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املريضالصامت مقدمة

القارئ أيها
ليلة يف املتأملة الروُح بها نطقت أليمة حقيقة لهو الصفحات هذه يف تقرأ ما إن
من شطٍر كل يف الحمر. أرديته من اًفا شفَّ رداءً القلم وألبَسها األَرق، ليايل من
من مشهد مقاطعها من مقطع كل ويف نديَّة، تزال ما الدم من نقاٌط أشطارها
فرتاب ببعيد، الصامت» «املريض عهد ليس العني. نصب يربح ما األلم مشاهد
مخيلِة يف يرود فتئ ما املوجع وتذكاره الطاهر، جسده عىل بعُد يجفَّ ملَّا القرب

عارفيه.

شبكة أبو إلياس





الفتاة أيتها

لروحك ة مكربَّ صورة هي إنما السطور هذه خالل تالمسني التي الروح إن
السامي لخيالك ناطق رمٌز هو إنما ني تستشفِّ الذي الصادق والخيال الحساسة.
ِمْن بها أحقُّ فأنِت ى، املدمَّ لحبِّنا تذكاًرا الدامية القطعة هذه فتقبَّيل الرشيف.
من ساعٍة يف شفتيِك بني من خرجت الشعور، ملؤها بلفظٍة أَْوَحيْتِها ألنك ِسَواِك؛
الراحمني. أرحم إنه ورحمته، بلطفه عليه يختم أن هللا أسأل جريح. حبٍّ ساعات





الصامت امللك

واألوزاُن وال��ل��ف��ُظ وال��ق��واف��ي ال��ب��ي��اُن ع��ن��ه ض��اَق ال��ق��ل��ِب ش��اع��ُر
خ��ف��ق��اُن ق��ل��بَ��ه ه��زَّ ك��لَّ��م��ا ش��ع��ًرا ��َد ال��ت��ن��هُّ يُ��رس��ُل ص��ام��ٌت
ق��رآُن َع��ي��ِن��ِه ف��آي��اُت ـ��ه َع��يْ��نَ��يْ��ـ ع��ذوب��ِة ف��ي ال��وح��َي ُ تَ��ق��رأ
األض��غ��اُن ن��ق��اءَه��ا ف��ت��م��ح��و نَ��ْس تَ��د ل��م ال��ل��ه م��ن ج��ذوٌة ن��ف��ُس��ُه
ُربَّ��اُن ال��دُّج��ى م��رك��ِب ف��ي وْه��و ح��ك��ي��ٌم ال��ح��ي��اِة م��وك��ِب ف��ي ف��ْه��و
األم��اُن ت��الش��ى إذا وأم��انً��ا ع��زاءً ف��ي��ه ال��تَّ��ائ��ه��وَن ي��ج��د
ال��ن��ي��راُن ص��دِره ف��ي ف��ث��ارت ِر ال��ن��ا م��وع��ظ��ة األي��ام ��ن��تْ��ُه ل��قَّ
ال��ب��رك��اُن ي��ص��م��ُت ك��ي��َف ان��ظ��روا «اص��م��ْت» ل��ه: ق��ال��ْت ��م��اءَ ال��سَّ أنَّ غ��ي��َر
ده��اُن ال��دم��وِع م��ن وط��اله األش��ج��اُن وح��ي��ه ق��ص��َر ش��يَّ��دت
ج��وع��اُن ال��ض��ن��ى ��ه ش��فَّ ج��س��ٌد ب��ردت��ي��ه ف��ي ال��ح��ي��اة، ف��ي زاه��د
األح��زاُن ت��اج��ه وي��اق��وت وال��َه��مُّ ال��م��ص��ائ��ُب ع��رش��ُه م��ل��ٌك،
ال��ص��ول��ج��اُن آالُم��ه م��ل��ٍك وي��َح ق��ب��َض��تَ��يْ��ِه ف��ي اآلالِم ص��ول��ج��اُن
تَ��ح��ن��اُن ق��ل��ب��ِه ف��ي ول��ق��ي��ٍس ش��ه��ق��اٌت روِح��ه ف��ي ل��ج��ري��ٍر
األزم��اُن ت��ْم��ُح��ه��ا ل��م دم��اه ف��ي ��ت ت��م��شَّ ال��م��ع��رِّي م��ن وب��ق��اي��ا





