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الديوان إهداء

َح��ن��ان��ي ث��م أن��ِت َح��ن��انُ��ِك ب��ه��م��ا: روُح��ه تَ��ْح��ِف��ل ال��ش��ع��ر ه��ذا اث��ن��اِن
ف��رث��ان��ي ن��ش��ي��ُده ع��اد ب��ن��واِك ن��أْت ف��إن ال��ح��ي��اِة، نَ��َغ��َم ْدتُ��ُه َردَّ
ف��ان ش��ع��رَي ف��ك��لُّ ع��ب��س��ِت وإذا خ��ال��ٌد ش��ع��رَي ف��ك��لُّ اب��ت��س��م��ِت ف��إذا

شادي أبو





تصدير

يف النفس ملناجاة طوًعا اللساُن به جرى نرشه. يسبق لم وأكثره قديٌم الشعر هذا أكثُر
اآلن نرشه إىل يدعو فما والسياسيُة، الفكريُة والثورُة االضطراُب يشملها متعددة ظروٍف
التي املعنوية املائدة هذه إىل يجلس أن األدباء من شاء ملن الروحية املشاركة حبُّ سوى
بأخلص مقرونة ، املرِّ والدواء الحلوى وبني والفاكهة، الدَِّسم الغذاء بني ألوانها تجمع
بالذكر وأخصُّ — القصائد هذه من مختارات أن ذلك عىل عني وشجَّ الروحية. صلواتي
نفوسهم صدى من فيها ملا األدباء بني ومتداَولٌة منسوخٌة — منها واالجتماعية الوطنية
املتناقضة. بالتيارات الصاخب العهد هذا يف قنوطهم ومرارة آمالهم وشعلة الحزينة

متابعة ه يرسُّ الذي األدبي للناقد إرضاءً األصلية نصوصها استبقاء عىل حرصُت وقد
وإرضاءً بيئته، مع والفكري األدبي وتفاعله وأسلوبه وعواطفه الشاعر ذهنية يف التطوُّر
ما كل الواقع يف تكن لم إن يعنيني ما أول وهي حينئٍذ. وشعوري ووجداني لذكرياتي

إرضاؤه. يعنيني
وهدايًة نفوذًا نظمتُه ما أبعَد ِشْعَرُه وجدُت إذْ «الشعلة» الديوان هذا أسميُت وقد
جامحٌة والنفوُس انتقاٍل دور يف جاء وقد واالجتماعي، الوطني شعري بني وتأثريًا
العتبارات قبُل من بطبعه الظروُف تسمح ولم معطَّلٌة. والحريات مضطربٌة والخواطر
إىل عظيًما ذلك برغم كان ف املثقَّ الجمهور بني شعره من جانب ذيوع ولكنَّ سياسية،
املعروفني شعرائنا من الشيوخ بعض إىل القصائد هذه من واحدة غري نُِسبَْت أن حدِّ

النكراء». و«اليد واملنسوخ» «الناسخ قصيدتي بالذكر وأخصُّ
دوٌر الفالوذج ملطابع كان حيث أوًال املدرسية البيئات يف الحركُة هذه نشأت وقد
الشعر من اللون هذا من نصيبي يصبح وكاد ، والسيايسِّ الوطني الشعر نرش يف مستوٌر



الشعلة

الوقت أنَّ ورأيُت آخرين. لشعراء قبُل من شتَّى قصائد أُصيبْت كما النَّسب مجهوَل
الوطنية الحركة إبَّان املرصي الشعر تاريخ يف كحلقٍة الديوان هذا لطبع اآلن حان قد
ويف املتقدمة دواويني يف الشعر هذا لون من حلقاٌت سبقتْها قد كانت وإْن الحديثة،
الوجداني الشعر من قليل غري كذلك يشمل الديوان أن إىل هذا الشعراء، من غريي دواوين

الخالص. الوصفي والشعر
بدَّ فال العامة اإلنسانية الروح وإىل الصايف الفني الشعر إىل نزوعي من يكن ومهما
األدبية باملبادئ ارتبطْت ما متى الوطنية املؤثرات نُهزُة الشاعر نفَس بأنَّ االعرتاف من يل
هذا أُزكي أن الحال بطبيعة يل وليس . الحيُّ الوطنيُّ الشعُر نشأ ة ثمَّ وِمْن السامية؛
يُغفلوه أو ويستوعبوه يتذوَّقوه أن لألدباء تارًكا ونرشه تدوينه واجب عيلَّ وإنما الشعر
األذواق. هذه اختالف يف الخري كل والخريُ األدبية، ونزعاتهم أذواقهم حسب ويهملوه

فليس خواطري وعرائس قلبي فلذات من هو الذي الشعر هذا بنرش أْعنى كنُت وإذا
الوحيد الحافز فإنَّ مألوفة، معنوية للذة وال دنيوي، اعتبار أليِّ وال للشهرة، وال ب للتكسُّ
وتنطوي نفيس صحائف وتؤلِّف ُروحي أجزاءَ تحمل الكلمات هذه أنَّ إحسايس هو يل
بروح أعرضها لذلك له؛ خيال أقرب عىل أو أعشقه الذي األعىل املثل من صورة عىل
يف املشرتكة عواطفنا فاندمجت نفوسنا أصداءُ وبينهم بيني تجاوبَت َمْن عىل صوفيٍة
— الروحي واالندماج النفساني التجاوب متعة — الصوفية املتعة فهذه صافية. وحدة

الفنيَّة. قيمته كانت كيفما الشعر هذا نرش إىل تحفزني التي هي
وتجنُّب االستجمام هو عيلَّ يتمنونه ما كلَّ أن اد النقَّ حرضات بعُض ذكر وقد
العرصيِّ الشعر أروع من فعدُّوه تفضلوا يل بشعر واستشهدوا الشعر. قرض يف اإلرساع
للحقيقة كلمة ِذكر من ا بُدٍّ أَر فلم ارتجاًال. أمليتُه شعر غري أجده لم فيه نظرُت فلما
لم بأني ح أرصِّ أن من مناًصا أَر ولم األدبي، النقد يف تُنصَف أن يندر التي التاريخية
تجيش العاطفة أن أعرفه ما وكل بها، أعتد وال النظمية الرسعة هذه أمر إىل كثريًا أتنبَّه
قصري أو طويٍل زمٍن بعد ألبث فال يغالبني كائٍن أو ألثر الفني التفاعل أو نفيس يف
ببطء، أو برسعة رويٍّا، أو ارتجاًال إما النغمات من بنغمٍة قلبي يف وقعه َصَدى أردِّد أن
وقرض التأثري عامل بني الفاصُل الوقُت كان وربما الفيض، ذلك وقوة فيضه حسب
أنه وعندي ذاته. النظم وقت وكذلك وجيًزا، كان وربما مديًدا، اإليحاء ذلك أثر من الشعر
وإذا الفنَّان. يُخرجه الذي وحده الفني األثر قيمُة يعنيه وإنما ذلك من يشءٌ الفنَّ يعني ال
ال أو يتفق قد الشعر هذا فيه أصبُّ الذي الزمن أنَّ فالحقيقُة اعتياًدا النظم رسيَع كنُت
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تصدير

من صورة بأية صدِّه يف حوٌل يل وليس بنفيس، الشعر هذا فيه يُْخلق الذي والزمن يتفق
الضيُق عيلَّ استوىل وإالَّ عنها أعربِّ حتى تلجُّ ثم بنفيس تلجُّ العاطفة تزال فما الصَور،
خلقها صورة عن أسأَل أن يجوز ال وجداني صميم من وفلذاٌت أنفاٌس هي فهذه والكمُد.

وصلوات. قرابني الفن هيكل يف أقدمها وإنما ظروفه، عن وال
شادي أبو زكي أحمد
١٩٣٢ ديسمرب املطرية ضاحية
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إملامة

الشعر فلسفة

اإلسهاب فإن الشعر؛1 فلسفة تشملها التي املسائل بعرشات حاشد مجلد كتابة السهل من
فراغ يف املدقق ل املتأمِّ يتناول أن امليسور من وليس االقتضاب، من أهون األبحاث هذه يف

الوجيزة. الكلمة هذه يف أحاوله ما وهذا معدودة، يسرية نقًطا إال محدود ضيق
أي السطحي الشعور بلغة ليس ولكنه وتصويره، الشعور لغة حقيقته يف الشعر
يف اإلنسانية بلغة يعرب إنما املستحب جماله يف وهو الواقعية. املظاهر وراء ا عمَّ يعرب إنه
ر تطوُّ يف اإلنساني العقل أن بيد العقل. عليها يسيطر ال التي الوجدان وبلغة طفولتها،
الشعر يواجه ولذلك العصبية، املواهب من سواه حساب عىل مستمر نضوج ويف عظيم
الحقيقة تسود أن العلمية الحقيقة ومحاولة وسيطرته، املنطق خطر األجيال بتعاقب

الشعرية.
الساذجة وبالتعاليل والخرافات باألساطري متصلة طفولتها يف اإلنسانية ولغة
هذه كل ألن جميلة مسحة الشعر تُكسب وهذه وتفاعيلها، الطبيعة مظاهر من وبالروعة
نقول ونحن مركزة، عواطف بمثابة هي التي الدينية والعقيدة بالشعور متصلة األشياء
النوع هذا نعت إىل نميل ولذلك العواطف، سبيل عن به فهمنا ويتصل بعواطفنا الشعر

الصايف». «بالشعر الشعر من

«املصور». مجلة من الرابع املجلد عن 1



الشعلة

والذكاء املنطق لغة هي بعده وفيما الزمن هذا يف النامية رجولتها يف اإلنسانية ولغة
هذه تقدمه الذي الشعر اعتبار إىل نميل ال ولذلك إليها؛ وما والحكمة العلمية والفلسفة

والوجدان. العواطف عن بعيًدا ونراه صافيًا شعًرا إلينا اللغة
الصورتني بني الجمع إىل ترمي األخرية العهود يف جديدة محاوالت هناك أن عىل
تتحول أن هذا ومعنى الشعري. التعبري عند العقل ثمار العاطفة نفحاُت تستوعب بحيث
ونظمه. شعوره يف فتتمثل الشاعر نفس يف صادق إيمان إىل والعلم والحكمة الفلسفة
الشاعر يوجد حيث يكون وإنما الصناعة، طريق عن ًدا تعمُّ الحال بطبيعة يكون لن وهذا
وحدة وفلسفته وعلمه وإيمانه عواطفه فتصري النزعة هذه وتربيته بطبيعته له الذي

التجزئة. تقبل ال تكاد
وكيتس وشيل خفاجة وابن نواس أبي عند فتجده الصايف» «الشعر مثال ا فأمَّ
األستاذ شعر بيننا أمثلِته فأظهر املنطقي» العلمي «الشعر وأما مثًال، ووردزورث
فيه تمتزج صادًقا إحساًسا لك تقدِّم التي الفلسفية» «العاطفة شعر وأما الزهاوي.
أبي شعر من مختارة أمثلة ففي مقبوًال؛ شائًقا امتزاًجا العقل بأحكام الوجدان نواِفُح

املشهورة. العالء أبي داليَّة لذلك األمثلة أخلد ولعل املتنبي، وشعر املعري العالء
الصايف»، الساذج «الشعر عن ُسُموٍّا يقل ال الشعر من األخري النوع هذا أن رأيي ويف
«كاألدب الشعر كان وملا املستقبل. شعر بل الشعر؛ أنواع أسمى نعده أن لنا جاز وربما
نلحظ حينما الرأي هذا نقدم أن املجازفة من وال الغرابة من يكن لم للحياة نقًدا عامة»

اإلنساني. للعقل التطور متجه
الشعر ويف اإلنجليزي الشعر يف النزعة هذه ظهور يرضيه ال من أدبائنا أعالم وبني
يكون أن ينبغي الشعر أن يرى من وبينهم عليهما، الفرنيس الشعر ويؤثِر الجديد العربي
هي الحياة أن نعرف ال ولكننا أحيانًا. واالستهتار واملداعبة واللهو الظُّرف عىل قًرصا
روحه يف سواء جامًعا شعًرا النماذج هذه عىل يقترص الذي الشعر نرى وال وحده، هذا
وإنما حاكيًا يكون أن يرضيني وال ًرا، مصوِّ الشاعر يكون أن يكفيني وال مشتمالته، أو
أني عىل الفيلسوف. دائرة إىل توٍّا ينقله ما وهذا أعىل، ملثل خالًقا أيًضا يكون أن يعنيني
عقله، عواطفه تخاصم ال الذي النزعة الفلسفي الشاعر أن أكرر — بذلك اعرتايف مع —
عىل الشعراء أسمى هو بلغتها، عنه تعرب أن يف العواطف إىل يعهد أن عقله يرىض والذي

اإلطالق.
حقيقة أية الشعرية الحقيقة تهضم ألن مانًعا تجد لم النظرية بهذه معي آمنَت وإذا
هضم يمنع ما يرى ال «Thamyrisتامريس» كتاب صاحب ترفليان األستاذ وهذا علمية.
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إملامة

الشاعر عواطف بتأثر ذلك كل يف فالعربة الشعر، يف ونحوها والطب والهندسة الزراعة
علًما. الشعر من يجعل أم شعًرا، العلم من يجعل هو وهل أدائه، بطريقة ثم هذا بكل
هذا يف املشهورة قصيدته فكانت النحل تربية يف نظمُت كما نظم بك شوقي وهذا

شعره. وأنفس أجمل من املوضوع
أن كما أو إنتاجها، لحسن العوامل مقدمة يف أسايس رشط الرتبة خصب أن وكما
الشعر من نوع أي يثمر أن يُنتظر ال فكذلك غرس، من لها أصلح هو ما تربة لكل
أثر هو الشعر وقبول األذهان. بعض رفضته إذا عجب ال بل ذهن، كل يف واحدة بدرجة
من كان ثَمَّ ومن بعينه؛ بإيحاء التأثر يف سواء النفوس كل وليست اإليحاء، من لنوع
معينة بيئة يف محسوس أثر له يكن لم إذا وحده الشعر عىل العيب تلقي ال أن العدل
أمور كلها فهذه بسواه، للتأثر القابلية لها كانت وإن به للتأثُّر الكايف االستعداد لها ليس

والحتم. الجزم موضع تكون أن والصواب الحكمة من ليس نسبية
عنها، غريبًا مجموعه يف يكون وال تمثيل أصدق بيئته يمثل أن الشعر ف يُرشِّ ومما
يكون ال وأن الشاملة اإلنسانية الحقيقة منه نواٍح يف يمثل أن رشًفا يزيده مما ولكن

ذلك. جانب إىل حافزة خالقة روًحا بل مرآة مجرد
العلمية» «الحقيقة عن يختلف كيشء الشعرية» «الحقيقة إىل مرة غري أرشُت وقد
الصادق التعريف تحتِّم العلمية» «الحقيقة إن فأقول التفسري، من بيشء مطاَلبًا وأراني
ومن واإلحساس. الخيال صدق إال تحتم ال الشعرية» «الحقيقة بينما وواقعيٍّا، منطقيٍّا
أو العلم مبادئ أبسط يوافق أن يمكن ال شعًرا سليم أو مريض شاعر يقول أن الجائز
ألنَّه شعرية» «حقيقة ذا النظم هذا نعدُّ ذلك ومع عجيبًا، شذوذًا كله يكون أو املنطق
وحدة ا حقٍّ ويمثل خاصة، ظروف يف الشاعر ذلك نفسية عن تام وإخالص صدق يف يعرب
نقد يف النفس بعلم االستعانة إىل أميل ذلك أجل ومن لُبِِّه. يف الذي واإليمان العواطف
وُصَوِرها. النفس لغة وتقدير تحليل يف الشكلية العلوم من سواه من أوىل فهو الشعر

بأس وال فلسفية، نظرة الشعري اإلنتاج مسألة يف النظر إىل النقاد بعض ويميل
الخاصهو فرأيي أنا أما الشعر. يف الفني لإلتقان أنسب اإلقالل أن يرى ومعظمهم بذلك.
مما هذا فليس كثري شعر له يظهر لم فإذا ، مقالٍّ وليس بفطرته ُمكِثر املطبوع الشاعر أن
يكون فقد حياته، يف أخرى منافذ إىل ٌل محوَّ شعره أن معناه يكون بل نظريتي، يناقض
مظاهر الشعرية قوته تتخذ وهكذا ذلك، غري أو عزًفا أو رقًصا أو ذهنية رياضة أو لهًوا
اجتماعية لعوامل عنه وانرصافه النظم تهيُّبه سوى لذلك سبب يكن لم وربما مختلفة
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الشعلة

وهما ومطران، شوقي األحجام نبذوا الذين املطبوعني شعرائنا شيوخ ومن شخصية. أو
يف الشعري الطبع مركز إنضاج عىل ساعدت قد املرانة وكأنما إنتاًجا، الشعراء أكثر من
منهما كل يف خاص مستوى ذو وهو يهدأ ال فسيولوجي تأثري تحت فأصبحا ذهنيهما،
أن وعندي طبيعيٍّا، ذلك دام ما اإلكثار إنتاجهما قيمة يفسد فال الكالل، غري يُضعفه ال
إطالق يف يكون الجمال وإنما املصطنع، اإلكثار عن وقبًحا سوءًا يقل ال املصطنع اإلقالل

سجيتها. عىل الشاعرة النفس
وخريها الشعر. لغة عن كلمة من بد فال وتأثريه اإليحاء إىل أرشنا قد دمنا وما
تأدية يف متماسكة وحدة واملعنى اللفظ يكون بحيث وجرًسا لفًظا املقام ناسب ما عندي
توافق التي الشعرية املوسيقية بيئة كل يف أوثر ولذلك إليك، ونقله الشعري اإلحساس
تمصري إىل أرتاح ولكني العامية، اللهجة أنصار من لست أني القراء ويعلم روحها.
الوديع الرقيق الوطن هذا روح املرصي أدبنا يف يظهر بحيث املرصية تعريب أو العربية
النبيه وابن قالقس ابن شعر يمثله وقد تمثيل، أصدَق زهري البهاء شعر يمثله الذي
فليس العبايس والعرص األموي العرص لهجة إىل بنا الرجوع وأما أحيانًا. نباتة وابن
فال متفرنجة الحارضة املرصية بيئتنا وأرى يشء. يف بيئتنا إنصاف من وال التجديد من
يحتمي متصنع كل إال ذلك يخاف ولن التفرنُج، روح من العرصي شعرنا تجريد يمكن
بذلك ييسء هو حينما اللغة، عىل الغرية وراء — الشعر بفلسفة منه جهًال أو خداًعا —

وشعره. لغته إىل
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الديوان شعر

الشعلة

غ��اش��ُم ال��تَّ��ط��اُح��ِن ن��ي��راَن أيُ��ْش��ِع��ُل
ع��ال��ُم؟ ال��ح��ق��ي��ق��ة ن��ش��ِر ع��ن ويَ��غ��ف��ل

ش��ع��ل��ة أن��َت ول��ت��ك��ْن ي��راع��ي! ه��ل��مَّ
ن��اق��ُم ف��ال��رش��ُد ال��رُّش��ِد س��ب��ي��َل تُ��ض��يء

ت��ه��اف��ت��وا ال��ذي��ن ال��ُع��ْم��ُي ك��ث��ر ل��ق��د
ق��ات��م وال��نَّ��ه��ُج ال��نَّ��ه��َج ��وا ي��ش��قُّ أن ع��ل��ى

ت��ع��ث��روا ال��ض��ي��اءَ أُع��ط��وا أن��ه��م ول��و
ن��ائ��ُم وال��ل��ح��ُظ األض��واءُ ت��ن��ف��ع ف��م��ا

ح��الُ��ه��م ح��ي��ن ث��روة م��ن ح��ظُّ��ه��م وم��ا
ال��دراه��ُم؟ ي��ديْ��ه ف��ي ف��ق��ي��ٍر ك��ح��اِل

ًدا م��ج��دَّ م��اًال س��كَّ أج��ي��ٍر م��ن وك��م
غ��ان��ُم ه��و وال ب��أٍس ذو ه��و ف��ال

ن��اص��ًع��ا ال��ح��قَّ وان��ظ��ِر ي��راع��ي! ْم ت��ق��دَّ
ال��م��خ��اص��ُم ي��ؤذي ال��ح��قِّ م��ث��ل أر ف��ل��م

ب��اس��م��ِه ي��ه��ت��ُف وال��ك��لُّ ب��ه ت��ن��ادْوا
وَم��غ��ارُم! ح��ول��ه ُخ��ص��وٌم وك��لٌّ



الشعلة

ل��ه��م ت��ك��ْن ل��م ك��أْن ح��ت��ى ص��غ��روا ل��ق��د
ال��ج��م��اج��ُم! ت��ش��م��ئ��زُّ وك��ادْت ع��ق��وٌل

ت��ع��ْد ف��ل��م ال��ح��ي��اِة ف��ه��َم ج��ه��ل��وا وق��د
ال��ت��راج��ُم وه��ي األح��داِث1 لُ��غ��ى ت��ب��ي��ن

��َدى ال��صَّ يُ��ض��ح��ك ��َدى وال��صَّ وص��اح��وا، وص��اح��وا
ال��ض��راغ��ُم ال��ل��ي��وُث تُ��ش��َج��ى ه��ك��ذا وم��ا

م��رًة ال��خ��ي��ر إل��ى ه��بُّ��وا أنَّ��ه��م ول��و
ال��م��ظ��ال��ُم ب��م��ص��ر ت��ع��ب��ث ل��م ال��ِح��ْل��ِم م��ع

زع��ام��ٍة ك��لُّ م��ص��ر م��ن ُف��ِق��دْت ف��ه��ل
ال��م��زاع��ُم؟! ف��ي��ن��ا ال��ق��واَد تَ��خ��ل��ق وه��ل

ب��ص��ي��ح��ٍة ي��وًم��ا األب��ط��اُل ُع��ِرَف وم��ا
ال��ع��ظ��ائ��ُم ت��ل��َك األب��ط��اِل ه��َوى ول��ك��ْن

ال��ت��ف��اف��ن��ا إالَّ يَ��بْ��َق ل��م وَط��ن��ي ف��ي��ا
راغ��ُم وال��ده��ُر ال��م��ف��ديِّ ال��َع��َل��ِم ع��ل��ى

ط��وي��ل��ٍة ق��روٍن ف��ي م��نَّ��ا ن��ال ل��ق��د
ح��ال��ُم يُ��خ��ادََع ال أن ب��ن��ا ف��أَْح��ِر

زح��ُف��ن��ا األرَض يُ��نْ��ِه��َك أْن ِب��ن��ا وأْح��ِر
ال��زَّم��ازُم2 م��ن��ا اإلق��داَم يُ��ْع��ِل��َن وأن

ص��ورًة أص��ب��ح ال��م��ج��ِد وم��اِض��ي ��ا ف��أمَّ
ال��ص��وارُم ال��س��ي��وُف ُم��ت��ن��ا ك��م��ا وم��ات��ت

ب��ح��ب��ه��ْم ح��ت��ى ال��ق��واُد ي��خ��ذل ف��ه��ل
ال��دع��ائ��ُم؟ ال��ت��آخ��ي دوَن وه��ل ذوي��ه��م؟

ق��ائ��ٍد دون ن��غ��ت��دي أن ل��ن��ا َل��خ��ي��ٌر
يُ��س��اه��ُم رَداه��ا ف��ي ك��لٌّ ال��ح��رِب م��ن

الحادثات. 1
الرعد. أصوات الزمازم: 2
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الديوان شعر

َم��ض��ى م��ا ف��ض��َل ل��ه��م يَ��نْ��س��ى َم��ْن أن��ا وم��ا
ق��ادُم ه��و ال��ذي يَ��نْ��س��ى َم��ْن أن��ا وال

ه��وٌَّة ال��ت��ط��اح��ُن ه��ذا ول��ك��نَّ��م��ا
غ��ارُم ال��ي��وَم ف��ال��غ��ان��ُم ب��ه��ا ْوا ت��ردَّ

الضائع الشعاع

م��ح��ت��رِق؟ ج��دِّ ب��ق��ل��ٍب ح��ي��ات��ي ف��م��ا َح��َرق ع��ل��ى أع��وام��ي أن��ف��َس أب��ل��ي��ُت
ق��ل��ق ف��ي ال��ي��مِّ أس��ي��ر م��ث��َل ف��ع��ش��ُت وي��رح��م��ن��ي ِل��ي��رع��ان��ي ي��وًم��ا ك��ان م��ا
ال��غ��رِق! م��ن ل��وٌن ل��ه ي��وٍم وك��لُّ ب��ه يُ��خ��اُل أم��ٍن ف��ي وه��و ُم��ك��اِف��ًح��ا،
َرَم��ِق؟ وال َح��دٍّ ب��ال ع��ن��اءٍ وم��ن ش��ج��ن��ي ِم��ْن َج��ْدَواُه وم��ا اس��ت��ف��دُت م��اذا
وال��نَّ��زِق ال��ط��ي��ِش ش��ب��ي��ُه ال��رش��اد ب��ع��ُض ع��ج��ٌب وال إش��ع��اع��ي ي��ط��ف��أ ك��اُد ق��د
ُم��ْرت��َزِق��ي ق��ب��ل ب��روح��ي بَ��َخ��ْل��ُت وم��ا ن��ش��ٍب وف��ي م��اٍل ف��ي ت��ب��خ��ل ال��ن��اُس
��ف��ِق3 ال��شَّ م��ن ح��ت��ى ل��ه��ا ث��ن��اءَ وال م��ح��س��ن��ٌة وه��ي ض��ي��اءً تَ��ْف��ن��ى وال��ش��م��ُس
ال��غ��س��ِق4 ف��ي ال��ش��م��س ش��ع��اُع ي��غ��ي��ب ك��م��ا ض��ائ��ع��َة ال��ن��اِس ب��ي��ن ال��م��آث��ُر ت��م��ض��ي

الجوهر

للفن تهليلة

ُدع��ائ��ي ي��س��أْم ول��م ِش��ع��ري اك��ت��ف��ى م��ا ال��ش��ع��راءِ إل��َه ي��ا ب��ق��ل��ب��ي ِع��ْش
يُ��رائ��ي ال ع��زي��ٍز ال��ِح��سِّ ن��اف��ِذ ش��اع��ٍر ل��وف��يٍّ ت��ت��راءَى
ال��م��رائ��ي ف��ي ُخ��ل��وًدا ال ك��ي��ان��ي، ف��ي دائ��ًم��ا ُخ��ل��وًدا أه��واَك أن��ا

إياها. نسيانه يجيز أمد فال بضيائها مستمتع آخر باعتباره 3
الليل. أول ظلمة الغسق: 4
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الشعلة

األن��ب��ي��اءِ َح��ي��اُة ال��ف��نُّ إن��م��ا خ��ال��ًص��ا ف��نٍّ��ا ال��ُع��ْم��َر أع��ي��َش ك��ي

∗∗∗
س��م��ائ��ي أرَض��ى وال األرَض ه��ذه م��ن��زل��ي أْرَض��ى ل��والَك أك��ْن ل��م
وش��ق��اءِ ع��ذاٍب ِم��ْن وَخ��الًص��ا آخ��ًرا ُوج��وًدا أْس��ت��ج��ل��ي ِب��َك
ال��ح��ك��م��اءِ ج��الَل بَ��زَّْت ح��ك��م��ٍة ِم��ْن اآلي ت��ْل��َو اآلَي وأص��وُغ
��ح��راءِ ال��صَّ ك��ت��ي��ِه ال��ن��ف��ُس ك��ان��ت وإْن خ��ف��اي��اه��ا، ن��ف��س��ي ل��ح��ظ��ْت
ال��ف��ض��اءِ ف��ي َس��بْ��ًح��ا األرض ح��ي��اِة م��ن ج��م��ٍة ق��ي��وٍد ع��ن واس��ت��ق��لَّ��ْت
ال��ض��ي��اءِ ه��ذا ع��ن ال��رُّوَح ي��ص��دُّ م��ا َح��دِّه��ا ِم��ْن يَ��ُع��ْد ل��م ح��ي��اٍة ف��ي
ان��ت��ه��اءِ غ��ي��ِر ف��ي ال��ف��نِّ ف��اب��ت��ك��اُر دائ��ٌم اب��ت��ك��اٌر ف��ي��ه��ا م��ا ك��لُّ
ال��ب��ق��اءِ ُروَح يَ��م��ت��ل��ْك يَ��نَ��ْل��ُه َم��ْن ال��ذي ال��ف��ْرُد ال��ج��وه��ُر أن��َت أن��َت

الجمال موكب

وَص��غ��اِر نَ��زوٍة ِم��ْن ت��ج��رُُّدن��ا ي��ك��ْن وإن ُم��ح��رم��ي��َن، إل��ي��ه ح��ج��ج��ن��ا
ش��ع��اري! ب��ع��ُض ال��ن��اَر إنَّ ال��ن��اِر، م��ن ل��ح��ظ��ًة ت��ج��رََّد م��ا ق��ل��ب��ي ول��ك��نَّ
ال��ح��ال��ي ال��م��ع��ب��د إل��ى ال��ض��اح��ي ال��ه��ي��ك��ل إل��ى ال��ه��وى ي��س��ب��ق وال��ه��وى إل��ي��ه ح��ج��ج��ن��ا
ب��آم��اِل ل��ل��ج��م��ال وب��اح��وا رف��اق��ي، ال��ث��رى ي��ل��ث��م ه��وى ب��ل��غ��ن��اه ��ا ف��ل��مَّ
ط��ل��وع��ا ال��ح��م��اَم ال��ش��م��ُس تُ��خ��رُس ك��م��ا ل��ه ره��ب��ة م��ن أُخ��ِرْس��ُت ول��ك��ن��ن��ي
دم��وع��ا ب��ال��ن��ظ��ي��م ق��ل��ب��ي ��َق تَ��دفَّ ذه��ول��ه��ا م��ن م��ه��ج��ت��ي أف��اق��ت ف��ل��م��ا
ال��ح��س��ِن ع��ب��ودي��ِة م��ن إال تَ��ح��رََّر ش��اع��ٍر ق��ص��ي��دِة ف��ي ن��ف��س��ي وأودع��ُت
ل��ل��ف��ن ع��اش إْن ال��ف��نِّ ربُّ ك��ذل��ك ل��وح��ي��ه ع��ب��ٌد وه��و إل��ًه��ا وص��ار
ج��ن��وُن ال��ف��ن��ون ت��ع��ب��ي��ر م��لءَ وك��م وش��دوِه��م ن��ش��ي��دي م��ن ان��ت��ه��ي��ن��ا ��ا ف��ل��مَّ
ف��ت��وُن ال��ف��ت��ون ك��لُّ وم��ا ف��ت��وٌن، اب��ت��س��اُم��ُه ح��ي��ن ال��ح��س��ُن ه��ذا ��م ت��ب��سَّ
وال��ح��ف��ِر وال��ن��ق��ِش ال��ع��ْزِف رج��اَل وص��رن��ا بَ��َس��م��ات��ه م��ن ال��ع��ه��َد ع��ل��ي��ه أخ��ذن��ا
ب��ال��ش��ع��ِر أل��ي��ُق ال��ش��ع��ُر ح��ي��ن ال��ش��ع��ِر ِم��ن روائ��ًع��ا ال��ج��م��اَل ت��ق��دي��َس وأُْل��ِه��ْم��ُت
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الدائم الصبا

ِص��ب��ايَ��ا ِس��ن��ي��ن أب��رح ف��ل��م تَ��ْج��ري، ِش��ْم��تُ��ه��ا م��ا ك��أن��ن��ي ال��س��ن��وُن َج��رت
نُ��ه��ايَ��ا ب��ال��ج��م��اِل ت��ع��لَّ��َق ف��ل��ق��د ��ب��ا ال��صِّ ُروِح ِم��ن ع��ش��ق��ُت ع��ش��ق��ُت ف��إذا
ُخ��ط��ايَ��ا اتَّ��ه��م��ُت ح��ت��ى يَ��ن��ت��ه��ي ال م��ح��ب��ٍة رب��ي��ِع ف��ي ق��ل��ب��ي ش��اب م��ا
ب��ه��واي��ا! ُم��ح��اَص��ٌر ال��ج��م��اُل ف��إذا ص��ب��اب��ًة ال��زم��ان ع��ل��ى ت��ف��ي��ض روٌح

الحب كنز

ش��غ��اِف ك��لَّ ال��ُح��بُّ م��ن��ه تَ��م��لَّ��َك ب��ي��ن��م��ا ب��ال��م��ح��ب��ة ق��ل��ب��ي يُ��ع��ذَُّب
ب��ك��اِف ال��م��ح��بِّ ل��ل��ق��ل��ِب ال��ك��وُن وم��ا ِغ��نً��ى ُح��بِّ��ِه م��ن ال��ك��وُن ه��ذا وأُْش��ِب��َع
واف؟ ل��ل��م��ح��ب��ِة ح��ب��ي��ٌب وأي��ن ك��لَّ��ه؟ ال��ح��بَّ ي��م��ل��ك ح��ب��ي��ٌب ف��أي��ن
ش��اِف؟ ال��ت��ج��اوِب غ��ي��ُر وم��ا ك��ف��ي��ٌل، س��ح��رِه ع��واِل��ِم ف��ي ُح��ْس��ٍن غ��ي��ُر ف��م��ا

البتول

ال��نَّ��ادِر ال��رَّواءِ ف��ي ال��م��ح��اس��َن ت��ل��ك ��ل��ْت ت��أمَّ ث��م ال��م��رآِة إل��ى ن��ظ��رْت
ال��ص��اغ��ِر خ��ض��وَع خ��ض��ع��وا ان��ه��م ول��و وأه��ل��ه ال��زم��اِن ش��أَو ف��اس��ت��ص��غ��رت
ال��ج��ائ��ِر ال��ُم��ِط��لِّ ال��ق��َدِر ك��ت��ك��بُّ��ِر س��ؤل��ه��م إج��اب��َة وأب��ْت واس��ت��ك��ب��رْت
ال��زاخ��ِر ال��ق��ويِّ ال��ف��ذِّ ب��ح��ن��ان��ِه ل��ش��ع��وره��ا ُم��ش��ِب��ًع��ا ف��ي��ه��م ت��ل��َق ل��م
ح��ائ��ِر روح ك��لَّ تُ��ب��اع��د ون��أت ط��ائ��ٍر ق��ل��ٍب ك��لَّ تُ��ج��اِن��ُب ف��م��ض��ت
ُم��غ��ام��ِر ن��ْف��ُس ل��ح��ظ��يْ��ِه وف��ي ق��ِل��ٍق ب��ع��اش��ٍق وال��ف��ن��وَن ت��الق��ْت ح��ت��ى
ُم��خ��اط��ِر ج��ن��ون ف��ي إل��ي��ه��ا وس��م��ا ح��ي��ال��ه��ا ال��ح��ارس��اِت ال��ن��ج��وَم ق��ت��َل
ال��م��ت��ط��اي��ِر ب��ش��ع��ورِه أن��ف��اُس��ه��ا ��دْت وت��وقَّ خ��ي��ال��ه��ا ُح��ْل��َم ف��رأتْ��ه
ال��ق��اه��ِر ل��ل��ج��م��اِل ع��ب��ًدا ي��أب��اه ج��م��ي��َع��ه ال��وج��وَد ه��ذا رأْت ل��ك��ْن
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الشعلة

اآلس��ر أس��ُر يُ��خ��ِض��ْع��ُه ل��م ك��ال��ن��وِر ح��ري��ٍة ف��ي ل��ل��ف��نِّ وي��ص��ون��ه
ل��ل��س��اح��ِر ك��ال��ِغ��ن��ى إل��ي��ه��ا وع��ن��ا روح��ي��ٍة ب��ع��ّزٍة إل��ي��ه ف��ع��ن��ْت
وَم��ش��اع��ِر ق��دس��يَّ��ٍة ِل��ع��واط��ٍف وُق��دَِّس��ْت ب��ال��ب��ت��وِل ��ى تُ��َس��مَّ ف��غ��دت
ال��ش��اع��ِر ل��غ��ي��ِر يُ��ْخ��َل��ْق ل��م ف��ال��ُح��ْس��ُن ال��نُّ��ه��ى خ��ل��ب��ا وق��د ُح��رم��ا، وم��ا ُح��ِرَم��ا

الفن عزاء

ال��َف��نِّ��ي ج��وِّه ف��ي ��ل��واَن ال��سُّ ي��َر ش��راب��ي ي��ذْق وَم��ْن ال��ح��ي��اة م��راراِت ش��رب��ُت
يُ��ْغ��ن��ي َم��ْن ف��إن��َي أُْغ��نَ��ى ال ك��ن��ُت ف��إْن ن��اس��ك أزه��ُد ال��ره��ب��اِن م��ن ك��أن��ي
! ال��َم��نِّ م��ع ال��ج��ح��وَد أُْس��َق��ى ع��َج��ٍب وِم��ْن ال��وَرى ع��ل��ى ال��ش��ه��يِّ ��ه��ِد ب��ال��شُّ ُط��ْف��ُت وك��م
ال��َغ��بْ��ِن م��ن َح��ْول��ي وزَّع��ِت م��ا ألح��ِق��ُر ف��إنَّ��ن��ي ع��ف��اءً ال��دن��ي��ا ن��ع��م��ة ف��ي��ا
ل��م��س��ت��غ��ِن إل��ي��ِك ف��ق��ري ع��ل��ى وإن��ي م��واه��ب��ي واس��ت��ب��ح��ِت والئ��ي خ��ذل��ت
َدي��ن ِم��ْن أس��ي��ُرِك أن��ي ل��و ال��دَّيْ��ن م��ن ت��خ��لُّ��ًص��ا ال��ك��ف��اح ف��ي ن��ف��س��ي س��أق��ت��ل
وال��ف��نِّ وال��ف��ك��ر ل��ل��ع��ل��م ب��ه��ا أش��ي��ُد ج��م��ٍة ص��وال��ح ف��ي ن��ف��س��ي ع أوزِّ
وال��ح��س��ن ال��رش��اق��ِة روح م��ن وأق��ب��س ل��م��ه��ج��ت��ي ال��ج��م��اِل أم��ث��اَل وأخ��ل��ق
ذه��ن��ي! ويُ��ب��دُع��ه ي��ه��وى م��ا روائ��ُع ف��إن��ه��ا ع��ل��يَّ ف��ض��ٍل م��ن َل��ِك وم��ا

