ا وخ��ب��رة ال��م��ن��ى وإال األح��ادي��ث إال
ال��غ��ي��ه��ب ي��ض��م��ره ال��ذي ح��س��ن ف��ي��ا ق��ب��ًح��ا ال��ن��ور أران��ي إذا
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وال��م��ه��رب أرواح��ك أس��ر ع��ن ال��م��ن��ت��أى ت��رى أي��ن ك��ت��ب��ي ي��ا
ي��ذن��ب��وا ول��م ال��ل��ه ع��ل��ى ب��ه ال��ورى ي��ض��نُّ م��ا م��ن��ي أن��ف��ق��ت
أك��س��ب وم��ا وق��ت��ي وم��ن س��دى ص��ح��ت��ي وم��ن ع��ي��ن��ي ض��وء م��ن
األش��ي��ب ال��ف��ت��ى إال أن��ا ف��م��ا ض��ي��ع��ت��ه ف��ي��ك ش��ب��اٍب وم��ن
م��ع��ط��ب ل��ه��ا ال��ن��ار ف��ي ل��ك��ان ن��ق��م��ت��ي ف��ي ك��ال��ج��ب��ار ك��ن��ت ل��و
األط��ي��ب ش��ط��ره ��ى ت��ق��ضَّ ع��م��ٌر ح��ف��ظ��ه وف��ي ال��ط��رس ذم��ة ف��ي
ي��ك��ت��ب��وا أن ال��ع��ال��م ع��لَّ��م م��ن م��ض��ى ف��ي��م��ن ال��رح��م��ُن رح��م ال

الباكر الشيب

ال��ِق��َس��ِم ف��ي ال��ظ��ل��م��اء ع��ل��ى ج��رَت ص��ب��ُح ي��ا ب��ال��ق��م��م ط��رَت ح��ت��ى ال��ل��ي��ل أق��ب��ل م��ا
م��ت��ه��م؟ م��ن��ك ب��ف��ج��ر ل��ح��ت ف��ك��ي��ف ُع��ُم��ري ع��ن األي��ام ش��ف��ق ان��ق��ض��ى وم��ا
ال��لِّ��م��م ة م��س��ودَّ ف��ي ش��ي��ب ي��ا ي��داك خ��ط��رت ل��م��ا أي��ام��ي ت��ح��س��ب ك��ن��ت ل��و
ال��ح��لُ��م! ف��ي األع��وام ت��ن��ق��ض��ي ك��م��ا إال ان��ص��رم��ت وم��ا ت��ع��رون��ي ال��ث��الث��ي��ن دون
ال��رخ��م ث��ق��ل��ة ف��ي��ه��ا أع��ه��د وك��ن��ت م��ول��ي��ة ن��س��ٍر ب��ق��ادم��ت��ي م��رَّت
واألل��م؟ ال��وي��ل خ��دن أن��ت وإن��م��ا ت��ح��س��ب��ه��ا ب��األي��ام اع��ت��دادك وم��ا
ودم��ي أع��ظ��م��ي ف��ي ن��زال ف��ق��د ف��ان��زل ص��ح��ب��ت��ه��م��ا ب��إن��س��ان ��ا أل��مَّ إذا
ب��ال��ه��رم ل��ي��س ق��ل��ٍب ُم��ه��ِرم ول��س��ت ب��ه��ا رف��ي��ق ال داٍر ط��ارق أن��ت م��ا
ال��ق��ت��م ف��ي ال��ش��ي��ب ب��ع��د ال��ش��ي��ب واض��ح م��ن ع��ج��ب��ي ف��م��ا م��س��ودٌّ وال��ش��ع��ر ش��ب��ُت ق��د
ال��ك��ت��م م��ن ك��ج��ل��ب��اب إال ع��ل��ي��ك م��ش��ت��م��ٌل وه��و ش��ع��ري م��س��ود ك��ان م��ا
ال��ه��رم ف��ي س��اواك ق��د ال��ث��الث��ي��ن دون رج��ٌل ف��ذا ت��ح��زن ال ت��س��ع��ي��ن الب��ن ق��ل
ن��ع��م أو ك��ان ش��ب��اب م��ن ي��دَّك��ر ل��م م��ض��ى ال��ن��ع��ي��م ف��ي ش��ب��ابً��ا ادَّك��رَت إذا
ق��دم��ي وال ك��ف��ي أب��ًدا ت��ش��ب ل��م إن س��دى ال��ف��ؤاد ش��اب وق��د ان��ت��ف��اع��ي وم��ا
ش��ي��م��ي م��ن ال��ف��ت��ي��ان ش��ي��م وال ك��ال ي��خ��دع��ن��ي ال��ف��ت��ي��ان ي��خ��دع م��ا ول��ي��س
ب��رم أو ب��ال��ش��ي��ب ض��ائ��ق ب��ال ف��ان��زل ب��أج��م��ع��ه��ا ال��دن��ي��ا ب��ك ض��اق��ت ش��ي��ب ي��ا
ال��ظ��ل��م ف��ي ال��ن��ج��م ض��وء أن��ت أم ب��ال��ص��ب��ح ت��ن��ذره أن��ت أف��ج��ٌر ي��ب��ال��ي ال م��ن
أن��م ل��م ف��ي��ه ل��ل��ي��ٍل وبُ��ْع��ًدا ص��ف��ًوا ي��س��ل��ب��ن��ي ل��ي��س ب��ص��ب��اٍح م��رح��بً��ا ي��ا
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دهر يا إيه

ت��ك��ون ك��ي��ف ال��رج��ال ع��زم��ات وان��ظ��ر ش��ئ��ت م��ا ه��ات ده��ر ي��ا إي��ه
ي��ه��ون ال م��ا م��ن��ه ب��ال��ص��ب��ر ه��ان إال ب��الئ��ك ف��ي ت��ع��س��ف��ت م��ا

القاتل الخداع

ال��ب��ص��ر؟ م��ع ت��ه��ف��و ول��ك��ن��ه��ا ن��ف��س��ي ان��خ��دع��ت وم��ا ع��ي��ن��ي ت��خ��دع��ن��ي إالم
َص��ف��ر ع��ل��ى إال ي��دي ج��م��ع��ت ف��م��ا م��ودت��ه ف��ي خ��ل��ي��ل ك��ل ج��رب��ت
ك��در؟ س��وى أب��ص��ر ف��ل��م ال��ض��ي��اء خ��ب��ا ف��أت��ب��ع��ه ن��ج��م ل��ي ض��اء أك��ل��م��ا
ال��ح��ج��ر خ��س��ة ب��ن��ان��ي دون ع��ل��ي��ه ن��ط��ق��ت ج��وه��ٌر ه��ذا ق��ل��ت أك��ل��م��ا
األث��ر ف��ي ال��ج��رذان إذا األس��ود ص��ي��د ف��أح��س��ب��ه ص��ي��ٌد ل��ي الح أك��ل��م��ا
ال��خ��ض��ر ال��ك��وث��ر ف��ي ل��ي ال��ص��اب ت��ج��م��ع َخ��ِض��ٌر ك��وث��ٌر ه��ذا ق��ل��ت أك��ل��م��ا
ال��ق��در م��ن ف��ي��ه��ا م��ا أح��س��ن ي��ن��ُج ل��م وأب��غ��ض��ه��ا ال��دن��ي��ا أح��ق��ر م��ا وي��اله
ال��ب��ش��ر! ف��ي ي��ل��ق��اه أن ال��م��رء ط��م��اع��ة ف��م��ا ال��خ��ي��ال َخ��ْل��ِق ع��ل��ى ال��ك��م��اُل َع��زَّ

الهداية

ال��س��ب��ي��ل س��واء ض��ل��ت ن��ج��وٌم ال��س��م��اء ف��ي ك��م
دل��ي��ل ب��غ��ي��ر َه��ْديً��ا ت��ب��غ��ي األرض ف��ي وأن��ت

الدنيا سحر

ال��ك��ه��ان وي��ذه��ب ي��ب��ق��ى س��وف ق��دي��ٌم أخ��يَّ ي��ا دن��ي��اك س��ح��ر
واألغ��ص��ان؟ ال��ش��م��وس وف��ي��ه��ا َت م��ا ك��اه��ٌن ب��س��ح��ره��ا أف��ي��م��ض��ي
واألج��ف��ان؟ ال��ث��غ��ور وف��ي��ه��ا َت م��ا ك��اه��ٌن ب��س��ح��ره��ا أف��ي��م��ض��ي
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واألل��وان؟ األل��ح��ان وف��ي��ه��ا َت م��ا ك��اه��ٌن ب��س��ح��ره��ا أف��ي��م��ض��ي
ت��رج��م��ان ح��ق��ب��ة ك��ل وف��ي ٍر م��س��ح��و أول األول��ي��ن ك��اه��ن
وال��ت��ب��ي��ان اإلن��ش��اد ع��ل��ي��ه��ا م دا ح��ي��ث��م��ا دائ��م دن��ي��اك س��ح��ر
واإلن��س��ان ال��ح��ي��اة ع��ل��ي��ه��ا م��ْت دا ح��ي��ث��م��ا دائ��م دن��ي��اك س��ح��ر

حياة فلسفة

ي��ض��ي��ْع ل��ي��س ال��ذي ال��ح��س��ن ل��ي ه��اِت ال��ض��ي��اْع وال��م��ل��ك ال��م��ل��ك ال��غ��رام
رب��ي��ع زه��ر أو راق ق��ص��ي��ًدا أو س��م��اْع س��ح��ر أو ق��م��راء ل��ي��ل��ة
ن��ب��ي��ع ن��ش��ري ب��ال��ذي خ��ي��ٌر ق��ل��ت خ��داْع ال��دن��ي��ا زي��ن��ة ق��وٌم ق��ال

∗∗∗
أص��وْم ال ول��ك��ن أن��ع��اه��ا أن��ا وص��اْم ال��دن��ي��ا ن��ع��ى ال��ه��ن��د زاه��د
أه��ي��ْم ال ول��ك��ن أرع��اه��ا أن��ا وه��اْم ال��دن��ي��ا رع��ى ال��غ��رب ط��ام��ع
ي��ل��وْم م��ن ح��زٍب ك��ل م��ن ول��يَ��لُ��م ق��واْم ح��د ل��ن��ا ه��ذي��ن ب��ي��ن

∗∗∗
ق��ف��ره��ا وان��ظ��ر ال��ص��ح��راءَ ي��م��ِم ال��م��م��اْت ب��ع��د م��ا ال��س��ائ��ل: أي��ه��ا
س��ره��ا ي��وًم��ا ت��ح��م��د ح��ال��ٌة ال��ث��ق��اْت ق��ول ف��ي ال��ق��ب��ر وراء م��ا
غ��ي��ره��ا ح��ي��اًة ت��رض��ى وال ال ك��ال��ح��ي��اْة ح��ي��اًة ب��ال��راض��ي ل��س��ت

∗∗∗
أخ��اف ل��س��ت م��ا أع��ب��د وأن��ا ي��خ��ش��ون��ه م��ا األق��وام ي��ع��ب��د
وال��خ��الف؟ ف��ي��ه ال��ب��ح��ث ف��ع��الم ي��ن��س��ون��ه م��ن ال��ل��ه ي��ن��س��ى ل��ي��س
م��ط��اف أو م��ق��اٍم دون ي��ق��ف ل��م دون��ه وق��ف��ت��م أو وص��ل��ت��م إن

∗∗∗
ال��ح��رام ح��ل وإن ي��ح��ل��و ال ف��ه��و ي��ح��س��ن ال ف��م��ا ال��ح��س��ن ش��رع��ك
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ال��ت��م��ام ن��ق��ص أو ال��ح��س��ن م��س��خ غ��ي��ر ب��يِّ��ن أث��اٌم ال��ح��ق ف��ي ل��ي��س
ال��س��الم ال��دن��ي��ا وع��ل��ى ف��اس��ت��ب��ح��ه ي��م��ك��ن م��م��ا ه��ذي��ن ع��دا م��ا

الغضب إنذار

املحتجب الحق إىل

وراءْك س��ع��يً��ا أت��ع��ب��ت��ن��ا خ��ب��اءَْك ت��ب��رْح ال ح��قُّ ي��ا
أص��دق��اءك إال ح��ق ي��ا ن��ك��ن ول��م اإلب��اء ف��ي��م
س��م��اءك ف��ال��زم أو ش��ئ��ت إن ال��ث��رى ف��ي م��ك��ان��ك ف��ال��زم
ض��ي��اءك ح��رم��ت إذا ب��ل��ٌة ذا ال��غ��ن��اء ال��روض��ة م��ا
ع��داءك ي��ه��وى م��ن وع��ن��د ـ��ي��ن ال��م��ب��ط��ل��ـ ع��ن��د وال��ح��س��ن
ن��س��اءك وال ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ك رج��ا ي��رج��و م��ن ف��از م��ا
غ��ن��اءك ي��غ��ن��ي م��ا أش��ت��اق أك��د ل��م س��ل��وتُ��ك إن أن��ا
خ��ف��اءك أو ظ��ه��ورك ف��اخ��ت��ر ح��دُّن��ا ه��ذا ح��ق ي��ا
خ��ب��اءك ت��ب��رح ف��ال ال أو ف��ج��ئ ط��وًع��ا ج��ئ��ت��ن��ا إن

امرأة فيها ما كل

ام��رأْه ال��م��رأة ف��م م��ن ج��رت ل��ف��ظ��ة أي��م��ا
ف��ئ��ه م��ن واألخ��الء ف��ئ��ه م��ن ال��زوج ت��ب��ت��غ��ي
م��ن��ش��أه ال��ج��ن��س ي��ع��رف وح��ده ب��ال��ج��س��م ل��ي��س
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واملنكر املعروف

واع��ت��ق��اده ق��ب��ول��ه ب��ن��ي��ه��ا م��ن ��ى يُ��رجَّ ال��ح��ي��اة ت��ص��ن��ع م��ا ك��ل
ش��ع��اره أو ل��ون��ه ال��م��وت م��ن ـ��ح ال��ق��ب��ـ ف��ف��ي ق��ب��ي��ًح��ا أن��ك��روا ف��إذا
م��زاره ت��دان��ى أو ب��ال��ف��ك��ر ش��طَّ ش��يء ك��ل ف��ي ال��ل��ب��اب ل��ب ذاك

التوائم حكمة

أح��زم آب��ائ��ه وم��ن ال��ت��وأم ذل��ك ح��ك��ي��ٌم
م��ل��زم! ب��ص��اح��ب ف��ج��اء ف��رًدا أرض��ه��م ت��ه��يَّ��ب
أح��ك��م ت��دب��ي��ره ف��ي ن ك��ا ب��ج��ي��ٍش ج��اء ول��و

الحياة بحر عىل

ال��ع��ج��ل��ى؟ وال��ن��ظ��رة ال��ي��وم ب��ع��د ال��ي��وم إل��ى األع��ل��ى وال��م��ث��ل اآلب��اد ن��ظ��رة أم��ن
ث��ق��ال ت��وس��ع��ن��ي ال��س��اع��ات ع��ادت ف��ق��د ق��ري��ب��ًة ع��ن��دي األج��ي��ال ك��ان��ت ل��ق��د
ال��س��ف��ل��ى أح��م��ِد ول��م ِص��ف��ًرا ف��أْل��ف��ي��تُ��ه��ا أروُده��ا ال��ح��ي��اِة ُع��ل��ي��ا إل��ى ن��ظ��رُت
رج��ال أو ف��ي��ه ي��ًدا ي��ض��رْب ل��م ال��ي��مِّ ع��ل��ى ط��اف��يً��ا راح ك��م��ن أق��ض��ي��ه��ا ف��آل��ي��ت
ولَّ��ى أم أق��ب��ل ي��دِر ل��م س��اب��ٌح ف��ق��ل ت��ش��أ وإن غ��ري��ٌق ه��ذا ُق��ْل ش��ئ��ت ف��إن

نعمة يف نقمة

ن��ق��ُم ط��يِّ��ه��ا ف��ي ن��ع��م��ة بَ��ِرَح��ْت م��ا اإلح��س��اس ن��ع��م��ة
األل��ُم ال��واج��ِد ون��ص��ي��ب ف��اق��ُده��ا ال��ف��ق��َد ي��ح��سُّ ال
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الحياة رعونة

م��ه��م��وم ح��ي��ران ب��ه��ا أب��وه أرًض��ا ُع��ُط��ٍل واه��ٍن ج��ن��ي��ٍن اق��ت��ح��ام ف��ي��م
ت��ع��ل��ي��ُم األق��واِم ِح��ك��م��ُة وإن��م��ا ثَ��َوْت ال��ح��ي��اة ط��ب��ع ف��ي ال��رع��ون��ة ه��ي

قوية بنية

ش��ج��ر ان��ط��وى وال رب��ي��ٌع ب��اد وم��ا وال��ج��راد ال��س��وس ت��ع��اق��ب
ال��ب��ش��ر ال��ض��م��ائ��ر ف��ي ب��ه��ا يُ��م��ن��ى ِغ��يَ��ًرا وال آف��ًة ت��خ��ْف ف��ال
ال��ق��در ب��ه ج��رى ش��ر ل��ك��ل ص��م��دت ق��وي��ٌة ه��ذي دن��ي��اك

الحياة فوق ما

م��داه��ا؟ ب��ل��غ��ت ه��ل ع��ل��ي��ه��ا، ي��ع��ل��و ل��ه م��دى ال��ح��ي��اة ف��وق ط��ال��بً��ا ي��ا
ت��راه��ا ن��ظ��رت ل��و وح��ول��ك إال ت��ش��ت��اق��ه��ا ص��ورٌة خ��ي��ال��ك ف��ي م��ا
س��واه��ا ت��روم ال ل��ع��ي��ن��ك ك��ف��ًؤا وج��دت��ه��ا ال��خ��ل��ود ع��ل��ى اس��ت��وي��ت ول��و

الشاطئ عىل

أه��ال ب��ح��ر ي��ا ب��ه��م ف��أه��ًال ال��ب��ح��ر وردوا
ت��ولَّ��ى م��ن أو ول��ى م��ن م��ن��ه��م ت��ح��ف��ل ال أن��ت

∗∗∗
وم��ش��ي��ب��ا وش��ب��ابً��ا ِغ��ي��ًدا ش��طَّ��ك ن��زل��وا
ل��ه��ي��ب��ا ال��م��اء ف��ذك��ا ب��رًدا ال��م��اء ف��ي ط��ل��ب��وا
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∗∗∗
غ��رف��وه! رش��ف��وه ع��ط��اًش��ا ال��ب��ح��ر وردوا
ن��زف��وه س��روٍر م��ن ب��ح��ًرا ال��ب��ح��ر ي��ك��ون ل��و

∗∗∗
ات��س��اع��ا ال��دن��ي��ا م��ن ن ي��ري��دو ال��م��س��اك��ي��ن
خ��داع��ا إال س��ع��ك��م ت��و ال ف��ه��ي اخ��دع��وه��ا

∗∗∗
رع��ب��ا األب��ص��ار ي��م��أل ب��وج��ٍه الح��ت وإذا
أح��ب��ا! م��ا أَُح��يْ��َل��ى م��ا وق��ول��وا م��ن��ه��ا ف��اض��ح��ك��وا

∗∗∗
ال��ح��م��ام ف��ي��ه��ا ب��ي��د إل��ي��ك��م م��دَّت وإن
وس��الُم! خ��ل��ٌد ه��و وق��ول��وا ال��م��وت ف��خ��ذوا

رغيف نصف

ال��ط��ف��ي��ف ال��ح��ق��ي��ر ع��ل��ى وق��ٌف ـ��وي��ه ت��ح��ـ م��ا أش��رف ل��ل��ح��ي��اة ع��ج��ب��ي
وط��ري��ِف ت��ال��ٍد م��ن وال��م��ع��ان��ي ط��رٍّا واألرض ال��س��م��اء ص��ف��ح��ات
رغ��ي��ف ن��ص��ف ف��ق��دت إن ت��ن��ط��وي ح��س��نً��ا ت��ش��وق��ك ال��ت��ي وال��وج��وه

وجوه ذات

وال��ط��الءَ ال��ب��راق��ع ع��ن��ك ودع م��ت��ع��دداٌت ح��ي��ات��ن��ا وج��وه
م��س��اءَ دم��ام��ت��ه��ا ت��ن��ع��ي ف��ق��د ص��ب��اًح��ا وس��ام��ت��ه��ا ت��ح��م��د ف��إن
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الخلود ضالل

ع��ب��ق��ريُّ ش��اع��ٌر األرض س��ن��ي م��ن أل��ًف��ا ع��ش��ري��ن ق��ب��ل األرض ف��ي ك��ان
وغ��ب��ي ج��اح��ٌد ش��ك وإن ـ��ن م��ي��ـ وال ع��ن��دي ف��ي��ه ش��ك ال ك��ان
ش��ج��ي داع وه��و ال��ش��م��س ق��ب��ل��ة وح��يَّ��ى ال��ح��س��ان ف��ي ال��ش��ع��ر ن��ظ��م
ح��ي ي��روي��ه ال��ب��الد ث��ن��اي��ا ف��ي ش��ع��ٍر ب��ي��ت ق��ص��ي��ده م��ن ل��ي ل��ي��ت
ال��روي م��ن��ه ي��ص��ح ل��م أم ص��ح ب��ي��ٍت ف��رد ق��ص��ي��ده م��ن ل��ي ل��ي��ت
ال��ص��ي��رف��ي؟! ال��م��س��اوم ف��أي��ن ـ��ي��ن ش��ع��ب��ـ ب��دي��وان ب��ي��ت��ه اش��ت��رى
! َدِع��يُّ ف��ي��ن��ا ال��خ��ال��دي��ن أخ��ل��ُد ع��ل��ي��ه ن��أس��ى ل��ل��خ��ل��ود ض��ل��ة

الشارع أصداء

أم��ري��ك��ا ت��ف��اح ع��ل��ى ن ي��ن��ادو ج��رج��ا ب��ن��و
وت��ت��ري��ك��ا ت��ع��ري��بً��ا ك ي��أل��و ال وإس��رائ��ي��ل
ي��دع��وك��ا اإلس��الم ع��ل��ى د ال��ج��و إل��ى وب��ت��راك��ي
ت��غ��ري��ك��ا ال��م��ال ب��ك��س��ب أوراٌق ك��ف��ي��ه وف��ي
ت��ح��ي��ي��ك��ا ب��ال��ف��ص��ح��ى ن ال��ي��اب��ا م��ن وأق��زاٌم
ت��غ��ن��ي��ك��ا ف��ب��اإلي��م��اء ال��ف��ص��ح��ى ت��ك��ن ال وإن
ف��ي��ك��ا م��ن ال��ص��وت ك��رج��ع ال��دن��ي��ا ك��ل��ه��ا ق��ري��ٌب
وص��ع��ال��ي��ك��ا ط��غ��اًة ف��ل��ب��وه ال��داع��ي دع��ا
ي��ل��ب��ي��ك��ا ال ذا م��ن ر دي��ن��ا ي��ا ن��ادي��ت إذا
ه��ات��ي��ك��ا األرض ف��ي وال ه��اذاك ال��ن��اس ف��ي ف��م��ا
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عرصالرسعة

رك��ب��ا م��ن رأس��ه م��ن��ه��م ي��رك��ب ال��ث��رى ف��ي م��س��رع��ي��ن وداروا ط��اروا
م��ه��رب��ا م��ن��ه ال��س��رع��ة ات��خ��ذوا م��ا آف��ًة ال��زم��اُن ه��ذا ي��ك��ن ل��م ل��و

املرور عسكري

رك��وبَ��ْه أب��ًدا ل��ه وم��ا ـ��ن ال��راك��ب��ي��ـ ف��ي م��ت��ح��ك��ٌم
وال��ع��ق��وبَ��ْه ت��أم��ر ح��ي��ن ن��ك، ب��ن��ا م��ن ال��م��ث��وب��ة ل��ه��م
ش��ع��وب��ه م��ه��ٍل ع��ل��ى وُرْض ـ��ق ال��ط��ري��ـ ف��ي ل��ك ب��دا م��ا ُم��ْر
ص��ع��وب��ه أب��ًدا ث��ورت��ي ف��ي وم��ا أب��ًدا ث��ائ��ٌر أن��ا
ض��ري��ب��ه وال ع��ل��يَّ أم��ٌر ف��ال رج��ل��ي راك��ٌب أن��ا
ال��ع��ج��ي��ب��ه ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي رأس��ه راك��ب وك��ذاك

الفنادق

ال��ُم��ق��اُم َق��ص��َر وإْن وت��ف��رق��ًة ل��ق��اءً ال��دن��ي��ا ت��ش��ب��ه ف��ن��ادق
واغ��ت��ن��ام ن��ه��ٌب ال��ع��ي��ش ب��أن ع��ل��ي��ه��ا وف��دوا م��ن ل��ك��ل ت��ق��ول
ال��ظ��الم ج��ن إذا ت��ف��ارق��ه ص��ب��اًح��ا ي��وٍم ف��ي ت��ل��ق��اه ف��م��ن
ال��خ��ت��ام ب��داي��ت��ه��ا م��ن وأق��رب ب��ات��ت ال��ح��ب ف��ي ع��ص��يَّ��ة ورب
ال��زح��ام ي��زدح��م ح��ي��ث أم��اٌن إال ال��ح��ب م��ا ل��ق��ل��ب��ه��ا ت��ق��ول
غ��رام أو ه��ن��ال��ك ش��وٌق وال م��س��ت��ب��اٌح ه��ن��ال��ك س��رٌّ ف��ال
ان��ق��س��اُم! ف��ي��ه��ا م��ا ُك��لُّ َم��نَ��اِزُل ان��س��ج��اٌم ف��ي��ه��ا م��ا ُك��لُّ َم��نَ��اِزُل
وه��ام��وا ان��ص��رف��وا إذا اف��ت��رق��وا ك��م��ا ي��وًم��ا األرض ش��ع��وب اف��ت��رق��ت وم��ا
وس��اُم ح��اٌم ت��ارًة وف��ي��ه��م وش��ي��ٌث ح��ي��نً��ا ي��اف��ٌث ف��ف��ي��ه��م
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«البنك» املرصف

ال��ب��ن��اء ذاك م��ن ش��ب��ران
وال��ث��راءْ ال��ع��ري��ض��ة ن��ي��ا وال��د ال��م��ال وب��ي��ن ب��ي��ن��ي

ال��رج��اءْ ف��ي ب��أق��ص��ى ل��ي��س��ت
ال��ع��راءْ ج��وف ف��ي ش��ب��ري��ن ف��ي ال��م��دف��ون ح��ف��رة م��ن
ي��ش��اءْ ل��م��ن ال��م��زار ق��رب ع��ل��ى أدن��ى وال ك��ال

ال��س��م��اءْ؟! آم��اد أع��رف��ت

∗∗∗
وم��ا أب��ًدا س��كَّ��ت��ي ف��ي

ع��ن��دم��ا أل��غ��ز ول��س��ت ـ��ه إل��ي��ـ أب��ًدا س��ك��ٍة م��ن
ال��ح��َم��ى أو ال��ط��ري��ق أص��ُف

وأظ��ل��م��ا وط��ال س��م��ا ء ال��ب��ن��ا ب��ع��ي��ن��ي��ك ان��ظ��ر
دم��ا؟ ج��وان��ب��ه م��ل��ئ��وا م��ص��رٌف أه��ذا واس��أل:

��م��ا م��ج��سَّ ال��ص��واَب ت��ج��ِد

∗∗∗
ف��ي��ه ش��ك ال دم ف��ي��ه

ي��ح��ت��وي��ه س��ج��لٍّ أو ب ك��ت��ا أو ط��رٍس ك��ل ف��ي
وال��س��ف��ي��ه ال��م��ق��ت��ر ودم

ال��رف��ي��ه ال��ورق م��ن ـ��س��ب��ه ت��ح��ـ وأن��ت ه��ن��اك ي��ج��ري
ن��ت��ق��ي��ه وك��ال��دم س��رى ق ال��ع��رو ف��ي ك��ال��دم ن��غ��ل��ي��ه

وال��ن��زي��ه! ال��م��دل��س وس��ل

∗∗∗
ط��ال��ب��ا أك ف��ل��م س��ل��ن��ي

ج��ان��ب��ا م��ن��ه أن��ال ف ال��رف��و ع��ل��ى ه��ن��اك ورًق��ا
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ح��اس��ب��ا م��ن��ه وأع��د
ك��ات��بً��ا أو ق��ارئً��ا �ا أراه� ألوراق إال
غ��ائ��ب��ا أو ح��اض��ًرا ط��ر ال��خ��وا ب��ه ت��ج��ي��ش ول��م��ا

ال��غ��اض��ب��ا ال��ح��س��ود ودع

خلق! ويا … رب يا

رب! يا

ال��م��اض��ي��ْه وف��ي ال��ح��رب ه��ذه ف��ي أرواح��ن��ا أع��ط��ي��ن��اك رب ي��ا
ال��ب��اق��يَ��ْه أي��ام��ن��ا ف��ي ب��ال��س��ل��م م��رًة ل��ن��ا ف��اق��ض رب��ن��ا ي��ا

خلق! يا

ك��اف��ي��ْه س��م��ح��ت إن وال ع��ن��دي س��م��ح��ٌة أرواح��ك��م م��ا خ��ل��ق ي��ا
غ��ال��ي��ه ع��ن��دك��م ح��ي��واٍت م��ن أض��ع��اف��ه��ا إب��ل��ي��س أع��ط��ي��ت��ُم
راض��ي��ه ع��ي��ش��ٍة م��ن وه��ب��ت��ك��م م��ا ك��ل س��وق��ه ف��ي وب��ع��ت��ُم
ث��ان��ي��ه ن��ق��م��ًة اش��ت��ري��ت��م ب��ل ب��أرواح��ك��م ال��س��ل��م ت��ش��ت��روا ل��م
خ��اف��ي��ه أم��ن��ي��ٍة وال أج��ٍر ب��ال س��م��ٌح إب��ل��ي��س ع��ط��اؤك��م
وال��ع��اف��ي��ه! ال��ع��ف��و رج��اء إال ق��رب��ًة ل��ي ق��ط ب��ذل��ت��م وم��ا

الثامنة الساعة بابل

عند الباعة فيجتمع الثامنة، الساعة قبل الباعِة نداءَ ُط َ الرشُّ يمنع األحياء بعض (يف
دفعة اندفعوا املحدودة الساعة وافت إذا حتى متأهبني، صامتني األحياء تلك مداخل
فهي أشياؤه، وال أصداؤه تأتلف ال خليط وهي يبيع، وما كلٌّ السلع، عىل ينادون واحدة

مراء! ال بابل
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االختالط، هذا مثل الطبيعة أصداء فيه تختلط الذي الفجر وبابل هذه بابل بني قابل
املقابالت هذه وإن النور، وعودة الحياة باستئناف املبرش معناها يف تنسجم ولكنها

اإلصغاء.) ببعض الشعر يف لحقيقة جميًعا

ال��س��اك��ن��ْه ح��ل��ب��ِت��ن��ا ف��ي ت��ث��وُر ال��ث��ام��ن��ْه ال��س��اع��ة ف��ي ب��اب��ل ك��م
واه��ن��ْه أو ع��ج��م��اء ت��ك��ن ول��م ت��ن��ج��ل��ي ال األص��داء خ��ف��ي��ة
ب��ائ��ن��ْه ل��ف��ظ��ٌة م��ن��ه��ا ت��ب��ي��ن ت��ك��د ل��م أف��ردت��ه��ا ف��إن ش��ت��ى
راط��ن��ْه أو األح��رَف يُ��تَ��ْع��ِت��ُع راط��ٍن إل��ى تُ��ْص��ِغ��ي ك��أن��م��ا
ق��اط��ن��ه ح��ل��ق��وم��ه ف��ي ع��ش��رون دون��ه��ا ي��ن��ط��ق��ه��ا ف��ل��ف��ظ��ٌة
ق��ارن��ه ب��ي��ن��ه��م��ا ق��ري��ن��ٌة ��ع��ْت َج��مَّ وم��ا اس��ٌم ي��ل��ي��ه واس��م
ال��م��ائ��ن��ه أوص��اف��ه��ا ت��دنُ��ه��ا ل��م دن��ت أو س��ام��ع ع��ن ب��ع��دت إن
ال��ف��ات��ن��ه وال��ري��ح��ان��ة أط��ب��اق وال��ـ وال��ف��ح��م ال��ح��ل��و ال��ب��رت��ق��ال
وال��زائ��ن��ه وال��زي��ن��ة أخ��ش��اب وال��ـ وال��ت��ب��غ واألث��واب وال��ب��ي��ض
س��اخ��ن��ه أو ش��ئ��ت إن م��ث��ل��وج��ة ح��ي��ن��ه��ا ف��ي ال��ع��ص��ر وأش��رب��ات
ال��داج��ن��ه ك��ال��ه��رة رب��اب��ٌة ت��ت��ل��وه��م��ا واألرغ��ن وال��ن��اي
زاب��ن��ه زوب��ع��ة ف��ي إل��ي��ه ب��ه��ا وي��دع��و ي��ن��ادي��ه��ا وم��ن
ع��اج��ن��ه ل��ف��ظ��ه��ا ف��ي م��ع��ج��ون��ة ك��ل��ه��ا م��م��زوج��ة م��خ��ل��وط��ة
ال��ح��ائ��ن��ه ب��اب��ل ال ت��س��م��ع��ه��ا ال��ت��ي ت��ل��ك ال��ب��اع��ة ب��اب��ل ف��ي
ال��ث��ام��ن��ه ال��س��اع��ة ل��دي��ه ح��ان��ت إذا ح��ت��ى ال��ش��رط��ي ي��ح��ب��س��ه��ا
ال��ك��ام��ن��ه ك��ال��ف��ارة ال��ِح��َم��ى ع��ل��ى ف��ج��أًة ف��ان��ط��ل��ق��ت أط��ل��ق��ه��ا
ال��م��اج��ن��ه ك��ال��م��ج��ن��ون��ة ال��س��م��ع ف��ي ل��ك��ن��ه��ا ال��ج��دِّ أق��ص��ى ت��ِج��دُّ

∗∗∗
رائ��ن��ه خ��ط��رٌة أرَّق��ت��ن��ي أو ض��ح��وًة ب��ي ال��ن��وم ت��م��ادى إذا
اآلم��ن��ه ال��ق��رى ف��ي ح��رٍب ن��ف��ي��ُر ه��ذه ب��اب��ل��ي م��ن أي��ق��ظ��ن��ي
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الطغيان عباد

رغ��م��ا ال��ظ��ل��م م��ن ت��ع��دم��وا ال ل��م ال��ظ��ا ال��غ��ال��ب م��ع ك��ل��ك��م ك��ل��ك��م
ظ��ل��م��ا ق��ط غ��ال��ٌب ف��از م��ا ـ��ل��وب ال��م��غ��ـ ج��ان��ب إل��ى ي��وًم��ا وق��ف��ت��م ل��و

تجنيه ما تعرف ترميه ما اعرف

ت��غ��ن��ي أن ش��ئ��ت م��ا إذا ت��س��ت��غ��ن��ي ك��ي��ف ت��ع��لَّ��م
ي��ج��ن��ي م��ا ي��ج��ه��ل ف��ق��د يُ��ل��ق��ي م��ا ي��ج��ه��ل ف��م��ن

َفْصد

��ْل يُ��ؤمَّ ال��ش��ف��اءُ ب��ه َف��ْص��ٌد ال��ح��رب ه��ي ق��ال��وا
��ْل! ُدمَّ وإع��ف��اء ح��ي ع��رٍق ف��ص��ُد ن��ع��م ق��ل��ن��ا

املزدَرى الخلوُد

ال��خ��ل��وْد؟! ل��ب��ئ��س ف��ي��ه��ا أأخ��ل��ُد ب��ه��ا م��ق��ام��ي أع��اُف ن��ف��وٌس
ال��وج��وْد؟ ب��ب��غ��ض ك��ف��ي��ًال أل��ي��س ب��ه وج��ودي أع��اف وس��ج��ٌن
ش��ه��ي��ْد أو ل��ه��م ُم��َزكٍّ َم��ْن وق��ل خ��ال��َدي��َك ص��اح��ب��ي ي��ا ع��ن��ك ف��دْع
ال��ق��روْد ض��م��ي��ر ف��ي ُس��ْرِم��ُدوا إذا س��رم��ًدا ع��ي��ش��ه��م ف��ي خ��ي��ر ف��ال
ال��ق��ي��ود ك��ف��ك ق��وم ون��س��ي��ان ال��س��ج��ي��ن ك��ق��ي��د خ��ل��وٍد َف��ُربَّ
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الشعر

وِض��ي��ف��اُن نُ��زَّاٌل ال��ط��وارق م��ن ي��ط��رق��ن��ي ح��ي��ن ب��ش��ع��ري أل��وذ إن��ي
رح��م��اُن ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ف��ذ وال��ش��اع��ر م��ق��ت��ب��س ال��رح��م��ن ن��ف��س م��ن وال��ش��ع��ر
ص��ف��واُن ال��ب��ع��ث ي��وم ال��ص��ور ي��س��م��ع ل��و دع��وت��ه إس��راف��ي��َل ُص��ور م��ن ك��أنَّ
ري��ع��اُن ف��ي��ه ف��ي��زك��و ال��ج��م��اد ع��ل��ى ن��ًدى ال��ح��ي��اة م��اء م��ن ي��ن��ظ��ُف ي��ظ��ل
وُخ��ل��ص��اُن ��اٌر ُس��مَّ ال��خ��الئ��ق م��ن وق��ائ��ل��ه ل��راوي��ه ي��زال ف��م��ا
َخ��وَّاُن األح��ي��اء م��ن ج��ف��اه إذا ل��ه ح��ي��اة ال م��م��ا ال��م��ودة ي��ج��ن��ي
ه��ت��اُن م��ن��ه دم��ٌع ي��ب��ك��ي��ه وال��ودق ت��س��اه��ره أل��ح��اًظ��ا ال��ن��ج��م وي��ح��س��ب
وال��ب��اُن ��ْرُو ال��سَّ وم��اَل ال��ورود ث��غ��ر ض��اَح��َك��ُه ال��ن��اس وج��ه ت��ج��ه��م إذا
وع��ي��داُن أب��واٌق وال��غ��اب ل��ل��ري��ح أس��م��ع��ه األص��واِت ه��ات��ف��َة م��لَّ أو
س��ل��ي��م��اُن ال��دن��ي��ا ف��ي ه��و ك��أن��م��ا ع��ل��َم��ْت ب��م��ا ال��دن��ي��ا أل��س��ُن ل��ه تُ��ف��ِض��ي
وص��ل��ب��اُن أق��ان��ي��ٌم ف��رق��ت��ه م��ا ج��م��ع��ت ال��ت��ي األق��ان��ي��م ع��ب��دت ل��ق��د
أدي��اُن ت��ن��ف��ي��ه ال ل��ع��م��رك دي��ٌن م��ًع��ا وال��ح��ي��اة دي��ن��ي وال��ش��ع��ر ال��ح��ب
أك��واُن ض��م��ت��ك م��ا ال��ت��ج��اذب ل��وال ق��دم م��ن ال��ح��ب ج��ن��ي��ن ال��ح��ي��اة ه��ي
ك��ت��م��اُن ي��ط��وي��ه ب��م��ا ال��ح��ي��اة إل��ى ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ت��ق��ض��ي أل��س��ن��ٌة وال��ش��ع��ر
ت��ب��ي��اُن ب��ال��ق��ول ل��ه��ا ل��ي��س خ��رس��اءَ ف��ات��ن��ٌة وه��ي ل��ك��ان��ت ال��ق��ري��ض ل��وال
دي��واُن ل��ل��ش��ع��ِر ص��ح��ائ��ف��ه ف��ف��ي يُ��رى ل��ل��ح��ي��اة رك��ٌن ال��ك��ون ف��ي دام م��ا

طريقك يف ِرس

ل��ع��ب��ا وم��ن ل��وم ف��ي ج��د ب��م��ن ت��ح��ف��ل وال ال��الئ��م��ي��ن ب��ي��ن ط��ري��ق��ك ف��ي ِس��ْر
ال��غ��ض��ب��ا ي��ح��ف��ل م��ن ع��ل��ى وي��غ��ض��ب��ون ي��ح��ف��ل��ه��م ل��ي��س ع��م��ن ي��رض��ون ف��ال��ن��اس
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الخالصة

م��اه��ر خ��الص��ة ك��ان��ت وإن ع��ن��ه ُغ��ن��ي��ًة ش��يء ك��لِّ خ��الص��ُة ل��ي��س��ت
ال��زاه��ر ال��رب��ي��ع ع��ن ال��ع��ي��ون ي��غ��ن��ي ال األزه��ار خ��الص��ة وه��و ف��ال��ش��ه��د

معكوسة وصايا

عىلهللا فأجره بها يعمل لم ومن وزرها، فعليه بها عمل من

أنه ذلك معنى فليس حامًضا!» عنبًا فهات السوق إىل «اذهب لرسوله: الرجل قال (إذا
الوصايا هذه وكذلك اجتنابه، إىل وينبه يأباه أنه معناه وإنما الحامض، العنب يطلب
ما تصف أن منها والقصد وترغيب. رضا بوصايا وليست وتحذير أسف وصايا هي إنما

يشيع): أن وتنكر الناس، بني أحيانًا يقع

والرشف الضعة

ال��ط��اه��ِر ل��ل��ن��ب��ي��ل ول��يٍّ��ا ي��وًم��ا ت��ك��ن وال ب��ال��ع��ي��وب ال��م��دنَّ��َس واِل
ت��ن��اح��ر ك��ل س��ب��ي��ل ف��ي��ه وال��ن��ب��ل ب��ي��ن��ه��م ت��ن��اح��َر ال ال��م��ع��ائ��ب ف��ذوو
ل��ل��غ��ادر ب��آم��ن ل��ي��س وال��ن��ب��ل وف��ى ل��م��ن آم��ن��ون ال��م��ع��ائ��ب وذوو
ال��ن��اص��ر ق��ل��ي��ل م��ح��ص��وٌر وال��ن��ب��ل ح��اص��ٍر م��ن ل��ه��م م��ا ال��م��ع��ائ��ب وذوو
س��ات��ر م��ن ل��ه��ن��ات��ه م��ا وال��ن��ب��ل خ��الل��ه��م ي��س��ت��رون ال��م��ع��ائ��ب وذوو
ع��اذر م��ن ل��ك��م��ال��ه م��ا وال��ن��ب��ل ن��ق��ص��ه��م ف��ي ع��ذره��م ال��م��ع��ائ��ب وذوو
آخ��ر م��ن ل��ش��ق��ائ��ه م��ا وال��ن��ب��ل ب��ح��ظ��ه��م ي��ن��ع��م��ون ال��م��ع��ائ��ب وذوو
ال��خ��اف��ر ال��خ��ئ��ون م��ع إل��ي��ك ي��س��ع��ى ذم��ة ذي م��ن ف��ات رب��ح ول��ربَّ
وخ��اط��ِر اس��ت��ط��ع��ت إن ف��دع��ه ال أو ب��ه َف��ُخ��ذْ أردَت إن ال��س��الم��ة رأُي
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تثق؟! بمن

ح��اض��رْة ح��ي��ٍن ك��ل ف��ي ت��ل��ق��ه��ا ب��ال��رذي��ل��ة ِث��ْق
ع��اب��رْة إال ت��ل��ق��اك ق��ل��م��ا ال��ف��ض��ي��ل��ة إن
ال��ب��ادرْة ال��ه��ن��ات ل��ه��وى ع��رض��ٌة األف��اض��ل ح��ت��ى
ال��ط��اه��رْة ال��ن��ف��وس ع��ط��ف ي��رت��ج��ى ي��وٍم ك��ل م��ا
ق��ادرْة ال��ت��ع��طُّ��ف ع��ن��د ت��رى أن ال��ن��وادر وم��ن
ال��دائ��رْة ع��ل��ي��ه دارت ده��ره ف��ي يَ��ُدْر ل��م م��ن

تكون ومن

تكون ال ومن

ون��ي��رون��ا ك��ت��ي��م��ور ف��ك��ن ت��ط��ق ل��م ف��إن «ب��وذا» ب��ي��ن��ه��م ك��ن
دي��ن��ا وال دن��ي��ا إص��الح��ه��م ت��رى ال ب��ي��ن��ه��م م��ع��اًف��ى ع��ش أو
م��ج��ن��ون��ا! ��وه س��مَّ أن غ��رو ال إص��الح��ه��م ي��ط��ل��ب م��ن ض��ل ق��د
م��ط��ي��ع��ي��ن��ا ك��رًه��ا س��اق��ه��م أو ط��ائ��ًع��ا ف��ات��ه��م م��ن ي��أم��ن��ه��م
دون��ا وال ي��أب��ى ع��ال��يً��ا ال ن��ف��ع��ه ط��ال��بً��ا م��ن��ه��م راح أو
ال��ه��ون��ا ظ��ل��م��ه ف��ي س��ام��ه��م أو ع��ن��ده ال��ورى ه��ان أو ه��ان م��ن
ال��ن��ب��ي��ون��ا ي��خ��ش��ى م��ا ي��أم��ن ي��زل ل��م ال��ذي ال��ره��ط أول��ئ��ك
م��رائ��ي��ن��ا أو ُط��غ��اًة إال ف��وق��ه��ا ت��رى ال أرض ب��ؤس ي��ا

الرَّجاء ُصَوُر

ال��غ��اب��ر ال��زم��ان آم��ال وال��ذك��ر ص��ب��وت��ي م��ن م��ض��ى م��ا أذك��ر أم��س��ي��ُت
ال��ذاك��ر ح��ن��ي��ن م��ن ي��ي��أس ت��ل��ق��اه وال غ��ده م��ن اإلن��س��ان ي��ي��أس ق��د
ال��داب��ر ك��أم��س اآلت��ي ال��غ��ِد ب��ع��ُض ب��ه َف��لُ��ذْ ال��رج��اء ص��ور م��ن ش��ئ��ت م��ا
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قرشمعقول

ال��خ��ط��ر ح��ب��ه ف��ي ع��ج��بً��ا ي��ج��دوا ل��م ال��ق��رش أح��بُّ��وا إن
ال��س��م��ر ط��رف��ة ج��ع��ل��وه ب��ه ه��ام ال��ط��ف��ل م��ا ف��إذا
ال��خ��ب��ر؟ أص��دق س��م��ع��ت��م ه��ل وي��ح��ك��ُم ال��ق��رش م��ح��ب��ي ي��ا
ح��ري؟ ب��ال��ه��ي��ام ق��رٍش أي ط��رائ��ف��ك��م ف��ي ع��ل��م��ت��م ه��ل
ال��ص��غ��ر ف��ي إي��اه ح��ب��ه م��ن ن��ض��ح��ك ال��ط��ف��ل ق��رش ذاك
وال��س��ه��ر ب��ال��ح��ب ك��ل��ه��ا ق��روش��ك��ُم م��ن أول��ى وه��و
واألث��ر ال��م��ي��ع��اد ح��اض��ر ج��ل��ٌل ع��ن��ده «ح��ق» ه��و
وال��ن��ظ��ر ال��ح��س��ن وج��م��ال ب��ه��ا ي��ل��ذُّ ال��ح��ل��وى ث��م��ن
ث��م��ر وم��ن ن��ف��ع م��ن ت��خ��ل ل��م ال��م��الع��ب وأف��ان��ي��ن
ال��وط��ر ك��اذب وخ��ي��اٌل خ��زائ��ن��ك��م ف��ي وه��ٌم وه��و
ُم��دََّخ��ِر غ��ي��ِر ل��رج��اءٍ ُم��دََّخ��ٌر ث��مَّ وس��ج��ي��ن
وال��ع��ب��ر ب��اآلي��ات م��ن��ه وان��ت��ف��ع��وا ال��ط��ف��ل ت��ع��ي��ب��وا ال
ال��ن��ض��ر غ��ص��ن��ه��ا م��ن ف��اق��ط��ف��وا ن��اض��رٌة ال��ح��ق ال��ح��ي��اة

املوت جالل

ب��اط��ل ج��الل��ة ال ح��ق ج��الل��ة ص��ادًق��ا ك��ان إن ال��م��وت ج��الل ف��ي أرى
س��اف��ل ورف��ع��ة م��ذم��وٍم ل��م��دح��ة ك��اذٍب ح��ج��ة ال��م��وت ت��ج��ع��ل��ن ف��ال

عرصالرسعة

ال��س��ه��وْل ف��ي ه��ام ال��ذُّرى ف��ي ط��ار
ي��ج��وْل ح��ي��ث��م��ا ال��ُخ��ط��ى م��س��رَع
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ال��وع��ول ع��دوة ع��دا ل��ه م��ا
ال��س��ي��ول س��ط��وة س��ط��ا ل��ه م��ا
ال��ن��زول ي��ش��ب��ه ص��ع��وده ف��ي
ال��م��ل��ول ـ��ح��ائ��ر ال��ـ س��رع��ة ت��ل��ك
ال��خ��ج��وْل آث��م ال��ـ س��رع��ة ت��ل��ك
وال��وص��وْل ��ع��ي ـ��سَّ ال��ـ س��رع��ة أي��ن

التقديس

ج��س��م��ا ق��دَّس وإن ـ��يٌّ روح��ي��ـ ال��ت��ق��دي��ِس ع��ارُف
«بَ��َرْه��م��ا» ك��ان وإن ـ��يٌّ ج��س��م��ي��ـ ال��ج��س��م وم��ه��ي��ن
تُ��س��َم��ى ق��دس��َت ب��م��ا ال ت��س��م��و ب��ال��ت��ق��دي��س أن��ت

الرسور

ال��ت��ن��غ��ي��ص��ا وب��ع��ده ي��ت��م أال ق��ب��ل��ه ق��ل��ب��ي ح��ذار ال��س��رور م��ن��ع
رخ��ي��ص��ا أب��ي��ح إذا ي��ب��اح أال وض��ن��ان��ًة ب��ه ك��ل��ًف��ا وي��زي��دن��ي

الجهل حكمة

وش��رُّ ل��ؤٌم ف��ال��ن��اس م��ه��ًال ل��ك أق��ل أل��م
ص��ف��ُر ال��ع��ط��ف م��ن ف��ه��م ع��ط��ًف��ا م��ن��ك ت��ول��ه��م ال
ُض��رُّ أص��اب��ك ل��م��ا ع��ل��م��ي ت��ع��ل��م ك��ن��ت ل��و
ُم��ِق��رُّ ب��ذاك إن��ي ه��ذا ق��ل��ُت نَ��َع��ْم نَ��َع��ْم
ِغ��رُّ ع��ن��دي وأن��ت ط��ف��ٌل ع��ن��دَي وأن��ت
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ش��ك��ر ل��ن��ص��ح��ك وم��ا وزٌن ل��ق��ول��ك وم��ا
ف��ق��ر ص��اح ي��ا وذاك ق��ب��ل��ي ع��ط��ف��ك أن��ف��ق��ت
ف��خ��ر ه��ي وغ��ف��ل��ٍة ج��ه��ٌل ه��ي ح��ك��م��ة ك��م

الصادقة الحكمة

ال��ح��ك��م أص��دق ه��ذه ت��ن��اق��ض��ت ق��د ح��ك��م��ٌة
ت��م ق��ي��ل ال��ج��ه��ل إذا م ت��م��ا م��ن ل��ل��ع��ل��م ل��ي��س
ان��ت��ظ��م م��ا م��ن��ه وان��ت��ظ��م ب��دا م��ا م��ن��ه ف��اغ��ت��ن��م
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البحر ُفرضة

وج��دان��ي ن��اف��ٌع ن��ورِك ل��ي��ت ي��ا ال��رب��ان وق��ب��ل��ة ��ف��ي��ِن ال��سَّ ق��ط��َب
ول��ه��اِن م��ق��ل��ت��ْي ي��ق��ل��ب أرٌق ك��أن��ه ب��ال��ض��ي��اء م��ن��ارك ي��زج��ي
ع��ن��ان ب��غ��ي��ر م��دلَّ��ه��ة ت��س��ري وم��ض��ه م��ن م��ط��ارٌح ال��خ��ض��م وع��ل��ى
واألش��ج��ان ال��ش��ب��ه��ات م��ن ل��ج��ج ع��ل��ى لُ��ج��ج ف��ي األف��ك��ار ك��م��ط��ارح
ال��ح��ي��ران وم��وئ��ل ال��ن��ج��اة ب��اب ظ��ل��م��ائ��ه��ا ف��ي وه��ي وت��ظ��ه��ر ت��خ��ف��ى

∗∗∗
روان��ي ال��ب��ح��ار م��ن إل��ي��ك ص��وٌر ش��رٌَّع ال��س��ف��ائ��ن أح��داق أم��س��ي��ِت
واإلخ��وان ف��ي��ه األح��ب��ة ش��م��ل ال��ن��وى ت��ش��ت��ي��ت ب��ع��د ي��ج��م��ع ك��ال��ب��ي��ت
ال��ط��وف��ان ع��ل��ى ت��م��َخ��ْر ول��م ن��وٌح ي��ب��ن��ه��ا ل��م س��ف��ي��ن��ٍة ك��ل ُج��وِديُّ
ي��س��ت��وي��ان ل��ي��س وغ��رٌب ش��رٌق واس��ت��وى وب��ح��ٌر ب��ر ال��ت��ق��ى ف��ي��ه��ا
ال��دان��ي ب��ال��ن��زي��ل وت��ح��ف��ل ع��ن��ه��ا راح��ًال ت��ودع ذراع��ي��ه��ا ب��س��ط��ت
األوط��ان ع��ن وم��غ��ت��رٌب وط��نً��ا ف��ق��اص��ٌد ل��ل��ف��راق ت��واف��ت زم��ر
واألل��وان ال��ل��ه��ج��ات م��ت��ب��اي��ن��ي ال��ه��وى م��ف��ت��رق��ي األج��س��اد م��ت��ج��اوري
ب��م��ك��ان ��ع��ت ُج��مِّ دي��اٍر ش��ت��ى ف��إن��ه��ا ال��وج��وه ت��ل��ك إل��ى ف��ان��ظ��ر
ب��وان��ي ل��ي��س أح��مُّ أش��مُّ م��وٌج م��ت��ن��ه��ا ع��ن م��ت��ق��اص��ر ف��رض��ة ف��ي
ال��غ��رث��ان ال��ض��ي��غ��م ط��واف ف��ي��ه��ا ال��ك��رى ران وق��د ب��ه��ا ي��ط��ي��ف م��وٌج



دواوين من ديوان

أم��ان ب��دار م��ن��ه��ا وت��ح��ص��ن��ت ع��ن��ده��ا ال��س��ف��ائ��ن م��راس��ي��ه��ا أل��ق��ت
ال��ن��ي��ران! م��يِّ��ُت يُ��بْ��َع��ُث ك��ان ل��و ال��ِق��رى ن��ار م��ن��اره��ا ض��وء ف��ك��أن

الخريف

رب��ي��ع م��س��ت��ه��ل ف��ي س��رت ط��ي��ٌر ك��أن��ه��ا ال��س��م��اء ف��ي ال��غ��م��ائ��م ح��ي
م��رف��وع ال��س��ن��ا ع��ل��ى ال��س��راة ص��اف��ي ش��اس��ع ف��ض��اء ف��ي ت��رت��ع ب��ي��ض��اء
وج��م��ي��ع ُم��ف��رٍَّق ب��ي��ن ك��ال��رغ��و وت��ارًة ال��ذي��ول ك��ت��م��س��ي��ح ط��وًرا
وال��ت��رق��ي��ع ب��ال��ف��ت��ق أوس��اط��ه��ا وت��ن��ت��ح��ي ال��ري��اح ح��واش��ي��ه��ا ت��رف��و
ال��ت��ودي��ع ه��ن��ي��ه��ة ك��ال��ع��اش��ق��ي��ن س��اه��ٌم األرائ��ك م��ه��دول وال��دوح
ال��م��ف��ج��وع ت��رنُّ��ُم م��ن��ه ي��ش��ج��وك وس��واس��ه ف��ي ك��ال��م��م��رور وال��م��اء
ب��دم��وع ال��ب��ك��ى ج��لَّ��ل��ه��ا وط��ف��اء ك��م��ق��ل��ٍة ال��ش��ع��اع س��اه��ي��ة وال��ش��م��س
خ��ل��ي��ع ع��ن��اق ف��ي ال��غ��ري��رة ض��ح��ك ك��أن��ه ال��رب��ي��ع ف��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة ض��ح��ك
وخ��ش��وع ري��ب��ٍة ن��ظ��رة أب��ص��رت ج��ب��ي��ن��ه��ا ال��خ��ري��ف ف��ي ��َم ت��ب��سَّ ف��إذا
س��ري��ع ال��ش��ب��اب ف��ي ش��ي��ٍب أث��ن��اء ح��س��ن��ه��ا ي��غ��رب ال��ح��س��ن��اء ك��ال��غ��ادة

الوجود أنس

ال��ك��ب��رى وآي��ت��ه��ا ال��واق��ي وط��ل��س��م��ه��ا ال��ص��غ��رى ص��ورتُ��ه��ا أن��ِت م��ص��ٍر ت��م��اث��ي��َل
وال��ذك��رى ال��ص��ن��اع��ة ت��ح��ي��ي ال ت��م��اث��ي��ل ك��أن��ه��م رج��اٍل م��ن أج��دى ح��ي��ات��ك
ال��ق��ص��را ذل��ك أرج��ائ��ه��ا ف��ي وخ��لَّ��د س��ح��ي��ق��ًة داًرا أس��وان م��ن ال��ل��ه رع��ى
ك��ب��رى ش��ام��خ��ٌة ال��ش��ط��ي��ن ع��ل��ى ج��ب��اٌل وح��ول��ه ف��ي��ه��ا ال��طَّ��وِد م��ق��ام أق��ام
ق��ف��را م��س��ت��وح��ًش��ا ال��ع��م��ران ع��ن ف��ري��ًدا ب��ه��ا م��ن��ق��ط��ًع��ا األق��ران ع��ن ب��ع��ي��ًدا
ذَرَّا؟ ك��ي��ف��م��ا ��ح��ى ل��ل��ضُّ م��ن��ه��ا ب��أظ��ه��َر ال��ض��ح��ى يُ��ْع��بَ��ُد وه��ل م��رص��وًدا ب��أس��وان
ال��س��ت��را م��ط��ال��ع��ه��ا ع��ن وأج��ل��ى ن��ط��اًق��ا رب��وع��ه��ا ح��ول ال��ل��ه أدار ب��الد
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ج��م��را ف��ات��ق��دت ال��ص��ح��راء ع��ل��ى وج��اش ق��ي��ظ��ه��ا اش��ت��د إذا أه��ل��وه��ا ال��ش��م��س ب��ن��و
ال��ق��ط��را! ق��ت��ل وم��ا أح��ي��ا م��ا ش��آب��ي��ب ق��اذٍف ال��ب��راك��ي��ن ك��أف��واه ب��ق��رٍص
ح��رى ش��ع��ل��ة ح��ره��ا م��ن ف��أن��ف��س��ن��ا ض��رام��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي��ن��ا ن��ف��ث��ت ل��ق��د
ال��ده��را س��ك��ي��ن��ت��ه��ا ف��ي ت��ن��اج��ي ق��ي��اٌم ع��روش��ه��م ال��دارج��ون ب��ح��ي��ث درج��ن��ا
إث��را ت��ارك��ة ال��وث��اب ال��زم��ن خ��ط��ى ك��أن��ه��ا ال��رم��ال ت��ل��ك ع��ل��ى ت��ل��وح

∗∗∗
… … … … … … … … … …
األخ��رى ال��ض��ف��ة إل��ى ال��م��اض��ي م��ن ع��ب��رن��ا ك��أن��ن��ا ل��ي��ًال ال��ن��ه��ر إل��ي��ه ع��ب��رن��ا
ق��ب��را ل��ه وك��ان رس��ًم��ا ل��ه ف��ك��ان م��ض��ى ال��ذي ال��زم��ان ف��ي��ه ن��ح��ب��ه ق��ض��ى
ال��س��ح��را ي��ب��ط��ل ك��اه��نً��ا ت��رج��و م��س��اح��ي��ر ك��أن��ه��ا ش��خ��وًص��ا م��ن��ه وأش��ه��دن��ا
ال��ص��درا ذل��ك أه��وائ��ه م��ن وي��م��أل س��ك��ون��ه ب��ع��د ال��ق��ل��ب ذاك ف��ي��خ��ف��ق
ص��خ��را ُم��ِس��َخ��ْت ق��د اإلن��س ف��ق��ال��وا ت��غ��ال��وا ص��ن��ع��ه��ا ال��خ��ل��ق ي��ش��ب��ه رأوه��ا ول��م��ا
ق��ه��را أص��م��ت��ه��ا ث��م ب��راه��ا ف��ق��ال��وا ص��ن��ع��ه��ا ال��ل��ه ع��ل��ى إال أك��ب��روا ل��ق��د

السماء

أع��ج��وب��ة م��ن أب��ص��رت م��ا أع��ج��ب ال��م��ح��ج��وب��ة ال��ب��رزة ل��ل��س��م��اء ي��ا
ال��م��ض��روب��ة ق��بَّ��ت��ه��ا ت��ه��ولُ��ن��ا ال��م��ش��ب��وب��ة أن��ج��م��ه��ا ت��روع��ن��ا
ال��م��ن��خ��وب��ة ال��ج��م��ج��م��ة ك��أن��ه��ا ال��م��ق��ل��وب��ة ال��ه��اوي��ة ك��أن��ه��ا

الصحراء يف وقفة

ال��ت��وه��ِم؟ ل��غ��ي��ر ورٍد م��ن ف��ي��ك وه��ل ع��ي��ل��ِم أواذيُّ ه��ذي أم ه��ض��اب��ك
ب��ال��ظ��م��ي ل��س��ت إن��ن��ي ت��خ��دع��ي��ن��ي ف��ال م��ث��ل��ه��ا وأق��ف��رت ك��ال��دن��ي��ا ت��خ��اي��ل��ت
ف��اع��ل��م��ي ج��م��ع��اء ال��ن��اس رك��ب اآلل إل��ى وإن��م��ا ال��خ��ل��وب اآلل رب��ة أي��ا
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م��ع��ظَّ��ِم م��يْ��ت آث��ار وال ع��ل��ي��ك ث��واب��ٌت ح��ي آث��ار ف��ال خ��ل��وت
ت��ت��ه��دم��ي ول��م تُ��بْ��نَ��ْي ف��ل��م ش��م��اٌس وض��ده ال��ع��م��ار ح��ال ع��ن ب��ِك ن��ب��ا
ي��ن��ت��م��ي ال��ن��ح��س إل��ى أو ي��وٌم ال��س��ع��د إل��ى ي��ك��ن ف��ل��م ف��ي��ك األي��ام ت��ش��اه��ب��ت
ت��ت��ب��س��م ول��م ت��ع��ب��س ل��م ك��ع��ه��دك ج��دي��ب��ٌة ال��ف��س��ي��ح ال��ده��ر م��ن ص��ح��اري
أن��ج��م غ��وارب م��ن أخ��ف��ى ال��ن��اس ع��ل��ى غ��وارٌب ال��زم��ان ط��ال وإن ل��ف��ي��ك
أيْ��ه��م ال��غ��ي��ب م��ن ل��ي��ٍل ف��ي ه��ن��ال��ك ت��زل ول��م ال��ن��يِّ��راُت ع��ل��ي��ه��ا أض��اءت
ي��ح��ت��م��ي ظ��الل��ك م��ن ظ��ل أي وف��ي ه��ارٌب ي��ل��ج��أ ف��ي��ك رك��ن أي إل��ى
م��ظ��ل��م ال��ع��ج��اج��ة م��وَّاِر ال��ن��اِر م��ن ب��ح��اص��ٍب ال��س��م��اء أرج��اء ت��س��دي��ن
ج��ه��ن��م ق��رار ق��اص��ي م��ن ع��ل��و إل��ى ت��ط��لَّ��ع��ت ال��دخ��ان ك��أف��واج ث��ئ��ور
ع��رم��رم خ��م��ي��ٍس ع��ن تُ��ج��ل��ى ال��ن��ق��ع م��ن ك��أن��ه��ا ولَّ��ى ال��وح��ش رآه��ا م��ا إذا
ب��ال��دم ي��ب��ض��ض��ن ال��ق��ي��ظ م خ��ي��اش��ي��م��ه ج��م��رٌة واألرُض األرِض ب��ب��ط��ن ي��ل��وذ
ض��ي��غ��م ن��اب م��ن ال��غ��زالن ت��ف��رق وال ص��ي��َده ال��ل��ي��ُث ي��ف��ل��َت ح��ت��ى وي��ذه��ل
آدم اب��ن ج��وار م��ن إل��ي��ه��ا أح��بُّ ألنَّ��ه��ا إال ال��وح��ش س��ك��ن��ت��ه��ا وم��ا

السينماتوجراف

ل��إلن��ِس؟ ت��ظ��ه��ر ت��ل��ك ِج��نٍّ أأش��ب��اُح ال��طُّ��ل��ِس س��ت��ائ��رك ف��ي م��اذا ب��رب��ك
ال��ش��م��س ط��ل��ع��ة م��ن ال��ج��ن ف��راَر ت��ف��رُّ ع��ه��دتُ��ه��ا ل��ي ف��م��ا ج��نٍّ��ا ت��ك��ن ل��م إذا
ال��ن��ف��س ع��ل��ى ت��خ��ف��ى األس��رار م��ن ف��ن��ونً��ا ع��ن��ده��ا ال��ن��ور ي��ك��ش��ف ول��ك��ن س��ت��وٌر
ال��ح��س ع��ال��م ف��ي ل��ل��ن��اس م��ص��ورًة ش��اع��ٍر ق��ري��ح��ة ف��ي��ه��ا أرى ك��أن��ي
ال��ط��رس ع��ل��ى ت��راه رس��ًم��ا وت��رس��ل��ه��ا ال��رؤى ت��م��س��ك أن��ه��ا إال وك��ال��ع��ي��ن
ال��رم��س م��ن ال��رف��ات أش��خ��اص وت��ب��ع��ث ك��واس��يً��ا ال��ق��ب��ور ت��ج��ال��ي��د ت��رد
ال��ح��دس ع��ن ل��دي��ه ال��رؤي��ا ب��ه��ا ت��ن��وب ألن��ه��ا ال��غ��ري��ب ع��ي��ن وت��ح��م��ده��ا
وال��درس ال��م��ع��ارف رس��ل ب��ه��ا ي��ج��يء ب��ي��ن��ن��ا ل��ل��ص��ن��اع��ِة م��ع��ج��زاٍت وك��م
ال��ق��دِس ص��ورَة م��ك��ة ف��ي ال��ه��دى ن��ب��يُّ رأى ك��م��ا ال��ح��ج��اَب ال��ط��رف ع��ن ت��م��ي��ط
… … … … … … … … … …
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أسوان يف الشتاء

ب��ال��ظ��ه��وْر آذَن ك��ان��ون ال��ب��ش��ي��ْر ع��ل��ى ال��رب��ي��ع أل��ِق
ن��ض��ي��ْر م��خ��ض��رٍّ ك��لُّ ب��ل ي��ذ ح��ي��ن ت��زه��و أس��وان
ن��ور ف��وق ت��ألَّ��ق ن��وٌر ب��ه��ا م��رب��أة ك��ل ف��ي
وب��ال��ك��ب��ي��ر ب��ال��ص��غ��ي��ر ـ��ع��ة ال��ط��ب��ي��ـ ل��ه ت��ج��ود ب��ل��د
ال��ب��ص��ي��ر غ��ي��ر ع��ل��ى إال ش��م��وس��ه ت��س��ت��ج��ن ال
ن��م��ي��ر ع��ذٌب وم��اؤه ـ��ل ال��ع��ل��ي��ـ ب��رء ن��س��م��ات��ه
غ��رور إال ب��ط��بِّ��ه ـ��س ق��ي��ـ ج��ال��ي��ن��وس ط��بُّ م��ا
س��ور خ��ل��ف ب��س��وٍر ئ��ع��ه��ا ودا ب��ه ت��ح��وط أب��ًدا
ال��ده��ور ع��م��د ق��الل��ه��ا ك��أن ش��اه��ق��ة ك��ل م��ن
وال��ش��رور ط��رٍّا ف��ات اآل ظ��روف��ه ت��ه��اب ح��ص��ن

∗∗∗
ف��خ��ور م��خ��ت��اٍل ك��ل م��ن غ��ابُ��ه��ا أق��ف��َر ب��ول��ون
ال��غ��ض��ي��ر األي��ك ُورق��ه ـ��ل��ق وأط��ـ ص��وادح��ه��ا س��رح��ت
وال��ص��دور ال��ج��وان��ح م��ن ب ال��ق��ل��و ح��ب��ات ي��ل��ق��ط��ن
ت��ن��ي��ر ح��س��ن م��ن ـ��داه��ن إح��ـ ت��ك��اد ال��ف��ات��ن��ات
ال��ص��غ��ي��ر ال��رس��م ف��ي أه��رام ال��ـ ت��رى ك��م��ا ال��ن��اه��دات
ال��ث��غ��ور ال��ك��وث��ري��ات ال��ش��ذى ال��ع��ب��ه��ري��ات
ال��ش��ه��ور ك��ل ف��ي ي��ض��وع وج��ن��ات��ه��ن ف��ي ال��ورد
غ��زي��ر م��ص��ف��رٍّا ري��اب ك��ال��ز ال��ش��ع��ر ال��م��رس��الت
ب��ال��ح��ري��ر م��ؤزَّرات ـ��س ب��ال��دم��ق��ـ م��ت��م��ن��ط��ق��ات
غ��ري��ر ظ��ب��ي أو ت��ل��ق��اه ج��ؤذر ق��اٍع ك��ل م��ن
ال��ب��دور ف��ج��ر م��ن أك��وان ل��ل��ـ ب��رزن ال��ش��م��وس م��ث��ل
ال��ب��دور ن��ور م��ا ت��در ل��م م��ط��ال��ٌع ب��ارات��ه��ن
ال��ط��ري��ر ال��ح��س��ن وم��ع��رض م ال��غ��را م��ع��ت��رك ف��ي��ه��ن
ل��ل��زم��ه��ري��ر ال ـ��ف��ردوس ل��ل��ـ خ��ل��ق��ن ه��ن ال��ح��ور
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∗∗∗
وال��ج��س��ور وال��س��واح��ل ِدِل ال��ج��ن��ا ع��ل��ى ف��اض ال��م��اء
ال��ص��خ��ور ب��ي��ن م��ا ـ��ح��ي��ات ك��ال��ـ ت��ن��س��اب خ��ل��ج��ان��ه
م��س��ت��دي��ر م��ج��اٍل ف��ي ب��ق ك��ال��س��وا م��ت��س��اب��ق��ات
ال��س��رور ف��رط ه��زه ق��د ك��م��ن م��ص��ط��ف��ق وال��ن��ي��ل
ال��خ��ري��ر ت��وق��ي��ع وف��ق ق��ص ت��ر األم��واج ��ع م��ت��دفِّ
ك��ال��ن��س��ور أو ح��وًَّم��ا ش��ق ك��ال��ب��وا ال��زوارق وت��رى
ال��ق��دي��ر وال��م��اء ال��ري��ح ن ال��ع��ن��ص��را ف��ي��ه��ا ح��ار ق��د
ال��م��س��ي��ر ج��ه��د م��ن ت��ن��وء ُد ت��ك��ا ش��اخ��ص��ٌة وال��ش��م��س
ال��س��ري��ر إل��ى ك��ال��ع��روس ـ��ط��ر ت��خ��ـ األذي��ال ف��ض��ف��اض��ة
وال��ب��رور ال��ج��زائ��ر ف��وق ال��ذرى ف��وق وك��أن��ه��ا
ال��ق��ص��ور أع��ل��ى م��ن ال��ن��ي��ل ف��ي ق��ادًم��ا ت��رق��ب ح��س��ن��اء
األخ��ي��ر ال��ش��ف��ق م��س��ح��ة ك��ل وال��ه��ي��ا ال��رواب��ي وع��ل��ى
ال��وق��ور ال��ش��ي��خ ب��ع��ارض ُب ال��خ��ض��ا ن��ص��ل ك��م��ا ت��ب��دو
ال��ع��ص��ور م��ر ع��ل��ى ش��ه��دت م��غ��رب أول ك��ان م��ا

∗∗∗
ال��ض��م��ي��ر خ��ف��ي��ات م��ن ـ��ف��ى أخ��ـ ال��ك��ون ف��ي آي��ٍة ك��م
ال��ي��س��ي��ْر إال ي��رى ف��م��ا ن ال��ع��ي��ا إال ي��رى ال م��ن

األربعاء ليلة

ال��ألْالءِ م��ف��ض��ض ب��دٍر ن��وُر ال��س��م��اء وراء ��ا ع��مَّ ل��ط��ًف��ا ش��فَّ
ال��ق��ض��اء س��ر ه��ن��اك ت��ت��ل��و ـ��ع��ي��ن ال��ـ ك��أن ح��ت��ى ال��س��م��اء س��ج��ف رق
ال��ف��ض��اء ذاك خ��وض ع��ن ث��اٍن ـ��ن��ي��ه ي��ث��ـ ف��م��ا ال��ف��ض��اء ف��ي ال��ط��رف وس��رى
ظ��ل��م��اء م��ن ال��ظ��الل غ��ي��ر ـ��ك��ون ال��ـ ف��ي ف��م��ا ك��ال��ع��ب��اب ال��ن��ور ورب��ا
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ال��ق��م��راء ال��ل��ي��ل��ة ف��ي ب��ه��ي��ٌج ـ��ُف وال��ص��ي��ـ ال��ص��ي��ِف ل��وائ��ح أول��ى ت��ل��ك
ذُك��اء م��ن واف��ًدا األرض ي��ط��رق رس��وٍل م��ن س��ع��يَ��ُه ال��ل��ه ��َن ي��مَّ
األض��واء م��ط��ارف ع��اٍم ك��لَّ ف��ي��ه ت��ل��ب��س ف��ه��ي األرض م��ول��د
ال��ش��ت��اء ج��ن��د إث��ر ف��ي ي��ع��دو ف��ر ك��ال��ظ��ا ب��ال��م��ش��اع��ل ال��ج��و أض��رم
وال��ق��رن��اء ال��ص��ح��اب ب��ي��ن ن��ي��ِن ال��ق��ر ذي دار ف��ي ل��لَّ��ه��و ف��ن��ه��ض��ن��ا
ال��دأم��اء ف��ي ال��ص��ف��اء ع��ن��ه ن��اب إال ال��ج��و ��ب ت��ح��جَّ م��ا ب��ل��د
غ��رب��اء م��ن ف��ي��ه م��ا ح��تَّ��ى ع��ن��ه غ��ري��ٌب ح��م��اه ي��ن��ت��ح��ي م��ن ك��ل
ال��ن��ج��الء ال��م��ن��وم ك��ع��ي��ن ال��ي��مُّ ي��ض��م��ر م��ا ث��م ال��ش��م��س ت��ك��ش��ف
األن��ب��اء س��رائ��ر ع��ن ك��اش��ٌف س��رٌّ ل��ل��م��ط��ي��ف��ي��ن ال��ي��م ف��ع��ل��ى

∗∗∗
األرب��ع��اء ل��ي��ل��ة ي��ا وأع��ي��دي ع��ودي ب��ال��ل��ه األرب��ع��اء ل��ي��ل��ة
ال��ب��ل��ه��اء ك��ح��ك��م��ة ف��ج��اءت ـ��ًوا ع��ف��ـ ب��ه��ا ال��زم��ان أرس��ل ل��ي��ل��ٌة
ال��وض��اء ب��دره��ا م��ن ب��ن��ور ُه ذك��رن��ا ح��ت��ى ال��ص��ب��اح ن��س��ي��ن��ا ق��د
ب��م��س��اء ص��ب��اح��ه��ا ووص��ل��ن��ا ب��ص��ب��اح م��س��اءه��ا ف��وص��ل��ن��ا
… … … … … … … … … …
واألح��ي��اء ال��ح��ي��اة ذك��ر ـ��س��اك أن��ـ م��ا ق��ل��ب ي��ا ال��ح��ي��اة ف��ي م��ا خ��ي��ر
ال��ع��ن��اء ب��ع��ُض ف��ي��ه ك��ان وإن ـ��ر ال��ذك��ـ إل��ى ت��ص��ب��و ال��ن��ف��وس أن ب��ي��د

∗∗∗
… … … … … … … … … …
ال��ض��ي��اءِ ش��ع��اع م��ن ِح��ي��َك ب��رق��ًع��ا ال��دَّراري ل��ل��ن��ج��وم ال��ف��ج��ر ن��س��ج
ب��ان��ق��ض��اءِ م��ؤذٌن وال��ل��ي��ُل ـ��ي��ِل ال��ل��ـ ه��م��وُم ال��ن��س��ي��َم وك��أنَّ
ال��ذم��اء غ��ي��ر م��ن��ه ي��ب��ق ل��م ب��ات ح��ب��ي��ٍب ح��ول ال��ع��وَّاد ه��م��س��ات
اإلغ��ف��اء م��ن ي��ن��ت��ب��ه ل��م ئ��م ال��ن��ا ت��وس��ده ل��و ال��ب��ح��ر وت��رى
ال��ه��واء ف��ي ط��ائ��ر خ��ف��ق أو ِل��ِم ال��ح��ا ن��ف��س ك��أن��ه س��ك��وٍن ف��ي
ب��اإلص��غ��اء ل��ه��مَّ ح��ت��ى ـ��ب ال��غ��ي��ـ ي��ن��اج��ي ص��وٌت ال��خ��ري��ر وك��أن
ال��م��اء ف��وق ت��رف ق��ْدًم��ا ال��ل��ه ك��روح س��ربً��ا األرواح ف��ب��ع��ث��ن��ا
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الورد

ال��خ��ن��وِس ب��ع��د ن��ج��م��ه وأش��رق ال��ن��ف��وس ع��ازف��ة ال��ورد أراح
ال��ع��روس خ��دِر ع��ن ال��ب��س��ت��ان ج��ال ل��م��ا األط��ي��اِر ه��ات��ف وغ��رَّد
وال��رءوس ال��م��ف��ارق م��ك��ل��ل��ة ال��رواب��ي ع��ل��ى ال��ري��اُض وأش��رق��ِت
ال��ك��ئ��وس م��ت��رع��ة ال��ورد غ��ض��ون ف��ان��ظ��ر ب��ال��روض ط��ف ال��ك��أس ن��دي��م
ال��خ��ن��دري��س ك��رم األف��راح م��ن ي��ودع��وه��ا ل��م ث��م��ال��ٌة وف��ي��ه
ال��ع��ب��وس ال��زم��ن غ��رة ف��أض��ح��ك ال��ن��ش��اوى خ��م��ائ��ل��ه ف��ي ��م ت��ب��سَّ
ال��ج��ل��ي��س م��ن��اج��اة ع��ن ث��ن��اه ح��ي��اء ل��وال ن��اط��ًق��ا يُ��َخ��يَّ��ُل
… … … … … … … … … …
ال��رم��وس خ��ل��ف م��ن ال��ن��اس ت��ن��ادي روًح��ا ك��أن ال��رغ��ام م��ن أط��لَّ
… … … … … … … … … …
ال��ش��م��وس ب��ق��رب��ان ��ت��ه��ا وخ��صَّ أرَّج��ت��ه��ا ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة م��ج��ام��ر
األن��ي��س أرواح األف��ن��ان ع��ل��ى ش��ذاه��ا ن��ش��رت إذا ت��ل��ق��ي��ه��ا
ال��ح��س��ي��ِس خ��اف��ي��ُة ال��ج��نَّ��ان م��ن ح��ور ال��س��ح��ر ب��ح��وز ل��ب��ى ك��م��ا
ال��ق��ب��ي��ِس وال��ج��م��ر ال��ن��ار ذك��اء ف��ي��ه أن إال ال��ف��ردوس ج��ن��ى
ال��وط��ي��س ن��ي��ران ب��ث��ت��ه ك��م��ا ض��ي��اءً ح��ول��ي��ه ي��ب��ثُّ ي��ك��اُد

∗∗∗
… … … … … … … … … …
وال��ط��روس ال��م��ح��اس��ن غ��ي��ر إل��ى ه��ف��ون��ا ل��م��ا ق��ادرون انَّ��ا َل��َو
ال��خ��س��ي��س ب��ال��غ��رض ال��ق��ل��ب وي��ب��ل��و ي��ل��ه��و ب��اإلن��س��ان ال��ده��ر ول��وال
ال��دري��س ال��بُ��رِّ م��ن ب��ح��بَّ��اٍت وورٍد آٍس ع��ن أل��ه��اه ل��م��ا
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الربتقال حديقة

ذك��يِّ ط��ي��ٍب ن��ب��اٍت وم��ن َس��ِريِّ م��ن��ظ��ٍر م��ن ب��ه أَْح��ِب��ْب
وع��ريِّ ح ت��ص��وُّ ع��ن نُ��زَِّه ِف��ْرَدوس��ي ال��خ��ض��رة م��ت��ص��ل
ال��رويِّ ال��واض��ح ب��ال��ب��رت��ق��ال ال��وس��م��ي ع��ل��ى ت��ث��ن��ي ج��ن��ات��ه
ت��ح��ي��ي إذ ال��م��ق��ب��ل ت��س��ت��ق��ب��ل ب��ال��ع��ش��ي ال��م��ذك��اة ��ُرج ك��ال��سُّ
ال��ف��ج��ري ج��ل��ب��اب��ه��ا ف��ي ك��ال��ش��م��س دري ك��وك��ب ب��أل��ف م��ن��ه��ا
خ��ل��ف��ي وض��ام��ٍر ب��ارٍز م��ن زم��رُّدي غ��ص��ٍن ع��ل��ى غ��ص��نً��ا
م��ح��ن��ي ب��ط��ل��ع��ه م��ك��ل��ل ك��ال��ق��س��ي األرض ف��ي وس��اج��د
ال��ذك��ي ال��م��ب��ص��ر ع��ي��ن ي��أخ��ذ ال��ح��ل��ي ج��الج��ُل ك��أن��ه
وال��ث��دي ال��ب��ي��ض ن��ح��ور ع��ل��ى ال��غ��وي م��ق��ل��ة ال��ح��ل��ي أخ��ذ
ش��ي وك��ل ق��ارون ك��ن��ز م��ن وال��ص��ب��ي ال��ش��اع��ر ل��دى أغ��ل��ى
ال��ج��ن��ي ال��ث��م��ر ه��ذا ص��ائ��غ ال��غ��ن��ي ال��ص��ائ��غ ل��ه��ذا ف��اع��َج��ْب
زي ب��أل��ف ال��ط��ل��ع وص��اب��غ ط��م��ي وم��ن ح��ام ن��ف��ٍس م��ن

ال��ح��ي ب��غ��ي��ر ال��ح��ي وم��خ��رج

منظر

ال��س��ت��ور ش��فُّ وال��ل��ي��ل ال��ع��ب��ي��ر ج��مُّ ال��روُض
ن��ور! ن��ص��ف ك��أن��ه ن��وًرا ي��ن��ش��ر وال��درُّ
وث��ي��ر س��ت��ٍر خ��ل��ف م��ن ي��ب��دو ال��ك��ون ك��أن��م��ا
ال��ده��ور ف��ي م��غ��يَّ��ٍب ك��وٍن ظ��لُّ ك��أن��ه
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الشتاء قدوم

ال��ق��م��ْر ن��ور ال��ج��و ف��ي وي��رج��ف ال��ح��ِذْر س��ي��َر ال��ك��واك��ُب ت��س��ي��ر
ي��س��ر ال م��ن��ظ��ر إل��ى ي��س��اق م��س��ت��ك��رٍه م��ش��ي��ُة ول��ل��ش��م��س
أث��ر ج��واه��ا م��ن وج��ه��ه��ا ع��ل��ى م��ه��ج��ورٍة ك��م��رآة ون��ه��ٍر
ك��ال��م��خ��ت��ض��ر األرض ف��ي ت��ق��لَّ��َب ط��ائ��ٌح ب��ه زه��ٌر ول��ل��روض
ال��س��ف��ر وق��ت ح��ان ف��ق��د ه��ل��مَّ ال��ط��ي��ور ب��رك��ب ال��م��ن��ادي ون��ادى
ي��ط��ر ��ا ول��مَّ ي��ص��ي��ح وه��ذا وك��ره ع��ل��ى ي��ح��وم ف��ه��ذا
ان��ت��ش��ر ع��ل��ي��ه األص��ي��ل ك��أن ك��اس��ًف��ا ال��ض��ح��ى ل��ه��ذا م��ا أال
زخ��ر ِخ��َض��مٍّ ك��م��وٍج ت��ع��جُّ ال��ش��ج��ر ب��أع��ل��ى ل��ل��ري��اح وم��ا
ظ��ه��ر أغ��ض��ى ال��ل��ي��ل إذا ن��ش��ي��ٌج ل��ه��ا وي��ع��ل��و ال��ع��ي��ون ت��ن��ام
م��ن��ذِع��ْر ِج��نَّ��ٍة ذي ت��ح��ط��ي��َم ِت ال��ع��اري��ا أع��واَده��ا تُ��َح��طِّ��م
وال��س��ه��ر ب��ال��ب��ك��ا ي��ج��اوب��ه��ا ل��ي��ل��ه ف��ي ب��ات م��ن وي��َل ف��ي��ا

النائم النهر

ال��ض��ع��ي��ف ب��ال��ه��م��س ال��ن��ه��ر ن��ع��اس ت��ك��دِّر وال ن��س��ي��ُم ي��ا ��ْل ت��م��هَّ
ال��ح��ف��ي��ف ع��ن غ��ص��وُن ي��ا وك��ف��ي ال��ح��واف��ي ع��ل��ى ط��ي��ور ي��ا وق��رِّي
ل��ط��ي��ف ح��ل��ٍم أو ف��ي��ه ب��س��رٍّ غ��اٍف وه��و ي��ن��ط��ق ال��ن��ه��ر ل��ع��لَّ
ال��خ��ري��ف ع��ه��د ف��ي ال��وص��ل ل��ي��ال��ي ال��ل��ي��ال��ي ه��ات��ي��ك ط��ي��ف وي��ح��ك��ي

قمر يا

ال��ح��ج��ْر ف��ي ال��ن��وَر وان��ق��ِش ق��م��ْر ي��ا ال��م��اءَ ��ِض ف��ضِّ
ال��ش��ج��ر ف��ي ال��زه��َر وال��ثُ��ِم ب��ال��ن��دى ال��غ��ص��ن وان��ظ��م
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ال��ُغ��َرر م��ن س��م��اءٍ ع��ن ض��اح��ًك��ا ال��ك��ون واج��ع��ل
ال��بُ��َك��ْر ف��ي ال��ش��م��س وم��ع م��ف��رًدا ال��ل��ي��َل وام��ل��ِك

∗∗∗
وال��س��ه��ر ال��ن��وم راح��ة راح��ٌة م��ج��ال��ي��ك ف��ي
وال��ن��ظ��ر ال��ف��ك��ر ب��ه��ج��ة ب��ه��ج��ٌة ل��ي��ال��ي��ك ف��ي
ال��ك��در ف��ي ال��ص��ب��ح وال م ال��ظ��ال ف��ي ك��ال��ل��ي��ل ل��ي��س
ق��م��ر ي��ا ال��ط��رف ن��اع��س وال��دج��ى ك��ال��ط��ي��ف أن��ت

∗∗∗
ذك��ر م��ن ش��ئ��ت م��ا وات��ل ت��ج��م ال ال��ل��ي��ل س��اه��د
ح��ض��ر م��ا ال��ي��وم ول��ن��ا م��ض��ى م��ا ت��ن��اس��ي��ت ق��د
األخ��ر ل��ذات��ه ي��س��ل ال��ه��وى ل��ذة ي��ذق م��ن

النرجيلة

ال��ب��س��ت��ان ك��ج��دول خ��ري��ٌر ـ��ه��ا م��ن��ـ ي��ض��اح��ك��ن��ي ن��رج��ي��ل��ة ه��ات
ال��ح��رم��ان! ت��ف��اح��ة ب��ف��ي��ه��ا ءَ ح��وا ك��ح��ي��ة أن��ب��وب��ٍة ذات
ال��دخ��ان ف��ي زف��ي��َره��ا ف��أخ��ف��ي ي��َه��ا أَُواِر ن��اًرا ال��ض��ل��وع ب��ي��ن إن

القمراء

ال��ق��م��ر ال��ل��ي��ل ف��ي أش��رق ك��ل��م��ا
ب��ال��ح��ج��ر والذوا ال��ن��اس وس��ه��ا
ل��ل��س��م��ر ت��داع��ت أرواًح��ا خ��ل��ت
زم��ر ح��وِل م��ن ت��ه��م��ُس ُزَم��ًرا
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ه��در ي��م��ض��ي ال ال��ح��س��َن ه��ذا إنَّ
وان��ت��ش��ر ن��وٌر أس��ف��ر ح��ي��ث��م��ا
ال��س��ه��ر ال��ل��ي��ل خ��ل��وة ف��ي وح��ال
وب��ص��ر ِح��سٌّ ري��َب ال ف��ه��ن��ا
س��ح��ر َم��ْن ي��ق��ف��و ال��م��س��ح��ور ش��ي��م��ة

شتاء يوم

وس��راج ص��ف��ح��ٍة ب��ي��ن م��ا ف��ان��ُج ال��دي��اج��ي خ��وض ي��وم ال ب��ي��ٍت ي��وم
وي��ن��اج��ي وج��ه��ه أس��اري��ر ف��ي يُ��ن��اَج��ى ال��ن��ف��وس م��ن وج��م��اٍل
ن��اج��ي ال��ص��ع��ب ه��ول��ه��ا م��ن وك��الن��ا غ��ض��ب��ى وال��ط��ب��ي��ع��ة م��س��ت��ه��ل��ي��ن
ُزج��اج م��ن ب��ص��ف��ح��ٍة ط��رٍّا ـ��وال واأله��ـ وال��ل��ي��َل ال��ري��اَح ن��ت��ح��دَّى
ب��اب��ت��ه��اج ه��ه��ن��ا ن��ت��ل��ق��اه وي��ض��ن��ي م��ن��ه��ا ي��روع م��ا ف��إذا
واإلخ��راج ال��ت��م��ث��ي��ل ف��ن��ون م��ن ف��نٍّ��ا ال��ك��وارث ي��ش��ه��د ك��ال��ذي

القرنفل زهرة

زاك��ي��ا ال��ب��اب��ل��ي��ة ك��ري��ح ون��ش��ًرا ل��ون��ه ال��ق��رن��ف��ل زه��ر م��ن ��ق��ُت ت��ع��شَّ
زاه��ي��ا وأخ��ض��ر ��اًح��ا وضَّ وأص��ف��ر ق��ان��يً��ا أح��م��ر ال��ش��م��س ن��ور ��َم تَ��َق��سَّ
ص��اف��ي��ا ال��ج��وِّ م��ن ث��وبً��ا ل��ه وح��اك ل��ون��ه ال��ب��ن��ف��س��ج م��ح��زون ون��ازع
ك��واس��ي��ا واخ��ت��ل��ف��ن ح��س��ن وس��ي��م��ة ص��ورة ت��ق��ارب��ن أت��راٌب ك��واع��ُب
واع��ي��ا ف��أن��ص��ت ري��اه وأن��ش��ق ض��وءه أق��ب��س ح��ي��ن م��ن��ه وأس��م��ع
رائ��ي��ا ك��ن��ت وإن دن��ي��ان��ا، س��رائ��ر وغ��م��ض��ه��ا ال��ع��ي��ون ي��ج��ل��و ب��م��ا ت��ش��اغ��ْل
خ��اف��ي��ا ال��ع��ي��ن ت��رت��اده م��ا ك��ان إذا وغ��م��ض��ه��ا ال��ع��ي��ون ت��ح��دي��ق وس��ي��ان
ب��ادي��ا ال��ن��ف��س ت��رى م��ا ق��ل��ي��ل ف��غ��ي��ر ال��ن��ه��ى ت��ب��ه��ر زي��ن��ة م��ن��ه��ا ف��ح��س��ب��ك
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الخجل الجسم

درع ال��ح��س��ن ح��ي��اء م��ن ع��ل��ي��ه��ا تُ��ِش��عُّ أج��س��اًم��ا ال��ب��ح��ر ف��ي أرى
ب��دع األع��ط��اف ع��ل��ى خ��ج��ٌل ل��ه��ا ت��راءى ��ش��ه��ا ج��مَّ ال��م��اء م��ا إذا
ط��ب��ع؟ ف��ي��ه ال��م��ورَِّد ال��خ��ج��ل َس��نَ��ى ج��س��ٌم وذاك ال��خ��دود خ��ج��ل وم��ا

الرب رأس ليايل

أراه��ا! ك��ن��ت ق��ل��ت: س��ن��اه��ا ول��وال أراه��ا ال��ج��م��ال س��ح��ر م��ن م��ن��اظ��ر
م��داه��ا وبُ��ع��ِد م��ع��ان��ي��ه��ا ل��ع��م��ِق ي��س��ت��ع��ي��ُده��ا ح��ال��ٍم ك��ذك��رى ت��ل��وُح
رض��اه��ا ج��م��ي��ل ال��س��ل��وى م��ن وف��ي��ه��ا م��ش��اب��ٌه ف��ي��ه��ا ال��ن��س��ي��اِن ع��ال��ِم ف��م��ن
ن��داه��ا وط��اب أش��ج��اٍن ورق��ة وداع��ًة تَ��نْ��َدى ال��بَ��رِّ ب��رأِس ل��ي��اٍل
ص��ب��اه��ا ف��راض ه��ج��ٍر م��ن ش��وائ��ب ف��ؤاده��ا ش��اب ال��دَّلِّ ذات وداع��ة

∗∗∗
س��ن��اه��ا ورقَّ دي��اج��ي��ه��ا ��ْت وش��فَّ ن��داه��ا ط��اب ال��ب��ر ب��رأس ل��ي��اٍل
ف��س��اله��ا ن��ب��ع��ه م��رام��ي وط��ال��ت س��ي��ره ال��ده��ر ف��ي ط��ال س��اٍج ال��ن��ي��ل ه��ن��ا
ك��راه��ا ال��ن��ف��وس ي��ح��م��ي ف��ال وي��ط��غ��ى ال��ك��رى ع��ل��ى ال��ده��ور ث��وَّار ال��ب��ح��ُر ه��ن��ا
م��ن��اه��ا م��لء األح��الُم ��ل��ِت ت��رسَّ اط��راده��ا ف��ي أص��داؤه اس��ت��رس��ل��ت إذا
خ��ط��اه��ا ه��م��س ف��ي��ه ال��ل��ي��ال��ي ت��ح��سُّ ال��ذي ال��ع��ال��م ه��ن��ا ال��س��ل��وى ع��ال��م ه��ن��ا
ت��راه��ا ت��زال ال دن��ي��ا وذك��راك ق��دي��م��ٌة ذك��رى ال��م��ش��ه��ود ال��ع��ال��م ه��ن��ا
ط��واه��ا ال��غ��اب��ري��ن ن��ع��ي��ُم ل��ق��ل��ُت ��ه��ا أُِح��سُّ ع��روق��ي ف��ي ح��ي��ات��ي ف��ل��وال

∗∗∗
ش��ج��اه��ا ال��ض��ح��وك ال��ع��ي��ن ض��اح��ك إذا ن��اس��ٍك زي ف��ي ال��ب��رِّ رأَس ج��م��ال��ك
ه��داه��ا ال��ظ��الم ف��ي ض��لَّ��ت م��ن��اس��ك ص��وم��ع��ات��ه��ا ف��ي ال��ب��ر رأس ل��ي��ال��ي��ك
ودج��اه��ا ص��ب��ح��ه��ا ل��دي��ه��ا ت��س��اَوى ن��ائ��ٍم أط��ي��اف ال��ب��ر رأس ص��ح��اب��ك
ع��ن��اه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ج��ه��ًدا أر ول��م ال��رُّؤى م��ن ال��ن��ي��ام ي��ع��ن��ي ال��ذي ع��ن��اه��ا
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∗∗∗
ج��ن��اه��ا ال��خ��ال��دات ث��ديُّ س��ق��ت��ه م��ج��دٌد ط��ف��ٌل ال��ب��ر رأس ح��ي��ات��ك
نُ��ه��اه��ا ال��ج��س��وَم تُ��ف��ن��ي وك��م ف��ن��ي��ن��ا ك��ل��م��ا ال��خ��ل��د رش��ف��ة ت��ح��رم��ي��ن��ا ف��ال
أذاه��ا ت��ك��فَّ أن ي��وًم��ا ال��ع��ي��ش ل��ن��ا ص��ف��ا إن آدم أب��ن��اء م��ن ب��ح��س��ب��َي

أغاني

ي��ج��ري زورٌق ق��ل��ب��ي ال��ه��وى ف��ي
ال��خ��م��ري ن��ه��ره ب��ي ي��م��ض��ي أي��ن

أدري! ل��ي��ت��ن��ي

∗∗∗
األن��ه��اْر أب��ا ي��ا ي��ج��ري ل��ي��ت��ه
األق��داْر ح��م��ى ف��ي ت��س��ري م��ث��ل��م��ا

األزه��ار ح��ول��ك

∗∗∗
ال��ش��ع��ر م��س��ب��ل ال��ص��ف��ص��اف ح��ول��ك
ال��ف��ك��ر س��اب��ح األط��ي��اف ن��اع��س

ال��س��ح��ري ال��ه��وى ف��ي

∗∗∗
ق��ل��ب��ي ع��ل��م��ي ال��ن��ي��ل ري��اض ي��ا
ل��ل��ح��ب ع��ش��ت ال��تَّ��ه��ل��ي��ل ف��رح��ة

ال��ص��بِّ م��ن��ى ي��ا

∗∗∗
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ي��رع��اه وال��ه��وى ق��ل��ب��ي ل��ي ق��ال
أخ��ش��اه ال��ذي م��ا ق��رب��ي ف��ي ه��و

أل��ق��اه ع��ن��دم��ا

والربيع الشتاء

ال��م��س��دود ال��م��غ��لَّ��ِف ال��ش��ت��اء ف��ي ي��ت��وارى أن ي��ري��د ب��اٍد ك��ل
ال��م��ش��ه��ود ال��م��زخ��رف ال��رب��ي��ع ف��ي ي��ت��ج��لَّ��ى أن ي��ري��د خ��اٍف ك��ل
ب��رود وط��ب��ٍع خ��ج��ل��ى ح��ي��اٍة م��ن ودع��ن��ا ال��ص��ري��ح ال��ع��ال��م ل��ي ه��ات

القمر يف

ال��ق��م��ر! ض��وء ف��ي الح ش��يءٍ ل��ك��ل ال��ن��ظ��ر أح��ل��ى م��ا ال��ق��م��راء ال��ل��ي��ل��ة ف��ي
ال��ح��ج��ر ح��ت��ى ال��ح��ص��ى ح��ت��ى ال��ث��رى ح��ت��ى

∗∗∗
وس��ن��ى ظ��الٍم م��ن خ��ي��ال ب��ل ال ال��ِب��نَ��ى ه��ات��ي��ك اآلج��رِّ م��َن ل��ي��س��ت

ل��ن��ا ال��س��ح��ب ف��ي األش��ك��ال ك��خ��ي��ل��ة

∗∗∗
وراءه��ا ل��م��ا ع��ي��ن��يَّ أرس��ل ط��الءه��ا رؤي��ت��ي ع��ن��د أك��اد

ف��ض��اءه��ا ن��ظ��رٌة ت��خ��وض ك��م��ا

∗∗∗
ب��ال��ح��ج��ى وك��ي��ف ب��ال��ن��ف��س ف��ك��ي��ف ال��دج��ى م��ص��ب��اح ب��ال��ص��خ��رة ش��ف��ُت ق��د

م��س��رج��ا؟ ال��ل��ي��ال��ي م��رِّ ع��ل��ى ع��اٍش
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العيشجميل

ال��ص��ق��ي��ل ك��ال��خ��د ق��اء ال��زر ع��ل��ى ال��ج��و ص��ف��ح��ة
خ��ل��ي��ل ن��ح��و ل��م��ع��ت ك��ع��ي��ن ال��ش��م��س ل��م��ع��ة
ال��دخ��ي��ل ال��ش��وق ه��زه ك��ج��س��ٍم ال��زه��ر رج��ف��ة
ن��خ��ي��ل ال��ب��ع��د وع��ل��ى م��روٌج ��م��َت ي��مَّ ح��ي��ث
ج��م��ي��ل ال��ع��ي��ش إن��م��ا ب��ش��يءٍ ت��ح��ف��ل وال ق��ل

والظالم القمر

ي��ح��وم ف��ي��ه وال��ط��رف ال��دج��ى ع��ل��ى ح��س��ن��ه��ا ف��ي ال��ق��م��راء أوث��ر ال
ال��ن��ج��وم ت��ري��ن��ي ال��ل��ي��ل وظ��ل��م��ة ال��ث��رى ي��ري��ن��ي ب��در ي��ا س��ن��اَك

األثري صداح

ون��وْر ص��وٌت ب��ل ال��ي��وم ف��ض��اء ال األث��ي��ر ص��داح اآلف��اق م��أل
وب��ش��ي��ر داع ي��م��م��ت ح��ي��ث��م��ا ش��اس��ع ف��ض��اءٍ ك��ل م��ن ل��ك
ت��م��ور ح��وال��ي��ك أص��داءٍ غ��ي��ر ف��ت��ش��ت��ه إن ال��ج��و ص��ف��اء م��ا
ق��دي��ر ب��س��ل��ط��اٍن ال��س��م��ع ي��ط��رق م��س��ت��أذٌن ل��ك��ن��ه ل��ج��ٌب
ال��ح��ض��ور أع��ي��اه��ا ش��ئ��ت أو ح��ض��رت اح��ض��ري ق��ل��َت إن األرواح ه��ي أو
وش��ع��ور وب��ي��اٍن م��ع��اٍن م��ن وب��ح��ور ف��ق��ل��ن��ا أم��واٌج ق��ي��ل
وق��ص��ي��ر ط��وي��ٍل ب��ي��ن ُس��بَّ��ًق��ا س��ف��نً��ا ف��ي��ه��ا األل��ب��اب ت��رك��ب
أث��ي��ر ك��لَّ ووَع��ْت غ��اٍد ك��ل وق��رت زاٍد ك��ل م��ن ح��م��َل��ْت
واألخ��ي��ر ف��ي��ه األول ي��ل��ت��ق��ي م��دٌد ي��وٍم ك��ل ف��ي ول��ه��ا

∗∗∗

60



وأشباٌه صفاٌت

وال��س��ري��ر ال��ُم��َع��لَّ��ى ال��ص��رح ذو وه��و م��ج��ل��س��ه ل��ه ف��رع��ون ك��ان
ي��دور أي��ان ال��ع��ال��م ي��س��ع م��ج��ل��س داٍر ك��ل ف��ي ول��ن��ا
ال��س��رور م��ل��ه��ى أو ال��س��ب��ق م��ج��ال أو م��درس��ٌة أو ل��ك ن��اٍد ه��و
م��س��ت��ط��ي��ر خ��ي��اٌل األس��اط��ي��ر ف��ي زيَّ��ن��ه ال��ذي ال��وه��م غ��ل��ب
وغ��رور ظ��نٌّ ال��م��ذي��اع دع��وة إل��ى ق��ي��س��ت إن ال��م��ارد دع��وة
ق��دي��ر وال��ل��ُه ال��ل��ِه ص��ف��ات م��ن إن��ه ل��ع��م��ري ال��ع��ل��م ب��ورك
ال��ض��م��ي��ر ص��وت أو األف��الك ن��غ��م غ��ده ف��ي أس��م��ع��ن��ا رب��م��ا

يلتحي أسود

م��ع��ل��ق؟ ل��ح��اك ف��ي غ��راٍب س��واد ف��زدت��ه ال��س��واد ه��ذا ك��ف��ى أل��ي��س
ي��ل��ت��ق��ي ب��ال��ل��ي��ل ال��ل��ي��ل ف��ي��ه زال ف��م��ا ل��وج��ه��ه ح��دود ال ب��رأٍس س��ري��ت
م��ش��رق ب��أب��ي��ض م��ح��ف��وًف��ا س��وادك ت��رى ف��ق��د ت��ش��ي��ب ح��ت��ى ف��ان��ت��ظ��ر أال
ب��م��ن��ط��ق ي��ج��ري ك��ان ل��و ح��ال��ٍك ع��ل��ى ح��ال��ًك��ا ال��ش��ي��ب ي��رت��ادك أن وأخ��ل��ق

البحر شاطئ عىل

ه��واه ق��دي��م ل��ل��س��ال��ي ف��أع��اد رم��اده��ا ال��ن��ف��وس ع��ن ال��ن��س��ي��م ن��ف��ض
ت��راه ح��ي��ن ال��ل��ج اط��راد م��ث��ل ع��ن��ده ال��خ��واط��ر ت��طَّ��رد وال��ب��ح��ر
ص��ب��اه ت��س��وق��ه��ن ال��ط��راد خ��ي��ل ك��أن��ه ف��ي��ه اآلذي أب��ص��ر ل��م
س��ن��اه ال��ض��ي��اء ق��دح ف��ي��روزٌج ال��ض��ح��ى ش��م��س ف��ي ال��م��اء م��ت��ن وك��أن
ح��ش��اه ال��ن��ق��ي ب��ال��زب��د م��ج إن ب��ه ط��ف��ا ال��ج��ل��ي��د م��ب��ي��ضَّ وك��أن
م��داه دون ال��ط��رق ي��ص��دُّ أف��ًق��ا أرى ف��ال أراه ب��أن وددت إال
خ��ط��اه ال��ف��ض��اء ف��ي ت��رس��م وال��ع��ي��ن م��ًدى ب��ال ي��ت��ي��ه أن ي��ط��م��ع ال��روح
ت��ن��س��اه وال ت��أل��ف��ه ف��ال��ن��ف��س ق��دي��م��ٌة وال��ن��ف��وس أق��دم ال��ب��ح��ر
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َج��ه��را ع��ن��ه وأزوي ِس��رٍّا ل��ق��اءه أح��بُّ َم��ْن ي��ا
أدرى وأن��ت ه��واك ف��ي ل��ي ب��م��رص��ٍد ال��ع��ي��وَن إنَّ
أح��رى ب��ال��ت��ي��ه وأه��ل��ه ل ال��ج��م��ا ع��ل��ى ي��ت��ي��ه ذا م��ن
ق��س��را ف��ن��غ��ضُّ ل��ح��اظ��ن��ا ء ب��ال��ض��ي��ا ت��ح��ي��ي ال��ش��م��س
ووك��را ��ا ف��خٍّ ل��ق��ل��وب��ن��ا وال��ص��ب��ا ال��م��الح��ة ف��ي ك��ن
أج��را ال��ح��ب ب��ه��ذا واق��ن��ع ح��ب��ن��ا ب��ح��س��ن��ك واغ��ن��م

الجمال لسان

ي��دع��ون��ي ل��ق��ي��اك إل��ى ل��س��انً��ا أَْس��ِك��ْت وي��ه��ج��رن��ي ي��دع��ون��ي ال��ب��ع��د إل��ى م��ن ي��ا
ي��غ��ري��ن��ي أل��ق��اك ب��أن ي��وٍم ك��ل ف��ي أس��م��ع��ه ف��ي��ك ج��م��اٍل ل��س��اَن أس��ك��ْت
وت��ق��ص��ي��ن��ي؟ ت��ج��اف��ي��ن��ي وب��ال��م��ق��ال وت��ج��ذب��ن��ي ت��ن��ادي��ن��ي أب��ال��ج��م��ال
ت��س��ل��ي��ن��ي ك��ي��ف ف��ان��ظ��ر ال��م��ح��اس��ن ف��ي��ك ن��ط��ق��ت م��ا ع��ن��ك ب��س��اٍل ل��س��ُت ه��ي��ه��اَت
ي��ح��ي��ي��ن��ي ف��ي��ك ج��م��اًال أع��ص��ي ول��س��ت م��ع��ص��ي��ًة آل��وك ال أع��ص��ي��ك أع��ص��ي��ك
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متى؟!