املريضالعاشق

اآلم��اِل واس��ُع ال��ُخ��ل��ِق ط��يِّ��ُب ال��ِخ��ص��اِل ح��ل��ُو ال��ح��ي��اِة، رب��ي��ع ف��ي
ال��زواِل اع��ت��راض ل��وال ف��ي��ه ـ��م��َل تَ��ْك��ـ أن األل��وه��ة ص��ورُة أوش��ك��ْت
ي��ب��ال��ي ال ق��ل��بُ��ه، ال��ي��ت��َم يُ��ط��ِع��ُم ي��ق��ري ح��ي��َن ربِّ��ه، ق��ل��ُب ق��ل��بُ��ه
ال��َج��م��ال ف��ي آلي��ٍة وح��ن��ي��ٌن ح��ن��وٌّ ل��ل��ف��ق��ي��ر ح��ن��اي��اُه ف��ي
ال��رم��اِل ف��وَق ال��ن��خ��ي��ِل، وراءَ ـ��ِل، ال��ن��ي��ـ ش��اط��ئ ع��ل��ى ت��ب��ك��ي ل��ف��ت��اٍة
واأله��واِل ال��ع��ذاِب م��ع��ان��ي ُه ل��وال ت��دِر ل��م ع��ذراءَ ل��ف��ت��اٍة
ل��ي��اِل ب��ع��َض ال��ق��ل��ب��اِن ف��ع��اَش ـ��ُه وأح��بَّ��تْ��ـ أح��بَّ��ه��ا ل��ف��ت��اٍة
ال��رج��اِل ف��ي ق��س��م��ٌة ول��ل��داءِ ءُ، ال��دا ي��ق��ض��م��ه ال��ح��ي��اة رب��ي��ع ف��ي
اآلج��اِل إل��ى ب��ه ي��ت��خ��طَّ��ى س��ري��ٍر ف��ي ال��رؤى ي��س��أل ص��ام��ٌت
ل��ل��ك��م��اِل َم��نْ��َف��ذٌ ال��م��وُت ف��إذا ي��ن��ت��ح��ي��ِه أن ق��ب��ل ال��م��وَت َع��رَف
ال��خ��وال��ي ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ت��م��نَّ��اُه، م��ا وك��ث��ي��ًرا ل��ه، ِخ��الٍّ ف��اص��ط��ف��اُه
خ��ي��اِل وم��ي��ُض ل��ه ي��ت��راءَى ف��ي��ه ال��م��ح��دُِّق إن��م��ا ص��ام��ٌت،
ج��الِل م��ن ش��ف��اف��ٌة غ��لَّ��ف��ت��ه��ا ت��ب��دو ع��ي��ن��ي��ه خ��الِل م��ن ف��ك��رٌة
ب��اِل غ��الٍف ف��ي ك��ن��َت ول��و ـ��ِد ال��ُخ��ْل��ـ م��ن أن��َت ال��ن��ف��وِس، ج��الَل ي��ا





