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األول الفصل

الفجر ضوء

وج��دان ال��ش��ع��َر إنَّ ِس ال��ف��رَدْو ط��ائ��َر ي��ا أَال

الجنة» «عصفور قصيدة من
الديوان لصاحب الثالث الجزء يف

(قصة) واألسرية كرسى

ال��ه��وى أط��م��اَع ت��ق��ت��ل ق��ص��ًة ف��اس��م��ع��ي ق��وم��ي ال��ح��يِّ ف��ت��اَة ي��ا
ال��ه��دى ي��ق��ري��ه ال��ل��بِّ ب��ص��م��ي��م آخ��ذ اع��ت��ب��ار ذات ق��ص��ة
ن��م��ا ق��د م��ا ش��ره م��ن ف��ن��م��ا غ��ض��ب��ًة ك��س��رى ال��ج��ب��اُر َغ��ِض��َب
ال��ع��را ك��أَط��ي��ار ال��ع��رب ت��رك رائ��ع وع��ي��ٍد ذات غ��ض��ب��ة
ال��رب��ى ب��ي��ن م��ا ال��م��ن��ع��َة ت��ب��ت��غ��ي ع��زت��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��رَب ت��رك
ال��دم��ا ب��ت��ق��ط��ي��ر ال��غ��لَّ ي��ن��زع ِم��رَّة ذي ف��ي ال��غ��ارة أرس��ل
وال��ق��ن��ا ف��ي��ه ال��س��ي��ف وي��ض��ل ل��ح��ظ��ه ل��دي��ه ال��ط��رف ي��ف��ق��د
ال��م��ن��ى أط��راف ن��ال ب��اٍغ ُربَّ غ��ي��ُره يَ��ُرْم��ه ل��م أم��ًرا راَم
ح��م��ى ي��م��ان��ع��ه ل��م اغ��ت��ي��ال ذي ن��اق��ٍم ب��ع��زم ال��ع��رب ف��رم��ى
س��ب��ى ق��د م��ا أه��ل��ه��م م��ن وس��ب��ى غ��زا ق��د م��ا أرض��ه��م م��ن ف��غ��زا
ال��دج��ى م��الش��اة ال��ب��در س��ن��ة ع��ل��م��ت َل��ُخ��وًدا ال��س��ب��ي ف��ي إِن



شكري الرحمن عبد ديوان

ال��ض��ح��ى م��جَّ ن��اج��ي��ت��ه ف��ِإذا أع��ض��ائ��ه��ا ف��ي ال��ح��س��ن م��اء ج��ال

∗∗∗
ال��ه��وى ألوط��ار ال��ن��ف��س تَ��طَّ��ِب��ي أب��ه��ة ف��ي اإلِي��وان رأت
ل��ل��ع��ل��ى م��ق��اًم��ا ذاك ل��رأت نَ��َظ��َرْت ع��ي��ٌن ال��ط��ه��ر ب��غ��ي��ر ل��و
ان��ت��ش��ى ح��ت��ى ح��س��ن��ه��ا م��ن ف��ح��س��ا ب��غ��ي��ة ه��واه��ا م��ن ك��س��رى راَم
ال��رض��ى ف��وق م��ا راَم ح��ت��ى م��ن��ه م��ق��ب��وح��ة ش��ه��وٌة وأذل��ت
ال��غ��ض��ا ع��وِد ف��ي ال��ن��اِر ك��ول��وج واِل��َج��ًة أح��ش��اءَه أَك��َل��ْت
ن��ض��ا ق��د م��ا ح��ل��م��ه م��ن ف��ن��ض��ا أط��م��اع��ه ش��اه��ًرا ك��س��رى ج��اء
ب��ال��ن��ه��ى ي��زري ال��ل��ذات ق��ات��ل ك��ارٍث خ��س��ي��س ك��لَّ س��ام��ه��ا
األَذى م��ج��ل��وب اإلِره��اب ش��رس ح��اس��ر ب��وع��ي��ٍد ورم��اه��ا
اإلِب��ا ذي��اك ط��ي ف��ي ن��ق��م��ة ف��أت��ت ت��أب��ت ق��د أن س��اءه
ع��را ض��ي��م ع��ن ال��ح��ر ك��اح��ت��م��اء دارٍع ب��ص��ب��ٍر ع��ن��ه��ا ف��اح��ت��م��ت
أبَ��ى إِالَّ ال��خ��ن��ى س��ي��م م��ا ل��ك م��خ��ل��ص ع��ف��اف ل��ل��ه إِي��ه
ب��ال��وغ��ى وت��ه��ف��و ال��غ��لَّ ت��ب��ع��ث أس��ره��ا ف��ي ق��ول��ة ق��ال��ت ث��م
ب��ال��ع��ص��ا» م��ن��ي ال��ع��ف��ة م��ل��م��س ض��رب��وا غ��لَّ��ل��ون��ي، «ق��يَّ��دون��ي،
ال��ك��رى ل��ذاذات ع��اف��وا أن��ه��م ق��وم��ه��ا م��ن ن��ب��أ ف��أت��اه��ا
ال��ص��ب��ا ع��ه��د ف��ي ال��ط��ي��ِش ك��م��ج��ال م��ي��دان��ه��ا ف��ي ال��ح��رُب ت��ج��ول أو
وط��َال ب��ه��اٍم ي��ودي ُم��ْع��َم��ًال أع��دائ��ه��م ف��ي ال��س��ي��ُف ي��ك��ون أو

مىض) يوم (مناجاة املساء يف خطراٌت

م��ض��ى ي��وٍم ع��ل��ى ن��أس��ى ال ك��ي��ف راح��ٍل م��يْ��ٍت ك��لَّ ن��ب��ك��ي ن��ح��ن
ال��ِم��َس��ا م��ع��ذوُل ل��ك م��ش��ي��ب أم ال��ض��ح��ى م��رج��وُّ ل��ك أش��ب��اب
ال��روا م��ح��م��ود األن��ح��اء خ��ال��ب ب��ه��اءٍ م��ن ك��اس ح��اَل��يْ��َك ف��ي أن��ت
ب��ن��ا م��رَّ ل��ل��ذي ض��ري��ح أم ب��ه ت��أت��ي ل��م��ا أن��َت رح��م
ال��م��ن��ى ب��م��خ��ل��وف ال��ح��ظ َف��َع��َل م��ا ال��م��ق��دور ال��ح��دِث ح��ل��ي��َف ي��ا
ال��َع��َزا م��ح��ل��ول ال��ب��ائ��َس ي��ج��ع��ل ح��ادٍث م��ن ك��م ال��ده��ر س��ل��ي��َل ي��ا
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ال��رض��ى م��ج��ل��وب ال��ن��اق��َم ت��دع ع��ط��ف��ٍة م��ن ف��ه��ل م��أواه أن��ت
ل��ل��ش��ق��ا م��الذًا وع��ه��دن��اك ش��ق��اءٍ م��ن م��الذًا ع��ه��دن��اك ق��د
ال��ق��ن��ا أط��راف ال��ف��ارِس ب��ع��ث��ة م��س��ك��ن��ه��ا م��ن األح��داث ت��ب��ع��ث
ال��رُّق��ى أق��وال ال��س��اح��ر يُ��ْط��ِل��ق م��ث��ل��م��ا ف��ي��ن��ا األح��واَل تُ��ْط��ِل��ق

الغواني) (خداع املال عاشق

ال��خ��ب��ي��ِر ال��ل��ب��ي��ِب ِف��ْع��َل ب��رف��ٍق ـ��ِب ك��ال��ع��تْ��ـ ت��خ��ف��ق ال��رب��ي��ع ن��س��م��اُت
ن��ض��ي��ِر وغ��ص��ٍن ُح��ْس��نُ��ه ف��ات��ن ن��ض��ي��ٍر غ��ص��ن ب��ي��ن م��ا ت��غ��دو ف��ْه��ي
ال��س��ف��ي��ِر ك��ال��ح��ك��ي��م أو وح��ب��ي��ٍب م��ح��بٍّ ب��ي��ن األدي��ِب ك��ال��رس��وِل
األم��وِر ق��ض��اء ال��ن��ه��ى ربُّ ـ��ِق��ُد يَ��ْع��ـ ك��م��ا أن��اٍة ف��ي ال��ص��ل��ح ي��ع��ق��د
ال��ب��ش��ي��ِر َوْج��ُه اح��ت��واه م��ا إِذا ـ��ِر ك��ال��ِب��ْش��ـ ال��م��ن��ي��رة ال��ش��م��س وض��ي��اء
ال��ث��غ��وِر ف��ات��ن��ات إِدالل ـ��َوْرُد اْل��ـ ع��ل��ي��ه ي��دل ع��اش��ٌق وال��ن��دى
ال��ن��ض��ي��ِر ال��زم��ان ح��ْم��َد ي��ت��ل��و ع��ِر ك��ال��ش��ا ال��م��غ��رُِّد ال��ط��ي��ر وه��ن��اك
وزوِر ن��ف��اٍق دع��وى إِال رُع اْل��بَ��ا ال��م��ط��رب يَ��ْح��ِوه��ا ل��م ن��غ��م��ات
ل��ل��س��روِر وم��دخ��ٌل ل��ألم��ان��ي وع��ق��ٌد ال��ق��ل��وِب ع��ل��ى بَ��ْرٌد ه��ي
ال��م��خ��م��وِر ه��زة ف��ت��ه��ت��ز ِب ال��ع��ذْ ب��ال��ن��غ��م األغ��ص��اَن ت��س��ت��م��ي��ل
ال��خ��ري��ِر غ��ن��اء س��وى أع��دت م��ا م��ي��اٌه ت��ل��ت��ِم��ْس��ه ل��م ش��أٌو ل��ك
ال��س��ت��ي��ِر ال��ج��ل��ي��ِل األم��ر ذاك ل��بَّ ي��ب��غ��ي ال��م��ه��ذب ي��ج��ع��ل م��ن��ظ��ٌر
ن��ض��ي��ِر ب��بُ��ْرٍد ال��م��ن��ى ف��ات��ن��ات وي��ح��ب��و ال��ش��ج��وَن ي��ب��ع��ث م��ن��ظ��ر

∗∗∗
ال��م��س��ت��ن��ي��ر ب��وج��ه��ه��ا تُ��ْزَه��ى ـ��ن��اءُ ال��َح��ْس��ـ ��َق��ُة ال��م��ع��شَّ ت��خ��ط��ر وأت��ت
ال��ف��ت��وِر ب��ح��س��ن ي��س��ط��و وط��ْرٍف ـ��ب ال��ق��ل��ـ دون��ه م��ن ي��ن��َق��دُّ ب��ق��واٍم
ال��خ��ط��ي��ِر األم��ي��ر ال��ظ��اِف��ر ِم��ْش��ي��َة ي��م��ش��ي ال��م��تَ��يَّ��ُم ال��ع��اش��ق خ��ل��ف��ه��ا
ال��ع��ب��ي��ِر ون��ْش��ِر ط��ي��ب��ِه ف��ي ـ��زَّْه��ِر ال��ـ ك��ري��ح ح��بٍّ آي��ات ي��ت��ل��و ه��و
ال��ه��ج��ي��ِر َوْق��َت ل��ل��ظ��ل ع��ن��اء ذي ك��ت��م��لِّ��ي ب��ه م��ل��ذوذة وْه��ي
ال��طَّ��ه��وِر ص��ف��اءَ ي��ح��ك��ي وود ُب ال��ع��ذْ ال��ح��ل��م ك��أن��ه��ا ك��ل��م��ات
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األس��ي��ِر ق��ري��َن ُح��ْك��ِم��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��رَّ تَ��دَُع ج��م��ة وم��واث��ي��ق
ال��ض��م��ي��ِر ف��ي ب��ع��ه��دِه ويُ��ْزِري ��كَّ ال��شَّ ي��ب��ع��ث م��ا ل��ل��ف��ت��اة تَ��ذَْر ل��م
ال��ص��خ��وِر ص��م ي��ل��ي��ن ب��ش��ج��ٍو ال��ب��ثَّ ي��رس��ل ج��اث��يً��ا ك��ان ب��ي��ن��م��ا
األم��وِر ط��ارق��ات م��ن م��س��ت��ج��دٍّ ألم��ٍر ال��ع��ج��وز ال��خ��ادم ج��اءت
األم��ي��ِر ف��ي ُظ��ْف��َرُه ال��ي��أُس أَنْ��َش��َب وق��ال��ت ال��غ��زي��َر دم��ع��ه��ا أرس��ل��ت
ال��ف��ق��ي��ِر ك��ح��ظِّ ح��ظُّ��ه ف��غ��دا وق��واه م��ال��ه ال��ده��ُر أََك��َل
ال��ق��ص��ور ذم��اِم ف��ي ك��ان ول��و ال��ذلُّ ي��درك��ه ال��ق��م��ار وح��ل��ي��ف
ال��م��ق��م��وِر ب��ق��س��م��ة ع��ل��ي��ه ـ��ُر ال��دْه��ـ وع��دا ظ��ه��َره ال��دَّي��ُن أث��ق��ل
ع��ث��وِر وج��دِّ ج��ٍو ب��ب��اٍل اْل��َه��مُّ ت��ك��اءََدُه ي��ائ��ًس��ا ف��غ��دا
م��ق��دوِر ب��م��وع��ٍد م��ن��ه ـ��م��وُت اْل��ـ وك��ان ال��ح��س��اِم إِل��ى أه��وى ث��م
ال��ح��ق��ي��ِر! ال��ذل��ي��ِل ع��ي��َش ه��ذا ب��ع��د وع��ي��ش��ي ال��ض��ي��ئ��َل ح��ظَّ��ك ف��ان��دب��ي

∗∗∗
ن��ص��ي��ري ع��نِّ��ي وراَح ُم��ِع��ي��ن��ي ت م��ا وق��د ال��ح��ي��اِة ع��ل��ى ُم��ِع��ي��ِن��ي َم��ن
نَ��ُزوِر وح��ظٍّ رثٍّ وِذْك��ٍر ال��م��رِّ األم��ل س��وى ل��ي يَ��بْ��َق ل��م ح��ي��ن
ب��ص��ب��وِر ن��ك��ب��ٍة ك��ل ع��ل��ى ـ��ب ال��ق��ل��ـ وم��ا م��ات ي��وم ال��ق��ل��ُب ج��زَع
ال��ظ��ه��ي��ِر ال��ح��ب��ي��ب إِل��ى ال��ت��ج��اء ف��ي وم��ال��ت ال��ف��ت��اُة ق��ال��ت ه��ك��ذا
ك��س��ي��ِر ب��ق��ل��ب الغ��ت��دى ب��ه��ا ـ��ث ال��ل��يْ��ـ ُرِم��َي ل��و ب��ن��ظ��رة ف��رم��اه��ا
ال��ص��دوِر ق��ب��ل األح��ش��اءَ ت��ص��ي��ب ـ��د وال��ِح��ْق��ـ ال��خ��ي��ان��ة م��ل��ؤه��ا ن��ظ��رة
ال��ذك��وِر وق��ع ب��م��ث��ل وتُ��ْص��ِم��ي ـ��ِس ال��ن��ْف��ـ ف��ي ال��غ��ض��اض��ة ت��ب��ع��ث ن��ظ��رة
وزف��ي��ري ب��أنَّ��ِت��ي ج��م��ي��ًع��ا ُل ال��م��ا ذه��ب ف��ق��د اذه��ب��ي ق��ال ث��م
ال��ق��ص��ي��ر ال��رج��اء ع��ن م��ن��ي ـ��ه��ُب ال��َغ��يْ��ـ وان��ك��ش��ف ال��خ��داع ُع��ْم��ُر ف��ات
ال��م��ط��ي��ِر ب��ال��دَّرور ال��ده��ر ي��أس��ر ع��اٍل م��ْج��ُدِك ح��ي��ن أه��واِك ك��ن��ُت
ح��ق��ي��ِر غ��ي��ر األغ��رُّ وذََراك َع��ذٌْب ج��اُه��ِك ح��ي��ن أه��واك ك��ن��ت
األث��ي��ِر ب��ال��م��ك��ان وال��ع��زِّ ـ��ب��ال اِإلق��ـ م��ن أَن��ت ح��ي��ن أه��واِك ك��ن��ت
م��غ��ي��ِر غ��ي��ر ال��زم��ان وري��ب ـ��ك م��ؤات��ي��ـ وال��زم��ان أه��واك ك��ن��ت
ق��دي��ِر م��ه��ي��ب وال ُم��بْ��ٍك غ��ي��ر ق��ري��ٌب ف��ال��ف��راق ش��ئ��ت ف��ِإذا
ال��غ��دي��ِر! ن��ح��و ال��ظ��م��آن ك��م��ي��ِل ِب ال��ب��ا إِل��ى م��ال ث��م ق��ال م��ا ق��ال
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ل��ل��غ��روِر ق��ن��ي��ص��ٌة وال��غ��وان��ي ال��غ��وان��ي ال��رج��اَل ت��خ��دع ه��ك��ذا
غ��زي��ِر! ودْم��ٍع َغ��ٍض وزي ـ��ر ال��دْه��ـ ُخ��دَِع ِم��ْن أََدقَّ ب��اح��ت��ي��اٍل

الشمس غروب عند الغريب حنني

ال��غ��روِب؟ ع��ن��د ده��اك م��اذا زح ال��ن��ا ال��ب��ل��د ذو ال��غ��ري��ب أيُّ��ه��ذا
ص��ل��ي��ِب ب��ع��ْزٍم م��س��ت��ل��ئ��ًم��ا ـ��دَّه��ر ال��ـ ل��ريْ��ب م��س��ت��ك��ي��نً��ا ع��ه��دن��اك ق��د
ال��ط��روِب ال��ف��ؤاِد ل��وع��ة وال ال��ح��بُّ م��ا ت��ع��رف ل��س��ت وَع��ِه��ْدنَ��اَك
ال��ع��ص��ي��ِب ال��زم��ان س��ط��وة وال ـ��ُم ال��ض��يْ��ـ ي��ك��رث��ك ل��ي��س وع��ه��دن��اك
ال��ن��ج��ي��ِب األغ��رِّ ن��ع��م��ة ذاك��ًرا م��س��ت��ق��اًدا خ��اش��ًع��ا وع��ه��دن��اك
ال��َق��ُط��وِب غ��لَّ س��ل��ل��ت ب��ُع��ذٍْر ـ��َت ف��أدل��يْ��ـ َزَل��ْل��َت إِن وع��ه��دن��اك
ال��خ��ص��ي��ِب ال��م��ك��ان إِل��ى ط��م��وًح��ا غ��رٍّا وال ح��س��وًدا ال وع��ه��دن��اك
ال��م��س��ت��ث��ي��ِب ال��م��س��ت��ص��رخ ل��رج��اء ق��ط��وًع��ا ب��ك��يٍّ��ا ال وع��ه��دن��اك
ال��ج��دي��ِب ب��ال��م��س��ت��ذلِّ ع��ل��ي��ن��ا ـ��ُر ال��دْه��ـ أج��ل��ب وق��د واَس��يْ��تَ��نَ��ا أن��ت
ل��ل��خ��ط��وِب م��ب��اس��ًال غ��ري��بً��ا ـ��َت ُك��نْ��ـ ب��أْن ال��رج��اءَ َع��لَّ��ْم��تَ��ن��ا أن��ت
ل��ب��ي��ِب وص��ب��ر ع��ذٍب ب��رج��اءٍ أَْل��َح��َق��تْ��نَ��ا ُغ��ْرب��ًة ال��ل��ه ف��س��ق��ى
ُم��ِص��ي��ِب ب��رأٍي وأَْرَف��ْدتَ��نَ��ا ـ��ر وال��ِب��ْش��ـ ال��ط��الق��َة أع��ط��ي��ت��ن��ا أن��ت
ال��ت��ق��ط��ي��ِب ظ��ل��م��ُة ال��س��م��ح وْج��ِه��ك ف��ي َظ��َه��َرْت وق��د ب��ن��ا ف��خ��ل��ي��ق
ال��ص��ب��ي��ِب ال��غ��زي��ر ج��وِدك ِم��ْن ُه��نَّ ال��ل��وات��ي ب��ال��ن��ف��وس نُ��َف��دِّي��َك أن

∗∗∗
ال��ق��ل��وِب داءَ ت��ع��ل��م��ون وال َن ال��ُح��ْز ق��ل��ب��ه ف��ي ال��ن��اف��ش��ون أي��ه��ا
وال��ت��ع��ذي��ِب ب��ال��ش��ق��اءِ ـ��ت��م��ًال ُم��ْش��ـ ل��ه��ا ي��روح ح��اًال ذََك��ْرتُ��م ق��د
ال��م��ش��ع��وِب ش��م��ل��ه ن��ب��َع أن��ب��تَ��ْت ب��أرٍض ي��ك��ون أن ال��ع��زُّ إِن��م��ا
وال��ت��ث��ري��ِب ال��س��ؤاِل وذلَّ ـ��َم ��يْ��ـ وال��ضَّ ال��م��داراَة يَ��ْع��ِرف ال ح��ي��ث
غ��ري��ِب غ��ي��ر ي��ك��وَن أن ُه ودُّ ول��ك��ن ال��والءِ ق��ل��ة ب��ه م��ا

∗∗∗
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األدي��ِب ب��ع��ي��ش م��رت��ٍد أم ـ��ُح��ْزِن اْل��ـ ش��ع��ار ال��س��م��اءِ م��ن م��س��ت��ع��ي��ٌر
ال��ك��ئ��ي��ِب ال��غ��ري��ب ع��ي��ش��ة ل��ه ر ا وال��دَّ األه��ل ف��ي األدي��ب ف��أخ��وك
رغ��ي��ِب وج��رح َص��ْع��ٍب وداءٍ ٍل ب��ا َط��َل��ٍل س��وى ث��وِب��ه ف��ي ل��ي��س
ال��ض��ري��ِب ك��َل��ْم��ِع م��ش��رٌق م��دم��ع إِال ال��ِب��ْش��ِر م��ن وج��ه��ه ف��ي ل��ي��س
ال��م��ري��ِب ال��زم��ان ع��ل��ى وغ��ي��ٍظ ِن وال��ُح��ْز ال��ح��بِّ س��وى ق��ل��ب��ه ف��ي ل��ي��س
ال��ج��ي��وِب َش��قَّ ي��ع��دْدَن م��م��ن ـ��ق��اء ال��َح��ْم��ـ وال��م��رأة ال��ن��ادب��ات ف��انْ��ُدب
غ��ري��ِب م��س��ت��ق��رٍّ ف��ي وغ��اب��ت ـ��ِض ال��م��ْح��ـ ب��ال��زب��رج ال��ح��س��ن��اءُ َف��تَ��نَ��تْ��نَ��ا
ال��س��ل��ي��ب ق��ن��وع ب��ذؤاب��ات��ه��ا ف��ق��ن��ع��ن��ا وج��ه��ه��ا ال��غ��رب أض��م��ر
ق��ش��ي��ِب ب��ب��رٍد ال��م��ن��ى ف��ات��ن��ات وي��ح��ب��و ال��ش��ج��وَن ي��ب��ع��ث م��ن��ظ��ر
ال��م��ه��ي��ِب ال��ع��ظ��ي��ِم وال��م��ظ��ه��ر ال��ل��ه ج��الل ال��ج��الل م��ن م��س��ت��م��دٌّ
رط��ي��ِب وُع��وٍد ك��اٍس ب��غ��ص��ٍن ت ف��ا ال��ذى ال��ل��ذي��ذ ال��ع��ي��ش أذك��رت��ن��ي
غ��ص��وب م��ن ل��ص��رف��ه ف��ُس��ْح��ًق��ا ال��ُغ��رِّ ال��ذك��ر س��وى ل��ي يَ��بْ��َق ل��م ث��م
ب��ال��وج��ي��ِب أَْج��َه��ْدتَ��ُه ب��ف��ؤاٍد ��ْق ت��رفَّ ال��ح��ب��ي��ب إِل��ى ح��ن��ي��نً��ا ي��ا
ال��ق��ل��وِب ب��داءِ ط��ب��ا خ��ب��ي��ًرا ن ك��ا ال��ذى األغ��ر إِل��ى ح��ن��ي��نً��ا ي��ا
ق��ري��ِب! غ��ي��ر وال��ص��ب��ُر ن��اءٍ ـ��س��ول ال��م��ْع��ـ واألم��ُل ال��زم��اُن ي��ط��ي��ب ه��ل

باإلسكندرية الكازينو حمام

األح��ِد ي��وم أش��ج��اِن اْل��ـ م��ن ال��ق��ل��ب ده��ى م��اذا
ب��ال��ج��ل��ِد آخ��ذة ف��ت��ن��ٌة ال��غ��وان��ي ح��ي��ث
م��وع��د ع��ن آت��ي��ة ك��أن��ه��ا ح��ال��ي��ة
ال��م��ق��ي��ِد ك��م��ش��ي��ِة م��ه��ٍل ف��ي خ��اط��رة
ال��م��س��وَِّد ك��ه��زِة م��ش��ي��ت��ه��ا ف��ي ت��ه��ت��ز
ال��م��غ��رِد ك��ال��ب��ل��ب��ِل ض��اح��ك��ة ب��اس��م��ة
ت��وَج��ِد ل��م ك��أن��ه��ا خ��اف��ي��ة خ��ص��وره��ا
ال��ُم��ْق��تَ��ِص��ِد ك��ال��زاه��ِد ن��اح��ل��ة ض��ع��ي��ف��ة
ال��م��ردَِّد ك��ال��نَّ��َف��س خ��اف��ق��ة ث��ي��ابُ��ه��ا
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الفجر ضوء

األب��ِد ب��ط��وِل إِال ت��ح��ده ال وال��ب��ح��ُر
ب��ال��زب��ِد م��ك��لَّ��ل دول��ة ذو ك��أن��ه
ب��ال��ح��س��ِد َم��ْوُس��وم��ة م��ه��ج��ٍة ذو ك��أن��ه
ال��م��طَّ��ِرِد ك��ال��م��ث��ِل س��ائ��رة أم��واج��ه
األَم��ِد ام��ت��داد م��ث��ل م��م��ت��دٌة م��ي��اه��ه
ال��م��ف��نَّ��ِد ك��ال��ع��اذل م��ن��ق��ب��ٌض م��ن��ب��س��ٌط
ال��م��رت��ع��د م��ائ��ه ف��ي واق��ع��ٌة ظ��الل��ه��ا
ال��م��ن��ت��ق��ِد دراه��ُم أط��راف��ه��ا ك��أن��م��ا
ال��ي��ِد ع��ل��ى م��ائ��ل��ة ب��م��ائ��ه ع��اب��ث��ة
َغ��يَ��ِد م��ن م��خ��ل��وق��ة أع��ض��اؤه��ا ك��أن��م��ا
أََوِد ِم��ْن م��ق��وٌَّم م��ع��ت��دٌل ف��ق��دُّه��ا
ال��م��ن��ع��ق��ِد ق��دِّه��ا ف��ي م��خ��ت��ب��ئ وخ��ص��ره��ا
ِد! ال��م��ب��دَّ ك��ال��ذه��ِب م��ن��ت��ث��ٌر وش��ع��ُره��ا

ويقظان نائْم الحبُّ

األج��َدِد ال��رداءِ ك��ح��اش��ي��ة ب��ك��ًرا ح��دي��ق��ًة ج��ئ��ن ال��ح��وَر أن نُ��بِّ��ئْ��ُت
ال��م��ت��ع��م��ِد ال��ص��ارِم ب��وق��ِع أَْزَرْت ب��ح��ي��ل��ٍة ال��زه��ور َف��تَ��َق ال��ن��دى ح��ي��ث
م��غ��رِد وغ��ي��ر ي��ش��ج��و ف��ُم��َغ��رِّد ب��ي��ان��ه ب��ح��س��ن م��ف��ت��وٌن وال��ط��ي��ر
ت��رت��دي ب��ال��م��ح��اس��ن ال��ن��واح��ي رود زف��اف��ه��ا ي��وم ك��ال��ح��س��ن��اءِ واألرض
ال��م��ت��ع��ب��ِد وُع��ْق��ل��ة األب��ي ش��رك ق��ض��اؤه ال��ع��ظ��ي��م وه��و ال��ه��وى ح��ي��ث
��ِد ال��م��ت��رصِّ ال��ق��ان��ِص ال��ل��ب��ي��ب ف��ْع��ُل ج��ف��نَ��ه وأَْط��بَ��َق َل��َواِح��َظ��ه أرخ��ى
ب��م��وع��ِد ال��ف��ن��اءِ م��ن ال��ع��زي��ز تَ��دَُع ع��رب��ي��ة ص��ول��ة م��ن��ه ف��أم��نَّ
األرش��ِد ب��ح��زم ذََه��بَ��ْت ح��ي��ل��ة ه��ي وإِن��م��ا أم��نَّ وم��ا ذاك ي��ح��س��ب��ن
ال��ق��ع��َدِد ف��ؤاد ف��ي ال��ش��ج��اع��ِة م��ش��ي ��ٍب ب��ت��رقُّ ال��ه��وى إِل��ي��ه��ن ف��م��ش��ى
ب��ال��ي��ِد ال��م��ط��ارف يْ��َن وس��وَّ م��ن��ه ت��خ��وًف��ا أذي��ال��ه��ن ف��ي ف��ع��ث��رن
ق��ِد ف��ك��أن م��ت��زاي��ًال ي��ك��ن ل��م إِن م��ت��ظ��ال��ٍع خ��ائ��ف ع��دوة وع��دون
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∗∗∗
ال��ن��ِدي ال��خ��ب��ر ُغ��رَّة ال��م��ب��ش��ر ن��ث��ر م��ن��ث��ورٌة أزاه��ٌر ف��ك��أن��ه��ن
ِد ال��م��ت��ب��دِّ ال��ل��ؤل��ِؤ ع��ق��ِد ح��ب��ات وش��وارًدا ص��وادًف��ا وك��أن��ه��ن
��ِد ال��م��ت��ن��هِّ ال��ع��اش��ق رج��اءَ ت��ح��ي��ى ال��ت��ي ال��ص��ي��ف ن��س��ائ��م وك��أن��ه��ن
��ِد ال��م��ت��ج��سِّ ال��ح��ن��دس ف��ؤاَد س��ك��ن��ت ال��ت��ي ال��س��ع��ِد ك��واك��ب وك��أن��ه��ن
ِد ال��م��ت��ج��دِّ ب��س��ع��ي��ه ال��ق��ض��اءُ ل��ع��ب ال��ذي ال��ن��ح��ِس ع��زائ��م وك��أن��ه��ن

∗∗∗
ت��أوُِّد ب��ُح��ْس��ِن ك��ب��ًرا ��َل��ْت ف��ت��م��هَّ ال��ص��ب��ا م��اء ع��لَّ��ه��ا ف��ت��اة إِال
األص��ي��ِد ب��لُ��بِّ َل��ِع��بَ��ْت ال��ت��ي وأن��ا ي��ق��ظ��ات��ه ف��ي ال��ح��ب ه��ذا أأخ��اف
��ِد؟ ال��م��ت��وعِّ ب��دل��ه��ا ال��ج��ل��ي��د وق��ض��ى ب��ه��ج��ره��ا ال��س��ع��ي��ُد ش��ق��َي ال��ت��ي وأن��ا

∗∗∗
األق��َص��ِد ال��س��ب��ي��ِل وج��ه ل��ه��ا أب��دت ن��اص��ح ق��ول��ة وُربَّ ال��غ��رام ق��ال
ال��م��س��ت��ع��ب��ِد ب��ض��راع��ٍة ف��وص��م��ت��ه��ا ف��ن��اءه��ا ط��َرْق��ت غ��ان��ي��ة ُربَّ ي��ا
ال��ُم��ْق��ِص��ِد ب��س��ه��م��ي ت��ع��ل��م ول��م ع��ن��ي م��ت��أب��يً��ا ف��ؤاَده��ا ت��ظ��نُّ ك��ان��ت
ِد وت��ل��دُّ ب��ل��ه��ف��ٍة ع��ل��يَّ ت��دع��و ض��ل��وع��ه��ا ب��ي��ن وال��ن��ار ف��ت��رْك��تُ��ه��ا
��ِد م��س��هَّ وج��ف��ِن م��ف��ت��ون ب��ح��ن��ي��ن ي��رى أن ي��أن��ف ال��ُح��ْس��َن أن أَح��ِس��بْ��َت

الحبيب مناجاة

ن��س��ي��بَ��ا ال��ق��ري��ض ف��ي ل��َك ل��نَ��َظ��ْم��تُ��ه��ا ت��ط��ي��ع��ن��ي ال��ف��ؤاِد أش��ج��اَن أَن ل��و
ون��ح��ي��بَ��ا ص��ب��اب��ة ال��زم��اَن أف��ن��ى ع��اش��ٌق ل��َك ب��أن��ن��ي َع��ِل��ْم��َت م��ا أَو
رق��ي��بَ��ا ال��م��ح��بِّ ع��ل��ى أن��ت ك��ن��ت أن ِل��َح��اُظ��ُه إِل��ي��ك َس��َك��نَ��ْت م��ن ب��ؤس ي��ا
م��غ��ل��وبَ��ا خ��اش��ًع��ا ط��رف��ي ف��أرد ه��ي��ب��ٌة ف��ت��ح��ت��وي��ن��ي إِل��ي��ك أرن��و
م��ه��ي��بَ��ا ال��ف��ؤاد ف��ي ش��خ��ص��ك ك��ان أن ك��ب��ا إِذا ال��ذل��ي��ل ال��ط��رِف ح��ي��ل��ة م��ا
م��ص��ي��بَ��ا ال��ك��ح��ي��ل ال��ط��رف م��ن س��ي��ًف��ا وت��ن��ت��ض��ي ال��ش��ج��ون ت��ه��دي ن��ظ��رة ي��ا
م��ع��ي��بَ��ا ال��ج��ف��اء ع��ل��ى ت��ك��وَن أن م��ن ال��ق��ل��ى ع��ان��ى ال��ذي ال��ق��ل��ب وي��ع��ي��ذك
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ص��ب��ي��بَ��ا ال��ب��ك��اء ل��دى ع��ل��ي��ك أذَْرْت ص��ي��ان��ة ال��ج��ف��ون ف��ي وض��ع��ت��ك وإذا
ال��م��ش��ب��وبَ��ا ل��ه��ي��ب��ه��ا ع��ل��ي��ك أخ��ش��ى ف��ِإن��ن��ي ال��ض��ل��وَع ل��ك رغ��بْ��ُت وإِذا
وج��ي��بَ��ا ال��ف��ؤاد م��ن ع��ل��ي��ك أخ��ش��ى ف��ِإن��ن��ي ال��ف��ؤاد ف��ي وض��ع��ت��ك وإِذا
ال��م��س��ل��وبَ��ا ف��ؤادَي إِل��يَّ ف��اردد ه��ائ��م ب��ك أن��ن��ي ت��أب��ى ك��ن��ت إِن
ال��م��ح��ج��وبَ��ا خ��ي��ال��َك إِل��يَّ ف��اب��ع��ث م��ض��نَّ��ًة ب��ال��وص��ال ت��ب��ع��د ك��ن��ت أو
ط��ب��ي��ب��ا؟ ت��ك��ون أن دالل��ك ي��أب��ى ح��ش��اش��ت��ي ال��غ��راُم أف��ن��ى أن ب��ع��د ه��ل
م��س��ك��وبَ��ا م��رق��رًق��ا ال��زه��وِر ف��وق وق��وع��ه ح��يْ��ن ال��م��زن ك��م��اءِ ح��ب
ه��ب��وبَ��ا ال��ن��س��ي��م م��ع إِل��ي��ك ت��س��ع��ى ن��ف��ح��ة أن��ي م��ن��ك ح��ظ��ي ل��ي��ت ي��ا
ق��ري��بَ��ا م��ن��ك ال��رم��ح ق��ي��د دون ب��ي رم��ى وق��د ال��ن��س��ي��ُم رك��د ل��و وأود
ت��أن��ي��بَ��ا وال ه��ج��ًرا أت��ق��ي ال ع��اش��ٌق ي��ط��م��ع ب��ح��ي��ث ِم��نْ��َك ف��أك��وُن
ق��ل��وبَ��ا ال��ع��اذل��ون ل��ص��اَر ق��ل��ب��ي م��ؤنِّ��ٍب ك��لُّ ال��ح��ب ط��ع��َم ذاق ل��و
ل��ع��وبَ��ا؟ أُِس��رُّ ب��م��ا ي��ظ��ل ع��م��ن ل��وع��ت��ي أك��تِّ��م أن��ي ن��اف��ع��ي ه��ل
غ��ري��ب��ا ال��ب��ك��اءُ ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن ال��ب��ك��ا إِل��ى ي��س��ت��ري��ح ل��ط��رف��ي ع��ج��بً��ا
ح��ب��ي��بَ��ا ال��م��ح��ب ي��رج��و ال ك��ان إِن ب��س��ل��وٍة ال��َم��ُش��وق ال��دن��ف أخ��ل��ق م��ا

الزمان شكوى

ت��ج��ري أَْدُم��ع��ه��ا ال��ع��ي��ِن م��آق��ي وأن ب��ال��ص��ب��ِر ال��ت��ط��ل��َب أن َح��َزنً��ا ك��ف��ى
ع��م��ري م��ن ال��ث��م��ان��ي��ن ف��ي ك��أن��ي ف��ص��رت ي��اف��ًع��ا ال��ل��ه رح��م��ُة َل��ِف��َظ��تْ��ن��ي ل��ق��د
ق��ب��ري ف��ي أُغ��يَّ��ب أو ش��أًوا ألَب��ل��غ أب��وة ب��ع��د ال��ع��ي��ش ب��ه��ذا رض��ي��ُت
ص��دري ل��ه أب��ح��ُت ح��ت��ى أداف��ع��ه أََزْل ف��ل��م ص��ب��ًرا ال��ه��مُّ م��ن��ي وح��اَوَل
أدري ال ك��أن��َي ح��ت��ى وأَْج��نُ��بُ��ُه راح��ة ال��م��وت ف��ي أن ألدري وإِن��ي
ال��وْع��ِر ال��م��س��ل��ك ع��ل��ى ي��أس��ي ألَوردن��ي َص��ْرَف��ه ال��ي��أُس ي��م��ل��ك ال تُ��ًق��ى ول��وال
ن��ص��رى ِس��ْم��تُ��ه��ا إِن اآلم��ال أب��ط��أ وم��ا أبْ��ِط��ئ��ي ُق��ْل��ُت إِن األح��داَث أس��رع ف��م��ا
ع��ذري ب��ي ض��اق أن األي��اِم إِل��ى ف��ع��ذري خ��ط��ت��ي ت��ن��اُق��ض ِم��ْن ذن��ب��ي ك��ان ف��ِإن
ب��ال��ف��ْج��ِر ي��ع��ث��ر ال��ل��ي��ل وذي��ل ب��َط��ْرِف��ي ظ��الم��ه��ا أدح��و ب��تُّ ل��ي��اٍل وربَّ
وال��ي��س��ِر ال��ع��س��ر ف��ي الَق��يْ��ُت م��ا ف��س��يَّ��ان َع��َرْف��تُ��ه ح��ت��ى ال��ده��ر ص��رف وزاول��ُت

15



شكري الرحمن عبد ديوان

َق��ْدِر ع��ل��ى ال��ت��ق��ي��ن��ا ح��ت��ى ب��ي زال ف��م��ا دع��وتُ��ه ��ا ل��مَّ ال��ف��ض��ُل إِل��ي��ه دع��ان��ي
أم��ري م��ن ال��ن��اُس ي��ع��ل��م م��ا س��رن��ي وال ج��اه��ًدا أخ��ف��ي��ه ب��تُّ م��ا س��اءن��ي ف��م��ا
ي��س��ري ت��ح��ت��ه م��ن ال��ن��ج��م ك��أن م��ق��اًم��ا ب��ع��زم��ة ت��ن��اَل أن إِال ال��ع��ي��ش ه��ل
ب��ال��زج��ِر تُ��نَ��ْه��ِن��ه أن إِالَّ ال��ع��ج��ز وم��ا ال��م��ن��ى ي��ب��لِّ��ُغ��ك م��ا إِالَّ ال��ع��زُم ف��م��ا
ب��ال��ع��ْس��ِر يَ��ذَْه��ب ال��ع��س��ر اح��ت��م��اَل ف��ِإنَّ ق��ن��اع��ة ذا ف��ك��ن ع��س��ر ذا ك��ن��ت إِذا

ديق الصَّ شكوى

م��ذاه��بُ��ْه ع��ارَض��تْ��ُه ح��ت��ى أداري��ه أََزْل ل��م ه��ْج��ِرَي ب��ال��ع��ت��ِب وم��طَّ��ل��ب
م��ع��اي��بُ��ْه أن��ك��رت��ه غ��رٍّا وأُْخ��ِب��ر راض��يً��ا ال��ث��غ��ر ب��اس��َم م��ن��ي ي��ع��ال��ج
ط��ال��بُ��ْه أن��ا ال��ذي ب��ال��ن��ذر وي��ب��خ��ل س��م��اح��ًة ه��واه ف��ي ب��ن��ف��س��ي أج��وُد
ع��واق��بُ��ْه ت��س��ت��ق��ي��م يَ��ُرْض��ُه ل��م ل��م��ن ص��دوره ت��س��ت��ق��ي��م أم��ٍر ك��ل وم��ا
م��ط��ال��بُ��ْه ت��ق��ل م��ا إِال ال��غ��ب��ن ه��ل ض��ل��ٌة ال��ذل أَْق��بَ��َل أن س��ام��ن��ي ل��ق��د
م��ش��اربُ��ْه ت��ص��ف��و ال��وج��ه ص��اف��ي ك��ل وم��ا أَِل��ْف��تُ��ه ح��ت��ى األع��راض ب��ي وُوكِّ��َل
ن��ادبُ��ْه أن��ا ال��ذي ال��ع��ه��ُد ي��رج��ع وه��ل ب��غ��ب��ط��ة ف��ي��ه ك��ن��ت ع��ه��ًدا س��أن��دب
غ��ي��اه��بُ��ْه ع��ن��ي ت��ن��ج��اب أو ألق��ض��َي درْع��ت��ه ال��ح��ل��ي��م ك��أغ��ض��اءِ ول��ي��ل
وت��راق��بُ��ْه م��ك��ث��ه��ا ف��ي ي��راق��ب��ه��ا ك��أن��م��ا ح��ت��ى األوه��ام ب��ه وص��ل��ت

رشوقها للشمسعند تحية

وأَن��ي��ري ع��ل��ي��ن��ا ـ��ِس ��ْم��ـ ال��شَّ ط��ل��ع��ة ي��ا أَش��رق��ي
ال��ن��ض��ي��ِر ال��روض وح��ل��ى ح��ي��اٌة ل��ل��غ��رس أن��ت
ال��م��س��ت��ن��ي��ِر ل��ل��ب��ه��اءِ ن��ف��ٌس ت��رت��اح ال ك��ي��ف
ال��ح��س��ي��ِر ال��ط��رف ب��س��وى غ��رٌّ ض��وءك رأى م��ا
ال��غ��دي��ِر وج��َه وام��س��ح��ى ب��رْف��ٍق ال��غ��ص��َن غ��ازل��ي
ال��ث��غ��وِر أق��اح��يِّ م��ن اب��ت��س��اًم��ا ال��غ��ي��د وس��ل��ي
ب��ش��ي��ِر وْج��َه واح��م��دي ُم��ِري��ٍب وْج��َه واذم��م��ي
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ال��غ��زي��ِر ب��ال��دم��ع ـ��ِرَق تُ��ْش��ـ أن ال��م��ق��ل��َة وَس��ِل��ي
ال��س��روِر إِع��الن ـ��زر اس��تَ��ْغ��ـ إِذا ال��دم��ع ف��ي إِن
ال��م��س��ت��غ��ي��ِر م��ش��َي ال��ل��ه ف��ض��اءِ ف��ي ��ي وت��م��شِّ
األم��وِر ل��ع��ظ��ي��م��ات ��ي ال��م��رجِّ ال��ح��رِّ م��ش��ي��ة

∗∗∗
ال��ع��ل��ي��ِل ب��ي��ت إِل��ى ال��غ��رَّ أب��ن��اءَك واب��ع��ث��ي
ال��ط��وي��ِل ال��ل��ي��ل ف��ي ـ��ع��َد م��ْس��ـ وال ال��ل��ي��َل س��ه��ر
ال��رس��وِل ب��ش��ر خ��ل��س��ت إل��ي��ه م��ن��ك ن��ظ��رة
ال��دخ��ي��ِل ال��داء ب��ج��وى ت��ودي غ��رَّاء ن��ظ��رة
ال��رح��ي��ِل وق��ت خ��ان��ه ل��م��ا ال��ل��ي��َل وك��أن
ع��ذوِل ق��ول راَع��ُه ُم��ِح��بٍّ َق��ْل��َب ض��اِم��ٌن

∗∗∗
ل��ه��ي��ْب م��ن خ��م��اٍر ف��ي تُ��ْج��َل��ى ال��ش��م��س وك��أن
ال��ح��ب��ي��ْب إِق��ب��ال م��ث��ل ت��س��ع��ى األْف��ِق ف��ي أَْق��بَ��َل��ْت
ال��طَّ��ُروْب ب��ال��ق��ل��ب ـ��ع��وِد اْل��ـ ِف��ْع��َل يَ��ْف��َع��ُل م��ن��ظ��ر
ال��ق��ل��وْب ب��أح��ادي��ِث أدرى ال��ل��ي��َل أنَّ غ��ي��ر
ال��م��ه��ي��ْب وال��ع��ادي رِق وال��س��ا ال��ع��اش��ق ش��م��ل��ة
ال��ُم��ِري��ْب ال��ج��ن��َح ب��دَّل ض��ي��اءً األف��ق ل��ب��س
ال��م��ش��ي��ْب غ��ي��ُر ـ��ُق��بُ��ُه يَ��ْع��ـ ال ال��م��رءِ وش��ب��اب

والليل الحبُّ

ال��ده��ِر ك��س��ري��رة ل��ي��ل��ٍة ف��ي ال��ف��ج��ِر م��ط��ل��ع ع��ن ال��دج��ى ع��م��َي
ال��زه��ِر ب��ب��دائ��ع ال��ن��دى ول��ع ك��م��ا ب��ن��اظ��ريَّ ال��ب��ك��اءُ َولِ��َع
ال��ق��ط��ِر م��واق��ُع ع��ل��ي��ه ��ْت ن��مَّ وَق��ْد ال��رق��اِد م��م��ت��ن��ع وال��روض
ال��ب��دِر ب��ط��ل��ع��ة ال��س��ح��اب ب��اح وَق��ْد ال��ج��ي��وب م��ش��ق��وق وال��ل��ي��ل
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ال��س��رِّ ع��ل��ى م��ؤتَ��َم��ٌن وال��ق��ل��ب م��ت��ه��ٌم ب��اإلف��ش��اءِ وال��ط��رف
ص��ب��ري ال��دج��ى خ��ل��س ف��ك��أن��م��ا ج��ًوى أس��ت��ق��رَّ ال أن وأك��اُد
ب��ال��ه��ج��ِر ف��ُم��ِن��ي��ُت ال��ص��ب��ا ع��ن��د ل��ي ال��وس��ي��ل��َة أج��د أن وأم��ْل��ُت
ال��ع��ذِر م��ط��ي��ة ال��ش��ب��اب إِن ش��ج��ٍن ع��ل��ى م��ش��ت��اًق��ا ت��ْل��ُح ال
ال��ع��م��ِر ج��دَة ي��أك��ل وال��ه��ج��ر أم��ل وال��ه��وى رزٌق وال��س��ع��ي
ال��خ��ي��ِر ف��ي ال��ش��رُّ ي��دب ف��ك��م��ا ب��ه ال��س��ل��و دبَّ إِن وال��ح��ب
ُع��ْس��ِر إِل��ى ي��ف��ض��ي ق��د وال��ي��س��ر ك��دٍر إِل��ى يُ��ْف��ِض��ي ق��د وال��ص��ف��و
ب��ال��س��ح��ِر ال��م��وت اس��ت��ث��ار ف��ق��د ح��س��نً��ا ن��ظ��رات��ه نَ��اَوَش��ْت م��ن

النغمات

ان��دف��َق��ا آذان��ن��ا ع��ل��ى ال��رويَّ خ��ل��ن��ا ظ��ام��ئ��ة واآلذان ت��رنَّ��م إِذا
ال��غ��رَق��ا ب��ي��ن��ه��ا ت��ع��ان��ي ال��ن��ف��وس إِن ي��ح��م��ده��ا ال��غ��رِّ ال��ن��غ��م��ات م��ن ل��جٌّ
ال��ح��دَق��ا ي��س��ت��ع��ب��د ال��ذي أج��ل ك��ان��ت خ��اف��ي��ة غ��ي��ر ف��أق��ام��ت ص��ورت ل��و
ان��ب��ث��َق��ا أث��ن��ائ��ه��ا ف��ي ال��خ��ل��ي��ق��ة ب��ه ُغ��ِريَ��ْت ال��ذي ال��ح��ب م��ن ش��ي��ئً��ا ك��أن

∗∗∗
ال��خ��رِس ف��ي ل��جَّ ض��ج��ي��ٍج ك��ل َح��ِس��بْ��َت م��ه��ارت��ه ف��ي ع��ظ��ي��م اب��ت��داه��ا إِذا
ب��ال��غ��َل��ِس ال��وض��اح ال��ق��م��ر أش��ع��ُة ف��ع��ل��ت م��ا ب��األح��زان ت��ف��ع��ل ت��ظ��ل
ال��ن��ف��ِس م��وق��ع ف��ي ال��ن��دى ي��ذوب ك��م��ا خ��اف��ي��ة ال��ن��ف��س ه��م��وُم ف��ي��ه��ا ت��ذوب
ال��ت��ع��ِس ال��ب��ائ��س ب��ث��وب ال��ري��اح ل��ع��ب أس��م��ع��ه��ا ح��ي��ن ب��ق��ل��ب��ي ال��ه��ي��اُم ي��ن��زو
ال��ق��ب��ِس ُش��ْع��َل��َة ت��ط��ف��ي ال��ب��ح��ر ك��ل��ج��ة ت��أوُّب��ه��ا ف��ي ��ْت ل��جَّ ح��ي��ن ك��ع��ص��ف��ه��ا
ال��ش��رِس ال��م��س��ت��أس��د ع��ادي��َة ت��رد م��رح��م��ًة ال��ق��ل��ب ن��زع��ات م��ن ت��ث��ي��ر
م��ل��ت��ب��ِس غ��ي��ر وج��ًدا ال��ق��ل��َب ف��ت��ودع ض��م��ن��ت ال��ذي ال��ع��ه��د ال��ذك��ر وت��ب��ع��ث

∗∗∗
م��ن��ف��رِد ال��ق��ب��ر ف��ي م��ن��ع��ف��ر إِح��ي��اء ي��ع��ج��زه��ا ل��ي��س ح��ول ذات ك��أن��ه��ا
ب��ال��س��دِد ال��م��س��ع��ود ب��ال��ك��ل��ِم ـ��غ��راءُ اْل��ـ َم��ِخ��ي��َل��تُ��ه ج��ادت ش��اع��ٌر ك��أن��ه��ا
ال��غ��رِد ال��ط��ائ��ر وص��وت ال��خ��ري��ر إِال ي��ف��ض��ل��ه��ا األل��ح��ان َح��َس��ِن م��ن ش��يءَ ال
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م��َس��ِد م��ن ل��ي��س ب��ج��ب��ٍل ال��غ��ص��ون ج��ي��د ج��اذب��ة ال��م��ع��ط��ار ال��ن��س��م��ِة وأنَّ��ة

الفونوغراف

َق��ْدِرِه؟ م��ن ��َض خ��فَّ ال��ذي ش��أَن وْك��ِرِه ف��ي ال��غ��ري��د ع��ل��َم ه��ل
ق��ب��ِرِه؟ م��ن ال��م��ل��ح��ود ي��س��ت��ح��ض��ر ال��ذي م��اذا ال��م��ط��رب درى وه��ل
ص��دِرِه ف��ي األل��ح��اُن ت��أت��ل��ف أَبْ��َك��ٍم ن��اط��ٍق م��ن ع��ج��بً��ا ي��ا
أم��ِرِه ع��ن ال��ل��ب��س ذاك ت��زي��ل ب��م��س��ن��ون��ة ال��ل��ح��ن ي��س��ت��خ��رج
س��رِِّه ع��ن ت��ب��ح��ث ك��أن��ه��ا أح��رًف��ا أع��ط��اف��ه ف��ي ت��خ��طُّ
ف��ك��ِرِه ع��ل��ى م��رَّت ك��أن��ه��ا َم��َض��ْوا أن��اٍس أح��ادي��ث ي��روي

حديقة

األزه��ِر ال��رب��ي��ع ل��ون ش��ب��اب��ه��ا زاَن ف��ي��ح��اء
م��ن��ظ��ِر ب��أروع ت��زه��و ج��م��ٌة ال��ف��رائ��د ح��ي��ث
ِر وم��ن��وَّ م��ك��لَّ��ل ءِ اْل��بَ��َه��ا م��ح��س��ود ك��ل م��ن
ال��م��س��ت��ع��ب��ِر ك��ال��ع��اش��ِق ب��ال��ن��دى ي��ق��ط��ر وال��ورُد
��ِر ال��م��ت��ك��سِّ ث��وِب��ِه ف��ي ع��ن��ده��ا ي��رف��ل وال��ن��ه��ر
ب��ِم��ئْ��َزِر اْس��تَ��َك��نَّ أح��وى وك��أن��ه��ا ف��ك��أن��ه
األخ��ض��ِر ال��رب��ي��ع ُص��َوُر م��اِئ��ِه ب��ص��ف��ح��ة تُ��ْج��َل��ى
ِر م��ص��وِّ ك��فُّ ص��ن��ع��ت��ه م��ا ال��م��اءِ ف��وق ف��ك��أنَّ
ُم��ْع��ِس��ِر ب��خ��اط��ر س��ك��ن��ت دره��ٍم ص��ورة وك��أنَّ
م��ح��يَّ��ِر ب��ل��بِّ أخ��ذت ف��اِت��ٍن ط��ل��ع��ة وك��أنَّ
ب��ت��خ��طُّ��ِر غ��ص��ون��ه��ا ق ف��ْو األط��ي��اُر ُد تَ��تَ��َردَّ
ال��م��م��ت��ري ال��ط��م��وح خ��ل��د ف��ي اآلم��اِل ِد ك��ت��ردُّ
ال��م��وِس��ِر ال��خ��ل��ي��ع َم��َرِح ِم��ْن أج��لُّ ال��ط��ي��ور َم��َرُح
ِر ُم��َك��دَّ غ��ي��ر وذاك ءُ ال��ش��ق��ا ب��ه ي��دبُّ ه��ذا
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الهوى مغالبة

ال��ع��ش��اِق! م��ص��ارع ��نُ��وَك َض��مَّ أم اآلم��اِق م��دام��َع َق��لَّ��ُدوَك ه��ل
وف��راِق ه��ج��رة ب��ن��ق��م��ة وَس��َط��ْت م��ذاه��ب��ي ع��ل��يَّ أََخ��ذَْت ف��ت��ن��ًة ي��ا
اإلِب��راِق ص��ادق ال��وق��ي��ع��ِة م��رِّ ظ��ال��ٍم ص��ول��ة ت��خ��ش��ي��ن ال ك��ن��ِت إِن
ال��م��ش��ت��اِق وص��ب��اب��ة ال��ه��وى ذل ون��اج��زي ال��ض��ع��ي��ف م��غ��ال��ب��َة ف��دع��ي

الهوى مطال

ص��ري��َع��ا ن��ض��ًوا ال��رق��اد ب��ات��ص��ال ف��ي��ش��ف��ي يُ��ِل��مَّ أن ال��ط��ي��ُف ح��اذََر
دم��وَع��ا اس��ت��ح��ال ح��ت��ى س��ج��رت��ه زف��رات ح��ب��ه ال��ق��ل��ب أودع
م��ن��وَع��ا ح��ج��ابً��ا م��س��م��ع��ي ع��ل��ى ال��ح��بُّ َوَض��َع ق��د ال��ع��اذل��ون أيُّ��ه��ا
ن��زوَع��ا ذاك ب��ع��د اْس��َط��ْع��ُت ف��م��ا ـ��ِل ال��م��ْط��ـ آخ��ر إِل��ى ال��ه��وى تَ��ِب��ْع��ُت ق��د
ت��ب��وَع��ا ب��ال��وف��اءِ ف��ط��ال��بْ��ُت ـ��ُف ال��خ��ْل��ـ ب��ه ي��دبَّ أن وت��خ��وَّْف��ُت
ش��ف��ي��َع��ا ال��ب��ك��اءَ أَج��ع��ل أن ـ��م��ط��ل ب��اْل��ـ يُ��َع��لِّ��لُ��ن��ي ال��ذي ي��ض��ي��ُر م��ا
ص��ن��ي��َع��ا م��ن��ه ف��ق��دت ح��ت��ى ـ��خ��ل��ف اْل��ـ ق��بْ��َل م��ط��ل��ك ذََم��ْم��ُت ق��د ط��ال��م��ا
ال��ه��ج��وَع��ا ون��ازع��تْ��ِن��ي ب��ْؤس��ي ـ��دار األْق��ـ أْع��َل��نَ��ِت ح��ي��ن وت��ن��ب��ه��ت

نظرة

ال��س��اه��ي وح��ي��رَة ال��دالَل َج��َم��َع م��خ��ت��ِب��ِر ب��َع��يْ��ِن إِل��يَّ نَ��َظ��َرْت
ال��ل��ه رح��م��ِة م��ن ف��ك��أن��ه��ا ِن��َع��ٌم َط��يِّ��ه��ا ف��ي ن��ظ��رًة ي��ا
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الجامعة سبيل يف

��ِم ال��م��ت��ج��هِّ ال��ح��ادث َم��يْ��ُل ي��ق��وَُّم ��ِم م��ص��مِّ واع��ت��زام س��دي��ٍد ب��رأي
��ِم م��ذمَّ غ��ي��ر ال��وق��ع ح��م��ي��د ب��ف��ع��ل م��ؤي��ٍد غ��ي��ر ع��ن��ك ي��غ��ن��ي ق��ول ف��ال
م��بْ��َرِم غ��ي��ر ُم��ْدِب��ٍر ألم��ٍر ت��ن��ادي َس��ْع��يُ��ه��ا يَ��ْص��ُدق غ��راء ع��ص��ب��ة أال
ال��م��ت��ب��رم ع��زم��َة ي��ق��وِّي ب��رأي م��ؤازر أو ب��اذل أو ق��ائ��ل أال
ال��م��ن��ظَّ��ِم ب��ال��ج��م��اِن ت��زري م��ح��اس��ن ع��زم��ات��ه��م أَْس��َع��َدْت إِم��ا ف��نُ��بْ��ِص��ر
��ِم م��ن��عَّ رق��ي��ق ع��ي��ٍش ع��ن ت��ف��تَّ��ح ب��ط��ون��ه��ا ك��أن آم��اٌل ه��ن��ال��ك
ب��ال��ت��ك��رُِّم ف��اس��ت��م��س��ك��وا ال��غ��ن��ى ل��ب��اَب ت��م��ل��ك��وا ل��ل��ذي��ن ِذْك��ٍر ُح��ْس��َن ف��ي��ا
م��ع��ظَّ��ِم ِف��ْع��ٍل َف��ْض��ل ع��ن��ه غ��اب إِذا ق��وم��ه س��ي��د ال��ق��وم غ��ن��ي أَيُ��ْدَع��ى
م��ت��ن��دِم م��ن ج��اء ج��م��ي��ل ف��ربَّ ت��ط��بُّ��ًع��ا ف��ج��ودوا ط��ب��ٌع ي��ك��ن ل��م إِذا
ِم ال��م��ه��دَّ ك��ال��ب��ن��اءِ ت��ت��رك��وه��ا ف��ال م��ش��يَّ��ٌد ل��ل��ب��الد ع��م��اٌد وأن��ت��م
��ِم ال��م��ف��خَّ ب��ال��ث��ن��اءِ م��ح��لَّ��ى رج��اء وس��ؤدًدا وع��زٍّا ف��خ��ًرا ي��ك��ف��ك��م أل��م
ال��م��ئ��ل��ِم غ��ي��ر ال��م��وف��وُر وح��ظ��ه��م ق��ب��ل��ك��م ال��ب��ه��ال��ي��ل ج��اَد ف��ق��د ف��ج��ودوا
��ِم ت��وهُّ م��ن ع��ادك��م إِم��ا ال��ف��ق��ر م��ن س��بَّ��ة أع��ظ��م ال��ع��ار ش��ن��ي��ع وإِنَّ
ال��ع��م��ي! ال��زم��ن ف��ي اآلم��اِل ض��ي��ع��ة ف��ي��ا م��اج��ٍد ح��م��ي��ُة ت��ن��اص��رك��م ل��م إِذا

القبطي أخاه يخاطب عربي مرصي

ال��ري��ُب ل��ه ت��م��ش��ي ال ال��ص��ي��د وم��ْح��تَ��ِد ش��اه��ق��ة ع��ل��ي��اء م��ن ال��ب��ه��ال��ي��ل ب��ن��ي
ع��رُب م��ج��دك��م م��راق��ي ف��ي ف��أن��ت��ُم ن��س��ٌب م��ج��دن��ا ع��ن ب��ك��م ت��ن��اءى إِذا
ن��س��ُب دون��ه م��ن دون��ن��ا ب��ك��م ي��ل��وي ن��س��بً��ا ل��ن��ا ي��ت��رك ل��م ال��ت��آل��َف إِن
وال��ح��س��ُب ال��م��ج��د ت��دان��ى ح��ل��ف��ت إِذا ح��ل��ف م��ا خ��ي��ر وق��وم��ي وق��وم��ي، أَم��ا
س��ب��ُب ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ودِّ ف��ح��رم��ة س��ب��بً��ا ل��ن��ا ت��ج��ع��ل ل��م األواص��ر إِذا
ال��غ��ض��ُب ي��م��ل��ك��ك��م ف��ال ه��ف��ون��ا ف��ِإن ب��م��ع��ت��ب��ة رم��ي��ن��اك��م ه��ف��وت��م إِذا
أََرُب ِع��زُِّك��ْم ف��ي ل��ن��ا ن��ح��ن ك��ذاك ي��دك��م ت��ق��ط��ع��وا ت��ق��ط��ع��ون��ا إِن ي��دان
أن��ت��س��ُب ف��اَخ��ْرُت إِذا إِل��ي��ك��م أن��ي يُ��ْط��ِربُ��ن��ي ب��األه��ل ش��غ��ف��ي ع��ل��ى إِن��ي
ال��غ��ل��ُب ي��خ��ذل��ه��م ل��م ال��ده��ر ح��وادث أس��روا األول��ى ف��ب��ال��ص��ي��د ف��خ��رت ف��إْن
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ال��ش��ه��ب ش��أوه��ا ت��ب��غ��ي ال��ع��ز م��رت��ق��ى ف��ي ث��اب��ت��ة غ��راءُ دول��ة ل��ك��م ك��ان��ت
ي��ج��ُب ق��ل��ب��ه س��ه��ي��ًال ت��رك��ت��م ح��ت��ى أن��ٍف م��ن ال��ن��ج��م ف��وق تُ��ِط��لُّ��ون ك��ن��ت��م

اليأس رضر

م��ن��زَال ل��رأي��ك ي��ت��رك ل��م ح��ي��ث م��ن وس��ي��ل��ٍة ك��لَّ ع��ل��ي��َك ال��ق��ن��وُط أخ��ذ
ي��ع��م��َال أن ِم��ْن وح��اَل ال��ص��م��ي��َم ب��ل��غ ع��ازٍم ل��ع��زم��ة ي��ع��رض إِن وال��ي��أس
م��دخ��َال ف��ؤادك ف��ي ال��رذي��ل��ة ه��ِذي رأْت م��ا ��م ال��ت��ج��هُّ م��زاول��ة ل��وال
م��وئ��َال ل��ل��ط��الق��ة ف��ؤاَدك ف��اج��ع��ل م��ن��ه��ًج��ا ال��ت��ف��كُّ��ر م��ن ن��ه��ْج��َت ف��ِإذا
ال��ع��َال ط��ل��ب ع��ن ال��ي��أُس ث��ن��اه ح��ت��ى م��غ��ن��ًم��ا ال��ت��ج��ه��م َوَج��َد ط��ال��ٍب ك��م

ذكرى

ي��ت��ذكَّ��َرا أن ال��م��ه��ج��وِر ح��اج��ة وم��ن ي��ت��ص��بَّ��َرا أن ال��ه��ج��ر ح��م��اه م��ح��بٌّ
َرا يُ��َك��دَّ أن ع��ن ج��لَّ ع��ي��ش ورج��ع��ة م��ض��ى ب��م��ا اْل��ت��ذاذٌ ال��غ��رِّ ال��ذك��ر وف��ي
ال��م��س��تَّ��َرا ال��ص��ب��اَح م��ن��ه��ا ن��رى ث��ق��وٌب ن��ج��وَم��ُه ك��أن ل��ي��ًال ب��ه ذك��رت
ل��ي��ق��ط��َرا ال��رق��ي��ق ال��ط��لُّ ان��ب��ع��ث ك��م��ا م��رق��رًق��ا ال��زه��ور ف��وق ال��ن��دى ي��ب��ي��ت
َرا م��ن��وَّ زه��ًرا ال��ش��ؤب��وب ف��ت��ح ك��م��ا ال��ص��ب��ا ن��ه��ل��ة م��ن ري��ان س��اع��دي وف��ي
ال��م��غ��رَرا ال��ح��دي��ث ذاك ويُ��ْس��ِم��ُع��ن��ي ِل��َح��اِظ��ِه ب��ِس��ْح��ر ي��ن��اج��ي��ن��ي ي��ب��ي��ت
��َرا ت��ح��سُّ إِالَّ ال��ه��ج��َر ش��ك��وت إِن وم��ا ت��ح��رًُّج��ا إِال ال��وص��ل ط��ل��ب��ُت إِن ف��م��ا
ت��ع��ذَُّرا إِال ال��ع��ذر أري��د ول��س��ُت ِه ل��ص��دِّ ال��خ��ف��يَّ ال��ع��ذر وأل��ت��م��س
ل��ي��ع��ذَرا إِال ال��ف��تَّ��ان ع��ش��ق وم��ا ال��ه��وى ف��ي ك��ان ال��ذي ب��ع��ض ع��ن ف��أغ��ض��ي��ُت

22



الفجر ضوء

برصه يرثي أعمى

م��أم��وِن غ��ي��ر داءٌ ال��ع��ي��ن ف��ف��ت��ن��ة ج��ِزًع��ا ت��ك��ن ال ال��م��واس��ي ال��رغ��ي��ُب ق��ال
ب��ال��دوِن ل��ي��س م��ا لُ��بِّ��ه��ا ف��ي ت��ك��نُّ ��ق��ة م��ن��مَّ ع��ب��ارات ال��ظ��الم وف��ي
م��ف��ت��وِن ح��اَل ل��ن��ف��س��ي أن وددت زع��م��وا م��ا م��ث��ل ف��ت��ون ك��ل أَنَّ ل��ْو
وال��ُه��وِن ال��ع��زِّ ب��ي��ن أن��َي ع��ل��م��ت ن��ظ��ري ف��ي ل��ي��س ح��ب��ي��بً��ا س��م��ع��ت إِذا
م��أم��وِن غ��ي��ر ف��ي��ه ال��ده��ُر ف��أص��ب��ح ك��ارث��ٍة ي��وم ��ى ال��م��رجَّ األم��ي��ن ك��ان
م��ط��ع��وِن ال��ن��ْح��ر دام��ي ن��ْح��ر ك��أن��ه��ا ي��ع��م��ره��ا ك��ان ب��ع��ي��ٍن ع��ل��ي��ه أب��ك��ي
يُ��ْع��ِي��ي��ِن��ي ح��ي��ث م��ن ي��س��ع��دن��ي يَ��َظ��لُّ ح��ذٌَر ك��ل��ه س��ْم��ع ف��ْق��ِدَك ب��ع��د ل��ي

البخيل

وُس��ْه��ِدِه ن��وم��ه ف��ي ي��ح��رس��ه ل��ول��ِدِه م��اَل��ُه ال��ب��خ��ي��ُل ي��رع��ى
ِه ب��َخ��دِّ ن��وم��ه ف��ي ي��ل��ص��ق��ه

ِه ج��دِّ أو ب��ك��دِّه ي��ج��م��ع��ه ِج��ْل��ِدِه م��ن ي��ح��س��ب��ه ك��أن��ه
ِه ل��ع��دِّ ي��ج��م��ع��ه ك��أن��ه

ل��ُزْه��ِدِه م��س��ت��ع��بَ��ٌد ف��َع��يْ��ُش��ه ِل��َف��ْق��ِدِه داع��ي��ة وبُ��ْخ��لُ��ه
رغ��ِدِه م��ن م��س��ت��ج��ل��ب م��ج��دب��ه

ِه ب��ردِّ ي��ط��ل��ب��ه ك��أن��م��ا س��ْع��ِدِه ف��ي م��ع��َدٌم ال��ب��خ��ي��ل إِن

التجني يف ألومُه

أس��تُ��ُرُه ك��ن��ت ع��م��ا يُ��ْف��ِص��ح وال��دم��ع أع��ذُرُه ث��م ال��ت��ج��نِّ��ي ف��ي أل��وُم��ُه
ي��س��ه��ُرُه ال��ل��ي��ل وح��ل��ي��ف ��ًم��ا م��ن��عَّ وس��ٍن م��ن األج��ف��ان م��م��ت��ل��ئ ي��ب��ي��ت
أه��ج��ُرُه ك��ي��ف أدري ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي أو ي��ح��رم��ن��ي ك��ي��ف ي��دري ك��ان ل��ي��ت��ه ي��ا
م��ن��ظ��ُرُه ال��ح��س��ن وش��ف��ي��ُع ودم��ِع��ِه، ص��ب��ابَ��ِت��ِه م��ن ش��ف��ي��ع ص��بٍّ ل��ك��ل
أن��ظ��ُرُه ح��ي��ن ي��ق��س��و ق��ل��ب��َي ل��ي��ت ي��ا ول��ٍه م��ن ِح��ْرُت إِل��ي��ه ن��ظ��رُت إِذا
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ت��ح��دُرُه ال��دم��ع ع��ب��رات ف��ي وال��ع��ي��ن م��ح��ب��ِت��ِه ف��ي ق��ل��ب��ي أع��ذل أب��ي��ت
م��ص��دُرُه ال��م��م��ن��وع األم��ل أيُّ��ه��ا ي��ا ح��وائ��ج��ه ف��ي ق��ل��ب��ي ت��ع��اون ف��ه��ل
ع��ن��ص��ُرُه ط��اب ق��د ال��ذى ال��ح��ب��ي��ب ن��ح��و س��ائ��رًة ال��ري��ح ن��س��م��اِت ي��ا ب��ال��ل��ه
أك��ث��ُرُه! م��ات ق��د ال��ذي ال��م��ح��بِّ م��ن ش��َج��ٌن ك��ل��ه س��الًم��ا اس��ت��وِدِع��ي��ِه

الُخُمول

س��ح��ي��ْق ب��واٍد ال��روُض ��ه��ا ي��ح��فُّ ن��اش��ٌق ل��ه��ا ل��ي��س وردٍة ك��م
ال��ع��روْق ع��زي��ز األص��ِل م��س��ت��وثَ��ِق ال��ث��رى ك��ري��م زه��ٍر ف��ي تَ��نْ��بُ��ُت
ال��رق��ي��ْق ال��ن��س��ي��م ري��اه��ا ي��خ��ل��س ت��ب��ت��ذْل ل��م ال��ن��ك��ه��ة ط��ي��ب��ة
ب��ري��ْق ذي دم��ع��ه م��ن ب��ل��ؤل��ٍؤ ال��ن��دى وم��اءُ ال��ق��ط��ر َك��لَّ��َل��ه��ا
ال��رح��ي��ْق ك��أَس ال��ذائ��ُق ي��ح��س��ب��ه ال��رُّب��ى ب��ي��ن ي��ن��س��اب وج��دول
ال��م��ش��وْق س��ْم��ع ي��أخ��ذ ال ح��ي��ث م��ن ش��ج��وِه ع��ن يُ��ْع��ِرُب وب��ل��ب��ل
وال��ع��ق��وْق ب��األذى أح��رج��وه ق��د ح��ظِّ��ِه م��ن وال��ف��ض��ل وخ��ام��ل

الُعْرسِ بعد اليُُرس

ورواِئ��ِه ب��ط��ي��ب��ه ال��رب��ي��ُع َدَخ��َل أم��ُرُه ت��ط��اَوَل إِذا ال��ش��ت��اءَ إِن
وب��ه��اِئ��ِه ب��ض��وئ��ه ال��ص��ب��اُح ج��اء غ��ل��واِئ��ِه ف��ي ل��جَّ ��ا إِمَّ وال��ل��ي��ُل
ب��ض��ي��اِئ��ِه ي��زي��ن��ه��ا ال��ه��الل بَ��َرَز ال��س��م��ا وْج��ه أس��ق��م��ت ��ا إِمَّ وال��س��ْح��ُب
غ��ل��واِئ��ِه م��ن ي��ذل ال��ن��ع��ي��م ج��اء ع��ْه��ُدُه ت��م��ادى إِذا ال��ش��ق��اء وك��ذا

ِصبَاها يف ماتت حسناء

وج��ن��تَ��يْ��َه��ا م��ن ال��رب��ي��ُع واس��ت��ع��ار إِل��يْ��َه��ا ال��م��ن��وُن أه��دى م��ه��ٍد أي
ع��َل��يْ��َه��ا ال��ل��ح��اُظ ق��ام��ِت إِذا ل��ي ال��ح��ا ل��ؤل��ؤة م��ث��ل ح��س��ن��اء وْه��ي
ُم��ْق��َل��تَ��يْ��َه��ا ف��ي ال��ف��ت��وُن واس��ت��ب��دَّ م��ري��ئً��ا ال��ح��ي��اءِ م��اءُ وس��ق��اه��ا
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ح��ال��تَ��يْ��َه��ا ف��ي ال��ص��روف خ��ادع��ات وتُ��ْج��ِل��ي ال��ش��ج��وَن ت��ب��ع��ث ع��ظ��ة

وأعتاب عتاب

وغ��ض��وُب م��ع��ت��ب ال��ت��راض��ي ودون رس��ال��ًة ال��ص��دي��ق ع��ن��ي م��ب��ل��ٌغ أال
م��ص��ي��ُب ي��ق��ال ك��ي ل��ك��ن ال��ح��م��ِد ع��ل��ى م��ث��وب��ًة أرْدُت أن��ي ال ح��م��ْدتُ��َك
رق��ي��ُب م��ن��ك ال��م��ق��دار ع��ل��ى ف��ص��ار م��ك��ان��ه��ا ال��ح��ادث��اُت أْع��َل��َم��تْ��َك ل��ق��د
ُم��ِري��ُب ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي أن��ه س��وى ِس��ْل��ِم��ِه ح��ال ف��ي ال��ده��ر إِال ك��ن��ت وم��ا
ع��ج��ي��ُب ال��ض��م��ي��ر ف��ي م��ع��نً��ى ك��أن��ك ف��ض��ائ��ًال إِال ال��نَّ��ْف��ُس أََخ��ذَتْ��َك وم��ا
غ��ري��ُب األق��رب��ي��ن ب��ي��ن ك��أن��َي ن��اظ��ري ب��م��رآك أُْك��ِح��ْل ول��م أظ��ل

املشنوق

ال��م��ل��ح��وِد ��ِة ب��رقَّ ع��ن��ه��ا ـ��ت��اض ف��اْع��ـ م��آث��م��ه ع��ن األرض ض��اق��ت
ب��ال��وع��ي��ِد زاج��ًرا ال��ن��اس ع��ن ـ��ه وأع��َل��تْ��ـ ال��ري��اِح ع��ل��ى َح��َم��َل��تْ��ُه
ال��ت��ب��ع��ي��ِد م��ن م��س��ت��ج��ل��ٌب ـ��رُّْش��َد ال��ـ ك��أنَّ ب��ال��م��م��ات ال��ن��اَس يَ��ِع��ُظ
ال��م��ح��س��وِد ووق��ف��ة ح��س��ود ُل ح��ا ف��ل��ه ال��ورى ح��ول��ه ُج��ِم��َع��ْت
ال��ت��ن��ك��ي��ِد ��ل م��ع��جَّ ع��يْ��ش َق��ُة ُف��ْر م��آث��م��ه م��ن وأق��اَل��تْ��ُه
وال��ت��س��ه��ي��ِد ب��ال��ب��ك��اءِ راع��ه��ا إِالَّ ب��ال��ع��ي��ن أق��ام م��ا م��ن��ظ��ر
ال��ح��ق��وِد ف��ؤاد م��ن ال��غ��لَّ ي��ن��زع أل��ي��ٌم وْق��ع ال��ن��ف��وس ف��ي ول��ه
ال��ش��ري��ِد ص��ن��و ف��ص��ار م��ن��ه ـ��بُ��ْؤِس اْل��ـ وك��ل ال��ش��ق��اء م��لَّ��ه َم��ْن ذاك
ك��ال��وح��ي��ِد أه��ل��ه ف��ي ي��غ��دو ـ��رِب ك��األَْج��ـ ال��خ��ب��ث م��ن ع��ي��ش��ه ف��ي ك��ان
رق��وِد ف��ي وي��ق��ظ��ٍة ع��ن��اءٍ، م��ن ورخ��اءٍ س��ك��رٍة، م��ن ص��ح��و ُربَّ
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تغنِّي حسناءُ

واألوط��اَرا اآلم��اَل ي��ب��ثُّ ال��غ��ضُّ ال��م��ن��ظ��ر ك��أن��ه ل��ح��ٍن ُربَّ
األس��راَرا ف��يُ��ْخ��ِرج األم��ان��ي ـ��ُث ح��يْ��ـ إِل��ى ي��دبُّ ع��ذب وِغ��نَ��اء
اض��ط��راَرا إِال ب��ال��غ��ن��اءِ ـ��ِت��ِه ��ـ ِدقَّ م��ن ي��ن��ط��ق ي��ك��اد ال وف��م
وق��اَرا ال��س��ك��ون ع��ل��ى ف��أف��اَض��ْت إِل��ي��ه��ا أَص��غ��ى ال��س��ك��وَن وك��أنَّ

الحياة من نصيبي

ش��ك��اِة؟ ب��غ��ي��ر األس��ى وأس��ي��غ ث��ق��ات��ي وه��ن ال��م��ن��ى أل��وُم ه��ل
ب��ال��ع��ب��راِت ال��ه��م��وِم دواع��ي ـ��ح��ى تُ��ْم��ـ ال روي��دك ال��بُ��ك��ا غ��ري��َم ي��ا
ال��ح��س��راِت ب��ه��ذه ع��ل��ي��ه ـ��ِض��ي ت��ْق��ـ ف��ه��ل ال��ق��ل��ي��ل ح��ظُّ��ك ي��ك��ن إِن
آِت ه��و ال��ذي س��وى ��ى أرجَّ ال تَ��َرَك��تْ��ِن��ي ح��ج��ًة ع��ش��ري��ن إِنَّ
ق��ذاِة ب��غ��ي��ر تُ��ْق��ذَى ب��ع��ي��ٍن ـ��َر ال��دَّْه��ـ ي��رى ال��رج��اءَ أخ��ط��أ م��ن إِنَّ
ال��غ��ف��الِت ف��ي ال��ن��ع��ي��َم ج��زاه ـ��ِر ال��دَّْه��ـ ي��ق��ظ��ِة ف��ي ال��ش��ق��اءُ َدَه��اُه َم��ْن
ال��نُّ��َع��اِة ص��وَت ع��ل��ي��ه س��م��ع��ن��اه م��ا ش��يءٌ ال��م��رءِ م��ن ي��ف��ن��ى ي��وٍم ك��لُّ
ع��زم��ات��ي م��ن اآلم��اِل ارت��ق��اُب ن ك��ا إِذا ال��زم��ان ع��ل��ى أث��ن��ي ك��ي��ف
ح��ي��ات��ي م��ن ب��ق��ى ل��م��ا ف��وداًع��ا ق��ل��ي��ًال ع��ن��ي ال��رج��اءُ ت��راخ��ى إِْن
ب��ال��ش��ب��ه��اِت ال��ح��ق��وَق ي��دف��ع��ون ألُن��اٍس َم��ْن ال��ح��ي��اة ل��ه��ِذي ي��ا
ح��س��ن��ات��ي! ت��س��وءُه��م وأن��اس س��ي��ئ��ات��ي ت��س��رُّه��م ف��أن��اٌس

والكبري الصغري

ت��ولَّ��ى م��ا خ��اط��ره ي��ت��بَّ��ع ال��ط��م��اِح ض��ئ��ي��ل ال��ك��ب��ي��َر رأي��ُت
م��ق��الَّ ال��ع��وادي ج��ع��ل��ت��ه ل��م��ن ج��ل��ي��ٌل ذخ��ر ال��غ��ر ال��ذك��ر وف��ي
ونُ��بْ��َال ع��زٍّا ال��غ��د م��ن ��ي ي��رجِّ ال��ط��م��اِح أب��يُّ ال��ص��غ��ي��ر وإِن
ف��ع��َال ال��ق��وَل ي��ت��ب��ع أن ي��ع��ج��ز األم��ان��ي غ��ن��يَّ إِن ال��ح��ق وف��ي
األف��الَّ ويُ��ْص��ِم��ي األج��لَّ ف��يُ��ْخ��ِط��ي ال��ط��م��وَح ي��ع��وق ش��يءٌ ال��س��ع��ي وف��ي
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الطموح

ال��ج��الَدا ��م��ه��ا ج��شَّ ال��ن��ف��ِس وه��مُّ ��ه��اَدا ال��سُّ ع��لَّ��م��ه��ا ال��ع��ي��ن ب��ك��اءُ
ال��رق��اَدا أف��ت��ق��د ب��تُّ م��ا ل��ه ريٌّ ال��م��اءَ انَّ َل��َو ٌ ظ��م��أ وب��ي
ن��ف��اَدا ل��ه ال��ص��ب��اُح ع��رف ل��م��ا ب��ي م��ا ب��ق��ْدِر ال��ظ��الَم أنَّ ول��ْو
ال��س��داَدا ف��ع��ل��م��ن��ي تَ��َط��َرَق��ِن��ي رم��ان��ي إِذا ال��زم��اُن ك��ان وق��د
اع��ت��م��اَدا ح��ل��م��ي ع��ل��ى ل��ه��ا ك��أنَّ أَُرْع��ه��ا ول��م ال��ه��م��وُم ون��اش��ت��ن��ي
ت��ك��اَدا أن م��خ��اف��َة ق��ل��ى ل��غ��ي��ر ن��ف��س��ي وت��ع��اُف ال��ع��ال إِل��ى أه��مُّ
اع��ت��ق��اَدا ل��ه��ا ال��ط��الب ف��ص��يَّ��ْرُت ل��ل��ت��م��نِّ��ي ط��م��وح��ي وروَّض��ه��ا
ال��م��راَدا ج��اريْ��ُت ال��ب��رَق س��ب��ْق��ُت ��ا ف��ل��مَّ ب��ه��ا ال��س��ب��اق وزاوْل��ُت
ال��م��س��ت��زاَدا وج��دت م��ا ُع��لُ��وٍّا اس��ت��زاَدْت ف��ل��ِو ال��م��دى ب��ه��ا ب��َل��ْغ��ُت

كامل مصطفى رثاء

ب��اِل��ي غ��ي��ر ذك��ًرا ال��م��وُت واس��ت��ب��اح ال��ل��ي��اِل��ي ط��وِل ع��ل��ى ال��ع��م��ر ن��ف��د
ب��األواِل��ي م��ن��ا ال��ت��ال��ي��ن أل��ح��ق أح��وال��ه ف��ي ال��ده��ر وم��ج��اُل
غ��اِل��ي ال��دم��ِع ب��ع��د ال��س��ل��واُن أص��ب��ح ال��ج��وى َح��رُّ دون��ه��ا ض��ل��وًع��ا ي��ا
ل��ل��زواِل إِال ال��م��رءِ ب��ق��اءُ م��ا ت��ج��زع��ي ال أو ن��ف��ُس ي��ا ف��اج��زع��ي
آِل ع��ن��د ريٍّ��ا ال��ظ��م��آن وج��د إِذا ب��آم��اق��ي ال��ح��زَن وان��ق��ع��ي
اإلن��ت��ق��اِل ب��ع��د ال��م��رءُ ي��ع��ود ل��و م��رزئ��ة ف��ي ال��ح��زن ي��ف��ي��د ق��د
ال��ن��ص��اِل ِذْك��ِر ع��ل��ى ال��درع ج��زع ام��رأ يُ��نْ��ِج ل��م ال��م��ق��دار وإِذا
ل��ل��ع��ي��اِل واع��ت��ص��اًم��ا ل��ل��ي��ت��ام��ى رح��م��ًة ف��ي��ن��ا ك��ان م��ن م��ض��ى ق��د
ال��ع��ض��اِل ب��ال��داءِ ال��ده��ُر ف��رم��اه ق��ل��ى غ��ي��ر ع��ل��ى ع��اش ول��ق��د
ال��ج��الِل م��ح��م��ود ال��ده��ر واس��ت��ق��اد ال��ل��ه��ى م��ب��ذول اآلم��ال ب��اَش��َر
ال��م��ث��اِل م��ف��ق��ود األح��وال ف��اَرَق أن��ه ال��م��ع��ال��ي دك ول��ق��د
ع��اِل��ي وال��َم��ْج��د دان��ي��ٌة وال��م��ن��ى أن��ف��س��ن��ا ب��ه ال��م��وُت أَْوَح��َش
ب��ال��ن��واِل ض��نٍّ��ا ال��ردَّ واس��ت��ب��اَح ل��ل��ُع��َال ن��ف��ي��ًس��ا ال��ده��ر وَه��َب
ب��واِل��ي غ��ي��ر م��ج��ده ف��ي س��ي��ًرا ل��ن��ا أب��ق��ى ف��ق��د أودى ول��ئ��ن
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ال��ف��ع��اِل ح��س��ِن ف��ي ال��م��رءِ وخ��ل��ود ل��ل��ردى ط��ري��ٌق ال��ع��ي��ش إِن��م��ا

موقف

األرِق م��ن إِال ب��ه��ا أس��ت��ع��ي��ذ ال داج��ي��ة ال��ح��زن ك��ش��ع��ار ول��ي��ل��ٌة
ال��غ��س��ِق ف��ي ال��ب��در ك��ط��ل��وع َوْج��ِه��ِه م��ن َوَض��ٍح ع��ن ال��ل��ي��ل ي��ف��ري ب��أْغ��يَ��َد ج��اءت
ب��ال��ح��َدِق ال��ن��وم ِف��ْع��َل ال��ص��ب��اب��ُة ب��َي َف��َع��َل��ْت وق��د ال��ن��ج��وى أُوِدُع��ُه ف��ِب��تُّ
ق��َل��ِق ع��ل��ى ف��ع��ط��ف��ي��ه ال��دم��وع ن��ح��وي ت��ع��ط��ف��ه ث��م ع��ن��ي ال��دلُّ ب��ه ي��ن��أى
وم��ع��ت��ن��ِق م��رأى س��وى أل��ذَّ ال أْن ي��ح��رُس��ُه األش��واق م��ن أدن��ى وب��ات
ال��غ��رِق ع��ادَي ت��ص��ادي ال��ج��ف��ون ع��ل��ى وي��ٌد ال��ه��وى ت��س��ت��ج��دي ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ي��ٌد
ح��َرِق؟ ع��ل��ى م��ط��ويٍّ��ا ق��ل��ب��ك ب��ال م��ا يُ��ْؤلِ��ُم��ُه: األن��ف��اس ف��ي وال��َح��رُّ — ي��ق��ول

التأليف

ب��ال��ي��ِد ال��ي��د ت��ق��ط��ع��وا أن أس��ب��اب��ه��ا ض��ع��ي��ف��ة واألم��ور أَِب��ي��نَ��ا أَبَ��ِن��ي
ُم��ْش��َرِد ِب��َش��ْم��ٍل َغ��َدْت ال��وف��اِق غ��ي��ر ن��ج��وم��ه��ا ت��س��ر ل��و ال��ث��ري��ا إِن
ف��رَق��ِد ع��ن ف��رَق��ٌد ت��ن��اءى ودٌّ ع��ن��ه��م��ا ت��خ��ل��ى إِذا وال��ف��رق��َديْ��ن
ال��غ��ِد؟ ع��ادي��ة األح��ق��اِد ع��ل��ى نُ��ْدِن��ي أنَّ��ن��ا ال��ل��ج��اج��ِة ي��وَم س��رَّك��م ه��ل
األنْ��َك��ِد ال��زم��ان م��داه��ن��ة ل��وال ال��ع��ال م��ن ال��ص��م��ي��م ف��ي وك��ن��ت��م ك��ن��ا
��ِد وم��وحَّ م��ح��زٍَّب ل��ك��ل رص��دت وع��ص��ب��ة وال��م��راء ال��ل��ج��اج��ة ل��وال
ب��م��ْرَص��ِد وال��ش��ام��ت��ون م��ت��ق��س��ٌم وج��ْم��ع��ن��ا ن��ك��ون أن ال��ب��ل��ي��ة وم��ن
س��يِّ��ِد ع��ن س��ي��ًدا األم��اج��د إْرَث ال��ع��ل��ى ورث��وا األَُل��ى ال��ف��راع��ن��ة اب��ن ي��ا
م��ق��يَّ��ِد م��ش��ي ال��ده��ر ع��ل��ي��ه��ا ي��م��ش��ي ودول��ًة ال��ص��ري��َح ال��ف��ض��َل نُ��ْرِج��ع ُق��ْم
ِد ال��م��ت��ودِّ ��ة رقَّ ف��ي��ه ف��ت��َل��قَّ ب��ن��ص��ي��ح��ٍة ش��ب��ت��ه م��ق��ال��ي ه��ذا
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وحبيبته الشاعر

م��ع��ذَِّب ال��ف��ؤاِد م��ش��ب��وب ح��ب��ي��ب��ة ت��رى ألن أه��ًال ل��س��ت وح��ظ��ي دع��ي��ن��ي
خ��ل��ِب خ��دي��ع��ة ف��آم��ال��ى ض��ي��اءً ص��ف��ح��ت��ي ي��م��أل ال��ِب��ْش��َر رأي��ت م��ا إِذا
م��رك��ِب أط��ي��َب ال��ع��زِّ س��روات ع��ل��ى ل��ي��م��ت��ط��ي األدي��َب ال��ل��ه ب��ع��ث وم��ا
ال��م��ط��نَّ��ِب ك��ال��خ��ب��اءِ م��ن��ه ف��ي��ح��وي��ه ب��ص��ي��رٌة ع��ي��ٌن ال��ه��مِّ م��ك��اَن تُ��ِري��ِه
أْج��َرِب َل��ْم��ِس م��ن ال��ج��س��م ال��ص��ح��ي��ح ف��رار خ��ط��رات��ه م��ن ال��ع��ذُب ال��رج��اءُ ي��ف��رُّ
أغ��َل��ِب ال��ص��ب��اب��ِة ف��وَّاِر ك��ل س��وى ��َه��ا ي��م��سُّ ال أش��ج��ان��ه م��ه��ي��ج��ة
ال��م��ق��رَِّب ح��ك��اك م��ن ت��أذَّْت ل��ش��يءٍ َدنَ��ْت إِذا ال��ل��دي��ِع ك��أع��ض��اءِ ف��ُه��نَّ

الحبِّ لياىل ِمن ليلة

ِه ِن��دِّ ع��ل��ى ال��ب��دَر أس��ت��ن��ص��ُر ج��نْ��ِح��ِه ف��ي ب��تُّ ل��ي��ٍل ُربَّ ي��ا
ِه ج��دِّ م��ن��ت��ه��ى ال��ت��دان��ي ي��رى رق��ب��ة ذي زورة ف��زارن��ي
ج��ه��ِدِه ف��ي ال��س��ي��ف ي��ح��ك��ي وراح ِس��ْل��ِم��ِه ف��ي ال��ده��َر أح��ك��ي ف��ُرْح��ُت
ِه ق��دِّ ف��ي ال��رق��َة وأَْس��َك��َن ق��ل��ب��ِه م��ن ال��رق��َة وان��ت��زع
ع��ْق��ِدِه ف��ي ال��درِّ ائ��ت��الف م��ث��ل ال��ه��وى ُح��ْك��م ع��ن��د ائ��ت��ل��ف��ن��ا ث��م

الحلم وعني اليقظة عنْي

ال��م��رَق��َدا ي��م��سُّ ال ول��ج��ن��ب��ي ن��ف��َدا ق��د دم��ع��ه��ا ل��ع��ي��ن��ي م��ا
ورَدا ن��ع��ي��ٍم م��ن ك��ش��ق��اءٍ ي��رى ح��ي��ث م��ن ال��ع��اش��ق آف��ُة
بَ��ُع��َدا ح��ت��ى م��ن��ه ق��رَّبَ��تْ��ن��ي ن��ظ��رًة م��ن��ه��ا ع��ي��ن��ي بَ��َع��ثَ��ْت
ال��ك��م��َدا ف��ع��رف��ُت ب��ال��ت��ن��ائ��ي راع��ن��ي ح��ت��ى ال��ص��ب��ر ع��رف��ُت ق��د
وََع��َدا ق��د م��ا ب��ال��ن��وِم أنْ��َج��َزْت ل��ق��د — ال��ح��م��د ول��ه��ا — ع��ي��ن��ي إِنَّ
م��وِع��َدا م��ن��ه ال��ع��تْ��ب ويُ��ِب��ي��ُح ب��ال��م��ن��ى ع��ن��ي ال��ه��مَّ ف��أَُس��لِّ��ي
خ��م��َدا ح��ت��ى ال��ش��وَق س��ج��رُت ق��د أن��ن��ي ق��ل��ب��ي ال��ي��أس أح��لَّ ق��د
تَ��ْك��ِس��َدا أن ح��بْ��س��ه��ا ِم��ْن ت��َخ��ْف ال م��ت��ج��ٍر أزك��ى اآلم��اُل إِن��م��ا
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النصيحة

ح��م��ي��ُد وْه��َو ت ال��ع��الَّ ع��ل��ى أراه ِه ب��ودِّ أج��ود ال خ��ل��ي��ٍل وُربَّ
أري��ُد ول��س��ُت ش��رٍّا ب��ه أري��ُد أن��ن��ي ف��ي��ح��س��ب ج��ه��دي أن��اص��ح��ه
س��دي��ُد وْه��َو ال��رأَي َط��َويْ��ُت م��ا إِذا ل��ُم��ْش��ِف��ٌق وإِنِّ��ي أداري��ه ف��ِص��ْرُت
ق��ع��وُد ُدونِ��ِه��نَّ ِم��ْن ف��ي��درك��ه ب��ِض��دَِّه��ا األم��وَر ي��ق��ض��ي أن م��خ��اف��َة
م��ري��ُد ع��ل��ي��ك يُ��ْل��َق��ى ل��م��ا ع��ي��وًف��ا تَ��ُك��ْن ف��ال ال��ح��ادث��اُت اْع��تَ��َرَض��تْ��َك إِذا
ج��ح��وُد ال��ع��ن��ي��َد ع��اب إِذا ا م��ج��دٍّ ب��ع��ائ��ٍب ل��ي��س ال��ح��ق اْل��ِت��َم��اَس ف��ِإنَّ

والحدثاُن الحزم

ل��س��ان��ي غ��ي��َر ال��ده��ُر م��ن��ي يُ��بْ��ِق ول��م ال��ح��دث��اِن ط��ارُق ب��ح��زم��ي أه��اَب
ب��ب��ي��ان��ي م��س��ت��ل��ِئ��ًم��ا َل��بَ��اَش��ْرتُ��ه��ا اس��ت��ك��ان��ًة ال��خ��ط��وُب م��ن��ي ح��اَوَل��ْت ف��ل��و
م��ك��ان��ي ت��ك��ون أن ط��ب��ع��ي ل��َي أب��ى م��ه��ان��ًة ال��ح��ادث��اُت أوط��أتْ��ن��ي ول��و
ع��ن��ان��ي ال��خ��ط��وِب أي��دي ف��ي ك��ان ول��و ال��م��ن��ى ب��ه ت��ك��ب��و ل��ي��س م��ث��ل��ي ول��ك��نَّ

ومحبة عتاب

��ُم ت��وهُّ وْه��و ال��ه��ج��راَن ل��ي ف��ت��ن��س��ب ج��ارُم أن��ك األع��ت��اُب أي��م��ن��ع��ن��ي
ال��م��ل��وُِّم م��س��م��ع��ي��ك م��ن دن��ا م��ا إِذا وح��ش��ٌة ��َك تَ��َم��سَّ أْن ض��ن��ي��ٌن وإِن��ي
ف��أْك��تُ��ُم ص��ب��ًرا ب��ال��ُم��ْس��ِط��ي��ِع أن��ا وال ن��بْ��وًة ال��ح��بِّ ع��ن ب��ال��راج��ي أن��ا ف��م��ا
م��ع��ص��ُم ال��ك��فَّ ي��ْح��ِم��َل ال ب��أْن ف��أوِش��ْك ب��م��ع��ص��ٍم دبَّ ال��داءُ م��ا إِذا ول��ك��ن
ي��ع��ل��ُم األح��ب��َة يَ��بْ��ُل َم��ْن ول��ك��نَّ ال��ه��وى م��ا َه��ْج��ِرك ق��ب��َل أدري ك��ن��ُت وم��ا
ت��ب��رُُّم ف��ْه��و ش��يءَ ال ف��ي ك��ان ف��ِإن ال��رض��ى ي��ب��ع��ث ال��ذي ال��ع��ت��َب أن��ك��ر وم��ا
م��ك��تَّ��ُم ال��ض��ل��وِع ب��ي��ن ول��ك��نَّ��ه ض��لَّ��ًة ل��ل��ج��ف��ِن ال��س��رَّ أب��ي��ُح ول��س��ت
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النفس آمال

وأُْرِض��ي��َه��ا ت��رض��ي��ن��ي ال��ي��أِس وح��ال��ة ت��م��نِّ��ي��َه��ا ف��ي ن��ْف��س��ي أراق��ُب ل��ي م��ا
أُْغ��ِن��ي��َه��ا ب��ال��ت��ن��زي��ه ك��أنِّ��َي ح��ت��ى آَم��نُ��ُه ل��س��ت رج��اءٍ ع��ن ن��زَّْه��تُ��ه��ا
ح��واِش��ي��َه��ا ف��ي ال��م��ن��اي��ا ك��أنَّ ع��ادت ض��رٌع َش��ابَ��َه��ا م��ا إِذا ال��ح��ي��اَة إِن
أم��اِن��ي��َه��ا ن��ف��س��ي بَ��َل��َغ��ْت ف��ال خ��وًف��ا أج��ن��ب��ه��ا ال��ذل ف��ي ح��ي��ل��ًة ل��ي أنَّ ل��و
ث��اِن��ي��َه��ا وال��ذلُّ أوَّلُ��ه��ا ال��ع��ج��ُز ب��م��ن��زل��ٍة أرَض��ى أن ال��ق��وُم أي��ح��س��ب
داِع��ي��َه��ا ال��ع��ل��ي��اءِ إِل��ى ي��ج��اَب ح��ت��ى داج��ي��ٌة واآلم��ال ال��ن��ج��َح س��أرق��ُب
ع��واِدي��َه��ا م��ن األع��ادي ق��ل��وُب ِري��َع��ْت رَم��ٍم إِل��ى دبَّ��ْت ل��و ال��ح��م��يَّ��ة إِن
م��ع��اِن��ي��َه��ا م��ن ال��م��ع��ال��ي ك��أَنَّ ح��ت��ى َش��َرٍف ذا ص��ار ب��وض��ي��ٍع َس��َرْت ول��و
ِت��ي��َه��ا ب��ه أغ��رى أَْس��ُرُه ك��أَنَّ��م��ا َج��َل��ٌد ع��اده ب��أس��ي��ٍر َس��َرْت ول��و
ت��ْم��ِوي��َه��ا ب��ال��ت��ض��ل��ي��ل ال��ن��ص��َح ويَ��ْخ��ِل��ُط م��ه��ل��ك��ًة ال��ح��زَم ي��ري��ك ال��ل��ئ��ي��َم إِن
يُ��نْ��ِف��ي��َه��ا ال��ع��زَم ف��ِإن ال��ن��ه��وِض م��ن أم��ٍل ع��ل��ى تَ��بْ��ق��ى ال ال��ع��ج��ِز وح��ال��ة

ليلة ذكرى

َغ��ْدَرا ال��وف��اءِ أه��ُل ي��دع��وه أم��َرا ه��واك ف��ي َك��لَّ��ْف��تَ��ِن��ي
ص��ب��َرا ن��ط��ي��ق ه��ل ت��رى ل��ك��ي ض��ل��وع��ي واْس��تَ��ِع��ْر ال��ه��وى ف��ابْ��ُل
ذك��َرى ي��ع��ود وْص��ٍل وربَّ وص��ًال ي��ع��وُد ه��ج��ٍر وربَّ
ِس��تْ��َرا ال��ظ��الُم اح��ت��وان��ا ��ا َل��مَّ ع��ل��ي��ن��ا أرخ��ى ل��ي��ٍل وربَّ
ي��ع��َرى دج��اه ِم��ْن ف��خ��ْل��تُ��ُه ل��ي��ل��ي ع��ن��د ال��ب��دُر ب��ي وش��ى
ُم��ْغ��َرى ب��ال��س��ه��اِد ك��أن��ه ط��رف��ي ال��ظ��الَم ي��م��جُّ ب��اَت
َف��ْج��َرا ال��م��س��اءُ ي��ك��ون ك��اد ل��ي��ًال ال��ح��ب��ي��ُب واف��ى وح��ي��ن
ُع��ذَْرا ال��ج��ف��اءِ ف��ي رأى ف��ه��ل أع��ان��ي م��ا ال��ط��رُف أْخ��بَ��َرُه
َه��ْج��َرا م��ن��ه خ��اف ك��اله��م��ا ع��ي��ن��ي ون��وم اص��ط��ب��اري أض��ن��ى
ن��ض��َرا ال��زم��اُن ك��ان أي��ام ح��دي��ثً��ا ع��ن��ه س��م��ع��ي ي��ح��ف��ظ
س��ك��َرى ب��ال��ذب��وِل ألع��ي��ن ع��ب��رى ب��ال��ح��زِن وع��ي��ن��ي ب��تُّ
وك��َرا ل��ل��ط��ي��ِف ط��رف��ي ف��ص��ار وك��ًرا ل��ل��ح��بِّ ق��ل��ب��ي ج��ع��ل��ت
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ص��دَرا ال��ص��دِر ف��ي ب��ي م��ا ف��ص��ار ال��ل��ي��ال��ي م��ن ص��دري م��ألت

الحب أماني

وتُ��ْف��ِن��ي��ِن��ي تُ��بْ��ِق��ي��ِه��ْم ال��ه��ج��ِر وس��ط��وُة وتُ��ْغ��ِري��ِن��ي ت��ل��وي��ه��م ال��ح��بِّ ل��واع��ُج
م��أم��وِن غ��ي��ُر ع��ل��ي��ه��ا ال��ع��ذول ق��ْول رائ��ده��ا ض��لَّ دم��وٌع ال��ج��ف��ون وف��ي
ي��ل��وي��ِن��ي ك��ان ق��د ب��م��ا ي��ع��وُد وه��ل غ��ي��ر ذو ال��ح��بَّ أن ال��ي��أِس م��ن ن��ج��ب��ي
دي��ِن��ي ع��ل��ى ق��ل��ب��ي م��ن ال��وج��َد وأق��رَب َج��َل��ِدي ع��ل��ى ق��ل��ب��ي م��ن ال��ص��ب��َر أب��ع��َد م��ا
م��غ��ب��وِن غ��ي��ر ب��أن��ي ظ��ن��ن��ُت ح��ت��ى ت��خ��دع��ن��ي واآلم��ال ب��ال��خ��س��ِر رج��ع��ُت
ويُ��ْدِن��ي��ِن��ي ف��أدن��ي��ه ال��ت��ص��اف��ي ب��ع��د تَ��نْ��ُظ��رنَ��ا ال��ل��ي��ِل وع��ي��ون ب��ه ل��ي م��ن
م��ض��م��وِن غ��ي��ُر ال��ل��ي��ال��ى وع��َد ف��ِإنَّ ي��م��ط��ل��ن��ي ال��ده��َر أن ال��ده��ِر م��ن ي��ك��ف��ي
م��ظ��ن��وِن غ��ي��ُر وص��ٌل ذل��ك ف��ِإنَّ ي��ج��م��ع��ن��ا ال��ن��وَم أنَّ ال��ق��رِب م��ن ي��ك��ف��ي
يُ��بْ��ِك��ي��ِن��ي ف��ي��ه م��وت��ي ب��ع��د ل��ع��لَّ��ه م��ق��ت��ب��ٌل وال��ع��ي��ش ال��ردى أله��وى إِن��ي
يُ��ْرِض��ي��ِن��ي األح��ب��اِب م��ن ش��يءٍ ف��ك��لُّ ص��ل��ٍة ع��ل��ى أو ُم��ِدالٍّ ش��ئ��َت ك��ي��ف ك��ن

الشوق دليل

غ��ل��ي��لُ��َه��ا وأن��ت أش��ج��ان��ي وت��ط��ف��ئ دل��ي��لُ��َه��ا وأن��ت أش��واق��ي أت��ن��ك��ُر
ق��ت��ي��لُ��َه��ا ب��أن��ي ت��دري أن��ه��ا س��وى رنَ��ْت إِذا ال��ع��ي��وِن ع��ن��د ع��ائ��ب��ي وه��ل
ق��ل��ي��لُ��َه��ا وض��رَّ زادت ل��وع��ة إِذا ب��اك��يً��ا ت��ران��َي أن إِال ال��وج��ُد ه��ل
ن��زي��لُ��َه��ا ال��وف��اءَ ي��أب��ى ال ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى م��ك��ان��ًة ال��ض��ل��وِع ب��ي��َن ل��ك��م ب��س��ط��ت
رس��ولُ��َه��ا ال��ج��ف��اءَ أن ول��و ل��دي��ك ع��ط��ف��ًة ��ي��َن يُ��َرجِّ آم��ال��ي ول��ك��نَّ
ع��ذولُ��َه��ا وال��ح��ب��ي��ب ش��ق��ائ��ي ف��ك��ي��ف ع��ذي��ره��ا وال��ح��س��ود ب��ن��ف��س��ي ش��ق��ي��ُت
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أمني قاسم والعلم الوطن فقيد مرثية

األح��زاِن ط��وارق ب��ي��ن وب��ق��ي��ُت ال��س��ل��واِن ب��م��ْع��وز ال��ب��ك��اءُ أودى
ال��ع��اِن��ي ال��ض��ع��ي��ِف ص��ب��ِر إِل��ى آوي وت��ارًة ال��ه��م��وُم ت��ك��اث��رن��ي ط��وًرا
ول��ي��اِن ق��ط��ي��ع��ٍة ره��ُن ف��ال��م��رءُ واتَّ��ِئ��ْد ب��ال��م��ح��اج��ر رف��ًق��ا َدْم��ُع ي��ا
اإلِن��س��اِن آف��ُة ال��م��ن��اي��ا أن وح��ش��ٌة َع��َرتْ��ن��ي وإِْن ع��ل��م��ُت ول��ق��د
ال��ح��دث��اِن ل��ط��ارِق ال��ك��ف��اِة َف��ْق��ُد أََج��لُّ��َه��ا ب��ال��رج��اِل ال��ف��ج��ي��ع��َة إِن
ال��ش��اِن ال��ع��ظ��ي��م ال��ق��رم ح��ف��رِة ف��ي ث��وى إِذا ال��ص��ري��ح ال��ف��ض��ِل ع��ل��ى ل��ْه��ِف��ي
ف��رم��اِن��ي ب��َم��ْق��تَ��ِل��ي أَح��سَّ ي��أب��ى ب��ال��ذي أرادك وق��د ال��زم��ان ل��ي��َت
ال��وان��ي ال��ن��س��ي��م م��ع ال��غ��ص��وِن م��ي��َل ح��س��رًة ن��ع��ِش��ك أم��ام ال��رج��اُل م��اَل
األش��ج��اِن ب��م��ج��ام��ِع م��وك��ول��ة وأُْخ��ت��َه��ا ال��ج��ف��وِن ع��ل��ى ال��ش��م��اَل وض��ع��وا
ال��ف��رس��اِن م��ق��ط��ر رم��اه ف��ْرٍد واح��ٍد ث��ك��ل��ى ب��ك��اءَ ال��ج��ل��ي��ُد وب��ك��ى
ال��ري��ح��اِن ن��ف��ح��ُة ع��ل��ي��ه ت��ث��ن��ي م��ح��ب��بً��ا ال��س��ح��اُب ذه��َب ك��م��ا ف��اذه��ب
ال��ف��ي��ن��اِن ب��ُع��وِدِه ال��زم��اُن َغ��َدر ب��م��اج��ٍد ال��زم��اُن َف��َع��َل م��ا َس��ْع��ُد ي��ا
ال��م��ع��واِن ب��ه��م��ِة ال��رج��اءَ يُ��ْدِن��ي م��غ��ل��بً��ا ل��ل��ع��ظ��ي��م ت��دع��و ك��ن��َت ق��د
اإلي��م��اِن ��ُة وص��حَّ ال��ج��ه��اِد ص��ْدُق ح��بَّ��ُه ف��ؤاِدك م��ن يُ��ْدِن��ي ك��ان ق��د

أمني قاسم رثاء

غ��ل��ي��َال ال��ض��ل��وِع ف��ي م��كَّ��ن وال��رزءُ م��س��ي��َال أص��اَب ق��د ب��ع��دك ال��دم��ُع
ال��م��ع��س��وَال رج��اءن��ا أم��رَّ ص��ع��ٌب ع��اص��ٌف ب��ْع��َدَك اآلم��اِل ع��ل��ى وع��دا
ال��م��ط��ل��وَال ب��ه��اءَه��ا ال��ع��ي��ون ل��ح��ُظ ف��ي��ج��ت��ن��ي ك��ال��زه��وِر ت��ف��ت��ح ك��ان��ت
وب��ي��َال ب��ال��ث��م��اِر ض��ن��ي��ن��ا ج��دبً��ا ال��ح��ي��ا أْع��وزه ال��ت��رِب ك��وج��ِه ف��َغ��َدْت
ال��م��أم��وَال ج��ن��اب��ه ال��س��الَم ي��ق��ري زف��ي��َرن��ا أن ال��ق��ب��ِر رْه��ِن ع��ن��د ه��ل
وأص��ي��َال ب��ك��رًة ال��ك��ف��اي��ِة َربَّ ب��ف��ْق��ِدِه اف��ت��ق��دُت أن��ي ع��ن��ده ه��ل
ق��ل��ي��َال ال��ع��زاءِ إِل��ى ت��م��ي��َل ال أْن وث��ي��ق��ًة ال��ج��ف��ون ع��ل��ى ال��ف��ؤاُد أخ��ذَ
دل��ي��َال ال��ن��ف��وِس ع��ل��ى األم��اَن تَ��ِخ��ذَ أح��وال��ِه ف��ي ال��ده��َر رأي��ُت ول��ق��د
م��دخ��وَال ف��ؤاَده ح��س��ب��ت إِن��ي ق��ل��بَ��ه رزؤك يُ��ْص��ِم ل��م ل��ل��ذي ُق��ْل
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م��س��ل��وَال ص��ارًم��ا ع��ه��دت��ك ول��ق��د أح��ش��ائ��ه ف��ي ال��ق��ب��ُر اح��ت��واك ك��ي��ف
م��م��ي��َال أق��م��َت ح��ت��ى وع��ج��م��تَ��ُه��ْم ض��الل��ه��م نَ��َف��يْ��َت أق��واٍم ُربَّ ي��ا
ع��ل��ي��َال ال��ض��ي��اء إِل��ى ال��ع��ل��ي��ُل ب��ع��ث ورب��م��ا ال��ح��س��ي��ر ب��ال��ط��رِف أخ��ذوك

حبيب زورة

ب��ال��ي م��ن ال��ي��أِس ح��دي��َث ان��ت��زْع��َت ل��م��ا آم��ال��ي ت ال��ع��الَّ ع��ل��ى ف��ي��ك ج��ع��ل��ُت
أح��وال��ي اآلم��اِل ع��ل��ى س��ئ��م��ُت ح��ت��ى تُ��ْس��ِع��ُدِن��ي واآلم��ال أدأُب ورح��ُت
ال��س��ال��ي راح��ِة ع��ن ال��ه��وى ف��ي��ه��ا ي��ن��مُّ ب��م��ن��زل��ٍة م��ن��ب��وذًا ال��ح��ظُّ وف��ات��ن��ي
ص��اِل��ي وال��ج��وى ل��ه��ي��بً��ا ق��ل��ب��ي وخ��ل��ت م��ن��ت��ج��ًع��ا وال��ش��وق ق��ًرى دم��ع��ي ح��س��بْ��ُت
ال��ت��ال��ي ف��ات��ن��ي م��ا إِذا اع��ت��ذاري ف��م��ا ع��بَ��ٍث ب��ال م��دف��وًع��ا ال��ح��بِّ ف��ي ج��َريْ��ُت
ِل��ي ي��س��ع��ى ال��ورد وه��ذا ال��غ��ل��ي��ِل م��ن ل��ي��ن��ق��ذه��م ورٍد إِل��ى أُن��اٌس ي��س��ع��ى
إِب��الل��ي ش��اءَ ل��و ��ل��ِه ت��م��هُّ وف��ي ب��م��ع��ذرٍة ال��م��دل��ي ال��زائ��ر أي��ه��ا ي��ا
أوص��اِل��ى أْح��يَ��يْ��ُت تُ��ْرِب��ه��ا ع��ل��ى ت��س��ع��ى م��ق��ب��رٍة َط��ىِّ ف��ي ُم��ودٌَع أن��ن��ي ل��و

والرقة الحبُّ

ف��ت��ب��رََّم��ا ش��اف��ًع��ا دم��ع��ي وأرس��ل��ُت ف��ت��ح��كَّ��َم��ا ذلَّ��ِت��ي إِل��ي��ه ش��ك��وُت
ف��ت��ظ��لَّ��َم��ا ال��ك��رى ف��ي ط��ي��ًف��ا ب��ب��ع��ث��ك َوَص��ْل��تَ��ُه أن��ت ال��واش��ون ل��ه وق��ال
ف��ت��ألَّ��َم��ا ق��ب��ل��ًة م��ن��ه ت��زوَّْدُت أن��ن��ي ت��خ��يَّ��ْل��ُت ق��د أن��ي وُخ��بِّ��َر
م��ل��ثَّ��َم��ا ب��ال��ح��ي��اءِ ف��أض��ح��ى إِل��ي��ه ن��ظ��رًة أخ��ل��س س��وف أن��ي وُخ��بِّ��ر
��َم��ا ت��رحَّ ال��ح��دي��ث ف��ي ذك��ري م��رَّ إِذا ل��ع��ل��ه أم��وت أن أله��وى وإِن��ي
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والحكم الفخر يف

ال��ح��رم��اِن ف��ض��ي��ل��َة ال��ن��ع��ي��ُم وم��ح��ا ال��رج��ح��اِن ج��ن��اي��َة ال��ح��ق��وُد ن��ق��م
ل��ل��ن��ق��ص��اِن زاَد ق��د ل��ك��نَّ��ه ال��ع��ل��ى ل��ي��ح��ت��از ج��دٍّ ذو زاد م��ا
اإلِن��س��اِن غ��اي��ُة ال��م��ن��ي��َة أن — خ��ص��اص��ًة ش��ك��وت وإِن — ع��ل��م��ُت ول��ق��د
ي��ص��ط��دم��اِن ع��ل��م��ان ف��ك��أن��ن��ا وع��ج��م��تُ��ه ع��زي��م��ت��ي ال��زم��اُن َع��َج��َم
م��ك��ان��ي َج��ِه��ْل��ُت م��ا األس��اف��ل ح��ي��ث ت��واض��ًع��ا َع��َل��يْ��ُت ك��م��ا َس��ُف��ْل��ُت ول��ئ��ن
ع��ن��ان��ي أب��ح��ُت ق��د أن��ي ف��ع��ل��م��ُت ذق��ت��ُه��ْم ح��ت��ى ب��ال��ش��ك ص��اَح��بْ��تُ��ُه��ْم
ال��ي��ق��ظ��اِن ب��ل��واح��ِظ راع��يْ��تُ��ه��ا غ��رًة ال��ح��وادث ع��ن ك��ري��ت وإِذا
اإلِن��س��اِن آف��ُة األم��ان��ي أنَّ ف��راع��ه��ا ل��ل��ط��م��اح ن��ف��س��ي روَّْض��ُت
إِع��الن��ي غ��رَّه ق��د ل��م��ض��ل��ٍل س��ري��رت��ي أب��ي��ن أن ب��ن��ف��س��ي أرب��ى
وب��ي��ان��ي ب��ح��ف��ي��ظ��ت��ي ��ْف��تُ��ه��ا ك��شَّ ح��ي��اتَ��ه ال��ج��ب��ان تُ��نْ��ِس��ي ��ة وُم��ِل��مَّ
ل��س��ان��ي ف��ي��ه ح��ار م��ا م��وق��ٍف ف��ي أَب��ك��ًم��ا ال��م��ن��اظ��ر أَدَُع ول��رب��م��ا
ج��ن��اِن��ي يُ��ْس��تَ��َط��اُر ال ِل��تَ��ُروَع��ِن��ي ��ٍة ب��م��ل��مَّ ن��وََّه��ْت ال��ح��وادُث وإِذا

صديق إىل

ي��ن��ِم ل��م ال��ن��وُم ق��راه ل��و ب��ال��تُّ��ه��ِم اآلم��ال داف��ع
ال��ح��ل��ِم ف��ي ال��وْص��َل ي��رج��و وْه��و ي��س��ه��ُرُه ال��ل��ي��ل ف��ي��ب��ي��ُت
ص��م��ِم م��ن ال��ن��ج��ُم يُ��ِج��بْ��ُه ل��م ُم��َس��اِم��َرُه ن��اج��ى وإِذا
ل��ألل��ِم ال��ح��بُّ واج��ت��ب��اه ي��ؤن��ُس��ُه ال��س��ه��ُد ف��اج��ت��ب��اه
ب��ال��ظُّ��َل��ِم األف��الَك ي��ق��رع م��ت��ه��ٌم ال��ل��ي��ل وش��ب��اُب
ال��ف��ح��م» ف��ي ال��ن��ار «ك��دب��ي��ب م��ه��ت��ت��ًك��ا ال��ب��در ف��ي��ه دبَّ
ب��ال��ه��رِم ال��ف��ج��ُر رم��اه إِذ دوَل��تَ��ُه ال��ص��ب��ُح واس��ت��ب��اح
م��ن��َع��ِدِم ش��خ��ص ف��ي رم��ٍق س��وى ال��ص��ب��اُح م��ن��ه يَ��دَْع ل��م
ال��ك��رِم ع��ن��ص��ِر م��ن أص��ل��ه خ��ل��ق ذي وج��ُه ي��ق��ت��ف��ي��ه
ي��ب��ت��س��ِم ال��ت��ع��ب��ي��ِس ف��ي ف��ْه��و ص��وَرتَ��ُه ال��ب��ش��ُر أن��ار ق��د
ال��ش��يَ��ِم ف��ي ال��ص��ف��ِو ك��ح��ل��وِل م��ن��زل��ًة ال��ن��اِس ب��ي��ن ح��لَّ
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ال��ه��م��ِم ف��ي اآلم��اِل م��وِق��َع دن��س ال ح��ي��ث ف��ي واق��ٌع
ن��دِم ع��ل��ى إِال واق��ٌف ع��ب��ٍث إِل��ى إِال س��ائ��ٌر
م��تَّ��ه��ٍم غ��ي��ُر ف��ه��واه تَ��ْدَف��ُع��ُه ل��ل��ف��ض��ل نَ��ْف��ُس��ه
ال��ن��ع��م ف��ي ال��ح��م��ِد ك��م��ج��اِل م��ل��ت��ئ��ًم��ا ال��م��دُح ف��ي��ه ج��اَل
ال��ح��َرِم ف��ي اآلرام ِم��ْش��ي��ة ف��ض��ائ��لُ��ه ف��ي��ه وم��ش��ت
ال��ذَم��ِم ف��ي ال��دَّيْ��ِن ك��وج��وِد م��ح��بَّ��تُ��ه ف��ي��ن��ا ُوِج��َدْت

حال ضيقة

ت��ئ��ي��بُ��ُه وال��دم��وُع ح��ال��ي وأع��ذُل خ��ط��وبُ��ُه ت��ه��ون أو ده��ري أَُع��اِت��ُب
ع��ي��وبُ��ُه ال��زم��اِن ف��ي ش��يءٍ وأح��س��ُن يُ��ِري��بُ��ِن��ي ف��ي��م��ا ال��ده��َر أل��وُم وك��ي��ف
ط��ب��ي��بُ��ُه ج��ف��اه ق��د س��ق��ي��ٌم ك��أن��ي ش��وارٌد واألم��ان��ي ح��ظ��ي س��أن��دُب
ن��ص��ي��بُ��ُه م��ث��ل��ي أنَّ ن��ص��ي��ب��ي ف��ح��ْس��ُب ب��ب��ائ��ٍس ال��ل��ئ��ي��ُم ال��ده��ُر ع��ب��َث إِذا
رق��ي��بُ��ُه ك��أن��ي ق��ل��ب��ى ي��ع��ات��ب��ن��ي م��خ��ي��بً��ا ال��زم��اُن ش��اء ك��م��ا وص��رُت
أري��بُ��ُه ك��أن��ي ص��ب��ري وأخ��ل��ف��ن��ي س��ئ��م��تُ��ه��ا ك��أن��ي آم��ال��ي وداف��ع��ُت
ح��ب��ي��بُ��ُه ع��ن��ه غ��اب م��ح��بٍّ ف��ؤاد ك��أنَّ��ه��ا ح��ت��ى األح��واُل ب��ي َوَض��اَق��ْت
رح��ي��بُ��ُه ي��ض��ي��َق أن إِال ال��خ��ط��ِب ع��ل��ى األس��ى ب��ه يُ��ِل��مَّ أن ب��ص��دري أض��ن
ي��ص��ي��بُ��ُه ال��م��راد ي��ع��دو ال��ذي ل��ع��لَّ ت��ع��ل��ًال إِال اآلم��اَل أرق��ُب وال
خ��ط��ي��بُ��ُه ال��ن��ض��ي��ِر ع��ن��د ش��دا م��ا إِذا ب��ل��ب��س��ه��ا ن��ع��م��ت أي��اًم��ا س��أذك��ُر
ق��ري��بُ��ُه ت��ن��اءى أو ج��دٌّ خ��ان إِذا ُف��ؤاُدُه يُ��َع��زَّى ال م��م��ن أن��ا وم��ا
ي��ن��وبُ��ُه م��ا ق��ل��ِب��ه ع��ن ب��ه��ا ي��ذود ع��زي��م��ًة ت��ري��د أح��واٌل ول��ل��م��رءِ
م��ش��ي��بُ��ُه ع��ل��ي��ه ي��ج��رؤ ل��م ال��م��وِت م��ن م��ان��ٌع ل��ل��م��رءِ ال��ش��ي��ِب دون ك��ان إِذا
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عبده محمد الشيخ رثاء

ن��ف��ْد ح��ت��ى دم��ع��ك وأرخ��ص��ت خ��م��ْد ح��ت��ى ف��ؤاَدك س��ج��ْرُت
ج��م��ْد م��ا دم��ع��ه��ا م��ن ت��ش��رد ت��ن��ي ال أن ال��ع��ي��ِن ع��ل��ى وح��قَّ
ال��ج��ل��ْد ف��خ��اَن ال��ت��ع��زِّي وُرْم��َت ال��ب��ك��اءُ ف��ه��ان ال��وف��اءَ أردَت
م��س��ت��َرْد م��ن ف��ات ل��ل��ذي ف��ه��ل أََص��مَّ ح��ت��ى ال��م��وُت وأس��َم��َع��َك
ت��ف��ت��ق��ْد م��ن م��ص��َر ع��ل��ى ل��ه��ان اإلِم��اِم غ��ي��ر ال��م��وت أق��ص��د ول��و
س��ِع��ْد ق��د ب��ه ش��ق��يٍّ م��ن وك��م ع��ن��ا ق��د ل��ه م��ض��لٍّ م��ن ف��ك��م
ع��م��ْد ح��ت��ى ي��م��زح ص��ار ف��ق��د غ��رًة ال��ردى م��ن��ه ��َب تَ��َرقَّ
زِه��ْد ح��ت��ى ال��ع��ي��َش ع��رف وق��د ال��ردى ي��ه��اَب أن ذُْخ��ُرُه أب��ى
ورْد ح��ت��ى ال��ورد ج��ن��ب وم��ا ال��م��م��اَت ل��ي��خ��اف ال��ف��ت��ى وإِنَّ
ي��ق��ت��ص��ْد ال ال��ع��ي��ُش غ��رَّه وم��ن خ��ادٍع أم��ٍل ع��ل��ى ي��ق��ي��م
َغ��ْد ُدوَن َم��ْن ال��م��وَت أَِم��َن ف��ه��ل ال��غ��داِة م��ت��اب س��ف��اه��ا ��ى ي��رجَّ
أَم��ْد ب��ق��اءٍ ل��ك��لِّ ول��ك��ْن ُح��ْك��ِم��ه ف��ي ال��م��وُت َ أخ��ط��أ وم��ا
وَج��ْد ع��ل��ي��ه ال��زم��ان ح��ت��ى ن ال��ح��اس��دو َف��ْض��ِل��ه ِم��ْن ن��ال وق��د
ج��َح��ْد ق��د م��ْن ال��ح��قَّ ع��رف ف��ق��د ت��ق��ص��ري ل��م ال��ل��ه آي��َة ف��ي��ا
ح��ِم��ْد ح��ت��ى ف��ض��ل��ك ذمَّ ف��م��ا ح��اق��ٍد م��ن ش��أَوك رام وك��م
ال��رَم��ْد! إِال ال��ش��م��َس وي��ن��ت��ق��ُص ال��ع��م��ى إِال ال��ض��وءَ ي��ج��ه��ُل وه��ل
ال��ح��َس��ْد! إِال ال��ف��ض��َل ي��ج��ح��د وه��ل ال��رض��ى إِال ال��ع��ي��َب يُ��نْ��ِك��ر وه��ل

الحبِّ عقيدة

ال��ف��ؤاْد م��س��ل��وب وال��ج��س��ُم وان��ث��ن��ى ال��ك��َرى م��س��ل��وُب وال��ط��رُف زارن��ي
ال��رُّق��اْد ط��ع��َم ل��ي ال��ط��ي��ُف ف��أب��اح ب��ه��ا ال��ط��رُف يَ��نْ��َع��ِم ل��م ح��ال��ٌة
اع��ت��ق��اْد ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ح��بَّ ك��أن ـ��ى ح��تَّ��ـ ال��س��ل��واُن خ��ل��دَي ف��ي يَ��ُدْر ل��م
اف��ت��ق��اْد ال��بُ��ْع��ِد ف��ي ي��وح��ش م��ث��ل��م��ا ال��ت��ج��اف��ي ال��ُق��ْرِب ف��ي ي��وح��ش إِن��م��ا
اق��ت��ص��اْد ه��ل��ك م��ْط��ل��ه م��ن ه��ال��ًك��ا رم��ًق��ا يُ��ح��ِي��ي ب��ال��وص��ل يَ��ُج��ْد إِْن
ق��ي��اْد ت��ع��ط��ي ال اآلرام ه��ك��ذا أَنْ��َك��ْرتُ��َه��ا م��ا ال��ه��ج��ران خ��ط��ة
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م��س��ت��ف��اْد م��ع��نً��ى ك��لَّ أل��ه��َم��تْ��ن��ي ب��ال��ك��رى ن��اط��ق��ات وع��ي��ون

راقصة وصُف

ش��ب��اب��ه��ا م��ن تَ��ْع��َج��ُب ك��أن��ه��ا ج��ل��ب��اب��ه��ا ف��ي ت��م��رُح آن��س��ٌة
ان��س��ي��اب��ه��ا ف��ي ك��ال��ص��لِّ راق��ص��ة ب��ه��ا ت��ع��ن��ي ك��أم��ة وَش��ْع��ره��ا
ث��ي��اب��ه��ا م��ن تَ��ْخ��ُرج أن ت��ك��اد إِه��اب��ه��ا ف��ي ت��دور ك��أن��ه��ا

ب��ه��ا! ي��زه��ى أن ي��ك��اد وث��وب��ه��ا

الحبِّ حاالت

ت��س��ج��ِم ل��م إِذا ل��ل��ع��ي��ن ُع��ذَْر وال ال��دم��ُع خ��ان��ه��ا ِل��َع��يْ��ِن��ي م��ا
ودم��ي ل��ح��م��ي ال��ح��بُّ ف��اس��ت��ع��ار ال��ب��ك��ى ط��ول ع��ل��ى ال��دم��ع نَ��ِف��َد
ن��دِم��ي يُ��ْغ��ِن��ي ك��ان ل��و ن��اِدٌم ت��س��ت��ه��دف��ن��ي واآلالم أن��ا
أنَ��ِم ل��م ط��ي��ُف��ك��م أت��ان��ي ل��و إِن��ن��ي ح��ت��ى ال��ن��وَم ك��ِرْه��ُت ق��د
ب��ال��تُّ��َه��ِم ح��اس��ٌد رم��ان��ي إِن ي��ب��رئ��ن��ي وال��ه��وى أب��ال��ي م��ا
ي��س��ق��ِم ل��م إِن ال��ع��اش��َق ت��رح��م ف��ال ال��ح��بِّ ف��ي األن��ف��ُس ه��ان��ت
ب��األل��ِم أع��ض��اُؤه ه��زئ��ت ال��ه��وى ح��م��ل ف��ي ال��ص��بَّ أع��ن��ت إِن
ي��ح��رِم ل��م إِذا ال��ص��دَّ ل��ي ف��اْرَض ق��ل��ى غ��ي��ر م��ن ال��وص��َل َم��نَ��ْع��َت ق��د

وشجون طلعة

م��ف��ت��وِن م��ت��يَّ��ٍم ق��ل��َب أْج��َه��َدْت ش��ج��ون��ي ب��ك��لِّ َط��َل��َع��ْت ط��ل��ع��ًة ي��ا
ال��م��أم��وِن ال��ص��ادق ب��ح��بِّ وث��َق��ْت ح��ب��ي��ب��ة ت��ص��د أن ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن
ال��م��ج��ن��وِن وح��ال��ة ال��ح��زي��ن أس��ف ي��ع��ده ل��م ب��م��ن��زٍل ه��واِك ف��ي أن��ا
ال��م��س��ك��ي��ِن؟ ل��ذل��ك أن��ِت أَرث��ي��ِت وخ��ص��اص��ت��ي ب��ذل��ت��ي ال��ف��ؤاُد رض��ي
أم��ي��ن! ع��ل��ي��ك ص��ب��ٍر إِل��ى آوي وت��ارًة ال��ش��ج��وُن تُ��َك��اِث��ُرن��ي ط��وًرا
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الكثري القليل الحظ

ب��ألالءِ ج��ادت��ن��ي األْف��ق إِل��ى ع��ي��ن��ي ن��ظ��َرْت ُك��لَّ��َم��ا أن��ي ال��درِّ م��ن ح��س��ب��ي
وإِغ��الءِ إِرخ��اٍص ح��اُل ض��رَّن��ي م��ا ج��اه��لُ��ه��ا ل��ألس��ع��ار ��َد ت��رصَّ وإِن
ب��ال��م��اءِ ال��م��اء اْل��ت��ق��اء ص��وت ن��اج��يْ��ُت ك��اِت��ُم��ه��ا ب��األس��رار ��َع ت��رفَّ وإن
ب��ال��داءِ ال��داءَ ُك��ِف��ي��ُت أن��ي َع��ِل��ْم��ُت غ��واي��ت��ه ف��ي َغ��ِن��يٌّ ت��م��ادى وإِن
آالءِ ح��االت م��ن ذل��ك ب��ي��ن م��ا نَ��َظ��َرْت ال��ت��ي ب��ال��ع��ي��ِن ألن��ظ��ُر إِن��ي

الصرب عىل حساد

ال��ب��ائ��ِس ف��ؤاِد ف��ي ص��ب��ر ُربَّ ص��اب��ٌر أن��ي ��اُد ال��ُح��سَّ نَ��ِق��َم
ال��ف��ارِس س��الِح ف��ي ثَ��ْل��ٍم ربَّ ص��ارٍم س��الم ذا رأَْونِ��ي ق��د

والرسور الحزن

ال��ح��ي��اِة ط��وَل اإلن��س��ان ل��ف��ؤاد غ��ذاءٌ وال��س��رور ال��ح��زُن إِنَّ��م��ا
ي��ؤات��ي ال أن ق��ب��ل ب��ال��ح��زن ف��اْرَض ق��ض��اءٌ ب��ال��س��رور ط��اح ف��ِإذا

األشياء مواطن

ي��ع��رف��ا ال أن ال��ج��وه��ِر آف��ة أوط��ان��ه��ا ف��ي األش��ي��اء ت��ع��رض
ال��َص��َدف��ا ون��اَل ال��درَّ نَ��بَ��ذَ ال��نُّ��ه��ى ع��ن��ه ع��زبْ��َت ج��ه��وٍل ك��م
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مرض من إبالله بعد صديق إىل

ك��األم��ان��ي ب��ع��ادك ع��ل��ى ف��ِص��ْرَت دان��ي وأن��ت ب��ال��ب��ع��اِد َرِض��ي��نَ��ا
ال��ع��ي��اِن ع��ن ال��س��م��اُع ي��غ��ن��ي وه��ل ص��ب��ًرا ع��ن��ك اح��ت��ج��ابُ��ك وك��لَّ��ف��ن��ا
ال��زم��اِن َح��َدِث م��ن ال��ب��رءُ وأن��ت ب��ش��يءٍ ال��دن��ي��ا ت��ن��الُ��َك وك��ي��ف
ال��ل��ي��اِن س��ل��س غ��رَّه��ا ول��ك��ن ال��ع��وادي ب��ص��ْع��َدِت��َك ه��زئ��ْت وم��ا
أض��ح��ي��اِن ي��وٍم ط��ل��وع َط��َل��ْع��َت ��ى ال��م��رجَّ األم��ُل ج��اءك ول��م��ا
ال��غ��وان��ي ع��ش��ق م��ا م��ث��ل وَوْج��ٍه األع��ادي نَ��ِق��َم م��ا م��ث��ل ب��ِب��ْش��ٍر
ال��ت��ه��ان��ي! أم��ن��ح��ك ل��س��ُت ك��أن��ي ن��ف��س��ي ف��ي��ك أغ��ب��ُط ي��وم أران��ي

الدمع شاهد

ب��ُم��نْ��َك��ِر ل��ي��س ال��ح��بَّ أن ل��ع��ِل��ْم��َت ص��ب��اب��ت��ي إِل��ي��ك َدبَّ��ْت ل��و أح��ب��ي��ُب
ب��ال��م��ح��ج��ِر م��وكَّ��ٌل ال��ب��ك��اءَ إِن ب��خ��ل��ِق��ِه ل��ي��س ال��دم��َع ت��ح��س��ب��نَّ ال
ب��ن��يِّ��ِر؟! ال��ص��ب��اح ع��ل��ى دل��ل��َت ه��ل أم ش��اه��ًدا وف��ائ��ي ع��ل��ى اب��ت��غ��ي��َت وه��ل

الحبِّ رثاء

ال��ج��دي��بَ��ا ال��م��ك��اَن ي��أبَ��ى ك��ان ف��ق��د َخ��الءٍ ب��أرٍض ت��دف��ن��وه وال
ال��وج��ي��بَ��ا ع��ل��ي��ه أخ��اُف ف��ِإن��ي ال��ف��ؤاِد ص��م��ي��َم تُ��نْ��ِزلُ��وه وال
رط��ي��بَ��ا ل��ذي��ذًا ل��ح��نً��ا ي��ق��ري��ه ر ال��ط��ي��و غ��ن��اء ب��ح��ي��ث ول��ك��ْن
ال��رق��ي��بَ��ا ع��ل��ي��ه أخ��ش��ى ك��ن��ُت ك��م��ا األذى ع��ل��ي��ه ألخ��ش��ى وإِن��ي
ال��ح��ب��ي��بَ��ا إِل��يَّ ي��ه��دي ك��ان م��ن ِم ال��م��ق��ا ب��ط��ي��ِب خ��ل��ي��ًق��ا وإِنَّ
م��ه��ي��بَ��ا ق��دي��ًرا ف��ي��ن��ا ك��ان ف��ق��د م��ض��ى ب��ع��ظ��ي��ٍم ت��ش��م��ت��وا ف��ال
وال��ق��ل��وبَ��ا ال��ُك��َل��ى يُ��ْدِم��ي ك��ان وق��د ال��ح��م��ي��د أراه أن ع��ج��ٍب وم��ن
ل��ه��ي��بَ��ا ويُ��ْط��ِف��ي ل��ه��ي��بً��ا ي��ش��بُّ وَوْص��ٍل ه��ْج��ٍر ب��ح��اَل��يْ��ِن ي��ص��ول
م��س��ت��ث��ي��بَ��ا أس��ع��دت ل��و ��ْح��ِب ال��سُّ م��ن ب��ال��غ��ادي��اِت نُ��َظ��لِّ��ْل��ُه ت��ع��اَل��ْوا
ق��ش��ي��بَ��ا روًض��ا ون��ن��زْل��ُه ه��ن��ي��ئً��ا ال��ن��دى ق��ط��راِت م��ن ونُ��نْ��ِه��ْل��ُه
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جميل َرْسٍم استهداء

ال��ه��وانَ��ا ع��ل��ي��ه��ا رأى م��ا إِذا ِه ال��ج��ا م��ْدَرَج��َة ي��ع��اُف أب��يٍّ��ا ي��ا
ط��ع��انَ��ا ال��ش��ق��اءُ ُه َل��دَّ إِْن ـ��ح��ظِّ اْل��ـ ل��ض��ئ��ي��ل م��ن��ع��ًة ع��ه��دن��اَك ق��د
وب��ي��انَ��ا وه��م��ًة وج��م��اًح��ا ق��ل��بً��ا ال��ن��اِس أع��ظ��َم وع��ه��دن��اَك
س��ن��انَ��ا وي��ن��ح��ى س��ي��ًف��ا ف��ي��ه��وى ـ��ِل ال��ب��ْط��ـ م��ن��اج��زة ف��ي ال��ل��ف��َظ تُ��ْرِس��ُل
ال��ج��ب��انَ��ا ال��ن��ف��اُق اس��ت��ع��ب��د إِذا ِم وال��ل��ْؤ ال��م��داج��اِة ِم��َن خ��ل��و أن��ت
ج��ن��انَ��ا تُ��ْس��تَ��َط��اُر ال ون��ف��ًس��ا ءَ ��ا ش��مَّ ل��ك ع��زم��ًة ال��ل��ه ف��س��ق��ى
ام��ت��ه��انَ��ا ع��ل��ي��ه��ا ت��ج��زن��ي ال ِح��َك َم��ْد ع��ل��ى َل��َديْ��َك ح��رم��ًة ل��ي إِنَّ
وام��ت��ن��انَ��ا ب��أخ��ت��ه��ا ب��رٍّا اءَ اْل��َغ��رَّ ال��ُخ��َل��َع يَ��ْم��نَ��ُح ه��اروُن ك��ان
اإلح��س��انَ��ا تَ��ْح��َم��د ك��ن��َت إِذا ـ��ِب ال��َق��ْل��ـ َس��َق��ِم م��ن ال��ش��ف��اءُ ول��دي��ك
أش��ج��انَ��ا وأُْوِدَع��ْت اع��ت��داءً ه��ا َق��تْ��َال م��ص��ارع ��نَ��ْت ُض��مِّ ط��ل��ع��ة
ال��م��ع��وانَ��ا ال��ُم��َواِص��َل ول��ي��س ـ��َب ال��ق��ْل��ـ ت��ب��ل ال��ذي م��ن ُم��ِج��ي��ِري َم��ْن
ف��ه��انَ��ا ع��زي��ُز ي��ا ُه��ْن وع��ي��ٍد: ف��ي ل��ط��رف��ي ق��ال ث��م ال��ل��ح��َظ ش��رع
أم��انَ��ا! م��ق��ل��ت��ي��ه ي��ا ط��رف��ي: ق��ال ب��ل��ح��ٍظ رم��ان��ي إِن ال��ي��وَم ف��أن��ا

الُحْسن عبادة

م��ع��بَّ��َدا ف��ص��ْرَت م��ع��ش��وًق��ا أص��ارت��ك ال��ل��ظ��ى م��ج��وس��ي��ِة ألش��ج��اٍن ع��ج��ب��ُت
أَْوَح��َدا ال��ُح��ْس��ِن ف��ي أص��ب��ح��ت ق��د وأن��ك ش��اع��ٌر أن��َي األع��ذار ل��َي وراَض
ابْ��تَ��َدا نَ��ِف��َد ح��ي��ث��م��ا ُح��بٍّ��ا ي��ح��ب��ك ف��تً��ى ع��ل��ى ال��ح��ب��ي��ب ه��ذا ي��ا ح��ن��انَ��يْ��َك
ال��ص��دى َض��ِم��َن ال��ذي ال��ق��ل��ُب ف��يُ��ْس��ِع��ُدُه ق��ل��بُ��ه ي��خ��ف��ق ال��ل��ي��ِل س��م��ي��َر ي��ب��ي��ت
َدا م��ردَّ ب��ك��اءً تَ��ْح��ِب��ْس ف��ال ب��م��وت��ي م��خ��بِّ��ًرا ال��ن��ع��يُّ ج��اءَ ل��و نَ��َش��ْدتُ��َك
م��س��ع��َدا ال��م��ح��ب��ِة ف��ي م��ن��ي يَ��ْل��َق ول��م ق��ض��ى ال��ذي ال��وف��يَّ ال��ل��ه َرِح��َم وُق��ْل

41



شكري الرحمن عبد ديوان

الرخيص الود

ح��ل��م��ي ه��وادُة تُ��ثْ��ِن��ِه ول��م ـ��َد اْل��َك��يْ��ـ أَْط��َل��َق ال��ذي ال��ن��اق��م أي��ه��ا
ُج��ْرِم غ��ي��ِر ف��ي ال��ج��ف��اءَ ف��ق��ب��ل��ت أج��ٍر غ��ي��ر م��ن ال��وداَد ح��ل��م��ت ق��د

صديق إىل

ب��ط��م��وِع��ِه م��ع��ق��ودٌة أوائ��ل��ه��ا م��ن��ازٍل ع��ن��د ال��ق��ل��ب ع��ل��ي��ك وق��ف��ُت
وق��وِع��ِه ق��ب��ل ال��خ��ط��َب ي��ردِّ ق��دي��ًرا وس��اع��ًدا ال��ن��ائ��ب��ات أَُخ��اِف��ي ف��ُك��نْ��ُت
ط��ل��وِع��ِه ع��ن��د ال��ش��كِّ غ��ي��اَب ف��غ��اب��ت ع��رف��ت��ه ح��ت��ى ب��األن��ص��ار ت��ك��ث��رت
ض��ل��وِع��ِه م��ْلءُ ال��ق��رم ه��ذا ق��ي��َل إِذا ب��ن��ف��س��ه ال��م��دلِّ ال��ح��ظِّ ِم��َن وح��س��ب��ي

الحب لجاجة

ال��ع��ت��ُب يَ��ْدَف��ُع��َه��ا األه��واءِ م��ع ط��وي��ًال وت��واق��ف��وا ب��ه��ا ق��ل��ب��ي َق��يَّ��ُدوا ُه��ُم��و
ال��ع��ذُب وال��ب��ارد ال��خ��م��ر إِال ن��ح��ن وم��ا س��ف��اه��ًة ي��ج��م��ع��ون��ا ال أن ي��ري��دون
ال��خ��ط��ُب دون��ه أو ال��خ��ط��ب إِال ه��و ف��م��ا م��ق��ادًة ال��غ��راَم تُ��ْع��ِط ال ي��ق��ول��ون
ال��ح��بُّ َف��َع��َل م��ا ي��درون وم��ا إِل��ي��ه��ا ح��اج��ة ل��ك ف��م��ا ت��ج��زع ال ال��خ��ي��ُر ل��ك
ال��ق��ل��ُب يُ��ْض��ِم��ُرُه األش��ج��اِن م��ن ق��دي��ر الع��ٍج ك��ل ل��ي ال��خ��ي��ر غ��ي��ر ل��َي أال
ال��ل��بُّ ل��ه ي��س��ت��ح��ث ال م��ا وأَْح��َدَث م��س��ت��ق��رِّه��ا ف��ي األح��ش��اءَ ن��اَزَع ه��ًوى
ال��غ��ي��ُب أَْض��َم��َرُه ال��ه��ج��ر ه��ذا ل��ي��ت ف��ي��ا َوْص��َل��َه��ا ال��م��ض��لِّ��ُل ال��غ��ي��ُب أَْض��َم��َر ل��ق��د

الصهباء غاللة

ال��خ��ي��الءِ ص��اح��ُب ب��ال��ع��زِّ ت��اَه م��ا ب��ه��ا أت��ي��ُه زورًة زارن��ي
وب��ك��ائ��ي وَل��وَْع��ِت��ي ب��ح��ن��ي��ن��ي ��ْق تَ��َرفَّ ال��ق��ل��وِب ظ��ال��َم ي��ا ق��ل��ُت
ال��ص��ه��ب��اء! غ��الل��ُة ح��ج��ب��ت��ه ح��ت��ى ال��خ��دِّ ف��ي ال��َح��ي��اءُ ��ى ف��ت��م��شَّ
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الهم مخادعة

ال��م��ش��وِب ب��ال��رح��ي��ِق خ��دع��ن��اه ال��ه��مُّ تَ��َط��رََّق��نَ��ا إِذا ق��وٌم ن��ح��ن
ال��ح��ب��ي��ِب! وع��ط��ِف ال��م��ن��ى ووْص��ِل ـ��ِر ��ْع��ـ وال��شِّ ب��األزاه��ِر ن��ن��ف��ي��ه ث��م

الكأس يف العذر

��اِق ال��ع��شَّ ع��الل��َة َج��ِه��ْل��تُ��ْم ق��د م��ه��ًال ال��ك��أس ف��ي ال��ع��اذل��ون أيُّ��ه��ا
اإلم��الِق! غ��ض��اض��َة وي��م��ح��و ـ��ِس ال��نَّ��ْف��ـ ف��ي ال��ط��الق��َة ي��ح��ي��ي ِت��بْ��ر ه��ي

الحياة يف خطرات

ال��رخ��اءِ داع��ي��ُة ال��ن��ف��ِس وه��مُّ رج��ائ��ي ي��ج��ح��دن��ي ال��ي��أِس ق��ن��وع
ب��ال��ن��ج��اءِ ال��م��ص��ائ��َب ف��ج��ال��دُت ح��زم��ي ال��ده��ِر ص��روُف َغ��َل��بَ��ْت وق��د
ال��ب��ه��اءِ م��ن ال��ب��ق��اءُ س��ل��َب ك��م��ا م��ن��ي ال��ده��ر ص��روُف س��َل��بَ��ْت وق��د
ال��ع��زاءِ ع��ن ال��طِّ��َالُب يُ��ْغ��ِن��ي وق��د ال��ت��م��نِّ��ي ع��ن ال��ع��زاءُ يُ��ْغ��ِن��ي وق��د
ال��ع��الءِ! ط��ل��ب ف��ي ل��س��ُت ك��أن��ي ال��رزاي��ا م��ج��ال��دت��ي م��ن أأج��زع

مجلس

أق��اح��ي ع��ن ي��ب��س��ُم ك��أن��ه ب��ال��ص��ب��اِح األْف��ِق وج��ُه أَْس��َف��َر
ب��اص��ط��ب��اِح ال��ف��ج��َر نُ��َح��يِّ��ي ُق��ْم��نَ��ا وص��اح��ي م��ن��ت��ٍش م��ن وك��لُّ��ن��ا
ال��ِم��َزاِح ع��ل��ى ال��ج��دَّ نُ��ْؤثِ��ُر ال ب��ال��م��راِح ال��وق��اَر ونَ��ْخ��ِل��ُط
ال��راِح ك��ئ��وِس إِل��ى ب��ن��ا ث��ارت ب��م��س��ت��ب��اِح ل��ي��س ف��ِع��ْرُض��نَ��ا
ال��ج��م��اِح إل��ى ت��دع��و ش��ب��ي��ب��ًة ال��ل��واح��ي ت��رك��ه��ا ف��ي نُ��ِط��ْع ول��م
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الحب سبيل

خ��ي��اَل��َك��ا ال��م��ن��اِم ف��ي ف��اب��ع��ث ب��ح��بِّ��َك ه��ال��ٌك أن��َي ي��رض��ي��ك ال ك��ان إِذا
وج��م��اَل��َك��ا م��ق��ل��ت��ي ع��ن��ه��ا أس��ائ��ُل أن��ن��ي غ��ي��ر ال��ه��وى أس��ب��اَب وأج��ه��ُل
َل��َك��ا ل��س��ع��ى َم��ْوتَ��ُه ت��ب��غ��ي وب��ي��ن��ك بَ��يْ��نَ��ُه وال��ن��اُر ت��دع��وه ل��و م��ح��بُّ��ك

والحبِّ الليل عناءُ

ت��ه��ج��ِع ل��م األف��ِق ل��ع��ي��ن وم��ا ي��خ��ل��ِع ل��م ال��ل��ي��ِل ل��ح��داِد م��ا
أدم��ع��ي م��ن األن��داءَ ي��خ��ل��َس أن ه��ي��ب��ت��ي م��ن يَ��ْف��ِرق ل��ع��لَّ��ه
ي��ج��َزِع ل��م ب��ال��م��خ��ط��ِئ م��رَّ ل��و ج��ن��ح��ه م��لَّ��ن��ي ل��ي��ٍل وربَّ
ي��ش��ب��ِع ل��م ال��ل��ي��ل ل��ه��ذا ف��م��ا ال��ح��ش��ا زف��رات م��ن ق��ري��ت��ه
يُ��نْ��َزِع ل��م ال��ل��ح��ِظ س��ه��َم ل��ك��نَّ ه��ْج��َراِن��ِه ط��وُل ق��ل��ب��ي يُ��دِم ل��م
أق��نَ��ِع ل��م ب��ال��وع��ِد ل��ك��ن��ن��ي َوْص��ِل��ِه ِم��ْن ب��ال��وع��د أب��دل��ن��ي
ي��ق��ل��ِع ل��م ال��ص��دِّ ل��ه��ذا ف��م��ا ُم��ْق��ِل��ًع��ا ح��بِّ��ه ع��ن أك��ن ل��م إِن
ي��ش��ف��ِع ل��م ال��ل��ي��ِل ل��ج��ن��ِح ف��م��ا ش��اف��ع��ي ل��ه ح��ب��ي ي��ك��ن ل��م إِن
َم��ْدَم��ِع��ي؟ خ��ان��ه��م��و ه��ل أق��وُل تُ��ْرِب��ِه��م ع��ل��ى ال��غ��ي��ُث أَْش��َف��َق إِن
ي��زم��ِع ل��م ال��ده��ِر ص��رَف ف��ِإنَّ ع��ن��ك��ُم ت��ص��رف��ن��ي ح��ي��ل��ة ه��ل
ي��ط��م��ِع! ول��م ي��س��ل��و ال ظ��م��آن م��ول��ًع��ا ع��ط��ف��ك��ُم ع��ل��ى دل��وا

الحبِّ خطرات

ظ��ال��ِم ف��ي ع��وق��ب��ُت ف��ِإن��ن��ى م��غ��رِم ف��ي ع��وتِ��بْ��ُت َه��ْل ح��ب��ي��ُب
ح��ات��ِم ع��ل��ى ال��ل��ه ف��رح��م��ُة م��س��ت��ح��َس��نً��ا ال��ب��خ��ُل م��ن��ك ي��ك إِن
ب��ال��ن��ائ��ِم أش��ب��ُه ف��ِإن��ن��ي ع��ط��ف��ًة ع��تْ��بُ��ُك��ْم أران��ي ل��ئ��ن
ب��ال��ع��ال��ِم ل��س��ُت ك��أن��ي ح��ت��ى ه��ال��ٌك ف��ي��ك��ُم أن��ي أع��ل��م
ال��س��اج��ِم ب��ال��ل��ؤل��ِؤ م��دم��ع��ي م��ن ت��ج��اف��ي��ت��م��و أن ل��م��ا أث��ري��ت
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ال��راغ��ِم خ��دع��َة ت��س��ت��ح��ث��وا ال ص��ب��وت��ي َغ��رَّتْ��ُك��ُم ق��د ت��ك إِن
ال��ن��ادِم زل��َة اس��ت��َج��ْزتُ��ْم ك��ي��ف آث��ًم��ا َم��ْع��تَ��بَ��ِت��ي ف��ي أُك أو
ال��ح��ال��ِم ل��غ��ط ف��ي ح��ي��ل��ت��ي م��ا ع��اَه��ْدتُ��ُك��ْم ب��ال��ك��ت��م��اِن أُك أو
ب��ال��غ��ان��ِم ح��بِّ��ك ف��ي أن��َت م��ا ل��ي ق��ال ال��ذي أف��دي وب��ال��م��ن��ى
ب��ال��ب��اس��ِم أش��ب��ه ف��خ��ادٌع ث��غ��ره ف��ي أع��ل��ن ال��رض��ى إِذا
ب��ال��ن��اق��ِم أْش��بَ��ُه ف��ُم��ْع��ِت��ٌب وج��ه��ه ف��ي ��ْخ��ُط ال��سُّ ت��ب��دَّى وإِن
ال��واج��ِم ن��ظ��رُة ألس��َك��َرتْ��ن��ي ج��اه��ًدا إِرض��اءه أَُرْم وإِن
ب��اآلث��ِم ال��م��ظ��ل��وُم الش��ت��ب��ه ح��بِّ��ه ف��ي ال��ع��اش��ُق أث��م ل��و
خ��اص��م��ي ال��ه��وى ك��ان ال��م��ن��ى ع��ن��د ف��ي��ك��ُم ال��ه��وى ي��خ��اص��ْم��ن��ي ل��ئ��ن
ب��ال��راح��ِم؟ ل��ي��س ق��ل��ب��ي ك��ان إِن م��ن��ك��ُم رح��م��ًة ��ي أرجِّ ك��ي��ف
ال��الئ��ِم ق��ال��ُة ت��س��ت��ِم��ْل��ه ل��م واث��ًق��ا أس��ق��اِم��ه م��ن ك��ان م��ن
ال��ح��اك��ِم! ل��دى ال��ح��بُّ خ��اَص��َم��ُه ل��ه ش��ف��ي��ًع��ا ال��ح��بَّ ي��ج��ع��ل م��ن

ووعد زهرة

ال��نَّ��ِدي ب��ال��ل��ؤل��ِؤ اإلِص��ب��اُح وك��لَّ��ل��ه��ا ب��ه��اءه��ا ال��رب��ي��ُع ص��ان زه��رٌة وم��ا
ال��م��ت��ودِد ال��ع��اذِر وق��وِل ـ��م��ح��بِّ اْل��ـ وف��رح��ة ال��ح��ب��ي��ِب وَْع��ِد ِم��ْن ب��أْح��َس��َن

الحب اليأسمن

م��ش��غ��وُل ب��ال��ح��وادِث ع��ن��ه وق��ل��ب��َي راض��يً��ا ع��ن��َي ال��ح��بُّ ي��ك��وُن وك��ي��ف
ت��ع��ل��ي��ُل ذل��ك أن ألدري وإِنِّ��ي ي��ري��ده م��ا ع��ل��ى ح��ي��نً��ا أَُش��اِي��ُع��ُه
وت��أم��ي��ُل ي��أٌس ال��ع��ي��ِش ف��ي ��ُض��ن��ي يُ��بَ��غِّ ه��ك��ذا ُدْم��ُت م��ا ال��ع��ي��ش ف��ي راح��ة وال
م��دخ��وُل! م��ح��ال��َة ال ف��ؤادَي ف��ِإنَّ دم��وع��ه ف��ي خ��ان��ن��ي ط��رف��َي ك��ان إِذا
م��م��ل��وُل! ب��اإلع��ادة م��ع��نً��ى ك��أن��َي َح��ِف��ْظ��تُ��ُه��ْم ال��ذي��ن ال��ق��وُم وض��ي��ع��ن��ي
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الليل طول

ه��ل��ْك؟ ق��د دل��ي��ل��ك ه��ل أم ال��ف��ل��ْك وق��ف ه��ل ل��ي��ُل ي��ا
ِب��ْك ال��ص��بِّ َظ��نُّ ف��س��اءَ ـ��َق ال��ط��ري��ـ ت��ل��ت��م��س ووَق��ْف��َت
ال��ُح��بُ��ْك؟ ع��ل��ى ثَ��ُق��ْل��َت ف��ه��ل ال��م��ح��بِّ ع��ل��ى ثَ��ُق��ْل��َت ول��ق��د
ُم��ْع��تَ��َرْك ط��رَف��ي وب��ي��ن ُم ظ��ال ي��ا وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
��نَ��ْك ال��ضَّ ص��درى ف��ي وأح��لَّ م��ق��ات��ل��ي أب��اَح م��ن ي��ا
م��ح��ْك وال ه��واَك ع��ل��ى ُد ال��ح��س��و َع��َدَل م��ا ل��والك
ِب��ْك ع��ل��ي��ك الن��ت��ص��رُت ـ��نَ��ا ع��ل��يْ��ـ ُم��ْح��تَ��ِك��ًم��ا ك��ن��َت ل��و
إِل��ي��ْك! ُع��ذَّال��ي ل��ش��ك��وُت ب��ي��ن��ن��ا ت��ق��ض��ي ك��ن��َت ل��و

الطرف عفة

ع��اش��ُق أن��َي ل��ع��ل��م��ت ف��اس��ُق ط��رف��َي أن ل��و
ن��اط��ُق دم��ع��َي ل��ك��نَّ ع��ف��ًة ل��ح��اظ��ي أُْغ��ِض��ي
ع��اش��ُق! ن��وم��ي ف��ك��أن م��س��ش��رٌد ال��م��ح��بَّ إِنَّ

يتمىشباأللم لحن

ال��ن��غ��ْم وْق��ِع ع��ل��ى ال��دلِّ رب��َة أي��ِق��ُظ��وا ت��ع��اَل��ْوا ال��ح��يِّ م��ط��رب��ي
ب��األل��ْم! ف��ي��ه ال��ل��ح��ُن ي��ت��م��ش��ى أن ال��س��ام��ع رق��ِة م��ن واح��ذروا

حدق األماني

ال��غ��َس��ْق ف��ي ب��دا ال��ه��الُل م��ا إِذا ال��ه��الِل ض��ي��اءُ ي��ذك��رن��ي��ك
ح��دْق! األم��ان��ي تَ��ِخ��ذُْت ف��ِإنِّ��ي ن��اظ��ريَّ ع��ن ِغ��بْ��َت ق��د ت��ُك ف��ِإن
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والجمود الخمود

وق��اَرا ال��ذه��وِل م��ن واس��ت��ب��اح��وا ع��ق��اَرا ال��خ��م��ود م��ن أداروا ق��د
أع��اَرا ق��د م��ا واس��ت��ردَّ ُح��ْك��َم��ه ف��ي��ه��م ال��ده��ُر ف��أن��ف��ذ واس��ت��ك��ان��وا
ع��اَرا ال��م��ج��د ف��ي يَ��َرْوَن ف��ظ��ل��وا م ال��َع��ْز م��س��ل��ك ف��ي��ه��م ال��ع��ج��ُز س��ل��َك
ال��ِخ��ي��اَرا ف��ق��ْدُت ول��ك��ن��ن��ي ـ��َش ال��ع��يْ��ـ أُنْ��ِك��َر أن ق��ب��ل م��تُّ ل��ي��ت��ن��ي
اض��ط��راَرا إِال ال��ح��ي��اَة أس��ي��ُغ ال ول��ك��ْن ال��زم��اِن ذم��ِة ف��ي أن��ا
ال��خ��م��اَرا ال��م��ف��ي��ُق يُ��ن��ِك��ر إِن��م��ا ع��اٌر وال��م��ذل��ُة م��ص��َر ب��ن��ي ي��ا

الروضوالهجري

ال��وْل��َه��اِن ك��ت��ن��ف��س ��ٍس ب��ت��ن��فُّ ن��س��ي��َم��ه ال��زه��ور إِل��ى ال��ه��ج��ي��ر ب��ع��َث
ال��ف��تَّ��اِن ال��ن��اع��ِس ك��ط��ْرِف ف��غ��َدْت ح��ي��اتَ��ه��ا ال��زه��وِر إِل��ى ال��ه��ج��ي��ُر خ��ل��س
األل��واِن ال��رائ��ع ذاك نَ��ْس��ِج ِم��ْن ل��ب��وس��ه��ا أن ال��ُح��ْس��ِن ذواُت ودَّْت

النظر معاني

ت��ري��ُدُه م��ع��نً��ى أيُّ ف��ؤادي س��أل��ت َرنَ��ْت إِذا ال��م��ع��ان��ي ج��مُّ ن��ظ��ٌر ل��ه��ا
ج��ل��ي��ُدُه ال��ع��زاءِ م��ع��ق��وَد ف��ي��ن��ح��ل ن��ش��وٌة ب��ق��ل��ب��َي ط��اَح��ْت نَ��َظ��َرْت إِذا

الغروب شفق

ال��غ��دي��ْر ع��ل��ى اس��ت��ق��رَّ إِذا ِب ال��غ��رو َش��َف��ُق وك��أن��م��ا
ال��س��ري��ْر إِل��ى ال��زف��اُف ـ��ل��وه��ا يَ��ْج��ـ ي��وَم ال��م��ل��ي��ح��ِة َخ��َج��ُل
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قمار الحياة

وم��س��روِر م��ه��م��وٍم ب��ي��ن م��ا وال��نَّ��اس َم��َص��ادِره��ا ف��ي ال��م��س��اع��َي رأي��ُت إِنِّ��ي
ال��م��ق��ادي��ِر ِف��ْع��َل ن��اق��ٌم وآَخ��ٌر ب��ق��س��م��ِت��ِه راٍض ظ��اِف��ٌر ُم��ق��ام��ٌر

الخايل والزمن الخاطر

ق��دي��ْم وع��ه��ٍد ف��اَت ه��ًوى ع��ل��ى َش��ْج��ِوِه ف��ي اْل��خ��اط��ُر ب��ي ي��م��رُّ
األدي��ْم ذل��ي��ِل رثٍّ ب��دارٍس َم��رِّه��ا ف��ي ال��ري��ُح ت��ج��ول ك��م��ا

الثَّباُت

ل��ل��ع��اِر ال��ذلُّ ب��ن��ا يُ��ْف��ِض��ي ال ال��ذلِّ م��ن م��ح��م��ًال أص��ع��ب ال��ع��اَر ف��ِإنَّ ث��ب��اتً��ا
ج��بَّ��اِر ل��ص��ول��ِة نُ��ْغ��ِض��ي ال ال��ع��زِم ذوي إِن��ن��ا ال��ط��ي��ش خ��ط��َة ت��ح��س��ب��وه��ا وإن
ب��أخ��ط��اِر ن��ل��ه��و ال��ت��روي��ِع ع��ل��ى ثَ��بَ��تْ��نَ��ا ًة أِش��دَّ ي��ق��ودوا ك��ي َروَُّع��ون��ا ف��ِإْن
ب��ال��ن��اِر ال��ن��اَر يُ��ْط��ِف��ئ��وا أن َح��ِس��بُ��وا وه��ل ح��م��يَّ��ًة إِال ال��ت��روي��ُع زادن��ا ف��م��ا
ِم��ْق��َداِر وع��زم��ُة خ��طَّ��اٍر وه��م��ُة م��اِج��ٍد أب��وُة ِم��نَّ��ا س��ي��ه��زم��ه��م
ب��أع��ذاِر ال��ري��اءَ ي��س��ت��خ��ب��ي ال��ح��ِق ع��ن ع��ازٍب َق��ْوَل ��ْق��تُ��ُم��و َح��قَّ ال ق��وِم ف��ي��ا
ل��ل��ج��اِر ك��ال��ج��اِر األوط��اِن ب��ن��ي ف��إن��ا ل��غ��ي��رن��ا ال��ط��ري��ق نَ��ْه��َج ب��ن��ا أق��ي��م��وا

أعمى الحب

ال��ط��م��ُع ي��ق��وُده أع��م��ى ف��ال��ح��بُّ ُم��ْرتَ��َج��ُع ل��ل��وف��اءِ ه��ْل رئ��ُم ي��ا
ال��ض��رُع يُ��ِش��ي��نُ��ُه ال ال��ص��ب��ا ف��ف��ي َض��َرٍع ذا ال��م��ح��بَّ رأي��َت وإِن
م��ن��ص��دُع وال��ف��ؤاُد رَع��يْ��تُ��ه��ا ح��ال��ي��ة ب��ال��ن��ج��وِم ول��ي��ل��ة
ي��ف��ت��رُع ال��ص��ب��اح ن��وُر ف��ج��اء ي��زوَِّج��ه��ا أن ال��دَّْه��ُر ب��ه��ا ض��نَّ
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الحياة لغز

ي��ري��ُدُه ال��ح��ي��اِة ف��ي رج��اءٍ ف��أيُّ ل��ه راح��ٌة ال��ف��ت��ى م��وِت ف��ي ك��ان إِذا
ح��م��ي��ُدُه ��ى ي��رجَّ ح��ت��ى ال��ُم��نَ��ى ب��ب��ع��ض ي��غ��رُّن��ا ��ا إِمَّ ال��ده��ِر ل��ه��ذا ع��ج��ب��ُت
وج��ن��وُدُه َخ��يْ��لُ��ُه ع��ل��ي��ن��ا ت��م��رُّ ن��ف��اُدُه يُ��ْرَج��ى ل��ي��س ش��ق��اءٌ ��ا وإِمَّ
ووع��ي��ُدُه وع��ُده ل��دي��ن��ا ع��ج��ي��ٌب زم��انُ��ن��ا وه��ذا ن��ب��ك��ي أم أن��ض��ح��ُك

امللل دواء

ب��دي��ُل ي��م��لُّ م��م��ن ل��ه ك��الن��ا س��ف��اه��ًة م��ن��ي ال��ع��ت��ُب ف��ك��ان م��ل��ل��ُت
س��ب��ي��ُل ال��وف��اءَ ي��ب��غ��ي ل��م��ن إِل��ي��ك ي��ُك��ْن ل��م ط��بْ��َع��َك َش��اَب خ��داٌع ول��وال

الروضبالليل

ي��س��اِر إِل��ى ال��ع��ام��دي��ن ك��س��ع��ِي ن��س��ع��ى ب��ال��روِض ل��ي��ل��ًة ن��زل��ن��ا
إِس��اِر م��ن ن��َج��ْون��ا ق��د ك��أنَّ��ا اب��ت��َه��ْج��نَ��ا أوائ��ل��ُه الح��ت إِذا
ال��ج��واِر م��ح��م��وَد ال��روَض رأي��ن��ا ��ا ل��مَّ األي��اِم ص��ول��َة أِم��نَّ��ا
ب��األواِر ي��ذه��ب ال��روَض ف��ِإنَّ ب��ه��اءٍ إِل��ى ال��ُف��ؤاُد ظ��م��ئ إِذا
ال��ك��ث��اِر وال��ط��رف ال��ح��س��ن��اِت م��ن رأي��ن��ا م��ا ب��ال��ل��واح��ِظ ش��رب��ن��ا
ال��خ��م��اِر م��أم��ون ال��خ��م��ِر ب��م��ث��ل ي��س��ط��و ب��ال��ن��ف��ِس آخ��ذ ب��ه��اء
ال��ع��ذاِر م��خ��ل��وُع ال��غ��ص��َن ك��أنَّ إِل��ي��ن��ا ط��رٍب ِم��ْن ال��غ��ص��ُن ي��م��ي��ُل
ال��س��ت��اِر خ��ل��ِل م��ن ال��ُح��ْس��ِن ك��م��رأى ال��غ��ص��وِن خ��ل��ِل ِم��ْن ال��ن��ج��ِم وم��رأى
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الربق

ال��غ��راِم ل��ه��ي��َب أض��ل��ع��ي ف��ي ش��بَّ م��اٍض ال��ل��ي��ِل ف��ح��م��ِة ف��ي ب��رٌق َش��بَّ
ال��س��ه��اِم! ط��ائ��ش��ات م��ن ُم��ِغ��ي��ٌر أم إِل��ي��ن��ا ال��ح��ب��ي��ِب م��ن ل��ْح��ٌظ أن��ت

أمنية

ش��ع��ري م��ن ب��ُط��ْرف��ٍة ي��تَ��َغ��نَّ��ى ح��ب��ي��ب��ي رأي��ُت إِذ ق��ل��ُت ول��ق��د
ث��غ��ري! ب��أط��راِف ث��غ��َرُه الث��ًم��ا رق��ي��ٍق ب��ي��ٍت خ��الل ف��ي ل��ي��ت��ن��ي

وقرب جسم

ال��ض��ل��وُع ت��ك��نُّ ِل��َم��ا ق��ب��ٌر ذاَك ول��ِك��ْن تَ��َرْوَن ال��ذى ج��س��م��ي ل��ي��س
ال��دم��وُع! ع��ن��ه��ا ت��ن��مُّ وه��م��وٍم وادِّك��اٍر ول��وع��ٍة ش��ج��وٍن م��ن

النجوم

أم��اِن��يَ��ا؟ رأي��ُت ق��د أم م��ف��ت��ح��ة أزاه��ٌر أت��ل��ك أدري م��ا َل��َع��ْم��ُرَك
ف��ؤاديَ��ا! ف��ي ال��ذي ل��ي��ع��ِرْف��َن يُ��ِرْدَن ك��أن��م��ا ب��ال��ل��ح��اِظ ن��ح��وي ويَ��بْ��َع��ثْ��َن

الخمول

ال��ع��ج��ِب م��وض��ِع ع��ن ال��رض��ى ف��ي��ه��ا ي��ن��مُّ ب��م��ن��زل��ٍة م��ن��ب��وذًا ك��ن��ُت وإِن إِن��ي
ال��س��ح��ِب! ف��ي ال��بَ��ْرِق اخ��ت��ب��اءَ ال��ض��ل��وِع ب��ي��ن م��خ��ت��ب��ٍئ ال��ط��ب��ِع ذك��يِّ ف��ؤاٍد ل��ذو
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قليل نصيب

ورق��ي��ب��ي ع��اذل��ي ال��ط��ي��َف واْج��َع��ِل ن��ص��ي��ب��ي وال��س��ه��اَد ال��دم��َع اج��ع��ِل
ح��ب��ي��ب��ي ي��راك أن ع��ن ش��ج��وٍن ذي ب��ق��ل��ٍب ي��م��ي��ل أن ال��ص��دِّ ح��ْس��ب
ن��ص��ي��ب��ي ه��واك ف��ي ق��لَّ ول��و ـ��ِر وال��َه��ْج��ـ ال��م��الل��ة إِل��ى أص��ب��و ل��س��ت

الروضوالحب

ال��ش��م��ِس ط��ل��ع��َة ف��رأي��ن��ا م��ن��ب��س��ٌط وال��ل��ي��ُل زارن��ا
ب��ال��ن��ْف��ِس ال��ن��ف��َس وأَُف��دِّي ج��ذًال ن��ْح��َوُه أس��ع��ى ُق��ْم��ُت
ال��غ��ْرِس ط��يِّ��ِب ب��ب��دي��ٍع ح��ال��ي��ٍة ن��ح��و ُع��ْج��نَ��ا ث��م
ال��ُع��ْرِس ل��ي��ل��َة ك��ال��غ��وان��ي يُ��ْط��ِربُ��نَ��ا ال��ط��ي��ِر وغ��ن��اءُ

عدو صديق

ال��م��ت��ي��ُن م��غ��ف��ره��ا أن��َت ول��ك��ْن ِري��َه��ا ف��أَدَّ ال��وش��اُة ت��ن��اِوُش��ِن��ي
ال��ح��ص��ي��ُن؟ ال��درُع ي��ح��م��ي��ه��ُم وُه��ْم رم��اءً أع��دائ��ي أص��ي��ُب وك��ي��ف

بريون الشاعر يف كلمة

ال��ِع��بَ��ِر ع��ل��ى م��دل��وٌل ق��ل��بَ��ك ك��أنَّ ش��ج��ٍن م��ن ال��دم��َع ف��ت��ذري ق��وًال ت��ق��ول
وال��بَ��َص��ِر ال��ق��ل��ِب س��واِد م��ن ف��ِخ��ْل��تُ��ه��ا ض��اف��ي��ًة ال��ح��زِن س��واِد م��ن أَْل��بَ��ْس��تَ��ُه
وال��غ��ي��ِر ال��ده��ِر ب��ص��روِف م��وكَّ��ٌل يُ��ْس��ِع��ُدُه ال��وح��ي م��الَك ك��أنَّ ف��ك��ٌر
وال��ظ��ف��ِر ال��ن��ج��ِح وق��ع��ات م��ن أل��ذَّ م��وق��ُع��ُه ك��ان ب��م��ع��نً��ى ظ��ف��ْرَت إِذا
ال��خ��بَ��ِر! ف��ي ال��ص��دق م��ع��ن��ى ك��أن��ك ح��ت��ى أَْش��َرَف��َه��ا اآلراءِ م��ن اج��ت��ب��يْ��َت ق��د
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صديق إىل

ال��ع��م��ي��ِد ف��ؤاَد تُ��ِرْح وأَِدْره��ا ال��ُع��نْ��ُق��وِد ب��اب��ن��ِة ال��ل��ي��َل س��اِم��ِر
ال��ت��خ��ل��ي��ِد م��دى ع��ل��ى ُس��نُ��وه��ا بَ��ْت أَْر ل��ق��د ح��ت��ى ال��دن��اِن ف��ي ُخ��لِّ��َدْت
ال��م��وج��وِد ه��ي��ئ��ِة ع��ن َوُج��ْل��َت َل��ْت ح��ا ل��ق��د ح��ت��ى ت��ع��ي��َش ك��ي ُوئِ��َدْت
ال��ح��م��ي��ِد ع��ب��د ُخ��ْل��ِق ِم��ْن تُ��َواَزى أن ف��ك��اَدْت ال��ص��ف��اء م��دى وتَ��َع��دَّْت
ال��ش��دي��ِد ال��ب��ي��ان َم��أْق��ِط ل��دى ن ال��َق��ْر م��ن��ق��ط��ُع ال��ن��دي��ِد م��س��ت��ح��ي��ُل
س��دي��ِد ال��ن��ائ��ب��اِت ف��ي ب��رأٍى ال��ح��قُّ يَ��ْع��ِض��ُدُه ال��ب��ي��ان ��ي م��ت��ق��صِّ
ال��ع��م��ي��ِد ب��اب��ن ف��ي��ه أْزَريْ��َت ـ��ك وَل��ِك��ن��ـ ب��ال��ن��ث��ي��ر ُق��ْم��َت ق��د أن��َت
ال��ح��م��ي��ِد ب��ع��ب��د َع��ْه��َده��ا نَ��ِس��يَ��ْت ح��ت��ى ال��ب��الغ��ُة ب��ك واط��م��أنَّ��ْت
ال��ق��ص��ي��ِد! ب��ي��َت ل��ُك��نْ��َت ق��ص��ي��ًدا ُن ال��َك��ْو نُ��ِظ��َم ف��ل��و ال��ورى وَف��ُض��ْل��َت

موعد

يَ��ح��ي��نَ��ا ح��ت��ى ال��زم��اَن َس��أَذُمُّ إِل��ي��ه ال��ف��ؤاَد ي��ج��ذب م��وع��ٌد
ي��ك��ونَ��ا ح��ت��ى ال��رج��اءَ س��أُْف��ِن��ي ـ��ِح ال��ن��ْج��ـ م��ن ل��ديَّ أش��ه��ى ووص��اٌل
َرض��ي��نَ��ا؟ ف��ك��ي��ف ُح��ْك��ِم��ه ع��ل��ى ـ��ُر ال��ه��ْج��ـ ب��ن��ا أق��اَم ل��ق��د ح��ب��ي��ب��ي ي��ا

الحب عذير

ب��خ��َال ب��ال��وص��ِل ي��ض��ن أت��راه ت��خ��لَّ��ى ح��ي��ن ب��ال��ص��دِّ ق��ل��ب��ي غ��ال
أَْوَل��ى! ب��ال��ع��ذِر ال��ش��ج��يُّ ف��ال��ع��م��ي��د ع��ذي��ٌر ف��ي��ه ل��ل��ع��ذوِل ي��ك��ن إِن
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ونعمة عذاب

ل��ل��ع��اذِر ال��ُع��ذَْر أب��اَن وَم��ْن ن��اظ��ري م��ن ال��ن��وَم اس��ت��ع��ار َم��ن
ال��س��اح��ِر ح��ج��ُة س��ق��م��ي ف��ِإنَّ ف��ع��ِل��ِه ف��ي ال��س��اح��َر ف��نَّ��دوا إِن
ب��ال��ص��ادِر ال��وارَد أش��ب��َه م��ا أَْرتَ��ِو ف��ل��م ظ��م��آنً��ا وردت
ال��ص��اب��ِر م��ي��ت��ِة م��ن ي��ؤم��ن��ن��ي ف��َم��ْن رج��اءٌ ال��ص��ب��َر ي��ع��ق��ب إِْن
ال��ح��ائ��ِر ال��م��خ��ت��ب��ِل ح��ي��ل��ة م��ا ح��ي��ل��ًة ع��اق��ٌل ل��ي يَ��ِج��ْد ل��م إِْن
ال��ج��ائ��ِر ال��ح��اك��م َط��ْوُع ف��ال��ح��بُّ ل��ه ش��ف��ي��ًع��ا ال��ح��بَّ ي��ج��ع��ل إِْن
ك��ال��ك��اف��ِر! ال��ن��ع��م��ِة وج��اح��ُد ن��ع��م��ٌة ل��ي ال��ح��بِّ ع��ذاَب إِنَّ

التبسط يف

ال��ن��ص��ي��ْح ق��وَل تَ��ْرِك��ه��ا ف��ي تُ��ِط��ْع ال ال��ص��ب��وْح ط��اَب ف��ق��د ال��ك��أَس أَِدِر
ن��وْح ع��ه��ِد م��ن دنِّ��ه��ا ف��ي ُخ��لِّ��َدْت م��وءودة ن��ص��ط��ب��ح واْف��تَ��ِرْع��ه��ا
ال��س��ن��ي��ْح ك��ال��رئ��ِم األط��راِف ن��اِع��َم ال��ل��م��ى م��ع��س��وَل أَْغ��يَ��َد ع��اِط��ه��ا
ال��ق��ري��ْح ال��ج��ف��ِن إِل��ى ال��ن��وِم ِج��ي��ئ��ة ال��ص��ب��ا ب��ع��ط��ف��ي��ه ي��م��ش��ي ج��اءن��ا
ال��ذب��ي��ْح! ال��ظ��ب��ُي ي��ل��ف��ظ��ه م��ا م��ث��ل ل��ن��ا تُ��بْ��ِدي م��ش��م��ول��ة ق��ه��وة

جليل عالم إىل

م��ش��ه��وُد؟ واإلِص��ب��اُح ال��ض��وءَ ي��ن��ِك��ُر َم��ْن م��ج��ه��وُد أُوتِ��ي��َت ب��م��ا ال��م��ق��رَّ إِن
ج��ل��م��وُد ق��ي��َل ح��ت��ى ب��ال��ح��ل��ِم وُق��ْم��َت ب��ارق��ٌة ق��ي��ل ح��ت��ى ب��ال��ِب��ْش��ِر ُق��ْم��َت ق��د
م��وءوُد ف��ي��ك ِس��رٌّ ه��و ك��أن��م��ا ُح��لَّ��تَ��ُه ال��دي��َن م��ن��ك ال��ل��ه وأْل��بَ��َس
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صديق إىل

م��ج��ه��وَدا ت��ج��ن��ي��ه ب��م��ا ول��س��ت ف��اْك��ُف��ْف وم��ودوَدا م��ه��ج��وًرا م��ن��ك ل��ي ب��د ال
ت��ق��ل��ي��َدا ِس��ْم��نَ��اَك ف��ق��د ال��وف��اءِ ع��ل��ى ت��ح��ف��ظ��ن��ا ك��ي��ف ت��دري َل��ْس��َت ت��ك��ن وإِن

صد عىل لقاء

ال��س��ه��ُد؟ َم��لَّ��ِن��ي ل��م��ا اغ��ت��م��اض��ي خ��وف ب��آخ��ِرِه أل��وي َه��ْل ب��ل��ي��ل��َي س��اِئ��ْل
ال��َج��َل��ُد خ��ان��ن��ي ص��ب��ًرا رْم��ُت إِن واآلن ي��ن��ص��ف��ن��ي ل��ي��س م��ن ع��ل��ى ص��ب��ري خ��ْف��ُت ك��م
ك��َم��ُد م��ل��ْؤه ف��ؤاٌد ال��س��ل��وِّ م��ن يَ��ْح��رس��ن��ي اآلم��اِل م��ن��ب��ع��َث أَِب��ي��ُت
يَ��ُد ب��ال��س��الِم ��ْت ونَ��مَّ ال��دم��وِع م��ن ه��ط��ٌل زارن��ي ل��م��ا ب��ال��ح��بِّ ون��مَّ
ال��َح��َس��ُد ب��ه ي��ل��ه��و وه��ِم��ه ِم��ْن ي��ب��ي��ُت وع��اِذلُ��ن��ا ص��دٌّ ب��ن��ا ي��ل��ه��و نَ��ِب��ي��ُت

الحياة لوازم من حبٌّ

ي��ت��دلَّ��َال أْن أه��واُه ل��م��ن وَح��قَّ ف��ت��ع��لَّ��َال َه��ْج��َرُه إِل��ي��ه َش��َك��ْوُت
م��ت��ذل��َال راج��يً��ا ط��رًف��ا ِألُْط��ِل��َق ل��ح��اَظ��ُه ف��أرَخ��ى ل��ي��ٌن وواَف��َق��ُه
ف��ت��ه��لَّ��َال ث��ْغ��َرُه ب��ث��غ��ري ل��ث��م��ُت أن��ن��ي ب��ح��ب��ي��ه َل��يُ��ْغ��ِري��ن��ي وإِنِّ��ي
ُع��ذََّال ي��ش��م��ت م��ن��ه وص��ٌل ك��ان إِذا ع��واذل��ي ي��ض��جَّ أن أب��ال��ي ول��س��ُت
��َال م��ؤمَّ ح��ب��ي��بً��ا أه��وى أن ��ل أُؤمَّ ألن��ن��ي إِال ال��ع��ي��ِش ف��ي رغ��ب��ت��ي وم��ا
ت��ق��بَّ��َال ف��ي��م��ا ال��ي��أس داءَ تَ��َق��بَّ��َل َط��ْرَف��ًة ال��ح��بِّ م��ن ق��ل��ب��ي خ��ال م��ا إذا
��َال ت��رحَّ ف��ي��م��ا ال��ص��بِّ َق��ْل��ُب ��َل تَ��َرحَّ زه��ادًة ال��ض��ل��وَع ال��ح��بُّ ه��ج��ر وإن
ل��ي��ق��ت��َال إِال ال��ح��بِّ داءُ راَح وم��ا م��خ��اِدًع��ا إِال ال��ح��ب داءُ ج��اءَ ف��م��ا
ت��ال ال��م��ح��بَّ أب��ق��ى أن وأرغ��ب ال��ه��وى م��ن ال��خ��الَص ال��م��ح��ب��ون ��ي ي��رجِّ
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الهوى

َع��َج��ُب واح��ت��م��ال��ه ت��ع��ُب ال��ه��وى راح��ُة
َك��ِذُب ِص��ْدَق��ُه إِنَّ رم��ًق��ا ب��ن��ا يَ��دَْع ل��م
َل��ِع��ُب ه ج��دَّ أن م��ط��َل��بُ��ُه وأع��زَّ
ت��ض��ط��ِرُب ف��ال��ق��ل��وُب م��ح��ت��ِك��ٌم ال��ح��ب��ي��ُب
م��ن��س��ح��ُب ب��ال��دالِل م��ن��ع��ط��ٌف ب��ال��ع��ت��اِب
م��خ��ت��ل��ُب ل��ل��ق��ل��وِب م��خ��ت��ط��ٌف ل��ل��ع��ي��وِن
ال��غ��ض��ُب ي��ْس��تَ��ِح��ثُّ��ِن��ي ع��ج��ٍب وِم��ْن غ��اض��ٌب
ال��ط��رُب! ي��س��ت��م��ي��ل��ه م��ن��ت��ح��بً��ا ب��ك��ي��ُت إِن

التبسط يف

ال��س��روَرا ف��ي��ه أب��ح��ُت ح��ت��ى ـ��ُح��ْزِن اْل��ـ ش��ع��اَر م��ن��ه َل��ِب��ْس��ُت ل��ي��ٍل ربَّ
ون��وَرا ن��اًرا ال��ك��ئ��وس م��لء ـ��ف��اس األنْ��ـ ب��ط��يِّ��بَ��ِة ف��ي��ه ل��ه��ون��ا ق��د
س��ت��ي��َرا ش��ي��ئً��ا ال��س��ك��وَن ف��ي��ه��ا خ��ْل��ُت ح��ت��ى ب��ال��م��اء ال��س��ق��اة روََّض��تْ��ه��ا
ض��م��ي��َرا! ف��ي��ه ال��م��زي��ُج وص��ار ِر ال��نُّ��و ع��ن��ص��ر م��ن ال��زج��اُج ص��ار ث��م

مغرم أم مغنم

أع��ان��ي م��م��ا ألث��ري��ت م��غ��ن��ٌم ال��ه��وى انَّ َل��َو
ش��ج��ان��ي ق��د ال��ذي ش��ج��اه ال��ع��ذوَل أنَّ ل��ي��َت وي��ا
ده��ان��ي ق��د ب��م��ا ك��ف��ي��ٌل ال��ه��وى أنَّ ف��ي��ع��ل��ُم
األم��ان��ي ف��ي��ه وأف��ن��ي��ُت ال��ج��وى ف��ي��ه ت��ح��م��ل��ُت
ال��زم��اِن! َص��ْرُف َج��رَّ ب��م��ا ال��رض��ى إِال ك��ان ف��م��ا
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الحياة

ب��ال��م��روِر ال��م��ْك��َث وأش��ب��َه ب��ال��س��روِر ال��ُح��ْزَن أَْش��بَ��َه م��ا
ال��ض��م��ي��ِر ف��ي ال��ف��ك��ِر ك��ج��ول��ِة إِال ال��ح��ي��اَة أخ��اُل وم��ا

تَِعلَّة العزيز

ت��ع��لَّ��ْه ل��ل��ن��ْف��ِس ف��ْه��و ع��زي��ًزا ك��ان م��ا ك��لُّ
ذلَّ��ْه ال��م��رءِ وح��ي��اُة رزءٌ ال��م��رءِ وم��م��اُت

الحذار وكنت الخداع كان

س��اَرا أي��ن ق��ل��ب��ِه ع��ن وي��س��أُل ال��وق��اَرا ف��ي��ك ي��خ��ادع م��ح��بٌّ
ع��اَرا ال��ه��ج��ر ف��ي يَ��ْح��ِس��ُب ك��ان ل��م��ا ال��وف��اءِ ب��ف��ض��ِل ال��وث��وق ول��وال
ق��راَرا ف��ي��ه��ا ال��ق��ل��ُب يَ��ْع��ِرُف ال ءِ ب��ال��ع��زا ذه��ب��ت وب��ادرة
ع��ث��اَرا إِال ال��س��ع��ي أع��ق��ب ف��م��ا ال��زم��اِن غ��ف��الت ف��ي ُج��ْل��َت ل��ق��د
ال��ح��ذاَرا وك��ن��ت ال��خ��داَع ف��ك��ان ال��ه��م��وَم ع��ل��يَّ أع��ان وِخ��لٌّ

عزيز رثاء

ع��ذَال ه��ْج��نَ��ُه ق��د وأَْل��ُس��ٌن أم��َال ل��ه ص��اَرْت أم��ن��ي��ٌة
ه��ط��َال دم��ِع��ه��ا م��ن ف��أْرَس��َل��ْت س��ه��ٌد ب��ه��ا أزرى وأَْع��يُ��ٌن
أم��َال م��ا ال��م��أم��وَل يَ��ْع��َل��ُم ل��و م��م��ت��ن��ٌع ب��ال��ج��ه��ِل وآِم��ٌل
ال��ح��ي��َال ي��ب��ت��غ��ي ف��ي��م��ا ي��ض��لُّ َق��َدٌر ل��ه يَ��ْع��ِرْض إِن وال��م��رءُ
خ��ب��َال ل��ي ي��ه��ت��اج س��اك��ٍن م��ن م��رزئ��ٍة ب��ع��د إِي��ابً��ا أرج��و
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سْعٍد وليلة نحٍس ليلة

ق��ل��ي��َال إِال ال��ع��زاءُ ف��اس��ت��ح��ال دخ��ي��َال داءً ال��خ��ي��اُل أث��اَر ه��ل
ك��ل��ي��َال ط��رًف��ا ال��س��م��اءِ ن��ج��ُم ـ��ل��َق أَْط��ـ وق��د ع��ي��ن��ي ال��س��ه��اُد واس��ت��ع��ار
ي��زوَال ح��ت��ى ت��زوُل ف��ل��ي��س��ت ال��ح��بِّ ع��ن��ص��ر م��ن األوه��اَم وك��أنَّ
ب��دي��َال ال��ظ��الِم م��ن ل��ي ف��ُك��ْن ـ��ُح ُص��بْ��ـ ي��ا ال��ل��ي��ِل ب��ذل��ك ع��ه��دي ط��ال
ج��م��ي��َال ال��ح��ب��ي��ِب ع��ن اص��ط��ب��اري َن ك��ا إِذا ال��ق��ب��ي��ُح أي��َن َخ��بِّ��ُرون��ي
م��ن��ي��َال ش��ف��ي��ًق��ا واص��ًال ف��ُك��ْن ـ��َت تَ��َح��رَّْج��ـ م��ا إِذا ال��ه��وى ع��م��ي��َد ي��ا
دل��ي��َال ال��وف��اءِ ع��ل��ى تَ��ِخ��ذِْن��ي ال��ح��بُّ م��ا ت��ع��ل��م ل��ْس��َت ُك��نْ��َت وإِذا
ع��ل��ي��َال م��ث��ل��ي ال��ن��س��ي��ُم ف��ص��ار ه��بَّ وق��د ب��ي م��ا ال��ن��س��ي��َم بَ��ثَ��ثْ��ُت ق��د
ث��ق��ي��َال ح��م��ًال ال��ح��ادث��ات ع��ل��ى ُت ِص��ْر َق��ْد إِنِّ��َي األح��واُل َس��ِئ��َم��تْ��ن��ي
ط��وي��َال ال��وص��اِل دون زم��انً��ا ـ��ف��ْض نَ��نْ��ـ ف��ُق��ْم ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��ده��ُر غ��ف��ل
ج��ل��ي��َال ش��ي��ئً��ا نَ��ْدُع��َوُه أْن ج��لَّ س��رٍّا ال��ح��واس��د ع��ن ون��ك��تِّ��ْم
وغ��ل��ي��َال ص��ب��اب��ًة ون��ش��ف��ي ًال آَم��ا ال��ح��وادِث ق��ب��ل ونُ��بَ��اِدْر
س��ب��ي��َال! ال��وص��اِل إِل��ى ن��ت��ِخ��ذُْه ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ف��ق��م ال��دج��ى اِح��ت��وانَ��ا

استعطاف

ن��ازُع ب��َي تَ��ْح��تَ��ِف��ظ ل��م إِذا ف��ِإنِّ��ي ص��ان��ُع أن��َت م��ا ال��ف��ض��ِل ع��ق��ي��َد تَ��َع��رَّْف
ودائ��ُع ال��ق��ل��وِب م��وداِت وإِنَّ م��ودًة م��ن��ي ال��ق��ل��ِب ف��ي ل��ك��م ض��م��نْ��ُت
واِزُع ال��ذلِّ م��ن��ه��ِل ع��ن ألب��ع��دن��ي َع��َرْف��تَ��ُه ق��د ال��ذي ذاك ت��ك��ن ل��م ول��و
األض��اِل��ُع ت��ك��نُّ م��ا ب��وغ��ٍد ول��ي��س َس��ْع��يُ��َه��ا ي��ص��دق غ��رَّاء ع��زم��ٌة ول��ي

صديق إىل

ال��رائ��ي ال��ن��اع��ِم خ��طُّ ال��ت��ذك��ر ف��ف��ي ب��ال��ن��ائ��ي األح��ب��اِب ع��ن ن��اءٍ ك��لُّ م��ا
أح��ش��ائ��ي؟ األض��الِع م��ن اس��ت��ع��رت��م ه��ال ب��ه ت��رح��م��ون م��ا يُ��ْع��ِوُزُك��ْم ك��ان إِن
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ص��ه��ب��اءِ ك��أِس م��ن ج��رع��ت ك��أن��م��ا م��س��ع��دٌة واألح��وال ال��ع��ي��ش ح��ب��ذا ي��ا
أن��واءِ ذاِت ل��ل��ع��وادي ل��ي��ل��ٍة ف��ي ج��ان��بُ��ُه ال��م��م��دوِد ك��األم��ل وك��ن��ت
ب��ال��راءِ! ال��ن��ط��ق إِال ال��ف��ض��ائ��ِل م��ن ب��ه يُ��ْس��تَ��َع��زُّ ج��ل��ي��ٍل ك��لَّ ض��م��نْ��ت
أق��ذاءِ ب��ع��ض م��ن��ه ال��ع��ي��ن ف��ي ض��م��نْ��ت م��ع��اِي��ب��ِه م��ن ت��ردَّى ب��غ��ي��ٍض وك��م
داءِ ع��ل��ى إِال أف��تُ��ح��ه��ا ول��س��ُت ن��أِي��ُك��ُم ب��ع��د ع��ي��ن��ي أُْغ��ِم��ُض ف��ل��س��ت

جاهل معلم يف

ال��ت��دري��ِس م��ج��ل��ِس ف��ي م��ن��ه ك��ان م��ا ع��ل��ى ال��ج��ل��ي��َل ال��ش��ي��َخ ت��ل��وم��وا ال
ال��خ��م��ي��ِس ي��وَم ال��رغ��ف��ان وخ��ط��ُف ِي ب��اآل ��ُب ال��ت��ك��سُّ ��ه ه��مُّ إِن��م��ا
ال��خ��س��ي��ِس! ال��ذل��ي��ِل ال��ت��ْرِب ف��وق َدَة ال��وْر تُ��ْش��ِب��ه رأس��ه ف��وق ع��م��ٌة

زورة ذكرى

خ��اِش��يَ��ا ُك��نْ��ُت م��ا اإلِدالُل وأوردن��ي ح��اِل��يَ��ا غ��يَّ��َر ال��ح��بَّ أنَّ ت��َر أل��م
األم��ان��يَ��ا ت��م��لَّ أن إِالَّ ه��و ف��م��ا ي��وُم��َه��ا ي��أِن ول��م ن��ف��س��ي بَ��ِق��يَ��ْت ل��ئ��ن
راج��يَ��ا ك��ن��ُت م��ا ال��ه��ج��راُن َم��نَ��َع وق��د ع��الل��ًة األم��ان��ي ف��ي ��ي أرجِّ وك��ي��ف
ب��الئ��يَ��ا وط��ول ب��ِإب��الل��ي ف��ج��اء ه��ج��ع��ٍة ب��ع��د زارن��ي ي��وًم��ا أَنْ��َس ول��م
وزاه��يَ��ا ��ا غ��ضٍّ ال��زه��ُر ف��ي��ه يُ��َف��تَّ��ُح ف��ح��س��بْ��تُ��ُه ُه خ��دَّ ��ي ب��ك��فِّ ل��م��س��ُت
ع��ت��اب��يَ��ا؟ ل��ذي��ذَ ي��س��ت��م��ري ك��ان ف��ه��ل س��ال��ٌم ف��ي��ب��س��م ش��ج��و ذا ي��ع��اِت��ُب
ب��يَ��ا! م��ا ب��ك م��ا ل��ي��ت ي��ا ل��ه ف��ق��ل��ُت وب��ال��ج��ف��ا ب��ال��دالِل وي��ن��أى أذلُّ

عزيز رثاء

ح��راَم��ا؟ ال��رق��اَد ي��رى ول��ج��ن��ب��ي ظ��الَم��ا ال��ض��ي��اءَ ت��رى ل��ع��ي��ن��ي م��ا
ل��م��اَم��ا إِال ال��ض��ل��وَع ي��ح��لُّ ال م��س��ت��زاٌر ك��أن��ه ول��ق��ل��ب��ي
ال��ح��م��اَم��ا ات��ق��يْ��َت ه��ِل ف��ي��ِه ـ��َق��ْل��ِب اْل��ـ ش��ج��يَّ أك��وَن ب��أن ج��دي��ًرا ي��ا
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ق��واَم��ا ون��اظ��ريَّ ل��س��م��ع��ي ـ��َت ُك��نْ��ـ وق��د ق��ل��ب��ي األح��داُث أنْ��َزَل��تْ��َك
واع��ت��ص��اَم��ا ب��ه��ج��ًة ول��ل��ن��ْف��ِس ـ��َر ال��ِب��ْش��ـ ي��ب��ع��ث م��ن��ظ��ًرا ال��ع��ي��ش ف��ي ك��ن��َت

الهالك املحب

ه��ال��َك��ا ي��ب��ك��ون ـ��ب��رَي ق��بْ��ـ َح��ْوَل ال��ن��اَس َس��تَ��َرى
خ��ي��ال��َك��ا ف��ي ُخ��نْ��تَ��ه َم��ْن ي��س��ت��ري��ُح وغ��ًدا
ب��ب��ال��َك��ا تَ��َدْع��ُه ال ال��ه��وى س��وى ش��ىءٍ ك��لُّ
ِب��ذُلِّ��َك��ا ص��ب��ًرا م��ات ال��ذي ال��ع��اش��َق واذُْك��ِر
دالل��َك��ا م��ن َح��َس��ٍن إِل��ى ِش��ْق��وت��ي ن��س��ب��وا
ذَِل��َك��ا! غ��ي��ر زع��م��وا ان��ص��ف��وا َل��َو ظ��ل��م��ون��ي

كذبًا االطالع سعة يدَّعي شاب يف

ي��ْك��ِذِب ل��م إِن ال��م��رءُ ي��ج��ت��ب��ي��ه��ا ال رغ��ي��ب��ًة ال��ع��ل��وَم ح��س��َب ل��ل��ذي ُق��ْل
يُ��ْك��تَ��ِب! ل��م م��ا ال��ي��وم ق��رأَت ح��ت��ى وارٍم س��ف��ٍر ك��لَّ ت��ق��رأ ِزْل��َت م��ا

بالحب يُْدَعم الحب

ب��ال��ودِّ يُ��ْدَع��ُم وال��ودُّ ب��ه م��ا ع��ل��ى م��ح��بَّ��ُه أع��ان م��ح��ب��وبً��ا ال��ل��ه رع��ى
وْج��ِدي وج��دوا ه��ل ال��ع��ذَّاُل ع��اب��ن��ي إِذا ع��ط��ف��ة غ��ي��ر ف��ي ال��ُع��ذَّاَل َس��ِل ح��ب��ي��ب��ي
ال��ص��دِّ م��ن��زِل ف��ي ال��ق��ل��ب ن��ق��ي��م ال ب��ن��ا ه��واج��ٌس ق��ام��ت ل��واله ف��ات��نً��ا ف��ي��ا
ج��ْه��ِد ع��ل��ى ال��ف��ؤاِد م��خ��ذول ب��ات ل��م��ن وت��ح��ف��ًة ل��ِإلل��ه ن��ع��م��ى ع��ه��دت��ك
وال��ب��ْع��ِد! ال��ق��رِب ف��ي ال��ش��وق إِالَّ أن��ا وم��ا وال��رض��ى ال��س��خ��ِط ف��ي ال��س��ع��د إِالَّ أن��ت وم��ا
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املجادلة

ق��ائ��لُ��ْه ه��و ال��ذي ال��ب��ط��ل ف��أل��ق��م��ت��ه وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي وال��ح��ق ع��وى وع��اٍو
أن��ازلُ��ْه! ال أن ال��ح��قِّ رق��ي��ب وي��أب��ى ِم��ثْ��َل��ُه أن��ازَل أن ب��ح��زم��ي أع��وذ

واشتياق حنني

ال��ط��ب��ي��ُب؟ وأن��ت دائ��ي وت��ج��ه��ل ال��ح��ب��ي��ُب وأن��ت ب��ي م��ا أت��ن��ك��ر
ال��ط��روُب ال��ف��ؤاد إِل��ي��ك ل��ط��ار ال��ض��ل��وُع ف��ل��وال إِل��ي��ك ح��ن��ن��ُت
ي��س��ت��ري��ُب؟ ال ق��ل��ِب��ك ب��ال ف��م��ا ال��زم��اِن ه��ذا ح��وادُث ده��ت��ن��ي

دواء أم داء

رق��ي��ب��ي ب��ذاك ي��ع��ل��م ول��م إِل��ي��ه وس��ب��ْق��تُ��ه ل��ل��ه��وى ف��ؤادي أب��ح��ُت
ح��ب��ي��ب��ي ت��ك��وَن أن ن��ص��ي��ب��ي ول��ك��ن م��واص��ل��ي ت��ك��وَن أن ن��ص��ي��ب��ي ول��ي��س
ب��ع��ج��ي��ِب ال��ه��وى ف��ي ش��ق��ائ��ي ول��ي��س س��ع��ادٌة ال��ش��ق��اءِ ف��ي ول��ك��ْن ش��ق��ي��ُت
م��ج��ي��ب��ي ي��ري��ب ال م��ا إِل��ى وق��ل��ب��ي م��س��ع��دي ال��ص��ب��اب��ِة ح��قِّ ع��ل��ى ف��دم��ع��ي
ط��ب��ي��ب��ي! ف��أن��ت م��ع��ل��وًال ك��ن��ُت وإِْن ت��م��ي��م��ت��ي ف��أن��ت م��س��ح��وًرا ك��ن��ُت ف��ِإْن
ب��ي! تَ��ِش��ي وال��دم��وُع ف��أخ��ف��ى ع��ل��يَّ س��واَدُه ص��بَّ ال��ل��ي��َل ك��أنَّ أب��ي��ُت

الهوى إسعاد

ِم��نَّ��ا؟ ال��ع��واذُل ي��رج��و ف��م��اذا ًدا م��س��ع��و ب��ك أك��ن ل��م إِن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ُم��َع��نَّ��ى! ف��ي��ك ال��ع��ذوِل وَم��َق��اِل ق��ل��ب��ي ب��ي��ن ف��ِإن��ن��ي اغ��ت��ن��م��ن��ي
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أديب إىل

ال��ض��م��ي��ُر ب��رَّأَك ال��ي��وم وق��ب��ل ال��ب��ش��ي��ُر ق��اَل م��ا ف��ي��َك ح��م��دن��ا
ال��ح��ق��ي��ُر َش��ِم��َت م��ك��روه��ٍة ع��ل��ى ت��ل��ظَّ��ى إِذا ال��ع��ظ��ي��َم ول��ك��نَّ
ن��ص��ي��ُر ل��ه ل��ي��س ال��ح��قَّ ك��أنَّ ف��ي��ه��ا أق��م��ت إِل��ي��ك وب��ادرة
ال��ع��ث��وُر أخ��ط��أَك األح��داث ل��دى وان��ب��س��اٌط ل��َك ع��زم��ٌة ول��وال
ال��س��ف��وُر ي��ل��زم��ه ال��ب��دَر ف��إنَّ ال��ل��ي��ال��ي م��راَغ��م��َة ت��ْخ��َش ف��ال
ال��غ��روُر يُ��ْط��ِغ��ي��ِه ال��م��رءَ ف��ِإنَّ دع��يٍّ ع��ن يَ��َراَع��َك تَ��ْح��ِم��ْل وال
ال��ع��ذي��ُر ه��و ال��ع��ذوُل ك��ان إِذا ي��وًم��ا ال��م��رءُ ي��ك��ون م��ا وأن��ك��ى
ال��ح��س��ي��ُر! ال��ن��ظ��ُر ب��ك ي��زري ف��ال أم��ًرا ع��ل��ي��ك ال��ب��ع��ي��ُد أخ��ذ إِذا

الَعواطف كلماُت

ومواقع الحياة، أمور من يُْحِزنُه ما الشاعُر يرشح فيها املرسل، الشعر من قصيدة (وهي
وأكثر حاًال، وأسعد الحياة، هذه من أكمل حياة إِىل ويطمح عواطفه؛ من األمور هذه

إِنصاًفا.)

اإلهداء

ال��ص��ح��ي��ُح ال��ش��وُق يَ��ْغ��ذُُه ل��م إِذا ج��ف��اءٍ إِل��ى واإلِخ��اء خ��ل��ي��ل��ي
ال��ث��م��اِر ف��ي ال��م��رارَة ن��ب��ل��وا وق��د ص��دٍق ث��م��ار ال��ص��ح��اب ي��ق��ول��ون
أري��ُد ك��م��ا ال��زم��اُن ب��ك ف��ج��اء إِخ��ائ��ي ب��ن��ي ال��زم��اِن إِل��ى َش��َك��ْوُت
ال��ري��اءِ ع��ن ي��ض��ي��ُق ُخ��لُ��ٌق ل��ه وف��اءٍ ب��ذي ظ��ف��رُت ق��د أران��ي
ال��ع��ق��اِر م��ن ج��رْع��ُت ق��د ك��أنَّ��ي م��س��ت��ف��زٍّا رأي��ت��ك إِذا أظ��لُّ
ال��ن��س��وِر أج��ن��ح��ة ف��يَّ وت��ن��ب��ت وج��ي��ٍف أخ��و ال��ع��الءَ ب��ي ي��ؤم
ال��ص��دي��ِق إِل��ى ال��ص��دي��ق ي��ه��دى وق��د خ��ل��ي��ٍل م��ن ل��ك ط��رف��ة تَ��َق��بَّ��ْل
ال��ل��ب��اِب ال��م��ح��ِض ف��ي ال��ف��ض��ل أص��اب غ��رٍّ ف��ل��ربَّ م��ح��س��نً��ا أُك ف��ِإن
ال��ص��واِب ع��ن ال��ُم��ِب��ي��ِن ال��خ��ط��أ م��ن ي��ؤت��ى ف��ال��ف��ض��ُل م��خ��ط��ئً��ا أُك وإِن
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ل��ل��ت��ه��دِّي تَ��َع��رََّض َع��ْج��ٌز إِذا ص��ري��ًح��ا ع��ذًرا واج��ٌد ل��ع��ل��ك
ال��ح��ب��ي��ِب إِل��ى ال��ن��ظ��ي��م يُ��ْه��َدى ف��ق��د رب��ي��ٍع إِل��ى ال��زه��ور تُ��ْه��َد وإِن
ال��ي��ق��ي��ِن ف��ي ي��ث��ب��ت ال��ش��كَّ رأي��ن��ا ح��ت��ى األي��ام س��ه��م��َة بَ��َل��ْونَ��ا
ال��ض��ع��ي��ِف! ع��ل��ى ل��ل��ق��ويِّ وت��ق��ض��ي ال��ض��واري س��ب��ِل ف��ي ال��س��خ��ل ت��ق��ي��م
ع��ن��ي��ِف! ج��ب��اٍر ك��لَّ وت��رح��م ال��م��ف��دَّى ال��م��ث��رى زل��َة وت��غ��ف��ر
ده��اءِ م��ن ال��س��ري��رِة ص��اف��ي ع��ل��ى ج��ن��اه ب��م��ا ال��ده��اء ذا وتُ��ْس��ِع��ُد
ال��ح��ل��ي��م ع��واق��ِب��ه م��ن ت��ح��اَم��َق ب��أم��ٍر ال��ت��ق��وى ص��اح��ب وت��ق��ص��د
ال��ب��ع��ي��ِد ال��وادي ف��ي ال��ن��ف��س ي��ف��ي��ض ح��ت��ى ب��اآلل ل��م��ص��ح��ر ت��ل��ي��ح
ال��ودوِد ع��ن ال��ودوُد ب��ه ي��م��ي��ل ش��كٍّ��ا ال��ص��ح��ب ن��ف��وس ف��ي وت��ودُع
ال��ب��الءِ ع��دد م��ن ال��ح��س��َن ك��أنَّ ح��ت��ى ب��ال��ح��بِّ أن��ف��ًس��ا وتُ��ْش��ِق��ي
ش��ق��اءِ! ف��ي ن��ع��ي��ٍم م��ن ل��ك وي��ا ن��ع��ي��ٍم ف��ي ش��ق��اءٍ م��ن ل��ك ف��ي��ا
ب��اِل خ��ط��رات ف��ي ال��ع��ز ي��ذي��ق ع��ري��ًض��ا أم��ًال آلم��ل ت��م��د
ال��ط��م��وِح آم��اِل ب��ع��َض ب��ُم��ْق��ٍص ت��م��ادى وإِْن ال��زم��ان ص��رف وم��ا
ال��رب��ي��ع ف��ي ال��ب��ش��ائ��ر ك��م��ن��زل��ة ال��م��س��اع��ي م��ن ال��رج��اءِ وم��ن��زل��ة
ش��ان��ي وُم��ِم��ي��ِت ��ِت��ي ِه��مَّ ب��ق��ات��ل أخ��وه وال ال��ن��ع��ي��م م��ا ل��ع��م��رك
ل��ن��اِس إِع��الءٌ األرزاءِ وف��ي ل��ق��وٍم م��ف��س��دة ال��ع��زِّ ف��ي وك��م
ب��م��اء ت��ع��ه��ده ع��ل��ٍل ع��ل��ى ي��ن��م��و ل��ي��س ك��ري��م غ��رٍس وك��م
ب��داء ت��أت��ي غ��ص��ًة ف��ع��ادت ش��ف��اءً ك��ان��ت ج��رع��ٍة م��ن وك��م
ال��م��ش��وِق أن��َف ِط��ي��بُ��ُه ف��ي��أس��ُر ي��ذك��و ب��اإلِح��راق ال��ع��وَد وإِنَّ
ال��خ��ري��ِف ورُق ك��أَن��ه��ا ت��م��رُّ ع��ن��ه��ا ال��وص��ُل ت��ن��اءى وأي��ام
ال��ح��ف��ي��ِف م��أم��ون ال��ذلِّ ج��ن��اح وأم��س��ى ال��دن��ي��ا ع��زت��ي أض��اع��ت
ال��م��ذاق م��ح��م��وَد ال��ص��ب��ُر ول��ي��س أن��اٌس ص��ب��ري ع��ل��ى أي��ح��س��دن��ي
ت��زوُل َج��َع��َل��ْت اس��ت��ْح��َك��َم��ْت ف��ل��م��ا ع��ل��ي��ن��ا َه��َج��َم��ْت ُك��ْربَ��ٍة م��ن وك��م
ال��ه��الُل ي��ف��ري��ه ال��ل��ي��ل وج��ن��ُح ح��روٌر ي��ت��ب��ع��ه ال��ق��رَّ وإِنَّ
ال��س��ح��اُب ي��س��ع��ده األرض وم��ْح��ل يُ��ْك��َس��ى ال��ُع��ْرِي ب��ع��د ال��ع��وَد وإِنَّ
ال��س��رار أض��م��ره ال��ب��دِر م��ق��اَم ف��ي��ه��ا ف��أَق��ْم��ُت ِض��ي��َق��ة وك��ان��ت
ل��ق��ي��ن��ا» ك��م��ا ال��ش��ام��ت��ون س��ي��ق��ل��ى أف��ي��ق��وا ب��ن��ا ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن «ف��ق��ل
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ت��ذال ال ل��ك ف��ض��ي��ل��ٍة ف��ربَّ ال��رزاي��ا وق��ع ي��ا ال��ل��ه رع��اك
ان��ت��ب��اه ع��ل��ى ال��غ��اف��ل��ي��ن أق��م��ت ح��ت��ى ب��ال��ش��كِّ ال��م��ن��ى ��ْدُت تَ��َع��هَّ
ب��ال��دواه��ي ال��ط��وارق م��ع��ان��اة ت��أبَّ��ى وإِن ال��ع��ظ��ي��م وَع��لَّ��ْم��ُت
اِإلل��ِه ن��وِر م��ن ع��ل��ي��ك أف��ي��ض ح��ت��ى ال��م��س��ك��ي��ن ت��ت��ط��رق ول��م
الِه وْه��َو يَ��ْك��ُف��ُر ب��اَت غ��ويٌّ رش��اًدا ي��ب��ل��غ ل��م أن��َت ول��وال
غ��اف��ل��ي��نَ��ا ذل��ك ق��ب��ل وك��نَّ��ا ده��انَ��ا ح��دثً��ا ي��ا ال��ل��ُه ل��ح��اك
وال��ب��ن��ي��نَ��ا؟ ال��ك��واع��ِب وأص��وات ت��ع��ال��ى إِذا ال��ش��ه��ي��ُق أأط��رب��ك
ال��ب��اخ��ل��ي��نَ��ا ال��رج��اِل وأدرار ال��ع��وادي ذَمَّ َع��لَّ��ْم��تَ��نَ��ا ل��ق��د
س��ن��ي��نَ��ا ه��ج��ع��ت رح��م��ًة ِل��تُ��وِق��َظ آٍت ال��ق��ل��ب ج��ل��ي��َد ي��ا ك��أن��ك
ال��س��روُر ُع��ِرَف م��ا ال��ح��زُن ف��ل��وال تَ��َم��اَدْت إِن ل��ل��ن��وائ��ب تُ��َط��اِم��ُن
ال��ن��ض��ي��ُر ل��ن��ا اس��ت��ق��ام م��ا ع��ل��ي��ن��ا ي��ع��دو ال��م��ن��ح��وس ال��ُم��ْج��ِدُب ول��وال
ال��رج��ال: م��ن ال��خ��ل��ي��ع ُده يُ��َردِّ ش��ع��ٍر ب��ي��َت ال��س��الم��ي ق��ال ل��ق��د
ال��ذن��وِب» ثَ��َم��ِر م��ن ال��ع��ف��َو رأي��ن��ا ��ا ل��مَّ اآلث��ام ع��ل��ى «ت��ب��س��ط��ن��ا
األن��ي��ِق ال��روض ف��ي ال��ق��ط��ر وق��وع ع��زي��ٌز م��وق��ع��ه ال��ع��ف��و وإِنَّ
ال��ض��م��ي��ِر م��ن أرقُّ ش��يءٌ وه��ل ب��ال��دن��اي��ا ض��م��ي��رَك ت��ث��ل��ْم ف��ال
ب��ال��ش��ن��اِن ي��ق��ع��ق��ع ج��دب ل��ه ص��ْرٍف دن��وَّ ال��زم��ان م��ن ن��ق��م��ُت
ب��ي��ان��ي ع��ل��ى ال��زم��اُن ي��ث��ن��ي ف��ه��ل ان��ت��ق��اٍص س��وى ال��ح��ي��اَة أق��ر ول��م
ال��ح��ي��اِة م��ن ال��م��ريء يَ��ذُِق ول��م ال��م��ن��اي��ا الق��ى ب��ائ��ًس��ا ت��َر أل��م
األم��ان��ي ورع��ى َم��ْح��لُ��ُه َألَْخ��َص��َب ان��ت��ظ��اٍم ع��ل��ى ال��ح��ي��اة أن ف��ل��و
ض��الُل؟ أم ال��م��ع��ي��ش��ة م��ن أري��د أه��دٌي ُم��ْخ��ِب��َرتِ��ي أأن��ِت ُج��َه��يْ��ُن
خ��ل��وِب؟ خ��داٍع ل��م��ع��ات س��وى ال��م��ع��ان��ي م��ن ال��ب��ق��اء ض��م��ن وه��ل
ال��ب��ع��ي��ُد ال��م��ع��ن��ى ي��تَ��َم��نَّ��ُع ك��م��ا م��راًرا ف��ي��خ��دع��ن��ا نُ��َس��اِئ��لُ��ه
ال��س��واق��ي! أب��ق��ار ح��ي��اة ك��ذاك أخ��ي��ِه ف��ي ه��و م��ا ال��ي��وم ف��ي ن��رى
ال��دخ��ي��َال وال��س��أَم ال��ي��أس ت��ع��ان��ي ل��ك��ان��ت أع��ي��ن��ه��ا ع��ص��ب ول��وال
ال��ح��م��اِم إِل��ى ال��ن��ف��وَس ألس��ل��م��ن��ا ��ى ال��م��رجَّ األم��ل خ��دع��ة ول��وال
ال��ش��ب��اِب ف��ي ن��ْم��َرُح أي��ام ب��ه ن��ع��م��ن��ا م��ا إِالَّ ال��ع��ي��ش ول��ي��س
ال��زه��وِر ع��ل��ى ال��ه��ش��ي��ُم س��ق��ط ف��ق��د ن��ع��ي��ٍم ع��ل��ى ال��ع��ج��وز َس��َق��َط إِذا
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ال��ك��ري��ِم ع��ل��ى ال��ري��اء يُ��َق��دُِّم��ه ل��ئ��ي��ًم��ا رج��ًال أرى أن ب��ك��ائ��ي
رخ��ي��َص��ا: ق��وًال م��ن��ش��ًدا ت��ب��دَّى ي��وًم��ا ل��ل��ُع��ْرِف َح��رَّْك��تَ��ه ف��ِإْن
ال��ع��ب��اَدا» خ��ل��ق ال��ذي ال��رب م��ن — م��ن��ه��م وأن��ت — ل��ل��ع��ب��اد «أتَ��ْرثِ��ي
ودادي وب��ن��و م��ع��ش��ري وح��ول��ي غ��ري��بً��ا أغ��دو إِن��ن��ي ب��ك��ائ��ي
م��اض��ي ال��س��ي��ف ح��دِّ م��ث��ل ورأيً��ا أب��يٍّ��ا ط��ب��ًع��ا ل��ي إِنَّ ب��ك��ائ��ي
ال��رح��ي��ُب ال��ص��دُر ب��م��ث��ل��ه��ا ي��ض��ي��ق أم��وًرا ال��دن��ي��ا ف��ي إِنَّ ب��ك��ائ��ي
س��واُه ب��ه ل��ي��س ال��ك��وَن ك��أنَّ ي��غ��دو ال��ج��اِه رف��ي��ع وْغ��د وك��م
ال��ت��ع��ال��ي ب��ه��ا أض��رَّ ق��د ق��ل��وبً��ا ن��زًال ال��غ��راء ال��رح��م��ة ت��ع��اُف
ال��ج��ب��اِل ق��م��م ف��ي ال��ث��ل��َج وإِنَّ ي��ن��م��و ال��ق��ي��ع��اِن ف��ي ال��زه��َر ف��ِإنَّ
ال��ط��راِد ي��وم ف��ي ال��خ��ي��ِل ك��َس��ْوِق األع��ادي ت��س��وُس��ُه��م ق��وًم��ا أرى
رج��اءِ م��ن ��َن ت��ض��مَّ م��ا ��َن ت��َض��مَّ ق��ب��ٍر ف��وق ال��ح��واص��ِل زغ��َب أرى
ال��ه��زي��م��ْه م��ن أش��دَّ م��وت وك��م األم��ان��ي م��ن أل��ذَّ م��وٍت وك��م
ال��ح��م��اُم ي��ب��اِع��َدُه أن ��د ت��ع��مَّ ي��أًس��ا ل��ل��م��وِت ط��ال��ٍب م��ن وك��م
ش��أنَ��ا وأج��ل م��س��ل��ًك��ا ُ وأوط��أ ��ا م��سٍّ م��ن��ك أل��ي��ن ال��ن��وم أخ��وك
ل��ل��غ��ف��وِل وذك��رى وم��ع��ج��زٌة ك��ث��ار آي��اٌت ف��ي��ك ول��ك��ن
ال��ع��ب��اِد ظ��ل��م ع��ن ال��ع��زِّ أس��ي��ر وتُ��ْل��ِه��ي ال��ع��ادي ال��ث��ائ��ر تُ��ِذلُّ
ال��ظ��الِم َوْج��ِه م��ن ال��ط��ف��ِل ك��خ��وف ال��م��ن��اي��ا ُح��ْك��م م��ن ال��ن��اس وخ��وُف
ال��رج��اِم م��ن ال��م��ري��ِض ك��ِإش��ف��اق ال��ع��وادي م��ن ال��س��ل��ي��ِم وإِش��ف��اُق
ال��ح��م��اِم خ��وف ع��ل��ى ك��م��وق��وٍف إِالَّ ب��ال��ع��ي��ش م��س��ت��م��س��ٌك وم��ا
ال��رق��ي��ِق ك��ال��ن��ف��س ال��م��رءِ ح��ي��اَة أب��انَ��ْت م��رآة ال��م��وَت وإِنَّ
ال��ح��ي��اِة ع��ل��ى ال��ن��ص��ي��َر ك��ان وق��د ب��ِإْل��ٍف ُف��ِج��َع��ْت أيِّ��ٍم م��ن وك��م
وال��س��ؤاُل ال��خ��ص��اص��ُة ألَذَْوتْ��ُه ف��ي��ه��ا ال��ح��قَّ ان ل��َو ي��ًدا تَ��ُم��دُّ
ال��ج��ب��ي��ِن داج��ي��َة ال��دي��ب��اج، وف��ي ذل��ي��ٍل ط��م��ٍر ف��ي ال��ح��س��ن��اءَ أرى
ال��ب��ص��اُق لُ��ِف��َظ ك��م��ا ف��تَ��ْل��ِف��ُظ��ُه ح��رٍّ ب��ك��ل ت��ض��ي��ق ال��دن��ي��ا أرى
ال��ك��م��ي��ُن ال��ذلُّ أع��ق��اب��ه��ا وف��ي ال��غ��وان��ي ب��ه��ا تُ��ق��اُد ُخ��َدًع��ا أرى
األك��وُل ال��ن��اُر أح��ش��ائ��ه��ا وف��ي دم��ًع��ا ت��س��ي��ل ت��ك��اد ال��ث��ك��ل��ى أرى
ب��ال��ج��ه��ال��ْه؟ وأق��ن��ع أأق��ت��ل��ه��ا أدري ل��س��ت ت��ع��ت��ري��ن��ي ه��واج��س
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ال��زم��اُن؟ ي��ن��ض��ج��ه ال��رأي وإِنَّ س��ك��وٍت م��ن خ��ي��ٌر ال��ت��س��آُل أم

∗∗∗
ال��زب��وُن؟ ال��ح��رُب ع��ل��َق��تْ��ُه��ُم ب��َم��ْن أودى ال��م��وت أنَّ يَ��بْ��لُ��ْغ��َك أل��م
ال��م��غ��اُر أَْع��َج��َل��ُه ال��خ��ي��ل وَع��ْدو ال��ح��ف��اُظ ن��زق��ه��ا ال��ج��ي��ش ص��ف��وف
ال��م��داُر ال��ف��ل��ُك ب��أرض��ه��ا ف��ح��لَّ األع��ادي ج��ي��ش «م��ق��دن» ��َم وي��مَّ
ال��ُم��ثَ��اُر ال��ن��ق��ُع ب��ق��ص��ِده��ا ي��ض��نُّ م��ق��رب��اٍت ال��س��واب��ق ج��ل��ب��وا ل��ق��د
ق��راُر ل��ه��ا ل��ي��س األرَض ك��أنَّ غ��ب��اًرا ج��وان��ب��ه��ا ع��ل��ى ت��ث��ي��ر
ش��ع��اُر ج��وان��ب��ه��ا ع��ل��ى ف��ب��اَن دم��ًع��ا ال��خ��ي��ِل ج��ل��وُد َس��َك��بَ��ْت وق��د
اع��ت��ذاُر أَْغ��َض��بَ��َه��ا ال��ح��م��ِق ك��ص��وت ت��ع��اَل��ْت إِذْ ال��م��داف��ِع وأص��واُت
ف��راُر ف��ال ال��ن��ج��اءُ ع��زَّ وق��د ق��راٌر ف��ال ال��م��ج��اُل ض��اق ل��ق��د
ال��غ��ب��اُر ي��ك��ح��ل��ه��ا ال��ش��م��س وع��ي��ن ش��ح��وٍب م��ن ي��ع��ب��س ال��ج��ِو ف��وج��ه
ال��خ��م��اُر غ��ازل��ه��ا ال��ش��رب رءُوس ولَّ��ْوا غ��داة ال��م��دب��ري��ن ك��أنَّ
ال��ن��ه��اُر ب��ه��ا ي��ن��مُّ ال ب��أرٍض ق��ائ��دي��ه��ا ال��م��ق��ان��ُب وض��اَج��َع��ِت
وع��اُر! م��رزئ��ة ال��س��ل��م وب��ع��ض وب��ل��وى م��رزئ��ٌة ال��ح��رَب وإِنَّ
ق��راَرا» س��ائ��ل��ة ل��ك��ل «وإِنَّ س��ك��ونً��ا ه��ائ��ج��ة ل��ك��ل وإِنَّ
ال��ل��ب��ي��ُق ال��ح��ذق َص��ِن��ي��َع��ُه أج��اَد رْس��ٌم ال��م��ي��دان ف��ي ال��ح��رَب ك��أن
ال��ص��دوِر ف��ي ي��ض��رب ال��ب��غ��ض وأي��ن ال��ل��ح��اُظ ت��ن��ف��ث��ه ال��ح��ق��د ف��أي��ن
خ��م��وُد آخ��ره��ا ال��ن��ار ك��ذاك خ��راٌب آخ��ره��ا ال��ح��رب وإِنَّ
ال��ك��ب��اُر! َغ��ِن��َم م��ا ال��ث��ك��ُل وك��ان ال��ص��غ��اُر َغ��ِن��َم م��ا ال��ي��ت��ُم وك��ان

∗∗∗
ال��ب��ك��اءِ م��اءِ ف��ي ال��ق��ل��َب ت��ري��ق َع��يْ��ِن��ي أنَّ ال��ح��وادُث يَ��ْك��ِف أل��م
م��ك��ان��ي ع��ن ي��زل��ق ال��س��ع��َد وأنَّ ك��ث��ي��ٌر أع��دائ��ي أن ف��ح��س��ب��ي
ال��ح��م��ي��َدا ال��ُخ��لُ��َق ذل��ك ول��ك��ْن ب��غ��ي��ًض��ا ع��اب��وا وم��ا يَ��ِع��ي��بُ��ون��ي
ب��ال��ع��واءِ اه��ت��م��ام��ي يُ��ْغ��ِن��ي ف��م��ا ق��وٍم س��ف��ه��اءُ َس��بَّ��ِن��ي م��ا إِذا
ال��ج��راءِ ب��ع��د م��ن ال��س��ب��َق ف��ِإنَّ أن��اٌس ت��ق��دم��ن��ي ق��د ي��ُك وإِن
ح��ي��اُة أح��ب��اب��ي ب��ي��ن وم��وت��ي م��م��اٌت أع��دائ��ي ب��ي��ن ح��ي��ات��ي
ال��وداِد م��م��ن��وِع ك��لَّ وأه��ج��ُر اح��ت��ج��اٍز ف��ي ب��ي��ت��ي َك��ْس��َر س��أل��زم
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ع��ذابَ��ا َج��َل��بَ��ْت َوْح��َدٍة م��ن وك��م ع��ذابً��ا َم��نَ��َع��ْت َوْح��َدٍة م��ن وك��م
ط��روِق َل��ذُو ف��ي��ك ال��ي��أَس ف��ِإن ق��دي��ٌم؟ ح��ْل��ٌف ه��ل ال��ي��أِس أأْخ��ت
ال��ل��ح��اِظ م��س��م��وم ال��ص��دِر س��ق��ي��م ال��ل��ق��اءِ ُح��ْل��و م��ص��اح��ٍب وربَّ
ال��م��م��ي��ُت ال��س��مُّ ب��ه��ائ��ه وت��ح��ت م��ري��ئً��ا ت��ح��س��ب��ه ال��زرِع ك��ب��ع��ِض
ال��ل��دي��ُغ ب��ه ي��غ��رُّ ال ول��ك��ن ي��زه��و ال��رق��ط��اءِ ال��ح��ي��ِة وِج��ْل��ُد
ب��ال��ع��م��يِّ أن��ا م��ا وال��ل��ه وال ع��م��يٍّ��ا وي��ح��س��ب��ن��ي ل��ه َص��بَ��ْرُت
م��ج��اُل؟ ل��ل��ش��ك��وى ال��ق��ل��ِب ف��ي وه��ل أب��ق��ى ال��ع��ف��َو رأَي��ت ول��ك��نِّ��ي

∗∗∗
ال��رس��وِل ح��ي��ِل م��ن ال��ذك��َر ك��أَنَّ ال��غ��وان��ي ح��بِّ م��ن ال��ذِّْك��َر َه��َويْ��ن��ا
ف��ت��رت��ض��ي��ن��ي ال��ح��س��اُن ب��َي ت��م��رُّ أنِّ��ي ال��ذك��ِر نَ��ِب��ي��ِه م��ن ك��ف��ان��ي
ال��م��ن��اَم��ا ذَبَ��َح ق��د ال��ش��وَق ك��أَنَّ اح��م��راٌر يُ��َرنِّ��ُق��ُه دم��ع��ي أرى
ن��اَرا ال��زف��رات ي��ت��رك وش��وٌق ج��م��ًرا األش��ج��اَن ي��ت��رك ح��ن��ي��ٌن
ال��ص��ب��اِح ف��ل��ِق ف��ي ال��ط��ي��ر غ��ن��اء ال��ح��ي��اِة ف��ج��ر ف��ي ال��ح��بُّ ت��غ��نَّ��ى
ظ��ل��وُم م��ي��زاٌن ال��ح��بَّ ك��أَنَّ س��ف��اًه��ا ف��ي��خ��ف��ض��ن��ا ��لُ��ه ن��ب��جِّ
ال��رق��اِب ف��ي َديْ��ٌن ال��ح��بَّ ك��أنَّ َدَالًال ب��ه ال��ح��س��اُن تُ��َط��اِل��بُ��ن��ا
ال��م��ل��وِل غ��دِر م��ن ال��م��ق��ب��وح س��وى م��ن��ه نَ��ْل��َق ل��م ل��ه ِدنَّ��ا ف��ِإن
س��ل��ي��ُب م��غ��واٌر ال��غ��دَر ك��أَنَّ ع��ل��ي��ه م��ردوٌد ال��غ��دِر وب��ط��ش
ال��ن��ف��وِس م��ن ُخ��ِل��ْق��َت ق��د ك��أن��ك ح��ت��ى ل��ط��ف��َت ال��غ��راُم ه��ذا أَيَ��ا
ال��ح��ن��اُن ي��ص��اف��ح��ه ال وق��ل��بً��ا ال��ف��ت��وُر ي��ص��اف��ح��ه��ا ع��ي��نً��ا أرى
ال��رط��ي��ِب ال��ع��وِد ف��ي ال��م��اءِ م��ج��اَل ف��ي��ه��ا ��ْح��ُر ال��سِّ ي��ج��ول ع��ي��نً��ا أرى
ال��ن��واح��ي م��ه��ج��وُر ال��ل��جِّ م��ه��ي��ب ب��ح��ٌر ال��ن��اِس دم��اءِ م��ن وح��ول��ك
ال��ف��ن��اءِ م��م��ل��وءَ ال��ج��و ي��ظ��ل ط��ي��ٌر ال��ن��اِس ن��ف��وس م��ن وف��وق��ك
ُم��نَ��اِص��ُح��ونَ��ا؟ ون��ح��ن وت��خ��دع��ن��ا ُم��نَ��اِص��ُرونَ��ا ون��ح��ن أت��خ��ذل��ن��ا
ال��غ��زي��ِر واألدب ال��ت��ب��ي��ان م��ن ُم��َق��رِّبُ��ونَ��ا ون��ح��ن وتُ��ْق��ِص��ي��نَ��ا
األدي��ب ب��ال��رج��ِل ت��ض��ي��ق وأن��َت ال��ف��ن��اءِ ُم��تَّ��ِس��ُع ال��وه��م أَبُ��وَك
ل��ل��ع��وادي ع��ونً��ا ع��ل��يَّ ف��ك��ن��َت ال��ع��وادي م��ن ال��خ��الَص ب��ك رج��وُت
ال��س��ح��اِب َخ��َل��ِل ِم��ْن ال��ق��ط��ر ن��زوَل ع��ل��ي��ن��ا نَ��َزَل��ْت ل��ح��ظ��ٍة م��ن وك��م
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∗∗∗
نَ��ْف��ِس��ي ال��ده��ِر ِل��َريْ��ِب تَ��ْخ��نَ��ْع ول��م ال��تَّ��َص��اِب��ي أم��ري ع��ل��ى أي��غ��ل��ب��ن��ي
ال��غ��م��اِم ط��يِّ ف��ي ال��ب��رَق ف��ِإنَّ ب��م��س��ت��ِذلِّ��ي ال��خ��م��وُل م��ا ل��ع��م��ُرَك
اع��ت��ب��اُر ف��ي��ه��ا ع��ب��رٍة م��ن ف��ك��م م��اءٌ ال��ع��ي��ن م��آق��ي ف��ي ي��ُك وإِن
ال��ض��ل��وِع ِض��ْم��َن م��ا ب��ع��َض ف��ي��ن��ف��ث ده��ٌر ال��ف��ي��اِض ل��ل��ش��اع��ر أََم��ا
أض��اع��وا» ف��تً��ى وأيَّ «أض��اع��ون��ي ق��وًم��ا َل��ُرْع��ُت أردُت أن��ي ول��و
ال��ه��واءُ واح��ت��رَق ال��م��اءُ ل��غ��اَض ص��دري ب��غ��لِّ َل��َف��ْح��ُت أن��ي ول��و
تُ��ْس��تَ��َط��اُر ال��ب��وارُق ل��ه ت��ظ��لُّ ع��ظ��ي��ًم��ا ح��دثً��ا غ��ٍد ف��ي س��أُْح��ِدُث
��ِدي��ِق ل��ل��صَّ ف��وي��ٌل أَْه��ِل��ْك وإِن ل��ألع��ادي ف��وي��ٌل أَْع��ُم��ْر ف��ِإن
ِف��ي��نَ��ا ال��س��وءِ م��ق��اَل تَ��ْس��َم��ْع وال ال��م��ف��دَّى ال��َوَط��ُن أي��ه��ا ح��ن��انً��ا
ال��ع��ج��ي��ِب ب��ال��ق��وِل ف��ي��ك ون��ش��دو اس��ت��ط��ْع��نَ��ا م��ا ال��ن��ص��ي��ح��َة س��نُ��ْه��ِدي��َك
ال��ج��دي��ِب ال��م��رع��ى ف��ي ال��غ��ي��ِث ك��ف��ع��ِل ف��ع��اٌل ق��ارئِ��ه ن��ف��ِس ف��ي ل��ه
ال��خ��راِب ال��ط��ل��ِل ف��ي ال��ب��وِم ن��ع��ي��َق ِألَْم��ٍر ي��دع��و ن��اع��ٍق م��ن وك��م
ال��ج��راِد َوثْ��َب َوثْ��بُ��ُه يُ��َح��اِك��ي ق��راٍر ع��ل��ى ي��ق��ي��ُم ال وآَخ��َر
ال��خ��الءِ ب��األرض ال��ُع��رب خ��ي��اَم س��ف��اًه��ا ��ِل��ِه تَ��نَ��قُّ ف��ي ويَ��ْح��ِك��ي
ال��ن��ي��اِم ال��غ��ن��م ف��ي ال��ذئ��ِب ك��َع��يْ��ِث ق��وم��ي أب��ن��اء ف��ي ال��ج��ه��ُل ي��ع��ي��ُث
ال��ع��م��اِد م��رف��وُع ال��ق��ل��ِب ووغ��ُد ذل��ي��ٌل ب��ي��ن��ُه��ُم ال��ق��ل��ِب أَب��يُّ
ال��غ��ص��وِن أوراَق ال��ري��ِح ك��ن��ث��ِر وال��ت��ع��ادي ال��ت��ب��اغ��ُض يُ��َف��رُِّق��ن��ا
ال��دم��اء ل��ه��ا ال��ع��روِق ف��ي ف��تُ��ص��غ��ى ل��ل��م��ع��ال��ي ال��ح��م��ي��ُة ت��دع��و م��ت��ى
اِإلل��ِه ع��ن��ِد م��ن ال��وح��ِي ه��ب��وط ع��ل��ي��ن��ا ه��ب��ط��ت ع��ب��رٍة م��ن وك��م
ل��ل��ظَّ��لُ��وِم ن��ْع��ٌش ال��ظُّ��ْل��َم ف��ِإن تُ��راع��وا ف��ال ال��ق��ويُّ ع��اَث إِذا
َش��راِر م��ن تُ��ْق��َدُح ال��ن��ار ك��ذاك ع��ظ��ي��ٌم ي��ت��ب��ع��ه األم��ِر ض��ئ��ي��ُل
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وإِح��س��اِن س��وءٍ ف��ِم��ْن ال��ح��ي��اُة ه��َي ل��غ��ان��ي��ٍة م��رآٌة ال��ش��ع��ُر وإِنَّ��م��ا
َخ��وَّاِن َغ��يْ��ُر وخ��ي��اٌل وم��ت��ع��ٌة وت��ذك��رٌة ت��ص��وي��ٌر ال��ش��ع��ُر وإِنَّ��م��ا
وِح��ْدث��اِن ك��أق��داٍر ال��ق��ل��وُب ل��ه خ��ف��َق��ْت ب��م��ا إِح��س��اس ال��ش��ع��ُر وإِنَّ��م��ا
ال��ج��اِن م��ن َل��ْف��ٍظ ف��ي ال��ج��ان م��ن م��ع��نً��ى ط��ائ��لُ��ُه ال��ف��ه��َم ي��روُع م��ع��نً��ى ك��ل م��ن

الديوان صاحب

مقدمة

ومزاياه الشعر

كان فلو وفتورها، كاللها ساِع يف العقول فتتلقاه القرائح، به تهذي لغًوا الشعر ليس
الناس. حياة يف الشأن هذا له كان ملا كذلك

ظاهر له ما كل من الصميم والجوهر اللباب، ولبُّ الحقائق، حقيقة الشعر بل ال،
فإن لسانها، عن األمني والناقل النفس، ترجمان وهو والعقول، الحواس متناَول يف
وكل كاذب، فالشعر ضمريها، وبني بينها تداجي أو به تُِحسُّ فيما تَْكِذُب النفس كانت
األشياء. من يشء يف للحقيقة موضع وال رياء، كلها والدنيا كاذب، الوجود هذا يف يشء
وال يتعداها، ال منه األصيل الُحرَّ ولكن صورته، يف الحقيقَة الشعُر يخالف وقد
إذا والشعر الحس، واحتواه النفس يف ثبت بما إال حقيقة ال ألنه عنها؛ يشذَّ أن يمكن

يوحى. وحي إال هو إن الهوى. عن ينطق ال الوجدان عن عربَّ
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كنهها يف ولكنها ظاهرها، يف تختلف أشياء إال والتشبيهات االستعارات هذه وما
والشمس غماًما، الكريم وال رعًدا، الزئري وال قمًرا، الجميل فليس بينها، خالف ال واحدة
الحسناء بالصورة الغبطة ولكن لحضوره، ينجاب الليل وال الحبيب، لغياب تنكدر ال
الرعود جلجلة من كالرهبة غابها يف األسود زمجرة من والرهبة القمراء، بالليلة كالغبطة
الشمس وإنَّ املطر، نوال بعد األمل كتََجدُّد املطر انهمال بعد الروض د وتََجدُّ سحابها، يف
يجلوه ما إىل تنظر ال املحب عني ألن ترشق ال فكأنها الحبيب، نأِْي بعد ق تُْرشِ كانت إن
عن بساتر هو فما عسعس إذا والليل لغريها، باٍد هو فكأنما لها ف تكشَّ وإن نورها،
حسبه، الدنيا من هو فإنما حبيبه، بوجه يمتعه أن بعد رؤيته يشتاق منظًرا املحب عني

قلبُه. به يُبِْرصُ الذي الضياء وهو
محلَّ ال إنه إذ الشفاه؛ يف نطُقها اختلف وإن النفس، لغة يف مرتادفة معاٍن فهذه

واآلذان. األلسنة بني رموز فهي األلفاظ فأما للمعاني، إال النفوس معجم يف
كانت إذا خربًا الحواس تبلغ أو بالنفس؟ إال األذن تَْسَمع أو العني تُبِْرص وهل

واعية؟ غري واملدارك ساهية النفس
تَُعْقها لم ما — السعادة إن بل السعادة، أبواب من كبري باب املثابة بهذه والشعر
يَُرسُّ الدنيا هذه يف يشء من ما فإنه بابه، من إال القلوب إىل تَْدُخل ال — الحياة حوائُل
الهيئات، من الخواطر تكسوها بما تُْحِزن أو األشياء تَُرسُّ وإنما ِلذَاِته، يُْحِزن أو ِلذَاِته
البهجة مدعاَة يكون بينما الواحد اليشء أن ذلك وآية الصور، من األذهان وتَُكيِّفها
والجوى، الشجن إىل وطريًقا واألىس لألسف مجلبًة الوقت ذلك غري يف يكون إذ والرىض،
به وتأنس خواطرنا، ترضاه الذي الزمن يف األشياء لنا يبدي بأن كفيٌل وحَدُه والشعر
بني تمثُل سانحة كل عىل الحلل يخلع النفس، عرش يف مرتبٌِّع سلطاٌن ألنه أرواحنا؛
شاء ملن ِمْسَالٌة أيًضا والشعر إليه. النظر يَُحبُّ ال ما كل عن الطرَف ويُِغضُّ يديه،
الصبيُّ يطمنئ كما إليه فتطمنئ الَوْحَدة، َوْحَشة يف النفس تسمعه وصًدى السلوى،

ِلنَْجَدِته. يُْقِبُل عساه من يسمع أو صوته، برجع ليأنس الوادي، يف النداء إىل التَّائه
وأن مجتمعة، وأمًما جماهري آدم أبناء يعيش بأن الفطرة مشيئة َسبََقْت فقد
يُْجبَل أن فوجب ودوامه، بقاؤه يقتضيها أفراده طبائِع يف كامنة غرائُز له نوًعا يكونوا
عىل اإلنسان نوع درج وقد االجتماع، ودواعي التعاطف عىل ويُذَْرءُوا األلفة عىل أبناؤه
يبتئس أن أحد يطيق ولن منفرًدا، ينعم بأن منَّا امرؤ يهنأ وليس فرصنا الفطرة، هذه
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يف يَْصُدق كما الناس، ِرشار يف قوًال قال ولكنه نفسه، يمدح املعرِّي كان وما وحده،
يقول: إذ خيارهم،

ان��ف��رَدا ب��ال��خ��ل��د أح��ب��ب��ت ل��م��ا ف��رًدا ال��خ��ل��د ح��ب��ي��ت أنِّ��ي ول��و

فجرة كانوا كلهم الناس أن لو وأحسب إنسان، عىل إلنسان فيه َفْخر ال ما فذلك
التَِّقيُّ الرجل هذا لكان واحد، رجل إال األبرار فردوس إىل منهم يجوز ال وكان خرسة،
وقد الرجل، بذلك وكأني وعصاته. الجحيم جناة كل من جزاءً وأسوأ بتقواه عذابًا أشدَّ
فطرح الزاهد، الكاره نظرَة حوله ما إىل نظر ثم نعاله، بَلِيَْت حتى الجنة يف طاف
فيصىل جهنم، إىل ليحملوه بهم صاح أو األعجم، النعيم هذا من هربًا الكوثر يف بنفسه
ال جنة يف يبقى أن من خري أليم، النار عذاب إن له: يقول من واجد وهو فيها النار

النعيم! هذا أرغد ما له: يقول من فيها يرى
عىل وفرقوه النعمة أولو الشرتاه ما، يوًما الناس من الحسد نُِزَع لو أنه ويقيني
رسوُرها يكتمل ال أُنْثَى السعادة فإن نعمة؛ من بهم ما عىل ليحسدوهم مجانًا الناس
أو حسوًدا شانئًا لها املرآة تلك رافع أكان لديها وسواء املرآة، يف مثالها تستجيل حتى
ونكايات حبيبه بأرسار يناجيه من إىل العاشق يرتاح ذلك أجل ومن مخلًصا، صديًقا
راضية، عيشة ربُّ إنه له لتقول عليها ينفق بحاشية مجلسه الغني ويحيط عذوله،

محسودة. وهناءة
ربما ولكنه قاطبة، بهم يبايل ال أن الناس احتقار به يَِصُل أحًدا أنَّ تَُصدِّق وال
يعارشها، التي بالفئة يهزأ أو سواه، جيل من النصفة ينتظر وهو منهم جيًال احتقر
ما املرء احتقر فلو وإال وأرضاها، ألرضته وَلِقيَها َلِقيَتْه لو فئة هناك أنَّ يعتقد ولكنه

بلسانه. ذلك يقول أن مشقَة نَْفَسه كلَّف ملا منهم، سيجيء وما الناس من مىض
إىل له سبيل فال عروقه، يف حياته تدب جسم من عضًوا اإلنسان ُخِلَق كذلك
يشمل الذي الجنس اسم يف داخًال دام ما النوعية عاطفته عن والتخيل عنه االنفصال

بأجمعه. اإلنسان
بَِقيَت ما باٍق وأنه عنه، غنى ال يشءٌ الشعر أنَّ فاعلم التعاطف، شأن هذا كان فإذا

وأعاريضه. أوزانه وتناسَخْت أساليبه، َْت تغريَّ وإن الحياة،
أحوج اآلن فهم الشعر، إىل حاجة يف املاضية عهودهم من عْهٍد يف الناس كان وإذا
من جانب وخال وجمالها، العقائد جالل من خواء النفوس باتت فقد إليه؛ يكونون ما
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القلوب، اليأس كرس وأحالمه، الشعر خياالت عليه تخلفها لم فإن تعمره، كانت القلوب
الشعراء، أيدي بني القديم القرطاس هو وها الحيلة. واضطراب الشك رجة وحطمتها
معاده وليكن السماء، يف أو األرض يف وليجعلوه الجديد، الفردوس رسم فيه فليُخطُّوا

رجاء. بغري تعيش ال اإلنسانية فإنَّ اإلخاء؛ وحدة أو الذكر، خلود أو األعىل، املثل
يستفاد ما َل أوَّ كان املشارب، وتآلُف األرواح تعاُطف ِمْن إليه أملحنا ما أنَّ ولو هذا
ولكن فيه، نحن الذي املادة عرص من بالعناية جديًرا الشعر كان ملا وآخَرُه، الشعر من
الطعم، وحالوة املشمِّ ذكاء من لها وما والجزالة، النعومة من بها ما عىل الشعر ثمرة
ملا النفس، من األول مصدرها إىل حركة كل إرجاع أمكن ولو الفم، وتمأل املعدة تُْشِبع
به تحىص بما املعنوية قواه وإحصاء والدينار، بالدرهم الشعر فضل حساب علينا عرس

والبخار. الكهرباء قوة
وتحدوها األمم عزائم تشحذ التي النهضات من نهضة كل أنَّ فيه ة مشاحَّ ال فمما
العواطف، وتتحرك الشعور، فيها يتيقظ فرتٍة بعد إال تكون ال والثراء، النماء نهج يف
أَنَْفُس وتظهر الشعراء أعاظم ينبع الفرتة هذه ويف وَمنَاِزعها، النفوس نوايا وتعتلج
هو بل به، تتعلق الذي مناطها إال العواطف تلك من الشعر وما األدب، مبتكرات

َرْكِبها. بزمام يأخذ الذي وحاديها لها، املنبه ناقوسها
به تحلم ما أسمى كلتيهما يف بََلَغْت نهضتني تاريخها يف نهضت إنكلرتا وهذه
األدب ازدهار عقب أي عرش؛ السابع القرن يف أوالهما كانت واملجد؛ العظمة من أمة
اإلنكليزية، األمة يف الحياة عوامل القرن ذلك يف فتحركت شكسبري، عهد يف اإلنكليزي
عىل تقبض الثانية نهضتها إبان يف اآلن هي وها الجديدة، إنكلرتا أساُس عهدئٍذ وُوِضَع
نهضتها جاءت وما والعمل. الحياة من بقسطها منها فئة كلَّ وتطالب الدنيا، صولجان
األدب يف املعروفة األسماء أكرب أثنائها يف ظهرت كربى، أدبية بنهضة مسبوقة إال هذه
وكولوردج ووردزورث وكيتس وسكوت وبريون شيل أمثال: بهم وأعني اإلنكليزي،

واألدب. النقد يف كتبوا ولكنهم الشعر يقرضوا لم ممن وغريهم وماكويل، وسوذي
تلك نفحات من نفحة إال ليست جمهوريتها فإنَّ فرنسا، يف حدث بما شبيٌه وهذا
امللك ذلك يدري كان وما عرش، الرابع لويس عليها ف يُْرشِ كان التي األدبية النهضة
العرش قوائم بيديه يزلزل أنه النهضة، تلك زعماء إىل بالحباء يديه يمد وهو املتجرب،
يًدا ثورته يف يََر ولم فرنسا يف عرش الثامن القرن تاريخ َق حقَّ ومن عليه، يجلس الذي
ذلك يف ومثله النظر، قارص فهو وأمثالهم، وشينيه وبوالو وموليري وراسني لكورنيل
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املاء؟! من السماء أين لك: فيقول القمر، فعل من والجزر املد إنَّ له: تقول من كمثل
الخيال، أهل من رجال منها ثورة كل رأس عىل يقوم كان ثوراٌت ذلك بعد تتابََعْت ثم
جهلوا وقد الجد، عالم يف التأثري عن الناس أبعد أنهم التاريخ ُكتَّاب بعض يَُظنُّ الذين
الحاجة حيِّز تحكم املادة كانت فإن واألمل. الحاجة عاِمَيل بني حياتها يف تدأب األمم أن
وأعذبهما حثٍّا العاملني أشد وهو األمل، حيز عىل السلطان صاحب فالخيال نفوسها، من

نداءً.
مصنفات والياتها يف شاعت أن بعد وحدتها تأليف فأتمَّ أملانيا يف بسمارك وجاء
قبل واحد أدب ذات أمة األملانيون فكان ورفقائهم، وهيني وشيلر وجيتى وهردر ليسنغ

واحد. دستور ذات أمة يكونوا أن
الذي هذا منهما أقرب بل والعباسية، األموية الدولتان إلينا، شاِهٍد ذلك من وأقرب
— فإنه وحفظه، الشعر بصوغ واشتغالها األدب عىل مرص ناشئة إقبال من نشاهده
يف النبض ورسيان األذهان تفتُّق عىل ودليل ملرص، املرجوة النهضة عنوان — شك وال
البلد أن يزعمون االجتماعي الطب صناعة يتعاطون ممن نفر األمة ويف الشعور. مركز
ذلك؛ قالوا شاَكلها. وما االقتصاد مباحث غري إىل بحاجة ليس وأنه األدب، عن غنًى يف
قول وهو رشايينها، يف الدم يمرأها وال بُقوتِها إال تنتفع ال ومرص األمة، قوت الثروة ألن
غري يف املمعود مع الكالم يجوز ال بأن يقيض — الطب حديث يف القارئ يرى كما —

تجارب! فالطب غرابة وال … الصودا وسلفات والكينا الدسمة األطعمة
راكدًة الهمم كانت متى املال تُوِجد التي هي ليست املال يف الكالم كثرة أن عىل

باردًة. والنفوس
وال بل ال، الخواطر، عن والرتفيه العاجلة الفكاهة يف مزيته تنحرص ال فالشعر
املادية حياتها يف أيًضا األمة يُِعني ولكنه اإلحساسات، وتلطيف األخالق تهذيب يف
كانت كيف هو فإنَّما واالجتماع، االقتصاد عن كلمة فيه تَِرْد لم وإن والسياسية،
النفس يف حركة تذهب ولن النفساني، الشعور مظاهر من مظهٌر وأبوابه موضوعاته

الخارجي. العالم يف ظاهر أثر بغري
إن فقالوا: الطبيعيات، علماء من منهم كان من سيما وال الباحثني بعض ُخِدَع
الشعر بعني العالم إىل ينظرون كانوا آباءنا وإن والتحقيق، العلم دور يف اليوم الناس
أرسار من اآلن يدركونه ما املظلمة األزمات تلك يف يحريهم وكان األوىل، الجاهليات أيام
َغِشيَْت وإنما والتخيل، الحدس مذاهب تأويلها يف فيذهبون نواميسها، وخفايا الطبيعة
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العلماء ألولئك يخطر كيف أدري ولست الرأي، ذلك فرأوا العرص ماديُة العلماء أصحابَنا
ل حصَّ مهما الوجود هذا يَدْي بني جامًدا فيه يقف اإلنسان عىل يوم يجيء أنه الجهالء
خيشومه عىل األشجار بأجزاء العارف النباتي علم يؤثر وهل بأرساره، وأحاط العلم من
الطبيعة بنواميس علمي وهل بألوانها؟ ويبتهج رائحتها يتنشق يدعه فال وبرصه
أو الخوف، إىل فيها يدعو مما الخوف عني ويذود بمؤثراتها االنفعال من يعصمني

مشاهدها؟ بدائع من يطرب ما إىل الطرب
منها الفرد فإن اإلنسانية! أضعف ما هلل ويا حواسه، اإلنسان يُْفِقد ِعْلم إنه اللهم
بأرسها اإلنسانية وإنَّ بصوتها، إال يسمع أو بنورها إال يبرص يكاد فال العاطفة، َلتملكه
من تنتقل أنها تتوهم تكاد فال األجيال، بعض يف الطارئة األحوال من حالُة عليها لتغلب
الواحدة تصنع التي اآلالت واخرتعت بمناجمها، أمريكا ظهرت سواها. إىل الحالة تلك
عاتقها، عىل طبقة كل حمل فأُلقي الحرية وأعلنت العمال، من األلوف صنع منها
جراء من فحدث رزقها، طلب يف والسعي لنفسها العمل إىل املختلفة الطبقات وتوجهت
مقدمات يف مضت سنوات إال هي فما الذهب، عىل مألوف غري تهاُفٌت جميعها ذلك
املال وعلم املال سياسة إال نسمع ال أصبحنا ثم غباًرا، الدنيا مألت قد الزوبعة هذه
أن أيًضا ونسوا املال، عرص يف أنهم إال يشء كل الناس نيس املال. وعرص املال وقوة
إىل فرتة من انتقل قد كان إن وأنه القديم، عنرصه املال عرص يف عنه ينفض لم اإلنسان
طياراتها. مع ويجري بنرباتها يهتز يزال وال الطبيعة، من مكانه يف يزال ال فإنه فرتة،
عن نحن نسمع كما إال القادمة األجيال عنه تسمع فال هذا املال عرص يميض ولسوف

نفسه. األبد إال األبد إىل يبقى ال وكذلك الخالية، العصور أخبار
إذ األصيل؛ املطبوع منه عنيت ولكني الشعر، ُكلَّ ُقْلُت بما أعني وال ذلك أقول
املنرب أو فيه، يَْكتُب الذي القرطاَس أَثَُرُه يتجاوز أن وقلَّ قط، فائدة التقليد لشعر ليس

طرس. من رقعة هو وكالم نفس، من قطعة هو كالم بني وشتان عليه، يلقى الذي
فمعانيه املقلد الشاعر وأما ودمه، لحمه من فُهنَّ بناته، معانيه العبقري فالشاعر
أتقن مهما الشاعر هذا شعر يثمر وال باْسمه. دعاهن وإن عنه غريبات فهنَّ ربيباته،
ها يرشُّ ثم صبغة، أحسن ويصبغها تنميقها، يف الصانُع يباِلُغ املصنوعة كالوردة التقليد،
تنبت ال عقيمة ولكنها ورواؤها، لونها لها ويُرى الوردة، عبق منها فيَُشمُّ الورد بعطر

باطًال. زخرًفا املحاجر يف اإلتقان هذا بعد وتبقى شهًدا، تُْخِرج وال شجًرا
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أجزاء يف الحياة وبثَّ اختالفها، عىل العواطف ناجى ما املطبوع الشعر خري وإنَّ أال
الديوان. هذا كشعر بأجمعها النفس

يتلقون فإنما شكري، ديوان من الثاني الجزء هذا اليوم العربية قرَّاء تلقى فإذا
خصبة. وقريحة سخيٌّ قلٌم بها سمح قد أفانني، الشعر من َجَمَعْت صفحات

املتوجع، وزفرة العاشق، وملحة العابد، وسجدة املتدبر، نظرة الصفحات هذه يف
السخط، وعبوسة الرىض، وبشاشة السخر، وابتسامة الحزين، ودمعة الغاضب، وصيحة
تلك يكظم ما الرجولة روح من ذلك جانب إىل وفيها الرجاء. وحرارة اليأس، وفتور

والثبات. التجمل من ينبغي بما إال تنطلق فال غلوائها؛ من ويكفكف األهواء،
ولكنه وانصباب، وصخب شدة يف السيل انحدار ينحدر ال شكري شعر وإن

وسكون. وسعة عمق يف البحر انبساط ينبسط
يريد الذين هم فهؤالء شكري، شعر من يشء فهم القرَّاء بعض عىل يعُرس قد
يُْطَلب مما ذلك وليس يفهمونه، بها التي العاطفة فيهم يخلق أن الشاعر من أكثرهم
أن الشعراء من املبتدئني دأْب ومن والزيادة، بالتعمل شعره ألفسد حاوله ولو منه،
جالءً معانيهم يزيد ذلك أن منهم ظنٍّا والتفصيل، واإلسهاب الرشح كالمهم يف يتوخوا
ال العواطف فإن الصواب؛ عن الظن هذا من أبعد وليس قرَّائهم، إحساس من ويقربها
األفكار. إىل املعاني وإدخال العقول، إفهام إىل به ل يُتََوسَّ مما هو وإنما باإلطناب، تتأثر
أدوار ع تَُوقَّ ال كما عليه، الشعر أدوار جميع لتوقيع يصلح ال من النفوس ومن
املتنوعة األنغام تلك تسع ال الصغرية اآلالت هذه فإن املزهر؛ أو القيثار عىل «األوركسرت»
رنة تستغرب أن فسبيلها الشاعر، أنشودة النفوس هذه إحدى َسِمَعْت فإذا الكثرية.

