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مقدمة

العرصي الشعر

املدح باب من خال ديوان هذا عرصي! شعر هذا فقال: الشعر، من ديوانًا بعضهم تناول
قديم. بشعر وليس جديد شعر فهو الهجاء، وباب

خال ألنه مبتكًرا عرصيٍّا يكون ال فالشعر التقليد، إنكار يف التقليد أمثلة من مثل ذلك
ألنه الشعر من «املدح» يخرج وإنما عليه، يشمل ألنه محكيٍّا قديًما يكون وال املدح من
صحيحة، عاطفة أو صادقة عقيدة عن فيه يعرب وال اضطراًرا إليه الناظم يضطر كالم
كالًما املدح كان هنا فمن خاطره، يف أجاله وال نظمه ملا املمدوح نوال إىل الحاجة ولوال
أو يتمثل أو يحس أو يعتقد ما يقول الذي املادح أما شعور، عىل داللة وال فيه شعر ال
الشاعرة، القدرة حيث من والحماسة والغزل الوصف شاعر وبني بينه فرق فال يتخيل

وضمريه. رأيه يف الثناء يوجب بما أثنى هو إذا سيما وال
التي الجميلة الفنون أحد كالشعر، وهو بالريشة، التصوير من مثًال لذلك ولنرضب
أجل من رجًال يرسم الذي املصور أن يزعم ناقًدا نعرف فال والتقليد، االبتكار فيها يقع
نقل يجيد أن هنا منه يُطَلب ما كل إذ «العرصيني»؛ املصورين من يَُعدُّ ال مقدور ثمن
كأحسن مصور فهو هذا عمله يف أجاد فإن النفسية، واألطوار املالمح عىل والداللة به الشَّ
مأجور، غري متربًعا األشخاص يرسم كان وإن بمصور فليس يُِجد لم وإن املصورين،
الوصف تقابل التي املوضوعات من شابهها وما الطبيعة بمناظر نفسه يشغل كان أو
الشعر أبواب بني انتظامه يف أو الشاعرية عىل داللته، يف املدح وكذلك القصائد. يف والغزل
والتعبري، الفن وجهة من ال والُعرف الُخلُق وجهة من الثناء بيع يُعاب فإنما الصحيحة،
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عالم من منفيٍّا املدح فحسبوا األمر؛ عليهم اختلط فقد القديم إنكار يف «يقلدون» الذين أما
قدمناه. ملا ال لذاته الشعر

وعدَّها الجديد املذهب من تكون أن فأنكر واإلبل، الصحراء وصف يف قصيدة بعضهم وقرأ
العرصيون! يطرقه أن يجوز ال الشعر من بابًا

إنما واإلبل الصحراء وصف ألن التقليد؛ إنكار يف التقليد أمثلة من آخر مثل ذلك
أما الدواوين، عىل واقتياًسا لألقدمني مجاراة الناظم نظمه إذا فيه ابتكار ال تقليًدا يُحَسب
بالشعر نفسه وتجيش اإلبل ويركب منها، مقربة عىل أو الصحراء يف يعيش الذي الرجل
االتهام مخافة املعنى هذا يف ينظم لم إن بشاعر فليس ورؤيتها ركوبها عند والتخيل

اآلخرين. رأي عىل جريًا أو بالتقليد
ينىس من إال املقلد وما املوضوعات، واختيار التصور يف بعينه التقليد هو هذا إذ

دليل. إىل نظر بغري أو بصرية غري عىل اآلخرين برأي ويأخذ شعوره
يستهجنون، وملاذا يستحسنون ملاذا يدركون ال التقليد كراهة يف «مقلدون» إذن فهناك

القديم. املذهب عىل الجامدين معرش من الجديدة باملذاهب أرض هؤالء كان وربما
نفسها الحياة يحرص أن يريد لكمن محدود تعريف يف الشعر يحرص أن أراد من إن
املطالب، جميع فيه يطوي واحد بمطلب إال يتقيد أن ينبغي ال فالشاعر محدود، تعريف يف
التعبري باب — الباب هذا يف دخل ما وكل الصادق»، الشعور عن الجميل «التعبري وهو
لإلبل وصًفا أو هجاء أو مديًحا كان وإن شعر فهو — الصادق الشعور عن الجميل
أو طبيعة وصف أو قصة كان وإن بشعر فليس الباب هذا عن خرج ما وكل واألطالل،

حديث. مخرتع
من باب كل يحرصوا أن النقاد ببعض النفس وركود الوعي ضيق من يبلغ كذلك
يكون لن الغزل إن مثًال: فيقولون غريه، يتخيلون هم وال يعدوه ال نمط يف الشعر أبواب
هو فليس وإال املجرى هذا يجري أن بد ال الوصف وإن بغزل، هو فليس وإال هكذا إال
أسلوب عىل إال تعرب وال واحدة وترية عىل إال تحس ال النفوس أن ويحسبون بوصف،
العامة يسمعها التي األغاني مثال عىل يكون أن عندهم فينبغي غزًال سمعوا فإذا واحد،
سائر يف مذهبهم هذا عىل وقس نحوه! وينحو يشبهه مثال عىل أو واألندية، املراقص يف
ألف ومن اإلطالق! عىل وصف وال بحرتيٍّا، عنده الوصف فليكن البحرتي أحب من األبواب:
عرف ومن طراز! أي عىل ينظموا ال أو طرازها عىل أبياتًا له الناس فلينظم املتنبي حكمة
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مقدمة

تتسع أن كلها الدواوين عىل فحرام الدواوين بعض يف محمود مجال «االجتماعيات» أن
ال الذي فالشاعر الشعراء، كبار عىل أثرت الكبرية املالحم أن ظن ومن االجتماعيات! لغري

كبري! بشاعر ليس له ملحمة
السقيم الضيق لهذا تحديًا الفلسفي» «بالغزل الديوان هذا قصائد إحدى سميت لقد
مما الفلسفي الغزل وهل متباًرصا: سألني حني بعضهم أضحكني فقد العقيم، والحجر
إنك األحباء؟ الستهواء إال نتغزل ال أننا زعم الذي ومن له: فقلت الحبيب؟ الستهواء يصلح
حني وإنك إدراكه، إىل أدنى هو بما تخاطبه أو تستهويه أن تعني ال القمر تناجي حني
ولكنك تحكيه، مما حرًفا الرياضواألزهار عنك تفقه ال بالرياضواألزهار شعورك تحكي
به تشعر عما تعبري فالغزل يشء، كل قبل نفسك يف عما تعرب ألنك وتتغزل وتحكي تناجي
الحياة تستحرضجمال القرائح بعض كانت وإذا القويم، والخلق الجميل الوجه ترى حني
عليها يحرم فلماذا الجميلة، الوجوه إىل تنظر حني األرسار من عليه تنطوي وما بأرسها
الدنيا تستحقه وما الجمال بني تقرن الطبائع بعض كانت وإذا الشعور؟ هذا تمثل أن
التعبري؟ وبني بينها يُحال فلماذا الرش، أو الخري من يغمرها وما والتشاؤم التفاؤل من
أن الشعراء عىل يحتم املراقص يف الغناء موقع إال النفوس معظم يف يقع ال الجمال أألن

الحياة؟ طوال املراقص يف يغرقوا
وأبوابه الشعر عن األوهام هذه األغمار روع يف يلقي الذي هو الحياة نطاق ضيق إن
جانب والجد جانب الشعر أن روعهم يف يلقي الذي هو الحياة نطاق ضيق بل ومراميه،
فيها: يقول لورنس اإلنجليزي للمغامر كلمة يدي فبني يلتقيان، ال الجانبني هذين وأن آخر
وطالح.» صالح من بقسطيها الشاعرية من جانب عىل ينطوون عندنا العمل رجال «إن
«إن لدفج: أميل للمؤرخ فيها يقول «موسليني» اإليطايل للحاكم مثلها كلمة يدي وبني
يبلغ ولم جف يكنه لم فإن خيال، صاحب يكون أن وآخًرا أوًال له ينبغي السيايس الرجل
إنسان من ما ألنه وحده السياسة رجل عن هذا أقول ولست الدوام، له يُكتَب شيئًا قط
«هريو» أن كيف علمنا وقد والخيال.» الشاعرية بغري يُذَكر يشء إىل يصل كان ما كائنًا
يضطلع قلما التي الجسام بنيشواغله هوغو عن كتابه بوضع يشتغل الفرنيسكان الوزير

واإلدراك. والشعور العمل أفق يتسع حيثما كثريون هؤالء وأمثال وزير، بمثلها
يراه ما يستوعب كبري بخيال إال يكمل ولن يصح ولن يتسع لن الدنيا إىل فالنظر
عىل املستقبل عنه يتمخض وما أمكن، ما عىل يمكن وما حرض، ما عىل غاب ما ويقيس
وال قارئ وال شاعر وال عالم وال لعامل عنها غنى ال ملكة وتلك الزمان، ألفاف يف درج ما
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اتساع مدى يجهلوا أن عجب فال الحياة اتساع مدى يجهلون منا أناس دام وما متعلم،
الشاسع رحبه عىل املرشفني أفق دون أفق إىل الوجود مراتب يف يهبط أن بدع وال الشعر،

الفسيح.
بعرشات يُقاس محدود فضاء فيها ما يستغرق الشعراء لبعض دواوين رأينا لقد
كل يف نهاية غري إىل تختلف التي اإلحساس غرائب أين الوجود؟ آفاق بقية فأين األشبار،
الدنيا من قنعت أنت إذا فرًضا تفرضها أن تستطيع لن إنك النفوس؟! أطوار من طور
والسيطرة الدنيا توسيع يف الخيال شأن فلنفهم املحدودين، الناظمني أشعار لنا تمثله بما
التي السدود تلك نحطم الصحيح الشعر شأن ولنفهم الصحيح، الشعر شأن نفهم عليها
أبًدا ولنذكر التقليد، كراهة يف املقلدين أو الجامدين من التعريفات أصحاب فيها يحبسنا

بمثال. يتقيد وال قالب يف ينحرص ال عالم الصادق» الشعور عن الجميل «التعبري أن
العقاد محمود عباس
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احلياة تأمالتيف

واألخرية األوىل الخالصة

وض��ي��اءَ وف��ت��ن��ة ج��م��اًال ـ��ه ع��ي��ن��ي��ـ األرض ف��ش��اق��ت ج��س��ًم��ا ص��ح
وال��س��م��اءَ ح��ول��ه األرض ك��ره ح��ت��ى ال��ن��اس ف��ش��اه��ت ن��ف��ًس��ا ص��ح
أس��اءَ إال ت��رت��ض��ي��ه ج��ان��ب ف��ي��ه��ا س��ر م��ا ل��ل��ح��ي��اة ع��ج��بً��ا

الهداية

ال��س��ب��ي��ِل س��واء ض��ل��ت ن��ج��وم 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��اُن وي��ذه��ب ي��ب��ق��ى، س��وف ق��دي��م أَُخ��يَّ ي��ا دن��ي��اك س��ح��ر
واألغ��ص��اُن؟ 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��اُن؟ ال��ث��غ��ور وف��ي��ه��ا ت م��ا ك��اه��ن ب��س��ح��ره��ا أف��ي��م��ض��ي
واألل��واُن؟ 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��اُن ح��ق��ب��ة ك��ل وف��ي ر، م��س��ح��و أول األول��ي��ن ك��اه��ن
وال��ت��ب��ي��اُن اإلن��ش��اد ع��ل��ي��ه��ا م دا ح��ي��ث��م��ا دائ��م دن��ي��اك س��ح��ر
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واإلن��س��اُن 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

الحياة مسودات

��ِح تُ��نَ��قَّ ل��م��ا ل��ل��خ��ل��ق «م��س��ودة» ك��أن��ه��ا ُع��ج��ًم��ا األح��ي��اء ت��رى ت��أم��ل
ال��م��ص��ح��ِح ال��ك��الم ف��ي ف��ي��خ��ف��ى ي��ع��ود «م��س��ّود» ك��الم ف��ي س��ر رب 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��وان أراه��ا
ِح م��ط��رَّ أو رف��دي��ه��م��ا خ��اس��ر إل��ى وأم��ه أب��ي��ه نُ��ع��م��ى ح��ائ��ز ف��م��ن
ال��م��ت��رج��ِح م��ه��ده��ا م��ن ط��ف��ل��ة ح��ب��ت ك��أن��ه��ا ال��ح��ي��اة ي��ل��َق ي��ل��ق��ه��م وم��ن

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��وم ل��م��دح��ة ك��اذب ح��ج��ة ال��م��وت ت��ج��ع��ل��نَّ ف��ال

واملنكر املعروف

واغ��ت��ف��اُرْه 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��اُرْه 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��زاُرْه ت��دان��ى أو ب��ال��ف��ك��ر ش��طَّ رأي ك��ل ف��ي ال��ل��ب��اب ل��ب ذاك

مختلفني وضعني يف واحد رأي

َوتَ��َح��لَّ��ى ��ى ت��رقَّ 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��ل��ب��ه ن��ق��ـ واح��د رأي ه��و
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الحياة يف تأمالت

حياة فلسفة

هي: الكربى الفلسفة مسائل

اإلله. مسألة (١)
املوت. بعد الحياة مسألة (٢)
الدنيا. يف السعادة مسألة (٣)

والحرام. والحالل والرش الخري مسألة (٤)

هنا نوجزه رأي إىل املسائل هذه من مسألة كل يف بالقارئ تنتهي التالية والقصيدة
املقام. عنه يضيق مما ألنها وبراهينه؛ ألسبابه نعرض وال
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يصل أن كفيل مكان كل يف املوجود اإلله أن القول فخالصة اإلله، مسألة يف فأما
ويف حقيقته، عرفان عن أنت عجزت إذا حقيقتك يعرف وأن إليه، تصل لم أنت إذا إليك

العزاء. رام ملن عزاء هذا
وصف يحيط لن اإلنسان خيال أن القول فخالصة املوت، بعد الحياة مسألة يف وأما
الحياة تكون أن يرىض ال فهو عليه، يستقر وصف إىل شأنها يف يصل لن أو الحياة، تلك
ال وهو ألم، بعد وغبطة نقص بعد كمال إىل أبًدا يطمح ألنه الدنيا؛ الحياة كهذه األخرى
مداركه وتبدلت شعوره تغري متى ألنه مستحيلة؛ مبدلة األخرى الحياة تكون أن يرىض
مكتوب نعيم هو كأنما يرجوه الذي النعيم وأصبح آخر، مخلوًقا أصبح نظره ومقاييس
والخروج … واحد! وقت يف يغريها أن يحب وال حياته يغري أن يحب فهو … سواه إلنسان

يتخيل. ما وفوق يعقل ما فوق حالة عىل إال يكون لن الحرية هذه من
الهند عباد يرتكها كما الدنيا ترك أن القصيدة يف فالرأي السعادة، مسألة وأما
الذي الحرمان كان وأيٍّا كذاك، خطأ الحضارة عباد يتهالك كما عليها التهالك وأن خطأ،
يحبها إنسان قط يُحَرمها لم جزيلة نعم ريب وال الدنيا ففي فيشقيه، اإلنسان به يُمنَى

كان. حيث بالجمال واإلعجاب الطبيعة محاسن هي وتلك ويشتاقها،
يف حرام ال أنه القصيدة يف فالرأي والحرام، والحالل والرش الخري مسألة وأما
جميًال يشوِّه أن تجنب ومن الحرام، الفعل هو القبيح فالفعل القبح، يف حالل وال الجمال

يشاء: ما يصنع أن من حل يف فهو كامًال ينقص أو

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 نَ��ْش��ري ب��ال��ذي َخ��يْ��ٌر! ق��ل��ت: خ��داْع ال��دن��ي��ا زي��ن��ة ق��وم 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��زب ك��ل م��ن ول��ي��لُ��ْم ق��واْم ح��دٌّ ل��ن��ا ه��ذي��ن ب��ي��ن

∗∗∗
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الحياة يف تأمالت

ق��ف��َره��ا وان��ظ��ر ال��ص��ح��راء ��م ي��مِّ ال��م��م��اْت؟ ب��ع��د م��ا ال��س��ائ��ل: أي��ه��ا
س��رَّه��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��اْف ل��س��ُت م��ا أع��ب��د وأن��ا ي��خ��ش��ونَ��ُه م��ا األق��واُم ي��ع��ب��د
وال��خ��الْف؟! ف��ي��ه ال��ب��ح��ُث ف��ع��الَم ي��ن��س��ونَ��ُه م��ن ال��ل��ُه يَ��ن��س��ى ل��ي��س
م��ط��اْف أو م��ق��اٍم دون ي��ق��ف ل��م دونَ��ُه وق��ف��تُ��ْم أو وص��ل��تُ��ْم إْن

∗∗∗
ال��ح��راْم ح��لَّ وإن ي��ح��ل��و، ال ف��ه��و ي��ح��س��ُن ال ف��م��ا ال��ح��س��ن ش��رع��ك
ال��ت��م��اْم ن��ق��ص أو ال��ُح��ْس��ن م��س��ِخ غ��ي��ر ب��يِّ��ُن أث��اٌم ال��ح��قِّ ف��ي ل��ي��س
ال��س��الْم 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

الحظان

تُ��نْ��ِم��ي��ه��ا وح��ك��م��ٍة ال��ح��ي��اَة، يُ��ذِْك��ي ب��ارٍع ُح��ْس��ن ب��ي��ن ح��ي��اتَ��ك ��م ق��سِّ
وي��س��ت��ب��ِق��ي��ه��ا يَ��ن��ُش��ده��ا ل��ل��م��رءِ أم��ن��ي��ٍة م��ن ال��ح��ظَّ��يْ��ِن س��وى ف��ي م��ا

املحتجب الحق إىل الغضب إنذار

وراءَْك س��ع��يً��ا أت��ع��ب��ت��ن��ا خ��ب��اءَْك ت��ب��رْح ال ح��قُّ ي��ا
أص��دق��اءَْك إال ح��قُّ ي��ا ن��ك��ن ول��م اإلب��اءُ؟ ف��ي��َم
س��م��اءَْك ف��ال��زم أو ش��ئ��َت، إن ال��ث��رى ف��ي م��ك��انَ��َك ف��ال��زم
ض��ي��اءَْك ُح��ِرم��ت إذا ب��ل��ة ذا ال��غ��نَّ��اء ال��روض��ة م��ا
ج��ف��اءَْك ع��ل��م��وا إذا ي��وًم��ا، ي��ج��ف��ون��ن��ا ال وال��ن��اس
ع��داءَْك ي��ه��وى م��ن وع��ن��د ـ��ن، ال��م��ب��ط��ل��ي��ـ ع��ن��د وال��ح��س��ن
ِن��س��اءَْك وال ال��ح��ي��اة ف��ي َل��َك ِرج��ا ي��رج��و م��ن ف��از م��ا
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األربعني وحي

غ��ن��اءَْك ي��غ��ن��ي م��ا أش��ت��اق أك��د ل��م س��ل��وتُ��َك إن أن��ا
خ��ف��اءَْك أو ظ��ه��وَرك ف��اخ��ت��ر ح��دُّن��ا ه��ذا ح��قُّ ي��ا
خ��ب��اءَْك! ت��ب��رح ف��ال ال أو ف��ج��ئ ط��وًع��ا ج��ئ��ت��ن��ا إن

