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غرباء

ال��ث��واءُ ع��ل��ي��ه��ا ي��ط��ل ل��م أو ط��ال، ال��غ��رب��اءُ أه��ل��ه��ا ن��ح��ن أه��ل��ه��ا
ال��غ��ن��اء؟ ي��ط��ي��ب م��ا ط��اب ول��و ُت، ال��ص��و ان��ق��ط��ع إذا ي��ب��ق��ى ش��يءٍ أيُّ
ورق��اءُ؟ غ��ص��ن��ه��ا ع��ن ت��ن��أى ي��وم م��ن��ه��ا ل��ل��غ��ص��ِن ي��ظ��ل ش��يءٍ أيُّ
أح��ن��اءُ؟ وأق��ف��رت ج��س��وم ال��ح��س م��ن ت��ع��رَّْت م��ت��ى ش��يءٍ أيُّ
ال��ض��ي��اءُ ي��ض��يءُ ف��م��ا وغ��اب��ت م��ت غ��ا ف��إن ل��ل��ع��ي��ون ال��ض��وء ي��س��ق��ط
ب��ه��اء ال��ع��ي��ون ب��ع��د ول��ض��وء ق��دٌّ م��غ��رَِّد وال أِل��ُغ��ص��ٍن
غ��نَّ��اء ب��ه��ا دول��ة ل��ن��ا م��ت ق��ا ول��و َم��َل��ْك��ن��ا، وم��ا َم��َل��َك��تْ��ن��ا
األش��ي��اء أم��ره��ا م��ن ت��ت��ولَّ��ى م��اذا ك��أش��ي��اءَ ب��ه��ا ش��يء ن��ح��ن
ال��ب��ق��اء وي��ص��ط��ف��ي��ه زم��انً��ا، ءُ ال��ش��ي ي��ص��م��د وق��د ب��ه��ا، ش��يء ن��ح��ن
ث��راء ال��ث��راء وال ع��ز ـ��زُّك ع��ـ ف��ال ط��ي��وف أم��ج��اده��ا ك��ل
ه��ب��اءُ ج��ن��اَك م��ن ول��ي��راف��ق��ك ش��ع��اٍع م��ن ذرًَّة اْس��َط��ْع��َت إِن خ��ذْ
م��اء ي��غ��وث��ك أو غ��ب��ت م��ت��ى ك م��ث��وا ال��ف��يء ي��ب��رد ال ك��ذب،
ش��ت��اء ي��ض��ي��ر وال ص��ي��ف، ـ��ن��ي��ك يَ��ْه��ـ ال ال��ت��رب ف��ي وأن��ت وس��واء،
ال��رم��ض��اء ب��ك أم��ع��ن��ت أو ْه��ر ال��زَّ واك��ت��ن��ف��ت��ك ال��ظ��الل ظ��لَّ��َل��ت��ك
ال��خ��رس��اء ال��م��س��ت��ك��نَّ��ة َم��م ال��رِّ ه��ذي ه��ي م��ا ال��ج��دود، درُّ درَّ
ال��رُّواء وغ��اب ال��س��ن��ا أف��غ��اض ��ي وت��ق��صَّ ي��دي ف��ت��ش��ي ف��تِّ��ش��ي
ال��ف��ن��اء ع��ن��ه ض��لَّ ف��ي��ه ب��ارًق��ا ل��ي ج��دي ال��ت��راب، ب��ع��ث��ري واب��ح��ث��ي،
أس��م��اء ن��س��ي��ان��ن��ا دواج��ي ف��ي ت��ه��ادت ك��م س��ل��ي، أس��م��اؤه��م أي��ن



غرباء

ال��ب��ي��داءُ م��ح��وه��ا ف��ي ��ل ت��ت��وغَّ ل��م وم��ا ��ى، ت��ب��قَّ م��ا ب��ع��ض ��م��ي، رمِّ
األن��ض��اء ون��ت��ن��ه��ا وت��وارت ف��أف��ن��ت ال��رم��وس ن��ف��س��ه��ا رح��م��ت
ف��ض��اء وُس��دَّ أرض ل��ض��اق��ت ـ��ق��ي وت��س��ت��ب��ـ ت��ب��ق��ى ال��رم��وس انَّ َوَل��َو
ال��ظ��ل��م��اء ل��ي��ل��ه��ا ف��ي وت��م��ادت ش��يءٍ ك��ل ان��ت��ه��ى ق��د ��ا أف��ح��قٍّ
اف��ت��داء م��ا وال م��ف��زع ف��ال ٍت م��دل��ه��م��ا س��دول��ه وت��راخ��ت
وال��ن��داء وص��وت��ه��ا ض��لَّ��ْت أرض، ال��ـ ن��داء ص��وَت ف��ك��ر، ي��ا ت��ص��دق ال
ال��ح��وب��اءُ وال ال��دن��ي��ا ب��ف��ن��اء ف��ان أن��ت م��ا بُ��ل��غ��ت ت��ص��دق، ال
ال��ن��ج��اء وف��ي��ك ال��ه��ادي ف��أن��ت ال��ش��ك أل��م م��ن ع��وف��ي��ت ت��ص��دِّق، ال
ورج��اء ط��ال��ع وآت��اك ًال ب��ا تَ��ِط��ْب ال��ف��ق��ي��د ع��ل��َم وت��ع��لَّ��م
وم��ض��اءُ وه��م��ة اع��ت��دال ف��ي ع��زم ب��ردي��ه م��لء ك��ان رج��ل
اإلب��اء ال��ج��ب��ال رف��ع��ة وم��ن ه س��ج��اي��ا ال��س��ه��ول ط��م��أن��ي��ن��ة م��ن
ال��س��خ��اء ف��ه��و ال��س��خ��اء أري��د أو ص��دي��ًق��ا ك��ان ال��ص��دي��ق أري��د إن
اآلراء �ه �رأي� ل� �دي ن� ك��ل ف��ي ت��ذع��ن ال��ح��ك��ي��م ول��ن��ع��َم
األب��ن��اء وال دون��ه��ا م��ن ـ��ل��ة زح��ـ ال ع��م، ي��ا ال��ب��الد ف��ق��دت��ك
ال��ب��ن��اء ال��ب��ن��اء ي��س��ب��ق أن ـ��ب��ث ي��ل��ـ ف��ال ي��ه��مُّ ب��ان��يً��ا ف��ق��دت
واألع��ب��اء ال��م��راد وج��لَّ ـ��ت ح��لَّ��ـ ول��و ال��ص��ع��اب ي��خ��ش��ى م��م��ن ل��ي��س
ال��ت��واء ي��ع��ت��ري��ه ال ف��ي��ه ـ��س��ان ب��اإلن��ـ ب��ل��ب��ن��ان، م��ؤم��نً��ا ف��ق��دت
س��ج��راء ك��أن��ه��م اح��ت��راًم��ا ـ��ر ال��خ��ي��ـ ع��ل��ى ال��خ��ص��وم ع��ن��ده ي��ل��ت��ق��ي
ن��ع��م��اء وألَّ��ف��ت ف��ي��ه��م ال��ل��ه ت��ق��وى ال��ت��ب��اي��ن م��ع ج��م��ع��ت��ه��م
ال��خ��ض��راء األح��دوث��ة ف��ي��ه ل��ك ب��ي��تً��ا ي��ف��ارق ال ال��ع��ز أق��س��م
س��م��ح��اء م��آث��ر ف��دواٍن ع��ن��ا ال��ج��ه��م م��زارك ت��ن��اءى إن
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فيصل

ب��ال��ض��ي��اء؟ ُم��ح��تَ��ٍب ال��ن��ط��ق أع��ج��ز دع��اء وأيُّ ي��ف��ي، ح��م��د أيُّ
ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ب��ه وي��س��م��و ـ��ك ف��ي��ـ ق��ائ��ل��ه ي��ع��ز ق��ول ك��ل
ب��ال��م��اء ال ب��ال��روح ف��ب��ل��ل ٌن ع��ط��ش��ا وال��ش��رق ت��ج��يء أن ن��ع��م��ة
ث��ن��ائ��ي ف��ي��ك أص��وغ ف��ك��ري ـ��م��ل��ت أع��ـ ك��ل��م��ا خ��اط��ري ال��ط��ي��ب ي��م��أل
اآلالء ب��أك��رم أُج��زى ِم��َي أح��ال ت��م��رع وأن��ت ف��ك��أن��ي
أس��م��اء م��ا ل��غ��ي��ر ب��ه��اء ـ��ق��ى ي��ب��ـ ف��ال ت��س��م��ى ب��أن ول��ي��ك��ف��ي
واإلب��اء ال��ه��دى غ��ازَي وك��ن ال��ع��ز ف��ي��ص��ل ي��ا ك��ن��ه أن��ت، ف��ي��ص��ل
ال��ج��وزاء وم��ف��رق ع��رش ـ��م��س ال��ش��ـ ف��ق��رص أن��ت ال��ن��ب��ي ب��ن��ت اب��ن
ال��ل��ق��اء غ��داة ال��ع��ال ف��ي ل��ن��ا ـ��ن ب��ن��ص��ري��ـ ال��ن��ف��وس ت��ن��ت��ش ب��ن��ا ع��ج
ال��ب��نَّ��اء اس��ت��ق��الل��ن��ا ب��ع��ز ـ��ر األس��ـ أل��م م��ن ب��ال��ف��ك��اك ن��ص��رن��ا
ووف��اء ق��درة م��ن م��س��ت��ف��ي��ض خ��ي��ر دع��وة ن��ل��ت��ق��ي��ك وب��أن
ال��رم��ض��اء إل��ى ب��أك��ب��ادن��ا ـ��ذف ي��ق��ـ ف��ل��م ع��ف ال��زم��ان انَّ َوَل��َو
ب��داء ال��ق��ل��وب ي��ب��ت��ِل ول��م ـ��ك��ل ي��ث��ـ ول��م ي��ي��تِّ��م ف��ل��م وت��أنَّ��ى،
أرزاء م��ن األق��داس ب��أرض ح��ل م��ا ن��س��ي��ان ن��س��ت��ط��ي��ع انَّ��ا َوَل��َو
ه��ن��اء ب��أل��ف ي��وم��ن��ا وم��ن ـ��ن ب��ع��ي��دي��ـ ال��ح��ب��ور م��ن ل��غ��دون��ا
ل��ل��ق��ض��اء وص��ول��ة ل��ل��م��ن��اي��ا ع��ص��ف ف��ل��س��ط��ي��ن وف��ي ن��ن��س��ى ك��ي��ف
األع��ض��اء ف��ي ال��خ��م��ول وت��ج��ري ه��ا ح��ن��اي��ا ت��س��ت��ب��ي��ح ال��ي��أس وي��د
األص��داء ت��ن��اوح م��ن ك��اذب رج��ع غ��ي��ر دع��ت إذا م��ج��ي��ٌب ال



غرباء

ال��ش��ق��اء أك��فُّ ب��ه��م ت��ل��ه��و ـ��ري��ح ال��ـ م��ه��ب ف��ي ح��ف��ن��ة وال��م��ن��ادون
ال��ف��ن��اء ص��م��ت اآلذان وي��ص��مُّ وت��ب��ل��ي ال��ن��ح��وس ت��ت��والُه��ُم
وع��زاء ت��ع��لَّ��ٍة م��ن ب��ارق ف��ي��ه ل��ي��س ظ��ل��م��ة وج��ه ص��ب��ح��ه��م
ل��ي��الء ل��ي��ل��ٍة م��ن م��ض��نً��ى ح��ظ ح��ي��اة م��ن ل��ه��م ال��ب��اق��ي ف��ك��أنَّ
األح��ي��اء ف��ي األق��رب��ون أه��ل��ه��ا أخ��ت األس��ر ف��ي ت��ظ��ل أن وص��م��ة
األه��واء م��ص��ارع وج��نِّ��ب ُه��ْم ��ْد َوحِّ ال��ع��رب ال��م��وح��د س��ل��ي��ل أي
اآلب��اء م��ن��اه��ل م��ن ت��س��ت��ق��ي ال��زواه��ي ال��ف��روع ه��ذه س��ل��م��ت
األب��ن��اء س��ائ��ر ل��ت��ح��ري��ر ـ��وٌّ م��دُع��ـ ال��ف��ك��ر ال��م��ح��رر وح��ف��ي��د
إخ��اء وع��ه��د ح��ري��ة ع��ه��َد ح��رٌّ ي��ف��رض ك��ي��ف ال��ن��اس ع��ل��م
ب��ال��ب��ق��اء ��ن��ا ل��ح��قِّ ان��ت��ص��اًف��ا ت ال��م��و ط��ل��ب ن��ف��وس��ن��ا أغ��ن��ى ن��ح��ن
ال��ض��ع��ف��اء ق��درة م��ا ُم��ع��ل��ن��ات ال��م��واض��ي ح��دي��د ب��ل��ت ج��س��وم ك��م
األك��ف��اء م��ن ُخ��ل��ص ن��ف��ر ال��دواه��ي ي��زج��ي ال��ن��ض��ال ق��اد ي��وم
ل��ل��خ��ل��ص��اء ب��ال��وف��اء ُع��رف��ت ب��الد ه��ذي ال��ب��الد، رئ��ي��س ي��ا
ل��ل��زع��م��اء اط��م��أن م��ا إذا ـ��ب ال��ش��ع��ـ ي��ح��س��ن م��ا ل��ل��م��ل��ي��ك ف��أِب��ن
وال��خ��ض��راء ال��غ��داء ب��ي��ن ـ��رح ي��س��ـ وم��ا ال��ق��ل��وب ف��ي��ص��ل ي��ا ل��ك
وال��س��ن��اء ال��س��ن��ا ع��ل��ى ت��ه��ادى ت أب��ي��ا أج��م��ل ف��ي��ك األَرز نَ��َظ��َم
األوداء ف��ي ل��ل��ح��ن��ي��ن واس��ت��م��ع ت��غ��نِّ��ي ك��ي��ف ل��ل��ش��ام��خ��ات ف��اص��غ
واألن��داء ال��ط��ي��وب ب��رف��ق ض األر ف��ط��أ أرض��ن��ا ال��ح��ب غ��م��ر
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فأنتاملراد1 ُعد،

