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تصديٌر

أنرشها ،١٩٣٤ سنة يف ِشْعِري من معظُمها قصيدة، وعرشون خمٌس املجموعة هذه يف
عنه ُت عربَّ الذي «اإلضمار» بمعاني الرتباطها ُمستقلة طبعتُها وقد النماذج، سبيل عىل

األبيض:1 الطاووَس خاطبُت حني مجمًال رمزيٍّا تعبريًا

األل��وان��ا يُ��ْض��ِم��ُر ك��ال��نُّ��وِر ـ��ي��ِة وال��ِح��ْل��ـ ال��لَّ��وِن ُم��ْض��َم��ُر ال��ُح��ْس��ِن ف��ي أن��َت
ال��ف��نَّ��ان��ا اج��ت��ذابُ��َك ف��ي��ك��ف��ي ـ��ُد بَ��ْع��ـ يَ��ش��ع��روا ل��م ال��ذي��ن يَ��ِع��بْ��َك إْن

طبًعا وأطبعه ِشْعِري م أقسِّ أن األدباء أصدقائي من واحٍد غريُ عيلَّ اقرتَح وقد
وديوان «مرصيات» ديوان قبل من يل ظهر كما للقرَّاءِ، تيسريًا موضوعاته؛ حسب مستقالٍّ
أحبُّها، ال صناعيًة كثرًة تآليفي كثرة إىل ذلك يؤدِّي أن أخىش ولكني الفراعنة»، «وطن

ذلك. إىل خاص داٍع ُوِجَد كلما هذا اقرتاحهم تلبيَة اعتداٍل يف وسأحاول
توكيدي أعزِّز بأن فأكتفي طويٍل؛ بتصديٍر الصغرية املجموعة هذه أثقل أن أودُّ وال
بها ينبض التي باملوسيقى، الشخيص شغفي يُنايف ال توكيًدا املستقلة ْعِر الشِّ لصفات
أن يجب الشعرية فاملوسيقى صناعته؛ بهرج يف ال ِبنْيَتِِه صميم يف ذاتيٍّا نبًضا ِشْعِري

ص١٠. العباب»، «فوق ديوان 1



الثاني الكائن

اإليقاعي الرتديد من صوًرا تكون أن ال بيانها، يف متغلغلًة للمعاني، مرادفًة أصيلًة، تكون
ضحولة كله بل الفكرة، عمق أو العاطفة، صدق من يشءٌ يصحبه ال الذي الرَّنَّان
واملطربات»؛ املرقصات «عنوان صاحب املغربي، سعيد ابن هللاُ ورحم كالمية. وسفسطة
له وقع ما وأقرب معدومة، َعْلَقمة ِشْعِر يف الغوص «معاني الفحل: علقمة عن قال إذ

قوله:

َم��نْ��ُح��وُر رِّيِّ ال��دُّ ب��ال��ك��وك��ب ��بْ��ُح وال��صُّ م��س��ن��َف��ٌة ال��ع��ي��س وُص��دوُر أوردتُ��ه��ا

وإذا الشفق، دم منه فسال به ُطِعَن الحربة سنان مثل الصبح كوكب أن إىل يشري
وقوله: املرقصات، من كان املعنى هذا تبنيَّ

َم��ش��ُم��وُم األن��ِف ف��ي تَ��ط��ي��ابَ��ه��ا ك��أنَّ ب��ه��ا ال��ع��ب��ي��ر نَ��ْض��ُح ��ًة أتْ��ُرجَّ يَ��ْح��ِم��ْل��َن

وأنها ة، كاألتُْرجَّ لونها واصفرار السري َمَضِض من املرأَة هذه نال ما أنَّ إىل يشري
املرأة تشبيه وغريه الرومي ابن أخذ ومنه البرشي، للتحرك خالًفا طبيًا تزيد تحركت ما

ثغرها.» لطيب بالروضة
للهجرة السابع القرن يف القول هذا مثل يقول الذي املغربي سعيد ابن هللا رحم
القرن يف ذلك بعض نقول أن نستطيع ال حينما القيس، امرئ قرين الفحل علقمة عن
بحكم الصحافة عىل بعُضهم استوىل الذين املزماريني، الناظمني عن الهجري عرش الرابع
عىل وحديثه قديمه العربي الشعر ملكية يدَّعون وكادوا السياسية، عالقاتهم أو وظائفهم

السواء!
كلِّ قبل ولكنه ل، والتأمُّ االطالع يصقلها ِفطريٌة َمَلكٌة الفنون من كغريه الشعر إن
عليها يتحايل أن يف امَلَلَكة هذه له ليست ملن فائدة وال ِفطريٌة، َمَلكٌة يشءٍ، كلِّ وبعد يشءٍ،
ممن فائدة ال أنه كما أصيلٌة، ِشعريٌة ِبنْيٌَة له ليست الذي الصناعي والرنني باإليقاع

والنعيب. والتهويل اإلبهام لُغِة يف بذلك يتظاهر أن يف مفكرة طبيعة له ليست
موسيقى هي موسيقاه تكون أن عىل املستقلة، عر الشِّ ملنزلة توكيدي فأكرر وأعود
ال التي الجوفاء الصناعية األلحان ال لها، املالئمة والنربات األلفاَظ تَبتدع التي املعاني
الشاعر بني أُفرِّق االعتبار هذا وعىل األصيل. الشعري الجمال من شيئًا تُضمر وال تُظهر
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تصديٌر

الذي ب الخالَّ اإليقاعي العبث من ألواٍن إىل األخريُ لجأ وإن املزماري، الناظم وبني األصيل
الشائع، املناسبات نظم يف كثرية ذلك وشواهد واملجون. الخالعة من طراًزا أعدُّه أكاد
يف فماثلٌة املطبوعة الشعرية املوسيقى شواهد ا وأمَّ التقليدية. املدائح ِشعر يف وخصوًصا
يف أذكرها التي للبحرتي األبيات هذه ومنها حديثًا، أم كان قديًما مطبوٍع، قويٍّ شعٍر كلِّ

اختيار: غري

وأبْ��َدى م��ن��ه ��دوَد ال��صُّ وأع��اَد ا ج��دٍّ ال��ه��ج��ِر ف��ي َل��جَّ ق��د ح��ب��ي��ٌب ل��ي
ا ُم��س��ت��ج��دَّ ج��ف��ائ��ِه ِم��ْن ُخ��ل��ًق��ا ي��وٍم ك��لِّ ف��ي يُ��ري��َك ف��ن��وٍن ذو
َع��بْ��َدا وأُص��ِب��ح َم��ْوًل��ى وأُْم��ِس��ي َن، غ��ض��ب��ا ِب��تُّ وق��د راض��يً��ا أغ��ت��دي
أْع��َدا ب��ال��ُح��ْس��ِن يُ��َم��سُّ ل��و ش��اديً��ا ح��اٍل ك��لِّ ع��ل��ى أَف��دي وب��ن��ف��س��ي
ا ف��َردَّ ب��ال��س��الِم وع��رَّض��ُت ـ��ِل، ال��َوْص��ـ ف��ي ف��أط��م��َع خ��ال��يً��ا ب��ي َم��رَّ
وَوْرَدا ُج��لَّ��نَ��اًرا ف��ق��بَّ��ل��ُت ٍف َخ��ْو ع��ل��ى إل��يَّ ه َخ��دَّ وثَ��نَ��ى
َع��ْه��َدا ُخ��نْ��ُت وال ب��ه، ف��أُج��اَزى ُظ��ْل��ًم��ا تَ��ع��رَّض��ُت م��ا أن��َت! س��يِّ��دي
تَ��ْه��َدا! ل��ي��س َج��وان��ج ِم��ْن ل��ي واْرِث تَ��ْرق��ا ل��ي��س َم��دام��ٍع ِم��ْن ل��ي ِرقَّ
ا؟ ِن��دَّ م��ن��َك واج��ًدا أو ب��دي��ًال ـ��ُت ِع��ْش��ـ م��ا ب��َك ُم��ْس��تَ��بْ��ِدًال أتُ��َران��ي
ا! َق��دَّ وأح��س��ُن ش��ك��ًال وأح��ل��ى ًظ��ا أل��ف��ا أف��ت��ُن أن��َت ِل��ل��ِه! ح��اَش

صوغ يف لديه عزيًزا الحسن من مثاًال بوجدانه استوحى قد عبادة أبا أن يف نزاع وال
فالعاطفة مدح، لقصيدة استهالًال جاءت وإْن الجميلة، الرشيقة الوصفية األبيات هذه

عليها. غالبة
تواتي بل تُفتعل؛ ال جميًعا ولكنها الشعرية، املوسيقى من أخرى رضوٌب وهناك
وبني ذلك بني وشتان ونرباتها. مقاطعها وتشكيل ألفاظه، اختيار يف مواتاًة الشاعر
يمأل لم مما عداه ما وكل عر، الشِّ هو هو بأنه أصحابُه ينادي الذي األجوف الرَّنَّان النظم
للركاكة أمثلٌة هو بل يشء؛ يف الصحيح عِر الشِّ من فليس دويٍّا، واآلذان نُطًقا، األفواه
البيانية، الرقة يف املوهومة ثروتهم تنحرص السادة هؤالء وأمثاُل والتفاهة! اللفظية
أفسدوا وقد الدهر. سئمها التي املكرورة املعاني ويف التقليدية، الكلمات محفوظ ويف
اإلساءة عن يَتورَّعون ال الفقر بهذا ولشعورهم الغنائي، عر الشِّ حتى الصناعي بافتتانهم
هذه قصائد يف يَتجىلَّ ما ومنها الجديدة، والتجاهاتنا النقدية، آلرائنا املريض بتفسريهم
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الثاني الكائن

العبودية وأعداء الطليق البصري الفنِّ أنصار إىل ِصغرها عىل أُهديها التي املجموعة
واألميَّة.