املريض أم

األب��ري��اءِ ُم��ن��ِق��ذَ ي��ا إل��ه��ي، ي��ا داءِ أَيُّ ��ُه، ي��ش��فُّ داءٍ أيُّ
س��وداءِ ج��ب��ه��ٍة ذو ط��ي��ٌف ـ��نَ��يْ��ِه َع��يْ��ـ ف��ع��ل��ى ��ُه، ي��ش��فُّ داءٍ أيُّ
دم��ائ��ي ��َدتْ��ه��ا ت��ع��هَّ زه��راٍت م��ن��ه ي��س��ل��ُب ي��م��رُّ ل��ي��ٍل، ك��لُّ
ِغ��ش��اءِ ف��ي ت��وارت��ا م��ق��ل��ت��اُه ول��ك��ْن س��يُ��ْش��َف��ى، إن��ه ل��ي: ق��ي��ل
رج��اءِ ب��ع��ُض ل��ألُمِّ ف��ي��ه ل��ي��س روٍح ب��ع��ِض ع��ن ي��ش��فُّ غ��ش��اءٍ ف��ي
ال��ف��ت��اءِ ج��م��اَل ع��ن��ه ي��م��ح��و اءَ ـ��دَّ ال��ـ إنَّ ال��ي��وَم، غ��ي��ُره أم��ِس ل��ونُ��ه
م��س��ائ��ي ��م ت��ج��هِّ وال ب��ح��ب��ي��ب��ي، ف��ؤادي تُ��ِذلَّ ال ُرح��م��اَك! ربِّ
ال��ب��الءِ ب��ه��ذا ت��ب��ِل��ن��ي وال ـ��ِل ب��ال��ثُّ��ْك��ـ ال��ح��زي��ن��َة تَ��ْض��ِرِب ال ، ربِّ
أب��ن��ائ��ي م��ن ال��ب��اق��ي��َن أم��اَم ع��ي أَْوَج��ا أح��م��ل — ربُّ ي��ا — ت��دع��ن��ي ال
ال��ب��ي��ض��اءِ األم��وم��ِة ع��زاءَ ي��ا ُش��ع��وري ب��ي��َض ب��ال��ي��أِس تُ��َل��طِّ��ْخ ال
ال��س��م��اءِ ف��ي م��ع��رٌض وال��ل��ُه ال��ل��ه َص��وَت ل��تَ��س��م��َع ح��ي��نً��ا وأص��اَخ��ت
َق��ض��اءِ ع��رُش ال��ظَّ��الَم وك��أنَّ ن��ح��اٍس ب��ن��اءُ ال��س��م��ا ف��ك��أنَّ
ل��ألح��ي��اءِ األك��ف��اِن ش��م��وُع ـ��ِل ال��لَّ��ي��ـ ش��رف��ِة ف��ي ال��ن��ج��وَم وك��أنَّ
ال��ض��ي��اءِ ف��ي روُح��ه ازداد ك��لَّ��م��ا نَ��ْزًع��ا ت��زداُد ال��م��ري��ِض وع��ي��وُن





أختاملريض

وال��زف��ي��َرا ب��ك��اءَه��ا وتُ��وال��ي ال��َم��ص��ي��َرا يُ��ري��ه��ا أن ال��َغ��يْ��َب تَ��س��أُل
ال��ن��ذوَرا ف��ت��س��ت��غ��ي��ُث ص��وتً��ا، ـ��م��ُع تَ��ْس��ـ ف��ال ح��ي��نً��ا، اإلل��َه ت��س��ت��غ��ي��ُث
ن��وَرا ف��ي��ه ت��رى ف��ال ن��وٍر، ب��ع��َض س��أل��تْ��ُه ال��دُّج��ى خ��يَّ��َم وإِذا
��م��ي��َرا ال��ضَّ ب��اَع ال��رج��اءَ َك��أَنَّ ُس ال��ي��أ ل��ه��ا ف��ي��ب��دو ال��رَّج��ا، ت��س��ت��ع��ي��ن
ال��زه��وًرا ت��ل��ك األَن��ي��ِن، ِب��َح��رِّ ـ��ه��ا خ��دَّيْ��ـ ن��ق��اوِة ف��ي ال��ل��ي��ُل أي��ب��َس
األخ��ي��َرا ي��ك��ون أن م��ن��ه خ��ش��ي��ْت زف��ي��ًرا ال��م��ري��ُض أَط��ل��َق ك��لَّ��م��ا
ال��م��ق��دوَرا ��ه��ا أمِّ ع��ن ل��تُ��خ��ف��ي ٍت اب��ت��س��ام��ا وراءَ ح��زنَ��ه��ا َح��َج��بَ��ْت
ش��ه��وَرا ب��ن��ي��ه��ا ع��ن ال��ح��زَن تَ��ح��ُج��ُب ك��انَ��ْت ��ِم ب��ال��تَّ��بَ��سُّ األمُّ وك��ذا
ك��ب��ي��ًرا ق��ل��بً��ا اآلالَم ف��أع��ط��ى ًم��ا إي��ه��ا تَ��ج��اَه��َل ال��ف��ت��ى أن غ��ي��َر
وال��س��ري��َرا ال��دُّج��ى ره��ب��َة آل��َف��ْت ح��ت��ى األُخ��ِت م��ق��ل��َة ال��ن��وُم أن��ك��َر
ي��ث��وَرا أن األس��ى أَْوَش��َك ع��ن��دم��ا إال ال��ن��واظ��َر ع��ن��ه ْل ت��ح��وِّ ل��م
َص��ب��وَرا؟ ظ��لَّ اآلالِم أش��دِّ ف��ي أُخ��ٍت ق��ل��ِب م��ن أش��دَّ ق��ل��ٍب أيُّ
ال��ع��س��ي��َرا؟ ت��ب��ال��ي ال ال��ج��ه��َد، تَ��َه��ُب أُخ��ٍت روِح م��ن أرقَّ روٍح أيُّ
ش��ع��وَرا؟ وأس��م��ى األَس��ى، ل��ي��ال��ي ف��ي أُخ��ٍت َص��دِر م��ن أَح��ن ص��دٍر أيُّ