أه��َال وأق��رب ع��ه��ًدا أوف��ى ن��ح��ن َم��ْه��َال ال��م��غ��رَّب ال��ن��ازح أي��ه��ا
وأب��ل��ى ال��ن��ف��وس ف��ي ال��ش��وق أم��ع��ن اغ��ت��رابً��ا ال��ح��ب��ي��ب أم��ع��ن ك��ل��م��ا
ت��ولَّ��ى ال��ح��ن��ي��ن وال س��ل��ون��ا ال وج��ًدا ن��ح��ن ك��م��ا إال ت��ران��ا م��ا
م��ط��الَّ ب��رح��ت ف��ال ق��ل��وبً��ا ـ��رح ت��ب��ـ ل��م ال��م��غ��رَّب ال��ن��ازح أي��ه��ا
ي��ت��ج��لَّ��ى وم��ا ب��ل��ب��ن��ان��ن��ا ـ��ن ال��ح��س��ـ م��ن ي��ش��ي��ع م��ا ك��ل ف��ي أن��ت
ال��م��دلَّ��ى ال��ظ��الم روع��ة وف��ي ـ��ن ص��ن��ي��ـ ت��ع��ص��ب األض��واء ازدح��ام ف��ي
وأح��ل��ى أع��ز ن��غ��م��ة ف��ي ـ��آن ال��ش��ط��ـ ص��خ��ب ف��ي ال��غ��دران خ��ري��ر ف��ي
ت��س��لَّ��ى ه��واك ع��ن ال��ن��ه��ر وال ـ��س��ى يُ��ن��ـ ال وال��ن��ب��ع ك��ي��ف؟ أف��ن��ن��س��اك؟
ظ��الَّ ي��رقِّ��ص وال ��ى ت��س��مَّ إن إال ��ق ي��ص��فِّ ال وال��دوح ك��ي��ف؟
يُ��ت��ل��ى اس��م��ك ع��ل��ى ك��م��ا إال ـ��ف��ق ت��ت��ـ وال ت��ب��وح ال وال��زه��ر ك��ي��ف؟
ق��ب��َال زم��ان��ك إل��ى ل��ف��ت��ات ال��ح��ن��اي��ا ف��ي ال��ذي ال��طِّ��ي��ب ف��ك��أنَّ

∗∗∗
وأم��ل��ى ف��ي��ك ال��ش��ك��وك وأح��ي��ا ال��ود أف��س��د ال��ذي ال��م��رج��ف ه��و م��ن
األذالَّ األذل ي��ف��ت��أِ ل��م ـ��ض��اء وال��ب��غ��ـ ال��ح��ق��د ال��م��وث��ب ال��م��ري��ب

.١٩٤٨ سنة ألقيَْت 1



غرباء

∗∗∗
ب��ذَال األرض ال��م��خ��ص��ب ال��س��خ��ي ـ��ح ل��ل��س��م��ـ ت��ن��كَّ��ر م��ن ك��ف��ي��ك ع��ف��و
واس��ت��ق��الَّ ال��ع��ال ف��ي ج��دواك ـ��ك��ر أن��ـ وم��ن ال��ش��ج��اع س��ع��ي��ك ن��ف��ى م��ن
ف��ض��َال ال��ده��ر ع��ل��ى وم��س��ت��ك��ب��ر ـ��م ال��ده��ـ م��ع��ت��ن��ق ف��ض��ل ع��ن ت��غ��اض��ي م��ن
؟ ذالَّ ي��س��وم��ك َغ��يْ��ره ب��م��ا ًض��ا وإع��را ا ص��دٍّ م��ض��ن��اك أف��ت��ج��زي
ع��ذَال أراب��ك م��ن ف��ي��ك ع��اذل��ي اْل��ت��ي��اٍع وص��ن��وا ه��ًوى ص��ن��وا ن��ح��ن
وتَ��َوالَّ واح��ت��ك��م ال��روح وخ��ذ ل��ي وُع��د وال��ج��ف��اء ال��ل��وم َف��دَِع
وف��ص��َال» ق��ط��ًع��ا ت��ري��د ي��م��ي��ن ش��ت ع��ا «وال أن��ت، ال��م��راد ف��أن��ت ُع��د
م��ح��الَّ ت��ش��حَّ ول��ن ب��الدي، ـ��ه��ا ب��أه��ل��ي��ـ ت��ض��ي��ق ل��ن ال��رح��ب، ع��ل��ى ُع��د
أول��ى ت��ك��رَّم ب��م��ا ب��ن��وه��ا ـ��ه��م ف��ت��ح��م��ي��ـ ال��ع��ف��اة ي��س��أل وال��ت��ي
ع��ق��َال ف��ي��ه م��ح��كِّ��م وم��ن��ا ـ��ح ال��س��م��ـ ال��ح��م��ى إال ي��ك��ون ل��ن وال��ح��م��ى
وولَّ��ى ت��ع��رف��ون م��ن ف��أغ��ن��ى ـ��ر ال��ده��ـ م��ع ج��ن��ن��ا ال ال��ده��ر، ه��زل
ورم��َال ق��ف��ًرا ال��خ��ض��راء وال��م��غ��ان��ي ي��ب��ابً��ا ال��خ��ص��ي��ب ال��م��رت��ع ت��رك��وا
س��ب��َال ل��ل��رزق ال��س��اع��ي��ن س��ع��ي دون وس��دُّوا ال��ض��ع��ي��ف ح��ق واس��ت��ب��اح��وا
وخ��الَّ ص��ب��ًرا ال��ه��وان ض��روب ه وأذاق��و وي��ل��ه��م! ال��ش��ع��ب ق��ي��دوا
ال��م��س��ت��ق��الَّ ال��ح��م��ى ي��ك��ره أن ك��اد ح��ت��ى ال��م��خ��ان��ي��ث ع��ن��ه وأن��اب��وا
وأع��ل��ى أم��ض��ى ف��ال��ح��ق ت��واك��ل، ـ��ف ال��س��ي��ـ ل��ه ع��ن��ي��د ل��م��س��ت��ك��ب��ر ق��ل
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اهللا1 عبد امللك

ع��اص��ُم ال��ب��ط��ل م��ن ال��دن��ي��ا ي��ع��ص��م وأن ال��م��ك��ارُم ت��س��ود أن إال ال��ل��ه أب��ى
ع��ظ��ائ��ُم ودان��ت م��ق��ادي��ر ��ْت أغ��ضَّ ح��ن��اوس ض��اءَْت ال��رأي رأي��ت م��ا إذا
ال��ع��وال��ُم ع��ل��ي��ه ص��لَّ��ْت م��ن اب��ن وأن��ت ن��اص��ًرا غ��ي��رك ال��ن��اس ��ي يُ��رجِّ وك��ي��ف
ق��ائ��ُم وال��ل��ي��ل ال��ج��ه��ل ج��ي��ش ف��لَّ ه��ًدى ال��ه��دى م��ن وأن��ت ي��ه��دي، م��ن اب��ن وأن��ت

.١٩٤٩ سنة أُلقيَْت 1





اخلوري بشارة

األق��ب��اس م��ن ق��ب��ًس��ا ل��ه��م واْق��دم ل��ل��ن��اس آي��ة ج��دد ل��ب��ن��ان،
ب��األرج��اس ع��لَّ��م��ت م��ا دون م��ن ف��أدغ��ل��وا ال��س��م��اء ع��ل��م ع��لَّ��م��ت��ه��م
ال��وس��واس ره��ي��ن��ة ال��ن��ف��وس ف��إذا ن��ف��وس��ه��م ق��در ص��ن��ت أن��ك وظ��ن��ن��ت
واإلي��ج��اس ال��ش��ك ب��ي��ن ق��ل��ق��ون ق��راره��م ي��ق��رُّ ال ه��مٍّ ُط��َرَداء
ال��ب��اس ش��دي��د ربٍّ��ا ن��ف��س��ه ف��ي م��ت��وِه��ٌم ف��ك��ل��ه��م اإلل��ه ض��ل��وا
ال��ك��اس ح��دَّ األح��الم ��ب ف��ي��ق��ضِّ ب��ي��أس��ه ال��ق��ل��وب ي��ح��ت��رم وال��ي��أس
أق��داس إل��ى ق��دٍس م��ن ال��ف��ت��ح ف��ي وأم��ع��ن��وا ال��ري��اح، ب��ن��اح��ي��ة أخ��ذوا
ال��ق��اس��ي ال��ج��م��اد م��ك��ن��ون وان��ص��اع س��ره��ا ع��ن ال��ذرى َل��ُه��ُم ��َف��ْت ف��ت��ك��شَّ
ف��م��آس��ي ف��م��آت��م، ف��م��ن��ائ��ح، خ��ي��ب��ة س��ع��ي ك��ل ع��ص��ارة وإذا
ال��ب��اس دروب ع��ل��ى أق��لَّ ي��أس أف��راح��ه��م م��دى ألق��وام ذا م��ن
ق��ي��اس ص��ري��ع ف��ت��ى ك��ل ض��لَّ أو ق��ي��اس��ه��م ال��ص��واب إل��ى وُردَّ ف��ان��ه��ض
س��وَّاس س��ادة م��ن ًرا م��ت��ح��دِّ س��ي��ًدا رب��ك آت��اك ف��ق��د ان��ه��ض،
أس��اس رك��ي��ن إل��ى ي��ط��م��ئ��نَّ أن ال��ح��ج��ى ط��ل��ب إذا ي��ب��دي م��ا ال��رأي
وال��ن��ب��راس ال��م��ش��ك��اة إل��ى ـ��ه��ادي ال��ـ أن��ه ال��م��ش��ورة ي��م��ح��ض��ك ف��اس��أل��ه
األم��راس م��ح��ب��وك��ة وك��ري��ه��ة أزاح��ه��ا ج��ب��ال ي��ا ب��ِك م��ح��ن��ة ك��م
اإلي��ن��اس ع��ن ب��ه األن��ي��س ع��ج��ز ق��ات��م ل��ي��ل��ك غ��داة ذك��رت ه��الَّ
إخ��راس م��ن ال��ه��ول ف��ي ب��م��ا خ��رس أص��اب��ه��م ال��ش��ك��وك أس��الب وب��ن��وك
اآلس��ي وذاك ب��ه��ا، ال��ج��ري��ح ذاك ب��الئ��ه��ا ش��ر وق��اك ال��خ��ط��وب ت��ل��ك



غرباء

واألن��ك��اس األخ��الف م��ن خ��ل��ًوا وف��اءه��م ال��زم��ان ع��ه��د رف��ق��ة ف��ي
ن��اس��ي ه��و وك��أن��م��ا م��ت��ف��ان��يً��ا، أزال��ه ال��ج��ف��اء داع��ي دع��ا ف��إذا
م��راس وص��دق ح��ل��ٍم م��ن ط��اب م��ا وع��لِّ��م��ي ال��س��خ��اء، ك��ي��ف ف��ت��ع��لَّ��م��ي
اإلح��س��اس م��غ��اِن��ي وج��ع��ل��ت��ه��ن ق��ص��ائ��دي ع��ص��م��ت ل��ق��د ال��رئ��ي��س، ذا ي��ا
أن��ف��اس��ي وج��وََّدْت ع��ل��يَّ أم��ل��ت ش��م��ائ��ًال أن غ��ي��ر م��دح��ت��ك، م��ا أن��ا
غ��راس وط��ي��ب أدبً��ا ب��ه ي��زه��ى واح��د ف��ض��ل��ك أن أدرك ل��ب��ن��ان،
رواس��ي غ��ي��ر ُك��نَّ ج��الل��ك ل��وال ج��ب��ال��ه ال��ش��ام��خ��ات ال��راس��ي��ات
وال��ُف��رَّاس ال��ح��ك��م��اء ع��ل��ى ع��زَّْت ب��ب��ص��ي��رة ال��ح��م��ى ي��ح��م��ي م��ن ف��ألن��ت
ال��راس ع��ال��ي ل��ب��ن��ان ف��ي وال��م��ج��د ت��زده��ي ف��ال��رئ��اس��ة ل��ك، ج��ددوا ق��د
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مطران خليل