املطرية ضاحية
١٩٣٥ سنة يناير ٢٥ يف
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يواِن الدِّ ِشْعر





اإلضامر

ال��َم��ظ��اه��ُر ل��ع��ي��ن��ي تُ��ب��دي م��ا ن��ق��ي��ض��َة وج��دتُ��ه��ا ح��ت��ى دن��ي��اَي ف��ي ��ْل��ُت ت��أمَّ
س��اح��ُر يُ��ن��اق��ُض ف��ي��م��ا ول��ك��نَّ��ه ب��ذات��ِه نَ��ْق��ًض��ا ال��نَّ��ْق��ُض ه��ذا ك��ان وم��ا
ع��ام��ُر ال��ض��وءُ أم��واج��ه��ا وِم��ن ف��غ��اب��ْت ��ٌد م��وحِّ ض��وءٌ األط��ي��اَف ألَّ��ف ك��م��ا
ال��ض��م��ائ��ُر ��ي ل��ح��سِّ تُ��ْح��َج��ْب وإِْن ف��ت��ب��دو ُم��ض��َم��ًرا ع��اش آَخ��ٌر ش��يء ك��لِّ ف��ف��ي
ال��ع��ن��اص��ُر ك��ال��ع��ال��م��ي��َن َخ��دع��ْت إذا ك��اش��ٌف ال��ع��ل��ُم م��ا ال��ذَّرَّاِت ع��اَل��ُم وم��ا
وال��م��ش��اع��ُر ال��نُّ��ه��ى م��ن��ه��ا وتَ��خ��ذُل��ن��ا ًدا ُم��َج��دَّ ري��اءً أل��وانً��ا تَ��َق��لَّ��ُب
ش��اع��ُر ال��وه��ِم وث��ب��ِة ف��ي ف��اَق��ه��ا وال ط��ائ��ٌر ال��وث��ِب ُس��رع��ِة ف��ي بَ��ذَّه��ا وم��ا
ح��ائ��ُر ف��ي��ِه ِض��دُّه وج��وٍد وك��لَّ أرى م��ا أض��ع��اُف ال��ك��ون أنَّ ف��أح��س��س��ُت
غ��ام��ُر1 ك��ال��ن��ور وه��و ي��خ��ف��ى ال��ن��ور م��ن ف��إن��ه ال��خ��ف��يِّ ب��ال��م��ع��ن��ى وآم��ن��ُت
ك��اف��ُر ي��ك��م��ُن ال��م��ش��ه��وِد ال��م��ؤم��ِن ف��ف��ي ك��ائ��ٍن ك��لِّ ف��ي األض��داُد ��َدت تَ��َوحَّ
س��اخ��ُر! ب��ال��ن��اِس ال��ن��اِس َده��ُر ل��ذل��َك َه��ْدِي��ه��ْم س��اع��َة ال��ن��اس ك��لُّ َض��لَّ وق��د

املنظورة. الغري النور أمواج إىل إشارة 1





اخللود

ال��ُه��َدى؟ ل��َي وأي��َن َض��الالت��ي؟ ف��أي��َن َدا ُم��َج��دَّ يَ��ْوٍم ك��لَّ وأح��ي��ا أم��وُت
ال��م��َدى ع��ل��ى وت��م��ض��ي تَ��ب��دا ب��ه خ��ي��وٌط ك��أن��ن��ي ال��زم��ان ف��ج��ر ِم��ْن ِج��ئْ��ُت ل��ق��د
َس��ْرَم��َدا َم��رَّ م��ا َرْم��ُز ج��س��م��ي ف��ت��ك��وي��ُن نُ��ش��وءَه ال��ن��ش��وءِ ف��ي ِج��ْس��م��ي وَم��ثَّ��َل
ُس��َدى تَ��م��ْت ل��م تَ��م��ْت إْن وأُخ��رى ِك��ي��ان��ي، ِك��ي��انُ��ه��ا ال��خ��الي��ا َح��يِّ ِم��ْن م��الي��ي��ُن
وال��غ��َدا وال��ي��وَم ال��َخ��ْل��ِق م��اض��ي أم��ثِّ��ل أن��ا ف��ه��ا ون��ف��س��ي، ب��ل ج��س��م��ي َر تَ��ط��وَّ
��َدا ُم��م��هَّ أْص��ًال م��ن��ه وأح��ِوي ِب��نَ��ْف��س��ي ��ُه أُِح��سُّ ال��ب��ع��ي��ُد اآلت��ي ذل��ك أَج��ْل،
ُم��َخ��لَّ��َدا ال��ح��ي��اِة ُع��ْم��ِر ِم��ْن م��الي��ي��ن ذرٍَّة ب��ع��د ذرًَّة ج��س��م��ي ك��ان ك��م��ا
َدا م��ب��دَّ يَ��ح��ي��ا ال��ف��رُد إال ال��م��وُت وم��ا م��خ��لَّ��َدا يَ��ْم��ض��ي ال��نَّ��وُع إالَّ ال��خ��ل��ُد ف��م��ا
وُم��ْف��َرَدا ال��رس��وِم َش��تَّ��ى ف��ي ال��ح��يِّ ِم��ن نَ��ش��يْ��ُم��ُه م��ع��نً��ى ك��لُّ إالَّ ال��رُّوُح وم��ا

∗∗∗
وَم��ْع��ب��َدا ُروًح��ا «ال��ل��ه» ف��ي��ك ف��ش��اه��دُت َج��م��ي��َع��ه��ا ال��م��ع��ان��ي أن��ِت ل��ي وَم��ثَّ��ْل��ِت
��َدا م��ص��فَّ «ال��م��س��ي��ُح» ع��اش ق��د َق��بْ��ُل ف��م��ن أس��ي��رًة األن��اِم دن��ي��ا ف��ي ِع��ش��ِت ل��ئ��ْن
ُم��غ��رَِّدا ُح��ْس��ٍن ك��لُّ وأْض��ح��ى ح��ي��ات��ي ف��غ��رََّدْت ال��ُخ��ل��وِد ِس��رَّ ل��ن��ا أبَ��نْ��ِت
ُم��ْس��ِع��َدا ��ِل ال��م��ؤمَّ ل��آلت��ي ك��ن��ُت م��ت��ى أُم��ْت إْن ي��وم��َي ب��ع��د أُب��ال��ي ول��س��ُت
ال��ِف��َدى ل��ه أم��وُت أن��ي إذْن وَح��ْس��ب��ي ف��ح��س��بُ��ه ال��ج��م��اِل ِدي��َن ل��ه َش��رح��ُت





النوم

شارلت). تصوير (من النوم

ان��ت��ب��اِه ودوَن َخ��ش��ي��ٍة ب��ال وي ال��ث��ا ِج��ْس��ِم��ه��ا ف��ي ال��ه��ُدوءِ ُروُح ه��و
والِه ق��ري��ٌر ِه ِج��دِّ وف��ي َف، ال��ُع��ْر يَ��ع��رُف ال ال��ُوج��وَد، يُ��ب��ال��ي ال
ال��َم��َش��اع��ْر؟ ب��ُدنْ��ي��ا ُم��ب��االت��ِه ـ��ِر َغ��يْ��ـ ف��ي ال��نَّ��ْوِم ِم��َن أبْ��َه��ى ل��ه��ٍو أيُّ
ش��اع��ْر؟ خ��ي��االِت ع��ان��ق��ا وق��د ِم وال��نَّ��ْو ال��ُح��ْس��ن ِم��َن أْح��ل��ى ُح��ْس��ٍن أيُّ
ال��رش��ي��ق��ْه ال��غ��وال��ي ب��أح��الم��ِه ِم ال��نَّ��ْو س��وى ل��ي��س��ت ال��ح��س��ن��اءُ ه��ذي ه��و



الثاني الكائن

ال��ح��ق��ي��ق��ْه ج��م��اَل إالَّ وتَ��َع��رَّْت، دث��اٍر ك��لَّ ال��ُه��ُدوءِ ف��ي َخ��ل��ع��ْت
وك��الَّ ال��ح��ي��اِة ِم��ن ُج��زءًا ص��ار ح��ت��ى ع��ش��ق��ن��اُه إذا ب��دًع��ا ل��ي��س
وأص��َال رم��ًزا ��الِم ال��سَّ َم��ْع��نَ��ى وه��و م��نَّ��ا ه��ي وروُح��ه م��ن��ه، ن��ح��ن
واف��ت��ت��انَ��ا روع��ًة ال��ف��نِّ وِم��َن وِك��ي��انَ��ا َم��ظ��ه��ًرا ال��ذَّوِق ُح��ل��ى ِم��ْن
األل��س��انَ��ا ويُ��ع��ِج��ُز َح��يٍّ ك��لَّ ُس��ل��ط��انً��ا س��اح��ًرا ال��نَّ��وُم يَ��ش��م��ُل
ص��ب��اَح��ْه يَ��ْل��َق��ى ح��ي��ن ال��ن��وُم إن��ه��ا ال��م��الَح��ْه ه��ذي — ِش��ع��ُر ي��ا — ��ْل ف��ت��أمَّ
ب��ال��ُم��ت��اَح��ْه! تَ��ك��ْن ل��م ال��ن��وِم ِح��َم��ى ف��ي ُك��بْ��َرى ال��ف��نِّ ِم��َن ن��ش��وٌة إن��ه��ا
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الفن مشاعر

ال��نَّ��ظ��ْر1 َم��ق��ُدوِر ف��وَق ل��ِك ج��م��ا ِم��ْن تُ��َم��تَّ��ُع َع��ي��ن��ي
��َوْر ال��صُّ ف��ي ب��ال��م��ف��ات��ِن ـ��رَة ال��ب��ص��ي��ـ أُذن��ي ن��اف��س��ت ق��د
اب��ت��َدْر! إح��س��اس��ي، ب��ج��م��ي��ِع ِش��ْم��ت��ُه «ج��واٍب»، ِم��ْن ك��م
ال��بَ��َص��ْر ِم��َن ب��ال��ك��ل��ي��ِل ـ��ن��ي، َع��يْ��ـ ب��غ��ي��ِر ي��راِك غ��ي��ري
ال��بَ��َش��ْر ف��وَق َح��ظُّ��ه��ا ـ��ِث��ِك َح��دي��ـ ِم��ْن أذن��ي وك��ذاَك
اق��ت��َدْر2 إذا ال��ه��واءُ ـ��ُق��لُ��ه يَ��نْ��ـ ل��ي��س ج��م��اٌل ف��ي��ِه
وال��ِف��َك��ْر ال��خ��واط��ِر م��ث��َل ب��ل ��ْوءِ ال��ضَّ م��ث��َل س��اَل ق��د
اس��ت��ت��ْر أو ال��َج��ُح��وَد ن��ب��ذَ إْن َس��ن��اُه ذن��ُب ال��ذَّن��ُب م��ا
َش��َع��ْر ف��نَّ��اٍن ل��ك��لِّ ِل ب��ال��خ��ي��ا تَ��ش��بَّ��َث وإذا