الحياة رعونة

م��ه��م��وُم ح��ي��راُن ب��ه��ا أب��وه أرًض��ا ع��ط��ٍل واه��ن ج��ن��ي��ن اق��ت��ح��اُم ِف��ي��َم
ت��ع��ل��ي��ُم األق��واِم ح��ك��م��ُة وإن��م��ا ث��َوْت ال��ح��ي��اِة ط��ب��ِع ف��ي ال��رع��ون��ُة ه��ي

األطفال! جهل حكمة

ال��دن��يَ��ا غ��رارة ك��لُّ ـ��ل ال��ط��ف��ـ إه��اب ف��ي ��ع ت��ج��مَّ
ح��يَّ��ا ف��وق��ه��ا وي��درج ط��وًع��ا ب��اب��ه��ا ل��ي��ط��رق
رأيَ��ا ل��م��ث��ل��ه انَّ ل��و وال��دٍة بَ��ْط��َن أي��ت��ُرُك
وع��يَ��ا وال ع��زًم��ا وال دخ��ل��ن��اه��ا م��ا ألم��ر

شجعان كلنا

ج��م��ي��َع��ا! ش��ج��ع��ان ن��ح��ن وج��ب��اُن؟ ش��ج��اٌع م��ا
ال��م��ن��ي��َع��ا ال��ِح��ْص��َن داه��م ت��راه م��ول��ود ك��ل
ال��وس��ي��َع��ا؟ ال��ك��وِن ع��س��ك��َر ج��ن��ي��نً��ا ي��ط��رق أََوَل��ْم
س��ري��َع��ا ج��اءَ ك��م��ا ج��ع ي��ر ول��م ف��رًدا ج��اءه
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التوائم حكمة

أح��َزْم آب��ائ��ه وم��ن ال��ت��وأَْم ذل��ك ح��ك��ي��م
ُم��ل��َزْم! ب��ص��اح��ب ف��ج��اء ف��رًدا أرَض��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

خارقة معجزة الدنيا، حب

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 أنه التالية القصيدة يف الجواب
واألرجاس! اآلفات من بها ما عىل الناس، إىل الدنيا هذه تحبب أن تستطيع

ي��ق��ب��لُ��َه��ا ال ربٌّ ع��ن��ه��ا س��ه��ا ال��ح��س��ن��اءُ ال��دن��ي��ا ق��ال��وا
ي��ع��ق��لُ��َه��ا أو ي��ن��ه��اه��ا، أو ع��نَّ��ا، ي��ح��ج��ب��ه��ا ق��ال��وا: ب��ل
ي��دل��لُ��َه��ا ال��ش��ي��ط��اَن ون��رى ي��زيِّ��ن��ه��ا ال��ش��ي��ط��اَن ون��رى
ت��م��ثِّ��لُ��َه��ا؟ ال��ش��وه��اء ه��ذي ن��ظ��َرْت ع��ي��ٌن أََال ق��وم ي��ا
��لُ��َه��ا ويُ��َج��مِّ ي��ح��ب��ب��ه��ا ِن ال��ك��و رب إال ي��ق��در م��ا
ي��ق��ت��لُ��َ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��لُ��َه��ا؟ رض��وان ل��وال ن��ع��ش��ق��ه��ا دن��ي��ا أف��ه��ذي
ي��ج��ه��لُ��َه��ا! م��ن ف��ل��ي��ع��رف��ه��ا ُق��درتُ��ُه ف��ه��ذي ش��كَّ م��ن

والتفكري الحياة

ال��ت��ف��ك��ي��ِر؟! ع��ل��ى ب��ه��ا ي��ق��رُّ ش��ي��ئً��ا أرى وال ال��ح��ي��اة ف��ي أف��كِّ��ر ل��ي م��ا
ج��ذوِر ب��غ��ي��ر ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ش��ج��ر ك��أن��ن��ي ان��ق��ط��ع��ُت ب��ه��ا م��ض��ي��ت إنِّ��ي
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الحياة من خذ

ك��ال��ع��ف��اْة ع��اٍف1 أَب��واب، اْل��ـ ع��ل��ى ط��رَّاق ال��م��وت
ال��ح��ي��اْة م��ن ت��س��ت��ط��ي��ع م��ا ف��ُخ��ذْ ��اذ أخَّ ال��م��وت

شحيحة أم

األَل��ْم م��ن زع��م��وا ق��د ث��م��ٌن ش��يء ل��ك��ل
ال��ن��َدْم ه��ا ت��والَّ إال ت��ُج��ْد ل��م دن��ي��ا ش��حَّ ي��ا
وق��َل��ْم ب��دواٍة إالَّ األب��ن��اءَ تُ��رِض��ع ال
رَق��ْم! ك��لِّ ف��ي ُغ��ولِ��ط ُم��َض��اع��ًف��ا وب��ال��رب��ا

الحياة بحر عىل

ال��ُع��ْج��َل��ى؟ وال��ن��ظ��رِة ال��ي��وِم ب��ع��َد ال��ي��وِم إل��ى األع��ل��ى وال��َم��ثَ��ِل اآلب��اِد ن��ظ��رِة أَِم��ْن
ث��ق��َال تُ��وِس��ُع��ن��ي ال��س��اع��اُت ع��ادِت ف��ق��د ق��ري��ب��ًة ع��ن��دي األج��ي��اُل ك��ان��ِت ل��ق��د
��ف��َل��ى ال��سُّ أح��م��ِد ول��م ص��ف��ًرا، ف��أل��ف��ي��تُ��ه��ا أَُروده��ا ال��ح��ي��اِة ع��ل��ي��ا إل��ى ن��ظ��رُت
ِرج��َال أو ف��ي��ه ي��ًدا ي��ض��رب 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 أَْم أَْق��بَ��َل يُ��دَر ل��م س��اِب��ٌح ف��ق��ل ْ تَ��َ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��اِس ِن��ع��م��ُة
األَل��ُم ال��واِج��ِد ونَ��ِص��ي��ب ف��اِق��ُده��ا ال��َف��ْق��َد يُ��ِح��سُّ ال

الرزق. أو الفضل طالب العايف 1
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قوية بنية

ش��َج��ُر ان��ط��وى وال رب��ي��ٌع ب��اَد وم��ا وال��ج��راد ��وس ال��سُّ ت��ع��اق��َب
ال��ب��َش��ُر ال��ض��م��ائ��ِر ف��ي ب��ه��ا يُ��م��نَ��ى ِغ��يَ��ًرا وال آف��ًة ت��َخ��ْف ف��ال
ال��ق��َدُر ب��ه ج��رى ش��رٍّ ل��ك��لِّ ص��م��َدْت ق��ويَّ��ٌ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��اِة ف��وق ط��ال��بً��ا ي��ا
ت��راه��ا ن��ظ��رَت ل��و وَح��ْوَل��َك إال ت��ش��ت��اق��ه��ا ص��ورة خ��ي��ال��ك ف��ي م��ا
س��واه��ا ت��روم ال ل��ع��ي��ن��ك ك��ف��ًؤا وج��دتَ��َه��ا ال��خ��ل��وِد ع��ل��ى اس��ت��وي��َت ول��و

الهول رسأبي

ح��ب��ي��ُب ��ق��اءِ ال��شَّ ع��ال��م ي��ا أن��َت وق��ال��وا ه��واَك ع��ل��ى أَك��رُه��ون��ا
ال��ع��ج��ي��ُب ال��خ��ف��يُّ ال��ه��وى ه��ذا ف��ه��و ِس��رٌّ ال��َه��ْوِل أب��ا ي��ا ف��ي��َك ي��ُك��ْن إن
ُم��ِج��ي��ُب؟ س��م��ي��ٌع أم أن��َت أم ن��ح��ُن أَِج��بْ��ن��ي ه��واَك؟ إل��ى دع��ان��ا م��ن

الطريق يف عُدوَّان البيت، يف َزِميالن

ال��ُه��َدى ف��ي اس��ت��رابُ��وا ح��ي��ن وال ب��ُه��ًدى، ت��ق��يَّ��دوا م��ؤم��ن��ي��ن ك��ان��وا ح��ي��َن ال
ف��ت��ف��رََّدا ه��ن��ي��ه��ة ال��ط��ري��ق رك��ب��ا م��ًع��ا س��ك��ن��ا إن واإلي��م��ان ال��ط��ب��ع
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الشاطئ عىل

أَه��ال — ب��ح��ُر ي��ا — ِب��ِه��ُم ف��أه��ًال ال��ب��ح��َر َوَرُدوا
ت��ولَّ��ى م��ن أو َوَل��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��اءُ ف��ذك��ا ب��رًدا ال��م��اء ف��ي ط��ل��ب��وا

∗∗∗
غ��رُف��وُه! رش��ف��وه ِع��ط��اًش��ا ال��ب��ح��َر َوَرُدوا
ن��زُف��وُه ُس��روٍر م��ن ب��ح��ًرا ال��ب��ح��ُر ي��ك��وُن ل��و
اتِّ��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 الَح��ْ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��اْم ف��ي��ه��ا ِب��يَ��ٍد إل��ي��ك��م م��دت وإذا
وَس��الْم! ُخ��ْل��ٌد ه��و وق��ول��وا ال��م��وَت َ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 أَْش��رُف ل��ل��ح��ي��اة ع��ج��ب��ي
وط��ِري��ِف ت��اِل��ٍد م��ن وال��م��ع��ان��ي ُط��رٍّا واألرِض ��م��اءِ ال��سَّ ص��ف��ح��اُت
رغ��ي��ِف ن��ص��َف ف��ق��دَت إن ت��ن��ط��وي ُح��س��نً��ا تَ��ُش��وُق��َك ال��ت��ي وال��وج��وُه
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الخان يف ضيف ال

اتِّ��س��اِع غ��ي��ر ف��ي م��ن��ك ن��زل��ن��ا ق��د س��م��اِع��ي اْس��َط��ْع��ِت ل��و دن��ي��ا! ي��ا إي��ِه
ووداِع ل��ق��اءٍ م��ن َدِع��ي��ن��ا أَْو ت��دع��ي��ن��ن��ا! ح��ي��ث��م��ا أك��رم��ي��ن��ا
وداِع م��دُع��وٌّ ال��ح��ق ف��ي ك��ل��ن��ا أُك��ِرْم��ُك��ُم؟! وَل��ْم ال��دن��ي��ا: ق��ال��ت
ب��م��ت��اِع م��ت��اًع��ا تُ��ج��َزى إن��م��ا ه��ن��ا ض��ي��ف ف��ال ال��خ��ان! ح��بَّ��ذا

الهرم جانب يف

ِق��َدِم وم��ن ل��ي��ٍل م��ن ال��ظُّ��الَم��يْ��ِن ب��ي��ن ال��ه��َرِم ج��ان��ِب م��ن ه��اِت��ٌف ب��ه دع��ا
ب��ال��ِع��َظ��ِم ال��ت��اري��ِخ ف��ي ��ْخ��ُف ال��سُّ اْل��تَ��َق��ى ه��ن��ا ِع��َظ��ٍم! وم��ن ُس��ْخ��ٍف م��ن ش��ئ��َت م��ا ت��م��لَّ
وال��ُظ��َل��ِم األن��واِر م��ن وف��ي��ِه إالَّ ن��ع��ل��ُم��ُه ق��ط ش��ي��ئً��ا ال��دَّه��ُر خ��لَّ��د م��ا

البحر عىل طفل

األَم��ِل ع��ل��ى أرب��ى أو ال��ب��ح��ر ق��ص��ر ه��ل ل��ه: ف��ق��ل��ُت ج��ذالنً��ا ال��ب��ح��ِر ع��ل��ى َع��َدا
ال��خ��َط��ِل ب��يِّ��ن ق��وًال ال��طِّ��ف��ل ص��راح��ة وف��ي ال��ب��ريء ال��ط��ف��ِل ل��ث��غ��ِة ف��ي ف��ق��ال
ع��َس��ِل! م��ن ك��ان أو ُس��كَّ��ٍر م��ن ك��ان ل��و س��ع��ٍة وف��ي ُع��ْم��ٍق ف��ي ال��ب��ح��ُر ح��بَّ��ذا ي��ا
ال��ع��َم��ِل م��ن ص��دٍق ف��ي ال��ق��وِل م��ن ُس��ْخ��ٌف ل��ه��م ال��ح��ي��اِة ب��ح��ِر ف��ي ال��ن��اس ك��ذل��ك
ال��ج��ذَِل2 م��ن ت��واله��م م��ا إل��ى وان��ظ��ر ب��ه ي��ن��ط��ق��ون م��ا إل��ى ب��اًال تُ��ْل��ِق ال

تنظر وال جذله إىل فانظر لتغيريه، األماني فيه يتمنى أن يمنعه لم البحر شاطئ عىل الطفل جذل إن 2
يكون ليس ملا التمني من ويكثرون بجذلها يستمتعون حني الحياة بحر عىل الناس وكذلك أمانيه، إىل

كان. ما عىل واألسف
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وجوه ذات

وال��ط��الءَ ال��ب��راق��َع ع��ن��َك ودَْع م��ت��ع��دداٌت ح��ي��ات��ن��ا ُوُج��وه
م��س��اءَ دم��ام��تَ��َه��ا ت��ن��ع��ى ف��ق��د ص��ب��اًح��ا وس��ام��تَ��َه��ا ت��ح��َم��ْد ف��إن

شيل قربة

اإلنجليزي وللشاعر الشادية، القربة بها يناجي ساحرة قصيدة «شيل» اإلنجليزي للشاعر
القربة تلك أشالء األرض ركام من يستنقذ أن فيها يود حزينة قصيدة هاردي» «توماس

الفياض. «شيل» خيال هاجت التي الهزيلة
األخرية: القصيدة هذه تالوة عقب التالية األبيات نظمُت وقد

وح��ف��اِئ��ِر؟ رم��ائ��م ب��ي��ن األرِض ف��ي ثَ��َوى ُق��بَّ��رٍة ِج��س��َم اف��ت��ق��ادك ِف��ي��َم
ال��م��ت��ط��اِي��ِر؟! ل��ج��س��ِم��ه��ا ال��ُخ��لُ��وَد ت��ب��ِغ��ي َص��ْوتَ��ه��ا خ��لَّ��د ال��ش��ع��ر ص��وت األنَّ
ش��اِع��ِر ُم��ه��ج��َة ه��اَج ُرف��اتً��ا ف��ي��ه تُ��ِص��ْب ال��دُّن��ي��ا ثَ��َرى م��ن ل��َك ب��دا م��ا ُخ��ذْ

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��يُّ ج��اح��د ش��ك وإن ـ��ٌن، ـْ م��ي�� وال ع��ن��دي ف��ي��ه ش��ك ال ك��ان،
ش��ِج��يُّ داٍع وه��و ال��ش��م��س ِق��ب��ل��َة وح��يَّ��ى ال��ح��س��ان ف��ي ��ع��َر ال��شِّ ن��ظ��م
ح��يُّ ي��روي��ه ال��ب��الد ث��ن��اي��ا ف��ي ش��ع��ٍر ب��ي��َت ق��ص��ي��دٍة ِم��ن ل��ي ل��ي��َت
ال��رويُّ م��ن ي��ص��ح ل��م أم ص��ح ب��ي��ت ف��رد ق��ص��ي��دة م��ن ل��ي ل��ي��ت
ال��ص��ي��رف��يُّ ال��م��س��اوُم ف��أي��ن ـ��ن ش��ع��ب��ي��ـ ب��دي��وان ب��ي��ت��ه أش��ت��ري
! دع��يُّ ف��ي��ه��ا ال��خ��ال��دي��ن أخ��ل��د ع��ل��ي��ه، ن��أس��ى ل��ل��خ��ل��ود ض��ل��ة
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الحياة يف تأمالت

النور

بيننا الفريدة الوسيلة هي العني أن ذلك من يلزم فليس بالعني يَُحس مما النور كان إذا
من والحياة أنه فنشعر فينا، روحانية ملكة وبكل بأرواحنا نحسه نحن إذ النور؛ وبني
بنا ينتهي أين وإىل … السواء عىل املجرد وعنرصها املحسوس عنرصها يف واحد معدن
أنه إىل بنا ينتهي واملتصوفة؟ الفالسفة عن فضًال الطبيعة علماء أيدي عىل النور تحليل
النمط هذا عىل الفكر تحليل أمكن ولو والقياس، الكنه يف املجردة املعاني يشبه «معنى»
الدواوين يف قديم من به شعرنا شعور وهذا بالقريب، القريب التقاء النور بعنرص اللتقى
هذه يف إليه عدنا وقد الحديث، النمط عىل النور تحليل إىل العلماء يصل أن قبل األوىل

األبيات:

ال��ن��ج��اْة ِس��رُّ ال��نُّ��ور ال��ح��ي��اْة ِس��رُّ ال��نُّ��ور
ال��ص��الْة وح��ي ال��ن��ور ال��نُّ��ه��ى َوْح��ُي ال��ن��ور
ال��ف��ت��اْة ش��وُق ال��ن��ور ال��ف��ت��ى ش��وُق ال��ن��ور
ال��خ��واْة ال��ُع��ي��وِن ل��م��َح ال ب��ال��رُّوِح ال��م��ْح��ُه
أداْة إال م��ع��ن��اه م��ن ال��ع��ي��ن ت��ب��ص��ر م��ا
ال��ُه��َداْة اف��ت��راه م��ا ال ال��ُه��َدى س��ب��ي��ل ه��ذا

الشمس

ت��س��ُم��و؟! ب��ه��ا ال��ن��ف��وِس ب��اُل ف��م��ا وإال ج��م��اِل��َه��ا ف��ي روح��ان��ي��ًة ال��ش��م��َس أرى
ال��ِج��ْس��ُم ي��ع��رف��ه��ا ل��ي��س ُروٍح س��ع��ادُة ق��ل��وبَ��ن��ا ه��زَّْت ال��ن��وُر م��ن��ه��ا ف��اض إذا
��مُّ وال��شَّ وال��س��م��ع ال��ل��م��ح ي��ع��اف ق��د ك��م��ا ع��ف��ت��ه��ا ال��ح��س ل��ذة م��ن أن��ه��ا ول��و
ج��مُّ ه��ًوى ال��نَّ��ه��اِر ش��م��ِس م��ن ب��ق��ل��ب��َي ي��زل ول��م ال��ك��ث��ي��َر ال��ده��ِر م��ن ك��ره��ُت
واْس��ُم ل��ه َوْص��ٌف يُ��دَر ل��م ع��را، غ��ري��ب ك��أنَّ��ه��ا ع��ن��دي وه��ي ي��وم ك��لَّ تُ��رى
ال��غ��مُّ! ي��ط��ُرُق��ه��ا ك��ي��ف ف��ي��ه��ا، وتُ��ش��ِرق ف��وَق��ه��ا ال��ش��م��ُس ت��خ��ط��ر ألرٍض ع��ج��ب��ُت
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الصيام أعلن حني غاندي إىل

م��أَك��ُل! ع��زَّ وم��ا ج��وًع��ا، ب��ه��ا وت��ق��ض��ي ع��اريً��ا ال��ع��ري��ض��َة ال��دُّن��ي��ا إل��ى أت��ي��َت
ت��ق��ب��ُل؟! م��وت��ك ب��ع��د ش��يء أي ع��ل��ى ل��ن��ا ف��ق��ل ال��ط��ع��ام ح��ت��ى ل��ه��م ت��رك��َت
أف��َض��ُل ه��و ف��م��ا األع��ل��ى، ل��ع��اَل��ِم��َك ش��ف��اع��ًة ك��ان��ا 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��راح��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��يْ��َش أَذُمُّ
ش��ف��ي��ع��ا ف��ك��ن ال��ح��ي��اِة ل��ؤِم ع��ل��ى س��خ��ط��ي أط��اَل ال��ف��ي��ل��س��وف م��ا إذا
م��س��ت��ط��ي��ع��ا ي��ُك ل��م ح��اج��اك3 وم��ن واألح��اج��ي األدل��ة ع��ن ُغ��ِن��ي��َت