ال��وص��ال ذاك م��ن ال��ش��ج��و ف��ه��ذا ال��ل��ي��ال��ي ل��ن��ا ت��ع��دُّ ب��م��ا رم��ت��ك
ال��م��آل ف��ي ي��ك��ون��ك أن ت��م��ن��ى ب��اق ك��ل م��ي��تً��ا، ن��ب��ك��ي��ك وم��ا
زواِل ب��ال ال��ض��ي��اء ف��أم��س��ي��ت زواٍل ع��ل��ى ال��ض��ي��اء ك��ن��ت وق��د
ال��غ��وال��ي س��ب��ل ف��ي ال��ورد وه��دي ح��ن��ي��نً��ا أغ��ن��ي��ة ك��ل م��ع��لِّ��م
ال��م��ق��ال ن��اص��ي��ة اب��ن س��ك��ت وق��د ظ��ن��ون اش��ت��ب��ه��ت إذا ن��ص��غ��ي ل��م��ن
ان��ح��الل إل��ى س��ب��ق��ن ب��أوط��ان ه��زال ع��ل��ى وه��و ال��ش��ع��ر، أت��ي��ت
ال��ض��الل م��ن ال��ط��م��وح وي��ع��ص��ي��ك ال��م��ع��ان��ي أش��ت��ات ت��ص��وغ ف��ُرْح��َت
ال��ح��ب��ال أب��ي��ات ق��ب��ل وك��ان��ت ب��ع��ل��ب��كٌّ ف��ال��ق��ص��ي��دة وت��ب��ن��ي،
األوال��ي وإب��داع م��ه��ل ع��ل��ى األوات��ي أب��ك��ار ج��اوزت ل��ق��د
م��ج��ال ف��ي س��ه��ل أغ��واك وال م��ج��ال ف��ي ص��ع��ب ي��ع��ج��زك ف��ل��م
ال��س��ؤال م��وض��وع ف��ص��رت إل��ي��ك، س��ر ك��ل أس��ل��م ال��ح��س��ن ك��أن

∗∗∗
م��ق��اِل ع��ل��ى ال��ب��الد وأب��ن��اء م��ق��اٍل ع��ل��ى وال��ب��الد ذك��رن��ا
ال��رم��ال ال��دك��ن س��وى م��ث��وى وال م��ك��اٍن ف��ي ع��ي��ش ل��ل��ح��ر ف��م��ا
ال��ج��ب��ال ف��ي وع��ص��ف وغ��رغ��رة ط��وي��ل ت��ص��ه��ال ول��ل��ف��ح��ش��اء
ال��م��ح��ال ك��ف ف��ي ال��ح��ق ووج��ه س��ل��ي��ب م��ن��ف��رط ال��خ��ل��ق وع��ق��د
ي��ب��ال��ي ال ي��ج��ه��ر ح��ي��ن وي��ج��ه��ر ي��ح��اب��ي ف��ال ي��ق��ول م��ن ذك��رن��ا
ب��آل أو ب��ص��ح��ب، أو ب��ج��ار، ح��لَّ��ْت أي��ن ال��م��ظ��ال��م وت��ج��رح��ه



غرباء

ال��ع��وال��ي ب��راق ال��ح��ق وغ��ي��ر م��ه��ي��بً��ا س��ل��ط��انً��ا ال��س��ل��ط��ان ف��م��ا
ال��م��ع��ال��ي ��اب وهَّ اب��ن ول��ب��ن��ان إب��ن ل��ب��ن��ان م��ن ف��أن��ت ُف��دي��ت،
ال��ط��وال ال��ل��دن ال��خ��ط��يَّ��ة ع��ل��ى أه��ل��ي ف��ي��ه ت��م��رد ك��م ت��م��رد،
وال��غ��وال��ي ال��ك��رائ��م س��ف��ح��وا وك��م وج��اع��وا ع��ط��ش��وا وك��م ب��ذل��وا، وك��م
ال��م��ن��ال وال ال��ن��وال ف��ي ال ه��ًوى وم��ت��ن��ا ش��ه��ادات ش��ه��دن��اه��ا
ال��ج��الل ذو رب��ك إل��ي��ه وردَّ ن��م��اه��ا ان��ت��س��ب��ت ال��ح��ري��ة إذا
ال��م��ث��ال ال��ف��رد ج��وه��ر ول��م��ل��م ال��خ��واف��ي ع��ل��ى ال��وج��ود م��ن أط��لَّ
وخ��ال م��رت��ق��ب ك��ل ف��أيَّ��َد ن��ور ج��ف��ون ال��ح��روف م��ن وس��لَّ
ول��ل��ش��م��ال ل��ل��ج��ن��وب ووس��وس غ��م��ًرا ف��راض ال��ب��ح��ار إل��ى وه��مَّ
ب��ب��ال خ��اط��رة م��رَّ ت��ه��ادى أف��ٍق ك��ل ب��م��ف��رق ف��أش��رع��ٌة
وال��ح��وال��ي ال��ع��واط��ل ش��ت��ى ع��ل��ى ش��ذاه��ا م��ن ت��وزع وش��ط��آن

∗∗∗
وال��ج��م��ال ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ��ل ت��رسَّ ع��ق��ًال نُ��ع��ي��َت ي��وم ل��ب��ن��ان ن��ع��ى
ال��ن��وال م��ن��ق��ط��ع غ��ي��ر ح��ن��انً��ا ال��ب��راي��ا غ��م��ر ال��ذي ال��ق��ل��ب ن��ع��ى
وال��خ��الل ال��م��ن��اق��ب ال��ع��ذب ن��ع��ى ال��س��ج��اي��ا ن��ع��ى ال��َح��ص��ان ال��ُخ��ل��ق ن��ع��ى
ح��ال1 ب��غ��ي��ر ال��زم��ان ك��رَّ ول��و وع��ه��ًدا م��واث��ي��ًق��ا األوف��ى ن��ع��ى
ال��ج��الل ذاك ف��ي ال��ص��وغ وذاك واح��ت��ش��اًم��ا ع��ل��ًم��ا اآلداب ن��ع��ى
ال��خ��ي��ال م��ت��رف��ة األرض ب��غ��رب وق��ام��ت ع��ظ��م��ت ح��ض��ارة رس��ول
ال��ظ��الل ع��رس م��ن ال��ن��ور ف��ع��رس ال��م��ذاك��ي أط��اي��ب��ه��ا م��ن ي��ع��رب

∗∗∗
وال��ط��الل س��ي��ل��ك ال��ط��ي��ب ب��ج��ن��ب رف��ًق��ا األرز ب��ج��ن��ب ج��رًح��ا أي��ا
ال��ن��ب��ال م��ن ال��ن��ف��وس ي��دم��ي ب��م��ا أص��ي��ب��ت وق��د م��ص��ر، ب��ج��ن��ب وأن��ت

صالح: بأبي الفقيد قول إىل إشارة 1

موطنه خادم أوىف نعيت قومه يف الناعية أيها يا
واألزمنة الحال اختالف عىل مواطيقه كل رعى فتى
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مطران خليل

ال��رج��ال أح��رار ق��در وأع��ل��ت وص��ان��ت ُح��رًم��ا َرَع��ْت َك��ْم م��واط��ن
ال��ه��الل ش��ع��ب وارت��وت ب��م��ك��ة، دم��وع ه��ط��ل��ت ش��ك��ت م��ت��ى وم��ص��ُر
ال��زوال إل��ى ال��ش��روق م��ن َس��َم��ْوَت م��ن ي��ا ت��ب��ك��ي��ك أن ل��م��ص��َر وح��قَّ
ب��ال��آلل��ي رص��ًف��ا أع��ل��ي��ت ك��م��ا ف��ي��ه��ا ال��م��ج��د ب��ن��اء أع��ل��ى ف��م��ن
ال��ف��ع��ال ك��رم م��ن أس��ل��ف��ت ب��م��ا ح��ب��اه��ا وج��ي��رانً��ا، أه��ًال وم��ن،
غ��ال ال��ع��ت��م��ات ن��ي��ر ورأي��ك ك��ري��م ي��دا س��ئ��ل��َت، وم��ا ي��داك،
ال��م��ث��ال م��ن��ف��رد ال��ن��ي��ل ل��م��ج��د ح��ت��ى وس��خ��وت ح��م��ى ف��غ��دت س��خ��ت
س��ال غ��ي��ر ب��ق��اع��ك ع��ن وق��ل��ب��ك ح��ر ع��ه��د ل��ل��ك��ن��ان��ة وع��ه��دك
ال��ج��ب��ال أغ��ن��ي��ة م��رد وأن��ت ي��س��ل��و ك��ي��ف س��اٍل ل��ب��ن��ان وال
ال��ت��الل إل��ى ال��ت��الل ف��ت��ل��ت��ف��ت غ��ص��ن ك��ل ش��ب��اب��ك ع��ن ي��ح��ِدث
ال��دوال��ي ت��ذكُّ��ره��ا م��ن وت��س��ك��ر ح��ال��م��ات ال��ج��داول وت��ن��س��اُب
ل��ل��دالل دم��ًع��ا ي��ت��ُرك��َن ف��م��ا ال��ص��ب��اب��ا ح��ل��م ف��ي ال��ط��ي��ب وي��ش��ج��ي
األع��ال��ي ه��ات��ي��ك ف��وق ت��رنَّ��ح ل��ون ك��ل ال��ص��ب��اب��ة وي��ذَِّك��ر
ال��رم��ال ُم��ه��ج ف��ي ي��ض��جُّ إل��ي��ك م��س��ت��ف��ي��ض ش��وق األرض وش��وق

∗∗∗
ال��ص��ق��ال ل��ل��ع��ب��ق��ري��ات أبً��ا ف��ي��ن��ا س��ط��ع��َت ال��ك��ب��ار ال��ه��م��م أخ��ا

∗∗∗
ل��ل��م��ع��ال��ي ق��س��ط��ك ��ي��ت وفِّ ف��ق��د ف��ض��ل أج��ر ال��م��ن��ي��ة ت��ك��ن ل��ئ��ن
ال��ك��م��ال2 إل��ى ال��س��اب��ق��ي��ن ت��َخ��طَّ��ي ط��ف��ل وأن��ت ال��رق��اد ل��ك وح��قَّ

اليازجي: إبراهيم رثائه يف املطران قول إىل إشارة 2

َفنَِم للعىل قسطك وفيت القلم وسيد البيان رب
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أنيساألشقر1

وي��م��ن��ع ال��م��ن��ون ك��ي��د م��ن وي��ج��ي��ر وي��دف��ُع ي��ردُّ ف��م��ن ال��ق��ض��اء، ن��زل
ون��ف��زع ن��ه��اب م��ا وح��دك أب��ع��دَت ال��ردى إب��ع��اد ال��م��ق��دور ف��ي ك��ان ل��و
ي��ج��زع م��ن وال ي��ب��ال��ي��ه، ال م��ن ب��خ��ال��د ل��ي��س ال��ن��اس ق��ي��د ال��م��وت
وأروع ال��ن��ف��وس ف��ي وأوق��ع أده��ى ه��وت م��ت��ى ال��ن��س��ور م��ن��ق��ل��ب ل��ك��ن
وأف��ج��ع ال��راس��ي��ات ت��دك إم��ا ره��ب��ة أب��ل��غ ال��ه��وج وال��ع��اص��ف��ات
وت��ق��ل��ع ال��ن��ج��وم ن��اص��ي��ة وت��ش��د وت��س��ت��ب��ي ال��ش��م��وس ت��ج��ت��اح ي��وم أو
األدُم��ع ع��ن��ي ال��ظ��ل��م��ات ف��ي أَْخ��َف��تْ��َك وإن��م��ا ط��ل��ع��ت؟ م��ت��ى ص��ب��ح ي��ا
ال��م��ت��ق��ن��ع ووج��ه��ك أق��ام أودى م��ن ل��ي��ت غ��دات��ك؟ أودى م��ن أع��رف��ت
وأل��م��ع ن��ح��ب م��ن وآن��س أدرى، وال��ن��ه��ى ول��ل��م��ش��ورة ك��ان ل��ل��رأي
ال��م��م��رع ال��ش��ب��اب م��ن ع��ل��ي��ك ي��ب��ك��ي ال��ص��ب��ا ع��ه��د م��ج��اوز غ��ي��ر ش��ي��ُخ، ي��ا
م��م��ن��ُع وج��ارك م��ق��ص��وٌد، وح��م��اك ُم��ع��َل��ٌم ج��اه��ك أن أف��ادك م��اذا
م��ول��ع ب��ك وم��ؤم��ل وده، ف��ي ص��ادق ل��ك، م��خ��ل��ص ح��ول��ك: وال��ن��اس
م��ت��ص��ن��ع ��ر وم��ع��فِّ م��ت��أدٌِّب ف��واث��ق رض��اك ع��ل��ى ي��ت��زاح��م��ون
��ع ت��ف��جُّ ع��ل��ي��ك ول��ي وي��ك��ف��ك��ف��ون م��ه��ج��ة وأب��ك��ي ي��ًدا ف��ي��ك ي��ب��ك��ون