يفحلم رؤيا

ق��ب��َرا ف��ص��اَدَف زح��ل��ًة وأت��ى ِم��ص��َرا ش��واط��ئ م��ن ال��داءَ ح��م��َل
ِذك��رى أط��ه��ر ه��واُه ف��ي ت��خ��ت��ل��ْج ل��م ل��و ب��ل��واه ط��ي��وُف تُ��ِرْع��ُه ل��م
َج��ْم��َرا ي��ح��م��ُل ج��ان��ح��ي��ه ع��ل��ى ـ��ُس األم��ـ ب��ِه ي��م��رُّ ال��دُّج��ى ي��ه��وي ح��ي��َن
ف��اس��ت��ق��رَّا م��وق��ًدا ال��ق��ل��َب ص��ادَف ُح��بٍّ َج��م��ِر م��ن أَح��ر ج��م��ٍر أيُّ
َص��دَرا وتَ��ل��ُط��م ربٍّ��ا، ت��ن��ادي ُه ب��رؤي��ا ال��ف��ت��اُة م��رَِّت غ��ف��ا إن
َق��ْس��َرا ال��َم��ح��اِج��ِر ف��ي ال��دم��َع تُ��م��ِس��ُك وط��وًرا ال��دم��وَع، ت��ف��ج��ُر ت��ارًة
وَزه��َرا دم��وًع��ا َف��ْوَق��ه ن��ث��َرت ج��دي��ٍد ق��ب��ٍر أم��ام تَ��تَ��َخ��طَّ��ى
ِس��ْح��َرا ال��ح��س��َن ي��ه��رُق ك��اَن ك��م��ا ـ��َق يَ��بْ��ـ ل��م ف��ْه��َو َوْج��َه��َه��ا، ال��ُح��زُن ب��دَّل
أَْم��َرا ��ع ت��وقَّ ك��م��ن ح��ي��نً��ا ـ��َم��ة ال��ظُّ��ْل��ـ ف��ي ح��دَّق اس��ت��ف��اَق م��ا وإذا

∗∗∗
س��رَّا ي��ك��ش��ُف ال��ظ��الَم ع��لَّ داءِ، ��ْو ال��سَّ ال��ُغ��رف��ِة ف��ي ال��ع��ي��وَن، وأج��اَل
واق��ش��ع��رَّا ل��ِذك��ره��ا ت��ل��وَّى ُه ح��ن��اي��ا ف��ي ل��نَ��ْغ��م��ٍة أص��غ��ى ث��مَّ
أُخ��رى ش��ج��وٍن إل��ى ش��ج��وٍن م��ن أي��ق��َظ��تْ��ه ال��رؤى أنَّ ي��دري وْه��و
أََم��رَّا ف��َخ��ْف��ًق��ا ُم��رًَّة خ��ل��ج��ًة ِرئ��ت��يْ��ِه ف��ي أح��سَّ ل��ي��ٍل ذاَت
ذُْع��َرا ف��أَْوَج��َس دام��يً��ا، َش��بَ��ًح��ا ه��واُه ف��ت��اُة ل��ه وت��راءَت