به. يهتز وتر معزفها يف ليس الذي اللحن

ماذا أعلم ال وأنا اإلفرنجي. باألسلوب مرشب شكري شعر إن املتأدبني: بعض يل قال
أعتقد ما عىل املسألة فإن العربي! واألسلوب اإلفرنجي األسلوب بقولهم: هؤالء يعني
الطبائع، جوهر يف تفاُوت مسألة ولكنها والرتاكيب، األساليب يف تبايُن مسألة ليست
املالمح يف تنَْي األُمَّ كاختالف املزاج يف العرب وشعراء اإلفرنج شعراء بني واختالف

والسحناء.
عىل أدل فإنه السامي؛ واألسلوب اآلري األسلوب يقال: أن عندي بالحقيقة وأشبه

العرب. وشعر اإلفرنج شعر بني االختالف جهة
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ومناظرها مخوفة، وحيواناتها هائلة، طبيعتُها أقطاٍر يف نَشئُوا خياٍل أقواُم اآلريون
ومن الطبيعة، القوى جالل أذهانهم يف وكرب الوهم مجال لهم فاتسع رهيبة، فخمة
قوي التصور، شديد فيصبح الوهم، له ويجسم الذهن يف الخياالت يثري أنه الذعر عادة

واألشباح. الشخوص عن مجرد هو ملا التشخيص
يخيفهم ما حولهم فيما وليس ضاحية، صاحية بالد يف نَشئُوا أقوام والساميون

خيالهم. وَضُعَف حواسهم فَقِويَْت ويذعرهم؛
الساميون وكان النفوس، رسائر وْصف عىل شعرهم يف أقدر اآلريون كان ثَمَّ ومن
ومرجع الباطن، اإلحساس إىل األول مرجع ألن وذلك األشياء؛ ظواهر تشبيه عىل أقدر

الظاهر. الحس إىل هذا
كحياة حياة للبدر يمثل أنه يزيد اآلري ولكن بالبدر، اإلنسان يَُشبِّه السامي
وهذا األحياء، بعض كأنه واالنتقام واملغازلة الحب نوادر عنه ويروي اإلنسان،
اإلنسان بني ويَُولِّد التعاطف، وشائج يف يمد ألنه الشعر؛ ملعاني أجمع — مراء وال —
عىل بل األحياء، عىل وقًفا السامي الشعُر يجعلهما وائتناًسا ا ودٍّ الطبيعة ظواهر وبني

األحياء. سائر من سواهم دون الناس
امليثولوجي اتساع يف السبب وهو األشياء، ر تصوُّ يف والسامي اآلري بني الفرق وهذا
الطبيعة قوى إلباس إال امليثولوجي فليست الساميني؛ عند وضيقها اآلريني، عند
اآلريني، طبيعة وتلك األحياء، أعمال تشبه إليها أعمال ونسبة الحياة، ثوب وظواهرها

الساميني. عىل والخيال التشخيص بقوة امتازوا قد — قلنا كما — فإنهم
ووفرة القصيص، الشعر إىل السامي األدب افتقار يف السبب هو أيًضا وهذا
الهنود قصص أكرب راجعنا إذا فإننا اآلري. األدب يف الشعر من النوع هذا أساليب
روايات عىل كلها تدور أنها وجدنا وحديثها، قديمها الغربية املالحم وتقصينا والفرس،
فكانت الغربي، الشعر منطقة القصص وسعت وقد أصولها، منها وتَْستَِمدُّ امليثولوجي،
منها، العربي الشعر وُحرم ومقاصده، أغراضه وتشعبت أساليبه، منه تفرعت ينبوًعا له

يتعداها. ال أبواب عند التدرج به فوقف
وإفرنجي، عربي إىل تقسيمه به املراد فليس وعرصي، قديم إىل الشعر تقسيم أما
القديم الشعر يشبه العرصي الشعر أن أعتقد فإني بالقديم؛ مقابلته بالعرصي يراد وال
املطبوع الشعر بني التفريق منه املراد ولكن الصميم، الوجدان عن يَُعربِّ كليهما أن يف

األخرية. القرون يف العربي الشعر إليه تََدىلَّ الذي التقليد وشعر
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يكون أن ذلك من يلزم ال أنه إال التقليد، من بريئًا عرصيٍّا يكون قد فالشاعر
مسلكه. يف إفرنجيٍّا

بيانه يف اإلفرنج إىل أقرب فهو التشخيص، قوي الخيال واسع كان شاعر وأيما
شكري، مثل كان إذا سيما وال مرصيٍّا، أو عربيٍّا كان وإن مزاجه يف باآلريني وأشبه

العربيني. آداب عىل االطالع وسعة الخيال سعة بني جامًعا
العقاد محمود عباس األستاذ بقلم

والتغري التجدد أو األمم حياة

وال��م��س��ي��ُر ��ُق ال��ت��دفُّ ف��ي��ص��ل��ح��ُه ن��ه��ٍر م��اءُ ��ا إِمَّ ال��ن��اس ح��ي��اُة
ال��ط��ه��وُر ال��م��اءُ وي��أج��ن ق��ذاه، ك��ث��ي��ر آج��ن��ٍة م��اءُ ��ا وإِمَّ
ال��ده��وُر ت��ب��ل��ي��ه ال��ع��ي��ش رداءُ إِالَّ ال��ع��ادات ه��ذه ول��ي��س��ت
ال��غ��روُر ِج��دَّت��ه ع��ه��د وي��ب��ك��ي ال��ل��ي��ال��ي ت��ب��ل��ي��ه ال��ع��ي��ِش رداءُ
ن��ض��ي��ُر ِج��دَّت��ه ع��ه��ُد رداءً ح��ائ��ك��ات ال��م��ع��ان��ي وأب��ك��اُر

∗∗∗
ي��ح��وُل إِذ ي��ص��ل��ح األم��ِر وب��ع��ُض ��ي ت��ق��ضِّ وع��ادات ن��ظ��ام��ات
ي��ص��وُل إِذ ي��ه��ل��ك ال��س��ي��ل ص��ي��ال ص��ي��اٌل ل��ه��ا ال��ب��ق��اء وأس��ب��اُب
ي��س��ي��ُل إِذ ي��ه��ل��ك ال��س��ي��ِل م��س��ي��ُل م��س��ي��ٌل ل��ه��ا ال��وج��وِد وأح��ك��اُم
ال��ع��وي��ُل وال ال��ب��ك��اءُ يُ��غ��ن��ي وال تَ��ْه��ِل��ْك ال��س��ي��ِل ط��ري��َق ت��س��ُدْد ف��ِإن
ال��ع��ج��وُل ال��ق��در ال��ف��اس��ُد وي��ردى ح��يٍّ ك��لُّ ب��ال��ت��غ��يُّ��ر وي��ح��ي��ا
ال��ج��ل��ي��ُل ي��ع��ق��ب��ُه األَم��ر ج��ل��ي��ُل أم��ٍر إِث��ِر ف��ي ج��ازًع��ا ت��ُك ف��ال
ش��ك��وُل ت��غ��يُّ��ره��ا ف��ي س��واء �اٍد وع� وآراءٌ �ال وآم�

∗∗∗
ال��زواُل أَْدَرَك��َه��ا األَي��اِم ع��ل��ى َزواًال ت��خ��ش��ى أم��ٍة م��ن وك��م
ح��اُل وي��ج��يءُ ح��ال��ه��ا ف��ي��ودي ال��ل��ي��ال��ي ت��غ��ي��ره��ا أن تُ��َح��اِذُر
ال��م��ج��اُل يُ��ْع��وزُه ال��نَّ��اس وب��ع��ُض اس��ت��ب��اٌق وال��دوِل ال��ده��ِر وب��ي��ن
ال��ع��ض��اُل ال��داءُ ه��ي ح��ي��اتُ��ُك��ُم أص��اخ��وا إِذا ل��ل��غ��اف��ل��ي��ن ف��ق��ل
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ال��م��آُل ب��أن��ك��ده وي��رج��م��ك��م ح��ك��ًم��ا األق��داُر ف��ي��ك��م س��تُ��نْ��ِف��ذُ
ع��ق��اُل أق��دم��ه ح��بِّ م��ن ل��ه ج��ب��اٍن س��وى ال��ج��دي��َد ي��خ��ش��ى وه��ل

والقضاء اإليمان

ال��ي��أس��اءِ ُم��َع��اِل��ُج إال ِل��ِب اْل��َغ��ا ال��َق��َدِر م��ض��اض��َة ي��دري ل��ي��س
األن��داءِ م��رق��رُق وْه��نً��ا ه��ار األَْز يَ��ْف��ِت��ُق م��ث��ل��م��ا ال��ذه��ن تَ��ْف��ِت��ُق
األه��واءِ م��ج��ام��َع ويُ��ْص��ِم��ي ـ��َس ال��ن��ْف��ـ يَ��ِخ��ُز ق��د ال��ش��ق��اءَ أن غ��ي��ر
األدواء ف��ي يُ��ع��دُّ ط��وًرا وْه��و ل��داءٍ ب��رءًا ي��ك��ون ط��وًرا ف��ْه��و
ال��ب��الءِ ذاك وْق��ِع ف��ي ع��دل ُربَّ َع��ْدٍل يَ��ِد ف��ي ال��ق��ض��اءِ س��ي��ُف ه��و
ال��ج��ه��الءِ ش��ق��اوَة ف��ش��ق��ي��ن��ا ع��ن��ا ال��ح��وادث ح��ك��م��ُة َخ��ِف��يَ��ْت
ال��خ��ش��ن��اءِ ب��ال��ع��ي��ش��ِة ل��ن��ع��ْم��ن��ا ف��ي��ه��ا ال��ع��دل م��ن��اب��َت رأي��ن��ا ل��و
األرزاءِ م��ض��اض��َة َش��َك��ْون��ا م��ا م��ن��ه��ا ال��ع��دل م��ط��ال��ع رأي��ن��ا ل��و
ال��ن��س��اءِ خ��داع م��ن ال��م��رءِ ألس��ى ج��ل��بً��ا أروُع ال��ح��ي��اِة وخ��داُع
ق��ض��اءِ م��ن ل��ه��ارٍب وم��أًوى ن ال��ح��ز م��ن ب��رءٌ اإلِي��م��ان س��ك��ن��اُت
وق��اءِ م��ن ب��ه أَنْ��ِع��ْم ووق��اءٌ ح��ص��ي��ٌن ال��ش��ق��اءِ م��ن ح��ص��ٌن ه��و
ال��ظ��م��اءِ أواَم ي��ش��ف��ي وش��راٌب ظ��ل��ي��ٌل وظ��لٌّ م��ان��ٌع ك��ن��ٌف
ال��ض��رَّاءِ ج��واِن��َب وي��ط��وي ِم وب��ال��َح��ْز ب��ال��ث��ب��ات ال��ن��ف��َس ي��ل��ج
األف��ن��اءِ م��وطَّ��أ ون��ع��ي��ٌم أن��ي��ٌق ال��ف��روع ج��مُّ روض ه��و
واألح��ش��اءِ ال��ض��ل��وع خ��ف��وق ـ��ٍب َق��ْل��ـ ع��ل��ى وال��س��الَم األم��َن يُ��ْدِخ��ل

والعبادة الحياة

ال��رك��وُد ال��ري��اَح يُ��ْخ��ِرُس ك��م��ا ءِ ال��َم��ْر ُق��َوى يُ��ِن��ي��ُم م��ا ال��دي��ِن أْك��ذَُب
ق��ي��وُد وال��خ��م��وِل ال��ي��أس م��ن ـ��س ال��ن��ْف��ـ ع��ن ت��ف��كَّ أن ال��دي��ُن إِنَّ��م��ا
ُم��ج��ي��ُد يُ��ِج��ي��َد أو ال��س��ع��َي أْع��َم��َل م��ج��دٌّ ي��ج��دَّ أن ال��دي��ُن إِنَّ��م��ا
وع��دي��ُد وع��دٌة وح��ي��اٌة وج��م��اٌل ق��وٌة ال��دي��ُن إِنَّ��م��ا
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ورع��وُد ب��وارٌق أزَع��َج��تْ��ه ِغ��رٌّ ال��ن��ف��ِس ج��الل��َة ي��دري ك��ي��ف
وُح��ق��وُد ض��غ��ائ��ٌن َح��ركَّ��تْ��ُه ِغ��رٌّ ال��ل��ه ج��الل��َة ي��دري ك��ي��ف
م��ع��ب��وُد ع��اب��ٌد وال��ع��ق��ل ـ��ك��ي��ِر، وب��ال��ت��ْف��ـ ب��ال��ج��ه��اِد ال��ل��ه اُْع��ب��د
َج��ُح��وُد ف��ي��ه��ا ال��م��وه��وُن وال��ج��ب��اُن ج��ه��اٌد ال��ح��ي��اُة ه��ذه إِنَّ��م��ا
ش��ه��ي��ُد وال��ح��ي��اِة ال��م��وِت ف��ي ف��ْه��و أم��ًرا ي��ن��اه��َض ك��ي ال��م��رءُ ُخ��ِل��َق
ج��ل��ي��ُد ف��ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ص��ب��َر ف��اْل��بَ��س ع��ل��ي��ن��ا ال��ح��ي��اِة ف��ي ال��ص��ب��ُر ُك��ِت��َب
ال��رع��دي��ُد ح��ت��ف��ه أمَّ إِذا ءَ ا وال��دَّ ال��ه��مَّ تُ��نَ��اِج��ز ش��ه��ي��ًدا ِع��ْش
ال��م��ك��دوُد: ي��ري��ق��ه��ا ودم��وٌع ض��م��ي��ٍر ووخ��ُز ال��ث��ك��ل��ى ف��ح��ن��ي��ُن
ال��وج��وُد ال��ق��ض��اءَ ي��ع��ب��ُد ك��م��ا ال��ل��َه ب��ه األن��اُم ي��ع��ب��ُد م��ا ه��ي

والغفلة القلق

ل��رائ��ي ت��س��ت��ب��ي��ن ال م��ش��ك��الت آم��اٌل ق��ي��وُده أس��ي��ًرا ي��ا
ال��ن��ائ��ي وال��ق��ض��اء ال��ده��ر م��ن ت��ي ي��أ م��ا م��ج��اه��ل ف��ي ال��خ��ي��َر ت��ب��ت��غ��ي
ب��األرزاءِ ي��ض��ي��ق ول��ك��ن ِس ال��ن��ا ع��ل��ى ال��ح��ن��وِّ ج��م ص��دٌر ل��ك
ال��ب��ق��اءِ ذاك رقِّ م��ن إِب��اًق��ا ـ��ُد ال��ع��بْ��ـ َك��ِرَه ل��و ال��ب��ق��اءِ ع��ب��ُد أن��ت
ال��س��خ��اءِ ع��اج��زات ش��آب��ي��ب ـ��ِر ال��غ��ْم��ـ دم��ع��ك م��ن األن��ام ت��ق��ري أن��ت
ال��ب��الءِ ل��ب��ادرات وت��أس��ى ُس ال��نَّ��ا ي��ع��ال��ج��ه م��م��ا ت��ب��ك��ي أن��ت
ال��ن��ع��م��اءِ م��ط��ال��ع ع��ن��ه غ��اب س��ف��اٌه ال��ق��ض��اءِ ع��ل��ى ع��ت��بً��ا إِنَّ
ال��ق��ض��اءِ وق��وُع س��اءُه ع��ات��ٌب وي��ش��ق��ى ال��غ��ب��يُّ ال��غ��اف��ُل ي��ن��ع��م
األح��ي��اءِ م��ي��ُت ال��ق��ل��ِب غ��اف��ل م��ه��ًال ال��ح��زِن ف��ي ال��الئ��م��ون أيُّ��ه��ا
ل��ل��ق��ض��اءِ ذل��ن��ا م��ن بَ��َك��يْ��نَ��ا ـ��ا وَل��ِك��نَّ��ـ ال��ش��ق��اءِ م��ن بَ��َك��يْ��نَ��ا م��ا
ال��ب��الءِ وْق��ع ع��رف��اُن وع��ل��ي��ن��ا ع��ل��ي��ك��م وال��س��الُم األم��ن ُض��ِرَب
ب��ال��ب��ق��اءِ ج��اه��ٌل ال��ق��ل��ِب ض��اح��ك رض��ي��ن��ا م��ا ب��ع��ي��ِش��ك��م ُم��ِن��ي��نَ��ا ل��و
ال��غ��ب��اءِ؟ أه��ِل ب��ع��ي��ِش ن��رض��ى ك��ي��ف غ��ب��يٌّ إِال ال��س��الَم ي��ص��ي��ب ال
ب��ري��اءِ! أص��اب��ه وغ��رٍّ ـ��َح ال��ن��ْج��ـ يَ��بْ��لُ��غ ول��م ق��ض��ى ع��ظ��ي��ٍم ك��م
ب��ال��ث��ن��اءِ! م��زيَّ��ن وض��ئ��ي��ٍل ب��س��ب��اٍب ��م م��رجَّ ج��ل��ي��ٍل ك��م
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اليتيم

خ��ط��وُب ال��ح��ي��اِة ط��ي��ِب م��ن وتُ��ْظ��ِم��ي��ِه ح��ي��ات��ه ال��ه��م��وم ت��ق��اض��اه ي��ت��ي��ٌم
ق��ري��ُب ل��ل��ي��ت��ي��ِم ق��ري��ٍب وأيُّ وم��ه��ان��ة غ��رب��ة إِال ال��ي��ت��ُم وم��ا
غ��ري��ُب ال��ي��ت��ي��م ي��ل��ق��ى ام��رٍئ وك��لَّ وم��وح��ًدا م��ث��ن��ى ال��غ��ل��م��اُن ب��ه ي��م��رُّ
ح��ب��ي��ُب ع��ل��ي��ه ي��ح��ن��و أن وه��ي��ه��ات م��س��ت��ع��زًة ب��اب��ن��ه��ا أمٍّ ك��لَّ ي��رى
م��ج��ي��ُب ي��ج��ي��ب ال أن ف��يُ��ْح��ِزنُ��ه أه��ل��ِه ش��أِن ع��ن ال��غ��ل��م��اُن ي��س��ائ��ل��ُه
ووج��ي��ُب ه��اط��ٌل دم��ٌع ال��وج��د م��ن ع��اَدُه ال��ح��ول م��ن ع��ي��ٌد ج��اءه إِذا
ص��ب��ي��ُب وْه��و ال��دم��َع تُ��ِري��ق ع��ل��ي��ه ق��س��وٌة ب��ال��ع��ي��د ال��ن��اِس س��روَر ك��أنَّ
رط��ي��ُب ال��ن��ع��ي��ِم ف��ي��ن��اُن ال��ع��ي��ِش، م��ن أََظ��لَّ��ُه��ْم ل��ل��ذي��ن َح��س��وًدا ي��ظ��ل
َض��ِري��ُب ع��ل��ي��ه يَ��ْع��ِط��ْف ف��ل��م َدَه��تْ��ُه ك��م��ص��ي��ب��ٍة ال��ف��ت��ى ال��غ��لُّ َع��ِل��َم وم��ا
نُ��يُ��وُب ل��ل��ش��ق��اءِ ف��ي��ه وأُنْ��ِش��َب َق��ْل��بَ��ُه ال��غ��لُّ م��زَّق ق��د َويْ��َل��ُه ف��ي��ا
ض��روُب ال��ش��ق��اءَ ول��ك��نَّ ي��ت��ام��ى إِنَّ��ن��ا ال��ض��ي��ُم ب��ك ي��ل��م��م ال ع��زاءك
َس��ِل��ي��ُب ال��ك��راِم ال��ص��ْح��ِب م��ن وذاك ع��ي��ش��ِه َص��ْف��َو ثَ��اِك��ٌل ي��ت��ي��ٌم ف��ه��ذا
نَ��ِس��ي��ُب ل��ل��ي��ت��ي��م ي��ت��ي��ٍم وك��لُّ وض��اح��ٍك ب��اٍك ال��ن��اس ف��ي ام��رٍئ وك��لُّ
َس��ِل��ي��ُب َح��ِي��ي��َت م��ا م��ن��ه��ا وإِنَّ��َك أم��ان��يً��ا ُرِزئْ��َت م��ن ف��اْع��ُدْد ِش��ئْ��َت ف��ِإن
وج��ي��ُب ع��ل��ي��ك ي��ع��ن��ف ول��م َح��ِي��ي��َت ُح��ِرْم��تَ��ُه ل��و َم��ْن َف��ْق��ُد إِال ال��رزءُ وم��ا
َش��ُع��وُب ب��ال��ح��ن��اِن وأَْوَدْت ج��ف��اءٌ ط��غ��ى ول��و ُق��ْربَ��ى ال��ن��اِس بَ��يْ��َن إِنَّ أال
ق��ل��وُب ال��ق��ل��وَب أنَّ َج��ِه��لُ��وا ف��م��ا أواص��ٌر ال��ق��ل��وب أنَّ َج��ِه��لُ��وا ف��ِإن

اليونان قدماء عند والعبادة الجمال

ال��ف��ان��ي َم��ْج��ده��ا وأودى ف��َخ��لَّ��َف��تْ��ُه َدْوَل��تَ��َه��ا ب��ال��ُح��ْس��ِن أَْح��َك��َم��ْت أم��ٍة ك��م
ح��دث��اِن أس��الب وال ده��ٍر ن��ه��َب ال ل��ه��ا ن��ف��اَد ال ح��ي��اٌة ال��ج��م��اِل ح��بُّ
ع��ن��واِن خ��ي��ُر ع��ل��ي��ه ال��ف��ن��ون ت��ل��ك أم ال��م��ع��اب��ُد ه��ذي أم ال��ت��م��اث��ي��ُل ت��ل��ك
ي��ون��ان��ي! ال��ع��ه��ِد ق��دي��ُم وُح��ْس��ٌن ف��ي��ه��ا ُم��ن��ى وُربَّ م��ن��ه��ا ل��ن��ا م��رأى ُربَّ ي��ا
وإي��م��اِن دي��ٍن ف��ي ال��ن��اُس يَ��ْع��بُ��ُد م��ا ب��ه ال��ج��م��اُل ك��ان زم��ٍن ع��ل��ى ل��ْه��ف��ى
ثَ��اِن��ي ع��زِم��ه ع��ن يُ��ثْ��ِن��ِه ول��م م��ن��ه��ا َف��َرٌق آم��ال��ِه ع��ن ال��م��رءَ يَ��ْح��ِب��ِس ل��م

80



األفكار آللئُ

أدي��اِن ب��يْ��َن دي��نً��ا ب��ذل��ك أَنْ��ِع��ْم دي��نُ��ُه��ُم واألش��ع��اُر وال��ح��س��ُن ال��ح��بُّ
س��يَّ��اِن ف��كَّ��رَت إِن وال��ح��س��ُن ف��ال��ح��قُّ ب��يْ��نَ��ُه��ُم ال��ُح��ْس��ِن ح��بُّ ب��ال��ح��قِّ يُ��ْزِر ل��م
وت��ب��ي��اِن ُح��ْس��ٍن ف��ي ال��ش��ع��ر م��ن ب��ي��ٌت َم��ْخ��بَ��ِرِه ط��ي��ِب م��ن َع��يْ��ُش��ُه��ْم ك��أن��م��ا
ُج��ثْ��َم��اِن ِط��ي��ُب ن��م��اُه وروًح��ا ح��يٍّ��ا نَ��ْف��ًس��ا َح��ْوَل��ُه��ْم ش��يءٍ ك��لِّ ف��ي يَ��َرْوَن
وأغ��ص��اِن أَزه��اٍر ب��ي��ن م��ع��بَّ��ٌد ج��ذٌل م��ل��ؤه إِل��ٌه ش��يءٍ ل��ك��لِّ
ف��ي��ن��اِن ال��ع��وِد ب��وري��ق م��ك��ل��ٌل ب��خ��ٍل ذي غ��يْ��ر إِل��ٌه ول��ل��ج��م��اِل
وإِح��س��اِن ص��دٍق م��ن ال��ح��بِّ م��ح��اس��ُن ع��نْ��َدُه��ُم ال��ع��يْ��ِش ُوُج��وَه أض��اءَت ل��ق��د
ال��ف��ان��ي! ال��ع��ال��ِم ه��ذا س��ل��وُة ف��ال��ح��بُّ َم��نْ��َق��َص��ًة ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ح��بَّ تَ��ْح��َس��ِب ال

والعمل الحياة

األم��ِل وس��ي��ل��ُة ت��ك��وَن ح��ت��ى يَ��َدُه ب��م��ال��ٍك َل��يْ��َس ال��م��رءُ
ال��ك��س��ِل غ��ن��ي��م��ِة ب��ع��ض وال��ع��م��ُر َك��َس��ٌل ِج��ْس��َم��ُه ي��ق��م��ر وال��م��رءُ
��بُ��ِل ال��سُّ م��ج��اه��َل ت��ج��وب ف��ع��س��ى ب��اِح��ثُ��ُه أنْ��َت س��رٌّ وال��ع��ي��ُش
ِح��يَ��ِل ذي ب��ج��دِّ ج��ه��ل��ت ع��م��ا راف��ع��ه أن��ت س��ج��ٌف وال��ع��ي��ش
خ��ط��ِل م��ن ف��ي��ه أخ��ط��ل وال��ي��أُس ل��س��اِل��ك��ه ت��ج��رب��ٌة وال��ع��ي��ُش
ال��رج��ِل وس��ي��ل��ُة ال��ح��ي��اَة إِن غ��رًض��ا ُه تَ��ْع��تَ��دَّ أن ف��ح��ذاِر
ب��األج��ِل األق��دار ن��ط��رق ل��م غ��ايَ��تَ��نَ��ا ال��ع��ي��ُش ه��ذا ك��ان ل��و
ال��ن��ُزِل م��ن��ازِل خ��ي��ُر ف��ال��س��ع��ُي ُوِط��ئَ��ْت م��ن��ازٌل تَ��ْزَدِه��ي��َك ال
ال��َف��َش��ِل م��ن ش��رٌّ ن��ج��ح��ٍة ك��م ُم��ْك��تَ��َس��ٍب ب��خ��ي��ر ل��ي��س وال��ن��ج��ُح
َج��َل��ِل ب��َم��ْط��َل��ٍب ي��داه خ��ذَل��ْت ُم��طَّ��َل��ٍب ب��أق��لِّ ظ��اف��ٍر ك��م
ال��ع��م��ِل ب��ع��ائ��ِب ل��ي��س وال��ع��ج��ُز األم��ِل ب��ع��ائ��ب ل��ي��س ف��ال��ط��ي��ُش
ج��ذِل! ع��ل��ى ي��س��ع��ى ال��ذي غ��ي��ر وج��ٍل ع��ل��ى ي��س��ع��ى ال��ذي إِن
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األطفال ضحكات

ال��ق��ل��وبَ��ا ت��س��ت��ف��زُّ ال��ع��ص��اف��ي��ِر ـ��ِد تَ��ْغ��ِري��ـ َص��ْوُت َص��ْوتُ��ه��ا م��ن��ك ِض��ْح��َك��ٌة
ال��ش��ح��وبَ��ا ال��وج��وِه م��ن وأم��اتَ��ْت ش��ب��ابً��ا ال��م��ش��ي��َب ِت ردَّ ِض��ْح��َك��ٌة
وذُنُ��وبَ��ا م��آث��ًم��ا تَ��ْم��ُح��و ال��ل��ه َك��ِل��َم��اُت ك��أنَّ��ه��ا َض��ِح��َك��اٌت
َط��ُروبَ��ا ال��غ��ب��يَّ ال��غ��اف��َل تَ��تْ��ُرُك ن��غ��م��اٌت ك��أن��ه��ا َض��ِح��َك��اٌت
وال��لُّ��ُغ��وبَ��ا ال��ج��وى تُ��ْض��ِم��ُر وال وال��ش��رَّ ال��خ��ي��َر تَ��ْع��ِرُف ال َض��ِح��َك��اٌت
ال��ق��ل��وبَ��ا ال��ق��ل��وِب ع��ل��ى وتُ��ْح��ِن��ي ال��ه��مِّ ذوي ض��ل��وع م��ن ال��ه��مَّ تُ��ْف��ِزُع
غ��روبَ��ا ال��دم��وع م��ن وأغ��اض��ت وج��ي��بً��ا ال��ف��ؤاِد دون أن��اَم��ْت ك��م
ي��ري��بَ��ا أن خ��بِّ��ه ع��ن ويُ��غ��ط��ي ف��ي��ه ال��غ��دُر يَ��ْض��َح��ُك ق��د ِض��ْح��ٍك ُربَّ
ال��م��ك��ذوبَ��ا ِض��ْح��َك��ُه ي��ع��ط��ي��ك دُر وال��غ��ا ال��ض��ح��ِك ص��ادق ال��ن��ْف��ِس أَبْ��يَ��ض
َق��ط��وبَ��ا ��ُح��وُك ال��ضَّ وْه��َو َف��تَ��َراُه ري��اءً ال��ل��ئ��ي��ُم يَ��ْض��َح��ُك ول��ق��د
س��ل��ي��بَ��ا ال��ع��زاءَ ب��ع��ده��ا تَ��َرَك��ْت ح��اًال ل��ل��ط��ف��ول��ة ال��ل��ه رع��ى ي��ا
ُم��ِري��بَ��ا ف��ي��ه��ا ال��زم��اَن ع��ه��دن��ا م��ا ح��اًال ل��ل��ط��ف��ول��ِة ال��ل��ه رع��ى ي��ا
َق��ِش��ي��بَ��ا ال��ن��ع��ي��َم ف��ي��ه��ا ول��ب��س��ن��ا أَِم��ي��نً��ا ال��زم��اَن ف��ي��ه��ا َص��ِح��بْ��نَ��ا ك��م

واملوت الجمال

س��واَم��ا ن��ه��بً��ا األش��ج��اَن َف��َرَع��يْ��ُت ال��م��ن��اَم��ا ِف��راش��ي ع��ن ال��ه��مُّ ب��اَع��َد
َظ��َالَم��ا ال��ظ��الم م��ن ف��اس��ت��زاَدْت ه��م��وم��ي م��أَوى ال��ِف��َراَش وَج��َع��ْل��ُت
ال��س��ق��اَم��ا ي��ه��ي��ض م��رٌّ داءٌ وْه��َو خ��م��وٍد ب��ع��د األش��واِق ُم��وِري ه��و
م��ق��اَم��ا وأه��دى ي��ًدا وأن��دى ـ��ِح ��بْ��ـ ال��صُّ َوَض��ِح ِم��ْن ع��ل��يَّ أَح��ن��ى وْه��َو
ِن��يَ��اَم��ا ج��س��وًم��ا غ��اب��ن��ا ـ��َل��ِت��ِه َش��ْم��ـ ف��ي يَ��ْخ��ِط��ُر ال��ف��ن��اءَ أنَّ غ��يْ��َر
ال��ن��داَم��ى وُه��نَّ ال��دَُّج��ى ُم��ْح��ِي��ي أَنَ��ا َخ��َط��َراٌت ج��نْ��ح��ِه ف��ي َط��َرَق��تْ��ِن��ي
ُم��َداَم��ا ال��ِح��َم��اِم ِم��َن وَس��َق��تْ��ِن��ي ض��ري��ًح��ا ال��رَِّج��اُم َف��ْوِق��َي ��َدْت نَ��ضَّ
وِع��َظ��اَم��ا ج��م��اج��ًم��ا وَح��ْولِ��ي نً��ا أَْك��َف��ا َف��ْوِق��َي ال��ثِّ��يَ��اَب ف��رأي��ُت
َم��َراَم��ا ال��ظ��الِم ِم��َن أب��غ��ي ِم��ِل اآل ب��ال��ن��ظ��ر ال��ظ��الَم وَرَم��يْ��ُت
وأََم��اَم��ا وراءن��ا ن��راه ِت ال��َم��ْو إِل��ى ب��اٌب ال��ظ��الم ه��ذا إِنَّ
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تَ��َم��اَم��ا ب��دًرا م��ق��ل��ت��يَّ ف��ي ك��ان ح��ب��ي��بً��ا ل��ي أَِب��ْن اْل��َم��ْوتَ��ى س��م��ي��َر ي��ا
م��س��اَم��ا األن��ام ب��ه ل��س��اَم��ْت ءَْت َش��ا ول��و ف��ي��ه ال��َم��نُ��وُن َغ��بَ��نَ��تْ��ِن��ي

∗∗∗
ل��م��اَم��ا إِل��يَّ ي��س��ع��ى ُزوٍر أيُّ ِض��يَ��اءٍ ع��ن ال��دج��ى ي��ف��ري ُزوٍر أيُّ
أواَم��ا ي��ش��ك��و ال��ف��ؤاَد وت��رك��ِت ل��ح��اظ��ي َه��َج��ْرِت ال��ت��ي أن��ِت أن��ِت
ُم��ْس��تَ��َه��اَم��ا ُم��تَ��يَّ��ًم��ا ف��ؤاًدا ـ��َن تَ��ُق��وِدي��ـ وال��ح��ي��اِة ال��م��وت ف��ي أن��ِت
َف��َع��اَم��ا ع��اًم��ا ع��ل��ي��َك يَ��ْح��نُ��و ظ��لَّ خ��ف��وٍق َص��ْدٍر ف��ُربَّ ع��ان��ق��ي��ن��ي
ِزَم��اَم��ا ف��ي��ه ِم��ْع��َص��َم��ِي��ِك واج��ع��ل��ي ِل��ِج��ي��ِدي ُع��ْق��ًدا س��اِع��َديْ��ِك واج��ع��ل��ي
رم��اَم��ا ص��ار ال��خ��ي��اَل وك��أَنَّ ج��س��م��ي ال��داءُ ف��َع��انَ��َق ع��انَ��َق��تْ��ِن��ي
ال��ع��ظ��اَم��ا ال��ب��ه��اءُ ف��اَرَق َوَق��ْد ـ��ِم ال��ل��ْح��ـ م��َن تُ��ْع��َرى ال��ع��ظ��اَم ورأي��ُت
ال��ب��ش��اَم��ا م��ن��ه َش��َم��ْم��ُت َف��ِق��ْدًم��ا ال��ُم��رَّ ال��نَّ��َف��َس ��َي م��ش��مِّ ع��ن أَبْ��ِع��ِدي
لُ��َغ��اَم��ا ال��رَُّض��اَب أَبْ��َدَل َف��َق��ْد ـ��أَى ال��ظَّ��ْم��ـ َش��َف��ِت��ي ع��ن ذاَك َف��اِك أَبْ��ِع��ِدي
ت��ت��ح��اَم��ى ��ًة رمَّ ت��ع��ودي��ن إِذ ب��ه��اءً ك��ال��ض��ي��اءِ أَنْ��ِت ب��ي��ن��م��ا

معروفة) زهرة (اسم الشمس عابدة

ال��ده��ُر ك��تَ��َب م��ا ال��ش��م��ِس ِب��َوْج��ِه تَ��َريْ��َن َك��أَنَّ��َم��ا وْج��ًه��ا ال��ش��م��ِس ن��ح��و تُ��ِدي��ِري��َن
��بْ��ُر ال��صَّ ب��ه يَ��نُ��وءُ ت��رص��اٍد ُربَّ وي��ا رْق��بَ��ٍة ُط��وِل ِم��ْن ع��ي��ن��اك َح��ُس��َرْت ف��م��ا
أَج��ُر؟ ل��ه ع��ل��ي��ك ي��ح��س��ب ل��م ال��ن��ور ه��ى ن��ع��م��ٍة ُش��ْك��َر ت��ل��ح��اظ��ه��ا م��ن أت��ب��غ��ي��ن
ش��زر وال ب��ط��يءٌ ال ل��ح��ٌظ ول��ل��ش��م��س ب��ل��واح��ٍظ أض��وائ��ه��ا م��ن ��ي��ك تُ��َس��قِّ
س��تْ��ُر ل��ل��دج��ى ُدونَ��ُه ح��ب��ي��بً��ا ي��ن��اج��ى ع��اش��ٍق أج��ف��اَن أَْرَخ��يْ��ِت غ��رب��ْت إِذا
بَ��ْدُر ل��ه وأن��ِت ش��م��ٌس ل��ه ف��أنْ��ِت ُص��ْف��رٍة ف��رط م��ن ال��روض وْج��َه ت��ض��ي��ئ��ي��ن
ج��ْم��ُر ل��ه ي��ض��يءُ ق��د ل��ون ُربَّ وي��ا غ��ض��ٌة ال��ن��وِر م��ن آي��اٌت ال��ل��ون وف��ي
ال��زُّه��ُر األن��ج��ُم َح��ْوَل��ُه ِه��َالٌل وع��ش��ٍر أَْربَ��ٍع ل��ي��ل ف��ي ال��زه��ِر ب��ي��ن ك��أنَّ��ك
ال��زه��ُر ي��ع��ال��ج��ه ال أم��ًرا ت��ع��ال��ج ك��أن��ه��ا ال��م��ج��وِس ن��س��ل م��ن وص��ف��راء
أْس��ُر ج��ذره��ا م��ن األرِض ص��م��ي��م ف��ي ل��ه��ا ك��أَن��م��ا ال��س��م��اءِ وج��ه إِل��ى ت��ه��مُّ
ط��ي��ُر أل��ح��اظ��ه ال��ده��م��اءِ ع��ل��ى م��ق��ي��م ج��ن��اِح��ِه ه��ي��ض ال��ن��س��ُر يَ��ْش��َرئِ��بُّ ك��م��ا
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س��رُّ أك��ث��ره��ا ال��م��رءِ ح��ي��اُة ف��ك��ان��ت ض��ل��ة ال��ط��ب��ي��ع��ِة م��غ��ال��ي��ق ج��ح��دن��ا

الليل صوت

م��ف��ي��ِق ق��ل��ٍب ذى ك��لَّ ف��أس��م��ع ع��م��ي��ِق نَ��َف��ٍس ِم��ْن ال��ك��وَن م��ألَت
ك��األن��ي��ِن ظ��الم��ك ع��ل��ى يَ��ِف��ي��ُض س��ك��وِن ع��ل��ى ال��ج��الَل وأْج��َريْ��َت
ف��ي��ه��ا م��ن��ك ت��خ��ف��ق ال��م��وِت وري��ُح وراغ��ب��ي��ه��ا ال��ح��ي��اَة وأْخ��َرْس��َت
ال��ع��ن��ي��ِد ص��ْح��و ب��ه ط��ردت إِذا ل��ل��ول��ي��ِد ظ��ئ��ر ش��دو ك��أن��َك
ي��دري ل��ي��س س��رارك س��ْم��ٍع ع��ل��ى ت��ج��ري ح��ي��ن ِص��نْ��ُوَك ال��ن��وَم ك��أن
ال��س��ري��َرْه إِل��ى ول��ج��ت أص��غ��ت إِذا ال��ك��ب��ي��َرْه ال��روِح ع��الل��ُة وأن��َت
ال��ن��ذي��ِر ك��ال��ه��ادي ال��ق��وِل م��ه��ي��ب ال��ض��م��ي��ِر ص��وت م��ن ال��ل��ي��ِل ف��ص��وُت
خ��ش��وِع م��ن ث��وبً��ا ال��ن��ف��َس وي��ك��س��و ال��ض��ل��وِع ص��مِّ ف��ي ص��داه ي��ئ��نُّ
رف��اِت��ي ت��ه��ج��ر ال م��تُّ أن��ا إِذا ال��ح��ي��اِة َع��نَ��ِت ِم��ْن م��أواَي ف��ي��ا
األن��اِم ف��ي ي��س��ري ال��ن��وِم وداءُ ال��ظ��الِم ف��ي س��رَّك ن��اج��ي��ُت ف��ك��م
ال��م��ع��ان��ي ت��ع��م��ره ال��ي��مُّ ف��أن��ت ال��ب��ي��اِن أس��راَر ِم��نْ��َك َخ��َل��ْس��نَ��ا

البحر وصف

وال��ب��ص��ائ��ُر ال��ن��ه��ى ت��ه��وى ك��م��ا أع��ب زاخ��ُر ��َك ك��ل��جَّ ل��جٌّ ل��ي��ت��ن��ي أال
ال��ن��واف��ُر اآلب��ي��اُت ُس��ط��اك ك��ب��ع��ض وح��اَوَل��ْت ال��ل��ج��وُج ال��ن��ف��ُس َع��بَّ��ِت ف��ك��م
وال��ذخ��ائ��ُر ال��ل��ه��ى ف��ي��ك اخ��ت��ب��أت ك��م��ا ح��ل��ى وم��ن ال��ن��ف��وس ال��درِّ م��ن ف��أخ��ف��ت
ي��ت��ق��اص��ُر ال��م��دى ك��ل دون��ه وم��ن ن��ائ��يً��ا ك��أُْف��ِق��َك أُْف��ًق��ا ب��ه��ا ك��أن
ال��س��رائ��ُر ع��ل��ي��ك ت��ت��ل��وه��ا خ��واط��ر ك��أن��ه ال��خ��ري��ر ل��ح��ِن م��ن أت��ط��رب
ال��زواخ��ُر ال��راق��ص��ات ل��دي��ك ف��ج��اش��ت ص��وت��ه ل��ح��ن م��ن ال��ن��ش��واُن يَ��ْط��ِرب ك��م��ا
وش��اع��ُر ش��اٍد ال��ب��ح��ر ع��ذارى دع��اه راق��ًص��ا ال��ي��مِّ ف��ي ل��ل��م��وج ف��م��ا وإِال
م��ائ��ُر ب��ال��ح��وادث ده��ر ك��أن��ك ص��ام��تً��ا ال��ده��ر ص��دح��ة ي��ح��ك��ي خ��ري��رك
ال��م��ق��ادُر ع��ل��ي��ه ت��ق��ض��ي وال ص��ب��اه ي��ه��ي وال ال��م��ن��اي��ا ي��خ��ش��ى ال ال��ده��ر ه��و
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خ��اس��ُر أن��ت وال م��ن��ق��وٌص أن��ت وال ه��اِرٌم أن��ت ال ال��ده��ر ش��ب��ي��ه وأن��ت
س��اخ��ُر ال��م��ن��ي��ة ح��ك��م م��ن ـ��ِط��َخ��ابُ��َك اْص��ـ ك��أن��م��ا ف��ي��ك اآلذيُّ وي��ص��ط��خ��ب
ش��اع��ُر! ال��ق��ل��ِب ن��اب��ُض ح��يٌّ ك��أن��ك وه��بَّ��ٌة وَدْف��ٌع وإِع��ص��اٌر أَخ��ْف��ٌق
ال��ب��وادُر أع��ج��َل��تْ��ُه ق��ل��وٍب ك��ن��ب��ض ن��اب��ٌض وم��وج��ك أن��ف��اٌس ف��ري��ُح��َك
األع��اص��ُر ع��ل��ي��ه��ا تُ��ب��ق��ي ال َم��َع��اِل��ُم ��َح��ْت وامَّ ك��ال��ب��ي��د ��اِر ��مَّ ال��سُّ م��ن َخ��َل��ْوَت
غ��وائ��ُر رس��وٌم الح��ت ك��م��ا ي��ل��وح ال��ردى إِل��ى ح��درت ق��د ُف��ل��ٍك ش��ْل��ِو س��وى
ال��دوائ��ُر ال��ص��ائ��الُت َج��ِه��َل��تْ��َه��ا ك��أْن م��ض��ي��ئ��ٍة ال��ج��ن��ان م��ث��ل ج��زٍر وك��م
ال��م��خ��اط��ُر ال��ش��خ��ش��خ��ان إِل��ي��ه��ا ف��ح��نَّ وال��م��ن��ى وال��ح��ب ال��س��ع��د ن��ج��وم َل��ِخ��ي��َل��ْت
ض��وام��ُر إِبْ��ٌل ال��ب��ي��د ف��ي ب��ه��ا ت��خ��ب ق��واف��ل ال��خ��ل��وب ل��آلل ح��نَّ ك��م��ا
ال��ع��م��ائ��ُر وت��ب��ل��ى ت��ب��ل��ى ال ال��ده��ر ع��ل��ى ه��م��ًة ال��م��خ��اط��ر ق��ل��ب ف��ي ل��خ��لَّ��ْق��َت
وال��ب��ص��ائ��ُر ال��نُّ��ه��ى ال��غ��ي��َب ت��ن��ش��د ك��م��ا ن��اظ��ٌر أُْف��ِق��ك خ��ل��ف م��ا إِل��ى ي��ح��نُّ
ال��م��ب��ادُر ال��س��راُب الح ك��م��ا ت��ل��وح أُْف��ِق��ِه َخ��ْل��ِف ِم��ْن ل��ل��ن��ف��س م��نً��ى ك��أنَّ
ال��م��غ��ام��ُر ال��ط��ل��وب ي��ن��ح��وه األْف��ِق ع��ل��ى م��ن��ظَّ��ٌم درٌّ ال��س��ع��د م��ج��ال انَّ أََو
ال��م��ح��اذُر س��ط��اه م��ن َخ��وََّف��تْ��ه��ا وإِْن م��ش��وق��ة ل��ل��غ��ري��ب ن��ف��ٍس ك��ل ب��ل��ى
س��ائ��ُر ف��ي��ك ذاه��ٌب رأٌي ويَ��ْك��بُ��ُر يَ��ْوِم��ِه ابْ��ِن ع��يْ��ُش َم��رْآَك ف��ي وي��ص��غ��ر
ح��ائ��ُر ال��ل��بِّ ع��ازُب ع��ل��ي��ه��ا ي��ض��لُّ ش��وارٌد ف��ي��ك ال��ف��ل��ك م��ث��ل خ��واط��ر
ث��واِئ��ُر َوْه��َى األم��واٌج ب��ك وج��اءت ن��واف��ٌر َوْه��َي األم��واج ب��ك ت��ن��اءت
ب��وادُر َوْه��َي ال��غ��رِّ ال��ش��ب��اِب وع��زَم انْ��ثَ��نَ��ْت إِذا ال��م��ش��ي��ب ع��ج��َز ب��ه��ا ك��أن
يُ��َس��اِوُر ح��ي��ن ال��غ��ض��ب��اِن َوثْ��بَ��َة وثِ��ْب َم��ِس��ي��ُرُه ال��ب��ط��يء ال��ظ��ل ن��وم��َة َف��ن��ْم
م��ت��ط��اي��ُر ش��رُّه وج��ه��ٍل ُض��ِم��نْ��َت ه��ادٍئ ال��ب��ط��ِش خ��اِم��ِل ح��ل��ٍم ُربَّ ف��ي��ا
زواِج��ُر أَثَ��ْرَت م��م��ا ل��ه ب��ل��ي��ًغ��ا واع��ًظ��ا م��اِئ��َك لُ��جِّ م��ْن ل��ن��ا ك��أن
ع��س��اِك��ُر تَ��َل��تْ��َه��ا ق��د ح��ْرٍب ع��س��اك��ر وثَ��بَ��اِت��َه��ا ف��ي واألم��واُج رأي��تُ��َك
خ��واِط��ُر َوْه��َي ال��ري��ُح ع��ل��ي��ك وت��ج��ري م��اءَه ف��وق��ك ال��ض��وءُ يُ��ري��ق ف��ب��ي��ن��ا
م��اِئ��ُر ال��م��اء م��ن ل��ح��ن ��ُع��ُه ي��رجِّ غ��ن��اءَه��م ال��ص��ائ��دون ع��ل��ي��ك وي��ت��ل��و
ال��ح��رائ��ُر َل��ُه��نَّ ت��اق��ت ق��د أح��ادي��َث َق��ْل��ِب��ِه َش��ْج��ِو ِم��ْن ال��م��الُح ويُ��ْس��ِم��ُع��َك
غ��اِدُر ال��س��ري��رة م��ق��ب��وح أن��ت وإِذْ ك��ت��ائ��ٌب وال��ري��اح ج��ه��ٌم ال��ج��وُّ إِِذ
ه��اِم��ُر ال��ل��جِّ م��س��ت��وف��ز ت��ق��اذف��ه��ا م��ْج��ُده��ا ال��ن��ج��م يَ��ْق��َرُع س��ف��ي��ٍن وُربَّ
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س��اِئ��ُر ال��م��اء م��ن ق��بْ��ٌر ل��ه��ا وي��س��ع��ى م��وع��د ه��وج��اء ك��ل ف��ي ي��روِّع��ه��ا
ال��ه��وام��ُر إِال ال��ه��وُج ال��م��رس��الُت وم��ا ري��اح��ه��ا إِال ال��غ��م��ُر ال��غ��م��اُم ف��ل��ي��س
ال��زواخ��ُر نَ��َم��تْ��ُه ل��جٍّ م��ن ب��أه��دأ س��م��ائ��ه��ا ف��ي ال��ذي ال��ل��ج ذل��ك وم��ا
ف��ائ��ُر ال��ص��در م��رج��ل ف��ي ش��ج��ن ط��غ��ى وص��ب��ي��ًة زوًج��ا ُح ال��م��الَّ ذََك��َر إِذا
ال��زم��اج��ُر ب��ال��وع��ي��د َرَم��تْ��َه��ا م��ا إِذا رءوم��ه ال��ول��ي��ِد م��ْه��ِد ع��ن وت��ذه��ل
ال��ب��وائ��ُر ال��م��س��اع��ي غ��رق��اه��ا وأَْك��بَ��ر انْ��َج��َل��ْت ��ِت ث��مَّ ص��ول��ٌة إِال ه��ى وم��ا
غ��اِم��ُر ل��ل��ن��اس وال��ده��ُر زه��ْت م��ا زه��ْت دول��ٌة ال��ده��ر ل��ج��ة ف��ي غ��رق��ت ك��م��ا

التعبري يدركها ال معاٍن

ال��ب��ي��اِن وج��وَه ب��ه��ا وح��لَّ��ى ءُ ال��م��ْر ص��اغ��ه��ا ل��و يَ��َودُّ م��ع��اٍن ك��م
ال��م��ب��ان��ي تُ��ِذْل��ه��ا ول��م م��داه��ا ـ��ُظ ال��ل��ْف��ـ ي��ب��ل��غ ل��م ال��ض��م��ي��ِر م��لءُ ه��ي
ب��اآلذاِن تُ��ن��اَل أن أَِن��َف��ْت ع��ن��ه��ا ي��ع��ب��ر أن راَم ُك��لَّ��َم��ا
ل��دان��ي تَ��ِل��ي��ُن ال ع��ذراءُ وْه��ي ل��ن��اءٍ ت��ح��نُّ ال ع��ذراءُ َف��ْه��َي
األب��داِن ف��ي ال��ن��ف��وِس ك��ن��زول ِص��ْدٍق َم��نْ��ِزَل ال��ن��ف��وس ف��ي نَ��َزَل��ْت
ال��ت��ب��ي��اِن واس��َع ك��ان ول��و ـ��ظ ب��ال��ل��ْف��ـ ال��ح��ِق ق��ان��ص ع��ن وت��أبَّ��ْت
ب��ال��ع��ي��اِن ل��م��درٍك ن��ف��وٌس ـ��دو تَ��بْ��ـ وه��ْل ال��ن��ف��وِس م��ن ج��زءٌ ه��ي
يَ��ْق��َظ��اِن ��ٍق م��وفَّ ب��ف��ؤاٍد ت��راه��ا ح��ت��ى ب��ال��رأي ت��راه��ا ل��ن
األم��اِن ج��مُّ ال��ب��ي��ان ك��ري��م ـ��ُت وال��ص��ْم��ـ ال��ص��م��ِت أخ��و ن��ال��ه��ا ط��ال��م��ا
ال��ِم��ذَْع��اِن إِص��اخ��ة م��ص��ي��ٍخ ُك��لِّ ل��دى ال��ن��ف��وُس ت��ن��ط��ق إِنَّ��م��ا
ه��واِن أو ره��ب��ٍة م��ن ف��اه ـ��َج��َم أْل��ـ ال��ذي ل��ي��س ال��ن��ف��وس ون��ج��يُّ
ال��م��ع��ان��ي ت��ل��ك َوأِْد ِم��ْن وأث��اًم��ا خ��ط��بً��ا أْه��َوُن األب��ن��اءِ وأَْد إِنَّ
ال��ك��ت��م��اِن! ف��ي ف��ل��جَّ ح��قٍّ ل��ة َق��ْو ف��ي ال��ن��اِس ل��وم��َة خ��اف م��ن ذلُّ
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أمه يكلم مريْض غالْم

وح��ن��ي��ن��ي؟ إِل��ي��ك��ُم ن��زع��ات��ي م��اتَ��ْت م��تُّ أئ��ن أم��ي خ��ب��ري��ن��ي
ق��ري��ِن أو م��ع��اِن��ٍق ق��ري��ب ك��لَّ ب��ه أض��مُّ ال��ذي وال��ح��ن��اُن
ال��م��ن��وِن ت��ل��ك س��واد أم��ض��يءٌ ب��ع��ي��ن��ي تَ��َريْ��َن ال��ذي وال��ض��ي��اءُ
غ��ب��ي��ِن غ��ي��ُر ف��ي��ه ال��م��رءُ ه��و أم غ��ب��ي��ٌن ال��م��م��اِت ف��ي ال��م��رءُ وه��ِل
ال��ج��ف��وِن م��اءَ تُ��ِف��ي��ُض ح��رق��اٍت ل��م��وت��ي ت��ع��ان��ي ال أن ع��اه��دي��ن��ي
أن��ي��ِن م��ن واح��ب��س��ي ال��دم��ع ذل��ك رش��اًش��ا ف��اج��ع��ل��ي��ه ِش��ئْ��ِت وإِذا
ال��ع��ي��وِن داء ال��ب��ك��اءِ وك��ث��ي��ُر ب��الٌغ ال��ب��ك��اءِ م��ن ق��ل��ي��ٍل ف��ي
ال��ح��زي��ِن وج��ِه ش��ح��وب م��ن ب��ه رى يُ��ْز أن وج��ه��ك ل��ح��رِّ أرض��ى ل��س��ُت
ال��م��ك��ن��وِن األس��ى ح��م��َل ت��ع��ان��ي أن َح��َم��َل��تْ��ِن��ي ألض��ل��ٍع أرض��ى ل��س��ت
ش��ج��وِن م��ن ل��وع��ًة ال��م��ه��د ف��ي ـ��م��َي ج��ْس��ـ ع��ل��ى ي��ح��ن��و ك��ان ق��د ول��ص��دٍر
ال��دف��ي��ِن ال��ت��راِب ت��ح��ت ك��ج��س��م��ي ال تُ��َغ��نِّ��ي ال��ري��اض ف��ي ال��ع��ص��اف��ي��ُر
ال��م��أم��وِن وك��ِرَي ف��ي أَُغ��نِّ��ي ـ��ِر ال��ع��ص��اف��ي��ـ ه��ذي م��ث��ل ال��ع��ي��ش ف��ي ك��ن��ُت
ال��م��ن��وِن؟ وْج��ُه ي��رض��ي��ه راءٍ أيُّ ب��وج��ٍه ال��م��ن��وُن ل��ي ف��أالح��ت
وُه��وِن ُج��بْ��ٍن َخ��ْوف ال ج��ه��ٍل خ��وُف ول��ِك��ْن ال��ج��ب��اِن خ��وف ب��ي م��ا ل��ي��س
ل��ل��ظ��ن��ي��ِن ورع��دًة خ��ش��وًع��ا ـ��ِس ال��ن��ْف��ـ ف��ي ي��ب��ع��ث ال��خ��راب ك��ال��م��ك��ان
أم��ي��ن غ��ي��ر ال��ف��ن��اءِ ووج��ه ـ��ش��ى ي��ْخ��ـ م��ا ي��ع��رف ول��ي��س ي��خ��ش��ى ف��ْه��و

(قصة) املجرم عزيمة املغنطييسأو التنويم

س��اك��ن��اِت م��ص��م��ي��اٍت رام��ي��اِت ب��ل��ح��اٍظ
ال��َوثَ��بَ��اِت ع��ن��د ـ��ط��اءِ ال��رْق��ـ ال��ح��ي��ِة ك��ل��ح��اظ
ش��ك��اِة أو ب��دع��اءٍ يُ��ثْ��نَ��ى ل��ي��س واع��ت��زاٍم
اآلب��ي��اِت َخ��يْ��َر ق��ب��ُل وك��انَ��ْت ك��رًه��ا ق��اده��ا
ال��ن��ظ��راِت ت��ل��ك ِف��ْع��َل ل��ت��م��ح��ي تُ��ْغ��ِض��ي َج��َع��َل��ْت
ال��ق��ان��ص��اِت ال��ش��ب��اك ف��ى ق��ن��ي��ٌص ك��ال��ط��ي��ر ف��ْه��ي
ال��ط��ائ��راِت ك��ج��ن��اِح خ��ف��وٌق ق��ل��ٌب ول��ه��ا
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ال��غ��ان��ي��اِت ك��خ��وِف ٌف َخ��ْو وال ال��رج��س خ��ي��ف��ة
ال��ل��ح��ظ��اِت ب��ح��دي��ِث إِل��ي��ه ي��دع��وه��ا ص��ار
اآلم��راِت ط��وع ف��ْه��ي آم��راٍت ل��ح��ظ��اٍت
ال��ع��زم��اِت ب��اق��ت��داِر اق��ت��س��اًرا ال��م��رءَ ت��أخ��ذ
ال��رح��م��اِت ب��خ��ي��ر َه��ا تَ��ْرَع��ا ال��ل��ه َرَح��َم��اُت
ال��ش��ه��واِت ِل��ُح��ْك��ِم ـ��ِر ب��ال��طُّ��ْه��ـ ��رُّ ال��شَّ ��ي يُ��َض��حِّ ك��م
ال��ع��زم��اِت َوْج��َه ِج��َز ال��ع��ا ع��لَّ��َم ج��اٍن ُربَّ
ال��ف��رص��اِت ج��ذاب ال��غ��رَّ َع��لَّ��َم ج��اٍن ُربَّ
ل��ل��ج��ن��اِة واع��ت��زاٍم وده��اءٍ خ��بٍّ ك��لُّ
ال��ح��ي��اِة! أس��ال��ي��ب ف��ي ع��ل��ي��ن��ا م��ح��س��وب ه��و

إلًها كنت ليتني

ال��وج��وِد ش��ئ��وِن ف��ي األم��ِر ن��اف��ذَ إِل��ًه��ا ال��س��م��اءِ ف��ي ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي
ب��ج��ودي ال��ش��ق��اءِ ع��ل��ى وأس��ط��و ج��ن��اَح��يَّ ب��ي��ن ال��وج��وَد ف��أض��مُّ
ال��ول��ي��ِد ال��رض��ي��ع ع��ل��ى ش��ف��ي��ٌق ـ��ن��و يَ��ْح��ـ ك��م��ا األن��اِم ع��ل��ى أح��ن��و ث��م
ال��م��ع��ب��وِد آي��ُة ال��ع��دُل إِنَّ��م��ا ِب��َه��تُ��وٍن ع��ل��ي��ه��ُم ش��رِّي ل��ي��س
وع��ي��ِد َغ��يْ��ُر ب��ال��ش��رِّ ووع��ي��دي وْع��ٍد َخ��يْ��ُر ل��دي��ه��ُم وع��دي إِنَّ
ب��ق��ي��وِد ل��دي��ه��ُم وق��ي��ودي ب��ش��دي��ٍد ع��ل��ي��ه��ُم ح��ك��م��ي ل��ي��س
ال��غ��ي��ِد ال��ظ��ب��اءِ م��ن ِح��َس��اٌن ال��غ��رِّ ال��م��الئ��ك��ة ف��ي ون��دام��اي
ال��ت��م��ج��ي��ِد ض��ج��ة م��ن ف��اس��ت��راح��وا ع��ل��ي��ه��م َع��َط��ْف��ُت ح��ت��ى ��ُدون��ي م��جَّ
س��ج��وِد أو رك��ع��ٍة م��ن ف��أع��ف��ون��ا َب ال��َع��ذْ وال��نَ��َغ��َم ال��م��دي��َح أج��ادوا ه��م
ورع��ودي ب��وارق��ي وأث��اروا ب��ض��ي��ائ��ي ك��واك��ب��ي أض��اءوا ه��م
ب��ال��ص��دوِد ل��واع��ج��ي ي��ه��ي��ج��وا ل��م ق��ي��اٌم ح��ول��ي ال��ظ��الِم ف��ي وُه��ُم
ال��ب��روِد ال��رض��اِب م��ن وارت��ش��اٍف وال��ت��زاٍم ب��ي��ن��ه��م ل��ي ع��ن��اٍق ك��م
وع��دي��دي وع��دَّت��ي وج��ن��ودي وج��الل��ي وع��زت��ي ت��ران��ي ل��و
ع��ب��ي��دي! ي��ا أح��ب��ك��م وق��ول��ي: ة ع��زه��ا غ��ي��ر وع��زت��ي ت��ران��ي ل��و
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ع��م��ي��ِد غ��ي��ر ه��ن��اك وع��ي��ٍش ج��مٍّ ج��ذٍل ع��ن يَ��بْ��ِس��ُم��ون وُه��ُم
وخ��دوِد وأع��ي��ٍن وب��ج��ي��ٍد وق��واٍم ب��م��ب��س��ٍم ف��ت��ن��ون��ي
ح��س��وِد أو ح��اق��ٍد أو ل��ئ��ي��ٍم أو خ��ب��ي��ٍث أو خ��ائ��ٍن م��ن ف��ي��ه��م ل��ي��س
ب��ال��ت��غ��ري��ِد ال��ط��ي��وَر ي��وق��ظ��ون ل��ح��ٌن ال��ف��ج��ِر أوائ��ل ف��ي ول��ه��م
ال��خ��ل��وِد أه��ِل ش��راَب وص��ي��ٌف ال��غ��رِّ ال��م��الئ��ك��ة م��ن وس��ق��ان��ي
ع��ن��ي��ِد غ��ي��ر ال��ل��ح��اِظ َص��ق��ي��ِل ـ��ِر ب��ال��زْه��ـ ال��رأِس ِج م��ت��وَّ س��اٍق ُربَّ
م��ع��ب��وِد س��ي��ٍد إِش��راُف ـ��نَّ��اس ال��ـ ه��ذا ف��وق س��م��ائ��ن��ا م��ن ول��ن��ا
ش��ري��ِد غ��ي��ر اِإلل��ِه ول��ْح��ظ ـ��ِل ال��ل��يْ��ـ َغ��َس��ِق ف��ي ال��ل��ح��اَظ ب��ع��ث��ن��ا ك��م
ح��ق��وِد أو ل��وع��ٍة م��ن وُم��ْض��نً��ى ٍك ��ا وض��حَّ ب��اٍك ب��ي��ن ال��نَّ��اُس ف��ِإذا
ب��ال��ت��ج��ري��ِد ُح��لِّ��ي��َن ن��س��اءً د ال��رو ال��غ��ادِة م��رق��د ف��ي ورأي��ن��ا
رع��ودي م��ن َح��ِس��بْ��نَ��ُه وح��ت��ى ـ��ِك ��ْح��ـ ال��ضِّ م��ن أف��ق��ن��ا ح��ت��ى ف��ض��ح��ك��ن��ا
ال��س��وِد ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ض��لَّ إِذا ري ل��ل��س��ا ال��خ��م��ِر ق��ن��ان��َي رف��ع��ن��ا ك��م
ال��رش��ي��ِد ال��ل��ب��ي��ِب َه��ْدي وَه��َدتْ��ه س��ويٍّ��ا ال��ط��ري��ق ل��ه ف��أض��اءت
ال��ب��روِد ف��ي ج��دة م��ن��ه َس��َل��بَ��ْت ُم��ْزٍن ِدي��َم��َة ع��ل��ي��ه ف��أرق��ن��ا
ال��لُّ��ُح��وِد ح��ب��ي��ُس م��ن��ه وي��ش��ك��و ت��ى ال��َم��ْو ل��ه ي��ض��جُّ ِض��ْح��ًك��ا وَض��ِح��ْك��نَ��ا
ش��دي��ِد غ��ي��ُر ال��ك��راِم وم��زُح ال��غ��رُّ ال��م��الئ��ك��ُة ت��م��زح ه��ك��ذا
ح��م��ي��ِد غ��ي��ر ال��ع��داءِ م��س��ت��ط��ي��ل وم��زٍح ال��م��س��اغ س��ْه��ل م��ْزٍح ُربَّ
ُح��ُق��وِد أو س��وأٍة م��ن ب��ريء وال��ك��ف ال��ن��ف��ِس خ��ال��ص م��زح وم��زح��ن��ا
ال��م��دوِد ب��ُم��ْل��ِك��َي ُم��ْس��تَ��ِع��زٍّا ع��ل��ي��ه ف��اس��ت��وي��ُت ال��ع��رُش بُ��ِس��َط
وال��وع��ي��ِد ق��ائ��م ب��ال��ش��ر ـ��ل��ي��س إِبْ��ـ وأخ��ي ق��ائ��ٌم، ب��ال��خ��ي��ر أن��ا
ال��رع��دي��ِد آف��ُة ال��ج��ب��ُن إِن��م��ا ن��دٍب غ��ي��ر خ��ائ��ٍف م��ن س��خ��رن��ا ك��م
ق��ع��ي��ِد غ��ي��ر ال��ف��ؤاِد ع��ظ��ي��م ال��ج��مِّ ال��ع��م��ِل ع��اب��د م��ن وط��رب��ن��ا
وج��ن��وِد! ون��ش��وة ص��ي��اٍل ذو ك��الن��ا خ��ال��دان، وال��ح��ب أن��ا
وع��ق��ي��دي وم��س��ع��دي وس��م��ي��ري ول��ي��ٌد ط��ف��ٌل وال��ك��ون ِت��رب��ي ه��و
ال��ن��ه��وِد؟ ول��ث��َم ال��ل��م��ى رْش��َف ـ��اَق ��ـ اْل��ُع��شَّ َع��لَّ��َم َم��ْن ال��ح��ي��اِة ج��م��اَل ي��ا
ال��ق��ص��ي��ِد؟ ون��س��َج ال��ه��وى َوْص��َف ِع��َر ال��ش��ا َع��لَّ��َم َم��ْن ال��ح��ي��اِة ج��م��اَل ي��ا
ال��خ��دوِد؟ وورَد ال��ض��ح��ى َرْس��َم س��َم ال��را ع��لَّ��َم م��ن ال��ح��ي��اِة ض��ي��اءَ ي��ا
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ال��غ��ي��ِد؟ ال��ح��س��ان ال��دم��ى ُص��ن��َع ن��ع ال��ص��ا ع��لَّ��م م��ن ال��ح��ي��اِة ح��ي��اَة ي��ا
وال��ت��غ��ري��ِد ال��غ��ن��اءِ ح��س��َن رَب ال��ْم��ْط��ـ ع��لَّ��م َم��ْن ال��ح��ي��اِة ح��ي��اة ي��ا
ال��ِغ��رِّي��ِد؟ ع��وده إِف��ص��اح اَد ال��ع��وَّ ع��لَّ��م م��ن ال��ح��ي��اِة ح��ي��اة ي��ا
ب��زن��ودي ذك��اءَه��م ف��أَْوَرْوا ـ��ِش ال��َع��يْ��ـ ط��رَف م��الئ��ك��ي أََرتْ��ُه��ْم ق��د
وال��ت��أي��ي��ِد ب��ال��ن��ص��ِر ش��اي��ع��ون��ي ِص��ْدٍق ت��الم��ي��ذ وُه��ْم ش��ي��ٌخ أن��ا
س��دي��ِد غ��ي��َر ال��ح��ل��ِم ف��ي رأي��ي ص��ار ح��ت��ى ب��ال��ح��ل��م األن��اَم ه��ذا ُس��ْس��ُت
رش��ي��ِد أو ع��اق��ٍل م��ن ف��ي��ه��م ل��ي��س ك��ث��ي��ٌر ال��بُ��غ��اِث م��ن وه��ج��ان��ي
ال��ق��روِد زم��اِن ف��ي ال��ل��ي��ُث ه��ل��ك وق��دي��ًم��ا ال��ورى، ُس��نَّ��ة ه��ك��ذا
ق��ص��ي��دي م��ن ل��م��ث��ل��ه ف��وي��ح ـ��ِل ال��َج��ْه��ـ أَِخ َع��ْن ق��وارٌص وأت��ت��ن��ي
ت��ص��ري��ِد م��ن ل��م��ات ل��ذب��اٍب ريٍّ��ا ك��ان ف��ل��و خ��اِذٌل ِذْه��نُ��ه
ك��ئ��وِد زب��ون ف��ي إِب��ل��ي��َس ه��ْض��ُت ن��ا وق��د ال��ب��غ��اِث َه��ْج��َو أخ��ش��ى ك��ي��ف
َولُ��وِد غ��ي��ُر ال��ح��س��وِد وأم��ان��ي ج��ل��ي��ٍل غ��ي��ُر ال��ج��ه��وِل ف��اع��ت��زاُم
ال��م��ج��ه��وِد ب��ال��ش��ان��ئ ُس��ْخ��ٍر ِض��ْح��ك ول��ِك��ْن وع��ي��ًدا، ل��ه��م رع��ودي م��ا
ال��م��ق��ن��وِد ح��دي��ِث��ك م��ن واع��ف��ن��ي ب��أم��ٍن ل��ي تَ��لُ��ْح ال ال��ي��أِس ط��اِرَق
ال��م��ع��ق��وِد ب��أم��ره م��س��ت��ع��ي��ذًا ل��ي��أٍس أذلَّ أْن م��ن أْق��َوى أن��ا
ب��ال��وئ��ي��ِد ه��م��ت��ي ب��ع��َض م��وق��ًظ��ا ب��ق��ل��ب��ي ه��اَج ل��ل��ح��ي��اِة وَدٌم
م��ج��ل��ودي ع��ن ال��ه��ب��اءَ وت��زي��ُح ط��م��وح��ي ت��ح��ي��ي ال��ق��ل��ِب ف��ي ن��ب��ض��اٌت
م��ص��ف��وِد ي��ائ��ٍس َع��يْ��ِش س��وى م��رَّ وإِْن ال��م��س��اغ َس��ْه��ُل ع��ي��ٍش ك��لُّ
ال��م��ع��ق��وِد ب��ال��س��ؤدِد تَ��طَّ��ِب��ي��ن��ا ع��زٍّ م��رات��ب ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ُف
ال��ب��ع��ي��ِد ال��خ��ي��اِل ف��ي ال��م��رءُ ـ��ل��غ��ه��ا يَ��بْ��ـ َق��ْد م��رات��َب ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ف
ب��ح��م��ي��ِد ب��ع��ده م��ن ع��ي��ٌش ل��ي��س َرْغ��ٍد ال��س��م��وات ف��ي ل��ي ع��ي��ٍش ُربَّ
ب��ال��م��ردوِد ال��ح��ادث��ات ل��دى ـ��م��ي ُح��ْك��ـ ف��م��ا أم��ري ال��ق��ض��اء ي��ق��ض��ي ك��ان
ال��ح��م��ي��ِد! ع��ب��د ال��س��ل��ط��اُن ذاك ي��وم ف��ك��أنِّ��ي ح��ك��م��ه��ا ع��ن ع��زل��ون��ي
ع��ه��ودي غ��ي��ُر ال��ب��غ��اِة وع��ه��وُد ع��ه��ًدا أح��س��ن ك��ن��ُت ق��د أن��ي غ��ي��ر
ب��ع��ي��ِد زم��اٍن م��ن ال��ن��اُس ه��ل��ك ح��ي��نً��ا ال��دس��ت ف��ي ب��ق��ي��ُت انِّ��ي وَل��َو
ت��ق��ل��ي��ِد! م��ن ذاَك ب��ئ��َس ربَّ��ه، ف��ي��ه��ا يُ��َق��لِّ��ُد ق��رٌد ف��ك��أن��ي
وع��دي��دي ع��دت��ي ع��ن واس��أل��ون��ي ج��م��ي��ًع��ا ق��وم��وا ال��غ��اف��ل��ون أيُّ��ه��ا
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ج��ل��ي��ِد ال��ح��ي��اِة ع��ل��ى ق��ل��ٍب غ��ي��َر م��ن��ه��ا ال��ده��ِر ن��وائ��ُب ل��ي تَ��دَْع ل��م
ال��م��ن��ض��ود! ك��ال��ل��ؤل��ؤ وب��ي��اِن ره��ي��ٍف ال��ح��س��ام م��ث��ل ول��س��اٍن

الغيب لسان

األن��ي��ْن ط��وُل ل��ه ال��غ��ي��َب ك��ش��َف ش��اع��ًرا ن��اج��ي ال��غ��ي��ِب ل��س��ان ي��ا
ي��خ��وْن ال ب��ص��ب��ٍر ال��ده��َر ورم��ى ل��ه ي��خ��ن��ع ف��ل��م ال��ه��مَّ ع��رف
دي��وْن وْه��و األس��ى ي��ت��ق��اض��اه ي��ن��ي ال ع��زي��م ال��ع��ي��ُش إِنَّ��م��ا
ال��ن��اظ��روْن ي��راه ال م��ا ف��رأى ص��ادٍق ب��ل��ح��ٍظ ال��ك��ون ودح��ا
ال��ظ��ن��وْن ت��ل��ك ف��ي ال��ل��ه وي��ن��اج��ي م��ْك��م��ن��ه ف��ي ال��م��خ��ب��وءَ ي��ب��ت��غ��ي
ال��ي��ق��ي��ْن ال��ش��كِّ ع��ل��ى ي��وًم��ا ع��ال م��ا غ��ْف��َل��ِت��ِه��ْم ع��ن ال��ن��اَس وي��ردُّ
ُه��وْن ال��ع��زِّ ذاك ب��ع��ض ف��ي وي��رى يَ��ْخ��بُ��َره��ا ك��ي ال��ح��االِت ب��اَش��َر
ولِ��ي��ْن ِرْف��ٍق ف��ي ال��ش��اع��ر أْط��ِرِق ِب��ِه تَ��ْع��نُ��ْف ال ال��غ��ي��ِب رس��ول ي��ا
أم��ي��ْن ال��غ��ي��ِب ع��ل��ى ب��رٌّ ب��اح��ٌث ي��ب��ت��غ��ي ف��ي��م��ا ال��ش��اع��ر إِن��م��ا
غ��ب��ي��ْن وْه��و ال��م��ن��ى ب��ع��الالت ُع��ْم��َرُه رخ��ي��ًص��ا ب��اع ب��ائ��ٌع
ج��ن��وْن أيَّ لُ��بُّ��ُه م��ن��ه��ا ُج��نَّ ح��ك��ٌم ال��ع��وادى ف��ي وده��ت��ُه
ال��م��ن��وْن ال��ع��ي��ش ع��ل��ى ي��خ��ش��ى واج��ٍد ام��رٍئ ُح��بَّ ال ال��ع��ي��ش أح��بَّ ق��د
ال��وت��ي��ْن ح��زَّ أو اآلم��ال ي��ب��ت��غ��ي م��س��ت��ض��ع��ٍف ق��ل��ى ال وق��الُه
ال��دف��ي��ْن ب��ال��داء ال��ع��ادات ص��ول��ُة ت��ك��رثُ��ُه ال ال��ع��ي��ش واس��ت��ق��اد
ال��م��ع��ي��ْن ال��م��اءَ ال��راك��ِد ف��ي ورأى خ��ص��بً��ا ال��ج��دب ف��ي رأى ش��اءَ ف��ِإذا

الزواج نعمى

إِس��اِر م��ن ب��ه أن��ِع��ْم وإِس��اٌر ع��ق��اٌل ال��زواِج ع��ق��دُة إِنَّ��م��ا
ال��ع��ث��اِر ع��ن��د ال��ج��ح��ي��م وب��اب ال��ح��ظُّ أَْس��َل��َس ل��و ال��ن��ع��ي��م ذاك ه��و
م��دراِر ِدي��م��ٍة ب��ش��ؤب��وب ـ��ر ال��دْه��ـ َح��َدِث ِم��ْن ال��م��ط��ل��ول م��أَوى وْه��و
واألوط��اِر األه��واء وب��ي��ن ٍت م��ن��ي��ع��ا ه��ض��ابً��ا ب��ي��ن��ن��ا ج��اع��ٌل
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وص��غ��اِر ذل��ٍة ع��ن أن��أى وْه��و ورًدا أْع��ذَُب ال��ح��الب أن غ��ي��ر
اِر غ��دَّ م��ؤخ��ٍر ط��رف ف��ي ��لِّ ـ��صِّ ال��ـ ك��س��مِّ ال��ح��رام ال��م��ورد إِن��م��ا
ال��ك��ب��اِر ال��خ��ط��وِب ع��ق��دة ل��دى ـ��ِب ك��ال��ع��ْض��ـ ه��ي ع��ق��دًة ال��ل��ه أح��ك��م
ل��ألزه��اِر األن��داءِ ك��زواج ك��ري��ًم��ا ال��زواَج ذل��ك ج��اع��ًال
األق��داِر ص��ول��ِة م��ن يُ��ن��ج��ي ئ��ل َم��ْو ال ح��ي��ث م��وئ��ٌل ال��زوج إِنَّ��م��ا
ال��س��اري ل��ل��ش��ري��د ال��خ��ط��ب ُدَج��ى ـ��ِح ُج��نْ��ـ ف��ي ال��م��ن��ي��رِة ك��ال��ن��ج��م��ِة وْه��ي
األس��راِر ب��م��وط��ِن وح��لَّ��ْت ـ��ِب ال��ق��ْل��ـ ح��بَّ��ِة م��ن ال��ص��م��ي��ِم ف��ي وَل��َج��ْت

(قصة) الكمال وصورة الشاعر

ال��م��ق��اِل ش��ري��ِف ال��ش��ع��ر م��ج��وِِّد ن��اب��ٍغ ش��اع��ٍر ع��ن َح��دَّثُ��وا ق��د
ال��خ��ي��اِل ب��ن��ات م��ن ب��ب��ك��ٍر ه��اَم ول��ِك��نَّ��ُه ال��غ��ي��َد يَ��ْع��َش��ِق ل��م
ال��ك��م��اِل ح��دُّ ال��ح��س��ن ف��ي وح��دُّه��ا ل��بُّ��ه ص��اغ��ه��ا ح��ْس��ٍن ُص��ورُة
ال��م��ح��اِل ف��ي أط��م��اع��ه ل��ه ه��اج ب��ارًق��ا رأى ك��ال��ط��ف��ل ف��ص��اَر
ال��م��ن��اِل ق��ري��َب ال��ن��ج��َم وي��ح��س��ُب ل��ه ��ا ك��فٍّ ال��ن��ج��ِم ن��ح��و ي��م��دُّ
آِل ل��ْم��ُع خ��ادًع��ا ت��راءى ك��م��ا ل��ه ت��راءت س��اَر ف��أي��ن��م��ا
ال��ن��واِل ع��زي��ز غ��ي��ر ك��أن��ه ح��ائ��ٌم ب��ه داٍن خ��ي��ال��ه��ا
ال��ص��ي��اِل غ��ري��ب َوْه��ٍم وَك��ْم ج��س��ًم��ا وْه��ُم��ُه أل��ب��س��ه��ا ورب��م��ا
ال��ج��ب��اِل ه��اِم ف��وق ي��م��ش��ي وص��ار وح��ش��ٍة م��ن األت��راَب ه��ج��ر ق��د
ال��س��ؤاِل رْج��ع األرواَح وي��س��أل ال��ه��وى ب��أم��ِر ال��ن��ف��َس ُث ي��ح��دِّ
ال��ج��الِل ب��م��رأَى ال��ن��ف��َس ع ت��روِّ ق��م��ٍة ع��ل��ى ي��س��ع��ى ف��ب��ي��ن��م��ا
ل��ل��ج��م��اِل ع��اب��ٍد ص��بٍّ ت��ص��وي��ر ل��بُّ��ُه ص��وَّره��ا ال��ت��ي رأى
ب��ال��خ��ي��اِل واس��ت��ِض��ئْ ُخ��َط��اَي ف��اتْ��بَ��ْع ع��اش��ًق��ا ل��ي ك��ن��َت إِن ل��ه: ق��ال��ت
ال��ض��الِل ج��مُّ ب��ال��وه��ِم وال��م��ه��ت��دي ه��ائ��ًم��ا إِث��ره��ا ي��ق��ف��و ف��س��اَر
ع��ج��اِل ب��أي��ٍد ذراع��ي��ه ب��ي��ن َج��اِه��ًدا يُ��ْم��ِس��ك��َه��ا أن وه��مَّ
ال��ق��الِل ت��ل��ك ف��وق م��ن ه��وى ح��ت��ى نَ��ْح��َوَه��ا ج��ه��َده ي��ع��دو زال م��ا
ال��ط��واِل! ل��ألم��ان��ي ق��ت��ي��ًال م��ات ش��اع��ٍر ع��ل��ى ال��ل��ه ف��رح��م��ة
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ُخلُقه بحميد املزهوُّ أو ربَّما

ال��ث��راءِ أه��ل َك��ِت��ي��ِه ف��ي��ن��ا ِض��ل ال��َف��ا ب��ال��ُخ��لُ��ِق ي��ت��ي��ه س��ع��ي��ًدا ي��ا
ال��ق��ض��اءِ ح��ادث��اِت م��ن أم��وًرا ـ��ُش ال��َع��يْ��ـ ل��ك ي��ت��ي��ح ق��د ال��ل��ح��َظ ��ِض َخ��فِّ
ف��ن��اءِ م��ن ل��ه إِن م��ا ض��راٌم ل��ل��ش��رِّ ج��نْ��بَ��يْ��َك ب��ي��ن ش��بَّ رب��م��ا
اإلِغ��ف��اءِ ط��وي��ل��ة دواٍع وال��ش��رِّ ال��خ��ي��ر إِل��ى ف��ي��ه��ا ن��ف��ٍس ك��لُّ
ال��رج��اءِ رْط��ُب ال��رخ��اءِ َل��ْدُن ـ��خ��ي��ِر اْل��ـ غ��ضُّ ال��ج��اِه واس��ُع ال��ي��وم ف��ي أن��ت
ب��ري��اءِ يُ��َش��ْب ل��م ال��ط��ب��ِع أب��ي��ُض ق��ت��ي��ٍل دم��اءِ م��ن ال��ك��فِّ خ��ال��ُص
ال��ش��ق��اءِ ج��مَّ ال��خ��ص��اِل ل��ئ��ي��َم ـ��ع ال��طَّ��بْ��ـ أَْش��َع��َث غ��ٍد ف��ي ك��ن��َت رب��م��ا
ال��ش��ح��ن��اءِ ث��ائ��َر ال��ض��غ��ِن ط��ائ��َر ع��دوٍّ دم��اءِ م��ن ال��ك��فِّ خ��اض��َب
ال��ح��ي��اءِ ج��مُّ ال��ري��اء ع��ظ��ي��ُم ِر ��ْز ال��شَّ ب��ال��ن��ظ��ِر ي��رم��ي��ه ط��ري��ًدا أو
األه��واءِ ل��ئ��ي��م��ِة وق��ل��وٍب ح��ي��اءٍ م��ن م��ش��ب��وب��ٍة وج��وٍه ك��م
ل��رائ��ي تَ��ِب��ي��ُن ال ك��ال��غ��ي��ِب ف��ْه��ي َوْس��نَ��ى ع��زائ��م ف��ي��ه��ا ن��ف��ٍس ك��لُّ
ال��خ��ف��اءِ س��ت��ور واق��ٌع َق��َدٌر ع��ن��ه��ا ي��م��زََّق ح��ت��ى ت��ب��دو ل��ي��س
ع��ف��اءِ غ��ي��ر خ��ف��اءَ خ��ف��ىٌّ ن يَ��ْق��َظ��ا غ��ي��ُر س��اك��ٌن ال��ن��ف��س أك��ث��ر
ال��س��ن��اءِ ج��مَّ ب��ال��خ��ي��ِر ُول��وًع��ا ـ��ِس ال��نَّ��ْف��ـ ف��ي ح��وادُث أَْض��َرَم��ْت رب��م��ا

واملوت الحياة يف النساء

ل��ل��دوِد ط��ع��م��ًة ِص��ْرَن أْن ب��ع��د ال��س��وِد ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ي��رُف��ْل��َن ُق��م��َن
وخ��دوِد ب��أع��ي��ٍن ف��ات��ن��اٍت ج��الءً ل��ل��ع��ي��ون ك��نَّ أن ب��ع��د
ال��ج��دوِد ب��م��س��ع��داِت ع��اب��ث��اٍت ض��ي��اءً ال��ح��ي��اة وْج��َه م��ال��ئ��اٍت
األم��ل��وِد زه��رة ال��ري��ح ه��زَة ص��ب��اه��ا ث��م��اَر ال��ه��وى م��ن��ه��ا ه��زَّ
ال��ق��دوِد ت��ل��ك ب��ثَ��نْ��ِي ِل��َح��اِظ��ي ـ��َن ويَ��ْج��ِن��ي��ـ ك��ال��ن��س��ي��ِم ي��ت��واَق��ْع��َن
ب��داءِ م��ن��ه��ا ال��رائ��ي��ن ع��ي��وَن ـ��َن وي��رم��ي��ـ ال��ظ��الم ف��ي ي��خ��ط��رن ِص��ْرَن
ال��ه��واءِ وج��َه يُ��ْس��ِق��ْم��َن ح��ت��ى ـ��بُ��وِم اْل��ـ ص��راخ ال��ظ��الِم ف��ي ��ْع��َن وي��رجِّ
ال��رائ��ي ع��ي��ُن ُق��بْ��َح��ُه��نَّ ت��رى إِن ح��ي��اءً أك��ف��ان��ه��نَّ الب��س��ات
ال��ح��ي��اءِ ب��ذاك ت��زري ع��ي��وبً��ا ـ��َن يُ��َخ��بِّ��ئْ��ـ وال��ح��ي��اِة ال��م��وت ف��ي ه��نَّ
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ال��ري��اءِ! ب��ع��ُض ال��ح��ي��اءِ ف��ي وب��دا ح��ي��اءً ال��ري��اءُ أَْض��َم��َر رب��م��ا

والحرام الحالل

ح��راُم ف��ي��ه ل��ي��س ف��ان��ت��ه��زه ب��ه ن��اع��ٌم أن��َت م��ا ب��ال��ش��رِّ يَ��ْع��ُد ل��م إِذا
ِك��َراُم وال��ص��روُف أح��ل��ت ح��راًم��ا اغ��ت��ص��اب��ه��ا ك��ان ل��ل��م��رءِ ل��ذٍة ف��ك��م
م��الُم ي��ن��ت��ح��ي��ه ال م��ا ك��لُّ وال ُم��َح��لَّ��ًال ع��ف��ًوا ي��أت��ي��ك م��ا ك��لُّ وم��ا
ل��ئ��اُم ال��ح��الَل ه��اَب وإِن ح��الٌل ض��رُّه��ا غ��اب م��ا ال��ل��ذات ول��ك��ن��ه��ا
ن��ي��اُم! األن��اِم وأل��ب��اب أََح��لُّ��وا وح��رم��ة ح��رَّم��وه ح��الٍل َف��ُربَّ
أواُم؟ ال��ح��راِم ال��ح��لِّ م��ن ف��ي��روى م��ح��رًَّم��ا ح��الٍّ األق��واُم يَ��ْع��ِرف م��ت��ى

بالقتل العقاب

ع��اق��ُر ال��م��ط��ام��ع س��دَّ إِذا ح��ي��اٌة ف��ِإنَّ��ه��ا ال��ج��ارم��ي��ن ح��ي��اَة أط��ي��ل��وا
وع��اث��ُر م��ق��ي��د ي��أت��ي��ه��ا ال��ق��ت��ُل ه��ي ج��ري��م��ًة ب��ج��رٍم ت��ن��ف��وا أن أت��ب��غ��ون
زاج��ُر ال��ع��ل��م وف��ي ع��اش��وا ل��ت��ه��ذي��ب��ه��م م��ع��ه��ٌد ال��س��ج��ن وف��ي ع��اش��وا أن��ه��م ف��ل��و
غ��وادُر ال��ح��ي��اِة وح��اج��ات زم��انً��ا ب��رَّه��ا ال��ع��ي��ِش ب��ل��غ��ُة أخ��ل��ف��ت��ه��م ل��ق��د
ج��رائ��ُر ال��ح��ي��اة وأس��ب��اب ع��ل��ي��ه ع��اك��ٌف وال��ف��ق��ر ال��م��رءِ ح��ي��اة ل��ب��ئ��س
ك��اف��ُر ف��ال��ف��ق��ُر ال��ح��اج��اِت أُِل��ي أع��ي��ن��وا ق��ل��وب��ه��م ال��ن��ع��ي��ُم أذوى ل��ألُل��ى ف��ق��ل
آِم��ُر وال��ج��وُع س��وآءَ ن��ي��ٍة ع��ل��ى ت��ع��ارف��وا ب��ال��ض��ام��ري��ن ك��أن��ُك��ُم
ع��اِذُر! ي��ع��ان��ي��ه م��م��ا ل��ه وإِنِّ��ي َل��َع��اِذٌل ل��ل��ف��ق��ي��ر إِنِّ��ي ه��ن��ال��ك

الندى عيون

ويُ��ْش��ِرُف ِم��نْ��ِك ��اِق ال��ع��شَّ ع��ل��ى ي��ط��لُّ إِنَّ��ه ال��زه��ر ع��ل��ى ُك��ونِ��ي ال��ن��دى ع��ي��ون
ت��ع��ط��ُف ح��ي��ن َألَْالِئ��ه��ا ف��ي ب��أروع ��بَ��ا ال��صِّ أَْش��َع��َل��َه��ا ال��ِغ��ي��ِد ع��ي��وُن ف��ل��ي��س
ي��ذرُف ال��م��دام��ع ج��ذالن ال��روِض ع��ل��ى رون��ًق��ا ال��غ��زال��ُة م��ن��ك أط��ف��أت وال
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وي��رُؤُف ع��ل��ي��ك ي��ح��ن��و روض��ٍة ع��ل��ى س��رى إِذا ال��ن��س��ي��م م��ك��س��اُل زال وال
ت��ع��ن��ُف ه��ي وال ي��ش��ك��وه��ا ال��م��ه��ُد ف��ال ول��ي��ِده��ا م��ه��َد ال��ظ��ئ��ر ه��زَّ ي��ه��زك
وي��رش��ُف ريٍّ��ا م��ن��ك ي��ح��س��و ال��زه��ِر ع��ل��ى واق��ًع��ا ال��ع��ص��اف��ي��ِر غ��رِّي��ُد زال وال

(قصة) املكتومة الحاجة

ال��ن��س��اءِ ط��ي��َب َج��َم��َع��ْت ف��ت��اًة أن زع��م��وا
وح��ي��اءِ وح��س��ٍن ـ��وى وال��ت��ْق��ـ ب��ال��ب��رِّ ُش��ه��رت
ال��ض��ي��اءِ ِض��ْح��َك َض��ِح��َك��ْت ع��اِرُف��وه��ا رآه��ا م��ا
ال��غ��ن��اءِ رْج��َع َدْت ردَّ ع��ارف��وه��ا رآه��ا م��ا
ل��ل��م��س��اءِ ك��ج��الٍل ج��الٍل ف��ي ع��اَش��ْت ه��ي
ال��س��م��اءِ ف��ي وه��دوءًا ح��زنً��ا ال��ش��م��ُس ت��رن��و ح��ي��ن
ال��ب��ك��اءِ ب��ِإح��ي��اءِ ُه ف��ت��م��ح��و وج��ًدا ت��ج��ْد ل��م
ال��ص��ف��اءِ ف��ي ك��غ��دي��ٍر رق��ي��ٌق ع��ي��ٌش ف��ل��ه��ا
ب��داءِ تُ��ْم��َن ل��م وْه��ي ب��ه��مٍّ تُ��ْم��َن ل��م وْه��ي
رائ��ي ك��لِّ ع��ن ـ��ب��ابُ��ُه أْس��ـ َخ��ِف��يَ��ْت داءٍ غ��ي��ر
ي��رائ��ي ال ع��ن��ي��ٌف ل��ل��ح��بِّ ال��ن��ف��س واف��ت��ق��اُر
وم��س��اءِ ص��ب��اٍح ف��ي ي��وٍم ك��ل ف��ي ه��زل��ت
ل��ل��ف��ن��اءِ ض��ع��ٍف م��ث��ل ض��ع��ي��ٌف ل��ح��ٌظ ول��ه��ا
ري��اءِ س��تْ��ر ج��تَ��ه��ا ح��ا َس��تَ��َرْت أت��راه��ا
غ��ب��اءِ؟ أو ُط��ْه��ٍر ج��ْه��َل ج��ه��ل��ت��ه��ا ت��راه��ا أم
وح��ي��اءِ! ع��ف��اٍف م��ن وم��اتَ��ْت ح��ي��نً��ا ��َرْت ُع��مِّ
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والزمن اإلنسان

م��ع��ذَُّب؟ إِل��ٌه أم م��ه��ذَُّب ح��ي��واٌن
أغ��َل��ُب وال��خ��ي��ُر ف��ي��ه واألذى ال��خ��ي��ُر ح ص��رَّ
يُ��نْ��َس��ُب ال��ل��ه وإِل��ى ِن��ْس��بَ��ة ال��ُع��ْج��م ف��ِإل��ى
ي��ْرَغ��ُب! ال��خ��ي��ر ف��ي وْه��و ي��ْرَغ��ُب ال��ش��رِّ ف��ي وْه��و
م��َؤنَّ��ُب ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ش��رِّه ُدوَن ول��ُه
م��ه��ذَُّب ال��ل��ي��ال��ي ف��ي َخ��ي��رِه ُدوَن ول��ه
ت��ق��رَُّب وال��م��س��اع��ي ال��م��ن��ى ه��ذه نَ��َه��ٌل
ي��ك��ذُب ال وع��ي��ٍش ِة ال��ح��ي��ا ق��ب��ل ِل��ح��ي��اٍة
ت��ْع��َج��ُب وال��ح��اُل ف��ي��ه ح��ال��َه��ا ال��ن��ف��ُس تَ��ذُْك��ُر
م��ح��بَّ��ُب واق��ت��داٌر ٌ م��وطَّ��أ ف��ج��ن��اٌب
م��ط��َل��ُب ال��ي��وِم ض��َح��ى ف��ي أم��س��ه��ا ع��ن��د ول��ه��ا
وم��ع��ت��ُب وط��م��وٌح ي��وم��ه��ا ف��ي وم��الٌل
ت��ط��رُُّب أو ش��ج��ٌن س��اع��ٍة ك��لَّ ول��ه��ا
ت��غ��رَُّب ح��ب��ي��بً��ا ـ��ب ال��غ��ري��ـ أذك��ر م��ث��ل��م��ا
م��غ��رُب ال��ح��زِن ج��وى ـ��ب ل��ل��غ��ري��ـ ه��اج م��ث��ل��م��ا
ال��ت��ق��لُّ��ُب وال��م��آل ��ُل ال��ت��ن��قُّ ف��ال��م��آُل
ال��ت��ط��ل��ُب وال��ح��ي��اُة ال��ت��غ��يُّ��ُر وال��ب��ق��اءُ
ي��ن��ض��ُب ال أَت��يٍّ��ا ن ال��زم��ا ت��ب��ص��ر أَوَم��ا
ي��س��ك��ُب ل��ل��ع��م��ر وْه��و م��ال��ئٌ ل��ل��ع��م��ر وْه��و
ف��ي��ح��ج��ُب ي��رت��دي��ه��ا خ��ل��ع��ٌة ال��ك��وُن ول��ه
م��ل��ع��ُب! ال��ن��ف��ُس ول��ه م��ن��زٌل ال��ق��ل��ُب ول��ه
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الحب مراجعة

ال��ج��ذِل خ��م��رِة م��ن وأروى ـ��ل��ْح��ِظ ب��ال��ـ ع��ي��ون��ك م��ن أق��ت��اُت دع��ن��ي
األَم��ِل م��ص��ارَع وت��ح��ك��ي ـ��دَّم��ِع ب��ال��ـ خ��دَّك ت��ب��لُّ ج��ف��ون��ي ودْع
ال��ق��ب��ِل ض��ج��ة ب��ِإح��ي��اءِ ـ��ف��ي��ه ون��نْ��ـ ب��ال��ع��ن��اِق ال��ع��ت��َب ن��س��ت��دف��ُع
ال��ع��ذِل ح��ج��ة ب��س��م��ع��ي��ك م��ال��ت وق��ْد ال��ره��ي��ب ال��م��وق��َف ت��ذك��ر ه��ل
ب��ال��خ��ج��ِل ال��ح��ب��ي��ب ي��راُض وق��د خ��ج��ٍل ذو وأن��ت أب��ك��ي وْل��ه��ان
األس��ِل ف��ع��ل��َة ب��ال��ج��اه ت��ف��ع��ل م��ن��ق��ص��ٍة ش��رَّ ح��ب��ي��ك ت��ح��س��ب
ج��ل��ِل دول��ٍة ذي ش��ق��اء ع��ل��ى ج��ل��ل س��ل��وة ال��ح��بُّ وإِنَّ��م��ا
ال��ش��ع��ِل ك��خ��ب��وِة ي��خ��ب��و أُِج��ي��َع إِذا ك��ال��ض��راِم ال��ح��بُّ وإِنَّ��م��ا
َط��َل��ِل ع��ل��ى م��ن��ه��ا ي��ب��ك��ي ـ��خ��ائ��َب اْل��ـ تَ��دَُع ن��ه��زٌة ال��ح��س��ُن وإِنَّ��م��ا
ال��زل��ِل م��ن خ��ائ��ٌف ي��ه��اب��ه��ا م��ع��رف��ًة ال��ح��ي��اَة ع��رف��ن��ا ل��ق��د
ش��غ��ِل ف��ي ب��ال��ص��دِّ ف��ؤادي ت��ت��رْك وال س��اع��ديَّ ب��ع��ط��َف��يْ��َك ف��ام��َألْ
ب��ال��ُم��َق��ِل ال��ه��ي��اَم ب��اع��ث��ي��ن ي��ا ع��ب��ثً��ا ح��س��ن��ك��م ال��ل��ه يَ��ْخ��لُ��ق ل��م
األَُوِل؟ م��ب��ل��غ ��ع��ِر ال��شِّ م��ن ط��ال رج��ٌل أن��ن��ي ي��رض��ي��ك أل��ي��س
ال��رس��ِل ح��ك��م��ِة م��ن ب��ق��وٍل ق��ي��َك ف��أر األدي��ِب ب��ال��ق��ارِئ أن��ت م��ا
ال��دوِل م��ص��ارع ال��ل��ي��ال��ي م��ن راق��ب��ٍة غ��ي��ر ال��ح��س��ِن دول��َة ي��ا
ال��خ��ض��ل ب��أم��رك ط��بٍّ��ا أس��ع��دت ف��ق��د ال��ق��ئ��ول ال��ش��اع��َر ت��س��ع��دي إِن
ال��ِح��يَ��ِل م��ن��اف��ذَ ع��ن��ه ت��س��دُّ ع��ادي��ة ف��أن��ت ت��خ��ذل��ي��ه أو
ال��ب��خ��ِل ش��ق��وَة ع��انَ��يْ��َت أن��ت إِن َع��َج��ٌب ال ب��ال��ن��ع��ي��م ب��اخ��ًال ي��ا
وج��ِل! ع��ل��ى ع��اش��ٌق ق��بَّ��َل��ه إِذا ال��ح��ب��ي��ِب ل��ذَة ت��رى أم��ا

املمتزجة الحاجات

وم��اءْ ك��خ��م��ٍر ال��ج��س��ِم ب��ح��اج��ة م��م��زوج��ٍة ل��ل��ن��ف��ِس ح��اج��ٍة ك��م
ال��ظ��م��اءْ ل��ل��ن��ف��وِس وريٌّ ـ��ج��س��ِم اْل��ـ ش��ه��وة ب��ه ال��ح��بُّ ك��ذل��ك
رخ��اءْ ب��ري��ح ِس��ي��َق��ْت إِذا أنْ��ِف ال��ـ ش��ه��وة ب��ه��ا ال��زه��ِر ون��ف��ح��ُة
ال��دواءْ ف��ع��ِل م��ث��َل ف��ي��ه��ا ت��ف��ع��ل ط��يِّ��ه��ا ف��ي ل��ل��ن��ف��س ول��ذٌة
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ال��ه��واءْ س��ل��ي��ل ال��ص��وُت ب��ش��ج��وِه ي��ه��ت��اج��ه��ا ل��ل��ن��ف��ِس ع��ج��بً��ا ي��ا
ال��ف��ض��اءْ ه��ذا م��وج��وداِت وب��ي��ن ال��ف��ت��ى ن��ف��ِس ب��ي��ن ص��الٍت م��ن ك��م
ال��ض��ي��اءْ ب��م��رأى ال��ذه��َن وف��تَّ��ح ال��ف��ت��ى ش��ْج��و ه��اج ل��وٍن وربَّ
راءْ رأِي أو ال��م��رءِ أُذْن س��ْم��ع ِم��ْن اح��ت��وى ف��ي��م��ا ال��ذه��ن غ��ذاءَ إِنَّ
وال��غ��ب��اءْ ب��ال��ح��ج��ى إِل��ي��ه��ا م��ن��ه وال��ٍج ك��م ال��ن��ْف��ِس ب��اُب وال��ح��سُّ
ال��ع��ن��اءْ ب��ْرح ال��م��رءِ ب��ن��ف��س ي��غ��ري ف��ع��ل��ِه ف��ي ال��ج��س��م ع��ن��اءَ إِنَّ
ب��داءْ م��ن��ه ال��م��رءِ ع��ق��ُل ي��ص��اب ِج��ْس��َم��ه واِل��ٍج داءٍ وربَّ
ل��ل��رخ��اءْ م��ط��ل��ب ف��ي��ه ل��ل��ج��س��م م��ا ح��ي��ث ف��ي ل��ل��ن��ْف��س راح��ًة ال

َحر السَّ أنفاس

ظ��ه��ْر ح��ت��ى ب��ش��ج��وَي أه��اب��ا ��َح��ْر ال��سَّ وري��ُح ال��ري��اِض ن��س��ي��ُم
ال��زَه��ْر وب��ط��ي��ب ال��دج��ى ب��ب��رد ال��ع��ِط��ْر ال��ن��س��ي��ُم ع��ل��ي��ن��ا ي��م��رُّ
اس��ت��ت��ْر م��ا ل��ُه اس��ت��ث��ي��ر ح��ت��ى ال��س��َح��ْر ري��َح ال��َق��ْل��ُب اْس��تَ��بْ��َرَد ف��م��ا
ن��ظ��ْر م��ا ال��ف��ت��ى ت��ص��ب��ي م��ن��اظ��ُر ال��غ��رْر ب��دي��ع م��ن ال��دج��ى ف��ي وك��م
ال��ش��ج��ْر ظ��لِّ ح��ول ال��دج��ى ول��وُن ال��ُغ��ُدْر ب��وج��ه ال��ن��ج��وِم وم��ي��ض
ال��ن��ظ��ْر ب��ع��ي��د ال��ن��ع��اس ث��ق��ي��ل س��ف��ْر ل��م��ا ال��ن��ج��م إِل��ى ن��ظ��رُت
وال��ِف��َك��ْر ب��ه��ا ال��خ��ي��اُل ي��ه��ي��ج ِع��بَ��ْر ف��ي��ه��ا ل��ل��ق��ل��ب س��وي��ع��ة
ال��س��ح��ْر ن��س��ي��ِم م��ن وت��ن��ش��ق��ن��ا وال��ذَِّك��ْر ب��ه��ا األم��ان��ي ت��ط��ي��ب
وط��ْر أق��ص��ى ال��ل��ه��و م��ن ون��ل��ن��ا ال��ث��م��ْر خ��ي��َر ال��ح��بِّ م��ن ج��ن��ي��نً��ا
ان��ح��س��ْر ل��م��ا ال��ل��ي��ِل ِح��ن��دَس وي��ا ظ��َه��ْر ل��م��ا ال��ص��ب��ِح نَ��َف��َس ف��ي��ا
ال��س��ح��ْر وب��رد ال��زه��وِر ب��ط��ي��ب ال��ذَِّك��ْر ت��ش��بُّ ذك��رى ص��رت ل��ق��د
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بَْعلها تَُكلِّم امرأة

وال��ن��اِس ال��ل��ه ج��م��اُل ال��ج��م��اَل إِنَّ م��اِل��ُك��ُه أن��ت ع��ق��اًرا ال��ج��م��اُل ل��ي��س
اآلِس��ي ل��ه��ا ي��دن��و وال داءً ت��م��وت أرٌب م��ل��ك��ه��ا ف��ي س��ل��ع��ًة ت��ع��ت��دُّن��ي
وس��واِس رْج��ع ف��ك��ٌر خ��ط��رِة وك��لِّ ث��ائ��ره ث��اَر ع��ط��ي��ٌل ل��ح��ٍظ ك��لِّ ف��ي
ال��ق��اس��ي رأَي��ك رأي��ي يُ��ش��اي��ُع ف��ه��ل س��ف��ًه��ا زوج��ه م��ول��ى ال��ب��ع��َل وت��ح��س��ب
وإي��ن��اِس وإِع��زاز ورف��ٍق ج��مٍّ ك��رٍم أخ��ي ن��دٍّ ف��ي ال��ن��ف��س وح��اج��ُة
ل��ل��ح��اس��ي ال��ط��ع��م ح��ل��ُو ط��ب��ِع��َك ك��لُّ أم ب��ه ارت��ي��اَب ال ح��ٌق ق��ول��ك ك��لُّ ه��ل
وال��راِس ال��ع��ي��ن��ي��ن م��ن ع��ن��دي أع��زُّ خ��ط��ٍل م��ن ت��ه��واه ك��م��ا ع��ن��دي أن��ت أم
أرج��اِس غ��ي��ر ف��ي��ِه ي��ع��رف ف��ل��ي��س زوج��ت��ه ح��بَّ م��ن��ك��م ال��ب��ع��ل ي��ط��ع��م ال
وآس��اِس ب��أط��ن��اٍب ال��وداِد دع��م زوج��ت��ِه روح م��ن��ك��م ال��ب��ع��ل ي��ص��ح��ب ال
ك��ال��ي��اِس! ال��ح��بِّ ف��ي وآم��الُ��ك��م ج��مٍّ ِع��َوٍج ذا ال��ع��ي��ش ف��ي رأي��ك��ُم ف��ص��ار

الغادرة الحسناء

ال��ت��ن��وي��ِل ع��زي��زة ال��ن��ف��اَق ف��دع��ي ت��أم��ي��ل��ي م��ن أح��بُّ إِل��ي��ِك ي��أِس��ي
َم��ل��وِل ه��ج��ر ف��ه��ج��ْرِت وم��ن��ازع��ي م��س��ال��ك��ي م��ل��ك��ِت ح��ت��ى أْدنَ��يْ��ِت��ن��ي
دل��ي��ِل خ��ي��ُر وال��ح��س��ُن رائ��ًدا ل��ك ن��ف��وس��ن��ا ن��ح��و ف��ي��ك ح��س��نً��ا وج��ع��ل��ِت
ال��م��خ��ذوِل ول��واع��ج ال��ه��وى س��رَّ ض��وءُُه ل��ك ض��ل��وِع��ن��ا ب��ي��ن ف��أض��اءَ
ب��ب��دي��ِل أب��دْل��ت��ه��ا خ��ل��ع��ة أو س��اع��ة ح��ل��ي��ة ال��ح��ب أه��ل ول��ب��س��ت
خ��ل��ي��ِل! خ��ي��ُر ل��دي��ك ال��م��ق��ي��َم إِنَّ أُنْ��س��ي��ت��ِه ع��اش��ٌق ل��ك ن��أى ف��ِإذا
ك��ف��ي��ِل! غ��ي��ُر وال��غ��دُر دائ��ِه م��ن ب��ش��ف��ائ��ِه ك��اف��ًال غ��دَرك وح��س��ب��ِت
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(قصة) بْؤسه ويوم النعمان

وجعل واحد. قٍرب يف ودفنهما شديًدا، حزنًا عليهما فحزن فماتا. نديمان للنعمان (كان
من َل أوَّ فيأخذ البادية إِىل فيه يخرج فكان البؤس. يوم اه سمَّ نْحس يوم موتهما يوم
من يوٍم يف اآلتية القصة فحدثت لهما! ضحية قربهما عىل فيذبحه الناس من به يمر

بؤسه): أيام

غ��ائ��لُ��ْه غ��اَل ج��ًوى م��ن ع��ن��ه ��ه ي��رفِّ ب��ؤِس��ِه ي��وم ف��ي ال��ن��ع��م��اُن خ��رج ل��ق��د
َم��ق��ات��لُ��ْه تُ��ْدم��ى ن��دم��ان��ي��ه ق��بْ��ر ع��ل��ى ق��ادٍم أوَل أنَّ آل��ى ك��ان وق��د
ف��ن��اُؤُه ل��ل��ع��ف��اة رح��ي��بً��ا وك��ان س��ي��ِره ب��ع��ِض ف��ي ي��ن��ح��وه ش��اع��ًرا رأى
رج��اؤُه ع��ن��ه غ��اب ق��د ل��ي��ت��ه ف��ي��ا ع��ازٌب وال��خ��ي��ر ال��خ��ي��ر ل��دي��ه ي��رج��ى
م��ط��رُق ال��ج��أِش ث��اب��ُت ال��ُم��َح��يَّ��ا ع��زي��ُز م��ق��يَّ��ٌد وْه��و ال��ح��راُس ب��ه ف��ج��اءت
��ُق: ال��ت��رفُّ ع��ن��ه ي��ل��وي��ه ال ال��ش��رِّ ع��ل��ى ع��ازٍم ق��ول��َة ال��ن��ع��م��اُن ل��ه ف��ق��ال
ض��رُُّه ف��ي��ه م��ا اإلِن��س��اُن ي��درك وق��د ش��رُّه��ا ل��ك ط��ل��ع��ٌة ع��ل��ي��ن��ا ط��َل��ْع��َت
ش��رُُّه! ط��ار ق��د ال��ب��ْؤِس وي��وُم ع��ب��وٌس راص��ٌد ل��ك وال��ردى ع��ل��ي��ن��ا ط��ل��ع��َت
وج��ي��بُ��ُه: وه��اَج ش��وًق��ا أه��ل��ه إِل��ى ق��ل��بُ��ُه ح��نَّ وق��د ال��ع��اف��ي ل��ه ف��ق��ال
َط��ل��ي��بُ��ُه ي��ت��ق��ي��ه ط��ل��وٍب وُربَّ ورائ��ح غ��اٍد ب��اإلِن��س��ان ال��ج��دُّ ه��و
��ِل ت��ف��ضُّ م��ن ح��اج��ة أب��غ��ي وج��ئ��تُ��َك وح��ل��ي��ل��ًة ص��ب��ي��ًة ورائ��ي ت��رْك��ُت
م��ق��ت��ل��ي س��اع��ِة ق��ب��ل أه��ل��ي أودُِّع ف��خ��لٌ��ن��ي ال��م��م��ات إِالَّ ي��ك��ْن ل��م ف��ِإن
ن��ق��ي��َدُه أن تَ��ُع��ْد ل��م إِن ل��ن��ا ح��الٌل ض��ام��ٌن ل��ك ه��ل ال��ن��ع��م��ان: ل��ه ف��ق��ال
ي��ك��ي��َده أن خ��ش��ي��ة غ��ري��ب ض��م��ي��ن ب��ي��ن��ن��ا غ��ر ال ال��داِر ن��ائ��ي أن��ت أق��م
وص��ح��ِب��ِه األم��ي��ِر ُق��وَّاِد ب��ي��ن ل��ه ض��ام��نً��ا ي��ن��ش��د ال��دار غ��ري��ُب ف��ق��ام
ق��ل��ِب��ِه ط��ي��ِب م��ن ف��ي��ه م��ا ع��ل��ى دل��ي��ًال ب��وج��ه��ه ك��أنَّ ش��ي��ًخ��ا رأى أن إِل��ى
س��ام��ُع؟ أن��ت ف��ه��ل ل��ل��ُج��لَّ��ى دع��وتُ��ك م��ن��زٌل ل��ل��خ��ي��ِر ف��ي��ك ه��ل ل��ه: ف��ق��ال
راج��ُع م��ح��ال��َة ال َوف��يٌّ وأن��ت ض��ام��ٌن ل��ك إِن��ن��ي اذه��ب ل��ه: ف��ق��ال
ي��ذه��ُب ك��اَد أو ال��م��ي��ع��اُد َق��ُرَب وق��د َع��ْوُدُه آن إِذا ح��ت��ى م��ض��ى م��ا م��ض��ى
أغ��ل��ُب ل��ل��ن��ف��س ال��ع��ي��ش وح��بُّ ع��ل��ي��ه م��ص��ل��ٌت وال��س��ي��ُف ال��ش��ي��ِخ ب��ذاك وج��اءوا
أخ��رِق ش��ي��م��ُة ف��ي��ك َج��نَ��تْ��َه��ا ع��ل��ي��ك ج��ن��اي��ة ه��ذي ال��ن��ع��م��ان: ل��ه وق��اَل
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م��زَل��ِق! ش��رِّ ف��ي ال��م��ق��داُر ف��أَْوَق��َع��َك ِص��ْدَق��ُه تَ��بْ��ُل ل��م ال��داِر غ��ري��َب َض��َم��نْ��َت
س��اب��ِق��ْه غ��ي��ر إِن��ه ��ى ي��رجَّ م��م��اٌت وراءَه ك��أن ي��ع��دو ف��ارًس��ا رأوا
الِح��ِق��ْه غ��ي��ر أن��ن��ي أخ��ش��ى ك��ن��ُت ل��ق��د ض��م��ي��نُ��ُك��ْم أي��ن ق��ال: أت��اه��م ف��ل��م��ا
ع��ائ��ُق ع��اق م��ا ال��س��ي��ِل أِت��يُّ ول��وال م��ط��يَّ��ت��ي ع��اَق ال��س��ي��ِل أِت��يَّ ف��ِإنَّ
ص��ادُق ال��ودِّ أب��ي��ُض أم��ي��ٌن ف��أن��ت ب��أَس��ن��ا تَ��ْخ��َش ال ال��ن��ع��م��ان: ل��ه ف��ق��ال
ي��ع��ي��نُ��ُه! رق��ي��ٌب م��ن��ه��ا ن��ف��س��ه ع��ل��ى ل��ه َم��ْن ال��ن��اِس ف��ي أنَّ أدري ك��ن��ُت وم��ا
ض��م��ي��نُ��ُه؟ أم ال��ف��ت��ى ب��ِإج��الِل أح��ق ب��ع��ه��ده أواٍف أدري م��ا ووال��ل��ه
وال��ن��َدى وال��ص��دِق ب��اإلِح��س��ان ال��ع��ي��ش ع��ل��ى أن��ت��م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا ع��لِّ��الن��ي أَال
ال��رَدى! ع��اِدَي ل��ي ال��دُه��ر ي��ت��ي��ح أن إِل��ى ع��ودة ال��ب��ؤِس م��ن أخ��ش��ى ال ص��رُت ف��ق��ْد

داء واألمل داء اليأس

ينفعه فال فييأس اليأِس إِىل ويدفعه األمل. ينفعه فال األَمل إِىل اإلِنساَن العيُش (يدفع
واليأس اليأس؛ إِىل يزجي األَمَل ويرى يأًسا. األمل ويف أمًال اليأس يف ويرى اليأس.

داء.) واألمل داء اليأس أن فيعلم األمل؛ إِىل يزجي

ال��ه��وى ذاك أخ��الق��ه ك��ذَّبَ��ْت ل��ح��ب��ي��ب ح��بٍّ��ا أض��م��رُت ك��ل��م��ا
وَخ��بَ��ا ب��رٌق أوم��َض م��ث��ل��م��ا ك��اذٌب وع��ٌد ال��ح��س��ِن ض��ي��اء ف��ي
ل��ل��م��ن��ى ع��ب��ي��ٌد ن��ح��ن إِن��م��ا ص��ادًق��ا ق��وًال ال��ه��مِّ داع��ي ق��ال
األس��ى داع��ي ف��ي ال��ن��ع��م��َة ي��ج��ل��ب أح��ك��اِم��ِه ف��ي ل��ل��ده��ر ع��ج��بً��ا
ال��ق��ل��ى ي��خ��ش��ى ال وال��ع��ي��ُش وق��ل��ى غ��ل��ًة يُ��روِّي ل��ي��س ع��ج��بً��ا
ال��ش��ق��ا ب��رءَ ن��ي��ل��ه ف��ي ي��ب��ت��غ��ي ب��م��ا ي��ش��ق��ى ك��ي اإلِن��س��ان ُخ��ِل��َق
ل��ل��ج��وى دواٍع ف��ي��ه ت��ك��ن ل��م ل��ل��ج��وى بُ��ْرءٌ ال��ي��أَس انَّ وَل��َو
ل��ل��م��ن��ى س��ب��ي��ٌل ال��ي��أُس إِن��م��ا ش��ق��وة إِال ال��ي��أُس أت��ي��ح م��ا
ال��ج��ن��ى م��م��رور ال��ل��خ��ن��اء خ��ل��ق ك��اذٌب خ��ل��ق ال��ع��ي��َش إِن ص��اِح
ل��ل��ق��ل��ى! ص��ن��ٌو ال��ح��بَّ ف��ك��أَن ح��ك��َم��ه ون��ق��ل��ى ن��ه��واه ن��ح��ن
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القبور عىل القمر ضوء

إِذا ولكنه املنظر. ذلك جاللة من خشع الزهور، عىل القمر ضوء اِإلنسان رأى (إِذا
فناءَ له يحكي الذي املنظر ذلك قساوة من الفزع امتلكه القبور، عىل القمر ضوء رأى

الجمال.) يف املوت وفناءَ املوت، يف الجمال

ي��ت��ه��لَّ��ُل ك��ع��ارٍض ال��ق��ب��ور ف��وق م��وه��نً��ا ض��وئ��ك ب��ي��اَض رأي��ُت إِن��ي
ي��ث��ق��ُل ال��ذوائ��ِب ع��ل��ى ال��م��ش��ي��ِب ل��ون ك��أن��ه ال��ب��ي��اِض ذاك م��ن ف��ف��زع��ُت
ال��م��ق��ب��ُل ال��ح��م��اِم ع��ل��ى ال��ج��ريءُ وْه��و ال��ردى ُص��َوَر ال��ف��ت��ى ك��ره ول��رب��م��ا
ُم��ثَّ��ُل ال��ن��واظ��ر س��اك��ن��ة أش��ب��اح ك��أنَّ��ه��ا وال��ق��ب��ور رأَي��ت��ك وَل��ق��ْد
��ُل ي��ت��ع��جَّ أن��ف��اس��ه ف��ي وال��روُع م��ج��ن��دًال ال��ق��ت��ي��ل إِل��ى ال��ب��ريء ن��ظ��ر
��ُل ال��م��ت��أمِّ ِم��ثْ��َل��ه ي��ع��ال��ج س��أم س��آم��ًة ال��ه��الِل ع��ل��ى رأي��ت ول��ق��د
وت��ذب��ُل ال��ف��راِش ف��ي ت��ذوي ف��تَ��ِب��ي��ُت ال��رَدى ي��ط��رق��ه��ا ال��ح��س��ن��اء ف��ك��أنَّ��ه
م��ع��ض��ُل داء ال��ح��س��َن ك��أنَّ ح��ت��ى ل��ح��ظ��اِت��ِه ف��ي ال��م��وت ي��ري��ك ط��وًرا
وي��ن��ه��ُل ال��ف��ض��اءِ ع��ل��ى ي��ري��ق م��م��ا ي��ع��لُّ��ه��ا ال��ري��اض ف��ي ط��وًرا وي��ب��ي��ت

الندامة

مرادها. وأرهقه اآلثام، موارد الغي أغشاه فعله، سيئ عىل املرء تطرق لم إِذا (الندامة
والنشاط.) العزم يخلس الذي بالهمِّ وإِما والنشاط، بالعزم إِما طرقته طرقته، وإِذا

ال��ب��اِق��ي ف��ي ال��م��رءَ ت��وئ��س ق��د ول��ك��ن��ه��ا م��ض��ى م��ا ال��ن��دام��ُة ت��م��ح��و وق��د ن��دم��ن��ا
ب��ِإق��الِق ال��س��ل��ي��م ب��اِل ع��ل��ى وت��ن��ح��ى ع��رام��ٍة ذي ص��ادٍق ب��ع��زٍم وت��ودي
ب��م��ع��ت��اِق ال��ه��م��وِم رقِّ م��ن ل��ك وم��ن ب��ف��ؤادِه ��ًة ج��مَّ ه��م��وًم��ا وت��غ��ري
واِق��ي ل��ه ل��ي��س ال��م��رء ل��ب وي��ن��ب��ذ وال��ح��ج��ى ال��ش��ج��اع��ة ال��ه��مُّ ي��خ��ل��س وق��د
إِره��اِق أع��ظ��م اآلث��ام ف��ت��ره��ق��ن��ا ع��دوًة ال��غ��يُّ ع��دا ت��ن��اص��رن��ا ل��م إِذا
راق��ي ل��ه ل��ي��س ال��ن��اِب ره��ي��ف ب��خ��ط��ٍب ص��ي��ال��ه��ا خ��ش��ي��ن��ا آتَ��تْ��ن��ا ه��ي وإِْن
ب��ِإع��ن��اِق إِل��ي��ه ط��وًرا وت��دف��ع��ه ع��زِم��ِه ن��ه��ج ع��ن ال��م��رءَ ت��ردُّ ف��ط��وًرا
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ثغر

ال��م��غ��ي��ِر ال��زم��ان م��ن وم��ج��ي��ري ث��غ��ري م��رت��اَد ك��ان ق��د ث��ْغ��ٍر ُربَّ
ال��ص��غ��ي��ِر ال��ول��ي��ِد ع��ل��ى ش��ف��ي��ٌق ـ��ن��و ي��ْح��ـ ك��م��ا ع��ل��ي��ِه ث��غ��ري ي��ح��ن��و ك��ان
ال��ه��ج��ي��ِر ن��اُر أَذَْوتْ��ُه ش��اٍد ـ��زَّْه��ِر ال��ـ َف��ْوَق ن��ام ك��م��ا ف��ْوَق��ُه ن��ائ��ًم��ا
ال��غ��دي��ِر م��اء ال��ظ��م��آن م��صِّ م��ث��ل ب��ش��دٍو ال��رض��اَب أرش��ف ول��ق��د
ال��غ��ري��ِر ال��دالل ِف��ْع��َل ف��ي��ن��ا ـ��ع��ل ت��ْف��ـ ��ٍة رقَّ م��ن ك��ال��دالِل ُق��بَ��ٌل
ال��ده��وِر ب��ن��ات أح��دث��ت ال��ذي ال��ل��ه رع��ى ال ص��وتَ��َه��ا ال��ه��ج��ُر أَخ��رس
ال��س��روِر وخ��م��َر ال��ه��وى وخ��م��َر َب ال��ع��ذْ ال��ن��غ��َم ص��وت��ه��ا م��ن ج��ن��ي��ن��ا ك��م
ظ��ي��ِر ث��دي م��ن ال��ل��ب��اِن م��ح��ُض َش��ُف يُ��ْر ك��م��ا ال��ح��ي��اَة ف��ي��ه��ا ورش��ف��ن��ا

ابتسامات

ص��دري م��ن وال��ي��أَس ال��ه��مِّ ظ��الَم وي��ج��ل��و ج��وان��ح��ي ي��ض��يء اب��ت��س��ام��اٍت وم��ي��ُض
ال��ب��ح��ِر ص��ف��ح��ة ف��ي ال��ب��دِر َوْج��ُه ض��اءَ ك��م��ا اب��ت��س��اُم��ه��ا ب��ع��ي��ن��ي ض��اءَ اب��ت��س��م��ت إِذا
��ْح��ِر ال��سِّ ص��اِدُق ِف��ْع��لُ��ه اب��ت��س��اٍم وم��ي��ُض م��س��ت��ق��رِِّه ف��ي ال��غ��ي��ب ي��ض��يء ي��ك��اُد
وال��ص��دِر ال��ج��وان��ِح ف��ي ص��داه��ا ي��ه��ي��ج ��ًة ج��مَّ أغ��اري��َد ن��ف��س��ي ف��ي وأس��م��ُع
وال��ش��ْع��ِر ال��ح��بِّ م��ن روٍض ف��ي ي��غ��رِّد ش��اديً��ا ال��ط��ي��ِر ص��ادح م��ن ب��ه��ا ك��أَنَّ
وال��ب��ذِر ل��ل��زه��ِر ال��ش��م��س ك��ل��ح��ظ غ��ذاء ول��ح��ظ��ه��ا ال��دف��ي��ن ل��ك��ال��ب��ذر وإِنِّ��ي
ب��ال��ذرِّ ي��زخ��ر ال��ش��م��س ش��ع��اع ك��ذاك اب��ت��س��اِم��ه��ا ض��ي��اءُ آم��ال��ي وي��وق��ظ
ال��ن��ه��ِر! ف��ي ك��ال��ك��واع��ِب ف��ي��ه ن��وازل خ��واط��ري ك��ال��غ��دي��ر اب��ت��س��اٍم ش��ع��اُع

َدالل أم عتاْب

ش��ك��اِة؟ وْج��ه ي��ك��ون أنَّ��ى ق��ل��ُت: ح��ي��ات��ى! ي��ا ن��ادي��تُ��ه إِنِّ��ي الَم
ب��ال��م��م��اِت تُ��ِح��بُّ��ه َم��ْن ع��ل��ى ُع تَ��ْد ل��م ال��ح��بِّ ص��ادَق ك��ن��َت ل��و ق��ال:
ل��ل��ح��ي��اِة؟ رواص��ٌد وال��م��ن��اي��ا ب��ح��ي��اٍة ح��ب��ي��بَ��ه ي��ن��ادي م��ن
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ال��ن��ع��اِة ن��ع��ي��ِق ع��ل��ى أب��ق��ى ـ��نَّ��ْف��َس ال��ـ إِنَّ ن��ف��ُس! ي��ا — أردَت ل��و — ن��اِدِن��ي
ال��ع��ث��راِت ك��ث��ي��رُة ف��ن��ف��س��ي ـ��ِس ب��ال��ن��ْف��ـ أدع��وَك أخ��اف إِن��ي ق��ل��ت:
ال��ص��ف��ح��اِت! ُة ُم��س��ودَّ ون��ف��س��ي ـ��ه ال��َوْج��ـ خ��ال��ص��ُة ب��ي��ض��اءُ ن��ف��س ل��ك
ه��ن��اِة أو ل��زل��ٍة اق��ت��س��اٌم ال��ُح��بِّ ف��ي ن��ف��س��ك وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ق��ال:
ال��ح��س��ن��اِت! ف��ي ي��ك��ون واق��ت��س��اٌم س��ي��ئ��اٍت ف��ي ي��ك��ون ف��اق��ت��س��اٌم

النبيلة واآلمال الحسن

أص��ن��اِم ص��نَّ��اع األم��ان��ي ه��ذي م��ج��دي��ًة ت��ك��ون ل��و ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
أح��الم��ي ب��اَب ال��ح��بِّ ي��ق��ظ��ة ف��ي ط��رَق��ْت ال��ت��ي آلم��ال��َي أع��ط��ي
أج��س��اِم ره��ي��ن ح��س��ٍن وُربَّ أب��ًدا ي��ص��ون��ه��ا رخ��اٍم ج��ْس��َم
إِع��داِم أيَّ ال��ش��رَّ وت��ع��دم ش��ق��اوتَ��ه ال��ف��ت��ى تُ��ن��س��ي آم��اُل
وأوغ��اِم ج��مٍّ ول��ؤم ف��ي��ه��ا دن��ٍس ع��ن ال��م��ح��بِّ ب��ن��ف��س ت��ع��ل��و
ال��ظ��ام��ي ن��ه��ل��ُة وال��ح��س��ن ل��ل��ح��س��ن أب��ًدا ص��ح��ة ال��ن��ف��ِس وص��ح��ُة
أف��ه��اِم وح��س��ن ن��ف��وٍس ح��س��ُن ي��ظ��ه��ره ل��ل��ع��ي��ش ج��الٍل إِل��ى
آالِم ض��م��ي��َن ش��ج��يٍّ��ا ـ��خ��ال��ي اْل��ـ تَ��ذَُر دم��ي��ًة ال��ح��بَّ أص��ور
ال��دام��ي ف��ؤادَي وت��رض��ي ـ��ج��مِّ اْل��ـ ب��ال��م��رح ال��وق��ور ت��غ��ري ح��س��ن��اء
وإِق��داِم ثَ��بْ��ٍت ب��ع��زٍم ـ��ق��ص��وى اْل��ـ ل��غ��اي��ت��ه��ا ن��ف��ُس��ه َس��َم��ْت وم��ن
إِع��ظ��اِم أيَّ ال��ح��س��َن ويُ��ع��ظ��م ت��ك��رم��ٍة ك��لَّ ال��ح��بَّ يُ��َك��رِّم
أج��س��اِم ح��س��ُن أو ط��ب��اٍع، ح��س��ُن س��واس��ي��ٌة أن��واع��ه ف��ال��ح��س��ُن
ال��ذاِم م��ن خ��ال ف��ع��ٍل ح��س��ن أو م��أث��رٍة ح��س��ُن أو رأٍي، ح��س��ُن أو

والحبيب الخمر رشب

ض��ي��اءِ ذات ال��دنِّ ف��ي م��ش��م��ول��ة ب��خ��م��رٍة ت��س��ت��ح��م أن��ك ل��ي��ت ي��ا
وص��ف��اءِ رق��ٍة م��ن ف��ت��زي��ده��ا ك��أَس��ه��ا ل��ك م��ح��اس��ٍن ف��وَق ف��ت��ري��ق
وح��ي��اءِ ب��ل��ب��اق��ٍة ش��رب��ًة ل��ي وت��ص��بُّ��ه��ا دنِّ��ه��ا ف��ي وت��ع��ي��ده��ا
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وظ��م��ائ��ي ل��واع��ج��ي ح��رَّ وت��ب��لُّ ج��م��ة م��ح��اس��ُن ف��ي��ه��ا ل��ي ف��ت��ل��ذُّ
ال��م��اءِ! ش��راب إِل��ى ال��ج��ري��ِح َ ظ��م��أ ج��وان��ح��ي إِل��ي��ك ظ��م��ئ��ت م��ا َف��ِل��َش��دِّ

فريضة أمل

ب��ال��دِم؟ ��ُب ال��م��خ��ضَّ أم��ُل اْل��ـ ذل��ك ي��ن��ف��ع��نِّ��ي ه��ل
ي��ك��ل��ِم ل��م وي��ن��ث��ن��ي ءِ األب��ري��ا ش��ق��اءَ ي��دح��و
ال��م��ت��ج��ه��ِم ب��وج��ه��ه��ا ِة ال��ح��ي��ا ُظ��ل��م ي��رى أم��ل
��ِم ال��م��ت��ب��سِّ األغ��ي��ِد ـ��ِه ك��وْج��ـ ط��ل��ًق��ا ف��ي��ع��ي��ده
ِم وت��ن��دُّ ب��ح��س��رٍة ـ��ن ال��س��ن��ي��ـ ع��ل��ى ي��ط��لُّ أم��ٌل
ِم وم��ق��دَّ آج��ٍل م��ن ف��ري��ض��ًة ال��ح��ي��اَة وي��رى

املوتى صوت

ال��ص��ل��ِد! ع��ل��ى ال��ج��اري��اِت ال��م��ي��اِه خ��ري��ر ك��أنَّ��ُه ص��وتً��ا ل��ألم��واِت إِن أال
بُ��ع��ِد ع��ل��ى ال��ط��ب��وِل ك��أَص��داءِ وط��وًرا وْق��ِع��ِه ل��ي��ِن ف��ي ال��غ��ص��ن خ��ف��ي��َف وي��ح��ك��ي
ال��ف��رِد ال��ول��د ف��ي ال��ده��ِر ص��روُف َرَم��تْ��ه��ا ث��اك��ٍل ك��ِإع��وال أح��ي��انً��ا ويُ��ع��وُل
ال��ق��ف��ِر ال��م��ه��م��ِه ف��ي ال��ذئ��ِب ع��واءَ وي��ع��وي خ��ف��وت��ه��ا ع��ن��د ال��ري��ِح أن��ي��ن ي��ئ��نُّ
ال��ب��ح��ِر ل��ج��ِج ف��ي ال��غ��م��ِر ال��ع��ب��اب ص��راَخ ص��راُخ��ُه ف��ي��ح��ك��ي أح��ي��انً��ا وي��ص��رخ
ال��ص��در ك��ح��ش��رج��ِة ص��وت ل��ه وط��وًرا ال��ورى ه��دأ إِن ال��ل��ي��ل أن��ي��ن ي��ئ��ن

الحجاب

ه��واه��ا م��ن ه��واُه أي��ن وي��رى ي��راه��ا ح��ت��ى ِع��رِس��ه ع��ن أط��ل��ق��وا
ش��راه��ا! ق��ب��ل َع��ْرض��ه��ا ��ى يُ��تَ��َرجَّ س��ل��ع��ًة أردت��م ل��و واح��س��ب��وه��ا
ص��ب��اه��ا؟ ال��دن��ي��ا ل��ه أب��دت ي��اف��ع يَ��َرَه��ا ل��م غ��ادًة ي��ه��وى ك��ي��ف
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م��ن��اه��ا ت��ذوي ال ح��ي��ث روٍح ك��ل ف��اس��ل��ك��وا ش��تَّ��ى األرواح إِنَّ��َم��ا
خ��ف��اه��ا ي��ن��م��ي��ه��ا ك��ان أم��وٍر ع��ن ��ْف��ت��ه��ا ك��شَّ إِذا ح��س��ن��اء ُربَّ
ع��م��اه��ا أص��م��ى م��ا ن��ْف��س��ك وده��ى أب��ص��رت ��ا ع��مَّ ع��ي��نُ��ك ل��نَ��ب��ْت
ده��اه��ا م��لءَ ن��ف��ِس��ه ف��ي م��ض��م��ر ال��ه��وى غ��ضِّ ال��ص��ب��ا ري��ان ُربَّ
س��واه��ا! ع��ي��ٍن ع��ن غ��اَب ط��ب��ًع��ا م��ن��ه ل��ُك��ُم ت��ب��دي ال��ح��س��ن��اءَ ف��دع��وا

باملوت األحياء أحالم أو والتخيُّل املوت

األن��اِم! ه��ذا ف��ي ال��م��وِت رب��ي��ُب وإِن��ي ال��م��وت��ى، ع��ن ت��س��ائ��ل��ن��ي
ال��ن��ي��ام أح��الِم م��ث��ل ب��ع��ي��ٍش رض��ي��ن��ا م��ا ال��ت��س��اؤُل ب��ط��َل ول��و
ال��م��داِم ُخ��دَع ب��ه��م دبَّ��ْت إِذا ال��س��ك��ارى ك��آراءِ وأح��واٍل
ال��رج��اِم ف��ي ال��م��غ��يَّ��ب ي��ل��ق��ى ب��م��ا رِض��ي��نَ��ا م��ا ال��ت��خ��يُّ��ُل ب��ط��َل ول��و
ال��ظ��الِم وج��ه ف��ي َالَح ك��ب��رٍق م��ن��ا األه��واءَ ي��طَّ��ِب��ي خ��ي��ال
ح��م��اِم أو ح��ي��اٍة ع��ل��ى ي��ع��ي��ن ل��ذي��ٍذ ح��ل��ٍم م��ن ال��ش��ع��ر ف��ي وك��م
ال��غ��م��ام س��ج��ِف ف��ي ال��ب��در ووج��ُه ال��ن��ج��وِم زه��ر أو ال��روِض ف��زه��ُر
ال��غ��رام أي��اَم ال��ع��ي��ش ف��ي ب��ه خ��َل��ْون��ا وق��د ال��م��م��ات ب��ه نُ��ِزي��ُن
ب��ال��ل��م��ام ي��س��اع��ُد ط��ي��ٌف ف��ال ب��م��وٍت ن��رض��ى أن ال��ع��دُل وك��ان
وال��ن��ظ��ام؟! ب��ال��م��ق��ادِر وأول��ى ش��أنً��ا م��ن��ك أك��ب��َر ال��ك��وُن أل��ي��س
ال��ظ��الِم ف��ي ت��ط��رق وب��األح��الم ب��األم��ان��ي ال��م��ح��لَّ��ى ال��م��وَت خ��ذ
ع��ظ��ام��ي ه��دأت وق��د أخ��ش��ى ف��م��ا ف��ي��ه��ا ح��ل��م ال م��ي��ت��ًة ل��ي ودْع
أوام��ي! ب��ه أَبُ��لَّ أن ح��الٌل ريٍّ م��اءُ ال��ت��خ��يُّ��ل ول��ك��نَّ

الغربة يف شاعر

ذم��ي��ِم غ��ي��ُر وال��زم��اُن روِض��ِه م��ن ب��ه ج��ي��ئَ ال��غ��ري��د م��ث��ل ك��ن��ُت
ب��ه��ي��ِم غ��ي��ُر ال��ظ��الِم ووج��ُه ُم، ��ا ب��سَّ ج��ذالن ال��ن��ه��اِر وج��ُه ح��ي��ث
وح��م��ي��ِم وم��وط��ٍن ح��ب��ي��ٍب م��ن ِك��ثَ��ار ال��غ��ن��اءِ إِل��ى ودواٍع

106



األفكار آللئُ

األَدي��ِم ج��ه��م ال��س��م��اءِ ج��ه��ِم أَرِض اْل��ـ ب��ط��ن م��ث��ل م��ن��زٍل ف��ي أن��زل��وه
ال��ن��س��ي��ِم س��ه��ُل ال��ج��ن��اِب س��ه��ل ـ��َع��يْ��ِش اْل��ـ ص��ْف��و ح��ي��ث أي��ام��ه ي��ب��ك��ي ع��اش
ال��ه��م��وِم ج��مَّ ال��ع��زاءِ ق��ل��ي��َل ـ��ِل األْه��ـ ع��ن غ��ري��بً��ا ع��ي��َش��ه ف��ق��ض��ى
ال��ع��ق��ي��ِم ال��رج��اءِ م��ث��ل ي��ذوي ـ��نَّ��ْف��ِس ال��ـ ع��ل��ي��ِل ف��ع��ي��ُش ع��ائ��ًش��ا أك��ن إِْن
خ��ص��وم��ي ال��زم��اِن م��ن وري��ٌب ُن وال��ُح��ْز وال��ي��أُس وال��ح��ي��اة ال��ه��وى

غريب حننُي

أُن��س��ي أم��اك��َن وان��ظ��ر ��ْل وت��م��هَّ ��ي ب��ال��ت��أسِّ آم��ًرا م��ص��َر ف��ي ابْ��ِغ
ن��ح��س��ي م��ورَد ف��ك��اَن س��واه��ا ف��ي ح��ظِّ��ي أن��ش��ُد ف��ق��م��ُت خ��ذَل��تْ��ِن��ي
ن��ف��س��ي! ح��اج��ُة وال��ن��ي��ُل َل��ع��ل��ي��ٌل إِن��ي ال��ن��ي��ِل ن��س��ائ��َم أن��ش��ق��ون��ي
ب��أم��س��ي ه��واي أغ��رت ط��رَق��تْ��ن��ي إِم��ا خ��واط��ر ع��ل��ى ُم��ِع��ي��ن��ي َم��ْن
وغ��رِس زه��ٍر ظ��م��اءَ ف��ي��روي ـ��ِر ب��ال��ِب��ْش��ـ ي��ض��ح��ك ال��ن��ه��اِر وج��ُه ح��ي��ث
ب��ش��م��ِس ي��س��ت��ض��يءُ ال ح��زي��نً��ا ـ��ُر ال��دْه��ـ ب��ه��ا ي��م��رُّ ب��ل��دٍة ف��ي أن��ا
ب��ي��أِس! ال��خ��ط��وُب ف��ي��ه��ا رم��ت��ن��ي ق��د ن��ه��اًرا ال��ع��ب��وِس ال��س��ج��ِن م��ث��ُل ف��ْه��ي
رم��ِس! ق��ب��ُة ال��س��م��اءَ ف��ك��أَنَّ ح��داًدا ال��س��م��اءُ ف��وق��ن��ا ل��ِب��َس��ْت

كأسخمر

ك��ال��م��ل��ت��اِح! ال��س��ل��ي��ِم ش��أُن ل��ي��س ص��اح��ي غ��ي��ُر ف��ِإنَّ��ن��ي اس��ق��ن��ي��ه��ا
ُج��ن��اِح م��ن ان��ت��ش��ى إِذا ع��ظ��ي��ٌم ـ��ِر ال��دْه��ـ ح��ادِث م��ن ده��اه م��ن ع��ل��ى م��ا
ال��ص��ح��اِح؟ غ��ي��ر ال��ع��ل��ي��ل ي��ل��وم ه��ل س��ف��اًه��ا ال��ع��ذول راَش��ه ع��ذٌل
األق��داِح رق��ي��ق��ة ول��ك��ْن ءُ ال��م��ا يُ��ع��ِوُزن��ي ل��ي��س ظ��م��آُن أن��ا
ال��م��الِح! ال��وج��وِه ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ف م��الٍح وج��وه ع��ل��ى ف��اس��ق��ن��ي��ه��ا
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ْحر السِّ تعالج املهجورة الزوجة

ال��س��اح��ِر ض��راَم ال��ل��ي��ِل دج��ا ف��ي أش��ع��ل��ي ف��ق��وم��ي ال��ي��وُم ه��رَم
ن��اخ��ِر ب��ع��ظ��ٍم م��ن��ه ج��ادن��ي غ��ائ��ًرا ق��ب��ًرا ال��ي��وَم ن��ب��ش��ت ق��د
م��اك��ِر! ب��ق��وٍل ه��ام��ان ب��ي��ت إِل��ى واس��َع��ْي ال��ل��ظ��ى ف��ي ف��ض��ع��ي��ه
ال��ص��اب��ِر ح��زَم ال��ح��بُّ ل��ي يَ��دَْع ل��م ه��ي��م��ان��ٌة أن��ن��ي أخ��ب��ري��ه
ال��ن��اظ��ِر ل��ح��َظ ت��ط��ف��ئُ خ��ف��ي��ة ُخ��ْف��ي��ٍة ف��ي ال��رق��ى م��ن��ه وخ��ذي
ال��ه��اج��ر! ح��ب��ي��ب��ي ع��ن وس��ل��ي��ه ي��ط��ل��بُ��ُه ب��م��ا وأع��ي��ن��ي��ه

∗∗∗
س��اه��ِر ب��ج��ف��ٍن ال��ن��اَر ت��ش��ع��ل ظ��ل��م��ٍة م��ن أَِف��ْض ال��ل��ي��ُل أيُّ��ه��ا
زاه��ِر ن��ج��ٍم غ��ي��ُر وزف��ي��ري أدم��ع��ي رق��ي��ٌب ف��ي��ك ي��رى ال
س��ادِر خ��ل��ي��ٍع وج��َه ع��ل��ق��ْت ال��ت��ي ش��ك��وى اس��ت��م��ع ال��ن��ج��ُم أيُّ��ه��ا
م��اط��ِر ب��ج��ف��ٍن ِق��ي��َدْت أن ب��ع��د ع��اب��ٍس ب��وج��ٍه م��ن��ه ب��ل��ي��ت
ف��ات��ِر ب��ل��ح��ٍظ ق��ي��دت أن ب��ع��د ف��ارٍك ب��ق��ل��ٍب م��ن��ه ب��ل��ي��ت
ال��ج��ائ��ِر وج��َه ت��ل��ف��ُح ُح��َرًق��ا وال��ك��رى ن��اًرا ال��ج��وُّ ي��ك��ون ل��و
ن��اف��ِر ب��ق��ل��ٍب م��ن��ه وج��َرْت خ��ب��ا ق��د م��ا ش��وق��ِه م��ن أْش��َع��َل��ْت
ن��اص��ِر ب��ح��ل��ف وأع��ي��ن��ون��ي َه��بَّ��ًة ه��ب��وا ال��ش��رِّ والة ي��ا
ال��ف��اق��ِر ب��ال��م��ذلِّ ن��ب��ت��ل��ي��ه واألذى وأن��ت��م وال��س��ح��ر أن��ا
م��ائ��ِر م��ن��ه ي��ن��ب��ع ب��دٍم ��بَ��ْت ُخ��ضِّ ن��ي��ابً��ا ف��ي��ه��ا أن��ش��ب��وا
ض��ام��ِر وج��س��ٍم ب��اٍد ب��ج��ًوى م��س��ت��ش��ف��ًع��ا ي��ن��ث��ن��ي أن ف��ع��س��ى
ال��ح��ائ��ِر ب��ق��ل��ب��ي ه��اج م��ا ش��دُّ م��ًع��ا وأق��اله أه��واه أن��ا
ع��اث��ِر ب��ج��دٍّ ال��ح��بُّ ظ��ف��ر إِذا ال��ح��بِّ أخ��و ال��ب��غ��ُض إِنَّ��َم��ا
ال��ط��ائ��ِر! ك��ريِّ ريٍّ��ا ظ��م��ئ��ي م��ان��ًح��ا وص��ًال م��ن��ه ن��ف��س��ي ح��ْس��ب
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الخرب والزمن الشاعر

وب��ل��ب��اِل ه��مٍّ ع��ل��ى م��ن��ه أب��ي��ُت وال ال��زم��ان ح��ل��ق ف��ي ب��ش��ع��ري أرم��ي
ل��ي ي��س��ع��ى ال��ج��اَه إِنَّ ش��ع��رَي ج��زاءَ ض��رًع��ا ن��ح��وه أس��ع��ى ال��ج��اه أب��ت��غ��ي ال
ال��خ��ال��ي ك��ال��م��ن��زِل أم��ٍل ع��ل��ى ��ت ع��فَّ َع��َص��َف��ْت ُك��لَّ��َم��ا خ��ط��وٌب ن��اه��ض��ت��ن��ي ق��د
وأط��الِل آث��اٍر ب��ي��ن ٌم م��ه��دَّ خ��رٌب م��ن��زٌل ف��ؤادي ك��أنَّ ح��ت��ى
وُع��ذَّاِل؟ ح��س��اٍد ع��داوة إِالَّ ق��ائ��َل��ه��ا ال��ش��ع��ر ب��ن��اُت أف��ادت م��اذا
ب��أع��م��اِل! واع��ق��ل��ه��ا ب��ن��ف��س��ك ف��ارب��أ َم��ْه��َل��ك��ٌة ال��ش��ع��َر وإِنَّ ال��ذك��اءَ إِنَّ
ب��اآلِل ال��ظ��م��آِن ال��م��ص��ح��ر خ��دي��ع��ة خ��دَع��ْت م��ا ال��ش��ع��ِر ق��وِل ل��ذاذة ل��وال
وإِق��الِل! ذلٍّ م��ن ال��ن��ح��ُس ب��ك ي��ج��ري وأْن األدي��َب تُ��ْدَع��ى أن ب��ن��ف��س��ك ف��ارف��ق
وال��ح��اِل! ال��وج��ه س��ق��ي��م ال��ج��ن��اِة ع��ي��ش ب��ه األدي��ب ع��ي��ُش زم��ٍن ل��ف��ي إِنَّ��ا

والحجاب الحب

وال��ب��ص��ِر ال��ن��ج��ِم ب��ي��ن ال��س��ح��ِب ك��ك��ل��ة ل��ه ان��ك��ش��اَف ال ِس��ت��ٌر وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ى
وال��وط��ِر ال��س��نِّ ف��ت��اءِ ات��ص��ال م��ث��ل ات��ص��ال��ه��م��ا ق��ل��بَ��يْ��ِن ال��ل��ه َق ف��رَّ ال
ب��ال��م��ط��ِر ال��زه��ر ان��ت��ع��اِش م��ث��ل ب��ال��ح��بِّ ان��ت��ع��اش��ه��م��ا ج��س��َم��يْ��ِن ال��ل��ه َق ف��رَّ ال
وال��ق��دِر ال��ده��ِر ص��روِف ائ��ت��الف م��ث��ل ائ��ت��الف��ه��م��ا ُروَح��يْ��ن ال��ل��ه ف��رَّق ال
ال��خ��م��ِر رب��ة ب��ل��ح��ٍظ ف��خ��ل��دي��ن��ا ب��ادي��ٌة ال��خ��ل��د م��ع��ان��ي م��ق��ل��تَ��يْ��ك ف��ي
غ��رِر؟ ع��ل��ى ي��ح��ي��ا م��ن يَ��ْس��َع��ُد وك��ي��ف ُم��خ��م��ل��ة ال��ع��ادات ف��ف��ي وأي��ق��ظ��ي��ن��ا
ال��ُغ��َرِر س��اط��ع ب��ح��س��ٍن وأس��ع��دي��ن��ا ج��ذٌل ك��لُّ��ه ب��ل��ح��ٍظ وه��ذِِّب��ي��ن��ا
نُ��ُك��ِر ع��ل��ى ي��ل��ح��ى م��ن أش��رُف وال��ح��بُّ دن��ٍس ع��ل��ى ي��ل��ح��ى م��ن أع��ظ��ُم ف��ال��ح��س��ُن
م��غ��ت��ف��ِر غ��ي��ر غ��دٌر ال��وزر وإِنَّ��م��ا م��ك��رم��ٌة ال��ح��بَّ أنَّ ي��ع��ل��ُم ال��ل��ه
ال��ض��رِر! واس��ع ع��ن��ا ال��ح��بِّ وح��اج��ب ض��رٍر ب��ذي ت��ج��ري ال ال��ل��ه وس��ن��ة
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الخائنة الزوجة قبلة

ال��ع��ق��رِب ح��م��ِة م��ن ك��أَن��ه��ا ُم��رًَّة ق��ب��ل��ًة ق��بَّ��َل��تْ��ن��ي ق��د
م��أرِب م��ن ت��دي��ن��ه م��ا أل��ذُّ غ��اف��ٌل رات��ٌع أن��ي ت��ح��س��ب
ال��ُخ��لَّ��ِب ال��ب��ارِق ك��وع��ِد ع��اد ب��ه روي��ن��ا ال��ح��س��ِن م��ن م��اءٌ
وال��م��خ��ل��ِب األن��ي��اِب ل��ش��اح��ذ ن��ه��زًة ي��ك��ن ل��م ج��اًه��ا ت��ن��ه��ش
ت��ل��ع��ِب ل��م ال��غ��درة م��ن س��ي��ًف��ا رأس��ه��ا ع��ل��ى أنَّ درت ول��و
ال��م��غ��ض��ِب س��ف��ِه م��ن ي��ع��ي��ذن��ي ي��ق��ت��ادن��ي ال��رأي وم��ي��ُض ل��وال
م��ع��ج��ِب رائ��ٍع ب��ذن��ٍب ـ��ذَّنْ��َب ال��ـ ب��ه أم��ح��و ب��ال��س��ي��ِف ج��ل��ل��ت��ه��ا
م��ط��ل��ب��ي! م��ن ك��نَّ م��ا غ��وادر َج��نَ��ت ق��د ب��م��ا ب��ان��ت ف��ق��د ِب��ي��ِن��ي

العبد وإصابة الُحرِّ خطأ

آِم��ُرْه ه��و ل��ل��ذي إِالَّ ال��ف��ض��ل ف��م��ا ف��ع��ِل��ِه ب��ع��ِض ف��ي ال��ع��ب��ُد أص��اَب م��ا إِذا
م��ص��اِدُرْه ت��ه��ون ع��ب��ٍد م��ن َألَْف��َض��ُل ف��ِإن��ه األب��يُّ ال��ح��رُّ أخ��ط��أ وإِْن
أواِم��ُرْه ط��غ��اة ربٌّ ل��ه��م ب��ن��اه م��ؤث��ًال م��ج��ًدا ال��ع��ب��دان ت��ح��س��د ف��ال
زاِج��ُرْه ال��ف��ض��ِل إِل��ى ي��زج��ي��ه ك��ان إِذا أص��اب��ه ف��ض��ٌل اإلِن��س��اَن ي��رف��ع وه��ل
م��آِث��ُرْه! ل��ل��ص��اغ��ري��ن تَ��ِب��ْن ل��م وإِن م��ش��يَّ��ٍد اإلِب��اء ف��ي م��ج��ٍد ُربَّ ف��ي��ا

والِكْربُ الحبُّ

ت��ن��أى وْه��ي م��ح��ب��ه��ا ت��دان��ي ه��ا رق��ي��بَ��ا وال��وق��اُر وال��ك��ب��ُر ه��ي
وتَ��ْق��َوى وُج��ب��ٌن ج��مٌّ وث��راءٌ ق��دي��ٌم وم��ج��ٌد ب��اذٌخ ن��س��ٌب
ي��خ��َف��ى ل��ي��س م��ا ال��ف��َؤاِد ص��م��ي��م ف��ي ف��أخ��َف��ْت ت��ح��بُّ ع��م��ن أب��ع��دت��ه��ا
َس��ْك��َرى ال��ك��ب��ِر م��ن ن��ظ��رٌة ول��ه��ا س��ك��رى ال��ح��بِّ م��ن ن��ظ��رٌة ف��ل��ه��ا
��ى ت��ق��ضَّ وم��ج��ٍد ف��اٍن وق��ب��ٍر ِل وال��م��ا ب��ال��ج��اِه ال��ف��اخ��ري��ن اب��ن��ة ي��ا
أح��َرى ب��ال��ف��خ��ر ال��ن��ف��وِس وم��ج��ُد ـ��ن��ى يَ��ْف��ـ ال وال��ص��دِق ال��ح��بِّ ف��ي م��ج��دي إِنَّ
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وم��ْع��َزى م��ن��ش��ا األح��س��اِب س��ام��ي غ��ي��ر أح��بَّ��ْت ي��ق��اَل أن ت��خ��ش��ي��َن أن��ِت
ن��ْض��َوى ال��ح��بِّ م��ن ص��رع��ى ن��ف��وًس��ا ال��ج��مُّ وال��ش��م��م اإلِب��اءُ ي��ف��ي��د ه��ل
ش��تَّ��ى أم��ان��َي ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ْه��ف األم��ان��ي دان��ي��ات ال��ك��ب��ر أب��ع��د
ن��ش��ق��ى ب��ال��ح��بِّ ف��ن��ح��ن س��ت��ًرا ��وءِ ـ��سُّ ال��ـ ط��ب��اع م��ن ب��ي��ن��ن��ا ال��ده��ُر َض��َرَب
ف��تَ��ْح��يَ��ا تُ��م��ن��ى ب��ال��ح��بِّ ل��ن��ف��وٍس ض��ي��اع ج��ب��ٍن وب��ي��ن ك��ب��ٍر ب��ي��ن

الحياة من َمَلل

وال��م��ل��ِل ال��س��ه��ِد ب��ي��ن ال��ش��كُّ ب��َي رم��ى دع��ٍة ف��ي ال��ع��ي��ِش ن��ع��ي��م أل��ذ ب��ي��ن��ا
األج��ِل س��ط��وَة وأق��ل��ى ال��ح��ي��اَة أخ��ش��ى رج��ٌل أن��ن��ي داءً ب��ن��ف��س��ي ك��ف��ى
واألم��ل ال��ي��أِس ب��ي��ن ال��م��رءَ أض��ي��َع م��ا أب��غ��ض��ه ث��م ط��وًرا ب��ال��ع��ي��ِش أَُج��نُّ
م��ق��ت��ب��ِل غ��ي��ر ب��ع��ي��ٍش ب��رم��ُت ك��م��ا خ��دع ك��ل��ه ب��ع��ي��ٍش ول��ع��ُت إِنِّ��ي
وال��ع��ل��ِل ال��ن��ف��ِس ب��ي��ن ��د ي��ب��عِّ م��وت س��وى ال��م��الِل ه��ذا ع��ل��ى م��ج��ي��ٍر م��ن م��ا
ال��ح��ي��ِل ف��ي ��ْرُت ق��صَّ ل��م��ا ال��ح��ي��اِة م��ن م��ل��ل��ي ب��ه��ا أف��ن��ي ح��ي��ل��ٌة ل��ي ك��ان ل��و

ذكر

ْد ت��ل��دَّ أو ت��ح��رق إِذا ال��م��ح��بِّ ك��أَن��ف��اِس ِذك��ٌر
��ْد ت��ص��عَّ أو ت��ص��وََّب إِذا ـ��ِم ال��ن��س��ي��ـ ن��ش��ُر وك��أَنَّ��ه��ا
ْد ت��ب��دَّ أو ت��ن��اث��َر إِذا ـ��ِف ال��خ��ري��ـ ورُق وك��أَنَّ��ه��ا
ْد ال��م��ج��دَّ األم��ِل وخ��م��ي��ل��ُة ال��ه��وى ق��ب��ُر وك��أَنَّ��ه��ا
يُ��ْح��َم��ْد وال��ع��وُد ع��اَوْدتُ��ه��ا َم��َض��ْت آم��اٍل ول��ُربَّ
يُ��ْل��َح��ْد إِل��ي��ه نَ��َظ��ْرُت أو تً��ا م��يْ��ـ َق��بَّ��ْل��ُت ف��ك��أن��ن��ي
ْد تُ��َج��دَّ ل��ي��س��ت ان��ق��َض��ْت إِذا ِة ك��ال��ح��ي��ا األم��ان��ي ب��ع��ض
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عصفور رثاء

وب��ي��ن��ي ال��رب��ي��ِع ب��ي��ن م��ي��تً��ا ُح��ل��ت م��ات��ا م��تُّ إِذ ال��رب��ي��َع أنَّ ل��يْ��َت
وال��ت��غ��ن��ي أي��ك��ه ف��ي ب��ال��ت��دل��ي غ��ضٌّ وال��روُض ل��ل��روِض ح��ْل��يً��ا ك��ن��ت
ب��ل��ح��ِن ال��ق��ل��وَب ي��خ��ل��ب أن ع��ر ال��ش��ا ع��ل��م ش��اديً��ا ف��رزئ��ن��اَك
وال��ت��م��ن��ي ال��ه��وى ي��ح��ي��ي وغ��ن��اءٌ ِح��س��اٌن ال��رب��ي��ِع م��ث��ُل ن��غ��م��اٌت
ل��دف��ِن ال��ض��ري��ح ت��ض��رح��وا وال ِد ال��وْر ورِق م��ن ب��ال��غ��ضِّ ��نُ��وه ك��فِّ
غ��ص��ِن ف��وق ح��ل��ي��ًة ك��ان ل��ل��ذي ن��اٍع أروُع ال��غ��ص��وِن وح��ف��ي��ُف
ي��غ��ن��ي زه��ٌر وال��ط��ي��ر س��ك��وٌت ـ��ِن ال��غ��ْص��ـ ع��ل��ى ك��ال��ط��ي��وِر ف��األزاه��ي��ُر

البحر شاطئ عىل ملقاة قديمة دفة ىف

ال��ض��ع��ي��ِف ال��رج��ِل ع��زي��م��َة ح��ك��ي��ت ح��ت��ى ع��ل��ي��ك ال��زم��اُن ج��ار ل��ق��د
ال��ص��روِف ت��ص��ري��ُف ف��ي��ه ي��ؤث��ر ع��زٍم وك��لُّ األك��فُّ تُ��َص��رُِّف��َك
ال��م��خ��وِف ل��ل��ي��مِّ ف��ي��ك ك��ف��ع��ٍل ف��ع��ٌل اآلراءِ ف��ي ول��أله��واءِ
ال��ح��ت��وِف ف��ي ال��وس��ائ��ِل غ��اي��ات ـ��نَّ ول��ك��ـ ع��ب��ٍث م��ن ه��ج��روك وم��ا
ول��ل��ص��روِف ل��ل��ق��ض��اءِ وس��ائ��ُل وال��ل��ي��ال��ي م��ث��ل��ك ال��ن��اُس ك��ذاك
ال��ص��دوِف األم��ِل إِل��ى وس��ي��ل��ت��ه��م ط��رٍّا ال��ن��اس ع��ي��ش ال��ع��ي��ُش ك��ذاك

جفاء عىل ذكرى

ب��ذك��راك��ا إِال اآلن ح��ت��ى ِع��ْش��ُت وم��ا أن��س��اَك��ا ُك��نْ��ُت إِْن ال��ع��ي��ِش ط��ي��ُب ن��س��اِن��َي
ي��ه��واك��ا ق��ل��ب��َي ك��ان إِن ح��ي��ل��ت��ي ف��م��ا ��ًم��ا ُم��ن��عَّ ال��ج��م��اِل م��ع��ب��وَد رأي��ت��ك
ل��رؤي��اك��ا ال��ق��ل��وب ف��ي ب��ش��وٍق ن��دلُّ ول��ي��ت��ن��ا ب��ال��ج��م��اِل ع��ل��ي��ن��ا ت��دلُّ
م��رآك��ا ُح��ْس��ن ِم��ْن ال��ع��ي��ش ُح��ْس��َن ون��خ��ل��س ال��ج��ف��ا ع��ل��ى ال��وص��اَل َل��نَ��ْس��تَ��ْع��ِدي وإِنَّ��ا
ف��اك��ا وتُ��ل��ث��م��ن��ي ا خ��دٍّ ف��ت��ل��ث��م��ن��ي َش��ْم��َل��نَ��ا ال��م��ش��تَّ��ُت ال��ن��أُي ي��ج��م��ُع م��ت��ى
أق��ص��اك��ا ال��ت��ي��ُه إِذا ت��دن��ي��ن��ا م��آرب وص��اِل��ن��ا ف��ي ت��رى أن ي��وًم��ا ل��ع��ل��ك
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صديق إىل

ب��ي؟ م��ا ب��ع��ُض ع��ن��دك ك��ان ف��ه��الَّ اغ��ت��راب��ي ط��اَل ق��د أإِب��راه��ي��ُم
وال��ت��ص��اب��ي ال��ت��ذكُّ��ُر ي��ؤرُِّق��ه غ��ري��ٍب ب��ل��ٍد ف��ي ال��ن��ف��ِس ع��ل��ي��ُل
اج��ت��ن��اب��ي! ف��ي ت��وغ��ُل ال��ي��وَم وأن��ت إِخ��ائ��ي ت��ب��غ��ي م��رًة َع��ِه��ْدتُ��َك
اق��ت��راِب ذا اق��ت��راب��ي ع��ل��ى وك��ن��َت اب��ت��ع��اٍد ذا اغ��ت��راب��ي ع��ل��ى أراَك
وارت��ي��اب��ي ه��ْج��رك َألَنْ��َس��اِن��ي��َك ف��ؤادي ف��ي ل��ك م��ن��زٌل ف��ل��وال
ب��ال��ج��ذاِب؟ ال��م��ن��اب��ذ ي��دن��و وه��ل ج��ذابً��ا أب��غ��ي ال ال��ل��ه س��الم
ال��ص��ح��اِب غ��دِر ع��ل��ى ي��ع��دي وال وداٍد ع��ن يُ��ْغ��ِن��ي ل��ي��س س��الم
ب��ال��ع��ت��اِب! ُد ال��ت��ودُّ ي��غ��ن��ي ف��ال س��ل��وٍّ ع��ل��ى ال��ح��ب��ي��ُب ك��ان إِذا

شاعر شكوى

ش��ان��ي! وَع��ْن ع��نِّ��ي غ��ف��ل��ة ف��ي وال��ق��وُم م��ق��ت��دًرا ل��ألش��ع��اِر ن��ظ��م��َي ط��ال ق��د
ال��ب��ان��ي ب��ه ي��غ��ل��و م��ا ال��ج��اُه ل��ه ب��ن��ى رج��ٍل أو ال��س��نِّ ب��ك��ب��ي��ر أول��ع��وا ق��د
ال��ف��ان��ي ال��م��ن��زِل ورب��ع األث��اف��ي ب��ي��ن ل��ًق��ى ال��ق��ري��ض ح��ي��ث إِل��ى س��ف��ل��ت ول��و
وب��ه��ت��اِن زوٍر ف��ي ال��س��ي��اس��ِة م��ن خ��ب��ٍر ف��ي ال��ش��ع��َر ف��ق��ل��ُت س��ف��ل��ُت ول��و
أَزم��اِن ذمِّ أو م��خ��ت��رٍع وْص��ف ف��ي م��ب��ت��ذًال ال��ش��ع��َر ف��ق��ل��ُت س��ف��ل��ُت ول��و
وت��ب��ي��اِن! ص��دٍق م��ن ال��م��ح��اس��ِن ج��مِّ رج��ٍل م��ن أن��ت َل��َع��ْم��ِري ِن��ْع��َم ل��ق��ي��ل:
خ��وَّاِن غ��ي��ر وخ��ي��اٌل وم��ت��ع��ٌة وت��ذك��رٌة ت��ص��وي��ٌر ال��ش��ع��ُر وإِنَّ��م��ا
وإِح��س��اِن س��وءٍ ف��م��ن ال��ح��ي��اُة ه��ي ل��غ��ان��ي��ٍة م��رآٌة ال��ش��ع��ُر وإِنَّ��م��ا
وح��دث��اِن ك��أَق��داٍر ال��ق��ل��وُب ل��ه َخ��َف��َق��ْت ب��م��ا إِح��س��اٌس ال��ش��ع��ر وإِنَّ��م��ا
ال��ش��ان��ي! َق��ْوَل��ُة ل��ع��م��ري ِن��ْع��َم ف��ق��ل��ت: ب��دٌع ك��لُّ��ه ب��ش��ع��ٍر أت��ي��ت ق��ال��وا:
ال��ج��اِن م��ن ل��ف��ٍظ ف��ي ال��ج��اِن م��ن م��ع��نً��ى ط��اِئ��لُ��ُه ال��ف��ه��َم ي��روع م��ع��نً��ى ك��لِّ ِم��ْن
أع��ي��ان��ي ال��ل��ه ف��ل��وال ال��ج��الِل ج��مِّ م��طَّ��رٍد ال��ي��مِّ ك��م��وج م��ع��نً��ى ك��ل م��ن
وأذه��اِن ب��أف��ه��اٍم ي��ن��ص��ت��ون ال ل��ُه��ُم ف��م��ا ت��ن��اج��ي��ه��م ال��م��ع��ان��ي ه��ذي
ك��ت��ح��ن��ان��ي؟ وت��ح��ن��ان ال��ق��ل��وب ل��ه رَق��َص��ْت ب��م��ا ش��اٍد ل��ه��م ي��ت��اح م��ت��ى
م��نَّ��اِن؟ ال��ك��فِّ ج��دي��ِب ك��لِّ ك��فِّ م��ن أدٍب ل��ذي ب��رءٌ أك��اب��ره��م ف��ي ه��ل
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شوق عاطفة

ب��األش��واِق إِل��ي��ك وق��ل��ب��ي ـ��َض ال��غ��ْم��ـ أَْط��َع��ُم ال ال��ف��راش ف��ْوَق أن��ا
ال��ف��راِق ب��رءُ ال��غ��ري��ِب ح��ن��ي��َن ـ��ت َل��يْ��ـ وي��ا ال��ف��راُق ج��ن��ى م��ا أش��ت��ك��ي
ال��م��آق��ي م��اءَ ي��ري��ق وح��ن��ي��ٌن س��الٌم ع��ل��ي��ك ال��ن��وى ح��ل��ي��َف ي��ا
ده��اِق؟ غ��ي��ر ال��ش��ق��اءٍ وك��أس ـ��نً��ا ح��ي��ـ ح��س��ن��ْت ال��ت��ي أي��ام��َي أي��ن
رف��اق��ي وج��وُه األس��ى ي��ن��ف��ي ك��ان ول��ك��ْن ن��ع��ي��ًم��ا ك��لُّ��ه��ا ت��ك��ن ل��م
ال��م��ذاِق ح��ل��ُو ال��غ��ص��وِن وِري��ُق ـ��ُش وال��َع��يْ��ـ ال��ع��ي��َش أن��دُب م��ص��َر ف��ي ك��ن��ُت
ال��خ��الِق ب��غ��ي��ض واع��ظ ب��ه م��ى يُ��ْر م��ا ب��أوج��ع ال��ن��وى ف��رَم��تْ��ن��ي
ال��م��ش��ت��اِق ل��واع��ج ب��ي وك��ل��ْت ص��روٌف األن��ي��س ع��ن ب��ي ون��أَت
ال��ن��ف��اِق وج��ه ��ام ب��سَّ غ��رٍّ غ��ي��ر إِل��ي��ه أش��ك��و ل��ديَّ ص��دي��ق ال
األخ��الِق م��ك��ارُم أنْ��َك��َرتْ��ُه ح��ت��ى وال��ف��س��ول��َة ال��غ��دَر ع��ال��ج
ال��ت��الق��ي ع��ه��َد تُ��ع��ي��د ذك��رى ُربَّ ب��خ��ي��ٍر ال��غ��ري��َب ال��ب��ائ��س ف��اذك��ر
ب��اِإلش��ف��اِق ت��ض��نِّ ال أْن ـ��ودِّ اْل��ـ ب��الَغ إِنَّ ب��ال��دم��ِع وأِع��نِّ��ي
ال��ب��واق��ي ال��ل��ي��ال��ي ل��ك وه��ن��ي��ئً��ا ال��م��واض��ي ال��ل��ي��ال��ي ل��ك وه��ن��ي��ئً��ا
األح��داِق ف��ي ال��ض��ي��اءِ وم��ج��رى ـ��ب ال��ق��ْل��ـ ف��ي ال��ح��بِّ ب��م��ن��زل م��ن��ي أن��ت

الحريَّة

وس��ن��اِن ب��أك��ح��ٍل ال��ق��ل��وَب ت��س��ب��ي خ��ري��دًة ال��ج��ب��ي��ِن ص��اف��ي��َة ح��س��ب��وِك
األغ��ص��اِن م��ن غ��ص��ن ِل��ي��ِن��ه ف��ي ق��وام��ه��ا ك��أنَّ ن��اع��م��ة ب��ي��ض��اء
ال��ت��ي��ج��اِن م��واض��َع ال��س��ي��وَف وض��ع��وا م��ع��اش��ٍر ب��ي��ن وأن��ت رأَوِك ه��الَّ
األس��ن��اِن ب��ادَي ي��ع��وي ك��ال��ذئ��ب ح��راَم��ُه أَبَ��ْح��ِت َق��ْد ال��دِم إِل��ى ظ��م��أَى
األض��غ��اِن زئ��ي��رُة ل��دي��ك َزأََرْت ق��ي��وُدُه ال��ذل��ي��َل أدم��ى أَوُك��لَّ��م��ا
ال��ق��ان��ي ب��ال��ن��ج��ي��ِع َج ي��ض��رَّ ح��ت��ى ن��ص��ي��بَ��ُه م��ن��ك ال��م��ق��ه��وُر ي��ب��ل��غ ال
وال��ن��س��ي��اِن ال��غ��ف��ران وق��ل��ي��ل��ة ح��ب��ي��ب��ًة ال��ف��ع��اِل ل��ق��اس��ي��ِة ع��ج��بً��ا
ك��ال��ن��ش��وان األض��غ��ان وم��ع��ال��ج ض��م��ي��ره��ا أن��ام ق��د ال��دِم م��ن س��ك��رى
األش��ج��اِن م��ج��ام��َع ي��س��مُّ ن��ظ��ًرا وث��وب��ه��ا ح��ي��ن ال��ص��لِّ ب��ع��ي��ن نَ��َظ��َرْت
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س��يَّ��اِن وع��ي��ُش��ه ال��ذل��ي��ِل م��وُت وإِنَّ��م��ا ال��ق��ض��اءُ ي��ق��س��و ك��م��ا ت��ق��س��و
ج��رم��اِن وق��ت��ل��ه ال��ظ��ل��وِم ظ��ل��م ب��ج��ري��م��ٍة َم��ْح��ُوه ج��رٍم وَل��ُربَّ

شاعر نبوءة

أم��ري ع��ل��ى ُغ��ِل��بْ��ُت أو ق��وم��ي م��س��ام��ُع وم��لَّ��ن��ي ال��ج��ل��ي��ُل ال��ذِّْك��ُر خ��ان��ن��ي ل��ئ��ن
ق��ب��ري ع��ل��ى ال��رب��ي��ِع أزه��اَر وي��ن��ث��ر ب��دم��وع��ِه ش��اع��ٌر ع��ظ��ام��ي س��يَ��ْروي
ال��ب��دِر ص��ف��ح��ِة ع��ل��ى ي��زري ل��ه خ��ي��اًال ب��ي أط��اف ال��ب��ه��ي��ُم ال��ل��ي��ُل ج��ن��ن��ي إِذا
ش��ع��ري ل��ه ق��رْض��ُت ق��د م��ا وي��س��م��ع��ن��ي أرى ال ح��ي��ث م��ن ال��ن��وِم م��ج��يءَ ي��ج��يء
ق��دري! ج��ه��ل��وا األَُل��ى ال��ق��وَم ب��ه��ا ف��ذَكِّ��ْر ن��ب��وت��ي ه��ذي ال��غ��ي��ب ف��ي س��اك��نً��ا ف��ي��ا
ص��دري ج��وى ي��ب��لُّ ريٍّ��ا ب��ه��ا ش��رب��ُت ال��ت��ي ال��ن��ه��ل��ِة إِل��ى ص��اد ل��ه��م أت��ي��ح
األس��ِر! ف��ي ال��م��ق��يَّ��ُد ي��س��ع��ى ك��م��ا ق��دي��ًم��ا ع��ف��ا م��ن��ه��ٍج ع��ل��ى ي��س��ع��ى أن ف��س��ام��وه

والغيب أنا

ال��ح��اِل ال��غ��ري��ِب ال��ُخ��َط��ا ال��ب��ع��ي��ِد ت��ي اآل ال��زم��ن إِل��ى ن��ظ��رة ل��ي ل��ي��ت
األح��واِل ه��ذه ل��ؤِم م��ن ـ��طَّ��ْرُف ال��ـ ي��ع��ان��ي م��م��ا ال��ف��ؤاَد ف��ت��ري��ح
ال��م��آِل ن��ح��ُس ال��وج��وَد إِن ـ��ظ��ِم األْع��ـ ب��ال��ن��ب��أ ال��ن��ف��وَس ت��م��ي��ت أو
ل��ل��ف��واِت م��آل��ه��ا ل��م��س��اٍع ن��ع��يٌّ أو م��ح��م��ودة ب��ش��رى ف��ْه��ي
ك��ال��رف��اِت؟ أع��م��ال��ه س��ت��ب��ل��ى ءُ وال��م��ْر ل��ل��م��رءِ األق��داُر ت��ع��ن��و ك��ي��ف
ال��ح��ي��اِة! ب��ع��د ح��ي��اَة ال أن ـ��ق��وِل اْل��ـ ِص��ْدق ك��ان ل��و ال��ص��ح��اِب ش��م��ل َويْ��َح
ال��س��ح��اِب َك��وج��ه ل��ي ف��أب��دي��َت ب��ال��ظَّ��نِّ رَم��يْ��تُ��َك ك��م ال��غ��ي��ُب أيُّ��ه��ا
األب��واِب ل��م��غ��ل��ِق ف��ت��ًح��ا َوَل ح��ا إِذا ك��ال��غ��الِم وال��غ��ي��ب أن��ا
ال��م��رت��اِب! ذري��ع��ُة ت��ج��دي ل��ي��س وب��ك��اه وج��ي��ب��ه ي��غ��ن��ي ل��ي��س
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النفس ثورة

ي��ت��م��زق ال��ف��ت��ى ج��س��ُم ل��ه��ا ي��ك��اد ث��ورٌة األح��اي��ي��ِن ب��ع��ِض ف��ي ول��ل��ن��ف��س
ت��ح��رَُّق ل��دي��ِك آم��ال��ي وح��تَّ��ام ح��ادثً��ا ل��ي��س م��ا تَ��بْ��ِغ��ي��َن ك��م ن��ف��ُس ف��ي��ا
م��ه��رُب ل��ي��س إِذ ال��ص��ي��اد ب��أح��ب��ول��ة ت��ع��لَّ��َق��ْت ق��ط��اُة ه��اج��ت ك��م��ا ه��ي��اٌج
وَم��ْط��َل��ُب؟ م��ل��ه��ى ال��روض ه��دوءِ ف��ي أم��ا واع��ٌظ ن��ف��ُس ي��ا ال��ل��ي��ل س��ك��ون ف��ي أم��ا
ه��اج��ِع؟ ك��لَّ م��يِّ��تً��ا ت��ح��س��ب��ي��ن وه��ل س��اك��ٍن ك��لَّ ن��ائ��ًم��ا ت��ح��س��ب��ي��ن ف��ه��ل
رائ��ِع ل��ل��ع��واص��ف ج��الٍل وُربَّ وه��ي��ب��ًة روًع��ا ل��ل��ش��الل إِنَّ نَ��َع��ْم
ف��ت��ح��رُب ت��ه��ي��ج أم��واٌج ول��ل��ب��ح��ر وق��وٌة ه��وٌل ال��ه��وِج ل��ل��ري��اح نَ��َع��ْم
ال��م��غ��ل��ُب ع��ل��ي��ه��ا ي��ق��وى ف��ال ت��ث��وُر أن��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ِة ه��ذي م��ن أغ��رَّك
وي��أل��ُم ي��ش��ق��ى ال��ي��مُّ ه��ذا ك��ان إِذا ب��ث��ائ��ٍر ال��خ��ض��مَّ ال��ي��مَّ أح��س��ب وم��ا
وال��دُم ال��ل��ح��ُم ذل��ك إِال ال��ج��س��م وم��ا ال��ح��ش��ا ت��أك��ل ل��وع��ة إِالَّ ال��ق��ل��ُب وم��ا
م��ْط��َل��ِب خ��ي��ِر م��ن ت��ب��غ��ي��ن م��ا ُح��ْس��َن وي��ا م��ص��ي��ب��ٌة ت��ب��غ��ض��ي��ن ف��ي��م��ا أن��ِت ن��ع��م
أج��رُب ال��ده��ر م��ن ج��ي��ٍد ع��ل��ى ُح��ل��يٌّ إِن��ه��ا ال��خ��ي��االت ت��م��ل��ي م��ا ُح��ْس��َن وي��ا
��ُب ال��م��ح��جَّ ال��ض��ي��اءُ م��ن��ك ب��ه ي��ض��يءُ ك��أنَّ��م��ا ي��غ��دو ال��ج��س��َم أن ت��ري��دي��ن
غ��ي��َه��ُب وال��ع��ي��ُش ل��ل��ع��ي��ش ظ��ل��م��ٍة ع��ل��ى ض��ي��اءه��ا ن��ف��ٍس ك��لُّ ألراق��ت إِذن
تُ��ْط��ِرُب! ال��ح��وادَث إِن ألرق��ص��ه��ا رق��ص��ة ت��ع��لُّ��ِم ف��ي ج��ه��دي س��أب��ذل
وي��ل��ع��ُب ي��ه��ذي ال��م��ج��ن��وُن َرَق��َص ك��م��ا ج��وان��ح��ي ف��ي ف��ارق��ص��ي ق��وم��ي ن��ف��س ف��ي��ا
األس��ى ن��ش��وِة م��ن ال��م��ح��زوُن تَ��َع��لَّ��َم��ه��ا رق��ص��ًة ل��ل��ي��أس إِنَّ ت��ع��ذل��ون��ي ف��ال
وال��ه��وى األن��اش��ي��ِد آه��ات ت��ح��ق��ر وال��ج��وى ال��ي��أِس م��ن آه��اٌت ول��ل��ن��ف��س
م��ع��ذَُّب ق��ل��ب األش��ج��ان ف��ي��ودع��ه ك��ام��ٌن ال��ب��رِق ف��م ف��ي أن��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
ي��غ��َض��ُب ال��رع��ُد ك��ذا أَْغ��َض��ْب إِْن ال��رع��د ع��ل��ى م��س��ي��ط��ٌر زوس م��ث��ل أن��ي ل��ي��ت وي��ا
خ��اف��ُت ال��م��اءِ م��ن ص��وٌت ل��ه غ��ري��ٍق ك��ص��ارٍخ ص��رخ��ت إِم��ا ول��ك��ن��ن��ي
ص��ام��ُت ال��ح��وادِث ب��ي��ن ول��ك��نَّ��ه وال��ح��ج��ى ال��رأي راج��ِح ب��ل��ي��ٍغ وُربَّ
ال��ردى ل��ن��ا ي��ت��اَح ح��ت��ى وح��االت��ه وص��رف��ه ال��زم��اِن أب��ن��اء ن��ح��ن ن��ع��م،
واألس��ى ل��ل��ت��ج��ل��ِد ب��ن��وه��ا ف��ن��ح��ن ب��ت��رح��ٍة ت��أت��ي ال��ح��االت ت��ك��ن ف��ِإْن
ال��ح��وام��ِل ب��ط��ون ف��ي وك��نَّ��ا وك��ان ل��ب��انَ��ه ال��ص��ري��ِح ال��ي��أس م��ن رض��ع��ن��ا
آم��ِل ص��ن��و س��وى ف��ي��ن��ا ي��ائ��س وم��ا ي��ائ��ٍس ص��ن��ِو س��وى ف��ي��ن��ا آم��ل ف��م��ا
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! وال��ج��دِّ ال��س��ع��ي م��ن ال��ق��ص��وى ال��غ��اي��ة إِل��ى ب��ع��ث��ة ال��م��رءَ ي��ب��ع��ث ي��أٌس ال��ي��أس وف��ي
ال��م��ج��ِد م��ن ب��ال��ب��ع��ي��ِد ع��ل��ق��ن��ا ف��ِإنَّ��ا ده��ِرن��ا غ��ي��ر ده��رك��م ت��ع��ذل��ون��ا ف��ال
م��ج��اِل ك��لَّ ال��داءُ ذاك ج��ال ل��ق��د ي��ائ��ٍس؟ ب��ع��د ي��ائ��ٌس ي��وٍم ك��ل أف��ي
م��ح��اِل غ��ي��َر ال��ع��ذِل ف��ي ت��ط��ل��ب��وا ف��ال ب��دوائ��ه وح��ده ال��م��الم ول��ي��س

الشباب فجر

ال��ص��دُف ال��ل��ج��ِة ص��وَت تَ��ذَكَّ��َر ك��م��ا س��ل��ف��ت ل��ن��ا أي��اًم��ا ألَذُك��ر إِن��ي
ل��ط��ُف ك��ل��ه ووج��ٌه ال��ح��ي��اة م��ن أب��ًدا خ��اف��ٌق ق��ل��ٌب ل��ل��ف��ج��ر ف��ك��ان
وم��ن��ق��ص��ُف ف��ي��ه��ا م��ائ��ٌس ف��ق��دُّه م��وق��ع��ه األن��ه��ار ف��ي ي��رق��ص وال��ض��وءُ
ال��دن��ُف ل��ه��ا ي��رن��و ك��م��ا ال��غ��روِب ن��ح��و م��ائ��ل��ة ال��ف��ج��ِر ون��ج��وم ون��اظ��ر
وم��ن��ك��ش��ُف! م��خ��ب��وءٌ ال��ط��ب��ي��ع��ِة س��رُّ ف��ِم��ه��ا ف��ي ال��ه��وُج ال��ري��اح وك��ل��م��ت��ن��ي

بالحياة اإليمان

ل��ى ي��وض��ح وال��ف��ك��ُر ي��ع��ل��نُ��ه ال��ك��وُن ل��ه ف��ن��اءَ ال اع��ت��ق��اٌد ال��ح��ي��اِة ف��ي ل��ي
ال��ج��ل��ِل ال��ح��ادِث ن��ب��ض��اُت ح��ي��اتُ��ه ل��ه س��ك��وَن ال ق��ل��ٌب ال��ك��ون وإِنَّ��م��ا
َع��َم��ِل وِم��ْن ق��وٍل ِم��ْن م��ح��اس��ن إِل��ى ظ��ام��ئ��ٌة وال��ن��ف��س ظ��ام��ئ��ٌة، ف��ال��ع��ي��ُن
ال��رج��ِل ع��ل��ى يُ��نْ��َع��ى م��ا أق��ب��ح ف��ال��ي��أُس م��ق��اِل��ُك��ُم ف��ي ب��ي��أٍس ت��رج��م��ون��ا ال
واألم��ِل ال��س��ع��ي ع��ظ��ي��ُم ال��ع��ظ��ي��م إِنَّ ص��ب��روا ك��م ال��ألْواءِ ف��ي ال��ن��اِس أع��اظ��ُم

لحاظه يرد محبٌّ

وج��ي��ُب ال��ض��ل��وِع دون ول��ي إِل��ي��ك م��ش��وق��ة وْه��ي ع��ن��ك ل��ح��اظ��ي أردُّ
ق��ش��ي��ُب وْه��و ال��ع��م��ِر ك��س��اءَ ت��ع��ي��ُد وح��ال��ة رغ��ي��ٌد ع��ي��ٌش ل��ي ك��ان ول��و
وه��ب��وُب ط��ائ��ٌر ط��م��وٌح إِل��ي��ك ل��ي وك��ان ال��ش��ج��اِع إِق��داَم ألق��دم��ت
ق��ري��ُب وأن��ت ص��ال��ت إِذا ع��ل��ي��ك ص��ي��ال��ه��ا أخ��اُف ح��اًال ل��ي ول��ك��نَّ
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ن��ج��ي��ُب ع��ل��ي��ك رف��ٍق ذو ل��ك، أٌب م��ث��ل��ه ي��ح��ب��ك ال ح��بٍّ��ا أح��ب��ك
ن��ص��ي��ُب! ل��دي��ك ل��ي م��ا ع��ل��م��ت وق��د ب��ال��م��ن��ى ال��ح��بَّ ت��ض��رم ن��ف��س��ي ب��ؤس ف��ي��ا

قومه يف العظيم

خ��اف��يَ��ا ك��ان إِذا ك��ن��ٍز ف��ي خ��ي��َر وال ق��وِم��ِه ن��ْف��ع ف��ي ال��ح��رِّ ح��ي��اَة رأي��ُت
ط��اوي��ا ال��ل��وِن ش��اح��َب ف��ي��ه��م ك��ان وإِن أم��ِره��م ج��ْم��ِع ف��ي ي��ب��ل��ي��ه م��ا ي��غ��ال��ُب
ف��ان��ي��ا ال��ده��ُن أح��ش��ائ��ه ف��ي ك��ان وإِْن ل��ض��وئ��ه إِال ال��م��ص��ب��اُح ن��ص��ب وم��ا
ب��اق��ي��ا ال��ع��ي��ش ع��ل��ى يُ��ْدَع��ى ب��أن خ��ل��ي��ًق��ا ذل��ي��ل��ًة ح��ي��اًة ي��ح��ي��ا ال��ذي ول��ي��س
دم��ائ��ي��ا ال��ع��روق ف��ي إِل��ي��ه ف��ت��ص��غ��ي م��اُؤُه ال��ح��زَم ي��ق��ط��ر ب��ي��انً��ا ي��ف��ي��ض
ال��م��رام��ي��ا ب��ه��نَّ ي��رم��ي م��ه��ذب��ة ق��وي��م��ة م��ق��اٍل م��ن س��ه��اًم��ا وي��ب��ري
آب��ي��ا؟ دام م��ا ال��ُح��رُّ ي��س��ت��ق��اد وه��ل ض��ل��ًة ب��ال��ض��ي��م ال��ج��ب��اُر ي��ه��دده
راج��ي��ا؟ ك��ان إِذا ع��زٍم ذو خ��اَب وه��ل م��ض��ل��ٌة ال��رج��اءَ أَنَّ ت��ح��س��ب��ْن ف��ال

إخوة نحن

ك��األض��داِد ال��ق��ل��وِب ن��زع��اُت َج��َع��َل��تْ��نَ��ا إِخ��وة ن��ح��ن إِنَّ��م��ا
ك��األح��ق��اِد األق��ح��اِد وق��ع��ات ت��رك��ت��ن��ا إِخ��وة ن��ح��ن إِنَّ��م��ا
ل��ألع��ادي ط��ع��م��ًة ال��ب��غ��ِض ح��م��ة ج��ع��َل��تْ��ن��ا إِخ��وة ن��ح��ن إِنَّ��م��ا
ال��ت��م��ادي؟ ع��ل��ي��ن��ا ج��ن��ى ف��م��اذا ـ��ِر وال��ه��ْج��ـ ال��ق��ط��ي��ع��ِة ع��ل��ى ن��ت��م��ادى
وادي ك��لُّ ب��س��ي��ل��ِه ف��ده��ان��ا ده��ًرا ال��ت��خ��اذِل ع��ل��ى أق��م��ن��ا ق��د
األج��س��اِد؟! ف��ي ت��ق��ر ف��ل��م��اذا ل��ئ��اًم��ا ال��ن��ف��وُس ك��ان��ت وإِذا
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واملحبِّ املحبوب لذة

ن��ح��ي��ِب��ِه؟ ع��ن ال��ص��بَّ وت��زج��رون وج��ي��ِب��ِه م��ن ال��ق��ل��َب أت��م��ن��ع��ون
م��س��ت��ط��ي��ِب��ِه ول��ه��ان ع��ل��ى ي��ق��س��و أْن األغ��ي��َد َ ال��رش��أ وت��أم��رون
ن��ص��ي��ِب��ِه ع��ن ال��م��س��ع��ود ك��زاج��ر ع��اِش��ِق��ِه ع��ن األَغ��ي��ِد وزاج��ر
م��ح��ب��وِب��ِه ف��ي ال��م��ح��بِّ ول��ذُة م��ح��بِّ��ِه ف��ي ال��م��ح��ب��وِب ول��ذة
ل��ه��ي��ِب��ِه م��ن ال��ص��بِّ ق��ل��َب ت��زي��د ل��ذَّاِت��ِه ع��ن ال��ف��ات��ِن وغ��ف��ل��ُة
وط��ي��ِب��ِه ح��س��ن��ِه م��ن يُ��ْع��ِط��ه ل��م إِن ي��ه��واه م��ن األغ��ي��د أَن��ص��ف م��ا
ح��ب��ي��ِب��ِه؟ م��ن ال��ع��اش��ُق ُم��ِن��َع ل��و ح��ي��ات��ه م��ن ال��م��رءُ ��ي يُ��َرجِّ م��اذا
ك��روِب��ِه! ع��ن ال��م��رءِ ق��ل��َب ت��ش��غ��ل س��ل��وًة ال��ح��س��اَن ال��ل��ه خ��ل��َق ق��د

الحياة وجمال الشاعر

ع��ل��ي��َل��ْه ح��ي��اٍة إِل��ى ي��دع��و ـ��َع��يْ��ِش اْل��ـ ش��ه��واِت ف��ي ال��ع��ذول أيُّ��ه��ذا
م��ط��ل��وَل��ْه غ��ض��ٍة ك��لِّ س��وى ـ��ِر ال��زْه��ـ م��ن نُ��ِح��بُّ ال ك��ال��ن��ح��ل ن��ح��ن
ج��م��ي��َل��ْه ال��ح��ي��اة ل��ه ف��أُِت��ي��َح��ْت ح��ل��ًوا ال��ع��ي��َش رأى ش��اع��ًرا تَ��لُ��ْم ال
ف��ض��ي��َل��ْه ك��لَّ ال��ح��ي��اِة ف��ي ي��رى ال ن��ع��ي��ٌم ف��ي��ه��ا آت��اه م��ه��م��ا ه��و

حسن اسمه قبيح ىف

أخ��رق��ا ال��وج��ِه ق��اِت��َل ��ى يُ��َس��مَّ ذا ف��َم��ْن ض��ل��ًة م��ث��ل��ك ب��ال��ُح��ْس��ِن وص��ف��وا إِذا
ت��خ��لُّ��َق��ا ف��ي��ك ال��ح��س��ُن ول��ي��س ل��دي��ك خ��ل��ي��ق��ٍة ف��ي وال خ��ل��ٍق ف��ي ال��ُح��ْس��ن ف��م��ا
أح��َم��َق��ا! ال��وج��ه أظ��ل��م ب��ح��س��ٍن وص��ْف��َن ح��ي��ن��م��ا يَ��ْس��َخ��ْرَن ال��داي��اُت ك��ان��ت ل��ق��د
ُم��ْش��ِرَق��ا ال��وج��ِه أب��ي��َض ي��ا ل��ه ف��ق��ال أَْس��َوًدا ال��زن��ِج م��ن ن��ادى ك��م��ن ف��ُك��نَّ
وتُ��ْخ��َل��َق��ا! ي��ش��اءَ أن ع��ل��ي��ه وم��اذا ف��ك��اه��ًة إِال ال��رح��م��ُن ص��اغ��ك وم��ا
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الكاذب

ك��ذوبَ��ا ي��ك��وَن ألَن أه��ٌل ه��و أخ��رى ب��ع��د ك��ذب��ٍة ف��ي تَ��لُ��ْم��ُه ال
ح��ب��ي��بَ��ا! إِل��ي��ن��ا ص��دُق��ه ي��ك��ن ل��م ص��دٍق م��ق��ال��َة ل��ه س��م��ع��ن��ا ل��و
وال��رق��ي��بَ��ا ع��دوَُّه ون��اج��ز ِب ال��ِك��ذْ ف��ل��س��ف��َة ل��ل��ن��اس ف��ب��يِّ��ْن ق��م
ل��ب��ي��بَ��ا! ب��ص��ي��ًرا ح��ول��ه ي��رى ال غ��رٌّ ب��ال��س��خ��ِر ال��ل��ئ��اِم وأََح��قُّ
م��ري��بَ��ا! ال��ل��ئ��ي��ُم ك��ان وِق��ْدًم��ا َس ال��نَّ��ا ت��ص��دق خ��وادٌع خ��َدَع��تْ��ُه

مدح كلمة

ن��ض��وِب ذات غ��ي��ُر ل��ك وم��ح��اس��ٌن ك��ري��م��ٌة ال��م��س��ي��ِح ك��أَخ��الق ِش��يَ��ٌم
وال��ت��ه��ذي��ِب ال��ف��ض��ِل ذاك أس��ب��اب وأُْح��ِك��َم��ْت ال��ن��س��ي��ُم َل��ُط��َف ك��م��ا َل��ُط��َف��ْت
ال��م��ش��روِب ال��م��ن��ه��ِل م��اءِ ج��رع��ات وع��ذوب��ٍة رق��ٍة م��ن وك��أَنَّ��ه��ا
ال��م��ك��روِب ال��ي��ائ��ِس ي��أَس وت��زي��ح ق��ط��وب��ه��ا ال��ق��ط��وِب ال��ن��ف��س ع��ن ت��ج��ل��و
ص��ب��ي��ِب غ��ي��ُر ال��س��ج��م رق��ي��ُق م��ط��ٌر ي��ع��ل��ه��ا ال��ري��اِض ِق��ط��ُع وك��أنَّ��ه��ا

والخدر العهد

َخ��َف��ِر! ِم��ْن ال��ع��ه��ِر ذواِت اب��ت��ذاِل وف��ي َدنَ��ٍس ِم��ْن ال��ِخ��ْدِر ذاِت م��ئ��َزِر تَ��ْح��َت ك��م
ال��غ��ي��ِر م��ن ح��اٍل ف��ي ال��ع��ي��ُش ب��ه ق��ض��ى ُخ��لُ��ٌق ب��ه��ا ي��ودي ال ال��ف��ض��ي��ل��َة إِنَّ
ب��ال��ن��ظ��ِر ال��ع��ه��ر ذواَت ي��س��بَّ ال أن دن��ٍس ع��ن غ��اب م��ا إِذا ال��ك��ري��م ح��ْس��ب
َح��ذَِر ع��ل��ى ظ��ل��وا األل��ى تَ��ُخ��ون وق��د آِم��نَ��ه��ا ال��ب��ع��ل ذواُت تَ��ُخ��وُن ف��ق��د
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العادات

زم��اِج��ُرْه يُ��ْخ��َش��ى ال��ب��ح��ِر ذاَك ك��راك��ِب وال��ف��ت��ى ك��ال��ب��ح��ِر، ال��ع��اداُت إِنَّ��م��ا أَال
زواِخ��ُرْه ع��ل��ي��ه تُ��ْط��َوى أن ل��ي��وش��ك ب��أم��ورِه دْريَ��ٍة ذا ي��ك��ن ل��م إِذا
ن��اِص��ُرْه ال��ش��رِّ ع��ل��ى رأٌي ل��ه ج��ريءٌ وب��اح��ٌث غ��رٌّ ال��ع��اداِت ذوو ك��ذاك
دواِئ��ُرْه داَرْت ال��ش��رِّ ك��رح��اءِ س��ع��ى ث��م��ي��ن��ه��ا م��ن غ��ثَّ��َه��ا يُ��َم��يِّ��ْز ل��م ف��َم��ْن
آِس��ُرْه وال��ج��ه��ُل ال��ج��ه��ِل ظ��الَم ي��ج��وُب ال��ورى م��ن ال��ك��ث��ي��ُر ع��اش ك��م��ا ي��ع��ي��ُش

ابنها قتلت إسربطية أم

ال��م��ج��ي��ر ع��ل��ي��ه ال��ردى ف��أع��اَن م��ج��ي��ًرا ال��ح��م��اِم م��ن ي��ب��غ��ي ف��رَّ
ح��ب��ي��ب إِل��ي��ه��ا ع��ارِه ع��ل��ى ـ��َو وْه��ـ ��ُه أمُّ ب��ح��ت��ف��ه ب��اَدَرتْ��ُه
س��ي��خ��ور أن��ه ال��م��ه��ِد ف��ي وْه��و إِل��ي��ه��ا أَوح��ى ال��ن��ذي��َر انَّ ول��َو
ال��غ��روب ع��ل��ي��ه تُ��نْ��تَ��زح ل��م م��خ ال��ش��ا ال��ج��ب��ل ب��ج��ان��ب َل��َرَم��تْ��ُه
ال��م��ن��ص��ور خ��م��ي��ُس��ه��ا ف��ي��ه��ا ِم��َع ال��ط��ا َق��َم��َع ال��ت��ي إِْس��بَ��ْرَط��ة إِن
م��ري��ُب ال��ح��راَم ي��رك��ُب وال��ذي ح��راًم��ا ال��ف��راَر ذل��ك َج��َع��َل��ْت
م��ق��دوُر ح��ادٌث وال��م��وُت ـ��م��وَت اْل��ـ َخ��ِش��ي��َت ال��ج��ب��ان ال��خ��ائ��ن أيُّ��ه��ا
م��ع��ي��ُب يُ��ِص��بْ��َه��ا ل��م ال��ع��ار َق��تْ��ِل��َك ف��ي َق��تَ��َل��ْت ل��ه��ا تُ��ع��َزى ��ا أُمٍّ إِن
وال��زف��ي��ُر ال��ج��وى ل��ه��ا ول��ك��ْن ُر ال��ع��ا َف��َل��َك أَْج��َرَم��ْت ث��م َش��ُرَف��ْت

الحبيب مناجاة

ه��ت��اِن ال��ع��ي��ن��ي��ن م��ن ش��ف��ي��ٍع وف��ي ال��ع��ان��ي ال��وال��ِه ن��زع��اِت ف��ي ال��ل��َه
ال��ج��ان��ي ع��ل��ى ي��ح��ن��و ال��ذي ال��ف��ؤاِد وف��ي ب��ه ال��ض��ل��وُع ت��ش��ق��ى ال��ذي ال��وج��ي��ب وف��ي
وْس��ن��اِن ال��ه��دب��ي��ن م��س��ت��رس��ِل وراءِ م��ن ض��م��ي��َرك ن��اَج��ت ال��ت��ي ال��ل��ح��اِظ وف��ي
خ��وَّاِن غ��ي��ر ص��ق��ي��ًال ال��ح��س��اِم ع��ْزم َغ��َرٍر ع��ل��ى م��ن��ي َخ��َل��َس��ْت ن��ظ��رًة ي��ا
َج��ذَْالِن ال��ط��رِف أغ��نِّ اج��ت��الء ق��ب��ل خ��اس��ئ��ة ت��رت��دَّ أن أم��ل��ُك ك��ن��ُت ل��و
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أش��ج��ان��ي أذوت��ه ال��ذي ال��ش��ب��اب وال م��ن��ص��دٌع وْه��و ف��ؤادي اح��ت��س��ب��ُت ل��م��ا
ب��أَش��ج��اِن أش��ج��انً��ا أب��رئُ ف��ك��ي��ف ش��ج��ٌن م��ل��ُؤه��ا ف��ع��ادت ش��ف��اءً ك��ان��ت
ق��ان��ي آث��اِره��ا ف��ي ال��دم��َع وت��ت��رك َع��َرٍض ع��ن ال��ش��ج��َو ت��ه��ي��ج ذك��رى وُربَّ
أظ��م��ان��ي؟ ط��اب ��ا ل��مَّ ِل��ُح��ْس��ِن��َك ف��م��ا م��وِرُدُه ط��اب ل��م��اءٌ ال��ج��م��اَل إِنَّ
ري��اِن ال��ألالءِ ض��اح��ِك ع��ل��ى ي��ح��ن��و ي��ك��ت��م��ه ب��ال��ك��ب��ِر ش��ج��ٍن ل��ذي ف��م��ن
ف��تَّ��اِن ال��ذي��ِل ب��ع��فِّ ُح��ْس��ٍن ك��لُّ م��ا زاِئ��نُ��ُه أن��ت ح��س��نً��ا ب��ال��ف��ض��ي��ل��ِة ُص��ْن
أدن��ان��ي ال��ذِّْك��َر ف��ِإنَّ ال��م��رام��ي رح��ب أم��ًال ل��ي ع��ن��ك أق��ص��ى ح��بُّ��ك ك��ان إِْن
ف��ي��ن��اِن اإلِح��س��ان م��ن ع��ي��ٍش وِظ��لُّ م��ن��ع��ط��ًف��ا ال��س��ع��ُد وأن��ت ال��ن��ع��ي��ُم أن��ت
وح��رم��اِن َم��نْ��ٍح ف��ي ك��ال��ح��ظِّ وأن��ت ض��رٍع ل��ذي يُ��ْرثَ��ى ال ك��ال��ده��ِر وأن��ت
ال��ج��ان��ي؟ اآلث��م ِل��َل��ْح��ِظ ت��رك��ت م��اذا َخ��َف��ٍر وِم��ْن دلٍّ م��ن ال��ل��ح��ِظ ُم��ْرِخ��َي ي��ا
وت��ح��ن��ان��ي ش��وق��ي م��ن ت��ع��ال��ج م��اذا ب��ه��ا ي��راُد أْم��ٍر ف��ي ال��ن��ف��َس أَُس��اِئ��ُل
وأغ��ص��اِن ب��أزه��اٍر ال��ن��س��ي��ِم ل��ع��ب ل��ه ال��دالُل ش��اءَ ك��م��ا وي��دن��و ي��ن��أى
وه��ج��راِن وص��ٍل ف��ي ال��وج��َد وي��ش��ع��ل ل��ع��ٍب وف��ي ج��دٍّ ف��ي ال��ق��ل��َب ف��ي��أس��ر
يَ��ل��ح��ان��ي ال��ه��ج��ِر وج��ف��اء ح��س��ن��ه م��ن ب��م��ع��ذرٍة ل��ي ي��دل��ي وال��ح��بُّ أه��واه
م��نَّ��اِن غ��ي��ر ف��س��م��ح ت��دان��ى وإِن س��رٌف ه��ج��ِره ف��ي ف��م��ا ت��ن��اءى ف��ِإْن
وإِح��س��اِن ح��س��ٍن م��ن ال��ج��دي��َديْ��ن آَي َخ��َف��ٍر وف��ي دلٍّ ف��ي ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى ي��ت��ل��و
ث��ان��ي ح��س��ن��ِه ف��ي ي��ش��اِرُك��ُه وال دن��ٌف ل��وع��ت��ي ف��ي ي��ش��ارك��ن��ي ف��ال
م��ان��ي ب��ه غ��ال��ى م��ا ي��ص��دق ف��ك��ي��ف م��رًح��ا ال��دج��ى ف��ي م��ض��ي��ئً��ا ال��خ��ي��اُل ج��اء
وأح��زاِن آم��اٍل ب��أدواءِ ط��ب م��ؤت��م��ٌن ��اِق ال��ع��شَّ ع��ل��ى ال��ظ��الَم إِنَّ
أع��وان��ي األح��زان ع��ل��ى ال��دم��وَع إِنَّ ب��ه ال��ف��ؤاد ي��ع��ي��ا م��ا ال��دم��ِع ف��ي أري��ق
��اِن! غ��صَّ ال��وج��ِه ب��ح��ي��اءِ أغ��ي��ٍد ف��ي م��ع��ونَ��تُ��ُه تُ��ْرَج��ى م��ن أَْخ��َوُن وال��دم��ُع

واملجد الكرب

��ُل ي��ت��وقَّ م��ن داءُ إِالَّ ال��ك��ب��ُر وم��ا م��ض��ل��ٍل ِك��بْ��َر ال��م��ج��ِد ب��ب��اغ��ي أه��اب
وم��ق��ت��ُل ن��ص��ٌل ف��ْه��و م��ن��ه��ا ال��م��رءِ إِل��ى األذى ي��ل��ج ث��غ��رة إِالَّ ال��ِك��بْ��ُر وم��ا
م��ن��ص��ُل م��ن��ه أح��ش��اِئ��ه ف��ي ت��غ��ل��غ��ل ال��ع��دا ج��ن��َة ب��ه ال��رام��ي رم��ى م��ا إِذا
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ُم��ْع��ِض��ُل ال��م��داُووَن ع��ن��ه ن��ب��ا وداءٌ ج��ري��م��ٍة ك��لِّ ص��ن��ُو إِالَّ ال��ِك��بْ��ُر وم��ا
ال��م��ت��أم��ُل ال��ع��اق��ُل ه��اَب ح��ي��ث إِل��ى ال��ه��وى ب��ه ط��اح ال��ِك��بْ��ُر دع��اه ف��ل��م��ا
ُل أوَّ َد ُج��دِّ األه��واءِ آخ��ر ل��ه ع��ن��ا إِذا ح��ت��ى ال��غ��يِّ م��راد ي��رود
وي��ن��ه��ُل ده��ًرا األه��واءِ م��ن ي��ع��لُّ ن��ي��وبَ��ُه ال��رج��اُل ه��اب واِل��ٌغ وم��ا
وم��ع��ق��ُل! درع ال��رأي رج��ي��ح م��ن ل��ه م��واِدٍع ك��ري��ٍم م��ن ع��ي��ًش��ا ب��أَرغ��َد

صديق إىل

ال��ه��ج��راِن ع��ل��ى ي��وًم��ا ب��ُم��َع��اِت��ب��ي ه��ف��واِت��ِه م��ن ال��ه��ج��راُن ال��ذي ل��ي��س
م��س��ن��ون��اِن ح��دَّان ل��ه س��ي��ٌف ك��أَنَّ��ه م��راد ي��ا ع��ت��ب��ك أَْل��َف��يْ��ُت
ال��م��ط��ع��اِن ك��م��ص��ي��ب��ِة ف��م��ص��ي��ب��ت��ي نَ��ْص��لُ��ُه أص��ابَ��َك ب��ه َض��َربْ��َت ف��ِإذا
ال��ح��دث��اِن؟ ط��وارُق أس��َك��تَ��تْ��َك أم م��الل��ٌة َع��َرتْ��َك أم ع��ن��ا أَُص��ِرْف��َت
ب��ي��ان��ي ع��ل��يَّ أع��ي��ا أو ال��ش��ع��ر ف��ي خ��ْط��ُوُه ت��ق��ارَب إِذا أخ��اك اْع��ذُْر
ال��ت��ب��ي��اِن ب��أح��س��ِن ال��س��م��ي��َع ي��أت��ي م��ن��ط��ٍق ذو أن��ن��ي ت��ع��ل��م وألَن��ت
اإلِخ��واِن أواص��َر ال��م��ل��ول تُ��نْ��ِس��ي م��س��اف��ٌة م��راُد ي��ا وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
ال��ت��ح��ن��ان ل��دائ��ُم ال��ف��ؤاَد إِنَّ أض��ال��ع��ي خ��ْف��ُق يُ��ذَكِّ��ُرنِ��ي��َك إِنِّ��ي
ال��ه��ج��ران»! ع��ل��ى ي��ش��اي��ع��ه «ق��ل��بً��ا يَ��ِج��ْد ل��م ع��ب��ادة أب��ي م��ث��ل ف��أخ��وك

(قصة) الغادرة الزوجة

ال��ج��دوِد؟ أه��ل وع��ي��ش ال��غ��وان��ي ـ��ِل وْص��ـ ع��ن ب��ل��بِّ��ك ي��ه��ف��و ش��يءٍ أيُّ
ال��غ��دي��ِر؟ ج��واِر ف��ي ال��ريِّ ط��اِل��ب م��ق��ام م��ث��ل ال��ن��ع��ي��م ف��ي ق��ائ��ًم��ا
ب��ج��ل��ي��ِد ذك��ِره��ا ع��ن��د أك��ن ل��م ف��ِإن��ي ال��غ��وان��ي ِذْك��َر ل��ي تُ��ِع��ْد ال
ال��م��ن��ي��ِر ال��ب��ه��اءِ م��ن ع��اري��ات ع��ظ��اٌم ل��ح��اظ��ي ف��ي ح��س��ن��اء ك��لُّ
ج��دي��ِد؟ غ��ي��َر ال��ج��دي��َد ف��أراك ب��س��ه��ٍم ص��ب��اك أس��م��ى ش��يءٍ أىُّ
ن��ض��ي��ِر رْغ��د ف��ي��ن��ان زم��اٍن ـ��ِو ص��ْف��ـ إِل��ى ال��م��ج��دِّ ن��ه��زَة اس��ت��ب��ق
ال��م��ك��دوِد م��ض��اض��َة ي��دري ل��ي��س ُم��ب��رٍّا ال��خ��ط��وِب م��ن خ��ل��ٍو ك��ل
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ن��ص��ي��ري ال��ح��ي��اِة ع��ل��ى ي��أس��ي إِنَّ يَ��أِس��ي ي��ض��رُّك وال ب��خ��ي��ٍر ِع��ْش
م��ج��ه��ودي ب��ه��ا أَودى ودم��وع��ي دام��ي ال��ي��أِس ذل��ك م��ن ق��ل��ب��ي إِنَّ
ض��م��ي��ري ون��ج��وى ِس��رِّي وم��أوى وال��ودِّ ال��ح��بِّ ب��م��ن��زِل م��ن��ي أن��ت

∗∗∗
ال��م��س��ت��زي��ِد زي��ادَة أت��م��ن��ى ده��ًرا ال��ع��ي��ش م��ن ص��ح��ٍة ف��ي ك��ن��ُت
ال��خ��ري��ِر ش��دَو ال��روِض ف��ي ي��ش��دو ـ��رَّْوِض ال��ـ ن��س��ي��ِم ِل��ْع��َب ب��ال��ن��ع��ي��ِم الع��بً��ا
ال��م��س��ت��ج��ي��ِد ك��بُ��ْغ��ي��ِة ب��ف��ت��اٍة ِل��ِح��ي��ِن��ي ال��خ��ط��وُب ِل��ي ف��أََالَح��ْت
غ��ري��ِر ب��دلٍّ ال��ه��وى ي��ش��اءُ م��ا ون��اَل��ْت م��ن��ي ال��ص��م��ي��ِم ف��ي ول��ج��ت
ال��خ��ل��وِد ق��ري��ُن ال��ه��وى وإِنَّ ـ��وى، ي��ْه��ـ م��ن ب��غ��ي��ة ال��ح��ي��اَة ف��رأي��ُت
وال��غ��روِر ال��ه��وى ن��ش��وِة ع��ل��ى ـ��ف��ي ل��ْه��ـ ف��ي��ا ال��غ��رور ب��َي وت��م��ادى
ال��وف��وِد ن��ذي��ُر دع��ا أن إِل��ى ـ��ه أُن��اج��ي��ـ ف��ب��تُّ م��وع��ًدا ع��يَّ��نَ��ْت
س��روري ال��ل��ق��اءِ م��ن وس��روري ض��ي��ف��ي أَنْ��ُظ��ُر ال��رت��اَج ف��أزح��ُت
وع��ق��ي��دي ال��م��ن��ى ع��ل��ى ون��ص��ي��ري ن��ف��س��ي ِص��نْ��و أخ��ي ط��ارق��ي ف��ِإذا
وال��م��ق��روِر ال��م��ح��م��وِم اه��ت��زاَر وي��ه��ت��زُّ ال��ل��ه��ي��ف س��ْع��َي ي��س��ع��ى ج��اءَ
ش��ري��ِد َدْم��ٍع إِث��ر ف��ي ش��ري��ٌد ـ��ُظ وال��ل��ْح��ـ ع��ي��ن��ي��ه م��لءُ وال��دم��ُع ق��اَل
ال��م��ق��دوِر َف��َواِق��َر ب��ح��زٍم ـ��ِب��ْل ف��اس��ت��ْق��ـ ت��ح��بُّ��َك ال «أس��م��اءَ» إِنَّ
ع��ودي َزْه��ُو ب��ه ال��ذي س��ق��ائ��ي ـ��ي وْه��ـ ب��ه��ا أع��ي��ُش ال��ت��ي روح��ي ه��ي
ال��ق��ب��وِر رج��اِم م��ن وم��ن��ج��اي ـ��ِر ال��دْه��ـ م��ن��اه��ض��ة م��ن م��أواي وْه��ي
ال��ج��ل��ي��ِد ال��ق��وي ص��وُت وص��وت��ي ـ��ِه أُداري��ـ م��ا ك��اش��ٌف وال��دم��ُع ق��ل��ت
ال��ص��دوِر ض��ل��وُع ت��ح��ت��وي ب��م��ا ال��ظ��نِّ إِل��ى ي��دع��و ال��ض��ل��وِع ووج��ي��ُب
م��ج��دوِد ال��ه��وى م��س��ت��ج��م��ِع ـ��َش��َة ِع��ي��ـ ل��ه ��ي أَُرجِّ وم��ن ��ى أُمِّ اب��َن ي��ا
ال��م��س��ت��ن��ي��ِر ح��س��ِن��ه��ا م��ن خ��م��اٍر ف��ي ت��ت��ه��ادى أَْق��بَ��َل��ْت «أس��م��اء» ت��ل��ك
ل��رك��وِد ف��ط��ي��ش��ه��ا زم��انً��ا َج��ْت ه��ا إِذا ل��ك��ال��ري��اِح ح��ب��ي إِنَّ
ط��ه��وِر ب��ح��بٍّ أخ��ي وأَِع��ي��ِن��ي رج��ي��ًح��ا رأيً��ا «أس��م��اء» ف��اس��ت��ب��ي��ن��ي
ال��م��ع��ب��وِد ح��س��ِن��ك س��رِّ م��ن ـ��ُح��رِّ اْل��ـ خ��ل��وص خ��ل��ص��ت أن��ن��ي واع��ل��م��ي
ال��ض��ف��وِر ه��ب��اءَ ع��ن��ه ل��ي��ٌث ـ��ف��ض ي��نْ��ـ ك��م��ا ال��غ��روَر ع��ن��َي ن��اف��ًض��ا
ال��م��ص��ي��ِد ب��ق��ل��ِب اس��ت��وى م��ا إِذا ـ��ِم ك��ال��س��ْه��ـ ه��ي ب��ل��ح��ظ��ٍة ف��رم��ت��ن��ي
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ال��م��غ��ي��ِر: ط��راَد خ��دِّه��ا ع��ل��ى ـ��ُع ال��دَّْم��ـ ي��ط��رده وال��دَّم��ُع ق��ال��ت ث��م
ن��ق��وِد! م��ن ب��ُص��رٍَّة تُ��ش��رى ��وِق ـ��سُّ ال��ـ إِم��اء م��ث��ل ال��ع��روَس ت��ح��س��ب��ان
ال��ن��ف��وِر؟ غ��ي��ر ت��ق��ري��ه ال م��ن ج َزوَّ إِذا أخ��وك ي��ج��ن��ي ش��يءٍ أيُّ
ال��ح��س��وِد ال��ل��ئ��ي��ِم ذن��ُب ذن��ب��ي إِنَّ أِق��ْل��ِن��ي وق��ال: أخ��ي ف��دع��ان��ي
ال��ده��وِر؟ ب��ن��ات ع��ل��ى وام��ت��ن��اع��ي وإِب��ائ��ي رج��ول��ت��ي ك��ان��ت أي��ن
ودوِد غ��ي��ر أح��بَّ أن وش��ًج��ى رغ��ي��ٍب غ��ي��َر أروَم أن َس��َف��ًه��ا
األم��وِر ب��داءِ ط��ب ع��زٌم ن��َي ون��ادا ح��ل��م��ي راَج��ْع��ُت إِن��ي ق��دك
اِإلق��ل��ي��د ب��ه��زِة ق��ل��ي��ًال ه ف��أج��را ال��رت��اج إِل��ى أه��وى ث��م
وال��ت��ش��م��ي��ِر اِإلق��دام م��س��ت��راِب ب��ع��زٍم ال��ط��ري��َق ي��م��ت��ط��ي وم��ض��ى
س��دي��ِد ب��رأٍي ص��والت��ه ف��ُع ون��س��ت��د ال��ع��ت��اَب نُ��ْج��ِري ف��ب��ق��ي��ن��ا
ال��م��ش��ك��وِر ب��ي��وم��ه ون��ع��م��ن��ا وث��ي��ًق��ا ال��زواِج ع��ق��َد وَع��َق��ْدن��ا
ال��م��ع��ق��وِد ك��ِح��ْل��ِف��ن��ا ك��راٌم ٌم أي��ا ذل��ك ب��ع��د م��ن ج��اءت ثُ��مَّ
ال��زه��وِر ل��ق��ط��ِف ال��م��ول��ى ع��ي��َن ـ��طِّ��ْف��ِل ال��ـ ك��اغ��ت��ف��ال ن��ع��ي��َم��ه��ا ف��خ��ل��س��ن��ا
ال��م��دوِد ب��ظ��ل��ه ن��غ��طَّ��ى ـ��ِش ال��َع��يْ��ـ م��ن رواءٍ ف��ي ن��ح��ن ب��ي��ن��م��ا
ال��ن��وِر ج��مَّ ال��ج��م��اِل ط��ل��َق ـ��َوْج��ِه اْل��ـ م��س��ت��ن��ي��َر أخ��ي زائ��ًرا ج��اءَن��ا
ال��ع��وِد ن��ض��ي��َر ال��م��رأَى ك��ري��م ـ��ًرا ِب��ْش��ـ م��م��ت��ل��ئً��ا ك��ال��ص��ب��اِح ض��اح��ًك��ا
ال��ع��ب��ي��ِر ك��ن��ف��ِح ط��ي��ب��ه ف��ي ح��ي��ُب وال��تَّ��ْر ب��ال��ب��ش��اش��ة، ف��ل��ق��ي��ن��اه
م��زي��ِد ِم��ْن ل��ه إِن م��ا ن��ع��ي��ًم��ا ـ��ِش ال��ع��يْ��ـ ك��رم م��ن ع��ل��ي��ه وأف��ض��ن��ا
ال��س��روِر ج��مَّ ال��ض��ح��ك��ات م��س��ت��ف��زَّ م��أم��ونً��ا آم��نً��ا ورع��ي��ن��اه
ت��وِدي م��ك��ان��َي إِل��ى ب��ق��اي��ا ـ��ل��ى األْع��ـ ��لَّ��م ال��سُّ م��ن أرق��ى ي��وًم��ا ك��ن��ُت
ال��وك��وِر اه��ت��زاَز خ��وِف��ه م��ن ـ��ت��زُّ ي��ْه��ـ أت��ى ص��غ��ي��ٌر خ��ادٌم ف��ِإذا
ج��دي��ِد ب��خ��ط��ٍب ت��رى م��ا س��ي��دي وان��ُظ��ْر ح��دي��ث��َي اْس��تَ��ِم��ْع ق��ال: ث��م
ال��خ��دوِر! ف��ي ج��رى م��ا َه��ْوَل ي��ا ـ��واِب األبْ��ـ م��ن ب��اٍب خ��ل��َف ��ْع��ُت ت��س��مَّ ق��د
ك��ال��ع��ق��ي��ِد خ��ل��ف��ه��ا وال��ض��ي��ُف ��مِّ ـ��سُّ ال��ـ س��ق��اء ي��دي��ه��ا ف��ي ال��ب��ي��ت رب��ة
غ��ف��وِر ربٍّ غ��ف��راَن وأب��غ��ي ال��س��مَّ ل��ه أدوف دع��ن��ي اه��دأ ق��ال��ِت:
م��ج��ل��ودي ل��ه ي��ن��ع��ق��د ف��ل��م ـ��َك ع��نْ��ـ غ��ف��ل��ٍة ف��ي ه��واك أت��ان��ي ق��د
أم��ي��ري! ل��ي وك��ن م��ع��ي روح��ي ـ��تَ��بْ��ِق ف��اْس��ـ ب��ه��ا أع��ي��ش ال��ت��ي روح��ي أن��ت
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ال��رع��دي��ِد ب��ه��زة وده��ان��ي م��نِّ��ي األض��ال��ع ه��دَّ ش��يءٍ أيُّ
ال��ص��غ��ي��ِر ال��غ��الم م��ن��ط��ق ف��ي ض��لَّ م��ق��اًال أق��ول أن ُرْم��ُت ك��ل��م��ا
ال��م��زءوِد رع��دِة م��ن ط��ن��ي��نً��ا ـ��ِع ال��س��ْم��ـ م��م��ت��ل��ئَ األب��واَب ف��ول��ْج��ُت
ال��ق��دوِر ف��ي ه��يَّ��أَْت ق��د م��م��ا ـ��م��ة ال��ط��ْع��ـ ن��ن��ت��ظ��ر ال��خ��وان ح��ول ن��ح��ن
ب��ع��ي��ِد غ��ي��َر ت��م��ر وق��ام��ت ب��ي ك��و ف��ي ال��س��مَّ ل��َي أف��رغ��ت ق��د وْه��ي
م��ن��زوِر ب��ك��وب��ه��ا م��اءٍ ف��وق ك��وب��ي وأف��رْغ��ُت غ��اف��ل��تُ��ه��ا ث��م
ال��ت��ص��ري��د م��ن ب��رءًا وش��رب��ن��ا ب��الًغ��ا ال��ط��ع��اِم م��ن ن��ل��ن��ا ث��م
ال��م��ق��ب��وِر ن��وم��َة ال��رود زوج��َي ف��ن��اَم��ْت ال��ج��دي��ُد ال��ي��وُم ج��اءَ ث��م
ب��ق��ي��وِد ال��ردى م��ن وده��اه��ا ح��ش��اه��ا ف��ي ِف��ْع��َل��ُه ال��س��مُّ َف��َع��َل
س��ري��ري! ال��ظ��الِم ش��م��ل��ِة ف��ي ـ��رُق ت��ْط��ـ أتَ��ْت ال��ظ��الُم ج��نَّ��ن��ي ك��ل��م��ا

النفس كلمات

ال��ث��ائ��ُر ال��ع��اص��ُف ب��ه ل��جَّ ءِ ال��ه��ب��ا ك��ب��ع��ض أك��وُن وط��وًرا
ال��م��ائ��ُر ال��ه��ائ��ُج ب��ه��ا ه��مَّ ِع ال��ق��ل��و ك��ذاِت أك��وُن وط��وًرا
ال��ج��اِم��ُح ط��ف��لُ��ه��ا ي��رج��رج��ه��ا ك��أُرج��وح��ٍة أك��وُن وط��وًرا
ال��ص��ال��ُح ال��ث��م��ُر ب��ه ي��م��ي��ُل ال��ج��ن��ى ك��غ��ص��ِن أك��وُن وط��وًرا
ل��ه��ا ح��ي��اٌة ال��ن��ف��وَس وإِنَّ ال��ن��ف��وِس غ��ذاءُ ال��ج��س��وَم وإِنَّ
ب��ه��ا تُ��َع��نَّ��ى ج��س��وٍم وربَّ ال��ج��س��وَم تُ��َع��نِّ��ي ن��ف��وٍس وُربَّ
أج��زائ��ه��ا ب��ع��ض م��ن أج��زاء ُس ال��ن��ف��و وه��ذي روٌح ول��ل��ك��وِن
ب��أزي��ائ��ه��ا ال��ن��ف��وُس وت��ح��ي��ا ت��ح��ل��ي��َل��ُه ال��م��وُت ي��ح��ل��ل��ه��ا
ال��ح��ي��اِة م��ع��ن��ى ال��م��رءُ ي��ع��رُف وال ال��ح��ي��اَة ن��رج��و ك��ي��ف ع��ج��بً��ا ف��ي��ا
ال��م��م��اِت س��رَّ ال��م��رءُ ج��ه��َل ل��م��ا ال��ح��ي��اِة م��ع��ن��ى ال��م��رءُ َع��َرَف ول��و
ال��ض��م��ي��ِر م��وِت م��ث��ُل ض��رَّه وال ال��ض��م��ي��ِر وخ��ِز م��ث��ُل س��اءَه وم��ا
ال��ق��ب��وِر أه��َل ال��دوُد يَ��ِخ��ُز ك��م��ا ال��غ��ب��يِّ روَح ال��ش��رُّ يَ��ِخ��ُز وق��د
اِإلل��ْه وج��وِد ع��ن ل��ه��ا م��ب��ي��ن ال��ن��ف��وِس ب��ُك��ن��ِه ال��ن��ف��وِس وج��ه��ُل
س��واْه؟ ح��يٌّ ال��ك��وَن يَ��ْف��َق��ُه وه��ل س��واُه ح��يٌّ ال��غ��ي��َب يَ��ْع��ِرُف ف��ه��ل
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عتاب

ون��ص��ي��ُر م��ث��ل��ه إِل��ي��ن��ا ح��ب��ي��ٌب وف��ي��ُك��ُم ع��نَّ��ا ال��م��وِت ك��س��ه��و س��َه��ْوتُ��ْم
ص��ب��وُر ال��زم��ان ري��ب ع��ل��ى ف��ِإنِّ��ي م��رت��ى ال��ده��ر ي��ن��ق��ض ل��م أأح��ب��اب��ن��ا
وأُم��وُر م��ن��ُك��ُم أم��وٌر َدَه��تْ��ه��ا ن��وازًع��ا إِل��ي��ك��م آم��اًال ول��ك��ن
خ��ب��ي��ُر ب��ال��ج��ف��اءِ ح��ب��ي��ٍب ف��ك��لُّ وال��ج��ف��ا ال��ت��ق��اط��ع ذاك ل��ك��م ه��ن��ي��ئً��ا
ض��م��ي��ُر ي��ث��وب ال وك��الٍّ إِل��ي��ن��ا ض��م��ي��رك��م ي��ث��وب أن أرج��و ك��ن��ت ل��ق��د

املقاطيع

الضئيلة النفوس

ال��ق��م��ِل ض��ع��ِة ف��ي وال��س��ع��ُي ال��م��ن��ى ض��ئ��اِل أن��ف��ٍس غ��ي��ر أرى ال ب��ع��ي��ن��ي أدور
ال��ع��ذِل م��ن خ��وًف��ا ال��ش��رَّ ي��ه��ج��رون وه��م س��ام��ٍع خ��وِف م��ن ال��خ��ي��َر ي��م��دح��ون ف��ه��م

العلوم مرصمهد

ول��ي��ُد وْه��و ال��ن��ع��ي��ِم أمَّ ك��ن��ِت ط��ف��ٌل وال��ذه��ُن ال��ع��ل��وِم م��ه��َد ك��ن��ِت
ي��ع��وُد؟ أَنَّ��ى ال��ح��ي��اة وم��اض��ي ـ��ِك وال��ُم��ْل��ـ ب��ال��ع��زِّ ال��زم��اُن ي��ع��وُد ه��ل
ال��ج��دوُد؟ ال��ض��ع��ي��ِف ع��ل��ى ت��ح��ن��و ك��ي��ف م��ع��ي��نً��ا ال��ح��ظ��وِظ م��ن ن��رج��و ن��ح��ن
ح��م��ي��ُد ال��س��داِد ج��م ورأي ـ��َز ال��ع��ْج��ـ ال��ه��م��ِم ع��ن ت��ج��ل��و ف��ع��اٌل ه��ل
ي��ع��ي��ُد! م��ا أن��ف��ٍس ف��ي ب��ض��ع��ٍف دي ي��و وم��ا ن��ص��ًح��ا ال��ن��ص��ي��ُح ي��ع��ي��ُد ك��م

الوجود الرشوعظم عظم

ال��رح��ي��ِم ش��ْج��َو ي��س��ت��م��ي��ح أو ـ��دَّْم��َع ال��ـ ي��ري��ق م��م��ا ال��وج��وِد ف��ي م��ا ك��لُّ
وه��م��وِم ول��وع��ٍة واج��ت��راٍم واح��ت��ي��اٍل وق��س��وة غ��دٍر ك��لُّ
ع��ظ��ي��ِم غ��ي��ر ال��وج��وِد ب��ش��أن َس ِق��ي��ـ ل��و ت��ع��اَظ��َم، م��ه��م��ا ش��رٍّ ك��لُّ
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ذم��ي��ِم غ��ي��ُر ل��ل��ح��ي��اِة ع��ظ��ٌم ع��ل��ي��ه غ��ط��ى ل��ل��ه��م��وِم ِع��َظ��ٌم

الطبيعة

وال��ص��ل��واِت واإلِج��الِل ال��ب��ثِّ م��ن ��ه��ا ح��قَّ ال��ط��ب��ي��ع��َة نُ��ْع��ِط ب��ن��ا ت��ع��اَل��ْوا
ال��ح��س��ن��اِت س��اع��ات��ه��ا تُ��نَ��ْل ل��م إِذا رزي��ئ��ٌة ال��ح��ي��اَة أنَّ زع��م��وا ف��ق��د
ال��ن��غ��م��اِت ل��يِّ��ن غ��ن��اءٍ ب��وق��ِع َش��ْج��َون��ا ال��ع��ص��اف��ي��ُر ت��ل��ك َح��رََّك��ْت وق��د

الظالم نصري

ويَ��ْظ��ِل��ُم أَراد إِذا ي��ص��وُل ف��ِب��ُك��ْم غ��ل��وائ��ه ف��ي ال��ج��ب��اِر ي��َد ُغ��لُّ��وا
وأظ��ل��ُم! ال��ط��غ��اُة ُع��دَّ إِذا أط��غ��ى ولِ��يَّ��ُه ال��ظَّ��لُ��وَم ات��خ��ذ ال��ذي إِنَّ

الدين يف املتعصبون

ال��م��ط��ع��ِم خ��ب��ي��ِث ع��ل��ى ال��ك��الِب ف��ْع��َل ض��لَّ��ة ال��ع��ق��ي��دِة ع��ل��ى ي��ت��ه��ارش��ون
ال��ف��ِم! وال ال��ل��س��اِن ب��ت��ح��ري��ك ل��ي��س��ت م��ك��انُ��ه��ا ال��ض��م��ي��ِر ف��ي ال��ع��ق��ي��دَة إِنَّ

األَسف عىل أسف

األس��ِف! س��وى ش��يءٍ ع��ل��ى أَِس��ْف��ُت ف��م��ا وب��اط��ل��ه��ا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى أَِس��ْف��ُت ق��د ك��م
ال��ص��ل��ِف! س��وى ش��يءٍ ع��ل��ى ن��دم��ت ف��م��ا ص��ل��ٍف ف��ي األق��دار م��ن َس��ِخ��ْرُت وك��م
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ومعصم سوار

أص��ي��َال ال��ن��س��ي��ِم ل��ط��َف ي��ح��ك��ي ��نْ��ِع ـ��صُّ ال��ـ ل��ط��ي��ُف ال��م��ج��سِّ ن��اع��ُم م��ع��ص��ٌم
ي��س��ي��َال! أن م��ن ع��ل��ي��ه خ��وًف��ا ـ��ص��ِم ب��ال��م��ْع��ـ ُوكِّ��َل ال��س��واَر وك��أَنَّ

للكاذب

خ��ابَ��ا! ق��وَل��ُه ي��رج��و ال��ص��دَق ع��ال��َج ل��و رج��ٌل إِن��ه ح��ت��ى ال��ِك��ذَْب ع��ال��َج ق��د
ك��ذَّابَ��ا! ح��اَل��يْ��ِه ع��ل��ى ف��ك��ان م��ن��ه ً خ��ط��أ ع��دَّه ي��وًم��ا ال��ص��دَق واَق��َع ل��و

الفاتن ضحكة

ال��رح��ي��ْم ال��غ��ف��ور ُك��نْ��ت ذُْق��تَ��َه��ا ل��و ل��وع��ٍة م��ن ال��ق��ل��ُب إِل��ي��ك ي��ش��ك��و
ق��دي��ْم ودالًال س��خ��ًرا َض��ِح��ْك��َت ش��ج��وِه ع��ن أف��ص��ح وك��ل��م��ا
أل��ي��ْم! وش��ج��ًوا ال��ح��رَّى ال��ك��ب��د ف��ي ج��ًوى ك��ون��ي ال��ف��ات��ِن ض��ح��ك��ة ي��ا

والحجى املال

ال��م��زوِد ال��ظ��ع��ي��ِن ح��م��ُل ول��ك��ن��ه ال��ح��ج��ا ع��ل��ى ح��م��ٌل ال��م��اَل إِنَّ ل��ع��م��رك
ال��م��س��ه��ِد! ال��م��ج��دِّ ج��ه��ُد ح��م��ِل��ِه وف��ي ال��ط��وى آل��م��ه ي��ح��م��ل��ه ل��م ه��و إِذا

الريح كأنني أنني

ال��م��آِب وْج��ه ح��بِّ��ُك��ُم ع��ن يَ��ِج��ْد ل��م وال��ًه��ا م��ح��بٍّ��ا ال��ل��ُه رح��م
ال��خ��راِب ال��رب��ِع ف��ي ال��ري��ِح ك��أَن��ي��ن َه��ْج��ِرُك��ْم ِم��ْن ن��ابَ��ُه م��م��ا إِنَّ
ال��ت��ص��اب��ي! م��ذك��وُّ ي��رح��م إِنَّ��م��ا ت��رح��م��ن��ي ف��ه��ل أه��واك أن��ا
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الكاذب الحياء

وم��ن��اف��ُق م��خ��ادٌع ال��ح��ي��اءَ ل��ب��َس ورب��م��ا ال��ري��اءُ ه��و ال��ح��ي��اءِ ب��ع��ُض
ال��ص��ادُق! ال��ح��ي��اءُ ب��ه ي��ح��ث ع��م��ا س��ف��اه��ًة ال��ح��ي��اءِ ب��م��ك��ذوب ي��ن��أى

الظن سوء

ال��ح��م��ام م��غ��ال��ي��ق ال��ظ��ن ي��ف��ت��ح ص��ادًق��ا رأيً��ا ال��ظ��ن ت��ع��دَّ ال
ال��ظ��الم! ف��ي إِالَّ األش��ي��اءَ ي��رى ال أل��ح��اظ��ِه ف��ي ك��األخ��ف��ِش ه��و

والرجاء القدرة

واس��ُع ال��ع��ي��ِش م��ن ي��رج��و وم��ا ض��ئ��ي��ٌل اق��ت��داَره أنَّ اإلِن��س��اِن ش��ق��وِة وم��ن
وال��م��ط��اِم��ُع س��ؤل��ه ع��ل��ي��ه ل��ه��ان اق��ت��داِرِه دون ي��رج��وه م��ا ك��ان ف��ل��و

املوت هائب

ب��أم��ِه ال��رض��ي��ع ال��ط��ف��ِل ك��ت��ع��ل��ِق ص��ف��َوُه ي��رج��و ب��ال��ع��ي��ِش م��ت��ع��ل��ٌق
ع��زم��ِه! م��ن ع��ق��دًة ي��ن��ق��ض وال��خ��وُف ع��زم��ه ال��ح��وادِث م��ج��اَل��َدَة ي��خ��ش��ى

وخرسان ربح

ك��اس��بُ��ْه ه��و ال��ذي ق��ْدر ال��غ��ن��ى ب��نَ��يْ��ل خ��اس��ًرا ك��ان ال��غ��نَ��ى ال��م��رءُ ب��ل��َغ إِذا
ح��اس��بُ��ْه! ع��زَّ خ��اف��يً��ا ش��ي��ئً��ا وي��خ��س��ر غ��ض��ة ال��وج��ه ل��دن��ة ح��اًال ف��ي��رب��ح
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الرشبالظن دافع

أم��ِم م��ن ال��ظ��ن ذاك ب��ال��ش��رِّ ده��اُه ي��ك��ل��ُؤُه ال��ش��رَّ ب��ال��ظ��ن��وِن وم��تَّ��ٍق
وال��ظ��ل��ِم! ال��ف��ج��ِر ب��ي��ن ال��ع��ي��ِن ك��م��ط��رح ك��ذٍب وف��ي ص��دق ف��ي ال��ظ��نِّ وم��ن��زل

السعادة

رج��ِل ع��ل��ى ت��ح��ن��و ال ال��دي��ِر ك��ربَّ��ِة ل��ط��ال��ب��ه��ا تَ��ْس��َل��ْس ل��م ال��س��ع��ادَة إِنَّ
األم��ِل! إِل��ى م��زج��اة ال��م��ن��ِع ف��ي ل��ك��نَّ ط��اه��رٌة األذي��اِل ع��ف��ُة ك��ل��ت��اه��م��ا

كفاقد مالك

م��س��ال��ُك��ْه إِل��ي��ه تُ��ْدن��ى ال ال��ت��ْل��د م��ن م��ح��بَّ��ٍب زواَل ي��خ��ش��ى ب��اك��يً��ا أي��ا
م��ال��ُك��ْه ألن��ك ت��ب��ك��ي ول��ك��نَّ��م��ا اف��ت��ق��اِدِه ل��خ��وِف ت��ب��ك��ي ال ك��أَن��ك

اإلحسان

ال��ظ��الِم ت��ح��ت ال��م��ص��ب��اِح ض��ي��اءَ ال��ش��رِّ ع��ال��م ف��ي اإلِح��س��اُن ي��ض��ي��ئُ ك��م��ا
وال��ع��راِم األذى ج��مَّ ع��ق��اًم��ا ن ك��ا ول��و داءٍ ل��ك��ل ب��رءٌ ف��ي��ه

الصحيح الود

وال��خ��ي��ِر ال��ف��ض��ي��ل��ِة ح��بِّ إِل��ى ف��ؤادي دع��ا إِذا ل��ل��ض��م��ي��ر ح��ب��ي ح��ب��ب��ت��ك
ال��ف��ك��ِر َح��َس��ِن ف��ي ال��رأِي أه��ل ك��ل��ذة ل��ذًة إِخ��ائ��ك ف��ي ألرج��و وإِنِّ��ي
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الحياة هائب

ال��ج��دوُد ال��ح��ي��اِة ع��ل��ى تُ��ِع��نْ��ُه ل��م ج��ب��اٌن إِالَّ ال��ح��ي��اَة ي��ه��اُب ال
ج��ل��ي��ُد وْه��و ال��خ��ط��وَب ي��ردَّ أن خ��ل��ي��ٌق ال��ح��ي��اَة ي��خ��ش��ى ال م��ن إِن

العيش يف رغبة

ش��رِّ ع��ل��ى تُ��ع��ي��ن أو ب��خ��ي��ٍر ت��ع��وُد م��ق��ال��ًة أق��وَل أن رج��ائ��ي ول��وال
ع��م��ري ف��ي ِزي��َد أن األي��اَم أْح��َم��ِد ول��م رغ��ب��ًة ال��ع��م��ِر ب��س��ط��ِة ف��ي ل��ي ك��ان ل��م��ا

يصم غناء

م��ق��دوِر! ال��ح��وادِث ف��ي ألم��ٍر ول��ك��ن رغ��ب��ًة س��م��ع��ن��اه م��ا غ��ن��اءً س��ِم��ْع��ن��ا
ال��ص��ور! ف��ي ي��ن��ف��ُخ إِس��راف��ي��ُل ك��أَنَّ��َك ت��ح��ت��ن��ا األرُض م��ادت ح��ت��ى ت��غ��ن��ي��َت

العمر إراقة

ال��ف��تَّ��اِن! ب��ط��رِف��ه��ا إِل��يَّ وَرنَ��ت ي��دي ف��ي خ��م��ٍر ك��أَس ع��م��ري ك��ان ل��و
ال��ن��ش��واِن ب��ف��ض��ل��ِة ي��روح ل��ح��ًظ��ا أرى أن ل��ي وم��ن ط��ربً��ا ألرق��ت��ه

ممزق اسم

أس��ن��اِن��ِه ب��ي��ن وَم��زََّق��ُه ل��ئ��ي��ٌم ح��س��وٌد اس��م��ي ذََك��َر إِذا
أض��غ��اِن��ِه! ع��بْ��د ام��رٍئ ُه��ُج��وَّ ح��م��ي��ٌد وِك��بْ��ٌر اح��ت��ج��ازي ل��ي أب��ى
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عتاب

ب��م��ان��ع��ي ك��ره��ت ق��د م��م��ا ال��ذمُّ ف��م��ا ح��ازًم��ا ك��ن��ت إِن ال��ذم ه��ذا ب��ع��ض أال
ق��ان��ِع! غ��ي��ر ب��ال��رض��ا أن��ي ف��ت��ع��ل��م ال��رض��ا إِل��ى ت��ث��وَب أن ي��وًم��ا ل��ع��ل��ك

الطبيعة جمال يف سلوة

ال��ع��ص��اف��ي��ُر؟ ت��ل��ك أو األزاه��ي��ر ه��ذي م��ل��ٌل ُه ص��دُّ ع��م��ن يُ��ْس��ِل��ي��َك أل��ي��َس
م��ق��ب��وُر! األح��زاِن َك��َف��ِن ف��ي وأن��ت ت��ج��لُّ��ِدِه ف��ي ج��ل��ي��ٍد ك��لُّ ي��روح

شفة

ب��ال��ُق��بَ��ْل! ت��ح��ل��م ف��تَ��ِب��ي��ُت ب��ال��ل��م��ى ت��ح��لَّ��ْت ش��ف��ٌة
األَم��ْل! ه��ب��ط وف��وق��ه��ا ـ��ِم ال��ن��ع��ي��ـ رغ��د ب��ه��ا غ��ال��ى

الوثنية خرافات يف الرعد إله

أَل��ِم م��ن ال��م��رءِ ِض��ْح��ك ي��ض��ح��ك ب��ال��رع��ِد ��َع��ًة م��ش��فَّ تُ��ْزِج��ي��ه��ا ال��ب��وارق َربَّ
ال��ن��ق��ِم م��ن يُ��ْخ��َش��ى م��ا ال��ن��اس ع��ن واْح��ِب��ْس دي��ٍم م��ن ن��رج��وه م��ا ال��زرع ع��ل��ى أَنْ��ِزْل
م��ك��تَ��تَ��ِم غ��ي��ر س��رٌّ ف��ي��ك ل��ي يُ��ض��يء داج��ي��ٌة واألن��واء ل��م��ح��ت��ك إِنِّ��ي
ك��رِم وف��ي ب��خ��ٍل ف��ي ك��ال��ن��اِس وأن��ت غ��ض��ٍب وف��ي ح��ل��م ف��ي ك��ال��ن��اس ف��أن��ت

الحب لذة

ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن��ا ال��ع��ذال وأق��ام��وا ج��ه��ًال ال��ح��ب ل��ذة ال��ن��اس َح��رََّم
ال��ف��اق��دي��ن��ا ع��ن األس��ى ال��م��زي��ُح ـ��ِش ال��ع��يْ��ـ ع��ل��ى ال��م��ع��ي��ُن أن��ه َج��ِه��لُ��وا
وال��ف��ات��ن��ي��ن��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن م��ت��ع��ُة ف��ي��ه وال��ج��س��م ل��ل��ف��ؤاد م��ت��ع��ٌة
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املستجدي حجة

ف��ن��وُن ال��ش��ق��اءَ إِنَّ ب��ِإدب��اره وش��ق��وت��ي ال��ن��ع��ي��ِم ب��ِإق��ب��اِل ش��ق��ي��ت��م
ي��ه��وُن ال��ش��ق��اءُ ك��ان ب��ه ل��ه��ات��ي ت��ب��لَّ��َل��ْت ق��د ل��و ال��ع��ي��ِش ب��ص��ف��ِو ش��رق��ت��م

عتاب

رِض��ي��َع��َه��ا ال��ف��ت��اِة ث��ك��ل ث��ك��ل��ن��اُك��ُم َص��َدْف��تُ��ُم ف��ل��م��ا ح��ي��نً��ا ِب��ُك��ْم نَ��ِع��ْم��نَ��ا
ي��ض��ي��َع��َه��ا أن أط��م��اع��ه أَم��ن��ت وق��د درٌة ال��درِّ ق��ان��ص م��ن أف��ل��ت��ت ك��م��ا

وصاحبه الكسل

غ��ِدِه! ف��ي ي��م��وَت أن أع��ض��اؤه َخ��ِش��يَ��ْت ك��أَنَّ��م��ا ح��ت��ى يُ��ْح��ِج��ُم
ي��ِدِه ف��ي ال��م��ك��س��وب ي��ن��ال وال ط��ال��ِب��ِه غ��ي��ُر ال��ش��يءَ ف��ي��درك
ح��اس��دِه ب��ق��ول ف��ي��ش��ق��ى ـ��م��س��ع��ى اْل��ـ ض��م��ن م��ا ي��ن��اَل أن وَراَع��ه
ل��م��س��ع��دِه ش��اك��ًرا ف��ي��غ��ت��دي ت��س��ع��ُدُه األق��دار أن ي��ودُّ
س��ؤدِدِه ب��ن��س��ج ل��ت��ج��ري إِال ُخ��ِل��َق��ْت م��ا األق��داَر أنَّ ي��ح��س��ب

والفخر املجد

ب��اغ��ي ل��ل��ف��خ��ر ي��ب��ت��غ��ي��ه وق��د ـ��ش ال��ع��يْ��ـ ب��ه ي��ص��ح ك��ي ال��م��ج��د ي��ط��ل��ب
وال��ت��ن��ائ��ي! ال��ق��ل��ى ع��ن��ه ط��واه ـ��ر ال��ف��ْخ��ـ م��ن خ��ل��ًوا رآه م��ا ف��ِإذا
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والغايات الوسائل

ال��ع��م��ِل ف��ي ال��ط��ي��ِش ف��دواع��ي ام��رٍئ ع��ل��ى اش��ت��ب��َه��ْت م��ا وال��غ��اي��اِت ال��وس��ائ��َل إِنَّ
األم��ِل م��ن غ��اي��اٍت ال��وس��ائ��ل أو واس��ط��ًة ال��غ��اي��اِت َج��َع��َل َم��ْن ف��ِإنَّ
ال��ِح��يَ��ِل دق��ة ع��ن َج��ْه��لُ��ه وع��اَق��ُه ��َم��ُه ي��مَّ ح��ي��ث م��ن َس��ْع��يُ��ه ي��س��ت��ق��م ل��م