واأللغاز. األحاجي عليه ألقى أو العقل، أي الحجى يف غالبه حاجاه: 3
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الناس يفشئون خواطر

يشكو القدر

ص��غ��را ل��و َودَّ وش��ي��ٌخ ال��ك��ب��را ي��ط��ل��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��اِل وربُّ
م��ن��ت��ِص��را ي��رت��اح وال م��ن��ه��زًم��ا ال��م��رءُ وي��ش��ق��ى
وزرا1 ف��ال ي��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��ب��ه ت��ول��ه ف��إذا س��ال، إن وي��خ��م��د
ال��ق��درا! ح��ي��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��م 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 أُك��ْن ل��م ل��و ب��ي ي��ط��وُف ي��ُك��ْن ل��م ب��ي ط��اَف ه��ج��ٍو وُربَّ

واملعتصم. امللجأ الوزر: 1



األربعني وحي

املوازين عدل

ال��م��وازي��ِن ع��دَل ال األن��اس��يِّ ع��دَل ب��ن��ا ح��اق ال��ظ��ل��ُم م��ا إذا ن��ري��د إن��ا
وال��دُّوِن ال��ُح��رِّ ب��ي��ن ال��م��س��اواِة ع��ل��ى ت��ن��ص��بُ��ه��ا ح��ي��ن ُظ��ْل��ٌم ال��م��وازي��ِن ع��دُل
ال��ط��واح��ي��ِن وأح��ج��اِر ال��ُح��ِل��يِّ ب��ي��ن َل��ْت ع��دَّ أو ال��م��ي��زاِن ��ُة ك��فَّ ف��رَّق��ْت م��ا

والفقري الخبز

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

مريحون عداة

وال��ت��ع��ذي��را ال��ذمَّ ��وا اس��ت��ح��قُّ ل��م��ا ب��م��دائ��ح��ي ��ل��وا ت��ك��فَّ ال��ُع��داُة نَ��َع��ِم
وس��ع��ي��را ل��ظ��ى ص��دوَرُه��ُم م��ألُوا ُك��لَّ��م��ا م��ن��ه��م ب��ال��ثَّ��أِر ��ل��وا وت��ك��فَّ
م��ش��ك��ورا ��ًق��ا م��وفَّ ال��ع��داة س��ع��ي ي��زل ف��ل��م واس��ت��رح��ُت ال��م��ت��اع��َب ح��م��ل��وا

مساء عم صباًحا، عم

ه��ب��اءَ! ال��ُع��ْم��ُر ذه��َب م��س��اءَ ِع��ْم ص��ب��اًح��ا ِع��ْم
وج��اءَ ال��لَّ��يْ��ُل وم��ض��ى وولَّ��ى ال��ص��ب��ح أَْق��بَ��َل
ال��ع��ط��اءَ األخ��ذُ ف��ح��ك��ى ورددن��ا وأخ��ذن��ا
أص��دق��اءَ وف��ق��دن��ا أص��دق��اءً ول��ق��ي��ن��ا
ع��داءَ! وت��م��ل��ي��ن��ا ب��والءٍ ف��ش��ق��ي��ن��ا
وس��اءَ َس��رَّ م��ن ح��بَّ وت��رك��ن��ا وع��ش��ق��ن��ا
س��واءَ ق��ط ن��ره ل��م وم��ن ع��ش��ق��ن��اه م��ن
ه��ن��اءَ ن��ع��رف ف��ل��م نً��ا أح��ي��ا ال��ح��ق وع��رف��ن��ا
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ش��ق��اءَ ن��ج��ه��ل ف��ل��م نً��ا أح��ي��ا ال��ح��ق وج��ه��ل��ن��ا
وش��ف��اءَ س��ق��اًم��ا ح وال��رُّو ال��ج��س��م وق��ت��ل��ن��ا
ب��ط��اءَ أو س��راًع��ا ـ��ض��ي ن��م��ـ ح��ي��ث��م��ا ن��م��ض��ي ث��م
ف��ض��اءَ ن��ن��ق��ص ول��م ءًا م��م��ل��و األرض ف��ي ن��زد ل��م
م��س��اءَ! ِع��ْم زم��ان��ي ي��ا زم��ان��ي! ي��ا ص��ب��اًح��ا ِع��ْم

شطور

وذُُك��وُر ب��ي��ن��ه��ا ُخ��ِل��ْق��ن إن��اٌث م��ح��رٌَّم ال��ك��م��ال أن ع��ل��ى دل��ي��ل
ُش��ُط��وُر ال��ع��ال��م��ي��ن ُك��لَّ ول��ك��نَّ ب��ك��ام��ل وُروٍح ج��س��ٍم ف��ي ال��م��رء ف��م��ا

الظن سوء

وال��تُّ��َه��ِم ال��ظ��ن ب��س��وء ع��ن��دي أح��ق أل��ِم م��ا دون ظ��نٍّ��ا ب��ال��ن��اس س��اء م��ن
وال��ح��َرِم اآلل ب��ب��ع��ض ي��ظ��ن ك��م��ن أب��ًدا م��ك��رًه��ا ل��ك��ن ظ��ن��ون��ك أس��ئ

املحسوس الربهان

ال��بُ��ره��ان��ا وي��دع��م��وا ��رور ال��شُّ ُح��َج��َج ل��يَ��ه��دم��وا ال��ك��راُم ال��ف��الس��ف��ُة ت��ع��ب
ع��ي��ان��ا ��رور ال��شُّ ب��ف��ل��س��ف��ِة ع��ص��ف��ت ُج��ن��ات��ه��ا ُوُج��وه ف��ي ال��دم��ام��َة وأرى

اآلمال

أح��م��لُ��َه��ا ال��ي��وَم ف��أران��ي ت��ح��م��ل��ن��ي اآلم��اُل ك��ان��ِت
أع��لِّ��لُ��َه��ا أح��الٍم غ��ي��ر ت��ع��لِّ��ل��ن��ي أح��الًم��ا إن
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طريقك يف ِرسْ

َل��ِع��ب��ا وم��ن ل��وٍم ف��ي ج��دَّ 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��لُ��ُه��ْم ل��ي��س ��ن ع��مَّ ي��رَض��ْوَن ف��ال��نَّ��اس

تجنيه ما تعرف ترميه، ما اعرف

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

الظالم إنصاف

ال��ظ��اِل��ِم ُع��ذر ال��م��ظ��ل��وم ذلَّ��ِة ف��ي ظ��ال��ًم��ا ف��أن��ص��ف م��ظ��ل��وًم��ا أن��ص��ف��ت
ال��غ��اِن��ِ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

عزاء

ب��س��رَم��ْد ال��رج��اءُ وال ي��أٍس َل أوَّ ال��ي��أُس ال
ْد ي��ت��ج��دَّ ف��إن��ه رج��اءٌ ��ى ت��ق��ضَّ ف��إن
��ْد ُم��َم��هَّ ال��ط��ري��َق إنَّ ف��أه��ًال ي��أٌس ح��لَّ أو
وأح��َم��ْد! أه��دى ف��ال��ع��وُد ق��دي��ًم��ا ال��ط��ري��ق ُش��قَّ

الخالصة

م��اِه��ِ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��زَّاِه��ِر ال��رب��ي��ِع ع��ن ال��ع��ي��وَن يُ��غ��ن��ي ال األزه��ار خ��الص��ة وه��و ��ْه��ُد ف��ال��شَّ
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العظمة تكاليف

ج��س��ي��م��ا ��ا ه��مٍّ ك��ل��ف��ت��َك ��ة ه��مَّ إال ت��ل��وم��نَّ وال ع��ظ��ي��ًم��ا ُك��ْن
ال��م��لُ��وم��ا أن��ت ُك��ن��َت خ��اب ف��إذا ُم��ن��اه، ع��ل��ي��ك ي��ل��ق��ي راٍج ك��ل
ال��م��ظ��لُ��وم��ا ع��ظ��ي��َم��ه��ا ي��وًم��ا ـ��ِص��ُف تُ��ن��ـ وال ال��ض��ع��ي��َف ��ُة األُمَّ تُ��ن��ِص��ف

بشاشة من خري عبوسة رب

ح��ك��ي��ِم س��ؤال واس��أل ت��ل��َح��ُه، ف��ال ام��رئ ف��ي ال��ع��ب��وس��َة ت��ب��يَّ��ن��َت م��ا إذا
ك��ظ��ي��ِم ب��ط��رف ال��دن��ي��ا رم��ى وف��ي��َم ان��ق��ب��اض��ه ف��ي��َم ال��ل��وم ق��ب��ل س��ْل��ُه أَج��ْل
م��ق��ي��ِم ال��ف��ؤاد ف��ي ح��زن وع��ل��ة ان��ق��ب��اض��ه ِس��رُّ ال��خ��ي��ر ط��الب ل��ع��لَّ
ب��ذم��ي��ِم ع��اب��ٍس وج��ه ك��لَّ وال ب��ش��اش��ة ك��لَّ ال��ع��ي��ن��ان ت��ح��م��د ف��م��ا
ل��ئ��ي��ِم ب��ف��وز ال��ب��ش��رى م��ن أح��ب س��ع��ي��ه ال��ن��اس ف��ي خ��اب ك��ري��ٌم ق��ط��وٌب

معكوسة وصايا

وزرها. فلعيه بها عمل من
هللا! عىل فأجره بها يعمل لم ومن

ذلك معنى فليس حامًضا!» عنبًا فهاِت السوق إىل «اذهب لرسوله: الرجل قال إذا
الوصايا هذه وكذلك اجتنابه، إىل وينبه يأباه أنه معناه وإنما الحامض العنب يطلب أنه
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��ادِر ب��آم��ن ل��ي��س وال��ن��ب��ل وف��ى ل��م��ن آم��ن��ون ال��م��ع��ائ��ب وذوو
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ال��ن��اص��ِر ق��ل��ي��ل م��ح��ص��ور 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��اذِر 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��رب
وخ��اط��ِر اس��ت��ط��ع��ت إن ف��دع��ه ال أو ب��ه ف��خ��ذ أردت إن ال��س��الم��ة رأي

النخوة مصائب

ب��ْع��ُد م��ن��ك ب��ي��أس��ه��م تُ��م��نَ��ى س��وف ق��وم آلم��ال م��وئ��ًال ت��ك��ن ال
يُ��َع��دُّ غ��ن��ًم��ا أَذاَك م��ن أم��نَ��ه��م يَ��خ��ال��وا م��ن��ه��م اس��ت��ط��ع��ت م��ا وأِخ��ْف
وَع��بْ��ُد ح��ر ق��ذاه ف��ي ي��س��ت��وي ل��ؤًم��ا آدم اب��ن ط��ي��ن��ة ف��ي أن

تثق؟! بمن

ح��اض��َرْه ح��ي��ن ك��ل ف��ي ت��ل��َق��ه��ا ب��ال��رذي��ل��ة ث��ق
ع��اب��َرْه إال ت��ل��ق��اك ق��ل��م��ا ال��ف��ض��ي��ل��ة إن
ال��ب��ادَرْه ال��ه��ن��ات ل��ه��وى ع��رض��ة األف��اض��ل ح��ت��ى
ال��ط��اه��َرْه ال��ن��ف��وس ع��ط��ف يُ��رت��َج��ى ي��وم ك��ل م��ا
ق��ادَرْه ال��ت��ع��ط��ف ع��ن��د تُ��رى أن ال��ن��وادر وم��ن
ال��دائ��َرْه ع��ل��ي��ه دارت ده��ره ف��ي ي��در ل��م م��ن

تكون؟ ال ومن تكون؟ من

!… 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! س��م��وه أن غ��رو ال إص��الح��ه��م ي��ط��ل��ب م��ن ض��ل ق��د
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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 ف��ي��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��راث��ي��ن��ا أو ط��غ��اة إال ف��وق��ه��ا ن��رى ال أرض ب��ؤس ي��ا

واألخرية األوىل الخالصة

ب��رؤي��اُه ي��ح��ل��م أو ال��ح��ق ع��ل��ى ي��أس��ف ال ال��س��الم��ة ي��ب��ِغ م��ن س��ب��ي��الن ه��م��ا
دن��ي��اُه خ��ان��ت��ه إن ال��س��الم��ة ع��ل��ى أس��ف ف��ال ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ح��ق ب��غ��ى وم��ن
وال��ج��اُه ال��ه��ول ق��ط ت��ف��رق وم��ا وه��ن��وا وم��ن ذل��وا م��ن األم��ن ي��ه��ج��ر ق��د
ب��ب��ل��واُه ت��ش��ق��ى وق��د ال��ه��وان، أو خ��ط��ر ف��ي ال��م��ج��د إم��ا ل��ن��ف��س��ك: ف��اخ��ت��ر
ن��رض��اُه ت��رض��اه م��ا ال��ط��ب��ائ��ع إن ل��ه ُخ��ِل��ق��َت م��ا إال اخ��ت��ي��ارك وم��ا

األفكار وعداوة الرجال عداوة

ك��ب��اِر ل��م��ص��ر آم��ال إرض��اء دون��ه��م أق��ص��د ورح��ت ال��رج��ال ق��ص��دوا
واألف��ك��اِر «اآلم��ال» م��ن ح��ق��ًدا ج��ن��وا وم��ا ال��رج��ال أح��ق��اد ف��ج��ن��ي��ت
ف��خ��اِر ك��ل «اآلم��ال» م��ن ك��س��ب��وا ح��س��اب��ه��م ي��وم ج��اء إن ول��ع��ل��ه��م
ال��ف��ج��اِر وس��ائ��ل ب��غ��ي��ر أب��ًدا ع��اق��ل ت��وس��ل م��ا ال��ط��ب��ائ��ع ل��وال

ندين بني رصاع

طريق يف خفاًفا ومضوا ضمائرهم رصعوا ألنهم العقول؛ بقوة يُوَصفون املجرمني بعض
بكرب أحد وصفهم وال قهرها استطاعوا ملا قوية حية ضمائرهم كانت ولو النجاح،
عنا كبري عقل ورب يتحرك، ال ميت ضمريه ألن ضمريه؛ غلب صغري عقل فُربَّ العقول،
يرجع وأن الندين، إىل ينظر أن بالقوة عقًال يصف ملن فخري … أكرب ضمريه ألن لضمريه

الرصاع! أصول إىل حكمه يف
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ال��ع��ات��ي ل��ع��ق��ل��ه ي��ت��ع��ج��ب��ون ف��ال��ت��ف��ت��وا ال��م��ي��ت ال��ض��م��ي��ر ص��رع
وأم��واِت أح��ي��اء ب��ي��ن م��ا م��ق��درة ب��ف��ن ال��ص��راع ل��ي��س
زراف��اِت ل��ه ال��ع��ق��ول ت��ع��ن��و ع��ن��ا ل��ل��ض��م��ي��ر ع��ق��ل ول��رب

الرجاء صور

ال��غ��اب��ِر ال��زم��ان آم��ال وال��ذك��ر ص��ب��وت��ي م��ن م��ض��ى م��ا أذك��ره��ا 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

العفو شفاعة

ال��ث��رى ف��ي ج��ذوًرا ل��ه��ا غ��رس��ت أص��ل إل��ى ب��ه��ا رج��ع��ت إن اإلس��اءة إن
أخ��ض��را ال��م��ح��ط��م وي��اب��س��ه��ا ح��يٍّ��ا دف��ي��نَ��ه��ا ردَّ األش��ي��اء ع��لَّ��ل م��ن
ف��ت��ك��س��را ال��ث��رى ع��ل��ى ج��ف ك��ال��ف��رع ب��ه يُ��ْل��َق��ى أن ال��ذن��ب ب��م��ح��و أول��ى
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أكاروس

القديمة، اليونانية األساطري يف كثرية روايات عىل تُرَوى 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» ل وأمَّ وفادة، وحسن

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

والطماح: والشهوة

ف��اج��ن��ِب خ��ض��ارة1 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��ل ج��ن��ده ف��ن��ح��ى 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��ن
م��خ��ل��ِب ذات وال ج��ن وال أن��ي��س اس��ت��ق��ل��ه م��ا ال��ذي ال��ري��ش م��رك��ب أدر
تُ��ه��ذَِّب ل��م ال��ت��ي ال��ط��ي��ر س��ن��ة ع��ل��ى ون��رت��ح��ل ال��ش��م��ال ع��ب��ر2 ن��ل��ت��م��س وِط��ْر
ال��م��ت��ق��ل��ِب ج��وِّه��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��ي��ِب ل��ش��وط ف��اح��ف��ظ��ه األوج، إل��ى ش��رخ��ه ي��ق��ودك ع��زًم��ا وادخ��ر أال
ب��م��ق��رِب3 ل��ي��س األوج س��ب��ي��ل ول��ك��ن ل��واح��د ال��م��ط��ار إن ق��دًم��ا وس��ر
م��ه��رِب 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 ت��وس��ط
ت��رس��ِب ب��ال��م��اء ت��ب��ت��لَّ أو ج��ن��اح��ك، ي��ن��خ��ذل ب��ال��ش��م��س ت��غ��ت��ر إن ف��إن��ك
م��رطَّ��ِ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��رِب ال��ص��ن��اع 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��ذكَّ��ر
ف��ت��ع��ط��ِب ي��وًم��ا ال��رأي ج��ن��اح ي��ُخ��نْ��َك ن��ص��ي��ح��ت��ي وت��ن��َس ري��ش��ي ت��ت��خ��ذ وال
ل��م��أرِب ي��ص��ن��ه��ا ل��م روح أم��ان��ة ج��س��م��ه ض��م ام��رؤ ال��ص��خ��ر م��ن أق��ل
أش��ي��ِب ح��زم ال��ص��ب��ا ع��زم إل��ى ف��أس��ن��د ول��ل��دن��ى ط��وال أع��م��ار ف��ي��ك ول��ي

للبحر. معرفة اسم 1
الشاطئ. العرب 2

وإنما قصدك، إىل يقربك ال فوق إىل املطار ولكن واحد، فاملطار فوق إىل أو األمام إىل طرت إذا إنك أي 3
األمام. إىل تطري أن إليه يقربك
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أِب 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��ِب4 م��اض��ي��ه ق��ب��ل ي��وٌم م��ات ف��إن ط��ال��ًع��ا ال��غ��َد يَ��رى أن ش��وٌق ولِ��ألم��ِس
ل��م��ع��ق��ِب ت��ك��راره إل��ى س��ب��ي��ل ن��س��ي��ه ب��ع��د ف��م��ا ق��ول��ي اس��ت��م��ع بُ��نَ��يَّ
ال��م��ت��غ��رِب ل��ه��ف��ة م��ن��ا ول��ألرض وداع��ن��ا ب��ن��ي ي��ا ه��ذا ال��ج��و! إِل��ى
م��ش��ع��ِب ك��ل ش��اع��ب ف��راق وإم��ا َص��ِع��ي��ِده��ا ف��وَق ب��ع��ُد ل��ق��اء ف��إم��ا