باريس. يف األشقر أنيس وفاة ملناسبة 1



غرباء

ي��ج��م��ع ال م��ا ش��ئ��ت أنَّ��ى وج��م��ع��ت ي��اف��ًع��ا ال��م��ك��ارم ذرى ب��ل��غ��ت ش��رًف��ا
م��ج��م��ع ف��ض��ل ك��ل م��ن وت��ك��س��ٌب م��ه��اده ال��ج��ب��ال ش��م ع��ل��ى ن��س��ٌب
م��وج��ع رزءك وأن ال��ض��ل��وع، ب��ي��ن ش��اخ��ص أن��ك غ��ي��ر أف��ادك م��اذا
وي��ط��ل��ع ال��م��ك��رم��ات ب��ق��اء ي��ب��ق��ى ث��وى ول��و ال��خ��الل م��ح��م��ود إن ن��م
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السحاب1 موردك وكان

ال��ص��واُب وال��ص��م��ت ال��ن��اس ن��واح ال��م��ص��اُب؟ م��ا س��أل��ت��َك إن م��ص��اب��ك
ال��ت��راب ي��غ��م��رن��ا ي��وم ونُ��غ��ب��ط ن��ح��ي��ا ال��ش��ع��راء م��ع��اش��ر ون��ح��ن
ال��ع��ذاب ع��ل��ق م��ا وراء وك��ان إال ح��نَّ م��ا خ��اف��ق وي��ه��دأ
وص��اب ان��ق��ط��ع��ت وم��ا م��ولَّ��ه��ة، ون��اح��ت ال��دن��ي��ا ب��دم��وع��ن��ا ب��ك��ت
ال��رب��اب أن��م��ل��ن��ا ت��ح��ت وأج��ه��ش ق��واٍف ش��ك��ت ال��ح��م��ام َس��َج��َع إذا
نُ��ص��اب أص��اب��ه��ُم س��ه��م إذا م��ن��ا ال��م��ه��ج��ات ف��ي ال��ن��اس ج��راح
ش��راب ل��ن��ا وال��غ��م��ام ون��ع��ط��ش ال��ل��ي��ال��ي أب��َد ل��ج��وع��ه��م ن��ج��وع
ال��طِّ��الب ال��ج��اه وال ال��دن��ي��ا م��ن ِط��الب ل��ن��ا ال��ك��ب��ار ال��ن��ع��م ف��ال
ال��ث��واب ي��ح��ف��زه ل��ي��س ع��ط��اءً ن��ع��ط��ي ال��زه��ر ي��ض��وع ك��م��ا ون��ح��ن
ال��ع��ب��اب ب��ه ي��س��ت��ق��ل أن إل��ى وخ��ص��بً��ا إرواءً وك��ال��ي��ن��ب��وع

∗∗∗
ال��ض��ب��اب ال��ع��م��ر ط��ل��ع��ة وأخ��ف��ى ال��م��ن��اي��ا َواَرتْ��ك األس��ح��ار أخ��ا
وال��ع��ق��اب األب��اط��ُح ب��ه ت��ض��جُّ ح��دي��ثً��ا ي��ج��ري م��ن ي��م��وت وك��ي��ف
ال��م��الب ط��ل��ع م��ت��ى وي��ط��ل��ع��ه ل��ح��نً��ا ي��رقُّ ال��ح��ب��ي��ب ال��وت��ر ع��ل��ى

الدبس. الشاعر ذكرى يف أُلِقيَْت 1



غرباء

ال��ص��ح��اب ال��ج��دث ف��ي واراك وال ب��ع��ي��د إل��ى رح��ل��ت م��ا ك��أن��ك
وال��ه��ض��اب ال��م��ف��اوز ت��ردده ط��ي��بً��ا وبَ��ِق��ي��َت أغ��ان��يً��ا بَ��ِق��ي��َت
اإلغ��ت��راب ي��ك��ون أن ن��ك��ذِّب َل��ِب��تْ��نَ��ا أع��ي��ن��ن��ا ش��وق ول��وال
ال��ذه��اب روَّع��ن��ا ي��وم م��ك��ان��ك ذه��ب��ن��ا وق��د ال��م��ق��ي��م، ون��ح��س��ب��ك

∗∗∗
ش��ع��اب واح��ت��ض��ن��ت ال��س��ه��ل ح��واه ص��ع��ي��د ف��ي ق��ب��رك أن ب��ح��س��ب��ك
وط��اب��وا س��رائ��ره��م ط��اب��ت وق��د ق��وم ب��أرض ال��رق��اد ط��ي��ب ف��ي��ا
ان��ت��س��اب ل��ل��ع��ل��م ال��ع��ز وب��ع��ض م��ن��ه��م ص��ار ح��ت��ى ل��ل��ع��ل��م ب��ن��وا
ك��ذاب ف��ال��دن��ي��ا اآلم��ال، م��ن دن��ي��ا ت��رك��ت ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي وم��ا
ن��ه��اب أع��ي��ن��ن��ا ت��ح��ت س��ب��اي��ا م��ث��خ��ن��ات األم��ان��ي ول��ك��نَّ
ال��ك��ت��اب ق��رئ وم��ا أه��ل��ي، إل��ى خ��ي��ر ب��ك��ت��اب م��رس��ًال وك��ون��ك
ال��غ��ي��اب وأن��زل��ه ت��ن��اول��ه وع��د ال��ش��ع��ر س��م��اء ف��ي وأن��ك
ال��ع��راب األدب ي��س��ت��وح��ش إذا ق��ل��ب ك��ل ي��ج��زع ل��ب��ن��ان وف��ي
ق��راب ن��س��ب ذروات��ه إل��ى ن��م��اه��ا ف��ق��د ت��ض��ام إذ وزح��ٌل
ش��ب��اب أه��دت م��ن ف��خ��ر وي��ح��م��ل ش��ي��ب األم��ص��ار ب��اس��م��ه��ا ي��ع��لِّ��م
ال��رك��اب ب��ه ت��ع��جُّ ب��ه��ي��ك��ل��ه��ا ص��رًح��ا ك��ن��ت أن��ك اآلداب ده��ا
ب��اُب ال��ح��ق دروب ف��ي وأَْوَص��َد ق��ض��اءٌ ال��ع��ال��ي رك��نَ��ه ف��ق��وََّض
ال��س��ح��اُب م��ورَدك وك��ان ظ��م��ئ��ت ف��ض��ل، وأيُّ ال��غ��ادي��ات، َس��َق��تْ��ك
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بالشهيد1 لستوحدك

ب��ال��ش��ه��ي��ِد وح��دك ل��س��ت وح��ق��ك ش��روِد وغ��ٍد أم��ة ��َد م��س��هِّ
ال��ورود ب��أع��م��ار وأح��الم ��ا غ��ضٍّ ال��م��وت ط��واه أم��ل ل��ك��م
ال��ج��م��ود وي��د األس��ى ن��اب ع��ل��ى ص��ري��ع م��ن��ا م��س��ت��ش��ه��د وك��م
ال��ص��ع��ي��د ف��ي م��ق��ام��ك وم��ض��ج��ع��ن��ا ج��راح ح��ن��اي��ان��ا ف��ي ج��راح��ك
وب��ال��ج��رود ب��ال��س��ه��ول م��ه��ي��ب ح��رٍّ ن��داء نَ��َزْح��ت ول��و ألن��ت
ول��ل��ب��ع��ي��د ل��ل��ق��ري��ب ون��ش��ق��ى ل��ح��ي ت��ش��ق��ى ال ن��أي��ت وأن��ت
ال��خ��ل��ود إل��ى ال��خ��ل��ود وي��دف��ع��ك ون��دَّع��ي��ه��ا ال��ح��ي��اة ب��ك ت��ع��ز
ال��ك��ب��ود ف��ي م��س��ت��ب��دٌّ وع��ص��ف دويٌّ أض��ال��ع��ن��ا ف��ي ِل��م��وت��ك
ال��ورود ق��ب��ل ال��م��ن��ى ون��ورده ف��ي��ن��ا ال��م��وت أي��ح��ي��ا ن��دري ف��م��ا
ك��ئ��ود ع��ي��ش إل��ى وت��ص��درن��ا ال��م��ن��اي��ا نَ��ِرُد م��ن ن��ح��ن انَّ��ا أََم
وس��ود ب��ي��ض م��ن ال��ده��ر ب��ن��ات ع��رف��ن��ا وال ن��زح��ت م��ا ك��أن��ك
ال��ن��ج��ي��د ال��ب��ط��ل م��الءة َل��ِب��س��ت ل��م��ا األق��داس ل��ج��ارة ش��ه��دت
ال��ح��دود م��وزع��ة م��م��زق��ة ي��راه��ا أن إال ال��ط��غ��ي��ان أب��ى
ب��ال��ق��ي��ود وت��رس��ف ت��س��ب��ى وأن ال��رزاي��ا ت��ط��وِّح��ه��ا أن وإال

معوض. منصور الدكتور ذكرى يف 1



غرباء

ص��ي��ود ل��م��ق��ت��ن��ٍص م��ك��ب��ل��ة وت��رم��ى م��ك��بَّ��ل��ة ت��م��س��ي وأن
وج��ود ك��رم م��ن ال��ل��ه س��خ��اء ن��م��اه��ا أق��داس ت��ردع��ه ول��م
ال��ك��ن��ود ب��ال��ع��م��ق اإلح��س��ان ع��ل��ى ت��ج��ازي م��ولَّ��ه��ة م��ن ل��ك ف��ي��ا
ج��ح��ود ع��ل��ى واألن��ام وت��ح��ل��م خ��س��ًف��ا وت��س��ام رح��م��ة، ت��ع��لِّ��م
ال��س��دي��د؟! ال��ط��ع��ن م��ن أواص��ره ح��ق أك��لُّ ال��ص��راح، ال��ح��ق ل��ن��ا
ول��ود ب��غ��ٍي ع��ل��ى ت��ب��ق��وا وال رح��اه��ا ف��دونَ��ُك��ُم أم��ي ب��ن��ي
ب��ال��وع��ي��د نُ��ْض��َرُب ح��ي��ن ونُ��ْض��ِرُب وُع��دن��ا إذا ب��ال��وع��ود أن��س��ك��ر
ال��ت��ل��ي��د ال��م��ج��د إل��ى ب��إرن��ان م��دل��ه��مٍّ ل��ي��ل ك��ل ون��ج��ل��و
ال��ج��دود ذك��ر م��ن وب��اإلك��ث��ار ب��ال��ت��غ��نِّ��ي يُ��ط��ل��ب ال��م��ج��د ك��أنَّ
ال��ل��ح��ود ع��ل��ى ال��ن��واح وذخ��ُرُك��ُم دم��وع ال��ب��ل��وى ل��دى أع��دَّت��ك��م
وال��ق��ع��ود ال��ت��ردد م��ن أع��ز ت��واروا وأن أب��ر ت��غ��ن��وا ألن
ال��وج��ود م��ن ال��ف��ن��اء ب��ه أح��ق ه��واٍن ع��ل��ى ال��م��ق��ام رض��ى وم��ن
ح��دود ع��ل��ى ون��ح��ن ب��ن��ا ي��ه��م أم��ا ال��ض��ي��م دف��ع ن��ط��ي��ق وك��ي��ف
وال��ص��ع��ي��د ب��ج��لَّ��َق أخ��ي ع��دو ال��ب��وادي وف��ي ال��راف��دي��ن ف��ي أخ��ي
ال��ع��ن��ي��د ال��ق��در ي��د م��ن ـ��ع��ت��اًق��ا انْ��ـ ن��رج��و ف��ك��ي��ف ال��ن��ض��ال، ف��ي ق��ب��ائ��ل
ال��ي��ه��ود م��ن ال��ع��ت��ي ذاك وال غ��ري��بً��ا وغ��ًدا غ��ري��م��ك��م ول��ي��س
ِس��ي��ِد ال��س��ل��م ف��ي م��ج��ل��ج��ل وك��ل ال��دواه��ي ُح��م��ات��ك��ُم أع��ادي��ك��م
ال��ن��ج��ي��د ال��ب��ط��ل غ��ي��رة ويُ��ب��دي يُ��ب��ال��ي وال ال��خ��ف��اء ف��ي ي��ف��رِّق
ع��ب��ي��د م��ن س��رب ال��ش��ع��ب وه��ذا ج��دوٍد ع��ن إرٌث األرض ك��أن
ج��دي��د م��ن ت��ي��س��ر م��ا وأه��دوا ل��ب��اع��وا ف��ل��س��ط��ي��ن ع��ادت ول��و
ب��ال��رق��ود؟! وت��ق��ب��ل تُ��ب��ل��ى، ب��م��ا تُ��ب��ل��ى ك��ي��ف س��ل��ي��بً��ا، ش��ع��بً��ا ف��ي��ا
م��زي��د؟! م��ن ص��ب��رك وراء ول��ي��س ص��ب��ر ب��ع��د م��س��ت��زي��ًدا أت��ص��ب��ر
وق��ود م��ن ب��ص��درك م��ا وأل��ِه��ب س��ي��ًف��ا األح��رار ن��ق��م��ة ف��ج��رِّد
ب��ل��ي��د أج��ٍل إل��ى م��ج��االت م��س��ت��ب��دٍّ ل��ب��اٍغ ت��ت��رك وال
وب��ال��ح��دي��د ب��ال��ل��ه��ي��ب وأه��ِل��ْك أدال��ت ك��م��ا ال��رءوس ت��ل��ك أِدْل
ال��وري��د؟ ف��ي وي��ن��ب��ض ي��ج��ري ِل��م��ا ن��ف��ٍع ف��أيُّ ال��ح��ي��اء ُس��ِف��ك إذا
ح��ق��ود ص��ل��ف أخ��ي م��ن ب��ن��ف��س��ك أول��ى ف��أن��ت ال��زع��ي��م، أن��ت وُع��د
م��ري��د وي��َدي م��ؤم��ن ب��ج��رأة ال��ل��ي��ال��ي واع��ت��ص��ر ال��م��وت ت��ح��دَّ
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بالشهيد وحدك لست