األم��س؟ م��غ��رب ف��ي األف��ق وراء ت��غ��ي��ب رأي��ت��ه��ا ق��د ال��ت��ي ال��ش��م��س ت��ش��رق م��ت��ى
رم��س ف��ي ال��م��ع��ص��ف��ر ال��غ��رب م��ن ت��وارت ح��س��ب��ت��ه��ا ح��ت��ى ال��ل��ي��ل ع��م��ر ط��ال ل��ق��د

األول الحب

ابن قصيدة شوقي وعيل املازني النابغان الشاعران وصديقاي أنا يوم ذات نقرأ كنا …)
أولها): يف ويقول الصقر أبا بها يمدح التي النونية الرومي

ورم��اُن ت��ف��اح ن��وع��ان: ف��ي��ه��ن وك��ث��ب��ان أغ��ص��ان ال��ورد أج��ن��ي��ت��ك
أل��واُن ال��ظ��ل��م��اء م��ن ل��ه��ن ُس��وٌد َل��ٌة ُم��َه��دَّ أع��ن��اٌب ذَيْ��ِن��َك وف��وَق

منا كل يعارضها أن لنا خطر ونقدها إطرائها حق وقضينا تالوتها من فرغنا فلما
ونظم الهاجر، مناجاة يف قصيدته املازني فنظم فعلنا؛ وقد وقافيتها بحرها من بقصيدة

الرومي: ابن روح فأهديتها القصيدة هذه أنا ونظمت املعنى، هذا يف قصيدة شوقي

ع��ي��دان واألف��ن��ان ي��ن��ش��د ال��ط��ي��ر وأف��ن��ان أط��ي��اٌر زه��ر ي��ا ي��ه��ن��ي��ك
ري��ان ال��ي��وم وأن��ت ظ��م��ئ��ت إن��ي ف��ت��ش��ب��ه��ن��ي ب��إن��س��اٍن ل��س��ت ط��وب��اك
آُن ب��ع��ده��ا آٌن ال��ده��ر وه��ك��ذا م��واك��ب��ه ف��ي ت��ج��لَّ��ى ال��رب��ي��ع ه��ذا
رض��وان ال��خ��ل��د ن��ع��ي��م م��ن وزف��ه ِرًض��ا ال��س��م��اء أك��م��ام ع��ن��ه ت��ف��ت��ح��ت
ج��ذالن وال��م��اء ح��ال��ي��ٌة واألرض ب��اس��م��ٌة ال��ب��س��ت��ان ف��ي ال��ن��ور وش��ائ��ع
ف��ي��ن��ان ب��األث��م��ار وال��روض ج��ل��واء ص��اف��ي��ٌة واآلف��اق ت��ض��ح��ك ال��ش��م��س
وأل��ح��ان ت��ران��ي��ٌم ول��ل��ط��ي��ور ج��وان��ب��ه ف��ي خ��ف��وٌق ول��ل��ن��س��ي��م
وس��ك��ان أب��ي��اٌت ه��ي ح��بَّ��ذا ي��ا ي��ع��م��ره��ا ل��ل��زه��ر ُق��رى روٍض ك��ل ف��ي
ح��بَّ��ان ب��األس��واق ت��راس��َل ك��م��ا َع��بَ��ٌق ب��ي��ن��ه��ا م��ا س��رى م��س��ت��أن��س��ات
م��ي��س��ان األغ��ص��ان ع��ل��ى وال��ي��اس��م��ي��ن ك��م��ائ��م��ه ف��ي ع��ج��بً��ا ي��ح��م��رُّ ال��ورد
��ان رقَّ ال��ك��ف ص��ن��اع ال��ب��ل��ور ع��ن ي��ن��وع��ه��ا أث��واٌب ول��ل��ق��رن��ف��ل
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م��ح��زان ال��دي��ر ف��ي راه��ٌب ك��أن��ه ��ك��ة م��م��سَّ أم��س��اٌح ول��ل��ب��ن��ف��س��ج
ال��ح��ان م��ث��ل��ه م��ن خ��ال ج��اٌم م��ن��ه��نَّ ي��س��ك��رن��ا ال��ل��ي��م��ون زه��ر وح��ب��ذا
وك��ْرواُن وش��ح��اري��ٌر ب��الب��ٌل ه��اج��ع��ٌة واألط��ي��ار ي��ح��ي��ي��ه وال��ل��ي��ل
وغ��ي��ان بَ��رٌّ ل��ه ف��ي��س��ت��ج��ي��ب م��ح��ت��س��بً��ا ف��ي��ه ي��دع��و ال��ط��ي��ر م��ؤذن
وأص��الن أس��ح��اٌر وال��غ��رب ال��ش��رق ف��ي ط��رَّزه األن��وار ح��ل��ل ف��ي وال��ص��ب��ح
رب��ان األم��الك م��ن خ��ط��اه��ا ي��ح��دو س��اب��ح��ٌة ال��ف��ردوس ف��ي األرض ك��أن��م��ا
ف��رح��ان ال��ل��ه ف��ض��اء ف��ي م��ا ف��ك��ل ف��رٍح م��ن ي��ح��وي��ه ب��م��ا ال��ف��ض��اء ض��اق
وإْده��ان َخ��بٌّ م��ودتُ��ُه وال دن��ٌس ح��ب��ه ال ال��ذي ال��م��ح��ب إال
ش��غ��الن األع��راس ع��ن ال��ح��داد إن ش��واغ��ل��ه ال��دن��ي��ا ع��رس ع��ن ن��ف��اه
… … … … … … … … … …
��ان؟ غ��صَّ أن��ت ه��ل وي��س��أل��ن��ي وج��ًدا م��ح��ب��ت��ه ف��ي غ��ري��ًق��ا ي��ران��ي م��ن ي��ا
غ��ف��الن! ذاك ع��ن ب��ه ع��ن��ي��ت وم��ن وأك��ت��م��ه أب��دي��ه ال��ح��ب ض��ي��ع��َة وا
وإي��وان ع��رٌش ف��خ��ره ام��رئ ع��ل��ى ب��ه��ا أض��ن أش��ع��اٌر م��دي��ح��ك ف��ي ل��ي
وأع��ي��ان أح��داٌق ول��ل��م��ح��ب��ي��ن روع ال��ص��ب��ا وش��ي م��ن م��ح��ي��اك ع��ل��ى
ول��ه��ان؟ وه��و ي��ه��ذي وج��ه��ك ب��ح��س��ن ن��اظ��ره��م راح إن ت��ع��ذل��ه��م ف��ف��ي��م
غ��ف��ران؟ ي��م��ح��وه ال ال��ن��اس م��ن ذن��بً��ا ت��ح��س��ب��ه ل��ل��ح��ب ف��م��ا ذن��بً��ا ال��ح��س��ن م��ا
وه��ج��ران ن��أٌي ب��ي��ن��ه��م��ا ض��دي��ن ت��ح��ي��ل��ه��م��ا أن ف��ارف��ق ش��ق��ي��ق��ان ه��م��ا
إح��س��ان ال��ب��غ��ض غ��ي��ر ل��ي��س ك��أْن ح��ت��ى م��أث��م��ٌة ال��ح��ب أن ال��ن��اس ع��لَّ��م م��ن
ج��ان وال إن��ٌس ال ي��ع��ص��م ك��ان م��ا آث��م��ه��ا أن��ت ج��اٍن ج��ن��اي��َة َه��بْ��َه��ا
أُْح��َداُن وه��ي ف��ص��ي��َغ��ْت ال��ق��ل��وب إال ج��وارح��ه��ا م��ث��ن��اٌة ال��ج��س��وم إنَّ
ن��ق��ص��ان؟ ي��رض��ي��ك ف��ه��ل وُخ��ل��ٌق َخ��ل��ٌق ب��ه ي��س��ت��ت��مُّ ق��ري��ٌن ق��ل��ب ل��ك��ل
ع��ن��وان األرواح ع��ل��ى ال��وج��وه وف��ي بُ��ْغ��يَ��تُ��نَ��ا ب��األرواح ال��ت��ع��اط��َف إن
وج��دان ي��ش��م��ل��ك ول��م ال��ع��ي��وُن ع��ن��ك نَ��َف��َرْت إن م��ن��ك أح��ظ��ى ال��ص��خ��ر ت��م��ث��ال��ك
ك��ان��وا وم��ن ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان ل��م��ا ح��بٌّ ل��ه��م ال��ج��م��ال ُح��بُّ م��ع��ش��ٍر ل��م��ن إن��ا
وع��ق��ب��ان وح��ٌش م��ك��رن��ا ي��خ��ف وال ل��ه ن��ك��ي��د ال أنَّ��ا ال��ط��ي��ر ل��ي��أم��ن
وأح��ض��ان ن��ض��ي��راٌت غ��ص��وٌن م��ن��ا ل��ه��ا ل��ك��ان ن��ج��وان��ا ال��ُوْرُق ت��س��م��ع ل��و
أغ��ي��ض��ان ب��أي��دي��ن��ا م��ن��ه تُ��ْغ��ِض ل��م ع��ف��ت��ن��ا ن��ب��َت َح��ِي��يٌّ ي��دري ك��ان أو
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وغ��زالن آراٌم ال��ق��ف��ر ت��أل��ف ل��م ط��وي��ت��ن��ا ال��ن��اب��ي ال��س��ائ��م ي��ن��ظ��ر أو
ق��ي��ع��ان اإلن��س ش��ب��اك وق��ت��ه إذا ي��ب��ص��رن��ا ح��ي��ن ش��رٍّا ال��ح��وت اتَّ��ق��ى وال
وع��دوان ب��غ��ٌي ي��ف��زُع��ه��ا راح إن ب��ه ن��ع��وذ ك��ه��ًف��ا ل��ن��ا أنَّ ل��ي��ت ي��ا

∗∗∗
… … … … … … … … … …
أح��ي��ان ال��ده��ر ط��وي��ل ف��ي ف��ات��ه إن س��ع��ادت��ه ح��ي��ٍن ف��ي ن��ال م��ن ض��رَّ م��ا
وع��ي��دان ش��وٌك ف��س��ائ��ره��ا ف��اق��ن��ع زه��رت��ه��ا األي��ام م��ن ج��ن��ي��ت إذا
ح��رم��ان ك��ان أم ل��ه��ا ن��ج��ٌح أك��ان م��ق��ت��ن��ٌع ب��ال��ن��ف��س م��ا ورب��ك وال
ظ��م��آن ي��رت��اح ف��م��ا ظ��م��ئ��ن��ا وإن م��ظ��م��أة ال��ري ف��ب��ع��ض روي��ن��ا ف��إن
ل��ه��ف��ان؟ ف��ال��ك��ل ي��ذق ل��م أو ذاق م��ن ووًج��ى ل��ه��ف��ة أح��م��ى ال��ف��ري��ق��ي��ن أي
ثُ��ن��ي��اُن ال��ده��ر ف��ي ل��ه��ا ي��ح��اك ف��ال ح��ائ��ك��ه��ا أن��وال ُح��ط��م��ت ل��ي��ل��ة ي��ا
وت��ح��ن��ان ذك��ٌر ب��ع��ده��ا م��ن وال��ع��ي��ش ب��ه ن��ع��م��ت ش��وٌق ق��ب��ل��ه��ا م��ن ال��ع��ي��ش
أل��وان ال��ج��ن��ات م��ن ال��وص��ال وف��ي خ��ال��دٌة ف��ال��ج��ن��ات غ��رو وال ط��ال��ْت
أزم��ان؟ ت��ل��ك أم س��ل��ف��ت أل��ي��ل��ٌة ل��ب��ه��ج��ت��ه��ا أدري ال وال��ل��ه أص��ب��ح��ت
رج��ح��ان؟ ع��ن��ه وف��ي��ه��ا ش��ط��ٌر وال��ع��م��ر أح��س��ب��ه��ا ح��ي��ن ش��ط��ٌر وه��ي ال وك��ي��ف
وش��ب��ان ِش��ي��ٌب ق��ب��ل��ن��ا ب��ه��ا ص��ب��ا م��ع��تَّ��ق��ًة خ��م��ًرا ال��ه��وى س��ق��ان��ا ل��ق��د
ن��ش��وان ال��ب��ح��ر م��ن��ه��ا ت��ن��اول ول��و ن��ش��وتَ��ه��ا ال��ص��ه��ب��اءُ ت��ب��ل��ُغ ال ه��ي��ه��ات
ش��ط��آُن ال��دم��ع وراء م��ن ل��ه ن��ب��ٌع ب��ه ف��ف��اض ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ال��ه��ي��ام ف��اض
غ��دراُن خ��ديَّ ع��ل��ى م��ن��ه س��ال ل��و م��ح��ت��ج��ٌز ع��ي��ن��يَّ ف��ي وال��دم��ُع وددت
غ��ي��ران ب��ع��ل��ي��ي��ن وال��س��ل��س��ب��ي��ل م��راش��ف��ه م��ن ش��ه��ًدا أرش��ف أم��س��ي��ت
وث��غ��ب��ان ل��ؤل��ؤي��اٌت ج��داوٌل ن��اح��ي��ٍة ك��ل ف��ي ل��ه ت��ج��ري وال��ن��ي��ل
وس��ن��اُن ال��ف��ل��َك ف��ك��أنَّ أم��واه��ه واطَّ��ردت ال��م��وُج ش��اء ح��ي��ث ي��ق��ودن��ا
ع��م��دان ل��ل��ص��ب��ح م��طَّ��ل��ٍع ك��لِّ م��ن وان��ب��ث��ق��ت ال��ل��ي��ل ج��ن��ح ت��ص��رم ح��ت��ى
س��ه��ران ال��ل��ي��ل وغ��ول ه��ج��دن��ا وم��ا ش��ارف��ٌة ال��ص��ب��ح وع��ي��ن أف��ق��ن��ا ف��م��ا
وش��ه��ب��ان م��ض��ي��ئ��اٌت أن��ٍس ش��م��وس ت��رص��ده��ا وال��ش��ه��ب��ان ال��ش��م��س س��وى ب��ن��ا
… … … … … … … … … …
س��ل��وان ف��ي��ه��نَّ ل��ي ال��ق��ص��ائ��د ه��ذي وأُنْ��ِش��ُده��ا أت��ل��وه��ا ل��ك ب��ق��ي��ٌة
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ق��ن��ع��ان ب��ال��ذك��ر ف��ل��ي ال��س��ن��ون ع��ن��ه��ا ص��ف��ح��ت ق��د ال��ذك��ر م��ت��اع م��ن ب��ق��ي��ٌة
غ��رق��ان ف��ي��ه وف��ل��ك��ي ال��خ��ض��مِّ م��وَج م��رت��ق��ٌب ال��ش��ط ف��ي ت��اج��ر ك��أن��ن��ي
ن��س��ي��ان ف��ي��ط��وي��ه��نَّ ذه��ب��ت ك��م��ا ي��ذه��ب��ه��ا ي��س��ط��ي��ع ل��و ب��ق��اي��اك خ��ذي
غ��ن��ي��ان ال��م��ح��ب��وب ص��ل��ة ع��ن ب��ال��ح��ب ل��ه ي��ك��ون ال ص��بٌّ ال��ح��بَّ ي��أم��ُن ال
غ��ض��ب��ان وه��و ي��وًم��ا س��أل��ق��اه أن��ي ب��ه ك��ل��ف��ت أن ل��م��ا أج��ه��ل ك��ن��ت م��ا
ع��ب��دان؟ ل��ل��وه��م ف��ه��م وه��ان��وا ه��ام��وا م��أل ف��ي أرض��اه م��ا م��ث��ل ب��ه ل��ي م��ن
أوط��ان األف��ه��ام ح��س��ب ع��ل��ى ل��ه��م اف��ت��رق��ت وم��ا أوط��انً��ا ال��ن��اس ت��ف��رق
وإن��س��ان إن��س��اٌن وش��ت��اَن م��ن��ا ون��ح��س��ب��ه��م داًرا ن��س��اك��ن��ه��م ب��ت��ن��ا
ش��ك��ران ي��ج��زي��ه وال ال��ش��ق��اء ه��ذا ف��ي��س��ع��ُده��م ف��ي��ه��م ب��أن��ف��س��ن��ا ن��ش��ق��ى

∗∗∗
وج��ث��م��ان؟ روٌح ف��ي��ت��ف��ق��ا روًح��ا أك��ب��ره��م ك��ن��ت ه��الَّ ال��ن��اس أم��ل��ح ي��ا
ق��رآُن ال��ع��ذَل انَّ أو ي��ك��ذب��ون ال ك��أن��ه��ُم ق��ال��وا م��ا ب��اط��ل ص��دَّق��َت
أب��ط��ان ت��ب��دي��ه م��ا غ��ي��ر ل��ه��ا س��وٌد أل��س��ن��ٌة ال��ن��اس ب��أن ع��ل��م��ت أم��ا
ع��ج��الن واإلف��ك م��تَّ��ئ��ٌد ف��ال��ح��ق أس��ي��ُره��ا ب��ال��ش��ك م��زاع��م��ه��م أح��رى
رك��ب��ان األرض ف��ي ب��ه��ا ف��ط��اف م��ن��ه��م رج��ٌل ق��ال��ه��ا زوٍر ق��ول��ِة وربَّ
وع��ص��ي��ان ك��ف��ٌر ن��ق��ض��ه��ا ش��ري��ع��ًة م��ذاه��ب��ه��م ف��ي ف��راح��ت ت��داول��وه��ا
إي��ه��ان ل��ل��ح��ق ب��ق��لَّ��ِت��ه��م وال ت��ث��ب��ت��ه األم��ر ال��م��ث��ب��ت��ي��ن ك��ث��رُة م��ا
م��ي��زان ال��ش��ك ي��وم ال��ف��رد ب��ال��م��ب��ص��ر ي��ع��دل��ه��م ل��ي��س ض��ري��ٍر أل��ف ف��إنَّ
… … … … … … … … … …
إي��ق��ان ال��ح��دس ف��ي��ه��ا وأذه��ب ح��س��ي ف��أن��ك��ره��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه ��ف��ْت ت��ك��شَّ
ض��ن��ان ب��األوه��ام وه��و غ��دا ح��ت��ى وي��وه��م��ن��ي ده��ري ي��ح��رم��ن��ي زال م��ا
أَْس��َواُن ال��دم��ع ب��غ��ي��ر ي��ن��وح وق��د ل��ع��بً��ا وال ص��ف��ًوا ال ل��ن��ض��ح��ك إن��ا
وإم��ك��ان ذرٌع ه��دي��ه��م ع��ن وض��اق ق��دٍم م��ن ال��خ��ل��ق ص��الُح ال��ع��ق��وَل أع��ي��ا
خ��ان��وا أو ال��ن��اُس بَ��رَّ ي��ج��رم��نَّ��ك ال دع��ٍة ف��ي األق��دار ش��اءت ك��م��ا ف��ع��ش
م��ان��وا ق��د ال��ق��وم أن ن��ح��س��ب ون��ح��ن س��ل��ك��وا ق��د ال��ص��دق ط��ري��ق ف��ي ل��ع��ل��ه��م
ح��ْدث��ان ب��األرزاء ت��ول��ت��ه وإن ل��ه ال��ب��ق��اء ط��اب غ��ف��ل��ٍة ف��ي ع��اش م��ن
ك��ي��وان ب��ال��ن��ح��س أم ب��ال��س��ع��د أدار دائ��رٌة واألف��الك ن��ام م��ن ي��دِر ل��م
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ن خ��الَّ ف��األع��داء ش��ئ��ت َم��ْن وداِن أم��نً��ا م��ه��ربً��ا م��ن��ه��ا ل��ن��ف��س��ك ف��اط��ل��ب
وإي��م��ان م��ي��ث��اٌق ال��ط��ب��ع ش��رع��ة ف��ي ف��ب��ي��ن��ك��م��ا واع��ش��ق��ه��ا ح��ي��ات��ك وال��زم
ص��وَّان ال��ح��رَّ ف��إن ال��ت��راب ع��ل��ى ب��ه ت��ج��ود أن ف��ص��ن��ه ال��وج��ود ه��ي
… … … … … … … … … …
ح��ان��وا ب��م��ن واْل��َح��ْق أب��ًدا اس��ت��ِرْح ث��م واح��دًة ال��ده��ر ف��ي م��رًة ب��ه��ا وان��ه��ض

املوت كأس

ال��م��ع��ذَّب��ا ذاك ال��ل��ه أراح وق��ال��وا م��ن��ي��ت��ي تُ��ق��ض��ى ي��وم ش��يَّ��ع��ون��ي إذا
ي��ت��ه��ي��ب��ا أن ال��ل��ح��د أخ��اف ف��إن��ي ال��ث��رى إل��ى ص��ام��ت��ي��ن ت��ح��م��ل��ون��ي ف��ال
ويُ��ش��رب��ا يُ��َغ��نَّ��ى أن ي��ح��ل��و زال وم��ا ش��ه��ي��ة ك��أٌس ال��م��وَت ف��إن وغ��ن��وا
ال��م��غ��ي��ب��ا! ال��ول��ي��د ف��ي��ه تُ��ح��زن��وا ف��ال ال��ورى ب��ن��ي م��ه��ُد ال��م��ه��ُد إال ال��ن��ع��ُش وم��ا
ف��أط��رب��ا ال��ق��ص��ي��د س��م��ع��ي ع��ل��ى أع��ي��دوا وإن��م��ا ب��ال��ب��ك��اء ت��ذك��رون��ي وال

الثالث الحبيب

بالجحيم، والثاني بالجنة أحدهما شبه وقد شكري، لصديقنا الحبيبني قصيدة عىل ا (ردٍّ
والجحيم!) الجنة بني جامع الثالث الحبيب وهذا

ال��ن��ع��ي��ْم دار ال��ج��ن��ة ووص��ل��ك ال��ج��ح��ي��م ن��ار ��اع دفَّ م��ن ق��الك
ال��ك��ظ��ي��م ال��م��ح��ب ص��در ف��ي ك��ال��م��ه��ل ل��ك��ن��ه ال��ك��وث��ر وري��ق��ك
ال��ش��م��ي��م ح��ل��و وه��و ع��ن��ه ت��زوي��ه ل��م��ن ُم��رٌّ ال��زق��وُم وخ��دُّك
ال��س��ق��ي��م ض��ن��اه م��ن ت��ش��ف��ي وأن��ت س��ل��ي��م ج��س��ٍم ك��ل ت��ض��ن��ي وأن��ت
ت��دوم ال ك��ارٌه ، م��ح��بٌّ ق��اٍس راح��ٌم ن��اف��ٌر داٍن وأن��ت
ال��ن��س��ي��م ذاك أط��ف��أ ك��م��ا أذك��ى رب��م��ا ش��ب��ًم��ا ن��س��ي��ًم��ا وي��ا
ال��ك��ل��ي��م ال��ف��ؤاد ف��ي أث��ي��ًم��ا وي��ا ن��اظ��ري ف��ي ال��وج��ه ب��ريء وي��ا
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ي��س��ت��ق��ي��م واح��ٍد ب��ل��وٍن ح��بٍّ��ا أرى إن وم��ا ل��ون��ان ال��ح��ب
األل��ي��م ال��ع��ذاب ف��ي ل��ق��ل��ب��ي ع��ونً��ا أُك��ن ع��ونً��ا ال��ن��ع��م��ة ع��ل��ى ل��ي ك��ن

فيهن ما خري

أب��ك��ي ع��ش��ت م��ا أع��ود ال أن��ن��ي ع��ل��ي��ِك ب��ك��ائ��ي م��ن ال��ذن��ب غ��ف��ر
ش��كِّ دم��ع��َة ح��وَّائ��ك��نَّ ن��س��ل م��ن��ك ت��ع��ل��م��ت وق��د ي��س��اوي ال

ض��ح��ِك س��اع��ُة ال��ن��س��اء ف��ي م��ا خ��ي��ر

صديق إىل

��ف��اءْ ال��صَّ ع��ه��د ال��ع��ه��د ت��ذكِّ��رن��ي ل��ف��ظ��ًة ب��ه��ا وأَْع��ِذْب أَُخ��يَّ
ال��ن��داء ب��ذاك ح��يٍّ��ا ف��أس��م��ع��َت ي��م��ْت ��ا ول��مَّ ب��ودي أه��بْ��َت
ال��ب��ق��اء م��ع��ن��ى ال��ق��ص��ر وف��ي وك��ي��ف خ��ال ع��ه��ًدا ال��ق��ص��ر يُ��ن��س��ن��ي ول��م
أس��اء ق��د أي��ن��ا ص��اح��ب��ي ي��ا ـ��ُت ن��س��ي��ـ ف��إن��ي ش��ي��ئً��ا أن��َس وإن
ال��ق��ض��اء ش��اء ك��ذل��ك ول��ك��ن ن��اك��ٍث وال ب��ق��اٍل ول��س��ت
ش��اء ك��ي��ف أه��واءه��ا ي��ق��ل��ب ال��زم��ان ب��أي��دي ال��ق��ل��وب وه��ذي
األص��دق��اء؟! ع��ل��ى ي��الم ف��ك��ي��ف ن��ف��س��ه ع��ن ال��م��رء ي��ذه��ل وق��د

األرق خواطر

ي��رم��د غ��ب��ار ف��م��ن ل��ديَّ إال إث��م��ُد ال��ل��واح��ظ ف��ي ل��ون��ك ل��ي��ل ي��ا
أرق��د ال ت��رك��ت��ن��ي ح��ي��ن س��ل��واي ألن��ه��ا ت��ض��ن ب��ال��رؤي��ا أن��ت ه��ا
ال��م��ورد ال��ص��ب��اح م��ع ع��ل��ي��ه أع��ي��ى خ��اط��ًرا ال��م��دام��ع ع��ل��ى ال��ظ��الم دل
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ي��ت��ردد وع��ارٍض ي��ط��ي��ش زع��ٍم م��ن ب��اإلن��س��ان ال��م��دع��وِّ ال��دم ف��ي ك��م
م��ج��ه��د ش��ق��اق ب��ي��ن��ه��م��ا وال��ع��ي��ش ف��ت��يَّ��ٌة وال��ح��ي��اة ش��ي��ٌخ ال��ع��ق��ل
ُد ال��دَّ ي��ف��ارق��ه ال ط��ف��ًال ك��ال��ط��ب��ع ب��واج��ٍد ول��س��ت ي��غ��ري��ن��ا وال��ط��ب��ع
ي��ت��وع��د م��ا وش��ر ال��زم��ان ي��ج��ن��ي م��ا وس��وء ال��ح��ي��اة ع��ب��ث م��ن أَوَّاُه
ي��ك��م��د م��ا وس��رَّن��ي ي��س��وغ ال م��ا ل��ي ف��س��اغ أم��رَّ ف��ق��د أش��ت��ك��ي��ه ال
ج��ل��م��د ص��خ��ٌر ق��ي��ل ح��ت��ى وص��ب��رت األس��ى م��ن ُج��نَّ ق��ي��ل ح��ت��ى وج��زع��ت
ي��ح��م��د ق��د وب��ع��ض��ه ال��ري��اء ب��ع��ض األس��ى ف��ي وال��ت��ج��ل��ُد ال��ت��ج��ل��َد أُب��دي
… … … … … … … … … …
ال��ش��رد ��الُل ال��صِّ ح��ول��ي��ه��ا وت��رود ق��ط��اف��ه��ا ال��غ��داف ي��ج��ن��ي وخ��م��ي��ل��ة
غ��د ل��ه��ا ي��ط��ي��ب أن وي��وش��ك ح��س��نً��ا ي��وم��ه��ا وأي��ن��ع ع��ن��اص��ره��ا ك��رم��ت
ي��ت��ع��ه��د وم��ن ي��رع��ى م��ن ت��ل��َق ل��م أن��ه��ا إال ب��ال��ن��ص��ح ظ��ل��ل��ت��ه��ا
ف��ت��ج��م��د ال��ن��م��اء وي��دع��وه��ا ط��وًع��ا ف��ت��ل��ت��وي ال��س��م��وم ت��ج��اذب��ه��ا ب��ات��ت
ي��ح��ق��د ال��م��ح��اس��ن ت��ل��ك ع��ل��ى خ��ص��ٌم وك��أن��ه ج��م��ال��ه أص��ون م��ن ي��ا
وي��رغ��د ال��ذئ��اب م��ع ي��ط��ي��ب َح��َم��ًال ي��رى أن م��ن الم��رئ أوج��ع ش��يء ال
ي��ب��ع��د ال ال��ذي ال��دان��ي م��ن ت��خ��ش��ى ال وأن��ت ال��ب��ع��ي��د م��ن ع��ل��ي��ك أخ��ش��ى
وت��ب��دد ع��ق��ده��ا ت��ن��ث��ر وت��ظ��لُّ وال��رُّق��ى ب��ال��ت��م��ائ��م ح��س��ن��ك وأح��وط
األس��ود وال��دخ��ان ح��ول��ك وال��ن��ار ال��ك��رى م��ن ال��ج��ف��ون َريَّ��اَن وت��ب��ي��ُت
أم��ل��ُد غ��ص��نَ��ك أنَّ وغ��رَّك ج��ه��ًال ال��ه��وى م��ع وم��ل��َت ن��ص��ح��ي تَ��تَّ��ِب��ْع ل��م
ي��ت��أود إذ ال��زه��ر ع��ن��ه وي��زلُّ ث��م��اره — ي��م��ي��ل إذ — ت��س��ق��ط وال��غ��ص��ن
أن��ك��د ف��ال��ت��ج��رد ال��ت��ق��ص��ف ش��رَّ وال��ص��ب��ا ال��ط��راءة ت��ح��م��ي��ك ك��ن��ت إن
أرب��د غ��ي��م م��ن��ه ي��ح��ف��ك أن م��ن ح��س��ن��ه ي��ض��ي��ئ��ك أن ب��وج��ه��ك أول��ى
م��ن��ج��د ل��ك ف��م��ا ف��أرس��ل��ه��ا ال أو ف��اع��ت��ص��م ي��م��ي��ن��ك ف��ي ي��م��ي��ن��ي ه��ذي
أل��ح��دوا ف��ي��م��ن ك��ان ن��وح اب��ن إن س��ف��ي��ن��ت��ي تُ��ِف��ْدَك ل��م ن��وًح��ا ك��ن��ت ل��و
أت��ودد ال ال��ط��ه��ر ل��غ��ي��ر إن��ي ع��رف��ت��ه��م ل��ل��ذي��ن ودك ف��اس��ت��ب��ِق
ت��خ��ل��د ال��م��ودة م��ع ول��س��ت ك��ال ودع��ت��ه��ا ن��ع��م��ة أول ك��ن��ت م��ا
ف��ي��ف��س��د ال��غ��واة ب��ه ي��م��ي��ل م��ن��ه��ا م��غ��رًَّرا انَّ َل��َو ال��دن��ي��ا ع��ل��ى م��اذا
ي��ه��ت��دوا ل��م ي��ع��ت��دوا ل��م ول��و م��ن��ه��ا خ��ال��ٌص ��ض ت��م��حَّ ل��م��ا ال��م��ش��وب ل��وال
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وي��رش��د ي��ض��ل م��ن م��ن��ه��م ف��أع��دُّ م��وكَّ��ًال ب��األن��ام ي��وًم��ا ك��ن��ُت م��ا
ع��س��ج��د ال ب��ه��رٌج أن��ك َف��َع��ِل��ْم��ُت ق��ن��ي��ًة ل��ل��ص��ي��ان��ة ات��خ��ذت��ك إن��ي
تُ��تَ��َق��لَّ��ُد ذخ��ي��رة أح��بَّ ك��ان��ت ب��ح��ل��ي��ٍة ال��ت��راب ف��ي أل��ق��ي ف��اآلن

إليك

الثاني الديوان إهداء

وإع��الن��ي إس��راري ت��ع��ل��م ك��ن��ت ل��و وأش��ج��ان��ي أط��راب��ي إه��داء إل��ي��ك
وج��دان��ي ب��ع��ض إال ��ن ت��ض��مَّ وم��ا ق��اف��ي��ة ك��ل ف��ي��ه ل��ح��س��ن��ك ش��ع��ر
ألوث��ان ق��رب��اٌن ه��و ك��أن��م��ا ل��دع��وت��ه ت��ف��ط��ن ول��م إل��ي��ك يُ��ه��َدى
إي��م��ان��ي ص��دق ص��دري ألث��ل��ج إذن وث��ن إل��ى ب��ت��س��ب��ي��ح��ي ص��م��دت ول��و
ب��ق��رب��ان��ي ت��ج��ه��ل ل��م ب��أن��ك ع��ل��م��ي ك��ب��دي ع��ن ال��وج��د ن��ار ال��ن��ار ��َف وخ��فَّ
ب��ح��رم��ان ع��ل��م ع��ل��ى م��ن��ك ف��زت ل��و ج��ذل��ي ف��وا م��ن��اج��ات��ي ج��ه��ل��ت ل��ك��ْن
إن��س��ان ك��لَّ ب��ش��ع��ري أخ��صُّ إن��ي ك��ث��روا وإن ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ن��اس ه��و م��ن ي��ا
دي��وان��ي ال��ن��اس ب��ع��ض ف��إن��ك ف��اق��ب��ل ب��ه أن��ت أع��ن��ي��ك م��ا ال��ن��اس إل��ى أه��دي

امليتة الدنيا

م��ن��ي��ر ب��ال��ج��م��ال م��ض��يءٌ وأن��ت م��ض��ي��ئ��ٌة ف��ه��ي ال��ش��م��س ح��بَّ أح��ب��ك
ن��ض��ي��ر ال��ش��ب��اب ش��اء ك��م��ا وأن��ت ن��اض��ٌر ف��ال��زه��ر ال��زه��ر ح��ب أح��ب��ك
ش��ع��ور م��ن��ك ال��ق��رب ف��ي وك��م ش��ع��ور، ف��إن��ه��ا ل��ل��ح��ي��اة ح��ب��ي أح��ب��ك
ن��ك��ي��ر؟ ب��ال��ح��ي��اة ول��وع��ي ف��ي وه��ل ُس��بَّ��ٌة وال��زه��ر ال��ش��م��س اب��ت��غ��ائ��ي ف��ي ف��ه��ل
… … … … … … … … … …
ن��س��ي��ر األن��ام س��ار م��ا غ��ي��ر ع��ل��ى ب��أن��ن��ا واع��ل��م ال��ن��اس ي��ق��ول م��ا ف��دع
أس��ي��ر ال��ظ��ن��ون ب��أغ��الل ره��ي��ٌن ع��ال��ٌم ول��ل��ن��اس ط��ل��ٌق ع��ال��م ل��ن��ا

71



دواوين من ديوان

ن��ظ��ي��ر ف��ي��ك ل��ل��ح��س��ن ي��ك��ن ل��م وإن ن��ظ��ي��ره��م إال أن��ت م��ا أس��ف��ا! ووا
ت��ح��ي��ر ول��ي��س ح��ارت س��ئ��ل��ت إذا أن��ف��ًس��ا ن��س��ائ��ل م��ن��ا ع��ج��بً��ا وي��ا
غ��ري��ر ال��ثُّ��غ��ي��ر ��ام ب��سَّ ال��ن��اس م��ن ��ًم��ا م��ن��عَّ ألن ب��دن��ي��ان��ا أن��ش��ق��ى
غ��ض��ي��ر وج��ن��ت��ي��ه ف��ي ال��ص��ب��ا رب��ي��ع ن��اش��ئ ألن��ك ف��ي��ن��ا ال��ص��ب��ا أي��ذوي
ن��ور ال��م��الح��ة وم��ض م��ن ب��ع��ي��ن��ي��ه أح��ور ألن��ك م��آق��ي��ن��ا أت��ع��ش��ى
س��م��ي��ر وأن��ت إال م��ط��ال��ع��ه ��ٌة َج��مَّ وال��ح��س��ُن ال��ح��س��َن ن��ت��م��ل��ى أال
ي��ث��ور ح��ي��ن ل��ل��م��ح��زون ع��ن��ك غ��نً��ى ب��ه��ا ي��ك��ن ل��م إذا ال��دن��ي��ا ض��ي��ع��َة ف��ي��ا
م��ج��ي��ر س��واك وال��ش��ك��وى ال��ب��ث م��ن ي��ج��ي��ره��ا ال ال��ت��ي ال��ن��ف��س ض��ي��ع��َة وي��ا
ك��دور وه��و ال��ع��ي��ُش آَض غ��ب��َت وإن غ��ي��اب��ه��ا ن��ب��ال��ي ال غ��اب��ت ال��ش��م��س إذا
نَ��ف��ور ب��ال��ض��ل��وع ق��ل��ٌب ف��ي��ه��دأ م��ط��م��ٌع ف��ي��ك م��ا ال��ش��م��س م��ث��ل ول��ي��ت��ك
خ��ري��ر م��ن��ه ال��س��م��ع ف��ي ج��دوٍل ع��ل��ى ت��ل��ه��ف��وا ع��ط��اٌش ي��خ��ط��ئ ول��م ق��ري��ت
س��ت��ور ع��ل��ي��ك ت��ض��رب ول��م ع��ل��ي��ه��ا س��ائ��ر أن��ا ال��ت��ي األرض ع��ل��ى وس��رت
ف��خ��ور ب��ال��ج��م��ال ك��وٌن ال��ج��ه��ل ع��ل��ى الم��ن��ا ش��ط��رك ال��َوْج��َه نُ��َولِّ ل��م ف��ل��و
س��رور س��واك ف��ي ل��م��ح��بٍّ وم��ا ودي��ع��ة ال��س��رور م��ق��ال��ي��د ل��دي��ك
ع��ب��ي��ر وف��اح ع��ص��اف��ي��ٌر وغ��نَّ��ت ش��واره��ا أب��اح��ت ال��دن��ي��ا ت��أذِن ف��إْن
ي��دور ال��س��م��اء ع��ل��ي��ا ف��ي ال��ن��ج��م وال ل��ن��اظ��ٍر ح��ظ األرض ف��ي ف��م��ا وإال

عام بعد

�ى �ولَّ� ت� أو ال��ت��ث��ن��ي ح��ل��و ي��ا ال��ع��ام ي��م��ض��ي ك��اد
إال! �س �ي� ل� ب��ال��ت��م��ن��ي إال م��ن��ك اق��ت��رب��ن��ا م��ا

∗∗∗
�ذاِب وع� ح��س��ن ك��لَّ ع��رف��ن��ا ع��رف��ن��اك م��ذ
�ي �راب� �ت� اق� �ي ف� ل��ع��ي��ن��ي ف��ردوٌس ال��ق��ل��ب ف��ي ل��ه��ب
�م راس� �م رس� إال ال��ف��ردوس ن��رى ال أن��ا غ��ي��ر
�م �ائ� ه� �رب ش� ُم��ْه��ًال ال��ح��ب ج��ح��ي��م م��ن وش��رب��ن��ا
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∗∗∗
�ك �ت� �ق� �ش� ع� أو خ��ان��ن��ي ق��ل��ب��ي أنَّ ت��ل��م��ن��ي ال
�ك �ت� رأي� �د ق� أن��ن��ي إال م��نِّ��َي ي��ك��ن ل��م

∗∗∗
�ا �ت� �ح� ل� �م ث� يُ��َع��دُّ ال ج��م��اٌل ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان
�ا �ت� أن� �و وه� ف��رد ف��ه��و ط��رٍّا ال��ح��س��ن ف��ع��ددن��ا

ذكرى عىل كأٌس

ث��ق��ات��ي خ��ي��ر ي��ا ـ��ف��س ال��ن��ـ ح��ب��ي��ب واذك��ر ه��ات��ه��ا
ت��ق��اة دون ب��اس��م��ه واج��ه��ر ال��ت��ل��م��ي��ح ودع
ال��خ��ل��وات؟ ف��ي ذك��ره ح��ت��ى نُ��ْح��َرُم أت��رى
ال��ص��ف��ات ب��م��ج��ه��ول ن ك��ا وم��ا ص��ف��ه ل��ي ص��ف��ه
ال��ح��دق��ات ب��ح��ظ ـ��ع ال��س��م��ـ أم��ت��ع أن��ي غ��ي��ر
األض��اة وص��ف ب��ه ـ��دو ت��ع��ـ وم��ا ع��ي��ن��ي ف��ي ص��ف��ه
زف��رات��ي وت��رج��م ـ��ت، اس��ط��ع��ـ ل��و ق��ل��ب��ي ف��ي ص��ف��ه
ال��م��ه��ج��ات ب��اص��ط��ي��اد م��ن��ه أل��ي��ق أت��رى
ال��خ��ط��رات ب��ي��ن ـ��رت��ه خ��ط��ـ م��ن أم��ل��ح أت��رى
ال��وج��ن��ات ب��ي��ن ي��ه خ��د م��ن أص��ب��ح أت��رى
ال��ص��ع��دات ف��ي م��ت��ه ق��ا م��ن أع��دل أت��رى
ال��ل��ف��ت��ات ح��ل��و ـ��رف ال��ط��ـ س��اج��ي ال��ش��ع��ر ذه��ب��ي
ال��ب��س��م��ات ب��غ��ي��ر ـ��ك ي��ح��ي��ي��ـ ال وح��ي��يٌّ
ش��ك��ات��ي ي��دري وال ه أش��ك��و ب��ال��ح��ب ج��اه��ل
ن��ظ��رات��ي م��ع��ن��ى ـ��ه��م ي��ف��ـ ال ال��ق��ل��ب وغ��ري��ر
ال��ع��ب��رات م��س��ت��ه��لَّ ل��ي م��ا ي��س��أل ل��و ودَّ
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ب��ذات��ي أف��دِّي��ه م��ن ش��ج��ان��ي ق��ل��ت وإذا
ن��ج��ات��ي ش��اء ل��و ـ��ي��ه ك��ف��ـ وف��ي ي��ن��ج��ي��ن��ي ل��ي��س
ع��ات! ال��ق��ل��ب غ��ل��ي��ظ ٍن ج��ا م��ن أق��س��اه م��ا ق��ال
… … … … … … … … … …
ُح��ُرق��ات��ي ع��ل��ي��ه َج��ْت ه��ا ف��ق��د أم��س��ك ب��ل ص��ف��ه
أزم��ات��ي وض��اق��ت ن��ي ب��أش��ج��ا ال��وج��د ج��م��ح
ح��س��رات��ي ط��اله��ا ف��ي وأغ��رق ص��رًف��ا ه��ات��ه��ا
ي��ؤات��ي ال أو ه��وى م��ن ي��ؤات��ي ع��م��ا ع��وًض��ا

املنشورة الصبابة

ال��م��غ��ان��ي��ا ال��رف��ات ي��غ��ش��ى ف��ق��د ف��ه��ب��ي غ��اض��يً��ا ال��ل��ي��ل أق��ب��ل ق��ل��ب��ي ص��ب��اب��ة
ال��م��آق��ي��ا ب��ال��رق��اد ��ى غ��شَّ ال��ل��ي��ل إذا أم��ي��ن��ة ال��ق��ب��ور ال��م��وت��ى ت��ه��ج��ر وق��د
خ��اوي��ا وع��رش��ك أن��وى ق��د م��ك��ان��ك ف��ان��ظ��ري ال��ن��وم م��ع ال��دن��ي��ا إل��ى وث��وب��ي
ل��ي��ال��ي��ا ذاك ق��ب��ل ف��ي��ه ت��رب��ع��ت وط��ال��م��ا ال��غ��ري��ب م��رَّ ب��ه وُم��رِّي
م��ن��ادي��ا ت��ج��ي��ب أال م��وث��ٍق ع��ل��ى ف��إن��ه��ا ب��ال��دي��ار َم��ْن ت��س��أل��ي وال

∗∗∗
ح��وان��ي��ا ع��ل��ي��ه أض��الًع��ا ي��ج��اذب ع��ظ��م��ه ال��ل��ح��م م��ن ع��اٍر ش��ب��ٌح ب��دا
ث��ان��ي��ا ال��ل��ي��ل م��ع ل��ي��ًال ب��ه وي��م��ش��ي خ��ط��وه ال��م��ن��ي��ة ق��ي��د ف��ي ي��ق��ارب
واه��ي��ا ب��ال��س��الم��ة ل��م��يْ��ٍت دع��ائ��ي ي��ك��ن وإن ف��اس��ل��م ق��ل��ت س��الم وق��ال
ن��اس��ي��ا أن��ت وم��ا ح��ي��نً��ا ب��ه��ا ن��ع��م��ت ص��ب��اب��ة ف��ق��ال ال��س��اري؟ ال��ط��ارق َم��ِن
ك��اس��ي��ا أزه��َر ق��ب��ُل م��ن ب��ه وع��ه��دي روائ��ه م��ن ع��رى ج��س��ًم��ا أرى ف��ق��ل��ت
ال��م��واح��ي��ا ال��م��ن��ون أي��دي ب��ش��اش��ت��ه��ا غ��ال��ب��ت ف��ي��ك م��س��ح��ٌة ل��وال ج��ه��ل��ت��ك
ب��اق��ي��ا ال��ش��ك م��ن تُ��ب��ق��ي ال ال��ده��ر ي��د ج��وان��ح��ي ف��ي ه��زَّة ل��وال ج��ه��ل��ت��ك
ال��م��ع��ان��ي��ا ت��ل��ك اس��ت��ل ف��ك��ي��ف ع��ل��ي��ك ص��ب��اب��ت��ي ي��ا ال��ب��ل��ى ج��ار م��ا ش��د أال
ص��اح��ي��ا؟ ع��ي��ن��يَّ أس��ك��رت ال��ت��ي وأن��ت راض��يً��ا ال��ل��ي��ل أس��ه��رت��ن��ي ال��ت��ي أأن��ت
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واف��ي��ا ف��ي��ك م��غ��ن��ًم��ا وج��دن��ا ت��ولَّ��وا ك��ل��ه��م ال��ن��اس إذا ك��ن��ا ال��ت��ي وأن��ت
ه��ي��ا ك��م��ا وه��ي األرض ع��ن��ه��ا أس��ائ��ل ج��ل��وة األرض ل��ي ج��لَّ��ي��ت ال��ت��ي وأن��ِت
ش��ادي��ا ال��م��ح��اس��ن ف��ي��ن��ان ك��ن��ت أم��ا رأي��ت��ه ش��يء ك��لَّ ع��ن��ه��ا أس��ائ��ل
اله��ي��ا وأص��غ��ي��ُت ج��ل��م��وٌد ورنَّ��م ص��ام��ٌت ف��غ��رَد روًح��ا ب��ه��ا ن��ف��خ��ت
ص��اغ��ي��ا ال��ل��ه ي��أذن ح��ت��ى وأم��س��ي��ُت ب��ص��م��ت��ه��ا الذت ال��ب��ي��ُن أََل��مَّ ف��ل��م��ا
ث��اوي��ا ال��ق��وم م��ع��ب��د ف��ي��ه ك��ان ول��و ن��أم��ة ال��ق��ب��ر إل��ى ال��ص��اغ��ي ي��س��م��ع وه��ل

∗∗∗
س��اج��ي��ا ب��ال��م��ن��ي��ة س��ت��ًرا وح��س��ب��ك م��ن��ي��ة م��ن س��ات��ٌر ل��وال أن��ت ن��ع��م
وف��ان��ي��ا ح��يٍّ��ا ال��ش��ري��ن ج��م��ع ل��ق��د ن��ف��س��ه خ��وال��ج م��ات��ت ام��رءًا وإن
ت��وال��ي��ا وال��ح��ي��اة ال��م��ن��اي��ا ف��ل��ي��ت ل��ل��ردى َح��دَّ وال ح��دٌّ ل��ه��ا ح��ي��اة
ال��دي��اج��ي��ا ال��ص��ب��اح أن��وار وت��رع��ب وال��ك��رى ال��ع��ي��ش ي��ق��ظ��ة ت��ت��وال��ى ك��م��ا
دوال��ي��ا ال��ح��ي��اة واش��ت��ق��ن��ا ال��ن��وم إل��ى اش��ت��ي��اق��ن��ا ال��ح��م��ام ل��ت��ش��وق��ن��ا إذن

الصعب الهني

… … … … … … … … … …
ط��ل��ب��وا م��ا م��ن��ك ف��ن��ال��وا وأص��غ��روك أدرك��ه ل��س��ت ح��ت��ى ق��درك أك��ب��رت
دأب��وا وال خ��ط��وي ف��ي ت��وان��ي��ُت ف��م��ا ل��ه��م وادَّن��ي��ت ع��ن��ي ت��ب��اع��دَت ف��إن
وال��ع��ج��ب ال��ص��د ع��ن��ا ي��م��ل��ك ف��ال ك��أن��ف��س��ه��م ص��ي��غ��ت أن��ف��س��ن��ا ل��ي��ت ي��ا
ن��ه��ب م��ا ب��ع��ض ع��ل��ي��ن��ا تُ��ع��ز ف��ال ب��ه ن��ه��ي��م م��ا ي��دري م��ث��ل��ك ل��ي��ت أو

الشتاء يف نرضة

نَ��ِض��ر م��ن��ظ��ر ك��ل م��ن أب��ه��ج أب��ص��ره��ا ال��ش��ت��اء ف��ي ن��ض��رًة ي��ا
ال��ع��ط��ر ب��ح��س��ن��ه��ا ت��ْرَوى وال��ن��ف��س ت��ن��ه��ب��ه��ا وال��ع��ي��ون ك��أن��ه��ا
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م��خ��ت��ص��ر ل��ل��ق��ل��ب ح��بٍّ أل��ف ب��ل م��دخ��ر ل��ل��ع��ي��ن رب��ي��ع أل��ف
وال��غ��رر ال��ري��اض ش��ت��ى ح��س��ن م��ن م��ج��ت��م��ًع��ا اإلك��س��ي��ر ذاك ط��ي��ب ي��ا
��َك��ِر ال��سَّ ك��وث��ري��ة ق��ب��ل��ٍة ف��ي وأرش��ف��ه ك��ل��ه أض��م��ه

الغرق إىل

ال��س��اح��ل؟ ع��ل��ى ال��وق��وف ف��ف��ي��م ب��ح��ره��ا ف��ي ال��ع��رائ��س دع��ت��ك
ال��ع��اج��ل ال��غ��رق إل��ى ب��ل ال ـ��ن ال��س��اب��ح��ي��ـ إل��ى ب��ل ال ال��م��اء إل��ى
ب��ال��ن��ازل! ف��ي��ه ي��ك��ن ل��م وإن غ��ري��ٌق إال ال��ب��ر ع��ل��ى ف��ل��ي��س
ل��ل��غ��اف��ل وي��َح ف��ي��ا ع��ل��ي��ن��ا ك��ل��ه��ا اح��ت��ش��دت س��واح��ره

مائدة

ال��زم��اْن ع��ب��ق��ريُّ ع��اًم��ا ع��ش��ري��ن ط��ه��ي��ه��ا ف��ي أس��رف م��ائ��دٌة
ال��ه��وان ي��ل��ق��ى ب��ال��م��ك��رم ف��ك��ي��ف س��اع��ًة ب��ه��ا ال��ط��اه��ي أك��رم��ن��ا
ال��ج��ن��ان ون��ف��ح ال��ب��در وط��ل��ع��ة م��ًع��ا وح��ي��اءٌ وأن��ٌس ح��س��ٌن
ال��خ��وان ف��ي ل��ق��م��ًة ت��رك��ن��ا إذا ُع��ذرن��ا ف��م��ا ط��وًع��ا ل��ن��ا م��دَّْت

البيع لغري

ش��اري ب��ائ��ع ف��ي��ه أن��ا ف��م��ا م��ه��ًال زائ��ف��ة غ��ي��ر ق��ال��وا ال��ح��ب ج��واه��ر
ال��ن��ار ع��ل��ى أح��ج��اري ع��ارض ب��ال��س��ر ول��ع وال ش��كٍّ م��ن أن��ا وال ك��ال
غ��رار م��ن��ه ب��وم��ٍض ق��ن��ع��ت إن��ي م��ع��دن��ه أل��ف��ي��ت إن ال��ح��ب م��ع��دن خ��ذ
وإي��ث��ار ص��دٍق ع��ل��ى ي��ق��وم ح��ب وال ي��دوم ح��بٍّ م��ن ل��ألن��اس��يِّ م��ا
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البدر ليلة

م��ع��ا ورج��ع��اه��ا ال��ذك��رى ع��ن��دك م��ض��ى م��ا وج��دِّد ال��ذك��رى ل��ي ه��ات
م��ب��ت��دع��ا غ��ي��َرُه ف��ج��دِّْد أو ان��ق��ض��ى ك��ان ك��م��ا ك��ان م��ا ه��ات
م��ط��ل��ع��ا ن��ب��غ��ي األه��رام م��وع��د ال��رض��ا ك��ان وق��د ال��ب��در ل��ي��ل��ة

َغ��َرض��ا س��واُه ال��ل��ه ف��ق��ض��ى

∗∗∗
ل��ل��م��س��ت��م��ت��ع أم��ت��ع ن��ي��ًة ل��ن��ا ال��غ��ي��ب ون��وى ن��وي��ن��ا ق��د
أدع��ي م��ا ن��ش��وٍة م��ن أدَّع��ي أن��ا وأم��س��ي��ُت ال��ب��دُر ُخ��ِس��َف
م��وض��ع��ي ف��ي وأن��ا ه��ي��ا ق��ل��ت ب��ن��ا ه��ي��ا ن��ادي��ت��ن��ي ك��ل��م��ا

وال��س��ن��ا ل��ي ف��م��ا ع��ن��دي ال��س��ن��ا

∗∗∗
ي��دي ب��ي��ن ال��ذي ال��ب��در ش��ي��م��ة ال��خ��س��وف ك��ان وم��ا ال��ب��در خ��س��ف
وط��ي ن��ش��ر ف��ي وال��ب��در وأن��ا ب��ال��دف��وف وط��اف��وا ال��ن��اس ن��ش��ر
إل��ي م��ن��ه ط��ال��ع ب��دري إن ي��ط��وف ش��اء ك��م��ا ش��اء م��ن خ��ل

األل��وف ت��رع��اه ال��ب��در أح��ب ال

∗∗∗
أراك دم��ت م��ا وال��ص��ب��ح ل��ن��ا م��ا ال��س��م��ي��ر ن��ع��م ي��ا ال��ل��ي��ل س��م��ي��ر ي��ا
س��واك أل��ق��ى ال أل��ق��اك ح��ي��ن��م��ا وع��ب��ي��ر وروٍض ن��ور ف��ي أن��ا
ش��ف��ت��اك اح��ت��وت��ه��ا ال��ك��أس م��ن أو ال��ن��ض��ي��ر ال��ع��ذب ث��غ��رك م��ن رش��ف��ٌة

ال��م��ن��ي��ر ال��ك��ون أي��ه��ا وس��الٌم

∗∗∗
ال��ح��ي��اة أن��ف��اس ش��ئ��ت إن ف��ق��ل أو ال��غ��رام أن��ف��اس ف��ي��ك م��ن ل��ي ه��ات
ال��س��ق��اة أي��دي ف��ي ال��ب��ل��ور م��ن ال ج��ام أع��ذب م��ن ال��خ��م��رة واس��ق��ن��ي
ال��رواة ف��ي وراٍو ل��ي ون��دي��ٌم وُم��َداْم ك��أٌس ال��ض��اح��ك ث��غ��رك
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ال��ك��الم ف��ي��ش��ج��ي��ن��ي ال��ش��ع��ر ي��ن��ش��د

∗∗∗
س��ن��ي��ن م��ن��ذ ن��اظ��م��ه وأن��ا ك��ال��ص��ب��ا ج��دي��ًدا ال��ش��ع��ر ي��ن��ش��د
ت��م��ي��ن ال ارت��ج��اٌل ق��ل��ت ف��إذا ع��ج��ب��ا ص��ب��اه م��ن ف��ي��ه ب��ث
ال��م��ب��ي��ن ال��ث��غ��ر م��ن ال��خ��م��ر واس��ق��ن��ي األدب��ا وه��ات ال��ح��س��ن ل��ي ه��ات

م��ط��ل��ب��ا! زم��ان��ي ف��ي ح��س��ب��ي ذاك

إعفاء

ال��وف��اءْ! م��ن أح��ل��ى إن��ك ال��وف��اء ح��ل��ي��ة م��ن أع��ف��ي��ك
ال��ج��زاء أس��ه��ل وم��ا ع��ن��دي ��ي ال��ت��ق��صِّ أس��ه��ل ف��م��ا خ��ون��ي
ال��ن��س��اء زي��ن��ة ي��ا َف��ْق��ُدِك ح��س��اب��ي ف��ي ب��ال��س��ه��ل ول��ي��س

الضاحك الحب

ال��ب��ل��وى م��ن ول��ي��س ال��ن��ع��م��ى م��ن ف��ح��ب��ي ال��ش��ك��وى ي��ع��ق��ب ال��ذي ال��ح��ب م��ن ف��رغ��ت
ل��ل��ح��ل��وى ال��ي��وُم ال��ي��وِم ب��ع��د ن��ار ف��ال ح��ج��ًة ث��الث��ي��ن ن��اري ل��ه ب��ذل��ت

إلًها كان لو

وما والهواء األرض ألعطيتك إلًها كنت «لو لحبيبته: «دوجريل» الفرنيس الشاعر قال
وقضائي، قدرتي يدي بني الحانية والشياطني املالئك وألعطيتك بحار، من األرض عىل
والسموات والفضاء األبد ألعطيتك بل خصيب، رحم من أحشائها يف وما الهيوىل، وألعطيتك

واحدة!» قبلة ابتغاء والعاملني؛
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فقال: إلًها؟» كنت لو أنت تعطيني «وماذا الديوان: هذا صاحب وسئل

ال��ص��ادق؟! ال��غ��رام م��ن ال��ق��ل��وب ت��ب��دي م��ا ب��خ��ي��ر ال��ع��ط��اء وم��ا ك��ي��ف أع��ط��ي��ك
ال��واث��ق أخ��ذ أن��ت أخ��ذت��ك ربٍّ��ا وأش��ت��ه��ي اش��ت��ه��ي��ت ك��م��ا غ��دوت ل��و ب��ل
خ��الئ��ق��ي ج��م��ي��ع م��ن وأج��م��ل أح��ل��ى ب��ح��ظ��وت��ي ف��زت ح��ي��ن أن��ك ف��ت��ري��ن
ال��وام��ق ال��م��س��ت��ه��ام ق��ل��ب��ي ن��ب��ض��ات وف��وق��ه��ا ال��ص��روف ع��ل��ى وت��س��ي��ط��ري��ن
وص��واع��ق ب��أن��ج��ٍم ل��دي��ك أه��ون ق��ل��ب��ه ع��ن��دك ال��ك��ون رب ك��ان إن
داف��ق ال��ب��س��ي��ط��ة ف��ي ب��ح��ٍر وب��ك��ل وض��ي��ئ��ٍة ال��س��م��اء ف��ي ش��م��ٍس وب��ك��ل

عليه؟ ماذا

ع��ل��ي��ه؟ م��اذا ال��ت��وى وإذا اس��ت��وى إذا ع��ل��ي��ه م��اذا
ي��دي��ه! ف��ي ��َف ت��ع��سَّ م��ه��م��ا ج��م��ال��ه ال��ق��وام ه��ذا
إل��ي��ه ج��وان��ح��ن��ا م��ال��ت ِع��ْط��ُف��ُه ت��م��اي��َل أنَّ��ى
ص��ف��ح��ت��ي��ه ب��رؤي��ة ش��غ��ًف��ا ن��ف��اره ب��ع��ض أش��ت��اق

الربيع ملتقى

ش��ف��ه ب��ل ط��ل��ع��ه ب��ل روض��ٍة ف��ي ك��ل��ه ل��ي ال��غ��ض ال��رب��ي��ع ه��ات
أرش��ف��ه أن ف��ال��رأي ق��ط��ف��ٍة ف��ي أزاه��ي��ره ج��م��ُع ف��ات��ن��ي إن

جديدة نبضات

ص��داك ف��أس��م��ع��ن��ي ال��ق��ل��ب أي��ه��ا ج��دي��د وزٍن م��ن ت��ل��ك خ��ف��ق��اٌت
ه��واك ت��ن��ك��ر ف��ال ت��ه��واه أن��ت ب��ع��ي��د ال��ع��ه��د وم��ا ال��وج��ه ذل��ك
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∗∗∗
ت��راه ك��ي ي��وٍم ب��ع��د ي��وٍم ك��ل ه��ن��ا ب��ي وت��س��ع��ى ت��ه��واه أن��ت
س��ن��اه ن��س��ت��ج��ل��ي ال��ق��ول ص��ري��ح ف��ي ب��ن��ا ه��ي��ا وق��ْل ت��راوغ��ن��ي ال

∗∗∗
ت��ذوْب ال��وج��د م��ن أن��ت ف��إذا أَل��ًم��ا ف��ي��ه ال��رق��ة ن��ح��س��ب
ال��ق��ل��وْب أس��رار أج��ه��ل ال أن��ا ه��ك��ذا إال ال��ح��ب ي��ك��ون ال

∗∗∗
ال��ق��دم ث��وب ف��ي ال��ع��اج واص��ف��رار ال��غ��روب ث��وب ف��ي ال��ش��م��س ك��اص��ف��رار
ل��ل��س��ق��م ش��ف��ي��ع ال��ح��س��ن ف��ي وه��و ال��ش��ح��وب ن��س��م��ي��ه ال��ل��ون ذل��ك

∗∗∗
وح��ن��ي��ن ح��ن��ان ذوب��ي م��ن ص��ي��غ ال��وج��ي��ه ذاك م��ن ل��ل��ق��ل��ب رح��م��ًة
ب��ال��ح��زي��ن ع��ن��دي ال��ف��رح��ان ش��بَّ��َه ع��ل��ي��ه ب��ال��ع��ي��ن رف��رف��ت ك��ل��م��ا

∗∗∗
خ��ي��ال ال ع��ي��اٌن ق��ل��ت أش��أ أو ال��ك��رى ف��ي خ��ي��اٌل ق��ل��ت أش��أ إن
م��ث��ال خ��ي��ر ف��ي ال��ُح��ل��م َص��حَّ ح��ي��ن أرى ف��ي��م��ا ل��ي األم��ران ُج��ِم��َع

يتجدد جماٌل

ج��م��اال ع��ن��دي وزاد ��ا ح��قٍّ ق��ل��ت: ج��م��ي��ٌل ال��رب��ي��ع ل��ي ق��ل��ت ك��ل��م��ا
ك��م��اال! ي��س��ع��ن ك��م ال��ك��ون ص��ور ع��ن��دي ال��ع��ج��ي��ب��ُة ب��ل ل��ي ع��ج��بً��ا
خ��ي��اال وع��وه��ا م��ن وت��ت��ب��ع��ت ع��ي��انً��ا وع��ي��ت��ه��ن ق��د خ��ل��ت��ن��ي
ف��أط��اال دارًس��ا ال��ك��ت��ب ق��رأ ك��ت��ٍب وق��ارئ ع��اش��ًق��ا ش��اع��ًرا
ب��اال ع��ن��دَي ط��رق��ن م��ا ص��وًرا ت��ب��دي ب��ل��ح��ظ��ك ن��ظ��رٌة ف��إذا
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واألج��ي��اال األك��وان ن��ع��د ـ��ب ال��ح��ـ أع��ي��ن ف��ي األن��وار ب��ع��دد

املوعود اليوم

ل��م��غ��ن��م؟ أش��اُق وم��ا إل��ي��ك ش��وق��ي ت��رى أال ال��ب��ع��ي��د م��وع��ده��ا ي��وم ي��ا
دم��ي م��ن ي��ط��ف��ر وي��ك��اد وك��ره، م��ن غ��ًدا ل��ي ي��ج��ذب ي��ك��اد إل��ي��ك ش��وق��ي
األن��ج��م ه��ذي ج��ن��اح يُ��ط��ع��َك ل��م إن ج��م��ي��ع��ه��ا ال��س��م��اء ب��أج��ن��ح��ة أس��رع
ال��م��ب��رم األوان ق��ب��ل وت��خ��ط��ه��ا دارات��ه��ا ف��ي ت��س��ي��ر ال��ش��م��وس ودع
َع��َرْم��َرِم ل��دي��ه ج��ي��ٍش م��ن ي��وم ي��ا واح��د ت��ق��دم إن ده��رك ض��ر م��ا
… … … … … … … … … …
��ِم ُم��تَ��مِّ خ��ي��ر ال��ف��ردوس ل��ي وتُ��ت��م ال��م��ن��ى س��ت��ب��ل��غ��ن��ي م��وع��ده��ا ي��وم ي��ا
ف��م��ي ع��ل��ى ي��ع��ز ث��م��ر وال ع��ن��ه راح��ت��ي ت��ق��ص��ر راب��ي��ٍة غ��ص��َن ال
ف��اق��دم ق��دوِم��َك ع��ل��ى أث��وب ح��ت��ى ب��ج��ن��ت��ي ك��ال��غ��ري��ب أخ��ط��ر س��أظ��ل
أت��ن��دم ول��م أم��ل ع��ن أن��َه ل��م أف��ق��ه��ا اح��ت��وان��ي إذا ث��م ف��أب��ي��ت
م��ظ��ل��م ل��ط��رٍف س��رى ال��ض��ي��اء ف��رُح ش��م��س��ه ت��ش��رق ح��ي��ن ب��ص��ب��ح��ك ف��رح��ي

املثال الحب

ب��ال ع��ل��ى خ��ط��رن م��ا ح��بٍّ ع��ج��ائ��ب ت��م��ث��ال��ي وح��س��ن��ك م��ثَّ��اٌل ك��أن��ي
آم��ال��ي ال��ح��س��ن واف��ق إال ال��ح��س��ن م��ن أري��ده م��ع��ن��ى ف��ي��ك أت��م��ن��ى ف��م��ا
ال��غ��ال��ي ال��ذه��ب ف��ي ال��ف��ن أي��دي خ��وال��ق ك��أن��ه��ا ت��س��ري ف��ي��ك ق��ل��ب وأح��الم
ب��أش��ك��ال ال��ع��ي��ان م��ن��ك أس��ع��دت وق��د وت��ن��ث��ن��ي ال��خ��ي��ال ب��أش��ك��ال ت��ج��ول
أوص��ال ورق��ة أع��ط��اٍف م��ح��اس��ن ل��م��س��ت��ه��ا م��ع��ن��ى ف��ي��ك ��ت ت��م��شَّ م��ا إذا
ت��م��ث��ال��ي؟ ص��ي��اغ��ة م��ن��ي أو م��ن��ك ف��ه��ل م��ج��ي��ب��ه��ا ف��أن��ت ع��ي��ن��ي اق��ت��رح��ت إذا
وال��م��ال ال��وق��ت م��ن وف��ٍر ع��ل��ى غ��ن��يٌّ ال��م��ن��ى اق��ت��رح ك��م��ا إال اق��ت��رح��ت وم��ا
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ح��ال ع��ل��ى ت��ق��ر ال ش��ت��ى ن��وازُع ال��ه��وى ول��ك��ن��م��ا ن��ق��ص م��ن ف��ي��ك ف��م��ا
س��رب��ال أل��ف ال��ص��ب��ا ف��ي ح��ب��ي��ب ل��ك��ل أب��دع��ي ال��م��ب��ارك ال��ح��ب ق��درة ف��ي��ا
وإق��ب��ال ح��ي��اٍة م��ن زي��ن��ت��اه��ا ل��ه��ا دم��ي��ٍة ص��وغ ال��دُّم��ى ص��وغ م��ن وأج��م��ل

األزرق الثوب

ب��ال��ص��ف��اءِ ال��س��اح��ر األزرق
وال��س��م��اء ال��ب��ح��ر ف��ي ت��ج��رب��ٌة
األش��ي��اء «م��ف��ص��ل» ج��رب��ه��ا
األزي��اء ف��ي ب��ع��ُد ل��ت��ل��ب��س��ي��ه
وال��رواء اإلت��ق��ان م��ج��وَّد
وال��ض��ي��اء ب��األن��ج��م ازدان م��ا
��اء ال��وضَّ ال��زُّبَ��د ب��م��ح��ض وال
ال��غ��راء ب��ال��ط��ل��ع��ة زي��ن��ت��ه
وال��س��م��اء ال��خ��دي��ن ون��ض��رة
اس��ت��ح��ي��اء ف��ي ال��ع��ي��ن��ي��ن ول��م��ع��ة
ال��م��اء ف��ي ت��ق��ب��ي��ل��ه ف��ات��ن��ي إن
ال��زرق��اء ال��ق��ب��ة ج��م��ال وف��ي
ال��ب��ه��اء ذي األزرق م��ن ف��ل��ي
األح��ي��اء زي��ن��ة ف��ي��ه ي��خ��ط��ر
األض��واء م��ب��ت��س��م م��ق��بَّ��ٌل
واألص��داء األن��غ��ام م��ردِّد
رض��اء ع��ل��ى م��ن��ه وق��ب��ل��ٌة
واألرج��اء األج��واء ع��ن غ��ن��ى
ال��دأم��اء م��ن ش��آب��ي��ب وع��ن
اس��ت��ث��ن��اء ب��ال دن��ي��ا ي��ا وع��ن��ك

82



مناجاة

ضياء عىل ضياء

ال��ن��ظ��ر ي��س��ت��ب��ق��ان ن��ظ��ي��ران ال��ق��م��ر ض��ي��اء وج��ن��ت��ي��ه ع��ل��ى
ف��اب��ت��در؟ ق��بَّ��ل��ه ال��ب��در أو ل��ث��م��ة ف��ي أن��ا ج��م��ع��ت��ه��م��ا
ال��ش��ج��ر وراء م��ن وي��غ��م��زه ج��ه��رًة ي��ل��ح��ظ��ه زال ف��م��ا
ح��ذر؟! ف��ي ق��ط��ف��ه��ا إذن ف��ف��ي��م أٍخ م��ن ق��ب��ل��ًة وي��زع��م��ه��ا
ب��ال��زه��ر ك��ل��ل��ت��ه ش��ئ��ت ول��و ال��ح��ب��ي��ب وج��ه ظ��ل��ل��ت ش��ئ��ت ول��و
ال��س��ف��ر ف��ي ت��ش��ت��ه��ي م��ا ال��زاد م��ن ق��م��ر ي��ا ف��خ��ذ ك��رم��ت ول��ك��ن

∗∗∗
ال��س��ه��ر ح��ن��ي��ن ال��ح��ب��ي��ب وه��ز ب��دره وع��ن ع��ن��ا ال��ل��ي��ل س��ه��ا
وَس��ر رض��اه ب��ف��ي��ض وُس��رَّ ال��رض��ا م��ن��ه ف��اض وق��د ف��ق��ال
ال��س��م��ر ي��روق ه��ذا م��ث��ل وف��ي ُة ال��ح��ي��ا ت��ط��ي��ب ه��ذا م��ث��ل ع��ل��ى
ُم��دَّخ��ر ل��ه��ا ش��ف��ي��ٌع وأن��ت ة ال��ح��ي��ا أح��ب م��ا أج��ل ف��ق��ل��ت
ع��ذر م��ن ي��ع��ذره��ا وب��اس��م��ك ص��ف��ا َم��ْن ل��ه��ا ي��ص��ف��و ألج��ل��ك

مقلوبة دنيا

أخ��ش��اه؟ ك��ي��ف ق��ول��ي ذراع��يَّ ع��ل��ى خ��ائ��ف��ًة أب��ق��اك ال��ذي ال��ن��ذي��ر ص��وت
أرض��اه؟ ك��ي��ف ل��ع��م��ري ال��ط��ري��ق إل��ى ث��ان��ي��ًة ي��دع��وك ال��ذي ال��ب��ش��ي��ر أو
دن��ي��اه! أح��وال ف��ان��ق��ل��ب��ت ال��ق��ل��ب ف��ي اج��ت��م��ع��ا ق��د واوي��ال وال��ح��رب ال��ح��بُّ

الربيد ساعي

ال��ب��ري��د س��اع��ي ي��ا ج��دي��د م��ن ثَ��مَّ ه��ل

∗∗∗
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ال��وط��اب ذل��ك ف��ي خ��ط��اب��ي ي��ك��ن ل��م ل��و
ال��ب��ري��د س��اع��ي ي��ا ب��اب ك��ل ت��ط��ِو ل��م

∗∗∗
وال��ت��ف��ري��ق وال��ج��م��ع ال��ت��ن��س��ي��ق ذل��ك م��ا
ال��ب��ري��د؟! س��اع��ي ي��ا وال��تَّ��ع��وي��ق وال��ق��ف��ز

∗∗∗
ال��ع��رج��اء وال��خ��ط��وة ال��ص��ف��راء ِك��ْس��َوتُ��ِك
ال��ج��ل��ي��د م��ح��ن��ة ي��ا ال��رج��اء ب��ه��ا ي��م��ش��ي

∗∗∗
ال��ع��ج��ال��ى م��ش��ي��ة ف��ي ج��م��اال ت��ك��ن ل��م ل��و
ف��ري��د ج��وه��ر م��ن ال��ت��م��ث��اال ل��ك ص��غ��ن��ا

∗∗∗
وآت��ي ح��اض��ر ف��ي ال��س��اع��اِت أح��س��ب ال
ال��وئ��ي��د م��ي��ق��ات��ك ال��م��ي��ق��اِت ع��ل��ى إال

∗∗∗
أن��ت��ظ��ر ال غ��ي��رك أب��ت��ك��ر ش��رف��ت��ي ف��ي
ال��ب��ري��د س��اع��ي ي��ا ال��ق��م��ر ل��ي س��ع��ى وإن

∗∗∗
م��م��ي��ت��ه��ا أم��ات��ن��ي ن��س��ي��ت��ه��ا ل��ه��ف��ٍة ك��م
ال��ب��ري��د س��اع��ي ي��ا ل��ق��ي��ت��ه��ا ل��ق��ي��ت��ه��ا

∗∗∗
اص��ط��ب��اري وق��ل��ة ان��ت��ظ��اري ل��ي ج��ددت
ال��ن��ض��ي��د وط��ل��ع��ه ال��ق��ط��ار ط��ل��ع��ة ع��ن
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∗∗∗
م��دخ��ر م��ن��ت��ظ��ر ث��م��ر م��ن ب��ه أك��ِرْم
م��ع��ي��د م��ب��ت��دئ م��زه��ر ي��وٍم ك��ل ف��ي

∗∗∗
ال��م��ق��دور ك��ال��ق��در ب��ال��دور ط��ائ��ًف��ا ي��ا
ال��ب��ري��د س��اع��ة ف��ي وال��ث��ب��ور ب��ال��خ��ي��ر

∗∗∗
وال��ع��ب��ر ال��م��ن��ى م��ن��ك ت��ن��ت��ش��ر ل��م��ح��ة ف��ي
ال��ب��ع��ي��د ك��ال��ك��وك��ب ت��ع��ب��ر م��اٍض وأن��ت

∗∗∗
ال��س��ع��ي��د ب��ال��خ��ب��ر م��ري��دي أب��ًدا ك��ن
ال��ب��ري��د س��اع��ي ي��ا ال��ع��ي��د وب��اب��ت��س��ام

الساعي عجب

م��ن��ت��ظ��را ش��رف��ت��ي ف��ي أب��ًدا ل��ه ك��ن��ت ال��ذي ال��س��اع��ي ع��ج��ب
ح��ض��را ب��خ��ي��ٍر ال��س��اع��ي أي��ه��ا أخ��ب��اره ل��ي ت��ح��ض��ر م��ن إن
ص��ف��را إن ل��ح��ظ��ًة أب��ال��ي ال ح��اف��ًال وط��ابً��ا ش��ئ��ت إن أل��ق
ألرى ل��ك��ن وج��ه��ك ألرى أرق��ب��ه ال اآلن ال��ط��ري��ق
ظ��ه��را ق��د ف��ه��ا اآلن ت��ظ��ه��ر ف��ال ال��ع��ذر ول��ي ال��ش��ك��ر ول��ك
ع��ط��را ذك��ًرا ع��ن��ه ت��روي ك��ن��ت ب��ع��دم��ا ن��واه ت��ذكِّ��ْرن��ي ال
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تسلَّم

ع��ن��دي خ��لَّ��ف��ت��ه��ا ك��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه ت��س��لَّ��ْم
ال��ب��ع��د ع��ل��ى ت��ج��ن��ي ب��م��ا ق��رٍب ع��ل��ى وح��اس��بْ��ه��ا

∗∗∗
ت��ه��دي أو ت��ؤن��س ال��ت��ي ـ��س ال��ش��م��ـ ه��ذه ت��س��ل��م
ال��م��ه��د م��ن م��ك��س��اًال ـ��ه ال��ل��ـ ه��داه��ا ك��ان��ت ل��ق��د
ب��ال��ج��ه��د ت��س��رع وم��ا ج��ه��ٍد ف��ي األف��ق ت��ج��وب
ت��ج��دي ف��ال ت��ب��دي أو َر األن��وا ت��ح��ج��ب وك��ان��ت
وال��وج��د ال��ل��وع��ة م��ن ح��رَّى ش��ع��ل��ًة وك��ان��ت

∗∗∗
ال��ع��ه��د ع��ن واس��أل��ه��ا َر األط��ي��ا ه��ذه ت��س��ل��م
وح��دي؟ ل��ي ق��طُّ أغ��نَّ��ت ف��اس��أل��ه��ا اآلن تُ��َغ��نِّ��ي
ُم��ْع��دي ل��ه��ا ن��وح س��وى ك��ان��ت ف��ه��ل غ��نَّ��ت وإن
وال��س��ه��د؟ ال��ش��ج��و ب��غ��ي��ر ت��ع��دي ف��ه��ل أع��دت وإن
ال��ورد؟ ت��ح��ي��ة أي��ن ـ��ه: ال��ل��ـ ج��زاه��ا س��ل��ه��ا ن��ع��م
ال��ف��رد؟ ت��ح��ي��ة وأي��ن األل��ف ت��ح��ي��ة وأي��ن
ع��م��د ع��ل��ى ت��ط��وي��ه��ا ـ��ه ال��ل��ـ ل��ح��اه��ا ك��ان��ت ل��ق��د
ت��س��دي أو ت��ض��نُّ وف��ي��م ت��ط��وي��ه��ا ف��ي��م ف��س��ل��ه��ا

∗∗∗
ح��دٍّ وال ع��دٍّ ب��ال ال��ل��ي��ل أن��ج��م ت��س��لَّ��م
ت��ب��دي وم��ا تُ��خ��ف��ي ب��م��ا وك��اش��ف��ه��ا ت��س��ل��م��ه��ا
ال��ق��ص��د ع��ن ض��ل��ت وم��ا ض��لَّ��ت��ن��ي ك��ي��ف وس��ل��ه��ا
ق��ي��دي ح��يَّ��رن��ي إذا م��ن��ه��ا ت��غ��ام��ٌز وف��ي��م
ال��ج��ل��د ص��ف��ح��ة ف��ي ال ـ��س ال��ن��ف��ـ ف��ي ال��ذي ق��ي��دي ن��ع��م

86



مناجاة

ج��دِّ؟ ع��ن ت��ه��م��س أم ـ��م األن��ج��ـ ت��ه��م��س أه��زًال

∗∗∗
ال��ن��ج��د وف��ي ال��س��ه��ل ف��ي ب ال��م��ح��ب��و زه��رك ت��س��ل��م
ال��خ��د ن��اض��ر ت��راه ال��ع��ي��ن ض��اح��ك ت��راه
ب��ال��رش��د الذ ح��ت��ى ـ��س أم��ـ ع��راه م��ا ف��س��ل��ه
وال��زه��د ال��ه��م ب��غ��ي��ر ي��وص��ي وال ي��ل��ه��و ف��ال
ب��د! م��ن م��واله ي��ا ك ذا ف��ي ل��وم��ه ع��ن ف��م��ا

∗∗∗
ع��ن��دي خ��لَّ��ف��ت��ه��ا ك��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه ت��س��ل��م
ب��ال��ح��م��د ت��ل��ق��اك ك��م��ا ت��ل��ق��اه��ا ال��ل��ه ب��ح��م��د
ال��ود وع��ن وع��ن��ي ع��ن��ه��ا راض��يً��ا ف��خ��ذه��ا
ال��ب��ع��د إل��ى ع��دت ال ع��دت م��ا إذا وع��ل��م��ه��ا
رغ��د م��ح��ض��ٍر ف��ي أو ـ��ك م��ن��ـ م��غ��ي��ب ف��ي أم��انً��ا
وح��دي! ن��اج��ي��ت��ه��ا إذا ق��وًال ل��ي ت��س��م��ع ف��م��ا

ثرثارة

ق��ي��ال أو م��ن��ِك ق��اًال ش��ئ��ت م��ا ف��ه��ات س��اب��ق��ٍة غ��ي��ر ف��ي ث��رث��ارة أراك
ت��ق��ب��ي��ال زن��اده ل��م��ا ل��غ��ًوا زاد إن ن��ق��ب��ل��ه ث��غ��ٍر م��ن ال��ل��غ��و أح��س��ن م��ا

محل زمن

أح��ْد وال خ��م��ي��ٌس ال واطَّ��رْد ال��ده��ر أَْم��َح��َل
وع��ْد ب��م��ن ه��ي��اٌم أو ل��م��وع��ٍد ان��ت��ظ��ار ال
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وال��ع��دْد ال��وس��م ف��ي وي��ن ت��س��ا أي��ام��ن��ا ك��ل
ب��غ��ْد أم��ُس��ه��ا واْل��تَ��ق��ى ل��ي��ل��ه��ا م��ث��ل ص��ب��ح��ه��ا
ي��زْد ل��م ال��ع��م��ر وب��ه��ا ك��ل��ه��ا ال��ع��م��ر ت��ن��ق��ص
األم��ْد م��ق��ب��ل ��ص��ت ن��قَّ وق��د م��اض��يً��ا ت��زد ل��م

مشكورة إساءة

ال��س��َف��ْر غ��داة ال��ل��ق��ي��ا إس��اءة ع��ل��ى ح��ت��ى ال��ش��ك��ر م��ن��ي إل��ي��ك
ال��س��ه��ر وط��ول ال��ه��ج��ر ل��وع��ة م��ن ف��أن��ج��ي��ت��ن��ي م��ن��ك أغ��ض��ب��ت��ن��ي
ف��اص��ط��ب��ر ل��ه ال��ع��ت��ب تَ��َع��رََّض ع��اش��ٍق ع��ل��ى ال��ص��ب��ر ال��ت��وى إذا
ال��خ��ط��ر ف��ي��ه��ا ال��ل��ج��ة ك��ذاك��ر ل��ه ريٍّ��ا ال��ل��ج��ة ذاك��ر م��ا
ان��ت��ظ��ر ف��ي��م��ا ال��غ��ص��ة ي��ن��ظ��ر أن ت��ري��اق��ه��ا ال��ظ��ام��ئ ول��ه��ف��ة

صنوفحب

ال��ج��م��ال ال��ج��م��ال ب��ع��د وص��اح��ب��ُت أش��ك��ال��ه ال��ح��ب م��ن ع��رف��ت
ال��خ��ي��ال ال��ش��ب��اب وح��ب ع��رف��ت ت��م��ث��ال��ه ال��م��ص��ور ف��ح��ب

∗∗∗
ي��ع��ُدن��ي ل��م ال��ت��ص��وُّف وح��ب أع��ُدُه ل��م ال��ق��داس��ة وح��ب
ال��ديِّ��ِن ال��م��ؤم��ن م��ن س��م��اٌت زن��ُده َوَرى ح��ب ك��ل وف��ي

∗∗∗
… … … … … … … … … …
ع��ل��م��ت��ه��ا أن��ا ال��ت��ي وح��ب ال��ه��وى ع��ل��م��ت��ن��ي ال��ت��ي وح��ب
أم��ددت��ه��ا أن��ا ب��ال��ق��وى وم��ن ال��ق��وى ل��دي��ه��ا أس��ت��م��د وم��ن
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∗∗∗
… … … … … … … … … …
ال��م��ح��ت��َوى ل��بُّ��ه��ا ال��ت��ق��ى وف��ي��ك ت��ل��ت��ق��ي ال ال��ح��ب م��ن ص��ن��وف
ال��ه��وى ل��ه��ذا ك��ف��ًؤا ك��ن��ت ل��م��ا األس��ب��ق ن��وره��ا ه��دى ف��ل��وال

الحب هو هذا

الحب؟ ما تسأل: غريٌر
الحب! هو هذا بنيتي!