∗∗∗
م��درِب ح��ك��ي��م م��ن ��ي ال��م��وصِّ ونِ��ْع��َم اب��ن��ه ب��ه��ا وص��ى ل��دي��دال��وس وص��اة
ت��رك��ِب ل��م ب��ه��ا ق��ي��س��ت إن ال��ع��ج��ز م��ن أك��ف��ن��ا ك��أن ك��ف ل��ه ص��ن��اع
ال��م��ح��ج��ِب ال��ح��ي��اة س��ر م��ن ل��تُ��ق��بَ��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 ي��ض��ف ال��ج��م��اد ت��ص��ري��ف ي��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��ان وخ��ل��س��ة ق��ش��ع��م5 ص��ول��ه ي��م��ن��اه م��ن يُ��ِع��ي��رك
ل��م��ن��ص��ِب وزي��ن ألج��ي��ال وب��ي��ت ألم��ة ع��م��اد 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��ب��ِب اب��ن ف��ي األخ��ت ح��ق ي��رع ول��م ص��ن��وه ف��رع ب��زه ل��م��ا ت��غ��ي��ط
ي��ت��ح��وِب6 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،
وم��ع��زِب 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��رِب دون��ه��ا م��زج��ى وه��ذا م��ت��رب ث��راه��ا ف��ي م��س��ج��ى ف��ه��ذا
غ��ي��ه��ِب ج��ن��ح ف��ي ال��ن��ج��م ي��ري��ك ذك��اء أم��ره إلخ��ف��اء واس��ت��ع��دى ت��ش��رد
وم��غ��رِب 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��وِب ال��ذرى أث��ن��اء ت��ص��ع��د وي��ت��ق��ي ال��ب��الد ي��غ��روري 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��ل��ق��ت��ه أن إل��ى

حرزه. يف أي: هللا؛ كنف يف أنت يقال: الحرز، الكنف: 4
يشء. كل ومن النسور، من املسن القشعم: 5

الذنب. وهو الحوب، تجنب أي تحوب: 6
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م��ؤش��ِب7 ب��م��ل��ك «م��ي��ن��و» ف��ح��ص��ن��ه ل��م��ل��ك��ه ح��ص��نً��ا م��ن��ه «م��ي��ن��و» ��ل وأمَّ
ع��ص��ب��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

∗∗∗
ال��م��ؤرِب8 ل��ل��م��خ��وف ويُ��رج��ى يُ��خ��اف ام��رؤ 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��ب وش��ك��ر، م��ن��ك��ر ب��ي��ن م��ا دي��دال��وس ت��ح��يَّ��ر
ع��ق��رِب س��م ط��ي��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 غ��رس غ��وت
ب��م��ع��ج��ِب! م��ن��ه ال��ع��ه��د ول��ي ول��ي��س اق��ت��راب��ه وت��ه��وى ث��ور إل��ى ت��ح��ن
وم��ن��ك��ِب آدم��ي وج��ه ش��ر 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 رب وي��ا

∗∗∗
ال��م��ؤدِب؟! رع��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��زًرا ت��ل��م��س ول��ي��ت��ه ح��رًزا، ال��ث��ور ل��س��ل��ي��ل ب��ن��ى
ال��م��ع��ذَِّب 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
ال��م��ت��ل��ه��ِب س��خ��ط��ه م��ن وائ��ل وال ع��ن��ده ال��م��وت م��ن واٍق ال وأق��س��م
م��خ��ي��ِب وغ��ي��ظ م��ه��ت��وك ض��راوة ال��دج��ى ف��ي ال��خ��ض��ارم ه��ول م��ن وأه��ول

∗∗∗
وغ��ي��ِب ح��اض��ري��ن م��ن األذى وخ��ي��ف ال��ق��رى وارت��ج��ت 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 رب أم��ن وق��ال��وا:
أش��ه��ِب9 م��ت��ن ب��ه ف��اس��ت��ع��ل��ى ف��ل��ب��اه، ب��ف��ن��ه ال��ع��ب��ق��ري ال��ص��ن��اع أه��اب

ملتف. متشابك 7

املحكم. املعقد 8
األشهب. الجارح الطري عىل يُطَلق وقد الصعب، األمر األشهب: 9
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ل��ول��ِب أل��ف ب��ي��ن��ه��ا ل��وى خ��واف��ق ن��ج��ل��ه وس��رب��ل ري��ش م��ن ت��س��رب��ل
ب��ال��م��ت��ع��ق��ِب ال��س��خ��ر ل��س��ان وأغ��رى م��ظ��ف��ًرا وف��ر م��زه��وٍّا ف��ح��ل��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��اح ل��وال ن��ج��ا ق��د ب��ل��ى!
خ��ل��ِب ال��ن��ور ص��ادق ب��وج��ه ه��واه ف��ت��ق��ب��ل��ت م��ف��ت��ون��ة ت��ع��ش��ق��ه��ا
م��ؤن��ِ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��زه 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

∗∗∗
م��خ��ض��ِب أرج��وان ج��ن��اح��ي ف��ي ب��ه م��ض��م��ًخ��ا وخ��ر ح��ي ب��دم ع��ال
م��غ��ض��ِب غ��ي��ر ف��ي ال��غ��ض��ب��ان ال��ع��ي��ل��م10 م��ن رغ��وة ت��غ��ش��ي��ه ص��خ��ر ع��ل��ى ط��ري��ًح��ا
ي��ن��دِب ال��غ��ض ال��ص��ب��ا أن��ق��اض ي��ر وم��ن ح��ول��ه، ي��ن��دب��ن ال��م��اء ب��ن��ات وراح��ت
ص��ي��ِ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��زاء م��ن وم��ا
أش��ي��ِب ط��رف م��ن ال��ح��زن ذراه��ا11 دم��وع ع��ن��ده ه��ان ح��س��ب��ان��ه ف��ي ج��ال إذا

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 وب��ش��روا ال��ص��ح��اب، وادع��وا األك��واب��ا وام��ألوا ال��م��وائ��د ص��ف��وا

البحر. العيلم 10
وبعثره. فرقه اليشء: ذرا 11
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وط��اب��ا ف��ي��ه ف��ق��ر ال��ج��ح��ي��م، ه��ذا ه��ب��وط��ه ل��ي��وم ع��ام م��ض��ى ق��ول��وا
إي��داب��ا ب��اس��م��ه وآدب12 ف��ي��ه، م��ا ش��ر ي��ح��م��د ف��راح ال��م��ق��ام وب��ال
خ��اب��ا رج��اء إال ل��ي ك��ان م��ا ع��ال��م م��ن ل��ي أح��ب 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��ر
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
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��ون ال
ص��اب��ا ش��يء ك��ل ث��م��ة ك��ان ق��د أذوق��ه ال��ج��ح��ي��م ف��ي ب��ص��اٍب أه��ون
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��أن ش��ه��دت��ه ي��وم��ذاك وج��ه ول��ُربَّ
وذاب��ا اض��م��ح��ل إذا ال��ك��ري��م وج��ه وم��ث��ل��ه اس��ت��ه��ل إذا ال��ل��ئ��ي��م وج��ه
ب��اب��ا ي��وم ك��ل 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��يُّ��وا ص��ح��ب ي��ا
واألل��ب��اب��ا األب��ص��ار ي��خ��دع أن ف��ج��ه��ده ه��ن��اك ح��س��ن م��ن 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��وار ذاك إل��ى أب��ًدا اش��ت��ه��ى ف��ال ال��ج��ح��ي��م ف��ي ع��اًم��ا ع��اش م��ن

وضمريه هو

هو:

ل��ع��ظ��ي��ُم وإن��ه ال��ث��ن��اء، ح��ق وج��ح��دتُ��ه ظ��ل��م��تُ��ه أق��ول؟ م��اذا

مأدبة. أقام 12
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ضمريه:

م��ه��ض��وُم وإن��ه ال��م��ق��ام، ع��ال��ي وإن��ه األن��ام، خ��ي��ر إن��ه ق��ل

هو:

ع��ل��ي��ُم! وأن��ت م��ص��ادره، ت��دري ال��ذي ال��م��ال ذل��ك أخ��س��ر ه��ي��ه��ات!

ضمريه:

م��ل��وُم ال��خ��ف��اء ف��ي ه��و م��ن وت��ل��وم س��ره ب��ب��اط��ن إذن ت��ب��وح أن ل��ك
ك��ظ��ي��ُم وه��و ال��ص��دق، ب��ح��م��ل ف��ك��ب��ا خ��اط��ري أث��ق��ل ال��م��ال رب إن ق��ل

هو:

أس��ق��ي��ُم؟ أه��ازل؟ ب��ال��ج��ن��ون؟ ل��ي أن��اص��ح ض��م��ي��ر؟ ي��ا خ��ص��م��ي أف��أن��ت
ال��م��ك��ت��وُم؟ ف��ي��ب��رح ال��ص��غ��ار، ث��وب وأرت��دي 13 آج��ريَّ أف��ض��ح أت��ري��د

ضمريه:

ي��ه��ي��ُم ودع��ه ف��ض��ائ��ل��ه، وام��س��خ ق��دره ت��ن��ق��ص إذن ال��خ��الص؟ ك��ي��ف
رح��ي��ُم ب��ال��ع��ق��ول وإن��ك ف��دم،14 وإن��ه ال��غ��ي��ور، ال��رج��ل إن��ك ق��ل
ال��م��ح��روُم وغ��ي��رك ب��اآلج��ري��ن، ت��ش��ي وال ال��ص��غ��ار ث��وب ت��رت��دي ال
ال��م��خ��ت��وُم م��س��ك��ه��ا ح��ول��ك ي��ن��ف��ضُّ س��م��ع��ة ص��اح��ب ال��ن��اس ب��ي��ن وت��روح

آجر. جمع 13

غبي. جاهل 14
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هو:

زع��ي��ُم ال��ص��ع��اب ب��ت��ه��وي��ن أب��ًدا ل��ي ف��أن��ت ال��ض��م��ي��ر ه��ذا ي��ا بُ��وِرك��ت
وأق��وُم غ��اض��بً��ا أق��ع��د س��أظ��ل ف��إن��ن��ي «ت��س��ت��ري��ح» ف��اذه��ب اآلن
ال��ت��ع��ل��ي��ُم! وح��ب��ذا ال��غ��ي��ور! َرج��ل ال��ْر أن��ا أج��ل ال��غ��ي��ور؟ ب��ال��رج��ل أول��س��ت

الزلزال بعد األصنام كعبة

ت��ي��ه��ا ال��ص��ب 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��دات وال��دم��ى ب��ال��دم��ى15 رك��ن ك��ل ف��ي ح��ف��ل��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 ف��ت��داع��ى، ن��ب��ي��ه��ا16 ال��ح��ق ص��ن��م ف��ي��ه��ا ك��ان
ف��ي��ه��ا غ��اب ظ��ل��م��ات ف��اح��ت��وت��ه رأس��ه ع��ي��ن��ي ال��زل��زال ن��زع
س��ف��ي��ه��ا؟! إال داع��ي��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��ات واض��ح ب��ح��س��ن ال��ط��رف ي��خ��ل��ب
ت��ل��ي��ه��ا ك��ف ب��ال ك��ف وم��ض��ت ل��ق��ى األرض ف��ي أذن��اه ف��ارت��م��ت
س��ف��ي��ه��ا؟! إال داع��ي��ه ت��رى ه��ل ل��ه غ��وث وال ال��غ��وث ي��ط��ل��ب
ش��ب��ي��ه��ا ق��ط ل��ه أب��ص��ر ل��م ح��ي��ث أب��ص��رت��ه ك��م ال��م��ح��ض واإلخ��اء
وج��ي��ه��ا ي��ح��ي��ي��ك ال��ص��در، واس��ع م��ب��س��م��ه ع��ن ي��ف��ت��ر 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��اب ال��زل��زال ش��ق��ه

التمثال. وهي دمية، جمع 15

والشهرة. الظهور وهي النباهة، من النبيه: 16
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س��ف��ي��ه��ا؟ إال داع��ي��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��ب 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��ا 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��ور ال��ع��ي��ن ي��خ��ط��ف الم��ع م��ج��د ت��م��ث��ال 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��دار م��أل
ي��ش��ت��ري��ه��ا م��ن ت��رى ل��ن ت��راب، م��ن وزن��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��ال ق��ام��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��ل��ي17 ط��واف 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��راغ 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

وعروسشعره الشاعر بني

ع��ذال��ي وأش��م��تِّ أح��الم��ي، وك��ذب��ت آم��ال��ي خ��ي��ب��ت ال��ش��ع��ر ع��روس ي��ا ك��ف��ى
ح��اِل 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��ي��وم وع��دت م��ا إذا

برؤيته. واستمتع فيه نظر الحسن: تمىل 17
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أج��ي��اِل 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

∗∗∗
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��ت��اِل خ��ي��م18 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��ي! وروع��ة ت��م��ث��ي��ل��ي، أم��ان��ة ع��ذل��ت��ن��ي م��ا إذا ع��ذري م��ن ب��ح��س��ب��ك

ينتحر إبليس

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

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��ي! 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��زت ل��ذة ُم��ِن��ع��ت إن
س��ط��ع��ا؟ ظ��اه��ر ت��زي��ي��ن ف��ك��ي��ف أزي��ن��ه��ا ش��ه��وة ح��ج��ب��ت أو
خ��ن��ع��ا م��ن ع��ز إن ي��ط��غ��ى ف��ك��ي��ف خ��ن��ع��وا ل��ه ظ��ال��م ط��غ��ى وإن
ات��س��ع��ا م��ا ض��اق ال��ق��وم ح��ري��ة وات��س��ع��ت ال��ب��الء ه��ذا دام ل��و
ج��زع��ا ف��ان��ط��ووا ال��ش��ي��اط��ي��ن ع��ن م��ًع��ا وال��س��م��اء األرض 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��أوون��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��ان أت��ى

والعادة. الطبع الخيم: 18

42



وأماثيل قصص

رج��ع��ا ق��لَّ��م��ا ه��م 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��وت س��أس��ب��ق
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وصفوتصوير

اإلسكندرية يف البحر حمام أو ستانيل خليج

ص��دْف أم ال��م��س��دد ص��ال ه��دْف م��ن ق��ل��ب��ك وي��ح ي��ا
وال��س��دْف1 األش��ع��ة م��ن ت ال��م��ف��رغ��ا ال��م��الح ب��ي��ن
ال��ص��دْف اب��ي��ضَّ ك��م��ا ِب��ي��ض ال��ج��ن��ى2 اس��م��ر ك��م��ا س��م��ر
ك��ش��ْف ل��م��ا ح��ج��اب وال َن، ط��الءه��ْن ال��خ��ض��م ك��ش��ف
اق��ت��رْف وم��ا ال��ش��ق��اء وان��َس ل��ح��ظ��ة س��ب��ي��ل��ك ف��ي ق��ف
ش��ظ��ْف3 وال ال��ع��راة ح��ي��ث ط��وى وال ال��خ��م��اص ح��ي��ث

∗∗∗
وال��ه��ي��ْف ال��ب��ض��اض��ة ب��ي��ن ه��دْف م��ن ق��ل��ب��ك وي��ح ي��ا
وال��ره��ْف ال��ف��خ��ام��ة ح��ي��ه س��ال م��ن ي��ع��رض «ك��وب��ي��د»4
ك��ال��ص��ل��ْف5 وال��س��م��اح��ة ـ��رة، ك��ال��ق��ص��ي��ـ ال��ط��وي��ل��ة ت��ل��ق��ى

الضوء. وبمعنى الظلمة بمعنى األضداد، من السدف: 1
تُجنَى. التي الفاكهة 2

العيش. ضيق والشظف الجوع، والطوى البطن، ضامرة الخمصانة 3
اليونانية. األساطري يف الحب رب 4

الكربياء. الصلف 5
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خ��ط��ْف ب��رق وق��ص��اره��ا ط��وال��ه��ا ال��س��ح��اب ب��رق
اش��ت��رْف7 أو ال��س��ه��ام رام��ي ج��ث��ا إن ي��ق��ص��د6 وال��س��ه��م

∗∗∗
وال��ت��رْف األن��اق��ة ب��ي��ن ه��دْف م��ن ق��ل��ب��ك وي��ح ي��ا
اخ��ت��ل��ْف وم��ا اخ��ت��ل��ف��ن، ق��د ـ��ع ال��رب��ي��ـ أل��وان ب��ي��ن ب��ل
وان��ص��رْف وأدب��ر ق��زح، ب��ق��وس��ه ل��ه��ن أل��ق��ى
وال��ط��رْف8 ال��م��ط��ارف ش��ت��ى أس��الب��ه م��ن ف��ل��ب��س��ن
ت��ح��ْف ع��ل��ى ت��ن��م ت��ح��ًف��ا أل��وان��ه م��ن وخ��ل��ع��ن
خ��رْف وال م��الم، وال م ك��ال ف��ال ال��ش��ب��اب ع��ي��د

∗∗∗
وال��ن��ص��ْف9 ال��ص��غ��ي��رة ب��ي��ن ه��دْف م��ن ق��ل��ب��ك وي��ح ي��ا
رش��ْف10 م��ن ول��ذة ريٍّ��ا، ال��ه��وى ط��ل��ب ل��م��ن ري
ال��ع��ط��ْف ال��روض ف��ي ك��ال��غ��ص��ن أو ال��ح��س��ن��اء ك��ال��زه��رة
ال��ت��ل��ْف م��ا ت��ع��ل��م ف��ألن��ت ت��ج��ه��ال أو ت��ع��ل��م��ا أن
ال��ش��غ��ْف م��ا ت��ع��ل��م وألن��ت ال��ج��وى م��ا ت��ع��ل��م وألن��ت
ه��دْف! م��ن ق��ل��ب��ك وي��ح ي��ا ع��ن��ه��م��ا ي��رم��ي ال��ح��ب

∗∗∗
ك��ن��ْف11 وذي ب��م��ص��ر وط��ن ذي ب��ي��ن ق��ل��ب��ك وي��ح ي��ا

فأصابه. طعنه أقصده: 6
منتصبًا. وقف اشرتف: 7

ويُستظَرف. يُستمَلح ما والطرفة: الرداء، املطرف: 8
السن. متوسطة النصف: 9

بشفتيه. مصه املاء: رشف 10

حرزه. يف أي: هللا؛ كنف يف أنت يقال: الحرز، الكنف: 11
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ع��ط��ْف غ��رب��ي ب��ي��ن أو ج��ف��ا ش��رق��ي ب��ي��ن م��ا
ك��ل��ْف؟! أم ب��ك ت��ك��ل��ف ـ��ف» «ج��ن��ي��ـ س��ك��ن��ت ع��ص��ب��ه س��ل
ب��م��ح��ت��رْف ال��س��الم وم��ا م، ال��س��ال ح��رف��ت��ك ت��دع��ي��ن
ج��ن��ْف وال ال��ح��دود، ب��ي��ن ق��رب��ت ال��م��الح��ة ه��ذي
وائ��ت��ل��ف ال��م��ذاه��ب ت��رك واح��د ال��م��الح��ة دي��ن
يُ��ع��ت��َس��ْف ال وم��ل��ج��أ ة ال��ح��ي��ا ب��م��ي��دان ح��رم
دن��ْف أو ط��ب��ي��ب إال ب��ي��ت��ه ج��وان��ب ف��ي م��ا