ال��ب��ن��ود ��اق خ��فَّ ال��ع��ز وي��ه��ُف م��ع��د أق��ص��ى م��ن ال��م��ج��د يُ��ل��بِّ
ِب��ي��د إث��ِر ف��ي ِب��ي��ده��ا ت��ب��اع��د دار ت��وح��ْش��َك ال ال��غ��در ص��ري��ع
ال��ورود ُم��ه��ج م��ن ال��ط��ي��ب م��ك��ان م��ن��ه ف��أن��ت ال��رب��ي��ع، ب��ك ي��ط��ل
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اليازجي1 إبراهيم

وق��اب��ْس ق��ب��س ذي ك��ل م��ن األش��اوْس م��ط��ل��ع��ة ُح��ي��ي��ت
ب��س��اب��س وال��دن��ي��ا ـ��ش��ط��آن ال��ـ ف��ي ال��خ��ص��ب م��ه��د ُح��ي��ي��ت
ب��ال��م��الم��س ي��درك ـ��ف��ك��ر ال��ـ س��م��اء ي��ا ش��ي��ًم��ا ُح��ي��ي��ت
وب��ال��ن��ف��ائ��س ب��ال��ن��ف��وس دك ج��و ف��ُج��دت ال��زم��ان ش��حَّ
ال��رواج��س إال س��اب��ح ٍم غ��م��ا م��ن ف��ض��ائ��ك ف��ي م��ا
ح��ن��ادس وط��غ��ت ج��ن��ب��ات��ه، وأظ��ل��م��ت ال��زم��ان، ش��حَّ
ش��ام��س ب��ال��ع��ز ُم��ْع��ل��ًم��ا ًم��ا ي��و ل��ب��ن��اَن ف��ي وب��ق��ي��َت
ي��ن��اف��س ف��م��ن ال��ده��ور ري��خ ت��ا ف��ي��ك ن��ن��اف��س ش��ي��ًم��ا
ال��ق��دام��س ال��س��م��ح ي��ف��ي ف��م��ن َت ع��ج��ز إذا ال��ب��ي��ان رب
ن��اب��س غ��رَّْدت ب��م��ا اٍح ص��دَّ غ��ي��ر أن��ا ف��م��ا ع��ف��ًوا،
أم��اك��س وال أرد ف��ال ل ال��خ��ي��ا م��ل��ك ه��ًوى ع��ذري
ال��روائ��س أن��زل��ه ف��ي��ك ـ��ري ش��ع��ـ أرس��ل��ُت إن ول��ع��لَّ
ال��م��وائ��س ال��م��ف��وَّف��ة ـ��نِّ��ي��ك ي��غ��ـ ف��م��ن س��ك��تُّ وإذا
ال��ع��رائ��س م��ع��ان��ي��ك م��ن ئ��ح ال��م��دا ل��ك ي��س��ت��رق م��ن

اليازجي. إبراهيم الشيخ ملولد األوىل املئوية الذكرى ملناسبة 1



غرباء

∗∗∗
ي��اب��س ك��ان م��ا ف��أخ��ص��ب��ت ب ال��ِع��ذا م��واردك ق��رب��ت
ال��دوام��س ُم��ع��ت��ك��ر وأن��رت ال��ق��رى ن��ار ي��ا وه��دي��َت
ال��م��ح��اب��س ع��رف ب��ع��دم��ا ًق��ا ان��ط��ال ل��ل��ف��ك��ر وأع��دَت
ال��م��ج��ال��س م��ن ت��زول ك��ادت وق��د ب��ال��ف��ص��ح��ى، ون��ه��ض��َت
ف��ارس أل��ف��اظ وف��ي ـ��م��اٍن ع��ث��ـ ن��ب��رات ف��ي وت��ض��ي��ع
ال��م��الب��س ق��ش��ب وك��س��وت��ه��ا ق��رش��ي��ة أط��ل��ع��ت��ه��ا
ح��ارس ال��م��ج��د ف��ك��ان رس��ه��ا ح��ا ل��ب��ن��اَن م��ن وأق��م��ت
ال��م��ع��اط��س ب��وادي��ه��ا ه��ان��ت وق��د م��ع��اط��س��ه��ا، ش��م��خ��ت
م��غ��ارس وزه��ت أن��ي��ن��ه��ا ب وط��ا ح��واش��ي��ه��ا س��ل��س��ت
ال��ه��واج��س م��ن ي��دق وم��ا ن ال��ظ��ن��و ب��أب��ك��ار رح��ب��ت
ول��ل��م��م��ارس ل��ألص��ي��ل ئ��ف ال��ل��ط��ا ل��ط��ائ��ف��ه��ا ف��غ��دت

∗∗∗
ال��خ��س��ائ��س ع��ن ال��ج��ازري��ن ُس ورأ ب��ل��ى، ال��ب��ي��ان، رب
ي��م��ارس م��ن أس��ب��ق وك��ن��ت ءِ اإلخ��ا إل��ى دع��وَت ذا ك��م
ال��ف��وارس ُخ��ل��ق نُ��ِص��ْب ول��م ـ��ك َع��نْ��ـ ال��ع��ل��م ق��ب��س��ن��ا إن��ا
ُم��خ��ال��س ُم��ح��تَ��َق��ٍر ب��ك��ل ُر تَ��ُم��و دن��ي��ا ت��ج��د ان��ظ��ر
م��ؤان��س وال ، ن��ج��يَّ وال ـ��َن خ��دي��ـ ف��ال ال��وف��اء، ط��وي
ال��م��آي��س ال��ح��ق ل��ك أُق��ل َع ال��س��م��ا ل��ي أرِه��ْف ش��ي��خ، ي��ا
ال��ط��وام��س م��ف��اخ��رن��ا ورع��ت ال��ع��ال ال��دن��ي��ا ب��ن��ا ب��ل��غ��ت
ب��األط��ال��س إال أم��ج��اد ال��ـ م��ن ن��ح��ف��ل ف��ل��م وس��خ��ت،
وال��ن��واع��س وب��ال��ج��آزر ُن يُ��ص��ا م��ا ت��ب��ذل ب��ال��غ��ي��د
دوارس أط��الًال ي��ع��ود ـ��ُف ال��ط��ري��ـ ك��اد ل��ق��د ح��ت��ى
س��ائ��س األخ��الق ت��ص��ط��ِف ل��م إن ال��ق��وم ي��س��وس ذا م��ن
ال��ف��وارس ُخ��لُ��ق نُ��ِط��ْق ول��م َم ال��ك��ال أح��س��نَّ��ا ش��ي��خ، ي��ا
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احلبمأثورة1 يف رسالة

ال��ح��ي��اْة واك��ت��س��ي��ت ع��م��ًرا، خ��ل��ع��َت م��اْت ال��ف��ك��ر وال أزم��ع��ت، أن��ت ال
وب��ال��ذك��ري��ات ب��ال��روح وأن��ت ب��أرواح��ه��م ال��ن��اس يُ��خ��لَّ��ُد
وال��م��ك��رم��ات ال��م��ح��ك��ي وال��م��ث��ل ص��يِّ��ٍن م��ن ب��ال��خ��ل��ق ب��ه أك��رم
ال��رواة ف��ي��ه األق��وام ت��س��ت��رج��ع ت��أت��ل��ي ال ال��م��وس��وم ب��األدب
ق��ن��اة اس��ت��ح��ال��ت ال��ده��ر ت��م��رَّد إذا ح��ت��ى ال��رق��ة ب��ت��ل��ك��م
األن��اة وط��ول ال��ج��لَّ��ى ف��ي وال��ص��ب��ر ُم��ْح��َل��ْولِ��ك األف��ق ي��وم ب��ال��ِب��ش��ر،
ه��ات ح��ق ف��ي��ا ق��ل��ب��ي، ه��ا ت��ق��ول ب��دا أنَّ��ى ال��ح��ق دي��ن دي��ن��ك
ال��ه��يِّ��ن��ات إل��ى ت��ط��لَّ��ْع��ت وال ل��ت��ق��ال��ي��ده��ا ع��ب��ًدا ك��ن��ت م��ا
ال��ك��ائ��ن��ات إل��ى ب��ع��د ي��ص��ل ول��م س��رى ش��ع��اٌع ي��غ��ري م��ا أق��رب
ال��م��غ��ري��ات أط��ي��اب��ه وب��ثَّ��ن��ي ب��أل��وان��ه ع��ي��ن��ي ��َل ك��حَّ
ال��ب��زاة وع��زم ال��ص��ق��ر ب��أج��ن��ح ل��ي��ل��ه��ا ب��ه��ا ط��ارت ��ة وأمَّ
ال��ب��ال��ي��ات أوه��ام��ه ت��ن��اث��رت ع��ال��م م��ن ال��ع��ال��م ف��اس��ت��ب��دل��وا
ط��غ��اة م��ن وال ت��ط��غ��ى ش��ه��وة ال ظ��ل��ه ف��ي ال��م��رء ص��ن��و ال��م��رء
ال��م��ع��م��ع��ات ف��ي ال��ف��ي��ص��ل وال��ص��ارم ال��م��غ��ت��دي ال��ف��ارس ف��ي��ن ذك��رت

الريحاني. ألمني العارشة الذكرى ملناسبة 1



غرباء

ال��ب��ادي��ات إل��ى ال��ه��ول وي��رك��ب أم��ره م��ن ال��غ��اي��ة إل��ى ي��م��ض��ي
ال��ش��ت��ات وج��م��ع ال��ع��ل��م تَ��َط��لُّ��ُب أه��ل��ه��ا إل��ى ال��ك��ب��رى وال��دع��وة
ال��ُه��داة وب��ثَّ أم��ض��اه��ا ل��ب��ن��ان م��أث��ورة ال��ح��ب ف��ي رس��ال��ة
ب��ال��ص��الة ع��اب��ق��ة ه��ي��اك��ل أح��الم��ه��ا ك��ل ألرٍض ف��ي��ا
وال��ه��س��ه��س��ات وال��ب��ث ض��وض��اؤه��ا ع��اش��ٌق ن��غ��ٌم ص��وت وك��ل

∗∗∗
ال��ش��ام��خ��ات ف��ي ال��ظ��اه��ر ال��ش��ام��خ ال��م��ع��ت��ل��ي ال��ج��ب��ل ه��ذا ألن��ت
وال��ن��يِّ��رات األق��م��ار وت��س��م��ر أك��ت��اف��ه ف��وق األم��ان��ي ت��غ��ف��و
ال��وش��وش��ات ف��ي ت��رت��اح أس��ط��ورة ال��م��ن��ح��ن��ى ل��ف��ت��ة ف��ي وت��ن��ج��ل��ي
األغ��ن��ي��ات م��ورق ورج��ٌع ع��ن��ه��ا، س��ائ��ٌر خ��ب��ٌر غ��ص��ن ف��ك��ل
وب��ال��ت��ض��ح��ي��ات ب��ال��ج��ود ي��س��ك��ر ه��ًوى ع��ن ق��ص��ة ن��ب��ع وك��ل
وال��راس��ي��ات األغ��م��ار م��ذل��ة وت��ص��خ��اب��ه��ا األع��اص��ي��ر ت��ل��ك
ال��ف��الة رح��ب ت��م��أل م��دح��ورة ب��ه��ا ف��أل��ق��ى ب��ال��وي��ل أت��ت��ه

∗∗∗
م��ح��م��دات! م��ن أورث��ت ب��م��ا أن��ِع��ْم ق��دوة! م��ن خ��لَّ��ف��ت ب��م��ا أع��ِظ��ْم
ال��م��ش��رق��ات أج��وائ��ه ف��ي رب��ك م��ن وأدن��اك ال��ح��ب أن��ق��ذك
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لبناًنا للعلياء لبنان فكان