الصدى

ح��ي��ات��ي ل��دي��ه��ا وَم��ْن ح��ن��ي��ن��ي إل��ي��ه��ا َم��ْن ي��ا
َش��ك��ات��ي! أدري ول��س��ُت ت��دري وه��ي ن��أْت وَم��ْن
ال��ف��الِة ف��ي ُم��ش��رٍَّد ط��ري��ٍد م��ث��َل أص��ب��ح��ُت
ك��ال��م��م��اِت ح��ي��اتُ��ه غ��ن��اءٍ م��ن ��َدى ك��ال��صَّ أو
��ق��اِة ال��سُّ ب��ي��ن يَ��ض��ي��ع ل��خ��م��ٍر ك��ال��ح��ب��اب أو
م��ؤات��ي غ��ي��ُر وال��زه��ُر ن��س��ي��ٍم ف��ي ��ذى ك��ال��شَّ أو
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ال��رُّواِة ال��ُه��واِة م��ن وُح��بٍّ��ا ع��ط��ًف��ا ِن��ْل��ُت ك��م
ذات��ي ح��رم��ان وغ��ي��َر وج��دي غ��ي��َر أذُْق ول��م
ع��اِت ك��إش��ف��اِق إال وُج��وٍد م��ن ��دى ل��ل��صَّ م��ا
ح��ي��ات��ي! ووه��ٌم وه��ٌم ف��ذات��ي ن��أي��ِت إذا

املطر زنبقة

َس��ك��ْر وق��د ب��ال��غ��راِم ق��ل��ٌب واف��ت��رَّ خ��اط��ري ت��ف��تَّ��َح ت��الق��يْ��نَ��ا ��ا ل��مَّ
��َرْر ال��شَّ أص��َل َرأَْوا وم��ا ال��ح��ي��اة، س��رَّ َدَرْوا وم��ا م��ن��ه، ��اُر ��مَّ ال��سُّ ��َب ف��ت��ع��جَّ
ان��ت��ث��ْر م��ا ب��ط��لٍّ ُج��ِم��َع��ا وق��د تُ��ْح��ِي��ي ال��ت��ي وال��ن��اَر ال��نُّ��وَر م��ن��ِك وق��ب��س��ُت
َش��َع��ْر ل��م��ن وال��ح��ي��اِة ��ِة األش��عَّ َوْق��ُع َوْق��ِع��ِه ف��ي ك��أن��م��ا يُ��ن��اُل َوْح��ٌي
ال��م��ط��ْر»5 «زن��ب��ق��ُة ِم��نْ��ِك ه��ي وك��أن��م��ا رح��ي��ق��ه��ا ب��ك��لِّ ن��ف��س��ي ف��ت��ف��تَّ��ح��ْت

دميتي

ال��زَّم��اْن خ��اَن ك��لَّ��م��ا َوم��الذي ال��ك��ب��ي��ْر وم��ع��ب��وَد ال��ط��ف��ِل ُدم��ي��َة
األم��اْن؟ ُح��ل��َو أس��ق��ي��ِت��ه ب��ع��دم��ا ال��ك��س��ي��ْر ال��ق��ل��ب ُم��ن��ي ب��دَّدِت ك��ي��ف

∗∗∗
ال��ج��م��اْل ت��ص��اري��ِف ف��ي َوت��َج��نَّ��ى ال��ُع��ق��وْق ف��ي��ه��ا َم��ش��ى ُدن��ي��ا م��ن آِه
ك��ال��خ��ي��اْل! ف��ي��ه��ا ال��م��ح��س��وُس وغ��دا ال��ش��ق��ي��ْق م��ث��َل ب��ه��ا ال��خ��ص��ُم أص��ب��ح

∗∗∗

املحبوبة. العسلية النباتات من وهي املطر، بتأثري رسيًعا «rain lily املطر «زنبقة تتفتح 5
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ل��َديَّ أخ��رى وال دن��ي��ا تَ��ُع��ْد ل��م م��َع��ا وأخ��راَي ال��دُّن��ي��ا ل��ي ك��ن��ِت
! ش��َف��تَ��يَّ ون��اري ال��دم��ُع أح��رَق َم��ْدم��َع��ا أه��اج��ْت ال��ذك��رى ك��ل��م��ا

∗∗∗
أع��دائ��ِه وِم��ن م��ن��ه ُع��وق��ب��وا ل��ل��تَّ��اب��ع��ي��ْه ال��ه��وى ُظ��ل��ِم م��ن آِه
غ��ل��وائ��ِه! ف��ي ال��ُح��بُّ وتَ��س��لَّ��ى ��ف��ي��ْه ال��سَّ ت��ش��ري��َد ال��ده��ِر ف��ي ُش��رِّدوا

∗∗∗
ِل��ص��الت��ي! وزم��اٍن م��ث��ًوى أيِّ وف��ي وال��بُ��ع��ِد ال��ُق��ْرِب ف��ي ِق��ب��ل��ت��ي
ح��ي��ات��ي س��ل��وى م��ن أُب��دي��ه م��ا ه��و ال��خ��ف��ي إي��م��ان��ي يَ��ح��س��ُب َم��ن ض��لَّ

∗∗∗
خ��اط��ري ي��واف��ي ق��ل��ب��ي وال ال م��س��َم��ع��ي يُ��واف��ي َل��ْح��ظ��ي يَ��ُع��ْد ل��م
ال��ش��اع��ر! وق��ب��ُر ال��م��وت َرح��م��ُة م��ط��م��ع��ي ف��أق��ص��ى ال��نَّ��بْ��ُع ن��ض��ب

الحنني

ال��خ��ي��اْل تَ��َص��بَّ��اُه ال��ت��اَم ك��ل��م��ا ف��ؤاَدا ل��ي َج��َرْح��ِت ال��ل��ي��ل ه��دأَة
ل��ل��ُم��َح��اْل م��ع��نً��ى ي��ع��رف وال ال ِح��داَدا ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ع��رف ال ك��ان

∗∗∗
َه��مِّ؟ ض��وض��اءَ ل��ه أص��ب��ح��ِت ك��ي��ف ال��تَّ��ن��اج��ي أل��واَن يَ��س��ت��وح��ي��ِك ك��ان
ووه��ِم! ص��دٍق م��ن ال��ُح��بِّ وض��ح��اي��ا داِج ف��ي��ِك ب��أف��ٍق ال��ن��اَر ي��ل��م��ح

∗∗∗
ال��ن��س��ي��ْم ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ويُ��غ��نِّ��ي��ه يُ��َغ��نَّ��ى ق��ل��ب��ي م��ن ك��ان ش��ع��ٌر أي��ن
ال��رَّح��ي��ْم ال��ح��س��َن يُ��ْح��َرُم ل��ف��ؤاٍد وَم��ْع��نَ��ى َم��بْ��نً��ى ف��ال ك��ال��ض��وء م��ات
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∗∗∗
وع��ادْت وج��اف��ت��ن��ي ف��ي��ه��ا َح��لَّ��َق��ت س��م��اءٍ م��ن خ��ي��ال��ي ال��ذك��رى ي��خ��ط��ف
ت��م��ادْت ال��ق��اس��ي ه��ج��رَي ف��ي ل��ي��ت��ه��ا دم��اءٍ ف��ي ف��ؤاًدا ال��ذك��رى ف��ي��رى

∗∗∗
وُح��بِّ��ي؟! ع��ب��ادات��ي م��ن وَع��ذاب��ي ح��الٌل أِح��رم��ان��ي دن��ي��ا ي��ا إي��ِه
ق��ل��ب��ي! ال��ُح��س��ُن ي��زوَر أن وح��راٌم وخ��ي��اٌل ج��م��اٌل ال��ك��وَن ي��م��أل

الرشيد

ال��غ��ب��ي��ِن ت��ع��ذي��ُب ال��ت��ش��ري��ُد إن��م��ا ادف��ن��ي��ن��ي ث��مَّ رح��م��ًة ق��ط��ع��ي��ن��ي
واِد ك��لِّ م��ن ي��ش��ت��ف��ي ب��ف��ؤاٍد أن��ادي وج��ه��ي ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ِه��ْم��ُت
م��وت��ي ف��ات ب��ه��ج��ٍر وت��م��ادي��ِت ص��وت��ي رج��َع ح��ت��ى ال��ح��رم��اُن ف��أب��ى
ال��خ��ي��اْل ف��ي ف��ؤادي ت��م��ن��اه��ا ك��م تُ��ن��اْل ال نُ��ْع��َم��ى ه��و م��وٍت ُربَّ
ال��ش��ت��اءْ ف��ي ت��وارت ك��ال��ش��م��س غ��ب��ِت َرج��اءْ ف��ي ق��ل��ي��ًال ك ت��م��الَّ إْن
ال��وض��ي��ع ك��األع��ش��ى ال��م��ح��روُم وأن��ا ال��رب��ي��ْع ف��ي ج��وًدا ال��ش��م��ُس وت��ع��ود
ال��ص��ح��راءِ إل��ِف إي��م��اُن وك��ذا ل��ب��ن��ائ��ي روٌح اإلي��م��اُن ب��ي��ن��م��ا
ال��م��ن��ت��ح��ْب ب��ص��م��ِت ن��ف��س��ي وبَ��ك��ْت ال��م��ض��ط��رْب ال��ت��ي��اع ف��ي ق��ل��ب��ي ُج��نَّ
ق��ت��اَال أو ُص��ل��ًح��ا اإلي��م��اَن ت��ع��رف ال م��ا ال��ح��ي��ِرة م��ن وت��ول��ت��ن��ي
��ي وح��سِّ ت��ك��وي��ن��ي ال��رزءَ وك��أنَّ ن��ف��س��ي أع��رف ال ك��دُت ب��ي ف��إذا
ل��ل��س��ع��ي��ْد ُم��ل��ٌك اإلي��م��اُن ح��ي��ن��م��ا ج��دي��ْد ل��ي ع��بءٌ اإلي��م��ان وإذا
ُم��رِّ ش��ب��ُه ل��ع��ل��ي��ٍل ُح��ْل��ٍو ُربَّ ُض��رِّي ال��ن��اس ف��خ��ي��ُر ال��دن��ي��ا ح��ال��ِت
ق��ب��ري م��ث��ُل ف��ص��دري روح��ي داف��نً��ا َص��ْدري ف��وَق ت��ع��ال��ى ض��ي��ٍق م��ن آِه
ول��م��س م��رأًى ف��ي ال��ه��ج��ر وظ��الُم ��ي ح��سِّ ي��غ��ل��ب واألس��ى وك��أن��ي
ال��ع��اص��ف��ْه! ل��ج��ن��ون أس��ل��م��تْ��ه ال��ق��اص��ف��ْه وال��رع��وُد ك��ش��ري��ٍد
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الطفولة

األي��اِم ن��ع��م��ُة ال��ط��ف��ول��ِة ل��ه��ُو ف��إن��م��ا بُ��ن��يَّ ي��ا ب��ل��ه��وَك أس��ِرْف
ال��ظ��ام��ي ح��ي��اَة ت��ح��ي��ا أن ق��ب��ل ِم��ْن ط��ل��ي��ق��ًة ال��ح��ي��اَة وأخ��ت��ي��َك وان��ه��ْل
��اِم ال��رسَّ ال��ش��اع��ِر ووح��َي َم��َرًح��ا ت��ك��ْن وإن ص��غ��ي��ُر ي��ا ه��م��وم��َك اُزج��ْر
ن��اِم وزه��ٍر ن��وٍر ع��ن ل��ألن��س ُع��ص��ب��ًة إل��ي��ك��م ن��ظ��ري ف��ي أُغ��ن��ي��ُت
ب��اإلل��ه��اِم اإلب��داَع ويُ��زوُِّد أن��ح��ائ��ِه م��ن ال��ش��ع��ُر يُ��ط��لُّ َم��ْرأًى
س��الِم ج��م��اَل ال��دن��ي��ا ع��ل��ى خ��ل��ع��وا ال��س��م��ا آل��ه��ُة األرِض ُم��ل��وُك أن��ت��م
االس��ت��س��الِم ب��م��ح��ض ال��ق��ل��وَب ت��غ��زو ض��ع��ف��ه��ا ف��ي ق��وٌة ل��ل��ط��ف��ول��ة ي��ا
ال��م��ت��ع��ام��ي ال��ع��اث��ر ُخ��ض��وَع إال ل��غ��ي��ره��ا ال��ح��ص��ي��ُف ال��ع��ق��ُل ي��خ��ض��ع ل��م
ل��دواِم ف��ت��ن��ٌة ال��ط��ف��ول��ُة ح��ي��ن َم��دى إل��ى ال��س��اح��راِت ال��غ��وان��ي ِف��ت��ُن
وغ��راِم ن��ش��وٍة ف��ي ط��ف��ل��ي��ه��م��ا ق��دََّس��ا وأمٍّ أٍب م��ث��َل أل��َق ل��م
ال��ب��س��اِم ثَ��ْغ��رِه آي��َة وال��ح��ظَّ ق��رب��ِه ف��ي ن��ع��م��ًة ال��م��ص��ائ��َب َوَج��َدا

الرشاقة

واألش��واِك! األزه��ار ع��ل��ى رق��ص��ْت َم��رآِك ه��ذه ل��ل��رش��اق��ة: ُق��ْل
واإلدراِك األح��الم م��ن نَ��َغ��ٌم ك��أن��ه��ا وه��ي األن��غ��اُم ل��ه��ا ُع��ِزف��ْت
وت��ب��اك��ي ت��س��ل��س��ٍل ب��ي��ن وال��ن��ه��ُر خ��م��ائ��ٍل ب��ي��ن ال��ن��ه��ر ك��ذوِب ذاب��ت
ال��ب��اك��ي ب��ال��ف��ؤاد ف��ي��ل��ع��ب ي��ب��ك��ي، وه��ن��ي��ه��ًة ت��ارًة، ي��ض��ح��ك وال��لَّ��ح��ُن
ل��والِك ال��ه��وى ك��نَ��ِف ف��ي ِس��ل��َن م��ا وع��واط��ٍف خ��واط��ٍر م��س��ي��َل ِس��ي��ل��ي
ال��ح��اك��ي ال��ج��م��اُل ي��ك��تِّ��م��ُه ع��م��ا م��ع��بِّ��ٍر أْل��ُف م��ن��ِك ح��اٍل ك��لِّ ف��ي
َم��ْع��ن��اِك أو َم��ْرآِك يَ��ذُْق ل��م َم��ْن يَ��دره ل��م إْن ��اُق ال��ع��شَّ ب��ه يَ��دري
ال��ش��اك��ي أن��ي��ن وف��ي َرَق��ْص��ِت ��ا ل��مَّ ��ٌص وُم��َرقَّ واث��ٌب ت��ح��ت��ِك ال��ب��ح��ُر
ِك؟ إالَّ ل��ه��ا وه��ل ال��ح��ي��اة، روُح ف��ه��ك��ذا ال��ح��ي��اِة ب��ن��َت ي��ا أح��س��ن��ِت
األم��الِك ن��واظ��ُر إل��ي��ك وه��ف��ْت ن��ف��وُس��ن��ا وه��ي إل��ي��ك ال��ع��ي��وُن َه��َف��ِت
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∗∗∗
األف��الِك! ُم��نَ��ى يُ��ح��رم ل��م ل��ل��ح��بِّ َم��ن��ارًة ال��ج��م��اَل ج��ع��ل ال��ذي إنَّ
نَ��داِك ال��ش��ج��يِّ ق��ل��ب��ي ف��ي وح��ف��ظ��ُت ن��ْع��م��ًة وََع��يْ��تُ��ِك ال��َك��ِزن��و ل��ي��ل��َة ي��ا
ُم��ن��اِك! ب��ب��ع��ِض ع��ش��ن��ا َم��َض��ْت ف��إذا ال��ه��وى أع��م��اُر ال��س��اع��ات ه��ذه ف��ي
ه��الِك ره��ُن ال��ح��بِّ أه��َل انَّ ول��و وج��وُدن��ا وال��ذك��ري��اُت ال��ُم��ن��ى ه��ذي
ِش��راِك! ب��ي��ن األم��ُن وح��ت��ى خ��ط��ٌر، ص��ف��ُوه��م ح��ت��ى األخ��ط��ار، ع��ل��ى ع��اش��وا
يَ��َراِك ال��ق��ل��وَب خ��ل��َق ف��م��ن ب��ه��م��ا وآم��ن��وا وال��ج��م��اَل ال��رش��اق��َة ع��ب��دوا
ِس��واِك يُ��غ��ي��َث ف��ل��ن ُج��ح��دِت وإذا ش��اف��ٌع دي��ٍن ف��ك��لُّ ُع��ب��دِت ف��إذا

صوت

ش��اديَ��ا ال��م��س��رَِّة6 أس��الَك َوي��خ��وُض ون��ع��وم��ًة ح��الوًة ي��ذوب ص��وٌت
م��ؤات��يَ��ا ال��خ��ي��اَل أج��ُد إذْ ِل��َم��داُه ت��َوثُّ��بً��ا ال��زَّم��اَن أخ��ت��ط��ُف ف��أك��اد
ن��ائ��يَ��ا تَ��َم��ثَّ��َل وإْن َح��ك��اُه ثَ��ْغ��ًرا ع��واط��ف��ي ُش��ب��وِب ف��ي أل��ث��م وأك��اد

األحد يوم يف الكنيسة إىل

َج��ل��يُّ وح��ٌي ت��ح��ت��وي��ه م��ا ك��لُّ ب��داٍر ل��ل��ص��الِة ال��ح��س��ُن خ��ط��َر
ال��رويُّ ع��ن��ه يَ��غ��ي��ب ب��خ��ي��اٍل ال��م��ح��لَّ��ى ك��ال��ق��ص��ي��ِد ال��ح��س��ُن خ��ط��ر
ع��ب��ق��ريُّ ش��اع��ٌر ه وت��والَّ تُ��َس��اَم��ى ل��ن ع��واط��ٌف أب��دع��تْ��ه
َح��ي ال��م��ي��ُت ف��ذل��ك م��س��ت��ع��زٍّا ��ا ِح��سٍّ ن��ال ��ه ي��م��سُّ ش��يءٍ ك��ل
األب��يُّ ال��زَّم��اُن ع��ب��ادات��ه ف��ي وت��غ��ال��ى ت��ْح��تَ��ه ال��تُّ��ْرُب َر نُ��وِّ

التليفون. 6
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ال��نَّ��ِديُّ األري��ُض ح��ازه��ا ن��ف��ح��ًة إالَّ ال��ي��وَم ال��ك��ن��ي��س��ُة تَ��ِزْدُه ل��م
األل��م��ع��يُّ ف��ع��ط��ُره ش��م��ي��ًم��ا ـ��ُو ال��ح��ل��ـ ال��ن��دى ي��زده ل��م ال��رَّوِض َزَه��ُر
ال��غ��ن��يُّ ف��ي��س��ت��ع��زُّ ج��م��اًال ِن ال��ك��و ف��ي ال��ت��آل��ُف ي��ح��دث إن��م��ا

الخلسة

ُخ��ل��دي ج��ن��َة ب��ل��غ��ُت ح��ت��ى ح��َر ال��س��ا م��س��ل��َك��ه��ا األق��داُر ب��ي س��ل��ك��ْت
ل��وع��ِد وع��ًدا ك��ان م��ا وك��ث��ي��ًرا ِع��ي��انً��ا ال��ن��ع��ي��َم أرى ب��ي ف��إذا
ِب��َح��دِّ م��ن��ه ال��وج��وُد يُ��ق��اس ال وج��وٌد ي��ق��ي��ن ف��ي م��ن��ه ل��ح��ظ��ٌة
ص��دِّ َم��ظ��ه��َر يُ��خ��اُل ح��ن��اٍن ف��ي ل��م��س��تْ��ن��ي ال��ت��ي ال��ي��َد ف��ل��ث��م��ُت
وش��ه��ِد زه��ٍر ع��ط��َر وأذاع��ت��ه ح��وتْ��ُه ع��ب��ي��ٍر ِم��ن وت��ن��ف��س��ُت
ال��ُم��َع��دِّ ل��ل��م��م��اِت ال��ُح��س��ُن س��اق��ه��ا م��ا إذا ك��ال��ض��ح��اي��ا وت��ط��وَّع��ُت
ب��ع��ه��ِد يُ��َخ��تَّ��ْم أو ال��ح��ظ دائ��م ب��ق��ل��ٍب يُ��ع��رَّْف ل��م ال��ح��بِّ ه��ي��ك��ُل
َم��َردِّ ِم��ن ل��ه وم��ا م��ع��ج��زاٌت وتُ��ط��َوى ف��ي��ه ال��م��ع��ج��زات تُ��خ��ل��ق
َوْج��ِد ره��ن وغ��ي��ره��ا ذاب��الٌت ق��ل��وٌب ك��ال��زه��ور ن��واح��ي��ه ف��ي
وال��ت��ح��دِّي وب��ال��ُم��ن��ى ل��خ��ي��ال��ي ن��اظ��راٌت ��َج��ى ب��ال��شَّ وه��ي بُ��ع��ِث��رْت
ال��م��ت��ص��دِّي! ويُ��س��َح��ر ف��ي��ه��ا ـ��الُم األح��ـ ت��ع��ب��ر ال��ت��ي ه��ذي دار أيُّ
ل��ح��ِد ف��وق م��ن ال��ط��م��وح وم��ج��ل��ى ِر وال��ن��و وال��ف��ت��وَِّة ال��ح��س��ِن َم��ع��ب��ُد
ل��ردِّ م��س��ت��ث��ي��ًرا ال��ص��م��َت وي��رى ع��ي��ٍن أل��ِف م��ن ف��ي��ه ال��ح��بُّ ي��ن��ظ��ر
َوْق��ِد أف��ان��ي��َن ال��دج��ى ون��وَر ُه، ض��ح��اي��ا دم��اءِ م��ن ال��ن��اَر وي��رى
أح��دِّ خ��ف��وٍق ع��ل��ى ق��ل��ب��ا س��ِر اآل ك��ال��ق��ل��ق األض��واءُ وت��م��وج
وج��دِّ ل��ه��ٍو ب��ي��ن ال��ربُّ ص��اغ��ه��ا ال��ل��وات��ي وال��ف��ن��ون ال��س��ح��ِر َم��رب��أ
ال��م��س��ت��م��دِّ ب��ل��ه��وه ل��ي��ح��ظ��وا ـ��ِن ال��ح��س��ـ ع��ب��اق��رِة إل��ى أوح��ى ث��م
وم��ج��ِد! ان��ح��ط��اٍط م��ن ب��دن��ي��ا ح��ي ي��و م��ا أع��ج��ب األرب��اب ُس��ك��َر إنَّ
وع��ب��ِد ربٍّ ألل��ف وال��م��ه��اوي ف��ي��ه��ا ال��م��ف��ات��ن ال��ش��اع��ُر ي��ل��م��ح
ل��ح��دي ك��نَّ وإْن ال��م��ن��ى أط��ي��ل��ي ـ��ِد ال��خ��ل��ـ ب��س��م��َة ي��ا ف��ق��ل��ت: ل��ي، ب��س��م��ْت
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ع��ن��دي ال��وه��م س��وى ي��ك��ن ل��م وإْن ِذ ب��ال��ف��ذْ ال��ح��بِّ ُخ��ل��س��ة ِم��ن وح��ب��ت��ن��ي
ف��رد ك��ل م��ن اآلالَف إال ع��ِر ال��ش��ا م��ه��ج��ة ف��م��ا تُ��س��ت��بَ��ى ُم��ه��ٌج
وَج��ْم��ِد ح��ي��اٍة م��ن ال��ك��وَن م��ل��َك ل��ح��س��ٍن ك��ف��اءٌ وق��راب��ي��نُ��ه
س��ع��دي ك��ان أم ال��ش��ق��اءُ أغ��اَب ِر أْد ل��م ث��م خ��ل��س��ٍة ف��ي ُخ��ل��دي ذق��ُت
ص��ل��ِد غ��ي��ِر ٍر م��ص��وِّ ف��ؤاٍد ـ��ُل ت��ه��اوي��ـ واألغ��ان��ي وت��غ��نَّ��ي��ُت،
ك��ص��دِّي! اغ��ت��ن��ام��ي أرى ب��ي وإذا ن��ح��ي��بً��ا غ��ن��ائ��ي أرى ب��ي ف��إذا

الصحراء يف املساء

وُس��ك��وِن راح��ٍة ف��ي لُ��ِم��َح��ْت وإْن ل��ه روع��ٍة ف��ي وال��ص��ح��راءُ ال��ل��ي��ُل دن��ا
وح��ن��ي��ِن ُص��ف��رٍة ف��ي ل��وع��ٍة س��وى ون��وره��ا ال��غ��روب ش��م��س م��ن يَ��بْ��َق ول��م
ح��زي��ِن وي��أِس وج��ٍد ف��ي تُ��ق��بِّ��ل م��ا وك��لُّ ال��رم��ال، ك��ث��ب��اَن تُ��ق��بِّ��ل
ق��روِن أل��وف ف��ي داول��ت��ه��ا وك��م م��س��ع��ُف وال��وق��ُت ال��زِّن��ج ج��ن��ود غ��زتْ��ه��ا
ك��غ��ب��ي��ِن ع��ن��ده س��ع��ي��ٍد وك��لُّ ب��رح��م��ٍة ج��م��اًال ي��رَع��ى ال ال��وق��ُت ه��و
ض��ن��ي��ِن وبُ��خ��َل م��وتً��ا ح��رارتُ��ه��ا أخ��ل��ف��ْت ال��س��خ��يَّ��ُة وال��ش��م��ُس ال��ل��ي��ُل دن��ا
ل��خ��ئ��وِن! س��اب��ٍق ل��خ��ئ��وِن ف��ي��ا م��ج��ي��ئ��ِه ق��ب��َل ال��ل��ي��ل ُق��رُّ وأق��ب��ل
ل��دي��ن ال��ع��اب��دي��ن م��ث��َل ال��ن��ار ع��ل��ى ��ع��وا وت��ج��مَّ أه��ل��ه��ا م��ن��ه ت��ه��ارَب
ُم��ب��ي��ِن ل��س��ان ف��ي ع��ل��ي��ه��م ف��ن��ادت ن��وال��ه��ا ال��س��ائ��الِت األي��ادي وم��دُّوا
أم��ي��ِن وأم��َن وإي��ن��اًس��ا ح��ي��اًة ي��رت��ج��ون��ه ال��ذي ال��س��ح��َر ووزَّع��ِت
ل��س��ن��ي��ِن ذُْخ��َره��ا م��ن��ه��ا تَ��ن��اوُل ل��ه��ي��بَ��ه��ا ال��ن��اظ��راُت ال��ع��ي��وُن ت��ك��اد
ب��ف��ن��وِن! أل��وان��ه��ا م��ن وتُ��ْؤخ��ذُ ي��ف��وت��ه��ا ب��ال��دخ��ان ح��ت��ى وت��ب��خ��ل
م��دي��ِن خ��ش��وع ف��ي ع��ل��ي��ه��ا أط��لَّ ال��ذي ك��ال��ج��م��ِل ��اُل ال��ج��مَّ وق��َف وق��د
س��ج��ي��ن! ك��غ��ي��ر ل��ك��ْن ُس��ِج��نَ��ْت وق��د ت��ن��وع��ْت ُروًح��ا ل��ل��ش��م��س ب��ه��ا ك��أنَّ
ُع��ي��وِن وج��وِد ق��ب��ل وح��يٍّ��ا ج��م��اًدا ل��ش��م��س��ه��ا إالَّ ال��ص��ح��راء دان��ت وه��ل
ث��م��ي��ِن ب��ك��لِّ ف��اع��ت��زَّْت ال��ش��م��س م��ن أش��ع��ٍة ك��ن��ُز ال��رم��ل ت��الل ك��أنَّ
م��ه��ي��ِن غ��ي��َر واألص��ب��اغ ال��ظ��لِّ م��ن م��ن��وًَّع��ا ف��وٍت ق��ب��ل ف��اخ��ط��ْف ال��ل��ي��ُل دن��ا
وَم��ن��وِن ُم��نً��ى ِم��ْن م��ع��اٍن وه��ذي ت��ب��دَّدْت ح��ي��اٍة م��ن ص��ن��وٌف ف��ه��ذي
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الناس

ال��ن��اس ف��ي ال��ل��ؤم م��ن أغ��ب��ى وال أَح��طَّ أج��ْد ف��ل��م ُع��م��ًرا ال��ن��اس ط��ب��اَع خ��ب��ْرُت
وال��ي��اس ال��خ��ي��ان��ة ب��ي��َن م��ا يُ��ردِّي��َك ال��ذي ال��واث��ُب ال��م��اك��ُر ال��ح��ي��واُن وم��ا
وال��ي��اس ال��م��رارة ف��ي أخ��اه ت��ن��اَس��ى ام��رٍئ ف��ي ال��لُّ��ؤم م��ن غ��دٍر ف��ي ب��أب��ش��َع
آس؟! ب��ال ك��ال��ج��ري��ح وك��لٌّ ع��ل��ي��ه��ْم ض��اح��ٌك وال��ده��ُر ال��ن��اس اق��ت��ت��اُل ع��الَم
ووس��واس! ب��ح��ق��ٍد نُ��ْغ��َرى ف��م��ا ض��ي��وٌف ك��أن��ن��ا ول��ك��ْن ال��دن��ي��ا م��ن ِل��ن��ن��ع��ْم
وإي��ن��اس! ب��ش��ك��ٍر دن��ي��اه ي��الط��ف وج��م��ي��ع��ن��ا ب��ع��َض��ن��ا ب��ع��ٌض ي��الط��ُف
ب��م��ق��ي��اس؟ يُ��ك��ال ل��و والءٍ ح��ق��وُق ف��ح��ق��وُق��ه��ا ع��ن��ده��ا ض��ي��وًف��ا أَل��ْس��ن��ا
ال��ن��اس��ي! ال��ج��اه��ل ال��س��اخ��ط ل��ع��ق��وق ف��ي��ا ب��ط��ب��ع��ه��ا ج��ه��ٍل ُس��ْخ��َط ع��ل��ي��ه��ا َس��خ��ْط��ن��ا
ب��إح��س��اس وُه��نَّ��ا ذوٍق ف��ي ن��ْس��ُم ف��ل��م ن��زع��ٍة ك��ل ف��ي ال��ض��ي��ف ُح��دوَد وُج��ْزن��ا
ال��ق��اس��ي وال��َع��بَ��ِث ب��ال��غ��در أه��ل��ه��ا س��وى َص��بْ��غ��ٍة ب��أق��ت��م ال��دن��ي��ا َم��ثَّ��ل وم��ا
ال��ك��اس! ع��ل��ى ال��ظ��الَم ع��اب��وا َدَج��وا ��ا ف��ل��مَّ ب��ه��ي��ٌة وه��ي ال��ك��أِس ش��راَب ف��ك��ان��وا

الجديد عمري

وآه��ات��ي أنَّ��ات��ي ب��ثَّ ون��اس��يً��ا أدب��ي وف��ي ُح��بِّ��ي ف��ي ال��ح��ظِّ ح��اس��َب ي��ا
ب��أنَّ��ات��ي ذاب��ْت م��ه��ج��ت��ي ل��ك��ن��ه��ا ص��اع��دًة ال��وج��ِد ن��ف��ث��اِت ه��ذه م��ا
واإلس��اءات ال��ت��دنِّ��ي ب��دن��ي��ا ن��ف��س��ي اغ��ت��رب��ْت ح��ي��ن��م��ا ش��ب��اب��ي ق��ص��َف آث��رُت
س��اع��ات��ي ل��ذَّاِت م��ح��ت��ق��ًرا ال��ج��ه��د، ف��ي ك��ل��ٍل ب��ال س��اع��ات��ي أن��ف��ق ف��ص��رُت
ول��ذَّات��ي إي��ج��ادي ف��ض��َل ل��ه��ا آبَ��ى م��ن��ت��ق��ًم��ا دن��ي��اَي م��ن ِص��رُت ك��أن��ن��ي
ال��م��س��رات ش��تَّ��ى ألب��ن��ائ��ه��ا ن��ف��س��ي خ��ل��ق��ْت ف��ق��د َخ��ل��ق��ي ل��ه��ا ف��ض��ٌل ك��ان إن
خ��ي��االت��ي م��ن ِج��ن��انً��ا خ��ل��ق��ُت وق��د م��خ��يِّ��ل��ت��ي م��ن ُش��خ��وًص��ا خ��ل��ق��ُت ك��م��ا
وآي��ات��ي ف��نِّ��ي م��ن ل��ن��ف��س��َي ع��م��ًرا م��ب��ت��دًع��ا ال��ع��م��َر ألف��ن��ي ك��دوًدا أح��ي��ا
ال��ع��ات��ي روح��ه م��ن ت��ك��وي��نَ��ه ص��اغ ق��د ل��ه ان��ت��ه��اءَ ال إل��ٍه م��ث��ل ف��ص��رُت
ال��الن��ه��اي��ات! ع��ي��ش ف��ه��و ي��م��ْت وإن ل��ه م��ث��ي��َل ال ع��م��ٌر ف��ه��و ي��ع��ْش ف��إْن
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وحياة موت

ب��ل��ب��ال��ي وبَ��ل��ب��َل أح��الم��ي وب��دَّد آم��ال��ي ص��رخ��َة ال��ب��ح��ِر دويُّ أه��اج
ال��ب��ال��ي ع��م��رَي ف��ي ال��ح��ظِّ م��ث��َل تَ��ق��ات��ُل اص��ط��خ��اب��ه��ا م��لءَ األم��واَج ب��ه رأي��ُت
ب��آم��ال��ي ال��خ��ئ��ون ال��ده��ُر ح ط��وَّ ك��م��ا أم��اَم��ه��ا األش��مَّ ال��ص��خ��َر وت��ل��ت��ه��م
ت��ال وج��ٍل ع��ل��ى ت��اٍل وج��ٍل وف��ي ح��ي��رٍة ب��ع��د ح��ي��رٍة ف��ي ��ل��تُ��ه ت��أمَّ
أج��ي��ال ه��مَّ ح��ام��ٌل ك��أن��ي س��ن��ي��َن م��ه��ج��ت��ي ن��ال ال��ذي ال��ح��زَن ج��دَّد وق��د
وال��م��ال ال��ح��بِّ م��ن ال��ع��ل��ي��ا م��ط��ام��ح��ه��ا وم��ن��ت��ه��ى ال��ح��ي��اة ع��ق��ب��ى ب��ه رأي��ُت
وأم��ث��ال��ي ب��ال��ح��ي��اة ض��اق��ْت ع��واط��ُف ب��ه��ا وك��م ق��ت��ل��ى األم��واج م��ن ه��ش��ي��ٌم
وأه��وال��ي أم��ام��ي األخ��رى أرى ك��أن��ي ول��وع��ٍة وج��وٍم ف��ي ع��ل��ي��ه��ا أُط��لُّ
ال��ح��ال روع��ة ف��ي اآلالم م��ن وج��وًدا وأش��ِع��رت ُوج��ودي ن��ف��س��ي ن��س��ي��ْت وق��د
واآلل األب��رِّي��ن أله��ل��ي��ه غ��ري��ٍب ب��ع��ال��ٍم ك��ال��غ��ري��ب ق��ل��ٍب ح��زَن ف��ي��ا
وأع��م��ال��ي ه��م��وم��ي ذن��ب��ي م��ن ع��دَّ ل��دْن وم��واه��ب��ي ع��زم��ت��ي أس��ي��ًف��ا دف��ن��ُت
وإق��الل��ي ل��ح��زن��ي م��ات��ت ال��ت��ي ج��ه��ودي درْوا وم��ا ج��ه��ودي ئ��ي أخ��الَّ وح��يَّ��ا
وإذالل��ي ل��م��وت��ي ِم��رآٌة وم��وتُ��َك راح��ٌة ف��م��وتُ��َك ح��ول��ي ُم��ْت م��وُج ف��ي��ا
ال��ع��ال��ي ب��إح��س��اس��ه��ا ال��دن��ي��ا ع��ن ت��ع��ال��ْت ج��دي��دٌة دن��ي��ا ال��ف��ك��ر ف��ي ل��ي ك��ان وإْن
ال��غ��ال��ي ح��ب��َي ع��ل��ى واس��ت��ول��ْت ال��ج��س��ِم ع��ن س��م��ْت ال��ت��ي ال��ج��م��ال روَح ب��ه��ا غ��ن��م��ُت

التصوير شعر

وال��م��ثَّ��اُل ال��ب��نَّ��اءُ ف��ت��م��اث��َل األط��الُل وق��ب��ل��ه��ا ال��ن��ق��وُش َح��َك��ِت
اآلج��ال ف��نَّ��ه��ا ت��ع��م��ُر ال��ل��وح ف��ي َوَع��ْت ب��م��ا ال��ح��ي��اِة ت��ه��اوي��ُل ه��ذي
األط��الل؟ وح��يَ��ه وت��ج��ذب ُخ��ل��ق��ْت ب��روح��ِه وه��ي ال��ش��ع��ُر ع��ن��ه��ا أيَ��ُص��دُّ
ج��الل وه��ي األح��الَم أس��ت��ع��رض ف��إن��ن��ي ال��ج��م��اِل ُص��َوَر أي��ا ُم��رِّي
اإلق��ب��ال َط��بْ��ُع��ُه م��ا وم��ق��بِّ��ًال ن��ح��وه ق��ل��ب��ي رفَّ م��ا م��ت��ذوًِّق��ا
اإلج��ف��ال ودأبُ��ه ال��ج��م��وَح ي��ه��وى دن��ا وإْن ف��ال��خ��ي��اُل خ��ي��اًال، ل��ي��س��ت
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وتُ��ن��ال ل��ه س��ح��ٍر ف��ي ت��خ��ت��ال ب��َدْت إذا ال��رُّس��وَم ال��ش��ع��ُر ف��ي��ع��ان��ق
وس��ؤال ��ٌت تَ��َل��فُّ ل��ل��ع��ب��ق��ري ري��ش��ة ون��ف��ض��ِة ب��ل ل��وٍن ك��ل ف��ي
وظ��الل أش��ع��ٌة ال��ح��ي��اة أن ٌر م��ق��دِّ وه��و األص��ب��اَغ ي��س��ت��ن��ط��ق
ون��وال تَ��ج��اوٌب ال��ف��ن��ون إنَّ ب��ه يُ��ع��نَ��ى م��ا اإلل��ه��اَم وي��ب��ادُل
يُ��َدال ل��ل��وج��ود م��ع��ن��ى أيِّ ف��ي أو ال��ُع��ش��ب ف��ي أو ال��ل��وح ف��ي أو ال��ص��خ��ر ف��ي
ال��ق��ال وي��ح��ل��و ل��ه ال��ن��ف��وس ت��ع��ن��و ال��ذي ال��ش��ع��ِر وب��اع��ُث ال��ح��ي��اة ُص��َوُر
األم��ث��ال تُ��ْح��َص��ُر ل��و وك��ب��ي��رٍة ص��غ��ي��رٍة ب��ك��ل ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ش��ع��ُر
األج��ي��ال ت��خ��ل��ق ال م��ا ب��ال��وص��ف ش��ع��رُه ي��خ��ل��ق ال��م��ط��ب��وع وال��ش��اع��ر
ج��َم��ال ال��ج��م��اَل ب��ه��ا يُ��ص��ي��ب ُروًح��ا ف��ؤاِده ص��م��ي��م م��ن ال��م��ع��ان��ي ي��ه��ب
اآلم��ال ح��ْوَل��ه وت��ع��ث��ر ح��س��نً��ا ي��َرى ف��ال ال��ض��ري��ر ح��ك��م ف��ي وس��واه
ي��خ��ت��ال ال��ذي ل��ل��ش��ع��ر ال��دَّي��ُن وإن��م��ا وص��ف��ُت ل��م��ا أدي��ن ال أن��ا
واألج��ب��ال األم��واُج ل��ه أص��غ��ْت م��ث��ل��م��ا ُم��ص��غ��ي��اٍت ال��ك��واك��َب ت��رك
ِع��ي��ال! وه��نَّ راٍع ف��ك��أنَّ��ه ل��ه ب��أوص��اٍف ُف��ِت��نَ��ْت وق��د س��ك��ن��ْت