أب��ص��را ف��ال ال��ع��ي��ن أغ��م��ض أو يُ��رى ال م��ا أُبْ��ِص��َر أن ال��ح��ب
ال��م��ف��ت��رى ف��ال��ك��ذب أب��ى ف��إن س��رَّن��ي م��ا ال��ح��قَّ أس��ي��َغ وأن

∗∗∗
وال��م��خ��ب��را؟ ال��م��ن��ظ��ر ي��ع��ش��ق��وا ل��م ب��ال��ه��م م��ا أس��أل: أن ال��ح��ب
ف��كَّ��را؟ وم��ا بُ��ه��ًرا ب��ه��ا ه��ام ب��ال��ه م��ا ال��خ��ال��ون وي��س��أل

∗∗∗
ال��ش��رى ل��ي��ث أص��رع وق��د ح��ي��نً��ا ن��م��ل��ة م��ن أف��َرَق أن ال��ح��ب
ال��ق��ه��ق��َرى ب��َي ت��م��ش��ي وخ��ط��وت��ي م��ق��ب��ًال ت��ارًة أران��ي وأن

∗∗∗
ي��ن��ك��را أن ال��ق��ل��ُب َه��مَّ س��ك��رَت؟ ل��ي ق��ي��ل ف��إن ك��ال��خ��م��ر ال��ح��ب
أس��ك��را أن أح��ف��ل وال ن��ع��م ق��ائ��ٌل ب��ع��ده ع��ض��ٍو وك��ل
ال��ع��رى وث��ي��ق وال��ع��ه��د ع��ه��دان أع��م��ارن��ا ي��ف��رق أن ال��ح��ب
األص��غ��را أل��ف��ي��ت��ن��ي ع��ان��ق��ت��ن��ي إذا ح��ت��ى األك��ب��ر أح��س��ب��ن��ي

∗∗∗
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ال��ث��رى ت��ح��ت ن��ه��ب��ط أن وال��ح��ب ال��ذرى ف��وق ن��ص��ع��د أن ال��ح��ب
آث��را آالم��ن��ا ن��رى وأن ل��ذات��ن��ا ن��ؤث��ر أن وال��ح��ب
وال��ك��وث��را ال��ح��م��راء ج��ه��ن��م ل��ح��ظ��ٍة ف��ي أج��م��ع أن ال��ح��ب
��را س��عَّ وم��ن روَّى م��ن��ه��م��ا م��ن ل��ه��ف��ت��ي ف��ي أخ��ط��ئ وأن��ن��ي

∗∗∗
أش��ع��را أو أن��ظ��م أن ه��م��م��ت وم��ا ع��اٌم ي��م��ض��َي أن ال��ح��ب
واألس��ط��را ال��دف��ت��ر ح��واش��ي س��اع��ة ف��ي ع��لَّ��ق��ُت ورب��م��ا

∗∗∗
ال��ح��ب ه��و ه��ذا ب��ن��يَّ��ت��ي
ع��ت��ب! وال ك��ال ف��ه��م��ت��ه؟
ص��ع��ب أس��ه��ل��ه��ا م��س��أل��ٌة
ال��ك��ت��ب وال ت��دري��ه��ا ال��ن��اس ال
ح��س��ب ش��ف��ت ل��و م��ن��ه��ا ح��س��ب��ك
ال��ق��ل��ب ل��ه��ا دقَّ إش��ارٌة

الحب

م��ع��ت��ن��ق��ي��ن َج��َس��َدْي ف��ي واح��ٌد روح ال��ح��ب م��ا
ال��ج��س��دي��ن ف��ي ك��اله��م��ا م��ًع��ا روح��ان ال��ح��ب
ع��ي��ن ط��رف��ة رج��ع��ٍة أو ف��رق��ٍة م��ن ان��ت��ه��ي��ا م��ا
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نسجته الذي الصدار

ج��وارك ف��ي ه��ن��ا ه��ن��ا ص��دارك م��ك��ان ه��ن��ا

∗∗∗
ح��ب��ي ي��ل��م��س ي��ك��اد ق��ل��ب��ي ع��ن��د ه��ن��ا ه��ن��ا
ح��س��ب��ي ال��م��ودة ع��ل��ى دل��ي��ٌل م��ن��ك وف��ي��ه

∗∗∗
إب��رة ش��ك��ة ك��ل ف��ي ف��ك��رة م��ن��ك أن��ل أل��م
ب��ك��رة! ج��رة وك��ل خ��ي��ٍط ع��ق��دة وك��ل

∗∗∗
ج��وارك ف��ي ه��ن��ا ه��ن��ا ص��دارك م��ك��ان ه��ن��ا
ب��ح��ص��ارك! م��ط��وٌق أس��ي��ٌر ف��ي��ه وال��ق��ل��ب

∗∗∗
ق��ري��ب ال��ف��ؤاد ع��ل��ى رق��ي��ب ال��ص��دار ه��ذا
غ��ري��ب؟ ط��ي��ٌف إل��يَّ م��ن��ه م��ر ه��ل س��ل��ي��ه:

∗∗∗
ن��اظ��ري��ك ه��دى ع��ل��ى ب��ي��دي��ك ن��س��ج��ت��ه
إص��ب��ع��ي��ك ف��ي زل��ت م��ا ف��إن��ي اح��ت��وان��ي إذا

الوداع ليلة

ب��ي��ا م��ا ي��ه��يِّ��ُج وال��ق��رب��ى ال��ب��ع��د ك��ال ت��الق��ي��ا ��ي ن��رجِّ أم ��ي نُ��َرجِّ أبُ��ع��ًدا
أي��ادي��ا ل��ل��ف��راق ح��ي��نً��ا ألح��م��د ف��إن��ن��ي ال��ل��ق��اء أح��م��دت أن��ا إذا
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ه��ي��ا ك��م��ا ال��وداع ل��ي��الت ت��ج��دد ب��ف��رق��ٍة ي��وٍم ك��ل ف��ي ل��ن��ا َم��ْن أال
غ��ال��ي��ا ك��ان م��ا ال��ش��وق ف��ي��ه��ا ويُ��رخ��ص زم��ام��ه ف��ي��ه��ا ال��دَّل ي��ب��ي��ح ل��ي��اٍل

∗∗∗
األع��ال��ي��ا ال��م��ن��ي��ُر ال��ب��دُر م��أل وق��د ب��ق��رب��ه أن��س��ت ل��م��ا ل��ي��ل��ت��ي وي��ا
ت��غ��اض��ي��ا أم أرى م��ا ح��ي��اء ف��ق��ل��ت ط��رَف��ُه ال��ب��در ع��ن ي��ث��ن��ي ال تَ��َط��لَّ��َع
ث��اوي��ا ك��ان أي��ن��م��ا ي��ب��دو األف��ق ع��ل��ى انَّ��ه َل��َو وددت ب��در م��ن أن��ت ب��ن��ا
ت��ت��الق��ي��ا ل��م داري��ن م��ن وح��ي��دي��ن ف��وق��ن��ا ال��م��ض��وِّئ ال��ب��در ت��ن��ظ��ر غ��ًدا
ال��م��رام��ي��ا ال��م��ش��تُّ ال��ب��ي��ن ب��ن��ا س��ي��رم��ي غ��د وف��ي م��ن��ك األن��ف��اس ش��ذى أش��مُّ
راوي��ا ال��ن��ار م��ع ت��ل��ق��ى ال وه��ي��ه��ات غ��ل��ت��ي أب��رد ك��ي��م��ا وأل��ث��ُم��ُه
ص��ادي��ا زل��ت وم��ا خ��دي��ه وق��ب��ل��ت ث��غ��ره وق��ب��ل��ت ك��ف��ي��ه ف��ق��بَّ��ل��ُت
ت��دان��ي��ا ال��ف��راق خ��وف م��ن ف��ن��ش��ت��د ب��ي��ن��ن��ا ب��ال��ق��رب ال��ب��ي��ن ن��ذوذ ك��أن��ا
ش��ادي��ا ال��ل��ي��ل آخ��ر ف��أم��س��ى إل��ي��ه إل��ف��ه ع��اد ط��ائ��ر ف��ؤادي ك��أن
ت��وال��ي��ا ال��خ��ف��وق ف��ي��زداد ت��ن��زَّى خ��ف��ق��ه ل��ي��س��ك��ن ت��ض��ام��م��ن��ا م��ا إذا
ن��ام��ي��ا أخ��ض��ر ال��ده��ر ي��ظ��ل وش��ي��ًج��ا رواج��ب��ي ي��دي��ه ك��ل��ت��ا ف��ي ��ُج أوشِّ
ص��اف��ي��ا ال��م��اء م��ن س��ل��س��اًال أع��ارض ف��ك��أن��ن��ي ش��ع��ره ك��ف��ي وت��ل��م��س
راض��ي��ا ف��ي��ع��ط��ف ن��ح��وي وأع��ط��ف��ه غ��اض��بً��ا ف��ي��ن��ف��ر ي��ج��ن��ي، م��ا وأش��ك��وه
ال��م��ع��ادي��ا ال��زم��ان أع��ي��ا أم��ل ع��ل��ى ق��ادٌر أن��ك ي��ك��ف��ي��ك ل��ه أق��ول
ال��ل��ي��ال��ي��ا م��ن��ح��ه��ن أع��ي��ا ل��ي��ال��ي وم��ن��ح��ت��ن��ا إس��ع��ادن��ا ع��ل��ى ق��درَت
ش��اك��ي��ا ال��خ��لَّ ي��ت��رك أن ب��ه ج��م��ي��ًال ي��ك��ن ل��م ال��س��ع��د ع��ل��ى ي��ق��در وم��ن ق��درت

∗∗∗
ن��اع��ي��ا ي��ن��ع��ب ال��ب��وم ع��الم ف��ق��ال ه��ج��ع��ٌة ول��ل��ي��ل ص��اح��ت ون��اع��ب��ٍة
ال��خ��واف��ي��ا ال��خ��راب أس��ط��ار اس��ودَّ إذا ال��دج��ى ف��ي ت��ق��رأ ع��م��ي��اء م��ن ل��ق��ب��ح��ت
ح��وان��ي��ا ال��ض��ل��وع ب��أح��ن��اء ط��ل��وًال ت��غ��ت��دي س��وف ال��ت��ي ال��ن��ف��س ع��ل��ى ف��ق��ل��ت
األف��اع��ي��ا ال��ض��ل��وع ت��أوي رب��م��ا وي��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��ح��زن أف��اع��ي ت��ج��وس
ال��ب��وال��ي��ا ال��ن��ف��وس ال��ب��وم ت��ن��دب ف��ق��د ال��م��غ��ان��ي��ا ت��ن��ع��ى ال��ب��وم ت��ح��س��ب��نَّ ف��ال
ال��ف��ي��اف��ي��ا ي��خ��ش��ى ل��ي��س غ��م��راٍت أخ��و اق��ت��ح��ام��ه��ا ي��خ��ش��ى ل��ل��ن��ف��س وح��ش��ٍة وك��م
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∗∗∗
ب��اك��ي��ا ب��ال��دم��ع ج��ش��ت ال��ت��ن��ائ��ي وح��ان أق��ل��ه إال ال��ل��ي��ل ��ى ت��ق��ضَّ ول��م��ا
اله��ي��ا ك��ان وإن ل��ل��ب��اك��ي ال��ط��ف��ل ب��ك��ى ورب��م��ا وي��ب��ك��ي ي��رع��ان��ي ف��أق��ب��ل
ال��س��واج��ي��ا ال��ج��ف��ون أه��داب وأس��ب��ل رف��ي��ق��ة ب��ك��ف ع��ن��ه وزح��زح��ن��ي
داع��ي��ا أص��ب��ح وال��دي��ك ال��دج��ى ن��ج��وم وت��ف��رَّق��ت ال��ك��رى ران ل��ق��د ي��ق��ول
غ��اف��ي��ا وح��دك أم��س��ي��ت وق��د س��ه��رت ل��ي��ل��ٍة إث��ر ل��ي��ل��ة م��ن وك��م ف��ق��ل��ت
ح��ي��ات��ي��ا وه��ب��ت ق��د ف��إن��ي ت��م��ر ل��ي��ل��ًة رق��ادك م��ن ل��وداع��ي ف��ه��ب
ن��اس��ي��ا ب��ت إذا ي��ن��س��ى ال ال��ل��ي��ل م��ن ه��ات��ٌف دام م��ا ال��ن��وم ع��ل��ي ح��رام
ث��ان��ي��ا ال��ق��ل��ب أرج��ع ف��ه��ال وق��ل��ب��ي ف��أع��اده��ا ك��ف��ه ك��ف��ي وأس��ل��م��ت
م��ع��ان��ي��ا وأش��ج��ى أع��ق��ابً��ا وأس��ود م��ط��ل��ًع��ا أب��ي��ض ك��ان ل��ي��ًال أر ف��ل��م

اإللهية الخمر

الفارض ابن طريقة عىل

… … … … … … … … … …
ث��ن��اي��اه وال��ح��ب��اب ث��غ��ٍر م��ب��اس��م ك��أن��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��س��اق��ي ب��ه��ا ي��دور
ع��ي��ن��اه ب��ال��دم��ع ت��ج��ِر ل��م ذات��ه��ا ف��م��ن دواؤه وه��ي ال��دم��ع ص��ف��اء ف��ي ج��رت
ش��ظ��اي��اه ال��ن��س��ي��م أذك��ى ل��ظ��ى ل��ق��ل��ت رح��ي��ق��ه��ا ت��س��ي��ل أن ف��ل��وال ت��ن��ي��ر
وي��غ��ش��اه ال��ف��راش ح��ول��ي��ه ي��رف��رف ب��ج��ام��ه��ا ال��غ��الم ط��اف إذا ي��ك��اد
أذك��اه ال��ح��زن م��ن ق��ل��ٌب خ��ب��ا م��ا إذا ��ٌج ت��وهُّ ال��ش��ارب��ي��ن ي��م��ي��ن ف��ي ل��ه��ا
س��ق��ي��اه ط��ي��ب ف��ي ال��خ��ل��د س��ل��س��ب��ي��ل ف��م��ن م��ذاق��ه��ا أم��ا ال��م��ه��ل ك��م��اء ت��ل��وح
وم��آله ك��ال��ث��ري��ا ص��ف ف��وارغ ان��ت��ش��ى وم��ا ال��ن��دي��م ع��ي��ن ف��ي ت��ش��اب��ه
أخ��ف��اه ال��ع��وال��م س��ر م��ن ل��ع��ي��ن��ي��ك وح��ي��ه ي��ك��ش��ف ال��س��ح��ر ك��ج��ام ك��ئ��وس
ري��اه ال��ش��ق��اوة دار ف��ي ف��أط��ي��ب ن��س��ي��م��ه��ا ريٍّ��ا ال��ف��ردوس ف��ي ط��اب إذا
م��ح��ي��اه ال��ق��ط��وَب ي��دِر ول��م ل��ع��اش آدٍم ط��ي��ن��ة ب��ال��خ��م��ر م��زج��وا ول��و
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عمياء حسناء

ال��م��ن��ي��ر ال��ك��ون ف��ي ل��ك ع��زاءً ال��ع��ي��ن ق��رة
أس��ي��ر اآلن ه��و س ال��ن��ا ي��أس��ر َط��ْرًف��ا إنَّ
ي��ح��ور ه��ي��ه��ات ـ��ن��ي��ك ع��ي��ـ ف��ي غ��اض س��ح��ًرا إن
ال��ب��دور أخ��ت ي��ا ع��ن��ك ض��ي��اه��ا ال��ش��م��س ص��دت
ب��ك��ور ال��ده��ر ل��ه م��ا غ��روبً��ا ع��ن��ك غ��رب��ت
ف��ت��ع��ي��ر م��ع��اٌر ح م��ص��ب��ا ال��ع��ي��ن ن��ور ل��ي��ت
ال��ض��ري��ر ال��ح��س��ن م��ن ـ��ن ال��ع��ي��ـ ب��ب��ك��ا أول��ى ل��ي��س
ح��س��ي��ر م��ك��ف��وف ـ��ك��ون ال��ـ ج��م��ال ع��ن وج��م��ال
ب��ص��ي��ر غ��ي��َر يُ��رى أن ب��دٌع األب��ص��ار م��ط��م��ح

األناشيد» «نشيد تقليد من

خ��ط��اي��اه��ا وه��ات��ي��ك خ��ب��اي��اه��ا ت��ل��ك أج��ل
م��زاي��اه��ا؟ يُ��دع��ى ـ��ذي ال��ـ ذاك م��ا ت��دري��ن ف��ه��ل

∗∗∗
ون��ن��س��اه��ا س��ن��ن��س��اه ال��ع��ي��ب م��ن ف��ي��ه��ا ل��م��ا
ذك��راه��ا اآلن س��ن��ح��ي��ي ف��ي��ه��ا ال��ذي ول��ل��ح��س��ن

∗∗∗
ك��ال��ش��م��س وه��و م��ن��ه��ا، ـ��ب ي��ع��ج��ـ م��ا ل��ك س��أح��ص��ي
وال��دس ال��س��ع��ي ب��ع��د ـ��ب ي��غ��ض��ـ م��ا أح��ص��ي��ت ك��م��ا

∗∗∗
ث��ن��اي��اه��ا؟! ذق��ت وه��ل ث��ن��اي��اه��ا ث��ن��اي��اه��ا
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ع��ي��ن��اه��ا؟! ت��س��ب��ي��ه ك��م ـ��ب ل��ل��ق��ل��ـ وي��ا وع��ي��ن��اك

∗∗∗
رائ��ي��ه��ا ال��س��ك��ران ي��ة ال��خ��م��ر ال��وج��ن��ة وت��ل��ك
ي��ح��اك��ي��ه��ا؟! ت��ف��اٌح ن رض��وا ي��ا ال��ج��ن��ة أف��ي

∗∗∗
زواي��اه��ا زان��ت��ه��ا ءُ ال��ه��ي��ف��ا ال��ق��ام��ة وت��ل��ك
ن��ه��داه��ا ال��ج��ور أق��ام ردف��اه��ا ج��ار م��ا إذا

∗∗∗
األن��اس��ي ث��وب ف��ي ة ال��ح��ل��و ال��ن��س��م��ة وت��ل��ك
ال��س��م��اوي؟ ال��ن��ور ف��ي ـ��ي��ة ال��ف��راش��ـ ال��روح ه��ي

∗∗∗
ع��ش��ري��ن��ا اب��ن إف��س��اد ـ��ن ال��خ��م��س��ي��ـ ت��ف��س��د دع��ي��ه��ا
ي��ح��ي��ي��ن��ا ال��ح��ب ب��اس��م ـ��ر اإلك��س��ي��ـ ه��ي ب��ل وح��اش��ا

∗∗∗
وت��ري��اق��ي إك��س��ي��ري ـ��ر ال��ش��ع��ـ ُح��م��يَّ��ا م��ن وع��ن��دي
ب��اق��ي! دائ��م رب��ي��ع ـ��ي��ا ال��دن��ـ ف��ي ك��ال��ش��ع��ر وه��ل

مزيج

ال��ع��داء وال ب��ن��ي ي��ا ق��ة ال��ص��دا م��ح��ض م��ن ال��ح��ب م��ا
س��واء م��زج��ه��م��ا وف��ي��ه ن ال��خ��ص��ل��ت��ا ف��ي��ه ال��ح��ب
ي��ش��اء ل��م��ن ي��م��زج��ان وة وال��ع��دا ال��ص��داق��ة أح��ل��ى
ال��ع��ف��اء! ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وق��ل ب واالغ��ت��ص��ا ال��ع��ط��اء ف��ي��ه
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ندم

أم��ي��ن��ا ل��ه��م��ا ص��ادًق��ا وع��ف��ت��ك ورأي��ي خ��ل��ق��ي ُم��ْك��ِذبً��ا ع��ش��ق��ت��ك
ح��ي��ن��ا ع��ذري��ك ف��ي أخ��ط��أت وق��د ي��وًم��ا ل��وم��ي��ك ف��ي أخ��ط��أت وم��ا

العام تقويم

ل��دي��ك األول��ى ل��ح��ظ��ات��ه م��ن ال��ع��ام ه��ذا ت��ق��وي��م
ب��راح��ت��ي��ك ال��غ��ط��اء ع��ن��ه وارف��ع��ي ارف��ع��ي��ه ق��وم��ي
ع��ل��ي��ك م��وق��وٌف رج��ع��اه إل��ى م��ط��ل��ع��ه ي��وم م��ن

∗∗∗
م��ن��ت��ه��اه ع��اٍم ول��ك��ل أي��ام��ه ان��ت��ه��ت وإذا
ت��اله ب��م��ا وت��رح��ب��ي��ن وداع��ه أن��ت ف��ع��ل��ي��ك
م��ل��ت��ق��اه وح��دي ورع��ي��ت ال��م��دى دار إذا َويْ��ِح��ي

∗∗∗
ات��ص��اال ف��ات��ص��ال ع��ام��ي��ن ع��رى ��ت ض��مَّ ق��ب��ل��ة ه��ي
م��آال ك��س��اب��ق��ه ع��ام غ��ٍد ف��ي ال��خ��واط��ر وم��ن��ى
ال��ع��ج��ال��ى ع��ل��ى ال��ح��ي��اة أق��س��ى ف��م��ا ب��ه ت��ع��ج��ل��ن ال

∗∗∗
خ��ف��اء غ��د وب��ع��د وغ��ٌد ي��وم��ن��ا ف��ه��ذا ال ال
ال��رج��اء ح��ادي إل��ى ـ��ت��م��ع وم��س��ـ ع��ي��ن��ي م��غ��م��ض أن��ا
ش��اء ح��ي��ث ي��م��ض��ي ف��دع��ي��ه ح��داءه س��م��ع��ت ف��إذا
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ثان وعام

م��ل��ت��ق��اك وح��دي ع��ام ي��ا ش��اه��ٌد أن��ا م��ا ب��ش��راي
خ��ط��اك وت��ت��ب��ع��ه ي��خ��ط��و وال��ه��وى ب��روج��ك دارت
ق��ف��اك أذم��م ف��ل��م وم��ض��ى م��ق��ب��ًال وج��ه��ك وح��م��دت

∗∗∗
اش��ت��ب��اه وال خ��الف ال ه��ي ه��ذه! ف��ت��ات��ي ه��ذي
ح��اله ف��ي ه��ي ال��ص��ب��ا ف��ي ه��ي ق��وام��ه��ا ب��دي��ع ف��ي ه��ي
وآه غ��واي��ت��ه��ا م��ن ٍه وآ غ��واي��ت��ه��ا ف��ي ه��ي

∗∗∗
األم��ل م��ن��ه واب��ع��ث��ي ـ��ة ب��ن��ي��ـ ي��ا ثُ��َغ��يْ��َرِك ُض��م��ي
ب��ال��ق��ب��ل ول��ك��ن ع��ام م��دى إل��ى ب��ال��ع��ه��ود ال
أج��ل إل��ى ال��ع��ه��ود ف��دع��ي ل��ي��ل��ة س��اع��ف��ت��ن��ي إن

∗∗∗
خ��ت��م��ِت��ه وب��ال��رج��اء ء ب��ال��رج��ا ت��ف��تَّ��ح ع��ام
اس��ت��ق��ب��ل��ت��ه ك��م��ا ق��رب��ي ف��ي ال��ع��ام ذاك ودع��ت
ق��ض��ي��ت��ه؟ ال��وف��اء ش��رع أف��ي ولَّ��ى وق��د ق��ول��ي

∗∗∗
ال��ل��س��ان م��ن ب��ال��وف��اء ـ��ة ب��ن��ي��ـ ي��ا ت��خ��دع��ي��ن��ي ال
ف��الن أو ف��الن��ة س��ل��ي ل أق��و وال وخ��ن��ت خ��نَّ��ا
ال��ب��اق��ي��ان ن��ح��ن واآلن م��ًع��ا خ��ي��ان��ت��ن��ا ذه��ب��ت

∗∗∗
ي��ف��ون وم��ن ال��وف��اء ذه��ب ك��م��ا خ��ي��ان��ت��ن��ا ذه��ب��ت
ال��خ��ئ��ون وال ال��وف��ي، ي��ب��ق��ى وال ت��ب��ق��ى ذم��ٌة ال
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ال��غ��ض��ون! ت��ل��ك ف��ي ع��ام ي��ا ض��ي��ع��ت��ه��ا ذم��ة ك��م

∗∗∗
ض��م��م��ت��ه��ا ك��ن��ت ح��ي��ث ت��ي ف��ت��ا ت��رى أل��س��ت ان��ظ��ر
ج��ل��س��ت��ه��ا ال��ص��ب��اح ح��ت��ى ال��ت��ي األم��س ج��ل��س��ة ف��ي
ف��ارق��ت��ه��ا وال ص��دري ف��ارق��ت م��ا ف��ك��أن��ه��ا

∗∗∗
ك��الم ب��ال ال��س��ؤال ج��اء ورب��م��ا س��أل��ت وإذا
ب��ال��س��الم ي��وم��ئ وال��ل��ي��ل م��ودع��ي ت��ق��ول م��اذا
م��الم وال ال��ج��واب ـ��ت��م��ع ف��اس��ـ ع��ام ي��ا ح��ي��رت��ن��ي

∗∗∗
ب��ال��س��ع��ي��د ك��ل��ك ال��ع��ام ـ��ذا أي��ه��ـ ع��ن��دي ك��ن��ت م��ا
ع��ي��د أل��ف ت��ن��س��ي ف��ي��ك ل��ي م��ض��ت س��وي��ع��اٌت ل��ك��ن
ال��ج��دي��د ال��ع��ام ع��ل��ى وط��غ��ت ك��ل��ه��ا ذن��وب��ك غ��ف��رت

∗∗∗
غ��رور ودن��ي��ان��ا أع��ط��ت ال��ذي ال��دن��ي��ا م��ن ح��س��ب��ي
ك��ث��ي��ر أب��ًدا وق��ل��ي��ل��ه��ا ع��ط��ائ��ه��ا ق��ل��ي��ل ح��س��ب��ي
ت��دور ك��م��ا زم��ان ف��ُدْر ـ��ِس ك��أم��ـ غ��ٍد ي��وم ع��اد إن

اكذبيني

اك��ذب��ي��ن��ي ش��ئ��ت ك��ل��م��ا واك��ذب��ي��ن��ي اك��ذب��ي��ن��ي
ت��خ��دع��ي��ن��ي أن أب��ى إن ع��ن��دي ال��ل��ب غ��ن��اء م��ا
ت��س��ل��ب��ي��ن��ي م��ه��م��ا م��ن��ه وف��ٍر ث��روة ف��ي أن��ا
دره��م��ي��ن! أو دره��ًم��ا ض��ي��ٍر؟ أيُّ أن��ق��ص��ي��ه��ا
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والخداع املرأة

ف��ي��ه��ا ط��ب��ي��ع��ٌة ال��خ��داع ح��ب ي��ث��ن��ي��ه��ا ف��ل��ي��س ال��م��الم خ��لِّ
ت��ح��ي��ي��ه��ا ل��ل��ن��ف��س وري��اض��ٌة زي��ن��ت��ه��ا وط��الء س��ت��ره��ا ه��و
ي��ع��ادي��ه��ا أو ي��ص��ط��ف��ي��ه��ا م��ن ب��ه ت��ك��ي��د ف��ي��ه��ا وس��الح��ه��ا
ي��ش��ق��ي��ه��ا ب��ات ذلٍّ ط��ول م��ن ي��ن��ق��ذه��ا ال��ض��ع��ف ان��ت��ق��ام وه��و
ب��اري��ه��ا ق��ض��اء يُ��رده ل��م م��ا ل��ه��ا أردت إذا ال��م��ل��وم أن��ت
غ��وال��ي��ه��ا أغ��ل��ى إل��ى ت��خ��ل��ص أب��ًدا ل��ه��ا ت��خ��ل��ص وال ُخ��ن��ه��ا

أحمق الحب

م��ع��لَّ��ُق ن��اظ��ريَّ ف��ي وخ��ي��الُ��ه��ا ن��س��ي��انُ��ه��ا ل��ي ي��ت��اح ك��ي��ف أدِر ل��م
ُق أص��دِّ أك��اد ف��ال ه��واَي ك��ان��ت أن��ه��ا أذك��ُر ف��ع��دُت ن��س��ي��ُت ح��ت��ى

مصيبتان

وف��اء ب��ذات ل��ي��س��ت ح��ب��ه��ا ف��ي ف��إن��ه��ا ال��ب��ك��اءَ ودِع اس��لُ��َه��ا ق��ال��وا
ب��ك��ائ��ي ي��س��ت��ح��ق ال ل��م��ن أب��ك��ي ألن��ن��ي اث��ن��ت��ان ف��ي��ه��ا وم��ص��ي��ب��ت��ي
ع��زاء ب��ع��ُض أس��اُه اس��ت��ح��قَّ ل��م��ن األس��ى ف��ف��ي األوف��ي��اء ي��ب��ك��ي ك��ان م��ن

القلب عجائب

وإع��الن س��ر وف��ي وُم��ْس��يً��ا، ُص��بْ��ًح��ا وأذك��ره��ا أُغ��ل��ي��ه��ا ك��ن��ت ال��ت��ي ت��ل��ك
ن��س��ي��ان��ي ف��رط م��ن أرح��م��ه��ا ف��ال��ي��وم ت��ذكُّ��ِره��ا م��ن ن��ف��س��ي أرح��م ك��ن��ت ق��د
ال��ف��ان��ي ال��ع��ال��م ف��ي ن��ظ��ائ��ره��ا ع��زَّت ع��ج��ائ��ب��ه م��ن وي��ل��ي ال��ق��ل��ب ع��ج��ائ��ب
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فراغ … فراغ

آت وال م��اٍض ب��ال ش��ات ب��ارٌد ف��راٌغ
أم��وات ف��ن��اء ن��ح��س ل��ك��ن ن��ع��م أأم��واٌت؟
م��ي��ق��ات ك��ل ف��ي ـ��ه ن��ح��س��ـ ال��ف��ن��اء ب��ؤس وي��ا

الكربى الصحوة

ال��ع��ال��م ي��ح��ت��وي��ه��ا ال ل��ك��ل��ي��ه��م��ا س��ع��ادة وي��م��ل��ك��ان م��ت��ج��ردان
ال��ح��ال��م ي��راه م��ا ب��أس��ع��د س��ع��دا وق��د ال��ك��ب��رى ال��ص��ح��وة ي��ت��م��ل��ي��ان

وبرهان معجزة

ُش��َع��ْل ب��ع��د ُش��َع��ًال ال��ل��ي��ال��ي م��ن��ي أط��ف��أت
األم��ْل ب��رق وم��ن ـ��الم��ي وأح��ـ غ��واي��ات��ي م��ن
ال��ُق��بَ��ْل ن��ار م��ن ـ��ور ال��ن��ـ ف��ي��ه��ا ي��وم��ض ق��ل��م��ا
ح��ص��ْل ق��د ع��ج��ي��ٌب ـ��َو َوْه��ـ ل��ك��ن��ه ع��ج��بً��ا

∗∗∗
ال��ح��ي��اة أع��اج��ي��ب ـ��ن��ي ي��ف��ـ ال وال��ده��ر ع��ج��بً��ا
ف��ت��اة ق��ل��ب ف��ي ال��ح��بَّ ـ��بُّ يُ��ش��ـ ش��اب م��ف��رٌق
ال��بُ��زاة ص��يَّ��اد — ـ��ص��ب��ه أن��ـ ول��م — ص��اد ش��رٌك
ن��ص��ل ال��ص��ي��د ع��ل��ى ر دا إن ك��ان وق��دي��ًم��ا

∗∗∗
ي��ق��وْل م��ا أص��دِّق ل��م ل��ي ق��ال��ه ل��س��اٌن ل��و
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وي��ج��وْل ي��س��ري ي��ِك خ��د ف��ي ال��ش��وَق أنَّ غ��ي��َر
أف��وْل ب��ع��د م��ش��رًق��ا ذب��ول ب��ع��د م��زه��ًرا
ن��زْل وح��ٌي ب��ل ـ��بُ��ِك ق��ل��ـ ب��ه ف��اه َق��َس��ٌم

∗∗∗
ع��ج��اب وح��ٌي ـ��ج��زة م��ع��ـ إل��ى ال��وح��ي أح��وج
ارت��ي��اب ف��ي ي��غ��ل��و ـ��اس ب��ال��ن��ـ ك��اف��ر ق��ل��ٍب ع��ن��د
ال��ك��ت��اب ك��ف��ي وف��ي ـ��ت آم��ن��ـ ال��ح��بِّ رس��وَل ي��ا
أج��ل! ث��م أج��ل ـ��ي��ب ال��ش��ـ إل��ى ت��ه��ف��و ط��ف��ل��ة

∗∗∗
ع��ذُر وال��ل��ه ول��ي ـ��ُت، ت��غ��اب��ي��ـ ��ح��ِت ل��مَّ ح��ي��ن
ُم��ِص��رُّ وال��ش��ك ـ��ص��ري��ح ك��ال��ت��ـ ال��ت��ل��م��ي��ح وان��ث��ن��ى
ج��ه��ُر وه��و ي��س��ع��ى ك��اد ح��ت��ى ال��س��ر ط��اش ث��م
ج��ف��ْل ب��رك��ان ك��ان؟ ف��م��اذا وت��الق��ي��ن��ا

∗∗∗
س��ع��ي��ْد خ��اب ب��م��ا َن اآل وأن��ا ش��كِّ��ي خ��اَب
ج��دي��ْد ب��ب��ره��ان ب خ��اب ك��ل��م��ا وس��ع��ي��ٌد
ي��زي��ْد وإق��ب��ال ُد ي��زدا ف��ي��ك ح��س��ن ب��ي��ن
ش��م��ْل ك��ال��ل��ي��ل ـ��س��ِك ن��ف��ـ ف��ي ش��اع وس��الٍم

∗∗∗
َق��َدْر وال��ل��ه ـ��ك رب��ـ م��ن ه��و ف��ت��ات��ي ي��ا
بَ��َش��ْر ق��ل��ب ع��ل��ى ح��مَّ م��ا أرح��م ق��دٌر
اس��ت��ق��ر أيَّ��ان ف��ي��ه وام��ض��ي ع��ي��ن��ي��ك أغ��م��ض��ي
ف��ارت��ج��ْل! ق��ض��اءً ال��ل��ه ق��ض��ى م��ا واط��م��أن��ي

∗∗∗
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ع��ج��ي��بً��ا ع��ن��ه وم��ح��ا ع��ج��ي��بً��ا ال��ل��ه ص��اغ��ه
ل��ه��ي��ب��ا ال��ح��ي ـ��رر ال��ش��ـ ي��ه��ي��ج أن ب��دع غ��ي��ر
ش��ب��وب��ا م��ن��ا ي��ب��ت��غ��ي ل��ه��ي��ب ال��ب��دع إن��م��ا
وص��ل ال��ش��م��س م��ن ق��ل أو ج��ل إن ك��ل��ه

∗∗∗
ب��ع��ض��ا ي��ن��ش��د ب��ع��ض��ن��ا ق��رب��ى اآلف��اق ف��ي ن��ح��ن
رم��ض��ا األف��ق م��لء وه��و رم��اد ق��ي��ل رب��م��ا
ي��رض��ى ب��ال��ص��ن��و ص��ن��وه ل��ق��اًح��ا ال��ن��ور ف��ي إن
أف��ْل م��ن��ي ش��رٌر ال ل��و م��ن��ك ن��ج��ٍم ُربَّ

جيتي انتقام

وم��الم��ي ظ��ن��ت��ي س��وء م��ن ل��ك اع��ت��ذاًرا «ج��ي��ت��ي» ال��ق��دي��م ص��دي��ق��ي ي��ا
م��الم��ي ف��اغ��ف��ر ال��ع��ش��ري��ن، ب��ن��ت ـ��ت��ي��ن ال��س��ـ ف��ي ح��ب��ك ع��ل��ي��ك أن��ع��ي ك��ن��ت
دام ال��ث��م��ان��ي��ن دون ل��ح��بٍّ ـ��ُل ق��ب��ـ م��ن م��الم��ك ع��ل��ى وأران��ي
األي��ام م��ق��ب��ل ف��ي ط��وًع��ا ل��ك اع��ت��ذاري ي��ج��يء ف��ق��د ف��ان��ت��ظ��رن��ي
ان��ت��ق��ام! خ��ي��ر ان��ت��ق��م��ت ع��ل��ي��ه��ا ـ��ن��ا وأوف��ي��ـ ع��ش��ق��ت ك��م��ا ع��ش��ق��ن��ا إن

اآلذان إىل ال الشفاه إىل

أدري أن��ا أدري أن��ا ش��ع��ري؟ ل��ك أروي ف��ي��م

∗∗∗
ب��األغ��ان��ي أل��ق��ي ح��ي��ث ف��ت��ات��ي ي��ا أدري أن��ا
��ت��ان! ش��فَّ … َش��َف��تَ��اِن َس��ِم��َع��تْ��ُه ش��ع��ري إن

102



مناجاة

دان أع��ن��ي��ه ال��ذي ـ��ب ال��ق��ل��ـ إل��ى س��رٌب ه��ن��ا ه��ا

∗∗∗
ق��ب��الت��ي ب��األم��ان��ي رفَّ��ت ح��ي��ث ش��ع��ري رفَّ
ال��وج��ن��ات ف��ي ق��ب��ًس��ا ص��داه ��ح��ت وت��ص��فَّ
ف��ت��ات��ي ث��غ��ر وإل��ى ف��ت��ات��ي ث��غ��ر م��ن ه��و

∗∗∗
وت��ط��وُل ال��م��ع��ان��ي ـ��ن ب��ي��ـ رح��ل��ت��ي ت��س��ع��ى ف��ي��م
وي��ق��وُل ي��ص��غ��ي ـ��ش��ع��ر ال��ـ وم��وح��ي ال��ش��ع��ر ه��ن��ا ه��ا
ف��ض��وُل ه��ذي��ن ب��ي��ن ل��ع��م��ري إص��غ��اءٍ ك��ل

مزج

ق��ل��ي��ال ي��زي��د أو ك��ع��م��رك ع��م��ٌر وب��ي��ن��ن��ا ال��ل��دات ب��اس��م ��ي��ت��ن��ي س��مَّ
ت��أج��ي��ال وال ب��ي��ن��ه��م��ا ت��ق��دي��م ف��ال ج��ي��ل ف��ي ال��ع��م��ري��ن ال��ه��وى م��زج
وق��ب��ي��ال ل��ن��ا ج��ي��ًال ال��ه��وى غ��ي��َر ي��دْع ف��ل��م ك��ل��ه��ن ال��ف��وارق وم��ح��ا

لفاع

ال��م��ج��ي��ب ال��س��م��ي��ع ج��ي��َد ي��ط��وِّق ءِ ك��ال��وف��ا ع��ن��ق��ي ف��ي ل��ف��اع��ك
ال��ق��ش��ي��ب ال��س��خ��ي ي��دي��ك ن��س��ي��ج ب��ه أول��ى ذراع��ي��ك م��ك��ان

∗∗∗
ق��ري��ب ب��دي��ل م��ن��ه ف��ل��س��واي ِق ال��ع��ن��ا ط��ي��ب م��ن��ك ف��ات��ن��ي إذا
ال��م��غ��ي��ب ع��ن��د ال��دفءَ أح��رم وال ءِ ال��ل��ق��ا ع��ن��د ال��دفءَ أُْح��َرُم ف��ال
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رأيت

ي��روي��ه��ا ال��ب��ي��داء إل��ى ظ��م��آَن ال��ن��ه��َر رأي��ُت
يُ��ح��ل��ي��ه��ا األط��واد إل��ى م��ش��ت��اًق��ا ال��زه��ر رأي��ت
ح��ادي��ه��ا وال��ك��وك��ب ءَ ال��ل��ي��ال ال��ل��ي��ل��َة رأي��ت
ح��اس��ي��ه��ا أف��واه إل��ى ت��ن��س��اب ال��ح��ان رأي��ت
ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ـ��ب ال��ع��اج��ـ ال��َع��َج��ب رأي��ت
ن��واص��ي��ه��ا ش��اب��ت ق��د م��ة ب��ال��ه��ا ه��ام ش��ب��ابً��ا
وت��رف��ي��ه��ا ت��روي��ًح��ا ـ��دث ي��س��ت��ح��ـ ال��ح��ب إخ��ال
م��اله��ي��ه��ا ت��ف��ن��ى ف��م��ا ش��اءَ م��ا ف��ل��يَ��ْل��ُه أال

عماد األستاذ من

م��ن��ت��ه��اه��ا ح��ت��ى ال��ف��رص��ة ف��اغ��ن��م م��ن��اه��ا أُع��ط��ي��َت ال��ن��ف��س ح��زي��َن ي��ا
ي��راه��ا ال��ج��ن م��ن خ��اف م��ن إن واك��ت��ن��اه��ا اخ��ت��ي��اًرا ��ْص��ه��ا ت��ن��غِّ ال

∗∗∗
… … … … … … … … … …
ع��ل��ي��ن��ا؟ م��ا ف��ي��ه��ا م��ن��ه ع��ل��ي��ن��ا م��ا أي��ن��ا ش��وك��ك وردت��ي ي��ا ت��ق��ل ال
ن��داه��ا ف��ي رفَّ��ت ال��وردة ح��س��ب��ن��ا ف��ان��ت��ه��ي��ن��ا ع��ن��ا أخ��ف��ت��ه إن��ه��ا

عماد األستاذ إىل

ش��ف��اه��ا تُ��ْش��َف��ى ل��و ال��ص��ادق ن��ص��ح��ك ص��ب��اه��ا ع��ه��د م��ن ال��ن��ف��س ص��دي��ق ي��ا
ت��راه��ا؟ م��ا أو ص��ان��ًع��ا، ت��ران��ي م��ا م��داه��ا ي��وٍم ف��ي ت��ب��ل��غ م��ح��ن��ٌة
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∗∗∗
ف��ي��ه وال��غ��ص��ة ال��ش��وَك أب��ال��ي ال أن��ت��ش��ي��ه ب��زه��ري أن��ت ن��اص��ح��ي
ع��راه��ا ��ْت َدقَّ وإن ال��درَع ي��خ��رُق أت��ق��ي��ه ص��دي��ق��ي ي��ا ش��وٍك ك��ل

∗∗∗
ط��ب��ع ال��ورد وك��ل ط��ب��ع ب��دع��ه��ا ب��دُع! ال��ورد ف��ي ص��اح��ب��ي ي��ا وردت��ي
ج��ن��اه��ا م��س ف��ي ال��ن��ف��س وب��الء وي��دع��و ي��ن��ه��اك ك��ال��ف��خ ط��ب��ع��ه��ا

∗∗∗
ك��ي��دا؟ ن��أم��ن ف��ه��ل ال��ك��ي��د ال��ج��ن��ى روي��دا ق��ل��ت ب��ال��ج��ن��ى ف��ز ت��ق��ل إن
أذاه��ا! أش��ه��ى وي��ح��ه��ا، ي��ا ال��ج��ن��ى، ق��ي��دا؟ ن��ح��م��د ف��ه��ل ال��ق��ي��د ال��ج��ن��ى

∗∗∗
ح��دِّ ك��لَّ ش��يء ك��ل ف��ي ج��اوزت ال��ت��ح��دي ف��رط آف��ت��ه��ا وردت��ي
س��واه��ا ش��وك م��ن أن��ف��ذ ش��وك��ه��ا ورد ح��س��ن م��ن��ه ه��ي��ه��ات ح��س��ن��ه��ا

∗∗∗
ع��ظ��ام��ي ف��ي ي��م��ش��ي ال��ج��رح وس��ع��ار دام وال��ق��ل��ب ن��اف��ع��ي أت��ران��ي
ش��ذاه��ا ع��ط��ر م��ن األن��ف وام��ت��الء ون��ظ��ام ب��َوْش��ي ال��ع��ي��ش ل��ذة

∗∗∗
خ��ص��ام��ي م��ن وآٍه ص��ل��ح��ي، م��ن آِه س��ق��ام��ي م��ن وآٍه ب��رئ��ي م��ن آِه
ج��واه��ا ف��ي آٍه ل��ذع��ة م��ن آِه ظ��الم��ي م��ن وآٍه ش��م��س��ي م��ن آِه

∗∗∗
ع��ي��ان��ا ال��خ��اف��ي ال��ل��ه��ب ل��ي��ض��يء دخ��ان��ا ي��ن��ف��ث��ن ال��ن��ي��ران ل��ذع��ة
ذراه��ا ي��رت��اد ال��ن��ف��س ق��رار م��ن وت��دان��ى ت��ع��ال��ى ص��رًف��ا ل��ه��بً��ا
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∗∗∗
خ��ل��دا ال��ن��ار ف��ي خ��ال��دة ت��زل ال ا ج��دَّ ال��ل��ه ل��ح��اه��ا آٍه م��ن آه
ف��آه��ا آًه��ا آه��ات��ه��ا ح��رق��ت وح��ق��َدا ح��بٍّ��ا ت��ل��ت��ظ��ي ق��ل��وٍب م��ن

∗∗∗
ش��ب��وب��ا ش��ب��ت ك��ل��م��ا ل��ظ��اه��ا ف��ي ت��ذوب��ا ح��ت��ى أط��ل��ق��ه��ا ال أن��ا
م��ن��ت��ه��اه��ا ع��رف��ن��ا ت��اب��ت ف��إذا أت��وب��ا ل��ن ص��دي��ق��ي ي��ا وأران��ي
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أدونيس جثة فينوسعىل

شكسبري عن معربة

ع��ل��ي��ه��م��ا اص��ف��راٌر إال راع��ه��ا ف��م��ا ي��س��ت��ج��ي��ش��ه��ا وال��ب��ك��ا ش��ف��ت��ي��ه رأت
دم��ا وال تُ��َح��سُّ ف��ي��ه��ا رم��ًق��ا ف��ال ل��خ��ص��ره��ا ن��ط��اًق��ا ك��ان��ت ي��ًدا وج��س��ت
وال��ت��ن��دم��ا ش��ج��وه��ا م��ن��ه��ا ل��ي��س��م��ع ك��أن��ه ح��ت��ى أذن��ي��ه ع��ل��ى وم��ال��ت
ف��أظ��ل��م��ا ي��س��ط��ع��ان ك��ان��ا س��راج��ي��ن ف��ي��ه��م��ا ل��ت��ب��ص��ر ج��ف��ن��ي��ه وت��ف��ت��ح
ال��ع��م��ى ف��واراه��م��ا م��ح��يَّ��اه��ا ج��م��ال ل��ع��ي��ن��ه��ا ي��ج��ل��وان ك��ان��ا س��راج��ي��ن
ف��ي��ه��م��ا ال��م��ح��اس��ن ال��م��وت ف��ج��ع ف��ق��د م��ب��ص��ٍر أج��م��َل ال��ح��س��ن ل��وج��ه وك��ان��ا
��م��ا م��ت��ب��سِّ ي��زل ��ا ل��مَّ ال��ض��ح��ى وإن م��ي��ت ال��ي��وم إن��ك ب��رغ��م��ي ف��ق��ال

∗∗∗
م��س��ق��م��ا ال��ج��وان��ح ف��ي داءً س��ت��ص��ب��ح ب��ع��ده إن��ك ال��ح��بُّ أيُّ��ه��ذا أال
��م��ا م��ج��سَّ ص��دًق��ا ال��وه��م ت��ري��ك ب��ع��ي��ٍن غ��ي��رٌة ت��رع��اَك س��رت أنَّ��ى س��ت��ص��ب��ح
م��ؤل��م��ا ال��ع��واق��ب م��ش��ئ��وم وت��دب��ر س��ائ��ًغ��ا األوائ��ل م��ح��م��ود س��ت��ق��ب��ل
م��ت��ه��ج��م��ا م��ج��ت��ازه أو ف��ت��أس��ف ق��اص��ٌر م��رام��ك ع��ن ��ا إمَّ وإن��ك
وال��ظ��م��ا ال��ري ب��ه م��م��زوٌج وم��اؤك راج��ح ف��ي��ك ال��ذي ب��ال��ص��ف��و ع��ذاب��ك

∗∗∗
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م��ت��ب��رِّم��ا ج��اف��يً��ا م��ل��وًال ل��ج��وًج��ا ك��اذبً��ا ال��ح��بُّ أي��ه��ا ت��ع��دو س��وف ب��ل��ى
م��رت��م��ى ك��لِّ ف��ي األن��ف��اس ب��ك وت��رم��ي س��رى إذا ال��ن��س��ي��م ب��ع��ط��ف��ي��ك ي��ط��ي��ر
ال��م��ت��وس��م��ا ال��ح��اذق ت��غ��ر ب��ك��أٍس س��اق��يً��ا ح��بُّ ي��ا أح��الك وم��ا ت��ط��وف
وع��ل��ق��م��ا س��م��اًم��ا إال ض��م��ن��ت وم��ا ول��ذٌة ن��ع��ي��ٌم ح��واف��ي��ه��ا ب��ك��أس
وأع��ظ��م��ا م��ش��اًش��ا إال ف��ت��ع��رق��ه ج��وى م��ن ال��م��ري��رة ال��ث��ب��ت ق��وى ت��ه��د
أب��ك��م��ا ال��ق��وم م��دره وي��غ��دو ف��ص��ي��ًح��ا ف��ي��ن��ب��ري ال��ع��ي��يِّ روع ف��ي وت��ن��ف��خ

∗∗∗
ت��ج��رُّم��ا ال��ي��س��ي��ر ال��ذن��ب وت��ض��ط��غ��ن ج��م��ٍة ك��ب��ائ��َر ع��ن ت��ع��ف��و ح��ب وي��ا
ال��م��ت��ق��ح��م��ا ال��ض��اري وت��ن��ه��ى ف��ي��ض��رى، ال��ع��ص��ا ع��ل��ى ي��دبُّ م��ن تُ��ض��ري ح��ب وي��ا
م��ع��دم��ا ك��ان م��ن ال��م��ال ك��ن��وز م��ن��ح��ت ورب��م��ا ال��غ��ن��ي أم��وال وت��ب��ت��زُّ
ك��ل��ي��ه��م��ا م��ن وام��ٍق ق��ل��ٍب وي��ح وي��ا م��ائ��ق ورق��ة م��ج��ن��وٍن ع��رام��ة
م��غ��رم��ا ب��ات إن ال��ش��ي��خ ف��ي��ك وي��س��ف��ه ال��ص��ب��ا م��ي��ع��ة ف��ي ال��ف��ت��ي��ان ي��ح��ل��م وق��د
أح��زم��ا ك��ان ق��د ال��خ��وف م��ا إذا ع��س��وًف��ا ل��ق��اؤه يُ��ه��اُب ش��يء وال ه��ي��وبً��ا
وت��رح��م��ا ج��دي��ٌر ت��ق��س��و ب��أن وأن��ت ق��س��اوٌة وف��ي��ك أح��ي��انً��ا وت��رح��م
أس��ل��م��ا ق��ي��ل إن أن��ت ش��يء وأص��ع��ب م��ن��ص��ٌف ق��ي��ل إن أن��ت ش��يء وأخ��دع
ف��أح��ج��م��ا ال��ج��ريء ق��ل��ب ف��ي ووس��وس��ت ف��أق��دم��ا ال��ج��ب��ان أزج��ي��ت ش��ئ��ت وإن

∗∗∗
ج��ه��ن��م��ا أو ج��ارًف��ا س��ي��ًال ال��ن��اس ع��ل��ى ان��ط��ل��ْق أال ال��غ��وي ال��ح��ب أي��ه��ا أال
اب��ن��م��ا وال ق��س��وت إن ت��ح��ن��و أمَّ ف��ال ول��ي��ده ع��ن وال��ًدا ول��ت��ف��رِّق أال
وال��س��م��ا األرض ف��ي ش��ع��واءَ وت��رس��ل��ه��ا ض��رام��ه��ا ت��وري ح��ب ي��ا ف��ت��ن��ة وك��م
ي��ت��ن��ع��م��ا ب��أن ف��ي��ه ام��رئ أح��ق ب��ح��ب��ه األن��ام أش��ق��ى ول��ي��ك��ن أال
ف��ص��م��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ب��اغ��ي ال��ردى وج��ار ح��ب��ي��ب��ه��ا ف��ي ُروَِّع��ْت ول��ه��ى ن��ب��وءة
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العرض

شكسبري عن معربة

وم��ن��اق��ب��ه أع��راض��ه ب��ه ت��زان ج��وه��ٍر أن��ف��َس ل��إلن��س��ان ال��ذك��ر أرى
ص��اح��ب��ه ف��ْه��َو ب��ه ي��ظ��ف��ر م��ن ال��م��ال أرى إن��ن��ي ال��م��ال ي��س��رق م��ن س��ارق��ي وم��ا
ك��اس��ب��ه ب��ع��دك ي��ح��وي��ه وق��د ح��واه ك��اس��ٌب ف��ق��ب��ل��ك األي��دي ف��ي ت��ق��ل��ب
س��ال��ب��ه ال��ح��ق��ي��ق��ة ش��رع ف��ي ف��ذل��ك ع��رض��ه ال��م��رء م��ن ي��س��ل��ب م��ن ول��ك��ن
ث��ال��ب��ه ه��و م��ن ال��ع��رض ي��ف��ي��د ول��ي��س ن��ف��س��ه زي��ن��ة ال��م��ث��ل��وب ع��ل��ى ي��ض��ي��ع

الوداع

برينز عن معربة

ع��ن��اق ب��ع��ُد ول��ي��س وع��ن��اٌق ال��ف��راق ي��ط��ول ب��ع��ده��ا ق��ب��ل��ٌة
ت��راق ال��ف��ؤاد م��ن ب��دم��وع َش��ْك��َرى وال��م��ح��اج��ر أب��ك��ي��ك س��وف
اح��ت��راق م��ن��ه ال��ص��در ف��ي وزف��ي��ر ب��أن��ي��ن ال��دج��ى ف��ي أدع��وك س��وف
األالق ن��ج��م��ه م��ح��ي��اك م��ن ظ��ل��ًم��ا ال��ج��د ع��ث��رة م��ن ي��ش��ك��و ك��ي��ف
ن��ط��اق ال��ظ��الم م��ن ف��ح��ول��ي ِس ال��ي��أ ظ��ل��م��ة ف��ي درج��ت أن��ي ب��ي��د
ي��ط��اق ال دف��ع��ه ال��ح��ب َق��َدُر ف��ؤادي ال��ه��ي��ام ع��ل��ى أل��ح��ى ل��س��ت
األح��داق ت��رى إذ ال��ق��ل��ب ي��ع��ش��ق ه��واه��ا ي��س��ل��و ف��ك��ي��ف رآه��ا م��ن
ده��اق وال��ك��ئ��وس ش��رب��ن��اه ق��د وغ��راٌم ص��ب��اب��ٌة ل��وال آه
اإلط��راق س��ي��م��اؤه وج��ب��ي��ٌن ك��س��ي��ر ف��ؤاد ول��ي غ��دون��ا م��ا
ال��خ��الق ر ص��وَّ م��ن وأح��ل��ى ـ��ب وال��ق��ل��ـ ال��ع��ي��ن ق��رة ي��ا ف��س��الًم��ا
ال��رق��راق م��اؤه ورواك وال��ح��ب ب��ال��س��ع��ادة ال��ل��ه ح��اط��ك
اف��ت��راق ث��م أوَّاه! وع��ن��اٌق ال��ت��ن��ائ��ي ي��ط��ول ب��ع��ده��ا ُق��ب��ل��ٌة
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الصباح طلع ال

وجولييت روميو رواية عن ببعضتوسع مرتجمة

ال��س��م��اح ش��ي��م��ت��ه ال��ده��ر ك��أن ال��ص��ب��اح اق��ت��رب وم��ا أم��ب��ت��ع��ٌد
ال��ص��ي��اح ي��ن��ع��اه ال��ل��ي��ل ف��خ��ل��ت ال��م��غ��ن��ي ال��ط��ي��ر ص��ائ��ح أراع��ك
ُج��نَ��اُح رف��ٍق م��ن ع��ل��ي��ك ف��ل��ي��س ح��ب��ي��ٍب م��ن ع��دم��ت��ك ال ت��رف��ق
ال��ن��واح ش��اء ك��م��ا ف��ي��ط��رب��ه ي��ب��ك��ي ال��م��س��ك��ي��ن ال��ب��ل��ب��ل ف��ذاك
ج��ن��اح دوح��ت��ن��ا رم��ان ع��ل��ى داج ال��ل��ي��ل وج��ن��ح ل��ه ي��رف
ال��م��زاح ب��ك ج��د وال��ل��ه ل��ق��د ه��ب��ت ال��ورق��اء ح��س��ب��ت��ه��ا أك��ن��ت
ال��ص��ب��اح ط��ل��ع ال ال��ف��ج��ِر ُق��بَ��يْ��َل م��ل��يٍّ��ا َف��ِق��ْف أق��م��ت م��ا ق��ل��ي��ًال

الوردة

كوبر وليام اإلنكليزي للشاعر قطعة عن مرتجمة

تستندي عليه هذه فعرضتها أخرى صديقة إىل وقدمتها للشاعر صديقة قطفتها (وردة
الشعر ذلك قال ثم واستعرب فندم أوراقها فتناثرت هزها ثم يدها من فتناولها قريحته

الرقيق):

ال��س��ن ب��اك��ي��ة األوراق م��ب��ل��ل��ة ل��ون��ه��ا م��ث��ل خ��ده��ا م��ن ب��ه��ا أت��ت��ن��ي
ي��ج��ن��ي م��ن ال��ورد ع��ل��ى ي��ج��ن��ي وق��د إل��ي��ه��ا ت��زف��ه��ا ح��ص��اٌن ت��رٌب ل��ه��ا ج��ن��ت��ه��ا
ال��غ��ص��ن ع��ل��ى ص��غ��اٍر ُوَري��دات ف��راُق أط��ل��ه دم��ٌع ال��ط��ل ن��ديَّ ك��أنَّ
ح��زن م��ن وت��ب��س��م خ��وف م��ن ل��ت��ن��ش��ط أه��زه��ا ال��م��ح��ي��ا خ��ج��ل��ى ف��أم��س��ك��ت��ه��ا
ال��دف��ن إل��ى ال��ت��راب ف��ي ب��داًدا وط��رت روح��ه��ا ف��اض ل��ق��د أق��س��ان��ي ك��ان ف��م��ا
ح��س��ن م��ن ش��ئ��ت وم��ا ع��ط��ر م��ن ش��ئ��ت ك��م��ا وأزه��رت ل��ف��اح��ت ك��ف��ي ل��ط��ف��ت ول��و
ال��ط��ع��ن م��ن ال��ج��ري��ح ي��ش��ف��ي ب��ل��س��ًم��ا ح��وى ورب��م��ا ط��ع��نً��ا ال��ل��وم ي��ك��ون ك��ذاك
ي��ث��ن��ي وال ي��ض��ن��ي ال��ع��ذل ب��ع��ض إنَّ أال ب��روح��ه ال��ش��ج��ي ت��ع��ن��ي��ف راح وك��م
ال��ع��ي��ن ج��ان��ب م��ن ال��دم��ع م��ك��ان ت��ج��ول اب��ت��س��ام��ًة رأي��ت رف��ٍق ف��ي ل��م��ت ول��و
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القدر

اإلنكليزي الشاعر بوب عن مرتجمة

ال��ع��ال��م��ي��ن رب ال��خ��ل��ق ع��ي��ون ع��ن ص��ان��ه ك��ت��اٌب ال��غ��ي��ب إن��م��ا
ح��ي��ن ب��ع��د ح��ي��نً��ا ال��ح��اض��ر ص��ف��ح��ة س��وى ل��ل��ن��اس م��ن��ه ي��ب��دو ل��ي��س

الكرمل جبل عىل المرتني

��ق��ا م��ن��مَّ س��ط��ًرا ال��ح��س��ن ق��رأت ف��ف��ي��ك س��ق��ى م��ا أع��ذب ح��وُض ي��ا ال��َح��يَ��ا س��ق��اك
أزرق��ا ت��ل��م��ع ك��ال��م��رآِة َك ف��ج��الَّ ل��ونَ��ه ال��الزورديُّ ال��ف��ض��اء ح��ب��اك
م��ح��دِّق��ا إل��ي��ه��ا ي��ص��غ��ي ك��م��ن ص��م��وتً��ا ع��ش��ي��ة «ل��ي��ل��ى» ف��ي��أت وق��د أراك
م��ت��ش��وق��ا م��ع��ش��وق��ه إل��ى ي��ظ��ل — ع��اش��ق ف��ع��ل — وج��ه��ه��ا م��ن��ه��ا ت��م��ث��ل
م��ش��رق��ا أب��ل��ج اآلذي ب��م��ص��ط��ف��ق م��ث��ال��ه ي��ب��دو ك��ال��ب��در ف��ت��ط��ل��ع��ه
أورق��ا ه��ن��ال��ك ع��ش��ٍب أو ال��در ح��ك��ى ح��ص��ى م��ن ف��ي��ك ب��م��ا ع��ي��ٌن ح��ف��ل��ت ف��م��ا
م��ط��رق��ا ال��م��اء ي��س��ت��وض��ح ب��ل األف��ق إل��ى ��ًدا م��ص��عِّ ال��س��م��اء ال��رائ��ي ي��ن��ظ��ر وم��ا
ف��أص��دق��ا ف��ي��ك ل��ي��الي ع��ن ال��م��اء روى ورون��ًق��ا ح��وي��ت ح��س��نً��ا ك��م ال��ل��ه ل��ك
م��ون��ق��ا ح��واف��ي��ك ف��ي ي��ن��م��و ال��زه��ر م��ن وم��الح��ًة زرق��ًة أب��ه��ى ف��ع��ي��ن��اِن
وت��أل��ق��ا درُّه ف��ي��ه ت��ض��اح��ك ب��م��ب��س��م ال��ب��ح��ار در م��ن وح��س��ب��ك
َوتَ��َرْق��َرَق��ا أوراق��ه ع��ل��ى ف��ج��ال ال��ن��دى ب��اك��ره ال��ورد ك��أن وث��غ��ر
ال��نَّ��َق��ى ع��ل��ى م��ال ك��ال��غ��ص��ن أن��ه ع��ل��ى ن��اص��ًع��ا أب��ل��َج ال��ع��اج ك��م��ث��ل وِج��ي��ٍد
وم��ف��رق��ا َف��ْوًدا ال��زه��ر م��ن��ه ي��ك��ل��ل خ��ف��وق��ه ف��ي��ك ال��م��وج ك��خ��ف��ق وف��رع
أح��دق��ا ح��ي��ن م��ع��ص��ٍم ب��أح��ل��ى ت��ح��لَّ��ى دم��ل��ج ح��وُض ي��ا ال��م��رج��ان م��ن وف��ي��ك

∗∗∗
ي��ت��رن��ق��ا أن ال��ظ��لِّ ذاك م��خ��اف��ة س��رى وق��د ال��ن��س��ي��م دون ي��دي رف��ع��ت
م��ن��س��ق��ا درٍّا ال��ك��ف م��ددت م��ا إذا الق��ط م��ن��ك أن��ن��ي ن��ف��س��ي أح��دُِّث
ري��ق��ا ح��واش��ي��ه ف��ي ع��ذبً��ا ال��ح��س��ن ج��ال ريِّ��ٍق ه��ن��ال��ك م��اءٍ م��ن وأرش��ف
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∗∗∗
ت��أنُّ��ق��ا ل��دي��ه��ا ت��ع��ط��و أم��ه��ا إل��ى وأج��َف��َل��ْت خ��لَّ��ف��ت��ك ل��ي��ل��ى أن ع��ل��ى
ض��ي��ق��ا ال��ح��س راك��د أم��س��ى ال��م��اء س��وى أرى ف��ال ط��رف��ي ف��ي��ك ألدل��ي ف��إن��ي
ت��ذوق��ا ي��س��ت��ط��اب ال م��ا ف��أل��ف��ي��ت ق��ط��رٍة ب��ع��د ق��ط��رًة م��ن��ه ت��ذوق��ت
ت��ف��رق��ا ن��ب��اٍت أو ح��ش��راٍت س��وى أرى ال ل��َي ف��م��ا ح��س��نً��ا أرى وك��ن��ت

∗∗∗
تَ��َع��لَّ��ق��ا اْل��َج��َم��اِل ِب��َربَّ��اِت ُف��َؤاًدا ِل��ي إنَّ اْل��َم��َش��اِرِق ِب��نْ��َت يَ��ا َح��نَ��انَ��يْ��ِك
ف��دق��ق��ا ح��ك��اك أن ��ا ل��مَّ ال��م��اء ع��ل��ى َك��ِس��رِِّه ال��ف��ؤاد ف��ي ِس��رٌّ ِل��ُح��ْس��ِن��ِك
رون��ق��ا وت��زداد ت��م��ح��ى ال ال��ده��ر م��دى ص��ورًة ل��ح��اظ��ك ف��ي��ه رس��م��ت ف��ق��د
ت��أل��ق��ا ال��س��م��اء ع��رض ف��ي ال��ن��ج��م ه��ي ك��أن��م��ا ال��ل��ح��اظ ت��ل��ك م��ن ع��ذي��ري
��ق��ا ت��ع��شَّ ق��د َم��ْن ل��ي��ُل ف��ه��ذا خ��م��اٌر دون��ه��ا ح��ال أو ف��ال��ص��ب��ح رم��ق��ت إذا
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الحياة مسودات

��ِح تُ��نَ��قَّ ��ا ل��مَّ ل��ل��خ��ل��ق م��س��ودٌة ك��أن��ه��ا ُع��ج��ًم��ا األح��ي��اءَ تَ��َر ت��أم��ْل
ال��م��ص��ح��ِح ال��ك��الم ف��ي ف��ي��خ��ف��ى ي��ع��ود م��س��وٍد ك��الم ف��ي س��رٍّ ُربَّ وي��ا
ِح وُرزَّ س��اب��ق��ي��ن م��ن وم��ي��راث��ه��م، ح��ظ��ه��م ت��ف��اوت ك��إخ��واٍن أراه��ا
ِح م��ط��رَّ أو رف��دي��ه��م��ا خ��اس��ر وم��ن وأم��ه أب��ي��ه نُ��ع��م��ى ح��ائ��ٍز ف��م��ن
��ِح ال��م��ت��رجِّ م��ه��ده��ا م��ن ط��ف��ل��ة َح��بَ��ْت ك��أن��ه��ا ال��ح��ي��اة ي��ل��ق ي��ل��ق��ه��م وم��ن

واحٌد رأٌي

مختلفني وضعني يف

وت��ح��لَّ��ى ت��رق��ى ق��د ق��رًدا اإلن��س��ان زع��م��وا
ت��دلَّ��ى إن��س��انً��ا ـ��ق��رد ال��ـ ي��زع��م��ون وأن��اس
وس��ف��ال ع��ل��ًوا ـ��ب��ه ن��ق��ل��ـ رأٌي ه��و
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أعجف خنزير

ال��ع��ج��ُف ذاك ع��ن��ه ن��ف��اه��ا م��ا ظ��اه��رة خ��ن��زي��ري��ٌة ف��ي��ه
م��ن��ح��رُف وض��ع��ه ف��ي ج��س��ٌد ش��ان��ه ول��ك��ن خ��ن��زي��ٌر ه��و

وحارسه خمارويه

يسهر وأن أكل، إذا يديه بني يجلس أن َعوََّدُه أسد طولون بن أحمد بن لخمارويه (كان
السباع حرسته لرجل َفأَْعِجْب دمشق، يف فقتل بمرص وتركه مرة سافر وقد نام، إذا

الناس!) واغتاله

س��واه��ا أح��ٍد إل��ى ت��رك��ن ول��م خ��م��اروي��ه ال��س��ب��اع إل��ى رك��ن��َت
أذاه��ا ي��ط��غ��ى أن ال��ن��اس ق��ل��وب ت��خ��ش��ى وت��ب��ي��ت ن��ائ��ًم��ا ت��ح��وط��ك
رع��اه��ا ع��م��ن رع��ي��ًة ي��ذود ل��ي��ثً��ا أن ال��ع��ج��ائ��ب م��ن أل��ي��س
أخ��اه��ا يُ��دع��ى أن َج��لَّ س��ب��اٌع أخ��ي��ه م��ن آدم اب��ن ي��ح��م��ي وأن
ح��ب��اه��ا ل��م��ن ال��ح��ق��وق ي��ن��س��ى وال ي��رش��ى ل��ي��س ح��ف��اظ ب��ذي وث��ق��ت
اع��ت��داه��ا ف��م��ا ال��ع��ه��ود ح��ف��ظ وك��م م��ن��ه��م وث��ق��ت ح��ي��ن ق��ت��ل��وك وه��م
ج��ن��اه��ا َم��ْن ب��ال��ج��ن��اي��ة ل��ض��رَّج دم��ش��ق ف��ي اغ��ت��ي��ال��ك ش��ه��د ول��و

الهرم الُعقاب

ي��ع��زُم ل��ي��س ري��ش��ه إال وي��ع��زم ف��ي��ج��ث��م ال��ن��ه��وض وي��ع��ي��ي��ه ي��ه��م
أب��ك��م وه��و ال��َق��َط��ا ص��اح وق��د ُم��ِك��بٌّ ال��ث��رى ع��ل��ى َوْه��َو ال��ص��رص��ور رنَّ��ق ل��ق��د
ت��ت��ه��ش��م أرم��اس��ه��ا ف��ي أض��ال��ع ك��أن��ه��ا ال��ق��دام��ى ح��دب��اء يُ��َل��ْم��ِل��ُم
ال��م��ت��ق��ح��م ال��ك��اس��ر َوْه��َو أق��اله ب��ع��دم��ا ال��ج��ن��اح��ي��ن ح��م��ل وأث��ق��ل��ه
يَ��َل��ْم��َل��ُم واس��ت��ق��ل رض��وى ش��م��اري��خ ف��دوم��ت ل��ن��ص��ت ط��ارا ل��و ج��ن��اح��ي��ن
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ي��ن��دم ال��س��م��وات ع��ه��د ع��ل��ى رج��ي��م ك��أن��ه ال��س��م��اء أق��ط��ار وي��ل��ح��ظ
ي��ح��ل��م ب��م��اض��ي��ه أم ع��ل��ي��ه ��ا م��ق��ضٍّ ال��ردى أب��ص��ر ف��ه��ل أح��ي��انً��ا وي��غ��م��ض
ه��ي��ث��م َوْه��َو ل��ه ص��ي��ًدا ت��وه��م��ه��ا ورب��م��ا أغ��ف��ى ال��ش��م��س أدف��أت��ه إذا
ويُ��ه��زُم ع��ن��ه��ا ال��ط��ي��ر ب��غ��اُث ي��ف��ر م��ه��اب��ٌة ال��ط��ي��ور ش��ي��خ ي��ا ل��ع��ي��ن��ي��ك
ي��ه��رم ح��ي��ن ه��ي��ب��ٌة ش��ب��اٍب ل��ك��ل وإن��م��ا ال��غ��داة ع��ن��ك ع��ج��زت وم��ا

العصفور عيش

ال��ب��ص��ْر ل��م��ح��ة م��ن أق��لَّ وان��ح��در ال��غ��ص��ن ع��ل��ى ح��طَّ
اس��ت��ق��ر م��ا َق��طُّ م��رف��رًف��ا ت��وان��ى م��ا َق��طُّ م��غ��رًدا
اإلب��ر ي��ل��م��س ك��أن��م��ا ـ��ٍك أي��ـ بُ��َع��يْ��َد أي��ًك��ا ي��ل��م��س
وط��ر إل��ى ال م��س��اب��ًق��ا ط��ري إل��ى ال م��ط��ارًدا
ال��ُع��ُم��ْر خ��ف��ة ل��ك��ن��ه��ا ص��ب��اه ف��ي ال��ط��ف��ل ك��خ��ف��ة
��در؟ ال��صَّ ال��ط��ائ��َر َخ��وََّف َم��ْن ف��أخ��رى ن��غ��ب��ة وروده
ب��ال��م��ط��ر ال��روض ي��ب��ش��ر ي��ه��وي ث��م ��ْح��َب ال��سُّ ي��ق��ارب
وال��ش��ج��ر ال��ع��ذب ال��ح��ي��ا ب��ي��ن س��رار ف��ي س��ار م��ن أص��دق
َف��تُ��بْ��تَ��َدْر ب��خ��اف��ق��ي��ه ض��ربً��ا ال��ري��اح وي��س��ت��ح��ث
األش��ر ال��راك��ب وأض��ع��ف ال��م��ط��اي��ا أه��ول م��ا ل��ل��ه
وال��ُغ��ُدر ال��ب��س��ات��ي��ن ب��ي��ن ش��ي��ًخ��ا ول��ي��ًدا ط��ار
ث��م��ر م��ن ال��روض خ��ال وال ن��اض��ب��اٌت ال��م��اء أع��ي��ن ال
ب��ذر أو ال��ح��ب س��ق��ى م��م��ن م��ق��ل��ت��اه ب��ال��ن��ض��ج أَْخ��بَ��ُر
��َرْر وال��سُّ ال��م��ل��ك ع��ن س��ل��ه وال��زم��ر ال��ج��ن��د ع��ن َس��ْل��ُه
خ��ب��ر وال دل��ي��ٌل وال ب��الٌغ ع��ن��ه��ُم ي��أت��ه ل��م
ال��ب��ش��ر أي��ه��ا ي��ا ع��ل��ي��ه ف��اغ��ب��ط��وه ال��ع��ي��ش ه��و ه��ذا
ال��غ��ي��ر واس��ت��خ��ب��روا ع��ل��ي��ه ف��ارح��م��وه ال��ع��ي��ش ه��و ه��ذا
ك��س��ر إن ال��ص��ق��ر َص��ْول��ة ع��ن ف��س��ائ��ل��وه س��أل��ت��م ف��إْن
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ال��ذك��ر ال��ح��ي��ة وغ��ي��ل��ة ث��راه ف��ي ال��دَّبْ��ِق وح��ي��ل��ة
وال��ح��ذر ال��ري��ب ي��ج��ه��ل ال ف��ؤاٌد ل��ه يَ��نْ��ُزو ه��ن��اك
ال��ص��غ��ر م��ن ت��وارى وال ال��ل��ي��ال��ي أع��ي��ن ع��ن ي��خ��ف ل��م
خ��ط��ر أو غ��اص أو ط��ار َم��ْن ق��ان��ص��ات ال��ده��ر ح��ب��ائ��ل
ال��ق��در ض��رب��ة م��ا ي��ع��ل��م ي��وٍم ب��ع��ض أو ي��وًم��ا ع��اش م��ن
خ��ط��ر؟ ف��ي ال��ذخ��ر وح��ارس ذخ��ًرا ال��ح��ي��اة ه��ذي أل��ي��س

الكروان

ال��ث��ان��ي ال��ه��زي��ع ف��ي ي��رف��رف ص��وتً��ا ال��ك��روان ص��دى س��وى ي��س��م��ع��ون ه��ل
ال��ع��ي��ن��اِن ت��ض��ل��ه ال��ظ��الم ب��ع��ض ك��أن��ه ال��ظ��الم ف��ي س��اٍر ك��ل م��ن
ال��غ��رق��ان دع��وة ال��دي��اج��ر م��وج ف��وق��ه أط��ب��ق ال��ل��ي��ل م��ا إذا ي��دع��و
ك��ي��وان ح��م��ى إل��ى ال��ن��ج��اة ي��ب��غ��ي ك��أن��ه ال��س��ح��ي��ق ال��ج��و ف��ي وي��ش��بُّ
ال��ف��ان��ي ك��األب��ي��ل ي��رت��ل ف��ان ج��ل��ب��اب��ه ف��ي َف��ْه��َو ال��ت��ج��م��ل ع��اف
ال��ع��ق��ب��ان ب��ط��ش��َة ي��ب��ط��ُش ل��ي��س أْن غ��ن��ائ��ه ب��م��ث��ل غ��نَّ��ى َم��ْن َض��رَّ م��ا
ِس��يَّ��اِن ��َط��ا وال��سُّ ف��ي��ه��ا ال��خ��وُف ك��ث��ي��رٌة ال��ح��ي��اة ف��ي ال��م��زاي��ا إن

∗∗∗
األوك��ان إل��ى آوي��ٌة وال��ط��ي��ر ��ًدا ت��ه��جُّ ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل م��ح��ي��ي ي��ا
ال��ن��س��ي��ان غ��م��رة ف��ي ن��اب��غ م��ن م��وض��ًع��ا أخ��ف��ى َوْه��َو ال��ك��واك��ب ي��ح��دو
ب��ج��ران ح��ول��ه��م ي��ض��رب وال��ج��ه��ل دع��وا إذا ال��ن��اب��غ��ي��ن ش��ب��ي��ه ي��ا ق��ل
ح��ان ل��ل��دج��نَّ��ة ص��دٍر دق��ات ك��أن��ه��ا ال��ظ��الم ف��ي ل��ك ص��ي��ح��ة ك��م
ال��وج��دان ع��ق��ي��رة ب��ه��ن رف��ع��ت ال��ت��ي س��وى ل��غ��ات وال ال��ل��غ��اُت ُه��نَّ
ل��س��ان ب��ك��ل ن��اط��ق��ة ك��ال��وح��ي ف��إن��ه��ا ال��ح��روف ت��ق��ي��ده��ا ل��م إن
ال��ج��ذالن وف��رح��ُة ال��ح��زي��ن ب��ثُّ وال��لُّ��َغ��ى ال��م��ق��اط��ِع َع��ِن ال��ك��الَم أغ��ن��ى
… … … … … … … … … …
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الكروان أحب ما

الكروان! أحب ما
الكروان؟! سمعت هل

ك��ن��ا ح��ي��ث أو ج��ي��رٌة ك��ان��ت ح��ي��ث اف��ت��رق��ن��ا ي��وم ص��اح��ب��ي ي��ا م��وع��دي
ال��ك��روان! ه��ذا َوْه��َو ال��ك��روان ذاك ه��و وه��ن��ا ب��األس��م��اع ي��ه��ت��ف ه��ات��ٌف

∗∗∗
ال��ن��خ��ي��ل ب��ي��ن ع��ن��دك��م أو ع��ن��دن��ا ق��ل��ي��ل أو ك��ث��ي��ر ال��ك��راوي��ن
ال��ك��روان س��ب��ي��ل ف��ي ال��ك��روان ص��وت ه��و س��ب��ي��ل ك��لَّ ع��اب��ٌر ص��وٌت ثَ��مَّ
ه��ن��اك ري��ب ب��ال ش��ادي��ك ه��و ص��داك ت��ن��س ف��ال م��ن��ه ص��دى ل��ي
ال��ك��روان؟ أج��ب��ت ه��ل ال��ك��روان داع��ي ذاك دع��اك ال��ل��ي��ل ع��س��ع��س م��ا ف��إذا
ي��ن��ع��س��ن��ا ل��ك��ن��ه س��اه��ٌر ي��ؤن��س��ن��ا ل��ك��ن��ه م��ف��رٌد
ال��ك��روان وس��م��ع��ن��ا س��واء ف��ت��س��ام��ع��ن��ا أن��ف��س��ن��ا ن��ف��س��ه ف��ي ص��دح��ت

∗∗∗
م��ط��ل��ع��ه ع��ن��دك��م أو ع��ن��دن��ا ت��رج��ع��ه م��ائ��ة أو واح��ٌد
ال��ك��روان ص��وت ه��و وب��ي��ان أوان ف��ي ن��س��م��ع��ه واح��د ش��يء ذاك

∗∗∗
ال��ده��ور ت��ل��ك ب��ه ن��س��ت��ح��ي��ي ن��ح��ن وع��ص��ور ع��ص��ور ب��ي��ن واح��ٌد
ال��ك��روان أح��ب م��ا ال��ك��روان، أوان ف��ي اْل��َغ��ُروْر ال��دن��ي��ا غ��اب��ر ي��ف��ت��ن��ا ل��م

الصاعد الجناح عىل

ش��اه��دي! ك��واك��ب ي��ا أص��غ��ي أرض ي��ا ص��اع��د ج��ن��اٍح ع��ل��ى ال��ظ��الم ح��ادي
ال��واج��د ل��ألن��ي��س ال��م��س��ام��ع ��وا نُ��صُّ وج��ده��م م��ن ب��ص��ح��ب��ة آن��س��ي��ن ي��ا
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ال��س��اه��د ل��ل��ف��ري��د ال��ت��ح��ي��ة ردوا ال��دج��ى ف��ي ان��ف��راد ع��ل��ى س��اه��دي��ن ي��ا
وف��راق��د م��غ��اور ن��ج��يُّ م��ن��ه��ا وك��أن��ه ب��ع��رس��ه ال��م��س��ت��ع��ز
ال��خ��ال��د ال��م��غ��ن��ي ح��ن��ج��رة ب��ال��ل��ي��ل ��َل��ْت وت��ك��فَّ ب��ال��ض��ح��ى ط��ي��وٌر ل��ه��ج��ت
ل��م��س��اع��د آم��ٌن ه��و وم��ا أب��ًدا ح��ول��ه م��س��اع��د ال وي��ش��دو ي��ح��دو
ص��ائ��دي َف��أَْم��ْن ك��روان ي��ا أن��ت ل��ك ب��ص��ائ��ٍد ل��س��ُت ل��ص��داَك ص��ائ��ٌد أن��ا
ب��اع��د أب��ع��د ال��ل��ي��ل ه��ذا ج��ن��ح ف��ي ه��ن��ا م��ن ب��ك إذا ه��ن��ا أق��ول ب��ي��ن��ا
واح��د م��ك��اٍن ع��ل��ى م��ن��ك ص��وت��ي��ن ل��ي أل��ق��ي��ت ل��و ك��روان ي��ا ووددت
وق��ص��ائ��دي وخ��واط��ري م��س��م��ع��ي ف��ي تَ��َزْل ف��ال أراك أن ت��ش��ف��ق ك��ن��ت إن
م��ع��اه��دي؟ ت��راك ف��ه��ل س��واك س��م��ع��ي ب��واه��ب ل��س��ُت ال��ص��ي��ف ه��ذا ع��اه��دت
وش��ائ��د س��واه ش��اٍد ع��ن ُم��ْغ��ِن��يَّ ك��ل��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة أغ��ن��ى ق��د ك��ان م��ن

نوح ال شدو

؟ ال��ص��ب��اح��يِّ ب��ال��ش��ادي ال��ح��زن ي��ع��ب��ر ه��ل ال��ق��م��اريِّ ن��وح ال ال��ق��م��اري ش��دو
م��ط��وي؟ اإلل��ف��ي��ن ع��ل��ى غ��راٍم وف��ي أم��ل وف��ي أن��س ف��ي ال��رب��ي��ع��ي أو
األم��ان��ي ف��وت أم��ن��ت ك��أن��ه��ا دع��ة ع��ل��ى ب��ش��ي��راٍت م��ن ح��س��ن��ه��ا ي��ا
ع��ل��وي ك��لَّ ذراه م��ن وت��ع��ت��ل��ي ت��أل��ف��ه اإلن��س��ان إل��ى م��ح��ب��ب��ات
إن��س��ي؟ ح��س��ن س��ب��اه��ا ه��ل ب��ال��ه��ا م��ا م��ط��ل��ع��ه��ا اآلف��اق وف��ي ال��دي��ار ت��ه��وى
األن��اس��ي؟ ح��س��ن م��ا ال��ط��ي��ر ت��ع��رف ه��ل ب��ه أب��وح ال ح��س��ٌن ول��ألن��اس��ي
ب��األغ��ان��ي ُج��نَّ��ْت ال��م��ب��اس��م زه��ر رش��ف��ت ول��و وس��ل��س��ال ل��زه��ر َغ��نَّ��ْت
و«َط��يْ��ِري» إن��س��ي ب��ي��ن ال��ه��وى ي��أس ع��ل��ى ي��ح��وم أال ل��ُق��ْم��ِريِّ��نَ��ا أَْول��ى
وم��ب��ك��ي ب��اٍك م��ن ه��ن��ال��ك واس��ل��م دع��ٍة ف��ي ق��م��ريُّ ي��ا ال��دور ع��ل��ى َغ��رِّْد
م��خ��ف��ي ال��ق��ل��ب ف��ي ج��وى ع��ن ت��س��أل��ه��م��ا وال وذاك ه��ذا ع��ل��ى ال��رج��اء وات��ل
ق��م��ري َش��ْدَو ف��ي��ه��ا أنَّ س��ل��وٍة م��ن ب��ه��ا ال��ح��زي��ن ي��ب��ك��ي ال��ت��ي ال��م��غ��ان��ي َح��ْس��ُب

118



الحيوان حديقة

للغراب شفاعة

وال��ت��رح��ي��ب ال��ت��ه��ل��ي��ل ت��ح��ي��ة ب��ال��ن��ع��ي��ب ال��ف��ج��ر ال��غ��راب ح��ي��ا
ت��ث��ري��ب وال ل��وٍم م��ا غ��ي��ر ف��ي ك��ال��م��ج��ي��ب ال��ف��ج��ر ن��ور واف��ت��رَّ

ق��ري��ب م��ن ن��اداه ل��ه��ات��ٍف

∗∗∗
ب��ال��ي��ق��ي��ن ال��ن��ور ي��ح��ي��ي أال ال��م��س��ك��ي��ن ال��ن��اع��ب ذاك ذن��ب م��ا
ب��دي��ن؟ ك��ل��ه��ا ت��دي��ن أال وال��ش��اه��ي��ن ال��ع��ص��ف��ور ت��ح��ي��ة

ك��ال��رق��ي��ب؟ ي��ع��ذل ل��ه ف��م��ا

∗∗∗
ال��خ��راب ف��ي ال��م��ه��ج��ور األس��ود ف��ي واألح��ب��اب األن��وار ش��ف��اع��ة
غ��راب م��ن ل��ك ح��بٍّ��ا أص��دق ب��ال��ع��ج��اب ال��ه��ات��ُف ��دح ال��صَّ م��ا

ال��ت��ش��ب��ي��ب ع��ل��ى ف��ج��ر ي��ا ف��اع��ذره

∗∗∗
ن��اج��ان��ي وق��د ال��ص��ب��ح وق��ب��ل��ة أوان ف��ي وال��ط��ي��ر أس��م��ع��ه
ب��ال��ح��رم��ان ال��م��وع��ود ل��ذل��ك ال��ح��ن��ان ب��ادي ح��ب��ي��ب��ي ص��وت

ن��ص��ي��ب! م��ن ال��ح��س��ن ف��ي ل��ه وم��ا

∗∗∗
وف��اق ع��ن��ده (غ��اق) وك��لَّ ال��ف��راِق ل��وع��َة م��ن��ه أم��ن��ُت
واآلف��اق ال��ف��ي��ح ال��ري��اض م��ن ب��اإلش��ف��اق ي��ن��ع��م ي��زل ف��ال

ح��ب��ي��ب��ي وم��ن ف��ج��ر ي��ا وم��ن��ك
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فلورة أسبوع

الكالب تكريم أو

الغريب! البدع أو الطارئ باألمر الكالب تكريم فليس املجاز، كالب تكريم أعني (ال
تتزلف باتت حيث إىل الجد به عال اإلنس كالب من كلب من مكان وال زمان خال وما
الكلب خسة له إنسانًا صار كيف ليجد املرء فإن السباع! يديه بني وتميش األسود إليه
نهاية ويرون زمرتها، يف بحرشه الكالب تظلم والناس وإهانته، نظرته له وليست ونذالته
الكالب عنيت ولكني … منه اإلنسانية براءة لتربأ الكلبية وإن بصفتها، وصفه الزراية
إىل يسبقونا لم ولكنهم ورسعتها خفتها ومدحوا ورثوها العرب وصفها وقد األذناب ذات
حيث األمانة يمجدوا أن الناس عىل ا حقٍّ وإن وتسميتها! بوالدتها واالحتفال بها، االحتفاء

هللا؟! مخلوقات من مخلوق يف مجدناها نحن إذا نالم فهل ظهرت، وأين كانت
أسبوٍع ُمِيضَّ اجتماعنا مناسبَة وجعلنا الليايل، من ليلة األدباء من رهط يف اجتمعنا

املولود!): وأحيي للنفساء أبارك فقلت أصدقائنا، لبعض كلبة والدة عىل

ن��ب��اح��ا وال��س��م��اء األرض وام��أل األف��راح��ا ف��ل��ورة» «ي��ا أع��ل��ن��ي
ول��ق��اح��ا ع��ن��ص��ًرا ذراري��ك م��ن ب��أع��ل��ى ك��ل��ٍب ب��ن��ت ال��ده��ر ح��ب��ا م��ا
األت��راح��ا ج��ي��ل��ه ع��ن ي��ن��ف��ي س��وف ب��ج��رو ال��ك��الب دول��ة أب��ش��ري
ورواح��ا ج��ي��ئ��ة ال��دار ي��ذرع ��ى ت��م��شَّ إال األس��ب��وُع ��ى ت��ق��ضَّ م��ا
والح��ا ال��ع��ي��ون ع��ن ف��ت��وارى ع��ل��ي��ه وال��ن��ه��ار ال��ل��ي��ل خ��ل��ع
وان��ش��راح��ا! ب��ه��ج��ًة ال��ك��ون وع��وى واف��ى ح��ي��ن ذي��ل��ه ال��ده��ر َح��رََّك
وص��ي��اح��ا وث��ب��ًة األس��د ي��ف��زع أم��ي��ًرا ال��ك��الب ع��ل��ى ي��دع��ى س��وف
وش��اح��ا ال��ث��م��ي��ن ال��خ��زَّ وي��ح��وك ودرٍّ ن��ض��اٍر م��ن ال��ط��وق ي��ل��ب��س

∗∗∗
وص��الح��ا وف��ط��ن��ًة وق��اًرا ـ��م��ي��ر ق��ط��ـ س��ي��رَة يُ��ِع��ي��ُد وأراه
ص��ب��اح��ا ل��ي��ل ال��ط��ري��ق ف��ي ث��وى أو ق��ف��اه ل��ئ��ي��ٍم ع��ص��ا أص��اب��ت ال
ج��راح��ا وال��س��ب��اع ال��ن��اس يُ��ثْ��ِخ��ُن ن��اٌب ال��ج��وع م��ن ع��ض��ه وال ال
م��ل��ح��اح��ا س��ائ��ًال ال��ع��ظ��م ي��رق��ب ي��وًم��ا ال��م��وائ��د ع��ل��ى ت��رام��ى أو
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ل��م��اح��ا ع��س��ج��ًدا ج��ف��ن��ي��ه ب��ي��ن ف��أخ��ف��ى ال��ك��الب داء ب��راه أو
ُم��ب��اح��ا ح��الًال إي��واؤه��ا ـ��ي��وم ال��ـ ف��أض��ح��ى ح��راًم��ا إي��واؤه��ا ك��ان
األق��داح��ا ن��خ��ب��ه ف��ي وش��رب��ن��ا وط��رب��ن��ا ع��ي��ده ف��ي ف��رح��ن��ا ق��د
م��زاح��ا ن��ق��ول م��ا ت��ظ��ن��ن ال «ك��ل��ي��ب» ب��ذك��ر أزرى ك��ل��ي��بً��ا ي��ا
ام��ت��داح��ا ك��ل��ي��ب ي��ا آل��وك ل��س��ُت وإن��ي ي��وًم��ا األن��اَم م��دح��ُت م��ا
ف��ص��اح��ا ال��وداد ف��ي ال��ك��ل��ب ب��ن��و ل زا وم��ا ال��وداد ف��ي ال��ن��اس أع��ج��َم
س��الح��ا ل��ألذاة ك��ان إذا ـ��ِق ال��ن��ط��ـ م��ن خ��ي��ٌر ال��ل��س��اِن ِع��يَّ إن
األرواح��ا ي��م��رق س��ع��اٍر م��ن ش��رٍّا أه��وُن ال��ك��الِب وس��ع��اُر