وإي��م��انً��ا وأح��الًم��ا ش��ب��ابً��ا إال ك��ان��ا ه��ل ال��ط��ي��ب م��ن��ك ال��ط��ي��ب م��س��ارَح
وري��ح��انً��ا ب��رًدا وارت��وت ص��دورن��ا، وس��ع��ت م��ا وادي��ك م��ن ن��غ��رف أي��ام
أل��وانً��ا ول��ألل��وان ض��وءًا، ل��ل��ض��وء ك��ب��ر ف��ي ال��ط��ل��ق ال��خ��ي��اُل ي��ه��دي أي��ام
ن��ش��وانً��ا ب��اآلم��ال ال��ل��ي��ل وي��ت��رك ت��الُّ��ِق��ِه م��ن ص��ب��اًح��ا ال��ص��ب��اح ي��ك��س��و
خ��ج��النً��ا ال��ن��س��ر وخ��لِّ��ي ت��ع��رف��ي��ن م��ا م��ط��ام��ح��ن��ا ع��ن ق��ول��ي ال��ط��ي��ب م��س��ارَح
أرك��انً��ا! ال��م��ج��د ل��ص��روح ووطَّ��دت م��رت��ق��بً��ا ال��ش��رق ف��ي ُح��لُ��ًم��ا أَْط��َل��َع��ت ك��م
ل��ب��ن��انً��ا! ل��ل��ع��ل��ي��اء ل��ب��ن��اُن ف��ك��ان ل��ه��ا ان��ت��ه��اء ال ِق��ب��ابً��ا رف��ع��ن��ا وك��م
ك��ان��ا ب��م��ا ف��ل��ت��س��م��ح ك��ان، م��ا ب��ك��ل ع��اب��ق��ة وادي��ك ف��ي ال��خ��م��ائ��ل ت��ل��ك
ذك��ران��ا ش��ج��و إال ال��ن��ض��ر ع��ه��دك م��ن ي��ط��ال��ع��ن��ا ال ح��ت��ى ال��ش��م��ل ت��ف��رَّق
وت��ح��ن��انً��ا ش��وًق��ا أم ت��س��ت��ن��ط��ق��ان��ي، ن��ص��ب ال��ذي أإج��الًال ، س��ائ��ل��يَّ ي��ا
إح��س��انً��ا اآلف��اق ف��ي ت��وزَّع وم��ن وت��ًق��ى رح��م��ة ت��ن��اه��ى م��ن ان��ق��ض��ى ه��ل
وح��دث��انً��ا أش��ج��انً��ا ت��ك��ذِّب ح��يٌّ ب��ن��ا أن��ت غ��ب��َت، م��ا م��ع��ل��م��ن��ا، ي��ا ال
خ��النً��ا ه��وَّن��ت وال أه��ًال ُخ��ن��ت ال أبً��ا ول��س��ت ف��ي��ن��ا أب ن��ع��م ك��ن��ت ق��د
وأق��رانً��ا أم��ث��اًال ال��ف��رد ك��ال��ج��وه��ر س��واس��ي��ًة ت��ب��غ��ي ك��م��ا وك��ان��وا ك��ن��ا
رض��وانً��ا ال��ود وظ��لَّ ال��ع��ق��ود، ت��ل��ك الن��ت��ظ��م��ت ال��ح��ب ب��ع��ي��ون رأوا ول��و

∗∗∗
أزم��انً��ا األرض ف��ي ن��ب��اري��س��ه ض��اءت ب��ل��ٍد إل��ى ن��ب��راًس��ا ت��ح��م��ل أت��ي��ت
وع��م��رانً��ا وآم��اًال اع��ت��زاًم��ا ـ��دن��ي��ا ال��ـ ن��ف��ح م��ا ب��ع��ض إال ال��ح��ض��ارات ه��ل



غرباء

وب��ن��ي��انً��ا ت��ج��ري��ًدا ال��ف��ك��ر ��َب وخ��صَّ ح��ج��ارت��ه م��ن ف��أع��ل��ى ال��ب��ن��اء ب��ن��ى
إن��س��انً��ا اإلن��س��ان وال ال��وج��ود، ك��ان ك��م��ا ال��وج��ود ك��ان ل��م��ا ه��داه ل��وال
ي��ع��ص��ان��ا ك��اد ح��ت��ى ال��ده��ر وأف��ل��ت م��ط��ارح��ن��ا م��ن م��ش��رق��اٌت وأظ��ل��م��ت
دن��ي��ان��ا آف��اق ف��ي ال��ن��ور وت��ط��ل��ع أواص��ره ان��ب��تَّ��ْت م��ا ت��وص��ل ف��رح��ت
ش��ط��آنً��ا ال��ش��ط��آن إل��ى ف��ي��ه��ا ت��ش��دُّ خ��ل��ق وم��ن س��م��ح ه��ًوى م��ن رس��ال��ة
ووح��دانً��ا زراف��ات إل��ي��ك ج��اءوا ن��م��ي��تَ��ُه��ُم م��م��ن َل��ِج��بً��ا ت��ج��د ف��ان��ظ��ر
ج��ذالنً��ا ال��م��أم��ول ي��ب��ذل ال ـ��وف��اء، ال��ـ ع��رض إذا م��ن��ه��م وم��ن ال��وف��اء، أه��ل
ب��ره��انً��ا وال��م��ع��روف ال��ب��ر ع��ل��ى يُ��زج��ي ُع��ُرٍس ف��ي ل��ب��ن��ان أت��ى أق��ول؟ م��اذا
ف��رق��انً��ا إي��اك ق��دره ي��ك��ن ل��م إن ت��ح��رزه��ا األم��ج��اد ف��م��ا ال��رئ��ي��س، أت��ى
وُق��ط��ع��انً��ا أش��ت��اتً��ا ُك��نَّ م��ك��ارٌم وان��ت��ب��ه��ت األه��واء ع��ن��دك ��دت ت��وحَّ

∗∗∗
م��اش��ان��ا ال��ده��ر إل��ي��ه��ا م��ش��ي��ن��ا أن��ى م��وات��ي��ٌة وال��دن��ي��ا ع��ه��دك ذك��رُت
ع��ن��وانً��ا ول��ألخ��الق ل��ل��م��ك��رم��ات ش��م��ائ��ل��ه م��ن��ه ت��رك��ت أب ول��ي
وأذه��انً��ا أرواًح��ا ي��ن��زِّه وم��ن م��ش��ورت��ه ت��غ��ن��ي م��ن ال��ع��ز ف��ي ف��ك��ن��َت
ش��ن��آنً��ا ال��س��ع��د وولَّ��ى ال��زم��ان غ��در ب��ن��ا ط��اح ي��وم ال��م��واس��ي ذاك وك��ن��ت
م��آلنً��ا اإلح��س��اس تَ��ِرَف وش��اع��ًرا م��ي��س��م��ه رقَّ أدي��بً��ا ف��ي��ك ذك��رت
ه��ان��ا ول��و ال��ع��اف��ي، ت��غ��م��ر ورأف��ة ب��داه��ت��ه م��ن أن��ي��س ح��زم ذك��رت
وت��ي��ج��انً��ا ت��م��ث��اًال ف��ي��ك أص��وغ��ه أدب��ي م��ن ال��در ل��ي��ت م��ع��ل��ُم، ف��ي��ا
ش��انً��ا أش��ت��ه��ي م��م��ا أرف��ُع ألن��ت ن��ائ��ل��ه ل��س��َت ش��ي��ئً��ا ت��م��ن��ي��ت وم��ا
اآلن��ا ق��ل��ب��ك ف��ام��أل رب��ك، س��م��اء وس��ع��ت م��ا ب��اإلح��س��ان رب��ك ج��زاك
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متوز1

ب��ال��ع��ذاِب ال��ت��م��رُّس ح��اش��ا ال��ش��ب��اِب م��ن ج��ن��ي��ت م��اذا
ل��ل��ض��ب��اب وال��م��ن��ائ��ر ئ��م ال��غ��م��ا ع��ل��ى ال��ق��ص��ور بَ��ل��َه
ال��رح��اب ع��وال��م��ك ف��ي ٍح ص��ب��ا أح��الم ب��ي��ن نَ��ْم
ال��ص��واب ع��ل��ى م��ت��م��رِّدون ال��ن��وى م��ن ف��ال��م��ش��ف��ق��ون
اغ��ت��راب ع��ل��ى ع��زم��ت وال ـ��َت ن��زح��ـ وال أن��ت، م��تَّ م��ا
ال��وص��اب ح��رق ع��ل��ى ن��ًدى َد ال��ف��ؤا ن��ث��ر م��ن أي��م��وت
ال��ه��ض��اب أش��واق ي��ب��ث ـ��ف ك��ي��ـ ل��ل��ي��ن��ب��وع وأس��رَّ
ك��ت��اب وأخ��و رس��ال��ة ُث وغ��و ه��ًوى إل��ُف أي��م��وت
ال��ك��ذاب ب��ال��ح��ل��ل ال��م��وت ـ��ى ت��ج��لَّ��ـ إي��م��ان؟ ورب��ي��ب
ال��غ��ي��اب داه��ي��ة ع��ي��ن��ي��ك َدَه��ْت ول��و أن��ت، ال��ح��ي
ال��ش��ب��اب ص��در ف��ي م��ال واآل األش��واق م��ع ح��يٌّ
ح��ج��اب م��ن��س��دل وك��ل ِض ال��غ��م��و ع��ل��ى ال��ث��ائ��ري��ن
ج��واب إل��ى ال��ظ��ام��ئ��ي��ن ال��ُع��ل��ى ع��ن ال��س��ائ��ل��ي��ن

∗∗∗

سليمان. فؤاد رثاء يف 1



غرباء

ُم��س��ت��ط��اب ح��ن��ي��ٍن ع��ن ـ��رَك إث��ـ األن��غ��ام ت��ت��س��اءل
ال��رواب��ي م��ه��ج ف��ي ال��ط��ي��ب ُد ْ وأ األوراَد �ه �ول� وي�
ال��م��الب؟ ع��ن ال��رب��ي��ع س��أل إذا غ��ًدا ت��ق��ول م��اذا

∗∗∗
ال��خ��ض��اب أغ��ن��ي��ة ال��ل��ون ف��ي ِع��ْش ��وز ت��مُّ ي��ا ب��ال��ل��ه
ال��ش��ع��اب س��ن��ى ال��ش��ع��اب وف��ي ح ال��س��ف��و ج��دى ال��س��ف��وح ف��ي ك��ن
ال��ع��ب��اب وأف��ن��اء ـ��رع��ة أش��ـ األف��َق غ��طِّ ت��م��وز
ال��ِع��ذاب ب��األس��اط��ي��ر ـ��ْن وزيِّ��ـ ال��دن��ي��ا غ��د وام��أل
ل��ل��م��آب ع��ي��ًدا ال��ن��ه��ر ف��ي وان��ط��ل��ْق ب��ال��ش��ق��ائ��ق، ع��ج
اإلرت��ق��اب ج��ه��د أض��ن��اه ��ب م��ت��رقِّ أخ ف��ل��ك��م
ال��ع��ت��اب ح��ل��و وم��ول��ه ع��ات��ب ح��ب��ي��ب ول��ك��م
ارت��ي��اب ن��ض��و وي��غ��ت��دي ُح ي��رو إي��م��ان ورف��ي��ق
ق��راب ن��س��ب ذي وك��ل َن األب��ع��دو ف��ي��ك س��يَّ��ان
ال��ص��ح��اب ف��ي ب��م��ث��ل��ك أو ِب��ك ح��ْد ب��م��ث��ل ل��ل��ص��ح��اب م��ن
ال��ت��راب ش��أن م��ن أع��ل��ي��ت ال��ك��رى ط��م��ع راق��ًدا، ي��ا
ل��ل��ث��واب ح��ي��ل��ك ت��م��وز، ي��ا ت��م��وز، ي��ا ت��م��وز،
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تراًبا الرتابظل أن غري

ال��س��ائ��الن أي��ه��ا ال��ك��ون أََص��َح��ا ت��ع��ل��م��اِن ك��ن��ت��م��ا إن ح��دِّث��ان��ي
ل��إلن��س��ان اإلن��س��ان ع��ق��ل ـ��ي��ه ال��ت��ـ ف��ل��وات م��ن أث��اب ح��دِّث��ان��ي،
إي��م��ان��ي م��ن ال��وط��ي��د ي��ض��ي��ع د ك��ا ف��ق��د ��الن��ي، وأمِّ ح��دِّث��ان��ي،