الحسن دنيا

ت��ع��ثُّ��ِرِه ف��ي ح��ت��ى م��ح��ب��ي��ه ي��ن��س��ى ت��خ��طُّ��ره ف��ي ل��ح��س��ٍن أق��ول م��اذا
ت��أث��ره م��ن ل��وم غ��ي��َر ج��ن��ْت ف��م��ا ح��م��اي��تَ��ه ل��ت��وف��ي��ه ق��ل��وٌب ه��وْت
ت��ك��ب��ره ف��ي ن��ف��ًض��ا ال��ح��بَّ وي��ن��ف��ض ي��ش��م��ل��ه��م ال��ربُّ ح��ي��ن رع��اي��اه ي��أب��ى
ت��ح��ي��ره ِم��ن خ��ي��اًال ل��ح��ظ��ن��ا وم��ا غ��واي��ت��ه م��ن تَ��غ��اٍل أم��ام ِح��رن��ا
ره ت��ه��وُّ م��ن س��الٌم ي��دوم وال تَ��وزُِّع��ه ِم��ن ق��راٌر ي��س��ت��ق��رُّ ال
ت��ص��وره م��ن ف��رٌع ال��ش��يء ف��ي وال��ح��ك��م ت��ص��وره��ا ع��ن ب��ع��ج��ز اع��ت��رف��ن��ا دن��ي��ا
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النادم العابث الشتاء دموع

باإلسكندرية: مطري يوم يف نظمت

م��َش��اع��ِرِه م��ن ب��ل��وٍن ت��ج��لَّ��ى وق��د ش��اع��ِرِه دم��ع أو األس��ى ب��دم��ع ب��ك��ى
ل��ش��اع��ره ه��ش��ت ط��ال��م��ا َم��ش��اه��ٌد وام��ت��ق��ع��ْت ال��ُح��بُّ وغ��اب ال��رُّواءُ ض��اَع
ل��ن��اظ��ره َح��دٌّ ل��ه��ا م��ا ووح��ش��ة ل��ه ال��ذك��ري��ات دم��وع غ��ي��ر ت��ب��َق ل��م
ت��ن��اث��ره ف��ي م��اءً ح��س��ب��ن��اه وإْن ب��ه تُ��ط��لُّ روٌح ال ك��ال��م��ي��ت ف��ال��م��اءُ
ن��اض��ره س��اح ف��ي رق��ص��ْت وك��م م��ن��ه، م��وق��َع��ه��ا األق��داُم ت��ش��ك��ر ال وال��ت��رُب
م��آث��ره م��ن ذك��ري��ات س��وى م��ن��ه ب��ق��ي��ْت م��ا ال��م��ص��دوع ك��ال��ه��ي��ك��ل وال��روُض
ط��ائ��ره إث��ر ف��ي أدم��ٌع ج��َرْت ك��م��ا م��روَّع��ًة ث��ك��ل��ى ح��ول��ه ال��ُم��ن��ى ت��ج��ري
خ��واط��ره م��ن ب��ع��ٌض وال��ن��وُر ال��ح��س��ُن زم��ن ع��ل��ى ��ا َس��حٍّ أط��ْل غ��م��اُم ف��ي��ا
س��اح��ره غ��رَس ق��دي��ًم��ا ص��ح��ب��َت ف��ق��د ش��ج��ن ف��ي ال��دَّم��ع ب��س��ك��ب ال��ح��ريُّ أن��ت
أزاه��ره ف��ي نُ��ض��اًرا س��ك��ب��َت ك��م��ا س��رائ��ره ف��ي م��راًرا ن��ظ��رَت وق��د
وآس��ره م��أس��ور ب��ي��ن م��ا ي��ط��ي��ب ب��ه ال��ع��ن��اُق ك��ان زم��ن ع��ل��ى واًه��ا
ب��ش��ائ��ره م��ن ح��ل��ًوا ي��ن��ش��د وال��ط��ي��ر م��ؤت��ل��ٌق ب��ال��ع��ط��ف م��ب��ت��س��ٌم وال��ج��وُّ
ُم��ن��اص��ره ص��ف��ٍو وِم��ْن ال��ق��ل��وب م��لءَ ش��غ��ف م��ن ال��ك��ون ه��ذا ت��ألأل ح��ت��ى
ح��ف��ائ��ره ف��ي ط��ف��ل ل��ه��ُو ك��أن��ه ب��ه ب��ي��اَن ال ك��ت��اٌب ي��ب��ل��ى ف��اآلن
م��ق��اب��ره ف��ي ش��ه��ي��ًدا خ��ي��اًال إال ل��ه وج��وَد ال ن��ع��ي��ٌم يُ��ب��ك��ي واآلن
ع��ب��اق��ره ع��ن ح��ت��ى ال��ح��س��َن غ��يَّ��َب َم��ن م��رث��ي��ًة ال��ده��ر س��م��َع ي��م��أل واآلن
ش��اع��ره؟ إح��س��اس ف��ي ب��ال��وج��د ف��ك��ي��ف أًس��ى ل��ل��ش��ت��اءِ ب��دم��ع ت��ب��ك��ي ��ح��ُب ال��سُّ

النيل بنت

وب��ال��ن��وال ب��ال��خ��ي��ال ك��ري��ًم��ا وأض��ح��ى رح��ل��تَ��ه ال��ن��ي��ُل أت��مَّ
ال��ج��م��ال ص��رع��ى ج��م��ال��ه��ا ب��خ��م��ر ت��س��ق��ي ال��روض ف��ي ب��ن��تُ��ه ف��الح��ْت
ال��غ��وال��ي ال��م��ه��ج ع��ل��ى ب��ف��ت��ن��ت��ه��ا وط��اف��ت ب��ص��ب��غ��ت��ه اص��ط��ب��غ��ت ق��د
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ال��رج��ال ح��ظ ف��ي وي��ح��ت��ك��م��ان ت��ب��ًرا وي��س��ي��ل رش��اق��ًة ت��س��ي��ل
واب��ت��ه��ال خ��ش��وع ف��ي ل��يُ��رَش��َف ح��ت��ى ب��ال��ل��ح��ن ل��ف��ظ��ه��ا وي��ق��ط��ر
ال��خ��ي��ال واف��ي م��دلَّ��ٍه ب��س��م��ع وأص��غ��ى غ��ن��ى، ب��ل��ب��ٌل ��َل ت��أمَّ
وب��ال��س��ؤال ب��ال��ع��ب��ي��ر ف��ف��اض��ت ع��اش��ق��ي��ه��ا األزاه��ُر وش��ارك��ت
وال��ج��الل ال��م��الح��ة ألل��وان ف��خ��ًرا ال��ق��دِّ اع��ت��دال ف��ي وت��م��ش��ي
ب��ال ك��لَّ ف��ي��ن��ع��ش ب��ن��ض��رت��ه��ا ت��ن��دَّى وق��د ال��ن��س��ي��ُم وي��ص��ح��ب��ه��ا
م��الل؟ ب��ال ال��ق��ل��وُب ت��ه��وى وه��ل م��الل ب��ال ال��ق��ل��وُب وت��ت��ب��ع��ه��ا
ت��ب��ال��ي وال ال��م��ج��اَل ف��ت��م��ن��ح��ه دخ��ي��ل7 ح��س��ٌن َج��ن��ب��ه��ا وي��خ��ط��ر
ال��رم��ال إل��ى ال��م��ط��لِّ ال��ق��م��ر م��ن ع��ب��ي��د ل��ه��ا ال��ك��ائ��ن��ات ك��أنَّ
ال��م��وال��ي وال��ن��ب��ت ال��ن��ي��ل ب��ض��وءِ ل��ك��ن ب��ال��ض��وءِ، وج��ه��ه��ا ت��ألأل
ال��ظ��الل ه��ذي م��ن ك��نَّ ن��ف��وًس��ا ال��م��ح��يِّ��ي ال��س��اري ُروَح��ه ف��ك��ان��ت
ب��ال��ك��م��ال ف��ت��ن��ع��م ب��رق��ت��ه��ا وت��ن��م��و ص��ب��اح��ت��ه��ا م��ن تُ��َغ��ذَّى
وال��خ��وال��ي ال��خ��وال��ِد ب��ت��ق��دي��س ال��م��ع��لَّ��ى ال��ص��خ��ُر ُق��ربَ��ه��ا ويُ��ع��بَ��د
وح��ال م��اٍض ف��ي م��ص��ر ون��اَج��ْوا وزاروا ��وا ح��جُّ األَُل��ى يَ��در ول��م
ال��م��ث��ال ال��ف��ذِّ ح��س��ن��ه��ا وآي��ُة «م��ن��ٍف» س��ح��ُر ه��ي ف��ت��ات��ه��ا ب��أن

اليأس نشوة

يُ��ن��س��ي م��ا ح��ول��َي أنَّ ت��وه��م��ون��ي وال ال��ي��أس ن��ش��وة ف��ي ال��ي��أَس أن��اج��ي دع��ون��ي
رج��س ع��ل��ى وتُ��م��س��ي رج��ٍس ف��ي تُ��َص��بَّ��ُح واألذى ل��ل��ش��ي��اط��ي��ن ب��أرٍض أع��ي��ش
وال��ح��س ال��ف��ك��ر م��ص��رُع ت��ج��لَّ��ى وف��ي��ه��ا رب��وع��ه��ا ف��ي َم��أم��ٌل ع��ل��ي��ن��ا ح��راٌم
وال��ب��ؤس؟! ال��ح��ظِّ أض��ح��وك��ة ال��م��ن��ى ض��ح��اي��ا ن��رى ح��ي��ن��م��ا ال��م��ن��ى ف��ي ال��ت��م��ادي ع��الم
؟ وال��دسِّ ب��ال��ش��رِّ ص��ال َم��ْن ب��ه ي��ص��ول ال��ذي ال��ب��ل��د ف��ي ب��اآلم��اِل أن��ع��ل��ق
ال��ن��ف��س ع��ل��ى ح��رٌب اإلح��س��ان، ع��ل��ى ث��ق��اٌل م��ط��ل��ٍب ك��ل ف��ي اإلف��س��اد إل��ى ِخ��ف��اٌف

إياها. منافسته تخىش أن دون الظهور فرصة املرصية تمنحه الذي األجنبي الجمال إىل إشارة 7
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ال��ع��ب��س��ي»! «ع��ن��ت��رة ال��ه��ي��ج��اءِ ف��ي ي��ب��زُّون ك��أن��م��ا ح��ت��ى ب��االي��ذاء ي��ب��اه��ون
وال��ش��م��س! ال��ن��ور ع��ل��ى ح��ربً��ا ُخ��ل��ق��وا وق��د س��م��ائ��ه��ْم ف��ي أش��رق��ت ل��ش��م��ٍس ع��ج��ب��ُت

القرابني بعض

ي��ن��ادي��ن��ي م��ن س��م��ع��ي يُ��ن��ك��ر ف��ال��ي��وَم وع��ادي��ن��ي ع��ن��ي ال��ع��ل��ى أم��ان��ي ��ي ُغ��ضِّ
وت��أب��ي��ن��ي ت��ب��ري��ح��ي م��ذاب��ح ع��ل��ى ف��ل��س��ف��ت��ي ض��ح��ي��ت إذْ ال��ت��ف��اؤَل ِع��ْف��ُت
ال��ب��س��ات��ي��ن ب��نَ��وَّار ي��ل��ه��و ك��ال��ط��ف��ل أداع��ب��ه��ا ب��أح��الم ض��اع ال��ع��م��ُر
ل��ي��ن وف��ي ب��ؤٍس ف��ي وال��دَّأب ل��ل��ج��ه��د ت��غ��ب��ط��ن��ي ال��ن��ح��ل ك��أنَّ زم��اٌن م��ض��ى
ك��ال��م��ج��ان��ي��ن! ح��ي��ارى ال��ح��ظ��وظ أرى س��ب��ٌب ل��ه م��وف��وٌر وال��ن��ج��ح ف��اآلن
دون��ي؟ ق��دُره��ا ب��دن��ي��ا ان��ت��ف��اع��ي ف��م��ا ب��س��اف��ل��ه��ا أع��اله��ا ت��خ��بَّ��ط دن��ي��ا
ب��م��ف��ت��ون إال األس��ى ي��دوم وال ح��ق��ارت��ه��ا م��ن إال ال��ن��ف��ُس تُ��خ��ذَل ال
وم��أف��ون! م��ج��ن��وٍن أع��ق��َل وص��رُت ل��ن��خ��وت��ِه م��ح��س��وٍد أزه��َد أص��ب��ح��ُت
م��أم��ون غ��ي��ر ع��ي��ش م��ه��ازل س��وى س��ب��ٍب ب��ال أب��ك��ي أو أض��ح��ك وب��تُّ
ل��ل��ش��واه��ي��ن م��آٌل ال��س��ق��وط أنَّ ج��اه��ل��ٌة وه��ي ف��ي��ه ال��ش��واه��ي��ُن ت��س��م��و
م��ح��زون ك��لَّ إالَّ أُك��ب��ر أص��ب��ح��ت ف��م��ا ال��زم��ان، ي��ش��ك��و م��ن أُص��غ��ر ك��ن��ت ق��د
ي��ج��اف��ي��ن��ي أو ه��وان��ي ي��روم ب��م��ن وآص��رت��ي أح��ب��ائ��ي ال��زَّم��اُن س��اوى
ك��ال��م��س��اك��ي��ن ف��ك��ن��ا ال��والءِ ع��ل��ى س��اح��ت��ه ع��ن��د أق��م��ن��ا ل��ض��ي��ٍف ف��ي��ا
ال��ق��راب��ي��ن! ب��ع��ُض وه��م ل��ي��ل��ه��وا، ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ه��م��و ال��ن��اُس ي��س��وءُ ل��دن��ي��ا وي��ا

الجريح املجاهد

وال��خ��ط��ِب ال��م��ع��ارِك ن��ح��و ال��ف��ت��ى ت��س��وق وال��م��ن��ى ال��م��ع��ارَك، ال��دن��ي��ا م��ن ش��ه��دُت
ال��ح��رب إل��ى ي��ح��نُّ ك��م ول��ك��ن ي��ئ��نُّ ��ٍد م��ض��مَّ ج��ري��ح ك��ج��ن��ديٍّ ف��ص��رُت
ال��ص��ع��ب وال��م��وق��ف ال��ه��ي��ج��اءِ س��اح��ة إل��ى ُوث��وب��ه ف��ي ال��ح��ج��ى ُح��ك��م م��ن وي��ه��رب
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وال��ض��رب ال��ط��ع��ن ف��ي أف��ن��اه ب��ث��ورت��ه وإن��م��ا ال��ع��ن��ي��ف، ال��ي��أُس ت��م��ل��ك��ه
ع��ض��ب ص��ادق م��ع��دن م��ن ُخ��ل��ق��ْت إذا ل��ل��ع��ل��ى ال��ن��ف��س ش��اح��ذ إال ال��ي��أس ف��م��ا
ال��س��ح��ب ف��ي ي��ض��رب ت��ل��ق��اه ل��ه أن��ي��ٌن ط��غ��ى إذا ح��ت��ى ��ل��ب، ال��صُّ أن��ي��َن ت��ئ��نُّ
ق��ل��ب��ي ع��ل��ى يُ��خ��اف ال ول��ك��ن أغ��وص غ��ارًق��ا ال��ه��زي��م��ة ف��ي ت��ح��س��ب��ون��ي ف��ال
وال��ح��ب ل��ل��ف��ن ال��س��ل��م ح��رَب ت��ك وإن م��رة ال��ح��رب خ��اش��َي ت��ح��س��ب��ون��ي وال
وال��ج��دب ال��ف��ق��ر ف��ي وال��خ��ص��ب ال��غ��ن��ى ج��الل إب��ائ��ه��ا م��ن ُع��وِّدْت ن��ف��ٍس س��ج��ي��ُة
دأب��ي وم��ن س��الح��ي م��ن أُل��ق��ي وه��ي��ه��ات دائ��ًم��ا وأوذي��ُت ج��راح��ات��ي ت��وال��ت
َج��نْ��ب��ي ب��ه ي��ق��رَّ أن ي��رض��ى وه��ي��ه��ات ون��ى إذا ق��ل��ب��ي غ��ي��ر خ��ص��ي��م��ي ف��ل��ي��س
ل��ب��ي ع��ل��ى ت��س��ود أن ع��ن ع��ج��زْت وق��د ب��ح��ي��رٍة ال��زم��اِن ت��ص��اري��َف ت��رك��ُت
ك��رب��ي م��ن ت��ب��س��م��ُت ك��م ل��ك��ن وأُب��ك��ي��ُت ت��ف��اؤل��ي ذاك ح��اَل ل��ك��ن ت��ش��اءم��ت
��ح��ِب وال��سُّ ال��ل��ي��ل إل��ى ت��ع��ن��و ال ال��ربِّ م��ن اب��ت��س��ام��ًة إال ال��م��وه��وُب ال��ش��اع��ُر وم��ا

الزمان مقاييس

ال��ن��ق��ي��ِض إل��ى ال��ن��ق��ي��ِض م��ن ف��ح��ال ولَّ��ى ال��ح��س��ُن ذاك ك��ي��ف ت��َر أل��م
األري��ض؟ ال��روض روائ��َع وك��ان يُ��ش��ج��ى ل��ل��زه��ر َم��دف��نً��ا وأص��ب��ح
ال��م��ري��ض ال��ب��ل��د ف��ي ال��س��خ��َط يُ��ج��اَزى ق��ل��ٍب إح��س��اِن ع��ل��ى ت��أس��ف ف��ال
ال��ح��ض��ي��ض م��ن ال��ع��ل��وَّ ت��دري ف��م��ا خ��ب��اٍل ف��ي ال��ح��وادُث ف��ي��ه ج��رْت
ال��م��ه��ي��ض األدب م��ن أدٍب ع��ل��ى وف��اءً ت��ل��ق��ى أن ت��روم ف��ك��ي��ف
ال��ق��ري��ض ُم��ل��ك م��ن ت��ع��ت��زَّ وأن ذخ��ًرا ال��ط��رَس ت��ع��دَّ أن ح��راٌم
ال��ب��غ��ي��ض! إل��ى ال��ح��ب��ي��َب أدن��ى ف��م��ا اس��ت��ح��ال��ْت ق��د ال��زم��ان م��ق��اي��ي��ُس
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الطهر

ح��رم��ان��ي ف��ي ال��م��رُّ ال��ع��ذاُب ه��ذا ل��ي ي��ط��ي��ب ح��ي��ن ال��ح��رم��ان م��ن أش��ك��و
ال��ف��تَّ��ان إح��س��ان��ك إل��ى روح��ي ه��ف��ْت وإن ب��ال��ع��ذاب روح��ي ��رُت َط��هَّ
وال��ف��ن��ان ال��ف��نِّ ل��غ��ي��ر يُ��خ��َل��ْق ل��م َم��رآِك ف��ي ال��ح��بِّ ل��م��ع��ن��ى أح��ي��ا
ال��دي��ان إل��ى م��ب��ت��ه��ٍل ب��خ��ش��وع دن��ت م��ت��ى َج��ن��اك ع��ن ن��ف��س��ي وأص��دُّ
ال��دان��ي وه��و ال��وص��ل أح��ل��ى وأع��اُف ُم��ج��ان��ب��ي وه��و ال��ه��ج��ر أق��س��ى ف��أذوق

عيناك

إل��ي��ِك ت��ح��نُّ أط��ي��اٌف وال��ش��ع��ُر ع��ي��ن��ي��ِك ع��ن ال��ش��ع��ر وح��َي س��اءل��ِت
ش��ف��ت��ي��ك ع��ل��ى زه��ت ث��م خ��دي��ك ف��ورَّدْت ال��ض��ي��اء ب��أل��وان ُص��ب��غ��ْت
ع��ي��ن��ي��ك ه��وى وف��ي ح��اج��ب��ي��ك ف��ي ح��ائ��ًرا ون��وًرا ظ��الٍّ ��ع��ت وت��ج��مَّ
ل��ح��ظ��ي��ك ع��ن ال��وص��ف َم��ْرأى ل��ح��ظ��ي��ه ف��ف��ي وص��َف��ه��م��ا ال��ف��ن��اَن ت��س��أل��ي ال
ل��دي��ك ب��ال��ح��ن��ان يُ��ؤَخ��ذ ع��ي��ن��ي��ك رأى وَم��ن ، يُ��َردُّ وال إل��ي��ك ي��رن��و

العذاب متعة

ال��م��ف��ج��وِع ف��ؤادَي ن��اَر ورض��ي��ُت دم��وع��ي ون��ث��َر آه��ات��ي ْدُت ب��دَّ
ب��رج��وع��ي ت��ش��ب��ث��ت ال��ري��اض وع��ن ل��ل��وع��ت��ي ال��ن��س��ي��م ق��ل��ق ع��ن وص��دف��ُت
وخ��ش��وع��ي َروع��ت��ي ال��ط��ب��ي��ع��ُة ح��ي��ن ك��ل��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي ال��م��ب��اه��ج وع��ن
ن��زوع��ي ول��ل��ش��ق��اء ال��ع��ذاُب ه��ذا تَ��ب��تُّ��ل��ي ك��أنَّ ت��ع��ذي��ب��ي واش��ت��ق��ُت
م��ف��زوع م��ك��ف��ٍر ح��ي��اَة أح��ي��ا ف��إن��م��ا ي��س��ت��ط��ي��ل ص��دوَدك َخ��لِّ��ي
ال��م��ط��ب��وع ال��ش��اع��ر ل��ه��ي��َب تُ��ذك��ي ش��ع��ل��ة إال ال��ح��رم��اُن ��ُه م��ضَّ ق��د
وول��وع تَ��ح��رٍُّق ب��ي��ن وي��ض��وع ف��ؤاُده ال��ح��زي��ن ال��ش��ع��ر ف��ي ف��ي��ذوب

37



الشعلة

ال��ج��وع دواء ل��ه ال��ع��ن��اءُ ه��ذا ك��أن��م��ا األل��ي��م ب��ال��وج��د ف��ي��ع��ي��ش
ك��ال��م��ص��ن��وع ال��م��ط��ب��وُع وم��ا ُظ��َل��ٌم، ف��أث��ُره ال��ح��ي��اَة ف��ات إن ال��ح��س��ُن
ش��م��وع؟! ك��ن��ور ن��وٌر ش��م��س��ه��ا ع��ن ال��م��ن��ى ي��غ��ن��ي وه��ل ال��ذك��رى؟ ق��ي��م��ة م��ا
ه��ج��وع��ي ط��ول ب��ع��د وص��اَل��ِك أخ��ش��ى ك��أن��ن��ي ال��ع��ذاَب أس��ت��رض��ي أص��ب��ح��ُت
ل��دم��وع��ي! ��ًف��ا م��ج��فِّ ال��ش��ق��اءِ غ��ي��َر أج��ْد ول��م ال��ش��ق��اءُ ي��س��ام��رن��ي أف��نَ��ى

الربيع عرس يف

ح��ن��ان دم��وع ف��ي ال��ت��ح��ي��َة ه��ذي ف��أرس��ل��ْت ال��س��م��اءُ ب��ط��ل��ع��ت��ه ف��رح��ْت
األدران ك��ث��ي��رَة ال��ح��ي��اَة ه��ذي ت��رى وك��م ال��ح��ي��اة وزَر ب��ه��ا غ��س��ل��ْت
وم��ث��ان��ي َم��ث��ال��ٌث ال��وج��وُد ف��إذا ب��ُع��ْرس��ِه ال��رب��ي��ع ش��ق��ي��ق��اُت ح��ف��ل��ْت
ال��ف��نَّ��ان ك��ُدم��ي��ة ال��ح��ي��اة ي��ج��ل��و م��ا ب��ك��ل ال��ح��ي��اة ُص��َوُر وتَ��ج��ْل��بَ��بَ��ْت
األل��وان َع م��ن��وَّ ال��ف��ن��ون ج��مَّ ي��ك��ْن وإْن ال��زم��ان ي��ج��دِّده ُع��رٌس
واألزم��ان األح��داث ع��ل��ى ��ا غ��ضٍّ ش��ب��ابُ��ه ي��زال وم��ا ن��ح��ن ون��ش��ي��ُب
أغ��ان��ي وَرْج��ِع ُح��ْل��ٍم س��وى ي��ب��ق��ى ال ث��م ع��ام ك��لَّ ح��ي��نً��ا ن��ل��ق��اه

النجوم

ن��ظ��ام��ْه ف��ي م��س��رًف��ا ال��ك��ون خ��ال��ُق ت��راءَى ح��ت��ى ال��س��م��اءِ ف��ي بُ��ع��ث��رْت
غ��رام��ْه م��ن ب��ُش��ع��ل��ٍة ف��ك��لٌّ ـ��ِق، ال��خ��ل��ـ ُم��َه��ِج م��ن ال��ض��ائ��ع��اِت ح��اك��ِت
اب��ت��س��ام��ْه ع��ص��ور ف��ي ال��ده��ر َف��ِم م��ن ُق��ب��الٍت ل��ن��ا ح��ي��نً��ا وت��راءَْت
غ��م��ام��ْه ف��ي راب��ٌض ال��غ��ي��ُب خ��ل��ف��ه��ا ث��ق��وب م��ث��ل ت��ل��وُح ح��ي��نً��ا ث��م
اق��ت��ح��ام��ْه ب��أَس ال��ق��ض��اءُ ي��خ��ش��ى ح��ي��ن إل��ي��ه��ا ال��ع��ظ��ي��م ال��ش��اع��ُر ي��ن��ف��ذ
ك��الم��ْه! م��غ��زى األن��اَم أع��ي��ا ش��ِف ال��ك��ا إس��رائ��ه ب��ع��د ع��اد ف��إذا
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اإلكراه حرب

أع��ادي��ِه ال ع��دوٍّ م��ن ت��س��ت��ح��ي ب��ل م��ج��ان��ب��ٍة ف��ي ن��ف��س��ي ت��ن��ع��م ه��ي��ه��ات
ت��غ��ال��ي��ه؟ ف��ي ع��دوِّي ح��ي��ن ال��ح��رب ف��ي لُ��ِم��َح��ْت إذا ذن��ب��ي ف��م��ا ال��س��الُم، روح��ي
ع��ادي��ه اش��ت��دَّ م��ه��م��ا ال��ح��بِّ م��ن ن��ف��س��ي ُرزق��ْت م��ا ال��ح��ق��د ن��اَر ل��ت��ط��ف��ئُ إن��ي
وت��أل��ي��ه! ح��ظٍّ ف��ي ل��ل��س��وءِ ي��ع��ي��ش م��رض ذي ط��بِّ ع��ن ع��اج��ٌز ل��ك��ن��ن��ي

التقديس

األم��ُل ت��ق��دي��س��ِك ف��ي ال��ح��س��َن وح��اص��ر ش��غ��ٍف م��ن ال��ق��ل��ُب َرفَّ رأي��تُ��ِك أنَّ��ى
وت��ش��ت��ع��ل أل��وانً��ا ل��ل��ن��اس وم��ن��ه ب��ه ال��ح��ي��اُة ت��ن��ب��ثُّ ال��ن��وِر م��ن ج��س��ٌم
أَم��ل��وا أو ال��ع��ب��اُد أل��َف ب��م��ا روح��ي ق��ن��ع��ْت ل��م��ا ت��ق��ب��ي��ل ح��ظُّ ل��ي ك��ان ل��و
ال��ث��ِم��ل ال��ط��ائ��ش ي��ت��م��ادى ك��م��ا رش��ًف��ا، وأُن��ه��ك��ه ت��ق��ب��ي��ًال، أغ��زوه وك��ن��ت
ُق��بَ��ل ك��ل��ه��ا ج��راٌح ال��غ��رام م��ن وِب��ه ك��ل��ه ط��ع��ي��نً��ا أراه ح��ت��ى
ويُ��ح��تَ��م��ل! يُ��ْس��تَ��ه��وى ال��ف��نُّ ه��و ه��ذا ل��ع��ارف��ه ت��ق��دي��ًس��ا ال��ح��بُّ ه��و ه��ذا

القناعة سيادة

إس��اَرا ب��ال��دي��ون تُ��ره��ق��ون��ي وال س��ي��ٍد ع��ي��َش ط��اق��ت��ي ف��ي أع��ْش ذرون��ي
ح��ي��اَرى ال��م��ن��ق��ذون ح��ول��ي ب��ات وق��د ش��ق��ي��ة ح��ي��اة م��ن ق��ي��وٌد ف��ح��س��ب��ي
م��رارا؟ ب��ال��ه��م��وم أف��ن��ى ك��ن��ت إذا ت��ش��ت��ه��ون��ه ال��ذي ال��م��ج��د ق��ي��م��ُة وم��ا
َص��غ��ارا ي��ط��ي��ق ال ع��زي��ًزا ول��ك��ن ل��غ��ي��ره ي��ح��ي��ا ال��ن��ح��ل ب��ع��ي��ش ق��ن��ع��ُت
وث��م��ارا َج��نً��ى ي��ع��ط��ي ال��ذي وي��ع��ط��ي وي��ن��ث��ن��ي ك��ري��ًم��ا ال��دن��ي��ا إل��ى ي��ج��يء
ي��س��ارا ال��ي��س��ي��ُر ال��ق��وُت ل��ه ي��ص��ون ك��أن��م��ا ال��ي��س��ي��ر ب��ال��ق��وت وي��ق��ن��ع
ن��ه��ارا ك��ال��ش��ع��اع ��ى يُ��ض��حَّ أن إل��ى ب��س��ع��ي��ه األص��ي��َل ال��م��ج��َد وي��م��ت��ل��ك
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وف��خ��ارا ع��ال��يً��ا م��ث��اًال ل��ق��وم��ي ون��ع��م��ت��ي ح��ي��ات��ي ب��ذل��ي إذن ف��ح��س��ب��ي
ُم��ع��اَرا ال��غ��ن��يِّ ح��ظَّ أرى وح��ي��ن ُدنً��ى غ��ي��ره ف��ي ال��م��ج��د ح��ي��ن ال��م��ج��ُد ه��و
ن��ارا ��ج ت��أجَّ دي��ٍن ف��ي ال��ه��مِّ م��ن أم��ت��ي ن��ف��ع ف��ي ال��ه��مُّ ل��ن��ف��س��ي ل��خ��ي��ٌر
وب��وارا ص��ارًخ��ا ظ��ل��ًم��ا وت��ج��زي��ه ق��س��وًة ال��ح��رَّ ت��ش��ب��ع ب��دن��ي��ا ن��ع��ي��ش
ع��ارا يُ��ك��يَّ��ُف ال أث��ي��ٌم غ��ري��ٌم ك��أن��ه ح��ت��ى ال��غ��لِّ ف��ي وت��ره��ق��ه
س��ك��ارى! ال��ح��ي��اَة ��وا ق��ضُّ األل��ى ح��س��دن��ا ح��ي��ن��م��ا وال��ي��أس ال��ه��مِّ س��ك��ارى ف��ب��ت��ن��ا

املتشائم الكون

َم��ن��ب��ُع��ه؟ ج��فَّ ب��ن��ه��ر ال��رواءُ ف��م��ا َم��ط��ل��ُع��ه غ��اب ول��ك��ن ال��رب��ي��ُع ح��ان
أج��م��ع��ه ال��ك��وُن ه��ذا ت��ش��اءَم إذا ب��م��س��ع��ف��ٍة راٌح ف��م��ا ال��ك��ئ��وَس ُردُّوا
م��ب��دع��ه ال��ف��نَّ وع��اف ال��ج��م��اِل دن��ي��ا ف��اك��ت��أب��ت ال��ص��دي��ان ن��اظ��ري ع��ن ُح��ج��ب��ِت
أس��م��ع��ه ك��دت وب��ثٌّ وش��ج��ٌو دم��ٌع ل��ه��ا ال��ن��ج��وم ح��ت��ى األس��ى، وش��اط��رت��ن��ي
تَ��ت��ب��ع��ه ع��م��ًرا وأل��ه��م��ه��ا ح��بٍّ��ا ب��ادل��ه��ا ال��ع��م��ر ف��ي ش��اع��ًرا ت��ت��ب��ع��ْت
تَ��ص��دُّع��ه م��ب��ن��اه��ا ي��ص��دع وك��اد ت��أوُّه��ه م��ج��راه��ا ي��ص��دم ف��ك��اد
ي��ن��وِّع��ه ت��ق��ت��ي��ٌل ل��ل��ح��س��ن وال��ه��ج��ُر ن��اع��م��ٌة ال��ه��ج��ر ف��ي ن��ع��م��ت��ي ي��ا وأن��ِت
م��ش��رع��ه ال��م��وت ب��وادي ظ��الم وم��ن ظ��م��أٍ ع��ل��ى ق��اٍس ظ��م��أٍ م��ن أوَّاه
ي��ض��ي��ع��ه خ��البً��ا ال��ن��وُر وال��س��اح��ُر م��ن��دح��ٌر ال��ف��ن��ان ال��خ��ال��د ال��ش��اع��ُر
ي��ف��ج��ع��ه ك��اد ب��ي��أس وأغ��رق��اه ل��وع��تَ��ه ال��ك��وَن ف��أذاق��ا ت��خ��اص��م��ا
م��ط��ل��ع��ه! ال��ك��وِن ف��ح��داُد خ��ب��ا ف��إن ب��ه ي��ض��يء إل��ه��اٌم ل��ل��ك��ون وال��ف��نُّ

نفيس أنت كن

َم��ع��ي��ب غ��ي��َر ل��ديَّ «ال��َم��ع��ي��َب» ت��ج��ِد ب��ع��واط��ف��ي واق��ت��رْن ن��ف��س��ي أن��َت ك��ْن
أدي��ب ب��ن��ف��ِس ي��ح��ي��ا أن وك��ف��اُه م��ه��ج��ت��ي أن��ف��ُس — ت��أب��اه ال��ذي — ِش��ع��ري
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ح��ب��ي��ِب ك��لَّ ي��ردُّ ال��ع��داءَ إنَّ ب��ت��ح��اُم��ٍل ف��ه��َم��ُه ت��ح��اول ع��ب��ثً��ا
ووج��ي��ب��ي َم��َس��رَّت��ي رف��ي��َق إال ت��ك��ن ل��م خ��ي��ال��ي دن��ي��ا ف��ي ِط��ْرَت ل��و
ح��ب��ي��ب��ي وُروُح ق��ل��ب��ي ل��ك��نَّ��ه ال��ورى ل��غ��ِة م��ن ال��ش��ع��ُر ه��ذا ك��ان م��ا

السلوان

األول: الحب ذكريات

ش��ق��ائ��ي؟ ب��روح م��غ��م��وًرا ف��أع��ود َع��َزائ��ي ال��ج��م��اِل م��ن أروُم ل��ي م��ا
بُ��َرح��ائ��ي ت��ص��بُّ��رُى وإن أَل��ِم��ي، تَ��ِع��لَّ��ت��ي إنَّ ال��س��ل��واُن ل��ي ه��ي��ه��ات
ِغ��ذائ��ي ُم��رِّ غ��ي��َر ف��ي��ه��ا أل��َق ل��م ب��ي��ن��م��ا ق��ل��ب��ي، غ��ذاءُ ال��ذك��ري��اُت
ش��ف��ائ��ي ب��ع��َض ح��س��ب��وُه وإْن َح��َرق��ي وإن��ه ال��دف��ي��ِن، األل��ِم ع��ل��ى أح��ي��ا
وَم��س��ائ��ي ط��ف��ول��ت��ي وُص��بْ��ُح ق��ل��ب��ي ي��ص��دُّن��ي ح��ي��ن ال��س��ل��واَن وأس��ائ��ُل
ع��ن��ائ��ي رف��ي��ُق ه��ًوى ك��لُّ ف��اآلَن وح��َدُه غ��رام��ِك ع��ل��ى ُرب��ي��ُت إن��ي
ِل��رج��ائ��ي ب��ه��ا م��اث��ل��ًة أل��ق��اِك أش��ت��اق��ه��ا م��الح��ٍة ك��لُّ واآلَن
ن��دائ��ي — س��واك ن��ادى إن — ف��ِإل��ي��ك ح��رم��ان��ه م��ن ال��م��ح��م��وُم وك��أن��ن��ي
األَرزاءِ! ص��ورُة ال��س��ع��ادِة ب��ع��ُض ورب��م��ا ال��س��ع��ي��َد، ت��ح��س��ب��ن��ي وال��ن��اُس