املضللة العزيمة

ُد ال��م��ت��ردِّ ي��ب��ل��غ ال م��ا ال��ح��زِم م��ن ب��ال��ٌغ ال��م��ض��لِّ��ل ال��ع��زم ذوي َل��َع��ْزُم
يُ��ْح��َم��ُد ل��ي��س ش��ارًدا س��ع��يً��ا ك��ان ول��و ق��دوة ال��س��ع��ي وف��ي إِص��م��اءٌ ال��ع��زم ف��ف��ي
ي��ق��ص��ُد ل��ي��س م��ا األش��ي��اء م��ن وي��ص��م��ي ط��ال��ٌب ه��و م��ا اإلن��س��ان ي��خ��ط��ئ ف��ق��د

الرأي غور سرب

ل��ه��ا ل��ب��اًس��ا ال��ف��ع��َل ف��ل��ي��ج��ع��ل آراءَُه ي��س��ب��َر أن ش��اءَ م��ن
إِص��داره��ا ِع��ي��ف ال��م��س��اع��ي إِذا ل��ًق��ى وال��م��ع��ان��ي َم��يْ��ٌت ف��ال��رأي

الخرافات

ح��ص��ي��نَ��ا ح��ص��نً��ا ال��ع��ق��وَل أس��ك��ن��وه��ا ح��ت��ى ب��ال��خ��راف��ات ال��ن��اُس أُولِ��َع
ت��ب��ي��نَ��ا أن خ��ي��ره��م آراءِ خ��ي��ِر ف��ي أوَش��َك��ْت م��ض��ت ق��د ق��ي��َل ُك��لَّ��َم��ا

الرأى صحة إىل تهدي الرحمة

ث��اق��ُب وال��رأي ال��رأُي ي��س��ت��ق��اُد ب��ه��ا وس��ي��ل��ٌة إِالَّ ال��غ��راءُ ال��رح��م��ُة وم��ا
ع��ازُب وال��ح��قُّ ال��م��رءِ ذك��اءَ تُ��ِض��لُّ ن��ق��ي��ص��ٌة إِالَّ األك��ب��اِد غ��ل��ظ وم��ا
ج��اِن��ُب غ��اب ج��ان��ٌب م��ن��ه��ا ب��ان إِذا ي��س��ت��ب��ي��ن��ه��ا ال األش��ي��اءِ غ��رَر ي��رى
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األشقياء حجة

ل��ل��ق��دِر ��ان��ون ل��عَّ ال��خ��الئ��ِق س��ود ن��ف��ٌر أن��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا ي��ع��ي��ب َم��ْن ي��ا
بَ��َص��ِر؟ وم��ن َس��ْم��ٍع ِم��ْن م��آخ��ذَ م��ن��ا أخ��ذت ال��ت��ي ال��ك��اِس م��ن ش��ربْ��َت ه��الَّ
ال��ِغ��يَ��ِر! م��ن ح��اٍل ف��ي ال��س��مَّ ل��ن��ا داف��ت ب��ش��ارب��ه��ا تَ��ْرُؤْف ل��م ال��ب��ْؤس م��ن ك��أٌس

الرش يف عزم

بَ��ُع��َدا م��ا ك��لَّ م��ن��ه ي��ب��ل��غ ال��ش��رِّ ف��ي أم��ٍل ذو وْه��و ع��زًم��ا ال��ن��اِس وأص��دُق
ق��ص��َدا ال��ذي ي��ص��م��ي ال ال��ع��زِم ُم��َق��ْل��َق��ِل تَ��ِع��ٍس م��س��ت��ض��َع��ٍف م��ن ب��ال��م��دِح أح��قُّ
م��دَدا ل��ه ي��م��دد ل��م ال��خ��ي��َر وي��ط��ل��ُب ي��ع��ال��ج��ه��ا ال ل��ك��ْن ال��ف��ض��ي��ل��َة ي��رج��و

والخلد العقل

ال��ح��ك��ي��ِم أم��ر ال��ق��ض��اءِ ف��ي ل��ه ـ��د ال��خ��ْل��ـ َج��َع��َل خ��ال��ٌق ال��ع��ق��ُل إِنَّ��م��ا
وق��دي��ِم ح��ادٍث م��ن إِل��ي��ه س ال��ن��ا ح��اج��ة ال��ذي ي��ب��رز أب��ًدا

الحياة يف اإلنسان وظيفة

ال��وج��وِد ه��ذا م��ن م��س��ع��اه ع��ن ع��اَق م��ا ي��م��ه��َد ك��ي اإلِن��س��اُن ُخ��ِل��َق
ال��ح��م��ي��ِد ب��ال��ف��ع��ِل ال��ع��ائ��ق ي��درأ ن��ه��ج��ِه ف��ي س��ع��ى م��ا ح��رٌّ ف��ْه��َو
ال��س��دي��ِد ال��رأي خ��ط��ِة ع��ن ف��ن��ب��ا ح��ال��ٌة اْزَدَه��تْ��ُه م��ا ع��ب��ٌد وْه��و
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اإلنسان حياة

ح��الُ��ه��ا ط��اب ح��الُ��ه��ا س��اءت ق��ي��ل إِذا أرم��ل ح��س��ن��اءُ ال��م��رءِ ح��ي��اَة ك��أَنَّ
ج��م��الُ��ه��ا! ي��زوَل أن ي��خ��ش��ى وآخ��ر ُح��ْك��ُم��ُه ال��ح��زِن إِل��ى ي��دع��و ش��اف��ٌع ل��ه��ا

الفضيلة عدو

ع��ائ��ُب ال��رذي��ل��ِة رج��س م��ن أص��اب��ك ��َه��ا َح��قَّ ال��ف��ض��ي��ل��َة تُ��ْع��ِط ل��م أن��ت إِذا
ت��ارُب وال��ت��رب ال��ري��ح ع��ل��ي��ه َل��َوتْ��ُه ب��ال��ث��رى ال��ري��ِح ق��اذف إِال ك��ن��َت وم��ا
غ��اِل��ُب؟ وْه��و ن��ف��س��ه ع��ن ي��غ��ال��ب��ه ب��ربِّ��ِه ُم��ْغ��َرى ال��ش��رَّ أنَّ ت��َر أل��م

والشقاء األديب

ال��ع��ض��ِب ص��اق��ل��ُة ال��ن��اَر وإِنَّ ص��ق��اٌل ل��ن��ف��س��ه األدي��ِب آالَم إِنَّ أال
ب��ال��ث��ْق��ِب؟ األذُْن تَ��أَْل��َم ح��ت��ى األذِْن ع��ل��ى ب��ح��ل��ي��ٍة ل��ي��س ال��ق��رَط أن ت��َر أل��م

والغرور الحسن

م��غ��روُر ب��ال��ع��ي��ِش ج��م��ي��ل ك��لُّ س��ف��ًه��ا غ��روَره��ا ع��ل��ي��ه��ا ع��اب��وا
م��س��روُر ال��دالِل ج��مُّ ب��ال��ف��ض��ل م��ن��ف��رٍد وك��لُّ ف��ض��ٌل، ال��ح��س��ُن

للعيش القدير حب

واخ��ت��ب��اُر وم��ط��م��ٌح س��ام��ي��اٌت م��س��اٍع ل��ل��ق��دي��ر ال��ع��ي��َش ح��بَّ��َب
وع��اُر خ��ذٌل ال��ح��م��اِم واب��ت��غ��اءُ ن��ْج��ٍح ن��ه��زُة ال��ح��ي��اُة ف��ل��دي��ه
واق��ت��داُر وه��م��ٌة واص��ط��ب��اٌر ج��وٌد ل��ل��ع��ي��ش ال��ق��دي��ِر ح��بَّ إِنَّ
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كاذبان

ل��وَم��ا ي��وس��ع��ن��ي ت ال��زَّالَّ ع��ل��ى رق��ي��بً��ا م��ادح��ي غ��ي��ر م��ادٌح أن��ي ونُ��بِّ��ئْ��ُت
ُظ��ْل��َم��ا وي��ش��ت��م��ن��ي ظ��ل��ًم��ا أَُق��رُِّظ��ُه م��ق��ال��ه ف��ي ك��اذٌب ك��ل��ي��ن��ا ل��ع��لَّ

الخيام عمر رباعيَّات من رباعية

الفاريس الشاعر

وال��زه��ُر ال��رب��ي��ُع رب��اه��ا ف��ي ِق��ْدًم��ا ح وص��وَّ َع��َف��ْت ق��د إِرٌم
خ��ب��ُر أم��ره��ا م��ن ل��دي��ن��ا ـ��ث َح��يْ��ـ ال ح��ي��ث م��ض��ت ق��د ج��م��ش��ي��د ك��أُس
ُدَرُر ح��ب��اب��ه ب��رح��ي��ٍق ج��واًدا ي��زال ال ال��ك��رُم ل��ك��ن
ال��ُغ��ُدُر أزه��اره ت��روِّي ُن َف��يْ��نَ��ا ال��روِض م��ن م��ن��زٌل ول��ن��ا

أخرى رباعية

ال��ع��ه��ِد ق��دي��م��ُة ل��دي��ه نً��ا أش��ج��ا ال��ح��ول ج��دة ل��ل��ق��ل��ِب ه��اج
ال��رغ��ِد ح��ال��ِه ظ��لِّ ف��ي ـ��وِة وال��خ��ْل��ـ ب��ال��ت��ف��رِد ال��ن��ف��ُس ت��أن��ُس
وال��ورِد ال��ن��واِر ب��ي��اض ف��ي م��وس��ى راح��ة األزه��ار ت��ح��ك��ي ح��ي��ث
ل��ح��ِد م��ن ل��ل��م��يْ��ت ب��اع��ث��ات ع��ي��س��ى ك��أَن��ف��اس ن��ف��ح��ٌة ول��ه��ا

أخرى رباعية

ال��ع��ق��اِر ك��ئ��وس ع��ائ��بً��ا ت��ط��ع ال ده��اًق��ا ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��ك��أَس ل��ي ه��اِت
ال��وق��اِر ث��وُب ال��ص��ي��ِف ف��ي ي��غ��ن��ي ل��ي��س ش��ت��اءٍ ث��وُب ال��وق��اِر ث��وَب إِنَّ
ال��ن��اِر م��ث��ل ل��ل��ق��ي��ظ ج��م��راٍت ف��ي ب��ه وارِم ال��وق��اَر ع��ن��ك انْ��ُض
ال��م��س��ت��ط��اِر م��آِخ��ذَ ف��خ��ذه ـ��ِن ُغ��ْص��نَ��يْ��ـ ب��ي��ن ط��ائ��ٌر ال��ع��ي��ُش إِنَّ��م��ا
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شكوى

رق��ي��ب��ي؟ ال��ه��وى ف��ي ك��أنَّ��ه ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��ب��دَر ت��رى أم��ا
ال��وج��ي��ِب ف��ي ال��ق��ل��َب ي��ض��ارع م��س��ت��ف��زٍّا ح��ي��ران وال��ن��ج��َم
ال��م��ري��ِب ه��ي��ئ��ُة ك��أنَّ��ه��ا س��ت��ًرا ع��ل��ي��ه تُ��ْرِخ��ي وال��س��ح��ب
األدي��ِب ع��ي��ش��ُة ك��أنَّ��ه م��س��ت��ق��رٍّا ب��األف��ِق وال��ل��ي��ل
ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ك��ان م��ا دام ل��و ب��ال��رج��اءِ ال��ي��أس أش��بَ��َه م��ا
ن��ص��ي��ب��ي ال��ه��وى ف��ي أَِج��ْد ل��م إِْن ب��ال��ش��ق��اءِ ال��س��ع��د وأش��بَ��َه
ك��ال��رق��ي��ِب ال��ح��ب ف��ي ك��ن��ت إِن ب��ال��ع��داءِ ال��ح��ب وأَْش��بَ��َه
ب��ال��وج��ي��ِب! ال��ق��ل��ب م��ص��ي��ب��ة ب��ال��ب��ك��اءِ ال��ع��ي��ِن م��ص��ي��ب��ُة

والجمال الحب

ج��م��اِل م��ن ف��ي��َك ال��ذي ق��ْدر ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��ح��بِّ م��ن ع��ن��دي
دالِل ف��ي ج��ذالن وأن��ت وج��ي��ٍب ف��ي أس��وان ف��ال��ق��ل��ُب
ال��زالِل ب��ال��ب��ارد ي��غ��صُّ ل��غ��وٍب م��ن ظ��م��آن وُربَّ
ال��ن��واِل! غ��ائ��ُض أص��ل��ح��ه م��س��ت��ث��ي��ٍب ول��ه��ان وُربَّ

املتكلف األديب

زن��اِد ص��خ��َر ال��م��ق��روُر ق��دح ك��م��ا رأيَ��ُه ي��ق��دح ال��ل��ي��ل ط��واَل ي��ب��ي��ت
ج��الِد أش��دَّ ف��ي��ه��ا ل��ه ك��أَنَّ ق��ص��ي��دًة ال��ق��ري��ِض ن��س��ِج ف��ي ي��ع��ال��ج
وع��اِد ث��م��ود ع��ن ف��ي��ن��ا تُ��َح��دُِّث ح��ب��ُس��ه��ا ط��ال ق��د ك��ال��ب��ك��ر ب��ه��ا ف��ي��أت��ي
ق��ت��اِد ش��وك ال��ف��رش ف��ي ب��ه ي��ح��كُّ ك��أَن��م��ا ج��ن��بً��ا ال��ف��رش ف��وَق يُ��َق��لِّ��ب
والِد! ب��غ��ي��ر زح��ر ول��ك��نَّ��ه َوْض��ُع��َه��ا آَن إِذا ك��ال��ح��ب��ل��ى وي��زح��ر
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الثأر

ال��َق��بْ��ِر؟ ف��ي ال��َم��يْ��ِت غ��ل��َة ي��ش��ف��ي ال��ث��أُر أم ه��الِك��ِه ب��ع��د ال��َم��يْ��َت يُ��ْح��ِي��ي ال��ث��أُر ه��ِل
ت��س��ري ع��ق��ارب��ه��ا ب��أض��غ��اٍن ـ��ق��ل��وَب اْل��ـ ويَ��ْع��ُم��ُر ال��ع��داءَ ي��ح��ي��ي إِن��ه أَال
ب��ال��ش��رِّ يُ��ْدَف��ُع ال��ش��رَّ ت��ح��س��ب��نَّ وال ل��ُه أًخ��ا ي��م��ح��و ال��ذن��َب ت��ح��س��ب��نَّ ف��ال

الزمان شكوى

َط��لُ��وبُ��َه��ا وْه��و ال��م��رءِ ح��ي��اَة تُ��ِم��رُّ ف��ِإن��ه��ا ال��زم��ان ش��ك��وى م��ن أع��ي��ذَك
ُخ��ُط��وبُ��َه��ا! غ��ال��ت ال��ده��ِر َع��َدَواُت إِذا اح��ت��ق��اُرُه ال��زم��اِن ش��ك��وى م��ن ف��أَْح��َس��ُن

خلوة

أََم��ِل��ي ِم��ْن وال��ح��س��ن��اءُ وال��ل��ي��ُل ب��ال��ل��ي��ل، أَذُْك��ُرَه��ا ب��ال��ح��س��ن��اءِ ل��َي خ��ل��وة ي��ا
ال��ُق��بَ��ِل رش��ف��َة أب��غ��ي ظ��م��آَن وُق��ْم��ُت راَح��تَ��ه��ا ��اي ك��فَّ َل��َم��َس��ْت وك��ل��م��ا
وال��ع��ذِل! ال��ش��كِّ ب��ل��ح��اظ ل��ن��ا ي��رن��و ث��ال��ث��ن��ا ال��ب��دَر إِنَّ إِيَّ��اك ت��ق��ول

الهجر يف العذر

تُ��ن��س��ي ال��ح��وادث ه��ي ول��ك��ْن ـ��ُر ال��ه��ْج��ـ ذل��ك زه��ادٍة ع��ن يَ��ُك��ْن ل��م
ورْم��ِس��ي! ط��ْرِس��ي ب��ي��ن م��ا ف��أغ��دو ِن��ْب أُذْ ل��م ح��ي��ث م��ن إِل��يَّ ت��ت��خ��ط��ى

مسالك نظرات

ع��اش��ُق؟ ل��ك أن��ن��ي أن��س��ى ك��ي��ف ب��ه، رم��ي��ِت��ن��ي م��م��ا أن��س��اِك أن ش��ئ��ِت إِذا
ال��ع��وائ��ُق! ع��نِّ��ي ع��اق��ت��ك وإِن إِل��ي��ك م��س��ال��ٌك إِال ال��ع��ي��ن ن��ظ��راُت وم��ا
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أبًدا كاذب

ت��ك��ف��ي ف��ي��ك وم��رَّة م��راًرا ِب ب��ال��ِك��ذْ وَص��ْف��تُ��ك أن��ي ق��وٌم الم
وص��ف��ي! ��َر ل��ق��صَّ س��ب��ح��ٍة ع��ل��ى ب ب��ال��ِك��ذْ وص��ف��ت��ك أن��ن��ي ل��و ويْ��ك

والهجر الحب

ال��ت��ن��ائ��ي ف��ي وَم��لُ��وًال ال��ت��دان��ي ف��ي َوُص��وًال ي��ا
ب��ِإخ��اءِ إِخ��اءٍ ع��ن ي��ج��زي ل��ي��س وح��ب��ي��بً��ا
وج��ف��اءِ ودلٍّ ِر وال��َغ��ْد ال��ن��أِْي وح��ل��ي��َف
ل��ل��رج��اءِ وع��دوٍّا ل��ل��ت��راض��ي وَم��ُط��وًال
ع��ف��اءِ م��ن يُ��ْط��َوى ل��ي��س م��ك��اٌن ال��ق��ل��ِب ف��ي ل��ك
ب��دواءِ! ي��داَوى ال داءٌ ال��غ��دَر أن غ��ي��ر

الشتاء ذم

م��ت��ع��وِس! ق��ل��ِب ف��ي ن��ك��ٌد ك��أَنَّ��ه��ا غ��ي��اه��بُ��ه وج��اءَت��ن��ا ال��ش��ت��اءُ ج��اء
إِب��ل��ي��ِس! وْج��ِه م��ن ق��ط��ع��ة ك��أَنَّ��ه��ا ب��ه��ا ال��ض��ي��اءُ ي��م��ش��ي ال ال��م��دي��ن��َة ت��رى

عتاب

س��واءَ ال��وداِد ف��ي ت��ح��س��ب��ون��ا ف��ال ب��ط��ولِ��ِه َش��ِق��ي��نَ��ا ق��د ب��ه��ج��ٍر نَ��ِع��ْم��تُ��ْم
ه��ب��اءَ ال��م��الُم ك��ان وإِن إِل��ي��ك��م ون��زاع��ن��ا ه��ج��ران��ك��م ل��ك��م ه��ن��ي��ئً��ا
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إمام دهر لكل

وال��ك��ذِب ال��ص��دِق م��ع��ن��ى ل��ل��ن��اس يُ��ِب��ي��ُن أب��ًدا ق��ائ��ٌم إِم��اٌم ده��ٍر ل��ك��لِّ
وال��ح��ق��ِب! األي��ام ع��ل��ى ت��م��ادى م��ع��نً��ى ب��ه األخ��ي��ر ج��اءَ م��ا ي��ن��س��خ ول��ي��س

اليأس يف وصرب األمل يف صرب

ج��م��وِح��ِه م��ن ك��اب��ًح��ا خ��ْل��ًق��ا ال��ص��ب��ِر س��وى ف��ي��ه��م��ا ال��م��رءُ يَ��رى ال وي��أٌس ُط��م��وٌح
ط��م��وح��ِه ع��ن��د ال��م��رءَ يُ��ع��ي��ن وص��ب��ٌر ي��أس��ِه ح��ي��ن ف��ي ال��م��رءَ ي��ع��ي��ن ف��ص��ب��ٌر

أهنته اللئيم أكرمَت إِذا

ل��ِف��ع��اِل��ِه! ن��اق��ٍد ح��م��ي��ٍد ب��ف��ع��ل أه��نْ��تَ��ُه ال��ل��ئ��ي��م أك��رْم��َت أن��َت إِذا
ن��ب��اِل��ِه؟ غ��دُر ال��ح��م��َد ي��ردُّ ف��ك��ي��ف ب��َح��ْم��ِل��ِه ي��ق��وُم ال ع��ب��ئً��ا ال��ح��م��َد ي��رى

الغيبة صاحب

ب��اط��نَ��ُه بَ��يَّ��نْ��َت إِذا ال��ع��ي��وِب ج��مُّ ف��تً��ى ل��ل��رج��اِل َع��يْ��بً��ا ال��ن��اِس وأك��ث��ُر
ض��ام��نَ��ُه! ب��ات ق��د م��ا ال��ب��راءِة م��ْح��َو م��اح��ي��ٌة ال��ن��اِس ع��ي��وَب أن ي��ظ��ن

الوليد

ب��ض��ي��ِر ع��ن��ه األق��داُر ت��خ��ف��ى ـ��َوْض��ٍع اْل��ـ ع��ن��د ُع��ْري��ان ال��ول��ي��َد ل��ك��أَنَّ
ال��ص��خ��وِر ف��وَق األم��واُج وَرَم��تْ��ُه ري��ٌح م��س��اع��ي��ه ع��اَرَض��ْت ت��اج��ٌر
ع��ث��وِر! وج��دٍّ ج��دٍب ب��ج��اٍه ـ��َش ال��ع��يْ��ـ َرِب��َح��ا ق��د خ��اس��ران ف��ه��م��ا
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بحر الدهر

دواِه��ي��ِه وال��ب��ؤس��ى غ��رق��اه وال��ن��اُس ل��ه ان��ت��ه��اءَ ال ب��ح��ٌر ال��ده��ُر وإِنَّ��م��ا
ع��وادي��ه ع��ن��ه��ا غ��ف��َل��ْت س��ف��ي��ن��ٍة س��وى ف��ي��ه ال��م��رءِ ح��ي��اَة أخ��اُل وم��ا
ط��وام��ي��ه! ف��ي ال��م��س��اع��ي ب��واَر ب��ارت ن��اه��ض��ه��ا ال��م��ق��دور ال��ح��دث إِذا ح��ت��ى

ومرآتها الحسناء

م��ط��ب��وُع ال��م��رآِة ص��ف��ح��ِة ف��ي ال��ذي رأي��ت ق��د أْن ت��ح��س��ب��ي ال
م��خ��دوُع ال��ع��ي��ن ط��رَف وإِنَّ ج��ائ��ٌر وال��ه��وى ق��اٍض ف��ال��ع��ج��ُب

حلم

ل��ه��ي��بُ��َه��ا م��ن��ه ن��ال ه��ج��ي��ٍر س��م��اءُ وف��ْوق��ن��ا روٍض وْس��ط ك��أَنَّ��ا رأي��ُت
ك��روبُ��َه��ا غ��ال��ت ال��ص��ي��ِف ج��م��رات إِذا ب��ل��ب��س��ه��ا ش��ق��ي��ن��ا ق��د ث��ي��ابً��ا خ��ل��ع��ن��ا
َخ��ل��وبُ��َه��ا ل��ي آِس��ٌر ح��رك��اٌت ل��ه ن��اع��ٌم ال��ح��س��ن م��ن راٍو س��اع��دي وف��ي
ق��ري��بُ��َه��ا ب��ع��ي��ٌد ح��اج��اٌت ال��ن��ْف��ِس وف��ي ج��س��ِم��ِه م��ح��اس��َن ن��ح��ري إِل��ى أض��مُّ
رق��ي��بُ��َه��ا ال��م��ش��وِق ع��ي��ن ع��ن غ��اب وق��د ل��ج��ان��ٍب ج��ن��بً��ا األزه��ار ع��ل��ى ف��ِن��ْم��نَ��ا

املرسل) الشعر (من االستبداد عهد يف الشام أو الخراب الجنة

ال��ول��ه��اِن ال��ش��اع��ِر ب��ل��بِّ ت��ه��ف��و ف��ي��ن��ان��ٌة ح��دي��ق��ٌة ال��ش��آم إِن
األه��واءِ وح��ب��ال��ة ال��ن��ه��ى ش��رك ج��ن��انَ��َه��ا اِإلل��ُه نَ��َس��َج وك��أَن��م��ا
غ��ب��ي��ُن ال��ن��ع��ي��ِم ف��ي ُع��ْم��ٌر ي��ف��دي��ه ص��ال��ٍح ج��ن��اِن��ِك ف��ي ب��ي��وٍم ل��ي م��ن
ذل��ي��ُل ل��ل��ن��ف��وس م��وٌت وال��ظ��ل��ُم ع��رام��ه ف��ْض��َل ع��ل��ي��ِك ال��ظ��ل��وُم م��دَّ
آي��ات��ه��ا م��ن ال��ده��ِر اس��ت��الِب ق��ب��ل ال��ردى أَْدَرَك��َه��ا ال��ح��س��ن��اءِ ك��ال��م��ي��ت��ِة
األح��ي��اءِ ��ِس ت��ن��فُّ اف��ت��ق��اد ل��وال ح��ي��ات��ه��ا ال��م��م��اِت ف��ي ت��ح��س��ب ف��ت��ك��اد
وق��اِر! غ��ط��اءَ ل��ه��ا ال��م��م��اُت نَ��َس��َج م��ح��اس��نً��ا ثَ��مَّ رأي��َت رأي��َت ف��ِإذا
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املستنبت اللئيم

ط��رائ��ِق ذات األرض ف��ي ف��أص��ولُ��ُه ف��روُع��ُه ب��ال��ن��ب��اِت ت��ط��اَوَل م��ه��م��ا
ص��ادِق ال��ف��س��ول��ِة ف��ي ب��رأٍي غ��ال��ى ق��دُرُه ت��راَف��َع إِذا ال��ل��ئ��ي��ُم وك��ذا
ب��ائ��ِق! أع��ظ��ُم ب��ال��ج��اه ف��م��ص��اب��ه ب��ج��اِه��ِه ال��ع��ال��م��ون أص��ي��ب ول��ئ��ن

وغد اليوم

ج��دي��د ب��ي��وٍم ل��ي��س غ��ًدا إِنَّ غ��ًدا ف��ت��رج��و ال��ي��وُم ي��س��وءُك
س��دي��د ب��رأٍي ال��ي��وِم ع��ل��ى م��ن��ه واس��تَ��ِع��ْن م��ض��ى أم��ٍس إِل��ى ف��ان��ظ��ر

منظر

ب��ل��ْح��ِن م��ن��ه ال��ن��اظ��ري��ن يَ��طَّ��ِب��ي ج��ل��ي��ٌل ال��ب��ه��اءِ رائ��ُع م��ن��ظ��ٌر
ب��أذِْن��ي! ذاك رأي��ت ف��ك��أن��ي ل��ح��اظ��ي ج��ن��ت��ه م��ا ال��س��م��ع ي��ح��م��د

لئيم كاذب

ري��ُب ك��لُّ��ه وع��م��ُرك َك��ِذٌب ك��لُّ��ه��ا ح��ي��اتُ��ك
ال��نُّ��ُج��ُب ب��رز م��ا إِذا ال��ل��ؤِم ف��ي ب��رَّْزَت ل��ق��د
َل��ِع��ُب م��ل��ؤه وج��دَُّك ح��ن��ٌق م��ل��ؤُه وودُّك
َط��َرُب األذى إِل��ى وف��ي��ك ج��ن��ٌف ال��ع��ال ع��ن وف��ي��ك
ال��ن��وُب إِق��ب��اِل��ك وف��ي األرُب إِدب��اِرك وف��ي
نَ��َس��ُب ال��خ��ن��ى م��ن إِل��ي��ك ف��ل��ه��ا رذي��ل��ٍة وك��لُّ
أََدُب! وال خ��ي��ٌر ف��ال م��ع��ه��وٌد ال��ش��رُّ وف��ي��ك
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املرسل) الشعر (من القيس امرئ البنه حجر امللك عتاب

َظ��لُ��وَم��ا! ُك��نْ��َت ال��م��اءَ أرق��ت ق��د ول��و ��ًة وخ��سَّ ُج��بْ��نً��ا ال��خ��م��ِر دم��اءَ ت��ري��ق
ص��وادي ال��ب��ات��رات ال��س��ي��وف وه��ذي ك��ث��ي��رٌة ال��ث��ائ��ري��ن دم��اءَ ف��ِإنَّ
ش��رابَ��ا؟ ال��رويِّ ب��ال��دنِّ ُ وت��ه��ن��أ ال��ص��دى م��ن ي��ش��ك��و ال��م��ص��ق��وَل ت��ت��رك ف��ه��ل
ص��داُه أواِر م��ن أخ��اه وُم��نْ��ٍج ِب��ِظ��ْم��ِئ��ِه م��اٍض ال��ط��ب��ِع ك��ري��َم وإِنَّ
ع��زي��ُز ال��ذل��ي��ُل ال��ض��ي��ُف داره وف��ي ال��ط��وى م��ن ي��ع��وي ب��ات ك��ري��ٍم م��ن وك��م
ص��ح��ي��َح��ا وك��ان ج��اه��ي ب��ه��ا أص��ب��ت ن��ق��ي��ص��ٌة إِال ال��غ��اداِت ح��بُّ��َك وم��ا
رق��ي��ُب ب��ذاك ي��ش��ه��د ول��م أت��اه��ا رذي��ل��ًة ال��َم��ُس��وُد ال��م��رءُ واَق��َع إِذا
ح��روِر ب��ك��ل ��اٌح ل��فَّ ال��ل��وِم م��ن ن��اَل��ُه ال��ق��وم س��ي��د أت��اه��ا ��ا ف��ِإمَّ
ل��ح��اُظ ب��ال��س��ه��اِم رم��ت��ه��ا م��داٌد ري��َش��ه��ا م��سَّ إِْن ال��ط��ي��ِر ش��ه��ب ك��ذل��ك
م��ع��ي��ب ال��غ��راب ف��ي س��واٍد ل��ص��نْ��و ��ًض��ا م��ب��غَّ ال��م��داد ف��ي س��واًدا وإِنَّ
ن��ق��اُب؟ ال��ن��ه��اِر وج��ِه ع��ل��ى ول��ي��س ل��ل��ه��وى أس��ت��ُر ال��ل��ي��َل أنَّ ت��َر أل��م
ك��ع��اُب وْه��ي ال��ح��س��ن��اءَ يُ��ْدِرُك ك��م��ا َزنَ��ْت إِذا ع��اٌر ال��ش��ن��ع��اءَ يُ��ْدِرُك وم��ا
ه��الِل ِل��َف��ْق��ِد ال��رائ��ي ي��ح��ف��ُل ك��م��ا ك��وك��ٌب غ��اب إِذا ال��رائ��ي ي��ح��ف��ُل وم��ا
م��ل��وُم ف��ي��ه أن��ت أم��ًرا ال��ق��وِم ع��ل��ى ت��ع��ْب ف��ال ك��ال��م��ل��وِك إِال ال��ن��اُس وم��ا
وت��روُح؟ ل��ه ت��غ��دو ال��ذي ج��ن��ي��ُت ك��أَن��ن��ي ال��م��ل��وِك ب��ي��ن أت��ت��رك��ن��ي
خ��ل��ي��َق��ا؟ ب��ال��ع��الءِ ت��ران��ي أل��س��ت أذل��ت��ه ف��ك��ي��ف م��ج��دي م��ن وم��ج��ُدك
وال��َدا ال��ذلِّ إِل��ى أه��دى ول��ٍد وك��م ُوْل��َدُه ال��ذلِّ إِل��ى أه��دى وال��ٍد وك��م
وي��ص��اُب يَ��ْج��ِن��ِه ل��م ب��م��ا وي��ش��ق��ى ذن��وِب��ِه ع��ق��ب��ى اإلن��س��اُن ي��ح��م��ُد وق��د
َل��ِه��ي��بَ��َه��ا؟ ي��ْص��َل��ى ال��ن��ي��ران يَ��ْق��َرُب وم��ن ق��ري��ن��ه ي��ع��دي ال��ع��رِّ ق��ن��ي��ص أل��ي��س
ب��داِئ��ِه! ي��ش��ق��ى ال��ول��ه��اَن ي��ص��ح��ُب وم��ن أَت��يِّ��ه م��ن ش��ك��ى ال��وادي س��ك��ن وم��ن

املرسل) الشعر (من قري أبي واقعة

ال��واس��ِع ال��ف��ض��اءِ ف��ي ت��س��ب��ُح ك��ال��ط��ي��ِر س��ف��ي��نَ��ُه ي��ح��ثُّ أت��ى ال��ب��ح��اِر م��ل��ُك
أج��ب��اِل ع��ل��ى وأج��ب��اٌل ث��بْ��ٌت أَْم��ره��ا ي��دب��ر ل��ج��ٍج ع��ل��ى ل��ج��ٌج
��اُق خ��فَّ أع��واده��ا ع��ل��ى ع��ل��ٌم اع��ت��ل��ى ق��ي��َر أب��و بَ��َل��َغ��ْت إِذا ح��ت��ى
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ال��م��ك��دوُد أم��ي��ُره��ا أف��اق ح��ت��ى أم��َره��ا تُ��نْ��ِك��ُر اِإلف��رن��س وس��ف��ائ��ُن
ال��م��غ��واِر ف��ري��س��ِة َح��ْول ك��اْألُْس��ِد ال��ع��دا وج��َد ب��ل��ح��اظ��ه رم��ى أنَّ��ى
وده��اءُ خ��دي��ع��ٌة ال��ع��داءُ وك��ذا (ن��ل��س��ُن) ال��ُم��َغ��لَّ��ُب يُ��َدبِّ��ُره��ا ِح��يَ��ٌل

∗∗∗
س��ك��ن��ات��ه��ا م��ن األق��داِر وم��ح��رِّك َغ��َف��الت��ه��ا م��ن ال��ن��ي��راِن ُم��وِق��َظ ي��ا
َوثَ��بَ��اِت��َه��ا ف��ي األح��داُث ف��أج��اب��ت ص��ول��ٍة ف��ي داع��يً��ا س��م��ع��تُ��ك إِنِّ��ي
واألح��ش��اءِ األوص��اِل وم��ق��طَّ��ِع ض��ري��ُح��ُه ال��م��ي��اِه ف��ي غ��ري��ٍق م��ن ك��م
ال��م��ردوَدا ط��ع��اَم��ه ال��م��ري��ِض َق��ذَْف أم��ع��ائ��ه��ا م��ن األم��واُج ب��ه َق��ذََف��ْت
ال��ف��ي��ن��اِن ال��ن��اع��ِم ال��زم��اِن ذك��رى آالِم��ِه ف��ي زاد ج��ري��ٍح م��ن ك��م
ال��س��اع��اُت وري��اض��ه��ا ن��ف��ح��ات��ه��ا، أح��داث��ه��ا ح��دي��ق��ٌة، ال��ح��ي��اُة ح��ي��ث
واأله��واءِ واآلم��اِل ب��األه��ِل ج��وده ال��ع��زي��ِزة ب��ال��ن��ف��س ف��ي��ج��ود
ال��غ��م��راُت دون��ه��ا م��ن غ��م��رٍة ف��ي أَْه��َل��ُه ال��م��ف��ارِق ل��ل��رج��ل ل��ْه��ف ي��ا
م��م��اِت��ِه ق��ب��ل ب��ال��م��ق��ت��وِل ح��لَّ ق��د م��م��ات��ه ب��ع��د ب��األح��ي��اءِ ح��لَّ م��ا
اِع ال��خ��دَّ ال��راق��ِص ال��س��راب خ��دع أم��وَره��ا ب��ل��وَت إِذا ال��ح��ي��اُة وك��ذا
ذل��ي��ِل! ال��ح��ي��اِة ف��ي م��وٍت وَل��ُربَّ ��ٍم م��ن��عَّ ال��م��م��ات ف��ي ع��ي��ٍش ُربَّ ي��ا

∗∗∗
ع��دي��َدُه��ْم؟ ل��ل��ع��داءِ أَع��دُّوا ��ا ل��مَّ وح��زب��ِه ل��ل��ش��ق��اءِ أَع��دُّوا م��اذا
��اُل ف��عَّ أرواح��ِه��م ف��ي وال��ج��ه��ُل ع��دوٍة ذو رب��وع��ه��م ب��ي��ن ال��ف��ق��ُر
ب��األرواِح ال��ج��ه��ِل ف��ع��َل ويُ��ِب��ي��ُد خ��ص��اص��ًة يُ��ِزي��ُل ب��م��ا ال��س��ف��ي��ُن تُ��بْ��نَ��ى
األق��وِم ال��س��دي��ِد ال��وج��ِه ع��ن إِالَّ ت��ص��ونُ��ُه ح��ي��ن ال��ك��وِن روح وال��م��اُل
أش��الءِ ع��ل��ى أش��الءً ص��اَر ق��د ب��ه��اِئ��ِه ب��ع��د األس��ط��وِل إِل��ى ان��ظ��ر
م��ت��م��اِدي ��ٌد م��ت��أسِّ م��ت��ح��كِّ��ٌم م��ت��ن��كِّ��ٌر أرواح��ن��ا ف��ي ق��اب��ي��ُل
ب��اِإلف��س��اِد؟ اإلِص��الَح ي��ت��ط��ل��ُب إِن��ه ح��ت��ى اإلِن��س��ان ده��ى م��اذا
وم��م��اِري؟ ل��ُم��نْ��ِك��ٍر ال��دل��ي��ل ن��ب��غ��ي ن��ف��وِس��ن��ا ف��س��اِد ع��ل��ى ذاك ب��ع��د ه��ل
ِإلس��اِر خ��دي��ع��ٌة ال��ف��خ��اَر إِنَّ ف��خ��اِرِه ي��وَم ال��م��غ��روُر ي��ع��ل��م ل��و
ال��م��ص��ف��ِد األس��ي��ِر م��ن ال��ح��دي��ِد ن��ي��َل ق��واِدِه م��ن ون��اَل وث��اَر ل��ط��غ��ى
ال��ع��ادي! ال��ق��وي م��ن ال��ض��ع��ي��ف ويْ��َل ط��غ��ى إِذا ال��ض��ع��ي��ف م��ن ال��ق��ويِّ ويْ��َل
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ال��ج��ب��اِر؟! ق��ن��ي��ص��ُة ال��ذل��ي��َل أنَّ وص��رف��ه ال��زم��اُن ي��خ��بِّ��ْرَك أَوَل��ْم

املرسل) الشعر من (قصة املرصي احر والسَّ نابليون

ع��ظ��ي��ِم ل��ك��لِّ ي��ع��ن��و ال وال��ن��وُم ال��ك��رى س��ال��ب��ُة ب��ن��اب��ل��ي��وَن َس��َدَك��ْت
ح��ْل��ِي��َه��ا ِم��ْن ُع��رِّيَ��ْت ق��د زن��ج��ي��ٍة ك��ق��ل��ِب��ه��ا ال��ل��ئ��ي��ِم ق��ْل��ُب ل��ي��ل��ٍة ف��ي
ال��س��رى م��ن ال��ظ��الَم م��ه��اب��تُ��ه َم��نَ��َع��ْت ب��ه��ا ي��س��ري أن ال��ط��ي��ُف أراد ف��ِإذا
ال��ل��ح��ظ��اِت رائ��ِع ال��م��ح��يَّ��ا ج��ْه��ِم ق��ات��ٍل ط��ل��ع��َة األُف��ق ف��خ��ال ع��ب��س��ت
يَ��ْع��َل��ِم ل��م ِب��َح��ِن��ي��ِن��ه وح��ب��ي��ب��ه ق��ض��ى إِذا ال��م��ح��بِّ ن��ف��س وت��ن��ف��س��ت
ال��رح��م��ِن! م��الئ��ُك تُ��ِض��ئْ��ِك ل��م أم ري��ُح��ه��ا ك��واك��ب ي��ا أط��ف��أَت��ِك ه��ل
ال��ط��ال��ِع ت��راب ف��ي ال��م��دلِّ��ِس خ��طَّ ال��ع��را ت��رب ف��ي ي��خ��طُّ ال��ع��ظ��ي��ُم خ��رج
أح��واَال ح��ذاِئ��ِه خ��ط��وُط ك��ان��ت واس��ٌع ده��ٌر األرض وْج��َه انَّ وَل��َو
وال��ع��زم��اِت اآلراءِ م��ن ج��ي��ٌش وح��ول��ه ال��خ��الءِ ف��ي وح��ي��ًدا ي��م��ش��ي
ص��ائ��ِب ب��س��ه��ٍم ال��رام��ي ك��ال��ق��ان��ِص ال��ع��را أرج��اءَ ال��ن��س��ِر ب��ع��ي��ن ي��رم��ي
ال��ه��ال��ُك ال��م��ري��ُض ن��ظ��ر ك��م��ا ش��ب��ًح��ا ب��ق��رب��ه ال��ت��الِل ب��ع��ض ع��ل��ى ف��رأى
س��وداءِ ب��ع��ب��اءٍة م��ت��ل��ف��ًع��ا م��ه��دول��ٍة ب��ع��م��ام��ٍة ��ًم��ا م��ت��ع��مِّ
ال��ظ��ل��م��اءِ م��ن ق��ط��ًع��ا ارت��دى ث��م ع��م��ام��ًة ال��ه��الَل اتَّ��َخ��ذَ ف��ك��أَنَّ��م��ا
ال��ش��م��ط��اءِ غ��دائ��ر ب��ل��ون ُص��ِب��َغ��ْت ال��ت��ي ل��ح��ي��ت��ه خ��الل ال��ري��اُح ت��ج��ري
اآلب��اء ع��وارَض ال��رض��ي��ِع َل��ْط��م وْج��ه��ه ل��ت��ل��ط��م ح��ت��ى وت��ه��زه��ا
ي��ن��ظ��ُر ف��ي��م��ا ت��ش��بُّ ت��ك��اد ح��ت��ى م��ق��دوح��ٌة أل��ح��اِظ��ِه م��ن ال��ن��اُر
ال��ع��ائ��ِد ال��ص��دي��ِق إِل��ى ال��م��ري��ِض ش��ك��وى ص��وتُ��ُه ض��ئ��ي��ٌل، ع��وٌد ��ِه ك��فِّ ف��ي
ي��ت��أل��ُم ت��ح��ن��اِن��ِه ف��ي وال��ع��وُد أض��الِع��ِه م��ن األل��ح��اَن ي��س��ت��خ��رج
ت��رَح��ُم ق��ل��وبً��ا ُض��ِم��نَ��ْت ف��ك��أَن��م��ا ب��ك��اُؤُه ال��ري��اَح ف��ي��ه��ت��اج ي��ب��ك��ي
راه��ِب غ��الل��ِة ف��ي ي��س��ج��ُد وال��ل��ي��ُل ُق��ْربَ��ُه ي��م��ش��ي ال��ج��ب��اَر رأى ��ا ل��مَّ
ال��خ��ال��يَ��ْه ال��رب��وِع ع��ل��ى ال��ن��س��ي��ِم م��رَّ إِن��ش��اِدِه ف��ي وم��رَّ ال��غ��ن��اءَ رف��َع
س��اح��ِر! ن��ب��وءَة واْس��َم��ْع ال��خ��ط��ى أَِرِح ال��غ��ال��ُب ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ب��ط��ُل أيُّ��ه��ا ي��ا
ال��غ��ام��ُض! ال��ج��ل��ي��ل ل��ه أُت��ي��ح ح��ت��ى غ��ام��ًض��ا ي��غ��ادر ف��ل��م ال��ن��ج��وَم درَس
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األخ��ب��اِر! ب��ن��ف��ائ��ِس ي��أت��ون��ه م��ع��اش��ٌر ال��ك��راِم ال��ج��نِّ م��ن ول��ه
خ��راج��ه��ا س��واك وع��ل��ى خ��ي��ره��ا ل��ك ط��م��اع��ة ال��دم��اءِ م��ن س��ق��ي��ت ق��د ك��م
ب��ي��ض��اء ب��ح��ج��ٍة ع��ل��ي��ك ي��دل��ي س��ط��وٍة ذو م��ْق��َول ج��رٍح ك��ل ف��ي
ب��ي��ادَق��ا يَ��َديْ��َك ف��ي ال��م��م��ال��َك ت��دُع م��ب��ال��ًغ��ا ب��ال��س��ي��وِف ت��ب��ل��ُغ ول��س��وَف
أس��ي��َرا ال��ط��ل��ي��ُق ب��ِه ي��ك��وُن زم��نً��ا وص��رف��ُه ال��زم��اُن س��ي��ع��ق��ب��َك ل��ك��ْن
األع��ظ��ُم ال��ع��ب��اُب ي��ض��رب��ه��ا ال��ب��ح��ر ف��ي ج��زي��رٍة ف��وق ص��م��اءَ ص��خ��رٍة ف��ي
ك��ي��ُدُه ح��ي��اِت��ك م��ن ي��أك��ُل ف��ي��ظ��لُّ م��وكَّ��ٍل س��ع��ي ال��ج��ب��ار ب��َك ي��س��ع��ى
م��ق��الُ��ُه س��اءَ ال��َع��وَّاَد رأى ل��م��ا م��اض��يً��ا س��ي��ًف��ا ن��اب��ل��ي��وُن ف��اس��ت��لَّ
��اُر! ال��س��حَّ ال��م��ت��ن��ب��ئُ اخ��ت��ف��ى ح��ي��ث ب��س��ي��ف��ِه ال��ه��واءَ ض��رَب ل��ك��ن��ُه
ي��ت��ع��ج��ُب! أص��ح��اِب��ه إِل��ى وم��ض��ى ت��خ��وًُّف��ا ال��ح��س��اَم ال��غ��م��ِد ف��ي ف��أع��اد
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الصبا أناشيد

م��ث��ي��ُر ي��ث��ي��َر أن إِال ال��ش��ع��ُر وم��ا وج��ي��بُ��ُه ه��اَج ال��ق��ل��ب إِال ال��ش��ع��ُر وم��ا
وَدب��وُر ف��ي��ه��م��ا ُرخ��اءٌ ت��غ��ن��ي م��ث��لُ��َه��ا ول��ل��ن��ف��س ه��بَّ��اٌت ول��ل��ري��ِح

الديوان لصاحب والطبيعة» «الشعر قصيدة من

الديوان إهداء

األعزَّ صديقي
الجليل والشاعر األديب األستاذ

املازني القادر عبد إبراهيم

تمام: أبي قوَل فيه أنشدك ود، هدية الديوان هذا أهديك

أق��ارُب ال��ش��ك��وَل إِن ل��ه��م ف��ق��ل��ُت ق��راب��ٍة م��ن أٌخ ق��ال��وا أٌخ وق��ل��ُت
ال��م��ن��اس��ُب األص��وِل ف��ي ب��اع��َدتْ��ن��ا وإِن وم��ذه��ب��ي ورأي��ي ع��زم��ي ف��ي ن��س��ي��ب��َي



شكري الرحمن عبد ديوان

الشعر يف العاطفة يف: الديوان لصاحب كلمة

النغمات من نغمة لكل ا خاصٍّ تهيًُّؤا تتهيأ أن بد ال الغناء، آلة مثل الشاعر روح إن
أن يمكنه ال والشاعر آخر، ويُْرَخى وتر، ويَُشدُّ بعضها، ويطال األوتار، بعض فيَُقرصَّ
الطبع يساعده حتى زمنًا، يتوخاها أسباٍب من بد ال بل شاء. متى كذلك روحه يهيئ
يكتفي ال الكبري والشاعر األلحان. من وجدانه يشاء ما عليها يوقع ثم نفسه، فتتهيأ
شعوره فيخلط منهم. بالرغم ويجنهم يسكرهم أن يحاول الذي هو بل الناس، بإفهام
من غريه يف تجدها ال ونغمة رنٌَّة العواطف ولِِشْعِر بعواطفهم. وعواطفه بشعورهم،
شعر وال الشعر هو أنه إىل فيه الناس يفيق األيام من يوم وسيأتي الشعر. أصناف
العواطف تختلف وإنما عاطفة. ذا يكون أن بد ال أبوابه اختلفت مهما فالشعر غريه.
أو التوجع عىل تدل ميتة كلمات رْصَف العواطف بشعر أعني وال الشاعر. يعرضها التي
ِلَدْرس واسع، وخيال وذكاء، خصب، ذهن إىل يحتاج العواطف ِشْعَر فإن الدموع. ذْرف
وتناكرها، وائتالفها وتشابهها، اختالفها ودْرس وتحليلها، أرسارها ومعرفة العواطف
الحياة أمور من العواطف أنغام عليه توقع ما وكل وأنغامها، ومظاهرها وامتزاجها
الشعرية. واملعاني العواطف فيه يهيج ملا يتعرض أن للشاعر فينبغي الناس. وأعمال
عىل نفسه يَُعوِّد أن له وينبغي استطاعته. بقدر موسيقية شعرية عيشة يعيش وأن
الشاعر قلب ألن نفسه، دوافع من دافع وكل قلبه، عواطف من عاطفة كل يف البحث

وضيعة. مرذولة قبيحة أو فاضلة رشيفة، جليلة عاطفة كل يبرص فيه الكون مرآة
أنغامها تختلف رائعة قصيدٌة الجليل، ِلَفنِّه يعيش الذي الشاعر نظر يف والحياة
أنغام وفيها والجذل، النعيم نغمة وفيها والشقاء، البؤس نغمة ففيها حاالتها، باختالف
وأنغام والقسوة؛ واملكر والحسد، والغرية والكره، واليأس والندم، والرش واللؤم، الحقد
يقتبس كيف يتََعرَّف الذي هو الكبري فالشاعر والحب. والرضا واألمل والجود، الرحمة
مثل الوجود؛ عواطف مثل عواطفه الذي وهو شعًرا. ويصوغها أنغامها، الحاالت هذه من
الكثري األُْرِكْسَرت َقْلبُه يحكي الذي وهو الكهرباء. أو النار أو الضياء أو الرياح أو األمواج
وأعمالهم، وعواطفهم الناس، آالتُُه أُْرِكْسَرت أيًضا الوجود أليس األنغام، الكثري اآلالت،
ومن العواطف، آالته أركسرت الشاعر قلب كذلك والحيوانات؟ والطيور واألمواج، والرياح
أساليب تَْغِيل أثنائها يف عصبي، انفعال نوبات يف إال الكبري الشاعُر يَنِْظم ال ذلك أجل
طيوَر نَبُْضُه يُْزِعُج ال تضاربًا ولكن قلبه. يف العواطف وتتضارب ذهنه، يف الشعر
ٍد تعمُّ غري من كالسيل الشعرية األساليب تتدفق ثم ذهنه. يف تغرد التي الشعرية األنغام
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فاِتَر يأتي يصنعه الذي فالشعر النوبات، هذه غري يف أما بعضها. دون لبعضها منه
يهيئ الذي هو ألنه الشعر؛ يف أساٌس االطالع وإدمان والتأثري. الطالوة قليل العاطفة،
ناضبه؛ الطبع ُمهيأ غري الشاعر أن عىل فدليل النظم، عند األساليب انتقاء أما الطبع.

عاطفة. قلبه يف وال نغمة، أعصابه يف ليس
كانوا اإلسالم، وصْدِر الجاهليِة شعراءَ أن وجْدَت العربي، الشعر يف نظرت وإذا
والعواطف كبرية، كانت النفوس أن ذلك يف والسبب بعدهم. أتى ممن عاطفة أْصَدَق
األمة إىل تطرََّقْت التي الصفات من ذلك وغري ْعُف، والضَّ الرتَُف بَْعُد يُتِْلْفها لم قوية،
بالعبث الشعراء فيها أُولَِع التي العصور، من بعدها وما العباسية، الدولة عهد يف
مرآُة ة األُمَّ وِشْعر الفاسدة. والخياالت باأللفاظ، والتالعب الكاذبة، واملغاالة واملغالطة،
العاطفة. صادق التأثري، شديد ِشْعرها كان كبرية، أفرادها نفوس كانت فإذا حياتها.
عاطفة. فيها ليس ميتة، مرصوفة ألفاًظا ِشْعرها كان حقرية، أفرادها نفوس كانت وإذا

والنار. النور بمكانة ْعر للشِّ وهي الحياة، يف املحرِّكة القوة هي والعواطف

واملوت الحب

ش��ج��وُن وْه��و ال��ق��ل��َب ي��ه��ي��ج ج��ن��وٌن ج��ن��وُن ال��ح��ب��ي��ِب وج��ِه إِل��ى ح��ن��ي��ن��ي
يُ��ِش��ي��ُن ه��واَك ف��ي وج��دي أنَّ وال ب��ُس��بَّ��ٍة ع��ل��ي��ك ح��ب��ي ال أح��ب��ك
ط��ع��ي��ُن ه��واَك ف��ي ق��ل��بً��ا ويُ��ْط��ِه��ُر ري��ب��ٍة ك��لِّ م��ن ال��ن��ف��َس ي��ج��ل��و وُح��ْس��نُ��ك
ث��م��ي��ُن ه��واك م��ن ق��ل��ي��ٍل ف��ك��لُّ خ��ال��ٍد ودادك م��ن ب��ذخ��ٍر ل��ي ف��ُج��ْد
ي��ق��ي��ُن ه��واك ف��ي ظ��ن��ي ول��ك��نَّ ك��ث��ي��رٌة ال��ح��ي��اة ف��ي ظ��ن��ون��ي وإِنَّ
يَ��ِح��ي��ُن ال��ح��ي��اِة ف��ي ُق��ْربً��ا أنَّ وال وس��ي��ل��ٌة إِل��ي��ك ل��ي ال َح��ْس��َرتَ��ا ف��وا
س��ت��ب��ي��ُن تَ��ِب��ْن ل��م إِن م��ه��ج��ٍة ع��ل��ى ورح��م��ٌة وب��رٌّ إِش��ف��اٌق وق��رب��ك
ك��م��ي��ُن ال��ض��ل��وع ف��ي س��رٌّ يُ��ْف��َش ول��م ورح��م��ًة ع��ط��ًف��ا م��ن��ك ��ي أُرجِّ وك��ي��ف
ره��ي��ُن ه��واك ف��ي ق��ل��ب��ي أن وال ل��وع��ة ض��ام��ُر م��ن��ك أن��ي تَ��ْدِر ول��م
ول��ي��ُن رض��اك م��ن خ��ف��ٌض ف��يُ��ؤَم��ُل ال��ه��وى ف��ي أَُع��اِن��ي��ِه ع��م��ا م��خ��ب��ٌر ع��س��ى
وأن��ي��ُن ال��ه��وى ف��ي ح��ن��ي��ن ول��ي��ل��ي ول��وع��ٌة واش��ت��ي��اٌق ح��ن��ي��ٌن ن��ه��اري
س��ف��ي��ُن األن��ام وأع��م��ار ع��ل��ي��ه ع��اص��ٌف وال��م��وت ال��ب��ح��ر إِال ال��ده��ُر وم��ا
ُم��ِع��ي��ُن ال��ش��ق��اءِ ه��ذا ع��ل��ى ل��ي ف��م��ا وال��ق��ل��ى وال��ب��ع��ِد ب��ال��ه��ج��ر ت��ع��ص��ف��وا ف��ال
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ي��ق��ي��ُن ال��ن��ف��وس آم��اَل ل��ي��ت ف��ي��ا م��ن��ك��ُم ب��ال��ق��رب اآلم��اُل ت��ب��ش��رن��ي
ي��ك��وُن رض��اك م��ن ع��ط��ًف��ا ل��ي��ت وي��ا وح��ي��ل��ًة إِل��ي��ك ن��ه��ًج��ا ل��ي ل��ي��ت وي��ا
رك��ي��ُن ال��زم��اِن َص��ْرِف ع��ل��ى م��ق��ي��ٌم دي��اِرُك��ْم ف��ي ُم��ْق��َع��ٌد أن��ي ل��ي��ت وي��ا
ض��ن��ي��ُن ال��ح��ي��اة ط��ول ب��ه وأن��ت م��ح��بَّ��ٌب إِل��ي��ك ش��يء ل��ي��ت��ن��ي وي��ا
وه��وُن ه��واك ف��ي ع��زٌّ ف��يُ��ْح��َم��ُد وال��ن��وى يُ��نْ��ِص��ُف ال��ق��رَب أن ل��ي��ت وي��ا
ف��ن��وُن ه��واك ف��ي ش��ق��ائ��ي ف��ِإن واح��ًدا ال��ن��ح��ِس م��ن ن��وًع��ا ب��ي ل��ي��ت وي��ا
م��ك��ي��ُن ال��ل��ج��وج ال��ق��ل��ب ف��ي وح��ب��ك ال��ورى ف��ي ش��اء م��ا ال��ده��ر ص��رف يُ��َغ��يِّ��ُر
ي��زي��ُن ال��ع��واءَ أن ت��رى ك��الٌب ف��ِإنَّ��ُه��ْم ع��ن��ي ب��ال��ن��اس ت��ن��خ��دع ف��ال
ي��م��ي��ُن ال��وداِد ف��ي ص��ح��ب��ي وأص��دُق ي��ك��ي��دن��ي ال��خ��ف��اءِ ف��ي ص��دي��ٍق أع��زُّ
أم��ي��ُن ه��واك ف��ي ق��ل��ب��ى ول��ك��ن ك��اذٌب ال��م��ح��ب��ة ف��ي ف��ؤاٍد وك��لُّ
وث��م��ي��ُن ت��اف��ٌه ل��دي��ه ي��ق��لُّ خ��ب��رٍة ب��ع��د م��ن األي��اَم يَ��ْص��َح��ب وم��ن
م��ب��ي��ُن؟ وْه��و ال��ح��قُّ ف��ي��ه ول��ح��ظ��ك ط��رف��ًة ال��ع��ي��ِش ف��ي ال��ح��قَّ أض��ل وك��ي��ف
وش��ئ��وُن ب��ي��ن��ن��ا دم��ٌع وي��رق��أ وِم��نْ��ُك��ُم م��ن��ا ال��س��ال��ون يَ��ْك��ثُ��ُر غ��ًدا
وج��ف��وُن أع��ي��ٌن ع��ن��ك��م وت��غ��م��ض إِل��ي��ك��ُم يَ��ِح��نُّ ق��ل��ٌب ال ون��ص��ب��ح
ق��ري��ُن ع��ن��ه ب��اَن ق��ري��ٍن م��ن وك��م ح��ب��ي��بَ��ه ح��ب��ي��ٌب خ��لَّ��ى ق��ب��ل��ن��ا وك��م
ي��م��ي��ُن ت��ب��ي��ن أو ش��م��ال ت��ب��ي��ن أخ��ت��ه��ا ب��ال��ك��ف ال��ده��ِر ري��ب وي��ف��ج��ع
غ��ب��ي��ُن ف��ْه��و ال��ُح��ْس��ُن ع��ن��ه بُ��زَّ وَم��ْن ال��ب��ل��ى ي��ُد َط��َوتْ��ه ُح��ْس��ٍن ع��ل��ى ون��ب��ك��ي
ي��ك��وُن ه��واك ع��ن ع��زاءً وأن زائ��ل ح��س��ن��ك أنَّ أدري ك��ن��ُت وم��ا
َظ��نُ��وُن وْه��و ال��ع��ي��ِن ك��ح��ل��م تَ��ُم��رُّ ط��رف��ٌة ف��ال��ح��س��ُن ال��ح��س��ُن ي��خ��دَع��نْ��َك ف��ال
وح��زي��ُن ه��ال��ٌك إِال ال��ن��اُس وم��ا وح��وَل��ُك��ْم ح��ول��ي ال��ب��اك��ون ي��ك��ث��ر غ��ًدا
ي��ه��وُن ال��م��م��ات ف��ي ن��ف��ي��ٍس وك��لُّ وِم��نْ��ُك��ُم م��ن��ا ال��م��وت ي��س��ت��ذلُّ غ��ًدا
دف��ي��ُن ي��س��ت��ب��ي��ه دف��ي��ٍن وأيُّ اف��ت��ق��ادك��م ن��ح��سُّ ال م��وت��ى ف��ن��ص��ب��ح
وخ��ئ��ون م��اك��ٌر خ��بٌّ ال��ن��اِس م��ن ب��ع��دن��ا وق��ب��رك ق��ب��ري ع��ل��ى وي��س��ع��ى
ق��روُن أع��ق��اب��ه��ن ع��ل��ى ق��روٌن وت��ن��ق��ض��ي وال��ش��ه��وُر ال��ل��ي��ال��ي وت��م��ض��ي
َم��نُ��وُن! ب��ال��ع��ف��اءِ ده��ت��ه م��ا إِذا ل��ح��اج��ٍة ي��وًم��ا يَ��ْح��َي ل��م ال��ف��ت��ى ك��أن
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واملوت الحياة بني

ب��وادُر وال��ع��ب��اب ف��ي��ه ول��ل��ري��ِح َع��ِش��يَّ��ًة ال��خ��ض��مِّ ال��ب��ح��ر ع��ل��ى وق��ف��ُت
ه��ام��ُر ال��ل��جِّ ه��اط��ل ن��وءٌ ول��ل��س��ح��ب ج��الَل��ُه ال��ب��ه��ي��ُم ال��ل��ي��ُل بَ��َس��َط وق��د
س��اِخ��ُر ب��ال��ن��اِس ال��رع��د ض��ج��ي��َج ك��أنَّ ه��ائ��ٌل ال��ص��وِت رائ��ُع ض��ح��ٌك ول��ل��رع��د
ُم��َخ��اِم��ُر دخ��ي��ل داءٌ ال��ردى وح��بُّ وب��األس��ى ب��ال��ب��ك��اءِ ق��ل��ب��ي أَق��طِّ��ُع
خ��اِط��ُر: ال��م��وِت س��اِن��ِح ِم��ْن وِب��ي وُق��ْل��ُت م��ث��ل��ه ي��أَس ال ال��ي��أِس ب��ك��اءَ ب��ك��ي��ُت
زاِخ��ُر ��ك ل��جِّ م��ث��ُل ش��ق��ائ��ي ف��ِإن ول��ؤم��ه��ا ال��ح��ي��اِة ُظ��ْل��ِم م��ن أِج��ْرنِ��َي
ث��وائ��ُر وْه��ي األرواح ت��م��زق��ه أب��ي��ًض��ا م��وج��َك ن��س��ِج م��ن ك��ف��نً��ا أرى
وَم��ق��اِب��ُر ال��ردى ي��رج��و ل��م��ن ون��ع��ٌش ن��اع��ٌم ال��ط��يِّ َل��يِّ��ُن ِم��َه��اٌد وأن��ت
ص��اِغ��ُر وال��ق��ل��ُب ال��ع��ي��ش ب��ه��ذا وأُبْ��ُت س��اخ��ًرا ش��ك��واي ال��رع��ِد ِض��ْح��ُك ف��أَْغ��َرَق
ال��م��ق��اِدُر ع��ل��يَّ تُ��م��ل��ي م��ا وأف��ع��ل م��ط��م��ٍع غ��ي��ِر ف��ي ال��ده��ر ص��رف أع��ال��ُج
وخ��واِط��ُر ل��ه وْق��ٌع ويُ��ْف��ِزُع��ن��ي راح��ًة ال��م��وِت م��ن أرج��و ول��ك��ن��ن��ي
وأظ��اِف��ُر ق��اِت��ٌل ن��اٌب ول��ل��ع��ي��ش ن��ي��وب��ه تُ��ْدَم��ى ال��ذئ��ب إِال ال��ع��ي��ش وم��ا
وال��س��راِئ��ُر ال��ن��ه��ى م��ن��ه ُس��ِل��بَ��ْت وإِن ل��ش��ارٍب ت��ح��ل��و ك��ال��خ��م��ر ول��ك��ن��ه
س��اِئ��ُر؟ أن��ا م��ت��ى ي��دري ُم��ْخ��ِب��ٌر ف��ه��ل واق��ٌف وال��م��وِت ال��ع��ي��ش ب��ي��ن أن��ا ف��ه��ا
أح��اِذُر ده��ًرا ك��ن��ت ق��د م��ا ك��ان ف��ق��د واق��ٌع ال��ده��ِر م��ن أرج��و ال��ذي ل��ع��لَّ
زاِه��ُر األف��ق وف��ي ف��ي��ن��اٌن ال��روض ف��ف��ي ج��م��الُ��ُه ��ا ج��مٍّ ال��ع��ي��ُش ي��ع��وَد أن ع��س��ى
ال��ب��ص��اِئ��ُر ل��دي��ه��ا تُ��ْج��ِدي ال ال��ي��أس م��ن غ��ش��اوًة ع��ن��ي ال��ده��ر ص��رف وي��ك��ش��ف
وص��اِب��ُر! راٍض ال��ع��ي��ش ب��ه��ذا ف��ِإن��ي ف��ي��ك��م��ا ال��ل��ه ب��ارك ت��ع��ذالن��ي ف��ال

التجارب حكمة

ف��ت��ي��َال يُ��ْغ��ِن��ي ال��ح��ذاُر ف��ل��ي��س ـ��ِر ال��دْه��ـ ح��دِث م��ن ال��ح��ذاَر ع��ن��ك ان��ُض
دخ��ي��َال داءً ال��ف��َؤاِد ف��ي ل��ه��ا ـ��ْت َش��بَّ��ـ ل��و ال��م��رءِ ت��ج��ارُب ت��ج��دي ل��ي��س
ج��م��ي��ًال وص��ب��ًرا ��ا ج��مٍّ ع��زاء ـ��َت اس��ط��ْع��ـ م��ا ق��ل��ِب��ك ن��اِر ف��وَق ف��أَِرْق
وق��ي��َال ق��اًال ن��خ��اُف ف��ل��س��ن��ا ءوا ش��ا ب��م��ا ي��ه��ذرون ال��ن��اَس ودَِع
ذل��ي��َال غ��م��ًرا ال��ح��ي��اة ت��رض��ى ل��ي��س ج��ري��ئً��ا ت��ك��ون أْن ال��ع��ي��ُش إِن��م��ا
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ت��ه��وَال أن ي��خ��اف��ه��ا َم��ْن ال دِع اْل��َوا ل��ل��ث��اب��ت ال��ح��ي��اة وت��ل��ي��ن
ج��زي��َال ال��ح��ي��اِة ف��ي ك��ان ول��و ت ف��ا م��ا ك��لِّ ع��ن ال��ع��زاء ك��ث��ي��َر ك��ن
ط��وي��َال ع��م��ًرا أْم��ِض ل��م انِّ��ي َوَل��َو ك��ث��ي��ًرا ح��ي��ي��ُت ف��ق��د ب��ن��ص��ح��ي خ��ذ
وذب��وَال ن��ض��رًة وع��ال��ج��ُت ـ��ِر ال��دْه��ـ أَبَ��َد س��اع��ٍة ك��ل ف��ي ع��ش��ُت
َوِب��ي��َال وط��وًرا رغ��ًدا ف��َط��ْوًرا وال��م��رِّ ب��ال��ح��ل��و ال��ح��ي��اُة وَرَم��تْ��ن��ي
ع��وي��َال وان��ت��ح��ب��ت وق��ه��ق��ه��ت ـ��ِش ال��ع��يْ��ـ خ��دع��ة ع��ن ال��س��ت��اَر وَرَف��ْع��ُت
وال��ت��أم��ي��َال ال��ق��ن��وَط وخ��ب��رت ح��ال��ت��ي��ه��ا ف��ي ال��ح��ي��اَة وص��ح��ب��ُت
ه��اب��ي��َال أو ق��اب��ي��َل ف��ك��ان��وا َت م��ا م��ن ق��ص��َة األن��اُم وأع��اد
ق��ت��ي��َال وإِم��ا ظ��ال��ًم��ا ق��ات��ًال ��ا إِمَّ ال��م��ط��ام��ع ف��ي ال��خ��ل��َق ف��ت��رى
ج��ه��وَال أو ع��ال��ًم��ا ك��ان م��ن ض��لَّ ح��ي��ارى ال��ح��ي��اِة ف��ي ال��ن��اَس ت��رى م��ا
ك��ب��وَال ف��ي��ك ال��ح��ي��اُة ف��ت��ص��ي��َر ي��وًم��ا ال��ن��ف��َس ب��أم��ره��ا تُ��ع��نِّ��ي ال
وم��ق��ي��َال ن��ج��ع��ًة الن إِذا ـ��ه واج��ع��ْل��ـ اش��ت��دَّ م��ا ل��ل��زم��اِن ِل��ْن ث��م
ط��وي��َال ال��ح��ي��اة ع��ل��ى ب��ك��ي��ن��ا ق��د ف��ِإنَّ��ا ال��ب��ك��اءُ ي��ن��ف��ع ي��ك��ن إِن
ال��م��س��ت��ح��ي��َال ك��م��ال��َه��ا وع��ش��ق��ن��ا وج��ٍه ك��ل م��ن ال��ح��ي��اَة ورأي��ن��ا
ج��م��ي��َال ال��خ��ي��اَل ن��ح��س��ب نَ��ُع��ْد ل��م ح��ت��ى ال��ح��ق��ائ��ق إِل��ى ورج��ع��ن��ا
ط��وي��َال ال��ح��ي��اَة ي��ب��ح��ث م��ْط��رٌق ح��زي��ٌن ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل ل��ه��ذا م��ا
ي��زوَال أن ح��زنُ��ه آَن أَم��ا ال��غ��رَّ أنْ��ُج��َم��ُه ال��ظ��الم ع��ي��وَن َس��ْل
أل��ي��َال؟ ي��ئ��ل ج��ن��ح��ه م��ن ِل��َك ال��ح��ا ي��ل��ب��س ال��ورى ع��ل��ى أح��داًدا
وال��ع��ق��وَال؟ أل��ب��اب��ن��ا يُ��داِن ل��م ح��ش��اه ف��ي م��خ��بَّ��أ ألم��ٍر أم
ال��س��دي��َال؟ م��ل��ل��ن��ا ف��ق��د وس��ت��اٌر ع��ن��ا ال��م��ق��ادي��ر ي��خ��ف��ي س��دي��ٌل أم

الحي الدفني

س��ت��ك��وُن أن��ه��ا أخ��ش��ى أن��ا وال ج��ف��وٌة ب��َي م��ا وال��ل��ه ال َي أَِخ��الَّ
وح��ن��ي��ُن زف��رٌة إِال ال��ق��ل��ب م��ن ل��ه وم��ا ال��ن��ع��ي��ِم ِذْك��ر وأَذُْك��ُرُك��ْم
ي��ه��وُن ل��ي��س واألح��ش��اءِ ال��دم وف��ي م��ق��رُّه ال��ف��ؤاد ف��ي ��ا ه��مٍّ ول��ك��نَّ
دف��ي��ُن ال��ح��ي��اِة ق��ي��د ع��ل��ى ك��أن��ي ج��ن��ب��ات��ه��ا م��ن األرُض ع��ل��يَّ ت��ض��ي��ق
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ل��ظ��ن��وُن إِن��ه��ا َم��يْ��تً��ا وظ��ن��وه ب��ل��ح��ده األق��رب��ون ط��واه دف��ي��ٌن
م��ن��وُن ال��َخ��ئ��ون ال��ده��ِر م��ن َدَه��تْ��ُه ك��أن��م��ا ت��غ��ر م��ن��ه غ��ف��وًة رأَْوا
رك��ي��ُن وْه��و ال��ق��ب��ر رج��ام ع��ل��ي��ه وأْط��بَ��ُق��وا س��ح��ي��ٍق ق��ب��ٍر ف��ي ف��َدلَّ��ْوُه
ل��دف��ي��ُن إِن��ه م��ن��ه وه��ي��ه��ات ي��رى م��ا ال��ح��ل��م أف��ي ي��دري وم��ا أف��اَق
ج��ن��وُن! ال��م��م��ات ح��ت��ى وأدرك��ُه ط��رُف��ُه األْس��ر ف��ي ال��ن��س��ِر ه��ي��اج ف��ه��اج

الطبيعة مرآة الحسن

ي��زوَال أن ج��ن��ح��ه ال��ل��ي��ل أوش��ك ح��ب��ي��ب��ي ال��ن��ج��وَم ن��ع��ش��ُق ب��ن��ا ق��م
وال��س��ل��س��ب��ي��َال ال��رح��ي��َق ون��س��ق��ي ال��ح��بِّ م��ن ال��زه��وَر ن��خ��ل��س ب��ن��ا ق��م
ص��ق��ي��َال وح��س��نً��ا ��ا ج��مٍّ ن��ع��ي��ًم��ا ُر بَ��ْد ي��ا وج��ه��ك َف��ْوق ال��ب��دَر وأرى
م��خ��ذوَال م��ت��ي��ًم��ا تَ��َدْع��ِن��ي ال ح��ب��ي��ب��ي ال��ح��ي��اَة ن��ع��ش��ق ب��ن��ا ق��م
وأص��ي��َال ب��ك��رًة ال��ح��س��ِن م��ن ُن ال��َك��ْو ب��ه ي��ج��يء م��ا م��رآة أن��ت
ذب��وَال م��ن��ك ال��م��س��اءِ ف��ي وأرى ض��ي��اءً م��ن��ك ال��ص��ب��اِح ف��ي ف��أرى
ظ��ل��ي��َال وظ��الٍّ ل��ذٍّا وف��ت��وًرا ح��رٍّا ل��ل��ظ��ه��ي��رة ف��ي��ك وأرى
ع��ل��ي��َال ي��س��ع��ى ال��ن��س��ي��ُم ح��ي��ث ��يْ��ِف ـ��صَّ ال��ـ ك��ل��ي��ال��ي ن��س��م��ة ف��ي��ك وأرى
ج��م��ي��َال وزه��ًرا ي��ان��ًع��ا ث��م��ًرا ش��ب��ي��ًه��ا ال��خ��ري��ف ف��ي م��ن��ك وأرى
ي��ص��وَال أن ل��ح��ظ��ه ال��م��وُت ح��ج��ب ع��م��ي��ٍم ب��ح��س��ٍن يُ��ْزِه��ي ج��م��ي��ٌل ك��م
ي��ط��وَال أن أَْم��َره ال��م��وُت َم��نَ��َع وض��ي��اء ون��ض��رٍة ب��ه��اءٍ ذو
وال��ت��ق��ب��ي��َال ال��ع��ن��اَق ي��ع��اُف ن ك��ا وق��د َم��يْ��تً��ا ال��دي��داُن أََك��َل��تْ��ُه
وال��ك��ه��وَال! ن��ش��أَه��م ال��ن��اس أه��ل��ك وق��دي��ًم��ا ال��ردى ُس��نَّ��ُة ه��ك��ذا

الربيع سحر

ال��م��ب��كَّ��ِر؟ ال��رب��ي��ِع أزه��ار وب��ه��ج��َة ال��م��ع��طَّ��ِر ال��ن��س��ي��ِم أن��ف��اَس أت��ع��رف
م��ت��أطِّ��ِر؟ ن��اع��م وغ��ص��ٍن ت��ف��وح ن��س��م��ٍة ب��ي��ن أظ��الل��ه ف��ي ُق��ْم��َت وه��ل
ُم��ْس��ِك��ِر؟ ك��أَس ن��ش��وٍة م��ن ب��ه ف��ذْق��َت ص��اف��يً��ا ال��م��اءَ غ��دران��ه م��ن ذُْق��َت وه��ل
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ي��ع��ذِر ال��ط��ي��ُر ش��ج��وه ت��ت��ط��اي��ر وم��ن ال��ض��ح��ى َف��َل��ِق ف��ي ال��غ��رِّي��ُد غ��رَّد وه��ل
وم��زه��ِر وص��ن��ٍج وم��زم��ار ودفٍّ وق��ي��ن��ٍة ع��وٍد ب��ي��ن م��ن��ه��ا ك��أن��ك
ال��م��ت��ح��دِر؟ ال��ل��ؤل��ؤ س��ق��وط ع��ل��ي��ك زه��ِره��ا أوراَق األغ��ص��اُن أل��ق��ت وه��ل
��ِر؟ ال��ُم��تَ��َس��عِّ ال��ل��ظ��ى ك��أُل��ه��وب ب��ض��وءٍ وج��ه��ٍة ك��ل م��ن ال��ش��م��ُس واَج��َه��تْ��َك وه��ل
وج��وه��ِر؟ ي��روق وي��اق��وت ودرٍّ ل��ؤل��ؤ ب��ي��ن م��ا األزه��ار م��ن ون��ل��َت
وال��ت��ذكُّ��ِر؟ ب��ال��م��ن��ى ل��ظ��اه��ا يُ��ش��بُّ ص��ب��وًة األزاه��ي��ُر ف��ي��ك َح��رََّك��ْت وه��ل
��ِر ال��م��ن��شَّ ب��ال��رداءِ ال��ري��اِح ُخ��ُف��وَق خ��اف��ًق��ا ج��ن��ب��ي��ك ب��ي��ن ف��ؤاٌد وظ��لَّ
ي��ت��غ��يَّ��ِر؟ ف��ل��م ع��ه��ٍد ذو دام ف��ه��ل َع��ِه��ْدتَ��ُه ع��م��ا ال��ق��ل��ِب ح��اُل ي��ك وإِن
ِر؟ م��ن��وَّ أو ُم��ثْ��ِم��ٍر م��ن ج��نً��ى غ��ص��وَن ُش��رًَّع��ا ن��ْح��َوَك األش��ج��اُر م��دَِّت وه��ل
أْزَه��ِر؟ ال��ذك��ِر ط��يِّ��ِب ب��ي��وٍم وُف��ْزَت ظ��الل��ه��ا ت��ح��ت ال��ح��بِّ ط��ع��َم ذُْق��َت وه��ل
م��ق��م��ِر ال��ب��دِر س��اط��ِع ك��َل��يْ��ٍل ف��ظ��ل ص��ف��رٌة ل��ل��ش��م��س ال��ن��ور ب��ي��اَض وش��اب
ال��م��ت��وع��ِر ال��م��ط��ل��ب ح��ل��َم وت��ب��ص��ر ال��م��ن��ى تُ��ح��دث أن ال��ن��ف��س ي��ل��ذُّ ه��ن��اك
يُ��ْس��َح��ِر َق��ْل��ُب ي��ا الَق��يْ��َت م��ا يَ��ْل��َق وم��ن وِس��ْح��َرُه ال��رب��ي��َع تَ��ْدِر ل��م أن��َت إِذا
ِر ال��م��ق��دَّ ال��ق��ض��اءِ أث��ن��اءَ تَ��َر ول��م وال��ص��ب��ا وال��وج��د ب��ال��ح��بِّ ت��ع��ت��رْف ول��م
��ِر ال��م��ف��جَّ ك��ال��غ��دي��ر ص��ب��ًح��ا تَ��َر ول��م أخ��ري��ات��ه ف��ي ال��ص��ي��ِف ل��ي��َل تَ��ْس��ِر ول��م
َم��ْخ��بَ��ِر أيَّ َم��ْخ��بَ��ًرا م��ن��ه��ا تَ��ْدِر ول��م وَوْم��َض��ه��ا ال��ن��ج��وم تَ��ْه��َو ل��م أن��ت وإِن
م��ن��َظ��ِر ك��ل ف��ي ال��ح��س��ن وج��َه تَ��ْه��َو ول��م ج��م��اَل��ُه ش��يءٍ ك��لِّ ف��ي ت��ل��ت��م��س ول��م
م��ح��َج��ِر! ب��أك��ن��اِف م��ل��ًق��ى ال��ح��ج��ى ع��دي��م ل��الم��ٍس ف��ي��ه ح��سَّ ال ح��ج��ًرا ف��ك��ن

وجحيمه الحب جنة

ي��دوْم! ل��و ال��ح��س��ن وأح��س��ن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��ح��بَّ أح��س��َن م��ا
ن��دي��ْم ل��ي ُك��نْ��َت إِذا إِال داًرا ال��خ��ل��وَد أري��د ل��س��ت
وال��ه��م��وْم ال��وج��د وأْه��َوَن ت��ب��دو ح��ي��ن ال��ب��ؤَس أْه��َوَن م��ا
أل��ي��ْم ح��اِدٍث أو أخ��ش��اه َع��يْ��ٍش ف��أيَّ أراك��م م��ت��ى
وال��ن��ع��ي��ْم ال��ُخ��ْل��ِد م��ن أش��ه��ى ح��ب��ي��ب��ي ي��ا م��ن��ك ون��ظ��رة
ن��س��ي��م زه��ره��ا م��ن وف��ي��ك ح��س��ٌن ف��ي��ك ال��خ��ل��د ج��ن��ة م��ن
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أش��ي��ْم ال��ذي ب��رق��ي وأن��ت خ��م��ري وأن��ت زه��ري ف��أن��ت
ن��ج��وْم ل��ي ب��ال��ل��ي��ل وأن��ت ش��م��ٌس ب��ال��ن��ه��ار ل��ي وأن��ت
أروْم؟ م��ط��ل��ٍب أم أراه ن��وٍر ف��أيَّ ع��ن��ي غ��ب��َت إِن
ج��ح��ي��ْم ب��ع��دك��م م��ن ف��ال��ع��ي��ش وط��رف��ي م��س��م��ع��ي ع��ن ِغ��بْ��َت إِن
وال��غ��ي��وْم ال��ش��كُّ وي��ن��ج��ل��ي ن��ع��ي��م��ي يَ��ُع��ْد ل��ي تَ��ُع��ْد وإِن
وال��وج��وْم ال��ح��زن ويُ��نْ��َق��ُض س��روري يَ��ُع��ْد ل��ي تَ��ُع��ْد وإِن
ع��ق��ي��ْم ب��ع��دك��م م��ن وال��ع��ي��ش َدنَ��ْوتُ��ْم إِذا ع��ي��ش��ي أُِح��بُّ
َم��ُروْم وال م��س��اٍع وال ف��ع��ال وال رج��اء ف��ال
س��ق��ي��ْم ِغ��بْ��تُ��ُم إِذا وْه��و ص��ح��ي��ٌح ح��س��ن��ك��م م��ن وال��ع��ي��ُش
ب��ه��ي��ْم ِغ��بْ��تُ��ُم إِذا وْه��و م��ض��يءٌ ل��ح��ظ��ك��م م��ن وال��ع��ي��ش
ال��ك��ل��ي��ْم ق��ل��ب��َي ف��أبْ��ِرءوا داءٍ ل��ك��ل دواءٌ أن��ت��م
نَ��ُم��وْم ب��ه دم��ع��ي ل��ك��نَّ ك��ت��وٌم ُح��بِّ��ُك��ْم ف��ي ف��ال��ق��ل��ُب
رم��ي��ْم وم��ن دف��ي��ن ف��م��ن م��ن��ا ال��م��م��ات ي��ن��ال غ��ًدا
غ��ري��ْم خ��ل��ف��ن��ا م��ن ف��ال��م��وُت ق��ل��ي��ًال ه��ج��رك��م ��ف��وا ف��خ��فِّ
خ��ص��وْم! ل��ل��رَّدى ل��ك��ن��ن��ا ص��بٌّ ب��ال��ح��ي��اِة وك��ل��ن��ا

العيد حرسة

ي��ك��ي��ُد؟ ك��ي��ف ل��ل��ده��ر ع��ج��بً��ا ف��ي��ا ب��ع��ي��ُد رض��اك م��ن وق��ل��ب��ي أع��ي��ٌد
س��ع��وُد؟ ف��ي��ه ل��ي��س ن��ح��ٌس ال��ع��ي��ُد أِم ف��رح��ٌة ق��ل��ُب ي��ا ال��ع��ي��د ذا ف��ي َل��َك وه��ل
ب��ع��ي��ُد؟ ال��دي��ار م��ن��ا َق��ُربَ��ْت وإِن وودُّك��م ق��ل��ب��ي، ال��ع��ي��ُد ي��س��رُّ وك��ي��ف
َوُق��وُد؟ ه��واك م��ن ف��ؤادي ودون ول��ذًة ط��ع��ًم��ا ل��ل��ع��ي��د أرى وك��ي��ف
وح��ي��ُد ه��واك م��ن ش��ق��يٌّ وق��ل��ب��ي ح��ب��ي��بَ��ُه ح��ب��ي��ٍب م��ن يُ��ْدِن��ي ال��ع��ي��َد أرى
ووف��وُد ب��ي��ن��ه��م وف��وٌد وت��ت��رى ب��ْع��َض��ُه��ْم ب��ال��ع��ي��د ال��ن��اِس ب��ع��ُض ي��ه��ن��ئُ
وُح��ق��وُد ب��ي��ن��ه��م ِت��َراٌت وتُ��ْخ��َف��ى ال��ردى ح��اض��ر أو ال��ب��ْؤس م��اض��ي وي��نْ��َس��ْوَن
وس��ع��ي��ُد ض��اح��ٌك م��ح��بٍّ وك��لُّ ن��اع��ٌم ب��ال��ع��ي��ِد ال��ع��ي��د ف��ي ام��رٍئ وك��لُّ
ل��ح��س��وُد يَ��ْل��تَ��ذُُّه ِل��َم��ْن وإِن��ي وح��س��رًة ش��ج��ًوا ال��ع��ي��ِد ف��ي ل��ي ول��ك��نَّ
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س��وُد ل��ب��ع��دَك ف��أي��ام��ي ��ب��اِح ـ��صَّ ال��ـ أخ��ا وي��ا ال��رب��ي��ع ش��ب��ه ي��ا ح��ن��ان��ي��ك
ت��ع��وُد ال��ن��ع��ي��ِم أي��اَم ل��ي��ت أال أَُق��ْل ول��م أَودُّ ي��وٌم ب��ي م��رَّ وم��ا
وح��ي��ُد ال��دي��اِر ف��ي ي��ت��ي��ٌم ك��أَن��ي ن��اظ��ري ب��م��رآك ي��ن��ع��م ول��م أظ��لُّ
ج��دي��ُد وْه��و ال��ع��م��ر ص��ب��اح ي��ل��ذُّ ب��غ��ف��ل��ٍة ي��ع��ي��ش ط��ف��ٌل ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا
ج��دوُد وْه��و ال��ه��مُّ ع��ل��ي��ه أن��اَخ م��ع��ذٍب ال��ش��ق��اءِ ف��ي ط��ف��ٍل ُربَّ وي��ا
ج��ل��ي��ُد ال��زم��اِن م��رِّ ع��ل��ى ص��ب��وٌر ه��ادئٌ األرض ع��ل��ى ص��خ��ٌر ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا
ع��م��ي��ُد؟ م��ن��ك وْه��و ق��ل��ب��ي وت��وح��ش وزْه��ره��ا ال��ري��اَض ال��ع��ي��ِد ف��ي أَت��ؤن��ُس
وي��م��ي��ُد ال��ه��وى زه��ُر ب��ه��ا ي��رفُّ وال��ه��وى ال��وج��ِد روض��ة إِال ال��ق��ل��ُب وم��ا
تَ��ُروُد ه��ن��اك ح��ي��اٍت ال��ح��بِّ م��ن ت��ح��ت��ه��ا ول��ك��نَّ أزه��ار ف��ل��ل��ح��بِّ
ش��دي��ُد وْه��و ال��س��مِّ دب��ي��َب أح��سَّ وح��س��نُ��ه ال��غ��راِم زه��ُر غ��رَُّه ف��َم��ْن
ج��دي��ُد؟ وْه��و ال��ح��بَّ أس��رُّ ف��ك��ي��ف الئ��ٍم م��الم��َة أخ��ش��ى ال ك��ن��ُت إِذا
وق��روُد! ��ْف��تَ��ُه��ْم ك��شَّ إِذا ك��الٌب إِن��ه��م ال��ن��اِس ظ��ن��َة ع��ل��ي��ه أخ��اُف

والفزع الخوف

ِع ال��ت��ف��زُّ ع��ن��اءِ م��ن ن��ف��س��ي ويْ��َح ف��ي��ا أذًى م��ن ال��ده��ُر ل��َي يُ��ْم��ِن��ي ال��ذي َح��ِذْرُت
م��ط��م��ع��ي وي��ه��ت��اج آم��ال��ي ت��ط��اي��ر ب��ارٌق الح ك��لَّ��م��ا ن��ف��س��ي ويْ��َح وي��ا
ال��م��ض��ع��ض��ِع ك��ال��ب��ن��اءِ وق��ل��ب��ي ظ��َل��ْل��ُت ك��ارٌث ج��اءَ ك��لَّ��م��ا ن��ف��س��ي ويْ��َح وي��ا
وم��س��م��ع��ي؟ وط��رف��ي ق��ل��ب��ي إِل��ى ي��دبُّ ل��ح��ظ��ٍة ك��لِّ ف��ي ال��خ��وف ه��ذا وح��تَّ��اَم
م��ودع��ي؟ ط��م��اح ل��ي ي��وٍم ك��لِّ وف��ي ي��س��ت��ذل��ن��ي ح��ادث ي��وٍم ك��لِّ أف��ي
ُم��ف��زِع؟ ك��ل��وٍم ذي ق��ل��ٍب ول��وع��ُة خ��ي��ب��ٍة إِثْ��َر خ��ي��ب��ٌة ي��وٍم ك��لِّ وف��ي
��ِع��ي؟ ُم��ف��جِّ ح��ب��ي��ٌب ل��ي ي��وٍم ك��لِّ وف��ي ي��خ��ون��ن��ي خ��ل��ي��ٌل ل��ي ي��وٍم ك��لِّ وف��ي
ب��م��ض��ج��ع��ي؟ ي��ل��مَّ أن م��ن��ه وأف��رق أس��ت��ط��ي��ع��ه ال ال��م��وَت أرج��و وح��تَّ��اَم
ال��م��ج��م��ِع وب��ؤس أض��داٍد ب��ؤس ف��ي��ا وم��ط��م��ًع��ا ي��أًس��ا األح��ش��اء ف��ي أع��ال��ُج
أدم��ع��ي وت��رق��أ أض��الع��ي َ ف��ت��ه��دأ ي��ح��وط��ن��ي ص��ب��ًرا ال��ل��ه ي��ت��ي��َح أن ع��س��ى
م��ج��زِع أيِّ م��ج��زع م��ن وي��خ��رج��ن��ي م��ه��ل��ك أيِّ م��ه��ل��ك م��ن وي��ن��ق��ذن��ي
م��وض��ِع؟ ك��لِّ م��ن ال��ه��مُّ ع��ل��ي��ه أن��اخ ل��ب��ائ��ٍس م��س��ًل��ى ال��ش��م��ِس ض��ي��اءِ ف��ي أم��ا
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َق��ِع! أو ب��ص��رف��ك ِط��ْر ل��ده��ري: أق��ول ص��روَف��ه أب��ال��ي ال ب��ع��ي��ش ل��ي ف��م��ن
ف��اخ��دِع! ث��م غ��ف��ل��ًة ع��ل��ي��ن��ا ف��أَْس��ِدْل ل��غ��اف��ٍل ي��ح��ل��و م��ن��ك ب��غ��شٍّ ن��ع��ي��ُش

الحب نشوة

وأش��ج��ان��ي وت��ه��ي��ام��ي ب��ثِّ��ي وأن��ت وإِع��الن��ي إِس��راري ال��ع��ي��ش ف��ي ن��ج��واك
ب��ال��دان��ي ل��ي��س رج��اءٍ ب��ق��اي��ا إِال ب��ه أُس��رُّ م��ا ح��ت��ى ال��ع��ي��َش ل��ي ��ْض��َت ب��غَّ
وه��ج��ران ت��ح��ن��اٍن ب��ي��ن ع��ي��ش��ٍة م��ن ب��ي أرف��ُق وال��ق��ب��ُر ل��ي أروُح ال��م��وُت
وأح��زان��ي ول��وع��ات��ي ب��ي��أس��ي ت��ودي وآم��ل��ه��ا أه��واه��ا م��ن��ك ون��ظ��رة
دان��ي وم��ن ق��اٍص م��ن ال��ح��بِّ وأَْوُج��ه ق��اط��ب��ًة ال��ح��بِّ ش��ج��وَن ف��ي��ك َج��رَّبْ��ُت
م��آلِن م��ن��ه ب��زقٍّ رم��ي��ت وال أج��ه��ل��ه ال��ح��بِّ ف��ي ش��ج��نً��ا أدْع ف��ل��م
أوط��ان��ي ب��ي��ن غ��ري��ٌب ك��أن��ي ح��ت��ى أح��ٍد إِل��ى أل��وي ال ص��رت ح��بِّ��ك��م ِم��ْن
ن��ش��واِن َل��ْغ��َو ح��دي��ث��ي يُ��َخ��اُل ح��ت��ى م��ح��اس��ِن��ك��م ع��ن ن��ف��س��ي أَُح��دُِّث أم��ش��ي
ش��ان��ي م��ن ال��خ��م��ُر ول��ي��س خ��م��ري ال��ح��ب ف��يُ��ْس��ِك��تُ��ُه ع��ق��ٌل ل��ه ل��ي��س ن��ش��وان
ع��ي��ن��اِن ل��ل��ن��ج��م وم��ا ال��ب��الِد م��ن م��وق��ع��ك��م أي��ن ع��ن��ك��م ال��ن��ج��َم وأس��أَُل
وع��رف��ان��ي ج��ه��ل��ي ف��ي��ِه��ُم ف��ي��س��ت��وي م��روَرُه��ُم أدري ال ال��ن��اُس ب��ي ي��م��ر
ون��س��ي��ان��ي إِن��ك��اري ال��ح��بِّ ف��ي ف��ط��اَل أع��رف��ه ك��ن��ُت م��ا ح��بِّ��ك��م م��ن أن��ك��رت
آذان��ي ط��يِّ ف��ي ِب��اْس��ِم��ُك��ُم ي��ص��ي��ح ب��ه أم��رُّ م��خ��ل��وق ك��لُّ ك��أن��م��ا
خ��الن��ي وال��زه��ر ذك��ِرُك��ْم م��ن وال��ط��ي��ر ب��ذك��ِرُك��ُم اًح��ا ص��دَّ ال��ب��دَر ف��أح��س��ب
وح��يَّ��ان��ي ن��ادان��ي ب��ال��ح��بِّ وال��ورُد ت��ع��رف��ك��م وال��ش��م��ُس ب��ك��م ت��ش��دو وال��ري��ُح
نُ��دم��ان��ي ال��ح��ل��ِم م��رائ��ي ف��ي وأن��ت��ُم ح��زن��ي م��ش��ت��ك��ى وأن��ت��م ح��ي��ات��ي أن��ت��م
أظ��م��ان��ي ثُ��مَّ ت��راءى ال��ش��راِب م��ث��ل ُخ��دٍع ذو ال��ح��ب إِن ل��ل��ح��ب، ب��ؤس ي��ا
وت��ح��ن��ان��ي ش��ج��وي وأودع��ه س��رِّي ف��أُْخ��ِب��ُرُه ق��ل��ب��ي ق��ل��ب��ه ب��م��ن ل��ي م��ن
خ��واِن غ��ي��ر ب��خ��ل��ٍق م��ررُت وال م��ض��ط��غ��ٍن غ��ي��ر خ��ل��ي��ًال ات��خ��ذت ف��م��ا
وب��ه��ت��اِن أض��غ��اٍن ب��ي��ن أَْل��َف��يْ��تَ��ُه��ْم أْم��َرُه��ُم ��ْف��َت ك��شَّ إِن ال��ع��ي��ش ف��ي وال��ن��اس
غ��ض��ب��اِن! ال��رأي رج��ي��ح ب��ُرْش��ِد أودت ن��ه��ق��ت��ه��ا — ال��ن��اس ح��م��ي��ر — ال��ح��م��ي��ر إِن
إِن��س��اِن! ك��ل م��ن��ه ي��ج��رع وال��ش��ر وم��ف��س��دٌة وأح��ق��اٌد ول��ْؤٌم، ج��ه��ٌل
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الحب غاية

ن��اظ��ُر ال��ل��ي��ِل دج��ى ف��ي إِل��ي��ه��ا ف��ِإن��ي ط��رف��ًة ل��ح��ظ��ك ال��ل��ي��ِل ن��ج��وم ف��ي أِج��ْل
ال��ن��واظ��ُر ع��ل��ي��ه تُ��ط��وى م��ا ف��ت��ع��ِرُف ع��ن��ده��ا ول��ح��ظ��ك ل��ح��ظ��ي ي��ل��ت��ق��ي ع��س��ى
ب��ص��ائ��ُر ال��ل��ح��اَظ إِن ل��ح��ظ��ٍة ع��ل��ى ع��ن��ده��ا وروُح روح��ي ي��ل��ت��ق��ي ع��س��ى
خ��اط��ُر ال��ب��ع��ِد ع��ل��ى م��ن��ه ب��ك��م وي��ج��ري م��ن��ك��ُم ب��ال��ق��رب ال��ول��ه��اُن يَ��ْش��ُع��ُر ع��س��ى
ال��زواه��ُر ال��ن��ج��وم ع��ن��ك وت��خ��ب��رن��ي ب��دا إِذا ال��ه��الل ع��ن��ك ي��ح��دث��ن��ي
األزاه��ُر أراك ح��ت��ى وت��س��ع��دن��ي ح��بِّ��ك��م أج��ل م��ن ال��ب��دَر أح��بُّ وإِن��ي
وس��اه��ُر ب��اٍك وال��ط��رُف ب��ه��ا ل��ي وم��ن وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي األح��الُم ت��ج��م��ع ع��س��ى
س��ام��ُر م��ن��ك ال��ك��رى غ��ي��ر ف��ي ل��َي ف��م��ا ب��اط��ٌل وال��ح��ل��ُم ال��ح��ل��ِم، ف��ي وت��ذك��رن��ي
ذاك��ُر م��ن��ك ال��ك��رى ح��ل��م ف��ي ل��َي وم��ا ذاِك��ِري أن��ت ي��ق��ظ��ة ف��ي ال وه��ي��ه��ات
ُم��خ��اِم��ُر داءٌ ال��ذك��ر ه��ذا وه��اج��ُس ج��اه��ًدا ب��اس��م��ك ال��ل��ي��ِل ط��وَل وأه��ت��ف
ح��اِض��ُر ك��أَن��ك ح��ت��ى ب��ه��ا أل��ذُّ ��ٌة غ��ضَّ م��ن��ك ص��ورٌة ل��ع��ي��ن��ي ف��ت��ب��دو
ون��اِص��ُر ع��وٌن م��ن��ك س��واه ل��ي وم��ا ُع��الل��ة م��ن��ك األوه��اِم س��وى ل��ي ف��م��ا
ال��س��رائ��ُر تُ��بْ��َل��ى ي��وَم ه��ي��اٍم وذخ��ُر ول��وع��ٌة وج��ٌد ال��ق��ل��ِب ف��ي ل��ك��م س��ي��ب��ق��ى
ال��ض��م��ائ��ُر تُ��ك��نُّ م��ا ي��ب��دو ال��ب��ع��ث وف��ي ج��اه��ًدا أخ��ف��ي��ه ك��ن��ُت م��ا ل��ك��م وي��ب��دو
وال��م��ش��اع��ُر ب��ه��ا ت��ه��ي��ام��ي م��ن��اس��ُك ع��اب��ٌد أن��ا ال��ت��ي ال��ح��س��ِن ك��ع��ب��ة ف��ي��ا
ن��اض��ُر وزه��ُرك م��آلن غ��دي��ُرك آم��ٌل أن��ا ال��ت��ي ال��ح��س��ن ج��ن��َة وي��ا
ال��م��ص��ادُر؟ إِل��ي��ك م��ن��ي اْم��تَ��نَ��َع��ْت أِم وم��ن��ه��ج إِل��ي��ك ل��ي س��ب��ي��ٍل م��ن أم��ا
ط��ائ��ُر ول��ب��َي م��خ��م��وٌر ف��ؤادَي ُف��ج��اءٍَة ع��ن ل��ي ل��ْح��َت م��ا إِذا أظ��ل
غ��واِدُر واألن��اُم واٍف ول��ي��ت��ك ُم��رٌة وال��ح��وادُث ت��ح��ل��و ف��ل��ي��ت��ك
ال��م��ق��اِدُر تُ��ِع��دُّ م��ا أب��ال��ي ف��ل��س��ُت ب��ح��بِّ��ه أَلُ��وذُ ِخ��ْدنً��ا ل��ي ك��ن��ت إِذا
ال��دواِئ��ُر ت��دوَر أن أب��ال��ي ف��ل��س��ُت وال��رض��ا وال��ع��ط��َف ال��ودَّ م��ن��ك ِن��ْل��ُت وإِن
دي��اِج��ُر ف��ال��ن��ه��اُر ا ص��دٍّ تُ��بْ��ِد وإِن ج��م��ي��ل��ٌة ف��ال��ح��ي��اُة ع��ن��ي تَ��ْرَض وإِن
ال��ب��ش��ائ��ر؟ رض��اك ع��ن ت��أت��ي��نِّ��ي ف��ه��ل م��دل��ه��م��ة ل��ي��ل��ة ح��ي��ات��ي وإِن
ج��اِئ��ُر ال��ده��ُر وال خ��وَّاٌن ال��ع��ي��ُش وال ب��اط��ٌل ال��ك��وُن ف��م��ا ع��ط��ًف��ا ل��ي تُ��بْ��ِد وإِن
ال��ظ��واِه��ُر ت��ق��ول ف��ي��م��ا َك��ذَبَ��ْت إِذا ال��ه��وى ف��ي ال��ظ��واه��ُر م��ن��ي َص��َدَق��ْت ل��ق��د
ش��اِع��ُر؟ أن��ت ف��ه��ل ش��ع��ري م��ن ��ْح��ِر وب��ال��سِّ ال��ه��وى م��ن ال��ح��الِل ��ْح��ِر ب��ال��سِّ أن��اج��ي��ك
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ذاِك��ُر ع��ش��ُت م��ا ال��ده��ر ف��ي ل��ه ف��ِإن��ي ط��ي��بً��ا ب��ال��ح��دي��ق��ِة م��ل��ًق��ى أت��ذك��ر
ح��اِئ��ُر ال��ح��بِّ ج��وى م��ن وق��ل��ب��ي ف��رح��ت م��ث��ل��ه ف��س��ل��م��ت ب��ت��س��ل��ي��ٍم، أش��رت
وص��اِب��ُر راٍض ف��ال��ق��ل��ُب ت��ع��ط��ف��وا وإِن ب��ائ��ٌس أس��وان ف��ال��ق��ل��ُب ت��ه��ج��روا ف��ِإن
زاِه��ُر ف��ي��ن��ان ف��ال��ده��ُر ت��ق��رب��وا وإِن ج��دب��ٌة ج��رداءُ ف��األرُض ت��ب��ع��دوا وإن
ظ��اِه��ُر أب��ل��ُج ف��ال��ع��ي��ش ت��ش��رق��وا وإِن داج��ٌن أس��وُد ف��ال��ع��ي��ش ت��غ��رب��وا وإِن
واألع��اِص��ُر ال��دَُّج��ى وإِظ��الم ت��م��وج زواخ��ٌر ع��ن��ي غ��بْ��ت م��ا إِذا ح��ي��ات��ي
ب��اه��ُر؟ ب��ع��دك ب��ع��د رج��اءٍ وأي ن��اف��ٌع بُ��ْع��ِدَك بَ��ْع��َد ب��ق��اءٍ ف��أي
ث��اِئ��ُر م��ج��ن��وُن ف��ال��ق��ل��ُب ت��ج��ئ ل��م وإِن وال��ح��ج��ى ب��ال��ع��ق��ِل ج��ئ��ت ع��ن��دي ك��ن��َت وإِن
ل��ع��اِق��ُر بَ��ُع��ْدَت إِن ح��ي��ات��ي وإِن خ��ص��ي��ب��ٌة َق��ُربْ��َت إِْن ح��ي��ات��ي وإِنَّ
س��اِح��ُر وح��س��نُ��ك م��س��ح��وٌر ف��ؤادَي ف��ِإن��م��ا ح��قٌّ ��ْح��َر ال��سِّ أنَّ وآم��ن��ُت
آِس��ُر وح��س��نُ��ك م��أس��وٌر ف��ق��ل��ب��ي ودول��ٌة ُم��ْل��ٌك ال��ح��س��َن أن وآم��ن��ُت
ق��ام��ُر وح��س��نُ��ك م��ق��م��وٌر ف��ق��ل��ب��ي م��ي��س��ٌر وال��وج��َد ال��ح��بَّ أن وآم��ن��ت
ال��م��ق��اِب��ُر؟ تُ��َزاَر أن ف��ي ع��ج��ٌب وه��ل زورٌة وزرن��َي ف��اذك��رن��ي م��تُّ إِذا
س��اِئ��ُر س��رُت م��ا م��ث��ل ح��يٍّ ك��لُّ أال ط��رف��ًة ل��ك ب��دا م��ا وت��أم��ْل وِق��ْف
س��اِدُر وْه��و ال��ف��ت��ى ال��م��وُت ي��ع��ظ وق��د تُ��ِري��ُق��َه��ا ع��ل��يَّ َح��رَّى دم��ع��ة ع��س��ى
غ��اِب��ُر ب��د ال ف��ْه��و ج��م��ي��ٍل وك��لُّ ورائ��ٌح غ��اٍد ف��ال��م��وُت ت��ن��ذع��ر ف��ال
ت��ح��اِذُر ق��ْدًم��ا ك��ن��َت ق��د ال��ذي وت��ل��ق��ى ًرا م��ق��دَّ أم��ًرا ال��م��وُت ف��ي��ك س��يُ��نْ��ِف��ذُ
ن��اِخ��ُر وع��ظ��ُم��ك م��ق��ب��وٌح ووج��ه��ك ح��ق��ب��ة ش��اءَ م��ا ال��دوُد م��ن��ك وي��أك��ُل
ال��م��ن��اخ��ُر م��ن��ه ُش��مَّ م��ا إِذا تُ��س��دُّ م��ث��ل��ه ن��ت��ن ال ال��ن��تْ��ن ري��ح وري��ح��ك
س��اِخ��ُر! ب��ح��س��ِن��ك أن��ي ت��ح��س��ب��ْن وال ض��اح��ٌك ال��م��وت م��ن أن��ي ت��ح��س��ب��ْن ف��ال
ه��اِت��ُر! ل��ح��س��ن��ك ح��ب��ي م��ن أن��ا ف��ه��ا ج��ن��ونُ��ُه ُج��نَّ م��ن��ك وج��دي ول��ك��ن
ظ��اِه��ُر؟ ل��ك ح��ب��ه ع��ل��ي��ٍل، ح��زي��ٍن ل��ب��ائ��ٍس ل��دي��ك��م ت��رج��ى رح��م��ٌة أم��ا
ح��اِض��ُر ف��ال��ه��مُّ غ��ب��ت إِم��ا وإِن��ك ��ه ل��ه��مِّ دواءٌ ت��دن��و ل��و ال��ق��رب وف��ي
ال��ب��واك��ُر؟ ال��م��ن��اي��ا تُ��ْغ��َش��ى أن آن أم��ا ع��ي��ش��ت��ي ب��ؤس ي��ا م��ن��ك ن��ف��س��ي ب��ؤس ف��ي��ا
ال��م��ح��اِج��ُر؟ وت��ه��دا أض��الع��ي ف��ت��ه��دأ ي��ري��ح��ن��ي ِح��م��اًم��ا أل��ق��ى أن آن أم��ا
ال��ع��واذُر؟ وت��س��ل��و ��ادي ُح��سَّ ف��ي��رت��اح ي��م��ي��ت��ن��ي ق��ض��اءً أل��ق��ى أن آن أم��ا
ذاِك��ُر ل��ل��ح��يِّ وال��ح��يُّ ن��ك��ن ل��م ك��أَْن ل��م��ي��ت��ت��ي ال��وف��يُّ ال��خ��لُّ وي��ن��س��ان��َي
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واألظ��اف��ُر! ن��ابُ��ه ع��ن��ي وي��رت��د ل��م��ي��ت��ت��ي ال��ل��ئ��ي��م ال��وغ��ُد وي��ن��س��ان��َي
ذاِع��ُر ال��ي��أس وال ي��ردي ط��م��ٌع ف��ال ول��ؤم��ه��ا ال��ح��ي��اَة أن��س��ى أن آن أم��ا
ال��م��ق��اِب��ُر غ��يَّ��بَ��تْ��ه م��م��ن وأُص��ب��ح ط��رف��ة األه��ُل ل��َي ي��ب��ك��ي أن آن أم��ا
ه��اِج��ُر أن��ت وال م��ه��ج��وٌر أن��ا وال ب��ذك��رك��م يُ��ج��ن ق��ل��ب��ي ال وأص��ب��ح
ال��م��غ��اف��ر ل��دي��ه ت��غ��ن��ى ال روي��دك ق��ض��اؤه ح��لَّ ب��ال��م��رءِ ال��ردى م��ا إِذا
ب��واِدُر م��ن��ه ف��ي��ه ح��ت��ى ب��روح��َي دب��ي��ب��ه ي��س��ري ال��م��وَت أح��سُّ وإِن��ي
م��ت��وات��ُر! ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ن��اي��ا ف��وْق��ع ب��ي��ن��ن��ا ل��وَم ف��ال ن��ف��س��ي ل��ك��م ن��ع��ي��ت
وت��ب��اك��ُر ش��م��ل��ن��ا ال��م��ن��اي��ا ت��غ��ادي وإِن��م��ا ذاك ب��ع��د أو غ��ًدا ف��ِإم��ا
آِخ��ُر! ث��م أوٌل م��ن��ا س��ي��ه��ل��ك ف��ِإن��ن��ا ك��ن��ت��م ح��ي��ث ع��ل��ي��ك��م س��الٌم

والطبيعة الشعر

ط��ي��وُر ال��ف��ؤاِد ألش��ج��ان ت��غ��ن��ت ص��دًَّح��ا األي��ك ف��ي األط��ي��ار غ��نَّ��ِت إِذا
ودب��وُر ف��ي��ه��م��ا ُرخ��اء تُ��َغ��نِّ��ي م��ث��ل��ه��ا ول��ل��ن��ف��ِس ه��ب��اٌت ول��ل��ري��ح
م��ث��ي��ُر ي��ث��ي��َر أن إِال ال��ش��ع��ُر وم��ا وج��ي��بُ��ه ه��اج ال��ق��ل��ب إِال ال��ش��ع��ُر وم��ا
م��ن��ي��ُر وْه��و ال��ب��دَر ف��ي��ه��ا ون��ب��ص��ر س��م��ائ��ن��ا ف��ي م��ا ال��ن��ف��س س��م��اءِ ف��ي ن��رى
وب��ح��وُر ب��ه��ا وأض��واءٌ ري��اٌض وج��ه��ه��ا ك��ال��ط��ب��ي��ع��ة إِال ال��ن��ف��س وم��ا
وغ��دي��ُر خ��اِف��ٌت خ��ري��ٌر وف��ي��ه��ا م��وج��ُه م��اج إِن ال��ي��مِّ ص��راُخ َوف��ي��ه��ا
وت��دوُر ب��ه��ا ب��آف��اق ت��س��ي��ر وك��واِك��ٌب ل��ه��ا وإِص��ب��اٌح ول��ي��ٌل
وي��ط��ي��ر أغ��ص��ان��ه َع��ل��ى ي��غ��نِّ��ي ط��ائ��ٌر ف��ق��ل��ب��َي روٍض ف��ي ك��ن��ت إِذا
وت��س��ي��ُر أم��واج��ه ف��ي تَ��س��رَُّب م��وج��ٌة ف��ال��ق��ل��ب ال��ب��ح��ِر ف��وق ك��ن��ت وإِن
وك��وُر ال��ج��ب��اِل ش��مِّ ف��ي ول��ل��ن��س��ِر ن��س��ُره��ا ف��ال��ق��ل��ُب ��م ال��شُّ ف��وق ك��ن��ت وإِن
ش��ع��وُر ال��ج��ل��ي��ل ��ْع��ِر ب��ال��شِّ ج��اد ك��م��ا زه��وَره��ا ال��خ��ري��ِف أغ��ص��اُن وتَ��نْ��ثُ��ر
ت��دوُر؟ ال��دائ��رات ت��روَن أل��س��ت��م ع��ي��ون��ك��م م��لء ل��ل��ج��ه��ل م��ا ق��وُم ف��ي��ا
ن��ض��ي��ُر؟ وْه��و ال��ث��وِب ِب��نَ��ْض��و ف��ك��ي��ف م��ذل��ٍة ث��وَب األي��ام ع��ل��ى ل��ب��س��ت��م
وك��ب��ي��ُر ش��اع��ٌر وق��ل��ت��م ط��رب��ت��م ص��ي��اح��ه ف��ي��ك��م ال��َع��ي��ُر ذاك ص��اح إِذا
ن��ع��ي��ُر ال��غ��ن��اءَ أن وي��ط��رب��ك��م ص��واِدٌح ال��ط��ي��وَر أن وي��زع��ج��ك��م
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ق��دي��ُر وْه��و ال��ق��ل��َب م��ن��ي َ وأط��ف��أ َط��بْ��ِع��ُك��ْم ب��رُد م��ن��ُك��ُم ذك��ائ��ي أص��اب
ي��م��وُر ب��ال��داه��ي��ات وج��وُُّك��ُم ه��وائ��ك��م خ��ب��ي��ِث ف��ي ط��ب��ع��ي وي��ص��دأ
ج��دي��ُر ب��ال��ق��ن��وط م��ث��ل��ي أن وال ل��ت��س��م��ع��وا أق��وُل أن��ي ت��ح��س��ب��وا ف��ال
ن��ش��وُر؟ ال��ه��ام��دات ل��ل��ن��ف��وس وه��ل م��ي��ٌت وال��ق��ل��ب ال��ش��ع��ُر ي��ف��ي��د وم��اذا
َق��بُ��وُر! وْه��ي ال��ن��ف��ُس ت��ح��ي��ا ف��ه��ي��ه��ات م��ري��ض��ًة ن��ف��ًس��ا ال��ش��ع��ُر يُ��ْح��ِي��ي ك��ان إِذا

السود األزاهري

األس��ى وأزه��ار ال��ي��أس زه��رة ال��ردى أزاه��ي��ر م��ن ج��ن��ي��ن��ا ق��د
ال��ه��وى زه��ر م��ن ح��م��راءُ زه��رٌة تَ��ع��ِدل��ُه��ا ال س��وداءُ زه��رٌة
وال��دِّم��ا؟ ت��ن��دى ال��ص��بِّ دم��وع م��ن أوراق��ه��ا زه��رًة، ن��ه��وى ك��ي��ف
ال��ق��ت��ي��ِل ص��در ف��ي ال��ج��رح م��ث��ل وْه��ي ال��غ��ل��ي��ِل ول��وع��ات ال��وج��َد ت��ش��ع��ل
وأص��ول ج��ذور ري دم��ه ب��م��س��ي��ل ت��ج��ري ال��ق��ل��ِب ودم��اءُ
ون��ح��ول ب��ش��ح��وٍب ج��س��م��ي راح َل��ْونُ��ه��ا اح��م��راًرا زاَد ك��ل��م��ا
ال��ق��ض��اءْ زه��ِر م��ن س��وداء زه��رًة ال��ش��ق��اءْ أزاه��ي��ر م��ن َج��ن��ي��ن��ا ق��د
رخ��اء أو رج��اءٍ ف��ي ت��ن��م��و ل��ي��س ض��ي��اءْ م��ن س��واًدا ال��ن��ف��َس تُ��ب��دُل
وب��ك��اءْ زف��ي��ر م��ن ت��غ��ذى وْه��ي وال��ب��الءْ أري��ًج��ا ال��س��م ت��ن��ف��ح
ال��ن��دْم زه��ر م��ن س��وداء زه��رًة األَل��ْم أف��ان��ي��ن م��ن ج��ن��ي��ن��ا ك��م
ال��م��ب��ت��ِس��ْم ش��ف��اه ف��وق ع��اب��ٌس ال��ظُّ��َل��ْم ل��وِن م��ن ال��م��أخ��وذُ ل��ون��ه��ا
أََل��ْم ق��د م��م��ات م��ن ط��ي��ف ف��ْه��ي ال��نِّ��َق��ْم زه��ر م��ن س��وداءُ زه��رٌة
وِغ��يَ��ْر ص��روف وأف��ان��ي��ن ال��ق��دْر أزاه��ي��ر م��ن ج��ن��ي��ن��ا ك��م
وَك��َدْر ه��م��وم نَ��بْ��ِت ِم��ْن وْه��ي ال��ض��َج��ْر زه��ر م��ن س��وداء زه��رٌة
ال��م��ن��ت��ظ��ْر ال��ش��ق��اءُ ال��ص��ب��ِح ف��ي وْه��ي وَس��َه��ْر س��ه��اٌد ب��ال��ل��ي��ل ف��ْه��ي
وع��ن��اءْ ش��ق��اءٍ م��ن ري��اٍض ف��ي ك��ال��ق��ض��اءْ س��وٌد األزه��اُر ه��ذه
وم��س��اءْ ص��ب��اٍح ف��ي ح��ول��ي ف��ْه��ي ن��ج��اءْ أو م��ف��رٌّ م��ن��ه��ا ل��ي ل��ي��س
ب��ك��اءْ! أو ب��ش��ك��اة يُ��ْم��َح��ى ل��ي��س دواءْ أيُّ داءٌ ال��ع��ي��ش ه��ذا إِن
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اإلنسان طبع

ك��ال��ِق��دْم ف��ي��ه اآلم��ال س��ع��ُة زائ��ٌل خ��ي��اٌل ال��م��رءُ إِن��م��ا
ال��ه��م��ْم ف��ي وض��ي��ق ع��ج��ٌز وب��ه ل��ه أط��م��اع ال��خ��ل��ِد ق��در م��ث��ل
ي��ح��ت��ك��ْم ��ا ل��مَّ األرِض ف��وق وْه��و ال��س��ه��ى ن��ال ل��و ال��م��رءُ وي��ودُّ
أَم��ْم م��ن م��ن��اًال ال��ن��ج��َم ي��ب��ت��غ��ي آم��ال��ه ف��ي ال��ط��ف��ِل م��ث��ُل ف��ْه��و
األم��ْم ت��أت��ي م��ا أن��ظ��ر ول��ق��د ال��ه��وى وص��ف ف��ي أن��ظ��م س��ف��ًه��ا
وَه��ْم ب��ؤٍس ع��ل��ى ال��ن��اَس ت��ت��رك رادٍع م��ن ل��ه��ا م��ا ذن��وٍب م��ن
ال��رم��ْم أش��الء ت��ح��ت م��ن��ه��م ض��اع أن��ف��س��ه��م ع��ن ال��ن��اِس رش��ُد غ��اب
يَ��ْج��تَ��ِرْم ع��م��ا ال��ج��ب��اُر يُ��س��أل وال ال��ج��رم ع��ل��ى ال��م��رءُ يُ��ق��ت��ُل
َع��َدْم م��ن ش��رٌّ ه��و ع��ي��ٍش ُربَّ ه��ال��ٌك ق��ت��ي��ٌل ال��ن��اِس أَْس��َع��ُد
ت��ح��ت��دْم ف��ي��ه ل��ل��ش��ر ن��وب��ًة ج��اع��ًال ج��ن��ونً��ا ب��ال��م��رءِ إِنَّ
واألل��ْم م��ن��ه ال��ش��رَّ ي��ذي��ع أو ن��وب��ت��ه م��ن ال��بُ��ْرءَ ي��ن��ال ال
ي��ص��ط��دْم م��ا إِذا األرَض ي��ص��دع ِم��رٍَّة ذي ك��وك��ٍب م��ن ل��ن��ا ه��ل
وال��تُّ��َه��ْم م��ن��ا ال��ش��رَّ وي��زي��ل آالم��ه��م م��ن ال��ن��اَس ف��ي��ري��ح
َغ��نَ��ْم م��ن ق��ط��ي��ٌع ال��ن��اس إِن��م��ا ص��ادًق��ا ح��دي��ثً��ا ال��ده��ُر ح��دَّث
ال��نَّ��َه��ْم وال��ك��ل��ب ال��ق��رِد وص��ف��اُت ف��ي��ِه��ُم ط��ب��ٌع ال��ذئ��ِب وِص��َف��اُت
ال��ِح��َك��ْم؟ خ��ي��ِر م��ن األه��واء ي��ردع وم��ا ب��ال��ع��ل��م ال��ن��اِس ف��خ��ُر أي��ن
ن��ق��ْم م��ن ت��خ��ف��ي ال��م��ل��م��س ب��ض��َة ج��ل��دًة ع��ل��ي��ه��م ال��ع��ل��ُم ي��ب��س��ط
ه��ج��م ال��راع��ي غ��ف��ل م��ا ف��ِإذا ارت��دى ال��ذئ��ُب ب��ه��ا ال��س��خ��ل ج��ل��دة
ح��ل��ْم ال��م��رءُ ض��ع��ف م��ا وإِذا س��ط��ا ال��م��رءُ اق��ت��در م��ا وإِذا
اح��ت��ك��ْم ح��ت��ى ب��ك��ى ال��خ��ب رح��م��ُة م��رح��م��ٌة م��ن��ه��ُم ��ى تُ��َرجَّ ال
َرِح��ْم م��ا م��ن��ا ال��ش��رِّ س��ط��واِت آم��نً��ا ف��ي��ن��ا ال��م��رءُ ي��ك��ون ل��و
يُ��ِل��ْم! خ��ط��ٍب م��ن ال��ض��ي��َم ن��ع��ان��ي أن خ��ش��ي��ٍة م��ن رح��م��ًة ن��ب��ك��ي ن��ح��ن
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واليأس الحب

ي��ج��ول ك��ان ف��ي��ه��م��ا واب��ت��س��اًم��ا ن��وَره��ا ع��ن��ي ع��ي��ن��اك ح��ج��ب��ت
األف��ول ت��ق��اض��اه��ا ق��د ون��ج��وم��ي ح��ال��ٍك ك��ظ��الٍم ف��ح��ي��ات��ي
وع��ر وال��ع��ي��ُش ال��ع��ي��ِش ط��ري��ق ف��ي ال��ه��وى ب��م��ص��ب��اِح أس��ت��ه��دي ك��ن��ت
وال��ب��ص��ر ق��ل��ب��ي ن��وَر ف��ح��ج��ب��ت��م م��ن��ك��ُم ب��ن��وٍر أس��ت��ه��دي ك��ن��ت
وت��ن��ي��ر ت��خ��ب��و ال��ي��أِس ظ��الِم ف��ي ل��ل��ش��ق��اءْ ب��ن��اٍر أس��ت��ه��دي ص��رت
ال��زف��ي��ر ري��ُح ب��ه��ا ه��بَّ��ت ك��ل��م��ا وت��ط��ول ف��ي��ه��ا األش��ج��ان ت��ق��ص��ر
وري��اح ن��اٍر ب��ي��ن راق��ص��اٍت ال��ظ��الم ج��ن��ِح ف��ي ك��األش��ب��اِح ف��ْه��ي
ال��ص��ب��اح ح��ت��ى ل��ل��دج��ى ُم��ح��ي��ي��اٍت ال��دج��ى ك��ش��ي��اط��ي��ن راق��ص��اٍت
ج��ف��اء ف��ي م��الٍم م��ن ع��ل��ي��ك��م م��ا ن��ص��ي��ٍح م��ن س��م��ع��ت��م إِن ف��اه��ج��رون��ي
ن��ج��اء أو ب��م��ف��رٍّ ف��اس��ت��ج��ي��روا ق��ات��ل داءٍ م��ث��ُل ح��بِّ��ي إِنَّ
داءْ ج��رث��وَم ح��م��ل��ت س��وءٍ ري��ُح زه��وه ت��م��ح��و ك��ال��زه��ِر أن��تُ��ُم
ورج��اء ح��ي��اٍة م��ن ق��ل��ب��ي زْه��و ق��ت��ل��ت س��وءٍ ري��ح ح��ب��ي إِن
ال��ش��ق��اء! َع��ْدَوى ل��ك��م ق��رب��ي ف��ي إِن ج��ه��َدك��م وات��ق��ون��ي ف��اح��ذروه

الحبيبان

األول الحبيب مناجاة

ال��ج��ح��ي��ْم ل��ذاك إِب��ل��ي��س وأن��ت ال��ج��ح��ي��ْم ه��واك ف��ي ف��ؤادي ي��ح��ك��ي
ال��م��ق��ي��ْم وال��ب��الءِ وب��ال��رزاي��ا م��ب��ث��وث��ٌة أل��ح��اظ��ك ب��ال��ش��رِّ
األل��ي��ْم ل��ل��ع��ذاِب ي��ذك��و ك��ال��ج��م��ِر ح��م��رٍة ف��ي ال��م��ش��ب��وُب وخ��دُّك
ال��ك��ل��ي��ْم أوام ي��ش��ف��ي وال يُ��ظ��م��ي ال��ردى ش��راُب ك��ال��م��ه��ل وال��ري��ُق
ال��س��ُم��وْم ل��ف��ح م��ث��ل ل��ف��ًح��ا ي��ل��ف��ح م��رِّه��ا ف��ي أن��ف��س��اَِك وح��رُّ
ي��س��ت��ق��ي��ْم أو ي��ع��وج إِذ ك��ال��ص��لِّ م��ش��ي��ه ف��ي ي��خ��ت��ال ت��ائ��ًه��ا ي��ا
األث��ي��ْم ف��ي��ن��ا ��اق��ك ُع��شَّ أح��ب ب��ال��ب��غ��اءْ ل��ح��ظ��ه��ا ي��غ��ري ع��ي��ن��اك
ذم��ي��ْم! ل��ح��س��ٍن وي��ٌح وق��ب��ح��ه، ح��س��ِن��ه ف��ي ال��ش��رِّ إِل��ه أن��ت
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الثاني الحبيب مناجاة

وال��ه��م��وْم ل��ألس��ى ب��رءٌ ألن��َت ال��ن��ع��ي��ْم وروَض ال��ح��بِّ ج��ن��َة ي��ا
ال��ك��روْم ذات ال��َغ��نَّ��اءِ ك��ال��روض��ِة ل��ه��ا ق��ل��ب��ي ت��ت��رك ج��ن��ًة ي��ا
س��م��وْم أو ف��م��ه��ا ��ا ُس��مٍّ ي��ن��ف��ث ح��ي��ًة ب��ه��ا إِْن م��ا ج��ن��ة ي��ا
ال��س��ق��ي��ْم ال��ط��ب��ي��ِب ن��ح��و س��ع��ى ك��م��ا ب��دئ��ه م��ن ال��ك��وُن إِل��ي��ك ي��س��ع��ى
ع��م��ي��ْم زه��ر ال��زاه��ر ووج��ُه��ك ال��ه��وى رح��ي��ُق ال��ع��ذُب ف��ل��ف��ظ��ك
ال��ن��س��ي��ْم م��ث��ل وال��وج��د ال��ج��وى م��ن ُم��رِّه��ا ف��ي أن��ف��اس��ك تُ��ب��رئ
رح��ي��ْم ق��ل��ٌب أض��الع��ك ودون ال��ه��دى ن��وُر أل��ح��اظ��ك وط��يُّ
ال��ن��ج��وْم خ��ل��د ال��خ��ال��د وح��س��ِن��ه��ا ش��ك��ل��ه��ا ف��ي ك��ال��دم��ي��ِة وأن��ت
ال��ج��س��وْم م��ص��اب ال��ده��ُر ي��ص��ي��ب��ه ف��َال خ��ل��وٌد ال��ح��س��ِن ف��ي ل��ل��خ��ي��ر

واألحياء األموات صداقة

وإِخ��وت��ي؟ ودِّي أه��َل ي��ا خ��ذل��ت��م��ون��ي أَْم��ٍر أليِّ
وش��ق��وت��ي! ل��ن��ح��س��ي إِال ص��ح��ب��ت��م��ون��ي م��ا ك��أن��ك��م
وم��روت��ي؟ ع��ودي يَ��ْق��َرْع��َن ن��ائ��ب��اٍت وْق��ع ك��ف��ى أم��ا
ول��وع��ت��ي ع��دم��ي وذلٌّ ه��م��ي وط��ول س��ق��ام��ي ح��س��ب��ي
وح��س��رت��ي ي��أس��ي يُ��ْش��ِع��ُل ح��ق��وٌد ك��اذٌب ك��لُّ��ُك��ُم
وك��رب��ت��ي؟ غ��م��ي ي��ك��ش��ف ش��ف��اءٌ ق��رب��ه��م األُل��ى أي��ن
غ��ل��ت��ي ب��رءُ ون��ط��ق��ه��م وس��ك��ٌر ن��ش��وٌة م��رآُه��ُم
ن��خ��ب��ت��ي خ��ي��ِر ف��ي يَ��َق��ْع��َن ال��م��ن��اي��ا َوْق��ع��ِة م��ن أواه
ل��وح��ش��ت��ي أب��ك��ي وص��رت ت��ن��اءوا إِذا ع��ي��ش ال��ع��ي��ُش م��ا
ع��لَّ��ت��ي؟ أص��ل وأن��ت��ُم ش��ف��ائ��ى ب��ك��م ��ي أرجِّ ك��ي��ف
وغ��رب��ت��ي ح��ظِّ��ي أن��دب غ��ري��ٌب ب��ي��ن��ك��م ك��أن��ن��ي
وُج��نَّ��ِت��ي وق��ائ��ي وه��م ع��ظ��م��ي ت��ه��ي��ض س��ه��ام أن��ت��م
َزلَّ��ِت ال��ن��ع��ل إِذا يُ��ْغ��ِن��ي م��ع��ي��ٌن ِم��نْ��ُك��ُم ي��رت��ج��ى ال
م��ش��تِّ��ِت ش��م��ٍل ب��ك��ل م��ن��ا ال��ِح��م��ام ي��ن��ال غ��ًدا
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وخ��دع��ِة ده��اءٍ ع��ل��ى ن��رائ��ي ن��ك��ن ل��م ك��أْن ح��ت��ى
أح��ب��ِة أو ِع��ًدى غ��ش ح��ي��ي��ن��ا م��ا ب��ال��غ��شِّ ن��ع��ي��ُش
ك��م��يِّ��ِت ح��ي وُربَّ ال��م��ن��اي��ا الح��ت إِذا ح��ت��ى
األَِس��رَِّة ف��ي بَ��يِّ��نَ��ة خ��ط��اي��ا م��ن ال��م��وُت ��َرنَ��ا َط��هَّ
ب��زل��ِة ي��ق��ل��ى وال��ح��يُّ م��ات��وا ال��ذي��ن ع��داء ن��ن��س��ى
ب��ُح��ْرَق��ِة ع��ل��ي��ه ن��ب��ك��ي وف��اءٍ ذا ال��م��ي��ت ف��ن��ح��س��ب
ورج��ع��ِة ن��ش��ٍر ب��ع��د م��ن ح��يٍّ��ا ال��دف��ي��ُن ي��ع��ود ول��و
ب��ظ��ن��ِة يُ��ْم��نَ��ى وع��اد ك��ذوبً��ا ودِّه ف��ي ل��ص��ار

يحترض شاعر

أم��ري؟ ال��ن��اس س��واُد ي��ع��ل��م ول��م ب��ش��ع��ري أن��ب��ه ل��م ال��م��وَت أَأَل��ق��ى
وت��ج��ري ب��ه��ا ال��ك��ائ��ن��اُت ت��دور ات��س��اٌق األب��د م��ن ن��ف��س��ي وف��ي
ونَ��ثْ��ِر؟ ن��ظ��ٍم م��ن إِل��ي��ه ي��ح��ن ب��ل��ح��ٍن ي��ط��رب��ه ل��ل��ق��ل��ب ف��َم��ْن
وق��ْدِر؟ س��ع��ٍة ف��ي ال��ك��وِن ش��ب��ي��ه ب��ف��ك��ٍر ي��رم��ق��ه ل��ل��ك��ون وم��ن
ف��ك��ري أن��ح��اء ف��ي ال��خ��ل��َد ي��ض��لُّ ن��ف��س��ي ع��ن��د ي��ص��غ��ر ال��خ��ل��د وم��ع��ن��ى
ش��بْ��ِر ك��ق��يْ��ِد ال��خ��ل��وِد ط��وَل رأى ك��م��اٍل إِل��ى ال��ف��ؤاُد ظ��م��ئ إِذا
ودرِّ ص��دٍف م��ن ال��ب��ح��ر ف��ي وك��م ��ا ل��جٍّ ال��ب��ح��ر م��ث��ل ال��ن��اَس رأي��ُت
ي��ج��ري ح��ي��ن ي��س��ف��ل ال��م��وج ك��ذاك ت��ع��ل��و ك��األم��واج األق��وام ه��ي
س��ك��ري ن��ش��وات ع��ل��ى ل��ه��ف��ي ف��ي��ا س��ك��ٍر ب��ع��د ال��م��ع��ي��ش��ة م��ن ص��ح��وُت
ده��ري ك��اس��ات م��ن ال��م��رُّ ك��ذاك ده��ري ك��اس��ات م��ن ال��ح��ل��َو ش��رب��ت
وم��رِّ ح��ل��ٍو م��ن ط��ْع��َم��يْ��ِه ع��ل��ى خ��م��اٌر ل��ه��ا ال��ب��ق��اءِ وح��االت
خ��م��ِر ك��أس ف��ي��ن��ا ول��ألرزاءِ ع��ق��اٌر ل��ه��ا ال��س��روِر ف��ح��االُت
ع��م��ري! ج��ه��الت إِل��ى ش��وق��ي ف��ي��ا ف��ولَّ��ى ع��ي��ًدا ل��ي ال��ج��ه��ُل وك��ان
وخ��س��ِر غ��ب��ٍن م��ن ذاك ف��ي وم��ا وال��ت��ق��ص��ي ال��ت��س��اؤَل وأَع��ق��ب��ت
أْس��ِر؟ ره��ن ك��أن��ي أع��ال��ج��ه��ا ح��ي��اٍة ف��ي ب��ال��س��ك��ي��ن��ة ل��ي ف��م��ن
وه��ْج��ِر ص��ل��ٍة ف��ي ال��ي��أَس وذق��ُت أَنَ��ْل��ُه ف��ل��م ال��ك��م��اِل إِل��ى ظ��م��ئ��ت
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وج��ْم��ِر ل��ه��ٍب م��ن ال��ن��اِر ه��ي��اج ه��ائ��ج��اٍت ال��ع��واط��َف وع��ال��ج��ُت
األغ��رِّ األف��ِق ف��ي ال��ض��وءِ ش��ب��ي��ه ش��ع��ٍر ب��ن��ظ��م ال��ح��ي��اَة وج��م��ل��ُت
وزْه��ِر ش��ه��ٍب م��ن ال��ن��ج��م خ��ل��ود خ��ال��دات ن��ي��رات ق��ص��ائ��د

قديم أمل

ح��اِل إِل��ى ح��اٍل م��ن ال��ع��ي��َش وت��ن��ق��ل آم��ال��ي ج��دَب ت��ح��ي��ي ك��ال��غ��ي��ِث ذك��راك
واآلِل ��ْح��ِب ال��صَّ ب��ي��ن ال��ي��أُس ب��ي وراح َم��َض��ْض ع��ل��ى ن��ف��س��ي ُط��ِويَ��ْت م��ا بَ��ْع��ِد م��ن
ال��خ��ال��ي ك��ال��م��ن��زِل أم��ٍل ع��ل��ى ��ت ع��فَّ ع��ص��ف��ْت ك��ل��م��ا خ��ط��وٌب وط��اَل��َع��تْ��ن��ي
وأط��الِل آث��ار ب��ي��ن ٌم م��ه��دَّ خ��ِرٌب م��ن��زٌل ف��ؤادي ك��أَن ح��ت��ى
وآم��ال��ي ل��ب��ان��ات��ي ال��ح��ي��اِة م��ن ب��ل��غ��ْت وم��ا ن��ف��س��ي ي��ئ��س��ت م��ا ب��ع��د م��ن
وال��ح��ال ال��وج��ِه س��ق��ي��َم ال��ح��ي��اِة م��ن أم��ٍد إِل��ى أح��ي��ا أن ن��ف��س��َي َوطَّ��نْ��ُت
وت��ه��ط��اِل دف��ٍق ف��ي ال��ب��رَّ ت��س��ت��ن��زل ص��ادق��ًة م��ن��ك ب��روًق��ا رأي��ُت ح��ت��ى
وآج��اِل م��وٍت ع��ل��ى أث��ن��ي وك��ن��ُت ول��ذَِّت��ِه ع��ي��ش��ي ع��ل��ى أُثْ��ِن��ي ف��ص��رت
وال��ب��اِل؟ ال��ع��ي��ِش رخ��يُّ األم��ان��ي ج��مُّ س��ب��ٌب رع��ي��ك��م م��ن ول��ي أران��ي م��ت��ى
وت��رح��اِل ح��لٍّ ف��ي ه��م��وم��َي ي��ج��ل��و م��ن��ت��ش��ًرا ال��ش��م��ِس م��ث��ل رج��ائ��َي أض��ح��ى
آم��ال��ي! ب��ع��َض ف��يُ��ْدِن��ي ال��رج��اءِ م��ن أْك��ت��م��ُه ل��س��ُت م��ا ي��رى ال��زم��ان ع��لَّ

الضمائر مرآة

ب��ال��زج��ر يُ��نَ��ْه��نَ��ُه ال ض��م��ي��ِر م��ن وك��م ط��ب��اِع��ِه م��ث��ُل ال��خ��ل��ق ه��ذا ض��م��ائ��ُر
ي��ب��ري ال وال��ش��رِّ ال��خ��ي��ر ع��ن��د ف��ت��ل��ق��اه ت��س��ت��ش��ي��ره ف��اس��ٍد ض��م��ي��ر م��ن وك��م
وال��ب��ش��ِر ب��ال��ح��س��ن م��ن��ك وج��ًه��ا ي��واج��ه ن��اص��ٍح غ��ي��ُر خ��ادٌع ال��م��رائ��ي وب��ع��ُض
ال��ص��دِر ف��ي ت��خ��ف��ي��ه ب��تَّ ق��د ال��ذي ي��ري��َك ك��اذٍب غ��ي��َر ص��ادًق��ا م��ن��ه��ا ول��ك��نَّ
ال��ك��س��ِر م��ن ل��دي��ك خ��ي��ٌر ل��ه��ا ف��ل��ي��س وذي��ل��ٍة م��ن م��ث��َل��ه��ا ي��وًم��ا ت��َر ف��ِإْن
ذُْع��ِر ع��ل��ى وت��ص��ح��و ذع��ٍر ع��ل��ى ت��ب��ي��ت ف��وَق��ه��ا وج��ِه��ك ش��ك��ُل ي��وًم��ا الَح إِذا
وال��ش��رِّ وال��ل��ؤِم واألح��ق��اِد ال��س��وءِ م��ن ج��اه��ًدا ت��خ��ف��ي��ه ب��تَّ م��ا ف��وق��ه��ا ت��رى
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ال��ق��ب��ِر ف��ي ال��ج��م��اج��ُم ت��ب��دو ك��م��ا ي��ل��وُح خ��نً��ا ك��ل��ه��ا أوج��ًه��ا ف��ي��ه��ا ال��ن��اس ي��رى
ال��س��رِّ م��ن ال��ض��م��ي��ِر ف��ي م��ا ع��ل��ى ت��دلُّ إش��ارٌة ف��ط��ن��ت ل��و وج��ٍه ك��لِّ وف��ي
ب��ال��ج��ه��ِر ت��ن��ادي��ك ت��خ��ف��ى ال م��الم��ُح أذًى وم��ن ج��ن��وٍن م��ن وج��ٍه ك��ل وف��ي
ُخ��ْس��ِر ف��ي ل��ك ب��دا ل��و ض��م��ي��ٍر وك��لُّ م��خ��ادٌع ف��ط��ن��ت ل��و ض��م��ي��ٍر وك��لُّ
األم��ِر م��ن تَ��َرْوَن م��ا إِال ال��ع��دُل ف��م��ا ذك��رًة ال��ع��دَل ت��ذك��روا ال آدَم بَ��ِن��ي
ت��س��ري رح��م��ة وال ي��رض��اه ع��دَل ف��ال ح��اج��ٌة ال��م��رءِ م��ط��م��ح م��ن ب��دت م��ا إِذا
ال��ع��ذِر ع��ل��ى أح��ال ذن��بً��ا أت��ى م��ا إِذا م��ول��ٌع ب��ال��م��ع��اذي��ر ض��م��ي��ٍر وك��لُّ
ال��خ��ي��ر م��ن ي��ل��ذ م��ا ف��ي��ه خ��ال إِذا ف��ض��ي��ل��ًة ال��وج��ي��َع ال��ش��ر ي��ح��س��ُب وق��د
ال��ت��ج��ِر م��ن ي��ص��اب م��ا ف��ي��ه ظ��ن إِذا م��ح��ل��ًال ال��ح��راَم ال��ش��يءَ ي��ح��س��ُب وق��د
ال��ض��رِّ م��ن ي��ع��اف م��ا م��ن��ه خ��اف إِذا ظ��الم��ًة ال��م��ب��ي��ن ال��ع��دل ي��ح��س��ُب وق��د
اْل��ِب��ْش��ِر ع��اق��ب��ِة خ��وَف َم��ُروًع��ا أظ��لُّ ص��اح��ب��ي وْج��ِه ف��ي ال��ب��ش��ُر ل��ي ب��دا م��ا إِذا
وال��ظُّ��ف��ِر ب��ال��ن��اِب م��ن��ك ِع��ْرًض��ا وي��أك��ُل ب��ط��الق��ٍة أل��ح��اظ��ه م��ن ي��ح��يِّ��ي��َك
ال��ص��ب��ِر ف��ي ح��ظُّ��ك ق��ال ب��خ��ي��ٍر وك��ان ح��س��رًة ب��ك رأى إِن ص��دي��ٍق وك��لُّ
! ال��م��رِّ م��ن ش��رٌّ ف��ال��ص��ب��ُر ذاق��ه ف��ِإن ي��ذوُق��ه ال ل��ل��ذي ح��ل��ٌو ال��ص��ب��ُر ه��و
وال��ع��ط��ِر ب��ال��ن��دِّ ال��ن��اِس ك��لُّ ت��ط��يَّ��ب خ��ب��ي��ث��ٌة ري��ٌح ل��آلث��اِم ك��ان ول��و
ب��ال��ع��رِّ يُ��وَس��ُم ال��ن��اِس ك��لُّ ألص��ب��ح ِب��ِج��ْل��ِدِه��ْم داءً ال��ن��ف��ِس س��وءُ ك��ان ول��و
ل��ل��ب��ِر ي��ب��ذل ال��ب��رَّ ف��ِإنَّ ورب��ح م��ت��ج��ٌر ال��ط��الق��ُة ح��ت��ى ف��ع��ال��ه��ُم
وب��األج��ر ب��ال��ج��زاءِ خ��ي��ًرا ي��ب��ي��ع��ون ف��ع��ل��ٍة ك��لِّ ف��ي ال��خ��الَق س��اَوُم��وا ه��ُم
ب��ال��ن��ك��ِر يُ��ْخ��َل��ُط ل��ل��دي��ن ع��ج��بً��ا ف��ي��ا وم��ت��ج��ًرا رزًق��ا ال��دي��َن ي��ح��س��ب��ون ه��م
ب��ال��غ��دِر ي��ن��غ��ص ودٌّ وودُُّه��ُم أذًى وخ��ي��ُرُه��ُم ظ��لٌ��م ف��َع��ْدلُ��ُه��ُم
ي��ج��ري! دم��ه��م ف��ي ال��غ��شَّ ك��أن ري��اءٌ ف��ع��ال��ِه��م وك��لُّ ِك��ذٌْب وِص��ْدُق��ُه��ُم

الطيف عناء

وت��زي��ده��ا ح��س��رت��ي ت��وري ف��ِإن��ك ب��ه��ج��رة ال��ح��ب��ي��ِب ط��ي��َف ي��ا أَِرْح��ِن��ي
وِب��ي��ُده��ا ال��غ��راِم ص��ح��راءُ وح��ول��َي ت��ك��ي��دن��ي ال��س��راُب أن��ت ط��ي��َف��ه وي��ا
ت��ع��ي��ده��ا ش��وٍق ل��وع��اُت ان��ق��ض��ت م��ا إِذا ط��رف��ٍة ك��لِّ ف��ي ب��ال��ش��وق ت��روِّع��ن��ي
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وس��ه��وده��ا دم��ُع��ه��ا ع��ي��ن��ي وَع��ذََّب ص��ب��اب��ًة ق��ل��ب��ي ق��طَّ��ْع��َت ق��د ط��ي��ُف وي��ا
ه��ج��وده��ا ي��ح��ل��و ال��ع��ي��ِن ه��ج��ود ف��ي وال ت��ارك��ي أن��ت ي��ق��ظ��ٍة ف��ي ال َط��يْ��ُف وي��ا
أري��ده��ا ال ل��وع��ة م��ن��ه وت��ح��دث م��ط��ف��ئ أن��ا ال��ذي ش��وق��ي م��ن وت��ش��ع��ل
ي��ع��وده��ا ح��ب��ي��َب ال أن ��ه��ا ش��فَّ وق��د ال��ه��وى إِل��ى ال��ل��ج��وج ال��ن��ف��س وت��ب��ت��ع��ث
ج��دي��ده��ا ي��م��ت��ه��ا ل��م إِن ب��ؤس��ه��ا ف��ي��ا ق��دي��م��ه��ا األل��ي��ِم ال��وج��ِد م��ن ك��ف��اه��ا
ب��ع��ي��ده��ا ي��دن��و اآلم��ال وال ل��ذي��ذٌ ال��ه��وى وال ق��ل��ي��ٌل ح��ب��ي ال ح��ن��ان��ي��ك
ي��ك��ي��ده��ا وخ��بٌّ ي��ن��ائ��ي��ه��ا ح��ب��ي��ٌب ش��ق��اوًة ي��وٍم ك��ل ل��ن��ف��س��ي وإِن
وق��ي��وده��ا ك��ب��ل��ه��ا ع��ن��ه��ا ف��يُ��ص��دع ي��ري��ح��ه��ا م��م��اتً��ا ت��ل��ق��ى أْن آن أم��ا
ي��ب��ي��ده��ا! ح��م��ام ال أن ح��س��رت��ا ف��وا ال��ردى م��ن ش��رٌّ ال��ه��ج��ران ع��ل��ى ح��ي��ات��ي
ول��ي��ده��ا أودى ال��ب��وِّ وأم وس��خ��ر م��ض��اض��ة ف��ي��ك ال��ب��وُّ أن��ت ط��ي��ُف وي��ا
وح��ي��ده��ا أص��ي��ب ق��د ث��ك��ل��ى ك��أن��َي ب��ح��رق��ٍة أب��ك��ي ال��ل��ي��ِل ط��وال أب��ي��ُت
أس��ت��ع��ي��ده��ا ل��ذة ل��ي م��ض��ت م��ا إِذا م��ن��ش��ٍد أن��غ��اُم ال��ع��م��َر أن ل��ي��ت ف��ي��ا
ي��ع��ي��ده��ا م��ن أج��د ل��م إِن وي��ح��ه��ا ف��ي��ا ق��ل��ي��ل��ٌة ال��ح��ي��اِة ف��ي ن��ف��س��ي ول��ذات
ج��دوده��ا ش��تَّ��ى وال��ن��ف��س ال��ه��وى ج��دود وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي ال��ح��بِّ ف��ي ��َم��ْت ُق��سِّ ل��ق��د
س��ع��وده��ا ف��ي��ك��م ال��ح��بِّ ج��دوَد وإِن ن��ح��وس��ه��ا ع��ن��د ال��ح��بِّ ج��دوَد ف��ِإن
رك��وده��ا ي��ص��اب ال ش��وق��ي وه��ب��اُت م��ث��لُ��ه��ا ول��ل��ش��وِق ه��ب��اٌت ول��ل��ري��ِح
ي��ف��ي��ده��ا! ذاك أنَّ ل��و ص��ب��رْت ل��ق��د ق��ات��ٌل وال��ص��ب��ُر ال��ص��ب��َر ن��ف��س��ي ي��س��وم��ون

الجنون سلوان

ف��يُ��نْ��َظ��ُر ُح��ْس��ٌن ال��ع��ي��ِش ف��ي ب��ع��دك��م وه��ل ب��ن��ظ��رٍة م��ن��ك ال��ول��ه��اُن ي��ن��ع��م ع��س��ى
ف��ي��ج��ب��ُر ال��ج��ري��ِح وب��ال��ق��ل��ِب ت��ق��رُّ ال��ج��وى م��ن ال��خ��اف��ق��اِت ب��ال��ض��ل��وع ع��س��ى
يُ��َق��دَُّر ق��ربً��ا أنَّ ل��و ط��ي��ب��ه��ا ف��ي��ا ب��ودك��م ي��وًم��ا األق��داُر تُ��ْس��ِع��ُد ع��س��ى
يَ��نْ��ِف��ُر ال��ن��وُم وال ي��ق��ذي��ه��ا ال��دم��ُع ف��ال ك��ل��ي��ل��ًة ع��ي��نً��ا ال��ن��وُم ي��ع��وَد أن ع��س��ى
أُبْ��ِص��ُر ك��ن��ُت م��ا م��رآه م��ن وأح��م��د ض��ي��اؤه ��ا ج��مٍّ ال��ع��ي��ُش ي��ع��وَد أن ع��س��ى
ف��ي��زج��ُر ال��ف��ؤاد ت��ن��ه��ى س��ل��وٍة إِل��ى ف��ي��رع��وي ال��م��ح��بَّ ت��دع��و ه��ج��رة ع��س��ى
أْص��ِب��ُر ك��ي��ف ع��لَّ��ْم��تَ��ِن��ي ال��ذي ف��أن��ت س��ل��وٌة أدرك��ت��ن��َي إِن ت��ْح��زن��ْن ف��ال
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ي��خ��ط��ُر ف��ك��ر وال ت��ص��ب��ي ذك��رة ف��ال ج��ن��ون��ه��ا ف��ي��ك��م ال��ن��ف��ُس ت��ج��نَّ أن ع��س��ى
ال��ت��ذك��ر ذاك ال��ح��بِّ ع��ن��اءَ وإِن وراح��ٌة س��ع��ٌد ال��ن��ف��ِس ج��ن��وَن ف��ِإن
��ُر! م��ُع��فَّ دف��ي��ن أم ت��س��ع��ى األرِض ع��ل��ى أع��ائ��ش أدري ل��س��ُت ح��ت��ى ف��أن��س��اك
وم��ح��ض��ُر س��الٌم م��ن��ك��م س��رن��ي ل��م��ا م��س��ل��ًم��ا ع��رض��ت ل��و ح��ت��ى وأن��س��اك
ت��ه��ج��ُر ح��ي��ن دم��ع��ت��ي يُ��ج��ري ال��ه��ج��ر وال وص��اَل��ك��م أري��د ال ح��ت��ى وأن��س��اك
وم��ن��ظ��ُر ل��ذي��ذ ف��ي��ك��م م��س��م��ٌع وال ل��م��ق��ل��ت��ي ال��ض��ي��اءَ ك��ن��َت م��ا ك��أَن��ك
وت��ك��دُر ف��ت��دج��و غ��ض��ب��انً��ا ت��ُك ول��م ع��ي��ش��ت��ي ف��ت��ْض��َح��َك ت��ض��ح��ْك ل��م ك��أن��ك
وي��س��ك��ُر يُ��ْرَوى ال��ظ��م��آُن ذاق��ه إِذا ال��ص��دى ع��ل��ى ال��زالَل ال��م��اءَ ل��ي ت��ك ول��م
أَْس��َه��ُر ال��ف��ج��ِر َم��ْط��َل��ِع ح��ت��ى أُك ول��م ب��ح��س��رٍة ال��ن��ه��اَر أَْق��ِض ل��م ك��أَن��َي
��ُر ي��ت��س��عَّ واِل��ًه��ا ق��ل��ب��ي ي��ك ول��م وص��ب��اب��ة ح��رق��ًة دم��ع��ي ي��ج��ِر ول��م
وت��س��ح��ُر ت��روق وأل��ح��اٌن غ��ن��اءٌ ت��ق��ول��ه ق��وٍل ك��لِّ ف��ي ل��ي ي��ك ول��م
أش��ع��ُر ح��ي��ث م��ن أع��ش��ْق��َك ول��م ل��ق��ل��ب��ي ن��ب��ض��ٍة ك��ل ف��ي أع��ش��ْق��َك ل��م ك��أَن��َي
ت��خ��ط��ُر ح��ي��ن خ��ط��رٍة ف��ي وال ل��ع��ي��ن��ي ط��رف��ٍة ك��لِّ ف��ي أع��ش��ق��ك ل��م ك��أَن��ي
وأُذَْع��ُر أب��ك��ي ال��س��وءِ ح��ذار أب��ي��ت م��روًَّع��ا ع��ل��ي��ك��م خ��وف��ي م��ن أُك ول��م
أَتَ��َس��تَّ��ُر خ��ائ��ًف��ا ن��ي��اٌم، وأن��ت��م ب��ب��ي��ت��ك��م أم��رُّ ش��وق��ي م��ن أُك ول��م
يُ��ْع��ذَُر؟ ال��ه��ج��ر ع��ل��ى م��ج��ن��وٍن ك��ل أم��ا تَ��لُ��ْم ف��ال ال��ج��ن��وَن ال��ح��بُّ ي��ب��ل��غ ف��ِإن

سواك شغل ليسيل

ج��ف��اْك ع��ن��ي ف��أِج��ْز س��واْك ش��غ��ٌل ل��ي ل��ي��س
ت��راْك ح��ت��ى ت��رى ال ع��ي��ٌن ب��ال��ن��اس ش��ق��ي��ْت
ِف��َداْك م��خ��ل��وٍق ك��لُّ روًح��ا ال��ن��اِس خ��ي��ُر أن��ت
رض��اْك ف��ي��ه ب��ال��ذي إِال ال��ع��ي��ُش ي��ط��ي��ُب ال
ه��واْك م��ن أُْخ��ِف��ي ب��تُّ ق��ْد م��ا ت��ع��رف ال أن��ت
اص��ط��ف��اْك ال��ل��ه ف��ل��ه ُح��ْس��ٍن ك��لِّ م��ع��ن��ى أن��ت
ع��ن��اْك ق��د ع��ن��اه َم��ْن ل��ف��ٌظ وْه��و م��ع��نً��ى أن��ت
ه��داْك ي��رج��و م��ْؤم��ن إِن��ي ال��ح��س��ِن ن��ب��يَّ ي��ا
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رآْك م��ا ط��رف��ي ل��ي��ت ع��ن��اءٍ ف��ي ط��رف��ي إِن
ق��الْك ق��د ق��ل��ب��ي ل��ي��ت ع��ذاٍب ف��ي ق��ل��ب��ي إِن
اح��ت��واْك ح��ي��ث ب��ه��ج��ًة وأب��دى ال��ك��وُن َف��َخ��َر
س��ن��اْك م��ن ب��ض��ي��اءٍ ل��ي ف��ُج��ْد ال��ع��ي��ُش أظ��ل��َم
ل��ق��اْك ف��ي أج��ت��ن��ي��ه ك��الٍم أو ب��س��الٍم
ج��داْك ت��رج��و ال ك��ي��ف غ��رٌس ل��ك ن��ف��س��ي إِن
ع��الْك ت��ح��ت وق��ع��ت أرٌض ل��ك ن��ف��س��ي إِن
س��واْك! ح��يٌّ ف��ال ٍق م��خ��ل��و ك��لِّ م��ع��ن��ى أن��ت
دع��اْك! َم��ْن ت��خ��يِّ��ْب ال ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ف��ت��ع��طَّ��ْف
ج��ف��اْك م��ن وي��دج��و ـ��ُر ال��دْه��ـ يَ��بْ��تَ��ِس��ِم وابْ��تَ��ِس��ْم
��ب��اْك ال��شِّ ش��رِّ ف��ي ـ��َك ُح��بِّ��ـ م��ن ن��ف��س��َي َوَق��َع��ْت
ِف��ك��اْك م��ن��ه وال ال م��ع��ي��ٌن ف��ي��ه ل��ي ل��ي��س
بَ��َك��اْك؟ ح��نَّ ك��ل��م��ا م��ح��بٍّ��ا تُ��ْدِن��ي ال ل��َم
ه��واْك ح��ت��ى ق��ل��بُ��ه م��ع��نً��ى ل��ل��ع��ي��ِش درى م��ا
رآْك ح��ت��ى ل��ح��ُظ��ه ح��س��نً��ا ل��ل��ع��ي��ش رأى م��ا
س��الْك؟ م��ا ص��بٌّ ب��ك م��ح��بٍّ ع��ن ت��س��ل��و ك��ي��ف
ه��ن��اْك! ال ن��وم��ي ِل��َب س��ا ي��ا ال��ن��وُم ه��ن��اك ال
ُح��الْك ل��ع��ي��نَ��يَّ َح��ْت ال م��ذ ال��ن��وُم ه��ن��ان��ي م��ا
ل��ظ��اْك ي��دري ال ف��ْه��و ع��ن��ُه اْس��ُل ال��ق��ل��ُب أيُّ��ه��ا
ج��واْك ع��ان��ى ل��ي��ت��ه ق��ري��ٌر ال��ب��اِل ن��اع��ُم
س��ق��اْك؟ ذا م��ن ال��ه��وى ـ��ِر َخ��ْم��ـ م��ن ال��ن��ش��وان أيُّ��ه��ا
ده��اْك؟ م��اذا ال��ه��وى ـ��ِد وْج��ـ ِم��ْن ال��واِل��ُه أيُّ��ه��ا
ج��ف��اْك؟ ق��د ع��م��ن ـ��راُض واإلِْع��ـ ال��ص��دُّ ن��ه��اك م��ا
ل��ل��ه��الْك! إِال ب��ك ي��ح��دو ال��ح��بَّ أظ��ن م��ا
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بالبعث حلم

رم��ُم ح��ول��ه م��ي��تْ��ا ال��م��ق��اب��ر م��ن م��ظ��ل��م��ٍة ره��ُن أن��ي ال��ن��وم ف��ي رأي��ُت
ك��ل��ُم وال ح��ل��م وال ط��م��وٌح وال ف��ي��زع��ج��ن��ي ص��وٌت ال ال��ن��اِس ع��ن ن��اءٍ
أل��ُم وال ه��مٌّ ي��ط��رق��ن��ي ف��ل��ي��س ق��اط��ب��ة ال��ع��ي��ِش ع��ي��وِب م��ن ��ر م��ط��هَّ
ال��ع��دُم ش��أن��ه ل��ع��ي��ٍش أس��ع��ى ول��س��ت أع��رف��ُه ل��س��ت ألم��ٍر أش��ق��ى ول��س��ت
ن��دُم وال ي��أس وال ض��م��ي��ٌر وال أم��ٌل وال ض��ح��ك وال ب��ك��اءٌ ف��ال
وال��ظ��ل��ُم األح��داث م��ظ��اه��َرُه راع��ت وإِن ال��ح��ي��اة خ��ب��ِث م��ن أط��ه��ر وال��م��وُت
ص��م��ُم ن��ب��ح��ِه ع��ن وب��ي ال��ع��دوِّ ن��ب��ُح ي��ل��ح��ق��ن��ي ل��ي��س َم��يْ��تً��ا ال��ل��ح��ِد ف��ي زل��ُت م��ا
وال��ق��دُم اآلب��اُد ب��ي م��رَّ ك��أَْن ا ع��دٍّ أح��ف��ظ��ه��ا ل��س��ت ق��روٌن ع��ل��يَّ م��رَّت
ال��رم��ُم ت��ل��ك��ُم وت��ن��ادت أب��واق��ه��م ف��ي ال��م��الئ��ِك نَ��ْف��خ ع��ل��ى بُ��ِع��ثْ��ُت ح��ت��ى
ع��رُم ل��ج��ه ج��مٍّ ��ي��ِل ك��ال��سَّ ه��وج��اءُ زع��ن��ف��ٌة األم��وات م��ن ح��ول��ي وق��ام
وال��ل��م��ُم األص��داغ ت��ع��وزه��ا وت��ل��ك ُف��ِق��َدْت ل��ه ع��ي��ٍن ع��ن ي��ب��ح��ُث ف��ذاك
ق��دُم وال س��اٌق ال غ��ض��ب��ان وذاك ق��دٍم ب��ال رج��ٍل ع��ل��ى ي��م��ش��ي وذاك
وي��خ��ت��ص��ُم ي��ب��ك��ي��ه ال��رأِس وص��اح��ُب ص��اح��بَ��ه ل��ي��س رأٍس غ��اص��ِب وُربَّ
وال��ع��دُم األج��داُث ت��ت��رك م��ا ق��ب��ِح ع��ن ت��خ��ب��ره��م ال��م��رآِة ع��ن وي��ب��ح��ث��ون
ال��وض��م أض��الع��ن��ا م��ن ال��ل��ح��م ل��ي��ل��ب��س ت��ع��رض��ه ب��ال��ل��ح��م م��الئ��ك��ٌة ج��اءت
ص��م��ُم وب��ي ن��وٌم ب��ي ال��ب��ع��ِث ع��ن أن��ي ألوه��م��ه��م ن��وًم��ا م��س��ت��ش��ع��ًرا رق��دُت
ُم��ْح��تَ��ِك��ُم ال��ل��ه إِن ال��ب��ع��ث، م��ن يُ��نْ��ِج��ي َك��َس��ٌل ف��ال ق��ْم وق��ال��وا: ف��أع��ج��ل��ون��ي
ال��ن��دُم؟ ي��ن��ف��ع ف��م��اذا بُ��ِع��ثْ��َت وق��د دع��ٍة وف��ي خ��ي��ٍر ف��ي ُم��تَّ م��ا ُم��تَّ ق��د
ال��ك��ل��ُم! ب��ه ي��أت��ي م��ا ج��ن��اي��ِة وم��ن ع��ب��ٍث وم��ن ل��غ��ٍو م��ن ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر

املالحة صنم

واألل��ْم! وال��ل��ذاذِة ق��ِة وال��رش��ا ال��م��الح��ِة ص��ن��َم
َرِح��ْم وال أح��سَّ ف��م��ا يَ��ِرقَّ ك��ي ق��ل��بَ��ك ن��اج��ي��ُت
أَص��ْم؟ ح��ج��ٍر م��ن أَول��ي��س َص��نَ��ْم ي��ا ف��ؤاُدك ي��ق��س��و
أََل��ْم إِذا ك��ال��س��راِب ـ��ِن��َك ُح��ْس��ـ ب��غ��دي��ر وخ��دع��ت��ن��ي
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ال��س��ق��ْم ي��ه��ل��ك��ه ـ��ظَّ��م��آِن ال��ـ ك��ال��م��ص��ح��ر وت��رْك��تَ��ِن��ي
ون��وْم ِس��ن��ة م��ن ت��ح��ي��ي��ك زف��رت��ي ال��م��الح��ِة ص��ن��َم
ص��نَ��ْم! ي��ا ال��م��الح��ِة ص��ن��م ي��ا ال��ح��بَّ ف��ي��ك وت��ب��ثُّ
وَدْم ل��ح��م م��ن وت��ص��ي��ر ش��ج��ون��ه ف��ي��ك ف��ت��ح��س
ال��ع��َدْم ه��و ال��ج��م��وَد إِنَّ أله��ل��ه ال��ج��م��وَد ف��دَِع
ال��ن��َغ��ْم أل��ح��اِن م��ث��ُل ـ��نَ��َك ُح��ْس��ـ إِنَّ ال��م��الح��ة ص��ن��م
ال��ح��ل��ْم ف��ي رأي��ت��َك أو ـ��تُ��َك س��م��ْع��ـ أو ل��ق��ي��ت��َك ف��ِإذا
َل��ْم ب��ال��ط��ي��راِن ه��مَّ إِْن ك��ط��ائ��ٍر ال��ف��ؤاَد ت��دع
أنَ��ْم ل��م ل��ي��ل��ي وأب��ي��ت ن��اع��ًم��ا ل��ي��ل��ك وت��ن��ام
وَه��ْم ن��ح��ٍس ف��ي وه��واك إِن��ن��ي ال��م��الح��ة ص��ن��م
ن��َدْم وال ع��ت��اب ف��ال ن ال��ج��ن��و إِل��ى ال��غ��راُم ب��ل��غ
َح��َك��ْم َم��ْن أظ��ل��ُم وال��ح��س��ُن ف��ظ��ل��م��ت��ن��ي وم��ل��ك��ت��ن��ي
م��تَّ��َه��ْم ب��ح��بِّ��ك ـ��روًف��ا م��ْع��ـ ال��ن��اِس ب��ي��ن وح��ي��ي��ت
وس��ْم ص��اٍب م��ن وال��ح��بُّ ذائ��ٌب ح��ل��ٌو وال��ح��بُّ
م��ع��ت��ص��ْم ح��س��ن��ك ب��س��راِب أن��ن��ي ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن
اج��ت��رْم وال ع��ل��يَّ ش��رٍّا ج��ن��ى م��ا ح��س��نَ��ك ف��ك��أن
ال��ظ��ل��ْم ب��ه ت��ج��يء ُح��ْل��ٌم ص��نَ��ْم ي��ا ح��بَّ��ك ل��ي��ت ي��ا
ان��ص��رْم إِذا ال��ظ��الم م��ث��ل م��س��لِّ��ًم��ا م��ن��ه ف��أف��ي��ُق
يُ��ل��ْم! ل��م ُح��بَّ��ك وك��أنَّ يَ��ُك��ْن ل��م ح��س��ن��ك ف��ك��أنَّ

والخيال الحقيقة بني

خ��ب��ي��ُر؟ ب��ال��م��ح��بِّ ح��ب��ي��ٍب وك��لُّ ق��ت��ي��ل��ه��ا أن��ي ع��ي��ن��اك َع��ِل��َم��ْت أم��ا
ن��ض��ي��ُر وْه��و ال��ورِد ف��وق ال��ق��ط��ُر وال م��ث��َل��ه��ا ال��غ��ضِّ ال��ن��رج��س ع��ي��وُن ف��ل��ي��س
م��ن��ي��ُر ال��ظ��الم ف��ي ل��ح��ٌظ ول��ل��نَّ��ج��م ب��دت إِذا أب��ه��ى ال��نَّ��ج��ِم ع��ي��وُن ول��ي��س
ن��ظ��ي��ُر ال��ف��ات��ن��ات ف��ي ل��ه��ا ف��ل��ي��س ف��ع��ل��ه ل��ل��س��ح��ر ل��ي��س س��ح��ٌر ل��ع��ي��ن��ي��ك
أس��ي��ُر؟ ال��ح��ي��اِة ف��ي غ��ري��ٌب وأن��ي ع��اش��ق أن��َي ع��ي��ن��اك َع��ِل��َم��ْت أم��ا
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ت��ث��ي��ُر؟ وال��ل��ح��اُظ غ��راًم��ا ت��ث��ي��ر ل��ح��اَظ��ه��ا أن ع��ي��ن��اك َع��ِل��َم��ْت أم��ا
ح��س��ي��ر س��ن��اك م��ن ول��ح��ظ��ي رج��ع��ُت ط��رف��ًة ن��ح��وك ال��ل��ح��ظ َك��َرْرُت م��ا إِذا
ب��ش��ي��ُر؟ رض��اك ع��ن ي��أت��يَ��نِّ��ي ف��ه��ل ب��ي��ن��ن��ا ل��ل��ودِّ ال��ن��اع��ون ك��ث��َر ل��ق��د
س��ي��ط��ي��ُر ط��ائ��ر ف��ض��اءٍ ف��ك��لُّ ت��ش��ا ب��م��ا ت��ج��يء ال��دن��ي��ا دِع ح��ب��ي��ب��ي
ك��ث��ي��ُر رض��اك م��ن ق��ل��ي��ل وك��لُّ واف��ٍر وداِدك م��ن ب��ذخ��ٍر ل��ي وج��ْد
نَ��زوُر ال��وداِد أمُّ ع��ائ��ًف��ا، ل��ه ت��ك��ن ف��ال ودي م��ث��ل ا ودٍّ تَ��ْل��َق وإِن
وح��م��ي��ُر! ��ْف��تَ��ُه��ْم ك��شَّ إِذا ق��روٌد ف��ِإن��ه��م ن��اًس��ا ال��ن��اَس ت��ح��س��ب��نَّ وال
ون��ع��ي��ُر! ب��ي��ن��ت��ه إِذا ن��ع��ي��ٌق وِح��ْك��َم��ًة ص��دًق��ا خ��ال��وه م��ا وأك��ث��ر
ق��ص��ي��ُر! ك��ال��ق��روِد ال وذي��ل��ُه��ُم ط��وي��ل��ٌة ال��ح��م��ي��ِر م��ث��ُل وآذان��ه��ْم
ع��ص��ور أع��ق��اب��ه��ن ع��ل��ى ع��ص��وٌر م��ض��ت ق��د آدم ق��ب��ل م��ن آدم ب��ن��ي
وض��م��ي��ُر! واف��ٌر ع��ق��ٌل ف��ل��ل��ق��رد وض��م��ائ��ٌر ف��ط��ن��ٌة ف��ي��ك��م ي��ُك ف��ِإن
س��ي��وُر ال��ن��ف��اِق أب��اط��ي��ل م��ن ل��ه��ا ح��ب��ائ��ٌل ت��ع��ل��م��ون ل��و ض��م��ائ��رك��م
غ��روُر ع��ل��م��َت ل��و ح��ي��اٍة ف��ك��لُّ غ��رًَّة ال��ح��س��ن ل��ك ي��ح��دْث ال ح��ب��ي��ب��ي
خ��ط��ي��ُر! غ��ض��ب��ت ل��و رأٌي وذل��ك ك��ل��ه��م ك��ال��ن��اِس ال��ق��رِد ن��س��ُل أن��َت أم��ا
ن��ظ��ي��ُر! ال��ن��ظ��ي��َر أن ت��ح��دث��ن��ا ك��ث��ي��رٌة ل��دي��ك ت��خ��ف��ى ال م��ش��اب��ه
ف��ج��وُر! ف��ْه��و ال��ش��م��ُس أن��ت ق��ل��ُت وإِن ك��اذٌب ف��ال��ق��وُل ال��ب��دُر أن��ت ق��ل��ُت ف��ِإن
ن��ص��ي��ُر ل��ل��ح��ي��اة ال��خ��داِع وب��ع��ض وت��ع��لُّ��ٌل خ��دع��ٌة إِال ذاك وم��ا
س��روُر؟ ال��ي��ق��ي��ِن ف��ي س��روٍر وأيُّ ب��خ��دع��ٍة إِال ال��ع��ي��ُش ي��س��ت��ق��ي��ُم وه��ل
م��ن��ي��ُر! ل��ل��ح��ي��اة ج��م��اٌل وأن��ت زوِّج��ا وال��ش��م��س ال��ب��دِر ن��س��ل أن��ت ب��ل��ى

الحسود

خ��ل��ي��ُل؟ ال��ح��اس��دي��ن ف��ي وه��ل خ��ل��ي��ٌل ق��ل��ي��ل ال��ص��ف��اءِ وإخ��واُن ل��ي، أٌخ
ع��ج��وُل ذاك ع��ن��د ع��ن��ي��ٌف ط��واه��ا ي��س��ت��ج��ي��ده��ا خ��ص��ل��ٌة ل��ي ب��دت م��ا إِذا
ج��م��ي��ُل وال��ن��ه��اُر ال��س��م��اءُ، ع��ل��ي��ه وأظ��ل��م��ت ال��ج��ن��وِن م��سُّ وأدرك��ه
غ��ل��ي��ُل ك��ل��ه��ن ل��ح��ظ��ات ل��ه وأب��رق��ت س��راًع��ا، أن��ف��اًس��ا ��َس ت��ن��فَّ
وت��ج��وُل آم��اِق��ِه ف��ي تَ��َح��يَّ��ُر ودم��وع��ه م��رج��وف��ٌة، ف��رائ��ص��ه
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دخ��ي��ُل ل��دي��ه ط��بْ��ٌع إِن��ه��ا أال ب��اس��ًم��ا ق��ال ري��ب��ة م��ن��ي ت��ب��ُد وإِن
ث��ق��ي��ُل ك��ال��ه��ج��اءِ ع��ن��ه غ��ب��ُت إِذا وم��دي��ُح��ه ح��اض��ًرا، ب��م��دح��ي وي��ش��دو
ي��ق��وُل ح��ي��ن أح��َس��نْ��َت ل��ه ي��ق��ول ك��أنَّ��م��ا ع��ل��يَّ ل��ل��زاري وي��ب��س��م
وأص��وُل ف��ي��ه��ُم ب��ع��ي��ٍب أج��وُل ع��داوٍة ذو أن��ن��ي ص��ح��ب��ي وي��وه��م
وأُذي��ُل ف��ض��ل��ه��م ع��ل��ي��ه��م أع��ي��ب ح��اس��ٌد وأن��َي م��غ��ت��اٌب وأن��َي
وي��م��ي��ُل م��ش��ك��ًال ق��وًال ي��ج��م��ج��م وم��ح��اس��ن��ي ش��ي��م��ت��ي ع��ن اس��ت��خ��ب��روا إِذا
ع��ل��ي��ُل وال��ح��ق��وُد ح��ق��ًدا ت��م��ل��م��ل وأَْك��ثَ��ُروا ج��اه��دي��ن م��دح��ون��ي وإِن
ي��ق��وُل ال��ص��ام��ت��ي��ن وب��ع��ُض م��ق��اًال يَ��ُق��ْل ل��م ه��و وإِن ش��ت��م��ي ع��ل��ى يُ��ِع��ي��ُن
ذح��وُل ل��ديَّ ت��ب��غ��ى وم��ا ب��ف��ض��ل��ي وت��ْرتُ��ُه ك��أنِّ��ي س��رٍّا وي��ب��غ��ض��ن��ي
أق��ي��ُل ال��ش��ق��اءِ ف��ي وأن��ي ع��ل��يَّ م��ص��ي��ب��ٌة ت��ن��ي��َخ أن غ��ن��ًم��ا وي��ع��ت��د
ت��ج��وُل ع��ل��ي��ه ري��ٌح ت��ؤج��ج��ه ض��ل��وِع��ِه ف��ي م��وَق��ًدا ج��ح��ي��ًم��ا ك��أَنَّ
وي��ه��وُل أبْ��َص��ْرتَ��ه إِذا ي��روُع وج��ه��ه��ا ال��ح��ق��ِد م��ن ش��ي��اط��ي��ن وف��ي��ه
ن��ك��وُل ه��واه م��ن ع��ن��ي زال وال ع��ان��يً��ا ال��ح��ق��ِد م��ن م��س��م��وًم��ا زال ف��ال

بلغوك لو تفعل ما باهلل

ه��واْك؟ م��ن ِج��نَّ��ة َع��َرتْ��ِن��ي أن��ي ب��ل��غ��وْك ل��و ت��ف��ع��ل م��ا ب��ال��ل��ه
رآْك؟ ح��ت��ى ال��ذل��َة ي��ع��رف ل��م ال��ذي ل��ل��م��ح��بِّ ب��اٍك أأن��َت
ب��ك��اْك؟ م��م��ن ت��ض��ح��ك أن وال��س��خ��ر س��اخ��ر ب��ه الٍه ض��اح��ٌك أم
ج��ف��اْك م��ن ع��ي��ش��ت��ه أظ��ل��م��ت إِذ ول��وع��ات��ه ل��ل��ص��دِّ ب��ك��اَك
أراْك؟ ال أش��ه��ٌر ل��ي م��ض��ت إِذ ال��ه��وى ل��ب��ي يُ��ذِْه��ب ال وك��ي��ف
ت��راْك ح��ت��ى ت��ب��ص��ر ال ف��ال��ع��ي��ُن غ��ب��ت��ُم إِذا ك��األع��م��ى أظ��لُّ
س��ن��اْك م��ن رح��م��ًة ع��ل��ي��ه��ا أغ��دْق ال��ع��م��ى ع��ي��ن��ي غ��ال ع��ي��ن��ي، ن��ور ي��ا
رض��اْك إِال ت��أم��ُل ال وال��ن��ف��ُس غ��ب��ت��ُم إِن ي��ع��ق��ل ال وال��ع��ق��ُل
س��واْك ش��غ��ٌل ال��ع��ي��ِش ف��ي ل��ي ف��ل��ي��س اس��َم��ُك��ْم إِال أذك��ر ال أب��ي��ُت
ل��ق��اْك م��ن ل��ي ح��ظَّ ال م��ت��ى ح��ت��ى م��ن��ك��ُم ل��ي ودَّ ال م��ت��ى ح��ت��ى
ذراْك ف��ي ق��اط��ٍن ل��ع��ب��ٍد ط��وب��ى أب��ت��غ��ي ال��ذي م��رآك م��رآك
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ال��ه��الْك ن��ف��س��ي أورد ال��ه��وى أن ب��ل��غ��وْك ل��و ت��ف��ع��ل م��ا ب��ال��ل��ه
ذاْك ب��ؤس وي��ا ال��دوِد ق��ن��ي��ص��َة ح��ف��رٍة ف��ي ص��رُت ق��د وأن��ن��ي
ف��ك��اْك م��ن��ه ل��ل��م��رءِ م��ا وال��م��وُت ال��رم��ي��م م��ن��ه يُ��ف��ل��ت ال وال��دوُد
ي��داْك؟ ج��ن��ت��ه م��م��ا ض��اح��ك أم ال��دف��ي��ِن ل��ل��رم��ي��ِم ت��ب��ك��ي أأن��ت
ل��ل��ه��الْك! ع��ام��ًدا أس��ع��ى أن��َي ب��ل��غ��وك ل��و ت��ف��ع��ل م��ا ب��ال��ل��ه
س��ق��اْك ال ال��ذي ال��س��مَّ س��ق��ان��َي ب��ع��دك��م م��ن ال��ع��ي��َش م��ل��ل��ُت ل��م��ا
ه��واْك ق��د ال��ذي ال��ق��ل��ب ص��دى ي��روي ك��أس��ه��ا ج��رع��ًة م��ن��ه ج��رع��ُت
ح��ش��اْك؟ ت��ك��وي ال��رح��م��ِة أَُح��ْرَق��ة راح��ًم��ا ل��ي ك��ن��َت ل��و ع��ج��بً��ا ي��ا
ف��داْك! ج��م��ي��ًع��ا وال��روُح ال��ج��س��ُم ن��اب��ن��ي ل��م��ا ت��ح��زن وال اْض��َح��ْك

والحياة الحب

ش��دي��ْد أْه��َونُ��ُه وال��ح��بُّ ص��دي��ْق ي��ا أح��بُّ��ك إِن��ي
ال��ع��ن��ي��ْد ال��ط��ف��ل ك��أن��ه ِم ال��م��ال ع��ل��ى ي��زي��د ح��بٍّ��ا
ي��ب��ي��ْد ف��ال ق��ض��ي��ت ف��ِإن ـ��ُت َح��ِي��ي��ـ م��ا أح��بُّ��ك إِن��ي
ال��وع��ي��ْد وال ال��ج��زاءُ ال ـ��ل��ي ش��ْغ��ـ ف��أن��ت ب��ع��ث��ت وإِذا
ال��خ��ل��وْد أو ال��ه��الك إِم��ا ال��ص��ب��ا ل��ذي ف��ي��ه وال��ح��بُّ
ال��م��زي��ْد ف��ي��غ��ري��ك ـ��رب��ه��ا ت��ْش��ـ ال��خ��م��ر م��ث��ل وال��ح��بُّ
ال��ول��ي��ْد ل��ه��ا يَ��ِش��ي��ُب َش��بَّ��ْت إِْن ال��ح��رب م��ث��ل وال��ح��بُّ
ال��ج��ل��ي��ْد وال ال��ج��ب��ان ال ح��ِظ ال��ل��وا م��ن ي��س��ل��م��نَّ ال
ج��ن��وْد ل��ه��ا وال��ح��م��ام َوَة وال��ش��ق��ا ال��س��ع��ادَة إِن
وال��وروْد ال��م��ص��ادر ف��ي دِر ك��ال��م��ق��ا ط��رِف��ك ف��ت��ك��اُت
وال��خ��دوْد ال��م��ب��اس��ِم ع��ل��ى ءُ ال��ض��ي��ا ب��ه ي��ط��ل ل��ح��ٌظ
ال��ردي��ْد ال��ك��ذُب وغ��ي��ُره ـ��ُن ال��م��ب��ي��ـ ال��ص��دُق ه��و ل��ح��ٌظ
ج��دي��ْد أب��ًدا وس��رُّه��ا ِة ال��ح��ي��ا س��رُّ ب��ه ل��ح��ٌظ
ب��ج��ي��ْد أو ط��رف ب��ح��س��ِن ـ��َت ُوِص��ْف��ـ إِذا ت��خ��ج��ل��نَّ ال
ال��ت��ل��ي��ْد ك��ال��ذخ��ِر وال��ح��س��ُن م��ي��زٍة أع��ظ��م ف��ال��ح��س��ُن
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ال��ح��م��ي��ْد وال ال��رش��ي��د ال ـ��ك ُح��بَّ��ـ أن ن��ف��س��ي ح��دث��ُت
أع��وْد ال ح��بِّ��َك وح��ي��اة ف��ِإن��ن��ي ع��ف��وَت ف��ِإذا
ال��س��دي��ْد ك��ال��ن��غ��ِم ��ب��واِت ـ��صَّ ال��ـ ف��ي ال��ع��ي��ِش ح��س��ُن ك��ان ل��و
ل��ل��م��س��ت��ج��ي��ْد ف��أع��ي��ده ع��اوْدت��ه ان��ق��ض��ى ف��ِإذا
ال��م��دي��ْد ب��األم��ِل ون��ع��م��ُت م��أرب��ي م��ن��ه ل��ق��ض��ي��ُت
ال��س��ع��ي��ْد ه��و ال��ج��م��ي��ُل ب��ل ل��ل��م��ح��بِّ ال��س��ع��ادُة ل��ي��س
وك��ي��ْد ش��رٍّ م��ن ـ��َم��ْع��ُش��وِق اْل��ـ ع��ل��ى ي��ج��ن��ي ق��د وال��ح��بُّ
ال��ن��ض��ي��د؟ ل��ل��ري��ِش يُ��َص��اد ِر ال��ط��ي��و َح��َس��َن ت��رى أَوم��ا
ال��ب��ل��ي��ْد أو ال��ذك��يِّ ع��ل��ى ُت وال��ص��ف��ا ال��م��ن��اق��ُب ت��ج��ن��ي
ال��ق��روْد ع��ل��ى ال��ذك��اءُ وج��ن��ى ال��غ��ب��ا ذلَّ��ل��ه ف��ال��ع��ي��ُر
ال��ج��م��وْد ال��ق��وَم ل��ت��ض��ح��ك ـ��َل ال��ق��ل��ي��ـ ال��رزَق ��ب ت��ت��ك��سَّ
ي��ف��ي��ْد ال ي��ض��ح��ك ك��ال��ق��رِد وق��وَل��ه األدي��َب ح��س��ب��وا
ي��ك��ي��ْد وم��ا ي��ق��وُل وم��ا ِل ال��ج��ه��و ع��ن��ِت م��ن أوَّاُه
ال��خ��م��وْد م��ن أَِل��ْم��ُت ل��م��ا د ك��ال��رم��ا ق��ل��ب��ي ك��ان ل��و
وال��رع��وْد ال��ب��وارِق ض��ح��ك ف��ِإن��ه ض��ح��ك��ت ول��ئ��ن
ال��ج��دوْد ع��ن ��ق��يَّ ال��شَّ تُ��ْل��ِه��ي تَ��ِع��لَّ��ٌة ف��ي��ه وال��ح��بُّ
ال��س��ع��وْد أو ال��ن��ح��وِس أو ِة ال��ح��ي��ا ع��ن ال��م��ح��بَّ تُ��ْل��ِه��ي
��دوْد ال��صَّ األم��ل وت��ح��ت��ه ـ��ِذ ال��ل��ذي��ـ ب��ال��ح��ل��م وت��ل��ي��ح
ف��ق��ي��ْد؟ ع��ل��ى ال��ب��ك��اءُ ف��م��ا َة ال��ح��ي��ا ف��ي ب��س��ه��م��ك ف��اض��رب
ال��ُق��ُع��وْد؟ وم��ا ال��خ��م��ول ف��م��ا ِم ال��زح��ا وس��ط ف��ي وان��دسَّ
ُم��ِع��ي��ْد أب��ًدا ل��ه��ا ف��م��ا ِة ال��ح��ي��ا ن��غ��م ع��ل��ى واْرُق��ْص
ال��م��ج��ي��ْد ال��س��ع��ي ع��ل��ى وادأب ونَ��ْم واع��م��ْل وُك��ْل واض��ح��ْك
ت��م��ي��ْد ف��م��ا أص��بْ��َت ف��ِإن ـ��ك ي��ديْ��ـ ف��ي ح��ي��ات��ك واح��م��ل
وس��وْد ب��ي��ٍض ف��م��ن دع��ٍة ف��ي األي��اَم واس��ت��ق��ب��ل
ال��ح��ص��ي��ْد ك��ال��زرِع وال��م��رءُ م��ن��ي��ٌة َدَع��تْ��َك ف��ِإذا
ي��ح��ي��ْد! وال ي��خ��ور ال ِب ال��م��ج��رِّ دل��َف ل��ه��ا ف��ادل��ْف
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الود رساب

م��س��روِر غ��ي��ِر ب��ق��ل��ٍب وأت��ق��ي��ه��م م��ن��ب��س��ٍط غ��ي��َر وج��ًه��ا ال��ن��اس إِل��ى أل��وي
األظ��اف��ي��ِر م��خ��ض��وِب ال��ع��داوِة ب��ادي رج��ٍل س��وى أب��ص��ر ل��م ت��ل��ف��تُّ أنَّ��ى
م��ش��ك��وِر غ��ي��ُر وُص��نْ��ِع��ي ع��ل��ي��ٌل ع��ي��ش��ي أس��ف��ي ف��وا ع��ي��ش��ي ع��ل��ى ي��ح��س��دون��ي ه��م
م��ق��ه��وِر ال��غ��لِّ ش��دي��ِد ذل��ي��ٍل وع��ن إِح��ٌن ل��ه ع��اٍد ع��ن ال��ن��اُس ��ف ت��ك��شَّ
م��ع��ق��وِر َط��بْ��ُع وإِم��ا ال��ع��ق��وِر ط��ب��ُع وح��اض��رٍة ب��دٍو م��ن ال��ع��ي��ِش ف��ي ل��ل��ن��اِس
م��ج��ب��ور غ��ي��ر ُح��رٍّا ك��ن��ُت أن��ن��ي ل��و م��ن��زل��ًة ال��ن��اَس ه��ذي أخ��ت��ار ك��ن��ُت م��ا
م��س��ت��وِر غ��ي��ُر ب��اٍد ال��ط��ب��ع ف��ي وال��ح��ق��ُد ط��ب��ع��ه��ُم واألح��ق��اُد وال��ِك��ذُْب ال��ش��رُّ
وت��ك��دي��ِر م��ن��ه َرنَ��ٍق ع��ل��ى إِال ي��ع��اش��رن��ي ال خ��ل��ي��ًال ال��ت��ص��اف��ي أس��ق��ي
ب��ال��م��ق��ادي��ِر ع��ل��ي��ن��ا ال��زم��اُن دار أص��ادُق��ه ل��ي خ��ل��ي��ًال ات��خ��ذُْت إِذا
َم��ْوتُ��وِر ال��ه��مِّ ك��ث��ي��ِر م��روٍع وع��ن ح��ِن��ٍق وات��ٍر ع��ن ص��رف��ه ف��ي��ن��ج��ل��ي
ب��م��غ��روِر ق��ل��ب��ي وال ي��ص��ف��و ال��ود ال أم��ٍل ذو وْه��و ق��ل��ب��ي ب��ال��ودِّ َع��َل��ْل��ُت
م��ق��م��وِر م��ن��ه ب��ح��ظٍّ ظ��ف��رُت وق��د م��ط��ل��بُ��ُه ع��زَّ س��رابً��ا ط��الب��ي ف��م��ا
ال��م��ص��ادي��ِر؟ م��ح��م��ود ال��ع��ي��ش ب��ه أق��ض��ي م��ص��ادق��ٍة ذو رغ��ي��ٌب ح��ب��ي��ٌب أََم��ا
ال��ع��ص��اف��ي��ِر! وأح��الم ال��ب��غ��ال ب��ي��ن أب��ًدا أن��ن��ي ن��ف��س��ي ألرح��م إِن��ي
ال��ن��وِر؟ م��ن ص��ي��غ��ت روح��ه ك��أَن��م��ا ث��ق��ٍة أخ��ا أل��ق��ى أم��ا ن��ف��س��ي، ويْ��ح ي��ا

الحياة عبث

األبيات هذه العقاد محمود أفندي عباس الجليل العبقري الشاعر صديقى إيل (أرسل
بأسوان): مقيم وهو اآلتية

ِد؟ ال��م��ت��ج��دِّ ب��م��وج��ه اق��ت��دي��ت ه��الَّ ص��ام��تً��ا ل��ك م��ا ال��روم بَ��ْح��ر ج��اَر «ي��ا
َس��يِّ��ِد م��ن ل��ه��ا م��ا ول��ك��ن أَم��ٌة وإِن��ه��ا ال��ح��ي��اة ل��ؤم م��ن غ��ض��ب��ان
ال��م��زب��ِد ب��ال��ل��غ��ام ي��ق��ذف غ��ض��ب��ان خ��ض��رم ج��وارك ف��ف��ي غ��ض��ب��ت إِم��ا
ال��ف��دف��ِد ص��غ��ي��ر ألط��رب��ن��ي ق��ْف��ر أَنَّ��ُه ل��و ب��م��وط��ن أل��بُّ إِن��ي
ال��م��ب��رِد ك��ح��ز ك��ب��دي ع��ل��ى ت��م��ش��ي ل��وع��ٌة ال��ج��وان��ح وف��ي ال��ش��ه��ور ت��م��ض��ي
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ال��م��ع��ت��دي ال��زم��ان إِل��ى ال��ق��ري��ض أش��ك��و وت��ارًة ال��ق��ري��ض إِل��ى ال��زم��ان أش��ك��و
ال��غ��ِد إِل��ى ال��ح��س��اب ن��ؤج��ل��ه إِن��ا ذن��وب��ه ال��زم��ان ه��ذا ع��ل��ى ف��اك��ت��ب
ال��م��رع��ِد ال��غ��م��ام م��ث��ل ل��ه��م ف��اض��رب ق��ان��ط تَ��َض��اَح��َك ق��ال��وا ف��ِإن واض��ح��ك
ال��م��ق��ت��دي» ِع��ْل��م وك��ي��ف أع��ز، ف��ي��ه��م م��ك��ان��ن��ا ل��ك��ان ع��ل��م��وا ل��و ت��ال��ل��ه

السابق): بالعنوان اآلتية األبيات بهذه (فأجبته

��ِد؟ م��م��هَّ غ��ي��ر ل��ل��ع��ي��ِش م��س��ل��ٍك ف��ي وت��ص��ع��دي ت��ص��وُّب��ي ي��ف��ي��ُد م��اذا
ال��م��ت��ج��دِد ب��م��وج��ه ي��ض��جُّ ع��ب��ثً��ا م��ت��غ��ي��ًرا أح��وال��ه ف��ي ك��ال��ب��ح��ر
وت��غ��ت��دي ت��روح إِذا ك��ال��ح��ادث��اِت ه��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��ري��ُح ت��ع��ي��ُث ع��ب��ثً��ا
م��وِع��ِد ع��ن س��ي��ره ف��ي م��ت��ن��ق��ًال أب��راج��ه ف��ي ال��ن��ج��ُم ي��س��ي��ر ع��ب��ثً��ا
ال��م��زب��ِد ب��ال��ش��ق��اءِ ت��زخ��ُر ل��ل��ع��ي��ش م��س��ال��ٍك وْج��َه ال��ش��م��ُس ت��ض��يء ع��ب��ثً��ا
يُ��وَل��ِد ل��م انَّ��ُه َل��َو ودَّ ال��ع��ي��ِش ف��ي ش��ق��ائ��ه ق��ْدر ال��م��رءُ ي��دري ك��ان ل��و
م��ت��ب��لِّ��ِد وم��ن ي��ش��ك��و ن��اق��ٍم م��ن ول��ؤِم��ه ال��ش��ق��اءِ ف��ي غ��رق��ى وال��ن��اُس
ت��ج��لُّ��ِدي ل��ذي��ذ أم��ح��و وش��ق��اوت��ي ب��ش��ق��ائ��ه��م أن��ن��ي ال��ب��ل��ي��ِة وم��ن
وال��م��رق��ِد! ل��ذي��ذة ال��خ��م��وِر م��ث��ُل وال��غ��ب��ا وال��ب��الدَة ال��ت��ب��ل��َد إِن
ِد! م��ج��دَّ ل��ل��ح��ي��اة ب��ه��مٍّ ي��أت��ي ��ٍض م��ب��غَّ ل��ل��خ��م��ار ص��ح��ٍو وَل��ُربَّ
ك��ال��ج��ل��م��ِد! أو ك��ال��ن��ار أو ك��ال��م��اءِ ص��روَف��ه أح��س ال ب��ع��ي��ٍش ل��ي م��ن
��ِد؟ ال��م��ت��وقِّ ب��ق��ل��ب��ه ال��ج��ح��ي��م ن��ار ق��ان��ٍط ِم��ْن ت��ض��اُح��ٌك ي��ف��ي��د م��اذا
م��غ��رِد! ال��ن��ع��ي��م ف��ي ِض��ْح��ٍك ول��ُربَّ رع��وده وْق��ُع ال��ق��ل��َب ي��ه��دُّ ض��ح��ك
س��رَم��ِد! ب��م��وٍت دن��ي��اه ب��اع إِن ن��س��ل��ه ل��وال اإلِن��س��ان ع��ل��ى م��اذا

والفنون الحياة

��ه��ِب ب��ال��شُّ ال��س��م��اءِ وْج��َه ��َل ج��مَّ ك��م��ا ح��ي��اُة ي��ا ال��ل��ه ��ل��ِك ج��مَّ
واألدِب ال��ف��ن��ون ف��ي ب��ب��دائ��ع زاه��ي��ٌة ل��ل��ن��ف��وِس ح��دي��ق��ٌة
ال��ري��ِب ش��وائ��ِب م��ن م��س��ت��خ��ل��ًص��ا غ��ي��اه��ب��ه م��ن ال��ع��ي��ش ل��ك ت��ج��ل��و
ال��ذه��ب��ي ض��ي��ائ��ه��ا م��ن م��ش��رق ف��ي أب��ًدا نَ��وره��ا ال��ن��ف��س ر ت��ن��وِّ
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ال��ل��ه��ِب م��ن ُح��لَّ��ٍة ف��ي غ��رَّاءَ ي��ظ��ه��ره��ا ال��ن��ف��وِس ض��وءُ وال��ح��س��ُن
ال��ق��ش��ِب ب��ث��وب��ه��ا تُ��ْزَه��ى وال��ن��ف��ُس ت��ل��ب��س��ه ال��ن��ف��وِس ث��وُب وال��ح��س��ُن
ال��ن��س��ِب أق��رب ال��ص��ن��ِع م��ح��ك��م م��ن ل��ه ال��ج��م��ال إِل��ى ف��نٍّ وك��لُّ
وال��ق��ض��ِب؟ اآلالت م��ف��ي��ِد ص��ن��َع ب��داي��ت��ه ف��ي ال��م��رءَ ع��لَّ��م م��ن
ال��ُط��نُ��ِب؟ م��رف��وع��َة ب��ي��وتً��ا أرض اْل��ـ ع��ل��ى ي��ق��ي��م أن ال��م��رءَ ع��لَّ��م م��ن
ال��ط��رِب؟ ل��ذَة وال��ص��ن��ِج ـ��م��زم��ار اْل��ـ م��ن ي��ن��ال أن ال��م��رءَ ع��لَّ��م م��ن
ال��غ��ض��ِب وس��ورَة ل��ي��نً��ا ـ��ع��اش��ِق اْل��ـ ُم��َغ��اَزَل��َة ض��رب��ه ب��ه��ا ي��ح��ك��ي
ال��ع��ن��ِب اب��ن��ة م��ث��ل س��ك��ر وال��ل��ح��ُن ت��ش��رب��ه ال��ن��ف��وس خ��م��ُر وال��ل��ح��ُن
س��ل��ِب وم��ن م��غ��ن��ٍم م��ن أق��داِر واْل��ـ ال��ح��وادث م��وق��َع ب��ه ي��ح��ك��ي
ال��ل��ع��ِب ك��رق��ص��ِة وط��وًرا ـ��دَّْه��ُر ال��ـ ب��ه ي��ج��د إِذ ال��ج��دَّ ب��ه ي��ح��ك��ي
ك��رِب وم��ن ن��ع��م��ٍة م��ن نُ��ِص��ي��ُب وم��ا وال��ش��ق��اءَ ال��س��ع��َد ب��ه ي��ح��ك��ي
ت��ع��ِب وم��ن راح��ٍة م��ن ح��ال��ي��ه ع��ل��ى ال��ف��ؤاد خ��ف��ق��َة ب��ه ي��ح��ك��ي
ال��ع��ج��ِب؟ أع��ج��ب م��ن ل��ونً��ا ـ��ق��رط��اِس اْل��ـ ع��ل��ى ي��خ��ط أن ال��م��رءَ ع��لَّ��م م��ن
ش��ح��ِب وم��ن ن��اض��ٍر م��ن أج��س��ام واْل��ـ وال��دي��اج��ي��ر ال��ض��وءَ ب��ه ي��ح��ك��ي
ال��س��ِرِب ال��دم م��ن ي��ل��ي��ه وم��ا ن��ع��م��وم��ت��ه ف��ي ال��ج��ل��َد ب��ه ي��ح��ك��ي
ال��ع��ق��ِب وف��ي ب��دئ��ه��ا ف��ي ن��راه وم��ا ال��ح��ي��اِة أوج��َه ب��ه ي��ح��ك��ي
ال��س��ح��ِب ب��ظ��ل��م��ِة وي��أت��ي ��ْم��ِس ـ��شَّ ال��ـ م��ن ال��ض��ي��اءَ ي��ق��ب��س ك��أن��م��ا
ال��ش��ه��ِب؟ وض��اءِة ف��ي ُدًم��ي ـ��ص��خ��ِر ال��ـ م��ن ي��ق��دَّ أن ال��م��رءَ ع��لَّ��م م��ن
م��ح��ت��ج��ِب غ��ي��ر ع��ري��ان ي��ظ��ل َرُه َص��وَّ ال��ك��م��اِل م��ث��ال ت��ل��ك
ح��ج��ِب ف��ي ل��ي��س ال��ج��س��َم ب��ه��ا ـ��رِّي��ُح ال��ـ ي��ب��رز ك��أن��م��ا ث��ي��اٍب ف��ي أو
أرِب م��ن ت��ري��د ف��ي��م��ا ت��ف��ك��ر م��اث��ل��ًة ال��ح��ي��اِة ف��ي ت��ح��س��ب��ه��ا
وال��ن��ص��ِب ب��ال��ش��ع��ور خ��اف��ق��ًة ن��اب��ض��ًة ال��ق��ل��وَب ف��ي��ه��ا ت��ح��س��ب
ال��ط��رِب؟ ف��ي ك��ال��ل��ح��ِن م��ق��اًال ��ْع��ِر ـ��شِّ ال��ـ م��ن ي��ق��وَل أن ال��م��رءَ ع��لَّ��م م��ن
وال��ن��وِب ال��ص��روف ه��ذي ح��ك��م��َة س��رورِه��ُم ف��ي ال��ن��اَس ي��ع��ل��م
واألدِب ال��ق��ري��ِض ف��ي ج��م��اع��ه��ا ق��اط��ب��ًة ال��ف��ن��ون ه��ذي وأن
األِش��ِب ب��ال��ح��ادث دل��وٌف داٍن آخ��ره وال��ع��ي��ُش ج��مٌّ وال��ف��نُّ
ب��ال��ري��ِب ال��ذك��اءِ روَح ت��ق��ت��ل ع��رق��ل��ٌة ال��ق��ض��اءِ ص��روِف وف��ي
ال��ط��ل��ِب ب��ه��م��ِة وت��ودي ��كَّ ـ��شَّ وال��ـ وال��م��الل��َة ال��ي��أَس وت��ب��ع��ُث
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األرواح مناجاة

ال��ج��س��ِد ف��ي ال��ع��م��ِر ط��وَل ال��روَح وأَْودََع ذاك��ي��ًة األرواَح خ��ل��َق َم��ْن ب��ح��قِّ
ج��ل��ِد وم��ن ص��ب��ٍر م��ن ال��م��رءَ ف��ي��م��ن��ع ت��أل��ف��ه واألرواح ال��ح��بِّ وخ��اِل��ق
ب��ع��ِد وع��ن ت��س��ع��ى ك��ث��ٍب ع��ن ل��ل��ق��ل��ب ي��رس��ل��ه��ا ال��ق��ل��ِب ف��ي رس��ًال وج��اِع��ٍل
غ��ي��ِد ذي ح��وَل ح��اَم��ْت ال��ف��راش��ِة م��ث��ل خ��اط��رًة ال��ص��بِّ ض��م��ي��ر م��ن وب��اع��ث
م��ي��ِد وف��ي دلٍّ ف��ي وت��س��ت��ق��ي��دك ش��ح��ط ع��ن ال��روَح ت��دن��ي ال��م��ن��اج��اة ت��ل��ك
ال��ص��م��ِد ال��واح��د ب��ح��س��ِن ي��ل��وح ص��ن��ًع��ا َص��نْ��َع��ِت��ِه آي��ات م��ن أن��ت م��ن ب��ح��قِّ
ال��ج��دِد أث��واِب��ِه م��ن ع��ري��ان ف��ص��رت أج��م��ع��ه ال��ح��س��ِن ث��وب ب��زك ش��اء ل��و
س��ه��ِد؟ وف��ي ن��وٍم ف��ي ب��ال��ل��ي��ل ي��زوُر ص��ل��ٍة ف��ي م��ن��ك خ��ي��اًال ب��ع��ث��َت أال
ج��س��ِد! وذا روٍح ذا ك��ان ل��ي��ت��ه ي��ا خ��دٌع ك��ل��ه ب��ط��ي��ٍف ان��ت��ف��اع��ي وم��ا
ت��ع��ِد ول��م ت��خ��ل��ف ف��ل��م ع��ف��ًوا ت��ج��يء واح��دة ال��ده��ر ف��ي زورًة زرت��ن��ي أو
ال��غ��رِد ال��ط��ائ��ِر ك��ص��دِح ص��دح��ُت وك��م م��ن��ف��رًدا ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ي دع��وت��ك ق��د ك��م
س��ه��دي وال ش��وق��ي ال ي��دن��ي��ك ول��ي��س ب��ذك��رك��ُم م��ش��غ��وًف��ا س��ه��راَن أب��ي��ُت
س��دِد ذي غ��ي��ر ش��ف��ي��ٌع ال��دع��اءَ إِن رس��ٍل م��ن ل��ل��ق��ل��ب م��ا ه��ي��ه��ات ه��ي��ه��ات
ك��م��دي؟ وم��ا وج��دي؟ م��ا ت��ع��رف ل��ك��ن��ت رس��ٍل م��ن خ��ال��وه م��ا ل��ل��ق��ل��ِب أن ل��و
م��ت��ئ��ِد! غ��ي��ر ش��دي��ٌد وج��دي ح��ي��ن ف��ي س��ن��ٍة ذو ال��ل��ع��ي��ِن ق��ري��ُر الٍه أن��ت ب��ل

بحبك مجنون أنا

ص��ب��ْك ُغ��ل��َة ف��أزل ب��ح��بِّ��ْك م��ج��ن��وٌن أن��ا
لُ��بِّ��ْك خ��ل��س ف��أب��غ��ي ٌف م��ع��رو ب��ال��س��ح��ِر ل��ي��ت��ن��ي
ب��ش��رب��ْك ُم��ْغ��ًرى وأن��ا ع��ق��اٍر ك��أس ل��ي��ت��ك��م
ق��ل��ب��ْك م��ث��َل ق��ل��ب��ي ل��ي��س رف��ًق��ا ال��ظ��ال��ُم أي��ه��ا
ب��ق��رب��ْك أح��َي ف��ادن��ن��ي م��وٌت ال��ب��ع��ِد ف��ي ي��ك��ن إِن
ري��ب��ْك س��وءِ م��ن ��ن��ي ن��جِّ م��ري��ٌب ك��ال��ده��ر أن��ت
ب��ج��ن��ب��ْك ال��ع��ي��َش أح��م��د ح��ي��ات��ي ط��وَل ل��ي��ت��ن��ي
ب��ت��رب��ْك م��دف��وٌن ـ��دَّْه��ِر ال��ـ ط��وَل ال��م��وِت ف��ي ل��ي��ت��ن��ي
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ح��رب��ْك ن��ار ف��أخ��م��د س ف��ردو ال��م��أم��ول س��ل��م��ك
س��ح��ب��ْك ط��ي ووع��ي��ٌد وع��ٌد ك��ال��س��ح��ب ودُّك��م
ك��ع��ت��ب��ْك ع��ت��بً��ا أج��د ل��م ال��ل��ي��ال��ي ع��ت��ب ع��ت��ب��ك��م
غ��ي��ب��ْك س��وء إِال م��ن��ك ل��ي وم��ا أه��واك أن��ا
ُش��ْه��ب��ْك ل��ح��ظ ل��رج��ٍم أم ع��ي��ن��ْك ض��وء أِل��َه��ْدٍي
رط��ب��ْك أث��م��ار ن��ض��ج��ت أن��ي��ٌق ب��س��ت��اٌن أن��ت
ك��ق��ل��ب��ْك ق��ل��بً��ا ل��ي ل��ي��ت ذن��ب��ي ال��ذن��َب أت��ع��دُّ
ذن��ب��ْك م��ث��ُل ذن��ب��ي ل��ي��ت ل��دي��ك��م ال��ح��بُّ ذن��ب��َي
ط��ب��ْك ن��اج��ِع م��ن ـ��ه��ج��ُر اْل��ـ ل��ي��س ال��ح��بِّ ط��ب��ي��َب ي��ا
ل��ص��وب��ْك ي��رن��و ن��اظ��ٌر ده��ري ط��وَل ق��ل��ب��ي إِنَّ
ِك��ذِْب��ْك دون ص��دٍق ك��لُّ ش��رِّْك دون خ��ي��ٍر ك��لُّ
ل��ع��ب��ْك دون ج��دٍّ ك��لُّ ُم��رِّْك دون ع��ذٍب ك��لُّ
ع��ي��ب��ْك! دون ف��ض��ٍل ك��ل س��ه��ل��ْك دون ص��ع��ٍب ك��لُّ

أعدلك ما ظاملي

ل��ْك ال��ح��ك��م إِنَّ ف��اْق��ِض أع��دل��ْك م��ا ظ��ال��م��ي
م��ل��ْك ع��ن��ك وج��ده ط��رف��ٌة روح��ي ل��ي��ت
ق��ت��ل��ْك ح��بٍّ��ا ل��ي��ت ال��ه��وى داءِ م��ن م��تُّ
ل��ْك ذلَّ ع��ب��ٌد ـ��ق��ل��َب اْل��ـ أن ي��غ��رَّنَّ��َك ال
ه��ل��ْك ح��ت��ى ف��ات��نً��ا ب��دا م��ا ج��م��ي��ل ك��م
ن��ق��ل��ْك؟ ودادي ع��ن ج��ئ��ت��ه ذن��ٍب أيُّ
ش��غ��ل��ْك؟ دع��ائ��ي ع��ن ط��ارٍق أم��ٍر أي
ل��ْك ق��ل��ب ال أن م��ن��ك ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ل��ي ب��دا ق��د
��َل��ْك َج��مَّ ِش��ْع��ِري إِنَّ ج��م��اٌل ف��ي��ك ي��ك��ن إِن
ل��ْك ح��اك روح��ي ف��ي��ك ش��م��ت��ه ُح��ْس��ٍن ك��ل
ب��دل��ْك ل��ي ط��ائ��ًع��ا ق��ل��بً��ا ق��ل��ب ي��ا ل��ي ل��ي��ت
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أع��ج��َل��ْك م��ا ف��اتَّ��ِئ��ْد ال��ه��وى داع��ي دع��ا ق��د
أم��ل��ْك م��ن��ه ـ��لُ��ُغ تَ��بْ��ـ وال ل��ت��م��وت��نَّ
أج��ل��ك! ب��ي ب��ال��ًغ��ا إِال ال��ح��بَّ أظ��ن م��ا

وليتك ليتني

زه��رْه ل��ي ل��ي��ت��ك وي��ا ن��س��م��ْه ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أال
ه��ج��رْه وال ع��ت��ب ف��ال وت��ه��وان��ي ف��أه��واك
م��ط��رْه ل��ي ال��غ��ي��ث وك��ن��َت م��م��ط��وًرا ال��روَض وك��ن��ُت
خ��م��رْه ل��ي ل��ي��ت��ك وي��ا م��اءٌ ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أال
غ��درْه وال وج��د وال وت��ح��وي��ن��ي ف��أح��وي��ك
ب��درْه ل��ي ال��ده��َر وك��ن��َت ل��ي��ٌل ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أال
غ��رْه؟ ل��ي ال��ب��در وأن��ت أح��وي��ك ال��ل��ي��ل أل��س��ت
ن��ظ��رْه ل��ي ال��ده��َر وك��ن��َت ط��رٌف ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أال
ذك��رْه وال ب��ع��د ف��ال وت��ل��ق��ان��ي ف��أل��ق��اك
ق��ط��رْه ل��ي ل��ي��ت��ك وي��ا ب��ح��ٌر ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أال
ال��زه��رْه ال��ن��ج��م��َة وك��ن��َت أف��ٌق ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أال
س��رَّْه ل��ي ال��ده��َر وك��ن��ت م��ع��ن��ى ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أال
ُح��ْف��َرْه ل��ي ل��ي��ت��ك وي��ا َم��يْ��ٌت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أال
زج��رْه! وال ن��ه��ٌي وال ي��أٌس وال ش��وٌق ف��ال

لوالك

ب��ج��دواك��ا م��ع��ق��وٌد وال��م��رُّ ف��ال��ح��ل��ُو ل��والك��ا ال��ع��ي��ِش ط��ع��َم ذق��ُت م��ا ل��والك
ث��ن��اي��اك��ا م��ن ل��ب��رٍق ح��ن��ن��ت وال م��ك��ت��ئ��بً��ا ال��ل��ي��ِل ط��وَل ب��تُّ م��ا ل��والك
ي��ه��واك��ا؟ ال��ق��ل��َب أنَّ ال��ط��ي��َر ع��لَّ��م م��ن ل��ك��ُم ع��اش��ٌق إِن��ي ال��ط��ي��ُر ب��ي ت��ص��ي��ُح
ع��ي��ن��اك��ا ت��ج��ن��ي��ه م��ا ال��زه��ُر ي��ع��ل��ُم ه��ل ل��ي وي��ب��س��م ف��ي��ك��م ي��ع��ذرن��ي وال��زه��ُر
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ذك��راك��ا ال��ورِد ن��ف��ح��اُت ك��أن��م��ا أن��ش��ق��ه ال��ورِد ل��ري��ِح ش��وق��ي ي��ه��بُّ
ب��ري��اك��ا ي��أت��ي��ن��ا ح��ي��َن ط��ي��ب��ه ي��ا ب��ي��ت��ك��ُم ن��ح��و م��ن ال��ذي ال��ن��س��ي��َم أه��وى
رؤي��اك��ا ط��ي��ِب م��ن ق��رب��ه ك��أن��م��ا ي��ع��رف��ك��م ك��ان م��ن ح��بِّ��ك��م م��ن أح��ب��ب��ُت
م��رآك��ا ح��س��ِن م��ن ُس��ِرَق��ْت ون��ظ��رة خ��ب��ًرا ح��س��ن��ك��م ع��ن ع��ي��ن��ه ف��ي ف��ِإن
وأل��ق��اك��ا؟ ف��ت��ل��ق��ان��ي وداٍد م��ن ه��ل وب��ه��ج��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا زه��رَة ي��ا ح��ب��ي��ُب
ل��م��ث��واك��ا ب��ي ي��س��ع��ى ق��ل��ب��َي ل��ع��لَّ أب��ًدا ع��ن��ك��ُم ن��ف��س��ي أح��دُث أم��ش��ي
ول��ب��اك��ا ول��ب��اه ق��ل��ب��ي ف��ه��بَّ ك��ل��ه��ُم ال��ن��اس دون ال��ح��بُّ اخ��ت��ارن��ي
ف��ح��ي��اك��ا؟ م��ن��ه ه��ات��ٌف ج��اءك��م ه��ل رس��ًال ن��ج��واُك��م م��ن ال��ق��ل��ُب ي��خ��ل��ُق ك��م
إِي��اك��ا! ك��ان ل��و أم��ي��ل��ح��ه م��ا ي��ا أب��ًدا ط��ي��ف��ك��م م��ن ه��ات��ف ب��ي ي��ط��ي��ُف
ي��ق��الك��ا ال��ق��ل��َب أن ل��ي��ت ي��ا أق��ول ب��دًال ع��ن��ُك��م أب��غ��ي ص��رُت ح��بِّ��ك��م م��ن
ش��ك��واك��ا؟! ت��ج��دي��ك ف��م��ا ص��ب��ًرا ق��ل��ُب ي��ا ب��ح��ب��ُك��ُم أل��ق��ى م��ا ال��ري��ِح إِل��ى أش��ك��و

والصبا الربيع

اآلت��ي؟ ال��رب��ي��ِع ف��ي ش��ج��وك أي��ع��وُد وب��ؤس��ه ك��ال��ش��ت��اءِ ل��ك م��ا ق��ل��ُب ي��ا
ول��دات��ي أح��ب��ت��ي ب��س��م��ع ت��ه��ف��و ص��وادًح��ا ف��ي��ك اآلم��ال ك��ان��ت ق��د
ي��ؤات��ي وال��ح��ب��ي��ُب ت��دع��و أن��ت إِذ م��رج��وٍة ب��م��ط��ام��ٍع ل��ي وت��ل��ي��ح
ال��ل��ذَّات؟ م��ح��اس��َن ن��س��ي��َت أف��ه��ل ون��ب��ذت��ه ال��ه��وى ن��اب��ذك ق��ل��ُب ي��ا
وش��ك��ات��ي؟ ل��دع��وت��ي ي��ص��ي��ُخ أف��ال وط��ي��وِره ب��زه��وِره ال��ه��وى ذه��ب
وال��ص��ب��واِت؟ األش��واق ذه��ب��ي��ِة م��ح��م��ودٍة ل��ه ب��أي��اٍم ل��ي م��ن
ال��ص��ف��ح��اِت م��ب��ي��ض��َة ف��ن��ع��ي��ده��ا ك��وال��ٌح وْه��ي األق��داَر ن��س��ت��ق��ب��ل
ال��ن��غ��م��ات م��ي��ت��ُة خ��رٌس ف��ال��ط��ي��ُر ب��ذه��اب��ه ال��ص��ب��ا أخ��و ال��رب��ي��ع ذه��ب
ف��واِت؟ ب��ع��د ال��ق��ل��ِب ش��ج��ُو أي��ع��وُد ال��ص��ب��ا؟ م��ع��اودِة إِل��ى ال��س��ب��ي��ل أي��ن
ب��م��م��ات األس��ى وي��درك��ه ي��وًم��ا ال��ه��وى ي��ح��ي��ي��ه ال��زه��ِر م��ث��ُل وال��ق��ل��ُب
ب��ح��ي��اِة ب��ع��ده��ا ح��ي��اًة ل��ي��س��ت ش��ج��ونِ��ِه َف��ْق��ِد ب��ع��د ي��ح��ي��ا وال��م��رءُ
ورف��ات��ي! ب��ح��ف��رت��ي ت��ل��ي��ُح ذك��رى رف��اتُ��ه وال��ش��ج��وُن ق��ب��ٌر ف��ال��ص��دُر
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القدر ليلة

ال��ع��م��ِر ل��ي��ل��َة أم��انً��ا ال��ده��ِر ل��ي��ل��ة أم��انً��ا
ب��ال��ب��در ال��وْج��ِه ش��ب��ي��َه أه��وى َم��ْن أبْ��َص��ْرُت ف��ق��د
ب��ال��ج��ه��ِر ال��ل��َه أن��ادي س��ه��رانَ��ا ال��ل��ي��َل ف��ب��تُّ
ب��ال��ه��ج��ِر ف��ي��ك ش��ق��يٌّ ق��ل��ب ُم��ن��ى ي��دن��ي ع��س��ى
ب��ال��س��ح��ِر وأس��ت��دن��ي��ك ب��ال��ن��ج��وى وأس��ت��دن��ي��ك
ال��ق��دِر ل��ي��ل��ُة وولَّ��ْت ب��م��أم��وٍل أظ��ف��ر ف��ل��م
ل��ل��ف��ج��ِر اإلِم��س��اء م��ن ك��ان��ت ك��ل��ه��ا ع��ن��اءٌ

شكسبري) عن (منقولة الرحمة

راح��ِم أف��ض��اَل ال��ق��س��ُر ي��س��ت��ق��ي��د وال تُ��ْج��تَ��َدى ب��ال��ق��ه��ِر ال��غ��راءُ ال��رح��م��ُة وم��ا
ال��غ��م��ائ��ِم س��خ��يُّ ي��ج��دي ك��م��ا ف��ت��ج��دي ب��غ��ي��ث��ه��ا س��م��اءٌ ج��ادت ك��م��ا ت��ج��ود
ال��م��ب��اس��ِم؟ غ��رَّ ال��روِض وج��وَه ت��ع��ي��د ون��ع��م��ة ريٍّ��ا ال��غ��ي��ِث ك��ق��ط��ِر أل��ي��س��ُت
األع��اظ��ِم؟ ف��ع��اِل ف��ي ن��ف��ًع��ا وأَع��ظ��م ع��ظ��ي��م��ًة ال��ع��ظ��ي��م ق��ل��ِب م��ن وت��ب��دُر
ال��م��ك��ارِم ك��ث��ي��ِر ف��ض��ٍل ل��ذي وط��وب��ى ش��ف��اءه��ا ي��ن��اُل ه��مٍّ ل��ذي ف��ط��وب��ى
ال��ه��واج��ِم ال��خ��ط��وِب ش��رِّ م��ن وت��ك��س��ُر ي��س��ت��ط��ي��ع��ه��ا ل��و ال��م��رءِ ق��ل��َب ت��ط��ه��ُر
وال��ص��وارِم ت��ي��ج��ان��ه��م م��ن ب��أح��س��ن ي��زي��ن��ه��م ل��ل��م��ل��وك ت��اٌج ال��رف��ق ه��و
ال��ق��م��اق��ِم ال��م��ل��وِك ب��ط��ِش ع��ل��ى ي��دل ل��ن��اظ��ٍر روٌع ال��م��ل��ك ص��ول��ج��ان وف��ي
ال��غ��واش��ِم ال��ط��غ��اِة س��ط��ِو م��ن ف��ي��ف��رق وه��ي��ب��ًة خ��وًف��ا ال��م��رءِ ق��ل��َب وي��م��أل
ال��دع��ائ��ِم رف��ي��َع م��ل��ًك��ا ت��ب��وِّئ��ه��م م��ك��ان��ًة أَع��ل��ى ال��رف��ِق ُم��ْل��َك ول��ك��ن
ب��دائ��ِم ل��ي��س ال��س��ي��ف م��ل��ك ول��ك��ن م��ل��ك��ه ك��ال��خ��ل��د ال��رف��َق رأي��ُت ف��ِإن��ي
ال��م��راح��ِم َج��مِّ ال��رف��ق ل��ج��مِّ ف��ط��وب��ى ب��ن��ع��ت��ه إِال ال��رح��م��ُن ن��ع��ت وم��ا
ال��م��ط��اع��ِم خ��ي��َر ال��رف��َق رأي��ت وإِن��ي ج��اه��ًدا ب��ال��رف��ق ال��ع��دَل َم��َزْج��َت م��ا إِذا
ال��ك��رائ��ِم ال��ن��ف��وِس ن��ه��ج ع��ل��ى وس��رَت ن��ع��ت��ِه خ��ي��ر ف��ي ال��ل��ه رض��اءَ ب��ل��غ��َت
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الشباب غروب

م��ش��ي��ُب ال��ش��ب��اِب ب��ع��د وي��ع��ق��ب��ه غ��اف��ٌل وال��م��رءُ ال��م��رءِ ش��ب��اُب ي��م��وُت
ون��ص��ي��ُب ع��ي��ش��ه��م م��ن أرٌب ل��ه��م ان��ق��ض��ى وم��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن ش��ب��اُب وي��م��ض��ي
غ��روُب ال��س��م��اءِ ب��اب إِل��ى ح��داه��ا ك��ل��م��ا ك��ال��ش��م��س ال��ع��ي��َش ل��ي أَِض��ئ ش��ب��اُب
ت��ط��ي��ُب ال��ح��ي��اِة وأث��م��ار ، ش��ه��يٌّ واض��ٌح وال��ع��م��ُر ال��ش��م��ِس ط��ل��وَع َط��َل��ْع��َت
ح��ب��ي��ُب ف��ي��ك ك��ان م��ا ع��ل��ى وأن��َت رائ��ًع��ا ال��ش��م��ِس م��غ��رَب ع��ن��ا وت��غ��رب
خ��ط��وُب وْه��ي األح��داُث وت��ط��ف��ئ��ك ح��ق��ب��ة ك��ال��ش��م��ِس ال��ع��م��ِر ب��ح��اَر ت��ض��يء
ل��ه��ي��ُب ال��ض��ل��وع ص��مِّ ف��ي ت��أج��ج ك��ل��م��ا ك��ال��ن��ار ال��م��ش��ب��وُب ��َف��ُق ال��شَّ ل��ك
م��ه��ي��ُب ال��غ��روِب ع��ن��د م��ن��ظ��ٌر ل��ه��ا س��ح��ائ��ٌب وْه��ي األش��ج��اُن وت��ن��دب��ك
ض��روُب ال��ظ��الِم دي��اج��ي��ر م��ن ل��ه��ا وح��ش��ُة ال��ع��ي��َش وام��أل م��ش��ي��ب��ي ي��ا ف��ق��ْم
ي��ري��ُب ل��ل��ح��ي��اة رم��اٌد ول��ك��ْن ح��ل��ي��ٌة ال��رأس ف��ي ال��م��ش��ب��وُب ��َع��ُر ال��شَّ وم��ا
ض��ري��ُب ال��زاه��رات ف��ي ل��ه��ا ول��ي��س م��ض��ي��ئ��ٌة ف��ي��ك ال��ب��ي��ض ال��ش��َع��راُت وم��ا

والجديد القديم الحب

ال��ن��دْم يُ��ْغ��ِن��ي ف��ال ال��وص��ُل وم��ض��ى ل��ه ت��ح��زن ف��ال ال��ح��بُّ ذه��ب
ال��نِّ��َع��ْم خ��ي��ر م��ن ه��ي ج��رع��اٍت ال��ه��وى ك��أِس م��ن ت��س��ق��ي��ن��َي ك��ن��ت
ال��ح��ل��ْم ف��ي ط��ي��ٌف ُح��ْس��ن��ك وإِذا ي��ن��ق��ض��ي ن��ع��ي��ٌم ال��ح��بُّ ف��ِإذا
ال��م��ن��ص��رْم ال��غ��راُم ف��ي��ن��ا ح��لَّ��ه م��ن��زًال ف��ي��ن��ا ال��ب��غ��ُض ي��ح��لُّ ال
وس��أْم م��الٌل ال��ح��بِّ وم��دى وم��ًدى ل��ب��الٍغ ش��يءٍ ك��لُّ
م��ن��ث��ل��ْم ن��ض��ٌو وْه��و ع��ن��ه واْس��ُل إِبَّ��ان��ه ف��ي وْه��و ف��اب��ت��دره
م��ن��ه��زْم ك��م��وٍج وب��ق��اي��اه زاخ��ٌر ع��ب��اٌب ال��ح��بِّ أوُل
ال��َع��ِرْم ك��ال��س��ي��ل ل��ل��ن��ف��س م��ال��ئً��ا رائ��ًع��ا إِال ال��ح��بَّ أري��ُد ال
ص��م��ْم ال��ع��ت��ب��ى رج��ع��ة ع��ن ف��ب��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا م��ج��اٌل ل��ل��ع��ت��ب��ى ل��ي��س
ب��األل��ْم إِال ال��ذك��ُر ي��ع��ود ال دارٍس وص��ٍل رج��َع ن��ح��اوْل إِن
ال��س��ق��ْم ل��ل��ق��ل��ِب ي��ج��ل��ُب ك��ل��ف ي��ك��ن ل��م م��ا إِذا ال��ذك��رى ل��ذة
م��ك��ت��ت��ْم ع��ش��ٌق ال��ن��اس ف��ي ول��ن��ا ع��اش��ٌق أل��ي��ٌف ال��ن��اس ف��ي ل��ك
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يُ��ذَْم ال ح��م��ي��ًدا وب��ل��ون��اه ال��ه��وى ف��ي ح��م��ي��ًدا ب��ل��ون��اك ق��د
ال��م��ن��ص��رْم ال��زم��اِن ع��ه��َد ح��اف��ٌظ واف��ٌر ن��ص��ي��ٌب ودي م��ن ل��ك
ب��ال��ذم��ْم ك��ف��ي��ٌل ال��ودُّ إِن��م��ا إِس��اٌر أو ق��ي��وٌد ل��ل��ح��بِّ ل��ي��س
ُم��ِل��ْم ال��ن��وَم ي��ط��رق خ��ي��اٍل أو رائ��ٍق ح��ل��ٍم م��ث��ُل ع��ن��دي أن��ت
ال��ن��غ��ْم ف��ض��يُّ ال��ق��ل��ب ف��ي وت��ٌر ل��ه ف��ض��يٍّ��ا ال��ب��در ك��ن��ور أو
ك��ال��ض��رْم ح��بٍّ��ا ال��ق��ل��ِب ن��واح��ي ف��ي ن��وره��ا ي��وري ال��ش��م��َس أن غ��ي��ر
ت��ض��ط��رْم ن��ار ال��رغ��ب��ُة إِن��م��ا ح��رُّه��ا ف��ي��ن��ا ال��رغ��ب��َة ي��ب��ع��ث
ل��ل��ظ��ل��ْم ج��اٍل ال��ش��م��ِس ح��س��ن م��ث��ُل ح��س��نُ��ُه إِل��ٌف ال��ن��اس ف��ي ول��ن��ا
ودْم ل��ح��ٍم م��ن ال��ق��ل��َب ي��س��ت��ب��ي��ح ج��ًوى ف��ي ي��وٍم ك��لَّ م��ن��ه أن��ا
ال��تُّ��ه��ْم وق��ع ل��ه ال��م��رء ي��زدري خ��اب��ٌل ج��ن��وٌن ال��ع��ش��ق وم��ن
وذَْم ع��ذٍل م��ن ال��ح��بِّ ف��ي ي��رى م��ا ل��وع��ات��ه م��ن ال��ع��اش��ِق ع��ل��ى م��ا
َوَج��ْم ال��ح��بَّ ف��ات��ح��ت��ه وإِذا ال��ض��ح��ى م��ث��ُل ب��اس��ٌم وح��ب��ي��ٌب
ال��ق��س��ْم ص��رِف م��ن األي��اُم ت��خ��ب��أ م��ا ي��ع��رف ال ب��ال��ع��ي��ِش ج��اه��ٌل
ي��ن��ت��ظ��ْم م��ا درِّه م��ن الب��ًس��ا زائ��ٍن َك��ح��ْل��ٍى ال��ح��بَّ ي��ح��س��ب
ون��دْم واج��ت��راٌم ورج��اء وج��ًوى ج��ن��وٌن ال��ح��بُّ إن��م��ا
ن��ق��ْم أو غ��ن��ٌم ل��ل��ق��ل��ب وب��ه م��م��ات أو َم��ْح��ي��ا ل��ل��ن��ف��س وب��ه
يُ��َض��ْم ل��م ش��ه��ًم��ا ال��ح��بُّ وي��ذل خ��ام��ًال ذل��ي��ًال ال��ح��بُّ ي��رف��ع
األص��ْم ك��ال��ص��خ��ر ب��ات وح��ب��ي��ٍب ل��وع��ٍة م��ن ه��ال��ٍك م��ح��بٍّ ك��م��ا
ال��ع��دْم! ال��ع��ي��ش ع��ل��ى ي��ج��ن��ي م��ث��ل��م��ا ال��ه��وى ال��ح��س��ن ع��ل��ى ي��ج��ن��ي ول��ق��د

الحب مواطن

ذه��وْب أو ج��ي��ئ��ٌة واٍد ك��ل ف��ي ل��ه ال��ث��ن��اي��ا ط��الَُّع ال��ح��بُّ
ي��ئ��وْب إِل��ي��ه��ا ال��ن��س��ُر ك��أن��ه ل��ه وك��ٌر ال��ش��مِّ ال��ج��ي��ال وف��ي
ي��ري��ْب ال ب��ه��ا ن��زال ـ��َغ��نَّ��اءِ اْل��ـ ال��روض��ة وف��ي ن��زَّال ال��ك��وخ وف��ي
رب��ي��ْب إِل��ف ال��ب��ي��ِض ال��ق��ص��ور وف��ي ظ��ع��ن��ه ف��ي ال��ص��ح��راءِ ف��ي ت��راه
ال��خ��ص��ي��ْب ال��م��ك��اُن ي��زه��وه ول��ي��س م��س��ت��وح��ًش��ا ال��ج��دِب ال��م��ك��ان ف��ي ال
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ي��خ��ي��ْب ال رائ��ٌع م��س��ًع��ى ـ��رِّي��اِح ال��ـ وف��ي م��س��ًع��ى األم��واج ع��ل��ى ل��ه
ال��رح��ي��ْب ال��س��م��اءِ وج��ُه وس��ق��ف��ه رح��ب��ه��ا ع��ل��ى األرُض ف��راش��ه
ق��ط��وْب وط��وًرا ط��وًرا ون��ائ��ٌح ت��ارة ض��اح��ٌك ال��ق��ب��ور ب��ي��ن
ق��ش��ي��ْب؟ وروٌض ق��ب��ر وط��اؤه��م خ��ل��وٍة ف��ي ال��ع��ش��اَق ت��رى أم��ا
ال��ح��ب��ي��ْب؟ ب��ال��ح��ب��ي��ِب ي��خ��ل��و دام م��ا ق��ب��ره ف��ي ال��م��ي��ُت ي��ب��ال��ي ف��ل��ْم
وال��م��ش��ي��ْب األس��ى ي��ح��دوه ل��ل��ف��ك��ر ف��س��ح��ًة ع��ي��ش��ه��م ف��ي ل��ه��م إِن
َخ��ل��وْب ع��ي��ٌش ال��ِغ��رُة ف��ِإن��م��ا ِغ��رَّة ع��ل��ى اآلن ف��دْع��ُه��ُم
ال��ص��خ��وْب ال��ذب��اُب ي��ل��ه��ي��ه ك��ال��ط��ف��ِل ال��ه��وى ه��ذا ب��األرواح ي��ل��ع��ُب
ي��ري��ْب ال خ��ال��يً��ا غ��ن��ي وال أم��ره ج��اه��ًال ف��ق��ي��ٌر ل��ي��س
ال��ق��ل��وْب ال��غ��راِم داُر ف��ِإن��م��ا ال��ه��وى ب��أم��ر ط��بٌّ ك��اله��م��ا
ت��ط��ي��ْب ش��ذاه م��ن ري��ٍح وك��لُّ ل��ه إِثْ��ر م��ن��ه أرٍض ك��لِّ ف��ي
رغ��ي��ْب ج��رٌح ف��ي��ه ق��ل��ٍب وك��لُّ م��ري��ض ج��واه م��ن داٍر ك��لِّ ف��ي

الحياة جنون

م��غ��ب��وُن ف��ي��ه ح��ىٍّ ك��لُّ م��ج��ن��وُن ف��ال��ده��ُر تُ��رْع ال
م��ج��ن��وُن ال��ح��وِل ذو وك��ذا وم��ق��درٍة ح��وٍل م��ن ج��نَّ
م��ح��زوُن ال��ص��ب��ِر وق��ل��ي��ُل دع��ٍة ف��ي ال��ج��أِش ث��ب��ت ك��لُّ
م��ق��روُن ب��ال��ع��زم رأيُ��ه خ��ل��ٍد ل��ذي ال��دن��ي��ا إِن��م��ا
وال��ل��ي��ُن ال��ض��ي��ُق م��ن��ه��ا غ��رَّ م��ح��دق��ة األق��دار ه��ذه
ت��أم��ي��ُن ال��ع��ي��ِش ف��ي ل��ن��ا م��ا ك��رٌة أق��دام��ه��ا ف��ي ن��ح��ن
م��ظ��ن��وُن ال��ف��ك��ِر ه��ذا ك��لُّ م��ص��ادره��ا ف��ي ت��ف��ك��ر ال
م��ي��ق��وُن أم��ل��ت م��ا أيُّ م��ص��ائ��ب��ه��ا ف��ي ت��ف��ك��ر ال
ال��ح��ي��ُن ش��ره��ا ل��ل��ع��وادي ِغ��ي��ٍر م��ن ال��خ��وف ف��ع��الَم
وال��ه��وُن ال��ع��زُّ ي��ْرع��ك ال دع��ٍة ف��ي ال��ع��ي��ِش ك��أَس اْح��ُس
ت��م��ك��ي��ُن ال��ده��ِر ف��ي ل��ن��ا م��ا ع��ي��ش��ت��ن��ا ال��ب��ي��ِد ك��س��راِب
م��دج��وُن وْه��و ت��خ��ف��ى ث��م ي��ع��رض��ه��ا ل��ل��ده��ِر ص��وٌر
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م��أم��وُن ف��ي��ه ش��يءٍ أي وج��ٍل ذا ال��ع��ي��ش ف��ي ت��رى ك��م
م��ض��م��وُن ال��س��ع��َد أن ص��حَّ ص��اح��بَ��ه ال��خ��وُف ي��ف��ي��د ل��و
م��دف��وُن؟ ال��ح��يَّ أي��ج��ي��ب أب��ًدا م��ض��ى م��ا وت��ن��اج��ي
م��س��ن��وُن وال��س��ي��ُف س��ي��ف��ه م��ش��ت��م��ًال ال��ه��مُّ أت��اَك إِن
م��ط��ع��وُن وال��ق��ل��ُب دم��ه ج��رى م��ن��ك ال��ق��ل��َب ورأي��ت
م��ظ��ن��وُن ال��ن��اس ب��رَّ إِن ك��لُّ��ه��ُم ال��ن��اَس ع��ن��ه دار
م��ح��زوُن الم م��ا وإِذا وج��وِه��ِه��ُم ف��ي َق��ه��ِق��ْه ث��م
م��ج��ن��وُن! ال��ده��ر ه��ذا إِن أب��ًدا ق��ل ث��م ف��ت��ض��اَح��ْك،
م��س��ج��وُن! ف��ي��ه ح��ي ك��ل ال��م��ج��ان��ي��ن دار ده��رن��ا

الحب فراشة

ال��ه��ش��اِش! م��ل��ي��َح ي��ا ف��أس��ك��ْرتَ��ن��ي ت��ل��ذُّ ك��أًس��ا ب��ل��ح��ظ��ك َش��ِربْ��ُت
م��ع��اش��ي! وأن��ت ه��الك��ي وأن��ت ش��ق��ائ��ي وأن��ت ن��ع��ي��م��ي ف��أن��ت
ان��ت��ع��اش��ي ي��ج��د ب��ع��ٌث وق��ربُ��ك ك��ري��ٌه م��وٌت ع��ن��َي وب��ع��ُدك
ع��اش��ي وج��ه��ك ن��ور إِل��ى وط��رف��ي ت��س��ت��ج��ي��ب ال أدع��وك ف��ح��تَّ��اَم
ال��َف��راِش ط��ي��ُر ب��ال��ض��وءِ ح��اَم ك��م��ا ال��ه��الُك وف��ي��ه ع��ل��ي��ه أح��وم
وارت��ع��اِش ه��زٍة ف��ي ال��ق��رِّ ك��ذي ل��وع��ٍة ذا ل��ح��َت إِذا أظ��لُّ
ون��اش��ي ن��اٍم ال��ق��ل��ِب ف��ي وح��بُّ��ك ف��ي��وًم��ا ي��وًم��ا ال��ح��بِّ م��ن أم��وُت
ال��ع��ط��اِش س��رُب ال��ري ع��ن أي��س��ل��و ريٌّ وح��س��ن��ك أس��ل��و وه��ي��ه��ات
ك��ع��ش��اِش ل��ه��ا وْه��و ال��ط��ي��ُر ه��ي األدي��ب ن��ف��ِس ح��اج��ُة ال��ح��س��ِن وف��ي
وف��اش��ي ب��اٍد ال��ن��اس ف��ي ف��ال��ِك��ذُْب ال��ع��دوِّ ب��ق��وِل ت��أخ��ذنَّ ف��ال
ال��خ��ش��اِش! ط��ب��ُع ف��ي��ه وش��رُه��ُم ال��ج��ح��اِش ط��ب��ع ف��ي��ه ف��خ��ي��رُه��ُم
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الجنة عصفور

ب��س��ت��اُن ل��ك ق��ل��ب��ي ِس ال��ف��ردو ط��ائ��ِر ي��ا أال
ف��ي��ن��اُن ال��غ��ص��ن وف��ي��ه وال��م��اءُ ال��زه��ر ف��ف��ي��ه
م��رن��اُن ال��ح��بَّ ف��ِإن ش��ئ��َت م��ا ف��ي��ه ف��غ��رِّْد
أل��ح��اُن م��ن��ك وف��ي��ه أن��غ��اٌم م��ن��َك وف��ي��ه
وع��ي��داُن ون��اي��اٌت أوت��اٌر ول��ألش��ج��ان
وج��داُن ال��ش��ع��ر إِن س ال��ف��ردو ط��ائ��َر ي��ا أال
وب��ه��ت��اُن زوٌر ال ـ��س ال��ن��ْف��ـ ِش��ْع��ر ش��دوَك وف��ي
إِن��س��اُن ال��خ��ل��ق ف��ي ف��م��ا ب��ال��ن��اِس ت��ع��ت��دَّ ف��ال
إِخ��واُن ف��ي��ه ف��ِإن��ا ب��ال��ش��ع��ِر م��ن��ك ل��ي وج��ْد
ول��ه��اُن م��ن��ك ق��ل��ب��ي س ال��ف��ردو ط��ائ��َر ي��ا أال
ث��ع��ب��اُن؟ ال��روِض ف��ي وم��ا روض��ي م��ن ت��أن��ُف ف��ه��ل
ع��ق��ب��اُن؟ ال��ج��وِّ ف��ي وم��ا ج��وِّي م��ن ت��ف��رق وه��ل
خ��وَّاُن؟ ال��ق��ل��َب ك��أن ق��ل��ب��ي م��ن ت��ن��ف��ر وه��ل
ل��ق��ي��اُن م��ن��ك ل��ي وال إِس��ع��اٌد م��ن��َك ل��ي ف��م��ا
أل��واُن ال��ده��ر إِن س ال��ف��ردو ط��ائ��َر ي��ا أال
إِذع��ان ول��ل��م��خ��ل��وق أح��ك��اٌم ول��ألق��داِر
إِع��الُن وْه��ي س��ت��م��س��ي إِس��راًرا األح��داَث أرى
��اُن ط��عَّ ال��ده��َر إِن ـ��ِر ال��دْه��ـ ري��ُب ب��َك وي��ه��ف��و
وأغ��ص��اُن زه��ٌر وال ش��دٌو وال ح��س��ٌن ف��ال
وت��ح��ن��اُن م��وداٌت ق��ل��ب��ي ف��ي ل��ك س��ي��ب��ق��ى
إِخ��واُن ��ك ع��قَّ وإِن أح��ب��اٌب م��لَّ��َك ف��ِإن
وأح��زاُن ل��وع��ات ـ��ِش��َك َع��يْ��ـ م��ن راب��ك وإِن
خ��ل��ق��اُن ال��ح��س��ِن وث��وُب ال��ح��س��ن ب��اع��دك وإِن
م��آلُن م��ن��ك ف��ق��ل��ب��ي ق��ل��ب��ي ع��ن��ده��ا ف��ج��رِّْب
ن��ش��واُن ح��بِّ��ك م��ن ـ��َب ال��ق��ل��ـ أن تَ��ْع��ِرُف إِذن
ج��ذالُن ب��ك ف��ق��ل��ب��ي أم��ٍن ف��ي ف��ي��ه ��ْش ف��ع��شِّ
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خ��الُن ف��ي��ه ف��ِإنَّ��ا ال��ش��ع��ِر م��ن وأس��ِم��ْع��ن��ي
أذه��اُن؟! ل��ل��ط��ي��ِر وه��ل أع��ن��ي م��ا ت��ف��ه��ُم وه��ل

أهوى التي الروح إىل

م��أواه��ا ال��ل��ه أع��زَّ أه��وى ال��ت��ي ال��روح إِل��ى
أق��ص��اه��ا ال��ظ��نِّ وس��وءُ ع��ن��ا ص��دَّه��ا ح��ي��اءٌ
ن��ت��م��ن��اه��ا ف��ِإنَّ��ا تُ��رج��ى ع��ط��ف��ٍة م��ن ف��ه��ل
أدن��اه��ا ال��ح��بَّ ف��ل��ي��ت ت��ه��ف��و ن��ح��وه��ا وروح��ي
وإِي��اه��ا وي��ؤي��ن��ا ي��دن��ي��ن��ا ال��م��وَت ل��ع��لَّ
ب��ل��ق��ي��اه��ا ج��ذالنً��ا َل ال��م��ج��ه��و ال��ع��ال��َم أج��وُب
م��ث��واه��ا ال��ل��ُه أط��اَب أه��وى ال��ت��ي ال��روح إِل��ى
ي��ق��اله��ا ال��ق��ل��َب ف��ل��ي��ت ال��ع��ي��َش أف��س��دت ل��ق��د
ل��واله��ا ال��ع��ي��ش وب��ئ��س ت��دن��و ل��و ال��ع��ي��ش ون��ع��م
ورؤي��اه��ا ب��م��ل��ق��اه��ا م��ح��م��وًدا ال��ع��ي��ُش وك��ان
أع��داه��ا ال��ح��بَّ ول��ي��ت أص��م��اه��ا ال��ح��بَّ ف��ل��ي��ت
وح��اش��اه��ا وال��ي��أِس ِق األش��وا ل��وع��َة ف��ت��دري
ي��ه��واه��ا ال��ق��ل��َب ف��ِإن ي��رع��اه��ا ال��ل��ه ل��ع��لَّ
أه��وى؟ ال��ت��ي ال��روح إِل��ى ق��ول��ي م��ب��ل��ٍغ م��ن ف��ه��ل

الحسن بعد

ج��واُب ه��واك ف��ي ل��ي وم��ا وق��ل��ُت ع��ت��اُب ل��دي��ك ي��ن��ف��ع ف��ل��م ع��ت��ب��ُت
ص��واُب ه��واك ف��ي ج��ن��ون��ي وإِن ف��ط��ان��ًة ف��ي��ك ال��ح��س��َن أع��د وك��ن��ت
خ��راُب ع��ل��م��َت ل��و ب��ن��اء وك��لُّ ح��س��نَ��ك��م ال��ده��ُر ي��ت��ل��ف ح��ت��ى س��أص��ب��ر
ذه��اُب؟ ال��ف��ات��ن��ي��ن ج��م��ال وع��ق��ب��ى وج��ه��ه ح��س��ن م��ن ال��م��رءُ ي��ت��ي��ه وك��ي��ف
وت��ع��اُب ت��ارًة تُ��ق��ل��ى وت��ص��ب��ح دول��ٌة م��ن��ه ت��ن��ق��ض��ي ح��ت��ى س��أص��ب��ر
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غ��ض��اُب واألن��ام أرض��ى وإِن��َي ح��اف��ًظ��ا ل��ك ت��ل��ق��ن��ي ودادي ف��ج��رب
ص��ح��اُب ال��ج��م��ال ف��وِت م��ن خ��ان إِذا أَُخ��ْن ل��م ال��ودِّ ال��ص��ادق أخ��اك ت��ج��دن��ي
س��راُب ال��ب��اق��ي��ي��ن أي وت��ع��رف ح��س��ن��ك��م ك��ان وم��ا ودِّي م��ا وت��ع��ل��م
ي��ص��اُب ذاك ب��ع��د وداٍد وأي ع��ه��ده ب��ع��ِد م��ن ال��ح��س��ن ف��ي��ك وأب��ص��ر
س��ح��اُب ال��ل��ب��ي��َب غ��رَّ وم��ا ت��م��ر س��ح��اب��ًة إِال ال��م��رءِ ح��ي��اُة ول��ي��س��ت
إِي��اُب ع��ن��ك ف��ات ل��ح��س��ٍن ول��ي��س م��ض��ى ال��ذي ال��ق��دي��ِم ال��ع��ه��د ع��ل��ى وت��ب��ك��ي
ون��اُب ل��ل��زم��ان ظ��ف��ٌر ص��ال إِذا ب��ك��اؤه ال��ح��زي��َن ال��م��رءَ ي��ن��ف��ع وم��ا
ت��راُب م��ن��ك ال��ع��ي��ن��ي��ن وف��ي ب��ف��ي��ك م��ج��ن��دًال ال��ت��راب ف��ي ي��وًم��ا س��ت��ص��ب��ح
وي��ص��اُب ��ه��ا م��سِّ م��ن ال��ف��ت��ى ي��ق��يء ذل��ي��ل��ًة ال��ت��راِب ف��ي رف��اتُ��ا وت��م��س��ي
ش��ب��اُب األغ��ر ال��وج��ه ي��ن��ف��ع ف��م��ا واتَّ��ِع��ْظ ج��ف��ائ��ك م��ن ق��ل��ي��ًال ف��خ��ف��ف
ع��ق��اُب؟ ع��ن��ك ال��ب��ع��َد ف��ِإن ل��دي��ك أس��ت��ف��ي��ده��ا ع��ط��ف��ٍة م��ن أم��ا أَُخ��يَّ
خ��ط��اُب! ه��واك ف��ي س��ك��وت��ي ف��ِإن م��الل��ًة س��ك��تُّ أنِّ��ي ت��ح��س��ب��ْن وال

الشعر وحي أو والخلود الحب

ال��ق��ع��س��اءِ ل��ل��ع��زة ب��ي وح��دا ال��خ��ل��ود ك��أَس ه��واك س��ق��ان��ي ق��د
ال��س��م��اءِ ف��وق ال��س��م��اءِ م��ث��ل ِص��ْرُت ح��ت��ى ال��س��م��وات ف��وق ب��ي وس��م��ا
ال��ش��ع��راءِ ن��واب��َغ ورائ��ي ـ��ُت ف��خ��لَّ��ْف��ـ ب��ع��ي��ًدا ش��وًط��ا ب��ي وج��رى
ال��ج��ه��الءِ ج��ه��ال��ِة م��ن دًج��ى ف��ي م��ن��ي��ًرا ال��س��م��اء ف��ي ك��ال��ب��در ص��رت
ال��ض��ي��اءِ وم��ُض ال��ن��ج��وِم وح��دي��ُث ح��دي��ثً��ا ال��ن��ج��وُم ع��ن��ك ثَ��تْ��ِن��ي ح��دَّ
وذك��ائ��ي وه��م��ت��ي وب��ي��ان��ي وخ��ي��ال��ي وم��ن��ط��ق��ي وح��ي��ي أن��ت
ال��ظ��م��اءِ ال��ن��ف��وس ريُّ وش��ع��ري ـ��د وال��خ��ْل��ـ ح��س��نَ��ك إِنَّ ال��ح��س��ِن ش��اع��َر
وص��ف��اءِ؟ ن��ش��وة ذو زالل أم س��راٍب وريُّ دائ��ٌم ٌ ظ��م��أ
ك��ال��دواءِ ن��اج��ٍع ال��ف��ع��ِل ص��ادق وش��ع��ٍر ُم��رٍّ ك��ال��داءِ ش��ع��ٍر ُربَّ
ل��ل��ش��ف��اءِ م��س��ت��ج��ل��ٌب وم��ن��ه ـ��َم وال��س��ق��ـ ب��ال��زم��ان��َة ي��ج��ل��ب م��ا م��ن��ه
ال��ج��وزاءِ م��دى ع��ل��ى وي��رب��و ـ��َس ال��ش��ْم��ـ ي��ب��ل��غ ش��اع��ٍر وح��َي ت��ك��ن إِن
ال��ق��م��راءِ ال��ل��ي��ل��ِة ف��ي وم��ن��ي��ٌر م��ض��يء ن��ه��اري ف��ي ك��ال��ش��م��ِس أن��ت
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ال��ظ��ل��م��اء آي��ُة م��ن��ه ف��انْ��َم��َح��ْت ون��اًرا ن��وًرا ال��ف��ؤاَد وم��ألَت
ك��ال��ه��ي��ج��اءِ ي��ج��ي��ش وش��ع��وًرا ��ا خ��ض��مٍّ ب��ح��ًرا ال��ف��َؤاد وج��ع��ل��َت
ل��ل��بُ��َص��َراءِ ي��ل��وح ال م��ا ـ��ظَّ��نِّ ال��ـ ب��ل��ح��اظ ي��رى ن��اظ��ًرا ل��ي ك��ن��َت
ال��ب��ي��ض��اءِ ب��ال��ح��ج��ِة ف��أالح��ت ت��زه��و غ��رَّاء ال��ح��ي��اَة وج��ل��وت
ال��غ��ن��اءِ م��ج��وَّد ف��ص��ي��ح أو ي��ش��دو ك��ال��ط��ي��ر ال��ف��َؤاَد وج��ع��ل��ت
األرج��اءِ ف��س��ي��ح��َة وِج��ن��انً��ا زك��يٍّ��ا زه��ًرا ال��ف��ؤاَد وج��ع��ل��ت
ال��رج��اءِ ص��ن��وف وَع��لَّ��ْم��تَ��ِن��ي َس وال��ي��أ ال��م��الل��َة أف��ه��م��ت��ن��ي أن��ت
اإلِص��م��اءِ ك��ث��ي��رة س��ه��اًم��ا ـ��ت وأره��ْف��ـ ج��ن��اًح��ا ل��ي أن��ب��تَّ أن��ت
األع��ض��اءِ ف��ي ال��دم��اءِ ك��م��س��ي��ر وم��س��ي��ٌر م��ن��زٌل ال��ن��ف��س ف��ي ل��ك
ال��ب��ق��اءِ ك��ن��وَز ل��ي أب��دي��َت ث��م ج��دي��ًدا خ��ل��ًق��ا ال��ح��ي��اَة وخ��ل��ق��ت
ال��ه��وج��اءِ ك��ال��ض��رب��ِة وئ��ي��ٍد ذا ن��ب��ًض��ا ي��ن��ب��ض ال��ف��ؤاد وج��ع��ل��ت
ال��ش��ع��راءِ ع��واط��ف ل��وال ـ��ام واأليَّ��ـ ال��م��ع��اي��ش أت��ع��س م��ا آه
ك��ذُك��اءِ ل��غ��ي��ره��م ت��ب��دو وْه��ي ف��ي��ه��م وال��ب��ؤس ال��ن��ع��ي��ِم ك��ج��ن��ون
ال��ك��دراءِ ال��ع��ي��ش��ة ف��ي ورش��ادي ل��ه��دي��ي ت��ل��وح ن��ج��م��ة ل��ي ك��ن��َت
وث��رائ��ي ول��ذت��ي وع��ن��ائ��ي ورخ��ائ��ي وش��ق��وت��ي ن��ح��س��ي ك��ن��َت
وه��واءِ وروض��ة ض��ي��اءٍ م��ن أراه م��م��ا ب��ال��ش��ع��ر آت��ي ك��ن��ُت
ب��األه��واءِ ي��ط��ي��ر غ��ن��اءً ـ��ع ال��س��ْم��ـ وف��ي ض��وءًا ال��ل��ح��اظ ف��ي ل��ي ص��رَت
وغ��ذائ��ي وم��وردي وُع��ق��اري ذك��يٍّ��ا رط��بً��ا األن��ف ف��ي ون��س��ي��ًم��ا
ل��ألح��ي��اءِ ال��ك��م��اَل ووص��ف��ت م��ث��اًال ف��ي��ك ال��ك��م��اَل وج��ع��ل��ُت
ل��ل��ف��ط��ن��اءِ ال��ق��ري��َض وح��ك��ت ال��غ��ضِّ ح��س��ن��ك م��ن األش��ع��اَر وق��ب��س��ت
ب��اإلِط��راءِ ال��خ��ل��ي��ُق ف��أن��ت ـ��ُت وأب��دْع��ـ أص��ب��ُت ق��د ك��ن��ُت ف��ل��ئ��ن
ال��ق��ض��اءِ ف��ي م��ق��دٌر ف��ح��ك��ٌم ت ��ْر وق��صَّ ع��ج��زت ق��د ك��ن��ُت ول��ئ��ن
ك��ال��ورق��اءِ! ال��غ��راُب ف��ل��ي��س ِض ال��رْو إِل��ى ال��غ��ن��اءِ ن��س��ب��ة ع��ب��ث
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والود الحب

ص��اح��بُ��ْه! أن��ت م��ن ال��ن��اس س��ع��ي��د وإِن ت��ق��اربُ��ْه ال م��ن ال��ن��اس أش��ق��ى إِن أال
ج��ان��بُ��ْه؟ ف��ي��زورُّ ودي أف��ات��ح��ه ص��اح��بً��ا ��ات ل��ل��م��ل��مَّ ��ي أَُرجِّ وك��ي��ف
ف��أج��ان��بُ��ْه س��ل��وة ل��ق��ل��ب��ي ول��ي��س ف��أؤم��ه ج��رأة ل��ق��ل��ب��ي ول��ي��س
أع��اق��بُ��ْه أو ذن��بَ��ُه أف��ش��ي ك��ن��ُت ل��م��ا م��م��ل��ٌك ع��ل��ي��ه أن��ي ل��و وأق��س��م
ف��أع��ات��بُ��ْه ع��ط��ف��ة م��ن��ه ل��َي وال ف��أق��ي��ده ق��درة ل��ي وم��ا ف��ك��ي��ف
غ��ال��بُ��ْه أن��ت ب��ال��ذي َف��ِرْف��ًق��ا َغ��َل��بْ��ِت ال��ه��وى إِل��ى ال��ط��م��وِح ال��ق��ل��ب آف��َة ف��ي��ا
ش��اع��بُ��ْه؟ أن��ت وال��ًه��ا ق��ل��بً��ا وت��ت��رك ه��م��ه أن��ت واف��يً��ا خ��الٍّ أت��ه��ج��ر
م��ك��اس��بُ��ْه ع��ل��ي��ه اس��ت��ع��َص��ْت ق��د خ��م��ي��ص ك��أَن��ن��ي ع��ن��ي غ��ب��ت م��ا إِذا أران��ي
ك��اذبُ��ْه ال��ودِّ م��اذق خ��ل��ي��ٍل وك��لُّ م��ودًة أب��غ��ي ال��ن��اِس ب��ي��وَت ط��رق��ت
م��ع��اط��بُ��ْه ش��تَّ��ى وال��ح��بُّ ه��وي��ت��ك��م��ا أع��زه م��ا م��ن��ك��م��ا ل��ي ب��دا ف��ل��م��ا
ي��ق��اربُ��ْه؟ ق��رنً��ا ال��ف��ض��ل ف��ي ي��رى أدي��ٌب وال��ح��ج��ى ال��ف��ض��َل ي��ع��ش��َق أن ع��ج��ٌب وه��ل
ك��واك��بُ��ْه؟ ال��ح��ي��اِة ل��ي��ل م��ن ف��ت��زه��ر أخ��اك��م��ا أك��ون أن ج��ن��اح م��ن وه��ل
م��آربُ��ْه ال��ل��ئ��ي��م ال��م��رءَ أَْرَدِت إِذا م��آرٌب ال��ح��س��اِن ح��س��ن ف��ي ل��َي وم��ا
ش��اح��بُ��ْه ال��روِح أس��ود ل��ئ��ي��ٍم وك��لُّ وال��ن��ه��ى ال��ف��ض��ِل زي��ن��ة إِال ال��ح��س��ُن وم��ا
ش��ائ��بُ��ْه ه��و ه��ًوى ي��ه��وى م��ن ك��ل وال ب��م��ح��رٍَّم الع��ٍج ح��بٍّ ك��لُّ وم��ا
أح��اربُ��ْه أزال ال وُح��بٌّ س��ن��ي��ن ك��ت��م��ت��ه ق��دي��ٌم ح��بٌّ أن��ت��م��ا أم��ا
ع��ج��ائ��بُ��ْه ش��تَّ��ى ف��ال��ده��ُر روي��دك��م��ا ��َرا وت��ب��صَّ اس��ت��ي��ق��ن��ا أخ��ويَّ ف��ي��ا
ع��ق��اربُ��ْه ت��س��ري ال��س��وءِ خ��ل��ي��َل وإِن ون��ع��م��ٌة ريٌّ ال��ف��ض��ِل خ��ل��ي��َل وإِن
وأص��اح��بُ��ْه؟ ب��األس��ى إِل��ي��ه وأف��ض��ي س��ري��رت��ي إِل��ي��ه أُْل��ِق��ي ب��م��ن ل��ي ف��م��ن
س��واك��بُ��ْه ال��ح��س��ان ه��ج��ر م��ن وت��س��ك��ب ق��ل��بُ��ُه ال��غ��ي��َد ي��ع��ش��ق م��م��ن أن��ا ف��م��ا
م��ط��ال��بُ��ْه ش��ت��ى وال��خ��ل��ق اق��ت��رن��ا إِذا وال��ح��ج��ى ال��ح��س��َن ي��ع��ش��ق ق��ل��ب��ي ول��ك��نَّ
واه��بُ��ْه؟ ه��و َم��ْن ال��م��وه��وب أي��رت��ج��ع ن��اف��ع��ي؟ ذاك ف��ه��ل ق��ل��ب��ي َم��نَ��ْح��تُ��ُك��َم��ا
غ��رائ��بُ��ْه ش��ت��ى ل��ل��ف��ض��ِل وأه��واك��م��ا ب��اه��ٌر وال��ح��س��ُن ل��ل��ح��س��ن أح��ب��ك��م��ا
م��ع��اي��بُ��ْه ت��ص��اب ال ال��م��ح��ي��ا ج��م��ي��ل ب��اس��ٍم ف��ض��ُل ال��ورى ف��ي ف��ض��ٍل وأح��س��ن
غ��ال��بُ��ْه وال��ي��أُس ال��ي��أِس ل��جَّ ي��غ��ال��ب ك��غ��ارٍق ت��ت��رك��ان��ي ال ب��رب��ك��م��ا
خ��ائ��بُ��ْه ال��ع��ي��ش ف��ارغ ح��زي��ٍن وك��لُّ خ��ائ��بً��ا ال��ع��ي��ِش ف��ارَغ ت��ت��رك��ان��ي وال
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أق��اربُ��ْه وم��لَّ��ْت ُع��وَّاٌد تْ��ُه تَ��َع��دَّ ض��نً��ى ك��ذي ال��ح��ي��اِة ف��ي ت��ت��رك��ان��ي وال
ص��اح��بُ��ْه ال��ع��ي��َش يَ��ْح��َم��ُد ص��م��ٍت ك��ل ف��م��ا ج��الدة ال��س��ك��وَت أن ت��ح��س��ب��ا وال
غ��ي��اِه��بُ��ْه وت��دج��و ط��وام��ي��ه ت��ع��بُّ م��ظ��ل��ٌم ك��ال��ل��ي��ل ف��ال��ع��ي��ُش غ��ب��ت��م��ا وإِن
أغ��ال��بُ��ْه م��ا م��ن��ك��م��ا ق��ل��ب��ي س��ي��ص��دع ع��ل��ي��ك��م��ا ف��ال��س��الُم ت��ه��ج��ران��ي وإِن
وت��ج��اربُ��ْه ط��ع��م��ه إِال ال��ع��ي��ُش ه��ل ف��َج��رِّبَ��ا ك��ودي ا ودٍّ ت��ج��دا ول��ن
ش��اربُ��ْه! ال��خ��ل��ق م��ا ال��م��وِت م��ري��َر وإِنَّ تَ��ْع��َل��َم��اِن��ِه م��ا ال��ده��َر إِن خ��ل��ي��ل��يَّ

القدر وعظ

ت��ت��ح��وُل وال ت��ب��ل��ى ال ف��رائ��ض وال��ردى ال��ع��ي��ش ع��ل��ى وال��دن��ي��ا، ال��ده��ِر ع��ل��ى
ال��م��ق��تَّ��ُل ال��ض��ع��ي��ُف ال��م��رءُ ي��ه��ل��ك ك��م��ا وت��ن��ط��وي ال��ش��ع��وُب ه��ات��ي��ك وت��ه��ل��ك

∗∗∗
ي��س��م��ُع ل��ي��س ع��اج��ٍز ض��ع��ي��ٍف ف��ك��لُّ ب��ي��ن��ن��ا ال��ح��وادِث خ��ط��َو واس��ت��م��ع ف��ق��م
وتُ��ْس��ِرُع ت��ع��دو األق��داِم م��ن��ظ��م��َة م��ه��ي��ب��ًة ال��ج��ي��وِش س��ي��َر س��ي��ره��ا ت��رى

∗∗∗
أخ��رُق وي��ف��ه��م م��ك��س��اٌل ف��ي��ن��ش��ط غ��اف��ًال ي��ن��ب��ه ص��وتً��ا ل��ه��ا ل��ع��ل
وت��ب��رُق ف��ي��ه��ا ال��رع��ِد ض��ج��ي��ُج ي��ض��جُّ إِن��ه��ا ك��ال��س��ح��ِب األق��داُر ت��ك��ن ف��ِإن

∗∗∗
زاج��ُر؟ ل��ل��م��ق��ادي��ر ب��روٍق ف��ي أم��ا م��واع��ٌظ ال��ح��ادث��ات رع��وِد ف��ي أم��ا
األوام��ُر ال��ض��ع��ي��ف ال��م��رء ت��س��م��ع ن��ع��م ن��ص��ي��ح��ًة ت��س��م��ع��ون ل��و نَ��َص��ْح��تُ��ُك��ُم

∗∗∗
م��ن��ب��تَّ��ا ال��ح��وادث ق��ي��ُد ب��ك��م ف��ل��ي��س ق��ي��وده��ا ف��ي��ك��م ل��ألح��داث س��الس��ُل
م��وتَ��ى أن��ُك��ُم ق��وُم ي��ا ت��ح��س��ب��وا ف��ال ق��ل��ي��ل��ة ل��ل��ح��ي��اِة ب��ق��اي��ا وف��ي��ك��م

∗∗∗
ع��ق��ي��دت��ي وخ��ن��ت آم��ال��ي خ��ن��ُت ف��ق��د رغ��ي��دٍة ب��ح��اٍل ن��ف��س��ي رض��ي��ْت إِذا
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ح��م��ي��دِة ب��ح��ال م��ن��ه��ا ت��ق��ن��ع��وا ف��ال ك��ُس��لَّ��ٍم إِال ال��ح��االت ه��ذه وم��ا

∗∗∗
م��ص��ل��ُح ك��ال��ف��ك��ِر ال��ح��االت ج��دد وال م��ف��س��ٌد ك��ال��ده��ر ال��ح��االت أف��س��َد ف��م��ا
ت��ف��ل��ُح ال��ن��ف��س ب��ه أم��ٌر س��ي��ع��ق��ب��ه أن��ه غ��ي��ر ل��ل��ب��ل��ى ق��دي��ٍم وك��لُّ

∗∗∗
ال��م��ق��ادِر َخ��يْ��َل ال��ج��دِّ ب��س��وِط وأل��ِه��ْب س��ي��ره��ا َوْص��ف ف��ي األح��داَث ع��اِوِن ف��ُق��ْم
وآم��ِر ن��اٍه ب��ي��ن ق��واه ف��ي وُك��ْن م��ع��ظ��ًم��ا ك��ونً��ا ال��ك��ون ه��ذا م��ع وِع��ْش

∗∗∗
ال��ك��واِك��ِب س��ي��َر اآلم��اُل ب��ه��ا ت��س��ي��ر ب��ه��ُوه��ا ك��األْف��ِق ال��ن��ف��َس رأي��ُت ف��ِإن��ي
ال��رغ��ائ��ِب س��ي��ر اآلف��اق ف��ي اخ��ت��ل إِذا ن��ظ��ام��ه��ا ي��ق��ام ال دن��ي��ا ال��ن��ف��ُس ه��ي

األحالم مشرتي

ي��ط��ل��ُب م��ا ال��ك��رى م��ن ي��ن��اُل ك��ي��م��ا ال��ك��رى ف��ي ي��رغ��ُب األح��الِم م��ش��ت��ري ي��ا
تُ��ك��س��ُب ال غ��ب��ان��ة وم��ت��اج��ر ب��ض��اع��ٍة ك��لُّ األح��الم م��ن ع��ن��دي
وي��ع��ج��ُب ي��ج��يء إِذا ي��س��ر ح��ل��م وغ��ي��ره ي��س��رُّ وال ي��روع ح��ل��ٌم
��ُب ي��ع��صَّ ال��دس��وت ع��ل��ى ي��ب��ي��َت ح��ت��ى خ��ص��اص��ًة ال��ف��ق��ي��ر ع��ن ي��زي��ل ح��ل��م
وي��ض��رُب ي��ذلُّ ِخ��ل��ًف��ا م��س��ت��ج��ديً��ا ��ًم��ا م��رجَّ ال��ع��زي��َز ف��ي��ه ت��رى ح��ل��م
��ُب ي��ذهَّ ب��ال��ض��ي��اءِ ال��ن��واح��ي ش��ِرق رائ��ًع��ا ح��ل��ًم��ا اآلم��اَل م��نِّ��َي ُخ��ذْ
ال��خ��لَّ��ُب ال��ك��ذوُب ال��ب��رُق ووم��ي��ُض��ه س��راب��ُه ال��م��س��ت��ح��ي��ل ق��ي��د ص��دَّاع
ت��ن��ض��ُب ال أح��الم��ه��ا م��ق��ب��وح��ة ورذائ��ل م��م��دوح��ة وف��ض��ائ��ل
يُ��ْح��َج��ُب أو ظ��اه��ًرا ل��ع��ي��ن��ك ي��ب��دو وك��ل��م��ا وال��ظ��الم ح��ل��ٌم وال��ن��وُر
ي��ط��رُب م��ا ل��ذات��ه��ا م��ن وب��ل��ْوَت أم��وره��ا اخ��ت��ب��ْرَت إِذا ال��ح��ي��اَة إِن
وي��ع��ج��ُب ي��غ��رُّ ح��ل��م ع��ل��ى ح��ل��ًم��ا ت��رى وق��د ي��غ��رُّ ح��ل��ٍم ع��ل��ى ح��ل��ٌم
وي��ره��ُب ي��روُع ح��ل��ٌم وش��ق��اؤه��ا ن��ع��ي��م��ه��ا م��ث��ل األح��الم وأزاه��ُر
ف��ي��ك��ذُب ال��خ��ي��اُل ب��ه ي��ج��يء ح��ل��ٌم أن��ه��ا ت��ن��ف��ي األع��م��اَل ت��ح��س��ب ال
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ي��ل��ع��ُب أو ج��اه��ًدا ي��ع��م��ل وي��ب��ي��ت م��ط��ام��ًع��ا ال��م��ن��ام ف��ي ي��ط��م��ع ف��ال��م��رءُ
وت��ن��دُب ل��ل��ص��روف ت��ب��ك��ي ف��ت��ع��ود ب��ه��ا تُ��ْزَه��ى ال األح��الم م��ش��ت��ري ي��ا
ال��غ��لَّ��ُب ال��ح��ادث��اُت أَيْ��َق��َظ��تْ��ُه إِْن أح��الم��ه ف��ي ل��ل��م��رءِ ُغ��بْ��نَ��تَ��ا ي��ا
أط��ل��ُب م��ا أح��الِم��ه م��ن وأن��ال ال��ورى ع��ل��ى ال��م��س��ت��ح��ي��ُل ي��س��ت��ح��ي��ل ل��و
وي��غ��ض��ُب األن��ام ه��ذا ع��ل��ى ي��رض��ى م��ت��ح��ك��ٍم ق��ادٍر ِج��نَّ��َة ل��ُج��ِن��نْ��ُت
يُ��ْش��َرُب م��ا أك��واب��ه��ا م��ن وش��رب��ُت لُ��بَ��ابَ��ه��ا ال��ح��ي��اة ه��ذي م��ن وأخ��ذُت
وي��ع��ج��ُب ال��وج��وِد خ��ل��ق م��ن ي��رض��ي��ه ال��ذي ف��ي ي��ن��ظ��ر ال��ل��ه ف��ك��ُر وال��ك��وُن
ف��ي��غ��رُب ال��ك��م��اِل ع��ل��ى ي��ج��يء ك��ي��م��ا م��ث��ال��ه ال��وج��وِد خ��ل��ق راق��ه إِن
وت��ج��دُب ه��واه ع��ل��ى ت��ه��ون دن��ي��ا ب��ص��ان��ٍع ل��ي��س ف��ْه��و يَ��ُرْق��ُه ل��م أْو
وي��ذه��ُب ال��زم��اُن ب��ه ي��ج��يء خ��ل��ًق��ا ن��ظ��ن��ه ون��ح��ن يُ��ْخ��َل��ْق ل��م ف��ال��ك��ون

الحسن جنة

ظ��الل��ِك ف��ي س��اع��ًة ق��ل��ب��ى ��ُه أَُرفِّ وق��ف��ة ل��َي ه��ل ال��ع��ش��اِق ج��ن��َة أي��ا
ه��ن��ال��ِك ت��ش��دو ال��ط��ي��َر م��ن��ك وأس��م��ُع ب��اس��ٌم وال��زه��ُر ال��زه��َر م��ن��ك وأُبْ��ِص��ُر
خ��الل��ِك ف��ي خ��ال��د ج��م��اٍل وك��لُّ ص��ف��ات��ه ش��ت��ى ال��ح��س��َن ف��ي��ك وأع��ب��د
ج��الل��ِك؟ م��ن ح��ل��ي��ة إِال ال��خ��ل��د ه��ل ف��ات��ٌن وال��خ��ل��ُد ال��خ��ل��ِد م��ع��ان��ي ف��ف��ي��ك
آل��ِك م��ك��ذوب غ��ي��ر م��ن��ه��ا ل��َي وم��ا ب��اه��ٌر وال��ح��س��ُن ال��ح��س��ن دن��ي��ا أن��ت أم��ا
زالل��ِك؟ م��ن ج��رع��ة أُْس��َق��ى أن��ا ف��ه��ل خ��م��رٌة م��اُؤك ال��ف��ردوس ج��ن��َة وي��ا
ن��وال��ِك؟ م��ن َح��ظَّ��ُه ق��ل��ب��ي ف��يُ��ْح��َرُم آث��ٌم أن��ا ه��ل ال��ف��ردوس ج��ن��ة وي��ا
ج��م��اِل��ِك؟ م��ن ف��ت��ن��ٌة ف��ي��ه��ا ف��ت��ش��ق��ي��ك وذي��ل��ٍة م��ن ه��ل ال��ع��ش��اِق ف��ت��ن��َة وي��ا
م��آل��ِك م��ن واس��أل��ي ف��ي��ن��ا روي��دك زائ��ٌل ح��س��نُ��ك ال��ط��اووس ب��ه��ج��َة وي��ا
ح��ال��ِك ج��ف��اِئ��ِك م��ن ل��ع��ي��ش ح��ن��انً��ا ع��اش��ٌق أن��ا ال��ت��ي ال��دن��ي��ا زي��ن��َة وي��ا
خ��ي��ال��ِك م��ن زورًة دوائ��ي ف��ل��ي��س ال��ج��وى م��ن ال��ف��َؤاَد ت��ش��ف��ي زورة ف��ه��ل
ب��ذل��ِك ظ��ف��رت ق��د م��ري��ئً��ا ه��ن��ي��ئً��ا ف��أب��ش��ري م��وت��ي ب��ال��دلِّ ت��ب��ت��غ��ي وإِن
ب��ب��ال��ِك؟ أك��وُن أن��ي ن��اف��ع��ي وه��ل ب��ب��ال��ِك ي��ك��ون ف��ك��ٌر ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا
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النذير صوت

عىل ِهْم وحضِّ فيها، النقص أماكن وإظهار املرصيني، أخالق َوْصف يف قصيدة (هذه
أساس والقوة القوة، أصل واملال والعلم العلوم. ونرش النافعة االقتصادية األعمال مزاولة

الحياة.)