العيد أبو

القطن دود يأكل طائر

ال��ُج��ع��ْل ع��ب��اد إل��ي��ك ل��ص��لَّ��ى األُول ب��ي��َن ج��ئ��َت ل��و ال��ع��ي��ِد أب��ا
ال��م��ل��ل ت��ل��ك ب��ي��ن م��ل��ة ل��ه ل��ه��م إل��ًه��ا والتَّ��خ��ذوك
ُق��ِت��ْل ب��س��وء م��ن��ه يَ��ْدُن ف��م��ن ب��ن��ا رح��ي��ٌم إل��ٌه وق��ال��وا
ك��ال��ج��ب��ل ش��اه��ق��ة األرض ع��ل��ى ِب��ي��َع��ًة َش��رك م��ن وأب��دل��ت
ال��ج��ذل ع��م��ي��ُم ي��وٌم ال��ع��ي��د أب��ا أرض��ه��م ف��ي ل��ع��ي��دك وك��ان

كردفان وعل

الحيوانات بحديقة

أس��ُر ال��ع��زي��ز ح��م��اك إل��ى أس��رى ك��ي��ف ال��ق��ف��ر وع��ل ي��ا
ت��ك��رُّ اءة ع��دَّ وال��ض��أن ال��ع��وادي ي��ث��ن��ي��ه��ا س��اُق��ك
األم��رُّ س��ج��ن��ك ي��ع��ج��ب��ه��م أن��اس وع��ن ع��ن��ا س��ه��وت
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ن��ض��ر اإله��اب غ��ض وال��ع��م��ر ع��ن��ه��ا ن��أي��ت داًرا ت��ذك��ر
م��ر ك��ال��ري��اح ل��ه��ا س��اٌق ف��ي��ه��ا م��لَّ��ك��ت��ك ق��د واألرض
وق��ف��ر م��ن��ه��ا م��رٌج ي��رض��ي��ك ووع��ًرا س��ه��ًال م��ن��ه��ا ت��روُد
ت��ف��ر رح��ب��ه��ا ف��ي ل��ك��ن��ت ول��ي��ٌد ح��ت��ف��ه م��ن ف��ر ل��و
م��ص��ر! ك��ردف��ان م��ن ه��ي��ه��ات أخ��رى وت��ل��ك دي��اٌر ه��ذي
ع��ب��ر ال��ح��دي��د وراء ل��ه��ا ق��ري��بً��ا خ��ل��ت��ه��ا ورب��م��ا
ُع��ْق��ُر! ك��ردف��ان م��ن ح��واك ق��ل��ي��ًال ب��اب��ه زح��زح��وا ل��و
ط��ف��ر ال��وع��ول ي��ئ��ود وال ف��أخ��رى ط��ف��رة ت��ب��ل��غ��ه��ا
ِغ��رُّ ال��خ��الص راج��ي وك��ل ج��ه��وٌل ح��اج��ٍة ذي وك��ل

∗∗∗
ص��ب��ر يُ��ِف��ْدَك ل��م وإن واص��ب��ر ف��اح��ت��م��ل��ه ال��ح��ت��م ق��ض��اؤك
ك��ب��ر ال��ع��زاء ح��س��ن وب��ع��ض أح��ج��ى ال��ع��زاء ب��ح��س��ن أن��ت
ت��س��ر رف��اف��ة ح��ول��ك وال��رواب��ي ت��س��ل��ي��ك ِت��ْربُ��َك
وق��ر م��ن��ه ل��ل��س��م��ع وك��ان ف��ي��ه��ا األس��ود زأر أل��ف��ت
م��ق��ش��ع��ر ب��ج��ن��ب��ي��ك ق��ل��ٌب ��ى تَ��م��شَّ ه��م��ه��م��ت إن وك��ن��ت
ش��ر وه��و األس��ر وح��اط��ك خ��وٌف وه��و ال��ذلُّ ��ن��ك أمَّ
ح��ر األص��ول ب��ي��ن ن��م��اك أص��ًال إنَّ ال��ق��ي��د م��ف��رد ِع��ْش
ي��ق��ر ال ال��ق��ي��د م��ض��اع��ف إال اإلن��س��ان وج��دن��ا وم��ا
م��س��ت��س��ر ب��ف��ودي��ه ح��ز ذوي��ه وف��ي ف��ي��ه ل��ل��ض��ي��م
ف��خ��ر اإلس��ار ب��وش��م ل��ن��ا أس��ارى آدم ب��ن��ي ن��ح��ُن

املهاجر الطري

وم��ق��ي��ُم م��ه��اج��ٌر ش��ت��ى: ـ��ي��ر ال��ط��ـ أنَّ ال��روض م��واس��ُم ع��لَّ��م��ت��ن��ي
ي��ري��م؟ ال م��ع��ش��ًش��ا ري��اض��ي ف��ي إال ال��ط��ي��ر أس��م��ع ال أت��ران��ي
وال��ت��س��ل��ي��م ال��س��الم وع��ل��ي��ه ي��ت��غ��ن��ى ه��ج��رٍة ف��ي ش��اٍد ُربَّ
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ي��ح��وم ج��ن��وٍب إل��ى ش��م��اٍل م��ن وح��ي��نً��ا ش��م��اٍل إل��ى ج��ن��وٍب م��ن
ال��ت��ك��ري��م ي��ق��ب��ل ح��ي��ن ول��ه وداٌع ي��س��ت��ق��لُّ ح��ي��ن ف��ل��ه
وال��ق��دي��م ج��دي��ُده ف��س��واءٌ ج��دي��ًدا ي��وم ك��ل ال��ط��ي��ر م��ن خ��ذ
ي��ق��ي��م! ال وص��ف��وه وم��ق��ي��ٍم ي��ول��ي ال وص��ف��ُوه ُم��َولٍّ ك��م

آدمية حيوانات حديقة

باسم زمالئها من زميل كل َي ُسمِّ للفنون، املحب أو الفنان إال تجمع ال الحديقة (هذه
كان كما الفن جمعها وقد والعادات، املالمح يف الشبه اتفاق اختياره يف يالحظ حيوان
من عليه فتقبل ويعزف، يغني حني األحياء يجمع اليونان أساطري يف املعروف أورفيوس

بعدوان): تهم أو بخوف تشعر ال وهي فصيلة، كل

وال��ق��روْد ف��ي��ه��ا ال��دُّبُّ ف��ت��الق��ى ب��ي��ن��ه��ا س��وَّى ال��ف��ن أورف��ي��وس
ال��ن��ش��ي��ْد! َط��ْل��ِق ف��رٍس م��ن ل��ه ي��ا ب��ه��ا ال��ب��ح��ر ف��رُس وتَ��َغ��نَّ��ى
وب��ي��د لُ��ج م��ن ال��ق��اع��ي��ن ص��اح��ب��ا ل��ه��ا وال��ح��وت األرن��ب وم��ش��ى
ال��ل��دود ال��ث��أر س��وى ه��ذي��ن ب��ي��ن وم��ا وال��ض��ب��ع ال��ج��دي وت��آخ��ى
ع��ن��ي��د ب��س��ي��س��ي ن��اه��ي��ك وه��و ش��وط��ه ف��ي��ه��ا « «ال��س��ي��س��يُّ وج��رى
ب��ع��ي��د ج��ن��وب��ي ق��ط��ب م��ن وه��و ل��غ��وه ف��ي��ه��ا «ال��ب��ط��ري��ق» ول��غ��ا
ص��ع��ي��د ف��ي م��ن��ه��ا ال��وح��ش وح��م��ي��ر اج��ت��م��ع��ت ب��ال��زََّراف��ى وك��أن��ي
ال��وص��ي��د غ��ي��ر ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ن��م��ر إل��ى وال��ج��رو ال��س��ن��ور وأوى
��ي��ود ال��صَّ وال��ك��ل��ب ال��ب��ي��داء أرن��ب ع��ن��ده��ا ت��ج��اري ��ل��ح��ف��اة وال��سُّ
ح��دود ال ق��ي��ود ال س��دود ال واخ��ت��ل��ط��ت أق��ف��اُص��ه��ا ُف��ت��ح��ْت
ف��ري��د ن��س��ٌل أب��ن��ائ��ه م��ن وه��ي آدم ن��م��اه��ا ح��ي��وان��اٌت
رش��ي��د س��م��اويٍّ ل��بٍّ ذي ك��لُّ ب��ي��ن��ه��ا ول��ك��ن ح��ي��وان��اٌت
وال��م��ع��ي��د ف��ي��ه��ا ال��م��ن��ش��د ف��اس��ت��وى ب��ي��ن��ه��ا َس��وَّى ال��ف��ن أورف��ي��وس
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كلب رثاء

ال��ك��الْب! ط��اه��ُر ف��إن��ه ط��اه��ٍر ك��ل��ب ع��ل��ى ح��زنً��ا
ال��ص��ح��اب ش��ي��م��ة وات��ف��ق��ا؛ خ��ل��ي��ق��ٍة ف��ي ت��ش��اب��ه��ا
ال��ج��واب ح��اض��ر وك��ل��ب��ه ط��اه��ٌر َع��يَّ ورب��م��ا
ان��ت��ح��اب أو اك��ت��ئ��اب م��ن ح��ق��ه ي��وف��ي��ه ف��ل��ي��س
ال��خ��راب ف��ي ال��م��س��اع��ي��ر ن��ب��ح ن��اب��ًح��ا ب��ات إذا إال
اق��ت��ض��اب وال ان��ق��ط��اع وال وب��ى ب��ال َع��َوْوَوْو، ع��ْوع��ْو،

∗∗∗
واس��ت��ج��اب ال��ل��ه رح��م ق��د ل��ه رح��م��ًة ت��س��أل��وا ال
وال��ش��راب األك��ل «أزم��ة» م��ن ق��ان��ًط��ا م��ات ل��ع��ل��ه
ال��ش��ب��اب ي��ف��ع��ل وه��ك��ذا ش��ب��اب��ه ف��ي م��ن��ت��ح��ًرا
ع��ذاب م��ن ال��ق��ب��ر أن��ق��ذه ض��نً��ى م��ن ال��ل��ه أراح��ه
ب��ال��ت��راب ف��ل��ي��رض ج��اع م��ن رب��ه ال��ل��ه ف��ل��ي��ح��م��د

ضائٌع كلٌب

الكلبي ديوجني أو

أن��ت��ا ص��اح ي��ا وأن��ت ش��ت��ى ك��الب��ك أم��س��ت
م��ي��ت��ا ف��رَّ وآخ��ٌر ح��ي وه��و ن��ج��ا ك��ل��ٌب
ب��ي��ت��ا ل��ك وت��ارك دن��ي��ا ت��ارك ب��ي��ن م��ا
ج��ن��ي��ت��ا ال��ك��الب ع��ل��ى م��اذا ب��رب��ك ل��ي ق��ل
ص��ن��ع��ت��ا؟ م��اذا ش��ي��خ ي��ا ل��ي ق��ل «دي��وج��ي��ن» ح��ت��ى
ب��ح��ت��ا ال��خ��ب��ز ص��ادف ل��و ي��أب��ى ك��ان م��ا وال��ل��ه
زي��ت��ا األْدَم ف��ص��ادف ع��ل��ي��ه ي��وًم��ا ُج��ْدَت أو
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ب��ن��ت��ا ال��غ��ر ق��وم��ه م��ن ي��ه��وى راح زع��م��ت��ه
ت��أت��ى ال��ص��ي��ام م��ن ذن��بً��ا ال��ح��ب ت��ل��زم ال
ن��ظ��ْرت��ا ص��وٍب أي ف��ي ت��ج��ده رغ��ي��ًف��ا ف��اح��م��ل
وق��ت��ا ف��ي��ه تُ��ِض��ْع ف��ال ي��ج��دي ل��ي��س م��ص��ب��اح��ه
َم��تَّ��ا دي��وج��ي��ن إل��ى ح��ك��ي��ٍم م��ن ب��ه أَنْ��ِع��ْم
أف��ت��ى ال��ح��ق رأى وم��ن ��ا ح��قٍّ ال��س��الم��ة رأى

قفصالجيبون أمام

الحيوان حديقة يف

وحده فرع وهو و«الجيبون» و«الغورال» أتانغ» و«األرانغ الشمبانزي هي العليا (القرود
االختالف. بعض الرتكيب مختلف الحجم صغري ألنه النشوئيني؛ من كثري رأي يف

والحكماء للفالسفة أبًا — الشعرية الوجهة من — يصلح ما العليا القرود هذه ومن
الحياة! من واشمئزازه وسكونه، لتأمله، «الشمبانزي»؛ وهو

وهياجه، لبطشه، «الغوريال»؛ وهو والوقائع املطامع لرجال أبًا يصلح ما ومنها
عضله. وقوة

والراقصني؛ للفنانني أبًا الشعرية الوجهة من يصلح الذي هو وحده «الجيبون» ولكن
الرقص يف أوقاته من الكثري يقيض الوثوب، خفيف الحركة، رشيق طروب، لعوب، ألنه
ملح مثل يف هبط أو صعد وإذا وبدواته، أالعيبه للناس يعرض أن ويحب واملناوشة،
موسيقية أنغام عىل يوقعها كأنما متعادلة موزونة حركات يف ويهبط يصعد فإنما البرص

نفسك: فاسأل شهدته فإذا املسافة، مضاهاة يف وال الوقت مساواة يف تخطئ ال
درجات عىل يأت ولم الرقي»، «سلم يف هو حيث وقف قد املاهر القافز هذا بال ما
تعود آخر وسؤال سؤال، هذا السنني؟! من ماليني بضعة يف ووثبًا صعوًدا كلها السلم
اآلن طعامه يأكل هو املطبوخ؟ الطعام صعد؟ قد كان إن الصعود من يفيد ماذا فتسأله:

الراحة! إىل أدنى وذلك غريه، يد عىل مطبوًخا يأكله أو أنفع، وذلك نيئًا
واجه كلما اإلنسان يقولها كما أدري.» «لست يقول: أن إذن قصاراه العلم؟ يفيد أو

الوجود. معضالت
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وغاية واألعاريض، التفاعيل توزن كما الحركة يزن اآلن هو الشعر؟ وزن يفيد أو
اللعب؛ ورقصات الوثب رشاقة عن وقدماه يداه تعجز أن الكالم وزن أتقن إذا مسعاه
الجيبون قفص أمام حسري! قاعد وهو املعاني، وتوقيع الكلمات برتقيص منه لتستعيض

املوازنات): هذه وأمثال األسئلة هذه ألمثال واسع مجال

وال��ب��ه��ل��وان ال��ع��ب��ق��ري أب��ا ي��ا س��الًم��ا أن��ع��م ال��ج��ي��ب��ون أي��ه��ذا
ال��ح��ي��وان؟ ح��دي��ق��ة ف��ي ُم��ْزِريً��ا م��ق��اًم��ا ال��ب��ن��ون ل��ك ي��رض��ى ك��ي��ف

∗∗∗
وت��ع��ُل ال��رق��ي» «س��ل��م ف��ي ت��رَق ح��ق��بً��ا ب��ع��د وان��ت��ظ��ر اآلن ال��ع��ب
ي��م��لُّ ال ال��ذي ال��ص��اع��د أي��ه��ا وث��بً��ا ال��س��الل��م ت��ص��ع��د ل��م ك��ي��ف

∗∗∗
وال��ت��ه��ل��ي��ل ال��ه��ت��اف ح��ظَّ وارض وم��ه��ًال ص��ب��ًرا ال��ف��ن��ون ع��م��ي��د ي��ا
وف��ول ل��ب ب��ي��ن م��ا وال��ه��داي��ا وس��ه��ًال وأه��ًال م��رح��بً��ا م��رح��بً��ا

∗∗∗
ب��ي��دي��ك��ا ك��ل��ه ال��ق��وت ت��ط��ب��خ ف��ش��ي��ئً��ا ش��ي��ئً��ا ص��دي��ُق ي��ا ان��ت��ظ��ر
ع��ل��ي��ك��ا ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي أج��دى م��ن��ه ن��ي��ئً��ا ك��ان م��ا إخ��ال أن��ي غ��ي��ر

∗∗∗
أدري! وال��ل��ه ل��س��ت م��الي��ي��ن أو ع��اٍم م��ل��ي��ون ص��دي��ُق ي��ا ان��ت��ظ��ر
ت��دري ل��س��ت أن ال��م��ط��اف ف��ق��ص��ارى م��ق��ام��ي م��ن ب��ع��ده��ا ت��دان��ي��ت إن

∗∗∗
ش��ع��را وت��ن��ظ��م ن��ث��ًرا ت��ت��ل��و س��وف ون��ظ��م ن��ث��ر ع��ن��اك إن واص��ط��ب��ر
ط��ف��را ت��ط��ي��ق��ان ال وال��ذراع��ان وي��س��م��و ال��خ��ي��ال ي��ط��ف��ر وغ��ًدا

∗∗∗
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ال��ط��وي��ل ال��ط��واف ب��ع��د ال��م��راي��ا ف��ي ت��راه س��وف ال��وج��وه وج��م��ال
وال��ت��ق��ب��ي��ل! ل��ل��ض��م ف��ت��ه��ي��أ ح��اله ن��اظ��ري��ك ف��ي ت��ح��ل��و س��وف
ان��ط��ب��اع ف��ي��ك ف��ال��رق��ص َألٍْي ب��ع��د رق��ٍص أوزاَن درس��ت م��ا وإذا
ذراع؟ ال ف��ك��رٌة أق��لَّ��ت��ك إن ن��ق��ٍص ب��ع��د م��ن ال��ك��م��ال ت��ن��ال ه��ل

∗∗∗
أس��ارى ف��ي��ه ن��ق��ي��م ف��ض��اءٍ م��ن ا ج��دٍّ أرح��ب ف��ي��ه أن��ت ق��ف��ٌص
ح��ي��ارى ف��ي��ه ال��س��م��اء ون��ج��وم ن��ه��دى وه��ي��ه��ات ف��ي��ه��ا ض��ل��ل��ن��ا ق��د

∗∗∗
أس��ارى ف��ي��ه ن��ق��ي��م ف��ض��اءٍ م��ن ا ج��دٍّ أرح��ب ف��ي��ه أن��ت ق��ف��ٌص
ح��ي��ارى ف��ي��ه ال��س��م��اء ون��ج��وم ن��ه��دى وه��ي��ه��ات ف��ي��ه��ا ض��ل��ل��ن��ا ق��د

∗∗∗
ح��ال ب��ع��د وغ��اب��ٍر رس��ٍم ب��ع��د ب��اس��ٍم ال��ش��يء ت��ف��ه��م س��وف ان��ت��ظ��ر
م��ح��ال أي ط��ل��ب��ت ص��دي��ق��ي ي��ا ف��ه��ٍم ب��اط��ن ط��ل��ب��ت م��ا ف��إذا

∗∗∗
ال��ط��ري��ِق ف��ي ب��آدم وال��ت��ق��ي��ن��ا اب��ت��دأن��ا ي��وم ك��ن��ت ب��األم��س أي��ن
ص��دي��ق��ي؟ ي��ا وراءن��ا ت��م��ض��ي ح��ي��ن أي��ن��ا ت��ب��ل��غ ف��أي��ن ب��ل��غ��ن��ا ق��د

∗∗∗
غ��رُّ وال��ط��ف��ل ال��زم��ان ط��ف��ل أن��ت م��ن��ا ش��ئ��ت ك��م��ا واض��ح��ك وال��ع��ب اْل��ُه
ده��ر وي��ق��ب��ل ده��ٌر ي��م��ض��ي ح��ي��ن ح��زنً��ا وت��ض��ح��ك ح��زنً��ا ت��ب��ك��ي س��وف
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الجيبون عىل عتب

قفص إىل وقصدوا السابقة، القصيدة نرش بعد الحيوان حديقة إىل األدباء بعض (ذهب
واللعب، الرقص عن «املزاج» صادف البال كاسف الساعة تلك يف هو فإذا «الجيبون»
الذي هو كأنه الحديقة، إىل الدخول أجر بتعويض يطالبونه الديوان صاحب إىل فجاءوا
الفنان لذلك رجاء التالية األبيات ويف أالعيبه، بتمثيل للمتفرجني ويتكفل الجيبون يعرض

وتقريظه): مدحه يف األدباء ظنون يخيب وال شهادته يكذب أال

وش��ك��ري ت��ق��اري��ظ��ي ـ��ض��ْح ت��ف��ـ ال ال��ج��ي��ب��ون أي��ه��ا
وش��ع��ري ن��ق��دي ع��ل��ى ٌب م��ح��س��و ال��ي��وم ب��ع��د أن��ت
ع��ذري ي��ح��س��ن ف��م��ن ـ��ص ال��رق��ـ ت��ح��س��ن ل��م إن أن��ت
ي��ط��ري ب��ال��زور ش��اع��ٌر ق��ال��وا ق��ص��رت إن أن��ت
ي��غ��ري و«ال��ت��ق��ري��ظ» ـ��د وال��ت��ق��ري��ـ ال��ع��ق��اِد ِل��ذَا م��ا
ي��دري ل��ي��س ول��ك��ن ِح ب��ال��م��د ي��ه��رف إن��ه
ط��ف��ر أي ط��ف��ًرا ـ��ب��ون ج��ي��ـ ي��ا األق��ف��اص ف��ام��أل
ق��در ت��ع��ري��ف ف��ي ـ��ئُ ي��خ��ط��ـ ال ال��ع��ق��اُد وُق��ِل

بيجو

رثاء

ال��دم��وْع ت��ف��ي��ض ب��ي��ج��و ع��ل��ى ح��زنً��ا
ال��ض��ل��وْع ت��ث��ور ب��ي��ج��و ع��ل��ى ح��زنً��ا
أس��ت��ط��ي��ْع م��ا ج��ه��َد ع��ل��ي��ه ح��زنً��ا
ال��ول��وْع ذاك ب��ع��د ح��زنً��ا وإنَّ
وج��ي��ْع ل��ح��زٌن ب��ي��ج��و ي��ا وال��ل��ِه

∗∗∗
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ل��ي الح ك��لَّ��م��ا ع��ل��ي��ه ح��زنً��ا
ال��م��ن��زل ن��اح��ي��ة ف��ي ب��ال��ل��ي��ل
وم��س��ت��ق��ب��ل��ي ح��ي��نً��ا م��س��ام��ري
َم��ْدخ��ل��ي إل��ى ح��ي��نً��ا وس��اب��ق��ي
ال��رج��وْع وق��ت ي��ع��ل��م ك��أن��ه

∗∗∗
ال��ت��ح��ْف إح��دى داري��ت وك��ل��م��ا
ال��ت��ل��ف ي��دي��ه م��ن ع��ل��ي��ه��ا أخ��ش��ى
أس��ف م��ن وب��ي ت��ن��ب��ه��ت ث��م
ال��ه��دف م��ن��ه��ا ال��ي��وم ي��ص��ي��ب أال
ص��دي��ْع ف��ؤاٍد م��ن خ��ي��ٌر ذل��ك

∗∗∗
ع��زَّن��ي ك��ل��م��ا ع��ل��ي��ه ح��زن��ي
واألل��س��ن األل��ب��اب ذوي ص��دق
م��أم��ن��ي ف��ي ف��وج��ئ��ت وك��ل��م��ا
م��س��ك��ن��ي ف��ي اط��م��أن��ن��ت وك��ل��م��ا
ب��ال��ق��ن��وْع غ��ان��يً��ا أو م��س��ت��غ��ن��يً��ا

∗∗∗
ن��اس��ي��ا ن��ادي��ت��ه وك��ل��م��ا
آت��ي��ا ب��ه أب��ص��ر ول��م ب��ي��ج��و
ص��اغ��ي��ا م��ب��ت��ه��ًج��ا م��داع��بً��ا
خ��اوي��ا إذن ال��ب��ي��ت أص��ب��ح ق��د
س��م��ي��ْع م��ن وال ف��ي��ه ص��دى م��ن ال

∗∗∗
ن��س��ي��ُت ق��د ل��ي��ت��ن��ي ب��ل ال ن��س��ي��ت؟
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ح��ي��ي��ت م��ا ذاك��ره أح��س��ب��ن��ي
رض��ي��ت م��ا ن��س��ي��ان��ه ج��اءن��ي ل��و
أس��ي��ت م��ا إذا م��ع��زي ب��ي��ج��و
ال��ودي��ْع األم��ي��ن م��ن��اج��يَّ ب��ي��ج��و

∗∗∗
ال��ص��ب��اح ق��ب��ل أس��م��ع ال��ذي ب��ي��ج��و
ال��رواح ع��ن��د أرق��ب ال��ذي ب��ي��ج��و
ب��ال��ص��ي��اح ي��زع��ج��ن��ي ال��ذي ب��ي��ج��و
ال��ن��ب��اح؟ وأي��ن م��ن��ه ن��ب��ح��ٌة ل��و
ي��ض��ي��ْع ال م��ا ال��ي��وَم ف��ي��ه��ا ض��يَّ��ع��ُت

∗∗∗
أل��م م��ن ب��رَح��ه��ا ي��ا خ��ط��وت��ه
ال��ق��دم ذاوي وه��و ب��اب��ي ي��خ��دش
ال��ب��ك��م! ذاك وي��َح ب��ي م��س��ت��ن��ج��ًدا
ف��م ك��ل م��ن أن��ط��ق ب��ن��ظ��رٍة
ف��ظ��ي��ع! ه��ذا ي��ن��ظ��ر م��ا ط��ول ي��ا

∗∗∗
ي��ط��ي��ب ل��ع��ي��ن��ي ال��ن��وم أرى ال ن��م
ال��ق��ل��وب ب��ن��ه��ش خ��ب��ي��رون أن��ت��م
ع��ج��ي��ب ه��واك��م ق��ط��م��ي��ر آل ي��ا
ال��غ��روب ع��ن��د ع��ي��ن��ي��ك س��ن��ا غ��اب
ط��ل��وع م��ن وال ال��دن��ي��ا ت��ن��ق��ض��ي

∗∗∗
األح��ْد ي��وم األف��واج وات��رك ن��م
يُ��ح��د ال وال��م��دى ط��اغ وال��ب��ح��ر
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ال��ج��س��د وه��ذا ذاك ف��ي ع��ي��ن��اي
ان��ف��رد ال��ح��زي��ن ال��ق��ل��ب ب��وح��ش��ة
خ��ل��ي��ع! وش��ع��ب وال��ن��ج��م وال��ل��ي��ل

∗∗∗
ال��ج��زاء وق��لَّ أب��ك��ي��ك أب��ك��ي��ك
��خ��اء ال��سَّ ب��م��ح��ض ال��ود واه��َب ي��ا
وم��اء ط��ع��اٌم ق��ال م��ن ي��ك��ذب
ال��وف��اء م��ح��ض��ت م��ا ه��ذا ص��ح ل��و
رض��ي��ع وط��ف��ٍل ع��ن��ك ل��غ��ائ��ٍب

131





قصصوأماثيل

الشياطني سباق

ال��ذم��ي��ْم ب��ال��ف��ع��ل اآلن وت��غ��نِّ��ي ه��ال ح��يَّ ال��دج��ى ش��ي��اط��ي��ن ي��ا
ال��ج��ح��ي��ْم م��ق��ال��ي��د ع��ن��دي ف��ل��ه م��ن��زًال أع��ل��ى ال��ن��اس ف��ي أي��ك��م

∗∗∗
ال��ص��دى م��ره��وب ال��ص��ي��ح��ة رائ��ع ال��ك��ب��ري��اءْ ص��وت ال��ن��دوة ف��ي َرنَّ
ال��رَّدى ف��ي��ه ل��ه��م داء أن��ا األع��ل��ي��اءْ داء أن��ا إن��ي ق��ال
أوح��دا ف��ي��ه��م ال��ن��اب��ه ت��ارك ال��ض��ع��ف��اءْ ق��ل��ب ب��ال��غ��ي��ظ م��ال��ئٌ
ال��ع��م��ي��ْم وال��ش��ر ال��ف��ت��ن��ة م��ن��ه��ج ع��ل��ى أج��ري��ه ب��تُّ خ��ي��ر ُربَّ
ال��ه��ش��ي��ْم ي��ذري ك��م��ا ال��ن��ج��م م��ط��ل��ع إل��ى أذروه رح��ت ووض��ي��ع

∗∗∗
ال��ق��ط��ا وك��ر إل��ى األف��ع��ى م��ش��ي��ة ال��ح��س��ْد ش��ي��ط��ان ال��ش��ي��ط��ان وم��ش��ى
أف��رط��ا ق��د ج��ب��ن��ه ف��ي خ��ائ��ًف��ا ال��ج��س��ْد م��ه��ض��وم ال��س��ح��ن��ة ش��اح��ب
ال��خ��ط��ا ج��دَّ وإن ال��س��ب��ق م��ن��ك��م أح��د ح��از ل��م��ا ش��ئ��ت ل��و ق��ال:
س��ه��ي��م م��ن س��ه��ي��م ق��رب��ى ب��ي��ن��ه��م واألُل��ى ول��وع��ي ال��ق��رب��ى ب��ذوي
ال��ع��ظ��ي��م ك��ي��دي ب��ي��ن��ه��م��ا ح��ائ��ل ي��ت��ص��ال ب��أن ال��ن��اس أج��در



دواوين من ديوان

∗∗∗
ال��ض��ج��ر ه ت��والَّ ه��م ك��ل��م��ا م��ع��ض��ل ي��أٌس ل��ل��ق��ول وان��ب��رى
س��ق��ر م��ق��ال��ي��د ي��رج��و وال ال م��أم��ل ف��ي��ك��م ل��ل��ي��أس م��ا ق��ال
ل��ل��ب��ش��ر ح��ي��اٌة ال��ق��ت��ل وم��ن ي��ع��ق��ل ال ق��ات��ل أن��ي ب��ي��د
ف��ط��ي��م ث��دي م��ن ي��ي��أس ف��ك��م��ا ح��ال ورد م��ن أي��أس��ت إن أن��ا
رج��ي��م؟ ووس��واٍس خ��نَّ��اٍس ب��ي��ن م��وئ��ال أب��غ��ي ك��ي��ف ف��ذرون��ي

∗∗∗
ال��ه��واء خ��ف��ق م��ن ي��ف��رق ض��ارًع��ا ال��ن��دم ش��ي��ط��ان ال��ل��ي��ل أب��دى ث��م
ب��ال��ب��ك��اء ح��ي��نً��ا ي��ن��ط��ق ول��ق��د بَ��َك��ْم غ��ي��ر م��ن ال��م��ق��ول أخ��رس
وق��اء م��ن��ه��ا ل��ه م��ا ب��ذن��وٍب أث��م م��ن وي��غ��ري اإلث��م ي��م��ق��ت
وال��ن��دي��م ي��ن��ب��و ب��ال��ش��ارب وه��و ب��ال��ط��ال وي��غ��ري اإلث��م ي��م��ق��ت
أل��ي��م وخ��ز م��ن ال��ج��ان��ي ي��رح��م وال ل��ل��ج��ان��ي ال��م��وت��ور ي��غ��ف��ر

∗∗∗
ب��ال��ش��رار ي��رم��ي ال��ن��ار ك��ش��واظ أن��ي��ن ال��ح��ب ج��ان��ب م��ن وم��ش��ى
ن��ار م��ارج م��ن ال��خ��ل��ق ف��ي وُه��ُم ص��ارخ��ي��ن ف��ه��ب��وا ال��ق��وم ل��ف��ح
ال��ق��رار م��س��ل��وب أغ��ش��اه م��ن ك��ل ال��وت��ي��ن أف��رى ال��ه��وى ش��ي��ط��ان أن��ا
وال��ه��م��وم ل��ل��رزاي��ا وس��ب��ي��ٌل وال��ِق��ل��ى س��ب��ي��ٌل ل��ل��ب��غ��ض أن��ا
ال��ق��دي��م م��وح��ي��ه أن��ا ص��راٍع م��ن خ��ال ق��د م��ك��اٌن ال��ك��ون ف��ي ل��ي��س

∗∗∗
ي��ن��ط��ق ال س��اع��ًة ف��ت��م��طَّ��ى ال��ك��س��ل ب��ش��ي��ط��ان ال��داع��ي ودع��ا
ي��ش��رق ال أف��ق��ه ف��ي وث��وى ألَف��ْل ن��ج��ًم��ا راودت ل��و ق��ال
ي��خ��ل��ق ف��ي��م��ا ال��ل��ه وب��الء وال��ع��م��ل ج��م��ي��ًع��ا ال��ق��ول آف��ة
ك��ظ��ي��م وه��و خ��ل��ف��ه ��ى ف��ت��ن��حَّ ال��م��ق��ب��ال ال��ري��اء وج��ه ورأى
ال��دم��ي��م ال��وج��ه ع��ن��ه��ُم ي��زوي وه��و أج��م��ال م��ا ه��ت��ف��وا رأوه م��ذ
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ال��ي��د أم��ل��وُد ال��وج��ه��ي��ن ص��اح��ب ال��ري��اء ش��ي��ط��ان أن��ا إن��ي ق��ال
ال��س��ي��د وج��ه ال��ع��ب��د وأع��ي��ر اإلخ��اء ج��ل��ب��اب األع��داء أل��ب��س
ال��م��ل��ح��د ك��ال��رف��ات ت��ح��ي��ا ف��ه��ي ال��خ��ف��اء ط��ي ف��ي ال��ن��ف��س وأم��ي��ت
ال��رم��ي��م إب��دال األح��ي��اء أب��دل ال��ب��ل��ى ص��ن��و أب��ت��ل��ى ف��ي��م��ا أن��ا
وس��ي��م وه��و وج��ه��ه وم��س��ي��ٌخ م��ب��دال ي��وًم��ا ع��اش م��ن م��ي��ٌت

∗∗∗
ال��س��اب��ق ب��س��ب��ق إب��ل��ي��س ح��ك��م س��وى ي��ب��ق ول��م ال��ج��م��ع أن��ص��ت
ح��اذق ب��ع��ي��ن��ي ال��ره��ط ي��ل��ح��ظ ف��اس��ت��وى إل��ي��ه األم��ر رج��ع
ال��م��اذق إب��اء ال��خ��ب ف��أب��ى ال��م��ج��ت��وى ب��ال��ري��اء ن��ادى ث��م
ك��ال��ن��ع��ي��م ف��ك��ان��ت األرض َغ��يْ��َه��ُب ان��ج��ل��ى ول��والك ت��أب��اه��ا ق��ال
ال��ج��ح��ي��ْم أب��واَب ال��ي��وَم وت��ولَّ م��ن��زال ات��خ��ذه��ا ال��دن��ي��ا دون��ك

األوقيانوس يف كوملب

ال��غ��روِر خ��ادع��ات وت��زج��ي��ه ـ��ه ت��ث��ن��ي��ـ وال��م��خ��اوف ل��ك��ول��م��ب م��ن
ال��م��س��ت��ور ب��ال��ع��ال��م ت��ق��يٌّ َم ه��ا ك��م��ا ال��ج��دي��د ب��ال��ع��ال��م ه��ام
ب��ن��ص��ي��ر ع��ن��ده ع��اذ وال ـ��ًال أه��ـ وال ه��ن��اك ج��ي��رًة اب��ت��غ��ى م��ا
ال��ن��ظ��ي��ر؟ ق��ل��ي��ل ال��م��ن��ى أْوَح��دي ل��ه��م��اٍم وج��ي��رٍة أه��ل أي
ال��م��ن��ظ��ور ك��ف��ات��ح ي��وًم��ا ـ��ه��ول ال��م��ج��ـ ف��ات��ح وم��ا ف��ات��ًح��ا ل��ه م��ن
ال��ت��دوي��ر ع��م��ي��ق��ُة س��م��اءٌ ُه ت��ع��ل��و خ��ض��ارة ح��ش��ا ف��ي ض��اربً��ا
ال��م��ذع��ور ك��اآلب��د ي��وطَّ��أ، ل��م ��ا خ��ض��مٍّ ال��خ��ض��مِّ ص��ه��وة ي��ع��ت��ل��ي
ت��ي��ه��ور؟ وع��ي��ل��ٍم ي��م��ض��ي أي��ن غ��ض��اٍب ص��ح��اب م��ن س��خ��ط��ي��ن ب��ي��ن
وق��ور ووج��ه ل��ح��ظ��ه ش��اخ��ص ب��ط��رٍف وال��ف��ض��اء ال��ل��ي��ل ي��ذرع
ال��دي��ج��ور خ��ي��م��ة ال��ل��ي��ل ي��س��ب��ل ح��ت��ى ال��ص��ب��ح ف��ي ال��ف��ج��اج وي��ض��ل
ال��م��س��ي��ر ع��ق��ب��ى ه��ن��اك ي��دري ل��ي��س رك��ٌب ك��ال��س��ف��ي��ن��ة ال��ن��ج��م ف��إذا
ب��ن��ور دج��اه ف��ي ال��ن��ور وال ـ��ه ت��ه��دي��ـ ال��س��م��وات ال ل��ك��ول��م��ب م��ن
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ال��م��س��ج��ور؟ ب��ال��ح��ي��ا ت��رم��ي��ن أي��ن غ��ربً��ا م��س��راك أي��ن ال��س��ح��ب ي��س��أل
غ��زي��ر؟ ب��ص��وب ال��ث��رى م��ن��ه ـ��ي��ي��ن تُ��ح��ـ أم ال��ب��ح��ر إل��ى ب��ه أم��ع��اٌد
ال��م��زج��ور ب��ال��ط��ائ��ر س��ح��اب ن ك��ا وم��ا ال��س��ح��اب ي��زج��ر إن��م��ا
ب��ش��ي��ر ص��وت ال��غ��راب ن��ع��ي��ب الع��ت��د ي��س��م��ع ال��غ��راب ن��ع��ي��ب ل��و
ط��ي��ور م��ن س��ح��اب��ه��ا غ��ادي غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ح��وم ق��ط م��ا س��م��اءٍ ف��ي
ب��ال��م��ن��ش��ور ال��م��ط��وي ش��ب��ي��ه ج ال��م��و م��ن ب��س��اًط��ا ي��رى ي��وم ك��ل
ث��ب��ي��ر رس��وَّ ف��ل��ك��ه��م راس��يً��ا ي��زال��وا ل��ن أن ال��راك��ب��وه ف��ي��رى
ب��ال��ظ��ه��ور ح��اج��ٌب ل��ألرض ذن ي��أ وال ي��وم ك��ل ال��ش��م��س ت��ظ��ه��ر
ال��ب��ح��ور وراء م��ن ال��ل��ه م��ده��ا راًح��ا ال��ق��وم ف��ظ��ن��ه��ا الح��ت ث��م

∗∗∗
ب��ال��م��ش��ك��ور ول��ي��س وت��ولَّ��ى خ��ي��ًرا م��ن��ه ي��ص��ب ل��م ك��ان غ��رٌض
ال��م��ع��م��ور! آدم ك��م��ي��راث س ال��ن��ا أورث ال��ذي آدم ذل��ك��م

∗∗∗
ال��ك��ب��ي��ر م��ط��اي��ا م��ن ال��ه��ول إن��م��ا ه��وًال ي��رك��ب ال��ك��ب��ي��ر ت��ل��وم��وا ال
زخ��ور ب��ح��ٍر ف��وق ع��اش م��ا ف��ه��و زخ��وٌر ب��ح��ٌر ال��ع��ظ��ي��م ق��ل��ب إنَّ
ال��ت��ف��ك��ي��ر! ف��ي ال��ض��الل ص��راع��ات م��ن��ه أره��ب ال��ي��م ف��ي ض��الٍل ك��م

الثالثة األثواب

أنه ذلك من يؤخذ ال ولكن امللك، فيها يتمنى ساعات به تمر قد الصعاليك أحقر (إن
بما ليتمتع إال امللك يتمنى ال الحقيقة يف هو بل امللك؛ نفس ليلبس نفسه يخلع أن يحب
فإذا أخرى، نفس بأي يبدلها وال نفسه يحب فاإلنسان حقري، صعلوك وهو إليه يصبو
هناك كان ملا والحظوظ النفوس تساوت ولو نفسه، يحب فألنه غريه حظوظ يحب كان
ألوان اختلفت ملا فإنه التالية؛ القصيدة يف األثواب تقسيم مثل وهذا والعمل، للتمني باب
تشابهت ولو منها، واحًدا ترىض وال اآلخر بعد الثوب تختار بنت كل أصبحت األثواب
إذن اإلنسان كان فكيف سواه، إىل تتطلع ال كانت وربما بثوبها بنت كل لرضيت ألوانها
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قط، مزية ألحد يبق ولم املزايا كل لنفسه احتجز إذا إال يرىض لن إنه نصيبه؟ يرىضعن
اآلخر. عىل مزية ألحدهم يبق فلم يشء كل يف الناس تساوى إذا أو

الكون.) خراب فيه بما إال جميًعا الناس إرضاء يستطاع ال أنه لنا يظهر ثم ومن

ول��ي��ِد ك��ل ب��ال��ج��دي��د ف��اك��ت��س��ى ب��ال��س��ع��ود أق��ب��ل��ت ال��ع��ي��د ل��ي��ل��ة
ال��ف��ري��د ال��ج��م��اِل ج��دَة ل��ب��س��ت ف��ت��اٍة ك��ل ب��ال��ج��دي��د واك��ت��س��ت
ب��ال��ت��ق��ل��ي��د ُف��ِت��نَّ ث��الٌث ٌت أخ��يَّ��ا ال��ث��ي��اب ع��ل��ى وت��واص��ت
وج��ي��د وج��ٍه ب��ح��س��ن أخ��ٍت ك��لُّ وتُ��زه��ى ب��اإلخ��اء ي��ت��س��ت��رن
ال��ج��دي��د ال��ط��راز م��ن ك��س��اءٍ ف��ي ت��ج��ده��ا ل��م إن (ال��ع��ذراء) ت��ج��ل ال
ال��ب��رود زاه��ي��ات م��ن غ��ال��ي��ات ش��ف��وًف��ا ب��ي��ن��ه��ن ي��ق��س��م��ن ق��م��ن
ش��دي��د ِج��دُّ األل��وان واخ��ت��الف ب��ب��ع��ٍض ب��ع��ًض��ا األث��م��ان الح��ق��ات
ال��م��زءود ب��ري��ب��ة أخ��ت ك��ل وول��ت م��ل��يٍّ��ا ف��ت��ن��ازع��ن��ه��ا
ال��م��ردود ب��ث��وب��ه��ا تُ��غ��رى ث��م ف��ي��ه ت��زه��د ث��م ال��ث��وب ت��ن��ت��ق��ي
ال��م��زي��د ف��ي ��ه��ا ه��مُّ ك��ان وال ال َوْش��يً��ا ب��أخ��ل��َب غ��ي��ُره ي��ك��ن ل��م
ح��س��ود ب��ع��ي��ن ال��ف��ت��ى رآه إن ج��ل��ي��ًال ي��ب��دو وال��ض��ئ��ي��ل ح��س��ًدا

∗∗∗
وج��دود م��ق��دورٍة ح��ظ��وٍظ ف��ي ت��ع��اَدْوا ال��ح��ي��اِة ف��ي ال��خ��ل��ُق ه��ك��ذا
ب��س��دي��د ع��ن��ده��م ك��ان ل��م��ا ل ال��س��ؤ ب��ل��غ��وا ول��و ده��ره��م ظ��ل��م��وا
ال��ع��م��ي��د ب��َه��مِّ ��ه ه��مِّ م��ن ـ��َدَل يُ��ب��ـ ب��أن ي��رض��ى ال��ش��ري��د ت��ظ��ن��وا ال
ال��ش��ري��د ن��ف��س ال��ع��روش ف��وق ـ��ل��َع ي��خ��ـ أن ي��رَض ل��م ال��ع��روش ت��م��ن��ى ل��و
ال��ب��ع��ي��د ح��ظُّ ال��ح��ظ��وِظ أح��بَّ ـ��َن ل��ك��ن��ـ ن��ف��ُس��َك ال��ن��ف��وِس وأح��بُّ

أثينا غادة

واذك��ري واروي ال��ش��ع��ِر ع��روَس ـ��در اإلس��ك��ن��ـ دول��ة ع��ن ح��دث��ي

∗∗∗
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ال��ق��س��َوِر ج��ن��اُن ن��ه��دي��ه��ا دون أن��ه��ا إال ك��ال��ظ��ب��ي ك��اع��ب
��ر ��مَّ ال��ضُّ وق��ور ال��ب��أس ص��ن��وه��ا ع��ل��م��ت ق��د أم��ٌة ع��لَّ��م��ت��ه��ا
ال��ع��ن��ص��ر ع��زي��ز ره��ٌط أن��ه��م س��ؤدًدا ب��ن��ي��ه��ا ح��س��ب أم��ة
األن��ُس��ِر ب��وك��ر ال��ن��ار ت��ح��دق ك��م��ا األرض ف��ات��ح وغ��زاه��ا
األك��ث��ر ب��ال��ع��دي��د واب��ت��اله��ا ص��اب��ٍر ب��ح��ن��اٍن واب��ت��ل��ت��ه
ال��م��ث��م��ر ال��ن��ب��ات أل��ف��اف ب��ي��ن ك��ال��دَّب��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��ن��ُد وس��ط��ا
ال��م��ن��ظ��ر َغ��ِريُّ ال��خ��ي��م س��ي��ئُ ق��ائ��ٌد م��ن��ه��م ال��غ��ادَة راوَد

∗∗∗
واح��ذر ت��رف��ق ال��ط��ه��ر ص��ان��ه ال��ذي ب��ال��ع��رض ال��ف��ات��ُك أي��ه��ا
ت��ظ��ف��ر ��ا ول��مَّ ف��ي��ه��ا ت��ص��ب ل��م وق��ع��ٌة ف��ه��ذي ال��س��ي��ف أغ��م��د
ال��ِم��ْغ��َف��ِر وَس��ْرُد ال��ع��ض��ِب م��ن��ص��ُل آالت��ه��ا م��ن ل��ي��س ح��ربً��ا خ��ض��ت
س��م��ه��ري وق��دٌّ ال��ل��ح��ظ ش��ب��ا م��ن ل��ه��ذٌَم س��ي��ٌف ال��ن��ص��ل ذاك دون
ل��ل��م��ب��ص��ر واض��ٍح ع��ف��اٍف م��ن ُم��ْح��َك��ٌم َس��دٌّ ال��س��وِر ذاك دون
م��ض��م��ر؟ ق��ل��ٍب ح��س��ُن يُ��رم��ى ك��ي��ف م��ض��م��ٌر ق��ل��ٌب ال��ح��ص��ن ذاك دون
ال��ِم��نْ��َس��ِر ح��راُم ل��ل��ج��ي��ش َح��لَّ غ��ي��ره��ا ف��ي ف��م��ا ال��ح��رُب تَ��بَّ��ِت

∗∗∗
ال��م��ش��ت��ري ح��ظَّ ال��غ��ي��د ح��ل��ي م��ن ف��ارت��ض��ى رض��اه��ا م��ن أي��أَس��تْ��ُه
وان��ظ��ر واب��ح��ث ال��ب��س��ت��ان ي��م��م ه��اك��ه ق��ال��ت ال��م��ال أي��ن ق��ال
ال��ج��وه��ر ن��ف��ي��س ف��ي��ه��ا وال��ت��م��س ب��ئ��ره ف��ان��زل ال��ب��س��ت��ان دون��ك
األب��ح��ر ف��ي م��ث��لُ��ُه يُ��ل��ف��ى ل��ي��س ل��ؤل��ًؤا ف��ي��ه��ا أح��رزت إن��ن��ي
ال��م��رم��ر م��ث��ل ب��ي��ض��اء ب��ض��ٌة ي��ٌد ف��زج��ت��ه ال��ب��ئ��ر وأت��ى
ال��م��م��ط��ر ك��ال��غ��م��ام ب��رج��وٍم ت��ق��ذف��ه ف��ارع��وت ف��ت��ردَّى
ال��م��ن��ك��ر س��رَّ ال��ن��ف��ِس ك��اح��ت��واء أع��م��اق��ه��ا ف��ي ال��ب��ئ��ر واح��ت��وت��ه
األك��در ب��ال��ح��ض��ي��ِض ل��ح��ق��ي��ٌق ن��ف��ُس��ه ح��ض��ي��ًض��ا ك��ان��ت َم��ْن إنَّ

∗∗∗
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ال��م��ح��ش��ر َه��ْوَل ال��ق��رن��ي��ن ذي ع��ن��د ب��ه��ا ف��اج��ت��ازوا ال��ج��ن��د ورآه��ا
أخ��ض��ر زرٍع ك��لَّ ُم��ْف��ٍن وه��و أخ��ض��را ع��ل��ي��ه ال��غ��ار الب��س
م��س��ت��غ��ف��ر وال ال��م��ل��ك ع��زة م��س��ت��ع��ظ��م ال وق��ف��ة وق��ف��ت
��م��ري ال��شَّ األب��يِّ (ث��ي��ج��ي��ن) أخ��ت إن��ن��ي ف��ق��ال��ت أن��ت؟ م��ن ق��ال
ال��ِع��ثْ��يَ��ِر ت��ح��ت الق��اه م��ن ع��ن��ه ق��وم��ك��م م��ن ف��س��ل (ث��ي��ج��ي��ن) أخ��ت
ال��َغ��م��ش��ر أب��ي��َك ف��ي��ل��ي��ب ب��غ��ُي أرَّث��ه��ا ال��ت��ي ال��ح��رب ف��ي م��ات
«م��زه��ر» ب��غ��ص��ٍن ال��م��ج��د دوح��ة اف��ت��دى ث��م أوط��ان��ه ع��ن ذاد

∗∗∗
ف��اه��ج��ري أو ف��اس��ك��ن��ي ف��ي��ئً��ا ل��ِك ب��اس��ٌط إن��ي ال��ق��رن��ي��ن ذو ق��ال
ع��س��ك��ري ف��ي ب��األذى تُ��ن��ال��ي ل��ن دع��ي أو وه��ب��ن��ا م��م��ا وخ��ذي

وأهرما أورمزد

س��رب��ال��ي ج��دََّة م��خ��ل��ًق��ا ي��ا آم��ال��ي م��خ��ل��ف ي��ا أورم��زد
أوص��ال��ي ب��األض��واء م��زق��ت ال��ث��رى أله��ل ت��ج��ه��م��ت إذا
ك��ال��س��ال��ي ال��ص��بُّ ي��ب��ي��ت ح��ت��ى ع��ي��ن��ه��ا م��ن األدم��ع وت��م��س��ح
ال��خ��ال��ي ال��زم��ن ف��ي أح��ي��ي��ت��ه��ا أع��ي��ٍن ع��ن ف��ألح��ج��ب��ك اآلن

∗∗∗
م��خ��ت��ال م��ش��ي��ة م��ش��ى ث��م أه��رم��ا ب��ه��ا ف��اه م��ق��ال��ة
وأج��ب��ال س��ه��ٍل ع��ن ب��ال��غ��ي��م ص��دَّه��ا وق��د ال��ش��م��س ب��ه��ا الق��ي
أغ��وال أن��ي��اب ع��ن ب��ال��ب��رق ل��ه��ا وي��ب��دي ب��ال��رع��د ي��ض��ح��ك
ال��ب��ال ه��ادئ��ة واب��ت��س��م��ت ل��ف��ت��ًة ب��رج��ه��ا ف��ي ف��ال��ت��ف��ت��ت
ب��أذي��ال��ي؟ ي��ل��ح��ق ل��م ل��والي ش��ان��ئٌ ي��ح��ج��ب��ن��ي وه��ل ق��ال��ت
وال��ن��ال ل��ل��خ��ي��رات أزج��ي��ك ول��ك��ن��ن��ي ح��ي��نً��ا ت��ح��ج��ب��ن��ي
ب��ال��م��ال ال��ش��ر ف��ي ل��ن��اف��س��وا األذى م��ص��ي��َر ال��ن��اُس ع��ل��م ل��و
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حالق عند

وال��ج��م��ال؟ ب��ال��ت��ي��ه س��اح��رًة ك��ال��غ��زال ت��ط��ف��ر ب��ال��ه��ا م��ا
ال��م��ش��م��س ك��ال��ن��ه��ار ج��ب��ي��ٍن ذات األن��دل��س أوان��س م��ن ه��ي��ف��اء
وث��غ��ر وم��ق��ل��ٍة وج��ن��ٍة ف��ي ب��ال��نَّ��ْوِر ح��ال��ي��ًة أس��ف��رت ق��د
ال��ش��ت��اء ف��ي ي��ن��ض��ر ال وال��زه��ر ال��رواء ن��اض��ر زه��ٍر ك��ل م��ن
��ب��اك��ا ال��شِّ ل��ل��خ��الئ��ِق ت��م��دُّ ه��ن��اك��ا م��ج��ل��ٍس ف��ي اس��ت��وت ث��م
ت��ب��ص��ر ال��م��رائ��ي غ��ي��ر ف��ي ل��ي��س م��ا ي��ظ��ه��ُر ف��ي��ه��ا ال��م��رآُة أم��اَم��ه��ا
ن��ور م��ن ب��ري��ش��ٍة م��رت��س��ًم��ا ال��ب��ل��ور ص��ف��ح��ة ف��ي ت��م��ث��ال��ه��ا

∗∗∗
ي��ن��ب��س ال م��وض��ع��ه ف��ي ف��ق��رَّ ك��يِّ��ُس أري��ٌب ي��رع��اه��ا وك��ان
ال��ج��م��ي��ل��ة ال��ص��ورَة ت��ل��ك ي��رم��ُق ال��رذي��ل��ة إل��ى ال��ط��رف وص��وَّب
ال��م��اء ف��ي ب��ق��رص��ه��ا ف��ي��رت��ض��ي ال��س��م��اء ف��ي ال��ش��م��س ي��ه��اب ك��م��ن
ال��خ��ف��ر؟ رب��ات ت��ب��خ��ل أه��ك��ذا ال��ن��ظ��ر ال��ط��ي��ف إل��ى ح��ت��ى وس��اءه��ا
ال��ش��ح��ي��ح ي��دف��ن��ه إذ ك��ال��م��ال ال��م��ل��ي��ح ب��ه ض��نَّ إن ال��ح��س��ن
رام��ق ل��غ��ي��ر ي��ب��دو إذ وال��ب��در ن��اش��ق ل��غ��ي��ر ي��زك��و إذ وال��زه��ر
م��ج��ن��ون��ه��ا! إل��ى س��خ��ًرا وأوم��أت ق��ري��ن��ه��ا إل��ى غ��ض��ب��ى ف��أق��ب��ل��ت
ك��ال��م��س��ح��ور ال��م��رآة ف��ي ح��دَّق ل��ل��م��غ��رور ت��ن��ظ��ر أال ق��ال��ت
ط��ي��ف��ي ف��ي��ه��ا أخ��ج��ل ل��ق��د ح��ت��ى ب��ال��ط��رِف ن��ح��وه��ا ي��رن��و زال م��ا
اإلش��ف��اق اب��ت��س��ام��ة ي��ب��ت��س��م ل��ل��ح��الق ال��ق��ري��ن ف��أوم��أ
ب��ال��ت��ح��دي��ق ال��م��رآة ي��ك��س��ر ال ال��ص��دي��ِق ل��ل��ص��اح��ب ق��ل وق��ال
ال��ع��ق��ل ف��ي خ��ب��ٌل ي��ع��ت��ري��ه ق��د ب��ال��ل��ي��ل ل��ه��ا ال��ل��م��َح ي��ْك��ث��ِر م��ن

∗∗∗
ال��ك��وك��ب ق��ري��ن ي��ا «ع��ف��ًوا» وق��ال ك��ال��م��س��ت��ع��ت��ب األدي��ب ف��أط��رق
ل��إلن��س��ان ال��م��سُّ م��ن��ه يُ��َخ��اُف ش��ي��ط��ان م��ن ثَ��مَّ ال��م��راي��ا ف��ي م��ا
ت��ن��زال ك��م��ا ال��ح��س��ن ل��ن��ا ي��وح��ي ��ال م��ك��مَّ م��ل��ًك��ا ف��ي��ه��ا ل��ك��نَّ
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ه��ن��ئ��ت��ا م��غ��ت��ب��ًط��ا ب��ه��ا َف��ُف��ْز واس��ت��أث��رت��ا ال��ذاَت م��ن��ه م��ل��ك��َت
م��ح��رم��ا أو ح��رًم��ا ال��خ��ي��ال ل��ي��س م��غ��ن��م��ا ال��خ��ي��ال ه��ذا ل��ن��ا ودع

األرض أمنا

تترصف التي الخوالج هي األطفال تحرك التي الخوالج أن القصيدة هذه (مغزى
العبون، وهم األطفال بها تخدع التي بالحيل جادون ونحن تخدعنا األقدار وأن بالرجال،

يسخطون.) ألنهم نعجب ثم األطفال نؤدب ونحن فنسخط تؤدبنا وأنها

ل��ألم ال��ط��ف��ل س��ؤال األرض��ا أم��ن��ا أس��ائ��ُل
ع��ل��م��ي إدراك��ه إل��ى أف��ض��ى ب��م��ا ف��ت��خ��ب��رن��ي

∗∗∗
ت��ئ��د أن��ج��ب��ت م��ا إذا أم م��ن ال��ل��ُه ج��زاه��ا
ت��ل��د م��ا ل��ح��م وت��أك��ل ب��ال��ج��س��م ال��ج��س��َم ت��ع��ذِّي

∗∗∗
وال��ق��م��ر ال��ش��م��س ع��ل��ي��ك ط��ل��ع��ا ك��م أم ي��ا أال
ال��ق��در أرج��ائ��ك ع��ل��ى وض��ع��ا وك��م أس��ن��ى وك��م

∗∗∗
ش��م��ل ل��َف��لِّ��ه��م ف��ل��ي��س وان��ص��رف��وا أم��س أق��ام��وا
ي��ت��ل��و؟ م��ن ي��ك��ون وأي��ن س��ل��ف��وا م��ن ن��ف��ُس ف��أي��َن

∗∗∗
وال��خ��َل��ُف ال��ج��دُّ ي��ب��ي��ُن م��الم��ح��ك��م ف��ي ف��ق��ال��ت
س��ل��ف��وا م��ن ي��ج��وس ف��ثَ��مَّ ج��وان��ح��ك��م ف��ي ف��ج��وس��وا

∗∗∗
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ال��س��ي��ر؟ ف��ي ال��م��اض��ي��ن م��ن ن��ب��ه��ا م��ن ع��ظ��ام وأي��ن
ال��ث��م��ر! م��ن ح��ل��وى ل��ك��م ب��ه��ا ص��ن��ع��ت ق��د ف��ق��ال��ت:

∗∗∗
ف��اش��ت��ج��روا؟ ب��ن��ي��ك ق��ل��وب أض��رى ال��ذي ال��م��ج��د وم��ا
ال��ب��ص��ر ال ال��ق��ل��ب ي��راه��ا ك��ب��رى ح��ل��ة ف��ق��ال��ت

∗∗∗
ال��ح��ل��م خ��ادم ف��ق��ال��ت ال��ع��م��ل؟ ف��م��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
األم ح��ي��ل��ة ف��ق��ال��ت واألم��ل؟ األح��الم وم��ا

∗∗∗
ُم��ج��د ل��ه خ��ي��ر ع��ل��ى ل��ل��ط��ف��ل يُ��ح��ت��اُل وق��د
ب��ال��وع��د؟ يُ��ْغ��َر ل��م إذا األك��ل ع��ن ي��ن��ب��و أال

∗∗∗
وال��ب��ل��وى اآلالم وم��ا ال��س��ق��م وم��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
األح��وى؟ األح��ور ش��ب��اب ت��خ��ت��رم اآلف��ات وم��ا

∗∗∗
وال��ن��ه��م ال��ط��ي��ش ع��ق��اب ال��ب��ل��وى إن��م��ا ف��ق��ال��ت
األل��م ع��ص��ا ل��ك��م ه��ززُت ال��ح��ل��وى ع��ل��ى ُج��ْرتُ��م ف��إن

∗∗∗
ع��ن��ا؟ ط��وي��ت��ه وف��ي��م ال��ذه��ب ف��م��ا ل��ه��ا وق��ل��ت
أم��ن��ا وال ع��ط��ًف��ا ف��ال واض��ط��رب��وا ال��ن��اس ف��م��اج
ال��ح��ج��ر م��ن ض��رٍب س��وى أح��س��ب��ه ل��س��ت ف��ق��ال��ت
م��س��ت��ت��ر ل��ك��ل أش��دُّ م��ط��ل��ب��ه ال��ط��ف��ل وإن
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∗∗∗
ال��ع��ل��ن ي��ب��ده ل��م ب��م��ا م��ف��ت��ت��نً��ا ال��ط��ف��ل ي��ج��دُّ
ث��م��ن! ل��ه م��ا ل��ش��يء ث��م��نً��ا ج��ه��ده وي��ح��س��ب

∗∗∗
ج��ه��ال ب��ق��ول��ه��ا وزدت ُخ��بْ��َرا ب��ق��ول��ه��ا ل��زدُت
س��ه��ال أل��ف��ي��ت��ه وم��ا وع��َرا أل��ف��ي��تُ��ه ف��م��ا

∗∗∗
ب��ن��ا؟ ال��م��ص��ي��ر أي��ن إل��ى أي��ن��ا إل��ى ب��ه��ا وص��ح��ت
األذُن��ا ع��نِّ��َي وص��دت ال��ج��ف��ن��ا ع��ي��ن��ه��ا ��ت ف��غ��ضَّ

∗∗∗
��اُد ق��صَّ األب��واب ف��ف��ي ب��ه��ا ل��ع��اب ال��دن��ي��ا ب��ن��ي
آب��اد األرض وت��ح��ت ب��م��ل��ع��ب��ه��ا ي��وم ل��ك��م
يُ��ع��ق��د ل��م ان��ف��ضَّ م��ا إذا ت��ك��رره م��ل��ه��ى ل��ه��ا
��ْرَم��ْد ال��سَّ ب��اب��ه وي��وص��د ف��ن��ن��ظ��ره ن��غ��ادي��ه

سيان

ت��ع��ب��ِق ل��م ل��و َض��رََّك م��ا روُض ي��ا ت��ش��رق��ي ل��م ل��و َض��رَِّك م��ا ش��م��س ي��ا
األح��م��ِق ال��وج��ود ه��ذا ف��ي س��ي��ان ت��خ��ف��ِق ل��م ل��و ض��رك م��ا ق��ل��ب ي��ا

يُ��ْخ��َل��ِق ل��م وم��ن م��خ��ل��وًق��ا ك��ان م��ن
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وابنه املعري

املعري: قال

األظ��ه��ر ف��ي ت��رك��ه��م أج��م��ع ف��ال��ح��زم ك��رام��ًة ب��ال��ب��ن��ي��ن أردت��م وإذا

يعرفها ال رحمة من لها فيا بهم! رحمًة الحياة؛ عن أبناءه صد رءوف والد (فهو
املعري بني محاورة اآلتية والقصيدة لآلباء؟! الرب يعرفون األبناء كان ومتى أبناؤه! له
عالم يف بالبقاء له وينصح عنها يذوده وهو الحياة يريه أن إليه يتوسل الغيب يف له وابن

العدم.)

ل��ل��وج��ود؟ م��خ��رج��ي أن��ت ف��م��ت��ى ق��ع��ودي ال��ظ��الم ف��ي ط��ال أب��ي ي��ا
ق��ي��ودي ف��اح��ل��ل إل��ي��ك ش��وق��ي ط��ال

ض��ع��ي��ف ط��ف��ٌل ع��ل��ي��ه ي��ق��وى ل��ي��س م��خ��ي��ُف ال��ظ��الم ع��ال��م أب��ي ي��ا
ال��م��س��دود ظ��ل��ه م��ن ف��أج��زن��ي

ال��خ��الب ب��ح��س��ن��ه��ا ف��ل��ه��ج��ن��ا ال��ع��ج��اِب ال��ح��ي��اة ع��ن َح��دَّث��ون��ا
ال��م��ورود ل��ح��وض��ه��ا وظ��م��ئ��ن��ا

ي��ع��ط��و ك��ي��ف ب��ع��ده ال��ص��ب��ح وع��ن ي��س��ط��و ك��ي��ف ال��دج��ى ع��ن ح��دث��ون��ا
وال��س��ع��ود ف��ي��ه��م��ا ال��ن��ح��س وع��ن

ف��ي��ه��ا ال��ق��وم ب��ه ي��م��ن��ى وج��ه��اد وب��ن��ي��ه��ا داره��ا ع��ن ح��دث��ون��ا
وال��خ��ل��ود ب��ع��ده��ا ال��م��وت وع��ن

ش��ق��اء؟ ال��م��س��م��ى ذاك ش��يء أي وال��خ��ف��اءَ أب��ي ي��ا ال��ج��ه��ر أرن��ي
ب��ال��م��ول��ود؟ ي��راد س��ر أي

ال��ب��ح��ار؟ م��ا ال��ف��ال م��ا ال��دراري م��ا ال��نَّ��واُر؟ م��ا ال��ح��س��ان؟ ال��وج��وه م��ا
ال��ج��دي��د ح��بُّ ال��ول��ي��د دأَب إنَّ

أوان��ي ف��ي��ك��م آن ش��ئ��ت ول��ئ��ن أب��وان ل��ي ول��ي��س ج��دوٌد ل��ي
ال��وج��ود ف��ي ق��س��م��ت��ي وت��م��لَّ��ي��ت

∗∗∗
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ع��ل��ي��م ب��ن��ي ي��ا ب��ال��ع��ي��ش أن��ا ال��رح��ي��م أب��وك إن��ن��ي ول��دي
ب��ع��ي��د م��ن م��ق��ال��ة ت��ص��دق ال

ي��ع��ن��ي��ه��ا ب��م��ا ل��ك��ن ت��ت��ع��نَّ��ى ف��ي��ه��ا وت��س��ع��د ت��ش��ق��ى ح��ي��اٌة م��ا
زه��ي��د أو ب��ه تُ��ب��ل��ى ع��ظ��ي��م ف��ي

ل��س��واه ج��ه��ده ال��ح��ي ج��ه��ل ل��ه��واه ج��ه��ده ال��ح��ي ي��ح��س��ب
ل��ل��ج��دود آل��ة ال��م��رء إن��م��ا

ي��ف��ت��ق��ده ول��م ب��ه، يُ��م��تَّ��ع ل��م ي��ج��ده ل��م م��ن ال��ح��ي��اة غ��ن��م إنَّ
ال��م��ف��ق��ود ش��ره��ا رب��ح ف��اغ��ت��ن��م

ق��ل��ي��ل خ��ي��ٌر ب��ن��يَّ ي��ا خ��ي��ره��ا ث��ق��ي��ُل ب��ن��يَّ ي��ا ش��ره��ا
ح��ق��ود أه��ل ب��ن��يَّ ي��ا أه��ل��ه��ا

ول��ح��د ف��ن��اءٍ س��وى رأي��ن��ا م��ا ت��ؤدي ال��خ��ل��ود إل��ى زع��م��وه��ا
ُم��ودي ت��ج��ال��ي��د ع��ل��ى ُم��ود ف��ي��ه

م��ن��ه��ا اس��ط��ع��ت م��ا ب��ن��يَّ ي��ا واع��ت��ص��م ت��دخ��ل��ن��ه��ا ال ال��ح��ي��اة ب��ب��اب ق��ف
ب��ال��وص��ي��د — ف��ان��ت��ظ��ر — أل��ق��اك س��وف

∗∗∗
ب��ع��ي��دا ال��ح��ي��اة ع��ن ف��ت��ن��ح��ى ال��ول��ي��دا ال��م��ع��ري أق��ن��ع ه��ك��ذا

ال��ل��ح��ود ف��ي واب��ن��ه ال��ش��ي��خ وال��ت��ق��ى

الشاعر بني

وعروسشعره

ع��ذَّال��ي وأش��م��تِّ أح��الم��ي وك��ذَّب��ت آم��ال��ي خ��ي��ب��ِت ال��ش��ع��ر ع��روَس ي��ا ك��ف��ى
ح��ال ع��ل��ى ي��وًم��ا ت��ب��ق��ي��ن ال وه��ي��ه��ات غ��ٍد ف��ي أخ��ل��ف��ت ال��وع��د وع��دت م��ا إذا
أج��ي��ال ب��ع��د ع��ف��ْت أج��ي��اًال ع��اش وإن س��م��ع��ه أع��ارك م��ن غ��ري��ًرا ي��ظ��ل

∗∗∗
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ال��ق��ال��ي وال ه��واي ب��ال��س��ال��ي أن��ت وم��ا ب��ل��ب��ال��ي ه��ي��ج��ت ال��ع��ه��د ص��دي��ق ي��ا ك��ف��ى
ب��ال��ي ع��ن ب��ان وال ظ��ن��ي ع��ن غ��اب وم��ا ب��ع��ض��ه ف��ي��ه أو ال��ح��ق ف��ي��ه م��الم��ك
خ��تَّ��اِل خ��ي��َم ي��ص��ف ال��دن��ي��ا ي��ص��ف وم��ن ش��ي��م��ت��ي ص��دق م��ن ف��ه��و زوًرا ق��ل��ت إذا
أق��وال��ي؟ ال��ه��زل ي��ط��رق أال ال��ص��دق م��ن ت��رى ف��ه��ل ال��ح��ي��اة أم��ي ه��زل��ت إذا
ت��م��ث��ال! وروع��ة ت��م��ث��ي��ٍل أم��ان��ة ع��ذل��ت��ن��ي م��ا إذا ع��ذري م��ن ب��ح��س��ب��ك

القيود حانوت

النفس حي كان فمن بهواها، وعلقته بأحابيلها، قيدته امرءًا أحبت إذا كاملرأة (الحياة
يف واألهواء الغرائز هذه تضعف وال واألهواء، بالغرائر مقيد فهو بوجوده الحياة تحتفظ
له تطلق أن هي تبايل ال مملول لها عاشق كأنه الحياة، من منبوذًا يكون حتى اإلنسان
هدى عىل ونحن القيود، حانوت عىل مزاحم قيد طالب فكلنا شاء، متى حرٍّا وترسله القيد
قيودها ألن عواطفها؛ من عاطفة أو أوهامها من بوهم مقيدين دمنا ما الحياة سبل من

تريد.) حيث إىل بها تقودنا التي األزمة هي تلك

وم��ك��ث��ِب ب��ع��ي��د م��ن األم��ان��ي م��ن��اط ف��إن��ه ال��ق��ي��ود ح��ان��وت ال��ل��ه ج��زى
م��وك��ب ب��ع��د م��وك��بً��ا إل��ي��ه وح��ج��وا ح��ق��ب��ة ك��ل ف��ي ال��ن��اس م��ن��ه ت��زوَّد
م��ج��دب األرض م��ن واٍد ف��ي س��راح��ي��ن ك��أن��ه��م ب��ال��ق��ي��ون ف��ي��ه ي��ص��ي��ح��ون
ال��ت��ق��ل��ب ك��ث��ي��ر ع��ان وم��ن ط��ل��ي��ق ف��إن��ن��ي ب��ق��ي��دي ع��ج��ل ق��ائ��ل ف��م��ن
ي��ق��طِّ��ب ل��م أث��ق��ل��ت��ه وإن ك��ئ��ي��بً��ا وج��ه��ه ق��طَّ��ب األغ��الل أخ��ط��أ إذا
م��ع��ج��ب ال��ط��ي��ال��س ب��م��وش��ي ف��ق��ي��ر ع��اط��ٍل ط��وف��ة ب��ال��م��غ��ل��ول ي��ط��وف��ون
م��ؤرَّب ع��ق��ال م��ن إال ال��ع��ق��ل وم��ا ن��اظ��ر ال��ع��ق��ل م��ن ق��ي��ٍد إل��ى ف��ه��ذا
أغ��ل��ب ك��ل آم��ال��ه م��ن وي��غ��ل��ب ن��اه��ٍض ك��ل أه��وائ��ه م��ن ��ض ي��خ��فِّ
ي��ج��رب ل��م ل��م��ن م��ن��ه غ��ب��ط��ة ع��ل��ى م��ع��ج��بً��ا ال��ت��ج��ارب ب��أغ��الل ي��م��ش��ي
ال��م��ت��وث��ب ال��ج��ام��ح ق��ي��د ال��ح��ب وف��ي ش��اخ��ص ال��ح��ب م��ن ق��ي��د إل��ى وه��ذا
م��ه��رب��ي ال��ط��الق��ة س��ج��ن م��ن ال��ق��ي��د ف��ف��ي ت��ص��وغ��ه م��ن ي��ا ال��ق��ي��د أن��ل��ن��ي ي��ن��ادي
وم��ن��ك��ب��ي وج��ي��دي ك��ف��ي ب��ه ق وط��وِّ وم��ه��ج��ت��ي وع��ق��ل��ي ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أدره
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ط��يِّ��ب ال��م��ن��اظ��ر ف��ي س��ع��ي��د ب��ك��ل واج��ل��ه ال��م��س��وَّم ب��ال��ح��س��ن ��ع��ه ورصِّ
وم��خ��يَّ��ب ف��ائ��ٍز م��ن ال��ه��وى أس��ارى وح��ول��ن��ا ح��رٍّا ال��ع��ي��ش ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ز
م��غ��رب ب��ع��ن��ق��اءَ دن��ي��اه ي��ق��يِّ��ُد ح��ظ��وظ��ه ت��م��ت ال��ب��اِل رخ��يِّ ورب
ال��م��ت��ن��ك��ب خ��ط��وة ال��دي��اج��ي رب��اط خ��ط��وه ف��ت��رب��ط ي��ق��ف��وه��ا أم��ان��يُّ
م��أرب غ��ي��ر ف��ي األع��م��ال إل��ى ي��دي��ه ب��اس��ط ال��م��الل��ة أض��ن��ت��ه وآخ��ر
م��ت��ع��ب ش��ق��وة األي��ام ع��ل��ى ت��م��ن��ى ع��ي��ش��ه ي��م��ق��ت ال��م��ك��دود رأى م��ا إذا
ال��م��ت��أش��ب ك��ال��م��ع��ق��ل ول��ك��ن��ه ع��ص��م��ٌة وال��ج��اه ال��ج��اه ف��ي ط��ام��ع وك��م
ال��م��ت��رق��ب ال��م��ح��ج��م ص��د ال��ن��اس ع��ن وي��ص��ده رب��ه ع��ن اْل��ِع��َدى ي��ص��د
األب ع��ل��ى ال��ث��ق��ي��ل ال��ق��ي��د إل��ى ي��ح��ن ق��ي��ده ال��ع��ق��م ح��ط��م ع��ق��ي��ٍم وربَّ
م��ت��رب وع��ول��ة م��وت��ور ب��ل��ع��ن��ة أج��اب��ه��ا ع��ل��ي��ه ال��دن��ي��ا م��نَّ��ت إذا
ال��م��ت��ج��نَّ��ب ال��م��ج��ت��وى ك��ح��ال ل��دي��ه��ا إس��اره م��ن ال��م��ف��ت��دى ح��ال أن ي��رى
ت��ق��رُّب م��ن ل��ه اخ��ت��ارت م��ا س��وءَ ف��ي��ا ب��ق��ي��ده��ا ال��ح��ي��اة ت��ع��لِّ��ق��ه ل��م وم��ن
تُ��َغ��يَّ��ِب ل��م أرواح��ك��م م��ن م��ي��اس��ُم ف��إن��ه��ا ت��ن��ك��روه��ا ال آدم ب��ن��ي
��ِب ال��م��ش��عَّ ب��ال��ث��ق��ي��ل م��ن��ه ت��ن��وءون ألن��ك��م إال ال��ق��ي��د ت��ك��ره��ون ف��م��ا
ل��م��ع��ق��ب أغ��الل��ه ف��ي ف��ض��ل وال ل��وق��ره م��زي��د ال م��ن أع��زك��م
غ��ي��ه��ب م��ج��اه��ِل ف��ي ي��م��ش��ي ك��ان ل��م��ن ق��ي��ادة ال��ق��ي��اد أن زع��م��وا وق��د

أكاروس

القديمة، اليونانية األساطري يف كثرية روايات عىل تروى و«أكاروس» «ديدالوس» (قصة
الخيالية، واملتعة العربة تجمع ألنها عليها؛ والتعليق لنظمها األسطورة هذه اخرتنا وقد
الصناعة يف الخارقة للقدرة املثل به يرضبون كانوا بطل ديدالوس خالصتها: هي وهذه
أخته ابن من غار أنه وزعموا املآزق، من والخروج املصاعب تذليل يف الحيلة وحسن
ومىض أثينا من فهرب العاقبة خاف ثم جثته، وأخفى فقتله يديه عىل يتعلم كان الذي
كرامة عنده فلقي «مينو» صاحبها عىل «كريت» نزل حتى وبحًرا برٍّا البالد يف يرضب
رعيته وتعليم بالده تحصني يف وقدرته علمه من يستفيد أن «مينو» وأمل وفادة، وحسن

املقام. وطيب بالحماية له وتكفل فأبقاه
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فولدت «منوطور» األساطري يف مشهوًرا ثوًرا تحب الهوى جامحة زوجة ملينو وكان
وتحفظه تستحييه أن فأرادت األم حب عليها وغلب اإلنسان، إىل وال الثور إىل ال طفًال منه
رسدابًا الطفل لذلك يبني أن إليه تطلب ديدالوس إىل فلجأت املخدوع، زوجها من غفلة يف
حساب وحسب أوًال الصانع فرتدد والحراسة، بالرتبية وتتعهده فيه تضعه املنافذ مجهول
إىل واطمئنانًا الزوجة دسيسة من مخافة الرسداب؛ يصنع أن قبل ثم والقبول الرفض
الجزيرة مسالك وأغلق ثورته فثارت به علم امللك ولكن الرسداب، بناء بعد األمر خفاء
هدته ديدالوس عىل الحجر اشتد فلما عقابه، من هاربًا منها ديدالوس يفلت أن ومنع
الحكيم ونصح الجزيرة، عن بها يطريان «أكاروس» ولولده له أجنحة صنع إىل الحيلة
فيبللهما املاء عىل يهبط وال جناحه لحام الشمس فتذيب السماء يف يعلو أال ولده الصناع
مصعًدا فعال والوثوب، الطريان نشوة يف وهو النصيحة نيس الولد ولكن الكثري، الرشاش
حولها من يبكيه البحر يف صخرة عىل هالًكا سقط إذ أبوه؛ خافه ما وكان الشمس إىل

والطماح.) والشهوة والغرية الشهرة عرب الستعراض مجال فاألسطورة املاء! بنات

ف��اج��ن��ِب ُح��ض��ارَة م��ن ال��م��ه��اوي وت��ل��ك ف��ارك��ِب ال��ط��ي��ر م��س��ب��ح ه��ذا أك��اروس
م��رك��ب ك��لَّ ج��ن��ده ��ى ف��ن��حَّ ون��ادى س��ف��ي��ن��ه ع��ن��ا ال��م��خ��دوع ال��غ��اش��م زوى
وك��وك��ب! ال��س��م��اء ب��ي��ن م��ا ح��ي��ل م��ت��ى رأي��ه س��وء ف��ي��ا ع��ج��ًزا، ب��ن��ا وظ��نَّ
ِم��خ��ل��ِب ذات وال ج��نٌّ وال أن��ي��ٌس اس��ت��ق��ل��ه م��ا ال��ذي ال��ري��ش م��رك��ب أدر
ت��ه��ذَّب ل��م ال��ت��ي ال��ط��ي��ر س��ن��ة ع��ل��ى ون��رت��ح��ل ال��ش��م��ال ِع��بْ��َر ن��ل��ت��م��س وط��ر
ال��م��ت��ق��ل��ب ج��وه��ا ف��ي أه��ب��ٍة ع��ل��ى ب��س��رب��ه��ا ب��الد ض��اق��ت إذا ت��راه��ا
م��غ��يَّ��ِب ل��ش��وٍط ف��اح��ف��ظ��ه األوج إل��ى ش��رخ��ه ي��ق��ودك ع��زًم��ا وادَّخ��ر أال
ب��م��ق��رب ل��ي��س األوج س��ب��ي��ل ول��ك��ن ل��واح��ٌد ال��م��ط��ار إن ُق��ُدًم��ا وِس��ْر
م��ه��رب ش��ر إل��ى ال��ع��ق��ب��ى ت��ج��ع��ل ف��ال ال��ردى م��ن ه��ارب��ان إن��ا أك��اروس
م��ط��ل��ب غ��ي��ر إل��ى ي��ع��ل��و م��ن ت��ُك وال م��ص��ع��ًدا ت��ع��ُل وال ت��ه��ب��ط ف��ال ��ط ت��وسَّ
ت��رس��ب ب��ال��م��اء ت��ب��ت��لَّ أو ج��ن��اح��اك ي��ن��خ��ذْل ب��ال��ش��م��س ت��غ��تَ��رَّ إن ف��إن��ك
م��رطِّ��ِب رش��اش م��ن وه��ٌي ل��ري��ش��ك ه��ن��ا وه��ا ال��ل��ح��ام ي��وه��ي الف��ح ه��ن��ا
ال��م��ج��رب ��نَ��اع ال��صَّ ذخ��َر خ��ب��رت��ي وم��ن ي��دي م��ن ل��ك ب��اذل إن��ي أك��اروس
م��ك��س��ب��ي أن��ف��س ال��ك��ف ال ال��ح��ج��ى ص��ن��ي��ع أن��ه ال��ي��وم واع��ل��م ع��ظ��ات��ي ت��ذك��ر
ف��ت��ع��ط��ب ي��وًم��ا ال��رأي ج��ن��اح ي��خ��ن��ك ن��ص��ي��ح��ت��ي وت��ن��َس ري��ش��ي تَ��تَّ��ِخ��ذْ وال
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م��ت��ع��ب ك��أغ��الل رأي م��ن ع��دي��الن يُ��ع��ن��ه��م��ا ل��م إذا ري��ش م��ن ج��ن��اح��اك
ل��م��أرب ي��ص��ن��ه��ا ل��م روح أم��ان��ة ج��س��م��ه ض��م ام��رٌؤ ال��ص��خ��ر م��ن أق��لُّ
أش��ي��ب ح��زم ال��ص��ب��ا ع��زم إل��ى ف��أس��ن��د ول��ل��دُّن��ى ط��وال أع��م��اٌر ف��ي��ك ول��ي
أب ع��ل��ى ال��ف��ن��اء ي��ج��ن��ي ص��ال��ًح��ا ف��ت��ى ت��رى ول��ن م��ع��ادي ب��ع��دي م��ن ح��ي��ات��ك
ف��اع��ج��ب م��اض��ي��ه ق��ب��ل ي��وٌم م��ات ف��إن ط��ال��ًع��ا ال��غ��د ي��رى أن ش��وٌق ول��ألم��س
��ب ل��م��ع��قِّ ت��ك��راره إل��ى س��ب��ي��ٌل نَ��ْس��ِي��ه ب��ع��د ف��م��ا ق��ول��ي اس��ت��م��ع بُ��نَ��يَّ
ال��م��ت��غ��رِّب ل��ه��ف��ة م��ن��ا ول��ألرض َوَداُع��ن��ا بُ��نَ��يَّ ي��ا ه��ذا ال��ج��و إل��ى
م��ش��ع��ب ك��ل ش��اع��ٌب ف��راٌق وإم��ا ص��ع��ي��ده��ا ف��وق ب��ع��ُد ل��ق��اءٌ ف��إم��ا
م��درَّب ح��ك��ي��م م��ن ��ي ال��م��وصِّ ون��ع��م اب��ن��ه ب��ه��ا ��ى وصَّ ل��دي��دال��وس وص��اٌة
تُ��َركَّ��ِب ل��م ب��ه��ا ق��ي��س��ت إن ال��ع��ج��ز م��ن أك��ف��ن��ا ك��أن ك��فٌّ ل��ه ص��ن��اٌع
��ِب ال��م��ح��جَّ ال��ح��ي��اة س��رِّ م��ن ل��ت��ق��ب��ُس وإن��ه��ا ال��ف��ن��ون ب��أس��رار ع��ل��ي��ٌم
م��ن��ك��ب ك��ل إل��ى وأع��ض��اًدا ��ا أك��فٍّ ب��ه يُ��ص��ب ال��ج��م��اد ت��ص��ري��ف يُ��ْؤَت وم��ن
م��ع��ج��ب! األع��اج��ي��ب ف��ع��ل ع��ل��ى ق��دي��ر ح��ص��اف��ٍة ذي م��ن دي��دال��وس ون��اه��ي��ك
ث��ع��ل��ب وح��ي��ل��ة ث��ع��ب��اٍن وخ��ل��س��ة ق��ش��ع��ٍم ص��ول��ة ي��م��ن��اه م��ن ي��ع��ي��رك
ل��م��ن��ص��ب وزي��ٌن ألج��ي��ال وب��ي��ٌت ألم��ٍة ع��م��اٌد ف��م��ب��ن��اه وي��ب��ن��ي
م��ذن��ب أوزار ال��غ��ي��ران ي��ح��م��ل وق��د اس��م��ه ع��ل��ى ال��غ��ي��ور ب��ئ��س ول��ك��ن��ه
م��ح��بَّ��ِب اب��ن ف��ي األخ��ِت ح��ق ي��رع ول��م ص��ن��وه ف��رع بَ��زَُّه ل��م��ا ت��غ��يَّ��َظ
ي��ت��ح��وَّب ول��م ي��ن��دم ل��م وواراه ال��ردى م��ن ع��ل��ي��ه ي��ش��ف��ق ل��م ف��أص��م��اه
وُم��ع��زب م��ق��ي��م م��ن أث��ي��ن��ا ف��ض��اء ب��ك��ل��ي��ه��م��ا ن��ب��ا أن إال ك��ان وم��ا
ك��ال��م��ت��رَّب دون��ه��ا م��زج��ى وه��ذا م��ت��رٌَّب ث��راه��ا ف��ي ��ى م��س��جٍّ ف��ه��ذا
غ��ي��ه��ب ج��ن��ح ف��ي ال��ن��ج��م ي��ري��ك ذك��اءً أم��ره إلخ��ف��اء واس��ت��ع��دى ت��ش��رَّد
وم��غ��رب ش��رق ب��ي��ن م��ن��اًرا وك��ان��ت ف��ن��ون��ه ال��غ��ري��م ع��ي��ن م��ن ووارت��ه
ب��ال��ت��ص��وُّب ال��ذرى أث��ن��اء ت��ص��ع��د وي��ت��ق��ي ال��ب��الد يَ��ْع��َرورى زال وم��ا
وم��رح��ب ح��م��اه��ا ف��ي أه��ل خ��ي��ر ع��ل��ى ورب��ه��ا «ك��ري��ت» ��ت��ه ت��ل��قَّ أن إل��ى
��ِب م��ؤشَّ ب��م��ل��ك «م��ي��ن��و» ��ن��ه ف��ح��صَّ ل��م��ل��ك��ه ح��ص��نً��ا م��ن��ه «م��ي��ن��و» ��ل وأمَّ
َع��َص��بْ��َص��ِب ل��ي��وم ي��ب��ن��ي��ه��ا م��ع��اق��ُل ص��ن��اع��ٍة م��ن ل��ه إال َم��ِل��ٌك وم��ا

∗∗∗
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ال��م��ؤرَّب ل��ل��م��خ��وف وي��رج��ى يُ��خ��اف ام��رٌؤ ي��أم��ن ل��و األم��ن ك��ان ه��ن��ال��ك
ط��ي��ب غ��ي��ر اث��ن��ي��ه��م��ا وغ��بُّ وش��ك��ٍر ُم��ن��ك��ٍر ب��ي��ن م��ا دي��دال��وس ت��ح��يَّ��ر
ع��ق��رب س��مُّ ط��يِّ��ه ف��ي وأن��ج��اه��م��ا ع��رس��ه ك��ي��د أم ال��م��ل��ك ش��ك��ر أي��ح��م��ل
م��ذن��ب ب��ه��ي��ٍم م��ن ب��ل ال ال��ن��اس م��ن اش��ت��ه��ت م��ا س��اء واش��ت��ه��ت م��ي��ن��و ع��رس غ��وت
ب��م��ع��ج��ب! م��ن��ه ال��ع��ه��د ول��يُّ ول��ي��س اق��ت��راب��ه وت��ه��وى ث��ور إل��ى ت��ح��نُّ
وم��ن��ك��ب آدم��يٍّ وج��ٍه ش��رِّ إل��ى ظ��ل��ف��ه م��ث��ل ل��ه ط��ف��ًال ف��أول��ده��ا
ي��س��ت��ب��ي ال��روح ال ب��ال��ج��س��م ف��ت��ى س��ب��اه��ا ك��ل��م��ا ال��ث��ور ت��ع��ش��ق أن��ث��ى ُربَّ وي��ا
ال��م��ؤدِّب؟! َرْع��َي ال��ط��ف��ل م��ه��اد وي��رع��ى ش��ن��اره��ا ي��خ��ف��ي دي��دال��وس غ��ي��ر ف��َم��ْن
ي��ت��ه��ي��ب ف��ل��م ح��ي��رى وم��ال��ك��ًة ح��ري��ص��ًة وأن��ث��ى ��ا أمٍّ ب��ه أه��اب��ت
ُم��ْغ��َض��ِب غ��وائ��ل م��ن ح��رًزا ��س ت��ل��مَّ ول��ي��ت��ه ح��رًزا ال��ث��ور ل��س��ل��ي��ل ب��ن��ى
ال��م��ع��ذَّب ال��م��ع��نَّ��ى أش��ج��ان وض��اج��َع ظ��ن��ون��ه ث��ارت ح��ي��ن «م��ي��ن��و» غ��وائ��ل
��ب ال��م��ت��ل��هِّ س��خ��ط��ه م��ن وائ��ٌل وال ع��ن��ده ال��م��وت م��ن واٍق ال وأق��س��م
م��خ��يَّ��ب وغ��ي��ظ م��ه��ت��وٍك ض��راوة ال��دُّج��ى ف��ي ال��خ��ض��ارِم ه��ول م��ن وأه��وُل
وُغ��يَّ��ِب ح��اض��ري��َن م��ن األذى وخ��ي��ف ال��ُق��رى ��ِت وارت��جَّ ال��ج��ن��د ت��ن��ادى ف��ل��م��ا
س��ب��س��ب ط��ول أو ال��ب��ح��ر ع��رض ي��وق��ي��ه ح��رب��ه ال��ج��زي��رة ربُّ أَم��ْن وق��ال��وا:
أش��ه��ب م��ت��ن ب��ه ف��اس��ت��ع��ل��ى ف��ل��ب��اه ب��ف��ن��ه ال��ع��ب��ق��ري ��ن��اع ال��صَّ أه��اب
ل��ول��ب أل��ف ب��ي��ن��ه��ا ل��وَّى خ��واف��ق ن��ج��َل��ُه وس��رب��ل ري��ش م��ن ت��س��رب��ل
��ب ب��ال��م��ت��ع��قَّ ال��س��خ��ر ل��س��ان وأغ��رى ��ًرا م��ظ��فَّ وف��رَّ م��زه��وٍّا ف��ح��لَّ��ق

∗∗∗
ي��خ��ت��ب��ي؟ ف��ي��ه ال��ذي ال��ب��أس م��ن ف��ت��اه ن��ج��ا ف��ه��ل «م��ي��ن��و» ب��أس م��ن ن��اج��يً��ا م��ض��ى
ُم��ذه��ب ال��ن��ار م��ن ث��وب ف��ي ال��ش��م��س إل��ى ب��ه س��م��ا ط��م��اٌح ل��وال ن��ج��ا ق��د ب��ل��ى
خ��لَّ��ِب ال��ن��ور ص��ادق ب��وج��ٍه ه��واه ف��ت��ق��ب��ل��ت م��ف��ت��ون��ًة ��ق��ه��ا ت��ع��شَّ
م��ؤنِّ��ب ل��زج��ر أو ن��ص��ي��ح ل��ن��ص��ح ارع��وى ف��م��ا ال��ج��دي��د ال��ش��وق وأس��ك��ره
م��وث��ب ك��ل ع��زَّه ح��ت��ى ال��ش��م��س إل��ى وث��ب��ة ب��ع��د وث��ب��ة إال ه��ي وم��ا
م��ع��ت��ب ح��ي��ن ف��ال ف��ل��ي��ع��ت��ْب ال��ن��ار م��ن األذى ج��اءه ف��إن ن��اًرا ت��ع��ش��ق��ه��ا

∗∗∗
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��ب م��خ��ضَّ أرج��وان ج��ن��اح��ي ف��ي ب��ه ��ًخ��ا م��ض��مَّ وخ��رَّ ح��يٍّ ب��دٍم ع��ال
َم��ْغ��ض��ب غ��ي��ر ف��ي ال��غ��ض��ب��ان ال��ع��ي��ل��م م��ن رغ��وٌة ��ي��ه تُ��غ��شِّ ص��خ��ر ع��ل��ى ط��ري��ًح��ا
ي��ن��دب ال��غ��ض��ن ال��ص��ب��ا أن��ق��اَض ي��َر وم��ن ح��وَل��ُه ي��ن��دب��َن ال��م��اءِ ب��ن��اُت وراح��ت
ص��يِّ��ب ال��ح��س��ن أع��ي��ن م��ن م��دم��ع س��وى ع��ل��م��ت��ه ل��ل��ش��ب��اب ع��زاءٍ م��ن وم��ا
أش��ي��ِب ط��رِف م��ن ال��ح��زن ذراه��ا دم��وٌع ع��ن��ده ه��ان ح��س��ب��ان��ه ف��ي ج��ال إذا