التائه الطائر

ال��غ��ري��ِب ل��ي��ِل ف��ي ال��ت��ائ��ُه أي��ه��ا ال��ح��ب��ي��ِب َوك��ري ع��ن ال��ط��ائ��ُر أي��ه��ا
��ف��ي��ِه! ال��سَّ ق��ل��ب��ي م��ن أل��ق��اه م��ا ش��دَّ وت��ي��ِه ُس��ك��ٍر ف��ي بُ��ع��دَك ف��ي أن��ا
ول��ون ل��وٍن م��ن األض��واءَ ت��خ��ط��ف ع��ي��ن��ي ح��ي��ن ل��ع��ي��ن��ي ال��دن��ي��ا تُ��ظ��ل��م
نُ��ع��م��ى األوه��ام ت��رى ك��ان��ت ب��ع��دم��ا َوْه��م��ا ال��ل��ذات بُ��ع��ِدَك ف��ي وت��رى
ون��ف��س��ي؟ ق��ل��ب��ي ب��ل ال��ك��ون ف��ن��س��ي��ُت ح��س��ي ح��اَل ح��ب��ي��ب��ي ي��ا س��ح��ر أيُّ
وظ��الم��ا؟ ش��ت��اءً ال��ك��ون أص��ب��ح م��ا إذا ن��ف��س��ي م��ا ال��غ��ف��ران! أس��أل
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ال��ج��م��ي��ل؟ ال��روح إل��ى ال��روح ي��ن��ق��ل ب��دل��ي��ل ل��ي َم��ن ال��ط��ائ��ر أي��ه��ا
وف��ن��ي دي��ن��ي ُم��ل��ت��ق��ى ب��ل ت��وأم��ي ع��ن��ي غ��ب��َت م��ه��م��ا أن��س��اك ل��ن أن��ا
ص��ري��َع��ا م��ك��ل��وًم��ا ع��دُت ب��ي ف��إذا ج��م��ي��َع��ا ب��دن��ي��اي ب��ال��روح ط��ف��ُت
ورق��ي��ب رق��ي��ب أل��ف ع��ن غ��اب ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ف��ي��ه غ��ب��َت داج أيُّ
ل��ش��وق��ي األخ��رى تُ��ح��َج��ب ل��م ح��ي��ث��م��ا ل��ع��ش��ق��ي ال��دن��ي��ا تُ��غ��َل��ق ل��م ح��ي��ن��م��ا
ال��م��ح��ال؟ دن��ي��ا ف��ي ال��ط��ائ��ُر وأن��ا وخ��ي��ال��ي ل��ح��س��ي ��بْ��َت ُح��جِّ ك��ي��ف
ب��ج��م��ال��ْك ض��ن��ي��نً��ا ف��ي��ه��ا س��اك��نً��ا خ��ي��ال��ْك م��ن دن��ي��ا أب��دع��َت أت��رى
وش��ق��اءْ دع��اءٍ ف��ي وال��ب��راي��ا ال��خ��ف��اءْ ع��ش��اق األرب��اُب ه��ك��ذا
رب��ه��ا م��ن ب��ض��ع��ة ن��ف��س ك��ل ب��ه��ا أح��ي��ا ل��ح��ظ��ة ل��ي ف��أج��ز
ال��ل��ي��ال��ي! ت��ض��اع��ي��ف ف��ي ت��ف��ن��ى وه��ي اش��ت��ع��ال ب��ي��ن م��ه��ج��ت��ي ف��راق��ب أو

الواحة يف

الواحة. ىف

وال��ت��خ��لِّ��ي ت��ع��ش��ق ال��نُّ��س��َك ك��أنَّ ح��ت��ى ال��ع��م��ران ل��ذة ع��ن ن��أْت
وخ��لِّ خ��ص��ٍم م��ن إل��ي��ه ت��ف��رُّ م��أًوى ال��ص��ح��راء س��وى ت��ع��رف ول��م
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وذلِّ م��وت ف��ي ال��ع��ي��ش َوح��اَد ع��ل��ي��ه��ا أب��ْت ال��ح��ي��اة ول��ك��نَّ
وال��تَّ��َم��لِّ��ي ال��ت��أم��َل وأع��ط��ت��ه��ا ُرب��اه��ا ف��ي ال��ع��واط��َف ف��أط��ل��ع��ِت
وال��ت��ح��ل��ي ل��ل��ت��ب��تُّ��ل م��ث��اًال م��ق��ي��م ن��س��ٍك ف��ي وه��ي ف��ص��ارت
األََج��لِّ ال��ح��بِّ ل��وع��َة ��ب يُ��ح��جِّ ش��ي��ٌخ ه��واه خ��ف��وَق أخ��ف��ى ك��م��ا
وب��ال��ت��ع��ل��ي ب��ال��ض��ي��اءِ ش��واع��َر ب��ب��اس��ق��ات ال��ن��خ��ي��ُل ف��ي��ه��ا س��م��ا
ال��م��س��ت��ق��ل ش��ع��ور ف��ي ش��وام��َخ ص��الة ع��ل��ى ل��ل��س��م��اء ن��وازَع
م��ح��ل أدن��ى ف��ي ن��ع��دْم��ه ف��ل��م ش��يء ك��لَّ ال��ت��ن��اق��ُض ح��لَّ وك��م
وأص��ل ف��رع ف��ي ف��ت��ش��َت وإن ق��ن��وًع��ا ب��ه��ا ال��ق��ن��وَع ت��ل��ق��ى ف��م��ا
ت��دل��ي ف��ي وه��اٍد م��ن ب��أرف��َع ت��ع��ال��ْت وق��د ال��رم��ال ه��ذي وم��ا
ك��م��س��ت��ذل ت��راه ب��ل ذل��ي��ًال، ي��ح��ي��ا ثَ��مَّ ُع ال��م��وزَّ ال��ُع��ْش��ُب وال
ودلِّ إح��س��اس ب��غ��ي��ر ي��س��ي��ر نَ��بْ��ٌع ي��زج��ي��ه ال��ذي ال��م��اءُ وال
ِظ��لِّ ب��ع��د ، ِظ��لٍّ ب��ع��د ، ب��ظ��لٍّ ت��ن��اه��ت وق��د ال��ض��ي��اءِ ُص��َور وم��ا
وك��لِّ ج��زءٍ م��ن ذاق ل��لُ��بٍّ ِظ��الٍل ِم��ْن ب��أك��م��َل أو ب��أب��دَع
ت��َج��لِّ��ي أب��ه��ى ش��ي��خ��ه��ا م��ث��اب��َة ت��ج��ل��ْت ب��ه��ا ل��ل��ص��الة وت��ل��ق��ى
وال��ت��م��لِّ��ي ��ُف ال��ت��ق��شُّ وزيَّ��ن��ه��ا ب��ي��اٌض ب��رب��وت��ه��ا ��ل��ه��ا ف��ج��مَّ
ي��م��ل ل��م خ��ش��وع ف��ي ي��س��بِّ��ح ح��ي��نً��ا ب��ال��ب��اب ش��ي��خ��ه��ا وج��ل��س��ة
ال��م��ط��لِّ ب��ت��ح��ن��ان أو ق��ري��ًرا ط��ري��ًح��ا ف��ي��ه��ا ال��ص��ب��ا ت��ل��ق��ى ل��دْن
يُ��َص��لِّ��ي ط��ري��ق��ت��ه ف��ي ف��ك��لٌّ ش��يءٍ ك��لَّ ال��ع��ب��ادُة ف��ي��ه��ا َح��َوْت

األوتار

ن��س��ائ��لُ��ْه خ��ي��اٌل إال ص��وت��ُه وم��ا ق��ائ��لُ��ْه ه��و ال��ذي ال��ه��رِب8 ِم��ن س��م��ع��ن��ا
وأن��ام��ل��ْه ن��وُرُه ع��ل��ي��ه ي��َرفُّ ُق��ْربَ��ُه ال��م��ج��رَّد ال��ح��ْس��ِن إل��ى ن��ظ��رن��ا
ت��ق��ات��ل��ْه م��ا ُع��ْم��ره��ا م��ن ال��نُّ��َه��ى وش��اَق ت��س��وءن��ا م��ا ع��ل��ى ال��دُّن��ي��ا ن��ل��م ف��ل��م

الفرس. عند الجنك نظري هو األوروبيني: عن الهرب 8
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وف��ص��ائ��ل��ْه أص��ل��ُه ي��وًم��ا ��ُم يُ��َج��سَّ ي��ك��ن ل��م وال��نُّ��وُر ال��نُّ��وُر، ف��ي��ه ��َم ت��ج��سَّ
أوائ��ل��ْه9 ع��ص��ٍر ك��ل ِم��ْن ب��آالئ��ه وس��بُّ��ح��ْت ال��زم��اُن ال��نُّ��وَر ع��ب��َد وك��م
ن��ائ��ل��ْه ال��ع��ب��ق��ري��ِة ِل��س��رِّ ف��ف��ي��ه ب��ه أرواح��ن��ا األرب��اُب وخ��اط��ب��ِت
ن��غ��ازل��ْه ج��م��اٌل ل��وال ل��ن��ع��ش��ق��ه��ا ن��ك��ْن ول��م ال��ح��ي��اَة ه��ذي ب��ه ع��ش��ق��ن��ا
س��اِح��ل��ْه يُ��بْ��َل��ُغ ح��ي��ن ي��أًس��ا ون��غ��رق ه��ن��اءًة ال��ض��ي��اءِ ه��ذا ف��ي ون��غ��رق
ذاب��ل��ْه األن��س أن��ض��ُر ع��ن��ه ال��بُ��ْع��ِد وف��ي ش��ع��اع��ِه م��لءَ اآلم��اُل ت��ذب��ُل وال
ك��اف��ل��ْه ال��لُّ��بَّ ي��ش��ب��َع ل��ن دون��ه��ا وم��ن اب��ت��ه��اج��ِه ح��وَل ل��ألل��ب��اِب م��وائ��ُد

∗∗∗
ت��م��اث��ل��ْه م��ا َخ��ْف��ِق��ن��ا ِم��ن نَ��بْ��ض��ه��ا وف��ي ب��اس��ٌم وال��ن��وُر األوت��ار رَض��ى س��م��ع��ن��ا
ورس��ائ��ل��ْه َوْح��يُ��ه إالَّ ال��َغ��يْ��ِب إل��ى ت��ط��لَّ��ع��ْت ��ا ل��مَّ «أف��رودي��ت» َوْح��ُي وم��ا
وج��داول��ْه بَ��ْح��ُرُه إالَّ ال��ده��ر ِم��ن ب��ل��ح��ن��ه��ا ف��اض��ْت األوت��اُر ه��ذه وم��ا
ُم��س��ائ��ل��ْه10 ال��وج��ود ف��وق َس��َم��ا وج��وًدا ف��اغ��ت��دْت وال��ظ��لُّ ال��ن��وُر ف��ي��ه��ا تَ��ع��اش��َق

∗∗∗
َم��ن��اِه��ل��ْه ش��تَّ��ى وال��ح��س��ُن ب��ه��ا، ح��ب��ان��ي ن��ف��ح��ة ك��ل م��ن ال��ح��ْس��ن ه��ذا ��ْف��ُت ت��رشَّ
ح��ب��ائ��ل��ْه ك��ان��ت اإلِي��ه��اِم ُم��تَ��ِع وِم��ن ف��ن��ونَ��ه األس��ي��ر ب��ال��ل��ح��ظ وأُس��م��ع��ُت
ف��ض��ائ��ل��ْه! ال��خ��ي��ال ُج��وِد وف��ي خ��ي��اًال، ت��ك��ن وإْن ال��خ��ل��وِد م��وس��ي��ق��ى وذُوِّْق��ُت

املقدس اللهيب

ال��م��ق��دَّْس ال��ل��ه��ي��ِب م��ن وارت��وي��ن��ا ب��ث��غ��ٍر ال��ح��ي��اة ُم��نَ��ى رش��ف��ن��ا ق��د
وت��ن��ع��ْس ارت��واء ع��ل��ى تَ��ظ��م��ا ث��م ظ��م��اءٌ وه��ي ال��ش��ف��اُه ت��ت��الق��ى

ورواده. طالئعه 9

مناجيه. 10
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ت��ت��ن��ف��ْس ب��وج��ِده��ا ح��ي��اٍة ع��ن َس��واٍه وه��ي ال��ل��ق��اء وت��ط��ي��ل
أس��ل��ْس؟ ال��ع��ي��ش ح��ي��ن��م��ا ل��ل��ع��ي��ش ـ��ظ��َة ال��ل��ح��ـ ي��غ��ن��م إذ األس��ي��َر ي��ل��وم َم��ن
أن��ف��س! ال��رج��اح��ة م��ن ج��ن��وٍن ك��م ول��ك��ن ج��ن��وٌن، ك��ل��ه��ا ل��ح��ظ��ٌة

∗∗∗
ي��ت��ل��م��ْس ل��س��ح��ره��ا س��ح��ٍر ُربَّ ل��ألغ��ان��ي ن��ظ��م��تُ��ه��ا ُق��ب��الٌت
ي��ن��ب��ْس ال��ق��ل��ُب ل��ه��ا ال��ت��ي س��م��ع غ��ي��َر أول��ى ال��ي��وَم ب��ه��ا م��س��م��ًع��ا أج��د ل��م
ي��ق��ب��ْس ال��ل��ح��ن م��ب��دُع ال��ن��وِر وم��ن ن��ظ��ي��م��ي ق��بَ��ْس��ُت ثَ��غ��ِره��ا َج��نَ��ى ِم��ْن
ال��م��ق��دَّْس! ال��ل��ه��ي��ِب م��ن ف��ح��ي��ات��ي ح��ي��ات��ي أط��ال ب��ه��ا ش��دو ربَّ

املساء وحي

رق��ي��ِب ب��غ��ي��ر ل��ل��دن��ي��ا روح��يْ��ن ف��ن��ل��ت��ق��ي ال��م��َس��اءِ ِظ��لِّ إل��ى ع��وِدي
وح��ب��ي��ِب ح��ب��ي��ب��ٍة ب��ي��ن ف��تُ��خ��اُل ل��ه ح��نَّ��ْت وأن��ج��ًم��ا ال��ه��الَل إالَّ
وال��ت��ش��ب��ي��ِب ال��ُح��ْس��ِن ل��غ��ي��ِر تُ��بْ��َس��ْط ل��م األح��الم م��ن أرٍض ع��ل��ى ت��م��ش��ي
وال��ت��ط��ي��ي��ِب ب��ال��ت��غ��ري��ِد أزه��اُر وال��ـ واألش��ج��اُر األط��ي��اُر ��ن��ا وت��خ��صُّ
ال��ت��أن��ي��ِب م��ع ي��س��ل��و ال ك��ال��ط��ف��ِل ال��ذي ال��ق��ل��ِب ِم��ن ال��نَّ��ج��َوى ف��أب��ث��ِك
وغ��ري��ِب غ��ري��ب��ٍة ب��ي��ن ون��ل��وح َم��س��ي��ُرنَ��ا إالَم ن��دري ال ون��س��ي��ر
وح��س��ي��ِب ُم��س��ائ��ٍل دوَن ون��ود ب��أس��رِه ال��وج��وَد ن��م��ت��ل��ك ح��ي��ن ف��ي

األطياف

ال��م��م��اُت َم��رَّ ج��م��وِع��َه��ا وب��ي��ن َس��ك��َرى األط��ي��اُف أم��ام��َي ت��م��رُّ
ال��ح��يَ��اة ق��ل��ب��ي ج��اذب��ْت ول��ك��ْن ع��ل��ي��ٌل ل��ي ق��ل��ٌب إل��ي��ِه ف��ح��نَّ
ال��ُه��واة ي��أب��اه ال��م��وَت ف��إنَّ ع��ل��م��ن��ا ك��م��ا ع��ش��ق��َت إْن وق��ال��ت:
ال��ف��رات ال��ع��ذب َم��ذاق��ِه ف��م��رُّ ُم��س��اًغ��ا ص��ابً��ا َه��ْج��َرَه��ا ْع ت��ج��رَّ
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ال��م��ع��ج��زات! ال��ع��ب��ق��ريِّ وط��ْوُع ع��ب��ق��ريٌّ ِس��ْح��ٌر ال��ح��بَّ وإنَّ
وم��ات��وا غ��اب��وا م��ن األط��ي��اِف م��ن ل��ك��ْن األط��ي��اُف أم��ام��َي ت��م��ر
ال��ع��اص��ف��ات ال��ش��ج��وُن ت��ح��ط��م��ن��ي ف��إن��ي ط��ي��ف��ي ب��ي��ن��ه��ا وأخ��ش��ى
ذات؟ أح��ي��اه ال��ذي ل��ه��ي��ك��ل��َي ت��ول��ت إذا ال��ح��ي��اة م��ع��ن��ى وم��ا
ه��ات��ف��ات ال��دف��ي��ن��ِة ب��آالم��ي ن��ف��س��ي وج��راُح م��ه��ج��ت��ي أص��بِّ��ُر
ش��ك��اة ص��م��ت��ي ف��ي ل��ل��ن��ف��س وك��م ش��ك��اٍة ب��ال ل��ل��ح��ي��اة وأص��غ��ي
ص��الة أو ِدي��ٌن م��ع��ن��اه وف��ي إالَّ ال��ق��ل��َب ال��م��م��اُت ش��اَق وم��ا
ي��ق��ات وال ي��م��رُّ م��ا ويُ��ْس��َق��ى ح��بٍّ��ا ال��ف��ن��ان ��اع��ُر ال��شَّ ي��ج��وع
األس��اة ب��ال��وه��م أش��ق��اه وق��د أس��اه ال��دُّن��ي��ا تُ��ع��نِّ��ف وبَ��ْع��ُد
وال��ش��م��ات؟! ال��ق��ط��ي��ع��ة ال��ح��س��ن م��ن ح��ظ��ي وك��أن ف��ت��ن��ت��ي وت��ض��ح��ك
ال��ف��ل��س��ف��ات؟! ال��م��م��اَت ت��ن��ف��ي وه��ل م��وٌت ف��ال��ص��ب��ُر ال��ه��وى ُغ��ب��ن إذا

إبليس اعرتاف

م��غ��ف��رًة ي��رج��وك ب��م��ن ل��س��ُت وق��ال: خ��ال��ق��ن��ا ع��ن��د رك��ب��ت��ي��ه ع��ل��ى ج��ث��ا
َه��ْوُل ك��لُّ��ه��ا ح��ي��اٍة م��ن رض��ت��ُه م��ا إل��ى وان��ت��ه��ي��ُت ح��ي��ات��ي أل��ف��ُت ف��ق��د
ال��ح��قِّ وص��م��َة ح��ي��ات��ي ع��ددَت وإن م��ن��زل��ًة ل��ل��ح��قِّ ن��اش��ٌد ل��ك��ن��ن��ي
ال��ن��اس��ا أص��غ��ر دع��يٍّ��ا ح��ي��ي��ُت ف��ق��د أن��ك��ره ل��س��ت ووزري اع��ت��راف��ي، ه��ذا
وأح��ك��ام��ي أه��وائ��ي ت��الم��ي��ذُ وه��م ِح��ي��ل��ي ع��لَّ��م��تُ��ه��م ال��ذي إن��ي وق��ل��ُت
وت��ع��ل��ي��م��ي ح��ذق��ي ل��ه��م َم��ْن وب��ي��ن��ه��م واح��َده��م ك��ن��ت أن��ي أش��ه��ُد واآلَن
ل��ه��ْم! ي��دي��ن ح��ذق��ي األل��ى ان��ت��ق��اص��ي غ��ي��ر ل��ه أس��ف��ُت ق��د ذن��بً��ا ل��َي أرى وال

∗∗∗
ل��ل��ول��ِد األمِّ اس��ت��م��اَع ال��ح��ي��اة ل��ه واس��ت��م��ع��ْت ال��ن��اس، إل��ُه يُ��ج��ب��ه ف��ل��م
ح��س��ِد! ف��ي ال��ك��لَّ ان ول��و ح��ض��ن��ه��ا ف��ي ن��ش��أوا ق��د ف��ال��ك��لُّ ع��ب��ئَ��ه وه��وَّن��ْت
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اإللهي األلم

وج��دانَ��ه��ْم ن��ْف��س��َي وأش��ب��ع��ُت أح��زانَ��ه��ْم ال��ن��اس ع��ن ح��َم��ل��ُت
ت��ب��ري��ح��ه��ْم ض��ح��ي��ُة وأنِّ��ي ألرواح��ه��ْم ال��ف��داءُ ك��أن��ي
ال��م��ح��اْل ت��س��ت��ط��ي��ب ُم��ه��ج��ٍة ُم��ن��ى ب��ال��خ��ي��اْل م��رًة ق��ن��ع��ْت ف��م��ا
ف��ري��ْد ُح��ل��م ك��لِّ ِم��ْن وتُ��ف��تَ��ُن ال��ق��ي��وْد ح��ي��اَة إب��اءً وت��أب��ى
ال��ب��ال��ي��ْه ال��ُم��ثُ��ُل ف��ت��ط��ع��ن��ه��ا ال��ع��ال��ي��ْه ل��ل��ُم��ثُ��ِل وتَ��ع��م��ل
ال��وج��وْد ظ��الُم م��ن��ه��ا وي��س��خ��ر ال��ح��ق��وْد ال��زم��اُن م��ن��ه��ا وي��ث��أر
��ْم ال��ش��مَّ ي��ف��وق م��ع��نً��ى ف��ي��ه ت��َرى األل��ْم ت��ع��ان��ي إذْ ول��ك��ن��ه��ا
َش��رِِّه م��ن��ت��ه��ى راض��يً��ا يَ��ذْق دْه��رِه ع��ل��ى ي��ت��م��رَّْد وَم��ْن
اإلل��ْه إل��ي��ه ت��ن��اه��ى س��م��وٍّا ال��ح��ي��اْه يُ��ري��ُد َح��يٍّ رس��ال��ُة
ال��رف��اْت ويُ��ب��ق��ي ال��ج��م��اَل ي��ص��دُّ ال��م��م��اْت ق��ري��َن وج��وًدا ول��ي��س��ت
ي��ج��وْد ش��ع��ور ف��ي وق��دَّس��ه ال��وج��وْد ج��م��ي��َع ق��ل��ب��ي ��ن تَ��ض��مَّ
وال��خ��ال��ِق ال��َخ��ْل��ِق ل��وع��َة َح��َوى ال��داف��ِق األل��ِم م��ن ش��ع��وٌر

النغم صائد

م��س��ت��م��ع��اِن ي��ه��واه م��ا ال��ص��ف��ِو م��ن واغ��ن��م��ا ال��ع��زي��زي��ن ص��دي��ق��يَّ ��ا ه��ل��مَّ
أغ��ان��ي ل��ألث��ي��ر خ��ف��ٍق ك��لِّ وف��ي ع��واط��ٌف ل��ل��ه��واءِ ش��ب��ٍر ك��ل ف��ف��ي
َدواِن وه��ي ال��ُع��بَّ��اُد وي��خ��ط��ف��ه��ا ج��ان��ٍب ك��ل م��ن األرب��اُب ب��ه��ا ت��ن��اج��ْت
وأم��ان ل��ه��م أح��الٌم وتُ��ول��د ح��ول��ه��ا األن��س م��ن أع��م��اٌر ف��تُ��غ��ن��م
غ��وان ب��ي��ن ال��خ��ل��د َس��الَف أذوق ب��س��م��ع��ه��ا ك��أن��ي س��م��ع��ي ع��ل��ى أِدْره��ا
م��ع��ان ك��ن��َز األرب��اب م��ن ون��ل��ن��ا وال��م��ن��ى ب��ال��روح األرب��اب إل��ى س��َم��ْون��ا
ب��ب��ن��ان��ي م��ف��ت��اح��ه��ا ف��ي ال��س��ح��ر م��ن ِس��ح��ُره��ا ب��أروع م��وس��ى ع��ص��ا ول��ي��س��ت
ب��ي��ان ك��ل أس��راَر ش��م��ل��ْت وق��د وب��ي��انُ��ه��ا أس��راُره��ا ت��ط��اوع��ن��ي
ث��وان ب��ض��ع ل��م��ح ف��ي غ��ي��ره��ا وف��ي ك��ل��ه��ا األرض ف��ي ال��ت��ج��واَل ل��ن��ا أج��ازت
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ل��َج��ن��ان ��رْت ُس��خِّ دن��ي��ا ب��ع��ض س��وى أه��ل��ه��ا ن��ح��ن ال��ت��ي ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��م��ا
ت��واِن دون ال��ن��اُس ل��َداَن أُع��ي��َد خ��ل��ْت ال��ت��ي ال��م��ع��ج��زاِت ع��ص��َر أنَّ ول��و

النغم. صائد

ره��ان س��ب��اَق أج��ي��اًال وس��اب��ق ل��ج��اح��ٍد م��ج��اًال ي��ت��رك ل��م ال��ع��ل��م ه��و
دان! ل��ألُل��وه��ة ب��ش��أٍو وه��ام ش��ام��ٍل ل��ل��ن��ب��وَّة ب��م��ج��ٍد ف��ف��از
ِج��ن��ان! ن��ع��ي��َم أو أخ��رى ع��وال��َم ُم��ب��دًع��ا ي��ح��اوَل أن إال ي��ب��َق ول��م
ال��ح��دث��ان! أم��َره ي��رض��ى ال��روح ع��ل��ى م��ه��ي��م��نً��ا ربٍّ��ا اإلن��س��اُن ي��ص��ب��ح وأن

الزائرة

أبَ��نْ��ِت األخ��رى أم ال��دن��ي��ا وُرَؤى أن��ِت؟ َم��رآِك أم ال��وه��م أج��م��اُل
م��م��اِت ف��ي م��م��اتً��ا إال ت��ك��ن ل��م وح��ي��ات��ي ب��ص��دري، ال��ح��بُّ ُق��ِب��َر
ب��ن��وْر؟! أغ��نَ��ى ف��ه��ل األع��ش��ى وأن��ا ال��ن��ش��وْر ه��ذا ل��ه��ا ح��ل��ل��ِت ك��ي��ف
وه��ي��ام��ي؟! ب��ح��ب��ي ال��س��خ��ُر أك��ذا أم��ام��ي؟ أن��ِت م��ع��ب��ودت��ي ي��ا أن��ِت
ش��ف��ت��ي��ِك أغ��ان��ي ف��ي ت��ت��الش��ى ل��دي��ِك روح��ي ح��ي��ن��م��ا ت��زوري ال
ب��ق��ائ��ْك م��ن ُع��م��ًرا ال��ق��ل��ب َح��رم��ِت إن رض��ائ��ْك ف��ي إل��يَّ ت��ردِّي��ه��ا ال

48



الديوان شعر

ي��ب��ي��ْد؟ ل��ن ن��وًرا م��ن��ك ��ي أرجِّ ه��ل األك��ي��ْد ال��ب��ع��ُث ه��و ه��ل ن��ب��ئ��ي��ن��ي:
وح��ي��دْه؟ ن��ف��ٍس ُم��نَ��ى أت��ص��دِّي��ن ع��دي��دْه أك��وانً��ا ُص��غ��ِت َم��ن ي��ا أن��ِت
ي��ؤت��م��ْن ربٌّ إالك ل��ه��ا أو وط��ْن؟ أو دي��ٌن إالِك ل��ه��ا ه��ل
ال��ش��ري��ْد ُع��ق��ب��ى أغ��ف��ل��ت��ِه م��ا ك��لُّ م��دي��ْد ح��ظٌّ أع��ط��ي��ت��ِه م��ا ك��لُّ
ت��اله ف��ي ت��الش��ت آج��اٍل ب��ي��ن آه ال��ن��س��ي��اُن ي��دف��ن م��م��ا آِه
وب��ن��ِت؟ ل��ح��ِت إذ ال��ن��أي أط��ل��ِت أم رج��ع��ت؟ ه��ل ح��ي��ات��ي: ي��ا ن��ب��ئ��ي��ن��ي
وَخ��ي��اْل وه��ٌم ه��و ص��دق ُربَّ اح��ت��ي��اْل ف��ي ه��ج��ٌر ه��و وص��ٍل ُربَّ
ال��ج��م��ي��ْل ال��ح��ل��ُم م��ل��ؤه س��ك��ون ف��ي ال��ط��وي��ْل ص��م��ت��ي واغ��ف��ري ن��ب��ئ��ي��ن��ي
ال��ح��ن��ون وال��ح��س��َن ال��ن��وَر أت��م��ل��ى ال��ج��ن��وْن أل��وان ب��ي��ن ذه��وٍل ف��ي
اب��ت��داَع��ا ال��خ��ل��د خ��م��رَة وس��ق��ت��ن��ي س��راَع��ا ب��ي ت��ولَّ��ْت ع��ب��ادات ف��ي
��ق��اْة ال��سُّ ب��ال��خ��م��ِر األرب��اُب وإذا راق��ص��اْت ح��ول��ي األط��ي��اُف وإذا
رس��م��ْك غ��ي��َر ت��أب��ى ال��ي��ق��ظ��ُة وإذا ل��ل��ث��م��ْك ب��ي ت��ح��دو ال��ن��ش��وُة وإذا
ت��غ��ن��ْت ب��آم��ال��ي ن��ف��س��ي إن��م��ا ��ْت ن��مَّ ال��ب��س��م��ُة ه��ذه ن��ب��ئ��ي��ن��ي!
ظ��ل��ي��ْل س��ت��ٍر ف��ي ال��ن��ف��س ودم��وع ط��وي��ْل ل��ل��ح��ب ال��ن��ف��س وغ��ن��اء
وق��ل��ب��ي دم��ع��ي ع��ل��ى ال��ن��وَر وان��ش��ري ط��ب��ي ف��ال��ن��ور رب��ت��ي ي��ا ف��اب��س��م��ي
ال��ن��غ��ْم س��ح��ر ع��ل��ى ال��ق��ل��ب تُ��رق��ص تُ��غ��ت��نَ��ْم ع��ط��ٍف ل��ف��ظ��َة واذك��ري
األم��ل س��ك��ُر ال��ه��مِّ ُس��ك��ر ح��ي��ن ك��ال��ث��م��ل راق��ًص��ا ت��ف��ان��ى ك��م
وس��واك س��واه��ا ال��ح��بُّ ي��رى ل��ن ح��م��اك ف��ي ح��ق��وٌق اآلَن ول��ه
ال��م��ح��اْل يَ��ب��ن��ي ح��ي��ن��م��ا يَ��ط��وي ك��ي��ف ال��ج��م��اْل أع��اج��ي��ب ع��ن ح��دِّث��ي��ن��ي
وح��ب��ا إل��ه��اًم��ا م��ن��ه نُ��َغ��ذَّى أن وي��أب��ى رع��اي��اه ي��رض��ان��ا ك��ي��ف
دم��وْع ف��ي ع��ي��ن��ي م��ث��ُل وف��ؤادي خ��ش��وْع ف��ي ط��ال��ت ال��وق��ف��ة ه��ذه
ض��م��ي��ري ف��ي خ��ش��وًع��ا ك��ان��ت ن��ظ��رة ش��ع��وري م��ن س��ج��وًدا ك��ان��ت وق��ف��ٌة
ال��م��س��ت��ح��ي��ْل ب��ال��م��س��ت��ع��زِّ زخ��رْت ال��ط��وي��ْل ال��ع��ه��َد خ��ل��تُ��ه��ا ق��د ل��ح��ظ��ٌة
وج��ن��وْن واص��ط��داٍم س��ب��اٍق ف��ي وال��ش��ج��وْن ت��ج��ري اآلم��اُل وب��ه��ا
وآس��ْر م��أس��وٍر ب��ي��ن ت��ت��ج��ل��ى ش��اع��ْر أح��الم م��ن األل��واُن وب��ه��ا
م��ن��ت��ه��اه ع��ي��اٍن رؤي��ا ورأى اإلل��ْه ن��اج��ى ال��ذي ال��ع��ب��ُد وأن��ا
ال��ح��س��اْب ب��ع��ِد ِم��ن ال��غ��ف��راَن ورأى وع��ذاْب ذن��وب أل��َف ورأى
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غ��م��ِض ل��م��ح��ة ف��ي ال��ج��ن��َة ورأى أرٍض رق��ع��ِة ف��ي ال��م��ع��ب��َد ورأى
ل��ل��ج��م��ال م��ع��نً��ى اإلح��س��ان ورأى يُ��ن��اْل ال��دن��ي��ا م��ن ال��ث��أَر ورأى
ش��ع��اْع! ِم��ن ك��خ��ط��ٍف م��رَّْت ب��س��م��ٌة ال��وداْع ي��ح��دوه��ا ل��ق��ي��اك ف��إذا

املعاني

أم��ان��ي أو ح��س��ن��ك غ��ي��ُر َم��الذٌ ل��ق��ل��ب��ي ف��م��ا ال��ف��ؤاَد ل��ِك َوَه��بْ��ُت
ع��ان ال��ب��ؤس ف��ي م��ش��رٍَّد ك��ح��اِل ح��ال��ي ك��ان ع��ن��ي ِغ��ب��ِت م��ا إذا
ل��ل��م��ع��ان��ي ق��ل��ب��ي ل��ف��ت��اِت س��وى ل��ل��غ��وان��ي ل��ح��ظ��ي ل��ف��ت��اُت وم��ا
ح��ن��ان��ي ِم��ن وم��غ��ًزى ل��ي ج��ف��اِئ��ِك م��غ��َزى ف��ي��ه��نَّ أرى أن أح��اول
َج��ن��ان��ي ف��ي األم��ان��ي وت��ض��ط��رم خ��ي��ال��ي ف��ي ال��م��ع��ان��ي ف��ت��ض��ط��رب
وه��ان��ي ع��ن��ي ص��ادٌف وق��ل��بُ��ك ص��الًة ال��ح��ي��َرى م��ه��ج��ت��ي وأُح��رِق
وال��ت��ف��ان��ي ال��ت��ح��رُّق م��ع��ن��ى س��وى م��ع��ن��ى غ��ي��ر م��ن خ��ائ��بً��ا وأرج��ع
ل��س��ان��ي ويُ��ط��ِري��ه��ا ف��ي��ع��ش��ق��ه��ا ح��ول��ي ل��ل��ح��س��ن م��ش��اه��ٌد ت��م��رُّ
ال��ه��واِن ب��ع��ُض رض��اءَه��ا ك��أن ُج��م��وٍح ف��ي ف��ؤادي وي��أب��اه��ا
ول��ل��ح��س��ان ل��ل��غ��راِم م��ع��ان��َي ي��ن��س��ى ل��دي��ك ال��غ��راَم ع��رَف وَم��ْن

املوحد الجمال

وغ��رام��ي ط��ف��ول��ت��ي روُح ث��م ب��ك، ت��م��ث��ل��ْت وال��ج��م��اِل األن��وث��ة روُح
واألح��الم ال��ح��ظِّ ُرؤي��ا وأراك م��ًع��ا وال��دن��ي��ا ال��خ��ل��د ل��ق��ي��ا أل��ق��اِك
اإلل��ه��ام م��ص��ادر ب��ي��ن وال��ح��ْس��َن ال��ه��َوى أل��ت��م��ُس ج��ع��ل��ُت ن��أي��ِت ف��إذا
ال��م��ت��س��ام��ي ال��ش��اع��ر ص��ف��اءَ ��ي ه��مِّ ال��وَرى ح��س��َب وإْن م��ح��روًم��ا ف��أع��ود
األي��اِم م��ف��ات��َن ج��َم��ْع��ِت ��ا ل��مَّ وع��ب��اَدت��ي ص��ب��اب��ت��ي ف��ي��ك ��ْدُت َوحَّ
أم��ام��ي ل��ل��ج��م��ال ن��ب��ع ك��لِّ ِم��ْن ت��ع��ط��ش��ي أب��لَّ أن دون��ك وع��ج��زُت
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َم��الم��ي؟! ك��ي��َف وك��ي��َف ن��أي��ِت، ��ا ل��مَّ ��ف��ي وت��ل��هُّ ب��ح��يْ��َرت��ي أالُم ال أن��ا
واإلن��ع��ام اإلِح��س��ان م��ن ِع��وٌض يُ��غ��ِن��ه ل��م ال��ِغ��ن��ى ل��ه أن��ِت ك��نْ��ِت َم��ْن

الحياة نعمة

ق��ري��بَ��ا ال��وج��ود ه��ذا ف��ي ج��َم��اَل��ِك أَرى ل��ك��ي إالَّ أْح��َي ل��م أن��ن��ي ول��و
ح��ب��ي��بَ��ا؟ ال��ج��م��اُل ب��ات وق��د ف��ك��ي��ف ظ��اف��ٍر ن��ع��م��ِة غ��ي��َر ع��ي��ش��ي ك��ان َل��َم��ا
ج��م��ال��َه��ا َخ��ل��ق��ِت دن��ي��ا ف��ي ب��بُ��ع��ِدك وع��ب��ادت��ي ن��ع��م��ت��ي ت��ح��رم��ي��ن��ي ف��ال
وص��ال��َه��ا ت��م��ن��ح��ي��ه��ا ل��م إذا ب��أن��ٍس ك��ف��ي��ل��ًة ال��َم��َرائ��ي ه��ذي ت��ح��س��ب��ي وال

املسحورة

وي��ث��وُر وج��ه��ه��ا ي��ل��ث��م وي��ه��م ح��س��ن��ه��ا ي��رق��ب ال��م��س��ح��ور ال��زن��ب��ُق
وي��م��ور ن��وره��ا ي��ع��ب��د وال��نُّ��ور ج��م��ال��ه��ا ال��م��ع��زُّ ال��ط��ه��ُر ه ف��ي��ص��دُّ
ال��م��ن��ص��ور ال��ف��ات��ح ف��ي��ه��ا ال��ح��ل��ُم ج��ل��س��ٍة ف��ي ف��ت��ون��ه��ا ع��ل��ي��ه ع��رض��ْت
وس��رور رائ��ع وف��ن م��ه��ٌج ِدث��اره��ا ح��ي��ن ال��ن��اس ث��ي��اب ون��ض��ْت
م��غ��م��ور أن��ف��اس��ه م��ن وال��ج��وُّ م��ع��طَّ��ٌر وه��و ال��زه��ر ك��ن��وم ن��ام��ت
م��وف��ور ج��م��ي��ل��ه��ا وال��ذك��ري��ات ��ٌة أش��عَّ ل��ل��ذك��ري��ات وت��زاح��م��ت
وح��ب��ور ن��ع��م��ة ال��ت��خ��يُّ��ل وم��ن ون��ع��ي��م��ه��ا إل��ه��ام��ه��ا ع��ل��ى ن��ام��ت
ال��ن��ور ال��م��س��ت��ق��لَّ ال��ج��م��اَل وك��س��ا إي��وان��ه ف��ي ��م��ُت ال��صَّ اح��ت��واه��ا وق��د
ف��خ��ور وه��و ال��ح��س��َن وي��رع��ى ط��ربً��ا ب��ه��اءَه��ا ال��ع��ت��ي ال��ق��دُر ��ل ي��ت��أمَّ
ال��ت��ع��ب��ي��ر ل��ه وح��ي م��ن ب��أح��قَّ ف��نَّ��ه ي��ق��دِّس م��ثَّ��ال ك��ان م��ا
وش��ع��ور ع��واط��ٌف ف��ت��ش��رَّبْ��ت��ه ح��ي��ال��ه��ا ال��ج��الل م��ع ال��ج��م��ال ُج��م��ع
وع��ب��ي��ر َس��َرى ن��غ��ٌم وك��أن��ه ت��ك��وي��ن��ه��ا م��ن ال��ف��نَّ��اُن ق ي��ت��ذوَّ
م��س��ح��ور إزاءَه��ا ال��وج��ود ح��ي��ن ل��ه خ��ض��ع��ْت ال��ذي ��ح��ر ال��سِّ ف��ي وي��ح��ار
ال��م��أس��ور! اآلس��َر ي��س��اوي ول��ق��د ك��ذل��ي��ل��ه��ا ع��زي��زه��ا ال��ح��ي��اة وك��ذا
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واملثال نفرتيتي