األم��ُل وال ب��م��ح��م��وٍد ف��ي��ن��ا ال��ي��أُس ال ج��ل��ُل أم��رن��ا ف��ه��ذا ال��ه��وي��ن��ى خ��لِّ
م��ق��ت��بَ��ُل األم��ر أي ب��ع��ي��ن��ي��ك ف��ان��ظ��ر ُظ��َل��م ع��ي��ش��ن��ا ف��ي ب��ي��ن��ن��ا ل��ي والح
ج��دُل وال ش��كٌّ ال ال��م��وت إِل��ى ت��دع��و ف��ع��ل��ت��ه��ا ال��ت��اري��خ ي��ع��رُف ب��وادر
ع��ِج��ُل ع��ام��د إِل��ي��ه��ا ال��ه��الك أن َع��َرَف��ْت م��ا ق��ب��ل م��ن ه��ل��ك��ت ��ٍة أمَّ ك��م
ال��م��ه��ُل س��ي��ره وي��خ��ف��ى ح��ت��ٌم وال��ه��ل��ك ت��ن��ظ��ره��ا ب��األح��الم ال��ن��ف��س ت��ع��ل��ل
ي��ن��س��دُل ك��ال��ن��ق��ِع ح��ول��ه��ا م��ن وال��م��وُت م��س��ل��ُك��ه��ا ال��ع��زِّ ط��ري��َق أن ت��ظ��ن
ع��ل��ُل وال��ردى ف��ي��ن��ا ال��ع��ي��ش وإِن��م��ا ظ��ال��م��ٌة األي��ام وال غ��رٌّ ال��ده��ُر ال
األج��ُل ج��اءه ��ا إِمَّ يُ��ف��ل��ت ول��ي��س ِل��يَ��بْ��لُ��َغ��ُه ي��س��ع��ى أج��ٌل ل��ه ك��لٌّ
وال��دوُل واألي��ام ال��ح��ض��ارة وال ص��ل��ح��ت ل��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ت��ن��اف��س ل��وال
وال��رس��ُل! ��اُظ ال��وعَّ وال ال��ن��ص��ي��ِح ن��ص��ُح ي��ن��ف��ع��ه��م ل��ي��س ل��ق��وٍم ح��س��رت��اه وا
م��رت��ح��ُل ال��ج��ه��ِل ف��ن��اءِ ع��ن وال ع��ن��ه ل��ه��م ل��ي��س ال��ع��ج��ِز ب��أرض م��س��ت��ن��ب��ت��ي��ن
ه��م��ُل تُ��ْش��تَ��َه��ى ال ك��م��ا ص��مٌّ وال��ق��وُم واع��ظ��ًة األي��اِم ِغ��يَ��ُر ب��ه��م ت��س��ع��ى
ح��ل��ُل خ��زي��ه��م ب��وادي م��ن وف��وق��ه��م أن��ف��س��ه��م ال��ف��ح��ش��اء ع��ن إِال زاوي��ن
خ��ط��ُل وال رج��ٌس ال األرض ف��ت��ط��ه��ر ي��ع��اج��ل��ه��م م��ق��دوًرا ال��ل��ه ب��ارك ي��ا
غ��ف��ل��وا؟ إِذا ق��وم ب��ه ي��ج��يء ن��ف��ٌع وال ال��غ��اف��ل��ون ي��ع��ي��ش ح��قٍّ ب��أي
وال��ع��م��ُل ال��ق��ول األص��دق��اِن: ف��ُك��ذَِّب ع��م��ٍل وال ق��ول ف��ي ال��ص��دق ب��اش��روا م��ا
ج��ذل��وا ه��ي��نً��ا م��ن��اًال أص��اب��وا وإِن خ��ن��ع��وا ه��يِّ��ٍن ب��ش��رٍّ أص��ي��ب��وا إِذا
م��ح��ت��ف��ُل ال��س��ع��ي ف��ي ي��ش��ج��ع��ه ف��م��ا ن��ف��َع��ه��ُم راَم م��ن ع��ل��ى وي��غ��ض��ب��ون
ع��ذُل وال ردٌع ي��ث��ب��ط��ه ف��م��ا ُض��رَُّه��ُم راَم م��ن إِل��ى ويُ��ْح��ِس��نُ��وَن
ب��ط��ُل وال ث��بْ��ٌت وال ع��ظ��ي��ٌم وال ف��ط��ٌن وال ن��دب وال ح��ك��ي��ٌم ف��ال
وال��م��ل��ُل وال��زالُت ال��ع��ج��ُز أل��ه��اك��م ع��م��م ن��ف��ع��ه ب��أم��ٍر ه��م��م��ت��م إِذا
وال��س��بُ��ُل ال��غ��اي��ات ب��ه ل��دي��ك��م ض��اق��ت أَم��م ُض��رُُّه ب��خ��ط��ٍب بُ��ِدْه��تُ��ْم وإِن
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َوِج��ُل ح��اذٌر ف��ي��ك��م ال��ع��ق��ِل وص��اح��ُب ف��ِرٌح آم��ن ف��ي��ك��م ال��ج��ه��ِل وص��اح��ُب
وم��رت��ج��ل م��ن��ك��م م��ب��ت��دٌر وال��بَ��ْط��ُل ح��ص��ر ف��ي��ك��ُم ب��ح��قٍّ ن��ط��ق��ت��م إِذا
ُم��َق��ُل وال روٌح ل��ك��م ت��ص��ح��و ول��ي��س ع��ادت��ك��م ال��ن��وَم ف��ِإن رق��دت��م ف��ِإن
نُ��ق��ُل ع��ن��ه��م��ا غ��ف��ل��ت��م إِن ل��ك��م وم��ا م��ض��ي��ع��ٌة وال��ض��ع��ُف م��ه��ل��ك��ٌة وال��ع��ج��ُز
رج��ُل م��ن��ك��ُم ف��خ��ي��ر ك��ث��ي��ٌر ج��م��ٌع ج��م��َع��ُك��ُم أن أوه��م��ت��م��ك��م خ��دع��ة ه��ل
ي��ن��ت��ق��ُل األدن��اس ع��ل��ى ال��ذب��اِب م��ث��ل ن��ت��ن��ت م��ا األدن��اس ع��ل��ى ت��ه��اف��ت��ون
ي��ش��ت��ع��ُل ال��م��ص��ب��اِح ع��ل��ى ال��ف��راُش ح��ام إِذا ال��ف��راش أف��ه��ام م��ث��ُل أف��ه��ام��ك��م
ح��ي��ُل وال ع��ق��ٌل ال ال��بُ��ه��م ح��ك��ي��ت��م وم��ك��رم��ٍة خ��ي��ٍر إِل��ى دع��ي��ت��م ف��ِإن
ع��ج��ُل ري��ثُ��ه وه��ذا ال��ه��الك إِال أب��ًدا داءَك��م ي��داوي ط��ب��ي��ٌب ف��م��ا
م��ت��ص��ُل ال��ف��ض��َل أنَّ ف��ن��ح��س��ب ف��خ��ًرا ل��ن��ا أن ال��َه��ْل��ِك ه��ذا دالئ��ِل وم��ن
ُخ��ذُُل م��ع��ش��ٌر ف��أن��ت��م ُرج��ي��ت��م وإِن ج��ب��ن م��ع��ش��ٌر ف��أن��ت��م ُخ��ش��ي��ت��م إِذا
ال��ص��َح��ُل ن��ص��ح��ه م��ن ح��ظ��ه ك��أن��م��ا ي��ن��ص��ح��ك��م ب��ال��رش��د ل��ك��م ن��ص��ي��ٍح م��ن ك��م
ع��ذُل وال ل��وٌم ال ال��ت��ث��اؤِب م��ن أب��ًدا ح��ظ��ك��م ون��ال��وا ون��ام��وا ك��ل��وا
ي��رت��ح��ُل س��وف ظ��ل م��ث��ل ف��ع��ي��ش��ك��م دع��ٍة ف��ي واألف��ي��ون ال��خ��م��َر وع��اق��روا
تَ��َس��لُ��وا ف��ال وال��ع��ل��ي��ا ال��ع��زِّ ع��ن ��ا أمَّ ق��اط��ب��ًة ال��ل��ذات ه��وى ع��ن واس��ت��خ��ب��روا
ال��ج��ذل؟ ه��ي خ��م��ٌر ح��اِل��ُك��ُم ح��س��ن م��ن أأس��َك��َرُك��ْم ض��ح��ٌك أش��داِق��ك��م وم��لءُ
رج��ُل؟ ي��ا ال��ب��ؤُس م��ن��ك ن��اَل م��ا َل��ش��دَّ ح��َزٍن م��ن ال��م��ج��ن��وِن ال��رج��ِل ض��ح��ك��ُة أم
خ��ج��ُل؟ وال ت��ق��وى ف��ال م��ع��ي��ب أم��ٌر أض��ح��ك��ه ال��م��وه��ون ال��خ��ن��ِث ض��ح��ك��ُة أم
َم��ِذُل ع��اج��ٌز ن��ص��ًح��ا ي��ؤث��ُر ول��ي��س ل��ك��م وال��ن��ص��ي��ُح إِل��ي��ك��م ال��ن��ذي��ُر أن��ا
وال��خ��ي��ُل ال��ع��ج��ُز إِال ي��زداُد ول��ي��س ف��ي��س��ع��دك��م ع��زٌم ف��ال ال��زم��اَن ي��م��ض��ي
ال��م��ث��ُل يُ��ْض��َرُب ف��ي��ك��م ص��ار ل��ق��د ح��ت��ى أخ��ب��ثُ��ه��ا ال��س��وءِ ص��ف��ات م��ن وف��ي��ُك��ُم
م��ش��ت��ع��ُل وْه��و ذك��ائ��ي ق��ت��ل��ت��م وق��د خ��اب��ي��ة وْه��ي ي��أس��ي ن��اَر أش��ع��ل��تُ��ُم
ي��رت��ج��ُل ال��ن��اس ف��ي ب��ه ال��زم��اِن ح��ل��ق أب��ًدا ِم��ْق��ول إِن��ي ه��ي��ه��اَت ه��ي��ه��اَت
وال��ع��س��ُل ال��ص��اُب ل��ديَّ ت��س��اوى ح��ت��ى أم��ض��ُغ��ُه ال��م��رِّ ك��ط��ع��م ِب��ِف��يَّ أن��ت��م
ال��َج��ه��ُل ال��ع��ادِة ف��ش��رُّ ج��ه��ل��ت��م وإِن أرٌب ف��ي��ك��ُم ل��ي ف��م��ا ف��ه��م��ت��م ف��ِإن
ي��ن��ه��م��ُل ال��خ��دي��ن ع��ل��ى ودم��ٌع إِال أب��ًدا أه��ج��وُك��ُم ف��م��ا ه��ج��وُت إِذا
ي��ن��دم��ُل ل��ي��س ج��رٌح ب��ال��ح��يِّ وال��زرءُ وم��رث��ي��ٍة ب��ت��أب��ي��ٍن أح��قُّ أن��ت��م
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وي��ن��ت��ع��ُل ي��س��ع��ى ق��دٍم ذي أع��زُّ م��ه��ان��ت��ك��م ط��ال��ت وإِن ع��ل��يَّ أن��ت��م
وال��نِّ��َح��ُل األخ��الُق ت��ف��اوتَ��ِت وإِن س��واس��ي��ٌة ط��رٍّا أم��رن��ا ف��ي ف��ن��ح��ن
ب��دُل دون��ك��م م��ن ال��ورى ف��ي ل��ي ول��ي��س أم��ٌل وال ح��ظٌّ ف��ي��ك��ُم ل��ي ول��ي��س
وي��ق��ت��ب��ُل ي��أت��ي م��ا آلخ��ِر ي��دع��و أول��ه��ا ال��ن��اس ح��ي��اَة رأي��ُت إِن��ي
ي��ش��ت��ع��ُل ال��ن��اِر م��ث��ل ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى ُم��وٍر ك��م��ٌد ك��ل��ه��ا ق��رونً��ا ورث��ن��ا ل��ق��د
ف��ع��ل��وا م��ا األس��الف ع��ن ورث��ن��ا إِنَّ��ا أوَّلُ��ن��ا ذرَّ م��م��ا ال��ش��وَك ف��ن��ح��ص��د
ال��ك��س��ُل ب��ه ي��أت��ي م��ا ال��خ��ط��ِب وأع��ظ��م ك��س��ٍل وم��ن ج��ه��ٍل وم��ن خ��م��وٌل ف��م��ن
ال��ع��م��ُل ي��ص��دَق وح��ت��ى ي��ص��حَّ ح��ت��ى ون��ص��رف��ه ن��م��ض��ي��ه ال��ن��ف��ِس ع��ل��ى ث��ق��ٌل
ج��ذُل ك��ل��ه ريٍّ��ا ال��ع��ي��ش ون��ش��رُب ث��م��ٌر ك��لُّ��ه ��ا غ��ضٍّ ال��ع��م��ر ونَ��ْج��تَ��ِن��ي
خ��ض��ُل ٌ م��س��ت��م��رأ م��ن��زلُ��ه��ا ال��ق��ل��ِب ف��ي ب��رح��ت م��ا ال��ق��ل��ِب دون األم��ان��يَّ إِن
ال��ق��ل��ُل ع��ل��ي��ائ��ه��ا إِل��ى ف��بَ��لَّ��َغ��تْ��ُه��ْم س��ل��ك��وا وج��ه��ة أنَّ��ى ال��ق��وم ن��س��ت��خ��ب��ر
م��ق��ت��ب��ُل وال��ده��ُر ب��ه��ا ف��ع��زوا ل��ه��م ت��ج��اربُ��ه دان��ت ق��د ال��ج��دَّ زاول��وا ه��م
واألم��ُل ال��س��ع��ي ل��وال ال��م��رء أض��ي��ع م��ا راِئ��َدُك��ْم األط��م��اع ف��ي ال��س��ع��َي اج��ع��ل��وا ق��وم��وا
ال��ع��م��ُل ب��ه ي��ج��دي م��ا ال��ع��ل��ِم وأح��س��ن م��ن��ت��س��ٌب األع��م��اِل إِل��ى ال��ع��ل��وِم ب��ع��ُض
ال��ذبُ��ُل ال��خ��ط��ي��ة ال��ق��ن��ا ال م��ج��ده��م ف��ي س��ب��ًال ل��ه��م ي��دح��و ال��ذي ال��س��الُح ه��ذا
ع��ق��ل��وا إِذا ألق��واٍم ال��ح��ي��اُة ف��ي��ه ب��ه خ��ف��اءَ ال س��ب��ي��ٌل ه��ذا ق��وُم ي��ا
واألج��ُل ال��م��وُت وإِم��ا ال��ح��ي��اُة إِم��ا يَ��تْ��بَ��ُع��َه��ا ال��ف��ص��ل ب��م��ن��زل��ٍة إِن��ا
َدَخ��ُل ب��ه م��ن إِال ال��ح��قَّ ي��ك��ره ال م��ش��ت��ب��ٍه غ��ي��ر ��ا ح��قٍّ ن��ن��ك��ر ح��تَّ��اَم
ال��ب��ل��ُل ي��ن��ف��ع ال ش��ؤب��وب��ه ف��أي��ن أب��ًدا ب��ه م��ض��ن��ونً��ا ال��ع��ل��ُم ي��ص��ل��ح ال
ش��ل��ُل ب��ه م��ا ك��ع��ض��ٍو ف��رٍد ف��ك��لُّ ق��ادرة األق��واَم ي��دع ال��ذي ه��ذا
م��ب��ت��ذُل األوط��اِن ل��دى ال��ع��زي��ز إِن أب��ًدا ب��ه م��ض��ن��ون ال��م��ال أذل��ك
ال��س��ب��ل ب��ه ض��اق��ت ق��د ال��م��اُل ف��ي��ص��ب��ح ي��ب��س��ط��ه��ا ��اِر ال��س��حَّ ع��ص��ا م��ث��ل وال��ع��ل��ُم
ال��ع��م��ُل ي��ص��دق ح��ت��ى ال��م��اَل ن��ج��ت��ن��ي ال ق��َرٍن ف��ي م��ق��رون��ان وال��م��ال وال��ع��ل��ُم
م��رت��ح��ُل ال��ق��وم ف��م��ج��ُد ت��ول��ت ف��ِإن م��ي��زت��ه��م األق��وام ل��غ��ُة وإِن��م��ا
َزَل��ُل ك��لُّ��ه ف��وض��ى ال��ش��ع��ُر وأص��ب��َح ض��ائ��ع��ًة واآلداب ال��ع��ل��ُم أص��ب��ح ق��د
ك��ل��ُل وال ع��ج��ٌز ي��درك��ه��م ل��ي��س م��ن ل��ه ال��ص��ال��ح��ي��ن ب��ع��ي��ش ال��وج��وُد يَ��ْرَق��ى
وال��ع��ل��ُل واألم��راُض ال��زم��ان��اُت ب��ه س��دك��ت ل��م��ن ب��م��س��ت��ش��ًف��ى ال��ح��ي��اُة وم��ا
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ال��ب��ط��ُل األغ��ل��ُب إِال يُ��ف��ل��ح ف��ل��ي��س ب��ه خ��ف��اءَ ال ج��ه��اٌد ال��ح��ي��اُة ب��ل
ال��وِك��ُل ال��ع��اج��ُز وي��ص��ل��ى ال��ش��ج��اُع ي��ص��ل��ى وم��ع��رك��ٍة ك��ت��ن��ور ال��ح��ي��اَة إِن
ب��َخ��ُل وال ج��وٌد ي��خ��دع��ه ول��ي��س ض��ِرٍع ع��ل��ى يُ��ب��ق��ي ال ال��ده��ِر وك��ل��ك��ُل
ذُل��ُل ت��ح��ت��ن��ا م��ط��اي��ا ك��أَن��ه��ن ن��اف��ذٌة واألق��داُر ال��ع��ي��ِش، ع��ن ن��ل��ه��و
خ��ط��ُل وال ظ��ل��ٌم ال ب��ال��ح��قِّ ت��ص��وُل م��ج��ن��دٌة أج��ن��اٌد ال��م��ق��ادي��َر إِن
ال��َخ��َوُل وال ت��ق��ص��ي��ه��ا ال��ش��ف��اع��ة وال م��ق��ٌة وال تُ��رج��ى ع��ن��ده��ا رح��م��ة ال
ُدَوُل وال ع��ص��ٌر ي��ك��ن ل��م ك��أَْن ح��ت��ى ُدَوٍل وك��م ب��ادت َق��بْ��َل��ن��ا أع��ص��ٌر ك��م
ح��ف��ل��وا م��ا ث��م ف��ي��ه��م ال��ن��ق��ص وأُش��ع��روا ان��ت��ف��ع��وا ف��م��ا ِل��ي��ُم��وا م��ث��ل��ك��م م��ع��ش��ٍر ك��م
ج��ب��ُل وال س��ه��ٌل ج��م��َع��ه��م وق��ى ف��م��ا ح��اص��دًة األق��داِر ي��ُد ف��ب��اَدَرتْ��ُه��ْم
ِح��يَ��ُل! وال ع��ْزٌم وال ل��دي��ه��م س��ْم��ٌع ف��ال ب��ال��ه��الك ق��وًم��ا ال��ل��ه اب��ت��ل��ى إِذا
وي��ْخ��تَ��ِت��ُل! ي��س��ع��ى ل��م��ن ال��م��ع��ي��ُن ف��ْه��و ك��س��ٍل وف��ي ن��وٍم ف��ي ال��ت��وكُّ��ُل ل��ي��س

والبغض الحب بني

وع��ل��َق��َم��ا! ص��ابً��ا دن��ي��اك م��ن ��اك ول��قَّ وال��ع��م��ى ب��ال��س��ه��ِد ع��ي��ن��ي��َك ف��ي ال��ل��ُه رم��ى
وخ��يَّ��َم��ا! ال��ف��ؤاِد ف��ي ه��مٌّ ح��لَّ إِذا األس��ى ع��ل��ى ال��ط��وي��َل ال��س��ه��َد وع��ل��م��َك
ِل��يَ��ْع��َل��َم��ا! إِال ال��م��غ��روُر نُ��ِك��َب وم��ا وال��ج��وى وال��ب��ثَّ األح��زاَن وع��لَّ��َم��َك
م��ت��يَّ��َم��ا ال��ف��َؤاِد ح��رَّاَن وأص��ب��ح��ت ه��م��وَم��ه ال��ب��ه��ي��ُم ال��ل��ي��ُل وأودع��ك
َدَم��ا ل��ه ب��ك��ي��ت دم��ٌع م��ض��ى م��ا إِذا ب��ال��ب��ك��ا ع��ي��نَ��يْ��َك ال��ه��مِّ ط��وُل وأت��ل��َف
م��ك��تَّ��َم��ا ج��واه م��ن داءً ت��ع��ال��ج ال��ح��ش��ا ف��ي ك��ال��س��مِّ ال��ي��أُس ف��ي��ك وخ��لَّ��ف
م��ظ��ل��َم��ا؟ ال��ن��ج��ِم غ��ائ��َر ل��ي��ًال أراق��ب ه��واج��ٌع وال��ع��ي��وُن ب��ك��ائ��ي أأن��س��ى
أْرَق��َم��ا؟ األض��ال��ِع ب��ي��ن ل��ه��ا ك��أَن ول��وع��ًة واْل��ِت��يَ��اح��ي ان��ف��رادي أأن��س��ى
وج��ه��نَّ��َم��ا؟ دون��ه ج��ح��ي��ًم��ا ك��أَنَّ َوِج��ي��بُ��ُه ه��اَج ال��ق��ل��ِب ع��ذاَب أن��ن��س��ى
وأْك��َرَم��ا ال��ح��ي��اِة ط��ي��ِب م��ن وأط��ي��َب ال��ك��رى م��ن أل��ذَّ ع��ي��ِن��ي ف��ي ك��ن��َت ل��ق��د
وأْع��َج��َم��ا؟ غ��رٍّا األش��ع��اُر ت��س��ح��ر وه��ل س��اح��ٌر وال��ش��ع��ُر ال��ش��َع��ر ف��ي��ك وج��وَّدُت
��َم��ا وت��ج��هُّ غ��ل��ظ��ًة إِال ازَدْدَت وم��ا وت��ب��اع��ًدا ق��س��وًة إِال ازدْدَت ف��م��ا
وت��أَْل��َم��ا ه��وانً��ا ت��ل��ق��ى أن ل��ي��ح��زن وإِن��ه ي��ق��س��و ك��ي��ف ق��ل��ب��ي ف��ع��لَّ��م��َت

202



الصبا أناشيد

وأنْ��َدَم��ا ت��ص��اَب أن خ��ط��ٌب ص��اَل إِذا ب��ن��اف��ع��ي ف��ل��ي��س ن��ف��س��ي ع��ل��ى ج��ن��ي��ُت
ال��م��ك��رََّم��ا ال��م��ك��اَن ن��ف��س��ي م��ن َألَنْ��َزْل��ُت ي��ص��ون��ك��م وق��اءٌ ن��ف��س��ي ف��ي ك��ان ول��و
ُم��ْح��َك��َم��ا ال��ص��ن��ِع ص��ادَق م��ج��نٍّ��ا ف��ك��ان��ت ال��ردى م��ن خ��وًف��ا ال��ن��ف��ُس ع��ل��ي��ك وخ��طَّ��ْت
وال��ع��م��ى! ب��ال��س��ه��د ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ال��ل��ه رم��ى أَُق��ْل ول��م م��ن��ي ُس��لَّ ل��س��ان��ي ول��ي��ت
��َم��ا! ُم��نَ��عَّ ب��ال��ح��ي��اة س��ع��ي��ًدا وِع��ْش��َت س��ال��ًم��ا ال��ده��ِر ع��ل��ى ح��يٌّ وم��ا َس��ِل��ْم��َت،
��َم��ا ف��ت��ج��شَّ ص��ب��ره ق��ل��ب��ي ��م��ُت وج��شَّ وس��ل��وًة ص��ب��ًرا ع��ن��ك ن��ف��س��ي س��م��ُت ل��ق��د
وَس��لَّ��َم��ا ال��ق��دي��م ال��ص��ب��ر ودََّع ف��ق��د أط��ي��ُق��ُه ص��ب��ٌر ع��ن��ك ل��ي م��ا ووال��ل��ه
وَج��ْم��َج��َم��ا ح��ي��نً��ا ال��م��ص��روع ارت��ع��ش ك��م��ا ه��زٌة ل��ح��ت إِذا ل��ت��ع��رون��ي وإِن��ي
تَ��أَثَّ��َم��ا! م��ا َق��تْ��َل��ُك��ْم ي��وًم��ا راَم ف��ِإن ِج��ن��ًة ج��ف��ائ��ك م��ن ب��ق��ل��ب��ي وإِن
ُم��َك��لَّ��َم��ا! ق��ل��بً��ا ال��ق��ت��ُل ي��ج��دي وه��ي��ه��ات ج��رع��ًة دم��ائ��ك م��ن ج��ن��ون��ي ف��أس��ق��ي
ال��ظَّ��َم��ا! ي��ن��ق��ع ال ال��ج��رم إِن ل��ع��م��رك وص��ب��اب��ت��ي غ��لَّ��ت��ي م��ن��ه��ا وأن��ف��ُع
َم��ْغ��نَ��َم��ا ال��ظ��ل��َم ي��رى ح��ت��ى ل��ص��اح��ِب��ِه ف��ت��ن��ٌة وال��ح��س��ُن ال��ح��س��ن زه��اك أأن��ت
ُس��لَّ��َم��ا!؟ ال��ش��م��س إِل��ى ت��ب��غ��ي ه��ل روي��دك وت��ن��ث��ن��ي ت��ت��ي��ه م��غ��روًرا ف��أص��ب��ح��َت
��َم��ا م��ت��وسَّ ح��س��ن��ك��م ف��ي ل��ي يُ��بْ��ِق ف��ل��م وع��ي��ُده ح��لَّ ال��ده��ِر ب��ص��رِف ك��أن��ي
م��ه��دََّم��ا ال��ت��راِب ف��ي ص��ف��ي��ًق��ا ووج��ًه��ا ش��ائ��نً��ا ل��ك م��ن��ظ��ًرا إِال يُ��بْ��ِق ول��م
وأَْع��ُظ��َم��ا؟! رف��اتً��ا إِال َح��َس��ٍن ع��ل��ى َس��َط��ْت إِذا ي��وًم��ا األق��دار ت��ت��رك وه��ل
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ال��م��زام��ِر ك��ح��ن��ي��ِن ن��ْغ��م��ٌة ال��ش��ع��ُر إن��م��ا
ال��ح��ق��ائ��ِر وه��اِد ع��ن س��ح��ُرُه ال��ن��ف��َس ي��رف��ع
ل��ط��ائ��ِر ك��ج��ن��اٍح أُْف��ق��ه��ا ال��ن��ف��س يُ��ب��ل��غ
ال��ت��ب��اش��ِر ض��وءِ م��ث��ل ض��وءُه ال��ن��ف��َس ي��ف��ت��ح
األزاه��ِر َزِه��يَّ ُح ��بَ��ا ال��صَّ ي��ف��ت��ُح م��ث��ل��م��ا

الديوان لصاحب شاعر» «أغاريد قصيدة من

الديوان لصاحب الشعر ىف مقدمة

والشعر ومظاهره. الوجود أعضاء تربط التي الصالت عن اإلبانة يف الشعر وظيفة إن
بعيد الشاعر يكون أن ينبغي ذلك أجل ومن الحقائق. بني التأليف طبيعة إىل يرجع
تعرفها التي الحياة معاني بني فيميز الحق. نور مأخذه املظاهر، رواء آِخٍذ غري النظرة،
عبقري، شاعر وكل األبد. بها إليه يوحي التي الحياة معاني وبني الغفلة. وأهل العامة
عنها فيكشف الصقر، بعني األبد مجاِهَل يرمي الذي هو أليس متنبئًا، يُْدَعى بأن خليق
القسوة أهل به فتغرى الناس، يهابها ما الجليلة األرسار من ويرينا الظالم، غطاء

والجهل؟
قصائده. أبلغ والشاعر هللا. قصائد من قصيدة الوجود يف يشء كل
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هو تحوطه، التي األحوال يف مقبوًرا الناس، أكثر مثل يعيش ال الذي هو الشاعر
كانت مات فإذا املظاهر. قتىل عداء من وقاء شاعريته من له كان عاش، إذا الذي
تظلِّلُه قربه، عىل الطبيعة روح هبطت الشهرة، تسعده لم فإذا قربه. عىل زهرة الشهرة
عظامه، من الوحى تستمد التي األرواح تلك الشعراء. أبناءها فوقه وتفرِّخ بجناحها،

والحنان. والحب الرحمة دموع من وتسقيه
ذلك فوق يَُحلِّق، الذي ولكنه األمور. بصغريات يُْعنَى من الكبري الشاعر وليس
يُْستَْقبَل. وما مىض ما بأطراف أخذًا الزمن أعماق يف ينظر ثم فيه، يعيش الذي اليوم
غطاءها. عنها فينزع النفس صميم إىل يلج الذي وهو نظرته. مثل أبديٍّا شعره فيجيء
وظيفة جاللة جْهلهم شعرائنا فَعيْب ساغها. األبد حْلق يف بأشعاره قذف إذا الذي وهو
رسول اليوم ولكنه األمراء. بيوت يف وحلية امللوك، نديم باألمس كان لقد الشاعر.
ويزيدها ويحركها، النفوس بها يصقل كي الِعذاب، بالنغمات مزوًدا ترسله الطبيعة
سبب هو الذي الرسيرة صدق ويف بالحياة، إحساسه ِعَظم يف الشاعر فِعَظم وناًرا، نوًرا
ويحسب األمور، من الجليل مأخذ الحقري يأخذ شاعًرا رأيت وإذا بالحياة. إحساسه
الشعر ضئيل فإن الشعر. ضئيل أنه فاعلم الكبرية، الحوادث من الصغرية الحوادث

الحوادث. أجلُّ صمتها عىل النفس حوادث أن يعلم وال الحوادث، بضجة يغرت
يف الحتم من ليس إنه فقال: شاعر، ِشْعر عن اإلنكليزي الشاعر وردزورث ُسئل
حدوثها. من بد ال القضاء، من قطعة املرء يخاله ما الشعر أََجلَّ إن يقول: فكأنه يشء.
شعره أن رأيت فإذا واقرأه. ديوانًا فخذ وحقارته، الشعر جاللة بني تميَِّز أْن أرْدَت فإذا
رأيتَه إذا وأما الشعر. خري أنه فاعلم البحر، أو السماء أو النجم مثل الطبيعة، من جزء
الخيال نسجه عىل اتفق ما هو فالشعر الشعر، رش أنه فاعلم كاذبة. صنعة وأكثره

لها. وتفسريًا النفس لكلمات إيضاًحا والفكر
متزاوجة، ثالثة فأصوله السليم. والذوق والخيال العواطف كلمات هو فالشعر
أتى العواطف ضعيف كان ومن الشأن. ضئيل شعره أتى الخيال ضئيَل كان فمن
وقوَّته العواطف. تلك حركات عن اإلبانة يف الشعر حياة فإن له. حياة ال ميتًا شعره
كالجنني شعره أتى الذوق، سقيم كان ومن جاللها. من وجالله قوَّتها، من مستخَرجة
كأنما الكلمات؛ رصف يف الذوق سالمة أن يحسب الناس بعض أن غري الخلقة. ناقص
الشعر يكون وال الذباب. طنني هو كأنما أو معنًى. طائِل بال وَقْعَقَعة َجَلبَة عنده الشعر
أعجب ولست واملعنى. اللفظ بني التأليف عىل مقدرة الشاعر عند كان إذا إال سائًرا
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فيها. الكتابة منهم تَْطلُب مواضيع يف الشعر ينظمون الذين األدباء من عجبي أحٍد من
هو الشاعر ولكن وْزٍن. آلة الشاعر كأنما ذلك. سألهم من إرضاء أجل من فينظمون
األمر يف منه، بالرغم الشعر، قول إىل تدفعه التي النوبة تلك تنوبه حتى ينظم ال الذي

نفسه. له تتهيأ الذي
أنه الناس يحسب معنًى. طائل تحتها ليس ميتة، كلمات عندنا الشعر أصبح قد
فقد غاية؛ الشعر طرف من وأصاب كفاية، والعروض والرصف النحو من أخذ إذا
تُنِْطق العاطفة أن وكما مشبوبة. بيضاء النفس من تخرج كلمات الشعر وإنما أجاده.
فيها والتفكري العاطفة ذكرى كانت ذلك أجل ومن تُها. ِشدَّ ه تُْخِرسُ قد كذلك الشاعر،
شعر وليس يحييها. الذي والتفكري العاطفة، تعيد التي الذكرى نعني وإنما شعًرا.
أبواب كل يشمل فإنه الناس، بعض ظن كما الشعر، أبواب من جديًدا بابًا العاطفة
الغزل، وباب الحكم، باب فيقول: منفردة. أبواب إىل الشعر م يَُقسِّ الناس وبعض الشعر.
الصفات من تُِكنُّه ما أخَرَجْت بالشعر فاَضْت إذا النفس ولكن إلخ. … الوصف وباب
كمنزلة النفس يف الشعر أقسام منزلة فإن الواحدة. القصيدة يف املختلفة والعواطف
وتتوالد تتزاوج بل منفردة، العقل من ُحْجرة منها معنًى لكل فليس العقل. من املعاني

وْحدها. قفص يف النفس عواطف من عاطفة كلَّ يجعل أن يريد ملن رأَي فال فيه.
يمأل وأن الدسم، رائحة الشاعر شعر من تشم أن تريد كأنها فئة القراء ومن
الشعر وكأن والدينار. بالدرهم تقاس النفوس كأن عقولهم. ال أفرادها بطون شعره
شعر ويعني االجتماعي، الشعر بذكر يهذي القراء وبعض واألقة! بالرطل إال يوزن ال
أو حريق، أو جراد، حملة أو مدرسة، بناء أو خزان، افتتاح مثل: اليومية، الحوادث
هذه عن الشاعر ع ترفَّ فإذا طيار؛ مجيء أو األلعاب، نادي يف حفلة أو َمِلك، زيارة
خياله؟ دجا أم عاطفتُُه، َخبَْت أم ذهنه، نضب هل له؟ ما قالوا: اليومية، الحوادث
أحدهم نظم فإذا الحوادث! تلك يف قصائده عدد قْدر عىل الشاعر منزلة ويجعلون
عىل أدل وليس واحدة، قصيدة نظم ممن منزلًة أعىل عندهم كان الجراد، يف قصيدتني
أو منظومة، جريدة الشعر كأنما الهراء. هذا من الجمهور ذوق وفساد األدب فوىض
أعماق إىل يبلغ أن يحاول الذي هو الشاعر وإنما األوزان. لصنع مصنع الشاعر كأنما
الحوادث تلك عن النفس معه تسمو والذي أوتارها، من وتر كلِّ عىل يرضب وأن النْفس،
عليها ويريق ألحانه، من ويسمعها بنفحاته، وينعشها نسيمه فينشقها الشعر سماء إىل

اآللهة. منزلة إىل البهم منزلة عن يرفعها ما ضيائه من
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من بأمثال فيأتي للحكمة. تكلًُّفا شْعِره أكثُر يكون أن الشاعر من تريد فئة وهناك
أن غري من شعًرا يصوغها ثم باطل. ونصفها حق نصفها العامة، وأفواه الكتب، بطون
الوزانون. يتكلفها التي الحكمة ورشُّ بقيمتها. شعر وال ذهنه، يف لذْعها أحس قد يكون
والرثاء والوصف الغزل سواء شعره أقسام من قسم كل يف تبدو الشاعر حكمة وإنما
وحكمة التفكري. من نصيبه عن ينبئ أبوابه اختلفت مهما الشاعر شعر فإن إلخ …
والتفكري. الشعور ينضجها التي الخواطر تلك الحياة. يف وخواطره تجاربه الشاعر
مثل وتروح تأتي أزياء الفلسفية املذاهب فإن يتعداه. ال واحد رأٍي عىل يسري ال والشاعر
عاطفة عن يعرب ال والشاعر زيٌّ حالة ولكل أزيائها. من أعظم والنفس باريس. أزياء
ملن رأَي فال متباينة. ونفوس متغايرة، عواطف عن يعرب بل واحدة، نفٍس أو واحدة،
يرى الشاعر فإن له. ويتعصب عنه يذود الفالسفة مذاهب من بمذهب يقيِّده أن يريد

نفس. كل عن ويعرب مذهب، كل من الصواب جانب
أن سببها الغزل مزية إن الشعر. يف الغزل منزلة يفهم ال القراء بعض رأيت ولقد
نصيبه كان أوفر، الجمال حب من املرء نصيب كان وكلما الحياة. حبُّ الجمال حبَّ
تزجي التي القوية االجتماعية العوامل من والجمال الحياة وحب أعظم. الحياة حب من
الذي الروحاني الغزل بل الشهوان، غزل بالغزل أعني وال واالستعالء. التفوق إىل األمم
بالنفس. العواطف أعلق والحب فيه. أثر للروح بدا ما إال الجسم. أوصاف عن َع تََرفَّ
الندم، أو الحسد أو اليأس، أو الرجاء أو الود أو البغض مثل كثرية، عواطف تنشأ ومنه
كبرية منزلة للغزل كان ذلك أجل ومن البخل. أو الجود أو العالء، حب أو الشجاعة أو
جميع عن يعربِّ فالغزل دروسها. ومظهر العواطف، جماع هو حيث من الشعر، يف
وكل الشاعر، آراء فيه ترى للحياة حب الجمال حب إنَّ حيث ومن النفسية. العواطف
ِفْكُره إليه يسمو ما وكل التجارب. من ويصيبه الخواطر، من الحياة يف يعتوره ما
واسطة هو الذي الغزل وهذا الحياة، أساليب من يعالجه ما وكل قلبه، إليه يحنُّ أو
أفراد من بفرد العاطفة تعليق رشوطه من ليس الشعر، وروح العقد، وسلك القالدة،
سببه نعنيه الذي الغزل فإن ظهروها. إىل أدعى ذلك كان وإن عليه. وقرصها الناس،
جمال سواء مظاهره، جميع يف شديًدا إحساًسا الجمال يحس املرء تجعل التي العاطفة
جمال أو السحاب، يف الربق جمال أو واألنهار، األزهار جمال أو واألجسام، الوجوه
أو الصفات، جمال أو واألخالق، النفوس جمال أو ونسيمه، الصباح أو ونجومه، الليل
إال للفرد الفرد محبة وليست الذهن. يخلقها التي الخياالت جمال أو والوقائع، الحوادث
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الحياة. يف يُْستَْجَىل جمال كل عىل تحنو التي الواسعة العاطفة هذه مظاهر من مظهًرا
املظلمة الحياة جوانب عىل حتى يشء، كل عىل ضياءها تُِفيُض الشعرية العاطفة وهذه
جمالُها املرءَ يُْعِجُب التي البديعة الصورة جمال مثل فنيٍّا؛ جماًال فتحبوها الكريهة.
القلب. تذيب التي الحزينة األنغام جمال أو مذبحة، صورة كانت ولو حتى الفني،
سئل ولقد ذهنه، يف التي املالحة صور من يستميل إنما ر. املصوِّ مثل الناسب والشاعر
فقال صورك؟ تُوِدُعها التي املليحة الخلق هذه لك أين من اإليطايل: املصور ربني جيدو
مليحة، فتاة صورة ورسم نموذًجا، أمامه وأجلسه قبيح بشيخ أتى ثم انظر! لسائله:
الدميم الشيخ هذا يف «أترى قال: ثم الحور. وجمال املالئكة جمال بني جمعت قد كأنما
الدنيا.» هذه من أجمل دنيا نفوسنا يف نحمل الفنون أصحاب نحن الجمال؟ هذا مثل
بليىل ال نفسه، يف التي الدنيا يف التي بليىل يشبب كان امللوح بن قيًسا لعل يُْدِرينَا وما

العامرية.
ولقائهم رؤيتهم من يستفيد ما بقدر والناس، األشياء يقدِّر الشاعر جيتي كان
أو تسعى، عجوًزا رأى فإذا وبواعثه. وقصصه وعواطفه ومواضيعه، الشعر صفات من
بواعث من بواعث كلهم عدهم إلخ. … غنيٍّا أو فقريًا أو طفًال أو فتاة أو هرًما شيًخا
الشعر لساعة اكتسبه ما رؤيتهم من يخزن وكان صفاتهم. اختلفت مهما الشعر،
ِريٌح رؤيتهم كأنما أو الفنية؛ امللكة وتُوِقظ التفكري عىل تبعث رؤيتهم فإن واإللهام.
الشعر إىل الشاعر يهيج وكذلك وأصدافها، درُّها فيعلوها الشاعر نفس أمواج تهيج
الناس لذَّات من يصوغه كما وآماله، وآالمه لذَّاته من الشعر فيصوغ وآالمه. لذاته

وآمالهم. وآالمهم

األزيل الباحث

مقدمة

إنسان حياة كأنها عرص، بعد عًرصا اإلنسان حياة والشعراء املفكرين من كثريٌ َر َصوَّ قد
حياة به يزكون ما هو البحث وهذا َدْهر. بعد دهًرا ُمتَِّصل بحٌث كأنها أو واحد،
اإلنسانية تقلُّب وراء من كباًرا آماًال ويأملون وآالمها، شقاءها به يعذرون وما اإلنسان،
اختالف عىل اإلنسانية بوحدة الشعور يعم أن رجاؤهم اآلمال هذه ومن الحياة. بحث يف
عم إذا ويأملون النفسية، والنزعات واملطالب والرضورات واملطامع والشعوب، األجناس
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والرشور البغضاء من بوحدتها، العام اإلحساس يقلل أن اإلنسانية بوحدة الشعور هذا
وهذا عليها. التقاتل بدل الحياة، عىل التعاون إىل يؤدي وأن والجشع، واآلالم والحروب،
بكل اإلحساس من إليه يدعو وما للحياة، دهر بعد دهًرا املستفيض اإلنساني البحث
تخيل إىل دعا الذي هو اإلنسانية، وحدة مبدأ يعم كي الحاالت، من حالة وكل شعور
ويرى قلبه العطف يمأل حتى مكان، كل ويف حال كل يف دهر بعد دهًرا يعيش إنسان
بقاءه فإن يعم، أن يف الكبري األمل هذا أن فرض وعىل الحياة. غاية الحق نشدان أن

منه. بحالوة الحياة مرارة يخالط مما أعىل َكَمثٍَل
مثل القصيدة ففي اإلنسانية، وحدة تحقيق يف يكون ال األعىل املثل أن فرض وعىل
ترعاها وأن الفرد، يرعاها أن ينبغي التي املقدسة الشعلة هو الحق نشدان أن وهو آخر

عامة. اإلنسانية

ه��وج��اءِ ون��ظ��رٍة س��ك��وٍن ذو ش��ي��ٌخ الح س��ائ��ًرا ك��ن��ُت ب��ي��ن��م��ا
ال��ه��واءِ ِص��ن��ُو األن��ام ب��ي��ن ف��ْه��و ِم��نْ��ُه ي��ن��ف��ذ ال��ض��ي��اءُ وي��ك��اد
ال��س��م��اءِ ف��ي غ��ي��ره ع��ي��ن ع��ن غ��اب ش��ي��ئً��ا ي��ط��ل��ب ال��س��م��اء ف��ي ب��اح��ٌث
اآلب��اءِ ل��س��ال��ف ذك��رى ل األوَّ ال��زم��ن م��ن ج��زء ف��ي��ن��ا وْه��و
ال��غ��ب��راءِ ع��ل��ى م��ض��ى م��ا رأى ل ال��َه��ْو أب��ي ك��وج��ه رائ��ٌع وج��ه��ه
واألح��ي��اءِ؟ األم��وات ب��ي��ن نُ��ك ش��أ وم��ا ده��اك م��ا ش��ي��خ ي��ا ق��ل��ُت:
ال��ج��ه��الءِ ب��ض��ْح��ك��ة َل��خ��ل��ي��ٌق ط��وي��ًال ال��ح��ي��اَة ي��درس َم��ْن ق��ال:
ال��ُغ��ل��واءِ ف��ي األي��اِم وَش��ب��اُب أغ��دو ال��ط��ف��ول��ة ف��ي وال��ك��وُن ك��ن��ت
ال��ف��ن��اءِ ُح��ْك��ُم ال��ح��ي��اة ط��وَل ِن��َي ألَن��س��ا ح��ت��ى ال��م��ن��وَن وص��رع��ُت
ب��ق��ائ��ي األن��ام ب��ي��ن وب��ق��ائ��ي ��ْت ت��َق��ضَّ وأخ��رى أت��ْت ق��د ُدَوٌل
ال��َع��َف��اءِ ذيْ��ل تَ��ج��رُّ وال��م��ن��اي��ا ع��اٍد ق��ب��ل ِم��ن ال��ص��روَف وش��ه��دُت
ب��ال��رج��اءِ يُ��طَّ��ب��ى ف��ال��ح��ق ط��ل ال��ب��ا إِل��ى أَْل��ِوي ل��س��ت ال��ح��قَّ أنْ��ُش��ُد
ب��ال��ن��ج��اءِ أَُف��ْز ل��م ول��واله ـ��ِو ال��ُح��ْل��ـ واألم��ل ب��ال��ب��ح��ث ده��ري ع��ش��ُت
اإلِص��م��اءِ ك��ث��ي��رة ف��ي��ن��ا ـ��م��وت اْل��ـ س��ه��ام إِن ال��م��ن��ون س��ه��ام م��ن
ال��ده��م��اءِ ف��ي أراه ل��ع��ل��ي ال��ح��قَّ أن��ش��د ق��ري��ت��ي م��ن ي��وًم��ا ِه��ْم��ُت
ال��ظ��م��اءِ ال��ن��ف��وس ريَّ أب��غ��ي أه��ل اْل��ـ وه��ج��رت وب��ل��دت��ي ب��ي��ت��ي ِع��ْف��ُت
ك��األدواءِ ال��ن��ف��وس وداءُ ـ��م ال��ج��س��ـ ظ��م��أ م��ث��لُ��ه ال��ن��ف��س ُ ظ��م��أ
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األح��ي��اءِ أَخ��رَق ال��ح��ق ط��ال��َب وخ��ال��وا ال��ج��ن��وَن ب��ي ال��ن��اس زع��َم
ب��ِإزائ��ي َخ��ْل��ِف��ه ِم��ْن ي��غ��دو ـ��ح��قَّ اْل��ـ إِن ق��ل��ت ش��ام��ٌخ الح ك��ل��م��ا
ال��ظ��ل��م��اءِ س��ائ��ر م��ن خ��ارًج��ا أراه َع��لِّ��ي ال��ظ��م��اء َوَرَع��يْ��ت
ال��ص��ح��راءِ وح��دة ف��ي يُ��رج��ى م��ن��ه ل��ق��اءً أرج��و ال��ص��ح��راءَ وج��زع��ُت
األح��ش��اءِ ف��ي م��ن��ه ال��درُّ إِن��م��ا ع��ل��ي��ه ال��ُع��بَ��اِب ف��ي ُغ��ْص��ُت ول��ك��م
األص��داءِ م��ن��ط��ق ف��ي ل��س��ؤال��ي ج��وابً��ا أب��غ��ي األص��داء َوأَث��رُت
دع��ائ��ي تُ��ِج��ي��ُب ف��ال دع��ائ��ي ع��ن ��ت ف��ُص��مَّ ال��ري��اح وس��أل��ُت
ال��ض��ي��اءِ َج��مَّ األْف��ق ف��ي يَ��بْ��َه��ى م��ن��ه وج��ًه��ا ت��ب��رز ال��س��م��اء وس��أل��ُت
ال��ف��ض��اءِ ف��ي لُ��ق��ي��ًة م��ن��ه أرت��ج��ي ج��ن��اًح��ا ال��ط��ي��وُر وأع��ارتْ��ن��َي
رج��ائ��ي ع��ه��دُت ك��م��ا رج��ائ��ي ل��ك��نَّ ال��ح��ق ن��اش��د خ��اب ط��ال��م��ا
ال��خ��ف��اءِ ف��ي ُم��ْض��م��ًرا ك��ان ط��ال��م��ا ب��وج��ٍه م��ن��ه ال��ص��ب��اح ي��ج��يء ق��د
ذُك��اءِ م��ث��ل األح��الم س��م��اءِ ف��ي ض��ي��اءً م��ن��ه األح��الم تُ��ب��ي��ُن أو
ال��ح��رب��اءِ ن ت��ل��وُّ ف��ي ب��ي��ن��ه��م ك��أنِّ��ي ط��رٍّا األن��ام ص��ح��ب��ت ق��د
األَنْ��واءِ ُم��ه��ِل��ِك م��ن ف��نَ��َج��ْونَ��ا ِخ��ْدنً��ا ال��س��ف��ي��ن��ة ف��ي ن��وح ل��ي ك��ان
وث��ن��اءِ ج��وده م��ن ِب��َس��يْ��ٍب ـ��م��ى ال��ُع��ْظ��ـ نَ��يْ��نَ��وى ف��ي أش��وُر وح��ب��ان��ي
ل��ل��واءِ وراف��ًع��ا ُم��ِش��ي��ًح��ا ـ��ش ال��ج��ي��ـ ف��ي أُق��دم ف��رع��ون ورآن��ي
ب��ال��ق��ض��اءِ َش��ْع��ِب��ِه ف��ي ي��ق��ض��ي ـ��ص��ر األق��ـ م��ع��ب��د ف��ي آم��ون وت��ج��لَّ��ى
ال��ح��ك��م��اء ف��ص��اح��َة ي��ت��ل��و ط��ون وأف��َال أث��ي��ن��ا ف��ي ُج��ْل��ُت وَل��َك��ْم
واأله��واءِ األع��م��اِل ع��ظ��ام ـ��م��ى ال��ُع��ْظ��ـ روم��ة ف��ي ال��روم��ان ورأي��ُت
ب��ال��ص��ف��اءِ رُوح��ِه م��ن وح��ب��ان��ي ده��ًرا ال��ُق��ْدس ف��ي ال��م��س��ي��ح وص��ح��ب��ُت
ل��ل��س��م��ح��اءِ اإلي��م��ان ب��ي س��م��ا ق��د ول��ك��ْن ِق��دًم��ا ال��ن��ي��ران وع��ب��دت
ال��خ��ل��ف��اءِ ص��ح��ب��ة ف��ي ق��دًم��ا ف��ر اْل��َوا وال��ت��رف ال��ن��ع��ي��م َوح��م��دت
ش��ق��اءِ أو ل��ذٍة ك��أَس أَدَْع ل��م ح��ت��ى وال��ب��ؤس ال��ن��ع��ي��م َوح��س��وُت
��رَّاءِ ب��ال��ضَّ ُج��ِن��نْ��ُت ح��ت��ى ـ��َع��يْ��ِش اْل��ـ ُظ��لُ��م��ات ف��ي ال��ع��ب��ي��د وص��ح��ب��ُت
ل��ل��ت��ع��س��اءِ أُت��ي��ح ع��ذابً��ا ـ��ُت ��ي��ـ َولُ��قِّ ط��رٍّا اآلالم وأِل��ْم��ُت
ال��ب��ي��داءِ ف��ي ال��وح��وش ب��ي أَِن��َس��ْت ح��ت��ى ال��ب��ي��ِد ف��ي ال��وح��وَش وص��ح��ب��ُت
ال��ه��ي��ج��اءِ ن��ش��وة م��ن ق��ل��ب��ى ُج��نَّ ح��ت��ى ال��ح��رب ف��ي ال��دم��اء وأرق��ت
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اآلراءِ م��ن ف��ك��رة وال ـ��نً��ى م��ع��ـ وال أت��ي��ح��ْت خ��ط��رًة أَدَْع ل��م
ل��رائ��ي تَ��َرْك��ُت م��ش��ه��ًدا وال ال ط��م��وًح��ا أو ه��اج��ًس��ا أو ش��ع��وًرا أو
األش��ي��اءِ س��ري��رة وأب��غ��ي ـ��ِش ال��ع��يْ��ـ ف��ي ب��ال��ت��ق��لُّ��ب ال��ح��ق أن��ش��د
ال��ف��ط��ن��اءِ ف��ي تُ��َع��دَّ ال أن غ��ي��ر ج��م��ي��ع��ا ه��ذا ش��ه��دت أي��ًض��ا أن��ت
ال��ه��واءِ! ف��ي ال��ص��دى ي��خ��ف��ت ك��م��ا ـ��ِن ال��َع��يْ��ـ ع��ن غ��اب ث��م ق��ال م��ا ق��ال

النفس سمو

ت��ردع��ي ف��ل��م ال��ط��م��اَح وع��ف��ُت ت��س��م��ع��ي ف��ل��م ب��ح��زم��ي أه��ب��ُت
ت��ق��ن��ع��ي أن ال��م��ك��اس��ب وخ��ي��ُر ال��ط��م��وح ه��ذا ح��تَّ��اَم ن��ف��س ف��ي��ا
ال��م��ط��م��ِع األم��ِل م��ن خ��ي��ٌر َس ال��ن��ف��و ي��ري��ح ع��زاءً ف��ِإن
واألرب��ِع ال��م��خ��ال��ِب ذواُت ت��ع��فُّ ول��ي��س��ت األب��يُّ ي��ع��فُّ
األرف��ِع ال��ع��ال ح��بُّ ألش��ق��اك ال��ح��ط��ام ط��الب زه��دت ق��د ول��و
ي��نْ��َف��ِع ف��ل��م ال��ك��م��اَل وُرْم��ِت ت��ب��لُ��ِغ��ي ف��ل��م ب��ك��س��ٍب ه��م��م��ِت
ت��خ��ض��ع��ي أن ن��ف��ُس ي��ا وأش��ق��اِك ظ��ل��م��ه��ا ف��ي ال��م��ق��ادي��ر وخ��ف��ِت
تُ��ص��دِع ف��ل��م ع��ل��ي��ك ُغ��لَّ��ْت ـ��ِح ال��م��ق��اِب��ـ ق��ي��وَد أن وأش��ق��اك
تُ��رف��ع��ي ف��ل��م ال��خ��الَص رم��ت ـ��ل ال��ح��ب��ائ��ـ ك��ط��ي��ر ف��ي��ه��ا ف��أص��ب��ح��ِت
ي��ن��ق��ِع ل��م ال��ده��ِر ع��ل��ى ب��اٍق ـ��ِل ال��ف��ض��ائ��ـ ل��ورد أوام وح��رٍّ
ت��خ��ش��ع��ي ال ال��م��ق��ادي��َر وج��وب��ي ت��أن��ف��ي ال ن��ف��ُس ي��ا ال��ع��ي��َش ِردي
م��ن��زِع إِل��ى ش��ق��اءٍ وك��لُّ م��ن��ت��ًه��ى إِل��ى ح��ي��اٍة ف��ك��لُّ

الصيف حديقة

ال��ك��ب��ْر م��ن وش��ف��اء ال��ع��َش��ى م��ن ب��رءٌ ه��ي
وال��ذك��ْر ل��ألم��ان��يِّ م��ب��ع��ٌث ل��ل��ش��ي��ِخ وه��ي
َغ��َرْر ع��ل��ى م��ل��ًه��ى ف��ي��ه م��ل��ع��ٌب ل��ل��ط��ف��ل وْه��ي
ال��ف��ك��ْر م��ن م��الذٌ ـ��ِن ال��ح��زي��ـ ل��ل��ب��ائ��س وْه��ي
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وُم��س��ت��ت��ْر ظ��ل��ي��ٌل ـ��لٌّ ِظ��ـ ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن وْه��ي
ال��َزه��ْر م��ن وأم��اٍن ال��م��ن��ى م��ن ري��اٍض ف��ي
وال��ب��ص��ْر ال��ن��ف��س ن��زه��ة ف��ي ال��ع��ي��وُن ت��ل��ه��و ح��ي��ُث
ال��ُغ��ُدْر ص��ف��ح��ة ع��ل��ى ر ال��زه��و ن��ن��ث��ر ب��ن��ا ق��م
ال��ق��م��ْر ص��ف��ح��ة ج��ل��ت ـ��ر ال��غ��دي��ـ ف��ي ال��غ��ي��د ه��ذه
نَ��َظ��ْر َم��ْن ب��ال��ح��س��ِن ف��اَز ق��ائ��ًال: ال��ط��ي��ُر غ��رََّد
ال��ش��ج��ْر م��ن ت��ت��دل��ى ق��ط��وُف��ه��ا وث��م��اٌر
وال��ث��م��ْر ال��زه��ر م��ل��ُؤه��ا ح��دي��ق��ٌة وال��غ��وان��ي
يَ��ْس��تَ��ِع��ْر ال��ن��اِر ل��ه��ُب ك��أن��ه وه��ج��ي��ٌر
وال��نَّ��َظ��ْر ال��نُّ��ْط��ِق ف��اِت��َر ن��اع��ًس��ا ال��م��رءَ ي��دُع
وال��ف��ك��ْر ال��ه��مِّ ن��ائ��م ن��اع��ًم��ا ال��م��رءَ ي��دُع
واألث��ْر ال��ح��س��ِن ��ُة غ��ضَّ زي��ن��ٌة ال��ص��ي��ف إِن��م��ا
واس��ت��ت��ر غ��اب م��ا ب��ع��د ح��س��ن��ه��ا األرض ت��ل��ب��س
ظ��ه��ْر م��ا ال��ح��س��ن َع��بَ��َد ل��ع��اش��ٍق وت��راءى
ال��ع��ط��ْر ن��ش��ره��ا م��ن ن��ال ُك��لَّ��م��ا ال��م��رءُ ي��ن��ت��ش��ي

النجباء مصارع

وب��ك��ائ��ي ل��وع��ت��ي ف��ي َل��َع��ذَْرتَ��ن��ي ��ُه ه��مُّ ع��ظ��ي��ٍم روح ذا ك��ن��َت ل��و
األدواءِ ق��رارُة ال��ن��ف��وَس إِنَّ ح��ط��ام��ه��ا ال��ح��ي��اِة ف��ي وه��م��ك ت��غ��دو
ش��ق��ائ��ي ي��ص��ب��ك ال ل��ش��أن��ك ف��اذه��ب ف��ض��ي��ل��ٍة ك��لِّ ك��ن��َز ال��س��ع��ادُة ل��ي��س
ال��ن��ج��ب��اءِ ل��م��ص��ارع وع��ص��اب��ة ع��ص��اب��ٌة ال��ع��ري��ِض وال��ج��اه ل��ل��م��اِل
وال��ق��رن��اءِ ال��خ��ل��ص��ان م��ن ف��ْرد ل��ن��ف��ِس��ِه أن��ي��س ال وح��ي��د ف��ف��تً��ى
ال��غ��رب��اءِ ف��ي يُ��َع��دُّ ال��ذك��اءِ وأخ��و وح��الُ��ُه ال��غ��ري��ِب ع��ي��ُش ل��ه وف��تً��ى
ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ي ح��ش��اه ت��ذوب وف��تً��ى وب��ن��ف��س��ه ب��م��ال��ه ي��ج��ود وف��تً��ى
ب��ال��ب��رح��اءِ أح��ق ال��ن��ف��وِس م��ج��د م��ن��الُ��ه ال��ع��زي��ز ال��م��ج��د إِل��ى ش��وًق��ا
األح��ي��اء ف��ي ويُ��َع��دُّ ن��ف��س��ه ع��ن غ��ف��ل��ٍة ف��ي ح��ي��ات��ه ال��غ��ب��ي ي��ق��ض��ي
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وال��ش��ه��داءِ ال��ن��ج��ب��اء م��ن ه��ب��ٌة وب��ه��اؤه��ا ج��م��الُ��ه��ا ال��ح��ي��اَة إِن
ال��غ��ب��راءِ ك��ال��ت��رب��ِة ال��ورى ب��ق��ي وه��م��ه��م ال��ح��ال��م��ي��ن ط��م��اُح ل��وال
ال��ج��وزاءِ ك��م��ن��زل ال��م��ن��اِل س��ام��ي خ��ال��ٍد م��ْج��ٍد ب��ك��ل ال��ح��ال��م��ون
ال��ه��وج��اءِ ال��َص��رص��ر ه��ب��وَب َه��بُّ��وا ال��ورى ع��ل��ى ال��ن��اق��م��ون ال��غ��اض��ب��ون
ب��نَّ��اءِ ه��ادم أع��ظ��ُم وال��ع��ق��ُل ال��نُّ��ه��ى ذوو ال��ه��ادم��ون ال��ش��ائ��دون
غ��رَّاءِ ب��آي��ٍة ال��م��رس��ل��ون ن ال��ش��ارع��و ال��م��ه��ل��ك��ون ال��خ��ال��ق��ون
وال��ض��راءِ ال��س��رَّاء ع��ل��ى ف��ي��ه��م ج��م��ي��ع��ه��ا وال��ذك��اءِ ال��ج��الل��ِة آي
ال��ع��ل��ي��اء م��ن��ازل اب��ت��ن��اء ق��ب��ل ب��م��ه��ل��ٍك ال��زم��ان أص��اب��ُه��ُم ف��ل��ئ��ن
اِإلس��راءِ وك��واك��ب ال��ه��دى م��ث��ل ودم��اُؤه��م وف��ع��ال��ه��م ف��ح��ي��ات��ه��م

الجريح املجاهد

س��ه��اُد ال��ع��ال��م��ي��ن ح��ي��اَة وإِنَّ ج��ه��اُد وال��ح��ي��اُة ح��رٌب ال��ع��ي��ش ه��و
ي��ع��اُد ال��ح��ي��اة ف��ي ُع��م��ًرا ل��ي��َت ف��ي��ا م��ري��ره��ا ج��رع��ُت أنِّ��ي أش��ت��ك��ي وال
ِب��راُد ال��ح��ي��اة ي��ه��وى م��ن م��ش��ارب إِن��م��ا وال��م��رَّ ال��ح��ل��و م��ن��ه ف��أج��رع
وج��الُد م��ط��ع��ن ي��وٍم ك��ل ل��ه��ا أس��نَّ��ٌة إِال ال��ن��اِس ن��ف��وُس ول��ي��س��ت
غ��م��اُد ل��ه��ن م��ا ول��ك��ن س��ي��وف س��ي��وف��ه��م إِال ال��ن��اِس ن��ف��وُس ول��ي��س��ت
م��ذاُد ف��ي��ه ل��ي��س س��ي��ًف��ا ك��ان إِذا ق��اط��ٌع وال��س��ي��ُف ال��س��ي��ِف وج��ُه وي��ص��دأ
رم��اُد ال��ض��رام ذيَّ��اك وآخ��ر ك��ش��ع��ل��ٍة إِال ال��م��رءِ ح��ي��اُة ول��ي��س��ت
وم��راُد م��ط��م��ح إِال ال��ع��ي��ُش ه��ل وم��ط��ل��ٌب ل��ل��ب��ي��ب م��س��ًع��ى ال��ع��ي��ِش وف��ي
ت��راُد؟ ال��ط��راِد َل��ذَاذَاُت أل��ي��س��ت م��ق��ن��ٍع غ��ي��ر ال��ف��ت��ى ي��أت��ي م��ا أن وَه��ْب
َح��َص��اُد ف��ي��ه ل��ي��س ي��ْوٌم ول��ل��م��رءِ ع��زم��ه ش��اء م��ا ال��م��رءِ س��ْع��ي وي��ح��ص��ُد
ث��م��اُد وْه��و ال��م��رءِ ورد ظ��لَّ إِذا ب��ك��اؤه ال��ح��زي��َن ال��م��رءَ ي��ن��ف��ع وم��ا
ت��الُد ع��ل��ي��ه ي��ع��زز ول��م ج��ري��ٌح ب��ك��ى م��ا ل��ل��ج��س��م ال��ن��ف��ِس خ��ض��وُع ول��وال
ص��ع��اُد وْه��ي األح��داث م��ن ج��ري��ٌح ف��ِإن��ن��ي أَِل��ْم��ُت إِن ت��ع��ذل��ون��ي ف��ال
ف��ؤاُد ال��ك��م��اِة ب��ي��ن ول��ي أص��بْ��ُت ف��ط��ال��م��ا ح��زن��ت إِن ت��ع��ذل��ون��ي وال
ج��واُد ال��رج��اءَ إِنَّ أََال رج��اءً وص��ه��وت��ي ال��خ��ط��وَب خ��ض��ُت ط��ال��م��ا وي��ا
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ج��الُد ال��ح��ي��اَة إِنَّ ج��الَدُك��ُم وب��اش��روا ق��ب��ري ف��وق ف��اْس��َع��ْوا م��تُّ ف��ِإن
ِص��الُد ك��ل��ه��ن ع��زم��ات ول��ي ل��م��ي��ت��ت��ي ج��ب��ن��ت أن��ي ت��ح��س��ب��وا وال
زاُد وال��م��ط��ام��ع رك��ٌب ال��ن��اس ُه��ُم س��ن��ٌة ال��م��وُت إِن��م��ا ل��ن��ف��س��ي وق��ل��ُت
وب��الُد ب��ع��ده��ا ب��الٌد وب��ادت وأه��لُ��ه��ا ال��ع��ص��ور ت��ل��ك َم��َض��ْت وِق��ْدًم��ا
ن��ق��اُد ف��ي��ه ن��ح��ن ب��ع��ي��ٍش ي��راد ال��ذي م��ا ال��ع��ي��ِش ع��ل��ى ن��دري ف��م��ا ج��ه��ل��ن��ا
رش��اُد ال��ح��ي��اة ف��ي ي��ق��ي��نً��ا وأنَّ ف��اس��ٌد ب��ال��ش��ك ال��م��رءِ ع��ي��ش أنَّ س��وى
ِح��داُد! ال��ح��ي��اِة ف��ي ع��زم��اٌت ل��ه ص��ائ��ل ن��ش��وة ال��ع��ي��ش ب��أن ي��ق��ي��نً��ا

الشكوى عبث

ال��ن��اِس؟ م��ن ت��ش��ق��ى أم ال��ن��اس ب��ك ي��ش��ق��ى َح��َزٍن ف��ي ال��ع��ي��َش ي��ق��ض��ي ال��ع��ق��ل ص��اح��َب ي��ا
ون��ب��راِس ك��م��ص��ب��اٍح ف��ي��ه��م وأن��ت ل��ه��ا ع��ق��وَل ال بُ��ْه��ًم��ا ال��ن��اَس وت��ح��س��ب
ح��اس��ي وال راٍو ال ال��ي��مِّ ��ِة لُ��جَّ ف��ي ق��اط��ره ض��اع ُق��ْط��ٌر ال��ن��اس ف��ي وأن��ت
ب��م��ق��ي��اِس ج��اءوا وال ك��ال، إِل��ي��ك، ل��ه��ُم ح��اج��ٍة م��ن ِب��ِه��ْم ��وا أَح��سُّ وم��ا
ن��س��ن��اِس! ن��س��ل م��ن ف��ه��م غ��ض��ب��ت وإِن ب��ي��نَ��ُه��ُم أْرَض��ْوَك إِن ال��ل��ه م��الئ��ُك
وأدن��اِس رج��ٍس م��ن ال��ن��ت��ن وأرض��ه��ا َع��َم��ٌم ن��وُره م��ض��يءٌ أْف��ٌق ل��ل��ن��ف��س
وس��واِس أح��الم م��ن ال��ف��ض��ائ��َل أنَّ ج��زٍع م��ن ِخ��ْل��َت ح��ت��ى ال��ي��أُس وراع��ك
ال��ن��اس��ي ال��ذاك��ر ف��أن��ت األن��ام ب��ي��ن ص��اح��ب��ه��ا أن��ت ح��ي��اًة ت��ن��س��ى وِك��ْدَت
ب��ال��ي��اِس ال��ي��أَس ت��داوي ك��ي��ف ع��ل��م��ت غ��اي��ت��ه��ا ش��ك��واك ب��ل��غ��ت إِذا ح��ت��ى
ال��ك��اس��ي ال��ط��اع��ِم ق��ن��وُع ال��رخ��اءَ أن ع��ل��م��ت ب��ع��دم��ا ن��ف��ًس��ا ض��رارك وم��ا
ال��ن��اِس ذا غ��ي��ر ون��اًس��ا ال��ح��ي��اِة غ��ي��َر ج��ذٌل ك��ل��ه��ا ح��ي��اًة ت��ري��د وك��م
وإي��ن��اِس! ب��ش��ٍر م��ن ال��ع��ي��َش يُ��َع��طِّ��ل ع��ن��ٍت ذا أن ت��دري وال��بُ��ْه��م ال��ن��اُس
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الحبيس الطائر

له.) لعبة اتخذه قفص يف عصفور مع صغري، غالم وهو للشاعر، جرت قصة (وهي

��َغ��ِر ال��صِّ غ��ف��ل��ِة ف��ي أل��ه��و وك��ن��ُت ال��ع��ُم��ِر م��ن م��ض��ى ف��ي��م��ا أَذُْك��ُر
م��ب��ت��دِر ل��ل��غ��ن��اءِ م��رت��ج��ل َغ��ِرٍد ب��ط��ائ��ٍر أل��ه��و وك��ن��ُت
ال��زه��ِر ل��ع��اش��ق ش��ع��ٌر وال��ش��دُو أُنُ��ف ل��ه روض��ة ال ح��ي��ُث ف��ي
م��ن��ف��ط��ِر ال��ف��ؤاِد ح��زي��ِن ش��ْدَو ق��ف��ٍص ف��ي ال��ح��ب��ي��ُس ي��ش��دو ك��ان ب��ل
ل��ل��ك��دِر؟ ال��ج��ذالُن ي��رث��ي وك��ي��ف ل��واع��ج��ه ع��ن غ��ف��الَن وك��ن��ت
ب��ال��ف��ك��ِر ال��ف��ؤاَد ي��روع ش��ْج��و ف��ال ال��ط��ل��ي��ق ك��ال��ط��ائ��ر ك��ن��ت ق��د
ل��ل��ح��ج��ِر؟ ال��غ��ن��اءُ ي��ج��دي وك��ي��ف ح��ج��ًرا ل��ق��ل��ب��ه ق��ل��ب��ي ك��اَن َق��ْد
وط��ري م��ن ال��غ��ن��اءِ س��رُّ ك��ان م��ا أع��اب��ث��ه��ا ل��ع��ب��ة ل��ي ك��اَن َق��ْد
َح��ذَِر ب��ال رائ��ع ص��خ��ٍب ف��ي ال��ق��ف��ِص ب��ج��ان��ب أل��ه��و ق��م��ُت َق��ْد
ال��ص��غ��ِر ش��ي��م��ُة ال��ص��وِت وض��ج��ة ج��ذًال ص��ارًخ��ا األرض وأق��رع
خ��ص��ِر م��ن ال��م��ق��روِر م��ث��ل ي��ه��ت��ز َح��ِذٌر ق��ل��ب��ه رْع��ب ِم��ْن وال��ط��ي��ُر
غ��رِر ع��ل��ى ع��ن��ه أل��ه��و ق��ع��ْدُت ك��ل��ٍل م��ن س��ك��تُّ م��ا إِذا ح��ت��ى
ال��م��رِر ف��ي ي��ق��د ب��ل��ح��ٍن ـ��رع��ِب اْل��ـ م��ن ي��ن��وح ص��ادًح��ا ب��ه إِذا
يَ��ذَِر ول��م ن��غ��م��ٍة م��ن يُ��بْ��ِق ل��م ل��واع��ج��ه م��ن ال��ل��ح��َن ج��م��َع ق��د
األث��ِر ك��ذل��ك ب��اٍق ال��ق��ل��ب ف��ي أث��ٌر ب��ع��ده م��ن ل��ش��ْدو م��ا ال
َوَط��ِر م��ن ال��ري��اِض ث��م��اِر ب��ي��ن ف��ق��َدْت وم��ا ن��ف��س��ه ع��ل��ى ن��اَح
ك��دِر ع��ل��ى ش��دوه م��ن وال��ق��ل��ُب ل��وع��تَ��ه ه��اَج م��ا أدري أُك ل��م
ح��ذِر وم��ن ل��وع��ٍة م��ن م��ات ق��د م��ن��ج��دًال ال��ع��ص��ف��وَر رأي��ُت ح��ت��ى
ال��خ��ب��ِر م��يِّ��ُت ف��ات م��ا وك��لُّ م��ن��س��ي��ٌة وال��س��ن��وُن ن��س��ي��ت��ه
ب��ال��غ��ي��ِر ال��ح��ي��اُة وروََّع��تْ��ن��ي ع��م��ري ف��ي ال��خ��ط��وُب ع��رت��ن��ي ح��ت��ى
ال��ذَك��ِر ح��اض��ُر ال��ه��مِّ وص��اح��ُب ُم��ذِْك��َرٌة وال��خ��ط��وُب ذك��رت��ه
ال��ق��دِر س��ط��وِة ج��ور م��ن م��ف��رَّ ف��ال ال��ح��ب��ي��ِس ك��ال��ط��ائ��ر ن��ف��س��َي
م��ن��ذع��ِر ��اق خ��فَّ ب��ق��ل��ٍب ـ��َس��يْ��ُت ف��أْم��ـ ال��ح��ي��اة ن��اُب ص��دري ش��قَّ ق��د
ال��خ��وِر رح��م��ة م��ن ن��ف��س��ي ن��ف��س��ك أَِل��َف��ْت ح��اض��ري ك��ن��َت ل��و ط��ي��ُر ي��ا
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ال��خ��ط��ِر ف��ري��س��ُة ف��ي��ن��ا وال��م��رءُ خ��وٍر ف��ي يُ��َالُم َخ��ل��ٍق وأي
ك��ال��خ��ب��ِر ال��ع��ي��ان ح��زُن ف��ل��ي��س ذائ��ق��ه غ��ي��ُر ال��ح��زَن ي��ع��رُف ال
وال��ب��ص��ِر! ال��س��م��ع ف��ي م��ن��ي أْص��بَ��ْح��َت وَق��ْد ال��زم��اُن ل��ك م��ن��ي اق��ت��صَّ

والكون اإلنسان

س��الُم؟ ال��ب��ع��ي��َد ي��دن��ي وه��ل س��الٌم س��الُم ال��ش��ب��اِب ع��ه��د ع��ل��ى س��الٌم
ح��م��اُم ط��واه ق��د ح��ب��ي��بً��ا ك��أَنَّ م��ض��ى ال��ذي ال��رب��ي��ع ذك��رى ت��ع��اودن��ي
تُ��َراُم ال��ري��اِض ف��ي م��ن��ه م��ح��اس��َن أرى ل��ك��ي ي��زه��و ال��زه��ر أنَّ وأح��س��ُب
ِج��م��اُم وال��ن��م��ي��ر م��ن��ه ألج��رَع س��ل��س��ًال ك��ال��خ��م��ر ال��م��اءَ أنَّ وأح��س��ُب
خ��ي��اُم م��ن��ه ال��ل��ي��ل وأنَّ إِل��يَّ ب��ل��ح��ظ��ه��ا ت��رن��و ال��ش��م��َس أنَّ وأح��س��ُب
ي��ش��اُم ل��ل��ض��ي��اءِ ال��غ��وادي وب��رق ل��ن��اظ��ري ح��ل��ٌي ال��ن��ج��َم أنَّ وأح��س��ُب
وإِم��اُم ع��ل��ي��ائ��ه ع��ل��ى أم��ي��ٌر وأن��ن��ي ب��ي��ت��ي ال��ك��وَن أنَّ وأح��س��ُب
وع��ظ��اُم ل��ل��ث��رى رف��اٌت وأن��ي خ��ال��ٍد غ��ي��ر ه��ال��ٌك أن��ي وأع��ل��م
ي��س��اُم ه��ل��ك��ت إِن ش��ج��ًوا ال��زه��و وال ل��م��ي��ت��ت��ي ي��ن��وح ط��ي��ٌر ال وأن��َي
س��ق��اُم ال��ه��الِل وج��ه ع��ل��ى ول��ي��س غ��ائ��ٌض ال��م��اء وال ال ي��دج��و ال��ن��ور وال
يُ��َالُم ال��ع��ه��وِد ن��ق��ض ع��ل��ى ول��ي��س ط��ائ��ٌر ال��ح��بِّ ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ال ك��ذل��ك
غ��م��اُم ي��ري��ق م��ا ب��ك��اء ول��ي��س وَش��ْج��ِوِه ل��ل��ف��ؤاد ي��أس��ى ال��زه��ُر وال
غ��الم! وال��زم��اُن ق��ل��ب��ي ش��اب وق��د ن��ض��ي��رٌة وال��زه��ور ق��ل��ب��ي ج��فَّ ل��ق��د

والكون اإلنسان

س��الُم؟ ال��ب��ع��ي��َد ي��دن��ي وه��ل س��الٌم س��الُم ال��ش��ب��اِب ع��ه��د ع��ل��ى س��الٌم
ح��م��اُم ط��واه ق��د ح��ب��ي��بً��ا ك��أَنَّ م��ض��ى ال��ذي ال��رب��ي��ع ذك��رى ت��ع��اودن��ي
تُ��َراُم ال��ري��اِض ف��ي م��ن��ه م��ح��اس��َن أرى ل��ك��ي ي��زه��و ال��زه��ر أنَّ وأح��س��ُب
ِج��م��اُم وال��ن��م��ي��ر م��ن��ه ألج��رَع س��ل��س��ًال ك��ال��خ��م��ر ال��م��اءَ أنَّ وأح��س��ُب
خ��ي��اُم م��ن��ه ال��ل��ي��ل وأنَّ إِل��يَّ ب��ل��ح��ظ��ه��ا ت��رن��و ال��ش��م��َس أنَّ وأح��س��ُب
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ي��ش��اُم ل��ل��ض��ي��اءِ ال��غ��وادي وب��رق ل��ن��اظ��ري ح��ل��ٌي ال��ن��ج��َم أنَّ وأح��س��ُب
وإِم��اُم ع��ل��ي��ائ��ه ع��ل��ى أم��ي��ٌر وأن��ن��ي ب��ي��ت��ي ال��ك��وَن أنَّ وأح��س��ُب
وع��ظ��اُم ل��ل��ث��رى رف��اٌت وأن��ي خ��ال��ٍد غ��ي��ر ه��ال��ٌك أن��ي وأع��ل��م
ي��س��اُم ه��ل��ك��ت إِن ش��ج��ًوا ال��زه��و وال ل��م��ي��ت��ت��ي ي��ن��وح ط��ي��ٌر ال وأن��َي
س��ق��اُم ال��ه��الِل وج��ه ع��ل��ى ول��ي��س غ��ائ��ٌض ال��م��اء وال ال ي��دج��و ال��ن��ور وال
يُ��َالُم ال��ع��ه��وِد ن��ق��ض ع��ل��ى ول��ي��س ط��ائ��ٌر ال��ح��بِّ ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ال ك��ذل��ك
غ��م��اُم ي��ري��ق م��ا ب��ك��اء ول��ي��س وَش��ْج��ِوِه ل��ل��ف��ؤاد ي��أس��ى ال��زه��ُر وال
غ��الم! وال��زم��اُن ق��ل��ب��ي ش��اب وق��د ن��ض��ي��رٌة وال��زه��ور ق��ل��ب��ي ج��فَّ ل��ق��د

املوت وعظ

ون��ص��ي��ُر ال��ردى ِورد إِل��ى ن��ئ��ول ج��م��ي��ع��ن��ا أنَّ��ا ال��ق��ل��ب ش��ج��يَّ ت��ذك��ر
وع��ص��وُر؟ أش��ه��ر إِال ال��ده��ُر ه��ل ت��ن��ق��ض��ي ث��م س��اع��ة إِال ال��ع��ي��ُش ه��ل
ق��ب��وُر ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ي��وَت ك��أَنَّ م��ن��زٍل ك��ل ف��ي ك ال��ُه��الَّ ح��ول��ن��ا ن��رى
ف��ن��ح��وُر آث��اره��م ع��ل��ى س��ن��م��ض��ي أن��ن��ا ب��ال��ظ��نِّ ل��ي��س ع��ل��ًم��ا ون��ع��ل��ُم
أخ��وُر ال��ع��ظ��ي��ِم ال��خ��ط��ب م��ن ف��ل��س��ت ص��ان��ٌع ال��ده��ُر م��ا ال��م��وُت ع��ن��دي َن وه��وَّ
وت��س��ي��ُر ال��ردى ن��ح��و ب��ه ت��خ��بُّ ج��ن��ازٌة إِال ال��م��رءِ م��س��اع��ي ول��ي��س��ت
خ��ب��ي��ُر ال��زم��اِن ب��أح��داث ل��ب��ي��ٌب م��ج��رٌب إِال األي��اَم ع��رف وم��ا
وِخ��ي��ُر ال��خ��ط��وِب ف��ي تُ��ْغ��ِن��ي م��ن��اف��ع ح��ي��ات��ه��م ألن ل��م��وت��ان��ا ون��ب��ك��ي
ودب��وُر غ��ص��ن��ه ي��ع��رِّي ش��ت��اءٌ ه��زه ك��ال��دوح األح��ب��اب ي��خ��ل��ف��ن��ا
ق��ري��ر؟ ال��ح��م��ام ج��رَّ ب��م��ا س��ع��ي��ٌد ن��اع��ٌم وال��م��يْ��ُت ال��م��يْ��ِت ب��ف��ق��ِد أن��ش��ق��ى
ح��ب��وُر ال��ح��ي��اِة ف��ق��داَن إِن أال ص��ن��وُه وال��خ��ل��ُد األم��ُن إِال ال��م��وُت وم��ا
غ��رور ال��ع��ال��م��ي��ن ح��ي��اة ف��ِإن ح��ال��ه ال��م��ي��َت ن��غ��ب��َط أن ب��ن��ا خ��ل��ي��ٌق
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(اآلريون) الشمال أبناء

وص��ال��وا األرض ��روا ع��مَّ ال��ش��م��ال أب��ن��اءَ إِنَّ
ي��ن��اُل ي��س��ع��ى َم��ْن ك��لُّ ج��م��ي��ًع��ا ال��م��ل��َك ورث��وا
ات��ك��اُل ي��دن��ي��ه ل��ي��س اع��ت��زاًزا ل��ل��م��ل��ك إِنَّ
م��ج��اُل ف��ي��ه ول��ه��م ف��الٌح ف��ي��ه ف��ل��ه��م
ال��ع��ض��اُل ال��داءُ داؤن��ا ونِ��ْم��نَ��ا األرَض ��روا ع��مَّ
ال��رج��اُل ال��ع��رِش ق��ي��م��ُة ع��رٌش ال��ك��وِن ف��ي ول��ه��م
ح��الُل م��ب��ذوٌل ـ��َع��يْ��ِش اْل��ـ ف��ي َل��ُه��ُم ش��يءٍ ك��لُّ
آُل ي��خ��دْع��ك ال ج��ِز ال��ع��ا ع��ل��ى األم��ُر ُح��رَِّم
وم��اُل وآم��اٌل ٌن إِي��م��ا ال��ق��درة إِن��م��ا
وص��ال��وا األرض ��روا ع��مَّ ال��ش��م��اِل أب��ن��اءَ إِن
م��الُل ال��ق��وم ع��را م��ا ج��م��ي��ًع��ا ال��ع��زَم ورث��وا
ع��ج��اُل ع��م��اٌل م��ال واآل ال��س��ع��ي ل��داع��ي ه��م
ال��ج��ب��اُل وتُ��نْ��ِب��ي��َك ه��م م��س��ع��ا ال��ب��ي��داءُ ت��ع��رُف
م��ن��اُل ال��ج��و ول��دى م��س��ًع��ى األرض وب��ب��ط��ن
ال��ف��ع��اُل ت��ل��ك ُع��ظِّ��َم��ْت تُ��ْخ��ِب��ْر األرض أق��اص��ي َس��ْل
ج��الُل ل��ل��ن��ف��س ـ��نَّ��ْف��ِس ال��ـ ج��الِل ع��ن ت��ن��ب��ي ه��ي
ال��ص��ي��اُل يُ��ْج��ري��ه��ا ـ��داِر األْق��ـ ل��ُج��ُم ب��ي��دي��ه��م
ال��رج��اُل ش��اءَ م��ث��ل��م��ا ل��دي��ه��م ال��ده��ُر ي��رك��ُض
ال��ض��الُل ال��ع��ج��ِز وف��ي ـ��م ال��ِع��ْل��ـ ال��ق��درِة ث��م��ار م��ن
ح��اُل ث��م ح��اٌل ف��ْه��و ي��ج��ري ك��ال��ن��ه��ِر ع��ي��ش��ه��م
ال��ف��ع��اُل ع��ن��ه ك��ش��ف��ت ج��دي��ٍد ف��ي ي��وٍم ك��لُّ
اب��ت��ذاُل وي��ف��ن��ي��ه ـ��ه يُ��ب��ل��ي��ـ ال��م��رءِ وج��دي��ُد
ال��م��آُل م��ن��ه ل��ه��ُم ي��ب��دو ال��غ��ي��ُب وي��ك��اُد
ق��ت��اُل ال��ع��ي��ُش إِن��م��ا ف��ف��ازوا ال��ع��ي��َش ع��رف��وا
واح��ت��ي��اُل واع��ت��زاٌم ط��م��وٌح ال��ع��ي��ُش إِن��م��ا
ال��م��ج��اُل ب��ال��ع��ج��ِز ض��اَق واق��ت��داٍر ع��ج��ٍز بَ��يْ��َن
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ال��ن��ض��اُل اش��ت��د إِذا ال��ذلُّ ه��و ال��ع��ج��ُز إِن��م��ا
ال��م��ن��اُل ع��زَّ إِذا ـ��ه م��س��اع��ي��ـ ال��م��رءِ ق��ي��م��ة
وص��ال��وا األرض ��روا ع��مَّ ال��ش��م��اِل أب��ن��اءَ إِنَّ
ال��م��ط��اُل ال��غ��رَّ ث��بَّ��َط إِن ف��ش��ٌل يَ��ُرْع��ُه��ْم ل��م
ن��واُل ال��ب��ذُل إِن��م��ا ل��ي��ْح��َظ��ْوا ال��ن��ف��َس ب��ذل��وا
ال��ن��ع��اُل تُ��ب��رى م��ث��ل��م��ا ال��ج��م��وِد أه��ل ب��روا ق��د
ال��ش��م��اُل ب��ال��م��ل��ِك ـ��ت��ز اْع��ـ ال��ج��ن��وب أب��ن��اء وي��ل

النفس توأم

أول الناس أحد ترى قد أنك هي القصيدة، هذه عليها بُنِيَْت التي األساسية (الفكرة
من قول تصدق فتكاد الحياة. هذه قبل حياة يف وصحبته رأيتَُه كأنك لك فيَُخيَُّل رؤية،

لها!) توأم معها يُْخَلق ولكن منفردة تُْخَلُق ال الروح إن يقول:

ق��ري��ُب ف��ْه��و ت��ل��ق��اه ام��رٍئ وك��ل وإِخ��وٌة ص��ح��ب ال��ن��اِس وك��لُّ أُخ��يَّ
غ��ري��ُب؟ ل��دي��ك م��ج��ه��وٌل أيُ��ذك��ُر ذاك��ًرا أخ��ال��ك ال ب��ل أت��ذك��رن��ي
ن��ئ��وُب إِل��ي��ه ع��ه��ٌد وال إِخ��اءٌ ب��ي��ن��ن��ا يَ��ُك ول��م ق��رٍب ع��ل��ى ج��ل��س��ُت
ن��ص��ي��ُب ال��ن��ف��وس ودِّ م��ن ول��ل��ن��ف��س ِخ��ْدنُ��ه��ا ب��أن��ك ن��ف��س��ي ت��ح��دث��ن��ي
تَ��ِط��ي��ُب ل��دي ذك��راه��ا ال��ده��ر م��ن ح��ق��ب��ًة ص��ح��ب��ت��ك ق��د أن��ي وأح��س��ُب
أري��ُب وال��زم��ان ص��ف��ٌو ال��ع��ي��ُش إِذ رغ��ي��دة ال��ح��ي��اِة ق��ب��َل ل��ن��ا ح��ي��اٌة
وح��ب��ي��ُب ت��وأٌم األدان��ي ف��ي ل��ه��ا ت��وأٌم ال��ع��ي��ِش م��س��ل��ك ف��ي ال��ف��ت��ى ف��ن��ف��ُس
ض��ري��ُب ي��ن��ت��ح��ي��ه ض��ري��ٍب وك��لُّ ق��ري��نَ��ه ي��ب��غ��ي ال��ع��ي��ش ف��ي ام��رٍئ وك��ل
ق��ل��وُب ع��ل��ي��ه تَ��ْع��ِط��ْف ل��م ول��ل��ق��ل��ِب ي��ح��بُّ��ه��ا م��ن تَ��ِج��ْد ل��م ل��ن��ف��س ف��وي��ٌح
ه��ي��وُب ال��ل��ح��اِظ م��ح��م��ود وآخ��ر ع��ي��ن��ه ل��ح��َظ ُم��ْرِس��ٌل وم��ن��ا ج��ل��س��ن��ا
خ��ط��ي��ُب ال��ع��ي��ون ل��ح��ِظ وف��ي ج��ل��يٌّ س��رُّه��ا ل��ك ن��ظ��رٍة م��ن وك��م ن��ظ��رُت
ل��ب��ي��ُب ال��ل��ح��اِظ ب��أس��رار ف��ِإن��ي رب��ه��ا أن��ت ال��ت��ي ال��ن��ف��َس ل��َي ج��ل��وَت
ت��ط��ي��ُب ف��ال��ل��ح��اظ ن��ف��ًس��ا ط��اب إِذا وخ��ص��ال��ه ن��ف��س��ه م��ن ال��ف��ت��ى ول��ح��ُظ
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ط��ب��ي��ُب ال��م��ك��رم��ات أه��ِل ل��ح��ظ وف��ي وق��س��وٌة ل��ؤٌم ال��ل��ؤم أه��ِل ل��ح��ِظ وف��ي
ق��ط��وُب ال��ع��دوِّ ل��ح��ظ وف��ي وع��ط��ٌف ورق��ٌة أن��ٌس ال��ودِّ أه��ِل ل��ح��ظ وف��ي
ط��روُب ل��ل��ج��ل��ي��س ج��ل��ي��س وك��لُّ ن��ف��وس��ن��ا يُ��دن��ي ال��ق��رَب ل��ع��لَّ ف��ق��ل��ُت
وت��ئ��وُب ب��ي��ن��ن��ا رس��وًال ت��روح وب��ش��اش��ٌة ل��ف��ت��ٌة إِال ه��ي وم��ا
رط��ي��ُب ل��ل��وداد غ��ص��ٌن وي��ورق وت��ع��ارٌف ب��ي��ن��ن��ا ع��ط��ٌف ف��ي��ن��ش��أ
وخ��ل��وُب م��غ��دٌق م��ض��يءٌ ف��م��ن��ه��ا ت��ج��ارٌب ف��ط��ن��ت ل��و وداد وك��لُّ
ي��ذوُب ال��ط��روُب ال��ق��ل��ُب ل��ه��ا ي��ظ��ل ل��ق��ي��ٍة ب��ع��د لُ��ْق��ي��ٌة إِال ه��ي وم��ا
ق��ش��ي��ُب ال��م��ك��رم��ات وروُض ظ��ل��ي��ٌل وظ��لُّ��ُه س��اٍم ال��ودِّ ودوح ف��ن��ح��ي��ا
ق��ري��ُب وأن��ت ع��ي��ن��ي ن��ظ��رت إِذا وال��دج��ى ال��ض��وءَ أرى أن ب��ع��ي��ن��ي ي��ق��رُّ
غ��ري��ُب أخ��ي��ه ع��ن وك��لٌّ ف��ق��م��ن��ا وح��ش��ٌة ذل��ك دون ح��اَل��ْت وه��ي��ه��اَت
ج��دي��ُب ه��واك م��ن وع��ي��ش��ي ورح��ُت ان��ت��ه��زت��ه��ا م��ا نُ��ْه��زٍة م��ن ح��س��رت��ا ف��وا
ي��ث��وُب ال��ل��ق��اء ع��ه��ُد ل��ه��ا ي��ك��اُد ذك��رٍة ك��ل ف��ي ال��ده��َر ع��ن��ك أس��ائ��ُل
ك��ذوُب وال��رج��اءُ ظ��ن��ي ف��ي��ك��ذب ذاك��ري ق��ل��بَ��ك أنَّ ن��ف��س��ي أع��ل��ل
ك��ئ��ي��ُب ن��واك م��ن ق��ل��ب��ي أن وال ذُك��رت��ي ت��ع��رف ل��س��ت ب��ع��ي��ٌد وأن��ت
ع��ج��ي��ُب ال��ح��ي��اِة ف��ي ل��ق��اءٍ وك��لُّ وأَْم��ِرِه ال��ل��ق��اءِ ه��ذا م��ن وأع��ج��ب
ت��خ��ي��ُب ال��ح��ي��اة ف��ي ف��رص��ات وم��ن وح��ش��ٍة ك��ل م��ن ال��خ��ل��ق ه��ذا وي��َح ف��ي��ا
وح��روُب إِح��ن��ٌة ي��وم ك��لَّ ل��ه��م ح��ق��ب��ًة ال��ع��ي��ِش ف��ي ك��األش��ب��اح ي��ع��ي��ش��ون
وق��ل��ي��ُب م��ن��ه��ٌل ل��ك��لٍّ وك��لٌّ ُج��ن��ٌة ي��ف��ي��ق��ون ل��و ل��ك��لٍّ وك��لٌّ
ف��ي��ج��ي��ُب؟ س��ام��ٍع م��ن ف��ه��ل دع��وُت ن��اش��ٌد أن��ا ال��ذي ال��ن��ف��س ت��وأَم ف��ي��ا
ي��ئ��وُب ح��ب��ي��ب ي��ا ل��ق��اءً ل��ع��ل م��ي��ت��ٍة ب��ع��د م��ن ال��ن��ف��ِس خ��ل��وَد ي��ق��ن��ُت
ن��ص��ي��ُب! ال��م��ك��ي��ِن وال��ودِّ ال��ح��بِّ م��ن ه��ذه ب��ع��د ع��ي��ش��ٍة ف��ي ل��ن��ا ف��ي��رج��ى

النفس حلم

وال��ح��بِّ ال��ودِّ وق��ب��َر ال��ق��ل��ِب ط��ل��َل ي��ا أال
ي��ص��ب��ي م��ن ال��واف��ي��ن وف��ي خ��واٍن ب��ح��ب ل��ج��ج��ُت
وال��لُّ��بِّ ال��وج��ِه ف��ت��ون ف��تَّ��اٌن ال��ح��س��ِن ذك��يُّ
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ع��تْ��ِب م��ن ب��ال��ع��ي��ِش ف��م��ا ت��ب��غ��ي ال��ذي ال��ح��ل��ُم ه��و
ب��ال��ِك��ذِْب؟ ال��ق��ل��ُب أيُ��روى أب��ًدا م��ض��ى ح��ل��ًم��ا ف��دع
ال��ج��دِب ن��ب��ت��ه خ��الب��ة ف��ان��ق��ش��ع��ت ك��ان س��راٌب
ال��رط��ِب ال��ُغ��ُص��ِن ف��ي ش��دا ص��داٌح ال��ط��ي��ر ف��ه��ذا
وال��ع��ش��ب ال��روض ن��ض��ي��ر ي��ه��وى ط��ائ��ًرا ي��ا أال
يُ��خ��ب��ي أو ال��ق��ل��َب يُ��ن��ي��ر ت��ح��ن��اٌن ف��ي��ك ِل��َق��ْل��ِب��ي
ب��ال��ق��رِب م��ن��َك ل��ي وُج��ْد ال��ع��ه��ِد داِرَس ف��ج��دِّد
ال��ع��ذِب ال��ط��اه��ر ك��َف��ي��ض ب��أل��ح��اٍن وأط��رب��ن��ي
ِط��بِّ م��ن ال��ُح��س��ن ف��ي ب��م��ا ال��ن��ف��ِس ُغ��لَّ��َة وداِو
وال��ح��بِّ ال��ودِّ روَض ـ��ك م��نْ��ـ ق��ل��ب��ي ي��ص��ب��ح ل��ك��ي
ن��دِب م��ن ال��ق��ل��ِب ف��ي وال ك��ل��ٍم م��ن ب��ال��ق��ل��ب ف��م��ا
وال��ت��رِب ال��روض خ��ص��ي��َب ج��ذالنً��ا ب��ك وأغ��دو
ال��خ��ص��ِب ح��ل��م ف��ي ب��م��ا ال��ج��دِب ُح��ل��م وأن��س��ى
يُ��ص��ب��ي م��ا ال��ح��ل��م وخ��ي��ُر أح��الم ال��ح��ب ف��ِإن
وال��ك��رب ال��ه��مِّ م��ري��ُر ج��الٌَّب ال��ح��ل��م وب��ع��ُض
؟ ال��ص��بِّ غ��ل��َة أت��روي ال��ن��ف��ِس ح��لُ��م ي��ا أال
ري��ب م��ن ب��ال��ق��ل��ب وال ع��ي��ٍب م��ن ال��ح��بِّ ف��ي ف��م��ا
وال��ع��ش��ِب ال��روض أل��ي��َف ال��ح��س��ن ط��ائ��َر ي��ا أال
ال��رط��ِب ج��وِه ف��ي ف��ط��ْر ف��ردوس ل��ك ف��ؤادي
ع��ي��ِب وم��ن َش��يْ��ٍن م��ن ـ��ر ال��ب��اِه��ـ ح��س��ن��ك ل��ي وص��ُن
ال��ص��ح��ِب! خ��ي��رة م��ن أك��ن م��ص��ح��وٍب َخ��يْ��َر ل��ي وك��ن

الفيايف ونبت الهوى زهر

روان��ي ال��ن��ج��وم م��ن وزه��وٍر ال��ف��ي��اف��ي ونَ��بْ��ِت ال��ه��وى زه��ر ب��ي��ن
ال��رح��م��ِن م��الئ��ك م��ن م��ل��ٌك وأه��وى أع��ز ب��م��ن ن��ج��وى ج��اء
م��ع��ق��ودت��اِن ي��داه ب��ي��دي��ن��ا وب��ي��ن��ي أح��ب م��ن ب��ي��ن واق��ًف��ا
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ال��ف��ي��اف��ي ون��ب��ت ال��ه��وى زه��ر ب��ي��ن
م��ري��ِب غ��ي��ر اق��ت��راب ف��اق��ت��رب��ن��ا ح��ب��ي��ب��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي خ��لَّ��ى ث��م
وال��ت��ش��ري��ِب ب��ال��ل��وِم ُده��ي��ن��ا م��ا ن��ط��اًق��ا ال��ع��ن��اق م��ن وع��ق��دن��ا
ص��ب��ي��ِب ب��دْم��ٍع ال��ج��وى يُ��روى ك��ي��ف ن��ف��ٍس ُغ��لَّ��ة ب��ال��دم��ِع وروي��ن��ا

ال��ف��ي��اف��ي ون��ب��ت ال��ه��وى زه��ر ب��ي��ن
وس��ك��وِن ورق��ٍة خ��ف��وت ف��ي م��ق��اًال ال��ك��ري��ُم ال��ن��اص��ُح ل��ي ق��ال
ل��ل��خ��ئ��وِن ن��ه��زٌة ال��ح��س��ُن إِن��م��ا األم��ي��ِن ال��ف��ؤاد َع��ل��ى أم��ي��نً��ا ك��ن
ظ��ن��وِن أو ش��وائ��ٍب م��ن خ��ال��ص وف��اءٌ إِال ال��ح��ب��ي��ب ج��زاءُ ه��ل

ال��ف��ي��اف��ي ون��ب��ت ال��ه��وى زه��ر ب��ي��ن
ال��ق��ل��وِب ن��ص��ُح ال��م��ق��ال خ��ي��ر إِن م��ق��اًال ال��ح��ب��ي��ب إِل��ى أل��ق��ى ث��م
ال��ط��روب ال��م��ح��ب إِل��ى وط��روبً��ا وم��ن��ي��ًال وواف��يً��ا رءوًف��ا ك��ن
ب��ح��ب��ي��ِب! خ��ل��وٍة ف��ي ف��اج��ع��َل��نْ��ه��ا ي��م��ض��ي ث��م س��اع��ة ال��م��رءُ إِن��م��ا

ال��ف��ي��اف��ي ون��ب��ت ال��ه��وى زه��ر ب��ي��ن

األماني جنون

ف��ؤاديَ��ا؟ وت��ش��ف��ي ��ي ه��مِّ م��ن ��ُف ت��خ��فِّ ب��ن��ف��ح��ٍة ل��ي َم��ْن ال��ري��ح��اِن روض��َة أي��ا
ه��يَ��ا م��ا ه��ي ل��وع��ًة ب��ق��ل��ب��ي ف��ِإن ال��ص��ب��ا م��ع ه��ب��ي ال��ري��ح��ان ن��ف��ح��َة وي��ا
ودوائ��يَ��ا ال��ه��وى ف��ي دائ��ي ك��ن��ت ف��ق��د ه��ج��ت��ه��ا أن��ت ل��وع��ًة ب��ق��ل��ب��ي وإِن
غ��رام��يَ��ا وح��رِّ ش��وق��ي م��ن ب��أوج��ع الف��ٌح وال��ق��ي��ظ ل��ل��م��اءِ ظ��م��ئ��ي وم��ا
أوام��يَ��ا ل��ه��ي��َب ت��ط��ف��ي ج��رع��ة أم��ا وري��ه ال��ج��ري��ِح ال��ق��ل��ب َظ��م��أ ف��ي��ا
ِب��يَ��ا ال��ذي ال��غ��ل��ي��ل أَْرِو ول��م ع��ل��ي��ه ح��ائ��ٌم أن��ا ال��ذي ال��ح��س��ن م��ن��ه��َل وي��ا
م��ق��ام��يَ��ا ف��ي��ك أنَّ ل��و ج��دب��ه ع��ل��ى أح��بُّ��ه ال��ج��دي��ِب ال��ع��ي��ش واح��َة وي��ا
ك��الِل��يَ��ا إِال أع��ق��ب��ُت وم��ا وأُب��ُت ب��ل��ق��ٌع وال��ع��ي��ُش ال��ع��ي��َش ه��ذا ج��ب��ُت ل��ق��د
زاه��يَ��ا ف��ي��ن��ان ال��غ��ص��َن ف��ي��ك وأب��ص��رُت س��ل��َس��ًال ك��ال��خ��م��ِر ال��م��اءَ ف��ي��ك وأب��ص��رُت
ط��م��اِح��يَ��ا ع��ل��ي��ه أم��ل��ك ف��ل��م ل��ذي��ذًا وم��ورًدا ه��ن��اك أث��م��اًرا وأب��ص��رُت
األم��اِن��يَ��ا ت��نَ��اَل أن إِالَّ ع��ي��َش وال ال��ه��وى ف��ي ال��ع��ي��ُش إِن��م��ا ل��ق��ل��ب��ي: ف��ق��ل��ُت
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ص��اِديَ��ا ق��ل��ُب ي��ا ت��ب��ل��ْغ��ه ال ال��م��وت م��ن خ��ل��س��ٌة ال��ع��ي��ُش إِن��م��ا ل��ق��ل��ب��ي: وق��ل��ُت
ب��الِئ��يَ��ا وط��ول آم��ال��ي ب��ؤس ف��ي��ا أرت��ج��ي ك��ن��ُت ال��ذي ال��ع��ي��ُش خ��ان��ن��ي ل��ئ��ن
ش��اِف��يَ��ا ك��ان وإِن ي��دن��و م��ا ال��ع��ي��ش م��ن ش��ف��اؤه��ا ال��ل��ج��وَج ال��ن��ف��َس أح��س��ُب وم��ا
وش��ف��ائ��يَ��ا ن��ج��ع��ت��ي إِال ال��خ��ل��ُد ف��م��ا ال��ص��دى ب��ه أروي ال��خ��ل��ِد ب��م��اء ل��ي ف��م��ن
راض��يَ��ا ج��ذالَن ال��ع��ي��ش ف��ي أُرى ف��ك��ي��ف م��ط��ل��ٍب ب��ع��د م��ط��ل��ٌب إِال ال��ع��ي��ُش وم��ا
م��داج��يَ��ا ذل��ي��ًال ت��ح��ي��ا أن ال��م��وَت ت��رى واس��ت��ط��ال��ة ع��زٌة إِال ال��ع��ي��ُش وم��ا
وِع��ب��اديَ��ا ُس��ْؤَل��ه��ا ن��ف��س��ي ألع��ط��ي��ُت ق��ادًرا األم��ِر ن��اف��ذَ ربٍّ��ا ك��ن��ُت ول��و
األم��ان��يَ��ا م��ن��ه��ا ب��اآلالءِ وأَث��م��ل��ت م��ن��زًال ل��ل��ن��ف��س اآلب��اِد ف��ي وأف��س��ح��ُت
خ��ي��اِل��يَ��ا! وت��رض��ي ب��أح��الم��ي ت��ج��يء أج��لُّ��ه��ا م��ا أم��ن��ي��ة ب��ه��ا ل��ي ف��م��ن
ِل��يَ��ا ذا َل��يْ��َت ي��ا ال��ن��ف��ِس: ق��وَل ول��ك��نَّ ش��ائ��ق��ي ال��ك��ف��ر م��ا وال��ل��ه ال ح��ب��ي��ب��َي،
ج��م��اِل��يَ��ا م��ن��ي أي��ن ي��وًم��ا: ق��ل��ُت وال ال��ردى ن��ال��ك ل��م��ا ربٌّ أن��ن��ي ول��و
خ��اِش��يَ��ا وال��م��وَت ال��ده��َر ع��ل��ي��ه ف��ل��س��ت رع��اي��ت��ي ب��ع��ي��ن م��ك��ل��وءٌ ج��م��الُ��ك
ن��ام��يَ��ا ك��ال��خ��ل��د ف��ي��ك ب��ح��س��ٍن ف��ت��زه��ي وث��م��اِره ال��ص��ب��ا زه��ِر م��ن أزي��دَك
ف��ؤاديَ��ا! ي��ج��ن م��ا األم��ان��ي أل��ذُّ ال��ِح��ج��ى م��ن أح��ل��ى ف��ي��ك األم��ان��ي ج��ن��ون

الحبيب هذا

وال��ت��ي��ِه ال��دلِّ ب��ي��ن ال��ل��ح��َظ ي��ردد ف��ي��ه لُ��ْم��تَ��ِن��ي ق��د ال��ذي ال��ح��ب��ي��ُب ه��ذا
أم��ان��ي��ِه ت��ج��ري ال ف��ؤاَدك واح��ب��س ل��واح��َظ��ه واح��ذر م��ح��اس��نَ��ه ف��ان��ظ��ر
ه��وام��ي��ِه ت��ه��م��ي ال دم��َع��ك واس��ت��ب��ق ب��ه ال��ل��ح��اُظ ت��ودي ال ب��ل��بِّ��ك وارف��ق
ف��ي��ح��ي��ي��ِه ال��م��ودي ال��ه��ال��ك وي��ل��م��س م��ح��اس��نَ��ه األع��م��ى ي��درك ال��ذي ه��ذا
م��اض��ي��ِه راق ق��د ال��ذي ال��ش��ب��اِب ش��رُخ ع��اوده ال��ش��ي��ُخ رآه إِن ال��ذي ه��ذا
ف��ي��ِه وم��ا ده��ري م��ن ال��ق��ل��ِب ل��دى أح��ال م��ب��اس��ِم��ه ف��ي ض��ح��ك��ات ال��ذي ه��ذا
تُ��ع��ش��ي��ِه ال��ط��رِف م��ش��وُق رآه��ا إِذا ب��ه��ج��ِت��ه ن��وِر م��ن ط��ل��ع��تُ��ه ت��ك��اد
م��آق��ي��ِه ف��ي ت��ب��دو ال��ح��س��ِن وق��س��وُة م��ع��اط��ف��ه ف��ي ت��ه��ف��و ال��ح��س��ِن ون��ع��م��ُة
ف��ت��ردي��ِه ال��ع��ان��ي ل��ل��ع��اش��ق ت��ل��وح ج��ل��ٌل ق��س��وٌة ف��ي��ه��ا ال��ح��س��ن وط��ل��ع��ُة
م��راق��ي��ِه ت��ح��وي م��ا ال��روَح وع��لَّ��َم ب��ه ال��ح��ي��اَة ال��ل��ه ��ل ج��مَّ ال��ذي ه��ذا
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م��س��اع��ي��ِه ف��ي ت��س��ع��ى ال��م��رءِ وم��ه��ج��ُة ت��ت��ب��ع��ه ال��ق��ل��ب ن��ب��ض��اُت ال��ذي ه��ذا
ت��ن��اج��ي��ِه غ��نَّ��ت إِذا ال��ط��ي��ور م��ث��ل ص��ادح��ة ال��ق��ل��ِب خ��ط��رات ال��ذي ه��ذا
ت��ش��ف��ي��ِه ل��ل��م��رءٍ ن��ظ��رٌة ف��رب��م��ا ب��ن��ظ��رت��ِه ت��ح��ظ��ى أن ل��ع��لَّ��َك ف��ان��ظ��ْر
ت��ش��ق��ي��ِه ل��ل��م��رءِ ن��ظ��رة ورب��م��ا ت��س��ع��دُه ل��ل��م��رءِ ن��ظ��رة ورب��م��ا
وت��دن��ي��ِه ت��ب��غ��ي��ه ال��ن��ف��ِس وم��ط��م��ُح ت��ع��ان��ي��ه م��س��ًع��ى س��وى ال��ح��ي��اُة ه��ل

الصيف أحالم

وت��س��ت��ش��ري ت��ل��جَّ ح��ت��ى ت��راودن��ي ل��ري��ب��ٍة ي��وًم��ا ال��ن��ف��ُس دع��ت��ن��ي م��ا إِذا
ال��ش��رِّ ع��ن م��ن��ي ال��ن��ف��َس ي��ث��ن��ي ف��ذك��ُرك ��ًة ع��فَّ ال��ن��ف��س ت��ح��دث ك��ي��م��ا ذك��رتُ��ك
وال��ط��ه��ِر ب��ال��ف��ض��ي��ل��ة ن��ف��س��ي وي��س��ع��د ال��خ��ن��ا ع��ن ن��اظ��ريَّ ي��ث��ن��ي وذك��رك
وال��ج��ه��ِر ال��س��رِّ ع��ل��ى ن��ف��س��ي ُه��َدى وأن��ت وخ��ل��وت��ي ص��ح��اب��ي ف��ي س��م��ي��ري ف��أن��ت
وال��خ��ي��ِر ل��ل��م��ك��ارم ق��رٌب وق��رب��ك ف��ت��ن��ٌة ف��ب��ع��دك ع��ن��ي ت��ب��ت��ع��د ف��ال
وال��ب��دِر ك��ال��ك��واك��ب ج��م��ي��ٌل وأن��ت وض��اءًة ك��ال��ن��ه��ار ج��م��ي��ٌل ف��أن��ت
ال��ف��ج��ِر َوَض��ِح ف��ي األف��ِق ج��م��اُل وف��ي��ك ن��ض��ارًة ك��ال��زه��ور ج��م��ي��ل وأن��ت
ال��ع��ط��ِر ف��ي يُ��ْح��َم��ُد ال��روِض ج��م��اُل ك��ذاك ع��ط��رُه أن��ت ال��ذي ال��ك��وِن آي��َة ف��ي��ا
ال��زه��ِر األن��ج��م ف��ي م��رآك م��ن م��ح��اس��َن ت��رى ل��ك��ي ت��زه��و ال��ل��ي��ل ن��ج��وَم أظ��ن
ب��ال��ط��ي��ِر ال��م��دلَّ��ُل ال��ط��ف��ُل ي��ل��ع��ُب ك��م��ا ض��الل��ًة ي��دي��ك ف��ي ق��ل��ب��ي وع��ذب��َت
وال��ه��ج��ِر ال��ق��ط��ي��ع��ِة ف��ي ع��م��ري ض��اَع ف��ق��د ص��ال��ح ل��ق��ائ��ك م��ن ب��ي��وٍم ل��ي ف��ج��ْد
األم��ِر م��ن ال��ج��ل��ي��َل ال��س��رَّ ت��رى ل��ك��ي��م��ا ف��ع��ال��ه م��ا ال��ه��وى أع��ل��م��ك ت��ع��اَل
ك��ال��ج��م��ِر ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ث��وى م��ا إِذا ال��ه��وى م��ن ع��ل��ي��ك أخ��ش��ى ول��ك��ن��ن��ي
ال��ص��ب��ِر م��ن أم��رُّ ك��أٌس ال��ه��وى وإِن ُم��ْس��ك��ٌر ال��م��دام��ة م��ث��ُل ال��ه��وى ف��ِإن
ب��ال��ض��رِّ ي��ط��رق ال��ش��رَّ ع��ل��ي��ك وأخ��ش��ى ف��ت��ن��ٌة ف��ال��ع��ي��ُش ال��ع��ي��َش ع��ل��ي��ك وأخ��ش��ى
وال��م��ك��ِر ال��س��وءِ م��ن م��ع��ص��وًم��ا أن��ت وال واألذى ال��ش��رِّ م��ن م��ع��ص��وًم��ا أن��ت ف��م��ا
ق��دِر ع��ل��ى م��ن��ه ك��ان أم��ًرا ال��ش��رِّ م��ن ف��اع��ٌل ب��د ال ال��ع��ي��ش ف��ي ام��رٍئ وك��ل
ص��دري ف��ي ي��خ��ف��ق ال��ح��بَّ س��م��ع��ُت ف��ِإن��ي م��غ��رٌِّد ط��ي��ٌر ال��ح��بَّ أنَّ خ��ل��ُت ل��ق��د
ِش��ع��ري ف��ي ح��س��نُ��ك م��ن��ه وي��ب��ق��ى ت��زول دول��ٌة وال��ح��س��ُن ال��ح��س��ُن ع��ن��ك زال إِذا
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وال��غ��دِر ال��ص��دِّ م��ن ت��ب��دي��ه ك��ن��ت وم��ا ع��ل��ٍة غ��ي��ر ف��ي ال��ه��ج��ران ع��ل��ى ن��دم��ت
ال��ع��م��ِر ف��ي ك��أَْم��ِس��َك م��ن��س��يٍّ��ا ص��رَت إِذا ب��ال��ه��وى ل��ح��اظ��ك ت��س��ري أن وه��ي��ه��ات
ك��ال��س��ت��ِر ال��خ��ل��ي��ف��ِة وج��ه ع��ل��ى أراه��ا وح��ش��ًة ب��ع��دك اآلف��اق ع��ل��ى ك��أنَّ
ال��س��رِّ ف��ي وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي م��ا ل��ت��ج��م��َع م��س��ت��ق��ره��ا ف��ي ال��ج��نَّ أن��ادي أب��ي��ُت
م��ض��ط��رِّ ل��واع��ج ذي ل��ه��ي��ٍف دع��اءُ دع��وٍة وأب��ل��ُغ س��ح��ٌر ال��ف��ت��ى دع��اءُ
ال��ق��ب��ِر ف��ي ي��غ��يَّ��َب أن إِال ف��ي��ن��س��اك ل��ق��ل��ب��ه ن��زوع م��ن م��ا ال��ذي دع��اءُ
ب��ال��ذك��ِر وروح��ك روح��ي ت��ل��ت��ق��ي ع��س��ى ذاك��ر أن��ا م��ث��ل��م��ا ذك��ري تَ��نْ��َس ف��ال
ب��ال��زه��ِر يُ��ْع��َرُف ال��زه��َر إِن ل��وج��ه��ك م��ش��ب��ًه��ا ك��ان م��ا األش��ي��اءِ م��ن أح��بُّ
ب��ش��ِر م��ن ي��ض��ح��ك ال��زه��ِر م��ث��ُل ف��وج��ه��ك ع��الم��ًة م��ن��ك ال��زه��َر إِل��يَّ ف��أرس��ل
ب��ال��ش��رِّ ي��ف��خ��ر ال��ن��ف��س ض��ئ��ي��ِل ف��ك��ل م��ح��ب��ًة ُج��ِن��نْ��ُت إِنِّ��ي ت��ف��خ��رْن وال
وال��ك��ب��ِر ب��ال��ص��ب��ر ف��ي��ك ج��ن��ون��ي وأُْخ��ِف ورح��م��ًة ع��ط��ًف ال��ن��ف��َس أُم��نِّ ودع��ن��ي
ال��ص��ب��ِر م��ن أم��رُّ ال��ذك��رى ول��ك��ن��م��ا ل��ح��ال��م ي��ح��ل��و ال��ص��ي��ف ح��ل��م ف��ل��يْ��تَ��َك
ال��س��ح��ِر م��ن ض��رٌب ال��ش��وَق ف��ِإنَّ ل��دي��ك ن��اف��ع��ي ش��وق��َي أن ن��ف��س��ي أع��لِّ��ُل
ال��ص��خ��ِر م��ن ال��ف��ؤاِد م��ق��دود ف��ِإن��ك ش��ف��اع��ة ل��دي��ك ت��ج��دي ال وه��ي��ه��ات
ال��س��ك��ِر ط��رب م��ن ال��ع��م��ر ك��ئ��وَس أرق��ت وإِن��ن��ي ط��رٍّا ال��ح��بِّ ُك��ئ��وَس ح��س��وُت
ال��ق��ب��ِر ف��ي ال��دود ي��أك��ل م��ا س��واس��ي��ة ن��ش��وة ِإلس��راف ق��ل��ب��ي ت��ع��ذال ف��ال
ال��ده��ِر م��ن ال��ص��م��ي��م ف��ي ِش��ع��ري ُخ��طَّ ف��ق��د وأم��رك��م أم��ري ال��ده��ر ه��ذا س��ي��ذك��ر
ب��ال��ن��ش��ِر ُق ت��ط��وَّ ال م��ع��اٍن ع��ق��ود ف��ح��ب��وت��ه ع��اط��ًال ق��ب��ل��ي ك��ان ل��ق��د
ال��ش��ع��ِر م��ن ب��ال��ج��ل��ي��ل ي��ش��دو ف��أص��ب��ح أب��ك��م��ا ال��ف��م أخ��َرَس ق��ب��ل��ي ك��ان وق��د
ال��وق��ِر! م��ن ك��ال��ج��م��اد أن��اس ف��ح��ول��ي ي��ق��ول��ه م��ا ت��ع��ي ب��أس��م��اع ل��ي ف��م��ن
ال��خ��م��ِر م��ن ل��ل��ن��ف��وس أح��ل��ى وش��ع��رَي ش��اع��ٍر أوت��اُر ال��ده��َر ه��ذا إِن أال
ص��دري ف��ي ي��ع��ب��ث ال��ح��بِّ ن��س��ي��م وم��ن��ك وال��ه��وى ال��ش��ع��ر روض��ة ق��ل��ب��ي إِن أال
ن��ش��ري! م��ن وي��ح��م��ل أن��غ��ام��ي ف��ي��وق��ظ َم��رًة ال��خ��م��ي��ل��ة أغ��ص��ان ي��ح��رِّك
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الطهر فتنة

ب��ع��ادي أط��ْل��َت ف��ق��د ال��ب��ع��اد ذا ك��م ال��ص��ادي ال��م��ش��وق ال��ق��ل��ب غ��ل��َة ي��ا
وس��ادي ق��رب��ت ف��م��ا ال��وس��اَد وس��ل وط��ول��ه ال��ب��ه��ي��َم ال��ل��ي��ل ع��ن��َي س��ل
ف��ؤادي س��ب��رت ق��د أن��ك وت��ظ��ن س��رائ��ري ك��ش��ف��َت ق��د أن��ك أت��خ��ال
زن��ادي ه��واك م��ن وُم��وٍر ش��وق��ي ب��اع��ٌث ط��ه��رك ب��أن ع��ل��م��ت م��ا أو
ورق��ادي ب��راح��ت��ي ي��ج��يء ي��وم ن��ق��ي��ص��ًة ف��ي��ك ال��ظ��ُن ي��خ��ال ي��وٌم
ال��ع��ادي ال��زم��اِن غ��ص��ص م��ن وي��زي��د ون��دام��ٍة ب��ح��س��رٍة ي��ج��ىءُ ب��ل ال
ورش��اِد ع��ف��ٍة م��ن تُ��نَ��ْل ل��م إِن م��ح��ب��ت��ي تُ��نَ��ال ب��أن ال��خ��ل��ي��ق ل��س��َت
ل��ف��س��اِد م��ظ��ن��ة ت��ج��لَّ أن أو ال��خ��ن��ا ذوي ت��ح��بَّ أن أع��ظ��م ال��ن��ف��س
ال��ورَّاِد ��ُة ج��مَّ ال��دن��اي��ا إِن ح��ان��ًة ال ك��ع��ب��ًة أري��دك إِن��ي
ال��ه��ادي ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ر ف��ك��أن��ه م��ح��بِّ��ه ه��مَّ ي��زي��ُل ال��ح��ب��ي��ِب ط��ه��ُر
األج��س��اِد ح��وائ��ج ره��ن ش��وه��اء ب��خ��س��ٍة ي��ن��ال أن أط��ه��ر ال��س��ع��د
واألن��داِد األم��ث��اِل وم��ودة وال��ن��ه��ى ال��ف��ض��ائ��ل ح��بُّ ال��ه��وى خ��ي��ُر
ب��ادي أو م��ض��م��ر م��ن وخ��ص��ال��ه وم��ق��ال��ه ك��ف��ع��ال��ه ال��ف��ت��ى ظ��نُّ
��اِد ال��ح��سَّ م��ظ��ن��َة أن��ت ف��ت��ك��ون ب��اط��ًال ب��ال��دن��يَّ��ة ت��رِم��يَ��نِّ��ي ال
ك��األض��داد ال��خ��الُن ل��ه��ا ي��غ��دو م��ذم��وم��ٌة إِث��رٌة ال��ن��ق��ي��ص��ة ح��بُّ
األج��ن��اِد ك��ت��ن��اص��ر وت��ن��اص��ٌر وم��ودٌة أل��ف��ٌة ال��م��ح��اس��ن وه��ي
ألع��ادي م��غ��ام��ًزا وج��ْدت ف��ِإذا ص��ادًق��ا خ��ص��ال��ك ف��ي ل��ن��ف��س��ي ان��ظ��ر
األع��ض��اِد ف��ي وف��تَّ األن��اَم ن��ك��ب ��ًض��ا ُم��ب��غَّ ال��وب��اءُ ذه��ب ك��م��ا ف��اذه��ب
واألح��ق��اِد األدن��اس م��ن خ��ل��ص��ت وم��ح��اس��نً��ا م��ح��ام��ًدا وج��دت وإِذا
��اِد ال��ح��صَّ أل��س��ُن ع��ل��ي��ه ت��ث��ن��ي م��ح��ب��بً��ا ال��رب��ي��ِع ك��ِإق��ب��ال أْق��ِب��ْل
واإلِن��ش��اد ب��ال��ت��غ��ري��ِد ت��دع��وك م��ح��ب��ًة ال��ري��اض ف��ي ت��ش��دو ال��ط��ي��ُر
ال��م��يَّ��اِد ه ب��ق��دِّ ال��زه��وَر ه��زَّ ِب��ُك��ْم ول��ٍه ِم��ْن ك��ال��ن��ش��وان وال��غ��ص��ُن
ح��س��ادي م��ن ع��ل��ي��ك ال��ري��اح ح��ت��ى ب��أن��ي��ن��ه��ا ش��ج��وه��ا ت��ب��ك��ي وال��ري��ُح
ال��ب��ادي ال��ح��ب��ي��ب إِل��ى ال��م��ح��بِّ ن��ظ��ر ل��ج��م��ال��ك��م ع��اش��ًق��ا ي��وم��ض وال��ن��ج��ُم
وال��ح��ادي زاُده��ا ف��ح��بُّ��ك ط��ربً��ا رواق��ٌص ال��م��دار ال��ف��ل��ك وك��واك��ُب
ب��س��واِد ب��ي��اض��ه ش��ي��ب وال��ب��در م��ري��ض��ة ال��ج��ب��ي��ن ص��ف��راءُ وال��ش��م��ُس
ال��ص��ادي! ال��م��ش��وق ال��ق��ل��ب غ��َل��ة ي��ا ج��م��الُ��ه ال��وج��وَد ف��ت��ن ال��ذي أن��ت
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الفردوس يف

ال��ج��ن��اِن زه��ِر ع��ن ع��ي��ن��اه نَ��بَ��ْت ع��ان��ي ال��دم��ع ه��ام��ي ال��ل��بِّ ش��ري��د
ب��األغ��ان��ي ت��ص��دح األي��ك وط��ي��ُر آيً��ا األم��الُك ح��ول��ه تُ��َرتِّ��ُل
ال��ح��س��اِن ح��دق م��ن ال��زه��ر ي��ن��ي��ر ع��ل��ي��ه ��اءٌ وضَّ ال��خ��ل��ِد ون��وُر
ال��زم��اِن م��ح��م��ود ال��ع��ط��ر م��ذاع رب��ي��ٍع ف��ي م��ن��ه ال��ن��ف��ُس ت��ظ��لُّ
األم��ان��ي ح��ل��َم ح��ول��ه��ا وت��ب��ص��ُر رب��اه ف��ي ت��م��رُح ال��ن��ف��ُس ت��ظ��لُّ
ودان��ي ق��اص��ي��ه ب��ي��ن ق��ط��وف غ��ص��وٍن ف��ي ث��م��اٌر ت��ج��ل��ل��ه
ب��األم��اِن ي��ن��ع��ُم ل��ي��س ف��ؤادك ح��ت��ى ُرْع��َت ق��د ش��ق��وٍة ب��أي��ة
ال��ط��ع��اِن م��ن ك��ال��ك��ل��ي��ِم وق��ل��بُ��ك ن��ع��ي��ٍم ف��ي ح��ول��ك ال��ن��اُس ي��ظ��لُّ
وال��ل��س��اِن ح��ل��ق��ك ب��ي��ن ون��ف��ُس��َك وأم��ٍن دع��ٍة ف��ي ال��ن��اس ن��ف��وُس
وال��ِج��ن��اِن ال��ف��رادس ف��ي ش��ق��يٍّ ل��ص��بٍّ ت��ع��ًس��ا وي��ا ب��ؤًس��ا ف��ي��ا
أف��ع��واِن! ري��ق��ة دم��اك ك��أنَّ ل��ه��ي��ٌب ل��ه��ا ال��ع��روق ف��ي دم��اؤك
ق��ان��ي وال��دم��ع ش��اح��ٌب ووج��ُه��ك ط��وال ت��ص��ع��ده��ا وأن��ف��اٌس
وال��َج��ن��اِن ن��ف��س��ك ص��ن��َو وت��ن��ش��د ل��ح��ًظ��ا ال��ق��وِم وج��وه إِل��ى ت��م��دُّ
وال��ل��ي��اِن ال��ق��ط��ي��ع��ة ع��ل��ى ي��ح��ن ص��ب ح��ب إال ال��ح��ب ول��ي��س
ال��ع��ي��ان م��ح��م��ود ال��ن��ف��ِس ج��م��ي��ل خ��لٍّ ق��رب إِال ال��خ��ل��ُد ول��ي��س
ال��م��ع��ان��ي ج��مَّ ُح��ْس��نُ��ه ع��م��ي��ًم��ا وج��ًه��ا ال��ف��ردوس ف��ي م��ن��ه س��ت��ص��ب��ر
ب��ال��ش��ن��اِن ع ي��روَّ ص��بٌّ وال ف��ي��خ��ش��ى واٍش ال ال��ض��غ��ن ي��س��لُّ
ال��ب��ي��ان م��ع��ه��ود م��ن��ه وط��رف ب��ل��ح��ٍظ م��ع��ق��ود م��ن��ك ف��ط��رٌف
ال��ي��داِن ت��وح��ي م��ا ال��ن��ف��س وس��رُّ ق��ل��ٍب ق��رب وق��ل��ٌب ب��ي��د ي��ٌد
وال��م��ث��ان��ي ال��م��ث��ال��ث وت��ط��رب��ك ب��اب��ت��س��اٍم ال��م��الئ��ُك ت��ح��ي��ي��ك
ال��زم��اِن! ط��ي��ب ف��ي ال��ل��ح��ن ف��ِط��ي��ُب رب��اه��ا ف��ي ت��ص��دح ل��ل��ط��ي��ر ف��ق��ْل
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الفردوس حلم

وه��ي��ام��ي! ن��ح��وك��م ح��ن��ي��ن��ي وح��ت��ى وس��الم��ي ن��ظ��رت��ي ح��ت��ى أي��ح��رم
غ��رام��ي ت��ص��رف��ون ال ف��ِإن��ك��ُم وال��ج��ف��ا ال��ص��دِّ ع��ل��ى ش��ئ��ت��م ك��م��ا أق��ي��م��وا
ب��ح��راِم م��ن��ك��م��و اق��ت��راب��ي ول��ي��س ولُ��ق��ي��ة ب��اق��ت��راٍب ن��ف��س��ي أع��لِّ��ُل
س��الم��ي ال��ن��س��ي��م ذاك ف��ي س��ار ف��ق��د ب��أنَّ��ٍة ي��وًم��ا ال��ري��ُح ط��رق��تْ��َك ف��ِإن
ع��ظ��ام��ي ال��رج��اِم ت��ح��ت م��ن ل��ح��يَّ��تْ��َك وزرت��ن��ي م��يْ��ٌت ال��ق��ب��ر ف��ي أن��ن��ي ول��و
م��ق��ام��ي ال��ح��ي��اِة ه��ذي ف��ي وأب��غ��ض��ُت واألس��ى ال��ه��مُّ اع��ت��ادن��ي م��ا إِذا وإِن��ي
وم��ن��ام��ي راح��ت��ي ح��ت��ى ب��ان وق��د ق��ل��ي��ت��ه ح��ت��ى ال��ع��ي��ِش ذلَّ وأش��ع��رت
م��دام��ي ال��ه��م��وِم داءِ م��ن تُ��ْش��َف ول��م األس��ى س��ورة م��ن ال��م��وت أرج��و وأص��ب��ح��ُت
أوام��ي ال��خ��ي��ال ذاك م��ن ف��أن��ق��ع غ��ض��ًة م��ن��ك ص��ورًة ل��ن��ف��س��ي أب��ي��ن
وج��م��ام��ي راح��ت��ي ف��ي��ه ف��ق��ربُ��ك وح��س��رة ي��أٍس ب��ع��د ق��ل��ب��ي وي��ف��رُح
وط��ع��ام��ي ن��ه��ل��ت��ي ف��ي��ه وم��رآك وط��ي��ب��ه��ا ال��ح��ي��اِة روح ذك��رك��م وف��ي
ب��ل��م��اِم م��ن��ُك��ُم ط��ي��ٌف ج��اد إِذا م��ن��ُك��ُم وب��ال��ط��ي��ف ب��ذك��راك��م ق��ن��ع��ت
وس��ق��ام��ي ك��لِّ��ه��ا ه��م��وم��ي دواءَ رأي��تُ��ه ح��ت��ى ال��ح��بَّ أش��ك��و ك��ن��ُت ل��ق��د
ِوس��اِم ال��ج��ن��ان ف��ي ع��ي��ٍش ألي��ام ذك��رة ح��بُّ��ك ال��ف��ردوس ُح��لُ��َم ف��ي��ا
ب��س��الِم م��ض��ى ق��د ق��دي��م وع��ي��ش وط��ي��ب��ه ب��ال��ن��ع��ي��م ول��وًع��ا ورث��ن��ا
وم��راِم م��ض��ى ق��د ج��ن��اٍن ل��ع��ه��د ت��ذك��ٌر ن��رت��ج��ي��ه م��راٍم وك��لُّ
م��ق��ام��ي ال��ج��ن��اِن ف��ي م��ق��اًم��ا ف��ل��ي��ت غ��ص��ون��ه خ��ض��ًرا ال��ف��ردوَس أرى أك��اد
ال��م��ت��س��ام��ي زه��ره��ا ف��ي ب��ه��ج��ٌة ل��ه م��ث��ل��ه ض��وء ال ال��ض��وءَ ف��ي��ه وأُبْ��ِص��ر
دام��ي ال��ف��رادس ذك��رى م��ن وق��ل��ب��َي ف��أن��ث��ن��ي ت��ش��دو ال��ط��ي��َر ف��ي��ه��ا وأس��م��ع
ال��م��ت��رام��ي ده��رن��ا م��ن م��ق��ب��ٍل إِل��ى أن��ث��ن��ي ث��م م��ض��ى ع��ه��ٍد إِل��ى ف��آوي
خ��ي��ام��ي ال��ن��ع��ي��م أوراق ل��ي��ت ف��ي��ا ط��ي��بُ��ه ال��ق��ل��َب ي��س��ح��ر ج��م��اٍل وك��لُّ
ن��ي��اِم ح��ل��م م��ث��ل إِال ه��و وم��ا ك��ن��ه��ه غ��ي��ر ف��ي ال��م��رء ط��م��اح س��راب
وس��وام��ي غ��ل��ت��ي إِال ال��ع��ي��ش م��ن ش��اغ��ل��ي ش��يء ال ال��ري��ف ف��ي ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا
م��ن��ام��ي وط��اب ن��ف��س��ي ب��رئ��ت وال األس��ى ف��ات��ن��ي م��ا ال��ري��ف ف��ي أن��ن��ي ول��و
زم��ام��ي ال��خ��ط��وِب أي��دي ف��ي وأن��َي ب��ح��س��رة أن��ي ُخ��ب��رَت إِن ح��ب��ي��ب��َي
ظ��الِم وراءِ م��ن ص��ب��ٌح الح ك��م��ا ل��واع��ج��ي ي��أس��و م��ن��ك خ��ي��اًال ف��أرس��ْل
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ب��ذاِم ال��خ��ئ��ون ال��ده��ُر ن��ال��ك وال األس��ى ��ك م��سَّ ال األح��زان ع��ل��ى م��ع��ي��ن��ي
م��رام��ي ح��ب��ي��ب ي��ا م��راٍم ف��أي ال��ه��وى م��ن ع��ونً��ا األي��ام ع��ل��ى أري��د
ه��ي��ام��ي ال��ع��اش��ق��ي��ن ُس��ْك��ر وأع��ظ��ُم أروم��ُه ه��واك ف��ي م��راٍم أج��لُّ
ل��ئ��ام غ��ي��َر األخ��الُق ك��ان��ت إِذا وف��ط��ن��ٌة ف��ض��ل ال��م��رءِ ه��ي��اَم وإِنَّ
ظ��وام��ي؟ ج��ف��اك م��ن ل��ح��اٌظ ف��ت��روى ع��ط��ف��ة ل��ك ه��ل األح��الم ُح��لُ��م ف��ي��ا
ح��م��ام��ي؟ ي��ردُّ ح��بٌّ وه��ل وأق��ض��ي س��ع��ي��دًة ه��واك م��ن ح��ي��اًة وأح��ي��ا
وع��اِم ه��واك ف��ي ع��اٍم ت��ص��رُم ل��رده ش��يء ال��م��وت ه��ذا ردَّ ول��و
ب��دواِم ��ْرت��ه ب��شَّ ال��ردى ف��ل��وال ل��ع��اش��ٍق ب��ال��خ��ل��وِد ح��ل��ٌم ف��ح��بُّ��ك

املنشود الجمال

ت��ي��ج��اُن ال��ل��ي��ِل ن��ج��وم م��ن وف��وق��ه أع��ب��دُه م��ن��ك وج��ًه��ا ال��ح��ل��م ف��ي رأي��ُت
ج��ذالُن ب��األزه��ار ج يُ��تَ��وَّ ك��م��ا م��ك��رم��ًة ب��األف��الك ن��ف��س��ك ت��وج��ت
غ��ي��م��ان األف��ق ووج��ه ب��دوت إِذا ب��ه ي��س��ت��ض��اء ب��دٌر وج��ه��ك ف��ِإنَّ
ص��دي��اُن وْه��و م��ن��ك��م ال��ق��ل��ب وأن��ه��ل م��ح��اس��ن��ك��م م��ن ع��ي��ن��ي أم��أل ف��ق��م��ت
وت��ب��ي��اُن س��ح��ٌر ل��ي ع��ي��ن��ي��ك ف��ِإن ط��ال��ع��ه��م األف��الك ف��ي ال��ن��اس راق��ب إِن
وح��رم��اُن وإِح��س��اٌن ون��ح��س س��ع��ٌد أرق��ب��ه ال��ح��ظ ن��ج��م ط��رف��ك وإِن
ف��ي��ن��اُن ال��غ��ص��ُن ف��ي��ه��ا ال��خ��م��ائ��ل م��ن ح��ال��ي��ة ن��ح��و أس��ع��ى ال��ح��ل��م ف��ي وق��م��ُت
ي��زداُن وال��زه��ُر ح��س��ن��ك��م م��ن ف��ال��ن��ج��ُم أب��ًدا ب��ه��ج��ة ف��ي��ه��ا وج��ه��ك ل��ن��ور
ن��ي��س��اُن وال��ده��ُر دن��ا ل��و ِط��ي��بَ��ُه ي��ا أرٍب م��ن ف��ي��ك ل��ي ك��م ال��ح��ل��م ج��ن��َة ي��ا
وأض��غ��اُن أح��ق��اٌد األض��ال��ع ب��ي��ن س��ك��نَ��ت م��ا وال��ل��ه ف��ال ق��ل��ب��ي أص��ف��ي��ت
ط��خ��ي��اُن ال��ع��ي��ش ف��وج��ه ح��ي��ات��ي أَِض��ئْ ط��ل��ع��ت��ه ال��ن��ف��ِس ف��ي أرى ه��الًال وي��ا
ن��ق��ص��اُن ي��درك��ك ول��م ي��دج��و وك��ي��ف ب��ه��ج��تُ��ه أن��ت ع��ي��ٌش ي��ق��ب��ح وك��ي��ف
خ��الُن وال��ظ��ل��م��اء وال��ب��در ف��ال��ص��بُّ ي��ؤن��س��ن��ي ال��ب��در أخ��اك إِنَّ ب��در ي��ا
ولُ��ْق��ي��اُن ع��ط��ف ل��ُك��ُم ف��م��ا م��ن��ك��م ل��ن��اظ��ره أدن��ى أف��ق��ه ف��ي ال��ب��دُر
ن��دم��اُن ال��ب��در وض��وء أب��ي��ت ح��ت��ى أش��ع��ت��ه م��ن ب��ن��ور إِل��يَّ يُ��ل��ق��ي
ون��ش��داُن ت��ط��الب م��ن��ه ي��دن��ن��ي ل��م أدرك��ه ل��س��ت ح��ل��ٌم ال��ع��ي��ش ف��ي وأن��ت
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ج��اُن وال إِن��س ال ش��أوك ن��ال م��ا م��رًح��ا َف��ِت��ْه ج��نِّ��يٌّ ل��ل��ح��س��ن وأن��َت
ش��اُن ب��ع��ده م��ن ل��ي ل��ي��س وم��ط��ل��بً��ا ق��اط��ب��ًة واآلم��اِل ال��ع��ي��ِش غ��اي��َة ي��ا
إِن��س��اُن ال��خ��ل��ِق ه��ذا ب��ي��ن ي��ن��ال��ه الب��س��ه أن��ت ح��س��نً��ا أح��س��ُب ك��ن��ُت م��ا
ج��ث��م��اُن ي��ح��وي��ه ال ال��َم��ِخ��ي��ل��ة ص��ن��ع أب��ًدا م��ع��ج��ز ع��زي��ٌز ح��س��ٌن ف��ذاك
وْس��ن��اُن؟ دن��ي��اه ف��ي ال��م��رءُ ف��ِإن��م��ا ِس��ن��ٍة ف��ي زار خ��ي��اٍل ط��ي��ُف أن��ت ه��ل
وخ��ل��ص��اُن؟ إِخ��واٌن ال��م��الئ��ك ل��ك وط��ٍن ف��ي ال��ف��ردوس ج��ن��ة م��ن ك��ن��ت أم
وف��ق��داُن؟ ه��ج��ران م��ن��ك ن��اب��ه ق��د س��اك��ن��ه ك��ن��ت ِق��ْدًم��ا ال��ك��واك��ب أي
ب��س��ت��اُن؟ ال��ن��ج��م ل��زه��ر ال��س��م��اءَ إِن ل��ه أف��ول ال ن��ج��ًم��ا األف��ق ف��ي ك��ن��ت أم
وب��ره��اُن؟ آي��اٌت ل��ل��ه وف��ي��ك خ��ال��ق��ه ال��ك��ون ه��ذا أج��ح��د وك��ي��ف
ودي��داُن أك��ف��اٌن ال��ح��س��ن وآف��ُة غ��اي��تُ��ن��ا ال��م��وَت أن ح��ب��ي��ب��َي اذُْك��ْر
وت��ح��ن��اُن ل��ط��ٌف وال دالل وال ص��ل��ٌة وال تُ��رج��ى ب��ع��ده ل��ق��ي��ة ال
وأغ��ص��اُن؟ أزه��اٌر ع��ي��ِش��ك ك��لُّ أم م��رح��م��ة ال��خ��ط��ِب وق��ُع ي��ع��ل��م��ك أل��م
ِح��ْدث��اُن ي��ؤذي��ه ال ال��ب��اِل ��م م��ن��عَّ ت��رف ذو ال��م��س��ك��ي��َن ي��رح��م ال ه��ي��ه��ات
م��آلُن م��ن��ك ق��ل��ب��ي ال��ق��ل��ب وف��ارغ أب��ًدا راح��ة ل��ي م��ا ال��ب��اِل ن��اع��َم ي��ا
س��ه��راُن وال��ط��رُف ُح��بِّ��ُك��ْم م��ن ف��ال��ق��ل��ُب أرق��ده ل��س��ت ل��ي��ل��ي ال��ل��ي��ِل وراق��د
وُح��نَّ��اُن؟ ��ان ُح��سَّ ال��ن��اس ف��ي أل��ي��س ب��ه��ا إِل��يَّ وان��ظ��ر رح��م��ًة ل��ي اْس��تَ��ْج��ِد
وص��واُن! أح��ج��اٌر ق��ل��ب��ك أش��ب��اَه ق��اط��ب��ًة ال��ن��اس ق��ل��وَب ت��ح��س��ب��ن ال
وغ��ف��الُن ج��ذالن ك��ال��ط��ي��ر وأن��ت ب��ع��اش��ِق��ه ي��أن��س ل��م ال��ط��ي��ر ف��ي ع��ي��َب ال
ذي��ف��اُن ال��ح��بِّ وب��ع��ض زه��ٌر وأن��ت ب��ن��ك��ه��ت��ه أردى إِن ال��زه��ر ف��ي ع��ي��َب ال
ظ��م��آُن أخ��ط��اك وق��د ريٌّ ف��أن��ت ط��ال��بُ��ُه ي��ب��ل��غ��ه ل��م ال��م��اءِ ف��ي ع��ي��ب ال
ع��ش��واُن م��ن��ك وط��رف��ي ن��وٌر ف��أن��ت ن��ظ��رت م��ق��ل��ة أع��م��ى ال��ض��وءِ ف��ي ع��ي��ب ال
ح��رَّاُن م��ن��ه وق��ل��ب��ي ن��اٌر ال��ح��س��ن م��ح��رق��ٌة ال��ن��اَر أنَّ ال��ن��ار ف��ي ع��ي��ب ال
ه��ج��راُن أق��ص��اك إِن ن��ف��س��َي ب��ؤس ي��ا س��ف��ه م��ن األع��ذار أع��لِّ��م��ك إِن��ي
أع��وان ال��ه��ج��ران ع��ل��ى ل��ي م��ا ال��ه��ج��ر ف��ي م��ع��ذرًة ُح��بِّ��ي��ك ت��ت��خ��ذ ال ب��ال��ل��ه
وأش��ج��اُن وج��دان ن��ص��ي��ب��ك ل��ك��ْن ف��ن��ع��ذل��ه��ا ق��ل��ٌب ل��ه��ا ل��ي��س ال��ن��ار
ن��ي��راُن ت��ح��رق��ك ل��م ال��ن��اُر ت��أل��م أو ب��الم��س��ه��ا ت��ع��ن��ف ل��م ال��ن��اُر ت��ش��ع��ر ل��و
وإِح��س��اُن إش��ف��اق ال��ن��اس ف��ي ك��ان م��ا ق��اط��ب��ة واآلالم ال��م��ص��ائ��ب ل��وال
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ول��ه��اُن م��ن��ك ق��ل��ٌب ش��ع��رَي ف��ِإن ع��ب��ٍث م��ن ل��ألش��ع��ار ن��ظ��م��َي ول��ي��س
وت��ح��ن��اُن أش��واٌق ش��ع��رَي وإِن ه��ال��ك��ة ف��ي��ك ن��ف��ٌس ش��ع��رَي وإِن
أوك��اُن ال��ح��س��ن ف��ي ل��ه ط��ي��ٌر ف��ال��ق��ل��ُب ص��دح��ت ط��ال��م��ا ف��ؤاٍد ش��ج��وَن ف��ارح��م
ن��ش��واُن م��ن��ك ق��ل��ب��ي ال��ق��ل��ب وص��اح��َي دان��ي��ٌة م��ن��ك روح��ي ال��روِح ن��ائ��َي ي��ا

إىل الرائقة األبيات هذه املحامي فهمي أفندي حسن الجليل األستاذ حرضة (أرسل
الديوان): صاحب

تَ��ِل��ي��َه��ا؟ وأن��ت آم��ال��ي وت��ج��دب ش��م��س��ه��ا ووج��ه��ك أي��ام��ي أت��ظ��ل��م
ب��ن��ي��ه��ا ج��م��ي��ع ي��وًم��ا ال��ردى أص��اب ح��زي��ن��ة ث��ك��ل��ى ق��ل��ب ف��ق��ل��ب��ي ه��ج��رت
وأق��ي��َه��ا زه��ره��ا ب��دم��ع��ي س��أروي ن��اض��ًرا ل��ل��م��ودة زه��ًرا وأظ��م��أت
ك��ري��َه��ا ل��ل��ف��ؤاد ف��ؤادي ف��أض��ح��ى ب��س��ل��وة ال��ف��ؤاد ع��ن��ك ثَ��ِن��ي وح��دَّ
ش��ب��ي��َه��ا ق��طُّ ع��ي��ن��اي أب��ص��َرْت وال ب��س��اب��ق ل��ش��ك��ري أُذْن��ي َس��ِم��َع��ْت ف��م��ا
م��س��ت��م��ع��ي��ه��ا أل��ب��اب ف��ي ال��س��ح��ر ه��ي آي��ة ق��ال خ��ل��ت��ه ش��ع��ًرا ق��ال إِذا
ل��م��ت��ب��ع��ي��ه��ا ج��اٍث ل��م��ن��زل��ه��ا س��اج��د ف��ال��ده��ر األش��ع��ار أن��زل إِذا
ف��ي��ه��ا رأي��ت��ك م��ا ال��ل��ي��ال��ي أل��ذ ال��م��ن��ى م��ن ل��ل��ن��ف��وس أش��ه��ى ل��ي��ال��ي��ك

القصيدة): هذه عمل إىل الديوان صاحَب (فبعثَْت

النفس منى

ه��داه��ا ه��واك ف��ي ج��ن��ون��ي ف��ِإنَّ ه��واه��ا وأن��ت ت��ح��ي��ا أن ال��ن��ف��س ُم��ن��ى
رداه��ا ه��واك ع��ن س��ل��وِّي وإِنَّ ح��ي��ات��ه��ا ه��واَك ف��ي م��م��ات��ي وإِنَّ
ب��غ��اه��ا رآك أْن ف��ل��م��ا س��اله��ا م��ودة ال��ط��ل��وب ال��ق��ل��ِب م��ط��م��َح ف��ي��ا
ع��م��اه��ا ي��زول م��ا وع��ي��ن��ي رش��ي��ًدا ه��اديً��ا أض��ل��ل��ُت غ��ب��َت م��ا إِذا ك��أن��ي
ث��راه��ا ال��ع��راءِ أرض ف��ي وأنْ��ُك��ُت وج��ه��ٍة ك��ل ف��ي ال��رش��ِد ن��ه��ج ف��أط��ل��ُب
رآه��ا ح��ي��ن األش��ي��اء درى ب��ص��ي��ٌر ك��أن��ن��ي ح��ت��ى ال��رش��ُد الح ل��ح��َت وإِن
م��ن��اه��ا ال��ل��ق��اءِ ق��ب��ل م��ن ف��ِإن��ك ق��رب��ك��م ق��ب��ل ب��ك��م ن��ف��س��ي ُع��لِّ��َق��ْت ل��ق��د
أت��اه��ا ال��ص��ب��اح ف��ي ��ى ت��م��شَّ ف��ل��م��ا ج��ن��ٍة زه��ر ال��ك��رى ف��ي ك��راءٍ ف��ك��ن��ُت
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ص��داه��ا؟ ت��زي��ل ه��ل ن��ف��س��ي ح��ل��م ف��ي��ا أت��ى م��ا ال��ح��ل��م م��ن وع��ٍد ع��ل��ى ف��ك��ان
وش��ذاه��ا م��اؤه��ا ل��ق��ل��ب��ي ح��ب��ي��ب ف��روع��ه��ا ط��ال��ت األح��الِم ج��ن��ة وي��ا
ه��واه��ا ك��ان ح��ي��ث ن��ف��ٍس ك��ل ُم��نَ��ى وإِن��م��ا ح��ي��ي��ت م��ا ح��ب��ي��ب��ي ف��أن��ت
واَه��ا األح��ب��ِة ع��ْه��د ع��ل��ى وواًه��ا م��ض��ى ال��ذي ال��ق��دي��م ال��ع��ه��ِد ع��ل��ى ف��واًه��ا
ك��راَه��ا ل��ُدنْ��َك م��ن ط��ي��ف زان وم��ا ح��ل��م��ه��ا أن��ت ال��ت��ي ل��ي��ال��يَّ وخ��ي��ُر
أراه��ا أب��ي��ت م��ا ال��ل��ي��ال��ي وش��ر ذاك��ر أن��ا ال��ت��ي ل��ي��ال��يَّ وخ��ي��ُر
دج��اه��ا ال��س��م��اءِ وج��ه ع��ن ُش��قَّ وق��د ب��دره��ا أن��ت ال��ت��ي ل��ي��ال��يَّ وخ��ي��ر
ض��ح��اه��ا إل��يَّ ي��ه��دي ب��دأه��ا أرى ب��ق��رب��ك��م ال��ق��ص��ار ل��ي��ال��يَّ وخ��ي��ر
ُح��اله��ا س��ن��اك م��ن ل��ي ل��ي��ل��ة ف��ه��ل م��ظ��ل��ٌم ب��ع��دك ال��ل��ي��َل إنَّ ب��در ف��ي��ا
بَ��َك��اَه��ا ع��دت��ه إِن ش��ج��يٍّ ل��ق��ل��ب ق��راب��ة ذات ُه��نَّ ل��ي��اٍل ف��ربَّ
ش��ج��اه��ا ال��ل��ج��وج ال��ن��ف��س وف��ي ت��أس��ى ن��اف��ًع��ا ال��دم��ع يَ��َر ل��م ف��ل��م��ا ب��ك��اه��ا
م��داه��ا ت��ن��ال أن ن��ف��ٍس ك��ل َه��َوى ُم��ْدِرًك��ا ل��س��ُت م��ا األي��ام م��ن أري��د
ك��ف��اه��ا ال��ق��ل��ي��ُل ال��ع��ي��ش م��ن ك��ف��اه��ا ن��ح��س��ه��ا ح��تَّ��ام ال��ن��ف��س ل��ط��م��وح ف��ق��ل
ف��ق��اله��ا ق��ارب��ت ه��ل��وًك��ا أح��بُّ م��ث��ل��م��ا ال��ب��ع��د ع��ل��ى دن��ي��ا ي��ا أح��بُّ��ِك
رداه��ا ال��ت��ع��ي��ِس ن��ف��س م��ن ت��ق��رِّب ك��ئ��وَس��ه��ا إِنَّ األي��ام ف��اس��ق��ن��ي أال
ح��ج��اه��ا؟ ي��ب��ي��ن م��ا ب��ن��ف��س ل��ي ف��م��ن األس��ى إِل��ى يُ��ف��ض��ي ال��ع��ق��َل إنَّ ل��ع��م��رك
ف��ش��ك��اه��ا؟ ح��ل��م��ه دن��ي��ا ت��ط��ل��ب ح��ال��ٍم ق��ول ف��ي ال��ع��دَل ��ي ت��رجِّ وك��ي��ف
ع��س��اه��ا ال��ح��ي��اِة ن��ح��س م��ن وت��ه��دأ ي��ح��وط��ه��ا ص��ب��ٌر ال��ن��ف��َس ي��ص��ي��َب أن ع��س��ى
رح��اه��ا؟ ت��دور ال ال��ل��ي��ال��ي ك��أن ول��ب��ث��ه��ا ال��ح��ادث��ات ط��روَق أأخ��ش��ى
س��واه��ا؟ ال��ح��ي��اة ف��ي ب��ن��ف��س ل��ي ف��م��ن أط��ي��ق��ه��ا ال ش��ق��وٌة ب��ن��ف��س��ي ش��ق��ي��ُت
س��اله��ا ال��رج��اءُ ي��ض��ن��ي��ه��ا وح��تَّ��ام ح��ادٍث ك��ل م��ن ال��خ��وف ع��الم س��اله��ا

∗∗∗
ف��ش��ف��اه��ا م��اءَه ب��ن��ف��س��ي م��زج��ت ط��اه��ٌر ودادك م��ن ن��م��ي��ٌر ول��وال
ص��داه��ا أط��ي��ل ق��د ن��ف��ًس��ا ي��ع��ل��ل م��ص��ادٍق ب��خ��لٍّ أط��ف��ر ول��م ل��م��تُّ
رق��اه��ا ل��دن��ك م��ن ل��ن��ف��س��ي ف��ه��يِّ��ئ ق��ائ��ٌل أن��ت م��ا ال��س��ح��َر أن ال��ف��ه��م أب��ا
ف��ت��اه��ا ف��أن��ت ال��ج��لَّ��ى ق��ي��ل��ت وان ج��الءه��ا ك��ن��َت ال��ن��ك��ب��اءُ ق��ي��ل��ت إِذا
ف��ح��س��اه��ا ن��ه��ل��ًة ل��ق��ل��ب��ي أت��ح��َت م��ث��ل��ه ال��ي��وم ِم��دره ال ِم��دره��ا ف��ي��ا
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ق��ض��اه��ا ت��س��وغ ال ح��ادث��ات وك��م خ��ص��ي��م��ه ي��رض��ى ل��ي��س ده��ر خ��ص��ي��م��َي
ل��واه��ا ع��ل��ي��ه ل��ي دي��وٍن م��ن وك��م أض��اع��ه ح��ق ال��ده��ر ه��ذا ع��ن��د ول��ي
غ��زاه��ا ل��دن��ك م��ن خ��م��ي��ًس��ا ك��أنَّ بُ��ط��ل��ة ك��ل ب��ه ت��ف��ري م��وق��ٍف وك��م
ح��م��اه��ا ل��دي��ه أم��ان��يٌّ ح��ق��وق��ي إن��م��ا ال��ده��ر م��ن ح��ق��ي ل��ي ه��اِت ف��ق��م
ج��ن��اه��ا ي��خ��ال م��ا ج��اٍن ج��ن��اي��َة داف��ًع��ا ق��م��ت ل��و ال��ح��ش��ر ي��وم ف��ِإن��ك
ل��ظ��اه��ا ي��خ��اف م��ا ح��ت��ى ال��م��رءِ ع��ن ج��ه��ن��ًم��ا ي��ق��ص��ي م��ن��ك ب��ي��انً��ا ف��ِإن
رب��اه��ا ال��ن��ف��وس ت��ق��ل��ى م��ا وأف��ح��ش ب��ش��ق��وٍة ح��ي��اة ال��دن��ي��ا ت��ق��ارض��ن��ا
خ��ن��اه��ا ت��زي��ح أن خ��ل��ي��ق ف��أن��ت رب��ه أن��ت ب��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه أدْن
ه��داه��ا! ت��ق��ول م��م��ا ألدرك��ه��ا ب��م��س��ام��ع أُل��ح��ق��ت ل��و إن��ه��ا أم��ا

بعيد قريب

ق��ش��ي��ُب؟ ال��ن��ب��اِت م��خ��ض��رُّ ه��و ف��ه��ل روَض��ه ال��م��غ��رُد ال��ط��ي��ُر ع��اود ل��ق��د
ت��ط��ي��ُب؟ ب��ال��ح��ب��ي��ب ح��ي��اٍة وك��لُّ وط��ي��ب��ه��ا ال��ح��ي��اة زه��ُو ع��اده وه��ل
رط��ي��ُب ال��ري��اِض أغ��ص��ان ب��ي��ن ف��م��ا ع��ط��ف��ًة ي��ب��ِد ول��م ي��أن��س ل��م ال��ط��ي��ر إذا
ح��ب��ي��ُب إِل��ي��ك ي��ط��رب ل��م أن��ت إِذا ب��ش��اف��ٍع ال��وداِد ن��ي��ل ف��ي خ��ي��َر وال
ط��روُب ل��ألدي��ب أدي��ٍب وك��ل وأل��ف��ًة أن��ًس��ا م��ن��ك أب��غ��ي ك��ن��ُت ل��ق��د
ت��ص��وُب ال��وج��وه ب��ش��اش��ات ف��ِإن وع��ط��ف��ًة إِخ��اءً ت��ظ��ه��ر ف��ل��م وج��ئ��َت
ن��س��ي��ُب ال��ع��اش��ق��ات ال��ع��ي��وِن ول��ح��ظ ب��ش��اش��ٌة ال��ف��ات��ن��ات ال��ع��ي��ون ول��ح��ُظ
ق��ري��ُب م��ن��ك وْه��و ب��ع��ي��ٍد وُربَّ تَ��ُزْر ل��م ك��أن��ك ت��أن��س ف��ل��م وزرَت
ط��ب��ي��ُب ل��ل��م��ح��بِّ ل��ح��ٍظ ُربَّ وي��ا ع��اط��ٍف إِغ��راءَ ع��ي��ن��ي��ك ف��ي أَر ول��م
خ��ط��ي��ُب ال��ع��ي��وِن أل��ح��اظ إِنَّ أال ووح��ش��ة ش��كٌّ ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ك��ان ل��ق��د
ي��ري��ُب ال��وداد ف��ي م��زٍح ك��ل وم��ا ت��ودًدا ب��ال��م��زاح ت��ت��ب��س��ط ول��م
ش��روُب ي��ع��اف ال ط��ه��ور وم��اءٌ أح��بُّ��ُه أن��س م��ن��ك م��زاٍح ف��ك��لُّ
ك��ئ��ي��ُب وْه��و ال��ق��ل��ب ي��ش��وق وك��ي��ف ش��ائ��ق أن��ا وال م��ش��ت��اٌق أن��ت ف��ال
خ��ل��وُب ال��ل��ح��اظ ف��ي ض��ي��اء وأي��ن وم��ي��ض��ه أه��وى ك��ن��ت اب��ت��س��ام ف��اي��ن
ك��ذوُب ذاك ب��ع��د وداٍد ف��ك��لُّ م��ب��غ��ض��ي أن��ك ع��ي��ن��اك ت��ح��دث��ن��ي
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ي��ط��ي��ُب ل��ل��ج��م��ال ح��بٍّ ك��لُّ وم��ا ل��م��ث��ل��ه أه��ًال ل��س��ت ح��بٍّ��ا أح��بُّ��ك
أص��ي��ُب ل��دي��ك ا ودٍّ وال رض��اك آلم��ٍل ل��دي��ك ب��رٌّ ال ف��ِإن��ك
ج��دي��ُب ال��ق��ب��ور ف��ي غ��ص��ٌن وح��س��نُ��ك وظ��ل��م��ة ق��ب��ٌح ال��ق��ب��ر م��ث��ُل ف��ن��ف��ُس��ك
ن��ص��ي��ُب ه��واك م��ن ل��ي ي��ك��ن ل��م إِذا وم��ط��م��ٍع ي��أس ب��ي��ن ت��ت��رَك��نِّ��ي ف��ال
ط��ب��ي��ُب وم��لَّ ُع��وَّاد ت��ع��دت��ه ك��م��يِّ��ٍت ده��ًرا أَْح��َي أو أم��ت ودع��ن��ي
ض��ري��ُب ع��ل��يَّ ي��ع��ط��ف ل��م أن��ا إِذا ب��س��ل��وٍة أب��وءَ أن خ��ل��ي��ق وإن��ي

∗∗∗
ط��ل��ي��ُب ال��ح��ي��اِة ف��ي س��واك��م ل��ي وم��ا وال��ن��ه��ى ال��روِح ذاك��ي رف��ي��ًق��ا وأه��وى
ي��ذي��ُب ل��دن��ك م��ن ب��ل��ح��ٍن ل��ي وج��ْد ب��م��ن��ط��ٍق ل��ي ج��ْد األل��ح��اِن خ��ال��َق ف��ي��ا
ي��خ��ي��ُب ل��ل��ج��م��اد ش��اٍد ك��ل أال ل��م��ط��رٍب ي��ل��ي��ن ال ق��ل��بً��ا ألط��رب
س��ل��ي��ُب ال��ح��ي��اة ف��ي غ��ري��ب ي��ت��ي��ٌم ك��أن��ن��ي ع��ن��ي غ��ب��ت م��ا إذا أظ��لُّ
غ��ري��ُب ال��ح��ي��اة ف��ي ي��ت��ي��ٌم ك��الن��ا أن��ن��ا ال��م��ح��ب��ة ف��ي إِل��ي��ك��م ش��ف��ي��ع��ي
رق��ي��ُب ع��ل��ي��ك ي��ع��ن��ف ول��م ع��ذْرَت ك��ل��ه ح��س��ن��ك ك��ن��ه ت��دري ك��نْ��َت ول��و
ي��ط��ي��ُب ف��ي��ه ف��كَّ��ْرَت إِذا ل��ُس��ْك��ٌر وإِن��ه ال��ج��م��اِل س��ك��ر م��ن وع��رب��دت
ع��ج��ي��ُب ال��ج��م��ال ف��ي ف��ري��ٌد ف��أن��ت ُك��نْ��تَ��ه ال��ح��س��ن م��ن إِن��س��اٌن ُج��نَّ ول��و
م��ري��ُب ه��واك ف��ي أن��ي خ��ل��ت ل��م��ا ك��لَّ��ه ح��ب��َي س��رَّ ت��دري ك��ن��ت ول��و
ل��ب��ي��ُب ال��ج��م��اِل ب��أس��رار ف��ِإن��ي ب��ح��س��ن��ك��م ع��ل��ي��ٌم م��ث��ل��ي ال��ورى ف��ي وم��ا
ف��ي��ج��ي��ُب م��ن��ك��ُم خ��ي��اًال وأدع��و دارك��م ب��ع��د ع��ل��ى أن��اج��ي��ك��م أب��ي��ُت
ق��ري��ُب وْه��و ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ي وأب��غ��ي��ه خ��م��رت��ي وأس��ق��ي��ه زادي وأط��ع��م��ه
أءوُب ال��ب��ع��اُد ط��ال وإِن إِل��ي��ه وإِن��ن��ي ل��ج��ن��ب��ي ج��ن��بً��ا وأج��ل��س��ه
وج��ن��ي��ُب ش��ائ��ٌق إِل��ٌف م��ن��ه ول��ي ح��ال��ه ك��ي��ف ح��ال��ِه ع��ن وأس��أل��ه
وغ��ري��ُب ش��ارٌد م��ن��ه��ا يَ��بْ��َق ف��ل��م ج��م��ي��ع��ه��ا ف��ي��ك��م ال��ح��بِّ م��ع��ان��ي ن��ظ��م��ُت
ون��ح��ي��ُب زف��رٌة ق��ل��ب��ي وتُ��ه��ل��ك ب��ح��ب��ك��م أُج��نَّ أَْن إال يَ��بْ��َق ول��م
ت��ئ��وُب؟! أراك ه��ل ط��ي��ٍف ط��ي��َف ف��ي��ا ي��زورن��ي ِل��َط��يْ��ٍف ط��ي��ٌف ك��أن��ك��ُم
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القمر عشيق

والقمر.) والليل الصيف أناشيد من أنشودة (وهي

ب��ال��ض��ي��اء ت��زه��و وال��داُر خ��ل��ًع��ا دارك��م��و ع��ل��ى ال��ب��دُر ن��ش��ر
وال��رج��اء ال��ت��م��ن��ي ب��ي��ن ش��ج��وه م��ن ال��ق��ل��ب ح��ي��ث ال��ص��ي��ِف ل��ي��ال��ي ف��ي
وس��ن��اء ب��ب��ه��اءٍ ل��خ��ل��ي��ق س��ك��ان��ه أن��ت��ُم ب��ي��تً��ا إن
وف��ن��اء ع��راص ب��ي��ن س��اط��ًع��ا ف��ي��ه ال��ب��در ي��ب��ي��ت أن ل��خ��ل��ي��ق
ب��س��واء ع��ن��دي ال��ح��ي دي��ار م��ا دارك��ُم ع��ل��ى ال��ض��وء أح��س��ن
ال��ع��زاء م��س��ل��وب ال��ب��در وي��ب��ي��ت ح��س��ن��ك��ُم م��ن ال��ط��اووس ي��خ��ش��ع
ال��س��م��اء أرج��اءَ ي��ق��ط��ع ح��ائ��ٌر ُح��بِّ��ُك��ُم م��ن ال��ب��دَر ف��ك��أنَّ
ورج��اء ي��أٍس ب��ي��ن م��ث��ل��ي وْه��و ح��بِّ��ُك��ْم م��ن ه��ال��ٌك م��ث��ل��ي ف��ْه��و
ب��ط��اء ب��أل��ح��اظ وي��ح��يِّ��ي��ك��م ط��اق��ات��ك��م م��ن ال��ب��دُر وي��ط��لُّ
ال��ُرواء ش��ت��ى ف��ض��ي��ًة ُح��لَّ��ًه ف��رِش��ُك��ُم ع��ل��ى ال��ب��دُر بَ��َس��َط
ال��وض��اء م��ح��م��ود ال��ط��ه��ر ك��ض��ي��اءِ ض��ي��اءٌ م��ن��ه وج��ه��ك��م وع��ال
ال��س��ن��اء ج��مُّ ح��ل��م��ك��م ف��ي وج��ه��ه آف��اق��ه أح��الم��ك��م ف��ي وْه��و
ب��ال��رق��ب��اء ف��ي��ُك��ُم ي��ش��ق��ى ل��ي��س ِس��ن��ٍة ذو أح��ض��ان��ك��م ف��ي وْه��و
ب��ال��ل��ق��اء ض��ن��ي��ن داٍر ف��ي م��ن��ك س��اط��ٌع ض��وءٌ ب��در ي��ا ل��ي��ت��ن��ي
ع��داء أو ب��ع��ذٍل ي��ل��ق��ان��ي ل��ي��س غ��اف��ٌل ع��نِّ��ي وْه��و ف��أراه
وم��س��اء؟ ص��ب��اٍح ب��ي��ن خ��ائ��بً��ا ه��ج��رك��ُم ف��ي ال��ع��م��َر ��ي أأق��ضِّ
ال��ع��ي��اء! اءِ ب��ال��دَّ ال��ق��ل��َب ت��رم��ي ك��ي��ف أس��ق��ام��ه م��ن ال��ق��ل��ِب دواء ي��ا
ال��ش��ت��اء أي��ام ع��ن��ك ع��دت��ن��ا ك��م ب��ال��ه��وى ع��ودي ال��ص��ي��ِف ل��ي��ال��ي ي��ا
ال��ش��ق��اء! أي��ام ح��ك��م ت��م��ادى ق��د ب��ال��م��ن��ى ع��ودي ال��س��ع��ِد ل��ي��ال��ي ي��ا
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والرحمة الحب

س��ي��اِن وال��م��وت بُ��ْع��َدُك��ُم��و وأن اق��ت��راب��ك��ُم ف��ي ح��ي��ات��ي رأي��ت��م ل��م��ا
وت��ح��ن��ان��ي ب��ث��ي م��ا ��ون ت��ح��سُّ وال ��ل��ه��ا أؤمِّ ف��ي��ك��م رح��م��ة ف��ال ِب��نْ��تُ��ْم
وس��ل��واِن! ص��ب��ٍر ع��ل��ى أب��ي��َت وأن أب��ًدا أن��س��اك��ُم أن ال��ل��ه ل��َي ف��ادُع��وا
ص��وان ص��خ��ر ف��ي َك��م��ن��ْت وق��س��وة ج��ف��ائ��ك��ُم م��ن ع��ن��ان��ي ق��د ال��ذي ح��س��ب��ي
أك��ف��ان��ي ال��دم��ِع ب��م��اءِ ب��ل��ل��ت��م ل��م��ا ك��م��ٍد وم��ن ش��وٍق م��ن م��تُّ ل��و وال��ل��ه
ون��س��ي��اِن س��خ��ٍر م��ن ح��ظ��ي ك��ان ب��ل م��ح��ب��ت��ك��م ف��ي م��م��ات��ي ع��ن��اك��م وال
وج��ذالِن م��زه��وٍّ ب��ي��ن وُرح��تُ��ُم ل��واع��ج��ُك��م اه��ت��اَج��ْت ل��م��ا ُج��ِن��نْ��ُت ول��و
وإخ��وان��ي؟ ص��ح��ب��ي م��ن ل��ل��ن��اس ت��ب��دون ع��داوت��ك��م م��ن ل��ي ب��دا ق��د م��ا أبَ��ْع��َد
وخ��الن��ي! ص��ح��ب��ي م��ن أرح��ُم ف��أن��ت أن��ش��ُدُه األم��ن ف��ي��ك ال��م��وِت ط��ارَق ي��ا

الناس أملح

واآلِس ال��ورِد وط��اق ال��ن��اِس أم��ل��َح ي��ا أال
إِي��ن��اس��ي ح��رَّْم��َت وق��د إِي��ح��اش��ي ح��لَّ��ْل��َت ل��ق��د
آس��ي؟ م��ن ف��ي��ك ل��ي أم��ا ال��ن��اِس أم��ل��َح ي��ا أال
ب��اِس! م��ن ب��ال��ح��بِّ وم��ا ح��بِّ��ي ف��ي ت��زه��د وه��ل
ال��ق��اس��ي ق��ل��بُ��ك ق��ل��ب��ي ـ��َم ي��رح��ـ أن ي��ق��در أم��ا
ووس��واِس ه��مٍّ ع��ل��ى س��ه��رانً��ا ال��ل��ي��َل أب��ي��ُت
ال��ك��اِس ف��ي ال��ه��مَّ أري��ق ه��مٍّ ف��ي ال��ي��وم وأق��ض��ي
ي��اس��ي ي��ه��ن��ي��ك��ُم ف��ه��ل ال��م��وَت ل��ي ح��بَّ��بْ��َت وق��د
ال��ح��اس��ي م��ع وأح��س��وه ال��م��وُت ل��ك س��ي��ن��ع��ان��ي
أن��ف��اس��ي؟ ت��رك��د وأن م��وت��ي ي��ه��ن��ي��ك��م ف��ه��ل
وال��ي��اِس؟ ال��ح��ب ق��ت��ي��ل ق��ب��ري ف��ي أدرج وأن
ب��ال��ن��اِس؟ ي��س��خ��ر وم��ن ب��ال��ش��ع��ر ي��ص��دح ف��م��ن
إِب��الِس غ��ي��ر ج��ه��ًرا َر ال��ب��ْد دع��وت أن��ي ول��و
وال��راِس! ال��ع��ي��ن��ي��ن ع��ل��ى ول��بَّ��ان��ي ل��ح��يَّ��ان��ي
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ال��ن��اس��ي ال��غ��اف��ل وأن��ت ت��دن��و ف��ال وأدع��وك
واآلِس ال��ورد وط��اق ال��ن��اِس أم��ل��ح ي��ا أال
س��ي ُج��الَّ ب��ي��ن ص��م��وتً��ا ال��ح��بُّ خ��ل��ف��ن��ي ل��ق��د
وأض��راِس! ب��أن��ي��اٍب ال��ح��بُّ م��زق��ن��ي وق��د

األول الحبيب ذكرى

ال��ب��ل��ب��ِل؟ ش��ْدو ل��ْح��ن أم األوِل ال��ح��ب��ي��ِب ذك��رى
ب��م��ع��زِل ع��ن��ه وك��ن��ت ُد ف��ؤا ي��ا ه��ي��ام��ك أورى
ب��م��ْق��ِب��ِل ال��زم��اُن ل��ي��س أله��ل��ه��ا ال��ش��ج��وَن ف��دع
وال��ش��م��أِل ال��ص��ب��ا ب��ي��ن دارًس��ا رب��ًع��ا أص��ب��ح��ت
ُم��ع��ذَِّل غ��ي��َر ب��ال��ح��بِّ آه��ًال ع��ه��دت��ك ول��ق��د
وم��ك��لَّ��ِل ٍر ُم��ن��وَّ ـ��َن ب��يْ��ـ ال��ح��ب ف��ي��ك وع��ه��دُت
ال��م��ن��ج��ل��ي ال��زم��ان ذاك م��رج��ٍع م��ن ه��ل ق��ل��ُب ي��ا
ال��م��ت��ح��م��ِل ال��ه��وى ع��ه��د ب��ع��ائ��ٍد ل��ي��س ه��ي��ه��ات
األل��ي��ِل وك��ال��ظ��الِم ـ��ِل ال��ذل��ي��ـ ك��ال��ق��ب��ر أص��ب��ح��ت
ال��س��ل��س��ِل ك��ال��رح��ي��ِق ـ��ك ح��بُّ��ـ ك��ان ق��د م��ا ب��ع��د م��ن
ي��ث��م��ِل ك��ع��ش��ق��ك ي��ع��َش��ْق وَم��ْن ش��ج��ٍو م��ن ف��ث��م��ل��ت
ل��ي ك��ان ذل��ك ل��ي��ت ي��ا بَ��َدا أََم��ٌل إِْن وت��ق��ول
ال��م��ت��دل��ِل وع��زة ل ال��دال ي��ع��ج��ب��ك ك��ان ق��د
ال��م��ت��ج��م��ِل رض��ا وال ه تَ��َرا أم��ًال ال أص��ب��ح��َت
ب��ح��ن��ظ��ِل ِش��ي��َب ك��ال��ش��ه��د ��ه��ا ت��م��جُّ ال��ح��ي��اِة ك��أُس
ك��ِم��رج��ِل ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ل��وع��ٌة ي��وٍم ك��ل ف��ي
م��ذل��ِل ب��ع��ي��ش ت��رض��ى م��ع��ذٌَّب أن��َت ح��تَّ��ام
م��م��ح��ِل ك��ق��ف��ٍر َف��ِع��ْش ِب ال��س��را إِل��ى ظ��م��ئ��َت ول��ق��د
م��ض��ل��ِل ب��ح��بِّ ي��رض��ى م��ع��ان��ٍد ج��زاءُ ه��ذا
ال��م��ت��ع��ج��ِل ب��ل��ه��ف��ِة ـ��ن ال��غ��ادري��ـ إِثْ��ر وي��ذوب
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ك��ال��ج��ن��دل ق��ل��ب��ه ح��ظ ال��ل��وا س��ح��اَر وي��ح��بُّ
ب��م��ن��ه��ِل ال��س��راُب ف��م��ا د ف��ؤا ي��ا ح��ن��ي��نَ��ك ف��اْك��تُ��م
م��ت��غ��زِل م��ن أع��ي��اك ف��س��ح��ره ال��ن��س��ي��َب ودَِع
م��ع��ض��ِل ب��ق��ل��ب ي��ن��أى أح��ب��ب��تَ��ه ال��ذي إِن
ال��ب��ل��ب��ِل؟ ش��دُو أش��ج��اك خ��اف��ًق��ا ل��ك م��ا ق��ل��ُب ي��ا

صاحب إىل البديعة األبيات هذه العبادي الحميد عبد الجليل األستاذ (أرسل
الديوان):

ج��اِن؟ أم أن��ت أح��اٍن ال��ف��ؤاد دام��ي وص��ب إِن��ن��ي رف��ًق��ا ال��ق��ل��ب ش��اع��ر ي��ا
ب��ال��ف��ان��ي األش��ي��اءِ أش��ب��ه َغ��َدْت ف��ق��د َف��ِن��يَ��ْت ت��ك��ن ل��م إِن م��ه��ج��ة ف��ل��ي رف��ًق��ا
ال��ع��ان��ي ال��م��دن��ف دواءِ خ��ي��ر وال��ش��ع��ر ح��زن��ي ب��ه آس��و ك��ي ش��ع��رك ق��رأُت
ح��راِن ج��دِّ وف��ؤاٍد م��ص��دوع��ة ك��ب��د م��ن ال��ي��وم ب��ي م��ا ش��ع��رك ف��ه��اج
ول��ه��اِن ال��ق��ل��ب َم��ُش��وِق خ��ف��يَّ ت��ب��دي ب��أل��س��ن��ن��ا أق��وَّال أن��ت ل��ل��ه
ت��ح��ن��اِن! ك��ل ح��ن��نَّ��ا ق��د ل��ن��ا ف��م��ا ض��م��ائ��رن��ا ن��ج��وى ع��ارًف��ا ت��ك��ن إِالَّ
م��ع��واِن غ��ي��ر وق��ل��ب دخ��ي��ل ه��وى ف��ي��خ��ذل��ن��ي ألن��س��اه أري��د ذا ك��م
أش��ج��ان��ي ال��ش��ع��ر ع��ل��يَّ أث��ار وإِن ت��ب��ع��ث��ه « «ش��ك��ريَّ ي��ا ال��ش��ع��ر س��أق��رأ
ث��اِن! ل��ه��ا م��ح��ي��ا م��وت��ه��ا ك��أن��م��ا ح��ش��اش��ت��ه ي��ب��ل��ى م��ا ال��م��رءُ ي��ع��ش��ق ق��د

القصيدة): هذه عمل إىل الديوان صاحَب (فبعثَْت

الشعر

أب��ي��ات��ه��ا! ف��ي ف��ال��خ��م��ر ف��ه��ات��ه��ا ال��ف��َؤاد ط��رب
ل��م��ع��ات��ه��ا ف��ي ك��ال��ك��أِس ج��ل��وت��ه��ا ال��ح��م��ي��د» «ع��ب��د
آي��ات��ه��ا م��ن ال��ش��ع��ُر ص��ح��ائ��ٌف ال��ن��ف��وَس إِن
ن��غ��م��ات��ه��ا ف��ي وال��س��ح��ُر ص��ادٌح ط��ي��ٌر وال��ن��ف��ُس
ن��ب��رات��ه��ا ِم��ْن ِري��َع ش��يءٌ ال��ده��ر ك��س��َر راَع ل��و
ع��ق��دات��ه��ا م��ن ال��ش��ع��ر ف��ي ق��ن��ي��ص��ة ال��ح��ي��اَة ف��ت��رى
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ف��ل��ت��ات��ه��ا م��ن ي��ق��ت��صُّ ش��اع��ٍر ن��ه��زُة وال��ع��ي��ُش
ل��ح��ي��ات��ه��ا وم��ع��ق��ٌل س ال��ن��ف��و ت��اري��ُخ وال��ش��ع��ُر
ن��ش��وات��ه��ا م��ن ح��ذاِر س ل��ل��ن��ف��و ك��أٌس وال��ش��ع��ُر
ج��ن��ات��ه��ا ف��ي غ��رس��ت��ه ي��ان��ٌع ورد وال��ش��ع��ُر
ن��ف��ح��ات��ه��ا م��ن ب��ال��ش��ع��ِر َه��َف��ْت ق��د ري��ٌح وال��ن��ف��ُس
ل��ف��ح��ات��ه��ا ف��ي ت��روع ِم ك��ال��س��م��و ط��وًرا وال��ن��ف��ُس
م��وج��ات��ه��ا م��ن وال��ش��ع��ُر زاخ��ٌر ب��ح��ر وال��ن��ف��س
روض��ات��ه��ا ف��ي ي��ط��ي��ر ِة ال��ح��ي��ا ف��ي ط��ي��ٌر وال��ن��ف��س
ج��ن��ب��ات��ه��ا وف��ي َغ��رد وس��م��ائ��ه��ا أرض��ه��ا ف��ي
ن��ب��ض��ات��ه��ا م��ن وال��ش��ع��ُر خ��واف��ٌق ال��ق��ل��وَب إِن
ب��ص��ف��ات��ه��ا م��ن��ش��ورًة ج��م��ي��َع��ه��ا ال��ح��ي��اَة ف��ت��رى
م��رآت��ه��ا ف��ي ت��ط��ل ِة ال��ح��ي��ا م��رآة وال��ش��ع��ُر
ص��ف��ح��ات��ه��ا ف��ي ت��ل��وح ِة ال��ح��ي��ا أس��ال��ي��َب ت��ج��ل��و
ل��ذات��ه��ا ف��ي وت��راه آالم��ه��ا ف��ي ف��ت��راه
ض��ح��ك��ات��ه��ا ف��ي وال��ش��ع��ُر ع��ب��رات��ه��ا ف��ي وال��ش��ع��ُر
ن��ك��ب��ات��ه��ا م��ن ي��غ��ضُّ ِة ال��ح��ي��ا ع��ل��ى ال��م��ع��ي��ُن وه��و
ُظ��لُ��م��ات��ه��ا ع��ل��ى ع��اٍد س��اط��ٌع ن��وٌر وال��ش��ع��ُر
أن��ات��ه��ا ف��ي ال��ل��ح��ن ِس ال��ن��ف��و أل��م م��ن وي��ص��ي��ُغ
غ��اي��ات��ه��ا ع��ن ف��ي��ب��ي��ن ج��ري��م��ٍة ك��لَّ وي��ض��يء
ف��ع��الت��ه��ا ف��ي ال��ن��ف��َس ي��ح��ثُّ ب��م��ا ال��خ��ب��ي��ُر ف��ه��و
رق��ص��ات��ه��ا م��ن وال��ش��ع��ُر راق��ٍص ن��ش��وُة ل��ل��ن��ف��ِس
ن��ف��ث��ات��ه��ا م��ن وال��ش��ع��ُر س��اح��ٍر ه��م��ُة ل��ل��ن��ف��س
ح��رك��ات��ه��ا م��ن ل��ل��ش��ع��ِر م��ن��زٌل ن��ف��ٍس ُك��ل ف��ي
ح��االت��ه��ا ف��ي ي��ج��ول ـ��ِر ال��ك��ب��ي��ـ وال��رج��ل ال��ط��ف��ل ف��ي
َف��تَ��يَ��اِت��َه��ا ف��ي وت��راه ف��ت��ي��ان��ه��ا ف��ي وت��راه
وش��ك��ات��ه��ا وط��م��وح��ه��ا وس��روره��ا ح��زن��ه��ا ف��ي
آالت��ه��ا م��ن وال��ن��ف��ُس ص��ادح ن��غ��م��ُة وال��ش��ع��ُر
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رن��ات��ه��ا م��ن وال��ش��ع��ُر أوت��اُره��ا أش��ج��انُ��ه��ا
رق��دات��ه��ا م��ن ل��ل��ن��ف��س م��ب��ع��ٌث ش��يءٍ ول��ك��لِّ
ي��ق��ظ��ات��ه��ا ف��ي ال��ن��ف��س ت��ي ي��أ ك��اِإلل��ه��ام وال��ش��ع��ُر
ب��م��ب��ت��ك��رات��ه��ا! ي��أت��ي ش��اع��ٍر آي��ُة وال��ك��ون

واللوم العذر بني

ال��ن��واه��ِب ل��نَ��ْه��ِب ق��ل��ب��ي ت��ت��رك��وا وال ال��ك��واذِب ب��ال��ظ��ن��وِن ع��ل��ل��ون��ي أال
ال��م��ج��ان��ِب ال��ح��ب��ي��ِب ه��ج��ر ف��ي ال��م��وَت أرى ف��ِإن��ن��ي أن��ت ك��ي��ف ت��س��أل��ون��ي وال
ع��ات��ِب ك��ل ع��ل��ى ب��ي ج��واًدا وك��ان ب��م��ال��ه ال��ش��ح��ي��ِح ب��خ��َل ب��ه ب��خ��ل��ُت
ال��ح��ب��ائ��ِب ب��اق��ت��راب خ��ل��ي��ٌق ك��أن��ي وزه��وًة غ��روًرا ح��ب��ي ت��ح��س��ب��وا ف��ال
ال��م��ع��اي��ِب ك��ث��ي��ُر م��ش��ن��وءٌ وأن��َي ل��ل��ه��وى ل��س��ُت أن��ن��ي ألدري وإِن��ي
آي��ِب غ��ي��ر ع��ن��دك��م ف��ق��ل��ب��ي إِل��ي��ك��م ف��ي��ن��ث��ن��ي ع��ن��ك��م ال��ق��ل��َب أذود ل��ذاك
ال��ع��ج��ائ��ِب ش��رُّ ال��ن��ف��ِس ع��زاء ف��ِإن ب��ح��ب��ك��م ل��ج��ج��ت أن��ي ت��ع��ج��ب��وا ف��ال
ال��ن��وائ��ِب ب��ي��ن ال��ح��بُّ ع��ل��يَّ ف��ج��ار ول��ذًة أم��نً��ا ال��ح��بَّ أظ��نُّ وك��ن��ُت
ال��م��ص��اِئ��ِب س��ه��ام ف��ي ك��ري��ٍش ف��ك��ان ب��ل��س��ًم��ا ال��ع��ي��ِش ف��ي ال��ح��بَّ أظ��ن وك��ن��ُت
ك��ال��م��خ��ال��ِب أط��راف��ه ول��غ��ت إِذَا ق��ات��ٌل وال��س��ه��ُم ال��س��ه��ِم ب��ن��زع ل��ي وم��ن
وال��رغ��ائ��ِب ال��ه��وى ع��فِّ ال��ج��وى ك��ث��ي��ر م��ولَّ��ٍه ب��ق��ل��ٍب رف��ًق��ا أأح��ب��اب��ن��ا
ع��ائ��ب غ��ي��ُر ع��اذٌر ف��ؤادي ف��ِإن واس��ًع��ا ال��ص��دِّ ع��ل��ى ع��ذًرا ل��ك��م ج��ع��ل��ُت
ال��م��ذاه��ِب وج��وُه ُس��دَّت وق��د وك��ي��ف ح��ي��ل��ٍة وج��ُه ح��بِّ��ك��م ف��ي ل��ي ك��ان وم��ا
وص��اح��ب ح��ب��ي��ٍب م��ن وأوح��ش��ت��م��ون��ي ح��بَّ��ه��م ال��ن��اَس أح��ُس��ُد وخ��لَّ��ْف��تُ��م��ون��ي
األص��اح��ب ال��ل��دات ف��ْق��د ع��ل��ى ب��ك��ي��ُت ب��رف��ق��ٍة م��ررُت إِن وخ��ل��ف��ت��م��ون��ي
ب��واج��ِب ُم��ِح��بٌّ أدل��ى إِْن ال��ه��ج��ر ع��ل��ى ف��أل��وم��ك��م ع��ن��دك��م ح��قٌّ ل��َي وم��ا
ال��م��ن��اق��ب ج��ه��ُد ال��ح��بِّ ارت��ض��اءَ ف��ِإن وت��ط��وًال رح��م��ًة غ��رام��ي ق��ب��ل��ت��م
ال��ح��ب��ائ��ِب خ��ي��ر ال��ن��ف��س ف��ي ب��أن��ك��ُم ع��ل��م��ت��ُم أن ُح��بِّ��ي��ُك��م��و ف��ي وح��س��ب��َي
ال��ع��واق��ِب م��رُّ ال��خ��م��ر م��ث��ُل ال��ح��بُّ ه��و ش��ارٌب أن��ا ال��ذي ال��ح��بِّ ن��ش��وة ف��ي��ا
ل��لَّ��واع��ب ن��ه��زًة ف��ؤادي ل��خ��ال ص��ب��اب��ٍة م��ن ه��ال��ًك��ا رآن��ي ل��و وم��ن
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ال��غ��ي��اه��ِب س��واد ف��ي ق��ل��ب��ي ض��لَّ ف��ق��د ب��َع��ْط��ف��ٍة م��ن��ك ال��ع��ي��ش وج��وَه ل��ي أَِض��ئْ
ال��ت��ج��ارِب م��رَّ ال��ع��ي��ش م��ث��َل ك��ن��َت وإِن م��ح��ب��ٌب ك��ال��ح��ي��اِة ج��م��ي��ٌل وأن��ت
ال��ك��واك��ِب ع��ي��وِن ف��ي ل��ح��ظ��ي ُد أَُردِّ م��ق��ي��ٌد ب��ال��ن��ج��وم وط��رف��ي أب��ي��ت
ث��اق��ِب غ��ي��َر آف��ًال ض��ئ��ي��ًال أراك ن��اش��د أن��ا ال��ذي ال��ن��ح��س نَ��ْج��ِم��َي ف��ي��ا
ال��ت��رائ��ِب ذل��ي��ل ق��ب��ٍر ف��ي وأص��ب��ح��ت غ��ْول��ًة ال��م��وُت غ��ال��ه��ا ح��ي��ات��ي ف��ل��ي��ت
ج��ان��ِب ك��ل م��ن ال��ت��رب ع��ل��يَّ ويُ��ْح��ث��ى ق��راره��ا س��ح��ي��ٍق ب��م��ه��واة أَُدلَّ��ى
ال��ن��وادِب ن��واح روح��ي تُ��ْس��ِم��ُع��وا وال ب��ل��ه��ف��ٍة ع��ل��يَّ ت��ب��ك��وا ال م��تُّ ف��ِإن
األق��ارِب ن��واح م��ا ل��وٍم وخ��ش��ي��َة ب��ك��اؤك��م ي��ك��ون م��ا ن��ف��اًق��ا ف��ِإن
ال��م��ش��ارِب ص��ف��َو األح��الم ف��ي وتُ��بْ��ِص��ُر م��ص��ادًق��ا ت��ب��غ��ي ك��م ق��ل��ُب وي��ا
وك��اذِب خ��بٍّ ب��ي��ن ط��وي��ًال وت��ص��ح��و وص��ادٍق واٍف ب��ي��ن ق��ل��ي��ًال ف��ت��غ��ف��ى
خ��ائ��ِب ع��ي��ش ف��ي أم��س��ي��ت إِن ت��أَْس ف��ال ب��غ��ي��ت��ه��ا ق��د ب��غ��ي��ة غ��روًرا وإِن
وال��م��ث��ال��ِب األذى ج��مُّ ال��خ��ن��ى ص��م��ي��م وك��اذبً��ا خ��بٍّ��ا ال��ن��اس م��ث��ل أن��ت أم��ا
ال��ج��ن��ائ��ِب ق��وَد ال��ع��ي��ش ف��ي ال��ف��ت��ى ي��ق��اُد خ��ادٌم ل��ل��ع��ي��ش ال��ع��ي��ش ف��ي ام��رٍئ وك��لُّ

نجوى

ال��ن��واظ��ُر ال��ع��ي��وُن ع��ن��ه ف��ت��رج��ع��ن��ي ب��ي��ن��ن��ا وال��ن��اُس األل��ح��اَظ أس��ارق��ه
ط��اه��ُر وح��ب��َي ح��بِّ��ي ف��ي وي��زه��د روُض��ه وق��ل��ب��َي ق��ل��ب��ي م��ن وي��ن��ف��ر
وم��ش��اع��ُر! م��ن��س��ك إِال أن��ت وه��ل ع��اب��د أن��ا ك��ع��ب��ٌة إِال أن��ت وه��ل
ب��اك��ُر ف��ال��روض ال��زه��ر ب��ي��ن ك��ن��ت وإِن خ��م��ي��ل��ٌة ف��ْه��ي ال��ص��ح��راء ف��ي ك��ن��َت وإِن
ط��ائ��ُر! م��ن��ك أي��ك��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م إِذا ن��اض��ًرا ب��ع��دك ال��روُض ي��ك��ون وك��ي��ف
زاِه��ُر ال��زه��ُر وال م��خ��ض��رٌّ ال��ن��ب��ُت ف��ال ش��ج��رات��ه ص��وََّح��ْت روِض��ي إِنَّ أال
األع��اص��ُر ال��ت��راِب أك��اث��ي��َب ع��ل��ي��ه وأدَرَج��ْت ف��ي��ه ال��م��اء ع��ي��وُن وغ��اض��ت
ال��ك��واس��ُر وال��ط��ي��وُر ال��ف��ي��اف��ي وح��وُش ت��روده خ��رابً��ا م��ه��ج��وًرا وأص��ب��َح
غ��ادُر ال��ده��ر م��ن ص��رٌف ف��أه��ل��ك��ه وب��ه��ج��ًة ح��س��نً��ا ك��ال��ف��ردوِس ك��ان وق��د
م��اط��ُر ال��غ��ي��ث وال ت��ه��واه ال��ط��ي��ر ف��ال ي��زوره ح��ب��ي��َب ال أن وأه��ل��ك��ه
ه��اج��ُر؟ وال��ح��س��ُن ال��ق��ل��ب يُ��َس��رُّ وك��ي��ف ب��اخ��ٌل وال��غ��ي��ُث ال��ن��ب��ُت ي��ع��ي��ُش وك��ي��ف

242



الربيع زهر

ع��اِث��ُر وال��ج��دُّ ، ال��ج��دِّ ن��ح��س ع��الل��ة وال��ه��وى ال��ن��ف��س، روض��ة إِال ال��ح��س��ُن وم��ا
غ��ادُر وال��ده��ُر ال��ده��َر، أب��ال��ي ف��ل��س��ت أُص��ب إِن ال��ن��ف��س ح��اج��ة إِال ال��ح��س��ُن وم��ا
ف��اِخ��ُر ه��و َم��ْن َف��ْخ��ُر ح��بٍّ ك��لُّ وم��ا ع��اش��ق أن��ا ل��ل��ذي ف��ض��ٌل وح��بِّ��َي
ال��ب��واك��ُر ال��م��ن��اي��ا ع��ن��ي ب��ه ف��ش��طَّ��ْت ب��ه��ج��ة م��ث��ل��ك ك��ان ق��د م��ن وأح��ب��ب��ُت
ال��خ��واط��ُر ال��ح��زي��َن ت��ج��دي ال وه��ي��ه��ات ت��ق��ول��ه ق��وٍل ك��لُّ ي��ذكِّ��ُرن��ي��ه
ال��ض��م��ائ��ُر غ��يَّ��بَ��تْ��ه ك��س��رٍّ وك��نَّ��ا وأخ��ت��ه��ا ك��ع��ي��ٍن وإِي��اه وك��ن��ُت
ح��اِس��ُر وال��ف��ج��ُر ال��ف��ج��َر، ن��ؤمُّ وك��ن��ا ف��ات��ٌن وال��ل��ي��ُل ال��ل��ي��َل، ن��ج��وب وك��ن��ا
ال��س��رائ��ُر ت��ج��ن وت��ح��ن��انً��ا ه��ي��اًم��ا ودادن��ا ال��ح��س��وِد رغ��م ع��ل��ى وك��ان
ه��اِج��ُر ه��و ال��ذي ال��ب��دِر ع��ل��ى ول��ي��س ال��ردى غ��يَّ��ب ال��ذي ال��ب��در ع��ل��ى س��الٌم
س��اِه��ُر ب��ع��دك ال��ط��رَف إِن ب��در وي��ا م��ظ��ل��ٌم ب��ع��دك ال��ع��ي��َش إِنَّ ب��در ف��ي��ا
م��اِئ��ُر ك��ال��م��اءِ ال��ض��وءَ إِن ب��ض��وئ��ك ون��ح��َس��ه ع��ي��ش��ي ب��ؤَس ��ر ط��هِّ ب��در وي��ا
وال��ب��ص��ائ��ُر ال��ن��ه��ى ت��ه��وى ك��م��ا وأن��ت وال��ه��وى وال��ش��ع��ِر ال��ح��س��ِن م��ع��ان��ي ف��ف��ي��ك
ال��م��ق��اب��ر! غ��يَّ��بَ��تْ��ه َم��ْن ع��ل��ى ي��ن��وح ف��ات��ئً��ا ل��ي��س ال��ذي ل��ل��ح��يِّ ب��ؤس ف��ي��ا

الغدر عقوق

وإِي��م��ان��ي! دي��ن��ي م��ن ال��ن��ص��ُح ك��أن��م��ا وإِع��الن��ي س��رِّي ف��ي ال��ن��ص��َح م��ح��ْض��تُ��َك
أح��زان��ي ك��ْل��َم وي��أس��و ه��م��وم��ي ي��ج��ل��و أن��ش��ده ال��ن��اس ف��ي ح��ل��ٌم ل��ي ك��ان ق��د
وت��ب��ي��اِن س��ح��ٍر م��ن ال��ش��ع��ِر أواص��ُر ت��ن��س��ج��ه واإلِخ��الص ال��ص��دق م��ن ح��ل��م
وع��ن��واِن ب��أوص��اٍف تُ��ج��ل��ى وال��ن��ف��س زاه��ي��ًة ال��ن��ف��س خ��ص��ال ف��ي��ك وش��م��ُت
ح��س��ب��ان��ي؟ ط��اش م��ا إِذا اع��ت��ذاري ف��م��ا ظ��ل��م ب��ه م��ا ن��وًرا ن��ف��س��ك ح��س��ب��ت
ت��ل��ق��ان��ي؟ ال��ن��اِس ب��ي��ن وج��ه��ي��ك ب��أي وأك��ت��م��ه��ا ت��أت��ي��ن��ي ع��ن��ك ق��واِرٌص
ج��ان��ي وم��ن ع��اٍد م��ن ال��ل��ه ح��س��ي��ب��ك م��ن��ق��ص��ٌة ف��يَّ ودادي أن ت��ذي��ع
ش��ان��ي م��ن واِإلس��ف��اف ال��خ��ي��ان��ة وال ش��ي��م��ي م��ن ال��س��وءُ ل��ي��س ال��ل��ه ح��س��ي��ب��ك
ب��ع��دواِن؟ ت��ح��ن��انً��ا ت��ق��اب��ل ح��ت��ى ع��ن��دك��ُم ال��غ��دُر ي��ج��وز ش��رع أي ف��ي
وظ��ن��اِن ص��دٍق ذي ب��ي��ن م��ا بُ��ْع��َد ي��ا ص��ادق��ه ل��س��ت ق��وًال ب��ال��ظ��ن ت��ق��ول
ح��ي��راِن ش��كُّ ف��ي��ِه ظ��نِّ��ك ف��س��وءُ ت��ج��ه��ل��ه ال��ظ��ن وح��س��ُن ظ��ن��ي أح��س��ن��ُت
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وت��ح��ن��اِن ودٍّ م��ن وأب��رأ ف��ي��ك��م زم��نً��ا خ��ل��ت��ه ق��د م��ا ال��ل��ه أس��ت��ودع
ب��ن��ي��ان��ي ال��ن��اس ب��ي��ن ي��ن��ق��ض وراح أواص��ره خ��ان��ت م��ن أول أن��ت م��ا
ل��ش��ي��ط��اِن ش��ي��ط��اٌن ل��ل��خ��ل��ق ف��ال��خ��ل��ُق ك��ل��ه��ُم ال��ن��اِس أم��ُر ال��ن��اس ع��ل��ى أع��ي��ا
وأح��زاِن س��خ��ٍر ع��ل��ى أُالم ال ك��ي ل��ق��ائ��ك��ُم ع��ن ع��دان��ي ال��زم��ان ل��ي��ت
غ��ف��الِن أح��الِم م��ن ال��ف��ض��ائ��ل إِن ش��ج��ٍن م��ن خ��ل��ُت م��ا خ��ي��ان��ت��ك��م ل��وال
وأض��غ��اِن س��وءٍ م��ن م��آلن وال��ق��ل��ب ل��ي وت��ض��ح��ك ت��ل��ق��ان��ي ث��م ت��غ��ت��اب��ن��ي
وذي��ف��اِن س��مٍّ م��ن ح��ت��ف��ك وف��ي��ه م��ب��س��م��ه ال��زه��ِر م��ث��ُل ه��و ض��اح��ٍك ك��م
وخ��الِن ص��ح��ٍب ف��ي ي��ق��دح ف��راَح ق��اط��ب��ة ال��ن��اُس ش��ك��اه ش��اٍك ُربَّ ي��ا
ش��ان��ي وم��ن ق��دري م��ن ت��ن��ق��ص أن��ت إِذ ب��ذك��رك��ُم أم��ن ف��ي أُن��وُِّه ب��ي��ن��ا
ال��ج��ان��ي ف��رص��ُة ف��ي��ن��ا ال��غ��رُّ ف��ال��غ��اف��ل م��ن��خ��دٍع ب��ال��ن��اس ام��رٍئ ج��زاء ه��ذا
وب��ْه��ت��اِن إِف��ٍك م��ن ه��و م��ا ه��ي��ه��ات ك��ذٌب بُ��لِّ��ْغ��تَ��ُه ال��ذي ع��لَّ أق��ول
ب��ب��ره��اِن؟ ي��س��ع��ى م��ن ي��ك��ذَّب وه��ل ت��دف��ع��ه ل��س��ت ب��دل��ي��ل أت��ى ف��ق��د
وخ��ل��ص��اِن ص��ح��ٍب ع��ل��ى ال��ل��س��ان ع��فُّ ث��ق��ٍة ذو األرض ف��ي يُ��رت��ج��ى ال ُربَّ ي��ا
وخ��واِن خ��بٍّ ع��ل��ى ت��ض��ي��ق أم��ا ب��ه��ا ال��غ��ادرون ي��ع��ي��ش أم��ٍر ألي
وال��ش��اِن ال��ن��ف��ِس ك��ب��ي��ُر ال��ك��ب��ي��َر إِن ص��غ��ر ب��ه ي��زري ف��ال ن��ف��ًس��ا ص��ح م��ن
ش��اِن ف��ي واإلِخ��الص ال��ص��دِق ع��ن ك��ون��ي ب��ارئ��ه��ا ق��ال ق��ل��وٌب ال��ق��ل��وب ب��ع��ُض
ودي��داِن ن��ت��ٍن ع��ن ب��ن��ف��س��ك ف��ارب��أ ج��ي��ٌف ك��ل��ه��ا ن��ف��وٌس ال��ن��ف��وس ب��ع��ُض
وأذه��اِن ل��بٍّ م��ن ن��ف��س��ك وح��س��ب أج��م��ع��ه ال��ف��ض��ل ف��ي��َك ِخ��ْل��ُت ك��م��ا وك��ن
وع��دواِن م��ك��ٍر ف��ي أل��وم��ك ف��ال م��ن��ق��ص��ٍة ك��لَّ ده��ري أه��ل م��ن اع��ت��دت
وع��رف��اِن! ن��ص��ٍح م��ن أغ��ل��ُب ال��ط��ب��ع ب��ه بُ��ِل��ي��َت ط��ب��ٍع ف��ي ع��ت��اب��ي��ك وم��ا

الود بعد

ف��ن��س��ي��ت��ُم م��ن��ُك��ُم ه��ج��ٌر ط��اَل ل��ق��د أن��ت��ُم أخ��الي ي��ا ع��ل��ي��ك��م س��الٌم
ف��ي��ك��ُم ال��ع��ي��ن م��ط��م��ح ِق��ْدًم��ا ك��ان وق��د ك��ل��ه��م ك��ال��ن��اس ال��ع��ي��ن ف��ي ف��أص��ب��ح��ت��ُم
ن��ط��ق��ت��ُم إِم��ا ال��ط��ي��ِر ش��دَو وأس��م��ع م��ن��ك��ُم ال��زه��ر أب��ص��ر ق��دًم��ا ك��ن��ت وق��د
ورح��تُ��ُم ع��زاء ع��ن��ك��م ب��ن��ا ف��راح ض��ل��ًة ال��ع��ب��د خ��ل��َة ودادي ف��خ��ل��ت��م
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ل��دي��ُك��ُم ب��رٍّا ال��ودَّ ن��ف��س��ي تَ��َر ول��م وددتُ��ُك��ْم ل��دي��ك��م ف��ض��ٍل م��ن ك��ان ف��م��ا
ع��ل��ي��ُك��ُم ال��م��ح��بُّ ال��ق��ل��ُب ي��خ��ل��ع ك��م��ا وخ��ل��تُ��ُك��ْم ح��ب��ي ن��وَر ع��ل��ي��ك��م خ��ل��ع��ت
م��ن��ك��ُم ال��ن��ف��س م��ط��م��ُح ل��ع��ي��ن��ي ي��ل��وُح ت��ش��ت��ه��ي ال��ن��ف��ُس ك��م��ا ن��ف��س��ي ل��دى ف��ك��ن��ت��م
ع��ن��ك��ُم وال��ق��ل��ُب ال��ع��ي��ِن ل��ح��اُظ ��ْت وُغ��ضَّ م��ض��ى ال��ذي ك��أم��س ذك��رى ف��أص��ب��ح��ت��ُم
غ��درتُ��ُم ح��ي��ن ال��ص��ب��ِر ع��زاءَ ع��رف��ُت ف��ِإن��ن��ي ج��ف��اًة ش��ئ��ت��م ك��م��ا ف��ك��ون��وا
ون��ْم��تُ��ُم ط��رف��ي ال��س��ل��وان ع��ل��ى ون��اَم ع��ب��رت��ي وك��ْف��َك��ْف��ُت وج��دى م��ن وَه��وَّنْ��ُت
م��ن��ُك��ُم ن��ح��ن وال م��ن��ا أن��ت��ُم وال ل��ذك��ِرُك��ْم ق��ل��ب��ي ح��نَّ م��ا غ��ب��ت��ُم ف��ِإن
وك��نْ��تُ��ُم ل��ك��ن��ا ودي ص��ن��ت��ُم ول��و ل��دي��ك��ُم ح��ب��ي ه��ان إِذ ه��ن��ت��ُم ل��ق��د
ف��ه��نْ��تُ��ُم ال��م��ك��اُن ذاك ف��أط��غ��اك��ُم ع��زًة ع��ن��دَي ال��ن��ج��ِم م��ك��ان وك��ن��ت��ْم
ُدع��ي��تُ��ُم م��ا إِذا وْق��ٌر ب��ُك��ْم ف��ك��ان وددت��ُك��ْم ح��ي��ن ل��ل��ودِّ دع��وت��ك��ُم
ف��ه��ْم��تُ��ُم م��ا أن��ُك��ْم ذن��ب��ي ك��ان ف��ه��ل ع��ل��ي��ُك��ُم اإلِخ��اء آي��ات ورت��ل��ُت
ل��م��ت��ُم ال��ص��ب��ر راح��َة ب��ل��ون��ا ف��ل��م��ا ل��ذًة ال��غ��دِر ق��س��وَة وج��دت��ْم وأن��ت��ْم
رح��م��تُ��ُم م��ا ه��ج��رك��م أردن��ا ف��ل��م��ا إِل��ي��ُك��ُم ح��ن��نَّ��ا إِذ ع��ل��ي��ن��ا ق��س��وت��ْم
وع��دتُ��ُم إِل��ي��ك��م ع��دن��ا ش��ئ��ت��ُم ف��ِإن ف��ل��م��ت��ُم ع��ن��ك��ْم ال��ي��أِس ن��زوع ن��زع��ن��ا

والطبيعة الحب

ال��م��آِب وْج��َه ح��بِّ��ُك��ْم م��ن يَ��ِج��ْد ل��م وال��ًه��ا م��ح��بٍّ��ا ال��ل��ه رح��َم
ال��خ��راِب ال��رب��ع ف��ي ال��ري��ِح ك��أن��ي��ن ه��ج��ِرُك��ْم م��ن ن��اب��ه م��م��ا إنَّ
ك��ال��ش��ب��اِب ي��زه��و وال��غ��ص��ُن غ��ص��ِن��ه ع��ل��ى غ��رِّي��ًدا ك��ال��ع��ص��ف��وِر وْه��و
واص��خ��ط��اِب س��ك��وٍن ب��ي��ن أب��ًدا ل��وع��ات��ه ف��ي ال��ع��اش��َق وت��رى
ال��ع��ب��اِب م��خ��ش��يُّ ال��ب��ح��ِر ك��ج��الل ج��الٌل ول��ل��ح��ب ك��ال��ب��ح��ِر وْه��و
ال��س��ح��اِب ك��ِإق��ب��ال ال��ل��ي��ُل أق��ب��َل إِْن ال��ل��ي��ِل ك��ق��ط��وب وق��ط��وٌب
ب��اق��ت��راِب ح��ب��ي��ٍب وع��ُد س��رَّه إِن ال��ف��ج��ر ك��ب��ش��ر ب��ش��ر وَل��ُه
ال��ت��ص��اب��ي ري��ع��ان ال��ص��ي��ف غ��ل��واء إِذْ ال��ق��ي��ِظ ك��ه��ج��ي��ر وه��ج��ي��ر
ال��ت��راِب م��ث��ل ذل��ٌة آنً��ا وْه��و ال��س��ه��ى م��ث��ل ع��زٌة آنً��ا وْه��و
واْل��ِت��ه��اِب اض��ط��راٍم ب��ي��ن أب��ًدا أش��ج��ان��ه م��ن ال��ن��اِر م��ث��ُل وْه��و
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ك��ال��ش��ه��اِب م��ض��ي��ئً��ا ي��ه��وى م��ن رْس��م دون��ه إِط��اًرا ال��ك��وَن ي��ح��س��ب
ل��ل��ك��ت��اِب م��ع��نً��ى ال��ن��ف��س وح��ب��ي��ب آي��ات��ه ��َل��ْت ُف��صِّ ك��ت��ابً��ا أو
ال��ط��الِب وغ��اي��ات ال��ع��ي��ش ن��ش��وة س��واءٌ وال��ج��اه وال��م��ال ال��ه��وى
ال��س��راِب اع خ��دَّ ل��ل��ع��ي��ش ع��ب��ٍث ع��ن دن��ي��اه ف��ي ال��م��رءَ تُ��ْل��ه��ي ف��ْه��ي
غ��ض��اِب ب��أل��ح��اٍظ ال��ع��ي��َش ف��ت��رى ك��اس��ات��ه��ا م��ن ب��ال��ص��ح��و تَ��ُرح ال
ال��ش��راِب ذاك ف��ي ال��ع��ي��ِش ف��ج��م��اُل وال��ه��وى ال��م��س��اع��ي خ��م��َر اس��ق��ن��ي

نرجس

واألن��ف��ُس األب��ص��اُر ت��ش��ت��اق��ِك ن��رج��ُس ي��ا ال��ح��س��ن أن��ِت نَ��ْرَج��ُس
ُم��ْش��ِم��ُس أف��ق��ه ص��ح��و وال��ي��وم ب��أض��وائ��ه��ا ال��ش��م��ُس ت��رض��ع��ك
ت��غ��رُس روض��ه��ا ف��ي زه��رة ي��ا م��س��ت��أن��ًس��ا ال��غ��دران ع��ل��ى ت��ح��ن��و
ي��أن��ُس ام��رٍئ ك��لُّ ب��ح��س��ن��ه م��ائ��ه��ا ف��ي ال��ح��س��ن وج��َه ت��ب��ص��ر
ال��ح��ن��دُس ث��وب��ه ف��ي ي��زي��ن��ه ض��وءُه ب��دا ال��ب��در إِذا ح��ت��ى
وال��م��ل��م��ُس ال��ش��مُّ م��ن��ه يُ��ْل��تَ��ذُّ ال��دم��ى ك��ج��س��م ج��س��ٍم ف��ي أف��ق��ت
يُ��ْح��َرُس أص��داف��ه ف��ي وال��درُّ خ��ارًج��ا أص��داف��ه م��ن ك��ال��درِّ
ي��ل��ب��ُس م��ا ث��وب��ك م��ن خ��ل��ع��ت م��اؤه َش��ِب��م غ��دي��ٍر ع��ن��د
ت��خ��ل��ُس م��ا ال��ع��ي��ُن م��ن��ه ت��خ��ل��س م��اِئ��ِه ف��ي ح��س��نَ��ك ت��رى ل��ك��ي
ي��ل��م��ُس ف��وق��ه داٍن وال��ب��دُر ب��دره ع��ل��ى ب��ال��ح��س��ن ت��دلُّ
ال��ح��ن��دُس ��ُه��م��ا ح��فَّ ق��د ب��دران م��ائ��ه ع��ل��ى وال��ب��در ف��أن��ت
األن��ف��ُس ب��دري��ك��م��ا م��ن وأن��ت م��ائ��ه ع��ل��ى وت��س��ت��ح��م��ان
األم��ل��ُس أي��ك��م��ا ت��رى ل��ك��ي م��ائ��ه ف��ي ال��ب��در ق��رب ت��ق��وم
األك��ؤُس خ��م��رت��ه م��ن تُ��س��ك��ر ُح��ْس��ِن��ه م��ن ك��ال��ن��ش��وان ت��ع��وم
ي��ق��ب��ُس م��ا ال��ط��رُف م��ن��ك ي��ق��ب��س ن��رج��ُس ي��ا ال��ح��س��ن أن��ت ن��رج��س
أم��ي��ُس أغ��ص��ان��ه��ا م��ن َق��دُّك ت��ن��ث��ن��ي إِذ ال��روض��ة م��ن أش��ه��ى
ي��ن��ع��ُس! إِذ ال��ح��س��ن ف��ي��ه ي��ش��وق ن��رج��ُس ي��ا األدع��ج وط��رف��ك
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الكون دين أو والحرشة الحطاب

ت��راه��ا وال��ع��ي��ُن أَْرض اْل��ـ ُح��ُج��َرات م��ن َخ��َرَج��ْت
ن��م��اه��ا ال��خ��ي��ر ت��ح��س��ب وخ��ش��وٍع ذُلٍّ ذات
أذاه��ا يُ��خ��ش��ى ال ف��ْه��ي ق��ْدًم��ا ال��ع��اب��ُر داس��ه��ا
ب��غ��اه��ا ق��د ل��ح��اٍج ـ��ع��ى ي��ْس��ـ ح��اط��ٌب ف��رآه��ا
س��ف��اه��ا ظ��نَّ م��ا ك��ان وق��دًم��ا ب��ال��ظ��ن ق��ال
ت��ن��اه��ى ق��د ض��ع��ي��ف ال��ش��رِّ إِل��ى ي��س��ع��ى ال ق��ال
ح��م��اه��ا ح��ت��ى م��ب��ل��ًغ��ا م��ن��ه اِإلش��ف��اق ب��ل��غ
ع��راه��ا ف��ي��م��ا ح��ج��ة ق��وًال ال��ح��ي��ُة ق��ال��ت
ع��راه��ا م��ف��ك��وك ـ��بُ��ل��ِه اْل��ـ ق��ي��وُد ال��ح��م��ُد إِن��م��ا
س��واه��ا دي��ن ال ع��ِة ال��خ��ْد ع��ل��ى ال��ك��ون بُ��ن��َي
ُم��ن��اه��ا ت��س��ت��دن��ي ح��ي��ن م��ك��ٍر ذات ن��ف��س ك��ل
ف��ام��ت��ط��اه��ا م��ط��اي��ا ال��ش��رَّ وَج��َد ُم��داٍج ك��م
إِل��َه��ا ال��ت��ق��وى ي��ع��ب��د ��ا ول��مَّ ال��ق��ص��َد ب��ل��غ
رض��اه��ا ال��ح��س��ن��ى ي��ب��ل��غ ��ا ول��مَّ ال��ن��ج��ح ب��ل��غ
أذاه��ا ف��أخ��ط��اه ال��ِخ��بِّ ل��ذع��ة ل��ذع��ت��ه
وق��َالَه��ا ه��وانً��ا ـ��ه رج��َل��يْ��ـ ت��ح��ت ف��رم��اه��ا
رآه��ا م��ا ط��رًف��ا ل��ي��ت ع��داه��ا م��ا وْط��ئً��ا ل��ي��ت
ح��ش��اه��ا ق��د أرض ت��ح��ت دف��ن��وه خ��بٍّ ربَّ
ه��واه��ا ل��ل��خ��ي��ر ل��ي��س ن��ف��ًس��ا ب��ال��خ��ي��ر تُ��ص��ب ال
ع��م��اه��ا ال��ن��ف��ُس ت��ب��ل��غ ح��ت��ى ال��س��وء يُ��ض��لُّ ق��د
رداه��ا ف��ي��ه ال��ذي ف��ي خ��ي��ر ك��ل ��ي ف��ت��رجِّ
ي��راه��ا! ال َم��ْن تُ��ِص��ْب إِن ض��ع��ٌف ال��رح��م��ة إِن��م��ا
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املفقود الوتر

ك��ع��وِد ش��ج��وه��ا م��ن ن��ف��س��ي أنَّ أْح��َس��ْس��ُت
ال��س��دي��ِد ب��ال��ن��غ��م م��ل��ي��ٌة أوت��اره��ا
ال��ج��م��وِد ل��ذي روًح��ا أل��ح��ان��ه��ا م��ن ت��خ��ل��ق
ال��ق��ص��ي��ِد م��ح��ك��ِم م��ن م��ع��اٍن أل��ح��ان��ه��ا
ال��م��ش��دود ع��وده��ا ف��ي وت��ٌر م��ع��نً��ى ل��ك��ل
ال��م��س��ع��وِد ووت��ر وت��ٌر ف��ل��ل��ش��ق��اءِ
ال��ب��ع��ي��ِد ب��ال��م��ط��ل��ِب ل��ه��ا ي��ش��دو ووت��ر
رك��وِد م��ن تُ��ْط��َل��ُق َش��َدْت إِن ري��ًح��ا ك��أَن
ال��س��ع��ي��ِد ووت��ُر ال��ح��زي��ِن ووت��ُر
ال��خ��ل��وِد ج��ن��ة م��ن م��ق��ت��بَ��ٌس ووت��ٌر
ب��ال��ت��ردي��ِد أل��ح��اُن اْل��ـ ع��ل��ي��ه وق��ع��ت ق��د
وع��ي��ِد ف��رٍح ف��ي َل��ْح��ِن��ِه ِم��ْن ك��أَن��ه��ا
ال��ت��غ��ري��ِد ب��الب��ل أل��ح��ان��ه ف��ي ت��س��م��ع
ال��ج��دوِد؟ ش��ق��وة م��ن ده��اِك م��ا نَ��ْف��ُس ي��ا
وع��ودي وَغ��رِِّدي ع��ل��ي��ه ��ع��ي ف��وقِّ
ال��ن��ش��ي��ِد ط��رِب م��ن وان��ت��ش��ي ال��غ��ن��اءَ واْح��ِس��ي
ال��م��ن��ش��وِد ال��وت��ر ذو م��ن��ي أي��ن ه��ي��ه��ات
ال��خ��ل��وِد ك��ج��ن��ِة ف��ؤادي ف��ي ك��ان ق��د
ال��م��ف��ق��ود! ل��ل��وت��ر أع��ان��ي م��ا ل��ش��دِّ

شاعر أغاريد

ش��اع��ِر أغ��اري��د أم ال��ب��الب��ِل ن��غ��م��اُت
ب��خ��اط��ري واس��ت��ب��دَّْت ب��ال��س��رائ��ِر ل��ع��ب��ت
ال��ه��وام��ِر ب��ريِّ ِد ال��ف��ؤا غ��ل��َة ن��ق��ع��ت
ال��ب��ص��ائ��ِر غ��ي��وث م��ن م��واط��ر وغ��ي��وث
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األزاه��ِر ص��ن��وف م��ن ب��ع��ده��ا ال��ق��ل��ب أخ��ص��ب
ون��اض��ِر ق��ش��ي��ٍب م��ن م��ج��دبً��ا ك��ان ب��ع��دم��ا
ال��م��زام��ِر ك��ح��ن��ي��ِن ن��غ��م��ٌة ال��ش��ع��ُر إِن��م��ا
األع��اص��ِر أن��ي��ن أو ال��رواع��د رع��ود أو
ال��زواه��ِر ك��ال��ن��ج��وم خ��وال��ٍد وم��ع��اٍن
ال��م��ق��ادِر ري��اِح ف��ي ذرٌة ال��م��رءُ إِن��م��ا
ال��زواف��ِر زف��ي��ر ف��ي ن��غ��م��ٌة ال��ع��ي��ُش إِن��م��ا
م��خ��ام��ِر ون��ح��ٍس ـ��م وال��ن��ع��ي��ـ ال��خ��ف��ِض ن��غ��م��ُة
س��ام��ِر أح��ادي��ُث أو ق��ص��ة ال��ع��ي��ش إِن��م��ا
ش��اع��ِر ب��أل��ح��ان َم ال��ه��م��و ع��ن��َي ف��أَِج��ْز
ال��م��ش��اع��ِر خ��م��ُر ه��ي ش��ج��ي��ٌة ن��غ��م��اٌت
ل��ش��اع��ِر ف��رص��ات ��ُه نُ��ِح��سُّ أْم��ٍر ك��ل
ن��اظ��ِر ك��م��ن��ظ��اِر ِة ال��ح��ي��ا ف��ي ال��ش��ع��ر إِن��م��ا
وف��اج��ِر ت��ق��يٍّ م��ن ك��ل��ه��م ال��ن��اَس ي��ص��ف
ال��م��ق��ادِر ص��روِف م��ن ح��ال��ه��م ال��م��رءَ يُ��ش��ع��ر
ال��ح��ق��ائ��ِر وه��اِد ع��ن س��ح��ره ال��ن��ف��َس ي��رف��ع
ال��ص��غ��ائ��ِر ح��ض��ي��ض ع��ن ال��ع��ظ��ائ��م ل��س��م��اءِ
وع��اث��ِر م��ص��ي��ٍب م��ن ل��ط��ام��ٍح دي��ٌن ف��ْه��و
ال��م��ح��اذِر ع��دي��م ِل ال��ك��م��ا ف��ي ال��ع��ي��َش ي��ص��ف
ال��م��س��اف��ِر ح��ن��ي��َن ـ��ه إِل��يْ��ـ ال��ورى ف��ي��ح��نُّ
ص��ادِر ح��ثُّ وب��ه وارٍد إِغ��راءُ ف��ي��ه
ال��م��غ��ام��ِر دواء َح وال��ط��م��و ال��ي��أس ي��ج��ع��ل
ال��م��آث��ِر ل��ورد ِل ب��ال��خ��ي��ا ال��ن��ف��س ي��دف��ع
ل��ط��ائ��ِر ك��ج��ن��اٍح أْف��ق��ه��ا ال��ن��ف��س يُ��ب��ل��غ
ذاخ��ِر ذُْخ��ر ف��ي ـ��م��اِل ب��اْل��ـ ال��ن��ف��وس تُ��َق��اس ال
ال��م��ن��اب��ِر م��ق��ال ال ال��ض��م��ائ��ِر دي��ُن وْه��و
ال��ت��ب��اش��ِر ض��وءِ م��ث��ل ض��وءه ال��ن��ف��َس ي��ف��ت��ح
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األزاه��ِر زه��يَّ ُح ��بَ��ا ال��صَّ ي��ف��ت��ح م��ث��ل��م��ا
ك��ع��اق��ِر ن��ف��س ربَّ وْق��ع��ه ال��ن��ف��س ي��ْل��ق��ح

املؤمن صوتهللانجوى

ك��ل��ي��ْم داٍن ال��ل��ه ص��ْوَت ف��ِإنَّ ال��ن��ف��وس نَ��ْج��َوى اإلن��ص��اِت ف��ف��ي أَنْ��ِص��ْت
ع��ظ��ي��ْم ي��ص��ف��و ح��ي��ن روٍح وك��ل ربِّ��ِه ل��دى م��وس��ى وُك��لُّ��نَ��ا
ع��م��ي��ْم ب��ن��وٍر ال��ل��ه ي��ُض��ي��ئ��ه��ا م��ع��ب��ٌد ال��ف��ت��ى ن��ف��ُس وإِن��م��ا
ال��ج��ح��ي��ْم م��ث��ل تَ��ْص��ُف ل��م إِن وال��ن��ف��س َط��ُه��َرْت إِن ال��ل��ه ب��ي��ُت وال��ن��ف��س

∗∗∗
ال��ض��م��ي��ْر؟ ص��وت األن��ف��س ف��ي ص��داه ال��دع��اءْ ذاك ت��س��م��ع أََم��ا أَنْ��ِص��ْت
ال��ش��روْر؟ وك��ره ال��خ��ي��ر وم��ط��ل��َب ال��رج��اء ف��ي��ك أَْودََع ال��ذي ذا َم��ْن
أس��ي��ْر ك��ع��ب��ٍد ف��ال��ق��ل��ُب ل��ب��ي��ك ب��ه��ي��م ل��ي��ٍل ُج��نْ��ِح ف��ي ه��ات��ًف��ا ي��ا
األم��وْر ظ��الَم ال��ع��ي��ش ف��ي ت��ض��يءُ أَْس��ِره��ا ف��ي ال��ن��ف��س رج��اءُ أن��ت
ال��غ��روْر وُس��ْك��ر ال��ف��ك��ر ن��ش��وة م��ن ب��ح��ث��ه��ا ف��ي ال��روح ص��ْح��و وأن��ت

∗∗∗
ال��رج��اءْ ق��رب ل��ل��ن��ف��س ف��ُق��ْربُ��ه ال��ب��الءْ وع��مَّ ال��خ��ط��ُب َك��َرَث إِن
ال��ض��ي��اءْ م��ن��ه نُ��بْ��ِص��ُر األس��ى وف��ي ال��م��ن��ى ض��ي��اءُ ي��ب��دو األس��ى ف��ف��ي
ع��ي��اءْ داءٌ األن��ف��س ف��ي وال��وه��ن ال��ن��ف��وس وه��ن ن��ج��واه ع��ن وال��وق��ر
ال��ش��ق��اءْ ووْق��ع ال��ع��ي��ِش َع��نَ��ِت ِم��ْن األن��ام دواء ن��ج��واك ن��ج��واك

∗∗∗
ق��ش��ي��ْب ب��ب��رٍد ال��ع��ي��ُش ف��ي��رف��ُل األن��ف��س ف��ي ال��ض��وء م��ن��ك ت��س��ك��ب
ال��خ��ط��وْب ل��وْق��ِع ي��ع��ان��ون وم��ا ب��أع��م��ال��ه��م ال��ن��اُس يَ��ْع��بُ��ُدَك
ال��م��ص��ي��ْب ال��ج��ل��ي��د ال��ن��دب ع��ب��ادة وال��ن��دم ع��ي��ش��ه��م ف��ي وب��األس��ى
ق��ري��ْب م��ن��ه ال��ل��ِه َص��ْوَت ف��ِإنَّ ن��ف��س��ه م��ن روََّض ل��م��ن ط��وب��ى
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للناس رحمة وا

رح��ي��ُم ال��ع��ال��م��ي��ن ل��ك��ل ف��ق��ل��ب��ي ال��ورى أرح��َم أن األق��داُر تُ��َع��لِّ��م��ن��ي
ق��دي��ُم ال��ن��ف��وس داءُ ش��رِّه��م ع��ل��ى ُع��ذَْرُه��ْم وأع��رف ن��ف��س��ي ف��ي وأَنْ��ُظ��ُر
وذم��ي��ُم ج��ارٌم ف��ي��ه��م ك��ان وإِن وإِخ��وت��ي أه��ل��ي ال��ن��اِس ج��م��ي��َع وإِنَّ
وه��م��وُم أذًى ي��ت��ل��وه��ا م��ق��ادي��ر ي��ص��ي��ب��ه��م م��م��ا ال��خ��ل��ق ه��ذا ويْ��ح ف��ي��ا
خ��ص��وُم ل��ل��ق��ض��اءِ ج��م��ي��ًع��ا ف��ِإنَّ��ا ش��ق��اوت��ي ي��ري��د م��ن خ��ص��ي��م��ي ول��ي��س
س��ل��ي��ُم يُ��ذَمُّ م��م��ا ام��رٍئ وأي ب��رح��م��ٍة أول��ى ال��ش��رِّ أس��ي��ر أل��ي��س
ك��ل��وُم ال��ن��ف��وِس ح��زازات م��ن ب��ه م��ع��ذَّبً��ا ي��غ��دو ال��س��وءِ أس��ي��ُر أل��ي��س
ُوُص��وُم ي��ودُّ ع��م��ن َخ��ِف��يَ��ْت وإِن نَ��ْف��ِس��ِه ُح��ْس��ُن ام��رءًا ف��ات م��ا وأَْح��َس��ُن
ن��ع��ي��ُم ال��ع��ق��وِل ق��دِر ع��ل��ى ول��ي��س ِب��َش��رِِّه ره��نً��ا ال��م��رءِ ش��ق��اءُ ول��ي��س
َل��َل��ِئ��ي��ُم إِن��ه ق��وٍت ت��ن��اه��ب ح��ي��ات��ه ح��ت��ى ل��ل��م��رءِ رح��م��ة ف��وا
وي��س��وُم ن��ف��س��ه م��ن ب��ه��ا ي��ب��ي��ع ط��ع��م��ٍة اب��ن ل��ؤُم ال��ل��ؤم أش��دَّ وإِن
ج��س��وم ال��ح��ي��اة ط��ول س��ل��م��ت إِذا ن��ف��وِس��ِه��ْم ه��ْل��ك ال��ن��اُس ي��ب��ال��ي ول��ي��س
وع��ل��وُم واس��ٌع وج��اٌه وف��ض��ٌل وص��ن��ع��ٌة وف��ق��ٌه وآداب ف��ن��وٌن
وي��ق��ي��ُم ع��ي��ش��ه ف��ي ب��ه ي��ري��م ي��وم��ه رزَق ب��ه��ا ي��س��ت��دن��ي وس��ائ��ُل
س��ق��ي��ُم ال��ش��روَر ي��ب��غ��ي ال��ذي وك��ل ن��ف��س��ه ُس��ْق��ِم ِم��ْن ل��ل��م��رءِ رح��م��ة ف��وا
ع��ق��ي��ُم ال��ق��ض��اءُ ح��ال إِن ال��ع��زم ه��و ن��ف��س��ه ع��ْج��ز م��ن ل��ل��م��رءِ رح��م��ة ووا
وي��ح��وُم ال��م��ن��ى وْرد إِل��ى ي��ح��نُّ ع��ان��يً��ا ب��ات إِن ل��ل��م��رءِ رح��م��ة ووا
وع��دي��ُم واج��ٌد ف��ي��ه��م وس��يَّ��ان ع��ي��ش��ه��م س��ْخ��ِر م��ن ل��ل��ن��اس رح��م��ة ووا
وف��ط��ي��ُم أش��ي��ٌب ف��ي��ه��ا ف��ي��س��ق��م أل��ي��م��ة ال��س��ق��ام ك��م��س��ت��ش��ف��ى ح��ي��اٌة
ورح��ي��ُم ع��اذٌر ل��ك��لٍّ ف��ك��لٌّ ص��ن��َوه ال��م��رءُ ي��رَح��م أن ب��ن��ا خ��ل��ي��ق

املصلحني جهاد

وم��ج��ي��ُب ب��ي��ن��ن��ا داٍع ف��ي��خ��رس وم��آل��ه ال��ورى ه��ذا ع��ن أس��ائ��ُل
ح��روُب آث��اره��ن ع��ل��ى ح��روب م��ع��رٍك ب��ع��د م��ع��رك ي��وٍم ك��لِّ أف��ي
ح��ب��ي��ُب ال��ع��ام��ل��ي��ن ش��ق��اءَ ف��ِإن ض��ح��ي��ة ت��ط��ي��َح أن ي��ج��دي ك��ان ول��و
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ط��ب��ي��ُب؟ ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي أَأَْص��َل��َح��ُه أول��ي��ات��ه م��ن ال��ك��ون ه��ذا خ��ل��ي��ل��يَّ
ت��ط��ي��ُب ال��ح��ي��اة ب��أدن��اس ف��ع��ادت أَذَلَّ��َه��ا س��ام��ي��اٍت ن��ف��وٍس م��ن َوَك��ْم
ل��غ��وُب ال��ن��ف��وس أح��الَم أن ي��رى آل��ف رؤي��َة األش��ي��اءِ َدنَ��َس ت��رى
ت��خ��ي��ُب ال��م��ص��ل��ح��ي��ن م��س��اع��ي وأن ض��ل��ة ال��ع��ي��ش ف��ي ال��م��رءِ ج��ه��اد ي��ظ��ن
م��ري��ُب ال��س��ام��ي��اِت ال��ن��ف��وس ووْح��ُي ك��ائ��ٌن ه��و م��ا ال��ك��وِن خ��ي��َر أن ي��رى
ض��روُب ال��ح��ي��اِة أس��ال��ي��ب وأن الزٍب ض��رب��ُة ال��ش��رَّ أن وي��ح��س��ب
ت��ج��وُب ح��ي��ث األي��ام ب��ه ت��ج��وب ري��ش��ًة ال��ح��وادِث م��ج��رى ف��ي وي��ص��ب��ح
ع��ي��وُب ال��س��ام��ي��ات ال��ن��ف��وس دواع��ي ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ن��ف��س ن��ور وي��ط��ف��ئ
ذن��وُب ال��م��ص��ل��ح��ي��ن دع��اءَ وأن ح��م��اق��ًة ال��ك��م��اِل ن��ش��داَن وي��ح��س��ب
وق��ل��وُب أن��ف��ٌس وذلَّ��ْت م��س��اٍع ال��ن��ه��ى أول��ي ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ف��ش��ل��ت ل��ئ��ن
ت��ن��وُب ال��ع��ائ��ق��ات ال��خ��ط��وَب وإِن ك��ث��ي��رٌة ال��ع��ال��م��ي��ن ش��روَر ف��ِإن
رح��ي��ُب ال��ك��م��اَل ي��ب��غ��ي ال��ذي وق��ل��ُب َص��بْ��ُره��ا ك��ال��ده��ر ال��خ��ي��ِر ب��اغ��ي ��ة وِه��مَّ
ق��ري��ُب وْه��و ال��ن��ج��ِح ض��ي��اءَ تُ��ِري��َك ك��ث��ي��رٌة ال��ن��ف��وِس أم��ان��يَّ وإِن
غ��روُب ال��رج��اءِ ن��ج��م م��ن ح��ان إِذا س��ب��ي��َل��ه ال��ح��ي��اة س��اري ي��رى وك��ي��ف
ت��ص��ي��ُب ال��ش��روِر إِثْ��ر ع��ل��ى ش��رور ألره��ق��ت ال��ع��ام��ل��ي��ن ض��ح��اي��ا ول��وال
ع��ج��ي��ُب! ال��ع��ام��ل��ي��ن ب��أَس ول��ك��نَّ ك��ث��ي��رٌة ال��ش��روَر أنَّ ت��ع��ج��ب��ْن ف��ال

السوداء الروح

وأوغ��اِم ح��ق��ٍد م��ن ب��ك م��ا س��وأة م��ث��ل��ه��ا م��ا س��وأة ي��ا
وال��ع��اِم ال��ع��اِم ب��م��رِّ ت��ن��م��و وس��ع��ه ف��ي ك��ال��ده��ر س��وأة ي��ا
ال��ن��ام��ي ال��م��س��ت��ن��ب��ت وع��ي��ب��ك ��ٍة ع��فَّ وم��ن خ��ي��ٍر م��ن ت��ن��ق��ص
إِظ��الِم ث��وب ألل��ب��س��ت��ه ال��ض��ح��ى وس��ط روح��ك أُْط��ِل��َق��ْت ل��و
ال��ط��ام��ي دي��ج��وره ف��ي ي��زخ��ُر ال��دج��ى م��ن��ه��ا ي��ن��س��اُب ك��أن��م��ا
ل��وَّاِم ل��وم ف��ي��ه��ا ي��ط��ي��ر خ��ص��ل��ٍة م��ن ال��رح��م��ُن خ��ل��َق م��ا
أق��الِم خ��طِّ م��ن ك��أن��ه��ا م��ك��ت��وب��ة وج��ه��ك ع��ل��ى إِال
ألف��ه��اِم ف��ي��ه ب��يِّ��ن��ٌة ج��ل��ده ع��ل��ى إِب��ل��ي��س خ��ات��م
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وأل��ج��اِم ب��أس��راٍج ري��ض ن��اه��ٍق ف��ي ق��ب��ل ك��ان��ت روُح��ك
أح��الِم! أض��غ��اَث ت��ك��ن ف��ل��م ص��دق��ه��ا ف��ي ش��ك ال ف��ل��س��ف��ة
ال��دام��ي ن��اب��ك ف��ي ت��ن��ه��ش��ه واق��ع ق��ادح ف��ض��ٍل ك��لِّ ف��ي
وإِح��ك��اِم! وْق��ٍع ذو وال��ص��دُق ص��دق��ه��ا ع��ل��ى ب��ره��اٌن وذاك

التعاون أم التنافس العيش سنة

أم��ِم م��ن ال��ت��ال��ي��ن وف��ي ال��س��اب��ق��ي��ن ف��ي م��وع��ظ��ٌة واألي��ام َألُْف��ِك��ُر، إِن��ي
ِب��َدِم ش��ج��وه��ا م��ن ب��ك��ت ع��ي��وٍن وك��م َش��ِق��يَ��ْت أن��ف��ٍس م��ن َك��ْم آدم ع��ه��د م��ن
ال��ظُّ��َل��ِم ف��ي ب��ال��ع��ي��ِش ش��ق��وا أن��اٍس وك��م َخ��ْم��َرتُ��ُه��ْم ال��ع��ي��ش ض��ي��اءُ ق��وٌم، ال��ن��ور ف��ي
ك��ال��ت��ه��ِم ال��م��ح��دود ل��دى ال��ش��ق��اءِ م��رأى ُم��تَّ��ِه��ًم��ا ال��ن��ح��ِس ش��ق��اءَ ال��س��ع��ي��ِد ظ��نُّ
واألل��ِم ب��األس��ق��اِم ال��م��ن��اك��ي��ِد ع��ي��ش ي��م��زج��ه��ا ال��م��س��ع��وِد ط��ع��م��ة ف��ِإن��م��ا
ب��دم ص��ن��ع��ه��ا ف��ي ُم��ِزَج��ْت ك��أْن إِال س��غ��ٌب س��اغ��ه��ا ق��وت ط��ع��م��ة ن��اَل م��ا
ال��َك��ِل��ِم: ف��ي ال��رأي ص��واَب أص��اب وم��ا ق��ائ��لُ��ُه ق��ال م��ق��اًال ت��س��م��ع��نَّ ال
ب��ال��ع��دِم ِح��ي��َط ع��ي��ٌش األم��ِر وأَْض��يَ��ُع م��ن��ت��ه��ٌب ال��ع��ي��َش ف��ِإن وَل��ذَّ اض��ح��ك
ك��ال��خ��دِم ل��ل��ذاِت ال��ن��اَس ص��يَّ��ر ق��د أب��ًدا ل��ل��ن��ه��ى ح��رٌب ال��ق��ول ف��ذل��ك
وال��ن��ق��ِم وال��ب��غ��ض��اءِ ال��ح��ق��د ع��ل��ى إِال أب��ًدا أم��ره��ا م��ح��اًال ال��ح��ي��اَة ظ��ن��وا
وال��ِق��س��ِم األق��دار إِل��ى األم��ور ع��زو ك��ره��ت ال��ت��ي ال��ن��ف��ِس م��ل��ج��أ وإِن��م��ا
وال��ه��م��ِم ال��س��ع��ي م��ح��اَل ال��م��ح��اُل ل��ي��س ك��ره��ت م��ا ك��ل ل��دي��ه��ا ال��م��ح��اَل إِنَّ
ال��ن��ِه��ِم ال��ج��ائ��ع داءُ ال��ت��ن��اف��َس إِنَّ ت��ن��اف��س��ه��م ف��ي ط��رٍّا ال��م��ق��اب��ح ه��ذي
ال��ص��م��م ِص��م��ة ن��ض��ت��ه األدي��م م��ث��ل خ��ل��ع��ت��ه ال��م��رء س��ي��ن��ض��و ق��دي��ٌم ط��ب��ٌع
َص��م��م م��ن ال��ن��اِس س��واُد ي��ف��ي��َق ح��ت��ى َف��َش��ٌل ب��ع��ده م��ن ف��ش��ٍل م��ن ب��د ال
وال��ت��خ��ِم ال��ه��مِّ وداء ال��خ��م��اص داء أرٌب ع��ي��ش��ه��م ف��ي م��ا ال��ن��اس إِل��ى ان��ظ��ر
وال��رم��ِم األدن��اس ع��ل��ى ال��وح��وش ف��ع��ل أب��ًدا س��ن��ًة ف��ي��ه ال��ت��ق��ات��َل ظ��ن��وا
وال��س��أِم واألوج��اِل ال��ت��ب��اغ��ِض غ��ي��َر ت��ن��اُف��ُس��ه��م ي��ب��دي ه��ل ال��ن��اِس إِل��ى ان��ظ��ر
ال��ح��ل��ِم روض��َة ي��رع��ى ال��غ��رُّ ه��و ق��ال��وا َوِج��ٌل ن��اص��ٌح ف��ي��ه��م ق��ام وك��ل��م��ا
وال��ح��ك��ِم ال��خ��ي��ر ح��رب ال��ط��ب��ي��ع��ة ح��رب ع��دوه��م ف��ي ول��ك��ْن ح��رٌب ال��ع��ي��ُش
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وال��ه��م��ِم ال��ع��زِم وح��ْس��ب ال��ع��ق��وِل ح��ْس��ب ل��ه��ا ان��ت��ه��اء ال ح��رٌب ال��ط��ب��ي��ع��ة ح��رُب
ال��رح��ِم! ف��ي ال��ع��ق��م داء ال��داءِ ف��أح��س��ن ك��ث��روا أن األرزاق ع��ل��ى يُ��خ��ش��ى ك��ان إِن
وال��س��ق��ِم! واألس��ي��اِف ال��م��ص��ان��ِع ب��ي��ن ح��م��ل��ت األَُل��ى ي��ف��ن��ى ك��ي ال��زوُج أت��ح��م��ل
ب��ال��ن��دِم! ال��ح��رِص داءُ ��َر يُ��َط��هَّ ح��ت��ى س��ن��ت��ه��م ال��ح��رص س��ن ال��ن��اس ي��س��ع��د ال

الكونان

اليائس قلب

ت��ش��ا ب��م��ا ون��ف��س��ي ي��ج��نُّ ب��م��ا ق��ل��ب��ي ض��اق
خ��وى ق��د األه��ل ن��ازح م��غ��ل��ٌق ك��ال��ب��ي��ِت ف��ْه��ي
وال��ه��وا ال��م��اءِ ف��اس��ُد ق��ات��ٌم ال��ج��وِّ راك��ُد
ال��ص��دى ردَّد إِذا ه ص��دا م��ن ال��م��رء يُ��ف��ِزع
ث��وى م��ا ف��ي��ه ج��ْم��ع��ه��ا ث��وى ق��د ال��ج��نَّ ي��ح��س��ب
وال��س��م��ا األرض ُم��ْظ��ِل��ُم ع��اب��ٌس ال��ل��ون أغ��ب��ُر
ت��ش��ا ب��م��ا ون��ف��س��ي ي��ج��نُّ ب��م��ا ص��دري ض��اق
ب��ال��ِدم��ا ال��ط��رف يُ��ف��زع م��ف��زٌع ك��ال��ب��ي��ت ف��ْه��ي
ارع��وى م��ا ال��ن��ف��ِس ف��اِت��ُك ج��ارٌم ال��ن��ف��َس أْه��َل��َك
وال��دج��ى ال��ب��وم م��س��ك��ن خ��ال��يً��ا ال��ب��ي��ُت أص��ب��َح
دن��ا إِذا ص��راًخ��ا ال��م��ج��دَّ ال��ع��اب��ر يُ��س��م��ع
وال��ك��رى األم��ن ع روَّ وق��ع��ه ال��ق��ل��ب أْس��َك��َت
ي��ش��ا ب��م��ا وروح��ي ي��ج��نُّ ب��م��ا ص��دري ض��اق
م��ض��ى ق��د ال��ك��ون ذا ق��ب��ل ل��ع��ال��ٍم ق��ب��ٌر ف��ْه��و
يُ��رى م��ا ال��ع��ي��َن ت��ه��ب وذي��ل��ٌة روٍح ك��لُّ
ان��ق��ض��ى ال��ذي وي��ب��دو ي��ج��يء م��ا ال��ع��ي��َن ف��ت��رى
م��دى ب��ع��ده يُ��رى ال واس��ًع��ا ك��ال��ك��ون ك��ان
وال��م��ن��ى ال��س��ع��ي بَ��ِق��َي ف��ان��ق��ض��ى األم��ُر ُق��ِض��َي
ت��ش��ا ب��م��ا ون��ف��س��ي ي��ج��نُّ ب��م��ا ق��ل��ب��ي ض��اق
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اآلمل قلب

م��ض��ى؟ ك��م��ا ج��ن��انً��ا ُب ال��خ��را ي��ص��ب��ُح ف��م��ت��ى
ال��ح��ج��ى؟ م��ن َم��َداه��ا س ال��ن��ف��و ت��ب��ل��غ وم��ت��ى
وال��خ��ن��ى؟ ال��س��وءِ ق��س��وَة ال��ورى ي��ن��زُع وم��ت��ى
وال��ض��ح��ى؟ ال��ف��ج��ِر ع��ن ُم ال��ظ��ال ي��ن��ج��ل��ي وم��ت��ى
واألذى؟ ال��ش��رِّ م��ن ُس ال��ن��ف��و ت��ط��ه��ر وم��ت��ى
ت��ش��ا ب��م��ا ون��ف��س��ي ي��ج��نُّ ب��م��ا ص��دري ض��اق
ن��ش��ا ق��د ال��ك��ون م��ن ـ��ًدا ج��دي��ـ ع��اَل��ًم��ا ت��ب��ت��غ��ي
ال��ض��ح��ى ال��ل��ي��ل��ُة تُ��ْخ��ِرُج م��ث��ل��م��ا م��ن��ه خ��ارًج��ا
ال��ك��رى ف��ي ال��ن��ف��ِس ُح��ل��ُم أن��ه ال��ن��اُس َث َح��دَّ
ب��دا إِْن م��ا ج��ن��ي��ٍن ن َك��ْو َم��ْه��ُد ال��ك��ون ذا َق��بْ��ُر
ان��ت��ش��ى ق��د غ��رٍّ ق��ْول أن��ه ال��ن��اس ح��دَّث
ت��ش��ا ب��م��ا ون��ف��س��ي ي��ج��نُّ ب��م��ا ص��دري ض��اق
ال��ورى! ي��ف��ع��ل م��ا ب��ئ��َس ك��ذا ال��ورى أي��ظ��ل
وال��ن��ه��ى ال��خ��ي��ِر ح��ل��َم ال��ورى ي��ح��ل��م ع��ب��ثً��ا
ك��ال��ح��دا ل��ل��ك��وِن ف��ْه��و ٍر م��َق��دَّ ألم��ٍر أم
ال��ظ��م��ا ي��ن��ق��ع م��ا ـ��ك��وِن اْل��ـ ُم��ب��ل��غ ال��خ��ي��ِر ح��ل��ُم
ال��خ��ط��ى ن��ن��ق��ل ع��ب��ثً��ا خ��دع��ًة ك��ان ف��ل��ئ��ن
ت��ش��ا! ب��م��ا ون��ف��س��ي ي��ج��نُّ ب��م��ا ص��دري ض��اق

النفس يف نظرتان

م��ك��ارُم��ْه ع��ل��ي��ه ه��ان��ت م��آث��م��ه ل��ح��اِظ��ه ن��ص��َب اإلِن��س��اُن ج��ع��ل إِذا
وع��زائ��ُم��ْه ص��ب��ُره ع��ن��ه وي��ن��ح��لُّ خ��دع��ًة ال��خ��ي��َر ي��ح��س��َب ح��ت��ى ف��ي��ي��أس
ش��ائ��ُم��ْه ه��و م��ا ال��خ��ي��ِر س��راَب ك��أَن ل��ن��ف��ِس��ه ص��الًح��ا ي��رج��و ال وي��ص��ب��ح
وي��ك��ات��ُم��ْه آث��اِم��ِه ع��ن ي��داري��ه وم��اك��ًرا خ��بٍّ��ا ال��ن��اِس ك��لَّ وي��ح��س��ب
ح��ال��ُم��ْه ه��و م��ا ال��ح��قِّ خ��ي��اَل وأنَّ ك��ذب��ة وال��ش��ر ال��خ��ي��َر أن وي��ح��س��ب
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أراق��ُم��ْه وت��س��ري ع��وادي��ه ف��ت��ع��دو ك��ارًه��ا ب��األم��ِس ك��ان ق��د م��ا ف��ي��ل��ت��ذ
م��آث��ُم��ْه ع��ل��ي��ه ه��ان��ت م��ك��ارم��ه ل��ح��اِظ��ه ن��ص��َب اإلن��س��اُن ج��ع��ل وإِن
ع��ال��ُم��ْه ه��و م��ا ال��خ��ي��ِر ك��لَّ أنَّ ي��رى ب��خ��ي��ره ي��ت��ي��ه م��غ��روًرا ف��ي��ص��ب��ح
ول��ه��اذُم��ْه أس��ي��اف��ه ف��ت��ك��ت وإِن رب��ه��ا ل��ي��س م��ا ال��س��وءِ ص��ف��ات وإِن
الئ��ُم��ْه ه��و م��ن ال��خ��ل��ق ف��ي الم��ه وإِن ب��ري��ب��ٍة ي��ج��يءَ أن م��ح��اًال ك��أنَّ
غ��ارُم��ْه ال��ف��ض��ل ي��غ��رم ح��ت��ى ال��ف��ض��ل ع��ن ب��ل��بِّ��ِه ي��ن��أى ال��ف��ض��ِل ه��وان وإِنَّ
ج��ارُم��ْه ال��ج��رَم ي��أت��َي ح��ت��ى اِإلث��م إِل��ى ب��ع��زم��ِه ي��س��ع��ى اِإلث��م ه��واَن وإِنَّ
م��غ��ارُم��ْه إِل��ي��ه ت��زج��ى َم��ْغ��نَ��ٍم وك��م غ��ن��ِم��ه ب��ع��ض ف��ي ل��ل��م��رءِ َم��ْغ��َرٍم وك��م
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اخلطرات

ن��ب��ض��ات��ه��ا م��ن ��ْع��ر وال��شِّ خ��واف��ٌق ال��ق��ل��وَب إِن
م��رآت��ه��ا ف��ي ت��ط��لُّ ِة ال��ح��ي��ا م��رآة وال��ش��ع��ُر
ل��ذات��ه��ا ف��ي وت��راه آالم��ه��ا ف��ي ف��ت��راه
ض��ح��ك��ات��ه��ا ف��ي وال��ش��ع��ُر ع��ب��رات��ه��ا ف��ي وال��ش��ع��ُر
ي��ق��ظ��ات��ه��ا ف��ي ال��ن��ف��َس ت��ي ي��أ ك��اِإلل��ه��ام وال��ش��ع��ر
ب��م��ب��ت��ك��رات��ه��ا ي��أت��ي ش��اع��ٍر آي��ُة وال��ك��ون

الديوان لصاحب الرابع الجزء يف «الشعر» قصيدة من

ومذاهبه) الشعر (يف الديوان لصاحب مقدمة

الزم غري اإلحساس نَُعدَّ أن لنا جاز ولو الحياة. لوازم من ليس الشعر إن يقولون:
أليس للحياة. الزم غري الشعر نَُعدَّ أن لنا لجاز للعقل، الزم غري التفكري أو للنفس،
ينبغي الشاعر إن ويقولون: يعتورها؟ ما ورشح النفس بخوالج اإلحساس الشعر مجال
الشاعر فإن ودينه. الشاعر رضورة ليس الشعر كأن لحياته. مالئًا الشعر يجعل ال أن
الشعر فليس للشعر، ُخِلَق وأنه حياته، يف يعمله عمل أجلُّ الشعر أن يرى الصميم
للماء؟! كمالية العذوبة أم للزهر، ٌم متمِّ كمايلٌّ العطر هل أساسها. هو بل لحياته ًما متمِّ

لشعره. والشاعر ِلَشْهِده، والنحل لعذوبته، واملاء لعطره، يراد الزهر فإن كال.