∗∗∗
وق��ْف ي��ع��ب��ر وم��ن م��ور، م��أ غ��ي��ر ع��ب��ورك ف��ي ق��ف
خ��ل��ْف م��ن ل��ك ف��ك��م ف��اذه��ب، م��ول��يً��ا ذه��ب��ت ف��إذا
ح��ل��ْف! وم��ا ال��ج��م��ال ص��دق ت��خ��ف ف��ال ال��ج��م��ال ق��ال
س��ل��ْف م��ن م��واس��م أح��ي��ت م��وس��م ال��م��ح��اس��ن ه��ذي
ال��غ��رْف ت��ف��رق��ه��ا وغ��ًدا س��اع��ة ل��ع��ي��ن��ك ج��م��ع��ت
ال��ط��ن��ْف12 أع��ل��ى ع��ل��ى وط��غ��ت «س��ت��ان��ل��ي» خ��ل��ي��ج م��ألت
غ��رْف م��ن أع��ي��ى وال��ب��ح��ر م��ده ت��ت��اب��ع ب��ح��ر
ال��وط��ْف13 وح��ي��اك م��ن��ه��ا ال��ظ��م��ى ت��ص��ب��اك زم��ر
ال��ذل��ْف14 م��ن ع��ن��اك م��ا ل��ك ه��ن��ا ش��م��م م��ن وع��ن��اك
ازدل��ْف15 ل��ه ال��ش��ف��اه ق��ان��ي ال��ل��م��ى م��ع��س��ول ورأي��ت
رج��ْف غ��س��ق م��ن ك��ال��ش��ع��ر ه��ف��ا ش��ف��ق م��ن وال��ش��ع��ر
ق��ص��ْف رع��د ف��ي ك��ال��ن��ور س��رى ب��در ف��ي وال��ن��ور
زح��ْف م��ا أه��ول ك��ال��ج��ي��ش زح��وف��ه��ا ش��ه��دت ف��ت��ن

البناء. من برز ما الطنف: 12
الجفن. شعر الغزيرة والوطفاء: الجفن، الرقيقة الظمياء: العني 13

األنف. الصغرية الذلفاء: 14
تقرب. وازدلف: وحديثًا، قديًما املحبوبة األلوان من وهي الشفة، يف سمرة اللمى: 15
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ه��ت��ْف! م��ن ي��ع��اق��ب وق��د ل» ال��ج��م��ا «ف��ل��ي��ح��ي ف��ه��ت��ف��ت
وص��ْف م��ن ت��ب��ه��ر ل��ل��ه ص��ن��ع��ة م��ع��ارض ه��ذي
وال��ج��ي��ْف! ف��دون��ك ال أو ب��دا ك��م��ا ال��ج��م��ال ح��ي

∗∗∗
وال��ل��ه��ْف ال��ت��ع��ل��ل ب��ي��ن ه��دف م��ن ق��ل��ب��ك وي��ح ي��ا
أس��ْف وال ق��ن��ع��ت وك��م ـ��ت، ط��م��ع��ـ وك��م رأي��ت، ذا ك��م
ال��س��رْف ه��ذا م��ن ال��ق��ص��د ـ��ت ع��رف��ـ ق��د ح��ت��ى أس��رف��ت
ع��رْف م��ن ي��ق��ن��ع زال م��ا رأى م��ن ي��ط��م��ع زال م��ا

الشمس مدينة

ق��دِس وم��ن ن��ور م��ن وه��ب��ت��ك ال��ش��م��ِس م��دي��ن��ة ف��أن��ت ص��دق��وا!
ال��ع��رِس16 ك��م��وائ��د ف��ي��ض��ه، م��ن م��ائ��دة ع��ل��ي��ك ل��ل��ن��ه��ار ك��م
وال��ن��ف��ِس ال��ق��ل��ب ح��ظ وي��زي��د ك��ف��اي��ت��ه��ا ب��ه��ا ال��ع��ي��ون ت��ج��د
ح��سِّ ذي ل��م��ح��ات ع��ن ت��ف��ت��ر م��ش��رق��ة وه��ي أرض��ك ل��ح��س��ب��ت

ل��م��ِس17 وع��ن س��م��ع ع��ن أغ��ن��اك ب��ه ن��ظ��رت إذا ال��ض��ي��اء ب��ع��ض

أسوان شمس

ت��ب��رج��ي أو ارق��ص��ي ءِ ال��ش��ت��ا ف��ي أس��وان ش��م��س
ل��ل��ت��ف��رِج ف��وق��ن��ا رْت ُص��وِّ ال��ش��م��س إن��ك
م��ن��ه��ِج! ل��ت��وض��ي��ح أو ادع��وا ك��م��ا ل��دفء ال

السخاء. يف باملبالغة مشهورة العرس موائد 16

ويُلَمس. يُسَمع ما إىل تلتفت فال بالحس؛ أفعمها وشموله بهائه لفرط النفس الضياء شغل إذا 17
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وتصوير وصف

الخجل الجسم

درُع ال��ح��س��ن ح��ي��اء م��ن ع��ل��ي��ه��ا ت��ش��عُّ أج��س��اًم��ا ال��ب��ح��ر ف��ي أرى
ب��دُع األع��ط��اف ع��ل��ى خ��ج��ل ل��ه��ا ت��راءى ج��م��ش��ه��ا ال��م��اء م��ا إذا
ط��ب��ُع؟ ف��ي��ه ال��م��ورد ال��خ��ج��ل س��ن��ى ج��س��م وذاك ال��خ��دود خ��ج��ل وم��ا

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��ول م��ن ت��ه��م��س زم��ًرا
ه��دْر ي��م��ض��ي ال ال��ح��س��ن ه��ذا أن
وان��ت��ش��ْر ن��ور أس��ف��ر ح��ي��ن��م��ا
ال��س��ه��ْر ال��ل��ي��ل خ��ل��وة ف��ي وح��ال
وب��ص��ْر ح��س 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
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ومناجاة غزل

الشفاه مزايا يف مباراة

ال��نِّ��َح��ْل وش��ت��ى ال��م��زاي��ا، ب��ش��ت��ى اإلل��ه ح��ب��اه��ا ش��ف��اه ت��ب��ارت
األَُوْل ه��ن��اك ال��ش��ف��اه وأي ال��س��م��اء ت��ج��ي��ب ال��ش��ف��اه أليِّ

∗∗∗
ج��َل��ْل ب��أم��ر ال��م��دل ن��داء ال��ع��ال��م��ي��ن ج��ب��اب��رة ف��ن��ادى
ال��وَج��ْل وم��ن��ا ال��رج��اء، وم��ن��ا ال��ع��ال ص��ول��ج��ان وح��دن��ا ل��ن��ا
ُدَوْل ودال��ت ش��ع��وب، وص��ال��ت خ��ط��وب ت��وال��ت ن��ط��ق��ن��ا م��ا إذا
أََج��ْل ي��ت��دان��ى م��ث��ل��ه��ا وف��ي ف��ت��ن��ة ت��ن��ج��ل��ي ه��م��س��ة وف��ي
ال��ُج��َم��ْل ف��ص��اح ال��م��ع��ان��ي ص��ح��اح ال��م��ل��ه��م��ون ال��ع��ب��اق��رة ون��ادى
ال��َج��َدْل ف��ي س��ب��ل��ه��ا اخ��ت��ل��ف��ت إذا ال��ش��ف��اه ج��ائ��زات وح��دن��ا ل��ن��ا
ال��ج��ذْل وم��ن��ا ال��ع��زاء، وم��ن��ا ال��ه��دى وم��ن��ا ال��ج��م��ال، ف��م��ن��ا
اك��ت��م��ْل ح��ت��ى ت��ك��ام��ل وف��ي��ن��ا اآلدم��ي ي��ك��ت��م��ل وب��ال��ن��ط��ق

∗∗∗
ال��ك��ح��ْل م��ل��ي��ح ال��ب��غ��ام1 رخ��ي��م ال��م��الح ال��ظ��ب��اء س��رب وأق��ب��ل

الظبي. صوت أرخم البغاء 1



األربعني وحي

ال��ع��س��ْل م��ن��ه��ا ت��رش��ف ك��أن��ك ل��ث��غ��ة ق��ول��ه وف��ي ف��ق��ال
ال��ع��م��ْل رج��اَل ف��ي��ك��م ال��ق��ول ل��ن��ا ال��ك��الم رج��اَل ف��ي��ك��م ال��ق��ول ل��ن��ا
ف��اع��ت��دْل ج��ائ��ر ع��ل��ى وج��رن��ا س��نً��ى ف��ف��اض��ت ش��ف��اًه��ا ل��م��س��ن��ا
ال��ُق��بَ��ْل ط��ع��م غ��ي��ر ط��ع��م��ه��ا وه��ل ال��ح��ي��اة ط��ع��م ت��ذوق��ون وم��ن��ا
األم��ْل وريَّ��ا ال��خ��ل��ود، رح��ي��ق واس��م��ه��ا ق��ب��ل��ة ت��س��م��ون��ه��ا

∗∗∗
ف��ام��ت��ث��ْل ب��أق��رب��ه��م ون��ادى ل��ح��ظ��ة رب��ه��م ف��أط��رق
ال��خ��ج��ْل م��ك��ان م��ن��ه��ا ت��ض��رم ق��ب��ل��ة م��ب��س��م��ه وق��ب��ل
أج��ْل ج��م��ي��ًع��ا: وق��ال��وا ف��أص��غ��وا، ال��ش��ف��اه أغ��ل��ى ت��ل��ك أج��ل! وق��ال:

∗∗∗
ال��م��رت��ج��ْل رأي��َي ف��ل��ي��س��م��ع��وا ل، ال��م��ط��ا ط��ول ب��ع��د ح��ك��م��وا ب��ذا
ال��م��ث��ْل ش��ف��ت��اك ل��ه��م ق��ل��ت ه، ل��ل��ش��ف��ا م��ث��ًال ال��ت��م��س��وا إذا
ال��غ��زْل ال��س��ل��و ب��ع��د وع��اودت ب��ل��ث��م��ي��ه��م��ا ال��ح��ي��اة ل��ث��م��ت

الحية املعاني

ال��ن��اض��رْه ال��وج��وه ت��ل��ك زاخ��رْه ح��س��ن أم��واج
غ��ام��رْه ت��ل��ي��ه��ا م��رة وغ��ا ف��ت��ن ع��ل��ى ف��ت��ن
ح��اض��رْه ال��س��ف��ي��ن��ة ل��ي��ت أن��ت��م ن��وح ط��وف��ان

∗∗∗
ن��اظ��رْه ب��ع��ي��ن م��ن��ا اق��ن��ع��وا ال��ب��ح��ر ج��ي��رة ي��ا
ع��اث��رْه ال��ق��رائ��ح ودع��وا ك��ل��ي��ل��ة ال��ق��ل��وب ودع��وا

∗∗∗
واف��رْه ه��ب��ات ن��ع��م��ى ل��ك��م وه��اب ك��ل م��ن
ال��ف��اخ��رْه ال��ج��م��ال خ��ل��ل ع��ل��ي��ك��م اإلل��ه خ��ل��ع
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ومناجاة غزل

ال��ك��اس��رْه ال��ب��ح��ار خ��م��ر خ��م��ره ن��ش��وة وال��ب��ح��ر
ال��ب��اك��رْه ال��ن��اض��ج��ات ر ال��ث��م��ا ت��ه��دي م��ا وال��ش��م��س
ال��ط��ائ��رْه ال��ج��س��وم ع��ل��ى ـ��م ال��ن��س��ي��ـ رف��رف��ة ورأي��ت
ال��ش��اع��رْه ال��ن��ف��وس م��ن َن ت��ن��ظ��رو م��اذا ف��اآلن
ن��ادرْه م��ن ب��ق��ي��ة ل ال��خ��ي��ا ك��ن��ز ف��ي ي��ب��َق ل��م
ال��ظ��اه��رْه ال��ح��ي��اة ث��وب ف��ي ال��ش��ع��ر م��ع��ان��ي ب��رزت
ال��ح��ائ��رْه ال��ن��ف��وس ت��غ��ن��ي ف��م��ا م��ع��ان��ي��ه أن��ت��م
ع��ام��رْه ال��م��س��ارح ت��ي��ك وه��ا ع��رائ��س��ه أن��ت��م
خ��اط��رْه م��ن ش��اع��ر أو ل��م��م��ث��ل م��ا ه��ي��ه��ات،
س��اف��رْه ال��ت��راج��م ـ��رار أس��ـ وت��ل��ك ال��ت��رج��م��ان م��ا
ع��اذرْه أو ف��ع��اذر ـ��ي��د ب��ال��ق��ص��ي��ـ ب��خ��ل��ن��ا ف��إذا

يشء كل من فيك فلسفي: غزل

ال��ظ��الْم ف��ي م��ض��ي��ئً��ا ال��ل��م��ح ت��رس��ل ال��ت��ي ال��ع��ي��ن ال��ض��ح��ى ش��م��س م��ن ف��ي��ك
ن��ي��اْم ب��ي��ن ن��ائ��ًم��ا ي��س��ري ح��ي��ن أح��الم��ه ال��دج��ى ب��در م��ن ف��ي��ك

∗∗∗
ع��اْم ب��ع��د ع��اًم��ا ال��ن��ض��رة ت��ن��ب��ت ط��ل��ع��ة رب��ي��ع ك��ل م��ن ف��ي��ك
وغ��م��اْم ب��رق ال��ع��اص��ف ع��ه��ده م��ن ي��ع��دوك ال ال��ج��ه��م وال��ش��ت��اء

∗∗∗
ال��ح��م��اْم ن��اح وال راوي��ه، أن��ت م��ا ب��ع��ض إال ال��ط��ي��ر ت��غ��ن��ى م��ا
ك��الْم! غ��ي��ر م��ن أص��داؤك ف��ه��ي ن��ف��س��ه ن��اغ��ى ال��ج��دول وإذا

∗∗∗
وئ��اْم؟ م��ن أو ب��ي��ن��ك��م ن��ف��ار م��ن ن��اظ��رت��ه��ا ه��ل ال��وح��ش وص��ن��وف
ال��ن��ع��اْم خ��وف وال ال��ن��س��ر س��ط��وة وال ت��ن��س��اه ال��ح��وت ان��ف��ت��ال ال
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األربعني وحي

∗∗∗
ض��راْم؟ م��ن إال ال��ح��ي ح��ي��اة ه��ل ال��ه��وى ال��ح��ي��ات��ي��ن ن��ار م��ن ف��ي��ك
ال��زؤاْم! ب��ال��م��وت ال��م��دع��و ه��ج��رك أس��ًف��ا وا أره��ب��ه وال��ذي

∗∗∗
ال��ت��م��اْم ت��ب��اش��ي��ر األخ��رى وم��ن رائ��ق ن��ق��ص دن��ي��اك م��ن ف��ي��ك
وأث��اْم غ��ي ال��ش��ي��ط��ان وم��ن ورًض��ا ط��ي��ب األم��الك وم��ن

∗∗∗
ال��زم��اْم ط��اش أو ال��ن��ف��س ف��ي أس��ل��س��ت إذا س��ك��راه��ا ال��خ��م��رة وم��ن
ه��ي��اْم ال��ج��وع وم��ن ري، ـ��م��اء ال��ـ وم��ن غ��ذاء، ال��ق��وت وم��ن

∗∗∗
تُ��راْم ال س��م��اء م��ن وح��ظ��وظ واف��ر ح��ظ أرض��ك م��ن ف��ي��ك
ال��وس��اْم ق��ال ن��ع��م. إي أق��دي��م؟ ال��ص��ب��ا ق��ال ن��ع��م. إي أج��دي��د؟

∗∗∗
وع��ظ��اْم؟ ل��ح��وم ي��وم م��دى ف��ي ت��ج��م��ع��ه��ا ه��ل ال��روع��ة ه��ذه
ال��ك��راْم األي��دي ت��ت��ق��ن��ه��ا ق��ب��ل��م��ا غ��ب��رت ده��ور ب��ل ورب��ي! ال

∗∗∗
ح��ط��اْم وه��ي أن��وال��ه��ا، ن��س��ق��ت ال��ت��ي األي��دي ت��ت��ق��ن��ه��ا ق��ب��ل��م��ا
ول��ح��اْم س��دي2 ب��ي��ن ص��ف، ب��ع��د ي��ن��ت��ه��ي ��ا ص��فٍّ ال��ل��ب وراء م��ن

∗∗∗

خيوطه. من ُمدَّ ما الثوب: من السدي 2
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واس��ت��ق��اْم ف��ي��ه ال��خ��ط اس��ت��دار م��ا ع��ل��وي��ة ه��ن��دس��ة م��ن ف��ي��ك
إم��اْم وال��ش��ادي ل��ل��م��ثَّ��ال ه��و ب��اذخ م��ث��ال ال��ف��ن وم��ن

∗∗∗
ت��ؤاْم وم��وع��ود م��وج��ود ك��ل وم��ن ال��ن��اس وم��ن م��ن��ي ف��ي��ك
وال��ط��ع��اْم ش��راب��ي ع��ن ح��ت��ى أن��ت أغ��ن��ي��ت��ن��ي إن أع��ذل ب��ي ك��ي��ف
ال��م��راْم ال��زاد م��ن ل��ي وأب��اح��وا دن��ي��اه��م م��ن ال��ي��وم ن��ف��ون��ي إن
ال��س��الْم ال��دن��ي��ا وع��ل��ى ه��ذا، ق��ل��ت ف��خ��ذ! م��ن��ه��ا ت��ش��أ م��ا ق��ال��وا: ث��م

∗∗∗
اب��ت��س��اْم ال��ث��غ��ر وف��ي ال��غ��ي��ب، ه��وة إل��ى وت��ق��دم��ت ه��ذا، ق��ل��ت
ن��ظ��اْم؟! ف��ي ط��رٍّا األوط��ار ت��ن��ظ��م ُق��ب��ل��ت��ه م��ن ي��ب��س��م ال ك��ي��ف

∗∗∗
س��داْم3 وال��ك��ون ال��ك��ون، ت��خ��وم ف��ي م��س��ت��ض��ح��ًك��ا ق��ب��ل��ت��ه وإذا
ق��اْم ح��ي��ث ب��م��ق��ام��ي واغ��ت��ب��اط��ي ودع��ت��ه ب��ال��ذي س��خ��ري ف��ه��ي

الشتاء يف نرضة

ن��ِ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��رة ي��ا
ال��ع��ِط��ِر ب��ح��س��ن��ه��ا ت��روى وال��ن��ف��س ت��ن��ه��ب��ه��ا وال��ع��ي��ون ك��أن��ه��ا
م��خ��ت��ص��ِر ل��ل��ق��ل��ب ح��ب أل��ف ب��ل م��دخ��ر ل��ل��ع��ي��ن رب��ي��ع أل��ف
وال��غ��رِر 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
ال��س��ك��ِر ك��وث��ري��ة ق��ب��ل��ة ف��ي وأرش��ف��ه ك��ل��ه أض��م��ه

ضباب. بمعنى سدام: 3
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املتحيل الشادن

األك��ح��ِل ال��غ��زال ف��ي ل��ب ال��ث��ع��ا م��ك��ر أش��ه��دت��ن��ي
م��غ��زل��ي وأك��س��ر ل��ق��ى4 ك ال��ش��ب��ا أرم��ي وت��رك��ت��ن��ي
أع��زِل ب��ف��خ أب��ًدا ب��ع��ده��ا أل��ق��ي��ن��ك ال
ال��م��ت��ح��ي��ِل ال��ش��ادن ص ب��اق��ت��ن��ا أول��ى ��ان ف��خَّ