∗∗∗
وب��ي��ان ب��م��ن��ط��ق وح��ب��اه��ا ت��راب م��ن ح��ف��ن��ة ال��ل��ه أخ��ذ
ال��ح��دث��ان ال��ط��وارق وق��ي��اد ي��دي��ه��ا ط��وع ال��ك��ائ��ن��ات ج��ع��ل
ال��ق��م��ران رك��اب��ه��ا ف��ي ي��ق��م م��ر ت��أ وإن ال��ج��م��اد، ي��ن��ص��ع ت��ش��أ إن
ل��ه��وان م��س��ي��ره ه��واٍن م��ن ت��رابً��ا ظ��ل ال��ت��راب أن غ��ي��ر
األرك��ان م��وطَّ��د ب��ن��اءً ـ��ر ال��ف��ك��ـ رف��ع أن ب��ع��د األرض زع��زع
وال��دخ��ان ال��ل��ظ��ى ت��ح��ت ي��ه��وي ـ��ي��ان وال��ب��ن��ـ ي��ع��ص��ف، ب��ال��ح��م��ام ف��إذا
ال��ل��م��ع��ان ك��اذب ال��ع��زم واه��ن م��س��خ ال��ك��ون س��يِّ��د ال��ف��ك��ر وإذا
ي��دان ي��ه��اب م��ا دف��ع ف��ي ـ��واء األه��ـ ط��غ��ت وق��د وي��ح��ه! ل��ه، م��ا

∗∗∗
ع��ي��ان رأس وال��ش��ر أراه��م ِس ب��ال��ن��ا ظ��ن��َي س��اء ال��خ��ي��ر، أب��ا ي��ا
وت��دان��ي دون��ه��م وت��ص��اف��ي��ك غ��رب��اء وه��م ال��ع��ال ي��خ��ط��ب��ون
ب��ال��ح��س��ب��ان س��واك أن��اًس��ا خ��ْل ت��د ال ال��ي��ت��ي��م��ة ك��ال��درة أن��ت
واإلح��س��ان ل��ل��ب��رِّ وت��ب��ن��ي ـ��م، ال��ع��ل��ـ تَ��ِرُد دن��ى م��ن ج��ب��ت م��ا ج��ب��ت



غرباء

ال��م��ع��ان��ي ح��ل��و ال��ت��ف��ك��ي��ر أص��ي��ل ـ��م وال��ف��ه��ـ وال��ع��ب��ارة ال��ق��ول ط��يِّ��ب

∗∗∗
ال��ب��ان��ي ن��ع��م ك��ان ال��ع��ل��م ع��ل��ى ـ��ب وال��ن��ق��ـ ��ر ال��ت��ب��صُّ دأب��ه وال��ذي
ال��ي��ون��ان س��م��ا ف��ي ب��ال��ف��ك��ر ـ��ن��اَن ل��ب��ـ رب��ى م��ن ن��اه��ًدا ال��ف��ك��ر ي��ص��ل
ل��ب��ن��ان! م��ن األوربِّ ب��س��ب��ي��ل ف��أك��رم ال��ك��م��ال، آي��ة ه��ذه
ب��ال��ش��ط��آن ال��ش��ط��آن وش��دَّ ء، س��م��ح��ا ال��ح��ض��ارات أط��ل��ع ب��ل��ٌد
وم��غ��ان��ي ون��ض��رة ع��م��ار ـ��د ال��ب��ي��ـ ف��إذا ق��ول��ه، ب��ال��س��ع��ي ق��ال
ال��رح��م��ن ه��دى ع��ل��ى وي��س��ري ال��ي��م ي��س��ت��ض��ح��ك ال��ش��راع وت��ه��ادى
ال��ه��ج��ان ال��ك��رام م��ن وق��وم َك ل��وال وال��م��ح��ام��د، ال��ف��ض��ل أخ��ا ي��ا
م��ص��ان ج��زر أل��ف ف��ي م��ن��ه��م ه��و ح��ت��ى ال��خ��ي��ر ع��ل��ى رأي��ه��م ع��ق��دوا
ج��ان ف��ع��ل��َة ال��ح��ي��اة وح��س��ب��ن��ا م��ري��ب وج��ه ال��رج��اء ل��ظ��نَ��نَّ��ا

∗∗∗
ل��ل��ح��ن��ان م��ن��ه��ًال ال��ن��اس ب��ك ـ��َع��ْم َف��ل��يَ��نْ��ـ رب��ك، ب��ع��د ل��ل��ن��اس أن��ت
وت��ع��ان��ي ش��ق��اءه��م ت��ش��ق��ى رح��ت ع��ل��ي��ه��م ال��ش��ق��اء أل��ح��ف ك��ل��م��ا
ال��م��ه��ان ع��ي��ون ف��ي وال��دم��ع الم واآل ج��راح��ك، أح��ش��ائ��ه��م ط��ي

∗∗∗
ال��زم��ان ف��ض��ل ف��أن��ت وي��ج��ف��و، ـ��د ال��ع��ه��ـ ي��خ��ف��ر أو ال��زم��ان، ي��ش��ح إن
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حمروم1

أدب ذي ك��ل وم��وئ��َل وال��ش��ط��ِب األق��الم أخ��ا
ال��ع��رب م��ف��زع زاي��ا ال��رَّ ت��ش��ت��دُّ ي��وم ألن��ك
وال��ح��س��ب ب��ال��ج��اه ال ـ��ت أن��ـ ب��ال��م��ح��ب��ة ف��ت��اه��م
وم��غ��ت��ص��ِب ب��اٍغ ع��ل��ى ش��دُّوا إذا وراي��ت��ه��م
أب وك��ل أخ ب��ك��ل ب��ال��دن��ي��ا ي��ف��دُّون��ك

∗∗∗
ط��رب��ي ع��ل��ى م��ح��م��وًال ك أل��ق��ا أن ق��ب��ل ح��ب��ب��ت��ك
ط��رب��ي م��ا وج��لَّ ل��ق��اك، إال م��أرب ل��ي وم��ا
وال��ري��ب ال��ش��ك ي��وم م األف��ه��ا ل م��ع��وِّ ف��أن��ت
ال��رط��ب ال��ه��وى ث��غ��ر ع��ل��ى ع��ذب��ت ن��غ��م��ة ح��ب��ب��ت��ك
ص��خ��ب م��ن ك��ان م��ه��م��ا ت ال��ل��ف��ت��ا ه��ان��ئ وع��ق��ًال

∗∗∗
ال��رح��ب ف��ن��ائ��ك ذم��ام ف��ي أن��ا م��ا م��ن��ذ أن��ا وه��ا
ع��ج��ب إل��ى ع��ج��ب م��ن ال��غ��ر ال��س��ج��اي��ا ب��ي ��ل ت��ن��قَّ

الفيصل. هللا عبد األمري إىل مهداة 1



غرباء

م��رت��ق��ب ف��ك��ر وأده��ش ب��ع��د ع��ن أع��ج��ب ف��م��ا
ُح��ُج��ب دون��م��ا ل��راءٍ ي��ب��دو م��ا ب��ج��ن��ب ي��ق��ل
ك��ث��ب ك��م��ن ب��ع��د م��ن ِد ل��ل��واِر ال��ورد ول��ي��س

∗∗∗
ل��ل��ش��ه��ب ال��ح��رم��ان م��ا ُح ال��رو ف��دت��ك أم��ح��روم!
ال��ك��رب ط��وارق ب��ظ��ن ول��و ت��ن��ال، ال ت��ع��ال��ت
ق��ط��ب إل��ى ف��ل��ك ف��م��ن ب��ه��ا ت��دور ال��دن��ي��ا ل��ه��ا
ع��ب��ب م��ن ال��ي��م ف��ي وم��ا زه��ر م��ن األرض ف��ي وم��ا
ل��ه��ب وم��ن ل��ون م��ن ءِ األج��وا ف��ي ي��س��رح وم��ا
��ُح��ب ال��سُّ م��ط��ارح خ��ل��ف ـ��َك ي��ش��ق��ي��ـ م��ا ال��ب��ع��د أه��ذا
تَ��ِغ��ِب ول��م ت��ب��رْح، ل��م ِق اآلف��ا ع��ل��ى وإش��راق
م��ن��س��ك��ب؟ غ��ي��ر ش��ي��ئً��ا ءِ ال��ض��و ب��ط��ب��ع ه��ل ف��دي��ت��ك،
األرب ل��ب��ثِّ��ِه ف��ي��ه ِر ال��ن��ا رف��اء ع��ن وي��س��أل
ال��خ��ص��ب س��ل��س��ال��ه م��ن ـ��ر ال��زه��ـ ت��س��ت��ط��ي��ب وع��م��ا
م��ن��س��رب غ��ي��ر ف��ي��ل��ف��ى ج��ح��دت إذا ي��ج��ف��و وه��ل
م��ك��ت��ن��ب؟ ح��ب ي��ب��ث��ك م��ن ي��ب��ث��ك أن أه��اَل��َك
أرب ب��ال ال��دن��ي��ا أت��ى َغ��ِرًدا ش��اع��ًرا ح��ب��ب��ت��ك
وال��ش��ن��ب األح��داق ف��ي ـ��ق ال��ط��ل��ـ ال��ج��م��ال ي��ولِّ��ه��ه
وال��ه��ض��ب واألوداء ِق األورا ف��ي األغ��ص��ان وف��ي
ال��ع��ن��ب خ��م��رة وي��ع��ج��ز س��ن��ى ال��ض��ي��اء ع��ل��ى ي��ه��لُّ
وص��ب وف��ي ه��م��ٍم ف��ي ِس ل��ل��ن��ا أًخ��ا وإن��س��انً��ا
م��ك��ت��ئ��ب ص��در وي��ث��ل��ج م��ن��ت��ح��ب دم��ع ي��ك��ف��ك��ف
ت��ِط��ِب ول��م ع��ص��ي��ت م��ا ـ��ِه ت��دم��ي��ـ ج��راح��ه��م ك��أن

∗∗∗
ن��س��ب وم��ن غ��ر م��ن َك ذا ح��س��ب��ك أن��ت، م��ن ف��ك��ن
ي��ث��ب ل��م ال��ن��اس وف��اء إذا ي��ث��وب م��ا ن��ع��ل��ك
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مطران خليل رثاء يف

وف��اِن ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي خ��ال��د ف��م��ن ال��ح��دث��اِن ي��د وت��م��ح��وه أف��ك��ٌر،
ي��ش��ت��ب��ه��ان األف��ه��ام ع��ل��ى وك��ادا ض��ده ال��ح��ق ق��ارب ح��ت��ى ال��وه��م، ه��و
دوران ف��ي ف��ه��ي غ��يٍّ أح��ادي��ث وأش��رق��ت غ��اب��ت، ال��ش��م��س ف��ي وأق��وال��ه��م
ح��ان وي��دم��ع م��ك��روب، ف��ي��ن��ح��ب ح��س��رة ي��ت��رك ال��ع��ي��ن ش��وق ول��ك��ن
ع��ي��ان رأي األف��ه��ام رؤى ف��ل��ي��س��ت الئ��ًم��ا ك��ن��ت إن ال��ل��وم ع��ل��ي��ن��ا أِق��لَّ
ج��ب��ان ب��ق��ل��ب ل��ألخ��رى ون��ن��ظ��ر ال��ن��وى ي��ولِّ��ه��ن��ا ال��دن��ي��ا م��ن ون��ح��ن
ي��دان ن��ح��س ف��ي��م��ا ل��ن��ا ول��ي��س ب��أه��ل��ه ث��ب��ت واإلي��م��ان ون��ج��زع
ث��ان؟ ه��ن��ال��ك غ��ي��ب وه��ل ش��ه��دت؟ ت��رى م��ا ال��غ��ي��ب، ال��م��س��ت��ن��ط��ق أي��ه��ا ف��ي��ا
ل��م��ع��ان م��ن ال��ل��ون خ��ل��ف ال��ل��ون ع��ل��ى ت��ش��ت��ه��ي ك��ن��ت م��ا ع��ي��ن��اك أب��ص��َرْت وه��ل
ال��خ��ف��ق��ان؟ دائ��م ق��ل��ب ال��ط��ي��ب ه��ل رح��م��ة؟ ال��ظ��ل ه��ل أن��غ��ام؟ ال��ص��وت ه��ل
ث��وان ع��ق��د وان��ف��كَّ ال��م��دى، م��داه م��ظ��ل��م؟ وان��ج��اب األس��ت��ار، ه��وت وه��ل
ب��دان ل��ي��س واإلص��ب��اح ال��ص��ب��ح؟ ع��ن ال��دَُّج��ى ف��ي ��ب ال��م��ن��قِّ زل��ت م��ا انَّ��ك أَم
س��ن��ان وق��ع ي��ب��ل��ي��ه وال ـ��ت��ه��اد، اج��ـ ي��زي��ل��ه ال ال��ذي ال��ح��د يُ��ط��ال��ع��ك

∗∗∗
زم��ان وه��زل ب��أل��ف��اظ ون��اء أه��ل��ه ال��ش��ع��ر راج��ع ل��م��ا ح��ب��ب��ن��اك
ويُ��دان��ي أت��راب��ه ع��ن يُ��س��ائ��ل ب��اب��ه ال��ح��س��ن أت��ى ًق��ا خ��الَّ ذك��رن��اك
ُم��ه��ان غ��ي��ر ال��ف��ك��ر ب��ه��ن يُ��ح��ار ل��ط��ائ��ًف��ا ال��ك��الم أش��ت��ات ��ل ت��ح��مَّ
ره��ان ي��وم ل��ل��س��ب��ق وت��رس��ل��ه��ا ون��ظ��ي��م��ة خ��رًَّدا ال��آلل��ي وت��ه��دي