الظالم يف هذيان

ال��ُع��ذِْريَّ��ا َغ��راَم��ُه ِل��يُ��ن��اج��ي وت��ه��يَّ��ا ج��ال��ًس��ا ه��بَّ ذا ع��ن��د
َخ��ِف��يَّ��ا! ال��ح��ي��اِة ع��ن ك��الًم��ا ـ��ر ال��نَّ��ْه��ـ ف��ي ي��ه��ِم��ُس ال��ص��ف��ص��اف وَح��ف��ي��ُف
إل��يَّ��ا ب��ع��ُد ت��ع��وَد ل��ن ف��ال��ُق��وى ف��اٍن إنِّ��َي ، إل��يَّ أَْص��ِغ��ي ق��ال:
ِرئ��ت��يَّ��ا ف��ي ي��ث��وُر ف��ع��ذاب��ي ح��ث��ي��ثً��ا ال��ض��ري��ِح إل��ى أم��ش��ي أن��ا
ش��يَّ��ا؟ ي��ن��ف��ُع ع��اد م��ا بُ��ك��اءٍ م��ن ع��روس��ي ي��ا تَ��ْرِج��ي��نَ��ُه ن��ف��ٍع أيُّ
ُم��ق��َل��ت��يَّ��ا م��ن ال��ظ��الِم ب��خ��ي��وِط ث��وب��ي ي��ن��س��ُج وال��م��وُت ن��ف��ٍع، أيُّ
ع��ل��يَّ��ا ث��ق��ًال ب��ات ، ول��ي��ال��يَّ ُح��بِّ��ي ف��ت��ذك��ار إِْرِج��ع��ي إْرِج��ِع��ي،
ف��يَّ��ا! يَ��ْرَغ��ُب ال��دي��دان غ��ي��ُر ـ��بَ��َح أَْص��ـ وم��ا بُ��ِل��ي��ُت إن��ن��ي إرج��ع��ي،
ش��ه��يَّ��ا زالًال غ��ًدا ف��اس��أل��ي��ه��ا م��ي��اٌه ال��س��ع��ي��ِد ال��ن��ي��ِل ش��واط��ي ف��ي
«ب��ردون��يَّ��ا» غ��ي��ُر ال��ع��ذُب «ن��ي��لُ��ك» وش��ب��ابً��ا ه��ًوى ب��ه واس��ت��ع��ي��دي
م��ل��يَّ��ا اب��ت��س��م��ن��ا ح��ي��ُث ي��وًم��ا ـ��نَّ��ْه��ر ال��ـ ن��خ��ي��ِل ت��ح��َت م��ررِت م��ا وإذا
ال��نَّ��ِديَّ��ا ��ب��اَب ال��شَّ نَ��ْج��ن��ي ُك��نَّ��ا ح��ي��ُث األم��ان��ي ُق��ُص��وَر نَ��ب��ن��ي ك��نَّ��ا ح��ي��ُث
َش��َف��تَ��يَّ��ا م��ن ال��ن��خ��ي��ُل َف��يَ��ع��ي��ِه َدرًس��ا ال��ق��ل��َب ��ُن نُ��َل��قِّ ك��نَّ��ا ح��ي��ُث
نَ��ِع��يَّ��ا ال��نَ��خ��ي��ِل ف��ِم م��ن تَ��س��م��ع��ي ل��ئ��الَّ ه��ن��اك وق��ف��ًة ف��اْح��ذَري