شكري الرحمن عبد ديوان

عليها توقع أن وأرْدَت املوسيقية، املنغومة النفوس من ليست بنفس جئت ولو
التي كالحديقة بقي بالتهذيب، يتعهد لم إِذا الشاعر ولكن أفلحت. ما الشعر، ألحان
أنه عظيًما شعره يجيء كي يتذكر أن للشاعر وينبغي زهرها. ومات كلؤها عليها طغى
أين اإلنسان، ونفس البرشي، للعقل يكتب وإنما ألمة، وال لقرية، وال للعامة، يكتب ال
ليس وهذا دهر. وكل يوم لكل يكتب وإنما فيه، يعيش الذي لليوم يكتب ال وهو كان.
شاعر كلَّ إن نقول وال ببيئتها. واملتهيئ بحالتها، املتأثر ألمته، أوًَّال يكتب ال أنه معناه
أشبه شعره تجعل التي البواعث من باعث ولكنه املنزلة، هذه إىل يرقى أن عىل قادر

الوبيء. املستنقع يف العطنة بالربكة منه — محيًطا يكن لم إن — باملحيط
كلَّ يفكر أن يف راغبًا يجعله الذي العقيل الرشه بذلك العبقري الشاعر ويمتاز
أداء إىل — منه بالرغم — يدفعه الذي الدافع هو وهذا إحساس. كل يحس وأن ِفْكر،
جهل يتحمل أن يقدر فهو الطبيعة. لها َهيَّأَتُْه حقائق عن التعبري من له ُخِلَق قد ما
الشاعر ويُِعني شعره. لفهم ويهيئه يفهمه الذي الجيل يخلق الكبري الشاعر ألن الناس،
ظنه إساءة كثرة من بالرغم شعره من ِثَقتُه الطبيعُة عليه فرَضتْه ما أداء يف العبقري
منازله. إىل به سائقة وهي الكمال. يف رغبته سببها إنما بشعره، ظنه إساءة فإن به.
الظافر فيعرف النقع، بعدها ينجيل أدبية حرب الشاعر حياة أن يعلم العبقري والشاعر

واملنهزم.
ال عبثًا كله الشعر صار حتى الشعر. عىل الحكم يف املتأخرين ذوق فسد ولقد
عيون من وعني وتل، وغصن، قمر، من مصنوًعا حبيبهم جعلوا تغزلوا فإذا تحته. طائل
وهو الدمشقي، الوأواء قول ذلك ومثل إلخ، … ونرجس وعنب، وبرد، ولؤلؤ، البقر،

معاوية: بن يزيد إىل ظلًما يُنَْسُب الذي البيت

ب��ال��ب��رِد ال��ع��ن��اب ع��ل��ى وع��ض��ت ورًدا وَس��َق��ْت ن��رَج��ٍس م��ن ل��ؤل��ًؤا ف��أَْم��َط��َرْت

: ُجْرَمنْيِ يزيد عىل أجمع أن أريد وال القول. هذا أمثال من بريء األمويني وذوق
للغزل ال والعبث، للفكاهة أريد إذا به، بأس ال الذي الشعر هذا وقول الحسني، قتل
أكثروا الحب، َوْصف املتأخرون أراد وإذا إياها. ويشعرك النفس عواطف يرشح الذي
بها، قيس إذا قطرة البحر وإن املطر، عن تُْغِني دموعهم إن وقالوا: الدموع، ِذْكر ِمْن
إنهم حتى القليل، من أقل صار جسمهم وإن النوم، فيه يذوقوا لم عاًما سلخوا وإنهم
ألن بالليل؛ حبيبهم يروا أن يريدون ال وإنهم لنحولهم. الهواء مع يطريوا أن يَْخَشْون
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من طلعته ألن نهاًرا؛ يروه أن يريدون ولكنهم فيفتضحون، نهاًرا الليل تجعل طلعته
هرائهم. من ذكروا ما آخر إىل العذال، عن فيَْخَفْون ظالًما، النهار ضوء تجعل نورها
عليه. حداًدا البسة الليايل وإن . املرثيِّ ملوت تَْسُقَط أن كادت السماء إن قالوا: َرثَْوا وإذا
وإن الفلوات. إىل الهاوي النري عىل حزنًا بينها باللمح الشهب تعازي شاعت قد وإنه
السواد لبست املالئكة وإن موته. عىل أسًفا تنوح الرياح وإن عليه. حزنًا كلف به القمر
أجلوه قاتليه إن قالوا: األمراء، أحد ُصِلَب وإذا بحر. ألنه يسعه ال القرب وإن عليه. حداًدا

فيها: يقول التي األنباري أبيات وينشدون القرب. له يرضوا فلم

ال��م��م��اِت بَ��ْع��ِد م��ن ع��الك يَ��ُض��مُّ أْن ع��ن األرض ب��ط��ن ض��اق ول��م��ا
… … … … … … ق��ب��رك ال��ج��و أص��اروا

إلخ …
الحسن. َمْظَهر الذميم وإظهار الحقائق، قلب يف الشاعر مهارة إىل انظر ويقولون:
وأنت القمر. هذا يطرز ذهب ولحيتك قمر، وجهك إن ملمدوحهم: قالوا مدحوا وإذا
قول وأنشدوه رحيب، ألنه لوسعها صدرك يف دخلت لو الدنيا وإن وغمام، وأسد، بحر،

املتنبي:

ت��رِج��ُع ك��ي��ف َدَرْت م��ا ف��ي��ه وب��ال��ج��ن ب��ن��ا دخ��ل��ت ول��و ال��دن��ي��ا ف��ي وق��ل��ب��ك

انقطاع لوال وإنك غضبك. من ألنطفأت النجوم، عىل غضبت لو إنك له: وقالوا
حينما بيته يف يكن لم قريب، للممدوح مات وإذا والسور. اآليات فيك لنزَلْت الوحي

عنك. غائبًا كان ألنه إال عليه تجرؤ لم املنية إن قالوا: املنية، أدرَكتْه
هزة تتملكهم لم حقيقة، يفرس خياًال رأوا إذا إنهم حتى القراء ذوق فسد وقد
وبُْعُدُه استحالته الخيال من يعجبهم إنما الفاسد، الخيال قراءة عند تنويهم التي الطرب
حالوة أن وزعموا فاسد. خيال كل إذن قالوا: فساده لهم وضح وإذا عقًال. املألوف عن
عالم سبيل. فيه للعقل ليس عالم إىل العالم هذا من وإخراجنا الحقائق! قلب يف الشعر
كل املوظف يفعل كما رقيب. خشية غري من شاء أينما فيه يتنزه أن لعقله املرء ص يَُرخِّ
الكذب، من نوع الشعر أن عندهم شاع ذلك أجل ومن الحياة. فروض يرتك حني سنة
كذبًا، الشعر فليس الكذب. إىل الشعر َقْرنهم من الشعر وظيفَة جهلهم عىل أدل وليس
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بعض كان ولنئ مكانها. يف منها واحدة كل وَوْضع املقلوبة، الحقائق منظار هو بل
إىل رحلة فهي رحلة، الشعر بعض كان ولنئ فرض. النزهة بعض فإن نزهة، الشعر
التفكري، لذات فيه املرء يحس عالم إىل رحلة العالم. هذا من وأصدق وأكمل أجمل عالم

األريض. العالم هذا يف يحسها مما أكثر
أنه وكيف الشعر، عىل ُحْكمه يف الجمهور ذوق فساد َعَرْفَت ذََكْرتُه، ما تدبَّْرَت وإذا
الكثري الخيال، الصادق الجليل، الشعر ويعاف جيًِّدا. ويَُعدُّه املرذول الشعر عىل يُْقِبل
فيه الذي الشبه كان مهما التشبيه، عىل مقصور الشعر أن يرى القراء وبعض الحقائق،
الرسام مثل حساب غري من صحيفته عىل بالتشبيهات يرمي الذي الشاعر ومثل ًما. متوهَّ
مقصوًرا الخيال وليس حساب. غري من رسمه بها فيمأل األلوان، مظاهر تغره الذي
القصيدة تكون وقد وخواطرها، وموضوعها القصيدة روح يشمل فإنه التشبيه، عىل
خالية تكون وقد الشاعر، خيال ضآلة عىل تدل ذلك من بالرغم وهي بالتشبيهات، مألى
األمل، أو الذكرى إثارة يف التشبيهات وقيمة خياله. عظم عىل تدل وهي التشبيهات، من
كما لنفسه، التشبيه يراد وال حقيقة. إظهار أو النفس، عواطف من أخرى عاطفة أو
اليشء لعالقة يُْطَلب وإنما لذاته، يُْطَلب ال أجله من التشبيه اْستُْخِدم الذي الوصف أن
بالنفس، ألصق املوصوف اليشء كان وكلما اإلنسان. وعقل البرشية بالنفس املوصوف
وْصف يريد من مذهب فساد يوضح وهذا بالوصف. حقيًقا كان العقل، إىل وأقرب
الوصَف ى يَُسمَّ بأن خليق الوصف وهذا آخر. لسبب ال يرى، مما ألنها املادية األشياء
وخواطره، اإلنسان بعواطف مقرونًا يكن لم إذا بشعر ليس األشياء فوصف امليكانيكي.

نفسه. وصالت وأمانيه وِذْكره
التشبيهات ذا هو ليس الكبري، والشاعر التشبيهات. عىل مقصوًرا ليس فالخيال
والصورة املتضائل، املعنى إال بعدها ليس كان ولو وكأن. مثل من يُْكِثر الذي الكثرية،
وْصف من الشاعر يتخيله ما كل هو الخيال فإن األجزاء. املتجانسة غري املضطربة
الشعرية واملوضوعات وتقلباته، والفكر وحاالتها، النفس عواطف ورشح الحياة. جوانب
لذاته يراد ال والتشبيه واسع. خيال إىل فيه يَُحتاج وهذا الشعرية. والبواعث وتباينها،
حقيقة. بيان أو حالة، توضيح أو عاطفة لرشح يراد وإنما الصغري. الشاعر يفعل كما
مثًال انظر املنطقية. واملغالطات البعيدة التشبيهات من خال ما هو الشعر أجلَّ وإن
موت بعد حالها يصف فقال صغرية، بنتًا له خلفْت وقد امرأته يرثي مويلك قول إىل

أمها:
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ف��ت��ج��زُع ع��ل��ي��ِك َج��َزٌع م��ا تَ��ْدِر ل��م م��رح��وم��ًة ص��غ��ي��رًة تَ��َرْك��ِت ف��ل��ق��د
��ُع وتُ��َف��جِّ أْه��َل��َه��ا تُ��ْس��ِه��ُر ف��تَ��ِب��ي��ُت ح��ل��وًة ل��زاَم��ِك م��ن ش��م��ائ��َل َف��َق��َدْت
ت��دم��ُع ع��ي��ن��ي ش��ئ��ون ع��ل��ي��ك ط��ف��ق��ت ل��ي��ل��ه��ا ف��ي أن��ي��ن��ه��ا س��م��ع��ت وإذا

الفاسدة، بالتشبيهات خيالك يبهر ولم تعرفه. تكن لم جديًدا شيئًا يُْعِلْمَك لم فهو
بدقة. ووصفها الحالة هذه تخيُّل يف ومهارته حقيقة، ذكر ولكنه املعنوية، واملغالطات
ووْصف النفس، عواطف تحليل يف قيل ما الشعرية املعاني وأجلُّ التخيل. أجلُّ وهذا
وصف يف الدمينة ابن قول الغزل هذا أمثال ومن الجسم. الطبيب يرشح كما حركاتها

الحبيب: حياء

ي��ج��ي��ُب ك��ي��ف يَ��ْدِر ل��م األذى ب��ب��ع��ض ل��ه ع��رض��وا إذا َم��ْن وأه��ل��ي ب��ن��ف��س��ي
م��ري��ُب ي��ق��ال ح��ت��ى س��ك��ت��ة ب��ه تَ��َزْل ول��م ال��ب��ريء ُع��ذَْر ي��ع��ت��ذر ول��م

وجعلك أَْشَعَرَك ما والشعر هزٍّا. ويهزها النفس أعماق إىل يصل الشعر هذا مثل
خياالت من خياًال أو منطقيٍّا، لغًزا كان ما ال شديًدا، إحساًسا النفس عواطف تُِحسُّ
نفسه، وأحوال وتجاربه وآراؤه، املرء خواطر هي الشعرية فاملعاني الحشيش، ُمَعاِقِري
التشبيهات — الناس بعض يتوهم كما — الشعرية املعاني وليست عواطفه. وعبارات
لم فإذا القبيح. الذوق أصحاب يتطلبه مما السقيمة، واملغالطات الفاسدة والخياالت
تشبيًها أو منطقية، ألعوبة أو معنوية، مغالطة أو سخيفة، مغاالة الشعر يف هؤالء يجد
يف ومهارته تسشيانو رسم ويبن باأللوان. األطفال لعب بني ما مثل الخيال وبني بينه
فإذَا معنًى، فيه ليس إنه قالوا: الشعر يف ذلك يجدوا لم إذا أقول: األلوان. استخدام
وعقل خصب، ذهن ذو قائلها أن حسبت مألى، بأنها قصيدة يصفون هؤالء سمعت
ولكن الرشيفة. السامية واآلراء الحقائق، ذخرية جعلها وأنه عظيمة. ونفس كبري، راجح
وأن املضطربة، واملغالطات بالخياالت مملوءة أنها يعنون إنهم إذ كذلك، ليس األمر
معاني يف نميز، أن فينبغي بحركاته. يغرك مشعوذ أو شعري، بهلوان صاحبها خيال
يُْظِهر أن هو فالتخيل التوهم. واآلخر التخيل أحدهما نسمي نوعني: بني وصوره الشعر
حق. عن يَُعربِّ أن النوع هذا يف ويُْشَرتَط والحقائق. األشياء بني التي الصالت الشاعر
يُْغَرى الثاني النوع وهذا وجود، لها ليس صلًة شيئني بني الشاعر يتوهم أن والتوهم
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املعري: العالء أبي قول ومثله الكبار، الشعراء منه يسلم ولم الصغار، الشعراء به

ب��م��خ��ل��ب ال��ه��الل م��ن ي��ص��ول أس��د ان��ه وَل��َو ال��دج��ى ج��ن��ح ع��ل��ى واه��ج��م

أبي قول وكذلك وجود. لها ليس م، توهُّ صلة به، واملشبه املشبه بني التي فالصلة
النجوم: سهيل يف العالء

ال��ش��ع��ري��ان ل��ه رح��م��ًة ف��بَ��َك��ْت األع��ادي س��ي��وف دًم��ا ض��رج��ت��ه

والتوهم. التخيل بني واضًحا الفرق ترى البيت هذا مثل يف سيوف؟ وأيُّ أعاٍد، أيُّ
الشقاء، ظلمة يف يظهر األمل ضياء إن قائل: يقول أن فهو الصحيح الخيال أمثلة أما

البحرتي: يقول كما

وان��ج��ل��ى ت��ألَّ��َق ح��ت��ى ال��دج��ى ح��ل��ُك ض��وءَُه أخ��َل��َص ال��دريِّ ك��ال��ك��وك��ب

الرشيف: قول وكذلك لها. وإيضاح لحقيقة تفسري فهذا

ال��ح��ج��ُر َص��كَّ��ُه ل��م��ا ال��ق��ع��ب ت��ط��ايُ��ر ف��زع��زع��ه��م ق��وم��ي رم��ى ل��ل��زم��ان م��ا

لصورة توضيح أيًضا وهذا املكسور. اإلناء أجزاء بتطاير قومه تفرُّق يَُشبُِّه فهو
قوِمِه. تفرُّق وهي الحقائق، من حقيقة

إليه نظرت إذا صادق فهو الخادع، الرساب كأنه به تجيء أن الخيال فتكلُّف
ما مثل الصحيح، الخيال وبني وبينه قريب. من إليه نظرت إذا كاذب وهو بعيد، من
بني التأليف الكاذب، الخيال هذا سبب يكون وقد كمربيل. وماس الصناعي املاس بني
إذا بمعيب ليس الصلة وخفاء التأليف وجه بُْعَد إنَّ ثم بينهما. التأليف يصح ال شيئني
فليس متينة. بينهما التي الصلة وكانت صادًقا، صحيًحا الشيئني بني الشبه وجه كان
خفية تكون وقد ضعيفة، ظاهرة تكون فقد متانتها. عىل دليًال قارئ لكل الصلة ظهور
صحيًحا. صادًقا الخياالت من العامة أذهان عىل يخطر ما كل فليس صادقة. سليمة
التمييز عن الناس وعجز بالضئيل. الشعراء من العظيم اشتباه أسباب من سبٌب وهذا
فتقرص األشياء. بني الصادقة املتينة الصالت باستخراج يُْغَرى قد العبقري فإن بينهما.
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صالت يوِجَد بأن يولع الذي الوزان الناظم مذهب ليس وهذا إدراكها. عن العامة أذهان
من الكبري الشاعر يشبه الضئيل الشاعر ولكن صلة. بينهما ليس حقائق بني سقيمة
بسيئاته. ضئيل أنه يعرف كما بحسناته، ضئيل أنه يعرف الضئيل الشاعر إن حيث
بسيئاته؛ عبقري أنه يعرف كما بحسناته، عبقري أنه يعرف العبقري الشاعر وكذلك
الشعر. فن يف املحاكاة بقيود مقيد غري الذهن، حر النفس، واسع أنه سببها سيئاته ألن
أذواقهم، يناسب ما منها يلتقطون جعلوا قصيدة قرءوا إذا الجمهور من القراء إن
قصيدته يف ينظم الشاعر جعل الذي السبب عن يبحثوا أن غري من بقي ما ينبذون ثم
يغتفرون ال فهم متكرًِّها. يأخذه الطعام، شهوة فقد الذي كاملريض فهم املعاني، هذه
ينزل أن منه ويريدون عقًال. وأكرب ذوًقا، وأسلم روًحا، منهم أوسع يكون أن للشاعر
تستهوي منها بأبيات قصيدته عىل ويحكمون وأذواقهم. ونفوسهم عقولهم مستوى إىل
فإن خطأ؛ وهذا تامة. وحدًة بيت كل يَُعدُّوَن ألنهم بباطل، وإما بحقٍّ إما أنفسهم
مكمل، جزء البيت ألن القصيدة؛ موضوع وبني معناه بني التي الصلة يف البيت قيمة
موضوعها. عن بعيًدا القصيدة، من مكانه عن خارًجا شاذٍّا البيت يكون أن يصح وال
وبني بينه التي الصلة م بتفهُّ رهينًا معناه وحسن البيت بطالوة اإلحساس يكون وقد
العجىل األوىل بالنظرة البيت عىل تحكم أن يصح ال ذلك أجل ومن القصيدة. موضوع
يشء هي حيث من القصيدة إىل ننظر أن فينبغي الفنية. املتأملة بالنظرة بل الطائشة،
قد البيت أن وجْدنا ذلك فعْلنا إذا فإننا مستقلة؛ أبيات هي حيث من ال كامل، فرد
معنى لتمام الزم جليل ذلك من بالرغم وهو لغرابته، القارئ يستفز مما يكون ال
الذي النقاش مثل ها، حقَّ القصيدة وحدة بإعطاء يُْعنَى ال الذي الشاعر ومثل القصيدة.

واحًدا. نصيبًا الضوء من ينقشها التي الصورة أجزاء كل نصيب يجعل
كذلك نقشه، يف والظالم النور امتزاج مقادير بني يميز أن للنقاش ينبغي أنه وكما
من جانب كل يستلزمه وما القصيدة، موضوع جوانب بني يميز أن للشاعر ينبغي
القراء بعض فإن موضوع. كل يتطلبه ما بني يميز أن ينبغي وكذلك والتفكري. الخيال
موضوع كل إنَّ إذ غريبة؛ مغالطة وهي عقل. وشعِر عاطفة شعِر إىل الشعر يقسم
ِشْعر فبعض والتفكري. العاطفة من ا خاصٍّ ومقداًرا نوًعا يستلزم الشعر موضوعات من
يف ريب وال وضوًحا. أقلَّ تكون بعضه ويف وألزم؛ أوضح فيه العاطفة تكون الشاعر
عىل تبعث التي العاطفة غري العاطفة من ا خاصٍّ نوًعا يستلزم مثًال الغزل إن إذ ذلك؛

والوعظ. الحكم خواطر
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أن يتناَسْون فهم كثريًا؛ خلًطا األساليب عن الكالم يف يخلطون مرص يف واألدباء
هو اللغة، لبقاء وتوكيًدا نفًعا وأكثره وأسربه، وأجزله وأفخمه، العربي الشعر أجلَّ
عدا (ما الجاهليني شعر وأجزل أسلس املعلقات فإن الغرابة. فيه تُتََكلَّف لم الذي الشعر
إن الغرابة، فيه يتكلف لم ما وأفخمه أجلُّه الرشيف وشعر وتعقيًدا. غرابة وأقله الغزل)
وتََكلََّف شعره، أكثر يف والسالمة والفخامة، الديباجة حسن صفتني؛ الرشيف شعر يف
لوازم من الغريب أن ويزعمون الصفتني، بني يخلطون األدباء فصار بعضه، يف الغريَب

ذلك. كذب لعلمت الرشيف شعر قرأت ولو الديباجة، حسن
ذلك، من بالرغم ولكنه بالغريب، ُمْرتٌَع أنه وجدت الحريري، شعر يف نظْرَت وإذا
من ولكنها الغريب، من يشء فيها ليس زريق، ابن قصيدة وهذه الشعر. حسن من ليس
امللتهب األسلوب يف صفة الضخامة ألن وأضخمه؛ فقل شئَت وإذا وأفخمه. الشعر أجلِّ
تؤججه الذي األسلوب ذلك الربكان. فم من تسيل التي الذائبة، الصخور يُْشِبه الذي
عليه ليس شعره ولكن الغريبة، باألساليب مغًرى األبيوردي وهذا القوية. العواطف
غريبًا كان سواء صحيح، أسلوب كل يستخدم أن فللشاعر مجتنًى. فيه وليس طالوة،
قواميس من الشعر أن أُنِْكر وال األساليب. بعض يتكلف أن له وليس أليًفا. معهوًدا أو
فئة بني الذائعة الغريب، وعاطفة القواميس. وظيفة غري كبرية وظيفة له ولكن اللغة،
العبارات من بالركيك املاضيني القرنني شعراء ولوُع َسبَبُه ِفْعٍل ردُّ هي ِمنَّا ة خاصَّ
أن ويحسب ووضيعة. رشيفة إىل الكلمات يقسم األدباء بعض َوَجْدُت وقد واألساليب.
وهذا رشيفة! صارت استعمالها َقلَّ كلمة وكل وضيعة. صاَرْت استعمالُها َكثَُر كلمة كل

الرشيف: قول األدباء أحد قرأ األدب. يف اآلراء وفوىض الذوق، ضيق إىل يؤدي

ع��ال��ي وال��م��ج��د واف��ي��ة ف��ال��ِب��نَ��ى أش��راُف��ُه م��ج��دوع��ة غ��ًدا إن

أن أردنا ولو استعمالها. كثري الفقهاء عبارات من وضيعة عبارة عايل، املجد فقال:
الكثرية العبارات القيس، امرأ أو الريض الرشيف كان سواء الشاعر، شعر من نحذف

شعره! أكثر لحذفنا االستعمال،
أجلَّ نجد فإنا رجيح. غري رأي استعمالها لكثرة العبارة أو الكلمة فامتهان إذن
نوع من كان ما كل ونمتهن نحذف أن أفرتيد استعمالُها. كثريًا عباراته كانت الشعر

املتنبي: قول
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ال��س��ف��ن ت��ش��ت��ه��ي ال ب��م��ا ال��ري��اح ت��أت��ي ي��درك��ه ال��م��رء ي��ت��م��ن��ى م��ا ك��ل م��ا

نواس: أبي قول أو

ص��دي��ِق ث��ي��اِب ف��ي َع��ُدوٍّ ع��ن ل��ه ��َف��ْت ت��ك��شَّ َل��ِب��ي��ٌب ال��دن��ي��ا اْم��تَ��َح��َن إذا

العالء: أبي قول أو

األج��س��اِد ه��ذه م��ن إال أَْرض اْل��ـ أدي��َم أظ��نُّ م��ا ال��وط��أ ��ِف َخ��فِّ

زريق: ابن قول أو

ي��ول��ع��ه ال��ع��ذل ف��إن ت��ع��ذل��ي��ه ال

… القصيدة آخر إىل
… وغريهم الدمينة، وابن وُكثري، جميل، غزل أو

ذلك من بالرغم ولكنه كال، غريبًا؟ شيئًا ذَكْرنا ما أسلوِب يف القارئ يرى هل
الوزَّانني، املتكلفني هراء الغريب يف الروعة قولهم فإذن األساليب. وأروع وأفخم أجلُّ
دواوين كل تَُكذِّبها مغالطة الغريب يف الديباجة حسن وجعلهم معانيهم. يرسقون الذين
للغريب. تكلُّف غري من جليًال رائًعا باألسلوب يأتي الكبري الشاعر فإن العرب. أشعار
يتكلف الوزَّان وكذلك عبارته. ركاكة به يُْخِفي كى الغريب، يتكلف الذي فهو املبتدئ أما
مصطفى قول األدباء أحد سمع وقد معانيه. وقلة َطبِْعه جمود به يخفي كي الغريب،
الصانع. لبؤس بديع وصف وهذا املعمل.» يف اآللة «كأنه العامل: وصف يف املنفلوطي
أمثال برأي أخذنا ولو الوضيعة! الذكر تبعث ألنها الوضيعة؛ الكلمات من اآللة فقال:
عىل تستعيص ال الغرابة فإن طائل، تحتها ليس لفظية مجادالت يف العمر لقضينا هذا
استعمال من بدٌّ لشاعر وليس والسهولة. املتانة بني الجمع يف الصعوبة وإنما أحد.

القبيل. هذا من اللغة أرباع ثالثة إن إذ املستعملة؛ الكلمات
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من متانة وأقل وديباجة، أسلوبًا أخسَّ الغريبة بالكلمات املألى العبارة تكون وقد
أن املتبدئ للشاعر فينبغي الكلمات. من املألوف غري بها ليس التي السهلة، العبارة
فيقنع املتانة عن الغرابة تُِضلَّه ال كي الغرابة؛ وبني بينها يخلط ال وأن املتانة، يتطلب

املتنبي: قول إىل مثال انظر بها.

ِع��ْل��َم��ا ب��ه��ا ت��زدن��ي ل��م َدَه��تْ��ِن��ي ف��ل��م��ا ب��ن��ا ص��ن��َع��ْت م��ا ق��ب��ل ال��ل��ي��ال��ي ع��َرْف��ُت

أن أدبائنا عجيب ومن غريب. به ليس ولكن متني. رائع جزل، فْخم أسلوب هذا
شعره بعض يف أحيانا يأتي ولكنه غريبًا، شيئا فيه تجد ال شعره قرأَْت إذا بعضهم
تستعيص الغرابة كأن الغرابة. ادعاء له تجيز كي الغرابة بعَض غريبة قليلة بكلمات
يتطلبه مما أكثر االطالع من تتطلب واملتانة الجزالة فإن واطالًعا! ذهنًا الناس أقل عىل
اللغة عىل مرت التي العصور كل آداب درس تستلزم املتانة ألن الغريب؛ استعمال
الوضيعة الكلمات؛ يف أن فرضنا ولو صحيًحا. واسًعا الشاعر ذوق يكون حتى العربية
العيب وإنما الرشيفة. الكلمة مثل الشعر من منزلتها الوضيعة للكلمة لكان والرشيفة،
عن تعربِّ كلماته أية يتعرف أن للشاعر فينبغي مواضعها. غري يف الكلمات استعمال يف
وضيعة أو رشيفة تكون قد فالكلمة تعبري. أتم وصفها يريد التي العاطفة أو املعنى
الخاص موقعها وقوعها ويف املعنى، عىل داللتها يف الكلمة فرشف االستعمال. حسب
بها فيزري األلسن تلوكها وضيعة الكلمات كانت فلو غرابتها. يف ال الشعر، من بها
إذا الكلمة فضعة الطويلة. العصوَر هذه األلسن الكتها أن العربية باللغة ألزرى ذلك،
وخفة وروحه الشعر نغمة وأفسدت غموًضا، وزادتهما والعاطفة املعنى عىل غطت هي

وَعْجَزُه. الشاعر َضْعَف وأخفت والعاطفة، املعنى غثاثة وموََّهْت طبعه،
عرص. دون لعرص أو شاعر دون لشاعر بُهم تعصُّ شعرائنا بعض عىل يجني والذي
أن ينبغي الشاعر فإن االطالع. سعة أساسها التي الذوق صحة تطلُّب ينبغي حني يف
يلتذ ولكنه الكئوس، يرتشف كما ويرتشفها املعتقة، الخمر يتمزز كما األساليب يتمزز
من وسهولتها، غرابتها يف تبينت مهما الصحيحة األساليب فإن غربتها. ال جمالها منها
التصنع. ينكرها كان وإن الطبع، يعرفها حقيقة هذه واحد، لون وذات واحد قماش
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ونفس ذهنه، ويلقح ويحركها، ملكاته يوقظ ما وفيه الشاعر. روح رشاب واالطالع
العالية. األماكن إىل الينبوع ذلك ماء بها يرفع التي اآللة هو واالطالع ينبوع، الشاعر
والبواعث. املحركات هذه من كثري فيه واالطالع وبواعث. محرِّكات إىل حاجة يف والشاعر
عمل وإنما محرِّك. يحرُِّكه ال الذي العطن. األجن كاملاء باالطالع يغرم ال الذي واألديب

املعري: العالء أبي قول يف النحل عمل به يطلع فيما الشاعر

رض��اِب��ِه ط��ري��ق ف��ي ش��ه��ًدا ف��ي��ص��ي��ر ال��رب��ى نَ��ْور م��ن ال��م��ر ي��ج��ن��ي وال��ن��ح��ل

الرديء من أيًضا يخرج العبقري ولكن جديًدا، الجيد من يُْخِرج املاهر فالعاِلم
ما أزهار من يخرج أن بدل قرأه قد ما صحيفته عىل يقيء القراء بعض ولكن جيًدا،
لغة بآداب املطلع إن نعم الناس. من وغريه العبقري بني الفرق هو وهذا شهًدا. قرأ
يشعر. أن غري من والخياالت املعاني من يقرأ ما بعض يجتني أن بد ال اللغات، من
أن فهو املعيب وأما معانيه. بعض بذهنك َعِلَقْت مثًال املتنبي قراءة أدَمنَْت إذا وإنك
مظاهر فمن بمكان؛ الصعوبة من فليس العمد إثبات أما عمًدا. املعنى الشاعر يأخذ
رسقة. تَُعدُّ ال والتوليد املشابهة فإن والتوليد. املشابهة ال واألخذ النقل دقة الرسقة د تعمُّ
والتوليد. االبتداع عن الشاعر وعجز املتشابه وكثرة األصل. يف كما املعاني تسلُسل ومنها
كل فليس وحضارتهم. وعلومهم غريهم بآداب جهاًال يكونوا لم العرب وشعراء
وعالقته القيس امرئ إىل وانظر وِحَكِمه، سلمى أبي بن زهري إىل انظر مدرسية. الرتبية
وانظر الفارسية. بالحضارة وعالقته وتفكريه زيد بن وعدي البيزنطية، بالحضارة
واملتنبي الرومي وابن العتاهية أبي وتأثُّر العباسية، الدولة أيام يف العلوم رواج إىل
أشعارهم يف واضح التأثُّر هذا فإن العلوم. بهذه املعري العالء وأبي الريض والرشيف
العصور يف العربية املمالك يف الجهل ساد حني العربية آداب فسدت وإنما الوضوح، كل
كان وكلما والعلوم. اآلداب يف يُْستَْحَدُث بما االطالع تقتيض التقدم ُسنَّة فإن األخرية.
يشء درس عىل همته يَُقرصِّ فال اطالًعا؛ أغزر كان روًحا، وأسمى مرًمى أبعد الشاعر
والنفس البرشي العقل عن يعرب أن يحاول الشاعر فإن األمم. من أمة شعر من قليل
بََلَغتُْه ما ومظهر للنفوس، تاريًخا شعره يكون وأن زمنه. خالصة يكون وأن البرشية،
ا حدٍّ يجعلوا أن يريدون الذين القوم من عجبي يشء من َعِجبُْت وما عرصه، يف النفوس

عربيٍّا. وخياًال غربيٍّا خياًال هناك أن زاعمني العرب؛ وآداب الغرب آداب بني فاصًال
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الجليل الخيال نجد ذلك من بالرغم ولكن وذوق. خصائص لها لغة كل إن نعم،
وإنما اللغات؛ بخصائص رهنًا ليس إنه إذ كان. حيث محموًدا املصيب الرائع واملعنى
مة املتوهَّ والتشبيهات املنطقية املغالطات إنما اإلنسانية. والنفس البرشي العقل مرجعه
الشاعر قرأ وإذا فيها. الجماهري ذوق حسب كلٍّ يف وتختلف اللغات. بخصائص رهينة
التوليد. أبواب له وفتحت معانيه، يف جدة قراءتها أْكَسبَتْه األخرى األمم آداب العربي
يبقى ال حتى التعبري تمام العبقرية من نفسه يف عما يعرب كي الكبري، الشاعر فإن
وأن نفسه، به يحرِّك وأن باالطالع. دائًما ذهنه يجدد أن بد ال مجهوًال، مكتوًما بعضها
مذاهب فإن العبقري. ميزة هو والتفكري اإلحساس َه َرشَ فإن االطالع. ذلك من ع ينوِّ
العالم، عمرت التي األخرى العنارص آداب درس تقتيض حياتنا تستلزمها التي القول
وقوانا، آمالنا ويجدد عقولنا، يوسع درسها فإن وفنونًا. وعلوًما حضارة لها وأنشأت
نكون أن ينبغي بل ناقلني، نكون ال أن ينبغي ولكن خيالنا، ويعيل ذكائنا وْحي ويهيئ
واحتذاؤهم أجدادها حياة إىل دائًما نََظُرها األمم هالك دالئل ومن فيها. باحثني مفكرين
االطالع ذوي يتهمون الناس بدأ ولقد فطنة. وال ذكاء وال فيه، قوة ال روح احتذاء فيها
الجديدة اآلراء دخول فإن فيه؛ غرابة ال يشء االتهام وهذا والرسقة. واألخذ بالنقل
املعهود، شكلها غري شكًال اآلداب واتخاذ الحديثة، الشعرية واملسالك واألغراض واملذاهب

واالتهام. الظنة إىل يدعو
عن ضمريه يردعه وال ُحرمة، يرعى ال األدباء بعض أن بلة، الطني زاد مما ولكن
جليل يشء كل أن القراء من كثري أذهان يف بثَّْت قد األفعال هذه وأمثال الفظيعة. الرسقة
الذين اآلداب فوىض طالب الرأي هذا َج وروَّ محالة. ال مرسوق موضوعه، غريب معناه،
والجهالء، املغرورون الغلمان هم وهؤالء الظالم، يف الخفافيش َمَرَح ظالمها يف يمرحون
وشعراء ويتهمه، جديد كل يكره ممن األذهان، وُمْغَلُقو والكذب، والحقد الحسد وأهل
القراء وجهال معانيهم، وفسدت تعليمهم، ونََقَص عجزهم ظهر الذين القديم املسلك
هؤالء يُْخِرُس الكبري العبقري الشاعر أن أعتقد ولكني الخاصة. من أنهم يزعمون الذين
الخنفساء يزيح كما طريقه من ويزيحهم يجيد، ما بكثرة — موته بعد ولو حتى —
كانت منها، مناَص ال طبيعية ُسنَّة له عداءهم أن يعلم وهو الطريق، قارعة عن بنعله
— ذلك من بالرغم — ولكن كلها. األمم يف اآلداب عصور من عرص كل يف مظاهر لها
املطلعني كل يتهم أن السارق ملعرفة السبيل ليس فإنه يقال. ما يميزوا أن للقراء ينبغي
فاالتهام وأمان. خفاء يف مهنته فيزاول السارق. فرصة الزحمة هذه فإن حق. غري من
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ينأى والذي والكسل. التبرص وقلة والسفالة والحسد والجهل الظن سوء أساسه الذي
ولو اللص. ينتهزها فرصة هي التي الفوىض إىل يؤدي والتدقيق، البحث عن باملتهم
كان يشء بأي سارقها، أنه فاتُِّهم بديعة قصيدة نََظَم (بالكرس) املتَِّهمني أحد أن فرضنا
يمنع ال الجهل ولكن جاهًال، يكون قد إنه االطالع؟ وقلة الجهل أبادعاء املتهم؟ يحارب

األمانة. من يمنع ال االطالع أن كما الرسقة، من
التي اليائية املحترض» «الشاعر عنوانها التي املازني قصيدة إىل أديب لفتني وقد
كما اإلنكليزي. شيل للشاعر أدوني قصيدة من مأخوذة أنها لنا واتضح عكاظ، يف ْت نُِرشَ
هيني عن منقولة وهي الشعر»، «قرب عنوانها التي املازني قصيدة إىل آخر أديب لفتني
هود للشاعر وهي املوت»، سياق يف «فتًى املازني قصيدة إىل آخر ولفتني األملاني. الشاعر
وهي املعبود»، «الراعي عنوانها التي املازني قصيدة إىل أديب أيًضا ولفتني اإلنكليزي.
الرسول»، «الوردة عنوانها التي املازني وقصيدة األمريكي. لويل الشاعر عن منقولة
مجلة يف له وقرأت إظهارها. مكان هذا ليس أخرى وأشياء اإلنكليزي، ولر للشاعر وهي
ألدسون السبكتاتور مجلة من آخرها إىل أولها من وهي األرواح» «تناسخ مقالة البيان
عن طويلة ِقَطع البيان، يف ْت نُِرشَ التي الرومي ابن يف مقاالته ومن اإلنكليزي. الكاتب
مقاالت ومن هيجو. فكتور تأليف والعظماء شكسبري كتاب من مأخوذة وهي العظماء،
لقلت أَْخذَها، د تعمَّ املازني أن أعرف ُكنُْت ولو األشياء. هذه ذاعت وقد األدبية، كارليل
ملا عفريتًا رأيت أني ولو أَْخِذها. د تعمُّ أصدق ال ولكني األعمال، بهذه أصحابه خان إنه
من أبرأ أني أظن وال األشياء! هذه لرؤية عراني ما قْدر والدهشة الحرية من عراني
أحًدا أن أظن وال والتهم. اإلشاعات ملروجي مربر ذلك من أقل ويف عمري. طول دهشتي
وصداقتي إليه، ديواني من الثاني الجزء وإهدائي إياه، وإيثاري املازني، مدحي يجهل
مأخوذ الشاعر ألن عمله؛ يف ومعاتبته أظهْرُت، ما إظهار من يمنع ال هذا كل ولكن له،
وليس أصله، إىل يشء كل ويرد َفَعَل ما يداوي حتى ماضيه. يف َصنََع ما بكل األبد إىل
قرية يف ولسنا األشياء. هذه ظهور املرء يأمل حتى رجل دون رجل عىل قاًرصا االطالع

تخفى! حتى النمل قرى من
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والكسب الصنع

ُص��نْ��ِع��ِه ف��ي ال��ن��اس ك��لَّ ف��اق ق��د ح��اذق ص��ان��ٍع ع��ن ح��دَّثُ��وا ق��د
ب��دِع��ِه م��ن ج��لَّ م��م��ا س��واه ي��رى ال ال��ذي ال��ح��س��ِن م��ن ي��رى
ع��ل��ِم��ِه ع��ن ال��ن��اِس ط��رف ي��ح��س��ر ع��ال��ٍم ف��ي ي��ن��ظ��ر ك��أن��م��ا
يُ��ْص��ِم��ِه ع��زم��ه ع��ن يَ��ْرِم��ِه إِن ب��َدا ط��ي��ٌر ال��ص��ن��ع��ة ف��ي وال��ح��س��ُن
س��ْم��ِت��ِه ع��ن ال��ن��اِس ل��ح��ظ ي��رت��دُّ م��ن��زٍل إِل��ى ال��ص��ن��ع راق��َي ي��ا
ن��ْع��ِت��ِه ع��ن ال��ن��اع��ُت وي��ع��ج��ز أم��رِه ف��ي ال��م��رءِ ل��بُّ ي��ح��اُر
بُ��ْع��ِدِه ف��ي اْألُْف��َق ي��رون ك��م��ا ال��ذرى ي��رون ال��س��ه��ل ف��ي ال��ن��اُس
ِه م��دِّ ف��ي ال��ع��ق��َل وي��ك��ره��ون َج��ْزِرِه ف��ي ال��ع��ق��َل وي��ح��م��دون
ن��ْف��ِس��ِه م��ن ال��ق��ب��َح أص��اب وإن ن��ف��س��ِه ه��وى ي��ب��غ��ي ام��رٍئ ك��لُّ
��ِه ح��سِّ ف��ي ال��م��رءِ ل��بَّ ت��س��ت��ْه��ِو ي��ب��ت��غ��ي م��ا ش��ئ��َت إِن ل��ه ف��اص��ن��ع
ب��يْ��ِع��ِه م��ن ال��خ��ي��َر ت��ن��اَل ك��ي��م��ا ِص��ْغ��تَ��ُه ق��د ال��ُص��ن��ع ه��ذا ك��ان إِن
ِري��ِع��ِه م��ن ي��خ��رُج م��ا ل��ل��ن��اِس آج��ْرتَ��ُه أن��ت واٍد ف��ال��ص��ن��ع
ِف��ْع��ِل��ِه ف��ي ال��ن��اِس ك��لُّ ح��اَر ق��د ف��ع��ِل��ِه ف��ي ال��دَّه��ر ت��ش��كَّ وال
ع��ق��ل��ه ف��ي ال��ك��وِن ه��ذا ف��س��اِد ع��ل��ى دل��ي��ًال ال��م��رءِ ح��ي��رُة م��ا
ج��ْه��ِل��ِه ف��ي ال��ن��اِس س��واَد اْع��ذُْر َج��ْه��َل��ُه��ْم ق��وم��ه م��ن ش��اك��يً��ا ي��ا
وبْ��ِل��ِه م��ن األرَض ي��ح��ي��ي ك��ال��غ��ي��ث أُْف��ِق��ه��ا ِم��ْن األرزاَق واس��ت��ن��زل
ك��س��ب��ه م��ن ال��ص��ن��ع ي��ح��بُّ وق��د ح��س��ن��ه م��ن ال��ص��ن��ع ي��ح��بُّ ف��ق��د
ُح��بِّ��ِه م��ن ال��ح��قُّ يُ��راُد وق��د نَ��ْف��ِع��ِه م��ن ال��ح��قُّ يُ��راُد وق��د
ب��اب��ه ع��ل��ى ال��ف��ق��َر رأى ل��م��ا م��رًة ن��ف��ُس��ه ع��نَّ��َف��تْ��ه ق��د
ج��ل��ب��اب��ه ن��س��ج ف��ي ت��ع��ب��ت ق��د ب��ه خ��م��ول م��ن وع��ن��ك��ب��وت
ف��ن��ه ف��ي ال��ص��ي��َت ي��ب��غ��ي وراَح ال��ورى وج��ارى ال��ص��ن��َع ف��م��وَّه
ح��ْس��ِن��ِه ف��ي ال��ص��ن��ع ه��ذا وق��ي��ل ب��اب��ه ع��ل��ى ال��ن��اُس ف��ازدح��م
م��ْدِح��ِه ف��ي اآلن ��وا ف��ل��جُّ ق��دًم��ا ص��ن��ع��ه رم��وا وال��ل��ي��ِت ب��ال��ل��وِّ
ق��ْدِح��ِه م��ن ال��م��دح ذاك ي��ع��اُف ل��وع��ٍة ع��ل��ى ب��اَت ل��ك��ن��ه
ع��م��ره م��ن ال��م��أم��ول وأُخ��ل��ف إِث��راؤه ي��ن��ف��ع��ه ف��ل��م أث��رى
س��رِّه م��ن ف��اَت م��ا ع��ل��ى ي��ب��ك��ي خ��ائ��بً��ا ص��ن��َع��ه ي��ب��ك��ي وع��اَد
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ع��رس��ه ك��ه��وى دي��ن ه��واه ل��ه ربٍّ��ا ال��ص��ن��ع ذاك وك��ان
ن��ف��س��ه م��ن ب��اَع ق��د م��ا وب��اع رزِق��ه م��ن ن��اَل ق��د م��ا ف��ن��ال
ِس��ْح��ِرِه ف��ي ال��ص��ن��ِع ع��ب��د وك��ان خ��ف��ض��ه ف��ي ال��وف��ِر ع��ب��د وص��ار
َق��ْدِرِه! م��ن ال��ج��ه��ال ��ع ورفَّ ن��ف��ُس��ه ق��دِرِه م��ن ��ض��ت وخ��فَّ

النجوم نجي

زاِه��يَ��ا األُْف��ِق ع��ل��ى م��ن��ث��وًرا ال��زه��ر أم ال��دراِريَ��ا رأي��ُت أم ع��ق��وًدا رأي��ُت
آلِل��يَ��ا ال��ن��ج��وِم ُزه��ُر ف��وق��ه ط��َف��ْت غ��ارٌق ال��لَّ��ي��ِل م��ن ب��ح��ٍر ف��ي ك��أنِّ��َي
خ��ي��اِل��يَ��ا ال��س��م��اء أُْف��ِق ف��ي وح��لَّ��َق ط��ي��ُره��ا ب��ال��نَّ��ف��ِس ط��ار م��ا إِذا وإِن��ي
ال��دراِريَ��ا رأي��ُت ق��د أم م��ف��تَّ��َح��ٌة أزاه��ٌر أت��ل��ك أدري ف��ال أب��ي��ُت
ف��ؤاِديَ��ا ف��ي ال��ذي ل��ي��ع��رف��ن يَ��ِرْدَن ك��أن��م��ا ب��ال��ل��ح��اظ ن��ح��وي وي��ب��ع��ثْ��َن
ج��ن��اِن��يَ��ا أص��م��ى ال��ل��ح��ِظ ب��ري��َق ف��ِإنَّ ب��َع��ثْ��ِت��ِه ل��ح��ًظ��ا ال��لَّ��ي��ل ع��ي��ون ��ي ف��غ��ضِّ
ق��اِس��يَ��ا ��ْخ��ِر ك��ال��صَّ ص��اَر ح��ت��ى وع��وََّد األذى رأى ل��ح��ظ ال��ل��ح��ِظ ب��ري��ُق أذاك
ف��اِش��يَ��ا ال��ن��اس ف��ي ال��ش��رَّ رأي��ت ف��ق��دًم��ا ق��اس��يً��ا ل��ح��ُظ��ك ص��ار أن ع��َج��ٌب وال
ح��ن��اِن��يَ��ا أص��ب��ت ق��د ح��ن��انً��ا ف��ع��اط��ى رح��م��ًة ال��ح��وادُث ف��ي��ك اق��ت��دح��ْت أم
ع��اِن��يَ��ا ال��ق��ل��ب خ��ائ��ب ف��س��لِّ��ي ـ��وح��ي��د اْل��ـ وراح��ة ال��ح��زي��ن ن��دم��ان ك��ن��ِت وق��د
داِج��يَ��ا ك��ال��ل��ي��ِل ال��م��رءِ ع��ي��ُش ص��ار إِذا ول��ل��م��ن��ى ل��ل��رج��اء ه��ديً��ا ك��ن��ِت وك��م
األم��اِن��يَ��ا تُ��ْح��ِي��ي ال��ع��ي��ُن أبْ��َص��َرتْ��ه��ا إِذا ألن��ه��ا ال��ن��ج��وَم ن��ف��س��ي َع��ِش��َق��ْت وك��م
ل��ي��اِل��يَ��ا ح��ب��ي��ٍب ع��ن ص��بٌّ غ��اَب إِذا وس��م��ي��َرُه ع��اش��ٍق ن��ج��وى ُك��نْ��ِت وك��م
ح��اِل��يَ��ا وأن��دُب آم��ال��ي أُودُِّع ح��ائ��ٌر ال��ع��ي��ن ف��ي وال��دم��ع ل��ي لُ��ْح��ِت وك��م
ال��زواِه��يَ��ا ال��زه��ور ق��ب��ري ع��ل��ى نَ��ثَ��ْرَن ن��ج��وم��ه��ا ��م��اءِ ال��سَّ ف��ي رم��ٍس وق��بَّ��ة
ب��ك��اِئ��يَ��ا ل��دي��ه��ا يُ��غ��ن��ي وه��ل ب��ك��ائ��ي ي��ع��ي��ده��ا ال م��ض��ت آم��اٍل أزاه��ر
ح��ي��اِت��يَ��ا ف��ي ط��ام��ع ب��َم��يْ��ٍت ل��ي وَم��ْن م��ع��ذٍَّب ب��ال��ح��ي��اة ِل��َم��يْ��ٍت َم��ْن ف��ي��ا
خ��اِل��يَ��ا ال��ع��رش ع��اِط��َل ق��ل��ب��ي ك��ان وإِن ن��ع��م��ة ت��ه��ن��ي��ك ال��ل��ي��ِل ُم��ْل��ك ت��اج وي��ا
ب��واِل��يَ��ا ل��دي��ك أط��الًال وخ��لَّ��َف ن��ع��ي��م��ه ��ى ت��ق��ضَّ ف��ردوٌس ك��أن��ك
خ��اِف��يَ��ا أس��ود ال��ه��مَّ خ��لِّ ح��ن��ان��ِك م��ق��ي��م��ًة ال��ض��ل��وع ف��ي ه��م��وًم��ا ت��ض��يءُ
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ب��اِديَ��ا ال��ه��مَّ ي��ت��رك ب��ري��ًق��ا وأخ��ش��ى ت��ك��نُّ��ُه ع��م��ا ال��ن��ف��َس أداري ف��إن��ي
ِل��يَ��ا ال��دج��ى ف��ي س��رَّه��ا ي��ف��ش��ي وض��وءك وظ��ل��م��ٌة ل��ي��ٌل ال��ن��ف��َس ك��أنَّ أب��ي��ُت
ح��ي��ات��ي��ا أص��م��ى ال��ع��ي��ش ش��ق��اءَ ف��ِإن ح��ي��ات��ه��م ل��ل��ش��ق��اءِ أن��اس أف��ي��ك
ش��اِف��يَ��ا ل��ل��ن��ح��س ال��نَّ��ح��ِس ش��ق��اءُ ول��ي��س ل��ش��ق��وت��ي ي��رث��ي ف��ي��ك ح��زي��نً��ا ل��ع��لَّ
م��الِل��يَ��ا وط��ول أي��ام��ي ب��ؤَس ف��ي��ا ع��لَّ��ٌة ل��ع��ي��ش��َي أدري ف��ال أب��ي��ُت
واِع��يَ��ا؟ ك��ان ل��و ال��نَّ��ج��ُم ي��ق��ول وم��اذا ي��ع��ي ال وال��ن��ج��ُم ال��ن��ج��َم ه��ذا أُس��ائ��ُل
ِل��يَ��ا ه��ج��ن��ه��ا ق��د ه��نَّ ذك��رى ُربَّ ف��ي��ا ب��ن��اف��ٍع ال��ن��ج��وِم ل��ْح��ظ م��ا ع��ي��ُن ف��ي��ا
ن��اِئ��يَ��ا أص��ب��َح أه��واه َم��ن ك��ان إِذا ول��ذٌة أن��ٌس ال��ذك��ِر م��ري��ِر ف��ي وم��ا
ح��اِل��يَ��ا ال��ع��ي��ش م��ن م��غ��ب��وًط��ا وأب��ص��رن م��ع��ي أب��ص��رن��ه ك��ن ن��ج��وٌم أت��ل��ك
ال��خ��ولِ��يَ��ا ال��س��ن��ي��ن زنَّ أن��ج��ٍم س��وى دراريً��ا ال��س��م��اءُ ب��ع��دي اس��ت��ح��دثَ��ْت أم
ل��ي��ا ب��دا ح��ل��ًم��ا ال��ن��ح��ُس ل��ي��س وه��ي��ه��اَت ح��ال��ٌم أن��ا أم ال��ع��ي��ِن غ��ي��ر ال��ع��ي��ُن أم
ع��اِديَ��ا ال��ح��بِّ ع��ل��ى ي��ل��ق��ى ال ال��ق��ل��ُب إِِذ َم��َض��ْت ال��ت��ي ال��ل��ح��اِظ م��ث��ل َل��ْح��ُظ��ه��ا ف��م��ا
ال��م��داِن��يَ��ا ال��س��م��ي��َر ك��ن��ت م��ا ك��أنَّ��َي ج��ل��ي��س��ه ال��غ��ري��ِب ل��ح��َظ وت��ل��ح��ظ��ن��ي
زاِه��يَ��ا ف��ي��ن��ان ال��ح��س��َن أرع��ى ك��ن��ت ب��ه��ا ب��م��ق��ل��ٍة ال��ن��ج��وَم أَْرَع ل��م ك��أنِّ��َي
ِل��يَ��ا رن��ا س��ه��ي��ٌل أْن ق��ل��ب��ي وي��رت��اُح ب��دا إِذا ال��ه��الُل ي��ص��ب��ي��ن��ي ك��ان وق��د
ش��اِديَ��ا ال��ل��ي��َل ت��ت��رك ق��ل��ٍب وأنَّ��ات أس��رُّه��ا ل��دي��ه��ا ن��ج��وى م��ن ل��َي وك��م
س��اِل��يَ��ا ال��ن��اِس ع��ن م��ن��ب��وذًا وأص��ب��ح��ُت ف��َق��ْدتُ��ُه��ْم ح��ت��ى األح��ب��اَب أع��رِف ول��م
ل��ي��اِل��يَ��ا ت��خ��ال وأي��اٌم ل��ي��اٍل ل��ه ب��دت ح��ت��ى ال��ح��بَّ أدري ك��ن��ُت وم��ا
ال��م��ص��اِف��يَ��ا وال��ح��ب��ي��َب ع��ي��ش��ي ول��ذَّات ع��زم��ت��ي وودَّْع��ُت آم��ال��ي وودَّْع��ُت
ذاِويَ��ا؟ ال��ك��وُن ي��ص��ب��َح ح��ت��ى وت��ذب��ُل ح��ق��ب��ة ك��ال��زَّه��ِر األف��الُك ت��ن��ض��ر ف��ه��ل
داِج��يَ��ا ال��ع��ي��ِن ف��ي ال��ح��س��ِن ن��وُر وأص��ب��َح ذاويً��ا أص��ب��ح ال��ق��ل��َب إِنَّ وه��ي��ه��ات!

اللحاظ سحر

ك��ال��ن��ب��اْل؟ ن��اف��ذ ل��ح��ظ ذاك أم ح��الْل ب��س��ح��ٍر ِم��نْ��َك أس��ْرتَ��نَ��ا
ال��م��ن��اْل؟ ال��ب��ع��ي��د ال��ن��ج��ُم ذل��ك أم ال��نُّ��َه��ى ع��ص��ي��ر م��ن خ��م��ٌر ت��ل��ك أم
ال��س��ؤاْل رج��ُع ف��ي��ه ل��ْح��ٍظ ف��ُربَّ ن��ظ��رٍة م��ن م��ن��ك ل��ط��رف��ي ه��ل ي��ا
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ال��ن��ض��اْل ه��ذا أَْق��تَ��َل م��ا ع��ي��ُن ي��ا ال��ه��وى رم��اه ق��د ق��ل��ٌب ي��ق��وُل
ال��ن��ص��اْل ص��دور ف��ي��ه ��َرْت ت��ك��سَّ ع��ل��ي��ل ب��ف��ؤاٍد رف��ًق��ا ع��ي��ن ي��ا
ال��خ��ي��اْل ح��ك��اه��ا ع��الالت غ��ي��ُر يُ��ْج��ِدِه ف��ل��م ال��ح��س��َن ع��ش��ق ق��د
ال��ج��م��اْل س��ح��َر ي��ج��ه��ل ل��ي��ت��ه ي��ا خ��ف��ق��ِه ف��ي ال��ق��ل��ب ه��ذا ل��جَّ ق��د
ع��ض��اْل داءٌ األح��ش��اء ف��ي وال��ح��بُّ غ��ري��ر ط��ري��ٌر ال��ع��ي��ِن ف��ي ف��ال��ح��س��ُن
ف��ح��اْل ح��ال ال��ح��بِّ ف��ي ش��ق��اؤه ط��روب ق��ل��ٍب خ��ي��ب��ِة ع��ل��ى آٍه
ْزالل م��اءٌ ال��ح��س��َن أن ي��ح��س��ب ط��ائ��ًرا ي��ا ق��ل��ُب، ي��ا أتْ��َع��بْ��تَ��ِن��ي
ال��ظ��الْل وب��رِد ب��ال��غ��ص��ن ي��ح��ل��م ث��وى ض��ل��وع��ي ب��ي��ن ط��ائ��ًرا ي��ا
ك��ال��ح��ج��اْل ن��ص��ب��ت ض��ل��وٍع ع��ل��ى أْدَم��يْ��تَ��ُه م��ن��ك ج��ن��اٌح ه��ذا
ال��م��ح��اْل س��راَب ت��ب��غ��ي ك��م ق��ل��ُب ي��ا أس��ره��ا م��ن تُ��ف��ل��َت أن ه��ي��ه��ات
ال��ج��م��اْل ذاك ط��ل��ع��ة إِل��ى ش��وًق��ا ال��ك��رى ع��داك ع��ي��ُن ي��ا وأن��ِت
ك��ال��نِّ��ص��اْل ل��ح��ظ��ه��ا ع��ي��ونً��ا ن��ه��وى ح��س��رة م��ث��ل��ه��ا م��ا ح��س��رًة ي��ا
ط��واْل ل��ي��اٍل م��ن��ك ف��ل��ي��ل��ت��ي ال��ك��رى رع��اك أه��وى م��ن ع��ي��ن ي��ا
ال��ذُّب��اْل م��ث��ل ال��ح��ل��ِم ف��ي أب��ص��ره��ا أش��رَق��ْت ق��د اآلم��ال ن��ج��م��ة ي��ا
ال��خ��بَ��اْل ول��ي��ل ال��ع��ي��ش دج��ى ي��ج��ل��و ض��وءه ص��ادق ب��ل��ح��ٍظ ُع��وِدي
ال��ظ��الْل وري��ف ال��خ��ل��ِد ج��نَّ��ِة ف��ي ال��ن��ع��ي��م م��ن��ه��ا أُب��ص��ُر ط��اق��ة ي��ا
م��الْل أو ش��ق��وٍة م��ن ب��ه��ا ل��ي��س ج��نَّ��ٍة إِل��ى ب��اٌب ك��أنَّ��ه��ا
ال��م��ن��اْل ش��ه��يُّ ال��ع��ذُب ف��ال��ك��وث��ُر خ��م��َرُه أح��ت��س��ي ب��ل��ح��ٍظ ُع��وِدي
ف��آْل! آل ح��ظِّ��َي أه��ك��ذا خ��ل��بً��ا ل��ي ب��رُق��ك ي��ُك��ْن وال
اح��ت��م��اْل ال��ع��ش��ي��ِر ذاَك م��ن وط��ال ال��دي��ار ع��نَّ��ا ب��ك ت��ن��اءَت م��ه��م��ا
ال��ثُّ��م��اْل ك��ئ��وس م��ن أح��ل��ى وأن��ت ال��رج��اء ن��ج��يِّ م��ن أدن��ى ف��أن��ِت
ال��س��الْل ش��وِك م��ث��ل ذك��رى وربَّ ال��ع��ل��ي��ل ب��رءُ ذك��راك ف��ي ف��ِإنَّ
ال��ع��ق��اْل ذاك أْس��ر ف��ي ن��ف��وس��ن��ا ال��ه��وى ع��ق��اُل ع��ي��ن��ي��ك ل��ح��ِظ ف��ي
ال��رج��اْل ي��ح��بُّ م��ا أس��م��ى وال��ن��ف��ُس ال��ن��ف��وس. م��ع��ان��ي ال��ع��ي��ن ف��ي ت��ط��لُّ
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الفكر قوة

ال��وج��ي��ِب ف��ي أُع��رَف أن أك��اد ال��ق��ل��وِب إِل��ى ال��ع��ق��ل م��ن أس��ري
ال��م��غ��ل��وب��ْه ال��ع��زي��م��ة وأن��زع ال��ص��ل��ي��ب��ْه ال��ه��م��َم ف��ي��ه��ا أب��تُّ
ال��م��ص��وْن س��ره��ا أي��ن ي��خ��ب��ر ي��ب��ي��ْن ف��ع��ل��ه��ا ك��ال��ك��ه��رب��اءِ
ع��ادي��ْه وط��وًرا ط��وًرا س��اك��ن��ة خ��اف��ي��ْه ال��ع��ي��وِن ع��ن ل��ك��نَّ��ه��ا
أخ��ي��ه ع��ن ال��ع��ازم وأذه��ل ذوي��ه ع��ن ال��ف��ك��ر ب��رب أل��وي
ع��ْظ��َم��ا وأه��ي��ض ع��ظ��ًم��ا أج��ب��ر وس��ْل��َم��ا راح��ة وط��وًرا ط��وًرا
ح��ق��ي��َرا ه��يِّ��نً��ا ي��ص��ي��ر ح��ت��ى وال��ك��ب��ي��را ال��ع��زي��َز وأرخ��ص
ال��ع��دي��دْه ال��ج��ح��اف��ل وأُه��ل��ُك ال��ب��ع��ي��دْه ب��ال��م��ط��ام��ِع أل��ي��ُح
وش��رِِّه خ��ي��رِه م��ن زوَّْدتَ��ُه ع��م��ِرِه ع��ب��َد ك��ان غ��رٍّ وربَّ
أل��ي��َم��ا ال��ن��ه��ى ع��ي��َش ي��رى ك��ان ع��ظ��ي��َم��ا ف��غ��دا ص��غ��ي��ًرا ك��ان
َع��َل��ْم ف��ي أُْض��ِرَم��ْت ن��اًرا ف��ص��ار وأََل��ْم ل��ذٍة ع��ن َرَف��ْع��ت��ه
ُم��ْك��َرَم��ا وط��وًرا ط��وًرا ��ًض��ا م��ب��غَّ ُم��ْع��َل��َم��ا األن��اِم ب��ي��ن ��ًرا م��ش��هَّ
ون��اِدْم ص��اب��ر اس��ت��ب��ان ح��ت��ى ال��ع��ظ��ائ��ْم م��ئ��ون��َة ��ْل��تُ��ه ح��مَّ
ال��دراري س��ي��َر ف��ي��ه��ا أك��ت��ب داري وال��زم��اُن ب��ردي ال��ك��وُن
ال��ن��ف��وِس؟ ت��ط��رَُّب ت��رى أال ك��ئ��وس��ي م��ن ك��ال��نَّ��ش��واِن وال��ك��وُن
ع��ق��اري م��ن ال��ح��ي��اِة ف��ل��ذُة ال��خ��م��اِر ط��رِب م��ن آم��ال��ه��ا
ك��ري��َه��ا ق��ب��ل��ه��ا ك��أس��ي وك��ان ف��ي��َه��ا اخ��ت��م��رت ق��د ح��ق��ب��ٍة ك��م
ال��خ��م��ور ع��ت��ي��ق��ة َص��َف��ْت ك��م��ا وال��دُّه��ور األي��اِم ع��ل��ى أق��وى
َوق��ودي ِغ��رت��ه��م ع��ل��ى وُه��ْم خ��م��ودي غ��رَُّه��ُم ق��د وال��ن��اُس
ال��ه��ش��ي��ْم ف��ي ال��ن��اُر ت��ش��بُّ ك��م��ا ال��ع��ظ��ي��ْم ل��ل��ح��ادث نَ��بَّ��ْه��تُ��ُه��ْم
وال��ل��ب��ي��ب��ا األح��م��َق وأُش��غ��ُل وال��ل��ه��ي��ب��ا ال��ن��ي��راَن ف��أُش��ع��ُل
رس��وَال ف��ي��ه��ُم ب��ع��ثْ��ُت وك��م ِج��ي��َال ون��ش��رُت ج��ي��ًال َط��َويْ��ُت
ق��ي��ودي ف��وه��ت وق��يَّ��ُدون��ي األخ��دوِد ف��ي ال��ج��وُر رم��ان��ي وك��م
ُم��ْل��ِك��ي ي��ف��ط��ن��ون ل��و وب��ي��ن��ه��م وُه��ْل��ِك��ي ب��م��ق��ت��ل��ي واس��ت��ب��ش��روا
ع��ق��ابَ��ا َل��ْح��ِم��ِه ِم��ْن وق��طَّ��ُع��وا ع��ذابَ��ا ن��ال��ن��ي َم��ْن وأَْوَس��ُع��وا
م��ن��اُر ق��ب��ِره م��ن ل��ي ي��ق��ام ان��ت��ش��اُر ق��ت��ل��ه ف��ي ل��ي ف��ص��ار
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ال��س��داد ب��ه ال��ده��ر ف��ي ي��خ��ط م��داد َدِم��ه م��ن ل��ي وص��ار
وواِق��ي ح��اف��ٌظ م��ن��ه��ا ول��ي��س راِق��ي م��ن ل��ه��ا م��ا َع��دوى ال��ف��ك��ُر
ب��ال��ل��ق��اح ال��ن��ف��وَس ف��ي��س��ع��د ال��ري��اح ف��ي ال��ب��ذِر ذرَّ ي��ذرُّ
ب��ال��دواه��ي ص��ل��ت أن تُ��َرْع ف��ال م��ي��اه��ي م��ن األن��اَم س��أغ��م��ُر
ال��م��س��دد س��ه��م��ه��ا م��ن تُ��َرْع ف��ال ال��ت��ج��دد ُس��ن��ُة ال��خ��ط��وَب إِن
ي��رب خ��ي��ره ي��ظ��لُّ ث��م خ��ط��ب ال��ك��ب��ي��ِر ال��ف��ك��ر وأوُل
ع��ن��ي��َف��ا م��ج��ال��ًدا اغ��ت��دى ث��م ض��ع��ي��َف��ا ب��دا ق��د ك��ط��ف��ٍل وْه��و
ج��ه��اَدا ع��زِم��ه م��ن م��ض��رًِّم��ا ع��ن��اَدا ج��اَل��َدُه َم��ْن ي��وس��ُع
وخ��ل��َق��ه؟ س��ره ت��دري أأن��ت خ��ن��َق��ه ي��ب��غ��ى ب��ال��ف��ك��ر ب��رم��ا ي��ا
ال��م��دي��د ك��خ��ل��ده ف��ع��م��رُه ال��وج��ود ف��ي ال��ل��ِه ن��وُر ال��ف��ك��ُر
ا ح��دَّ م��ن��ه زيٍّ ل��ك��ل إِن بُ��رَدا ي��ن��ض��و ث��م بُ��رًدا ي��ل��ب��ُس
ك��ال��ض��ي��اءِ ال��ل��وِن ك��ث��ي��ُر وْه��و ك��ال��ح��رب��اءِ ال��ل��وِن ك��ث��ي��ُر ف��ْه��و
م��ط��ال��بَ��ا أع��م��اق��ه م��ن أج��دَّ ج��ان��بَ��ا م��ن��ه ب��ال��ف��ع��ِل ��ُق��وا ح��قَّ إِن
وق��اٍض! ح��اك��ٌم ع��ل��ي��ن��ا ف��ْه��و م��اٍض ي��دي��ه ف��ي ك��س��ي��ٍف ف��ك��ن

الذكر

ب��ال��رءوِس ال��خ��م��ُر ت��ف��ع��ل م��ا ب��ال��ن��ف��وِس ال��ذك��ُر ي��ف��ع��ُل ق��د
ال��ك��ئ��وس ُم��ت��َرع ال��ه��وى م��ن ��ى ت��ق��ضَّ م��ا ال��ذك��ُر ل��ي ي��ع��ي��ُد
ال��ي��ب��ي��ِس ع��وِده��ا ف��ي ك��ال��نَّ��ار ف��ؤادي ف��ي ال��ش��وَق ف��ي��ق��دح
ال��م��ج��وِس م��ع��ب��ِد ف��ي ك��ال��نَّ��ار ف��ؤادي ف��ي ذك��راك ف��ِإنَّ
ال��ن��ف��ي��ِس ل��ق��رب��ان��ه��ا ��ا ُخ��صَّ ع��ي��ن��ي ون��وُم ع��ي��ش��ي راح��ُة
ال��ق��ب��ي��ِس َج��ْم��ِرِه ِم��ْن وال��ح��بُّ ض��ي��اءٍ ف��ي ك��ال��نَّ��ار وال��ح��س��ُن
ال��ش��م��وِس إِل��ى رم��ٌز وال��ن��اُر ح��ب��ي��ٍب إِل��ى رم��ٌز ف��ال��ذك��ُر
ك��ال��ه��س��ي��ِس ال��ذك��َر وأح��س��ُب ف��ؤادي ف��ي ال��ذِّْك��ِر إِل��ى أُْص��ِغ��ي
األن��ي��ِس ال��م��ط��رب ن��ع��م��ة أو خ��ري��ٌر َش��ْدُوُه ك��أن��م��ا
ب��ال��ط��م��وِس ال��ي��أَس غ��م��ر ق��د أَِت��يٌّ ش��دوه ك��أن��م��ا
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ال��م��ي��وِس ال��غ��ض��ة ب��ال��روض��ة ه��بَّ��ْت ح��ي��ن ال��ري��ح ك��أن��ه
ال��ن��ف��وِس ن��ش��وُة وع��ط��ُره ش��ذاه��ا ف��ي ك��ال��ري��ح وال��ذك��ر
ال��ح��س��ي��ِس دان��َي يُ��رى ح��ت��ى ح��ب��ي��ٍب م��ن ال��ص��بَّ ق��رَّب ك��م
ل��لَّ��م��وِس ي��ن��ق��اد ي��ك��اد ح��ب��ي��ب م��ن ال��ع��ط��َر ف��ي��ن��ش��ق
ال��رم��وس ط��ع��م��َة ي��ك��ن ول��م ب��ع��ي��ًدا ي��ك��ن ل��م ك��أْن ح��ت��ى
وب��وِس ن��ع��م��ة م��ن ي��دوف ق��دي��ٌر س��اح��ٌر ك��أن��ه
ال��ط��روِس ف��ي ُخ��طَّ ك��أن��ه ��ى ت��ق��ضَّ م��ا ل��ل��ع��ي��ن يُ��ل��ي��ُح
ح��ب��ي��ِس ع��ن ال��ق��ي��َد وي��ص��دُع خ��ف��يٍّ ع��ن ال��س��ت��َر ي��م��زِّق
ك��ال��ف��ري��ِس! ل��ل��ده��ر وال��ن��اُس ف��ري��ٍس ع��ن ال��ده��َر ويُ��رج��ُع

املجرم

ع��ق��اُب ال��ج��ارم��ي��ن ن��وَم ول��ك��نَّ رح��ي��م��ٌة أمٌّ ال��ن��وَم أنَّ ال��ن��اُس ي��رى
ع��ذاُب ك��ال��ج��ح��ي��ِم ن��وم��ي ف��أح��الُم ن��ق��م��ة أس��ي��اف ال��ُح��ل��م ع��ل��يَّ ي��س��لُّ
ف��ش��اب��وا ال��ذن��وب ورَّاد وش��يَّ��ب ع��ذاب��ه��ا ص��ل��ي��ٍب ع��زٍم م��ن ه��دَّ وك��م
ِك��ذاُب وََع��ْدَت م��ا َف��بُ��ط��ٌل ع��ل��يَّ ع��ون��ه��ا أص��ب��ْح��َت األح��زاِن ب��ل��س��َم ف��ي��ا
ش��راُب ت��دوف م��م��ا ف��ي��س��ك��ره األذى م��ن ف��ي��ك ال��م��س��ك��ي��ُن ي��ه��رُب أم��ا
ح��ب��اُب ال��ن��يِّ��رات وم��ي��ض م��ن ل��ه ل��ذائ��ق ي��ح��ل��و ال��ن��س��ي��ان م��ن ش��راٌب
وط��الُب ع��زم��ٌة ت��زده��ي��ه وال ِب��ك��ارٍث ال��ص��روف وْق��ع ف��ال ي��ب��ي��ُت
ج��واُب ع��ل��ي��ه م��ا س��ؤاٍل ووق��ع ُح��ل��م��ه��ا راَع ن��وم��ٌة إِال ال��ع��ي��ُش وم��ا
إِي��اُب ال��ق��دي��م ال��ح��اِل إِل��ى ف��ل��ي��س ج��رائ��ري ع��ه��دت ع��م��ا وغ��يَّ��رن��ي
م��ت��اُب ال��ع��ظ��ي��َم ال��ج��رَم َغ��َف��َر وإِن ب��ت��وب��ٍة يُ��ْم��َح��ى ال��ش��رَّ ت��ح��س��ب��ن ف��ال
ذه��اُب ال��س��ق��اِم م��رأى م��ن ف��يُ��ْح��َم��ُد دواؤه ي��ش��ف��ي ال��طِّ��بِّ ِف��ْع��ُل ك��ذل��ك
إِه��اُب وراَق ح��اٌل َح��ُس��نَ��ْت وإِن ك��ام��ٌن ال��م��رءِ ف��ي ال��ض��ع��ف ب��ع��َض ول��ك��نَّ
ش��ب��اُب وف��اَت أح��ب��اٌب ب��ان ف��ق��د م��ح��بَّ��ٍب ك��ل ال��وزُر ع��ن��ي ع وروَّ
س��ح��اُب ال��ن��ه��اِر ض��وءِ ع��ل��ى ك��أنِّ��ي وأُنْ��ُس��ُه��ْم ع��ن��ي ال��ن��اس ب��ش��ُر غ��اب وق��د
ق��راُب وال��رق��اُب س��ي��ٌف ك��أنِّ��َي م��ب��ص��ري وج��ه ف��ي ال��خ��وُف ف��ي��ب��دو أل��وح
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خ��ض��اُب س��ف��ك��ُت م��م��ا راح��ت��ي ع��ل��ى َج��َع��ْل��تُ��َه��ا ال��ه��ال��ك��ي��ن دم��اءَ انَّ أََو
ج��واُب دع��وُت إِن ل��دي��ه��م ل��ي ف��م��ا م��ب��غ��ض س��ك��ت��َة ال��ن��اُس ع��ن��ي وي��س��ك��ت
غ��ض��اُب ي��خ��اُف م��م��ا أن��ه��م ع��ل��ى م��خ��اف��ًه ي��ك��وَن أن إِال أن��س وال
ح��ج��اُب ال��ع��ال��م��ي��ن وب��ي��ن وب��ي��ن��ي وأل��ف��ة ودٌّ ال��خ��وِف وب��ي��ن ف��ب��ي��ن��ي
وأُع��اُب ب��ه أُرَم��ى ب��م��ا يُ��َس��رُّ ج��اه��ٍل ل��ح��ظ��َة ال��م��غ��روُر وي��ل��ح��ظ��ن��ي
ث��واُب ال��ح��م��ي��ِد ال��ف��ع��ل م��ن ه��واه وإِن��م��ا ن��ف��ًع��ا اإلِج��رام م��ن رج��وُت
ويُ��ه��اُب ش��ره يُ��خ��ش��ى وأص��ب��َح ل��ع��اف��ه ن��ف��ًع��ا ال��خ��ي��ِر ف��ي ي��ج��د ل��م ول��و
ويُ��ث��اُب ع��ي��ِش��ه م��ن ب��ه��ا يُ��ص��ي��ب م��اك��ٍر ح��ي��ل��ُة ال��طُّ��ه��ِر رواءَ وإِنَّ
وع��اب��وا ال��ق��ائ��ل��ون وق��ال ض��ئ��ي��ًال خ��ي��ُره أص��بَ��َح الق��ي��ُت م��ا يَ��ْل��َق وإِن
وه��اب��وا ج��رؤت أن��ي ع��اب��ن��ي وق��د ش��ره��م ب��ال��ف��ك��ر ال��ن��اِس ك��لُّ يُ��واق��ع
ع��ق��اُب ع��ل��ي��ه م��ا ح��دي��ٌث وذاك ن��ْف��ُس��ُه ال��خ��ي��ر ذا ب��ال��ش��رِّ ح��دَّثَ��ْت وك��م
ي��ش��اُب ب��ال��م��ع��ي��ب ض��م��ي��ٍر وك��لُّ ي��ش��وب��ه��ا إِثْ��ٌر ال��ن��ف��س ف��ي ول��ك��نَّ��ه
س��راُب ال��ج��ارم��ي��ن وْرَد ول��ك��نَّ م��ن��ه��ًال ال��ع��ي��ش ف��ي ال��ش��رَّ ف��خ��ل��ن��ا ظ��م��ئ��ن��ا

الحسن ليلة

م��دف��ونَ��ا ك��ان ع��ه��ًدا ال��ق��ل��ب ف��ع��اَوَد أم��ان��ي��نَ��ا م��ن م��اٍض ال��ل��واع��َج أح��ي��ا
يُ��بْ��ِك��ي��نَ��ا ُح��س��ُن ي��ا ال��ه��وى ع��ه��ُد ف��ص��ار يُ��ْض��ِح��ُك��نَ��ا ُح��ْس��ُن ي��ا ال��ه��وى ع��ه��ُد وك��ان
م��ف��ت��ونَ��ا وال��لَّ��ذات ب��ال��ع��ي��ِش ول��س��ُت ب��م��ق��ت��بَ��ٍل أم��ري ال ول��ل��ُح��س��ِن ل��ي م��ا
ت��ؤاِت��ي��نَ��ا ال ح��س��ن��ات ل��ه��ا واًه��ا س��ل��ف��ت ال��ه��وى ف��ي ل��ي��اٍل إِال ال��ع��ي��ُش م��ا
وت��ح��ي��ي��نَ��ا ف��ت��ص��ب��ي��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا ت��ه��ف��و ع��اط��رة ال��ح��بُّ ن��ف��ح��اُت ذك��ره��ا ف��ي
ل��ي��ال��ي��نَ��ا ف��ي ل��ذي��ذ ُح��ل��ٌم أن��ت إِذ س��ل��ف��ت ل��ن��ا ل��ي��الٍت أن��س ال تَ��نْ��َس إِن
م��س��اع��ي��نَ��ا ف��ي وي��س��ع��ى إِل��ي��ه ن��س��ع��ى م��رت��ديً��ا ب��ال��ح��س��ن ح��ل��ًم��ا رأى َم��ن ي��ا
أي��دي��نَ��ا ت��خ��ط��ي��ه ف��ال يُ��َم��سُّ وإِن ُخ��دَع وال وه��ٌم ف��ال إِل��ي��ن��ا ي��رن��و
أف��ان��ي��نَ��ا ف��ل��بَّ��تْ��ُه ال��ف��ن��وَن راَض َل��ب��ق خ��ال��ٌق ف��ي��ه ت��أنَّ��ق ح��س��ن
ف��ي��نَ��ا ال��ه��وى ج��ار ق��د ال��ح��س��ِن ف��ت��ن��َة ي��ا ي��ح��ب��ك��ُم ك��ي��م��ا ص��اغ��ك��م ك��أن��ه
ي��س��ب��ي��نَ��ا ب��ال��لَّ��ون ن��اص��ٍع وم��رم��ٍر ب��ه��ج ع��ْس��َج��ٍد م��ن ص��اغ��ك��م ك��أن��ه
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ي��روي��نَ��ا وال��ح��س��ُن ي��ظ��م��ئ��ن��ا ف��ال��ع��ي��ُش ظ��م��ئ��ت م��ا ال��ن��ف��ِس ريَّ ح��س��نُ��ك ف��ج��اء
ون��س��ري��نَ��ا ورًدا ج��ن��ٍة ف��ي ف��ك��ن��َت ح��س��ن��ك��ُم األزه��ار ورق م��ن ص��اَغ ه��ل
ت��ش��ه��ي��نَ��ا ال��ف��ردوس إِل��ى ال��ق��ط��وف إِن ص��اغ��ك��ُم ال��ف��ردوس ج��ن��ى ق��ط��وف م��ن أم
ت��ش��ف��ي��ن��ا ��ه��ِد ك��ال��شَّ رؤي��تَ��ك��م وأنَّ ف��م��ن��ا ف��ي ال��ش��ه��َد ك��أنَّ ال��ث��م��اَر ن��رى
ال��م��ح��ب��ي��ن��ا ل��ح��ُظ ي��أك��ل��ه��ا ي��ك��اد ي��ان��ع��ٌة األب��ص��اِر ف��اك��ه��ُة وف��ي��ك
ي��ع��ي��ي��نَ��ا ال��ح��س��ِن خ��ي��ر ال��ف��نِّ ذوي ت��ع��ي��ي م��ع��ج��زٌة ال��خ��ل��ق ف��ل��ت��ات م��ن أن��َت ه��ل
وال��ل��ي��ن��ا ال��ح��س��َن ف��ي��ه��ا ب��ثَّ ودم��ي��ة م��ت��ئ��ًدا ال��ص��ن��ِع ذو ص��اغ��ه��ا ص��ورًة ي��ا
م��ق��رونَ��ا ب��األرواح ح��س��نُ��ك ف��ص��ار أج��م��ع��ه��ا ال��خ��ل��ِد م��ع��ان��ي ف��ي��ه��ا وب��ثَّ
م��ف��ت��ونَ��ا ال��ن��ف��ِس ت��ق��يُّ ي��ب��ي��ت ح��ت��ى ك��ل��ه��ُم ال��ن��اِس ن��ف��وس إِل��ي��ك ت��س��م��و
ال��م��ح��ب��ي��نَ��ا ك��لِّ إِل��ى ال��ح��ب��ي��ُب أن��ت ُض��ِم��نَ��ْت م��ا خ��ي��ُر ن��ف��ٍس ك��لِّ م��ن ف��ف��ي��ك
ال��م��ل��ب��ي��نَ��ا أرواِح ك��ع��ب��ُة ف��أن��ت ك��اره��ٍة غ��ي��َر ف��ت��أت��ي ال��ن��ف��وَس ت��دع��و
ح��ي��نَ��ا داوي��ت��ه��ا ق��د م��ن��َي ب��ال��ق��ل��ب ل��ع��ب��ت ن��ش��وٌة ب��ي َس��َرْت ك��ي��ف ُح��س��ُن ي��ا
وت��ح��ي��ي��نَ��ا ح��ي��نً��ا ت��ص��رع��ن��ا ك��ال��خ��م��ِر ع��وٌض ب��ع��ض��ِه ع��ن ال��ه��وى س��ك��ِر ب��ع��ض ف��ي
ي��ب��ل��ي��نَ��ا ب��اَت ق��د ال��ذي ال��ع��ي��وِن س��ح��ر س��ح��رُك��ُم م��ث��ِل ب��س��ح��ٍر ل��ي م��ن ُح��س��ُن ي��ا
ي��رق��ي��نَ��ا وال��س��ح��ُر ي��س��ح��رن��ا ف��ال��ح��س��ُن ب��ه أَتَّ��ِق��ي��َك ب��س��ح��ر ل��ي م��ن ُح��س��ن ي��ا
ي��س��ق��ي��نَ��ا ح��س��ن ي��ا ب��ه��ا ال��غ��راُم ط��اَف س��ل��ف��ت ل��ي��ل��ًة ن��اٍس أن��ت ه��ل ح��س��ن ي��ا
وت��ص��ب��ي��نَ��ا ت��روي��ن��ا ال��ك��رِم وخ��م��رُة تُ��س��ك��رن��ا ال��ح��س��ِن وخ��م��ُر ال��غ��راِم خ��م��ُر
ت��ب��غ��ي��نَ��ا ف��ي��ه أذٌْن ول��ل��ي��ل ت��ه��ف��و س��اري��ة ال��ل��ي��ِل ف��ي ن��ْغ��م��ٌة ك��أن��ن��ا
تَ��َغ��نِّ��ي��نَ��ا م��ن ض��رٌب ال��ح��بُّ ف��ِإن��م��ا آخ��ذة ب��ال��ن��ف��س ن��ْغ��م��ٌة ك��أن��ن��ا
ت��ص��اف��ي��نَ��ا ِم��ْن س��ن��اُه ك��أنَّ ح��ت��ى م��ؤت��ل��ًق��ا ال��ب��دِر أدي��ُم ف��ي��ه ورقَّ
واش��ي��نَ��ا ال��ب��دِر ض��ي��اءَ ك��أنَّ ح��ت��ى ون��ل��ح��ظ��ه ري��بً��ا ي��ل��ح��ظ��ن��ا ب��اَت ق��د
يُ��ْش��ِج��ي��نَ��ا ال��ح��س��ِن ض��وءُ وج��ِه��ك وف��وق وأل��ح��ظ��ه ط��وًرا أل��ح��ظ��ك��م وب��تُّ
ي��أت��ي��ن��ا ال��ب��دُر ل��ك��اد ح��ت��ى ف��غ��اَر وس��ن��ا ص��ف��ح��ًة م��ن��ه أَْح��َس��َن أب��دي��ت
ي��س��ب��ي��ن��ا ال��ح��س��ن ل��ح��ظ ال��ل��ح��ظ، وف��تَّ��ر ك��ل��ٍف ذا م��ن��ه وج��ًه��ا ي��ص��ق��ُل وص��ار
ت��ص��م��ي��نَ��ا ال��ح��ظِّ ب��س��ه��م ال��ح��س��ان ف��ْع��ل َم��ه��ٍل ف��ي ب��ال��ل��ح��ظ ي��غ��م��رن��ا وص��ار
وي��ب��غ��ي��ن��ا ف��ن��ب��غ��ي��ه ل��دي��ن��ا ي��س��ع��ى أج��م��ع��ه ال��ح��س��َن إِنَّ ب��دُر ي��ا ه��ي��ه��ات
ل��ي��ال��ي��ن��ا ��ت اب��ي��ضَّ م��ا ل��والَك ُح��س��ن ي��ا ي��ش��غ��ل��ن��ا ال��ب��دَر ت��ح��س��ب��نَّ ال ُح��س��ُن ي��ا
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ي��ل��ه��ي��ن��ا م��ن��ه ث��غ��ًرا أض��اح��ك ك��ي��م��ا أم��ازُح��ُه ي��وًم��ا ل��ه ق��ول��ي أَنْ��َس ل��م
ِدي��نَ��ا ُح��س��ن��ك��م ح��بِّ��ي غ��ي��َر أِدْن ول��م أَْع��ِرُف��ُك��ْم ك��نْ��ُت ق��د َم��َض��ْت ج��ي��ٍل أَْل��ف ُم��ذْ
أف��ان��ي��نَ��ا وأوص��اًف��ا ت��ع��زُّ س��ي��ًم��ا ل��ك��م ف��ِإنَّ ن��دري ال��ذي ع��نَّ��ا تُ��ْخ��ِف ال
ال��م��ح��ب��ونَ��ا ول��بَّ��اك ال��ن��ف��وُس ل��ك س��ج��دْت ك��م ال��ح��س��ن إِل��ُه أن��ت ف��أن��ت
ت��دان��ي��نَ��ا ف��ي ح��ل��ٌو ال��ع��ي��ِش ف��م��ن��ه��ُل ي��ف��ارق��ن��ي ال ك��ي ��ه ك��فَّ ج��اذبْ��تُ��ه
ي��روي��ن��ا م��ن��ك ق��ري��ٍض م��ن أظ��م��أْتَ��نَ��ا وم��ع��ت��ب��ٍة دلٍّ ف��ي ل��َي وق��ول��ه
ي��ن��اج��ي��ن��ا إِل��ه��اٌم ال��ش��ع��ُر ف��ِإن��م��ا ع��ج��بً��ا تَ��ُق��ْل ش��ع��ًرا ل��ي��َل��ن��ا ل��ن��ا ف��ِص��ْف
ت��ؤات��ي��ن��ا! ل��و م��ن��ه ِزْدتُ��َك ش��ئْ��ت إِن ب��اع��ث��ه أن��َت م��ق��اٍل ق��ل��ي��ُل ه��ذا

املنتظر البطل

وض��م��ي��ُر أن��ف��ٌس م��نَّ��ا ت��ن��اج��ي��ه خ��ب��ي��ُر ال��ق��ل��وِب ب��أس��راِر ع��ل��ي��ٌم
أم��ي��ُر ال��ن��ف��وِس وْح��ي ع��ل��ى أم��ي��ٌن ع��وده ال��م��ط��رَّب ح��ك��م ف��ي��ح��ك��م��ه��ا
ظ��ه��وُر ال��ك��م��ي��ِن ذاك م��ن ح��اَن ف��ق��د ك��ام��نً��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي س��رٍّا ك��ان وق��د
س��ت��ي��ُر ال��وج��ود ف��ي س��رٌّ ف��ذل��ك خ��ل��ق��ه ك��ي��ف ن��اب��ٍغ ع��ن م��خ��ب��ٌر وه��ل
َط��ه��وُر وْه��و ك��ان وق��دًم��ا أم��رَّ ك��آج��ن وال��ح��ي��اُة ده��وٌر ت��م��رُّ
وغ��دي��ُر ج��دوٌل م��ن��ه ف��ي��ت��رع م��ائ��ه ح��ب��وة ال��غ��ي��ث ي��ح��لَّ أن إِل��ى
ن��م��ي��ُر ال��ن��اب��غ��ي��ن وم��اءُ م��ري��ٌر، آج��ٌن ف��ال��ن��اُس ال��ن��اِس ح��اُل ك��ذل��ك
ق��ش��وُر واألن��ام ل��ه��ي��بً��ا، ي��ش��بُّ وص��اع��ق ال��ظ��الَم ت��ج��ل��و وب��ارق��ة
ن��ض��ي��ُر وْه��و ال��ن��ف��ِس روُض وي��ص��ب��ُح خ��ام��ًدا ك��ان ال��ذي ال��ق��ل��ُب ف��ي��ض��ط��رُم
ون��ذي��ُر ال��ُع��ل��ى ي��ب��غ��ي ل��م��ن ب��ش��ي��ٌر ح��ق��ب��ٍة ك��لَّ ب��ي��ن��ه��م ��ى يُ��رجَّ ل��ذاك
وأس��ي��ُر آس��ٌر م��ن��ه��م ف��ي��ح��م��د ب��ع��زِم��ِه وه��نً��ا ال��ن��اِس ع��زُم ل��ي��ص��ب��ح
وي��س��ي��ُر ال��ُع��ل��ى ن��ح��و ب��ه��ا ي��ج��دُّ ب��اع��ثً��ا ب��ال��ن��ف��س ال��ن��ف��ِس م��زُج ك��ان وق��د
وك��وُر ال��ع��ظ��ي��ِم ن��ف��س م��ن ول��ل��ط��ي��ِر تَ��َش��رََّدْت ط��ي��ٌر ال��ن��اس ن��ف��وَس ك��أنَّ
س��ف��وُر؟ ال��غ��ي��وِب خ��ل��ف م��ن آن أم��ا م��س��ع��د أن��ت ه��ل ال��غ��ي��ب ف��ي س��اك��نً��ا ف��ي��ا
ن��ش��وُر! ل��دي��َك إِال ل��ه��ا ول��ي��س ج��دُّه��ا م��ات ق��د ال��ن��اس ن��ف��وَس ف��ِإن
ق��دي��ُر! ل��ل��ن��ف��وِس ط��بٌّ وق��ول��ك ع��اب��ٍث م��زح��َة ال��ق��وِم ح��ي��اُة وص��ارت
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الحب خميلة

تَ��ِح��يَّ��ِت��ي ال��ري��اض ت��ل��ك ع��ل��ى وأت��ُل ل��ب��ان��ت��ي أَْق��ِض ال��ل��ُه رع��اَك ��ْل ت��م��هَّ
رؤي��ِة أول ال��ح��س��َن رأي��ُت وف��ي��ه��ا ظ��الل��ه��ا ف��ي ال��ه��وى ت��ع��لَّ��ْم��ُت ف��ِإن��ي
ن��ظ��رت��ي ال��ح��بِّ ع��ل��ى أم��ل��ك ف��ل��م ن��ظ��رُت ف��ع��ن��ده��ا رب��اه��ا ف��ي خ��ل��ي��ِل��ي ��ْل ت��م��هَّ
زه��رة أيِّ ن��اض��ٍر ح��س��ٍن وزه��رِة ن��ب��ات��ه��ا زه��ِر زه��ري��ن، إِل��ى ن��ظ��رُت
ال��دج��ن��ة س��واِد ف��ي ق��دًم��ا ك��ان وق��د ض��ي��اؤه ��ا ج��مٍّ ال��ع��ي��َش ع��رف��ُت ق��د ه��ن��ا
ون��ش��وت��ي ق��ْدًم��ا ال��ح��بِّ ب��دءُ ك��ان ه��ن��ا ن��س��ي��م��ه��ا ف��ي ال��ه��وى س��ح��ُر ن��ال��ن��ي ه��ن��ا
وُج��نِّ��ِت غ��راًم��ا ن��ف��س��ي َس��ِك��َرْت ه��ن��ا ي��ق��ظ��ت��ي ُح��ل��م ه��ن��ا آم��ال��ي، م��ْه��ُد ه��ن��ا
خ��م��رِة أيِّ خ��م��رٍة م��ن ب��ه ج��رع��ُت ك��أن��ن��ي ح��ت��ى ال��ح��بَّ ج��رع��ت ق��د ه��ن��ا
أَج��نَّ��ِت ال��ض��ل��وع ف��ي ق��ط��اٍة ج��ن��اُح ك��أن��ه خ��ف��ًق��ا ال��ق��ل��ُب ه��ذا زاَد ه��ن��ا
ون��ظ��رِة ل��ق��اءٍ م��ن ف��ي��ه��ا ل��َي وك��م ل��ذي��ذة أم��اٍن م��ن ف��ي��ه��ا ل��َي وك��م
خ��ط��رِة أيَّ ش��ب��ه��ة م��ن خ��ْط��رة رأى ل��ع��ل��ه غ��ص��ٍن ك��لَّ ف��ي��ه��ا ون��اج��ي��ُت
أي��ك��ِة ك��لِّ ف��ي ال��ط��ي��ر م��غ��ن��ي ف��غ��نَّ��ى ص��ن��وه م��رَّ ه��ل ال��ط��ي��َر ف��ي��ه��ا وس��اءْل��ُت
ِل��لُ��ْق��يَ��ِت��ي ت��ح��ن��و ل��س��َت ب��ع��ي��ٌد وأن��ت وأع��ج��ٍم ش��اٍد ك��لَّ ف��ي��ه��ا ون��اج��ي��ُت
ص��خ��رة ك��لِّ ل��دى ال��نَّ��ج��وى خ��اب��ت أال ص��خ��رٌة وق��ل��بُ��ك ال��نَّ��ج��وى ت��ن��ف��ُع وه��ل
وغ��ي��ب��ِة ي��روع ب��ع��ٍد ع��ل��ى ف��تُ��ع��دي روُح��ه ط��اب ال��ذي ال��ن��ج��وى ي��س��م��ع ن��ع��م
غ��رب��ِة ش��ح��ُط ق��ل��ب��ي��ه��م��ا يُ��ِرْع ل��م ك��أْن م��واف��ٍق أل��ي��ٍف م��ن أل��ي��ًف��ا وتُ��ْدِن��ي
دع��وت��ي! ط��ول ي��ا ب��ال��ل��ي��ل، دع��وة وي��ا س��ام��ًع��ا تَ��ْل��َق ل��م ب��ال��روِض دع��وًة ف��ي��ا
ُم��نْ��ِص��ِت؟ غ��ي��ر ع��ل��ى ي��ح��ن��و م��ت��ى وح��ت��ى ي��ح��ب��ه ال م��ن ال��ق��ل��ُب يُ��ِح��بُّ إِالَم
ون��ض��رِة ج��م��اٍل م��ن م��ض��يٍّ وب��ع��د ال��ص��ب��ا م��ن ش��ح��ٍط ب��ع��د ي��وًم��ا ل��ع��ل��ك
ب��ذك��رِة يُ��ْج��َل��ى ال��ح��س��َن إِنَّ ِل��َوْج��ِه��َك ن��ض��ارٍة م��ن م��ض��ى م��ا ق��ري��ض��ي ف��ي ت��رى
م��ف��ل��ِت غ��ي��ر خ��ال��ٌد ف��ي��ه وح��س��نُ��ك ُح��ْس��نُ��ُه ال��خ��ل��ِد ج��ن��ُة ق��ري��ض��ي ف��ِإنَّ
ول��وع��ت��ي؟ ه��ن��اك ح��ب��ي ن��اف��ع��ي وه��ل ول��واع��ج��ي ع��ن��ده��ا ح��بِّ��ي تَ��نْ��َس ف��ال
وُرْق��ي��ت��ي؟ ح��ب��ي��ُب ي��ا س��ح��ري وأنَّ��ك َوْح��ي��ه أنَّ��ك ف��ي��ك ش��ع��ري أي��رض��ي��ك
م��ح��ب��ِة ك��لَّ أح��ب��ب��ُت ق��د ك��ن��ُت وإِن َم��َح��بَّ��ًة أزَدْد أه��واك أن َف��ُم��رن��َي
وع��ب��رت��ي ب��ب��ثِّ��ي ج��ذالنً��ا ف��ت��ض��ح��ك ل��وع��ت��ي أب��ثُّ��ك أْن ن��ع��ي��ًم��ا ف��ِإن
دم��ع��ت��ي وتُ��وِق��َف أج��ف��ان��ي ف��ت��م��س��ح ب��اك��يً��ا ت��ران��َي أن ن��ع��ي��ًم��ا وإِن
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ب��غ��ض��ِة ك��لَّ ال��ه��وى ت��ق��ري أم أح��بُّ��ك أن��ن��ي ي��روق��ك ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا
وُم��ْه��َج��ِت��ي ح��ب��ي��ُب ي��ا ح��بِّ��ي اِْج��َل��َك ِم��َن ُم��ه��ِل��ٌك ف��ِإن��َي األخ��رى ت��ُك��ِن ف��ِإْن
أم��ق��ت ال��م��ش��وق��ة ال��ن��ف��س ت��م��ق��ت ف��ِإن ل��ك��ارٍه ح��بٌّ ال��ح��بِّ ه��الَك ف��ِإنَّ
ن��غ��م��ِة أيَّ ن��غ��م��ًة ع��ل��ي��ه��ا ف��أت��ل��و آل��ًة ق��ل��ِب��ك ص��خ��ِر م��ن ل��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
وأنَّ��ِة ح��ن��ي��ٍن ف��ي ق��ل��ب��ي ف��ي��س��ع��د ض��ارٍب ش��ْج��و ِم��ْن ال��ع��وِد أن��ي��َن ي��ئ��نُّ
وج��ف��وِة ي��روع ص��دٍّ م��ن أُع��ي��ذك ��ُه وَه��مَّ ال��ع��ف��ي��ِف ال��ق��ل��ب ص��بْ��َوَة ف��ي��ا
ج��ن��ي��ِة ع��ي��ش أث��م��ار م��ن ف��أق��ط��ُف ش��ه��ي��ٌة وال��ح��ي��اُة ح��ل��ٌو ال��ع��ي��ُش ِب��َك
ج��ن��ِة أيَّ ج��ن��ًة ف��ي��ه وأب��ص��ر وس��ل��س��ٍل رح��ي��ٍق م��ن ف��ي��ه وأن��ه��ُل
ف��ت��روَِّت ك��وث��ٍر م��ن وأن��ه��ل��ه��ا زه��َره��ا ال��ح��س��ُن أن��ب��َت ج��ن��اٌن وأن��ت
ح��س��رت��ى؟! ط��ول ي��ا ال��ق��ل��ِب، رب��ي��ُع ف��أي��ن ان��ق��ض��اؤه يُ��ْخ��َش��ى ل��ي��س رب��ي��ٌع وأن��ت

العيش عاللة

ويُ��راُم يُ��ب��ت��غ��ى وِم��ل��ك أح��قٌّ ُه ي��ودُّ م��ا ع��ي��ش��ه م��ن ط��ال��بً��ا أي��ا
م��الُم ل��دي��ه ي��ج��دي ف��م��ا خ��ط��وب ل��ه َرْت ق��دَّ ل��و ال��م��رءِ س��ؤال س��ف��اه
ق��واُم ال��ن��ف��وِس أط��م��اع ول��ك��نَّ خ��ْط��ب��ه��ا يَ��ْش��ُك َل��م األق��داُر ش��اءَت ول��و
ع��ظ��اُم؟ ل��ل��ك��م��اِل ت��دع��و أم��ان��يُّ ع��ي��ش��ه ك��لِّ م��ن األق��دار يَ��ْح��َم��ُد وه��ل
ِح��م��اُم يُ��ت��اُح م��م��ا س��ي��خ��رس��ه��ا إِن��ه��ا ال��ع��ي��ش، ض��ج��ِة م��ن ت��ح��زن��ْن ف��ال
م��راُم ال��رم��ي��َم ي��ص��ب��ي ال وه��ي��ه��اَت ض��ج��ي��َج��ه��ا ت��ب��غ��ي ال��م��وت ب��ع��د ل��ع��لَّ��ك
س��آُم ال��م��ن��وُن ت��ط��وي ب��م��ن ول��ي��س ت��م��لَّ��ُه ح��ت��ى ال��م��وِت ب��ع��د س��ت��س��ك��ن
ظ��الُم األن��ام ب��ي��ن ح��اَط��ه ألْن رواؤه ي��زه��و ال��ع��ي��ِش ض��ي��اءَ وإِنَّ
ي��ش��اُم ف��ي��ه ال��ع��ي��ش ض��ي��اءُ ي��ب��ي��ت وال��ردى وال��خ��ط��ب األح��داث م��ن ظ��الٌم
أم��اُم ال��خ��ط��وَب أن رائ��ع��ي ف��ه��ل ش��ارٌب أن��ا خ��م��رة إِال ال��ع��ي��ُش وم��ا
ل��م��اُم ال��خ��ط��وِب َوْق��ِع ِم��ْن وي��ش��ق��ي��ه َدْه��ِره ص��رف م��ن ال��ن��ش��واُن ي��ف��رق وه��ل
دواُم ال��ُك��ل��وِم ألدواءِ ول��ي��س ل��ذٌة ال��خ��وِف وف��ي أرض��ى ال ل��َي وم��ا
ض��راُم ال��ض��ل��وِع ف��ي م��ن��ه��ا ُش��بَّ وإِن ول��ذٌة س��ك��ٌر األخ��ط��ار م��غ��ال��ب��ُة
ف��الم��وا ال��ص��روف ذاق��وا م��ن ت��ن��ِك ف��ال ت��ع��تُّ��ٌب إِال ال��ه��مَّ ي��زي��ل ال وق��د
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أواُم ب��األوام ف��ي��روى وتُ��ظ��م��ي ج��راَح��ه��ا ت��أس��و ال��دَّه��ِر ص��روَف وإِن
ي��ض��اُم ف��ل��ي��س ض��ي��ٌم ع��ادٍة وم��ن خ��ط��وب��ه��ا ك��رُّ األق��داِر رح��م��ة وم��ن
م��ق��اُم ال��ح��ي��اِة ب��م��ي��دان وي��س��ه��ْل خ��ط��وبَ��ه تَ��ْع��تَ��ْد ال��ع��ي��ِش غ��م��ار ف��ي ف��ِس��ْر
دواُم ب��ق��ي��َت م��ا ل��ح��زٍن ف��ل��ي��َس ق��روح��ه ت��ب��ق��ى ال��ح��زَن ت��ح��س��ب��نَّ وال
غ��م��اُم ال��ب��ائ��س��ي��ن دم��وِع وذك��رى م��ض��ى إِذا ح��ل��م ال��ح��زِن وج��ي��َع ك��أنَّ
ج��م��اُم ال��م��ن��وِن ل��ون م��ن ف��ل��ل��رُّم��د ك��ل��ي��ل��ٌة ن��ف��ٌس ب��ال��ع��ي��ش ش��ق��ي��ْت وإِْن
يُ��ش��اُم ب��ال��ن��ق��ي��ِض ن��ق��ي��ٍض ف��ك��لُّ ل��ذًة ال��ع��ي��ش ف��ي ذُْق��ُت م��ا األذى ول��وال
م��داُم ال��ط��ه��وَر ال��م��اءَ ت��أل��ف ك��م��ا م��أل��ٌف ل��ل��خ��ي��ِر ف��ي��ِه إِال ش��رَّ وال
زم��ام ت��ري��د م��م��ا ق��ادن��ا ألْن إِراح��ًة ال��ح��ادث��اُت َوِس��َع��تْ��نَ��ا ل��ق��د
وخ��ط��ام ج��اذٌب زم��اٌم ه��داه ل��بَّ��ه ال��ع��ي��ِش م��ن خ��رٍق ف��ي ض��لَّ ف��م��ن
ي��راُم ل��دي��ه َص��ْوٌن ف��ال ـ��ق��ض��اءِ اْل��ـ ذرائ��ع أنَّ��ا ال��خ��ط��ِب وْق��َع َن وه��وَّ

أديب لصأم

وْع��ِر؟ م��س��ل��ٍك ف��ي ��ع��ر ال��شِّ ل��ص��وص ك��ذاك ش��ع��ري ف��ي وت��ق��دُح ش��ع��ري م��ن أت��س��رُق
ي��دري ال ال��ل��صِّ خ��ف��ة م��ن وراك��بُ��ه��ا راك��ٍب ت��ح��ت م��ن ال��ده��م��اءَ ي��س��رق ك��م��ن
ل��ل��زَّْم��ِر ال��ن��واف��ُخ تُ��َه��يِّ��ئْ��ُه ل��م إِذا أَبْ��َك��ٌم أْخ��َرُس ك��ال��م��زم��اِر وإِنَّ��ك
ب��ال��نَّ��ْق��ِر األص��اب��ع ت��ه��يِّ��ئْ��َك ل��م إِذا م��ن��ط��ٌق َل��َك م��ا ك��ال��م��زم��ار وإِنَّ��ك
وال��ص��ب��ِر ال��ت��واض��ِع ف��ي وع��ي��ٍد ف��ربَّ اس��ت��ك��ان��ًة ف��يَّ ال��ص��ب��َر ت��ح��س��ب��نَّ ف��ال
وال��ج��ه��ِر ��ر ال��سِّ ع��ل��ى تُ��ح��م��د ل��م ش��ئ��ُت ول��و ت��ك��ن ل��م ش��ئ��ُت ل��و ش��يءَ ال م��ن خ��َل��ْق��تُ��َك
غ��رِّ؟ َورٍم م��ن ق��وم ي��ا م��ن��ص��ف��ي ف��َم��ْن ن��ف��ث��ت��ه ف��ي��ك ك��ن��ُت غ��روًرا ورم��َت
وال��غ��دِر ال��ل��ؤم ع��ل��ى م��ط��ب��وًع��ا ك��ان إِذا ي��ص��ي��ب��ه ل��وٌم اإلِن��س��اَن يُ��ص��ل��ح وه��ل
ش��ع��ري! ع��ن ��ر ق��صَّ ف��ي��ِه غ��ب��اءٌ م��ا إِذا ُس��بَّ��ة ف��يَّ ج��ْه��َل��ُه غ��ب��يٌّ ي��ظ��ن
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النفوس تزاوج

م��س��ت��ت��ُر األدن��ي��ن ع��ن روٍح ف��ك��لُّ م��خ��بَّ��أٌة ألس��راٌر ال��ن��ف��وَس إِن
ُج��ُزُر أس��راره��ا ل��دى ال��ن��ف��وَس إِنَّ م��ن��ف��رٌد األي��ام ع��ل��ى روٍح وك��لُّ
ال��ح��ذُر دأب��ه��ا ن��ف��ًس��ا ت��ع��رف ف��ك��ي��ف ب��اح��ث��ه أن��ت ل��غ��ًزا روح��ك ك��ان إِن
س��ف��ُر وال رك��ب ف��ال ب��ع��دِت ل��ق��د َف��ِط��ٍن ك��اش��ف م��ن ه��ل ال��ن��ف��ِس َم��َج��اِه��َل
خ��ب��ُر وال راٍو ال ال��ت��س��اؤل ط��ال يَ��ِق��ٍظ ب��اح��ٍث م��ن ه��ل ال��ن��ف��ِس َم��َج��اِه��َل
ال��م��دُر ص��ان��ه ك��ن��ٌز ال��ن��ف��ِس وأك��ث��ر ه��بَّ��تُ��ه ال��ن��ف��ِس ب��ع��َض ت��ك��ش��ُف وال��ح��بُّ
ي��س��ت��ت��ُر ال��ب��دُر ف��ي��ه��ا ال��ص��ي��ف س��ح��اب��ُة ك��ل��ت��ه خ��ل��َف ت��ب��دو ال��ن��ف��ُس ك��أن��م��ا
ال��ش��ج��ُر ب��س��ت��ان��ه ف��ي ��ُح ي��ل��قَّ ك��م��ا ي��ط��ي��ب��ه��ا ت��ل��ق��ي��ٌح ب��ال��ن��ف��س ل��ل��ن��ف��س
وال��ِغ��يَ��ُر األق��داُر ك��ي��ده��ا إِل��ى ت��رق��ى ف��ال ل��ل��ن��ف��وس دروٌع ال��ن��ف��وِس وف��ي
ال��ش��رُر ُح��بَّ��يْ��ِه��م��ا م��ن ت��ط��اي��َر ح��ت��ى س��ك��نً��ا ت��ب��ت��غ��ي ن��ف��ٌس ال��ن��ف��س إِل��ى أه��وت
َك��ثُ��ُروا ع��ال��ج��وا ق��د ب��م��ا ف��ال��وام��ق��ون ض��م��ن��ا م��ا غ��ي��ر ن��ف��ًس��ا ال��ح��بُّ ي��ولِّ��د
ش��ج��ُر وال م��اءٌ ال وال��ب��ي��ُد ك��ال��ب��ي��ِد م��ن��ف��رًدا ال��ده��ر ي��ع��ي��ش ق��ل��ٍب وك��لُّ
ي��ذُر وال يُ��بْ��ِق��ي ال ك��ال��نَّ��اِر وال��ح��بُّ ص��ي��ق��لُ��ه ال��ن��ف��َس زاَن ك��ال��نَّ��اِر وال��ح��بُّ
ال��ح��ذُر يُ��ْج��ِدِه ل��م ح��اذٍر وك��م خ��وًف��ا ي��دف��ع��ه ح��ي��ث م��ن ج��اءه خ��ائ��ٍف ك��م
ُم��ْف��تَ��ِق��ُر األرواح إِل��ى روٍح ف��ك��لُّ ن��ج��ن��ب��ه ك��ال��م��وت وح��ش��ٍة ف��ي ال��خ��ل��د
��ب��ُر وال��صَّ ��وم ال��زقُّ ال��ه��وى ل��وال ف��ال��خ��ل��ُد س��ك��ٌن وال��ه��وى إِال ال��خ��ل��د يُ��ب��ت��غ��ى ال
��َدُر ال��صَّ م��ا يَ��ْدِر ل��م ج��اه��ٌل وق��ل��ب��ه أب��ًدا ال��ه��وى ف��ي ورًدا ال��م��رءُ وي��ب��ت��غ��ي
ال��م��ه��ُر ل��ه��ا ي��غ��ل��و ال ال��ح��ب وم��ه��ُره��ا ع��رس��ه��م��ا ط��اب َزْوٌج ل��ل��ن��ف��ِس وال��ن��ف��ُس
ال��ُغ��ُدُر ودي��ان��ه��ا ف��ي تَ��م��ازج ك��م��ا ُم��ِزَج��ْت ب��ه��ا ن��ف��س��ي أرى ب��ن��ف��ٍس ل��ي م��ن
وال��ب��ص��ُر ال��س��م��ُع وم��ن��ه��ا ال��ق��ل��وُب م��ن��ه��ا م��ن��اف��ذه��ا ش��تَّ��ى ع��ي��ش��ه��ا ف��ي وال��ن��ف��ُس
م��غ��ت��ف��ُر ال��ن��ف��ِس ص��م��ي��ِم ف��ي ل��ك��ن��ه ل��ه اغ��ت��ف��ار ال ذن��ٌب ال��ن��اس ف��ي وال��ح��بُّ
ال��ع��ِك��ُر م��اؤه��ا وي��ب��دو ال��آلل��ي ت��ب��دو ِس��نَ��ة ذا ك��ان ق��د م��ا ال��ن��ف��ِس ف��ي ي��ث��ي��ر
م��ن��ح��س��ُر ع��ري��ان ب��ه ال��م��ح��بِّ روح رون��ُق��ه ال��روَح يُ��ْغ��ِري ك��ال��ن��ه��ِر وال��ح��بُّ
األث��ُر ب��ع��َده��ا وي��ب��ق��ى ال��ش��ج��وُن ت��م��ض��ي س��ي��رت��ه��ا ال��ص��ح��راءِ ف��ي ك��ال��رك��ِب وال��ن��ف��ُس
وال��ذَِّك��ُر اآلم��اُل آث��اره وال��ح��بُّ نَ��ِخ��َرْت ق��د ال��ص��ح��راءِ ع��ل��ى ال��ع��ظ��اُم ه��ذي
يُ��ب��ت��َدُر ال��ي��مِّ ش��طِّ ن��ْح��َو ت��ه��اوت��ا إِذا ��تَ��يْ��ِن ال��لُّ��جَّ م��ث��ل نَ��ْف��َس��يْ��ِن وُربَّ
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ال��زه��ُر ال��م��زن��ِة َق��ْط��َر ض��مَّ ك��م��ا ودٌّ ش��م��َل��ه��م��ا ض��مَّ ق��د ال��ح��ي��ا ق��ط��ر م��ث��ل أْو
َوَط��ُر أوط��اُرَه��ا أم��ٌل آم��ال��ه��ا ف��َم��َض��ْت أن��ف��ٍس ف��ي أن��ف��ٌس ت��س��رَّب��ت
ال��ح��ج��ُر ال��لُّ��ج��ة ل��ص��دع ي��دي��ن ك��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ده��ر ح��اَل نَ��ْف��َس��يْ��ِن وُربَّ
ت��ن��ش��ط��ُر ال��ن��ف��س دون وال��ن��ف��ُس ش��ط��َريْ��ِن ف��ان��ش��ط��َرْت ال��ي��مُّ م��ن��ه��ا ه��دَّ ك��ص��خ��رٍة
وال��ض��ج��ُر ال��ظ��ن وس��وءُ ال��زم��اِن ص��دُع ب��ه ال��ن��ف��وُس تُ��ْم��نَ��ى م��ا أوج��َع وإِنَّ
ال��زُه��ُر األَن��ُج��ُم ال��نُّ��ج��وِم ح��ول ت��دوُر ك��م��ا ب��ال��ن��ف��وِس م��ط��اٌف ول��ل��ن��ف��وِس
َرُر وال��دُّ ال��ُع��ش��ب وم��ن��ه��ا ال��ن��ف��وِس ب��ح��ُر أب��ًدا زاخ��ٌر ب��ح��ٌر ل��ل��ن��ف��ِس ��ُر وال��دهَّ
ُم��نْ��تَ��ِش��ُر ف��ْه��و م��ن��ه��ا ت��ن��اَك��َر وم��ا م��ن��ت��ظ��ٌم ف��ْه��و م��ن��ه��ا ت��آَل��َف ف��م��ا

األدباء عيش

األدب��اءِ م��ع��ي��ش��ِة رْه��ُن ف��ال��ن��ح��ُس األدب��اءِ م��ص��ارَع ع��ل��ي��ك أخ��ش��ى
األرزاءِ م��ن ح��رٍز ف��ي ون��ع��م��َت وَغ��ْدِره��ا ال��ص��روِف م��ن ُوِق��ي��َت ب��ل ال
األح��ش��اءِ ف��ي ال��نِّ��ي��راَن ��ر وي��س��عِّ ُس��ُم��وَم��ه ذوي��ه ف��ي ي��ن��ف��ُث ��ْع��ُر ف��ال��شِّ
األح��ي��اءِ ج��دَة ي��أك��ُل ف��ال��ش��ع��ُر ق��ص��ي��ده ال��ف��ؤاِد م��ن ت��ن��ح��ت��نَّ ال
ك��ال��داءِ إِنَّ��ه ب��ن��ف��س��ك واْرُف��ْق َل��ْه��ِوِه ِم��ْن س��اَع��ًة ل��ن��ف��س��ك واج��ع��ل
��ح��راءِ ال��صَّ ف��ي اآلِل اْل��ت��م��اع م��ث��ل م��خ��ادٌع ال��ح��ي��اة ف��ي وْه��ٌم وال��ص��ي��ُت
ال��ش��ع��راءِ ف��ي ك��ان م��ا ام��رُؤ إِال م��ط��اوًع��ا ال��ق��ري��َض ه��ج��َر م��ا ه��ي��ه��اَت
ال��َغ��نَّ��اءِ ال��روض��ِة ل��صُّ وال��نَّ��ح��ُل ك��لِّ��ه��ا ال��م��ح��اس��ن ع��ل��ى ي��ت��ه��اف��ت��ون
ال��ع��ل��ي��اء ل��دى ره��ٌن ف��ح��ل��وُم��ه��م وح��ل��وِم��ِه��ْم ِب��َح��ْزِم��ِه��ْم ال��خ��ي��اُل ذه��َب
ب��اإلِص��الءِ ال��ع��وَد ت��ذك��ي ك��ال��نَّ��اِر ن��ض��اره��م ال��وج��ي��ُع األل��ُم ي��س��ت��خ��ل��ص
ال��ف��ق��راءِ وح��ال��ة ال��م��ل��وِك ِش��يَ��َم ل��ديْ��ِه��ُم وج��دَت َخ��بَ��ْرتَ��ُه��ُم ف��ِإذا
ال��غ��ب��راءِ ب��م��ع��اوِل ف��ت��ع��ث��روا ع��ي��ونَ��ه��م ال��ن��ج��وِم دراريُّ ل��ف��ت��ْت
األدواءِ وق��رارُة ال��ردى م��ه��ُد ف��َع��يْ��ُش��ُه��ْم ال��ح��ي��اِة ب��ل��ذات ُف��ِت��نُ��وا
واإلِم��ض��اءِ اِإلس��راِف ع��ل��ى ت��ن��م��و ذخ��ي��رًة ال��ح��ي��اَة ح��س��ب م��ن وي��َح ي��ا
ب��ذك��اءِ ذك��اءه يُ��ِع��ي��ُن ذا َم��ْن ذك��اءَه ال��ع��ق��اُر َم��َح��ِت ف��م��خ��يَّ��ٌب
األه��واءِ ت��ن��اُزُع ح��ي��ُث ورم��اُه ب��ل��بِّ��ه ال��غ��راُم ف��ت��ك ه��ًوى وأخ��و
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ال��ه��وج��اء ل��ع��ص��ف��ِة دان ك��ال��ذرِّ خ��ط��وه ال��م��س��ال��ك ف��ي ي��ه��دي ع��زَم ال
ال��ج��وزاءِ م��ن��زِل ف��ي أَْل��َف��يْ��تَ��ُه��ْم ِذلَّ��ة ��ْت أل��مَّ ف��ِإن م��ت��واض��ع��ون
ب��أداءِ ول��يُّ��ُه ي��ئ��ود ف��رض واج��بً��ا ف��رًض��ا ��ع��ِر ال��شِّ وح��َي وي��َرْوَن
ل��غ��ذاءِ يُ��ْخ��َل��ُق��وا ل��م ل��ي��ت��ه��م ي��ا وش��رابَ��ُه��ْم غ��ذاءَُه��ْم ف��ي��ه وك��أنَّ
األض��واءِ خ��م��رِة م��ن وش��راب��ه��م غ��ذاءه��م ال��ه��واءِ ن��ش��ق ف��ي ل��ي��ت ب��ل
ال��نَّ��ع��م��اءِ م��ح��اس��ِن ب��ح��ْل��ي أح��رى ب��ش��ع��ره ال��ح��ي��اَة ح��لَّ��ى ال��ذي إِنَّ
وش��ق��اءِ ل��ذاذٍة ب��ك��لِّ ف��م��َض��ْوا وش��ق��اءه��ا ن��ع��ي��َم��ه��ا ال��ح��ي��اَة ع��رف��وا
ظ��م��اءِ ف��م��وُت م��ات��وا ف��ِإن م��ن��ه��م ج��اِرٌع ي��س��أر ول��ي��س ال��ح��ي��اَة ج��رع��وا
ك��ال��داءِ وم��وتُ��ه األدي��ب ع��يْ��ش ش��ق��وة ذو خ��ام��ٌل م��ن��ه��م م��اَت ك��م
وع��ن��اءِ ب��ش��ق��وٍة ت��ج��يء ع��دوى ع��ي��ش��ه��م ي��ُك وال م��ص��ارع��ه��م ف��اح��ذر
األُدب��اءِ وخ��لَّ��ة األدي��ب خ��ل��ق وان��ت��ِب��ذْ ن��ف��َس��ك ف��داِو اس��ت��ط��ْع��َت وإِذا

املجهول إىل

مقدمة

باستطالعه والشغف والكون. والنفس والطبيعة الحياة أمور من باملجهول الُولوع
الحجري العرص حضارة ومن الكهوف، يف املعيشة من اإلنسان أخرج الذي هو وكشفه
املظاهر تلك يبحث فأخذ الطبيعة؛ مظاهر من خوفه عنه وأزال الحضارة، عصور من
الهواء ركوب وعلَّمه بالسماء، علمه وزاد والبحار، القارات كشف إىل أدى الذي وهو …
جعله الذي هو باملجهول الولوع وذلك األفالك. إىل الوصول يف طمع حتى الطائرات، يف
لذة يجد وجعله ولذة، وراحة ومتعة بهاء حياته زادت التي الحضارة مخرتعات يخرتع
ويستشعر والطبيعة، والحياة الكون مغاليق كشف أجل من األخطار ركوب يف حتى
الحياة أمور من املجهول بحثه أثناء يف الهالك، أو األلم من يصيبه قد فيما حتى اللذة

والكون.
كشف من تمكَّنَْت التي القوية األمم سيطرة إىل أدى الذي هو باملجهول والُولوع
التي القوية الدول أبناء يميز عما بحثَْت وإذا واستعالء. قوة زادتها التي املخرتعات
تعيش تزال ال التي املتأخرة األمم أبناء عن والحضارة، والعلم والسطوة بالثروة تمتعت
املربوءة الفقرية، القديمة املتهدمة األحياء أو املدن، يف أو الغابات، أو الكهوف يف
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الشعوب أبناء َميََّزْت التي النفس صفة أن لرأيت أمرها، عىل املغلوبة واألقذار، باألسقام
لذَّتَُهْم يجدون تجعلهم التي الصفة هي والناس، الحياة عىل املسطرية السعيدة القوية
مكانتها تأخذ وأن تعلو أن تريد التي واألمة الحياة، أمور من املجهول مغاليق كشف يف
ُحبَّ نفوسهم يف يبث والتعليم الرتبية من نوًعا ألبنائها تهيئ أن ينبغي الشمس، تحت
النفوس، يف الصفة هذه يَبُثُّ ال الذي التعليم أما مغاليقه. وكشف املجهول استطالع
أصبح الذي املألوف من الخمول حياة يف لذتهم يجدون بالذين إال يليق ال تعليم فهو
وأظهر أوضح النفوس من املجهول استطالع حب صفة فقدان كان وكلما كاملخدرات.
التعليم، نظم إصالح إىل أدعى ذلك كان املؤخرة، املذلة التاريخية املؤثرات أجل من
صفة بث إىل الدعوة القصيدة بهذه واملراد املؤثرات. هذه تزيل التي الرتبية اتخاذ وإىل
الغريب االستطالع تحب النشء نفوس ألن النشء؛ نفوس يف املجهول استطالع حب
الخمول واألوضاع التقاليد تَُعلَِّمها أن قبل ذلك يف لذاتها وترى بطبيعتها. واملجهول
ى تُنَمَّ ال باملجهول الشغف عاطفة أن أحد يَُظنَّ أن الخطأ ومن باملألوف. والقنوع
الرتبية أسلوب إن بل … ال … فحسب القوية األمم يف طبيعية قوة وأنها بالرتبية،
الصحيح، واالجتماعي العلمي الرقي أساس هي التي العاطفة هذه يَُقوِّي قد والتعليم

إليه. احتياجها لشدة الضعيفة األمم يف ألزم الرتبية من األسلوب وهذا

املجهول إىل ه موجَّ الخطاب

أق��اص��ي��ِه م��ا أدري ل��س��ت َوَم��ْه��َم��ٌه أع��رف��ه ل��س��ُت ب��ح��ٌر م��ن��َك ي��ح��وط��ن��ي
م��ج��ال��ي��ِه تُ��ْدرْك ل��م ال��ك��وُن وَح��ْول��َي أع��رف��ه��ا ل��س��ُت ب��ن��ف��ٍس ح��ي��ات��ي أق��ض��ي
يُ��بْ��دي��ِه ال��ح��قِّ ض��ي��اءَ ف��ي��ه ل��ع��لَّ ت��س��ع��دن��ي ال��غ��ي��ِب ف��ي ن��ظ��رٌة ل��ي ل��ي��َت ي��ا
ُم��َق��اِص��ي��ِه ي��رج��و ال��ذي ال��غ��ري��ُب خ��اَب َوَط��ٌن ل��ي وْه��و غ��ري��ٌب أنِّ��ي أخ��اُل
م��س��اع��ي��ِه خ��اف��ي ع��ن ��ت��َر ال��سِّ وت��ك��ش��ُف م��ج��اه��َل��ُه ت��دح��و خ��ط��وة ل��ي ل��ي��َت أو
أَغ��ان��ي��ِه م��ن وأْط��ِل��ْق ي��دي��َك ف��اب��س��ْط تُ��ح��ِك��ُم��ُه أن��َت ُع��وٌد ُروح��َي ك��أنَّ
أَع��ال��ي��ِه ت��ب��دو وال ال��لَّ��ب��ي��ِب ع��ن��د أس��اف��لُ��ُه ت��ب��دو ال َك��ال��ك��وِن وال��روُح
ف��ي��ِه م��ا ف��ي��ه وق��ل��ب��ي إِل��ي��ك ش��وًق��ا أب��ًدا ه��ال��ٌك أنِّ��ي ال��ظَّ��نِّ وأك��ب��ُر
م��ع��ان��ي��ِه تُ��ْدَرْك ل��م ال��ع��ي��ش ِل��َي ي��أب��ى أم��ل��ك��ه ل��س��ُت وإِب��اءٍ ح��س��رٍة م��ن
ودان��ي��ِه ق��اص��ي��ِه ف��ي��ك اس��ت��وى ق��د وم��ق��ت��رٍب ق��اٍص م��ن ال��ك��ون ف��ي وأن��ت
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ي��ْدِم��ي��ِه ال��ع��ي��ش ولُ��ْغ��ُز ي��س��ع��ى ال��م��رءُ ل��م��ْف��تَ��رٍس ن��اب ف��ي م��ن��ك ك��أنَّ��ن��ي
ب��اغ��ي��ِه خ��اب ق��د ُم��طَّ��َل��ٍب وربَّ ح��ائ��رُه ح��ار ط��ف��ًال ال��ع��ق��ل ت��ج��ع��ل ك��م
أرم��ي��ِه ال��ق��وِس ب��س��ه��ِم َريْ��ُت ادَّ ك��ن��ُت ُم��ْض��ِم��يَ��ٌة ال��ق��وِس ن��ب��اُل ال��نِّ��ب��اُل ل��و
رام��ي��ِه ص��اَل س��ه��ٌم م��ن��ه ل��ي ل��ك��اَن أب��ًدا ن��اف��ذٌ س��ه��ٌم ل��ل��س��ح��ر ك��ان أو
م��رام��ي��ِه خ��اب��ْت ق��د ��ه��ِم ال��سَّ وراِم��ي م��ض��ارب��ه ُف��لَّ��ْت ق��د ال��س��يَّ��ِف ُم��ْص��ل��َت ي��ا
يُ��رض��ي��ِه ال��لُّ��بِّ ذل��ي��ل ب��ج��ه��ل رًض��ا ب��ه ي��ل��ي��ق ال أن ي��ح��دث��ن��ي ق��ل��ب��ي
م��راق��ي��ِه ف��ي لُ��بٍّ ط��ائ��ُر وط��ار َم��ْط��َل��بُ��ه��ا ع��زَّ ن��ف��ٍس ث��ائ��ُر ث��اَر ق��د
تَ��ثْ��ن��ي��ِه واألرواح ال��ص��واع��ق وال ي��ح��رق��ه ل��ل��ش��م��ِس ح��اج��ٌب ال ك��ال��نِّ��س��ر
داج��ي��ه م��ن��ك ع��اله��ا ال��ع��ي��ون م��ث��ل ح��ائ��رة واألف��ه��ام ك��ال��لَّ��ي��ِل وأن��َت
ط��ام��ي��ِه ص��وَت م��ن��ه ت��س��م��ع ت��ك��اد ِح��نْ��ِدُس��ُه ال��ب��ح��ِر ك��ل��ي��ِل م��ه��ي��ب ل��ي��ل
خ��واف��ي��ِه ل��ي ت��ب��دو ال��ك��ون ب��ه��ا أدح��و واس��ع��ة ك��ال��ك��وِن ف��ك��رة ل��ي ف��ل��ي��َت
ب��م��ك��روِه ح��قٍّ إِل��ى ال��س��م��وُّ وال س��ف��ٍه م��ن ال��م��ج��ه��وِل إِل��ى ال��ط��م��وُح ل��ي��س
ي��روي��ِه ل��ي��س م��اءً ال��م��رء ي��ح��م��د ق��د ب��ه ال��غ��ل��ي��ل أروي م��ا م��ن��ه أَنَ��ْل ل��م إِن
يُ��ْردِي��ِه ال��لُّ��بِّ خ��ض��وَع ف��ِإنَّ م��وت ع��ي��ش��ُه��ُم داَن ق��د ب��م��ا وال��ق��ان��ع��ون
س��ام��ي��ِه ع��زَّ ��ا م��مَّ ال��غ��رائ��ب إِل��ى ُح��َرق ك��لُّ��ه ن��ب��ٌض ي��ه��ن��ي��ك ق��ل��ُب ي��ا
وتُ��ْع��ِل��ي��ِه تُ��ْدِم��ي��ِه ال��م��رء ت��ج��ارب م��س��ال��ك��ه اس��ت��ْع��َص��ت ل��م��ا ُح��بٌّ ف��ال��ع��ي��ش
أم��ان��ي��ِه غ��اب��ت أن ق��ْل��ِب��َي يُ��س��ِل ل��م أم��ٍل ذا َوْل��َه��اَن ِب��تُّ��ه��ا ل��ي��ل��ة ك��م
أب��غ��ي��ِه ال��ع��م��ر ط��وَل أن��ا ب��م��ا ي��دن��و ع��رًض��ا ط��ارق��ي ف��ْك��ٍر خ��اط��ر ل��ع��لَّ
ب��وادي��ِه ت��س��ت��ه��وي ال��ع��ي��َش وأف��ه��م ِف��َط��ٍن ع��ن ال��م��س��ت��ور ال��غ��ام��ض ي��وض��ح

العمر من ماٍض إىل

ده��ري م��ن أل��ق��اه م��ا ـ��َي يَ��ْوِم��ـ إِل��ى ق��ل��ب��ي ش��ك��ا
ال��ع��م��ِر م��ن م��اٍض ف��ي َي ه��وا ت��رك��ت ل��ق��د وق��ال:
ب��اِإلثْ��ِر إِل��ي��ه أُق��اد ع��س��ى أق��ت��ف��ي��ه ف��دْع��ن��ي
ال��وع��ِر ال��م��س��ل��ِك س��ب��ي��ُل ي��م��ض��ي م��ا س��ب��ي��َل وإِنَّ
ي��ج��ري ب��َخ��ْف��ِق��ِه وظ��لَّ ول��ه��انً��ا ال��ق��ل��ُب ف��راَح
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ال��ع��م��ِر! م��ن م��اٍض إِل��ى
أس��ري؟ م��ن ت��روغ َع��َالَم ق��ل��ُب ي��ا ال��ي��وم ف��ق��ال
ال��دَّْه��ِر ف��ي ت��ل��ق��اك ـ��ت��ي الَّ��ـ س��اع��ت��ك غ��ي��ر ل��ك وم��ا
ك��رِّ م��ن ل��ألم��س وم��ا ال��م��اض��ي ق��ل��ب��ك ِألَْم��ِس��َك
ال��ض��رِّ م��ن ب��ه ع��ي��ي��ت م��ا ن��ف��َس��ك ��م��َت ج��شَّ ل��ق��د
ي��غ��ري م��ا ال��ت��ذك��اِر وف��ي ب��ال��ذِّْك��ِر ت��ق��اد غ��دوت

ع��م��ِر! م��ن ف��ات ق��د ب��م��ا
ص��ب��ٍر م��ن ع��ن��ه ل��ي ف��م��ا ق��ل��ب��ي دَْع م��اض��يَّ ف��ي��ا
ق��ب��ِر؟ م��ن ف��ي��ك ل��ي ف��ه��ل آم��ال��ي ق��ب��ُر وإِنَّ��ك
َدْه��ِر م��ن ش��اءَ ف��ي��م��ا ءُ ال��م��ر ي��ج��ول ل��و ف��آٍه
��يْ��ِر ال��سَّ ت��ريُّ��َث ع��اَف ِر ك��ال��ع��ص��ف��و ال��ق��ل��ُب ل��ط��ار
وك��ِر م��ن آواه وم��ا ال��ن��ض��ِر ل��ِروض��ه وح��نَّ

ال��ع��م��ِر! م��ن م��اٍض ل��دى

الريح إىل

ب��ال��ن��اِر ال��غ��اِب ع��وَد تُ��ِه��ي��ِج��ي��َن ك��م��ا واِري َش��ْج��وه ق��ل��بً��ا ه��يَّ��ْج��ِت ري��ُح ي��ا
وأس��راري أش��ج��ان��ي أف��ش��ي��ت ري��ح ي��ا َل��وَْع��تَ��ُه ه��ج��ت ب��ق��ل��ٍب رف��ًق��ا ري��ُح ي��ا
وإِذك��اِر ب��ِإغ��راءٍ ق��ل��ب��ي ف��ه��ج��ت خ��م��دت ن��اره��ا ش��ج��ونً��ا ن��س��ي��ت ق��د ك��م
ال��ض��اري ال��ف��ات��ِك زئ��ي��ُر ي��روع ك��م��ا يُ��ْف��ِزُع��ِن��ي ف��ي��ِك زئ��ي��ٍر أيُّ ري��ح ي��ا
وال��ج��اِر؟ ال��ص��ح��ِب ِب��َف��ْق��ِد ب��ل��ي��ت ف��ه��ل س��ام��ع��ه ح��نَّ أن��ي��ٍن أيُّ ري��ح ي��ا
وال��داِر! األه��ل غ��ري��ب ال��غ��ري��ب م��ث��ل م��وح��ش��ة ال��خ��ل��ِق ب��ي��ن ل��ك م��ا ري��ح ي��ا
ب��ال��ث��اِر؟ األق��دار ي��َد ت��ب��غ��ي ت��ظ��لُّ واح��ده��ا ال��م��وُت أص��اب ث��ك��ل��ى أنْ��ِت أم
وأوط��اري آم��ال��ي ل��ك وال م��ث��ل��ي ب��ِه ُف��ِج��ْع��ت إِل��ٍف م��ن َل��ِك م��ا ري��ُح ي��ا
م��دراِر م��ن��ه ب��ص��وٍب ال��س��ح��اب ح��ْدو ب��ه ي��ج��يءُ نَ��ْف��ٍع م��ن ل��ك ك��م ري��ح ي��ا
م��ع��ط��اِر األزه��اِر ش��ذى م��ن ب��ن��ف��ح��ٍة ُع��ُرض م��ن ال��ن��ف��س ت��ح��ي��ي م��ن��ك وه��بَّ��ة
إِع��ص��اِر م��ن��ك ب��ع��ص��ف س��ط��ْوت إِذا ي��ف��زع��ن��ي ال��ن��ف��ِس ج��ن��وُن ف��ي��ك ري��ح ي��ا
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وأش��راِر ش��رٍّ م��ن ال��ك��وَن ��ر ي��ط��هِّ الف��ح��ه��ا ل��ف��ح ري��ٌح ن��ف��س��َي ل��ي��ت ي��ا
وأث��م��اِر زه��ٍر ع��ل��ى ال��ري��اِح ن��س��ُم ي��ح��م��ل��ه ال��ب��ذر ن��ث��َر ال��خ��ي��َر وت��ن��ش��ر
داري ب��ه أه��ف��و وم��ا ب��ي��ت��ي ال��ك��وُن أب��ًدا ح��رة ن��ف��ًس��ا ف��ي��ك ل��ي ل��ي��ت أو
وم��ق��داِر ب��أح��ك��اٍم ال��ري��اُح ت��ج��ري ُم��ن��َط��َل��ق ش��ئ��ت ف��ي��م��ا ل��ك م��ا ه��ي��ه��ات
أش��ج��اِر أف��ن��ان إِل��ى أط��ي��ر ك��م��ا ي��س��ع��دن��ي م��ن��ِك ج��ن��اًح��ا أنَّ ل��ي��ت أو
وأش��ع��اري أغ��اري��دي وت��ح��م��ل��ي��ن ف��ن��ٍن ف��ي ك��ال��غ��رِّي��ِد ��ع��ر ال��شِّ ف��أن��ش��د
وأوك��اِر؟ روض ف��ي ت��ق��ري��ن أََم��ا أب��ًدا ط��ائ��ٌر ط��ي��ٌر أن��ِت ه��ل ري��ُح ي��ا
وأن��ص��اري أح��ب��اب��ي ن��ف��س��َي خ��ان ق��د َش��ِق��يَ��ْت ط��ال��م��ا ن��ف��ٍس ص��ن��و ي��ا ري��ُح ي��ا
ج��رَّاِر ال��ري��ح ج��ن��ود م��ن ج��ح��ف��ٍل ف��ي دول��تُ��ه ال��ج��وِّ ف��ي َم��ِل��ٌك ف��ل��ي��ت��ه��ا
م��غ��واِر ال��ب��ط��ش ل��ب��ادي ال��ض��ع��ي��ف ش��ك��وى ق��اط��ب��ًة ال��ع��ي��ش ه��م��وَم إِل��ي��ك أش��ك��و
ج��ب��اِر ال��ق��ل��ب ل��ق��اس��ي ُح��نُ��وِّي ف��م��ا م��ق��ٍة وال ع��ط��ٍف م��ن ل��ك م��ا ري��ح ي��ا
أق��داِر ص��والت م��ن ت��ن��وح��ي��ن وال وح��ك��م��ت��ه ال��ح��ادي ع��ن ت��س��أل��ي��ن ال
وإِص��داري إِي��رادي م��ث��ل��ِك ف��ل��ي��َت س��ب��ٌب وال ُس��ؤٌل ال ي��ع��ن��ي��ك ول��ي��س

الجنون طيف

وأط��ي��ُل ت��ل��ح��اِظ��ه��ا م��ن وأُْك��ِث��ُر ك��ث��ي��رٍة وج��وٍه ف��ي ط��رف��َي أُق��لِّ��ُب
ب��دي��ُل ه��واِك م��ن ل��ي م��ا وه��ي��ه��اَت ل��ي ي��ت��اح ه��واِك م��ن ب��دي��ًال وأب��غ��ي
ي��زوُل ي��ك��اُد م��ا ح��ت��ى ��م ت��ج��سَّ ح��ارٌس خ��ي��ال��ك م��ن وع��ن��دي وك��ي��ف
وي��ق��وُل ب��ِه أش��دو م��ا وي��س��م��ُع ب��خ��اط��ري وي��س��ري أُذْن��ي ف��ي ف��ي��ه��م��ُس
ف��ي��ح��وُل دون��ه ت��ص��دَّى ُس��لُ��وٍّا أُِرْد ف��ِإن س��واه ��ا ع��مَّ وي��ش��غ��ل��ن��ي
س��ب��ي��ُل ال��خ��الِص وْج��ه إِل��ى ل��ي ف��م��ا ح��ارٌس ال��س��ج��ن ف��ي وْه��و أس��ي��ٌر ك��أنِّ��ي
ي��غ��وُل ال��م��م��ات ف��ي ُم��ج��ي��ًرا وأرج��و ِج��نَّ��ة ال��ن��ف��ُس ت��ش��ع��َر ح��ت��ى وأَف��زُع
غ��ل��ي��ُل ع��ل��يَّ ي��ق��وى ال ك��ن��ُت وق��د َع��ِش��ْق��تُ��ُك��ْم وك��ي��َف أم��ري م��ن وأع��ج��ُب
ذل��ي��ُل ال��ع��اش��ق��ي��ن ع��زي��َز ف��ِإنَّ ه��ج��رٍة ط��ول م��ن ح��ب��ي��ك وأرخ��ص��ن��ي
ع��وي��ُل ل��دي��ك ن��ف��س��ي تَ��ِل��َف��ْت إِذا ب��ن��اف��ع��ي ول��ي��س ن��ف��س��ي ع��ل��ى ف��أب��ك��ي
ض��ئ��ي��ُل ه��واك ف��ي ش��ري��د ف��ع��زم��ي ن��اش��ٌد أن��ا ال��ذي ال��ع��زِم ع��ل��ى وأب��ك��ي
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ق��ت��ي��ُل؟ ه��واك م��ن ع��زم ُص��مَّ وق��د ف��ت��ري��ح��ن��ي س��ل��وٍة م��ن ه��ل أُن��ادي��ه
أق��ي��ُل ال��غ��رام َح��رِّ ف��ي وإِنِّ��َي وارٌف ظ��لُّ��َك ال��ُع��ش��اِق َج��نَّ��َة ف��ي��ا
خ��ل��ي��ُل؟ ع��ل��يَّ ي��ب��ك��ي ف��ه��ل ُج��ِن��نْ��ُت ب��ه��ج��رٍة م��ن��ه ال��ط��ي��ُف يُ��ِرْح��ن��ي ل��م ل��ئ��ن
دخ��ي��ُل ال��ف��ؤاِد ف��ي أل��ي��ٌم وخ��ب��ل وش��ق��وة س��خ��ٌر ال��ط��ي��ِف اق��ت��راَب ف��ِإنَّ
ي��ج��وُل ��م��اءِ ال��سَّ أف��ق ف��ي وأص��ب��َح وف��ض��اءه��ا رح��ب��ه��ا أرض��ي ت��م��لَّ��َك
َوُص��وُل وال��خ��ي��اُل َق��ط��وع ف��أن��ت ل��ي ي��ه��شُّ وط��وًرا ط��وًرا ب��ي وي��س��خ��ر
وي��ص��وُل م��ن��ك��ُم ب��ح��س��ٍن يُ��ل��ي��ح آث��ًم��ا ال��ج��نِّ م��ن ش��ي��ط��انً��ا وأح��س��ب
ظ��ل��ي��ُل ل��ديَّ ظ��لٌّ ل��ي ف��ط��ي��ُف��ك ج��س��م��ه ظ��لِّ م��ن ال��م��رءُ ي��ف��رُّ وك��ي��ف
ع��ل��ي��ُل ه��واك م��ن وق��ل��ب��ي ط��ب��ي��ٌب إِنَّ��ُه ال��ح��بِّ ف��ي ال��نِّ��س��ي��اَن وأس��ت��ع��ط��ُف
أك��وُل؟ ل��ل��ض��ل��وع داءٌ ف��ح��بُّ��ك ل��واع��ج��ي ت��م��ح��و م��ن��ه ب��ك��أٍس ل��ي ف��م��ن

املموه

ب��ال��تُّ��ه��ِم ال��ل��ئ��اِم ص��ي��ال ـ��وغ��ُد اْل��ـ ي��ب��غ��ض��ه ل��ل��ك��ري��م ش��ه��ادة
ش��ي��م��ي ي��خ��ل��ق��ون��ه ب��م��ا أوَدْت إِذا ال��م��ق��اِل زوَر أخ��ش��ى ول��س��ُت
ك��ال��ظ��ل��ِم ش��ن��ع��اء ب��ن��ف��ٍس ـ��لُّ��ب وال��ـ ال��ف��ط��ان��ة ذو ال��م��رءُ ي��ح��زن��ن��ي
ال��ه��م��ِم س��اق��ط ال��ع��ق��ِل راج��ح ف��ي ص��ع��د وال��ح��ج��ى ال��ن��ف��ُس ت��س��ف��ُل ق��د
ب��ال��ل��ُج��ِم ال��خ��ص��اِل ش��ي��ن ي��ك��ب��ح أدب وال ف��ط��ن��ة ال وأن��ت
ب��األل��ِم ال��خ��ل��ي��َل وي��ب��غ��ي ��تْ��م ـ��شَّ ال��ـ ب��أذى ي��ن��ت��ش��ي ال��ل��ؤِم أخ��ا إِن
ب��دِم ��ٍب م��خ��ضَّ ك��ن��اٍب وْه��و م��ق��اب��ح��ه ع��ن ال��ن��اَس ي��غ��ال��ط
ِع��َظ��ِم م��ن ذاك ك��ان م��ا ه��ي��ه��ات ِع��َظ��ًم��ا ل��ش��أن��ِه خ��ف��ض��ي ي��ح��س��ُب
ل��ل��ِق��س��ِم ف��ال��ذن��ُب ع��الء ـ��ط��اك وأْخ��ـ ع��ل��وُت إِذا م��ل��وًم��ا ل��س��ُت
ك��ال��ع��ل��ِم ال��ح��ض��ي��ُض ل��ي��س ه��ي��ه��ات ب��س��بَّ��ِت��ه ره��نً��ا ق��دري ي��ح��س��ُب
ال��ت��ه��ِم ع��ل��ى ق��ادٌر ام��رٍئ ك��لُّ أذًى ال��ح��ق��ي��ِر س��ب��ة م��ا ه��ي��ه��ات
ال��َك��ِل��ِم ف��ي ب��ال��ُه��ْج��ر ت��ب��اه��ي ح��ت��ى م��ع��ج��زًة ال��س��ب��اِب ق��وُل ول��ي��س
ال��ك��رِم ف��ض��ي��ل��َة ل��ي رع��ى ف��م��ا زل��ت��ه غ��ف��رُت ق��د وغ��ادٌر
أل��م��ي؟ ف��ي ت��ل��ذُّ م��اذا ، خ��بُّ ي��ا أل��م��ي ب��ش��ت��م��ه ي��ب��غ��ي وع��اَد
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ال��ذم��ِم راع��َي ل��س��ت وأن��ن��ي َم��َل��ٌك أن��ه ال��ن��اَس وي��وه��م
ك��ال��ُح��لُ��ِم ال��ص��واَب وأنَّ اٍع خ��دَّ ن��ه��ب��ة األن��ام َرأي ب��ح��س��ُب
ال��ش��ي��ِم ف��ي ل��ي��س وال��ن��ق��ص وال��ف��ض��ل ك��ذبً��ا ال��ورى س��طَّ��ر م��ا ي��زع��ُم
ال��َك��ِل��ِم ب��ب��اط��ِل ج��م��ي��ًع��ا ـ��نَّ��اَس ال��ـ خ��دع إِن ال��ل��ب��ي��ِب ادع��اءِ ف��ي ب��ل
ك��ال��رم��ِم م��ن��ه وال��ن��ف��ُس ل��ل��ن��ف��س، ك��ف��نً��ا ك��ذب��ه ن��س��ِج م��ن ي��ح��وُك
ال��ُظ��َل��ِم ف��ي ِح��ي��َك ال��ِك��ذِْب م��ن ب��ي��تً��ا س��ك��نَ��ْت ذم��ي��م��ة ع��ن��ك��ب��وت أو
ال��ن��ق��ِم م��ن ع��دٌل ف��ي��ه��ا ـ��ق��ان��ص اْل��ـ ب��ه��ا ي��ص��اد أح��ب��ول��ٌة ال��ِك��ذُْب
ال��ن��دِم ف��ض��ي��ل��َة ت��دري ك��ن��ت ل��و ن��دٍم م��ن ال��ب��ن��اَن ل��ت��ق��ض��م��نَّ
��ي��ِم ال��شِّ ألح��س��ن ن��ف��وًس��ا ي��دع��و ن��دم م��ن ت��ج��ت��وي��ه ق��د وال��ش��رُّ
��ق��ِم ال��سَّ م��ن ُخ��بْ��ثَ��ه��ا ف��أن��ك��رت خ��ب��ث��ت ن��ف��س��ه ال��م��رءُ ي��ن��دم ال
ال��ق��دِم ب��زل��ة ي��غ��ري وذاك أب��ًدا وزَره��ا ال��ن��اُس ��َل ت��ح��مَّ

العيش ِشْقوة

م��ًدى وال ح��دٌّ ل��ل��ن��ح��س أََم��ا ح��ي��ات��ي!
��بَ��ا! ال��صِّ أول ف��ي ال��ع��ي��َش ك��ره��ت ف��ِإن��ي

ودون��ه ي��ب��ل��ى ال��ج��س��م إَِن ح��ي��ات��َي!
ال��ب��ل��ى ي��درك��ه ل��ي��س ش��ج��يٌّ ف��ؤاٌد

ح��س��رًة ال��دم��َع أذرف ح��ي��ات��ى إَِالَم
ال��ب��ك��ا د ردَّ أْن ال��م��ح��زون ي��ن��ف��ع وال

ل��وع��ٌة ل��ل��ت��ص��ب��ِر ض��ل��وع��ي وب��ي��ن
األس��ى م��ن أط��ي��ق ال م��ا ��لُ��ن��ي تُ��َح��مِّ

ض��ئ��ي��ل��ًة ن��ف��وًس��ا أب��ل��و م��ت��ى وح��ت��ى
ال��ق��ل��ى؟ ل��َي ف��ت��ب��دي ودِّي ل��ه��ا أب��ي��ن

وش��ق��وت��ي ض��رِّي ي��ب��غ��ون م��ت��ى وح��ت��ى
ِع��َدى؟ م��ن ال��ن��اِس ف��ي خ��يِّ��ْرُت ل��و ل��َي وم��ا

ب��ش��رِّه��م ال��ن��ف��وِس أق��ذاَر ي��ه��ي��ج��ون
ب��ال��ص��ف��ا م��ن��َي ال��ده��َر ي��ق��ن��ع��ون ف��م��ا
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م��ن��ه��ٌل وال��ع��ي��ُش ال��ع��ي��ِش م��اءُ ف��ي��ك��دُر
ط��ف��ا م��ا ال��ش��رِذ ك��درِة م��ن ط��ف��ا م��ا إِذا

ن��ي��ل��ه ��ون ي��رجُّ ن��ف��ٌع ل��ه��م ول��ي��س
ك��وى م��ا ال��ه��مِّ م��ن ق��ل��ب��ي ك��وى م��ا إِذا

ض��ح��ك��ٌة ل��ل��م��رءِ ال��م��رءِ ع��ذاَب ك��أنَّ
واألذى ب��ال��ش��رِّ اإلِن��س��ان أُغ��رم ف��ق��د

وم��خ��ل��ب ب��ن��اٍب ق��ل��ب��ي م��ن ي��ن��ال��ون
ب��ال��دم��ا ال��ق��ل��َب ��ب��وا خ��ضَّ أن راع��ه��م وم��ا

ي��ج��وزن��ي ل��ي��س ال��ن��ح��ِس رب��ي��ُب ك��أن��ي
رَع��ى إِذا ي��ج��ور راٍع م��ا ش��رُّ ف��ي��ا

ل��ه ش��رٌف ال��ف��ت��ى ن��ح��ِس ف��ي ك��ان إِذا
وال��ع��ال؟ ال��م��ج��د م��ن أش��ب��ع ل��م ل��َي ف��م��ا

ل��ص��اب��ٍر ن��ي��ل ال��ع��ي��ِش ب��ؤس ي��ق��ول��ون
وال��ش��ق��ا ال��ن��ح��س ذوي ف��ي إِال م��ج��د ف��ال

م��ه��ذٌَّب ال��ع��ذاب ه��ذا ف��ي ك��ان ف��ِإن
رج��ا م��ا ع��ي��ُش ي��ا راج��ي��ه ع��ل��ى ف��أغ��دق

ع��ام��ٍد ع��ْم��د أم ج��ئ��ِت أع��ف��ًوا ح��ي��ات��ي!
ق��ض��ى م��ا ال��خ��ل��ِق ف��ي ال��ده��ر ص��روِف م��ن ق��ض��ى

وغ��ل��ظ��ًة ل��ؤًم��ا ك��ال��ن��اس أن��ن��ي ول��و
ج��رى ك��م��ا ال��زم��اِن ش��رع ع��ل��ى ج��ري��ُت

رائ��ع ك��ِإق��ب��ال ال أق��ب��ْل م��وُت ف��ي��ا
ح��س��ا م��ن ي��ؤل��م ال��ع��ي��ش ك��ط��ع��م م��ري��ر

ب��م��ق��ل��ة ال��نُّ��ع��اس ك��ت��رن��ي��ِق ول��ك��ن
ال��ط��ال ت��ف��ع��ل م��ث��ل��م��ا أو ال��ك��رى ط��واه��ا

ورح��م��ًة ع��ونً��ا األح��زان ع��ل��ى ل��ي وك��ن
رض��ا وال ل��وٌم ال��ع��ي��ش ف��ي ن��اف��ع��ي ف��م��ا

ك��اِذٍب ِت��ْط��َالب ل��ل��م��وت ط��ل��ب��ي وم��ا
رأى م��ا ف��أب��ك��اه ي��ن��ح��وه ال��م��وَت رأى
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ال��ردى ريُّ��ه��ا غ��ل��ٌة ح��ي��ات��ي ف��ِإنَّ
ال��ظَّ��م��ا ن��ق��ع م��ا ال��م��رءِ ش��راب وخ��ي��ُر

ض��رام��ه��ا ��ا ج��مٍّ ك��ان ن��اٌر ف��ت��خ��م��د
خ��ب��ا م��ا ال��ع��ي��ِش ل��وع��ِة م��ن خ��ب��ا م��ا إِذا

واس��ت��ِرْح ك��ال��م��يْ��ِت ال��ص��در ف��ي ك��ن ق��ل��ُب ف��ي��ا
م��ض��ى م��ا ق��ل��ُب ي��ا ال��ع��ي��ِش م��ري��ر م��ن ك��ف��ى

رغ��ب��ًة ق��ل��ب ي��ا ن��ه��ن��ه��ت إِن ل��ع��ل��ك
ال��ردى ي��درك��ك ال��ع��ي��ِش ط��م��اَح وع��ف��َت

ال��ردى دع��ا ��ا إِمَّ ال��م��رءَ أن ل��ي��ت ف��ي��ا
أَس��ى وال ي��روع ن��ح��ٌس ف��ال أت��اه

ل��ح��س��رٍة إِال ال��ده��ُر ي��ص��ط��ف��ي��ن��ي أم��ا
اص��ط��ف��ى م��ا غ��ي��ر ع��ي��ش��ًة ل��ي اص��ط��ف��ى ف��ه��ال

ون��اس��ه ج��ح��ي��ًم��ا، ق��ل��ب��ي ف��ي وي��ش��ع��ل
وال��ج��وى ال��ه��مَّ ت��ض��رم ف��ي��ه ش��ي��اط��ي��ن،

ن��اف��ع��ي ذاك وم��ا ج��ه��دي أَُداِري��ه��ُم
ادع��ى م��ا ال��ف��ه��م ُم��دَّع��ي م��ن��ه��م وأم��ن��ح

خ��ط��رٍة ك��ل ف��ي ال��ن��اس أخ��ش��ى ف��أص��ب��ح��ت
دع��ا إِن ال��م��ودة داع��ي م��ن وأف��رق

ل��ب��ه ح��ار أن اإلِن��س��ان ش��ق��وة وم��ن
وال��ح��ش��ى األض��ال��ع خ��ف��اق وأص��ب��ح

ع��ال��ٍم أه��ل م��ن ال��ن��اس ب��ي��ن ك��أن��َي
وال��ح��م��ى األه��ل أخ��ط��أ غ��ري��ٍب ج��دي��ٍد

ورح��م��ة ل��دي��ه��م ع��ط��ٍف م��ن ل��َي ف��م��ا
ه��َوى وال إِخ��اءٍ م��ن ف��ي��ه��م ل��َي وال

وج��ه��ال��ة ض��لَّ��ًة ن��ف��س��ي ي��ع��ي��ب��ون
وال��خ��ن��ى وال��م��ك��ِر ب��ال��س��وءِ وي��رم��ون��ن��ي

ع��ي��ب��ه إِخ��ف��اءَ ال��م��رءُ أراد م��ا إِذا
رم��ى م��ن ي��ْع��ُد ل��م ب��ال��ع��ي��ب َغ��يْ��َرُه رم��ى
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أراه��ُم ال��ذي��ن ال��ق��وم ق��وم��َي وم��ا
ال��دن��ى م��ن ال��ب��ع��ي��د ف��ي ق��وم��ي إِن أال

أخ��رٍق ��ُة ض��جَّ ال��ن��اِس ح��ي��اَة ك��أنَّ
واألس��ى ال��ب��ؤس ن��غ��م��ة ف��ي��ه��م وع��ي��ش��َي

م��ص��دق ج��اه الق��ي��ت م��ا وأوج��ع
ال��ح��ج��ى م��ن ِخ��ي��َط��ْت ال��ج��اه ث��ي��اَب ك��أن

وع��ف��ٍة ك��م��اٍل ف��ي ذووه��ا ي��خ��ال
خ��ن��ى م��ن ش��ئ��ت م��ا ال��ج��اه ث��ي��اِب وت��ح��ت

ظ��ال��م وال��ج��م��ُع ال��ج��م��ِع رأي ي��ص��دق
ن��ه��ى م��ن ري��ان ال��ف��رد رأي وي��ح��ق��ر

أه��ل��ه��ا ب��ي��ن م��ا األخ��الق ق��ض��ت ب��ذا
ش��ك��ا! م��ن خ��اب أال ال��ش��ك��وى ت��ن��ف��ع وم��ا

واح��ًدا ت��ع��دل ل��ي��س ج��م��وٍع م��ن وك��م
ك��ال��ع��م��ى ال��ن��اس ف��ي ال��ج��ه��ِل ظ��الم ف��ِإن

م��ه��رٌب م��ن��ك ه��ل األي��ام ش��ق��وة ف��ي��ا
ع��دا؟ َم��ْن ال��ن��ح��س م��ن ي��ن��ج��و وه��ل ف��أع��دو

م��راوغ ذن��ٌب ال��م��رءِ ه��م��وَم ك��أنَّ
ن��ج��ا م��ن ب��ؤس وي��ا م��ق��ت��وٍل ب��ؤس ف��ي��ا

ل��ب��ع��ض��ه��ا ح��رٌب ال��ع��ق��ل دواع��ي وب��ع��ض
دع��ا م��ن ال��ع��ي��ش ف��ي اإلِن��س��ان ي��ع��رف ف��ال

وم��ج��ه��ًال ل��غ��ًزا وال��ح��قُّ ال��ح��ج��ى أل��ي��س
واه��ت��دى؟ ب��ال��ع��ق��ل اإلِن��س��ان س��ع��د ف��ه��ل
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ميت أمل

��ُل م��ب��جَّ ح��ب��ي��ٌب ق��ل��ب��ي ف��ي وإِن��ك وأوُل أخ��ي��ٌر ع��م��ري م��ن َل��ح��بُّ��ك
وِم��ْق��َوُل ف��ؤاد ح��بِّ��ي م��ن ف��ح��ظُّ��ك م��ح��ب��ًة األن��ف��س��ي��ن ع��ل��ي��ك ق��ص��ْرُت
ي��ج��م��ُل ل��ي��س ل��ل��ذي ن��ف��س��ي وع��رَّْض��ُت ص��ب��اب��ًة ق��ل��ب��ي ق��طَّ��ْع��ُت ق��د ك��ن��ُت وإِن
ال��م��ح��ج��ُل األغ��رُّ ال��ودُّ وش��وق��ن��ي م��ض��ى ال��ذي ال��ق��دي��َم ال��ع��ه��د وذكَّ��ْرت��ن��ي
وأذب��ُل؟ ث��راك ف��ي أَذوي وح��تَّ��اَم واق��ًع��ا ل��ي��س م��ا م��ن��ك أرج��و ف��ح��تَّ��اَم
ي��ت��م��ل��م��ُل وال��ًه��ا ق��ل��ب��ي وت��ت��رك وت��ن��ث��ن��ي ت��غ��رُّ أح��الٍم س��ف��اه��ُة
وأع��وُل ذك��رت إِن أب��ك��ي ف��أص��ب��ح��ُت وال��ُم��ن��ى ب��ال��س��ع��د م��ن��ك ن��ف��س��ي ��ْرُت وبَ��شَّ
أت��ب��دُل م��ا ن��ع��م ع��ن��دي ج��زاؤك إِن��ه ل��ك م��دح��ًة م��ن��ي ال��ي��أَس خ��ذ
ال��ت��ع��لُّ��ُل ل��وال ب��اآلم��ال ألغ��ت��رَّ أك��ن ول��م ك��ال��بُ��ص��اق األم��ان��ي ل��ف��ظ��ُت
وأم��ث��ُل أح��رى ب��ال��م��رء ف��ِإخ��راج��ه ط��ْع��ُم��ُه س��اءَ إِن ال��ري��ق م��ث��ل ال��رغ��ُب ه��و
ي��أم��ُل ح��ي��ُث ال��ف��ت��ى ي��ل��ق��ى م��ا ال��ي��أِس وف��ي وذك��رٌة ح��بٌّ ال��ح��بِّ ي��أَس ول��ك��ن
ت��ق��ل��ق��ُل ي��وم ك��لِّ ف��ي ع��زم��ٌة ل��ه��م وح��ال��ه��م ك��األن��ام إِال أن��ت وه��ل
ي��ف��ع��ُل ال��ق��وُل وال م��ح��ف��وًظ��ا ال��ع��ه��ُد ف��ال غ��ي��ره ث��م ط��رف��ًة أم��ًرا ي��ري��دون

الحب يف التفاهم

تُ��َه��ُم��ْه ك��ث��ي��رٌة ال��م��الِم ف��أخ��و ك��ذبً��ا ب��س��ل��وٍة خ��بَّ��روك إِن
دُم��ْه ف��ي��ك ه��اَن ق��ل��ٍب ن��ْح��َو ـ��نُ��و تَ��ْح��ـ ج��ف��ائ��ك ع��ل��ى رأَْوَك ول��ق��د
م��ض��ط��َرُم��ْه ال��ق��ل��ِب دون وه��واَك ه��ًوى اس��ت��ع��ض��ت أن��ي ف��ت��ح��دث��وا
َع��َدُم��ْه وال ت��دري َع��يْ��ش��ه ال س��ق��ٍم ل��ذي ن��س��ي��انً��ا س��ام��وَك
ذم��ُم��ْه ال��ه��وى م��ن ل��دي��َك ض��اع��ت ف��ط��ٍن ذو وأن��َت أن��َت ك��ن��َت إِن
َك��ِل��ُم��ْه م��ح��م��ودٌة وال أع��ن��ي م��ا ي��ف��ه��ُم ل��ي��س م��ن أف��م��ن��ص��ف��ي
ش��ي��ُم��ْه ب��ك��م َح��ُس��نَ��ْت وال ل��بٍّ ف��ي م��ث��ل��ك ل��ي��س م��ن أف��م��ن��ص��ف��ي
َق��َس��ُم��ْه ��ٌع م��ش��فَّ ال��م��ح��بِّ وج��وى ن��ح��وُك��ُم ب��األش��واِق أق��س��م��ُت
ِح��َك��ُم��ْه ال��ه��وى م��ن ل��َديْ��َك ت��ب��ُد وروِح��ُك��ُم روح��ي إِل��ى ف��ان��ظ��ْر
دي��ُم��ْه ق��ل��بَ��ك��م ف��ت��خ��ص��ب ق��ل��ب��ي ي��ح��بَّ��ُك��ُم ك��ي ُخ��ل��ق��ت��م ف��ل��ق��د
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ك��رُم��ْه ال��ورى ع��ل��ى ي��ف��ي��َض ح��تَّ��ى ص��اح��ِب��ِه ق��ل��َب ي��خ��ص��ُب وال��ح��بُّ
ُح��ل��ُم��ْه م��ح��بَّ��ٌب ال��رج��اءَ إِنَّ أم��ٍل ذو ال��ه��ج��راِن ع��ل��ى ق��ل��ب��ي
ُظ��َل��ُم��ْه ال��ه��وى ف��ي ع��ن��ا ت��ن��ج��اُب ف��م��ت��ى ح��اج��ٌب وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
نَ��َغ��ُم��ْه ال��ه��وى ش��ج��ِن م��ن وي��ط��ي��ُب ح��ل��م��ي ف��ي��ك��ُم ��ُق أح��قِّ وم��ت��ى
ِن��َع��ُم��ْه ك��ث��ي��رٌة ال��غ��راَم إِنَّ س��ًدى ع��ش��ق��ُت ف��م��ا ع��ش��ق��ُت ول��ق��د

القلوب ملك

أم��ي��ُرُه وأن��ت ق��ل��ب��ي ع��ن ونَ��َف��ْوك س��م��ي��ُرُه وأن��ت ط��رف��ي ع��ن ح��ج��ب��وَك
وغ��ري��رُه غ��ري��ب��ه ف��ي��ك ال��ح��س��ُن أِل��يَّ��ٍة خ��ي��ر وْه��و ح��س��ِن��َك ف��وح��قِّ
س��ف��وُرُه س��ن��اك م��ن ف��ي��ه��ا ي��أَن ل��م ب��ع��ي��ش��ٍة ان��ت��ف��ع��ت م��ا ح��س��ِن��ك ووح��قِّ
وت��ث��ي��ره ت��م��ي��ره ع��ل��ي��ه ت��غ��دو وص��رص��ر ال��خ��ض��مِّ، وال��ب��ح��ر ك��ال��ل��ي��ِل،
زئ��ي��ُرُه ال��ُع��ب��اب م��ن ي��روع ح��ت��ى وت��ن��ث��ن��ي ت��ج��يءُ ل��ج��ٍج ع��ل��ى ُظ��ل��ٌم
وس��ت��ي��ُرُه ج��ل��يُّ��ه ه��واي م��ن ل��َك ِه ب��ودِّ ال��ب��ع��ي��د ال��َم��ِل��ك أيُّ��ه��ا ي��ا
وأم��وُرُه ش��ئ��ونُ��ه إِل��ي��ك ُوِك��ل��ْت واس��ٌع ُم��ل��ٌك وْه��و ف��وض��ى ال��ق��ل��ُب
وس��ري��ُرُه ت��اُج��ه م��ل��ُك��ك ف��ال��م��ل��ُك واح��ت��ِك��ْم ف��ؤادي ف��ي ب��م��ل��ك��ك ف��ارف��ْق
غ��دي��ُرُه ال��م��ح��بَّ ن��ف��َع م��ا ه��ب��ه��ات س��راب��ه وال��وف��اءُ خ��رٌق وال��ح��بُّ
وك��ب��ي��ُرُه ص��غ��ي��رُه ف��ي��ك يُ��ْغ��ِن ل��م ع��ق��اَرُه ش��رب��ُت ق��د ك��أٌس وال��ح��بُّ
وض��م��ي��ُرُه دي��ن��ه ح��س��ِن��ك ل��ج��ل��ي��ل ُم��تَ��ع��بِّ��ٍد ل��ع��اش��ٍق أَوي��ت أَوم��ا
ي��ج��ي��ُرُه؟ ال��زم��اِن ج��وِر ع��ل��ى ذا م��ن ع��دوَّه ال��زم��ان م��ع أن��ت ك��ن��ت إِن
ن��ض��ي��ُرُه ال��ط��ري��ِر ال��ح��س��ن ل��ذي يُ��ْج��نَ��ى ال��ح��ي��ا ب��اك��ره ال��روِض م��ث��ُل وال��ش��ع��ُر
أس��ي��ُرُه ه��واك ف��ي ي��س��ع��ى وال��ق��ل��ُب روض��ِه م��ن ق��اط��ًف��ا ق��ل��ب��ي وب��ع��ث��ُت
م��ري��ُرُه ح��ب��ي��ب ي��ا ل��غ��ي��رك يُ��ْج��نَ��ى أط��اي��بً��ا ال��ق��ري��ض ث��م��ر م��ن ف��ج��ن��ي��ُت
خ��ط��ي��ُرُه ل��ل��ج��الل ش��ع��ٍر وخ��ي��اُل ب��ه��ا يُ��زه��ى ال��ت��ي ق��ص��ائ��دَي ه��ذي
دُروُرُه ت��ذرُّ أم��ٌل وال يُ��ْرَج��ى ص��ف��وه ح��ب��ي��ٌب ف��ال ال��وف��اءُ ذه��َب
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الخطرات

املكتوم الحق

م��ق��ب��وِر م��ن��ه ب��ش��ل��ٍو م��َض��يْ��َت إِذا م��ح��م��لُ��ُه ال��ن��ف��َس ي��ئ��ود ح��م��ٌل ال��ح��قُّ
م��س��ت��وِر غ��ي��ر ي��ب��دو ح��ي��ن ط��بُّ��ُه ب��ل ل��ه دواءَ ال ف��داءٌ ك��ت��م��ت، إِذا
األع��اص��ي��ِر وْق��ُع ي��ض��رب��ه ي��ظ��لُّ م��ص��ط��خ��بً��ا ال��ي��مُّ م��ن��ه ال��ن��ف��ُس ك��أنَّ��م��ا
ال��ن��وِر س��اط��َع ف��ي��ب��دو ي��ذاع ح��ت��ى ك��ام��ن��ة األح��ش��اء ف��ي ك��ال��ن��اِر وال��ف��ك��ُر
ال��م��ق��ادي��ِر ف��ي ح��دٌّ ف��ل��ألج��ن��ِة أب��ًدا أب��َص��َرْت ��ا ح��قٍّ ال��ن��ف��ُس ت��ك��ت��م ال
ال��م��ق��اص��ي��ِر ف��ي يُ��غ��ذَى ال��ط��ف��ُل ك��أن��ه ت��ح��م��ل��ه ال��ن��ف��ِس ول��ي��ُد ال��ول��ي��ُد ه��و
م��ص��دوِر ال��ع��ي��ِش ب��غ��ي��ِض ب��ح��اٍل ع��اش��ت ل��ذل��ت��ه��ا رغ��ٍم ع��ل��ى ك��تَّ��م��تْ��ه إِن
م��ن��ح��وِر ال��ص��دِر ب��دام��ي األن��اَم راَع ف��ك��رت��ه إِرس��ال يُ��ِط��ْق ل��م إِن وال��ح��رُّ
م��ذك��وِر غ��ي��ر ي��ق��ض��ي أح��م��د وك��اد ب��ق��ل��ت��ه��ا ع��ي��س��ى ن��ْف��ُس��ه َح��دَّثَ��ْت ق��د
م��ش��ه��وِر غ��ي��ُر خ��اٍف ال��ن��اس ف��ي وال��ح��قُّ ش��دَّت��ُه ال��ح��قِّ ل��ج��اِج م��ن أش��ق��اه��م��ا
وت��ش��م��ي��ِر إِق��داٍم خ��وف ن��داءَه ك��ت��م��ت إِن ال��ح��ر ن��ف��َس ي��ق��ت��ل وال��ح��قُّ
م��ذع��وِر غ��ي��ر م��يْ��ٌت ال��ق��ل��ِب وغ��اف��ُل روع��ت��ه ال��ح��رِّ ن��ف��َس ت��ذع��ر وال��ح��ُق
األظ��اف��ي��ِر وْق��ُع وْق��ُع��ه ك��أن��م��ا م��ف��ت��رًس��ا ك��ال��وح��ش يُ��َج��ب ل��م إِن وال��ح��قُّ
ال��زن��اب��ي��ِر ل��س��ُع ل��س��ُع��ه ك��أن��م��ا ت��ك��ت��م��ه ح��ي��ن ل��س��ًع��ا ال��ن��ف��س وي��وس��ُع
م��أس��وِر اآلم��ال خ��اش��ِع ع��ل��ى ُغ��لَّ��ت وج��ام��ع��ة ك��ب��ل م��ن��ك��ت��ًم��ا وال��ح��قُّ
وال��ج��ور ب��ال��زوِر م��ن��دف��ًع��ا ول��ي��س َف��َرق وال ن��ك��ران ي��ن��ف��ي��ه ول��ي��س

الحب بالغ

وح��اك��ُم أم��ي��ٌر ن��ف��س��ي ف��ي ه��و وم��ن م��ش��وق��ة إِل��ي��ه ن��ف��س��ي َم��ْن ن��ف��س أي��ا
ال��م��آث��ُم إِل��ي��ه ْت أدَّ م��ا ال��ح��ب ق��ل��ى ق��ًل��ى ي��درك��ه ل��ي��س ح��بٍّ��ا أح��ب��ك
ن��ائ��ُم وإِن��َي أح��الٌم ك��أن��ك وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي ال��ح��ْج��ب ت��ح��ول إَِالَم
ك��ات��ُم أن��ت ال��ت��ي ال��ن��ف��س ل��ي ألب��دي��ت ك��ل��ه ح��ب��َي ق��ْدَر ت��دري ك��ن��ت ول��و
ي��س��اوُم ل��ل��ن��ف��وِس ِب��َش��اٍر ف��ل��س��ُت س��ري��رًة ح��ب��ي��ب ي��ا ع��ن��ي تُ��ْخ��ِف ف��ال
ق��ات��ُم وال��ل��ي��ُل ال��ل��ي��ِل، م��ث��َل ت��ُك وال ض��م��ي��َره ي��ب��دي ال��م��اءِ م��ث��ل ل��َي وك��ن
ال��دع��ائ��ُم ال��خ��ط��وِب ف��ي م��ن��ه وت��ث��ب��ُت وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي ال��ح��بُّ ي��ص��حُّ ب��ذاك
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ج��ارُم ال��ن��ف��ِس ف��ات��ُك أن��ي ون��ادوك م��ع��زًَّزا ربٍّ��ا ال��ن��اس ب��ي��ن ك��ن��َت ف��ل��و
األع��اظ��ُم إِال ال��زالت ي��غ��ف��ر ف��م��ا ورح��م��ًة ل��دي��ك غ��ف��رانً��ا الل��ف��ي��ُت
راح��ُم ل��ك ن��اص��ٌر ف��ؤادي ف��ِإن ��ًم��ا م��رجَّ ف��ي��ه��م أص��ب��ح��ت ل��و وإِن��ك
والئ��ُم ع��اٍد ال��ن��اس ب��ي��ن ك��ان وإِْن ع��اذٌر ل��ك أن��ن��ي ي��وًم��ا س��ت��ع��ل��م
م��س��ال��ُم ِخ��بٌّ ال��ن��اس ف��ي راع��ن��ي ف��م��ا وخ��ب��رًة ع��ل��ًم��ا ال��ع��ي��ش ق��ت��ل��ُت ف��ِإن��ي
األراق��ُم ت��ك��ي��د م��ا ف��ي��ه��ا وي��ن��ف��ُث رش��وًة ال��ح��بِّ ع��ل��ى ي��رج��و ك��م��ن ول��س��ُت
راغ��ُم ل��ك��ي��دك ي��س��ع��ى ال��ذي وأنْ��ف ي��ق��ي��ك��ُم م��َج��نٍّ��ا ع��رض��ي ل��ك��م ب��س��ط��ُت
ال��رواغ��ُم ال��ن��ف��وُس إِال راع��ن��ي ف��م��ا اب��ت��ع��اث��ه��ا ك��ي��ف األع��م��ال إِل��ى ن��ظ��رُت
ح��اك��ُم ال��س��رائ��ر ب��ي��ن ح��اك��ٌم وه��ل ع��ادٍل ق��س��م��َة األف��ع��ال ق��س��م��وا وم��ا
وخ��ادُم ع��وٌن م��ن��ه ل��س��واه وم��ا ض��م��ي��ره م��ن خ��ادٌم ف��ي��ن��ا ف��ل��ل��م��رءِ
آث��ُم ال��ن��ف��س ف��ات��ك س��واه وأن آث��ٍم غ��ي��ر ف��ع��ل��ه ف��ي أن��ه ي��رى
وظ��ال��ُم م��س��ت��غ��ي��ٌث إِال ال��ن��اُس وم��ا خ��دع��ة ب��ع��د خ��دع��ة إِال ال��ع��ي��ُش وم��ا
ال��ب��واس��ُم ال��ث��ن��اي��ا غ��رَّتْ��ك أن��ت إِذا م��اك��ًرا ال��ح��بَّ ت��م��ن��ح أن َدنَ��ٌس وم��ا
ن��اق��ُم ال��ح��بَّ ��ْض��تَ��ُه م��حَّ أَْن أي��ن��ق��م ج��اه��ًدا ال��ح��بَّ ��ْض��تَ��ُه م��حَّ أْن ي��ع��ي��ب��ك
ه��ادُم ال��ده��ِر م��ن ص��رٌف س��ي��ده��م��ه أم��ره ال��ك��ي��ُد أح��ك��م ح��بٍّ خ��ي��ُر وم��ا
ال��م��ظ��ال��ُم وت��س��ري ع��وادي��ه ف��ت��ع��دو ُس��بَّ��ًة ال��ح��بَّ ي��ج��ع��ل ل��ئ��ي��ٍم وك��لُّ
ال��ح��م��ائ��ُم وك��ره��نَّ ف��ي ه��دل��ْت وأن ن��ش��ُره ف��اَح أْن ال��زَّْه��ِر ف��ي ُس��بَّ��ٌة وه��ل
وم��ق��اس��ُم أف��ع��ال��ِه ف��ي ش��ري��ُك��ك ح��ق��ب��ًة ه��و م��ن ع��اداك َم��ْن وأْل��َوُم
وع��اص��ُم م��ج��ي��ٌر ق��ل��ب��ي م��ن ن��ص��ي��بُ��ك وك��ائ��ٌد خ��بٌّ ال��ن��اَس أنَّ ت��أَس ف��ال
ن��ادُم أن��ك يُ��ج��دي��ك ال وإِنَّ��ك ك��ائ��ٍد خ��ش��ي��ُة ت��ج��دي��ك ال وإِنَّ��ك
ال��ع��زائ��ُم م��ن��ك ال��ن��اس ب��ي��ن ف��تُ��ح��م��د وح��ول��ه ال��ق��ض��اءِ ع��زم ل��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
ع��ازُم أن��ا ال��ذي ال��ع��زَم وأم��ن��ح��ك ع��ال��ٌم أن��ا ال��ذي األم��َر أَُع��لِّ��ُم��َك
ال��م��ك��ارُم ه��واك م��ن ن��ف��س��ي ت��رِو ول��م رف��ع��ًة ح��ب��َي يُ��ك��س��ب��ك ل��م أن��ت ف��ِإن
تَ��َف��اُه��ُم ن��ف��س ن��ح��و ن��ف��ًس��ا يُ��ْزِج ول��م م��ث��ل��ه ت��ع��ال��ج ش��كٍّ م��ن أخ��ُل ول��م
ن��اع��ُم ب��ال��م��اءِ ال��ص��ه��ب��اءَ ي��م��زج ك��م��ا أح��ب��ه��ا ب��ن��ف��ٍس ن��ف��س��ي ت��م��ت��زْج ول��م
ال��ع��ظ��ائ��ُم ه��واك م��ن ت��طَّ��ب��ي��ن��ي ول��م ف��ط��ن��ة ل��ل��بِّ��ك ح��ب��ي ي��ب��ت��ع��ْث ول��م
ال��ك��رائ��ُم ال��ن��ف��وُس ت��ب��غ��ي م��ا ال��ح��بِّ ُع��ال ل��دي��ك��ُم ي��ج��دي ح��بَّ ال أس��ًف��ا ف��وا
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الخطرات

الذاوية اآلمال

ال��ن��وم��ا ب��ك ن��ل��ذَّ أن ع��ل��ي��ن��ا م��ح��ال ك��ذبُ��ه��ا الَح ق��د األح��الم ف��ت��ن��َة أي��ا
ُس��ْح��َم��ا أغ��رب��ًة األي��اُم ص��ارت ف��ق��د ح��ل��ي��ة م��ص��اب��ي��ح ع��ي��ش��ي ف��ي ك��ن��ت ل��ق��د
ح��ل��َم��ا خ��ل��ت��ه م��ا ال��ع��ي��ش أل��ذَّ وإِنَّ ح��ل��ُم��ه ع��اد ل��و ال��ع��ي��ش م��رأى ُح��ْس��ن ف��ي��ا
وْه��َم��ا ك��ذا إِال ال��ح��س��ُن ي��ك��ون ال وأن ب��ك��ذب��ه ن��ق��وَل أن ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ٌز
��ا ال��ه��مَّ زودت��ن��ي ال��ح��قُّ اس��ت��ب��ان ف��ل��م��ا ون��ه��ل��ت��ي ال��ح��ي��اِة ف��ي زادي ك��ن��ت ل��ق��د
َك��ْل��َم��ا ل��ي ي��ج��دد ق��ل��ب��ي ف��ي ذي��ن ك��ال ال��ق��ل��ى ي��ن��ف��ع ل��و أق��الك أم أأرث��ي��ك
��ا اْل��ي��مَّ ب��ه أع��ل��و م��ن��ك ب��زه��ٍر أل��وذُ ح��ي��ن��ه الَح ق��د ال��ي��مِّ غ��ري��ُق ك��أن��ي
ع��ص��َم��ا م��ه��ل��ك ل��دى وْه��ن ف��م��ا ب��وْه��ن ت��ش��بُّ��ٌث خ��اَب ب��ال��زه��ر الئ��ذًا ف��ي��ا
��ا ش��مَّ أج��ب��ًال ط��اف��يً��ا زه��ًرا وي��ح��س��ُب ع��دوه ح��ت��ى ال��ي��مِّ غ��ري��ُق ��ي ي��رجِّ
خ��ل��م��ا ط��ي��ب��ه��ا وي��ا خ��دنً��ا ط��ي��ب��ه��ا وي��ا ل��ذي��ذة ��ْت ت��ق��ضَّ أح��الٍم ح��س��َن ف��ي��ا
َل��ثْ��َم��ا وأوس��ع��ه ط��وًرا أَُق��لِّ��بُ��ه ه��ل��ك��ه أن��ك��رت م��ات ح��ب��ي��بً��ا وك��ان��ت
ال��ج��س��م��ا ذل��ك ال��ب��ل��ى وق��ِع م��ن ف��أك��أل أح��ب��ه ج��س��ًم��ا ال��روُح ت��ع��وَد أن ع��س��ى
وْص��َم��ا ق��ب��ل��ه ي��ن��ل ل��م ج��س��ٌم ذلَّ ف��ك��م ن��ح��ب��ه ج��س��ًم��ا ال��ن��ت��ن يُ��ع��ف��ي وه��ي��ه��ات
ق��دَم��ا ب��ه��ا ي��الذ آم��اًال غ��اَل وك��م ال��ردى غ��ال��ه��ا ال��ت��ي آم��ال��ي أن��ت ك��ذا
ت��ظ��َم��ا وك��ي ت��ت��وق ك��ي ن��ف��وًس��ا وت��زج��ي ن��ن��ال��ه ال م��ا األق��دار تُ��ري ع��َالَم
��ا ��مَّ ال��سُّ ل��ه��ا ت��دوف أط��م��اٍع ربَّ ف��ي��ا ط��ب��ه��ا ال��ع��ي��ِش م��ن��ه��ل ف��ي ي��ك��ن ل��م إِذا
أُْرَم��ى م��ث��ل��م��ا ب��ه أرم��ي ل��ك��ي ونَ��بْ��ًال ال��م��ن��ى ب��ه أن��اَل ك��ي ج��ن��اًح��ا أع��ي��ري
ال��س��ْق��َم��ا ب��َي ت��ه��ي��ج رؤي��ا ط��ي��ب��ه��ا ف��ي��ا ل��واح��ظ��ي أع��ش��َى اآلم��اِل س��ن��ا ف��ِإنَّ
ص��ْرَم��ا وت��وس��ع��ن��ا ِك��ذْبً��ا ل��ن��ا ت��ل��ي��ن ك��غ��ادٍة إِال اآلم��ال ف��ت��ن��ُة وم��ا
ط��ْع��َم��ا أخ��ب��ث��ه��ا ال��س��وءِ ث��م��اُر ك��ذاك ف��س��اده��ا ب��ع��َد اآلم��اُل ت��س��ع��ُد وق��د
��ا! ذمَّ وال م��دًح��ا األق��دار زوَّد ل��م��ا ح��ك��م��ه ب��ال��ع��ق��ل ال��م��رءِ ق��ل��ُب ك��ان ول��و
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شكوى

ف��وج��ي��ُع وق��ُع��ه��ا ��ا وأمَّ ، ف��م��رٌّ م��ذاق��ه��ا ��ا أمَّ ال��ع��ي��ن ك��دم��ِع ح��ي��اٌة
نَ��ُزوُع ن��ح��وه��ن ط��رف��ي ف��ق��اق��ي��ع، ن��اش��ٌد أن��ا ال��ت��ي األم��ان��يَّ وإِنَّ
ي��روُع ال��ذك��اءَ أنَّ ��َرنِ��ي وأخَّ يُ��َج��اِرنِ��ي ل��م َم��ْن ال��ن��اِس ف��ي تَ��َق��دََّم��ِن��ي
وي��ط��ي��ُع ب��ه��ا ي��ع��ص��ي ف��ط��ن��ٍة ع��ل��ى ��ٌد م��ح��سَّ ال��ل��ب��ي��َب أنَّ وأخ��رن��ي
رج��وُع ل��ل��ج��اري��ات وم��ا ـ��م��ي��اه اْل��ـ ت��ج��وزه ص��خ��ٌر ال��ن��ه��ر ب��ج��اري ك��أنِّ��ي
ي��ض��ي��ُع ال��ه��وان ف��ي وع��ي��ش��ي أم��ام��ي، واح��ٍد ب��ع��د واح��ًدا ل��دات��ي ي��م��رُّ
م��ط��ي��ُع وْه��و ك��ان وق��دًم��ا ت��ع��لَّ��ى، س��ائ��ٍد ط��اع��ة ال��ن��ف��ِس ذلِّ وأَْوَج��ُع
ص��ن��ي��ُع؟ ي��س��وءُ أو م��ق��اٌل ف��ي��غ��ل��و ع��ب��ق��ري��ًة خ��ل��ًة م��نِّ��ي أي��خ��ش��ون
ي��ض��وُع؟ ال��ن��س��ي��ِم ط��ي��ب وال ب��ع��ي��ٍن ال��دُّج��ى ف��ي ال��ب��رق ي��ج��ت��ل��ى ال أن وي��ب��غ��ون
ش��ف��ي��ُع ال��ق��ض��اءُ يُ��ْش��ِق��ي ل��ل��ذي وم��ا ل��وع��ٌة ال��ع��ي��ُش إِن��م��ا ص��ب��ًرا ن��ف��س ف��ي��ا
رب��ي��ُع! ال��ق��ان��ع��ي��ن وع��ي��َش ��ت��اءِ ـ��شِّ ال��ـ ع��واص��ف ال��ط��ام��ح��ي��ن ح��ي��اَة وإِنَّ

النفس وعزة العلم

ع��ل��ي��ُل ال��ج��اه��ل��ي��ن ع��ي��َش إِنَّ أال ذل��ي��ل��ًة ك��ال��وج��اِر ب��ي��وتً��ا رأي��ت
ذل��وُل ال��ع��الءَ ي��ب��غ��ي م��ن وم��رك��ب واف��ٌر وال��خ��ص��ُب ال��ب��ه��م ب��ع��ي��ش رض��اءٌ
وب��ي��ُل ال��ج��اه��ل��ي��ن م��رع��ى ول��ك��نَّ ربِّ��ه��ا نَ��ْف��ٍع ف��ي ك��األن��ع��ام ي��ع��ي��ش��ون
ذل��ي��ُل َف��ِط��نْ��َت ل��و ج��ه��وٍل وك��لُّ ذلَّ��ٍة ك��لِّ ع��ن ب��ال��ع��ل��ِم ال��ف��ت��ى وي��ع��ل��و
ق��ت��وُل ل��ل��ن��ف��وس داءٌ ال��ج��ه��ل ه��و وره��ب��ٌة ل��ل��ن��ف��وس أَْس��ٌر ال��ج��ه��ل وف��ي
ق��ل��ي��ُل ال��ع��ل��ي��َم ال��م��رءَ ي��طَّ��ِب��ي وال م��ه��اب��ًة ب��ال��ق��ل��ي��ل ج��ه��وٌل وي��رض��ى
ت��ج��وُل ال��ك��ائ��ن��اُت ف��ي��ه��ا ع��وال��ُم ك��أن��ه��ا ح��ت��ى ال��م��رءِ ن��ف��س وت��ع��ظ��م
ق��ل��ي��ُل ال��ص��اغ��ري��ن ف��ي ال��ن��ه��ى ف��أه��ل ن��ف��س��ه ع��زُة ال��م��رءِ ع��ل��ِم َق��ْدِر ع��ل��ى
خ��م��وُل ال��ج��اه��ل��ي��ن ذل وأك��ث��ر خ��دي��ع��ة ال��ع��اق��ل��ي��ن ذلِّ وأك��ث��ر
ف��ي��ص��وُل ال��ن��ه��ى أه��ُل يُ��َح��كِّ��ُم��ُه واس��ت��ط��ال��ة ق��وة إِال ال��ع��ل��ُم وم��ا
ع��ق��وُل ال��ص��ائ��ل��ي��ن س��الَح ف��ِإن وم��غ��ف��ًرا س��ه��ًم��ا ال��ح��رَب ت��ح��س��ب��نَّ ف��ال
ت��س��ي��ُل ال��س��ي��وِف ح��دِّ ع��ل��ى ن��ف��وٌس م��ن��ي��ٍة ف��ي ال��ع��ال ش��أَو ب��ل��غ��ت وك��م
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ع��ج��وُل ال��م��ن��ون داع��ي إِل��ى س��ري��ٌع ون��ال��ه��ا غ��رٌّ ال��ع��ل��ي��اءَ أخ��ط��أ وك��م
س��ي��زوُل يَ��َزْل ل��م م��ا إِذا ت��راه وذل��ٌة ج��ب��ن ال��ج��ه��ل أه��ل ُم��ْل��ِك وف��ي
ج��م��ي��ُل ف��ط��ن��ت ل��و ن��ب��ي��ل وع��ي��ٌش وب��ه��ج��ٌة ل��ل��ن��ف��وس ح��س��ٌن ال��ع��ل��م وف��ي
ي��ج��وُل ال��ظ��الم ف��ي ط��ف��ٌل خ��اف ك��م��ا ح��ادٍث ك��ل م��ن ال��ج��ه��ل أه��ُل وي��ف��زع
ط��ل��وُل وْه��و ال��ع��ل��ِم ص��رُح ف��أص��ب��َح ع��ل��م��ه��م زال أن األق��وام خ��ف��ض وك��م
ف��ت��زوُل ال��ن��ه��ى ح��م��يَّ��ات ي��زل ق��ات��ل وال��ع��زِّ ل��ل��ع��ل��م ت��رٍف وك��م
ك��ل��ي��ُل ال��م��ت��رف��ي��ن ذه��َن إِنَّ أال ذه��نُ��ه َك��لَّ ع��اب��ث إِال ع��ل��م ف��ال
دل��ي��ُل ع��ل��ي��ه إِال م��ض��ى ع��الءً ت��رى ف��ال ال��غ��اب��ري��ن ح��اُل ك��ذل��ك
س��ي��وُل آث��اره��نَّ ع��ل��ى س��ي��وٌل وث��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��ده��ِر ص��روَف ف��ِإن
ث��ق��ي��ُل ال��ح��ي��اِة ف��ي ح��م��ٌل ول��ْل��ج��ه��ِل ظ��ه��َره��م ال��ج��ه��ُل أَثْ��َق��َل ل��غ��رق��ى َم��ْن ف��ي��ا
س��دي��ُل ي��ك��ره��ون م��ا ع��ل��ى س��ت��اٌر ع��ي��ون��ه��م ب��ي��ن ال��ج��ه��ِل ظ��الَم ك��أنَّ
ك��ل��ي��ُل ال��ع��الءِ دون ف��ط��رف��ه��ُم ع��ي��ونَ��ه��م ال��ع��الء ش��م��ُس أَْرَم��َدْت ل��ق��د
وي��ك��ي��ُل م��س��ع��ات��ه ف��ي ي��ق��تِّ��ر ب��اخ��ٍل ن��ه��ب��َة ال��م��ج��َد ي��ح��س��ب��ون ه��ُم
وي��ص��وُل ال��ع��ال ب��اغ��ي ب��ه��ا ي��ج��وُد وس��ائ��ٌل ال��ن��ف��وَس أنَّ ع��ل��م��وا وم��ا
ب��خ��ي��ُل ال��ط��ل��ي��ب ي��دن��ي ب��م��ا ض��ن��ي��ٌن ط��ل��ي��ب��ة ب��اغ��ي األق��دار غ��ب��ن وم��ا
ج��زي��ُل ال��ج��زي��َل يُ��ع��ط��ي ال��ذي ف��م��ج��ُد آخ��ذٌ ه��و ال��ف��ت��ى يُ��ع��ِط��ي ِم��ا ق��ْدر ع��ل��ى
ك��ف��ي��ُل ��ام��ي��ات ال��سَّ ب��ن��ي��ِل ع��ظ��ي��م وح��ي��ات��ِه أع��م��ال��ِه م��ن وي��ب��ذل
م��ل��وُل ال��ج��اه��ل��ي��ن ب��ج��م��ِع ول��ي��س ع��ي��ش��ِه س��ْق��م م��ن ال��ي��ق��ظ��ان ي��ض��ج��ُر وق��د
م��ق��ي��ُل ال��ع��اق��ل��ي��ن ص��ب��َر ول��ك��نَّ راق��ٍد ن��وم��ُة ال��ف��دم ال��ج��ه��وِل ف��ص��ب��ُر

الحياة نجم

رج��اءِ م��ن ِط��ي��بَ��ُه ي��ا ح��ي��ات��ي رج��اءُ أن��ت��م
س��م��ائ��ي وج��ه ي��ض��يء س��ع��ٍد ن��ج��ُم وأن��ت��ُم
ال��ل��ي��الءِ ك��ال��لَّ��ي��ل��ة ح��ي��ات��ي ك��ان��ت ل��واله
وف��ائ��ي غ��ي��ر إِل��ي��ك ش��ف��ي��ع ل��دي��ك ل��ي م��ا
ل��ل��ش��ق��اءِ ف��ري��س��ًة ح��ي��ات��ي ت��ت��رك��نَّ ال
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ذك��ائ��ي واق��ي ف��أن��ت ذك��اءً ن��ب��ه��ت ف��ِإن
ع��الئ��ي أص��ُل ف��أن��ت ع��الءً ب��ل��غ��ت وإِن
ورخ��اءِ ش��ق��وٍة م��ن ح��ظ��ي ن��ج��ُم وأن��تُ��ُم
األدب��اءِ م��ص��ارع ع��ي��ش��ي ��يْ��ت وقَّ ش��ئ��ت إِن
دع��ائ��ي! ي��س��م��ع��ون ال ل��ق��وٍم تَ��ِك��ْل��ِن��ي ف��ال

املشيب ذل

َش��ُع��وِب ل��وق��ِع ال م��ش��ي��ب��ي ل��ذلِّ ت��روع��ن��ي ح��تَّ��ى األي��اُم ب��َي ت��م��ر
ع��ي��وب��ي وات��ص��ال ب��وه��ن��ي ف��أش��ق��ى ِج��دَّت��ي ي��س��ل��ب ال��ع��م��ِر م��زي��َد وأخ��ش��ى
ح��ب��ي��ب��ي؟ ال��م��ش��ي��ِب ف��ي ��ي أرجِّ ف��ك��ي��ف م��ص��ادًق��ا ال��ش��ب��اب ف��ي خ��الٍّ أُْل��ِف ول��م
أُوِب��ي ال��ش��ب��ي��ب��ة: ألي��ام ي��ق��ول ال��ردى ق��ارب��ه ل��ل��م��رءِ خ��ي��ب��ة ف��ي��ا
غ��ري��ِب ُه��ل��ك ال��غ��رب��ان ي��رص��د ك��م��ا راص��ٌد وال��م��وُت ال��ش��ي��ِب ف��ي��اف��ي ي��ج��وُب
س��ل��ي��ِب روُح ال��س��ف��اَح ع روَّ ك��م��ا َم��َض��ْت ال��ت��ي ال��س��ن��ي��ن أش��ب��اَح ف��ي��ِه ي��رى
ب��ذَنُ��وِب ج��م��ات��ه��ا م��ن يَ��ْرِو ول��م ض��ي��اع��ه��ا ي��ب��ك��ي ال��ع��ي��ِش ف��ي ن��ه��زٍة وك��م
ل��غ��وِب؟ غ��ي��ر ل��ي��ت ي��ا ق��ول��ه وه��ل وح��س��رًة ش��ج��ًوا ل��ي��ت ي��ا ل��ه تُ��ِج��دُّ
م��ري��ِب؟ غ��ي��ر ال��ع��ي��ِش س��ؤَر أأح��س��ب ِش��رَّت��ي أي��ام األي��ام أح��م��د ول��م
ك��غ��ري��ِب ق��وم��ِه ف��ي أْش��يَ��ٍب وك��م وم��ع��ش��ري أه��ل��ي ب��ي��ن غ��ري��بً��ا أظ��لُّ
ق��ري��ب��ي ي��م��لُّ أو رزق��ي ي��ق��تِّ��ر م��ق��ع��ًدا ال��ع��ش��ي��رِة ف��ي َك��الٍّ وأص��ب��ح
ه��ي��وِب غ��ي��َر ك��ن��ُت وق��دًم��ا وأخ��ش��ى ه��ي��ب��ة ب��ع��د م��ن األه��ل��ون ب��ي وي��ه��زأ
ق��ري��ِب غ��ي��ُر ال��ج��س��م خ��ف��يُّ ك��أن��ي ش��اه��ًدا ك��ن��ُت وإِن م��ن��س��يٍّ��ا وأص��ب��ح
ل��َش��ُع��وِب ع��م��ره م��ا أم ال��م��وت س��ه��ا ع��م��ُره ط��اَل ب��ال��ه م��ا ق��ائ��ٍل وك��م
ك��س��وِب؟ غ��ي��َر أص��ب��ح��ت إِذا ف��ك��ي��ف ِم��رَّت��ي أي��ام ال��رزق س��ْع��ي وي��خ��ط��ئ
م��ش��ي��ب��ي! ذلَّ م��وُت ي��ا ت��ن��ت��ظ��ْر وال ك��س��ارٍق ال��ش��ب��اب ل��ي��ِل ف��ي ف��زرن��َي
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الحسن عالم عن خطوة

األرواِح ع��ال��م ف��ي ب��ي َخ��َط��ْت ـ��ِر ال��ُع��ْم��ـ أب��َد َخ��َط��ْوتُ��َه��ا ال خ��ط��وٌة
ال��م��ت��اِح ب��َح��يْ��ن��ي أق��ض��ي أن��ي خ��ل��ت ح��ت��ى ال��ح��سِّ ع��ال��م م��ن أخ��رَج��تْ��ن��ي
ال��وق��اِح ده��ري ص��رٍف ع��ن اغ��ت��رابً��ا ال��ح��سُّ واس��ت��ش��ع��ر ال��وج��وُد ع��ن��ي غ��اب
ص��اح��ي ي��ق��ظ��ان وال��ق��ل��ُب أُْغ��ِف��ي ك��ي��ف ح��ل��ًم��ا أب��ص��ُر ال��ن��وم ف��ي أن��ي خ��ل��ت
واطِّ��راِح وح��ش��ٍة ذا ف��رًدا ��ْح��ُب ـ��صَّ ال��ـ ع��ن��ه ب��ان ك��م��ص��ح��ٍر أس��ع��ى رح��ُت
ال��س��راِح ع��ن��د ال��ط��ري��َق ي��ض��لُّ ـ��ُن ��ْج��ـ ال��سَّ ب��ه ط��ال ح��ي��ن ال��ُج��رم ك��ذي أو
ال��ش��ح��اِح ال��ص��روِف ع��ل��ى ع��ونً��ا ف��ي��ِه أب��غ��ي ال��ح��سِّ ع��ال��م غ��ي��ر ع��اَل��م
وال��وش��اِح ج��س��م��ه��ا م��ن ع��اري��ات ج��ه��اًرا ف��ي��ه ال��ن��ف��وُس ت��ب��دو ح��ي��ث
ج��راِح م��ن أُْدِم��يَ��ْت ق��د وأخ��رى ِد ال��رو ك��ال��غ��ادِة م��ل��س��اءُ ف��ن��ف��وس
ون��ج��اِح وخ��ي��ب��ٍة س��روٍر م��ن ��ى ت��ق��ضَّ أم��ٍر ك��لَّ ف��ي��ه وأرى
ط��م��اِح م��ن م��ض��ى م��ا ف��ي��ه وأرى خ��ط��راٍت م��ن دف��ن��ت م��ا وأرى
ن��واِح أو ف��رح��ٍة َج��ْرس ل��ه��ا ءُ ال��م��ر ي��ل��م��س��ه��ا األش��ب��اُح وت��ك��اد
وك��ف��اِح أم��ره��ا م��ن ب��س��ل��م ت��ْت ف��ا ال��ت��ي ال��دُّه��ور أوج��َه وأرى
ال��ري��اِح ك��م��رِّ ب��ن��ا س��راًع��ا ْت م��رَّ ال��ت��ي ال��لَّ��ي��ال��ي أْوُج��ه وأرى
وج��م��اِح غ��ي��ٍة أو ص��الٍح ف��ي ��ى ت��ق��ضَّ ق��د ال��ذي ع��ي��ش��َي وأرى
ال��ب��ط��اِح أدي��م وواراه��ُم ت��وا م��ا وم��ن ع��رف��ت م��ن وج��ه وأرى
ال��ِف��َس��اِح ُربَ��اه ف��ي الَح وم��ا ت ال��م��و ص��ول��ِة م��ن ال��ق��ن��وُط ف��ع��ران��ي
اْل��ت��ي��اح��ي أواَر ب��ه ف��أش��ِف��ي ل��ل��ح��سِّ أرج��ع ال��ط��ري��َق واب��ت��غ��ي��ت
رواح��ي وج��َه أن��ك��رُت ح��ت��ى ـ��خ��ط��و اْل��ـ ب��ي وم��ض��ى أض��ل��ل��ت��ه أنِّ��ي غ��ي��ر
ال��ن��ج��اِح ل��ن��ه��ِج خ��ط��وي ه��دان��ي ق��د ح��ت��ى ف��ي��ِه خ��ط��وٍة إِثْ��ر خ��ط��وٌة
ان��ت��ص��اح ف��ي ن��ع��م��ٍة ربَّ ف��ي��ا ال��ح��سِّ ع��ن ت��ض��لَّ وال ب��ق��ول��ي خ��ذْ
ال��م��راِح وج��ِه إِض��الَل ف��ح��اِذْر ءَ ال��م��ر ت��ن��ق��ُل خ��ط��وٌة ال��ف��ك��ُر إِن��م��ا
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الكاذب الحسن

ع��ه��ُد وال وف��اءٌ م��ن��ك��م يُ��دِن��ِن��ي ول��م ال��ودُّ نَ��َف��َع ف��م��ا ج��ه��دي وددت��ك��ُم
وغ��ُد ي��ه��ج��رك��م ل��ي��س ف��ؤاًدا ف��ِإنَّ إِل��ي��ك��ُم ي��ح��نُّ ق��ل��بً��ا ت��رح��م��وا ف��ال
ال��بُ��ْع��ُد ي��ك��رث��ن��ي ل��ي��س وأل��ه��و أق��رُّ وال��ج��وى ال��ش��ج��و م��ن خ��ل��ًوا أَِب��ْت ل��م ل��ِئ��ْن
ال��ص��دُّ ب��ك ي��ت��ي��ه أن خ��ل��ي��ٌق وإِن��ي وال��ج��ف��ا ��ص ب��ال��ت��ن��قُّ خ��ل��ي��ٌق ف��ِإنِّ��ي

∗∗∗
ال��ح��بُّ ي��ب��ع��ث��ه ال��م��رءِ ع��ت��اِب ف��ب��ع��ُض ع��ل��ي��ك��ُم ع��ت��ب��ُت أَْن ق��ل��ب��ي وع��نَّ��ف��ُت
ق��ل��ُب ي��ا ح��ن��ي��ن��َك ف��ي م��ل��وٌم وأن��َت وال��ق��ل��ى ال��غ��دَر ل��ك أب��دى م��ن أت��ع��ذُل
ع��ي��ُب ُح��بَّ��ي��ك��ُم أنَّ ص��دق��ت��ْم ل��دي��ك��ْم إِل��ي��ك��ُم ح��ن��ن��ُت أن��ي ع��اب��ن��ي وق��د
ذن��ُب ي��ع��دوك��ُم ل��ي��س ح��بٍّ��ا ول��ك��نَّ ل��ع��ذرت��ُم غ��ي��َرك��م ق��ل��ب��ي ودَّ ول��و

∗∗∗
ال��ح��بِّ س��ف��ه م��ن ال��ظ��نُّ ذاَك ك��ان ل��ق��د واف��ٌر ع��ن��دك ال��ع��ق��َل أنَّ خ��ل��ت وق��د
ق��ل��ب��ي ف��ي ُخ��ْل��ق��ك غ��ي��ر ُخ��ْل��ق ك��ان ف��ق��د ب��ال��ه��وى ع��ن��ي��ت��َك أن��ي ت��ح��س��ب��ْن ف��ال
ال��ل��بِّ م��ن خ��ل��ق��ت م��ا أه��وى ك��ن��ت وق��د ظ��ن��ن��ت��ه ق��د م��ا ف��ي��ك أه��وى ك��ن��ُت وق��د
ال��ص��بِّ ب��ال��ه��ال��ك ب��اع��ْدَت إِن أن��ا وال ال��ج��ِوي ب��ال��َواِل��ِه ج��اف��يْ��َت إِن أن��ا ف��م��ا

سوء تمثال

وم��خ��ذوَال م��ق��ه��وًرا ب��ل��ح��ظ��َك ف��ارج��ع ق��ات��ل��ٌة ال��ب��غ��ِض ل��ح��ظ��اُت م��ا ِخ��بُّ ي��ا
وت��ب��ج��ي��َال ت��ع��ظ��ي��ًم��ا ال��رأي ل��ه ت��ح��ن��ي رج��ًال ت��رى ال دون��ي ال��ل��ح��ظ وق��طِّ��ع
وت��غ��ف��ي��َال ت��ض��ل��ي��ًال ب��غ��ض��ك ف��ص��اَر أج��م��ع��ه ال��ف��ض��ل ع��ل��ي��ه ت��ق��م��ُت ل��ق��د
م��س��ل��وَال ت��ت��رك��ه ال ال��ح��م��ُق وس��ي��ُف��ك ب��م��ض��رب��ه ت��ه��ن��أ ال ال��ج��ه��ل س��الُح��ك
وم��رذوَال م��ح��ق��وًرا ال��ب��ه��ائ��م ع��ذُر م��ع��ذرٌة ت��دري��ه ل��و غ��ب��ائ��ك وف��ي
وإِك��ل��ي��َال ت��اًج��ا م��ل��ك��ه��م ف��ي أع��ط��ي��ت م��ل��ك��ه��ُم ال��ن��اِس ل��ئ��ام ش��م��َل ض��مَّ ل��و
ت��م��ث��ي��َال! واألح��ق��اد ال��ش��رَّ ي��م��ثِّ��ل َل��ِب��ٌق ص��اغ��ه س��وءٍ ت��م��ث��اُل ف��أن��ت
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الفجر يف يقظة

َوْس��ن��اُن ال��نَّ��ح��ِس وق��ض��اءُ غ��ف��الُن ال��دَّْه��َر ف��ِإنَّ ق��م
ول��ه��اُن ال��ل��ي��َل ف��ك��أَنَّ راق��ده أن��ت ل��ي��ٌل رقَّ
غ��ف��راُن ال��ُج��رم ل��ه��ذا م��ا ب��ِه ت��ن��اَم أن ُج��ْرًم��ا إِنَّ
ن��ك��راُن ل��ل��ه ب��غ��ُض��ه��ا م��ك��رم��ٌة ال��لَّ��ي��ل ح��س��َن إِنَّ
ُك��ْف��َراُن ال��ح��س��ِن وج��ح��وُد ب��ه��ج��تَ��ه ال��ب��دُر أراَق ق��د
م��آلُن م��ن��ه روح��ي إِنَّ ��ِت��ِه أش��عَّ م��ن ن��ص��ي��بً��ا خ��ذ
ي��ق��ظ��اُن م��ن��ه وف��ؤادي س��ن��ٍة ف��ي م��ن��ه وه��م��وم��ي
وت��ح��ن��اُن وأن��اش��ي��د أن��غ��اٌم ل��ألش��ج��ان وْه��و
ع��ج��الُن ال��م��رءِ ع��م��َر إِنَّ زائ��ُرن��ا ال��ب��دَر ف��ِإنَّ ق��م
ع��ري��اُن ال��ب��در ض��ي��اءِ ف��ي أن��ش��ُدُه ك��ن��ت ح��س��ٍن ربَّ
ن��ش��واُن ال��ده��ر م��ن��ه أن��ا ُج��رًع��ا ض��وئ��ه م��ن اس��ق��ن��ي
وس��ل��واُن وع��الالٌت َل��ُط��َف��ْت خ��م��رٌة َم��ن��ه ل��ي
ن��س��ي��اُن ال��ع��ي��ِش ِط��ي��ب إِنَّ أج��م��ع��ه ال��ع��ي��ش ن��س��ي��ُت ق��د
أث��م��اُن ال��ل��ي��ِل ل��ح��س��ِن م��ا ح��س��نَ��ُه��ُم ال��ُح��س��ِن أه��ُل ب��اَع
��اُن م��جَّ ي��ع��ط��ي��ك م��ا ك��لُّ ُم��َل��ٍح م��ن ي��ع��ط��ي��ك ب��م��ا لُ��ذْ
ك��ان��وا م��ا ال��ق��وَم وك��أنَّ أُم��ًم��ا ق��ب��ل��ن��ا م��ن رأَى ك��م
ح��رم��اُن ال��دَّه��ر وط��ب��اُع ف��رٌص إِنَّ��ه��ا ف��ت��م��تَّ��ْع
ج��ي��راُن األف��ِق ن��ج��وِم م��ن ي��ؤن��س��ه��ا ال��ن��ف��َس ف��ِإنَّ ُق��ْم
ت��ي��ج��اُن ال��ل��ي��ِل رأس ف��وق ت��ن��ظ��م��ه��ا األف��ِق ون��ج��وُم
أوط��اُن ل��ألرواِح وْه��ي أم��ٍل ل��ذي ج��ن��اٌت وْه��ي
س��ل��واُن ل��ل��م��ه��ج��وِر وْه��ي ع��ق��ي��اٌن ل��ل��م��ف��ل��وِك وْه��ي
ب��س��ت��اُن ال��ن��ج��ِم ف��ي ف��ل��ه��ا ط��ائ��رٌة ال��ن��ف��َس وك��أنَّ
وج��داُن ال��ك��وِن ض��م��ي��ر ف��ى آي��ت��ه ال��ل��ي��ِل ح��س��َن إِن
وأل��ح��اُن أش��ع��اٌر م��ن��ه ي��ط��رب��ن��ا ال��ك��وِن وق��ص��ي��ُد
ع��ري��اُن األف��ق وج��َه إِنَّ ط��ارق��ن��ا ال��ف��ج��َر ف��ِإنَّ ق��ْم
خ��ج��الُن األف��َق ف��ك��أَنَّ رون��ق��ه ال��خ��دِّ اح��م��رار ف��ي
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غ��ي��راُن! م��ن��ه ف��ف��ؤادي ي��ل��ث��م��ك��م ال��ف��ج��ِر ون��س��ي��ُم

القلب يف قرب

أْف��تُ��ُر ال ج��اه��ًدا أن��ُك��ُت األرض ف��ي ك��أن��ن��ي ال��ف��ؤاد ف��ي أب��ح��ث وج��ع��ْل��ُت
ي��ح��ف��ُر غ��درك ك��ان ق��دًم��ا ل��ل��ح��بِّ غ��ائ��ًرا ق��ب��ًرا ه��ن��اك رأي��ُت ح��ت��ى
وي��غ��دُر ي��غ��رُّ اٌع خ��دَّ ال��ح��س��ُن دٍم م��ن ب��ح��رٍف م��ك��ت��وٌب وع��ل��ي��ه
ي��زه��ُر ج��وارك ف��ي ع��ي��ش��ي ول��ذي��ذُ وال��م��نَ��ى ال��ص��ب��اب��َة ب��ه َدَف��نْ��ُت ق��ب��ٌر
ي��ت��ذكَّ��ُر ال ق��ي��ل ح��ت��ى وص��ب��رُت ب��ص��اب��ر ل��ي��س ق��ي��ل ح��ت��ى وج��زع��ُت
يُ��ْخ��بَ��ُر ال م��ا ال��ح��س��ِن خ��ي��َر ف��رأي��ُت وال��ه��وى ال��ت��س��ل��ي ح��االت وَخ��بَ��ْرُت
يُ��ْس��تُ��ُر ال��م��ح��اس��ِن ث��وِب ف��ي وال��ق��ب��ُح م��ط��رٌَّز ب��ال��ل��ج��ي��ِن ث��وٌب ف��ال��ح��س��ُن
يُ��نْ��ث��ُر األح��ب��ِة ق��ب��ِر ف��ي وال��زه��ُر ح��ل��ي��ُة ف��وق��ك ��ع��ُر ال��شِّ ه��ذا ق��ب��ُر ي��ا
ف��تُ��غ��م��ُر ال��ه��م��وِم م��ن أط��ي��ق ال م��ا ب��ه��ا أرم��ي ق��رارٌة أن��ت ق��ب��ُر ي��ا
يُ��ْس��بَ��ُر ال م��ا ال��خ��ل��ِق ق��ل��وِب أَْه��نَ��ا ق��اع��ه ي��ف��زع ال��ب��ح��ِر م��ث��ُل وال��ق��ل��ُب
ف��يُ��نْ��ظ��ُر يُ��س��ت��ط��اع ال ب��ه أب��ًدا راس��ٌب ال��ع��واص��ِف أث��ر م��ن ف��ي��ِه ك��م
تُ��نْ��َش��ُر ال ب��ه رم��ٍم ع��ل��ى رم��م ك��أن��ه��ا ال��ه��م��وِم ع��ل��ى ال��ف��ؤاَد ف��اط��ِو
وتَ��ذُْع��ُر! ت��س��وء ع��الم��ات م��ن��ه��ا ل��راع��ه��ا ال��ن��ف��وس ِس��يَ��ُر ��َف��ْت ُك��شِّ ل��و

الشعر رصصور

ي��ؤذي��ن��ي! ال��ش��ت��ُم ل��ي��س ب��ن��ف��س��َك ارف��ق ي��ش��ت��م��ن��ي ال��م��غ��رور ال��ش��ان��ئ أي��ه��ا ي��ا
ي��ع��ل��ي��ن��ي ال��وغ��ِد ش��ت��ُم ش��ئ��َت ك��م��ا ـ��تُ��ْم��ِن��ى واْش��ـ َف��ْض��ل��َي ف��وق َوَض��ْع��ه��ا ب��ال��ج��ب��اِل ل��ذْ
ي��خ��ف��ي��ن��ي ل��ي��س خ��ف��اءٍ ف��ك��لُّ م��نِّ��ي م��ح��م��دًة ش��م��ت م��ا إِذا ع��ل��يَّ واج��ه��ْد
م��أف��وِن ال��رأِي ض��ئ��ي��ل ب��ك��لٍّ ُم��ْغ��ًرى رج��ٌل أن��ن��ي وازع��م م��ق��ال��َي واذم��م
م��س��ن��وِن ال��ح��دِّ ره��ي��ف ب��ك��لِّ وِص��ْل م��ح��ص��يَ��َه��ا ل��س��ت ع��ي��وبً��ا إِل��يَّ وان��س��ب
دوِن وم��ن ن��ت��ٍن م��ن ن��ق��ص��ك ي��ب��ي��ن م��ش��ت��ه��ًرا ال��ش��م��ِس م��ث��ُل ف��ض��ل��َي ف��ِإن
ال��م��ي��ام��ي��ن ال��غ��رِّ ف��ي م��س��ع��اي وب��ع��د ع��ج��بً��ا ي��ا ب��اآلي��ات ش��دوَي أَبَ��ْع��َد
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ت��رم��ي��ن��ى؟ ص��رص��وُر ي��ا وال��ن��ت��ِن ب��ال��رج��س ي��ن��اوئ��ن��ي ص��رص��وٌر م��ن��ك ل��ي ي��ت��اح
ال��م��س��اك��ي��ِن ب��ي��ت ف��ي ي��غ��رِّد ص��وتً��ا م��س��ك��ت��ة ال��ن��ع��ل ع��ل��ي��ك ص��بَّ��ت ش��ئ��ت ل��و
م��وزوِن! غ��ي��ر م��ت��ي��ٌن ن��ث��ي��ر وال ف��ت��ح��ك��م��ه ش��ع��ٌر ال ال��ن��ظ��م م��ن ب��ي��ٌت
م��ل��ع��وِن! ال��ش��ك��ل ق��ب��ي��ح ك��ل ل��م��س ع��ن ط��اه��رة ص��رص��ور ي��ا ن��ع��ل��َي ل��ك��نَّ

الحب لوازم

ي��وه��م��ُه ظ��لَّ ب��ق��ل��ب��ي س��ف��ه ُروِح��ُك��ُم ُق��ْرَب أح��اِوُل ع��ب��ثً��ا
وأف��ه��ُم��ُه؟ ي��ف��ه��م��ن��ي ل��ي��س م��ن زم��ن��ي م��ن ال��ح��بِّ ف��ي أف��م��ن��ص��ف��ي
ي��ح��ك��ُم��ُه ال��ح��ب ف��ي وت��ش��اب��ه ف��ط��ن وال دان��ي��ٌة ال��س��نُّ ال
ي��ه��دُم��ُه ال��ع��ق��ل ف��ي وت��ف��اوٌت ي��ن��ق��ض��ه ال��س��نِّ ف��ي وت��غ��اي��ر
ف��م��ُه! ذك��اؤه ال��ص��غ��ي��ر إِن ع��م��م َدرُّه��ا ب��ظ��ئ��ٍر ف��اظ��ف��ر

القذر النقد

ب��ي��ِت م��ن ش��ئ��َت م��ا ب��ه ل��وِّْث ال��زي��ِت َوَض��ُر ه��ذا ن��ق��ُدك
ال��م��وِت ط��ع��م��ة ف��ي��ه أن��ت إِذ ب��أم��واج��ه ال��ده��ُر ي��غ��س��ل��ه
ال��ص��وِت خ��اف��ُت غ��رٌّ وأن��ت ص��وت��ه ف��ي ال��ده��ِر م��ث��ُل ش��ع��رَي
وال��ل��ي��ِت! ب��ال��ل��وِّ ب��ادره ن��ق��ده ف��ي ال��ن��اق��د ت��ع��ب إِن

الرومان) حياة يف (حادثة الروماني العبد إيكاروس

م��الُم ف��ي��ه ل��ي��س ��ا ح��قٍّ ال��ظ��ل��َم ي��رى س��يِّ��ٍد ب��ي��ِت ف��ي إِي��ك��اروس ال��ع��ب��ُد م��ض��ى
ت��راُم ال��ظَّ��لُ��وم ل��ذات ال��ظ��ل��ِم وف��ي ون��ح��س��ه ال��ذل��ي��ل ال��ع��ب��د ش��ق��وة ف��ي��ا
ت��ق��اُم ال��ح��ض��ي��ِض ف��ي ن��ف��ٍس ك��لٌّ وم��ا وش��ق��وٌة ن��ح��ٌس ب��ال��ع��ب��ِد ط��غ��ى ��ا ف��ل��مَّ
ي��ن��اُم ال��ظَّ��ل��وم م��واله ح��ي��ُث إِل��ى ب��ه وس��ع��ى م��ره��ًف��ا س��ي��ًف��ا ت��أب��َط
ُج��َس��اُم األن��ام ح��ك��م ف��ي وذل��ك ال��ردى م��ورَد س��ي��ف��ه م��ن ف��أورده
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ض��راُم وْه��و ال��ق��ص��ر ذاك ف��أص��ب��َح ض��راُم��ه��ا ت��خ��ب��و ل��ي��س ن��اًرا وأش��ع��َل
ِح��َم��ام إِل��ي��ه أَه��وى وق��د ف��ق��ال ربِّ��ِه أن��ص��ار ب��ال��س��ي��ف وج��نْ��َدَل��ُه

العبد قول

ح��راُم ال��ذل��ي��ِل ال��ع��ب��د ع��ل��ى ول��ي��َس وح��راُم ِورده أب��اح��وا ح��الٌل
خ��ط��اُم ال��خ��ان��ع��ي��ن أن��وف ف��ي ل��ه��ا ذل��ي��ل��ة ال��ض��ع��ي��ُف ي��ش��ق��ى ب��ه��ا ق��ي��وٌد
ن��ي��اُم وال��ن��ف��وُس وج��اروا ف��ص��ال��وا َم��يْ��ن��ه��م ب��خ��ش��خ��اش ن��ف��ٌس خ��دردت وك��ْم
ذاُم ال��م��ذلَّ��ِة م��ث��ل وال ن��ف��وًس��ا ب��َح��ْول��ه��م أذل��وا أن ح��الًال أخ��ال��وا
ن��ظ��اُم ال��ق��ض��اءِ ح��ك��ِم ف��ي وذل��ك اإلِب��ا َر ُق��دِّ ف��ق��د ج��وًرا ق��دَّروا ف��ِإن
س��واُم ال��ح��رام م��رع��ى يَ��َخ��ْف ل��م إِذا إِخ��وٌة ال��ض��ع��ف ف��ي ال��ن��اس ج��م��ي��َع وإِن
يُ��الُم ف��ل��ي��س ج��وٍر م��ن ُج��نَّ وم��ن س��ن��ٌة ب��ال��ش��ر ال��ش��رِّ دف��َع إِنَّ أال
زم��اُم األب��يَّ ال��ق��ل��َب يُ��خ��ض��ع وال راض��يً��ا ع��اش م��ن ال��ن��ف��ِس ع��ب��د ال��ع��ب��ُد ه��َو
م��داُم ل��ل��ن��ف��وس ظ��ل��ٍم ك��ل وف��ي رض��اؤه إِال ال��م��ظ��ل��وم َظ��ل��َم وم��ا
ع��راُم وال��ح��ي��اُة ن��ب��ٌل ال��ش��رِّ وف��ي وذل��ٌة ج��ب��ٌن وال��ح��زِم ال��تُّ��ق��ى وب��ع��ُض
ويُ��ض��اُم ب��األذى ي��رض��ى وآخ��ر ع��ادٍل غ��ي��ر م��ال��ًك��ا إِال ال��ن��اُس وم��ا
س��ن��اُم؟ ال��ه��وان ِس��ي��َم َم��ْن ك��لُّ وه��ل ق��ادًرا ال��ش��رِّ ع��ل��ى ذلٍّ ذي ك��لُّ وم��ا
ل��ج��اُم م��ن��ُه ال��َع��ي��ر ذاك ق��اَد ل��م��ا َع��يْ��ره ش��رِّ م��ن اإلِن��س��ان ُخ��وَِّف ول��و
ح��ط��اُم األت��ق��ي��اءَ إِنَّ ج��دي��ري��ن ب��ن��اره ف��ُك��نَّ��ا «ب��ن��ي��رون» رض��ي��ن��ا
أواُم؟ ال��ح��ي��اِة ف��ي وح��ظ��ي وع��ش��ُت ن��اع��ًم��ا ال��ن��اِس ف��ي ع��اش ل��و ن��اف��ع��ي وه��ل

الواعظ قول

ض��راُم م��ن��ُه ُش��بَّ ب��ري��ٍق وربَّ ب��اع��ٌث ل��ل��ج��رم ال��ج��رَم أنَّ ال��ل��ُه ق��ض��ى
وت��ؤاُم ال��ردى ج��دَّ إِذا تُ��ؤام ف��ِإن��ه ف��رًدا ال��ش��رَّ ت��ح��س��ب��نَّ ف��ال
س��ق��اُم ال��ن��ف��وس َه��ِذي ف��ي ال��ش��رُّ ه��و وع��دوة ك��ال��وب��اء ع��دوى ول��ل��ش��رِّ
س��ه��اُم وْه��و ال��ش��رُّ ي��ن��ت��ح��ي��َك ف��ق��د ب��ري��ئ��ًة ن��ف��ًس��ا ��رِّ ب��ال��شَّ ت��ق��ص��دْن ف��ال
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م��ق��اُم ل��ل��م��ص��اب داٍر أي وف��ي واق��ٌع ال��ش��ر ب��م��ا ت��دري ال وإِنَّ��ك
ك��راُم ع��ل��ي��ه ألك��ف��اء وإِنَّ��ا م��ص��اب��ه اتِّ��ق��اء ف��ي ق��س��ي��م��ي ف��أن��َت
ي��ض��اُم م��ن��ك ك��اَن ��ن ع��مَّ ب��درئ��ك ره��ي��ن��ٌة ع��ن��ك ال��ش��رِّ َ درأ إِنَّ أال
ع��راُم ي��ق��ت��ف��ي��ِه ع��راٍم ف��ك��لُّ ظ��ال��ًم��ا تَ��ْع��ُد وال م��ظ��ل��وًم��ا تَ��ْع��ُد ف��ال

أحسنها؟) التقبيل مواقع (أي دعابة

م��ك��اِن! أع��زِّ ف��ي ل��ث��م��ي ِألُنْ��ِزل ب��ق��ب��ل��ٍة ت��ض��نَّ ال أن دلُّ��ه��ا رأى
ب��ال��ش��ن��آِن! راَح ح��س��وٍد ب��رغ��م م��وق��ٍع خ��ي��ر ف��ي ال��ح��س��َن م��ن��ه��ا أًق��بِّ��ل
وأم��اِن! خ��ف��ي��ٍة ف��ي ف��أل��ث��م��ه��ا ع��ي��ونُ��ه��م تُ��غ��ف��ي ال��ن��اَس أنَّ ل��ي��َت ف��ي��ا
ال��ش��ف��ت��اِن؟ ت��ح��ج��ب م��ا أم ال��ع��ي��ن أم أح��س��ن أخ��دُّك أدري م��ا ف��وال��ل��ه
ي��س��ت��ب��ق��اِن؟ وال��ت��ق��ب��ي��ل ال��ش��مُّ ب��ه م��وق��ٍع أط��ي��َب ال��ح��م��راءُ ال��ش��ف��ُة أم
ج��ب��الِن؟ وج��ه��ه ح��لَّ��ى ال��ص��دُر أم أط��ي��ُب ب��ال��نِّ��ح��ِر ال��م��ع��ق��وُد ال��ُع��ن��ُق أم
أم��ان��ي! ال��نُّ��ح��وِر ل��ذي��ذات ف��ي ول��ي ط��ي��ٌب وال��ف��م ال��خ��دِّ ف��ي أأل��ث��م��ه��ا
ي��داِن! ب��ال��س��ل��وِّ ل��م��ث��ل��ي ول��ي��س ح��ي��ل��ة ل��َي أرى م��ا ح��تَّ��ى ِح��رُت ل��ق��د
م��ك��اِن! خ��ي��ُر ف��ي��ِك م��ك��اٍن ف��ك��لُّ ح��س��ن��ه الح م��ا ك��ل أق��بِّ��ل دع��ي��ن��ي
ت��ري��اِن! م��ا ال��ح��بِّ ف��ي أرى ول��س��ُت م��ت��ع��ٍة أط��ي��ب ال��ت��ق��ب��ي��ل ف��ي خ��ل��ي��ل��يَّ

والرجاء العيش

ال��م��ط��ْر ك��ق��ط��ر م��ن��ه��ا وص��اب��ه آم��ال��ه اإلِن��س��اُن أَْدَرَك ل��و
يُ��نْ��تَ��َظ��ْر م��ا ال��ع��ي��ِش ف��ي ي��ج��د ول��م ي��ب��ت��غ��ي م��ا ي��ع��رف ي��ع��د ول��م
ال��م��ف��ْر أي��َن ال��ن��ف��ُس ت��ق��وَل ح��تَ��ى ع��ي��ش��ِه ف��ي ال��ن��اِس أش��ق��ى ل��ك��اَن
الن��ت��ح��ْر! ع��ي��ش��ِه ف��ي ال��ُم��ن��ى ل��وال ال��م��ن��ى ب��ط��الب إِال ع��ي��ش ال
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زينة بعد

ص��بَّ��ْك ب��ال��ق��رب تُ��ِرْح ال أََح��بَّ��ْك ��ن ع��مَّ اب��ت��ع��د
ق��رب��ْك م��ن��ك أب��غ��ي ل��س��ُت ج��م��ي��ٌل ال��ب��ع��د ف��ي أن��ت
غ��ي��ب��ْك م��ن��ك ح��م��دن��ا إِذ بُ��ْع��ًدا م��ن��ك ح��م��دن��ا ق��د
ق��ل��ب��ْك! ال��ح��س��ن ف��ي ح��َك��ت ق��د ب��ه��اءٌ ل��ل��ف��ق��اق��ي��ع
ل��بَّ��ْك ال��ع��اش��ق ي��ع��رف ال ك��ي ب��ال��ص��م��ِت ف��اع��ت��ص��م
ص��وبَ��ْك ال��لَّ��ح��ظ ب��ع��ث��ُت م��ا ق��ري��بً��ا ل��ح��َت وإِذا
ع��ي��بَ��ْك! ل��ح��َت م��ا إِذا ـ��ظ ال��لَّ��ْح��ـ ي��أخ��ذَ أن خ��ش��ي��ًة

املنتهبة الروضة

ب��ال��ِب��نَ��ا خ��ش��ي��ٍة م��ن وُح��ْط��تُ��ُه زه��ُرُه زاه��يً��ا روًض��ا غ��رس��ُت
ال��ص��ب��ا غ��رور م��ن ض��رٌب وال��ط��ي��ُش ط��ي��ش��ه��م ف��ي ال��غ��ل��م��اُن ف��ج��اءَه
ال��ج��ن��ى وط��ي��َب ال��زه��َر وان��ت��ه��ب��وا ق��ف��زه��م م��ن األس��واَر وه��دَّم��وا
وال��ع��ال! ع��ق��ل��وا ل��و ل��ه��ُم م��ا ل��ع��ب��ٌة ال��ع��ال نَ��يْ��ُل ك��أن��م��ا
ب��ال��غ��ب��ا ع��اش��ره��م م��ن ي��ع��دون ج��ه��ل��ه��م ط��ي��ش��ه��ُم م��ن أك��ث��ر
س��رى ��ا إِمَّ ال��رأي ف��ي��ه��ا ي��ض��لُّ ظ��ل��م��ًة ع��ق��ل��ه ف��ي ي��رى ح��ت��ى
يُ��ش��ت��رى ك��م��ا اش��ت��ري��ن��اه ق��ال��وا ب��أي��دي��ه��ُم ��ا ع��مَّ ي��س��أل��وا إِن
ُم��ْج��تَ��نَ��ى أغ��ص��ان��ه��ا ف��ي ل��ي��س أن ج��م��ج��م��وا روض��ت��ي ع��ن يُ��س��أل��وا أو
يُ��ج��ت��دى ال ص��اَر ح��ت��ى ف��ه��اَن ب��أي��دي��ه��ُم ال��زه��َر ول��وَّثُ��وا
زه��ا م��ا ب��ه��ا أغ��رس ل��م أن��َي ن��ه��ب��ه��م يُ��ْع��ذَُروا ك��ي ادع��وا ث��م
ج��ن��ى ق��د م��ا ي��ن��ك��ُر وك��لُّ��ه��م روض��ت��ي م��ن ي��س��رُق ف��ك��لُّ��ه��م
رج��ا ق��د ب��م��ا ع��دوانً��ا يُ��ب��دْل��ه أح��م��ٍق ل��دى ��رَّ ال��شَّ يَ��ْرتَ��ِج م��ن
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بالصيف) تحلم الشتاء يف (وردة وردة حلم

ش��ذاه��ا ط��ي��ُب ن��وِم��ه��ا ف��ي ع��ِب��ق ك��راه��ا ط��ال غ��ص��ن��ه��ا ف��ي وردٌة
س��راه��ا ف��ي م��ح��بٍّ ن��ف��س ن��ش��رت راق��ٍد ح��ب��ي��ٍب أن��ف��اِس م��ث��ُل
ه��واه��ا! أح��الَم ال��ن��وِم ف��ي ت��رى ه��ل ذاب��ل��ة وس��ن��ان��ة ل��ه��ا م��ا
ِط��اله��ا ي��س��ق��ي��ه��ا ال��ب��دِر وب��ض��وءِ ري��ع��ان��ه ف��ي ب��ال��ص��ي��ف ح��ل��م��ت
ح��س��اه��ا ق��د م��ن ي��ن��ت��ش��ي ب��أغ��اٍن ص��ادح ه��واه��ا م��ن وح��ب��ي��ب
ع��ن��اه��ا ق��د م��ا ت��ش��ت��ك��ي ن��ف��س ه��و ط��ائ��ًرا ج��س��ًم��ا ال��ب��ل��ب��َل أرى ال
ل��غ��اه��ا ف��ي م��ع��نً��ى ال��ط��ي��ِر ش��دُو ك��اَن وف��ٌم ص��وٌت ل��ل��ن��ف��ِس ب��دا ل��و
م��ن��اه��ا ع��ن��ه��ا ن��أت ق��د ن��ف��ٍس ش��ج��و س��اح��ٍر ب��ش��ع��ٍر ي��ش��ك��وه��ا ب��اَت
ج��واه��ا ف��اَض ش��دوه ف��ي ن��ف��س��ه ب��م��ح��بٍّ رف��ًق��ا ال��روِض ع��روَس ي��ا
وج��ن��ت��اه��ا م��ن��ه ت��ح��م��رُّ خ��ج��ًال ح��ائ��رة أش��ج��ان��ِه م��ن وْه��َي
آه��ا ال��ش��دو ف��ي ل��ه��ا غ��ن��ى ُك��لَّ��م��ا ن��ش��ره��ا ع��ن��ه��ا األن��ف��اَس ت��ح��م��ُل
ف��اه��ا؟ ق��بَّ��ل ق��د ال��ب��ل��ب��َل أت��رى ك��راه��ا ع��ن��ه��ا ن��ف��ى ق��د ش��يءٍ أيُّ
ك��راه��ا م��نَّ��ى م��ا وي��َح ي��ا ح��ول��ه��ا يَ��َزْل ل��م ش��ت��اءً أن ف��رأت
ب��داه��ا ح��ي��ث غ��ادره��ا أن��ه س��وى َش��يْ��ن م��ن ف��ي��ه م��ا ُح��لُ��م