عرش أحد تلحظ اإلنسانية األذن حينما النور من واحًدا جوابًا إال تلحظ أن اإلنسانية العني تستطيع ال 1

اإلنسان يف فاألذن قبله، ما موجة نصف موجته كانت ما هو الصوت أو النور وجواب الصوت، من جوابًا
العني. من شعوًرا أقوى

الضوء. ألمواج خالًفا لنقلها كالهواء مادٍة إىل الصوت أمواج تحتاج 2





الفطر عيد يف

١٣٥٣ه لسنة الفطر عيد يف نظمت

تَ��ْع��ي��ي��ُد؟ ل��ل��نَّ��اِس ي��ك��ْن ل��م إن ال��ِع��ي��ُد م��ا ال��ِع��ي��ُد! أيُّ��ه��ا ف��أه��ًال ف��اَض ال��ن��وُر
ال��ع��ي��ُد ح��ول��ن��ا ي��وٍم ك��لِّ ف��ي واآلَن أل��ًم��ا! ب��ِه نَ��ح��ف��ْل ف��ل��م ِع��ي��ٌد َم��رَّ ك��م
األن��اش��ي��ُد َم��ع��ان��ي��ه��ا ل��غ��ي��ِر وم��ا يُ��ع��اِدلُ��ه��ا ش��يءٌ ال ال��ن��اِس ُح��ريَّ��ة
وتَ��خ��ل��ي��ُد َم��ْج��ٌد ل��ه��ا ال��ِف��داءُ ح��ي��ن ل��ه��ا ُح��دوَد ال ح��ي��اٌة ال��ح��ي��اة ب��ه��ا
ال��م��وال��ي��ُد ف��ي��ه��ا وال ف��ي��ه��ا ال��َح��يُّ ال م��رح��ل��ٍة ب��ع��َد وأه��ًال أه��ًال ِع��ي��ُد، ي��ا
ال��م��واع��ي��ُد ف��ي��ه��ا ك��ث��رْت تَ��ك��ْن وإْن ُح��ِس��بَ��ْت م��ا األع��م��اِر م��ن ��ن��ون ال��سِّ ت��ل��ك
��وُد ال��سُّ أح��داث��ه��ا ل��ن��ا وب��ئ��س��ْت ب��ئ��س��ْت َش��َرٍه ِذي ط��غ��ي��اَن ب��ه��ا ال��ف��س��اُد ط��َغ��ى
األس��ان��ي��ُد تُ��ج��ِد ول��م ان��ت��ص��ف��ن��ا، ف��م��ا َم��ظ��ل��م��ٍة ك��لِّ ف��ي أس��ان��ي��ُده��ا ش��ال��ْت
وم��ف��ق��وُد م��ع��دوٌد ال��ع��دُل ك��أن��م��ا اق��ت��رف��ْت ب��ال��ذي خ��ب��ي��ٌر ف��إن��ي َس��ْل��ن��ي؛
ت��س��دي��ُد ال��ح��قِّ ف��ي ل��ه��م��و ي��ك��ن ف��ل��م ن��َوب��ي ف��ي ال��ق��وَم ام��ت��ح��ن��ُت ف��إن��ي َس��ْل��ن��ي؛
وت��ش��ري��ُد ف��ت��ص��ف��ي��ٌد َع��داُه��ْم وَم��ْن ِش��ي��َع��ت��ه��م أب��ن��اءِ س��وى ي��رف��ع��ون ال
ال��م��ن��اك��ي��ُد ال��ودَّ ج��ن��ى ح��ي��ن تُ��داُس ُم��ن��زَّه��ًة ك��ان��ت إْن اُت ال��م��ودَّ ح��ت��ى
م��ط��روُد األوط��اِن ِرَض��ى ِم��ن ف��ك��ل��ه��م دم��ي ح��ق��وَق ن��ال��وا ول��و م��ن��ه��م بَ��ِرئْ��ُت
ال��رع��ادي��ُد أي��َن ب��ه ع��رف��ُت ف��ق��د َس��َرًف��ا ب��ي��ن��ه��م ظ��ن��ي إح��س��اُن ض��اَع إْن
ت��ب��دي��ُد ل��ل��نُّ��ب��ِل ف��م��ا ودادي، وال َش��م��م��ي وال ص��دق��ي ع��ل��ى ب��ك��ي��ُت وم��ا



الثاني الكائن

وِرع��دي��ُد ج��اٍن أق��ط��اب��ِه وب��ي��ن وط��ن��ي ع��ل��ى أه��ل��ي، ع��ل��ى ب��ك��ي��ُت ل��ك��ن

∗∗∗
أب��ادي��ُد!1 خ��راف��اٌت ت��ج��رب��اٍت ك��م َم��ض��ْت ال��تَّ��ج��رب��اِت ل��ع��لَّ أه��ًال! ِع��ي��د، ي��ا
تَ��ق��ال��ي��ُد أو ج��ن��وٌد تَ��ق��ي��ِه ف��ل��ن ط��ب��ي��ع��ت��ِه ِم��ْن َف��نَ��اءٌ ظ��ْل��ٍم ل��ك��لِّ
ال��ج��الم��ي��ُد ت��ل��ك ُح��طِّ��م��ْت م��ا ب��ع��ِد ِم��ْن نَ��َظ��ري! وف��ي ق��ل��ب��ي ف��ي ال��نُّ��وَر أج��م��َل م��ا
َم��ْع��ُدوُد اآلَن ف��ي��ه ع��م��رَي وأنَّ َم��َرٍح ف��ي ال��ع��ي��ِد َم��ْع��نَ��ى أف��ه��ُم ف��اآلَن
م��ش��ه��وُد ال��ص��ف��ُو وف��ي��ه ال��ِج��نَ��اِن، ُح��َل��ى ل��ُه ك��أنَّ ال��ح��ال��ي ال��م��ل��ب��َس وأف��ه��ُم
وتَ��ص��ف��ي��ُد خ��ت��ٌل ال ال��ب��راءِة، ِم��َن ��دًة م��َج��سَّ أل��وانً��ا ال��ل��ه��َو وأف��ه��ُم
«داووُد» ��ح��ِر ب��ال��سِّ ش��دا ق��د ك��أن��م��ا زام��رًة األط��ف��اِل ِم��َن وأس��ت��س��ي��ُغ
وت��ن��ك��ي��ُد ه��مٌّ رنَّ��ح��ن��ي واألم��َس ي��رن��ح��ن��ي رق��ًص��ا ل��ه��م وأس��ت��ط��ي��ُب
وت��ج��دي��ُد ت��ع��ي��ي��ٌد ال��ن��اَس وي��ش��م��ل َح��ذٍَر م��ا دوَن ب��ع��ًض��ا ال��ب��ع��ُض يُ��ه��نِّ��ئُ
وت��غ��ري��ُد أض��واءٌ وال��ن��اُس وال��ج��وُّ َط��َه��اَرت��ه��ا ع��ادْت ق��د األْرُض ك��أن��م��ا

ضائعة. أباديد: 1

22



الرشاباملظمئ

ال��َم��أل م��نَّ��ا ويَ��ض��ح��ُك يَ��زي��ُد، ْ ال��ظَّ��َم��أ إال نَ��ْل��َق ف��ل��م َش��ِرب��ن��ا
ال��ظَّ��م��أ1 يَ��زي��ُد ث��ق��ي��ٍل ك��م��اءٍ ِب��رُّه��ا أو ال��س��ي��اس��ة وُع��وُد
نَ��ب��أ؟ ِم��ن ِخ��ْدع��ت��ه��ا ب��ع��د ف��ه��ل ال��ط��وال ال��س��ن��ي��ن خ��دع��ت��ن��ا ل��ق��د
اج��ت��رأ؟ ��الِل ب��ال��ضَّ َع��بَ��ٍث س��وى ج��دي��ًدا َم��ْع��نً��ى ل��ل��ص��دِق أت��ع��رُف
ال��َم��أل؟ إخ��اءُ ع��اه��دت��ن��ا وإْن ه��واه��ا يُ��رِض��ي ه��ي��ه��ات أت��ع��رُف

تركيبه. يف املألوف) األيدروجني (بدل الثقيل األيدروجني عنرص يدخل الذي هو الثقيل: املاء 1





السارق الغراب

املنزلية األدوات مثل يرسقه ما بعض من شيئًا يجِن لم وإن بالرسقة افتتان للغراب
ذلك. ونحو الخفيفة

∗∗∗

َخ��يْ��ِرْه ك��لَّ ون��اه��بً��ا َغ��يْ��ِرْه ُع��شَّ خ��اط��ًف��ا ي��ا
َض��يْ��ِرْه؟ ع��ن��واُن وال��ج��ب��ُن ج��ب��انً��ا أراَك ل��ي م��ا
َم��ْغ��نَ��ْم! ال��ن��ه��ِب ِم��ن تَ��نَ��ْل ل��ْم وإْن َس��َرق��َت َل��ك��ْم
يَ��تَ��ص��رَّْم! ال ل��دي��َك َط��بْ��ٌع ال��ش��رُّ ك��أن��م��ا
س��ارْق! أع��ج��َب وك��ن��َت ال��َم��َالِع��ْق خ��ط��ف��َت ل��ك��م
ال��م��ن��اف��ْق! ال��ِم��زاُح ب��ئ��َس ِم��زاًح��ا؟ ذاك ك��ان ه��ل
ُع��ي��وب��ْك أب��ي��نَ��ا وإْن ذن��وبَ��ْك غ��َف��رن��ا ل��ك��ْن
يَ��ع��ي��بُ��ْك َم��ْن يَ��ْدِرِه ل��م ِدي��ٌن ال��ت��َع��اُوُن ه��ذا
وس��ْم��ُع َع��ي��ن وال��ك��لُّ َج��ْم��ٌع أق��ب��َل ِص��ْح��َت إْن
تَ��ْدُع��و أي��اَن َل��بَّ��اَك واٍف ل��نَ��وِْع��َك َج��يْ��ٌش
ف��رُض وذل��ك ب��ع��ًض��ا، ب��ع��ٌض ي��أك��ُل وال��ن��اُس
ف��بُ��ْغ��ُض! اإلخ��اءُ ��ا أمَّ ف��ح��رٌب ��الُم ال��سَّ ��ا أمَّ