غرباء

ه��ج��ان ال��س��اح��ري��ن ف��ي ن��س��ب وذا س��اح��ر واب��ن س��اح��ًرا إال ك��ن��ت وه��ل
ب��ي��ان ل��ط��ف م��ع��ن��اه م��ن ال��ش��م��س ت��ك ج��دوده أرض ال��ش��م��س أرض ت��ك وم��ن
ل��س��ان خ��ي��ر ال��ت��ي��ه ي��ج��ر إل��ي��ه��ا وان��ت��م��ى ال��ق��ص��ائ��د، وأح��ك��م��ت رف��ع��ت،
ال��ث��ق��الن ص��رح��ه��ا وأع��ل��ى ب��ن��اه��ا، ب��ع��ل��ب��ك ف��ي دن��ى م��ب��ان��ي��ه��ا ف��ظ��ن��ت
روان إل��ي��ك أل��ف��اظ ق��ري��ش��ي ل��ن��ا س��ي��رت��ه ل��ل��غ��رب أث��ر وك��م
ب��ان ون��ف��ح��ة ب��انً��ا خ��م��ائ��ل��ن��ا وأم��رع��ت أذك��ى، ال��ط��ي��ب ع��اد ب��ف��ض��ل��ك
ي��ج��ت��م��ع��ان ال��ع��م��ر ن��ق��ي��ض��ا وك��اد ل��ن��اظ��ر أص��ف��ى ال��ض��وء ص��ف��اء وأض��ح��ى
ح��ران ط��ول ب��ع��د زم��اًم��ا وأوف��ى ق��راب��ة أدن��ى اإلن��س��ان ب��ن��و وص��ار

∗∗∗
ع��ك��ف��ان خ��ده ي��روي ب��ل��ب��ن��ان وال��ٌه رزئ��ك، إث��ر ك��م ال��ح��ج��ى رب��ي��ب
وج��ان ي��ج��ت��دي��ك غ��ري��ب ل��ص��اف وم��وئ��ًال ل��ل��م��ق��ي��م ع��زٍّا ي��ف��دِّي��ك
ع��م��ان ش��ع��اب أو ن��ي��ل، ب��أرج��اء أم��ٍة ك��ل ف��ي األح��رار وم��س��ت��ن��ف��ر
ب��ان أص��دق وال��ح��ب ل��ه��م، وت��ب��ن��ي ت��ب��ت��ل��ي��ه��م ال��ت��ي ال��ج��راح��ات ت��ح��س
أم��ان وع��ه��د إش��راق رس��ال��ة ح��ام��ًال ل��ل��ب��ن��ان اب��نً��ا إال ك��ن��ت وم��ا
م��غ��ان��ي ورب أح��الم، رب وي��ا م��وج��ًع��ا ب��ع��دك ب��ات ح��س��ن رب وي��ا
ل��س��ان��ي ف��ي��ك ال��ق��ول ل��ص��وغ ل��س��ان��ي ي��ُع��د ف��ل��م ال��ج��م��ال، ي��تَّ��م��َت ك��أن��ك
ع��ان؟ ب��ع��دك ال��ل��ي��ل ط��وي��ل وش��اك واج��د ال��ب��ل��ي��ة ف��ي أنَّ��ا أي��ه��ن��ي��ك
ح��ص��ان ال��ك��م��ال م��رج��و وق��ب��ل��ة ُم��ق��تَ��ٍد ق��دوة أن��ت ن��م آِم��نً��ا، َف��نَ��ْم
وش��ان��ي ن��ه��اك ف��ي ق��ول��ي ش��أن ف��م��ا وح��ده وي��أخ��ذ يُ��ع��ِط��ي ال��ذي ج��زاَك
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حممد

ال��م��رش��ُد وع��زَّ م��آث��م��ه��م، ع��ظ��م��ت م��ح��م��ُد األن��ام ف��ي س��الم��ك أرس��ل
م��وع��د ل��ك يَ��ِح��ْن ول��م ل��ل��ع��ال��م��ي��ن، ال��ه��دى ن��وَر ت��ك��ن ل��م ك��أن��ك ع��ادوا
ويُ��ع��رِب��ُد ي��زده��ي أرٍض ك��ل ف��ي روح��ه��م ال��ج��اه��ل��ي��ة وروح وَغ��َدْوا
ال��م��ت��وط��د خ��الق��ة ب��ع��ض وال��ُك��ف��ر زم��ان��ه��م ج��ه��ل ب��ع��ض ال��ج��اه��ل��ي��ة
تُ��ج��ح��د ال ال��ت��ي ال��ل��ه أن��ُع��م م��ن وإن��ه ال��ن��اص��ري، ج��الل ج��ح��دوا
ت��ق��ص��د وف��ي��م��ا ب��ه، وع��دت ف��ي��م��ا أرج��ف��وا ح��ت��ى ، ال��َغ��يِّ ف��ي ��ل��وا وت��وغَّ

∗∗∗
ويُ��ع��ب��د يُ��س��ت��ث��اب ربٍّ��ا ج��ع��ل��وه م��ن��ائ��ًرا ال��ض��ري��ر ال��ع��ق��ل م��ن ن��ص��ب��وا
وتُ��ورد ل��ل��ش��ق��اء تُ��ص��دُر ه��وج��اء، ردة ه��ي��اك��ُل ألن��ف��س��ه��م ف��ُه��ُم
ت��ح��ص��د ف��أس��ك أي��ن أك��ب��ر، ال��ل��ه ب��غ��وا م��ا وُع��زَّى ح��س��ب��وا، م��ا ف��ال��الُت

∗∗∗
ال��ف��رق��د ورد ب��ه ال��زم��ان وق��ف ح��س��ُه ت��ف��رَّد ل��ي��ٍل م��ن ال��ل��ه
وت��رص��د ت��ج��ت��ل��ي��ه ��ْت ه��مَّ األرض ف��ي وج��وده��ا س��ر ك��أن ال��س��م��اء دن��ت
اإلث��م��د يُ��ش��ام ف��ال وه��ام، أص��ف��ى ب��ه��ا يُ��ح��ل��م ل��م األض��واء وت��ن��ادت
ال��م��ت��ج��م��د ��ه��ا ح��سُّ وأم��رَع ـ��ت��ب��ه��ت وان��ـ األش��ي��اء ب��ه��ا ع��م��ا وت��س��اءل��ت
وت��ح��م��د ال��ب��ه��اء ف��ي وت��غ��رق ت��رج��و ح��ش��اش��ة غ��ي��ُر ف��ل��ي��س ال��ح��بُ��ور، وس��رى
وت��ق��ع��د ت��ق��وم ب��ه��ا ال��م��ه��ي��ب ط��وع واغ��ت��دت ال��ط��ب��ي��ع��ة، ن��وام��ي��ُس ُغ��ِل��ب��ت



غرباء

ال��م��ول��د وه��ذا ب��ه، ال��م��خ��اض ه��ذا ل��ي��ل��ه وه��ذا ع��ج��ب؟ أم��ن م��اذا؟
تُ��َص��ع��ُد ال��ج��واء ف��ي وع��ي��ن خ��س��ًف��ا، ت��س��وم��ه ال��ت��راب ف��ي َك��فٌّ وال��ط��ف��ل
��د وي��م��جِّ ب��ه، أع��راًق��ا وي��ط��ي��ب وي��زده��ي ب��ال��ول��ي��د، ي��ه��ت��ف وال��ك��ون

∗∗∗
ت��ن��ف��د ال ل��م��ح��ب��ة وع��ب��ارة م��ح��ب��ة غ��ي��ر أن��ت م��ا م��رس��ًال، ي��ا
ال��م��ف��رد ال��ب��ي��ان وه��ذاك ف��ي��ه، ق��ول��ه ق��وٍل وك��ل ال��ك��ت��اب ه��ذا
وي��ج��وِّد ب��ه ي��ش��دو أو ل��والك آي��ة وي��ت��ل��و ي��ح��ف��ظ��ه، ك��ان م��ن
م��ل��ح��د أن��ا وال دي��ان��ي، أن��ت م��ا ف��ات��ئ��د ب��ك ت��ش��اوًف��ا غ��ل��وت إن أن��ا
ال��م��ت��وق��د س��ره��ا وأش��رق وص��ف��ت، ف��ت��ن��زََّه��ْت وح��دة ج��وه��ر أدرك��َت
وت��خ��ل��د وت��ع��زه��م ت��ه��دي��ِه��ِم خ��ال��ق م��ن��ح��ة ال��ن��اس ف��ي وب��ث��ث��ت��ه��ا
وت��ع��ق��د ع��ل��ي��ك خ��ن��اص��ره��ا ع��ق��دت أم��ة ق��ب��ائ��ل اج��ت��م��ع��ت اس��م��ه��ا وع��ل��ى
وي��رع��د ي��ض��جُّ ب��ه��ا ال��زم��ان س��م��ع ف��أص��ب��ح��ت وج��ئ��ت ك��ان��ت؟ وه��ل ك��ان��ت،
وال��س��رم��د آزال��ه الس��ت��ع��رب��ت ك��ل��ه ن��داءك س��م��ع��ت انَّ��ه��ا َوَل��َو

∗∗∗
ي��د وب��ال��ت��ق��وى إخ��وان ب��ال��ل��ه ب��ري��ة أه��ل ك��ل ح��ت��ى ��ْدَت وحَّ
أش��ه��د ع��ي��س��ويٍّ��ا، وك��ون��ي وأن��ا، واح��د ك��ن��ه ف��اإلن��س��ان ��ْدَت، وحَّ
وال��م��ورد م��ع��ي��ن��ه��ا وأن��ت إال ش��ري��ع��ة ب��ع��د ل��ي��س ح��ت��ى وش��رع��ت،
وي��ب��ع��د ي��ض��ي��ق م��ا ي��رح��ب األرض ف��ي ال��م��دى س��ع��ة ل��ه��ا دول��ت��ه��م وأق��م��َت
ال��س��ي��د والن ب��ه��ا ال��ض��ع��ي��ف أم��ن ن��ظ��ام��ه��ا ال��س��م��اء َح��ب��ك دول��ة ه��ي
وأع��ب��د م��ت��ح��ك��م��ون وال ع��اٍت، م��س��ت��ك��ب��ر ال ال��ن��اس ل��دي��ه��ا ش��رٌع
م��ه��نَّ��د ال��ح��س��ام ص��اف��ي ص��ارم ال ب��ي��ن��ه��م ال��ع��الئ��ق ي��س��ت��ق��ض��ي وال��ح��ب

∗∗∗
وي��وع��د ي��ص��ول األق��ص��ى ج��ي��رة ف��ي م��خ��يَّ��م وال��ب��الء ل��ن��ذك��ر، إنَّ��ا
وي��ج��م��د ف��ي��ه ال��خ��ص��ب ع��رق ف��ي��ج��فُّ س��م��وم��ه ال��ت��راب ت��ع��ت��ور وال��ح��ق��د
غ��د ويَ��ن��س��اه��ا ب��ه��ا يُ��ل��م ع��دم ل��و ت��ودُّ ال��ن��اه��ب��ي��ن، ن��ه��ب واألرض
وت��خ��م��د ال��رج��ال آم��ال وت��ذل أك��ف��ه ب��ال��ن��ف��وس ت��ع��ص��ف وال��م��وت
يُ��ل��ح��دوا ��ا ل��مَّ األح��ي��اء م��ن م��وت��ى ج��م��وع��ه��م وت��ل��ك ل��ه��ف��ي! وم��ا ل��ه��ف��ي
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محمد

وش��رَّدوا ال��ش��ق��اء ب��أن��ي��اب ن��ه��ش��وا ن��ج��وا وم��ن ال��س��ي��وف ح��د ع��ل��ى ن��ث��روا
م��وص��د وع��ق��ل م��ض��رَّج��ة وي��د م��ظ��ال��ٌم وه��و ال��ك��ون، ي��س��ت��ص��رخ��ون
يُ��ن��ج��د أح��م��د اس��م وال ال��م��س��ي��ح اس��م ال األس��ى وف��ي ه��ن��اك ال��ب��ل��وى ف��ي س��ي��ان
يُ��ف��ق��د ش��أن��ك أج��ل ك��اد ل��ل��خ��ي��ر، ان��ت��ص��ف أب��اب��ي��َل، ط��ي��ًرا م��رس��ًال ي��ا
وت��ق��ع��د ت��ص��ي��ب م��ن ت��ع��م��ي ـ��ه��ط��الت ال��ـ س��ي��ول��ه��ا إن ت��ل��ك؟ ال��ح��ج��ارة أي��ن
ال��ج��ل��م��د ع��ل��ي��ه م��ن��ه��م��ًرا أش��ف��اه ال��ع��ل��ي ال��ن��ور ي��ه��ده ل��م ف��م��ن أرس��ل،

∗∗∗
ال��م��رش��ُد وع��زَّ م��آث��م��ه��م، ع��ظ��م��ت م��ح��م��ُد األن��ام ف��ي س��الم��ك أرِس��ْل

45