العِمي حلم الهوى

ه��ي��ام م��ن راق��ص��ات ك��ال��غ��وان��ي ال��ش��ب��اب ف��ي ب��األم��ان��ي ع��ه��دي ك��ان
ظ��الم ف��ي ظ��الٌم ال��ع��ي��ِش ُدَج��ى ف��ي ك��ال��س��ح��اِب ب��األم��ان��ي ع��ه��دي ص��ار
األم��ل داع��ي دع��ا إِن أخ��ش��ى ص��رت ال��ث��م��راِت ح��ل��و ال��ع��ي��َش أرج��و ك��ن��ُت
األج��ل م��رُّ ب��ع��دك��م ل��ي ف��ح��ال ال��ج��رع��ات م��رَّ ال��م��وَت أق��ل��ي ك��ن��ت
ال��ب��ص��ِر ض��ي��اء ك��ن��ت��ْم أن��ت��ُم ال��ظ��الِم م��ث��ل ب��ع��دك��م ع��ي��ش��ي إِنَّ
ال��خ��ب��ِر ب��ط��ي��ب ع��ن��ه��م وارج��ع��ي س��الم��ي ق��ل��ب��ي ع��ن ري��ح ي��ا اح��م��ل��ي
ال��َع��ِم��ي ُح��ْل��م ال��ه��وى أض��واءَ إِن داج��يً��ا ل��ي��ًال ال��ح��بِّ ف��ج��ر ع��اد
أرت��ج��ي م��ا ح��ب��ك��م م��ن أرت��ج��ي راض��يً��ا زم��انً��ا ك��ن��ُت م��ا ب��ع��د
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السادس الفصل

األفنان ديوان

كماليون الشعراء أن يف فصل

الديوان لصاحب مقدمة

مازًحا: له قال أستاذه رآها فلما صنعها، فأجاد دمية صنع اإليطايل دوناتيل أن يُْحَكى
والفكر عليه، األسف من دوناتيل َمِرَض حتى عنه كتمه ثم واحد. أمٍر غري ينقصها ما
وأني الداء. من بي ما رأيَت قد له: وقال أستاذه فدعا الهالك. عىل َف أْرشَ وحتى فيه،
الكالم! غري ينقصها ما قال: دميتي؟ يف رأيَت نقص أي فأخِربْني غًدا. أو اليوم هامة
غري ينقصك فما تكلمي، تكلمي، وقال: دميته عىل أطل حتى محموًما املريض فقام

ميتًا! وقع ثم الكالم،
حسب يجيد وإنما الكمال. مرتبة إىل طموحه يف دوناتيل مثل فنه يف فن ذي وكل
الناس، به أُولَِع ما إىل يقصد ألنه ال نفسه، من يسرتشدها التي املهذبة امَلَلكة َفْضل
َمَلكته بإرضاء يتطلب — حبيبًا كان وإن — الناس إعجاب فإن إعجابهم؛ يستفز مما
فيهم أثره سبيل وهذا نفسه. من أقنعه ما يقنعهم أن ويأمل بإرضائهم، ال املهذبة
يعيش فإنه أصَغروه، أم ِشْعَره الناُس أَأَْكَربَ وسواء موته. بعد أو حياته يف يأمله الذي

يقوُل. ما َجلَّ وإْن يَُقْل، لم ما عىل وبلهفة عنه، يعجز ما عىل بحرسة
فوٍز كل عىل حرسة يَُعاِلُج الشاعر فإن الشعراء؛ أفئدة إىل التحاسد ولج هنا ومن
أن يعرف بمن وخليق أبًدا. احة طمَّ الشاعر نفس فإن يقنصه. لم أمل وطائر يَُفْزُه، لم
فوًزا جليلة قصيدة كل يعد وأن قلبه، إىل سبيًال للحسد يدع ال أن إجادة إجادة كل فوق
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بني مفرق غري املوت، عىل الحياة أصابته ونًرصا القبح، عالم عىل الحسن عالم به يزهى
شعره. يتقاضاه بل الشاعر، يتقاضاه ال الذي اإلعجاب يف وقائل قائل

بقيود قيََّده لو ويود شكسبري، به يحلم كان ما هو شكسبري شعر أجلَّ وإن أال
الفنون يف حسن كل فإن منه، ويعجب الناس به يعجب ما شعره أجلُّ وليس الكالم،
بها يحلم التي القصائد نفسه يف لريى الشاعر فإن بفوز. وعد فوز وكل لحسن، عنوان
لم التي الدمى يرى أنجلو ميشيل كان كما أو يلدهم. لم الذين أبناءه العاقر يرى كما
من كثري عن ورد وقد بَْعُد. يلمسه لم الذي األصم الصخر يف محبوسة كأنها ينحتها

لنْفِسِه. َرشٌّ الشاعر لشعر خري هو الذي الظمأ هذا يثبت ما الفنون ذوي كبار
اْفتُِقَد الشعر ولوال طائَرها. ْعُر والشِّ َزْهَرها الجماُل لكان شجرًة الحياة كانت ولو
واألعمال واألخالق األشياء يف الجمال يحس ما بمقدار شاعٌر حيٍّ وكل الحياة، جمال
بأخيه، ممتزج منهما وكل القبح، وعاَلم الجمال عاَلم عاَلمان؛ والعاَلم ينشدها. التي
من رضب الخري وإنما عامله. تحقيق يف يسعى الجمال رسول والشاعر فيه. منعدم
من أن يعرف ولكنه محتوم الرش أن يعرف والشاعر القبح. من رضب والرش الجمال،
كان ذلك أجل ومن املحتوم. الخري من املحتوم الرش وراء ما إىل الطموح أيًضا الحتم
والخري، الجمال اقرتان عقيدة نبذ إذا وهو يعرف. لم أم أعرف سواء كماليٍّا شاعر كل
أو الحياة وإنما إياه، َهْجِرها ِمْن عشيقته املحب يهجر كما إليها، شوًقا ينبذها إنما
يعدل الشاعر صار ذلك أجل ومن جانباه. استوى إذا إال أعاله يعتدل ال كامليزان، الحق
من ومنزلته الشعر فروض يعرفون ال الذين جاِنَب شعره وجمال وخياله بطموحه
— عيىس عدل كيف ترى أال الحياة. أساس وهذا نقيضه. نقيض كل يعدل كما الحياة،
يَْعِدل للحياة شوبنهور َرْفض أنَّ وكيف الرومان؟ دولة يف األثرة روح — السالم عليه
كمنزلة الحياة يف السعادة ومنزلة به؟ تغري ما كل وتقديس إياها، نيتشه تقديس
دون فيما التي السعادة واستخالص الخري نرصة يف يسعون والذين النثر. من الشعر

وأنغاًما. أوزانًا فيجعلونه الحوادث نثر يأخذون املحال،
ُقبْح مداواة يف يشايعونه الذين ورجالها بالبطولة الشاعر يتغنى ذلك أجل ومن
يلهي بما التغني إال جمالها الحياة من يستخلص كي املكافحة من يكن لم ولو الحياة،
استناموا إذا والسخر باليأس تحذيرهم أو املنشود الجمال بمثال لهم ويليح املكافحني،

لكفى. مرقًدا منه اتخذوا أو األمثل، إىل
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وذلك متغايرة. رضوب الشعر وأن ومزاجه، َطبْعه ابن الشاعر شعر أن ريب وال
النفس رحب من وهو النفس جوانب من جانبًا ترك ما شكسبري هذا ذكرنا. ما ينفي ال
وصًفا أهله لسان عىل إال للباطل تزيينًا فيه تجد ال ولكنك واملجرم، الجرم يسع بحيث
ما بذكر نريد وإنما الحق. من جانبه إال يرى ال من وْعظ فيه تجد ال أنك كما لهم.
عنى إذا حقٌّ خلقي مقصد أْجِل من ال ِشْعر، أنه أْجِل من الشعر يف الرغبة أن ذكرنا،
كي الفنون، لذَّات بها يهيئ التي فنه أصول يتجاوز ال أن ينبغي الشاعر أن الراغب
ساعة؛ لْهُو الشعر إن قيل: إذا وأما اللذات، بتلك فيها التأثري من مبلغه النفس من يبلغ

اللغو! من قول فهذا

والحق الحياة

ال��ل��ف��ت��اِت ك��ث��ي��رُة ال��ن��ْف��وَس إِنَّ ه��اِت ال��خ��وال��َد ال��ذَُّك��َر اس��ق��ن��ي ه��ات
ل��ه��وات��ي ف��ي ال��ن��اَر ال��رح��ي��ِق ذا ِم��ْن أَْض��َرَم��ْت ك��ئ��وس��ك ال��ذك��رى، س��اق��َي ي��ا
ال��غ��ف��الِت ف��ي ي��ص��اب ال��ح��ي��اِة ط��ي��ُب وإِن��م��ا ال��ح��ي��اِة خ��م��ِر م��ن أص��ح��وت
ال��ن��ش��واِت غ��ف��وَة ت��ح��ك��ي ل��ل��س��ع��د غ��ف��ل��ٍة م��ن ب��ال��ف��ت��ى أل��ي��ُق وال��ع��ق��ل
وال��ع��زم��اِت اآلراءِ م��ن ج��ي��ًش��ا ل��ه ْ أع��ب��أ ل��م ال��ع��ي��ِش ف��روُض ل��وال
ال��غ��اي��اِت ألع��ظ��م ال��ن��ف��وِس خ��ل��ُق أن��م��ا ي��ن��ب��ئ ال��ح��اج��اِت وت��ك��اثُ��ُر
ك��ال��س��ك��ت��اِت ال��م��وت ث��م ل��ل��ي��أِس ص��رخ��ٌة ص��داه ص��وٌت ال��م��ن��ى وه��ي
ال��رغ��ب��اِت وأع��ظ��َم ال��م��ن��اِل خ��ي��َر ج��ه��ودن��ا ف��وَق أن ي��ن��ب��ئ وال��ي��أُس
ال��وه��داِت ووه��دُة ال��ح��ض��ي��ُض ح��ي��ُث ك��لُّ��ه��ا ال��م��ط��ال��ُب الس��ت��وت ل��واله
ج��ن��اِة ل��خ��ي��ِر يُ��ْج��نَ��ى ال��ج��ن��ى خ��ي��ُر ل��ذٌة وال��رذي��ل��ة ال��ف��ض��ي��ل��َة إِنَّ
ب��ال��رح��م��اِت! أح��قُّ ال��ج��ح��ي��ِم أه��ُل ب��رح��م��ٍة م��ن��ك ال��م��ج��دود ت��س��ع��د ال
ك��ال��م��رآِة ل��ل��غ��ي��ِب ص��ف��ح��ات��ه��ا ص��ي��اِق��ٌل ل��ل��ع��ق��ول ال��ت��ج��ارُب وه��ي
ل��ل��زه��راِت؟ ال��ش��وَك اغ��ت��ف��ْرَت أَوَم��ا ��ٌة ج��مَّ ك��األزاه��ِر ال��ت��ج��ارَب إِنَّ
ال��م��ه��واِة م��ه��ب��ِط أول ف��ال��خ��وُف ل��ألس��ى ذع��رك ي��غ��ن��ي��ك ال ق��ل��ُب ي��ا
ال��ح��س��راِت م��ن أم��ٌن ظ��لِّ��ه ف��ي دن��ا إِن أب��ش��ْر ال��ل��ه ظ��لُّ وال��م��وت
ن��ق��الِت ذو ال��ده��َر أنَّ ون��خ��ال ع��م��رن��ا ن��ع��دو ون��ح��ن ال��زم��اُن ث��ب��َت
ال��ع��دَواِت س��ري��ع��َة ال��ش��خ��وَص ف��ي��رى ح��ول��ه ي��ن��ظ��ر ال��ع��ج��الن ك��ال��راك��ب
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ال��خ��دع��اِت ح��ب��ائ��ِل ب��ع��ُض وال��ِح��سُّ ل��ونُ��ُه ي��خ��دع ك��ال��ح��رب��اءِ وال��ع��ي��ُش
ال��ح��رك��اِت ل��ش��دة ال��وج��ود س��ك��ن م��ك��ان��ِه ق��ي��ُد وْه��و ي��س��ري ف��ال��م��رءُ
واآلف��اِت ال��خ��ي��ر أُمُّ ��م��ُس وال��شَّ آل��ه ي��ه��ل��ك ��م��ِس ال��شَّ م��ث��ُل وال��ح��قُّ
ال��ف��ل��وات ف��ي وغ��رَّ ال��س��راب رف��ع ض��ي��ائ��ه��ا ب��ع��َض ل��ك��نَّ ال��ه��دى أُمُّ
ال��ح��ش��رات ق��رارَة ال��ن��ف��وِس ب��ع��ض ض��وءه ي��ج��ع��ل ��م��ِس ال��شَّ م��ث��ُل وال��ح��قُّ
ال��خ��ط��واِت م��ن ض��رٌب آراؤه َح��نْ��ِدٍس خ��اب��ُط دن��ي��اه ف��ي وال��م��رءُ
أس��اِة ع��زم ال��م��ع��ل��ول ي��درك ل��و ل��ع��اق��ٍل ال��دواءُ ف��ي��ه��ا ح��ك��م��ٍة ك��م
ال��ع��زم��اِت ب��ب��ائ��ِع ل��ل��ش��ق��يِّ َم��ْن ف��ي��ش��ت��رى ي��ب��اع ال ش��يءٌ وال��ع��زُم
ك��ال��م��وج��اِت ال��م��وِت ف��وق وال��ع��ي��ُش آلل��ئٌ وال��ن��ف��وُس ب��ح��ٌر وال��م��وت
ال��ص��ف��ح��اِت ف��ي ال��ح��قِّ ك��ظ��لِّ ل��ك��ْن ن��ب��ت��غ��ي ف��ي��م��ا ال��ح��قَّ نُ��ِص��ي��ُب ل��س��ن��ا
ال��غ��اي��اِت م��ن ب��رءٌ رح��ب��ه��ا ف��ى ٍد م��ح��دَّ ن��ظ��اَم ال��دن��ي��ا م��ن ن��ب��غ��ي
ك��األخ��واِت األي��اِم ون��ق��ائ��ُض ن��ق��ي��ض��ه ال��ن��ق��ي��ض أِل��َف ف��ن��ظ��ام��ه��ا
اْل��م��ْزن��اِت ج��ان��َب ت��ن��ق��ش ك��ال��ش��م��ِس ج��الؤه وال��ع��ق��وُل غ��ي��ٌم وال��ع��ي��ُش
ال��م��رآِة ف��ي ال��ح��م��ق��اء ك��ت��ط��لُّ��ع ال��دن��ى ف��ي ال��ح��ق��ائ��ق إِل��ى األن��ام ن��ظ��ُر
وأض��اِة روض��ٍة ع��ن م��ت��س��ائ��ًال ف��ي��ن��ث��ن��ي األض��اِة ف��ي ي��ن��ظ��ر ك��ال��ط��ف��ِل
ال��دوراِت م��ت��ق��ارب ده��ره ف��ي ي��دوره��ا ي��ظ��ل دائ��رٌة وال��ف��ك��ُر
ال��م��س��ع��اِة م��وص��وف��ُة وم��ط��ال��ٌب م��ع��ل��وم��ٌة دورٌة ده��ٍر ف��ل��ك��لِّ
ال��ح��ص��ب��اِت م��واق��ِع ح��ول ك��ال��م��اءِ دورات��ه ف��ي وْه��و ي��ع��ظ��م وال��ف��ك��ُر
ع��داِة ب��ي��ن ن��دري��ه ول��ق��لَّ��م��ا س��ره ي��ل��ق��ي األض��داد ف��ي وال��ح��قُّ
ول��َداِت أح��ب��ٍة ن��ح��و وي��ح��نُّ غ��ري��بَ��ه��ا ال��وج��وه ف��ي يُ��نْ��ِك��ُر ك��ال��م��رءِ
وال��ل��ه��ج��اِت األس��ب��اِب م��ت��ب��اي��ُن وال��نُّ��ه��ى ال��م��ق��اط��ِع م��خ��ت��ل��ُف وال��ح��قُّ
ب��ال��ُظ��ل��م��اِت ت��زداُن أن��ج��ٍم ع��ن ض��وءه يُ��ْع��ِم��ي ال��ش��م��ِس م��ث��ُل وال��ع��ي��ُش
��اِت ال��غ��مَّ وت��ك��ش��ف ال��ظ��ن��وَن ت��ج��ل��و زواه��ًرا ال��ح��م��اِم ظ��ل��م ف��ي ول��ع��لَّ
وال��ف��رح��اِت! ب��ال��ح��زِن م��رح��بً��ا ي��ا ٍر م��ق��دَّ ل��ك��لِّ وق��ْل ول��ذَّ اح��زْن
ال��ف��ل��ت��اِت! ف��ي ال��ع��ي��ِش ص��ف��اءَ واغ��ن��م ك��ي��دِه ع��وائ��د ع��ل��ى األن��اَم وُخ��ِذ
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الهول أبو

ال��م��رس��ِل ال��واع��ظ م��ث��َل وك��ن��َت ب��ال��ك��ْل��ك��ِل ال��ده��ِر ف��وق أن��خ��َت
م��ع��زِل؟ ف��ي ك��ن��ت ب��اخ��ت��ي��اٍر ه��ل ق��طَّ��انُ��ه��ا ق��َل ف��الة ع��ن��د
م��وئ��ِل ل��دى م��ن��ك ك��أَن��ه م��ج��ده��م ف��ي ش��ادوك األَُل��ى م��ض��ى
ب��ال��ُم��ثْ��ِق��ِل ُج��لِّ��ْل��َت ك��أَن��م��ا ب��ع��ده��م م��ن ال��ع��يْ��َش م��ل��ْل��َت ف��ه��ل
ت��ح��م��ِل ل��م ب��األط��واد ح��لَّ ل��و ��ْل��تَ��ُه ت��ح��مَّ ال��ده��ر م��ن ث��ق��ل
��ِل؟ ب��ال��ح��فَّ ال��دَّه��ِر ض��روُع م��ا أم ب��ع��ده��م م��ن ال��ع��ي��ُش يَ��درُّ ف��ه��ل
ال��م��ُع��َج��ِل ال��راك��ِب م��ث��ُل ون��ح��ن لُ��بْ��ث��ه ف��ي ال��خ��ان م��ث��ل وأن��ت
وال��م��ن��زِل ال��ح��يِّ ح��ل��ول غ��ي��ر ب��ع��دن��ا م��ن ع��ي��ن��اك ت��رى غ��ًدا
ت��رح��ِل ول��م ع��ن��ك رح��ل��ت ق��د ��ٌة أمَّ ب��ع��ده��ا م��ن ��ٍة أمَّ ك��م
ال��م��ن��زِل ال��ُم��ْح��َك��ِم آَي ي��داه ب��ه َخ��طَّ��ْت ال��دَّه��ِر س��ف��ُر ف��أن��ت
ي��ب��ت��ل��ي م��ا ن��ج��ن��ُب ل��ع��لَّ��ن��ا آي��ًة آي��ِه م��ن ل��ن��ا ف��اتْ��ُل
ن��ع��تَ��ِل ول��م ال��ن��اُس س��م��ا وك��م ن��زدج��ْر ف��ل��م ال��دَّه��ر وع��َظ ك��م
ي��ك��ب��ل ل��م ال��ط��ي��ر ف��ي ال��ذي ي��س��م��و ُع��ًال ون��رج��و ال��ع��ج��ُز ق��يَّ��َدنَ��ا
نُ��ْج��بَ��ِل ل��م ال��ع��ي��ِش ف��ي ك��أنَّ��ن��ا يُ��رت��ج��ى م��ا م��س��ت��ط��رف ن��ع��اف
ي��ب��ط��ِل ل��م ال��ق��ل��ِب ف��ي ص��ن��ٍم ك��م رم��زه ي��ا ال��ده��ِر م��ث��اَل ف��ي��ا
ت��م��ث��ِل ن��ح��وه م��ن ت��ره إِن ج��س��م��ه ف��ي ال��ده��ِر روَح ك��أَنَّ
ي��ع��ق��ِل ل��م ال��م��ره��وب ح��س��ب م��ن ع��اق��ًال ه��ي��ب��ٍة م��ن ت��ح��س��بُ��ه
األوِل ال��زم��ِن ل��ع��ه��ِد ذك��رى أل��ح��اظ��ه ط��ي ف��ي ك��أَن��م��ا
ال��م��ْق��ف��ِل ال��ق��در ب��اَب ي��ح��رُس ح��ارس ص��م��ت��ه ف��ي ك��أَن��ه
ت��ق��ت��ِل ل��م م��ن��ك ون��ظ��رات م��ض��ى ق��ْد م��ا أب��ص��رَت ع��ج��بً��ا ي��ا
ال��م��أك��ِل؟ ذل��ك م��ن تُ��رْع أل��م أب��ن��اءه ال��ده��ِر أك��َل أب��ص��رَت
ك��ال��ِم��ق��َوِل ف��ي��ك ف��ي وص��ْم��ت��ه ص��م��ت��ِه ع��ل��ى ن��ج��وى ب��ي��ن��ك��م��ا
ال��ض��ئ��ب��ِل ال��رم��ي��ة ع��رش وك��ن��ت ال��م��ج��ت��وي ال��ح��ادث ف��ي��ك ��َش ع��شَّ
ه��ي��ك��ِل ع��ل��ى م��رَّْت ك��أنَّ��ه��ا م��خ��ش��يَّ��ة األي��اُم ب��ك م��رَّْت
ي��بْ��خ��ِل ل��م ال��ده��َر س��أل��ت ف��ل��و ع��دَّة ع��زم��ه��ا م��ن ل��ن��ا ف��اب��ع��ْث
يُ��ْق��ِب��ِل ل��م ال��ده��َر َزج��رَت ول��و ي��ع��ت��ِد ل��م ال��ده��َر ن��ه��ي��َت ول��و

317



شكري الرحمن عبد ديوان

وال��م��ف��ص��ِل ال��ل��بِّ غ��ض��ي��ض ل��بَّ أح��داث��ه ت��س��ح��ُر ك��م وال��ده��ر
يُ��ذَْه��ِل؟ ول��م ال��ده��ر ف��ي ع��ي��ن��اك رأْت م��ا رأى ق��د ح��ك��ي��م أيُّ
ال��م��ع��ض��ِل ال��ن��اظ��ر ط��ْرِف ن��ظ��رَة ال��ورى ه��ذا ي��ن��ظ��ُر ن��اظ��ًرا ي��ا
ال��م��ق��ب��ل ف��ي ال��ع��ي��ِش م��آَل واذك��ْر غ��ي��ب��ه��ا ف��ي األق��دار إِل��ى ان��ظ��ر
م��س��ت��ق��ب��ِل ال��غ��ي��ِب ف��ي ك��م��ض��م��ٍر ص��رف��ه��ا ف��ي األي��اِم أغ��اب��ُر
ي��ن��زِل ل��م بَ��ع��ُد ع��الء ك��ذي ُم��ْل��ِك��ِه ع��ن ُع��وِج��َل أم��ال��ٌك
ال��ص��ي��ق��ِل ال��ح��اذق ن��ار ي��أل��م ال��م��ع��ت��ل��ي ال��ق��اه��ر َح��ْل��ُي وال��ن��اس
وال��م��ن��ص��ِل ال��رم��ِح ُم��ل��ك س��نَّ��ِة ع��ل��ى غ��لُ��وٍب ك��لُّ ي��ص��وغ��ه��م
ال��م��س��ب��ل ل��ل��ه��اط��ل وع��بْ��رة أب��ص��رت��ه��ا ل��ل��ن��اس ع��ب��رة ك��م
ال��م��رس��ِل؟ ال��م��ط��ر ع��ق��ي��ب م��ث��ل ال��ورى ت��ح��ي��ي ال��ن��ح��ِس دم��وُع ف��ه��ل
أح��ف��ل! ل��م م��ث��ل��ك ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ن��اب��ه��م ل��م��ا ت��رث��ي ال أراك
تُ��س��م��ِل ل��م ال��ده��ِر ع��ي��وَن أَن أل��ح��اظ��ه��ا تُ��خ��ب��ر وم��ق��ل��ة
ت��غ��ف��ِل ل��م ل��ك وع��ي��ٌن يُ��ْغ��ض��ي ال��م��ع��ت��دي ال��س��اه��ر وْه��و وال��ده��ُر
ك��ال��م��وغ��ل ال��ده��ِر ه��ذا ق��ل��ِب ف��ي ِرش��تَ��ُه ق��د م��ن��ك ل��ح��ٍظ وربَّ
ال��غ��ي��ط��ِل ذل��ك ع��ْن ل��ن��ا واك��ش��ف وأح��ن��اءه خ��ب��اي��اُه ف��اب��ح��ْث
ك��ال��م��ع��ق��ِل أُْح��ِك��َم ل��ه��ا وْك��نً��ا ب��ه ت��ب��غ��ي ال��ده��ِر روَح ك��أنَّ
ي��ج��ه��ِل ل��م ال��ن��اس ح��ي��اِة م��ع��نَ��ى ن��اش��ًدا ج��ئ��ت��ه ل��و ت��ح��س��بُ��ه
ف��اق��ت��ِل ي��دره ل��م وم��ن اس��أْل َص��ْم��ِت��ِه ف��ي ال��ع��ي��ش س��ؤال م��ن ي��ا
م��ن��زِل ف��ي وال��خ��ل��د ك��أَنَّ��ه ب��ه ت��ج��ري األي��ام ام��ت��ط��ى ك��م
ال��ج��ن��دِل ف��ي ال��م��اءِ ب��ق��اي��ا إِال ان��ث��ن��ى ث��م ال��ده��ِر لُ��جَّ ع��بَّ ك��م
ب��ال��ِم��ْق��َوِل ي��ن��ط��ق ك��ي ُح��يِّ��َن م��وع��ًدا م��ن��ت��ظ��ر ك��أنَّ��ه
يَ��ْع��َج��ِل ول��م ال��رائ��ي ي��ع��ج��ب ل��م س��رَّه ذاك��ًرا ي��وًم��ا ف��اَه ل��و
ال��م��ش��ب��ِل م��ش��ي��َة ي��م��ش��ي ك��ان ق��د ص��م��ت��ه ف��ي ال��م��س��ح��وُر أن��ه أو
ال��م��ق��ب��ِل ب��ال��ح��ادث وع��ل��م��ه ف��ت��ك��ه م��ن ال��ده��ر ص��رف ف��خ��اف
ال��م��ن��ج��ل��ي ع��ي��ش��ه ت��ن��اس��ى ح��ت��ى ن��ط��ق��ه ع��ن ب��ال��س��ح��ر ف��ذاده
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خوفو هرم

األع��ظ��ِم ال��ج��ب��ل ُع��ل��وَّ ت��ع��ل��و ت��ه��زِم ل��م ل��ل��ده��ر م��وج��ًة ي��ا
ل��ل��م��ح��ط��ِم ت��ح��در ف��ال ت��ع��ل��و م��وج��ًة ق��ب��ل��ه��ا رأي��ن��ا وم��ا
يُ��ه��زِم ع��ال إِْن ك��م��وٍج إِال ب��ع��ده��م م��ن واآلث��ار ال��ن��اس م��ا
ال��م��ظ��ل��ِم ل��ح��ِده ف��ي ال��رَّدى غ��ي��ر س��اح��ل ل��ه م��ا ل��ب��ح��ٍر م��وٌج
ض��ي��غ��ِم إِل��ى ال��ده��ُر ي��ق��ذف��ه َردى ِش��ْل��و ال��م��وِت ش��ط ع��ن��د ك��م
تُ��ردِم ل��م اآلث��اُر رف��ات��ه ق��ض��ى ل��زم��اٍن ِش��ل��ٌو أن��ت ه��ل
واألَْع��ُظ��ِم ال��ِج��ْل��د ب��ق��اي��ا إِال م��ض��وا ق��د م��ن ع��م��ران م��ن يَ��بْ��َق ل��م
ال��م��ط��ع��ِم م��ن ال��ن��م��ُل ي��دخ��ُر م��ا م��ج��ده��م م��ن ي��دخ��ُر ك��أن��م��ا
ي��ق��رِم ل��م ال��ل��ح��م ط��ع��َم ذاَق إِن ع��ف��ٍة ذا ال��ده��ر ��ي ن��رجِّ ك��ي��ف
ي��ب��ك��ِم ل��ه يُ��ص��غ إن ب��ال��روح م��ن��ص��ت س��وى ال��ده��ر ي��س��م��ع ال
ي��ب��غ��ِم ب��ه ال��م��ودى ي��م��ض��ع إِن ع��ارٌم ي��ط��ل��ق��ه��ا ه��م��ه��م��ٌة
ي��ث��ل��ِم؟ ل��م م��ن��ك ص��رًح��ا ف��ش��اَد ال��ردى ص��رف ال��ده��ر ه��ذا خ��اف ه��ل
األده��ِم ك��ال��ج��ب��ِل ه��رٍم ف��ي ب��ي��ت��ه ع��ل��ى ال��م��وُت ي��ج��رؤ ال
ت��ه��ج��ِم؟ ل��م األق��دار ف��وق��ك م��ن ي��رى ل��ك��ي��م��ا ال��ع��ق��ل ش��ادك أم
األَي��َوِم ي��وم��ه��ا ف��ي ل��ن��ا ت��ه��ف��و أش��خ��اُص��ه��ا تَ��بْ��ُد ل��م ب��ع��ي��دٌة
ب��ال��م��ق��دِم تُ��ْف��ج��أ أن ق��ب��ل م��ن ب��ِإق��ب��ال��ه��ا ال��ن��اَس ي��ؤذن ك��ي
ك��ال��ِم��رزِم األي��اُم ف��ف��وق��ك ش��اه��ٍق ع��ل��ى ال��رع��ُد أْرَزَم إِْن
��ِم ال��م��َس��هَّ ال��ِم��ْج��س��ِد م��ث��ل وْط��ف��اءُ دي��م��ٌة ه��ام��تَ��ه َك��لَّ��َل��ْت أو
ت��ح��س��ِم ل��م س��وداء ك��دي��م��ٍة خ��َل��ْت ُع��ص��ور أرواح ف��وق��ك
ك��األج��ذم ��ك أمَّ إِذا وْه��و ال��ب��ن��ا َم��ِش��ي��َد ال��ده��ِر ي��ُد ه��دت
ي��ه��رِم ل��م م��ن��ك ج��ب��ي��ٍن ع��ل��ى ش��آب��ي��بَ��ه ال��ده��ُر أن��زَل ك��م
ال��م��ره��ِم غ��ي��ث��ه م��ن ال��رب��ى زه��ُر ب��ه ي��ح��ي��ا ال��زه��ِر ف��وق ك��ال��م��ْزِن
ال��دِم ب��س��ل��ي��ِل م��ن��ه��ا ت��غ��ذوه ب��ه ظ��ئ��ر األي��ام ك��أن��م��ا
األن��ج��ِم م��ن ت��اًج��ا ف��ي��رت��دي م��رِّه��ا ع��ل��ى ي��ن��م��و ك��أن��م��ا
ي��خ��ط��ِم ل��م ب��األن��ف ك��ش��ام��ٍخ ع��زًة ب��ه ال��ت��رب ش��م��َخ ق��د
األق��دِم ت��ج��ع��ي��ده��ا م��ن ف��أن��ت ك��ب��رة ال��ث��رى وج��ه ق��لَّ��َص��ْت أم
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ال��م��ق��رِم ال��م��ك��رم ظ��ه��ر ي��م��ن��ع راك��ب ل��ه م��ا ك��ف��ن��ي��ٍق أم
األزل��ِم ل��ل��ق��در ع��ش��ي��ق��ة ن��اه��د إِن��ه��ا م��ص��ر ث��ْدي أم
األه��ت��ِم؟ ف��ِم ش��دق ف��ي ُخ��لِّ��ف ش��ح��ذٍة ذا األرض ن��اب أن��ت أم
ال��م��ف��ع��ِم ك��ال��ه��رم ب��دت ح��ت��ى ط��يَّ��ات��ه األرض ص��خ��ر أخ��رج
ال��م��ْخ��رِم؟ ِع��َظ��ِم ف��ي ب��دت ح��ت��ى أح��ج��اَره ال��ق��وم ش��اَد ك��ي��ف أم
ك��ال��ق��ْش��ع��ِم ف��وق��ك م��ع��ش��ٍش م��ض��ى زم��اٍن روُح ك��أن��م��ا
ي��ن��ت��م��ي ص��ن��ع��ه ف��ي ال��ح��ج��ى إِل��ى ال��ح��ج��ى ف��ي��ه يُ��ع��ب��ُد م��ع��ب��ًدا ي��ا
ال��م��ح��ك��ِم ُص��ن��ع��ه ف��ي س��ل��ي��ل��ه��ا ال��نُّ��ه��ى ف��ي��ه تُ��ْع��ب��د م��ا أج��لُّ
ت��ع��ق��ِم ل��م ال��م��ق��الت ك��أن��ه��ا ب��ط��ن��ه��ا ف��ي األرُض ح��ل��م��ت��ك ق��د
تُ��تْ��ِئ��ِم ل��م ال��ح��م��ل ف��ي ُم��ف��ذَّة أروع َع��َل��ٍم ع��ن ت��م��خ��ض��ت
أيِّ��ِم م��ن ال��ن��س��ل ��ي ن��رجِّ ك��ي��ف ب��ع��ده ب��ع��ل��ه��ا ت��ردَّى ث��م
وال��م��ت��ه��ِم ال��غ��ائ��ر ع��ج��ي��ب��ة غ��دا ق��د ال��ذي ال��دن��ي��ا ع��ل��َم ي��ا
ي��ه��ض��ِم ف��ل��ْم ال��ك��ب��ر ب��رأس��ه ع��ال ق��د ك��م��ن األرض ب��ك ع��ل��ت
األق��وِم ال��ش��ام��خ ال��ب��ن��اءِ رأس َط��اَل��ُه َم��ا م��ن��ك رأًس��ا رف��ْع��َت
األع��ظ��ِم ل��ل��م��ل��ك ه��ي��ب��ة م��ن ��د ُس��جَّ ال��ب��ن��ا ك��لُّ ك��أن��م��ا
يُ��ه��دِم ول��م ال��م��اض��ي ه��دم ق��د س��ل��ط��ان��ه ان��ح��لَّ م��ا م��ل��ًك��ا ي��ا
ت��ه��رِم ِل��م األه��رام ودول��ُة س��ل��ط��انُ��ه��ا ض��اع ق��د دول��ٍة ك��م
تُ��ك��ل��ِم ول��م ع��ن��ك ان��ث��ن��ى ث��م ال��ردى أي��دي ��اك ك��فَّ ش��اب��ك��ت ك��م
أس��ح��ِم أو ن��أم��ُن أب��ي��ٍض م��ن ك��رِّه��ا ف��ي األي��ام ِغ��ي��َر ي��ا
ال��ُم��ْع��َل��ِم ال��ب��ط��ل ش��ب��ي��ه ع��ل��ى ف��اه��ج��م��ي أو ش��ئ��ِت إِن ت��ب��اع��دي
ال��رِم��ي ف��أش��وى ال��رام��ي أخ��ط��أ ق��د م��ق��ت��ل ل��ه ي��ب��ُد ل��م ه��ي��ه��ات
يُ��ْع��َل��ِم ول��م يُ��ْك��َش��ْف ل��م ال��ده��ُر ُه َط��وا س��رٍّا ال��ن��اُس ف��ي��ك خ��اَل ك��م
األك��رِم ال��م��ط��ل��ب رم��وز ف��ي��ك أودع��وا ق��د ش��ادوك األَُل��ى خ��لُّ��وا
ال��م��ج��رِم ال��ص��ائ��ل ك��فِّ ن��ه��ب��ة غ��دت ك��ن��وًزا إِال أودع��وا م��ا
وال��م��ْغ��ن��ِم ال��ح��قِّ ك��ن��َز يُ��خ��ال ل��ه ك��ن��ه ي��ب��ُد ل��م م��ا وك��لُّ
األن��ج��ِم أع��ي��ن ف��ي ب��دا َول��ْو ِخ��ْدِرِه ف��ي ال��ح��قَّ ي��ب��غ��ي وال��م��رءُ
وال��م��خ��ذِم اآلراء ل��ف��ات��ك ك��اه��ٌن خ��ب��أه��ا ��ٌة وِرمَّ
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ل��ل��م��رج��ِم بَ��ْع��د م��ن أُْخ��ِرَج��ْت ق��د ع��زُم��ُه رائ��ٍع ربٍّ ��ُة ِرمَّ
ال��م��ح��ك��ِم ص��ن��ع��ه ف��ي ��م ُم��ج��سَّ ��ٍة ه��مَّ ذي م��ن��ه روٍح ج��الُل
وال��م��ط��ع��ِم ال��بُ��ْرد م��ن��اِل غ��ي��ر يُ��ْج��ِدِه��ْم ل��م ال��ن��اَس ت��ح��س��ب��ن ال
األع��ظ��ِم ُص��ن��ع��ه��ا ف��ي ��ًم��ا م��ج��سَّ ك��ن��ه��ه��ا ي��رى أن ت��ب��غ��ي ف��ال��نَ��ف��ُس
وال��دره��ِم ��يْ��ف ال��سَّ ش��ف��ي��ع غ��ي��ُر أم��ره��م ل��ذي ال��ن��اَس يُ��ص��ل��ح ل��م
ب��األظ��ل��ِم ي��ظ��ل��م ال��ذي ل��ي��س األذى ط��ع��م س��اغ َم��ْن أظ��ل��م��ه��م
ي��ع��رِم؟ ف��ل��م َص��حَّ ال��ذي ذا م��ن ع��لَّ��ٌة خ��ي��ره ض��ع��ي��ٍف ك��لُّ

الليـل

ال��م��ص��وْن ب��ال��م��ك��اِن ع��ن��دي ألن��َت ص��ورٌة ل��ه ن��ف��س��ي ج��وه��ًرا ي��ا
ال��ش��ط��وْن ! ال��ق��ص��يِّ األف��ِق ك��وك��ب ف��ي ن��ْف��َس��ه ي��رى ال��ب��ح��ِر ف��ي ك��ال��نَّ��ج��ِم
ال��ج��ف��وْن ف��ي ��َش��ْت ع��شَّ ق��د ف��ط��ي��ره ال��ك��رى ح��دي��َث ال��ل��ي��َل ِث ح��دِّ ق��ْم
ال��ق��ي��وْن ص��ق��َل األح��الُم ت��ص��ق��ل��ه م��ص��ق��ول��ة ال��م��رآة ك��أَن��ه
ال��وك��وْن ف��ي ف��رخ��ه��ا تُ��ْؤِوي ك��ال��ط��ي��ر واق��ع وال��دج��ى وك��ٌر ال��ك��وُن
ال��ق��ري��ْن ل��دع��اء ي��ص��غ��ي ك��ال��ط��ف��ِل أس��ت��اره ت��ح��ت ق��ل��ب��ي ي��ص��ي��خ
ال��م��ب��ي��ْن ال��ي��ق��ي��ن ف��وق م��س��دول��ة أس��ت��اَره أح��س��ُب ك��أن��م��ا
ال��ش��ج��وْن ج��مَّ م��ن��ه ق��ل��ٍب وج��ي��َب ج��ن��ِح��ِه ف��ي أس��م��َع أن أك��اد
ال��ع��ي��وْن م��ك��ان ال��دراريُّ ه��ذي ل��ه ك��ان��ت ب��ال��ص��م��ت ون��اط��ق
ال��س��ن��ي��ْن ش��ع��رات ف��ي��ه ف��ال��ش��ه��ُب رأى م��م��ا ش��اب ق��د أح��س��ب��ه
ال��ج��ب��ي��ْن ف��وَق ب��ال��ن��ج��ِم م��ت��وًج��ا م��ل��ك��ه ف��ي ال��خ��ال��د ه��و ك��ال
ال��ج��ن��ي��ْن خ��ف��يِّ م��ن ي��ب��دي ك��ال��وض��ِع ُج��ن��ِح��ِه ف��ي ال��ن��ف��ُس ت��ب��دو ت��ك��اد
ال��غ��ص��وْن ح��ف��ي��ِف ف��ي ت��ش��دو ك��ال��ري��ح ب��أن��غ��اِم��ِه ال��ن��ف��ُس ل��ك ت��ش��دو
ال��ح��زي��ن ض��ي��اءُ ال��ل��ي��ِل ُدج��ى وف��ي ال��ن��ه��ى وق��وُد ال��ل��ي��ل ف��ح��م��ة ف��ي
ال��رك��ي��ْن ب��ق��ل��ِب ال��ح��زن س��ح��اب��ة م��ف��رًدا ُج��ن��ح��ه ف��ي ك��أَن��ن��ي
ال��س��ك��وْن ه��ذا أث��ن��اءِ ف��ي ت��خ��ط��ُر ج��ن��ح��ه ف��ي ال��م��وِت روَح ك��أنَّ
األن��ي��ْن ع��ل��ي��ل م��أس��ور وال��ص��وُت ح��ارس وال��ُدج��ى س��ج��ٌن ال��ص��م��ُت
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ح��ض��وْن رءوٌم أمٌّ ت��ح��ص��ن��ه ض��ح��ك��ه م��ن َك��لَّ ك��ول��ي��ٍد أو
ال��ج��ف��وْن ب��ي��ن ب��ال��لَّ��ح��ِظ ت��ن��اَج��يَ��ا ل��ل��دُّج��ى ع��اش��ٌق ص��بٌّ ه��و أو
ال��ي��ق��ي��ْن ص��م��ُت ال��ح��يِّ خ��ش��وع وف��ي م��ع��ب��د ال��دج��ى ه��ذا ك��أَن��م��ا
ال��دف��ي��ْن ل��ل��ن��ه��ار ف��ي��ه ُخ��طَّ ق��د ب��ه ي��خ��ف��ى ال��ن��وِر ك��ض��ري��ح أو
ال��ظ��ن��وْن؟ غ��الة ال��ل��ي��ل أودع م��ا رأَت ق��د أن األص��واِت ذه��ل��ة ه��ل
ك��ال��ج��ن��وْن؟ ذع��ره��ا م��ن ع��اده��ا ه��ل خ��ي��ف��ًة ب��ه ال��ري��ح ��ت ت��ل��فَّ
ال��غ��ص��وْن ذات ال��ف��ردوِس ل��دوح��ة ب��دا ظ��ل��ي��ٌل ظ��لٌّ ك��أَن��ه
ال��ض��ن��ي��ْن؟ ذخ��ِر م��ث��ل ت��ن��اءى ن��ج��ًم��ا ال��دج��ى ف��ي أث��م��اره��ا ت��رى أم��ا
ال��دي��وْن؟ الق��ت��ض��اء ي��س��ع��ى س��غ��ب��ان دن��ا إِم��ا ال��م��وِت ظ��لُّ ه��و أم
ال��ظ��ن��ي��ْن؟ ال��ج��ب��ان روِع م��ن ي��ه��ي��ج م��ض��ى ق��د ال��ذي ال��ي��وم ه��ام��ة أم
ال��س��ك��وْن وم��ات ال��ص��وُت ب��ه م��ات ح��ائ��ر خ��اش��ٌع م��ن��ه ف��ال��ك��وُن
ِف��ي��ْن ال��دَّ روُح ال��ح��يَّ ي��روع ك��م��ا ال��ُدج��ى ف��ي روَح��يْ��ِه��م��ا وخ��لَّ��ف��ا
ال��وت��ي��ْن ن��ب��َض ت��ن��ب��ض أوت��اره ق��ل��ب��ه خ��اف��ق ع��وٌد ق��ل��ب��َي
ال��س��ن��ي��ْن م��اض��ي ه��ام��ُة ك��أَن��ه��ا ج��ن��ح��ه ف��ي ال��ذُّك��رُة ب��َي ت��ف��ه��و
ال��ش��ج��وْن ه��ل��َك��ى أم��س م��ن ب��ه��ا ي��ح��ك��ي ن��اح��ٌت ي��ن��ح��ت��ه��ا دم��ي��ٌة أو
ال��م��ن��وْن خ��ط��راُت ع��ن��ه��ا ت��ط��ي��ر غ��اب��ٍر ه��ال��ٍك ك��ه��داي��ا أو
م��ع��ي��ْن م��اءٍ م��ث��ل ي��ب��دو وال��ص��ب��ُح رك��دٍة ف��ي ال��م��اءِ م��ث��ُل ال��ل��ي��ُل

العيش سؤر

وثَّ��ابَ��ا ك��األط��ي��ار ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن م��ن��ف��ل��تً��ا ك��ال��ِص��لِّ زم��ن��ي ب��ي ي��م��ر
غ��ابَ��ا م��ا غ��اب ق��د أن ال��ل��واِع��َج ت��ذك��ي ُدرًرا ق��اع��ه ف��ي أرى ك��ِن��ه��ٍي أم��س��ي
آبَ��ا أوك��اره ع��ن ذي��َد إِن وال��ق��ل��ُب ب��ه أل��وذ ��ا ُع��شٍّ ل��ي ص��ار ل��ق��د ح��ت��ى
ت��ش��رابَ��ا ال��ش��م��ِس ب��ن��ه��ي ي��ب��غ��ي ك��ال��ط��ي��ر َم��َرًح��ا ال��ص��ب��ا رأِْد ف��ي ال��ن��ف��ُس ط��ارت ك��م
آبَ��ا ال��دج��ى ح��طَّ ف��ِإْن ب��خ��اًرا ي��س��م��و ي��ح��ف��زه ال��ض��وء وج��ن��اح ال��ن��دى م��ث��ل
غ��الَّبَ��ا ال��ن��س��ُر ف��ك��ان ال��ظ��الم ن��س��ُر ع��اج��ل��ه��ا ال��ط��ي��ِر م��ث��ل ال��ن��ف��ُس ت��ه��ب��ُط ق��د
وان��س��ابَ��ا ال��ع��ي��ش ِص��لُّ ف��أف��ل��ت أغ��ف��ى ق��دم م��ن ال��م��وت ه��ذا ك��ان أح��ارٌس
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��ابَ��ا ول��عَّ أوَّابً��ا ال��ع��ي��ِش ب��ل��ذة خ��دَع��ْت ال��ت��ي ح��واء ح��ي��َة وك��ان
وتَ��ْورابَ��ا ذي��ق��ت إِذا رم��اًدا ت��ب��ق��ى م��ه��دل��ة أث��م��اٌر ال��ع��ي��ش ول��ذُة
م��ح��رابَ��ا ب��ورك��َت م��ض��اض��ت��ه ع��ل��ى ن��ع��ب��ده ل��ل��ع��ي��ش م��ع��ب��ٌد ال��ص��ب��ا إِن
وان��ج��ابَ��ا ال��خ��ل��ِد ظ��لُّ ت��ق��لَّ��ص ح��ت��ى غ��ض��ارت��ه��ا ف��ي رف��ل��ن��ا ال��ج��ن��اِن ظ��لُّ
أن��ي��ابَ��ا م��ن��ه ت��خ��ش��ى ال��ع��ي��ِش ل��ذائ��ذُ ت��ل��ق��م��ه اء ال��ع��دَّ ك��األس��د وال��م��وُت
إِط��رابَ��ا ت��أل��وه ال ال��م��ه��ِد ف��ي ك��ال��ط��ف��ل ي��ده ف��ي واألرواح ال��ظ��ئ��ُر ه��و ب��ل ال
وإِن��ه��ابَ��ا ح��رم��انً��ا ال��ع��ي��ُش ف��ي��ط��ل��ع م��ح��ت��ك��م غ��ي��ر ت��رم��ي ك��ال��ن��رِد وال��ع��ي��ُش
ووثَّ��ابَ��ا ه��يَّ��ابً��ا ع��اد م��ا ف��ع��دُت ح��ب��ائ��ل��ه م��ن خ��ي��ًط��ا ال��ده��ُر ل��َي أدل��ى
آرابَ��ا ف��ي��ه أل��ف��ى خ��ي��ط��َك أدل��ي��ت ف��ِإن ال��ل��ه��اة م��ك��ل��وم أف��ل��َت ك��ال��ح��وت
ج��وَّابَ��ا ب��ات أع��م��ى ال��ل��ي��ِل ك��خ��اب��ط ف��م��ض��ى ال��ص��ب��ا ض��وءِ ف��ي ال��ق��ل��ُب ع��ش��َي ك��م
ص��ابَ��ا يَ��ذُْق ل��م ع��ي��ًش��ا اب��ت��غ��اؤك ف��م��ا اف��ت��راق��ه��م��ا ي��ب��غ��ي ال وال��ش��م��س وال��ظ��لُّ
ب��ابَ��ا ل��ه ت��ط��رق ف��ال ال��وب��اء ع��اِدي ق��اط��ن��ه غ��اَل ب��ي��تً��ا ه��م��وَم��ك ف��اج��ع��ل
ط��ابَ��ا وإِن أث��رى وإِن ال��ح��ي��اِة س��وق ف��ي ي��ن��ف��ق ل��ي��س ق��ل��ب ال��ذخ��ِر ك��زائ��ف
بَ��ا خ��الَّ ال��خ��بُّ وي��م��ض��ي ال��ص��ف��يُّ ي��أس��ى ف��ش��ٌل ك��لُّ��ه ب��خ��ي��ٍر ان��ت��ف��اع��ي وم��ا
وإِص��ح��ابَ��ا ح��زًم��ا ب��ل ي��ط��ام��ن ج��ب��نً��ا وم��ا ال��ح��ي��اِة أم��ر ع��ن ي��غ��ف��ل وال��م��رء
ص��خ��ابَ��ا ف��ي��ه ف��ت��ب��غ��ي ال��س��ك��وِن ص��وُت ي��زع��ج��ه��ا ك��ال��رع��دي��ِد ال��ن��اِس ض��م��ائ��ُر
ه��يَّ��ابَ��ا ال��ن��ف��ِس ل��َوْح��ي ي��ب��ي��ت وق��د ج��ارم��ه��م ال��ع��ي��ِش غ��م��رات ف��ي ي��ن��دسُّ
وت��ط��البَ��ا ت��س��آًال خ��اب م��ف��ك��ًرا أب��دا ي��رى أن ي��خ��ش��ى ال��م��رءُ ك��ذل��ك
رابَ��ا ريَّ��بْ��تَ��ه إِذا ال��زم��ان إِنَّ ك��رٍم وم��ن ب��ش��ٍر م��ن ُم��ض��ي��ف��ك ق��اِرْض
ك��ذَّابَ��ا ع��اَد ف��ي��ه��ا ال��ح��قَّ تُ��بْ��ِص��َر إِْن نُ��ِص��بَ��ْت ال��ت��ي إِب��ل��ي��س م��رآة وال��س��خ��ُر

أمس ذكرى

ال��ج��دوْد خ��دع��ات ف��ي م��خ��ب��وءة ال��ق��ي��وْد وج��ي��ع ال��ذك��رى ل��ك م��دَّْت
ن��ض��ي��ْد زه��ٍر ت��ح��ت ِص��الًال ي��ه��دي م��اك��ر إِح��ن��ٍة ذو ك��أَن��ه��ا
ب��ال��وص��ي��ْد راك��ع ح��ي��اة ك��ذي م��ائ��ٌل ش��اح��ٌب أم��س وق��ب��ر
ب��ال��وع��وْد م��ث��م��رة أف��ن��ان��ه ب��اس��ق ف��وق��ه دوٌح وال��ذِّْك��ُر
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ال��ع��ه��وْد رثَّ ي��خ��ل��ع ل��ي��ت��ه ي��ا ن��اب��ه الذع ِص��لٌّ وال��ذك��ُر
ال��ج��ل��ي��ْد األب��يِّ ق��ل��ب م��ن ي��ن��خ��ر خ��ف��ي��ة ف��ي ال��رق��ط��اءِ ك��ال��ح��ي��ة
ت��ح��ي��ْد ل��خ��ل��ٍف ال��م��س��ع��ى م��ع��ك��وس��ُة ن��ه��ج��ه��ا ع��ل��ى ال��ذك��ِر م��ط��ي��ُة
ال��ول��ي��ْد س��ب��ي��ِل م��ن خ��الًص��ا ت��ب��غ��ي ال��ردى ب��اب ِع��ْف��ُت إِذ ك��أَن��م��ا
ال��خ��ل��ود ط��ري��ق ع��ن م��ن��ه ت��رج��ع م��اض��يً��ا أزًال ت��ت��خ��ط��ى ك��ي
يُ��ِع��ي��ْد َم��ْن ُم��ْع��ِج��ٌز وأم��ِس ـ��ي��وم اْل��ـ س��اءك إِن أْم��َس��َك ت��ب��ت��غ��ي ك��م
ودوْد ع��ظ��ٍم غ��ي��ُر م��ن��ه يَ��بْ��َق ل��م ق��ب��ِرِه م��ن ال��م��ل��ح��ود م��خ��رج ي��ا
ب��ع��ي��ْد ق��اٍص اآلب��د ك��األب��د ق��رب��ِه ع��ل��ى ف��ات ال��ذي أم��س
ج��دي��ْد ب��ي��وٍم ل��ي��س غ��ًدا إِن غ��ًدا ت��رُج ال��ي��وم ي��س��ْؤَك وإِن
س��دي��ْد ب��رأٍي ال��ي��وم ع��ل��ى م��ن��ه واس��ت��ع��ن م��ض��ى أم��س إِل��ى ف��ان��ظ��ر
س��ع��ي��ْد ح��ل��ٌم ال��ي��اف��ِع غ��ِد وف��ي أم��َس��ُه ض��لَّ��ًة ي��ب��غ��ي ال��ش��ي��ُخ

الطرف نعسة

ال��ُغ��ُدِر رائ��ق ق��اِع ف��ي ك��ال��زه��ِر ال��ذَك��ِر م��ن��ب��ت ع��ي��ن��اك ع��ي��ن��اك
ل��ل��ف��ك��ِر أص��اخ ق��د ك��ذاه��ل أب��ًدا أن��ه ال��ط��رِف ف��ن��ع��س��ة
م��س��ت��ت��ِر؟ ب��ال��ص��ب��ر م��ش��وق ـ��ح��اظ أأْل��ـ ال��ع��ي��ون ت��ذك��ر م��ا ب��ال��ل��ه
خ��ص��ِر؟ م��ورد ع��ن ب��ص��اٍد ي��ل��وي ع��ذٌل ال ح��ي��ث ال��ع��ه��َد ت��ذك��ر أم
س��ك��ِر؟ وم��ن ف��ت��ن��ٍة م��ن م��نَّ م��ا ي��رى ال��ن��ئ��وم ال��ن��اع��س ط��رف��ك أم
م��دَّك��ِر ل��خ��ي��ر وع��اءٌ ـ��ذِّْك��َرى وال��ـ ذخ��رك ال��ع��اش��ق��ي��ن ل��واع��ج
ال��ذُخ��ِر إِل��ى ي��رن��و غ��ِن��يِّ ف��ع��ل ُم��ه��ٍج وف��ي أن��ف��ٍس ف��ي ت��ن��ظ��ر
ب��ال��ن��ظ��ِر ال��ع��اش��ق��ون ي��ش��ت��ك��ي ـ��م��ا م��ـ ال��ل��واح��ظ غ��ض��ت رح��م��ة أم
ال��ع��ط��ِر ل��ح��س��ن��ك ع��ش��ًق��ا ع��ش��ق��ت إِذْ ل��ح��اظ��ك رن��ق��ت ل��وع��ة أم
ال��خ��ب��ِر! ط��ي��ب ال��ح��س��ن ب��ع��ال��م ح��ل��م ل��واح��ظ ف��ي ��ة غ��ضَّ أم
ب��ال��زه��ِر ال��رب��ي��ع ط��ي��ور ب��ش��رى ب��ش��ائ��ره م��ن أن��ت ب��ع��ال��م
ل��ل��ق��دِر ال��خ��ف��اءِ ف��ي ك��ص��ول��ٍة ن��ع��س��ْت إِن ال��ع��ي��وِن اق��ت��داَر ي��خ��ف��ي
وال��خ��ف��ِر ب��ال��ح��ي��اءِ وص��ائ��ل ت��ش��ف��ع��ه س��ي��ف��ه ص��ائ��ٍل ك��م
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ال��خ��وِر أذى ع��ن ال��ري��ُح وت��ع��ج��ز ع��ات��ي��ة ك��لَّ ال��ري��ُح ت��ق��ص��ُف ق��د
ال��ق��م��ِر؟ س��ن��ا م��ن ال��ض��وءِ م��ق��ب��وس��ة أم ال��زواه��ر ل��م��ح��ِة م��ن ع��ي��ن��ك
ال��ش��ج��ِر! ب��اس��ُق ع��ي��ن��ي��ك ه��دب م��ن ب��ه ح��فَّ ال��ح��ي��اِة غ��دي��ر م��ن أم
وال��ث��م��ِر ال��زه��وِر ب��خ��ي��ر ـ��ح��بِّ اْل��ـ ن��ذر م��ن ال��ع��اش��ق��ون ج��اءك ك��م
َم��َدِر؟ ع��ل��ى ق��ب��ره م��ن ي��ن��ب��ت م��ح��ت��ض��ر ل��ح��بِّ تُ��رع��ى ف��ك��ي��ف
ال��ُع��ذَِر غ��ائ��َض ج��ن��ب��يَّ ب��ي��ن ـ��بً��ا ق��ْل��ـ وج��ه��ك ل��م��ث��ل أرض��ى ول��س��ت
ل��ل��درِر ال��غ��واصُّ ي��غ��وص ك��م��ا أس��ب��ُرُه َظ��َل��ْل��ُت ب��ح��ٌر ن��ف��س��َي
ع��م��ري م��ن ال��س��ن��ي��ن ك��غ��رق��ى ت��ب��دو ج��ي��ًف��ا رَم��ى ك��م ك��ال��ب��ح��ِر وال��ذك��ُر
غ��َرِر! ع��ل��ى وام��ض��ه��ا ق��ط��وف��ه��ا، دان��ي��ة ال��ح��ي��اَة ف��ِإنَّ ف��ان��ع��ْم

الحسن قبس

ال��ح��ج��ُر ق��ل��بُ��َك ع��ن��ك ص��دَّه ق��د س��اح��لُ��ُه وأن��ت ب��ح��ٌر ش��ع��ري
ال��ش��رُر ن��ال��ه ال��غ��ضِّ ح��س��ن��ك م��ن ق��ب��س ل��ي ال��خ��ل��وَد أن ل��ي��ت ي��ا
وال��ُغ��َرُر ج��داك م��ن أوض��اح��ه��ا ق��اط��ب��ًة ال��ح��ي��اَة أن��ي��ر ك��ي��م��ا
ال��ق��م��ُر ح��اك��ه ال��س��ح��ِر م��ن َوش��ي ح��لَّ��تَ��ُه األش��ي��اءَ ي��ك��س��و ك��ال��ب��دِر
وال��ع��س��ر ال��ش��ق��اءُ ي��ب��ي��ن ال ك��ي أب��ًدا ال��ورى ب��أن��وارك ف��اك��ُس
ال��ث��م��ُر ح��س��ن��ك ض��وءِ ف��ي ي��ن��ض��ُج ث��م��ر ح��ي��ات��ن��ا ح��ْس��ن ش��م��َس ي��ا
م��ط��ُر ج��ل��وت��ه إِم��ا ال��ح��س��َن ك��أَنَّ رآك إِن ال��ق��ل��ُب وي��خ��ص��ب
درُر رم��ق��ت��ه إِم��ا ال��ص��خ��َر ف��ِإنَّ ال��ح��ي��اة ب��أل��ح��اظ��ك أش��ِع��ْل
األث��ُر ق��ري��ض��َي ف��ي يَ��ُرْق ل��م إِن غ��رَّت��ه ج��ل��وَت ح��س��ن ع��ار ي��ا
ال��غ��ُدُر ح��س��ن��ك م��ن ف��ي��ه ت��ن��ب��ع وح��ج��ى ف��ط��ن��ة ال��ن��اِس وأن��ض��ُب
َزه��ُر ل��م��س��ت��ه ش��يءٍ ف��ك��لُّ ق��اط��ب��ًة ال��ح��ي��اِة ب��رد ع��طَّ��رت
ُزه��ر أن��ج��م م��ن��ك ك��أَن��ه��ا روق��ت��ه��ا ال��ح��س��اَن أع��رَت أن��ت
ي��ن��دث��ُر ك��ال��ق��ش��ر س��ت��ر ل��ل��ق��ب��ح ي��س��ت��ره ال��ح��ي��اِة روُح وال��ح��س��ُن
م��ع��ت��ك��ُر وال��ظ��الُم ل��ن��اظ��ر، آون��ة ال��ب��ري��ِق ل��م��ع م��ث��ل أو
ال��ن��ظ��ُر؟ ق��ل��بَ��ه ش��اَق م��ن ت��ب��ص��ُر أم��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ح��س��ن ب��ارق ي��ا
وال��ِب��دُر! ال��ح��ل��يُّ م��ن��ه ت��ص��اغ ل��و ج��م��ال��ك رأى ش��ح��ي��ح ود
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الحياة درع

ِدْرَع��ا ال��ع��ي��ن ع��ل��ى وال��ب��س دْرَع��ا ال��س��م��ع ع��ل��ى اْل��بَ��ْس
ص��ْدَع��ا ال��درع ف��ي ي��ب��غ��ون وع��اٍد ش��اٍك ف��ال��ن��اُس
ذَْرَع��ا ب��ال��ل��ؤم ض��اَق إِن ش��ق��يٍّ ج��دُّ وال��م��رءُ
ط��وَع��ا ب��ال��ل��ي��ن رم��َت إِن ب��ن��اٍج ف��ل��س��ت واق��ه��ر
خ��ْدَع��ا ال��ن��ف��س م��ن ن��رض��ى م��م��ا ال��ص��ح��ب م��ن ت��ق��َل��ى
وْق��َع��ا اِإلل��ف ل��دى س��اءَت ح��لَّ��ْت ب��ك ن��ع��م��ة إِْن
وق��ْط��َع��ا ن��ه��ًش��ا ح��ش��اه ف��ي ل��ه��ا ك��أَن ح��ت��ى
س��ْم��َع��ا وت��ث��ق��ب م��ن��ه أن��ًف��ا ت��خ��ط��م ت��ك��اد
ن��ْف��َع��ا ش��اَم إِذا إِال ص��دًرا ي��ب��رأ ف��ل��ي��س
أف��ع��ى ال��ث��غ��ر وف��ي أف��ع��ى م��ن��ه ال��ع��ي��ن ف��ي ت��خ��ال
رْف��َع��ا ب��ال��خ��ف��ض ي��ن��اَل ك��ي��م��ا خ��ف��َض��ك ي��روُم
وْق��َع��ا ل��ل��ش��رِّ ه��اَب م��ن إِال ي��رح��م ول��ي��س
ت��رع��ى ب��تَّ م��ا ع��داه ق��د ب��أن ي��س��رُّ م��ن أو
َق��ذَع��ا أل��ف��ي��َت ال��َخ��ط��ب ف��ي رح��ي��ًم��ا رج��وَت ف��ِإن
وص��نْ��َع��ا ف��ض��ًال وال��خ��ف��ض اج��ت��راًم��ا ال��ش��ق��اءَ ع��دُّوا
ِدرَع��ا ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى وال��ب��ْس درًع��ا ال��ص��در ع��ل��ى ف��ال��ب��ْس

السعادة طائر

وت��ط��ي��ُر أف��ن��ان��ه��ا ع��ل��ى ت��ن��وُح ح��م��ائ��م إِال ال��لَّ��ذات م��ا ل��ع��م��رك
وك��وُر؟ ال��ح��ي��اِة ه��ذي ف��ي ل��ك أم��ا وال��ه��وى ال��ل��ذاذِة ط��ي��ر ي��ا ن��ش��دت��ك
ي��ج��ي��ُر ذاك أنَّ ل��و ظ��لِّ��ه ع��ل��ى واث��ب ال��س��ع��ادَة ي��رج��و ال��ذي وإِن
ون��ش��وُر ل��ل��ح��ج��ى ب��رء ـ��م��ط��ام��ع اْل��ـ وخ��ي��ب��ة ح��م��ى ال��م��رءِ م��س��اع��ي وب��ع��ض
ن��ص��ي��ُر األن��اِم ب��ي��ن ل��ه ف��ل��ي��س ع��ي��ش��ه ذخ��ر ن��ف��س��ه ف��ي ي��ج��د ل��م وم��ن
س��ع��ي��ُر ال��ض��ل��وع ب��ي��ن وم��ط��ل��بُ��ه ال��دن��ى ف��ي ل��ل��م��رءِ ال��س��ع��ُد ي��س��ت��ق��ي��م وه��ل
وض��م��ي��ُر ل��ه ط��ب��ع ول��ك��نَّ��ه ي��ص��ي��ب��ه ف��ي��م��ا ال��م��رءِ ش��ق��اءُ ول��ي��س
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ج��س��وُر ب��ال��وص��ال وي��ح��ظ��ى ج��ب��انً��ا، م��ح��ج��ًم��ا ت��ب��غ��ض ك��ال��ح��س��ن��اءِ ال��ع��ي��ش ه��و
أم��ي��ُر ال��ح��ي��اِة ف��ي ج��ريءٍ وك��لُّ خ��ادٌم ف��ال��خ��وُف ال��ع��ي��ش ف��ي يُ��تَ��ْح وم��ه��م��ا
ي��ض��ي��ُر ل��ي��س ال��ده��ِر خ��ط��َب أن رأى ع��ن��ق��ه ال��م��ط��ال��ب رقِّ ع��ن ص��ان وم��ن
أس��ي��ُر وْه��و ال��م��ه��ج��ور ي��ب��غ��ض ك��م��ا رغ��ده ش��طَّ ق��د ال��ع��ي��ش ح��بُّ ال��ع��ي��ش ق��ل��ى
وزف��ي��ُر ل��وع��ٌة م��ن��ه ال��ص��در وف��ي دالل��ه��ا ي��ق��َل��ى ال��ح��س��ن��اءَ ي��ب��غ��ض ك��م��ن
غ��دي��ُر م��ن��ه ال��ع��ي��َن ي��غ��رُّ س��رابً��ا خ��ال��ه��ا ال��س��ع��اَدة ال��م��رءُ أخ��ط��أ إِذا
ض��ري��ُر ل��دي��ه ط��رف ال��ح��ج��ى ف��ِإن م��ج��ه��ًال ال��ع��ي��َش ي��رى أن ع��ج��ي��بً��ا ول��ي��س
غ��ف��وُر األن��ام ف��ي ربٌّ وإِن��ك وت��ج��اوٌز ح��ك��م��ة إِال ال��س��ع��ُد وم��ا
ك��ث��ي��ُر ال��ش��ائ��ب��ي��ن إِن ل��وردك، ال��ق��ذى ي��ب��ت��غ��ي م��ن ال��ص��ف��ِح ب��ص��ف��و ت��ك��ي��د
ع��س��ي��ُر ال��ح��ي��اة ف��ي س��ع��ًدا أن رأى آم��ل ف��رض ع��ي��ش��ه ف��ي ي��ج��ْد ل��م وم��ن
ح��ب��وُر ال��م��م��ات ب��ع��د ل��ه ي��ت��اح خ��ال��ه ال��س��ع��َد أخ��ط��أ ق��ل��بً��ا ض��مَّ وم��ن
ه��ج��ي��ُر وال��ح��ادث��ات ب��ه��ا ي��ق��ي��ل ح��ي��ات��ه ظ��ل ال��م��وت خ��ل��ف أم��ان��يُّ
ص��دوُر ال��ن��ائ��ب��اِت ف��ي ب��ه ت��ق��رُّ ت��ص��بُّ��ر إِال س��ْع��د ال أْن ل��َي ب��دا
خ��ب��ي��ُر ال��ح��ي��اِة ب��آالءِ ورأٌي وح��ك��م��ة وط��ب��ٌع وإِي��م��ان وع��زٌم
ده��وُر ال��ده��وِر ب��ع��د تُ��ه��يِّ��ئ��ُه م��ق��ب��ل ه��و م��ا ال��خ��ل��ق أج��لَّ وإِنَّ
وظ��ي��ُر ل��ل��ع��ق��ول وق��يْ��ٌن ـ��نُّ��ف��وِس ال��ـ وص��ي��رف ال��ق��ل��وِب س��ب��ُر األذى وإِن
َح��روُر م��ن��ه ال��ن��ف��َس ت��ن��ال َم��ث��ار ب��ي��ن��ه��ا ل��ل��ش��رِّ ل��ي��س ح��ي��اٍة وراج��ي
وغ��روُر ال��دُّن��ى ف��ي م��ح��اٌل وذاك ي��ع��اف��ه أم��ر أس��ب��اَب ي��رت��ج��ي ك��م��ن
س��روُر ف��ي��ه ل��ي��س ب��ع��ي��ٍش ي��ض��نُّ ف��ِإن��ه س��ع��ًدا ال��رغ��ِب أع��زُّ ول��ي��س
ق��ري��ُر وْه��و ب��ال��م��وت ال��ف��ت��ى أه��اب ًرا م��ق��دَّ أم��ًرا ك��ان خ��ل��ًدا أن ول��و

باألقدار مرحبًا ال

وي��ج��ذُل؟ ي��س��اء ال م��ن أي��رح��م��ن��ا وف��ط��ن��ًة ق��ل��بً��ا ل��ألق��داِر ل��ي��ت أال
ال��م��ك��بَّ��ُل؟ األس��ي��ُر ال��ظ��ل��َم ي��ن��ق��م ك��م��ا وج��وُره ال��ق��ض��اءِ ذمُّ ن��اف��ع��ي وه��ل
ي��ج��م��ُل؟ ب��ال��ص��ب��ر ال��ح��ت��ِم ح��م��ل ك��ان وإِن ش��ك��ات��ه إِال ال��م��ظ��ل��وُم ي��م��ل��ك وه��ْل
ي��ث��ق��ُل ال��ن��ف��س ع��ل��ى ح��م��ٌل ف��ِإم��رت��ه ق��ت��ل��ت��ه ق��رنً��ا ال��ح��ت��ُم ه��ذا ك��ان ول��و
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م��س��ب��ُل ال��ش��رِّ م��ن ن��وءٌ ول��ك��ن��ه م��ل��ك��تُ��ه أنِّ��ي خ��ل��ت س��ع��ًدا ك��ان ول��و
ي��رق��ُل ال��دار إِل��ى ط��وًع��ا ت��وه��م��ه ل��راك��ٍب ِط��رٌف ال��دار ن��ح��و ف��ر إِذا
م��وئ��ُل ل��ل��ص��ب��ِر ك��ان م��ا ب��ه بُ��ِل��ي��ُت ب��ال��ذي ع ُروِّ ك��ان ص��ب��ًرا أن ول��و
ي��ت��غ��ل��غ��ُل وال ي��ص��م��ي ال ألص��ب��ح ش��رِّه ب��ع��ض ن��اب��ه خ��ط��بً��ا أن ول��و
س��م��ن��دُل! ال��ش��ق��اءِ ن��ار ف��ي ك��أَن��َي ن��ع��ي��م��َه��ا ال��ش��ق��اءِ ف��ي ب��ن��ف��ٍس ل��ي ف��م��ن

باألقدار مرحبًا

أق��س��اُم األم��ر ف��ك��لُّ ال��ه��م��وِم ح��م��َل ع��لَّ��م��ن��ى ال��خ��وَف ف��يَّ ب��ثَّ ال��ذي إِن
أس��ق��اُم ف��ال��ع��ي��ُش َس��َق��ٌم ب��ي ك��ان أو غ��اي��ت��ُه ف��ال��ص��ب��ُر ج��زٌع ب��ي ك��ان إِن
وإِي��الُم إِث��خ��اٌن اب��ت��الن��َي إِذا أدف��ع��ه ل��س��ت ح��ت��ٌم دم��ع��َي وإِنَّ
إِن��ع��اُم ال��غ��رِم ف��ب��ع��ُض غ��رْم��ُت وإِن م��ت��رب��ٌة ال��م��رءِ ف��ع��ي��ُش ت��ِربْ��ُت ف��ِإن
وال��ذاُم ال��ل��وُم ف��ي��س��ري ال��ق��ض��اءُ ي��ج��ري ق��دٍر ع��ن ك��ان ف��أم��ر م��دْح��ُت وإِن
وإِع��ظ��اُم ت��رح��ي��ٌب ال��م��ح��ك��م ح��ظُّ ب��ه ال��ق��ض��اءُ ي��أت��ي ب��ال��ذي م��رح��بً��ا ي��ا
وأوغ��اُم ح��ق��ٌد ب��ه ي��ل��وح ال أن م��ل��ٌك زاره م��ا إِذا ال��م��زوِر ح��زُم
وإِك��رام وإه��وان ون��ح��ٌس س��ع��ٌد ق��اط��ب��ًة ال��ع��ي��ِش ك��ئ��وَس ع��ل��يَّ أَدْر
إِح��ج��اُم ع��ن��ه ل��ي ف��م��ا م��وٌت ك��ان أو م��ح��ت��م��ٌل ال��ع��ي��َش ف��ِإن ع��ي��ٌش ك��ان إِن
وإِرغ��اُم ت��ق��دي��ٌر وال��ف��ق��ر وال��ذلُّ ق��اط��ب��ًة واألس��ق��ام وال��ج��وُع ال��ِظ��ْمءَ
أع��واُم وال��ع��ي��ُش ق��دٍر ع��ن ف��ال��م��وٌت ب��ه أل��وذُ م��وٍت إِل��ى ل��ج��أت وإِن
وإِق��داُم إِح��ج��ام ف��ي��ه اس��ت��وى ق��د ق��دٍر إِل��ى ح��ت��ٍم ف��م��ن ف��ررت ف��ِإن
وإِرزاُم ن��وٌح ل��ه أت��ي��ح وإِن ب��م��ؤل��م��ه ي��ع��ي��ا ال ال��ع��ي��ش ف��ي وال��ج��س��ُم
��اُم وب��سَّ ع��بَّ��اس ف��ه��و خ��م��اره��ا ش��ارب��ه��ا ل��ذَّ ك��أٍس م��رارُة ه��ذي
إِج��م��اُم ال��ع��ي��ش ورغ��ُد رك��ٌض ف��ال��ب��ؤس رائ��ض��ه��ا واألق��دار ك��ال��خ��ي��ل وال��ن��ف��ُس
آالُم! ف��األق��دار ال��ف��وات��ك ض��اري م��ن ع��دوك األق��دار م��ن ت��ع��دو دم��ت م��ا
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التجارب خلود

ل��ت��ح��ك��ي��ِم ي��ذلُّ ال ح��رٌّ ال��روح ه��و ب��خ��ي��ره��ا ف��زَت ك��ال��خ��ل��د س��اع��ٍة وك��م
ب��م��ح��ت��وِم ل��ي��س ال��ده��ِر ق��ض��اءَ ك��أَن ك��لِّ��ه��ا ال��ن��ف��س ُم��ن��ى أق��ص��ى ب��ه��ا ب��ل��غ��ت
م��ح��م��وِم أض��غ��اُث ال��ع��ي��َش أنَّ ف��ت��ح��س��ب الع��ٍب ن��ه��زة ال��ع��ي��َش ت��ودُّ ن��ف��وٌس
ب��م��وه��وِم ل��ي��س ال��ن��ح��ل ك��أَْري ل��ع��ي��ٍش ��نَ��ا ض��مِّ ك��ال��ن��ح��ل ال��ع��م��ر س��ن��يَّ ��ي ت��رجِّ
م��س��ئ��وِم غ��ي��ر خ��ال��د ب��ق��اءِ وأي ع��ن��اؤه��ا وال��خ��ل��وُد خ��ل��وًدا ��ي ت��رجِّ
ل��ت��ه��وي��ِم ت��دي��ن ال ن��ف��ًس��ا وتُ��س��ع��د ال��ح��ج��ى ت��ق��ن��ع س��اع��ة إِال ال��خ��ل��د وم��ا
م��ك��ت��وِم غ��ي��ر م��ن��ه��ُم ح��رٌص وذل��ك م��ب��غ��ض ف��رٌض ال��ع��ي��ش ب��أن وق��ال��وا
ب��م��ك��ل��وِم ل��ي��س ال��ع��ي��ش ف��ي ام��رٍئ وأي ول��ه��ف��ة ال��ح��ي��اة ح��بِّ ع��ل��ى وع��ذٌر
م��ه��م��وِم ج��دَّ ال��ورى ف��ي ي��س��ع��ى ك��ان وإِن ع��ي��ش��ه خ��ي��ِر م��ن ال��ن��اِس ش��ق��يُّ ي��ع��ي��ش
م��ح��روِم غ��ي��ر ك��أْن م��ح��روًم��ا ك��ان وإِن ذاخ��ر ذخ��ر ن��ف��س��ه ف��ي ف��تً��ى ي��ظ��ل
ب��م��ع��ل��وِم ل��دي��ه م��ج��ه��وًال ف��ي��خ��ل��ط وت��ه��ادٌن ح��ك��م��ٌة إِال ال��ع��ي��ش ف��م��ا
وم��ذم��وِم ح��م��ي��ٍد ع��ي��ٍش م��ن وي��أخ��ذ ب��ح��ن��ظ��ل ال��ح��ي��اة ف��ي ح��ل��ًوا وي��خ��ل��ط
ب��م��غ��ن��وِم ي��ج��يء ال ا ج��دٍّ ك��ان وإِن األس��ى ع��ن ي��ل��ه��ي ال��ج��دَّ أنَّ ص��حَّ وق��د
ب��ت��ك��ري��ِم ت��س��ت��ق��اد ب��ن��ف��س ح��س��وت خ��م��ره��ا أح��ُس ل��م ب��ال��ح��سِّ نُ��ه��زٍة وك��م
ب��م��ح��ل��وِم روٌح ن��ال ن��ع��ي��م ول��ي��س ل��ذٍة ك��لِّ ف��ي ال��ح��سِّ م��ث��ل ال��روح ه��و
م��رق��وِم ال��ت��ج��ارب ف��ي ب��س��ف��ٍر ظ��ف��رُت ك��أَن��ن��ي ال��ح��ي��اة ِس��ف��ر ف��ي وط��ال��ع��ُت
ب��م��ع��ص��وِم ف��ي��ن��ا ال��ت��ج��ري��ب أخ��و ول��ي��س ه��دي��ه��ا ال��ت��ج��ارب ه��ات��ي��ك ن��ْف��ع ف��م��ا
م��ن��ق��وِم م��واق��ع أو ��ى م��رجٍّ ب��وق��ٍع ت��م��رََّس��ْت ن��ف��س ل��ذات ول��ك��نَّ��ه��ا
ب��م��ره��وِم ل��ي��س ال��م��ح��ل ك��ع��ام وم��ن��ه��ا وم��رب��ع ل��ل��ن��ف��وس م��ص��ي��ٌف ف��م��ن��ه��ا

األعىل املثل

ي��زوَال ل��ن الزب ال��ن��ف��س ف��ي ـ��خ��ل��ق اْل��ـ أخ��س أن ال��زاع��م��ون ي��زع��م
ي��ح��وَال ل��ن أن اع��ت��ق��دت م��ا إِذا ـ��س ال��ن��ْف��ـ م��ن ال��خ��س��ي��س ي��خ��ل��د ال ك��ي��ف
ك��ب��وَال وال��ق��ن��وع ال��ع��ج��ز م��ن ـ��س ال��ن��ف��ـ ع��ن ف��ك ب��ال��م��ح��ال م��رح��ب��ا
م��رذوَال أج��ل��ه م��ن زالل ن ك��ا ف��ه��ل ب��ال��زالل ال��م��رء ي��ش��رق

329



شكري الرحمن عبد ديوان

م��ج��ه��وَال أم��ره��ا م��ن س��ت��ي��ر ن ك��ا ألْن ال��ح��ي��اة ال��ت��ذت إِن��م��ا
م��أم��وَال َج��ِه��ْل��تَ��ه وم��ع��نً��ى ًال م��م��ل��و ك��ان َع��َرْف��تَ��ه م��ع��نً��ى ك��ل
اس��ت��غ��رام��ي؟ وف��ي ط��رب��ي ف��ي أَأَُالم األح��الِم ب��روق��ِة ول��ع��ُت إِن��ي
ل��م��اِم ب��ع��د ي��ش��طُّ ال��ح��ب��ي��ِب ص��دُّ ن��أى إِذا ال��م��ن��اُم ب��ه��ا ي��ش��طُّ دن��ي��ا
ك��ه��اِم ل��دي��ه ن��اٍب س��وى ع��زًم��ا يَ��ِج��ْد ل��م ال��ح��ق��ائ��ق إِل��ى اس��ت��ن��ام وم��ن
اإلِح��ج��اِم ف��ي ال��خ��ي��َر ك��أن ح��ت��ى م��ح��بَّ��ٌب وْه��و ال��خ��ي��َر ن��ع��اُف ع��ج��بً��ا
األح��الِم! ف��ي ال��خ��ي��ِر ك��لَّ ال��خ��ي��َر إِنَّ ال��ش��رِّ ف��ي ال��ورى ف��م��ض��ى ال��ورى ج��ه��ل
وال��ه��اِم ل��ل��ذرى ب��ن��ف��س��ك ف��اط��م��ح ال��ن��ه��ى غ��ي��ر ح��ق��ي��ق��ٌة ال��وج��ود ف��ي م��ا
األوه��اِم؟ ح��ق��ائ��ق خ��ي��َر وت��ع��اف ق��ان��ًع��ا ال��ح��ق��ائ��ق أوه��اَم أت��ن��ال
األع��واِم ط��وارق ح��ل��م ف��ال��ع��ي��ش ل��ع��ظ��ي��م��ة ت��ب��غ��ه ل��م إِن وال��ع��ي��ُش
األح��الِم ف��ي ال��ن��اِس ب��ع��ُض ف��رَّ ل��و واألذى ال��م��ذل��ة دار ع��ن ل��ف��ررت
س��ام��ي ال��ع��وال��ِم ِج ِل��والَّ ب��اٌب وال��ك��رى ال��ح��ق��ي��ق��ة ب��ي��ن ل��ه وب��دا
ال��م��س��ت��اِم ع��ل��ى ي��غ��ل��و م��ا وي��ن��ال وال��ن��ه��ى ال��ف��ض��ائ��ل إِل��ى م��ن��ه ف��ي��ف��رُّ
ال��ذاِم؟ ض��رَّ ت��ع��اف ك��ي��ف ال��ن��ف��س ف��ي الزب ض��رب��ُة ال��ذام أن خ��ل��ت إِن
ال��م��ت��رام��ي ط��ول��ه ف��ي ال��ُدن��ى ي��س��ع ع��اَل��ًم��ا ك��ان��ت ش��ئ��َت ��ا إِمَّ وال��ن��ف��س
وأم��اِم ل��ه خ��ل��ٍف م��ن ف��رأت��ه ج��ن��اُح��ه��ا ال��زم��اَن ج��زَع ف��ك��أن��م��ا
وم��ق��اِم! م��ن��زل م��ن ط��ي��ب��ه ي��ا ي��ح��ده��ا ال��ف��ض��اءِ ح��د وك��أَن��م��ا
وزم��اِم ب��خ��زام��ٍة ذلَّ��ْل��ت��ه��ا ع��ي��ش��ه��ا م��ج��ال��ي إِل��ى س��ك��ن��َت ف��ِإذا
اإلِع��ظ��اِم م��دى ع��ن ي��ص��غ��ر ل��ل��ن��م��ل ك��ع��اَل��ٍم ال��وس��ي��َع ع��اَل��م��ه��ا ورأي��َت
ق��ت��اِم ك��ل ل��ك��ش��ف��ت ج��ه��ل��ه��ا أو ع��ل��م��ه��ا م��ق��ب��ل ق��ْدر ت��ع��رف ك��ن��َت ل��و
ب��م��راِم م��راُم��ه ف��ل��ي��س أق��ص��ْر ب��ه ي��ل��وي ال ال��ع��رف��ان م��ا وع��رف��ت
ط��غ��اِم ح��ظَّ أل��ف��اه دن��ا ف��ِإذا م��ه��اب��ًة ل��ل��ب��ع��ي��د ي��ض��م��ر وال��م��رءُ
وب��اإلك��راِم آون��ًة ب��ال��ن��ص��ر ي��روم��ه ذي��ن ب��ي��ن ال��م��ح��بَّ��ب وي��رى
اآلج��اِم ف��ي ت��دب ال��ِص��الِل زح��ف م��ط��اره��ا ك��ال��خ��ش��اِش ن��ف��ٍس ول��ُربَّ
واألع��الِم ال��ص��ي��د األب��اِة ب��ي��ن ل��ح��ي��ات��ه م��ع��بَّ��د ي��ك��ون أن��ى
ب��ح��م��اِم ال��ج��ن��ى ف��ي ي��ص��ف��د ك��ال��ن��ح��ل ع��ي��ش��ه ب��ل��ذة م��ص��ف��وٍد ول��ُربَّ
اآلط��اِم ع��ل��ى ن��اه��ض��ة ك��ال��ط��ي��ر ت��رى أج��ن��ح��ٍة ذوات ال��ن��ف��وس وِم��ن
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اآلث��اِم ة ل��ج��دَّ أت��ي��ح ق��د ـ��ه��ا ع��ل��يْ��ـ ن��دم ف��ي اآلث��ام ول��ذاذة
اآلالِم ف��ي ال��ع��ي��َش ي��ل��ذ ح��ت��ى ن��زي��ل��ه��ا ي��م��لُّ ق��د ال��س��ك��ي��ن��َة إِنَّ
ب��اإلج��م��اِم وق��ن��ع��ت أَْم��ِره��ا ِم��ْن ب��راك��ٍد رِض��ي��َت ق��د ح��ي��اٌة ب��ئ��س��ْت
ظ��الِم وراء م��ن ي��ه��دي ك��ال��ن��ج��م ط��م��وح��ه��ا األج��لِّ ل��ل��م��ث��ل ف��ال��ن��ف��س
وأَُواِم غ��لَّ��ٍة م��ن ب��ه ي��ش��ف��ى وت��ارًة ال��س��راُب رق��ص ك��م��ا ط��وًرا
ط��ام��ي ال��زم��اج��ر م��خ��ش��يِّ أْف��ق ف��ي س��اط��ع ال��ع��واص��ِف ل��ي��ِل ف��ي ك��ال��ب��دِر
ك��اآلك��اِم ب��ال��ل��جِّ زاخ��ر ف��ي س��ف��ي��ن��ه َه��ْدي ُح ال��م��الَّ ب��ه ي��ب��غ��ي
اإلِظ��الِم ُس��دف��ة م��ن ل��م��ح��ات��ه ��ف��ْت وك��شَّ ال��ح��زي��ن ج��أِش م��ن ص��ان ك��م
ج��م��اِم خ��وف ل��ِل��ظ��مءِ ك��م��ع��ال��ج ه��ل��ك��ه��ا ي��خ��ش��ى ال��ن��ف��س ع��ن��ه ذاد م��ن
ض��راِم ف��ْض��ل ال��ن��ج��م ف��ي ي��ب��ت��غ��ي م��ن ل��م��ح��ات��ه ت��رض��ه ل��م ال��ذي ص��ن��و
األي��اِم ط��ل��ي��ق��ة ع��ل��ي��ه ض��لَّ��ت ن��ه��ج��ه��ا ف��ي ش��ع��اع��ه وق��وع ل��وال
ح��راِم ك��لَّ وأح��لَّ ال��ع��ص��ا ش��قَّ وه��دي��ه ال��ك��م��ال ن��ب��ذَ إِن وال��م��رءُ
ع��زَّاِم ش��رِّه ف��ي ل��م��وف��ٍق م��ذخ��ورة ف��ري��س��ًة األن��اَم ورأى
إِق��داِم وم��ن ع��زٍم م��ن ف��ي��ن��ال ال��ع��م��ى ب��ه ي��ص��ي��ب ق��ذًى ي��ع��ود ول��ق��د
وق��واِم ه��ًدى م��ن وف��ي��ه��ا ي��ع��ش��ى وض��ي��اؤه��ا ح��رُّه��ا ي��ه��ل��ك ك��ال��ن��ار
األس��ق��اِم م��ن س��ق��ٌم ف��ك��أَن��ه ول��وع��ه ال��س��ق��ام أض��ام��ي��م ي��ح��ك��ى
اآلث��اِم زواخ��ر ي��ك��ون ك��ي��م��ا أج��ل��ه م��ن ال��ف��ت��ى خ��اض ول��ط��ال��م��ا
واآلالِم! ال��ع��ب��رات ع��ن ف��س��ه��ا ال��ح��ج��ى ب��ه اس��ت��ب��دَّ م��ن األن��اِم أق��س��ى

الفصول

دع��اِئ��ِه خ��ي��ر ال��روض دع��اك ف��ل��ق��د وَغ��رِّدي ال��ن��ف��وِس أََم��ان��يَّ ط��ي��ري
وِخ��ب��اِئ��ِه أك��م��ام��ه م��ن ال��زه��ر ف��ي َرنَ��ْت ق��د ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة ع��ي��ون ه��ذي
ب��رَداِئ��ِه تُ��َرى أب��ًدا ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ِرَداءَه ال��ح��ي��اة ع��ل��ى ال��رب��ي��ع ب��س��ط
ب��رواِئ��ِه تُ��رى ل��ك��ي ال��ن��ف��وس ه��ذي ه��وى ع��ل��ى ن��خ��ي��ُط بُ��ْرٌد ل��ي��ت��ه ب��ل
ب��ل��ق��اِئ��ِه ق��دوم��ه ع��ن��د ش��اق م��ا ب��ف��ق��ده يَ��ُروَع أن ل��وال وال��ش��يء
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ق��رن��اِئ��ِه ع��ن ال��م��ه��ج��ور ك��ت��زايُ��ل أوراق��ه ت��زاي��ل��ت ك��ال��ش��ت��اءِ ال
أه��واِئ��ِه م��ن ال��لَّ��ذَّات ك��ت��ن��اث��ر أف��ن��اِن��ِه ع��ن األزه��ار ت��ت��ن��اث��ر
وُرخ��اِئ��ِه ِب��َدبُ��وِره ��ن��ا ال��سَّ س��اق ك��أن��م��ا ال��ش��ت��اء َدَل��َف إِذْ وت��خ��ال
وق��ض��اِئ��ِه ال��ه��وى م��ن ال��ك��َع��اب َه��َرب وري��ح��ه ال��س��ح��اب م��ن ال��ض��ي��اءِ َه��رُب
ب��ج��راِئ��ِه ل��ح��اق��ه ي��ري��د ع��اٍد وخ��ل��ف��ه ال��ش��ت��اء م��ن ال��خ��ري��ف ف��رَّ
أع��داِئ��ِه م��ن وال��دَّْه��ر ذا، ه��ي��ه��ات ال��ردى ع��ادي م��ن ي��ف��رُّ ال��م��ري��ض م��ث��ل
ه��واِئ��ِه ُق��رُّ ال��م��وت ث��غ��ر أن��ف��اس ف��ك��أَن��م��ا ب��ُق��رِّه ال��ش��ت��اءُ راع
أب��ن��اِئ��ِه م��ن ي��خ��اف ال��ع��ج��وز ش��ك��وى وص��وت��ه��ا ال��ش��ت��اءِ ف��م م��ث��ل وال��ري��ح
ل��ب��ك��اِئ��ِه آس��يً��ا ي��ن��ش��د ل��ل��ن��اس أم��ره ي��ش��ك��و ف��ق��ام ال��ع��ق��وُق ن��ق��َم
رداِئ��ِه ث��ق��وب إِل��ى ال��ف��ق��ي��ر ن��ظ��ر أدي��م��ه��ا ف��روج ف��ي ت��ن��ظ��ر واألرُض
س��خ��اِئ��ِه ب��ع��د ال��ع��ي��ش وش��حَّ َس��رًف��ا ك��ن��زه ن��ف��ائ��س ن��ف��دت م��ا ب��ع��د م��ن
وف��ت��اِئ��ِه ل��زه��وه ال��ع��ج��وز ذك��رى م��ق��طِّ��بً��ا ال��ش��ت��اء دَج��ُن وك��أن��م��ا
ب��س��ق��اِئ��ِه ان��ت��َش��ْت ش��ي��اط��ي��َن ن��ش��وى ال��دج��ى ف��ي ال��خ��م��ائ��ل دوح وك��أن��م��ا
دائ��ه م��ن ُك��م��ْك��ِث��ٍب ال��ن��ه��وض ت��ب��غ��ي أك��ث��ب��ْت ح��ت��ى اإلِظ��الم م��ن ش��رب��ت
ِك��َف��اِئ��ِه خ��ل��ف ل��ل��غ��ي��ب ك��ن��واظ��ٍر ن��واظ��ر ال��ظ��الم ف��ي غ��ضٍّ ك��ل ف��ي
ن��س��اِئ��ِه ف��ع��ل ال��ث��ك��ل ح��داَد ل��ب��س��ت ث��واك��ٌل ال��ظ��الِم دوُح وك��أن��م��ا
إِص��غ��اِئ��ِه م��ن ال��س��م��ِع س��رار ت��ب��غ��ي ف��ك��أن��م��ا غ��ص��ونُ��ه��ا ع��ل��ي��ك ت��ح��ن��و
ك��س��اِئ��ِه ف��ْض��ل األف��ن��ان ع��ل��ى ي��ل��وي ال��ك��رى ف��ي ك��ال��م��ؤرَّق ي��ه��ف��و وال��دوُح
ألواِئ��ِه ف��ي ال��رع��دي��د ��س ك��ت��ن��فُّ أف��ن��ان��ه ف��ي األرواح ت��ت��ردَّد
ون��داِئ��ِه ل��روح��ه ال��م��ص��ي��خ ِف��ك��ُر وس��ك��ون��ه��ا إِط��راق��ه��ا ف��ي وك��أنَّ
رخ��اِئ��ِه س��ن��يِّ ف��ي ويُ��ْم��ِه��ل َوث��بً��ا ِب��ي��ُدُه تُ��ق��َط��ُع ال��ع��م��ر ب��ع��ض ل��ي��ت ي��ا
ل��ه��راِئ��ِه ب��ع��ض��ه وت��ط��وي ج��ذًال ُم��ت��ريِّ��ثً��ا ب��ع��ض��ه ت��ق��رأ ��ْف��ر ك��ال��سِّ
ح��داِئ��ِه ب��وق��ع دورت��ه��ا ب��ع��ض ع��ن س��ي��ره��ا ي��ع��ك��س األرض ح��ادي ل��ي��ت أْو
وش��ق��اِئ��ِه ن��ح��س��ه ع��ن ب��ه يَ��ْل��ِوي س��اع��ٍة ع��ق��رُب ال��ده��ر ه��ذا ل��ي��ت أْو
ل��رج��اِئ��ِه م��ج��دِّد ال��رب��ي��ع ع��ود َص��وََّح��ْت ق��د ك��زه��رة أم��ِس آم��ال
ب��ش��ت��اِئ��ِه أت��ى زم��ن ب��رب��ي��ع��ه م��ض��ى ق��د ِل��ُع��ْم��ٍر ت��أس��ْي ال ن��ف��س ي��ا
وس��م��اِئ��ِه ��َه��ى ال��سُّ إِل��ى ال��غ��ري��ق نَ��َظ��َر ع��ه��وده ق��دي��م إِل��ى تَ��تَ��ش��وَّف��ي��ن
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غ��ل��واِئ��ِه ف��ي ي��روق ال��رب��ي��ع ن��ب��ت ت��ردي��ن��ه ل��و ال��م��وت خ��ل��ف بُ��ش��راِك
ث��واِئ��ِه أرض ت��رود ال��ج��ن��وب ن��ح��و ع��ش��ه��ا ت��ت��رك ال��ص��ي��ف ب��ع��د ك��ال��ط��ي��ر

∗∗∗
ن��دم��اِئ��ِه إِل��ى س��ع��ى ال��رب��ي��َع أَنَّ ه��ام��ًس��ا األزاه��ر ع��ل��ى ال��ن��س��ي��م َع��َط��َف
ألالِئ��ِه ف��ي ال��ح��بِّ وج��ه إِق��ب��ال م��ق��ب��ٌل ال��ص��ب��ي��ح��ة أخ��ا ال��رب��ي��ع إَِن
رج��اِئ��ِه ق��ي��َد ك��ان ِل��ع��ي��ٍد ف��ج��ٌر بَ��َدا ب��أن ال��ن��ئُ��وم ��رت بَ��شَّ ك��ال��ظ��ئ��ر
غ��ن��اِئ��ِه آَي اإلِص��ب��اح ع��ل��ى ي��ت��ل��و ��َح��ى ال��ضُّ وض��ح ف��ي ال��ط��ي��ر م��ث��ل وال��ق��ل��ب
ق��رب��اِئ��ِه م��ن ف��ه��ي آدم ق��ب��ل م��ن دْوح��ٌة ال��خ��الئ��ق أمُّ وك��أن��م��ا
ووق��اِئ��ِه ل��ص��ون��ه ع��ل��ي��ه ت��ح��ن��و ول��ي��ده��ا ن��اح األمِّ َك��ش��ْدو ت��ش��دو
أب��ن��اِئ��ِه م��ن ال��زه��ر ك��أن وك��ًرا أف��ن��ان��ه��ا ف��ي ش��اَد ط��ي��ٌر وال��ري��ح
وص��ف��اِئ��ِه ب��رف��ق��ه ي��ط��بٌّ نَ��َس��ٌم ن��س��م��ه��ا ال��م��الئ��ك أج��ن��ح��ة وك��أَنَّ
م��اِئ��ِه م��ن ج��رع��ٍة ف��ي ��ب��ا ال��صِّ ُخ��ْل��ُد غ��دي��ره��ا ال��ح��ي��اة ي��ن��ب��وه وك��أَنَّ
َس��ْوداِئ��ِه ف��ي ت��راه ال��ح��ب��ي��ب ج��س��م م��اءَُه ب��اَش��َر ال��ن��ه��ر م��ث��ل وال��ق��ل��ُب
ألالِئ��ِه ف��ي ال��غ��ي��د ك��ج��س��م ج��س��ًم��ا ف��ه��يِّ��ئ��ي ال��رب��ي��ع روح ي��ا أَْه��َواك
وب��ه��اِئ��ِه ب��ح��س��ن��ه ال��م��دلِّ رق��َص ��ح��ى ال��ضُّ ف��ي ال��خ��م��ائ��ل ب��ي��ن ارق��ص��ي ث��م
وق��ض��اِئ��ِه ب��ح��ك��م��ه األن��ام أع��ي��ا م��ا ب��رء ث��غ��رك ق��ب��الت ف��ي ف��ل��ع��لَّ
ل��م��ي��اِئ��ِه م��ن ال��خ��ل��د ظ��م��اءَ ت��روي وب��ض��م��ٍة ب��ق��ب��ل��ٍة ال��خ��ل��ود أَِرُد
أن��ب��اِئ��ِه م��ن اآلف��اق إِل��ى تُ��ْف��ض��ي ال��ض��ح��ى إِل��ى ب��ال��ط��ي��ور ي��ب��ع��ث وال��زه��ر
ب��َف��تَ��اِئ��ِه ش��اق��ه��ا بَ��ْع��ٌل وال��ش��م��س ك��ل��ه��م ل��ل��خ��الئ��ق أمٌّ األرض
أَب��ن��اِئ��ِه م��ن األك��م��ام ف��ي وال��زه��ر ال��ض��ح��ى َوَض��ح ف��ي واألط��ي��اُر ف��ال��ن��اُس
آب��اِئ��ِه م��ن واألَم��واه وال��ن��ار آب��ائ��ن��ا م��ن واألَم��واُه ال��ن��اُر
ه��واِئ��ِه وط��ي��ب ن��ي��س��اٍن ن��س��ي��اُن ب��ع��ده ال��خ��م��ي��ل��ة دوح ي��ا ي��ه��ن��ي��ك
ُح��َداِئ��ِه م��ث��ي��ر ف��ي ال��ب��الب��ل ن��غ��م آزف��ه ك��أن��ه ال��رب��ي��ع ت��ن��س��ى
ك��س��اِئ��ِه وَح��ْل��ي ن��س��م��ت��ه وأري��ج زه��وره ع��ْوَد ال��م��ش��ت��اُة ت��م��ن��ع ال
ل��م��اِئ��ِه أح��نُّ ال م��ث��ل��ك ف��أَب��ي��ُت وْرُدُه يُ��ن��س��ي ال��ع��م��ر ط��ي��ب ل��ي��ت ي��ا
بُ��ك��اِئ��ِه َص��ْوب يُ��ْظ��م��ي��ه َص��ًدى ألِخ��ي ب��ع��ائ��ٍد ل��ي��س ال��ع��م��ر ِط��ي��ب ل��ك��نَّ
ونِ��ه��اِئ��ِه وس��م��ائ��ه روض��ه ف��ي ت��غ��يُّ��ًرا ال��ن��ف��وس ك��ح��االت وت��رى
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وض��ي��اِئ��ِه غ��يْ��م��ه ف��ي ل��ن��ا ي��ب��دو ُخ��ْل��ُق��ه روح ل��ل��ك��ون ف��ك��أَن��م��ا
َح��ْوبَ��اِئ��ِه ف��ي األش��ج��ان ل��ت��غ��ي��ر وج��وه��ه ف��وق األش��ي��اءُ ت��ت��غ��ي��ر
ورخ��اِئ��ِه ب��ص��ف��وه ي��ط��ي��ر ال ك��ي أه��ي��ض��ه��ا ال��زم��اِن ب��أج��ن��ح��ِة ل��ي م��ن
وغ��ن��اِئ��ِه ل��ش��دوه أُراح ك��ي��م��ا أُق��ي��ُم��ه ال��ح��ب��ي��ُس ال��َغ��ِرد ل��ي��ت��ه أَْو
م��اِئ��ِه وذي��ل��ِة ع��ل��ى ت��ط��لُّ ك��ان��ت وأوج��ًه��ا األن��ي��ق ال��ع��ه��د ي��ذك��ر ك��ي
وظ��م��اِئ��ِه وع��ف��ات��ه ع��ش��اق��ه إِل��ى وس��ع��ى ق��ن��اَع��ه ال��ج��م��اُل خ��ل��ع
ألواِئ��ِه ف��ي ��ْع��د ال��سَّ ُح��ل��َم ذاق م��ا ورب��ي��ع��ه َص��يْ��ف��ه ل��وال وال��م��رءُ
ف��ن��اِئ��ِه خ��ل��ف ال��ف��ردوس ت��رى م��ن��ه��ا وث��غ��رة ل��ل��ج��ن��ان ب��اٌب وال��روُض
ط��الِئ��ِه إِث��َر م��ن��ه ت��أخ��ذ ف��ت��ك��اد ص��اب��ٌغ األزاه��َر ص��ب��غ وك��أن��م��ا
إِن��اِئ��ِه ف��ض��ل األف��ق م��ن��ه��ا وأراق ِت��بْ��ُره��ا ت��رق��رق ُغ��دراٌن وال��ض��وءُ
س��وداِئ��ِه ف��ي ال��ل��ح��ن وق��ُع ال��َع��يْ��ن ف��ي وق��ُع��ُه ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة ِش��ْع��ٌر وال��ل��وُن
ف��ض��اِئ��ِه ق��ص��يِّ م��ن إِل��ي��ن��ا أدن��ى س��م��اِئ��ِه أْف��ق ب��أن ال��ش��ت��اءُ ش��ه��َد
وص��ف��اِئ��ِه ون��ِس��ي��م��ه زه��ره ف��ي ك��أَن��ه��ا ال��رب��ي��ِع ف��ي ت��ع��ظ��م وال��ن��ف��ُس
أث��ن��اِئ��ِه ف��ي ي��ش��ام ال��ح��ي��اة ودم ون��ش��وٌة ل��ل��ن��ف��وِس خ��م��ٌر وال��ض��وءُ
وَوض��اِئ��ِه ج��س��م��ه��ا م��ح��اس��ُن ف��بَ��َدْت ق��م��ي��ُص��ه��ا ُق��دَّ ك��ال��ح��س��ن��اءِ واألرُض
ح��س��ن��اِئ��ِه ع��ن ال��ح��س��ِن س��ت��ر ف��ان��ج��اب ح��ج��ابَ��ه��ا ال��رب��ي��ُع رف��ع ف��ك��أَن��م��ا
غ��ط��اِئ��ِه س��ت��ر ال��ُع��ْرُي ع��ن��ه��ا ف��أم��اَط رداؤه��ا بُ��زَّ ك��ال��ح��س��ن��اءِ ��ْوءُ وال��ضَّ
وغ��ن��اِئ��ِه وح��ن��ي��ن��ه ن��ْزِوه ف��ي ج��ن��اُح��ه ِه��ي��ض ال��ط��ي��ر م��ث��ل وال��ق��ل��ُب
ح��داِئ��ِه وْق��ُع ال��َده��َر ��ي ي��زجِّ أب��ًدا ف��ش��دوه��ا ال��ري��اض أف��واه وال��ط��ي��ُر
أن��ح��اِئ��ِه ف��ي م��ن��ه َدوَّْت ال��ق��ل��ب ف��ي ه��وات��ٌف ال��ح��ف��ي��ِف ن��غ��ُم وك��أن��م��ا
ش��ْج��راِئ��ِه م��ن ن��راه ال��ف��راِش ط��ي��ُر ك��أن��ه ال��غ��ص��ون َخ��َل��ِل م��ن وال��ض��وءُ
َح��ْوب��اِئ��ِه م��ن ي��ط��ي��ر ال��غ��رام ش��رر ش��ج��وه ي��ذك��و وال��ق��ل��ب وك��أن��ه
ث��راِئ��ِه ك��ن��ز ال��دَّْج��ن ل��ي��وم ف��اذخ��ْر ع��ْس��ج��ًدا ال��ب��س��ي��ط��ة ع��ل��ى ذك��اءُ ن��ث��رت
غ��ن��اِئ��ِه س��ح��ر ك��ن��ه ت��ع��رف وال��ن��ف��ُس ب��ه ي��ش��دو م��ن��ط��ٌق ش��يء ول��ك��ل
م��اِئ��ِه ورق��ة روض��ت��ه َوأَري��َج ث��م��اره ِط��ي��َب ال��ط��ي��ُر ع��ل��ي��ك ت��ت��ل��و
ِب��ف��ن��اِئ��ِه تُ��رى ال ال��س��ع��ادة إِنَّ ال��ورى ف��ي ل��ل��س��ع��ادة ظ��لٌّ وال��ح��س��ُن
آالِئ��ِه م��ن ال��لَّ��ذات ف��اس��ت��ق��ب��ل واق��ٌع ال��ب��س��ي��ط��ة ع��ل��ى ال��ج��ن��اِن ظ��لُّ
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ش��ق��اِئ��ِه أص��ل ال��ُح��ل��م ي��خ��ال ح��ت��ى وش��ق��اءه��ا وب��ؤس��ه��ا ال��ح��ي��اة يُ��ن��س��ي
خ��ض��راِئ��ِه ذَرى إِل��ى ن��ق��ل��ت ح��ت��ى ب��ح��س��ن��ه ح��ل��م��ت ك��ْوٌن ف��ك��أَن��ه
ل��ه��واِئ��ِه ن��ش��ي��ده��ا ال��ن��س��ي��م ذخ��ر ك��ن��واط��ق ص��وام��ت ال��ط��ي��ور ه��ذي

∗∗∗
ووض��اِئ��ِه ط��ي��ب��ه ف��ي ال��ه��وى ُح��لُ��ُم بَ��َدا إِن ال��خ��م��ي��ل��ة زه��ر وك��أن��م��ا
ألالِئ��ِه ف��ي ي��روق ال��ش��ب��اب ع��ه��د وَص��يْ��ُف��ه��ا ال��زه��وِر أرواُح وال��ط��ي��ُر
غ��ل��واِئ��ِه ف��ي ال��ح��بَّ ي��ع��ي��د ص��ي��ف ض��ح��ك��ات��ه م��ن ف��ذاع ال��زم��اُن ض��ِح��َك
بُ��َرَح��اِئ��ِه م��ن ال��ول��ه��ان ي��ت��ن��ف��س ك��أن��م��ا ب��ال��ه��ج��ي��ر ي��زف��ر وال��ق��ي��ظ
دم��اِئ��ِه خ��ف��يِّ ف��ي ت��رق��رق ل��ه��ب وح��س��نُ��ه��ا ال��ح��ي��اة م��رُح ف��ك��أَن��م��ا
أَنْ��داِئ��ِه ف��ي ال��روِض زه��ر يُ��س��ق��اه أري��ُج��ه��ا ال��ط��ي��وِر ن��غ��ُم وك��أَن��م��ا
ع��ط��اِئ��ِه أَْرَي ال��ن��ح��ل م��ن��ه ي��ش��ت��ار ورون��ًق��ا يَ��ُض��وُع ن��ش��ًرا ف��ي��ح��ي��ل��ه
ك��رداِئ��ِه ورداءه��ا ك��ُح��ل��يِّ��ه ُح��ِل��يَّ��ه��ا أنَّ ال��ح��س��ن ذوات ودَّت
م��اِئ��ِه ت��رق��رق ف��ي ي��رق��ُص ك��ال��ن��ه��ر خ��ط��رات��ه��ا ف��ي ال��رُّوِد ال��ك��ع��اب م��رح
إِم��اِئ��ِه رءوس ع��ل��ى ي��ع��ي��ث ِط��ف��ٌل ك��أن��ه��ا ب��ال��غ��ص��ون ت��ع��ب��ث وال��ري��ح
ث��راِئ��ِه ك��ن��ز ي��ص��ون ال��ش��ح��ي��ح ب��س��ط أص��اب��ع م��ث��ل ال��دَّوح ج��ذوَر وت��رى
إِن��اِئ��ِه ُم��ِرنُّ ش��ج��ا ال��لُّ��ج��ي��ن ف��وق َم��ْط��َرٌة ال��ب��الب��ل ن��غ��ُم وك��أن��م��ا
وأض��اِئ��ِه ب��زه��ره ي��رفُّ رْوًض��ا ف��ي��ن��ث��ن��ي ال��ج��دي��ب ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ت��ن��دى
وق��ض��اِئ��ِه ال��ك��رى م��ن ال��م��ف��ي��ق ص��ح��َو ص��ح��ا ق��د ال��ص��ب��ي��ح��ة َوَض��ِح ف��ي وال��زه��ُر
ب��ك��اِئ��ِه ف��ض��ل ت��زي��ل ال��ول��ي��ِد أمُّ ك��أن��ه��ا ال��زه��ور ن��دى ذك��اءُ وج��ل��ت
ب��س��ق��اِئ��ِه ال��ل��ظ��ى أث��م��ل��ه ن��ش��واَن ح��س��ب��ت��ه ال��ه��ج��ي��ر اش��ت��دَّ إِذا ح��ت��ى
ق��رب��اِئ��ِه ن��وى ح��ان��ت ل��وع��ة ذا ح��س��ب��ت��ه ال��س��م��اءَ ع��ال األص��ي��ل وإِذا
ب��رداِئ��ِه م��ت��َس��تِّ��ٍر ��ٍق ك��م��ع��شَّ ث��غ��وره ال��ظ��الِم ُق��بَ��ِل ع��ل��ى وح��َم��ى
ح��ْوب��اِئ��ِه ف��ي ع��ل��ي��ه يُ��ِط��لُّ ُح��لُ��ٌم ك��أن��ه��ا ل��ل��ن��ج��وم ي��رن��و وت��راه
ق��رن��اِئ��ِه م��ن ال��وج��ه ذاك ف��ي��خ��ال وج��ه��ه ال��وذي��ل��ة ف��ي يُ��بْ��ِص��ُر ك��ال��ط��ف��ِل
ورواِئ��ِه ب��ع��ي��ش��ه ال��م��دلِّ َرق��َص دْورات��ه��ا ف��ي ال��زُّْه��ُر ال��ن��ج��وم ت��ح��ك��ي
س��م��اِئ��ِه َع��ِل��يِّ م��ن تَ��َدلَّ��ى ث��م��ٌر ك��أن��ه ال��غ��ص��ون َخ��َل��ل م��ن وال��ن��ج��م
ودم��اِئ��ِه ب��ع��روق��ه ج��رى ح��ت��ى وض��ي��اءه��ا ص��ف��اءه��ا ال��س��م��اء درس
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ِن��ه��اِئ��ِه م��ت��ون ف��ي يُ��ْرَس��ُم ك��األُْف��ِق ن��اظ��ر ه��و ك��ال��ذي ي��ح��ي��ا وال��ح��ي
وف��ن��اِئ��ِه ب��أه��ل��ه ال��غ��ري��ب ح��ل��م ط��رف��ه ب��ال��ف��رادس ي��ح��ل��م وال��زه��ُر
ورج��اِئ��ِه ب��ش��ج��وه ت��ب��وح وب��دت ق��ل��ب��ه ع��ن ت��ح��ام��ل��ت ال��ط��ي��ور َح��ِس��َب
ك��ش��ت��اِئ��ِه وش��ت��اُؤه ص��ي��ف��ه ف��ي ف��ص��ي��ُف��ه ال��زم��ان م��رآة وال��ق��ل��ب
ورخ��اِئ��ِه ن��ح��س��ِه ف��ي وج��م��الُ��ه ف��ق��ب��ُح��ه ال��ف��ؤاِد م��رآُة وال��ك��وُن
َض��ذاِئ��ِه م��ن ال��خ��ْل��د ت��ن��ي��ُل ُج��َرًع��ا تَ��ع��ْف ف��ال ال��رب��ي��ِع دم م��ث��ل وال��ض��وء
وغ��ن��اِئ��ِه ش��دوه م��ن م��س��ت��أن��ف وغ��ن��اؤه��ا ل��س��ان��ه ال��ط��ي��ور ه��ذي
ذُك��اِئ��ِه ع��ي��ن ب��ال��ل��ح��ظ��ات س��َح��َرتْ��ه ن��ائ��م ال��ه��واج��ر ح��رِّ ف��ي وال��زه��ر
ض��رَّاِئ��ِه م��ن ال��ق��ل��ب ي��زي��ح ُح��لُ��ٌم ف��ص��ي��ف��ه��ا ب��ال��ِج��نَ��ان ت��ح��ل��م واألرض
وُرواِئ��ِه ألالئ��ه م��ن ف��ال��ص��ي��ف ج��ن��اَح��ه ال��ف��ض��اءِ ع��ل��ى ال��ج��م��اُل ب��س��َط
وع��ط��اِئ��ِه آالئ��ه م��ن ف��ت��ص��ي��ب ف��وق��ه��ا يُ��ح��لِّ��ُق َم��َل��ٌك ف��ك��أَن��ه
وس��م��اِئ��ِه أرض��ه ف��ي م��تَ��ف��رٌِّق أرج��ائ��ه��ا ف��ي ال��م��رءَ أنَّ ل��ي��ت ي��ا
وض��ي��اِئ��ِه ون��س��ي��م��ِه م��ائ��ه ف��ي ب��م��ن��زل ال��ج��م��ال م��ن ي��ص��ي��َر ح��ت��ى
ف��ض��اِئ��ِه أدي��ِم ف��ي َح��لَّ��ق ك��ال��ط��ي��ِر آف��اق��ه ف��ي ال��ن��ف��ُس ت��س��م��و وت��ظ��ل

األرق خواطر

ال��س��ه��ِر؟ ع��ل��ى ل��ي ع��ون ال��ق��ل��ِب ��د م��س��هَّ وال��ذك��ِر ال��ه��مِّ أل��ي��ُف أي��ن ل��ي��ُل ي��ا
ب��ال��س��م��ِر ال��ل��ي��َل ي��ق��ض��ي ال��ل��ي��ِل ك��س��اه��ِر أب��ًدا ص��ن��وه ي��ب��غ��ي ال��ه��مِّ وص��اح��ب
وال��ب��ص��ِر ال��ض��وءِ روح ه��و ل��م��ن َق��ْول��ي ل��ه��ا ن��راح ال��الت��ي ألح��الم��ك ف��ق��ل
ال��ع��ك��ِر ك��درة أب��دى ال��ن��ه��ر ك��خ��ائ��ض ف��اع��ت��ك��َرْت ال��ح��بِّ م��ي��اَه ال��زم��اُن خ��اض
ال��ن��َه��ِر ف��ي ال��زه��ر ظ��الَل ت��م��ح��و ك��ال��رِّي��ح ي��درس��ه��ا ال��ق��ل��ب دون ل��ك م��راس��م
ال��ذخ��ِر أن��َف��َس ي��خ��ف��ي ال��ق��ل��ب ع��ل��ى خ��ي��ًط��ا ن��اس��ج��ة ال��ن��س��ي��ان م��ن وع��ن��ك��ب��وت
ال��غ��دِر ش��رع��ه ع��ن ال��ق��ذى ي��زي��ح ك��م��ن ط��ارق��ة م��ن��ك ذك��رى ال��ق��ل��ب ع��ن ج��ل��ت
ال��ش��ج��ِر م��ن��ب��ت ف��ي م��س��ت��وث��ًق��ا ك��ال��ج��ذر ب��ه ن��ب��تُّ ق��ل��ٍب ف��ي ب��ذك��راك ف��اب��ع��ث
ل��ل��زه��ِر ال��م��اءِ ريِّ م��ث��ل دم��ي ت��س��ق��ي الب��س��ه��ا أن��ت ح��س��ٍن زه��رة ف��ِإنَّ
ال��ذَك��ِر! ح��اج��ب أس��دل ال��ن��وِم ع��ازَب ي��ا أرق ن��اب��ه إِم��ا ك��ال��ط��رف وال��ذك��ُر
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ب��ال��ن��ظ��ِر ال��ط��ي��ر أخ��ذ ال��ق��ل��َب ت��س��ت��درج س��ان��ح��ة ال��روِض ك��ط��ي��وِر خ��واط��ٌر
ال��ش��ج��ِر ف��ي األوك��ار إِل��ى ال��ط��ي��ور َع��ود ع��ائ��دة ذك��راك ف��ِإل��ى غ��رَّبَ��ْت إِْن
األَُخ��ِر أي��ام��ك ف��ي م��ن��ه ل��ن��ب��وٍة س��ك��ن��ي ع��ل��ى ت��ع��ت��ب ال ل��ل��ح��بِّ ُق��ل��ت ق��د
ال��ق��م��ِر ط��ل��ع��َة ت��ح��ك��ي م��ن��ه ب��ط��ل��ع��ٍة بَ��ِه��ٍج ل��نَ��ا ي��وم م��ن ل��ك وك��م ل��ي ك��م
ب��ال��ق��دِر ي��أت��مُّ م��ن ال��ن��اس وأس��ع��د ق��اس��ي��ة ف��األق��دار ق��ل��ب��ك يَ��ْق��ُس إِن
ال��ث��م��ِر ن��وى م��ن يُ��بْ��ٌس ذل��ك ودون ي��ان��ع��ٌة ف��األث��م��ار ق��ل��ب��ك يَ��ْج��ُف أو
األَِش��ِر ال��ع��اب��س ك��أس ث��غ��رك ف��ِإن ع��ج��بً��ا ال ال��ط��ع��م م��رَّ ق��ول��ك ك��ان أو
ال��ح��ج��ِر ف��ي ال��م��اس م��ث��ُل ق��ل��بَ��ك ف��ِإن م��ال��ك��ه أن��ت ق��ل��بً��ا ب��ق��ل��ب��ك ف��ارج��م
ب��ال��م��دِر ال��ق��رد ك��رج��م رج��م ل��ل��ن��اس ح��رج ف��ال أص��م��ى م��ن أول ول��س��ت
ه��ِدِر دٍم م��ن ْج ت��ح��رَّ أق��ول ح��ت��ى رم��ًق��ا ل��ه ق��ل��ب��ي م��ن ال��ن��اُس ي��ت��رك ل��م
ال��م��ك��ِر ال��راج��م ف��ع��ل ال��ص��خ��ر م��ن أق��س��ى م��ودت��ه��م ف��ي ب��ق��ل��وٍب ي��رم��ون��ن��ي
ال��ب��ش��ِر ص��ورَة ت��ب��دي ش��ي��اط��ي��ُن ب��ه��ا َرَم��ْت ال��ج��ح��ي��م أح��ج��ار ب��ع��ض ك��أن��ه��ا
وال��درِر األص��داف ع��ل��ى ف��ي��ه غ��اص م��ن غ��رًق��ا ب��ه يَ��ْخ��َش��ى ال ك��ال��ب��ح��ر وال��ح��بُّ
��ك��ِر! ال��سُّ ل��ذة أخ��ط��ا ال��ك��أس ك��خ��ال��ط ل��ذَّت��ه يَ��ْدِر ل��م ال��ه��وى ف��ي وخ��ال��ٌط

الرسائر غل

ب��ائ��ُن أج��ن��ب ف��ْه��و ي��س��غ��ه ل��م وم��ن ل��ؤَم��ه��م ع��ف��ُت أْن ل��ل��ن��اس ع��اب��ن��ي ل��ق��د
ك��ائ��ُن ه��و م��ا ال��ن��ف��س رض��اءُ ول��ي��س ل��ه��ا ي��ن��ب��غ��ي م��ا ال��ن��ف��ِس رض��اءَ وإِنَّ
م��ائ��ُن ال��ق��ول ج��ائ��ر ن��ف��ًس��ا ع��اب وم��ا ك��اذب ب��ق��ول��ة ن��ف��س��ي ع��ائ��بً��ا ف��ي��ا
ش��ائ��ُن؟ ل��ل��ه ال��ب��ص��َق أن وت��ح��س��ب ��ر م��ط��هَّ وْه��و ال��م��ح��راب ف��ي أت��ب��ص��ق
ص��ائ��ُن ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى ق��ف��ٌل إِن��ه أال ق��ل��ب��ه م��ف��ت��اح ال��م��رء رزق ي��ق��ول��ون:
ال��م��داه��ُن وال��ص��دي��ق ال��م��ب��ادي ي��ك��اد ف��اع��ًال ك��ن��َت إِن ال��ن��اس ه��ذا ع��ن��ك ف��دْع
س��اك��ُن! ه��و اص��ط��ب��ر ل��ل��ي��ث ق��ل��ت وإِن ي��ع��زه��ا ع��زي ل��ألن��ع��ام أق��ول��ك
وح��ائ��ُن ب��اٍك ال��ن��اس ف��ي ح��ول��ه وم��ن وح��ده ل��ل��م��رءِ ال��ع��ي��ُش ي��ط��ي��ُب وك��ي��ف
آم��ُن ق��ي��ل وإِن ال��ع��دوى ت��ط��رق ك��م��ا يُ��رى ال ح��ي��ث م��ن ال��خ��ل��ِق ش��ق��اءُ ي��ض��ي��ر
ال��ض��غ��ائ��ُن م��ن��ه ال��ص��در ف��ي اق��ت��رب��ت ك��م��ا ع��دوَّه ع��دوٌّ ب��غ��ض��ي ف��ي ي��ق��ارب
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ال��ق��رائ��ُن األن��ام ف��ي ش��اك��ل��ت��ه��ا ف��ق��د ب��غ��ض��ت��ي ت��ض��م��ر ال��ع��ج��م ص��دور ��ْت ول��خَّ
ع��ائ��ُن األف��ِق ف��ي ال��ش��م��ِس ل��ح��َظ أن رأى ي��س��ي��غ��ه��ا ن��ع��م��ى ال��ح��س��اد ن��غ��ص وم��ن
ال��ب��وائ��ُن ال��ن��ف��وس م��ن��ه��ا ��َم��ْت ب��شَّ إِذا س��ل��ه��ا ال��م��وت س��وى ي��دري ال س��خ��ائ��م
ال��ب��واط��ُن ط��وت��ه غ��لٍّ م��ن ��َب ت��ع��جَّ وه��اده أْف��ق اإلِن��س��ان ب��ل��غ ل��ئ��ن
ال��م��واط��ُن م��ن��ه ال��ص��در ف��ي ع��م��َرْت وق��د غ��ي��ره غ��لِّ م��ن اإلِن��س��اُن ي��ع��ج��ب وق��د
ال��ت��ب��اي��ُن ال��ن��ف��وِس ق��در ع��ل��ى ول��ك��ْن ��ٌد م��ح��سَّ ح��س��وٌد ف��ي��ن��ا ام��رٍئ وك��ل
والع��ُن ع��اٍد ال��ن��اَس إِنَّ غ��ْرَو ف��ال أخ��اف��ُه ع��دوٌّ ن��ف��س��ي ف��ي ك��ان ل��ئ��ن
م��اج��ُن ال��م��وِت س��ادِر م��ن ل��ه��ا ي��ه��شَّ ح��س��نُ��ه��ا ل��ي يَ��لُ��ْح إِن ح��ي��اٌة ح��ي��ات��ي
ال��دف��ائ��ُن؟ ال��ض��ري��ح ف��ي م��ن��ه��ا أت��دف��أ م��ض��وا م��ن آث��ار ال��م��ج��د ش��م��وس ت��ض��يء

الضمري آلة

ب��ِإب��ه��اِم��ِه ي��ك��ي��د وخ��بٍّ وأي��اِم��ِه ِل��َدْه��ٍر َم��ْن أال
ب��ِإي��الِم��ِه يُ��َس��رَّ ل��ك��ي��م��ا ص��ن��وه ال��ورى ع��ش��ي��ر ي��ودُّ
ب��أح��ك��اِم��ِه ل��ي��ح��ظ��ى ول��ك��ْن س��واه ل��خ��ي��ر ال��ض��م��ي��ُر ول��ي��س
إِن��ع��اِم��ِه دون م��ه��ل��ًك��ا ي��رى م��أث��ًم��ا إِت��ي��ان��ه ل��ي��م��ن��ع
ب��آالِم��ِه ال��ض��م��ي��ر ت��ن��اءَى ي��ع��اف ه��ل��ًك��ا ف��ي��ه ي��ج��د ل��م ف��ِإن
آث��اِم��ِه روث ف��ي ال��ط��ه��ر ي��رى خ��يِّ��ٍر م��ن ال��ن��ص��ف ت��ب��تَ��ِغ ف��ال
ب��ِإج��راِم��ِه؟ ت��ص��ي��ح دم��اء س��ف��ك��ه م��ن ي��ح��م��ر ال��ت��ب��ر ه��ل
ب��أح��الِم��ِه ش��ق��يٌّ ب��ريءٌ خ��ج��ل��ٍة أخ��و إِال ال��ن��اُس وم��ا
إِك��راِم��ِه ح��قِّ م��ن ��ض ي��خ��فِّ ح��ي��اءٍ م��ن ل��ه م��ا ل��وث��ٍة وذو
ل��وَّاِم��ِه! ظ��نِّ م��ن ل��ت��ف��ل��ت ال��ش��رور ب��ب��ع��ض ال��ح��ي��اءَ ف��داِو
ت��ه��ي��اِم��ِه غ��لِّ م��ن ي��ن��ق��ع ِر ال��ش��رو ل��خ��ي��ر ب��اٍغ ك��لُّ وم��ا
ب��ِإل��م��اِم��ِه ال��ن��ق��ي��ض ض��ي��َر َك ش��رُّ ي��ض��ي��رك تُ��ق��اَك ب��ق��در
ب��أس��ق��اِم��ِه ال��ب��ريء ي��ذلُّ ع��ي��اء داءٌ ال��ض��م��ائ��ِر وب��ع��ُض
ب��ِإل��ه��اِم��ِه ال��م��غ��ذِّ ون��ور ال��خ��ط��وِب ح��رب ك��ال��س��ي��ِف وآخ��ُر
وأوه��اِم��ِه ال��ض��م��ي��ر ل��ؤم ـ��ر ال��م��غ��اِم��ـ ج��ه��ُل ال��ع��ي��ِش ل��ذة وم��ن
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ب��ِإب��راِم��ِه ي��ث��ن��ي وال��ش��رُّ س، ال��ن��ف��و ه��ذي خ��ي��ر م��ن وذل��ك

املصلح دعوة

ال��وادي ف��ي ال��م��ح��ت��ثُّ ـ��َق��ه��ا أْط��َل��ـ ص��ي��ح��ة ي��ا أال
أَبْ��راِد ط��يَّ ف��ي��ن��ا ـ��ر ال��دْه��ـ ط��واك ك��ن��ت ل��ئ��ن
ال��ب��ادي؟ ال��ف��ن��ن زه��ر ر ال��ب��ذ خ��ف��اء ي��زج��ي أم��ا
ال��غ��ادي ال��رائ��ِح ب��ص��وِب ال��واع��ي ال��س��ام��ُع س��ق��اك
م��يَّ��اِد م��ن��ك ب��غ��ص��ٍن ال��ن��ف��ِس ه��ات��ُف وغ��نَّ��ى
ل��م��ي��ع��اِد م��خ��ب��وءٌ ـ��َك م��نْ��ـ ب��الٌغ ال��ن��ف��ِس ف��ف��ي
ال��ع��ادي ال��َض��ي��غ��ِم م��ث��ل ـ��َك م��نْ��ـ اق��ت��داٌر ال��ن��ف��س وف��ي
ال��ص��ادي ال��ه��ال��ك ب��ريِّ ال��ص��خ��ُر ي��ن��ف��ج��ر غ��ًدا
وإِرع��اِد ب��ِإب��راٍق ي��ح��دو ق��د م��ن��ك وص��م��ٌت
وأع��م��اِد ب��أط��ن��اٍب ب��ان��ي��ك ال��ده��ر وإِنَّ
ب��م��رص��اِد م��ق��ادي��ر ال��غ��ي��ب ف��ي ل��ك ��ت وخ��صَّ
وال��زاِد ال��م��اءِ م��ق��ام ق��ام��ت دع��وٍة م��ن وك��م
وإِي��ع��اِد وع��د ذي ِت األص��وا خ��اف��ت م��ن وك��م
وإِن��ج��اِد ب��ِإت��ه��ام أف��واج ل��ك س��ي��س��ع��ى
وإِرش��اِد غ��يٍّ م��ن م األق��وا ف��ي م��ن��ك وي��ه��ف��و
ب��ورَّاِد م��رَّ إِذا ع��ن��ك ص��ادر وي��ح��ك��ي
وأط��واِد ص��رٍح ف��ي ـ��ر ي��ن��خ��ـ م��خ��ت��ٍف م��ن وك��م
ال��ح��ادي ط��ري��َق��ه��ا أض��لَّ ِخ��ي��َل��ْت ص��ي��ح��ة ي��ا أال
ال��ن��ادي ف��ي ال��ص��لِّ ك��م��ون ك��ام��ن��ة وْه��ي وظ��لَّ��ْت
ل��م��ي��ع��اِد ال��دَّنِّ ف��ي ُة ال��خ��م��ر ت��خ��ت��م��ر ك��م��ا
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املوت بعد الشهرة

ع��م��ِرِه! ف��ي ال��ص��ي��ِت ع��م��ر ي��زاد ال��ف��ت��ى أن ل��و ال��ص��ي��َت أح��س��ن م��ا
ذك��ِرِه ف��ي ال��م��ي��ت غ��بْ��ن��َة وا ب��ه ��ى ي��رجَّ ن��ف��ع وال ��ا أمَّ
ق��ب��ِرِه! ف��ي ال��ذك��ر يُ��ش��اد ك��ي��م��ا أي��ام��ه ل��ذات م��ن ي��ه��دم
ده��ِرِه م��ن ب��ال��ذك��ر م��ض��ى ب��م��ا غ��ٍد م��ن ب��ائ��ًع��ا رأي��ن��ا وم��ا
ف��رِِّه ف��ي ال��ُم��ْع��ِن��ق ل��ي��وم��ه غ��اب��ٍر أزٍل م��ن ب��ش��ه��رة
أم��ِرِه م��ن ال��م��رج��و وال��م��ق��ب��ل ع��ه��ده م��ض��ى ق��د ص��ي��ت س��يَّ��ان
م��رِِّه ف��ي ال��ده��ِر ج��رُم ي��خ��ف��ي��ه م��َض��ْت ل��ح��ي��اٍة ظ��لٌّ وال��ذك��ُر
م��رِِّه ف��ي ال��ده��ِر ج��رُم ي��خ��ف��ي��ه س��ع��ى س��اٍع خ��ل��ف ظ��لٍّ ورب
َش��ْه��ِرِه م��ن ال��ع��ي��ن راق وال��س��ي��ف ك��ال��م��ن��ت��ض��ي ال��ذه��َن ي��ع��ي��د ص��ي��ٌت
خ��دِرِه ف��ي ال��ح��قِّ م��ث��ل وال��وه��ُم وه��ِم��ه��ا ف��ي ال��خ��ل��َد ت��ب��غ��ي وال��ن��ف��ُس
غ��دِرِه ف��ي ال��وه��ُم يُ��ِربْ��ه��ا ل��م إِن ن��اف��ع إِي��م��ان��ه��ا ف��ي ف��ال��بُ��ط��ل
ِس��ْف��ِرِه ف��ي ال��ل��بَّ ي��ح��وي ـ��ق��رط��اس وب��اْل��ـ ط��وًرا ب��األه��رام ت��ح��ت��ال
ب��ح��ِرِه ف��ي ال��ده��ُر اس��ت��ف��اض إِذا ه��ل��ك��ه��ا م��ن ب��د ال س��ف��ائ��ن

الربيع دالل

ج��م��اَال ال��رب��ي��ع زاد رب��ي��ًع��ا ي��ا تَ��َالَال ح��ي��ن ال��رب��ي��ع روُح أن��ت
رج��اَال ال��ح��ي��اة ع��ن ي��س��ل��ي ل��ي��س ع��زي��ٌز وْه��و ال��رب��ي��َع أن غ��ي��ر
وم��ق��اَال ذك��رًة ك��ان م��ض��ى أو ووص��اَال ُق��رًَّة ك��ان أت��ى إِْن
ال��ج��رب��اَال ل��ن��ا ي��ح��ك��ي وب��ث��غ��ٍر ب��ط��رف ال��م��دلُّ ال��م��ع��رض أي��ه��ا
دالَال أخ��ش��ى ف��ل��س��ت دالًال ِت��ْه وص��اًال أب��ك��ي ف��ل��س��ت م��ط��اًال زْد
ج��الَال ف��ي��ه ال��ح��ك��ي��م وي��زي��د م��ن��ه ال��غ��رُّ ي��ف��زع ك��ال��ل��ي��ل أن��ا
وم��ق��اَال ح��ك��م��ًة ال��ع��ي��ُن ت��ب��ص��ر ال م��ا ال��ُدج��ن��ة ف��ي ال��رأي وي��رى
وط��اَال ال��ي��ت��ي��م ع��ل��ى وأن��ح��ى ـ��ُب ال��خ��ْط ك��رث إِن ال��ط��ب��ي��ب ِن��ْع��م ه��و
زي��اَال ي��ط��ي��ل أن م��ن أرع��ى ن��ون ك��ا ع��ان��ق��ه ال��رب��ي��ع واب��ت��دار
زواَال ال��رب��ي��ع ح��َدا ش��ت��اء ت ف��ا ف��ِإن ال��زم��اِن ك��رُّ وس��ري��ٌع
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ن��واَال وأج��دى أرج��ى ل��ش��ت��اءٍ ق��ري��ن وْه��و ال��رب��ي��ِع وط��ل��وُع
ه��الَال وط��وًرا م��ط��رة ت��ارًة ذخ��ًرا ال��ح��وادث م��ن ق��ل��ب��ي ض��مَّ
وح��اَال ح��اًال ش��اَم ق��د وف��ؤادي ح��ال إِنَّ��ك ال��رب��ي��ع ش��ب��ي��َه ي��ا
وج��م��اَال ن��ض��رًة م��ن��ك ح��وى ُن ال��ك��و ه��و ب��ل ال ك��ال��ك��ون وف��ؤادي
م��ج��اَال وال��س��م��اءِ ال��ب��ح��ر ع��ن ُر ال��ب��ْد ي��ج��د ه��ل ق��درت إِن ف��اب��ت��ِع��ْد
وال��ظ��الَال ق��ي��ظ��ه ش��ئ��ت إِذا ـ��َف ال��ص��يْ��ـ أرت��ج��ِع ال��ش��ت��اءِ ف��ي وائ��ت��ن��ي
ح��الَال س��ح��ًرا ال��زه��ور رواءِ ف��ى وي��ل��ق��ي ال��غ��ص��وَن ي��ح��ي��ي ب��زف��ي��ٍر
وض��الَال وح��ي��رًة ارت��ي��اًع��ا ـ��ر ال��دْه��ـ غ��اب��ر ف��ي ال��ش��ت��اء ف��ي��ف��رُّ
ارت��ح��اَال ال��رب��ي��ُع آذن وق��د ءَ ج��ا إن ال��ص��ي��ف م��ن أق��ل��ى أن��ي غ��ي��ر
وغ��ال��ى أوف��ى ك��ال��ص��ي��ف غ��راًم��ا ـ��ِب ال��ق��ْل��ـ ف��ي وخ��لَّ��ف م��ض��ى رب��ي��ًع��ا ي��ا

القلوب ربيع

ال��ط��ي��وِر م��ط��ار م��ث��ل م��ط��ارك ال��زه��وِر وع��ه��َد ال��ق��ل��وِب رب��ي��َع
ال��ق��ص��ي��ِر ب��ال��رج��اءِ م��ع��لِّ��ل��ن��ا ال��وك��وِر ب��ي��ن اِإلل��ف ل��ن��ا ت��ض��مُّ
ال��س��روِر خ��م��ار ال��خ��م��ار وخ��ي��ر ال��ده��وِر ص��روف ع��ن وخ��ادع��ن��ا
ال��ص��دوِر ون��ج��يُّ ال��ه��دوى وع��ه��د ال��زه��وِر زم��ان زم��اٍن وخ��ي��ُر
ال��ح��ب��وِر ج��مِّ ال��م��ان��يِّ ك��ث��ي��ر ال��ب��ش��ي��ِر َك��َوْج��ه ع��ه��د ُربَّ وي��ا
ال��ث��غ��وِر؟ غ��ي��ر ال��زه��ر ي��ش��ب��ه وه��ل ال��غ��روِر َغ��ي��ر ال��ع��ي��ش ي��ص��ق��ُل وه��ل
ال��ع��ب��ي��ِر ون��ف��ح ال��زه��ور وط��ي��ِب ال��َح��ُروِر ب��ل��ف��ح ع��ل��ي��ن��ا ت��م��رُّ
ال��زه��وِر وع��ه��د ال��ق��ل��وب رب��ي��ع ال��خ��ري��ِر ك��ش��دِو ذك��رى وت��خ��ل��ف
ن��ض��ي��ِر ع��ي��ٍش ص��ف��َو اغ��ت��ن��م ت��ق��ول ال��ط��ي��وِر ه��ذي نُ��ْص��َح واس��ت��م��ْع ف��ق��م
ال��زه��وِر ك��ع��ه��د ال��ش��ب��اِب ف��ع��ه��ُد ال��ق��ص��ي��ِر ال��ش��ب��اب ف��ي ت��غ��ب��ن��ْن وال
ال��ب��دوِر ط��ل��وَع ع��ل��ي��ن��ا ط��ل��ْع��َت ال��ح��ب��وِر ل��ي��ال��ي ف��ي ق��م��ًرا ف��ي��ا
ال��م��س��ي��ِر ق��ب��ل ب��ض��وئ��ك ت��م��ت��ْع ال��ق��ب��وِر ظ��ل��م��ات ف��ي ل��ت��غ��رب
ال��س��ف��وِر ه��ذا ض��وءِ ف��ي وم��ل��ك��ك ال��زه��وِر ك��م��ك��ث ف��ي��ن��ا ف��م��ك��ثُ��ك
ال��ج��ري��ِر م��م��رُّ ِج��ي��ٍد ك��ل وف��ي ال��ن��ح��وِر ف��ي ي��ده ال��ردى وع��ادى
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ال��دَّب��وِر ع��ص��َف ب��ال��زه��ر وي��ع��ب��ث ال��ث��غ��وِر ف��ي َع��ط��ن ث��م��ر وك��م
األم��وِر غ��ش��اء ان��ج��الء وق��ب��ل ال��ق��ت��ي��ِر ق��ب��ل ال��م��رءُ ي��ن��دُم وال
ال��خ��م��وِر ك��ف��ع��ِل ال��رج��اء وف��ع��ل ال��غ��روِر ك��ث��ي��ُر ال��ش��ب��اَب ف��ِإنَّ
ال��ن��ض��ي��ِر؟ ال��ش��ب��اِب ع��ه��ُد ف��ات إِذا ال��ن��ذي��ِر وع��ُظ ال��م��رءَ ي��ن��ف��ُع وه��ل

وْهم أم حقيقة

درِس ال��ح��وادث م��ن ض��ل��وٍع ف��ي ن��ف��ِس خ��رائ��ب م��ن ري��ع ي��ك��ن إِن
ال��َرْم��ِس ف��وق ك��ال��ب��در ع��ل��ي��ه��ا ـ��ن ال��ُح��ْس��ـ َوَض��ح م��ن أف��اض ق��د ف��ب��م��ا
ال��ش��م��ِس ل��ن��أي ال��ن��دى ت��ري��ق ض ف��األر ل��ل��ن��أي ب��ك��ي��ت ق��د أك��ن أو
أم��س��ى ال��ن��أي ح��رق��ة م��ن ل��ي ل��ب��ك��ى ا ودٍّ تُ��ْدِرُك األي��اَم انَّ ول��َو
ن��ف��س��ي أب��غ��ض��ت ال��ع��ذوُل ي��ق��وَل أن ن��ف��س��ي ح��قِّ م��ن ول��ي��س ن��ف��س��ي أن��ت
ل��ل��ن��ح��ِس ح��ائ��ٌل ال��س��ع��ُد ه��و أم َس��ْع��ًدا ص��اَر ق��د ال��ح��ب ف��ي أََش��َق��اءٌ
وَج��ْرِس ج��س��ٍم غ��ي��ر إِي��اك ِخ��ْل��ُت خ��ي��اًال م��ن��ك أح��ب��ب��ُت ف��ك��أن��ي
ب��ل��م��ِس م��ن��ك ال��ي��ق��ي��ن أت��ق��رَّى ل��ق��اءً ب��ع��ُد أُْل��ِف ل��م وك��أن��ي
ش��م��ِس م��ج��اج��ة إِال ف��ي��ن��ا ـ��ِف��َك أُْل��ـ ل��ْم ل��م��س��تُ��َك إِذا ف��ل��ع��لِّ��ي
ي��أس��ي م��رارَة وج��رَّْع��تَ��ِن��ي ل��ي آم��ا ع��ن��َي ن��ف��يْ��َت ق��د ت��ك��ْن إِن
أن��س��ي ف��أك��ث��ر َخ��لَّ��ْف��ت��ه أن��ت ودود إِل��ٌف ك��أن��ت ال ف��األس��ى
ح��ب��ِس ال��ص��ب��اب��ة ع��ل��ى ض��ل��وٍع ف��ي ف��اطَّ��رح��ه��ا ودي��ع��ٌة ع��ن��دي ف��ْه��و
ون��ح��س��ي أس��اي م��ن خ��فَّ ل��م��ا ـ��ك م��ن��ـ ب��ه ش��ق��ي��ت ن��ح��س ع��دان��ي ل��و
ال��م��ت��ح��س��ي ُص��ب��اب��ة م��ن��ه ـ��ط��أ أْخ��ـ ول��و ل��ي��ش��ق��ى ال��ه��وى وش��ق��يُّ
ن��ف��س��ي غ��ي��ر ع��ل��ى أن��ح��ى ل��ي ف��م��ا ـ��ِس ال��ن��ف��ـ م��ن وال��ش��ق��اءُ ال��س��ع��ُد إِن��م��ا
تُ��ْرس��ي أَع��ت��دُّ ك��ن��ت م��ن ح��رب��ي ـ��ب��َح أص��ـ ف��ق��د ال��ق��ض��اءُ س��نَّ��ه��ا س��ن��ٌن
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الحسن عالم

ت��ران��ي ل��ل��م��ن��ون ع��ي��وٌن ف��ه��ذي ع��ن��ان��ي ق��وَد ال��ح��س��َن أُب��ي��ُح ذران��ي
ح��س��اِن! وج��وه أب��ص��ر ل��م م��تُّ إِذا أن��ن��ي ال��م��وت م��ن أق��ل��ى م��ا وأك��ب��ر
َم��ع��ان��ي ل��ل��ج��م��اِل وج��ٍه ك��ل وف��ي ول��ذاذة ف��ت��ن��ٌة م��ع��نً��ى ك��لِّ ف��ف��ي
وأدان��ي ال��دن��ى ف��ي أق��اٍص س��واء ك��ل��ه��ا ال��غ��ي��َد أب��ص��ُر ب��خ��ل��د ل��ي ف��َم��ْن
ال��َم��َل��واِن ي��ب��ص��ر ل��م م��ا وأب��ص��ر ن��وَره ال��ق��ب��ُر أط��ف��أ ح��س��نً��ا وأب��ص��ر
روان��ي ن��ح��وه��ن ق��ل��وٍب ع��ن��ان س��ح��ره��ا ي��م��ل��ك س��وف ع��ي��وٌن وت��رن��و
األذن��اِن ت��س��م��ع ل��م م��ا وأس��م��ع م��ه��وده��ا ال��غ��ي��وب ف��ي وج��وه وت��ب��دو
ب��ال��خ��ف��ق��اِن األرُض ف��ت��دوي ع��ل��ي��ه س��ع��ت إِن ال��غ��ي��د ي��ع��رف ب��ت��رب��ي ك��أن��ي
ح��وان��ي ال��ت��راب ف��ي ق��ل��وٍب وأي ع��اش��ًق��ا ال��ق��ب��ِر ف��ي إِنَّ ع��اش��ق��ي��ه��ا ف��ي��ا
وم��ث��ان��ي ن��غ��م��ٍة م��ن ال��ه��وى ف��ح��س��ب ل��ح��نَ��ه ال��ح��س��ُن أَْح��َك��َم ع��وٌد وق��ل��ب��َي
ج��ن��ان��ي دون ال��ك��ون ح��س��ن ت��ق��اُط��ر ع��ٍل م��ن ال��م��ن��اق��ع ف��ي م��اء ت��ق��اَط��ر
ل��ح��ن��ان��ي أنَّ��ًة ب��س��م��ع��ي ك��أن ُح��ْس��نَ��ُه ال��ط��رُف أَبْ��َص��َر م��ا إِذا أح��سُّ
ل��س��اِن ب��غ��ي��ر آم��ال��ي ي��رتِّ��ل م��ن��ش��ٍد ن��غ��م��ُة ال��ك��وِن وج��وَه ك��أن
ب��ال��ج��ري��اِن ال��وج��ه ت��ض��يء دم��اء ع��روق��ه ب��ي��ن ال��ش��م��س ض��ي��اء َم��ْن ف��ي��ا
ال��ح��دث��اِن غ��ائ��ل م��ن ب��ه ي��داوي ث��غ��ره خ��م��ر م��ن ال��خ��ل��ِد رح��ي��ق َم��ْن وي��ا
ج��ب��اِن ك��لُّ ال��خ��ل��َد ألص��اَب إِذن ج��رع��ًة ال��م��وِت خ��ائ��ف م��ن��ه ن��اَل ف��ل��و
م��ع��ان��ي! ال��ح��س��ان ف��ي م��ن��ه��ا يَ��بْ��َق ف��ل��م ك��لَّ��َه��ا وال��خ��ل��د ال��ح��س��ِن ص��ف��ات ج��م��ع��ت
ب��ال��وخ��دان ال��م��وت ح��داه��ا وأخ��رى ح��س��ن��ه��ا يَ��بْ��ُد ل��م ب��ع��د ح��س��ان س��واء
دوان��ي! غ��ي��ر م��ن��ك ل��م��ع��ات س��وى آدٍم ع��ه��د م��ن ��اُق ال��ع��شَّ ع��ش��َق ف��م��ا
رم��ان��ي ه��واك م��ن س��ه��ًم��ا إِنَّ وه��ا ب��ف��ت��ن��ٍة وال��ول��ي��د ج��م��ي��ًال رم��ي��ت
دع��ان��ي ح��ي��ن ال��ش��وق ف��ي��ك ف��ل��بَّ��يْ��ُت دون��ه وال��م��وت ال��ع��ي��ِش دع��اءُ دع��ان��ي
ب��ب��ي��اِن ن��اِط��ٌق ص��م��وٍت وربَّ ن��س��ي��ُم��ه رقَّ ال��ل��ي��ِل دع��اءُ دع��ان��ي
ب��ال��ن��ه��ض��اِن ال��ده��ِر ع��ب��اَب وي��ح��ك��ي خ��ِري��ُره ي��ش��ج��و ال��ب��ح��ر دع��اء دع��ان��ي
ب��أم��ان��ي ه��ات��ف ذك��ر ُربَّ وي��ا ه��ات��ٌف وال��ذك��ُر ال��ذك��ر دع��اءُ دع��ان��ي
ورع��ان��ي ب��دره��ا ف��ي��ه��ا ال��ب��ح��ر رع��ى ل��ي��ل��ًة ال��ب��ح��ر ف��ي ال��ع��ود دع��اءُ دع��ان��ي
ل��ل��ط��ي��راِن ال��ص��بِّ ف��ؤاَد ت��ش��وق روح��ه��ا وال��ط��ي��ُر ال��زه��ر دع��اءُ دع��ان��ي
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ك��ي��اِن خ��ْل��ق ال��ف��ج��ر ان��ف��ج��اَر ك��أنَّ ش��ائ��ٌق وال��ف��ج��ُر ال��ف��ج��ِر دع��اءُ دع��ان��ي
ب��ال��ش��ن��آِن ال��ح��بَّ ت��ث��ي��ب ل��ك��ي��م��ا دع��وًة ال��ح��بِّ إِل��ى ق��ل��ب��ي ت��دع��َوْن ف��ال
ج��ان��ي ن��ه��زة ال��ق��ل��ب ت��خ��ال ال ل��ك��ي ربُّ��ه أن��ت ال��ذي ب��ال��ح��س��ِن دع��وت��ك
وج��ن��ان��ي م��ه��ج��ت��ي غ��ال��ت ال��ن��اِس م��ن خ��دي��ع��ة ن��ق��م��ت أن��ي ت��ن��ق��م��ْن وال
ح��ان��ي األم��ان��ة رْع��ي ع��ل��ى ف��ؤاد أنَّ��ُه ال��غ��ضِّ ق��ل��ب��ك ف��وض��ى ي��ُك وال
ب��وان��ي ل��ي��س ل��ق��ي��اك إِل��ى ش��ف��ي��ع وم��ن��ط��ق��ي خ��ل��ق��ي ب��ع��ض ف��ي ل��ي ك��ان ف��ِإن
م��دان��ي ال��ج��م��اِل م��ع��ب��وِد ب��ِإم��رة ب��ي��ن��ن��ا ال��ود ح��اج��ب ف��اص��دع ف��ح��س��ب��ك
ع��ان��ي ِح��بَ��اِل��َك ف��ي ح��ب��ي��ٌس ف��ؤاٌد ي��س��ت��رْح ال��ح��بِّ ع��ل��ى ف��ن��اِك��ْرن��ي وإِال
ب��ال��خ��ف��ق��اِن ال��ق��ل��َب ت��ج��نُّ وأن��ت ط��ف��ل��ه��ا ك��ال��ظ��ئ��ِر ال��ق��ل��َب ي��ه��زُّ ِس��َواَك

الحق اختفاء

م��ف��ل��َس��ا أل��ف��ي��ت ـ��ح��قِّ اْل��ـ م��ت��اج��َر ع��ددن��ا ل��و
واك��ت��س��ى ن��ال ف��ق��د ن��ي ب��ال��م��ع��ا ال��ح��قِّ ت��اج��ر
أب��خ��َس��ا ال��تَّ��ْج��َر ف��رأى ن��س��ي��ئ��ة ي��ش��ري ك��ان
األس��ى؟ ن��ال��ه ف��ه��ل ءِ ال��ق��ض��ا خ��ش��ي��َة ف��اخ��ت��ف��ى
أخ��رَس��ا ك��ان إِذْ ـ��ح��قِّ اْل��ـ م��ن��زل ال��ع��ي��ش ك��ت��م
ل��يُ��بْ��َل��َس��ا ف��ح��م��اه ب��أم��ره ط��بٌّ ه��و
أل��ب��َس��ا ك��ان إِن ـ��َل��َة م��ْق��ـ اب��ِن َخ��طَّ ع��لِّ��ُم��وُه
ع��س��ى أس��راَره ـ��طَّ��رس ال��ـ ف��ي ي��خ��طُّ وس��ل��وه
اح��ت��س��ى إِذا ل��ي��ف��ش��ي َب ال��ش��را ل��ه ف��ص��ب��وا أو
م��ن��ف��َس��ا ال��ب��ط��ل ص��ف��ق��ة ِل��َج��ْع��ِل��ه��م ق��وم��ي ل��م��ت
أش��وَس��ا ك��ان م��ا ب��ع��د ب��ي��ن��ك��م ال��ح��قُّ ذل��ك
ُم��ْف��ِل��َس��ا ع��اش إِن��ه ق��ائ��ٌل: ال��ق��وم ف��ي ص��اح
م��ق��دََّس��ا! بُ��ْط��ًال ك��ان م��ف��ل��ًس��ا ع��اش إِن وه��و
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املالئكة زورة

وال��ف��ن��اءْ م��ن��ه دارَي ش��رََّف��ْت ال��ذي األع��ل��ى ب��ال��م��أل م��رح��بً��ا
ال��س��م��اءْ أه��َل ي��ا ال��ح��قِّ والَة ي��ا أرى ��ا ح��قٍّ أم ال��ن��وم ف��ي ُح��ل��ًم��ا
ال��ق��ض��اءْ ج��رح ف��ي ال��ب��رءَ ت��ب��ع��ث��ون ال��نُّ��َه��ى أه��َل ي��ا ال��ح��قِّ والَة ي��ا
ل��ل��ظ��م��اءْ وريٍّ��ا ال��ن��ف��س بُ��ْل��َغ��ة ن��ورك��م م��ن أق��ت��ب��ْس أس��ِع��ُدون��ي
ل��ل��ح��ي��اءْ ق��رٌن ال��ف��ض��ل وع��م��ي��ُم ل��ح��ظ��ه َح��ي��يٌّ ال��ف��ض��ل َم��َل��ُك
ال��رواءْ م��ع��ب��وُد ال��ط��ه��ر وج��َه إِنَّ وج��ه��ه ص��ب��ي��ٌح ال��طُّ��ْه��ر َم��َل��ك
ال��ض��ي��اءْ ذاك ف��ي ال��ط��رف أض��لَّ م��ا ن��وره ف��ي اخ��ت��ف��ى ال��ح��ق َم��َل��ك
ك��ال��دواءْ ي��ش��ف��ي ال��ل��ح��ظ ب��ع��َض إِنَّ ل��ح��ظ��ه دواء ال��رف��ق َم��َل��ك
ال��ش��ق��اءْ وج��ه ف��ي ال��تِّ��بْ��ر ِض��ْح��ك م��ث��ل ِب��ْش��ره ض��ح��وك ال��ج��ود َم��َل��ك
غ��ب��اءْ م��ن ض��رٌب ال��ن��ق��م��ة إِن��م��ا رأي��ه رج��ي��ٌح ال��ع��ف��و َم��َل��ك
ال��ق��ض��اءْ غ��ي��ب ف��ي األف��ع��ال وي��رى ك��ذبً��ا ع��ل��ي��ه ال��ج��ان��ي ي��رح��م
ب��م��اءْ أج��س��اٌم ت��ط��ه��ر م��ث��ل��م��ا أض��وائ��ك��م ف��ي ن��ف��س��ي ط��ه��رت
ال��ع��ي��اءْ ال��داءِ م��ن ي��ش��ف��ي ن��ف��س أن��ف��اس��ك��م م��ن ال��خ��ل��َد وش��م��م��ت
ال��ع��الءْ ب��أل��ح��ان ال��ن��ف��َس ي��ط��رف ب��ه أح��ي��ا م��ن��ط��ًق��ا أس��م��ع��ون��ي
ال��ه��واءْ س��م��ع ف��ي ال��ري��ُح وع��ت��ه ل��و رْج��ع��ه ح��ل��ٌو ك��ال��ل��ح��ن م��ن��ط��ًق��ا
ال��رج��اءْ م��ص��ف��ود ال��ي��أِس ب��ح��ب��ال ع��ان��يً��ا أخ��ي��ذًا َف��كَّ��ت زورة
ال��نُّ��ه��اءْ َم��ت��ن ف��ي ال��ن��ج��ِم رس��ِم م��ث��ل م��ن��ه��ُم رس��ًم��ا ال��ن��ف��ِس ف��ي وأرى
ك��ال��ذم��اءْ ذك��رى األن��ف ف��ي خ��لَّ��َف��ْت إِْن األزه��ار ك��ش��ذا وع��ب��ي��ًرا
ال��ب��ق��اءْ وأس��ت��ق��ص��ي ال��ع��ي��َش أح��م��د ب��ع��ده��م م��ن وادًع��ا خ��ل��ف��ون��ي

املسكينة األم

ك��ث��ي��ِر ن��س��ٍل ل��رزق وت��س��ع��ى ـ��ق��ى ت��ْش��ـ ال��ت��ي ك��ال��ع��ج��وز األرض ��ن��ا أمُّ
ب��ال��ن��ع��ي��ِر خ��ل��ف��ه��ا م��ن ط��ف��ٌل ض��جَّ ط��ف��ًال ت��دلَّ��َل َغ��َدت م��ا ف��ِإذا
ال��وث��ي��ِر ال��ن��ع��ي��م م��ن ف��راًش��ا ُض األر ل��ه ت��م��دُّ ل��و ودَّ ك��لُّ��ن��ا
ال��ص��غ��ي��ِر م��ْه��َد ال��رءوم ك��ه��زِّ ال��ه��مَّ ي��ط��رد ب��م��ا ل��ه وت��غ��نِّ��ي
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ال��ب��ص��ي��ِر غ��ي��ر ال��ص��واَب ي��ص��ي��ب ال ع��ل��ي��ه��ا م��الم ال ع��م��ي��اءُ وْه��ي
وال��م��ص��دوِر ال��م��ح��زوِن وج��َه ـ��ص��ر تُ��بْ��ـ وال ال��ش��ق��يِّ أدم��َع ت��رى ال
األم��وِر ش��ق��اءِ م��ن ال��خ��ل��ق ف��ي ـ��نَّ��ْح��ٍس ال��ـ ص��رخ��ات وََع��ْت م��ا ��اء ص��مَّ وْه��ي
وع��ذي��ِر م��ش��ف��ٍق م��ن ع��ل��ي��ه��ا ٍق وب��ِإش��ف��ا ب��رح��م��ٍة أَْوَل��ى ف��ْه��ي

لعب أم جد

ب��ه ري��ع ال��ق��ض��اء ل��راج��ي ف��ق��ْل ل��م��ذن��ب��ه ال��ورى ب��ريءُ ي��ب��ك��ي
م��ض��رب��ه ظ��لَّ ال��ل��ي��ل ت��رى أم��ا م��ن��ف��ل��ت ال��ق��ض��اءِ ص��ول��ج��ان ذا
ت��ط��رب��ه ف��ي ج��دٍّ م��ن ل��ع��ب��ة ب��ه ت��دار ال��دن��ى ك��رات ه��ذي
م��ل��ع��ب��ه؟ ب��ي��ن ال��ح��قَّ أت��ب��ت��غ��ي وح��ك��م��ت��ه ��ه ح��قُّ ت��ق��ل ف��ال
ب��ه اآلن��ام ي��ش��ق��ى ج��ل��ًدا ن��ض��ْوِت وك��م ل��ب��ْس��ِت ك��م ال��خ��ل��ِد ح��يَّ��َة ي��ا
م��ط��ل��ب��ه ب��ع��د م��ن بُ��رًدا ت��ع��اُف غ��ان��ي��ٌة ال��ح��ي��اة ه��ذي ك��أنَّ
ل��م��ع��ج��ب��ه م��ل��ب��وس��ه ت��ع��اُف أب��ًدا بُ��رده��ا ال��ن��اس ك��أن��م��ا
ب��ه آَب ال��ِح��م��ام خ��ص��يُّ إِذا ت��خ��ل��ع��ه ت��ظ��لُّ ف��ث��وبً��ا ث��وبً��ا
ب��ُم��ذْه��ب��ه يَ��ُرْق ل��م ب��م��ا ت��رض��ى ف��م��ا ال��ك��م��ال م��رآت��ه��ا ك��أَنَّ
ت��س��رُِّب��ه ف��ي ال��خ��ل��د ب��ه ي��ق��ض��ي غ��ان��ي��ة ل��ه��و ال��خ��ل��ِد ض��ي��ع��َة ي��ا
م��أرِب��ه ب��ن��ي��ِل ل��ي��ؤذى ح��ت��ى ط��ل��ٌب ع��ي��ُش��ه ال��م��رءُ وه��ك��ذا
ب��ه؟ ي��ب��ل ن��اق��ٍع م��ن ل��ل��ع��ي��ش وه��ل ال��ظ��م��اء ال��ورى ل��ن��ف��وِس ه��ل
ل��م��ش��رِب��ه ت��ظ��م��ى م��ن��اٍل خ��ي��ر ل��ه��ا ب��أن ق��اط��ٌع ِظ��ْم��ؤه��ا أم
ب��ه م��ن��ه ب��رء ال ه��الك اء ـ��دَّ ال��ـ أخ��ي ال��ج��ري��ِح غ��ل��ُة ظ��م��ؤه��ا أم

اصرب

ال��ن��ع��ي��ِم ِل��ج��رِم ظ��لٌّ دج��ا إِذا ل��ون��ه ف��ي ال��ن��ح��َس ل��ع��لَّ اص��ب��ر
ال��ع��ق��ي��ِم ال��ي��ب��اِب ف��ي زه��ًرا ي��ن��ب��ت ت��ح��ت��س��ْب ل��م م��ن��ك دم��ًع��ا ل��ع��ل
ال��ن��ظ��ي��ِم ال��رخ��اءِ ِع��ق��د ف��ي ي��س��ل��ك ل��ه درٌّ ال��ن��ح��ِس دم��َع ل��ع��ل
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ال��ظ��ل��ي��ِم ش��أو ي��ب��ل��غ ل��ك��نَّ��ه أع��رج م��ج��ه��د ِط��رٌف وال��ص��ب��ُر
ال��غ��ي��وِم ط��رد ب��ال��زف��ر ك��م��ب��ت��ٍغ ب��األس��ى األس��ى م��ْح��َو وم��ب��ت��ٍغ
ال��ن��س��ي��ِم ف��ي ي��رس��ل��ه��ا ب��ن��ف��خ��ٍة ال��ض��ح��ى ش��م��س إِط��ف��اء م��ب��ت��ٍغ أو
ال��ك��ظ��ي��ِم ع��ي��ن وْه��و ع��ن��ه��ا ي��رج��ع أش��راك��ه ل��ل��ري��ح ن��اص��ب أو
وال��غ��م��وِم األس��ى ب��ح��ر ف��ي ال��ُرع��ب ـ��ِك ل��ُف��ْل��ـ ه��اٍد ال��ح��زِن زف��ي��ر وه��ل
ب��ال��ُك��لُ��وِم ق��ل��بَ��ه ت��دم��ي أه��وُج اْل��ـ رام��ه��ا إِن ك��ال��ج��نِّ أط��م��اع��ن��ا
ال��ح��ل��ي��ِم ل��ل��ب��ي��ِب وي��ع��ن��و آنً��ا ب��ه ك��الَّ ق��ل��َب ي��دم��ي ك��ال��ك��ل��ِب
ال��ه��م��وِم ن��ار األط��م��اع اه��ت��اَج��ت ءِ ال��رج��ا ض��ي��اءُ ال��ن��اَس ه��دى إِذا
ال��س��ق��ي��ِم خ��ط��و ال��ص��خ��ر ل��وال ل��ل��ن��ه��ر ال��ف��ت��ى ع��زم ت��ع��ق��د خ��ي��ب��ة ك��م

السخر) شعر (من الدهر صلع

أص��ل��ُع! ج��زَُّه ل��و َق��ذَال��ه م��س��ت��ق��ب��ًال ال��ده��ر ص��روف ن��اٍص
ت��رق��ُع! خ��ل��ف��ه م��ن ل��ع��لَّ��ه��ا خ��ص��ل��ًة ل��َم��ت��ه م��ن ف��ج��زَّ
أق��رُع! خ��ل��ف��ه��ا م��ن ل��ك��نَّ��ه ��ٍة ل��مَّ ذو أق��ب��ل��َت إن ف��ال��ده��ُر
ال��م��ط��ل��ُع! خ��لَّ��ف م��ا وح��س��رة ال��ُم��ن��ى ط��ل��وع م��ث��ُل م��ط��ل��ُع��ه
ي��ص��ف��ُع! إِذ ي��ص��ل��ع ف��ِإن��م��ا ل��ه ص��ف��ًع��ا ب��ال��ذمِّ ت��رم وال
يُ��ق��رُع! إِذ يَ��ق��ِرع وإِن��م��ا ال��ظُّ��ب��ى ق��راِع م��ث��ُل ق��راع��ه
ي��خ��دُع! روق��ت��ه م��ن ال��ل��ون ل��ع��لَّ ب��م��داٍد ق��ف��اه ف��اْط��ل
ي��ط��ب��ع! م��ا ي��ع��دي��ك ف��ِإن��م��ا واع��يً��ا ن��ظ��ًرا ع��ن��ه وغ��ضَّ
ال��ِم��ب��َض��ُع! ل��ك ي��ج��دي م��ا ف��خ��ي��ر ل��ه ك��ره ال��دمِّ ف��ي ج��رى وإِن
ي��ن��ف��ُع! م��ا ال��م��رء ي��ض��ي��ر وق��د ن��ف��ع��ه��ا ف��ي ش��ك ال ِح��ج��ام��ٌة
أروُع! ص��ل��ع��ت��ه م��ن ب��ال��رغ��م إِن��ه ص��ح��ب��تَ��ه، تَ��ِع��ْف وال
ت��ل��م��ُع! خ��ل��ف��ه م��ن ف��ِإن��ه��ا ت��رى ال ل��ك��ي ال��رأَس ل��ه واْح��ِن
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الحديثة الفلسفة أو النهى قرد

ال��ق��وِل ذل��ك م��ن خ��ال��وه م��ا وُص��دَِّق واح��ًدا وال��ن��اس ال��ق��رد خ��ل��ُق ك��ان ل��ئ��ن
وال��ع��ق��ِل! وي��ب��َك ل��ل��ق��رِد م��ا ده��ر أي��ا ه ج��دُّ ج��دَّ إِن ال��ده��ر ب��ه��ذا ف��س��ائ��ْل
ال��رس��ِل ح��ك��م��ة ب��ه ج��اءت م��ا خ��ي��ر إِل��ى ب��رأي��ه ي��س��م��و ال��دق��ع��اء ع��ل��ى م��ق��ي��ٌم
وال��ف��ع��ِل وال��خ��ل��ق ال��ق��وِل رش��ي��د م��ق��اَل ج��رع��ًة ال��ح��قَّ ي��ح��س��ُب ل��ب��غ��ي��ٍض وُق��ْل
ج��ْه��ِل م��ن ف��ي��ك ب��م��ا ت��دري ال وإِن��ك ع��اِل��م ب��ج��ه��ل��َي ول��ك��ن��ي ج��ه��ل��ُت،
ال��م��ث��ِل م��ع��وز ال��ن��ه��ى ق��رد ي��ا ف��ِإن��ك م��غ��ل��ق ك��ل ف��ي ب��ال��رأي ولُ��ْج وَدْع��ُه��م
ال��ن��ق��ِل م��ط��ع��م ال��ن��ه��ى ق��رد ي��ا ل��ي��ه��ن��ك ح��م��دت��ه ن��ق��ًال ال��ع��ق��ل ذاك ك��ان ول��و
نَ��يْ��ِل ع��ل��ى نَ��يْ��ًال ج��دواه م��ن ِن��ْل��َت وإِن غ��دي��ره ي��ظ��م��ى ك��اآلِل ول��ك��ن��ه

الوداع قبلة

ال��ل��ق��اءِ؟ ع��ه��د ال��زم��اُن أَيُ��ِع��ي��ُد وت��ن��ائ��ي ف��رق��ة ث��م ق��ب��ل��ٌة
ال��م��اءِ وج��ه ال��غ��ري��ق وض��م ال��ي��مِّ ف��ي ال��ل��جِّ ك��م��ل��ت��ق��ى وع��ن��اٌق
ال��ب��ن��اءِ م��ش��ي��ُد ب��ع��ِض��ِه ع��ن ـ��ه��اُر ي��نْ��ـ ك��م��ا ال��ع��ن��اق ع��ن وان��ث��ن��اء
ل��ل��غ��ن��اءِ ق��ل��وبُ��ن��ا ف��ت��ص��غ��ي ب��ال��ح��بِّ ت��ص��دح ك��ال��ط��ي��ور ُق��بَ��ٌل
األرج��اءِ ف��ي ال��ع��ب��ي��َر ت��ذي��ُع ال��غ��ضُّ ال��زَه��ُر ك��أَنَّ��ه��ا ع��اب��ق��ات
ب��اآلالءِ ال��ن��ف��وَس ت��زي��ن ـ��ق األْف��ـ ف��ي ال��ن��ج��م ك��أَن��ه��ا خ��ال��دات
ال��رج��اءِ وه��ْدي ال��ه��وى َه��ْدُي ُه��نَّ ن��ج��وٌم ال��ح��ي��اِة ظ��ل��م��ِة ف��ي وْه��ي
واإلِض��اءِ ال��غ��ض��ا ي��اب��س ف��ي ـ��راِن ال��نِّ��ي��ـ ك��ك��ل��ح��ب��ِة ص��وت��ه��ا ُق��ب��ٌل
وع��ف��اءِ؟ م��ي��ت��ة م��ن ن��ف��وٌس ت��ى ت��ؤ وه��ل ال��ق��دي��ِم ال��ع��ه��ِد روُح ف��ْه��ي
ال��س��م��اءِ وت��ح��ت ال��ث��رى ه��ذا ف��وق ص��داه��ا ال��م��ج��دُّ ال��ع��اب��ُر ي��س��م��ع
رداءِ ف��ي ن��س��ي��ِم��ِه م��ن ��ه ل��فَّ إِل��ف��ا ق��ب��ل ال��ه��واء ف��ي��خ��ال
ال��ه��واءِ ه��ذا ط��يِّ ف��ي إِال ـ��ط��ُر ي��ْخ��ـ ف��م��ا ال��ع��ي��ون ع��ن وح��م��اه
األص��داءِ ك��ث��ي��رة ون��ف��س ض��ي ال��م��ا ذك��ر إِن��ه��ا ال��ظ��نِّ ك��ذب
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النفوس ترب

ال��راق��ي ي��ن��ف��ع ل��و ب��ه��ا س��ع��دت ُرًق��ى أو ال��ت��م��ائ��م م��ث��ل ح��ك��م��ًة ل��ي أنَّ ل��و
ال��ب��اق��ي أف��ك��اره م��ن ش��ط��ري��ه أج��لُّ ت��ف��كُّ��ِرِه م��ن ش��ط��ٌر ه��و ال��ف��ت��ى ف��ْع��ل
ال��واق��ي ال��ح��اف��ظ ف��ْع��ل ب��ال��ن��ف��ِس ال��ج��س��َم ِو ودا ال��ج��س��وم ب��ل��ذَّات ال��ن��ف��وَس داِو
وإِب��راِق ل��م��ٍح م��ن ال��م��غ��لَّ��س ي��ه��دي ك��م��ا ال��ن��ف��وَس ت��ه��دي ش��ع��ل��ٌة األس��ى ن��ار
وت��ري��اِق س��مٍّ م��ن ي��ج��م��ع ك��ال��ِص��لِّ ري��ق��ت��ه ال��ح��ب زه��رات ف��ي وال��ب��غ��ض
وآم��اِق دم��ٍع م��ن ال��ف��رادَس ت��رى ه��ًوى ج��ح��ي��م ف��ي وروح��ي ال��ن��ع��ي��ُم أن��ت
ب��أخ��الِق وأخ��الًق��ا ب��ش��ك��ٍل ش��ك��ًال ِم��ثْ��َل��ُك��ُم ال��ن��ف��َس ي��ح��ي��ل إِل��ي��ك��م ش��ْوق
وال��ن��اِق ال��رك��ِب ل��ع��ي��ن ال��س��راِب ل��م��ع ل��ه ال��ض��م��ي��ر ف��ي ك��م��ال م��ث��اَل ف��اط��رد
رق��راِق ألالءِ ع��ل��ى ال��م��ث��ال ذاك راف��ع��ة ال��ش��م��س م��ث��ل م��ن��ك ب��ط��ل��ع��ٍة
ط��اِق م��ن األح��ي��اء ع��ل��ى ي��ط��لُّ ك��م��ْن ب��ص��ورت��ه م��زه��وٍّا ال��ن��ف��س ف��ي ي��ط��لُّ
وإِم��الِق إق��ت��ار َخ��ص��اص��ة ع��ل��ى ل��م��ع ل��ه م��ا ول��ك��ْن ت��ب��ٌر ال��ض��وءُ
وأع��ن��اِق ه��اٍم م��ن ب��ال��ح��رص ي��ذلُّ رائ��ق��ه ال��ل��م��س ي��ط��ي��ع ض��وءٌ وال��ت��ب��ر
إِش��راِق ب��ع��د ت��ع��لَّ��ْت ش��م��ٌس وأن��ت وه��ج��تُ��ه ال��ح��س��ِن وض��وءُ ت��ب��ٌر ف��أن��ت
ب��رَّاِق ج��دِّ ب��ق��ص��ر ال��دم��ي��م م��ث��ل وض��اءت��ه ف��ي روٌح ل��ك ت��ك��ْن ف��ال
��اِق ب��ع��شَّ ك��ال��ح��ال��ي ال��ح��س��ن وع��اط��ُل ن��اش��ق��ه يَ��ْل��َق ل��م وإِن زه��ٌر ال��زه��ُر
وأع��الِق ب��أح��زان ��ى ت��ق��ضَّ ع��دًال ب��روق��ت��ه ال��م��اض��ي ال��زم��ُن م��ض��ى ل��ئ��ن
آف��اِق! إِظ��الم م��ن ي��ه��ت��ك ك��ال��ب��دِر ش��ائ��ق��ًة م��ن��ه روًح��ا ال��ذك��َر وخ��لَّ��ف

شعري ليت

دالِل��َك��ا م��ن خ��ط��رة ش��ع��ري ل��ي��ت وي��ا ج��م��ال��َك��ا م��ن ف��ت��ن��ة ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ه��ال��َك��ا ب��ح��بِّ��ك ق��ل��بً��ا ب��ه��ا أداوي ن��ش��وة ل��ح��ظ��ك س��ح��ر م��ن ل��ي��ت��ه وي��ا
وص��ال��َك��ا م��ن م��س��ت��أن��ف ل��ي��ت��ه وي��ا ن��اف��ٌع ك��ع��ط��ِف��ك ع��ط��ٌف ل��ي��ت��ه وي��ا
ِن��َه��ال��َك��ا رش��ف األل��ح��اِظ م��ن��ه��ل ع��ل��ى تَ��َخ��ْف وال م��ن��ك، ال��ق��ل��َب ي��س��ِق ال��ل��ح��َظ دع
خ��ي��ال��َك��ا؟ م��ن ن��اح��ًال م��ث��اًال ��ى ت��ب��قَّ ك��أن��م��ا ال��ع��ي��وِن رش��ف م��ن أت��ن��ق��ص
ص��ق��ال��َك��ا م��ن ال��ه��وى ب��ثَّ ال��ه��وى ت��ب��ثُّ ل��واح��ٌظ ال��ص��ب��ي��َح ال��وج��ه ت��ص��ق��ل وق��د
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ظ��الل��َك��ا ف��ي ت��رى روح��ي ول��ك��ن��ه��ا ال��ث��رى ع��ل��ى ظ��لٌّ ال��ح��س��ن ل��ض��ي��اءِ وم��ا
م��ق��ال��َك��ا م��ن ن��اص��ًرا ع��ونً��ا ال��ح��س��ن ع��ل��ى ن��ت��خ��ذْ ع��ش��ق��ن��اه م��ا ف��اج��ح��ْد اس��ط��ع��ت إذا
ن��ب��ال��َك��ا م��ن ق��ات��ل س��ه��ٌم ف��ذل��ك ك��اف��ًرا ب��ال��ح��س��ن ال��ح��س��ن ربُّ ك��ان إِذا
دالل��َك��ا! م��ن ال��ه��وى وي��ح ي��ا دالل��ك ي��غ��رَّن��ا ك��ي��م��ا ب��ال��ن��ك��ران ت��ب��اَل��َه
ع��ق��ال��َك��ا؟ ف��ي ال��ه��وى ِورد وأوردت��ن��ا س��ن��ن��ت��ه أن��ت ال��ح��بَّ أنَّ أت��ن��ك��ر
ج��م��ال��َك��ا ف��ي ب��رؤه ق��ل��ب س��ري��رة ب��ال��ٌغ ال��ق��ل��ب إِل��ى ٌج والَّ ج��م��ال��ك
ن��زال��َك��ا ف��ي ��ٌة ج��مَّ ك��ل��وٌم ف��ح��س��ب��ي ول��وع��ًة َك��ْل��ًم��ا ال��ن��ك��ران ت��ج��ع��ل ف��ال
ب��ب��ال��َك��ا يُ��ل��مَّ أْن ع��ل��ي��ه ت��ض��نُّ ال��وَرى ف��ي ال��س��وءِ خ��اط��ر ت��ج��ع��ل��نِّ��َي وال
زي��ال��َك��ا ع��ق��ب��ى ال��ع��ج��الن ال��ن��اظ��َر يُ��ري م��ع��ب��د ك��أط��الِل ق��ل��ب��ي ت��ت��رك��ْن وال
ح��ب��ال��َك��ا؟ م��ن م��ف��ل��ت أق��ل��ب��ي ل��دي��ك م��ح��اس��نً��ا ف��اس��أل ال��ك��ف��ران ب��ي خ��ل��َت وإِن
ال��م��س��ال��َك��ا ع��ل��ي��ن��ا أح��م��ى ف��ق��د ف��ك��اٌك ل��ن��ا ف��م��ا ال��ق��ض��اء أش��راك ج��م��ال��ك

(أغنية) والربيع أأنت

ي��ض��وْع؟ إِذ ي��ه��ي��ج ال��رب��ي��ْع ك��ف��ى أم��ا
ي��ذي��ْع ن��ش��ره ف��ي ال��ص��دي��ْع وق��ل��ب��َي

وال��رب��ي��ع؟ أأن��ت
ي��روْع ق��م��ًرا ي��ا ال��س��ط��وْع ل��ي ج��الَك
ال��ول��وْع ب��َي ج��دَّ ش��ف��ي��ْع ح��س��ن��ه م��ن

وال��رب��ي��ع؟ أأن��ت
ط��ل��وْع ل��ه م��ن��ك َس��ن��ي��ْع ل��ه روح
وال��رب��ي��ْع وال��ح��بُّ وال��ط��م��وْع ال��ي��أُس

ال��رب��ي��ع؟ ك��ف��ى أم��ا
ي��ض��ي��ْع م��ن ل��ه��ف ي��ا ش��روْع وع��ي��ُش��ن��ا
س��ري��ْع زي��ال��ه��ا وق��وْع أط��ي��اره

وال��رب��ي��ع؟ أأن��ت
ودي��ْع وع��ي��ش��ن��ا ج��م��ي��ْع ش��م��ل��ن��ا ه��ا
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َق��ُط��وْع ل��ي وأن��ت رج��وْع ل��ه وم��ا
وال��رب��ي��ع؟ أأن��ت

ي��ذي��ْع م��ا ش��ج��ِو م��ن ال��ض��ل��وْع ب��ه ت��ع��ي��ا
ي��ط��ي��ْع دع��ا إِذا س��م��ي��ْع ل��ه ق��ل��ب��ي

وال��رب��ي��ع؟ أأن��ت
ي��ض��وْع غ��ي��رٍة م��ن ال��رب��ي��ْع ن��اف��س��ك
ي��ض��ي��ع ل��ه ح��س��نً��ا تُ��ل��ي��ْع وِص��ْل َف��َغ��ْر

وال��رب��ي��ع؟ أأن��ت

الطليقة باألرواح حلم

ال��غ��دي��ْر ف��ي ك��ال��غ��ي��د ال��ن��وْر ف��وق ت��ع��وم
ال��ح��وْر ك��ف��ات��ن��ات ال��ش��ع��وْر م��رس��ل��ة
ك��ال��ط��ي��وْر ت��م��رح م��س��ح��وْر ف��ل��ٍك ف��ي
ك��ال��وك��وْر وال��خ��ل��د األث��ي��ْر ذَُرى ع��ل��ى
ال��ن��وْر م��ث��ل ت��رق��ص ال��خ��دوْر وك��لَّ��ة
ال��طَّ��ُه��وْر وم��ائ��ه ال��ن��ض��ي��ْر روض��ه ف��ي
ال��غ��دي��ْر ص��ف��ح��ة ف��ي ال��ب��دوْر ك��رق��ص��ة
ال��زه��وْر ك��ن��ف��ح��ة ب��ال��ع��ب��ي��ْر ت��ن��ف��ح
ال��ب��لُّ��وْر ك��ل��م��ع��ة ال��ض��م��ي��ْر ص��اف��ي��ة
ال��م��ن��ي��ْر ع��ي��ش��ه��ا ف��ي ال��زه��وْر ن��دى م��ث��ل
ال��م��ق��دوْر وط��ارق ب��األم��وْر تَ��ْع��َي ل��م
ال��ن��س��وْر ك��ص��ول��ة ال��ده��وْر وص��ول��ة
ال��م��أس��وْر ع��ي��ش��ة م��ا ال��ح��ب��وْر ف��ي ت��ْدِر ل��م

ال��ف��ج��ور! ن��ط��ف��ة ف��ى
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الوحـدة

وأوق��َع��ا ال��م��ض��ي��ض ب��ال��ق��وِل وأس��م��َع وأوض��َع��ا أغ��ذَّ ب��اٍغ م��ن ع��ذي��رَي
م��ب��ض��َع��ا ِش��ل��ًوا ال��ن��اس ب��ي��ن ص��ار إِذا ب��س��ب��ٍة م��ن��ه ن��ل��ُت أْن س��رَّن��ي وم��ا
ال��م��ت��وق��َع��ا ال��ح��ادَث ع��ن��دي وه��وَّنْ��ت ب��غ��درة ال��ح��ي��اة غ��دَر ل��ي ل��س��ه��ل��ت
وأوج��َع��ا أم��ضَّ ق��د م��ا ع��ل��ى ب��ص��ب��ري األس��ى ع��ل��ى ال��ج��م��ي��َل ال��ص��ب��َر وع��ل��م��ت��ن��ي
م��روََّع��ا إِال أل��ق��اك ال ك��ن��ت وق��د ب��راح��ٍة إِالَّ أل��ق��اك ال ص��رُت وق��د
م��ْم��َرَع��ا ب��ال��خ��ي��ر ع��اَد ش��رٍّ ُربَّ وي��ا غ��دره��م ج��ن��ب ف��ي ل��ل��ن��اس ن��ع��م��ة وك��م
م��ط��م��َع��ا يُ��بْ��ِق ل��م ح��ي��ن ي��أًس��ا ول��ك��نَّ ع��ائ��ٍد ه��ج��َر ال ال��خ��ل��ق ه��ذا س��أه��ج��ر
روََّع��ا ال��ق��ب��ر ع��ل��ى ي��س��ط��ْع ف��ِإْن ل��روٍض ح��ل��ي��ًة ك��ال��ض��وءِ ال��ع��ق��ل رأي��ُت وإِن��ي
��َع��ا م��ج��مَّ ك��ان ال��خ��ل��ق ه��ذا ع��ف��ت ف��ِإن ��ا م��ف��رقٍّ َظ��لَّ ال��ن��اس ب��ي��ن ك��ن��ت وإِن
ت��ذع��ذَع��ا م��ا ال��نُّ��َه��ى ض��وءِ م��ن ��ع ت��ج��مَّ ك��وح��دٍة إِال ال��ض��وء ج��ام��ع��ات وم��ا
م��ض��يَّ��َع��ا ن��ه��بً��ا ال��ن��اس ب��ي��ن ك��ان وق��د اق��ت��ران��ه ال��ذك��اء ن��ي��ران ف��ي��ش��ع��ل
م��ص��رَع��ا ال��ح��بَّ أح��س��ب ح��ت��ى أُح��بُّ��ك م��ودًة ف��ي��ك خ��ل��ُت م��ا إِذا وك��ن��ُت
م��س��م��َع��ا ل��ل��ق��ل��ب ال��ع��ي��ُن ت��ص��ي��َر وح��ت��ى ب��ص��ي��رة ع��ي��نً��ا األذُن ت��ص��ي��َر وح��ت��ى
وي��ه��رَع��ا! ي��ش��اق أن م��ن��ه وي��أم��ل ِدرًة ال��ط��ف��ل إِل��ى ي��رم��ي ك��م��ن ف��ك��ن��ت

امليت إىل الحي من

ي��ف��وْت ال أب��ل��ج��ا ال��ح��ق ع��ن��ده ��ى ي��ت��رجَّ ب��م��يِّ��ٍت ل��ح��يٍّ م��ن
وال��ت��اب��وْت ال��س��م��اءِ ت��ل��ك ـ��ب��ة ق��ـ ه��ل ال��ل��ح��ِد ن��ف��ائ��س خ��بِّ��ري��ن��ي
ي��م��وْت ح��يٌّ األْج��داث وف��وق د ال��دو ال��ج��دث ف��ي اس��ت��س��ر ت��وأم��ان
��ي��ْت ص��مِّ ل��ح��ده ف��ي رم��ي��ٍم ك��لُّ أم ال��ل��ح��د ن��ف��ائ��س خ��ب��ري��ن��ي
م��ق��ي��ْت وْه��و ال��ح��ي��اة أم��ر ض��ح يُ��و ه��ات��ف م��يِّ��ٍت م��ن ل��ح��يٍّ ه��ل
ث��ب��وْت؟ ل��ح��ل��ٍم وم��ا ُح��ل��م ت��ل��ك ي��دري ل��ي��س أم ال��ح��ي��اة َع��َدتْ��ه ه��ل
م��ك��ب��وت ح��ائ��ر ال��ل��ح��ِد ف��ي وْه��و ع��ن��ه��ا ال��ح��يَّ ي��س��ائ��ل َم��يْ��ٍت ُربَّ
وق��ن��وْت؟ ع��رام��ة ت��م��ض��ي أي��ن ي��م��ض��ي أي��ن ال��ح��ج��ى ع��ن خ��ب��ري��ن��ي
وال��م��ن��ع��وْت؟ ال��م��ع��ش��وُق وأي��ن ـ��ُو ال��ُح��ْل��ـ واألم��ُل ال��ذك��اءُ ي��م��ض��ي أي��ن
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ال��خ��ب��وْت؟ ف��ي��ه��ا خ��ي��ف م��ا م��ج��وٍس ـ��ِط رْه��ـ ف��ي ك��ال��نَّ��اِر ال��ح��ي��اِة ن��اُر أي��ن
ت��ف��وْت؟ وذك��رى ي��م��ض��ي ع��ه��ٍد ُربَّ وتَ��ث��ن��ي ت��م��ض��ي ال��ن��ف��س ف��ي ذك��رى أي��ن
ش��ت��ي��ت؟ ش��م��ٌل وال��ش��م��ل دار ن��ؤي ت��م��ح��و ك��ال��ري��ِح ال��ِح��م��اُم أََم��ح��اه��ا
ال��س��ب��روْت؟ ل��ض��وئ��ه ي��رن��و ـ��م��ِة ال��ظ��ل��ـ ف��ي ك��ال��درِّ ال��ِح��م��ام وع��اه��ا أم
ت��م��وْت؟ ول��س��ن��ا ن��ح��ي��ا ف��ل��س��ن��ا م أَْوَه��ا ال��م��ش��اع��ر ه��ذه تُ��رى أم
م��ف��ي��ْت م��ن��ه ال��ص��واب ي��ف��ي��ت ال رك��ي��ٌن ي��ق��وُل ك��م��ا إِالَّ ل��ي��س
س��ك��وْت ص��مٌّ ال��رج��اِم وت��ح��ت ري ت��ْد ال ال��ص��وام��ُت األُن��ج��م ف��وق��ن��ا

الفضيلة سجن

ال��ح��س��وْد ال��رائ��ي ع��ن ُص��نْ��ه��ا م��اس��ٌة ال��ف��ض��ي��ل��َة إِنَّ
وال��ح��ق��وْد ال��ُم��داه��ن ِح��ذْر ل��ف��ل��س��ه ال��ش��ح��ي��ِح َص��ْوَن
وال��رع��وْد ال��ب��وارق ح��ذر ل��ن��ف��س��ه ال��ج��ب��ان ص��ْوَن
وال��ج��ن��وْد ال��م��ؤم��ر ح��ذر م��اَل��ه ��ر ال��م��ث��مِّ ص��ون
ال��وع��وْد أو ال��وع��ي��د ح��ذر ف��ت��ات��ه ال��ش��ف��ي��ق ص��ون
ال��ت��ل��ي��ْد ال��ذخ��ر خ��ب��ي��ئ��َة ِع ال��ض��ل��و ب��ي��ن ل��ه��ا واج��ع��ل
ال��ج��ح��وْد ظ��ل��م ف��ي وْه��و ـ��ت��ُن أْف��ـ ك��ال��ح��قِّ ف��ض��ي��اُؤه��ا
ال��خ��ل��وْد ع��ل��ى ال��دن��اِن ف��ي ـ��ق��ُل ت��ْص��ـ ك��ال��خ��م��ر وص��ف��اُؤه��ا
ال��ح��س��وْد ب��أن��ف��اس ت��ذوي زه��رٌة ال��ف��ض��ي��ل��َة إِن
ي��ع��وْد! ف��ال ي��ذي��َع أن ـ��ذر ف��اْح��ـ ك��ال��ع��ط��ر ون��س��ي��ُم��ه��ا

اليأس بيت

ف��س��ي��َح��ا م��س��ك��نً��ا ظ��لِّ��ه ف��ي أب��غ��ي ال��ح��ي��اِة ب��ي��َت ب��ن��ي��ُت
س��ن��ي��َح��ا ط��ائ��ًرا ي��ك��ن ول��م ن��ح��وي ال��ق��ض��اءِ ُغ��راُب ج��َرى
ص��ح��ي��َح��ا ��ه أسُّ ي��ك��ن ف��ل��م ب��ن��اُه َم��ْن ك��فُّ ف��أُْرِع��َش��ْت
َص��ب��وَح��ا ع��لَّ��ن��ي م��ا ب��ع��د م��ن ال��رزايَ��ا ط��ارُق ي��غ��ب��ق��ن��ي
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ال��ق��ري��َح��ا ق��ل��ب��َي ي��م��ت ف��ل��م غ��بٍّ غ��ي��ر ال��ه��مُّ اع��ت��ادن��ي
ص��ري��َح��ا ��ه س��مَّ ع��لِّ��ه م��ن ي��ص��ادى ك��ي ال��س��مِّ ك��ش��ارب
ي��ص��ي��َح��ا ك��ي ه��مَّ ن��ع��ب��ٍة ذو ذُراه ع��ل��ى س��وءٍ ب��ي��َت ي��ا
ج��ن��وَح��ا؟ ال��نُّ��ه��ى س��ب��ي��ل إِل��ى ج��ن��ان��ي ت��ب��ح ل��ْم ِل��ْم ده��ُر ي��ا
ن��ص��وح��اَ؟ ع��زم��ًة ج��ع��ل��ت��ه��ا ف��ه��الَّ ب��ال��نُّ��َه��ى َخ��َص��ْص��تَ��نَ��ا
رب��ي��َح��ا ع��ي��ش��ه��م ل��ه ي��ع��ن��و ط��ب��ٍع ك��لَّ ال��ن��اِس ف��ي أَْوَدْع��َت
ن��ج��ي��َح��ا ن��ف��ع��ه إِل��ى ي��م��ض��ي ب��ط��ب��ٍع نُ��ْه��ي��ًة ي��ش��ت��ري م��ن
ل��م��وَح��ا ل��ه ض��وءًا ع��ش��ق��ُت ح��ت��ى ب��ال��س��راب ل��ي أََل��ْح��َت
ض��ري��َح��ا غ��َدا ح��ت��ى ف��ان��ه��ار ب��ي��تً��ا ب��ال��ت��راب ب��ن��ى ك��م��ن
ط��ري��َح��ا ب��ه��ا ف��الة رْس��م أم��س��ى ال��ح��ي��اِة َص��رُح ك��ذاك
ج��ري��َح��ا! ت��ح��ت��ه م��ن وق��م��ُت ف��وق��ي ال��ح��ي��اة ب��ي��َت ودكَّ

الحياة لغز

ال��ث��ان��ي ال��م��ك��اُن ه��و ال��ي��ق��ي��َن إِنَّ ال��ع��رف��ان م��ن��زل أول ال��ش��كُّ
ال��وج��داِن س��ري��رَة ي��ت��ن��ازع��ان ك��أن��م��ا ال��ن��ف��وِس ف��ي وج��زٌر م��دٌّ
األوك��اِن ع��ل��ى ه��اب��ط��ة ك��ال��ط��ي��ر ج��ن��اح��ه م��دَّ ال��خ��ل��ِد ف��وَق وال��ع��ق��ُل
األزم��اِن ف��ائ��ض ب��ح��ٌر وال��ده��ُر ب��ه ت��ه��ف��و َص��ْرَص��ٌر ري��ٌح وال��ع��ق��ُل
ال��دِّْه��ق��اِن وج��واه��ر ال��ردى ق��ن��ص أع��م��اق��ه م��ن ه��اَج م��ا إِذا ت��ب��دو
ال��وان��ي ل��ل��ج��ه��ول ح��ري��ًق��ا أض��ح��ى ورب��م��ا ال��ح��ك��ي��ِم م��ش��ع��اُل وال��ش��كُّ
األغ��ص��اِن ف��ي ك��ال��م��اءِ ج��َرى س��رٌّ رح��ِب��ه م��ن��ادِح ف��ي تَ��َرْق��َرَق ك��وٌن
األب��داِن ف��ي ال��ق��ل��ب دم��اءَ ي��ح��ك��ي ول��ع��ق��ل��ه��ا ��ه��ا ل��ح��سِّ ال��ح��ي��اِة س��رُّ
األس��ن��اِن ش��اح��ذ ال��م��خ��ال��ب دام��ي راب��ض ال��ب��راث��ن ك��ذي ال��ح��ي��اة روُح
ال��َح��َدث��اِن ف��ري��س��ة ع��ي��ِش َه��ْوَل ي��ا س��ائ��ل ق��ول��ة األح��ي��اءِ ع��ل��ى ي��ل��ق��ي
ال��ف��تَّ��اِن ال��ُم��تَ��َم��اِج��ِن إِل��ى ت��ص��ب��و م��ع��ش��وق��ة ل��غ��ادٌة ال��ح��ي��اة إِنَّ
م��ك��اِن ب��ك��ل ي��ن��ش��ده ل��ل��ح��قِّ م��ت��ش��وٍِّف م��ت��س��ائ��ٍل ع��ن وت��ص��دُّ
ث��ان��ي ب��ق��ل��ب ت��ب��غ��ي��ه��ا ك��ن��ت أو أغ��رت��ه��ا ك��ي��ف ال��ح��س��ن��اءِ ع��اش��َق ي��ا
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واألش��ج��اِن ب��األض��غ��ان ي��ع��ت��زُّ م��ؤم��ر ال��ع��ق��ول ع��ل��ى ال��ح��ي��اِة روح
ال��س��ج��اِن ج��وام��ع ع��ل��ي��ه ي��ل��وي ن��ش��ا إِذا ال��ول��ي��د ع��ل��ى ال��وص��يِّ م��ث��ل
ال��م��نَّ��اِن خ��دع��ة زخ��رف وي��ل��ي��ح وع��ق��اره ب��م��ال��ه ي��س��ت��ب��دَّ ك��ي
وال��ن��ك��راِن ب��ال��ع��ص��ي��ان ف��رم��اه وظ��ل��م��ه ال��وص��يِّ ع��ل��ى ال��ح��ب��ي��ُس ث��ار
ب��ال��ع��ص��ي��اِن ال��ع��ق��ل ي��غ��ن��ى ك��ان ل��و رأى ك��م��ا ول��ي��س َل��م��ًم��ا ب��ه ورأى
ال��ظ��م��آِن؟ وغ��ل��ة ال��ط��ب��اِع رش��ح وص��وب��ه��ا ال��ع��ق��ول ف��ي ��ي أرجِّ م��اذا
األذه��اِن ذَُوو ي��ب��ل��غ��ه ل��ي��س م��ا ب��ط��ب��اع��ه ب��ال��غ غ��رٍّ ول��ربَّ

الحياة يف خواطر

محمود.) محمود الشيخ األديب األستاذ إىل (أُْرِسَلْت

م��ح��م��وُد ال��ح��ي��اة ب��يُ��م��ِن ف��ع��ْد م��ح��م��وُد خ��لَّ��تَ��يْ��َك ع��ل��ى أن��ت
ال��ق��وُد س��ن��يُّ��ه خ��رق وال��ده��ر نُ��َق��ل ه��ك��ذا ال��ع��ي��ُش وإِن��م��ا
م��ك��دوُد ع��داه ق��د وَم��ْن ��بْ��ُر، ـ��صَّ ال��ـ ب��ه ال��رخ��اءُ يُ��ْط��َل��ُب م��ا وخ��ي��ُر
ال��م��واع��ي��ُد آالئ��ه أص��دق ع��دٍة ف��ي ال��ش��ح��ي��ح م��ث��ل وال��ده��ُر
م��ق��ص��وُد ال��ض��ل��وع ف��ي ق��نً��ا ف��ْه��و ب��ه ال��ط��ل��ي��ب ن��رم��ي رج��اءٍ ك��لُّ
م��ردوُد إِل��ي��ه رج��اء س��ه��ُم م��ه��َج��ت��ه أص��اب راٍم وُربَّ
م��س��دوُد األت��يَّ ك��أَن ��ي��ل ـ��سَّ ال��ـ ق��ص��د ج��اه��د غ��رب��ال وال��س��خ��ُط
م��ل��ح��وُد ال��ط��ل��ي��ب وْه��و ل��ل��س��ع��ِد ب��ه��ا نُ��راُع ه��ام��ٌة آم��ال��ن��ا
م��زءوُد ال��ض��ي��اءَ وي��ق��ل��ي ي��ه��دي وق��د ك��ال��ظ��الم ال��ن��ف��س وح��ي��رة
م��ع��ب��وُد وال��ط��م��اح م��رآت��ه��ا ت��خ��دع��ه��ا ال��ن��ف��وس ع��ج��ب وال��رغ��ب
ال��س��وُد س��ن��ي��ه��ا ت��ج��دي وال��ن��ف��ُس َدْم��َع��تُ��ه��ا ال��ح��س��ن��اءَ ت��زي��ن وق��د
رع��دي��ُد ال��خ��م��ي��س ي��خ��ون ك��م��ا خ��ائ��ن��ة ال��ح��ي��اِة ف��ي ع��دة ك��م
ِج��ي��ُد ذخ��ره أج��ل م��ن ي��ع��ط��ف وم��ا ل��ل��م��ش��ي��ب ال��ح��بِّ ك��خ��ازن
م��ج��ه��وُد وال��ظ��م��يُّ ال��ن��دى ب��ح��ر أم��ل ل��ن��ا خ��ي��ب��ة ف��ي ي��ب��خ��ر
م��ن��ض��وُد وْه��و ال��درُّ ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ِح��َك��ٍم م��ن إِل��ي��ك أه��دي ل��َي م��ا
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أْم��لُ��وُد ال��رب��ي��ِع ل��روض ي��ه��دى ك��م��ا ال��ق��ري��ض ح��ك��م��ة م��ن أَْح��بُ��وَك
م��ش��ه��وُد ال��ي��ق��ي��ن ف��ي��ه��ا ـ��ح��ك��م��ة ال��ـ ل��ن��ا ت��زفَّ ب��أن أح��ج��ى وأن��ت
ت��أوي��ُد وال��م��زي��ُد ع��ق��ل��ه م��ن ُط��رف ال��ف��ت��ى ي��ب��ع��ث م��ا وخ��ي��ر

والغراب الشجرة

ب��رِّه��ا ف��ي ال��م��ق��ادِر ون��ب��َت َوْك��ِره��ا ف��ي ال��ح��وادَث رأي��ُت
خ��ي��رَه��ا م��ن ف��ي��أك��ل ي��ح��طُّ ف��رع��ه��ا ع��ل��ى غ��رابً��ا ك��أنَّ
ن��ه��رَه��ا وع��ل��ى دوِح��ه��ا ع��ل��ى ب��ه��ا ي��ه��وي آَب ذْدت��ه إِذا
ش��رِّه��ا م��ن ُج��ْع��َت إِذا ق ت��ذوَّ خ��ي��ره��ا م��ن أَبْ��ِق ل��ه: ف��ق��ل��ت
أم��ره��ا ع��ل��ى ت��ق��ض��ي أب��اب��ي��ل ال��ط��ي��وَر ع��ل��ي��ه��ا ف��أرس��ل وإِال
تَ��ْم��ِره��ا م��ن م��رَّ م��ا تَ��ذَوَّْق��ُت دوح��ٍة ع��ن ال��طَّ��ي��ر أزج��ر وه��ل
م��رَِّه��ا؟ م��ن ل��ل��ده��ر وت��ت��رك ُح��ْل��ِوه��ا م��ن أت��أك��ل ف��ق��ال:
ش��رِّه��ا؟ م��ن ال��خ��ي��ر م��ا أت��ع��رف ض��رِّه��ا م��ن ذق��َت م��ا أن��ت إذا
ض��رِّه��ا م��ن ال��س��وءَ أق��اس��م��ك رط��ب��ه��ا م��ن وال��م��رَّ ال��ح��ل��َو خ��ذ
ص��ب��رَه��ا م��ن أْوَج��َع ال��رغ��َب رأى ض��ي��ق��ه��ا ف��ي ال��ن��ف��س َص��بَّ��َر وم��ن
أم��ره��ا ع��ن ��ْع��َت رفِّ ك��أن��ك ال��دن��ى ي��ري��ك ص��ب��ٌر ال��ص��ب��ر وف��ي
م��رِّه��ا م��ن أُْع��ِف��ي��َت ك��أن��ك ده��ره��ا ع��ل��ى م��ط��الٍّ ت��ظ��لُّ
خ��دره��ا ف��ي ب��تَّ م��ا ك��أن��ك ال��ح��ي��اِة خ��ْود م��س��اوئَ ي��ري��ك
ب��رِّه��ا ف��ي ره��َط��ك ون��اف��ْس��َت ث��غ��ره��ا م��ن اْل��تَ��ْح��َت م��ا ك��أن��ك
ن��ك��ره��ا إِل��ى ت��س��ع��ى ك��ن��َت وال ن��اس��ه��ا م��ن ك��ن��َت م��ا ك��أن��ك
س��رِّه��ا إِل��ى ده��ًرا تُ��ْق��َت وال ِدرع��ه��ا ف��ي ي��وم��ك ِب��تَّ وال
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الكون شاعر يا

الثاني.) ديوانه لظهور العقاد صديقنا إىل (حية

ي��ذِك��ي��ِه م��ن��ك ف��ش��ع��ٌر ال��ح��ي��اة ن��وَر س��رائ��ره م��ن أَْط��ِل��ْق ال��ك��وِن ش��اع��َر ي��ا
ب��اغ��ي��ِه أن��َت ب��م��ق��اٍل ن��أْت ف��ًم��ا م��اث��ل��ة واألي��ام ال��خ��ل��ي��ق��ُة ل��ك
ج��ان��ي��ِه أن��ت م��ا ال��ج��ن��ى وخ��ي��ُر تُ��ْج��نَ��ى وف��اك��ه��ة ب��س��ت��اٌن ل��ك ك��أن��ه��ا
ي��دان��ي��ِه غ��م��ٍر ع��ل��ى أع��دى وال��ع��ق��ُل ي��ص��اق��ب��ه غ��رٍّ م��ن أغ��ل��ب ال��ف��ض��ُل
ي��ع��دي��ِه ال��م��رء وج��ار ع��دوى ال��ف��ك��ر ج��ه��ٍل أخ��ي م��ن ج��وار ي��ض��ْرَك ف��ل��م
ب��اغ��ي��ِه ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ف��ض��َل وي��م��دح ص��اح��بُ��ه ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ف��ض��َل يُ��ن��ك��ر ق��د
ت��دري��ِه أن��ت ج��الٌل ع��ن��ه��م وغ��اب تُ��ْص��ِغ��ُرُه أن��ت أم��ًرا ال��ن��اُس أَْك��بَ��َر ك��م
ث��ان��ي��ِه أن��ت ف��ب��ط��رٍف ي��ن��ظ��روا أو َص��ُغ��َرْت ال��ت��ي ف��ب��ال��ن��ف��س يُ��ْع��ِظ��ُم��وَك إِن
ف��ي��ِه ب��ي��ت��ه م��ك��اٍن خ��يْ��َر ي��خ��ال ع��ْرَص��ِت��ِه رْه��ن ق��ع��ي��د وْه��و ك��ال��م��رء
أن��اج��ي��ِه زْع��ٍم م��ن أك��ب��ر وال��ك��ون واس��ع��ة األرُض ق��ال: األرَض أنْ��َص��َف ل��و
ف��ي��ِه م��ن ال��خ��ل��د ذاك ف��اه ك��أن��م��ا ص��ام��ت��ًة األل��ب��اَب ي��ذر ن��اط��ًق��ا ي��ا
ت��ف��ن��ي��ِه ت��ذك��ي��ه م��ا ل��ش��دة ح��ت��ى ن��اف��ث��ه أن��ت ب��س��ح��ٍر ال��ذك��اءَ ت��ذك��ي
م��ع��ان��ي��ِه ت��ف��ن��ى وال ال��ذك��اءُ ي��ف��ن��ى ل��ه��ا ان��ت��ه��اءَ ال ل��م��ع��اٍن ��يً��ا ت��ق��صِّ
م��وري��ِه أن��ت خ��ي��اٍل ب��ري��ُق ل��وال ب��ه ي��راك ِذْه��ٌن وال ي��ظ��لَّ ح��ت��ى
ب��ادي��ِه زال ق��د ك��أْن ح��ت��ى ع��ن��ه ـ��ف��ى ف��ي��ْخ��ـ س��واه ي��ن��ح��و ال ال��ش��يءَ ي��رى ك��م��ن
ص��ح��اري��ِه ف��ي زي��ٌن ال��خ��ْرق ك��واح��ة زائ��ن��ه أن��ت خ��ل��ٌد ِش��ْع��رك إِط��ار
م��ب��دي��ِه أن��ت ض��ي��اءً ي��ح��ك��ي ك��اآلل ص��ورت��ه ال��ك��ون ذا أم ال��ك��وِن أص��ورة
وت��ح��ك��ي��ِه ي��ح��ك��ي��ه��ا ال��دراريِّ رس��م م��رت��س��ًم��ا ال��م��اءِ ف��ي ي��رى ك��ال��غ��دي��ر أو

النفس كعبة

ص��ائ��ِم ك��م��ح��راِب ق��ل��ب��ي م��ن م��ك��انُ��ِك ال��م��ح��ارِم ذات اآلم��اِل ك��ع��ب��َة أي��ا
ال��ح��وائ��ِم ال��ن��ف��وِس إِي��م��ان رج��ائ��َي ف��ِإن��م��ا ب��ال��رج��اء ت��أخ��ذون��ي ف��ال
ال��ع��ظ��ائ��ِم س��ام��ي��ات إِال وت��ع��ب��د ال��نُّ��ه��ى ل��ذي إِال األرواُح ت��س��ج��د وه��ل
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وال��م��ك��ارِم ال��ن��ه��ى أه��ل م��ن ال��ف��ض��ل ع��ل��ى َوْق��ُع��ُه ك��ان م��ا ال��ن��ف��ِس س��ْؤل وأك��رم
ال��م��ع��ال��ِم ب��ادي��ات ال��م��ع��ال��ي ص��روُح َغ��َدْت م��ا ال��ش��ع��ر ف��ي ال��ف��ض��ل اح��ت��ذاء ول��وال
ال��م��ظ��ال��ِم وج��وَه يَ��ْع��ِرْف ل��م ك��روح��ك األذى م��ن ب��ريءٍ روٍح ذا ك��ان وَم��ْن
ال��ح��الق��ِم ل��ه��اِة ف��ي ن��اًرا ك��ان ول��و أذًى م��ن ال��ن��اُس ي��ل��ت��ذه م��ا يَ��ْدِر ول��م
ال��ش��ك��ائ��ِم ف��ي ال��ردى م��ح��ذوَر ك��ان وإن ل��راك��ٍض خ��ي��ٌل ال��ن��ف��َس أن ال��م��رءُ ي��رى
ل��ل��خ��واط��ِم ن��ه��ب��ة أن��ف��ي وأج��ع��ل ي��م��س��ن��ي ح��ت��ى ال��س��وء رق��ي��َب أَظ��لُّ
ال��رج��ائ��ِم ح��ق��ود م��ن ي��ع��وَّذْ ل��م إِذا خ��ل��ق��ه يُ��ْح��َم��ُد ال��ع��ي��ش ف��ي ام��رئ وأي
األراق��ِم ل��ذع م��ث��ل م��ق��اٍل وُربَّ ب��ري��ئ��ًة ن��ف��ًس��ا ب��ال��غ��ي��ب راج��ٍم ف��ك��م
ل��ل��ن��م��ائ��ِم؟ م��درج ف��ي��ه ك��ان إِذا ِف��ْع��ِل��ِه ب��ع��ض ف��ي اإلِن��س��ان ي��ع��دل وه��ل
ال��س��واج��ِم ب��ال��ن��ف��وس إِال ال��ع��ي��ش م��ن ريُّ��ه��ا ل��ي��س ت��رب��ة إِال ال��ن��ف��ُس وم��ا

املكسور الصنم

س��ق��ِم��ْه م��ن ال��ع��ي��ِش وْرَد ع��اَف ص��ن��ِم��ْه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ع��اب��ٌد
ص��ن��ِم��ْه ف��ي ال��ف��ض��ِل َك��لَّ خ��اَل ص��ن��ًم��ا ح��س��ن��ه م��ن ع��اب��د
م��ن��ه��ش��ِم��ْه ال��ج��صِّ ك��ي��م ف��ه��وى ق��ول��ة ح��ط��م��ت��ه
ُح��ل��ِم��ْه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي م��ن خ��اَب ب��ه أل��وذ ُح��ل��ًم��ا ل��ي ك��ن��َت
أل��ِم��ْه ف��ي ال��م��رءِ ف��ح��ي��اُة ب��ع��دك��ُم ال��ع��ي��َش رض��ي��ُت إِن
َل��َم��ِم��ْه م��ن ال��م��رءِ ش��ع��ِر ب��ع��ُض ع��ج��ٌب ف��ال ِش��ْع��ري ب��ك��ى أو
ُظ��َل��ِم��ْه م��ن ال��ع��ي��ِش وج��الءُ ب��اِص��َره��ا ل��ل��ع��ي��ن ك��ن��ت��ُم
ذم��ِم��ْه ع��ل��ى تُ��ب��ق��وا ل��م ك��ي��ف ِذم��ٍم م��ن ال��ف��ك��ر أله��ل ك��م
ص��ن��ِم��ْه! ف��ي ِري��َع ق��ل��ب ويْ��ح ل��ك��ُم م��ع��ب��ًدا ق��ل��ب��ي ك��ان
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النفس غلة

ال��ن��ه��ِر ف��ي ال��م��اءَ ي��ح��اذي ي��ج��ري ��ًق��ا م��ح��مَّ رأي��ت
ي��دري! أن��ه وي��ح��س��ُب وي��س��ألُ��ُه ي��ك��لِّ��م��ه
أَرِب إِل��ى أرٍب وم��ن س��ب��ٍب أَع��ْن ل��ه: ي��ق��ول
ال��لَّ��ِج��ِب ال��ن��اط��ق ل��س��ان ل��ه ال��خ��ري��ر ف��ي وي��ح��س��ب
وغ��اي��تَ��ه��ا م��خ��ارج��ه��ا رؤي��تَ��ه��ا ال��ن��ف��ُس ت��ري��د
ن��ش��وتَ��ه��ا ال��ن��ف��س م��ب��ي��ح ي��س��أل��ه ل��ي��س س��ؤاٌل
ت��طَّ��ِرُد ال��ري��ِح وراء يَ��ِف��ُد ��ًق��ا م��ح��مَّ رأي��ت
ي��ج��ُد ف��ال ي��ح��دث��ه ي��ط��رب��ه ال��ري��ح وَزم��ُر
ال��ف��ط��ِن غ��لَّ��ة ي��داوي ال��زَم��ِن ف��ي ال��م��رءُ ك��ذاك
ال��دم��ِن ف��ي اآلل ش��راُب ي��ن��ف��ع��ه ل��ي��س ول��ك��ن
ُخ��ِل��َق��ْت دوائ��ه��ا ب��غ��ي��ر َع��َرَض��ْت غ��لَّ��ٍة م��ن وم��ا
ظ��م��ئ��ْت ط��ال��م��ا ن��ف��وٌس ت��ط��ل��ب��ه ال��ريُّ ف��أي��ن
ي��درك��ُه ال��ك��وَن ل��ع��لَّ م��ع��رك��ه ل��ل��ع��ي��ش أِج��ْز
وي��م��ل��ك��ُه ي��روِّض��ه ل��ه اس��ت��ب��ان م��ا ض��م��ي��ٌر
ل��ل��ب��يْ��ِن ال��م��رءِ وج��ب��ن ال��َح��يْ��ِن ظ��ل��م��ُة ول��وال
ب��ال��زيْ��ِن! ال��م��وت وخ��صَّ ل��ه ال��ح��ي��اُة ��َض��ِت ل��بُ��غِّ
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السابع الفصل

اخلريف أزهار ديـوان

اإلهداء

أَيَُّدوني الذين املرصي، القطر أنحاء يف القليلني إخواني إىل الديوان هذا أهدي
سابق غري ومن الشقة، بعد عىل الحياة يف بها وأعانوني ورسائلهم، بثقتهم
املتنبي: فيهم يقول الذين األخساء، وسباب السفهاء، عداوة من وبالرغم لقاء،

ال��زن��ى! ب��أوالد م��م��ت��َح��ٌن ف��ال��ح��رُّ ِب��ض��لَّ��ٍة ف��يَّ ع��ل��ي��ك ال��م��ش��ي��ر وانْ��َه

أيًضا: فيهم يقول والذين

ال��زن��اء؟ أوالد ب��م��وت َط��َل��ْع��ُت س��ه��ي��ٌل وأن��ا م��وتَ��ه��م أَتُ��نْ��ِك��ُر

مقدمة

بواعث من باعث ألنَّهم إِال الناس يهمه ال الشاعر أن الرابع الديوان مقدمة يف ذََكْرنَا لقد
إنسان إليها يبعث الواحدة القصيدة أن — بعضهم زعم كما — بذلك أَْعِن ولم الشعر،
فإن إليها. دفعت التي الخواطر جميع الشاعر يف ويستثري لها موضوًعا يكون ، خاصٌّ
َرْسٍم عمل يف كثريين أفراد من أيًضا الستفاد راسًما كان ولو بالراسم. ليس الشاعر

كبري. خيايل فنيٍّ
كالحسد السوء أخالق رشح يف قصائد الدواوين هذه بعض يف القارئ رأى ولقد
إنه لقلت ذكي غري كان لو ولعمري بها. املعنيُّ أنه الناس بعض فحسب البغض، أو



شكري الرحمن عبد ديوان

ذلك يكون أن إال يَبَْق فلم املرتبة. هذه من أجلُّ ولكنه االدعاء؛ بهذا َف يَْرشُ أن يريد
ال كذلك الهجاء، بقصائد أحًدا أعني ال أني وكما له، وشافًعا كيده إلظهار وسيلة منه
خواطر يستثريون الذين هم الناس من األفراد أن أنكر وال النسيب. بقصائد أحًدا أعني
األمر نعم، . ُمَعنيَّ فْرد يف قصيدة كل تكون أن يستدعي ال القول هذا ولكن الشعر،
سننًا لنفسه يضع لم ممن مجراهم، جرى ومن والهجائني املداحني عند ذلك يستدعي
من عرص وأول مذهب أول فهذا أفراد، يف القول أما نهجها. يف يجري فنه، يف عامة
ماثلة البرشية الطبيعة تكون أن فهو الحديث املذهب وأما وعصوره. الشعر مذاهب
«رصصور قصيدة أن ذلك ومثل الفن. يقتضيه ما لقصيدته منها يأخذ الشاعر، أمام
رصاصري ال الحقيقة رصاصري من رصصور كتابتها إىل بعث الخامس الجزء يف الشعر»
ألَّْفتُها قد كنت مسودات من مأخوذة الخسة» «سم وقصيدة البرش. رصاصري وال الخيال
الديوان هذا يف الغزل قصائد من وكثريًا يُنَْرش؛ لم األخالق»، «مجاَيل اسمه كتاب يف
ولذلك . تُنَْرشْ لم الحب» «رسائل سميتها: رسائل يف فأقيدها يل تخطر كانت خواطر
باب أي يف أقول بما أحًدا أعني إني قائل قول الشعر، بفروض والجهل العبث من أرى

الشعر. أبواب من
وأكثر هًدى! غري عىل أني الناس بني يُِذيُع ومن العقيدة، يف ِذْكَرها أريد كلمة ويل
واالمتعاُض التساؤُل فليس والحسد. الحقد أهل وإما األغبياء الجهالء من إما هذا أمثال
إىل هللا من يتهرب الذي وإن اإليمان. غاية ذلك إن بل اإليمان، يف قلًة الرش مظاهر من
من حاجة هللا يف وإن نزعاتها. خري يف نفسه يف هللا يجد والوجود، يف آياته وينكر نفسه،
ذلك كان واِإلثم، الرش لعظم هللا وجود أدلة عنا خفيت وكلما البرشية، النفس حوائج

الصحيح. الوجه عىل به واإليمان ونشدانه تطلُّبه إىل أدعى الخفاء
وقلة الزيغ إن إذ والشقاء. الرش لعظم وحاجة، رضورة والخري باهلل فاإليمان
«صوت قصيدة يف ذََكْرُت كما اختالًال؛ الحياة تزيد بل والشقاء. الرش عىل تعني ال اإليمان
كنت «ليتني قصيدة َفْهَم الناس بعض أساء وقد الرابع. الديوان يف املؤمن» نجوى أو هللا
القراء من النية سوء من نفُسه َصَفْت َمْن فات كيف أعراف وال الثاني، الديوان يف إلًها»
والذي الوثنيني، خرافات من خرافة إله، مرتبة املتطلب ذلك إىل الفعل سوء ِنْسبَتِي أنَّ
ويتسخط ينتقد املرء أن لبيان اإليمان غاية هي والكون، الحياة نظام يصلح أن يريد
القصيدة يف أفعاله جعلت أني ولو نقمه. الذي الرش أتى حكم إذا حتى واإلثم، الرش

عادل! رشيد وأنه نقده يف مصيب بأنه مني اعرتاًفا ذلك لكان حميدًة،

362



الخريف أزهار ديـوان

ورأى أبياتًا، منها فقرأ مرة، يقرأها أن غبيٌّ حاَوَل لقد الثائر»، «امللك قصيدة هذه
ما له قرأت فلما القصيدة، قراءة يتم ولم مأخٍذ، ُكلَّ الغضُب منه فأخذ امللك، عصيان
العقاب!» بهذا جدير «إنَّه وقال: صدره انرشح لعصاينه العقاب من الثائر امللك القاه

قراءة يف الناس بعض يعتور الذي الفهم سوء يف السبب ُح تَْرشَ الحادثة وهذه
بالحياة عالقة لها التي النفسية والعواطف الخواطر هذه أمثال ترشح التي القصائد
من مفردة أبياٍت من يُْستَْخَلص ال الذي القصيدة مغزى م تفهُّ يحاول ال فإنه والخلق.
من الفنية املقابلة تقضيه وما الفنية القصيدة وحدة يفهم بأن يستخلصه بل القصيدة،

القصيدة. ضمنتها التي النفس حاالت واختالف فيها الرأي جوانب اختالف

الحسن آية

وس��ن��اِن ال��ط��رِف ب��س��اج��ي ك��ل��ف��َت ل��ق��د ب��ِإن��س��اِن ت��وَل��ْع ال ق��ْص��رك ق��ل��ُب ي��ا
ع��ي��ن��اِن ك��ال��ن��اس ل��ي ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن رؤي��ت��ك��م ب��ع��د ع��ي��ٍن أَْل��ُف ل��ي ص��ار ق��د
إِم��ك��اِن َرْه��ن أْم��ر ُم��ْع��ِج��ِز ف��ك��لُّ م��ن��ش��أة اإلم��ك��ان ف��ي ح��س��نُ��ك ص��ار م��ذ
وت��ح��ن��ان��ي ِش��ع��ري ف��ي ال��ح��بِّ ك��م��ع��ج��ز ب��ه ُخ��ِص��ْص��َت خ��ل��ق ف��ي ال��ح��س��ن وم��ع��ج��ز
وأش��ج��اِن روٍح ف��ي زدت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ب��ه��ا أرت��ج��ي��ك ق��ل��ب أل��ف ل��ي وص��ار
وت��ب��ي��اِن س��ْح��ٍر ف��ي ال��ل��ف��ِظ ��ُة ورقَّ أُب��ص��ُرُه م��ن��َك ج��م��اٌل ي��ض��ي��ع ال ك��ي
وإِن��س��اِن وح��ٍش م��ن ال��خ��ل��ق ف��ي س��واي ي��ب��ص��ُرُك��ْم ل��ي��س ط��رٍّا ال��ك��ون ل��ي��ت��ن��ي ب��ل
ك��ت��ح��ن��ان��ي ت��ح��ن��اٌن ال��خ��ل��ِق ف��ي ف��ل��ي��س م��ن��ف��رد ال��ح��بِّ ف��ي أن��ن��ي ن��اف��ع��ي ه��ل
غ��ف��الِن ق��ل��ُب ن��ض��ًوا ي��رح��ُم وك��ي��ف راح��م��ه ل��س��ت ق��ل��ٍب ض��ائ��ُر ذاك ب��ل
وأزم��اِن أزم��اٍن ب��خ��ب��رة إِال م��ن��ش��أة األك��وان ف��ي م��ث��ل��ك ك��ان م��ا
ألك��واِن ع��ط��ًرا ف��ي��ا ال��زك��يُّ ـ��ع��ط��ُر اْل��ـ َخ��لُ��َص ك��م��ا ده��اري��ٌر اس��ت��خ��ل��َص��تْ��َك
وإِت��ق��اِن ب��دٍْع ف��ي ح��س��ن��ك ل��ص��ن��ع وح��اض��ُره ال��م��اض��ي ال��زم��ن م��ج��اه��ُل
ب��ك��ف��راِن ت��دَح��ض ول��م ال��ق��ل��وب ل��ه��ا خ��ش��َع��ْت ال��ت��ي ال��ك��ب��رى آي��تَ��ه ف��ج��ئ��َت
أش��ج��ان��ي ع��ْق��د ت��ح��ك��ي ل��ك آلل��ئً��ا ف��أن��ظ��م��ه��ا ل��ي ت��ع��ن��و ال��ك��واك��َب ل��ي��ت
ب��ن��ك��راِن ي��م��ن��ى ال ح��س��ِن��ك م��رأة ل��ت��ب��ص��ره��ا إِال ب��دت م��ا إِخ��ال��ه��ا
ع��ن��واِن خ��ي��ُر ط��رٍّا ل��ل��ك��ون ف��أن��ت ل��ح��س��ن��ك��ُم إِال ن��ط��ق��ْت م��ا وال��ط��ي��ُر
وأزم��اِن ألح��ق��اٍب ت��رك��َت م��ذا ل��ه ي��راد م��ا أش��ه��ى ال��ك��وِن س��ال��َب ي��ا
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ي��ق��ظ��اِن ال��ط��رِف ص��اح��ي غ��ي��ر ك��أن��ن��ي ح��س��ن��ك��ُم غ��ي��ر ُح��س��ٍن ك��لِّ ع��ن ع��م��ي��ُت
إِدج��اِن رْه��َن ع��ي��ش��ي ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن ط��ال��ع��ة م��ن��ك ب��ش��م��ٍس ط��رف��ي أع��َش��يْ��َت
ال��ران��ي ال��ع��اش��ق ل��ط��رِف ال��ب��الءَ إِنَّ أرس��ل��ه��ا األل��ح��اظ م��ن أك��ث��رنَّ ال
وح��دث��اِن؟ ص��ْرٍف ف��ي وال��م��وت ال��ع��ي��ش ه��ًوى ال��ف��ؤاَد ��ى س��قَّ وق��د أخ��اُف وه��ل
وخ��س��راِن رب��ٍح ف��ي ال��ده��ِر ق��س��م��ة م��ن أب��ًدا ال��ورى ي��خ��ش��ى وم��ا ال��ق��ض��اء أو
ف��ان��ي ل��ه��ا ع��ي��ٍش وع��ن ال��ح��ي��اة ع��ن ي��رف��ع��ن��ي ال��ح��بَّ إِنَّ ل��ع��م��رك ك��الَّ
أح��ي��اِن أث��ن��اء ف��ي ألق��الك ح��ت��ى ب��ه ت��ج��ور ح��س��ٍن م��ن أه��اب��ك إِنِّ��ي
أف��ن��اِن ح��ول ن��ش��ٌر ل��ل��ح��س��ن ف��ال��ح��بُّ ب��ه؟ ت��زان ح��بٍّ م��ن ي��ض��ي��رك م��اذا
ال��ه��ان��ي ال��ن��اع��ِم ب��ع��ي��ِن ال��ح��ي��اَة ي��رى ال ال��م��ق��ادَر ي��أب��ى م��ن ال��م��ق��ادر ه��بْ��ه
ول��ه��اِن م��ن��ك ص��بٍّ ق��ل��ُب أوت��اره��ا م��رت��ل��ة أن��غ��اٌم ف��ض��ْح��ُك��َك ف��اض��ح��ْك
م��رن��اِن م��ن��ك ب��ح��س��ٍن ج��م��ع��ت إِال ب��ه ن��س��رُّ ش��دٍو م��ن ال��ك��ون ف��ي يَ��بْ��َق ل��م
ح��رَّاِن ج��دُّ ق��ل��ٍب ن��ب��ض��ة وك��ل ل��ك��ُم ذك��رٌة ع��ي��ن ن��ظ��رة ك��ل ف��ي
أدي��اِن أرب��اب م��ن ه��و ك��أن��م��ا ج��دل وال ي��ع��روه ش��كَّ ال ح��بِّ��ي��ك
س��يِّ��اِن ال��ح��بِّ وس��رُّ اِإلل��ه س��رُّ ب��ه��ي��ب��ت��ه م��ك��ل��وءٌ ال��ل��ه م��ن��زل ف��ي
ب��ِإي��م��ان��ي م��ك��ل��وءًا ح��ب��َي ظ��لَّ م��ا إِذَا ال��ح��ي��اة ف��ي رج��اءٌ ي��ض��ي��َع ول��ن
ف��ت��اِن ج��دُّ ف��ِإنِّ��ي اع��ش��ق ل��ي ت��ق��ول م��رس��ل��ه��ا أن��ت ل��ح��اٍظ وع��َد أخ��ل��ْف��َت
َوْس��نَ��اِن ت��ب��ي��اِن ف��ي ل��ك ح��ج��ٍة ك��م خ��ج��ٍل م��ن ال��ل��ح��ِظ م��ق��اَل ت��ن��ك��رنَّ ال
ال��ع��ان��ي ال��ع��اش��ق ل��ق��ل��ب ال��ح��ي��اة ع��اد تُ��ْح��ِك��ُم��ه��ا األغ��الل م��ن أق��وى ال��ح��بُّ
وإِع��الن��ي س��رِّي َل��ْت ب��دَّ ب��ن��ظ��رة وص��ح��ت��ه��ا أي��ام��ي راح��ة ب��ع��ُت ق��د
ال��ج��ان��ي ل��ه م��ق��دوًرا ��ل ت��ح��مَّ ك��م��ا خ��ال��ق��ه ل��س��ت ح��ْس��ٍن ج��ن��اي��ة اح��م��ل
ي��رع��ان��ي م��ن��ك ع��ْط��ٍف ت��رفُّ��ق إِال ب��ه ت��ص��ول ل��ح��ٍظ ع��ن ��ر ي��ك��فِّ وال
م��آلِن ال��خ��ل��ِد ب��م��ث��ل م��ن��ه ل��ع��اَد م��ج��اه��ل��ه ف��ي ح��بِّ��ي ال��ده��ُر ف��رَّق ل��و
ض��ح��ي��اِن م��ن��ه ب��س��رٍّ ل��ب��اءَ إذن أج��م��ع��ه ال��ع��ي��ش ب��ح��ب��ي َخ��بُ��ْرَت ول��و
ده��ق��اِن ع��ن��د ك��م��اٍس أض��اءَ إِال م��ع��دن��ه خ��سَّ أم��ًرا ُح��بِّ��ي��ك م��سَّ م��ا
ب��ال��وان��ي ل��ي��س��ى وط��م��اح ال��ه��وى م��ن ب��ك��م ي��ت��اح م��ا ل��وال ال��ع��ي��ش أْض��أََل م��ا
وإِح��س��اِن ح��س��ٍن ف��ي ال��خ��ل��ِق ف��ت��ن��ة م��ن ض��م��ن��ت م��ا تَ��ْدِر ل��م إِن ل��ن��ف��س��ك خ��ي��ٌر
وع��دواِن ظ��ل��ٍم ف��ي ت��ن��ع��م ورح��َت خ��ب��ٍل وم��ن س��ْك��ٍر م��ن ألف��رط��َت إِذن
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َف��نٍّ��اِن؟ ج��دَّ ح��ب��ي��بً��ا ت��ك��وَن أن ف��ي أربً��ا ت��ج��د ل��م إِن ت��رح��م��ن��ي وك��ي��ف
وي��ل��ق��ان��ي أل��ق��اه ل��ح��س��ن��ك ط��ي��ٌف ي��س��ع��دن��ي ج��اء م��ا إِذا ت��ران��ي ه��ل ي��ا
ب��ج��ث��م��اِن ط��ي��ًف��ا رأى م��ن ف��ي��ا ج��س��ًم��ا م��راس��م��ه ت��ك��س��ي أن ل��ي��وش��ك ح��ت��ى
نُ��ْدم��اِن ك��اس��ات م��ن م��ن��ه وأح��ت��س��ي ي��ردُِّده��ا أن��ف��اًس��ا أن��ش��ق أك��اد
ب��ال��دان��ي ل��ي��س ورج��اءٍ ال��ن��وى ع��ل��ى وي��س��م��ع��ن��ي أن��اج��ي��ه أن��ي ل��ي��ت ي��ا
وأق��ران��ي ج��ي��ران��ي ف��ِإن��ك ط��وب��ى ُص��وَرتُ��ه��ا أن��ت ح��ْس��ن خ��ي��االت ح��ول��ي
ب��ظ��م��آِن أودى إِذا ال��س��راب م��ث��ل ب��ه��ا أَُغ��رُّ أوه��ام ش��ق��ائ��َي ب��ل ال
ث��ان��ي ل��ه ح��اٌل ي��ك��ن ل��م ك��أْن ح��ت��ى الب��س��ه أن��ت ج��م��اٍل ف��ن��اءَ أن��س��ى
ب��رك��اِن ن��ي��ران ف��ي ال��ح��س��ن ك��روع��ة أع��ال��ج��ه ح��بٍّ ف��ي ح��س��نُ��ك ي��روع
ول��ق��ي��اِن ُق��ْرٍب ف��ي ل��َي ل��ذائ��ذًا ق��اط��ب��ة ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ده��ُر ��م ق��سَّ ل��و
أح��زان��ي ك��ل��م وت��أس��و ه��م��وم��ي ت��ج��ل��و ع��رض ع��ن ل��ح��َت إِم��ا ل��َي وف��رح��ة
وح��رم��اِن م��ن��ٍع م��ن ال��دُه��ر وع��طَّ��ل أج��م��ع��ه ال��ن��ح��س وغ��اض ال��ش��ق��اءُ غ��اض
ك��ع��ن��واِن وع��ن��وانً��ا ب��ش��ك��ٍل ش��ك��ًال ص��ورت��ه م��ن��ك ك��ان��ت ال��خ��ل��َد ر ص��وَّ ل��و
ال��دان��ي ال��م��ع��وز وط��الب ال��ه��وى ب��رح ب��ه أََض��رَّ ق��ل��ٍب ف��ي ل��ل��ح��بِّ ق��ل��ت ق��د
وم��رج��اِن درٍّ م��ن ال��زواخ��ر ف��ي ك��م ب��غ��رت��ه وْس��ن��اٌن أض��اع��ك ل��ئ��ن
وأث��م��اِن ب��م��ي��زاٍن يُ��َح��دَّ ول��م ت��رائ��ب��ه��ا ب��ادي ف��ي ب��ال��غ��ي��د يُ��ْح��َل ل��م
ب��نُ��ْش��داِن ال��غ��ادي ال��رائ��ُح ��ك أمَّ م��ا م��ن��غ��م��ر ل��ل��ق��ل��ب ل��ج��ٍة ف��ي وأن��ت
ج��ذالِن غ��ي��ر ق��ل��ٍب ب��أول وال م��ط��ل��ب��ه ع��زَّ ح��بٍّ أول أن��ت م��ا
ظ��م��آِن؟ ج��دَّ ق��ل��بً��ا أخ��ب��أ وأي��ن م��ح��اس��ن��ك��م ع��ن ط��رف��ي أخ��ب��أ ف��أي��ن
وإي��ق��اِن ع��زٍم م��ن األواخ��يِّ رغ��م م��دخ��ل��ه ك��ال��م��ق��داِر ال��ح��بُّ وإِنَّ��م��ا
وأوط��ان��ي أه��ل��ي ف��ي ق��ي��ودك ن��ف��س��ي َرِض��يَ��ْت م��ا م��ن��ك تُ��نْ��ِج��ي ال��ب��ي��ُد ك��ان��ت ل��و
وري��ح��اِن ب��أزه��اٍر إِل��ي��ك ي��أت��ي ب��ه��ٌج ال��ك��رى ف��ي ُح��ل��ٌم أنَّ��َي ل��ي��ت ب��ل
ب��س��ل��واِن؟ يُ��غ��ري م��ا ال��ك��ون أف��ي ان��ظ��ر ب��ت��ع��زي��ة ال��م��غ��َرى ل��ل��ن��اص��ح أق��ول
أف��ن��اِن ح��ول ت��راءى ج��م��اٌل وال ش��ج��ر وال م��اءٌ ال ك��ال��م��ي��ت وال��ك��وُن
روح��اِن ال��ح��بِّ ب��ص��ف��و ت��ص��اف��ى وال غ��لَّ��ت��ه ال��ح��بِّ ظ��م��يُّ يُ��ِب��لَّ ل��م وإِن
ص��ن��واِن ال��ح��بِّ ب��ن��ج��وى ت��دان��ى وال م��ق��ٍة ذي ق��ل��ُب ل��ق��ل��ٍب أُِت��ي��َح وال
أس��واِن! ال��ه��مِّ ب��ادي ُح��ْل��ُم أن��ه أو س��ب��ب ل��ه يُ��ْخ��َل��ْق ل��م ال��ك��ون ك��أن��م��ا
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ب��ه��ت��اِن غ��ي��ر ص��دٍق م��ن��زَل ال��ق��ل��ِب ف��ي ل��ه ف��ِإنَّ ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ي��أس م��ع ف��اه��ِب��ْط
ح��ل��ي��اِن ك��اآلل أم��ٍل ع��ل��ى ن��ف��س��ي ح��زن��ْت م��ث��ل��م��ا ل��ي��أٍس أَِل��ْم��ُت وم��ا
ت��ب��ي��اِن أي م��ن��ه��ا ل��ح��ب��َي أرض��ى ف��م��ا ال��ك��م��ال آي��ات ال��ك��ذب اس��ت��ن��ف��د
إلن��س��ان تُ��ْخ��َل��ْق ل��م ال��م��الئ��َك ت��رض��ي ك��ذب ش��اب��ه��ا م��ا ل��غ��ًة ل��ي ف��ل��ي��ت
دان��ي وال َش��بَ��ٍه وال رم��وٍز وال م��ث��ل م��ن األك��وان ف��ي ل��ح��ب��َي وم��ا
ب��ش��ي��ط��اِن؟ ش��ي��ط��اٌن ال��خ��ل��ي��ِق��ِة ِم��َن ب��ه يُ��َغ��رُّ ل��ف��ٌظ ل��ي ي��ش��ف��ع ف��ك��ي��ف
ال��ف��ان��ي ال��ن��اق��ص ل��ق��ل��ب ال��وداَد إِن ع��وٍز ذا تُ��ْل��َف ل��م إِن أل��ح��اك ول��س��ُت
وإِح��س��اِن ص��دٍق م��ن ال��خ��وال��ُج م��ن��ك َض��ِم��نَ��ْت م��ا إِب��داع م��ن ح��س��نَ��ك ك��أنَّ
آِن ف��ي واألرزاء ال��ح��س��ُن يُ��ْج��تَ��َل��ى ال أج��م��ع��ه ال��ش��رَّ ن��س��ي��ُت ق��د ب��ه م��ن ي��ا
ب��ث��ه��الِن ي��ودي م��ا ال��ش��رِّ م��ن ي��ح��وي ح��س��ن��ك��ُم ض��مَّ م��ك��انً��ا أنَّ خ��ل��ُت م��ا
ب��ِإن��س��اِن ي��ن��زل ل��م ال��ش��رُّ ك��أن��م��ا ب��ه��ا ش��ق��اء ال رخ��اءٍ دن��ي��ا دن��ي��اك
وط��خ��ي��اِن ط��ل��ٍق م��ن ال��ده��ر وأوج��ه ع��ج��بً��ا ي��ا األي��ام م��ع��رف��ت��ي أبَ��ْع��َد
ال��ه��ان��ي! ال��ن��اع��م ح��ي��اُة ال��ح��ي��اة إِنَّ م��ق��ًة م��ن��ك��ُم وأب��غ��ي ال��ح��ي��اة أب��غ��ي
ع��رف��اِن أيَّ ال��ل��ي��ال��ي ع��رف��َت ��ا ل��مَّ ن��ف��ائ��س��ه��ا غ��ال��ي ع��ن ق��ْل��ُب ي��ا ن��زل��َت
وخ��ل��ص��اِن إِل��ٍف وع��ن ال��ح��ي��اِة م��ن ُخ��دٍَع ع��ن م��ن��ك ب��ص��ب��ٍر ف��رح��ُت ح��ت��ى
وج��داِن إِع��ي��اءُ وال ال��ح��ي��اة ع��ل��ى ج��زٌع وال ش��ج��ٌو ال اآلَن ل��ي وق��ل��َت
ل��ُس��ل��واِن ت��س��ك��ن ل��م ك��أَن��ك ح��ت��ى ج��ل��ًدا وال ت��ب��دي��ه ص��بْ��َر ال ف��ع��دَت
ح��ان��ي وال واٍف وال ال��ل��ق��اء م��ن م��ط��ٌر وال ش��م��ٌس ال ال��ح��بِّ دوح��َة ي��ا
م��ع��واِن؟ غ��ي��ر وإِْل��ٌف ال��زم��اِن ج��دُب ب��ه أَض��رَّ ق��ل��ٍب ف��ي أيْ��نَ��ْع��ِت ف��ك��ي��ف
وال��ب��اِن ال��س��رو ب��ي��ن ��ي��ه ن��ق��ضِّ ي��وًم��ا م��ك��رم��ًة م��ن��ك ل��ي ف��ه��ْب ال��رب��ي��ُع أت��ى
س��يَّ��اِن ال��زه��ر ورواء ال��ه��وى ح��ي��ث أن��ف��س��ن��ا س��رَّ ت��ب��دي ال��ط��ي��َر ون��س��م��ع
آِن ف��ي ال��ح��بِّ ون��اُر ال��ح��ي��اِة ن��اُر ب��رَدْت إِذا أي��ام��ي ل��م��ق��ب��ل ذخ��ٌر
س��ل��وان��ي ال��ق��ب��ِر دون ذك��رك ل��ع��لَّ ع��اج��ل��ن��ي ال��م��وُت م��ا إِذا ح��بِّ��ي تَ��نْ��َس ال
أس��واِن ال��ه��مِّ ح��يِّ خ��ط��رَة ال��ل��ي��ل ف��ي ل��ه��ا ف��ِإنَّ روح��ي ع��ن ال��ل��ي��َل وس��اِئ��ِل
ون��س��ي��اِن غ��دٍر ف��ي ب��ح��س��ن��ك وانْ��َع��ْم َق��ِم��ٌن ب��ه إِن��ي ل��ي ال��ذك��َر دَِع ب��ل ال
ج��ذالِن م��ن��ك ب��ق��ل��ٍب ح��ب��وري ح��س��ب��ي خ��اط��رًة م��ن��ك ب��ذك��رى تُ��ع��نِّ��ي وال
ب��أث��م��اِن يُ��ْش��َرى ُم��نً��ى ذُْخ��ُر ال��ح��بُّ ق��اط��ب��ًة ب��اآلالم ف��ؤادَي ع��ذِّْب
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وأش��ج��ان��ي؟ آالم��ي ت��ض��ي��رك م��اذا م��ع��ت��ب��ٌة ت��ح��رْج��َك وال اْق��ُس أو وارح��ْم
ب��ه��ج��راِن أو ب��ب��ع��ٍد م��ن��ي��َت وإن ف��ش��ٌل وال ُخ��س��راٌن ال��ح��بِّ ف��ي ول��ي��س
ن��ش��واِن؟ ف��رح��ات ف��ي ال��ده��َر وأق��ط��ع ق��اط��ب��ة ال��ن��اس ع��ي��ش غ��ي��ر أَِع��ْش أَل��م

الشالل

ال��س��م��اءِ وب��ي��ن ال��ث��رى ه��ذا ب��ي��ن ت��ج��ري ك��ال��م��اء ال��ح��ي��اة ف��ل��ع��لَّ

القصيدة من

وال��ه��وج��اءِ ال��ن��ك��ب��اءِ وص��ن��و ع وال��رْو ال��ج��الل��ة ف��ي ��ْم��ت ال��صَّ أخ��ا ي��ا
ورج��ائ��ي ��ت��ي ه��مَّ ح��اك��ي��َت أن��ت ��ى ت��ق��ضَّ م��ا ل��وع��ًة ال��ق��ل��ب ف��ي إِنَّ
ك��ال��ه��ب��اءِ م��ائ��ه ف��ي ون��ف��س��ي ُر ي��ن��ه��ا م��ائ��ك م��ث��ل ال��خ��ل��د أح��س��ُب
دم��ائ��ي ف��ي ُم��س��رًع��ا ال��ش��ج��و م��ن ًع��ا ي��ن��ب��و ض��ل��وع��َي ف��ي ��ْرَت ف��جَّ أن��ت
ال��ِب��ط��اءِ ال��ج��ي��اد م��ث��ل تُ��راخ��ي ال ت��ع��دو م��ث��ل��ك ال��ح��ي��اة أنَّ ل��ي��ت
ِن��ه��اءِ ف��ي ك��آس��ٍن رك��وًدا ـ��س ال��ن��ْف��ـ تَ��ذَُر ك��درًة ل��ل��ع��ي��ش إِن
ال��ب��ن��اءِ م��ث��ل ي��ن��ه��اُر ب��َف��ي��ٍض ـ��س��ي ن��ْف��ـ م��ن األواس��ن ع��ل��ى ف��أع��نِّ��ي
ال��غ��ن��اءِ؟ ف��ي إِرزام��ه ت��ح��اك��ي ـ��َد ال��رْع��ـ ت��ذك��ر ه��ل ال��س��م��اءِ م��اء اب��َن ي��ا
ال��غ��م��اءِ ك��ص��در ص��دٍر ث��ن��اي��ا ف��ي خ��ف��يٍّ��ا ي��زال ال ال��ب��رق وَه��ِل
ك��ال��ه��واءِ؟ م��ائ��ه ف��ي ي��م��ض��ي ـ��م��اءِ اْل��ـ روح أن��ت أم األم��واه ري��ح أن��ت
ال��دَّق��ع��اءِ ف��ي ت��ب��غ��ي��ه ل��ذخ��ٍر أم ِخ��ص��بً��ا ت��ن��ش��د ال��ص��خ��ور ه��دْدَت ق��د
��اءِ ��مَّ ال��شَّ ال��ش��واه��ق ب��ف��ض��ل ـ��َل ��ْه��ـ ال��سَّ ي��ن��ص��ف ن��اق��ٌم أن��ت إِن��م��ا
ب��س��واءِ ووه��دٌة ن��ْج��ٌد ل��ي��س س��واءً وال��ح��زوَن ال��س��ه��َل ت��ج��ع��ل
ال��ه��ي��ج��اءِ إِل��ى ن��ج��دٍة ف��ي رُس ال��ف��ا يُ��س��رع ك��م��ا أم أن��ت َم��ِرٌح
ال��ف��ن��اءِ وْق��ُع ال��م��ح��ي��ط أب��ي��ك ِر ص��ْد وع��ل��ى م��ول��ٌد ��م ب��ال��شُّ ل��ك
األن��واءِ ل��ه��اط��ِل ِح��م��اٌم ��مِّ ال��شُّ ق��م��م ف��ي ال��م��ي��الد أنَّ غ��ي��ر
ال��س��م��اءِ وب��ي��ن ال��ث��رى ه��ذا ب��ي��ن ت��ج��ري ك��ال��م��اءِ ال��ح��ي��اَة ف��ل��ع��لَّ

367



شكري الرحمن عبد ديوان

ال��ع��الءِ ش��اه��ق��ات م��ن راءٍ ـ��رف اس��ت��ْش��ـ م��ث��ل��م��ا ن��ش��وٌة ال��ن��ف��س ف��ي ل��َك
ك��األن��داءِ ت��ط��ي��ر ح��ت��ى ل��ك ج��الٍل م��رأى ال��ن��ف��وَس وي��ف��ي��ض
ون��ائ��ي داٍن ك��ل ف��ي وك��أن��ي أم��ض��ي ال��غ��م��ر م��ائ��ك ف��ي ف��ك��أن��ي
ردائ��ي ط��رٍّا األك��وان ف��خ��ل��ُت َن َوْس��نَ��ا ك��ن��ُت وق��د أي��ق��ْظ��تَ��ن��ي أن��ت
م��ض��ائ��ي وم��اض��ي ع��ْزم��ت��ي َك��َرنِ��ي أَذْ ق��د م��ائ��ك خ��ري��ر ف��ي ه��ات��ٌف
��رَّاءِ وال��سَّ ال��ن��ع��ي��م ح��ب��ور م��ن وأن��ق��ى ال��وداد م��ن أص��ف��ى أن��ت
ب��ال��غ��ن��اءِ ه��ات��ف ك��ال��ظ��ئ��ر م��ن��ك وص��وٌت ل��ن��ف��س��ي أرج��وح��ة أن��ت
وض��اءِ م��ن ب��ه أَْح��ِب��ْب وَوض��اءً وب��ط��ًش��ا ع��زًم��ا ال��ش��ب��اب م��ث��ل أن��ت
ل��ل��ق��ض��اءِ ُرِم��ْزتَ��ه رْم��ًزا ـ��تُ��َك ِخ��ْل��ـ ل��ق��د ح��ت��ى األق��دار َوْق��ُع ل��ك
ب��ال��ح��ب��اءِ ت��ع��ي��ده ح��ت��ى ـ��َج��َد وال��ع��ْس��ـ ال��تُّ��ْرَب ت��أخ��ذ ك��ال��ده��ِر أن��ت
واألرزاءِ ال��ش��ق��اءِ ل��ذك��ر ـ��َزْع ت��ْج��ـ ول��م ال��ده��ور ك��رَّة تَ��َه��ْب ل��م
ال��س��ن��اءِ وِص��ْدق ال��ُع��ل��ى ب��ح��دي��ث ط��وي��ًال ح��دِّْث ال��س��م��اء س��ل��ي��َل ي��ا
ال��ح��س��ن��اءِ ال��ع��ش��ي��ق��ة ص��در ف��وق ي��زه��و ص��خ��ورك م��ن ال��ص��خ��ر ت��ب��ع��ث
ش��م��ط��اءِ ب��ه��م��ٍة ت��س��ع��ى ـ��نَّ��ه��ر ال��ـ أُْخ��َريَ��اِت ف��ي ك��ال��ش��ي��خ ت��غ��دو س��وف
وف��ن��اءِ ل��ط��يَّ��ٍة ش��يءٍ ك��ل ط��وي��ًال وام��رح ب��ال��م��ض��اءِ ف��اغ��ت��ب��ط