احلدأة

ُم��َع��لَّ��َق��ْه أن��ه��ا أْم ��َق��ْه ُم��َدقِّ ط��ائ��رٌة
ال��ح��ق��ائ��ِق؟ َم��ْس��بَ��ِح ف��ي ش��اِه��ق ُع��ل��وٍّ ع��ل��ى
َع��يْ��ِش��ه��ا ل��زاه��ي وال ��ه��ا ِل��ُع��شِّ ت��ك��ت��رْث ل��م
ال��ه��ن��ي��ئَ��ْه ال��ُح��رَّة ال��ج��ري��ئَ��ْه ل��ك��ن��ه��ا
ال��ق��ن��اَع��ْه وتَ��رف��ُض ال��ش��َج��اَع��ْه ت��ح��ت��رُف
أح��الَس��ا َغ��َدْوا وإْن ال��ن��اَس��ا تُ��ب��ال��ي وال
داف��ع��ة ل��ش��رِّه��م ن��اف��ع��ة ت��َرى وك��م
ال��خ��يِّ��َرْه ال��طُّ��ي��وِر ع��ل��ى ��َرْه ُم��َؤمَّ ف��أص��ب��ح��ْت
ال��َغ��ب��راءَ وَق��بْ��َل��ه��ا ال��س��م��اءَ ون��ال��ْت
أه��َل��َه��ا ��ا ح��قٍّ نَ��ع��ي��ُش ل��ه��ا ن��ح��ُن ك��أن��م��ا
أس��م��اَل��نَ��ا تَ��ِص��ْد وإْن أف��راَخ��نَ��ا تَ��نَ��ْل وإْن
ُغ��ِب��نَ��ا َم��ْن وأنْ��َص��ف��ْت َدَرنَ��ا أزال��ْت ف��ك��م
ش��اع��رًة! س��اب��ح��ًة ط��ائ��رًة َم��َض��ْت ث��م





الوروار

النحل). (آكل الوروار

ال��ن��ظ��ي��ِر؟ ال��ج��م��اِل ل��دى ن��ظ��ي��ًرا ِر تَ��ْد ل��م َل��َك م��ا ال��ج��م��اِل، ع��زي��َز ي��ا
ال��تَّ��ص��وي��ِر؟ ف��ي ن��ش��ت��ه��ي��ه ك��م��ا ًال م��أك��و ال��ُح��ْس��َن يَ��ع��ش��ُق ال��ح��س��ن ه��و أم
ال��ص��غ��ي��ِر؟ ال��رش��ي��ِق ع��ل��ى ي��ق��ض��ي دَر ال��ق��ا ال��ف��ات��َن ي��ج��ع��ل ال��ط��ب��ُع ه��و أم



الثاني الكائن

ال��ن��ض��ي��ِر ال��رب��ي��ِع ف��ي ك��ال��زه��ِر ـ��وان األل��ـ ِم��ن َح��م��ل��َت ب��م��ا ُف��ِت��نَّ��ا ك��م
ال��ج��ه��ي��ِر ال��دق��ي��ِق ال��ب��اح��ِث ل��دى ِم ك��ال��ح��ْز ط��ال ال��ذي م��ن��ق��اِرَك وِب��م��ْرأَى
��م��ي��ِر ل��ل��ضَّ َل��ْه��َف��ٍة م��ث��َل أو ـ��َرِة ال��ُح��ْم��ـ ف��ي ك��ال��ي��واق��ي��ِت وب��ع��ي��ن��ي��َك
األس��ي��ِر ك��ال��َخ��ئُ��ون ألُردي��َت ـ��ن��ي تَ��ْج��ـ ال��ذي َج��زي��ن��ا ول��و ُف��ِت��نَّ��ا ك��م
وال��زُّه��وِر؟ وال��ه��َوى وب��ال��نُّ��وِر ـ��ِد ��ْه��ـ ب��ال��شَّ ال��ب��ص��ي��رِة ع��ل��ى تَ��ج��ن��ي ك��ي��ف
ال��ق��ري��ر ال��ن��ب��اِت ع��اَل��ِم ف��ي ـ��الِم واألح��ـ وال��م��الح��ِة ال��ُح��بِّ ُرُس��ُل
وش��ع��وِر؟ ع��دي��دٍة ل��ن��ف��وٍس إالَّ ال��ن��ح��ل غ��ن��ى وه��ل ت��ج��ن��ي؟ ك��ي��ف
ال��ع��ب��ي��ِر! وُح��ْل��ِو ل��ل��ه��وى ُخ��ِل��َق��ْت ض��ح��اي��ا ك��م ه��َض��ْم��تَ��ه��ا! ض��ح��اي��ا ك��م
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تغري

رجب، أحمد محمد الشاعر الصديق إىل مهداة ولكوكس، هويلر إال الشاعرة عن
وارتضاها. ترجمتها عيلَّ اقرتح الذي املحامي

∗∗∗

أه��ي��ْم ال��م��اض��ي ب��ح��بِّ��َك َف��ل��س��ُت اع��ت��راف��ي ه��ذا نَ��ع��ْم، تَ��َغ��يَّ��ْرُت؟
يُ��ق��ي��ْم م��اٍض َه��ًوى ِم��ْن زم��اٌن يُ��ب��دِّْل ل��م ال��ص��دي��ق��َة أُدْم وإْن
��ْت ال��م��ؤقَّ ال��ح��ل��ِو ع��ه��ِده��ا وف��رح��ُة ِب��ُح��ْل��م��ي أي��ام��ي ِس��ْح��ُر ول��ك��ْن
ولَّ��ْت ك��ي��ف أدري ل��س��ُت ول��ك��ْن غ��اٍف ذه��ِن ِم��ن ال��رُّؤى م��ث��َل َم��َض��ْت
ُم��َح��يِّ��ْر؟ َع��َج��ٌب وه��ل تَ��َف��رَّس��ن��ي؟ اتِّ��ه��اٍم ش��ب��ِه ف��ي أن��َت ل��م��اذا
ال��تَّ��َغ��يُّ��ْر؟ ي��ح��بِّ��ب��ُه ب��م��ا ت��ِح��سُّ ش��يءٍ ك��ك��لِّ ال��ق��ل��وُب َغ��َدْت إذا
ال��نُّ��ج��وم؟ ت��ل��ك ب��ل األوراُق وم��ا َج��ْم��ًع��ا واألزه��اُر األط��ي��اُر ف��م��ا
تَ��ُدوْم ح��اٍل ع��ل��ى ال��دُّن��ي��ا وم��ا ج��الٍل ف��ي ث��واب��َت ُظ��نَّ��ْت وإْن
اخ��ت��الِف ف��ي ال��َم��راي��ا ل��ن��ا تُ��ري��ِه ع��اٍم ب��ع��د ع��اًم��ا ال��َوْج��ُه وه��ذا
ال��خ��الِف ه��ذا ع��ل��ى َم��َش��اع��ِرن��ا وَش��تَّ��ى ب��ل ��ي نُ��َرجِّ م��ا وأْش��َه��ى
ال��ط��ف��وَل��ْه؟ ِم��َن ب��ال��خ��ي��اِل َق��نُ��وًع��ا ق��ل��بً��ا ل��إلن��س��اِن نَ��روُم وك��ي��ف
ج��م��ي��َل��ْه أُخ��رى يَ��غ��ت��ن��ْم ل��م وإْن م��اي��و1 َف��يُ��الِت ع��ن ال��ع��اُم يَ��ُش��بُّ

.May Violets الربيع بنفسج 1



الثاني الكائن

َه��َوانَ��ا ِم��ْن أْش��َه��ى ل��ي��س َه��واه��ا خ��اف��ي ف��ل��ربَّ ح��ي��اتُ��ن��ا، ك��ذاَك
َدَع��انَ��ا إذْ ال��ب��ن��ف��س��َج ال��ورُد أبَ��ى س��ن��م��ض��ي ل��ك��ْن ب��ارًدا، ي��ُك وإْن
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عرائسالطيف

الشميس الطيف استيحاء

ال��ج��م��اْل؟ أث��واُب أل��واُن ال��ـ أْم أل��واٌن أنْ��ت��نَّ
وال��دَّالْل ال��َم��الح��ِة ع��ن يَ��ن��مُّ رم��ٌز ل��ه��ا ك��لٌّ
ال��ط��واْل1 ِم��ن ِق��ص��اره��نَّ ـ��ُف لُ��ْط��ـ ال��ُح��ْس��ِن، ُم��ت��َم��وِّج��اُت
ب��ال��وص��اْل ب��اخ��الٍت ٍت ��بَ��ا ُم��َح��جَّ بَ��ْع��َدُك��نَّ ك��م
وب��ال��خ��ي��اْل2 ال��ظَّ��الِم ف��ي ِوِر ال��ُم��َص��ْو ب��أل��واِح َع��بَ��ثَ��ْت
اش��ِت��ع��اْل3 تَ��ش��ت��ع��ُل تَ��ك��اُد ـ��َي َوْه��ـ ب��ال��لَّ��ْم��ح وض��ن��ي��ن��ٍة
وال��نَّ��َواْل وال��رََّش��اق��ِة َح��ِة ��را ال��صَّ أم��ث��ل��ُة أنْ��تُ��نَّ
ال��ُم��س��اْل4 رِّ ال��دُّ ذل��َك ِم��ْن م��ك��وك��ٍب ك��لِّ وبَ��ن��اُت
اق��ت��ت��اْل ف��ي األش��ع��ِة أَم��َم ك��ْونَ��نَ��ا تَ��م��أل ح��ي��ن ف��ي

وأخريًا فالنييل، فاألزرق فاألخرض فاألصفر الربتقايل ويليه باألحمر، وتبدأ سبعة، الشميس الطيف ألوان 1
أمواجها. طول حسب وذلك البنفسجي،