القبلة

وط��ي��ْن م��اء م��ن ال��م��زج ي��ش��ب��ه��ا ل��م ال��خ��ال��دي��ْن ك��ؤوس م��ن ك��أس ه��ي
ال��م��ع��ي��ْن5 ال��خ��ل��د ك��وث��ر م��ن ُم��ِل��ئ��ت م��ن��ت��ش��يً��ا أف��رغ��ت��ه��ا ك��ل��م��ا
وال��ح��ن��ي��ْن إل��ي��ه��ا ال��ش��وق ب��دأ ب��ه��ا ال��ري أم��ت��ع��ك وإذا
ظ��ام��ئ��ي��ْن! واف��ت��رق��ن��ا ف��روي��ن��ا، ل��ي��ل��ن��ا ف��ي م��ًع��ا ش��رب��ن��اه��ا ق��د

متلفة حرسة

ش��َف��ْه! م��ن ل��ه��ا ي��ا ف��م م��ن ل��ه ي��ا
أرش��َف��ْه أن ك��دت ب��ه��ا ل��ش��ه��د ي��ا
أق��ط��َف��ْه أن ك��دت ب��ه��ا ل��زه��ر ي��ا
م��ره��َف��ْه غ��ض��ة وي��ح��ه��ا! ح��ل��وة
م��ت��ل��َف��ْه ح��س��رة ب��ع��ده��ا ح��س��رت��ي

واملطروح. امللقى اليشء اللقى: 4
سهولة. يف الجاري املاء 5
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ومناجاة غزل

والتفصيل الجملة

ت��ف��رق��ت ص��ب��اك ف��ي م��ح��اس��ن ُج��ِم��ع��ْت
ت��ف��رِق أي ال��خ��الق ص��ن��ع��ة ف��ي

أو ال��ط��ي��ر ف��ي أو ال��روض، ف��ي أو ال��ش��م��س، ف��ي
ال��م��ت��رق��رِق ال��ج��دول ف��ي

ف��ح��ب��ذا ل��دي��ك ب��ه��ا ن��ع��م��ت ف��إذا
ال��ري��ِق ال��ج��م��ال ظ��ل ف��ي ن��ع��م��اي

أروده��ا رج��ع��ت ب��ه��ا ض��ن��ن��ت وإذا
ن��ل��ت��ِق ول��م��ا اف��ت��رق��ت، ح��ي��ن��م��ا ف��ي

النور راووق

ال��ع��ي��وْن ن��ور ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ح��ب��ذا ال��ض��ح��ى ن��ور ع��ل��ى ال��دن��ي��ا أرى ال
ال��م��ص��وْن ال��ع��ذب ص��ف��وه��ا إال ص��ف��و ف��ال ل��ل��ن��ور ك��ال��راووق ه��ي

تلتقي النظرات

ن��ف��س��يْ��ِن أش��واق ج��م��ع��ت ال��ع��يْ��ِن ف��ي ال��ع��ي��ن ن��ظ��رات
ال��ح��ي��ات��يْ��ِن ف��ي ن��ع��ي��م م��ن ب��ه ح��ل��م��ت م��ا أح��ل��ى ت��ل��ك

الضاحك الجسم

ج��س��ِم��ْك ك��ل ب��ل ال ال��ض��اح��ك، وج��ه��ك ب��ل ال ال��ض��اح��ك، ث��غ��رك
ن��ج��ِم��ْك ح��ول ن��وًرا م��ض ت��و ال��ت��ي ال��دن��ي��ا ب��ل ال
ك��ب��س��ِم��ْك ش��اء إن س��ُم ال��ب��ا ف��ل��ي��ب��س��م ه��ك��ذا
ب��ل��ث��ِم��ْك ال��ب��ش��ر، ي��ن��ق��ل ح��تَّ��ى ال��ِب��ْش��َر ف��ي��ن��س��ى أو
ل��وِم��ْك ب��ع��د إال ئ��ُس ال��ي��ا ال��ع��اب��ُس يُ��الم ال
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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��ازِل! ف��ي��ه ي��ك��ن ل��م وإن غ��ري��ٌق إال ال��ب��ح��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

ودم بلحم لست

ي��ن��ِم ل��م ل��م��ن ال��طَّ��يْ��ف خ��ط��رة م��ش��ي��ت��ه ف��ي ي��خ��ط��ر رائ��ٌع
ال��ح��ل��ِم ت��م��ام ت��م ح��ل��ًم��ا أب��ص��رتُ��ُه ح��ي��ن��م��ا ي��ُرْع��ن��ي ل��م
ق��دِم ذي م��ن ب��ال��روع��ة ك��ي��ف ح��ال��ًم��ا إال ال��ع��م��ر ق��ض��ي��ت م��ا
ودِم ب��ل��ح��م ص��اُح ي��ا ل��س��َت خ��اط��ري ف��ي ت��زل ل��م َوْه��ٌم أن��ت

مائدة

ال��زم��اْن ع��ب��ق��ري ع��اًم��ا ع��ش��ري��ن ط��ه��ي��ه��ا ف��ي أس��رف م��ائ��دة
ال��ه��واْن 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��اْن ون��ف��ح ال��ب��در وط��ل��ع��ة م��ًع��ا وح��ي��اء وأن��س ح��س��ن
ال��خ��واْن6 ف��ي ل��ق��م��ة ت��رك��ن��ا إذا ع��ذرن��ا ف��م��ا ط��وًع��ا ل��ن��ا م��دت

الطعام. عليه يُوَضع ما الخوان: 6
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مزيف يوم

ال��م��أُوِف7 ال��زم��ان ص��ف��ح��ة ع��ل��ى ِق ال��ص��ْد ط��اب��ع ك��أن��ه وج��ه ل��ك
ال��زي��وِف ف��ي أع��ده ي��وم ه��و أراه ال ب��ي ي��م��ر ي��وًم��ا إن

قمقم يف سعادة

أع��ل��ِم ول��م ع��ن��ه، أس��ائ��ل ال��دِم ف��ي س��اب��ح ق��م��ق��م ه��ن��ا
ب��ال��م��ع��ج��ِم8 ال��ط��الس��م ع��ري��ف أت��ى ح��ت��ى خ��ب��اي��اه ج��ه��ل��ت
آدِم ب��ن��ي ب��ع��ض س��ع��ادة م��س��ج��ون��ة ق��ي��ل ك��م��ا ف��ف��ي��ه
ال��م��ظ��ل��ِم ح��ب��س��ه��ا ف��ي وت��ذب��ل ال��ض��ح��ى ب��ن��ور ج��ن��ونً��ا ت��ج��ن
ال��ف��ِم ذاك ب��ه��م��س��ة ره��ي��ن إط��الق��ه��ا أن زع��م��وا وق��د
م��غ��رِم ش��ف��ت��ي إل��ى يُ��ب��اح ف��ات��ن ش��ف��ت��ي ع��ل��ى ب��س��ر
ب��ال��م��ن��ع��ِم ل��س��ت أم ف��دي��ت��ك، م��ن��ع��ًم��ا م��ط��ل��ق��ه��ا أن��ت ف��ه��ل
م��غ��ن��ِم ع��ل��ى ب��ال��ح��ري��ص وال ق��ب��ل��ة ب��ال��م��ش��ت��ه��ي أن��ا وم��ا
ال��ق��م��ق��ِم ف��ي ال��ش��ه��ي��دة ل��ت��ل��ك أًس��ى أب��ك��ي أن��ا ول��ك��ن��م��ا

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��وائ��ك��ن 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

بآفة. املصاب املأُوف: 7
واملشكل. الغريب يفرس الذي الكتاب املعجم 8
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تذبل ال زهرة

ال��ش��ت��اءْ م��س ع��ن��د وي��زك��و أج��ل، ال��س��م��وْم م��س ع��ن��د ي��زك��و ال��ص��ي��ف ف��ي
س��واءْ؟ أوان ك��ل ف��ي ري��ان ي��دوْم ن��ب��ت أي ه��ذا خ��دك
ال��ن��م��اءْ ب��ذاك م��وص��ول ف��ال��ج��وع ال��ك��روْم ه��ذي ن��ب��ت م��ن وي��ل��ت��ا ي��ا

ن��ص��وْم؟ ي��وم ك��ل ت��ران��ا وه��ل

البدر ليلة

م��ع��ا وُرج��ع��اه��ا ال��ذك��رى ع��ن��دك م��ض��ى، م��ا وج��دد ال��ذك��رى ل��ي ه��اِت
م��ب��ت��دع��ا غ��ي��ره ف��ج��دد أو ان��ق��ض��ى، ك��ان ك��م��ا ك��ان م��ا ه��اِت
م��ط��ل��ع��ا ن��ب��غ��ي األه��رام م��وع��د ال��رض��ى ك��ان وق��د ال��ب��در، ل��ي��ل��ة

غ��رض��ا س��واه 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��وة م��ن أدع��ي أن��ا وأم��س��ي��ت ال��ب��در 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��َدْي ب��ي��ن ال��ذي ال��ب��در ش��ي��م��ة ال��خ��س��وْف 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��وْف وط��اف��وا ال��ن��اس نُ��ِش��ر
إَل��ْي م��ن��ه ط��ال��ع ب��دري إن ي��ط��وْف ش��اء ك��م��ا ش��اء م��ن خ��لِّ

األل��وْف ت��رع��اه ال��ب��در أح��ب ال

∗∗∗
أراْك 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��واْك أل��ق��ى ال أل��ق��اك ح��ي��ن��م��ا وع��ب��ي��ْر وروض ن��ور ف��ي أن��ا
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ش��ف��ت��اْك 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��الم

∗∗∗
ال��ح��ي��اْة أن��ف��اس ش��ئ��ت إن ف��ق��ل أو ال��غ��راْم أن��ف��اس ف��ي��ك م��ن ل��ي ه��اِت
ال��س��ق��اْة أي��دي ف��ي ال��ب��ل��ور م��ن ال ج��اْم أع��ذب م��ن ال��خ��م��رة واس��ق��ن��ي
ال��رواْة ف��ي وراٍو ل��ي، ون��دي��م وم��داْم ك��أس ال��ض��اح��ك ث��غ��رك

ال��ك��الْم 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��ال 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��اِت ال��ح��س��ن ل��ي ه��اِت

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

األهواء أشعب

أدري ال ك��ي��ف؟ ي��أت��ي! ق��ل��ت: وك��ري ف��ي أم��س��ي��ُت ك��ل��م��ا
ع��ذري أو ف��ي��ك ذن��ب��ي ف��ه��و ف��ك��ري ع��ل��ى غ��ط��ى أم��ل

∗∗∗
ال��ق��رِب؟ ق��رب��ة أرج��و ك��ي��ف م��ص��ط��ح��ِب غ��ي��ر ت��زرن��ي ل��م
ال��ك��ذِب ف��ي ال��ص��دق ف��رج��وت ب��ي غ��رر األه��واء أش��ع��ب
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وروما حجاج

ث��ن��اءْ ب��ع��د ع��اط��ر وث��ن��اء ال��والءْ م��نَّ��ا ل��ك��ُم روم��ا آل
ال��م��س��اءْ اظ��ل��مَّ أو ال��ص��ب��ح، ش��ارق ل��ن��ا ض��اء ك��ل��م��ا وس��الم
ظ��م��اءْ وآم��اق م��ن��ا م��ه��ج ت��رم��ق��ه��ا ك��ع��ب��ة ح��م��اك��م ف��ي
9 ال��ح��ن��ف��اءْ ال��ق��س��وس ره��ط ب��ي��ن��ك��م ي��ع��م��ره��ا ك��ال��ت��ي ال ك��ع��ب��ة
ط��الءْ ووش��اه��ا ص��خ��ر ش��اده��ا ب��ن��ي��ة م��ن ال ه��ي ح��ي��اة م��ن
ال��س��م��اءْ ت��ح��ت وم��ا روم��ا، وب��ن��و ب��ه��ا وذك��راه��ا روم��ا ك��رم��ت
ودع��اءْ ب��ح��ج��ي��ج أول��ى وه��ي داع��يً��ا ح��ج��ي��ًج��ا ث��مَّ ن��زل��ت

∗∗∗
ال��ب��ن��اءْ ذاك م��ن ال��ق��ب��ل��ة ال أن��ت ال��ح��م��ى ذاك م��ن «ُح��ْس��ُن» ي��ا ق��ب��ل��ت��ي
10 ذُك��اءْ وج��ه ال ال��ب��اس��م وج��ه��ك م��غ��رب��ه��ا ف��ي ال��ي��وم ورج��ائ��ي
ال��ق��ض��اءْ س��اري ب��ه��ا يُ��م��نً��ا وس��رى ب��ه��ا أن��ت ال��ت��ي روم��ا س��ل��م��ت
ال��ن��م��اءْ ش��ت��ى زي��ن��ة ي��وم ك��ل ال��رب��ى ��اج ن��سَّ ل��ك وك��س��اه��ا
ال��رج��اءْ آف��اق م��ن��ك ب��ش��ع��اع ل��ن��ا ي��ج��ل��و م��ن ل��ك وج��اله��ا
وذك��اءْ ح��س��ن ال��ن��وري��ن: ب��ه��ج��ة أن��ع��م��ه م��ن أوالك وال��ذي
ال��ق��دم��اءْ وذك��رى ال��ع��ص��ر س��ي��رة ب��ه��ا أل��ف��ي��ت ك��ي��ف ش��ع��ري ل��ي��ت
رداءْ؟ ف��ي ي��وم ك��ل ق��دي��ًم��ا أم ع��ج��بً��ا ف��ي��ه��ا ال��ي��وم أت��ري��ن
ري��اءْ؟ ف��ي ري��اءً ال��ن��اس ه��م أو ب��دع��ة ه��م ه��ل ال��روم��ان وب��ن��و
وال��ه��واءْ؟ ف��ي��ه ال��م��وج اخ��ت��الف م��ا واح��ًدا، ب��ح��ًرا األي��ام أح��س��ب
11 ال��ق��واءْ ال��دور ف��ي ال��ظ��اه��ر ي��ح��ف��ل ال ال��ب��اط��ن م��ن ال��ن��ف��س ي��َر م��ن
غ��ن��اءْ ال��ع��ي��ن ن��ظ��رة ع��ن ب��ال��رؤى12 ف��ل��ه خ��ي��اًال ال��ف��ن ي��َر م��ن

بالدين. املتمسك الحنيف: 9

الشمس. أسماء من اسم 10
والفقر. الخراب 11

دون الفن بمتعة يشعر أن لخليق بخياله الفن جمال يدرك الذي أن واملعنى الحلم، وهي رؤيا جمع 12

للعني. تمثله التي الصور إىل حاجة
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ف��ض��اءْ ك��ل ف��ي األش��ب��اح ت��خ��ل��ق ع��ادت��ه��ا م��ن ال��ن��ف��س أن ب��ي��د
13 وال��غ��ن��اءْ ف��ي��ه��ا ال��ظ��ل وأص��ول وال��ص��دى، ح��ي��نً��ا ال��ظ��ل وت��ح��ب

∗∗∗
14 ال��ن��ج��اءْ ل��وال ش��ق��ت��ن��ا ب��ع��دت أن��ا م��ص��ر وف��ي روم��ا ف��ي أن��ت
ال��خ��ف��اءْ ف��ي ون��ور رأس��ي��ن��ا، ف��وق س��اط��ع ن��ور ج��ي��رة ب��ي��ن��ن��ا
ل��ق��اءْ ال��ب��ع��د ع��ل��ى ف��ي��ه ف��ل��ن��ا س��ج��ا ال��ل��ي��ل إذا ال��ب��در أرق��ب
15 ع��زاءْ ال��ط��ي��ف م��ن ف��ي��ه ف��إذا ال��ك��رى م��ث��ل ف��ي ال��ش��ع��ر وأورد
ش��ف��اءْ ال��م��اء م��ن ف��ي��ه وع��ل��ى ي��وق��ظ��ه ف��م��ن ال��ص��ادي!16 ح��ل��م
أض��اءْ؟! ال��ق��ل��ب ي��ق��ظ��ة ف��ي ح��ل��م س��وى أن��ت وه��ل «ُح��ْس��ُن». ي��ا أن��ت

اآلدمية األزاهري

ُص��َوْر وال اخ��ت��الف ال ال��ش��َج��ْر ف��ي األزاه��ي��ر
وال��ب��َص��ْر ال��ق��ل��ب ح��ي��رة ال��غ��َرْر17 ف��ي واألزاه��ي��ر
وال��ق��َم��ْر ال��ش��م��س ب��ي��ن��ه��ا وال��ث��َم��ْر ال��زه��ر ب��ي��ن��ه��ا
وال��ش��َرْر وال��م��ص��اب��ي��ح وال��دَرْر ال��ت��ب��ر ب��ي��ن��ه��ا
ال��خ��َط��ْر ه��ن��ا ه��ا ه��ن��ا! ه��ا ن��َظ��ْر! ال ع��ي��ن ي��ا ع��ي��ن

ترى أن بالعاطفة شعرت هي إذا تعودت النفس أن وفحواه السابق، البيت عىل استدراك هنا املعنى 13
أصول عىل تشتمل هي أنها والصدى الظل عن يغنيها وال مرتدًدا، صًدى لها وتسمع مصوًرا ظالٍّ لها

العواطف. وهي واألصداء، الظالل هذه
املسارة. أو املناجاة هو النجاء: 14

بالكرى. شبيه هنا من فالشعر األحالم، تستحرضها كما األطياف يستحرض الشعر 15
الظمآن. 16

والوجه. الطلعة وهي غرة، جمع 17
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ميالد عيد

مولد إلحياء املسيحيون اختاره الذي املوعد يف الشمس بانتقال يحتفلون األقدمون كان
القصيدة يف املعنيِّ امليالد يوم يوافقان املوعدين هذين وكال ذلك، بعد املسيح السيد

التالية:

س��واءْ واح��د، م��ول��د ف��ي وال��م��س��ي��ُح وال��ش��م��س أق��ب��ل��ت
وال��ض��ي��اءْ ال��ح��ق ه��داي��ة ال��ص��ب��ي��ُح ال��م��ش��رق وج��ه��ك ف��ي

∗∗∗
ال��س��ع��ي��ْد م��ي��الدك ل��ي��وم ق��دي��ِم م��ن ال��ك��ون ت��ه��ي��أ
ع��ي��ْد ي��وم ب��ب��ش��راك أح��ي��ا ال��ع��ظ��ي��ِم ال��ك��وك��ب ف��ع��اب��د
ال��ج��دي��ْد ال��م��ول��د واف��ق��ه ال��رح��ي��ِم «ال��س��ي��د» وم��ول��د
ب��ال��ث��ن��اءْ ال��خ��ل��د وزف��ه ال��م��دي��ِح ع��ل��ى ت��ه��دى ي��وم
وال��دع��اءْ ال��ب��ش��ر ع��وده ال��ف��س��ي��ِح ع��م��ره ف��ي ف��ال��ده��ر