الفجر أمام

أج��ف��اِن��ْه ف��ي ال��ن��ي��راِن ول��ه��ي��ُب َه��ذَي��اِن��ْه م��ن ال��م��ري��ُض واس��ت��ف��اَق
َج��ن��اِن��ْه ف��ي ع��م��ِرِه م��ن ��ى ت��ب��قَّ م��ا م��ن��ُه ت��ن��زُع األوج��اِع وُح��م��اُت
م��ك��اِن��ْه ع��ن نَ��ب��ا أص��غ��ٍر ع��ل��ى ـ��َد ال��رُّْش��ـ ي��س��ت��رِج��ُع ال��ب��ن��اَن وأم��رَّ
خ��ف��ق��اِن��ْه ف��ي ض��لَّ ال��داءِ ��ُة ُح��مَّ نَ��َه��َك��تْ��ُه ال��ذي األص��غ��ُر ��ا إن��مَّ

∗∗∗
ُرْك��ب��اِن��ْه ف��ي ال��ك��روُم ت��س��ي��ُر ِر ال��نُّ��و م��َن ع��رٍش ف��وَق ال��ف��ج��ُر وأت��ى
َص��وَل��َج��اِن��ْه ع��ل��ى ��بَ��ا ال��صِّ َل��َوتْ��ه��ا ًم��ا أع��ال ت��ن��س��ُج ال��ض��ب��اِب وخ��ي��وُط
ِم��ه��رج��اِن��ْه ف��ي ال��ص��ب��اَح ي��ن��اج��ي ـ��ِت ال��بَ��يْ��ـ ش��رف��ِة م��ن ال��م��ري��ُض ف��أط��لَّ
أواِن��ْه ق��ب��َل ج��اءَ ال��وج��ِه أس��وَد رم��ًزا ي��ح��م��ُل ب��ال��ص��ب��اِح ف��إذا
أم��اِن��ْه ف��ي س��ائ��ٌر وال��ن��ه��ر ـ��نَّ��ه��ِر، ال��ـ م��ي��اِه ف��وق ُم��ق��ل��ت��اُه وط��َف��ْت
َج��َري��ان��ْه ف��ي ال��زالُل ع��ن��ه ش��فَّ ق��ري��بً��ا ال��م��ص��ي��ُر ل��ه ف��ت��راءى
ُج��دران��ْه ع��ل��ى زه��رٌة رق��دْت ُرخ��اٍم ض��ري��ُح ل��ه وت��راءى
ري��ع��اِن��ْه ف��ي ال��ش��ب��اُب ع��ن��ه��ا ض��لَّ ن��داه��ا ع��ن��ه��ا ض��لَّ ح��ي��ن زه��رٌة
ك��زم��ان��ْه ٌة، م��س��ودَّ س��ط��وٌر ءِ ال��م��ا ص��ف��ح��ِة ع��ل��ى ل��ه وت��راءى
إبَّ��ان��ْه ف��ي ال��م��س��اءِ ن��زواُت ��م��تْ��ه��ا ت��مَّ ن��ب��وءٍَة ع��ن أف��َص��َح��ْت





الظلمة يف رعشة

الفتاة أيتها

ح��ال��ْه؟ أيِّ وف��ي تُ��رى، أم��س��ى ك��ي��ف ل��ه ج��رى م��اذا ال��م��ري��ض، ح��اُل ك��ي��ف
آم��اَل��ْه! ق��اط��ًع��ا ال��ي��وَم، ي��ق��ُف ه��ذا س��ؤاِل��ك ل��دى ق��ل��ب��ي إنَّ
م��ح��ال��ْه ال ال��رَّدى، ق��س��م��ُة إن��ن��ي ن��ف��س��ي أخ��َت ي��ا ال��ن��واُح يُ��ف��ي��ُد م��ا
ِخ��الل��ْه ي��س��ت��ع��دُّ ال��م��وَت وأرى ض��ري��ح��ي خ��ي��اَل أرى ل��ي��ٍل ك��لَّ
ُع��الل��ْه ��ي ت��ب��قِّ ال ال��ص��دِر ع��ل��ُة ل��ك��ْن ال��ن��ف��َس أُع��لِّ��ُل ق��ب��ًال ك��ن��ُت
ُس��الل��ْه ألم��ٍس ي��ب��ق��ى أالَّ ل��ِك ف��خ��ي��ٌر أم��ِس، ذك��ري��اِت ام��ح��ق��ي
ض��الل��ْه ف��ال��ذك��ري��اُت ام��ح��ق��ي��ه��ا، وُح��بِّ��ي روح��ي ب��ح��قِّ ام��ح��ق��ي��ه��ا
خ��ي��اَل��ْه ت��ؤذي ال��ت��راِب ت��ح��َت ـ��وي��ن، ت��ه��ـ م��ن ف��وق دم��ع��ًة أن واع��ل��م��ي