األصنام كعبة

الزلزال بعَد

ت��ي��ه��ا ��بِّ ال��صَّ ق��ل��ب ت��أخ��ذ زي��ن��ًة ف��ي��ه��ا واألص��ن��ام ال��ك��ع��ب��ة ك��ان��ت
ص��ائ��غ��ي��ه��ا م��س��ت��ع��ب��داٌت وال��دم��ى ب��ال��دُّم��ى رك��ٍن ك��ل ف��ي ح��ل��ف��ت
ع��اش��ق��ي��ه��ا ت��ن��اج��ي ت��م��اث��ي��ٌل أو ي��ع��ب��ده��ا ل��م��ن أص��ن��ام ه��ي
ي��زدري��ه��ا إل��ي��ه��ا ص��ل��ى م��ن ك��اد ُزل��زل��ت ف��ل��م��ا ح��ي��نً��ا ع��ظ��م��ت
ك��ري��ه��ا م��ْس��ًخ��ا ف��ب��دا ت��داع��ى ـ��ًه��ا ن��ب��ي��ـ ال��ح��ق ص��ن��م ف��ي��ه��ا ك��ان
ف��ي��ه��ا غ��اب ظ��ل��م��اٌت ف��اح��ت��وت��ه رأس��ه ع��ي��ن��ي ال��زل��زال ن��زع
س��ف��ي��ه��ا؟! إال داع��يَ��ه ت��رى ه��ل ج��ان��ب��ه ف��ي س��اق��اه وارت��م��ت

∗∗∗
ن��زي��ه��ا ش��ئ��ت ك��م��ا ال��س��م��ع ص��اغ��ي ص��ن��ًم��ا ف��ي��ه��ا ال��ن��خ��وة ك��ان��ت
ي��ج��ت��ل��ي��ه��ا م��ن ت��زده��ي وس��م��اٍت واض��ح ب��ح��س��ن ال��طَّ��رَف ي��خ��ل��ب
ت��ل��ي��ه��ا ك��ف ب��ال ك��فٌّ وم��ض��ت َل��ًق��ى األرض ف��ي أذن��اه ف��ارت��م��ت
س��ف��ي��ه��ا؟! إال داع��يَ��ه ت��رى ه��ل ل��ه غ��وَث وال ال��غ��وَث ي��ط��ل��ُب

∗∗∗
ش��ب��ي��ه��ا ق��ط ل��ه أب��ص��ْر ل��م ح��ي��ُث أب��ص��رتُ��ُه ك��م ال��م��ح��ض واإلخ��اء
وج��ي��ه��ا ي��ح��ي��ي��ك ال��ص��دِر واس��َع م��ب��س��ِم��ِه ع��ن ي��ف��ت��رُّ ق��ائ��ًم��ا
ف��ي��ه��ا ق��ل��َب ال ص��دره ح��ن��اي��ا ع��ن ل��ن��ا ف��ان��ج��اَب ال��زل��زاُل ش��ق��ه
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س��ف��ي��ه��ا؟ إال داع��يَ��ه ت��رى ه��ل ظ��اه��ُره وج��ه��ه ف��ي م��ا خ��ي��ُر
زائ��ري��ه��ا م��ن زائ��ٌر اج��ت��واه��ا م��ا ف��ت��ن��ًة ف��ي��ه��ا ال��ح��بُّ وت��راءى
ذوي��ه��ا ت��ن��ع��ى أش��الؤه��ا ف��ه��وت أص��ن��ام��ه ف��ي ال��زل��زال ض��رب
م��ش��ت��ه��ي��ه��ا؟ ع��ن��ه ي��ع��رض س��وأة أش��الئ��ه��ا م��ن أب��ق��اه ال��ذي م��ا
ي��ع��ت��ل��ي��ه��ا ب��ن��وٍر ال��ع��ي��ن ي��خ��ط��ُف الم��ع م��ج��ٍد ت��م��ث��اُل وه��وى
ب��دي��ه��ا ب��ال��زي��ف ي��ن��ط��ق زائ��ًف��ا ج��وه��ًرا ع��ل��ي��ن��ا ال��داَر م��أل
ي��ش��ت��ري��ه��ا م��ن ت��رى ل��ن ت��راٍب م��ن وزنَ��ه��ا ت��س��اوي ال وق��ش��وًرا
ت��ع��ي��ه��ا ال��ع��ي��ُن ت��ك��ِد ل��م س��ق��ط��ت ف��إذا ج��م��اٌل ق��اَم��ْت إن ه��ي

∗∗∗
س��اك��ن��ي��ه��ا م��ن خ��اوي��ًة وث��وت ك��ع��ب��ت��ي زواي��ا أق��وت ه��ك��ذا
أب��ت��ن��ي��ه��ا أو أه��ج��ره��ا أش��أ ل��م ح��ول��ه��ا م��ن ط��ائ��ٌف أن��ي غ��ي��ر
ع��اب��دي��ه��ا م��ن ال��م��ه��ت��دي ط��واف أو ح��س��ن��ه��ا ال��م��ت��م��لِّ��ي ط��واَف ال
س��ن��ي��ه��ا ش��ت��ى ف��ي اآلث��ار ي��ج��م��ع ال��ث��رى ج��وف ف��ي ن��ق��ب ك��م��ن ب��ل
ي��ق��ت��ن��ي��ه��ا أم��س��ى اآلث��ار ت��ل��ك��م ف��ي ال��رغ��ب��ة م��ن ال ف��راٍغ م��ن
ن��ازل��ي��ه��ا ي��ب��ك��ي ب��األج��داث ه��ام إذا ك��ال��ط��ي��ف ال��ع��ادة ه��ي أو

ينتحر إبليس

أن يخاف وإبليس واإلغراء، الخوف ألنه الشياطني؛ فيه تعيش الذي الجو هو (االستعباد
املاء.) من تخرج أن السمكة تخاف كما الحرية جو إىل منه يخرج

ب��خ��ع��ا َك��َم��ْن ح��زنً��ا ن��ف��س��ي أب��خ��ع ُج��َرع��ا وال��ه��دى ال��خ��ي��ر ل��َي ه��ات��وا
م��ن��خ��دع��ا! األن��ي��س ف��ي ل��ي ت��ب��ِق ل��م ُخ��َدع��ى أف��س��دت ال��ق��وم ح��ري��ُة
م��ن��ع��ا؟ ي��ك��ن ل��م م��ن ح��ف��زي ف��ك��ي��ف ل��ه��ا ح��ف��زُت ل��ذة ُم��ِن��َع��ْت إن
س��ط��ع��ا؟ ظ��اه��ر ت��زي��ي��ن ف��ك��ي��ف أَُزيِّ��نُ��ه��ا ش��ه��وة ُح��ِج��بَ��ْت ل��و
خ��ن��ع��ا م��ن َع��زَّ إن ي��ط��غ��ى ف��ك��ي��ف خ��ن��ع��وا ل��ه ظ��ال��ٌم ط��غ��ى إن
اتَّ��س��ع��ا م��ا ض��اق ال��ق��وِم ح��ري��ُة واتَّ��َس��َع��ْت ال��ب��الءُ ه��ذا دام ل��و
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ج��زع��ا ف��ان��َط��َووا ال��ش��ي��اط��ي��ن ع��ن م��ًع��ا وال��س��م��اءُ األرُض واس��ت��غ��ن��ِت
وال��ج��ش��ع��ا؟ ع��ن��ه ال��خ��وف ن��ض��ا ع��ه��ٍد ف��ي ل��ألب��ال��ِس األرض ح��اج��ة م��ا
اج��ت��م��ع��ا؟ ش��أن��ه��ا ال��س��ع��ي ع��ل��ى وه��ي ع��م��ل ب��ال ت��غ��ذوه��م وك��ي��ف
ف��ان��ق��ش��ع��ا؟ ال��ده��ور ظ��الم ع��ن��ه��ا ق��ش��ع��ْت إذا ي��أوونَ��ه��ا وأي��ن
ُص��ن��ع��ا ي��دي وف��ي ي��أًس��ا إب��ل��ي��س أن��ا ف��ي��ه أم��وت زم��اٌن أت��ى
رج��ع��ا ق��ل��م��ا ه��مٌّ إذا م��ل��ٌك وودع��ن��ي ال��دن��ي��ا م��ل��َك ودع��ُت
ُج��َرع��ا ش��رب��ت��ه ع��ن��ه ض��ع��ف��ُت ف��إذا ج��رع��ة ال��خ��ي��ر ل��ي ه��ات��وا
ت��ب��ع��ا إذا الح��ٌق ف��إن��ه ي��ت��ب��ع��ن��ي ح��ي��َن ال��م��وَت س��أس��ب��ُق

يتكلم بيت

وأمرته الخيال طلسم عليه ألقيت لو السكان عليها تعاقب التي البيوت من بيت (كل
ال عجبًا ولسمعت املكان، فضاء بها يزدحم وأشباح أرسار منه النطلقت فتكلم بالكالم
من قليًال إال التالية القصيدة يف «البيت» به يتحدث الذي وليس منه، أعجب اآلذان تسمع

كثريه.)
ع��ن��وان��ي؟ ت��دروَن ف��ه��ل س��كَّ��ان��ي ال��ن��اِس ج��م��ي��ُع
ح��ي��ط��ان��ي آذان ع��دا س��رٍّ م��ن ل��ل��ن��اس وم��ا
وال��ج��ان اإلن��س خ��ف��اي��ا ف��ي��ه ع��ج��ب ح��دي��ث��ي
وأح��زان! ب��أف��راٍح أي��ام��ي ��ي��ُت ق��ضَّ ف��ك��م
ج��ان! م��ن آوي��ُت وك��م بَ��رٍّ م��ن آوي��ُت وك��م
إع��الن��ي ب��ع��ض ف��ه��اك��م ِس��رِّي أرض��اك��ُم ف��إن

∗∗∗
ب��إن��س��ان ده��ري ف��ي ـ��َل أح��ف��ـ ل��ن اإلن��س��ان ب��ن��ي
ب��ع��رف��ان��ي أس��ع��د ف��ل��م ط��رٍّا أع��رف��ك��ُم أل��م
ب��ن��ي��ان��ي اس��ت��وف��ي��ُت وم��ا ��ْك��ِن ال��سَّ أوُل أت��ان��ي
ب��ق��ط��ان آن��ْس ول��م آذانً��ا أره��ف��ُت وم��ا
آذان��ي ك��لُّ ف��ط��اش��ْت م��ه��ٍل ع��ل��ى وأص��غ��ي��ُت
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ب��ش��ي��ط��ان الذت ن��ٌة ش��ي��ط��ا أو زوج��ان ه��م��ا
وح��س��ب��ان ب��ت��ق��دي��ٍر وف��يَّ��يْ��ِن ع��اش��ا وق��د
وري��ح��ان روح ف��ي َن ي��ح��ك��و ه��ك��ذا وراح��ا
آن ف��ي ت��ل��ك م��ن وال ه��ذا م��ن أب��ص��رت وم��ا
خ��وان ع��رَض ت��ف��ري ق��اءَ خ��ر خ��وان��ٍة س��وى
وب��ه��ت��ان غ��ش ع��ل��ى ي��وًم��ا ض��ح��ك��ا م��ا إذا
وك��ت��م��ان��ي غ��ي��ظ��ي ف��ي ل واألط��ال ال��ب��ي��د ح��س��دت
أرك��ان��ي ت��ه��ت��ز أن ـ��م��ِة ال��ن��ق��ـ م��ن وأش��ف��ق��ت

∗∗∗
ال��ث��ان��ي ال��س��اك��ن وب��ئ��س ال��ث��ان��ي ال��س��اك��ن وج��اء
وغ��ي��ط��ان وأف��راٍس م��اٍل ذا ال��ن��اس ي��راه
وأع��ي��ان��ي وأع��ران��ي ب��خ��ًال ش��وه��ن��ي وق��د
س��ج��ان��ي ك��ان وم��ن��ه س��ج��نً��ا ص��ي��رن��ي وق��د
ب��ه��ج��ران أس��ع��د ول��م ع��ه��ًدا ب��ي ط��ال ف��ل��م��ا
ث��ع��ب��ان أل��ف ج��ح��ر ك��ل ف��ي ل��ي انَّ َل��َو وددُت
ب��غ��ف��ران��ي وأح��ب��وه أرض��اه م��ن��ه ب��دي��ًال
وي��خ��ش��ان��ي ش��ري ـ��ق��ي ي��ت��ـ أو س��م��ه��ا وأن��ف��ث
ب��ن��ق��ص��ان ي��ظ��ف��ر ول��م أج��ري آده أن إل��ى
أخ��الن��ي ي��وم س��روري ـ��ى أن��س��ـ ول��ن ف��أخ��الن��ي

∗∗∗
وس��ل��ط��ان ع��زٍّ ذا ل��ث ال��ث��ا ال��س��اك��ن وك��ان
س��ي��ان وال��ذل��ة ـ��زَّ ال��ع��ـ ب��أن ارت��ب��ت ف��م��ا
غ��ف��الن ج��دَّ ل��ئ��ي��ًم��ا إال أل��ف��ي��ت��ه وم��ا
وع��دوان ب��ط��غ��ي��اٍن ـ��َف ال��ض��ع��ـ ي��س��ت��ر ض��ع��ي��ًف��ا
إذع��ان ش��رَّ ع��ل��ي��ه ل��ل��ط��اغ��ي أذع��َن وك��م
ط��ن��ان م��ن��ه ب��ك��ب��ر س ال��ن��ا ل��ق��ي م��ا إذا
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ج��دران��ي ب��ي��ن م��ن��ه ـ��اه أل��ق��ـ م��ا أص��غ��َر ف��م��ا

∗∗∗
وت��ب��ي��ان ع��ل��م ف��ذو ال��ق��وم راب��ع وأم��ا
ح��ي��ش��ان��ي واألخ��ض��ِر ب��ِس ال��ي��ا ب��ال��ورق ح��ش��ا
ع��م��دان ف��وق م��ن أو ِض األر ف��ي م��وض��ٌع ل��ي ف��م��ا
ض��ي��ف��ان ب��ه��و أو ع م��خ��د أو م��ط��ب��خ ل��ي وم��ا
ت��ل��ق��ان��ي ال��ك��ت��ب وف��ي��ه��ا إال �ة زاوي� وال
ل��ج��ث��م��ان ي��س��م��ع ول��م دع��واه��ا ل��ل��ن��ف��س أب��ى
ن��دم��ان ج��ل��س��ة وال أح��ب��اٍب س��ه��رة ف��ال
ال��ع��ان��ي! ال��ع��ال��م ذاك ب��ال��ح��ق أج��ه��ل��ه ف��م��ا
وب��ره��ان؟ ع��ل��ٍم إل��ى ُج ي��ح��ت��ا ال��ن��اس أب��ي��ن
ع��م��ي��ان؟ إث��ر ف��ي َس��َروا ظ��ل��م��اء ع��م��ي��ان وه��م
ع��ي��ن��ان! دن��ي��اك ف��ي ُن إن��س��ا ي��ا ل��ك ك��ث��ي��ٌر

∗∗∗
ب��ش��ه��وان ف��ن��اه��ي��ك ال��ج��ان��ي ال��خ��ام��س وأم��ا
وأع��ك��ان ب��أث��داء إال زودن��ي ف��م��ا
ال��ح��ان ع��ل��ى ��اٍر وُس��مَّ ب��أل��ح��ان وُه��تَّ��اٍف
وأل��وان ب��أش��ك��اٍل ��ان��ي م��سَّ أم��س��ي��ُت إذا
وإح��س��ان ح��س��ن م��ن ـ��ك ي��رض��ي��ـ م��ا األب��واب ع��ل��ى
ألج��ف��ان َغ��ضٍّ وم��ن ألس��م��اع ص��وٍن وم��ن
أح��ض��ان��ي ب��ي��ن وان��ُظ��ر ـ��ة ث��م��ـ ت��ن��ظ��ره��م ف��ال
وغ��ي��ان غ��يٍّ م��ن ض األر ف��ي ك��م ل��ل��ِه ف��ي��ا
وإخ��وان آب��اء ع م��خ��دو م��ن ال��ق��وم ف��ي وك��م
وأخ��دان وخ��الن وأص��ه��اٍر وأزواج
أرك��ان��ي ك��ل ل��ه��دُّوا أدري م��ا ق��ل��ت انِّ��ي َل��َو
وص��وان��ي! ص��خ��ري ي��ا ـ��ة وال��ح��ك��م��ـ ال��ص��م��ُت ف��ن��ع��م
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∗∗∗
وأدي��ان آداب ـ��ح��اب أص��ـ م��ن ص��اح��ب��ت وك��م
ال��زان��ي ش��ه��وة وع��اف��وا ال��ع��اص��ي وص��م��َة ت��ج��اف��وا
ل��ق��رآن وت��رت��ي��ل ق��رب��اٍت ب��ي��َن وب��اتُ��وا
وح��رم��ان غ��ب��ٍن ع��ل��ى ـ��ي��ا ال��دن��ـ م��ن ي��أس��وا ول��م
ب��ص��ح��ب��ان م��ن��ه��م ـ��َرٌة زم��ـ ش��رف��ت��ن��ي م��ا إذا
وت��ن��س��ان��ي ف��أن��س��اه��ا ت��ج��ف��ون��ي األرض ح��س��ب��ت
ف��رق��ان م��ج��ل��س م��ن ب ت��ق��ر ال ال��ج��ان وق��ال��وا
ك��ال��ج��ان ال��ع��ن��ص��ر ف��ي ـ��ِس اإلن��ـ ب��ع��َض أل��ف��ي��ُت ف��ق��د

∗∗∗
وع��ص��ي��ان ل��ؤٍم ف��ي ـ��ت آوي��ـ م��ا ش��ر ول��ك��ن
وأوط��ان أه��ٍل ع��ل��ى ال��ع��ادي ال��خ��ائ��ن ري��اء
ب��إي��م��ان والق��ْوُه ب��ت��م��وي��ٍه ت��ل��ق��اه��م
أوك��ان��ي ظ��ل��م��ة وف��ي أس��راري ح��ج��رة وف��ي
ب��ب��س��ت��ان أو ب��رب��ع ال��ك��ب��رى ال��ح��وزة ي��ب��ي��ع
ب��أث��م��ان وال��ف��ت��ي��ا ـ��ة وال��ذم��ـ ال��ح��ق وي��ع��ط��ي
ال��ف��ان��ي ال��زائ��ل وه��و ـ��ه ت��ح��ي��ي��ـ أم��ة وي��ف��ن��ي
وال��ش��ان ال��ذك��ر رف��ي��ع ق��ت��اله ب��ي��ن وي��م��ش��ي

∗∗∗
ف��ن��ان م��ث��ل ض��ي��ًف��ا ـ��ف��ان ال��ض��ي��ـ م��ن أح��م��د ول��م
وإت��ق��ان ال��ف��ن م��ن ب��إب��داع ت��والن��ي
وم��زدان ب��م��ن��ض��ور ج��دران��ي ك��ل وغ��طَّ��ى
رض��وان ج��ن��ات م��ن ح��اه واس��ت��و ال��ح��س��ن وأوح��ى
ع��ري��ان ح��س��ن وح��ي��نً��ا م��ك��س��وٍّ ح��س��ن ف��ح��ي��نً��ا
وأدران ع��ب��ث م��ن ـ��نِّ ال��ف��ـ س��م��اء ف��ي ب��ري��ئً��ا
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ف��ت��ان! أي ل��ك��ن ل��ي��ن ال��ح��ا ع��ل��ى وف��ت��انً��ا
أغ��ص��ان أع��ط��اف ف��ي ـ��رُة ال��زه��ـ ت��ف��ت��ن��ك ك��م��ا

∗∗∗
دي��وان��ي دون��ت ول��و أح��ص��ي��ه��ا ل��س��ت ج��م��وٌع
ج��ي��ران��ي ك��ل وم��ث��ل��ي ج��ارات��ي ك��ل وم��ث��ل��ي
وح��س��ب��ان ع��د ب��ال أش��ت��اتً��ا ال��ن��اس ع��رف��ت
أق��ران؟ ج��م��ع أم ه��ُم أأع��داء أع��رف ف��ل��م
وش��غ��الن ت��ب��دو ـ��َم��ٍة س��ي��ـ ف��ي اخ��ت��ل��ف��وا م��ا إذا
وأش��ج��ان س��ق��ٍم وف��ي أش��ب��اه ال��م��وت ف��ي ف��ه��م
وأب��ك��ان��ي ح��ي��نً��ا ب��ك��ى إال ف��تً��ى م��ن��ه��م وم��ا
ب��إن��س��ان ال��ن��اس م��ن ت��ح��ف��ل ف��ال م��س��اك��ي��ٌن
وإم��ك��ان ب��أٍس ع��ل��ى م��ن��ه��م ف��تً��ى ت��ح��س��د وال
ص��ن��وان ال��غ��ي��ب أم��ام وأدن��اه��م ف��أع��اله��م

∗∗∗
ع��ن��وان��ي؟ ت��ع��رف أال ال��خ��ال��ي ال��م��ن��زل ن��زي��ل
ت��ل��ق��ان��ي أن��ك ف��ث��ق ح��ول��ي��ه ط��ف��ت م��ا إذا
أل��وان��ي ب��ع��ُض وف��ي��ه إال م��ن��زٍل م��ن ف��م��ا
ب��إم��ع��ان وراق��ب��ه ن��واح��ي��ه ف��ي ت��أم��ل
ب��ي��ب��ان ت��ف��ت��ي��ح أو ـ��ه ف��ي��ـ ص��م��ٌت ي��خ��دع��ك وال
وأك��ن��ان م��غ��ال��ي��ق م��ن خ��ل��ًوا ت��ح��س��ب��ه وال
�ان �دث� وح� أرواح م��س��ت��ح��ض��ر ك��ن��ت م��ا إذا
ي��ق��ظ��ان س��م��ع وأره��ف ال��خ��ال��ي ال��م��ن��زل ف��ي ف��ق��ف
وس��ن��ان غ��ي��ر وان��ظ��ر ن��ك أج��ف��ا ف��ي��ه وأغ��م��ض
ط��وف��ان م��وج وت��س��م��ع أف��واًج��ا األط��ي��اف ت��َر
وخ��س��ران رب��ح م��ن يُ��ْج��َم��ُع م��ا ك��ل وت��ج��م��ع
�ان أزم� دارس وال ت��اري��ٌخ ي��خ��ط��ئ��ك وال
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الجمعة صالة بعد

ق��ري��ب م��ن ال��م��س��ج��د إل��ى ف��ان��ظ��ر ال��ق��ل��وِب س��ي��م��ة ال��وج��وه ع��ل��ى
ال��م��ح��ب��وب ال��ج��م��ع��ة ي��وم ظ��ه��ر ف��ي ال��ل��ب��ي��ب وق��ف��ة ل��دي��ه وق��ف

ع��ج��ي��ب ه��ن��ا ح��ش��ٍد ف��ي إن��ك

∗∗∗
ي��داه ح��م��ل��ت ق��د ك��أن��م��ا ت��راه أال ي��م��ش��ي ال��ذي ه��ذا
وف��اه وق��د ال��دَّي��ن ه��و ذاك اإلل��ه ص��اح��ب��ه��ا س��ف��ت��ج��ة

ب��ال��م��ط��ل��وب ل��ل��دائ��ن ف��ل��ي��س

∗∗∗
ض��ن��ي��ن ب��س��ره ك��أن��ه ال��رص��ي��ن ال��م��ب��ت��س��م وذل��ك
ي��ك��ون ك��م��ن ص��ل��ى إذا ف��ه��و أم��ي��ن س��ام��ع إل��ي��ه أص��غ��ى

ال��ح��ب��ي��ب م��ع ال��ن��ج��وى خ��ل��وة ف��ي

∗∗∗
األذي��ال ض��اف��ي��ة ح��ل��ة ف��ي ال��م��خ��ت��ال ص��اح��ب��ن��ا إل��ى وان��ظ��ر
اح��ت��ف��ال؟ او ع��رٍض ف��ي ك��ان أم ال��ج��الل ذي ح��ض��رة ف��ي أك��ان

وال��م��س��ل��وب ال��م��ح��روم ع��ل��ى يُ��زه��ى

∗∗∗
ال��س��م��اء إل��ى ن��صَّ ك��أن��م��ا ال��دع��اء خ��اف��ت م��ص��لٍّ وك��م
ال��رائ��ي ل��ع��ي��ن ي��ب��دو ي��ن��ي ف��ال ال��خ��ف��اء ع��ال��م ف��ي رس��ال��ة

ال��م��ك��ت��وِب أوب��َة ��ي ك��ال��م��ت��رجِّ

∗∗∗
وب��ال��ت��الق��ي ب��ال��ج��م��ع ف��رح��ان ال��خ��َالِق ذوي م��ن ش��ي��ٍخ ورب
رف��اق ل��ه ت��الم��ي��ذ ب��ي��ن ان��ط��الق ف��ي ال��ت��ل��م��ي��ذ ك��أن��ه
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ال��غ��ري��ب ع��ودَة إل��ي��ه ع��ادوا

∗∗∗
أح��واال ج��م��ع��ه��م ف��ي واف��ت��رق��وا ت��ع��ال��ى ب��ي��ت��ه ف��ي ��ع��وا ت��ج��مَّ
أم��ث��اال ب��ي��ت��ه ف��ي��ح��ت��وي��ه��م ال��ن��ض��اال أرض��ه ف��ي ن��س��وا وه��ل

وال��ن��ص��ي��ب؟ ��ْم��ِت ال��سَّ اخ��ت��الف ع��ل��ى

∗∗∗
س��ؤاال ب��ي��ن��ه��م م��ا ف��اخ��ت��ل��ف��وا ارت��ج��اال ل��ه ص��ل��وا ل��ع��ل��ه��م
وب��اال رءوس��ه��م ع��ل��ى ص��ب ح��اال ال��س��ائ��ل��ي��ن أج��اب ف��ل��و

ب��ال��م��ص��ي��ِب ال��م��خ��ط��ئَ وأل��ح��ق

الدينار

املرسوم طريقه يف

ال��س��م��اءْ ف��ي ال��خ��زان��ة ب��اب م��ن ال��دي��ن��ار ب��دا ل��م��ا
ال��ث��واء؟ ت��رى أي��ن زاق: ب��األر ث��م ال��م��وكَّ��ل ن��ادى
ال��ش��ق��اء ج��مِّ ف��ت��ى إل��ى ـ��ِن ال��خ��اف��ق��ي��ـ ف��ي ان��ط��ل��ق ق��ال
ال��ك��س��اءْ م��ق��ط��وع وراح ءِ ال��غ��ذا م��م��ن��وع ب��ات ق��د
وال��رج��اء ال��س��ع��ادة ب��ع��ض وَم��نِّ��ِه إل��ي��ه ف��اذه��ْب

∗∗∗
ب��ال��ب��ك��اء ي��ج��ه��ش ي��ك��اد ـ��و وه��ـ ال��دي��ن��ار ف��أج��اب��ه
ال��ب��ق��اء ه��ن��ا أس��ت��ط��ي��ب ـ��ن��ي ف��دع��ـ أع��رف��ه ل��س��ت أن��ا
ل��ق��اء وال ال��خ��م��ول وادي ف��ي ع��ن��ه ب��ح��ث��ي س��ي��ط��ول

∗∗∗
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ري��اء م��ن ح��س��ب��ك زاق ب��األر ث��م ال��م��وكَّ��ل ق��ال
ال��ث��راء ع��ن ي��ح��ي��د ول��ن ـ��ي��ر ال��ف��ق��ـ ال��م��ال ي��أل��ف ل��ن
ت��ش��اءْ ل��م��ن ت��ش��اءُ ك��م��ا ـ��ِض ف��ام��ـ دي��ن��ار ي��ا ش��ئ��ت م��ا

∗∗∗
ون��اء ب��ال وه��مَّ ـ��ت��ه وج��ه��ـ ال��دي��ن��ار ف��اس��ت��ق��ب��ل
وال��ض��ي��اء واض��ح��ات ل��م ال��م��ع��ا ح��ي��ث إل��ى وم��ض��ى
ال��ف��ض��اء ل��ه رس��م��َن ق��د ب��ق ال��س��وا ال��دن��ان��ي��ر ح��ي��ث
اه��ت��داءْ ع��ل��ى ك��ال��ط��ري��ق ٍم اق��ت��ح��ا ع��ل��ى ال��ط��ري��ُق ل��ي��س

طفل نداء

عروسني: إىل أرسلت

ال��وس��ن��ان غ��ف��وة ف��ي اآلذان إل��ى س��رى
ل��ه��ف��ان م��س��ت��ع��ج��ل ج��ريء ط��ف��ل ن��داء
ال��ل��س��ان ط��ل��ق ي��ق��وُل ص��غ��ي��ًرا م��ن��ه ع��ج��ب��ت
ال��ح��س��ان ف��ي ك��ري��م��ة وأم��ي ك��ري��ٌم أب��ي
وازدي��ان ال��ص��ب��ا م��ن رواءٍ ف��ي ك��اله��م��ا
ب��ال��ح��ن��ان ��ٍل م��ج��مَّ ف��ؤاٍد ذو ك��اله��م��ا
م��ك��ان��ي ال��ص��غ��ار ب��ي��ن ي��ت��م��نَّ��ى ك��اله��م��ا
اإلن��س��ان ع��ال��م ف��ي رج��اء أح��ق ف��ل��ي
ب��ال��م��ه��رج��ان ت��زف ي��م��ٍن والدة وف��ي
ق��ران اح��ت��ف��ال وف��ي خ��ت��اٍن اح��ت��ف��ال وف��ي
ام��ت��ح��ان ك��لَّ ي��ج��وُز ن��ج��اٍح اح��ت��ف��ال وف��ي
واه��دي��ان��ي إل��ي��ك��م��ا س��ري��ًع��ا ادع��وان��ي ه��ي��ا
واألك��وان ـ��م��وس ال��ش��ـ ض��ي��اء ل��ي وق��رب��ا
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∗∗∗
ب��وان ل��س��ت ه��ي��ه��ات ال ال ق��ال ان��ت��ظ��ر ق��ال��وا
ال��ف��ت��ي��ان أع��ق��َل ي��ا ق��ل��ي��ًال ت��ع��ق��ل ق��ال��وا
ب��أوان م��وك��ٌل ل��دي��ن��ا ش��يءٍ َف��ُك��لُّ
األب��وان؟ ق��ض��ى ب��م��ا ره��نً��ا ال��ع��ي��ش أت��ح��س��ب
ع��ن��ف��وان ف��ي وق��ال س��خ��ٍط ص��ي��ح��َة ف��ص��اَح
ادع��وان��ي ادع��وان��ي ه��ي��ا ل��ي؟ م��ا أن��ا أن��ا ل��ي م��ا
م��ن��ص��ف��اِن! أن��ت��م��ا م��ا ل��ق��ائ��ي أت��أب��ي��ان

∗∗∗
ال��ه��ذي��ان ف��ي أط��ال م��ا إذا ت��ع��ذل��وه ال
وال��ب��ي��ان ال��ح��ج��ى ع��ل��ى ص��ب��وٍر غ��ي��ر ف��ال��ط��ف��ل
ال��زم��ان ب��ح��ك��م ي��وًم��ا ي��دري ه��ي��ه��ات وال��ط��ف��ل
واف��ت��ن��ان وح��ي��ل��ٍة ب��رف��ٍق ف��اس��ت��م��ه��اله
ال��ث��وان��ي ع��د ال��غ��ي��ب ف��ي ع��ل��ي��ه ت��ط��ي��ال وال
أم��ان ف��ي ق��دوم��ه ��ى ن��ت��رجَّ ف��ك��ل��ن��ا

جميل جواب

بثينة: صاحب معمر بن جميل قال

؟ ال��ُح��بُّ ال��رج��َل ي��ق��ت��ُل ه��ل أس��ائ��ل��ك��م ه��بُّ��وا وي��ح��ك��ُم ال��نُّ��وَّاُم أي��ه��ا أال

النوام: أحد بلسان وأجيب

ج��ن��ُب أب��ًدا ل��ن��ا ي��رق��ْد ل��م ال��ح��ب ب��ن��ا درى ف��ل��و راق��دي��ن دع��ن��ا ب��رب��ك
! ال��ح��بُّ ق��ت��َل ب��م��ن ع��ل��ٍم ع��ن م��ج��ي��ب��وك ف��إن��ه��م ع��ن��ه��م األج��داث راق��دي وس��ل
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الحال: بلسان جميل سأل وقد

؟ ال��ح��بُّ ال��رج��َل ي��ق��ت��ل ه��ل أس��ائ��ل��ك��م ه��ب��وا وي��ح��ك��م األم��وات أي��ه��ا أال

اللسان: بذلك أجيب وقد

ه��ب��وا ص��رع��ة م��ن ال��ي��وَم ت��ه��بَّ أن ع��ل��ى ق��ادًرا ك��ن��ت ف��ل��و ال��م��وت��ى م��زع��َج أَِف��ْق
! ص��بُّ ب��ه ي��ب��وُح م��ق��ت��وٍل س��ر ه��ن��ا س��ام��ًع��ا ال��ص��وُر يُ��س��م��ع أن إل��ى ول��س��َت

الخيام جنة

م��دام وك��أُس ح��ل��ٌو ووج��ٌه خ��ب��ٍز رغ��ي��ف
ال��َخ��يَّ��ام م��ذاه��ب ف��ي ع��دٍن ج��ن��ة وت��ل��ك

∗∗∗
ي��دي��ك��ا؟ ف��ي ت��ش��ت��ه��ي م��ا ي��وًم��ا ون��ودي ق��ال��وا
ل��دي��ك��ا وال��ب��اق��ي��ان ف��رًدا م��ن��ه م��ط��ل��بً��ا دع

∗∗∗
ج��وع��ا م��ات ف��ات��ه إن رغ��ي��ٍف ب��ي��ن ف��ح��ار
ج��م��ي��ع��ا غ��اب��ت غ��اب إن م��ن��ي��ٍر وج��ٍه وب��ي��ن

∗∗∗
ت��ع��ي��ن ال��ش��ق��اء ع��ل��ى م��دام ك��أس وب��ي��ن
غ��ب��ي��ن وه��و أف��اق م��ن��اه��ا خ��داع ل��وال

∗∗∗
ك��ظ��ي��م��ا ع��ن��ه��ا ف��م��ال ف��ي��ه��ا ال��ت��ردد ط��ال
ج��ح��ي��م��ا س��أل��ت وم��ا خ��ل��ٍد ج��ن��ة س��أل��ت
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∗∗∗
رف��ق غ��ي��ر ف��ي ي��ق��ول ص��وٌت ف��ن��اداه ق��ال��وا
ص��دق ف��رط م��ن ف��ي��ه م��ا ل��وال إب��ل��ي��س ك��ص��وت

∗∗∗
ح��ك��ي��م ي��ا ب��ه��ا ت��ه��ذي خ��ل��ٍد ج��ن��ة «أت��ل��ك
ج��ح��ي��ُم؟» وه��ي ت��رت��دُّ ع��داه��ا إن ب��م��ط��ل��ب

الربيع يعلل مادي

أول: رفيق

ج��م��ي��ُل ال��رب��ي��ع إن

ثان: رفيق

دخ��ي��ُل ق��وٌل ذاك ص��ه!
ث��ق��ي��ل ش��يء ب��ي��َع ال��ر أن ت��ع��ل��ُم أل��س��ت
أص��ول ف��ي��ه ل��ل��غ��ش ص��ن��ي��ع م��ن وأن��ه

أول: رفيق

ص��دي��ق��ي؟ ي��ا غ��ش��ه م��ن

ثان: رفيق

ج��ه��وُل ألن��ت ��ا ح��قٍّ
ال��ق��ل��ي��ل ـ��م��س��ت��أث��رون ال��ـ األغ��ن��ي��اء غ��ش��ه ق��د
ظ��ل��ي��ل؟ وظ��ل ل��ه��م م��ت��اع ف��ي��ه أل��ي��س
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أول: رفيق

ف��ض��ول م��ن��ي وذاك ل��ي ق��ل ب��ع��ي��ش��ك ل��ك��ن
ي��ط��ول ش��رح وأي ص��دٍق ب��ره��اِن ب��أي
ت��م��ي��ل؟ إل��ي��ه��م ب��ات��ت ح��ت��ى األرض أق��ن��ع��وا ق��د

ثان: رفيق

ت��ق��ول! أراك ف��ي��م��ا ع��ج��ي��ٌب ألن��ت ��ا ح��قٍّ
زم��ي��ل ي��ا ج��وف��ه��ا ف��ي دف��ن��ت��ه��ا ب��رش��وة
ي��ئ��ول؟ إل��ي��ه��ا م��ن��ه��ا ف��ي��ه��ا ال��ت��ب��َر ت��رى أال
ال��دل��ي��ل أت��اك ف��ق��د ص��دي��ق��ي ي��ا إذن ف��اف��ه��م
ع��ق��ول وأك��دت��ه ش��ه��وٌد وأي��دت��ه
ال��ع��دول وال��دع��اة س وال��ن��ا وال��ش��م��س األرض
وب��ي��ُل وط��ب��ٌع م��رَض��ى س��وءٍ ض��م��ائ��ُر ل��ه��م
م��س��ت��ح��ي��ل! ون��ق��ض��ه أف��ت��ى «م��ارك��س» ب��ذاك

الجحيم يف ميالد عيد

العام عليه ومىض القديم، العالم ذلك يف جديًدا مولوًدا فحسبوه الجحيم شقي (دخل
وأنداده): ألترابه وقال ميالده بعيد فاحتفل

األح��ب��اب��ا ��روا وب��شِّ ال��ص��ح��اب وادع��وا األك��واب��ا وام��ل��ئ��وا ال��م��وائ��َد ��وا ُص��فُّ
وط��اب��ا ف��ي��ه ف��ق��رَّ ال��ج��ح��ي��م ه��ذا ه��ب��وط��ه ل��ي��وم ع��اٌم م��ض��ى ق��ول��وا
إي��داب��ا ب��اس��م��ه وآدب ف��ي��ه م��ا َش��رَّ ي��ح��م��د ف��راح ال��م��ق��ام وب��ال
خ��اب��ا رج��اءً إال ل��ي ك��ان م��ا ع��ال��ٍم م��ن ل��ي أح��بُّ ال��ج��ح��ي��ُم ه��ذا
س��راب��ا ع��ل��م��ت ك��م��ا ك��ان وال��خ��ي��ر ك��اس��م��ه ش��رٍّا ك��ان ث��م��َة ال��ش��رُّ
خ��راب��ا ل��ي��رج��ع��وه ال��ش��ق��اء ف��ي��ه وي��ج��ش��م��وا ل��ي��ع��م��روه ب��ن��وه ي��ش��ق��ى
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ع��ذاب��ا ال��ح��ق��وق ف��ي ل��ي��ل��َق��وا إال ب��ه س��م��ع��وا إن ال��ح��ق ي��ع��رف��وَن ال
ص��اب��ا ش��يء ك��لُّ ث��م��ة ك��ان ق��د أذوق��ه ال��ج��ح��ي��م ف��ي ب��ص��اٍب أَْه��ِوْن
ش��راب��ا ذاك وس��اء ب��ال��ن��اظ��ري��ن ش��رب��ت��ه ال��ش��ف��اه ارت��وت إذا ص��ابً��ا
ان��س��اب��ا ال��ع��ي��ون ف��ي ��ا س��مٍّ ف��ك��أنَّ ش��ه��دت��ه ي��وم��ذاك وج��ٍه َوَل��ُربَّ
وذاب��ا اض��م��ح��لَّ إذا ال��ك��ري��م وج��ه وم��ث��ل��ه اس��ت��ه��لَّ إذا ال��ل��ئ��ي��م وج��ه
ب��اب��ا ي��وٍم ك��لَّ ي��ط��رق ب��ل��واه ف��ي ال��م��ظ��ل��وم وح��ي��رة ال��ظ��ل��وم ورض��ا

∗∗∗
ت��راب��ا ال��ت��راب ذاك ع��ل��ى واح��ث��وا وي��الت��ه��ا ف��ي ال��ن��ار ح��ي��وا ص��ح��ُب ي��ا
واألل��ب��اب��ا األب��ص��اَر ي��خ��دََع أن ف��ج��ه��ده ه��ن��اك ُح��س��ن ف��ي ك��ان م��ا
ص��ع��اب��ا ع��ل��ي��ك ال��دن��ي��ا ي��م��أل أن ف��ح��س��ب��ه ه��ن��اك ف��ض��ل م��ن ك��ان أو
األن��خ��اب��ا واش��رب��وا األح��ب��ة وادع��وا ل��ن��ا ع��الق��م��ه��ا م��ن ه��ات��وا ص��ح��ُب ي��ا
م��آب��ا ال��ج��واِر ذاك إل��ى أب��ًدا اش��ت��ه��ى ف��ال ال��ج��ح��ي��ِم ف��ي ع��اًم��ا ع��اَش َم��ْن
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شيطان ترجمة

كفر شيطان سرية عىل تدور وهي األوىل العاملية الحرب أعقاب يف القصيدة هذه (نظمت
يكفر ملك من ألشقى بالرش يكفر شيطانًا وإن الحق، بصورة الخلق فتن أن بعد بالرش
التجربة، هذه يف معنى للحياة فريى الرش يجرب قد بالخري الكفران بعد امللك ألن بالخري؛
معنى لها ليس حياة يف يخبط بالرش يكفر ثم بيديه، الحق يزيف الذي الشيطان ولكن
لنفسه وال لهم مكرتث وغري مبطلني، أو محقني بالخلق حافل غري ويميض الحالني، عىل

ضاللة.) وال هداية يف

س��َق��ْر ق��اِع ف��ي ال��ظ��ل��م��اء غ��س��َق ال��ع��م��ي��م ال��ف��ض��ل ذو ال��رح��م��ن ص��اغ��ه
ال��ِع��بَ��ْر أع��اج��ي��ب ف��اس��م��ع ع��ب��رًة ال��رج��ي��م رم��ي ب��ه األرَض ورم��ى

∗∗∗
ال��ش��اك��ِر وف��اء م��ن��ه��ا وأب��ى ال��ك��ن��وْد ال��ل��ه ل��ه��ا ش��اء ِخ��ْل��َق��ٌة
ق��ادِر ع��ل��ي��ٍم م��ن وت��ع��ال��ى ال��وج��ود ق��ب��ل ل��ه��ا ال��س��وء ق��در

∗∗∗
ف��اِج��َرة! م��ن ل��ه��ا ي��ا ف��أط��اع��ت ل��ألب��ري��اءْ م��ح��ن��ًة ك��ون��ي ق��ال
اآلخ��رة ل��ع��ن م��ن��ه ��ت الس��ت��ح��قَّ ل��ل��ق��ض��اء خ��الًف��ا اس��ط��اع��ت ول��و
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∗∗∗
راش��دي��ن وام��ض��وا ال��س��واس ع��ص��ب��ة إث��َره��ا ف��اق��ف��وا ل��ل��ه ُس��ن��ٌة
ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي دي��ن��ه ف��أق��ام��وا س��ره��ا ق��دًم��ا األق��ي��ال َع��لَّ��َم

∗∗∗
األم��م ب��ج��ب��اري م��ن��ه رح��م��ًة أوس��ع��ه��ا وم��ا ال��ل��ه س��ن��ة
ال��ن��ق��م؟ ب��أس��رار ي��درون ك��ي��ف أب��دع��ه��ا ي��ك��ن ل��م ل��و وي��ح��ه��م

∗∗∗
ال��َح��ِذْر وال��ك��ي��د ال��م��ل��ك ده��اء م��ن ف��ق��ه��وا م��ا ع��ل��ى ال��ح��م��د ف��ل��ه
َق��ِذْر ب��ش��ي��ط��اٍن أرادوه م��ن ش��ب��ه��وا ن��ك��اًال رام��وا ف��إذا

∗∗∗
ال��ع��ق��ي��ْم ال��ن��ف��س أي��ت��ه��ا واخ��س��ئ��ي ل��ألب��ري��اءْ م��ح��ن��ًة ك��ون��ي ق��ال
ال��ج��ح��ي��ْم وت��أوي��ه ت��أوي��ك س��وف ت��ش��اءْ م��ن أض��ل��ْل ال��ش��ي��ط��ان أي��ه��ا

∗∗∗
ال��س��َف��ْر ب��ئ��س وي��ا ال��زاد خ��اوي ال��راح��ت��ي��ْن ص��ف��ر ال��ش��ي��ط��ان ف��ه��وى
ب��األك��ْر؟ م��ألى ال��ك��ون ف��رح��اب أي��ْن األرض أف��ق أي��ن ي��م��ض��ي أي��ن

∗∗∗
ال��ج��ن��اب م��م��ه��ود ال��غ��يِّ وس��ب��ي��ل أري��ب��ا زال م��ا ��رَّ ال��شَّ أن ب��ي��َد
��ح��اْب ال��صِّ ن��زر وال ال��ده��ر أب��د غ��ري��ب��ا ت��ل��ق��اه ح��ي��ث ت��راه ل��ن

∗∗∗
ُخ��ل��ق��وا ق��د ك��م��ا ال��زن��ُج ُه��ُم أْو ال��ق��رود وادي ف��ي ال��ش��ي��ط��ان ه��ب��ط
ح��رق��وا ق��د أو ال��ص��ب��غ��َة أخ��ط��ئ��وا س��ود ال��خ��الق َص��ن��ع��ة م��ن أم��ة
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∗∗∗
دائ��م ف��ي��ه��ا ال��زرع وح��ص��اد أب��ن��ائ��ه��ا م��ن أن��ج��ُب أرض��ه��م
ق��ائ��م ع��ل��ي��ه��ا ِظ��لٌّ وُه��ُم أرج��ائ��ه��ا ف��ي ال��ظ��ل ي��ن��ام ال

∗∗∗
ال��س��ب��اع س��م��ت ب��ه��ا ال��س��م��ت ف��إذا وال��ح��واف��ي رب��اه��ا ب��ي��ن واس��ت��وى
ال��م��ت��اع ف��ي س��واء ب��ع��د وه��م��ا ح��اف��ي ال��ق��ف��ر ك��ِس��ي��د ال��ق��وم س��ي��ُد

∗∗∗
ال��ش��رود ض��اري��ه��ا ال��ع��ل��م ورس��ول ��رى ال��شَّ األرض ف��ي ال��ك��ع��ب��ة وإذا
وي��ع��ود ف��ي��ه��ا ال��ت��اري��خ ي��ذه��ب ك��رى أو ه��راٍش أو ق��ن��ٍص ب��ي��ن

∗∗∗
ي��ف��ق��ه��ون ل��و ب��ه��ا اإلن��س ي��س��أل أع��ج��ل��ه وم��ا ه��مَّ ول��ق��د
وب��ن��ون؟ ص��ه��ٌر ال��ق��وم ف��ي أل��ك��م ل��ه أص��غ��ى ل��و ال��وح��ش ي��ن��ادي أو

∗∗∗
ال��س��م��اءْ ف��وق وم��ا األرض وم��ن ق��س��م��ِت��ِه م��ن ال��ش��ي��ط��اُن س��خ��َر
ال��ك��ب��ري��اءْ؟ تُ��ْس��تَ��ذَلُّ أل��ه��ذا م��ح��نَ��ِت��ِه ف��ي ي��ه��ج��ُس وم��ض��ى

∗∗∗
ع��ج��ب��ي ال��ض��واري ال��ُع��ج��م ف��م��ن ل��زام��ا ال��زن��ج أغ��وائ��َي ي��ك��ن إن
ال��ذن��ب؟ ذوات ال��غ��اوي ذل��ك ح��ام��ا ي��غ��وَي أن ي��أن��ف ل��ه م��ا

∗∗∗
ال��ع��ب��وس ب��ال��ي��وم ال��غ��ب��ط��ة ن��غ��م ط��رب غ��ي��ر ف��ي ي��ن��غ��م وم��ش��ى
ال��ش��م��وس األرض ع��ل��ى ت��ن��دكُّ ي��وم ال��ح��ق��ب خ��ل��ف م��ن ي��رص��د ن��غ��ًم��ا
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∗∗∗
ه��در وال��ج��ن اإلن��س وح��ي��اة ي��س��ي��ر ف��ال��خ��ط��ب ال��ق��وَل ن��ط��ي��ُل ال
ال��ص��َدْر ال��ل��ه إل��ى ال��ل��ه وم��ن ي��س��ي��ر األرض ف��ي ال��ش��ي��ط��ان خ��رج

∗∗∗
ال��م��غ��رب ح��ي��ال ردت��ه ث��م م��ش��رق��ه��ا ب��ه ج��ازت ل��م��ح��ٌة
ال��م��غ��ت��ص��ب ش��ه��وة ف��اش��ت��ه��اه��ا ي��وب��ق��ه��ا أن ال��ل��ُه وي��ش��اء

∗∗∗
ال��ع��ج��م ب��ح��ر أو ال��روم ب��ح��ر ح��ول رغ��دا م��ق��اًم��ا م��ن��ه��ا وارت��ض��ى
ال��ح��ك��م ف��ي��ه خ��ف��ي��ت ألم��ر أو ُس��َدى م��غ��ان��ي��ه��ا ف��ي ��ى ي��ت��ل��هَّ

∗∗∗
ف��ن��ام واس��ت��ل��ق��ى ال��ح��ق ودع��اه ف��أص��اب��ا ف��خ أول ورم��ى
واخ��ت��ص��ام ل��ج��اج ال��ح��ق ف��إذا ف��اس��ت��ج��اب��ا ع��ن��ه ال��ح��ق وأن��اب

∗∗∗
ال��م��ع��ت��دي س��ي��ف ال��واه��ن رس��ن ال��خ��ب��ث��ا ط��الء ال��ح��ق وإذا
ال��س��ي��د ع��رام ال��ع��ب��د ذل��ة ال��ح��ك��م��ا ل��غ��ز ال��ج��ه��ال ض��ل��ة

∗∗∗
ال��ذه��ب ب��ري��ق ال��ح��ق وإذا ووك��ون ط��ع��اٌم ال��ح��ق وإذا
ال��س��غ��ب ذه��اب ال��ح��ق ذه��ب ي��ش��ب��ع��ون ل��و أو ال��ن��اس ي��م��وت ل��و

∗∗∗
ال��ذم��ي��م ال��ف��ع��ل ب��ع��ده��ا ف��رًض��ا آَض زوَّق��ه��ا ل��ف��ظ��ٍة م��ن ل��ه��ا ي��ا
ال��ن��ع��ي��م! يُ��ْغ��ِن ول��م ال��ن��ح��س غ��ل��ب أط��ل��ق��ه��ا ن��أم��ٍة ف��ي وي��ح��ه
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∗∗∗
أب��دا ألغ��ض��ى اخ��ت��ار ول��و وأغ��ض��ى ال��ح��ق ص��ن��ع ل��م��ا ن��ام
ف��ق��دا ق��د أو ص��ف��ق��ت��ه رب��ح��ت غ��م��ض��ا ي��أل��ُف ال ال��ش��رَّ أن غ��ي��ر

∗∗∗
ب��ذر ك��ان ال��ذي ال��زرع ب��ه��ج��ة ه��دب��ه ف��ي س��ن��ًة ف��أط��ارت
ك��ف��ر! ش��ي��ط��ان ال��ش��ك��ر ي��س��ي��غ ل��و رب��ه ن��ع��م��ى ي��ش��ك��ر أن ك��اد

∗∗∗
ي��ن��ع��ا زرًع��ا أن��ب��ت ك��ل��م��ا ش��رَّتِ��ه ف��ي ب��ع��ُد وت��م��ادى
زرع��ا م��م��ا ال��وف��رَة وج��ن��ى دوَل��ِت��ِه ف��ي ال��ش��وك��َة ف��رأى

∗∗∗
وال��ب��ن��ي��ن ف��ي��ه��ا اآلب��اء ص��اح��ب غ��ي��رت أل��ف ب��ع��د ج��ي��ل أل��ف
ف��ن��ون أيَّ ص��ح��ب��ت��ه ف��ي م��ن��ه ورأت ف��ن��ونً��ا م��ن��ه��ا ورأى

∗∗∗
ال��ع��ج��ب؟ ع��الم ب��ل ال ع��ج��بً��ا أت��َل��َف��ه��ا م��ث��ل��م��ا أت��َل��َف��ت��ه
أج��ن��ب؟ ب��ريء ذاك م��ن وه��و ض��ع��ف��ه��ا ي��دري ال��ش��ي��ط��ان أت��رى

∗∗∗
ال��ه��وى! ع��ذريَّ ال��غ��ي��د وأح��ب ال��م��ث��ان��ي ورن��ات ال��خ��م��ر ف��اش��ت��ه��ى
ال��ق��وى ي��ن��ع��ش��ن م��ن��ه��ن نُ��َه��ًال آن ب��ع��د آنً��ا ي��ن��ه��ل ل��ع��بً��ا

∗∗∗
ه��ب��اء وال��ج��ن اإلن��س وح��ي��اة ه��ذر ف��ال��ق��ول ال��ق��ول ن��ط��ي��ل ال
ال��ع��ف��اء! ال��ك��ون ع��ل��ى ب��ل ف��ع��ل��ي��ه��م ال��ق��در س��ل��ط��ان ل��ل��ن��اس ي��دم إن

171



دواوين من ديوان

∗∗∗
إه��الك��ه��ا م��ن ي��أن��ف أم��ًم��ا ف��ت��ن��ت��ه م��ن ال��ش��ي��ط��ان أن��ف
��اك��ه��ا نُ��سَّ م��ن ال��ذي��ل ك��ع��ف��ي��ف زم��رت��ه م��ن ال��ف��اج��ر ورأى

∗∗∗
رش��دوا؟ وه��ب��ه��م ال��رش��د آي��ة ع��دم��وا خ��ل��ًق��ا ي��ف��س��د ل��ه م��ا
يُ��ح��س��دوا؟ ل��م غ��ن��م��وا ل��و وُه��ُم غ��ن��م��وا م��م��ا ال��س��ل��ب وع��الم

∗∗∗
م��خ��ص��ب ت��ع��ال��وا أو ق��وم ذلَّ وال��ث��رى ق��وت ط��ال��ُب ك��ل��ه��م
ي��رس��ب وط��اف ي��ط��ف��و راس��ٌب ال��ورى ه��ذا ف��ي األم��ر وق��ص��ارى
ال��ع��ق��ي��م ب��ال��ش��رِّ ال��م��س��ك��ي��ن ك��ف��ر ش��رِِّه ع��ق��ب��ى ال��ش��ي��ط��ان رأى م��ذ
ال��ع��م��ي��م ب��ال��خ��ي��ر ال��ك��ف��ران دون��م��ا ك��ف��ره م��ن ب��دع��ة وأراه��ا

∗∗∗
ال��ق��دم أص��ن��ام ق��درك م��ن أي��ن إل��ه خ��ي��َر ي��ا ال��ك��وِن إل��َه ي��ا
ب��األم��م؟ بَ��رٌّ ال��خ��ل��ق ف��ي ع��ادٌل س��واه َم��ْن ب��ل ال ال��ك��ون َك��َربِّ م��ن

∗∗∗
ل��ط��ف��ك ي��ج��ح��د م��ن ال��ل��ه��م ف��اص��ع��ق ال��ق��ض��اء ف��ي ل��ط��ي��ٌف رب ي��ا أن��ت
وص��ف��ك ي��درك م��ن ال��ن��اس ف��ي رأى م��ا ال��س��م��اء رب ي��ا ب��اس��م��ك ق��س��ًم��ا

∗∗∗
ن��دم��ا م��ن��ه ال��ك��ف��ر ف��ت��ع��د ال��ع��ق��ام ب��ال��ش��ر ال��ش��ي��ط��ان ي��ك��ف��ر
ال��ح��م��ى ي��غ��ش��ى ال ق��ل��ت وق��دي��ًم��ا ال��س��الم دار إل��ى ��ي��ه وت��ن��جِّ

∗∗∗
ال��ع��ل��ي��م آالء ال��ل��ه��م وك��ذا ح��س��اب غ��ي��ر م��ن ال��ل��ه��م ف��ض��ل��ك
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ال��رج��ي��م ت��ل��ق��اه��ا ك��ي��ف وان��ظ��روا ال��ع��ج��اب ال��ل��ه ن��ع��م��ة م��ن ف��اع��ج��ب��وا

∗∗∗
ال��ج��م��ي��ل ال��ف��ن ب��ه ي��رض��ى م��ن��زًال ج��نَّ��ِت��ِه م��ن ال��ش��ي��ط��ان ن��زل
ال��س��ل��س��ب��ي��ل م��ص��ب ع��ن��د ه��ض��ب��ًة م��ش��ي��ت��ه ف��ي ف��اخ��ت��ار وم��ش��ى

∗∗∗
ال��ض��رام! م��ن��ه��ا خ��ب��ا وب��راك��ي��ٌن وث��م��ر ن��خ��ي��ٌل ف��ي��ه��ا ه��ض��ب��ة
ال��تَّ��م��ام ش��اء ك��م��ا ال��ح��س��ن ق��ال��ب ال��ص��ور أن��م��اط دون وح��اله��ا

∗∗∗
ال��ف��ن��ون أع��اج��ي��ب ف��ن ذي ك��ل ع��ن��ه ي��ن��ق��ل ال��ذي ال��ص��ن��ع ق��ال��ب
ال��ع��ي��ون ت��س��ب��ي روض��ٌة ح��ف��ظ��ت��ه م��ن��ه األل��ب��اب ت��ف��ل��ت ال ش��رٌك

∗∗∗
وح��ور ول��دان ال��زه��و وك��س��اه��ا ف��ن ك��ل م��ن زي��ن��ت��ه��ا ك��م��ل��ت
غ��ف��ور ي��ا ح��ل��ي��ٌم ي��ا ك��ري��ٌم ي��ا ت��غ��ن��ي ال��ط��ي��ر أح��واض��ه��ا وع��ل��ى

∗∗∗
زَم��ْر خ��ل��ف م��ن األم��الِك ُزَم��ر ال��م��دى رح��ب ع��ل��ى وح��وال��ي��ه��ا
ُم��بْ��تَ��َك��ْر ب��ن��ش��ي��ٍد ش��يَّ��ع��ت��ه غ��دا أو ع��ل��ي��ه��ا راح ك��ل��م��ا

∗∗∗
داخ��ل��ي��ه��ا ي��ا ل��ك��م ال��دار نَ��ِص��ُف أن��ن��ا ل��وال ال��وص��ف ونُ��ف��ي��ُض
ف��ي��ه��ا ال��ش��ي��ط��ان غ��وى ك��ي��ف واس��م��ع��وا ال��م��ن��ى م��ف��ت��اح ف��ال��ص��ب��ر ف��اص��ب��روا

∗∗∗
م��ض��ى ح��ي��ن م��ض��ت ق��ول ع��ل��ى أو ش��ت��اء ذات س��اع��ت��ه أزف��ت
أب��ي��ض��ا س��ط��ًرا ال��ت��اري��خ ف��ات��رك ال��س��م��اء أم��ر ف��ي ح��دث��ت وإذا
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∗∗∗
ال��ح��رم! ب��اب أو ال��ق��دس ب��اب ع��ن��د األص��ي��ل ن��ح��َو أو ال��ص��ب��ح وُق��بَ��يْ��َل
ال��نَّ��غ��م س��ل��س��ال ي��زج��ي��ه م��رك��بً��ا ال��س��ل��س��ب��ي��ل ف��وق ال��ش��ي��ط��ان رك��ب

∗∗∗
ش��ذاه م��ن��ه ب��اع��ٌث زه��ر ك��لُّ ال��س��الم أرواح ح��ول��ي��ه وف��ش��ت
ال��ش��ف��اه ال��خ��دِّ ع��ل��ى رفَّ��ت ك��م��ا أو ال��م��دام ت��س��ري م��ث��ل��م��ا س��اري��ات

∗∗∗
ي��رض��ى ك��ان ل��و رًض��ا م��ن رواق ف��ي وم��ل��ك وص��ي��ف ب��ي��ن م��ا وه��و
ق��ب��ض��ا ال��ت��س��ب��ي��ح ع��ل��ى ي��زداد وه��و ل��ك ال��م��ل��ك وق��ال��وا ال��ل��ه س��بَّ��ح��وا

∗∗∗
ع��ج��ب��ا ش��ي��ئً��ا ال��خ��ل��د ف��ي ف��رأوا ال��ع��ب��وس ال��وج��ه ص��ح��ب��ت��ه ن��ظ��رت
ال��ط��رب��ا إال ي��درون وال ال ال��ن��ح��وس ل��وُن م��ا ق��ب��ُل م��ن رأوا م��ا

∗∗∗
ال��رخ��اء م��ه��د ف��ي ال��ط��ف��ل ك��اب��ت��س��ام ف��اب��ت��س��م��وا أع��ي��ن��ه��م وال��ت��ق��ت
ال��ث��ؤب��اء ال��خ��ل��ي��ط ف��ي ف��ت��م��ش��ت س��ئ��م��وا ح��ت��ى األم��ر وت��م��ادى

∗∗∗
أغ��ل��ظ��ا ق��د أن ي��ع��ل��م ال وه��و م��ج��ل��س��ه إل��ى أدن��اه��م ق��ال
ال��ل��ظ��ى؟ وادي ع��ن ُخ��بِّ��ْرُت م��ا ب��ع��َض ن��ف��س��ه ف��ي أرى ل��م��والي م��ا

∗∗∗
ال��رق��ود؟ أه��داَب تُ��ط��ب��ُق ف��ت��رة وال��ش��ج��ن��ا إذن ال��وي��ل أت��رى
ال��ج��ح��ود؟ م��رع��ى إن��ه ص��ب��ان��ا ف��ي ل��ن��ا ق��ي��ل ال��ذي ال��وادي أك��ذا
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∗∗∗
ال��ه��الك م��ق��ض��يِّ ص��رخ��ة ص��ارًخ��ا ال��ج��ب��ي��ن ��اد وقَّ ال��ع��اب��ُس ف��ان��ث��ن��ى
وذاك؟ أن��ت ف��م��ا ه��ذا دع ق��ال ال��ك��اف��ري��ن وادي ق��ال واٍد؟ أيُّ

∗∗∗
ل��ل��ف��ائ��زون؟ إن��ن��ا م��اذا ق��ال: ه��ن��ا؟ ه��ا ت��ران��ا ك��ي��ف ل��ن��ا ق��ل
ي��ك��ون م��ا أش��ق��ى ق��ب��ُل وأراك��م ك��ل��ن��ا أران��ا ل��ك��ن��ي ق��ال:

∗∗∗
ال��ق��دم م��وف��ور ال��خ��ل��د وب��ل��غ��ت ال��ع��ث��ار ��ي��َت وقِّ ال��ق��ارئُ أي��ه��ا
يَ��ْم؟ ال��دِّ راع��ت��ه��ا ال��ط��ي��ر رأي��ت أو ال��ف��رار ه��ول ف��ي ال��ج��ي��ش ش��ه��دت ه��ل

∗∗∗
ال��س��م��اء أم��الك ف��زع��ة م��ا ت��در ل��ه��ا ف��ارص��د ت��ره��ا ل��م ت��ك��ن إن
ال��دم��اء س��ف��ك ع��ن ال��رح��م��ن ص��ان��ه��ا أج��م��َل��ه��ا م��ا ل��ل��ه ف��زع��ٌة

∗∗∗
ت��ط��ل��ب��ه م��ن ��اد ال��ح��سَّ وم��ن يُ��ح��س��دوا أالَّ ال��خ��ل��د ف��ي س��اءه��م
ي��س��ل��ب��ه ك��م��ن ال��س��ع��د م��ن��ك��ر ي��س��ع��دوا ال أن ال��خ��ل��د ف��ي راع��ه��م

∗∗∗
غ��ض��ب م��ن ي��ع��ل��م��وا ل��م م��ا ع��ل��َم ش��ي��ط��انُ��ُه ع��لَّ��م��ه��م ول��ق��د
ب��ال��م��ك��ت��س��ب؟ ال��غ��ي��ظ أَول��ي��َس ش��ك��رانُ��ُه ف��ات��ه��م ق��د ل��ه��م م��ا

∗∗∗
ال��م��ع��ت��رك ل��ذاك ال��رج��م ُع��دد الح��ت��م��ل��وا خ��ط��بُ��ه��م ت��راخ��ى ل��و
ال��ف��ل��ك ه��ذا ن��ج��م��ه م��ن ل��خ��ال ع��ج��ل��وا ق��د ف��ل��و ال��ل��ه ل��ط��ف
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∗∗∗
أع��داده ُروِّض��ت ص��ي��رف��يٌّ ي��ح��ص��ُره��ا ال ل��ل��ه م��ن��ٌن
ع��ب��اده ب��ه��ا ه��ام ك��ل��م��ا ي��ظ��ه��ره��ا ي��زل ل��م خ��ف��راٌت

∗∗∗
ال��ص��دى األع��ل��ى ال��م��أل ف��ي ف��س��رى ج��ن��ت��ه ف��ي ال��وح��ي أوح��ى ه��و
واه��ت��دى ول��بَّ��ى غ��ض��ب��ان ك��لُّ وق��ف��ِت��ِه ف��ي ق��رَّ ن��ادى ح��ي��ن

∗∗∗
ال��ق��م��ر ض��وء ف��ي ال��ل��ي��ل ك��س��ك��ون وس��ك��ون أم��ٌن ال��ج��ن��ة ف��إذا
ال��ش��ج��ر وري��ق��ات ح��ت��ى وص��غ��ت ال��غ��ض��ون ف��ي ال��ش��وادي ح��ت��ى خ��ش��ع��ت

∗∗∗
ع��اله ف��ي ف��رًدا ال��ل��ه ج��الل ع��ن م��وق��ُف��ه��ا ان��ج��ل��ى ث��م س��اع��ٌة
ت��راه م��ع��روًف��ا ال��ش��ي��ط��ان وب��دا ت��ع��رف��ه��ا ال األم��الك غ��اب��ت

∗∗∗
وق��ف��ت��ه ف��ي ال��ك��ف��ر ك��ب��ري��اء ت��رى م��ع��روًف��ا ال��ش��ي��ط��ان وب��دا
ن��ظ��رت��ه م��ن ال��ن��اُر وتَ��وجُّ ال��ق��ه��ق��رى ي��أب��ى ال��ج��ب��ه��ة ع��ال��َي

∗∗∗
ال��م��ري��د وال��ط��اغ��ي ال��ل��ه إال ثَ��مَّ ف��م��ا م��ش��ه��وٍد ك��لُّ ��ى وتَ��ن��حَّ
ف��ي��ب��ي��د ع��ل��ي��ه ال��ش��كُّ ي��غ��ل��ب ب��ي��ن��ه��م��ا م��ا ال��ك��ون وي��ك��اد

∗∗∗
ال��غ��ض��ب وح��ق ال��ع��ف��ُو وان��ق��ض��ى ال��ق��ض��اء ُح��مَّ وق��د أخ��رى س��اع��ة
ال��م��ه��رب؟ ف��أي��ن ح��لَّ��ت وم��ت��ى وال��ب��الء ح��ل��ت ل��ل��ن��ح��س س��اع��ة
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∗∗∗
ال��م��ن��ت��ق��ُم ال��م��ن��ع��ُم وق��ض��اه��ا ك��ل��ه��ا ح��اق��ت ال��ل��ع��ن��ُة ح��اق��ِت
ي��ن��دُم ال ال��ذي ال��ج��ان��ي ذل��ك ي��ج��ه��ل��ه��ا ال وه��و وج��ن��اه��ا

∗∗∗
ال��ه��ات��ف؟ ذا ف��م��ن ال��س��ه��م ن��ف��ذ ه��ت��ف��ا ل��م��ا ال��خ��ل��د ف��ي ه��ات��ٌف
ال��ع��اص��ف ال��ع��ص��يُّ ال��روح ه��و ب��ل أس��ف��ا وا ال ال��رح��م��ن أه��و

∗∗∗
��َم��ْد ال��صَّ ل��ل��ه ال��ح��اس��د أع��ج��ب وم��ا ال��ل��ه ي��ح��س��د روٌح ه��و
ب��األبَ��ْد وأزرى ال��ك��ون أص��غ��ر م��ح��ت��ك��ًم��ا أب��ص��ره ك��ل��م��ا

∗∗∗
ي��ج��ت��وي��ه��ا ف��أم��س��ى ال��ل��ه ن��ع��ُم ع��ي��ِن��ِه ف��ي س��م��ج��ت ن��اٍع ه��و
ف��ي��ه��ا؟ ال��ج��وُد ف��أي��ن ال��ن��ع��م��ى ت��ل��ك��ُم ك��ون��ه ف��ي ي��زرع��ه��ا ح��ب��ة

∗∗∗
َج��نَ��ى ع��م��ا ي��س��أل��ه س��ائ��ٍل إل��ى ال��ص��غ��َو ي��أن��ف ط��اغ ه��و
أذع��ن��ا؟ ل��و أو أع��ذر ل��و ك��ي��ف غ��ال ق��د ع��ق��ابً��ا ال��ص��غ��َو ي��ح��س��ب

∗∗∗
ب��ال��ك��الم خ��ل��ق ي��ب��دأ ال ح��ي��ث ي��ح��ف��ل��ه ال ب��ال��ه��ج��ر ف��رم��ى
واب��ت��س��ام وم��ي��ٌض ول��ع��ي��ن��ي��ه ي��ه��زل��ه أو ال��ق��وَل وي��ج��دُّ

∗∗∗
ن��ع��ت��ل��ي! ول��س��ن��ا وت��ع��ال��ي��َت ال��م��وال��ي م��ول��ى ي��ا س��ب��ح��ان��ك ق��ال
ل��ي؟ ت��غ��ف��ر ف��ه��ل ال��م��ول��ى أي��ه��ا م��ق��ال��ي ي��ق��ري��ه ال��ي��وم س��الَم ال
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∗∗∗
ع��ب��دا ي��ف��ق��د س��ي��ٌد ويُ��َع��زَّى ال��ع��زاء ون��ول��ي��ك ال��م��ول��ى أي��ه��ا
ف��ق��دا ل��ألرب��اب ي��أل��ُم ف��تً��ى م��ن ب��ال��رث��اء أول��ى ال��ع��ب��دان ف��اق��د

∗∗∗
تُ��ْرِض��ِه ل��م إذا ال��ع��اص��ي ع��ب��دك ع��ل��ى ت��غ��ض��ب وال ال��م��ول��ى أي��ه��ا
رف��ض��ه! ق��ص��ارى ب��ال��ج��ود تَ��بْ��ُل ف��ال ال��خ��ل��د رف��ض س��وء ع��ب��د

∗∗∗
وان��ت��ق��ادي ب��ل��وم��ي ع��ن��ك ق��ائ��م إن��ن��ي ب��ل��وم ت��ع��ال��ج��ن��ي ال
يُ��ص��ادي ال م��ن��ي ال��ذم ونَ��ِج��يُّ ي��ق��رف��ن��ي م��ن ي��ن��ص��ف م��ن أن��ا

∗∗∗
ال��ك��ري��م ب��ال��ل��وم ي��ب��دأ وك��ذا ال��ن��ع��م ك��ف��ر ع��ل��ى أن��ت الئ��م��ي
ال��ق��دي��م ال��خ��ي��ر أخ��و ال��ك��ف��ر إن��م��ا ال��م��ت��ه��م ال��ك��ف��ور ذاك ل��ي��ت��ن��ي

∗∗∗
ن��ع��م م��ن ل��ي ق��ي��ض��ت م��ا ب��ع��ض ش��ك��روا ب��ق��وٍم أن��ت آخ��ذي
ال��ن��ق��م ح��ل��ول ب��ال��ح��م��د ل��ك ذك��روا ق��وم ي��ش��ك��و ال ك��ذب

∗∗∗
ك��ن��ودا م��ن��ه��ن ال��ج��وع وت��ع��دُّ ال��ش��رى آلس��اِد ال��ع��ش��َب ت��ه��ب
ال��خ��ل��ودا ب��األك��ل ت��ب��ل��غ أن��ه��ا ت��رى غ��رو ف��ال ال��ش��اء ف��ازت

∗∗∗
ي��ف��ق��ه��ون ال ب��م��ا ال��ن��اس ي��ح��ك��م م��ل��ك��ه ف��ي ع��اه��ًال ع��ه��دن��ا ك��م
ي��س��أل��ون ال م��ن األم��ن وي��ب��ي��ح م��س��ل��ك��ه ع��ن ال��س��ائ��َل ي��وب��ُق
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∗∗∗
ال��نَّ��َظ��ْر ال��ط��رف ع��ل��ى ت��ح��م��ي دول��ٌة ال��ق��ض��اء رب ي��ا م��ل��ك��ك ه��ك��ذا
اس��ت��ت��ر ع��م��ا ل��ه��ا م��ن وس��ع��ي��ٌد ال��ش��ق��اء ال��س��ت��ر م��ن ي��دن��و َم��ْن ح��ظ

∗∗∗
ال��م��ال��ك��ي��ن ع��ت��اد ن��ع��م إن��ه��م أق��داره��ا ع��ن ب��ال��راض��ي��ن ف��اغ��ن
س��اخ��ط��ي��ن ه��م وم��ا ي��رض��ون ح��ي��ث أق��ط��اره��ا م��ن ال��ف��ردوس واج��ع��ل

∗∗∗
ال��س��م��اء ف��ردوس ال��ك��دي��ة ف��ق��ل ال��ك��دى ال��ض��بُّ رئ��َم م��ا وإذا
ال��رَّج��اءْ؟ ي��ت��خ��ط��اه ال م��ن��زًال ال��ه��دى ربَّ ي��ا ال��خ��ل��ُد أَول��ي��َس

∗∗∗
ي��ك��ذب ل��س��انً��ا ال��ك��ون س��ي��د ي��ت��ق��ي ال ف��ق��د ت��ع��اج��ل��ن��ي ال
م��ك��ث��ب ف��ح��ت��ف��ي األم��ر آخ��ر م��زه��ق��ي ض��الل��ي وزر ي��ك��ن إن

∗∗∗
غ��وى ب��ش��ي��ط��اٍن ال��ص��دق أج��م��ل وم��ا ال��ص��دق ه��و ب��ل ل��ع��م��ري ال
ال��ه��وى ي��ن��م��و وق��د ب��ال��خ��ي��ر ق��ط ن��م��ا م��ا ن��ب��اٌت ال��ص��دق إن��م��ا
ال��رج��ي��ْم ي��وح��ي م��ا ال��ح��قِّ وأح��قُّ يُ��ف��ت��رى وب��اٌل ال��ص��دق إن��م��ا
ب��ال��ص��م��ي��م ي��ودي ال��ح��ق وأح��ق ال��وَرى ي��ؤذي ال ال��ب��اط��ل أب��ط��ل

∗∗∗
وال��ج��واب س��ؤال��ي ال��ده��ر أب��د ال��ص��دى ع��ن��د أم أن��ت أم��ج��ي��ب��ي
وال��ل��ب��اب؟ ج��م��ي��ًع��ا ال��ك��ون ث��م��ر س��دى ال��خ��ل��د ف��ي ال��راح��ة أه��ي

∗∗∗
يُ��ع��ب��ر؟ ال ب��ي��ن��ك��م��ا أم��ٌد ي��ف��ص��ل��ه خ��ال��ٌد ي��رض��ى ك��ي��ف
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ي��ق��ت��در؟ ف��ال ي��رج��ي��ه أم ي��ج��ه��ل��ه أم ال��ش��أو أي��ع��اف

∗∗∗
ق��ي��ود؟ ف��ي خ��ل��وٌد ك��ان وم��ت��ى ه��ن��ا خ��ل��د ال ال��ل��ه��م ع��ف��وك
ال��رق��ود وأح��الم ال��ل��ي��ل وص��دى ال��م��ن��ى وس��واَس ال��خ��ل��ُد س��ي��ظ��لُّ

∗∗∗
اق��ت��رب��ا م��ه��م��ا ش��ي��ئ��ي��ن أب��ًدا ج��وه��ره ف��ي ال��ك��ون وس��ي��ب��ق��ى
اح��ت��ج��ب��ا رأوه وم��خ��ال��ي��ق ع��ن��ص��ره ع��ل��ى ق��ام خ��ال��ٌق

∗∗∗
َوُج��وْد م��نٌّ ُص��نْ��ُع��ه��ا وب��راي��ا م��ن��ع��ًم��ا ال��ب��راي��ا ي��ح��ي��ي ص��ان��ٌع
ال��وج��ود! ف��ي ل��ع��م��ري ال��ب��ون أب��ع��د ف��م��ا م��وج��وٌد ه��ذي��ن وك��ال
ت��وال��ى آج��ال ق��وم ي��ا خ��ل��دك��م ال��دن��ى ه��ذي ف��ي ال��ف��ان��ون أي��ه��ا
ت��ع��ال��ى ال��ل��ه ف��اش��ك��روا ُخ��ِدْع��تُ��ْم ق��د ال��م��ن��ى ن��ي��ل ف��ي ال��خ��ل��د ت��ح��س��ب��ون

∗∗∗
ش��ه��وتِ��ِه م��ن ال��م��أم��وَل ي��ب��ل��غ أم��ا ال��دود ف��اس��أل��وا ُخ��ِدْع��تُ��ْم ق��د
ح��م��أِت��ِه؟ ف��ي ي��وغ��ل أَوم��ا س��لَّ��م��ا أرق��ى ف��ه��و واغ��ب��ط��وه

∗∗∗
ال��ك��م��اال ل��ألم��ان��يِّ وت��م��ن��وا ت��س��أل��وا ال أن ق��وم ي��ا اس��أل��وا
ال��س��ؤاال ال��خ��ل��ق ي��ح��رم م��ن ف��اش��ك��روا ت��ف��ع��ل��وا أن أع��ج��زك��م وإذا

∗∗∗
وج��ل��ْك ف��اب��ع��ث ح��ل��م��ك ب��ي ط��ال ل��ي ع��ف��و ال أو ال��ل��ه��م ع��ف��وك
أم��ل��ْك ن��ف��س��ي ت��وب��ة ت��ك��ن ال أم��ل��ي ف��ي ل��ي ت��خ��ط��ر ال أن��ت

∗∗∗
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س��ج��ود ن��ح��ن ف��م��ا األع��ل��ى خ��ل��دك رج��ا م��ن ي��س��ج��د خ��ل��ق��ك ف��ي وادع
ال��وج��ود ه��ذا وال ص��ل��ًدا ح��ج��ًرا ال��ح��ج��ا ص��ح إذا ل��ن��ك��ون��نَّ

∗∗∗
ج��رى ق��د م��ا وج��رى ف��ق��ري��ٌب ال��م��ن��ت��ه��ى أم��ا ال��ق��ول ن��ط��ي��ل ال
ح��ج��را أم��س��ى ال��ن��اِر ول��ه��ي��ُب س��ه��ا وال��ن��ج��ُم أظ��ل��م ��ن��ى ال��سَّ

∗∗∗
نَ��َف��ْد ال��ح��ل��م وال ل��ل��ه ح��اَش ف��ت��ن��تُ��ُه ح��ب��ط��ت ان��ت��ق��اًم��ا ال
َخ��َم��ْد ب��ال��خ��ل��ِق ال��رح��م��ة ف��م��ن ج��ذوتُ��ُه خ��م��دت ق��د تَ��ُك��ْن إن

∗∗∗
غ��رَّت��ه��ا ف��ي األم��الك ع��ص��م��ة ع��ل��ى ال��غ��اوي ف��ت��ن��ة ج��ارت ح��ي��ن
ب��ي��ض��ت��ه��ا ف��ي ال��دول��ة وح��م��ى ��ال أجَّ م��ا ب��ه ال��ل��ه ��ل ع��جَّ
ف��ك��ان ش��ئ��ت ك��م��ا ص��خ��ًرا ك��ن ق��ال أب��ى أن ف��ل��م��ا ع��ب��دي ك��ن ق��ال
ودخ��ان ن��اٌر ال��ك��وَن ��ى ل��ت��غ��شَّ خ��ب��ا أن ف��ل��وال ط��ار ل��ه��ٌب

∗∗∗
ي��زوْل؟ ط��ب��ٌع ه��ل ال��ش��ي��ط��ان م��ص��رع ش��ه��دوا أن��اٌس ق��ال ول��ق��د
ال��ع��ق��ول ي��س��ت��ه��وي ال��ص��خ��رة ف��ي وه��و ت��ت��ق��د ف��ال ت��خ��ب��و ن��اره

∗∗∗
ص��ن��م��ا أو س��اح��رة ُدم��ي��ًة ص��خ��رت��ه م��ن أب��ص��رت ف��إذا
ن��دم��ا وح��وق��ل ال��ل��ه وات��ق رق��ي��ت��ه وم��ن م��ن��ه ف��اب��ت��ع��د

∗∗∗
ج��ل��م��دا ص��ف��اًة ال��ي��أس ط��ارق َردَُّه ش��واٍظ م��ن ��ْب وت��ع��جَّ
ج��س��دا وأف��ن��ى روًح��ا وم��ح��ا ك��ي��ده أب��ق��ى ك��ي��ف وت��دبَّ��ر
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∗∗∗
أت��ى إب��ل��ي��س ن��ح��و م��ن ً ن��ب��أ زع��م��وا ف��ي��م��ا أس��م��ع ول��ق��د
ال��ف��ت��ى ب��رَّ ف��م��ا ال��ج��ن م��ع��ش��ر ت��ن��ت��ق��م��وا وال ت��أس��وا ال ق��ال

∗∗∗
��َرْك؟ ال��شَّ ال��ش��ي��اط��ي��ن اس��ت��غ��وى وم��ت��ى دِم��ن��ا م��ن ال��ف��ت��ى ه��ذا أرى م��ا
َم��َل��ْك! اب��ُن ف��ه��و األم��الَك أغ��وِت ق��وم��ن��ا م��ن ش��ي��ط��ان��ًة أت��رى
ال��ص��راح ال��ق��ول ع��ل��ى م��ن��ه غ��ي��رة ف��م��ه أط��اش��ت ك��ي��ف أو ذاك
ال��ك��ف��اح؟ م��لَّ أم ال��ج��ن��ة أرُج أس��ق��م��ه أم ال��ث��رث��ار أك��ب��ا

∗∗∗
دع��اء ش��رَّ م��ازح��ه��م ودع��ا اس��ت��ض��ح��ك��وا ث��م ال��ق��وُم ف��ت��الح��ى
ال��ش��ه��داء! س��ب��ي��ل ال��م��ول��ى أي��ه��ا س��ل��ك��وا ف��ي��م��ن ف��ل��ت��س��ل��ك��ه ق��ال

∗∗∗
ال��ص��دى رج��ع أو ك��ال��ط��ي��ف وم��ض��ى س��ي��رت��ه ب��ي��ن��ه��م وت��ق��ض��ت
اْل��ِع��َدى أرض وال ع��ن��ه رض��ي��ت ش��ي��ع��ت��ه ف��ال ب��ال��س��خ��ط ب��اء

∗∗∗
ال��ف��ؤاْد ج��ي��اش ال��ف��ط��ن��ِة ع��ارم ال��ق��ل��ى ب��م��ش��ب��وب ال��ع��ه��د وك��ذا
ال��رش��اْد ي��رض��ى وال ال��غ��يَّ ي��ع��ج��ُب ف��ال ب��ال��ق��وِل ي��ه��ت��ُف أب��ًدا
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إدفو هيكل

… … … … … … … … … …
وج��م��اال ال��ِب��نَ��ى ب��ي��ن وص��ي��ان��ة رف��ع��ًة ح��س��ب��ك ب��ط��ل��ي��م��وس دار ي��ا
أط��الال ي��ح��ي��ل��ه��ا ب��ال��ش��ام��خ��ات م��وكَّ��ل وه��و ع��ل��ي��ك ال��زم��ان ح��رص
وص��اال ال��م��ل��وك ي��ب��ن��ي��ك ج��ي��الن م��ص��ون��ة ال��زم��ان ف��ك ف��ي أب��ق��اك
وك��م��اال ع��ًال اس��ت��زادوه إال ل��زي��ادة م��وض��ًع��ا ب��ك ي��ب��ص��روا ل��م
وخ��اال إل��ي��ك ��ا ع��مَّ وت��الح��ق��وا دوره��م ودكُّ��وا ال��ق��رب��ى ذوي غ��دروا
ون��زاال! ث��واب��تً��ا ال��ع��ب��اد ب��ي��ن ل��ي��ش��ه��دوا ف��ي��ك األرب��اب واس��ت��ن��زل��وا
ون��ب��اال! أس��ن��ة ال��س��الح ف��ي��ك ص��وروا ل��م��ا رف��ع��وك أم وض��ع��وك
ون��واال؟ وق��وًة ل��دي��ه زل��ف��ى اب��ت��غ��وا أم ال��ج��ل��ي��َل ال��ح��رَم ��م��وا وت��ق��حَّ
أف��ع��اال دون��ه��م األوائ��ل أنَّ ف��ت��وه��م��وا ت��ط��اول��وا ال��ذي��ن ض��لَّ
ح��اال ال��ط��ب��ي��ع��ة ح��ك��م م��ن ك��ون��ي��ن وس��م��اءه��ا أرض��ه��ا ال��م��ع��اب��د ح��س��ب��وا
س��خ��اال ال��ض��اري��ات ال��ذئ��اب ف��ي��ه��ا ف��أص��ب��ح��ت ال��ع��ل��يِّ ال��م��أل م��ن ه��ب��ط��ت
واآلم��اال ال��خ��وف ون��ن��س��ى ف��ي��ه��ا وال��ه��وى وال��ص��داق��َة ال��ع��داوَة ن��ن��س��ى
أغ��ف��اال ف��وارًغ��ا ال��ق��ل��وب ت��ذر ع��ب��ادٌة األن��ام ت��غ��ن��ي ف��م��ا ك��ذب��وا
م��اال أو ج��ف��ا إن ال��ك��ري��ه��ة ع��ن��د ش��ع��ب��ه ي��م��ال��ئ م��ن إال ربَّ ال
واألن��ذاال ال��ص��ي��د يُ��ع��ي��ن ربٍّ��ا س��ي��ادًة أردت إذا ت��ع��ب��دنَّ ال
ون��ك��اال ذل��ة خ��ص��م��ك وي��ذي��ق ب��ع��ون��ه ي��ص��ط��ف��ي��ك إل��ًه��ا واع��ب��د
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ح��اال؟ ي��س��ع��د ف��ك��ي��ف اإلل��ه ع��ن��د ك��ع��دات��ه والت��ه أن ظ��ن م��ن

∗∗∗
ال��م��غ��ت��اال ال��ف��ت��ى ي��غ��ت��ال وال��ده��ر ض��ع��ي��َف��ه��م ال��ق��ويُّ ي��غ��ت��اُل ال��ن��اس
واح��ت��اال ط��غ��ى م��ن م��ك��ائ��ُد ع��ن��ه ت��ق��اص��رت ال��ق��اه��ري��ن ك��ل ق��ه��ار
م��ث��ق��اال ال��ث��رى ن��ق��ص وم��ا أس��ًف��ا ب��ع��ده��م ال��ك��واك��ب ه��وت ف��م��ا ذه��ب��وا
ط��واال ب��م��ص��َر أع��الًم��ا ل��ل��م��ل��ك وخ��ل��ف��وا ال��ح��م��اة ال��ف��راع��ن��ُة َم��َل��َك
رم��اال ال��زم��ان ب��م��درج��ة ع��ب��روا ك��أن��ه��م ال��ب��غ��اة األك��اس��رة وخ��ال
إق��ب��اال ش��ب��ابُ��ه��ا ي��زي��د م��ص��ٌر وه��ذه ال��ك��م��اة ال��ب��ط��ال��س��ة وم��ض��ى
ورج��اال ت��رب��ًة ن��وح ع��ه��د م��ن ك��دأب��ه��ا وه��ي األوط��ان ت��ت��ق��وُض
آال ال��ك��وارث ل��ه��ا ت��ض��ي��م أال وذم��ة ال��ق��دي��ر ال��ل��ه ع��ل��ى ع��ه��ٌد
وخ��ص��اال م��ع��ارًف��ا ال��ب��ن��ي��ن ق��س��ط وأج��زل��وا ال��ق��ن��وَط ف��ي��ه��ا ف��ت��ج��ن��ب��وا
م��ح��اال ي��ك��ون ال ي��وًم��ا ك��ان م��ا أن��ه ون��وق��ن ل��ن��رج��وه��ا إن��ا
اس��ت��ق��الال ف��ال ب��ه��ا ال��ه��واُن ص��م��َد إن��ه��ا ت��ق��ول��وا ف��ال وس��ت��س��ت��ق��ل

رمسيس تمثال

وض��اءُ؟ ال��ب��الد ف��ي ل��ك وم��واك��ٌب ال��بُ��َس��الءُ ج��ن��ودك أي��َن رم��س��ي��ُس
األن��ب��اء ب��إي��اب��ك وت��ق��دَّم��ْت ال��م��دى ط��ال ك��ل��م��ا ب��ك وب��ش��ائ��ٌر
ل��واء ال��م��ب��ي��ن وال��ف��ت��ح ل��ل��ُم��ْل��ِك ف��وق��ه��م ك��ال��غ��م��ائ��م ح��ول��ك وال��ج��ي��ش
ظ��م��اء إل��ي��ك وه��م أت��وه ن��ي��ٌل ش��وق��ه��م أط��ف��أ غ��داة م��ت��ه��ل��ل��ي��ن
ص��م��اء ج��الم��ٌد وأن��ت س��اٍف ِع��ثْ��يَ��ٌر أم��ام��ك ف��ه��م ال��ج��ن��وُد ف��ن��َي
ال��ص��ح��راء دي��اُره��ا ال��ل��ي��وَث إن إق��ام��ة دار ال��ص��ح��راء م��ت��خ��ي��ر
األح��ي��اءُ ذم��اَره��ا ي��س��ت��ب��ي��ُح ال م��س��اف��ٌة ال��خ��ل��ود م��ن وت��ك��نَّ��ف��ت��ك
… … … … … … … … … …
ال��س��ي��م��اء ه��ذه ش��رَّف��ت��ه��ا ق��د ال��ص��ف��ا ب��ي��ن ص��خ��رٍة أي��ة رم��س��ي��س
س��واء ال��م��ق��ي��م وال��ذك��ر ال��ت��ب��ر م��ا ن��ف��اس��ًة ال��س��ب��ي��ك ال��ت��ب��ر ب��ه��ا رج��ح��ت
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األج��واء ف��ع��ازه��ا ع��الك ت��ب��غ��ي وت��ط��لَّ��ع��ت ب��ي��ن��ن��ا س��م��ات��ك ح��ف��ظ��ت
إع��ي��اء ب��م��وق��ٍف أن��ت ي��ع��روك ي��ك��ن ول��م ال��زم��ان م��واق��ف��ه وش��ك��ت

القرش مرشوع متطوعي إىل

… … … … … … … … … …
ال��واض��ِح ال��م��ن��ه��ج س��واء ع��ل��ى وروَّاَدُه ال��ق��رِش ف��ت��ي��َة ي��ا
ال��ن��اف��ح ف��ي��ض��ه��ا م��ن ف��رغ��ت��م إذا ح��ت��ى ال��ج��وِد ه��ب��اِت خ��ذوا
ف��ات��ح ع��ل��ى اس��ت��ع��ص��ى ق��د ب��ابً��ا ت��ت��رك��وا وال ال��دور ع��ل��ى ط��وف��وا
وال��ب��ارح ال��س��ان��ح ع��ل��ى واس��ط��وا رك��ب��ه ف��ي ال��راك��ب وح��اص��روا
ال��س��اب��ح ال��غ��ائ��ص وراء غ��وًص��ا ت��ت��ق��وا وال ال��ج��وَّ وراق��ب��وا
ال��ف��اض��ح ع��دوان��ه م��ن ي��خ��ج��ل أن ب��ال��ق��رش ض��ن م��ن وع��لِّ��م��وا
وك��ال��ج��ارح ك��ال��ج��ان��ي ف��ذاك أم��ٍة ع��ل��ى ق��رًش��ا أب��ى ف��م��ن

السوري االستقالل عيد

سنة يف االستقالل عيد لذكرى السوريون إخواننا أقامه احتفال يف القصيدة هذه ألقيت
.١٩٣٠

االس��ت��ق��الِل ع��ي��ُد ع��ي��ُدك ال��ي��وم خ��اِل أم أع��ام��ٌر ال��ش��آِم رب��َع
س��ؤال��ي رج��َع ال��ش��ه��داءُ ي��م��ل��ك ل��و أط��ي��ل��ه ب��ال��س��ؤال ألرج��ع إن��ي
ورم��ال ُص��ًوى م��ن م��ن��ازل إال م��ن��ه��ُم ال��م��ن��ازل وأق��ف��رت س��ك��ت��وا
ال��ت��رح��ال ع��ص��ا أل��ق��ى ح��ي��ث��م��ا ف��ي ش��ه��ي��ده يُ��ج��لُّ وط��ٍن م��ن ب��ورك��ت
اآلم��ال م��ع م��وئ��ل��ه��م وإل��ي��ه أب��ن��ائ��ه ع��ن األرض ت��ض��ي��ق وط��ٍن
ب��االس��ت��ب��دال ق��ن��ع��وا وم��ا م��ن��ه ب��ب��ض��ع��ة ال��خ��اف��ق��ي��ن ي��س��ت��ب��دل��ون
س��اِل ف��ؤاٌد ف��ي��ه��م وم��ا ش��ي��ًع��ا ش��م��لُ��ه��ا ت��ف��رَّق ب��أف��ئ��دٍة ذه��ب��وا
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∗∗∗
ل ال��ُح��الَّ م��ع ب��ه ي��ب��ت ُح��لُ��ٌم رك��اب��ه وخ��ل��ف راح��ل��ه��م ي��رت��اد
ال��س��ل��س��ال ع��ل��ى «ب��ردى» م��ن وي��ن��ام ل��ب��ن��ان��ه م��ن «ال��ش��اغ��ور» ع��ل��ى ي��ص��ح��و
ودواِل ج��داول ب��ي��ن ت��ل��ت��فُّ خ��م��ي��ل��ٌة «ع��ش��ت��روت» م��ن وت��ه��زه
اآلص��اِل ��اف��ُة رفَّ ��ح��ى ال��ضُّ س��ك��رى ن��س��م��ٌة ال��ع��رائ��ش وادي م��ن وت��ل��ي��ه
ال��ع��ال��ي األش��مِّ ال��ج��ب��ل م��ن ه��م��ٌس ب��ه ه��ف��ا س��ار وح��ي��ُث اس��ت��ق��رَّ أنَّ��ى
وف��ص��ال؟ ب��م��ول��د ف��ك��ي��ف ف��ي��ه ل��ع��اب��ر س��ل��وَّ وال ال��س��ل��وُّ أي��ن
واأله��وال األه��واء ع��ل��ى ُوِش��َج��ْت ق��ل��وب��ك��م وت��ل��ك م��واط��ن��ك��م ه��ذي
ه��الل ش��ع��ار وال ال��ح��ن��ي��ن ي��وم ك��ن��ي��س��ة ش��ع��ار م��ن ال��م��دام��ع ف��ي م��ا
األغ��الل س��الس��ُل ال��وف��اء ق��ب��ل ت��ض��م��ه��م ��دي��ن م��ص��فَّ اخ��ت��الُف ف��ي��م
وُم��وال؟ م��ن��ازع ل��ك��لِّ ن��ه��ٌب وأرض��ك��م ال��س��م��اء ع��ل��ى أم��ن��ازع��ون
األج��ي��ال ه��داي��ة ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ن��ب��وٍة ل��ج��ي��ل ن��ص��ٌح وال ك��ون��وا
م��ث��ال خ��ي��ر وت��ل��ك ال��خ��الف ي��وم ل��رأي��ك��م ال��م��ث��اَل خ��ذوا ب��ع��ل��ب��كَّ م��ن
ال��ب��ال��ي ال��ق��دي��م ول��ل��وثَ��ن أث��ٌر وأح��م��ٍد وال��م��س��ي��ح ل��م��وس��ى ف��ي��ه��ا