معروف. فوتوغرايف تأثري ولها البنفسجية، األشعة من طوًال أقل وهي البنفسجية، فوق األشعة إىل إشارة 2
الضوء. إىل منها الحرارة إىل بخواصها أقرب هي التي الحمراء تحت األشعة إىل إشارة 3

تكوينه. يف الجو يف املنترشة املطر قطرات وتأثري قزح قوس إىل إشارة 4



الثاني الكائن

ال��م��ح��اْل5 ِش��بْ��ُه وأق��لُّ��ه��ا ِص��َف��اتُ��ه��ا ��ف��اِت ال��صِّ َش��تَّ��ى
وال��ظِّ��الْل ��ِة األش��عَّ م��ن ُد ال��ُوُج��و ُخ��ِل��َق إن ِب��دَْع ال
ي��ح��اْل م��وج��وٍد ك��لُّ ـ��َع��ِة ول��ألِش��ْع��ـ ال��ظ��الِل وإل��ى
ال��زَّواْل ه��و ال��خ��لُ��وُد ف��إذا م��ك��رًَّرا بَ��ْع��ُد ويَ��ُع��وُد
وان��ت��ق��اْل ان��ت��ق��اٍل ف��ي ُوِع ال��تَّ��ن��ْو ِم��َن ال��ح��ي��اَة إنَّ
يُ��ق��اْل ف��ي��م��ا ِه» «ض��دِّ ِدِف ُم��را س��وى ال��خ��ل��وُد ل��ي��س

وبنائه. الوجود هذا هدم يف الصفات أعجب من وصفاتها وغريها، الكونية األشعة إىل إشارة 5
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تقلبالسامء

1 بَ��َه��اءِ َم��َح��لَّ َق��تَ��اَم��ت��َه��ا َح��لَّ��ْت ال��ثَّ��َرى ع��ن ال��س��م��اءُ نَ��أَْت أَوك��ل��م��ا
2 ��ْوداءِ ال��سَّ ب��ث��ي��اب��ه��ا وتَ��دثَّ��رْت َل��ْونِ��ه��ا ُزْرَق��َة ال��بُ��ْع��ِد ب��أْق��َص��ى ونَ��َض��ْت
ال��ض��ن��ى؟ أورثَ��ه��ا األرِض ه��ِذي أه��ِل ع��ن بُ��ْع��ُده��ا أْم َط��بْ��ُع��ه��ا ال��تَّ��َق��لُّ��ُب أُه��َو
وال��س��نَ��ا ال��ت��ألُّ��َق ل��ت��ج��ت��ذَب ه��ذا وَح��س��بُ��َه��ا األن��ب��ي��اءِ، َم��ْه��ُد األرُض
األرِض؟ ُه��ُم��وَم الق��ْت إذا تُ��ْس��َل��ى وُه��ُم��وُم��َه��ا ُه��ُم��وُم��َه��ا، ��م��اءِ ل��ل��سَّ أْم
! ال��م��ن��ق��ضِّ ك��ال��ث��اق��ِب ح��ادٍث ك��م َط��غ��ْت! م��أس��اٍة ال��ن��اِس أرِض ف��وَق ك��م
ش��ق��اءَ ال��ص��غ��ي��ِر ب��ك��وك��ب��ن��ا ن��ْزِري نَ��َزْل ول��م ال��رج��ي��ِح ال��َع��ْق��ِل ذَوي ن��ْدَع��ى
َس��َم��اءَ ت��دوُم أب��ْت ��م��اءُ ال��سَّ ف��إذا َخ��َراِب��نَ��ا َرْم��ُز ال��ت��ف��ك��ي��ُر وك��أن��م��ا
األح��زاِن ِم��ن ُص��َوًرا أل��وانُ��ه��ا ل��ن��ا َع��نَّ��ْت3 ُرب��م��ا ان��ت��ب��ه��ن��ا ول��و
ال��ع��دواِن وآي��ة ال��ش��ق��اء ُص��َوُر ف��أم��اَم��ه��ا ح��الُ��ه��ا، ه��ذا ول��ع��لَّ

موجاتها؛ لصغر نظًرا تمزقها الهواء ذرات ألن األرضية؛ السماء ن تُلوِّ أن الزرقاء األشعة تستطيع 1

زرقاء السماء الحت الهواءُ وَخفَّ الجو يف ارتفعنا كلما ولكن ذلك، بسبب زرقاء السماء ونرى فتسقط
سوداء. ثم رمادية، ثم معتمة، بنفسجية ثم غامقة، بنفسجية ثم غامقة،

األرض. سطح عن ميًال ١٤ ارتفاع عىل ذلك يقدر 2
واعرتضتنا. لنا ظهرت لنا: عنت 3





احلمراء األشعة

َوثَ��ب��اِت��ه��ا1 ف��ي ك��ال��ح��رِب َج��ِري��ئَ��ًة أراِك ِل��ي َم��ا
َك��ُط��غ��اِت��َه��ا ُم��ت��م��اديً��ا زاخ��ًرا َم��ْوُج��ِك ط��اَل ق��د
أب��اِت��َه��ا؟ ك��س��ل��ِم ع��ِت��ه َودا ف��ي ال��ب��ن��ف��س��ُج ح��ي��ن
ب��ص��ف��اِت��َه��ا ج��اُس��وس��ًة ُع��ص��بَ��ًة ت��ح��ت��ِك2 أْخ��َف��يْ��ِت
َك��ُع��َداِت��َه��ا ن��خ��ال��ه ِم ال��ظَّ��ال ُص��َوَر ل��ن��ا نَ��َق��َل��ْت

∗∗∗
وَح��يَ��اِت��َه��ا؟ ح��ي��ات��ن��ا ـ��ُز َرْم��ـ األل��واِن ِم��َن أت��رى
ذاِت��َه��ا! وص��ورُة ط��ُف��ه��ا ع��وا ع��واط��ُف��ن��ا ه��ذي

موجة، ٣٣٠٠٠ املربعة البوصة يف موجاتها عدد يبلغ إذ موًجا؛ األشعة أطول هي الحمراء األشعة 1
٦٦٠٠٠ أي ذلك، ضعف املربعة البوصة يف موجاتها عدد يبلغ إذ البنفسجية؛ األشعة حال ذلك وعكس

موجة.
الظالم. يف للفوتوغرافيا تستعمل التي الحمراء تحت األشعة إىل إشارة 2





السامء ُرُسل

األشعة

��ق��ي! تَ��َدفَّ ��م��وِس ال��شُّ وِم��َن أْش��ِرق��ي! ح��دي��ثَ��ِك! ه��ات��ي
ب��م��خ��ِف��ِق ال��ش��ع��اُع م��ا ك��الَّ األج��واءُ؟ أتَ��ص��دِك
ل��ُم��َح��ق��ِق أْص��لُ��َه��ا ب��ل وِس��رُّه��ا ال��ح��ي��اِة َس��ْه��ُم
ال��ُم��ْط��ِب��ِق ال��ف��ض��اءِ ف��ي ُم��ِك ِس��ه��ا نَ��ف��ذْت إْن ب��دَع ال
ال��زئ��ب��ِق1 ال��ك��ث��ي��ِف ِش��بْ��ُه ط��يَّ��ُه يَ��ك وإْن نَ��ف��ذْت،

∗∗∗
��ِق��ي! تَ��َدفَّ ��م��وِس ال��شُّ وِم��َن أْش��ِرق��ي! ح��دي��ثَ��ِك! ه��ات��ي
ال��ُم��ْش��ِف��ِق ب��ع��ط��ِف ُط��وٍل ف��ي ش��ئ��ِت م��ا وتَ��م��وَّج��ي
بَ��ق��ي2 م��ا ف��يَ��ك��ف��ي َج��ْم��ًع��ا ُع��يُ��ونُ��نَ��ا تَ��ن��ل��ِك ل��م إن
ال��ُم��ح��رِق3 ب��أِس وَح��ْج��ُب ـ��ُم ال��ح��ل��ي��ـ ب��ن��ا ال��رَّح��ي��ُم يَ��ك��ف��ي
��ِق! ل��م��دقِّ أح��داث��ه��ا وع��ن��ده��ا ال��س��م��اءِ ُرُس��ُل

سنتيمرتًا. وسبعون ستة سمكها الزئبق من طبقة الجو مادة تعادل 1
األشعة. هذه من البرشية العني تراه ال ما إىل إشارة 2

األريض. الجو يردُّها التي امُلحرقة الشمسية األشعة إىل إشارة 3



الثاني الكائن

∗∗∗
��ق��ي! تَ��َدفَّ ال��ش��م��وِس وِم��َن أْش��ِرق��ي! ح��دي��ثَ��ِك! ه��ات��ي
ُم��ت��ألِّ��ِق ك��زاخ��ٍر ِل ب��ال��خ��ي��ا ��ِك أِح��سُّ إن��ي
ال��م��ت��م��لِّ��ِق ك��ال��س��ائ��ِل ًق��ا م��ح��دِّ ال��ع��ل��ي��َم وأرى
ل��ُم��ح��لِّ��ِق َم��ًدى إالَّ ال��م��َدى ال��ع��ل��ُم يَ��ب��ل��ِغ ل��م
ال��م��م��ل��ِق! َح��ظِّ م��ث��ِل ف��ي ثَ��رائ��ِه ب��ع��َد ويَ��ع��وُد
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التوفيقية رابطة إىل