املريض

ج��الل��ْه! ه��اَل��ت ال��ن��ي��ِل ف��ي أُري��َق��ْت ل��و ع��ب��راٍت ف��أم��س��ك��ت ق��رأَتْ��ه��ا
ِرم��ال��ْه! أدَم��ْت ال��ق��ف��ِر ف��ي أُري��ق��ْت ل��و ��ى ُم��دمَّ ق��ل��ٍب ذوِب م��ن ع��ب��راٌت
ال��رس��ال��ْه ت��ل��َك ال��دم��وُع تُ��ه��ي��ن ال ح��ت��ى ال��رس��ال��ِة ع��ن أم��س��ك��ت��ه��ا
ُس��ع��ال��ْه ال��ن��خ��ي��ِل م��ع ال��ش��واط��ي ف��ي ي��وال��ي م��ري��ٌض ال��دُّج��ى وك��أنَّ
ِظ��الل��ْه ي��ط��وي وال��ل��ي��ُل ج��ان��ح��ي��ه��ا، ع��ل��ي��ه��ا أم��رَّت رع��ش��ٌة وإذا
ب��ال��ْه! أش��غ��َل ��ع��اَل ال��سُّ ك��أنَّ ٍت م��وج��ا ف��وق ش��اح��بً��ا ال��ف��ج��ُر وأت��ى





عصيبة ليلة

ح��اق��ْد ال��ع��ط��ِف، م��ن خ��ال ك��ص��دٍر، أو ب��ارْد ال��ق��ب��ِر ك��ت��رب��ة ل��ي��ٍل ذات
ح��ائ��ْد ب��زح��ل��ة ف��ن��دٍق ع��ل��ى ـ��ِه ال��َوْج��ـ م��ل��ثَّ��م��ُة غ��ادٌة ع��رََّج��ْت
واج��ْد وق��ل��ٍب س��اٍه، ب��ج��ف��ٍن ـ��ِل ال��ل��يْ��ـ ف��ي ال��م��دي��ن��ة ت��رى وأط��لَّ��ْت
ج��ام��ْد ال��م��اءِ، س��اك��ن ال��ن��ه��ر، وإذا ث��ك��ل��ى ك��م��ق��ل��ِة زح��ل��ٌة ف��إذا
ش��ارْد ف��ك��ٍر ص��م��ي��م ف��ي خ��ل��ج��ٌة ع��ق��ب��ت��ه��ا ب��رع��ش��ٍة ��ت ف��أح��سَّ
ال��م��ش��اه��ْد ت��ل��َك أش��ب��اُح ��م��تْ��ه ج��هَّ وج��ًه��ا ال��م��دي��ن��ة ع��ن وأم��ال��ْت
ال��س��ائ��ْد ال��س��ك��وِن ف��ي ال��ش��اي م��ن نً��ا ِف��ن��ج��ا ي��ح��م��ُل ال��غ��الُم وأت��اه��ا
م��وارْد وال��ش��ج��ون ل��ل��س��ه��د ه��و ب��ج��ف��ٍن إل��ي��ه ن��ظ��رًة نَ��َظ��َرْت
ال��خ��ام��ْد ف��اَه��ا ال��ف��ن��ج��اِن ِج��ف��اِف م��ن وأدنَ��ْت ال��م��ري��ض؟» «ك��ي��ف ق��ال��ت: ث��م
ه��اج��ْد ال��ن��ه��ِر ف��ي ال��ص��ف��ص��اِف وح��ف��ي��ُف ارت��ي��اٍب: ب��ب��ع��ِض ال��ف��ت��ى ف��أج��اب
واح��ْد!» ي��وٍم م��ن��ذ م��أواُه، ـ��ق��ب��ر اْل��ـ أم��س��ى ��ي��ن، تُ��س��مِّ م��ن ال��ل��ه «رح��َم