∗∗∗
ب��االس��ت��ق��ب��ال ل��ك��م ال��ب��ش��ي��ر ن��ع��م أح��زان��ه ع��ل��ى م��اٍض ب��ن��و أن��ت��م
األم��ث��ال ح��ك��م��ة ال��ت��ج��ارب وم��ن ح��اف��ٍل ال��ت��ج��ارب ب��أم��ث��ال م��اٍض

القومي النشيد

وال��ِف��دى ل��ل��ع��ال ال��ع��ل��ْم رف��ع��ن��ا ق��د
ال��س��م��اء ض��م��ان ف��ي

ال��ه��دى م��ه��َد َح��يِّ ال��ه��رم أرَض َح��يِّ
ال��ب��ق��اء أمَّ ح��يِّ
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∗∗∗
ال��ب��ن��اْة أمُّ م��ص��ر ل��ل��ب��ن��ي��ن بَ��ن��ت ك��م

ال��ج��دوْد ع��ري��ق م��ن

∗∗∗
ال��ح��ي��اْة ي��ه��ب��ه��ا م��ن ال��خ��ال��دي��ن أم��ة

ال��خ��ل��ود وه��ب��ت��ه

∗∗∗
َص��ع��ي��د أغ��ن��ى ف��وق س��م��اء أص��ف��ى ت��ح��ت

م��ق��ي��م م��ص��ٍر ش��ع��ُب

∗∗∗
م��ج��ي��د زم��اٍن م��ن ي��ش��اء م��ا ح��وى ق��د

ك��ري��م وم��ك��اٍن

∗∗∗
ن��ع��ي��م م��ن ك��وث��ٌر م��اء خ��ي��ر ن��ي��ل��ن��ا

��ل��س��ب��ي��ل ب��ال��سَّ ف��اض

∗∗∗
ح��م��ي��م م��ن ش��ع��ل��ٌة ال��دِّم��اء ال��ع��روق ف��ي

ال��دخ��ي��ل ل��ل��ع��دوِّ

∗∗∗
األوَّل��ي��ْن ح��م��ى ف��ي أم��ُس��ن��ا ي��ُك��ن إْن

ل��ل��غ��ِد َف��ْل��نَ��ِع��ْش
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∗∗∗
م��ب��ي��ْن ف��ت��ٍح غ��ي��َر ش��م��س��ن��ا ت��رى ال

ي��زدِد يَ��ُدْم م��ا

∗∗∗
ي��ه��وْن غ��اٍل ك��لُّ ن��ف��وس ي��ا ف��ارخ��ص��ي

ح��س��ْن ش��يءٍ ك��لُّ

∗∗∗
ي��ك��وْن م��ا ف��ل��ي��ُك��ن ال��رءوْس َرَف��ع��ن��ا إن

وَط��ْن ي��ا ول��ت��ِع��ش

الجهاد يوم

ال��ق��س��ْم وي��وم ال��ج��ه��اد وي��وم وال��ذَِّم��ْم ال��ف��دى ي��وم ه��و أج��ل
األم��م ف��ي ب��دع��وت��ه��ا ون��اَدوا أم��ة دع��وا ال��ذي��ن وي��وم
ال��ق��دم ف��ي س��رُّه ل��ه وي��وٌم ال��ُم��ْرتَ��َج��ى َغ��ُدُه ل��ه وي��وٌم
ال��ح��رم وح��ي��وا ال��زم��ان ف��ح��ي��وا ِن ال��زم��ا ج��وار ف��ي ح��رٌم ه��ن��ا
َع��َزْم َم��ْن أم��ره ع��ل��ى وي��ع��زم أق��اَم م��ن ع��ه��َدُه ف��ل��ي��ق��م ه��ن��ا
ف��ان��ه��زم خ��اف��ه م��ن وي��رت��د راَض��ُه م��ن ال��ه��ول وي��س��ت��ق��ب��ل
َه��َج��ْم ب��ش��ج��اٍع ك��ع��زت��ه��ا ِن ال��ج��ب��ا ب��ن��ب��ذ ال��ص��ف��وُف ت��ع��زُّ
ظ��ل��م َم��ْن ح��وِض��ه��ا ع��ن ك��دف��ع��َك ـ��ِف ال��ض��ع��ي��ـ ب��دف��ع ال��ح��ق��وُق وتُ��ح��م��ى
ال��ه��م��م ض��ع��اف ج��ان��ب��ي��ه��ا ح��م��ى ال��ت��ي ال��ح��ق��وُق ت��ص��اُن ف��ل��ي��س��ت
ال��س��أم ون��ج��وى ال��ذل��ي��ل ب��ش��ك��وى ش��وك��ٌة ل��ن��ا ت��ع��ل��و وه��ي��ه��ات
ال��ك��رم ه��ب��ات م��ن ك��رام��ت��ه��ا ت��ك��ن ل��م أم��ٌة ك��رم��ت إذا
ال��ن��ق��م ع��وادي َرِح��َم��تْ��ه��ا ف��ال خ��ص��َم��ه��ا أم��ٌة اس��ت��رح��م��ت إذا
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∗∗∗
َوَط��م م��ص��ًرا ال��خ��ط��ُب م��ألَ ف��ق��د َن ال��ه��ازل��و أي��ه��ا ل��ع��بً��ا ك��ف��ى
ال��ل��م��م ص��غ��اُر أس��أم��ت��ن��ا ل��ق��د ِر األم��و ك��ب��اُر أس��أم��ت��ُك��م ل��ئ��ن
ال��غ��ن��م؟ وأي��ن ال��رع��اة ف��أي��ن ُق ت��س��ا رع��اٌة أس��أم��ت��ن��ا وق��د
ال��خ��دم؟ ذل ت��ذل��ون وأن��ت��م ت��ب��غ��ون��ه��ا ب��اغ��ي��ن أأص��ن��ام

∗∗∗
رغ��م؟! ع��ن ب��ح��رِّي��ت��ي وأُل��ق��ي ل��ل��ع��ب��ي��د ح��ري��ًة أأط��ل��ب
وَص��ْم؟ أو ع��ائ��ٌب ع��ابَ��ُه وم��ا ال��ج��ب��ي��ن ل��ه��ذا أق��ول ف��م��اذا
ال��ص��ن��م؟ ص��ن��ع��ت ق��د ب��ه��ا وإنِّ��ي ـ��ِن ال��ي��م��ي��ـ ل��ه��ذي أق��ول وم��اذا
ي��ن��م ل��م س��اه��ٌر رص��ٍد ع��ل��ى ل��ك��م أنَّ��ى ال��ف��ت��وة م��ع��اذ
ال��ق��ل��م ه��ذا ال��ي��د ف��ي دام وم��ا م��ع��ي ق��ل��ب��ي دام م��ا ال��ح��ق ه��و

بنكمرص عيد

مرص. بنك إنشاء عىل سنة عرشة خمس بميض االحتفال يف ألقيت

ل��ل��م��ن��ش��ِد ال��ت��ه��ان��ئ وأوِح وازدِد َف��ِع��ْش ال��ش��ب��اَب ب��ل��غ��َت
م��ف��رد! م��ع��ج��ٍز م��ن ل��َك ف��ي��ا ِت ال��م��ع��ج��زا ف��ي َج��دَُّك ب��ك ن��م��ا
ال��م��خ��ل��د؟ ك��ال��ه��رم ال��م��ج��د وف��ي ال��م��رت��ج��ى ك��ال��ي��اف��ع ال��س��ن أف��ي
ال��ع��س��ج��د ه��رم ي��ا ن��ظ��ي��رك م��ج��ده ف��ي ال��ص��خ��ر ه��رم وم��ا
م��س��ت��ع��ب��د ك��ب��ن��ي��ِة ت��ق��اُم ال��رض��ا ف��ي ح��رٌة ب��ن��ي��ٌة وم��ا
ال��م��وع��د ُس��نَّ��ِة ع��ل��ى ب��ن��اءٌ ل��ه��م ع��ه��ٍد ك��ل ف��ي م��ص��ر ب��ن��و
ك��ال��م��ع��ب��د م��ص��ارُف وح��ي��نً��ا ال��ذرى ف��وق م��ع��اب��ُد ف��ح��ي��نً��ا
األب��ع��د ش��وط��ه ف��ي ون��س��ب��ُق َن ال��زم��ا ن��ج��اري وه��ذا ب��ه��ذا
ال��غ��د ف��ي ش��أويْ��ه��م��ا ون��رف��ُع أم��س��ن��ا ي��وم��ن��ا ف��ي ون��درك
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∗∗∗
… … … … … … … … … …
األس��ع��د ب��رض��واِن��ه��ا س��ع��دت��م ـ��َر) م��ص��ـ (ح��ص��ن ع��ل��ى ق��ائ��م��ي��ن ف��ي��م��ا
وب��ال��ُم��ع��ت��د ب��ال��ع��ت��اِد ن��ج��ا ح��ص��ن ق��ي��َل ف��ق��د (ب��ن��ك) ق��ي��ل إذا
ج��ن��دي أم��ت��ي ي��ا ق��ال ف��ق��د ��ري وفِّ أم��ت��ي ي��ا ق��ال وم��ن
م��س��ت��ش��ه��د ص��ول��ة ي��ص��ول��ون ذادًة ق��ادًة ل��ك��م ه��ن��ي��ئً��ا
األح��م��د وص��ف��ه��ا ف��ي ال��ح��رب م��ن إن��ه (ح��رب��ك��م) ل��ك��م ه��ن��ي��ئً��ا
ال��س��رم��د ال��زم��ن س��اح��ة ع��ل��ى م��رف��وع��ة ال��ن��ص��ر راي��ة ل��ك��م
ت��ب��ت��دي ب��ه م��م��ا ب��أج��م��َل أع��ي��ادك��م ك��ل ل��ك��م ت��ع��ود

العمال دار

.١٩٣٥ سنة صيف يف افتتاحها عند العمال دار يف ألقيت

ال��ك��م��ال ب��ل��وغ ل��ه��ا ��ْب وت��رقَّ ب��اإلق��ب��ال ال��ع��م��ال» «دار َح��يِّ
ال��م��ث��ال ع��زي��ز ب��ي��ن��ه��م ي��رف��ع��وا ح��ت��ى ال��دع��ائ��م راف��ع��ي وان��ت��ظ��ر
ع��وال ص��روٌح غ��ٍد ف��ي ول��ه��م ص��روٍح م��ن ع��ال م��ا أم��س رف��ع��وا
ي��غ��ال��ي ال ب��ه م��ؤم��نً��ا ي��ك��ن م��ن ق��س��ٌط األم��ر م��ن غ��د ف��ي ول��ه��م
ال��م��ج��ال ف��ي غ��ًدا ول��ب��ي��ك��م م ال��ي��و ل��ب��ي��ك��م ال��ع��ام��ل��ون أي��ه��ا
الغ��ت��ي��ال ج��ي��ش��ه ال��ب��غ��ي ج��رد م��ا إذا أن��ت��م ال��س��الم ج��ي��ش ن��ع��م
ن��زال ف��ي ت��رَك��ه��ا ق��طُّ أم��ٌة اس��ت��ط��اع��ت م��ا ال��ت��ي ال��ع��دة ل��ك��م
ج��ب��ال م��ن وأظ��ُه��ٌر ح��دي��ٍد م��ن وأي��ٍد ش��داٌد أذرٌع ول��ك��م
األم��وال ذخ��ائ��ر ف��ق��دت��م إن م��اٍل رأُس ات��ح��ادك��م ف��ي ول��ك��م
ك��ال��م��وال��ي ن��ف��وِس��ه��م ف��ي س��ادٌة ص��داه��ا ي��ه��اب ص��ي��ح��ٌة ول��ك��م
ب��األه��وال ال��م��رج��ف��ون ي��ب��ل��غ ال م��ا وال��ص��ب��ر ب��ال��وئ��ام ف��اب��ل��غ��وا
م��ك��س��اِل ع��اط��ٍل ك��لَّ وان��ب��ذوا ج��ه��ًال ��ُر ال��م��س��خِّ ��رك��م ي��س��خِّ ال
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∗∗∗
… … … … … … … … … …
ك��الل أو َض��نَ��ى وم��ن ف��ت��ور م��ن م��ص��ٍر ِب��نْ��يَ��َة ال��م��ن��ق��ذوَن أي��ه��ا
وال��ش��م��ال ي��م��ن��ه��ا ف��ي ق��وٌة وأن��ت��م وال��ذراُع ال��ك��فُّ أن��ت��ُم
وال��خ��ص��ال وال��ح��ج��ى وال��ب��أس ـ��ح��ة وال��ص��ـ ال��ع��ل��م م��ن ح��ظُّ��ه��ا ح��ظُّ��ك��م
ت��ال ن��ص��ي��ٌب ل��ك��م ف��أن��ت��م ـ��ر ال��خ��ي��ـ م��ن ن��ص��ي��ٌب ن��ال��ه��ا ك��ل��م��ا
ل��ي؟ وم��ا ل��ل��ب��الد م��ا ف��ي��ه��ا: ص��اح ب��الٍد ف��ي ع��ام��ٌل ال��ن��اِس أع��ج��ُب
��اِل ب��ال��ع��مَّ ت��م��وج ب��الٍد ف��ي وأن��ت��م َح��ْس��ُب ال��ع��م��ال ت��ق��ول��وا ال
وم��ط��ال وخ��دع��ٍة ب��خ��ٍس أج��َر غ��اص��ب��ي��ه��ا م��ن ت��ن��اُل م��ص��ًرا إن
اإلي��غ��ال أش��ع��ب��ي��ة س��ط��وٌة ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��واغ��ل��ي��ن أرٌض وه��ي
واآلم��ال ال��ج��ه��ود م��س��ت��غ��ل ع��اٍن ال��ن��ي��ل ج��وان��ب ف��ي م��ن ك��ل
وال��رج��ال وال��ث��رى ال��م��اء ث��م��ر ي��ج��ن��ي آلخ��ر غ��ارٌس ك��ل��ه��م
األغ��الل ج��وام��ع ج��م��ع��ت��ه��م ط��ب��ق��ات ت��ف��رق��وا م��ا وإذا
اس��ت��غ��الل إل��ى ف��ق��ص��اراه��م��ا وف��ق��ي��ٌر م��وس��ٌر ق��ي��ل وإذا
ال��ع��م��ال ق��ض��ي��ُة إال ب��ع��ُد م��ص��ٍر ق��ض��ي��ُة م��ا األم��َر ��ُق��وا ح��قِّ

الجهاد عيد

قرن ربع بعد نوفمرب) ٣١)

ازدي��اِد ف��ي ال��م��َدى ع��ل��ى ب��ج��ه��اٍد ال��ج��ه��اِد ع��ي��َد م��ص��َر آل ج��ددوا
ال��ب��الد ه��ذي اس��ت��ق��الل ك��ان ي��وم ع��ل��ي��ك��م ال��ج��ه��اُد ُق��دِّر إن��م��ا
األص��ف��اد م��ن األي��دي ان��ط��الُق ـ��دي األي��ـ ع��ل��ى ال��ح��راك أوج��ب وال��ذي
الس��ت��ع��داد األع��ي��اُد ت��ك��وُن ق��د ل��ه��ٍو ن��دح��ة األع��ي��اد ُك��لُّ ل��ي��َس
األع��ادي ب��ي��ن ال��خ��ص��ام ق��ض��اي��ا م��ن ع��ه��ًدا أط��ول ال��س��الم وق��ض��اي��ا
ال��ق��وَّاد أم��ان��ة أس��ل��م��ون��ا ت��ولَّ��وا ف��ل��م��ا م��ع��ش��ٌر ق��ادن��ا
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األج��ن��اد م��ع��ش��ر ن��ح��ن ب��ع��ده��م س��رَّح��ون��ا ق��د ال��روَّاد إخ��اُل م��ا
وق��اد ب��غ��ي��ر ف��ان��ه��ض��وا دون��ك��م وق��ال��وا م��م��ه��دي��ن س��ب��ق��ون��ا
األح��ف��اد إل��ى أن��ت��م ف��اح��م��ل��وه��ا األج��داد ودي��ع��َة ح��م��ل��ن��ا ق��د

∗∗∗
اإلي��ع��اد ص��ادق م��ن ق��وًم��ا ح��اَط ن��ذي��ٍر ص��دق ف��ربَّ ص��دِّق��ون��ي
وات��ح��اد أم��رن��ا ف��ي الج��ت��ه��اٍد م��ن��ا أح��وج ف��ارق��ب��وه ل��غ��ٌد
ب��اد غ��ي��ُر ح��ول��ن��ا ال��س��ل��م وم��دى ف��ي��ن��ا ال��ح��رب م��دى ح��ول��ن��ا ب��دا ق��د
زاد ب��أط��ي��ِب ل��ه واس��ت��ِع��دُّوا ف��ات��ق��وه غ��ٍد ف��ي ال��ه��وُل إن��م��ا
األغ��م��اد ف��ي وال��س��ي��وُف ك��ال��وغ��ى م��ش��ت��ج��راٌت وال��س��ي��وُف ال��وغ��ى م��ا
ال��ف��ؤاد ف��ي م��ك��ن��ون��ٍة وح��روٍب ص��راٍح ال��ل��س��ان ع��ل��ى ح��روٍب م��ن

∗∗∗
وف��س��اد م��ح��ن��ٍة وع��ق��اب��ي��ل وض��الٍل ف��ت��ن��ٍة وأب��اط��ي��ل
ح��داد ب��ك��ل ل��ون��ه��ا ص��ب��غ��وا دع��اوى م��ن غ��ٍد ف��ي ت��الق��ون ك��م
واد ك��ل ف��ي األرزاق وب��الء ف��جٍّ ك��ل م��ن األخ��الق ووب��اء
س��داد ب��غ��ي��ر ل��ه وادِّخ��ار ع��دٍل غ��ي��ر ف��ي ل��ل��ح��ط��ام ق��س��م
ص��اد وج��وع��اُن ج��م��ة تُ��َخ��ٌم ج��ان��ب��ي��ه أث��ق��ل��ت ك��ظَّ��اَن ب��ي��ن
ال��ج��ه��اد ب��ع��ق��ب��ى ب��ع��ده��ا ف��ان��ع��م��وا أذاه��ا م��ن ب��الدك��م وق��ي��ت��م إن

النريوز عيد

س��ع��ي��ْد ب��م��ي��الٍد أه��ًال ول��ي��د ب��ن��ي��روز أه��ًال
ج��دي��د م��ص��ر ع��ل��ى ع��ه��ٌد ب��ل ق��ل��ُت ج��دي��ٌد ي��وٌم
ج��ه��ود وت��ت��ب��ع��ه��ا ف��ي��ه ك��رام��ٌة ت��ص��ان ع��ه��ٌد
ال��ع��ب��ي��د س��وَم ال��ه��وى ع��ل��ى م ت��س��ا وال ت��س��ت��ذل ال
رع��ود وال ب��روق ف��ال ُم ال��غ��ي��و س��ت��ن��ق��ش��ع وغ��ًدا
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ال��وج��ود ف��ي ق��رار ل��ه��م ـ��ن ال��ص��ال��ح��ي��ـ غ��ي��ر ك��ان م��ا

∗∗∗
وط��ي��د ح��ص��ن ع��ل��ى ق��رت ك��ع��ب��ٌة ال��ك��ن��ان��ة م��ص��ر
ت��م��ي��د أو ت��ن��ك��س أن ـ��ه��ا ف��ي��ـ األص��ن��ام ت��ل��ب��ث ال
ح��س��ود ل��ه��ا وك��اد ب��اغ األذى ب��ه��ا أراد ذا ك��م
ي��ري��د م��ا ي��ف��ع��ل وال��ل��ه ي��ري��د م��ا ي��ع��دد ي��م��ض��ي
ال��ورود أح��ل��ى وم��ا ورد ق��وم��ه م��ن ل��ه ح��وض
ي��ذوذ؟ ع��ن��ه ف��م��ن ع��ن��ه أب��ن��اؤه ي��ذد ل��م إن
ال��ج��ل��ود ح��م��ر ص��ب��غ��ي��ه��م��ا ِم��ْن أي��ن وس��وٌد س��م��ٌر
ال��ل��ح��ود وف��ي ال��م��ه��ود وف��ي ِل األص��و ف��ي ه��م م��ا ش��ت��ان

∗∗∗
ال��س��دي��د ال��ن��ه��ج إل��ى ـ��ق��ت��م ��ـ ُوفِّ ال��ت��وف��ي��ِق ص��ح��ب��َة ي��ا
ب��ال��ص��ع��ي��د واح��ت��ف��ي��ت��م رَك ال��م��ب��ا ال��ن��ي��َل ح��ي��ي��ت��ُم
ال��م��س��ت��ع��ي��د وف��اءِ َف��ِم��ْن ـ��َد اس��ت��ع��ي��ـ إذا ال��وف��اء ع��ي��د
ح��م��ي��د ت��وف��ي��ٌق ري��خ ال��ت��ا ذم��ة ف��ي ل��ه ع��ي��ٌد
وال��ورود وال��خ��م��ائ��ل خ��ر واألوا األوائ��ل ع��ي��د
ال��ع��ه��ود ك��ل ف��ي ـ��م��ع��ه��وُد ال��ـ وص��ُف��ه ال��ع��اَل��م��ي��ُة
ب��ع��ي��د ال��دن��ي��ا ف��ي وص��داه ع��ن��وان��ه ف��ارس م��ن
ه��ن��ود وح��ي��اُه ـ��راُه ذك��ـ م��ص��ري��ون ص��ان ك��م
وب��ال��ن��ش��ي��د ب��ال��ق��ص��ي��د ب��ُة ال��ع��رو ف��ي��ه وت��رنَّ��م��ت
ال��ع��م��ي��د اب��ن ن��ث��ر وب��ي��ن يِّ ال��ب��ح��ت��ر ش��ع��ر ب��ي��ن م��ا
ال��ج��دود ف��رَّق��ه��ا ح��ي��ث م��ن ب��ي��ن��ه��ا ي��ؤل��ف أم��م
وح��ي��د ع��ي��ٍد إل��ى ـ��ت��ل��ف��ت اخ��ـ إذا ال��دن��ي��ا أح��وَج م��ا

∗∗∗
ال��ج��دي��د ال��ي��وم ب��م��ول��د َن ت��ح��ت��ف��و ع��ام ك��ل ف��ي
ف��ري��د م��ل��ك ل��ه ف��رد م��ق��س��ٍم غ��ي��ر ب��ال��ن��ي��ل
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ال��رغ��ي��د ال��ع��ي��ش ون��ع��م��ة ء اإلخ��ا دي��ن ع��ل��ى م��ل��ٌك
ي��س��ود ف��ي��ه م��ن وك��ل د ي��س��ا ف��ي��ه راغ��م ال
ي��ب��ي��د وال ي��ض��ي��َع أال وظ��نُّ��ه ض��اع وت��راه

∗∗∗
ال��ت��ل��ي��د ال��م��ج��د م��ع��ق��ل ي��ا ال��خ��ل��ود ب��ن��َت ي��ا م��ص��ُر ي��ا
وال��ك��ن��ود؟ ال��خ��ي��ان��ِة زي��َة ج��ا َج��َزْوِك ال��ذي��ن أي��ن
ع��ن��ي��د ج��ب��اٍر زيِّ ف��ي ه��ازل م��س��خ ك��ل م��ن
ال��ق��رود ع��رب��دة وك��ذاك تَ��َج��بُّ��ًرا األس��ود ي��ح��ك��ي
وال��ب��ن��ود ال��ص��وال��ج م��ن��ه ال وم��ن��ك ع��ل��ي��ك ط��اٍغ
ب��ال��وق��ود ت��ل��ظَّ��ى ن��اٌر ج��وف��ه ف��ي وك��أن��م��ا
م��زي��د م��ن ه��ل أط��ع��م��ت��ه��ا ك��ل��م��ا ت��ن��ادي أب��ًدا
ي��ف��ي��د ع��ت��ٌب وال ي��ت��ه ه��دا ف��ي ي��ج��دي ن��ص��ح ال
ال��م��ج��ي��د؟! م��وك��ب��ه ال��ي��وم وأي��ن ب��ه ال��ق��رار أي��ن
ش��ه��ود وال غ��ائ��ب��ي��ن ال ص��ح��ب��ه وولَّ��ى ولَّ��ى
ش��ري��د وم��ن��ب��وٍذ ك��م��ٍد ع��ل��ى م��غ��ل��وٍب ك��لِّ م��ن
م��ري��د ش��ي��ط��اٍن ك��ل م��ن ق��وًة أق��وى ال��ل��ه
ال��ش��دي��د ال��ب��أُس ف��أَذَلَّ��ُه ب��ب��أس��ه اس��ت��ع��زَّ ذا ك��م
ال��ج��ن��ود ربُّ ي��ق��وده��م ـ��ن ال��ع��ام��ل��ي��ـ ال��ج��ن��ود ب��أس

∗∗∗
ال��وري��د ح��ب��ل وك��أن��ه ب��ع��ي��د م��ن أق��ب��ل ال��ن��ي��ل
ق��ي��ود وال ح��دود وال د ال��س��دو ب��ي��ن م��ت��دف��ٌق
رش��ي��د وق��ب��ل��ت��ه رده م��و ال��س��ودان م��ن ف��ي��ٌض
ي��ع��ود م��وع��ده ع��ن��د ٍم ع��ا ك��ل ف��ي م��ت��ج��دٌد
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الفالوجة

… … … … … … … … … …
ت��ن��ف��ُد ال ال��ده��ر ن��ف��َد إذا ن��ع��ه��ُد ال��ت��ي م��ص��ر ه��ي أج��ل
م��ورد أب��ًدا ي��س��ع��ف��ه ر ال��ذِّم��ا ح��م��اِة م��ن م��ورٌد ل��ه��ا
ج��ددوا وم��ا م��ص��ر وأب��ن��اءُ ج��ددْت وم��ا م��ص��ر ف��ل��ل��ه
ت��خ��ل��ُد أنَّ��َه��ا ف��رض��وانُ��ه��م أب��ط��الُ��ه��ا ال��م��وَت ارت��ض��ى م��ا إذا
أح��م��د م��ث��ل��ه��م م��ن وال��ع��ود ـ��ن األول��ي��ـ س��ي��رة ل��ه��ا أع��ادوا
ال��ج��ل��م��د ج��وف��ه��ا ف��ي وي��ن��ب��ض ��ب��وه��ا خ��ضَّ ال��ت��ي ال��رم��اُل ت��ح��نُّ
اس��ت��ش��ه��دوا ب��س��اح��ت��ه��ا ج��ن��وٌد ٍح ل��ص��ال وك��م ل��ع��ل��يٍّ ف��ك��م
��دوا ُوسِّ ص��خ��ره��ا ع��ل��ى ُك��م��اٌة ل��رم��س��ي��س��ه��ا ذاك ق��ب��ل وك��م
وال��س��ؤدُد ال��م��ج��د دع��ا م��ا إذا ءَ ال��دع��ا ت��ج��ي��َب أن م��ع��ودٌة
… … … … … … … … … …
أم��ج��د ب��ع��ده غ��ًدا وإنَّ م��ج��ي��د ألم��س م��ج��ي��ٍد، ب��ي��وٍم

∗∗∗
أع��ت��دوا م��ا وال��خ��ي��ر ال��ح��ق وف��ي ج��اه��دوا م��ا ل��ل��ه م��ص��ر ب��ن��و
ي��ع��ت��دوا ل��م ال��ب��أس اع��ت��دى م��ا إذا ع��ص��ب��ٌة ل��ك��ن��ه��م ال��ب��أس أول��و
م��ن��ج��د أخ ل��ك��ل وف��ي��ه��م ح��ًم��ى ض��ع��ي��ٍف ل��ك��ل وم��ن��ه��م
األن��ك��د ال��زم��ن ب��ه��ا رم��اه��ا م��ح��ن��ٍة ف��ي ال��ع��روب��ة أغ��اث��وا
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شكسبري

والناس الطبيعة بني

األم��ِم؟ ف��ي ال��ع��ل��م ص��دُق أف��ادَك م��اذا وال��ق��ل��م ال��ط��رس ورب ال��ق��واف��ي أب��ا
ف��اغ��ت��ن��ِم! دن��ي��اك م��ن ن��ص��ي��ب��ك ه��ذا خ��ل��ًق��ا ل��ه��م ت��ج��ه��ل ول��م ي��ع��رف��وك ل��م
ال��ق��س��ِم أض��ح��وك��ة م��ن ل��ل��ع��ج��ائ��ب ي��ا وت��ض��ح��ك��ه��م ت��ل��ه��ي��ه��م ده��رك ��ي��ت ق��ضَّ
ال��ب��ه��ِم م��ن ت��ع��ج��ب ال ال��ن��اس م��ن ف��اع��ج��ب ل��ي��ض��ح��ك��ه رئ��ب��اًال ال��ه��رُّ ي��وث��ق ال
واألط��ِم؟ األس��واِر رؤي��َة ال��ح��ج��ى ت��رى ب��ن��اظ��رٍة ق��رٍب ع��ل��ى رأوك ه��ال
ال��ق��م��ِم ت��ل��ك��م أدن��ى دون رق��اب��ه��م الن��خ��ل��ع��ت ال��ع��ي��ن ب��ت��ل��ك رأوك ول��و

∗∗∗
وال��ن��ع��ِم اآلف��ات ع��ن ان��ق��ط��ع��ت ي��وم ل��ه ان��ق��ط��اع ال ورًدا ل��ل��ن��اس ش��رع��ت
ال��رَّج��ِم ف��ي األح��ي��اءُ ي��ن��ف��ع��ه ول��ي��س ع��م��روا م��ا األح��ي��اء ي��ن��ف��ع ق��د وال��م��ي��ت
ال��رم��م ف��ي س��رت��ك وال ال��غ��اب��ري��ن ف��ي ذك��رت��ه��م ج��اءت��ك ف��م��ا ي��ذك��روك إن
ال��ع��ل��م؟ ال��ك��وك��ب ض��ي��اء ه��ذا ل��ل��ش��م��س م��س��رج��ٍة ق��ول ف��م��اذا ي��ك��ب��روك أو
ن��دم؟ وم��ن ب��رٍّ م��ن ال��ج��ه��ال��ة أي��ن ن��دم��وا وال ب��روا ف��م��ا ي��ش��ك��روك أو
ال��ق��دم؟ ن��ظ��رة إال أي��ن��ظ��رون��ك ل��ه��م وَغ��نِّ ف��ي��ه��م وُق��ْل إل��ي��ه��م ارج��ع
وال��ن��س��م ب��األرواح ال��ب��رَّ وأن��در ب��ه غ��ن��اء ال ب��اس��ٍم ال��ب��رَّ أك��ث��َر م��ا
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ل��ل��خ��دم األج��ر ي��ق��درون وإن��م��ا س��ادت��ه��م أج��ر ي��وًم��ا ال��ن��اس ي��ق��در ال
وب��األل��م أح��ي��انً��ا ب��األم��ن ي��ج��زي��ه ج��وان��ح��ه ف��ي َزم��اٌع ال��ع��ظ��ي��م أج��ر

∗∗∗
رح��م وم��ن إلٍّ م��ن أق��رب وال��ح��ب ل��ه ال��ف��ؤاد أرخ��ص��ت ل��ك وص��اح��ب
ب��ال��ذم��م ال��ن��اس ج��م��ي��ِع غ��دَر أه��ون��َت ب��ه ال��وف��اء ش��دَّ ل��و ال��ن��اس م��ن ف��رٌد
ال��ع��دم م��ن أس��رابً��ا ال��ح��س��ِن م��وج��َد ي��ا َك��ثَ��ٍب ع��ل��ى م��وج��وٌد ه��و ف��ق��دت��ه
وال��ش��ي��م األوص��اف ف��ي ال��ح��س��ن ص��ورة ع��ن ي��زخ��رف��ه م��ا ع��ن��ه ق��ل��ب��ك يُ��ْغ��ِن ل��م
ك��ال��ح��ل��م ال��ب��ع��د ف��ي أن��ه ع��ل��ى ح��يٍّ��ا، م��ث��ًال ل��ه��ا ت��ل��ق��ى أن ش��ج��وك زاد ب��ل
ال��ع��م��م ب��ال��ن��ه��ي ع��ن��ه ي��غ��ن��ي��ك ل��ي��س م��ن ض��ام��ن��ه أن��ت ��ا ع��مَّ ب��ال��ل��ه��و أغ��ن��اه
ك��ل��ه��م؟ ال��ن��اس ق��ل��وب ِس��رَّ ع��رف��َت وق��د ال��ح��ب��ي��ب ق��ل��ب إل��ى س��ل��ك��َت ه��ال
ُرُج��ِم وم��ن ش��ه��ٍب م��ن ال��م��ن��ج��م أي��ن ع��رف��ت م��ا األل��ب��اب ت��م��ل��ك ال ه��ي��ه��ات
إرم ذرى م��ن ل��ع��م��ري أق��ص��ى ل��ت��ل��ك م��ق��ال��َده��ا ت��م��ل��ك ول��م ت��راه��ا أرٌض

∗∗∗
وال��ع��ج��م ال��ع��رب وح��س��ب ب��ش��ك��س��ب��ي��ر م��ع��ج��زًة ال��ق��ول وح��س��ب ال��ق��ري��ض أب��ا
ال��ع��ق��م ذل��ة ف��أب��دت ال��ف��خ��ار ك��ن��ت ت��ن��اظ��ره أك��وانً��ا ال��ك��ون ف��اخ��ر ل��و
األَدم ف��ي م��ن��ك أح��ي��ا ه��ي ب��ض��ع��ة م��ن وم��ا ب��ال��ح��ي��اة إال ل��ل��ك��ون ال��ف��خ��ر م��ا
ظ��ل��م م��ن ال��ص��ب��ح ن��ور ي��ج��ل��وه ل��ي��س م��ا ج��ل��ت ال��ح��ي��اة ع��م��ي��اء ب��ك رأت ل��م��ا
ال��وه��م خ��ل��ق��ة م��ن ال ال��ل��ه خ��ل��ق��ة م��ن ف��ن��ح��س��ب��ه��ا ت��زج��ي��ه��ا ال��خ��راف��ات ح��ت��ى
م��تَّ��ه��م ق��دَح ف��ي��ه��ا ن��ق��دُح األرض ف��ي م��اث��ل��ًة ال��ط��رُف ي��ج��ده��ا ل��م إن ن��ك��اد
م��ل��ت��ه��م ك��ل ط��رٍّا ال��خ��ل��ق ح��ي��اتُ��َك وال��ت��ه��َم��ْت األق��داُر ع��ن��دَك ت��ق��اربَ��ْت
ب��ال��ل��م��م أزري��َت وال ال��م��رام ص��ع��ب ج��ل��ٍل ه��ائ��ٍل ب��أم��ٍر اح��ت��ف��ل��ت ف��م��ا
ال��س��ل��م ف��ي ل��ل��ن��ار إذك��اءه��ا ال��ُع��ْل��ِو ف��ي س��اط��ع��ًة ال��ش��م��َس تُ��ذك��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة م��ث��ل
ال��ف��ه��م إل��ى ��ا ن��صٍّ ت��ن��ق��ل��ه��ا أنَّ��ى ح��ق��ائ��ق��ه��ا ف��ح��وى ع��ن ال��ن��اَس ت��رج��ُم ك��م

∗∗∗
وال��ه��م��م األق��وال ف��ي ال��رج��ول��ة إن رج��ٍل م��ن ب��ورك��َت أال ال��ق��ري��ِض أب��ا
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ال��ح��ك��م ال��ص��ادق ال��ف��ؤاد ال��ذك��يُّ إال ب��ه ي��ض��ل ل��ن خ��داًع��ا خ��دع��ت ل��ق��د
ب��ال��ق��ل��م أن��ش��أت ال��ت��ي ال��ش��خ��وص ت��ل��ك خ��ل��دت م��ث��ل��م��ا ول��ك��ن خ��ل��دت وق��د
ب��ف��م ال ه��وج��اءَ ب��ي��ٍد ب��ن��ا ت��ل��ه��و وأح��س��ب��ه��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ق��ص��اراَك ه��ذا
ن��غ��م وال َورى ب��ال ال��ظ��الم م��ن غ��رر ع��ل��ى ت��رم��ي��ن��ا ال��ق��وس ع��ل��ى م��ال��ت
ال��ب��ك��م ب��ذا أح��رى ش��ل��ٌل غ��ل��ه��ا أو رام��ي��ٌة وه��َي ك��ل��م��ت��ن��ا ل��ي��ت��ه��ا ي��ا
تُ��ِش��ِم؟ ول��م تُ��ق��رأ ل��م م��ن��ك ب��ق��ي��ًة ي��ده ف��ي أل��ق��ي��ت ه��ل ال��م��وت م��ج��اوَر
ال��ض��رم؟ ذل��ك ذاك��ي أف��ل��ت ف��أي��ن ل��ه ذك��اء ال ج��م��ًرا األرض ف��ي أل��ق��ي��ت
وال��س��ق��م األي��ِن ب��ق��اي��ا م��ن��ك ت��م��سُّ يَ��ًدا وات��ق��ي��َت ث��راه��ا ق��رَب أم��ن��َت
م��ن��ت��ق��م ك��ف ش��ق��ي��ٌق ي��م��دُّ وق��د أٌخ ب��ع��ُد واإلن��س��ان أم��ك واألرض
ح��رم ف��ي ث��م ف��ان��زل ال��ص��خ��ر ب��زم��رة ع��ج��ٍب م��ن ذاك ف��ي وك��م ل��ح��ق��َت ل��ق��د
ك��ل��م وف��ي ص��م��ٍت ف��ي ال��ن��اس أب��ل��َغ ي��ا ب��ه رم��اَك ص��م��ٍت ف��ي ال��م��وت أب��ل��غ م��ا

درويش سيد ذكرى

١٩٣٥ سنة سبتمرب شهر يف

س��رم��دا ال��ذك��ر واح��ف��ظ��وا س��ي��دا ال��ي��وم اذك��روا
ف��أس��َع��دا ت��غ��ن��ى ق��د م��ن ب��ح��م��د وت��غ��ن��وا
غ��دا م��ج��ده ي��ب��ت��دئ أم��س��ه ذاك ي��ك��ن م��ن

∗∗∗
ال��ص��دى؟ ي��م��ل��ك ال ك��ي��ف م��ال��ًك��ا ل��ل��ص��وت ك��ان
ُم��ْخ��َل��دا وس��ي��ح��وي��ه ش��اديً��ا ال��س��م��ع ح��وى ق��د
ش��دا ت��اري��خ��ه ق��ي��ل إذا َم��ْن ال��ن��اس أخ��ل��د
ل��ل��ه��دى م��ص��اب��ي��ح ن وال��ف��ن��و ل��ل��ف��ن ع��اش
م��ص��ع��دا ال��ش��م��س ج��اوز ن��ب��ع��ه��ا ال��ن��ور م��ط��ل��ع
ال��ردى ي��ع��رف ال ـ��ات ه��ي��ه��ـ ال��س��م��اء ف��ي يَ��ِع��ْش م��ن
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∗∗∗
ف��ج��ددا ت��غ��نَّ��ى ق��د م��ن ذك��ر ال��ي��وم ج��ددوا
م��ردَّدا ه��ت��اًف��ا َة ال��ح��ي��ا َر ص��وَّ ال��ذي
م��ق��ص��دا ب��ال��ل��ح��ن ن ي��ع��ن��و ك��ي��ف ال��ن��اَس َع��لَّ��َم
م��س��ن��دا ال��ق��ول ف��ي ن��َي ال��م��ع��ا ق��ب��َل��ه اب��ت��غ��وا م��ا
ت��غ��رَّدا ل��م��ا ـ��ي��ر ل��ل��ط��ـ ي��ع��ج��ب��ون وان��ث��ن��وا
ت��أوَّدا ل��م��ا ـ��غ��ص��ن ال��ـ ف��ي ال��ن��س��ي��م ول��ه��م��س
وال��ن��دى واألزاه��ي��ر وال��س��ن��ا وال��دراري
ب��دا وم��ا س��راٍر م��ن ان��ط��وى م��ا ك��ل س��م��ع��وا
ش��ه��دا وال��م��ق��ادي��ر ب��يِّ��نً��ا ال��ك��ون س��م��ع��وا
م��وص��دا ك��ان أن ب��ع��د ك��ل��ه ال��ب��اُب ُف��ِت��َح
��دا ت��ع��مَّ م��ا ال��م��دى ف��ي ف��ات��ٌح ج��از رب��م��ا

∗∗∗
ال��ف��دى ل��ه ش��ب��اٌب ِب ال��ش��ع��و ف��ي ال��ف��نُّ إن��م��ا
م��ب��ع��دا ه��ام وم��ا ٍر ش��ع��و م��ن زاد م��ا ف��ي��ض
اْل��ِع��َدى ب��أَس��ه��ا ي��تَّ��ق��ي ع��روق��ه��ا ف��ي س��ورة
س��دى ض��ج��ة وال ط��ن��ي��ٌن وال أن��ي��ٌن ال
ت��زوَّدا ق��د ب��ال��ط��ال ل��ش��ارٍب ن��دي��م أو
ال��ج��دى ي��ط��ل��ُب س��ائ��ل ب��ك��ى ك��م��ا ب��ك��اء أو
س��ؤددا ل��ل��ف��ن ك��ان س��ي��ًدا ال��ل��ه رح��م
م��وع��دا ال��م��وت س��ب��ق��وا اْألَُل��ى أح��ي��اءن��ا ل��ي��ت
ت��م��ردا روًح��ا م��ن��ه ال��ث��رى ف��ي وه��و — ل��ح��ق��وا
اق��ت��دى م��ث��ل��م��ا واق��ت��دوا رأي��ه م��ث��ل وارت��أوا
ف��اه��ت��دى ال��ب��ح��ر ج��اور أن��ه ال��ظ��ن أك��ب��ر
م��زب��دا ال��ب��ح��ر ذه أس��ت��ا ي��ك��ون م��ن م��ف��ل��ٌح
ع��دا م��ا ال��ن��ف��س ع��ن ٌن تُ��رج��م��ا ال��ل��ح��ن إن��م��ا
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أوج��دا ق��ال ك��ل��م��ا ن��اق��ٌل وه��و م��ب��دٌع
م��ف��نِّ��دا أو ع��اذًال ل��ه ت��رى ل��ن واص��ٌف
م��رش��دا ال��وص��ف ص��ادَق س��ي��ٌد ك��ان ه��ك��ذا
َدا ت��ع��دَّ م��ا ع��ل��ى ـ��ر م��ص��ـ ل��ش��ع��ب س��م��ع��ن��ا م��ا
م��ؤكَّ��دا م��س��ت��ج��ابً��ا م��ث��ل��ه ك��ان واص��ًف��ا
ال��ي��دا أس��ل��م ل��ح��ن��ه أع��اره ره��ٍط ك��لُّ
م��ن��ش��دا ال��وس��م ن��اط��ق ب��س��رِِّه وح��ب��اُه
غ��دا أو راح ع��اط��ٍل وال ع��ام��ٍل م��ن ل��ي��س
ت��ج��ردا ف��ق��ي��ٍر أو م��ج��ل��ل س��ريٍّ او
��َدا ت��ن��هَّ ض��ع��ي��ف أو م��زم��ج��ٍر ق��ويٍّ أو
ج��ي��دا ع��رف��ن��اه إال دع��اه دع��اءٍ أو
ال��ص��دى ي��س��م��ع م��ن ـ��ق��ة ال��خ��ل��ي��ـ ي��س��م��ع ه��ك��ذا

∗∗∗
ح��دا إذ ال��ك��ون ��َد وحَّ م��ن��ط��ٌق ال��ل��ح��ن إن��م��ا
��دا م��ن��ضَّ ن��ظ��ي��ًم��ا ـ��دو ي��ب��ـ ال��ل��غ��ات ف��ي ال ف��ي��ه
م��ؤي��دا وح��يً��ا ئ��ِر ال��ض��م��ا ف��ي م��ن��ه اس��م��ع��وا
م��ق��ي��دا وي��م��ش��ي م ال��ك��ال ي��ق��ص��ر ح��ي��ث��م��ا
ه��دا أو م��ن��ه م��ه��ب��ًط��ا واح��ذروا ال��ف��نَّ وارف��ع��وا
م��ع��ب��دا ل��ل��ف��ن ـ��ش دروي��ـ ت��راث م��ن واج��ع��ل��وا
ال��م��دى أن��ت��م ف��اب��ل��غ��وا ال��خ��ط��ى م��ه��د إن��ه
س��ي��دا ال��ف��ن ف��ي ك��ان س��ي��ًدا ال��ل��ه رح��م

عامر تكريم

ال��رج��اْل؟ ت��ن��ج��ب ال ك��ي��ف وال��ج��ب��اْل ال��ش��م��س ب��ل��دُة
ال��م��ث��ال ال��ه��م��ة ف��ي وه��و ع��ام��ر م��ث��ل أن��ج��ب��ت
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ب��ال��ف��ع��ال ال��ق��ول س��ب��ق ج��ه��اده ف��ي ال��ذي
ال��ن��ض��ال ح��وم��ة ف��ي ـ��ف ال��ص��ـ أول ك��ان وال��ذي
ال��م��ج��ال ف��ارس ب��دا ع ال��دف��ا ن��ودي ع��ن��دم��ا
ص��ال ح��ي��ث ال��ن��ي��ل ب��ن��و ل وص��ا ت��ال َم��ْن وت��ال
وال��م��ط��ال ال��ش��ح ه��زم ب��اذٌل ال��ن��اِس أش��ج��ُع
ال��خ��ص��ال أن��در ِم��ْن ع��ة ك��ال��ش��ج��ا ال��ن��ف��س ك��رم
… … … … … … … … … …
ال��ه��الل ه��ام��ة رف��ع��ت ال��ت��ي ال��ذروة ك��رِّم��وا
ط��ال ح��ي��ث ال��م��ج��د م��ع ل��ت وط��ا أرؤًس��ا رف��ع��ت
ب��اح��ت��ف��ال ال��ن��اس أج��در اح��ت��ف��ال��ك��م ف��ي واح��م��دوا
ال��خ��الل ف��ي وال��ع��ظ��ام��ي ال��غ��ن��ى ف��ي ال��ع��ص��ام��ي
ال��رج��ال ع��ص��ب��ة ف��ش��أى وح��ده ج��د وال��ذي
ح��الل ت��ج��ارات��ه ف��ي دره��ٍم ك��لُّ وال��ذي
ال��م��ق��ال ف��ي وال��ص��دق ن��ة ب��األم��ا ال��ل��ه زان��ه
ال��ك��الل ي��ع��رف وال ي��ج��دُّ ال��ذي وال��م��ض��اء
اخ��ت��الل وال ض��ي��ٍق غ��ي��ر ف��ي ال��س��وي وال��ن��ظ��ام
م��ال رأس ال��ع��زُم ل��ه َم��ْن ص��اغ��ًرا ال��م��ال ي��ت��ب��ع
ون��ال ق��ب��ل��ه م��ن ح��از وك��م ح��ازه ل��ق��ٌب
ج��دال ال ال��ف��ض��ل ذو ف��ه��و ب��ه ف��ض��ل��ه ي��زد ل��م

∗∗∗
آل وخ��ي��ر داٍر خ��ي��َر تُ��َك��رِّم��وا ك��رِّم��وه
ال��ك��م��ال م��ع��دن م��ن ق��ط خ��ل��ت م��ا أس��وان إن
ال��ج��م��ال وأن��م��وذج د ال��خ��ل��و ج��وه��ر ص��خ��ره��ا
ح��ال ب��خ��ي��ر ب��ن��ي��ه��ا م��ن وأن��ت��ُم وب��ن��وه��ا
ال��خ��وال األع��ص��ر م��ن ل ي��زا ال ال��م��ج��د ل��ك��م
ش��م��ال وال ج��ن��وب ال ب��ال��ع��ال ال��م��ج��د إن��م��ا

∗∗∗
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ات��ص��ال ع��ل��ى وج��اري م��ي ق��و اب��ن وي��ا ص��دي��ق��ي ي��ا
ت��ن��ال ال ف��ي��ك ش��ي��م��ٌة ب��ي��ن��ن��ا ال��ق��رب أق��رب
اع��ت��دال وف��ي ط��ب��ع م��ة اس��ت��ق��ا ف��ي ال��ن��ب��ل ش��ي��م��ة
اخ��ت��ي��ال ب��ه��ا ي��غ��ال��ي ال ال��ت��ي ال��ع��زة ش��ي��م��ة
م��س��ت��م��ال ال��ن��اس أب��ع��د ل��ه��ا ج��ي��رٌة إن��ه��ا
ب��ال ه��دوء ف��ي ه��ان��ئً��ا ب��ه��ا غ��ان��ًم��ا ت��زل ال
ت��دال ال م��ح��ب��ي��ك م��ن دول��ٌة وح��وال��ي��ك
اق��ت��ب��ال ف��ي ال��ده��ر أب��َد ن��ع��م��ٌة ت��ت��ل��ق��اَك

ماهر عىل ثناءٌ

ال��ق��ادِر ال��رج��ل ع��ل��ى ث��ن��اءٌ م��اه��ِر ع��ل��ى ال��ك��راِم ث��ن��اءُ
ال��ع��اط��ر األث��ر م��ن إال ءِ ال��ث��ن��ا ف��ي زاه��ٍد رج��ٍل ع��ل��ى
زاخ��ر ج��ح��ف��ٍل ف��ي ف��ي��ق��ب��ل ب��أع��م��ال��ه ي��س��ي��ر م��ن ع��ل��ى
ع��ام��ر ب��ت��ك��ري��م��ه ل��ح��ف��ٍل ٌت ص��ال��ح��ا أي��ام��ه ُك��لُّ َوَم��ْن
ل��ل��ش��اع��ر ف��ي��ه ح��ي��رٌة وال ل��ل��م��ح��ت��ف��ي ف��ي��ه ح��ي��رٌة ف��ال
وال��خ��اط��ر ال��ب��دي��ه��ة َع��ْف��َو ت ال��ص��ادق��ا م��دائ��ح��ه ت��ج��يء
وال��ش��اك��ر ال��م��ق��رظ ون��ظ��م أع��م��ال��ه إح��ص��اءُ ف��س��ي��اِن

∗∗∗
ال��ح��اص��ر ل��ل��ح��اس��ب ح��ق��ائ��ق أرق��ام��ه م��ث��ل ب��ي��ان��ات��ه
ل��ل��ح��اض��ر ع��ي��ن��ي��ه ك��رؤي��ة غ��ٍد ث��ن��اي��ا ف��ي وآراؤه
ال��ظ��اه��ر ع��ن��وان��ه ك��ص��ف��ح��ة م��واع��ي��ده ف��ي وب��اط��ن��ه
ال��س��اخ��ر ��ُة ِرقَّ ت��م��ازج��ه��ا ب��أس��ه ف��ي ال��ح��ق ش��دة ل��ه
ال��ن��اص��ر ع��ص��م��ة وإخ��الص��ه ل��ل��ِع��َدى م��أم��ٌن وإن��ص��اف��ه
ص��اب��ر م��س��ت��ب��س��ل إق��دام ض ال��ف��رو ق��ض��اء ف��ي وإق��دام��ه
ق��اص��ر وال ب��واٍن ف��ل��ي��س واج��ب إل��ى اط��م��أنَّ م��ا إذا
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∗∗∗
ال��ذاك��ر ذك��ره ل��ك��م وط��وب��ى ي��وم��ك��م ل��ك��م ط��وب��ى األم��ر أول��ي
ب��اك��ر م��ب��ت��ك��ٍر ن��ه��ج ب��ه��ا وان��ه��ج��وا ب��أوط��ان��ك��م ف��س��ي��روا
ق��ادر وط��ٍن م��ن ال��ح��م��د م��دى ت��ب��ل��غ��وا ج��ه��دك��م م��دى وه��ات��وا

والخيام الغزايل

ن��ع��ل��ُم��ُه ن��روي��ه وم��ا نُ��َك��رُِّم��ُه نُ��َك��رُِّم��ُه
ن��ت��رج��م��ه ول��ك��نَّ��ا ف��ض��ًال ل��ه ن��ن��ش��ئ ول��م
ن��ع��ظ��م��ه ف��ض��ٍل ذو ه��ي��َم إب��را م��ث��ُل ذا وَم��ْن
ن��ق��وم��ه رأي وذو ن��وق��ره س��م��ت وذو
ف��م��ه ق��ل��ب��ه وي��ص��دق س��ج��اي��اه تُ��رض��ى ف��ت��ى
وأن��ع��م��ه م��زاي��اه م��ط��ري��ه ع��ن��د ت��س��اوت
دم��ه؟ ي��خ��ون��ه ف��ك��ي��ف دم��ه ف��ي ال��خ��ي��ر وح��ب
وي��دع��م��ه ب��م��س��ع��اه ي��ؤثِّ��ل��ه م��ج��ٌد ل��ُه
أق��دم��ه ي��غ��ن��ي��ه وق��د أح��دث��ه ي��غ��ن��ي��ه ف��ق��د
يُ��ت��م��م��ه ال ب��ح��ظٍّ ي��س��ت��غ��ن��ي ل��ي��س ول��ك��ن
م��ن��ج��م��ه ي��ت��ع��ب ف��ل��م ب��ال��غ��زال��يِّ ت��ك��نَّ��ى
م��خ��ي��م��ه الق��اه ِم ال��َخ��يَّ��ا إل��ى م��ال ول��و
وي��ن��ظ��م��ه آي��ات َن ال��ت��ب��ي��ا ي��ن��ث��ر أدي��ٌب
م��رق��م��ه ال��ط��رس وزي��ن م��ن��ب��ره ال��ج��م��ع ع��م��اد
وم��غ��ن��م��ه م��غ��ن��اه ـ��ه ن��ادي��ـ ف��ي ول��ل��ف��ن��ان
أس��ه��م��ه ال��ع��ل��ي��اء وف��ي أن��ج��م��ه ال��س��ع��د ف��ي ع��ل��ت

∗∗∗
وم��ل��ه��م��ه ال��ن��ع��م��ى إل��ى ه��ادي��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى
ي��ق��س��م��ه ب��ال��ق��س��ط��اس ـ��ه ال��ل��ـ ف��ض��ل ال��ف��ض��ُل ون��ع��م
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املطران محراب يف

ب��ال��ث��ن��اءْ تَ��َع��طَّ��َر ي��وٌم واس��ت��ض��اءْ ت��ألَّ��َق ي��وٌم
ال��ل��واء م��رف��وع وال��ف��ض��ل ال��ِح��م��ى ع��ل��ى أط��لَّ ي��وٌم
ال��وف��اءْ ع��َرَف ل��ش��اع��ٍر ـ��َن ال��ع��ارف��ي��ـ وف��اء ه��ذا
ال��ح��م��ي��ْم ن��ادي��ه خ��ل��ي��ل ـ��ض، ال��ق��ري��ـ م��ح��راب «م��ط��ران»
ال��ن��دي��م ل��ه ي��ه��ش أن��ٌس وق��اره ي��زي��ن ق��دٌس
ع��م��ي��م ف��ض��ٍل ل��ذي إال ��ع��ا ي��ت��ج��مَّ ل��م خ��ل��ق��ان

∗∗∗
َش��تَّ��ى؟ َوُه��نَّ ال��ح��س��ان ي��اك س��ج��ا م��ن أع��دُِّد م��اذا
وس��م��ت��ا م��ح��بَّ��ب��ًة الءً وآ وع��رف��انً��ا أدبً��ا
أن��ت��ا أن��ت أن��ك ط��راء اإل ف��غ��اي��ة أط��ل��ُت وإذا

∗∗∗
ال��م��ج��ي��ْد ش��اع��ره��ا ب��اس��م ب��ة ال��ع��رو أب��ن��اء ن��ادك
س��ع��ود ف��ي ي��وٍم ك��لَّ ل��ُع ال��ط��وا ت��ج��دده َف��أٌْل
ت��س��ود «ج��ام��ع��ة» وه��ي ب��ة ب��ال��ع��رو ف��اه��ن��أ اآلن

∗∗∗
ش��ك��س��ب��ي��ْر أع��اج��م ـ��ح��ى ال��ف��ص��ـ ب��ال��ع��رب��ي��ة أن��ط��ق��ت
ال��ص��غ��ي��ر وف��ي ال��ك��ب��ي��ر ف��ي ن��ة األم��ا ن��ق��ل ون��ق��ل��ت��ه��م
ال��ض��م��ي��ر ف��ي ت��ب��دِّْل ول��م ن ال��ل��س��ا ل��غ��ة ف��ي ب��دَّل��َت

∗∗∗
ال��م��زاْر ف��ع��اوده��ا ـ��ب��ت��ه ك��ع��ـ ل��ل��ت��م��ث��ي��ل ودع��م��ت
واع��ت��م��ار ب��ح��ج ح��ف��ل��ت ح��ل��ل��ت��ه��ا ف��ح��ي��ن ص��ف��رت
وال��ح��وار ال��ت��الوة م��ن��ك ��ن��وا ف��ت��ل��قَّ ��ن��ت��ه��م ل��قَّ
ك��ت��اْب ف��ي ت��ن��زل ك��م��ا د االق��ت��ص��ا ف��ح��وى وج��م��ع��ت

205



دواوين من ديوان

ح��س��اب ب��ال ت��ج��ود وي��ٌد ع��ل��َم��ه ي��ع��لِّ��م ق��ل��ٌم
م��س��ت��ج��اب ��ل ال��م��ؤمِّ ئ��ل��َك س��ا وال��ع��رف��ان ال��ُع��ْرِف ف��ي

∗∗∗
دع��اْك م��ي��داٍن ك��ل ف��ي ق��ض��ي��تَ��ه��ا ال��يَ��راِع ذم��م
ه��واك اس��ت��رع��ى م��ا ق��ص��ار ـ��ر ال��ن��ث��ي��ـ أو ال��ن��ظ��ي��م ل��ي��س
ش��اه��داك ال��ص��ح��اف��ة ف��ي ـ��ل��ة» و«ال��م��ج��ـ «ال��ج��وائ��ب» إن

∗∗∗
ك��م��ال إل��ى م��ن��ه س��ب��ق��َت ي��ِد ال��ج��د إل��ى س��ب��ق��َت ل��م��ا
ض��الل ع��ل��ى ال��ع��دوت��ي��ن ف��ي ع��دا َم��ْن خ��ل��َف��َك أت��ع��ب��ت
ال��م��ج��ال ف��ي ش��وط��ك ب��ع��د م��ن ج��َرْوا وإن يُ��ْدِرك��وك ل��م

∗∗∗
وزن��ا ال��م��ي��زان ف��ي ف��زاد ـ��ِد ال��ق��ص��ي��ـ أوازَن ح��ررَت
وُم��زن��ا ُدرًرا ف��أرس��َل��ْت ُر ال��ب��ح��و ف��ي��ه ��ع��ْت وت��وسَّ
ل��دن��ا وم��ن ل��دن��ك م��ن ـ��ك ح��ق��ـ ال��ث��الث��ي��ات ه��ذي

∗∗∗
تُ��َج��ارى ال أم��ي��ًرا ل��ي ال��ع��ا دي��وان��ك ف��ي وأق��م��ت
ال��ع��ذارى أن��ج��م��ه آف��اق ب��ش��اع��ٍر ال��رب��وع أول��ى
م��دارا وال ح��ل ح��ي��ث ه��ا س��وا س��ك��نً��ا ي��ب��ت��غ��ي ال

∗∗∗
ث��واب م��ن ��َك ح��قَّ ـ��ج��دي��ِد ب��ال��ت��ـ ��ْوَك وفَّ ل��و وال��ل��ِه
ال��ش��ب��اب إل��ى رددت إال ك��ه��ول��ٍة ع��ه��َد تُ��وِف ل��م
ال��م��س��ت��ط��اب ال��خ��ل��ود ظ��ل ف��ي ال��ري��ع��ان م��ت��ج��دد

∗∗∗
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ال��ق��ل��وْب ب��ي��ن ش��ائ��ٌع ـ��ب��ة ال��ش��ب��ي��ـ ف��ي ��ك ح��قَّ ل��ك��نَّ
ي��ن��وب ال��ن��ج��وى ف��ي ع��ن��ك أو ش��دا م��ن ب��ش��ع��ِرَك ي��دع��و
وه��وب اٌد َس��دَّ وال��ح��ر دي��ون��ه��ا ق��ض��وك ه��ب��ٌة
م��ك��ان ف��ي ال��ع��روب��ة وس��ع ال��ذي ب��م��ح��ف��ل��َك أَنْ��ِع��ْم
ال��ب��ي��اْن ب��إع��الء وَع��َل��ْت ال��نُّ��ه��ى ب��إك��رام ك��رم��ت
ال��ت��رج��م��ان ف��ن��ع��م ِئ��ِل��َه��ا ف��ض��ا ع��ن ب��ك ت��رج��م��ت ه��ي

∗∗∗
ال��ت��م��اْم ال��ع��ه��د وأب��ل��غ��ا ـ��ِن م��ت��ع��اه��َدي��ـ م��ًع��ا ع��ي��ش��ا
ال��ك��الم ل��ه��ا وم��ن��ك غ��ي��ة ص��ا اآلذاُن ل��ك م��ن��ه��ا
ال��دواْم ع��ل��ى م��ت��الزم��ي��ن ال��رِّض��ا ع��ل��ى م��ت��ق��اب��ل��ي��ن

ِق ْ الرشَّ كوكُب

ال��س��م��اءْ! ف��ي ال��ش��رق ك��وك��ُب ب��ال��دع��اءْ ال��ش��رُق ه��لَّ��َل
ال��ب��ه��اء ه��ال��ة وف��ي ء ال��ض��ي��ا ح��ل��ة ف��ي ع��اد
ذك��اء غ��رَّب��ت ك��م��ا ـ��ك��ن ول��ـ ه��اج��ًرا يَ��ِغ��ْب ل��م
ال��م��س��اء س��ط��وَة ل��ع��ِه م��ط��ا ع��ل��ى ت��خ��اف��وا ال
ع��ش��اء ن��وره ع��ن ري��ه ي��دا ال ال��ن��ور واه��ب
م��راء ال ال��ل��ي��ل م��ن ٍن أم��ا ف��ي ال��ش��رق ك��وك��ب

∗∗∗
ال��دع��اء ي��س��م��ع م��ن ِك ل��بَّ��ا ال��س��م��اع ع��روس ي��ا
ال��ف��داء ت��س��ت��رخ��ص ـ��ك ل��ع��ي��ن��ي��ـ أن��ف��ًس��ا وش��ف��ى
ال��وف��اء ن��ض��رة ت��ع��رف��ي وج��وه��ه��م ف��ي ان��ظ��ري
وال��ص��ف��اء ال��ب��ش��ر م��ن ي��غ��ن��ي ل��و ود ك��ل��ه��م
ب��ال��غ��ن��اء! غ��ل��ب��ن��اك ـ��دو ن��ش��ـ ال��س��رور ب��ق��در ل��و
ب��ال��رج��اء ال��ل��ه م��ن ـ��ًرا ب��ش��ي��ـ ي��ا ك��ل��ث��وم أم
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أن��ب��ي��اء ال��ف��ن ف��ي ـ��ه ول��ل��ـ وح��ي��ه م��ن أن��ت
ن��داءْ َع��ْرِش��ِه ِم��ْن ـ��ع��ذُب ال��ـ ص��وت��ك ال��ص��وت ذل��ك
ض��ي��اءْ ل��ك��نَّ��ه ـ��خ��ل��ِد ال��ـ َج��نَّ��ِة ِم��ْن ِس��رٌّ ف��ي��ِه
ال��غ��ط��اء ي��ك��ش��ُف وم��ا َب! ال��ح��ج��ا ي��رف��ع م��ا ف��ي��ه
ي��ش��اء ل��م��ن وس��ل��وى ء ي��ش��ا ل��م��ن أن��ٌس ف��ي��ه
ع��زاء ول��ل��م��ش��ت��ك��ي ٌم س��ال ل��ل��م��رت��ج��ي ف��ي��ه
ال��ق��ض��اء ع��ل��ى وع��وٌن م ال��ه��م��و م��ن ح��رٌز ف��ي��ه
ال��ش��ق��اء؟ ت��ه��زم ال ـ��م��ت ت��رن��ـ إذا ن��ف��ٍس أيُّ
ن��ج��اء ق��وٍة م��ن ع��ز إذا ق��وٌة إن��ه
غ��ن��اء م��ن ال��ص��وت ُح��ِس��َب إذا ِغ��نً��ى م��ن إن��ه
ال��ث��راء أج��زل وم��ا ل��م��ص��ر ث��روٌة إن��ه
ال��ل��واء رف��رف ح��ي��ث��م��ا ل��ع��ي��ده��ا م��ه��رج��اٌن
ال��ش��ف��اء ن��اج��ع ب��ل��س��ٌم ش��ك��ت إن ال��ج��رح وع��ل��ى

∗∗∗
ب��ال��ل��ق��اء األرض أس��ع��د ال��ذي ال��ك��وك��ب أيُّ��ه��ا
ال��ف��ض��اء أرح��ب وم��ا ء ال��ف��ض��ا ف��ي ال��ط��رف رددي
ال��ه��واء ف��ي ال��ط��ي��ر ي��ل��ح��ن م��ن س��ؤال واس��أل��ي��ه
وال��ن��ق��اء ال��ح��س��ن ف��ي ت��ك ص��و م��ث��ل ف��ي��ه س��رى ه��ل
س��واء ح��اض��ٍر وف��ي ـ��ن��ي أع��ـ ال��زم��ان م��ن ق��دي��ٍم ف��ي
ال��ن��س��اء وال ق��ب��ي��ًال ل ال��رج��ا م��ن أح��اش��ي ال
ال��ث��ن��اء ف��ي أغ��ُل ول��م ـ��ب ال��م��ج��ي��ـ أن��ا تُ��ج��ي��ب��ي ال
ال��س��م��اءْ ه��ذه ف��ي ُد تُ��َع��دَّ ال ك��ال��ش��م��س أن��ِت

خالٌد موسيقيٌّ

ي��ذك��ُر ال ل��م��ن خ��ال��دٌة م��ص��ُر م��ا وتَ��ذَكَّ��ُروا تَ��ذَكَّ��ُروا م��ص��َر أب��ن��اءَ
��ُر يُ��بَ��شِّ ب��ال��ج��م��ال ف��نٍّ��ا ب��ال��ح��م��د ف��م��يِّ��زوا ال��ف��ن��ون ذك��ر ج��رى وإذا
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وي��ق��ه��ر ي��ص��ول م��ن إال ب��ال��م��ج��د ي��ن��ع��ت��وا ل��م َم��ْن زم��اُن ال��زم��اُن ذه��ب
وأج��در ال��ج��م��ي��ل ب��ال��ذك��ر َألََح��قُّ ع��زاءه��ا ال��ن��ف��وس ي��ع��ط��ي ال��ذي إنَّ
وت��ع��ب��ر ت��م��ر أص��واٍت خ��ف��ق��ات أن��غ��ام��ه وال ص��دى ال��غ��ن��اء ل��ي��س
وم��ع��م��ر م��ؤس��ٌس ال��ب��ن��اة ب��ي��ن اس��ت��ق��الل��ك��م ع��ال إن ال��م��غ��ن��ي إن

∗∗∗
«م��ص��ور» ال��ع��ارف��ون ف��ق��ال زم��نً��ا، ل��ك��م غ��ن��ى ال��ذي «س��ي��ٌد» ل��ل��ه
م��ب��ص��ر أم أس��ام��ٌع إل��ي��ه أص��غ��ى س��ام��ٌع ي��دري ف��ل��ي��س م��ص��ر اب��ن وص��ف
وت��ي��س��ر ال��ط��ري��ق ف��ي ف��ت��ي��م��ن ع��ج��ًال رأي��ت��ه م��ن��ه ال��ح��وذي ت��س��م��ع إن
وي��دب��ر ب��ال��ش��راع ي��ق��ب��ل ال��ن��ي��ل ف��ي ح��س��ب��ت��ه م��ن��ه ال��ن��وت��ي ت��س��م��ع أو
وي��ب��ذر األوان ف��ي ي��ح��ص��د ال��ح��ق��ل ف��ي ل��م��ح��ت��ه م��ن��ه ال��ري��ف��ي ت��س��م��ع أو
األخ��ض��ر ال��ش��ع��ار أس��رت��ه وع��ل��ى ن��ظ��رت��ه م��ن��ه ال��ج��ن��دي ت��س��م��ع أو
ي��ت��ك��رر ال م��ن��ه ب��ف��رٍد الذت أي��ام��ه��ا راج��ع��ت «ال��م��س��ارح» وإذا

∗∗∗
م��ت��أث��ر ال ال��ف��ن ف��ي م��ؤث��ٌر ه��و وإن��م��ا ب��ال��غ��ن��اء ت��ف��رن��ج ق��ال��وا
ف��ع��بَّ��روا ِب��ِه��نَّ ن��ط��ق��وا م��ن ع��رف ف��ي ج��رت ك��م��ا وال��ل��ح��ون األغ��ان��ي ع��رف
ت��ؤث��ر م��ع��اٍن ب��ل ال��م��ج��ان��ة ل��غ��و غ��ن��اؤه��ا ف��ل��ي��س غ��نَّ��ت إذا أم��م

∗∗∗
«ال��م��اي��س��ت��رو» أن��ه ه��ن��ال��ك ع��ل��م��وا م��ت��رج��ًم��ا ذه��ب��ت ف��إذا «س��ي��ًدا» ق��ل
م��ض��م��ر دل��ي��ٌل ب��ه��ا ال��ح��روف س��ب��ق ورب��م��ا ال��ح��روف م��ص��ادف��ة م��ن ه��ي
م��ي��س��ر ال��ج��م��ي��ل ال��ف��ن ف��ي ل��ل��س��ب��ق س��م��ي��ه��ا ال��ل��غ��ات ك��ل ع��ل��ى س��م��ٌة

∗∗∗
وق��دروا ال��وف��اء ع��ه��د ع��ل��ى دوم��وا أله��ل��ه ال��ج��م��ي��ل ق��دروا ن��خ��ب��ة ي��ا
… … … … … … … … … …
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تأبني

الشهيد ذكرى

فريد محمد رثاء

… … … … … … … … … …
ونُ��ْخ��َل��ُق نُ��َص��اُغ ط��ي��ن��ِت��ه��ا غ��ي��ر م��ن ك��أن��ن��ا ون��ح��ن ن��زاول��ه��ا دن��ي��ا
وت��ب��ث��ق ال��وج��وه ح��اس��رة ت��ع��ت��اد ل��ش��روره��ا ف��م��ا ال��م��رم��ى م��ح��ج��وب��ة
م��غ��ل��ق ع��ن��ه��ا األب��دي ون��ت��اج��ه��ا أش��واك��ه��ا م��ن األب��دي ع��ل��ى ن��م��ش��ي
يُ��ْغ��ِرق ول��ك��ن م��ن��ه يُ��ْرتَ��َوى ال س��رم��ٌد س��راٌب ال��دن��ي��ا وك��أن��م��ا
ي��خ��ف��ق ال ق��د ص��داه أن ت��رج��وه ع��ام��ٌل ي��خ��ف��ق ح��ي��ن ف��ي��ه��ا س��واك

∗∗∗
يُ��م��ش��ق س��الُح��َك ي��ب��رح وال أب��ًدا ال��ردى ب��س��ي��َرتِ��َك ي��ل��م��م ال أََف��ِري��ُد
ال��خ��ن��دق ال ح��رب��ه��ا ح��وم��ة ال��ده��ر وق��ع��ًة إال ال��ع��م��ر ذاك ك��ان م��ا
م��ت��ف��رق م��دِّه ف��ي ��ٌع م��ت��ج��مِّ واح��ٌد ج��ي��ٌش ال��ح��قَّ وال��ن��اص��رون
ال��ب��ي��رق ون��ع��م ب��ي��رق��ه وال��ح��ق ج��ن��وده ال��ص��ال��ح��ون األن��ب��ي��اء
ي��م��ح��ق ال غ��زات��ه ب��م��وت ج��ي��ٌش ف��إن��ه ق��ض��ي��َت أَْن يُ��يْ��ِئ��َس��نَّ��َك ال
ف��ي��ل��ق وب��ع��دك ل��ه��اذم��ه ش��رع��وا ف��ي��ل��ٌق ف��ق��ب��ل��ك م��طَّ��رًدا زال م��ا
ي��وث��ق��وا ل��م وإن أس��رى أض��داده ب��ج��ان��ٍب ت��ك��ون أن ال��ج��وان��ب خ��ي��ر
… … … … … … … … … …
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األربعني ذكرى

ال��س��ن��وْن؟ ت��م��ض��ي إذن ك��ي��ف ع��ج��بً��ا األرب��ع��ون ال��رئ��ي��س ب��ع��د أََم��َض��ْت
س��ي��ن��ي��ن» «ط��ور ع��ل��ى م��وس��اه��ا غ��اب أم��ًة ��ت ت��غ��شَّ «ال��ت��ي��ه» ف��ت��رة
ح��زي��ن ك��ل م��ن ال��ص��در م��لء وه��و ن��ف��ق��ده ي��ن��ق��ض��ي ي��وٍم ك��ل
ت��ه��ون ت��م��ض��ي ح��ي��ن��م��ا وال��ب��الي��ا م��ض��ت ح��ي��ن ب��ه ال��ب��ل��وى ت��ك��ب��ر
ال��ث��م��ي��ن وال��ذخ��ر ال��ن��ف��س تُ��نْ��س��ى ي��وم يَ��نْ��َس��ُه��ْم ل��م َم��ْن ال��ن��اُس ي��ن��س��ى ك��ي��ف
ي��ل��ت��ف��ت��ون ب��ه ال��م��وت ذه��ب ل��ه��م ق��ي��ل ك��ل��م��ا ي��زال��وا ل��م
… … … … … … … … … …
وال��ح��ص��ون اتَّ��َق��تْ��ُه األس��اط��ي��ل م��دف��ًع��ا ي��ط��وي ال��م��دف��ع خ��رج
ال��م��غ��ت��ص��ب��ي��ن ع��ل��ى ال��ش��رَق زل��زَل م��ا ب��ع��د ي��دي��ه��م ب��ي��ن س��اك��نً��ا
ُم��تَّ��ِب��ُع��وْن ل��ه أج��ن��اٍد ج��ي��ُش ُع��زٍَّل أو ع��س��ك��ٍر م��ن ح��ول��ه
… … … … … … … … … …
ي��ائ��س��ون؟ ض��ع��اٌف س��ع��د م��ن أي��ن ي��ائ��ٌس س��ع��ٍد خ��ط��ب ي��ب��ك��ي ل��ي��س
ي��ل��ي��ن ال ع��زًم��ا م��ن��ه أص��اب��وا م��ن ي��ب��ك��يَ��ه أن ي��خ��ل��ق إن��م��ا
ي��خ��ون ك��ان ف��م��ا ال��ع��زم خ��ائ��ن ه��وى م��ن ن��ص��ي��بً��ا م��ن��ه ي��ص��ب ل��م
ي��ع��ل��م��ون ع��س��اه��م ف��أن��ذره��م ق��م ال��ردى وادي م��ن ال��ح��ق ن��ذي��ر أي
… … … … … … … … … …
ال��ك��ات��ب��ون ع��ل��ي��ك ي��ل��ق��ي ال أن��ت ي��ك��ت��ب��ه م��ا ل��ل��ت��اري��خ أل��ِق
��ح��ي��ن ي��مَّ س��ط��ور ث��ن��اي��اه��ا ف��ي ف��م��ا أن��ت س��ط��رت��ه��ا ص��ف��ح��ة
وال��ع��ي��ون ش��اه��داٌت وال��ط��واي��ا رأس��ه ي��ح��ن��ي وال��ده��ر ل��ه ق��ل
س��ج��ي��ن األس��ر ف��ي وه��ي م��ص��ٌر أن��ا س��ؤدده��ا ف��ي وه��ي م��ص��ٌر أن��ا
ودي��ن ك��ف��راٍن ب��ي��ن ض��يَّ��ع��تَ��ه��ا ن��ف��س��ه��ا ل��م��ص��ر ن��ج��ي��ت أن��ا
اآلخ��ري��ن ب��ي��ن ال��م��ط��روح ح��م��ل��ه��ا ع��ات��ق��ه��ا ع��ل��ى أل��ق��ي��ُت أن��ا
وال��م��س��ل��م��ي��ن ب��ه��ا ال��ق��ب��ط وع��ن غ��ي��ده��ا أو ص��ي��ده��ا ع��ن ف��اس��أل��وا
وال��ب��ن��ي��ن ف��ي��ه��ا اآلب��اء وع��ن ب��ه��ا وال��ع��اف��ي ال��م��وس��ر وع��ن
ه��ج��ي��ن أو ب��ن��ي��ه��ا م��ن وأص��ي��ٍل ج��اه��ل أو ع��ال��ٍم ع��ن واس��أل��وا
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وح��ن��ي��ن دع��اءٍ ف��ي م��ص��ٍر غ��ي��ر ت��س��ت��م��ع��وا وال م��ص��ًرا ت��ج��دوا
ال��م��ص��ل��ح��ي��ن ال��ه��داة ال��ن��ب��ي��ي��ن ف��ي ف��وق��ت ن��ف��وٌس ف��يَّ ��َع��ْت ُج��مِّ
… … … … … … … … … …
أج��م��ع��ي��ن ل��ب��ن��ي��ه��ا ب��ع��ٍث ي��وم س��وى ك��ان وه��ل م��ن��ف��اك ي��وم
ب��ال��س��ك��ون وط��اح��ت ال��ن��وم ذادت ض��رب��ًة ف��ك��ان��ت م��ص��ر ُض��رب��ت
ق��ادري��ن؟ أل��س��ت��م اآلن ق��يِّ��دوا ل��ه��ا ب��ال��ق��ي��د ال��غ��ادون أي��ه��ا
وال��ط��ح��ي��ن ف��ي��ه��ا ال��ط��اح��ن واس��ت��وى أق��ط��اب��ه��ا ع��ل��ى دارت ال��رح��ى
ت��ع��ه��دون ال م��ا وه��ي ق��دي��ٍم م��ن أح��راره��ا ع��ه��دت م��ا ب��أُس��ك��م
… … … … … … … … … …
َل��َق��ِم��ي��ْن وح��دي ب��ال��ش��ج��و إن��ن��ي ش��ج��َوه��ا ع��ل��ي��ِه م��ص��ٌر بَ��َك��ْت إن
ال��دارس��ون وي��ب��غ��ي ال��راوي ي��ش��ت��ه��ي وم��ا وال��ل��ب ال��ن��ف��س رزئ��ت��ه
ول��ي��ن رف��ٍق ف��ي األب ن��ع��م ك��ان أن��ه إال ب��األب ي��ك��ن ل��م
ال��م��ص��ون ال��ع��ال��ي ع��ن��ده وم��ق��ام��ي وَوَش��ى إل��ي��ه س��اٍع س��ع��ى ك��م
ال��خ��دي��ن ن��ع��م ي��ا ال��ص��ح��ب خ��دي��ن ي��ا ال��ه��دى ن��ع��م ي��ا األم��ة ه��دى ي��ا
ال��س��خ��ي��ن ال��دم��ع ف��ي ال��ج��ب��ار ذل��ك ت��ع��ه��دن��ي ال ج��ب��اُرك أن��ا
ال��وك��ون أظ��ل��ت��ه��ا ك��ال��ط��ي��ر ل��ك س��ام��ًرا «وص��ي��ف» ف��ي أن��س��ى ل��س��ُت
ش��ج��ون ال��ل��ي��ل م��ع واألح��ادي��ث ال��رِّض��ا م��ه��د ع��ل��ى تُ��الق��ي��ن��ا إذ
م��ص��ب��ح��ي��ن غ��دون��ا أو غ��ف��ون��ا إن أم��َرن��ا وت��رع��ى ال��داءَ ن��ح��ق��ر
… … … … … … … … … …
وي��دي��ن وي��ق��ض��ي ال��دن��ي��ا ي��م��أل أم��ًرا ودع��ُت ودع��تُ��َك ي��وَم
ال��غ��ص��ون! ن��وار ي��ع��ل��وه ح��ج��ًرا غ��ًدا ألل��ق��اك وأح��ي��ي��ك
ف��ت��ون م��ن ي��ب��ل��ى ل��ي��س وف��ت��ونً��ا ع��ج��ٍب م��ن ي��ن��ق��ض��ي ال ع��ج��بً��ا
ال��س��دي��ن؟ ال��ق��ب��ُر ذل��ك أَوس��ع��ٌد ه��ن��ا ال��ث��اوي ذل��ك أََوس��ع��ٌد
ال��رام��زي��ن أع��ل��ى ال��م��وت رم��ز ف��ي��ه وع��ت ث��م ب��ادرت��ي ع��ج��بَ��ْت
ي��س��ت��ب��ي��ن وخ��الٍل ع��زم ب��ي��ن م��ًع��ا وري��اح��ي��ن ص��خ��ٌر ه��و
خ��اش��ع��ي��ن وح��يُّ��وا ال��ص��وَت واخ��ف��ض��وا ت��م��ث��ال��ه ق��ب��ره ف��ي ف��اع��رف��وا
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سعد فاز

وُرف��ات��ا روًح��ا ال��ن��ص��ر وأص��اب وم��م��ات��ا ح��ي��اًة ال��ن��ف��َي ع��رف
واس��ت��م��ات��ا إل��ي��ه��ا ال��ش��ع��ب رده ل��ه دار ع��ن أق��ص��وه ك��ل��م��ا
اف��ت��ي��ات��ا ال��ش��ع��ب ع��ل��ى ي��رض��ى ال ك��ان م��ن وه��و اف��ت��ي��اتً��ا ي��ج��زي��ه ك��ي��ف
ش��ت��ات��ا س��ع��د ي��ا ال��ي��وم ب��ع��د ت��خ��ش ف��ال م��ث��واك دارك أص��ب��ح��ت
ن��ب��ات��ا ون��م��اه ال��م��ج��د غ��رس ل��ل��ذي ث��م��اًرا ال��خ��ل��ُد ح��بَّ��ذا
… … … … … … … … … …

∗∗∗
ت��ب��ي��ْد أن ح��ي��اًة ال��دن��ي��ا ب��ع��ث ب��ال��ذي أول��ى األح��ي��اءِ ِج��ي��َرُة
م��دي��د ال��م��ي��ت ذل��ك م��ن م��دد ل��ك��ُم أن��ت��م األح��ي��اء م��ع��ش��ر
م��س��ت��ع��ي��د م��ن��ك��م وه��و ج��زت��م��وه ك��ل��م��ا رج��اءً م��س��ت��ع��ي��دي��ن
ول��ي��د ال��ده��ر أب��د ب��ن��ي��ه م��ن ذاك��ر ج��ي��ٍل ك��ل ف��ي إن��ه
ش��ه��ي��د ال��ل��ح��د ي��س��ك��ن س��واه��ا ف��ي ف��م��ا م��غ��ان��ي��ك س��ع��د ي��ا ت��ل��ك

∗∗∗
ون��ظ��ام��ا ج��م��وًع��ا ت��ل��ق��اه��ا ك��ن��ت ك��م��ا ال��ي��وم ال��ق��اه��رة اع��ب��ر
ت��ت��رام��ى ط��واٍل آب��اٍد ب��ي��ن ع��اب��رة أرض��ه��ا ف��ي س��اع��ة
وخ��ت��ام��ا ب��دءًا ال��س��اع��اِت ت��ش��ب��ه ال ال��ف��ردوس ع��ال��م م��ن س��اع��ة
ودوام��ا ج��الًال م��ع��ان��ي��ك م��ن ب��ه��ا زي��َد ش��اه��ده��ا َم��ْن ك��ل
وك��الم��ا ص��م��تً��ا ال��واع��ظ أي��ه��ا ل��ه��م ق��ل��ت م��ا أب��ل��غ ل��ه��م ق��ل

∗∗∗
ال��ح��داد ي��وم ال ال��ن��ص��ر ي��وم ذاك أغ��م��اده��ا م��ن األس��ي��اف ج��ردوا
ال��م��ع��اد؟ ي��وم م��ن ال��م��وت ي��وم أي��ن آف��اق��ه��ا ف��ي ال��راي��ات ارف��ع��وا
ال��س��واد ب��ج��ل��ب��اب ال��ف��ت��ح ي��ك��ت��س��ي وال ب��ال��ح��زن ال��خ��ل��د يُ��الق��ى ال
ووداد والء ت��م��ن��اه ب��ل اْل��ِع��َدى ت��م��ن��اُه م��ا ي��وم ذاك
رم��اد ال��ق��ب��ر ف��ي وه��و س��ع��ٌد ف��از واه��ت��ف��وا ب��ع��ي��ًدا ال��ح��زن ف��ان��ف��ض��وا
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سعد تمثال

ق��ائ��م ال��ن��واظ��ر ف��ي ش��خ��ص��ك وج��الل ح��ائ��م ال��ك��ن��ان��ة وادي ف��ي ال��روح
ال��دائ��م ال��م��ث��ال وي��خ��ل��ف��ه ي��م��ض��ي ع��ارٍض م��ث��اٍل س��وى م��ن��ك غ��اب م��ا
… … … … … … … … … …
ص��ارم ل��ح��ٌظ م��ن��ك ي��غ��ف��ل ه��ي��ه��ات س��اه��ًرا ال��ج��زي��رة ف��ي س��ع��ٍد ت��م��ث��ال
ص��ائ��م ع��ن��ه وأن��ت ن��اظ��ري��ك ع��ن ه��ن��ي��ه��ًة ي��غ��ي��ب ال ح��ول��ك ال��ن��ي��ل
م��وائ��م ال��وري��ف ل��ل��غ��ص��ن ف��ال��ظ��ل ح��ك��ي��ت��ه ال��ح��ي��اة ف��ي ل��رب��ك ش��أٌن
غ��اش��م وي��ن��ه��ل م��غ��ت��ص��ٌب وي��ع��بُّ ح��وض��ه م��ن��اه��ِل ع��ن س��ع��ٌد ص��ام ك��م
ال��ح��اك��م ي��رت��ع��ي��ه م��ا خ��ي��ره م��ن ب��م��رت��ٍع ول��ي��س ي��رع��اه ب��ات ك��م��ا
م��ت��الط��م ط��ري��ق��ه دون وال��ب��ح��ر ه��م��ه ع��ن ي��غ��ب ول��م ع��ن��ه غ��اب ك��م

∗∗∗
دع��ائ��م ال��زم��ان ب��ع��د ع��ل��ى م��ن��ه��ا وال��ت��ق��ت رك��نً��ا األه��رام زادِت ب��ك
ت��وائ��ُم ُه��نَّ ال��ف��ي��ح��اء ال��ج��ي��زة ف��ي ب��ن��ائ��ه��ا اخ��ت��الف ع��ل��ى ال��ص��روح ت��ل��ك
ال��ه��ادم ب��ن��ائ��ه��نَّ ب��ن��ق��ض ي��ع��ي��ا دالئ��ًال م��ص��َر اس��ت��ق��الل ع��ل��ى ن��ه��ض��ت
… … … … … … … … … …

∗∗∗
ال��ه��ائ��ُم؟ ال��زح��اُم ه��ذا ب��ه��ا يُ��روى ق��ول��ٌة ل��س��ان��ك م��ن ه��الَّ س��ع��ُد ي��ا
ال��ن��اغ��م؟ ال��ق��وي ال��ص��وت إي��م��ائ��ه��ا م��ن ف��أي��ن ب��ال��ك��الم ت��وم��ئ ي��م��ن��اك
َح��اِس��ُم! َق��ْوٌل ِم��نْ��ُه يُ��ْس��ِم��ُع َل��يْ��َس أَْن َم��َالِم��ٌح ِم��نْ��َك ِف��ي��ِه ِل��َش��ْيءٍ َع��َج��ِب��ي
ع��ال��م! ق��ل��ٌب ف��ي��ه ي��خ��ف��ق َل��يْ��َس أَْن َم��َالِم��ٌح ِم��نْ��َك ِف��ي��ِه ِل��َش��ْيءٍ َع��َج��ِب��ي
ال��ص��ادم ي��ت��ق��ي��ه ب��أًس��ا وال��ص��خ��ر ع��زي��م��ة م��ن��ه ال��ص��ل��ب ال��ح��دي��د أخ��ذ
ض��ي��اغ��م ب��م��ث��ل��ه��نَّ ش��اب��ه��ت��ك ق��د ال��ت��ي األس��اري��ر ث��م وت��ش��اب��ه��ت
ال��راس��م وع��يَّ ب��ه��ا ��ن��اُع ال��صَّ ض��اَق ال��ت��ي األف��ان��ي��ُن ت��ل��ك ��بَ��ْت وت��ح��جَّ
ال��راق��م ال��ض��م��ي��ر ف��ص��وَّره��ا خ��ف��ي��ت ف��رب��م��ا ال��ي��دان ْره��ا ت��ص��وِّ ل��م إن
ن��اظ��م أو ن��اث��ٌر روِح��َك ف��ي��ض م��ن م��ح��دِّث ف��ك��لُّ ت��ح��دِّث��ن��ا ال إن
أع��اج��ُم ال��الف��ظ��ي��َن ك��لُّ م��ع��ن��اك م��ن ال��وح��ي ف��دون ل��ف��ٌظ ي��ك��ن ال أو
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راحل زعيم تحية

ال��م��ش��ه��ِد ف��ي ح��اض��ًرا ي��ك��ب��ر ك��ان م��ن ��ِد ُم��َح��مَّ ال��زع��ي��ِم َغ��ي��ِب ف��ي أك��ب��رُت
ال��م��ت��ج��دد ذك��ره ب��ش��اش��ة ي��ح��ج��ب ول��م ب��ش��اش��ت��ه ع��ن��ا ال��رََّدى ح��ج��َب
ال��س��ي��د اب��ن ال��س��ي��د اب��ن ل��ل��س��ي��د م��ج��ادة ال��زم��ان ي��ن��ت��ق��ص ه��ي��ه��ات
… … … … … … … … … …

∗∗∗
ال��ي��د وف��ي ال��ض��م��ي��ر ف��ي ال��ك��ن��ان��ة ت��ب��ل��و ف��ج��ي��ع��ٌة ف��ه��ي ف��ي��ه ال��ك��ن��ان��ة ع��ز
ال��م��ت��ف��ق��د ب��ن��ظ��رة رع��ت��ه إال م��روءٌة ال��ش��ع��وب م��روءات ف��ي م��ا
ي��ش��ه��د ل��م م��ا دون ال��م��ح��اف��ل ب��ي��ن آالئ��ه م��ن وال��م��ش��ه��وُد ال��ب��رُّ
م��زوِِّد وب��ي��ن ب��ه��ا ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن م��ش��ج��ٍع ب��ي��ن ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ع��اه��د
واس��رد ل��ك ب��دا م��ا ْد ف��ع��دِّ س��رًدا ت��ش��أ وإن ال��ل��ه��ي��ف األدب وإغ��اث��ة
ل��ل��م��ق��ت��دي وق��دوة ل��ل��م��ه��ت��دي��ن ه��داي��ة وال��ل��س��ان ال��ي��د ون��زاه��ة
م��ت��أود وال ف��ي��ه��ا م��س��ت��غ��ل��ٍق ع��ل��ى اش��ت��م��ل��ت م��ا األخ��الق وص��راح��ة
ك��ال��ج��ل��م��د ال ال��م��خ��َض��رِّ ك��ال��ش��اه��ق أن��ه��ا إال ال��ش��م��اء وال��ع��زة
ال��م��ق��ع��د ال��م��ق��ي��م ال��ش��ج��ن س��وى م��ن��ه��ا راب��ًح��ا ي��ُك ول��م ال��وادي وس��ي��اس��ة
ال��م��ت��ردد ح��ي��رَة ل��ت��ك��رُه ك��ان��ت وإن ال��ش��ورى ت��ك��ره ال وع��زي��م��ة
ال��ف��رق��د ازدواِج ف��ي ع��زَّت ك��ال��ق��ط��ب اس��ت��ف��ردت م��ا إذا وآالءٌ ش��ي��ٌم

∗∗∗
وال��م��ن��ج��د ق��وم��ه ُم��تْ��ِه��م ب��ي��ن م��ا ل��ي��ع��رب وال��ع��زاءُ ال��ك��ن��ان��ِة ِع��زُّ
وم��ب��دد م��ش��رٍَّد ب��ي��ن وال��ش��م��ُل ب��م��رص��د وال��خ��ط��وب ع��ن��ه��م ذاد ك��م
… … … … … … … … … …