جمعيتهم. شخص يف التوفيقية املدرسة خرجي زمالءه الديوان صاحُب بها َحيَّا

∗∗∗

األم��ان��ي أْح��ل��ى إل��ي��ِك أه��دي ـ��ُح��رِّ ال��ـ وِص��ب��اَي ُط��ف��ول��ت��ي أم��ان��ي ِم��ْن
َج��ن��ان��ي ع��ن تَ��ِغ��ْب ف��ل��م َح��ن��اٍن، ِم��ْن َج��ن��ان��ي ف��ي تَ��َق��دَّس��ْت ذك��ري��اٌت
ال��م��ع��ان��ي أس��م��ى ب��ي��ن ل��م��ع��ن��اِك نً��ا ع��رف��ا أُزج��ي��ه ال��ق��رب��اَن ح��س��ب��ي وه��ي
إخ��وان��ي َغ��ي��ُره��م ُع��دَّ إذا ـ��ل��ي أْه��ـ ِم��ْن ءِ األج��الَّ َم��ْج��َم��َع ي��ا أن��ِت
ال��ح��ن��اِن ك��لَّ ن��ح��نٌّ إل��ي��ه��ا ـ��ُد ب��ْع��ـ ن��َزل ل��م ال��ت��ي ��ن��ا ألمِّ ِح��ْض��ٌن أن��ِت
ُع��ن��ف��وان��ي ِم��ن ه��واَي ول��ك��ن ِض ال��َغ��ْض ��ب��ا ال��صِّ بَ��ع��َد ال��م��ش��ي��َب ع��رف��ُت ق��د
أن��ان��ي ك��ط��ف��ٍل ُح��بِّ��ِه ف��ي ـ��ِف��ق يَ��خ��ـ ال��ذي َق��ل��ب��ي ال��َم��ش��ي��ب يَ��ْدِري ك��ي��ف
ال��ن��س��ي��اِن ع��اَل��ِم ب��ص��ح��راءِ َع ض��ا َه��ًوى ب��ك��لِّ دائ��ًم��ا ُم��وَل��ًع��ا
وال��ب��ي��اِن؟! وال��ِغ��نَ��ى ال��ُح��ْس��ِن م��ن نً��ا أل��وا األم��ِس ع��ن ك��اش��ًف��ا ب��اح��ثً��ا
آِن ك��لَّ ح��وَل��ن��ا ��ْع��ِت وَج��مَّ ن اآل ب��ه��ا َظ��ِف��رِت ق��د أن��ِت ف��إذا
ال��زَّم��اِن ف��ي وح��َدُه ال��ح��يُّ ه��و َل زا م��ا ال��دِّراس��يُّ َع��ْه��ُدن��ا وإذا
وج��اِن ج��اٍن ُص��روَف ونَ��ن��س��ى ال��ودَّ نَ��نْ��ه��ُل ِع��نْ��َدُه ن��ح��ن وإذا
ل��ل��َج��بَ��اِن وُح��بُّ��ُه��ْم ِع��داءٍ، ِم��ْن ف��ن��وٍن ف��ي َح��ظُّ��ه��م ال��ن��اُس ب��ي��ن��م��ا
ل��ل��ه��واِن ُع��ه��وُدُه ف��ل��ي��س��ت ـ��ِب، ال��َق��ْل��ـ ِغ��نَ��ى إالَّ ي��ه��ون ش��يءٍ ك��لُّ





البقية

حبيبته إىل جلس وقد الغرامية القصة هذه جودت صالح الشاعر صديقي إىل
وبقي لقاء، غري إىل وافرتقا فتخاصما الحلوى من قطعة هناءتهما يف يتقاسمان

الشجية. للذكرى منها البقية بتلك محتفًظا

∗∗∗

ذَْوِب؟ أيَّ ال��نَّ��وى ف��ي ذاَب أن ب��ع��د ق��ل��ب��ي أن��ِت أم ال��َغ��راِم َح��ْل��وى أن��ِت
يُ��َل��بِّ��ي َع��بْ��ٌد ��ْف��ُو وال��صَّ ُف��ت��وٍن ف��ي ِم��راًرا م��ن��ِك نَ��ذوُق َج��ل��س��ن��ا ق��د
األَح��بِّ َج��ن��اه��ا ع��ل��ى وأح��ن��و ـ��َوى ال��نَّ��ْش��ـ ب��ال��ب��س��م��ة ع��ل��يَّ ت��ح��ن��و وه��ي
َق��ْل��ب��ي َوثْ��ِب ف��ي ك��ال��خ��ري��ِف وأن��ا وع��ط��ًرا ُروًح��ا ال��رَّب��ي��ع َم��ْع��نَ��ى وه��ي
ُح��بِّ ك��لِّ أَس��ى ب��ِه ول��ك��ْن ال��ُح��بِّ ُم��ْع��ج��َزَة األق��داُر َج��م��ع��ت��ن��ا
َح��س��ب��ي ال��َع��ذُب ل��ق��اؤه��ا وَح��س��ب��ي ري نَ��د وال نَ��دري ح��ي��ُث ِم��ْن ج��م��ع��ت��ن��ا
َص��بِّ ك��لَّ م��ح��ارٍب زم��اٍن ِم��ْن ان��ت��ق��اًم��ا ُج��ِن��نَّ��ا وق��د ج��م��ع��ت��ن��ا
ن��ه��ِب َم��ْح��ُض ك��أن��ه��ا ض��ح��ك��اٍت م��راًرا ال��وج��وِد ِم��ن ف��َض��ِح��ك��ن��ا
وتَ��ْس��ب��ي تُ��ْغ��ن��ي ل��ل��ظَّ��َم��اءِ ُص��َوًرا أج��دَّْت غ��رام��ي أت��رع��ْت ك��ل��م��ا
ِخ��ص��ِب ك��لِّ ِم��ْن ت��خ��ض��لُّ وُروح��ي ء أن��دا ال��لُّ��ط��ف ِم��َن ال��م��ح��ت��س��ي وأن��ا
ق��ل��ِب ك��لِّ ف��ي ال��ح��ي��اِة ب��س��رِّ ت��ي س��ي��اح��ا ب��ع��َد َظ��ِف��ْرُت وك��أن��ي
َربِّ��ي ثَ��مَّ ُم��ش��اِرٌف وك��أن��ي أم��ام��ي ب��ال��ي��ق��ي��ِن ال��ك��ف��ُر ُم��ِزَج
لُ��بِّ��ي ال��ُخ��ل��ِد َش��ذَى م��ن وع��طَّ��ْرُت ـ��َف��ى ال��لَّ��ْه��ـ ��ِت��ه��ا أش��عَّ ف��ي ف��ت��ص��وَّْف��ُت
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َك��ْس��ب��ي ل��ل��ُح��ْس��ِن ال��ت��س��ب��ي��َح ف��إنَّ ن��ي إي��م��ا تَ��س��اب��ي��ح ف��ي وتَ��م��ادي��ُت
ذَنْ��ِب ك��لِّ َم��َدى بَ��ْع��َده��ا ل��ل��ه��وى أَس��ْغ��نَ��ا ك��أن��ا ال��َح��ل��َوى وَق��ط��ف��ن��ا
ُع��ْش��ِب أن��داءَ ت��م��ي��ُت ك��ري��ٍح م��ي أح��ال ف��اج��أ ب��ال��ع��ت��اِب ف��إذا
َح��ْرب��ي ص��ار ق��د ��الم ب��ال��سَّ وإذا ه��ج��ري ص��ار ق��د ب��ال��وص��اِل وإذا
ق��ل��ب��ي َم��ْوَت َم��يِّ��تً��ا ال��َح��ظُّ ه��ي َوى َح��ْل��ـ ِم��ْن ال��ب��ق��ي��ة ه��ذه وإذا
ق��ْرب��ي! خ��ي��االُت ق��ْرِب��ه��ا ع��ل��ى ـ��ي��ا ت��ح��ـ ف��ق��د ك��ال��م��وم��ي��اءِ أُص��ن��ه��ا إْن
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األوهام

ال��َق��ص��ي��ِد ف��ي ال��نَّ��ث��ِر ف��ي ال��لَّ��ْح��ِن ف��ي ال��نَّ��ش��ي��ِد ف��ي ال��ُح��بِّ ف��ي ال��ِع��ي��ِد ف��ي
ال��ع��ه��وِد م��ن ع��ه��ٍد ك��لِّ ف��ي ال��وج��وِد م��ن ج��زءٍ ك��لِّ ف��ي
ح��دوِد ب��ال م��ع��ن��ى وك��لِّ ال��ح��ُدوِد ِم��ن َح��دٍّ وك��لِّ
ِع��ي��ِد غ��ي��ُر ال��ع��ي��ُد ك��أن��م��ا ال��ش��ه��ي��ِد1 ال��ظ��اه��ِر ن��ق��ائ��ُض
ال��ع��م��ي��ِد ال��ي��ائ��ِس س��الف��ُة ل��ل��س��ع��ي��ِد ال��ح��بُّ ك��أن��م��ا
ال��ن��ش��ي��ِد م��ن ُح��ل��ٍو وك��لُّ ال��ق��ص��ي��ِد م��ن س��ح��ٍر وك��لُّ
ال��وج��وِد ف��ي ال��ط��رِف وآس��ُر ال��ُع��ه��وِد ف��ي ال��ل��ف��ِظ وف��ات��ُن
ال��رش��ي��ِد ف��ت��ن��ًة ي��ك��ن وإْن ب��ال��رش��ي��ِد ل��ي��س ج��م��ي��ُع��ه��ا
ال��ُخ��ل��وِد إل��ى رم��وًزا إالَّ ال��خ��ل��وِد ِم��ن ف��ي��ه��ا ول��ي��س

ال��ش��ري��ِد! غ��اي��ة وَح��ظُّ��ه��ا

شهادته. يف األمني الشهيد: 1





والرباعم األطيار

ال��ح��ق��ي��ِر َم��ْل��َه��ى ف��األرُض َف��ط��ي��ري ��ت��اءُ ال��شِّ َح��لَّ
ال��ُم��غ��ي��ِر ال��ظَّ��الِم ِم��َن ِط��ي��ري ال��نُّ��ور م��ع ِط��ي��ري
ل��ل��ض��م��ي��ِر ك��ن��ش��أٍة ل��ك��ْن األرِض ف��ي نَ��ش��أِت
ِط��ي��ري! ال��طَّ��الق��ِة إل��ى يَ��م��ض��ي ال��طَّ��الق��ِة إل��ى
ال��ك��ب��ي��ِر! ال��ف��ض��اءِ ِم��ن وُروٌح رم��ٌز ف��ي��ِك ك��م
ال��ن��ض��ي��ِر ال��رَّب��ي��ِع ُروَح تُ��خ��ف��ي ال��بَ��راع��ِم رم��ُز
يَ��س��ي��ِر زم��اٍن إل��ى ول��ك��ْن ف��ي��ه��ا يَ��ِق��رُّ
ال��خ��ط��ي��ِر ال��وج��وِد إل��ى ُش��َع��اًع��ا يَ��ْم��ِض��ي وبَ��ْع��ُد