البسمات ويضء يا

ال��وج��ن��اِت وح��ي��يَّ ال��ب��س��م��اِت وض��يءَ ي��ا
ال��ن��غ��م��اِت ك��ائ��ت��الف ائ��ت��الًف��ا م��ن��ك ل��ي ل��ي��ت
ال��زه��راِت ك��اب��ت��س��ام اب��ت��س��اٌم ال��ده��ر ف��ي أن��ت
ل��ل��ع��ف��اِة وب��ش��رى ـ��َك ف��ي��ـ آِم��ٌل ُح��ْس��ن ك��ل
س��ي��ؤات��ي ُح��بِّ��ي ق��ل��ُت ت��ع��لَّ��ْت ال��ش��م��س ف��ِإذا
ال��ق��س��م��اِت ب��ح��س��ن ـ��س اْل��َف��َراِدي��ـ ُح��ْس��َن ل��ن��ا ص��ْف
��م��اِت ال��سِّ ف��ي ب��دًرا ـ��وك ��ـ َس��مَّ َم��ْن َك َص��دَّ َع��ذَُروا
ال��ُخ��ُط��َواِت ف��ي ـ��ِش��ُدُه أُنْ��ـ ل��م��ا ع��ن��واٌن أن��ت
وآِت م��اٍض م��ن ي��ك ل��م أو ك��ان َك��ْوٍن ك��لُّ
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ال��س��ام��ي��اِت ال��ن��ف��وس أم��اِن��يُّ م��ن��ه ل��ي ف��ي��َك
ال��ن��ف��ح��اِت ط��ي��ِب م��ث��ل ب��ل��ف��ٍظ م��ن��ك أن��ت��ش��ي
ال��خ��ف��ق��اِت وج��ي��ب ف��ي ب��ق��ل��ب��ي م��وص��وٌل ه��و
ال��ح��ي��اِة ق��ب��ل م��ن تُ��َك أَْح��بَ��بْ��ـ ك��نْ��ُت ق��د أْن خ��ل��ُت
ص��ب��وات��ي ألرض��ي ـ��ٍد ُخ��ْل��ـ ع��ل��ى ُخ��ْل��ًدا ل��ي ه��اِت
ال��رائ��ع��اِت ل��ألم��ان��ي ك��ق��ي��ٍد ال��خ��ل��د إِنَّ��م��ا
ال��ن��اش��داِت؟ األَُك��فَّ ض��ي يُ��ْر وه��ل ك��ال��ض��وءِ أن��ت
ال��ج��ف��وات ل��ي��ال��ي ف��ي ن��ج��وًم��ا دم��ع��ي ت��خ��ل إِن
ال��ف��ل��ت��اِت ف��ي وائ��ِت��ِن��ي ن��ج��وم��ي ض��وءِ ف��ي ف��اْس��ِر
ع��ب��رات��ي م��ن ف��ادَِّخ��ْر درٍّا دم��ع��َي ت��خ��ْل أو
ال��ن��ب��ض��اِت ف��ي ل��ي َر ُق��دِّ م��ا ال��ق��ل��ب أَوِج��ي��ب
ال��ط��ارق��اِت وال��ه��م��وم ال��رزاي��ا ع��دِّ ل��س��وى
ال��ص��ف��اِت ف��ي أح��ل��ى ه��و ح��اٍل أيِّ ف��ي س��أل��وا:
ال��ل��ح��ظ��اِت ح��دي��ث ف��ى ت��راه م��ا أح��ل��ى ق��ل��ُت:
��ب��اِت ال��سُّ ف��ي أح��ل��ى ك��ان ل��ح��اًظ��ا أرخ��ى ف��ِإذا
ال��ص��م��اِت ف��ي وأح��ل��ى َه ف��ا إِن م��ن��ه أح��ل��ى وْه��و
ب��ال��ل��ف��ت��اِت ع��اط��يً��ا ت��راه م��ا أح��ل��ى وْه��و
ال��ن��ظ��راِت ج��ْه��م ـ��اله أْح��ـ ف��م��ا ص��دَّ وإِذا
ال��ل��م��ح��اِت ط��ْل��ق ـ��اله أْح��ـ ف��م��ا الن ف��ِإذا
ال��ح��س��ن��اِت ف��ي ح��ال��ة أش��ه��ى م��ن��ه ح��اٍل ك��لُّ
ال��َج��َف��واِت دي��اج��ي ـ��ل��و تَ��ْج��ـ درٌة ح��ب��ي إِنَّ
ل��ع��ات��ي غ��ف��رانً��ا ال��ل��ه ح��بِّ م��ث��ل ح��ب��ي إِن
أنَ��ات��ي؟ ت��ب��ل��و ب��ه ح��بٍّ ع��ل��ى ت��ل��ح��ان��ي ك��ي��ف
ال��ص��ف��ح��اِت ص��ب��ي��ح م��ن ض��ي��اء ال��ح��بُّ إِن��م��ا
ال��ل��ح��ظ��اِت ك��اب��ت��ع��اث إِل��ي��ن��ا ال��ح��بَّ ت��ب��ع��ث
ال��ل��ه��ف��اِت ن��ض��َو َب ق��طَّ��ـ وإِن ال��ح��س��ن ي��ع��ذر
ال��رح��م��اِت ل��ه��ن��اِة ات��ق��اءً ي��ق��س��و راح��ًم��ا
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ال��م��م��اِت ُخ��ْل��َد أع��ط��ن��ي ُخ��ْل��ًدا ح��بِّ��َي ي��ك��ْن إِن
األذاِة! م��وف��ور ��ْج��و ـ��شَّ ال��ـ خ��ل��ود م��ن وأِرْح��ن��ي
ال��ش��ك��اِة وخ��ِز م��ن ـ��نَّ��ْف��س ال��ـ ن��ج��اءُ ال��خ��ل��د إِن��م��ا
ال��ح��رق��اِت ن��اَر ـ��ع��ل ت��ْش��ـ س��ل��وًة ل��ي تُ��ِرْد ال
ال��ه��ال��ك��اِت ال��ش��ج��ون ُت ه��ام��ا ال��س��ل��وان إِن��م��ا
ال��ل��ح��ظ��اِت س��ه��ُم ل��ك ق��ل��بً��ا ي��رش��ُق ل��و آِه
ال��م��ص��م��ي��اِت ب��ال��س��ه��اِم ت��م��ض��ي ل��َك ل��ح��ظ��اٌت
ال��ش��ي��اِت زاه��ي م��ن ـ��دَّه��ر ال��ـ أْخ��ذَ تَ��أَْل��ُم ل��و أه
ال��م��ق��ب��الِت ل��ل��خ��ط��وب ن��ه��بً��ا ح��س��ن��ك وت��رى
ال��دال��ف��اِت ال��ص��روف ِم أق��دا آث��اَر وت��رى
ال��خ��ال��ي��اِت ال��ع��ص��ور ف��ي ك��أنَّ��ا األرَض وت��رى
ال��ق��ادم��ات ال��ع��ص��ور ف��ي ك��أنَّ��ا األرض وت��رى
ال��ف��رص��اِت ف��ْرض ـ��ح��بَّ اْل��ـ إِال ل��ل��ح��س��ن ت��رى ال
ح��س��رات��ي ي��ج��ل��و م��ن��ك ب��ع��ط��ٍف ف��ت��ؤات��ي��ن��ي
ال��غ��ف��الِت ق��نِّ غ��ي��ر دي��نً��ا ال��ق��س��وة ي��رى ال
ال��ع��دوات ج��مَّ ـ��دَّه��ِر ال��ـ ك��رَّ ي��ب��ص��ُر وال��ذي
ال��رح��م��اِت ب��اخ��ت��الج رآه أن َل��َخ��ِل��ي��ٌق
ال��ط��يِّ��ب��اِت ب��آل ـ��ُش ال��ع��يْ��ـ خ��اتَ��َل��ن��ا ول��ئ��ن
ال��ق��س��م��اِت ب��غ��ضِّ ال��ح��بُّ خ��اتَ��َل��ن��ا ول��ئ��ن
ال��خ��دع��اِت ك��ت��ل��ك ٌب م��ك��ذو ال��َم��وَت ف��ل��ع��لَّ
ال��ح��ي��اِة! ب��ع��د ص��ال��ًح��ا يُ��ْج��َزى ال��ح��بَّ ول��ع��لَّ

الحب وسائل

ت��ذخ��ُر ل��ك ب��آي��ٍة رض��اك ن��ال��وا ورِض��ي��تَ��ُه��م ودْدتَ��ُه��م ال��ذي��ن إِنَّ
وت��س��ح��ُر ال��ن��ف��وَس ت��رق��ى ب��ال��رَُّق��ى أم خ��دع��ة أم ب��م��ن��ح��ٍة رض��اك ن��ال��وا
ي��غ��دُر ال واف��يً��ا ف��ؤاًدا أق��ص��َت م��ح��ب��ًة إِنَّ ب��ال��ب��غ��ِض أَتَ��َق��رَّب��وا
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األك��ب��ُر ال��م��ك��اُن ن��ف��س��ي ه��وى م��ن ل��ك ف��ِإنَّ��م��ا ت��ش��اء م��ا ِألَف��ع��َل ُم��ْرن��ي
واألن��س��ُر دبُّ��ه��ا ل��ي��ق��ن��ص ل��ي��ًال وردتُ��ه��ا ال��س��م��اءَ أرَد أْن ش��ئ��َت إِْن
وي��غ��م��ُر ي��ص��وب ح��قَّ ال ك��اآلل ف��ك��اه��ٍة ب��ك��لِّ أه��ذي أْن ش��ئ��َت أو
ي��ذك��ُر م��ا ال��نُ��ه��ى ع��ب��ث م��ن وذك��رُت ف��ك��اه��ة ك��لَّ واس��ت��ظ��ه��رُت ل��ق��رأُت
يُ��بْ��َص��ُر ال م��ا ورأي��ُت ص��ام��ٍت، م��ن س��م��اع��ه ال��س��م��ي��ع أع��ي��ا م��ا وس��م��ع��ُت
ي��زم��ُز غ��رٌّ ال��ف��ض��َل أنَّ وح��س��ب��ُت م��دح��تُ��ه��م ل��ل��ئ��ام م��دح��ي ش��ئ��َت أو
م��س��يَّ��ر رض��اك إِل��ى ت��ش��اء ل��ك��م��ا ف��ِإن��ن��ي ال��ري��اءَ أرَد أْن ش��ئ��َت أو
غ��ض��ن��ف��ُر! ت��رت��ض��ي��ه ك��ل��ٌب ول��ق��ل��ُت َع��ِش��ْق��تُ��ه��ا ال��ك��الَب أه��وى أْن ش��ئ��َت أو
وت��ع��ذَُر ال��م��ح��ال ب��ع��د م��ا ل��وددَت ف��ع��ل��ت��ه ال��م��ح��اَل أنَّ ل��و ه��ي��ه��ات
ف��ي��خ��س��ُر ال��س��واء ع��ل��ى أخ��وه ي��م��ض��ي ول��رب��م��ا واح��د ي��رب��ح ف��ع��الن
��ُر م��ؤمَّ وُج��نَّ س��ل��ط��اٌن م��اَق ك��م ب��ج��ن��ٍة أص��ي��ب ف��ِإْن ال��ق��ض��اء ذاك
ال��م��يْ��س��ُر! ذاك وال��ح��بُّ ون��ب��ال��ة، ك��ف��اي��ٍة ب��غ��ي��ر م��ق��م��وٌر وال��ع��ط��ُف

النائي حجة

ج��دي��َدا وح��بً��ا يُ��رَع��ى ح��ب��ي��بً��ا س ال��ن��ا م��ن أَِم��نْ��َت ه��ل ق��ل��ُب ي��ا إِي��ه
ع��م��ي��َدا ن��ض��ًوا ال��م��ش��وَق ي��ع��ي��د ـ��َك ح��اَل��يْ��ـ أيُّ َه��َويْ��تَ��ُه ق��د ل��م��ْن ق��ْل
م��دي��َدا ن��أيً��ا ال��ح��ب ف��ي ألس��غ��ن��ا م��دي��ٌد خ��ل��ٌد ال��ح��ي��اَة انَّ ول��َو
ي��ع��وَدا ل��ن ط��ائ��ٌر ال��ع��م��ر إِن��م��ا ت��م��ض��ي ك��ال��ح��ل��م ال��ح��ي��اَة أنَّ غ��ي��ر
م��زي��َدا اق��ت��راٍب م��ن رج��ون��ا ـ��ب ال��ق��ْل��ـ م��ن ال��ش��غ��اف ف��ي ك��ن��ت ل��و أن��ت
وع��ي��َدا م��ن��ك ال��ج��م��ال ف��ي ل��ي ِخ��ْف��َت ل��ح��ي��اءٍ أم بَ��ُع��ْدَت ب��ي رح��م��ة
ش��دي��َدا خ��ط��بً��ا ج��رَّ ق��د ن��اءٍ ـ��ف��اق إِْش��ـ ك��م ب��ال��بُ��ع��د ع��ل��يَّ ش��ف��ي��ًق��ا ي��ا
ال��ت��ص��ري��َدا ب��ع��دَك وخ��لَّ��ْف��َت ِي ْ ب��ال��ن��أ رْع��َت ظ��ام��ئ إلِغ��راءِ أم
وب��ع��ي��َدا دان��يً��ا ف��س��يَّ��اَن ـ��ُد ع��ب��ادي��ـ ف��ي��ك ال��ن��ف��وس ُخ��ُط��وات
وق��وَدا أح��رُّ ال��م��ودي وظ��م��اءُ ت��ظ��م��ى ال��ق��رب ف��ي ال��ح��ي��اة وألن��ت
بَ��ُروَدا وث��غ��ًرا ل��ح��ًظ��ا ي��س��ج��و م��ن��ك ط��رًف��ا تُ��بْ��ِد ف��ال م��ش��ف��ًق��ا ت��ك��ْن إِن
وئ��ي��َدا ن��ب��ًض��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ي��وح��ي م��ن��ك م��رٍّا إِنَّ ل��ق��ي��ت��ن��ي، إِْن واب��ت��ع��ْد
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ج��ل��ي��َدا ق��ل��بً��ا ه��واك ف��ي ل��ي ل��ي��ت ف��ارح��م ب��ن��أِْي��َك م��غ��ريً��ا ت��ك��ْن أو
ال��زن��وَدا ع��ل��ي��ه ت��خ��ش��ى ح��ت��ى م��ن��ك ض��ل��وٌع ع��ل��ي��ه ت��ح��ن��و ق��ل��ب��ي ل��ي��ت
وع��ي��َدا َح��ل��يً��ا ال��م��ص��ب��اِح ك��ض��وءِ ـ��ه ف��ي��ـ زي��ن��ة أج��ج��ت��ه��ا ن��اًرا خ��ل��َت
ال��رغ��ي��َدا ال��رخ��يَّ ال��ع��ي��ش ت��م��لُّ ـ��ر وال��َف��ْج��ـ وال��زه��ِر ال��ث��م��اِر ش��ب��ي��َه ي��ا
س��ع��ي��َدا ي��ك��ون ب��أْن خ��ل��ي��ٌق ُه م��ح��يَّ��ا ال��ح��ي��اَة ��ل ج��مَّ َم��ْن إِنَّ
م��زي��َدا؟ ال��خ��ل��وِد ف��وق ل��ن��ف��ٍس ـ��ِف��ي ت��ْل��ـ وه��ل ال��خ��ل��ود م��ن أش��ه��ى أن��ت
وس��ه��وَدا ذك��رة يُ��ْدِن��ي��َك ب��ات ط��ل��ي��ًح��ا ن��ض��ًوا ال��رخ��اءِ ف��ي ف��ادَّك��ْر
ع��ق��ي��َدا ل��ل��ش��ق��اءِ ك��ان ف��ق��د وال��ه��مُّ ال��ل��واع��ج تُ��بْ��ِك��ِه يَ��ُم��ْت إِْن
ال��ب��ع��ي��َدا؟ ال��ق��ري��َب إِالَّ دع��ائ��ي ن ك��ا ه��ل وال��ك��واك��ب ال��ل��ي��َل وَس��ِل

الحسن فطنة

م��ك��ت��وِم ه��ًوى م��ن ف��ي��ه انْ��تَ��ِج��ْع ف��ؤادي ه��ذا ال��ف��ؤاِد ذك��يَّ ي��ا
ال��م��خ��ت��وِم ك��ال��م��رج��ِل ف��أض��ح��ى ُر ال��ص��ْد َك��تَ��َم ه��ًوى ال��ه��وى وأش��دُّ
ال��ك��ل��ي��ِم ل��ق��ل��ب��ي ي��وح��ي ط��رف م��ن��ك ت��راءى م��ا إِذا ف��رح��ت��ي ت��رى م��ا
ال��ب��ه��ي��ِم ح��ظِّ��ي س��واِد ف��ي ح��ي��رت��ي ج��ف��ون��ي ف��ي ح��ائ��ًرا ال��دم��َع ت��رى م��ا
ال��ه��م��وِم وق��ُع بَ��َراُه ك��س��ه��ٍم ـ��ُر ال��ص��ْخ��ـ ل��ه��ا يَ��ِرقُّ ل��ح��ظ��ًة ت��رى م��ا
ال��س��ق��ي��ِم ل��ْح��َظ ي��ح��ك��ي��ن ه��ائ��م��اٌت ل��ح��ظ��اٌت إِث��ره��ا ف��ي ل��ح��ظ��اٌت
ك��ري��ِم إِخ��اءَ أرت��ج��ي ال ـ��ب��ح��ُت أْص��ـ ل��ق��د ح��ت��ى ُن ال��خ��الَّ ع��ه��دي خ��ان
ال��م��ك��ل��وِم ل��ق��ل��ب��َي آٍه ـ��بَ��بْ��ُت، أْح��ـ وك��م ده��ًرا اإلِخ��اءَ رج��وُت ك��م
ال��ح��ك��ي��ِم ل��بَّ ي��ق��ت��ل��ن خ��دع��اٌت س��واءٌ واإلِخ��اءُ ال��ح��بُّ ف��إذا
رح��ي��ِم ج��دَّ ي��ك��ون ك��ي ُح��ْس��نُ��ه ص��ب��ي��ٌح يُ��َح��بَّ أْن ال��ع��دِل وم��ن
وح��م��ي��ِم أج��ن��ٍب م��ن ط��رٍّا ـ��ي��اءِ ل��ألْح��ـ ت��أل��ُم ال��ق��ل��وَب انَّ ول��َو
ون��ع��ي��ِم ن��ض��رٍة ف��ي راف��الٍت ع��دٍن ج��ن��ات ال��ح��ي��اَة ل��رأيْ��َن
ال��ق��دي��ِم وح��ب��ي ل��وع��ت��ي ب��س��وى ط��بٌّ ل��بُّ��ك ال��ف��واد ذك��يَّ ي��ا
ال��ف��ه��ي��ِم ح��ص��اُة واس��ت��ع��ج��م��ْت ـ��ع��ي��ٍش اْل��ـ ك��ل��غ��ز م��ن��ه أب��ه��م��ت ف��ل��ع��لِّ��ي
َظ��لُ��وم��ي ي��ا ول��وع��ت��ي ب��ب��ك��ائ��ي ف��انْ��َع��ْم ل��ك ل��ذاذٌة ش��ق��ائ��ي أم
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ال��م��ن��غ��وِم ل��ح��س��ن��ك م��ص��ي��ٍخ َص��بٍّ ع��ن واألص��ال��ة ال��ش��ع��ر وَس��ِل
ال��ك��ل��وِم ب��دام��ي ق��ل��ب��ه وم��ن ٍب ب��أس��ب��ا إِل��ي��ك ِش��ْع��ِرِه م��ن َم��تَّ
ال��س��ق��ي��ِم! س��ق��م ي��زي��د آلٍس ـ��ف��ي ل��ه��ـ ي��ا وي��ْك��َل��ُم ي��أس��و ل��ح��ٌظ ل��ك
ن��دي��ِم وِح��بٍّ م��غ��رم وِم��ْن ـ��ن ُح��ْس��ـ َوِم��ْن غ��راٍم م��ن ال��ده��ُر ط��وى ك��م
ل��ل��ح��ل��وِم وغ��ل��ًة ريٍّ��ا ك��ان ج��م��اٌل ي��زوَل أن ال��خ��ط��ب وم��ن
وغ��ري��م��ي ق��ات��ل��ي م��ن��ه أش��ت��ك��ي ح��ت��ى ف��ي��ك ب��خ��ال��د ع��ذاب��ي م��ا
ال��م��ظ��ل��وِم ك��ح��رق��ِة ح��ي��اة م��ن ف��ك��اك��ي م��ن��ك ك��ان م��تُّ ف��ل��ئ��ن
ح��م��ي��م��ي ك��ال��ِح��م��اِم أن��ت وم��ا ـ��َك ي��ؤس��ي��ـ ل��ي��س ال��ذي م��وتِ��َي ن��ع��م��ٌة
ه��م��وم��ي م��ن ب��زائ��ٍد ف��ي��ه��ا ل��س��ُت ه��م��وٌم ف��ال��ح��ي��اُة ع��ش��ُت ول��ئ��ن
ال��م��وس��وِم وج��ه��ك ُح��س��ن وال ال ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ب��خ��ال��ٍد ش��ق��ائ��ي م��ا
ال��م��ح��روِم َغ��لَّ��ِة ح��رُّ يَ��بُ��ْخ ل��م ده��ٌر ج��م��ال��ك م��ن غ��ضَّ ول��ئ��ن
ال��غ��م��وِم! ووْق��ع ال��رَدى ط��روق م��ن ن��ف��س��ي ت��ف��دي��ك ال��ف��ؤاِد ذك��ي ي��ا

والذكر األماني

أخ��دع��ُه؟ م��غ��ن��اك إِل��ى ت��ل��وَّى ق��ل��ب تَ��ْخ��َدُع��ُه واآلم��ال ي��ش��ج��وه ال��ذك��ُر
يُ��ْرِج��ُع��ُه ال��ده��ر ه��ذا م��ق��ب��ل ل��ع��لَّ خ��ض��ٍل ل��ن��ا ع��ه��ٍد ع��ن ال��ذك��ر ي��س��اِئ��ُل
أدف��ع��ُه ل��س��ت ح��ك��ًم��ا ال��ع��ي��ش م��ق��ب��ل ف��ي ل��ه��ا إِنَّ اآلم��ال ب��ه س��اِئ��ْل ف��ق��ال
ي��ن��ف��ع��ُه ع��ط��ف ال إِذ ف��ؤادَي ع��ل��ى َح��ُرَم��ْت ال��ت��ي ب��آم��ال��ي ان��ت��ف��اع��ي وم��ا
تُ��ن��ب��ع��ُه ل��س��ت ورًدا ألُبْ��ِغ��ُض إِنِّ��ي م��ح��رَّم��ًة آم��ال��ي ب��ع��دك ج��ع��ل��ُت
ف��ن��س��م��ع��ه ش��دٌو ال ال��ص��م��ت ف��ي ك��ال��ع��ود ي��ان��ُع��ُه ج��فَّ ع��ه��ٍد ب��ع��د م��ن ن��أي��َت
م��دم��ُع��ُه ال��ط��رَف أع��ش��ى ع��ط��ف��ك ِذْك��ِر ِم��ْن تُ��ِل��يَ��ْت إِذا ت��ران��ي��ٍم ادك��اِر غ��ي��ر
أض��لُ��ُع��ُه م��ن��ه ت��ت��ه��اوى ص��ًدى ل��ه ج��وان��ح��ه أص��غ��ت ل��م��ن ش��دٌو وال��ح��س��ن
ت��م��رُع��ُه ك��ال��زه��ر ال��ُم��نَ��ى م��نِّ��ي ع��ل��ي��ه وان��ت��ث��َرْت ال��ح��بِّ ق��ب��َر ال��ذك��ُر أص��ب��ح ق��د
ي��ن��ق��ُع��ُه ريَّ ال إِذ ال��ح��اِل ب��ذلَّ��ة م��ؤذن��ٌة ال��م��ذك��ور ال��غ��اب��ِر وع��زُة
ي��ت��ب��ُع��ُه م��ن��ه م��ج��ًرى ال��دم��ع ي��ج��د ك��ي م��ب��ت��س��ًم��ا ال��م��رء وج��ُه ��َن ت��غ��ضَّ ف��ه��ل
ت��ط��ب��ُع��ُه أن��ت غ��ي��م ع��ي��ش��َي ن��ه��ر ف��ي ل��ه��ا ف��ِإن غ��ام��ت إِْن س��م��ائ��َي ف��ي��ا
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ت��ص��دُع��ُه م��ن��ك ب��ص��دٍّ ح��ت��ى أغ��رَت ط��ْل��َع��تُ��ُه أن��ت ح��س��نً��ا ال��ق��ل��ُب ��ق ن��مَّ ق��د
ي��ب��دع��ه ال��ق��ل��ب ع��لَّ ب��ال��ق��رب ف��اص��ق��ل��ه ُم��َل��ٍح م��ن أب��ديْ��َت م��ا م��رآُة ال��ق��ل��ب
ي��رج��ُع��ُه م��ن��ه روًح��ا ل��ل��وص��ل ل��ك��نَّ ب��ه��ا ي��ع��ود ع��ه��ٌد ف��ال ال��زه��وُر ت��ذوي
وَم��ْرِج��ُع��ُه م��غ��داه األم��ر وأم��ره م��ح��ت��ج��بً��ا ال��روح م��ث��ل ال��ب��ع��د ف��ي أص��ب��ح��َت
م��رت��ُع��ُه ال��خ��ل��ق ون��ف��وُس خ��ف��ي��ٍة ف��ي ص��ائ��لُ��ُه ص��اَل م��ا إِذا ك��ال��ق��ض��اء أو
��ُع��ُه ي��ش��فِّ س��اٍع وال إِذٍن غ��ي��ر م��ن ف��ج��اءت��ه ف��ي ي��أت��ي ك��ال��م��وت وال��ح��بُّ
وم��ن��زُع��ُه م��ن��ش��اه ال��ك��ون أيُ��ف��ه��م أف��ه��ُم��ُه ل��س��ت ُح��بٍّ��ا أح��بُّ��َك إِن��ي
م��ط��ل��ُع��ُه ال��س��ع��د ب��أْف��ِق ه��الًال ارص��ْد ب��خ��ب��رت��ه م��زه��وٍّا ال��ن��ج��ِم راص��َد ي��ا
وت��م��ن��ُع��ُه ت��ع��ط��ي��ه ال��س��ع��د ب��ق��س��م��ة م��اض��ي��ًة أه��واه ل��م��ن ل��ح��اًظ��ا وارص��ْد
��ُع��ُه ي��وقَّ ال ش��دٌو ال��نَّ��ْف��َس ل��ي��وق��ظ ه��بَّ��تُ��ه ال��ف��ردوس م��ن روٌح ال��ح��بُّ
م��ص��رُع��ُه ح��اَن ل��ع��ي��ٍش ف��واًق��ا إِال ع��دٍم ذو ي��ل��ق��اه ال ك��ال��خ��ل��ِد وال��ح��بُّ
ي��ش��ع��ش��ُع��ُه م��ن ع��نَّ��ا ال��دَّنَّ س��يَ��ْح��ِب��ُس م��َه��ٍل ع��ل��ى ف��ن��ادم��ن��ي ال��خ��ل��ود خ��م��ُر
أج��م��ُع��ُه ال��ن��ح��ُس ل��غ��اَض األن��ام ه��ذا ع��ل��ى أراك ��ا إِمَّ ف��رح��ت��ي ��َم��ْت ُق��سِّ ل��و
م��رب��ُع��ُه أن��ت ف��ؤاٍد ح��ن��ي��ِن م��ن ف��ى ب��أْو ل��ل��رب��ي��ع ه��زاٍر ح��ن��ي��ن ف��م��ا
وأُْم��نَ��ُع��ُه! أب��غ��ي وم��ا ال��ح��ي��اة ب��ل م��ًع��ا وال��ن��س��ي��م وق��ط��ري ش��م��س��ي وأن��ت

والشفاعة الحب

ال��ب��ش��ِر م��ن تُ��ْخ��َل��ْق ل��م أن��ت ك��أن��م��ا ق��اط��ب��ًة ال��خ��ل��ق ذا ع��ن رف��ْع��تُ��ك ل��م��ا
ص��َع��ِر وف��ي س��تْ��ٍر ف��ي ال��م��ه��اب��َة ي��ب��غ��ي إِذ ال��م��ؤم��ر ي��ن��أى ك��م��ا ع��ن��ي ن��أيْ��َت
ك��ال��َخ��ب��ِر ال��ُخ��ب��ر ول��ي��س ال��ع��ي��ان ت��ن��ف��ي ب��ت��ك��رم��ٍة ي��ردى م��ا ال��ق��رب ف��ي أخ��ْف��َت
وال��س��وِر األم��ث��ال ف��ي ��ك ب��ذمِّ ن��س��م��ْع ول��م ال��ك��م��ال تَ��ْع��د ل��م إب��ل��ي��س ك��ن��َت ل��و
م��ق��ت��س��ِر غ��ي��ر وف��اءٌ ال��وف��اء م��ن��ك أَْع��َوَزنِ��ي ال��ح��م��ِد ب��خ��ص��ال أس��ت��ِغ��ْث إِن
وم��ن��زج��ِر م��ردوٍد غ��ي��ر ب��ش��اف��ٍع ي��س��ع��دن��ي ال��س��وءِ خ��ص��ال ب��ع��ض ل��ع��لَّ
وم��ش��ت��ه��ِر م��ن��ه م��ك��ت��ت��م ك��لِّ م��ن وم��ن��ق��ص��ٍة ع��ي��ٍب م��ن ب��خ��ل��ق��ك ب��م��ا
ن��ك��ِر وم��ن ك��ذٍب وم��ن ال��ن��ف��اق م��ن ق��اط��ب��ة األح��ي��اءُ ب��ه ي��ع��ي��ش وم��ا
م��غ��ت��ف��ِر غ��ي��ر ذن��بً��ا ل��ك رأى إِْن م��ا م��ق��ٍة وذي ُخ��بْ��ٍر ذي دع��وة أدع��وك
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وال��ُغ��رِر واإلِح��س��ان ب��ال��ف��ض��ِل أدع��وك ع��ذٌَل وال ع��تْ��ٌب ف��ال غ��ض��بْ��َت ف��ِإن
ال��م��ك��ِر ال��غ��ادر خ��ل��ق ش��ف��ي��ع��َي ف��ه��ل أن��ش��دك��م ال��م��رذول وال ب��ال��ح��م��ي��ِد ال
أث��ري ع��ل��ى ت��ق��ف��و ك��ي ال��ح��بِّ ح��رق��ِة ع��ن م��ن��ص��رًف��ا أس��ل��وك أن ش��ف��ي��ع��َي ه��ل أم
ب��م��دك��ِر روح��ي وال ال��ل��ق��اء إِل��ى ب��م��ن��أط��ٍر ق��ل��ب��ي ف��م��ا ذاك ك��ان إِن
م��ن��ص��ه��ِر غ��ي��ر ف��ؤاًدا وأش��ِع��ْل واق��رْب ك��ثَ��ٍب ع��ن ال��ق��ل��َب واْرِم ل��ح��س��ن��ك ف��اغ��ض��ب
م��ن��ع��ف��ِر غ��ي��ر وخ��دٌّ ال��ع��ب��اِد م��ن م��دَّك��ٍر غ��ي��ر ق��ل��ٌب ي��زي��ن��ك ف��م��ا
وال��ذك��ِر واألس��ق��ام ال��ل��واع��ِج إِل��ى ل��ت��رج��ع��ن��ي ت��دن��و أْن ب��ح��س��ن��ك ف��اح��ل��ف
وال��ب��ص��ِر ال��ل��ف��ظ ص��ي��ال م��ن��ك ت��خ��َش ل��م ك��ب��ٌد ف��ل��ي ت��ن��أى رح��م��ة ت��ق��ل وال
وال��غ��رِر ال��ح��س��ِن ج��ح��وِد ال��ج��ح��وِد وْزِر ع��ن ��َر ن��ك��فِّ ك��ي��م��ا ب��ن��ا ال��ج��م��اَل أَْغ��ِر
ال��ُع��َرِر ف��ي ال��ع��ج��ز وب��ئ��س ال��ج��م��ال ت��ن��ف��ي م��ن��ق��ص��ة ت��ل��ك ف��ب��ئ��س��ْت ف��ش��ل��َت ف��ِإن
ال��ظَّ��َف��ِر! ل��ذَة واع��رْف ل��ح��س��ن��ك ف��اث��أر م��ن��ع��ط��ًف��ا دان��ي��َت ف��ق��د ظ��ف��رَت وإِْن
��يَ��ِر! وال��سِّ ب��األخ��الِق أب��ص��ر ال��ح��بُّ رائ��ده ض��لَّ أع��م��ى ال��ح��بَّ ت��ح��س��ب ال

املحتجب نجوى

ح��ج��ب��وَك��ا م��ه��ج��ت��ي ف��ي ل��ي��ت��ه��م ي��ا ص��ي��ان��ًة ع��ل��ي��ك ح��ذٍر م��ن ح��ج��ب��وَك
ُف��وَك��ا ي��ح��ت��وي��ه م��ا أو ال��دنِّ ف��ي ُم��َش��اِب��ٌه ال��رح��ي��ِق ف��ف��ي ُح��ِج��بْ��َت ول��ئ��ن
��وَك��ا واخ��تَ��صُّ األص��داف ل��ه��ا ِع��ي��َف��ْت يُ��َرى م��ا أَنْ��َف��ُس وْه��ي ال��آلل��ئ ف��ي أو
أه��ل��وَك��ا خ��ش��ي��ٍة م��ن ب��ه��ا يُ��ْغ��رى ك��ث��ي��رة وْه��ي ال��س��وءِ ظ��ن��ون ل��وال
س��ل��وَك��ا ال��ط��واف م��ن إِل��ي��ك أب��غ��ي ط��ائ��ًف��ا ب��ب��ي��ت��ك م��ع��ت��م��ًرا ل��ح��ج��ج��ُت
ذووَك��ا ل��دي��ك س��ج��دت إِذا ت��ح��وي ال��ذي ع��ل��م��وا ل��و ال��دار أه��ل ويْ��ح ي��ا
ع��رف��وَك��ا ل��و ال��ح��س��ن دن��ي��ا وألن��ت أم��ٍة ف��ي واح��ًدا ي��ح��س��ب��ون��ك ه��م
ح��رس��وَك��ا إِذ ع��ي��ن��يَّ ف��ي ح��رس��وك وم��ح��اذري م��خ��اوف��ي ي��ع��ل��م��ون ل��و
وم��ل��وَك��ا ُس��وق��ة ال��خ��ل��ي��ق��ُة َه��َج��َع م��ا ب��ع��د دي��ارك ع��ل��ى وَق��ْف��ُت ول��ق��د
ي��دع��وَك��ا م��ن خ��اب ال��م��ح��اس��ِن َربَّ وب��ربِّ��ه��ا ب��دي��ن��ه��ا وث��ْق��ت ن��ج��وى
م��س��ل��وَك��ا م��ن��ه��ًج��ا ال��م��ح��ب��ِة ن��ج��وى ح��اس��بً��ا ق��ل��ب��ك ش��ط��ر ق��ل��ب��ي أمَّ إِذ
س��ل��وَك��ا ال��دع��اءُ س��ل��ك إِذا ن��اءٍ ن��أى وم��ا ال��وف��اق ع��ل��ى ت��ج��يء ك��ي��م��ا
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ي��ب��ل��وَك��ا ب��ه��ج��ره ال��ح��ب��ي��َب ع��لَّ ب��س��ل��وٍة ت��ب��وء ال ل��ك م��ا ق��ل��ُب ي��ا
ش��ك��وَك��ا ال��ي��ق��ي��ن ع��ل��ى ع��رْف��ت م��ا أْو س��ح��ِرِه وس��ائ��ُل خ��اب��ت س��اح��ًرا ي��ا
ال��م��س��ف��وَك��ا َدْم��َع��َك ي��ج��ه��ل غ��ف��الن ��ًه��ا م��رفَّ أغ��ضَّ ال��ن��ج��وى ت��ب��ل��غ ال
ي��ج��ف��وَك��ا غ��اف��ًال ت��ن��اج��ى ح��ت��ى َم��َل��ْك��ت��ه ك��ن��ت ال��وح��َي أن ل��ي��ت ي��ا
ت��دع��وَك��ا ف��ال ال��ن��ج��وى ع��نِّ��َي ب��ك ن��أْت ل��م��ا م��ح��ب��ت��ي اتَ��َه��ْم��ُت إِن��ي
ي��رش��وَك��ا ب��ح��س��ن��ه ال��ق��ض��اء ص��ْرف ك��أَن��م��ا ال��ق��ض��اءُ اف��ت��ت��ن ب��ه َم��ن ي��ا
ال��م��أف��وَك��ا ح��دي��ث��ه��ا إِل��يَّ ��ْت َزفَّ ف��ِإن��ه��ا ف��ي��ك اآلم��ال م��ن ويْ��ل��ي
ي��أل��وَك��ا وال م��ص��ط��ف��يً��ا ت��أل��وه ال ل��ل��ق��ل��ب وداداة م��ن��ك أي��ن ي��ا

والحذر الحب

ال��ح��ذَرا ب��َي تُ��ْغ��ِري ت��ك��ن إِْن ال��ح��ذَرا ب��ك أُْغ��ِري ال ك��ي��ف
واع��ت��ذَرا ت��اب م��ن ف��أِق��ْل م��ق��ة وم��ن ودٍّ م��ن ت��ب��ُت
أم��َرا م��ن ك��ل ب��ي م��ش��م��تً��ا ط��ارق��ًة م��ن��ك أخ��ش��ى ِص��ْرُت
غ��دَرا إِذ األل��ب��اب ح��يَّ��ر ب��غ��رَّت��ه م��أم��ون ُربَّ
��ي��َرا وال��سِّ ال��ف��ع��ل أت��ق��ص��ى م��ع��رف��ًة ال��ن��ف��س َوِس��ْع��ُت ك��م
خ��ب��َرا أص��ْب ل��م وك��أَن��ي أع��رف��ه ل��س��ت م��ا ف��أت��ت
ص��ب��َرا ك��ارٍث م��ن ج��ازٍع ف��ك��م ص��ب��رت أْن ع��ج��ي��ب م��ا
خ��س��َرا ج��ٍو م��ن ش��رٌّ ق��ط ب��ه��ًوى يَ��ِدن ل��م ق��ل��بً��ا إِنَّ
ح��ذَرا ي��ث��ق ل��م خ��بٍّ زيْ��ن ث��ق��ة ع��ل��ى م��خ��دوًع��ا إِن
ذع��َرا ح��بَّ��ه ي��ك��تِّ��م ل��م ط��ويَّ��ت��ه ��ت ص��حَّ َم��ْن إِنَّ
وال��ح��ض��َرا ال��ب��دَو أم��ن��َت ق��د ت��أم��ن��ن��ي ل��س��َت أن ع��َج��ٌب
س��ب��َرا ال��ذي ي��دري س��اب��ٌر ي��أم��ن��ه ل��ي��س م��ن آم��نً��ا
أث��َرا ف��ي��ه��ُم ي��ق��ف��و ـ��نَّ��اس ال��ـ ك��ل��م ف��ي ع��اَش م��م��ن أن��ت
م��ش��ت��ه��َرا ال��ط��ه��ر ح��بَّ ب��زَّ م��ك��ت��ت��ًم��ا ال��س��وءِ ح��بَّ إِنَّ
وال��ظُّ��ف��َرا ال��ن��اَب ش��اح��ذي��ن ك��ش��روا ل��و ال��ن��اَس أنَّ ِخ��ْل��ُت
وال��ك��دَرا اآلالم ت��دَّري ب��ه أل��وذ خ��دنً��ا ل��ي ك��ن��َت
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م��ق��ت��س��َرا ال��ف��ض��َل أن��ال ك��ي ق��ذع��وا إِذ ال��ع��ي��َش ل��ي ح��ب��ب��وا
ال��ِغ��ي��َرا ق��ب��ل��ك أع��ال��ج ل��م ل��و رأي��ك ح��س��َن أرض��ى ك��ن��ت
ال��ح��ج��َرا ب��َي أغ��رى ع��ًدى م��ن أك��ل��ُؤه ب��تُّ ص��دي��ٍق ك��م
ذخ��َرا ل��ي ك��ان ص��ف��اءٍ م��ن م��ع��ت��ذًرا ال��رام��ي��ن ل أوَّ
وال��ق��دَرا ال��ده��ر أل��وُم ب��ل ب��ه ن��أيْ��ُت ُخ��ل��ًق��ا أَلُ��ْم ل��م
واع��ت��ك��َرا ب��ال��س��وءِ ف��دج��ا أرق��بُ��ه ال��ده��َر أم��ن��ُت ق��د
واب��ت��دَرا ال��غ��رُّ ف��ش��آن��ي أن��ش��ُدُه ال��ص��ي��َت وأم��ن��ُت
وال��ص��ب��َرا ال��ص��اب ف��س��ق��ان��ي ل��م��ق��ت��ط��ٍف ش��ه��ًدا خ��ل��ت��ه
وال��ص��َدَرا ال��ورد ف��ح��م��ان��ي أع��ب��ده ال��ح��قَّ وأم��ن��ُت
وال��نُّ��ُك��َرا ال��ِك��ذَْب ي��ع��ب��دون ن��ف��ٍر إِل��ى أل��ق��ان��ي ث��م
خ��ط��َرا وال ق��ل��ب��ي م��ال��ئ وط��ًرا ال ال��ده��ر م��ث��ل ف��ام��ِض
ق��ص��َرا ه��ام��ن��ا ع��ن ال��ورى ف��ي ب��ه إِنَّ ال��ص��ي��ت م��ث��ل وام��ِض
ذُع��َرا وال أُْل��ِف��ي ب��ع��ده َش��َج��نً��ا ال ال��ح��قِّ م��ث��ل وام��ِض
وط��َرا راح��ٍة ف��ي ب��ع��ده ل��ن��ا إِنَّ ال��ع��ي��ش م��ث��ل وام��ِض

الحب موارد

ال��دَم��ِن م��ن خ��ص��ب ف��ي ب��ق��ل��ب��َي ان��زل َح��َس��ٍن إِل��ى ب��ي ي��ح��دو ال��ق��ل��ِب رائ��َد ي��ا
ل��ل��ُس��ُف��ِن ب��األض��واءِ ي��ب��ع��ُث واألف��ُق وأودي��ة ب��أع��الم ت��ه��دي األرُض
ال��َف��نَ��ِن ف��ي األوك��ار إِل��ى ال��ط��ي��وَر ت��ح��دو م��ع��م��ل��ة ج��دُّ ري��اٌح ال��س��م��اءِ وف��ي
ب��ال��َس��نَ��ِن ل��ْس��َن ق��وم م��ص��ارع إِالَّ ب��ه دل��ي��ل ال ب��ح��س��ن ال��ض��الل ف��م��ا
ِم��نَ��ِن ذي غ��ي��ر آًال أدرك وك��ي��ف أُْدِرُك��ُه ب��ال��ص��دق وال ب��ال��ح��ن��ي��ن ال
ب��ال��ج��ن��ِن ي��ج��ت��ن ص��ل��ٍب ذو وال��ح��قُّ وم��طَّ��ل��ٌب م��خ��ب��وءٌ ك��ال��ح��قِّ وأن��ت
ال��ض��ِم��ِن ال��ه��ال��ك ن��ف��ُس ال��ح��ق ش��رع��ة ع��ن ص��ب��َرْت وإِن ح��س��ن إِل��ى ي��ظ��م��ي م��وَت ال
ل��ل��وط��ِن ال��م��رءِ رنُ��وَّ إِل��ي��ك ي��رن��و دن��ٍف ع��ن ال��ش��م��ِس ك��ن��أي ن��أَي��َت ل��ئ��ن
ال��ل��س��ِن آي��ة ت��ت��ل��و ال��ص��ب��ُح ب��دا إِذا ن��ائ��ي��ٌة ال��ش��م��س أَن ال��ط��ي��َر يُ��ْخ��ِرس ل��م
ق��رِن ع��ل��ى ي��ؤذي إِذ ب��ال��ض��وءِ ال��ب��ع��ِد ف��ي ي��س��ع��دن��ا ال��ش��م��ِس م��ث��ل ال��ح��س��َن ت��ح��س��ب ال
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ال��س��ك��ِن م��ن ق��رٍب ف��ي ال��ق��ل��َب وي��ب��ه��ج بُ��ُع��ٍد وف��ي ه��ج��ٍر ف��ي ي��ح��رق ف��ال��ح��س��ُن
َح��َزن��ي م��ن ي��ح��ك��ي��ه ل��م��ا ت��رقَّ ك��ي��م��ا ف��ت��ب��ص��ره��ا آالًم��ا ل��ل��ش��ع��ر ل��ي��ت ي��ا
َظ��ع��ِن وف��ي ِح��لٍّ ف��ي ال��ن��اس ع��ن ي��خ��ف��ى أس��ل��ك��ه ك��ال��ف��ك��ر م��س��ل��ًك��ا ل��ي ل��ي��ت أْو
ال��زم��ِن م��ن ب��ن��ع��م��اءٍ إِل��ي��ك آت��ي ل��ه م��ردَّ ال ق��ض��اء أن��ي ل��ي��ت أْو
َش��َج��ن��ى ع��ن ض��اق ق��ل��بً��ا ال��غ��ضِّ ص��درك ف��ي ن��زل��ْت ق��د م��ن��ك ش��ج��ون أن��ي ل��ي��ت أْو
ص��بَّ��رن��ي ال��ي��أَس إِن ل��ع��م��رك ك��ال ب��ه ق��س��وَت ص��دٍّ ع��ل��ى ص��ب��رُت وم��ا
ي��ؤن��س��ن��ي ال��ط��ي��َف إِنَّ م��ق��ال��َي إِف��ٌك م��غ��ف��ي��ة غ��ي��ر ع��ي��نً��ا ��ْه��ُد ال��سُّ ع��ذََّب إِْن
ي��ب��ع��دن��ي ال��ح��بَّ أنَّ أح��س��ُب ك��ن��ت م��ا ي��ح��رب��ه ل��ي��س ب��ل��ق��اءٍ ب��اخ��ًال ي��ا
وث��ِن ع��ل��ى أح��ن��و ع��اك��ف أن��ن��ي ل��و أع��ال��ج��ه��ا ب��آم��اٍل أش��ق��ى ك��ن��ُت م��ا
ال��رس��ِن ع��ل��ى م��ش��دوٌد ق��ل��ب��َي ل��ك��نَّ ِط��َوًال ل��ي أرخ��ي��َت ف��ق��د ن��أي��َت وإِن
ال��ب��دِن؟ ف��ي ال��روح وأن��ت أس��ل��و وك��ي��ف َع��ذَْرتُ��ُك��ُم س��ل��وانً��ا أس��ط��ي��ع ك��ن��ُت ل��و
ث��م��ِن؟ وال َم��نٍّ ب��ال ط��رٍّا ل��ل��ن��اس ب��ه ت��ل��وح وج��ًه��ا ت��م��ن��ع��ن��ي وك��ي��ف
ِم��َح��ِن وم��ن نُ��ْع��م��ى م��ن وال��ن��ح��س ب��ال��س��ع��د خ��اب��ط��ة ك��ال��ع��ش��واءِ ال��م��ق��ادي��ر أن��ت
ال��ح��س��ِن ب��ال��م��ن��ظ��ر ت��ؤن��س��ه��م وأن��ت س��ب��ٍب م��ا غ��ي��ر م��ن ت��وح��ش��ن��ي ف��أن��ت
س��ك��ن��ي! ي��ا ب��اع��ْدَت وق��د ال��ش��ج��يُّ ن��اَم وم��ا رأوَك ق��د م��م��ن ال��خ��ل��يُّ��ون ن��ام

والجزع الصرب

َألَْالِئ��ِه م��ن ال��ف��ردوس خ��ل��ع��ة ف��ي م��خ��اي��ًال ال��رب��ي��ِع ح��ل��َل الب��ًس��ا ي��ا
بُ��َرح��اِئ��ِه م��ن ال��ق��ل��َب ي��داوي ص��ب��ًرا ب��ك��ائ��ٍن ل��ي��س ع��ن��ك ب��ص��ب��ر ل��ي م��ن
أع��داِئ��ِه م��ن ال��ث��أر اق��ت��س��ار وع��ن وط��ي��ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ع��ن ال��ق��ت��ي��ل ص��ب��ر
ع��دواِئ��ِه! م��ن ال��م��ق��دور ع��ل��ى ص��ب��ًرا ال��دُّنَ��ى أزل ِم��ْن ال��ده��ر ب��ص��بْ��ر ل��ي م��ن
وع��ن��اِئ��ِه! ��َرى ال��سُّ ع��ل��ى ال��ن��ج��وم ص��ب��ر ع��وده ��َج أجَّ ال��غ��ص��ن ب��ص��ب��ر ل��ي م��ن
ورخ��اِئ��ِه ون��ج��ح��ه ال��رج��اء وع��ن وح��س��ِن��ِه ال��ض��ي��اءِ ع��ن ال��ن��ي��اِم ص��ب��َر
وم��اِئ��ِه ال��غ��م��اءِ ع��ن ال��ع��ي��ون ص��ب��ر ت��ص��وَّبَ��ْت ال��ط��ي��ور ع��ن ال��س��م��اءِ ص��بْ��ر
إِع��ي��اِئ��ِه ف��ي ال��ح��س��ن ن��ار ت��ف��ن��ي��ه َالتَ��ن��ي اص��ط��ب��اٌر أع��وزن��ي أوَّاه
ش��ق��اِئ��ِه ع��ق��ب ال��م��رء وص��ب��ُر ق��م��ٌن ب��ف��ن��ائ��ه��ا ن��وره��ا ال��ذب��ال��ة م��ث��ل
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س��ق��اِئ��ِه ن��ق��ي��ع إِل��ى ال��ج��ري��ح ف��زع م��ث��ل��م��ا ح��ي��ات��ك ف��ي أص��اب��ك ول��ئ��ن
ب��ك��اِئ��ِه ل��ف��رط ه��ي��م��انً��ا ورح��م��َت ال��ج��وى ُح��رق م��ن ل��ل��ص��دي��ان ل��رث��ي��َت
آب��اِئ��ِه ع��ل��ى ف��ب��ك��ى أن��ص��اره ت��ب��اع��َدْت ك��ال��ي��ت��ي��م ِل��بُ��ْع��ِدَك إِن��ي
ه��ي��ج��اِئ��ِه م��ن ي��ف��رُّ ال��ج��ب��ان َج��َزَع أف��رَط��ْت ل��َك ل��ج��ف��وٍة ج��زع��ت ول��َك��ْم
وق��ض��اِئ��ِه ال��رََّدى م��ن ال��م��ري��ض ج��زع خ��اب��ٌر ان��ك ل��َو ج��زع��ي م��ا ل��ع��رف��َت
أح��ش��اِئ��ِه ف��ي ال��م��وِت ط��ع��ن ف��ودْدَن ال��رََّدى أوح��ده��ا غ��اَل ال��ث��ك��ال��ى ج��زع
إِج��راِئ��ِه م��ن ال��ع��دَل ي��خ��ال ط��اٍغ ج��أش��ه ع روَّ ال��ع��دل ل��ب��اغ��ي ج��زٌع
وع��ن��اِئ��ِه ش��ي��ب��ه��ة ل��بُ��ْع��د َج��َزِع��ي ج��ازٌع ي��ع��رف ول��ي��س ج��زْع��ُت ب��ل ال
غ��ل��واِئ��ِه ف��ي ال��م��ق��دور ول��ص��ول��ٍة واح��ٌد ل��ح��بِّ��ك ج��ي��دي ف��ي غ��آلن
دع��اِئ��ِه وج��ه يَ��ْدِر ل��م م��ج��ه��ول��ٍة ح��اج��ة ن��اش��َد ظ��ْل��ُت ع��ن��ي غ��ب��َت إِْن
ب��خ��ف��اِئ��ِه ن��أى وإِْن يُ��َح��سُّ روًح��ا ُم��ش��ع��ٌر ك��أن��ي ح��ول��ي م��ت��ل��ف��تً��ا
ه��واِئ��ِه ض��م��ي��ر ت��ب��غ��ي ب��ل ت��ب��غ��ي��ه ال ه��وج��اء ب��ل��ح��ظ��ٍة ال��ف��ض��اءَ وأرى
وك��ف��اِئ��ِه غ��ط��ائ��ه ب��غ��ي��ِب س��ت��َرْت خ��ل��ف��ه ع��وال��َم أب��غ��ي ف��ك��أن��م��ا
إِج��راِئ��ِه ف��ي ح��اَد أخ��رَق ن��ب��ل م��ن ك��ط��ائ��ش ت��راك ال ع��ي��ن ل��ح��ظ��ات
ق��رب��اِئ��ِه م��ن ف��أن��ت ت��ك��نْ��ه ل��م أْو ط��ال��ًع��ا ح��س��ب��ت��ك إِن��س��ان الَح إِْن
ع��دواِئ��ِه ف��ي ال��ده��ر ج��رم وأق��ي��ل ِم��نْ��ُه��ُم إِن��َك ال��خ��ل��َق أُِح��بَّ ح��ت��ى
ول��ق��اِئ��ِه ب��وده أَُس��رُّ ال م��ن م��ب��ص��ٌر أن��َي ع��ل��م��ت اس��ت��ب��ان ف��ِإذا
ل��ي��الئ��ه ف��ي ال��ب��در خ��س��وَف خ��س��ف��ت ع��وال��ًم��ا أن خ��ل��ُت ع��ن��ي غ��ب��َت إِن
ورواِئ��ِه ب��ط��ب��ع��ه ال��ع��ي��وَن راق وط��اَل��َم��ا ال��غ��رار ص��دئ إِْن ك��ال��س��ي��ف
وق��ض��اِئ��ِه ألم��ره أُذَلُّ ق��ه��ًرا ب��ذك��رك��م ال��ن��ديِّ ف��ي أه��ت��ف وأك��اد
بُ��رح��اِئ��ِه م��ن ال��ل��بِّ اخ��ت��ب��اُل ب��اَن وص��ون��ه ال��ل��س��اِن م��غ��ال��ب��ة ل��وال
ب��ع��داِئ��ِه! ن��ل��ت��ق��ي ب��ج��رٍم أه��ًال ب��زل��ٍة إِل��يَّ ت��دن��و ل��و وأودُّ
وغ��ن��اِئ��ِه ل��ع��وده ال��ق��ص��ي��د إِْل��ف م��س��ع��ٌد ائ��ت��الٌف م��ن��ك ل��ي ل��ي��ت ب��ل
ب��ج��الِئ��ِه ع��ل��ي��ه��م��ا ال��رب��ي��ع وج��رى ت��ص��اَف��يَ��ا وال��م��ي��اِه األزاه��ر إِْل��ف
وش��ق��اِئ��ِه ب��ن��ح��س��ه ال��ج��ح��ي��م خ��ل��ُد ب��ش��اه��ٍد ول��س��ت ت��م��ض��ي ف��َل��ط��رف��ٌة
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املباعد زورة

ال��م��رت��اِد ن��ف��ح��َة ي��ت��رك ك��ال��زه��ِر م��ح��اس��نً��ا م��ن��ك أع��ب��ق��َت زائ��ري ي��ا
ع��ه��اِد خ��ي��َر ف��ك��ان س��ن��اك ش��ام��ت ظ��م��آن��ٍة أن��ف��ٍس ت��رب��ة أخ��ص��ب��ت
واألك��ب��اِد ال��م��ه��ج��ات ع��ل��ى ط��ي��بً��ا وال��ن��ه��ى ال��م��ح��اس��ن ش��ؤب��وب وأف��ْض��َت
واألع��ي��اِد ال��ف��رح��ات ع��ن َج��لَّ��ْت أن��ه��ا إِالَّ ك��ال��ع��ي��د زورًة ي��ا
وت��ن��اِدي ق��ي��ام��ٌة ت��ح��ي��ن ح��ت��ى س��ي��َرُه أوق��ف ال��ده��َر أنَّ ل��ي��ت ي��ا
ُم��ع��اِد غ��ي��ُر ف��ات ع��ه��ٍد ك��لُّ أم م��ض��ى م��ا ب��ك أع��ائ��د ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي
ال��ص��ادي أواَم ب��ه ي��ب��ل ص��وبً��ا م��ه��ج��ت��ي ل��ح��اُظ��ك ص��ابَ��ت أم��ا ع��ج��بً��ا
ال��م��رع��اِد وال��ح��ادث ن��ق��م��ٍة م��ن س��واب��ٍق ع��ق��ب ال��رح��م��اِت ك��ت��ق��اُط��ر
ل��ل��ع��بَّ��اِد يُ��ض��يء ال��م��ج��وِس َق��بَ��س خ��ْل��تُ��ُه ح��ت��ى م��ن��ك ت��أل��ق ط��رٌف
اآلب��اِد ع��ل��ى ل��ه ال��خ��ل��وَد ي��ب��غ��ي ع��اب��ٍد رع��ي��َة أرع��اه أن ل��وددُت
ع��ت��اِد أع��زَّ ن��ف��س��ي م��ن أه��دي��ك غ��ائ��ٍص ُدرَُّة ال��ن��ف��َس أنَّ ل��ي��ت ي��ا
أض��داِد م��ن ال��ن��ف��س ض��م��ي��ر ي��خ��ل��ْص وج��ه��ه��ا ف��ق��اِرْب م��رآٌة ال��ن��ف��ُس
ب��وادي ال��ش��ك��ول غ��ي��ر ت��رى إِن م��ا وت��ص��اف��تَ��ا ت��ح��اذتَ��ا ك��وذي��َل��تَ��يْ��ن
وب��ع��اِد؟ ق��ط��ي��ع��ٍة ره��ن وت��ظ��لُّ ذي��ل��ه��ا ت��س��ح��ب ال��م��وِت ظ��الَل أت��رى
ب��اِإلس��ع��اِد م��ن��ك أح��ج��ى ال��ق��ل��ُب ص��اب��ٍر س��ل��وَة ع��ن��ك ق��ل��ب��ي س��أس��وم
ورش��اِد ل��س��ل��وٍة أط��ل��ت ه��ج��ر ع��زاءه ال��ش��ج��ي ال��ق��ل��ب ي��ل��ه��م ق��د
وال��زاِد ب��ريِّ��ه ن��أي��َت ��ا ل��مَّ م��بْ��ِص��ٍر رح��م��َة ال��ق��ل��ب رح��م��ت َه��ا
وع��وادي؟ َرًدى ف��ي ال��م��ه��ال��ك ب��زَّ م��ه��ل��ٌك ح��س��نَ��ك أن ت��ع��رف ل��س��ت أم
وص��ف��ادي؟ ل��واع��ج��ي ع��ل��يَّ م��ن��ه تَ��َخ��ْف ف��ل��م ه��واي م��تَّ��ِه��م أن��ت أم
واإلب��ع��اِد ب��ال��ت��ق��ري��ب ف��ل��ه��وَت ب��دع��اب��ٍة ع��اب��ث أن��َي وح��س��ب��َت
وودادي ف��ل��وع��ت��ي ق��دْرَت ف��ل��ئ��ن ج��ح��وده��ا اس��ت��ط��ْع��َت م��ا ح��ي��ات��ك اْج��َح��ْد
ال��م��ت��م��ادي ب��ص��دِّك ب��رم��ت ��ا ل��مَّ وص��ب��اب��ت��ي ع��ب��رت��ي ش��اه��د ك��ن��ت ل��و
األط��واِد ش��واه��َق ت��ه��دُّ ك��ادت ب��دع��وٍة ال��س��م��اءِ أب��واب وص��دع��ت
ف��ؤادي ي��ط��ي��ع ال ول��ك��ن أح��ج��ى وب��ال��ِق��َل��ى ب��ال��س��ل��وِّ أن��ك ل��ع��ل��م��ت
ب��اإلِب��ع��اِد أه��ل��ْك��ت وإِن ك��اًرا إِذْ ل��ض��ح��ك��ت ق��ت��ل��ت��ن��ي أن��ت ق��ل��ت ل��و
إِس��ع��اِد م��ا غ��ي��ر ب��خ��ل��ق م��ن��ه ه��ال��ك خ��لٍّ س��ْع��َد ب��اٍغ ول��ربَّ
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ال��ع��ادي ال��ش��ق��اءِ م��ن ع��ل��يَّ ح��ذًرا ت��ص��ْل وال ال��م��راِح ف��رَض ال��ص��ب��ا ف��اْع��ِط
األوداِد م��ن خ��ل��ًوا وت��رك��ت��ن��ي ع��ل��ي��ه��ُم ح��ن��وت ب��أت��راٍب واْه��ن��أ
ق��ت��اِد ش��وك ع��اد وغ��ص��ن��ي ِرق��ة ُم��و ال��ف��ي��ح��اء ك��غ��ص��ون��ك ف��غ��ص��ون��ه��م
واألح��ق��اِد ب��ال��غ��لِّ َل��َق��َص��ْدتُ��ُه��ْم وص��رف��ه��ا ال��ح��ي��اة أَبْ��ُل ل��م ك��ن��ت ل��و
ووس��ادي راح��ت��ي ل��دي��ه أُْل��ِف��ي م��وطَّ��أ ب��ال��وص��ي��ِد وق��ب��ري ��ا أمَّ
ال��م��ن��آِد ب��ق��وام��ه ال��ه��وى إِْل��ف ال��ج��ف��ا ع��ل��ى ي��ل��وَم أن ب��م��ث��ل��ي س��ف��ٌه
ب��ف��ؤادي آخ��ذًا ع��ن��ي غ��ب��َت إِن ج��ًوى م��ن أع��ان��ي م��ا ت��ج��ه��ل ك��ن��ت ل��و
إِب��اِد ك��ص��ب��ِر ل��ل��ب��ل��وى وص��ب��رت أَْل��َق��َه��ا ل��م م��ودًة م��ن��ك ل��رج��وت
ال��م��يَّ��اِد رج��ائ��َي س��راب ل��وال ح��ي��ل��ٌة ل��ي تَ��ُع��ْد ف��ل��م ع��ل��م��ت ل��ك��ْن
ق��ي��ادي ع��زِّ ب��ع��د خ��ف��ًض��ا ِألَُس��اَم م��خ��ادًع��ا ِول��نْ��َت ت��ن��أى ك��ي أدن��وَت
وع��ن��اِد خ��دي��ع��ٍة ب��أه��ِل ع��ن��دي ت��ك��ن ل��م ال��م��ح��اس��ِن غ��ضَّ ي��ا ُرح��م��اك
ال��م��ن��ق��اِد ف��ؤادَي ع��ذاَب ت��ب��غ��ي ب��خ��دي��ع��ة ف��ك��دت��ن��ي اج��ت��رم��ُت م��اذا
األوداِد أذى م��ن ال��م��ص��ادق ي��أت��ي م��ا غ��ي��ر وال��ش��ه��ام��َة ال��م��روءَة إِنَّ
األض��داِد وح��ش��ة ب��ق��س��وة ت��ودي ف��ط��ن��ة ُح��ْس��ٍن ك��لَّ أح��س��ُب ك��ن��ُت ق��د
َج��َواِد غ��ي��ر م��ن��ك ل��ق��ل��ٍب أس��ًف��ا ��ْل��تُ��ُه أمَّ م��ا ب��غ��ي��ر م��ن��ك ف��ُم��ِن��ي��ُت
وف��ؤاِد ب��ف��ط��ن��ٍة ت��غ��رُّ ل��ي��س��ت م��ه��ج��ورة ص��خ��رة أن��ك ل��ي��ت ي��ا
األن��داِد ل��ف��رق��ِة خ��ب��رَت م��م��ا م��ض��ي��ف��ة وْه��ي ب��اآلالم أدع��وك
رق��اِد ب��غ��ي��ر ح��رَّى م��ق��ل��ٍة م��ن رق��رْق��تَ��ه��ا إِْن ب��ال��ع��ب��رات أدع��وك
وال��ت��س��ه��اِد األح��الِم وب��روع��ة ال��ج��وى ُح��َرق م��ن ع��ان��ي��ت م��ا وب��ك��ل
أع��ادي وغ��لِّ أح��ب��اٍب غ��ْدر م��ن ��ْدتَ��ه��ا ص��عَّ إِْن ب��ال��زف��رات أدع��وك
األع��واِد وم��راك��ب ال��َرَدى ح��ذر إِذا ال��ق��اس��ي ق��ل��ب��ك خ��ف��ق��ِة وب��وق��ِع
ب��زن��اِد ال��ح��ش��ا ف��ي ي��ق��دح وال��خ��وف واألذى ال��ش��ق��اوة م��ن أل��م��َت وب��م��ا
واإلِي��راِد اإلِص��داِر ل��وع��ِة م��ن ال��رََّدى إِل��ى ال��م��ه��ود م��ن ي��ت��اح وب��م��ا
ج��م��اِد غ��ي��ر م��ن��ك ق��ل��ٍب ب��ح��ن��ي��ِن ج��وان��ح��ي ح��ن��ي��َن ت��دري ك��ي أدع��وك
وغ��وادي روائ��ٍح ره��ُن وال��م��رءُ ال��ن��وى ص��رف م��ن ع��ال��ج��َت م��ا وب��ك��لِّ
ال��م��ت��م��ادي ص��دِّك دول��ة وت��زي��ل ول��واع��ج��ي ل��ل��وع��ت��ي ت��رقَّ ك��ي��م��ا
وس��داِد ل��ف��ط��ن��ٍة ه��واك ف��اج��ن��ب ب��ف��ط��ن��ٍة ل��ي��س ال��ح��بِّ ب��ع��ض ق��ل��ُب ي��ا
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م��راِد ك��لَّ ل��ب��ل��غ��ت ص��ن��وه ف��ي م��ث��ل��ه ي��ب��ع��ث ال��ق��ل��ب ش��ج��َو أنَّ ل��و
األك��ب��اِد ح��رارة ع��ل��ي��ه ه��ان��ت ب��م��ب��اع��ٍد م��ول��ٌع أن��ك أي��ق��ن��ت
وت��م��ادي ح��ي��رٍة م��وق��َف ب��ال��ش��كِّ ت��ق��ْف وال ب��ال��ع��زاءِ ي��ق��ي��ن��ك ف��اق��رن
ب��األن��داِد! أب��رَّ ف��ك��ان زم��نً��ا، ل��ج��ن��ِح��ِه س��ك��ن��ت ي��أٍس إِل��ى وارج��ع

ضوء يا

ال��ِب��َدِر ُح��لَّ��ة وت��ك��س��وه ـ��ُق��بْ��ح اْل��ـ م��ن ال��ظ��الُم ي��س��ت��ر م��ا ت��ض��يء
ال��غ��يَ��ِر ص��ول��َة وال��ش��رِّ ل��ل��خ��ي��ر ص��ائ��ل��ٌة وْه��ي ال��ن��اُر ��ك وأُمُّ
ال��ن��ظ��ِر ع��لَّ��ة ل��ل��ع��ي��ن وك��ن��ت ُح��ل��ًال وخ��اط��ري وج��ه��ي ك��س��وَت
ال��ك��ِدِر اآلف��ة ذا أخ��اه ـ��ُح��ْس��ن اْل��ـ َح��ِم��َد ال��ذي يَ��ْرَح��م ل��م ل��والك
وال��ذُخ��ِر ال��ل��ذات خ��ي��ر ـ��ت��دُّك ف��ي��ْع��ـ ال��س��ق��ي��م ل��ل��ه��ال��ك ت��ل��وح
��َوِر ال��صُّ ف��ي ال��ن��ع��ي��م م��اض��ي ي��ل��وح ك��م��ا ال��ح��ب��ي��س ل��ل��ج��ارم ت��ل��وح
ال��ب��ص��ِر ف��ي ي��ض��يء ح��ن��اٍن س��ح��ُر أب��ًدا ع��ي��ن��ه��ا ف��ي أمٌّ ت��غ��ذوه
ال��ح��ج��ِر ح��ل��ي��ة ال��ض��وءِ ب��خ��ط��ف��ة ي��ُدُه أول��ع��ت ق��د ول��ي��د وْه��و
وال��وط��ِر! ال��رج��اءِ س��راب الح إِذا ال��ول��ي��د ذل��ك وك��لُّ��ن��ا
ال��خ��ب��ِر م��ن ص��ال��ح ف��ي ال��ل��ه ءِ ك��َض��ْو ال��َم��ِش��ي��د ال��م��ع��ب��د ف��ي وأن��ت
ال��س��ي��ِر ف��ي ك��ال��ص��ف��اءِ أو ال��ن��ف��س ف��ي م��ح��ت��ب��ٌس ال��ض��م��ي��ر ض��وءِ م��ث��ل أو
س��وِر وم��ن آي��ٍة م��ن ت��ت��ل��وه ب��م��ا ال��ص��ب��اح ف��ي ال��ط��ي��ُر ت��ب��ع��دك
ال��ش��ج��ِر ف��ي ال��ط��ي��ور ه��ب��وط م��ث��ل م��رٍح ف��ي ال��غ��دي��ر ف��وق ت��ه��ب��ط
َخ��َف��ِر ف��ي ال��ح��ي��اِة وج��ه ت��ن��ي��ر ب��رزْت ق��د ال��ح��ب��ور روح أن��ت أم
ال��زه��ِر ب��ح��ل��ة ع��ش��ي��ًق��ا ت��س��ب��ي َواِل��ه��ٍة ق��ْل��َب األرض ف��ي ك��أنَّ
ال��َح��بَ��ِر م��ن ح��لَّ��ًة ع��س��ج��ٍد م��ن ل��ه��ا ص��ْغ��َت أن��ت ال��ن��ب��ِت س��ن��اب��ُل
ال��نَّ��َه��ِر ف��ي ال��ض��ي��اء ك��رْق��ِص رْق��ًص��ا ل��ه��ا إِنَّ ال��ح��س��ن��اءِ رق��َص ت��رق��ُص
خ��َوِر ع��ن ال��ق��ل��وب ف��ي��ق��ص��ي ـ��ك��ون اْل��ـ ي��ن��ش��ره ل��ل��ح��ي��اة َع��ل��ًم��ا ي��ا
م��ن��ف��ج��ِر ال��ق��ل��ب ف��ي ُح��بٍّ ك��ف��ج��ر بَ��ِه��ٍج ب��ث��ْق��تَ��ُه ف��ج��ٍر وُربَّ
ب��ال��ذَِّك��ِر ي��ض��اء ول��ي��ًال َف��ج��ًرا ل��ه��ا إِنَّ اآلم��ال ف��ج��ر م��ث��ل أو
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ال��َك��َدِر ف��ي ال��رج��اءِ ب��ض��وء ـ��نَّ��ح��س ال��ـ ح��ُس��ن م��ث��ل��م��ا ��ْح��َب ال��سُّ ف��ظ��رََّز
ال��ُع��م��ِر آلي��ة تَ��ْس��م��ُو ال��ن��ف��ِس ءِ ِل��َع��َال س��لَّ��ٌم أن��ت ك��أن��م��ا
ال��ثُّ��ُغ��ِر م��ن خ��ارًج��ا م��ن��ب��ع��ثً��ا نُ��بْ��ِص��ُرُه ال��ج��ن��ان ُح��س��ن أن��ت أو
ال��ك��دِر ب��ال��خ��اط��ر ب��رَّ ال��ل��ي��ل أخ��اك إِن ال��ح��زي��ن ط��رَف تُ��رم��د
م��ن��ع��ف��ِر ب��ال��ت��رب ط��م��وح ل��ذي أب��ًدا وال��ُم��نَ��ى ب��ال��س��ع��د تُ��ل��ي��ح
ال��زه��ِر م��ن ف��اق��ع أو وَّاُر ـ��دَّ ال��ـ ال��ف��َل��ُك ُدرُُّه ، ك��ال��ي��مِّ وأن��ت
ال��غ��يَ��ِر م��ن م��ق��ب��ل ف��ي آالءِ اْل��ـ م��ن ن��خ��ال ب��م��ا ب��ش��ي��ًرا وي��ا
ال��ذخ��ِر ف��ي ك��ال��تِّ��بْ��ر ي��زه��و ل��ل��وْه��م ت��ب��ع��ث��ه��ا اآلم��اِل ذخ��َر ح��ك��ي��ت
ب��ال��ب��ص��ِر ال��ب��ص��ي��ر ي��راه ال ـ��نً��ى م��ْع��ـ ال��م��راس��م ��ة رقَّ م��ن ت��خ��ال
ال��ُخ��ُم��ِر ف��ي ال��ك��س��اء ذاك ن��ع��م ًرا ِخ��َم��ا ال��ح��ب��ي��ب ي��ك��س��و ض��ي��اءٍ أش��ه��ى
ال��ُغ��دِر ف��ي ال��ح��س��ان ف��ع��ل ـ��غ��رَّاء اْل��ـ ��ِت��َك أش��عَّ ف��ي ال��ط��ي��ر ت��س��ت��ب��ق
ال��زه��ِر خ��م��رة ال��روض ف��ي وأن��ت ُق��ِب��َس��ْت ق��د م��ن��ك ال��م��اِس َوَض��اءُة
ال��ك��ب��ِر ف��ي ب��ال��ج��س��م ي��ش��ق��ى ال��ن��دب ـ��ِب ك��َق��ْل��ـ ال��خ��راب ال��م��ن��زل ف��ي وال��ض��وء
ال��ش��ج��ِر ق��م��ة ف��ي ي��زه��و ك��ال��ض��وءِ أو ك��ال��م��الئ��ك ال��خ��ي��ر خ��واط��ر
ك��ال��درِر ال��تُّ��راب ول��ي��س ـ��م��دِح، اْل��ـ ف��ي ب��ك م��ش��بَّ��ٌه ج��ل��ي��ٍل ك��لُّ
ال��ُغ��رِر ن��اع��ت ق��ول ف��ي ـ��ب��اه��ك أْش��ـ وال��م��ط��ام��ع وال��ح��س��ن ف��ال��ح��قُّ
وال��ق��دِر وال��ط��ارق��ات ـ��غ��ي��وب اْل��ـ م��ن ي��خ��ال م��ا اس��ط��ع��ت إِِن أِض��ئْ
ُس��ُك��ِر م��ا غ��ي��ر م��ن ن��ش��اوى ـ��ع��ي��ش اْل��ـ ع��ن��ت ف��ي األن��اَم رأي��ت ذا ك��م
م��ع��ت��ك��ِر ل��ل��ي��ل ك��وج��ٍه تَ��بْ��ُد ول��م ال��ش��ق��اء ع��ل��ى تُ��ق��طِّ��ْب ف��ل��م
ال��ب��ش��ِر ل��زلَّ��ة غ��ف��ًرا ي��ذخ��ر ق��اط��ب��ًة ال��خ��ط��وب ش��ام ك��ال��ش��ي��خ
ال��خ��ب��ِر ف��ي ال��ط��ل��ي��ب ذاك َب ُط��الَّ أب��ًدا ال��ورى ي��ن��ف��ع وم��ا خ��بِّ��ْر
ال��ح��ف��ِر؟ م��ن ح��ف��رة أم ال��ض��وءَ، ـ��ه��ا م��نْ��ـ ن��ب��ص��ر ال��ح��م��ام ذا أث��غ��رة
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املنشود الصديق

ي��ص��اف��ي��ن��ي م��ن ف��ي��ه��م أنَّ ل��و ال��ن��اِس، ف��ي أن��ش��ده ال��ع��م��ر ق��ض��ي��ُت م��ن ي��ا إِل��ي��ك
ت��ظ��م��ي��ن��ي ال��ح��س��ِن س��راُب أن��ت وأن��ت ع��رٍض ع��ن الَح س��راٍب م��ث��اُل ُه��ُم
ي��ردي��ن��ي األه��واءِ م��ن آًال أُل��ِف ل��م ب��ه ال��ط��الب ج��دَّ إِذا ش��يءٍ وأي
ت��روي��ن��ي م��ن��ه ك��أًس��ا خ��ل��ت وط��ال��م��ا ب��ج��رع��ت��ه أظ��م��ى إِذا ك��األج��اج أو
ي��ق��ص��ي��ن��ي دان��يْ��َت إِذا ج��ف��اءٍ ذي ف��ي أم��ٍل إِل��ى ب��ي ي��ح��دو ال��َخ��ل��ق م��ن ي��أس��ي
ت��ن��اج��ي��ن��ي أح��الم بُ��ْرءَ أُِص��ْب ف��ل��م ِب��لُ��ْق��يَ��ِت��ِه أه��ن��ا ل��ن أن��َي ع��رف��ت
وي��أس��ون��ي ي��ؤاس��ي��ن��ي ع��زاءٌ وال ص��ل��ٌة وال ص��ب��ٌر ال ن��ف��س��َي ب��ؤَس ي��ا
ي��ش��ج��ون��ي م��ن��ه ب��أم��ر إِل��ي��ه أُْف��ِض��ي م��ق��ٍة ذا أُْل��ف ل��م أن��ن��ي الئ��م��ي ي��ا
م��دج��وِن م��ن��ه ب��ج��ٍد ح��ب��ان��ي ل��ق��د ب��ه َح��بَ��اك ج��دٍّ ف��ي زم��ان��ك اْح��َم��ْد
ب��ال��م��ي��ام��ي��ِن وح��ب��ان��ي آالؤه، َص��َدَق��ْت ل��و ال��ده��ر ح��ب��اءَ أب��ي��ت إِن م��ا
م��أف��وِن ال��ط��ب��ِع ن��اب��ي ك��ل ف��ي أب��غ��ي��ك أش��اك��ل��ه ال ب��خ��ل��ٍق ل��ي م��غ��ريً��ا ي��ا
ي��غ��ري��ن��ي؟ م��ن��ك ب��ح��دي��ٍث َك��ذَّبْ��تَ��ِن��ي وَل��َك��ْم م��ن��ه��ُم، إِف��ًك��ا أن��ق��م وك��ي��ف
ي��ن��اف��ي��ن��ي ال ب��خ��ل��ق ي��ج��يءُ ي��وًم��ا أع��رُف��ُه ل��س��ت ب��ع��ي��ًدا ع��لَّ أق��ول
ي��غ��ن��ي��ن��ي؟ م��ن��ه ب��دي��ًال ت��ع��ل��م��ون ه��ل ي��ع��ال��ج��ه م��ا ف��ي��ك��م ق��ل��ب��َي يُ��ْغ��ِن ل��م
ي��ص��اف��ي��ن��ي ع��ي��ٍش ف��ي أص��ي��ب��ك أن ف��ي أم��ٌل ل��ي ك��ان َع��وٌد ل��ل��ع��ي��ِش ك��ان ل��و
م��ح��زوِن! آم��اِل ع��ل��ى ال��ع��ف��اء ث��م واح��دٌة ال��ده��ر ف��ي م��رٌَّة ل��ك��نَّ��ه

الثائر امللك

مقدمة

وآالمها، الحياة رشور من النفس سخط األوىل النزعة نزعتني: تحتوي األقصوصة هذه
اإلحساس إذ للسعادة؛ َرْفٌض األلم َرْفض ألن النفس؛ عىل أمرها تهوين الثانية والنزعة
الخري إذ للخري؛ َرْفض الحياة يف الرش ورفض األلم. يُِحسَّ أن بد ال السعادة يُِحسَّ الذي
لوال تكون كانت ما السخط هذا إىل تدعو التي نفسها الرحمة وألن الرش؛ محاربة يف
محو إىل الناس يدعو كي األرض، إىل وهبط ربه عىص َمَلك قصة هى والقصة الرش.
وعدلهم الناس رحمة خرس كما هللا رضوان وخرس رش؛ كل به وألحقوا فآذوه الرش

باهلل. والثقة الحياة وتحبيب العظة واملراد ومحبتهم.
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ال��رزي��ئ��اِت خ��ل��ق ف��ي ال��ل��ه ي��س��ائ��ل ح��َزٍن م��ن ث��ار م��الًك��ا أن نُ��بِّ��ئ��ُت

يناجيهللا الثائر امللك قول

ال��م��ن��اج��اِة ف��ي تُ��رض��ي ال��ج��وام��ع م��ن ه��ات��ف��ة م��ن��ك ف��اب��ع��ث ال��ش��رُّ تَ��َك��لَّ��َم
ال��م��ط��يَّ��اِت ُه��وج إِل��ى ال��ن��ف��س��و ي��دع��و ب��ه��ا ال��خ��ط��ي��ب وْه��و م��ب��ن��ره األرض
ال��خ��ص��اص��اِت ف��ي ت��رن��و ل��ض��وئ��ك ن��ف��ًس��ا أْو ن��ِج��يَّ��َك تَ��ْس��َم��ْع ل��م م��س��ام��ع ف��ارَح��ْم
ك��ل��ي��الِت ش��كٍّ ف��ي ال��ن��ح��س م��ن آب��ت ظ��ام��ئ��ة م��رآك إِل��ى ع��ي��ونً��ا وارح��م
ال��ص��ح��ي��ف��اِت م��ح��م��ود ال��ع��ي��ش ل��ه��ا ت��دح��و ص��ادق��ة م��ن��ك ل��ح��اًظ��ا أِع��ْره��ا إِذن
ِت غ��الَّ ح��رَّ تُ��ط��ف��ي ل��ك ف��ح��ك��م��ة ب��ه ُخ��ص��ْص��ت م��م��ا ح��ك��م��ة ل��ن��ا واب��ع��ث
أب��يَّ��اِت ب��أرواٍح ون��رت��ض��ي��ه ب��ه��ا ال��وج��ود ت��دري ك��م��ا ال��وج��وَد ن��دري
ال��س��ج��ي��اِت ل��م��ع��ص��وم ك��م��اٌل وال أََرب��ي ِم��ن ال��ف��ردوس وال ال��خ��ل��ود ف��م��ا
��اِت وغ��مَّ ب��ِإج��راٍم ش��ق��اءٌ وال ح��َزٌن وال دم��ع ال ال��ن��اس أرى ح��ت��ى
ال��ب��ل��ي��ات ج��رح م��ن ال��ن��اس وأُب��رئ ح��زن��وا م��ث��ل��م��ا آَس��ى األرض س��أب��ل��غ
ال��س��ج��ي��اِت ع��ص��م م��ن أف��ض��ل ع��ل��ي��ه ط��ب��ع��وا ال��ذي ال��ن��ق��ص ع��ل��ى ال��ج��ه��اد إِن
ب��ِإْص��الِت م��ن��ه درن��ت م��ا ب��ال��ص��ون ص��دئ��ْت وإِن م��ش��ه��وًرا أف��ض��ل ف��ال��س��ي��ف

السماء من صوت

وإِخ��ب��اِت ت��ق��وى ع��ل��ى ت��ش��اءُ ك��م��ا خ��لُ��ٍق إِل��ى وان��دب��ه��م ال��ن��اس إِل��ى اه��ب��ط
ِت ال��م��ص��م��ِئ��الَّ ك��ْل��َم اْس��َط��ْع��َت م��ا وداِو ن��اق��م��ه��ا أن��ت ش��روٍر ع��ن ب��ه��م وارغ��ب
م��ن��ص��اِت غ��ي��ر ط��ب��ًع��ا ال��دن��يَّ��ات إِل��ى ل��ه��م ل��ع��لَّ األع��ل��ى ال��ُخ��لُ��َق أوِرْدُه��ُم
ال��ع��الم��اِت م��خ��ب��وء ح��ك��م��ة ال��خ��ل��ق ف��ي ل��ن��ا ف��ِإن َغ��ْرٌو ف��ال ف��ش��ل��ت ف��ِإن
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وفشله إِياه الناس واضطهاد الثائر امللك مسعى

ب��ِك��يَّ��اِت أرواًح��ا ل��ل��خ��ي��ر ي��درُّ خ��ي��ره��ُم ن��ح��و س��اٍع ال��ن��اس إِل��ى س��ع��ى
ال��م��ب��اراة ح��رص م��ن ال��س��ع��َد ي��ج��ن��ب م��ا َج��نَ��ب��وا أنَّ��ه��م ل��و ل��س��ع��ده��ُم ف��ي��ا
ال��دي��ان��ات ت��ق��دي��س ال��ع��اَد ق��دس��وا ك��م رائ��ده��م ل��ل��ش��رِّ ع��ادات��ه��م ع��زي��ز
ب��ه��ي��ه��اِت ن��ف��ٌس ُع��زِّيَ��ْت ل��و ه��ي��ه��ات أج��م��ع��ه ال��خ��ي��ر ف��ت��ب��غ��ي ال��م��ح��اَل ت��ب��غ��ي
ال��ش��ق��اواِت آالم ال��خ��ل��ق ع��ن ف��اح��م��ل ن��اص��ح��ه��ا أن��ت ن��ف��وس ع��ي��ب ��ف��َت ك��شَّ
ال��ج��ه��االِت ف��ي ع��ري��ق ك��ل إِل��ي��ه ي��ق��دم��ه��م ك��األغ��وال ال��ن��اس ب��ه ث��ارت
ال��رم��اي��اِت ب��أدن��اس َرَم��ْوُه وك��م خ��ل��ق��ه��ُم س��وء م��ن ُخ��ل��َق��ه ��ل��وا وح��مَّ
ال��ف��ري��س��اِت دام��ي م��ن ال��وح��ش ف��وات��ك ُخ��ض��ب��ْت ك��م��ا ب��أظ��ف��اٍر وم��زَّق��وه
ال��س��ج��ي��اِت م��رق��ى ف��ي رْم��َت ك��م��ا اص��َع��ْد ل��ه وق��ي��َل ج��ْزٍع ع��ل��ى وع��لَّ��ق��وُه
ال��ن��ك��اي��اِت وق��ع م��ن ��ع ت��وجَّ وإِن ت��رج��م��ه األش��رار رأى أن راع��ه م��ا
��ع��اي��اِت ل��ل��سِّ وان��ص��ي��اًع��ا غ��رارًة تَ��ْظ��ِل��ُم��ُه األب��رار رأى م��ا إِذا ح��ت��ى
ال��ع��داواِت ف��ي م��ن��ه ب��أوج��ع ن��ف��س ُم��ِن��يَ��ْت وم��ا خ��ي��ٍر ذوي ل��بُ��ْغ��ض ب��ك��ى
ال��س��خ��ي��م��اِت ب��ت��ق��ط��ي��ب ع��ل��ي��ه ي��دج��و ُم��ن��ب��ع��ٍث ال��خ��ي��ر ب��ض��وء ل��ح��ظ ك��ل م��ن
ال��س��م��اواِت ج��ب��اَر يُ��غ��ض��ب وث��ار ل��ه��ا ال��س��م��اء ع��اَف ال��ت��ي ال��ن��ف��وس ت��ل��ك
ال��دَّن��يَّ��اِت ش��ر وع��ن ال��خ��ط��اي��ا ع��ن ق��اط��ب��ًة ب��اآلالم ال��ن��اس ��ُر يُ��ك��فِّ
ول��ذاِت ب��ن��ع��م��اء ول��وع وع��ن ن��ق��ٌم ج��لُّ��ه ب��ع��ي��ش رض��اءٍ وع��ن
ال��خ��ط��ي��ئ��اِت ه��ج��ر يُ��ِط��ْق ل��م م��ن ت��ك��ف��ي��ر ش��رَّه��ُم ال��خ��ي��ر ب��م��دح ي��ع��ذرون ه��م
ب��ع��ْزه��اِة ق��ل��ب وم��ا األف��اع��ي م��ث��ل م��ن��ط��ل��ق ال��ش��ر ب��ئ��ل��ب بَ��رٍّ ل��س��ان
ال��غ��ري��زاِت؟ ش��ه��ي��اِت أي��ن��ك��رون ض��ائ��ره��م غ��ي��ر ش��رٍّا ال��ن��اس أن��ك��ر م��ا

يتكلم إِبليس الجحيم: من صوت

ب��ِإْع��ن��اِت تُ��وَل��ع وال ع��ل��ي��ك ه��وِّن ل��ه ف��ق��ال إِب��ل��ي��ٌس ال��ن��ار ف��ي ن��اداه
وم��ي��ق��اِت َق��ْدٍر ف��ي ال��خ��ي��ر ص��ي��غ��ة ف��ي ع��دت��ه ال��ش��رَّ إِن رب��ك ش��اء ق��د
زالت��ي آث��ام وم��ن ن��ف��س��ي خ��ل��ق م��ن أب��ًدا أَْج��ِن��ه ل��م ب��م��ا ال��ش��ق��يُّ أن��ا
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الساخط الثائر قول

ال��س��ري��راِت ن��ج��وى ف��ي ال��ل��ه ي��ك��ل��ُم م��ن��ت��ص��ب ب��ال��ج��زع ش��ق��وٍة ذو ف��ق��ال
ال��ج��ري��راِت َض��ي��ر م��ن ال��ن��اس ��ر وط��هِّ ق��اط��ب��ة ال��خ��ل��ِق ش��ق��اء ع��ل��يَّ أَن��زْل
ال��ج��ن��اي��اِت؟ ب��اري ف��م��ن ي��ص��ل��ب��ون��ي أو ي��ج��ب��ل��ه��م ب��ال��ش��ر ف��م��ن ي��ظ��ل��م��ون��ي إِن
ب��غ��اي��اِت؟ آث��اٌم ن ت��ه��وَّ ه��ل أم غ��اي��ت��ه ال��خ��ي��ر أنَّ ��رَّ ال��شَّ يَ��ع��ذُر ه��ل

الثائر مصري

ال��ن��ب��ات��اِت م��خ��ض��رَّ ت��ن��ش��د ال��ج��و ف��ي س��اب��ح��ة ك��ال��ط��ي��ر روح��ه ف��ُخ��لِّ��ف��ْت
ب��م��ْه��واِة ت��ظ��ف��ر ول��م ق��راًرا ل��ه��ا َل��ِق��يَ��ْت ف��م��ا األع��ل��ى ال��م��أل إِل��ى ط��ارت
ال��ق��راراِت َف��ْق��د م��ن ال��م��س��ال��ك ح��ي��رى م��س��ك��ن��ه��ا ال��ف��ردوس وال ال��ج��ح��ي��م ف��ي ال
وزالِت إِث��م م��ن ال��م��الئ��ك ت��أس��ى آس��ي��ًة ال��ع��رش ح��ول ال��م��الئ��ك ت��رى

السماء من صوت

اآلت��ي ال��ك��ارث ق��ب��ل وال��ص��ل��ب ب��ال��ج��زع ُم��ْض��ط��ل��ًع��ا ك��ن��ت ه��الَّ ال��ش��ر ن��اق��م ي��ا
ال��م��ل��م��اِت ب��ِإي��الم بَ��رْم��ت ��ا ل��مَّ ج��ه��ل وف��ي ك��بْ��ر ف��ي رب��ك ع��ص��ي��ت
أم��واِت أس��الب م��ن ال��ح��يِّ ك��م��غ��ن��م ل��ه ف��ط��ن��ت ل��و رب��ح ل��ل��خ��ل��ق ال��خ��ْل��ق
ول��ذات��ي ن��ع��م��ائ��ي اس��ط��ْع��َت إِذا ف��ارف��ض اف��ت��راق��ه��م��ا يُ��ْرج��ى ال وال��خ��ي��ر وال��ش��ر
ال��م��روءاِت ب��ذل ف��ي ال��ن��ف��س ول��ذة أج��م��ع��ه ال��ف��ض��ل وح��ت��ى ال��ع��ق��ول ح��ت��ى
ال��ع��الالِت ب��ِإخ��الِف م��ن��ه َل��ب��اءَ دن��ٍس إِل��ى ي��س��ع��ى ل��و ال��خ��ي��ر وُم��رت��ض��ي
ال��خ��ي��االِت إِن��م��اء ال��م��ن��ع ول��ذة ب��ع��ف��ت��ه م��س��ع��ود ال��زه��د وم��رت��ض��ي
ال��م��ص��ي��ب��اِت وخ��ز م��ن ال��م��رء ورح��م��ة ت��ن��ق��م��ه ال��ش��ر ن��م��اه��ا ق��د ب��رح��م��ٍة
رح��ي��م��اِت ب��أرواٍح خ��ْل��ق��ى أج��زت م��راح��م��ه ف��ي خ��ي��ًرا س��خ��ط��ك ك��ان إِن
وآه��اِت ب��أنَّ��اٍت ال��ن��ف��وس م��ن��ه أَس��ي��ْت وإِن م��ردود ل��ل��خ��ي��ر ف��ال��ش��ر
ال��س��م��اواِت أف��الك ي��ن��ش��د ك��ال��ط��ف��ل ُم��درك��ه غ��ي��ر ع��ي��ش ِس��رَّ وب��اح��ث
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املوت

واألم��ان��يَ��ا ل��ذات��ن��ا ب��ه ن��ض��ح��ي َع��يْ��ُش��ن��ا ف��ي��ه ُق��ْرب��ان��ن��ا م��ع��ب��ًدا أي��ا
األع��اديَ��ا ي��خ��ش��ى ال��م��ل��ه��وف م��ه��رَب وي��ا ظ��ال��ٍم ك��ل م��ن ال��م��ظ��ل��وِم م��ن��ص��َف وي��ا
ش��اف��يَ��ا ك��ن��ت م��ا راق ق��د أْن ج��الل��ك ب��ط��بِّ��ه ال��ح��ي��اٍة ك��ل��م م��ب��رئً��ا وي��ا
األواق��يَ��ا ال��دروع ع��ط��ل��ت ح��ص��ن وي��ا ول��وع��ة َه��مٌّ ي��ص��دع��ك ل��م س��ت��ُر وي��ا
ح��ان��يَ��ا؟ ال��ول��د ي��رأم ق��ل��ب ل��ك أم��ا ت��ص��ام��ًم��ا أط��ال��ت ��ا أمٍّ ي��ا م��وت ف��ي��ا
ن��اس��يَ��ا ال��ع��ي��ش ف��ي ك��ن��ت ق��د م��ا ألذك��ر درة أمُّ ي��ا م��ن��ك أرض��ي��ع��ن��ي أال
الق��يَ��ا ك��ن��ت م��ا ال��ص��ح��ب ح��م��ي��م ف��ِإن ط��ل��ق��ه ال��وج��ه ب��اِس��َط أَْق��ِب��ل م��وت ف��ي��ا
راض��يَ��ا ال��ن��ح��س ف��ي ي��رج��وك َم��ْن وتُ��بْ��ِع��د ق��ال��يً��ا ل��ط��ي��ف��ك أم��س��ى َم��ْن تُ��َق��اِرب
ت��الق��يَ��ا؟ ال أن اآلب��اد ل��ه��ا ت��ق��ول ف��رق��ة أن��ت أم ال��ص��ح��ِب ب��ي��ن أت��ج��م��ع
راق��يَ��ا م��ن��ك ي��ب��ت��غ��ي ل��دي��ٍغ وك��ل ن��ج��وة ف��ي��ك ي��ب��ت��غ��ي ل��ه��ي��ٍف وك��لُّ
ش��اف��يَ��ا ال��م��وت م��ن الق��ى م��ن اْع��تَ��لَّ وال م��ورًدا ال��م��وِت م��ن أل��ف��ى م��ن اْل��ت��اح ف��م��ا
س��اج��يَ��ا وس��ن��ان م��ن��ك ط��ْرًف��ا ألوق��ظ أس��ت��ع��ي��ره ك��ي ال��رع��ِد ص��وَت أت��س��م��ع
ظ��ام��يَ��ا ص��دي��ان م��ن��ك ث��غ��را ل��ي��ن��ق��ع ع��ش��ي��ق��ه وْج��ه ال��ص��بِّ ح��بَّ أح��بُّ��ك
واع��يَ��ا ال��س��م��َع ي��ت��رك ل��ح��نً��ا م��ن��ك أع��د أج��ْدتَ��ه ِل��َل��ْح��ن أذْن��ي ط��رب��ت وك��م
ق��اس��يَ��ا ك��ن��َت وإن رح��م��ن ف��ِإن��ك ن��ع��ت��ه خ��ي��ِر ف��ي ال��ل��ه ش��ب��ي��ُه وأن��ت
ع��ات��يَ��ا ال��ع��ي��ش ف��ي ك��ان ق��د م��ن وأرخ��ص��ت ص��اغ��ًرا ال��ن��اس ف��ي ك��ان ق��د م��ن ألع��ززت
غ��ال��يَ��ا ال��ن��ف��س ل��دى م��ع��ش��وًق��ا ك��ان وإِن اف��ت��ق��اده م��ث��ل ال��م��رء ب��ع��زِّ ول��ي��س
ال��م��داويَ��ا ال��ط��ب��ي��ب أع��ي��ا ق��د ك��ان ل��م��ن رح��م��ة وم��ل��ك��ك م��أم��وٌن ج��واُرك
س��اريَ��ا ال��خ��وف م��ن ي��خ��ش��ى ال ف��ج��ارك ِح��م��ام��ه ي��خ��ش��ى ال��خ��وف ق��ل��َب ل��خ��ل��ف��ت
م��اح��يَ��ا ك��ان م��ا األح��ي��ان م��ن م��ح��اه��ا آدٍم ع��ه��د م��ن ال��ن��ح��ِس دم��وُع وأي��ن
م��ع��اديَ��ا إِل��ًف��ا ال��ع��ي��ش ص��روُف أح��ال��ت م��ا ب��ع��د ال��ودائ��ع ال��م��وت ح��رس وك��م
واع��يَ��ا ن��اب ال��ذي ل��ل��ف��ق��د ي��ك ول��م وح��س��رة ش��ج��ٌو ل��ل��م��ي��ت ي��ك��ن ل��م إِذا
ال��ن��واص��يَ��ا؟ م��ن��ه ل��ح��ت م��ا إِذا ون��زوي ن��ت��ق��ي م��وت ي��ا م��ن��ك وع��ي��د ف��أي��ن
ن��ام��يَ��ا أروع ال��خ��ل��د م��ث��ل وده��رك م��ث��ل��ه��ا ول��ل��ن��ح��س أي��اٌم ول��ل��خ��ف��ض
آت��يَ��ا؟ ال��م��وت ع��ن ي��ن��ب��ي م��ن��ذر ف��ه��ل م��وع��ٍد ق��در ع��ن ال��ح��وِل ف��ص��وُل ت��وال��ت
ال��س��واف��يَ��ا وال��س��ن��ي��ن ع��ن��ه��ا ال��م��وت َس��ِل ك��ن��ف��ح��ٍة إِال ال��م��رءِ ح��ي��اُة ول��ي��س��ت
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ه��يَ��ا م��ا أَْدِر ل��م ف��ي��ه ح��ي��اة ل��ف��ق��د ح��س��رٍة ح��رُّ ب��ل ال��م��وت خ��وف ب��ي وم��ا
دوال��يَ��ا؟ خ��ل��ًق��ا ال��ع��ي��ش ف��ض��ول أل��ي��س��ت ب��ع��دن��ا ال��دود ي��رزق ال ف��ل��م رزق��ن��ا
ال��م��اله��يَ��ا أخ��ط��ا ال��م��ج��ن��وُن ي��ض��ح��ك ك��م��ا َخ��َل��ْت ال��ت��ي ال��ع��ص��وِر ق��ب��ر ع��ل��ى ن��س��رُّ
وال��م��س��اع��يَ��ا وال��ُم��ن��ى دم��اه ف��ي��غ��ذى ل��ط��ع��م��ه ي��س��ع��ى ال��م��وت ع��ب��د ال��ح��يُّ ه��و
ن��ائ��يَ��ا األف��ق ع��ل��ى ب��رًق��ا ��َم��ه ت��وهَّ ُدُج��نَّ��ٍة ف��ي ط��ائ��ًرا إِال ال��ع��ي��ش وم��ا
ش��اك��يَ��ا ب��ال��ل��ؤم ال��رزِق ل��ن��ي��ل ي��ص��وُل ع��ائ��ش ك��ان أن ب��ال��م��وت ش��رًف��ا ك��ف��ى
ك��اريَ��ا ك��ان م��ن ب��ال��ح��ل��م ي��رع ل��م وإن ال��رََّدى ش��اب��ه أن ال��ن��وم م��ه��وَد ح��م��دن��ا
ال��ب��وال��يَ��ا وال��ع��ظ��اَم ع��ن��ه ال��ق��ب��َر س��ل م��ث��ل��ه؟ ن��وم ال ال��ن��وَم ن��ع��اُف ف��ك��ي��ف
ع��اص��يَ��ا؟ ال��ع��اد ل��دى يُ��ْل��ِف��ي ام��رٍئ وأي َق��ي��ده��ا غ��اَل ع��ادة إِالَّ ال��ع��ي��ُش وم��ا
األع��اديَ��ا ال��ك��م��ي��ُن ال��ح��ق��ُد أْوَج��َر ل��م��ا وط��ه��ره ال��ح��م��اَم ال��ح��يُّ ف��ه��م ول��و
وج��ان��يَ��ا م��س��ت��ك��ي��نً��ا ي��ك��ون��ا ل��م ك��أْن ش��ره ذاق وم��ن ال��ج��ان��ي ي��س��ت��وي غ��ًدا
ح��اب��يَ��ا ك��ان م��ا ي��ح��ب��وك أن ال��م��وت س��ِل وال��ه��وى ب��ال��ح��س��ن ال��ده��ِر ص��روُف ح��بَ��تْ��َك
آت��يَ��ا؟ م��ن��ه ي��رت��ج��ي أس��اه، ف��ي ك��م��ا س��ع��ده ع��ظ��م ف��ي ال��م��رءَ أنَّ ت��َر أل��م
ب��اديَ��ا ال��م��وَت رأى ل��و ف��ي��رج��و خ��الءً، ب��ع��ده��ا ال��ع��ي��ش ي��رى ل��ذَّاٍت س��واح��ر
ال��ل��ي��ال��يَ��ا ال��ع��ق��ي��ب س��وءِ م��ن ف��ي��ك��ره ي��م��رُّه��ا ع��ق��ي��ٍب م��ن ع��ل��ي��ه��ا ي��خ��اف
ب��اق��يَ��ا ال��ع��ي��ش ف��ي يُ��بْ��َق ل��م أن ي��خ��االن ط��رف��ٍة ص��ْف��و ف��ي اِإلل��ف��ان ائ��ت��ل��ف ك��م��ا
ه��اف��يَ��ا ك��ان م��ن��ه��م��ا ب��روٍح ت��ط��ي��ُر ع��اط��ر ن��س��م��ُة ال��م��وَت ان ل��َو ا ف��ودَّ
ال��م��ن��اديَ��ا؟ واس��ت��ج��اب��وا ل��ح��ي��ٍن ت��ن��ادوا م��ض��وا األَُل��ى خ��يْ��ر األح��ي��اءُ يَ��ْع��ِدل وه��ل
ت��وال��يَ��ا ي��دل��ف��ون ش��ت��ى ال��ل��ب ذوو داره ج��از ق��د ال��ع��ي��ش ب��ه��ذا ف��أه��ِوْن
ع��اديَ��ا ال��م��وت ع��ل��ى أل��ف��ى ل��و ال��م��وت م��ن غ��لَّ��ه ي��ن��ق��ع ال��ج��ب��اَر ال��م��ل��َك س��ل
ع��واريَ��ا إِال وال��ل��ذات ال��خ��ي��ر وم��ا ِم��ي��ت��ة ب��ع��د ِم��ي��ت��ة إِال ال��ع��ي��ش وم��ا
اله��يَ��ا ج��ذالن ال��ن��ح��س ف��ي ي��ك��ن ل��م إِذا ول��ي��ده��ا ت��ؤذي ال��ظ��ئ��ر إِال ال��ع��ي��ش وم��ا
رج��ائ��يَ��ا ك��أِس س��ؤر ع��ن��اءً ف��ِإن وط��ي��ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ب��أح��الم ف��أه��ِوْن
ش��ت��ائ��يَ��ا ع��ل��يَّ ي��ع��ن��ف ول��م ف��أف��ن��ى ح��ي��ات��ه ص��ي��ٌف ك��ال��زه��ِر ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا
َج��نَ��ان��يَ��ا ي��ري��ح م��وٍت ع��ل��ى وأل��ٌف ت��ح��ي��ٌة م��ن��ي وال��ل��ذات ال��ع��ي��ش ع��ل��ى
خ��اف��يَ��ا ك��ان م��ا خ��اَف ول��ي��ٍد وربَّ غ��ي��وبَ��ه��ا أخ��ش��ى ال��ع��ي��ش ف��ي ظ��ل��م��ًة أرى
داج��يَ��ا ف��اع��دده ال��ع��ي��ِش س��رُّ ض��اءَ إِذا م��ث��ل��ه؟ وال��ع��ي��ش ال��م��وِت ظ��الَم أن��خ��ش��ى
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خ��اش��يَ��ا ك��ان م��ن ث��غ��ر ف��ي ض��ح��ك��ة وك��م ل��خ��وِف��ِه إِالَّ ال��م��س��رور ي��ض��ح��ك وم��ا
األوال��يَ��ا أش��ج��ى ال��ع��وِد خ��ي��ط تَ��َق��طُّ��َع وال��ه��وى ال��م��ودَّات أوت��ار تُ��َق��طَّ��ُع
داع��يَ��ا ال��ن��اس م��ن ي��س��م��ع ل��م ال��م��ي��ت أم وال��ٍه ح��زن م��ن ال��م��ي��ت ذاك أي��ع��ج��ب
واع��يَ��ا؟ ل��ل��ص��م��ت ال��ل��بُّ أل��ي��س م��ق��ال، م��ث��ل��ه ل��ي��س ال��ذي ب��ال��ص��م��ت َع ت��درَّ
ن��اديَ��ا ال��ت��رب ع��ل��ى زه��ًرا ال��ن��دى ��ي ي��س��قِّ ك��أن��م��ا يُ��ْدنَ��ى األم��وات ع��ل��ى وص��م��ت
وال��م��خ��ازيَ��ا األذَى م��ن��ه أم��ن��وا ف��ق��د س��ب��ٍة َج��ْرس أو اِإلل��ف م��ق��ال س��واءٌ
س��الم��يَ��ا! ع��ل��يَّ ب��ل ع��ل��ي��ه��م، س��الٌم ت��ح��ي��ًة ع��ن��ي األم��وات م��ب��ل��غ ف��َم��ْن
ح��ي��ات��يَ��ا ف��ي رح��م��ة أع��وزتْ��ن��ي ك��م��ا ق��ب��وره��م ف��ي رح��م��ٌة أع��وزتْ��ه��م ف��م��ا
زاه��يَ��ا ال��زه��ر وف��ي م��وروًدا ال��م��اءِ وف��ي ب��ق��ي��ة م��ن��ه��م األوراح وف��ي ل��ع��ادوا
وف��ان��يَ��ا؟ م��يْ��تً��ا ال��ح��يِّ ق��وام أي��دع��ى وط��ع��م��ه��ا ال��ح��ي��اِة رزَق أص��ب��ح��وا وق��د
واألم��ان��يَ��ا األذى يُ��ْس��ِم��ي م��ا وس��يَّ��ان وم��س��اؤن��ا ص��ب��ُح��ن��ا ل��دي��ه��م س��واءٌ
ال��ب��واق��يَ��ا ال��س��ن��ي��ن ال��ن��ح��س ل��ن��ا وي��ب��ط��ي وح��ق��ب��ة م��رٍّا ال��ط��رف ل��م��ُح وس��يَّ��ان
س��ال��يَ��ا ال��ن��اس ع��ن ق��ل��بً��ا ب��ه��ا أري��ح ح��ف��رًة األرض م��ن ل��ي ُخ��طَّ��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ق��ال��يَ��ا ك��ن��ُت ال��ذي ال��ع��ي��ش ع��ل��ى ف��آس��ى ب��ن��غ��م��ة ت��ش��دو ال��ط��ي��ر تُ��ْس��ِم��َع��ان��ي وال
ص��اديَ��ا! م��ن��ه أََزْل ل��م ل��ح��س��ٍن ف��أح��ن��و م��وط��ئً��ا ف��وق��َي ل��ل��غ��ي��د ت��م��ه��دا وال
ح��ال��يَ��ا ب��ال��زه��ر ال��ح��س��ن وي��روح دم��ي ح��ف��رت��ي ت��س��ق��ي��ه ال��زه��َر أنَّ ع��زائ��َي
م��ؤاخ��يَ��ا ح��بٍّ��ا ال��م��وت م��ن��ك ْل��ُت ت��ب��دَّ ف��ِإن��ن��ي ال��ج��نَ��ان م��ن��ك أِرْح ح��ب��ي��ب��ي،
م��اض��يَ��ا ال��ع��ي��ُش ي��ص��ب��ح ح��ت��ى ال��ع��ي��ش م��ن ج��ارٌع ال��ع��ي��ش ع��ن ي��س��ل��و ال وه��ي��ه��اَت
ال��م��ن��اع��يَ��ا ال��ش��ائ��ق��ات ن��واع��ي وت��ت��ل��و وال��ُم��ن��ى وال��ذِّك��ر ال��ح��بُّ ي��م��وت وح��ت��ى
ال��م��رازيَ��ا ي��خ��ش��ى دن��ي��اه ع��ل��ى ح��ري��ٌص ب��ك��ى م��ا ل��واله ال��م��وُت ي��م��وَت وح��ت��ى
ال��ل��ي��ال��يَ��ا ال��ن��ه��ار ي��ط��وي ك��م��ا دراًك��ا م��ي��ت��ة ي��خ��ل��ف ال��ع��ي��َش أنَّ ل��ي��ت ف��ي��ا

املحب ذعر

ال��م��ق��اب��ِر رف��اُت ق��رَّت ك��م��ا ف��ق��رَّ وف��رح��ة ش��ج��ٍو ك��لَّ ق��ل��ب��ي ت��ع��زََّل
ال��م��ق��ادِر ص��رف ِخ��ف��ُت ح��ت��ى ال��ق��ل��ب إِل��ى ع��ودًة ل��ل��ح��بِّ أنَّ أدري ك��ن��ُت وم��ا
ون��اظ��ري وس��م��ع��ي ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أخ��اف ك��أن��ن��ي ح��ت��ى ال��ض��رَّ ع��ل��ي��ك أخ��اف
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ذاع��ِر ألن��ب��اءِ وإِش��ف��اق وج��ي��ٌب أذاع��ه ح��ت��ى ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ه��وى ك��ت��م��ُت
ون��اف��ِر! ج��اٍن ب��ي��ن ق��ل��ب��ي م��ن��ه َوَه��ى م��ا ب��ع��د ول��ل��ح��بِّ ل��ي م��ا ح��س��رت��ا ف��وا
ال��دوائ��ِر ص��روف م��ن ش��ف��ي��ٌق ع��ل��ي��ك يَ��َخ��ْف ل��م ال��س��الم��ة رغ��ِد ف��ي أَُح��يِّ��ي��ك
ال��خ��واط��ِر م��خ��وف ق��ل��ب��ي ع��ن أب��اع��د أَِب��ْت ول��م ال��م��ح��ب ذع��ر م��ا أدِر ول��م
ال��م��غ��ام��ِر ال��ِح��م��ام ب��ِإق��ب��ال ن��ذي��ٌر أن��ه��ا ال��ن��ح��س ة ش��دَّ م��ن وي��س��ع��دن��ي
ال��غ��واب��ِر ال��ده��ور م��ن��اك��ي��د ك��أن��ي َخ��َل��ْت ال��ت��ي ال��ده��ور آالَم أع��ال��ج
ه��اج��ري ك��ن��َت م��ا أل��ق��اه م��ا َج��ن��انُ��ك َدَرى ول��و ل��ق��ي��ُت م��ا ت��دري ف��ل��ي��ت��ك
ال��م��ح��اج��ِر رط��ب ال��ل��ي��ل أق��ض��ي ألج��ل��ك أن��ن��ي ت��ج��ه��ل ك��ن��ت ل��و ع��ج��بً��ا وي��ا
ك��اس��ِر م��خ��ال��ب ف��ي وق��ل��ب��ي أب��ي��ُت أن��ن��ي ت��ج��ه��ل ك��ن��ت ل��و ع��ج��بً��ا وي��ا
ال��م��ص��ادِر خ��ص��ب ال��ن��ح��ِس ح��بَّ أح��ب��ك أن��ن��ي ع��ي��ن��يْ��ك ع��ي��ن��اي خ��بَّ��َرْت أم��ا
ع��اث��ِر ج��د ع��اش��ًق��ا ل��ت��ش��ف��ي ت��راءت أن��م��ا ع��ي��ن��يَّ ع��ي��ن��اك خ��ب��رت ف��ق��د
ال��م��خ��ام��ِر ال��ه��ي��اِم بَ��ْرح م��ن ال��ت��ْح��ُت ك��م ن��ج��وُم��ُه س��ام��رت��ن��ي ل��ي��ٌل ش��ه��ي��دَي
ن��اص��رى ال��م��وت ل��دى أل��ف��ى ل��و ال��م��وت م��ن راح��ًة ال��ل��ه أس��أل أب��ك��ي ب��تُّ وك��م
ون��اظ��ري ق��ل��ب��ي ي��ل��ق��اه م��ا ت��ؤدي��ك ع��لَّ��ه��ا ال��ن��ار م��ن أل��ف��اًظ��ا ل��َي أِب��ْن
خ��اط��ري ط��يَّ خ��اط��ًرا تُ��ل��ق��ي ف��ل��ي��ت��ك ك��اذٌب ال��ل��ف��ِظ ع��اج��ُز ب��ي��اٍن وك��لُّ
ب��ال��س��رائ��ِر ع��ال��ٌم ربٌّ ول��ي��ت��ك خ��اب��ٌر روح��ي ط��يُّ روٌح ول��ي��ت��ك
وغ��ادِر الٍح م��س��ع��اة م��ن ل��ف��ق��دك م��خ��اف��ًة إِال ال��ح��بَّ ك��ت��م��ت إِن وم��ا
ال��م��ق��ادِر ع��ون ع��اَد إِال ح��بُّ وال ُم��ص��ادٌق ص��دي��ٌق ال ق��ل��ب��ي وي��ح ف��ي��ا
ال��ج��وائ��ِر ال��ش��ج��وِن ألف��واه غ��ذاءٌ ك��أَن��ن��ي آلس��ى أح��ي��ا أََرٍب أم��ن
س��اح��ِر ُص��نْ��ع ِم��ْن ن��ج��الَويْ��ن ِب��َع��يْ��نَ��يْ��ن رح��م��ًة ال��ق��ل��ب ع��ل��ى أغ��ِدْق ن��ائ��يً��ا ف��ي��ا
خ��اس��ِر إِس��ع��اد اآلب��اد أب��د إِل��ى ب��ع��ده��ا ل��ي��س ن��ه��زٌة ع��ن��دي وع��ط��ُف��ك
ه��اج��رى ط��رف م��ن ال��ح��س��ِن ح��ن��ان ب��م��رأى ك��لِّ��ه��ا ه��م��وم��ي ع��ن ��ر ك��فِّ ده��ر ف��ي��ا
وال��ذخ��ائ��ِر ال��ل��ه��ى خ��ل��ِد م��ن ال��م��وت أخ��و ي��ن��ال��ه��ا ل��و ن��ه��زة ق��ل��ي��ًال أل��ي��س
ال��م��ؤازِر ال��ح��ب��ي��ب وال��ِخ��لِّ ال��ح��ب ع��ن أص��ي��ب��ه ع��زاء ال ِل��بَ��الئ��ي ف��ي��ا
س��ام��ِر أك��اذي��ب أو ��ى ت��ق��ضَّ وُح��ل��م خ��دع��ٌة ع��ي��ش��َي أن أدري ك��ن��ت وإِن
ال��ن��واظ��ِر ظ��م��اءَ ي��ش��ج��و ب��أن م��ل��يٍّ��ا ال��ن��دى ط��لَّ��ه ي��ان��ًع��ا ��ا َغ��ضٍّ ال��زه��َر أرى
ال��غ��واب��ِر ال��ل��ق��اءِ أي��ام وأن��ف��اس غ��رام��ن��ا ل��ذك��رى دم��ًع��ا ف��أح��س��ب��ه
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األزاه��ِر ب��ي��ن األط��ي��اِر ب��م��ج��ت��م��ع ب��ذْل��تُ��ُه ب��ال��ل��ق��اءِ وع��ًدا أت��ذك��ر
ال��س��رائ��ِر ب��ي��ن ال��وح��ي س��رُّ ج��ال ك��م��ا ال��دُّج��َى ف��ي س��م��ي��ريْ��ن ط��رق��ن��اه ول��ي��ًال
ال��زواه��ِر ك��ال��ن��ج��وم ح��بٍّ ب��ل��ذات ف��ُرْق��ت��ن��ي ال��ل��ق��اءِ ل��ي��َل ي��ا ط��رق��ت��َك
ون��اص��ِر؟ إِل��ٍف ب��ي��ن ��ى ت��ق��ضَّ وع��ه��ًدا ل��ن��ا م��ض��ى ل��ق��اءً ل��ي م��ع��ي��ٍد م��ن ف��ه��ل
ال��م��ق��اب��ِر ب��ي��ن ال��ذخ��َر ��ي ي��رجِّ ك��ع��اٍد م��ض��ى م��ا ع��ْه��َد ذاك��ًرا ت��ت��رك��نِّ��ي وال

الفرخ طرية

ال��ن��س��وِر م��طَّ��ل��ب ال��وه��ن ب��ذاك ت��ب��غ��ي ف��ِإالَم واه��ٌن ج��ن��اُح��ك
ال��م��غ��ي��ِر وال��ق��در األح��داث م��ن م��س��ت��ري��ًح��ا غ��ص��ن��ك وْك��ر ف��ي أق��م
ال��ص��ق��وِر ع��ادي��ُة غ��ال��ت��ك إِذا ِب��دٍْع ف��غ��ي��ر ش��ئ��ت ح��ي��ث ِط��ْر أال
ال��ع��ث��وِر وال��ج��دِّ ال��زَّالت ع��ل��ى أج��دى ال��ش��م��س ي��ؤمُّ م��ن َل��ط��ي��رة
ل��ل��ط��ي��وِر ال��ق��وادُم ُج��ع��ل ك��م��ا ن��دب ل��ك��لِّ ال��ط��م��وُح ُج��ع��ل ل��ق��د
ال��ص��ب��وِر ع��ل��ى ال��ج��زوُع ي��ب��ك��ي ك��م��ا ج��ريءٍ ع��ل��ى ال��ج��ب��اُن ي��ب��ك��ي وق��د
ال��ق��دي��ِر وال��ب��ط��ِل ال��ض��ع��ف��اءِ ع��ل��ى خ��ف��ي��ٌف م��ح��م��ل��ه��ا اآلالم أرى
ال��ص��غ��ي��ِر وال��ط��ف��ل ال��نَّ��ْف��س��اءِ ع��ل��ى ح��ت��م ُه��نَّ دي��وٍن م��ن أن��ف��رق
ال��س��روِر وق��ع م��ن ال��ل��ذِّ ك��وخ��ز وخ��ز األج��س��ام ف��ي ال��ن��ح��س ووق��ُع
ال��ح��ب��وِر ع��ن ال��ش��ه��ي��ُد ي��خ��بِّ��رك ال��ب��اليَ��ا ع��ن ال��ش��ه��ي��د ق��ل��َب ف��س��ْل
ال��ذع��وِر األل��م م��خ��اف��ة ب��غ��ي��ر وذلَّ��ْت ه��ان��ت م��ه��ج��ٍة م��ن وم��ا

العزوف حب

ال��غ��ط��ري��ِف ال��ع��اش��ق ل��ق��ل��ِب أس��ًرا ك��ي��ان��ه ب��ع��ُض وأن��ت ال��وج��وُد ل��ي��س
ال��م��أل��وِف وراح��ة ال��غ��ري��ب روع ال��دن��ى ج��ن��ب��ي��ه ب��ي��ن ي��ح��م��ل وال��ن��دُب
ال��ُم��وِف��ي ال��زم��ان َح��َدث م��ن ألج��لُّ وف��ع��ل��ه ال��زم��اَن َدَرَس ال��ذي إِنَّ
وال��م��ع��روِف ال��م��ج��ه��ول ع��ل��ى ت��ع��دي ب��ح��ك��م��ٍة ال��ح��ي��اة أس��راَر وي��ش��ي��م
ب��ص��روِف األس��ى أخ��و ي��ع��اب إِن م��ا ب��األس��ى ت��ط��رق األق��دار ح��س��ن��ك ه��ْب
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ب��ق��روِف ق��راع��ه ق��روُف ت��ت��ل��ى ف��أص��ب��َح��ْت ال��ص��غ��ي��ر األم��ر ن��م��ا أَوَم��ا
ال��م��وص��وِف ج��م��ال��ك ص��ي��ال ع��ب��ٌث وج��ل��ي��ل��ه��ا ح��ق��ي��ره��ا ال��خ��ط��وب ه��بْ��ه
وُص��ُدوِف ق��ل��ى ذي م��الم��ة ع��ب��ث إِن��ه م��ق��ال��ي ع��ب��ث وم��ن ع��ب��ٌث
وع��زوِف ج��ارٍم ل��خ��ل��ة ن��ع��ت��ي وم��ث��ل��ه ال��ح��اس��دي��ن ع��داء َع��ب��ث
وح��ت��وِف ب��ع��لَّ��ٍة إِل��يَّ ت��ف��ض��ي ول��وع��ٌة وال��ش��ق��اء ن��ع��ي��م��ي َع��ب��ٌث
ال��م��ق��روِف ف��ؤادي ه��ي��ام ع��ب��ٌث ال��رض��ى وف��ي ال��ص��دود ف��ي ج��م��ال��ك َع��ب��ٌث
وم��خ��وِف ب��رائ��ٍق ب��رم��ُت ول��ق��د ص��ي��ال��ه��ا أخ��اف ح��ال ذا أَوبَ��ْع��د
ل��ع��ف��ي��ِف أش��ده ال��ه��ي��اَم أنَّ ق��ض��ْت إِذا ال��ح��س��ان ال��غ��ي��َد ت��ع��رَف ل��ن
ل��ح��ص��ي��ِف ه��ي��ام��ه ال��ع��زوف ذخ��ر وط��ال��م��ا ج��ه��ل��ت أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
ال��م��ل��ه��وِف واع��ُج ال��ه��وى خ��ب��ُل أن��ه ل��ت��ح��س��ب َخ��بَ��ًال م��دٍَّع ك��م
م��ط��روِف م��اذٍق ب��خ��دع��ة دم��ع��ي ي��ك��ن ول��م ال��غ��زي��ر ب��ال��دم��ع ي��ل��ق��اك
س��خ��ي��ف ال��ح��ص��اة ل��م��غ��رور ع��ب��ئ��ت ع��ب��رٍة س��واف��ِح ع��ن أج��لُّ��ك إِن��ي
وم��روِف خ��ادٍع ن��ه��زة ف��ي��ب��ي��ت ج��م��ال��ه وْق��ع ال��ب��اك��ي��ن ع��ل��ى ي��خ��ش��ى
م��رص��وِف ب��م��دم��ٍع تُ��َغ��رَّ أن م��ن م��ح��ل��ًة ال��ف��ؤاد ف��ي أع��ظ��م وألن��ت
ط��ف��ي��ِف غ��ي��َر أل��حَّ إِل��ي��ك ش��وًق��ا ل��ي إِنَّ ي��ح��ب��ك م��ض��ط��غ��ن ُربَّ ي��ا
ال��م��ش��غ��وِف ب��م��دم��ع إِل��ي��ك ي��س��ع��ى ب��ال��غ��ي ص��ف��وك ِخ��ل��ُت ل��م��ا اآلن
وق��وف��ي ال��ص��ف��اءِ ع��ل��ى ال��ح��س��وُد ي��خ��ش��ى ال ح��ي��ث ج��ف��ائ��ك ع��ل��ي أب��ي��ت ك��ي��م��ا
وال��ت��ع��ن��ي��ِف ل��ل��ع��ذِْل وت��رْك��تَ��ن��ي ب��م��ودٍة ح��ب��وتَ��ه ي��ق��ال ك��ي��م��ا
ط��ري��ف ب��غ��ي��ر ي��س��ب��ق��ن��ي ب��ال��م��ج��د س��اب��ق ح��ي��ل��َة يَ��ْل��َق ل��م ل��ه أس��ًف��ا
ب��وج��ي��ِف ع��ن��ه��ُم ت��غ��ري ل��ل��ن��اس خ��لَّ��ًة ي��وٍم ك��لَّ أب��ل��و ح��تَّ��ام
ألل��وِف ع��دوت��ه ال��ن��ف��وس ذي م��ن ب��ل��غ��ت��ه ال��ح��ض��ي��ض ق��ل��ت أَوك��ل��م��ا
ال��م��ل��ه��وِف ح��رق��َة ف��ت��ث��ل��ج ص��ب��ًرا م��ل��ه��ًم��ا ب��ال��م��ن��اق��ب اغ��ت��رارك ح��س��ب��ي
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والكسب العدل

ال��ك��واذِب؟ ال��ن��ف��وٍس ف��ي ي��ق��ي��ٍن ف��أيُّ ي��ك��ي��ده ك��ي��ًدا ال��م��رء رزق ك��ان إِذ
ال��م��ك��اس��ِب خ��ب��ي��ِث ف��ي م��ن��ه خ��اَض وإن ن��ف��س��ه ن��ْف��ع س��وى ح��يٌّ ي��ن��ت��ح��ي ف��م��ا
ب��ح��اص��ِب ال��ري��اض ف��ي ط��ي��ٌر ذي��د ك��م��ا س��اب��ٍق ك��ل ع��ن ال��ن��اس ق��ل��وب ي��ذود
ب��ال��م��آرِب ن��اع��ٌم أنِّ��ي وأح��س��ُب ��ًدا م��ح��سَّ ن��ض��ًوا األس��ق��ام ع��ل��ى أب��ي��ُت
ج��ان��ِب؟ ك��ل م��ن األع��داءُ ت��ك��نَّ��ف��ه ض��نً��ى أخ��و إِال ال��ن��اِس ل��ؤم ذاق وه��ل
ع��ات��ِب غ��ي��ر ص��ف��وه��م م��ن وأس��أل��ه��ُم ج��اه��ل غ��ي��ر أح��ق��اده��م أن��اس��ي��ه��ُم
األران��ب ج��ل��ود ف��ي األف��اع��ي ح��م��اة ب��اط��ن غ��ي��ر ظ��اه��ًرا إِال ال��ن��اس وم��ا
ال��م��ع��ائ��ب خ��س��ي��س ن��ق��ص ذا ك��ان وإِن ن��ف��ع��ه��م رام م��ن ال��ن��اس خ��ي��َر ي��خ��ال��ون
ال��م��واه��ِب ن��ب��ي��ل ف��ض��ٍل ذا ك��ان وإن ش��رَّه��م ع��اَف م��ن ال��ن��اس أخ��سَّ وإِنَّ
ال��ع��ج��ائ��ِب ب��األم��ور ل��بِّ��ي وروَّع��ن إِخ��ائ��ه��ْم ف��ي ��ْدنَ��ن��ي َزهَّ ق��د ت��ج��اِرُب
ال��ت��ج��ارِب ح��م��د ال��ح��زم إِنَّ ق��ي��ل وإِن رائ��ق��ي ع��ي��ش ال ال��ع��ي��ش ف��ي وخ��ل��ف��ن��ي
ال��م��ح��ارِب ص��ب��ر ال��ع��دِل ف��وق أن ق��ض��ى م��ع��وًزا ال��ع��دَل رأى ل��م��ظ��ل��وٍم ف��ط��وب��ى
ال��ع��واق��ِب؟ م��ه��ي��ب م��ن ال��ع��وادي ح��ذار ت��ع��اف��ه س��رٍّ خ��وف إِال ال��ع��دُل ه��ل

اللؤم سفر

ش��زَرا إِل��يَّ ن��ظ��ْرَت ل��م��ا ب��غ��ض��ة م��ن��ي ح��اول��ت
ت��ت��َرى م��ن��ك ل��ح��اٍظ م��ن ش��رٍّا أع��م ال��ح��ي��اة إِن
اس��ت��س��رَّا م��ا م��ن��ه ت��ب��ي��ن ـ��ِم ال��ج��ح��ي��ـ ب��اب ف��ك��أَن��ه��ا
وش��رَّا ل��ؤًم��ا ن��ع��ت��ه ـ��ل��ى أق��ـ ك��ي��ف س��ف��رى ال��ن��اُس
ن��ك��َرا أن��ك��رت م��ا ول��ش��د ب��غ��ض��ًة وت��ن��ك��ر تُ��ب��دي
ح��رَّى م��ن��ك ح��ي��اٌة ـ��ط��ف��أت النْ��ـ ال��ب��غ��ض ح��رُّ ب��اخ ل��و
وت��ورى غ��لٍّ م��ن ت��ش��بُّ ِة ال��ح��ي��ا ن��اُر ف��ك��أن��م��ا
اس��ت��ق��رَّا م��ا ل��ك ف��م��ي��زة ـ��َض ال��ح��ض��ي��ـ ب��ه ب��ل��غ��ت ف��ل��ئ��ن
ف��خ��َرا! ذاك ح��س��ب��ك ـ��ثَّ��َق��َل��يْ��ن ال��ـ أألم ب��أن��ك ف��اف��خ��ْر
ذخ��َرا ع��ت��د خ��ص��ي��ص��ٍة وك��لُّ ب��ه خ��ص��ص��ت ف��ض��ٌل
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س��ت��َرا ل��ل��ن��ف��س ف��ض��ْع ُج��ل��ي��ت إِن ال��م��رء ب��ق��يء ن��ْف��ٌس
ق��ب��َرا م��ن��ه ن��ف��َس��ك أل��ب��س��ت إِذ زخ��رف��ت ف��ك��أن��م��ا
ب��ئ��َرا األرواح ب��ئ��س��ت ود واألس��ا ال��ع��ق��ارب ب��ي��ُر
خ��ي��َرا م��ن��ه ��ى ت��ب��غَّ إِذا م ل��ل��ظ��ل��و ي��غ��ف��ر وال��م��رءُ
ُغ��ف��َرا ل��ل��م��ظ��ل��وم يُ��ْل��ف ل��م خ��ل��ي��َل��ه أه��ان ف��ل��ئ��ن
أس��رى م��ن��ه ب��ج��رٍم ـ��راٌر إِْق��ـ ال��م��ظ��ل��وم إِك��راُم��ُه
ع��ذَرا! ل��دي��ه ال��ش��ك��اة ج��ع��ل س��ت��َره ي��ح��اول ج��رٌم

الخيل من للشجي ويل

ال��م��م��ل��وِل؟ ب��ب��ع��اِدَك ل��ي ت��رض��اه رائ��ٌق ب��ق��ل��ب��ك وق��ٌع ل��ل��ج��َوى ه��ل
ال��ت��ض��ل��ي��ِل! م��وض��َع ص��دق��ي ف��وض��ع��ت ال��َورى ف��ي ب��ِإف��ك��ي م��ع��روًف��ا ك��ن��ت أم
ل��خ��ل��ي��ِل؟ ل��وع��اًج��ا ش��ك��وت ��ا إِمَّ ال��ه��وى وف��ي ال��ح��دي��ث ف��ي ت��ك��ذب أن��ت أم
ال��م��ب��ذوِل ب��ب��ي��ان��ه ال��ه��وى ي��ح��ك��ي خ��ادٌع م��ث��ل��ك ال��خ��ل��َق أن ف��ح��س��ب��ت
ل��ح��م��وِل وم��ش��ت��ًك��ى ال��ق��ري��ِض إِف��ك ول��واع��ج��ي ت��رنُّ��ًم��ا، األن��ي��ن خ��ل��َت
ال��م��ف��ض��وِل؟ ف��ه��اه��ة ي��ع��ي��ر ذا َم��ْن َك��ذَّبْ��ت��ه��ا ف��ص��اح��ة ات��ه��م��ت أن��ي
ودل��ي��ِل ب��ح��ج��ة إِل��ي��ك ي��أت��ي ش��اف��ًع��ا ال��ف��ه��اه��ة ب��ع��ض ف��ي ف��ل��ع��لَّ
ال��م��ت��ب��وِل ب��ل��وع��ة ال��ش��ق��يِّ غ��ي��ُر ي��ج��ي��ده ل��ي��س ال��ش��ع��ر أنَّ ل��ي��ت ي��ا
ج��ل��ي��ِل ال��ح��ي��اة ف��ي أم��ٍر وب��ك��ل وال��نُّ��ه��ى ب��ال��ف��ض��ائ��ِل ول��وع��ي ك��ذِّب
غ��ل��ي��ِل ش��ك��اة ف��ي م��س��َرى ل��ل��ش��كِّ ت��دْع وال ال��م��ق��اِل ف��ي ب��ص��دق��ي وارت��ْب
وع��وي��ِل م��ش��ت��ًك��ى م��ن ن��ح��ِس��ه ف��ي ب��ص��ْدِق��ِه اس��ت��ري��ب م��ن األن��ام أش��ق��ى
ق��ت��ي��ِل غ��ي��ر راح ل��و ل��ه ت��رج��و م��ب��ض��ًع��ا ال��ط��ري��ق ع��ل��ى رأي��ت أف��ئ��ن
ع��ل��ي��ِل غ��ي��ر ي��ل��ق��اك ل��و ووددَت رح��م��ت��ه ال��س��ق��اِم أخ��ا رأي��َت ول��ئ��ن
ب��ب��دي��ِل وح��ي��ده��ا ف��داءَ ت��ب��غ��ي ل��رزئ��ه��ا رث��ي��ت ال��ث��ك��ل��ى ن��اح��ت أو
ال��م��خ��ذوِل ال��م��ج��ت��دى ض��رَّ وك��ش��ف��ت ب��ررت��ه ال��ض��ري��ك ال��ع��اف��ي اش��ت��ك��ى وإِذا
ذل��ي��ِل ال��ح��ي��اة ف��ي ب��ج��دٍّ راح��ت أن��ف��ٍس ع��ن األذى ت��ن��ف��ي ل��و وت��ودُّ
ال��م��ع��ل��وِل ف��ؤادَي غ��ي��ر ل��ل��ك��ون م��ن��ادًح��ا وِس��ْع��ن ق��د ن��ف��س��ك رح��م��اُت

395



شكري الرحمن عبد ديوان

وق��ت��ي��ِل ب��ش��اك��ٍل م��ن��ك وأل��طُّ وداِئ��ِه ب��ال��ف��ؤاد أب��ص��ر وألن��ت
وال��ت��أم��ي��ِل ب��ال��ح��رم��اِت وأح��قُّ ش��ق��ة أق��رُب م��ن��ك ح��يٍّ أف��ك��لُّ
خ��ل��ي��ِل ع��ي��ُن ق��ب��ل ت��خ��بِّ��ر ل��م م��ا ل��ح��اُظ��ه خ��بَّ��رت��ك ق��د ع��اش��ٍق م��ن
ب��م��ث��ي��ِل ل��ح��ظ��ه��م م��ن ل��ه��ا واظ��ف��ر ب��ل��ح��ظ��ت��ي ال��ع��اش��ق��ي��ك ل��ح��اَظ ف��اق��رن
وغ��ل��ي��ل��ي َص��بَ��اب��ت��ي ب��س��ؤر وم��ض��وا ل��واع��ج��ي ال��ن��اظ��ري��ن ف��اَت ه��ي��ه��ات
ق��ل��ي��ِل غ��ي��ر ظ��لَّ ح��بٍّ وي��ح ي��ا ب��رح��م��ٍة ت��س��ع��ه ل��م ك��وٌن ال��ح��بُّ
ع��ل��ي��ل غ��ي��َر م��ن��ه ق��ل��بً��ا ورح��م��ت ل��وس��ع��ت��ه ه��ي��نً��ا أم��ًرا ك��ان ل��و
وال��ت��أم��ي��ِل ال��ي��أس ب��ي��ن ف��ظ��ل��ل��ُت واع��يً��ا س��م��ًع��ا م��ن��ك أب��غ��ي ك��ن��ت ق��د
وغ��ل��ي��ل��ي ول��واع��ج��ي ل��وع��ت��ي ع��ن ك��ًرى م��ن ل��ك م��وق��ًظ��ا ش��ع��ري وب��ع��ث��ت
إِس��راف��ي��ِل ب��ب��وِق دع��وُت ول��ئ��ن ال��ه��وى ف��ي ل��ي ب��م��س��ع��ٍد ل��س��َت ت��ال��ل��ه
وع��وي��ِل ب��ح��س��رٍة راَح ك��ال��ط��ف��ل خ��واط��ري أُن��ي��م أْن إِالَّ يَ��بْ��َق ل��م
ب��ق��ل��ي��ِل ق��ان��ًع��ا ال��م��ح��يَّ��ا ط��ل��َق ف��ي��ن��ث��ن��ي ال��رءوم ال��ظ��ئ��ُر ل��ه ت��ش��دو
ل��ل��ت��ع��ل��ي��ِل وأص��اخ األس��ى ن��س��َي ول��ي��ده��ا م��ث��ُل ال��ق��ل��َب ان ل��َو ل��ه��ف��ي
وذه��ول��ي ح��ي��رت��ي إِال ذاك م��ا ت��ج��ل��دي ب��دوت أْن ي��خ��دع��نَّ��ك ال
دل��ي��ِل ك��لَّ ن��س��ي��ُت ب��دوَت ف��ِإذا ق��ول��ة ل��ك ل��ل��ق��ي��ة ذخ��رُت ول��ك��م
ال��م��خ��ب��وِل ب��ح��ي��رِة ع��ن��ك ف��أَُردَّ ل��ي لُ��ْح��َت ��ا إِمَّ أدع��وك ل��و وأودُّ
م��ل��وِل ج��دَّ ِخ��ي��َل ق��د ول��م��ق��ب��ٍل م��َح��وَّم غ��ي��َر ِخ��ي��َل ل��ص��اٍد ل��ه��ًف��ا
وم��ق��ي��ِل وص��ب��ي��ح��ة ل��ي��ل��ٍة ف��ي ج��ل��ي��س��ه أن��ت ك��ن��ت ل��و وب��وده
ب��ال��ت��ن��وي��ل ال��ح��س��ِن رع��اة أح��ج��ى ن��ال��ه��ا م��ا بُ��ن��ْه��زٍة ال��خ��ل��يِّ ظ��ف��ر
ال��م��خ��ذوِل ل��خ��ي��ب��ة ال��ش��ج��يُّ ح��ي��ث ال��م��ن��ى ع��ل��ى ال��ج��ريء ه��و ال��خ��ل��يَّ إِن
ال��ت��أم��ي��ِل ب��غ��اي��ة ال��خ��ل��يُّ وم��ض��ى وت��دان��يً��ا ت��ص��اف��يً��ا ال��ش��ج��يُّ ُح��ِرَم
ال��ت��ب��ج��ي��ُل ل��ع��زة ال��خ��ل��يُّ ح��ي��ث ح��بِّ��ه ب��ب��ادي م��س��ب��وٌب وال��ص��بُّ
ن��ب��ي��ِل ال��غ��رام ع��فِّ ع��اش��ٍق م��ن ب��خ��ي��ب��ٍة أح��قُّ م��س��ع��وًدا ول��ع��لَّ
وك��ف��ي��ِل؟ ب��ف��ط��ان��ٍة ج��وره ع��ن غ��اف��ٌل ي��ج��ي��رك وه��ل ال��ق��ض��اءِ ج��ور
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صحو وال صحو

ف��ي��ب��ت��دُر ع��ذًرا وال ع��ت��بً��ا ال أص��ب��ح��ت ل��ق��د
أع��ت��ذُر ج��ئ��َت م��م��ا ـ��َت أذن��بْ��ـ إِن ك��ن��ُت وق��دًم��ا
م��غ��ت��ف��ُر ال��ُح��ْس��ِن ذن��ُب ن، ب��ال��غ��ف��را م��ن��ك ألق��رب
��َدُر ال��صَّ ��َي وه��مِّ وك��ي��ف ِورٌد ل��ي األع��ت��اب وف��ي
وال��ص��ب��ُر ال��ص��اُب وذاك ع��ود ل��ي األع��ت��اب ف��ف��ي
وم��ع��ت��ك��ُر م��خ��ذوٌل ال��ح��بَّ أنَّ م��ن��ك وح��س��ب��ي
ي��ق��ت��ص��ُر ع��ن��ك ص��ب��ًرا انَّ ل��َو ال��ب��ع��اد ال��ل��ه رع��ى
وال��ذك��ُر م��ن��ك ق��رٌب ـ��ش ال��ع��يْ��ـ وه��ذا أأح��م��ده
خ��ب��ُر ل��ي م��ن��ك ف��ي��ه ُت ال��م��ْو ي��ك��ون أن وأخ��ش��ى
َوَزُر ل��ي ال��م��وت ف��ي وم��ا م��ن��ًج��ى ل��ي ال��ع��ي��ش ف��ي ف��م��ا
وال��ق��دُر؟ ال��ن��ف��ُس وأن��ت م��ن��ًج��ى ل��ي أص��ي��ب وك��ي��ف
ال��ف��ك��ُر ل��ك ب��ه��ا ت��ئ��وب ال��الت��ي ن��ف��س��َي ن��وازع
وال��ق��م��ُر ال��ش��م��ُس أن��ت ِل: ال��م��ت��ب��و م��ق��ول أغ��رَّك
درُر ب��ق��ي��ع��ٍة ف��ت��رب َوَل��ٌه ب��ي ل��جَّ م��ا إِذا
ال��م��َدُر َش��اَق��ه ول��ي��ٍد م��ن ب��أف��ط��ن ن��ف��ٌس وم��ا
وال��ص��ب��ُر ال��ش��ه��د ي��م��از ال ب��ن��ف��س��َي غ��ف��ًرا أال
وال��غ��يَ��ُر األرزاءُ ه��ي ب��ْل ذن��ب��َي ال��ذن��ُب ف��ل��ي��س
ق��ص��ُر ب��م��ه��ج��ت��ي ح��طَّ ن األك��وا ذروة ف��ي ف��ك��ْن
ال��ص��ع��ُر س��اق��ه ق��ول��ي ـ��س ف��ل��يْ��ـ ال��ح��ض��ي��ض ح��ي��ث وك��ن
أن��ت��ظ��ُر ك��ن��ُت ق��د َم��ْن ـ��ت ل��ْس��ـ أن س��وى أدرى وم��ا
وال��ذك��ُر اآلم��اُل ب��ه ج��اءْت وام��ٌق ح��ب��ي��ٌب
وال��ب��ص��ُر ال��س��م��ُع وأن��ت أب��غ��ي م��ن غ��ي��ر ب��ف��تْ��ٍك
ال��ع��ط��ُر ح��ل��م��َي ج��الُك��ْم ح��س��ب��ت��ك��ُم أن��ي ول��و
وال��ق��دُر ال��ع��ي��ُش ي��ه��ون إِذ ن��ف��س��َي ش��ق��اءَ رض��ي��ُت
ال��وط��ُر غ��ي��ره ح��ب��ي��بً��ا أه��وى أن��ن��ي ش��ق��ائ��ي
غ��رُر؟ ب��آي��ة أت��ت��ك إِذا أغ��ار أت��ح��س��ب��ن��ي
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ال��ن��ظ��ُر؟ َش��اَم��ه ل��غ��ي��ري ف��ض��ٍل م��ن أغ��ار وك��ي��ف
ف��ي��ن��زج��ُر؟ واٍش أم ف��يَّ رأي��ك س��وءُ أذل��ك
أف��ت��خ��ُر؟ أح��س��ن��ت ب��م��ا غ��رٍّا أَْل��َف��يْ��تَ��ِن��ي وه��ل
ي��ن��ج��ب��ُر؟ ال��رأِي أس��وءُ م��ن��ج��ب��ٌر ال��ح��س��ِن ج��ف��اءُ
ف��ت��ب��ت��دُر أج��م��ع��ه ـ��َل ال��ف��ْض��ـ ت��ش��ي��م أن ب��ودي
أث��ُر ل��ه ي��خ��ف��ى ال ـ��َص ال��ن��ْق��ـ ت��ش��ي��م أن ب��ودِّي
س��ت��روا وم��ا أب��دوا م��ا ال��واش��ي��ن ت��ع��رف ل��ك��ي��م��ا
ي��أت��م��ُر ال��خ��بِّ ب��رأي ح��س��ن ي��رى م��ا وأق��ب��ُح
َع��رُر ك��لُّ��ه ـ��خ��داع ِب��انْ��ـ ح��س��نَ��َك َع��وَّذَْت ف��ه��ل
ش��رُر ل��ح��ظ��ه ح��س��ِن��ك ِل ِل��َك��َم��ا ح��اس��ًدا َ ل��ت��درأ
وال��ح��ذُر؟ ال��ح��زم ف��أي��ن ال��خ��وُر إِن��ه وك��الٍّ

العظيم

ال��ب��ره��ان ف��ي ال��ح��قِّ ك��ح��ك��ِم ف��اح��ك��م ال��ع��رف��ان م��ق��ل��ُة رأي��ك ل��م��ع��اُت
ل��ل��ح��َدث��اِن ش��ئ��َت ق��د م��ا ك��ان أو ال��ُم��ن��ى ال��ده��ر ف��ي أُْع��ِط��ي��َت ق��د ك��ن��َت ل��و
ال��ع��ان��ي ل��ل��ض��ري��ك ق��ل��ٍب وق��دت وب��رَّدْت ال��ش��رور س��ب��ُل ل��ت��ع��ط��ل��ت
األج��ف��اِن ق��ري��رَة ت��ع��وَد ح��ت��ى ال��ورى آم��اَق ب��ال��رح��م��ات وم��س��ح��َت
ال��ح��دث��اِن م��ن دف��ع��ت م��ا ل��ف��ن��اءِ رك��وده��ا ال��ح��ي��اة ي��وب��ي أن غ��ي��ر م��ن
م��ع��اِن األن��اة م��ق��ت��در رح��م��ات م��رج��وٌة رح��م��ٌة ن��ف��س��ك ن��زع��اُت
األزم��اِن ب��زاخ��ِر ي��ع��بُّ خ��ل��ٌد ك��أن��ه��ا ال��ح��ي��اَة ت��ذر وج��الئ��ٌل
األع��ن��اِن ف��ي ال��ش��م��َس ال��ح��س��وُد ح��س��َد ورب��م��ا ال��ح��س��ود ح��س��ِد ع��ن وع��ل��ْوت
ال��ش��ان��ي غ��لِّ وْق��ُد ال��ت��ك��رَم إِنَّ ت��ك��رٌُّم ال��ح��س��ود أس��ر م��ا ه��ي��ه��ات
ال��رج��ح��اِن ح��ج��ُة ال��ت��ج��ارَب إِنَّ م��ج��رب ل��غ��ي��ر ل��ي��س��ت وف��ض��ائ��ٌل
ال��غ��ف��الِن ف��ض��ي��ل��ِة ح��رُب ف��ال��ع��ي��ُش ب��الئ��ه��ا ب��ع��د ال��ن��ف��ِس خ��ي��ِر وأج��لُّ
اإلي��م��اِن ره��ي��ن��َة ك��ال��دي��ون أو ح��ب��ي��ب��ة ك��ال��ح��ق��وِق ال��ف��رائ��َض وت��رى
ال��ل��ي��اِن ب��م��ط��ل��ِة َل��َديْ��َك إِال غ��ال��ٍق ف��ْرض وُربَّ ال��ح��ي��اِة َدي��ُن
ال��رح��م��ِن ك��م��الئ��ِك وخ��واط��ٌر غ��ل��بَّ��ة ال��ح��ي��اة ت��م��ض��ي وع��زائ��ٌم
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الفتية الشمطاء

وال��ض��راءُ ال��س��راء وَرَم��تْ��ك ح��ال��تَ��يْ��ه��ا ف��ي ال��ص��روَف ب��ل��وِت ق��د
غ��ش��اءُ وْه��و ال��رج��اءُ ع��اد ث��م ص��رع��ى ك��ال��ط��ي��ر األط��م��اع ورأي��ِت
س��واءُ وال��رج��اء ال��ذك��ر ف��ِإذا وس��ؤًرا ف��ي��ًض��ا ال��ح��ي��اة واح��ت��س��يْ��ِت
ض��راءُ وال��ح��ث��ي��ث ال��ده��ُر ب��ه ت ف��ا ك��م��ا ��ى ال��م��رجَّ ال��م��ق��ب��ل وإذا
ع��ن��اءُ وال��ح��روب ال��س��ل��م ف��ِإذا وح��ربً��ا س��ل��ًم��ا األن��اِم وش��ه��دِت
األح��ي��اءُ أس��ب��ابَ��ه ي��دري ل��ي��س ج��ه��اٌد وال��س��ن��وُن ال��ع��ي��ُش وإِذا
واأله��واءُ اآلم��اُل ت��رت��ض��ي��ه ج��م��اٌل ��ى ت��ق��ضَّ م��ا م��ِص��ُر ي��ا إِي��ه
س��م��اءُ ع��ه��دت ال��ت��ي وال��س��م��اءُ ح��س��اٌن ع��ه��دِت ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي
س��ن��اءُ ال��ق��ص��ور ع��ل��ى ده��ًرا ـ��دك م��ْج��ـ ع��ل��ى أط��لَّ��ْت ال��ت��ي وذُك��اءُ
ال��ح��س��ن��اءُ ك��أنَّ��ه ي��ت��ه��ادى ق��دًم��ا أدي��م��ك ف��ي ال��ن��ي��ُل وج��رى
ف��ن��اءُ م��ن��ه��م ال��ب��اق��ي��ن ع��ي��َش إِنَّ ��ْوا ت��ق��ضَّ ال��ذي��ن أه��ل��ك ف��ان��ش��رى
وع��ن��اءُ! ن��اف��ٍع غ��ي��ُر ع��ب��ٌث ف��ي��ه��م وال��س��ع��ي األط��م��اَع ف��ك��أَنَّ
ال��رج��اءُ! ع��ن��ه ط��ار ق��د م��ك نَ��ْو أم م��ص��ر ي��ا األي��اُم س��ح��رتْ��ك
ت��ش��اءُ ع��ه��ْدِت ك��م��ا ن��ف��وٍس ف��ي م��ق��ي��ٌم ع��ه��دِت ال��ذي ال��غ��ل��ي��ُل
ق��ض��اءُ ول��ًدا ت��ع��قُّ ل��و ب��رُّه��ا أمٌّ أن��ِت أح��س��ن��ي أو أب��غ��ض��ي��ن��ي
ال��ع��ف��اءُ ع��ل��ي��ه ق��ض��ى ج��ه��ٍد ب��ع��د م��ن ن��وم��ٍة ف��ي ال��غ��دي��ُر م��ن��ي ل��ك
األرزاءُ ت��زي��ده اع��ت��ق��اٌد م��ن��ه وأع��ظ��م خ��ال��ٌد ن��ص��ٌب
ال��ف��ن��اءُ ع��ن��ه ي��رت��دُّ ِدرٌع ـ��م��اُن واإلي��ـ ال��ع��ب��ادة ه��و ورج��اءٌ
رخ��اءُ وْه��ي األح��الُم ع��طَّ��َرتْ��ه م��ن��اًم��ا ه��زْزت إِذا أب��غ��ض��ي��ن��ي
ال��رداءُ ع��ن��ه يُ��م��اط إِذ م��وق��ًظ��ا ال��م��س��ج��ى ال��ن��ئ��وم ي��ب��غ��ض م��ث��ل��م��ا
ب��الءُ ال��ط��م��اَح أن ب��الءٌ ـ��ِش ال��ع��يْ��ـ َع��نَ��ِت ِم��ْن ع��راِك ق��د م��ل��ٌل
ال��ش��م��ط��اءُ ت��أرُق ب��ال��ذك��ر إِن ط��رٍّا وال��ذك��ر ال��رج��اءَ ك��ره��ت ق��د
ال��دع��اءُ؟ أي��ن ال��دع��اء ��ى وت��ق��ضَّ ق��دي��ًم��ا ن��ق��ول ال��ذي س��م��ع��ِت ق��د
ال��ن��داءُ وع��اَد ل��بَّ��يْ��ت��ه��ا ـ��دَّْه��ِر ال��ـ ص��روف م��ن دع��وٍة ب��ع��د دع��وة
أش��الءُ ك��أن��ه��م ره��ط ـ��ِل��ِك أْه��ـ م��ن ب��ال��زم��ان��ة ب��اءَ ي��ك��ْن إِْن
ق��ض��اءُ ب��َل��يْ��ٍل ي��ت��ق��اض��اه��م��ا ورداه��ا ع��ي��ش��ه��ا ع��ن��اك��ي��ب أو
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ال��ش��ه��داءُ! ن��ف��ع��ك ج��رَّ ل��و آه ب��ِب��دٍْع ذاك ف��ل��ي��س أب��غ��ض��ي��ن��ي
ال��ج��ه��الءُ ق��ل��ب��ك ع��ن وح��م��ان��ي وح��ق��ًدا م��ي��نً��ا ال��م��رج��ف��ون غ��رَّك
ص��م��اءُ! م��س��ام��ٌع َخ��ذَل��ت��ن��ي إنِّ��ي غ��ي��ر دع��وٍة ف��ي ��ر أق��صِّ ل��م
ال��س��ف��ه��اءُ ب��ه ي��ع��دو وغ��لُّ ـ��ُز ال��ع��ْج��ـ ي��ب��ع��ث��ه��ا األح��ق��اد إِال ل��ي��س

جماله) غاَض حبيب (إىل أعوام عرشة بعد

واآلالُم؟ ال��ل��وع��ات ت��ل��ك أي��ن س��الٌم ع��ل��ي��ك ال��ص��ب��ا أل��ي��َف ي��ا
ال��م��س��ت��ه��اُم؟ ب��ه��ا ي��ش��ق��ى ح��رق��ات ي��ذك��ي ال��ج��م��ر ال��خ��دوِد ورُد أي��ن
ال��ه��ي��اُم؟ م��ن��ه ع��ل��ي��ه وي��ط��ع��ى ـ��ُب ال��ق��ْل��ـ دون��ه م��ن ي��ن��ق��د ق��دٌّ أي��ن
وس��الُم ل��ل��م��س��ت��ق��ي رىٌّ ُه��نَّ ِع��ذَاب م��ف��لَّ��ج��ات وث��ن��اي��ا
األواُم؟ م��ن��ه ي��ب��لُّ وث��غ��ٌر ال��دلِّ َع��بَ��ث م��ن ال��ش��ف��اه م��دُّ أي��ن
اب��ت��س��اُم م��ن��ك ال��ه��واء ي��وري ووس ال��ط��ا ف��ت��ن��َة ي��ا ال��ط��اووِس واخ��ت��ي��اُل
ال��ذم��اُم؟ أي��ن ال��ع��ه��ود وأي��ن ـ��ظ، وال��ل��ْف��ـ وال��ك��ف ال��ل��ح��اظ غ��م��ُز أي��ن
األن��غ��اُم؟ ك��أنَّ��ُه ق��ل��ب��ي َك ح��رَّ ال��ذي ال��م��رنُّ ال��ض��ح��ك ذاك أي��ن
األوه��اُم؟ ت��ح��وك��ه وس��ح��ٌر وال��دلِّ وال��ل��ح��ظ ال��ح��دي��ث س��ح��ُر أي��ن
ال��ق��واُم م��ن��ك وال��غ��ص��ن ري��ح ـ��َك ه��زَّْت وق��د ك��ال��ث��م��ار ع��ن��ك ن��ث��رت
ال��َح��م��اُم؟ ع��ل��ي��ه ي��ه��وي وق��دٌّ ِن، ال��ل��ْد ك��ال��غ��ص��ن ي��ه��ت��ز خ��ص��ٌر أي��ن
األك��م��اُم ت��ض��م��ر م��ا م��نِّ��ي ـ��ج��ي��ِد اْل��ـ ون��ط��اق ن��ط��اق��ه ذراع��ي إِذ
األع��واُم ك��أنَّ��ه وه��ج��ٌر ـ��ر ال��ط��يْ��ـ رش��ف��ة ك��أن��ه ول��ق��اءٌ
ن��ي��اُم بُ��ل��ٌه وال��ح��اس��دون م��ن��ك ب��ع��ط��ٍف ال��زم��ان ع��ل��ى واخ��ت��ي��ال��ي
واألح��الُم؟ اآلم��اُل وأي��ن ـ��ُر وال��ه��ْج��ـ وال��وص��ل ال��وش��اة أي��ن أي��ن
ال��لُّ��وَّاُم؟ وح��ول��ك وح��ول��ي ـ��َد ال��ع��ْه��ـ ت��ذك��ر ه��ل ال��ش��ب��اِب أل��ي��َف ي��ا
ي��ذاُم ال ال��ذي ح��س��ن��ك م��ن ئ��ِت ال��ف��ا ل��ل��غ��اب��ر م��ن��ك ال��ق��ل��ب أس��َي
وإِم��اُم؟ آم��ٌر أن��ت إِذ ل��ة وال��دْو وال��ُم��ْل��ك ال��دَالل ن��س��ي��ت أم
وال��ك��الُم دون��ه ال��ص��م��ُت اس��ت��وى ح��س��ٍن ح��ول م��أت��ًم��ا ل��ن��ق��ي��م��ن
ال��رج��اُم ال��زه��وَر ح��بَّ��ب م��ث��ل��م��ا زه��ًرا ق��ري��ض��َي م��ن أك��س��وه ث��م
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واألي��اُم األح��داث ه��دم��ت��ه ب��ي��تً��ا األزاه��ر ��ل َج��مَّ م��ث��ل��م��ا
ي��ش��اُم زه��ر وال��ج��م��اِل ك��ال��ش��ذى ن��ْف��ٌح ال��ح��بِّ م��ن ح��ول��ه ذائ��ٌع
ت��م��اُم! ب��دٌر ال��ح��ب��ي��ِب وج��ه ف��ي��ه ب��دٍر ه��ال��ُة ال��ه��ي��اَم وك��أَنَّ

الغرور وسعار الخسة سم

خ��س��ِت��ْه م��ن ��ه ع��ضَّ ك��ل��ٌب ل��م��ات ج��ل��دِت��ْه ف��ي ع��ض��ه ك��ل��بً��ا أنَّ ل��و
ن��ف��ي��س رائ��ٍق خ��ل��ٍق ك��ل م��ن ال��خ��س��ي��س ل��ط��ب��ع��ه وث��ائ��ٌر
ب��ال��ص��غ��ي��رْه ال��ج��ل��ي��س وي��أخ��ذ ال��ج��ري��رْه ل��ن��ف��س��ه وغ��اف��ٌر
ك��ال��ج��م��اِد ال��ص��م��ِت ف��ي ب��دا وإِن األح��ق��اِد ج��ه��ن��ُم وق��ل��بُ��ُه
ال��رج��اءِ ج��ان��َب م��ن��ه ل��ق��ي��ت ال��ه��ج��اءِ ب��ج��ان��ب رْع��تَ��ه إِن
ف��آب��ي ص��ف��وه م��ن��ه رْم��َت أو ن��اب��ي ج��دَّ أل��ف��ي��ت تُ��ِل��ْن ف��ِإن
رق��اع��ْه وودُّه وخ��ل��ُق��ه ب��ض��اع��ْه ون��ف��ُس��ه ف��ع��ي��ُش��ُه
ف��ق��ادُح ط��رف��ة ع��ن��ه غ��بْ��َت أو ف��م��ادُح أم��َرُه ش��ه��ْدَت إِذا
خ��ي��ان��ْه ل��ص��ح��ب��ه وع��ي��ش��ه دي��ان��ْه ط��ب��ع��ه ف��ي ول��ؤم��ه
ال��غ��روِر ث��ق��ل م��ن م��ش��رًَّدا وال��ق��ب��وِر ال��م��وِت أه��ل ط��ري��د
األس��ق��اِم م��ن ي��ه��ذي ك��أن��م��ا ال��ك��الِم ب��َع��ب��ِث م��ف��اخ��ًرا
ك��ال��ذب��اب��ْه ال��ش��أن ض��ئ��ي��ل وْه��و ن��ج��اب��ْه س��ف��ٍه م��ن وي��دع��ي
ب��الِل أْخ��َم��ص��ْي م��ن ق��ط��ع��ة أو ال��ن��ع��اِل رق��ع��ِة م��ن ووج��ه��ه
أت��انَ��ا ش��دق��ه ف��ي م��اض��ًغ��ا أو ث��ع��ب��انَ��ا م��زدرًدا ت��خ��ال��ه
وال��ن��م��اِل ال��ت��رب ب��ي��ن ت��ج��م��ع األط��ف��اِل ك��ص��رِر وع��ق��ل��ُه
م��ش��ك��وُر خ��ي��ره ف��ي وع��م��ٌل م��ب��روُر َص��ْف��ُع��ُه ص��اِف��ِع��ي��ه ي��ا
ه��رَّا إم��ا ك��ال��ك��ل��ب أو ك��ال��ه��رِّ أم��َرا ش��ك��اه م��م��ن اش��ت��ك��ى إِذا
ج��ي��راِن��ِه م��ن ال��دار أه��ل ي��ص��مُّ آذاِن��ِه م��ن ال��غ��ل��م��ان ق��ط��ع إِن
ب��ق��ط��ِع��ه ف��ق��ده م��ر ذاق إِذ ل��س��م��ِع��ه آذان��ه��م م��ن ي��ث��أر
غ��زاُل»! أم��ه ع��ن��د «وال��ق��رد ال��دالُل أه��ل��ه ف��ي ب��ه ج��َد
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القلب قربان

ال��ق��رب��انَ��ا! وت��ش��ب��ه ال��ص��الَة ت��ح��ك��ي م��ح��ب��ًة ع��ل��م��ت إِذا ت��خ��ج��ل��ن ال
اإلِح��س��انَ��ا؟ وي��ع��ش��ق ال��ج��م��اَل ي��ه��وى راح��ٌم رب��ك أنَّ ت��خ��ج��ل أن��ت ه��ل
أم��انَ��ا؟ ال��زم��ان ف��ي ل��ن��ف��س��ك ي��ه��وى م��داف��ًع��ا ع��ل��ي��ك ي��ح��ن��و أٍب م��ن أم

الخسة أذناب

َوَزِر ب��ال ن��اءٍ ف��ي ت��ق��دح ذه��بْ��َت خ��ج��ٍل ب��ال ع��ن��دي ن��ف��س��ه ع��ائ��بً��ا ي��ا
ال��س��وِر م��ن ب��م��أث��ور أت��ي��ُت وإِْن ب��ه ت��ع��اب ق��وٍل ف��ي أص��دق ال ك��ي
ن��ك��ِر وف��ي ل��ؤٍم ف��ي اس��ت��ف��ال��ك ع��ل��ى م��ن��ص��ل��ًح��ا ال��ن��اس ل��ه��ذا أرج��و زل��ُت م��ا
وال��وب��ِر ل��ألذن��اب اف��ت��ق��ادك م��ث��ل ��ت��ه خ��سَّ اإلِن��س��ان َف��َق��َد ف��رب��م��ا
ب��ال��ح��ذِر ت��ق��ص��ده ول��م ال��ري��اء ع��ن��ه��ا رف��ع��ْت إِذ ال��ن��ف��س أخ��سَّ ال��ح��ل��ي��م ي��رى

الفرائض حقوق

ش��روق��ه��ا ط��يَّ األل��وان ل��ت��غ��ايُ��ر ن��وُره��ا ي��ش��رق ال��ش��م��ِس م��ث��ل ال��ح��قُّ
ل��س��ح��ي��ق��ه��ا ت��طَّ��ب��ي س��م��اءٍ أق��ص��ى غ��ي��ره ي��ظ��ه��ر ال��ف��رض أْف��ق وب��ل��وغ
ع��ري��ق��ه��ا ال��خ��ص��اِل م��ع��ب��ود ل��ذَّات إِن��ه��ا ال��ف��رائ��ض إِل��ى ال��ح��ق��وق ف��ذر
ب��ح��ق��وق��ه��ا! ال��ع��ال ب��ل��َغ إِذا إِال ب��ح��ق��وق��ه ال��ع��ال ال��م��رءُ ي��ب��ل��َغ ل��ن

(اللينوفر) الطبيعة درىسمن

س��واَه��ا ت��ض��يء ل��م��ع��ة ـ��دع��ه ت��ْخ��ـ ف��ال ال��ش��م��وس ي��ع��ب��د َزَه��ٌر
وإل��َه��ا ح��ل��ي��ة ال��ض��وءَ وي��رى دارت أي��ن ل��ح��ظ��ة ال��ش��م��س ي��ت��ب��ع
وس��ف��اَه��ا خ��دع��ٌة ال��ط��ه��ر ون��رى ك��م��اًال ال��ري��اءَ ن��رى أنَّ��ا غ��ي��ر
م��ي��اَه��ا؟ ال��س��راَب ت��ح��س��ب ض��ل��ًة ظ��م��اءٌ وه��ي ال��ري��اَض رأي��ت ه��ل

402



الخريف أزهار ديـوان

الحفيف نوح

ل��ل��غ��ن��اءِ؟ م��ش��ب��ه أن��ت أم ـ��نَّ��ْوَح ال��ـ ت��ح��ك��ي أن��ت ه��ل ال��غ��ص��وِن ح��ف��ي��َف ي��ا
ال��س��م��اءِ! وق��ط��ر ال��ن��دى ك��دم��وع وي��ب��ك��ي ي��ش��دو األدي��ِب ق��ل��ب أن��ت

الخرافات محارب

م��ش��ي��َدا أج��م��ع��ه ال��ح��قَّ وِخ��ل��َت أخ��رى ل��ت��ش��ي��د خ��راف��ًة ن��ق��ْض��ت
ج��دي��َدا ج��ب��ًال ع��ن��ده ل��ي��رف��ع س��اٍم ال��ع��رن��ي��ن ش��ام��خ ك��ه��ادم

يهوذا

ب��وذَا ت��ع��ب��د وال ال ع��ي��س��ى ُع��بَّ��اد م��ن ل��س��َت
ي��ه��وذَا! ال��خ��بِّ ذي ـ��اد ع��بَّ��ـ م��ن ج��ئ��ت ف��ي��م��ا أن��ت

البطل

آت��ي ه��و ال��ذي األم��ر ُخ��ط��ى ف��ي��رى أم��ام��ه��ا ب��ال��ظ��الل ال��ح��وادث ت��رم��ي
وغ��داِة ع��ش��ي��ة ب��ي��ن ي��ل��ق��اه آب��اده ف��ي ال��ده��َر ك��أَنَّ ح��ت��ى
ال��ن��ظ��راِت ن��اف��ذ ال��م��ذلَّ��ل ي��ع��ص��ي وق��ل��م��ا ال��خ��ف��يَّ ل��ك ال��زم��اُن ك��ش��ف
م��ق��ت��دراِت ل��ل��رأِي ب��ل��واح��ظ وم��ح��ك��م رائ��ٌض ال��ب��ص��ي��رِة س��ح��ُر
ال��غ��اي��اِت وت��ب��ل��غ ال��ش��ك��وَك ت��ج��ل��و ت��ج��ي��ل��ه��ا األن��ام ف��ي ل��ك وخ��واط��ٌر
وص��م��اِت ت��ص��م��ام��ٍم ط��ول ب��ع��د م��ن ب��س��رِّه��ا ال��زم��اُن ف��اَه ح��ك��م��ة ي��ا
ف��الِة ب��ج��وف أص��داء وال��ن��اس م��ن��ط��ق أص��دق ف��ك��ن��ت ال��زم��اُن ف��اَه
األص��واِت م��رض��ي��ِة وم��ق��اوٍل ض��ل��ة ي��ردد ص��ًدى ب��ي��ن ش��تَّ��ان
ال��ج��ب��ه��اِت ف��ي األي��ام ون��ظ��رت��ُم أع��ق��اب��ه ف��ي ال��ده��ر األن��ام ن��ظ��ر
ال��ه��ام��اِت ف��ي ال��م��س��ع��اة ورم��ي��ت��ُم أق��دام��ه��ا ف��ي ال��م��ج��د م��س��اع��ي ورم��وا
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م��ب��ت��دراِت ل��ل��خ��ي��ر وع��زائ��م أم��ره ت��ن��ق��ض ل��ل��ش��ر ب��ع��زائ��ٍم
ب��ال��خ��دع��اِت ال��ت��دب��ي��ر ي��ع��ق��د ال ص��دره س��ري��رة ��ت ص��حَّ م��ن أف��ع��ال
ال��غ��ف��الِت ف��ي ل��ل��ت��دل��ي��س وال��غ��م��ر ي��ن��ت��م��ي ال��ص��راح��ة إِل��ى ال��ع��ظ��ي��َم إِنَّ
اآلي��اِت وآي��ة ال��ه��داة م��ث��ل وض��ي��ئ��ة ال��ك��م��ال ش��اء ك��م��ا س��ي��ٌر
ك��ال��م��ش��ك��اِة ال��ده��ِر ف��ي وِف��َع��الُ��ُك��ْم وم��ْج��ُدُك��ْم ال��م��دل��ج��ي��ن ل��ي��ُل وال��ده��ُر
ون��ج��اِة م��ن��ع��ة م��ع��اق��َل ك��ن��ت��م أع��وَزْت ه��ي إِْن ال��ن��ع��م��اء وم��ع��اق��ل
وش��ت��اِت ض��ي��ع��ٍة ع��ن ب��ه ي��ن��أى أروٌع إِال ال��ت��دب��ي��َر يُ��ْص��ِل��ُح ال
ع��ط��راِت أردان��ه��ا م��ن وخ��ل��ع��ت ن��ف��ح��ة أزك��ى األي��ام ف��ي أع��ب��ق��ت
وال��ن��ف��ح��اِت ال��ع��ب��ق��ات ب��ن��س��ائ��م ن��ش��ره ي��ح��ي��ا ال��ع��رِف م��ث��ل وال��ف��ض��ُل
وأن��اِة ��ل ت��م��هُّ ب��ي��ن ت��ص��م��ي��ه ب��ع��زم��ة ال��ب��ع��ي��د ال��غ��رض إِل��ى ت��رم��ي
ال��ح��س��ن��اِت ب��ت��ل��ك��ُم ال��زم��ان ع��ق��م ب��م��ث��ل��ه��ا ال��زم��ان ج��اد م��ا ه��ي��ه��ات
وال��ح��ق��ب��اِت اآلب��اِد س��ال��ف م��ن ل��م��وف��ٍق ��َع��ْت ُج��مِّ ق��د ف��ك��أن��ه��ا
ال��ن��زع��اِت ع��ل��ى ي��غ��ل��ب��ه��ا ال��ح��ق أَنْ��ُف��ٌس إِال ال��ت��دب��ي��َر تُ��ْص��ِل��ُح ال
وح��ص��اِة ب��ح��ك��م��ٍة ل��دي��ك ري��ض��ت ألن��ه��ا ت��ن��ت��ح��ي��ك ال��م��ق��ادَر إِنَّ
وال��ص��ه��واِت ال��س��رِج اق��ت��ع��اد ع��ن��د وم��ذل��ًال رائ��ًض��ا ت��ع��رف ك��ال��خ��ي��ل
وال��ع��دواِت ال��خ��ط��وات م��أم��ون��ة ت��ح��ت��ه ت��ج��ري األي��اِم راك��ب ي��ا
وال��رح��م��اِت! ال��ع��دل ف��ي ب��م��وف��ق وال��ن��ه��ى وال��ح��زام��ة أغ��ل��ب ال��ع��ق��ل

فكه يف

ش��اردْه! م��زح��ٍة ف��ي ت��ف��ل��ت��ن ال م��َزاح��ة ل��ك ب��ن��ف��ٍس ارُف��ْق
ع��ائ��دْه! أي��ام��ه ف��ص��ي��ف��ه وق��ت��ه ذا ل��ي��س م��زاًح��ا واْط��ِو
ال��ج��ام��دْه؟ أن��ف��اس��ك أم ال��ش��مِّ ل��ي أع��ا أم ال��ث��رى ق��ط��ب أم ك��ان��ون
ال��ب��اردْه! ن��ارك ت��ك��وي ث��ل��ج ي��ا وق��دة ذا ص��ْرَت ح��ت��ى ب��ردت
ح��ائ��دْه! ط��ب��ع��ه ع��ن ص��ف��ات��ه ح��دِّه ع��ل��ى أرب��ى إِن وال��ش��يءُ
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والظرف الفكاهة يدعي شاب يف

ب��رَدا األرواح س��وائ��َل وُف��ْق��َت ا س��دَّ ف��ك��نْ��َت ال��ن��ف��وس ع��ل��ى ثَ��ُق��ْل��َت
ا تُ��َودَّ وأن تُ��َح��بَّ أن ل��ع��لَّ��َك س��واه��ا ت��ط��ع��م وال ن��اًرا ف��ُك��ْل
وح��ْق��َدا أض��غ��انً��ا م��ن��ك ف��ت��ش��ع��ل ن��اٍر ج��م��رات ت��ذق ال وك��الَّ
تَ��ب��دَّى ن��ي��رانً��ا ��ْج��َت أجَّ ف��ِإن ِج��ْرم م��ن��ه ي��خ��ف��ى ال��غ��از ك��ذاك
وتَ��نْ��َدى م��خ��ازي��ه��ا م��ن ت��ق��اط��ر ب��ن��ف��ٍس إِب��ل��ي��ٌس م��ن��ك س��ي��ظ��ف��ر
ون��دَّا ع��وًدا ح��ول��ه��ا وي��ح��رق ب��ح��م��ٍض ي��ده ب��ع��ده��ا وي��غ��س��ُل
ع��م��َدا إِل��ي��ه ع��م��دت ن��ت��ٍن س��وى ن��ت��ن ك��ل ت��م��ح��و ال��ن��ار وإِن
وق��رَدا ص��ألً ب��ج��ل��ده ان ل��َو ش��أنً��ا م��ن��ك أك��ب��ر ال��ق��رُد ل��ك��ان
ج��م��َدا! ل��ع��اد ق��ف��اك ع��ل��ى أُِري��َق ُم��رٌّ ال��ذمِّ وج��ي��ُع ق��وٌل ول��و
وب��رَدا! ظ��ل��ًم��ا أق��ط��اره ح��ك��ى ف��ي��ه��ا األرض ق��ط��ب م��ث��ل وع��ق��ل��ك

العمر مر

ح��زنَ��ا أوق��رُت ق��د ف��ب��م��ا ط��رَق��ْت س��اع��ة ت��ب��اط��أ إِن
ال��زم��نَ��ا أس��ب��ق أنِّ��ي خ��ل��ت م��ن��ت��ه��بً��ا ال��ع��م��ر ع��دوُت ك��م
ال��غ��ص��نَ��ا ع��ودَي م��ن أج��ج��ت أق��ارب��ه��ا أح��الٍم ع��دو
ج��بُ��نَ��ا ه��ارب ف��ك��أن��ي أَم��م م��ن ال��ع��م��ر ��ى أت��ب��غَّ
وال��وس��نَ��ا ال��س��ع��َد ه��ن��ي��ت ق��د وس��ٍن م��ن ال��ع��م��ر ب��ط��يء ي��ا
وال��ش��ج��نَ��ا ال��ش��ي��ب وخ��ط آَض ك��ب��دي ف��ي األط��م��اع ل��ه��ب
إِح��نَ��ا خ��ف��ٍة ف��ي ع��اب��ئ ب��ه وث��ق��ُت ق��د خ��ل��ي��ل ك��م
ح��س��نَ��ا خ��ل��ق��ه ف��ي أُِص��ْب ل��م آم��ل��ه ك��ن��ت وح��ب��ي��ب
ي��ن��ذرنَ��ا ال��م��وت ون��ع��يُّ ت��ن��ق��ل��ن��ا واألي��ام ن��ح��ن
ُس��ج��نَ��ا م��ن ي��غ��ت��اُل ق��ات��ًال م��رت��ق��بً��ا ال��س��ج��ِن ك��َرِه��ي��ِن
ال��َس��َك��نَ��ا ي��درك أن ل��ه��ف��ة ل��ذي آَن ل��ل��م��وت رق��ب��ت��ي
ال��م��ن��نَ��ا ل��َي ي��ج��ل��و أم��ل وال ال��ح��ي��اِة ف��ي ج��دي��ٌد ال
م��ح��نَ��ا أل��ف��ي��ت��ه��ا س��اع��ٌة دل��ف��ْت إِن ال��ع��م��ر وأع��دُّ
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زاي��ل��نَ��ا ال��ده��ر ل��ي��ت ق��ل��ت: ن��ف��َدْت إِن ال��م��وِت ب��ش��رى وْه��ي
ي��م��ط��ل��نَ��ا؟ ب��ال��س��ع��د ب��ال��ه ف��م��ا ال��ح��م��ام ذا أغ��ري��م

األنوف هز قصة

ال��ش��واج��ُر وال��س��ي��وف ال��ع��وال��ي َح��َم��تْ��ه م��م��ل��ًك��ا أن األخ��ب��ار ف��ي ج��اء ل��ق��د
ال��م��ن��اخ��ُر ت��ه��زَّ أن ق��ض��اءٌ ف��ك��ان ل��خ��اب��ر ُخ��ب��ًرا ال��ظ��ل��ِم ي��س��ي��ر ف��ي رأى
ط��ائ��ُر م��ن��ه ال��ك��رى وْك��ر وف��ي ول��ي��ًال ش��ع��اع��ه��ا ذرَّ ال��ش��م��س م��ا إِذا ص��ب��اًح��ا
ال��ب��وات��ُر ال��س��ي��وُف ت��ول��ت��ه م��ط��ي��ًع��ا أن��ف��ه ه��زَّ ي��وم��ه ف��ي يُ��ِرْد ل��م وم��ن
ال��م��ق��ادُر أزع��ج��ت��ه ش��رٍّا ذمَّ وَم��ْن ع��ص��م��ة ال��ح��زم ف��ي ال��ق��وم ج��ب��ان ف��ق��ال
آم��ُر س��نَّ م��ا يَ��ْع��ِص ل��م إِذا م��ط��ي��ًع��ا أن��َف��ه ق��وم ي��ا ه��زَّ َم��ن ع��ل��ى وم��اذا
ك��اس��ُر م��ن��ه ج��ارح ع��ل��ي��ه��م أط��لَّ ص��ب��ِره��م ه��وادَة ال��ط��اغ��ي رأى ف��ل��م��ا
ال��ن��واظ��ُر إِل��ي��ه ْت ُم��دَّ وق��د وق��ال أن��ف��ه ه��زَّ ن��اق��ٌم إِل��ي��ه ف��ق��ام
ال��ك��ب��ائ��ُر! ت��س��اغ أن ي��وًم��ا ب��د ف��ال ص��غ��ي��رٍة ل��ك��ل ط��ام��نَّ��ا ن��ح��ن إِذا
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أخرى قصائد

تُْجَمع ولم ١٩١٩ عام بعد واملجالت الصحف يف الشاعر نرشها التي القصائد (ويتضمن
خاص.) ديوان يف قبل من

الطفل

ال��َع��َدُم ج��س��م��ه ي��ط��وي ب��األم��س وك��ان وال��ِق��َدُم ال��خ��ل��ُد وْه��و ال��روِح ع��ال��م م��ن
ال��ظُّ��ل��ُم ب��ه َه��م��ت ِف��ك��ٍر ع��ن ت��ط��وي��ه ب��رح��ت م��ا ال��م��وت وس��ر ال��ح��ي��اِة س��رُّ
َك��ل��ُم ل��ه ت��رَص��ْد ل��م ��م ال��ت��ف��هُّ م��ع��ن��ى ي��زاول��ه م��ع��نً��ى ع��ي��ن��ه م��ن يُ��ط��لُّ
ف��تَ��نْ��ك��ِت��ُم خ��بٌّ ال ال��ع��ي��ن م��ن ص��ف��ٌو ي��ب��رزه��ا ال��ل��بِّ ب��ع��ض ه��ي وح��ي��رٌة
ن��دُم وال ش��ر ال ال��ع��ي��ن رنَّ��ق م��ا بَ��َش��ٌر رأى م��ا أب��ه��ى ال��غ��رارة ص��ف��و
��ي��ُم وال��شِّ واألف��ك��ار ال��ل��ح��ظ ل��ه ي��دج��و ب��م��ا ال��ح��ي��اة ت��ج��اري��ُب تَ��ِش��بْ��ُه ول��م
يُ��تَّ��ه��ُم ل��ي��س ك��ض��ع��ف ال��ح��ن��ان نَ��بْ��َع م��ب��ت��ِع��ٌث ال��ق��ل��ب ف��ي وه��ل ال��ول��ي��د ض��ع��ف
ال��َف��َه��ُم األْش��ي��ب ب��زع��م ح��ب��اه وم��ا م��ب��س��م��ه ي��ْف��ت��رُّ ب��دا أم��ر أليِّ
ي��ض��ط��رُم ح��ي��ران ل��ه��ا ال��م��س��نِّ ق��ل��ب ب��ادرة ل��ل��ش��رِّ بَ��َدَرت وك��لَّ��م��ا
أَم��ُم أم��ره ول��ي��ًدا ي��ع��ود ل��و أن م��ك��ت��ه��ل ال��ع��ق��ل رج��ي��ح ك��ل ي��ودُّ
وال��ه��رُم ال��ه��مُّ إِل��ي��ه م��ن��ه ي��ع��ود ُم��ْق��تَ��بَ��ٌل ��ر ال��شَّ أن ي��ب��ص��ر ول��ي��س
ش��ب��ُم م��اؤه وْع��ي��ٌش ال��ص��ف��اء ح��ي��ث ي��نْ��ُش��ُده��ا ل��ل��ق��ل��ب م��ه��ل��ٌة ل��ك��ن��ه��ا
ُج��ُرُم وال غ��دٌر وال ح��ق��وٌد وال ِح��يَ��ٌل وال م��ك��ر وال ع��داءٌ ف��ال
ال��َح��َرُم ال��م��ع��ب��د وْه��ي ال��ط��ف��ول��ة ل��دى ط��اه��رٌة ال��ل��ه ك��ب��ي��ت ال��ح��ي��اة ح��ي��ث
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وُم��ج��تَ��َرُم ع��ج��ز ذو ت��ج��اوز وم��ا ل��س��اك��ن��ه��ا إِث��م ال ال��خ��ل��د ج��نَّ��ة أو
َع��َم��ُم ُط��ْه��ره ف��ي��ه��ا وال��ح��س��ن ص��ن��وان اج��ت��م��ع��ا م��ا واألط��ف��ال األزاه��ر إِنَّ
ُم��ْغ��ت��نَ��ُم وال��خ��ي��ر ب��ه��ا ي��ع��ود ح��ت��ى دن��ٍس م��ن ب��ال��ن��ف��س م��ا ��ر يُ��ط��هِّ م��رأًى
وي��ب��ت��س��ُم ي��رن��و إِذ ال��ض��غ��ائ��ن م��ن ع��ادي��ة ال��ط��ف��ل م��ن��ه س��لَّ ن��اق��ٍم ك��م
ي��ِج��ُم ل��ه رائ��ي��ه ال��ط��ف��ِل ب��م��ص��رع ش��ب��ٍه أم��ن يَ��ذْوي إِذ ال��زه��ر ي��ح��زن ق��د
وس��م��وا م��ا وك��األط��ف��ال ال��رج��ال خ��ل��ق ُخ��ِل��ُق��وا ال��ورى أن ل��و ال��ف��ق��َد أع��ظ��َم م��ا
رح��م��وا وال أح��ن��وا وال أح��ب��وا وال ف��ق��دوا م��ا ُط��ْه��َر أن��اٌس تَ��م��لَّ��ى ل��م��ا

اإلنسانية شهداء

مقدمة
هل هالك: كل ويسألون الحياة باب عىل يزدحمون واإلصالح العلم شهداء
يُْدِخل كي أيكذب الحرية! فتدركه أجله؟ من حياتهم بذلوا الذي الخري ق تحقَّ
بالصرب يغريهم أم آمالهم، يف فيفجعهم يصدق أم االطمئنان، قلوبهم عىل
كفاح إىل استطاعوا إن بالعودة يُغريهم أم الرش، عىل األحياء كصرب الطويل
األحياء؟ للشهداء يقول فماذا املوتى الشهداء يُعزِّي أن استطاع وإذا الحياة.
الناظم

وس��اَال ب��ه��م ع��جَّ األش��ب��اح م��ن ِزح��اًم��ا أرى ال��ح��ي��اة ب��اب ع��ل��ى
تَ��وال��ى ُزَم��ًرا م��ض��وا ق��د ح��دي��ث زم��اٍن إِل��ى ال��ق��دي��م ال��ع��ه��د م��ن
ح��اَال ل��ألح��ي��اءِ ال��ع��ي��ُش ي��ط��ي��َب ك��يْ��َم��ا ال��ع��ي��ش ب��ه��ذا ��ْوا َض��حَّ ُه��ُم
ال��س��ؤاَال ي��ع��ي��دون ش��غ��ٍف ع��ل��ى ظ��لُّ��وا أْل��ف��وُه ه��اِل��ٌك م��ا إذا

∗∗∗
وزاَال؟ أودى ه��ل ال��ن��ف��س وُخ��ب��ُث ِب��َش��رٍّ ق��دٌر م��ض��ى ه��ل ب��ربِّ��ك
ال��ك��م��اَال؟ ال��ع��ي��ش م��ن ب��ل��غ��وا وه��ل ُط��رٍّا ال��ن��اس دم��وع ��ت َج��فَّ وه��ل
م��ذاَال؟ َه��َم��ًال س��واده��م وك��ان ع��ن��ه��م زال ق��د ه��ل ال��ج��وِع وذلُّ
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ِش��م��اَال أو ي��م��ي��نً��ا يُ��ص��رِّف��ه��ا ب��ْه��ًم��ا ب��ال��ن��اس ي��غ��ت��دي وَج��ْه��ٌل
وغ��اَال؟ ف��ي��ه��م س��ل��ط��ان��ه ع��دا ق��د م��ا ال��ش��ه��وات م��ن غ��ل��ب��وا وه��ل
واق��ت��ت��اَال؟ ل��ؤًم��ا ال��ع��ي��ش وك��ان وأم��ن ِم��َق��ٍة م��ن ال��ع��ي��ُش أص��ار
واغ��ت��ي��اَال؟ م��ك��ًرا ال��ع��ي��ُش وك��ان واع��ت��داًال ع��دًال ال��ع��ي��ش أع��اد
وص��اَال؟ ب��ن��ا ال��ِح��َم��اُم ه��زئ وإِن ُغ��ِب��نَّ��ا إِن��ا ت��ُق��ل ال ب��رب��ك

∗∗∗
م��ن��اَال؟ م��ن��ه��ا ال��ردى ن��ال وم��ا ِع��َزاٍز ب��آم��اٍل أي��ف��ج��ع��ه��م
ض��الَال ��يْ��ت��م وض��حَّ وأس��دي��ت��م خ��ي��اًال ُرم��ت��م ل��ق��د ل��ه��م: ي��ق��ول
اح��ت��ي��اَال؟ أل��ف��وا وم��ا أي��خ��دع��ه��م م��ع��اٍن ل��ه وال��س��ك��وت أي��س��ك��ت
وط��اَال؟ ل��ه��م دام األح��ي��اء ل��دى ص��ب��ر م��ث��ل ب��ص��ب��ر أي��غ��ري��ه��م
ن��واَال؟ ي��رع��ى م��ا ال��ع��رف��ان م��ن ي��ن��ال��وا ل��م َم��ْوت��ى أنَّ أيَ��أَْس��ى
ان��ت��ق��اَال؟ األخ��رى ع��ن اْس��ط��اع��وا إِذا ي��أًس��ا ال��ن��ْف��س ب��بْ��خ��ع أيُ��غ��ري��ه��ُم
واع��ت��الَال؟ س��ق��ًم��ا ل��ل��ع��ي��ش أب��ْوا — رف��ات وه��ُم — أن��ه��م أي��س��خ��ر
م��ق��اَال؟ أْل��َف��ى إِذا ل��ه��م ي��ق��ول ت��راه م��اذا ال��ورى ع��ي��ش ف��ي��ا

∗∗∗
ص��ي��اَال أو ل��ل��ن��وائ��ب دف��اًع��ا ف��ُع��ودوا اْس��َط��ْع��ت��م إِذا ل��ه��م: ي��ق��ول
ان��خ��ذاَال ت��ش��ك��وا ف��ال ألح��ي��اءٍ ع��ه��وًدا يَ��ْرَع��ْوا ل��م األح��ي��اءُ إِذا

∗∗∗
ن��زاَال أو ص��ب��ًرا ال��ع��ي��ش ل��ي��ق��ض��وا م��ن��ه��م األح��ي��اء ل��م��ع��ش��ر ي��ق��ول
وآَال ص��ح��بً��ا ب��ع��دك��م ل��يُ��س��ع��د ن��ح��ًس��ا ال��ع��ي��ش ت��ق��اس��وا أن أي��ف��دح
وب��اَال إِال ت��ك��ن ل��م ق��دي��ًم��ا ش��ق��اء ل��وال ن��ع��م��ٍة م��ن وك��م
ن��واَال؟ ش��ق��ائ��ه��ُم م��ن ف��ن��ل��ن��ا ش��ق��اء م��ن األوائ��ُل َخ��بُ��َر ف��ك��م
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العرصالذهبي

مقدمة
الخري عرص السعيد؛ اإلنسانية عرص يف بالتفكري الزمن قديم من الناس أُولَِع
انقضاءه، ويبكي القديم الزمن يف ينشده كان فبعضهم الشامل، العميم
استخدم ما وكثريًا اإلنسان. رقي يُدنيه العصور من املقبل يف ينشده وبعضهم
واستذاللهم. الستثمارهم الناس واقتياد أطماعهم لنيل الحرص أهل شعاره
الطغاة، نهج عىل ساروا تحكموا إذا حتى بكماله ء األذالَّ علق ما وكثريًا
بعض يقوله ما َصَدَق ولنئ به. إال اإلنسان حياة تحلو وال عاٍل، مثل وهو
نذيره يكون بالفناء فمرحبًا الفناء، نذير قه تحقُّ يزعمون الذين املفكرين

تشاؤمهم. يَْصُدُق ال وقد العايل، واملثل الشاملة والسعادة الخري
الناظم

األق��واُم رج��اءه��ا ع��ل��ي��ك خ��ل��َع��ْت وس��الُم ت��ح��ي��ٌة ال��س��الم ع��ص��َر
األع��واُم؟ ت��دِل��ف ص��ن��ع��ك اَألْج��ل لُ��ح��م��ة ن��س��ي��ج��ك ف��ي ع��ص��ٍر ك��ل م��ن
ت��م��اُم األن��ام ن��ق��ص ع��ل��ى ��ى َع��فَّ دان��يً��ا ع��ه��دت��ك وم��ا دن��وت ��ا إِمَّ
إِم��ام ال��تَّ��م��ام إِذ م��س��ت��ب��ش��ري��ن ك��وال��ٌح وْه��ي األي��ام ن��س��ت��ق��ب��ل
واألوه��اُم ال��بُ��ع��د م��ن��ُه زان إِذْ — م��اض��يً��ا ت��ك ول��م — ال��م��اض��ي ف��ي خ��ال��وك
واإلِج��راُم ال��ع��ي��ش ن��ح��س ف��ي��ط��ول ن��ائ��يً��ا س��رابً��ا غ��ده��م ف��ي وي��َرْون
واألح��الُم اآلم��اُل ُل ت��ت��ب��دَّ ش��اق��تْ��ه��ُم ال��ت��ي ال��ُم��ثُ��ل ت��ت��غ��ي��ر
اس��ِت��بْ��َه��اُم ش��ان��ه��ا إِن م��ا ع��ل��ي��اء ق��دوة ع��ه��دك ُح��ْس��ِن م��ن ال��ورى ح��س��ب
واألف��ه��اُم األرواح ت��ت��ب��اي��ن وإِن��م��ا ال��ط��ب��ي��ب ط��بُّ ف��ات��ه��م م��ا
واإلك��راُم ال��ب��رُّ إِل��ي��ك ي��دن��ى َص��َف��ْت إِذا ال��ن��ف��وس س��ي��ر ف��ي وَألَنْ��َت
ت��ض��اُم األن��ام ف��ي ون��ف��ٌس أب��ًدا، تُ��رى ول��ن ال��ن��ف��وس ع��ل��ى ال��ن��ف��وس ع��ط��ف
ك��راُم ش��آه ال��ج��ان��ي ي��غ��ف��ر أو ��ة خ��سَّ ذو ف��اض��ًال يُ��ْك��ِرُم ه��ي��ه��ات
اِإلل��م��اُم ودأبُ��ك وت��ن��ظَّ��روك ج��ن��وب��ه��ْم ب��ي��ن وأن��ت اْس��تَ��بْ��ط��أوك
ِل��َم��اُم م��ن��ك ك��ان أرادوا ل��و أْن دروا وَل��ْو ال��ب��ع��ي��د ال��ده��ر ف��ي ورأوك
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ه��ام��وا م��ا أن��ه��م وت��ح��س��ب ه��ام��وا تُ��ش��ا وال تُ��ش��اء م��ش��ي��ئ��ت��ه��م ل��رأوا
األي��اُم أم��ره تُ��ج��زِّئ ل��ي��س��ْت ف��ج��اءة ي��ج��يء م��ا ال��م��ش��ي��ئ��ة وم��ن
وزم��اُم ب��ي��ن��ه��م ح��اٍد ل��ل��ح��رص أن��ه��م خ��ي��رك ِورد ع��ن ب��ه��م ون��أى
اس��ت��ق��داُم ل��ع��ه��دك األن��ام ح��بُّ ت��م��نُّ��ٍع بَ��ع��د ب��ال��خ��ي��ر أم��ب��اغ��تً��ا
آث��اُم ك��لُّ��ه ع��ي��ٍش ب��ع��د م��ن ب��غ��ت��ة ال��م��ج��ان��ة أخ��و يَ��نُ��وب ول��ق��د
األي��اُم خ��ي��رك ف��ت��ح��م��د إِث��ٍم وِم��ْن ش��رٍّ م��ن ال��خ��ل��ق ه��ذا وي��تُ��وب
ُح��ط��اُم واألن��اُم ل��ع��ه��دك ش��وًق��ا ج��ح��ي��م��ه��ا ن��ار ��ْج��َت أجَّ ف��ت��ن��ة ك��م
ل��ئ��اُم األن��ام ف��ي ب��ح��ق��ك أثْ��رى أح��ب��ول��ة غ��دا ك��م ح��قٍّ وش��ع��ار
وض��ام��وا ال��ظ��ل��وم ن��ه��ج ع��ل��ى س��اُروا ف��ت��ن��ة ف��ي ت��ح��كَّ��م��وا ال��ع��ب��ي��د وإِذا
اآلالُم ب��ك��م��ال��ك أغ��رتْ��ه��ُم وب��ط��ي��ب��ٍة ب��ب��اب��ل ال��َع��ب��ي��د أتَ��َرى
األح��الُم وط��اش��ت إِل��ي��ك يُ��دن��ى م��س��ل��ًك��ا ل��ع��اف��وا م��ل��ك��وا أن��ه��م ل��و
س��الُم وري��م ل��ُه ال��م��س��ي��ح ودع��ا ل��ش��رع��ه ال��ي��ه��ود ح��نَّ ول��ط��ال��م��ا
اِإلس��الُم ب��ه ي��ح��ُدو ل��ه رْك��بً��ا ��ل��وا أَمَّ ق��وٌم ال��م��ه��ديُّ وت��ن��ظَّ��ر
األح��ك��اُم ل��ش��رع��ه تَ��دي��ن ع��ه��ًدا ل��ه ي��ب��غ��ي وخ��ي��ره��م ال��ف��رن��ُس ث��ار
ي��ش��اُم وب��ال��ك��م��ال زال ��ر ب��ال��شَّ ��ًرا م��ب��شِّ ال��غ��ري��ب وي��ع��ت��ن��ق ي��ب��ك��ي
وال��ُح��كَّ��اُم ال��ح��ك��ُم ال��س��الم ن��ه��َج ب��ه ي��م��ه��ْد ول��م ال ش��رٌّ زال م��ا
س��واُم ��اغ��ري��ن ال��صَّ ف��ي ل��ه��ا أُْس��ٌد ت��ف��اوٌت األن��ام وف��ي ت��ك��ون أنَّ��ى
اْل��َه��اُم األن��ام ف��ي تَ��َس��اوى ح��ت��ى ب��ك��ائ��ٍن ف��ل��س��ت م��ك��ر وذو غ��رٌّ
ف��ت��راُم ش��رُّه��م خ��ي��ًرا وي��راك ج��م��ُع��ه��ْم ل��ك ل��س��ن��ة ي��دي��ُن ف��م��ت��ى
دواُم ف��ي��ه يُ��ْل��َف ل��م م��ا ب��دوام أن��بَ��ئُ��وا ه��م إِْن ال��ك��ه��ان ي��ص��دُق ال
واإلِب��راُم ال��ن��ق��ُض ع��ن��ه��ا زلَّ أْن أه��ل��ه��ا ي��ح��س��ب ك��ان ع��ه��وٍد م��ن ك��م
األوه��اُم م��ن��ه��ُم وأدن��ى أق��ص��ى ف��ُع��ه��وده ع��ه��وده��م األن��اُم ن��ِس��َي
أج��س��اُم وت��ب��دل��ْت وت��ح��ول��ْت ل��ه��م أج��داٍد ص��ف��ات األن��اُم َف��َق��َد
أثَ��اُم ي��ك��ون ف��ال ت��ص��حُّ ي��وًم��ا ف��ع��لَّ��ه��ا ال��ج��ُس��وم غ��دد ف��ي وال��ط��ب��ُع
وال��َع��اُم أي��اُم��ه��ا ذه��ب��ي��ًة ح��ي��ات��ه��م ال��ص��ف��اء ف��رط م��ن وت��ع��ود
األح��الُم ت��روده ل��َديْ��ك خ��ي��ر م��ن أق��لُّ ال��خ��س��ي��ُس ال��ح��رُص َم��َرى خ��ي��ٌر
األق��واُم ش��اَده ال��ت��ض��اف��ر إِالَّ ش��رَّه��ا يُ��ْق��ِص��ي ل��ي��س ع��دوى وال��ن��ح��س
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ال��م��ق��داُم ق��ض��ى وق��د ال��ض��ع��ي��ف إِالَّ ب��ي��ن��ه��م ال��ت��ق��اتُ��ُل أب��ق��ى ف��م��ا ك��ذب��وا
األي��اُم ب��ج��م��ال��ك ��َل��ْت وت��ج��مَّ م��ب��اه��ًج��ا ال��ن��ف��وس س��ي��ر ف��ي خ��ل��ف��ت
األن��غ��اُم ون��ع��م��ت ال��ن��ش��ي��ُد ِن��ْع��َم ع��ن��ه��ُم ��َه رفَّ ال��رك��ب َح��ادي َك��ِغ��نَ��اءِ
األن��ع��اُم ك��م��اِل��َك، م��ث��اُل ل��وال وإِنَّ��ه��م ، األج��لُّ ال��م��ث��ل ه��و ح��ل��م
اإلِظ��الُم ف��ي��نْ��م��ح��ي س��ن��اك ي��ن��ُم��و ب��دائ��ٍم ل��ي��س ال��ش��رِّ ع��م��َر ول��ع��لَّ
ي��ش��اُم ال��ح��ي��اة ف��ي خ��ي��ٌر يَ��بْ��َق ل��م ك��لُّ��ُه خ��ي��ًرا ج��اء م��ا إِذا ق��ال��وا:
أن��اُم واس��ت��ن��ام ال��م��ك��ارم س��بُ��ل ت��ع��ط��َل��ْت ال��ش��رور ف��ي ج��ه��اٌد ل��وال
األق��واُم ت��ت��م��يَّ��ُز وب��ض��دِّه��ا رج��اح��ة ف��ف��ي��َم ن��ق��ٌص ي��ك��ن ل��م إِْن
اآلالُم ف��ؤاَده ت��روُد ال َم��ْن وش��ه��ده ال��ش��ه��يَّ ال��س��ع��َد ي��ط��ع��م ال
س��الُم وع��مَّ ح��ذٌر يَ��ُك��ْن ل��م إن دب��ي��ب��ه ل��ل��ف��ن��اء ي��س��ع��ى وال��َوه��ن
ُم ع��الَّ ��ٌم ُم��َف��هَّ األن��ام ب��ي��ن ل��غ��زه��ا ي��ف��ه��م ول��ي��س ال��ح��ي��اة ل��غ��ز
ال��ذَّاُم ي��ق��لَّ ك��ْي ك��م��اًال ف��اط��ل��ب ب��ع��ض��ه م��ن ب��ع��ض��ه أَْه��َوُن وال��ش��رُّ
وت��م��اُم س��الُم��ه ي��ش��وق ع��ه��د ن��ذي��ره��ا ال��ف��ن��اء ب��غ��ائ��ل��ة أه��ًال
ي��ق��اُم األن��ام ف��ي ال��ت��ن��اف��س َش��ْرَع ت��رى أن إِال ال��ع��ي��ش ي��ص��حَّ ل��م إِْن
ل��ئ��اُم األن��ام ق��ي��ل وإن ط��ب��ًع��ا ي��ن��ث��ن��ي ال��م��ح��ام��د ف��ي ال��ت��ن��اف��س ف��ع��س��ى
وح��ط��اُم ل��ه رزٌق ب��ْه��ا يُ��ْزَج��ى ك��ائ��ٍد ض��رورة ب��ط��ل��ت إِذا ي��دن��و
وخ��ص��اُم؟ ل��ل��ورى ل��ؤٌم ف��ع��الم رزَق��ه م��ط��م��ئ��نٍّ��ا ك��لٌّ ن��ال إِن
وح��س��اُم ف��ي��ه��ُم ن��ص��ح أن��م��اه ربَّ��م��ا ال��م��ك��ارم ف��ي ال��ت��ن��اف��س ِدي��ن
األق��واُم ل��ش��رع��ه ي��دي��ن ف��رٌض وص��الح��ُه��م ال��ورى ِدي��َن ال��ورى ف��ت��رى

الشباب

مقدمة
حقريات عن وعزوفه العليا، املثل إىل الشباب بطموح رهٌن اإلنسانية مستقبَل
وبأن يرى، بما الحياة من يقنع وبأال ولنفسه، للنَّاس الضيم وإبائه األمور،
يحاول وبأن ونفسه قلبه إىل الداني البعيد أمورها جليالت من يَبْلَُغ أن يحاول
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العابثني عبث من الدهر يستنقذ وأن وجربوتها، األمور طاغوت يقهر أن
وضيعة. ومأساة رخيصة مهزلة الحياة جعلوا الذين

الناظم

األل��واِن ن��اص��ع ال��روائ��ح َع��ِط��ُر األزم��اِن ح��دي��ق��ة ال��ش��ب��اب إِنَّ
ال��ب��س��ت��اِن وأط��اي��ب ال��رب��ى نَ��ْوَر ب��س��ح��ره َج��َل��ْوَت إِذا ال��رب��ي��ع م��ث��ُل
ج��ن��اِن ري��اَض ب��ه ال��ح��ي��اُة ت��غ��دو نَ��ْش��ُره يُ��ث��م��ل ال��ف��ردوس م��ن روٌح
َل��َدان��ي! ال��خ��ل��ود م��ن ال��ش��ب��اَب إِنَّ وَص��ْولُ��ه ال��ِح��م��ام ُح��ْك��ُم راع��ه م��ا
ال��َق��َدَم��اِن وزلَّ��ت ال��ِع��ث��ار َك��ثُ��ر إِذا ج��زٌع وال ي��ض��ن��ي��ه ال��ي��أُس ال
ب��ال��ن��س��ي��اِن ل��ل��ع��ي��ش م��س��ت��أن��ًف��ا م��ق��ب��ًال ل��ي��ن��ش��د ي��م��ض��ي ال��ذي ي��ن��س��ى
ذي��ف��اِن م��ن ال��ق��ل��ب ت��ذي��ب ك��أًس��ا ي��ذي��ق��ه ل��ل��ق��ض��اء رف��ًض��ا انَّ ول��َو
األس��واِن ِل��غ��رَِّة ال��ش��ب��اب ح��ي��ث ��ه��ا س��مَّ ي��ك��س��ر ب��ال��ت��س��ل��ي��م ��يْ��ُب وال��شَّ
ال��ن��ش��واِن خ��م��رة م��ن ال ن��ش��وان ب��ن��ف��س��ه ال��ح��ي��اة ف��ي ال��م��َغ��اِم��ُر وه��و
ال��ح��اِن ب��ن��ت ن��ش��وات ع��ن ت��غ��ن��ي��ه وك��أس��ه��ا ال��ح��ي��اة خ��م��ر م��ن ن��ش��وان
س��ل��ط��اِن م��ن ل��ل��دَّه��ر وم��ا ع��ن��ه ق��ي��وَده ال��زم��اُن ف��كَّ ف��ك��أَن��م��ا
األح��زاِن م��ن ِخ��ْل��ٌو ف��ك��أنَّ��ه ل��ه ن��غ��ًم��ا أح��زان��ه م��ن ويَ��ُص��وغ
ب��اإلِي��م��اِن ال��ده��ِر خ��ْط��َب وي��ردُّ ط��م��وُح��ه ال��ب��ع��ي��د ال��غ��رض إِل��ى ي��س��م��و
ب��أم��اِن إِي��م��انُ��ه ��ل م��ت��ك��فِّ م��ع��ق��ٍل ب��أم��ن��ع م��ن��ه ��ٌن ُم��ت��ح��صِّ
ب��ال��ط��ي��راِن وي��ه��مُّ ال��ثَّ��رى يَ��دَُع وال��ه��وى ال��ن��ه��اءِة َف��ْرِط م��ن ويَ��َك��اد
األك��واِن ك��ذروة ال��ش��ب��اب وت��رى ت��خ��ل��ًف��ا ال��ح��ض��ي��ِض ف��ي ي��رس��ب وال��ش��ي��ُب
م��ت��دان��ي خ��ط��وُه ال��ت��ردد ج��مِّ أش��ي��ب م��ن ذك��رة أرَّق��ت��ُه م��ا
وه��واِن ذل��ٍة ع��ن ب��ه ت��ن��أى ع��زٌة دْه��ٍر إِدب��ار ع��ل��ى ول��ه
واألع��واِن واألج��ن��اد ب��ال��ج��اه ُم��َس��وٍَّد اع��ت��داد وال ال��ش��ب��اب ِك��بْ��ُر
واإلِي��واِن ال��ت��اج ذو ف��ك��أنَّ��ه ب��خ��ان��ع ف��ل��ي��س ص��ع��ل��وًك��ا ك��ان إِْن
َج��ن��اِن ذلَّ ع��زَّ م��ه��م��ا وال��ش��ي��ب ��ب��ا ال��صِّ ع��ل��ى ال��ع��زي��ُز ه��و ال��ع��زي��ز إِنَّ
األب��داِن ف��ي ال��وه��ن ك��ذلِّ ذلٌّ وال ج��ث��م��ان ل��وه��ن ال��َج��نَ��ان ذلَّ
األث��م��اِن رخ��ي��ص��َة ال��ح��ي��اَة خ��اَل ل��م��ب��ذٍِّر ذخ��ي��رًة ال��م��راح ورث
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ج��ث��م��اِن م��ن وه��دَّ ال��م��ش��ي��ب ح��لَّ إِذا ي��ؤدي��ه َديْ��ٌن ل��ذَّاتُ��ه
م��ي��زاِن ف��ي ��ي��ب ل��ل��شَّ ول��واع��ٌج ري��ع��ان��ه ف��ي ال��ل��ذَّات ت��ت��ع��ادل
ِن ب��ال��خ��الَّ ن ال��خ��الَّ وت��ألَّ��ف وال��ن��دى وال��م��روءة ال��ص��راح��ة ع��ه��ُد
ي��م��ت��زج��اِن ال��ق��ل��ب ف��ي تُ��ل��ف��ي��ه��م��ا ورب��م��ا واإلِخ��اء ال��م��ح��ب��ِة ع��ه��ُد
األح��زاِن م��ؤرَّق ال��م��ش��ي��ِب وك��رى يُ��ع��ِي��ه ل��م ال��ك��رى ط��ل��َب إِذا ع��ه��ٌد
دن��اِن ُس��ْؤِر ُم��رُّ إِال يَ��بْ��َق ل��م م��ض��ى ف��ِإذا ال��م��ن��ى ع��ه��ُد ��ب��ا ال��صِّ ع��ه��د
زم��اِن غ��رب وت��ردُّ ��ب��ا ال��صِّ ت��ْح��ي��ي ��ب��ا ال��صِّ ف��ات إِذا ذك��راه وت��ك��اُد
ك��ال��ع��ق��ي��اِن اآلم��ال ذه��ب��ي��ُة أح��الُم��ه ع��ل��ويَّ��ٌة أط��م��اُع��ه
ال��ع��دواِن وص��ول��ة ال��ح��ي��اَة ه��اَب ألش��ي��ب ص��ي��ال وال ال��ص��ي��ال ع��ه��د
ال��ح��دث��اِن ج��ول��ة ي��خ��ش��ى ك��ان م��ا ب��ص��ائ��ٍل ال��م��ش��ي��ب ي��ه��وي أن وال��خ��ط��ُب
األج��ف��اِن م��ؤرَّق ال��ض��ل��وع َق��ِل��َق ُم��روًَّع��ا ب��ال��ح��ي��اة ت��راُه ح��ت��ى
ج��ب��اِن غ��راِر ع��ل��ى ال��ش��ب��اب ت��ل��ق��ى وق��لَّ��م��ا ال��م��ش��ي��ب ف��ي ط��ب��ٌع وال��خ��وُف
ال��ش��ي��ط��اِن ِع��ب��ادَة ال��ح��ي��اَة َع��بَ��د ب��س��ادٍر ال��ش��ب��اُب ج��م��َح ول��رب��م��ا
واألوط��اِن ل��ل��ه ك��ع��ب��ادٍة ال��ن��ه��ى أخ��و ال��ح��ي��اة َع��بَ��َد ول��رب��م��ا
ل��س��اِن ب��غ��ي��ر ل��ه ال��م��ص��ي��خ ت��ع��ظ ص��ام��ٍت ق��ول��ِة وُربَّ ال��م��ش��ي��ُب ق��اَل
أك��ف��اِن ف��ي وال��ت��ب��ي��ان وال��ح��ل��م وإِن��ن��ي ف��ط��ن��ت أن��ي َس��رَّن��ي م��ا
ف��ان��ي م��ه��ل��ة ال��ع��ي��ش أن وذك��رُت وخ��ل��ُده��ا ال��ج��ن��ان ن��ْش��ُر م��ا ون��س��ي��ت
وال��ن��س��ي��اِن ف��ي��ه َج��ْه��ل��ي ب��ع��ِد م��ن ال��ص��ب��ا ع��ه��د م��ا اآلن ع��ل��م��ُت ول��ق��د
ال��دان��ي ال��ب��ع��ي��د م��ن أري��د م��ا ال أرى ك��م��ا ال��ح��ي��اَة ع��ال��ج��ُت واآلن
ب��اإلِن��س��اِن اإلِن��س��اُن ي��ف��ع��ُل م��ا وح��ك��م��ه��ا ال��ح��ي��اِة ُس��نَ��ِن م��ن وع��ددت
واألب��داِن ب��ال��روح ف��ت��ك��ه م��ن ��ه ِرقِّ أْو َق��ْس��وِه أو ِح��ْرص��ه ف��ي
ط��غ��ي��اِن أيَّ��م��ا م��ن��ه��ا ذَلَّ��ْل��ُت وط��ال��م��ا ال��ح��ي��اة ُظ��ْل��ِم م��ن وف��زع��ت
األح��زاِن ب��م��دام��ع م��س��ط��ورًة األس��ى آي��اِت ال��ت��اري��خ ف��ي وت��ل��ْوُت
وأم��ان��ي ب��ع��زم��ٍة ال��ح��ي��اة ي��ب��ل��و ده��ره م��ن ب��م��ق��ب��ٍل ال��ش��ب��اب ف��ع��س��ى
وال��ح��رم��اِن ل��ل��ح��رص س��ن��ًة ال س��نَّ��ة ال��وس��ي��ع��ة ل��ل��دن��ي��ا وي��س��نُّ
أض��غ��اِن م��ن األح��ش��اءَ ��ر وي��ط��هِّ ال��ورى ع��ب��ث م��ن األزم��ان ي��س��ت��ن��ق��ذ
ال��رح��م��ِن ش��ري��ع��َة ال��ح��ي��اة ش��رُع ف��ي��ح��ت��ذي األم��ور ط��اغ��وت وي��ذلُّ
ع��دواِن م��ن ك��ان م��ا ب��ه يُ��نْ��َس��ى س��ائ��ًغ��ا ع��دًال ال��ع��ي��ش ظ��ل��م ويُ��ح��ي��ُل
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الفجر نحو

مقدمة
فجر يف يرى والرش، الضيم ظلمة فيه تنجاب فجًرا لإلنسان يأمل الذي إن
آمًال الوعد، إنجاز وينتظر الرمز، بهذا فيتعلل به، ووعًدا له رمًزا نهار كل
والتنابذ واألذى، األضغان من كابوس لإلنسانية فيها يحدث التي النومة أن
لخصالها نسياٌن أيًضا فيها يكون بالحق، العبث يف واالستهتار والكيد،

والخري. الحق خلق يف فتستيقظ النوم، سنة طريق من يدركها الوضيعة
الناظم

ال��ح��ش��ِر م��وع��د ف��ي ال��ل��ي��ل ان��ج��ي��اب ك��أَنَّ ع��م��ري ب��ي ط��اَل أْم ال��ل��ي��ُل ف��ط��ال أرق��ُت
ال��ب��ح��ِر ل��ج��ج ف��ي تُ��ْل��َف ل��م ه��دأٍة س��وى غ��ارق ال��ل��ي��ل م��ن ل��جٍّ ف��ي ك��أَنَّ��َي
س��ح��ِر م��ن ال��ص��م��ت غ��ال��ه ص��م��ت ب��ع��اِل��م ل��واع��ج��ي ح��راك م��ن غ��ري��ٌب ك��أَنِّ��ي
��ْع��ِر ال��شَّ أس��ود أرس��ل��ت ث��ك��ال��ى رءوس ال��دج��ى ح��ن��دس ف��ي ال��دوح غ��ص��ون ك��أَنَّ
دي��ِر ف��ي ت��ع��ب��د ال��ل��ي��ل ط��وال ت��ب��ي��ت ��بَ��ْت تَ��رهَّ ال��غ��ان��ي��ات ال��ن��ج��وَم ك��أَنَّ
ب��ال��درِّ ��َع ُرصِّ األف��ُق وك��ال��الزوْرِد ب��ن��ف��س��ج ب��ح��ق��ل م��زروًع��ا ال��ف��لُّ أو
خ��ْدِر م��ن يُ��ْش��ِرْف��َن ال��غ��ي��ُد م��ن��ه��ا ت��ط��لَّ��ع َزب��رج��ٍد ج��دار ف��ي ث��ق��وبً��ا انَّ أَو
��ف��ِر ال��سِّ ص��ف��ح��ة ف��ي ال��ل��ف��ظ م��ْع��ن��ى ��َم تَ��َف��هُّ ��ًم��ا ُم��تَ��ف��هِّ ب��ي��ن��ه��ا ط��رف��ي أق��لِّ��ب
ال��ح��ب��ِر ه��ال��ُة ح��ول��ه ال��م��ح��يَّ��ا ج��م��ي��ل راه��ب ال��ب��در ب��ه َديْ��ر ال��دج��ى ك��أَن
ي��ْم��ِري م��ا ال��ط��ه��ر أب��ي��ض ع��ل��ي��ه��ا انَّ أَو ن��وره األرض ك��س��ا ق��د ص��ق��ي��ًع��ا ك��أنَّ
ال��س��ح��ِر م��ن ش��ب��اًك��ا أو ل��روح م��ه��اًدا ن��وُره ق��دَّ أب��ي��ًض��ا ف��راًش��ا ك��أَنَّ
ت��س��ري؟ وم��ا ت��س��ري األح��الم ت��ح��س��ب وق��د ض��وئ��ه س��ح��ر م��ن ال��راءون ي��ذه��ل أََم��ا
وال��ب��دِر ال��ل��ي��ل ف��ي ال��ح��س��ن ج��الل ع��راه خ��اش��ٍع ف��أوه��ام أح��الم ت��ك وإِن
أس��ِر ف��ي ال��ن��وم ه��دأة م��ن ِخ��ل��ت��ه ف��ق��د ض��وئ��ه؟ س��ح��ر ف��ي ال��دوح ه��ذا أي��ح��ل��م
ال��س��رِّ خ��اف��ت ب��يْ��نَ��ه ح��دي��ثً��ا انَّ أَو ح��ال��ٍم أض��غ��اث ال��دوح ح��ف��ي��ف ك��أن
وال��م��ك��ِر؟ ب��ال��غ��در ال��ن��اس اح��ت��ي��ال ف��أي��ن س��اك��ٍن غ��ي��ر أرى ال ب��ع��ي��ن��ي أدوُر
؟ وال��ش��رِّ ال��خ��ي��ر ف��ي ال��ن��اس َم��س��اع��ي وأي��ن وال��ه��وى ل��ل��ه��و ال��ق��وم ن��ش��اط وأي��ن
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ال��خ��م��ِر م��ن أل��ذَّ ك��أًس��ا ل��ه��م ي��دي��ر س��اق��يً��ا ال��ن��وم ك��ذا ن��س��ي��انً��ا ل��ي��ت أال
ال��ط��ه��ِر خ��ل��ق ف��ي ال��نُّ��وَّاُم ف��ي��س��ت��ي��ق��ظ وف��ت��ن��ٍة ش��رٍّ ك��لِّ ع��ن ل��ت��ذه��ل��ه��م
ال��ط��ي��ِر ط��ي��رة أو ال��ل��ي��ل ُم��ض��يَّ وت��م��ض��ي ال��دج��ى ب��ه��ا أس��لِّ��ي آم��ال خ��واط��ر
ب��ال��ت��ب��ِر ال��نَّ��بْ��ت ي��ص��ب��غ ص��ب��اًح��ا رأي��ت ج��ن��ح��ه وان��ج��اب ال��ل��ي��ل ��ى ت��ق��ضَّ ف��ل��م��ا
ُخ��ض��ِر ُح��ل��ٍل ف��ي ال��غ��ي��د م��ث��ل ال��ض��وء م��ن س��اط��ع ص��ف��رُة ال��روض اخ��ض��راَر ت��ش��وُب
��ف��ِر ال��صُّ غ��الئ��ل��ه��ا ف��ي ل��وٌن ال��نُّ��ض��ج ل��دى اخ��ض��راَره��ا ش��اب األث��م��ار ت��ي��ن��ع ك��م��ا
ب��ال��ب��ذِر األرَض أف��ق��ه��ا م��ن َم��َل��ٌك رم��ى ج��ن��ٍة ن��ب��ت م��ن ال��روض ن��ب��ات ك��أَنَّ
ال��س��ح��ِر؟ م��ن وش��يً��ا ال��ف��ج��ُر ع��ل��ي��ه أح��اَك ذاه��ل األْف��ق م��دى ف��ي وط��رف��ي أظ��لُّ
ال��ج��م��ِر ع��ن ال��رم��اُد ش��فَّ ك��م��ا ب��ن��ور ظ��ل��م��ٍة خ��ل��ف م��ن ال��ف��ج��ُر إِل��يَّ وي��رن��و
ال��ف��ج��ِر وض��ح ف��ي ال��روح ف��ي��ه��ا ف��ت��ب��ع��ث ال��دُّن��ا أه��ل��ك ال��دج��ى ف��ي م��م��اتً��ا ك��أَن
وال��ن��ش��ِر ك��ال��َخ��ْل��ق ال��ف��ج��ر ان��ف��ج��ار ف��ِإن ث��ان��يً��ا يُ��ْخ��َل��ق ال��ك��ون ك��ي��ان ك��أَن
ك��ال��نَّ��ْوِر ال��ش��ج��ي��رات ف��وق ب��دت م��ا إِذا أزاه��ًرا ال��ص��ب��اح ت��ب��اش��ي��ر ت��خ��اُل
ال��نِّ��ظ��ِر م��ش��ه��د م��ن ال��ح��س��ن ِن��ْظ��ُر وي��زداُد وم��ن��ظ��ًرا ح��س��نً��ا ال��زه��ران ف��ي��خ��ت��ل��ط
ب��ال��خ��ي��ِر تُ��بْ��َع��ُث ال��رُّْس��ل م��ث��ل ال��ض��وء م��ن ب��م��ش��رٍق ال��س��م��اء أن��ب��اء ُث ت��ح��دَّ
ال��ف��ك��ِر َح��َس��ن م��ن األذه��ان ب��اداَه ك��م��ا ��ٌة ج��مَّ م��ح��اس��ُن م��ن��ه��ا تُ��ب��ادُه��ن��ا
وال��ع��ط��ِر وال��زه��ر ال��ض��وءِ ف��ي ِذَك��ٍر وك��م ذك��رة ك��لِّ ع��ن ال��ن��ف��س خ��ت��ام ت��ف��ضُّ
ال��ش��ع��ِر م��ن ض��رب ال��ص��ب��ح ُرواء ك��أَن ��ب��ا وال��صِّ وال��ح��ب اآلم��اَل تُ��ذَكِّ��رن��ا
��رِّ ال��ضُّ ف��ي تُ��س��ِع��د ال��ن��ف��س ف��ي وخ��اط��رًة ذك��رًة ال��ح��س��ن م��ن��ظ��ر ي��غ��دو ك��ذل��ك
ب��ال��ث��غ��ِر ال��ث��غ��ر ي��ل��م��ُس ع��ل��ي��ه��ا، ـ��بَ��اح ��ـ ال��صَّ ح��ن��ا إِذا ال��ن��ئ��وم األرُض وت��س��ت��ي��ق��ظ
ال��ب��دِر س��ن��ا م��ن س��اط��ٌع ع��ل��ي��ه أُري��َق م��ا ب��ع��د ��ُض ال��م��غ��مَّ ال��ط��رف اس��ت��ي��ق��ظ ك��م��ا
ال��وك��ِر إِل��ى ت��ه��ف��و ال��ط��ي��ر ح��ن��ي��ن ف��ت��ح��ك��ي ظ��ل��م��ٍة ب��ع��د م��ن ال��ن��ف��ُس إِل��ي��ه ت��ح��نُّ
ك��ال��درِّ ال��ش��ج��ي��رات ف��وق ال��نَّ��دى ويُ��ذك��ي س��ي��ف��ه ك��ال��ق��يْ��ن ال��ن��ه��ر ي��ج��ل��و ال��ص��ب��ح ت��رى
ال��ن��ه��ِر ع��ل��ى ال��ن��ب��ات ي��ح��ن��و ه��دأة َل��ُدْن م��ث��ل��م��ا ال��ن��ه��ر ع��ل��ى ب��أف��ك��اري أُط��لُّ
ال��ت��ب��ِر م��ن ن��ه��ٌر ال��ن��ه��ر لُ��َج��يْ��َن ف��ي��ع��ل��و م��س��ج��د رق��راق ال��ش��م��س ع��ل��ي��ه ت��ص��بُّ
ال��ُق��رِّ م��ن غ��ي��ٍد أبْ��َش��اُر اْرت��ع��َدْت ك��م��ا راج��ًف��ا ال��م��اءَ م��ت��ن��ه ف��ي ت��ارة ت��رى
وال��ح��رِّ ال��ق��رِّ ف��ي َح��ال��يْ��ِه م��ن ي��ع��ال��ج ب��ال��ذي ي��ش��ع��ر ال��ن��ه��ر أن وت��ح��س��ب
ال��ُك��ثْ��ِر ب��ال��ص��ور ال��ع��ي��ن م��ث��ل وي��م��ألُ وب��ه��ج��ة س��ح��ًرا ال��ع��ي��ن م��ث��ل ال��ن��ه��ر ت��رى
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ي��غ��ري م��ا ال��ك��ون ف��ي أل��َف��ي��َت م��ا ول��والُه م��ج��دد ل��وٌن ال��ح��س��ن ب��س��رِّ ي��ب��وح
ح��م��ِر ُس��ُح��ٍب م��ن ال��ن��ه��ر ص��ب��غ ف��ج��اءة ُف��ج��اءًة م��ن��ه ك��ان م��ا وأورُع��ه
ذُخ��ِر أيَّ��م��ا ن��اث��ر ش��ت��اءٍ ف��ربَّ وح��َده ال��ص��ي��ف ف��ي ال��ك��ون ُرواء ول��ي��س
وال��ق��رِّ ال��ح��رِّ ف��ي س��ح��ريْ��ن م��ن نَ��ص��ي��ب��ك رون��ق ب��ع��د م��ن ال��ن��ف��س ي��ري��ح ج��الٌل
ذك��ِر م��ن ال��روض وف��ي ِذك��ٍر م��ن ال��ن��ه��ر ف��ف��ي ج��ل��ي��ة ف��ي��ه ال��ص��ي��ف ذك��رى أن ع��ل��ى
وال��ي��س��ِر ��يْ��ف ب��ال��صَّ األرض ح��ل��م ك��ذل��ك وال��لَّ��ه��ى ب��ال��ي��س��ر ال��م��ح��روم ي��ح��ل��م وق��د
ص��درى ف��ي ت��ه��زج ال��ص��ي��ف ط��ي��ور وذك��رى ل��واع��ج��ي ي��ح��دو ال��ل��ي��ل ��ى ت��ق��ضَّ ف��ل��م��ا
ص��ب��ري م��ن وأرخ��ي��ت آالم��ي ف��ن��ه��ن��ْه��ُت واف��ًرا ال��ف��ج��ر َج��َدى م��ن ن��ص��ي��بً��ا أخ��ذُت
وال��ش��رِّ ال��ض��ي��م ظ��ل��م��ة ع��ن��ه��ا س��ي��ك��ش��ف م��ؤج��ًال ص��ب��اًح��ا ل��ل��دن��ي��ا ��ْل��ت وأمَّ
ال��ن��ض��ِر ال��زم��ن إِل��ى ي��ح��دو ب��ه ووع��ٌد وم��ث��الُ��ُه رم��زه ص��ب��اٍح ف��ك��لُّ
ال��ده��ِر م��ن ي��ك��ون ف��ي��م��ا ون��ن��ش��ده ل��ن��ا ت��ك��ن ل��م وإِن ب��ن��ع��م��اه ن��س��رُّ

األمل مناجاة

راج��ُح وخ��ي��ُرك م��غ��ف��ور ف��م��ْط��ل��ك م��ان��ُح ب��ال��وع��د أن��َت وأَْخ��ِل��ْف ِع��ْد أال
ال��ج��وان��ُح ت��ض��م م��ا أْس��خ��ى ووح��ي��ك م��ه��ل��ٌك ف��اآلُل اآلِل م��ث��َل ت��ُك ول��م
ال��ل��واف��ُح؟ ال��م��ن��اي��ا ت��غ��ن��ي أو ع��ن��ك ل��ه غ��نً��ى ال وْع��ِدك ُخ��ل��ف م��ن ن��اق��ٍم وك��م
ق��ادُح ه��و َم��ْن ي��رج��وَك َم��ْن وأم��دُح ن��اق��م ه��و َم��ْن ي��ه��واَك َم��ْن وأع��ش��ق
ال��ك��وال��ُح ال��ث��غ��وُر ف��ت��ف��ت��رُّ ك��ئ��وًس��ا ع��ل��ي��ه��ُم ت��دي��ر ق��د ه��م��وم نَ��ش��اَوى
الئ��ُح األْف��ق ف��ي م��ن��ك نَ��ج��ٌم ض��اء إِذا راح��ٍم ورض��وان ال��دن��ي��ا ع��ل��ى س��الٌم
رازُح ب��ال��ع��ي��ش وال��م��رءُ ت��ك��ْن ل��م إِذا ون��ق��م��ٌة وه��ل��ٌك ال��دُّن��ي��ا ع��ل��ى ع��ف��اءٌ
وط��ائ��ُح ف��اٍن ف��ال��ع��ي��ش ف��ن��يَ��ْت إِذا ك��وام��ٌن م��ن��ك ال��ي��أس ث��ن��اي��ا ف��ي وك��م
ك��ادُح ك��دَّ وال ال��ب��ان��ي ش��يَّ��د ف��ال ي��ك��ن ل��م ل��والك ال��ع��م��ران ب��ه��ج��ة أي��ا
ق��ادُح ل��ل��ن��ج��م ال��ل��ي��ل س��واُد ك��ذاك ت��ألُّ��ًق��ا زدَت ال��ألواءُ اش��ت��دت إِذا
واض��ُح؟! وال��ص��ب��ُح ال��ن��ج��َم ي��ري��د ذَا َف��م��ن ل��ِم��ح��ن��ٍة تُ��راد أْن ب��ع��ي��ٍب ول��ي��س
ون��ائ��ُح ل��ه��ي��ٌف ال��دن��ي��ا َع��ن��ت ع��ل��ى يَ��ع��ْش ل��م َل��والك األح��زان ب��ل��س��َم أي��ا
ون��اص��ُح م��ع��ي��ٌن ف��ي��ه ي��ك��ن ل��م إِذا ال��ض��ن��ى ع��ل��ى ُم��ع��ي��ٌن ال��ب��ل��وى، ع��ل��ى ُم��ع��ي��ٌن
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وص��ادُح ح��اٍد ال��ص��ح��راء ف��ي ال��رك��َب ح��دا م��ث��ل��م��ا ال��ع��ي��ش ف��ي ال��رُّك��ب��ان ح��ادَي وي��ا
ج��ام��ُح ال��ن��ف��س ج��ارم م��ن��ه��ا يَ��ْخ��ُل َوَل��ْم ال��ورى ��ت َع��مَّ ال��ت��ي ال��ل��ه رح��م��َة وي��ا
وَط��اِم��ُح راٍج ال��ق��ص��ر وَربُّ ب��بُ��ش��رى م��ش��رق ال��م��ه��دَّم ال��ُك��وخ َص��اِح��ب َع��َل��ى
ن��ازُح وْه��و ش��ائ��ٌق ط��ل��ي��ٍب ف��ك��لُّ م��اط��ًال ك��ن��َت إِذا تُ��ل��ف��ى م��ا وأس��ع��ُد
��وارُح ال��سَّ ال��ه��م��وم ت��ت��ق��اذَْف��ه��ا َف��َل��ْم ن��ف��وُس��ن��ا ال��ح��ي��اة ل��جِّ ف��ي ب��ك َرَس��ْت
ال��ج��وان��ُح ع��ل��ي��ه��ا ��ت ُض��مَّ ق��د م��ع��اب��َد آم��ٍل ق��ل��ب ف��ي ل��إلِي��م��ان ل��ش��يَّ��ْدت
م��ان��ُح أن��ت ك��ل��ه��ا ن��ف��ٍس ف��ض��ائ��ُل وه��م��ة واع��ت��زاٌم وص��ب��ر، ث��ب��اٌت
ورائ��ُح غ��اٍد ال��دار ع��ق��َر آلثَ��َر أْم��ره��ا ع��اق��ُد أن��ت م��س��اٍع ول��وال
ال��م��ص��اب��ُح ت��خ��ب��ُو ح��ي��َن ت��ذك��و أم��ان��يُّ ت��وَق��دت ��ا إِمَّ ال��ل��ي��َل تُ��ِن��ي��ُر ت��ك��اُد
ف��ائ��ُح؟ ال��زه��ر ش��ذا م��ن أري��ٌج أأن��ت خ��اط��ر ن��ف��ح��ة ذك��راك م��ن َج ت��أرَّ
ن��ازُح وض��وءُك تَ��ْغ��نَ��ى ِغ��نً��ى وأيُّ ذخ��ره أن��َت َم��ْن ال��ن��اس غ��ن��يَّ وإِن
وال��َق��رائ��ُح ال��نُّ��ه��ى ل��ح��َت إِْن وت��ف��ت��ق اس��ت��ث��ْرتَ��ه��ا أن��ت ج��ْدواك م��ن وس��ائ��ُل
ال��ف��ص��ائ��ُح ال��ل��غ��اُت ت��ع��ي��ا ن��ط��َق��ت إِذا وه��م��ٌة وح��ٌي ال��نَّ��ف��س دوَن ل��َك َوَك��ْم
س��اب��ُح ال��ي��مِّ ف��ي وْه��و إِالَّ لُ��ح��َت ف��م��ا ��ه ك��فَّ ال��ج��ه��ُد أس��ق��ط غ��ري��ق ِم��ن َوَك��ْم
ال��ش��ح��ائ��ُح ال��ن��ف��وس ب��ال��ع��ي��ش وت��ب��خ��ُل م��رٍة ب��ع��د م��رًة ح��ي��اًة م��ن��ح��ت
الئ��ُح ال��س��ج��ن ف��ي م��ن��ك ون��وٌر ع��ل��ي��ه ظ��ل��م��ة ال��س��ج��َن أن��زل ح��ب��ي��ٍس َوُربَّ
ال��م��ت��ن��اوُح ي��أُس��ه��ا ف��ي��ه��ا ف��ي��خ��ف��ُت أي��ك��ُه ال��ن��ف��س وف��ي ي��ش��دو ط��ائ��ًرا أي��ا
وط��ائ��ُح م��وٍد ال��ط��بَّ أع��ي��ا ول��والك وال��ض��ن��ى وال��ظ��ل��م األح��زان آس��َي وي��ا
ال��م��ن��ائ��ُح ح��ت��ى األس��م��اع ف��ي ف��ت��ع��ذب ون��ْوح��ه ال��ش��ق��اء أن��ات ت��خ��لَّ��ل
وال��م��ق��اب��ُح ش��رُّه ب��ع��ي��ش ف��ي��خ��ف��ى خ��ل��ع��ٍة أح��س��ن األي��ام ع��ل��ى خ��ل��ْع��َت
اض��ُح وْه��و غ��ٍد ف��ي ش��ي��ٍب وْخ��ط وم��ن ض��نً��ى م��ن ال��م��ؤج��ل ف��أن��س��ي��ت س��ق��ي��َت
روائ��ُح غ��ادي��اٌت ال��م��ن��اي��ا وأن ٌر م��ق��دَّ ح��ت��ٌم ال��ش��ر أن وأن��س��ي��َت
م��وازُح ع��اب��ث��ات ال��رزاي��ا ك��أن وك��رب��ة ون��ح��ٍس ي��أس ف��ي ت��ض��اح��ك
وم��ف��ارُح ألوائ��ه��ا ف��ي ب��ش��ائ��ُر ع��ام��ٌر ع��ه��دك ط��ي��ب م��ن م��ؤن��ٌس ب��ه��ا
ال��ل��وائ��ُح ال��نُّ��ج��وم م��ن��ه��ا أف��ق وف��ي س��ن��ي��ة دن��ي��ا ال��ن��ف��س م��ن��ك وت��خ��ل��ق
ص��ال��ُح م��ن��ك م��وِط��ٌن ح��اٍل ك��ل ف��ف��ي ج��م��ٌة ك��األزاه��ر ش��تَّ��ى م��ب��ادي��ك
م��ف��ات��ُح ت��ري��د ف��ي��م��ا م��غ��ال��ي��ق��ه ك��اذٌب ف��ال��س��ح��ر ت��غ��ِن ل��ُم إِن س��ح��ُر أي��ا
ال��ض��رائ��ُح ح��ت��ى م��رآك ف��ي ف��ت��ح��س��ن م��ي��ت��ٍة ب��ع��د م��ن ب��ال��س��ع��د تُ��َع��لِّ��ل��ن��ا

418



أخرى قصائد

الحياة فن

مقدمة
عىل املطلع كنشوة أو الصنع، عند الفنان كنشوة نشوة الحياة يف لإلنسان إن
الحياة، يسوغ أن عليه َصُعَب النشوة َهذه عُدِم فإذا عليه، االطالع عند الفن
إصالحها، يف الرغبة أو نقدها من جميًال فنٍّا الحياة عدة يمنع وال يلتذها. وأن
يف الرغبة تمنع ال وكذلك الفن من يشاهده ما الفن عىل املطلع ينقد كما
فال والرش، الخري تمثل حسناء ممثلة كأنها إليها النظر من الحياة إصالح
نَِمَر ألن ويندب؛ يبكي يظل أن من خريٌ وهذا الرش، تمثيلها أجل من يكرهها
وهو املنازل، يف نراها كالتي وديعة هرَّة إىل يتحول لم نفس كل يف الذي الرشِّ
واحدة! فصيلة من والهرة النمر إذ فصيلته، وال أصله تجاَوَز ما تحول لو

الناظم

ي��س��م��ُر وْه��و ال��ورى س��اري ب��ه��ا يُ��س��رُّ ��ًة ق��صَّ ك��ان ل��و ال��ع��ي��ش ه��ذا ُح��س��ن أي��ا
وي��ن��ك��ُر ي��ه��وى ل��ل��ن��ق��ص ع��اش��ٍق وك��م ش��ق��وة ب��ي��ن ��ٍة ض��جَّ م��ن ب��ه��ا م��ا ع��ل��ى
ت��ت��دبَّ��ُر ق��ص��ًة غ��ري��ٍب ك��ع��ي��ش َع��يْ��ِش��ه ص��رُف ل��ه ي��ب��دو ال��ف��ت��ى ف��ل��ي��ت
ي��ص��ب��ُر ف��ْه��و ل��ه��ا ي��ح��زن إِْن تُ��َم��ث��ُل ل��ه ب��دت م��ا إِذا م��أس��اة ُربَّ وي��ا
ي��ع��ذُر ك��اَن م��ا ال��ع��ي��ش ف��ن��ون ول��وال وس��ل��وة وح��س��ٌن م��ل��ًه��ى ف��نِّ��ه��ا وف��ي
وأق��دُر؟ أع��ل��ى وْه��و م��ث��ل��ي، ش��أن ف��م��ا اق��ت��ت��ال��ه��م ي��ق��ض��ي ال��ن��اس ربُّ ك��ان وإِن
يُ��ْق��دُر ال��ع��ي��ش س��وى ع��ي��ًش��ا ل��ه��ا أري��ُد م��ح��اس��ن ع��ن رغ��ب��ة ب��ي ��َرْت ق��صَّ وم��ا
ي��ب��ه��ُر ب��ال��ف��ن ع��اد ح��َك��تْ��ُه م��ا إِذا ش��رُّه��ا ال��م��س��ارح ك��ح��س��ن��اء ح��ي��اٌة
ت��غ��دُر وْه��ي ف��نَّ��ه��ا أج��ادْت وغ��دًرا أذًى م��ثَّ��َل��ت ك��م ح��س��ن��اء م��م��ث��ل��ة
ت��أس��ُر ب��ال��ف��نِّ وْه��ي ع��اش��ق��ي��ه��ا ل��دى وح��ظ��وة ب��ه��اءً إِالَّ زاده��ا ف��م��ا
ف��ت��ك��ُدُر ب��ال��ح��ي��اة ت��زري ول��والُه ب��ف��نِّ��ه��ا ول��ع��َت ل��م��ا تَ��م��لَّ��يْ��تَ��ه��ا
وم��خ��ب��ُر َم��ْح��َك��ى ف��ْه��و خ��ط��ٌب ن��اب وإِن تُ��َرْع ف��ال ف��نٌّ ال��ع��ي��َش إِنَّ ح��ن��ان��ي��ك
تُ��ق��ُص��ُر ت��ُك ل��َم اإلِص��الح أم��ك��ن وإِن ق��ادًرا ك��ن��َت إِن ال��رأي ب��ه��ذا تُ��ع��اُن
وم��ظ��ه��ُر ش��أٌو ف��ْه��و ف��نٌّ راَق ف��ِإْن ح��ي��ات��ه ف��ي دوره ك��لٌّ ي��م��ثِّ��ل
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وت��س��خ��ُر ت��ب��ك��ي األس��ق��ام ع��ل��ى ت��ظ��لُّ ِه��رًَّة يُ��ْم��ِس ل��ْم ال��ن��ف��س ف��ي نَ��م��ٌر أَإِْن
وي��ق��دُر ي��ب��ِغ��ي ح��ي��ن ودي��ع وي��ط��غ��ى بُ��م��بَ��اع��ٍد ِه��رٍَّة ع��ن ن��م��ٌر وم��ا

رسالحياة

وث��ق��َال ع��ل��ي��ك يُ��ح��ثَ��ى ع��ب��ئً��ا ـ��دح أْف��ـ م��ا ق��ل��ُب ي��ا ال��ح��ي��اة لُ��غ��ز ع��بء
ح��الَّ ل��لُّ��غ��ز ي��روم لُ��ْغ��ًزا ـ��ج��َب أْع��ـ وم��ا ع��ق��ٍل ولُ��غ��ز ع��ي��ٍش لُ��ْع��ُز
ج��ه��َال ب��ال��م��ع��ال��م ال��ع��ي��ُش زادَك ُخ��بْ��ًرا ب��ال��م��ج��اه��ل رم��َت ك��ل��م��ا
وه��زَال ا ج��دٍّ ��ؤاَل ال��سُّ أَع��ْدَت ِس��رٍّا ال ق��ال ك��لَّ��م��ا ال��ع��ي��ش ع��ب��ُث
وس��ْؤَال؟ ذاك بَ��ْع��د م��ن س��رٍّا ـ��ش��د ت��نْ��ـ ه��ْل ق��ل��ُب ي��ا األن��اَم خ��ب��رَت ق��د
وأع��ل��ى ت��راه ��ا م��مَّ أح��ل��ى ه��َي ح��ي��اة أح��ج��ى ��ر ب��ال��سِّ وح��ي��اٌة
وم��الَّ ع��ائ��ش��وه ع��اف إِذا ب��ال��س��ر ح يُ��َل��وَّ أن ال��ع��ي��ش خ��دع��ُة
وك��ه��َال ً ن��ش��أ ال��ح��ي��اُة وت��غ��وي ًال وم��أم��و ح��س��نً��ا ال��ح��ي��اُة ف��ت��زي��د
وق��الَّ اس��تَ��س��رَّ ل��ه��ا ح��س��ن س��رُّ ل��يُ��رج��ى ف��ت��اة ��بَ��ْت ُح��جِّ م��ث��ل��م��ا
وِخ��الَّ ع��ش��ي��ًق��ا اس��ت��ع��ب��دْت وال لُ��بٍّ��ا َخ��ل��ب��ت ل��م��ا ع��اط��ًال ب��دْت ل��و
ق��وَال يُ��نْ��ِك��ر ول��ي��س ف��ع��ًال ـ��ق��ُض ي��نْ��ـ ال وي��ع��م��ل ي��ل��ه��و س��ع��ي��د ك��م
ون��س��َال أه��ًال ال��ح��ب ف��ي وح��ب��اه��ا ح��ي��اًة أح��بَّ غ��دره��ا وع��ل��ى
وأص��َال ف��رًع��ا ب��ال��ح��ي��اة راض��يً��ا وك��الٍّ ب��ع��ًض��ا ل��ل��ح��ي��اة ع��اش��ًق��ا
ح��الَّ ل��لُّ��ْغ��ز ورام ق��وًال َق��ال َه��مٌّ ال��ع��ي��ش م��ن ش��اك��ه ف��ِإذا
وث��ق��َال ع��ل��ي��ك يُ��ح��ث��ى ع��ب��ئً��ا ـ��دَح أْف��ـ م��ا ق��ل��ب ي��ا ال��ح��ي��اة ل��غ��ز ع��بءُ
َف��تُ��ْج��ل��ى ل��دي��ه��ا س��رٍّا ال أْن تَ��ْدِر ل��م إِذا ال��س��ع��ي��ُد أن��ك س��رُّه��ا
ق��ب��َال ال��س��رِّ خ��اِف��َي ك��ان وق��د ـ��ٍف َك��ْش��ـ م��ن الح ك��م أق��ول م��ا َض��لَّ��ٌة
وأغ��ل��ى غ��ال��ى ل��ل��ح��ي��اة ُم��ْع��ِظ��ٌم ل��وال أك��ب��ر ال��ح��ي��اة ول��ع��لَّ
ُس��ف��ل��ى ف��ْه��ي يُ��ع��ِل��ه��ا إِْن ع��ل��ي��ا ت��ل��ك ان��خ��ف��اض ف��ي رف��ع��ٍة ف��رِط م��ن ف��ْه��ي
أول��ى ب��ال��ح��طِّ ال��ح��ي��اة ف��ق��اَل ل��ى غ��ا وق��د ُع��اله��ا م��ن ب��ال��ي��أس ب��اءَ
س��ه��َال ال��ع��ي��ش ي��أخ��ذ َم��ْن وم��ت��اًع��ا وح��س��نً��ا ف��رًض��ا ال��ح��ي��اة وي��ع��ي��د
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والعداء اإلخاء بعد

ال��ودِّ ع��ل��ى ج��ن��يْ��ن��ا م��ا ع��ن��ُه ص��دَّ وإِن ب��يْ��ن��ن��ا ك��ان ال��ذي ال��ودِّ ع��ل��ى ح��ن��وُت
ال��ح��ق��ِد م��ن ه��الك��ي ي��ب��غ��ي أن��ه ول��و ح��ن��ا وم��ا ح��ن��وُت أن��ي ول��و ح��ن��وُت
وال��ق��ص��ِد ال��نِّ��ص��ف ع��ن م��ي��ٌل آن��ة ل��ه ك��ق��ل��ب��ه ق��ل��ب��ي ال��ن��اَس أك��ذَب��نَّ وال
بُ��ْع��ِد ع��ل��ى ال��ش��ب��اب ذك��رى ح��ك��ى ُم��ح��اًال إِخ��اؤن��ا ف��ع��اد ش��رٍّا ج��ن��ى ِك��الن��ا
��دِّ ال��صَّ ح��اض��ر م��ن ال��ودِّ ق��دي��ُم وأي��َن ع��ه��ده بُ��ْع��َد َوي��ا ذك��راه ط��ي��َب ف��ي��ا
وال��وْل��ِد وال��ذخ��ر واألص��ح��اب األه��ل م��ن ع��اب��ٍر ب��ع��َد ع��اب��ٌر ي��م��ض��ي ح��ي��ُث َم��َض��ى
ع��ْوِد ب��ال ظ��ع��ٌن ك��ال��ن��اِس أج��ٌل ل��ه وم��ذه��ب رأٍي ك��لُّ ي��م��ض��ي ح��ي��ث م��ض��ى
ع��ْم��ِد ذي إِس��اءة م��نِّ��ي ل��ه ذك��رُت أٍخ م��ن اِإلس��اءة أُن��س��ي��ُت أن��ا إِذا
ج��ه��ِد وم��ن ع��ن��اءٍ م��ن ع��ل��ي��ه ع��دائ��ي ج��ن��ى وم��ا ع��دائ��ي ي��ن��س��ى ال وأي��ق��ن��ُت
وال��ه��دِّ؟ ب��ال��ص��دْع ال��ي��مِّ م��وُج َد ت��ردَّ م��ا ب��ع��د ال��ي��مِّ ف��ي ��خ��ران ال��صَّ أي��ل��ت��ئ��ُم
ن��ق��ِد؟ وم��ن ق��وٍل م��ي��ِن م��ن ب��غ��ض��ة ب��ه بَ��َدْت م��ا ب��ع��د م��ن ِن ال��ِخ��الَّ وي��ت��ف��ق
وال��ورِد ال��غ��ض��ارة وادي ف��ي ك��ن��ه��ري��ن أن��ف��ٍس ُق��ْرِب م��ن ك��اَن م��ا ع��ل��ى وك��ن��ا
ال��ودِّ ك��ألألة ألالءً ال��ش��م��س م��ن وع��س��ج��ًدا وم��اءً م��ج��ًرى اق��ت��رب��ا ق��د
ي��ك��دي وال ي��غ��ي��ض ال إِخ��اءٍ وع��ه��ُد ع��س��ج��ٍد أيُّ ع��س��ج��ٌد ش��ب��اب ح��ي��اة
ال��ق��ص��ِد ع��ن ال��س��ب��ي��ل ق��ص��ُد ب��ن��ا ف��م��ال وإِف��ن��ه��ا ال��ح��ي��اة داع��ي دع��ا أن إِل��ى
بُ��ْع��ِد ع��ل��ى بُ��ْع��ًدا ال��ن��ف��س ط��م��اُح وزاد وال��م��ن��ى وال��ن��ف��َس ال��ق��ل��َب م��ن��ا وغ��يَّ��ر
ك��ال��وق��د األض��ال��ع ب��ي��ن ل��ه��ا ف��ن��اٌر ف��م��ن��ط��ق ل��ح��ٌظ ال��ح��بِّ م��ث��ُل ال��بُ��غ��ض ه��و
ب��ال��ح��ق��ِد ج��اء م��ا أيْ��َق��نْ��َت ت��دره ول��م ط��روق��ه ك��ي��ف ال��ح��بَّ ت��دري ك��ن��َت وإِن
ال��ص��دِّ ع��ن ي��ص��دَّ ح��ت��ى َونَ��بْ��وت��ه َج��َف��اءه غ��ف��رُت ق��د أنِّ��ي ل��ي��َت ف��ي��ا
ال��ك��ي��ِد م��ن م��ن��ه ك��ان م��ا ع��ل��ى ف��ي��أس��ى واألذى ��يْ��م ال��ضَّ ع��ل��ى َص��بْ��ري ل��ي وي��ذك��ر
ال��ص��ل��ِد ك��ال��ح��ج��ر ق��ب��ل م��ن ل��ي ك��ان وإِْن أل��ف��ًة ال��ن��دام��ُة م��ن��ُه وت��ك��س��ب��ن��ي
ودِّي ل��ه ذخ��رُت َغ��ْدًرا إِث��ِرِه ع��ل��ى ج��ن��ى ف��ِإن ي��وًم��ا م��ن��ه ب��ص��ف��ٍو أع��ي��ُش
ال��ح��م��ِد إِل��ى ال��م��غ��ِي��َظ ت��س��ت��دع��ي ش��م��ائ��ل ان��ص��راف��ه��ا ع��ن��د م��ن��ه ن��ف��س��ي وأُذِْك��ُر
ل��ل��ض��دِّ ال��ض��دُّ ك��م��ا ل��ي ون��ف��س��ي وك��ي��ف ً ُم��بَ��رَّأ أب��غ��ي ال��ع��ي��ش ب��الئ��ي أب��ع��د
ورِد وم��ن ع��رار م��ن ري��اض وم��رأى ال��دج��ى ف��ي وال��ن��ج��م ال��ف��ج��ر ح��س��ن ي��روق��ك
يُ��بْ��ِد ول��م اس��ت��س��رَّ م��ا م��ن��ه ح��ل��ي��ف��ك ص��اح��ب وْج��ه ف��ي ال��ب��ش��ر م��ن��ه��ا وأح��س��ُن
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ب��ال��ن��ق��ِد ال��ود يُ��ش��ت��رى ل��و أٍخ ب��ودِّ ح��ط��ام��ه��ا أب��ي��ُع ُدن��ي��ا ل��ي ل��ي��َت ف��ي��ا
ال��ح��ق��ِد؟ ع��ن��ت م��ن ال��ود خ��الص ف��ك��ي��ف واألذى ال��ب��غ��ض م��ن يَ��ْخ��لُ��ْص ل��م ال��ح��بُّ إِذا
ال��ف��ق��ِد ذل��ك ف��ي ال��ن��ف��س ف��ب��ع��ُض ف��ق��دن��ا، أيُّ��ُه��ْم ال��ج��وارح م��ث��ُل ن��ن��ا وِخ��الَّ
ب��ال��ح��م��ِد ال��ودَّ ن��ش��دان��ك َق��م��ٌن إِذن ط��ال��ب ن��ق��ص م��ن ال��ودِّ ِط��الب أح��قٌّ
ال��ع��دِّ ف��ي ت��ج��م��ع ال��ن��ص��ف��ان َك��م��َل ك��م��ا ن��اش��ٌد أن��ت ال��ذي ب��ال��ِخ��لِّ ل��ت��ك��م��ل
وال��م��ج��ِد ب��ال��ف��ض��ل ال��م��خ��دوع ع��ظ��م ك��م��ا ح��ق��ب��ًة ال��ودُّ غ��رَّه ق��ل��ب ط��ي��ب وي��ا
ب��ال��ودِّ ال��م��غ��رَُّر ال��ق��ل��ُب أم أس��رُّ م��راوٍغ أَق��ْل��ب ت��دري ال وإِن��ك
يُ��ْج��ِد ل��م غ��اَض ال��وف��ا م��خ��ل��وف أن ول��و ُغ��نْ��ِم��ه ب��ع��ِض م��ن ال��م��رءِ وداَد وإِنَّ
يُ��ْرِد ل��م ق��ل��ُب ي��ا ال��ودَّ ف��ِإنَّ َف��ط��اِم��ْن وك��ذب��ه ال��رج��اءِ ب��م��خ��ل��وف ت��ع��ي��ش
ال��ع��ه��ِد ذو ال��م��ع��تَّ��ق أص��ف��اه وك��ال��خ��م��ر ص��ف��وه دام ل��ْو ، ال��ودُّ ال��ح��ي��اة رح��ي��ق
ال��ودِّ ُم��ْس��تَ��ح��دُث ��ي��ب ال��شَّ ب��ع��د يَ��ْح��ُل ول��م ��ب��ا ال��صِّ ع��ص��ره م��ن ك��ان م��ا وأح��س��ن��ه
ل��ل��ن��دِّ ال��ن��دِّ ك��م��ا ك��ان��ا م��ا أل��ي��َف��يْ��ن ��ب��ا وال��صِّ ل��ل��ودِّ ال��ده��ر ب��ع��ود ل��ي ف��َم��ْن
ال��ف��رِد ك��ال��ج��وه��ر ال��م��م��زوُج ك��ي��ان��ه��م��ا ص��بً��ا ��ب��ا ال��صِّ وودُّ ا ودٍّ ��ب��ا ال��صِّ ي��خ��ال
ت��ْل��ِد وم��ن ط��ري��ٍف م��ن ح��ظٍّ��ا ن��اَل وإِن ِخ��لَّ��ه خ��ان َم��ْن ال��ن��اس ف��ق��ي��ر وإِنَّ
ال��َع��ْم��ِد؟ غ��درة أو ال��غ��در ع��ف��و وأن��ق��م ع��داوة تُ��ِش��بْ��ُه ل��م إِخ��اءً أأب��غ��ي
ب��ال��ض��دِّ ي��ول��ع ��دَّ ال��ضِّ أن أَْدِر ول��م وخ��ل��ق��ه األن��ام أدِر ل��م ك��أَنِّ��َي
ال��خ��ل��ِد؟ ع��ادم م��ن ال��ودِّ خ��ل��ود أروم ودِّن��ا ج��ن��ازة م��ن ف��راغ��ي أب��ع��د
رع��دي وأم��ن��ع��ه��م غ��ي��ث��ي ف��أم��ن��ح��ه��م وغ��ي��م��ة ص��ح��ًوا ال��خ��الن أرت��ض��ي م��ت��ى
ال��ل��دِّ أع��دائ��َي غ��در م��ن��ه��م الح وإِن وأغ��ره��ا ف��ي��ه��ُم ن��ف��س��ي أُغ��ال��ط
وج��دي ب��ه أُزي��ل م��ا ل��ي يُ��تَ��ْح ل��م إِذا ع��زًَّة ن��ف��س��َي آالم م��ن وأك��ت��م
رف��ِد ع��ل��ى رف��ًدا ال��ن��س��ي��ان ِل��َي وه��ات ص��ح��اب��ت��ي َع��اِط ال��ن��س��ي��ان س��اق��َي ف��ي��ا
ال��ل��ح��ِد ُم��ش��ب��ه ف��ي واُروه ول��و ل��يُ��نْ��َس��ى ج��ده ج��دَّ إِذا أم��ٌر م��ا وه��ي��ه��اَت
ردِّ م��ن ال��نَّ��م��ي��ريِّ س��ه��م أنَّ��ه ول��و ل��ه ف��م��ا ال��طَّ��ل��ي��ق ال��س��ه��م ان��ف��لَّ��ت إِذا
األَيْ��ِد ذو ال��م��ص��رَُّف ال��دَّْه��ر وه��و أال ف��ع��ل��ه ن��ق��ض ع��ن ال��ده��ر ه��ذا وي��ع��ج��ز
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الطباع وصف ويف