∗∗∗
ال��م��ت��ش��دد ق��وى أع��ي��ا وإن س��ه��ٌل ع��ص��ب��يَّ��ٍة م��ن ف��ي��ه م��ا ع��ل��ى س��م��ٌح
ال��م��ت��ودد األخ ت��ع��وي��ل وع��ل��ي��ه ع��ن��اده ال��خ��ص��ام ع��ل��ى ي��س��ت��ط��اع ال
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ت��س��ت��ع��ب��د ل��م ال��م��ع��م��ور ل��ألزه��ر م��ع��ش��ٌر ن��م��اُه ول��و أك��س��ف��ورَد م��ن
م��ق��ل��د َغ��يْ��َر ال��ح��ال��ي��ن ف��ي وأراه ط��راف��ٌة وف��ي��ه م��ح��اف��ظ��ٌة ف��ي��ه
م��ن��ج��د ع��ن م��ن��ج��ًدا واألري��ح��ي��ة ك��اب��ر ع��ن ك��اب��ًرا ال��ح��م��ي��َة ورث
َم��ْوِرِد أَْع��ذََب أص��ل��ي��ه م��ن َس��َق��ي��اه ك��اله��م��ا م��ص��ر ون��ي��ل ال��ف��الة غ��ي��ث
ُم��َف��نَّ��ِد ف��غ��ي��ُر ب��ك��ى ال��ح��ج��از وإذا م��ل��وم��ٍة ف��غ��ي��ُر ِم��ْص��ٌر بَ��َك��ْت ف��إذا

الرتاب من آه

ال��خ��ط��اْب ف��ص��ل ه��ن��ا ه��ا ع��ودت��ن��ا ص��ح��اْب؟ ي��ا م��يٌّ ال��م��ح��ف��ل ف��ي أي��ن
م��س��ت��ج��اب يُ��دع��ى ح��ي��ن م��س��ت��ج��ي��ٌب ال��ج��ن��اب م��رف��وع ال��م��ن��ب��ر ع��رش��ه��ا

ص��ح��اْب؟ ي��ا م��يٌّ ال��م��ح��ف��ل ف��ي أي��ن

∗∗∗
م��ي؟ أي��ن ع��ل��م��ت��م ه��ل م��يٌّ أي��ن ال��ن��دي ره��ط م��ن ال��ن��خ��ب��ة س��ائ��ل��وا
ال��س��ن��ي وال��وج��ه ال��ح��ر وال��ج��ب��ي��ن ال��ش��ج��ي وال��ل��ح��ن ال��ح��ل��و ال��ح��دي��ث

غ��اْب؟ أي��ن ك��وك��ب��اه ول��ى أي��ن

∗∗∗
ال��س��ن��ون خ��ض��راء وه��ي ح��ص��دت��ه��ا ال��ف��ن��ون ت��ل��ك ع��ل��ى ال��ف��نُّ أس��ف
ي��ه��ون ال م��ن��ه��ا ه��ان م��ا غ��ص��ٌص ال��م��ن��ون م��ن��ه��ن ض��م��ت��ه م��ا ك��ل

وع��ذاب وب��أٌس وج��راح��اٌت

∗∗∗
ال��ص��واب ب��ال��رأي ي��ن��ف��ذ وح��ج��ى ع��ذاب رض��يَّ��اٌت غ��رٌّ ش��ي��ٌم
ي��ع��اب ال ق��دس��يٌّ وج��م��اٌل ك��ال��ش��ه��اب أل��م��ع��يٌّ وذك��اءٌ

ال��ت��راب ه��ذا م��ن آه ال��ت��راب ف��ي ه��ذا ُك��لُّ

∗∗∗
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م��ث��م��راِت ُرب��اه��ا ف��ي ع��ط��راٍت ص��ف��ح��اِت ف��ي خ��ال��ٌد ه��ذا ك��ل
م��زده��رات أوراق��ه��ا رف��رف��ت ال��ن��ب��ات أوراق ال��روض ف��ي ذوت إن

ال��م��س��ت��ط��اْب ج��ن��اه��ا م��ن وق��ط��ف��ن��ا

∗∗∗
ف��ي��ه واألرواح األل��ب��اب م��ت��ع��ة ت��ش��ت��ه��ي��ه ح��س��ن ُك��لُّ ج��ن��اه��ا م��ن
ي��ج��ت��ن��ي��ه م��ن ي��ح��س��ب��ه ي��زل ل��م ش��ب��ي��ه ك��ل م��ن ُم��يِّ��َز س��ائ��غ

ال��س��ح��اب م��ع��زول ال��م��ن��ب��ت م��ف��رد

∗∗∗
ن��ب��ت��ا ي��ن��ج��ب ي��ان��ٍع ن��ب��ٍت ُك��لُّ ش��ت��ى ت��ن��م��ي��ه ال��ت��ي األق��ال��ي��م
س��م��ت��ا ال��غ��رب ف��ي أو ال��ش��رق ف��ي ت��دع ل��م ح��تَّ��ى األرض ف��ي ط��وَّف��ت ل��غ��ات م��ن

ال��ُع��َج��اْب ال��ل��بُّ ك��ل��ه��ا وح��واه��ا

∗∗∗
وق��ل��ِب ح��س م��ن ي��ق��ب��س ن��ي��ر خ��ص��ِب ث��روة م��ن ال��ل��ب ل��ذاك ي��ا
م��س��ت��ح��ب وج��وٍد ف��ي��ه وغ��ن��ى رح��ب األل��ب��اب ذوي م��ن م��رًع��ى ب��ي��ن

وط��اْب ح��س��نً��ا ازده��ى ج��اد ك��ل��م��ا

∗∗∗
ف��ج��ر م��ط��ل��ع ف��ي ال��ن��ح��ل ك��رح��ي��ق ون��ث��ر ش��ع��ٍر م��ن ال��ن��اض��ر ط��ل��ع��ه
س��ح��ر أي س��ح��ٌر ال��ع��ي��ن ف��ي ف��ل��ه ن��ه��ر ش��اط��ئ ع��ل��ى ال��ن��ور ق��اب��ل

وج��واب نَ��ْف��ٍس ُك��لِّ ف��ي وص��دى
ال��ع��رب��يَّ��ا ال��ل��س��اَن ح��يَّ��ا م��ن��ص��ًف��ا م��يَّ��ا ش��ي��ع م��ن إن «م��يٍّ��ا» ح��يِّ
أري��ح��ي��ا ج��زاء م��يٍّ��ا ج��زى س��رم��دي��ا ��ا ح��قٍّ ح��واء وج��زى

ال��ك��ت��اْب أم إل��ى أس��دت ل��ل��ذي

∗∗∗
واك��ت��س��اب��ا ط��ب��ًع��ا ص��اغ��ت��ه وال��ذي اح��ت��س��ابً��ا ال��ف��ص��ح��ى إل��ى أس��دت ل��ل��ذي
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ف��م��ص��اب��ا م��ص��ابً��ا الق��ت وال��ذي س��راب��ا ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ال��ت��ه وال��ذي
وص��ع��اْب ق��اس��ي��اٍت خ��ط��وٍب م��ن

∗∗∗
وبَ��يْ��ِن َش��ْج��ٍو م��ن ال��ده��ر ف��ي َس��ِل��َم��ْت األب��وي��ِن ف��ق��د ب��ع��د أت��راه��ا
وع��ي��ن س��م��ٍع ع��ن ال��ص��م��ت ف��ي ي��ن��ط��وي ال��ح��س��ي��ن ظ��ل��م ي��ظ��ل��م��ه��ا وأًس��ى

ال��م��ذاْب ك��ال��ش��م��ع ال��ق��ل��ب وي��ذي��ب

∗∗∗
غ��ب��اء م��ن أو ح��س��ٍد م��ن س��ل��م��ت وإب��اءْ ص��م��ٍت ب��ع��د أتُ��راه��ا
اف��ت��راء ف��ي��ه م��ا ك��ل وع��داء ري��اء ف��ي��ه م��ا ك��ل ووداد

اض��ط��راْب ف��ي��ه م��ا ك��ل وس��ك��ون

∗∗∗
ف��ع��اال « «َم��يٍّ َع��َل��ى ال��ل��ِه َرْح��َم��ُة خ��ص��اال « «َم��يٍّ َع��َل��ى ال��ل��ِه َرْح��َم��ُة
س��ج��اال « «َم��يٍّ َع��َل��ى ال��ل��ِه َرْح��َم��ُة ج��م��اال « «َم��يٍّ َع��َل��ى ال��ل��ِه َرْح��َم��ُة

ك��ت��اب ال��ط��رس ف��ي ��َل ُس��جِّ ك��ل��م��ا

∗∗∗
ح��اله��ا أل��وان ت��ن��ش��ر ��ة غ��ضَّ أراه��ا زل��ُت م��ا ال��ط��ل��ع��ة ت��ل��ك��م
دج��اه��ا ف��ي ت��ت��ه��ادى وف��روٍع س��ن��اه��ا ف��ي أض��اءت آراءٍ ب��ي��ن

وغ��اب واألص��ل ال��ف��رع ش��اب ث��م

∗∗∗
ال��ح��ي��اة ت��ج��اري��ب م��ن ث��م��رات ال��ث��م��رات ت��ؤت��ي وال��زه��رة غ��اب
ال��ع��اص��ف��ات ال��ري��اح ب��ع��ث��رت��ه��ن ال��س��ن��وات ح��ص��اد ي��ؤت��ي م��ا خ��ي��ر

خ��راب ف��ي تُ��رابً��ا ورم��ت��ه��نَّ

∗∗∗
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ش��ب��اب أو ع��ب��ق��ريٍّ ل��بٍّ ك��ل ال��تُّ��راب ه��ذا ي��ا ع��ن��دك م��ا ُردَّ
ال��ق��ب��اب ش��مِّ أو ل��ل��ش��م��س ُخ��ل��ق��ا وان��ت��ه��اب اغ��ت��ص��اٌب ط��واي��اَك ف��ي

واح��ت��ج��اب الن��زواءٍ ال خ��ل��ق��ا

∗∗∗
ع��ل��ي��ك ض��اع م��ا اآلم��ال أض��ي��ع ل��دي��ك م��ا ِب��رادٍّ أن��ت م��ا وي��ك
ق��ب��ض��ت��ي��ك م��ن خ��ال��ٌص « «َم��يٍّ َم��ْج��ُد إل��ي��ك م��وك��ول غ��ي��ر « «َم��يٍّ َم��ْج��ُد

ث��واْب أل��ف ف��ض��ل��ه��ا م��ن ول��ه��ا

القادر عبد

ال��س��اح��ِر ال��م��ب��ي��ن ع��ل��ى ال��ب��ي��ان وي��ح ال��ق��ادر ع��ب��د ب��ف��ق��د ال��م��ص��اب ج��ل
ال��ح��اض��ر ل��ب��اس ال��م��اض��ي ال��م��ل��ب��س ت��اري��خ��ه ف��ي ال��م��ن��ط��ي��ق ال��ب��اح��ث
ج��واه��ر وزن اآلراء ال��وازن ص��ي��ارٍف ن��ق��د األن��ب��اء ال��ن��اق��د
ال��ق��اه��ر ال��ق��وي وال��ق��ل��م وال��ع��ل��م ب��ال��ح��ج��ى ال��س��ي��اس��ة ع��ل��ى ال��م��س��ت��ع��ي��ن
ل��م��ن��اظ��ر وال ل��م��ن��ت��ق��ٍم ي��وًم��ا ط��أط��أت م��ا ال��ت��ي ال��ع��ل��ي��ا وال��ح��ج��ة
… … … … … … … … … …
ال��ش��اك��ر وب��طء ال��ش��اك��ي س��رع��ة م��ن ج��ن��ان��ه ف��اس��ت��راح ال��ح��ق��ائ��ق ع��رف
ل��م��ك��اب��ر وال ل��م��ع��ت��ق��ٍد ب��غ��ًض��ا ص��دُرُه يَ��ِع ف��ل��م ع��واق��ب��ه��ا ووع��ى

∗∗∗
م��ع��اش��ر وع��ل��م ب��ع��ٍد ع��ل��ى ع��ل��ٌم زاده ال��م��ط��ال��ع ع��ل��م ب��ه ع��ل��م��ي
ك��اش��ر ع��ب��وٍس ي��وٍم م��ن م��ر أو ب��ي��ن��ن��ا ض��ح��وٍك ي��وٍم م��ن َم��رَّ ك��م
ال��ب��اك��ر ال��ش��ب��اب م��ع م��ت��الح��ق��ي��ن ع��الت��ه��ا ع��ل��ى م��ًع��ا ال��ح��ي��اة خ��ض��ن��ا
ال��ض��ام��ر ال��ط��م��رِّ غ��ي��ر ع��ل��ى ع��زَّت ح��ل��ب��ٍة ف��ي م��ًع��ا ي��راع��ان��ا وج��رى
ول��ع��اب��ر ل��ذاك��ٍر ال��ع��ت��اُد ن��ع��َم ب��ن��ا ع��اب��رٌة واألي��اُم ذك��راُه
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الوطن شهيد

ماهر أحمد

ب��أذن��ي ال��م��ري��َب ال��طَّ��ل��ق وس��م��ع��ُت ب��ع��ي��ن��ي رأي��ُت وق��د أص��دِّْق ل��م
ت��ج��ن��ي؟ م��ص��ر ب��ن��ي م��ن ق��ي��ل وي��ٌد ع��ل��ي��ه يُ��ج��ن��ى ال��ن��ديِّ ف��ي «م��اه��ٌر»
ظ��ن��ي غ��اي��ة ج��اوزت أم��ِس��ْك وي��َك ه��ذا ب��األب��اط��ي��ل ال��ص��دِق أش��ب��ُه

∗∗∗
رك��ن ك��ل ف��ي ت��ط��وف وال��م��ن��اي��ا دواٌم ل��ح��يٍّ وم��ا أص��دِّْق ل��م
ب��ذه��ن ي��ط��ي��ف ال ال��وي��ل ل��ه ن��ي ال��ج��ا ك��اده ال��ذي ال��ك��ي��د أن غ��ي��ر
وح��ض��ن؟ ص��دٍر وأي م��ن��ه ن��ال ف��ؤاٍد وأي رم��ي رأس أيُّ
ح��ص��ن؟ وأم��ن��ع ق��وم��ه ل��ب��ن��ي ص��دٍر أوس��ُع ِب��اْل��َم��ْوِت أََف��يُ��ْرَم��ى
ب��ض��غ��ن؟ ي��ح��ي��ط وال ح��بٍّ��ا َس ال��ن��ا ي��ح��وُط ق��ل��ٌب ِب��اْل��َم��ْوِت أََف��يُ��ْرَم��ى
ال��م��ط��م��ئ��ن ب��رأي��ه م��ص��ٍر م��ج��د ت��ولَّ��ى رأٌس ِب��اْل��َم��ْوِت أََف��يُ��ْرَم��ى
ي��ب��ن��ي؟ وه��و ه��ادًم��ا ال��م��وت م��ع��وَل ويَ��ل��ق��ى ل��ل��ب��الد ال��رأَي يُ��ْع��ِم��ُل
ال��ت��ج��ن��ي! ل��ذاك س��وأًة وي��ا ن��ي��ا ال��د ه��ذه ف��ي ال��ج��دود ض��الَل ي��ا
أم��ن ص��اح��ب ك��لُّ ال��ن��اس ف��ي م��ُن ي��أ ل��و ال��م��ق��ات��ل ت��ل��ك��ُم أم��نَ��ْت
م��ج��ن أل��ُف ال��س��الَح ع��ن��ه َردَّ س��الٍح غ��رب ال��ن��ي��اُت ت��ردُّ ل��و

∗∗∗
وح��زن ح��داٍد ف��ي ال��ن��ي��ِل ��َة أمَّ ب��ع��ي��ن��ي رأي��ُت وق��د أص��دِّْق ل��م
ل��دف��ِن أم ��َع��ْت ت��ج��مَّ أل��ل��ق��ي��ا ت��دري ل��ي��س أن��ه��ا غ��ي��ر ح��زن��ت
ال��ت��م��ن��ي ووه��م األس��ى ص��دق ب��ي��ن ح��ي��رى وه��ي ص��م��ت��ه��ا ال��ص��م��ت أع��م��ق
ال��ت��أن��ي ذاك ط��ال ل��و وت��م��نَّ��ت ي��ت��أنَّ��ى ق��ادًم��ا ال��ن��ع��َش ت��رق��ُب
وي��ض��ن��ي ال��ع��ي��وَن يُ��دم��ي ي��ق��ي��ن ف��ي ه��وٍل س��اع��ة َش��كُّ ال��ش��كِّ أوج��ُع
أج��ب��ن��ي؟ ي��ك��ون ذا َم��ْن أف��ت��دري ه��ذا ال��ج��م��ُع أيُّ��ه��ا ي��ا ��ى ال��م��س��جَّ
م��ه��ن��ي ك��لِّ رض��واَن ي��وٍم ُم��نْ��ذُ ف��ي��ن��ا ك��ان ال��ذي «أح��م��ُد» إن��ه
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وي��ف��ن��ي ي��ش��ي��ب ال��دن��ي��ا ب��الء م��ن ع��ظ��ي��ًم��ا ي��ص��دق ه��ذا ي��ص��دق م��ن

∗∗∗
ب��ي��ن س��اع��ة س��اع��ات��ه��ن ُك��لُّ أم��ام��ي واألرب��ع��ون ْق أص��دِّ ل��م
ع��ي��ن��ي ن��ص��ب رأي��ت��ه أح��ق��ق إن أن��ي وأح��س��ب ت��م��ث��ل��ت��ه ك��م
ب��وه��ن يُ��ِل��مُّ ال ال��ج��أش ث��اب��ت س��م��ًح��ا األس��اري��ر ض��اح��ك م��ق��ب��ًال
ي��ث��نِّ��ي ال ال��ذي واألوح��د ـ��ب��ق األس��ـ ب��ال��ق��ائ��د ف��ي��ه م��ص��ر ُف��ِج��َع��ْت
ف��ن ك��ل ف��ي ال��ق��دي��ر وال��وزي��ر رأٍي ك��ل ف��ي األم��ي��ن ب��ال��زع��ي��م
وي��ع��ن��ي ي��ق��ول ال��ذي وال��خ��ط��ي��ب ح��س��اٍب ل��ك��ل ال��م��وف��ى وال��ح��س��ي��ب
ي��ك��ن��ي ال رأي��ه م��ن ب��ص��ري��ح ج��ه��ًرا ال��م��ن��اص��ب ف��ارق ال��ذي
وس��ج��ن ال��ح��ي��اة ع��ل��ى خ��ط��اٍر ف��ي ج��ه��اًدا ال��ش��ب��اب أن��ف��ق وال��ذي
ب��َض��نِّ ت��ش��اُب ال م��ن��ه ه��ب��ًة ل��م��ص��ٍر ال��ع��ط��اء أج��زل وال��ذي
م��ن غ��ي��ر ف��ي إل��ي��ه م��س��يء ع��ن وي��ع��ف��و ي��وًم��ا ي��س��يء ال وال��ذي
ويُ��دن��ي يُ��ق��ص��ي ح��ي��ن ال��ع��دل َوَس��َط إم��اًم��ا « «ال��ن��ديِّ ف��ي ك��ان وال��ذي
ب��م��ت��ن ي��س��ت��ع��اض ال ُه��داُه م��ن ب��ش��رٍح م��ص��ر دس��ت��ور ف��ي��ن��ا ع��ز
يُ��ث��ن��ي ح��ي��ن خ��ص��م��ه ي��ت��أب��اه م��ق��اًال ف��ي��ه ال��ص��دي��ُق ي��ق��وَل ل��ن

األكرب األستاذ

الح��ق أو م��ج��ده م��ن س��اب��ٍق ف��ي م��ص��ط��ف��ى ال��ن��واب��غ ن��اب��غ��ِة م��ث��ُل َم��ْن
ال��واث��ِق وف��اءَ ��اه��ا ف��وفَّ ُح��س��ن��ى ل��غ��اي��ٍة ال��ك��ري��م وال��ُده ��اه رجَّ
س��اب��ق أس��ب��ق األح��ب��ار ن��خ��ب��ة ف��ي ف��اس��ت��وى ل��ل��دي��ان��ة ح��ب��ًرا ربَّ��اه
م��ن��اف��ق ك��ل وح��ج ال��ح��ج��ي��ج ف��ه��دى م��س��ل��ًم��ا ال��ع��ب��ادة ح��ج��ر ف��ي ون��م��اه
ال��ح��اذِق ال��ف��ي��ل��س��وف ال��ع��ل��ي��م ح��ظَّ ب��ه ف��اس��ت��وف��ى ل��ل��ع��ل��م وأع��دَّه
ش��ائ��ق م��ع��ن��ى ب��ك��ل ال��ي��راِع ُغ��َرُر ل��ه ف��ان��ق��ادت ب��ال��ت��ب��ي��ان وغ��ذاه
م��ف��ارق غ��ي��ر اإلح��س��ان ل��م��ع��اه��د ول��ي��ه ف��ه��و ل��إلح��س��ان وه��داه
ال��س��ام��ق ال��م��ق��ام إل��ى ال��ك��رام س��ب��ق ال��خ��ط��ى ف��اس��ت��ب��ق ل��ل��ع��ل��ي��اء ورج��اه
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ع��ائ��ق م��ن م��ش��ف��ٍق ��َل تَ��َع��جُّ ف��ي��ه��ا م��ت��ع��ج��ًال وال ع��ن��ه��ا وان��يً��ا ال
ال��ب��ارق ك��ل��م��ح ص��ح��ي��ف��ت��ه ف��ط��وى ب��ه َوَف��ى األم��ي��ن وع��د وك��أن��ه
ش��ارق م��ن غ��اديً��ا ي��رج��ع ك��ال��ن��ج��م ق��ض��ى ل��م��ا ق��ض��اه ق��دًرا ي��ك��ن ل��م ل��و
ل��ط��ارق ت��دوم وال ال��ت��م��ام ب��ع��د ق��راره��ا ي��ق��رُّ ال ال��م��ط��ال��ع إن

∗∗∗
خ��ارق م��ع��ج��زاٍت ذي م��ن ب��ورك��ت ص��ف��وه ش��يء ك��ل م��ن آخ��ذًا ي��ا
ح��ال��ق ف��ي ال��ع��ال م��ن وأن��ت ع��ج��بً��ا، ح��ظِّ��ه غ��اي��ة ب��ل��غ��ت ال��خ��م��ول ح��ت��ى
ال��ح��ان��ق وغ��ي��ظ ال��ب��اغ��ي ش��ره م��ن آم��ٍن ن��ب��ي��ه م��ن ق��ب��ل��ك أل��ق ل��م
م��اذق أو ح��زن��ه ف��ي ك��اذٍب م��ن ب��دم��ع��ٍة ام��ت��زج��ن م��ا ال��م��دام��ع ت��ل��ك
ن��اط��ق أص��دق اإلج��م��اع م��ن تَ��ِخ��ذَْت آي��ٌة رب��ك رض��وان م��ن ول��ت��ل��ك
ع��الئ��ق وخ��ي��ر م��ن��ه م��رض��يَّ��ٍة خ��الئ��ٍق ب��خ��ي��ر ح��ظ��ي��رت��ه ف��ادخ��ل
ب��ح��ق��ائ��ق ��بَ��ْت ُح��جِّ ح��ق��ائ��ق إال ح��ق��ي��ق��ٍة ُك��لِّ ك��ش��اَف ي��ا ال��م��وُت م��ا

هدى السيدة

س��دى س��ع��يُ��ه��ا يَ��ِض��ْع ل��م وال��ن��دى ال��ب��رِّ رب��ُة
غ��دا ل��ه��ا وس��ي��ب��ق��ى س��ع��يُ��ه��ا ك��ان ل��غ��ٍد
ال��م��دى ع��ل��ى ب��اٍق ـ��خ��ي��ِر ال��ـ م��ن ق��دم��ت م��ا ك��ل
ص��دى وال ص��وٌت م��ن��ه ان��ط��وى م��ا ال��ده��ر ي��ن��ط��وي
وم��ش��ه��دا م��غ��ي��بً��ا ـ��ك��م م��ن��ـ ال��ض��م��ي��ر م��لء ه��ي
أوح��دا ك��ان م��ث��ًال ه��دى ي��ا ال��ش��رق ف��ي ك��ن��ِت
وال��ج��دى؟ ال��ج��د ف��ي أي��ن وال��ع��ال ال��م��ج��د ف��ي أي��ن
وم��ص��ع��دا م��رًق��ى ءك س��م��ا ط��اول��ت غ��اي��ٌة
م��ح��ت��دا األوِج إل��ى ِت ع��ل��و م��ح��ت��ٌد ع��ال إن
س��ؤددا ب��ورك��ت رف ال��ع��وا س��ؤدد ع��ال أو
ح��دا م��ن ج��اوزت ئ��م ب��ال��ع��زا ال��رك��ب ح��دا أو
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أس��ع��دا ال��م��ج��د ع��ل��ى ـ��ه ع��ن��ص��ري��ـ ك��لُّ ش��رٌف
ت��ج��ددا ق��د ب��م��ا ـ��ق ال��ع��ري��ـ م��وروث��ه ت��م
م��ف��ردا ش��اء م��ن ح��س��ب ك��اله��م��ا ذا أو ذاك

∗∗∗
ال��ردى غ��ال��ب ذك��ره��ا ت��ذك��رون��ه��ا م��ن إنَّ
م��ن��ت��دى ك��ل ف��ي ئ��ل ل��ل��ع��ق��ا ال��ف��ض��ل ق��دوة
م��وردا ال��س��ب��ق ح��س��ن ك��ل��م��ا ال��س��ب��ق ول��ه��ا
أس��ودا غ��يْ��م��اَن ـ��ِل ك��ال��ل��ي��ـ وال��ح��ج��اُب س��ف��َرْت
م��ج��ن��دا ج��ي��ًش��ا ـ��ي��ِل وال��ن��ـ م��ص��ر ب��اس��م وال��ت��ق��ت
وُم��ج��َه��دا م��ري��ًض��ا ن ال��زم��ا ع��ل��ى وأع��ان��ت
م��ش��ردا وط��ف��ًال م��ى ال��ي��ت��ا ِم��َن وض��ع��ي��ًف��ا
واع��ت��دى ض��لَّ َم��ْن ئ��َس ف��را ع��ط��ف��ه��ا وح��م��ى
م��ب��ع��دا واأله��ل ـ��ع��ل��م ال��ـ ع��ن ن��اش��ئً��ا ورع��ت
ي��دا ل��ه ف��أس��دت ن ال��ب��ي��ا ع��ل��ى وأج��ازت
ه��دى ي��ا غ��رو ال ـ��ي��ِك ل��ن��ع��ـ ك��لُّ��ه��م ب��ك��وا إن
ب��ال��ف��دى ال��م��وُت يُ��دف��ُع ل��و ي��ف��ت��دي��ك ك��لُّ��ه��م
ع��دا م��ا ال��ح��ق ف��ي ل��ي��س ع��دا وال ص��دي��ٌق ال
م��ح��م��دا م��ن��ك ح��م��َدْت ك��لُّ��ه��ا ال��ش��رق أم��م
دا َردَّ وال��ش��ع��ُب ِت��ِك ِذْك��َريَ��ا ال��ت��اُج ت��وَج
س��رم��دا ال��خ��ل��ُد ول��ِك ه��دى ي��ا ال��ل��ه آي��ة

السالم محب

… … … … … … … … … …
ال��ه��م��اْم ال��زم��ي��ل ن��ع��م ك��ان ل��ق��د رزئ��ه ف��ي ال��زم��ال��ة ع��زاء
ال��ك��الم َع��ِف��ي��َف ال��ي��راع َع��ِف��ي��َف ءِ اإلخ��ا وف��يَّ ال��ل��ق��اءِ، ح��ف��يَّ
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ال��ج��س��ام ال��س��ي��ئ��ات ع��ن ي��غ��ض��ي ع ال��ط��ب��ا ه��ف��وات ع��ل��ى ص��ب��وًرا
ال��خ��ص��ام داع��ي ل��جَّ إذا رض��يٍّ��ا ـ��م ال��ح��ل��ي��ـ ل��بُّ ط��اش إذا ح��ل��ي��ًم��ا
ال��م��رام َش��تَّ��ى ال��م��ذاه��ب َش��تَّ��ى ِل ال��ع��ق��و َش��تَّ��ى ال��ن��اس ح��ول��ه ت��رى
ال��زح��ام ف��ي ق��ائ��ًال وت��ح��س��ب��ه وح��ده ع��ام��ًال ف��ت��ح��س��ب��ه
م��ق��ام وه��ذا م��ق��اٌم ل��ه��ذا م��ه��ج��ٍة خ��اط��رْي ل��ه ك��أن
ال��م��دام ك��ئ��وس ال��ن��دي��م ت��ن��س��ي ـ��ث ال��ح��دي��ـ ث��ن��اي��ا ف��ي ط��رائ��ف��ه
ن��ظ��ام ف��ي م��ن��ث��ورٌة ج��واه��ر ن ال��ب��ي��ا ع��ي��ون م��ن وأم��ث��ال��ه
ال��ظ��الم ف��ي ه��ادي��ٌة م��ع��ال��م ُب ال��خ��ط��و ت��ط��غ��ى ح��ي��ن وآراؤه
اك��ت��ت��اْم ف��ي أق��دَره��م ك��ان ق��د ـ��َع يُ��ذي��ـ أن ع��ل��ى خ��ل��ٍق وأق��دُر
ال��ذَِّم��اْم َراِع��ي ��رِّ ال��سِّ ِف��ي َع��زَّ َوإِْن َص��انَ��ُه َك��َم��ا ِس��رٌّ ِص��ي��َن َف��َم��ا
ال��رَِّغ��اْم ج��وَف ال��ي��وَم أودع��ه ُس ال��ن��ف��و اس��ت��ودع��تْ��ُه م��ا وأك��ث��ر

∗∗∗
خ��ت��ام ف��ي��ه��ا ال��ق��ول ي��خ��ت��م وال ت��ن��ق��ض��ي ال أن��ط��ون م��ن��اق��ُب
س��الم أزك��ى ال��ده��ر م��دى ع��ل��ي��ه ب��ه ون��ادى ال��س��الم أح��بَّ

األمني الشهيد

النقرايش فهمي محمود

ب��ك��اء ورج��ع ع��اب��ٌر ك��ل��ٌم رث��ائ��ي ج��ه��د ي��ك��ون أن أس��ف��ي
ه��واء ن��ف��ث غ��ي��ر ال��ن��وح وم��ا ٍت ت��ع��الَّ غ��ي��ر ال��ح��زي��ن رث��اء م��ا
ف��ن��ائ��ي م��ن ل��ه أش��ق��ى ي��وٍم ق��ب��ل ل��س��ان��ي ال��ف��ن��اء أخ��رس ل��ي��ت��ن��ي
ال��دم��اء ب��ب��ذل وف��ى م��ن ع��ل��ى ن ال��ح��ز م��ن ال��دم��وع ب��ذل وف��اء م��ا

∗∗∗
ال��س��واء س��ب��ي��ل ف��ي��ن��ا ض��لَّ��ت ـ��س األن��ف��ـ ه��ذه ع��ل��ى ح��زن��ي إنَّ
األش��ي��اء م��ع��ال��م واس��ت��ح��ال��ت ن��ك��ًس��ا ال��م��وازي��ُن ب��ي��ن��ه��ا نُ��ِك��َس��ْت
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ع��داء م��ن وال ح��ربً��ا وش��ه��دن��ا ُع��داٍة م��ن وال غ��دًرا رأي��ن��ا ك��م
ال��ع��ش��واء ل��خ��اب��ط ووي��ٌل ءَ ع��ش��وا خ��ب��َط ت��ق��وده��ا ظ��ل��م��اٌت

∗∗∗
اف��ت��راء؟ ل��ك��لِّ ط��وًع��ا وت��ص��غ��ي ـ��ِح ال��ن��ص��ـ ص��ادق ع��ن اآلذاُن أت��ص��مُّ
اع��ت��داء ص��ري��ع وم��ن ع��ل��ي��ه��ا ـ��ه��ا ف��ي��ـ م��ع��ت��ٍد م��ن ال��ش��ق��اء ف��ي أم��ٌة
اإلي��ذاء م��ن غ��اي��ًة ئ��ه��ا إي��ذا ع��ل��ى ي��ق��وى ال��ع��اج��زي��ن أع��ج��ز
ب��ال��دواء ل��ه��ا ��دوا م��هَّ إذا ـ��ز ال��ع��ج��ـ م��ن ي��ش��ت��ك��ون وال��ق��دي��رون
ال��ن��ج��اء؟ ح��قُّ أَيْ��َن أَيْ��َن ب��ل ـ��ة ال��م��ح��ن��ـ ه��ذه م��ن ال��ن��ج��اءُ ك��ي��ف ك��ي��ف

∗∗∗
ال��س��م��اءِ إل��َه ب��ه��ا رف��ًق��ا ـ��ة األم��ـ ه��ذه ع��ل��ى ح��زٌن ح��زن��ي إن
ال��ع��ظ��م��اء ع��ل��ى س��ف��ل��ه��ا وق��ض��ى ف��ي��ه��ا ال��ح��ق��ائ��ق آي��ُة ُق��ل��ب��ت
ل��ل��ج��ه��الء ال��ح��ي��اة وق��ض��اء ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��غ��ي��ور ال��م��وت غ��ي��ل��ة
ال��ع��ج��م��اء ال��ب��ه��ي��م��ة ق��ض��اء م��ن ع��ق��ب��ى أوخ��ُم ال��ج��ه��ول وق��ض��اء
ت��ي��ه��اء ف��ي ال��ع��ق��وُل وت��ض��لُّ ف��ي��ه��ا ال��ب��ص��ائ��ُر تَ��ْع��َم��ُه ف��ت��ن��ٌة
ال��ب��ق��اء؟ ل��ط��ول ي��رج��ى ذا ف��م��ن د، ل��م��ح��م��و ��ا ح��قٍّ ال��ب��ق��اء أب��ي��ن��ا إن

∗∗∗
اإلن��ب��اء ع��ن ع��يٌّ ع��ران��ي ـ��ه وال��ل��ـ أن��ا ف��إن��ن��ي ن��ب��ئ��ون��ي
ل��رم��اء م��وق��ًع��ا ف��ي��ه يٍّ م��ص��ر ي��ُد ب��ه ت��رم��ي س��ه��ٍم أي
ح��واء ب��ن��ي ب��ل م��ص��ر ل��ب��ن��ي اغ��ت��ي��اٍل م��رم��ى ال��خ��ص��ال ت��ل��ك أي
ال��ض��ع��ف��اء؟ م��ع ب��ه ي��ح��ص��ى ك��اد ح��ن��انً��ا ف��ي��ه ال��ح��ن��اُن أَيُ��َغ��اُل
األق��وي��اء؟ ج��ح��اف��ل ي��ت��ح��دى ح��ف��اًظ��ا ف��ي��ه ال��ح��ف��اظ يُ��َغ��اُل أَْم
ال��خ��ف��اء؟ م��س��ت��س��ر ف��ي ع��ف��اًف��ا ن ك��ا م��ا أص��دق ال��ع��ف��اف يُ��َغ��اُل أَْم
األص��ف��ي��اء؟ ص��ف��وة م��ن ي��ق��ض��ي ح��ي��ن ُع��داه ي��ح��م��ى اإلن��ص��اف يُ��َغ��اُل أَْم
ذك��اء؟ ك��ن��وز ي��ه��دي ب��ن��وٍر ـ��ب، ال��ح��ج��ـ ي��خ��ت��رق ال��ذك��اء يُ��َغ��اُل أَْم
وث��راء؟ س��ط��وٍة م��ن م��غ��ر ك��ل ف��ي��ه ح��ار ال��ذي ال��زه��د يُ��َغ��اُل أَْم
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األن��ب��ي��اء؟ ذرى إل��ى ��ى ت��ت��رقَّ ك��ادت ال��زُّه��ُر ال��خ��الئ��ق تُ��َغ��اُل أَْم
إع��ي��اء؟ وال ِم��نَّ��ٍة ب��ال ـ��د ال��ج��ه��ـ ع��ل��ى ال��ط��وي��ل ال��ص��ب��ر يُ��َغ��اُل أَْم
ال��ن��ك��راء؟ ت��ل��ك��م م��ن م��ص��ر وي��ح م��ص��ر ح��ب ف��ي ال��ج��ه��اد يُ��َغ��اُل أَْم
ب��ال��ن��ظ��راء ي��ق��اس ال واح��ٌد ف��ق��دت��ه ال��ذي م��ح��م��وًدا إن

∗∗∗
ه��ن��اء رب��ي��ب ه��ان��ئً��ا أرى ال ب��أن��ي وأع��زز ه��ان��ئ أب��ا ي��ا
ال��ع��زاء ب��ط��ول األح��رى ون��ح��ن ن ل��ه��ف��ا م��ص��اب��ك ف��ي أن��ع��زي��ه
اآلب��اء ف��ي األب��ن��اء م��ص��اب م��ن أق��س��ى ال��ح��ق ف��ي ال��ش��ع��وب وم��ص��اب
ال��ق��دم��اء ج��دوده��ا ف��ي ��ه��ا ع��قَّ م��ص��ًرا ال��ل��ُه ي��س��ام��ُح م��ص��ٍر خ��ط��ُب
األس��م��اء م��ن أغ��ل��ى ذخ��ًرا ُم األق��وا ت��ع��رُف وم��ا اس��م��ه��ا ف��ي ��ه��ا ع��قَّ
ال��ح��ك��م��اء ع��ل��ى ب��ج��ه��ال��ه��ا ـ��غ��ى ت��ط��ـ ف��ت��ن��ٍة م��ن ِم��ْص��َر ال��ل��ُه يَ��ْرَح��ُم
ال��ش��ه��داء م��ع رح��م��ة ف��ي د م��ح��م��و ي��ا إن��ك ِم��ْص��َر ال��ل��ُه يَ��ْرَح��ُم
ال��ش��ف��ع��اء م��ن ل��ه��م ف��ي��ه أن��ت ب��ذن��ٍب ق��وًم��ا اإلل��ُه ي��ض��ي��ُم ال

واألدب اللغة فقيد

الجارم عيل

… … … … … … … … … …
ال��س��م��ي غ��ن��اء يُ��غ��ن��ي ل��ع��ل��يٍّ وص��ًف��ا إنَّ وص��َف��ه أوف��ي��ه ل��س��ت
ال��ل��غ��وي ال��م��ج��م��ع ف��ي رك��ٌن ـ��ل ال��ح��ف��ـ ف��ي ص��نَّ��اج��ة ال��دي��ار ف��ي ع��ل��ٌم
ال��ن��دي ف��ي وب��ه��ج��ٌة وج��م��ال ه��اٍد ال��رأي م��ف��رق ف��ي وس��راٌج
ح��ف��ي ج��د ب��اإلخ��اء وأٌخ ب��رٌّ ال��زم��ال��ة س��م��ح وزم��ي��ٌل
وط��ن��ي م��أت��ٍم ي��وم ف��ي م��ص��ر ث��ك��ل��ت��ه ال��ذي ال��ش��اع��ر ذل��ك
ن��ع��ي ص��وت ال��رث��اء ف��ي س��م��ع��ت ح��ت��ى ال��م��راث��ي ت��س��م��ع ت��زل ل��م
س��ري ال��ب��ي��ان ج��زل وأدي��ٍب أم��ي��ٍن زع��ي��ٍم ع��ل��ى ت��ت��ن��زَّى
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∗∗∗
غ��ن��ي ال��ب��ي��ان ع��ن ب��ي��اٍن ـ��ق ح��ـ إن��ه ��ه ح��قَّ أوف��ي��ه ل��س��ت
ال��ب��ح��ت��ري وارث ال��ش��ع��ر وف��ي د» «ال��ض��ا ل��غ��ة ف��ي األص��م��ع��ي وارث
ال��ب��دوي س��ل��ي��ق��ة زان��ت ي ال��م��ص��ر ف��ط��ن��ة ل��ه ال��ذي واألدي��ب
رق��ي وع��ه��د م��ن��ه ع��ل��ٍم ع��ه��د ج��ي��ًال ��د ت��ع��هَّ ال��ذي وال��م��رب��ي
ع��ص��ري وم��ن ب��اق ق��دي��ٍم م��ن وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ن��ش��أت��ي��ن وأخ��و
رأي م��ع��ارض ف��ي ورأي��ن��اه ن��صٍّ ش��واه��د ف��ي ش��ه��دن��اه ك��م
م��ض��ي ف��ي م��م��ع��ٍن أو م��اٍض ع��ن��د وق��وٍف ف��ي م��م��ع��ٍن غ��ي��ر وس��ًط��ا
ال��ص��غ��ي ك��ح��س��ن ت��ب��ي��ان��ه ح��س��ن م��ج��ي��بً��ا س��م��ي��ًع��ا ن��اق��ًال ق��ائ��ًال

إبراهيم ذكرى

م��ج��ه��وُل (اب��راه��ي��م) ف��م��ا م��ي��ل��وا أو ال��وزن أق��ي��م��وا
م��ك��ف��ول ال��ل��ه ع��ن��د ـ��ط ب��ال��ق��س��ـ م��ي��زان��ه ف��ت��ى
أك��ال��ي��ل ال��م��ج��د م��ن ت��اري��ٍخ ك��ل ف��ي ل��ه

∗∗∗
ال��ن��ي��ل ي��ع��ل��م��ه ب��م��ا ي��ن��ب��ئ��ك��م األوط��ان س��ل��وا
م��خ��ذول وال��م��ص��ري ي ال��م��ص��ر ن��اص��ر ي��ح��يِّ��ي
م��س��ل��ول ال��ح��رب وس��ي��ف ص��وتً��ا راف��ع وأول
غ��ول ف��م ك��ل ع��ل��ى م��ص��ٍر ف��ي ول��ل��م��ح��ت��ل
م��وص��ول ال��ن��م��ل ك��ج��ي��ش ج��ي��ٌش ب��ره��ا ف��ي ل��ه
أب��اب��ي��ل ال��ج��وِّ وف��ي أس��اط��ي��ل ال��ب��ح��ر وف��ي
أب��اط��ي��ل وال��دن��ي��ا ء األح��ي��ا ي��ن��ع��ه ل��م إذا
وم��ج��دول م��دف��وٌن ي��ة ال��ع��زي��ز ف��ي ن��ع��اه
ج��ي��ل ي��ش��ب��ه��ه ال ري��خ ال��ت��ا ح��م��ى ف��ي وج��ي��ٌل
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∗∗∗
ال��ق��ول اَح��ُة ال��ص��دَّ ب��ه ي��ن��ب��ئ��ك��م اآلداب س��ل��وا
وت��رت��ي��ل ت��س��ب��ي��ٌح ـ��ر ال��ش��ع��ـ ف��ي ذك��ره ي��ردد
وم��ن��ق��ول م��ط��ب��وٌع ل ال��ق��و ف��ي ب��اس��م��ه وي��ه��ت��ف
وم��دخ��ول م��ن��س��وٌب ِب ال��ُع��ْر ف��ي ف��ض��ل��ه وي��ح��م��د
م��ع��زول ال��ح��اض��ر وال ب��م��ن��س��ي ال��م��اض��ي ف��ال
م��ط��ل��ول م��ن��ه م��رع��ى ه ي��ن��س��ا ال ال��ش��ع��ر وراع��ي

∗∗∗
م��ج��ب��ول ف��ي��ه ط��ب��ٌع ُن واإلح��س��ا اإلح��س��اَن س��ل��وا
وم��أك��ول م��ش��روٌب د ال��ج��و ف��ي ش��أوه وأق��رب
م��س��ئ��ول ال��ع��ي��ن ل��م��رأى ب��اٍد ج��وده وأي��س��ر
م��م��ط��ول ال��س��ؤل وب��ع��ض ي��س��أل ول��م أع��ط��ى وك��م
وال��ق��ي��ل ال��ق��ال ن��داه ي��م��ح��و ق��د ال��ن��اس وب��ع��ض

∗∗∗
ط��ول وال ي��دان��ي��ه��ا ع��ز ال األح��س��اب س��ل��وا
غ��ي��ل أع��الم��ه��ا م��ن ل واألش��ب��ا ول��آلس��اد
ال��ب��ه��ال��ي��ل ال��غ��ر ه��م م��ص��ر ب��ن��ي م��ن ذووه
وت��ح��ص��ي��ل ب��م��س��ع��اه ك��س��ٌب أح��س��اب��ه وم��ن
وت��ف��ص��ي��ل إج��م��اٌل ـ��د ال��ق��ص��ـ ف��ي زان��ه ب��رأي
ال��ع��راق��ي��ل وراض��ت��ه دن��ي��اه راَض وص��ب��ٍر
ت��س��ج��ي��ل ول��ل��س��ي��رة ال��ح��ف��ل��ى س��ي��رت��ه س��ل��وا
م��ف��ص��ول ال��ق��ط��ري��ن م��ن وال��م��ج��رى (ال��ش��الل) س��ل��وا
م��ش��ل��ول ب��ال��ش��رق ع��ٌد ق��ا ل��وال ال��ق��رُب َل��تَ��مَّ

∗∗∗
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وت��ف��ض��ي��ل وأف��ض��ال نُ��بْ��ٌل ُك��لُّ��ه��ا خ��ص��اٌل
وت��ب��ج��ي��ل وت��ش��ري��ٌف ح��م��ٌد ك��ل��ه��ا وذك��رى
م��أه��ول ال��ق��ط��ري��ن ف��ي ِي ال��رأ ون��ادي ف��ق��دن��اه
م��أه��ول ال��خ��ي��ر وم��ث��وى ال��م��ث��وى ب��ه يَ��بْ��ُع��د ف��ال
م��ش��م��ول ثَ��مَّ وَش��ْم��ٌل أُنْ��ٌس ب��ره م��ن ل��ه
وت��ظ��ل��ي��ل ت��روي��ٌح ء ال��ف��ي��ح��ا س��ي��رت��ه وم��ن
وت��ن��زي��ل ت��س��ل��ي��ٌم ن ال��رِّض��وا م��ن��زل ف��ي ل��ه
م��ق��ب��ول ال��ل��ه ع��ن��د ال��ل��ه ث��واب م��ن وأج��ٌر

الشيوخ شيخ

س��ك��ن��ي وف��ي ق��وم��ي ف��ي ب��ل��ق��ي��اه ي��وًم��ا ي��س��ع��دن��ي أس��وان ف��ي ال��ع��ام أح��س��ب ال
ال��م��ح��ن غ��م��رة م��ن س��ج��ي��ت��ه ع��ل��ى م��ع��ت��ص��ًم��ا م��ش��ت��اه م��ن ال��رك��ن ف��ي ه��ن��اك
ال��س��ف��ن ح��ي��ل��ة وأع��ي��ت ال��م��ط��اي��ا ع��ل��ى وام��ت��ن��ع��ت ال��داري��ن ش��ق��ة ت��ب��اع��دت
ال��خ��ش��ن ظ��ه��ره��ا م��ن راح��ٍة م��دى ع��ل��ى ب��ي��ن��ه��م��ا» األرض بُ��ْع��ُد ال��ص��دي��ق��ي��ن «ح��س��ُب
ال��ب��دن راح��ة م��ن أو ال��ب��ال راح��ة م��ن ي��ق��رب��ن��ي ي��وم إل��ى ش��وق��ي ط��وَل وا

∗∗∗
ال��دَِّم��ِن م��ن ق��ربً��ا أو ال��ع��ه��د م��ن ق��ربً��ا ��َره��ا م��ع��مِّ ت��ن��س��ى ال ال��م��ع��اه��د ت��ل��ك
ال��زم��ن س��اح��ة ف��ي م��م��ع��نً��ا س��اع��يً��ا أو أم��اك��ن��ه��ا ف��ي إل��ي��ه��ا س��ع��يً��ا ي��ح��جُّ
ظ��ع��ن م��ن ط��اب وف��ي��م��ا ال��ط��ي��ب��ت��ي��ن ف��ي م��ث��اب��ت��ه زال��ت م��ا ال��وح��ي م��ن��ازل
ي��ن��ي ب��ال��ن��ف��وس ف��راٍغ ع��ن ون��ى وال وح��اض��ره م��اض��ي��ه ق��طُّ ي��ن��ق��ط��ع ل��م

∗∗∗
س��ن��ن م��ن أب��ق��ي��ت وك��م ن��ش��رت وك��م أث��ٍر م��ن أح��ي��ي��َت ك��م ال��ح��ق ه��ي��ك��ل ي��ا
ق��رن ف��ي ال��غ��ر ال��ذك��ري��ات م��ع ت��ب��ق��ى م��خ��لَّ��دة ال��ذك��رى ب��اع��ث ي��ا ذك��راك
ُم��ْؤتَ��َم��ِن ال��ت��اري��خ ذم��م ل��ح��اف��ظ ت��ح��ف��ظ��ه ال��ت��اري��خ ذم��م ع��ل��ى ح��قٌّ

230



تأبني

ق��م��ن ال��ع��ال ب��ت��ش��ي��ي��د ع��اٍل ك��ل م��ن م��ن��ص��ف��ه��م ي��ح��ي��ون م��ن س��ي��رة أح��ي��ي��ت
ح��س��ن م��ن��ه��ُم ب��ح��م��د م��ك��رِّم��وك م��دح��ت��ه��م أح��س��ن��ت وق��د ال��ك��رام ه��م
وال��ع��ل��ن ال��س��ر وف��اء ش��رع ل��ل��ن��اس ش��رع��وا م��ع��ش��ٍر م��ن ص��ح��اب��ت��ه��م ف��ي ع��ش

∗∗∗
وث��ن م��ن ن��كَّ��س��ت وك��م رف��ع��ت وك��م ص��وٍر م��ن أب��دع��ت ك��م��ا ال��ف��ن ه��ي��ك��ل ي��ا
غ��ن��ي ب��اآله��ل��ي��ن ع��ام��ر م��ت��ح��ٍف م��ن ق��ص��ًص��ا أرس��ل��ت��ه��ا ب��م��ا ل��م��ص��ر وك��م
ال��م��دن م��ن وأل��واٌن ع��ه��دن��ا ك��م��ا م��ش��خ��ص��ٌة أل��واٌن ف��ي��ه ال��ق��رى م��ن
ل��ل��وط��ن ال��ت��اري��خ ح��اض��ر وح��بَّ��ذا ل��ح��اض��رن��ا ت��اري��ًخ��ا ي��ل��َق ي��ل��َق��ه��ا م��ن
ت��رن��ي ل��م ك��ي��ف ف��س��ل��ه��ا أراه��ا إن��ي ك��ث��ب ع��ل��ى رائ��ي��ه��ا ي��ع��ج��ب ي��ك��اد
ال��ف��ط��ن إل��ى ب��اري��ه��ا وح��ي ب��ه��ا ي��وح��ي ك��م��ا ال��ح��ي��اة خ��ل��ق م��ن ال��ت��م��اث��ي��ل ت��ل��ك

∗∗∗
ال��ث��م��ن م��ه��ض��وم��ة ب��ي��ع��ًة ل��ه��ا وي��ا ب��ع��ق��وت��ه��ا ال��ع��ل��ي��ا ال��ب��ي��ع��ة ه��ي��ك��ل ي��ا
م��ت��زن غ��ي��ر ش��اط��ئ��ي��ه ع��ل��ى ج��س��ًرا ت��ح��س��ب��ه��ا ال��ل��ج��يِّ ب��ح��ره��ا ع��ل��ى ق��ام��ت
ك��ال��ق��ن��ن األم��واج ج��وف��ه��ا ف��ي ت��ق��ر وال ال��ري��اح ه��وج ف��وق��ه��ا م��ن ت��ه��ب
وم��ض��ط��غ��ن م��غ��ل��وٍب ب��ي��ن ب��ه��ا ح��اروا ن��ف��ٍر ف��ي ��ي��د ال��صِّ وال��س��ادن��وه��ا وأن��َت
ال��ف��ت��ن ع��ل��ى ي��ث��ب��ت ل��م ال��ث��ب��َت ك��رس��يَّ��ك ت��رى وأن��ت ف��اروق ك��رس��يَّ ت��ه��زُّ
ال��ع��ف��ن ق��ب��ره��ا ف��ي ج��ي��ف��ٌة ك��أن��ه م��ب��اذل��ه ف��ي م��ع��رٍّى ت��رك��ت��م��وه
ك��ف��ن ف��ي ال��م��وت ق��ب��ل اخ��ت��ال وإن��م��ا م��زده��يً��ا ال��ظ��ل��م ط��ي��ل��س��ان ف��ي ي��خ��ت��ال
م��رت��ه��ن ال��غ��ي��ب ف��ي ل��ه ل��ي��وٍم إال م��س��اوئ��ه ع��ق��ب��ى ف��ي ت��ع��ث��ر وم��ا

∗∗∗
وال��م��ه��ن اآلراء ف��ي األق��ارب ش��م��ل ش��م��اِئ��لُ��ُه ��ْت َض��مَّ ك��م ال��ص��ح��ب ه��ي��ك��ل ي��ا
ال��ح��زن ل��وع��ة ف��ي ف��ارق��ت��ه��م غ��داة وس��اخ��ط��ه��م راض��ي��ه��م ب��ي��ن م��ا س��اوي��ت
دخ��ن ع��ل��ى ب��تُّ��م وم��ا وح��ارب��وك ث��ق��ٍة ع��ل��ى أق��واًم��ا ال��رأي ف��ي ح��ارب��َت
ط��ب��ن ب��ه ف��ن��ان ك��خ��ب��رة إال ت��ض��م��ره ل��ل��س��خ��ط م��خ��ت��ب��ًرا ك��ن��ت م��ا
وه��ن ع��ل��ى ك��ب��ٌت أو ال��ف��ن م��ن س��م��ٌت ب��ه ل��ي��س ف��ي��ك ط��ب��ٌع ال��ودُّ وإن��م��ا
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غ��ب��ن ب��ال م��وف��وًرا ال��ف��ض��ل ي��ح��م��د م��ن وي��ح��م��ده��ا ي��ب��ك��ي��ه��ا ال��م��آث��ر ل��ك
ي��ه��ن ول��م ي��ه��ب��ط ل��م م��اض��ي��ه وال��ش��رق ح��ف��ل��وا ق��د ال��ش��رق ف��ي ب��م��اض��ي��ه��ُم ق��وٌم
ي��خ��ن ل��م ق��ط رع��اه َم��ْن ل��ه��م ع��رًف��ا ورث��وا م��ع��ش��ٍر م��ن ص��ح��اب��ت��ه��م ف��ي ع��ش
ي��ك��ن ل��م ال��ق��وم ح��س��اب ف��ي ك��أن��ه م��ؤت��م��ًرا ب��ال��ع��رف ب��ي��ن��ه��م ي��ك��ن ل��م م��ن
ال��م��ن��ن ذوي ذك��رى ع��ن َق��طُّ ج��م��اع��ٌة غ��ن��ي��ت وم��ا ال��ذك��رى ع��ن ال��غ��ن��ي أن��ت
ع��دن ف��ي ال��رض��وان ج��ن��ة م��ن وأن��ت س��ع��ٍة ف��ي ال��ع��رف��ان ج��ن��ة م��ن ألن��ت

حافظ ذكرى

ال��ذاك��ري��ن��ا رف��ع��ة ال��ذك��ر إن��م��ا م��ب��ي��ن��ا ع��ل��يٍّ��ا ذك��ره ارف��ع��وا
ف��ح��ي��ن��ا ح��ي��نً��ا ن��ح��ن واف��ت��ق��دن��اه ي��ف��ت��ق��دن��ا ل��م ث��راه ف��ي ح��اف��ٌظ
ي��غ��ن��ي��ن��ا ال ال��ذاه��ب��ي��ن ع��ن ـ��يُّ وال��ح��ـ ال��ح��يِّ ع��ن غ��ن��ى ف��ي م��ض��ى م��ن
ال��ذاه��ب��ي��ن��ا ال ال��ب��اق��ي��ن م��وت ف��ه��و ق��وٍم ن��اب��َغ ف��ات ال��ح��م��د وإذا

∗∗∗
وج��ون��ا ب��ي��ًض��ا ال��ص��ح��اِف ون��ق��يَّ وق��دًح��ا م��دًح��ا ال��م��ق��ال ح��م��ي��د ي��ا
ض��ن��ي��ن��ا ب��ال��ح��ق��وق ق��طُّ ت��ك��ْن ل��م م��ن��ا ��َك ح��قِّ ب��ع��ض ال��ح��م��د م��ن ُخ��ذْ
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا ت��م��أل م��ن��ك ص��ي��ح��ًة م��ص��ٍر ج��وان��ُب رددت ط��ال��م��ا
ال��ع��ي��ون��ا ت��أس��و ب��ال��ع��زاء ه��ات��ًف��ا وي��وًم��ا ي��وًم��ا ب��ال��رج��اء ه��ات��ًف��ا
ح��زي��ن��ا ش��ج��يٍّ��ا وت��واس��ي��ه��ُم ط��روبً��ا أري��ح��يٍّ��ا ال��ق��وم ت��ع��ج��ب
خ��ئ��ون��ا ب��ال��وف��اء ت��واري��ت أو وف��اءٍ م��ق��ام ع��ن ت��وان��ي��ت م��ا
م��ه��ي��ن��ا أو خ��ان��ًع��ا ف��ي��ه ت��ك��ن ل��م خ��ط��ٌب ب��ال��وه��ن اع��ت��راك م��ا وإذا
ال��ن��اف��ق��ي��ن��ا ت��ج��اره��ا م��ن ت��ك��ن ل��م س��وٌق ل��ل��ض��م��ائ��ر ق��ام وإذا
غ��ب��ي��ن��ا أن��ت وان��ث��ن��ي��ت رب��ح��وا م��راءً ��ص��وك ت��ن��قَّ ق��وم ُربَّ
وال��ت��اب��ع��ي��ن��ا األول��ي��ن م��ن َت ت��خ��يَّ��ْر ال��ذي��ن أب��ط��ال��ن��ا خ��ي��ر
األق��دم��ي��ن��ا ف��ي ال��خ��ط��اب واب��ن ـ��ل��ك ج��ي��ـ ب��ن��ي م��ن ع��ب��ده» «اب��ن اإلم��ام
ودي��ن��ا دن��ي��ا ال��ق��ص��ور ب��اع��ت��راف ل��ك��ن ب��دع��واك ت��دان��ي��ه��م��ا ال
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م��ج��ون��ا إال ال��س��ر ف��ي وي��أب��ى ـ��وى ب��ال��ت��ق��ـ ي��ج��اه��ر م��م��ن أت��ق��ى أن��ت
ال��ي��ق��ي��ن��ا م��ن��ك ب��ال��ظ��ن وت��ح��دى ف��ي��ه ال��غ��رُّ ت��ف��ي��ه��ق ج��م��ٍع ُربَّ
ال��ل��ع��ي��ن��ا ه��ذا اْخ��ِز رب ي��ا ص��ح��َت رس��وٍل ف��ي ق��ول��ًة ق��ال ك��ل��م��ا
ف��ت��ون��ا إال ال��ج��دال ه��ذا ل��ي��س دي��نً��ا ال��ع��ج��ائ��ز م��ع اح��س��ب��ون��ي
أم��ي��ن��ا وروًح��ا ب��رٍّا وض��م��ي��ًرا س��ل��ي��ًم��ا ق��ل��بً��ا م��ن��ك ال��ل��ه رح��م

∗∗∗
م��ب��ي��ن��ا ل��س��انً��ا ف��ي��ه��ُم وُع��ْد ـ��د ال��ص��ي��ـ ال��ع��رِب ص��ن��اج��َة ق��ري��ًرا نَ��ْم
م��ص��ون��ا ج��دي��ًدا ال��ف��ص��ح��ى ع��ه��د ع��اد ع��ه��ًدا ل��ذك��راك ج��ددوا ك��ل��م��ا
ال��ظ��ن��ون��ا وظ��ن��وا أه��لُ��ه��ا ��ه��ا ع��قَّ ل��م��ا ل��ل��ض��اد ك��ن��ت أن��ت ح��اف��ًظ��ا
م��ت��ي��ن��ا ون��س��ًج��ا ج��زًال ق��وًال ل��ك ي��روي ل��ي��س َم��ْن ال��م��ن��ك��ري��ن ف��ي أي��ن
م��ف��ل��س��ون��ا م��ع��ش��ٌر ال��ف��ق��ر س��ام��ه��ا م��ا إذا غ��ن��اه��ا ع��ل��ى ودل��ي��ًال
رن��ي��ن��ا ال��س��م��اع ف��ي ال��ش��ع��ر ي��ش��ب��ه ون��ث��ٍر رن��ي��ٌن ل��ه ش��ع��ٍر ب��ي��ن
م��دي��ن��ا ب��وع��ٍد ق��ل��ت��ه وال ال ن��ظ��ًم��ا ال��ح��ف��ل م��ن ح��ص��ت��ي ت��ك��ن ل��م
ف��ي��ن��ا ال��ص��وت ح��اض��ر ك��ان ل��و َودَّ ب��ح��اٍد ش��طَّ ال��م��زاَر أنَّ غ��ي��ر
ي��ب��ي��ن��ا أن وح��ده ال��ش��ع��ر م��ن ـ��راك ذك��ـ ال��ف��ن ي��ش��ه��د إذ وع��ج��ي��ٌب
م��ع��ت��ذري��ن��ا ل��دي��ك ت��ران��ا أن ل��دي��ن��ا ع��ذٌر ص��ح إن وج��م��ي��ل
ق��م��ي��ن��ا ب��رح��ت م��ا ب��ال��ح��م��د أن��ت ح��م��ًدا ن��ف��س��ك ح��ق ال��ي��وم ف��خ��ذ
س��ن��ي��ن��ا ب��ال��وف��اء دان الم��رئ ي��وًم��ا ق��وم��ك وف��اء وق��ل��ي��ٌل

الحجر وأهرام الورق، أهرام

األخ��ِر أخ��ب��ارن��ا م��ن ع��ض ل��ل��خ��ب��ر ال��س��ب��اق خ��ب��ر
ال��ب��ك��ر ف��ي اآلف��اق وط��وى س��م��ر ع��ن ال��س��م��ار ش��غ��ل
ب��م��ن��ت��ظ��ر ي��وًم��ا ي��ك��ن ل��م آس��ف��ا وا ك��ال��ع��ه��د ف��اج��ئ
ال��س��ي��ر ك��اذب م��ن ل��ي��ت��ه أس��ف��ا وا ك��ال��ع��ه��د ص��ادٌق
ال��ق��در ف��م م��ن ح��قٌّ ق��ل��ت م��رث��ي��ٌة األه��رام ف��ي ق��ي��ل
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ال��ع��م��ر ض��ح��وة ف��ي ي��وم��ه ب��ه ط��اف «ج��ب��رائ��ي��ل» ق��ي��ل
ل��ل��ن��ظ��ر س��وداء ص��ف��ح��ٌة ت��ع��ل��ن��ه��ا ب��ي��ض��اء ص��ف��ح��ٌة
ال��ع��ب��ر ص��ادق م��ن ع��ب��رٌة ن��س��ي��ت ل��و األه��رام ع��ل��ى م��ا

∗∗∗
ُغ��َرِر م��ن أواله م��ا ب��ع��ض ع��ج��ٌب ال ال��ش��رق ب��ك��اه إن
يَ��ُج��ِر ول��م «أوروب��ا» خ��ط��و ع��ل��ى ال��وئ��ي��د ب��ال��ش��رق س��ار
وال��خ��ب��ر ال��خ��ب��ر ف��ي دون��ه��م ص��ح��اف��ِت��ن��ا ف��ي إال ن��ح��ن
م��ع��ت��ذر رأس ن��ن��ك��س ل��م ص��ح��اف��تُ��ن��ا ُع��دَّْت ف��إذا

∗∗∗
ال��زه��ر األن��ج��م م��دار ف��ي ف��ارت��ف��ع��ت األه��رام رف��ع
م��ن��ت��ش��ر ك��ل ن��ازع��ت��ه��م غ��ل��ب��وا م��ث��ل��م��ا غ��ل��ب��ن��ا ل��و
وال��ق��م��ر ال��ش��م��س ك��م��س��ي��ر م��غ��ارب��ه��م ف��ي ول��س��ارت

∗∗∗
ح��ج��ر م��ن األه��رام ن��اف��َس ورٍق م��ن األه��رام راف��ُع
وال��ح��ض��ر ال��ب��دو ب��ي��ن س��ار وإن ال��ث��ب��ات ف��ي وح��ك��اه��ا
ظ��ف��ر م��ن ن��اه��ي��ك َظ��َف��ٌر ل��ه ال��ص��ب��اح ف��ي ي��وٍم ك��ل
وال��ح��ي��ر ال��ش��ك ج��الء ف��ي ي��ش��ب��ه��ه��ا ال��ش��م��س رك��اب ف��ي
وال��ب��ص��ر ال��س��م��ع م��د ب��ي��ن وي��ب��س��ط��ه��ا ال��دن��ي��ا ي��ج��م��ع
م��ض��ر م��ن ال��ع��رب ب��ل��س��ان ت��ح��دث��ن��ا ش��ت��ى أم��ٌم
ي��زر ل��م ح��ي��ث أم زائ��ًرا ن��ائ��ب��ه ف��ه��و ق��ط��ٍر ك��لُّ
األث��ر ع��ل��ى وم��ل��ب��ي��ه وك��ات��ب��ه داع��ي��ه ه��و
وال��ق��ص��ر ال��ط��ول ع��ن��ان ف��ي م��ن��ط��ل��ًق��ا ت��ل��ق��اه س��اب��ق
م��خ��ت��ص��ر غ��ي��ر ي��دي��ه ف��ي م��خ��ت��ص��ًرا ال��ق��رط��اس ت��ح��س��ب
ت��ذر ول��م ش��ي��ئً��ا ت��دع ل��م ص��ح��ائ��ف��ه ام��ت��دت ف��إذا

∗∗∗
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ص��غ��ر م��ن م��ب��خ��وس��ي��ن غ��ي��ر ل��ه ال��ع��ال��م��ي��ن ش��ري��ك ي��ا
ض��رر ف��ي م��ن��ك ب��اخ��ت��ي��ار اق��ت��س��م��وا م��ا ال��رأي ُق��َس��م��اءُ
ك��ب��ر م��ن ش��ئ��ت م��ا ول��ه��م أك��ب��ره��م األع��ب��اء ف��ي أن��ت
وم��ؤت��م��ر م��ن��ك��م آم��ر ع��ن ي��س��أل راح رآك��م م��ن
م��غ��ت��ف��ر ط��رف ��ي وت��س��جِّ ل��م��ح��س��ن��ه��م ال��ح��س��ن��ى ت��ج��زل
وم��ص��ط��ب��ر م��رت��اٍع ب��ي��ن ي��غ��ل��ب��ه��م وال��خ��ط��ب ح��زن��ه��م
م��ق��ت��در ال��ق��ول ف��ي م��ب��ل��ٍغ م��ن أب��ل��غ ب��ي��ض��اء ح��ج��ٌة

∗∗∗
س��ف��ر أو م��ن��ه ح��لٍّ ب��ي��ن م��تَّ��ص��ٌل ج��ب��رائ��ي��ل وح��ي
وال��ف��ك��ر األح��الم م��دى ف��ي وال ال��س��م��اء ف��ي ي��ن��أى ل��ي��س
وال��س��ه��ر ال��س��ع��ي ع��بء ع��ن��ك ح��م��ل��وا َم��ْن م��ن��ك خ��ل��ف��اءٌ
ال��زم��ر ه��ذه م��ن ق��ارئ ف��ت��ى ك��لُّ م��ن��ك خ��ل��ف��اءٌ
ل��م��دَّخ��ر ذخ��ر م��ن ش��ئ��ت م��ا «ب��ش��ارة» ف��ي ��م وت��وسَّ
وال��ش��ج��ر ب��األُْس��ِد َغ��ن��ي��ت م��ن��ج��ب��ٌة ال��غ��اَب ه��ذي إن
وال��ذِّك��ر األع��ق��اب خ��ال��َد األث��ر ب��اق��َي ت��ح��ي��ا س��وف

235





وعزاء رثاءٌ

طفلة رثاء

ون��اظ��ري ق��ل��ب��ي ن��ور وج��ُه��ه��ا ك��ان زه��رٌة
ي��ح��اذر ل��م َم��ْن ح��م��َل ال��ردى ي��د ح��م��ل��ت��ه��ا
خ��اط��ري م��لءَ َع��ْرُف��ه��ا ي��زل ول��م ف��ت��وارت

∗∗∗
ال��دي��اج��ر ب��ط��ون ـ��ه ت��ض��م��ن��ت��ـ ض��ي��اءً ي��ا
ال��ض��م��ائ��ر ج��ن��ي��ن ي��ا ال��ث��رى ف��ي أج��نُّ��وك ق��د
ب��اص��ر ع��ي��ن ف��ي ح��ل��م ال ح��ي��ن ال��رم��َس ف��ال��زم��ي
س��اه��ر ك��لُّ وغ��ف��ا ال��دَُّج��ى أق��ب��َل ف��إذا
ن��اف��ر غ��ي��ر ح��ل��ًم��ا ال��ك��رى م��ع ف��اط��رق��ي��ن��ا
س��ادر أح��الم ك��ان ال��ذي ع��ي��َش��ِك وص��ل��ي
ال��س��رائ��ر ف��ي واض��ح��ك��ي ص��دورن��ا ف��ي وام��رح��ي
ف��ب��اك��ري ت��ج��لَّ��ى ح ال��ص��ب��ا إذا ع��ودي ث��م
ال��م��ق��اب��ر اح��ت��ب��اس ر ال��ص��غ��ا ع��ل��ى ص��ع��بً��ا إنَّ
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والده يف وجدي األستاذ عزاءُ

ي��خ��ذُل ال ال��رزء ف��ي وص��ب��رك يُ��ج��ه��ُل ال رزؤك أم��والَي
أج��م��ُل م��ث��ل��ه م��ن ف��ال��ص��ب��ر ِة ال��ح��ي��ا ُك��نْ��َه ي��ع��ل��م ك��ان وم��ن
األوُل ال��راح��ل ف��أف��ض��ل��ن��ا راح��ًال ام��رئ ك��ل ك��ان إذا
ي��ن��زُل ام��رئ ب��ك��ل م��ص��اٌب ء ل��ل��ع��زا ال��ف��ت��ى م��ص��اب وأدن��ى

املازني عزاء

ال��ج��ل��ي��د رض��اءَ ب��األس��ى راض��يً��ا إال ع��ل��م��تُ��َك وم��ا ص��دي��ق��ي ي��ا
ال��خ��ل��ود ب��ن��ات م��ن ت��ع��وَّض��َت ق��د ��ا ف��م��مَّ ب��ن��تً��ا رزئ��ت ق��د ت��ك��ن إن
ال��ورود ع��م��ر وال��رب��ي��ع وردًة وه��بْ��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا آس��ًف��ا ت��ب��ت ال
ول��ي��د ب��ك��ل ت��ودي ح��ي��اٍة م��ن ع��ل��ي��ٌم وأن��ت ع��وف��ي��ت رب��م��ا

أخ رثاء

… … … … … … … … … …
األك��ب��اد تَ��َص��دُُّع ك��ي��َف ف��ع��ل��م��ت ش��ب��اب��ه ال��ح��م��ام ص��دع راح��ًال ي��ا
اإلزب��اد دائ��م ح��ول��ك وال��ن��ي��ل م��ج��اه��ًدا أراك ألح��س��ب��ن��ي إن��ي
ب��ال��م��رص��اد ال��م��وت ج��ن��د وأق��ام ال��رَّدى غ��ل��ب وق��د ت��رم��ق��ن��ي وأراك
األع��ض��اد ف��ي َوَف��تَّ ع��راك ��ا ع��مَّ خ��اط��ري أغ��ف��َل ك��اَن م��ا س��اع��ٍة ف��ي
وغ��وادي روائ��ٍح ن��ص��ب وغ��دوت م��ع��ط��ًال ال��ت��راب ف��ي رس��ًم��ا أم��س��ي��ت
ب��رق��اد؟ ه��ان��ئً��ا ب��ع��دك وأق��ي��م ال��ثَّ��رى أط��ب��اق ت��ح��ت أت��رق��د وي��ح��ي
وم��ه��اد؟ وس��ائ��ٍد ب��ي��ن وأب��ي��ت وج��ن��ادٍل ص��ف��ائ��ٍح ره��ن أت��ب��ي��ت
م��رادي ب��غ��ي��ر ت��ج��ري ل��ك��نَّ��ه��ا ل��ب��ك��ي��ت��ن��ي أي��ام��ن��ا أن��ص��ف��ْت ل��و
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… … … … … .… … … … …
ب��ف��ؤادي ش��وُك��ه��ا وأورق ف��ذوت ب��ه ت��ح��ي��ا ب��م��ا ش��رق��ت زه��رًة ي��ا
األض��داد ك��ث��ي��رة ال��ح��ي��اة س��رَّ ت��رى ل��ك��ي ح��ي��ي��ت وم��ا ال��ح��ي��اة إِنَّ
ال��م��ت��م��ادي ش��ق��اؤه��ا ع��داك ف��ل��ق��د ن��ع��ي��م��ه��ا ال��ح��ي��اة م��ن ع��دوَت ف��ل��ئ��ن

أخ قرب عىل

أوان��ه ق��ب��ل ال��م��ن��ون ق��ص��ف��ت��ه رط��ي��ب غ��ص��ٌن ف��ي��ك ال��ق��ب��ر أي��ه��ا
أغ��ص��ان��ه ع��ل��ى ن��اض��ٍر ع��اط��ٍر ب��زه��ٍر ال��س��م��وم ت��ع��ب��ث م��ا م��ث��ل
أش��ج��ان��ه ف��ي ي��ذوب ك��س��ي��ٍر ـ��ٍب ق��ل��ـ ع��ن ِب��نْ��َت وم��ا م��ص��ط��ف��ى ي��ا ِب��نْ��َت
أك��ف��ان��ه م��ن ال��ع��روس وث��وب ـ��ر ال��ق��ب��ـ م��ن ال��دي��ار ب��ك أح��رى ك��ان
ب��زم��ان��ه م��وك��ٌل ح��ي ُك��لُّ ق��ري��ب ع��ن ال��ثَّ��رى ف��ي أل��ق��اك س��وف

الراحل الصديق إىل

وفاته. يوم السباعي» «محمد الكبري الكاتب رثاء يف نظمت

ج��ث��م��ان��ه م��دى ع��ن��ده��ا ي��ن��ت��ه��ي زم��ان��ه م��ن س��اع��ة ال��ح��يِّ غ��اي��ُة
ت��ب��ي��ان��ه ف��ي ال��ط��روس ط��اوي وه��و ف��ي��ن��ا ال��س��ب��اع��ي ص��ف��ح��ة ُط��وي��ت
آن��ه ق��ب��ل ال��ردى ف��ي ال��ن��ف��س م��س��م��ح ت��ولَّ��ى ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ن��ف��س م��س��م��ح
ره��ان��ه ل��ه��و ال��ح��ي��اة ص��راع م��ن رأًس��ا ال��م��وت ل��ص��رع��ة ي��ط��ام��ن ل��م
إن��س��ان��ه وم��ن ده��ره ج��ن��ى م��ن م��ري��ًرا وس��اغ ص��اب��ًرا ذاق��ه��ا
وه��ج��ان��ه ك��رام��ه م��ن ض��اح��ًك��ا ��ى تَ��أَسَّ م��ن وم��ث��ل��ه ��ى َوتَ��أَسَّ
اف��ت��ت��ان��ه ف��ي ب��ق��ل��ب��ه ف��أودى ـ��رِّ ال��ح��ـ األدب غ��واي��ة ف��ت��ن��ت��ه
أق��ران��ه ُم��ن��ى أق��ص��ى ح��ي��نً��ا ك��ان ع��ي��ٍش خ��ف��ض ع��ن راح��ت��ي��ه وث��ن��ى
اح��ت��ج��ان��ه ي��وم ال��ص��ح��اب ح��زن ب��ع��ض ح��زي��نً��ا ال��ح��ي��اة ع��ل��ى أراه م��ا
إع��الن��ه ف��ي ال��ف��ؤاد س��ل��ي��م ي ال��رأ ب��اط��ن ف��ي ال��ف��ؤاد س��ل��ي��م ي��ا
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أدران��ه وم��ن أك��اذي��ب��ه م��ن م��ع��اًف��ى ع��ن��ه ف��ام��ض ال��ده��ر م��رض
ع��ن��وان��ه ع��ل��ى ظ��اه��ٌر ص��دق��ه س��ف��ٌر وال��م��وت ال��ك��ت��اب خ��دن أن��ت

وفاته يوم حافٍظ قرب عىل

ال��ح��دث��ان؟ ط��وارق إح��دى ت��ل��ك م��ك��ان ف��ي وح��اف��ٌظ أب��ك��اءٌ
ال��ع��ي��ن��ان؟ ل��ذك��رك ت��دم��ى ف��ُظ ح��ا ي��ا أم��س��ي��ت ف��ك��ي��ف أن��ًس��ا ك��ن��َت
ال��م��ع��ان��ي؟! ت��ل��ك ب��ع��ض أم��س��ي��ت ك��ي��ف َف��َم��ْع��نً��ى َم��ْع��نً��ى ال��رث��اء ت��ت��ل��و ك��ن��ت
ال��ب��ي��ان؟ ذاك ص��وت اآلن ن��ط��ق ف��ه��ال ص��وتً��ا ال��ج��م��وع أع��ل��ى ك��ن��ت
ل��ل��م��ي��دان ان��ب��ري��ت ي��وم ه��ب ت��ذ أن ب��الدك ع��ل��ى وع��زي��ٌز
ل��ألوط��ان اإلس��اَر وأب��ي��َت ح��رٍّا أس��اِرَك م��ن أُْط��ِل��ْق��َت ي��وَم
ال��س��ن��ان َك��َح��دِّ ط��ع��ان��ًة ط��ان األو ظ��ال��م��ي ع��ل��ى أرس��ل��ت��ه��ا ي��وم
«ال��ل��س��اِن» ش��ف��ي��ع ف��ي ال��ُع��ْرَب ب��ل ال ع��زاءً ف��ي��ك م��ص��ر ال��ل��ه أل��ه��م
ب��ف��اِن ل��ي��س ص��ن��ع��َت ق��د وال��ذي ي��وًم��ا ص��رت ك��م��ا ص��ائ��ٌر ك��ل��ن��ا

وامليت الحي نصيب

وال��س��الْم ال��م��وت ول��ك ال��ب��ك��اءْ ل��ن��ا ص��دي��ق��ي ي��ا
وال��ظ��الم! ال��ن��وم ع��ن��دك وال��ع��ن��اء ال��ن��ور ع��ن��دن��ا
أق��ام ب��ع��ده أٌخ ب��ل ف��ن��اء أخ��و ي��أس��ى ل��ي��س

∗∗∗
اه��ت��دي��ْت وم��ا ب��ب��ك��ائ��ي ال��ق��ب��وْر ف��ي ��ْح��َب ال��صَّ أت��ب��ع
ب��ك��ي��ت ل��م��ا م��وت��ي ب��ع��د ال��ش��ع��ور ل��ي دام ل��و أن��ا
ق��ض��ي��ت أو ع��ش��ت م��ا ع��ش��ت غ��رور ك��ل��ه ع��ال��ٌم
وال��ص��ف��اْة ال��ن��ف��س ت��س��ت��وي ي��ك��وْن م��ا ك��ل ه��ال��ٌك
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ال��ح��ي��اة؟ ت��زرع ول��م��ن ال��م��ن��ون ت��ح��ص��د ف��ل��م��ن
ال��ه��داة ح��ك��م��ة وان��ت��ه��ت ال��ج��ن��ون ح��ك��م��ة ب��دأت

غانم األستاذ

ببعض طاف ثم الفطر عيد يوم يزوره الديوان صاحب صديق محمد غانم األستاذ (كان
قضت قلبية نوبة أصابته حتى وآله أبنائه بني لحظة استقر فما بيته إىل ورجع إخوانه

ساعاٍت.) غريُ ونعيه تهنئته بني تمض فلم أيامه، عنفوان يف وهو هللا رحمه عليه

ي��س��خ��ر! وال��ع��ي��ُد ب��ال��ع��ي��ِد وه��نَّ��أْتُ��ُه غ��ان��ًم��ا ص��اف��ح��ُت ي��وم وداًع��ا أك��ان
م��دب��ر وال��ع��م��ر ال��ع��م��ر ط��ول ��ون ي��رجُّ ال��م��ن��ى غ��ف��ل��ة ف��ي ل��ل��داع��ي��ن وي��ح ف��ي��ا
��روا بُ��شِّ ح��ي��ن وك��ره��م ف��ي ُروع��وا وق��د وال��ٍد خ��ي��ر ي��ا ل��ألب��ن��اء وي��َح وي��ا
ت��ت��ف��ط��ر؟ ال��ح��م��ى ف��ي ي��ت��ام��ى ص��ي��اح س��ام��ٌع أن��ا أم ال��ع��ي��د ص��ب��اُح أذاَك
ون��ن��ظ��ر إل��ي��ه ن��ص��غ��ي م��ا ه��ول ف��ي��ا ك��اله��م��ا ال��ث��غ��ور ت��ل��ك ف��ي ت��الح��ق
ي��ع��ب��ر ب��ال��م��س��اك��ي��ن ن��ذي��ًرا انَّ َل��َو ب��ص��دق��ه ال��ب��ش��ي��ر ض��نَّ وق��د وددُت
م��ض��م��ر ال��ح��زن س��اف��ُر ال��ت��ع��زي ق��ل��ي��ل ذاه��ٌل م��ص��اِب��َك ف��ي إن��ي أغ��ان��ُم
وي��ذك��ر ويُ��رث��ى يُ��ب��ك��ى م��ن وم��ث��ل��ك رخ��ي��ص��ًة ب��ك��اك ف��ي دم��وع��ي ب��ذل��ت
ت��ن��در ال��ن��اس ف��ي واألخ��الق أي��ن وم��ن غ��ان��ًم��ا ال��ع��ي��ن ت��ب��ص��ر ي��وٍم ك��ل أف��ي
ي��ت��ق��ه��ق��ر ال األي��ام وغ��ى ف��ي أًخ��ا رب��ه ت��واله ف��ت��ح» «أب��ا ع��رف��ت
ألق��در ال��وف��اء ع��ز إذا ع��ل��ي��ه وإن��ه ال��وف��اء ش��اع إذا وف��يٍّ��ا
وق��ص��روا ال��ص��ح��اب خ��ان إذا ك��ري��ًم��ا وزم��ج��روا ال��ع��داة ص��ال إذا ك��ري��ًم��ا
ألص��ب��ر ال��ص��دي��ق ظ��ل��م م��ن ال��ض��ر ع��ل��ى وإن��ه ال��غ��ري��م ض��ر ع��ل��ى ص��ب��وًرا
م��ق��در أس��اء أو أم��ٍر م��دب��ر ون��ى إذا األم��ور ب��أع��ب��اء ض��ل��ي��ًع��ا
ي��ك��در م��ا ي��ف��رق��ه��م��ا ل��م ص��ف��يَّ��ي��ِن م��ن��ك��م��ا ال��ع��ام ف��رَّق «أم��ي��ن» أخ��وك
ي��ت��أخ��ر وم��ن ي��س��ه��و م��ن ف��ل��ي��ت��ك ال��ت��ق��ي��ت��م��ا ال��ق��ص��ي��ر ال��ع��ام م��وع��د ع��ل��ى
ال��م��ع��ط��ر وال��ث��ن��اء ال��م��ع��ال��ي وح��م��د ع��ل��ي��ك��م��ا ال��ص��ال��ح��ات ال��خ��ص��ال س��الم
وي��ش��ك��ُر يُ��روى األي��ام ع��ل��ى ص��ن��ي��ٌع م��ن��ك��م��ا ال��م��ع��ارف دار ف��ي زال وال
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الصبا رفيُق

وأط��ي��ب��ا ب��ك��ي��ت م��ا أغ��ل��ى ك��ان وم��ا وال��ص��ب��ا أب��ك��ي��ك ال��م��ع��س��ول ال��ص��ب��ا رف��ي��ق
ي��ت��غ��ل��ب��ا أن ال��ح��زن ف��ي��ك وآذن ي��ع��ي��ن��ن��ي ال أن ال��ص��ب��ر ف��ي��ك وآذن
م��غ��رب��ا؟ س��رت إن ال��ج��س��ر ع��ن��د وأرع��اك ق��ن��ا ف��ي ع��دت إن ال��ن��ي��ل ع��ن��د أأل��ق��اك
م��ط��ل��ب��ا األح��ادي��ث ك��ل ف��ي ون��ط��ل��ب ل��ي��ل��ٍة ك��ل ف��ي األش��ع��ار ون��س��ت��ن��ش��د
وي��خ��ط��ب��ا ي��ق��ول ك��ي إال األرض ع��ل��ى ام��رءًا ي��خ��ل��ق ل��م ال��ل��ه أن ون��ح��س��ب
أذن��ب��ا ح��ي��ن م��ازًح��ا إال ك��ان وم��ا ذن��وب��ه ال��ب��ريء ال��ده��ر ع��ل��ى ون��ح��ص��ي
ك��وك��ب��ا أص��اف��ح أن م��ن��ه��ا ف��أق��رب ال��م��ن��ى ح��ال��ِت ق��د ه��ي��ه��اَت ب��ل أأل��ق��اك
م��غ��يَّ��ب��ا ال��ت��راب ف��ي رس��ًم��ا وج��دتُ��ك ق��ن��ا ف��ي ال��ش��ب��اب��ي��ن أس��ت��ح��ي��ي ع��دت إذا
ص��ي��ب��ا ق��ب��رك ع��ن��د دم��ًع��ا وأذري��ت م��زاُرُه أي��ن ال��ص��ح��ب ع��ن��ك وس��اءل��ت

∗∗∗
أع��ج��ب��ا ��ُب ال��ت��ع��جُّ ك��ان وق��د إل��ي��ن��ا م��ح��ب��ٍب ك��لِّ م��وُت ل��ع��م��ري ع��ج��ي��ٌب
م��ذه��ب��ا ال��م��وت س��وى ال��دن��ي��ا ت��ع��رف وم��ا غ��ري��ب��ة ف��ي��ك ال��م��وت ع��رف��ُت ح��س��ي��ٌن
م��ع��ذَّب��ا؟ ش��ي��ًخ��ا األس��ق��اُم ط��وِت ك��م��ا ي��ن��ط��وي ال��ع��م��ر ف��ت��ى ذك��رى ف��ي ه��و أَم��ْن
أش��ي��ب��ا ف��ات ال��ردى ف��ي ف��ت��يٍّ وُربَّ ال��ردى ف��ي وال��ش��ي��ب ال��ش��ب��ان ي��ن��ط��وي ن��ع��م
ح��ب��ا وَم��ْن ع��ي��اءٍ م��ن ع��ص��وي��ه ع��ل��ى م��ش��ى َم��ْن ال��ط��ري��ق��ي��ن ع��ق��ب��ى ف��ي وس��ي��ان
ُم��ْك��ذب��ا ف��أج��ف��ل��ُت ال��ن��اع��ي وف��اج��أن��ي ال��ص��ب��ا ن��اض��ر ال��ص��ب��ي ش��رخ ف��ي ع��ه��دتُ��َك
م��غ��رب��ا ال��ظ��ن ك��اذب إال ي��ك ول��م ع��م��ره ال��ص��دق ي��ع��رف ل��م ل��ي��ت��ه أال

∗∗∗
م��ط��ن��ب��ا س��ج��اي��اه ال��ب��اك��ي ي��خ��ط��ئ ف��م��ا وأط��ن��ب��وا أبِّ��ن��وه ح��س��ي��ٍن رف��اق
ط��ي��ب��ا وال��ج��ه��ر ال��س��ر أم��ي��ن وك��ان ص��ال��ًح��ا ال��ن��ق��ي��ب��ة م��ي��م��ون ك��ان ل��ق��د
تَ��َح��بُّ��ب��ا إال اإلخ��وان ي��ذك��ر وال األذى ي��ق��رب ال ال��ق��ول ع��ف��ي��ف وك��ان
ن��ب��ا أو ب��دن��ي��اه ال��م��س��ع��ى ��ر ق��صَّ وإن آم��نً��ا ال��ق��ن��اع��ة ك��ن��ز ع��ل��ى وك��ان
وت��ح��وَّب��ا ُم��ْع��رًض��ا م��ن��ه��ا َج ت��ح��رَّ أن��ف��ٌس ال��خ��ي��ان��ِة م��رع��ى اس��ت��م��رأْت إذا
ص��ب��ا أو َص��دَّ إذا م��ن��ه ص��ل��ٍف وال ج��ف��وٍة غ��ي��ر ف��ي ال��ن��ف��س ع��زي��ز وك��ان
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��ب��ا وت��ش��عَّ أس��م��اره ف��ي ��ط ت��ب��سَّ ك��ل��م��ا ال��س��م��ع ي��م��ل��ك س��م��ي��ًرا وك��ان
م��ع��رب��ا ك��ان م��ن اآلداب ف��ي وي��ؤث��ر ف��ط��رًة وال��ن��ث��ر ال��ش��ع��ر ي��ص��وغ أدي��بً��ا
ف��ت��ق��رَّب��ا ان��ث��ن��ى إال م��ن��زًال وال ص��اح��بً��ا ي��ف��ارق ال وف��يٍّ��ا أل��ي��ًف��ا
أع��ذب��ا ك��ان وإن ع��ي��ٌش يُ��ْغ��ِرِه ف��ل��م ِق��نَ��ا ف��ي ال��ع��ي��ش واس��ت��ع��ذب ِق��نً��ا أح��بَّ
ال��م��ه��ذَّب��ا ال��وف��يَّ إال ذك��روا ل��م��ا والئ��ه ع��ه��َد ال��واف��ون ذك��َر ل��ئ��ن

∗∗∗
م��س��ه��ب��ا ال��ح��زن ي��ع��ت��اده ل��ه رف��ي��ًق��ا واذك��روا ف��ي��ه أس��ِه��ب��وا ح��س��ي��ٍن رف��اق
م��ك��ث��ب��ا ال��ق��ن��ائ��ي ال��ج��م��ع م��ن م��ك��انً��ا ل��ي ف��ل��ي��ت اج��ت��م��ع��ت��م م��ن��ه ك��ث��ب ع��ل��ى
ت��غ��يَّ��ب��ا يَ��ْوَم ن��ع��يَ��يْ��ِن ل��ه س��م��ع��ُت ي��وم��ه ق��ب��ل ف��ارق��تُ��ُه وق��د ك��أن��ي

∗∗∗
م��خ��ص��ب��ا ال��ق��ل��ب م��ن ش��ط��ًرا ق��ل��ب��ه رث��ى ش��ب��اب��ه إل��َف ال��م��ح��زوُن رث��ى م��ا إذا
وأرح��ب��ا زاًدا ال��روَّاد ع��ل��ى أخ��فَّ ق��ب��ل��ًة ال��ع��م��ر ف��ي ع��ه��دي��ه م��ن وودع
وت��ه��يَّ��ب��ا اتَّ��َق��ى م��ا إال ي��ب��َق ول��م ع��ي��ش��ه ب��م��خ��ت��ار أودى ج��ازه��ا إذا
م��وك��ب��ا أح��ف��ل ال��م��وِت رك��ُب زال ف��م��ا وح��ش��ة ال��م��وت ف��ي ت��ش��ُك ال ال��ص��ب��ا أل��ي��ف
وم��أرب��ا وع��ه��ًدا داًرا ب��ع��دوا وإن ل��وائ��ه ت��ح��ت األج��ي��اُل ت��ع��اق��ب��ِت
ل��ت��ذه��ب��ا ت��الق��ت ال��م��اض��ي ال��زم��ن م��ن ب��ق��ي��ٌة إال ال��م��ح��ض��وُر ال��زم��ُن وم��ا
وم��غ��رب��ا ش��رًق��ا ال��ن��اَس أظ��لَّ س��الٌم ي��ظ��لَّ��ن��ا ح��ت��ى ال��ل��ه س��الُم ع��ل��ي��َك

حافظ نعي

ع��ض��دي ف��ي ف��تَّ خ��ط��ب غ��ي��ر خ��ل��دي ف��ي دار خ��ط��ٍب ك��لُّ
ل��غ��د ب��اق��يً��ا ي��وم��ي ب��ع��د أح��س��ب��ه ك��ن��ت ق��د م��ن ن��ع��ُي
ال��ع��دد ف��ي دن��ي��اي غ��ل��ط��ت ل��ق��د إل��يَّ ي��ن��ع��ى ح��اف��ٌظ
ب��ل��دي ف��ي ل��ق��ي��اه م��ن ك��ان بَ��َدٍل م��ن ال��ن��ع��ُي ذاك س��اء
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معاوية الشهيد

لقي وقد نور، محمد معاوية النابغ السوداني األديب بتأبني السودان أدباء احتفل …)
العالم برش أن بعد الثالثني، دون صباه ريعان يف هللا رحمه وعوجل سقامه من نصبًا

املقادير. تنجزه لم كبري بأمل العربي
األدَب هللاُ َعوََّض تأبينه، يوم يف لتلقى القصيدة؛ هذه الديوان صاحب أرسل وقد

العزاء.) أحسَن األدباء وعزَّى العوِض خريَ فيه

ق��اس��يَ��ْه ال��ن��ف��س ع��ل��ى ذك��رى م��ن ل��ِك ف��ي��ا م��ع��اوي��ْه ال��ش��ه��ي��د ذك��رى ه��ذه أج��ل
ب��اق��ي��ه ودن��ي��اه ت��ك��ري��م ي��وم وال ع��رس��ه ي��وم ال ذك��راه ه��ذه أج��ل
ل��ي��ال��ي��ه وأش��ق��ى ف��ي��ه��ا أص��ائ��ل��ه ال��ض��ن��ى ل ط��وَّ ال��ت��ي ال��دن��ي��ا أق��ص��ر ف��م��ا
ع��ال��ي��ه ال��ن��ور م��ش��رق ف��ي م��ط��ال��ع��ه رأَوا م��ن آم��اَل اآلم��اَل أَْض��يَ��َع وم��ا
ن��واح��ي��ه ي��ع��مَّ أن أح��رى األف��ق ع��ل��ى ب��دا ال��ذي ال��ه��الل أنَّ أي��ق��ن��وا وَم��ْن
ب��اك��ي��ه َق��طُّ ش��وه��دت م��ا م��ق��ل��ٍة وم��ن ��ٍع م��ف��جَّ ف��ؤاد م��ن ع��ل��ي��ه ب��ك��ائ��ي
ن��ام��ي��ه ال��روض ف��ي ت��خ��ت��ال وأغ��ص��ان��ه ذوى ال��ذي ال��ش��ب��اب ذاك ع��ل��ى ب��ك��ائ��ي
م��اض��ي��ه ال��غ��ي��ب ف��ي وه��ي وع��دت��ن��ا وم��ا غ��ض��ة وه��ي أث��م��رت م��ا ع��ل��ى ب��ك��ائ��ي
خ��اف��ي��ه ف��ي��ه ت��زل ل��م وأخ��رى ل��م��اًم��ا ل��ن��ا أزه��رت ن��خ��ب��ٌة م��ن��ه��ا ف��ض��ائ��ل