للملكة تمثال نحت عىل مكبٌّ وهو تحتمس املثَّال الفنية الصورة هذه «تمثل واملثال: نفرتيتي
عاصمة العمارنة» «تل Akhetaton أخيتاتون بمدينة القرصامللكي يف أمامه الجالسة نفرتيتي
أخذه ثم التمثال، نحت يف طويًال يتلكأ فجعله حبُّها تملكه وقد العهد، ذلك يف املرصية اململكة
يتمه أن دون صاحبه مات الذي التمثال لهذا عبادة هيكل مقاصريه إحدى من وجعل بيته إىل

وجمالها.» بروعتها مفتونًا

تَ��ن��اَه��ى ال��ع��اب��دي��ن خ��ي��اُل وف��ي��ه��ا وال��ُم��نَ��ى ال��ُح��بُّ يَ��ع��ب��ُق ل��ديْ��ه��ا س��م��اءٌ
إَل��َه��ا! ي��ص��وغ ب��ل ح��س��نً��ا ي��م��ثِّ��ل ع��اش��ٍق إح��س��اَس ال��ف��نُّ ف��ي��ه��ا ��َص تَ��ق��مَّ
َم��داه��ا! ال��ح��ي��اة روح ع��ن ي��ت��رج��م ف��إنَّ��ه ال��ع��ظ��ي��م ال��رَّوُع ت��م��لَّ��ك��ه
ج��ب��اه��ا ب��ال��ج��م��ال أذل��ت م��ن إل��ى رف��َع��ه ت��ع��وََّد م��ا ل��ح��ًظ��ا ف��ي��رف��ع
ق��واه��ا ال��ن��ف��وس ض��ع��ف م��ن يُ��ب��دِّل دول��ٍة ك��لِّ ع��ل��ى ُس��ل��ط��اٌن ال��ف��نُّ ه��و
غ��ن��اه��ا بَ��زَّ ل��واله غ��نً��ى وأيُّ ِغ��نً��ى ل��ه��ا ف��ق��ٍر بَ��ع��د ِم��ْن ويُ��ك��ِس��ب��ه��ا
ت��ت��اله��ى خ��ش��ي��ٍة ف��ي ُج��رأة ل��ه ُم��ب��ِدًع��ا وال��ف��نِّ ال��ح��بِّ ب��ي��ن ��ْل��ُه ت��أمَّ
س��ن��اه��ا ال��ش��م��وس روع ِم��ْن وح��س��ب��ك اس��ت��َوْت ع��رِش��ه��ا ف��ي ال��ش��م��س ب��ن��ُت وه��ات��ي��َك
س��واه��ا ول��ي��س أع��ل��ى َم��ث��ًال ل��ه ب��دْت ح��ي��ن��م��ا ِع��زٍَّة ف��ي ل��ن��ا ت��ج��لَّ��ْت
ج��اه��ا! ُوي��ش��رق ب��إح��س��اٍس ي��ف��ي��ض ل��ه ع��ال��ٌم ح��ول��ه��ا َم��ْرأًى ك��لِّ ف��ف��ي
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ف��اه��ا! ل��ل��م��الح��ٍة وم��ع��ن��ى ك��ع��ط��ٍر ُق��ربَ��ه��ا ل��ل��ب��ن��ف��س��ِج ِع��ط��ٌر ف��اَح وم��ا
ك��ف��اه��ا ل��ل��ن��ف��وس ف��ت��ون ح��دي��َث ون��ش��وٍة ل��وٍن ك��لُّ م��ن��ه��ا ت��ح��ّدَث
ف��اه��ا! ت��ؤل��ه ت��ق��دي��س ره��ي��ن��ة ِح��ي��ال��ه��ا ال��ج��م��ال ت��ه��اوي��َل وتَ��ْل��َق��ى
رض��اه��ا ب��ات وال��ف��نُّ روائ��َع��ه ح��اِس��ٌد وال��دَّه��ُر ال��ف��ن��اِن ِغ��ب��َط��َة ف��ي��ا
ل��غ��اه��ا ف��وق ال��ص��م��ُت ه��ذا ويُ��ف��ص��ح ل��ذًَّة ��ْم��ِت ال��صَّ ِج��ْل��َس��ِة ف��ي تُ��ط��اوُع��ُه
ُم��ن��اه��ا! ول��ي��س ع��ج��ٌز تَ��َف��نُّ��ن��ُه وع��ن��َدُه ُح��س��نً��ا، ل��ل��ت��م��ث��اِل َوي��ْج��بُ��ُل
وح��ك��اه��ا! ش��اق��ه ع��م��ا ال��وص��ف ِم��ن ل��ه ري��ش��ٍة ف��ي األص��ب��اُغ تَ��ْخ��َج��ُل وق��د
ش��ذاه��ا ال��زم��اُن ش��اء م��ا وي��ن��َش��ُق وال��ُم��نَ��ى ال��ي��أِس ف��ي ال��س��اع��اِت َم��َدى ف��يَ��ب��َق��ى
وُح��اله��ا! ت��م��ث��ال��ه��ا َم��ف��ات��ن��ه��ا: َم��ع��ب��ًدا ال��م��ق��دَِّس ال��ب��ي��ِت ف��ي ويَ��خ��ب��أ
وه��واه��ا إب��داع��ه ع��ل��ى ق��رونً��ا ب��ح��رص��ِه ال��زَّم��اُن ح��ت��ى ف��يُ��نْ��ِص��ُف��ُه
إل��َه��ا؟! ال��ج��م��ال ص��اغ ال��ذي ذا ف��م��ن ص��اِف��ٌح وال��ف��نُّ ال��ت��م��ث��اُل، يَ��ك��ُم��ِل ول��م

الفنان رشاب

اإلِزب��اُد ��َه��ا َويَ��ُح��فُّ ث��ورٍة ف��ي ُدرَُّه��ا ت��ألَّ��َه م��ت��وَّج��ًة ج��اءت
وف��ؤاد ه��ًوى خ��اف��ق��ٍة11 وب��ك��ل ج��وان��ح ب��خ��ف��ق س��ال��ْت ف��ك��أن��م��ا
وال��ُع��بَّ��اد ال��ع��ش��اُق س��وَّف إْن س��ن��ائ��ه��ا ت��اُج ال��ح��ظ م��ث��َل وي��ذوب
ال��م��ي��الد ع��م��َره��ا وي��خ��ط��ئ َح��َدٌث، وع��م��ره��ا ال��ط��ه��ور ال��دنِّ م��ن ُص��بَّ��ْت
األع��ي��اد ص��ف��ائ��ه��ا وم��لءَ وص��ف��ت ال��ه��وى زه��و ف��ي ب��ال��ح��بِّ وت��وه��ج��ت
األن��داد وت��ب��س��م ف��ت��ب��س��م��ت ل��ه��ا ع��ي��ٍد ف��ي األف��الك م��ن ُق��ِط��ف��ْت
��اد ال��وقَّ ال��ك��وك��ُب ف��ي��ه��ا ف��أض��اء أله��ل��ه��ا12 ال��والءِ ن��خ��ب ع��ل��ى ش��رب��وا
واآلب��اد ال��ل��ذات ط��ي��ه��ا ف��ي وإن��م��ا ل��ل��ش��ع��ي��ر ُم��ذابً��ا ل��ي��س��ت
وم��راد ه��ًوى ل��ه��ا اس��ت��ت��بَّ ث��م ه��ن��ي��ه��ة ال��غ��ي��وم ك��ع��اب��س��ة أَرغ��ت

حيها. إىل يشري 11
األفالك. 12
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ب��ع��اد ال��م��م��ات وإذا ن��ش��ت��اق��ه��ا، ت��اج��ه��ا ف��ي آلل��يءٌ ال��ح��ي��اُة ف��إذا
َم��ع��اد؟ ال��ح��ي��اة دون ِم��ن أي��ك��ون وع��ْت ب��م��ا ال��ح��ي��اَة ه��ذي اس��ق��ن��ي ه��اِت
واإلي��ج��اد اإلح��س��ان ف��ي��ك��رَّر ن��ع��م��ت��ي ت��ج��دِّد أخ��رى ه��ات��ه��ا أو
وش��ه��اد م��رارة ال��ح��ي��اة إن ال��ف��ت��ى ت��ذوَّق��ه م��ا إال ال��ع��م��ُر م��ا
األج��داد ش��راب��ك م��لءَ وي��ع��ي��ش ت��رى م��ا خ��ال��ُق ف��أن��ت ش��رب��َت ف��إذا
ح��داد إل��ي��ه يَ��ه��ِوي وم��ا َح��دٌّ، ل��ه وم��ا ال��زم��اُن ي��ب��ارك��ه ع��ي��ٌش
األح��ق��اد ُدونَ��ه تُ��ب��دَّد ربٌّ وربُّ��ه ، ال��ش��ه��يُّ ال��ط��رُب ه��و ه��ذا
ويُ��ع��اد ش��رابُ��ه م��ن��ه وي��رقُّ ب��روح��ه ال��ق��ري��ُر ال��ف��نُّ ��ق ويُ��ص��فِّ

اآللهة غذاء

ال��نُّ��وَّاُر ث��ي��ابَ��ه��ا رشَّ ك��ال��ح��وِر وأق��ب��ل��ْت ال��ج��ن��ان زه��ر ِم��ن خ��ط��ف��ت��ه
واألق��م��ار األم��الُك ب��ه��ا ج��ادت ع��ل��وي��ٍة ب��ن��واف��ح وت��ع��ط��رت
األزه��ار غ��ذائ��ه��ا ب��ط��ه��ر ون��م��ت أض��وائ��ه��ا ف��ي األزه��ار ع��ل��ى ُص��بَّ��ْت
األخ��ط��ار ف��ه��ان��ت ال��رح��ي��ُق ه��ذا ح��ي��ات��ه��ا ك��أن ع��اج��ل��ًة خ��ط��ف��ت��ه
ج��رار ج��ح��ف��ٌل األش��ع��ة وم��ن ال��ذَُّرى م��ض��ط��رب وال��ج��وُّ ب��ه وم��ض��ت
وش��ع��ار ت��ح��ي��ة ل��ل��ح��ي��اة ه��و غ��نً��ى ح��م��ل��ت وق��د ت��ح��س��ده��ا وال��ش��م��س
ال��م��ق��دار س��ع��يَ��ه��ا ي��ح��رس ب��ال��ك��ن��ز وأق��ب��ل��ْت األث��ي��ر ب��ح��َر ب��ه خ��اض��ت
م��ع��ط��ار روض��ٌة ال��خ��ل��ي��ة ف��إذا وأس��رع��ت ال��ص��اح��ب��اُت ��ف��ت��ه��ا وت��ل��قَّ
وط��اروا ال��غ��ذاءَ ه��ذا واس��ت��م��رءوا ب��ه��ا ذخ��رت م��ا األرب��اُب ب��ارك ق��د
األش��ع��ار ت��ت��خ��ي��ل م��ا ال��ح��ل��م ف��ي ف��ك��أن��ه��م أرواُح��ه��م ب��ه خ��ف��ْت
األق��دار ت��ل��ه��م م��ا س��وى ت��رض��ى ف��م��ا آل��ه��ٌة ال��ن��ح��َل ه��ذي وك��أن
واألن��وار األس��ح��ار أق��راَص��ه��ا وع��م��رت ال��ح��ي��اة ب��إك��س��ي��ر ع��اش��ت
��ار ال��س��حَّ ال��ه��وى ي��ب��ت��س��م ال��ف��ج��ر ف��ي ك��م��ا ب��ه��ا ال��ج��م��ي��ل ال��ش��ه��ُد ي��ت��رق��رق
وم��ن��اُر م��ك��ان��ٌة ال��خ��ال��دي��ن ف��ي ل��ه ف��م��ا ال��ش��ه��اَد ه��ذا يَ��ذُْق ل��م َم��ْن
واألب��ص��ار األس��م��اُع ل��ه وه��ف��ت ج��نَّ��دت م��ا ف��ج��نَّ��دت ع��ل��ي��ه ح��رص��ت
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واألع��م��ار األس��راُر وك��أن��ه ب��ي��وت��ه ب��خ��ت��م م��ن��ه واس��ت��وث��ق��ْت
ال��م��زم��ار ص��الت��ه��ا م��لءَ ويُ��خ��ال ص��ل��وات��ه��ا ح��ول��ه تُ��رتِّ��ل وغ��دت
اآلث��ار! ل ت��ت��ح��وَّ ف��ق��د م��ن��ه��ا، وك��أن��ن��ي ل��ه��ا، ُح��بِّ��ي ف��ي ف��خ��ش��ع��ُت

الحب ممات

وأن��ف��اس��ي؟ ض��راع��ات��ي أي��ن ف��أي��ن اآلس��ي ال��ه��وى ح��رم��ان��ي آث��رِت ك��ن��ِت إن
وإح��س��اس��ي؟ ق��ل��ب��ي م��ن ال��ح��ب: ُش��ع��ل��ة م��ن ق��ب��ًس��ا أح��رزت��ِه ال��ذي ال��ل��ه��ي��ُب أي��ن
ال��ن��اس؟ أع��ي��ن م��ن س��اخ��رًة إل��ي��ك ق��ب��ًال أرس��ل��ِت��ه��ا ال��ت��ي ال��م��ع��ان��ي أي��ن
ال��ك��اس؟ ف��ي ال��راح ق��ب��ل ل��ك م��ه��ج��ت��ي م��ن أع��ص��ره��ا ال��ش��ع��ر ف��ن��وُن ال��ج��م��ال أي��ن
ال��ن��اس��ي خ��ط��َة وت��رض��ي ال��ف��ن��اءِ ح��ك��م ت��ض��ع��ي أن ق��ب��ل دي��ونً��ا إل��يَّ ُردِّي
واآلس ال��ورد ب��س��م��ع ال��وداع ِم��ن ُص��َوًرا م��ص��رع��ي ��ي وُق��صِّ ق��ل��ي��ًال ُردِّي
ق��اس��ي ك��ل��ه وص��اًال وق��ط��ع��ي��ن��ي ش��غ��ٌف ك��ل��ه ل��ق��اءً وع��ذب��ي��ن��ي
اآلس��ي ي��د ك��ان��ت ب��ي��ٍد ت��ف��ج��رْت ف��ائ��رٍة13 م��وت ق��ري��ًرا أم��وت ح��ت��ى
ال��ي��اس ي��د م��ن ب��ك��أٍس ال��م��م��اُت ب��ئ��س ه��ًوى ي��ك��ون م��ا أح��ل��ى ال��م��وُت ه��و ه��ذا

وصف

واألن��غ��اِم ال��خ��ط��راِت ه��ذه ف��ي ن��اِم وْص��ُف��ِك ح��ي��ن َوْص��َف��ِك ن��اش��دِت
ال��ظ��ام��ي وي��ه��َوى ال��ه��اوي ��ل ي��ت��أمَّ م��ا ع��ي��ن��يْ��ك ف��ي األح��الُم ��ل ت��ت��أمَّ
واآلالِم األح��زان م��ن َح��دٌّ َح��دَّه��ا م��ا ال��ت��ي ال��نِّ��َع��ِم م��ن ُدن��ي��ا
��اِم ب��سَّ وم��ن ف��تَّ��اٍن ك��ل م��ن ب��خ��ف��ٍة ال��ش��ب��اِب رق��ص إل��ى ُع��ودي
واإلل��ه��اِم اإلِن��ع��ام م��ن ُص��َوٌر ل��ه��ا ُص��َوٍر ف��ي ب��ال��وض��ِع وتَ��ف��نَّ��ن��ي

متفجرة. عني 13
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ظ��الِم خ��الل ف��ي رق��ص��ك ك��م��س��ي��ل ال��ُم��ن��ى م��ع ي��س��ي��ل ن��غ��ًم��ا ��ق��ي وت��دفَّ
أم��ام��ي ال��ط��روِب ال��نُّ��وِر ف��ي ويُ��بَ��ثُّ ال��س��م��ا م��الئ��ك��ة ل��ه ت��ح��نُّ ص��وٌت
واألح��الِم ل��ل��ح��بِّ وت��ف��نَّ��ن��ي ��م��ي وت��ب��سَّ وارق��ص��ي وَغ��نِّ��ي، َغ��نِّ��ي
دواٍم ل��ع��ي��ش م��خ��ل��وٌق ف��ال��ف��نُّ دائ��ًم��ا ال��ع��زي��زُة ��رُة ال��م��ؤمَّ أن��ِت
ل��ألي��ت��اِم! األش��واق ��ع ك��ت��ج��مُّ َم��ع��رًض��ا ح��ول��ك ال��لَّ��ذَّاُت ��ع ت��ت��ج��مَّ
غ��رام��ي! ش��م��س ح��ول ال��ع��واط��ف س��ب��َح س��واب��ٌح ل��ل��خ��ي��ال ح��ول��ِك وت��دور
ل��ألي��اِم! األل��وان ه��ذه م��ن ل��ذًة ب��ك ي��غ��ت��ن��م ل��م َم��ْن ع��اش ال
ال��دام��ي ول��ل��ف��ؤاِد ال��ش��ف��اءَ م��ن��ه��ا ص��ب��اب��ت��ي ال��ح��زي��ِن ل��وج��دان��ي ق��ط��ف��ْت
ال��م��ل��ت��ام ل��ج��رح��َي ال��دواء ع��ذَب ن��اه��ًال أن��ظ��ر ث��م أن��ظ��ر وأخ��ذت
ه��ي��ام��ي؟ َرِض��ي��ِت ف��ه��ل ، ع��ل��يَّ َديْ��نً��ا ه��ك��ذا وص��ُف��ك ف��ك��ان ُش��ف��ي��ُت، ح��ت��ى

وفاته» عىل خمسسنوات مرور «ملناسبة درويش سيد ذكرى

غ��ن��اءَ! ف��ط��اَب ل��ْح��نً��ا ��ْم��ت��َه��ا ت��ب��سَّ ط��ال��َم��ا م��ن��َك ن��ْف��ح��ٌة ف��ه��ذي ��ْم! تَ��بَ��سَّ
ف��ن��اءَ ول��ي��س تُ��ْس��تَ��ْوَح��ى، ال��ع��ي��ِش م��ن ص��ورٌة ف��ال��م��وُت ال��َم��ْوِت ب��رغ��م ��ْم تَ��بَ��سَّ
س��واءَ ال��م��ب��دع��ون وَح��اَر َح��يَ��ارى نَ��زْل ول��م ��ن��وُن ال��سِّ ال��خ��ْم��ُس ه��ذه َم��َض��ْت
وال��ش��ع��راءَ! ال��ّش��ْع��َر يُ��ح��يِّ��ي ظ��ري��ٌف ُم��ْف��ص��ٌح وال��رَّْس��ُم ف��ي��َك ط��رف��ي أق��لِّ��ُب
ال��بُ��ؤَس��اءَ ت��رى ال أن ب��ه��ا أح��قُّ ��ٍة ب��أمَّ ل��ل��نُّ��ب��وغ بُ��ؤًس��ا ف��أذك��ُر
ِن��َداءَ نَ��داك ج��ازْت ف��م��ا وُم��تَّ زاخ��ًرا ال��ح��رَّ إِب��داَع��َك ل��ه��ا َوَه��بْ��َت
ت��ن��اءَى؟ ح��ي��ن «ال��ن��ي��ل» ه��زار وت��ن��َس��ى ب��ق��ع��ٍة ك��ل م��ن ب��األس��م��اءِ أت��ه��ت��ُف
ه��ن��اءَ! ال��ع��ازف��ي��ن ُم��ع��ج��زاِت ل��ه��ا تَ��ُص��ْغ ول��م ف��ي��ه��ا غ��نَّ��يْ��َت م��ا ك��أنَّ��ك
ع��داءَ َرم��اَك َم��ْن ُم��ن��اه��ا ف��ع��ادى ُم��دٍَّع ك��لِّ ِم��ْن ُع��ودي��َت ك��م وب��األْم��ِس
رج��اءَ ف��ي��ه ك��ن��َت َع��ْه��ًدا ي��ودُّون ه��ك��ذا بَ��ْع��َدَك « «ال��ف��نِّ رج��اُل يَ��ظ��لُّ
رث��اءَ! ف��ي��َك ب��ات أن��ي��ٍن ف��ك��لُّ تَ��ذَكُّ��ٍر ِم��ْن أل��ح��اِن��ه��ْم ف��ي يَ��ئ��نُّ��ون
وُرواءَ رْوَع��ًة ال��م��ج��لَّ��ى وك��ن��ُت ��ٍن ُم��ل��حِّ َخ��يْ��َر ك��ن��ُت ل��و أن��ن��ي ع��ل��ى
بُ��ك��اءَ! ف��ي��َك «ال��دَّه��َر» ت��زي��د أج��لَّ آي��ًة ال��ف��نِّ ق��ي��ث��ارِة ِم��ْن ألنْ��ط��ْق��ُت
ج��زاءَ! ال��ُع��ق��وِق ش��رَّ ب��ه��ا يُ��الِق��ي ب��ب��ي��ئ��ٍة ال��نُّ��ب��وِغ ث��أَر وأرس��ْل��تُ��َه��ا
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الشهيد الفن

:١٩٣٢ سنة سبتمرب ١٥ درويش، سيد الشيخ للمرحوم التاسعة الذكرى

ال��م��ت��رام��ي م��ل��ك��وت��ِه ف��ي ك��ال��ف��نِّ األع��وام َم��َدى ع��ل��ى تَ��ج��لُّ ذك��رى
واألن��غ��ام األش��ع��ار ع��ل��ى وَزه��ْت ال��نُّ��ه��ى ب��أح��الم َم��آث��ره��ا ط��ب��َع��ْت
ال��م��ت��س��ام��ي؟ ذل��ك يُ��ْح��َم��د ل��س��واه آي��ٍة ب��أيَّ��ِة أو ن��ب��ٍع أيِّ ِم��ْن
األح��الم ون��ش��وُة ال��ق��ل��وب ل��غ��ة وْح��ي��ِه ِم��ْن ال��ذي ال��ح��يُّ ال��م��يِّ��ُت
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إب��ه��ام م��ن ال��م��ع��ص��وم وال��خ��ال��ق ب��ن��ف��ِس��ه ��ن��اع ال��صَّ ال��غ��رُد «ال��س��يِّ��ُد»
واآلالم األت��راح م��ن ُولِ��َدْت ي��ت��ي��م��ٍة ب��ك��لِّ ال��ب��اك��ي ال��ض��اح��ك
اإلِظ��الم م��س��ارح ال��ض��ي��اءُ يُ��ْف��ن��ى ك��م��ا أبُ��وَّت��ه��ا أف��ن��ْت وإن َخ��ل��دْت
وك��الم لُ��ًغ��ى م��ن أخ��ل��ُد ك��ال��ن��ف��س أن��ه��ا إال ال��ن��ف��ح��اِت م��ص��ريَّ��ُة
األع��الم ك��واك��ِب ب��ي��ن ل��ل��ف��نِّ زف��ه واألزاه��ر ال��ب��الب��ل َوط��ن
ذام ع��ن تَ��ق��دَّس��وا ك��األن��ب��ي��اءِ ب��روح��ه��ْم ال��ح��ي��اِة إل��ى ال��م��ح��س��ن��ي��ن
وَس��الم ب��ن��غ��م��ٍة ال��وج��ود ُص��َوَر ��روا ط��هَّ ق��د ك��م��ا ط��ه��ره��م ال��ف��نُّ
م ال��ظ��الَّ م��رارَة ال��ج��زاءِ ُس��وءَ ُع��م��َرُه ق تَ��ذوَّ م��ْن م��ن��ه��م انَّ ول��و
األي��ام م��ص��ائ��َب ي��ه��دم��ون ال ح��ي��ن��م��ا ال��ع��ب��ق��ري��َة ال��ه��ادم��ي��ن
األح��الم ع��ن ح��ك��م��تُ��ه��ا وت��غ��ي��ُب ال��ِح��َج��ى ل��ه��ا ي��ح��ار أع��اج��ي��ٍب دن��ي��ا
دوام ُع��م��ُر ال��م��وَت ه��ذا وك��أنَّ ال��رََّدى ِس��َوى ل��ي��س ال��ع��ي��َش ك��أن ح��ت��ى

∗∗∗
ب��األس��ق��ام اإلب��داِع ب��ائ��َع ي��ا غ��راِم ش��ه��ي��َد ي��ا ي��وُم��ك ال��ي��وُم
ول��إلل��ه��ام ل��ه ال��ري��اِض ش��تَّ��ى ت��ط��ل��ع��ْت م��ص��ر روض ف��ي واح��ًدا ي��ا
أم��ام��ي ال��ف��ات��ن��اِت ورق��ُص لُ��بِّ��ي م��ال��ئٌ ول��ح��نُ��ك ل��ي ذك��رَك أوح��ي��َت
اس��ت��س��الم وف��ي َص��دٍّ ف��ي ل��ل��ُح��بِّ ق��ص��ائ��ًدا ج��م��ال��ه��نَّ ال��ع��ارض��اِت
ال��لُّ��وَّام ت��ه��اف��ت ب��ي��ن وال��ح��ظ ال��رِّض��ى أل��ح��ان ب��ك��لِّ وال��ن��اب��ض��ات
س��ام ج��م��اٍل ِم��ْن ال��ن��م��اذُج ه��ذي أب��دَع��ْت م��ا ووق��ُع��ه��ا ال��ح��ي��اة ِش��ع��ُر
ال��ب��س��ام وج��ه��َك ع��واط��ف ف��ي ل��َك ال��ذي ال��رس��م م��ن ل��ي أج��م��َل ك��نَّ م��ا
اإلِن��ع��ام َم��ظ��اه��ر ب��ي��ن خ��ذل��تْ��ه ال��ت��ي ال��دن��ي��ا ِم��ن ال��ه��ازي ال��س��اخ��ر
ال��م��ت��ع��ام��ي ده��ره ع��ن ال��غ��ن��ى َج��مِّ ي��ائ��ٍس ب��ح��س��رة وم��ض��ى ان��ت��ه��ى ح��ت��ى
ظ��ام��ي ��ر ال��تَّ��َح��سُّ ف��ي ك��لٌّ واآلَن ف��نِّ��ه ب��آي��ة ج��ه��ٍل ف��ي وال��ن��اُس
ال��ه��ام��ي ال��ب��ك��اءِ ع��ن ال��غ��ِن��يَّ أن��َت ت��زْل ول��م ال��رث��اءَ ل��ك ويُ��َرتِّ��ل��ون
دام��ي ب��ق��ل��ٍب ت��ب��ك��ي��ه��ا وت��ع��وُد ال��ُع��ل��ى تُ��ف��ن��ي ال��ت��ي ال��دن��ي��ا أْص��َغ��ر م��ا
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الجحود

يُ��غ��ال��ي ه��اٍج م��ث��َل ت��خ��يَّ��ْل��تُ��ُه ب��ال��م��دي��ح ��ن��ي َخ��صَّ ُم��ْغ��رٍق وك��م
ح��ال أيِّ ع��ل��ى ال��ه��م��وَم وأُْس��َق��ى غ��ص��ٍة ع��ل��ى ال��ح��ي��اَة ��ي أق��ضِّ
زالل ب��ن��ه��ٍر يُ��ْغ��نَ��ى ف��ه��ي��ه��اَت ��َدى ال��صَّ ي��ب��لَّ أن يُ��ِط��ْق ل��م وَم��ْن
ل��ل��م��ع��ال��ي ب��أوس��م��ٍة وج��ادوا ب��ال��دواءِ ب��خ��ل��وا وق��د َم��رض��ُت
واش��ت��ع��ال؟! ُح��رق��ٍة ِم��ْن ُم��تُّ إذا ب��أم��داح��ه��ْم ان��ت��ف��اع��ي وم��اذا
ال��خ��وال��ي ل��ل��س��ن��ي��ن نَ��َدم��ي وم��ا رائ��ًدا ل��ه��م ال��س��ن��ي��َن أض��ع��ُت
��الل ال��ضَّ خ��س��َف ال��ح��رُّ ب��ه��ا يُ��س��اُم ح��ال��ٍة ع��ل��ى ُش��ج��ون��ي ول��ك��ْن
ال��م��ق��ال! وب��ر ال��ف��ع��ال ج��ح��وَد ل��ه ج��زاءً ال��ج��ح��وَد وي��ل��ق��ى
ال��ن��ب��ال ك��رش��ق م��دي��ٍح ف��ُربَّ م��س��رًف��ا ت��ك��ن ال م��ادح��ي ف��ي��ا
ي��ب��ال��ي ال خ��ف��ق��ه ف��ي زال وم��ا ال��ه��م��وُم بَ��َرتْ��ُه ب��ق��ل��ٍب ورف��ًق��ا
وآل ص��ح��ب ب��ي��ن م��ا ويُ��خ��ذَُل األخ��ي��ر ال��ش��ع��اع ح��ت��ى ي��ك��اف��ح
ال��ل��ي��ال��ي ج��ن��تْ��ه م��م��ا وص��ان��وُه نُ��ب��َل��ه ق��َدروا أن��ه��م ول��و
اح��ت��م��ال ك��لِّ ف��وق ش��ق��وٍة وِم��ْن ق��ب��ٌر وه��و بُ��ؤس��ِه ِم��ْن وأْح��يَ��وُه
ال��ج��م��ال ب��ي��وت ف��ي وخ��لَّ��ده��م ال��ف��ت��وِن م��ع��ان��ي ِم��ْن ألل��ب��َس��ه��م

الخيال صائد

ال��م��ح��ال أق��ص��ى ط��ال��بً��ا ش��ب��اك��ي أُل��ق��ي ال��ي��مِّ ض��ف��اِف ع��ل��ى وق��ف��ُت
ال��خ��ي��ال ص��يَّ��اَد ك��ان م��ن ع��ل��ى ب��م��س��ت��ع��زٍّ ال��ح��ي��اة ب��ح��ُر وم��ا
ح��ال��ي؟ وس��اء ال��ش��ب��اُك وخ��ان��ت��ن��ي م��نِّ��ي وِض��ع��ِت ع��ث��رُت ق��د ل��ي ف��م��ا
ال��ج��م��ال؟! ص��ي��ُد ب��ه��يِّ��ٍن ول��ي��س ص��ي��ًدا ت��ه��ون ال��خ��ي��ال دن��ي��ا ف��ه��ل
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املايض

ال��ت��ع��ذي��ب ح��الوُة ال��وداع وِم��ن ح��ب��ي��ب��ي ال��وف��يِّ ق��ل��ب��ي م��ن ودَّع��ُت
ح��ب��ي��ب أع��زَّ ال��م��اض��ي ف��ي أودع��ُت ف��إن��م��ا ال��ع��زي��ز ل��ل��م��اض��ي س��أع��ي��ش
وال��ت��غ��ري��ب ال��ت��ش��ري��د م��ن إال غ��ٍد ف��ي ه��و أو اآلَن ع��ي��ش��ي ك��ان م��ا
ق��ل��وب ح��ن��اَن ُح��رم��ْت إن وت��ج��فُّ ل��روائ��ه��ا ب��ن��ف��ح��ة ال��ق��ل��وُب ت��زك��و

الربيع عاصفة

ب��دم��وع��ي؟ ك��ح��ظ��ي ال��ن��وُر ك��ب��ا أم ال��رب��ي��ع ب��أل��واِن ال��ش��م��ُس ض��نَّ��ِت
غ��رام��ي ف��ي ك��ش��ق��ائ��ي وَع��ج��اٍج ض��راِم م��ن ب��ل��ف��ٍح ال��ج��وُّ ع��ص��َف
ال��ع��اش��ق��ي��ْن ك��ع��ذاِب ي��م��ض��ي س��وف وأن��ي��ْن زف��ي��ٍر م��ن أت��راه
ال��ج��ن��وْن؟! ب��ع��د ِم��ْن ال��ح��بِّ ك��ص��ف��اءِ ي��ك��وْن م��ا أص��ف��ى ال��ج��وُّ وي��ع��ود
ت��م��نَّ��ْت ال��ح��يْ��َرى أن��ف��اِس��َي ح��ي��ن��م��ا وض��نَّ��ْت ض��نَّ��ت وك��م ال��ش��م��ُس ض��نَّ��ِت
ع��ق��ل ال��ِح��رم��اَن ي��س��ت��ب��ع��د ب��ي��ن��م��ا ب��خ��ل ل��ل��ش��م��س وك��م ال��ش��م��ُس ض��نَّ��ِت
ل��ل��ق��ل��وْب غ��ذاءٌ ال��ح��س��ن ح��ي��ن��م��ا ع��ج��ي��ْب ال��ب��خ��ل ف��ي ال��ح��س��ن وك��ذاك
ب��راه��ا؟! َم��ن ت��ن��اِس��ي ف��ي ت��ف��ن��ى وه��ي وُم��ن��اه��ا ه��واه��ا ي��رع��ى ت��رى َم��ن
��ق��اْم ال��سِّ ال��ط��بِّ ِح��م��ى ف��ي ون��ع��ان��ي ال��ظ��الْم ي��غ��ش��ان��ا ال��ن��ور ف��ي أك��ذا
��ا؟ ورقَّ إره��اًق��ا ال��ح��بَّ ون��ذوق ن��ش��ق��ى ف��ي��ه ل��رب��ي��ٍع م��ع��نً��ى أيُّ
ل��ل��ج��م��اْد؟! ح��ت��ى ال��ح��بِّ أواِن ف��ي ال��ب��ع��اْد ت��رض��ي��ن ك��ي��ف ح��ي��ات��ي ي��ا
ُم��ذي��ع��ْه؟! أض��ح��ت م��ا ع��ن��ك ��ْت ت��ل��قَّ أم «ال��ط��ب��ي��ع��ْه» ه��ذي ِم��ْن ال��ه��ج��َر أع��رف��ِت
ج��ح��وْد ف��ي ج��ح��وٌد ف��ي��ه م��ا ك��لُّ وج��وْد ي��ب��س��م ربَّ��ت��ي ي��ا اب��س��م��ي
ال��ح��س��اْن؟! ط��ب��ع ِم��ْن اإلح��س��اُن وب��ه��ا ال��ِج��ن��اْن ه��ذي ف��ي ال��ن��ار زف��ي��ُر م��ا
ُح��بِّ��ي أج��ِل م��ن ع��ذَّب��ت��ِه م��ا ب��ع��د ب��َق��ل��ب��ي ال��دن��ي��ا م��ن س��خ��ٌر إن��ه��ا
خ��وَف��ه ع��اٍن ك��لُّ أل��ق��ى ث��م إل��ف��ه ن��ادى ف��ال��ط��ي��ُر أق��ب��ل��ي
ون��س��ي��ْم ض��ي��اءٌ وت��ب��نَّ��اه ال��ي��ت��ي��ْم م��آس��ي��ه ع��ن وت��خ��لَّ��ى
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ال��وح��ي��ْد م��أس��اُة ب��ال��ع��رِس ف��إذا ال��ج��دي��ْد ل��ل��ع��رِس ال��ك��وُن واس��ت��ع��دَّ
م��ت��ن��اِه ب��س��خ��ٍر ال��دَّه��ُر ب��ي��ن��م��ا آِه ال��م��ه��ج��وَر يَ��ص��دع م��م��ا آِه
ال��ش��ف��ي��ْع ع��زَّ ح��ي��ن��م��ا ويُ��ع��اَدى ال��رب��ي��ْع إبَّ��اَن ال��ص��ي��َف ف��ي��الق��ي
ال��ف��راِق! ع��ن��وان اإلِظ��الُم وإذا ي��الق��ي م��ا أدن��ى اإلِع��ص��اُر وإذا

الشهب صوت

ك��اف��ي��ا! ال��ف��ج��ي��ع��ِة ف��رُط ي��ك��ن ل��م ك��أْن واألم��ان��ي��ا ال��ه��وى ال��ع��ي��ِش م��ن ُح��ِرْم��نَ��ا
س��اق��ي��ا ب��ال��ح��زن ال��ده��ر م��ث��ل أَر ول��م ب��ه��ا ي��رت��وي ال األح��زان ي��ك��رِع وَم��ْن
داج��ي��ا تُ��ش��ع��ل ال��ن��ي��راِن ب��س��م��ة س��وى ب��م��ه��ج��ت��ي ث��اٍو وال��وج��ُد ب��س��م��ت��ي وم��ا
ص��اف��ي��ا ال��ت��ألُّ��م إال ت��رق��ب��ي وال ٍد م��ج��دَّ الح��ت��راق ع��ي��ش��ي ن��ف��ُس ف��ي��ا
آس��ي��ا اش��ت��ع��ال��ك غ��ي��َر ت��ح��س��ب��ي وال ُم��ص��اف��يً��ا ال��دخ��اَن إال ت��أم��ل��ي وال
ه��اوي��ا ح��ي��راَن ال��ش��ه��ب ك��م��م��ات ي��م��ْت م��َدى ل��ه م��ا ال��ذي ال��ح��بَّ ي��ن��ش��ِد وَم��ْن
ع��ال��يَ��ا ط��ار ل��م��ن ال��دُّن��ي��ا ش��ذَِّت وم��ا ع��ال��ٍم ك��ل ف��ي األح��داُث ق��ض��ت ب��ذا