ع��داءُ م��ن��ه��م وه��اَن م��ن��ه��م ـ��ك��ي��د اْل��ـ وه��ان إِالَّ األن��ام ازدري��ُت م��ا
ال��ع��زاءُ واس��ت��ق��ام وت��زه��ْدُت ب��ك��ي��ٍد أَُص��وُل ال وت��ف��رَّْدُت
واإلع��ت��داءُ اإلِج��رام م��ن��ه ك��ان ازدراه��م م��ا إِذا َم��ْن ال��ن��اس وِم��ن
ال��ب��غ��ض��اءُ واح��ت��وتْ��ن��َي غ��اف��ًرا ي��رون��ي ل��م أك��ب��رتُ��ه��م انِّ��ي ول��َو
ُرح��م��اءُ ب��ه��م وم��ا دي��ن��ي ـ��م��ة ال��رْح��ـ ت��َر ل��م أك��ب��رتُ��ه��م انِّ��ي ول��َو
ال��ث��ؤب��اءُ ب��ه��ا ت��س��ع��ى ع��دوى م��ث��ل ع��دوى ف��ي��ه بَ��ْغ��ِض��ِه��ْم م��ث��ل ُودُُّه��ْم
ه��ب��اءُ ع��داه وم��ا ت��ب��ٌر ه��و ش��يءٍ ك��لُّ أنَّ��ه ال��م��رءُ َويَ��رى
وس��م��اءُ ف��وق��ه م��ن وب��ه��ٌو ـ��ق األْف��ـ دارة ح��ول��ه ال��ك��وِن م��رك��ُز
ان��ط��واءُ م��ن��ه ك��ان م��ا يَ��بْ��ُدو ث��م ط��وي��ًال ال��خ��ل��ي��ل ت��ْح��َم��د ول��ق��د
ري��اءُ وال��وف��اء ال��ودُّ وإِذا وِط��ب��اٌع ش��ي��م��ٌة ال��غ��دُر ف��ِإذا
��اءُ َوضَّ وج��ان��ٌب ب��ال��دن��اي��ا ُم��ْدَل��ِه��مٌّ ج��ان��ٌب ال��ن��ف��ُس وإِذا
خ��ف��اءُ م��ن��ه وال��ك��ري��ُه ج��ان��بً��ا م��ن��ه ال��ص��ح��ب ي��ح��م��د ال��م��رءُ وإذا
إِع��ي��اءُ غ��دره��م ع��ن��د ال��ف��ت��ى ـ��رو ي��ْع��ـ ف��ق��د ب��األن��ام ال��ُخ��بْ��ِر وم��ع
ال��ع��ف��اءُ ط��واه وم��ا رثٌّ وْه��و ج��دي��ًدا م��ن��ه يَ��خ��ال ي��وٍم ك��لُّ
ال��رج��اءُ إِل��ي��ه األس��ى ي��ق��ود ب��ال��ودِّ ال��م��ض��لَّ��ل اآلم��ل ق��ل��بُ��ه
وال��ق��ض��اءُ ج��ن��وا م��ا ال��ح��تْ��ُم إِذ ـ��ح ال��ص��ْف��ـ ك��رُم م��ن��ه��م ال��ي��أس وم��َع
ي��س��اءُ ي��س��يء ك��م��ا وك��لٌّ ك��ي ب��ال��ش��ا وي��ش��م��ت يَ��ْش��تَ��ك��ي ك��لُّ��ه��م
اإلِي��ذاءُ وَط��بْ��ُع��ُه ي��ت��أذَّى وك��لٌّ ال��وف��اءَ ي��ن��دُب ك��لُّ��ه��م
وف��اءُ م��ن��ه ول��يْ��َس َص��يْ��ًدا ـ��خ��لِّ اْل��ـ وف��اءِ ف��ي ي��رى ق��ان��ٌص ك��لُّ��ه��م
وي��ش��اءُ ل��ن��ف��س��ه ف��ي��ه غ��ب ي��ْر م��ا ل��ل��ن��اس ي��ودُّ ال ك��ل��ه��م
ب��أس��اءُ ب��ص��اح��ب ��ْت أل��مَّ إِن اك��ت��ئ��ابً��ا وي��بْ��ِدي ال��ف��ت��ى ويُ��َس��رُّ
س��راءُ خ��لِّ��ِه ن��ْح��ِس ف��ف��ي ـ��ف ال��ع��ْط��ـ ك��اذب أو ك��ان ال��ع��ط��ف ص��ادق
وال��ش��ق��اءُ َداَره ال��ح��زن ن��زل خ��لٍّ م��ث��ل يُ��َص��ْب َل��ْم أن وارت��ي��اح
وع��داءُ ص��ول��ة ف��ل��ل��غ��رِّ َو غ��ْر وال وِغ��رٌّ ِخ��بٌّ وس��واءٌ
غ��ب��اءُ م��ن��ه ي��رْع��َك ح��ي��ن ب��ع��د ذك��اءٌ م��ن��ه ي��رْق��َك إِن ك��لُّ��ه��م
َظ��ْل��م��اءُ ك��ل��ه وال��ع��ق��ل ـ��ب��رِق، اْل��ـ وم��ي��ُض م��ن��ه ال��ذك��اءَ ف��ك��أنَّ
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إِخ��ف��اءُ ب��غ��ض��ه ال��ن��اس ح��ذَر ��ا ح��قٍّ ال��ن��ق��ي��ص��ة ي��ب��غ��ض ك��لُّ��ه��م
ال��ري��اءُ ل��ع��ي��ف ول��واله��م��ا ه��ا ي��ق��َال وال��رب��ح ل��ل��ح��م��د واك��ت��س��ابً��ا
بَ��راءُ م��ن��ه وْه��و ال��خ��ي��ر ح��ل��ة م��ن��ه ال��ن��ق��ي��ص��ة يُ��ْل��ِب��ُس ك��لُّ��ه��م
ن��ق��اءُ ذاك أنَّ ال��ن��اس ي��ح��س��ب ك��ي��م��ا ل��ل��ف��ض��ي��ل��ة ال��م��رء ي��غ��ض��ب
ال��ن��ع��م��اءُ ك��س��ب��ه م��ن ت��دان��ت إِن ل��دي��ه وف��ض��ٌل ن��ق��ٌص وس��واء
إِط��راءُ ق��ول��ه م��ن وك��ث��ي��ٌر ب��ن��ق��ٍص يَ��ب��وح َم��ْن ال��ن��اس وم��ن
وإِب��اءُ ص��راح��ٌة م��ن��ه ـ��ح��ل��َم اْل��ـ أْف��َق��َدتْ��ه إِن��م��ا ق��ال ك��ال��ذي
ال��ُح��َل��م��اءُ ال��ورى ف��ي ال��خ��بِّ م��غ��ن��م يَ��ْس��ُط��و وْه��و م��غ��ريً��ا ال��ح��ل��م ي��م��دح
وات��ق��اءُ ط��ب��ع��ه ف��ي ج��ب��ٌن ذاك خ��ي��ًرا ي��م��دح ل��ل��ش��رور ح��ذًرا
واأله��واءُ األح��ق��اُد م��ن��ه ـ��نَّ��اس ال��ـ ب��ي��ن وال��م��ح��ام��د ال��ن��ق��َص ق��س��م
إِخ��اءُ م��ن��ه ك��ان م��ن وك��ري��ٌم ج��ف��اء م��ن��ه ك��ان م��ن ف��ل��ئ��ي��م
وال��رج��اءُ ي��أس��ه ال��ح��ق رأى م��ا إِال ال��ح��قُّ وم��ا م��ي��زان��ه ذاك
رح��م��اءُ أن��ه��م ودَّ وإِن س ال��ن��ا ي��رح��م ال��ذي األخ��َرق وي��رى
األح��ي��اءُ وه��ك��ذا ِب��َج��َداُه ع��ن��ه��م ض��نَّ ب��ال��ذي ي��م��دُّوه ك��ي
ال��ع��ف��اءُ ع��داه م��ا غ��ال ول��ئ��ن ح��ي��اة م��ن��ه ي��ص��ون ح��يٍّ ك��لُّ
ال��ش��ق��اءُ س��واه م��ا ع��مَّ ول��و ـ��و وال��ق��ْس��ـ وال��م��ك��ر ��ي��ال ب��ال��صِّ ح��اط��ه��ا
ط��الءُ وْه��و ال��ك��م��ال وب��دع��وى وأذاه ك��ي��ده وب��ِإن��ك��ار
إِب��اءُ م��ن��ه ي��ح��طُّ ��ا ع��مَّ ـ��ن��ي��ه يُ��ثْ��ـ وال ال��ع��الء ي��ب��غ��ي ي��ت��دنَّ��ى
داءُ ِق��ي��َل وَق��ْد ال��ورى ن��ف��وَس ـ��ه��م م��نْ��ـ أن��ف��س ع��ل��ى آث��روا م��ن غ��ي��ر
ال��ش��ف��اءُ م��ن��ه وال��ح��رص داءً ـ��نَّ��ف��س ال��ـ ف��ي م��ا أْط��َه��ُر ك��ان أن وع��ج��ي��ٌب
م��ض��اءُ م��ن��ه ي��ك��ون ك��ي��م��ا ـ��نَّ��اِس ال��ـ ل��ؤم ي��ن��ك��ر ال��ُق��َس��اِة وأَش��دُّ
ال��ث��ن��اءُ م��ن��ه ي��ك��وُن وذع��ًرا ـ��د ال��ك��يْ��ـ ع��ل��ى بُ��ْق��يَ��ا ال��ح��ي��اة يُ��ْط��ِري وْه��و
ام��ت��الءُ ي��ك��ون أن أو ب��ط��ن ج��وع ط��رٍّا ال��نَّ��اس ي��درُج أم��ريْ��ن ب��ي��ن
األح��ي��اءُ ق��س��ا ك��م ال��م��وت َخ��ْش��ي��ة أو ل��ه َح��ذارا أو ال��ج��وع وم��ن
وال��م��ض��اءُ ح��ف��زه��ا ال��ط��ه��َر ي��ه��ت��ك ج��س��ٍم ش��ه��وة ي��ص��ي��ر وام��ت��الء
ش��ق��اءُ ون��ال ن��ح��ٌس م��ن��ه��ا ن��ال ال��ض��ح��اي��ا م��ا إذا ب��ع��ده��ا َه��يِّ��ٌن
وري��اءُ وق��س��وة واح��ت��ي��ال، وح��ذاٌر ون��ه��م��ٌة ب��ط��ٍن، خ��م��ُص
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ال��ب��ق��اءُ ِع��ي��َف ل��واله ب��ك��يٍّ ـ��ٍر خ��يْ��ـ م��ن ك��ان م��ا ث��م ال��ع��ي��ش ذل��ك
ي��ش��اءُ م��ا ب��ه ي��ب��غ��ي ف��ض��ًال ـ��ح��يُّ اْل��ـ َدع��اه ال��ح��ي��اة ع��ل��ى وق��ت��اٌل
يُ��س��اءُ ح��ي��ن ال��ن��اس ف��ي ن��ق��ٌص وْه��و ول��ك��ن أس��اء إِذا َف��ض��ٌل ذاك
ع��زاءُ أو ن��ج��وة ع��ن��ه ت��ك��ن ل��م س��ه��ٌل ل��ل��م��وت ال��س��ب��ي��ل انَّ ول��َو
ال��ع��ن��اءُ ت��م��ادى َم��ْه��َم��ا ُم��ل��حٌّ ـ��ش ل��ْل��َع��يْ��ـ ح��بَّ��ك إِنَّ ال��ع��ي��َش ف��اح��م��د
ال��ذك��اءُ ال��ح��ي��اَة ق��بَّ��َح وإِْن ـ��س ال��ن��ْف��ـ ت��ع��رف م��ا ال��رج��اء أق��وى إِن
ي��ش��اءُ م��ا ح��س��ن��ه��ا م��ن ق��دًم��ا ـ��ِص��َر يُ��بْ��ـ أن ش��اء وإِن��م��ا ي��ع��ف��ه��ا ل��م
إِغ��راءُ ووص��ُف��ه ع��ي��ًش��ا ـ��َل ��ـ َج��مَّ ب��م��ا األن��ام ��ر بَ��صَّ دائ��ٌب
األش��ي��اءُ ت��روع��ه ال ب��ه��ا ـ��م ال��ِع��ْل��ـ ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ُ يَ��ْك��َأل وال��ذي
ه��ج��اءُ م��ن��ه ك��ان زاد ف��ِإن ـ��ٍل ف��ْض��ـ م��ن ح��از م��ا م��ث��َل ال��م��رء ي��م��دح
ال��م��راءُ ذاك أج��ل م��ن وك��ث��ي��ٌر ق��وًال ال��ن��ف��س ن��ص��دق م��ا ف��ق��ل��ي��ٌل
ه��وج��اءُ م��ه��ج��ة وال��بُ��ْغ��ض ـ��ق��اِد األْح��ـ س��ورة م��ن ال��ح��اس��دي��ن ُم��ه��ج��ُة
ش��رك��اءُ ط��ب��اع��ه��م ف��ي وال��ورى ظ��ن��وٌن ف��س��اءت م��ن��ه��م ف��ع��ٌل س��اء
ح��والءُ م��ق��ل��ة ال��ظ��ن م��ق��ل��ة ول��ك��ْن ط��ب��ٌع األن��ام ظ��نِّ س��وءُ
وراءُ ج��ن��اه وم��ا ي��راه ـ��ُم ال��خ��ْص��ـ ج��ن��ى م��ا أم��ام��ه ح��يٍّ ك��لُّ
ال��ن��ع��م��اءُ ل��ه تَ��ُدم ل��م أن ب��ع��د ح��ت��ى ال��م��رء ي��ح��س��د أن وع��ج��ي��ب
اك��ت��واءُ م��ن��ه ل��ل��ق��ل��وب ح��س��ًدا ع��اَف��ْت ال��ن��اس أن��ف��س م��ن ن��ف��س أيُّ
إِي��ذاءُ ي��ك��ن ول��م م��ن��ه ـ��نَّ��ف��س ال��ـ ف��ي م��ا ت��ض��اءَل إِن ال��ف��ض��ل ب��ِل ال
ال��ف��ض��الءُ ب��ه ب��دت م��ا َه��يِّ��ٌن ول��ك��ن ال��ح��س��ود ذل��ك ك��ل��ه��م
ال��ق��ض��اءُ ولِ��ي��َم ض��دَّه ح��س��دوا ح��س��دوه م��ا األن��ام ي��ن��ال ل��و
واألع��ل��ي��اءُ ال��ط��غ��ام ف��ادَّع��اه وع��ق��ل ذك��اءٍ م��ن ال��ل��ؤم ح��س��ب��وا
ل��ؤم��اءُ ه��م ق��ي��ل إِن واس��ت��ش��اط��وا ف��ي��ه��م ال��ل��ؤم ب��ق��درة وت��ب��اَه��وا
االزدراءُ ب��ع��ده م��ن ج��ْرم ي��ك ل��م إِن ال��م��رء ي��ن��دم م��ا وق��ل��ي��ل
خ��ي��الءُ م��دح��ه��م م��ن ش��م��ل��ت��ه ج��رًم��ا م��ن��ه َزيَّ��ن��وا ال��ن��اُس ف��ِإذا
ال��ك��ب��ري��اءُ ودأب��ه م��رًع��ى ث��ام اآل م��ن ي��رود س��ادًرا وم��ض��ى
ي��ش��اءُ م��ا وخ��ل��ق��ه��م ي��رض��ى، ح��ي��ث ُط��رٍّا ال��ن��اس ي��رى أن ال��م��رء ي��ب��ت��غ��ي
رض��اءُ م��ن��ه��م ي��ك��َون ك��ي ن��ف��س��ه ف��ي م��ا ت��غ��ي��ي��ر ي��س��ت��ط��ي��ع ال وْه��و
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ال��ح��َوبْ��اءُ ب��ه خ��ولِ��َج��ْت م��ا ـ��ب��ع ي��تْ��ـ رأي��ه م��ن ب��ال��ش��ك وح��ق��ي��ٌق
وال��غ��ذاءُ ج��وُّه ف��ي��ه ح��اك��م وه��واه خ��ل��ق��ه م��ث��ل رأي��ه
آراءُ ت��ن��اك��رت وارت��ي��اٍح، وان��ق��ب��اض وم��ط��م��ع، ق��ن��وٍط ف��ي
ك��س��اءُ ف��اح��ت��واه ال��ل��ه رح��م ت��ع��اَدْت ال��ن��ف��وس ف��ي ال��ش��ر ب��دا ل��و
اس��ت��ع��الءُ ع��ج��زه أن ادَّع��ى ع��ج��ًزا ال��م��رء أع��وز ال��ش��ر وإِذا
اع��ت��داءُ م��ن��ه ي��ع��ود وك��ي��م��ا ال��ش��رُّ يُ��غ��ف��ر ك��ي ب��ال��ش��رِّ وُم��ِق��رُّ
وف��اءُ ال اس��ت��زادة م��ن��ه وْه��و وك��س��ٌب ح��رٌص ب��ال��ج��ود واع��ت��داءٌ
رث��اءُ م��ن��ه وك��ان رزء َك خ��الَّ إِذا ال��ع��ش��ي��ُر ي��ح��ق��ُد ول��ق��د
اس��ت��خ��ذاءُ غ��ال��ه ول��واله ال��ش��رِّ ع��ل��ى ب��ال��ج��م��ي��ع ال��ف��رد ي��ج��رؤ
ال��ج��ب��ن��اءُ م��ن��ال��ه ف��ي ُج��ِم��َع��ْت ش��رٍّا أنَّ س��اف��ٍل أزر م��ن ش��دَّ
ع��داءُ م��ن��ُه ي��ك��وُن وع��داءٌ ج��ب��اٍن أزَر ي��ش��دُّ ف��ج��ب��اٌن
ري��اءُ م��ن��ه��م وذاك م��ن��ه��م ـ��رُّ ال��ش��ـ ل��ي��خ��ف خ��ي��ًرا ي��ف��ع��ل��ون ول��ق��د
رج��اءُ إِل��ي��ه��م م��ن��ه ن��ف��ع��م ج��رَّ ق��وٍم ش��ر م��ن ال��َج��زوُع وال��ش��ق��يُّ
والءُ م��ن��ه��م ي��ف��ي��ض أن ق��ل��بَ��ه وي��ك��وي ال��والء إِل��ى م��س��ت��ن��ي��ٌم
ال��ه��ج��اءُ وَح��قَّ ل��ه��م ن��ف��وًس��ا ـ��ري ال��م��ْط��ـ ي��خ��دع��ه ب��األن��ام ج��اه��ل
غ��ب��اءُ م��ن��ه وْه��و ب��ال��نَّ��اس ـ��تَ��رَّ ي��ْغ��ـ أْن ال��م��روءَة أنَّ ��ن��وُه ل��قَّ
ال��ج��زاءُ ي��ع��ز ق��د أْن ب��اله��م إِْن ي��دري وْه��و خ��ي��ره ال��ف��ض��ُل ب��ل ال
ب��الءُ م��ن��ه��م ده��اه إِن ع��ن��ده��م َج��م��ي��ٍل اص��ط��ن��اٍع ب��ع��َد م��ط��م��ئ��نٍّ��ا
اس��ت��ش��ف��اءُ َق��ْس��َوُه أن رأى ًم��ا م��ظ��ل��و ك��ان وإِن ظ��ال��م ك��ل��ه��م
ال��دواءُ ب��ئ��س ، األذلِّ ب��ظ��ل��م وال��ذلِّ ال��غ��ي��ظ ل��واع��ج م��ن ي��ش��ت��ف��ي
اع��ت��الءُ ع��ل��ي��ه ل��ه م��ن ـ��ل��م��ه ي��ْظ��ـ ك��م��ا ال��ض��ع��ي��ف ال��ص��اغ��ر ي��ظ��ل��م
ان��ت��ه��اءُ ف��ي��ه��ا يُ��خ��ال إِن م��ا ـ��ي��ان ال��ط��ْغ��ـ م��ن م��ق��دَّرات ط��ب��ق��اٌت
س��ي��م��اءُ آن��ة ف��ل��ل��خ��ي��ر ـ��ٍس ن��ْف��ـ ف��ي واألب��اط��ي��ل ال��ش��رِّ وم��َع
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الصحراء

ه��ائ��ُب؟ وْه��و روع��ه م��ن ُم��ْص��ح��ٌر غ��دا غ��ال��ُب األرض ع��ل��ى ص��م��ٌت أم أَرْح��بُ��ك
وخ��رائ��ُب ل��ل��رَّدى ص��رع��ى م��ق��اب��ُر ن��زوع��ه��م ال��م��ط��رق��ي��ن ال��خ��ش��وع َك��ص��م��ِت
وي��خ��اط��ُب ص��م��ت��ه ف��ي ي��ق��ارب��ه ربِّ��ه ب��ي��ت ف��ي ال��م��ح��راب ل��ذي وص��م��ت
راع��ُب ال��ص��م��ُت م��ا ف��رط م��ن ي��ك��لِّ��م��ه ه��ات��ًف��ا ال��ص��م��ُت َغ��ال��ه ق��د َم��ْن ��َع تَ��وقَّ
غ��ائ��ُب ه��و م��ا ال��ل��ح��ظ ف��ي��ه��ا َج��ال إِذا ل��ع��ي��ن��ه الَح ال��ظ��ل��م��اء ك��م��خ��ت��رِق
ذاه��ُب ف��ي��ك راك��ب ص��م��تً��ا وي��خ��ش��ع ال��ح��ج��ى أخ��و ف��ي��ك ال��ن��ف��س يُ��ن��اج��ي أن ح��ٍد
ح��اس��ُب ال��ده��َر ه ح��دَّ م��ا أب��ًدا ح��ك��ى ل��ه م��ًدى ال ك��أن َرْح��ٍب م��ن وي��خ��ش��ع
ُم��ن��اس��ُب أو ُم��ش��ب��ٌه إِال ي��ل��َف ف��ل��ْم ُم��ج��اِن��ٌس إِال ش��يءَ ال أن وي��خ��ش��ع
ال��م��ص��اق��ُب ��ب��ي��ه ال��شَّ ي��ت��ل��وه ��ب��ه ال��شِّ س��وى يُ��رى ال ك��ان إِن ال��ع��ي��ن رأي راع وك��م
ال��ع��واق��ُب ك��ذَّبَ��تْ��ه��ا بُ��ش��رى األف��ق ع��ل��ى راف��ًع��ا آلُ��َك اآلم��ال خ��دع��ة ح��ك��ى
وال��رغ��ائ��ُب ال��ُم��ن��ى ال��م��رءَ ت��ه��ل��ك وق��د خ��دي��ع��ٌة ال��ح��ي��اة ف��ي األم��ان��ي س��راُب
ال��م��ذاه��ُب ال��ف��ي��اف��ي ف��ي خ��ذل��تْ��ه ك��م��ن ل��بُّ��ُه ال��ع��ي��ش م��ن َخ��ْرٍق ف��ي ض��لَّ َوَم��ْن
دائ��ُب ي��ْس��ف��ي��ه ال��ق��ي��ِظ ُش��َواَظ ك��أنَّ ال��ل��ظ��ى ع��ن ال��ج��ح��ي��م أب��واب تَ��ف��تَّ��ُح
وال��ن��ج��ائ��ُب ال��ح��ص��ا ي��ص��اله ـ��ح��رائ��ق اْل��ـ ل��ظ��ى أو ال��ب��راك��ي��ن ��اع ك��دفَّ س��م��وم
م��ق��ارُب ج��ح��ي��م ي��س��ع��ى ل��و ال��ن��ار ع��ن ت��ق��لَّ��ص��ْت دن��ي��ا خ��ال رْك��ب وي��ص��اله
ح��اج��ُب ال��ش��م��س ي��ك��س��ف أو دج��ت ذُك��اءُ ك��أن��م��ا ح��ت��ى األف��ق وج��ه وي��س��ودُّ
س��ال��ُب وال��ُع��ْري ال��ح��س��ن م��رأى راع ك��م��ا ص��ح��وة ف��ج��اءة م��ن رْك��ب َح��ار وك��م
س��اك��ُب ال��ش��م��س س��ن��ا م��ن ع��ل��ي��ه وص��بَّ ل��ون��ه أخ��ل��ص ك��ال��ب��لَّ��ْور ال��ج��و إِذ
ص��ائ��ُب وْه��و ق��ط��ره ط��الءً ك��أن ب��ه��ج��ة ري��ع��ان ال��غ��ي��ث غ��بَّ ك��ذل��ك
ث��اق��ُب ال��دج��ن ��ب ثَ��قَّ ح��ت��ى ت��ك��اث��ر س��ح��اب��ٍة س��واد ف��ي ض��ي��اءً ك��أنَّ
ال��س��وارُب ال��م��ي��اُه األرَض غ��م��ر ك��م��ا غ��ام��ٌر ال��ن��ور م��ن ي��ن��ب��وع ��ر ت��ف��جَّ
ال��غ��رائ��ُب م��ن��ه ال��م��أل��وف ف��ِإذا ب��ه م��ن��ظ��ر ك��لِّ م��ن ال��م��أل��وف ت��رى ض��ي��اءٌ
آي��ُب وْه��و ف��رح��ة م��ن��ه��ا ب��أص��دق ح��ب��ي��ب��ه ع��اد ال��ول��ه��اِن ف��رح��ُة وم��ا
ال��ك��واع��ُب ت��ن��ل��ه ل��م ن��ي��ًال ال��ل��بِّ م��ن ن��ائ��ٌل ال��دَّراريِّ ل��ي��ُل أم ن��ه��ارك
وت��ق��ارُب ب��ه ت��دن��و ف��أح��س��ب��ه��ا ص��ْف��وُه ال��ش��ه��َب يُ��بْ��ِرُز س��م��اءٍ أدي��م
ال��م��راق��ُب؟ ال��ف��ض��اء رح��ب م��ن وي��ذه��ل ال��دن��ى ك��ث��رة م��ن ��اُر ��مَّ ال��سُّ ي��خ��ش��ع أم��ا
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ال��ك��واك��ُب ب��ال��ح��وار إِل��ي��ه ف��ت��ف��ض��ي س��ام��ٌر وال��ن��ج��م ال��ن��ج��م يُ��ن��اِج��ي يَ��ب��ي��ُت
ي��راق��ُب ال��س��م��اء ف��ي رق��ي��بً��ا وأنَّ ع��اق��ٍل ل��ح��ظ م��ن ال��ن��ج��م ل��ح��اظ ك��أَنَّ
ط��ال��ُب ه��و م��ا ال��ن��ج��م وراء ك��أنَّ س��رُُّه أيْ��ن ع��ي��ش��ه ع��ن يُ��س��اِئ��لُ��ُه
ك��ات��ُب ال��ي��مِّ ع��ل��ى ي��ق��وى ال ال��ي��مُّ ك��ذا م��ح��ْوتَ��ُه س��ط��ًرا ال��ده��ر ف��ي��ك خ��طَّ إِذا
ال��رك��ائ��ُب ت��ل��ك ال��ب��ي��د ل��جَّ س��ف��ائ��ن وإِن��م��ا ال��ي��ع��م��الت ف��ي��ك وت��رق��ل
ك��ارُب ال��رك��ب ع��ل��ى إِع��ص��اٌر ه��بَّ إِذا م��ث��ل��ه��ا ول��ل��ب��ي��د أم��واٌج؛ ول��ل��ب��ح��ر
ال��س��وارُب ال��س��ف��ي��ن ف��وق اح��ت��ش��َدْت ك��م��ا ح��ائ��ٌن ال��ت��رب م��ن ل��جٍّ ف��ي ف��ي��غ��رق
ه��ائ��ُب وْه��و م��ط��ل��ب ذو وي��رك��ب��ه ه��ائ��ب ي��ط��وي��ك ال��ب��ح��ر َرْح��ب ورح��ب��ك
م��ق��ارُب وِش��بْ��ٌه ِش��بْ��ٌه ل��ك��م��ا َج��َال وروع��ة رْه��ب ل��ل��ش��ه��ب ب��أف��ق��ك��م��ا
ال��م��ط��ال��ُب ل��دي��ك أردتْ��ه وآخ��ر أم��ره دال ق��د ال��ي��مِّ ف��ي دول��ة وذي
وال��رغ��ائ��ُب ع��ي��ش��ه ف��ي��ك ت��ض��اءل م��ث��ل��م��ا ال��ي��مِّ ف��ي ال��م��رء ع��ي��ُش ويَ��ص��غ��ر
س��ال��ُب ف��ْه��و خ��ص��م��ه وأم��ا ب��خ��ي��ٍر ض��ي��ف��ه ال��ض��ي��ف م��ك��رم ي��ل��ق��ى ل��م��ْح��ل��ك
ال��م��ح��ارُب ي��ن��ت��ض��ي��ه��ا س��ي��وف بَ��نُ��وك ك��أن��م��ا ح��ت��ى األخ��ط��اُر وت��ش��ح��ذُُه
ال��ن��وائ��ُب ال��ح��ي��اة ف��ي ص��ق��َل��تْ��ه��م ك��م��ا وص��ي��ق��ل ق��ي��ٍن ن��ار ص��ق��َل��تْ��ه��ا ل��ق��د
األط��اي��ُب ل��دي��ك ت��رج��ى وال م��ع��اش ي��ك��ْن ل��م ال��ت��ق��ش��ف بُ��رِد ف��ي ��ْك��ت ت��ن��سَّ

املجهول البابيل الشاعر

ال��زم��ِن غ��اب��ر ف��ي ن��اظ��ًرا وط��ن��ي ع��ن ال��داِر غ��ري��َب ي��ا
ِف��ط��ن��ي؟ وع��ن ش��ع��ري ع��ن ـ��رَّْك��ب ال��ـ ن��ق��ل وم��ا اس��م��ي س��م��ع��ت ه��ل
ال��دم��ِن ف��ي ُخ��طَّ ق��د أث��ًرا ب��ه��ا ع��لَّ األط��الل ان��ك��ت
ح��س��ِن م��ن ال��ك��ون ف��ي أدْع ل��م أج��م��ع��ه ال��ح��س��ن وص��ف��ُت ق��د
َش��َج��ِن أي��م��ا ي��ف��تْ��ن��ي ل��م ق��اط��ب��ًة ال��ن��ف��س وب��ح��ث��ُت
اإلِح��ِن م��ن ق��ول��ي ع��ائ��بً��ا م��ض��ط��غ��نً��ا أل��ج��م��ُت وَل��َك��ْم
وم��ض��ط��غ��ِن راٍض م��ن ف��يَّ واخ��ت��ص��م��وا األق��واُم َس��ه��َر
َل��َس��ِن ذو اإلف��رن��ج م��ن أو ع��َرٌب ص��اغ��ه ق��د م��ا ك��لُّ
ي��ك��ِن ل��م األم��َر وك��أنَّ ف��ع��َف��ا ق��ب��ل��ه��م م��ن ُص��ْغ��تُ��ه
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وف��ن��ي ل��ي ك��ان ص��ي��ٍت ع��م��َر ش��اع��ره��م ب��ال��ص��ي��ت ي��ع��ْش ل��م
يَ��ِح��ِن ل��م ب��ع��ُد اس��م��ي َوَرَدى ِغ��يَ��ٌر ب��ه��ا أودْت ُدَوٌل
م��رت��ه��ِن ب��ال��ش��ع��ر ع��ال��ٍق أدب ل��ذي م��ع��نً��ى أدْع ل��م
وط��ن��ي م��ن ال��ده��ر اس��ت��ب��اح م��ا أدب��ي م��ن ال��ده��ر ف��اس��ت��ب��اح
ال��م��دِن س��ائ��ر ف��ي م��ث��ل��ه��ا ع��م��رْت م��ا األم��الك ب��اب��ُل
ال��س��ن��ِن م��ش��ه��ورة ِح��َق��بً��ا ل��ب��ث��ْت م��ا ب��ع��د م��ن درس��ْت
ال��ف��ت��ِن ع��ل��ى ت��رب��و ف��ت��ن��ًة خ��م��ائ��لُ��ه��ا ك��ان��ت م��ا ب��ع��د
ي��دِن ل��م ال��ده��ر ف��ك��أَنَّ ل��ه��ا ال��زم��ان دان م��ا ب��ع��د
وال��ل��ك��ِن اإلِع��ي��اءِ وذوو ل��س��ٍن ذو ال��تُ��ْرب ف��ي واس��ت��وى
وال��ك��ف��ِن ال��ل��ح��د ف��ي وادًع��ا ال��زم��ِن أخ��ا ي��ا ط��وي��ًال نَ��ْم
ال��م��ح��ِن ص��ول��ة ع��ن وس��ْل ق��م ال��ح��ق��ب م��ن آالٍف ب��ع��د
وال��س��ك��ِن األوط��ان ع��ن س��ْل تُ��ْك��ِب��ُرُه ك��ن��ت اس��م��ا ت��رى ال
ك��ال��وث��ِن ال��م��ع��ب��ود وع��ن ق��دٍم م��ن ال��م��ش��ه��ور ع��ن س��ْل
وال��زم��ِن ك��ال��ده��ر خ��ال��ًدا ت��ح��س��ب��ه ك��ن��ت ع��ظ��ي��ٍم ع��ن
ال��وس��ِن ف��ي ك��ان ق��د ُح��لُ��م وش��أن��ك��ُم أن��ت��م ف��ِإذا
ال��م��دِن دارس ف��ي ب��اح��ثً��ا وط��ٍن ع��ن ال��داِر غ��ري��َب ي��ا
ف��ط��ن��ي؟ وع��ن ش��ع��ري ع��ن ـ��رَّْك��ب ال��ـ ن��ق��ل وم��ا اس��م��ي س��م��ع��ت ه��ل

واالرتقاء النشوء

وش��ه��وانَ��ا س��ْغ��ب��انً��ا ـ��ِن ال��ُج��وَع��يْ��ـ ف��ري��س��ة أراَك
إِن��س��انَ��ا؟ أص��ب��ح��َت ِل��ْم ُن اإلن��س��ا أي��ه��ا ب��ربِّ��ك
ع��رف��انَ��ا ال��ك��ون وأق��ص��ى ال��ش��م��َس ي��ب��ل��غ ب��ع��ق��ٍل
م��ي��زانَ��ا األك��واِن م��ن ك��ان م��ا ل��ك��لِّ وج��دَت
وأزم��انَ��ا أك��وانً��ا ـ��ِن ال��خ��ْل��َق��يْ��ـ خ��ال��ق ك��أَن��ك
ف��رس��انَ��ا وال��ب��رق ـ��ًة م��ط��يَّ��ـ ال��ري��اَح ��ْرَت وس��خَّ
أدي��انَ��ا ق��دَّْس��َت وق��د ُع��م��رانً��ا أع��ل��يْ��َت وق��د
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ع��ري��انَ��ا ع��ن��ه وت��رج��ع ُع��ري��انً��ا ال��ع��ي��َش ورْدَت
أْل��وانَ��ا واآلالم ن األح��زا ح��ي��ات��ك وم��لء
ص��وَّانَ��ا ال��ج��وُّ ي��ف��تُّ ك��م��ا ال��ح��ي��اُة وتُ��ب��ل��ي��َك
دي��دانَ��ا ُك��ن��َت ل��و ك��م��ا ال��ج��راث��ي��ُم وت��ص��رع��ك
م��ب��ط��انَ��ا ت��ه��ل��ك وق��د غ��رث��انً��ا ت��ه��ل��ك وق��د
وَخ��ْزي��انَ��ا ف��تَّ��اًك��ا ِت ال��ل��ذا إِل��ى ت��غ��دو وق��د
م��ي��دان��ا أُج��ري��َت ق��د ِة وال��ش��ه��َو ال��ج��وع ف��ب��ي��َن
ت��ب��ي��انَ��ا أع��دْدَت ق��د ـ��ِم وال��ت��ح��ري��ـ ول��ل��تَ��ْح��ِل��ي��ِل
أْدرانَ��ا ��ْرَت ط��هَّ وال ح��ال��يْ��َك أص��ل��ح��َت ف��م��ا
وأش��ج��انَ��ا آث��اًم��ا ن وال��ح��ي��وا ال��ط��ي��ر وُف��ْق��َت
م��ي��زانَ��ا أع��ددَت وم��ا ال��ص��غ��رى ال��ذَّرة وزن��َت
وإِح��س��انَ��ا إِس��ع��اًدا ـ��ش ال��ع��ي��ـ ي��ك��ون ك��ي ل��ع��ي��ش��ك
إِن��س��انَ��ا؟! أص��ب��ح��َت ِل��ْم ُن اإلن��س��ا أي��ه��ا ب��رب��ك

النجاح

واأله��واءِ ال��ج��ه��ود وج��م��اُع واألع��ل��ي��اءِ األوش��اب ربُّ أن��ت
ب��ال��ث��ن��اءِ ح��ول��ه��ا ال��ن��اُس ي��ل��ه��ج ف��ض��ل ح��ل��ة م��ن��ك ال��م��رء ت��ل��ب��س
ال��ذك��اءِ ف��ي ت��ك��ن ل��م إِن وذك��اءٍ تَ��ُح��ك��ُه ل��م إِن ل��ل��م��رء ف��ض��ٍل أيُّ
ك��اإلِم��اءِ م��وائ��ٌل وال��ع��ط��اي��ا ج��نْ��ٌد ل��ك ك��لُّ��ه��ا ال��ع��ي��ش ُف��َرص
ل��آلالءِ ت��ص��ط��ف��ي��ه ل��ل��ذي ع��ب��ي��ٌد ط��رٍّا األق��دار وص��روف
ال��غ��ب��اءِ ل��ف��رط يُ��ْزَدرى وال ال ع��داءٌ اص��ط��ف��ي��َت ال��ذي ي��ض��ي��ُر ال
األذك��ي��اءِ ح��لَّ��ة ت��ك��س��وه ث��م ِغ��رٍّا ك��ان ل��و ال��ذك��يُّ وي��ودُّ
ال��ع��الءِ أف��َق ال��وض��ي��ع ويُ��ن��ي��ُل ج��م��اًال ال��ق��ب��ي��ح ي��ك��س��و س��ح��ٌر أن��ت
ك��َس��م��اءِ ل��ق��وم��ه ف��ي��غ��دو ـ��ر ال��ن��ْس��ـ أج��ن��ح��ة ال��َق��م��يءَ وي��ن��ي��ل
وري��اءِ وذلَّ��ٍة ب��خ��ش��وٍع وع��اله��ا غ��ي��ث��ه��ا ال��ن��اس ي��رت��ج��ي
وال��ع��ط��اءِ ال��لُّ��ه��ا ط��وع ط��رٍّا ـ��نَّ��اس ال��ـ ق��ل��وُب ال��ق��ل��وب م��ال��ك ي��ا إِي��ِه
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اإلِب��اءِ غ��ي��ر ال��ِم��ك��اُس وذاَك ـ��ع ال��ب��يْ��ـ ف��ي ل��ك ُم��م��اك��ٍس ق��ل��ٍب ُربَّ
األرج��اءِ ع��ل��ى ب��أض��وائ��ه��ا ـ��س ال��ش��ْم��ـ ت��ب��ع��ث م��ث��ل��م��ا ال��ت��ب��ر ت��ن��ث��ر
ال��ُف��َض��َالءِ م��ن ظ��اف��ٍر ع��ل��ى أْو َح��ِظ��يٍّ ِغ��رٍّ ف��وق أو وْغ��ٍد ف��وق
اآلالءِ روق��ة م��ن ف��ض��ًال ـ��َف��ْض��ل اْل��ـ وي��ح��ب��و ال��ع��ي��وَب ي��ْخ��ف��ي ث��وٌب ل��ك
ب��ال��ق��ض��اءِ ي��دع��ونَ��ه ك��ص��ن��اع َص��ن��اٌع ول��ي��َس ح��اك��ه َق��َدٌر
ال��رداءِ ب��ذاك ي��رت��دي م��ن ـ��م��ة وال��ح��ْك��ـ وال��ف��ض��ي��ل��ة ال��خ��ي��ر م��ع��دُن
األح��ي��اءِ؟ ف��ي ال��ن��ج��اُح ع��داه إِن ق��واه ال��ق��ويَّ ت��ع��ط��ى ف��ض��ل أيُّ
اإلص��غ��اءِ م��ن ن��ه��زًة يُ��ص��ْب ل��م ب��ي��اٌن ال��ذك��يَّ ي��ُج��دي ص��ي��ت أيُّ
ك��األغ��ب��ي��اءِ؟ األن��ص��ار ل��وال وْه��و نُ��ه��اُه ال��ح��ك��ي��َم ت��ح��ب��و ف��ض��ل أيُّ
ث��راءِ م��ن أض��اع��ه ده��ًرا ـ��ق��ر ي��ْف��ـ ال ال��ده��ر أض��اع��ه أن َس��َرٌف
األش��ي��اءِ؟ أط��اي��ب يُ��ج��ب��ي ك��ان دف��ي��نً��ا ي��ظ��ل ل��و ال��تِّ��ب��ر أت��رى
ال��بُ��َص��راءِ؟ ع��ن خ��ف��ي��ٍة ف��ي وْه��و ح��س��نً��ا ي��ع��ت��د ك��ان ال��ح��س��ن أت��رى
ال��ط��الءِ بُ��ْط��َل ال��نُّ��ق��اُد م��ن��ه ب ك��ذَّ وإِن ال��س��ع��ي��ُد ال��ظ��اف��ر ي��غ��ن��ُم
ك��ال��دق��ع��اءِ ال��خ��ل��ق ف��ي وس��واه ن��ض��اٌر األن��ام أع��ي��ن ف��ي وْه��و
ال��والءِ ب��م��ح��ض وي��م��دُّون��ه وأذاه ش��رَّه ال��ن��اس ي��غ��ِف��ر
األه��واءِ ع��ق��ي��دة ف��ي ثَ��اب��تً��ا ��ا ح��قٍّ ال��نَّ��اُس رأى م��ا ال��ح��قُّ إِن��م��ا
ال��ش��رف��اءِ م��دى يَ��نَ��ْل ل��م أو ن��ال ش��ري��ًف��ا ي��رون ال��ذي وال��ش��ري��ف
ال��خ��ب��راءِ ه��وى يَ��ُح��ْز ل��م��ن أو ح��از ك��ري��ًم��ا ي��رون ال��ذي وال��ك��ري��م
اإلِب��اءِ ه��ذا ك��لُّ ال��ن��اَس َح��َرَب ُط��رٍّا ال��م��زيَّ��ُف يُ��نْ��بَ��ذُ ل��و ص��اح
واآلراءِ ال��ع��ق��ول دع��اوى ف��ي وض��الٍل ب��ح��ي��رٍة ب��اءوا ث��م
األن��ب��اءِ م��زي��ف ف��ك��لٌّ ٌن م��ي��َزا م��ن��ه ي��ك��ْن ل��م ال��ن��ج��ح وإِذا
األْدن��ي��اءِ آل��ة ال��ح��ق��ُد إِن��م��ا تَ��نَ��ْل��ُه ل��م وإِن ب��ه ج��دي��ًرا ك��ْن
وع��الءِ م��ط��م��ح خ��يْ��ر ع��ن ص��دَّ َح��ق��وٍد ك��ي��ُد األن��اَم َويَ��ض��ي��ُر
األش��ي��اءِ ح��ق��ي��ق��ة ف��ي وع��ْش ءوا ش��ا ب��م��ا ي��ك��ل��ف��ون ال��نَّ��اَس ف��دِع
ال��ص��ه��ب��اءِ ن��ش��وة ول��ل��ج��دِّ ف��ل��ل��ع��يِّ ت��ج��ْده��ا ل��م أو ت��ج��ْده��ا إِن
ب��ط��الءِ ل��ه يَ��ُف��ْز ل��م م��ْن ِس��ُر وال��خ��ا ال��س��ع��ي ن��ش��وة ال��ن��ْج��ح ن��ش��وة
ب��األزراءِ ع��ل��ي��ه وان��ح��ن��ى ـ��ح ال��ن��ْج��ـ ��ر ص��فَّ م��ا األح��ق��اد ول��ع��لَّ
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رخ��اءِ ف��ي ط��الب��ه م��ن ف��ِع��ْش ـ��ح ال��ن��ْج��ـ م��ن خ��ي��ٌر ل��ل��ن��ج��ح ورج��اءٌ
ال��رج��اءِ نَ��يْ��ل ب��ع��د ق��ْص��َد وال ـ��َد ال��ق��ْص��ـ ت��ب��ل��غ أن ال��رج��اء ب��ع��َد إِنَّ
ل��ل��ش��ق��اءِ ن��ك��ب��ًة ف��اق ب��ال��ذي أن��اًس��ا ال��ن��ج��اُح يَ��نْ��ُك��ُب ول��ق��د
ال��ق��ض��اءِ ح��ك��م ل��ص��رف ط��رٍّا ـ��م��اَع األْط��ـ أْس��َل��َم م��ن ال��م��ح��روُم وال��س��ع��ي��ُد
ال��رض��اءِ رخ��اء ف��ي��ه��ا ي��ب��غ��ي ـ��دار األْق��ـ ل��ه ت��ودُّ ال��ذي وي��ودُّ
ال��ع��زاءِ ف��ي رخ��اءَه َف��يُ��ْل��ِف��ي ش��قَّ وإِن ال��ح��ك��ي��م ي��ْغ��ري ُخ��بْ��ر ذاك
ب��اإلِع��ي��اءِ ع��ن��ه ال��ه��مُّ ـ��زَح��ه َزْح��ـ إِذا ال��ط��م��وُح يُ��ْح��بَ��ُط ول��ق��د
ال��س��م��اءِ اق��ت��ع��اد م��ن وأح��ج��ى ـ��ي ��ْع��ـ ب��ال��سَّ أَْخ��َل��ُق ال��ح��ي��اة وف��روُض
ل��ل��ع��الءِ ح��ائ��ًزا ال ب��ع��الء خ��ل��ي��ًق��ا ال��ع��الء م��ن أع��ل��ى إِن
ال��ث��ؤب��اءِ م��ص��رع ال��ج��دِّ وف��ي ال��ج��دَّ ُرِزَق م��ن ال��ح��ظ��يُّ وال��س��ع��ي��د
ال��ب��أس��اءِ غ��وائ��ُل وغ��ال��ْت ـ��ُش ال��ع��يْ��ـ أع��ن��َت إِْن ال��م��الل ط��بُّ ه��و
دواءِ م��ن م��س��ع��ات��ه ف��ي م��ا ـ��َم��ْدَت أْح��ـ إِذا َوَف��وٌت ن��ج��ٌح وس��واء
ش��ق��اءِ ع��ن ب��ه ي��ن��أى ف��رًض��ا ـ��َع��يْ��ش اْل��ـ ف��ي يَ��رى ال م��ن ال��م��ح��روم وال��ش��ق��يُّ
خ��الءِ ك��ق��ف��ٍر ن��ف��س��ه وغ��دْت ح��يٌّ وْه��َو ق��ل��ب��ه م��ات م��ن ذاك
ال��ب��ي��داءِ وْح��َش��ُة ف��ي��ه وبَ��َدْت أم��ٍر ك��لِّ ف��ي ال��ن��ع��م��اء خ��اص��م��تْ��ه
واإلِب��ط��اءِ ال��ح��رم��ان ت��م��اِدي ال ُم��ن��اُه يَ��َم��لَّ أن ال��م��رءِ خ��ي��ب��ة
ل��ألزراءِ ال��م��ب��ذول وق��ص��ارى أه��نَ��ا ال��ن��ج��ح ف��ي اإلِب��ط��اء ول��ع��لَّ
ال��غ��ذاءِ ط��ول ب��ع��د م��ن ك��ع��زوف أواٍن ب��ع��د ال��ع��ط��اء ويُ��م��لُّ
ال��س��ع��داءِ ��ُق ُم��َوفَّ ي��وم ك��لَّ م��ع��اًدا ف��رًض��ا يَ��َم��لُّ ال وال��ذي
ال��ب��ع��داءِ إِل��ى يُ��دن��ي س��ب��ي��ًال ن��ى األْد ي��رى ال م��ن ال��ب��ع��ي��َد ي��ن��ال ال
ال��ِج��راءِ ف��ي وُس��نَّ��ة ع��ي��ٍش ـ��ُة ُس��نَّ��ـ ه��ك��ذا خ��ط��وٍة إِث��َر خ��ط��وٌة
األه��واءِ خ��ي��ب��َة ال��م��رء ي��ن��دب أْن م��ن أه��وُن ال��ط��ل��ي��ب وام��ت��ن��اع
ال��داءِ ذا م��ن أش��دُّ داء وْه��و وق��ًع��ا ال��َف��ْوِت م��ن أده��ى خ��ط��ٌب ه��و
ب��األدواءِ األدواءَ َويُ��ْق��ِص��ي ـ��ٍب خ��ْط��ـ م��ن ب��ال��خ��ط��ب ي��س��ت��ط��ب ك��ال��ذي
ال��رج��اءِ دب��ي��ُب س��ْع��ي��ه وف��ي ٍض را ف��ك��م ي��أًس��ا ال��رض��اء يُ��ْدع��ى ل��ي��س
وع��الءِ ب��رف��ع��ٍة أح��ج��ى ـ��ب��ة ال��خ��يْ��ـ م��ن ن��ْج��ًح��ا ي��س��ت��درُّ وال��ذي
ل��ل��ن��ج��اءِ م��وط��ٌن ال��ع��ي��ش ف��ي ل��ي��َس ف��اْع��َل��ْم ال��ع��ي��ش ف��ي نَ��َك��ْص��َت م��ا ف��ِإذا
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ال��ج��ب��ن��اءِ رع��دة م��ن ي��داوى ك��ْي ال��رزاي��ا ف��ي ن��ف��َس��ه ال��م��رءُ يُ��دِخ��ُل
ال��ه��ي��ج��اءِ ف��ي ال��ص��ل��ي��ُل يَ��ه��وَن ك��ي ص��ل��ي��ًال ال��ج��ي��اَد أَْس��َم��ُع��وا م��ث��ل��م��ا
ل��ل��وراءِ ن��اك��ًص��ا ف��ت��رت��دَّ ـ��ر ال��دْه��ـ ف��ي ب��ال��م��خ��لَّ��ِد ال��ع��ي��ُش م��ا ص��اِح،
س��خ��اءِ م��ن ُم��رَخ��ٍص ُربَّ وي��ا ل م��ب��ذو ه��و م��ا ارت��خ��ْص��َت م��ا وإِذا
األح��ي��اءِ ُم��نْ��يَ��َة ك��ان ن��أى ل��و ُم��ذَاٌل وْه��و ال��ح��ي��اُة ف��ال��ه��واءُ
ب��األس��م��اءِ ال��ش��ق��يُّ ف��ال��ش��ق��يُّ س��م��وٌم ال��رج��اء خ��ي��ب��ة ت��ق��ْل ال
ب��ال��ظ��ل��م��اءِ ال��رَّم��داء ك��دواء دواءٌ م��ن��ه ال��س��م��وِم بَ��ْع��َض إِنَّ
واإلط��راءِ اإلِج��الل ب��ك��س��ِب ل��ْع تُ��و ال ب��ال��خ��ي��ر َه��َم��ْم��َت م��ا وإِذا
اإلِغ��ف��اءِ ف��ي ال��ج��ف��ون ك��ان��ط��ب��اق إِال وال��ذمِّ اإلط��راء ب��ي��ن ل��يْ��س
وال��ه��ج��اءِ م��ن��ه��ُم ب��ال��م��دح ـ��ت��رُّ ي��ْغ��ـ ال ب��ال��ن��اس ال��ع��ل��ي��م وال��ل��ب��ي��ُب
ال��ب��غ��ض��اءِ ف��ي ك��ان ف��از ول��و ب خ��ا ب��م��ن ال��س��ع��ي��د ال��راج��َح غ��اي��ظ��وا
األخ��ط��اءِ ذو ال��ق��ض��اء ل��واه ق��د ب��ف��وٍز أح��ج��ى ال��ُخ��يَّ��اَب ي��زع��م��ون
واألدن��ي��اءِ ال��ل��ئ��ام ب��ش��أو ـ��م��و ي��ْس��ـ إِذ ال��ن��دَب ي��ظ��ل��م ال��ده��ر زع��م��وا
اإلِي��ذاءِ م��ن ل��ه أع��دُّوا م��ا أع��دُّوا ش��أًوا ن��ال ال��ن��دب ف��ِإذا
ك��ال��ش��رك��اءِ ال��ن��ق��ِص ف��ي ل��ك��ان��وا ـ��ُل وال��ف��ْض��ـ ال��ن��ق��ُص بُ��يِّ��ن ل��و ول��ع��م��ري
ال��ف��ض��الءِ ل��دى ي��ك��ن ل��م أو ك��ان ن��ج��اٍح ب��اق��ت��داِر أو ب��ات��ف��اٍق
ال��ق��ض��اءِ ص��ْرف َغ��ب��ن ال��َف��وُت ض��اع��ف نُ��ْج��ًح��ا يُ��ل��ِف ل��م ال��م��ف��ض��وَل انَّ ول��َو
ال��ج��زاءِ ف��ي م��ض��اع��ٌف َف��غ��ب��ٌن َب خ��ا ف��ِإن ق��ض��اءٍ م��ن ال��ن��ق��ُص ن��ابَ��ُه
األح��ي��اءِ ن��خ��وَة ال��ذلُّ ه��زم ش��ق��اءٍ ق��ْدَر األب��اة ف��وُز ل��ي��َس
ل��ل��ح��ي��اءِ أو ل��ل��ذُّْخ��ر وب��ب��ذٍل واق��ت��داٌر ص��ح��ٌة ال��ف��وُز ب��ل ال
واألق��وي��اءِ ال��ج��دود وأه��ِل ِه ال��ج��ا ذوي رض��اء ت��طَّ��ب��ي وب��أن
ب��ال��ده��اءِ م��س��ت��ج��َل��ٍب ف��وز ُربَّ ب��ك��ي��ٍد ي��ك��ي��ُد َم��ْن وب��ِإح��ب��اِط
ون��ائ��ي داٍن ك��لِّ وب��ِإرض��اء ن��ف��ًع��ا م��ن��ه ت��رى م��ن وب��ِإط��راء
س��ي��م��اءِ وم��ن ش��ي��م��ٍة م��ن ض��اه ت��ر ال��ذي ت��رض��ى ال��ح��ي��اة واح��ت��ذاءِ
ورج��اءِ م��ط��ل��ٍب م��ن يُ��دان��ي ـ��ًق��ا ُخ��ْل��ـ وال ك��س��بً��ا ت��ع��اف ال وب��أْن
ال��ش��ق��اءِ ص��ن��وف م��ن وال��ن��ج��ح ـ��ب��ة ال��خ��يْ��ـ ف��ي س��ْع��ُدَك ك��ان ِع��ْف��َت ف��ِإذا
ك��ال��دواءِ آخ��ٍر ج��س��م ف��ي وْه��و س��ق��اٌم م��ن��ه ل��ل��م��رء ُق��وٍت ُربَّ
ب��ال��بُ��رح��اءِ يُ��ل��مُّ ون��ج��ٌح ءُ ونَ��ْع��َم��ا ع��زٌّ م��ن��ه ال��ن��ج��ُح وك��ذا
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الجبل

ذكرى

ال��م��ن��اب��ِر أج��لُّ األع��ل��ى وم��ن��ب��ُرك ال��م��ن��ائ��ر ض��ي��اءِ م��ن أه��دى ج��اللُ��ك
ال��غ��واب��ِر ال��ده��ور أرب��اِب وم��س��ك��ن ع��زًَّة األرِض ف��ي ال��م��ْج��د ع��رَش ك��ن��َت ل��ق��د
ال��ن��واظ��ِر م��لءُ ال��دوح��ات وع��ْم��دانُ��ه غ��ط��اؤُه ال��س��م��اءِ س��ق��ُف م��ع��ب��ًدا ف��ي��ا
ال��ض��م��ائ��ِر ال��ن��ه��يِّ م��س��ح��ور ف��ي��خ��ش��ع زائ��ٍل ك��لِّ ع��ن ال��م��رءَ يُ��ل��ه��ي ج��اللُ��ك
ال��س��رائ��ر ط��ه��ر األط��وار ع��ص��م��ة رأى راه��ب ُربَّ ي��ا ك��ال��ره��ب��ان ��ْدَت ت��وحَّ
وال��ع��م��ائ��ِر ال��ق��رى ع��ي��ش ف��ي ت��ف��كِّ��ر ك��أن��م��ا ال��ف��س��ي��ح ال��س��ه��ل ع��ل��ى ت��ط��لُّ
األص��اغ��ِر َل��ْه��ُو لُ��ْح��َت إِن ول��ك��نَّ��ه��ا وروع��ة م��ج��ًدا ل��أله��رام إِنَّ أال
ج��ائ��ِر يَ��ُد ب��ه ت��ع��ب��ث ول��م ق��دي��ٌر م��ث��َل��ُه يَ��بْ��ِن ل��م ال��ل��ه ب��ن��اء ف��أن��ت
ال��ج��زائ��ِر ب��ي��ن ال��م��الُح اع��ت��ص��م ك��م��ا م��ان��ع م��ن��ك م��ع��ق��ل ف��ي وم��ع��ت��ص��ٍم
ق��ادِر؟ ك��ب��ر أم ال��س��ْح��َب تُ��ن��اج��ي أك��يْ��َم��ا م��ب��اع��ٍد ال��س��م��اء ف��ي ب��رأس ع��ل��ْوَت
ه��ادِر ك��روع��ة روٌع ل��ه وآنً��ا اله��يً��ا ج��ذالن ال��م��اء ف��ي��ك وي��ن��س��اب
م��واط��ِر ُس��ْح��ب ط��يُّ ورع��ٌد وب��رٌق رائ��ٌع ل��ل��ع��واص��ف اع��ت��راٌك ع��ل��ي��ك
ل��ل��دوائ��ِر دورًة ت��ت��ه��يَّ��ْب ول��م رع��وده��ا م��ن تُ��رْع ل��م وق��وٌر وأن��ت
ال��م��ق��ادِر خ��ط��و أوق��ف��َت ف��ه��ل س��واك وه��ام��ًدا ح��يٍّ��ا ال��ده��ر َم��رُّ ي��غ��يِّ��ر
ال��زواه��ِر ال��ن��ج��وم ت��اُج ف��وق��ه وم��ن ك��س��اؤه ال��ج��ل��ي��د بُ��ْرُد َم��ِل��ًك��ا ف��ي��ا
ال��ع��س��اك��ِر م��رَّ األج��ي��اُل ب��ك ت��م��رُّ ك��أن��م��ا ج��ي��ٍل ب��ع��د ج��ي��ًال ت��ش��اَه��ُد
ال��غ��واب��ِر ب��ع��د ال��ي��وم م��ْج��د وت��ب��ص��ر م��م��ات��ه��ا ث��م ال��دوالت م��ول��َد ت��رى
ال��خ��واط��ِر م��لء م��ن��ك ج��الل وم��رأى ال��ع��ال إِل��ى ال��ط��م��وح ال��ن��ف��س ب��ك خ��ل��ط��ُت
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املستقبل

كهانة

األي��اِم ف��ي س��تُ��رى األح��الِم خ��ط��راُت
األوه��اِم رْه��ن ه��ي وف��ع��اٌل أق��واٌل

اآلن
م��س��م��وُع ح��قٌّ ه��و ال��م��م��ن��وُع وي��ك��وُن
م��ت��ب��وُع ع��رٌف ه��و ال��م��ن��ب��وذُ وي��ك��وُن

اآلن
م��ن��ك��ورْه س��ت��غ��ادي م��ش��ك��ورْه وج��ه��وٌد
م��ب��ذورْه ح��ب��اٌت وم��ع��اٍن آراءٌ

اآلن
وم��آِل ح��اٍل م��ن األج��ي��اِل ف��ي وت��رى
وم��ح��اِل ك��خ��ي��اٍل م��ط��روًق��ا وس��ب��ي��ًال

اآلن
م��م��ل��ول��ْه س��ت��غ��ادي م��ج��ه��ول��ْه وأم��وٌر
م��أم��ول��ْه وت��راه��ا ال��ع��رف��اِن ف��رِط م��ن

اآلن
ال��ع��رف��اِن وض��روُب األذه��اِن خ��ط��راُت
اإلن��س��اِن ف��ت��ك��ات تُ��ْص��ِم ل��م إِن ت��ه��دي

اآلن
ب��ن��ج��اءِ ك��ك��ف��ي��ٍل ب��ب��ق��اءِ وول��وٌع
وع��داءِ ح��ْرب ف��ي ال��م��وُت ص��ال م��ه��م��ا
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للنفس حالتان

السكينة طلب

ِب��ح��اْر ك��لُّ��ه ك��ع��ال��ٍم خ��الءً غ��دا ق��ل��ب��ي ل��ي��ت ي��ا
ق��راْر ل��ه م��ا خ��ض��رم ف��ي م��ن��ه��ا ال��ح��ي��اة ان��ت��ف��اءِ ع��ل��ى
م��ن��اْر وال س��ف��ي��ٌن وال ق��ب��وٌر وال م��ه��وٌد ف��ال
اح��ت��ض��اْر وال ن��م��وٌّ وال ع��دوٌّ وال َح��ب��ي��ٌب وال
ادِّك��اْر وال رج��اءٌ وال ش��ق��اءٌ وال رخ��اءٌ وال
ال��م��داْر ال��س��ائ��ر ال��وادع ُس��راه ف��ي ك��ال��ن��ج��م ك��ان أو
ح��واْر ص��م��ت��ه ف��ي يُ��خ��ال ه��دوءٍ ف��ي ك��ال��ل��ي��ل ك��ان أو

القوة طلب

وال��ش��ق��اءْ ال��ش��رِّ م��ن أق��وى أس��اُه ع��ل��ى ق��ل��ب��ي ل��ي��َت ي��ا
وال��رج��اءْ ال��ح��بِّ م��ن أق��وى ه��واه��ا ع��ل��ى ن��ف��س��ي ول��ي��ت
ال��غ��ب��اءِ غ��ف��ل��ة م��ن أج��ل��د ح��ج��اه ع��ل��ى لُ��بِّ��ي ول��ي��ت
ب��اإلِخ��اءْ ي��غ��ت��رُّ ول��ي��س ع��اٍد ع��داءُ يَ��ْض��َط��ِن��ي��ه ال
ال��ق��ض��اءِ م��ن يُ��ع��نَّ��ى وال ع��ف��ًوا ال��زم��ان ص��ف��و ي��أخ��ذ
ال��ب��الءِ أروع م��ن أش��دُّ ب��الءٍ ع��ل��ى ص��ب��ري ول��ي��ت
ب��ال��دواءْ ال��ن��ف��س تُ��ْس��َع��د ل��و ف��ي��نَ��ا ال��ح��ي��اة داءَ ف��داِو
وال��وف��اءْ وال��ع��زم وال��ح��ل��م واألم��ان��ي وال��س��ع��ي ب��ال��ص��ب��ر

التجارب عجز

ك��ن��ق��ص��اِن ُرج��ح��انً��ا َف��َزوََّدتْ��ن��َي أش��ج��ان��ي غ��ي��ر ح��ي��ات��ي م��رُّ زاَد َم��ا
وغ��ف��راِن ص��ب��ٍر م��ن ال��ع��ي��ن م��ح��اِس��َن ع��ادي��ة ض��ي��ق ف��ي تُ��نْ��ِس��ن��ي ال ده��ر يَ��ا
ع��رف��اِن غ��ي��ر ت��زدن��ي ل��م ف��ِإن��ه��ا أزاول��ه��ا ب��ت��ج��اري��ٍب َوق��وِّن��ي
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ب��ِإي��ه��اِن ع��رف��انً��ا ال��خ��ب��ر ل��ه يَ��ْم��ِري م��ص��ط��ب��ٍر َص��بْ��َر ُخ��بْ��ٌر يُ��ْل��ِه��م وك��ي��ف
ب��ِح��ْدث��اِن ُخ��بْ��ٍر ِم��ن ال��ع��م��ر زاده م��ا ك��بَ��ٍر وِم��ن َوْه��ٍي م��ن ال��ع��م��ر ي��زي��دُه
وج��ث��م��اِن أع��ص��اب ج��الدة يُ��وه��ي وم��اِن��ُح��ه ت��ج��ري��ٌب ي��ن��ف��ع ف��ك��ي��ف
اِن ِض��دَّ ال��م��رءِ ل��بُّ ت��ع��اوَر إِذا زم��نً��ا ل��ي��ذك��ر ي��ن��س��ى ال��ت��ج��ارب ب��ع��ض
ك��وس��ن��اِن ي��ق��ظ��اٌن ه��و ف��ِإن��م��ا ط��ارق��ٍة ت��ج��ري��ب ف��ي ت��ي��ق��ظ ف��ِإن
ث��اِن ل��ه أم��ٍر م��ن ي��ع��ال��ج ي��غ��دو م��ا ل��يَ��ذُْك��ر ي��ن��س��ى أن ال��ع��ي��ش ض��رورُة
ون��س��ي��اِن ن��س��ي��اٍن ب��ي��ن ��ٌل ُم��نَ��قَّ ل��ث��ان��ي��ة ح��ال م��ن ع��اش م��ا ف��ال��م��رء
غ��ف��الِن ج��د غ��ري��ًرا ال��ح��ي��اة ق��ض��ى أب��ًدا واح��ًدا أم��ًرا ت��ذكَّ��ر ف��ِإن
ِب��ُغ��نْ��ي��اِن م��ن��س��يٌّ ي��ج��دي��ه وك��ي��ف ل��خ��ب��رتِ��ِه ن��ف��ٌع ف��ال ت��ن��اَس وإِن
ال��ج��دي��داِن ي��ق��ض��ي م��ا ف��ج��اءة م��ن��ه ت��ب��اده��ه م��ن��س��يٍّ��ا ت��ذكَّ��ر ف��ِإن
وديْ��َداِن ط��ب��ٍع إِل��ى ل ي��ح��وَّ ول��م ب��ه ي��ل��مَّ ل��م م��ْس��تَ��ج��دٌّ ك��أن��ه
وع��رف��اِن ُخ��بْ��ٍر م��ن ال��م��رءِ ع��ل��ى أْس��خ��ى وت��ج��رب��ٍة ُخ��ب��ٍر ب��ال ط��ب��ع وُربَّ
وأث��م��اِن ب��أرب��اح يُ��َخ��صَّ ول��م ل��ه رواج ال ذخ��ٌر ال��ت��ج��ارِب ذُخ��ر
ري��ع��اِن غ��ي��ر م��ن��ه ل��ل��ع��ي��ن ف��ل��ي��س وم��خ��ت��زنً��ا م��س��ح��وًرا األق��اص��ي��ص ذخ��ر
وإِح��س��اِن ح��س��ٍن م��ن ال��ع��ي��ش ي��م��أل م��ا ب��ه��ا ي��س��ت��ج��دُّ ع��ل��ٍم ت��ج��ارُب إِالَّ
آِن ف��ي ال��ت��ج��ري��ب م��ع ت��ج��ت��ب��ي��ه��ا ق��د ��ل��ٍة ُم��َف��ضَّ ع��اٍد م��ن ان��ت��ف��اُع��ك ل��وال
أْم��راِن وال��ت��ج��ري��ُب ال��م��رء ف��ع��ادُة اخ��ت��ل��َط��ْت إِذا ب��أش��ب��اٍه ُخ��ِدْع��َت ل��م��ا
أب��داِن َوْه��ي ِم��ْن ب��ه ي��داوى وال َش��نَ��أْت ع��ادًة ب��ن��اٍف ل��ي��س وال��ُخ��بْ��ُر
وط��غ��ي��اِن ش��رٍّ م��ن ال��ن��اس ب��ه ت��غ��رى وم��ا ب��ال��ح��ي��اة ع��ل��ًم��ا ال��ُخ��ب��ر ي��زي��دك
إِم��ع��اِن غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ي��زي��دك ف��ال س��ج��يَّ��ِت��ه��م م��ج��َرى ع��ل��ى ت��س��ي��ر ح��ت��ى
وأح��زاِن ه��مٍّ ف��ي ع��ي��ش��ك ق��ض��يْ��َت ش��م��ٍم م��ن ال��ن��اس س��ج��اي��ا أب��يْ��َت ف��ِإن
وغ��ف��راِن ص��ب��ٍر م��ن ل��ك ف��ه��يَّ��أْت ع��اف��ي��ًة ال��ده��ر ل��ب��ْس��َت م��ا إِذا إِال
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حوراء ليلة

ال��ك��ح��ي��ْل ك��ال��طَّ��رف ح��وراء ب��ل��ي��ل��ٍة ال��ظ��الُم رقَّ
وال��ش��ك��وْل ال��ش��واه��د ب��ي��ن ك��س��ح��ره��ا ال��ع��ي��ون ِس��ْح��ُر
ال��ع��ل��ي��ْل ال��ط��رف ون��ع��م��ة ح ال��م��ال ال��َح��َدق ف��ت��ن��ة ه��ي
ال��ظ��ل��ي��ْل ال��ظ��لِّ ُ م��ت��ف��يَّ��أ ك��أنَّ��ه ال��ظ��الُم رقَّ
ال��م��ق��ي��ْل ب��ه��ا ال��ه��ج��ي��ُر ه��ج��َر ف��ي��ن��انَ��ٍة روض��ٍة ف��ي
األص��ي��ْل ب��ه ال��ن��ه��ار م��زج ف��ك��أن��م��ا ال��دج��ا وص��ف��ا
��م��وْل وال��شَّ ��ى ال��م��ص��فَّ ـ��َم��اء اْل��ـ ك��ت��م��اُزِج ف��ت��م��اَزَج��ا
ال��ج��م��ي��ْل إِل��ى ال��ج��ل��ي��ل ُق��ِرَن وص��ف��ائ��ه��ا ج��ن��ح��ه��ا ف��ي
ال��س��ب��ي��ْل ع��ن ال��س��ب��ي��ل ـ��ت��رَق اْف��ـ م��ا ب��ع��د م��ن وت��ص��اَل��َح��ا
ال��خ��ل��ي��ْل ع��ل��ى ال��خ��ل��ي��ل ي��ح��ن��و م��ث��ل��م��ا ع��ل��ي��ن��ا ت��ح��ن��و
ال��ع��ق��وِل ق��يْ��د ع��ن ج��لَّ ـ��ٍد ِب��س��ْع��ـ ُح��ْل��ًم��ا وت��خ��ال��ه��ا
ي��س��ي��ْل أو يُ��ْق��َط��ُع ف��ي��ك��اُد ف��اح��ٍم ل��ي��ٍل ول��ُربَّ
ال��دخ��ي��ْل ال��وج��ِد ع��ل��ى ت��ن��دى ال��ت��ي َل��يْ��ل��ِت��َي م��ث��َل ال
ال��غ��ل��ي��ْل بُ��ْرءُ ون��ج��وِم��ه��ا وص��ف��اِئ��ه��ا س��ح��ِره��ا ف��ي
نَ��زي��ْل ال��ُدن��ي��ا ع��ل��ى م��َل��ٌك ك��أنَّ��ه ال��س��ك��وُن ع��مَّ
م��ِخ��ي��ْل ُح��ْل��ٌم وك��أنَّ��ه��ا بَ��َدا رس��ٌم ف��ك��أنَّ��ه��ا
يَ��ص��وْل َف��ال ال��ق��ض��اءُ َس��َك��ن َه��ْدأٍَة م��ن م��ث��ل��ه��ا ف��ي
ُم��ثُ��وْل ب��ه ل��ل��َخ��اِش��ع��ي��ن م��ع��ب��ٍد ف��ي وك��ه��دأٍة
ال��ك��ل��ي��ْل ال��ط��رف ��ة ك��غ��ضَّ ءُ ال��ه��وا أَْغ��َف��ى وك��أنَّ��م��ا
ال��َوص��وْل ك��ال��ِح��بِّ يُ��ط��ي��ف م ال��م��ن��ا ف��ي َط��يْ��ٌف وال��بَ��ْدُر
ال��ح��ل��وْل أه��ُل ال��دُّن��ا ع��بَ��َد ل��ي��ل��ة م��ن م��ث��ل��ه��ا ف��ي
ذه��وْل ل��ه ع��راه ك��وٍن ف��ي ال��ل��ه ت��ج��لِّ��ي ورأوا
ذب��وْل ف��ي ال��م��ح��اس��ن ـ��ن��ان وْس��ـ ك��ال��م��س��ح��ور وال��زَّْه��ُر
وال��م��س��ي��ْل ال��تَ��َرْق��ُرَق ن��س��َي راك��ٌد غ��اٍف وال��ن��ه��ر
ال��ظ��ل��ي��ْل ف��ي��ه وظ��لُّ��ه��ا ض ب��ال��ري��ا ي��ح��ل��م وْس��ن��اَن
ي��ح��وْل ف��ال ال��زم��اُن يَ��ِق��ُف ل��ي��ل��ٍة م��ن م��ث��ل��ه��ا ف��ي
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ال��م��ح��ي��ْل ال��ع��ه��َد وِذْك��ِره��ا ِب ال��ق��ل��و ن��ج��وى إِل��ى يُ��ْص��ِغ��ي
ذه��وْل س��ح��ٍر م��ن ي��ث��ن��ي��ه س��م��ائ��ه��ا ن��ْج��ِم ك��وق��وف
ال��ج��م��ي��ْل ال��ُح��ل��م م��ن ت��ج��ل��و ب��م��ا م��س��ح��وٍر ك��ذه��ول
ت��زوْل ال ل��ي��ت��ك ُح��ْل��ُم ي��ا ب��ْل س��ح��ُر ي��ا ب��ْل ل��ي��ُل ي��ا

إنجلرتا يف الشتاء

مقدمة
واملنازل األرض فيعلو الدقيق. حبات شكل عىل شتاءً إنجلرتا يف الثلج يسقط
وكأن القطن. من كساء الدنيا ُكسيَت قد كأَنما للرائي فيخيَّل واألشجار،
وتُذْكى القمر. أشعة بياض أثر من الثلج بياض وكأنما مقمرة، ليلة النهار
جنَّة يف الزاهية األزهار ألوان النار ألوان َفكأَن البيوت، يف املواقد يف النار
الوجوه ويف جمًرا املواقد يف فكأَن الوجوه َوَجنَات املواقد نار وتُذِْكي الربيع،
لم واآلمال الحب وترى ورشتها، الحياة نار فرتى القلوب يف وتبحث جمًرا!

وثلجه! الشتاء برد منها يَُغضَّ
الناظم

ال��غ��ب��راءِ غ��ب��رة ت��م��ح��و ب��ي��ض��اء ح��ل��ًة ال��ب��س��ي��ط��ة ع��ل��ى ��ري��ب ال��ضَّ نَ��ش��َر
ق��م��راءِ ل��ي��ل��ٍة ف��ي ال��ف��ت��ى ي��س��ري ك��أَن��م��ا ال��ن��ه��ار وض��ح ع��ل��ى ي��س��ع��ى
ال��ب��ي��ض��اءِ ال��ح��لَّ��ة ت��ل��ك ب��رواء ال��ث��رى ح��لَّ��ى م��ا ال��ب��در ن��ور ف��ك��أَنَّ
ذُك��اءِ اص��ف��رار م��ن ال��ن��ه��ار تَ��َه��ُب أش��ع��ة اص��ف��رار ع��ل��ى ال��ب��ي��اض غ��ل��ب
ال��ش��م��ط��اءِ ش��ي��ب��ة ال��م��ف��ارَق ت��ع��ل��و ك��م��ا م��ن��ه ك��س��وٌة ال��م��س��اك��ن وع��ل��ى
األه��واءِ ع��ن ت��ن��أى أن ل��ل��ن��ف��س ك��دع��وٍة ال��م��ش��ي��ب م��ش��اب��ه��ة ف��ِإذا
ال��رائ��ي ع��ي��ُن األح��الَم ت��رى راءٍ ل��ون��ه ف��ي ل��ُم��ْق��م��ٍر اس��ت��راح وإِذا
ال��دق��ع��اءِ ع��ال��م ال س��ع��ى َم��ْن ـ��ع��ى ي��ْس��ـ األرواح ع��ال��م ف��ي وك��أَن��م��ا
ال��غ��نَّ��اءِ ال��روض��ة ث��وب ب��رواء ال��ث��رى غ��ط��ى أب��ي��ًض��ا زه��ًرا وك��أَنَّ
ال��زرق��اءِ ك��ال��ق��بَّ��ة أو ـ��لَّ��يْ��َالء ال��ـ ك��ال��ل��ي��ل��ة ح��س��ن��ه ل��ون ول��ك��لِّ
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ال��ص��ه��ب��اءِ أْخ��ذة ف��ي م��ت��ش��اب��ٌه وِف��ْع��لُ��ه ال��ج��م��ال، اخ��ت��ل��ف ول��رب��م��ا
واإلِذك��اءِ اإلي��ق��اد ش��دة م��ن ت��ض��اح��َك��ْت ال��ب��ي��وت ف��ي ال��م��واق��د وإِذا
ال��ف��ي��ح��اءِ ال��ج��ن��ة زه��َر وال��ن��اَر ب��ح��ف��ل��ه إِل��ي��ك س��ع��ى ال��رب��ي��َع ِخ��ْل��َت
ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ي ي��ش��ت��ع��الن ج��م��َريْ��ن ف��ت��راه��م��ا ل��ه��ي��ب��ه��ا ال��وج��وه يُ��ذِْك��ي
ال��غ��ب��راءِ ث��رى ع��ل��ى ال��ش��ت��اءِ ث��ل��ج ون��اره��ا ال��ح��ي��اة دْفء م��ن غ��ضَّ م��ا
ال��ص��ح��راءِ ف��ي واآلم��ال ك��ال��ح��بِّ م��ت��ون��ه ف��وق واآلم��اُل ال��ح��بُّ
األح��ي��اءِ وِش��رَُّة ال��ش��ب��اب ن��اُر ذك��ت إِذا ك��ان ح��ي��ث ق��ل��ب وال��ق��ل��ُب

الحسد بحر

مقدمة
بالكيد وجاههم ألرزاقهم الحياة يف الناس ويسعى الحسد. بحر هي الحياة
كي بعًضا بعضهم يدفع وقد الحسد. من بحر يف يسبحون كأَنما واملكر،
أما األحايني. يف بعًضا بعضهم يعني وقد أمواجه. متون عىل الدافع يظهر
املاء سطح عىل الشمس بألالء أشبه تكون فقد والتحيات، الحياة يف املجاملة

وبالء! قبٍح من البحر يف ما بجماله يخفي

الناظم

وال��ج��َل��ْد ف��ي��ه ب��ال��ص��ب��ر ف��اع��ت��ص��م ال��ح��س��ْد ب��ح��ر ف��ي األح��ي��اء ي��س��ب��ح
وال��زَّب��ْد م��ن��ُه ال��م��وج ف��ي س��اب��ًح��ا م��س��ت��ب��ش��ًرا ص��ه��وت��ه واق��ت��ع��د
ب��ال��ك��م��ْد م��ن��ه��ا ال��غ��ائ��ُل يُ��ْدَف��ُع ال األم��واج، ع��ن��ت م��ن ض��اح��ًك��ا
بَ��َدْد األم��ر م��ن��ه��زم ��ه��ا لُ��جَّ تَ��ج��ْد ال��ش��ط، ف��ي األم��واج ان��ظ��ر
َخ��َل��ْد؟ ال��ي��مِّ ذرى ف��ي م��وٍج أيُّ ف��اص��ط��ِب��ْر ح��ْق��د م��وج��ة ع��َل��ت إِن
��ن��ْد ك��ال��سَّ ف��ي��ه ال��رِّم��ة ت��ح��س��ب ف��ال الح��ْت ��ٌة رمَّ م��ا وإِذا
ال��زب��ْد دون م��ا ق��ب��ح أخ��ف��ْت ـ��ي��مِّ اْل��ـ ع��ل��ى ال��ش��م��س ألألِت وإِذا
وِح��ق��ْد لُ��ؤٍم ف��ي ال��ع��ي��ش ف��ي س��ط��ا إِن ك��ي��َده ي��خ��ف��ي ال��خ��بِّ ك��م��ق��اِل
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ُغ��ِم��ْد! ق��د ق��راب ف��ي ح��س��ام ك��م ف��ُق��ْل ال��م��اءُ ب��ك غ��اَر وإِذا
وَج��ْد ال��درِّ ع��ل��ى غ��اص َم��ن إِنَّ ت��أم��ل��ه ال ف��ي��ه درٍّ ُربَّ
وغ��ْد أُغ��ِرْق��َت إِن ب��ال��ل��ؤم ط��َف��ا م��ا إِذا أن��َت م��خ��ب��وءة درٌة
َع��ُض��ْد ال��ُه��ْل��ك ع��ل��ى أش��َف��ى ل��ل��ذي وك��ْن ح��ار إِن ��اب��َح ال��سَّ أَن��ج��ِد
م��ج��ْد؟ األوغ��اد ن��ال��ه م��ج��ٍد أيُّ ب��ال��ف��ت��ى أح��ج��ى ال��غ��در م��ج��د ل��ي��س
َرَع��ْد ب��رٌق ل��ُه الَح ك��لَّ��م��ا خ��ائ��ٌف ج��ه��وٌل ال��ن��اس أح��م��ُق
ورْد ال��درب ع��ل��ى س��ار م��ن إِنَّ أذًى ال��م��وت وال ال��ع��ي��ش ف��ي ل��ي��س
رق��ْد ال��م��وت وف��ي ال��ع��ي��ش س��ه��ر ُم��ت��َع��ٌب إِالَّ ال��م��وَت يَ��َل��ذُّ ال
وس��ه��ْد! وأب��ل��ى ع��ان��ى أن ب��ع��د رق��دٍة م��ن ط��ي��ب��ه��ا ي��ا رق��دة

الصدى

ال��م��ق��اْل؟ ول��ْف��ظ ال��ص��وَت ُد تُ��َردِّ ص��دى ي��ا س��اخ��ٌر أم أم��ازٌح
م��ق��ال! م��ق��ال! م��ق��ال! ال��ص��دى:

ال��خ��ب��اْل؟ م��سُّ ب��ال��ت��ردي��د أْغ��راه ي��ع��ي ال خ��ب��ٍل ذو ق��ائ��ٌل أم
خ��ب��ال! خ��ب��ال! خ��ب��ال! ال��ص��دى:

ف��ع��اْل؟ م��ن ي��رى م��ا وي��ح��ك��ي ي��ل��ه��و ي��ن��ي ال ع��اب��ٌث ط��ف��ٌل أن��ت أم
ف��ع��ال! ف��ع��ال! ف��ع��ال! ال��ص��دى:

م��ث��اْل؟ أو ح��ك��م��ٍة م��ن َدْت ردَّ ك��م ف��ط��ن��ة ل��ه��ا م��ا ب��ب��غ��اء أم
م��ث��ال! م��ث��ال! م��ث��ال! ال��ص��دى:

ال��م��ن��اْل؟ ص��ع��ب األح��ي��اءِ ل��دى أم��ًرا ت��ب��ت��غ��ي تُ��رى ال روٌح أن��ت أم
م��ن��ال! م��ن��ال! م��ن��ال! ال��ص��دى:

ال��ج��ب��اْل ف��ي أو األط��الل ف��ي ت��س��ك��ن خ��دع��ٍة ف��ي ال��ج��نِّ ب��ع��ض أن��ت أم
ج��ب��ال! ج��ب��ال! ج��ب��ال! ال��ص��دى:

م��ق��اْل؟ م��ن ل��ه ق��ي��ل م��ا ردَّد س��ه��ا إِن أَِف��ٌن ش��ي��ٌخ أن��ت أم
م��ق��ال! م��ق��ال! م��ق��ال! ال��ص��دى:

ال��س��ؤاْل؟ رج��َع ي��ط��ل��ب ف��ال ب��ه م��ا إخ��ف��اءَ راَم ك��أص��مٍّ أم
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س��ؤال! س��ؤال! س��ؤال! ال��ص��دى:
ي��ق��اْل؟ ق��وًال ال��ج��ه��ال ردَّد ك��م غ��يِّ��ه��م ف��ي ال��ن��اِس م��ث��ل أن��َت أم

ي��ق��ال! ي��ق��ال! ي��ق��ال! ال��ص��دى:
ال��ض��الْل! ت��ره��ات م��ن أل��ف��وا ق��د م��ا ب��ِإن��ك��ار ش��ذوا إِن ي��خ��ش��ون

ض��الل! ض��الل! ض��الل! ال��ص��دى:
ك��الْل! م��ن رددوا أو ب��ي��ن��ه��م، أل��ف��ٍة ع��ل��ى ب��ْغ��يً��ا ف��ردَّدوا

ك��الل! ك��الل! ك��الل! ال��ص��دى:
وق��اْل! ق��ي��ل ب��ي��ن م��ا وع��ي��ش��ه��م رج��ع��ًة ال��ص��دى م��ث��ل ف��ق��ول��ه��م

وق��ال! وق��ال! وق��ال! ال��ص��دى:
ال��م��آْل! وع��ق��ب��ى ال��ع��ي��ش أذل��ك س��اخ��ًرا ع��ي��ش��ه��م ف��ي ح��َك��يْ��تَ��ه��م

م��آل! م��آل! م��آل! ال��ص��دى:

ضعف؟) أم (علم الشك صمت

َل��ْوَم��ا وال ن��ط��ق��ت ع��ذًرا ف��ال س��ك��تُّ ��ا ذمَّ وال م��دًح��ا ال��ْع��ي��ش أب��ي��ُح ال أال
��ا غ��مَّ َص��ح��ا م��ن ال واآلم��ال ال��ع��ي��ش م��ن لُ��م��نْ��ت��ٍش إِال ال��ق��وُل ي��س��ت��ق��ي��م وال
ِق��ْدَم��ا؟ ب��ه ح��ل��م��ت ق��د ب��ح��ْل��ٍم ل��ي ف��م��ن أُِف��ْق ف��ِإن ال��ح��ي��اة أس��اط��ي��ر م��ل��ل��ُت
بُ��ْك��َم��ا وال ت��ب��دَّت ��ا ُص��مٍّ ال أم��ان��يَّ وال��ن��ه��ى وال��ص��دِق ال��ع��ي��ش ب��ح��س��ن ح��ل��م��ُت
ح��ْل��َم��ا ال��دن��ى َح��ِس��بْ��ُت إِن ق��ول��ي ُع��ذُر ف��م��ا ح��ال��ٍم ح��ل��م ال��ف��ت��ى ع��ي��ُش ي��ك��ن ل��م وإِن
ع��ل��َم��ا م��ن��ط��ق��ه ال��ش��ك ك��ان ش��ئ��ت وإِْن وَخ��يْ��ب��ًة ض��ع��ًف��ا ال��ش��كُّ ك��ان ش��ئ��ت ف��ِإْن
ل��ْؤَم��ا ك��س��ب��وا وق��د ظ��ل��ًف��ا َف��َق��ْدوا َف��ِل��ْم واح��ًدا وال��ن��اس ال��وح��ش أص��ُل ك��ان وإِن
وال��ف��ه��َم��ا؟ ال��خ��ل��ق ي��ج��م��ع وم��ْح��يً��ا ع��الءً ل��ل��ورى ال��ده��ر م��س��ت��ق��ب��ل أرى وك��ي��ف
��ا ��مَّ وال��سُّ ال��غ��دَر م��ن��ه��ُم وودٌّ ري��اء، وَف��ْض��لُ��ه��م ِك��ذْبً��ا ال��ن��اس ِص��ْدق ك��ان إِذا
رغ��َم��ا؟ أْل��َع��ق��ه ل��ل��ع��ي��ش أت��رج��ع��ن��ي ع��ي��ش��ه ن��وم م��ن ال��م��وت ك��ص��ح��و ص��ح��وت
ط��ع��َم��ا ن��ب��ا ق��د ع��ل��ق��ًم��ا م��ن��ه م��جَّ وإِن دواءَه ال��ع��ل��ي��ُل اآلس��ي ي��ل��ع��ق ك��م��ا
ن��ْظ��َم��ا؟ وأن��ظ��م��ه��ا ن��ث��ًرا ألَن��ث��ره��ا ت��ش��ت��رى وال��ن��اس ب��ال��ع��ي��ش ث��ق��ٌة وه��ل
��ا ذمَّ َوَج��ٍل م��ن ال��م��دُح ك��ان ال��ي��أس م��ن َخ��ْش��يَ��ًة ل��ل��ع��ي��ش ال��م��رءِ م��دح ك��ان وإِن
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��ا ال��ج��مَّ األم��ل ب��ك أغ��رى وإِن ـ��ح��ي��اة اْل��ـ ه��وى م��ن ك��ان إِن ال��س��خ��ط ب��ي��ان ي��س��وغ
��ا وال��ه��مَّ ال��ي��أس ج��دَّد َق��وًال ق��ال إِذا ب��ق��ائ��ٍل أول��ى ال��ص��م��ت ف��ِإنَّ وإِال
غ��نْ��َم��ا وال رب��ًح��ا ال��ن��اس ب��ي��ن ي��ك ول��م غ��ل��ة ال��ده��َر ي��ن��ق��ع ال ت��اف��ٍه ع��ل��ى
ن��ْظ��َم��ا وال م��ق��اًال ل��ي أَُخ��لِّ��ْد ل��م إِذا أًس��ى ف��ال ال��ك��ائ��ن��ات زوال رأي��ت
ق��وَم��ا ب��ع��ده��م ت��ج��ْد أق��وام زال وإِن يُ��ِدي��لُ��ه ق��ول ال��ق��ول ب��ع��د س��ي��ح��دث
وال��ف��ه��َم��ا ال��ل��بَّ ي��خ��دع ك��ذٍْب وأن��ب��ل وط��م��اع��ة ِع��زٌَّة إِال ال��خ��ل��د وم��ا
وال��ن��ع��م��ى ال��ش��ق��اوة ب��ي��ن ك��أَرج��وح��ٍة ال��م��ن��ى وف��ي ده��ًرا ال��ي��أس ف��ي ال��ف��ت��ى ي��ك��ون
ال��بَ��ْس��َم��ا ي��ف��ت��ع��ل ال��ُم��رِّ ك��ح��اس��ي أظ��ل م��دح��ت��ه م��ا إِذا ده��ر ب��ي ح��لَّ وق��د
ح��ْزَم��ا ت��رك��ه ت��رى أن نَ��ْف��س��ي ب��رِّ ف��ِم��ْن م��ذم��ًة إِالَّ ال��ق��وُل يُ��ِن��ْل��ك ل��م وإِن
وال��ح��ل��َم��ا ال��ح��م��ق أرى أن ف��ح��ْس��ب��ي ص��م��وتً��ا ف��ل��ي��ك��ْن ش��اء وم��ن ف��ل��ي��ن��ط��ق ش��اء ف��م��ن
وال��ف��ه��َم��ا ال��ذه��ن ي��ص��ق��ل ش��رٍّا ك��ان وإِن ط��ائ��ٍل غ��ي��ر ف��ي ال��ن��اس ن��ض��اَل م��ل��ل��ُت
أظ��َم��ا وك��م ال��ص��واب أْش��َوى ط��ال��م��ا َويَ��ا وم��ورد ب��س��ه��م ف��ْه��ًم��ا ش��بَّ��ه��وا وك��م
رْس��َم��ا أو ال��ط��رس ع��ل��ى خ��طٍّ��ا أو ل��ع��ي��ن��يَّ ك��ص��ورٍة ي��ب��دو ال��ع��ي��ش ه��ذا ل��ي��ت ف��ي��ا
َك��ْل��َم��ا وال ت��راه��ا ق��تْ��ًال ف��ال ت��راه��ا راس��ٍم رْس��م ف��ي ال��ه��ي��ج��اء ت��ه��دأ ك��م��ا
��ا ت��مَّ ل��ه وج��ه��ًدا ف��نَّ��ان وق��درة ص��ان��ٍع وت��ج��وي��د إِح��س��اٍن ح��س��ن ت��رى

الطبيعة سحر

ال��ش��اع��ِر؟ أخ��ي��ل��ة ه��ي أم ر ال��زه��و ه��ذي ال��ن��ور م��ن ك��ئ��وٌس
ال��بَ��اِه��ِر ال��ُح��لُ��م م��ن أج��لُّ ول��ك��ن��ه��ا ب��ُح��ل��م ول��ي��س��ت
ال��خ��اب��ِر ل��دى ح��س��ٍن ف��ت��ن��ة ل ال��خ��ي��ا ل��ف��ن��ون خ��لَّ��ف��ت وم��ا
ال��م��ائ��ِر ال��س��ل��س��ل م��ائ��ه��ا ف��ي د ال��خ��ل��و ون��بْ��ع ال��ح��ي��اة وم��اءُ
ال��س��اح��ِر؟ ُم��ن��ى أم أرى أدنْ��يَ��ا ظ��ل��ي��ل وظ��لٌّ ق��ش��ي��ب وع��ش��ب
ال��ج��ائ��ِر وال��ق��در ال��ع��ي��ش أذى ال��زه��ور رواء ي��زي��د وم��م��ا
ال��ن��اظ��ِر ع��ن ال��خ��ي��ال ي��زول م��ث��ل��م��ا ت��ن��ط��وي أن ِخ��ْف��ُت ل��ق��د
ال��زاه��ِر ُح��س��ن��ه��ا ف��ي ألخ��ل��د ال��خ��ي��ال ل��س��ح��ر ن��ف��س��ي ف��أس��ل��ْم��ُت
ال��ع��اب��ِر ل��دى روح ك��أن��َي ال��وج��ود ح��س��ن ال��ح��س��ِن ع��ن وغ��ب��ُت
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غ��اب��ِر أو ال��ده��ر ف��ي َس��يُ��ن��ش��أ ع��ال��م إِل��ى نُ��ِق��ْل��ُت ك��أن��ي
ال��دائ��ِر ال��ق��در س��ط��ا ع��ن ن��أْت ج��ن��ة إِل��ى نُ��ِق��ْل��ُت ك��أن��ي
ال��ح��ائ��ِر وال��ق��در ال��ع��ي��ش أذى ال��زه��ور رواء ي��زي��د وم��م��ا

الغابة

ال��ش��ج��راءِ أرض��ك ط��ول م��ن ـ��راء وال��ص��ْح��ـ ك��ال��ب��ح��ر اآلب��اد ح��ي��ك��ِت ق��د
األش��ي��اءِ م��ن��ت��ه��ى ف��أن��س��ي��ت ف ال��ط��ْر ع��ن ال��ب��ع��ي��د األْف��ق وح��ج��ب��ِت
ال��ْغ��ب��راءِ م��ط��ارُح تُ��ْدَح��ى ح��ي��ن يُ��رج��ى ل��دوح��ك م��ًدى ال ف��ك��أَْن
رخ��اءِ أو ش��دة ب��أل��ح��اِن ح ال��دَّْو ورق ع��ل��ى ت��ش��دو وري��اح
ال��ِغ��ن��اءِ ف��ي ص��ف��ات��ه��ا يُ��ح��اك��ي ال ش��ج��ونً��ا ل��ن��ف��س ي��دع ل��م م��ن��ط��ق
ب��ال��ه��واءِ م��ع��لَّ��ق َك��نَ��اٍي ـ��ح ال��ري��ـ ه��دأة ف��ي ال��غ��ص��ون ت��ب��دو ث��م
أزراءِ م��ن ف��ي��ك ك��ان وم��ا ـ��ِر ال��دْه��ـ غ��اب��ر إِل��ى أص��غ��ي وك��أن��ي
م��س��اءِ ح��ي��ن والت ي��ت��س��ام��ى َدْوًح��ا ظ��لَّ��َل ال��م��س��اءَ وك��أنَّ
ال��دَّْك��ن��اءِ آج��ام��ك ف��ي راب��ًض��ا ك��م��ي��نً��ا دسَّ ال��ظ��الَم وك��أن
ال��ق��دم��اءِ م��س��ام��ع ون��اج��ت ٌح أْروا دوح��ك ظ��الم ف��ي خ��ط��رْت
ب��اإلِي��ح��اءِ ال��ف��ن��ون س��راُر ُه��ْم َف��نَ��اَج��ا ده��ًرا ف��ي��ك ال��ق��وم ل��ب��ث
وس��م��اءِ غ��اب��ٍة م��ن واس��ت��م��دُّوا ل��بَ��ْه��ٍو َوْس��ق��ًف��ا ش��يَّ��دوا ُع��ُم��ًدا
��اءِ ال��ل��فَّ ك��ال��غ��اب��ة ت��ب��دَّْت ٍن إِي��م��ا ب��ي��ع��َة ل��ل��دِّي��ن ش��ادوا ح��ي��ن
وال��ط��رداءِ ال��ل��ص��وص وم��الذَ م��خ��وًف��ا غ��ي��ًال وك��ن��ت م��ل��ًه��ى ِص��ْرِت
ال��ش��م��اءِ ال��م��دي��ن��ة ف��ي ي��زل ل��م ذُع��ٍر ب��ع��د م��ن األم��ان وارت��ض��ي��ت
ال��زه��راءِ ق��ص��وره��ا م��ن َدْوح��ه��ا ن��زًال آدم اب��ن ش��اده��ا غ��اب��ة
ال��ه��واءِ م��راُح وال ل��دي��ه��ا ـ��ٌس ش��ْم��ـ ف��ال وض��اق��ْت ع��رََّش��ْت رب��م��ا
ال��ق��ت��م��اءِ ال��غ��اب��ة ف��ي ك��َم��ُخ��وف ف��ي��ه��ا ال��ف��ج��اءة م��ن وَم��ُخ��وٍف
ك��س��واءِ م��ك��رٍة ف��ي س��واء ـ��ُد ��يْ��ـ وال��صَّ ال��رزق ل��يُ��ْق��نَ��ص واح��ت��ي��ال
خ��الءِ ك��ق��ف��ٍر ن��ف��س��ه أْص��بَ��َح��ْت ف��ي��ه��ا األن��س ي��ع��رف ال وح��ي��د ك��م
األح��ي��اءِ م��ع��رض ف��ي ط��يٍّ��ا ـ��ُش��ُد ي��نْ��ـ ف��غ��دا ب��ن��ف��س��ه ذْرًع��ا ض��اَق
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ال��ظ��ل��م��اءِ ل��واع��ج أخ��ذتْ��ه ح��ت��ى ال��ش��م��س ل��واح��ظ ع��ذَّبَ��تْ��ه
ب��ال��َع��راءِ ن��اس��ه��ا م��ن ووح��وٌش وق��روٌد ُدوره��ا ف��ي وأف��اٍع
ال��رج��اءِ خ��داع ح��ت��ى ع��داه ق��د وط��ري��د وُم��ع��دم وغ��ري��ب
ال��م��ت��ن��ائ��ي ع��ْه��ُدك زال وال ـ��ك م��نْ��ـ ي��خ��رج��وا ل��م األق��وام ف��ك��أنَّ
ال��ن��داءِ ج��واب ك��ان��ت َدع��ت��ه��ا إن ن��ف��وٍس ف��ي س��ن��ن��ت��ه��ا ق��د ُس��نَّ��ٌة

والحسن الحق

ال��ط��ارق��اِت ف��ي ال��ورى ع��ل��ى ي��ن��ي��خ ون��ْح��ٍس ه��مٍّ م��ن ال��ح��س��َن ع��ص��ي��ت
ال��س��ام��ي��اِت ب��ال��ن��ف��وس وأول��ى ع��ق��ب��ى م��ن��ه خ��ي��ر ال��ح��ق وق��ل��ُت
ال��س��اح��راِت ال��ع��ي��ون س��ح��ر وي��ا بُ��ْع��ًدا ال��زه��و ُرواء أي��ا وق��ل��ُت
آخ��ذاِت ق��ان��ص��ات ح��ب��ائ��ل ت��ك��ون��ي ال ال��خ��م��ائ��ل ُم��ل��ح وي��ا
ال��ن��ب��اِت ُح��ْس��َن ح��ْس��نُ��ه ي��غ��ازل ص��ب��ي��ًح��ا ض��وءًا اخ��ب��ئ��ي ش��م��ُس وي��ا
��الِت وال��م��ت��رمِّ األي��ت��ام س��ل��ي وش��رٍّ ع��نَ��ٍت ف��ي ال��ن��اس أل��ي��س
ال��ح��ي��اِة خ��دع ل��ه��م ط��اب��ت وه��ل ده��اه��م وم��ا ال��ش��ق��اء أه��ل س��ل��ي
ال��واج��ب��اِت ال ل��ذَّة ن��ش��اوى ُط��رٍّا ل��آلف��ات ب��ال��ن��س��ل رم��ى
ال��م��ؤم��ن��اِت؟ ب��ال��ن��ف��وس ج��دي��ٌر ف��رٍض أيُّ ف��رٌض ال��ن��س��ل وق��ال��وا
وال��ُه��واِة ف��ي��ه��ا ال��ع��ش��اق ل��دى ُح��س��نً��ا ك��ال��ج��ن��ات ال��ن��ح��س دي��ار
ال��ف��راِت م��ن ال��غ��رام م��ع أل��ذُّ آس��ن��اٍت م��ن��اق��ِع م��ن ورنَّ��ق
اآلب��ي��اِت ال��ن��ف��وس ف��ْق��د ت��رى داء ال��ح��س��ن ن��ع��ي��م ت��رى وح��ي��ث
ال��ف��ات��ن��اِت ُح��ْس��ِن ع��ق��اِر ص��ري��ِع أْم��ٍر الس��ت��ص��الح ت��رج��وه وه��ل
ال��ح��ادث��اِت ص��الح م��ن ي��ح��اول ع��م��ا ال��م��رء ي��ل��ه��ي ال��ح��س��ن ف��ِإن
ال��ه��اوي��اِت ح��ض��ي��ض ف��ي ح��ي��اٌة ِع��ي��َف��ْت ل��ل��ح��س��ن س��ل��وة ول��وال
ال��ن��ائ��ب��اِت ك��ف��اح ع��ل��ى ت��ع��ي��ن س��ل��وى غ��ي��ر أن��ا ه��ل ال��ح��س��ن ف��ق��ال
م��م��اِت م��ن ش��رٍّا ال��م��رء ح��ي��اة ك��انَ��ْت ل��واله ال��ذي األم��ل أن��ا
ال��ك��ائ��ن��اِت ف��ي ك��ون��ه وت��ن��ش��د ج��داه ت��ب��غ��ي ال��ذي ال��ح��قُّ أن��ا
وآِت م��اٍض م��ن ال��راق��ي��ن ُخ��ط��ا َم��ْرق��ى إِل��يَّ ، األج��لُّ ال��م��ث��ل أن��ا
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ال��م��س��ت��وق��راِت ِط��ْرب��ة ف��ت��ط��رب ن��ف��وًس��ا ي��ح��دو ال��ذي ال��ح��ادي أن��ا
ال��م��ض��ن��ي��اِت ال��ه��م��وم ف��ي وي��س��ع��د ب��ن��ح��ٍس ي��ودي ال��ذي ال��ص��ب��ر أن��ا
ب��ال��رف��اِت أش��ب��ه ال��ك��ون وج��وه ك��ان��ت ل��واله ال��ذي ال��ح��بُّ أن��ا
ال��ح��ي��اِة وْج��ه ب��ن��وره أض��اء ِس��ْح��ٌر م��ن��ه ت��ب��دَّى أن ��ا ف��ل��مَّ
��ب��اِت ال��سُّ م��ث��ل ف��ي ال��ن��ف��س أع��اد ِس��ْح��ٌر م��ن��ه ت��ب��دى أن ��ا ول��مَّ
ي��ؤات��ي ل��و ُح��س��ٌن ال��ح��ق وق��ل��ت: ن��ف��س��ي ق��ي��اد م��ل��ْك��ُت وم��ا خ��ش��ْع��ُت
ال��ح��ادث��اِت ص��الح م��ن ي��ح��اول ع��م��ا ال��م��رء ن��ف��س يَ��ْزِو ل��م وإِن

األمن وراء ما

قديم) (شاعر عصام؟ يا وراءك ما ولكن

ع��ات��ي ق��ات��ٍل م��ن ك��م ُس ال��ن��ا ه��ذا ف��كَّ��ر أم��ا
ال��رم��اي��اِت ف��ي ُم��ن��اه ح��ق��ٍد ذي ل��ك��لِّ ان ل��َو
ال��ج��ري��راِت ع��ل��ى ح��س��ي��َب ال ف��وض��ى األم��َر انَّ ل��َو
ال��ب��داواِت ف��ي ق��دي��ًم��ا ك��ان م��ا األم��ر ل��ك��ان
ال��م��ش��ي��ئ��اِت م��ق��ض��يُّ ـ��ِم األرُح��ـ ف��ي األش��ره إِذ
ال��س��خ��ي��م��اِت أِو أخ��ي��ه ل��ح��ِم م��ن ال��ن��اِب ودام��ي
ال��م��روءاِت ب��ذِل م��ن ُع ي��خ��َد م��ا ال��ن��اِس وغ��رُّ
ال��س��م��اواِت وآي��ات وال��س��ل��م األم��ِن وغ��رُّ
رح��ي��م��اِت وأرواٍح آلي��ات ي��ص��غ��ي وم��ن
وال��ش��اِة ال��ذئ��ب ك��ح��رب وال��س��ل��ِم األم��ن وخ��ْل��ف
ب��ال��س��ع��اي��اِت وآخ��ر ب��ال��ن��ك��اي��اِت ق��ت��ال
ال��غ��ري��زاِت وأرج��اس وب��ال��ل��ؤِم وب��ال��ك��ذب
ال��م��ب��اراِة ح��رب ف��ي ـ��ف أس��َع��ـ م��ا ك��ل س��الح
ال��ع��داواِت ق��ت��ل��ى نَ��َم��ْت أل��ح��اظ ت��ق��ت��ل ول��و
ال��ح��زازاِت س��ه��م أم ـ��ظ ال��ل��ْح��ـ ف��ي ب��دا م��ا أس��ه��ٌم
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اآلت��ي ال��زم��ن ك��ق��وم ال��م��اض��ي ال��زم��ن وق��وم

∗∗∗
م��ي��ق��اِت ع��ن��د ظ��ن��ي ـ��َف يُ��ْخ��ِل��ـ أن ال��ل��ه س��أل��ت
ال��س��ج��ي��اِت ف��ي ك��راًم��ا أق��واًم��ا ي��خ��ل��ف ب��أن
م��رق��اِة أط��ه��ار إِل��ى م��ه��واة ��ار ُف��جَّ ف��ِم��ْن
ال��م��ؤاخ��اِة ُط��ْه��ر إِل��ى ال��م��ب��اراة رج��ِس وم��ن

التعاسة نذالة

ال��تُّ��َع��َس��اءِ ن��ذال��ة أرتْ��ن��ي ق��د م��م��ا ال��رِّْف��ق دواع��َي أنْ��س��ى ك��دُت
وإِخ��اءِ ون��ج��دة ب��س��خ��اءٍ تَ��نْ��تَ��ح��ِي��ه��ْم ال��ت��ي ال��ي��د ي��ق��ض��م��وَن
وال��َخ��َف��اءِ ِب��َج��ه��ره��م أَْل��ِئ��م ـ��رة ال��ج��ْه��ـ أو ال��خ��ف��اء ف��ي وي��ك��ي��دون
ك��رم��اءِ م��ن ال��ق��ل��ي��ل ف��ي س��وى س ال��ب��ْؤ ��َش ع��شَّ ح��ي��ث��م��ا ال��ل��ؤُم ��َش ع��شَّ
ال��ش��ْح��نَ��اءِ ب��اع��ث ال��ب��ؤس م��ن ـ��ش ال��ع��يْ��ـ ��ص ن��غَّ م��ا أل��ي��س ب��دًع��ا، ل��ي��س
األدن��ي��اءِ ��ة ب��خ��سَّ م��ل��ي��ئً��ا س ال��ب��ْؤ َح��َس��ِك م��ن ت��ب��ي��ت ق��ل��ٍب ك��ل
ري��اءِ ب��ث��وب خ��وًف��ا ويُ��داج��ي غ��دًرا وي��رش��ح ش��رٍّا ي��ت��ل��ظَّ��ى
ال��ش��ق��اءِ ف��ي ل��ؤم��ه ع��ن ي��ن��أى ك��ي��ف ش��ق��يٍّ غ��ي��ر وْه��و ال��م��رءُ ي��ل��ؤم
ال��رَّخ��اءِ ُح��َط��اِم ع��ل��ى واف��ت��راًس��ا وِح��ْق��ًدا اغ��ت��ي��اًال ل��ي��زي��َدنَّ��ُه
ال��َغ��بْ��راءِ زالزل َل��ج��نَّ��ْت ٍض أْر م��ن ن��ال انَّ��ه َل��و وُس��َع��اًرا
ذُك��اءِ وج��ُه ال��رم��اد ذرِّ م��ث��ل أم��َس��ى ب��ال��ش��م��س ح��اَق ل��و غ��لٌّ وْه��و
َع��َداءِ م��ن أش��َع��َل��ت ك��م ول��ك��ْن ـ��س ال��ن��ْح��ـ ع��ل��ى ق��ص��ًرا ال��ب��أس��اء ش��ر ل��ي��س
وري��اءِ وم��ك��رة واغ��ت��ي��ال وس��ع��اٍر ��ٍة وخ��سَّ وُح��ق��وٍد
ال��ل��ؤم��اءِ أن��ف��س م��ث��َل تَ��غ��ت��دي ح��ت��ى ال��ك��رائ��ُم األن��ُف��ُس تَ��ْف��ُس��ُد
ال��تُّ��ع��س��اءِ أنْ��ُف��ِس ِخ��ي��م ف��ي ـ��ُخ��ْل��ِق اْل��ـ ُح��ْس��ُن ض��اع إِذ ال��رح��ي��م ع��ط��ف َض��اع
ال��رح��م��اءِ ورح��م��ة ه��ض��ي��م ـ��ق خ��ْل��ـ م��ن ال��ن��ح��ُس أف��س��د م��ا وع��ظ��ي��ٌم
ف��ن��اءِ ل��غ��ي��ر واض��ح أثَ��ٌر م��ن��ه ال��ن��ف��س وف��ي يَ��ْم��ِض��ي ش��ق��اءٍ ك��م
األدواءِ ع��ل��ة ب��ال��م��رءِ ه��ي ت��دري ل��س��ت س��خ��ائ��م ع��وادي م��ن
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ش��ح��ن��اءِ وم��ن إِح��ن��ٍة م��ن ـ��ِج��ْس��م اْل��ـ س��ق��م م��ث��ُل س��ق��ُم��ه��ا ال��ن��ف��ُس ه��َي أم
وان��ت��ه��اءِ ع��ه��ده م��ن ف��ْوٍت ب��ْع��َد ل��ؤًم��ا خ��لَّ��ف ال��ش��ع��وب ذل م��ث��ل
أق��وي��اءِ ص��ح��ي��ح��ٍة ج��س��وٍم ف��ي َل��تُ��ْل��ف��ى ال��ض��ع��ي��ف ال��ش��ع��ب وص��ف��ات
واف��ت��راءِ ت��خ��اذٍل وت��ع��اِدي واْح��ت��ي��ال وإِح��ن��ة ري��اء م��ن
األع��داءِ م��ن س��ط��وًة َع��ْج��ِزه ِم��ْن ب��ه��ا ال��ذل��ي��ل ي��درأ ش��ي��ٌم
ع��داءِ م��ن ي��ك��ن ول��م ذُلٌّ ي��ُك ل��م وإِن ال��ن��ف��وس ش��ي��م��ة أص��ب��ح��ت
ال��ن��ع��م��اءِ؟ ش��م��ل��ة ف��ي ن��ْف��ٍس ِط��ي��َب ط��رٍّا ال��خ��الئ��ق ي��ل��ب��س ف��م��ت��ى
ال��غ��بْ��راءِ ��ة خ��سَّ م��ن ُط��رٍّا ـ��نَّ��اس ال��ـ ن��ف��وس ن��ج��اء ب��ه��ا إِال ل��ي��س
ال��رَّج��اءِ داِع��ي بَ��غ��ي��ر أم��ٍر ـ��َدان ن��ْش��ـ ف��دَْع وإِال ف��ي��ه��ا ف��اْط��لُ��بَ��نْ��ُه

والثرى الثريا بني

أن هو واملعنى األسماء، بهذه املعروفة األبراج هي والرسطان؛ الجدى الحمل
واألبراج األفالك يرصد من يهتم كما القدر؛ له يخبئ بما يهتم ال الشباب

القدر. له يُخبِّئُه ما منها ليعرف
الناظم

الشباب

وال��ن��ج��وِم ال��م��ج��رَّة ف��وق ب��ه َع��َل��ْونَ��ا وق��د ال��ش��ب��اَب تُ��ذك��رن��ي
ال��ه��م��وِم م��ن ال��خ��ال��دي��ن خ��ل��وُّ ��ا ح��قٍّ وك��ان ال��خ��ال��دون ون��ح��ن
ال��ه��زي��ِم ض��ح��ك ف��ي ص��داه ي��رنُّ ِض��ْح��ٌك ُع��ْق��ب��اه ال��ذي ال��ح��زن س��وى
ال��س��دي��ِم ب��ي��د ع��ل��ى وأش��رف��ن��ا ال��دراري أط��الل ف��وق وِط��ئْ��ن��ا
ال��َع��ظ��ي��ِم ال��ب��رج ذو ال��س��رط��ان وال رق��ي��ن��ا ج��ْدٌي وال َح��َم��ٌل ف��ال
ال��غ��ي��وِم م��ث��ل ل��ن��ا الَح��ْت وال خ��ْف��نَ��ا األق��دار َص��ْوَل��ِة ِم��ْن وم��ا
ال��ب��ه��ي��ِم ال��ع��ي��ش ع��ل��ى وت��ح��ل��ي��ٌق م��س��ًع��ى األْف��ق ف��ي ل��ه��ا ب��أرواٍح
ال��ع��م��ي��ِم ل��ل��زه��ِر ال��ط��ي��ر ُح��نُ��وَّ ن��ج��ٍم ل��ك��ل ال��س��م��اء ف��ي رَك��ْض��ن��ا
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ك��روِم م��ن تَ��ُك ول��م ح��س��ْون��اه��ا ك��أًس��ا ال��ك��ون وج��وَه وح��وَّْل��ن��ا
ال��ه��ج��وِم ف��ي ال��م��ن��يَّ��ة ن��ْخ��َش ول��م ال��ل��ي��ال��ي تُ��خ��ِف��ي ب��م��ا ن��ْع��ب��أ ول��م
ال��غ��ري��ِم م��ق��اض��اة ن��ح��ذر ول��م ع��يْ��ٍش ن��ع��ي��م ال��زم��اُن وأْس��َل��َف��ن��ا
ال��ن��ظ��ي��ِم وال��درِّ ال��ش��ه��ب ن��ظ��ام ن��ح��ك��ي ال��ش��م��ل ائ��ت��الف ف��ي وك��نَّ��ا

املشيب

األدي��ِم ب��ط��ِن إِل��ى وأُنْ��ِزْل��نَ��ا داًرا األْف��ق ب��ع��د األرض س��َك��نَّ��ا
ال��ع��ل��ي��ِم ل��ْغ��ِو ف��ي ش��ئ��ت م��ا وُق��ْل ف��ه��م��ن��ا وم��ا ال��ق��ض��اء وأُْف��ه��ْم��ن��ا
ال��ك��ل��ي��ِم ال��ج��س��م ف��ي ال��َع��ْظ��ُم وِه��ي��َض وال��خ��واف��ي ال��ق��وادُم ��َرت وُك��سِّ
وال��ذم��ي��ِم ال��م��ق��بَّ��ح ال��خ��ل��ق م��ن ت��راه وم��ا ل��ل��ح��ي��اة ص��ح��ون��ا
ال��ح��م��ي��ِم ب��ال��ِخ��لِّ ال��ظ��ن وس��وء وذُلٍّ ب��خ��ل إِل��ى َح��ذٍَر ف��ِم��ْن
ك��ال��ن��دي��ِم أص��ب��ح ال��م��وت وِظ��لُّ ع��ل��ي��ن��ا ك��ث��ب م��ن ال��م��وُت أط��لَّ
ل��ل��ف��ه��ي��ِم أْه��َون ال��م��وت وخ��ْط��ب خ��ط��ٍب ب��ك��ل ال��ص��روف تُ��روِّع��ن��ا
ال��ع��دي��ِم ج��س��م ع��ل��ى ك��أط��م��اٍر وص��اَرْت ال��دن��ي��ا ة ج��دَّ وض��اع��ت
ل��ل��ه��م��وِم يُ��ْف��ض��ي األم��ري��ن ك��ال وال��ت��م��ن��ي ال��ت��ذكُّ��ر ي��ح��ارب��ن��ا
ال��ن��ع��ي��ِم ع��ل��ى ال��خ��ل��ود ��ْل��ن��ا وأمَّ ب��ال��ت��م��ن��ي ن��ع��م��ن��ا ق��د وِق��ْدًم��ا
ال��ق��دي��ِم ال��ع��ه��د ب��رق��ِة ي��دوم َش��ْج��ٍو ن��ذي��ر وْه��و ال��ذك��ر، ول��ي��ت
وال��ن��ج��وِم ال��ث��ري��ا َه��ام ع��ل��ى ق��دي��ًم��ا ك��ن��ا أن��ن��ا س��ن��ن��س��ى

ماضوحارض(أنشودة) بيان

ص��ِدي َح��َس��اُه ك��ال��م��اءِ ع��ذبً��ا َرغ��ِد ع��ل��ى ب��ال��ع��ي��ش ع��ه��دي
ال��ج��َس��ِد ف��ي ك��ال��نَّ��ْش��َوِة يَ��ْس��ِري ��ُع��ُة يُ��َوقِّ وال��ده��ر ن��غ��ٌم
يَ��ِزِد يُ��ط��رْب إن ب��أغ��اٍن ي��ش��دو ك��م��ن ال��ده��ر ل��ي��ت ي��ا
ال��َف��رِد ال��نَ��َغ��م ذي ك��ت��رنُّ��ِم ع��ادْت ن��ع��م��ى أع��ْد ق��ل��ُت إِن
تَ��ُع��ِد ف��ل��م ال��ده��ر ف��ي ذه��ب��ْت ث��م��ًال ب��ه��ا ك��ن��ت ح��س��ن��ات
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ال��ُخ��ُرِد إِل��ى ال��ول��ه��ان ن��ظ��َر ش��غ��ًف��ا ب��ه��ا ك��ن��ت آم��اٌل
ت��ُج��ِد ول��م ال��ن��وم ش��حَّ ق��د ج��ذًال ب��ه��ا ك��ن��ت أح��الٌم
أَب��ِد م��ن ع��يْ��ن ط��رف��ة ف��ي خ��ل��ًدا ب��ه ذق��ت وش��ب��اب
��َف��ِد ال��صَّ م��ن ال��ظَّ��ْم��آن ن��ق��ع ل��م��ا ال��خ��ل��د دوام دام ل��و
ُم��تَّ��َل��دي أو ُم��طَّ��َرف��ي م��ن ذخ��ري ل��ه ب��ذل��ْت ع��اد ل��و
بُ��ع��ِد ع��ل��ى ل��ل��ش��م��س دفءٌ م��ًدى أع��ي��ش م��ن��ه ب��ش��ع��اٍع
ِل��ُم��ْف��تَ��َق��ِد ِش��ي��د َق��ب��ًرا أو ش��ب��ًح��ا ل��ه ال��ت��ذْك��اُر آَب
أَح��ِد أو ف��ي��ه ب��م��آٍل ث��ق��ًة ده��ٌر ل��ي َخ��لَّ��َف م��ا
َج��دِد ع��ل��ى إِل��ي��ك ـ��ُورَّاُد اْل��ـ ع��اد ل��و ال��م��اض��ي ن��بْ��ع ي��ا
ي��رِد ول��م َق��ب��ُل ي��نْ��َه��ْل ل��م ص��ٍد رج��وَع إِل��ي��ك ل��رج��ع��ُت
غ��ِد؟ ب��ض��م��ي��ر ل��ي َر ُق��دِّ ق��د ت��رى ده��ُر ي��ا م��اذا وغ��ًدا

والعداوة الصداقة صور

ل��ق��اءِ إِل��ى ف��ي��ك األض��داَد أرى ح��ق��وٌد س��ْم��ٌح غ��ادٌر وف��يٌّ
ال��ث��ن��اءِ م��ح��ُض أم إِل��ي��ك أس��اءَ ع��دوٍّ م��ن ان��ت��ق��اٌم ل��ي أَم��ْدُح��َك
وال��ت��ن��ائ��ي؟ ال��ت��ق��رُّب َس��ب��ُب أَذا ال��تَّ��َح��ايَ��ا أُبَ��اِدَل��َك ك��ي وف��اؤك
ك��ال��ه��ج��اءِ ل��ك َم��دُح��ه َم��ْن ع��ل��ى ح��ربً��ا وأش��نَّ أْص��ط��ل��ي وك��ي��م��ا
ب��الئ��ي؟ أو ب��خ��ب��ْري ت��ظ��ف��ْر ول��م ب��س��نِّ��ي ت��ل��ح��ْق ول��م أَت��خ��دُع��ن��ي
ب��ال��ع��داءِ أص��ب��تُ��ك وم��ا ع��ل��يَّ ح��ْق��د م��ذْق إِخ��اءك ل��ي وت��م��ذق
ب��ال��خ��ف��اءِ ي��ظ��ف��ر ل��ي��س ع��داُؤك س��ت��خ��ف��ى، أن وت��ح��س��ب ت��ح��ارب��ن��ي
رائ��ي ال��ن��اس ف��ي ل��ه��ا م��ا وت��ح��س��ب ت��خ��ف��ي ل��ل��رأس نَ��َع��ام��ٍة ك��ش��أن
واإلِخ��اءِ ال��م��ح��بَّ��ة ب��ي��ن ن��م��ا بُ��ْغ��ًض��ا ال��ُم��ْخ��ِف��ي��ن ِل ب��أوَّ ول��س��َت
ال��وف��اءِ ح��ل��و م��ن ال��غ��در وذق��ُت خ��ل��ي��ل��ي ي��ا ق��ب��َل��ك ال��ن��اس ع��رف��ُت
وال��والءِ وف��ائ��ك م��ن ف��ويْ��ل��ي أراه ك��م��ا ال��والء ك��ان ف��ِإْن
وال��ص��ف��اءِ ل��ل��م��روءة وُس��ح��ق��ا ت��غ��ال��ى وإِن ل��ل��م��دي��ح وبُ��ْع��ًدا
غ��ذاءِ م��ن ل��ش��دق��ك أبْ��ق��ْوا وه��ل ب��ق��ل��ب��ي ف��ع��ل��وا م��ا ن ال��خ��الَّ َس��ِل
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ع��داءِ؟ ع��ل��ى ي��س��اغ ال م��ري��ًرا ِش��ْل��ًوا م��ن��ه ل��ب��ط��ن��ك أب��ق��وا وه��ل
ال��ح��ي��اءِ ف��ْق��ُد ب��ع��ض��ه��م رج��ول��ُة ق��وٍم ش��ب��ي��َه أراك أن أع��ي��ذَُك
اإلِب��اءِ ف��ق��ِد م��ن ف��ق��دوه وُه��ْم وع��اٍر ذلٍّ م��ن ف��ق��ُدوه وُه��ْم
ال��ن��س��اءِ م��ن ال��ح��ي��اء َف��َق��َد ك��م��ن ب��ُه��ْج��ٍر رخ��اوت��ه��م أخ��َف��ْوا وك��م
ه��ج��اءِ م��ن ف��ي��ه��ا ص��حَّ ق��د ب��م��ا رج��اًال رم��ت ال��ه��ل��وك م��ث��ل وُه��ْم
ون��ائ��ي داٍن م��ن ال��ق��وم وت��رم��ي تَ��ن��زَّى واق��ف��ة األواب ع��ل��ى
م��اءِ ل��نَ��ْف��ِض ُه��زَّ ال��ك��ل��ب ك��ج��ل��د خ��ن��اه��ا ن��ف��ض��ت أن��ه��ا وت��ح��س��ُب
ك��ال��وب��اءِ يُ��ع��دي ال��ُخ��ْل��ق رأي��ُت ف��ِإن��ي ُخ��ْل��ُق��ُه��ُم ي��ع��دي��ك ف��ال
ال��رِّم��اءِ ف��ي اق��ت��داري ُع��ِرَف وق��د ث��أري ب��ل��غ��ُت أردُت ول��و ص��ف��ح��ُت
األدع��ي��اءِ ب��ع��يِّ ص��م��ت��ي ف��م��ا س��ك��وت��ي ت��أب��ى وإِن ي��أبَ��ْوا ف��ِإن
م��س��ائ��ي ع��ن ب��أف��ق��ك ت��ب��ع��ْد ول��م خ��ْف��ض��ي ال��ن��اس ب��ي��ن يُ��ع��ل��ي��ك وال
ال��ع��داءِ ف��ي تَ��َف��نَّ��ُن ال��دن��ي��ا ب��ك اس��ت��ق��رْت ح��ي��ث إِل��ى ل��ت��ن��زل��ن��ي
ال��رخ��اءِ ُف��رص م��ن ن��ل��ُت م��ا ع��ل��ى ق��وم ِب��غ��لِّ ال��ل��ح��اظ تُ��َخ��بِّ��ُرن��ي
ل��ل��ن��ج��اءِ أق��رب ال��ص��م��ت ف��خ��ل��ت ل��ق��ْول��ي ح��س��ًدا أظ��نُّ��ه وك��ن��ُت
ف��ن��ائ��ي! ح��ق��وده��م ي��ش��ف��ي وال اس��ت��راح��وا م��ا ب��م��وت��َي س��م��ع��وا ول��و
ل��ل��ف��ن��اءِ! أُْح��َس��ُد ال��ح��ق��د ل��ف��رط ده��ان��ي ول��و ال��م��م��ات ل��ي أرادوا
ع��ف��ائ��ي م��ن��ي ي��رض��ي��ه��ُم وال رخ��يٍّ��ا ع��ي��ش��ي يُ��رض��ي��ه��ُم ف��ال
األدن��ي��اءِ ِس��الح ع��ْن ت��ع��ال��ى س��م��ٌح ه��اَن ال��دن��ي��ئ��ة ال��دن��ي��ا وف��ي
ال��رم��اءِ ف��ي ب��ال��ق��واذع ت��درَّع ك��ري��ًم��ا س��م��ًح��ا أح��رج��وا م��ا إِذا
ب��ال��غ��ب��اءِ ت��ص��ول��وا ل��م إِن ل��ك��م أوق��ى ف��ال��ص��م��ت ص��ام��تً��ا دُع��ون��ي
ال��ري��اءِ وف��ي ال��دِّه��ان ف��ي ألزه��ُد وإِن��ي داج��وا م��ا ال��ن��اَس أَُداج��ي
ال��ب��ق��اءِ ف��ي ي��زه��د ي��أب��اه ف��م��ن ق��ض��اء ل��ه��ا ال��ح��ي��اة ول��ك��نَّ
ب��ال��ع��داءِ؟ ت��ب��اَل��َه أم أَأَبْ��َل��ه ُع��دوٍّا أْل��ف��ى ل��دن أْدري وم��ا
واع��ت��الئ��ي؟ ذك��ائ��ي أَخ��وََّف��ُه ده��اء أخ��و أذاَي أََخ��وََّف��ه
ال��ج��ف��اءِ؟ ف��ي ت��م��ادى َم��ْن ت��م��ادى ��ا إِمَّ ب��ال��خ��ي��ر وع��ده ��َق أن��مَّ
ال��خ��ف��اءِ؟ ف��ي ال��ُم��َح��كِّ��م ي��ح��كِّ��ُم��ه واٍش ق��وُل أم س��ع��اي��ة أَس��ْع��ُي
ث��ن��ائ��ي؟ أو ع��ون��ي نَ��يْ��ل ض��الًال م��ن��ي ال��خ��وف ��ي ُم��َرجِّ ��اه أرجَّ
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واإلِخ��اءِ؟ ال��ع��داوة ف��ي ك��ع��دوى ك��س��وٍل م��ن ال��ت��ث��اؤب ف��ي أَع��ْدوى
األداءِ؟ م��ن ي��ش��اء ب��م��ا ي��ف��ي��ض وض��ي��ٍع رْه��ٍط ف��ي ال��ل��ؤم أَرش��ُح
ال��ك��س��اءِ ك��رع��ب��ل��ة ُم��َرْع��بَ��ل��ًة أم��وًرا رأى األن��اَم َع��َرَف وَم��ْن
ال��خ��واءِ ال��خ��ْرق ف��ي اآلل ت��ن��زِّي ت��ن��زَّى ص��وًرا ك��لَّ��ه��ا أراه��ا
رج��ائ��ي م��ْن ه��َو وال ال، ه��الًك��ا ف��أخ��ش��ى أت��ب��ع��ه ل��س��ت س��راٌب
ل��ش��ائ��ي أو ل��ع��اٍد ي��ردى ف��ال ال��ب��راي��ا َع��َرَف ال��ذي ال��م��رء أن��ا
األداءِ ص��ور م��ن ال��خ��ل��ق ف��ك��ل ف��نٍّ ل��ص��ن��ع األن��ام خ��ب��َر وم��ن
ب��ال��ه��ج��اءِ ال��م��َل��طَّ��ُخ ف��رْه��ُط��ُه��ُم أص��اب��وا ف��ِإن ب��ال��ه��ج��اء ت��راَم��ْوا
ال��وب��اءِ؟ ع��دوى ل��ه��ا وأوص��اًف��ا َف��رًدا ث��م َف��ْرًدا ال��ره��ط أل��ي��َس
ال��رم��اءِ ب��أوض��ار ن��ف��وس��ك��ُم ن��ع��تُّ��ْم ل��م��ا ره��ط��ك��م ن��ع��تُّ��م
ال��ف��ن��اءِ إِل��ى ال��ش��ع��وب وم��درج��ة ره��ٍط ك��ل م��ع��رَُّة ن��ف��وُس��ُك��ُم
ع��الءِ؟ إِل��ى ي��ئ��ول ل��ؤم وه��ل وال��م��ع��ال��ي ال��م��ك��ارم وم��ه��زل��ة
وان��ت��ح��اءِ ب��خ��ي��ر ع��وٍد إِل��ى ش��رٍّ ك��ل ح��س��ب��ت��ْم ل��ع��ل��ُك��ُم

القضاء من الهاربون

واألق��داِر اآلف��ات م��ن ق��ل��ًق��ا م��روًَّع��ا ال��ج��ن��ان م��وه��وَن أت��ظ��لُّ
اإلِْص��غ��اِر ف��ي ال��م��وت ن��ص��ي��ب ه��بْ��ه��ا م��ي��ت��ة ت��خ��ش��ى ول��س��ت ال��ح��ي��اة ت��خ��ش��ى
ال��ه��اري ال��ش��ف��ي��ر ع��ل��ى وَق��ْف��ت م��ن��ه��ا ك��أن��م��ا ال��ح��ي��اة ع��ل��ى ت��ط��ل ق��ل��ًق��ا
اِر ال��غ��دَّ ق��س��وة ف��ي وص��ي��ال��ه��ا وس��ف��ال��ه��ا وك��ذْب��ه��ا ال��ح��ي��اة ت��خ��ش��ى
ال��م��دراِر ل��ل��دَّم ال��ض��واري ل��ْح��َس م��ث��ي��ل��ه ح��ي��اة م��ن ي��أك��ل وال��ح��يُّ
ال��ت��ي��اِر ف��ي ال��غ��رق��ان ك��ت��ط��اُول ن��اب��ه��ا ي��ن��ح��و ال��م��غ��م��ور وت��ط��اُول
وب��واِر ل��م��ه��ال��ٍك ل��ي��ج��رَّه س��اب��ٍح ِب��ِع��ط��َف��ْي م��ن��ه م��ت��ش��ب��ثً��ا
األع��م��اِر ب��ق��اص��م ال��ج��م��ي��ع خ��ط��ب ع��اق��ه ه��و إِن ال��ده��ر ي��خ��ال ك��لٌّ
ال��س��اري ال��خ��ي��ال ص��ور ف��ك��أن��ه��ا وأه��ل��ه��ا ب��ال��ده��ور ي��ع��ص��ف وال��م��وُت
ال��م��ق��داِر ف��ي ال��ل��ه ُح��ْك��م وت��خ��اف واألس��ى ل��ل��ت��ن��اك��ص ت��خ��ض��ع ف��ع��الَم
األوت��اِر م��ن وت��ٌر وك��أن��ه ف��ي��ه��زُّه األس��ى ي��ل��م��س��ه وال��ق��ل��ب
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م��ت��واري ��ٌب ُم��ح��جَّ وْه��و وال��غ��ي��َب وص��ْرَف��ُه ال��زم��ان ت��رت��ق��ُب وع��الَم
األخ��ب��اِر م��ن خ��ب��ًرا ل��ق��رأت��ه وان��ق��ض��ى ع��اَج��َل ال��غ��ي��َب انَّ ل��َو ع��م��ري
األس��ف��اِر م��ن ِس��ْف��ر وك��أن��ه��ا ص��ح��ائ��ًف��ا ال��ح��ي��اة ص��ور ت��رى ف��م��ت��ى
م��ض��م��اِر ف��ي م��ن��ه ت��ع��دو وت��ظ��ل ص��ْرف��ه تُ��زاِول أم��ٌر إِن��ه��ا ال
وش��ع��اِر ل��ه��م س��ن��ٍن ع��ل��ى ت��س��ع��ى م��غ��ام��ًرا األن��ام ب��ي��ن ت��غ��ت��دي أو
ع��ث��اِر ك��ل ن��س��ي��َت ن��س��ي��َت وإِذا ن��اظ��ر ط��رف��ة أس��ي��َت أس��ي��َت ف��ِإذا
وش��ن��اِر ��ٍة ِخ��سَّ م��ْن ق��س��َوٍة ف��ي ت��ِج��ْد ول��م األن��ام َك��ذََب م��ا وك��ذب��َت
ودم��اِر م��ه��ل��ك أو م��ح��ن��ٍة م��ن أله��ل��ه ال��زم��ان ج��ل��ب م��ا ون��س��ي��َت
األش��راِر وص��ول��ة ال��ح��ي��اة ح��ذَر ن��زا إِذا ال��َم��ُروع ل��ل��ق��ل��ب ف��ت��ق��ول
األق��داِر! ي��د م��ن ت��ف��ل��ت أتُ��راك ال��م��ق��داِر ص��ول��ة م��ن ه��اربً��ا ي��ا
واألده��اِر اآلب��اد م��َدى ف��ي أو ال��دُّن��ى أزِل ف��ي اس��ط��ع��ت م��ا إِذا اه��رْب
األس��راِر وم��ع��ق��ل ال��ف��ن��اءِ ب��ي��ن خ��ل��ف��ه تُ��الق��ي وم��ا ال��م��م��اِت ف��ي أو
ال��س��اري م��ن��ه ي��ف��رُّ ل��ي��س ك��ال��لَّ��يْ��ل خ��لَّ��ْف��ت��ه ال��ذي وي��درك��ك ت��ع��دو
ب��ف��راِر ال��دن��ى ف��ي َخ��ْل��ٌق ف��از ل��و ه��ارب ع ال��م��روِّ ال��ع��ي��ش م��ن ك��لٌّ
واألن��ص��اِر وال��ج��ن��د ��ط��ا ب��ال��سَّ أو ب��م��ج��ان��ة أو ب��ال��ع��ل��م أو ب��ال��ف��نِّ
ال��م��خ��ت��اِر وس��ائ��ل ك��ل ك��ح��ص��اِد ون��ف��اذه م��آل��ه��م ال��ق��ض��اء ف��ِإذا
م��ض��م��اِر ف��ي ال��ده��ر م��ج��رى أج��راه ب��ه ق��وم ك��م ال��ت��اري��خ ص��ف��ح��ة َس��ْل
داري م��ن ل��ه��ا م��ا وب��ع��ٌض ذك��رى ل��ه��ا ب��ع��ٌض م��َض��ْت أده��اٍر أق��وام
��وَّاِر ال��سَّ ال��م��ت��ص��اع��د ط��ب��ع��ه��ا م��ن ب��أن��ف��ٍس ��ف��اِل ال��سَّ ط��ب��ع أب��دل��وا ق��د
ب��م��داِر ث��ال��ٍث ألم��ٍر درج��وا وإِن س��روا وإِن غ��ض��ب��وا إِذا ص��اروا
األق��ذاِر ك��م��زاب��ل وج��س��وُم��ه��م ف��ن��ف��وس��ه��م م��ج��ان��ًة ي��ت��م��رغ��ون
اِر ال��غ��دَّ ال��ع��اج��ز ال��ل��ئ��ي��م خ��ل��ق ط��ب��ع��ه م��ن ي��ك��ن ول��م ال��ش��ب��اَب َوَص��ُم��وا
األْوض��اِر ع��ن ي��ن��ب��و ��ٌع وت��رفُّ وس��ذاج��ة ُم��روءٌة ال��ش��ب��اب إِنَّ
وال��م��غ��واِر ال��غ��الب ص��ول��ة م��ن ل��ي��ص��ون��ه��م م��ج��نَّ��ه��م ��َف��ال ال��سِّ تَ��ِخ��ذُوا
ال��ف��ج��اِر وم��ج��ان��ة ال��خ��ن��ا ع��ب��ث وم��س��رة س��ع��ادة ��َف��ال ال��سِّ ف��غ��دا
��اِر ال��ُع��هَّ م��ج��ان��ة ل��ل��ن��ائ��ب��ات أم��ة ت��رج��و وك��ي��ف ال��ح��ي��اء ن��ب��ذوا
ال��دُّع��ار رج��ول��ُة ال��ح��ي��اء ف��ق��ُد رج��ول��ة ال��ح��ي��اة ف��ق��ِد ف��ي ِخ��ي��َل ق��د
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ِب��َس��راِر ع��ل��ي��ه��ُم ي��ح��اك ك��ي��ًدا خ��ل��ت��ه ح��ت��ى ع��مَّ ال��م��ج��ان��ة ط��ب��ُع
األق��داِر ع��ل��ى ب��ه��ا ال��ذل��ي��ل ي��ط��ف��و غ��ن��ي��م��ًة ال��ج��دود ع��ن ُورِّث��وه أْم
وال��ف��ج��اِر ��ان ال��م��جَّ ب��س��ع��ادة وض��ي��م��ه��ا ال��ح��ي��اة ع��ن��ت م��ن ويُ��ذَلُّ
األح��راِر ب��ط��ب��ائ��ع ك��ت��ن��اب��ٍذ ي��ك��ن ول��م ال��ع��ب��ي��د ك��ي��د وت��ك��اي��دوا
إِس��اِر ع��ه��د ل��ط��ول ال��س��ج��ون إِْل��َف وال��خ��ن��ا ال��غ��بَ��اوة م��رع��ى واس��تْ��م��َرءُوا
ال��داِر ع��ق��ر ره��ن وظ��لُّ��وا ف��َم��ض��ت ب��ه��زل��ه��م ال��غ��ازي��ات ال��ده��ور ه��زم��وا
األده��اِر ف��ري��س��ة ال��لِّ��ئ��ام وإِذا ��ارٌة ق��هَّ ج��دي��دٌة ال��ده��ور ف��ِإذا
وص��غ��اِر راق��ه��م ج��ه��ٍل ب��ع��د م��ن ال��ردى إِل��ى ال��ح��ي��اة َدرج ع��ل��َى درج��وا

البالء صديق

ال��ش��ق��اءِ ف��ي ال ال��رَّخ��اء ف��ي ع��ذُره ول��ك��ْن ال��ش��ق��اء ف��ي ال��ن��اس ي��غ��دُر
أع��دائ��ي م��ن وك��ان ل��ي ح��س��ًدا ت��ل��ظَّ��ى ع��ل��يَّ ن��ع��م��ٌة ت��ف��ْد إِْن
ب��الئ��ي وط��ول ِم��ح��ن��ت��ي ع��ل��ى ءً ب��كَّ��ا ك��ان ب��ي م��ال ال��ده��ُر ف��ِإذا
ب��ال��ع��داءِ َس��ط��ا غ��ب��ط��ة ف��ي ك��ن��ت م��ا إِذا ح��ت��ى ال��ح��زن ف��ي ال��ُم��واس��ي
دائ��ي يُ��خ��لَّ��َد ل��و أْن ي��رُج��و وْه��و َش��ه��يٌّ ال��ح��دي��ث ح��ل��و س��ق��ام��ي ف��ي
األق��وي��اءِ ف��ي أُع��دُّ ل��ْو َويْ��ل��ه بُ��غ��ض��ي ع��اوَد َص��ح��ْح��ُت م��ا ف��ِإذا
ب��ال��بُ��َرح��اءِ ي��م��وَت ح��ت��ى ـ��َه��مُّ اْل��ـ ع��ل��ي��ه وط��ال األس��ى َل��َده��اه
ب��ال��ث��ن��اءِ ال��ِع��دا ف��ْري��َة َداف��ًع��ا ق��وًال أُْح��ِس��ن ال��ع��دوُّ ه��ج��ان��ي إِن
وال��ه��ج��اءِ ب��ق��ذع��ِه ورم��ان��ي ب��ق��ت��ل��ي ه��مَّ ُم��ِدح��ُت م��ا ف��ِإذا
ري��اءِ م��ن ب��ه أب��ِغ��ْض ري��اءٌ ـ��س ال��ن��ْح��ـ ف��ي ع��ط��ُف��ك ال��ب��الء ص��دي��َق ي��ا
األع��داءِ ص��ول��ة م��ن أده��ى ِن ال��ِخ��الَّ م��ن ده��اك م��ا ق��ل��ب ي��ا إِي��ه
ال��َع��ن��اءِ ق��ل��ي��ِل الزٍم ن��اف��ٍع ن��س��ي��ٍم م��ث��ل ال��ص��دي��ق أن خ��ل��َت
غ��ذاءِ خ��ي��ر ك��اإلِخ��اء ب��رُّه ت��ن��ْل��ُه ل��م إِن ال��ح��ي��اَة ت��ن��ال ال
األرج��اءِ م��ن��ادح ف��ي ع��ائ��ق م��ن��ه ي��ع��وق��ك ال ت��ق��دَّْم��َت إِن
األن��ح��اءِ ف��ي ي��ذي��ع ح��تَّ��ى ـ��ب��ُث ي��ْل��ـ ال ث��م ت��ق��ول��ه م��ا وي��ع��ي
ال��ذك��اءِ ال��س��ن��يَّ ل��بَّ��َك أْو ـ��ج��د األْم��ـ م��ج��دك ب��ه ت��ط��ري م��دي��ح م��ن
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ال��ث��ق��الءِ زورة م��ن��ه تَ��َخ��ْف ل��م ت��ِرْدُه ل��م أو ت��ج��ْدُه تُ��رْدُه إِن
رائ��ي ك��ل ب��ه ظ��اف��ًرا بَ��دا م��ا إِال م��ن��ه دخ��ي��ل��ٍة ف��ي اخ��ت��ف��ى م��ا
واألق��ذاءِ ال��ت��راب ب��َس��اف��ي ف ال��ط��ْر يُ��رم��د ق��د ال��ن��س��ي��م إِن ويْ��ك
واألج��واءِ ال��ح��االت اخ��ت��الف ف��ي وب��رًدا َح��رٍّا ال��ص��دي��ِق م��ث��ل وْه��و
ال��ه��وج��اءِ ��ْرص��ر ب��ال��صَّ وأن��ح��ى ال��ج��وُّ اع��ت��ك��ر إِذا ع��ذرُه ول��ه
وص��ف��اءِ رون��ق ب��ع��د م��ن ـ��رِة ب��ال��م��ْط��ـ ي��ب��لُّ��ك ِغ��رٍَّة وع��ل��ى
واألدواءِ ال��وب��اءِ رس��ول وى ال��ع��ْد واس��ط��ة ال��م��م��ات خ��دن وْه��و

مألوفة عجائب

ن��ظ��ي��ُر؟ ل��ل��خ��ل��ود أت��يٌّ ورأي��ي ب��م��ي��ت��ٍة أح��دَّ أن ع��ج��ي��بً��ا أل��ي��س
أس��ي��ُر ل��ل��ف��ن��اءِ أن��ي وأع��ل��م آم��ٍل ج��دِّ ف��ي ال��ع��م��ر ��ي أق��ضِّ وإِنِّ��ي
ده��وُر ب��ع��ده��ن ت��وال��ى ده��ور، ب��ع��ده��ا ث��م ب��ع��دن��ا، ده��وًرا وإِن
وأس��ي��ُر ل��ه ن��س��ع��ى ب��م��ا ش��ق��يٌّ ق��ب��ل��ن��ا ع��اش ال��ث��رى ه��ذا ع��ل��ى وإِن
ق��ش��وُر وْه��و ال��ك��ون ل��ه��ذا ل��ب��اٌب ن��ف��س��ه أن ي��رى ال م��ن ت��رى ول��س��ت
ن��ص��ي��ُر ع��ل��ي��ه ي��ن��ج��ْد ف��ل��م رداه دن��ا إِن ال��ن��ف��س إِع��زازه يُ��ْج��ِدِه ف��ل��م
م��غ��ي��ُر ال��ح��ي��اة ب��غ��ي ع��ن ل��ي��ردع ي��ك��ن ول��م ه��ذا ال��ن��اس ك��لُّ وي��ع��ل��م
غ��روُر ال��ح��ي��اة أن راع��ن��ي وإِن ق��ائ��ل أن��ا م��ا ل��ل��ط��رس أرت��ض��ي وأن
ه��ري��ُر ال��غ��داة ي��ؤذي م��ا وأع��ل��م ه��ال��ك ف��ُم س��ب��ن��ي إِم��ا وأغ��ض��ُب
ت��دوُر ال��دائ��رات أن وأع��ل��م ط��ارٍق ك��ل ف��ي ال��ده��ر ص��رف وأره��ب
ث��ب��وُر أن��اخ أم ح��ب��ور وأح��لَّ أًس��ى وال س��روٌر ي��ب��ق��ى ال وأع��ل��م
س��م��ي��ُر؟ ح��ك��اه م��ا ح��ي��اة وع��لَّ ع��اج��ٌب ال��ي��وم أن��ن��ي ع��ج��ي��بً��ا أل��ي��س
وخ��ب��ي��ُر ع��ال��ٌم أن��ي وأح��س��ب ي��م��س��ن��ي ال ال��ذي ال��ش��رَّ أرى ال وأن
ي��س��ي��ُر ف��ال��ب��ع��ي��د وإِال ده��ان��ي أخ��ال��ه أن��ي ف��ْه��و ع��ل��ٌم ك��ان وإِن
ح��ب��وُر ي��ع��ود أن إِال ال��ن��اس ب��ه م��ادًح��ا ال��س��ع��د ف��ي ك��ن��ُت ق��د م��ا وأُنْ��ِك��ُر
ش��ع��وُر؟ ال��ف��ع��ال وال��م��زج��ي ال��رأي م��ن ب��م��ع��ج��ٍب ن��ن��اط أن ع��ج��ي��بً��ا أل��ي��س
س��ت��ي��ُر ال��ك��ائ��ن��ات وُك��نْ��ه س��ي��ف��نَ��ى، ن��اظ��ٍر ف��ك��رة ال��ك��ون وج��وه وإِنَّ
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وأج��ي��ُر م��ال��ٌك ب��ن��اءٍ ف��ي م��ض��ى م��ث��ل��م��ا وال��ن��اِس ال��ك��وِن ص��الَح وأب��غ��ي
وأم��ي��ُر! ح��اك��ٌم ق��اٍض ال��ن��اس ع��ل��ى وأن��ن��ي ال��ك��ائ��ن��ات خ��ل��ق��ت ك��أَن��ي

مويسشتاء بحر عند

األص��ي��ْل وْق��ت ال��ن��ه��ر ض��ف��اِف ع��ل��ى ق��ب��ل��ن��ا م��ن ال��ع��اب��ُر َخ��َش��َع ك��ْم
ك��ف��ي��ْل دْوًح��ا ال��دوح ف��ي ��ش��ْت ع��شَّ ق��د ظ��ل��م��ٌة تُ��رى إِذ م��س��اءٍ ف��ي أْو
ال��دل��ي��ْل وع��زَّ ال��ظ��نُّ ن��أى وإن م��ض��وا ق��د األُل��ى ك��نَّ��ا ورب��م��ا
م��ي��وْل؟ أو خ��اط��ٍر أو م��ن��ظ��ٍر م��ن ع��ن��ه��ُم ب��ن��ا ي��ن��أى ال��ذي وم��ا
ال��ذه��وْل ووه��ِم ال��ف��ك��ر أخ��ذه م��ن ب��َدا ��ا إِمَّ ت��ح��َس��ب م��ن��ظ��ٍر ك��م
ال��م��ج��ي��ْل َل��ْح��ظ ف��ي��ه ِق��ْدًم��ا أج��ْل��َت — ب��ه خ��ب��ي��ٌر وال��ق��ل��ُب — أن��َك
ال��ك��ه��وْل س��ك��ون ال��ج��وُّ س��ك��ن إِذْ ه��دأة ف��ي ك��ال��م��ف��ك��ر ال��دوُح
وال��ع��وي��ْل ش��ج��وه��ا م��ن َف��س��كَّ��نَ��ت ب��ه��ا ث��ك��ٌل َط��ال ث��اك��الت أو
ال��ج��ل��ي��ْل ال��وق��ور ال��ش��ي��خ ك��ص��م��ت��ة ��رت ع��مِّ م��ا ط��وِل م��ن ص��م��ت��ت أو
م��س��ي��ْل م��ن ب��ه��ا إِن م��ا وَرْك��َدٍة ل��م��ع��ٍة ف��ي ك��ال��زئ��ب��ق وال��ن��ه��ر
ي��س��ي��ْل س��ي��ًال ل��ل��ؤل��ؤ أن ل��و ل��ؤل��ًؤا ص��ي��ف��ه ف��ي ع��ه��دت��ُه
ظ��ل��ي��ْل ظ��لٍّ م��ث��ل ت��ب��دو األف��ق ف��ي ع��رََّش��ْت ق��د ك��األش��ج��ار وال��س��ح��ُب
ك��ال��ط��ل��وْل أو ال��ن��ق��ع ك��م��ث��ار أو غ��ام��ٍض ُح��ل��م م��ن ق��ط��ع أْو
ي��ص��وْل م��م��ات ق��رَّ ك��أن��ه ق��رِِّه م��ن ع روَّ ق��د وال��ج��و
م��ح��ي��ْل ل��ج��س��ٍم ث��غ��ر م��ن ت��خ��رج ق��رِِّه ف��ي ال��م��وت ث��غ��ر أن��ف��اس
ك��ال��ف��ل��وْل م��ن��ت��ش��ًرا ع��ش��ه��ا م��ن ب��دا م��ا س��وى غ��ب��راء واألرض
س��دي��ْل ك��دج��ٍن ال��َج��ْه��ُم وت��رب��ه��ا تُ��رب��ه��ا غ��دا ال��دج��ن ك��أن��م��ا
ال��ق��ل��ي��ْل غ��ي��ر وال��ل��ون ص��ي��ف��ه��ا، ف��ي ب��ه��ا ع��ه��دي ال��ل��وِن ف��ي ت��ش��اب��ه��ْت
ال��ذُّي��وْل َش��تَّ��ى األص��ب��اغ زاه��ي��ة غ��رس��ه��ا ف��ي ك��ال��خ��ود ب��ه��ا ع��ه��دي
ال��ب��دي��ْل ح��تْ��م ال��ع��رس ك��ع��ق��ب وْه��و ل��ْون��ه��ا َدَج��ا إذْ ح��داًدا ِخ��ي��َل
ال��ف��ص��وْل ج��مُّ ال��ُح��ْس��ُن ال��ش��ت��اء وف��ي خ��الب��ة ��يْ��ف ل��ل��صَّ خ��الع��ة
ال��ج��م��ي��ْل ج��الل زاد ل��ك��ن��ه روق��ة ف��ي ال��ُح��ْس��ن��ان ت��ب��اي��َن
��ي��وْل ال��سُّ وع��ادي ال��ب��رق ك��ره��ب��ة ره��بَ��ٌة ب��ه��ا ج��اءت م��ت��ع��ٍة ك��م
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املوتى قرب

وال��س��ه��ِر ال��ه��مِّ أل��ي��ِف ع��ن اس��أل��ي ُق��وم��ي وال��ُح��َف��ِر ال��م��وِت أل��ي��ِف إِل��ِف ُروَح ي��ا
ذك��ِر وم��ن ش��وٍق م��ن ل��ل��م��يْ��ت ك��اَن ل��و يُ��ؤن��س��ن��ي ب��ال��ل��ي��ل ه��ات��ًف��ا ف��ابْ��ع��ث��ي أْو
ال��ش��ج��ِر ف��ي ال��وْك��ر ف��وق ت��ه��ب��ط ك��ال��طَّ��يْ��ر زي��ن��ت��ه��م ك��ن��ِت ق��وٍم ف��ْوق َوَح��لِّ��ق��ي
ال��س��ف��ِر رح��ل��ة ت��ح��ك��ي ال��ع��ي��ش ورح��ل��ة ي��رش��دن��ا ال��ن��ج��م ن��ور ن��ورك ف��ِإنَّ
��يَ��ِر ال��سِّ ف��ي ل��ي��س ط��ه��ًرا ال��ن��ف��س وت��ش��ع��ر خ��اف��ي��ة وْه��ي ت��ه��دي ك��ال��م��الئ��ك أو
ن��ف��ِر م��ن األح��ب��اب َخ��لَّ��َف م��ا ش��رَّ ي��ا ن��ف��ٍر ف��ي أبْ��ص��رُه ل��م ال��ش��رِّ ع��ن ع��ج��ٌز
ال��ب��ش��ِر م��ه��ب��ط ع��ن ال��رَّدى ع��داك إِذا ب��ق��يَ��ْت م��ا ع��ش��ت ل��و رب��م��ا غ��راَرة
نُ��ك��ِر ذي غ��ي��ر ف��ؤاٍد غ��رار ب��ل ال ب��ه ال��ح��ي��اة ت��ودي ال��ص��ب��ا ط��ب��ُع ت��ل��ك ه��ل
ل��ل��ذُّخ��ِر ال��م��رء ك��ص��ون ط��ْه��ٍر وُق��ْدِس ك��ن��ٍف وف��ي أم��ٍن ف��ي ال��ل��ه ف��ص��ان��ك
أش��ِر وم��ن َض��يْ��ٍر م��ن وْه��ي ال��دُّن��ى ع��ل��ى ب��ه ي��ج��ود ال ذُخ��ٌر أن��ِت ك��أن��م��ا
��دِر وال��صَّ ال��ِوْرِد ه��ذا ب��ي��ن م��ك��ان��ة ب��ُع��َدْت وإِن ح��يٍّ م��ن ال��م��يْ��ت أق��رَب م��ا
ال��ن��ظ��ِر ع��ن غ��اب��وا وإِن خ��لَّ��ف��ون��ا م��ا وم��َض��ْوا ب��ع��ده��م َخ��لَّ��ُف��ون��ا األَُل��ى إِن
وال��ف��ك��ِر واألش��ج��ان ال��ق��ل��ب وف��ي م��نَّ��ا وال��ذِّْك��ِر واألوراح األم��ان��يِّ ف��ي ه��ْم
ِغ��ي��ِر م��ن ري��م ح��رًزا ال��ن��ف��ِس إِل��ى إِال ان��ت��ق��ل��وا وم��ا ف��ق��ٍد م��ن ت��ج��زُع ف��ك��ي��ف
واألث��ِر ب��ال��ع��ي��ن ي��ك��ن ل��م إِن ب��ال��ن��ف��ِس َل��ُه��ُم واص��ل م��ن داِرِه��ُم ق��رَب ي��ا
وال��ب��ص��ِر ال��س��م��ع ف��ي وح��ش��ٍة م��ن أش��دُّ يُ��غ��اي��ره��ا ح��يٍّ م��ن ال��ن��ف��س ووح��ش��ة
��َم��ِر وال��سَّ ال��رك��ب ك��ح��دي��ث َغ��َدْوا وإِن ب��ع��دوا وإِن م��ات��وا وإِن ح��اض��ري��َن م��ن
ال��ح��ذِر راِدِع ل��وال يُ��ْل��َم��س ي��ك��اُد ش��ب��ٍح ف��ي ال��م��يْ��ت ت��ع��ي��د ذك��رى وربَّ
وال��ُح��ف��ِر ال��م��ه��ِد ب��ي��ن م��س��اف��ة ال أن يُ��خ��ب��رن��ا واألق��وام ال��ده��ر م��ن م��اٍض

والزمن نحن

مقدمة
صنعه، من ومقياس ونسبة أفكاره، من فكرٌة اِإلنسان يفهمه كما الزمن
يعرتيها وما واملحسوسات وباملرئيات نفسه، بأمور بإحساسه يقيسه فهو
بالحرارة اإلِحساس شأن شأنها نسبي، أمر هذه الزمن وفكرة ل، تحوُّ من
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ر يتصوَّ أن املستطاع ومن واألشكال، واأللوان والحجوم باألبعاد أو والربودة،
األمور هذه كل فتختلف ه، حواسِّ يف يختلف اإلنسان غري آخر مخلوًقا العقل
يف فتختلف حواسه، يف تختلف قد أيضا وهي اإلنسان، نظر يف عنها نظره يف
أيًضا وهي اإلنسان، نظر يف عنها نظره يف األمور هذه كل فتختلف حواسه،
مرض أو سعادة، أو شقاء من املختلفة حاالته يف اِإلنسان نظر يف تختلف قد
لقدمه، هرمه مثل الدهر إِىل يَنِْسب خياله يف اِإلنسان أن والعجيب صحة، أو
بعد جيًال والخليقة، الناس به يحصد منجل، يده يف ُمْفٍن شيخ كأنه ُره فيصوِّ

الشباب! ريعان يف بفتى يَُمثَّل أن خليق والدهر جيل،
هو والدهر تنقرض، واألجيال وتفنى، تشيخ والدول يهرم، فاِإلنسان
ال حارض زمن كأنه الدهر املفكرين بعض ر تصوَّ ذلك أجل ومن الدهر.
هذه أن والحقيقة الناس، ففي واملستقبل املايض وأما مستقبل، وال فيه مايض
اإلِنسان يقيسها نسبة الزمن دام ما األوىل عن تختلف ال الزمن كنه يف الفكرة

بِإحساسه.
ونسبتهم ألنفسهم، معاداة للزمن الناس فمعاداة كذلك الزمن كان وإذا

أنفسهم! إِىل الظلم نسبة هي إِليه والظلم الحيف

الناظم

ال��زم��ِن نَ��بْ��ُض ال��ق��ل��ب ُخ��ُف��وُق أم ال��ح��ق��ب خ��ري��ر ال��ب��ح��ر ي��ن��ش��د
ال��لَّ��َح��ِن؟ خ��ف��يَّ م��ن��ُه رتَّ��ل��ْت دورات��ه��ا ف��ي األْف��الك ت��رى أم
َدا َخ��دَّ م��ا ب��ه��ا ال��ده��ُر َد َخ��دَّ ُوج��وًه��ا م��ن��ه��م ل��ه ال��ن��اُس ف��رش
أم��رَدا ��ا بَ��ضٍّ ك��ان م��ا ��َدْت َج��عَّ ق��دٍم م��ن س��ي��ره ف��ي أث��ٌر
س��ن��ي��ْن ال��ده��ر م��ن أم��ض��وا أْن ـ��دَّه��ر ال��ـ أم��ض��اه��م إِذا ال��نَّ��اُس زع��َم
ه��ال��ك��ي��ْن م��ن ذا ه��ي��ه��اَت َخ��ْزن��ه، ع��ل��ى ي��ق��وى َم��ْن ال��ب��ذل ي��س��ت��ط��ي��ع
ال��ت��ل��ي��ْد ب��ال��ذُّخ��ِر ال��م��وت ع��ن��د م��ن��ُه تُ��ْش��تَ��َرى ل��و َودَُّه��ْم م��ل��وك ك��م
ي��ح��ي��ْد ال ق��ض��اءٌ ال��ده��ر ف��ِإذا ط��رف��ٌة أو س��اع��ٌة أو س��نَ��ٌة
يَ��ح��وْل ال ق��ض��اءٌ ال��ن��اس ف��ي ـ��ُح��ك��َم اْل��ـ ش��اط��رك ل��ق��د ده��ُر ي��ا إِي��ه
ي��ص��ول ال��ِق��رِن ع��ل��ى ال��ِق��رُن إِن��م��ا غ��ي��ره واع��ق��ْد ده��ُر ي��ا أَْرِدِه
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األس��رَع��ا ي��ك��ون ل��و أْن ُه ودَّ ل��ه ال��م��وُت أب��ط��أ ش��ق��يٍّ ك��م
ُه��ِرَع��ا ح��ت��ى أب��ط��أ م��ا ث��م م��ث��ق��ًال ع��ل��ي��ه ال��ده��ر َس��لَّ��َم
ت��أنَّ��ى ال��ده��ر ل��و ي��ْرج��و زه��ًرا ع��ي��ش��ه م��ن ي��ج��ت��ن��ي وس��ع��ي��د
أي��نَ��ا؟ ال��ده��ر َخ��ط��َو يَ��ح��م��د م��ن أيْ��ن ُم��ْس��َع��ٌد أو ُم��تْ��َع��ٌس ف��س��واء
ق��ض��ى؟ ق��د زم��ان م��ن رب��ْح��ن��ا ه��ل ُف��ْس��َح��ًة زم��ان م��ن ن��ب��غ��ي ن��ح��ن
م��ض��ى ف��ي��م��ا ِف��ْع��َل��ن��ا ل��ف��ع��ل��ن��ا ال��ُخ��َط��ى م��ردود ال��ده��ُر ي��ع��ود ل��و
ك��ال��م��ن��ج��ِل ي��ده ف��ي أْش��يَ��ب ح��اص��ٍد ب��ش��ي��ٍخ ال��ده��َر وص��ُف��وا
يَ��نْ��َص��ِل ل��م خ��ال��د ف��ت��اءٍ ذي ي��اف��ٍع َده��ر ش��ي��ب ف��ي َوِه��ُم��وا
أروََع��ا ُح��ْس��نً��ا ال��نَّ��ْؤَي ويُ��ع��ي��ر رائ��ًع��ا ب��ه��اءً ال��ده��ر ي��س��رق
أب��دَع��ا رس��ًم��ا ي��س��ت��نْ��ب��ُط ث��م ص��ورًة ي��م��ح��و ��ام ك��ال��رسَّ ف��ْه��َو
تَ��ج��َرُح وأخ��رى ت��أس��و ي��دُه آس��يً��ا ُم��غ��ي��ًرا ال��ده��ر وتَ��َرى
ي��م��ن��ُح ف��ي��م��ا ال��س��ل��وان ي��م��ن��ُح ي��ص��ول ب��ال��رزء ال��ق��وم ف��ي وال��ذي
ب��األَْع��يُ��ِن يُ��رى ال��ده��ر م��ص��رع م��ن ال��م��خ��ب��وءَ ال��ُم��ْض��َم��َر وَل��َع��لَّ
ب��اإلِح��ِن؟ ال��ورى ي��بْ��غ��ي��ِه ك��ي��ف ل��ل��دُّن��ى َم��َم��اٌت ال��ده��ر م��ص��رُع
ال��ق��ل��وْب خ��ْف��ق أو ال��ف��ك��ر ب��ات��ص��ال ق��اس��ه ق��د ل��م��ن م��وٌت م��وتُ��ه
وال��ع��ي��وْب إِل��ي��ه ال��ظ��ل��م ن��س��ب��ُة ف��م��ا خ��ل��ق��ن��اه ن��ح��ن ع��ج��بً��ا

بادوا أقوام

القصيدة مفتاح

ال��م��خ��ت��ار س��ن��ة م��ن وت��ح��رَُّزوا ق��داس��ة ك��ل ال��ل��ؤم ِل��ط��ب��ع ج��ع��ل��وا

ما إِىل يصري أن بد ال ورسوله، هللا نَبَذَ من وكل ملسو هيلع هللا ىلص، النبي هو املختار
لم وإِن القلب نَبْذ بالنبذ ونعني الصفات؛ من القصيدة هذه يف موصوف هو
متصف كل يعرف صفات هي وإِنما بالذات، أحًدا نعني وال اللسان، ينبذ

والبوار. االضمحالل حيث شائعة أنها منها
الناظم
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غ��رَّاِر م��ط��ل��ب ف��ي ب��ه��رٍج م��ن ش��انَ��ُه��ْم م��ا وش��اق��ه��م ال��لُّ��ب��اَب ت��رك��وا
األف��ك��اِر ل��ح��ق��ائ��ق خ��ل��ف��ه م��ن ي��دل��ف��وا ل��م ك��الم��ه��م ع��ب��ي��د ع��اش��وا
ف��خ��اِر ل��ي��وم م��ح��م��دًة وأع��زَّ م��ك��س��بً��ا أع��ل��ى ال��ل��ؤم ح��ط��ام ج��ع��ل��وا
األوزاِر خ��اف��َي ف��اض��ح ف��ي��ن��مُّ ب��م��ن��ط��ٍق ال��ن��ف��وس أوزار ي��خ��ف��ون
ع��اِر أو خ��زي��ة م��ن ل��ن��ف��وس��ه��م ��ًرا م��ط��هِّ ال��غ��ائ��ب��ي��ن اغ��ت��ي��اب ح��س��ب��وا
م��غ��اِر ك��ل ت��غ��ار ال��ن��س��اء م��ث��ل ُج��ْه��دُه اإلِج��ادِة م��ن ي��غ��ار ك��لٌّ
األن��ص��اِر ب��دن��اءة م��ت��ك��ثِّ��ًرا س��ف��ال��ة ال��ح��ق��ي��َر ع��ظ��ي��ُم��ه��م ي��ح��ك��ي
األص��ه��اِر ه��وى م��ن ن��اًس��ا تُ��ع��ِف ل��م خ��ط��ٍة م��ن ق��ض��اءه��م ال��ب��ريء ي��خ��ش��ى
األب��ص��اِر ع��ص��اب��ة ال��ن��ف��اق ج��ع��َل م��م��لَّ��ٍق ك��ل أج��ر ف��ي��ه��م ال��ع��دل
ل��ألش��راِر ال��ك��ره ال ل��ه ض��رٍّا أل��ي��ف��ه ي��ري��د م��ن ي��ع��اق��ب ك��لٌّ
م��ت��واري م��زدًرى ع��ب��د وال��ص��دق وخ��س��اس��ٌة ف��ي��ه��ُم ع��ج��ز ال��ِك��ذْب
وض��راِر ض��ي��ع��ٍة م��ن ف��ع��ل��ه أو ق��ول��ه إِج��ادة ع��ل��ى ال��م��ج��ي��د ن��دم
ل��ف��خ��اِر ع��ج��زه ك��لٌّ ف��ي��ص��ون ُم��ج��وًِّدا ال��ل��ئ��اُم ي��ج��زى م��ا ال��ض��ي��ُم
ال��م��ض��م��ار ف��ي ب��ال��غ��شِّ م��ت��خ��لِّ��ٌف ي��ح��وزه ال��ح��ي��اة ب��م��ض��م��ار س��ب��ٌق
��اِر ال��دُّعَّ م��ؤل��ف ف��ْه��و ـ��تَّ��ْض��ل��ي��ل وال��ـ ال��ت��ه��وي��ش ل��دى إِال وت��ف��رق��وا
اِإلك��ث��اِر م��ن ح��ظٌّ ب��ه إِال ل��ه��م م��ا رْوٍث ح��ش��رات وت��خ��الُ��ه��م
األوض��اِر ب��ؤرِة ف��ي ع��ق��ل��ه��م م��ن ده��وَرْت ق��د إِج��ادة ك��لَّ وك��أنَّ
األغ��واِر ف��ي ال��درِّ ن��ف��ي��َس أخ��ف��ْت بَ��الُ��وع��ٌة أذه��ان��ه��م ف��ك��أنَّ��م��ا
اإلِي��ث��اِر م��زيَّ��ف ب��ئ��س إِي��ث��اَر اْل��ـ وي��خ��ال��ه��ا ب��ِإث��َرٍة ي��ل��وذ ك��لٌّ
ج��واِر وح��ْس��َن ف��ض��ًال ال ل��لُّ��ؤم وس��ك��وت��ه وم��ق��ال��ه ف��ف��ع��ال��ه
ون��ض��اِر م��ك��س��ٍب م��ن ح��ج��ِب��ه ف��ي ل��ه��م م��ا ، ح��قٍّ إِف��خ��اء ع��ل��ى دأب��وا
ق��راِر ل��س��ف��ل ت��ح��دو وض��ئ��ول��ٍة ل��ص��ي��ال��ه م��ًدى ال ل��ع��م��رك ل��ؤٌم
واألخ��ي��اِر ال��ع��ظ��م��اءِ ل��دى ح��ت��ى ف��ي��ِه��ُم ��ل ل��ل��ت��أمُّ أغ��ل��ب ال��ط��ي��ش
ع��ق��اِر ب��غ��ي��ر ل��ه��م ال��ع��ق��ار س��ك��ر ف��ك��أن��م��ا ح��ص��ات��ه��م ال��ل��س��ان س��ب��ق
واألب��ص��اِر وال��س��م��ع ال��ح��ج��ا وع��ل��ى وق��ل��وب��ه��م م��ْه��ج��ات��ه��م ع��ل��ى رانَ��ْت
األن��ه��اِر ف��ي األرج��اس ك��ت��خ��ل��ف ح��ق��ب��ة ع��ن ح��ق��ب��ًة تُ��َورَّث ش��ي��ٌم
اآلث��اِر ب��اق��ي وي��ت��رك ي��م��ض��ي ض��نً��ى م��ن ج��س��م أوص��اَل ده��ى َم��ا أو
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ال��م��خ��ت��اِر س��ن��ة م��ن وت��ح��رَّزوا ق��داس��ٍة ك��لَّ ال��ل��ؤم ل��ط��ب��ع ج��ع��ل��وا
ل��َص��غ��اِر رش��ده ُم��ْع��ِوز أيْ��َن يَ��ا ت��ق��ْل وال ل��ل��ك��ب��ار ال��م��ربِّ��ي ه��ات
م��ن��اِر م��ث��ل ي��ض��يء ال��ِك��ب��اِر ُخ��لُ��ق يَ��ِج��ْد ل��م ق��وم ن��شءُ يَ��ْص��لُ��ح ه��ي��ه��ات
م��س��اِر ك��ل ت��س��ي��ر ال��وب��اءِ ع��دوى ف��ي��ه��ُم وال��خ��س��اس��ة ال��ض��ئ��ول��ة ع��دوى
ب��ال��ق��اِر ُع��رِّه��م م��وض��ع ي��ط��ل��ون رأي��ت��ه��م ال��س��ب��اب اب��ت��دروا إِذا ق��وٌم
األق��ذار ف��ي ال��دود ن��ت��اج ن��ت��ج��ت أن��ف��ٍس ن��ج��اس��ة ع��ل��ى م��ت��ع��اظ��م��ي��ن
واألن��ص��اِر األع��وان أن��ف��س ف��ي ب��خ��س��اس��ٍة خ��س��اس��ًة ال��خ��س��ي��ُس س��ت��ر
األط��ه��اِر ب��ف��ض��ائ��ل م��ت��ح��ل��يً��ا س��ام��يً��ا ك��ري��ًم��ا ي��ب��دو م��ت��ع��ظِّ��ًم��ا
ب��وق��اِر أن��ف��س دع��ارة أخ��ف��وا وإِن��م��ا وق��ار وال ال��وق��ار وت��رى
ت��ج��اِر س��ْع��ي األرب��اح إِل��ى ي��س��ع��ى م��ائ��ٍق دْع��َوَة اإلِص��الح إِل��ى ودع��وا
ث��رث��اِر م��ص��ل��ح ب��دْع��وة م��اًال ي��ب��ت��غ��وا ل��م إِن ال��ج��اه ي��ب��ت��غ��وَن ه��م
األف��ك��اِر ب��زوائ��ف ف��ت��ش��بَّ��ث��وا ح��ص��اتُ��ه��م ال��م��ص��ل��ح��ي��ن َوْح��َي ت��دِر ل��م
ل��ب��واِر س��ائ��ق ل��ؤم ط��ب��ع م��ن غ��اَل��ُه م��ا ع��ي��ش��ه��م وس��ائ��ل ص��اَرْت
ك��ب��اِر غ��ي��ر ال��ف��خ��ر ك��ب��ار ف��غ��دوا ض��ي��ع��ة م��ن ص��غ��اُره��م ال��ح��ي��اءَ َف��َق��َد
ض��اري وح��ٌش ال��ق��وت ل��غ��ي��ر يُ��ؤذي وال س��ب��ٍب م��ا غ��ي��ر م��ن األذى ص��ن��ع��وا
ض��راِر ل��دف��ع أو ع��ي��ٍش ص��ون ف��ي أص��ل��ه��ا ع��ن ش��ره��م غ��رائ��ز ض��لَّ��ت
أوط��اِر وال ك��س��ب ب��ال ك��ي��ًدا وخ��س��اس��ة أن��ف��ٍس دن��اءة ف��غ��دت
ع��اري ك��أٍس م��ن��ه ال��س��ف��اه��ة ف��أخ��و ع��رَّه��م ي��ه��ت��ك ك��ال��ح��ك وح��دي��ث��ه��م
واألغ��م��اِر ل��ألْوش��اب وال��رأُي س��م��ي��َره ال��س��م��ي��ر وه��َب م��ا ال��ع��دل
ت��م��اري ب��غ��ي��ر ف��ق��ض��وا ف��ه��م��ه��م، ف��ي ي��ك��ن ل��م م��ا ع��ل��ى ص��ع��ال��ي��ٌك َج��ُرَؤْت
ه��اري؟ ه��اٍو ألم��ِر ال��ص��الح ك��ي��ف ل��ش��أن��ه��ا ص��الح ال ل��ع��م��رك ف��ْوض��ى
ال��س��اري ال��ظ��الم ف��ي ال��ذب��ال��ة ن��ب��ذ ف��ك��أن��م��ا خ��س��اس��ة ال��ذك��اء ع��ادوا
ال��دي��ن��اِر م��زيَّ��ف ك��َع��ْود ع��ادت ف��ِإن��ه��ا ال��ب��اط��الت ال��دع��اوى إِال
األوزاِر ك��م��زاب��ل وج��س��وم��ه��م ف��ن��ف��وس��ه��م م��ج��ان��ًة، ي��ت��م��رغ��ون
األق��ذاِر ف��ي ال��ب��رغ��وث م��ن ع��ضٌّ ِج��ْل��َدُه دغ��دََغ ال��م��ف��ل��وك غ ك��ت��م��رُّ
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والفناء العداء

��م��اِت ال��شَّ ف��رح م��ن ال��ع��ف��و وب��ع��ض ��ي ال��ت��ش��فِّ ب��ل��غ وق��د ال��ج��ان��ي ع��ف��ا

للناظم

ب��ال��ع��زاءِ ال اآلالم ب��اج��ت��الء ��ى ي��ت��َش��فَّ ش��ام��ت يُ��ع��زِّي��ك ق��د

للناظم

مقدمة
من أيًضا يكون قد بل وحده، عليه املجني املظلوم من يكون ال العفو إِن
ينال كي الناس أقنع إِذا أو املظلوم، أنه نفسه أقنع إِذا الظالم الجاني
يف الرشيَر الناُس يساعد ما وكثريًا ورشه. ظلمه يف له ومساعدتهم عطفهم
املظلوم ضد الرش يف مساعدته ألن أو املظلوم. هو أنه منهم اعتقاًدا ه، رشِّ
مرض يف الحال هي كما القسوة؛ اللتذاذ الناس من كثري ميل إلراحة فرصة
من النوع وهذا األعم. املعنى يف عليه املصطلح هذا إِطالق عند «السادزم»
يشبه الشعور وهذا الشماتة، فرح من هو إِنما الظالم به يجود الذي العفو
األسف. ويظهر الشامت فرح ويخفي املصاب، يعزي الذي الشامت شعور
تصف القصيدة وهذه التعزية. أثناء املصاب آالم يرى كي يعزي إِنما وهو
نفس يف منها األضداد تجتمع وقد والرش. الخري عواطف بني اِإلنسانية النفس
عبث تصف كا املمات، وصفح الحياة حقد ومن وشمات، غفران من واحدة
األصدقاء. ويتعادى الخصوم بعدها يتحالف التي األمم بني الحروب شقاء

الناظم

ال��ب��ق��اءْ ي��ط��ول أال وأي��ق��ن ه��ال��ٍك م��ن ال��م��وُت دن��ا م��ا إِذا
ال��ع��زاءْ ع��ن��ه��ا ن��ال ِش��رٍَّة وم��ن ن��ش��وٍة ِم��ْن ك��ان م��ا زال وق��د
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ال��ري��اءْ ج��ن��اه ع��م��ا ب��زَّ وق��د م��ائ��ًال ع��ي��ش��ه ل��ه والَح
ال��خ��ف��اءْ ط��واه ق��د م��ا وأُبْ��ِص��َر ح��رص��ه م��ن ك��ان م��ا وأُف��ِه��َم
وال��ع��داءْ األذى م��ن��ه ك��ان وإْن ج��ن��ى أو َع��دا أْن أس��ًف��ا يُ��َرى
ال��دُّع��اءْ ف��ل��بَّ��ى ق��دي��ًم��ا دع��اه الغ��ت��ف��ار آس��ًف��ا يُ��َرى ول��ي��س
أس��اءْ ��ن م��مَّ ال��نَّ��يْ��ِل ع��ل��ى ول��ك��ن آس��ًف��ا ص��ف��ح��ه ع��ل��ى ف��ل��ي��س
ب��ال��ب��ق��اءْ؟ ل��ه خ��ص��ٌم وُم��تِّ��َع ُس��ًدى ث��أٌر ض��اع أن أي��أس��ف
اإلِم��اءْ ب��يْ��ع ال��س��م��اح��ة وب��اع��ا إِح��ن��ٍة ع��ل��ى ع��اش��ا ع��دوَّاِن
ال��ه��ب��اءْ وَك��ْس��ب ال��ح��ط��ام ل��نَ��يْ��ل ال��ل��ئ��ام وك��يْ��د ال��نِّ��ف��اق أب��اح��ا
ب��ال��ف��ن��اءْ؟ ل��ه خ��ص��م أي��ش��م��ت واح��د م��ن ال��م��وت دن��ا م��ا إِذا
ال��ع��داءْ؟ ب��ع��د ب��األم��ن ��َر َوبُ��شِّ اس��ت��راح ال��ج��ب��ان م��ث��ل أي��ف��رح
ال��دم��اءْ؟ ُم��راق ال��ت��راب ص��ري��ع خ��ص��ي��ًم��ا ن��ذل ط��ع��ن أي��ط��ع��ن��ه
ال��ج��ف��اءْ ويُ��خ��ِزي ال��ُع��تُ��لَّ ي��ذل ��ق��ام ال��سَّ ك��م��رأى ال��ِح��م��ام وم��رأى
ال��ب��ق��اءْ ح��ْرب ب��ال��ص��ل��ح وي��خ��ت��م ال��ِع��َدا ق��ل��وب يَ��ْش��ِف��ي ال��م��وت ه��و
ال��س��خ��اءْ ث��وب ال��ش��م��ات��ة ت��ع��ي��ر ف��رح��ة م��ن ال��ص��ل��ح يُ��ْط��َل��ب وق��د
ال��دم��اءْ ت��راق إِذْ ع��ب��ثً��ا ف��ي��ا أُْل��ف��ًة غ��دا ع��داءٍ م��ن وك��م
ال��ش��ق��اءْ ال��ح��روب ف��ي تَ��ذُْق ل��م ك��أْن ع��ادت ث��م أم��م اح��ت��ربَ��ْت ك��م
ال��رج��اءْ؟ ج��ن��ون ح��ت��ى يُ��ودِّع ال��ج��ري��ح نَ��ْوَح األرُض ت��س��م��ع أل��م
ال��ه��واءْ؟ ن��تْ��َن ال��م��وت أف��ع��م أم��ا ال��دم��اء ب��ال��ص��دي��د اخ��ت��ل��ط��ت أم��ا
ال��ع��داءْ ص��ري��ع ع��دوٍّ ع��ض��اُض ب��ه ل��ق��ت��ي��ٍل، ع��نُ��ٍق وك��م
ل��ل��ف��ن��اءْ َخ��ْل��ُق��ه ج��س��د ف��ي ـ��ِن ��غ��اِئ��ـ ال��ضَّ خ��ل��د ي��ح��اِول ع��ض��اٌض
ال��ع��ن��اءْ وي��م��ض��ي ال��رخ��اءُ س��ي��م��ض��ي األن��ام ل��ج��ه��ود ع��ب��ثً��ا ف��ي��ا
ال��م��س��اءْ إِل��ُف ويُ��بْ��َغ��ُض ع��زي��ًزا ل��دوًدا خ��ص��ًم��ا ك��ان م��ن ويُ��ْص��ب��ح
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الجالل وذكرى الجمال مرأى

مقدمة
الشاهقة، الجبال مناظر مثل النفوس يف لذة الجليلة الرائعة الطبيعة ملناظر
اللذة تبعث وهي وأمواجها، والبحار وأثرها، واألعاصري العميقة، والهاويات
بالذعر النفس مناظرها مخاوف تتملك لم إِذا مخاوفها يف حتى النفس يف
َولوًعا فيصري الجمال إِىل النفس يف املقهور الحنني ينقلب وقد والرعب،
إِىل الحنني تشحذ قد والروعة الجالل مناظر أن كما والروعة، الجالل بمناظر
ولهما األخرى، عىل العاطفتني من كل تطغى وقد به، املرء وتذكِّر الجمال
يتتبع أن والفنون التفكري مرسات ومن ذكرنا. ما غري أخرى صالت أيًضا

التتبع. هذا قبيل من القصيدة وهذه نفسه. يف العاطفتني صالت اِإلنسان

الناظم

ال��ج��اري��اِت ال��س��ف��ي��ِن م��ج��رى وف��ي ال��زاخ��راِت ال��ب��ح��ار ف��ي ذك��رت��َك
ال��ن��اب��ض��اِت ن��بْ��ض ال��ي��مِّ وم��وُج ج��ن��اٍن ذو ح��يٌّ ال��ب��ح��َر ك��أنَّ
ال��واع��ي��اِت ل��ل��ن��ف��وس ورْوع راءٍ ب��الغ ال��ج��الل ذال��ك وف��ي
ال��ح��ي��اِة إِل��ى ال��م��ري��ض َح��نَّ ك��م��ا ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ذك��رتُ��َك ول��ك��نِّ��ي
األض��اِة ع��ل��ى ال��ري��اض وأف��ن��ان رب��ي��ٍع إِل��ى ال��ه��زار ح��نَّ ك��م��ا
اْل��ت��ف��اِت ع��ل��ى ال��رق��اُد غ��ل��ب ك��م��ا ج��الٍل ع��ل��ى ال��ج��م��اُل غ��ل��ب وك��م
ب��ال��ش��ي��اِت ه��ي��ام م��ن وت��س��خ��ر ط��رف��ي ت��ردُّ وال��ق��ب��ور ذك��رت��ك
ل��ل��م��اِت ص��نْ��و ال��ع��ي��ش وأن ف��اٍن ال��ح��ب ب��أن وت��خ��ب��رن��ي
ال��ذك��ري��اِت خ��ي��ر ال��ذك��ر وذاك ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ذك��رت��ك ول��ك��ن��ي
وآِت م��اٍض ع��ن ال��ن��ف��س وي��س��ل��ي ل��بِّ��ي ي��ب��ي��د وال��س��ق��ام ذك��رت��ك
ال��س��اح��راِت ال��ع��ي��ون س��ح��ر وع��ن وِش��ْع��ٍر ح��بٍّ ع��ن ال��ن��ْف��س وي��ل��ه��ي
ال��م��ق��ب��الِت ل��ل��س��ن��ي��ن ك��ذك��ري ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ذك��رتُ��َك ول��ك��ن��ي
ال��غ��اب��راِت ال��ع��ص��ور وآث��ار ال��دارس��ات ال��ط��ل��ول ف��ي ذك��رتُ��َك
ال��م��ه��ل��ك��اِت ال��ص��روف ع��ب��ث ع��ل��ى ت��زه��و ك��األع��الم األه��رام أرى
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ال��ف��ان��ي��اِت ب��ال��م��ص��ب��ي��ات ل��ه��م اع��ت��زاًزا وأرى م��ض��وا َم��ْن ف��أُبْ��ِص��ُر
ال��م��ص��ب��ي��اِت ِذْك��ر ال��م��رء ل��ي��ن��س��ى ح��ت��ى ال��ن��اس ه��ذا ع��ي��ش ف��ي��ض��ُؤل
ال��خ��ال��داِت ل��ألم��ور ك��ذك��ري ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ذك��رتُ��َك ول��ك��ن��ي

الصبا) شعر (من الخالدة حواء

ظ��ن��وْن م��ن��ك ج��ن��ْت م��ا ل��وال وْه��ي ال��ف��ن��وْن ب��ي��ن ألَّ��َف��ْت َم��ن ي��ا أن��ِت
ال��ق��اط��ف��ي��ْن ق��ط��وف م��ن ب��ج��ن��اه��ا ال��ورى ت��ح��ب��و ال��ت��ي ال��ف��ن دوح��ُة
ت��ك��وْن ِم��نْ��ِك ص��ورة، أو نُ��ِح��تَ��ْت ُدًم��ى أو ق��ري��ٍض أو ل��ح��ٍن ك��لُّ
ال��ف��ت��وْن س��ح��ر ج��م��ع��ْت ِح��َس��اٍن م��ن ال��رص��ي��ن ل��بَّ خ��ل��ب��ْت ق��د م��ن ك��لُّ
ل��ل��ن��اظ��ري��ْن ف��ات��ن��ًة ت��ح��ف��ة ح��ال ب��ع��د ح��اًال ل��ل��ن��اس ُك��نْ��ِت��ه��ا
ح��ي��ْن ب��ع��د ح��ي��نً��ا ال��ح��بَّ وخ��ب��رِت ش��ك��ٍل ب��ع��د ش��ك��ًال ال��ح��س��ن ف��ل��ب��س��ِت
ول��ي��ْن ض��ي��ٍق ف��ي ال��ن��اَس وف��ه��م��ِت ض��ْح��َوتِ��ِه ف��ي ال��ك��وَن ورأيْ��ت
ال��ب��ائ��س��ي��ْن ع��زاءَ ال��ب��ؤس ف��ي ك��ن��ِت زوًج��ا، ك��ن��ِت أخ��تً��ا، ك��ن��ِت ��ا، أُمٍّ ك��ن��ِت
ح��زي��ْن ال��ق��ل��ب ُم��وَج��ُع وأس��اه ��ه ه��مَّ ي��ب��ك��ي ص��درك ف��ع��ل��ى
ال��س��ن��ي��ْن م��اض��ي ف��ي ت��ض��م��ر م��ا ل��ك ب��س��ط��ْت وق��ل��وٍب ن��ف��وٍس ك��م
ال��ك��م��ي��ْن وال��س��ر ال��ن��ف��س وع��رْف��ِت ي��ن��ش��ده م��ا ال��ق��ل��ب ف��ع��رف��ِت
ال��ق��روْن م��ر ف��ي ال��خ��ل��ق وب��ل��وِت ده��ٍر ب��ع��د ده��ًرا ال��روح وق��رأِت
ت��ع��رف��ي��ْن؟ ال ل��ل��ورى س��رٍّ أي ت��ف��ت��ح��ي ل��م م��غ��ل��ق ق��ل��ٍب أيُّ
ال��ع��اَل��ِم��ي��ْن ك��لُّ ال��ف��ردوَس ي��ن��دب أج��ل��ه��ا م��ن ال��ت��ي ح��واء ك��ن��ِت
ال��خ��ال��ِدي��ْن ِج��ن��ان ال��خ��ْل��ُق ي��ف��ق��د أن ح��واء ي��ا ل��ك وق��ل��ي��ل
ول��ي��ْن خ��ف��ٍض ف��ي ب��ال��ج��ه��ل ن��اع��ًم��ا ق��ان��ًع��ا ب��ج��ه��ٍل ك��ان آدٌم
ال��م��ص��وْن وال��س��رِّ ال��ع��ي��ش ث��م��ار ف��ي غ��ام��ًض��ا أم��ًرا ي��س��ت��ط��ل��ع ل��ي��س
ال��غ��ب��ي��ْن ن��ع��م ف��ي��ا ال��غ��بْ��ن، أك��ذا زاه��يً��ا ��ا غ��ضٍّ ال��ك��ون ش��اَم ب��ك
ش��ئ��وْن ال��غ��ض ح��س��ن��ك م��ن ن��ف��س��ه وف��ي ال��ل��بِّ ف��ي ال��ف��ط��ن��ة ج��ذوة
ال��غ��اف��ري��ْن خ��ي��ر ال��ل��ه ف��ي وث��ق��ي م��ض��ى إِث��ٍم ع��ن ال��نَّ��س��ل ف��ي ��ري ك��فِّ
ال��ه��ال��ك��ي��ْن س��ع��َد ال��ن��اُس ي��ل��ذَّ ك��ي ق��دًرا إِال إِث��م��ك ي��ك��ن ل��م
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ال��ح��زي��ْن ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ه��مَّ أح��سَّ ق��د ه��ال��ٌك إِال ��ع��َد ال��سَّ ي��ح��سُّ ال
ال��ح��ص��وْن ذات ط��روادٌة ُخ��رِّب��ْت أج��ل��ه��ا م��ن ال��ت��ي ه��ي��ل��ي��َن ك��ن��ِت
ال��زب��وْن ال��ح��رب ف��ي األب��ط��ال ي��ه��ل��ك أن ه��ي��ل��ي��ن ي��ا ل��ك وق��ل��ي��ل
ال��م��ك��ي��ْن ال��ُم��ْل��ك ذو وْه��و ك��س��رى ع��نْ��َق ذلَّ��َل��ْت ق��د ال��ت��ي ش��ي��ري��َن ك��ن��ِت
ُوُك��وْن ف��ي ك��ط��ي��ر ال��ق��ل��ب خ��َف��َق خ��ط��رْت م��ا إِذا ت��اي��ي��س ك��ن��ِت
ل��ل��س��ام��ع��ي��ْن ل��ْف��َط��ُه تُ��ذِك��ي ـ��َج��ْم��ِر ك��اْل��ـ ب��ال��ش��ع��ر رم��ت إِذ س��ي��ُف��و ك��ن��ت
ال��ف��ط��ي��ْن وال��ف��ه��م ال��ُح��ْس��ِن ب��اْق��ِت��ران ف��ت��نَ��ْت ق��د ال��ت��ي إس��ب��ْزي��ا ك��نْ��ِت
ال��م��ب��ي��ْن وال��ش��ع��ر ال��وْج��د ب��اع��ث��ات َع��زَّا، ك��ن��ت ب��ثْ��نً��ا، ك��ن��ت ل��ي��ل��ى، ك��ن��ِت
ال��دج��ي��ْن! وال��ل��ي��ل ال��ض��وء س��ح��ر ل��ك أن��ِت أن��ِت ول��ك��ن ك��ن��ِت م��ا ك��ن��ت
ال��ش��ط��وْن؟ اآلت��ي ف��ي ال��ن��اس ب��ي��ن ـ��ُم��ِك اس��ـ وم��ا ت��ك��ون��ي��ن ك��ي��ف وغ��ًدا

األقوياء جنون

األق��وي��اءِ ب��ِج��نَّ��ة واس��ت��ط��ال��وا ِح��َم��اه��ا واس��ت��ب��اح��وا األرض م��ل��ك��وا
األت��ق��ي��اءِ ش��ري��ع��ة ف��ي ُم��ن��ك��ًرا س��رٍّا األرض ف��ي ي��ن��ش��رون وس��َع��ْوا
ال��ع��ظ��م��اءِ ج��ه��رة ف��ي وط��وًرا َن يَ��ْع��ُدو ب��ال��م��ك��ر ال��خ��ف��اء ف��ي ت��ارًة
وب��الءِ وق��س��وة ص��ي��اٍل م��ن ج��ه��اًرا أت��ْوه م��ا ال��ِوْزر أْه��َوُن
ال��خ��ف��اءِ ف��ي ل��ص��ولِ��ه وأق��س��ى ـ��ِس ل��ل��ن��ْف��ـ أق��ت��ُل ال��خ��ف��اء ف��ي وال��ذي
وال��ده��اءِ ب��األذى اس��ت��زادوه خ��ص��وٍم ف��ي أن��ف��س ن��ْق��ص رأوا إِن
األش��ق��ي��اءِ ت��ش��اُح��ن ي��ه��ي��ج��وا ك��ي ُدَع��اًة ودس��وا أم��ره��م أْف��َس��ُدوا
األدن��ي��اءِ ع��ل��ى ��ًة خ��سَّ زاده ب��ل��ؤٍم ال��ل��ئ��ي��م س��ْم��ع واس��ت��م��ال��وا
ال��ع��الءِ ص��ف��ات أح��رزت وإِن ـ��د وال��ك��يْ��ـ ب��ال��م��ْك��ر ال��ش��ع��وب ك��ص��ي��ال
وال��ع��داءِ ب��األذى ال��ح��ق الع��ج م��ن ت��ش��ت��ف��ي أن ل��ل��وش��اة َح��لَّ��لُ��وا
ك��ال��ج��زاءِ؟ ب��ش��ره��م س��م��اًح��ا أنَّ َرأَْوا أم أرص��اده��م خ��دع��ت��ه��م
وال��ري��اءِ ك��خ��ون��ه��م ج��زاء ��رِّ ال��شَّ م��ن أرادوا م��م��ا َم��كَّ��ن��وه��م
اإلِي��ذاءِ ف��ي اإلِج��ح��اف تَ��ح��اِم��ي م��ن ش��أنً��ا أرخ��ُص ال��ع��دوَّ أن ذاك
ل��ل��ق��ض��اءِ أو ل��ل��ه وت��ق��اًة ج��ه��ًرا وال��ح��ض��ارة ال��ع��ل��م ق��رَّظ��وا
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األه��واءِ ج��وام��ح وش��اءت ءوا ش��ا م��ا ال��س��رِّ ف��ي ب��ال��خ��تْ��ل س��اس��وا ث��م
ال��ح��ي��اءِ ع��دي��م وال ف��ي��ه ل��ة ال��ص��ْو وال ال��خ��ف��اء ع��ل��ى رق��ي��ٌب ال
اآلالءِ م��ن رج��وا م��ا س��وى س وال��ن��ا ب��ال��ل��ه ل��ل��ك��ف��ر َع��ِدم��وه
ك��َس��واء س��واؤه��م ك��ن��ْم��ٍل س ال��ن��ا إِن��م��ا ص��ائ��ًال ال��ع��ْل��ُم َع��لَّ��َم
ال��ذك��اءِ ذاك ب��ل��ؤِم واس��ت��ط��ال��وا ع��ل��ًم��ا ��ْوه وس��مَّ َزْع��َم��ُه��ْم زع��م��وا
األح��ش��اءِ إِح��ن��ة ن��ار ُم��ثْ��ِل��ًج��ا َولِ��يٍّ ك��ل ل��ح��ق��ِد وأب��اح��وا
األش��ي��اءِ ض��رورة م��ن إِن��ه ض��م��ي��ٍر ف��ي وَس��طَّ��روا ق��ال��وا ث��م
وع��داءِ ون��زوة ح��روب ف��ي ج��ه��ًرا ال��ش��رِّ م��ن ب��دا م��ا ع��ل��ى ق��ْس
واع��ت��داءِ ق��س��وٍة ك��ل وف��ي ب ال��ك��ذْ ف��ي أب��ل��غ وْه��و أَج��نُّ��وه م��ا
ال��ض��ع��ف��اءِ ت��زلُّ��ف م��ن ل��ه ع ط��ا ب��م��ا ال��ق��ويُّ ُج��نَّ وق��دي��ًم��ا
ال��دم��اءِ س��ْف��ك واس��ت��ب��اح ف��ط��غ��ى ُك��ْف��ًرا ال��ل��ه م��ن��زل ف��ي وض��ع��وه
األدن��ي��اءِ أذى م��ن ك��ان وإِن ء ش��ا م��ا وال��ف��ض��ي��ل��ة ال��خ��ي��ر ورأى
األب��ري��اءِ س��ي��رة ك��ان وإِن ف ع��ا م��ا وال��ك��ب��ائ��ر ال��ش��ر ورأى
ال��ل��ؤم��اءِ ب��ن��ص��رة ي��ط��غ��ى ـ��ُح��ْك��م اْل��ـ ول��يَّ ل��ي��س وْه��و ال��م��رء وك��ذا
ال��ده��م��اءِ م��ن س��ادر أو ـ��ط��ان ��ْل��ـ ال��سُّ وذو وف��رد ش��ع��ٌب وس��واءٌ
ري��اءِ! م��ن وج��وه��ه��م ش��اه��ت ال��ل��ه ول��وْج��ه ح��ْس��ب��ًة ال��ش��رَّ ص��ن��ع��وا
ال��ط��الءِ ذاك ب��ح��س��ن وت��ب��اه��وا ب��خ��ي��ٍر َم��وَُّه��وُه ق��د ل��ح��ق��د أو
ال��دم��اءِ س��ْف��ك ال��ن��اس ف��ي واس��ت��ب��اُح��وا ق��ي��وًدا ص��اغ��وا األح��رار ب��رأِي أو
ذك��اءِ ب��غ��ي��ر ي��ق��س��و ُح��ْس��ن ـ��وة ق��ْس��ـ م��ن أق��ب��ح ال��ق��ويِّ وج��ن��ون
ان��ت��ه��اءِ؟ ذات غ��ي��ر وال��خ��ي��ر ��ر ـ��شَّ ل��ل��ـ دورٌة ه��ل ال��ح��ي��اة ل��غ��ز إِي��ه
ال��ح��ْم��ق��اءِ م��ن ن��زوة أم ـ��ُف��س األنْ��ـ خ��ب��ل أم أراه م��ا ل��ع��ب��ة
��يَ��َراءِ ال��سِّ ال��بُ��ْرَدة ف��ي ن��س��ج��وه��ا خ��ط��وٍط م��ث��ل ال��ح��ي��اة ف��ي إَِح��ٌن
ال��ش��ق��اءِ أْرَي يَ��ش��ت��ار ك��ن��ح��ل ال��ف��نُّ ه��و ال��ف��ن��ون، ن��ْه��زة ف��غ��دت
ال��ب��ق��اءِ ل��ؤَم األن��اُم وس��اغ ـ��ر ال��دَّْه��ـ َدَل��ف أْن ال��ف��ن��ون ل��س��ْح��ر ه��ل
واآلالءِ ب��ال��ن��ع��ي��م ح��اف��ًال ع��م��اًرا ال��يَ��بَ��اَب ي��ت��رك س��ح��ُره��ا
ال��ك��ي��م��ي��اءِ ب��ص��ن��ع��ة ش��ري��ًف��ا ـ��ش ال��ع��يْ��ـ م��ع��دن م��ن ال��خ��س��ي��َس ويُ��ح��ي��ل
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جمجمة) رؤية (عند واملوت الحياة يف خطرات

ال��س��رائ��ِر ب��ي��ن ال��ل��ه س��ر وم��ه��ب��َط وال��م��ش��اع��ِر ال��ن��ه��ى ك��أَس ي��ا رح��ي��ق��ك
وال��ب��ص��ائ��ِر ال��ن��ه��ى ن��ش��وى ع��الالت��ه ��ف��ْت ت��رشَّ ال��رح��ي��ُق أي��ن ال��ح��ج��ا أك��أَس
وخ��واط��ِر ف��ط��ن��ة م��ن ط��وى م��ا ط��وى ظ��ام��ئٌ ال��م��وت م��ن ث��غ��ٌر أُج��رِّع��ُه
ال��دف��ات��ِر ب��ط��ون ف��ي ل��ف��ظ خ��طَّ إِذا أق��ل��ه��ا إِال ال��ده��ر ع��وادي ح��وتْ��ه��ا
ن��اظ��ِر س��م��ادي��ر أو س��ح��ر ت��ه��اوي��ُل ك��أن��ه��م ج��ي��ٍل ب��ع��د ج��ي��ًال ال��ن��اس ب��دا
وح��اض��ِر م��اٍش ب��ي��ن اس��ت��ج��َم��َع��تْ��ه��م إِذا ع��دي��ده��م م��ن��ه��م األل��ب��اب ت��درُك وم��ا
ال��م��ح��اج��ِر ب��ك��اء أو ال��ث��ن��اي��ا َوِم��ي��ض غ��اَل��ُه��م ال��م��وُت إِذا م��ن��ه��م يَ��لُ��ْح ل��م ك��أن
ص��ائ��ِر ال��م��وت إِل��ى ج��س��ٍم ف��ي س��ت��خ��ل��د أن��ه��ا تُ��ْح��َس��ُب اآلالم ي��ع��رف��وا ول��م
ال��س��رائ��ِر؟ ف��ي خ��ال��ٍد ج��ح��ي��ٍم ل��ه��ي��ب ك��أن��ه��ا ق��وم أح��ق��اد َم��َض��ْت ف��أي��ن
ال��ن��واض��ِر؟ ال��وج��وه ب��ت��خ��ل��ي��د زع��ي��م ك��أن��ه ب��ال��ج��م��ال ول��وٌع وأي��ن
ق��ادِر؟ وْش��م م��ن األي��ام ج��ب��ه��ة ع��ل��ى أن��ه��ا ال��ن��اس ي��ح��س��ب ِف��ع��اٌل وأي��ن
ش��اع��ِر؟ خ��واط��ر ت��م��ض��ي ال ح��ي��ث م��َض��ْت خ��يْ��لُ��ه��ا األرَض َدكَّ��ت ج��ي��وٌش وأي��ن
س��اح��ِر؟ ن��ف��ث��ُة األش��ب��اَح ت��ب��ع��ث ك��م��ا ب��دوا وق��د ال��ف��ات��ح��ون ال��غ��زاة وأي��ن
ب��ال��ح��واف��ِر؟ ت��ح��ت��ه��ا خ��ي��ٌل وداَس��تْ��ه س��ي��وف��ه��م َج��نَ��تْ��ه ق��د م��م��ن أن��ت ف��ه��ل
ال��دوائ��ِر ال��ص��روف ت��ص��ري��ف اْس��َط��ْع��َت ب��ه��ا ب��ح��ك��م��ٍة ل��ب��س��ت ق��د ت��اٌج ازدان أِم
ال��ج��رائ��ِر؟ ج��رَّ ال��ن��ف��س زه��ُر وأَْح��َك��َم لُ��بُّ��ُه ال��ش��رَّ دبَّ��ر م��م��ن أن��ِت وه��ل
غ��ادِر خ��ي��َر ت��ح��ت��ق��ب ل��م وإِن ل��دي��ك ن��وازٌع إِل��ي��ه ح��ن��ت م��ا ال��خ��ي��ُر أم
ب��ك��اس��ِر ع��ل��ي��ه ي��ه��ب��ط ل��م ال��م��وت م��ن ع��اديً��ا أن ل��و ال��ل��بِّ وْك��ر ك��ن��ِت ل��ق��د
ص��اب��ِر ُع��الَل��َة ي��رج��و ال��ردى ب��ذك��رى ي��ائ��ٌس ارت��اح إِذا م��س��ع��وٌد ارت��اَع ِب��ِك
وخ��اس��ِر ال��ح��ي��اة ي��ه��وى ظ��اف��ٍر ف��ِم��ْن وال��ردى ال��ع��ي��ش ف��ي األق��وام اخ��ت��ل��ف ق��د
ال��م��ق��اب��ِر ب��ن��ج��وى أو ح��ي��اٍة ب��ح��س��ن ُع��الَل��ٍة م��ن ي��رى م��ا ل��ك��لٍّ ه��ن��ي��ئً��ا
ال��دس��اك��ِر ط��يَّ ال��ع��ي��ِش ه��م��وم س��ت��ط��وي ب��م��ن��يَّ��ٍة ال��ف��ت��ى ن��ف��س ع��لَّ��َل��ْت وم��ا
ال��غ��واب��ِر ب��ذك��رى ال��بُ��ْؤس��ى ع��ل��ى ف��ي��ع��دو ص��رف��ه ي��ره��ب ال��ع��ي��ش ف��ي رغ��ب��ة س��وى
ال��ب��ش��ائ��ِر أج��لَّ ال��ك��ب��رى ال��راح��ة م��ن ال��ورى ع��ل��ى ال��ج��ال��ي��ات ال��ح��ت��وف ب��ذك��رى
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مطري يوم

وَم��ن��اِك��بُ��ْه أرج��اؤه م��ب��لَّ��ل��ٌة أْف��ِق��ِه ُع��ْل��ِو ف��ي ال��دَّْج��ُن ت��َدانَ��ى ن��ه��ار
وع��ج��ائ��بُ��ْه ح��س��ن��ُه رم��اًدا وع��اد ل��ه��ي��بُ��ُه ي��خ��ب��و ك��ال��ج��م��ر ش��م��س��ه خ��بَ��ْت
خ��ال��بُ��ْه ال��ن��ف��س ي��ح��زن س��ح��ر ف��ل��ل��دج��ِن ج��الل��ه إِال ال��ه��مِّ وج��ه م��ث��ل دج��ا
ك��اربُ��ْه ال��ق��ل��ب ي��ْس��ح��ر ق��د ول��ك��ن��ه ُع��بُ��وُس��ُه ال��ب��ه��ي��ج ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ث��ق��ي��ل
وت��ق��اربُ��ْه ن��ش��وٍة ف��ي ت��َع��اِق��ُره ش��ائ��ًق��ا ل��ل��ن��ف��س ال��ح��زن ب��ع��ض ك��ان ك��م��ا
ك��اس��بُ��ْه ال��س��ب��َق أَْح��َرَز ره��اٍن ل��ك��ْس��ب أُط��ل��َق��ْت ك��ال��خ��ي��ل ال��غ��ي��ث ق��ط��راِت ت��رى
س��اك��بُ��ْه ال��غ��ي��َث أَْه��َرَق إن ال��دُّبَ��ى تَ��ن��زِّي ت��ن��زِّيً��ا ت��ه��ُف��و ك��ال��ط��ي��ر وت��ح��س��ب��ه��ا
س��واربُ��ْه ج��اس��ت ال��غ��يْ��ث م��ا إِذا ت��ج��وس ال��ثَّ��رى ع��ل��ى ال��زاح��ف��اِت ��الَل ال��صِّ ك��أن
ص��اح��بُ��ْه ع��اج م��ا ال��ذع��ر ش��رُّ ال��ذع��ر، م��ن وي��ْس��رًة ي��م��ي��نً��ا ح��ي��راٌن ع��اج ك��م��ا
ح��اص��بُ��ْه ال��م��َش��رَِّد وج��ه ف��ي ويُ��ْدَف��ع َق��ْط��ُرُه وال��دوح وال��ج��دران األرض ع��ل��ى
ي��داع��بُ��ْه؟ تَ��راه َل��ْه��ٍو م��ن ال��غ��ي��ث أم ن��ح��س��ه ي��غ��س��ل ال��غ��ي��ث ع��ل��ي��ه أي��س��ط��و
ض��اربُ��ْه ف��ْه��َو ه��ابَ��ه ح��ي��واٌن إِذا ق��ْل��بَ��ُه ال��ق��ْس��ُو م��لَّ��َك غ��الٍم ك��ل��ْه��ِو
ش��ائ��بُ��ْه وال��خ��وُف ال��ل��ؤم ب��ب��أِس رم��ْوُه ش��رَّه��م ه��اب م��ن ال��ن��اس ك��ل س��ج��ي��ة
وم��ث��ال��بُ��ْه ب��ه تُ��ْج��ل��ى م��ن��اق��ب��ه ُروَح��ُه ل��ل��ك��ون ال��م��رء خ��ي��ال وي��ع��زو
ص��ائ��ب��ْه ال��ج��و ي��غ��س��ل ُط��ْه��ٌر ال��َوْدِق م��ن ل��ه ان��ب��رى ال��ه��واء ال��ت��ْرُب رنَّ��ق إِذا
راع��بُ��ْه ال��ل��بَّ ي��ذه��ل ص��وت ال��رع��ُد ل��ه��ا ن��ق��م��ة س��ي��ف ُم��ْص��ِل��تً��ا ف��ي��ه ال��ب��رق ت��رى
خ��رائ��بُ��ْه ل��ل��ع��ي��ون الح��ْت ل��جَّ وإِن ون��ْع��م��ًة ل��ه��ًوا ال��غ��ي��ث ك��ان خ��ف إِذا
وع��واق��بُ��ْه م��ذم��وم��ة م��س��ال��ك��ه َع��َرْم��رٍم ب��ج��ي��ٍش ال��وادي ع��ل��ى وي��ط��غ��ى
ح��اص��بُ��ْه ب��ال��ل��وح َم��رَّ ف��راٍش ط��ن��ي��ن ف��ص��وت��ه ال��زج��اج ل��وح ع��ل��ى ي��خ��فُّ
ح��ال��بُ��ْه ال��دَّرَّ ي��ْس��ت��ْح��ِل��ُب ك��م��ا خ��ري��ٌر ف��ص��وت��ه م��ن��ه ال��ودُق ي��ل��حُّ وط��ْوًرا
ه��ائ��بُ��ْه م��ن��ه ي��ت��ق��ي غ��ري��ب��ا ك��أنَّ ب��ي��ت��ه ث��ق��ب م��ن ال��م��رءُ إِل��ي��ه وي��رن��و
وي��الع��بُ��ْه ص��نْ��َوُه ص��نْ��ٌو ي��داع��ب َط��لَّ��ُه ت��ل��ق��ط ال��غ��ل��م��ان ت��رى وط��ْوًرا
َخ��اض��بُ��ْه ل��جَّ ف��وق��ه ِط��الءً ك��أنَّ ب��ه زه��ا ق��د ب��ع��ده َل��ْوٍن ك��لَّ ت��رى
ث��اق��بُ��ْه رَّ ال��دُّ ن��ظَّ��م ق��د ف��ت��ح��س��ب��ه ق��ْط��ره ال��دوح ذُرى ف��ي ق��ْرًط��ا يُ��َع��لِّ��ُق
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النغم بعد السكون

ال��م��ه��ي��بَ��ا ال��س��ك��وَن ه��ذا ف��أم��س��ى ب ال��ع��ذْ ال��ن��غ��م م��ق��وَل ال��ش��ج��ُو أَْف��َح��َم
خ��ط��ي��بَ��ا َق��ئ��وًال ص��م��ت��ه ف��ي ص��ار خ��ط��ي��بً��ا ال��ش��ج��ون ت��ف��ح��م م��ث��ل��م��ا
ال��ق��ل��وبَ��ا ال��ق��ل��وُب ف��ي��ه ت��ن��اج��ي ـ��ح��بِّ اْل��ـ ن��ش��وة ف��ي ��اِق ال��ع��شَّ ك��س��ك��وِت
ت��خ��ي��بَ��ا أن ح��س��ن��ه��ا م��ن وي��خ��ش��ى ـ��رى ب��ال��بُ��ْش��ـ ف��وج��ئ ال��ل��ه��ي��ف س��ك��وت أو
ال��م��ش��ي��بَ��ا تُ��ع��ان��ي أن ق��ب��ل م��ن م��اِل اآل ُح��ل��م ف��ي ال��ش��ب��اب س��ك��وت أو
ق��ري��بَ��ا م��ن��ه ال��ب��ع��ي��د ص��ار ـ��ق��ل��ب اْل��ـ َص��َل��َوات ف��ي ال��خ��ش��وع س��ك��وت أو
ال��خ��ط��وبَ��ا َح��َم��تْ��ُه ن��ائ��م واب��ن��ه��ا ح��ن��انً��ا ال��رءوم األم س��ك��وت أو
وذه��وبَ��ا ج��ي��ئ��ًة م��س��اع��ي��ه ف��ي ي��س��ع��ى س��وف ب��م��ا ح��ل��م��ه��ا ح��ل��م��ْت
وط��ي��بَ��ا وس��ع��ًدا ن��ع��م��ة ل��ه ه��ا أح��ال ت��خ��ت��ار ال��ح��ي��اة ث��م��ار م��ن

∗∗∗
ط��روبَ��ا س��م��ًع��ا ت��ص��ي��َب أن ع��ن دقَّ ِل��َل��ْح��ٍن ب��واًرا خ��لَّ��َف��ْت نَ��غ��ٌم
ت��ئ��وبَ��ا أن آم��ٍل ال��ل��ح��ن م��ن ٍر م��س��ح��و ب��م��س��م��ع ت��زل ل��م وك��أْن
دب��ي��بَ��ا ت��دبُّ ن��ف��س��ه ف��ي وْه��ي م��ن��ه��ا ال��ص��وت ل��ع��ودة يُ��ص��غ��ي ف��ْه��و
ح��ب��ي��بَ��ا س��ح��ًرا ف��ك��ان خ��لَّ��َف��تْ��ه س��ك��وٌن أم ش��دُوه��ا ال��ق��ل��َب َس��َح��َر
ال��غ��ي��وبَ��ا ال��س��ك��ون ذا ف��ي ي��ن��اج��ي ـ��ن ال��ل��ْح��ـ أم ال��س��ك��وت ي��س��ح��ر ع��ج��ب
ال��وج��ي��بَ��ا وت��س��ت��ث��ي��ر ت��ش��دو ـ��نَّ��ْف��س ال��ـ ف��ي ب��ع��ده��ا م��ن األص��داء وك��أنَّ
ال��رق��ي��بَ��ا وي��خ��ش��ى ب��ال��ه��وى ب��ائ��ح ُم��ِس��رٍّ ه��م��س ال��ن��ف��س ف��ي ه��ام��س��ات
ع��ج��ي��بَ��ا وس��ح��ًرا ل��ه��ا خ��ش��وًع��ا ُن ال��َك��ْو ه��دأ ك��أن��م��ا س��ك��ون ف��ي
غ��روبَ��ا ت��ح��دي وال��ش��م��س راءٍ ـ��ش��ع ي��ْخ��ـ وق��د ال��م��س��اء ف��ي ال��ك��ون ه��دأة
م��ه��ي��بَ��ا ره��ي��بً��ا ال��ردى ك��س��ك��ون س��ك��ونً��ا ع��ادت ال��ح��ي��اة ف��ك��أنَّ
ي��ج��وبَ��ا أن ص��وت��ه ال��ص��م��ت م��ن��ع ق��د ��ه��ا دقَّ س��اع��ًة ال��ده��ر ت��ح��س��ب
وج��ي��بَ��ا ي��ح��س إِن م��ا ق��ْل��ٌب ـ��ك��ون اْل��ـ ه��ذا أن ال��ورى تُ��وِه��م س��اع��ًة
ي��ص��وبَ��ا أن ج��م��وده ف��ي��ه ـ��م��اء اْل��ـ غ��ال ال��م��اء م��س��ق��ط ال��ده��ر ت��ح��س��ب
ال��ق��ل��وبَ��ا ي��س��ب��ي األذْن ف��ي وس��ك��وٌت م��ن��ه ال��ن��ف��س ف��ي ب��ال��ذك��ر ف��دويٌّ
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املايض قيد

ال��نَّ��ْف��ِس ف��ي ال��ه��واج��س ِن��ْل��ن��ا م��ا وأك��ث��ر ال��نُّ��ه��ى م��ن ق��ل��ي��ًال ال��م��اض��ي ع��ن أخ��ذن��ا
ال��ط��رِس ص��ف��ح��ة ف��ي ك��ال��خ��طِّ واض��ٍح وم��ن َف��ْه��َم��ه ال��ف��ه��ُم ي��درك ال غ��ام��ض ف��م��ن
وال��ح��دِس ال��ف��ك��ر م��ن م��ه��م��وٍم ض��ْغ��ن وم��ن واألذى ال��م��وت م��ن خ��وف ذي َق��ْس��و ف��م��ن
واألم��ِس ال��غ��ِد ع��ل��ى م��غ��ل��وب ظ��الم��َة ك��لَّ��ه ال��ع��ي��ش ي��رى ح��ق��د ذي ح��ق��د وِم��ن
وال��ه��م��ِس ال��ج��ه��ر ف��ي ال��ش��رِّ ص��ن��ع ل��ذاذَة َق��ْل��بَ��ُه ال��ع��ي��ُش أَْش��َرَب الٍه ك��ي��د وم��ن
وال��ف��ل��ِس ب��ال��س��ي��ف ال��م��رء ع��ن��ه ي��داف��ع ك��ائ��نً��ا ك��ان ال��ذي زال وم��ا ونِ��ْل��ن��ا،
ن��ك��ِس إِل��ى ن��دبً��ا األض��داد ل��ه وي��س��ع��ى وال��ه��وى ب��ال��ح��ق ال��م��رءُ ع��ن��ه ي��داف��ع

∗∗∗
ال��ن��ح��ِس ذوي ض��ْغ��ن اإلِص��الَح ي��خ��ذل ب��أن ش��ق��اؤه��م ال��ذي��ن ح��تَّ��ى ب��ه وي��غ��رى
ال��ي��أِس إِل��ى ف��ي��ه��م اآلم��ال ذوي ف��ت��دع��و ف��س��اُده��ا يُ��داَوى ال ق��ل��وٍب ح��ق��وُد

∗∗∗
ال��ن��ف��ِس إِث��رِة م��ن ال��نَّ��ف��ُس تُ��ف��ي��ق أن إِل��ى ُس��نَّ��ٌة وال��ح��رُب ال��ح��رِب َم��نْ��ع ي��ري��دون
ب��ال��رج��ِس؟ ال��دم م��ع��ج��ون��ة وط��ي��ن��ت��ه��م ع��م��رٍة ق��ب��ل م��ن ال��ط��ه��ر ي��درك��ون ف��ه��ل
وال��ت��رِس وال��روح ال��س��ي��ف ب��ف��ع��ل وأَْزَرْت ح��ْربُ��ُه��ْم ال��ط��وق ع��ن ش��بَّ��ْت وي��ل��ه��م وي��ا
ال��ُح��ْم��ِس أح��داث��ه��ا ن��ف��ع ��ي ي��رجِّ وك��لٌّ دم��اره��ا م��ن خ��ش��ي��ًة ح��ي��ارى وظ��لُّ��وا
ال��ج��ن��ِس م��ن ت��زول ه��ل ل��ؤم س��ج��ي��ة ل��ن��ف��س��ه إِالَّ ال��ع��دَل ي��ع��اف وك��لٌّ
ب��ال��ُع��رِس ال��ع��ي��ش م��أت��م ف��ي��ه��م ت��غ��يَّ��ر ع��ادل ط��ه��رَة ال��ش��رِّ س��ج��اي��ا وت��أب��ى
ال��غ��رِس ن��ج��س س��وى أب��َدْوا م��ا األن��س ه��ُم وأم��ٍة ف��رد ط��بْ��ع ل��ع��م��ري س��واءٌ
وال��خ��ل��ِس؟ وال��م��ك��ر ب��ال��ق��ه��ر ط��غ��ت ك��ح��رٍب ب��ي��ن��ه��م ��ْل��م وال��سِّ ال��ح��رب، ت��زول وك��ي��ف
وال��ق��دِس ب��ال��دي��ن ال��ن��ف��س ج��واُر ف��أزرى أن��ف��ٌس ل��ت��ط��ه��ر ُق��دًس��ا ق��دَّس��وا وك��م
واألُن��ِس؟ ل��ألم��ن ال��ع��ي��ش ي��راد ف��ك��ي��ف وح��ق��وده��م ش��رُّه��م ع��ي��ش خ��م��ي��رة
ال��ن��ح��ِس ن��غ��م إِل��ى إِال ط��رب��وا وم��ا ق��ائ��ًم��ا ب��ال��ش��رِّ ك��ان ال��م��ع��ال��ي ب��ن��اء
ال��ك��أِس ف��ي ال��ه��مِّ ك��درة م��ن م��اؤه��ا ص��ف��ا ش��رب��ة ال��ع��ي��ش ل��ذة م��ن ش��رب��وا وم��ا
ال��رم��ِس ُق��بَّ��ة ع��ل��ى َزه��ر ال��دج��ى ن��ج��وم وف��وق��ن��ا ال��ه��ام��دون، ون��ام غ��ف��ل��ن��ا
ال��م��سِّ خ��ط��ل م��ن ال��ب��رء ي��س��ت��ط��ي��ع��وا ول��م واألس��ى ل��ل��ع��ج��ز ال��ن��اِس خ��ْل��ُق ك��ان ف��إْن
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ال��نَّ��ْط��ِس ع��م��ل ش��رِِّه��م م��ن يَ��ْش��ِف��ِه��ْم ول��م داُؤُه��ْم األط��ب��اءِ أوص��اَف وأع��ج��ز
ب��ال��ق��ب��ِس ف��از وال ال��ع��ادي ص��ان��ه��ا ف��م��ا ق��ب��س��ة ال��ق��دس ش��ع��ل��ة م��ن ق��ب��س��وا وإِن
ال��ح��ب��ِس م��ن ش��رٌّ األح��داُث ج��دَِّت إِذا ش��رِّه س��ج��ن ف��ي ال��م��رء ارت��ه��ان ف��ِإنَّ
ال��ق��م��ِس ن��ه��ك��ة م��ن ال��غ��واص ي��غ��رق ك��م��ا أم��س��ه لُ��جِّ ف��ي ال��م��رء ان��غ��م��اس وإِن
ال��ح��سِّ خ��ط��أ ف��ي ال��م��ح��م��وم ي��خ��ل��د ك��م��ا ش��ره��ا ق��ي��د ف��ي ال��ن��ف��س رس��ي��ف وإِن
ال��ن��ف��ِس ف��ي ال��ج��ه��ال��ة ال��ح��قِّ م��ن وأق��وى ق��وٌة ال��ن��اس ف��ي ال��ح��ق إِنَّ ي��ق��ول��ون

صوتك

وال��ظَّ��َف��ِر ال��ك��ف��اح ب��ع��َد ـ��ف��ُس األَنْ��ـ ت��أل��ف��ه ال��س��الِم ص��وُت ص��وتُ��ك
ُس��ُك��ِر م��ا غ��ي��ر م��ن ن��ش��اَوى ـ��ِح ��بْ��ـ ال��صُّ َوَض��ح ف��ي ال��ط��ي��ور ص��وِت م��ث��ل أو
وال��زَه��ِر ال��ط��ي��ور ح��ي��اَة ـ��رَّْوِض ال��ـ ف��ي ي��ب��ع��ث ال��رب��ي��ع ص��وت ص��وت��ك
��َوِر وال��صُّ ل��ل��ج��م��ال ع��اب��ث��ًة ظ��اف��رًة ال��ح��ي��اة ص��وت م��ث��ل أو
ال��ق��م��ِر َس��ن��ا ف��ي ال��ري��ف َده ردَّ إِذا ال��خ��ل��وِب ��دى ال��صَّ م��ث��ل يُ��ط��رُب
��ح��ِر ال��سَّ م��ن َه��دأٍة ف��ي ه��ُر ��ا ال��سَّ ي��س��م��ع��ه ��ج��يِّ ال��شَّ ش��دو م��ث��ل أو
وال��ِغ��يَ��ِر ال��ف��ان��ي��ات ل��ع��ال��م م��ن��ب��ع��ثً��ا ِخ��ي��َل ال��ُخ��ل��د ع��ال��م م��ن
األش��ِر م��ن م��ث��ل��ه��ا وت��ق��ت��ض��ي ف��ت��ن��تَ��ُه األس��م��اُع م��ن��ه ت��ن��ال
ال��ِف��َك��ِر م��ن ث��رًَّة م��وارًدا ل��س��ام��ع��ه يُ��ْض��ِف��ي ك��م��ع��نً��ى ف��ْه��و
َرِر وال��دُّ ال��ب��ح��اِر ك��ع��م��ق ع��م��ٌق م��ح��اس��ن��ه��ا ف��ي دع��ج��اءَ، َع��يْ��ِن أو
األث��ِر أط��ي��ب ال��ح��س��ن وأب��ع��ُد أق��ربَ��ه��ا ال��ع��ي��ون م��ن��ه��ا ت��أخ��ذ
ب��ال��ُع��م��ِر ف��اَت ف��اٍن داَم م��ا وال��ع��م��ر ال��ش��ب��اب ص��وت ص��وت��ِك
ال��َق��َدِر م��ن ال��داع��ي وص��وُت وال��ح��بِّ ال��س��ح��ي��ق��ة ال��ُم��ن��ى ص��وت م��ث��ل أو
ل��م��ؤتَ��ِم��ِر ِق��س��م��ٍة م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى يُ��ل��بَّ��ى ن��اف��ذٌ ك��اله��م��ا
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الغروب شفق

ال��ق��ل��وْب ل��ه تُ��راح س��ح��ٌر وإِن��ه ال��غ��روِب ش��ف��ُق
ع��ج��ي��ْب ف��نٌّ ُص��نْ��َع��ه��ا ـ��َل��ى أْع��ـ األن��م��اُط وك��أنَّ��ه
ال��رق��ي��ْب ي��رق��ب��ه��ا ـ��ح��س��ن��اء اْل��ـ ك��أن��ه��ا ذُك��اءُ خ��درت
ره��ي��ْب ��ب��ه تَ��َح��جُّ ف��ي ـ��ُب ��ـ ال��م��ح��جَّ ال��م��ل��ك وك��أن��ه��ا
األري��ْب ال��ح��ِذُق ح��س��ن��ه نَ��َق َرْو ح��اَك ُم��ْل��ٍك ب��س��ت��ار
م��ه��ي��ْب م��ع��ش��وٌقٌ وال��ح��س��ن ل��ون��ه��ا م��ف��ات��ن ع��ب��أْت
ي��ري��ْب ال َرْوٌع ال��ح��س��ن ُق َرْو ح��ي��ن أب��ه��ى وال��ح��س��ن
ي��ئ��وْب وال يُ��ق��ي��م ال ٍم ي��ْو ك��ل ل��م��ه��ل��ك َرْوٌع
ي��خ��ي��ْب أو ��ُق ي��ح��قَّ أم��ٌل م��ض��ى ي��وٍم ف��ي م��رَّ ك��م
ت��ن��وْب ذك��رى ب��ه ف��ِإذا ُم��خ��لَّ��ًدا ي��خ��ال وأًس��ى
ق��ري��ْب ب��ع��ٍض م��ن ال��ع��ي��ش ـ��ُض وب��ْع��ـ أل��واٌن وال��ع��ي��ش

∗∗∗
ت��غ��ي��ْب س��ف��ائ��ن��ه ب��ه ِر ال��ب��ح��ا أُْف��ق ع��ل��ى ش��ف��ٌق
ص��ب��ي��ْب ذه��ٌب ��ه ي��مِّ ف��ي ع��ن��ب��ًرا ت��ش��اب��ه ُس��وٌد
ي��ذوْب ن��ور ع��ل��ى ن��ور م��ائ��ه ص��ف��ح��ة وك��أنَّ
ي��ص��وْب ورد أنَّ��ه أم اس��ت��ق��ى ال��ذه��ب م��ن��ب��ع م��ن
ال��ط��روْب ال��رائ��ي ي��ح��م��ل م��ا ��ل��ْت ُح��مِّ ق��د أس��ف��ائ��نً��ا
ال��غ��ري��ْب ح��نَّ ك��م��ا أْف��ق ع��ل��ى وه��ٍج إِل��ى ش��وًق��ا
ي��ل��وْب وط��ٍن ع��ل��ى ك��لٌّ م��رت��ًق��ى ت��ن��ش��د وال��ن��ف��س

∗∗∗
ال��ق��ل��وْب وت��ن��ش��ده��ا ـ��رف��ه��ا تَ��ْع��ـ ��ح��ر ل��ل��سِّ وع��وال��م
ال��ح��ب��ي��ْب ال��ح��ل��م ك��أن��ه��ا ب ال��غ��رو ش��ف��ق ع��ل��ى الح��ت
ال��ع��ش��ي��ْب ال��م��رِج وح��ل��ي��ة ـ��ر ال��غ��دي��ـ ف��ي ت��ؤج��ج ن��اٌر
ال��ل��ه��ي��ْب م��ث��ل م��اس��ًة ق��ع ال��م��ن��ا ف��ي ت��ب��دو وال��ش��م��ُس
ال��ع��ج��ي��ْب ال��ع��ج��ِب ال��م��ن��ظ��ر ف��ي ��ع��ا ُج��مِّ ون��اٌر م��اءٌ
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ح��ري��ْب أو ق��ت��ي��ٍل ب��ال ح ي��ل��و ك��دٍم ��ٌج وت��وهُّ
ال��م��ش��ي��ْب ع��ن ال��ْك��ُه��وَل ردَّ ب��ن��ش��وٍة ال��رح��ي��ِق ك��دم

∗∗∗
ال��خ��ض��ي��ْب ال��ريِّ��ش ذي ب��ج��ن��اِح ه��اب��ٌط ال��م��زارع وع��ل��ى
ال��م��ج��ي��ْب ال��ق��ل��ب وراح��ة ـ��خ ال��ُم��ص��ي��ـ ال��س��م��ع ذي وه��دوء
ال��ع��ق��ي��ْب وب��ال��دََّغ��ش ب��ه ء وال��س��م��ا أرٍض وع��ن��اق
ك��ث��ي��ْب م��ك��روب غ��ي��ر م��ن وح��ش��ة ال��ب��ه��ائ��م وع��ل��ى

القلوب مفتاح

ق��َدْر؟ ي��ا ��رِّ ال��سِّ ُم��ْع��ل��ن ع��ن وال��َخ��بَ��ْر ال��ُخ��بْ��ُر ع��ن��دك ه��ل
األبَ��ْر ��ادَق ال��صَّ وأع��رف األع��ادي أت��قِّ ِل��ي ف��َه��بْ��ه
��بَ��ْر وال��صَّ ��اَب ال��صَّ وأل��ع��َق ال��ع��واِدي أن��ق��م أن ق��ب��ل م��ن
وال��س��ي��ْر ال��م��ودَّات إِل��ى ط��رٍّا ال��ح��اِف��زات ف��أع��رف
ك��َش��ْر ق��ل��بُ��ه ب��اس��ٍم ك��م اب��ت��س��اٌم غ��رَّن��ي ط��ال��م��ا ي��ا
اْس��تَ��س��ْر ال��ذي ت��ه��اُب ق��وم م��ن��ي وح��اَر ده��ًرا ح��رُت ق��د
ق��َدْر؟ ي��ا ��ر ال��سِّ م��ع��ل��ن ع��ن وال��َخ��ب��ْر ال��ُخ��بْ��ُر ع��ن��َدك ه��ل
ن��َف��ْر إِن ال��ح��بُّ وي��أم��َن غ��ي��ِب��ي ال��ع��اذل��ون ل��ي��ق��رأ
ال��م��ك��ْر ال��غ��ادَر وخ��ال��ن��ي ت��ن��اءْت إِذا ق��ل��ِب��ي ح��رَّ وا
ال��ُغ��ُدْر ف��ي ال��ع��ذب م��ن أص��ف��ى ق��ل��ب��ي أنَّ ال��خ��لُّ ف��ي��ع��رف
وال��ب��ص��ْر ال��ل��ح��ظ وأخ��ف��ق ب��ي��اٍن ف��ي ال��ح��بُّ أخ��ف��ق ق��د
ال��ح��ذْر ال��ح��ازم ع��ل��ى ت��ب��ل��ى س��ف��ر وْه��و ال��ع��ي��ش وأخ��ف��ق
ق��َدْر؟ ي��ا ال��س��رِّ م��ع��ل��ن ع��ن وال��َخ��بَ��ْر ال��ُخ��بْ��ُر ع��ن��دك ه��ل
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العربية األندلس

األن��دل��ِس ج��ن��ة ب��م��ث��ي��ٍل، ل��ه��ا ال��ده��ُر ي��ظ��ف��ر ل��م ج��ن��ٌة
ال��َق��بَ��ِس م��ث��ل ال��ده��ر ظ��الِم ف��ي بَ��َدْت أوروب��ا أق��ط��اُر َدَج��ت إِذ
ال��م��ل��ت��ب��ِس ال��م��س��ل��ِك ض��الِل ف��ي ب��ه ال��س��اري ي��ه��ت��دي ك��ن��ج��ٍم أو
ال��ح��ن��ِدِس وس��ط ال��ب��ي��ِد ف��ي م��وح��ًش��ا ب��ه ال��ض��ي��ُف ي��أن��ُس ك��ن��اٍد أو
ال��ُش��ُم��ِس ع��ن��اَن م��ن��ه��م ب��ال��نُّ��ه��ى م��ل��ك��وا ق��د األُل��ى ال��غ��رُّ أه��لُ��ه��ا
ال��ي��ب��ِس ن��ب��ُت ك��ال��س��ح��ِر وَزه��ا م��اءَه��ا وأج��روا األرَض ع��م��روا
ال��دن��ِس ق��ري��َن ال��ط��ه��َر ج��ع��ل��وا وال ال��ع��ي��ٍش ب��ه��ج��َة ي��ه��اب��وا ل��م
األن��ِس ال��ش��ه��يِّ ال��ف��ض��ِل م��وط��َن م��وط��نً��ا ف��ي��ه��م ل��ل��ف��ك��ِر أْف��َس��ح��وا
األب��ؤِس ف��ي أو ال��ع��زِّ ن��ع��ي��م ف��ي ه��ام��ات��ه��ُم ب��ال��م��ج��د ك��ل��ل��وا
ال��م��غ��رِس وط��ي��ِب ال��ح��رِب ل��ظ��ى ف��ي ال��م��ص��ن��ِع ف��ي أو ال��ب��ح��ِر خ��الل ف��ي
م��ن��ف��ِس أع��ل��ى م��ن��ه ي��ن��ال��وا أن أن��ف��وا ق��وٍم م��ث��ل ي��ك��ون��وا ل��م
األن��ف��ِس ص��ف��اءَ ق��وًم��ا ع��لَّ��َم��ْت ش��ي��م��ٌة ف��ي��ه��م ال��ف��ارِس ن��ج��دُة
ال��ت��ع��ِس ف��ي أو ال��س��ع��د ظ��الِل ف��ي وث��ق��ت ب��ع��ه��وٍد ووف��اء
ب��األوك��ِس ي��ك��ن ل��م واب��ت��ك��اًرا ِف��ْك��َرُه��ْم ع��ن��ه��م اِإلف��رنْ��ج أخ��ذ
ال��م��ل��ت��م��ِس ع��ل��ى ع��زَّت ص��ن��ع��وا، ص��ح��ف ل��وال األح��ي��اءِ ن��ه��ض��ُة
ت��ح��ب��ِس ل��م ل��ذٍة م��ن وال ال وه��ٍن م��ن م��ص��رُع��ه��م ي��ك��ن ل��م
ال��َغ��َل��ِس أُخ��ري��ات ف��ي ش��ج��ع��وا ك��م��ا ال��م��ج��ِد ض��ح��وِة ف��ي ش��ج��ع��وا
ال��ي��ب��ِس ال��ه��ش��ي��ِم ف��ي ت��ت��ل��ظ��ى ك��ال��ل��ظ��ى ف��ي��ه��م ال��ف��رق��ُة دبَّ��ت
ال��ع��رِس ح��س��ِن ب��ع��د م��ن م��أت��ًم��ا ل��ه��م أي��اٍم ب��ه��ج��َة ص��يَّ��رْت
ال��م��ف��ت��رِس ع��ل��ى ه��ان��وا م��ع��ق��ًال ي��ك��ن ل��م أن��اٍس ش��ْم��ُل وإِذا
ت��س��ل��ِس ل��م ن��ف��رت ق��ل��وٍب ع��ن م��ن��ه��ُم ب��ق��وٍم ق��وًم��ا ق��ات��ل��وا
ال��م��ن��درِس رح��ى م��ث��ل ف��وِق��ِه��ْم م��ن وال��ق��وط ت��ح��ت��ه��م م��ن ب��رب��ٌر
ب��األن��دل��ِس! األح��الم ح��ل��م ي��ا ع��ه��دك إِل��ى ال��ن��ف��ُس ت��أن��ُس
ال��م��خ��ت��ل��ِس ق��ب��ل��ة أو ال��ك��َرى ف��ي ط��ارٍق خ��ي��اٍل م��ن أوح��ى ك��ن��ت
ال��ق��دِس ن��اِر ش��ع��ل��َة ح��م��ل��وا إِن��ه��م س��الٌم ال��ق��وِم ف��ع��ل��ى
ال��م��رم��ِس! ن��وُم ث��م وك��ف��اٌح ون��ًه��ى ح��ي��اٍة أع��ب��اءُ وْه��ي
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الحياة بهاء

أه��َال ل��ل��ن��ف��ِس وك��ان أُن��ًس��ا ك��ان ب��ه��اءٍ زوال ع��ل��ى أس��ي��ن��ا ك��م
ح��وَال ال��ح��دائ��ق ف��ي ال��زه��َر ف��ن��رى ي��ف��ن��ى ل��ي��س خ��ال��ًدا ووددن��اه
وظ��الَّ ض��وءًا ال��رب��ي��ع ي��ف��ن��ى ل��ي��س دواًم��ا ال��رب��ي��ِع ب��ه��ج��َة ون��رى
َغ��الَّ ال��ش��ي��خ إِذا س��ادًرا أب��ًدا ج��دي��ًدا ال��ش��ب��اِب ع��ارَم ون��رى
وش��ك��َال رس��ًم��ا ي��زول ال خ��ال��ًدا ون��ه��وى ن��ودُّ م��ا ك��ل ون��رى
ل��ي��َال ال��ي��وم ي��ت��ب��ع وال��ع��ي��ش ـ��ح��س��ِن اْل��ـ ط��ري��ق ال��ف��ن��اء إِذ ف��أس��ي��ن��ا
م��الَّ ال��رث إِذا ي��ح��ل��و ح��اله م��ن وج��ًه��ا ال��ك��ون ي��ج��دد آٍن ك��ل
ُم��ح��لَّ��ى ح��ل��ًوا ال��ج��دي��ِد ون��ي��ل ـ��ِش ال��ع��يْ��ـ ف��ي ال��ت��ق��ل��ب ف��ي ال��ع��ي��ِش ل��ذُة
ل��تُ��ْس��َل��ى إِال ت��دوم ال ُم��ل��ًح��ا وي��ط��وي ال��زم��ان ي��ب��س��ط أب��ًدا
ل��ي��ق��ل��ى اس��ت��ج��دَّ وم��ا َط��ري��ًف��ا َف ال��ط��ْر ت��أخ��ذ رون��ٌق ال��ح��س��ِن ج��دُة
اض��م��ح��الَّ ح��ي��ن ك��ال��ط��ي��ِف س��راًع��ا ْت م��رَّ رب��م��ا م��ف��اِت��نً��ا ورأي��ن��ا
وت��ج��لَّ��ى ح��س��ن��ه��ا ض��اء غ��رب��ت ف��ل��م��ا س��ن��اه��ا ع��ن ال��ط��رُف َغ��ُف��َل
وأح��ل��ى أش��ه��ى اآلب��اد ض��م��ي��ر ف��ي ع��ادت ث��م ح��ي��ات��ه��ا ف��ي أع��ج��م��ت
وق��وَال ال��ب��ه��اء ت��وض��ح ح��ج��ة ح��اله��ا ال��ب��ي��ان ي��ح��ب��و ع��ادت ث��م
وِخ��الَّ أل��ي��ًف��ا غ��دا ق��د ل��و ـ��ح��س��ن اْل��ـ ف��وات ب��ع��د ل��ل��ب��ي��ان ح��س��رة
وق��الَّ ه��اَن ال��ج��م��اُل ي��دوم ل��و ي��ن��ادي ف��ي��ن��ا ب��ال��ف��ن��اءِ وإِذا
َولَّ��ى ث��م ط��رف��ًة ال��ن��ف��َس م��أل ب��ه��اءٍ زوال ف��ي ال��ع��ي��ِش ب��ه��ج��ُة
وأغ��ل��ى أش��ه��ى وك��ان ت��ح��لَّ��ى ٍن ف��ا ع��ل��ى ال��ن��ف��وُس خ��اف��ت وإِذا
أم��الَّ ورثٍّ��ا ي��رج��ى ج��دي��ًدا ال ع��ل��ي��ه ح��بٍّ��ا ال��زم��اَن ف��وددن��ا
وع��الَّ م��ن��ه ج��ارع��ي��ن نَ��َه��ًال زالًال ورًدا وارَديْ��ن أب��ًدا
بُ��ط��َال ت��ع��ت��د ال��زم��ان ف��ي وق��ف��ت ح��ي��اًة أن ق��ان��ع��ي��ن م��ا غ��ي��ر
ي��ق��ل��ى ُح��ْس��ن وال ب��ه ح��ي��اٌة ال وف��ن��اءٌ م��ي��ت��ٌة ال��ك��ون وق��ف��ُة
وع��ق��َال ف��ه��ًم��ا األم��ور ع��رف��ن��ا ول��ِك��نَّ��ا رض��ي��ن��ا وم��ا ف��رض��ي��ن��ا
وأص��َال ف��رًع��ا غ��ال��ب��ي��ن أب��ًدا وال��ت��م��ن��ي األس��ى إِل��ى ع��دن��ا ث��م
وش��ك��َال ش��ك��ًال ال��ج��م��ال ودوام م��راد ك��ل خ��ل��وَد وودن��ا
وج��ه��َال ب��ط��ًال ال��ي��ق��ي��ن ب��ن��ور ح ال م��ا ب��ع��د م��ن ال��م��ح��ال واس��ت��ط��ب��ن��ا
أه��َال! ل��ل��ن��ف��ِس وك��ان أن��ًس��ا ك��ان ب��ه��اء زوال وأس��ي��ن��اع��ل��ى
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شعرية مقطوعات

غايتها أم الحياة صالح

وال��ب��ق��اءْ ال��ع��يْ��ش ح��ك��م��ة م��ا ل��ي ت��ُق��ْل وال ن��ْح��ي��ا ك��ي��ف ق��ل
ع��ن��اءْ ك��ل��ه وآَخ��ر ي��ح��دو ل��ل��ع��الء ف��م��ط��ل��ب
ال��ف��ن��اءْ؟ م��ا ال��ع��ي��ُش، م��ا ال��ك��ون، م��ا ِق��دًم��ا ال��س��ائ��ل��ون س��أل ك��م
غ��ن��اءْ ل��ه��ا يُ��ْل��ف��ى ول��ي��س ج��واٌب ل��ه��ا م��ا م��س��أل��ٌة
ال��دَّواءْ خ��ل��ف��ه وت��ارٍك داءٍ ط��روق م��ن ك��س��اخ��ٍط

األىس ود

رف��اْق ي��ا ح��زي��نً��ا ال��ع��ي��ش ل��ذُة أَنْ��َس��تْ��ُه��ُم ط��ال��م��ا رف��اًق��ا ي��ا
ون��ف��اْق ك��س��ٌب ال��ل��ذات ِم��َق��ُة األس��ى ودِّ ف��ي ��ْدق ال��صِّ وج��دت ق��د

ذكي غبي

أري��بَ��ا ي��ك��ون��ا أن ال��نَّ��ح��س ورأى ش��ق��اءً ال��ذك��اءَ رأى غ��ب��يٍّ��ا ي��ا
أدي��بَ��ا ي��ك��ون ل��ك��ْي ش��ق��يٍّ��ا ـ��ي��ا ي��ح��ـ ال��ذي ال��ذك��يِّ م��ن أذك��ى أن��ت
ل��ب��ي��بَ��ا ت��ك��ون أن ال��ح��م��ق ف��م��ن ن��ع��م��ى ال��غ��ب��اوة ك��ان��ت وإِذا

األعمى البصري

ال��ق��س��ِم ع��ل��ى ع��تْ��ب ف��ي ال��ن��اس اس��ت��وى ق��د ِق��َس��م ع��ل��ى تَ��ْع��ِت��ْب وال َص��بْ��ًرا ق��ل��ُب ي��ا
ب��ال��ن��ع��ِم ف��از م��ن ل��دى ال��ب��ص��ي��ر وْه��و أََربً��ا يَ��نَ��ْل ل��م م��ن ل��دى أع��م��ى ال��ح��ظُّ
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الضعة خطة

ال��ظ��ن��وِن وس��وء ال��ِح��ق��د ِم��َن ش��يءٌ ال��ورى ن��ف��وس م��ن ن��ف��ٍس ك��لِّ ف��ي
ال��ق��ري��ِن ب��ف��ض��ل ي��زري م��ن ص��دََّق ن��ف��س��ه ع��ل��ى ال��ُم��ثْ��ن��ي ك��ذََّب إِْن
ق��م��ي��ِن ب��م��دح ف��ض��ٍل م��ن ه��دَّ إِن ن��ف��س��ه م��ن ال��خ��بُّ ي��ع��ل��ي ل��ذاك
ال��ف��ط��ي��ِن ع��ن��د ال��ن��ف��س ي��زكِّ��ي ب��أن ن��ف��س��ه إِع��الئ��ه م��ن أك��ث��ر

ناجح

غ��دُر م��ن��ه ل��ف��ظ ك��ل ف��خٌّ م��ن��ه ِب��ْش��ر ك��ل
وزُر ال��ن��ج��ح ب��ع��ض إِنَّ ب��ل��ؤٍم ال��نُّ��ج��َح ب��ل��غ

الكذب

��َل��ْح��ف��اِة ك��ال��سُّ ل��دي��ه��م ي��س��ع��ى وال��ص��دق م��ج��ن��ح��ة أوس��اٌط ال��ن��اس ف��ي ل��ل��ِك��ذِْب
ال��م��ج��اراِة ِح��رص م��ن ال��ح��ق وي��ن��ب��ذ ك��ذٍب م��ن ال��ع��ق��ُل ي��س��ي��غ ال م��ا ي��ه��وون
ال��س��خ��ي��م��اِت وإِش��ب��اع ال��ح��دي��ث ط��ه��ُي ب��ه ي��س��ت��ل��ذ ِم��ْل��ح ال��ك��ذب ك��أن��م��ا

بالنطق الرسيرة إخفاء

ال��ص��دِق ع��ل��ى ال��ك��الم ل��غ��و م��ن ل��ت��ب��س��ط م��ن��ط��ًق��ا أع��ط��اك ال��ل��ه أن أت��ح��س��ب
ب��ال��ن��ط��ِق ال��س��ري��رة دون م��ا إلِخ��ف��اء ن��اط��ًق��ا ف��كَّ��يْ��ك ب��ي��ن ل��س��انً��ا وأنَّ
ال��ح��قِّ َش��بَ��َه ب��اط��ًال ق��وًال ب��ق��ول��ك أم��ره ال��وج��ه ي��ظ��ه��ر ق��د م��ا وت��ك��ت��م
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الحقد عجائب

َع��َدا وح��ي��ن آخ��ى إِن ال��ع��ج��ي��ب��ان ه��م��ا م��ق��ة وف��ي بُ��غ��ٍض ف��ي ل��ل��م��رء ع��ج��ب��ُت
ح��س��َدا راغ��ٌب ح��داه��ا م��ا إِذا ح��ت��ى ث��م��نً��ا ل��ه��ا ي��ب��غ��ي ال ال��نِّ��ف��اي��ة ي��رم��ي
ح��ق��َدا آالؤه ن��ف��َدْت إِذا ح��ت��ى ف��اع��ل��ه إِح��س��ان م��ن ال��ذن��ب وي��غ��ف��ر

الناجح فخر

ب��ال��ف��خ��ِر ن��ج��اُح��ك ي��ق��ب��ْح ف��ال ب��ف��خ��ٍر ش��انَ��ُه ه��َو إِن ال��م��رءِ ن��ج��اُح ق��ب��ي��ٌح
يُ��ط��ري ال ال��ف��خ��ر إِذ ي��ط��ري ق��د ال��ص��م��ت ه��و ن��اَل��ُه ح��ي��ن ل��ه أه��ًال ي��ك��ْن ل��م ك��أن
وال��يُ��س��ِر ب��ال��م��ال ال��ع��ه��د ح��دي��ث ك��ذاك س��ت��ره ب��ع��د م��ن ال��ن��ف��س ع��ي��َب م��ن��ه ج��ال
ت��زري أو ت��ق��ت��ل م��ن��ه خ��ص��اًال وي��ب��دي رش��ده ال��م��رء ي��س��ل��ُب ن��ْج��ٍح ُربَّ وي��ا

الحسد نذالة

ع��دُل وال ل��دي��ه تُ��ْرَج��ى رح��م��ٌة ف��ال ح��اس��ًدا ك��ان ف��ِإن م��رج��وٌّ ع��دوُّك
ال��ن��ذُل ه��و ال��ح��س��ود ول��ك��نَّ وت��اَب ع��َدا أو ص��ال م��ن ك��لُّ ب��ن��ذٍل ول��ي��س

ملغفل مغفل

ي��ب��ت��ل��ي م��ا أح��وال��ه��م م��ن وب��ل��وَت أم��وره��م اخ��ت��ب��رت إِذا األن��ام ق��ال��وا
ي��ع��ق��ِل ل��م إِن ال��م��رءِ َح��ظُّ ول��ب��ئ��س ع��اق��ِل ل��ئ��ي��م ي��خ��ادع��ه غ��رٌّ
ل��م��غ��ف��ِل! م��غ��ف��ٍل خ��داع إِال وه��زل��ه األن��ام ع��ي��ش ف��م��ا ك��ذب��وا،
ال��م��أك��ِل! خ��ب��ي��ث ع��ل��ى ال��ك��الب ِف��ْع��َل وِرْج��س��ه��ا ال��ح��ي��اِة ع��ل��ى ي��ت��ه��ارش��ون
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الصبا شعر من غزل باقة

ال��ب��ه��ِج ال��م��ن��ظ��ر ِس��ْح��ر ال��ع��ي��ش ف��ي خ��لَّ��ْف��َت ب��ج��ف��وت��ه ال��ن��ائ��ي ال��خ��اذل أيُّ��ه��ا ي��ا
وه��ِج م��ن اآلف��اق ع��ل��ى ال��غ��روب ش��م��س َخ��َل��َع��ْت ك��م��ا ع��ي��ش ع��ل��ى ح��س��نً��ا خ��ل��ْع��َت

∗∗∗
ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ص��دُّك ف��ِإالَم ق��ل��ي��ل��ٌة ال��ح��ي��اة ف��رص
ال��رط��ي��ِب ك��ال��غ��ص��ن ف��ي��ن��ان ي��اِن��ٌع ج��م��ال��ك بَ��يْ��نَ��ا
ال��وج��ي��ِب إِل��ى ال��ق��ل��وب ي��ص��ب��ي ص��ب��ا وال ج��م��ال ال إِذ
ال��م��ش��ي��ِب م��ن دن��ْوَت ف��ِإن ب ال��ش��ب��ا ف��ي خ��ل��د وال��ع��ي��ش
ال��م��غ��ي��ِب ف��ي ق��ل��ب��ك ك��خ��ش��وع ال��ردى إِق��ب��ال أح��س��ْس��َت
ال��خ��ل��وِب ال��ب��رق ك��ت��ألل��ؤ ق��ص��ي��رة ال��ح��ي��اة ف��ت��رى
ب��ال��رق��ي��ِب ع ُروِّ ـ��ع��ص��ف��ور اْل��ـ ك��ن��غ��ب��ة ال��ح��ي��اة وإِذا
ق��ري��ِب م��ن ي��ف��اج��أ أن ـ��ش��ى وي��ْخ��ـ ي��ح��س��و م��ت��ل��ف��تً��ا
ال��رح��ي��ِب األف��ق ف��ي ت��راه ـ��ِر ال��غ��دي��ـ ع��ل��ى ت��راه ب��ي��ن��ا

∗∗∗
ال��ج��رِس م��ن ن��غ��م��ة خ��لَّ��َف��ْت م��ا ُم��َع��ذِّبَ��ُه ي��ا ال��ق��ل��ب ف��ي خ��لَّ��ْف��َت
ك��ال��ه��م��ِس األذن ف��ي غ��ن��اء ذك��رى ي��ق��ٍظ م��ن��ص��ت ن��ف��س ف��ي ذك��راك
ال��ش��م��ِس م��ع دائ��ر ل��ي��ن��وف��ر أب��ًدا ن��ح��وك��م ال��ق��ل��ب ك��أن��م��ا

∗∗∗
واآلالءِ ب��ال��ن��ع��ي��م ح��اف��ل وف��يٌّ ص��ي��ف وال��ع��ي��ش روض��ي ك��ن��ت
ال��ش��ت��اءِ ف��ي ك��زه��رة ف��ي��ه��ا أن��ت ش��ت��اءً ال��ح��ي��اُة ع��ادت ف��ل��ئ��ن
ع��راءِ ب��ق��ف��ر وم��ح��ب��وب��ة ـ��ٌر ُك��ثْ��ـ وأن��داده��ا م��ح��ب��وب��ة ف��ْه��ي
واألك��ف��اءِ األن��داد الف��ت��ق��اد وأح��ل��ى ال��ن��ف��وس إِل��ى أش��ه��ى وْه��ي

∗∗∗
ن��ظ��رتَ��ْك ال��ن��ج��َم ع��لِّ��م َط��ْل��َع��تَ��ْك ال��ب��در أَِع��ِر
ن��ض��رتَ��ْك وال��زه��َر ئ��ك روا م��ن ال��ص��ي��َف وام��ن��ِح
ُغ��رَّتَ��ْك وال��ف��ج��َر ِت��ك َص��ْو َش��ْدَو ال��ط��ي��َر وَه��ِب
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خ��ط��رتَ��ْك َف��ع��لِّ��ْم��ُه ـ��ُم ال��ن��س��ي��ـ ه��ف��ا م��ا وإِذا
ق��درتَ��ْك ال��س��ح��َر ع��لِّ��م ن��ش��وت��ك ال��ك��ون ام��ن��ِح
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