∗∗∗
آت��ي��ه ال��م��ن��ي��ة أن ل��ي ب��ان وم��ا رأي��ت��ه ي��وم ال��خ��ل��د ف��ي��ه ت��ب��ي��ن��ُت
دان��ي��ه ج��دُّ ب��دئ��ه��ا م��ن خ��وات��ي��م��ه��ا س��ي��رة أط��ال��ع أن��ي ل��ي ب��ان وم��ا
ن��اع��ي��ه ف��م م��ن ال��ن��اع��ون س��ي��س��م��ع��ه م��ق��وٍل ك��ل ف��ي ال��م��وع��ود اس��م��ه وأنَّ
ن��اس��ي��ه أن��ت وم��ا ف��ي��ه ف��ج��ي��ع��ت��ن��ا ف��اذك��ري ن��ف��س ي��ا ذك��راه ه��ذه أج��ل
دام��ي��ه ال��م��دام��ع ش��آب��ي��ب ع��ل��ي��ه ف��اذرف��ي ع��ي��ن ي��ا ذك��راه ه��ذه أج��ل
راج��ي��ه وال��ن��ف��ُس ال��ن��ف��ِس ح��زن ط��وَل ف��ي��ا ن��رت��ج��ي��ه��ُم م��ن أي��ام ��رْت ق��صَّ إذا
آب��ي��ه وه��ي ب��ه��ا ع��ج��ٍز م��ن ال��ي��أس إل��ى م��ن��ي��ب��ٌة وه��ي ال��ن��ف��س ح��زن ط��وَل وي��ا
ص��اغ��ي��ه وال��ض��م��ائ��ُر إل��ي��ن��ا رج��ع��َت ك��لَّ��م��ا س��ن��ل��ق��اك ذك��راه ي��وم ف��ي��ا
ن��اج��ي��ه ال��م��وت ي��د م��ن رج��ع��ى ال��ذك��ر ف��ف��ي ب��ذك��ره ت��ض��ن��وا ال ع��ارف��ي��ه وي��ا
راض��ي��ه ال��ع��م��ر م��ق��ب��ل ف��ي ع��ي��ش��ة ب��ه ده��ره َض��نَّ م��ا ب��ال��ت��ذك��ار أع��ي��روه
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وث��ان��ي��ه أول��ى ال��ق��ل��ب ف��ي ب��ت��ك��راره��ا ث��م��رات��ه م��ن ال��ن��زر ال��ن��ف��ي��س وزي��دوا
م��ع��ان��ي��ه ��وا ووفُّ ح��بٍّ��ا م��ع��ان��يَ��ه��ا ف��ب��ارك��وا ك��ث��ًرا ال��ع��دِّ ف��ي ت��ك��ْن ل��م ف��إن
وش��ادي��ه ال��دي��ار ف��ي ش��اٍد وي��ب��دي��ه ي��ع��ي��ُدُه ي��زاُل ال س��الٌم ع��ل��ي��ه

إبراهيم يوم

روي��ْت! وك��م رأي��ُت وك��م ِن ال��زم��ا ألح��داث ع��ج��ب��ي
ات��ق��ي��ت م��م��ا ي��ك��ن ل��م ئ��ي ب��ات��ق��ا ال��ف��ج��ائ��ع أول��ى
اح��ت��م��ي��ت وال ف��ي��ه ف��ك��رت وال خ��ل��دي ف��ي دار م��ا
م��ي��ت ي��س��ب��ق��ه ل��م األرض ف��ي ح��س��ب��ت��ه ن��ع��وه ل��م��ا
ال��ت��ق��ي��ْت م��ا ل��ق��ائ��ك م��ن ـ��ب��ي ح��س��ـ إب��راه��ي��َم ي��وَم ي��ا
ان��ت��ه��ي��ت ك��ي��ف غ��ٍد ف��ي ك��ر أذ ول��س��ت أن��ت��ظ��رك ل��م
رأي��ت م��ن آخ��ر ال��ن��اس ف��ي أخ��ي ي��ا أن��ك ل��وددُت
م��ض��ي��ت وق��د ع��ل��ي��ه أُبْ��ِق��ي ص��اح��ب ال��ب��ري��ة ف��ي ه��ل
ن��ع��ي��ت وق��د ي��ط��اق ح��زٍن م��ن ال��ن��ف��س ن��ع��ي ب��ع��د م��ا

إبراهيم أخي

ع��ه��د وب��ش��ي��ر رس��ال��ٍة ورب ن��ق��د وأم��ي��ن ب��الغ��ة أم��ي��ُر
يُ��ردي ال��س��ه��م ك��ح��دِّ أو ج��ن��اه يُ��ه��دي ال��روض ك��غ��ص��ن ق��ل��ٍم وذو
ل��ن��د ا ن��دٍّ أل��ف��اظ��ه��ا ع��ل��ى ال��م��ع��ان��ي أف��ذاذ راض أدي��ٌب
وي��ب��دي يُ��خ��ف��ي م��ا ع��ن��ه وي��ن��ق��ل ل��ب ك��لَّ ي��ت��رج��م لُ��بٌّ ل��ه
وِح��ق��د ح��س��ٍد م��ن ال��ص��در ب��ريء وح��بٍّ ث��ق��ٍة م��ن ال��ق��ل��ب م��ل��يء
ال��ت��ح��دي ع��ل��ى أع��ان ف��ض��ًال ل��ه ْوا ت��ح��دَّ ف��إن ال��ح��اس��دي��ن أراح
ُم��ْج��ِد» «غ��ي��ُر ع��الءٍ أب��ي ب��ق��ول رم��اه��م ال��ج��دوى ع��ل��ى اق��ت��ت��ل��وا إذا
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ال��ُم��ِج��دِّ ال��ي��ق��ظ غ��اي��ة وي��س��ب��ق س��ب��اٍت إل��ى اس��ت��راح وت��ح��س��ب��ه
ورد ك��ل ف��ي ف��ي��ض��ه م��ن��اه��ل ت��ع��ل��ْم «ال��ض��اد» ش��ع��اب ع��ن��ه ف��س��ل
ع��د ب��م��ص��اب ��ُه خ��صَّ ل��ف��رٍد ف��وي��ٌل ب��ه ال��م��ص��اُب َع��نَّ إذا

∗∗∗
رش��دي َض��لَّ أو ق��ول��ه��م م��ق��اص��ُد َف��َض��لَّ��ْت َق��َض��ى ال��م��ازن��يُّ وق��ال��وا
ب��ع��د أيَّ ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ب��ع��ي��ٌد خ��ي��اٌل زع��م��وا م��ا ح��دي��َث َك��أَنَّ
ب��س��ه��د ع��ال��ق��ٍة ال��ع��ي��ن��ي��ن م��ن ألخ��رى ف��اع��َج��ْب َغ��َف��ْت ع��ي��ٌن إذا

∗∗∗
ورغ��د َض��نْ��ٍك م��ن ال��ح��ال��ي��ن ع��ل��ى ع��اٍم ب��ع��د ع��اًم��ا ال��ع��م��ر ص��ح��ب��ن��ا
وج��د م��ن��ا ت��ب��س��ٍط وب��ي��ن وم��ن��ي م��ن��ه ��ٍد تَ��َع��هُّ وب��ي��ن
ودِّ ع��ه��د م��ن ب��ي��ن��ن��ا م��ا س��وى ع��ه��ٍد ُك��لَّ ال��ح��وادُث وغ��يَّ��رت
َوَردِّ أخ��ٍذ ِم��ْن ن��ح��ن أَِم��نَّ��ا ْت وَردَّ م��ذاه��ب��ن��ا أخ��ذت إذا
ح��م��د ب��ك��ل ال��ن��ه��ار ذه��ب إذا م��ل��ت��ق��ان��ا ال��ع��ش��ي��ة ف��ي ون��ج��م��ُد
ون��ق��د أدٍب م��ن ش��م��ل��ي��ن ع��ل��ى اج��ت��م��اٌع ��ان��ا ت��ل��قَّ م��ا وأرح��ُب
ون��ج��د غ��وٍر م��ن ض��اق م��ا ع��ل��ى ذراه��ا ع��ال��ي��ٌة اآلف��اق ه��ي
ل��ح��د! ش��قُّ رأي��ن��ا م��ا أي��ص��دُع ف��زال��ت ص��ادع��ة ك��ل رأي��ن��ا

∗∗∗
… … … … … … … … … …
وح��دي ب��ال��ش��ع��ر رث��اؤه ف��ك��ي��ف ح��ي��نً��ا ص��ن��وي��ن ش��ع��رن��ا ن��م��ي��ن��ا
ف��رد ج��ه��وُد ال��وع��ود ف��ي س��ت��ج��دي ف��م��اذا م��ًع��ا ال��س��ه��وَل وج��اوزن��ا
ال��م��س��ت��ب��د ال��م��ش��ي��ب ب��ؤَس ف��ي��ا زم��ي��ٌل ول��ي ال��ش��ب��اُب ث��ق��َل إذا
ق��ص��دي أُبْ��ِل��ْغ��ُت ف��ق��د ت��ق��ُص��ر وإن وي��ل��ي ف��ال��وي��ل تَ��ُط��ْل إن ح��ي��اٌة
ب��ع��دي ع��اش ل��و ل��ي أح��بُّ ألن��ت س��الًم��ا ال��دن��ي��ا أي��ه��ا س��الًم��ا
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عزاء

األبيات): هذه الديوان صاحب إىل فكتب صدقي، الرحمن عبد األستاذ قرينة (توفيت

��ِن وال��تَّ��يَ��مُّ ال��رِّض��ا ض��ح��ُك ب��ه وش��اع م��س��ك��ن��ي ت��ألأل أع��واٍم م��ن��ذ أخ��ي
وت��ح��ن��ن ه��وى م��ن ج��دي��ٍد ب��ك��وٍن وم��ول��دي ي��وم��ذاك ع��رس��ي ك��ان ل��ق��د
ذك��رت��ن��ي إال ال��ع��ي��د م��ن��ه��ا ح��لَّ وم��ا زوج��ت��ي وأع��ي��اد أع��ي��ادي ت��ل��ك أخ��ي
وغ��ب��ط��ت��ن��ي ج��ن��ت��ي ف��ي ل��ي وب��ارك��َت م��ه��ن��ئً��ا ع��ي��ٍد ك��ل ف��ي ل��ي وأرس��ل��َت
ف��ارث��ن��ي ال��ي��وم زوج��ت��ي م��راث��ي وه��ذي رج��ع��ٍة غ��ي��ر م��ن األع��ي��اُد ه��ذه م��ض��ت

معزيًا: األبياَت هذه الديوان صاحُب إليه فأرسل

ه��ي��ن غ��ي��ر أب��ل��ه ل��م وإن أراه ف��اج��ًع��ا أه��ون أن َع��َزاِئ��ي م��ا أخ��ي
م��أم��ن ك��ل ف��ي ح��واء ب��ن��ي ق��ل��وب زل��زَل��ْت ال��ح��رُب َه��ِذِه َع��َزاِئ��ي َوَل��ِك��ْن
ف��ن��ي أو ع��اش م��ن ال��خ��ل��ق رءوس أط��اش��ت ال��ت��ي ال��ف��ت��ن��ة َه��ِذِه َع��َزاِئ��ي َوَل��ِك��ْن
ال��ت��ي��ق��ن ع��ل��م ال��ع��ي��ش ه��وان ب��ن��ي��ه��ا ع��لَّ��م��ت األرُض َه��ِذِه َع��َزاِئ��ي َوَل��ِك��ْن
ب��م��وط��ن ال��ت��ق��ي��ن��ا ح��ي��ث ألح��ب��اب��ن��ا ف��راق��ن��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ل��ي��ن��ا ق��ض��اءٌ
ي��غ��ب��ن ي��ب��ق وم��ن ف��ي��ن��ا ف��ج��ي��ع��ت��ه��م ب��دي��ل��ه��ا ن��ح��ب ف��ي��م��ن ف��ج��ي��ع��ت��ن��ا
ب��م��م��ك��ن ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي ال��رض��ا ول��ي��س ي��ؤدُّه��م غ��ب��نً��ا ل��ألح��ب��اب ت��رَض ف��ال
اْح��َزِن أَِو ُم��ْت ش��اك��يً��ا ي��رت��ج��ي��ه ل��م��ن خ��ي��اُرُه ي��زاُل ال ع��ي��ٌش ه��اَن أال

∗∗∗
م��ذع��ن ت��س��ل��ي��م ال��ج��ه��د ب��ع��د ق��ص��اراه ع��زاؤه��ا وه��ذا ال��دن��ي��ا ه��ذه أخ��ي
م��ؤم��ن غ��ي��ر الم��رٍئ ف��ي��ه��ا ص��ب��ر ف��ال ح��ق��ي��ق��ة إال اإلي��م��ان أح��س��ب وم��ا

كاذب نعٌي

��وا ه��مُّ وال ي��وًم��ا ال��ن��اع��ون ص��دق ف��ال ب��ك��ذب��ه وأَنْ��ِع��ْم ال��نَّ��اع��ي ك��ذب ل��ق��د
أُمُّ ي��ا م��وت��ي��ن ف��ي��ِك اح��ت��م��ال��ي ف��ك��ي��ف واح��ٌد وال��م��وُت ال��م��وِت ل��خ��ط��ب ف��زع��ت
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حني بعد صادق

م��ن��ام��ا أو ي��ق��ظ��ًة ي��ت��ق��ي وال ال��ظ��الم��ا ي��ه��اُب ال ٌ ن��ب��أ َس��َرى
اع��ت��ص��ام��ا م��ن��ه ال��ق��ل��ب اع��ت��ص��م وال ـ��ن ب��ال��ي��ق��ي��ـ خ��ل��ت��ه وم��ا ي��ق��ي��ٌن
ت��رام��ى ن��ذي��ًرا أو ب��غ��ت��ًة ل��ه أح��ت��س��ب ل��م أم ي��ا ف��راق��ك
ال��ج��س��ام��ا ال��خ��ط��وب م��ن��ه��ا رض��ُت وإن ت ال��ح��ادث��ا ل��ه روَّض��ت��ن��ي وم��ا
ِح��م��ام��ا ي��وًم��ا ل��ِك أدَّك��ر ف��ل��م م��ول��ًدا ل��ي ادَّك��رت��ِك ك��أن��ي
دوام��ا ع��ل��ي��ه��ا ظ��ن��ي وخ��ادع��ت ِم ال��دوا أخ��َت األم��وم��َة ح��س��ب��ُت
ال��ف��ح��ام��ا ش��ك��وت م��ا غ��ي��ره وف��ي ـ��ي ال��ن��ع��ـ خ��ط��ب ف��ي��ك وأف��ح��م��ن��ي
ف��ط��ام��ا؟ ل��دم��ع��ي ال��م��ش��ي��ب أك��ان ب��ك��ى ل��ش��ي��ٍخ ق��وٌم ��ب ت��ع��جَّ
ع��ام��ا؟ ل��س��ب��ع��ي��ن ف��ك��ي��ف ف��راًق��ا ـ��زُّ ت��ع��ـ ع��ش��ٍر دون ل��م��ا وأم
ال��رَّغ��ام��ا س��ك��ن��ِت ي��وَم ه��ان ل��ق��د ��ت��ا أمَّ ي��ا ال��م��وُت َع��ُظ��َم ل��ئ��ن
��وام��ا ال��سَّ ت��ط��ي��ُق ال م��ق��ل��ٍة ع��ل��ى غ��ال ل��م��ا ال��ن��ور أرخ��ص وم��ا
ظ��الم��ا إال ب��ع��دك ال��ك��ون م��ن أرى ف��م��اذا م��ن��ك ال��ك��ون خ��ال
ال��رج��ام��ا ع��رف��ت ق��د م��ا ش��دَّ وي��ا ـ��ِت ت��رك��ـ ق��ف��اٍر م��ن ه��وَل��ه��ا ف��ي��ا
م��ق��ام��ا أق��ام��وا ب��ح��ي��ث ف��أن��ع��م ال��ث��رى ب��ب��ط��ن ذوي ت��الق��ي
س��الم��ا إال ب��ع��َدِك ال��خ��وُف ف��م��ا َب ال��خ��ط��و أخ��اُف ك��ن��ُت ألج��ل��ك

الخطباء آخُر

م��ج��ي��ب غ��ي��ُر ال��ي��وَم ال��س��م��ي��َع إنَّ وه��ي��ب ن��ع��يَّ ي��ا ج��ه��دَك أس��م��ع��َت
م��وه��وب ق��ات��ٍل آخ��ر م��ص��ر ف��ي ِل��َداِت��ِه ك��رام م��ن ي��ص��م��ت ال��ي��وم
م��غ��ي��ب ب��ط��ول م��ن��اب��ره��م أذن��ت م��ع��ش��ٍر م��ن ب��ق��ي��ٌة غ��اب ال��ي��وم
أس��ل��وب وذي ل��س��ٍن ذي ك��ل م��ن ف��رس��انَ��ه��ا ودَّع��ت ال��م��ن��اب��ُر ت��ل��َك
وق��ل��وب ل��ن��ا ألس��م��اٍع س��ح��ًرا أع��واده��ا ع��ل��ى ال��ف��ص��ح��ى ن��س��م��ع ال
ب��ن��ع��ي��ِب ط��ارٍق ل��ص��وٍت إال َش��ْدِوَه��ا م��وق��ُع ي��ه��ت��زُّ وال ك��ال
َخ��ِط��ي��ِب» ُك��لِّ َق��ْوَل َج��ِه��ي��َزُة «َق��َط��َع��ْت خ��ط��ب��ٍة م��ن ل��ه م��ا ول��ك��ن خ��ط��ٌب
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طبيب بغري داءٌ

وال��س��داِد وال��نُّ��ه��ى ال��ف��ض��ل رج��ل «ح��س��ي��ن» خ��ط��ُب ال��ع��ارف��ي��ن ف��ي َج��لَّ
ل��ل��ع��ب��اد رح��م��ًة ك��ان ل��ق��د ـ��ه ال��ل��ـ ي��رح��م��ه ال��ل��ب��ي��ب ال��ط��ب��ي��ب
واق��ت��ص��اد ِط��بِّ��ِه ِم��ْن ب��اج��ت��ه��اٍد َش��َف��اُه إال ال��س��ق��ام اس��ت��ب��دَّ م��ا
ع��ادي ُك��لَّ غ��رِب��ه��ا م��ن ي��ث��ن��ي وه��و ال��م��ن��اي��ا ع��ادي ع��ل��ي��ه ي��ع��دو ك��ي��ف
ف��ادي أل��ف ع��ل��ى ال��ِف��دا ف��ي��ه ح��قَّ ح��ي ال��م��ن��ي��ة م��ن يُ��َف��دَّى ل��و
اف��ت��ق��اد» ب��ح��س��ن م��ن��ي ج��دي��ًرا ي��ا ب��ع��دي م��ح��ل��ك ف��ي أص��ب��ح��ت «ك��ي��ف
واب��ت��ع��اد أه��ل��ه م��ن اق��ت��راٍب ف��ي ب��ع��ه��ٍد وف��اء وال وف��يٍّ��ا ي��ا
ال��وداد َح��يُّ ف��ي��ه م��اَت وق��د ـ��ِر ال��ده��ـ ف��ي ل��ل��م��غ��يَّ��ِب ال��ودِّ م��ح��ي��َي
رش��اد ب��ث��وب غ��يٍّ��ا ي��ك��س��و راح ل��غ��اٍو ت��ص��ي��خ ال ال��رأس ع��ال��ي
واألح��ق��اد اآلم��ال ص��غ��ار ع��ن ك��ب��ًرا ال��ع��ي��ش م��ط��ام��ع ع��ن ع��ازًف��ا
وال��ح��س��اد األن��داد م��ن��ال ع��ن ت��ع��ل��و ت��س��م��ي��ت م��ث��ل��م��ا «ه��م��ٌة»
ال��زه��اد ش��رع��ة ف��ي زه��ي��ًدا َن ك��ا وم��ا ف��ي��ه زه��ْدَت رج��اءٍ ك��م
اإلل��ح��اد ع��ن ي��ن��ه��ى ع��ل��ٌم ـ��بَّ ال��ط��ـ أَنَّ ت��ع��ل��م ب��اإلل��ه م��ؤم��نً��ا
ب��وادي؟ م��ن��ه��م ح��ل��ل��ت ه��ل ال��ث��رى ف��ي ع��ل��ي��ه��م ت��ح��ن��و ك��ن��ت م��ن ش��ع��ري ل��ي��ت
ال��م��ي��الد أوَل ال��ع��م��ر آخ��ُر وواَف��ى ب��روٍح روٌح ت��الق��ى ه��ل
ل��ل��ش��ه��اد ال��ع��ي��ان ك��ن��ع��ي��م ف��ي��ه��ا ت��ن��ع��ُم ك��ن��َت رؤي��اَك ت��ل��َك
ب��ال��م��رص��اِد ال��زم��ان وخ��ط��وُب وم��رٍّا ح��ل��ًوا ال��زم��ان ص��ح��ب��ن��ا ك��م
ال��م��رت��اد ح��ص��ن��ك ع��ن��د آم��ٌن ك��أنِّ��ي ال��ج��وار ع��ل��ى وال��ت��ق��ي��ن��ا
ال��ع��وَّاد أس��ب��ق م��ن��ك وأرى ط��بٍّ��ا األج��الء ال��ن��خ��ب��ة ت��س��ب��ق
ال��م��ع��اد ي��وم ف��ك��ان ل��ق��ي��ا ع��د م��و ع��ل��ى اف��ت��رق��ن��ا ي��وم واف��ت��رق��ن��ا
إرش��ادي وال ي��وًم��ا ن��ص��ح��ي ـ��أم ت��س��ـ وال ع��ن��ي ال��س��ؤاَل ت��س��ت��ع��ي��ُد
ال��م��ن��ادي رج��ع ال��ن��ع��اة ف��ي��ج��ي��ب ن��أي ب��ع��د س��ائ��ًال وأن��ادي��ك
ف��ؤادي ي��ع��ان��ي م��م��ا وط��ب��ي��ب��ي ج��س��م��ي ي��ك��اب��د م��م��ا ط��ب��ي��ب��ي ي��ا
زاد غ��ي��ر ع��ل��ى ط��وح��ت ون��وى ط��ب��ي��ٍب ب��غ��ي��ر داءٌ ح��زن��ي إن
ه��ادي ال��ص��ب��ر إل��ى ي��ه��ت��دي ل��و ف��ي��ك اص��ط��ب��اًرا ح��س��ي��ُن ي��ا ال��ل��ه أح��س��ن
رق��اد؟ ط��وُل ال��ع��ي��وَن أََق��رَّ إن س��ه��اٍد ط��وُل ال��ع��ي��وَن ي��ق��ر ه��ل
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األعمى الشاعر

ش��اع��ر ج��ف��ن ال��ع��م��ى ن��ال م��ا وأظ��ل��م أص��اب��ه ق��د ع��ًم��ى ال��ب��اك��ي ال��ش��اع��ر ش��ك��ا
غ��ائ��ر ال��م��اء ن��اض��ب ح��زٍن ن��ب��ع س��وى ال��ب��ل��ى ع��ن��ده��ا ي��دع ل��م ب��ع��ي��ٍن ي��ن��وح
ح��اس��ر ب��م��ق��ل��ة إغ��ض��اءً ف��ي��ط��رق ج��ب��ي��ن��ه ش��زًرا ال��ش��م��س ع��ي��ُن وت��ل��ح��ُظ
ال��زواه��ر؟ وج��وه ف��ي��ه ط��ل��ع��ت وه��ل ال��دج��ى ف��ي ال��ب��رُق أوم��ض ه��ل وي��س��أل��ه��م
ك��ال��ج��واه��ر؟ ال��ح��ص��ى ب��ات أم ال��غ��ي��د ع��ل��ى وال��ح��ل��ى ال��م��ن��ض��ُد ال��دُّر ي��ل��م��ُع وه��ل
ح��ائ��ر ب��ص��ي��ح��ة ي��ل��ح��اُه راح إذا َص��ْدِرِه زف��رُة األف��َق ت��ش��قُّ ت��ك��اُد
ب��ال��ج��آزر ف��ت��ك��ٍة ف��ي ل��ي��ه��دي��ه ب��ال��س��ن��ى أف��ق ي��ا ال��ذئ��ب ل��ع��ي��ن ت��ج��ود
ال��غ��وام��ر ال��ب��ط��اح ف��وق وت��س��ف��ك��ه ق��راُره��ا ع��م��ي��ٍق ب��ئ��ٍر ف��ي وت��رم��ي��ه
ال��دي��اج��ر س��واُد أخ��َف��ى م��ا ف��أظ��ه��ر ب��وح��ي��ه أراك ن��وًرا وت��س��ل��ب��ن��ي
ال��س��رائ��ر؟ م��ظ��ل��م��ات س��ن��اه ي��ض��يء م��ش��رًق��ا ال��ط��رس ع��ل��ى م��ع��ن��ى وأرج��ع��ه
ب��اه��ر؟ ك��لَّ ت��رى ع��ي��ٌن ب��دائ��َع��َه��ا ي��رى ال ك��ان إن األك��واُن ت��ج��م��ُل ل��م��ن
ل��ن��اظ��ري إال ال��ح��ظُّ ف��ي��ه��ا ج��اد وم��ا م��ن��ظ��ٍر ح��س��ن س��وى ال��دن��ي��ا ك��ان��ت ف��م��ا
ال��م��ن��اظ��ر؟ ت��ل��ك ح��س��ن ع��ن��ي س��ي��ح��ج��ب ألن��ه إال ال��م��وت أخ��ش��ى ك��ن��ت وه��ل
ب��زائ��ري ال��م��ن��ون ري��ب وال أم��ي��نً��ا ب��ه��اج��ري ال��ح��ي��اة ج��ه��د ال أن��ا ف��ه��ا
ال��خ��واط��ِر ش��ق��يِّ َم��يْ��ٍت م��ن ل��َي ف��ي��ا ال��ردى ظ��ل��م��ة ف��ي ال��ع��ي��ِش ش��ق��اءَ ج��م��ع��ُت
س��اه��ر ب��ح��س��رة ق��ل��ب��ي وي��ل��ح��ظ��ه ن��ائ��ٍم ب��م��ق��ل��ة وه��اًج��ا ال��ص��ب��ح أرى
ب��ص��ائ��ري؟ ال��ت��راُب يُ��ْع��ِم ول��م أراه ب��ل��م��ح��ٍة ال��وج��ود ه��ذا إل��ى ل��ي وم��ن
ال��ن��واض��ِر ال��وج��وِه ألالءَ ال��ش��م��س ل��دى واح��ت��س��ْب ض��ي��اِئ��َك م��ن أَنْ��ِف��ْق ق��ل��ُب ف��ي��ا



دواوين من ديوان

الفردوس تنازع

ي��ؤج��ُر ف��ي��م��ا ال��بَ��رَّ ي��ح��س��دون ال ل��ه��م ف��م��ا ال��ه��ب��اء ع��ل��ى ي��ت��ح��اس��دون
أن��ك��روا م��ا وأن��ك��روا ال��س��م��اء أج��ر ل��ه��م ت��رك��وا أن ال��ك��ف��ار ع��ل��ى ن��ق��م��وا
ي��ك��ف��ُر م��ن ل��س��رَّه��م ال��ح��ي��اة ه��ذي ف��ي ال��ج��ن��ات م��ن وُِع��ُدوا م��ا ك��ان ل��و

املصور

… … … … … … … … … …
ف��ي��خ��ل��د ال��ج��م��اد ي��ح��ي��ا ب��ه��ا روٌح ب��ن��ان��ه وض��م��ن ري��ش��ت��ه ط��ي ف��ي
وت��س��ج��د ال��ج��ب��اه ل��ه ت��خ��ر ربٍّ��ا يُ��رى ح��ت��ى ال��ث��رى ع��ل��ى ي��داُس ب��ي��ن��ا
ف��ت��ج��م��د األزل ال��ص��خ��ر ع��ل��ى ت��ج��ري ق��ري��ح��ٌة ب��ال��دوام ال��ق��رائ��ح أول��ى
يُ��ع��ب��د ال��خ��الئ��ق ع��ل��ى اإلل��ه ظ��ل ك��أن��ه��ا ت��ح��ل ف��ي��م��ا م��ع��ب��ودٌة

دهر يا إيه

ت��ك��وُن ك��ي��َف ال��رج��اِل ع��زم��اِت وان��ظ��ر ش��ئ��َت م��ا ه��اِت ده��ر ي��ا إي��ه
ي��ه��وُن ال م��ا م��ن��ه ب��ال��ص��ب��ر ه��ان إال ب��الئ��ك ف��ي ت��ع��س��ف��َت م��ا

الخزان إىل رحلة

… … … … … … … … … …
أض��غ��ان م��ن ذئ��ب ي��ا ب��ي��ن��ن��ا م��ا ل��س��ان��ي ع��ن ي��ف��ه��م وه��ل ق��ل��ت
ع��ط��ش��ان ع��ل��ى ال��م��اء ي��ح��رم ال أم��اِن ف��ي وردك إل��ى ف��اذه��ب
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متفرِّقات

ي��دان��ي وال ي��ن��ادي��ن��ا وه��و األس��ن��ان ك��اش��َر ي��ع��دو ف��م��رَّ
م��رن��ان ه��ائ��ٍل دوي ع��ل��ى ال��ب��ن��ي��ان أول وردن��ا ح��ت��ى
ال��ف��رس��ان ع��ل��ى ث��ار ق��د ك��ال��ن��ق��ع ال��دخ��ان ث��ائ��ر م��اءٍ َم��وَّاِر
اآلذان ع��ل��ى ال��ص��وُت غ��ل��ب ق��د ال��ده��اِن ح��ل��ب��ِة ف��ي م��ص��ط��ف��ًة
يُ��س��م��ع��اِن ل��ي��َس م��س��ت��ويَ��يْ��ِن ك��األذان ال��ه��م��س أدن��ى ف��ب��اَت
ال��رع��ان ف��ي ص��داه ف��ردَّدت ال��ج��نَّ��اِن ع��ن ال��ن��وم وش��رد
ب��ال��ص��وَّان ي��ق��ذف م��ن��دل��ًع��ا ال��ن��ي��ران م��ن ال��م��اء وت��ح��س��ب
وك��ال��ث��ع��ب��ان أح��ي��انً��ا ك��ال��ل��ي��ث أل��وان ذا األرض ف��ي ط��رائ��ًق��ا
س��ي��ان م��ن��ح��ِدًرا م��رت��ف��ًع��ا آن ف��ي م��ن��ح��س��ًرا م��ن��دف��ًق��ا
األل��ب��ان م��ن ك��ال��م��ح��ض ي��ب��يَ��ضُّ ال��ث��غ��ب��ان م��ن��ش��ع��ب م��ل��ت��ئ��ًم��ا
ال��ق��ي��ع��ان ِت��ْل��ِك��ُم ف��ي ش��ن��ه��ا ق��د ��م��اِن ال��صُّ ع��ل��ى ال��رغ��و م��ج��ذذ
ال��م��ي��دان إل��ى ال��خ��ي��ل وت��ح��ف��ز ب��ال��ط��ع��ان ال��ق��وم ت��غ��ري ش��ع��واء
ال��ج��ب��ان ف��ي ال��ن��خ��وة وت��ب��ع��ث ك��ال��غ��ض��ب��ان ال��راض��ي وت��ج��ع��ل
ت��ش��ه��داِن ال��ج��ب��اِل وأرؤُس ال��ش��ه��ب��ان أع��ي��ُن ع��ل��ي��ه��ا ق��ام��ت
ال��ل��ي��ان وف��ي ال��ب��ط��ش ق��وة ف��ي م��ع��ان��ي م��ن ال��م��اءِ ل��ه��ذا وك��م
ال��ج��اِن ث��وَب ي��ل��ب��س ك��أن��ه وال��ج��ث��م��ان ال��ش��ك��ل اخ��ت��الف وف��ي
ال��دي��دان م��زح��ف ف��ي وس��ارٌب ك��ال��ع��ق��ب��ان ال��ج��و ف��ي ف��ص��اع��ٌد
ك��ال��ح��م��الن األم��واِج والع��ُب ك��ال��ش��ي��ط��ان األرض ف��ي وغ��اِئ��ٌص
ال��ع��ي��ان ع��ن ال��خ��اف��ي ك��ال��نَّ��َف��ِس األع��ن��ان ف��ي ال��ب��خ��اِر وط��ائ��ُر
واألب��دان ال��زرع ق��وام ف��ه��و ع��دوان وم��ن أم��ٍن م��ن وف��ي��ه
ال��ظ��م��آن ل��دى ال��دن��ي��ا ُه��َو وْه��َو ال��ط��وف��اِن ال��ج��ارُف ال��وب��اءُ َوْه��َو
ش��ط��رت��ان وال��ل��ي��ل ش��ارف��ت��ه ال��غ��رق��ان ل��دى ال��م��وت ُه��َو وْه��َو
األم��ان م��س��م��ع أم��ال وال ث��ان ل��ص��وٍت ال��ل��ي��ُل ص��غ��ا ف��م��ا
ال��غ��ي��الن ت��ج��اوُب ك��أن��ه��ا األل��ح��ان ه��ات��ي��ك��م إل��ى إال
غ��ل��وت��ان ال��ص��ب��ح ط��ري��ق وف��ي أس��وان إل��ى أدل��ج��ن��ا ثُ��م��ت
األوان ط��ي��ف��ي��ة رح��ل��ٍة م��ن ش��ان��ي ع��دوت وم��ا ل��ه��ا ف��ي��ا
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أَتََمنَّى

أَتَ��َم��نَّ��ى وال ك��ل��ه��ا ت��ن��ق��ض��ي ح��ي��ات��ي انَّ َل��َو ي��وًم��ا أَتَ��َم��نَّ��ى
أَتَ��َم��نَّ��ى أَْن ك��ي��ف ت��ع��ل��م��ت ل��و ال��ت��م��ن��ي أط��ل��ت وق��د أَتَ��َم��نَّ��ى
أَتَ��َم��نَّ��ى أَْن ق��ب��ل األم��ر ب��اط��ل ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��م��ت��ن��ي ل��و أَتَ��َم��نَّ��ى
أَتَ��َم��نَّ��ى وم��ا ت��م��ل��ك��ت��ه م��ا ل��ت��س��اوى ت��ح��ق��ق��ت ل��و م��ن��ي��ة

الباردة القمة

فإذا الحياة، عندها تفرت باردة قمة كذلك وللمعرفة الثلوج، تعلوها باردة قمة (للجبال
أنها كلها حقيقتها ألن بيشء؛ يشعر ولم شيئًا يََر لم األشياء حقائق إىل اإلنسان نظر
النظِر ُكلَّ الحقائق إىل ينظر أال له فخري ذرة، كل يف متشابهة حركة كل إىل ترجع ذرات
تقع التي بالظواهر إال الدنيا يعرف ال الحي ألن اإلعراِض؛ ُكلَّ الظواهر عن يعرض وال
الباردة قمتها إىل املعرفة من ارتفَع َفَقِد ذلك تجاوز فإذا البديهة، وتدركها الحواس عليها

بحياة.) فيها يشعر ال التي

ال��ب��اردة وال��ق��م��َة ف��إي��اَك ال��ذُّرى رف��ي��َع ارت��ق��ي��َت م��ا إذا
زائ��دة ن��اق��ص��ٌة األرُض وال َدوَّاَرٌة ال��ش��م��ُس ال ه��ن��ال��ك
ب��ائ��دة أو ال��خ��ل��ق م��ج��ددة وأط��واره��ا ال��ح��ادث��ات وال
ج��ام��دة وت��ب��ص��ره��ا أن��اٌس ت��ق��ل��ي��ب��ه��ا ي��ل��ت��ذُّ ق��وال��ب
واح��دة أب��ًدا وأل��وان��ه��ا ب��ت��رق��ي��ش��ه��ا ق��وٌم وي��ع��ج��ب
ق��اع��دة ج��دراِن��ه��ا وآس��اس ج��دران��ه��ا وت��ه��ب��ط وت��ع��ل��و
ال��خ��ال��دة ب��ال��ن��ظ��رة ال��ك��ون م��ن ب��دا م��ا ي��رى ف��اٍن ب��ؤَس وي��ا
ه��ام��دة ج��ث��ٌة ل��ه وح��يٌّ ق��درة ب��ال رب ف��ذل��ك
ف��ائ��دة وال ف��ي��ه��ا خ��ي��ر ف��ال ال��ذُّرى ثُ��لُ��وُج أم��ا ال��غ��وِر إل��ى
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بعلبك أطالل عىل

م��ك��رُم ال��ده��ر ب��ه ي��زري ل��م��ن وف��يٌّ م��ق��دم ل��ك ق��ادٌم ه��ذا «ب��ع��ل» أي��ا
َدُم وال ن��اٌر ت��ث��ن��ي��ه ال ف��ل��ب��اك ٌع ُش��رَّ األس��ن��ُة وح��ول��ي��َك دع��وَت
��ُم ال��م��دعَّ ال��ب��ن��اء «آلم��ون» ت��س��ام��ى ض��ف��اف��ه ف��ي ال��ذي ال��وادي م��ن أت��اَك
وأح��ج��م��وا ال��ع��اب��دون ع��ن��ه وأق��ص��ر ال��م��دى ع��ل��ى ذراك أق��َوْت ك��م��ا وأْق��َوى
وال��م��س��ل��م ب��اس��م��ه ال��م��ح��يِّ��ي وأن��ت م��س��ت��ق��رِِّه ف��ي «آم��ون» ع��ن ي��ح��ي��ي��ك
��ُم م��ق��سَّ ول��ف��ٌظ ش��ت��ى ص��وٌر ل��ه ت��ل��ت��ق��ي آلم��ون اس��م إال ب��ع��ل ف��م��ا

∗∗∗
ت��ع��ص��ُم ش��يء ال وه��ي ب��ع��ٍل ح��ص��ن وي��ا ع��ن��ده��ا ب��ع��ل ال وه��ي ب��ع��ل دار وي��ا
م��ظ��ل��م وال��ل��ي��ُل اآلم��ال م��ش��رق وي��ا ج��ائ��ٌر وال��ده��ُر ال��م��اض��ي��ن ج��ارة وي��ا
ي��ب��س��م األزاه��ي��ر م��ط��ل��ول وروض��ك م��ق��ب��ٌل وال��ع��ي��ُش أدب��رت إذا ع��زاء
��م��وا وي��مَّ ب��ال��دع��اء إل��ي��ه��م أن��اب��وا األل��ى وال ع��ن��ك األرب��اب ي��دف��ع ول��م
وت��ه��دُم؟! ال��ص��روُح تُ��ب��نَ��ى ك��م��ا ل��تُ��ب��نَ��ى وإن��ه��ا ف��ي��ك األرب��اب ح��ي��ل��ة وم��ا

∗∗∗
م��خ��ي��م ال��ع��ق��ار وس��ل��ط��ان ع��ل��ي��ك س��اه��ٌر ال��ص��واع��ق ج��ب��ار «ج��ب��ي��ت��ي��ر»
م��ت��ج��ه��م م��س��ج��ٌد ع��ل��ي��ه��ا ي��ط��لُّ ق��ب��ل��ٌة ع��ن��دك ال��غ��راء ول��ل��زه��رة
وم��ع��ل��م ل��ل��ن��ب��ي م��ن��اٌر وف��ي��ك وم��ط��ه��ٌر ل��ل��م��س��ي��ح ُم��َص��لٍّ��ى وف��ي��ك
م��ح��طَّ��ُم! ال��ع��م��اد م��ص��دوع ورك��ن��ك ك��ث��ي��رٌة ل��دي��ك أرب��اٍب ش��ف��اع��ات
م��ب��رم؟ ال��ده��ر م��ن ص��رٌف ط��غ��ى م��ا إذا ال��ح��م��ى ي��أم��ن أو ال��ع��ف��َو ��ي ي��رجِّ ذا ف��م��ن

∗∗∗
ُم وم��ق��دَّ ال��ردى ح��ك��م ع��ل��ى أخ��ي��ٌر ي��س��ت��وي ف��ي��ه ال��ذي ال��ي��وم إل��ى ع��زاء
م��ح��تَّ��ُم ف��ال��ق��ض��اء ت��ش��ائ��ي ال وإن ال��ب��ل��ى ع��ل��ى ص��ب��ًرا ش��ئ��ت م��ا إذا وص��ب��ًرا
ُم��تَ��َرس��ُم وال ي��وًم��ا ذاك��ٌر ف��ال وت��ن��ط��وي م��ل��يٍّ��ا ال��ذك��رى س��ت��ح��ف��ظ��ِك
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إفطاره يوم غندي إىل

وال��خ��ذالُن ال��خ��س��ر ول��ش��ان��ئ��ي��ك ال��م��دى ع��ل��ى ال��م��ب��ي��ن ال��ن��ص��ر ل��ك غ��ن��دي
ال��ع��ري��ان ال��ج��ائ��ع ال��س��ج��ي��ن وه��و ق��وم��ه ي��ح��رر م��ن ق��ب��ل��َك أل��َق ل��م
وال��ح��رم��ان ال��ج��وع ع��ل��ي��ه��ا أخ��ن��ى أم��ة ت��ص��ل��ُح وال��ح��رم��ان ب��ال��ج��وع
ض��م��ان ال��س��ق��ام م��ن ال��س��ق��ام ب��ع��ض ل��دوائ��ه��م دائ��ه��م ق��رارة م��ن خ��ذ
اإلن��س��اُن ويُ��ْل��َع��َن ��وام ال��سَّ بَ��َق��ُر ب��ي��ن��ه��م يُ��َق��دََّس أن ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن
ي��ه��ان أه��ان وم��ن ال��ج��زاء ب��ع��ض أم��وره��م ع��ك��س ف��ك��ان األم��ور ع��ك��س��وا
األوط��ان ذن��ب��ه��ا ت��غ��ف��ر ف��ك��ذاك ك��م��ال��ه��م ع��ن��د ال��ق��وم ل��ن��ق��ص ف��اش��ف��ع

الظن

ال��ظ��ن ع��ن أك��رم��وك ت��خ��ف��ه ل��م وإن وأك��ث��روا ظ��ن��وا ال��ن��اِس َظ��نَّ ِخ��ْف��َت إذا
أذن وال ت��راك ع��ي��ٍن ب��ال ف��دع��ه��م ت��ش��أ وإن ع��ي��ٍن أل��ف ه��ب��ه��م ش��ئ��ت ف��إن

املرسوق القلم

ق��س��م م��ن ن��ال��ن��ي م��ا ون��ال��ه ال��ق��ل��م ذاك ال��س��ج��ِن ف��ي زام��ل��ن��ي
يُ��َرْم ل��م وم��ا ال��ن��اس رام��ه م��ا وأس��راره ف��ك��ري م��ن وم��س
ف��ان��َح��َس��ْم ان��ط��وى ث��م ري��ش��ِت��ِه س��وى وع��اه م��ا م��ع��ن��ى َف��ُربَّ
ح��ك��م أو أدٍب م��ن ج��رى ف��ي��م��ا تُ��ْرتَ��َض��ى ح��ص��ٍة م��ن ل��ه وك��م
ك��ال��ض��رم ل��ف��ح��ٍة م��ن ل��ه وك��م ��ب��ا ك��ال��صَّ ن��ف��ح��ٍة م��ن ل��ه وك��م
ُم��ْل��تَ��َه��ْم ث��م��ٍر م��ن ل��ه وك��م ُم��ج��ت��نً��ى زه��ٍر م��ن ل��ه وك��م
ال��ه��رم ب��أرض م��رَّْت ن��ق��م��ٍة أو رح��م��ٍة م��ن ��َل َس��جَّ م��ا ��َل َس��جَّ

∗∗∗
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ال��ل��م��م ع��ل��ي��ه أح��ص��ى وغ��اش��ٍم ��ُه َح��قَّ ق��ض��ى م��س��ك��ي��ٍن وُربَّ
ال��ِق��يَ��ْم غ��ال��ي��اِت ع��ن وص��ن��تُ��ُه تُ��ْق��تَ��نَ��ى ح��ل��ي��ٍة ع��ن أع��ززت��ه
ال��ن��ع��م ت��ل��ك ب��ع��ض أج��زي ف��ق��ل��ت ب��ال��ن��ع��م ي��ذك��رن��ي أخ ول��ي
ال��ش��ي��م ن��ف��ي��َس ق��ل��بً��ا ��ض��ن��ي م��حَّ ل��م��ن م��ن��ه أن��ف��س أَِج��ْد ف��ل��م
ال��ق��ل��م ي��ص��ون أن ب��دٍع ف��غ��ي��ر ص��دره ف��ي أك��ت��ب م��ا ص��ان ق��د
ال��ذم��م ك��رع��ي وي��رع��اه أوح��ى م��ا ك��ل ف��ي ي��س��ت��وح��ي��ه ي��ظ��ل

∗∗∗
ح��ت��م ق��ض��اء ب��ال��ف��ق��د ع��ل��ي��ه ق��ض��ى أن إل��ى أم��ن ف��ي رع��اه
تُ��غ��ت��ن��م ف��رص��ة ع��ي��ٍن ك��ل م��ن ل��ه��م ل��ص��وٌص م��ن��ه ف��غ��ال��ه
ال��ق��دم م��ك��ان ال��ع��ي��ُن ب��ه َض��لَّ��ْت ال��م��زدح��م ح��اف��ل ح��ش��ٍر ي��وم ف��ي
يَ��نَ��ْم ل��م ل��ي��ل��ت��ه ف��ي ف��ب��ات ال��ض��ح��ى ف��ي ل��م��ح��ًة ن��ام ق��د

∗∗∗
األل��م ع��ل��ي��ك ال��ي��أُس وص��ال��َح ق��ل��م ي��ا ف��ارق��ت��ن��ا وق��د أم��ا
ُم��تَّ��َه��م وال خ��واٍن ك��فِّ ف��ي تُ��رى ال أن أرج��وه م��ا ف��خ��ي��ر
ال��ح��م��م س��واد ف��ي��ه��ا م��ا «أب��ي��ض» ص��ف��ح��ٍة ف��ي ال��ج��ه��ل ت��خ��طَّ وال
ش��ت��م ف��ي��م��ن ب��ال��ل��غ��و ت��ش��ت��ُم��ن��ي آل��ًة ق��ل��م��ي ي��ا ت��ك��ن وال
ن��ظ��م م��ن ع��ل��ى ت��ن��ح��ي ه��ن��ا وم��ن ه��ن��ا م��ن ل��ي ال��ح��ك��م��ة ف��ت��ن��ظ��م
ال��م��خ��ت��ت��م ف��ي ال��ذل ح��ض��ي��ض إل��ى ت��ن��ح��در ف��ال األوج ف��ي ب��دأت

والرَّاحة التَّعِب بني

املعري: قال

اْزدي��اِد ِف��ي َراغ��ٍب ِم��ْن إالَّ ـ��َج��ُب أَع��ـ ف��م��ا ال��َح��ي��اُة ك��لُّ��ه��ا تَ��ع��ٌب
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الديوان: صاحب ويقول

ازدي��اِد ف��ي راغ��ٍب ِم��ْن إال ـ��َج��ُب أَع��ـ ف��م��ا ال��ح��ي��اُة ك��لُّ��ه��ا راح��ٌة
ب��ال��ت��ع��داِد ي��زاُد ال ع��اط��ٍل أم��ٍن ي��وِم ِم��ْن ال��م��زي��ِد اب��ت��غ��اءُ م��ا
م��ع��اد ح��اِل واطِّ��راُد واح��ٍد ش��يءٍ ت��ك��راُر ال��م��ري��ُح ف��ال��زم��اُن

التاريخ هو هذا

ي��س��ت��ح��ي وال ش��اء م��ا ي��ك��ذُب ب��دا ل��س��اٌن ال��ق��ب��ِر ج��ان��ِب م��ن
ال��م��س��رح ع��ل��ى ي��وًم��ا ص��ورت��ه أن��ن��ي ل��و ال��ت��اري��خ ه��و ه��ذا

الناس رأي

ب��ال��م��ع��اذي��ِر ي��ل��وى يْ��ُن ال��دَّ ك��أن��ه ب��ه ط��ال��ب��وه خ��ي��ًرا ال��ن��اَس ع��وَّد م��ن
م��ش��ك��ور أج��ر م��ن��ه��م ت��ق��ب��ل ي��وًم��ا ف��أم��ه��ل��ه��م ش��رٍّا ��بَ��ه��م ت��ع��قَّ وم��ن
وت��ق��دي��ر ح��ك��ٍم م��ن ق��ط ل��ه��م وم��ا ض��رٍر وال ن��ف��ٍع ف��ي ل��ل��ن��اس رأي ال

سيان

ال��ب��ه��ت��اِن أو ب��ال��ح��ق ق��ي��ل إن
س��ي��اِن وق��ل ي��ق��ول��ون دع��ه��م
ال��ض��دان اف��ت��رق م��ه��م��ا س��ي��اِن
ال��خ��ص��م��ان اخ��ت��ل��ف م��ه��م��ا س��ي��اِن
أل��ف��ان أو ه��ي أل��ٌف س��ي��اِن
م��غ��ان��ي أو ه��ي ب��ي��ٌد س��ي��اِن
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ف��ان��ي ظ��الٌم أو ن��ور س��ي��اِن
ي��ع��ان��ي وم��ن ي��ل��ه��و م��ن س��ي��اِن
ب��ره��ان وال ب��ب��ره��ان ق��ل��ه��ا
ال��زم��ان أح��ك��م أن��ت وأن��ت
ب��ال��ن��ك��ران ل��ك ت��ص��دوا وإن
س��ي��اِن ف��ق��ل س��خ��ًرا ض��ح��ك��وا أو

النفس خداع

ح��دِس��ْه ف��ي ي��خ��ب��ط ف��ت��ى ع��ج��بً��ا ق��ض��ى وم��ا ي��ق��ول
رأس��ه؟ ف��ي ع��ي��ن��ان ل��ه رج��ٌل ن��ف��َس��ه أي��خ��دع
ح��س��ه م��ن ش��ئ��ت م��ا وزد ع��ي��ن��ان ص��اح ي��ا أج��ل
ن��ف��س��ه؟ م��ن ال��ن��اس ب��ي��ن ن ل��إلن��س��ا أخ��دع وه��ل
دس��ه م��ن ال��ل��ه وق��اك م��ع��ه��وٌد ال��ن��ف��س خ��داع

طاهر األستاذ

طاهر: األستاذ أخي

س��ب��ع��ي��ن��ا؟ أو س��ت��ي��ن أو خ��م��س��ي��ن س��ن��ي��ن��ا ب��ل��غ��ت ك��م ب��ح��ق��ك ل��ي ق��ل
ال��ع��ش��ري��ن��ا ت��ن��اه��ز ال��ش��ب��اب ش��وط ب��ادئً��ا ع��ه��دتُ��َك ك��م��ا أراك إن��ي
رص��ي��ن��ا ال��خ��ط��وب م��ع األن��اة ح��س��ن م��ح��نَّ��ًك��ا ال��ن��اش��ئ��ي��ن ب��ي��ن ك��ن��ت ق��د
س��ك��ون��ا ت��ط��ي��ق ال ال��ش��ب��ي��ب��ة خ��ط��و س��اب��ًق��ا ال��ك��ه��ول��ة ت��ق��ت��ح��م وال��ي��وم
م��س��ت��ب��ق��ي��ن��ا ال��ف��ت��ي��ان م��ع ش��ي��ًخ��ا وآن��ًة ال��ش��ي��وخ ب��ي��ن ف��تً��ى آنً��ا
ي��م��ي��ن��ا ال��ع��زي��ز ال��ث��غ��ر ب��ع��ده��ا ض��ع واح��د م��ن أرق��ام��ن��ا ه��ذه خ��ذ
ال��ت��س��ع��ي��ن��ا إل��ى ص��اع��دًة س��ت��ي��ن أو خ��م��س��ي��ن أو ع��ش��ري��ن إل��ى ع��ش��ًرا
ع��رب��ون��ا ع��ش��ت��ه��ا ق��ل��ن��ا ت��س��ع��ي��ن ت��ق��ل وإن ص��دق��وك ع��ش��ًرا ق��ل��ت إن
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∗∗∗
ق��م��ي��ن��ا ب��ال��ص��ال��ح��ات ً وم��ه��نَّ��أ م��ه��ن��ئً��ا ب��رح��ت ال ط��ن��اٍح أف��ت��ى
ق��رون��ا ال��زم��ان ب��م��درج��ة م��رَّْت ل��ع��ل��ه��ا ص��دق��ت وق��د ال��س��ن��ي��ن إن
ج��ف��ون��ا اغ��ت��م��ض��ن م��ا ح��ل��ٍم س��اع��ات ف��ل��ع��ل��ه��ا ص��ف��اءه��ا ح��س��ب��ت وإذا
ق��ري��ن��ا ال��ف��راغ ل��ه��ا أب��ي��ت أن��ي زاده��ا م��ن ي��دي ف��رغ��ت وق��د ح��س��ب��ي
خ��ئ��ون��ا ت��س��رَّ أو ظ��ل��وًم��ا ع��ه��ٍد ف��ي تُ��ْرِض ل��م أنَّ��ه��ا ع��ن��ه��ا ورض��اَي
م��ف��ت��ون��ا ال��م��ن��ى ب��أوه��ام أب��ًدا أرى وال أع��ي��ش أن م��ن��ه��ا وم��ن��اي
م��ح��زون��ا وال أس��ًف��ا ودع��ت��ه��ا وم��ا أودِّع��ه��ا أن ف��ي��ه��ا وم��داي
غ��ب��ي��ن��ا ب��ع��ُد ل��س��ُت أح��م��ُد ف��ال��ل��ُه ك��ط��اه��ٍر ح��ام��دون ف��ي��ه��ا دام م��ا

الحي الفن

الفنية الحياة أو

ب��ك��را ك��ان م��ا ال��ن��ف��وس م��ع��ان��ي م��ن ��ْم وج��سِّ م��ع��ن��ى ك��ل ال��ج��س��م م��ن خ��ذ
ف��ك��را ال��ج��س��م وي��ب��دع ن��ج��ت��ل��ي��ه ج��س��ًم��ا ال��ف��ك��َر ي��ب��دع ال��ع��ي��ش ح��ب��ذا
وش��ع��را ف��نٍّ��ا ل��ل��ح��ي��اة وي��رى ح��ي��اًة ك��ال��ح��ي��اة ال��ف��ن وي��رى
ط��را ال��ح��ي��ات��ي��ِن َح��َوى َم��ْن واه��ت��دى ج��ه��ًال ال��ح��ي��ات��ي��ِن ي��ف��ض��ل َم��ْن ض��لَّ

واملسجُد الحاُن

ال��ت��ع��بُّ��ِد ب��ع��د ال��ل��ه��و ف��ي��ك وأرت��اد ل��ل��ه��وى ال��ي��وم ب��ِك أرض��ى أن ت��ري��دي��ن
ال��ت��ردد ج��مَّ ال��خ��وف ج��مَّ ل��ق��ي��ت��ك وط��ال��م��ا م��س��ت��ب��اًح��ا ج��س��ًم��ا وأل��ق��اِك
م��ش��ه��د ط��ي��ب وال ج��ث��م��اٍن ب��ل��ذة م��ل��ي��ئ��ة أراك ال إن��ي روي��دِك
م��م��ه��د غ��ي��َر ال��ص��ف��ِو م��ه��اَد ت��ردُّ وع��ث��رٌة ال��ض��ل��وع ف��ي س��مٌّ ج��م��ال��ك
م��س��ج��دي ب��األم��س ك��ان ب��ي��ٍت غ��ي��ر ف��ف��ي وال��ط��ل��ى ال��ح��ان م��ن ب��دٌّ يَ��ُك��ْن ل��م إذا

260



متفرِّقات

مر أحالهما

ال��ع��ل��ق��م؟ ب��ط��ع��م ال��ك��أس م��زج��ك ف��م��ا م��ذاق��ي��ك أش��ه��ى أس��ْغ ل��م
ف��م��ي ف��ي ل��م��رٌّ أح��الِك إِنَّ م��زج��ه��ا ل��غ��ي��ري ده��ُر ي��ا َخ��لِّ

الحب فوق

ي��ل��ت��ق��ي��اِن ال��زم��ان ص��ف��اء ف��ي وس��روري س��روره َم��ْن ص��اح��ب��ي
م��ك��ان��ي ت��ن��اءى وإن س��روري م��ن س��روًرا اس��ت��ج��دَّ م��ن وص��دي��ق��ي
ي��س��ت��وي��ان ال��ش��ج��و ف��ي وق��ل��ب��ي َن ك��ا ك��ي��ف��م��ا ق��ل��بُ��ه م��ن وح��ب��ي��ب��ي
ال��ب��ي��ان؟ ف��ي اس��م��ه وم��ا أدع��وه ك��ي��ف ألرض��ى ال��ع��ذاَب ي��رت��ض��ي ف��ال��ذي
اإلن��س��ان م��ن يُ��رج��ى ش��يء ـ��بِّ ال��ح��ـ ف��وق ك��ان إن ال��ح��ب��ي��ِب ف��وَق ذاك
ال��ف��ان��ي ال��وج��ود ص��ب��غ��ة ع��ن ج��ل س��رٌّ ال��ل��ه ص��ب��غ��ة م��ن ف��ي��ه ذاك

النور

ال��ه��ن��د روُح��ه��ا ��ر ت��ط��هَّ وب��ه أم��ٌم س��م��ائ��ه��ا ب��م��اء ط��ه��رت
وي��م��ت��د ب��ه��ا ي��خ��فُّ ن��وٌر ل��ه��ا ب��ال��ط��ه��ور أول��ى وال��روح
ح��د ل��ه ف��م��ا ي��ف��ي��ض وم��ًدى ك��دٌر ب��ه ف��م��ا ي��ش��فُّ ف��ي��ٌض

السليب بكاء

ل��ع��ج��ي��ب واف��يً��ا ع��ل��ي��ه ب��ك��ائ��ي ف��إن��م��ا م��ه��ًال ق��ل��ت خ��ئ��ون وق��ال��وا
س��ل��ي��ب ي��ن��وح أن ج��دي��ًرا وإنَّ راغ��ًم��ا ال��خ��ي��ان��ة س��ل��ب��ت��ن��ي��ه ل��ق��د
وي��ط��ي��ب ال��ه��وى زع��م ع��ل��ى ل��ي ي��ف��ي ق��ب��ل��ه��ا ك��ان َم��ْن ُك��لَّ ألب��ك��ي وإن��ي
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الدنيا حب

خارقة معجزة

ملحبتها؟! ونفرغ بجمالها نسعد أن تنهانا التي هي اإللهية واألوامر جميلة الدنيا هذه (هل
فيها؟ وترغبنا إلينا تحببها التي هي اإللهية والقدرة دميمة هي أو

— والخوارق املعجزات قدرة دون — قدرة ال أَْن التالية: القصيدة يف الجواب
واألرجاس.) اآلفات من بها ما عىل الناس، إىل الدنيا هذه تحبب أن تستطيع

ي��ق��ب��ل��ه��ا ال ربٌّ ع��ن��ه��ا س��ه��ا ال��ح��س��ن��اء ال��دن��ي��ا ق��ال��وا
ي��ع��ق��ل��ه��ا أو ي��ن��ه��اه��ا أو ع��ن��ا ي��ح��ج��ب��ه��ا ق��ال��وا ب��ل
ي��دلِّ��ل��ه��ا ال��ش��ي��ط��ان ون��رى ي��زي��ن��ه��ا ال��ش��ي��ط��ان ون��رى
ت��م��ث��ل��ه��ا؟ ال��ش��وه��اء ه��ذي ن��ظ��رت ع��ي��ٌن أال ق��وم ي��ا
وي��ج��م��ل��ه��ا ي��ح��ب��ب��ه��ا ن ال��ك��و رب إال ي��ق��در م��ا
ي��ق��ت��ل��ه��ا م��ن ن��ع��ذل ل��م أو أن��ف��س��ن��ا ق��ت��ل��ن��ا ل��واله
ي��ك��ف��ل��ه��ا؟ رض��واٌن ل��وال ن��ع��ش��ق��ه��ا دن��ي��ا أف��ه��ذي
ي��ج��ه��ل��ه��ا! م��ن ف��ل��ي��ع��رْف��ه��ا ق��درت��ه ف��ه��ذي ش��ك م��ن

املنيس املذكِّر

م��أم��ون غ��ي��ُر ع��ن��اءٌ إال ي��ع��ن��ي��ن��ي م��ا دن��ي��اك م��ن ي��ب��َق ل��م
ح��ي��ن إل��ى ي��ذكِّ��رن��ي ب��ل ال ي��ن��س��ي��ن��ي — م��رَّ م��ا إذا — وج��ٌه

س��ب��ع��ي��ن! اب��ُن — ق��ي��ل ك��م��ا — أنِّ��ي
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الربيع خرب

أث��ر خ��ض��رٍة ذي م��ن ف��ي��ه وم��ا ع��ه��دي ش��ج��ٍر ف��ي ال��م��خ��ض��رُّ ال��ورُق ي��أي��ه��ا
وال��زَّه��ر ال��ع��ط��ر ذاك ال��ع��وج ع��ي��دان��ك ف��ي أق��ب��ل أي��ن م��ن ب��ل أق��ب��ل��ت أي��ن م��ن
ش��ج��ر ي��ا ن��ع��رف��ه ل��م ال��ض��م��ائ��ر ف��ح��وى إل��ى ال��س��ؤال ع��اد ل��و س��أل��ن��اه إن��ا
ي��ن��ت��ش��ر ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ذي ال��س��رور ه��ذا ل��ن��ا اس��ت��ج��دَّ أي��ن م��ن ��َك ِب��َح��قِّ س��ل��ن��ا
ي��ن��ح��در األن��وار م��ن ب��راٍق ع��ل��ى ب��ه ال��رب��ي��ع ط��اف ط��ارٌق ك��اله��م��ا
يُ��نْ��تَ��َظ��ُر ح��ي��ن وان��ت��ظ��ره ب��ه واف��رح ب��م��ق��دم��ه ف��ان��ع��م يُ��ِج��ْب ل��م ف��إن س��ل��ه
ال��خ��ب��ر ذل��ك ف��ح��س��ب��ي وب��ال��س��رور م��ف��تَّ��ح��ٍة ب��أزه��اٍر أج��اب إذا

الصباح يف الطريق

ال��ب��ي��وت َدْوَل��ُة وان��ت��ه��ت ال��ط��ري��ق َدْوَل��ُة ب��دأَْت
وال��س��ك��وت ال��ل��ي��ل ع��ال��م ال��م��ف��ي��ق ب��ال��ك��وك��ب ض��اق

∗∗∗
م��س��رع��ون ي��ت��ل��ق��اه م��س��رع ي��م��م��ت ح��ي��ُث
ي��ه��رب��ون؟ ِم��مَّ وي��ح��ه��م أزم��ع��وا أي��ن ل��ه��م م��ا
ه��ج��وم ف��ي اث��ن��ان ط��ل��ع م��ج��ف��ل غ��اب ك��ل��م��ا
ي��ح��وم ح��ي��ث��م��ا ح��ائ��ٌر م��ض��ل��ل رك��ٌب ذاك

∗∗∗
أط��ل��ق��وا ث��م ُس��ِح��ُروا األَُل��ى ح��ي��رَة ح��ائ��ٌر
أخ��ل��ق ب��ال��س��ح��ر ف��ه��و وان��ج��ل��ى ال��ص��ب��ُح وض��َح

∗∗∗
أل��وف ب��ل ص��ب��ح ي��ا ف��ي��ك س��اح��ِر ف��رد أرى ال
ص��ن��وف ب��ي��ن��ه��م وال��رُّق��ى وآس��ر أس��ي��ٍر ك��م
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∗∗∗
ك��ت��اب ف��ي ال��ض��رب ج��دول ع��ن��اه م��ا ال��ط��ف��ل ذل��ك
ع��ذاب ك��ل��ه��ا ل��ق��م��ٌة م��ن��اه م��ا ال��ش��ي��خ ذل��ك

∗∗∗
ال��ع��ن��ان؟ ي��رس��ل ن��ح��وه��ا ق��ب��ل��ٌة أي��ن وال��ف��ت��ى
ال��ده��ان! ي��م��س��ح ب��ع��ده��ا ق��ب��ل��ٌة األم��ر غ��اي��ة
ال��ص��ب��اح م��ن غ��داٍة ف��ي ال��ط��ري��ق أي��ه��ا خ��ذُه��ُم
ال��رواح س��اع��ة دن��ت إن ب��ال��رف��ي��ق ت��ض��ل��نَّ ال
ال��وك��ور ت��خ��ط��ئ ال وي��ك ال��س��ب��ات س��اع��ة دن��ت إن
ال��ق��ب��ور اس��م��ه��ا ل��ل��ب��ي��وت م��ن��اظ��رات وك��ور ك��م

استفدت؟ ماذا

ان��ت��ب��ه��ت أق��وُل وال نَ��ْف��ِس��ي ِغ��شِّ ِم��ْن بَ��ِرئْ��ُت
غ��ف��وت م��ا م��س��ت��ي��ق��ًظ��ا ع��ي��ٍن س��اه��ر ك��ن��ت ق��د

∗∗∗
بَ��ِرئْ��ُت م��ا ول��ي��ت��ن��ي نَ��ْف��ِس��ي ِغ��شِّ ِم��ْن بَ��ِرئْ��ُت
وق��ت ل��ل��غ��م��ض ال��ع��م��ر ف��ي ن��ه��اٍر م��ح��ض ال��ع��م��ر م��ا

∗∗∗
ن��ظ��رت ق��د أن��ا وه��ا يَ��ْق��َظ��ى ع��ي��ُن ي��ا أن��ِت ه��ا
اس��ت��ف��دت؟! ع��س��ان��ي وم��ا ل��ع��م��ري اس��ت��ف��دت م��اذا
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للمريخ قلت

ال��غ��ض��ب ج��م��رة ي��ذك��ي وه��و أع��ذل��ه ل��ل��م��ري��ِخ ق��ل��ُت
ال��ع��ط��ب؟ ف��ي اإلغ��راق ذل��ك وم��ا ال��خ��راب ه��ذا م��ا وي��ك
ال��ل��ه��ب ث��وارة ول��ظ��ى أم��م ع��ل��ى ت��س��ط��و أم��ٌم
م��ن��س��ك��ب ل��ل��دم��ع ع��ي��ل��ٍم ع��ل��ى ك��ال��ب��ح��ار ودم��اء
��غ��ب ال��سَّ م��ن ال��ه��ل��ك��ى ج��ث��ث تَ��َخ��م��ا ك��ظَّ��ه��ا وق��ب��ور

∗∗∗
ع��ج��ب��ي وا اس��ت��ه��ول��ت م��ا ك��ل ت��رى أي��ن ص��اح ي��ا َم��ْه ق��ال
ك��ث��ب وع��ن ح��ي��نً��ا ن��ائ��يً��ا أب��ص��ره��ا زل��ت م��ا أرض��ك��م
ال��ح��ق��ب ه��ذه ف��ي س��م��ت��ه��ا م��ن ت��ب��دَّل ق��د م��ا َه��يْ��ٌن

الخان يف ضيَف ال

ات��س��اع غ��ي��ر ف��ي م��ن��ك ن��زل��ن��ا ق��د س��م��اع��ي اس��ط��ع��ت ل��و دن��ي��ا ي��ا إي��ه
ووداع ل��ق��اء م��ن دع��ي��ن��ا أو ت��دع��ي��ن��ن��ا ح��ي��ث��م��ا أك��رم��ي��ن��ا
وداع؟ م��دع��وٌّ ال��ح��ق ف��ي ك��ل��ن��ا أك��رم��ك��ُم أل��م ال��دن��ي��ا ق��ال��ت
ب��م��ت��اع م��ت��اًع��ا يُ��ج��زى إن��م��ا ه��ن��ا ض��ي��ف ف��ال ال��خ��اُن ح��بَّ��ذَا

العظمة تكاليُف

ج��س��ي��م��ا ��ا ه��مٍّ ك��ل��ف��ت��ك ه��م��ًة إال ت��ل��وم��نَّ وال ع��ظ��ي��ًم��ا ُك��ْن
ال��م��ل��وم��ا أن��ت ك��ن��ت خ��اب ف��إذا م��ن��اه ع��ل��ي��ك ي��ل��ق��ي راج ُك��لُّ
ال��م��ظ��ل��وم��ا ع��ظ��ي��َم��ه��ا ي��وًم��ا ـ��ُف ت��ن��ص��ـ وال ال��ض��ع��ي��َف األم��ُة ت��ن��ص��ُف
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والشقاء النعيم

ون��ع��م��اه��ا ال��دن��ي��ا ه��ذي ه��م��وم م��خ��ت��ب��ٌر ف��أن��ت ل��ي ق��ل ال��ع��ي��ش م��ا

∗∗∗
ع��دواه��ا أص��اب أو ذاق��ه��ا م��ن ي��ج��ه��ل��ه��ا ل��ي��س ب��أس��اء ال��ع��ي��ش
اه��ا ت��ع��دَّ م��ن أو م��ن��ه��ا ن��ال م��ن يُ��ْح��َرُم��َه��ا ي��زال ال ون��ع��م��ٌة
م��ع��ن��اه��ا ج��اه��ل��ي��ن أق��ب��ل��ت إن ون��ب��خ��س��ه��ا ن��أت إن ن��ش��ت��اق��ه��ا
نُ��ع��ط��اه��ا ال��ح��ي��اة س��ك��ر ب��ع��ض ف��ي م��س��وم��ة درة ك��أن��ه��ا
ل��ق��ي��اه��ا س��رور ع��ل��ي��ه آٍب آلخ��ذه��ا ح��اس��ٌد ي��م��ن��ح��ه��ا
ل��ي��ن��ع��اه��ا ق��دره��ا م��ا أدراه وأح��رزه��ا ردَّه��ا إذا ح��ت��ى
وب��ل��واه��ا ش��رُّه��ا م��ا ع��ن��ك دع ول��ذت��ه��ا ال��دن��ي��ا س��روُر ه��ذا
ب��ؤس��اه��ا ص��م��ي��م م��ن أو ش��ئ��ت إن ون��ع��م��ت��ه��ا خ��ي��ره��ا م��ن ف��اح��س��ب��ه

الهاوي الصنم

ال��ُح��َط��ْم ب��ه أل��ق��ت أي��ن ��نَ��ْم ال��صَّ َع��ِن َخ��بِّ��ُرونِ��ي
وال��ش��ي��م ف��ي��ه ل��ل��ه��وى ب��م��ص��رٍع َخ��بِّ��ُرونِ��ي
وال��ع��ظ��م وال��ح��ب ـ��د وال��خ��ل��ـ ال��ع��ب��اد ب��اع ك��ي��ف
ال��ِق��َس��ْم م��ن ب��ض��ئ��ي��ٍل ك��ل��ه��ا وال��س��م��وات

∗∗∗
األش��م األروغ ذل��ك ��نَ��ْم ال��صَّ َع��ِن َخ��بِّ��ُرونِ��ي
ال��ه��م��م دون��ه ق��ص��رت ال��ذي ال��ش��اه��ق ذل��ك
اب��ت��س��م م��ا ال��ص��م��ت ح��م��ى ف��ي ال��ذي ال��ع��اب��س ذل��ك
ت��رم ل��م م��ن��ه ع��زٌة ل��رائ��ٍم ق��ي��دت َك��يْ��َف
ال��ق��م��م ف��ي أع��ال��ي��ه م��ن ع��روش��ه زل��ت َك��يْ��َف
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ال��ق��دم م��وض��ع ال��ث��رى ف��ي ورأس��ه أم��س��ى َك��يْ��َف
وج��م وال ح��ذاٍر م��ن ات��ق��ى ف��م��ا ده��اه م��ا
ش��م��م ب��ال وت��رام��ى ون��ى ب��ال ف��ت��ه��اوى
ع��ل��م دون��ه ع��ل��ًم��ا ال��ذُّرى ع��ن وت��خ��طَّ��ى
ال��رج��م م��ن ح��ض��ي��ٍض ف��ي ن��ادٍم غ��ي��َر واس��ت��وى
ِل��ُم��تَّ��َه��ْم ع��ذٍر ُربَّ وأج��م��ل��وا َخ��بِّ��ُرونِ��ي
ال��ِق��َدْم؟ م��ن ق��ض��اءٌ أم ال��ح��ك��م ف��ي ت��ل��ك ح��ك��م��ة
ف��ان��ت��ق��م م��ن��ه ح��س��ٌد أص��اب��ه إل��ه أم
األم��م ف��ي ق��ط م��ث��ل��ه��ا خ��ال م��ا ت��ل��ك ن��ق��م��ة
م��ع��ت��ص��م ع��ن��ه ف��م��ا ه إال م��ن ت��ل��ك ض��رب��ٌة
ح��ك��م؟ إذا ص��وابً��ا ـ��ل ي��ض��ـ ح��ك��م��ٍة س��وى ه��ل

∗∗∗
ص��م��م ف��ي وال��ل��ه أن��ا واس��م��ع��وا َخ��بِّ��ُرونِ��ي
ظ��ل��م ف��وق��ه��ا ظ��ل��م��ة األس��ى غ��م��رة ف��ي أن��ا
ال��ل��م��م م��ن ب��م��سٍّ َل ال��ع��ق��و ت��ش��دُه ح��ي��رٌة
ال��ص��ن��م ع��ل��ى وي��ل��ي ف��وق ب��س��رِّه��ا وي��ل��ي إِنَّ

∗∗∗
خ��ت��م؟ أم ال��وي��ل ب��دأ ��نَ��ْم ال��صَّ َع��ِن َح��دِّثُ��ونِ��ي
س��أم ب��ع��ده��ا ل��وع��ٌة أن��ه��ا ال��ق��ل��ب زع��م
ال��ح��رم ذل��ك وه��وى ف��ان��ف��ص��م ال��ق��ي��د بَ��ِل��َي
ذم��م أو ال��م��ح��اري��ب ف��ي تُ��ه��تَ��دى ق��راب��ي��َن ال
ع��م��م ف��ت��ن��ٌة وال ٌم ص��ي��ا وال ص��الٌة ال
ال��ت��زم ط��ال��م��ا ع��اب��ٌد راح��ًة م��ن��ه ف��ل��ي��ج��د
خ��دم ط��ال��م��ا خ��ادٌم راض��يً��ا م��ن��ه ول��ي��ثُ��ْب
زع��م م��ا ال��ق��ل��ب ك��ذب ن��ف��س��ه ال��ق��ل��ب ج��ه��ل
ظ��ل��م ك��ي��ف��م��ا ظ��ال��ًم��ا ال��ق��م��م ف��ي ع��اد ل��ي��ت��ه
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ن��ع��م وم��ن ض��ح��اي��ا م��ن ارت��ض��ى م��ا ك��لَّ غ��ان��ًم��ا
اغ��ت��ن��م م��ا ب��ع��ُد ول��ن��ا دم��ائ��ن��ا م��ن آخ��ذًا
ح��رْم أو ال��ح��بُّ وه��َب م��ن��ع��ٌم ال��ح��ب إن��م��ا
ال��ق��م��م ف��ي ع��اد ل��ي��ت��ه ه��وى ي��ك��ن ل��م ل��ي��ت��ه
ال��ن��ه��م ذل��ك م��ن يُ��ش��َف ل��م ال��ح��ض��ي��ض ف��ي ل��ي��ت��ه

∗∗∗
م��ص��ط��ل��م ال��ن��ف��س ن��اض��ب م��ن اب��ت��غ��ي��ت م��ا أل��م��ي
ت��ن��م ول��م ع��ن��ه ت��س��ُه ل��م ال��م��زي��د ف��ي دائ��بً��ا
أل��م ي��ا ال��ل��ي��ل وج��وى ��ن��ى وال��ضَّ ال��ي��أُس ح��س��ب��ك
ال��ض��رم ل��ه ت��ح��ي��ي ب��تَّ ال��ذي ال��م��أت��م ف��رغ
اح��ت��دم م��ا ال��ن��ار ل��ظ��ى م��ن ي��ن��ط��ف��ئ ال��ن��ار ف��دع
ال��ع��دم ف��ي ال��ذل ب��ه ـ��ق��ى أل��ـ اإلل��ه أي��ع��ود
وه��م ل��م��ن ف��ط��وب��ى د م��ع��ا ال ه��ي��ه��ات وي��ك
ح��ل��م ح��ال��ٌم وص��ح��ا وان��ت��ه��ى ال��ل��ي��ل ب��دأ

القرد؟ وملاذا

ت��ب��دو ب��ادرٍة ك��ل ف��ي ش��واه��ده ��ًال م��ؤصَّ ط��ب��ًع��ا اإلن��س��ان ف��ي ال��س��خ��ف أرى
ح��دُّ ي��الزم��ه��ا ال س��خ��ٍف ط��وي��ة وم��زاج��ه ط��ب��ع��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م ول��و
ال��ق��رد! وه��و ب��ه ط��رٍّا ب��أش��ب��ه��ه��م س��خ��ره ال��خ��الئ��ق ك��ل م��ن خ��صَّ ل��م��ا

نقمة من نعمة

ع��ج��اِب ص��ن��ف ك��ل م��ن ن��م��اذج أص��ن��اف��ه ال��ح��ب م��ع��رض ج��ال
ال��س��ح��اِب ف��وق ي��ح��ل��ق وح��بٌّ ال��ث��رى ه��ذا ي��الص��ق ف��ح��بٌّ
ال��ج��ن��اِب رح��ب ال��خ��ل��د م��ن وح��بٌّ س��اع��ٍة م��دى ي��ع��ي��ش وح��ب
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∗∗∗
ي��رى م��ا ل��ي ي��خ��ت��ار ل��ك��وب��ي��د ِغ��رٍَّة ع��ل��ى أم��ري وف��وَّض��ُت
ال��ثَّ��رى ت��ح��ت ��ق ت��ع��مَّ ب��ح��بٍّ ـ��ث ال��خ��ب��ي��ـ ذاك م��ن��ه ف��ع��لَّ��ق��ن��ي
أزه��را م��ا ي��زه��ر ال��ق��اع ف��ي ـ��ع ال��رب��ي��ـ ق��ري��ن إل��ي��ك وق��ال

∗∗∗
ق��س��م��ت��ي ف��ي َربِّ��َي وس��اءل��ت ال��م��رت��ق��ي ال��ص��اع��د أن��ا ع��ج��ب��ت
ح��ك��م��ت��ي ع��ن أن��ب��ئ��ك ه��واك ي��ن��ق��ض��ي ري��ث��م��ا ان��ت��ظ��ر ف��ق��ال
ي��ص��م��ِت ف��ل��م ال��ق��ض��اء س��أل��ت ال��خ��ف��اء وزال ��ى ت��ق��ضَّ ��ا ف��ل��مَّ

∗∗∗
ل��ْك ف��ض��ل وال ت��ط��ي��ر وك��ن��ت ال��ثَّ��رى ه��ذا ت��ج��ه��ل ك��ن��ت ل��ق��د
أث��ق��ل��ْك ال��ذي ال��رغ��ام ب��وق��ر َت ع��ل��و ق��د وه��ا ع��رف��َت ق��د ف��ه��ا
أع��دل��ْك م��ا َربِّ��َي ال��ح��م��د ل��ك ـ��ُت رض��ي��ـ ق��د ن��ع��م ف��ق��ل��ت أت��رض��ى

∗∗∗
ف��ش��ب��َرا ش��ب��ًرا ب��ال��ح��بِّ س��م��ائ��َي ـ��ُت اف��ت��ت��ح��ـ إنِّ��ي َربِّ��َي ال��ح��م��د ل��ك
ُح��رَّا ال��ع��ي��ن م��ب��ص��ر وف��ات��ح��ه��ا م��غ��م��ًض��ا ف��ات��ح��ه��ا وش��ت��ان
َوُش��ْك��َرا َف��َح��ْم��ًدا تُ��ْم��َل��َك��اِن َك��َم��ا ال��نِّ��َج��اَد َم��َل��ْك��َت اْل��ِوَه��اَد َم��َل��ْك��َت

269





تقدم مقدماتما

صدورها: تواريخ حسب عىل مرتبة الدواوين مقدمات من مقتبسات ييل فيما

… … … … … … … … … …

ساعة عش ساعات: العمر من الساعة فيجعل الحياة ق يعمِّ الشعر …
طويتك ممتزجة سواك، عنها يعرض التي الكون ملؤثرات النفس مفتوح
حقيبتك ومألت يعيَش أن اإلنسان وسع يف ما عشت قد تكن الكبرية بطويته
به يبخل ما فمنه أصناف؛ القارئ أيها والوقت الوقت، من صنف أجود من
قلنا فإذا والحرشات! لألبقار يطرحه ما ومنه السموات، سكان غري عىل األبد
تطرب أخذت أمة إن قلنا: وإذا عش. لك: نقول فكأننا الشعر أحبب لك:

… للحياة تطرب أخذت إنها نقول: فكأننا للشعر.
األول الجزء

من كثري «ينادي قال: حيث شكسبري»؛ «وليام كتابه يف هوجو فيكتور أحسن
الشعر بأن — القانون وفقهاء املضاربون سيما ال — هذه أيامنا يف الناس
القوم هؤالء لكأن زمانه؟! أدبر الشعر القول! هذا أغرب فما زمانه، أدبر قد
وإن أنفاسه، آخر أصعد قد الربيع وإن بعد، ينبت لن الورد إن يقولون:
تصادف فال األرض مروج يف تجول وإنك !… الرشوق عن ت كفَّ الشمس
يغرد، ال والبلبل اليوم، بعد ضياء له ينظر ال القمر وإن طائرة، فراشة عندها



دواوين من ديوان

قد والربانس األلب قالل وإن الفضاء، يف يحوِّم ال والنرس يزمجر ال واألسد
!… الحسان واإليفاع الفواتن الكواعب من األرض وجُه وخال اندكت،

وإن وليدها، تحب أم وال قرب، عىل يبكي اليوم أحد ال إنه يقولون: لكأنهم
مات!» قد اإلنسان وقلب خمدت، قد السماء أنوار

وما بواعثه، فنيت إذا إال يفنى ال الشعر إذ القولني؛ بني فرق ال أنه والحق
حكمنا فإذا وأمانيها، النفس وخوالج ومخاوفها الطبيعة محاسن إال بواعثه
أن العجب من وليس اإلنسان، بانقضاء حكمنا فكأنما البواعث هذه بانقضاء
للحياة يهتزون ال بمن مكتظة وهي للشعر يهتزون ال أناس الدنيا يف يولد
سيمرون كأنهم وآياتها، محاسنها عن غافلني بها يمرون بمن غاصة نفسها،

… الكرَّة شاءوا كلما إليها يعودون كأنهم أو مرَّة، ألف بها
الثاني الجزء

املذهب من تكون أن فأنكر واإلبل الصحراء وصف يف قصيدة بعضهم وقرأ …
العرصيون! يطرقه أن يجوز ال الشعر من بابًا وعدها الجديد،

الصحراء وصف ألن التقليد؛ إنكار يف التقليد أمثلة من آخر مثل ذلك
لألقدمني، مجاراًة الناظم؛ نظمه إذا فيه ابتكار ال تقليًدا يحسب إنما واإلبل
مقربة عىل أو الصحراء يف يعيش الذي الرجل أما الدواوين، عىل واقتياًسا
فليس ورؤيتها ركوبها عند والتخيل بالشعر نفسه وتجيش اإلبل ويركب منها،
رأي عىل جريًا أو بالتقليد، االتهام مخافة املعنى هذا يف ينظم لم إن بشاعر
إال املقلد وما املوضوعات، واختيار التصور يف بعينه التقليد هو إذ اآلخرين؛
دليل. إىل نظر بغري أو بصرية غري عىل اآلخرين برأي ويأخذ شعوره ينىس من
وملاذا يستحسنون، ملاذا يدركون ال التقليد، كراهة يف «مقلدون» إذن فهناك
عىل الجامدين معرش من الجديدة باملذاهِب أرضَّ هؤالء كان وربما يستهجنون،

القديم. املذهب
يحرص أن يريد لكمن محدود تعريف يف الشعر يحرص أن أراد من إن
واحد بمطلب إال يتقيد أن ينبغي ال فالشاعر محدود! تعريف يف نفسها الحياة
ما وكل الصادق، الشعور عن الجميل التعبري وهو املطالب؛ جميع فيه يطوي
شعٌر؛ فهو — الصادق الشعور عن الجميل التعبري باب — الباب هذا يف دخل
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هذا عن خرج ما وكل واألطالل، لإلبل وصًفا أو هجاءً، أو مديًحا، كان وإن
… حديثًا مخرتًعا أو طبيعٍة، وصَف أو قصًة، كان وإن بشعر؛ فليس الباب

األربعني وحي

… … … … … … … … … …

عىل وأشباهها البالبل مناجاة إال ينظمون فيما تقرأ ال أنك منه وأعجب
األجواء! هذه يف تُسمع ما قلة

امُلغنِّي يلقبون ألنهم الشعراء؛ من شعوًرا أصدق عندنا العامة فكأنما
بما ويتحدثون صادق شعور عن فيصدرون بالبلبل، يلقبونه وال بالكروان

… يعرفون
الكروان هدية

… … … … … … … … … …

الشعر موضوعات هي الكواكب وال البحار وال وحدها الرياض فليست
تستخرج ال التي النفس وإنما الخيال، واستجاشة القريحة لتنبيه الصالحة
الطعام من إال الغذاء يستخرج ال الذي كالجسم املوضوعات هذه من إال الشعر
العسل إال يأكلون ال املرتفني أن يظن الذي كاملعدم أو املستحرض، املتخري

والرحيق!
بوعينا ونتخلله خيالنا من عليه ونفيض إحساسنا من عليه نخلع ما كل
حياة ألنه للشعر؛ وموضوع شعر هو ومخاوفنا وأحالمنا هواجسنا فيه ونبث

للحياة. وموضوع
فإن للنفور، أو للرغبة وشاحذ لإلحساس معوان خري لهو التصور وإن
عريًسا تتصوره وهي سنة عرشين تقيض ثم الوليد طفلها إىل تنظر األم
تلك طوال بقائه يف والرجاء بتصوره تفرح كما عرسه يوم به تفرح ال سعيًدا،
آمال عىل نضفيها التي النفيسة الحلل نخلق التصور نسج من فإنما السنني،

العيان. ومشاهد الغيب
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ينفد ال الشعر من زاًدا لدينا نجمع والتصور الرغبة لدينا فلنجمع
ولنتوجه األذواق، وتمسه العيون تراه ما كل عىل تشتمل للشعر وموضوعات
نستمرئ كما عنه والتعبري به الشعور نستمرئ نشاء ما إىل الراغبة بالحواس
وال إليها تهزنا لن نفسها املحاسن ألن املأثورة؛ واملناظر املشهورة املحاسن
وإن املتوفز، والخيال الناشط الحس لنا يزينها حتى ألسنتنا من عقدة تحل
الخادم طلعة بنا تمر كما والوجوم الجمود ساعة يف بنا ليمر وجه أجمل

مساء. صباح نراها التي العجوز

سبيل عابر

… … … … … … … … … …

أبو العربية اللغة يف الصديق إىل رجوَعنا إليهم نرجُع الذين الشعراء من
والرشيف. الرومي وابن العالء

هاردي، وتوماس هيني، وهنريك ليوباردي، األوروبية اللغات يف ومنهم
املعارصين. املحدثني بني الخصلة هذه يف عندنا فريٌد وهذا

يناسبه، الذي االسم واختيار الجديد ديواني طبع يف أفكر وأنا إليه رجعت
فيها: يقول التي األبيات له فقرأت

هللا إىل فأتوجه تتقبض، الذابلة البرشة هذه فأرى املرآة، إىل أنظُر
الذبول. هذا مثل يذبل قلبًا يل جعلت ما إال رب يا أسألك إليه: مبتهًال
إذن وإنني أحزن، وال آلم فلم حويل من القلوب برد ألحس إذن إنني

وقور. وسمت ساكن بجأش الرسمدية راحتي ارتقاب يف ألظل
يختلس فال يختلس، أن شاء قد األىس إال يل يأبى الذي الزمن أن غري
البنية هذه يرجف يزال وال يشء، كل يرتك فال ويرتك يشء، كل

واضطراب. خلجة من الظهرية يف ما بأقوى مسائلها يف الهزيلة

الديوان؛ لهذا اخرتته الذي االسم يل خطر حتى األبيات هذه أتممت فما
لألعاصري. ذكٌر األبيات يف يرد لم وإن مغرب»، «أعاصري وهو
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… الديوان هذا احتواه الذي الشعر لجملة صالح اسم مغرب أعاصري
فتمنى هاردي «الشيخ» كيان هزت التي األعاصري يشبه ما ومنه بأعاصريه،

إهابه. كذبول القلب يف ذبوًال أجلها من

مغرب أعاصري

… … … … … … … … … …

والتقويم. املراجعة زمن يف نحن
مقاييس يف النظر ونعيد وننقد يشء كل تقويم ونعيد يشء، كل نراجع
الناس بني املعامالت به تجري الذي «النقد» مقاييس بني فرق وال نفسه، النقد
عليه الناس يتواضع الذي النقد مقاييس أو والعطاء، واألخذ والرشاء البيع يف

واألذواق. األخالق وتمحيص واألفكار، املعاني فهم يف
قيمة. كل مرجع مىض فيما وهو الذهب قيمة روجعت

تقويم عند الناس يتداوله الذي النقد قيمة تُراجع أن ينبغي أو وروجعت،
فال الفنية، والتحف الشعرية والقصيدة النثرية الكلمة وتقدير والفكرة املعنى
وقبل والفن، األدب عالم يف قيمته تقرير قبل نفسه النقد» «نقد من محيص

والفنان. األديب آثار من نقبله ال أو نقبله ما تقرير يف عليه االعتماد
أو وحده األدب لوجه خالص غري أنه زمن كل يف النقد به يُنَْقُد ما وأول
يهواه الناقد، نفس يف هوى من يخلص قط نقد من فما وحده، الفن لوجه
قبل نعزلها مزغولة شائبة من النقد مع بدَّ وال اختياره، غري عىل أو باختياره
التي القيمة هو الصميم يف الذي فالنقد صميمه، يف املعدن قيمة إىل تنفذ أن

والزراية. للرفض استحقاقه أو اإلعجاب يف حقه وتعطيه املنقود عىل تدل
هوى أو الناقد لهوى فيه أثر كل من تخليصه هو املعنى بهذا النقد ونقد
يف صاحبها يجهلها التي اإلنسانية النفس وساوس أو الشيعة هوى أو البيئة
يماثلها ما إىل بالقياس إليها الناظر عىل تخفى ال ولكنها األحايني، من كثري

النفوس. وساوس من
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فقديًما جديد، يشء النحو هذا عىل النقد شوائب من إليه نومئ فيما وليس
من أو به، املعجبني جنس من ألنه للشاعر؛ أو لألديب التعصب الناس عرف

السياسة. يف شيعتهم أو الدين، يف نحلتهم أبناء
يف مقررة خطة أصبح قد التعصب هذا أن العرص هذا يف الجديد ولكنَّ
ويصدرون والنحل، املذاهب أصحاب من كبرية طائفة بها تدين مدبرة، دعوة
إىل سبيًال ويتخذونها وتشهريهم، ثنائهم ويف ونقدهم، تقريظهم يف عنها
وعىل واألدب، الفن عن بمعزل االجتماعية، وآرائهم السياسية دعواتهم ترويج
الغرض خدمة يف العوج أو التلفيق لزم إذا القياس، يف والعوج بالتلفيق علم
والغاية تقدير، لكل األخري القسطاس هو األصيل الغرض هذا ألن األصيل؛

وتصغري. تكبري كل من األخرية
األقدمون، عرفها التي النقد شوائب إىل نلتفت أن ينبغي هذا عرصنا ويف
إليه. يُلتفت ال محصور حيز يف عرفوها أو قط، يعرفوها لم التي الشوائب وإىل
ال واالستحسان اإليثار من صنوًفا العربي األدب يف األقدمون عرف ولقد
تارة األديب؛ أو الشاعر يؤثر من منهم وكان والبالغة، الفن بمزايا لها عالقة
من القائمة الدولة مؤازرة يف هواه عىل ألنه وتارة التشيع، يف مذهبه عىل ألنه
للشاعر األغاني كتاب إهمال — مثًال — ولوحظ العباس، بني من أو أمية بني

الرومي». «ابن
فهو هذا عرصنا يف عهدناه كما األقدمون يعهده لم الذي الجديد أما

أمران: — نعتقد فيما —
برأي أصحابها يدعمها مقررة خطة ظهور أسلفنا: كما — أحدهما
ومحاربة املذهب لرتويج األدبي»؛ «النقد باستخدام يقيض مذهبهم، يف أسايس

خصومه.
بمبادئ سمعوا الذين أولئك وهم التجديد، حركة يف املقلدين ظهور واآلخر:

األسباب. حقائق بني تميز ال التي اآللِة تطبيَق يطبقونها وراحوا التجديد
واالنتقام املذهبيني خصومهم ملحاربة األدبي» «النقد يستخدمون والذين
«غري من جميًعا فهم بغريهم، فيها يختلطون ال التي سيماهم لهم قوٌم منهم
ولكنهم أدب، ألنه أدبًا يقرءون وال أدبًا ينتجون ال جميًعا وهم … األدباء»
النقد باسم تعنيهم التي األغراض لخدمة والشعر؛ األدب عالم يقتحمون دعاة
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عن تصدر التي العداوة إال هو إن يشء، يف األدبي النقد من هو وما األدبي،
األدبية. املشارب أو الفنية األذواق اختالف عن تصدر وال واالتهام، الكراهية
ال فإنهم الجديد؛ إىل الدعوة يف املقلدين رضر هؤالء رضر عن يقل وال
ينتقدون. وملاذا يقرظون ملاذا يعرفون وال األدب، يف لجديد وال لقديم يصلحون

األعاصري بعد
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