نفيس

ال��ع��ق��ل ب��ل ف��ي��ه ال��ب��ح��ث ي��ح��ار ب��ك��وٍن وك��أن��ن��ي ب��اح��ثً��ا ب��ن��ف��س��ي أج��وب
وال��ج��ه��ل ال��ع��ل��م ع��ن��ده ي��ت��س��اوى ك��م��ا وأح��م��ٌق َم��داه ف��ي ب��ص��ي��ٌر يَ��ت��ي��ه
ض��ل��وا ال��ورى أح��ج��ى ح��ي��ن ف��ي ب��ه��ا ض��ل��ل��ُت ع��ري��ض��ة ودن��ي��ا وأب��ح��اٌر ج��ب��اٌل
ي��ح��ل��و م��ا ال��م��ح��ب��ة ف��رادي��س م��ن ب��ه��ا م��ث��ل��م��ا وال��م��ج��اه��ل ال��ص��ح��اري ف��ف��ي��ه��ا
ي��أل��و ال ال��ح��رِّ ال��رائ��د ك��ح��ال وح��ال��ي وس��رِّه��ا َم��داه��ا ع��ن ب��ك��ش��ف��ي َع��ي��ي��ُت
األص��ل؟ ه��و وه��و ال��ك��ون س��رَّ أي��ب��ل��غ ن��ف��س��ِه ب��ع��ال��م ت��ي��ٍه ف��ي ك��ان وَم��ن
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الحياة شتاء

يَ��ط��وُل ُدَج��ى ال��ش��ت��اءُ ب��ات ف��ق��د ال��م��ع��نَّ��ى ال��ق��ل��ُب أي��ه��ا ��ْع ت��ش��جَّ
وال��ع��وي��ل ال��ت��ن��اُوُح وي��ف��ج��ع��ك ث��ك��ل��ى وه��ي ال��ع��واص��ُف ب��َك ت��ح��فُّ
ال��ف��ص��ول ت��ل��ك ل��ه��ا ب��آالءٍ ت��وارْت وق��د ال��ف��ص��وِل ع��ل��ى ت��ن��وح
ي��زول وال ال��ح��ادث��اُت ت��زول ب��ع��ص��ٍف ق��ل��ب��ي ي��ا أن��ت ك��ذل��ك
وال��ه��دي��ُل؟ ال��ت��رنُّ��م أيَ��ْغ��ِس��لُ��ه ان��ط��ب��اًع��ا ف��ي��ه ��ج��ا ال��شَّ ُط��ِب��َع وَم��ْن
ال��ص��ق��ي��ل وال��ط��ب��ع ال��ب��ْش��ُر ف��غ��اَب ال��م��ج��ال��ي ش��تَّ��ى األس��ى غ��م��ر وق��د
��ه��ول وال��سُّ ال��ُح��زون��ُة ��ن��ِت ف��ُك��فِّ ُم��روج ع��ل��ى ال��ث��ل��وُج ه��وِت ك��م��ا
ال��وح��ول غ��اي��ت��ُه رَّ ال��دُّ وتَ��ْل��َق��ى ح��ي��اٌة وال ال��ح��ي��اَة ب��ه��ا ت��ش��ي��م
دخ��ي��ل ن��وٌر ن��وَره��ا وأف��س��َد ن��ف��اٌق ��ره��ا ع��مَّ األرَض ك��أن
خ��ل��ي��ل ل��ل��ع��ان��ي ي��دوم ف��ل��ي��س ف��رًدا ق��ل��ب ي��ا واح��ت��م��ْل ��ْع ت��ش��جَّ
ال��م��س��ت��ح��ي��ل يَ��ُرْع��ُه ل��م َم��ْن س��وى ح��ص��نً��ا ل��ل��دَّه��ِر ب��م��خ��ض��ٍع ول��ي��س

الدنيا عبث

ع��وال��ِم ب��ي��ن الق��اه إذا إال ل��ع��اِل��ِم يَ��ِح��نُّ ال وح��ٌي ل��ل��ش��ع��ر
ب��م��غ��ارِم م��وص��ول��ٌة وم��غ��ارٌم األس��ى ال��م��ج��رَّدُة ال��دن��ي��ا وح��ق��ائ��ُق
م��ب��اس��ِم ب��ي��ن يُ��ط��لُّ س��وف ف��ال��ق��ب��ُح ف��ن��ه ح��ل��ي��َة ال��ش��ع��ُر ك��س��اه��ا م��ه��م��ا
دائ��ِم ب��ه��مٍّ ُس��ك��ن��ْت ل��ك��ن��ه��ا ن��ض��رٍة م��س��ارُح ِخ��لِّ��ي ي��ا ُدن��ي��اَك
ل��ل��ن��ائ��ِم ووف��اءَه��ا أف��راَح��ه��ا ��ٍص ل��م��ن��غِّ س��خ��اءَه��ا أل��وم ال أن��ا
ج��م��اج��ِم ب��س��اط ع��ل��ى ال��م��اش��ي��اِت ط��ب��اُع��ه��ا ال��اله��ي��اِت ال��غ��وان��ي َط��ب��ُع
وأراق��ِم أزاه��ر ب��ي��ن وي��س��رَن وم��ص��ائ��ب َم��ف��ات��ن ب��ي��ن ي��ج��م��ع��ن
ال��ع��اص��ِم ب��ال��ث��ب��ات َع ال��ت��درُّ إال ح��ي��ال��ه��ا ال��ن��زي��ه ل��ل��ح��رِّ ي��ب��ق ل��م
ظ��ال��ِم أق��س��ى ت��ل��ق��اه ول��ن��ف��س��ه أرب��اب��ه م��ن ال��ظ��ل��َم ي��أب��ى ال��ح��رُّ
ه��ازِم إس��اٍر ف��ي ع��ي��ٍش زه��و ع��ن م��ح��رًَّرا اس��ت��ط��ع��َت إذا ب��ال��ك��ف��اف ع��ش

62



الديوان شعر

اإلقدام

الطبي معجمه من الثانية الطبعة مثول ملناسبة بك رشف محمد الدكتور الصديق إىل
للنرش: الشهري العلمي

ق��ص��ي��ُد ع��ل��ي��ه يُ��ث��ن��ي م��ا ال��ع��ل��م م��ن ح��وْت ط��ب��ع��ٍة ف��ي ال��ط��ب��ع ج��م��ي��ل أع��ْدَت
ع��ي��ُد ي��ش��رق ح��ي��ن ع��ي��ٍد ن��ور س��وى ب��اس��ًم��ا ع��اد ال��ذي ال��ح��ال��ي «ال��م��ع��ج��ُم» وم��ا
ن��ش��ي��ُد ب��ه��ج��ت��يْ��ه وح��يَّ��ا إل��ي��ه، وال��ن��ه��ى وال��ع��ل��ُم اآلداُب ت��ل��ف��ت��ِت
ن��ض��ي��د ل��ل��ب��ي��ان وج��ٍه ك��ل ف��ف��ي ص��ف��ح��ٍة ك��ل ف��ي اِإلت��ق��ان ب��ه��ج��ة ح��وى
ع��م��ي��د14 وه��و ي��ل��ق��اه م��ن ون��زه��ة ب��ه��ج��ًة ال��ف��ك��ر ث��روة ِم��ْن ل��ه وح��از
ي��ش��ي��د ك��ان ال��ف��ض��ل ه��ذا ول��ل��م��ج��د ب��ذْل��تَ��ه ق��د م��ا ال��ن��ف��ع س��ب��ي��ل ف��ي أال
ف��ري��د! وه��و ال��ك��ن��ز ف��ت��مَّ ل��تُ��غ��ِن��ي، ت��ف��رٍُّد ف��ي دائ��بً��ا ُع��م��ًرا ف��أن��ف��ق��َت
وت��زي��د ن��ب��راس��ه��ا ع��ل��ى يُ��زاد دق��ي��ق��ٍة م��ع��اٍن م��ْن أل��وًف��ا ب��ع��ث��ت
ب��ل��ي��د! وه��و ال��ع��زم ن��ش��ي��ط ت��ردُّ م��ص��اع��ٍب رغ��م اإلق��دام ف��ت��ى وك��ن��ت
ورش��ي��د ج��اه��د ص��ب��ور وأن��ت أث��ي��م��ٍة ُه��م��وم ف��ي ت��وال��ْت س��ن��وٌن
وح��ي��د! وه��و ال��غ��واُص ف��ت��ش ك��م��ا ص��ح��ائ��ف م��ئ��ات ل��ف��ٍظ ع��ن ت��ف��ت��ش
ع��دي��د! وه��و أن��ف��ق��ت ال��ذي وت��ن��س��ى م��ح��ق��ًق��ا ع��دٍّ دون م��اًال وت��ن��ف��ق
وول��ي��د غ��اف��ل ي��ل��ه��و ب��ات إذا ع��ان��يً��ا ال��ط��ْرِف س��اه��َر ال��ل��ي��ال��ي وت��ق��ض��ي
ش��ه��ي��د!15 ل��ل��ج��ه��ود ال��ص��ح��اري ف��ي وك��م واج��ب ن��س��ي��ان دون ارت��ح��اًال وت��م��ض��ي
ش��دي��د وه��و ال��ق��ي��ظ ب��أس ي��ص��دك ي��ك��ن ول��م ال��ف��الِة أج��واز وت��ن��ف��ض
أك��ي��د ال��ص��الح ف��ي ع��م��ر ض��اع وم��ا وال��ورى ل��ل��م��ع��ارف ُع��ْم��ًرا ف��ض��يَّ��ع��ت
ش��ري��د! ال��ن��اب��غ��ي��ن ح��ظ ق��ي��ل وإن م��خ��ل��د ُع��م��ًرا أن��ف��ق��ت ب��م��ا غ��ن��م��ت

∗∗∗

املعجم هذا فأنقذه املعاجم من غريه يف ضالته إىل يهتد لم من حزن إىل إشارة الحائر؛ الكئيب العميد: 14
وكآبته. حريته من املسعف

شاهد. بمعنى 15
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وب��ع��ي��د م��ائ��ٌل ي��راه��ا ح��ي��اًة م��وج��ٌد أن��ك ي��ك��ف��ي��ك «ش��رٌف» ف��ي��ا
ف��ق��ي��د وع��اد ب��ل ع��ل��ٍم، ك��رام��ُة ل��ه��ا ع��ال��م ف��ي «ل��ل��ض��اد» ان��ت��ع��ش��ت ب��ل
ج��دي��د ك��ذاك ص��وت ل��ه��ا ت��س��ام��ى م��ث��ل��م��ا ألج��ل��ك ال��ف��ص��ح��ى وع��ي��دت
وم��ج��ي��د! ن��اب��غ ف��ي��ه��ا ه��ان ف��ك��م ��ال م��ب��جَّ ق��دًرا «م��ص��ر» ف��ي ت��ن��ل ل��م ف��إن
ش��ه��ي��د! األدع��ي��اءِ ت��ح��ت م��ات وك��م دول��ة ل��ألص��اغ��ر ف��ي��ه��ا زال وم��ا
ح��دي��د! وه��ي ال��ب��ح��ث ص��ع��اب ت��ف��لُّ وه��م��ة ي��م��وت ل��ن م��ج��ٌد ف��ح��س��ب��ك
س��ع��ي��د ف��ه��و ال��ع��ل��م ه��ذا ن��ال وم��ن وح��ده ال��ع��ل��م ل��ذة ذخ��ًرا وح��س��ب��ك
ي��ج��ي��د! ح��ي��ن ال��ع��ج��ز ب��ن��ان ي��ع��ضُّ ح��اس��د أل��ف ال��ورى ف��ي م��ي��تً��ا وح��س��ب��ك
ج��ه��ي��د؟ ج��ه��ده��ن ب��الد م��ح��اف��ي16 ب��ه تَ��ُق��ْم ل��م م��ا أل��ف��ت ال��ذي أل��س��َت
ت��ل��ي��د وه��و ال��روَّاد ي��ت��اب��ع��ه ال��ذي إِق��دام��ك ال��ت��اري��خ ذم��ة ف��ف��ي
زه��ي��د ال��ج��الل ه��ذا ف��ي ال��ش��ع��ر وم��ا ت��ح��ي��ت��ي ال��ش��ري��ف وال��ع��ل��م ول��ل��ف��ن
ح��م��ي��د ال��ح��ام��دي��ن ش��ع��ر ك��لُّ وم��ا ��ٍر م��س��خَّ غ��ي��َر ال��ش��ع��ر ت��وح��ي دواف��ُع
س��دي��د وه��و أس��دي��َت غ��نً��ى ك��ف��اءُ ل��ه ال��ذي ال��وس��اَم ك��ان ل��ي��ت��ه وي��ا

التاج

األح��ق��اِد ش��ه��وة ف��ي ب��رج��ائ��ه��ا رج��اءه��ا ل��م��ص��ر ب��ن��وا ال��ذي��ن ع��ب��ث
األن��داد م��ن ل��ي��س��وا وك��أن��ه��م ل��ن��دِّه ال��ش��ن��ي��ع ال��ع��اَر ي��رى ك��لٌّ
َع��واد ب��ي��ن ب��األق��دام وت��داس ت��ح��ت��ه��م ت��رزح وم��ص��ر ي��ت��ق��ات��ل��ون
ل��ع��ن��اد م��ولِّ��ٌد ال��ع��ن��اد إن ألن��ص��ف��وا ال��ح��ق��وق ع��رف��وا ان��ه��م ول��و
ال��ص��ادي ي��ع��بُّ ك��م��ا م��ن��ه وأع��ّب ح��س��رة ف��ي م��ه��ج��ت��ي ي��م��أل ال��ي��أُس
ج��م��اد ف��ن��اءَ ن��ف��ن��ى وك��أن��ن��ا إث��ره��ا ن��ص��غ��ر ون��ح��ن ال��س��ن��وُن ت��ج��ري
«ف��ؤاِد» ال��ع��ظ��ي��م ال��م��ل��ك ح��م��ى إال ب��ص��رح��ه ي��ط��اف ٌ م��ل��ت��ج��أ ي��ب��َق ل��م
ي��ع��ادي ول��ي��س ب��ه يُ��الذُ أََل��ٌق وت��اُج��ه ل��ل��ه��م��وم، ع��بءٌ ف��ال��م��ل��ك

األكاديميات. أو العلمية املجامع هي املحفى» «ومفردها املحايف 16
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العميم الوهم

ال��س��ق��ي��ِم وال��ط��ب��ع ال��ه��ض��م ب��س��وءِ ف��اب��تُ��ل��ي��ن��ا ب��ال��ت��ف��اؤل ُغ��ِذي��ن��ا
ال��ح��م��ي��م إل��ى ال��ح��م��ي��ُم ي��ه��يِّ��ئ��ه��ا ت��وال��ت ِخ��دٍَع ع��ل��ى أس��ف��ى ف��وا
ال��ع��م��ي��م! ال��َوْه��م ع��ل��ى ن��ض��ي��ع��ه ل��ب��ث��ن��ا زم��ن ع��ل��ى ل��ه��ف��ي ووا
ال��ح��ك��ي��ِم ال��ط��ب م��رارة ول��ي��س ح��ل��ًوا ال��س��مِّ ارت��ش��اُف وي��ب��ه��ج��ن��ا
ال��ع��دي��م؟ إل��ى ال��ع��دي��م م��ن ون��ح��ن ف��ي��ن��ا األع��الم ت��ف��اؤُل ع��الم
ب��ال��ن��ج��وم ��ِل ال��ت��وسُّ م��ن ل��ح��ار ي��ران��ا أن ��م ال��م��ن��جِّ ش��اء ول��و
ال��ك��ري��م خ��ل��ق م��ن ال��خ��ل��َف ك��أن ون��ش��ت��ه��ي��ه ب��ال��ن��زاع ون��ح��ل��م
ال��ب��ه��ي��م��ي ال��رج��ل ف��وق��ن��ا ويُ��ْرَف��ع ��ي ال��م��ض��حِّ ال��رج��ل ب��ي��ن��ن��ا ويُ��رَج��ُم
ل��ل��ئ��ي��ِم وق��ًف��ا ال��م��ج��ُد وب��ات ح��ال��ت اإلع��زاز م��ب��ادئ ك��أن
ال��ع��ظ��ي��م! ك��ال��ذن��ب ال��ف��ض��ُل ويُ��خ��َش��ى م��ن��ه��م يُ��راع ال��م��ح��س��ن��ون وص��ار

املنبوذة الوصايا

ب��ق��اِئ��ه��ا ب��ح��قِّ ت��ه��اونَّ��ا إالَّ َوِص��يَّ��ٌة ل��م��ص��ر «س��ع��ٍد» ِم��ْن تَ��بْ��َق ل��م
أب��ن��ائ��ه��ا ف��ي ل��م��ص��ر اإلخ��اءِ ُح��ْل��ُو َوف��ات��ه ب��ع��د ف��م��رَّ ، َم��رَّ ال��ع��اُم
ب��دواِئ��ه��ا داِئ��ه��ا َم��واِط��َن َج��َع��ل��ْت ك��ث��ي��رة وه��ي األع��ذار ع��ل��ى أس��ف��ي
ش��ه��دائ��ه��ا م��ن ال��خ��ل��َد ل��ل��س��اك��ن��ي��ن ُم��ْق��ن��ٍع ح��س��اٍب ب��ال تُ��ك��اُل تُ��َه��ٌم
أع��دائ��ه��ا؟! ل��َدى ت��رك��وا ت��َرى م��اذا ِل��ن��دِّه ال��ع��داءِ ف��ي ي��ب��ال��غ ك��لٌّ
غ��ل��وائ��ه��ا! ف��ي ي��ل��جُّ ح��ي��ن وي��ل��وم ًة ُع��دَّ ب��ال��ش��ت��ائ��م ي��ف��اخ��ر ك��لٌّ
رج��ائ��ه��ا ش��م��وخ م��ن ال��م��ص��ائ��ُب ه��ذي ل��ق��وََّض��ْت االتِّ��ه��اُم ه��ذا َص��حَّ ل��و
ع��ظ��م��ائ��ه��ا م��ن األخ��ي��ار ف��ي ب��ال��ط��ع��ن ق��ض��ْت إْن ال��ت��ح��زُّب روح ع��ل��ى أَس��ف��ي
أح��ي��ائ��ه��ا؟ ف��ي ال��رُّزءَ ي��ع��ن��ي دام م��ا ب��ك��ي��دك��م ال��غ��ل��وِّ ه��ذا ِم��ْن ال��ن��ف��ُع م��ا
إِع��الئ��ه��ا إل��ى األْوَف��ى س��ع��ي��ن��ا ف��ي ق��وم��ي��ٍة ُه��دى ل��يُ��ع��ِوزن��ا إِنَّ��ا
إِرض��اِئ��ه��ا ف��ي األح��ك��ام ل��ن��ب��ال��ة غ��ال��ٍب دخ��ي��ل م��ن ألْح��وُج إنَّ��ا
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ض��رَّاِئ��ه��ا إل��ى ُم��ْف��ٍض وت��ن��اب��ٍذ ت��ف��رٍُّق ب��ي��ن ال��ن��ْص��َر ال��م��ح��اَل وأرى
ل��م��ض��اِئ��ه��ا م��ع��زًِّزا ال��وف��اَق ف��أرى س��ي��اس��ًة ال��خ��الف ف��ي ح��س��ب��ت��ْم ف��إذا
ل��ب��ن��اِئ��ه��ا م��ن��ع��ًة ��َد ال��ت��وحُّ ف��أرى ح��ك��م��ة ال��ت��ح��زُّب ف��ي ظ��ن��ن��ت��ْم وإذا
ك��داِئ��ه��ا ي��ع��ي��ش ف��ل��ق��د أم��ة ف��ي ح��زب��ه أو ن��ف��س��ِه ع��ي��ش��َة ع��اش َم��ن
ل��ن��داِئ��ه��ا غ��اي��ًة وأش��رُف ب��أًس��ا، ب��اط��ل ع��ن��اٍد ِم��ن أن��ف��ذُ وال��ح��بُّ

آخر يشء والعالم يشء الشعراء

١

األش��ب��اِح إل��ى ص��ورت��ه وه��ج��رَت ال��ض��اح��ي ال��ج��م��ال ع��ن ن��أي��َت ق��ال��وا:
ال��رَّاح ف��ي س��ل��وة ب��ق��ي��ُة ل��وال ذم��ي��م��ة ف��ال��ح��ي��اة اط��م��ئ��ن��وا ق��ل��ت:
ووق��اح م��ت��م��ل��ٍق م��ن وأع��فُّ ك��اذب س��ري��رة م��ن أط��ه��ر ال��ك��أس
األرواح أخ��ب��ث ع��ن وت��رفُّ��ع��ي ن��ي��ت��ي س��الم��ة إال ع��اب��ن��ي م��ا
ون��واح��ي م��دام��ع��ي ج��م��اَل إال أرى ف��ال ال��دم��وع م��ن خ��ل��ق��ت إن��ي
ال��ف��وَّاح وأري��ج��ه أن��واره إل��ى أص��ب��و ال��ذي ب��ال��ورد أق��س��م��ت
س��الح ش��ر ال��ش��وك غ��ي��ر ال��ورد ف��ي أت��ق��ي ال أن��ن��ي «أح��م��د» وب��ش��ع��ر
ب��ق��راح! ي��ك��ن ل��م ق��وم م��اء ع��ن ��ًف��ا ت��ع��فُّ ي��م��وت أن ل��م��ث��ل��ي خ��ي��ٌر

∗∗∗
اإلص��الح؟ ح��ج��ة ف��إن��ك رأي��ي ت��رى أال ال��ف��ي��ل��س��وف: ل��ل��ط��ب��ي��ب ق��ل
ال��وض��اح: ذك��ائ��ه ب��ن��ور ن��م��ش��ي ن��اب��ٍه ق��ول��َة ب��األم��س ي��ق��ل أَول��م
ال��م��الح» ال��ظ��اف��ر ن��وم ف��ي��ن��ام ش��ط��ه ي��ب��ل��غ ال��رب��اُن «وال��س��ي��ُد
ال��ط��م��اح»17 ت��غ��ل��ب رم��ُز وال��ن��وُم ي��ن��م ل��م دع��يٌّ ف��ي��ح��س��ده «يُ��غ��ف��ي

باشا. زغلول سعد له للمغفور الديوان صاحب رثاء من البيتان هذان 17
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ص��اح أع��دل وأن��ت ال��رف��اق ب��ي��ن أدرك��تُ��ه م��ا ب��ع��ض وربِّ��ك ه��ذا
ج��ن��اح��ي أن��ت وك��ن��َت ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي وع��ش��ي��رت��ي ص��ح��اب��ت��ي ب��ي��ن ط��رت ك��م
ت��الح وب��ع��ُض م��ق��ٌة ع��ت��ب��ه ف��ي م��ع��ات��بً��ا أراك ب��أن ع��ل��يَّ أع��ِزْز
ج��راح��ي! ت��ن��ب��ش��نَّ أالَّ أرج��وك وإن��م��ا ال��ع��ت��اب م��ن ت��ش��اء م��ا ل��ك

∗∗∗
اإلف��ص��اح وح��ج��َة ال��ب��ي��ان وأخ��ا ت��ج��دي��ده ف��ي ال��ش��ع��راء س��ي��د ي��ا
وص��ب��اح��ي ل��ل��ي��ل��ت��ي « «ي��ب��ك��ي��نَّ أن أط��ل��ع��ت��ه ال��ذي «ال��ش��ف��َق» ذل��ك ُم��ْر
ل��ل��ص��اح��ي ن��ش��وة ش��ع��رك ورح��ي��ق ح��ج��ة وق��ول��ك م��وف��ور ف��ح��ج��اك
وأق��اح��ي ق��رن��ف��ل ب��ي��ن ال��روض ف��ي وح��يَ��ه ف��اب��ع��ث ال��ش��ع��ر ك��ل وال��ع��ط��ُف

إسماعيل فضل محمد

٢

وم��زاح��ي! م��دام��ت��ي ال��ع��ت��اِب وم��ن م��خ��اص��ًم��ا ع��ت��ب��ُت ف��م��ا ع��ل��ي��َك ْن َه��وِّ
ال��راح ل��ط��ُف ف��ي��ه ش��ع��ٍر ف��ل��ُربَّ ��ٍم م��ذمَّ غ��ي��ر ال��رَّاح ك��ئ��وَس واش��رْب
ون��واح م��دام��ٍع ح��دي��َث وات��رك وأن��س��ه ال��وج��ود م��ن ت��ش��اءُ م��ا ل��َك
ب��ص��ب��اح م��ب��ش��ٌر ال��رج��اء ح��ي��ن األس��ى س��وى ال��ج��م��ي��ل األم��ل ح ص��وَّ م��ا
ال��ف��ي��اح أري��ج��ه ش��ه��يَّ وان��ش��ق آت��يً��ا ص��ب��اًح��ا وارق��ب األس��ى ف��دع
وأق��اح��ي! ب��ن��ف��س��ج ف��وق وأط��لَّ ال��ص��ب��ا أح��الم م��ث��َل األش��ع��َة س��ب��ق
ال��م��ف��راح ال��ش��اع��ر ب��روح وان��ظ��م آم��ل ذخ��ي��رة م��ن ف��ؤاَدَك ف��ام��أل
ووق��اح ش��ان��ٍئ ل��ري��ب��ة ي��ص��غ��ي م��ن ف��ل��س��ت ال��ش��روح، ع��ن ال��غ��ن��يُّ إن��ي
ال��ص��اح وف��اءَ ي��ن��س��ى َم��ْن ك��ن��ُت م��ا آم��نً��ا ودِّك أوه��ام ع��ن ف��ت��خ��لَّ
ض��اح «ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة» ب��ش��ٍر ف��ض��ل م��ن ب��ن��ع��م��ة ال��ك��ف��ي��ل ن��ه��ج��ي ف��ي وت��ع��اَل
وك��ف��اح��ي ب��ت��ح��رُّق��ي م��م��زوج��ة وس��ع��ادت��ي إخ��وت��ي، ال��ع��وال��م ح��ي��ث
واألدواح واألزه��ار ال��ن��ور ف��ي ال��م��ن��ى م��ن ال��وج��وُد ج��م��َع م��ا ك��ل ل��ي
ال��س��بَّ��اح! ال��ك��وك��ب خ��ل��ف ال��ك��ون ف��ي س��اب��ًح��ا ��ل ال��ت��أمُّ ف��ي ال��ع��ظ��ائ��ُم ول��َي
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س��الح��ي ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة وك��ذا م��ع��ارف��ي ك��ل ت��اج ال��ح��ق��ي��ق��ُة ول��ي
ص��اح ب��ن��ش��وة ش��غ��ف ف��ي أت��ل��وه م��ف��ص��ح ش��ع��ر ك��ت��اب ال��ح��ي��اُة ول��َي
واألرواح ال��ح��ب ب��دن��ي��ا ص��ل��ت��ي م��ب��لِّ��ٌغ ال��دم��وع ال ��ُم ال��ت��ب��سُّ ول��َي
وت��الح ري��ب��ة ع��ن م��ت��رف��ًع��ا دائ��بً��ا ل��ك��ن ال��ح��ل��م ع��ي��ش ف��أع��ي��ش
ب��األف��راح ت��ل��ق��اك ب��ل ش��ئ��ت إن ذم��ي��م��ًة ال��ح��ي��اة ت��ل��ق��ى ل��ن وال��ل��ِه
واألش��ب��اح األوض��اح م��ن ُص��َوٌر وج��م��ي��ُع��ه��ا ك��ص��ف��وه��ا، ال��ح��ي��اة ح��زُن
م��زاح��ي ط��اب ت��أَس ل��م وإْن ُظ��َل��ٍم، ع��ل��ى ُظ��َل��ًم��ا رأري��ت��ه��ا أس��ي��َت ف��إذا

شادي أبو زكي أحمد

وحارسقرصاملوت» الحسناء بسيشورسبرويس«الحورية

١

ي��ت��ع��ال��ى م��ا ن��س��ت��وح��ي��ه ل��ل��ف��نِّ م��ث��اال أن��ت ح��ي��ي��ِت «ب��س��ي��ُش»18 أه��ًال
خ��ي��اال ط��ب��ت ل��ل��ش��ع��ر وه��ن��ي��ه��ة ت��ارًة ر ل��ل��م��ص��وِّ ح��س��ن��ك خ��ل��دت
األه��واال ر ي��ص��وِّ ح��ي��ن يُ��ش��ت��اق ٌع م��روِّ وه��و «س��رب��ي��روس»19 وي��ك��اد
اآلم��اال ب��ه ت��س��ت��ج��ل��ي ل��ل��رُّوح م��ع��ب��ًدا ي��ا ب��ل ل��ل��ح��ب، دم��ي��ًة ي��ا
ج��م��اال! ف��اض ن��راه ال��م��م��ات ح��ت��ى وع��ش��ق��ت��ِه م��ثَّ��ل��ِت��ه ال��ذي ك��لُّ

∗∗∗
ك��م��اال س��واه ي��ع��ش��ق ل��م «إي��روُس» ت��أل��ي��ه��ه ف��ي ل��جَّ ك��م��اًال ك��ان��ت
وظ��الال رائ��ًع��ا ن��وًرا َم��رآه ت��ك��وي��ن��ه��ا م��ن ال��ح��ب آل��ُه غ��ذَّى

«كيوبيد». أو «إيروس» الحب إله عشقها التي الحورية هي بسيش: 18
األفاعي. فيه تنضوي الذي الكريه والجلد السامة واملخالب الثالث الرءوس ذو الوحيش الكلب هو 19
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ُم��َداال ل��ل��ج��م��ال أس��ي��ًرا أض��ح��ى آس��ٍر م��ن وك��م ل��ه��ا، األس��ي��َر وق��ع
م��ق��اال؟ ألف��ردي��ت ي��ردُّ ذا َم��ْن ��ه أمِّ إط��اع��ِة ف��ي ع��ل��ي��ه��ا أوف��ى
م��ح��اال ال��م��ح��اَل ل��ه��ا ال��ج��م��اُل ج��ع��ل رب��ٍة ل��غ��ض��ب��ة ك��م��ن��ت��ق��م أوف��ى
ي��ت��الال م��ل��ك��وت��ه��ا ف��ي وأغ��ار ال��ن��ه��ى خ��ل��ب ال��ذي ال��ح��س��ن م��ن غ��ارْت
األغ��الال! ال��ص��ان��ُع وه��و ، ب��ال��ح��بِّ م��ك��بَّ��ال ال��س��ه��ام يُ��ل��ِق��ي اب��ن��ه��ا ف��إذا

∗∗∗
ت��ع��ال��ى؟ ك��اإلل��ه تُ��ع��بَ��ُد و«ب��س��ي��ُش» ع��زٌَّة ألف��ردي��ٍت ت��ث��ور ال ل��م
ض��الال ال��ح��س��اَن ه��ي��اك��َل��ه��ا ت��رك��وا وق��د رب��ت��ه ح��ق��وق ال��رج��اُل ي��ن��س��ى
ي��ت��غ��ال��ى ال وه��و ال��رش��اق��ة س��ح��ر ِم��ْن ال��ح��س��ن��اءُ ال��ح��وري��ُة ف��ت��ن��ت��ه��م��و
األط��ف��اال ن��ع��ب��د ال��س��ذاج��ة ف��م��ن م��ف��ات��ٍن ك��ن��ُز وه��ي ال��س��ذاج��ة وِم��َن
إج��الال ل��غ��ي��ره ي��س��ج��دون ال ف��ال��ورى األل��وه��ُة، ه��و ال��ج��م��ال إن

∗∗∗
َح��اَال؟ ق��د ط��وِع��ه��ا ع��ن اب��نُ��ه��ا ح��ي��ن ل��م��ل��ك��ه��ا «أف��ردي��ُت» ع تُ��َروَّ ال ل��م
ن��ص��اال؟! بَ��ْع��ُد ي��رت��دُّ ب��س��ه��ام��ه م��ج��ده��ا راف��ع أن ي��ص��دق ذا َم��ن
ت��ت��وال��ى ط��اع��ًة اس��ت��س��اغ��ت ل��م��ن ب��ع��ي��ن��ه ال��م��م��اُت ه��و ال��ع��ق��وق إن
ف��اح��ت��اال ل��ه زوًج��ا وأراده��ا ت��ق��دي��س��ه��ا ف��ي وه��ام ال��ف��ت��اَة ع��ش��ق
َح��الال ال��ح��راِم م��ن ي��ن��ال ح��ت��ى ف��ات��ًح��ا ي��خ��ادع َم��ْن أق��دُر وال��ح��بُّ

∗∗∗
ِم��ث��اال ت��راه ال ب��ربٍّ تَ��بْ��ِن��ي ح��وري��ٌة ح��ي��ن��م��ا األل��وه��ُة ق��ض��ِت
وص��اال ال��ظ��الم ف��ي ول��ك��ن ول��ه��ا، ال��ه��وى ل��ه ي��ش��اء ك��م��ا ي��س��ت��م��ت��ع��ان
م��ن��اال «أف��ردي��ُت» ح��ت��ى ج��ه��ل��تْ��ه ل��غ��رام��ه م��خ��ب��أ ف��ي ص��ان��ه��ا ق��د
وس��ؤاال ح��ي��رًة ع��ل��ي��ه��ا أل��ق��ت ع��واص��ٌف ل��ل��ش��ك��وك ف��ت��م��لَّ��ك��تْ��ه��ا
ن��واال تُ��َح��دُّ ال نُ��ْع��م��ى أل��ف��ت��ه س��دول��ه ال��ظ��الُم أرخ��ى إذا ك��ان��ت
ط��اال ��ا ه��مٍّ ورأتْ��ه أح��الُم��ه��ا ت��ب��دَّدْت ال��ص��ب��اح ج��اء إذا ح��ت��ى
خ��تَّ��اال ج��ان��يً��ا ل��دوًدا خ��ص��ًم��ا ل��ظ��نِّ��ه األل��ي��م ال��ش��كُّ ب��ه��ا َوَح��دا

69



الشعلة

∗∗∗
م��آال اس��ت��ع��زَّ م��ه��م��ا ب��م��آل��ه��ا ج��ه��ول��ًة ت��ع��ي��ش أن إب��اءً ف��أب��ت
إق��ب��اال ي��زي��ده��ا ال��ج��م��اُل ف��إذا س��ري��ره ن��ح��و ال��ف��ج��ر ُق��ب��ي��َل ودن��ْت
إذه��اال ج��س��َم��ه��ا يُ��رع��ش ل��ل��ح��س��ن ج��الل��ًة رأت��ه ل��م��ن ال��ح��ن��وُّ وإذا
إش��ع��اال ق��ل��بَ��ه��ا يُ��ش��ع��ل ك��ال��ح��ّب ُم��ِح��بِّ��ه��ا ك��ت��ف ف��وق ي��س��ق��ط وال��زي��ُت
ف��زاال! ال��ن��ع��ي��م ط��غ��ى ح��ي��ن ل��ل��ح��ب ن��ك��ب��ٍة ف��ي م��وج��ًع��ا ش��ق��يٍّ��ا ف��ص��ح��ا

٢

ض��راَم��ا ع��ل��ي��ه ف��اص��ط��خ��ب��ْت ك��اَن م��ا ف��أدرك��ت «أف��ردي��ُت» ف��ت��اَه��ا ل��ق��ي��ْت
ت��ت��ع��اَم��ى ن��ق��م��ًة ت��رج��و ل��زي��وَس20 واش��ت��ك��ت ال��خ��ي��ان��ِة ل��ث��ال��وِث ِري��ع��ْت
واإلي��الَم��ا ال��ذُّلَّ تُ��ري��ه��ا ح��ت��ى ل��ب��أس��ه��ا ال��ف��ت��اة ت��س��ل��ي��َم س��أل��تْ��ُه
س��الَم��ا «أف��ردي��َت» ��َد ت��وعُّ ف��رأْت األَس��ى ت��م��لَّ��ك��ه��ا ف��ق��د «ب��س��ي��ُش» ��ا أمَّ
دوام��ا ال��ع��ذاب ف��ي ل��ُع��م��ٍر وأب��ْت ج��زائ��ه��ا ب��ع��َض ال��م��وِت غ��ي��َر تَ��ل��َق ل��م
اآلالم��ا ض��اع��ف ق��د ل��م��ح��ب��ه��ا ح��ن��ي��ن��ه��ا ح��ي��ن ال��ت��أن��ي��ُب ��ه��ا ع��ضَّ ق��د
ح��رام��ا ول��ي��س ال ث��أًرا، ال��ث��أر ف��ي ب��ال��غ��ت م��ه��م��ا «أف��ُرودي��ت» ُس��ْخ��ُط م��ا
��ام��ا! ال��ب��سَّ ج��م��اَل��ه��ا ال��م��م��اَت ت��ه��ُب ال��ت��ي ال��م��وت» «رب��َة ت��ن��اج��ي ف��م��ض��ْت

∗∗∗
ي��ت��رام��ى ل��ه لُ��ْس��ٍن ِم��ْن وال��م��وُت ال��رََّدى م��م��ل��ك��ة ب��ب��اب «ب��س��ي��ُش» وق��ف��ْت
دوام��ا ال��ره��ي��ب ال��س��رِّ ب��ح��راس��ة م��وكَّ��ًال «س��رب��روس» إال ك��ان م��ا
ت��ت��س��ام��ى ب��ي��ن��ه��ا أف��اع��َي ورأْت ب��ش��اع��ٍة رءوِس م��ن ث��الثً��ا ف��رأْت
وظ��الم��ا وح��ش��ًة ��َد تَ��ج��سَّ َش��بَ��ٌح ح��ازه ��م ال��م��ج��سَّ ال��ف��زع م��ن َم��رأى
ال��م��ق��دام��ا! وي��خ��ذل ال��ع��ق��ول ي��س��ب��ي م��ش��ه��ٍد م��ن ل��ه ف��ي��ا «س��رب��روُس»! ه��و
ح��م��ام��ا! ال��ح��م��اُم الق��ى ك��م��ا وق��ف��ْت ج��ن��ان��ه��ا ارت��ي��اِع رغ��م ل��ك��ن��ه��ا