القمر هالة

تُ��ْل��َف��ى ال��ُق��َط��يْ��راِت م��ن ص��غ��ي��ًرا ن��ي ال��ث��ا ك��ائ��نُ��ِك ب��اَت ازَدْدِت ك��ل��م��ا
ووك��َف��ا وك��ًف��ا األم��ط��اِر ت��ح��اي��ا ن��ا ْر وَق��دَّ ح��ج��ًم��ا زاد َص��غ��ْرِت م��ا وإذا
ال��ع��ل��ي��ِم ال��ش��ع��اِع ��ِة دقَّ ف��ي ة ال��ذرَّ ع��ل��م��ِه ِم��ن نَ��ق��ي��ُس ِس��رٌّ ذاك
ال��ه��ل��ي��وِم1 ذرة ب��أس��رار ال��ح��سَّ ن��خ��دع ح��ي��ن��م��ا ال��ح��سَّ نَ��ص��ُدق
َوْه��ِم؟ َم��ح��ُض ِع��ل��ُم��نَ��ا أم ب��ه��ذا ـ��ِم ل��ل��ع��ل��ـ أق��رُب أن��ح��ن ش��ع��ري: ل��ي��ت
َف��ْه��م؟ ك��لَّ م��ح��ي��ٍر وج��وٍد ف��ي ع��ج��ٍز م��ح��َض ف��ه��م��ن��ا ك��لَّ أت��رى
ش��ك��ِل ك��لَّ راوغ��ْت أو ��ْت ت��خ��فَّ ن��ا ُدن��ي��ا ل��ك��نَّ األش��ك��اِل، ُدن��ي��ا ت��ل��َك
ب��ق��وِل! ْد ت��َح��دَّ ول��م ل��ق��وٍل ـ��ك��ْن تَ��ْس��ـ ل��م وال��ش��ع��ِر ال��خ��ي��اِل ُدن��ي��ا ه��ي

قياس من ذلك رس العلماء عرف وقد الهليوم، ذرة قياس عىل السينية باألشعة االستعانة إىل إشارة 1
وداللتها. القمر هالة





الشباباملجدد

ال��ت��ج��دي��ِد روائ��َع ع��ن��ه وَع��رف��ُت ن��ش��ي��دي ُح��ل��َو ل��ل��ُه��ْرم��وِن1 َغ��نَّ��ي��ُت
ال��م��م��دوِد وُع��م��ِره��ا ال��ح��ي��اِة ِب��ِغ��نَ��ى م��وص��ول��ٍة ُع��زل��ٍة ف��ي ُم��تَ��واض��ٌع
ع��ب��ي��ِد ح��ي��اَة ت��ح��ي��ا غ��دٍة ِم��ْن ب��رس��ال��ٍة ِدي��نَ��ُه األم��ان��َة ت��ِخ��ذَ
ع��م��ي��ِد غ��ي��َر يُ��خ��اُل ال��ع��م��ي��ِد أم��ُر أم��ُره��ا ول��ك��ْن أس��ٍر ف��ي ��اءُ َص��مَّ
وال��ت��أك��ي��ِد ب��ال��ن��ه��ي وط��ل��ي��ق��ٌة َح��ج��ُم��ه��ا ت��ض��اءَل ول��ق��د م��س��ج��ون��ٌة
خ��ل��وِد ل��ك��لِّ ك��ن��ٌه ك��ن��ه��ه��ا ف��ي إن��ه��ا ح��ت��ى ال��ج��س��م ب��دن��ي��ا ل��ع��ب��ْت
وَم��ُس��وِد ُم��َس��وٍَّد ك��لِّ َه��ْدِم ع��ن يَ��ن��ي ال ال��م��س��لَّ��ُط ال��ده��ُر ل��ك��ن��م��ا
ش��ه��ي��ِد ف��ن��اءَ تَ��ف��ن��ى ب��ه��ا وإذا ض��ح��ي��ٌة ال��ح��ي��اِة َض��م��ان��اُت ف��إذا

∗∗∗
وال��ت��ق��ي��ي��ِد2 ب��ال��نَّ��ْق��ِل ويَ��ص��ونُ��ه��ا م��ع��ج��ًزا يَ��ن��ظ��ُم ال��ع��ل��م ِش��ْع��ُر واآلن
ق��روِد! س��خ��اءُ ف��يُ��ن��ق��ذن��ا َس��نَ��ًدا، ل��ُع��ْم��ِرنَ��ا ال��ق��روِد ُع��م��ِر ِم��ن ويَ��ن��اُل
س��ع��ي��ِد غ��ي��ُر ف��ي��ه ال��س��ع��ادَة ويَ��رى ًدا م��ج��دَّ ال��ش��ب��اِب م��اض��ي ويَ��زورن��ا
بُ��روِد3 َم��ْح��ُض وه��ي ال��َم��ظ��اه��ِر خ��ل��َف ذات��ن��ا ح��ق��ي��ق��َة ب��أع��ي��ن��ن��ا ونَ��رى
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الثاني الكائن

ب��ال��ت��وح��ي��ِد يَ��ِش��عُّ ال��ُوج��وَد نَ��ْل��َق��ى م��ث��ل��م��ا ب��ال��تَّ��س��ل��س��ِل َل��نُ��ؤم��َن ح��ت��ى
ال��ت��ردي��ِد ِم��ن أط��واٌر وال��َخ��ْل��ُق غ��ي��ِره ِم��ن ِب��ض��ع��ٌة ش��يءٍ ف��ل��ك��لِّ
أب��وِد أب��وَد َج��م��ع��ْت ف��ن��ف��وُس��ه��م ت��ك��ي��ي��ف��ه��م ف��ي ال��ن��اِس غ��ي��ُر وال��ن��اُس
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األسود النور

َص��ن��ْع��َت ف��ي��م��ا ال��ح��ي��اِة ص��م��ي��َم ـ��َت ِن��ْل��ـ ل��ك��ن��م��ا ال��ُع��ي��وُن تَ��ن��ل��َك ل��م
َس��ِم��ْع��َت ق��د ال��ذي ف��أس��م��ع��تَ��ن��ا ـ��ِر ��ْح��ـ ب��ال��سِّ واع��ت��ض��َت األس��الَك ه��ج��رَت ق��د
آس��ْر ش��ب��َه نُ��وَره��ا وط��وَّْع��َت ـ��ِن ل��ل��ع��يْ��ـ ت��ه��اوي��َل ال��رَُّؤى ن��ش��رَت ب��ل
ش��اع��ْر ت��ص��اوي��ِر ف��ي ال��نَّ��بْ��ِت وف��ي ـ��ن��ا ف��ي��ـ ك��وَّنْ��تَ��ه��ا ال��ح��ي��اِة وم��وادَّ
َش��رَّا ال��خ��ي��ِر ع��ن��اص��َر وواق��ي ـ��ِم وال��ج��س��ـ ال��ذِّْه��ن ُم��ْره��ف ال��ح��سِّ ُم��ْره��ف
ِس��ْح��َرا ال��ط��بَّ ش��أى ُم��ع��ج��ٍز إل��ى ��مَّ ال��صُّ ال��ُغ��َدَد ت��دف��ع ال��س��ق��َم، تَ��ن��ُف��ُض
��اِذ ال��نَّ��فَّ ب��م��وج��َك خ��اف��ق��اٍت ظ��ل��م��اٍت ف��ي أن��َت ال��ن��وُر، أي��ه��ا
��اِذ األخَّ ب��ب��أِس��َك م��س��تَ��ق��لٌّ ع��م��ي��ٌق نُ��وٌر أت��ل��ك ش��ع��ري ل��ي��َت
ال��ض��ي��اءِ َم��ْع��نَ��ى ي��ف��وت ض��ي��اءٍ ِم��ْن ع��ج��ي��ٍب ظ��الٍم ف��ي ن��ح��ن ح��ي��ن��م��ا
واألح��ي��اءِ؟! ال��ح��ي��اِة ج��ن��وِن ِم��ْن ط��ائ��ش��اٌت م��ف��اس��ٌد ش��وََّه��تْ��ه





ة اُألُبوَّ

األب��وَّْه ِس��رَّ ال��دِّم��اءُ ف��ت��ح��ك��ي ـ��ُم ال��ِع��ْل��ـ يَ��ك��ِش��ُف��ه��ا ال��دم��اءَ رأي��ن��ا ق��د
ال��بُ��نُ��وَّْه َم��ع��ان��ي ل��ن��ا يُ��ف��ِش��ي دِق ال��ص��ا ال��ش��اع��ِر ف��ي ال��خ��ي��اَل ورأي��ن��ا
ه��ات��ف��اِت ألص��ل��ه��ا م��ع��ل��ن��اٍت ِص��الٍت ش��تَّ��ى ال��ح��ي��اَة ورأي��ن��ا
ال��ح��ي��اِة؟ ُم��س��وِح ف��ي ك��ن��ا وإن ـ��ِت ال��م��يْ��ـ األدِب ف��ي ن��ح��اُر ف��ل��م��اذا
َق��بْ��َال ع��رف��ن��اه ح��ي��ن��م��ا أيُّ��ن��ا أب��اه يَ��دري ول��ي��س ن��راه ك��م
وأْص��َال ف��رًع��ا وش��اَه ف��ش��اه��ْت ال��ُح��رِّ األدِب ِخ��ل��ق��َة ال��ن��اُس َم��س��َخ
ُم��نَ��اِف��ْس أو آلخ��ر م��ث��ي��ٌل ـ��ِه ف��ي��ـ م��ا ف��ال��ك��وُن ال��ت��ق��ل��ي��َد س��ئ��م��ُت ق��د
ال��ف��رادْس أص��ُل األص��ي��ُل وال��ن��ع��ي��ُم وح��ي��ٌد ف��ي��ه األص��ي��ُل ال��َج��ح��ي��ُم
ال��م��آلنَ��ْه ال��ص��ح��ائ��ِف ع��دي��ُد ل��ي ال��غ��ا ال��ف��ات��ُن (ال��ط��ب��ي��ع��ة) وك��ت��اُب
إن��س��انَ��ْه؟ م��ض��لِّ��ًال ويُ��م��س��ي ـ��ه��ا ف��ي��ـ م��ا يُ��غ��ِف��ُل اإلن��س��اُن ف��ع��الَم
َم��ْس��ل��وِب بُ��ن��دٍق ِم��ْن رخ��ي��ًص��ا ُد ال��ِق��ْر ي��غ��ن��م ك��م��ا غ��ي��ره ن��اه��بً��ا
ل��ل��ُق��ل��وِب؟ ُم��َع��بِّ��ٍر ب��ق��ل��ٍب ال��ح��يِّ األدِب ف��ي اإلن��س��اِن روُح أي��ن
ال��لُّ��ح��وْد ف��ي ��َدْت ُوسِّ ق��د ِض��ع��اٍف ٍم ك��أي��ت��ا وه��ي األط��ي��اُف َغ��م��رتْ��ن��ي
ال��ُوج��وْد وُح��ل��ِم ألح��الم��ِه ٍت ك��إس��اءا ب��ه��ا أت��ى أدي��ٍب ك��م
وال��س��ك��وْن؟ ل��ك��م ف��م��ا ب��خ��ي��ٍر، ـ��ي��ا ال��دن��ـ ه��ذه ان��ه��ض��وا! ال��ن��اُس، أي��ه��ا
ال��ف��ن��وْن! َم��ْج��َد ال��وال��داِن ه��م��ا ال��ُح��رُّ واألث��ُر ال��ح��ي��اُة ال��ح��ي��اُة