∗∗∗
ال��م��س��اج��ْد ف��ي ال��دُّم��ى ج��م��دة ج��م��دت ح��ت��ى ال��ع��ب��ارة يَ��ْل��ِف��ظ ي��ك��د ل��م
ج��اح��ْد وال��ي��أُس ال��غ��الم، ف��خ��اف س، ال��ي��أ ش��دة م��ن ت��ف��ي��ق ال وارت��َم��ْت
تُ��َك��اِب��ْد! م��اذا ال��ق��ل��وَب ع��رف��ت ل��و ق��ل��وبً��ا ظ��ل��م��َت م��ا ال��ل��ي��ُل أي��ه��ا





القرب عىل

َض��ب��اِب م��ن ��اف��ٍة ش��فَّ ب��خ��ي��وٍط ال��ه��ض��اِب ف��وق ال��ص��ب��اُح وت��رام��ى
رواب��ي ال��ك��روِم ب��ي��ن ي��ب��ن��ي ـ��ف��ج��ِر اْل��ـ ض��ي��اءِ ت��ح��ت ال��ث��ل��وِج وب��ي��اُض
األت��ع��اِب ف��ي ال��ن��ف��وِس ع��زاء ـ��ر ال��دَّيْ��ـ ُش��رف��ِة م��ن ال��ره��ب��اُن وأط��لَّ
ال��س��ح��اِب خ��ل��َف ت��ب��ي��ُن ك��رؤي��ا ءَ َس��ْوَدا ال��ق��ب��ر ع��ل��ى ن��ق��ط��ًة ف��رأوا
ل��إلره��اب» ال��ض��ري��َح ت��زوُر ال��ج��نِّ م��ن ع��روٌس «ه��ذي ص��وٌت: ق��ال
ال��ع��ذاِب» ت��ح��َت اإلل��َه ت��س��ت��غ��ي��ُث َم��يْ��ٍت روُح ذِه ب��ل «ال ث��اٍن: ق��ال
ِب» ال��غ��الَّ ال��دي��ن��ون��ِة ل��ي��وِم ـ��ُز ال��رْم��ـ «ه��ي ي��ق��ول: ث��ال��ٌث وم��ض��ى
��اِب ال��ُع��جَّ ل��ل��م��ش��ه��د ي��ط��م��ئ��ن��وا ح��ت��ى ال��ق��ب��ِر إل��ى َم��َض��وا وأخ��ي��ًرا
ال��ت��راِب ف��ي وع��ي��ن��ه��ا ت��ن��اج��ي ـ��ِر ��ع��ـ ال��شَّ م��ب��ع��ث��رَة ج��ث��ًة ف��رأوا
ش��ب��اِب م��ن ب��ق��ي��ٍة رؤي��ا َغ��يْ��َر م��ن��ه��ا وال��ح��زُن ال��س��ق��اُم يُ��ب��ق ل��م

∗∗∗
ال��خ��راِب؟ س��ل��ي��َل ي��ا ، ال��ُح��بُّ أي��ه��ا َف��ت��اه��ا ب��ع��د ل��ل��ف��ت��اِة َج��رى م��ا
األوص��اِب ب��اع��َث ي��ا أَِج��بْ��ِن��ي َم؟ اْل��يَ��ْو ه��ي أي��َن ل��ل��ف��ت��اِة؟ ج��رى م��ا
ال��ت��ص��اب��ي؟ ل��ذاَك ع��ادْت تُ��راه��ا أم أح��بَّ��ْت َم��ن ط��وى ال��ذي ط��واه��ا ه��ل
ِح��س��اِب ي��وُم ي��ث��ن��ي��َك أن إل��ى ح��بُّ ي��ا ش��ئ��َت، م��ا َوَض��حِّ ط��وي��ًال، ِع��ْش

١٩٢٨ ثاٍن كانون ٢٠