اآللهة. كبري زيوس: 20

70



الديوان شعر

∗∗∗
األف��ه��ام��ا ِس��رُّه أع��ي��ا ك��ال��م��وت وق��ص��ُره��ا «ب��رس��ف��وَن»، ��م تُ��ي��مِّ راح��ت
ح��ط��ام��ا ي��ع��اف َم��ْن ح��ت��ى ل��ل��خ��ل��ق رش��وٍة ف��ي زم��ام��ه��ا ال��ح��ي��اَة رأت
إق��دام��ا ح��ص��ونَ��ه ال��م��ح��ي��ط ع��ب��َر ف��أدرك��ْت ال��م��م��اَت ت��رش��و ف��ت��ح��اي��ل��ْت
وم��رام��ا ه��زي��م��ًة «س��رب��روس» م��ن وبُ��لِّ��غ��ْت ال��ع��ج��ي��ِب ب��ش��ارون21 ع��ب��ث��ت
أق��ام��ا ح��ي��ث — ال��م��وت ق��ص��ر — ل��ل��ق��ص��ر وس��ارع��ْت ال��ل��ذي��ِذ ب��ال��ك��ع��ِك ش��غ��ل��تْ��ه
أح��الم��ا ��ام��ًة ب��سَّ ع��رش��ه��ا ف��ي ع��زي��زًة «ب��رس��ف��وَن» أل��ف��ت وه��ن��اك
م��ق��ام��ا ألف��ردي��ت وُج��زُت ك��ب��رى ج��ن��اي��ًة ج��ن��ي��ُت «ل��ق��د «ب��س��ي��ُش»: ق��ال��ت
غ��رام��ا أذوب ب��ه غ��دوُت ح��ت��ى غ��راَم��ه ال��ج��م��ي��َل «إي��روَس» وس��ل��ب��ُت
وس��ق��ام��ا أًس��ى ب��ش��اش��تَ��ه��ا ف��ق��دْت ح��ي��ن��م��ا ال��ح��زي��ن��ُة األمُّ ب��ن��ا ش��ق��ي��ْت
ق��وَّام��ا» ش��اف��يً��ا ح��س��ن��ك س��ح��ر م��ْن ق��ب��س��ًة م��ل��ي��ك��ُة ي��ا ف��ل��ت��م��ن��ح��ي��ه��ا
اإلل��ه��ام��ا ��َن ل��تُ��َض��مَّ ب��ه��ا ج��اءت ق��ارورًة وت��ن��اول��ْت ف��ت��ب��س��م��ت
األح��الم��ا ح��يَّ��ر ب��ط��بٍّ وأت��ت ل��ف��ظ��ٍة ب��أي��ة ت��ن��ب��س ول��م وم��ض��ْت
يُ��س��ام��ى ل��ي��س ع��زَّ خ��ب��يءٍ س��رٍّ ِم��ن ال��ح��س��ن��اءَ ال��ق��ارورَة ب��ه م��ألْت
إن��ع��ام��ا أم��ام��ه��ا ال��خ��ط��وَب تَ��ذَُر ب��ف��رح��ٍة وه��ي «ب��س��ي��ُش» ف��ت��ن��اول��ت��ه
أوه��ام��ا! ت��ج��ْز ول��م ال��م��م��ات ُم��ْل��َك ج��اوزْت أن إل��ى ج��اءت ك��م��ا وم��ض��ْت

٣

أل��وان��ا ب��ه رِي��ع��ْت بَ��ْع��ِدم��ا ِم��ن رح��م��ًة ��ر ال��م��ك��فِّ ل��م��س��ع��اه��ا ح��س��ب��ْت
ش��ك��ران��ا م��ع��اده��ا أرض ال��ن��ور ف��ي ف��ق��ب��ل��ْت ال��ن��ج��اح ط��ع��َم واس��ت��ع��ذب��ْت
ج��ذالن��ا ب��اس��ًم��ا «أپ��ول��و» ف��ي��ه��ا ف��أب��ص��رْت ال��س��م��اء ن��ح��و وت��ط��ل��ع��ْت
ي��ت��ف��ان��ى م��ن ك��لَّ ي��غ��م��ر ف��ال��ح��بُّ ظ��اف��ٍر ن��ه��دَة ل��ل��ح��بِّ ��َدْت وت��ن��هَّ
ح��ن��ان��ا؟ ي��ن��ال أن أه��ٌل «إي��روس» س��وى وه��ل ال��ج��م��ي��ل «إلي��روس» ح��نَّ��ْت
آن��ا ��ب ت��ح��جَّ إذا ال��غ��رام س��ح��ُر ل��غ��ي��ره ي��ع��ي��ش ف��ل��ن ال��غ��رام ربُّ

املوت. سفينة مالح شارون: 21
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وال��ح��س��ب��ان��ا ال��ت��ق��دي��َر ي��ع��رف ال ه��ًوى ت��م��ل��ك��ه��ا وق��د إل��ي��ه ح��ن��ت
ال��ف��ن��ان��ا ي��خ��ل��ق ال��ت��ح��دي إنَّ ال��ه��وى ف��ي ال��ت��ح��دِّي روَح واس��ت��ع��ذب��ت
ف��تَّ��ان��ا؟ م��ق��دَّس��ا ال��ج��م��اَل يَ��ذَُر س��ن��ى ب��راح��ت��ه��ا م��ل��ك��ت وق��د ال ِل��َم
أم��ان��ا؟ ال��م��م��ات خ��ط��َر ب��ه��ا ف��رأت أُوِدَع��ْت األل��وه��ُة ي��ده��ا وف��ي ال ِل��َم
وتَ��َداَن��ى ح��ال م��ج��ًدا ال��ه��وى وت��رى ق��اه��ٍر ب��أٍس ك��لَّ تُ��ع��ج��ز ف��اآلَن
وخ��ان��ا ف��ه��دَّ ص��ري��ع��تَ��ُه س��ق��ط��ت س��رَّه��ا ��ْت ف��ضَّ ح��ي��ن ف��ي ل��ك��ن��ه��ا
إح��س��ان��ا ي��ك��ْن وإْن «ب��رس��ف��ون» م��ن ط��ال��ع��ْت ق��د م��ا ال��م��وت إال ك��ان م��ا
ريَّ��ان��ا! خ��ال��ًدا ُح��س��نً��ا إاله ل��ه��ا وم��ا س��واه، ربَّ��ت��ِه ح��س��ُن م��ا

∗∗∗
األك��وان��ا روُح��ه ت��ب��ع��ث وال��ح��بُّ غ��ل��وائ��ه ف��ي ال��ح��بِّ م��م��اَت م��ات��ْت
وال��وج��دان��ا األرب��اَب واس��ت��ل��ه��م ل��م��وت��ه��ا ال��ج��م��ي��ُل «إي��روُس» ف��ارت��اع
وِج��ن��ان��ا م��الح��ًة ال��وج��وَد ه��ذا ف��أم��ت��ع��ا ال��ح��ي��اَة ل��ه��ا أع��اد ح��ت��ى
ال��ح��رم��ان��ا ي��م��ثِّ��ل ال��م��م��اَت إال ت��رى ف��ل��ن ي��م��ي��ت، إذْ يُ��ح��ي��ي وال��ح��بُّ

الفجر ميالد

األن��غ��ام��ا ��َص ورقَّ ال��ج��م��اَل وس��ب��ا ال��ه��وى س��ح��ر ال��ذي ال��غ��ِزُل ال��ش��اع��ُر
اإلل��ه��ام��ا وي��ن��ش��د ال��ن��ج��وَم ي��رع��ى ي��ن��ْم ف��ل��م ال��س��م��اءِ م��ع��ج��زُة ف��ت��ن��تْ��ه
األح��الم��ا ح��ول��ه��ا ت��ن��ف��ض واألرُض وح��يُ��ه أق��ب��ل ال��ف��ج��ُر م��ا إذا ح��ت��ى
ت��س��ام��ى ال��ص��الة وف��ي ال��خ��ي��ال ل��ج��ج ف��ي ف��غ��اب ال��خ��ي��ال أح��الُم م��ل��ك��تْ��ه
وظ��الم��ا وح��ش��ًة ي��ب��دِّد «ع��ي��س��ى» أم��ام��ه ك��أنَّ َم��ش��اع��ُره خ��ش��ع��ْت
األي��ام��ا ب��ط��ه��ره��ا ت��ض��يء أمٌّ ك��ل��ي��ه��م��ا وزان ب��أٍب يُ��ع��َرف��ا22 ل��م
واإلح��ج��ام��ا ال��ش��كَّ ي��ردُّ ع��ه��ًدا اس��ت��ه��الل��ه ف��ي ال��ف��ج��ُر «ال��م��س��ي��َح» ت��ب��ع

والفجر. املسيح السيد 22
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اآلالم��ا غ��ن��ائ��ه��ا ب��ح��ل��ِو وأس��ْت ب��ذك��رِه ال��ج��م��اِل م��الئ��ك��ُة َغ��نَّ��ْت
س��الم��ا ال��ف��ض��اءُ وام��ت��أل ب��ال��ل��ح��ن أم��واُج��ه ت��ش��ب��ع��ْت ال��ه��واء ف��إذا
األح��ك��ام��ا! ��ل ي��س��جِّ ال��ق��ض��اء ل��وُح ك��أن��ه ال��ش��ع��اَع يَ��رت��ق��ب وال��ب��ح��ُر
وغ��رام��ا ص��اخ��بً��ا ف��ؤاًدا ن��اج��ت م��وج��ة إالَّ األم��واُج ب��ه س��ك��ن��ت
وض��رام��ا أًس��ى م��ط��ف��ئ��ًة ق��دم��يْ��ه، ق��بَّ��ل��ْت ح��ت��ى ال��ش��ع��ِر رس��وَل ��ْت أمَّ
��ام��ا ال��ب��سَّ ن��ش��ي��َده ال��وج��وِد ُص��َوُر ت��ش��بَّ��ع��ت ث��م ال��ح��ب ب��ل��ح��ن ف��ش��دا
أن��غ��ام��ا! م��رتَّ��ًال م��ن��ه س��م��ع��تْ��ه ال��ذي ب��ال��ح��س��ِن ال��ف��ج��ر ط��ل��وَع ف��ح��بَ��ْت

القلق

ب��األح��الم ال��ع��م��َر أط��ل��ُت ول��ك��ن ح��ال��ٌم ك��أن��َي ال��ن��ع��م��ى أس��ت��ق��ب��ل
ض��راِم وأل��ُف ش��ًج��ى أل��ُف وال��خ��وُف ل��ًظ��ى ق��ل��ب��ي ف��ي وال��ُح��بُّ وأن��ال��ه��ا
اإلع��داِم23 س��اع��َة ال��ت��ن��ع��م ُط��َرُف ل��ه تُ��ْزَج��ى ال��ذي ال��ن��ِه��ُم ف��ك��أن��ن��ي
آالم م��ن ال��م��ع��س��وَل ��ف ي��ت��رشَّ ك��أن��ه وه��و ال��ل��ذاِت ي��ت��رش��ف
ظ��الم24 دل��ي��ُل وش��ع��ل��تُ��ه��ا ق��ل��ٌق ج��م��ال��ه��ا أَح��بُّ ال��دن��ي��ا: ه��ي ه��ذي

الحزبية

ال��ح��زب��ي ب��ال��رج��ل اإلي��ث��ار ع��ل��ى ف��ل��س��ُت أع��زُّه رأيً��ا آث��رُت إذا وإن��ي
وال��ح��ب؟ ب��ال��ب��غ��ِض ال��ح��قَّ أق��ي��س ف��ك��ي��ف م��وزًَّع��ا ُم��ش��اًع��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ح��قَّ أرى
ال��ط��ب ف��ي ال��س��مَّ ي��ش��ب��ه ال��ت��م��ادي ف��إن ب��ن��زع��ٍة ت��م��ادْت إْن ن��ف��س��ي وأق��ه��ُر
ال��ق��ل��ب إل��ى ال��م��م��اَت يُ��دن��ي ف��ق��ْد ُغ��ل��وٍّا غ��دا ف��إن ال��ت��ع��اف��ي، ف��ي��ه ل��ه ق��ل��ي��ل

اإلفناء. اإلعدام: 23
الظالم. يتبعه سابق مرشد بمثابة ضياءها إن أي 24
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ل��ل��خ��ط��ب؟! ال��خ��ي��ر ع��ن تُ��ن��ِئ��ي أن��ه��ا ي��رى ب��ن��زوٍة ال��ح��ص��ي��ِف ل��ل��ع��ق��ِل ال��ف��خ��ُر وم��ا
ال��ش��ع��ب؟! أم��ِل أو ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ودِّ ع��ل��ى ق��ض��ى إذا ل��ل��ت��غ��ال��ي ج��م��اٍل وأيُّ
ال��ن��ه��ب! ف��ي اف��ت��نَّ إذا ال��ع��ادي ت��ل��ِم ف��ال ب��ل��ه��وه��م ُش��غ��ًال ال��ح��راُس ُش��ِغ��َل إذا
ال��ص��ح��ب؟! م��ن ك��ان ب��األم��س ل��م��ن ي��ك��ي��د وك��لُّ��ه��م خ��ص��وًم��ا ب��ات��وا إذا ف��ك��ي��ف
ال��ح��رِب ف��ي ال��ن��ص��ِر م��ن ن��ف��س��ي إل��ى أَح��بُّ م��ح��ب��ٍة م��ج��ال ف��ي ن��ف��س��ي ه��زي��م��ُة

العزلة

ت��ع��ذي��ب��ي ف��ي وزاد ل��جَّ ف��ال��ده��ُر وح��ب��ي��ِب م��ؤان��ٍس خ��ي��ُر ف��ي��ِك ل��ي
ج��ن��ي��ب خ��داَع ت��خ��دع��ن��ي ه��ي��ه��ات ص��ف��ي��ت��ي أن��ِت أن��ِت، َح��ن��وٌن أمٌّ
ح��ب��ي��ب��ي ل��ه��َو ع��ان��ي��ُت ق��د ح��ي��ن ف��ي ب��ه ع��ب��ث��ْت ف��م��ا ُح��ب��ي ��ْض��تُ��ه��ا َم��حَّ
ألدي��ب ُش��ع��ل��ٍة َم��ب��ع��َث ك��ان ك��م ال��ذي األف��ُق وأظ��ل��م ال��ش��ع��اُع غ��اب
ت��أدي��ب��ي ع��ل��ى م��ع��ت��ك��ًف��ا ب��ال��ل��ي��ل ال��رِّض��ى غ��ي��ُر ل��ي ف��ل��ي��س ال��م��س��اءُ وأت��ى
ال��ت��ه��ذي��ب إل��ى م��ح��ت��اًج��ا ك��ال��ط��ف��ل أزل ول��م األرب��ع��ي��ن ح��دَّ ج��اوزُت
ط��ب��ي��ب؟ ك��لِّ ط��ب��ي��َب أن��ِت أَوَل��ْس��ِت َم��وئ��ل��ي ه��ي ال��ت��ي ل��ألمِّ ف��ل��ج��أُت
ك��غ��ري��ب ب��أم��ت��ي أع��ي��ش وأن��ا ألم��ت��ي أَم��ٌل ال ع��م��ري ك��اف��ح��ُت
ال��ت��رح��ي��ب ط��ب��ي��ع��ُة ال��ج��ح��وُد ف��إذا ��ٌب م��رحِّ وال��زم��اُن ج��ي��ل��ي وس��ب��ق��ُت
ب��ال��ت��خ��ري��ب ال��م��ف��ت��ون ��ُد ويُ��َم��جَّ وح��ده��ا ال��س��خ��اف��ُة ب��ه ت��س��ود ب��ل��ٌد
ع��ج��ي��ب غ��ي��َر ل��دي��ه ال��ع��ج��ي��َب وت��رى م��ه��ازٍل ش��ب��َه ف��ي��ه ال��م��آس��ي ف��ت��رى
ُم��ري��ب ُس��ق��وِط ف��ي ال��ب��ط��ول��َة وت��رى ت��ن��ت��ه��ي ال ه��زائ��ًم��ا ال��ف��ت��وَح وت��رى
أري��ب! غ��ي��ُر ه��واه األري��ُب وك��ذا ل��ه ع��ب��د أن��ن��ي ال��ع��ج��ائ��ِب وِم��َن
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الشعوب حظوظ

ي��ْس��ُف��ُل وال ال��ك��ري��م ويَ��ْش��ق��ى يَ��خ��ج��ُل وال ال��ل��ئ��ي��ُم ي��م��وُت
يُ��ْص��َق��ُل؟ َم��ع��دٌن ل��ه��ا ول��ي��س ال��ن��ف��وِس ع��ن��د ال��ع��ل��ِم ق��ي��م��ُة وم��ا
تَ��ح��ِم��ُل ب��م��ا ال��ج��م��اُل ول��ي��س ب��ت��ك��وي��ن��ه��ا ال��ن��ف��وس َج��م��اُل
ال��ِم��ن��ج��ُل ي��ح��ص��ده��ا راح وق��د ال��ش��ع��وُب ال��زَّم��ان ف��ي َف��ِن��ي��ْت وك��م
أك��م��ُل م��ت��ان��تُ��ه��ا ش��ع��وٌب ال��ده��ور ف��ي َرْغ��ِم��ِه ع��ل��ى وع��اش��ْت
ُل األوَّ ال��غ��نَ��ى ال��دم��اءَ ف��إنَّ ال��دم��اءِ ح��ظ��وُظ ال��ش��ع��وِب ح��ظ��وُظ
ت��نْ��بُ��ُل ع��ن��دم��ا َح��ق��رْت وال ل��ل��ه��واِن نُ��َط��ٌف ك��رم��ْت وم��ا
واب��تُ��ل��وا َه��َوْوا ف��ي��م��ن ال��م��ج��ِد م��ن ال��زَّم��اُن يُ��س��ت��ع��اَد أن ألْه��َوُن
تَ��ْه��ِزُل أم��ٍة ف��ي ال��ف��ض��ِل م��ن ال��ن��ج��وِم َغ��زُو ال��ع��ق��ِل إل��ى وأدن��ى

الدستور أبو

باشا ثروت رثاء

ُظ��ْل��َم��ا ب��ن��ا َع��ب��ث��ِت ُدن��ي��ا ي��ا ُرَوي��َدِك
ُح��ل��َم��ا ل��ن��ا ص��اَر ف��ي��ِك رج��اءٍ وك��لُّ

ف��َه��دَّم��ْت ال��دي��اِر ب��أع��الم َع��َص��ْف��ِت
َه��ْدم��ا ُرزئِ��ن��ا ف��ي اآلم��اَل ن��زاق��تُ��ك

َق��ْدره ِم��ثْ��ُل ُع��م��ُرُه َح��يٌّ ك��ان ول��و
ال��يُ��تْ��م��ا ع��ن��دك ن��َرى أن ع��ل��ي��ن��ا ل��ه��ان

ن��ه��ض��ٍة ع��ن��واَن غ��يَّ��بْ��ِت وق��د ف��ك��ي��ف
األس��م��ى؟ ق��ائ��َده��ا ال��ي��وَم ث��مَّ األم��َس ل��ن��ا

وع��ل��ٍة ل��ل��ش��ي��وخ س��نٍّ رغ��َم َف��تً��ى
��ا ��مَّ ال��شُّ ق��وَّت��ه��ا أع��الَم ُم��ف��َرًدا بَ��ن��ى

س��ج��ي��نُ��ن��ا وه��و «ال��دُّس��ت��ور» وال��ُد م��ض��ى
��ى ال��ُح��مَّ أْوَرثَ��ُه ال��رُّزءَ ك��أنَّ ح��زي��نً��ا
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ب��ب��أس��ِه ن��ح��سُّ ِص��ْرن��ا أن ي��وَم م��ض��ى
��ا وم��ؤت��مَّ زع��ي��ًم��ا م��ن��ه وح��اج��ِت��ن��ا

ح��ك��م��ٍة ِص��ْدَق م��ي��راثَ��ه ت��ارًك��ا م��ض��ى
أْع��َم��ى وأح��ص��ُف��ن��ا أح��ج��ان��ا ك��ان َل��ُدْن

نَ��ْع��ي��ِه ل��ي��ِل ف��ي ال��ن��ي��ل» «وادي ف��ب��وِغ��َت
ُس��ْق��م��ا وداه��ي��ٍة ُخ��ْس��ًرا ب��ك��ارث��ٍة

ق��دَره ل��ن��ع��رف ال��دن��ي��ا ب��ن��ا أه��اب��ت
ل��ؤم��ا ب��ه ت��ولَّ��ْت َع��َرف��ن��اه ��ا ف��ل��مَّ

م��روًِّع��ا إث��ًم��ا ال��خ��ط��ُب ه��ذا ك��ان وق��د
إث��م��ا ض��اع��ف��ه ال��ده��ر ل��ؤَم ول��ك��نَّ

ب��م��ث��ل��ه ُج��وٍد ق��ب��ل زم��اٌن ي��م��رُّ
ال��ُع��ْق��م��ا ل��ألم��م األح��داُث ت��ورث وك��م

��ال ُم��بَ��جَّ «ل��م��ص��ر» ب��ن��ي��انً��ا ك��ان ل��ق��د
ال��ف��ْخ��م��ا ال��ن��اص��َع ت��اري��َخ��ه��ا بَ��ن��ى ق��د ك��م��ا

ال��ذي وال��ج��اه��ُد ��بَّ��اُر ال��صَّ ال��رَُّج��ُل م��ض��ى
َدْوم��ا نُ��ك��رم��ه س��وف ع��ن��ص��ًرا ي��م��ثِّ��ل

م��ب��ق��يً��ا ال��ه��زي��م��ة، ي��وم ف��ي ِري��َع وم��ا
��ا ال��َج��مَّ واألَدَب اإلج��الَل ل��س��ي��رت��ِه

ري��ب��ٌة وال��ن��ص��ُر ال��نَّ��ص��ِر ب��ي��ن وَش��تَّ��اَن
َه��ْزم��ا ي��ك��ن ل��م إن ال��ه��ْزِم ج��الِل وب��ي��ن

ل��ه وم��ن ال��ب��ص��ي��ُر ال��واع��ي ال��ِم��ْدَرُه م��ض��ى
تُ��ْدَم��ى أن ال��ن��وازل ف��ي ت��أب��ى م��واق��ُف

تَ��ُروُض��ه َص��ْع��ب ك��لُّ ن��ف��س ُه��م��ام��ُة
ُغ��نْ��َم��ا وت��ج��ع��ل��ه َس��ْه��ًال ت��ح��وِّل��ُه

ُخ��ص��وَم��ًة ال��رِّغ��اِم ط��يِّ ف��ي وت��دف��ن
ال��خ��ْص��م��ا خ��اص��َم َم��ْن ال��ن��ف��س ال��ع��ظ��ي��ُم ف��ل��ي��َس

ل��ه أب��ْت ح��ت��ى ال��ن��اس ق��ض��اءَ تَ��وَّل��ى
ال��ع��ظ��م��ى ق��ض��ي��ت��ن��ا إالَّ م��واه��ب��ُه
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ت��ك��ْن وإْن ��م��وُخ ال��شُّ ي��ْزه��وه ل��ي��س م��ض��ى
تُ��ْس��َم��ى وال ل��م��ج��ٍد تُ��ْس��َم��ى م��آث��ُرُه

وف��ات��ه ق��ب��ل ال��ت��اري��َخ ح��اَس��ب ل��ق��د
ال��يَ��ْوم��ا ي��ح��م��ده ال��م��دي��وَن وخ��لَّ��َف��ه

غ��ي��ره م��ج��ُد م��ج��ُده ع��ظ��ي��م ِم��ْن وك��م
ال��ض��خ��م��ا م��ج��َده ال��وَرى ي��ع��ط��ي ال��ذي وق��لَّ

م��ث��ل��م��ا ف��ي��َك ال��رَّدى «م��ص��ر» ب��ن��و ل��ي��ك��رْع
��ا ��مَّ ال��سُّ س��م��ع��ت��ه��ا إن��ق��اذ ف��ي ت��ج��رَّْع��َت

ت��ك��ْن وإن ال��ن��ادم��ي��ن ب��ك��اءَ ل��ي��ب��ك��وا
ُح��ك��م��ا ل��ه��م أج��لَّ ك��ان��ت ف��رٌص َم��ض��ت

ح��اج��ة دون م��ن ال��ع��دوان ف��ي َل��جَّ وَم��ْن
َط��ْع��م��ا ل��ه يَ��ُم��رُّ ي��وٍم م��ن ب��دَّ ف��ال

ش��ع��ب��ن��ا «ك��اف��وَر»25 ُع��دَّ ق��د َع��َل��ًم��ا ف��ي��ا
وال��وْص��َم��ا ال��ك��ف��َر ب��ك ت��ل��ق��ى ف��ل��ن ل��ت��ه��ن��أ!

م��دٍَّع أل��ف م��ن ع��ودي��َت ل��و ب��ح��س��ِب��َك
��ا أمَّ م��خ��ل��ًص��ا ف��دَّيْ��ت��ه��ا َم��ن «م��ص��ر» َه��َوى

ف��إن��م��ا ال��ك��اش��ح��ي��ن َم��َالُم َح��راٌم
ال��لَّ��ْوَم��ا ي��ف��ه��م ب��ال��ذي م��الم��ي أخ��صُّ

ف��م��وت��ُه ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ف��رُد ذه��َب إذا
تُ��نْ��َم��ى ب��ل ال��دَّه��ر ع��ل��ى ت��ب��ق��ى ل��ه ح��ي��اٌة

ت��ك��ن ول��م ع��م��ًدا، أرث��ي��ك أن ش��ئ��ُت وم��ا
ك��ت��م��ا ل��ل��ج��وى أُِط��ْق ل��م ول��ك��ْن ب��ع��ْوٍز،

ف��تً��ى وك��م م��ث��ل��ي، ال��م��ن��ك��وُب يَ��خ��ُرُس وق��د
��ا! ��مَّ ال��صُّ ه��زَّت َع��ْوَل��ٌة ش��ع��ري م��ث��َل ل��ه

الوزير وكان وحدته، ومحقق اإليطايل االستقالل بطل Count di Cavour كافور دي الكونت هو 25

١٨٦١م. سنة وتويف ١٨١٠م. سنة ولد عمانوائيل. فكتور للملك األول
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م��ش��اب��ًه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ل��غ��ًزا وََع��دُّوَك
��ا ن��مَّ وم��ا ي��ن��مُّ َص��م��ٍت ف��ي ال��ه��ْوِل» «أب��ا

ل��ه ُم��ف��ص��ح م��ن ال��ي��وَم ه��ذا ل��َك ف��ي��ا
َوْج��م��ا ي��م��ل��ؤن��ا ال��ص��م��ِت ب��ه��ذا َدِويٌّ

دائ��ٌب أن��َت ح��ي��ن��م��ا ب��َرْوٍع أََف��ق��ن��ا
ن��ج��م��ا م��وت��ه ف��ي ح��ال ن��ج��ًم��ا ك��ن��َت ف��ق��د

وال��ِق��َل��ى ال��م��دح ف��ي ال��ق��س��ط��ي��ن ذا ك��ن��َت وق��د
ال��ذَّم��ا ال م��َدح��َك ال��ق��دُح ذاك ف��أص��ب��ح

ص��دم��ٌة ال��س��ي��اس��ة أنَّ يَ��َرى س��واَك
َح��ْس��َم��ا ي��ك��ن م��ه��م��ا ال��ع��ن��َف ت��ع��اف وك��ن��ت

ت��دَْع ل��م ال��م��ع��ارَك اخ��ت��رَت ب��ه ده��اءٌ
ُج��رم��ا ِع��ف��تَ��ه أو اخ��ت��رَت ف��ي��م��ا ال��ُح��ك��َم ل��ه��ا

��ٌق ُم��َوفَّ وان��ت��ب��اٌه وِح��ذٌق وِح��ْرٌص
��ا ه��مَّ إن ك��ال��نَّ��س��ر ��وَّاِس ال��سُّ ُف��َرِص إل��ى

ل��يِّ��نً��ا ال��ص��الب��ة ف��ي ع��ت��يٍّ��ا وك��ن��َت
ي��ظ��م��ا َم��ن وم��ورَد ال��ع��ان��ي ح��م��ى ف��ك��ن��َت

وه��ب��تَ��ن��ا ح��ت��ى ب��ال��ت��اري��خ وأول��ْع��َت
ال��َف��ْه��م��ا ي��أِس��ُر رائ��ًع��ا س��ف��ًرا ح��ي��ات��ك

م��ح��دٍَّد م��ج��اٍل ف��ي ت��ج��لَّ��ى وق��ال��وا
ال��ح��ْزَم��ا؟ َد َح��دَّ ق��د ل��ل��نَّ��ص��ِر ال��ذي ذا وَم��ن

ص��غ��ي��رًة ع��ل��ي��ك تُ��ح��َس��ْب إن وق��ائ��ُع
نُ��ع��م��ى ِم��ْن َع��زَّ َم��ا ل��ل��ش��ع��ب ��َدت َم��هَّ ف��ق��د

ف��ذن��بُ��ن��ا األخ��ي��َر ال��ن��ص��َر ن��خ��س��ِر ف��إن
ش��ه��م��ا م��س��ت��ب��س��ًال ض��ح��ي��ت أن وح��س��ب��َك

ش��دة وق��َت خ��ان��ًع��ا ي��وًم��ا ك��ن��َت وم��ا
ال��وه��م��ا ت��رى ��ا َح��قٍّ واج��َه��ت إْن ك��ن��َت وال

أب��ى ف��إن األم��ور ب��ت��ص��ري��ف خ��ب��ي��ٌر
��ي��م��ا وال��ضَّ وال��ج��ب��ن واأله��واءَ ال��طَّ��يْ��َش أبَ��ى
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ب��ص��ي��ح��ٍة ال��ج��ب��اُن ال��نِّ��ك��ُس26 ي��ب��ل��غ وق��د
ال��َق��ْوَم��ا تُ��س��م��ع ال ِح��ي��ن ق��وم م��س��ام��َع

أن��ف��ٌس األْم��َس ص��وت��ك ع��ن ص��َدَف��ْت ف��إن
َع��ْزَم��ا ص��ي��َح��ٍة ف��ي ال��ض��ع��َف ت��ظ��نُّ ِض��َع��اٌف

ل��ل��م��َال ص��وت��َك ال��ت��اري��ُخ أس��م��ع ف��ق��د
ال��ك��ظ��م��ا وال ت��دري ال��ُح��نْ��َق ال ه��ادئً��ا ف��نَ��ْم

ل��ك��اب��ٍر ال��ح��ق��ي��َر ال��ه��مَّ ي��ح��س��ِب وَم��ْن
��ا َض��مَّ ال��ذي ال��ح��ق��ي��َر ال��ه��مَّ أع��ل��َن ف��ق��د

م��ق��دًِّس��ا ال��ع��ب��ق��ريِّ ب��ط��ب��ع ُوِس��م��َت
وْس��َم��ا ب��ه��ا ف��أْع��ِظ��ْم ال��ُع��ْظ��َم��ى ك��رام��ت��ك

ٍج م��ه��رِّ ض��الَل إالَّ ت��ح��ت��ق��ر ف��ل��م
رْغ��م��ا ل��م��أث��رة إالَّ ت��س��ت��س��ْغ ول��م

َربُّ��ه��ا ه��و ال��ت��ي ال��ن��ف��َس يُ��ص��ِغ��ِر وَم��ْن
َرْوم��ا ��ت��ه ب��أمَّ ي��رق��ى أن ف��ه��ي��ه��ات

َرف��رف��ت ك��روح��َك روح ع��ل��ى س��الٌم
وال��س��ل��م��ا وال��ل��ط��َف ال��ح��بَّ ت��وِح��ي «م��ص��ر» ع��ل��ى

ت��زْل ل��م وه��ي دائ��ًم��ا، ه��مٍّ ك��ب��ي��رُة
وال��ِح��ْل��م��ا ال��ع��ق��َل نُ��ك��ب��ر أن ��ن��ن��ا ت��ل��قِّ

م��وطَّ��ٍد م��ج��ٍد أك��ن��اَف ب��ه��ا ب��ن��ي��َت
��ا ت��مَّ م��ا ل��م��ج��ِدَك ت��رف��ْع ل��م ُك��نْ��َت وإن

الضعيف. النكس: 26
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األساس هدم

١٩٢٨م: سنة يوليو املرصية الفاشية

ج��ن��ون��ي! — ع��ق��ل��ُت وق��د — أب��ي��ُت ل��ك��ن م��واع��ظ ف��ه��ي ب��ال��ن��ك��ب��ات آم��ن��ُت
ول��ل��م��ف��ت��ون! ال��ع��ات��ي ل��ل��غ��ال��ب دروس��ه��ا خ��ي��َر األح��داُث ��ِن ل��ت��ل��قِّ
ك��ال��م��غ��ب��ون ال��م��س��روُر وال��غ��اب��ُن ب��ح��رب��ه��م ال��م��ت��ط��اح��ن��ون ول��ي��دأِب
ال��ت��ب��ي��ي��ن! ب��س��خ��ائ��ف ب��ع��ق��ول��ن��ا س��خ��رك��م خ��ل��وا ال��ع��ق��ل وح��قِّ ل��ك��ن
أم��ي��ن ورش��ُد إص��الٍح م��ج��ه��وُد ل��ه ف��م��ا األس��اس اَم ه��دَّ ك��ان َم��ن
ب��دي��ن؟! ت��ت��ش��دَّق��ون ب��ج��م��ي��ع��ه��ا وِح��ن��ث��ك��م ال��والء أق��س��ام ب��ع��د ه��ل
ي��غ��وي��ن��ي م��ا ك��لَّ اس��ت��ح��لُّ��وا ث��م أوًال ل��ل��ع��ق��ي��دة ال��م��ب��ادئَ ص��ون��وا
ض��ن��ي��ن غ��ي��ُر ل��ل��ح��رِّ وب��م��ه��ج��ت��ي ل��م��ذب��ذٍب ب��م��س��م��ع��ي ال��ض��ن��ي��ن ف��أن��ا
ب��ي��ق��ي��ن م��ؤم��نً��ا ي��وًم��ا ك��ان ل��و ي��ق��ي��ن��ه أسَّ داس ق��د ال��ذي وه��ل
ك��خ��ئ��ون؟! ف��ض��ل��ه أق��دِّس م��ن أو ن��ف��اِق��ه ل��ش��رح أص��غ��ى م��ن ال��ذي وه��ل
ال��ت��زي��ي��ن! ن��ه��اي��ة ال��ف��س��اَد ه��ذا زع��م��ت��م��و ث��م ال��ف��رق��اَن أف��س��دت��م
ج��ن��ون��ي! أب��ي��ُت ل��ك��ن ل��ج��ن��ونِ��ك��م، ح��ق��ك��م م��ن ال��ت��ي ال��ث��ق��َة وط��ل��ب��ت��م��و

األبيُّ الرجل

:«١٩٢٨ سنة يوليو ١٨٦٣–٣٠ سنة يناير ١٨» باشا سعيد محمد

َع��ب��ي��ُد27 ال��ُق��ي��وِد ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ك��أنَّ��ا ل��ن��ا ن��ك��ب��ٍة ف��ي ال��رَّْوِع غ��داَة نُ��ِع��ي��َت
س��ع��ي��ُد ف��ه��َو ال��دَّْه��ِر ط��واَل تَ��ط��ي��ُب ِس��ي��رٍة ب��ْع��د ِم��ن ال��م��وَت ه��ذا نَ��اَل َوم��ْن
ج��ل��ي��ُد ع��ل��ي��َك أْربَ��ى وال ، أج��لَّ ق��ائ��ٍد َم��ْص��َرُع ال��ي��وِم َق��بْ��َل ك��اَن وم��ا
تُ��ع��ي��ُد ل��ل��رج��اِل م��ث��اًال وُم��تَّ ن��اب��ًغ��ا ل��ل��رج��ول��ِة م��ث��اًال ح��ي��ي��َت

١٩٢٨م. سنة يوليو ١٩ يف املرصية الفاشية وقيام النيابية الحياة تعطيل إىل إشارة 27
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َع��ِم��ي��ُد28 يُ��ِس��ْغ��ه ل��ْم وِح��ذًْق��ا ل��دي��َك، وِح��ك��م��ٍة ع��ل��ٍم ك��لَّ َع��ْم��ًدا وأت��رك
وف��ري��ُد29 م��اج��ٌد ِذك��ٌر ِق��ي��َل وإْن يَ��ُم��ْت ل��ْم ل��ل��م��روءِة ِذك��ًرا وأت��رك
َح��دي��ُد وه��َو ذاَب ب��أٍس وق��وََّة ُخ��لِّ��َدْت م��واق��ف ِم��ْن َش��تَّ��ى وأت��رك
ش��ه��ي��ُد وأن��َت أرواًح��ا وَص��ْونُ��ك س��ام��يً��ا إب��ائ��َك م��ن ادِّك��اري ف��َح��ْس��ب��ي
َق��ِص��ي��ُد رث��اَك ع��ْن يُ��ْغ��ن��َي بَ��اَت وم��ا وَم��ْدَم��ٍع َق��ِص��ي��ٍد ع��ن غ��ن��يٍّ��ا ف��م��تَّ
وَف��ِق��ي��ُد30 ف��اق��ٌد ب��أنِّ��ي أُِح��سُّ ف��إنِّ��ن��ي َغ��ِن��ي��ُت م��ا يُ��ْغ��ن��ى ك��اَن ول��و

الفضيحة

:١٩٢٨ سنة يونية ٢٥ يف النحاسية الوزارة إقالة ملناسبة

ال��ف��ِض��ي��ح��ْة!» ه��ذي َه��ْوَل «ي��ا ت��ن��اَدْوا ق��وًم��ا س��م��ع��ُت
ش��م��ات��ْه ف��ي ٍع م��ن��وَّ وَرق��ٍص ب��َص��ف��ٍو وه��ْم
ذي��وِل ذو ك��أن��ه تَ��ب��دَّى ف��ري��ٌق م��ن��ه��م
ُح��ب��وِر ف��ي آذانُ��ه��م أُط��ي��ل��ت وآخ��رون
ت��ْع��َداِدْه ِم��ْن ي��ع��ت��زُّ ض��ج��ي��ٍج ف��ي وغ��ي��ُره��ْم
وب��الِدْه ل��ح��زب��ِه ب��رأٍي غ��ل��وِّ وم��ن
َع��داءٍ ف��ي وأس��رف��وا ب��اتِّ��ه��ام ت��راش��ق��وا
أط��ف��اٌل أن��ه��م أو أْه��ٍل غ��ي��ُر ك��أن��ه��م

العالية، الدوائر يف حساٌب السياسية ملهارته يُْحَسب الجانب مهوَب حياته طول باشا سعيد عاش 28

من املرصيني من املئات رقاب السيايس بحذقه وخلص ١٩١٩ سنة اإلدارية» «الوزارة فكرة مبتدع وهو
األسود العهد ذلك يف املرصية األمة عن شتى نكبات دفع عىل وتحايل الربيطانية، العسكرية األحكام نري
األخرية السنوات يف ثُمَّ بعُد فيما السياسة عن تخىلَّ وقد الطغيان. وساد واألهواء الوشايات ت تفشَّ حيث

ووطنيته. كرامته مبادئ وبني بينها التوفيق يستطع لم حينما
قوًة أصبحت حتى نشأتها، منذ الوثقى» «العروة جمعية وإحياء إنعاش يف العظيمة مأثرته إىل إشارة 29

وعلمية. اجتماعية شتى خدم وألداء اللقطاء، وإنقاذ األيتام وصون التعليم لنرش معدودًة
قديمة. محبة أوارص من العظيم والفقيد ووالده الشاعر بني كان ما إىل إشارًة 30
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وتَ��بْ��ك��ي تَ��ئ��نُّ «م��ص��ٌر» ع��ن��ه��م ال��بُ��ْع��ِد ف��ي وثَ��مَّ
ودخ��اٍن َق��ْه��ِره��ا ِم��ْن ب��ن��اٍر أُح��ي��ط��ْت وق��د
اب��ت��س��اٍم ف��ي ل��ه��ا ي��رن��و ال��م��ت��م��اِدي وال��غ��اص��ُب
ال��ل��ه��ي��بَ��ا ي��زي��د ب��م��ا ُم��ْس��ِع��ف��وه وأه��ل��ه��ا
ال��دُّخ��اِن ب��س��ور ع��ن��ه��م ��ب��وه��ا ح��جَّ وه��ك��ذا
ال��ح��م��اق��ْه ت��ش��اءُ ك��م��ا َس��ب��اٍب ف��ي وأس��رف��وا
ج��ن��وٍن أو ��ٍم م��ق��سَّ ان��ه��زاٍم ف��ي وك��لُّ��ه��م
ال��ف��ض��ي��ح��ْه!» ه��ذي ه��وَل «ي��ا تُ��ن��اَدْوا: ال��ج��م��ي��ُع بَ��يْ��ن��ا

املرهوب الصنم

أن��ف��َس��ه��ْم ال��ذلِّ ف��ي َخ��ل��ُق��وا األل��ى إالَّ َزم��ٍن ف��ي ال��م��ره��وَب ال��ص��ن��َم يَ��خ��ل��ِق ل��م
وس��اوَس��ه��ْم خ��اف��وا وم��ا وح��اذروه ب��ط��ي��ن��ت��ه��م م��ج��ب��وٌل وال��خ��وُف خ��اف��وه
َس��ائ��َس��ه��ْم؟ ال��ظ��ل��ُم ي��ك��ون أن اْرتَ��ض��ْوا وال وه��ن��وا وال ه��ان��وا م��ا ال��ن��اُس ي��ع��ق��ل ل��و

مرصالجريحة

األذن يف همسة

ول��ت��غ��ن��م��ي وْل��تَ��ْس��َل��م��ي ت��ك��لَّ��م��ي! ت��ك��لَّ��م��ي!
آس��رْه ي��ا ت��ك��ّل��م��ي س��اح��رْه ي��ا ت��ك��لَّ��م��ي

ت��ك��ل��م��ي! ت��ك��ل��م��ي!
ب��ط��بِّ��ه��ْم وأس��رف��وا ب��ح��بِّ��ه��ْم أق��س��م��وا ق��د
أه��واَل��ُه��ْم ��دوا وم��جَّ َل��ُه��ْم ال��دن��ي��ا روا وص��وَّ

ت��ك��ل��م��ي! ت��ك��ل��م��ي!
آم��ن��وا ح��م��اِك وف��ي ��ن��وا ت��ح��صَّ ال��ُع��ل��ى ب��اس��م
ج��ري��ْح ال��ع��ان��ي وال��م��وط��ُن يَ��ص��ي��ْح ب��دع��واُه ك��لٌّ

82



الديوان شعر

ت��ك��ل��م��ي! ت��ك��ل��م��ي!
ب��ال��ع��ث��اْر يُ��ْزَه��ى وال��ك��لُّ ك��ث��اْر أع��ب��اءً ��ل��ِت ُح��مِّ
ال��ج��م��ي��ْل ال��ص��اف��ي ط��ب��ع��ك ِم��ْن ال��ج��ل��ي��ْل وال��ِح��ْل��ُم س��اءوك

ت��ك��ل��م��ي! ت��ك��ل��م��ي!