∗∗∗
م��ك��اْن ف��ي ال��ي��وم ت��ح��ت��ف��ل وال��ي��ق��ي��ْن وال��ح��س��ن ال��ن��ور
ال��ق��راْن أوج��ه��ا ف��ي ت��م ق��د س��ن��ي��ْن م��ن وع��ش��ري��ن إح��دى
أم��اْن ف��ي ش��اء م��ا ف��ل��ي��م��ِض ح��ي��ْن ب��ع��د ت��م ث��ال��وث��ك��م
وال��غ��ن��اءْ ال��ع��ي��د ف��ي ب��ال��ح��م��د ال��ف��ص��ي��ْح ال��م��ن��ش��د ول��ي��ه��ت��ف
وال��س��م��اءْ األرض ل��ع��اش��ق رب��ي��ْح م��غ��ن��م ك��اله��م��ا

إلًها كان لو

لحبيبته: «دوجريل» الفرنيس الشاعر قال

وألعطيتك بحار، من األرض عىل وما والهواء األرض ألعطيتك إلًها كنت لو
يف وما الهيوىل وألعطيتك وقضائي، قدرتي يدي بني الحانية والشياطني املالئك

64



ومناجاة غزل

والعاملني؛ والسماوات والفضاء األبد ألعطيتك بل خصيب، رحم من أحشائها
واحدة. قبلة ابتغاء

إلًها؟» كنت لو أنت تعطيني «وماذا الديوان: هذا صاحب وُسِئل
فقال:

ال��ص��ادِق؟! 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��دوُت ل��و ب��ل
خ��الئ��ق��ي ج��م��ي��ع م��ن وأك��م��ل أح��ل��ى ب��خ��ط��وت��ي ف��زِت 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��ِوْن ق��ل��بُ��ُه ع��ن��دِك 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

عطاء؟ أو حرمان

ب��ال��ذب��اْب ص��ف��ح��ت��ه��ا ف��ي أل��ق��ي��ت أش��ت��اق��ه��ا ب��ت ك��م م��ائ��دة
م��س��ت��ط��اْب م��ورد ف��ي��ه��ا ف��ل��ي��س ع��ف��ت��ه��ا ف��ق��د م��ن��ه��ا، أرح��ت��ن��ي
ب��ال��ع��ذاْب أس��ع��دن��ي أو ب��ال��ض��ن، م��ن��ع��ًم��ا ل��ي ج��اد زم��انً��ا ف��ي��ا
ال��م��ص��اْب! ب��ذاك ال��ل��وم أج��در م��ا راح��ت��ي ع��ل��ى ال��ش��ك��ر ت��ط��ل��ب إن

أيعشقون؟

ال��ع��ي��وْن ت��ك��ذب ب��ل ه��ي��ه��ات! ح��ب��ي��ب��ي؟ ي��ا ال��ن��اس أي��ع��ش��ق
ي��ع��ش��ق��وْن ك��ي��ف واع��ج��بً��ا! ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ي��ح��ب��وك ل��م إن
وال��ظ��ن��وْن األس��اط��ي��ر رج��م إال ه��واك ل��وال ال��ح��ب م��ا
ي��ق��ت��دوْن ال��ح��ب ذك��روا إن غ��ي��ري ح��س��ب��ت ح��ت��ى أح��ب��ب��ُت
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متأخرة معرفة

ال��م��ي��الِد ذا ف��ض��ل ال��ن��اس ع��رف وع��ش��ٍر ال��س��ن��ي��ن م��ن س��ب��ع ب��ع��د
ال��م��رت��اِد ح��س��ن��ه��ا ب��أض��ع��اف َض األر زارت ن��ع��م��ة أي ع��رف��وا
ال��ب��الِد ف��ي أش��رق��ْت ال��ش��م��س م��ع ـ��ًس��ا ش��م��ـ ب��ي��ن��ه��م رأوا ل��م��ا ع��رف��وه
م��ع��اِد ب��ذك��ر ع��ه��ده ف��رَع��ْوا واف��ى ي��وم ف��ات��ه��م ك��ي��ف ع��ج��ب��وا
ب��اإلس��ع��اِد ف��ي��ه ف��از ل��ل��ذي ه��ن��ي��ئً��ا ال��س��ع��ي��د م��ي��الدك ذاك

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 ت��ع��س��ف، 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 أن��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��ة، ب��ل روض��ة، ف��ي ك��ل��ه ل��ي ال��غ��ض ال��رب��ي��ع ه��اِت
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��داْك ف��أس��م��ع��ن��ي ال��ق��ل��ب! أي��ه��ا ج��دي��ْد وزن م��ن ت��ل��ك خ��ف��ق��ات
ه��واْك 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

∗∗∗
ت��راْه ك��ي ي��وم ب��ع��د ي��وم ك��ل ه��ن��ا ب��ي وت��س��ع��ى ت��ه��واه أن��ت
س��ن��اْه 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
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∗∗∗
ت��ذوْب ال��وج��د م��ن أن��ت ف��إذا أل��ًم��ا ف��ي��ه ال��رق��ة ت��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��دْم ث��وب ف��ي ال��ع��اج واص��ف��رار ال��غ��روْب 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��وْب ن��س��م��ي��ه ال��ل��ون ذل��ك

∗∗∗
وح��ن��ي��ْن ح��ن��ان ذَْوبَ��ْي م��ن ِص��ي��غ ال��ُوَج��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��ب��ه ع��َل��ي��ْه ب��ال��ع��ي��ن رف��رف��ت ك��ل��م��ا
خ��ي��اْل ال ع��ي��ان ق��ل��ت أش��أ أو ال��ك��رى ف��ي خ��ي��ال ق��ل��ت أش��أ إن
م��ث��اْل خ��ي��ر ف��ي ال��ح��ل��م ص��ح ح��ي��ن أرى ف��ي��م��ا ل��ي األم��ران ج��م��ع

جديدة سنة

س��ائ��ري��ْن ال��ح��ب م��وك��ب ف��ي ال��س��ن��ي��ْن م��وك��ب أدرك��ن��ا
ح��ي��ْن ك��ل ال��ن��ج��م ي��س��اي��ر رك��ب��ه ي��غ��َش م��ن وال��ح��ب
ح��اس��ب��ي��ْن ن��ح��ن ف��م��ا ن��ج��م، ي��ا ال��س��ن��ي��ن ح��س��اب راج��ع
ال��م��ئ��ي��ْن؟! ت��ج��م��ع ت��زل ل��م أم اح��ت��س��ب��تَ��ه��ا؟ أب��األل��وف

∗∗∗
ال��ج��ب��ي��ْن م��ي��م��ون��ة أق��ب��ل��ت ل��ن��ا، أق��ب��ل��ت س��ن��ة ي��ا
أت��س��م��ع��ي��ْن؟ … ال��ت��ق��ي��ن��ا ك��م��ا غ��ًدا ف��ل��ي��ك��ن وداع��ن��ا
م��ودع��ي��ْن ن��م��ض��ي وف��ي��ه ن��ل��ت��ق��ي ال��ح��ب م��وك��ب ف��ي
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املحسنني إىل

سنة يف بطنطا اإلحسان جماعة أقامته الذي السنوي االحتفال يف القصيدة هذه ألقيت
:١٩٣٠

أج��م��ع��ي��ْن ل��ب��ي��ك��م! ل��ب��ي��ك��م! وال��م��ح��س��ن��ي��ْن اإلح��س��ان ج��ي��رة ي��ا
ال��س��ام��ع��وْن ي��س��م��ع��ه أن — ري��ب ال — ل��ه ح��ق ال��م��ل��ه��وف ي��س��م��ع م��ن
ال��ع��ي��وْن ت��راه��ا ال ش��م��س ع��ي��ن م��ن ن��اه��ًال ج��ئ��ت��ك��م ش��م��س ع��ي��ن م��ن
ال��ش��ج��وْن وظ��الم ال��رزاي��ا، ظ��ل��م رأى ق��ل��ب ك��ل ي��راه��ا ب��ل ال
ال��ي��ق��ي��ْن ب��ن��ور ال��ي��أس ح��ي��رة ف��ي م��رش��د ن��ي��ر م��ن ح��س��ن��ه��ا ي��ا

∗∗∗
ال��ب��ن��ي��ْن ص��ن��و ال��خ��ي��ر ف��ي ب��ن��ات��ه��ا إخ��وة م��ح��ف��ل��ك��م ف��ي ح��ي��ي��ت
أم��ي��ْن أو آم��ن��ة وك��ل��ك��م ل��ع��ي��س��اك��م أخ��ت م��ري��م��ك��م
دي��ْن غ��ي��ر ِب��رِّه��م ف��ي ل��ك��م وم��ا ق��ص��ادك��م أدي��ان ت��ع��ددت
م��ع��ي��ْن م��ن وال ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ش��اف��ع ل��ه ل��ي��س ل��م��ن ك��ون��وا
ال��ج��ب��ي��ْن؟ ح��ان��ي ل��ل��ش��ي��خ م��ن ل��ل��ش��ي��خ، ض��ع��ف��ه؟ ف��ي ل��ل��ط��ف��ل م��ن ل��ل��ط��ف��ل،
ال��س��ن��ي��ْن ف��ط��م األب��ن��اء ي��ف��ط��م ال ث��دي��ه��ا رح��م��ة رض��ي��ع��ا ه��م��ا
اآلم��ن��ي��ْن ف��ي ه��ذان ي��ك��ن ل��م إن أم��ن��ه��ا وال ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ي��ر ال
ل��ل��م��ن��وْن أو ل��ل��ع��ي��ش ن��ص��رة م��ن ع��ن��دن��ا م��ا ع��ن��وان ك��اله��م��ا



األربعني وحي

∗∗∗
ال��ح��زي��ْن وي��أس��و ال��ض��ع��ف ي��رح��م م��ن ب��أس��ه ف��ي اإلن��س��ان ب��ن��ي أق��وى
ال��م��ك��ي��ْن ال��ش��ق��اء ج��ب��ار ي��ص��رع ال��ذي دون ال��ج��ب��ار ي��ص��رع م��ن
ال��ق��روْن وم��اض��ي ال��ع��ه��د ح��اض��ر ف��ي األذى ال��م��س��ت��ط��ي��ر ال��ع��دو ذاك
ح��ن��وْن وص��در ال��م��س رق��ي��ق��ة ي��د م��ن ص��رع��ة اص��رع��وه ه��ي��ا
زب��وْن1 ح��رب ت��ج��ري��ه دم ف��ي ال ج��رى دم��ع ت��ج��ف��ي��ف ف��ي ف��ال��م��ج��د

∗∗∗
وط��ي��ْن ب��م��اء ف��ي��ه��ا خ��ص��ب��ك��م م��ا «ط��ن��دت��ا» ف��ي اإلح��س��ان غ��ارس��ي ي��ا
ل��ل��م��ت��ق��ي��ْن ال��ج��ن��ة ت��ث��م��ر م��ا أث��م��رت أرض��ه��ا ف��ي دوح��ت��ك��م
ح��ي��ْن ك��ل أك��ل��ه ي��ؤت��ي ري��ان رح��م��ة وج��ن��ي ظ��ل��ي��ل، ظ��ل
ل��ل��م��ح��س��ن��ي��ْن ال��ص��ب��ر وع��ق��ب��ى ع��وًدا، وأح��س��ن��ت��م ب��دءًا أح��س��ن��ت��م
ي��ك��وْن م��ا ب��ع��ده م��ن وح��ب��ذا ل��ه��ا خ��ي��ر ك��ل م��ن��ك��م وك��ان

إفطاره يوم غاندي 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��ان��دي
ال��ع��ري��اُن 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��اُن 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��اُن 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 ال��س��وام ب��ق��ر ب��ي��ن��ه��م يُ��ق��دَّس أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
يُ��َه��اُن 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

الكثرة. من بعًضا بعضها يدفع التي الشديدة الزبون: الحرب 1
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األوط��اُن2 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

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��آم رب��ع
س��ؤال��ي رج��ع ال��ش��ه��داء ي��م��ل��ك ل��و أط��ي��ل��ه ب��ال��س��ؤال ألرج��ع إن��ي
ورم��اِل ص��ًوى3 م��ن م��ن��ازل إال م��ن��ه��م ال��م��ن��ازل وأق��ف��رت س��ك��ت��وا
ال��ت��رح��اِل ع��ص��ا أل��ق��ى ح��ي��ث��م��ا ف��ي ش��ه��ي��ده ي��ج��ل وط��ن م��ن بُ��وِرك��َت
اآلم��اِل 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��داِل 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��ؤاد ف��ي��ه��م وم��ا ش��ي��ًع��ا، ش��م��ل��ه��ا ت��ف��رق ب��أف��ئ��دة ذه��ب��وا

∗∗∗
ال��ح��الِل م��ع ب��ه ي��ب��ي��ت ح��ل��م رك��اب��ه وخ��ل��ف راح��ل��ه��م ي��رت��اد
ال��س��ل��س��اِل 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��ف خ��م��ي��ل��ة «ع��ش��ت��روت»4 م��ن وت��ه��زه
اآلص��اِل رف��اف��ة ال��ض��ح��ى س��ك��رى ن��س��م��ة ال��ع��ران��ش وادي م��ن وت��ل��ي��ه
ال��ع��ال��ي األش��م ال��ج��ي��ل م��ن ه��م��س ب��ه ه��ف��ا س��ار وح��ي��ث اس��ت��ق��ر أن��ى
وف��ص��اِل ب��م��ول��د ف��ك��ي��ف ف��ي��ه، ل��ع��اب��ر س��ل��و وال ال��س��ل��و؟ أي��ن

الوطن أما سيئة. غفران يف يطمع أن فله حسنة للوطن دام وما سيئاتها، عن بحسناتها تكفر األوطان 2
عليها. تربو أو تعدلها بحسنات السيئات فيه تقرن ال الذي الوطن فهو له غفران ال الذي

الطريق. عىل دليًال تُتََّخذ التي والحجارة القبور الصوى: 3
يقال. فيما الحديثة شتورة قرية هي 4
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∗∗∗
واأله��واِل األه��واء ع��ل��ى ُوِش��َج��ت5 ق��ل��وب��ك��م وت��ل��ك م��واط��ن��ك��م ه��ذي
ه��الِل 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��الِل؟! س��الس��ل — ال��وف��اء ق��ب��ل — ت��ض��م��ه��م م��ص��ف��دي��ن اخ��ت��الف ف��ي��َم
وم��واِل؟! م��ن��ازع ل��ك��ل ن��ه��ب وأرض��ك��م ال��س��م��اء ع��ل��ى أم��ن��ازع��ون
األج��ي��اِل ه��داي��ة ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي — ن��ب��وة ل��ج��ي��ل ن��ص��ح وال — ك��ون��وا
م��ث��اِل خ��ي��ر وت��ل��ك ال��خ��الف، ي��وم ل��رأي��ك��م ال��م��ث��ال خ��ذوا ب��ع��ل��ب��كَّ م��ن
ال��ب��ال��ي ال��ق��دي��م ول��ل��وث��ن أث��ر، وأح��م��د وال��م��س��ي��ح ل��م��وس��ى ف��ي��ه��ا

∗∗∗
ب��االس��ت��ق��ب��اِل 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��اِل ح��ك��م��ة ال��ت��ج��ارب وم��ن ح��اف��ل ال��ت��ج��ارب ب��أم��ث��ال م��اٍض
خ��ي��اِل م��ر ف��ي��ه ال��ح��وادث م��ر ب��ح��اض��ر ال��ه��م��وم ت��ل��ه��ي��ن��ك��م ال
ت��اِل أو س��ي��رة س��اب��ق ب��ي��ن م��ا ت��ج��م��ع��ت ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ح��ق��ائ��ق إن
ب��م��ن��اِل6 م��ن��ك��م ال��ح��وادث ت��ج��دوا ت��ذك��ر وط��ي��ب أم��ل ع��ل��ى ب��ي��ت��وا
األف��ع��اِل ف��ي ب��ع��د اس��ت��ق��ل��وا إال آم��ال��ه��م ف��ي ال��ق��وم ي��س��ت��ق��ل ال

∗∗∗
األب��ط��اِل ع��ل��ى ت��ح��ي��ت��ه��ا وق��ف��ت أم��ة ت��ح��ي��ة ال��وادي ج��ي��رة ي��ا
ال��ح��اِل ل��س��ان م��ن ص��دق ك��ل��م��ات ل��ق��ال��ه��ا ال��ق��دي��م ال��وادي ب��يَّ��ن ل��و
وج��الِل ق��دس��ي��ة ف��ي س��ي��ن��اء ب��ي��ن��ه ت��ق��رب وط��ن ب��ن��و إن��ا
ال��غ��ال��ي ال��ج��وار ح��رم ف��ي واألرض ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ط��ال��ع ف��ي ت��ج��م��ع ال��ش��م��س
أط��الِل وف��ي ن��ص��ب، وف��ي ع��ق��ب، وف��ي ك��ت��ب ف��ي ال��ت��اري��خ وم��ع��ال��م

اشتبكت. 5
للمايض. وثيقة وذكرى املستقبل يف قوي أمل له كان ملن ملك الحارض 6
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األق��واِل ت��أل��ف ال��ق��ل��وب ف��ي��ه ت��أل��ف��ت ال��ل��غ��ات ف��ي ص��دق ول��س��ان
أش��غ��ال��ي أش��غ��ال��ك��م أو س��ل��واي، س��ل��واك��م أو ش��ك��واي، ش��ك��واك��م
ك��م��آل��ي وم��آل��ك��م ك��م��ط��ال��ب��ي، ب��ي��دائ��ك��م ف��ي ال��غ��ازي��ن وم��ط��ال��ب
األوج��اِل م��ن ب��ك��م ي��ط��ي��ف ف��ي��م��ا ن��ف��س��ه م��ؤس��ي م��ن ال��ت��أس��ي ف��خ��ذوا
ب��االس��ت��ق��الِل ي��ط��ال��ع��ك��م ب��غ��د ن��ف��س��ه م��ه��ن��ئ م��ن ال��ت��ه��ان��ئ وخ��ذوا

سعد قرب عىل

رح��بُ��ُه آواه ث��م ح��ي��نً��ا م��ن��ه خ��ال ب��ي��ت��ه ك��ان م��ث��ل��م��ا س��ع��د ق��ب��ر خ��ال
ربُّ��ُه ال��ق��ب��ر وف��ي ي��وًم��ا ب��ه م��ررت ورب��م��ا ي��وم ك��ل ف��ي ب��ه أم��رُّ

املناسبات يف نُِظمت التي القصائد فيه ننرش ولم الباب، هذا يف تقدم بما اكتفينا
االئتالف. لعهد رعاية املرصية
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كفاية!