املسلسلة املرأة

1 ال��ض��ي��اءْ ه��ذا بَ��ع��ث��ِت ع��اٍم م��ل��ي��وِن ن��ح��ِو ِم��ْن
ال��س��م��اءْ أض��أِت وإْن ن��راِك ل��س��ن��ا ف��ن��ح��ُن
أن��ِت؟ ال��ي��وَم ذا ف��ك��ي��ف ب��ع��ي��ًدا أم��ًس��ا ن��راِك
ن��أي��ِت؟ م��ه��م��ا ي��راِك ف��ك��ٍر ج��بَّ��اِر وأيُّ
ُدونَ��ْك يَ��ع��ج��ُز ال��ي��وَم ال��م��وات��ي ل��ل��خ��ي��ال ي��ا
ف��ن��ونَ��ْك يَ��دري ول��ي��س راءٍ م��ث��َل ال يَ��راِك
ك��ال��م��ج��ه��وْل وأن��ِت ع��ي��اٍن رؤي��ا ي��راِك
ال��ع��ق��وْل ت��ك��ب��و ح��ي��ن ف��ي ِش��ع��ًرا ال��ده��َر ويَ��ع��ب��ُر
ال��ج��بَّ��ارْه ال��م��رأُة ف��ي��ن��ا ت��ح��ك��ُم ك��ذاك
��اَرْه َس��حَّ تَ��َزْل ول��م ونُ��وًرا أس��ًرا ح��اك��ت��ِك
ي��َح��لُّ ال ُم��ركَّ��بً��ا ع��م��ي��ًق��ا ل��ْغ��ًزا ح��اك��ت��ِك
َج��ْه��ُل ال��ع��ل��َم تَ��ن��اوَب ِع��ل��ٌم الَح وك��ل��م��ا
يُ��ذَك��ْر ل��م��ث��ِل��ِك ُع��ْم��ًرا األل��وِف أل��وُف ل��ي��س��ت
يُ��ؤثَ��ْر ألخ��ِت��ِك ش��يءٌ دن��ي��ا ع��واط��ُف وم��ا
ب��ال��س��الس��ْل ت��ق��ودن��ا ب��ي��ن��ا ال��س��الس��َل ت��ش��ك��و

عام. ألف ٨٥٠ يف املسلسلة املرأة سديم من النور يبلغنا 1



الثاني الكائن

األوائ��ْل! األخ��ي��ُر ح��اك��ى َع��بْ��ٌد ال��ي��وَم وك��ل��ن��ا
تُ��نْ��َس��ْب ل��ل��ع��ص��ر أت��ل��َك يَ��دري ل��ي��س وك��ل��ن��ا
ت��ْح��َج��ْب؟ وه��ي ب��ع��ص��رن��ا تَ��راءَت ق��روٍن ِم��ن أم
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ة الذرَّ حتطيم

ل��ألح��ف��اِد ع��اَد ال��ع��ن��اص��ِر ِس��رَّ تَ��ن��اوب��وا ال��ذي��ن ال��ف��الس��ف��ِة َح��ج��ُر
وس��ه��اِد ُح��رق��ٍة ف��ي وت��راج��ع��وا ِس��ْح��ري��ًة ُخ��راف��ًة داع��ب��وه ك��م
واإلي��راِد اإلص��داِر ق��وَِّة ف��ي ��ًق��ا وُم��ح��قَّ ًدا ُم��ج��دَّ ع��اد وال��ي��وَم
اآلب��اد! ع��ل��ى ع��اش��ْت ُع��ل��ويَّ��ٍة ق��وٍَّة ِم��ْن َل��ه��ا وي��ا ال��ك��ه��رب��اءِ، ف��ي
واآلم��اِد ال��طَّ��اق��اِت ِم��َن ُص��َوًرا ُح��طِّ��َم��ْت ح��ت��ى ال��ذَّرَّاِت نَ��َوى َق��َه��رْت
وع��وادي َم��ص��ائ��ٍب ت��ح��َت يَ��نْ��َه��دُّ ع��واط��ًف��ا ال��َم��ل��يءُ ال��ق��ل��ُب وك��أن��ه��ا
واألح��ق��اِد األش��واِق ف��ي ويَ��س��ي��ُر َوج��دُه ال��َم��ش��اع��ِر ُدن��ي��ا ف��ي ف��يَ��ذي��ُع
ج��م��اِد وب��ي��ن أح��ي��اءٍ ب��ي��ن م��ا ُم��َح��وًِّال ال��ف��ن��ون ُص��َوِر ف��ي ويُ��بَ��ثُّ
أض��داِد ع��ل��ى ألض��داٍد َخ��ْل��ٌق ب��ن��ائ��ه��ا َه��ْدُم ال��ذَّراُت وك��ذل��ك
ف��ؤاِد ب��ك��لِّ ث��اٍو وف��ؤاُده��ا َل��ِب��نَ��اِت��ه��ا ِم��ْن ال��ك��وِن ه��ذا َل��ِب��نَ��اُت
ب��ادي ه��و م��ا وك��لُّ ال��وج��وِد خ��ل��َف ق��ائ��ٌم ه��و م��ا ك��لُّ ال��ك��ه��اِرُب ف��ي��ه��ا
ط��راِد ك��لِّ ك��ح��اِل ال��ع��ق��وِل ب��ي��ن تَ��س��ابُ��ٌق وال��ح��ي��اُة ُر يُ��ق��دِّ ذا َم��ْن
ال��ُم��ت��م��ادي ِح��ذِق��ه ف��ي ويَ��ص��وُغ��ه��ا يَ��ه��دُّه��ا ال��ج��ريءُ ال��ح��رُّ ال��َغ��ُد ك��ي��ف
ل��ل��ص��يَّ��اِد؟! تَ��ه��وُن ال��ج��ب��اِل م��ث��َل ل��ع��ل��م��ِه ال��ب��ن��اءِ تَ��ش��ي��ي��ُد ويَ��ه��ون
رش��اِد ك��لِّ ِح��ذَْق يُ��ذِْه��ُل ال��َغ��يْ��ِب ف��ي ُم��ْض��َم��ٍر ِم��ْن ف��ك��م يَ��دري؟ ال��ذي ذا َم��ْن
ب��ج��ه��اِد! ج��ه��اُدن��ا ول��ي��س َل��ِع��ٌب، ه��م��وَم��ن��ا أن األح��ف��اُد يَ��رى ول��ق��د





الُعباُب

ب��ال��ن��ف��اِق! «ال��تَّ��أدُُّب» تَ��م��لَّ��ك��ُه ب��َع��ْه��ٍد ِح��ل��م��ي ع��ائ��ٍب ِم��ْن وك��م
ِش��ق��اِق ف��ي ِش��ق��اٌق ح��ي��اتُ��ه��م��و ق��وٍم ِص��غ��اُر ��َغ��اَر ال��صَّ ف��ي��ه َه��َوى
أالق��ي! م��ا أج��م��ُل ال��لُّ��ْؤَم ك��أنَّ وك��ادوا! ك��ادوا وك��م ج��ح��دوا، وك��م
ال��َم��راق��ي ��اَر زخَّ ال��ب��ح��َر رأي��ُت ف��إن��ي دع��ه��ْم ل��الِئ��م��ي: ف��ق��ل��ُت
ِل��ح��اِق أْدن��ى ب��ه��ا ل��ه��م ول��ي��س ش��أٌن األم��واِج ع��ل��ى ل��ه��م ف��ل��ي��َس
ال��ب��واق��ي1 ب��ق��ان��وِن ع��ِل��ُم��وا وال تَ��ْدِري األم��واُج ف��م��ا َص��غ��روا ل��ق��د
ال��ُم��َراِق؟ «األدِب» ع��ن ض��خ��ام��تُ��ه تَ��َخ��لَّ��ْت أدب��ي إذا ذن��ب��ي ف��م��ا
ال��دِّق��اِق2 ل��ل��ح��ق��ي��راِت ج��ه��وًال ن��وًرا األم��واج ك��ش��اس��ِع يَ��ف��ي��ُض
س��اق��ي ل��ك��لِّ ال��ُع��ب��اَب أن��ا أظ��لُّ وإن��ي أْغ��نَ��ْوا، ف��م��ا ��وا َض��جُّ ل��ِئ��ْن
ال��دِّه��اِق؟! ال��ك��أِس ف��ي ��مِّ ل��ل��سُّ ف��م��ا وال��تَّ��س��ام��ي ال��نَّ��بَ��ال��َة َزَع��م��وا وإْن
وان��زالِق؟ ان��زالٍق ف��ي ْوا تَ��َردَّ ُف��ن��ون��ي َس��رق��وا وق��د ل��ُه��م��و وم��ا
ائ��ت��الق��ي غ��ن��م��وا وإن َم��ْوج��ي، ع��ل��ى وم��اج��وا َرَق��ُص��وا وإْن ل��ه��ْم، َغ��ف��رُت
ال��ن��ف��اِق ب��ب��ي��ئ��اِت ب��إش��ف��اق��ي أْول��ى ال��َع��ج��َز ف��إن ل��ه��ْم؛ َغ��ف��رُت
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