ال��ن��ظ��را ح��س��ن��ك ف��ي ض��اع��ف��ت��ا ع��ي��ن��اي ع��ج��ب ف��ال ت��ي��ه م��ن ع��ي��ن��اك ت��غ��ِض إن
خ��ف��را أو أح��ب��ب��ت ك��م��ا ت��ي��ًه��ا ف��أغ��ِض رؤي��ت��ه ال��ع��ي��ن��ان ت��ط��ل��ب ال��ذي أن��ت
ال��س��ه��را أن��ا ل��ي ف��ات��رك إل��ف��ي��ن! ب��الغ ن��ظ��ري وف��ي أم��س��ي��ن��ا، اث��ن��ان ه��ن��ا إن��ا

مفاخرة

وت��خ��اي��ُل ري��ش��ه ت��ن��ش��ر وط��ف��ق��ت وت��زده��ي! ب��ال��ش��ب��اب ت��ف��خ��ر أم��س��ي��ت
ق��ائ��ُل أن��ا م��ا واإلن��ص��اف وأق��ول، ب��م��ث��ل��ه ال��ف��خ��ار أج��زي��ك ف��اآلن
ك��ام��ُل ع��م��ر ب��ع��ُد وع��ن��دي ط��وًع��ا، ب��ه��ا أل��ق��ي ه��ذه ع��ام��ك ع��ش��رون
ع��اط��ُل! م��ن��ه��ا وأن��ت ت��ك��ون؟ م��اذا أل��ق��ي��ت��ه��ا ك��م��ا ب��ه��ا وأل��ِق ف��اف��خ��ر،

النور ناسخ

الح��ا! ق��د ال��ش��ؤم وج��ه ل��ك��ن ي��ن��ط��ف��ئ ول��م ال��ن��ور ن��ق��ص ق��د
م��ص��ب��اح��ا! ال��ن��ور ث��ري��ا ع��ل��ى ب��ه��ا وزي��دوا ال��دار ف��ع��وض��وا
س��اح��ا وك��م ش��ؤم م��ن ف��اض ك��م ب��ه ت��ح��ص��وا «ال��ع��داد» وراق��ب��وا
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آدمية حيوان حديقة

باسم زمالئها من زميل كل ي ُسمِّ للفنون، املحب أو الفنان إال تجمع ال الحديقة هذه
والعادات. املالمح يف الشبه اتفاق اختياره يف يُالحظ حيوان

حني األحياء يجمع اليونان أساطري يف املعروف أورفيوس كان كما الفن جمعها وقد
بعدوان: تهم أو بخوف تشعر ال وهي فصيلة، كل من عليه فتقبل ويعزف يغني

وال��ق��روْد ف��ي��ه��ا ال��دب 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��رس م��ن ل��ه ي��ا ب��ه��ا ال��ب��ح��ر ف��رس وت��غ��ن��ى
وِب��ي��ْد ل��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��دوْد 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��ي» 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»1 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��زراف��ى2 وك��أن��ي
ال��وص��ي��ْد3 غ��ي��ر ع��ل��ى ف��ي��ه��ا، ن��م��ر إل��ى وال��ج��رو ال��س��ن��ور وأوى
ال��ص��ي��وْد وال��ك��ل��ب ال��ب��ي��داء أرن��ب ع��ن��ده��ا ت��ج��اري وال��س��ل��ح��ف��اة
ح��دوْد وال ق��ي��ود، ال س��دود، ال واخ��ت��ل��ط��ت أق��ف��اص��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��ات
رش��ي��ْد س��م��اوي ل��ب ذي ك��ل ب��ي��ن��ه��ا ول��ك��ن ح��ي��وان��ات
وال��م��ع��ي��ْد ف��ي��ه��ا ال��م��ن��ش��د ف��اس��ت��وى ب��ي��ن��ه��ا س��وى ال��ف��ن أورف��ي��وس

بالبنجوين. اإلفرنجية اللغات يف املعروف الطري هو 1

زرافة. جمع 2

ِباْلَوِصيِد﴾. ِذَراَعيِْه بَاِسٌط ﴿َوَكْلبُُهم اآلية: إىل إشارة البيت ويف العتبة، الوصيد: 3
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طازج! معنى

ال��ن��اض��ِج ال��ع��ن��ب ن��ك��ه��ة أو ر، ال��ث��م��ا ع��ط��ر ف��ي��ك م��ن ت��ن��ش��ق��ت
«ال��ط��ازِج»! ص��دق��ي ع��ن ألن��ب��أت ق��ب��ل��ة «أط��ع��م��ت��ن��ي» ق��ل��ت ف��ل��و

الرسيع الحب

ال��ج��دي��ْد؟ ال��ش��ع��ر ف��ي ال��ع��ش��اق غ��زل ت��رك��وا ق��د ب��ال��ه��م م��ا س��أل��ت:
ال��ق��ص��ي��ْد؟ ن��ظ��م م��ن يُ��ف��َرغ ري��ث��م��ا ب��ي��ن��ه��م غ��رام دام ه��ل ق��ل��ت:
ن��ش��ي��ْد! ف��ي غ��راًم��ا ع��ش��ري��ن ك��ل ل��ن��ا ي��روي ال��ذي ال��ع��ه��د س��ن��رى

القبح زهرة

ت��ت��ح��دى! أس��ف��رت ال��ق��ب��ح زه��رة ف��ه��ذي ال��ج��م��ال زه��رة رأى م��ن
ق��ردا س��ب��ع��ي��ن وج��وه م��ن ُخ��ِل��ق��ْت ي��خ��ل��ه��ا رآه��ا م��ن ال��ش��ؤم ط��ل��ع��ة

كلب رثاء

ال��ك��الْب! ط��اه��ر ف��إن��ه ط��اه��ٍر4 ك��ل��ِب ع��ل��ى ح��زنً��ا
ال��ص��ح��اْب ش��ي��م��ة — وات��ف��ق��ا خ��ل��ي��ق��ة ف��ي ت��ش��اب��ه��ا
ال��ج��واْب ح��اض��ر وك��ل��ب��ه ط��اه��ر ع��يَّ ورب��م��ا
ان��ت��ح��اْب أو اك��ت��ئ��اب م��ن ح��ق��ه ي��وف��ي��ه ف��ل��ي��س
ال��خ��راْب ف��ي ال��م��س��اع��ي��ر ن��ب��ح ن��اب��ًح��ا ب��ات إذا إال
اق��ت��ض��اْب وال ان��ق��ط��اع وال ون��ى ب��ال ع��وووو. ع��وع��و،

الجبالوي. طاهر محمد األديب هو 4
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∗∗∗
واس��ت��ج��اْب ال��ل��ه رح��م ق��د ل��ه رح��م��ة ت��س��أل��وا ال
وال��ش��راْب األك��ل «أزم��ة» م��ن ق��ان��ًط��ا م��ات ل��ع��ل��ه
ال��ش��ب��اْب ي��ف��ع��ل وه��ك��ذا ش��ب��اب��ه ف��ي م��ن��ت��ح��ًرا
ع��ذاْب م��ن ال��ق��ب��ر أن��ق��ذه ض��نً��ى م��ن ال��ل��ه أراح��ه
ب��ال��ت��راْب ف��ل��ي��رَض ج��اع م��ن رب��ه! ال��ل��ه ف��ل��ي��ح��م��د

الكلبي ديوجني أو ضائع كلب

أن��ت��ا ص��اح ي��ا وأن��ت ش��ت��ى ك��الب��ك أم��س��ت
م��ي��ت��ا ف��ر 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»؟5 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 األدم ف��ص��ادف ع��ل��ي��ه ي��وًم��ا ج��دت أو
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��وب أي ف��ي ت��ج��ده رغ��ي��ًف��ا ف��اح��م��ل
وق��ت��ا ف��ي��ه ت��ض��ع ف��ال ي��ج��دي ل��ي��س م��ص��ب��اح��ه6
م��ت��ا دي��وج��ي��ن إل��ى ح��ك��ي��م م��ن ب��ه أن��ع��م
أف��ت��ى ال��ح��ق رأى وم��ن ��ا ح��قٍّ ال��س��الم��ة رأى

إىل يمت وألنه الرأس، كبري كان ألنه باسمه الكلب ي ُسمِّ وقد يوناني. فيلسوف الكلبي: ديوجني 5

الكلبية. بصلة الفيلسوف
يجده. فال رجل عن به يفتش النهار يف مصباًحا يحمل الفيلسوف ديوجني كان 6
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فكاهة

بصري حظ

ب��ص��ي��را ي��زال ال ح��ظٍّ��ا ال��غ��ي��ب ع��ل��ى ل��ي ف��إن أع��م��ى ال��ن��اس ح��ظ ك��ان إذا
م��غ��ي��را ي��رد أو ��ا، ف��خٍّ ي��ح��اذر ك��أن��ه خ��ي��ر ك��ل ي��ح��اش��ي ي��ظ��ل
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متفرقات

الكتاب إهداء

جراح إىل الرومي بابن املشهور العباس بن عيل عن كتابي إهداء يف األبيات هذه نظمت
باشا: إبراهيم عيل الكبري مرص

ج��م��ي��ال ال��ف��ن��ون م��ن ف��نٍّ��ا ال��ط��ب ج��اع��ل ي��ا
وك��ي��ال ال��ح��ي��اة ع��ل��ى ح��ف��ي��ًظ��ا أم��ي��نً��ا وي��ا
رس��وال ك��ان ل��ل��ف��ن أدي��ب ح��ي��اة ه��ذي
ن��ب��ي��ال ل��ف��ًظ��ا ك��س��اه ن��ب��ي��ل م��ع��ن��ى رب ي��ا
ص��ق��ي��ال اإله��اب غ��ض ج��س��ًم��ا ت��ك��س��وه ك��ال��روح
ق��ب��وال ل��دي��ك ي��رج��و ع��ل��ي ه��ذا ع��ل��ي

القرش مرشوع يف املثاني

ص��ح��راءِ رم��ل م��ن ذرة ت��ك��ن وال غ��دق م��ث��م��ر س��ح��اب م��ن ق��ط��رة ك��ن
ال��م��اءِ ق��ط��رة ل��وال ال��ن��ي��ل؟ م��ا م��ص��ر؟ م��ا ب��اذل��ه أن��ت «ق��رش» ه��ان ت��ق��ل وال

∗∗∗



األربعني وحي

وب��م��ن��س��ِج ب��م��غ��زل ال��ص��ي��ال ن��دري ال ون��ح��ن ال��ك��م��ي1 ب��ال��س��ي��ف أي��ص��ول
«ي��ن��ت��ِج» ل��م م��ن ال��ي��وم ال��ع��ق��ي��م وأرى ي��ل��د ل��م م��ن ع��ق��ي��م��ه��م ك��ان ب��األم��س

∗∗∗
ال��ح��س��اْب ف��أدوه ف��رًدا دره��ًم��ا ي��س��ت��أدب��ك��م ال��ي��وم ال��ش��ب��اب
ل��ل��ش��ب��اْب م��ص��ون م��ي��راث ه��ي غ��ده��ا ف��ي ك��ل��ه��ا م��ص��ًرا إن

∗∗∗
ي��ع��ت��دي م��ن ب��داف��ع ول��س��ت ش��ي��ئً��ا ب��ص��ان��ع ف��ل��س��ت ال أو ص��ان��ًع��ا ك��ن
ت��زه��ِد ل��م ث��روة ب��الدك ل��ب��ن��ي ت��ج��ت��م��ع ل��ل��ص��ن��اع��ة زه��ي��دك واب��ذل

∗∗∗
وح��ي��ِد أب م��ن ع��دي��د ق��رش ال��وج��وِد ف��ي ال��وج��ه��ي��ن ذي أوج��ه
وال��ع��دي��ِد ال��ع��دة م��ن أق��وى ال��م��ع��م��وِد ل��ل��وط��ن ق��وت��ه

∗∗∗
ح��ق��ُروْه وإن ص��غ��روه وإن ق��ي��م��ة ذا أص��ب��ح ال��ق��رش أرى
وُج��وْه م��ن م��ن��اف��ع��ه وت��أت��ي ح��س��ن��ه م��ن ب��وج��ه��ي��ن ي��ت��ي��ه

العوراء الشهرة

ظ��ل��ْم أو ط��اش وإن ي��ج��ري، ح��ك��م��ه��ا ع��ل��ى غ��اف��ًال ت��ق��ت��اد ال��ع��وراء ال��ش��ه��رة دع
وال��ق��دْم ال��ن��ع��ل م��وط��ئ م��ن��ي ف��ل��ل��ده��ر ح��ق��ه ال��ح��ق ل��ذي ي��ع��رف ل��م ال��ده��ر إذا
األم��ْم ك��ان��ت وال ذك��ر م��ن ك��ان ف��ال أم��ة ش��رع ف��ي ال��ذِّك��ر ب��ي��ع ج��از إذا

الشجاع. أو السالح البس الكمي: 1
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وطن عتاب

ج��ارا وإن ف��ي��ه خ��ائ��ن ب��ك��ى وم��ا ب��ه ال��وف��ي ي��ب��ك��ي وط��ن م��ن ج��وزي��ت
م��خ��ت��ارا ت��ش��َق ل��م ل��و ذل��ك وه��ان وم��وج��دة2 ك��ره ع��ل��ى ش��ق��ي��َت ل��ق��د

كاذب نعي

��وا ه��مُّ وال ي��وًم��ا، ال��ن��اع��ون ص��دق ف��ال ب��ك��ذب��ه وأن��ع��م ال��ن��اع��ي ك��ذب ل��ق��د
أمُّ ي��ا م��وت��ي��ن ف��ي��ك اح��ت��م��ال��ي ف��ك��ي��ف واح��د وال��م��وت ال��م��وت، ال��خ��ط��ب ف��زع��ت

الراحل الصديق إىل

وفاته: يوم السباعي» «محمد الكبري الكاتب رثاء يف نظمت

ج��ث��م��اِن��ْه م��دى ع��ن��ده��ا ي��ن��ت��ه��ي زم��اِن��ْه م��ن س��اع��ة ال��ح��ي غ��اي��ة
ت��ب��ي��اِن��ْ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
آِن��ْه ق��ب��ل ال��ردى ف��ي ال��ن��ف��س م��س��م��ح ت��ول��ى ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ن��ف��س م��س��م��ح
ره��اِن��ْه3 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��اِن��ْه وم��ن ده��ره ج��ن��ي م��ن م��ري��ًرا وس��اغ ص��اب��ًرا ذاق��ه��ا
وه��ج��اِن��ْه ك��رام��ه م��ن ض��اح��ًك��ا ت��أس��ى، م��ن وم��ث��ل��ه وت��أس��ى،
اف��ت��ن��اِن��ْه ف��ي ب��ق��ل��ب��ه ف��أودى ِر ال��ح��ْر األدب غ��واي��ة ف��ت��ن��ت��ه

الشقاء جانب يف يهون قد وقًرسا كرًها الوطن يصيب الذي الشقاء إن واملعنى: واأللم. الغيظ املوجدة: 2
نفسه. عىل الوطن يجنيه الذي

نفسه حرية سبيل يف الشدائد باحتمال حافلة سريته وكانت كثريًا، البدنية بالرياضة يلهو الفقيد كان 3

عيشه. ومطالب
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أق��راِن��ْه4 ُ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��اِن��ْه5 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��الِن��ْ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
أدراِن��ْه وم��ن أك��اذي��ب��ه م��ن م��ع��اف��ى ع��ن��ه ف��ام��ِض ال��ده��ر م��رض
ع��ن��واِن��ْ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 حافظ قرب عىل

ال��ح��دث��اِن ط��وارق إح��دى ت��ل��ك م��ك��اِن؟ ف��ي وح��اف��ظ أب��ك��اء
ال��ع��ي��ن��اِن 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��ن��ى، م��ع��ن��ى ال��رث��اء ت��ت��ل��و ك��ن��ت
ال��ب��ي��اِن 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��داِن ان��ب��ري��ت ي��وم ه��ب ت��ذ أن ب��الدك ع��ل��ى وع��زي��ز
ل��ألوط��اِن اإلس��ار وأب��ي��ت ح��رٍّا إس��ارك م��ن أط��ل��ق��ت ي��وم
ال��س��ن��اِن ك��ح��د 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��رب 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

السجن من الخروج يوم سعد عىلرضيح

وم��س��ج��ُد م��ث��اب س��ع��د ث��رى وع��ن��د م��ج��دُد ذه��اب ال��ب��اق��ي ال��ذاه��ب إل��ى
م��وس��ُد اإلم��ام ف��ي��ه��ا ق��ب��ل��ة إل��ى ك��ل��ه ال��ش��رق ف��ي األح��رار م��رج��ع إل��ى

رحمه السباعي ولكن املايض. الجيل يف سيما وال الشبان إليه يطمح ما أقىص الحكومة وظيفة كانت 4

األدب. لخدمة الوظيفة ترك عىل اجرتأوا الذين الشبان أوائل من كان هللا
واحتواه. ه ضمَّ أو باملحجن، جذبه اليشء: احتجن 5
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أح��م��ُد ال��ع��ود ل��ه ال��دن��ي��ا م��ن م��ك��انً��ا ن��س��ت��ع��ي��ده��ا ال��ت��ي ال��دن��ي��ا م��ن ن��ح��ي��ي
يُ��خ��لَّ��ُد م��ا أم��ص��اره��ا ف��ي ق��ل وق��د ق��ف��ره��ا ي��خ��ل��و ال��دن��ي��ا م��ن م��ك��انً��ا
ي��ؤكَّ��ُد والء أو ي��ؤدَّى دع��اء خ��ط��وة ك��ل وف��ي أس��ع��ى ل��ه خ��رج��ت
ي��ت��ق��ي��ُد ال ي��وم خ��ط��وي أوائ��ل ق��ي��وده��ا م��ن ال��خ��ط��ى ف��ك م��ن ألول
م��ع��ب��ُد6 ال��ب��واك��ي��ر ي��رع��ى وق��د ل��دي��ه، أس��ت��زي��ده��ا ح��ري��ة م��ن ب��واك��ي��ر
تُ��ف��َق��ُد ال��س��ج��ن ف��ي ق��ي��ل أو ُف��ِق��دت، ل��دن َق��ْدُره��ا ِزي��َد ح��ري��ة ب��ه��ا وأع��ظ��م
م��ف��رُد — ج��ل وإن — ح��ب ل��ه��ا وك��ان وال��ح��م��ى ال��ن��ف��س ف��ي ال��ح��ب��ي��ن ل��ه��ا ع��رف��ت
أُوَل��ُد ال��خ��ل��د س��اح��ة ف��ي ف��ه��أن��ذا أش��ه��ر ت��س��ع��ة ال��س��ج��ن ج��ن��ي��ن وك��ن��ت
يُ��ل��َح��ُد ال��ج��ه��ال��ة ذو ي��وم ك��ل وف��ي ال��ح��ج��ى ذو ال��م��رء يُ��وَل��د ي��وم ك��ل ف��ف��ي
م��رق��ُد ي��غ��ش��اك ح��ي��ن ل��ي��ل ك��ل ف��م��ا ع��زم��ة ال��س��ج��ن ظ��ل��م��ة ل��ي أق��ع��دت وم��ا
ف��رق��ُد7 م��ن��ه ف��رق��ًدا ي��ت��ل��و ال��رأي م��ن س��ن��ي ع��ن ال��س��ج��ن ظ��ل��م��ة غ��ي��ب��ت��ن��ي وم��ا
يُ��ع��َه��ُد ك��ان ك��م��ا ك��ل س��ي��ع��ه��دن��ي ع��ل��ي��ه��م��ا اخ��ت��الف ال وص��ح��ب��ي ع��دات��ي

األربعني وحي

جمعت كنت وقد األربعني، سن حوايل نُِظم أكثره ألن األربعني»؛ «بوحي الجزء هذا سميت
التي السن منها جزء كل يقابل أن تسميتها يف والحظت الديوان، من األوىل األربعة األجزاء
الجزء هذا تسمية ويف الليل، بأشجان وانتهيت الصباح بيقظة فيها فبدأت فيها، نُِظم

األجزاء. تلك جمعت حني عليها جريت التي للسنة متابعة األربعني» «بوحي

من واستزادة تيمنًا املعابد؛ يف والحبوب الثمار بواكري يضعون كانوا حني األقدمني عادة إىل إشارة 6
والنماء. الخري

به. يُهتَدى القطب من قريب نجم 7
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