النكراء اليد

ال��ق��ل��ي��ُل أق��تَ��لُ��ُه ��خ��َط ال��سُّ ف��إن ال��ذل��ي��ُل ��ْع��ُب ال��شَّ أيُّ��ه��ا ج��ه��اًدا
ال��ع��ل��ي��ُل؟ ال��ب��ثِّ م��ن يُ��ْش��َف��ى وه��ل ع��ل��ي��ٍل َزم��ٍن ف��ي ال��بَ��ثُّ أيُ��غ��ن��ي
ال��وب��ي��ُل ال��داءُ ال��َوَرى اق��ت��ح��َم إذا أْج��َدى ال��ج��رَّاح ِم��ب��ض��َع َخ��ب��رن��ا
يُ��دي��ُل؟ وال ي��ث��ور ال وم��ث��ل��َك ال��ع��وادي تُ��ره��ق��ه��ا «أم��وَن» أِب��ن��ُت
ال��ق��ت��ي��ُل! ه��اَن وإْن ُص��ْل��ٍب ع��ل��ى ل��ك��ْن ال��ج��بَّ��اَر وارف��ِع ْم تَ��َق��دَّ
غ��ي��ُل ال��م��ج��ُد وه��ذا يُ��ح��اذُره��ا، َش��ْع��ٌب وب��ئ��َس ال��ح��دي��ِد»، «ي��ُد ف��ب��ئ��َس
ال��ن��ب��ي��ُل! ال��ح��َدُث ف��ن��اءَه��ا ف��إن ا إدٍّ ال��ن��ك��راءِ ال��ي��ِد ق��ط��ُع وم��ا
ال��م��س��ت��ح��ي��ُل؟! إال ال��ج��ب��ن ف��ي وه��ل ُم��ح��اًال! ي��وًم��ا ت��َخ��ْف ال ْم! ت��ق��دَّ

الذمم عهد

ع��اط��ُل ذه��ن وك��لُّ ، ن��ِح��سُّ ف��ي��م��ا ش��ائ��ٌخ ذه��ٍن ف��ك��لُّ ال��زَّم��اُن دَرج
خ��اذُل َص��دي��ٌق ل��ه ول��ي��س ُح��رٌّ يَ��ع��ْش ف��ل��م ال��ن��ف��وس ِذم��ُم َوت��ق��وََّض��ت
َم��ه��ازُل ف��ط��ن��َت ل��و ال��م��ص��ائ��ِب وم��ن َم��ه��ازًال ال��ح��ي��اِة ُص��َوُر ل��ن��ا وغ��دْت
ال��ك��ام��ُل؟! ال��ن��زي��ُه ب��ه��ا ول��ي��س ذم��ًم��ا ي��دع��ون��ه��ا ال��ت��ي ال��رَِّم��ُم ه��ذه م��ا
غ��اف��ُل ��م ال��ت��وهُّ ع��ل��ى ال��ص��الح ب��اس��ِم َض��ي��َم��ه ي��ق��ب��ل ف��ل��ي��س ال��ح��ج��اُب ُك��ِش��َف
س��اف��ُل ال��ج��ه��ال��ِة ع��ل��ى م��ن��ه ف��أع��زُّ ب��ع��ل��م��ِه ال��خ��داِع ذُلَّ ارت��َض��ى وَم��ن
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صديقان

ُع��َداِت��ي ا َص��دَّ َه��َف��ْوُت م��ه��م��ا ص��دي��ق��ان ول��ي
ِص��َف��اِت��ي ش��اط��ران��ي ق��د ل��ك��ْن ج��م��اديْ��ن ُع��دَّا
ُم��ع��ض��الت��ي ع��ن ال��َك��ْش��ِف ف��ي ال��ُم��تَ��َف��اِن��ي ال��ُم��ْج��ِه��ُر
أذاِة! ع��ن ُم��نَ��زًَّه��ا ال��َع��ظ��ِم��يُّ وال��ه��ي��ك��ُل

∗∗∗
ِل��َدات��ي َج��ف��ان��ي إذا ع��ون��ي أن��َت ُم��ْج��ِه��ري ي��ا
ال��ُق��َض��اة ق��اض��ي ف��أن��َت ��ي َه��مِّ ُ َم��ل��ج��أ إل��ي��َك
ال��رَُّواِة ح��دي��َث وال ي��وًم��ا ال��ك��ذَب تَ��ع��رِف ل��م
آِت! ال��غ��ي��ِب َع��ال��ِم ِم��ْن َف��ُح��ْك��ٌم ح��ك��م��َت إذا

∗∗∗
ذات��ي وال��ل��ِه أن��َت ب��ل ِخ��لِّ��ي أن��َت ه��ي��ك��ل��ي ي��ا
َح��ي��ات��ي ال��م��م��اِت وف��ي وم��يْ��تً��ا ح��يٍّ��ا بُ��ِع��ثْ��َت
ك��ال��ُج��ن��اِة ُم��َع��لَّ��ًق��ا َع��ْظ��ًم��ا ال��نَّ��اُس يَ��خ��الُ��َك
ال��ع��وات��ي ��ن��ي��ِن ال��سِّ ع��ل��ى ن��ج��يِّ��ي��ي أن��َت وأن��َت
ال��ف��ل��س��ف��اِت غ��ام��ِض ع��ن رأٍي ك��لَّ س��اج��ل��تَ��ن��ي
ال��دع��اِة» «داع��ي وُك��ن��ُت ال��م��َع��رِّي م��ث��َل ف��ك��ن��َت
آه��ات��ي أب��ثُّ��ه ُح��رٍّا ال��ن��اِس ف��ي أل��َق ل��م
ال��م��ؤات��ي ال��ع��زاءِ ِم��َن َك��ن��ًزا َوَج��ْدتُ��َك ح��ت��ى
ال��م��م��ات؟! ف��ي ال��ِغ��نَ��ى ن��َرى ح��ت��ى ال��ع��ي��ُش أي��ق��بُ��ُح
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السياسة

يَ��ل��ي��ُن ل��ي��س ��ْخ��ِر ك��ال��صَّ وُف��ؤاُدَه��ا ِب��َل��ْح��ِظ��ه��ا َح��نَ��اَن ال ل��ك��ْن َح��ْس��نَ��اءُ
غ��ب��ي��ُن وأن��ت ��ِت��ه��ا ِب��ِرقَّ تُ��ْزَه��ى ل��ق��اِئ��َه��ا وِع��نْ��َد َم��ْظ��َه��ُرَه��ا يَ��غ��وي��َك
وُظ��ن��وُن م��وه��وم��ٌة ووُع��وُده��ا تَ��م��نُّ��ع ِب��َرْغ��م أب��ًدا تَ��ْس��ت��ح��ي ال
وُف��ن��وُن ثَ��ق��اَف��ٌة ال��رِّي��اءِ، َغ��يْ��َر َل��َه��ا وم��ا ال��نِّ��ف��اِق، ُح��ْل��ُو َوَم��ق��الُ��ه��ا
يَ��ُه��وُن ل��ي��س ال��ج��بَّ��اِر َف��تْ��ِح��ِه ف��ي غ��ال��ٍب ِل��َع��ْق��ٍل ط��ْوٌع ل��ك��نَّ��َه��ا
ي��ك��وُن ح��ي��ث ي��ه��ون س��وف ل��ل��نَّ��ْص��ِر ع��ن��ده��ا ال��ت��ح��ايُ��ِل ُك��لُّ َف��ألْج��ِل��ِه

الشكوى

ص��غ��ي��ُر؟! إل��ي��ه يُ��ْش��َك��ى وَم��ْن ص��غ��ي��ٌر ك��ل��ه��م ال��ن��اُس إذا ال��ش��ك��وى تُ��رف��ُع ل��م��ن
ح��ق��ي��ُر! ن��رت��ج��ي��ه ع��زي��ٍز وك��لُّ م��ج��دٌب ف��ي��ه م��ا ك��لُّ ب��خ��ْص��ٍب ُولِ��ْدُت
ض��م��ي��ُر — يُ��ق��ال ف��ي��م��ا — ي��ع��زِّزه األَذى م��ن��ط��ق س��وى ف��ي��ه َم��ن��ط��ٌق ف��ال
أث��وُر ال��ودود ق��ل��ب��ي ع��ل��ى َع��ُزوٌف أن��ن��ي يَ��دِر ول��م َع��نِّ��ي ُم��ْع��ِرٍض وك��م
وزوُر — أط��ق��ُت ل��و — َح��َراٌم ودادي ل��ه ال��ذي ودَّ األي��اُم ت��ك��ل��ف��ن��ي
وض��ري��ُر يُ��تَّ��َق��ى ب��ص��ي��ٌر ف��ك��لٌّ خ��ادٍع َوْه��َم خ��ادٌع إال ال��نَّ��اُس وم��ا
غ��روُر ال��ن��ف��وَس َض��اَم م��ا وأق��تَ��ُل أض��ي��َم��ه��ا ل��ن ال��ت��ي ال��ن��ف��ِس م��ن ِغ��ن��اَي
وش��ع��وُر م��ه��ج��ٌة ف��ح��س��ب��ي ، ع��ل��يَّ ش��ام��ٌخ ه��و َم��ْن َوْه��ُم ُم��ض��ي��ري ف��ل��ي��س
نُ��وُر ل��ل��م��ح��بَّ��ة م��ن��ه ��ر ت��ف��جَّ ب��ك��ى أو ال��دَّه��َر ش��ك��ا م��ه��م��ا ام��رٍئ ش��ع��وُر
وك��س��ي��ُر؟ ك��اس��ٌر ف��ك��لٌّ ض��واٍر: ال��ورى ح��ي��ن��م��ا إذن ��ك��وى ال��شَّ تُ��ْرف��ُع ل��م��ن
ل��ق��دي��ُر! ت��ه��ذي��ب��ه��ا ع��ل��ى ف��إن��ي لُ��ْم��تُ��ه��ا ح��ي��ن َوْح��َدَه��ا ل��ن��ف��س��ي ش��ك��وُت
ف��خ��وُر ب��األذاة غ��ي��ري ق��ي��ل إذا ق��ادٌر ال��ف��ج��ي��ع��ة ح��م��ل ع��ل��ى وإن��ي
وُح��ب��وُر ت��ارًة ُم��َص��اٌب وَدْم��ِع��ي ه��ازئٌ ال��ِب��ش��ر ط��اف��ُح وق��ل��ب��ي أئ��نُّ
ي��دوُر ل��ل��زم��ان َم��ل��ًه��ى أش��اه��ُد ك��أنَّ��م��ا ع��ن��دي األح��داُث ت��آل��ف��ِت
ُس��روُر ال��دم��وِع إث��ِر ع��ل��ى ف��ف��اَض م��ه��ازٌل ف��ي��ه ال��م��أس��اَة وج��اورِت
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ن��ش��وُر ال��وج��وِد ف��ي م��م��اٍت ل��ك��لِّ ح��س��رٍة! م��لءَ ت��ذْب ال أو ذْب ق��ل��ُب ف��ي��ا
ق��ب��وُر! ال��ق��ص��وِر ف��ي ت��ت��ج��لَّ��ى ك��م��ا ل��ل��ورى وال��ظ��ل��ُم ال��َع��ْدُل ع��ن��دي ت��ش��اب��َه

العابثون

ع��ي��َدا ل��ل��ُظ��ل��ِم نُ��ه��يِّ��ئُ وُرح��ن��ا ال��ن��ش��ي��َدا وَع��َزْف��نَ��ا ال��ُع��ل��ى أب��ي��ن��ا
ال��ق��ص��ي��َدا س��واه وي��ت��ل��و خ��ط��ي��ٌب ل��ل��ع��اب��ث��ي��ن ش��اءَ م��ا ف��يَ��ه��ت��ف
َج��دي��َدا ن��ح��ًس��ا ال��ت��ص��اغ��َر رأي��ن��ا ال��ح��ي��اَة ع��ق��ل��ن��ا ق��د أن��ن��ا ول��و
ع��ب��ي��َدا وص��رن��ا ل��ط��م��ت��ن��ا وإْن ب��ه��ا ف��ِرح��ن��ا ال��ح��دي��ِد ف��ي ي��ٌد
أك��ي��َدا م��وتً��ا ال��وي��َل ب��ه يُ��الق��ي ل��ه ب��م��ه��ًوى ال��ض��ري��ِر غ��روُر
وال��وع��ي��َدا أق��َداَرن��ا ف��ن��ع��رف ال��خ��م��وِل ه��ذا ب��ع��َد ف��ط��ن��ٌة ف��ه��ل
ال��م��ب��ي��َدا ال��ج��زاءَ م��نَّ��ا وي��ع��رف ال��ظ��ل��وُم ف��ي��خ��رُّ َه��بَّ��ٌة وه��ل
ال��ح��دي��َدا؟ ي��ف��لُّ ال��ح��دي��ُد أل��ي��َس ال��ط��غ��اَة ي��ج��زي ال��ح��ل��ُم م��ا ال��ح��ْل��َم، دع��وا

شهد هدية

عىل األَسيوطي إبراهيم أفندي محمد صديقه إىل الشاعر بها بعث ومودَّة شكر أبيات
ثمنٍي: ُشهٍد هديُة منه وافته وقد النحل» «جنَّة صورة ظهر

ال��ن��ح��ِل َج��ن��ِة ِم��ْن يُ��ش��ت��اُق ال��ذي ألَص��ف��ى وإِنَّ��ُه م��ن��َك، ال��ش��ه��ِد ش��ه��يَّ َغ��ِن��ْم��ُت
ال��وص��ِل دان��ي��ة ال��ح��بِّ وُُع��وَد أذُوُق ذق��ت��ُه ثُ��مَّ ع��اي��ن��ت��ُه وق��د ك��أن��ي
ال��خ��ت��ِل ع��ن َج��لَّ ال��ُح��بِّ ن��ق��اءِ َك��ل��ْوِن ول��ون��ُه ال��غ��َراِم، أح��الِم ِع��ط��ُر ل��ه
م��ث��ل��ي ت��ح��م��ل��تَ��ُه بُ��ع��ٍد م��ن ال��رُّغ��ِم ع��ل��ى ريِّ��ًق��ا وداِدَك أص��ف��ى ب��ِه رأي��ُت
ال��ف��ض��ِل! م��ن��س��يَّ��َة ال��ش��ه��ِد ب��ه��ذا أت��ت��َك ن��ح��ل��ٍة م��الي��ي��ن ك��م ص��دي��ٌق: وق��ال
وال��ب��ذل ال��ج��م��ِع ف��ي ال��ن��ح��ِل ق��ب��َل ال��ح��بِّ م��ن ع��اَل��ٍم ه��ديَّ��َة ف��ي��ه أَرى ف��ق��ل��ُت:
ال��ِخ��لِّ ل��ل��ص��ادِق اإلن��س��ان ت��ح��ف��ُة ب��ه م��ث��ل��م��ا ل��ل��ن��ح��ل األَزه��اِر تُ��ح��ف��ُة ب��ه
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ِل��ُم��ْع��ت��لِّ وِط��بٌّ ُح��ْس��ِن إل��ى دل��ي��ٌل وع��لَّ��ُه ال��والءِ، ب��م��ع��س��وِل ف��أه��ًال
ق��ب��ل��ي! ع��ش��ق��وا َم��ن خ��ي��َر أْح��يَ��ْت ال��س��ح��ِر م��ن رش��ف��ًة ل��ل��ق��ل��ب رُت َص��وَّ ذُق��تُ��ه م��ت��ى
وال��نُّ��ب��ل؟ ال��ح��بِّ ف��ي األح��الِم ع��اَل��ِم س��وى ل��ش��اع��ٍر وم��اذا ب��أح��الم��ي، ف��أح��ي��ا

∗∗∗
وال��ف��لِّ ال��ورِد ط��اق��َة إالَّ اخ��ت��رُت ف��م��ا ��ٍد» «م��ح��مَّ ل��ل��ص��دي��ِق ث��ن��ائ��ي زف��ف��ُت
ال��ن��ح��ل ج��ن��ة ع��ن نَ��مَّ وَع��ْرٌف ِوداِدي، َف��َح��ْس��بُ��َه��ا َع��ْم��ٍد، َغ��ي��ِر ف��ي ��ْق��تُ��َه��ا ون��مَّ

امليتة الحياة

ال��َخ��ْط��ر تُ��َالق��ي أالَّ وآث��رَت ال��ح��ي��اِة ب��ه��ذي أم��نً��ا ش��ئ��َت إذا
ال��ق��م��ْر ج��ب��اِل ف��ي ك��م��غ��ت��رٍب م��ي��ت��ٍة إل��ى أدن��ى ف��ع��ي��ُش��َك
! أم��ّرْ م��م��اٌت ال��ح��ي��اُة وف��ي��ه��ا أس��ق��ام��ن��ا ج��راث��ي��ِم م��ن خ��ل��ْت

العائدة

ال��ج��م��ي��ْل وي��أب��ى ال��ط��بُّ يَ��خ��دُع ه��ل ال��ع��ل��ي��ْل ف��ؤادي ع��ادْت ُص��ورًة ي��ا
يُ��ن��ي��ل؟ أن ل��ه َح��َالٌل — ن��اري بُ��ع��ِدِه وف��ي — ال��ُح��س��َن ُم��ب��ل��ُغ َم��ن
ال��دل��ي��ل َع��َداَك ق��د — ون��ف��ع��ي ط��ب��ي َه��ج��رِه ف��ي يَ��ح��س��ُب — ه��اج��ًرا ي��ا
ال��م��س��ت��ح��ي��ل غ��دا ح��ت��ى َح��رَّْم��تَ��ه ال��ذي َج��ن��اَك ِم��ن َدَوائ��ي ه��ذا
ج��م��ي��ل وج��ٍه ُص��ورُة ال ل��ل��روح ن��ف��ح��ٌة ف��ال��ه��وى س��واه ل��ي م��ا
ن��ب��ي��ل؟! ع��زي��ٍز ف��نٍّ ِم��ن أن��َت م��ا ب��إع��ج��ازه ال��َف��نُّ ي��ج��م��ع ه��ل
ال��ظ��ل��ي��ل؟ ف��ه��و َع��ط��ِف��َك ِم��ن ب��ال��خ��ل��د غ��ًدا ل��ي ف��م��ن ال��ظ��لَّ ل��ي أرس��ل��َت
ال��ع��ل��ي��ل! ب��ق��ل��ب��ي ال��ن��اَر تَ��س��ت��ص��غ��ُر وك��م ب��ه��ج��ري، ال��ن��ار ُح��رق��ة ال
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فنائي

ل��ِف��ن��ائ��ي ل��ه��ف��ًة وإالَّ ب��دم��ي، ث��ورًة إالَّ ال��ُح��بَّ ف��ي��ِك أدِر ل��م
وال��ش��ع��راءِ ��اِق ال��ُع��شَّ وخ��واط��ِر ب��ال��ُم��نَ��ى يُ��َق��دَُّس ال ك��ح��س��ِن��ِك ُح��ْس��ٌن
ال��ج��وزاءِ ف��ي ال��ن��ج��ِم ك��اش��ت��ع��اِل ل��ِك َع��واط��ف��ي ب��اش��ت��ع��اِل يُ��َق��دَُّس ل��ك��ْن
ال��ش��ه��داءِ ف��ي ي��م��وت ح��ي��ن وي��ع��ي��ش ث��ائ��ًرا ون��وًرا ج��س��ًم��ا ب��ه��ا يَ��ْف��نَ��ى

الحي الثوب

ف��اس��ت��ح��يَ��ا ل��ه��ف��اَن وخ��اط��ب��تُ��ه روًح��ا، ب��ه ل��م��س��ُت ق��د ف��ك��أن��ي ل��م��س��تُ��ه
ح��يَّ��ا ش��اع��ًرا ج��م��اًدا رأي��ُت وك��م ب��ه��م ح��ي��اَة ال أن��اٌس ح��ول��ي ط��اَف ك��م
ع��ل��ويَّ��ا! م��ن��ه ج��م��اًال يُ��َح��بُّ ال م��ا ب��ه يُ��ح��ي��ل ِس��ْح��ٍر ف��ي ال��ُح��بَّ أروَع م��ا

الحب ثأر

ع��ج��ي��ب��ْه! ع��ب��اداٍت ث��أُر إن��ه ال��ح��ب��ي��ب��ْه ن��ف��ِس��ي م��ن ال��ث��أَر ت��خ��اف��ي ال
ش��ف��ت��اِك ح��وتْ��ه��ا ق��د ك��األغ��ان��ي ه��واِك ف��ي ت��ت��ف��ان��ى ن��ف��ٍس ث��أُر
اف��ت��ت��انَ��ا ال��نُّ��وِر ف��ي ال��ظ��لِّ ك��ت��ن��اه��ي وك��ي��انَ��ا ُروًح��ا ف��ي��ِك أت��ن��اَه��ى
يُ��ْح��َرم��اِن ال أو ال��ح��ظَّ يُ��ْح��َرم��اِن ت��وأم��ان وج��س��م��ي ُروح��ي إن��م��ا
ال��خ��ي��ال وأط��ي��اَف ال��ِح��سَّ أج��م��ُع ال��ج��م��اِل ع��ب��اداِت ف��ي ف��دع��ي��ن��ي
ال��وج��ود أح��الِم م��رآَة ي��ا ل��ِك وج��وِدي ك��لَّ ف��اق��ٌد ب��ي ف��إذا
ال��غ��رام ف��ي وأف��نَ��ى أْح��يَ��ا ��ا إن��مَّ ه��ي��اِم ِم��ْن ل��ل��وٍن ي��ح��ي��ا َم��ْن ل��س��ُت
ج��م��ال��ْه ال��ص��ب��ُح ي��رش��ف إذْ ك��ال��نَّ��دى ال��ثُّ��م��ال��ْه أن��س��ى وال ال��ك��أَس أش��رُب
أن��َس��ا؟ ت��ف��ت��رُّ ال��ت��ي ال��ك��أُس أن��ِك وأن��َس��ى م��ن��ك رش��ف��ًة أرض��ى ك��ي��ف
ال��غ��واي��ْه ف��ي ال��ت��غ��ال��ي ه��ذا ح��ب��ذا ال��ن��ه��اي��ْه ح��ت��ى رش��َف��ه��ا َع��لِّ��م��ي��ن��ي
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ال��ش��ع��راءِ ب��م��وت ال��ح��ظُّ ه��ك��ذا ف��ن��ائ��ي ح��ت��ى رش��َف��ه��ا َع��ل��م��ي��ن��ي
َل��ُدن��ِك! ِم��ْن نُ��ع��َم��ى ب��ال��ث��أر وإذا وم��ن��ِك ق��ل��ب��ي ِم��ْن ب��ال��ث��أر ف��إذا

البوهيمي

ب��دي��ن؟ ت��دي��ُن ال ل��َك وم��ا أب��ًدا، ب��أم��ٍة ت��دي��ُن ال ل��َك م��ا ُح��بُّ ي��ا
وأن��ي��ن ُم��نً��ى ف��ي ك��ال��رع��اي��ا ل��َك أص��ب��ح��وا ح��ت��ى ال��ن��اس ب��ي��ن س��اوي��َت
غ��ب��ي��ن وح��ظِّ ق��ل��ٍق ع��ل��ى ق��ل��ٍق ف��ي ن��راَك ح��ي��ن األرب��اِب ف��ي وتُ��َع��دُّ

الجمال شعر

الشايب: أحمد األستاذ من وإجابة رسالة (١)

الرشقي، الجالل ومقرِّ املفكِّر، ورأسها النابض، مرص قلب القاهرة: من
الرشق جمال الجمال: ومهبط ام، البسَّ وثغرها الديار، عتبة اإلسكندرية: إىل

وهواك. هواَي الهوى: وقرارة والغرب،
إال نِسيُمها يخفق ال التي اإلسكندرية فراق عىل َصربَْت كيف نفيس! لْهَف
صادٍق عشٍق فأيُّ الوجد؟ حرارة من إالَّ بَْحُرها يصخب وال الرِّقة، بمعاني
أْوَىل سيِّدي يا ألست مفرتقان؟ ملتقيان قريبان، بعيدان واملاء: اليبس بني
يف لك ويٌل األدبية؟ وعبقريتك الشعري بَفنِّك الجمال هذا بتصوير الناِس
الناس من أشكاٌل بي. حالٌّ فالويل أنا ا أمَّ َت، ْ قرصَّ إذا التاريخ من الغد
أغناني كان فما مطمئنٍّا، متربًِّما أراها والطباع، الثقافة من وطرائق والعقول،

تعرُِّفها! إىل أحوجني وما لها، تحمُّ عن
األول، الشعِر َوْحِي إىل توفَق أن وأرجو بلبلك، بعشِّ مرسوًرا تكون أن آمُل

القلبية. تحياتي وإليك
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الديوان: صاحب من وإجابة رسالة (٢)

راوي��ا31 ل��ل��ش��ْع��ِر ك��ان ب��ودٍّ ف��أه��ًال ص��اف��يَ��ا ج��ذالَن ال��ودَّ ِم��نْ��َك ��يْ��ُت ت��ل��قَّ
ش��اف��يَ��ا ل��ل��ق��ل��ب ص��ار ق��د وتَ��ح��س��ب��ُه وال��ه��َوى ال��ح��ْس��ن َم��وط��ن ع��ن تُ��س��ائ��ل��ن��ي
ح��ال��ي��ا « «ل��ل��ف��نِّ ال��ْش��ع��ِر أْح��َل��ى ل��ت��ب��ذَل ع��واط��ف��ي ت��دع��و وال��ُح��ْس��ن ال��ه��وى وب��اْس��م
ص��اح��ي��ا! ن��ش��واَن « «ال��ح��بِّ خ��ْم��َر ت��ذوَّْق��ُت بَ��ْع��َدم��ا اْل��ه��ج��ِر ُح��ْرَق��ِة ف��ي َح��َزن��ي ف��وا
َس��اِل��ي��ا! ال��ع��ه��ِد ن��اس��َي س��ري��ًع��ا َوَولَّ��ى ق��ب��ل��ٍة َراح ِم��ْن ال��رُّوَح إل��يَّ أع��اَد
ث��ان��ي��ا؟ ال��ع��ي��ِش ف��ي وال��ح��بَّ أل��ت��ق��ي وه��ل ت��م��تُّ��ِع��ي؟ وأي��ن أح��ي��ا؟ بَ��ْع��َدُه ل��َم��ْن
ش��اق��ي��ا! ب��ال��ب��ع��ِث أْص��ب��ح��ُت ف��ق��د س��ع��ي��ًدا، ش��ق��اوت��ي ف��ي ف��اتَ��ن��ي ق��د ل��ي��ت��ه ف��ي��ا
ش��اك��ي��ا «ل��ل��ط��ب��ي��ع��ِة» أم��ض��ي ك��ن��ُت ك��م��ا ال��ه��وى س��اِل��ف ِم��ْن ال��ذِّك��َر ِغ��ذائ��ي وك��ان
آس��ي��ا! «ال��ط��ب��ي��ع��ة» َع��ذِْل ِم��ْن وأخ��ج��ُل ب��َح��ْس��َرٍة َم��رَّت��ي��ن أْش��ك��و ف��أْص��ب��ْح��ُت
ب��اك��ي��ا! ال��رَّْوِض ب��اس��َم وأل��َق��ى ض��ري��ًرا، روائ��ع م��ن َرْت َص��وَّ ق��د م��ا وأْرق��ُب
داوي��ا! ب��ال��س��خ��ر ل��جَّ ك��خ��ص��ي��م ب��ه، ف��ت��ن��ت��ي ب��ع��د ِم��ْن ال��ب��ْح��ر ه��دي��َر وأْخ��َش��ى
دائ��ي��ا! ع��ن��دَي ص��ار دواءٍ وك��لُّ ب��ظ��ل��م��ٍة ح��ي��ال��ي ال��دن��ي��ا ت��ج��ل��ب��ب��ِت
س��ان��ي��ا؟! ال��ح��بَّ يُ��ْح��َرُم وِم��ث��ل��ي ق��ري��ًرا، ث��ان��يً��ا ال��ح��بَّ أن��ظ��م ت��ران��ي ف��ك��ي��ف
خ��ال��ي��ا؟ ك��ان إذا « «ُع��شٍّ ف��ي ال��خ��ي��ُر وم��ا م��غ��رٍِّد؟ ب��غ��ي��ر ِش��ع��ٍر ف��ي ال��ح��س��ُن وم��ا
ال��م��َواف��ي��ا ل��ِع��ْش��ُت َواَف��ى ول��و غ��رام��ي، َوع��ى ف��م��ا «ل��ل��ج��م��ال» ف��ؤادي وَه��ب��ُت
ج��اث��ي��ا! ال��م��ت��يَّ��ُم ي��ت��ل��وه��ا ��ْع��ر ال��شِّ م��ن ب��دائ��ًع��ا إل��يَّ يُ��س��ِدي م��ا َوح��وَّل��ُت
ع��ان��ي��ا! ال��ع��واط��ف ف��ي��اَض وت��ت��رك ص��خ��رًة ��م ت��ن��عِّ «ال��دن��ي��ا»: ه��ي ول��ك��ْن
ال��م��راث��ي��ا! إال ت��س��أل��ه ف��ال وُح��بٍّ م��الح��ٍة ع��ط��َف «ال��ف��ن��اُن» ُح��ِرَم إذا

ساقيا. راويا: 31
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العبادة

َش��ِب��ي��ْه! ن��وٌر ال��ك��وِن ف��ي ل��ِك أَم��ا ده��ري: ت��س��اءََل ح��ت��ى ع��بَ��ْدتُ��ِك
��ف��ي��ُه ال��سَّ ال��م��س��ت��ن��ي��ُر ول��ك��نَّ��ه ال��ح��ي��اِة ف��ي م��ا يَ��ْج��َه��ُل ال��دَّه��ُر وم��ا
ت��ف��ت��ِدي��ْه؟ ُم��ْه��َج��ٍة م��ن ف��م��ع��ن��اِك ل��ي َم��ع��ن��اِك ال��ده��ُر ع��ل��َم ف��ه��ل
ن��ش��ت��ه��ي��ه م��ا ال��م��الح��َة ف��إنَّ غ��رام��ي م��ن م��ه��ج��ت��ي ف��ي َخ��ل��ق��تُ��ك
ن��زي��ْه ع��زي��ٍز ش��ع��ٍر ُروِح وِم��ْن ال��خ��ي��ال ُم��ب��دَع��اِت م��ن َخ��ل��ق��تُ��ِك
ف��ي��ْه ال��َف��نِّ َم��َدى وك��ان ِل��َف��نِّ��ي، ال��م��ث��اَل ُك��نْ��ِت َع��بَ��ْدتُ��ِك ف��ل��ّم��ا
يَ��ص��ط��ف��ي��ه ل��م��ا اص��ط��ف��اِك ف��ح��بِّ��ي اِإلَل��ه ُح��بُّ م��ث��َل��ِك ص��اَغ إذا
وتِ��ي��ْه ل��ح��س��ٍن ال��م��ث��اَل ف��ص��رِت ُروِح��ِه ِم��ْن ال��ف��نَّ ب��ك َوخ��صَّ
يَ��دَِّع��ي��ْه ب��م��ا ده��ري وع��ارض��ُت ال��ع��ب��ق��ريَّ ُم��بْ��ِدَع��ِك وأص��ب��ح��ُت
تَ��ع��رف��ي��ْه ل��م ك��ن��ِت وإن ع��ل��ي��ِك َح��قٌّ ل��ف��نِّ��َي ل��ك��ْن َع��بَ��ْدتُ��ك،
ي��ح��ت��وي��ْه ص��ًدى ح��ت��ى ب��لَّ م��ا يُ��َق��دََّس أن ��ُه َح��قُّ ع��اب��ٍد ك��م
ال��ك��ري��ْه! ال��ح��يَ��اِة ب��َل��يْ��ِل ف��ت��اَه ال��ح��يَ��اة م��َج��ال��ي َخ��َدَع��تْ��ه وق��د

لهفة

�الِك األس� �ي ف� ال��ب��اك��ي َوَط��ن��ي ي��ا ِم��ْص��ُر ي��ا
�اداِك ع� �ل ه� ونَ��ْج��َواِك؟ بُ��ك��اِك ِل��َم��ْن

وأه��ل��وِك؟ ب��ن��وِك إال
أدَم��ى م��ه��م��ا ي��وَم��ا يُ��ذِْن��ْب ل��م ال��ده��ُر
�ا َوَدَم� �اًرا ن� ال��ظُّ��ْل��َم��ا ف��ي��ه نَ��رى ذن��بً��ا

ب��ن��ي��ِك ل��ه��ِو ِم��ْن ك��ال��ذَّن��ِب
يَ��ْم��ِش��ي ُك��لٌّ ال��ط��ي��ِش ب��أل��واِن ُف��ِت��نُ��وا
ل��ل��ط��ي��ِش َه��ْل ك��ال��وح��ِش ال��ت��ط��اح��ِن إل��ى

تُ��ش��ج��ي��ِك؟ َع��واق��ُب إال
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�راْب خ� �َداه َوَم� األح��زاْب ع��ي��َش ��ُدوا م��جَّ ق��د
يُ��ع��اْب ه��ي��ه��اَت ال��ك��تَّ��اْب ف��ي أج��ي��ٍر ِم��ْن ك��م

ل��وادي��ِك! ال��وب��اءُ وه��و
ا �دَّ �ت� ام� �ى أنَّ� َم��ْج��َدا ي��وًم��ا يَ��ب��لُ��ُغ��وا ل��م
وُس��َدى َوْه��ًم��ا ف��غ��َدا ب��وح��دِت��ه��م، إال

يُ��غ��ن��ي��ك ك��ن��ًزا ك��ان م��ا
وخ��ي��ال ُح��ل��ًم��ا «األب��ط��اْل» ل��ق��َب ت��ن��ازع��وا
رج��اْل م��ج��ه��وُد اإلج��الْل أن َدَرْوا وم��ا

آت��ي��ِك ب��م��اٍض ق��اس��وا
ال��ح��رِب ف��ي ال ال��ح��بِّ ف��ي ال��ب��ط��ول��ُة ه��ي
�بِّ �ط� ال� وذوو ال��ل��بِّ ذوو أي��ن ف��أي��ن

ت��آخ��ي��ِك؟ ال��ح��اف��ظ��ون
س��ه��اْم َم��س��م��وَم األق��الْم ج��ع��ل��وا َم��ْن وي��َح ي��ا
األَخ��ص��اْم ف��إذا ب��خ��ص��اْم ل��ه��ًوا واس��ت��س��ه��ل��وا

وأه��ل��وك! ِم��ص��ر أع��الُم

الكرامة نداء

الدعاية بمقاومة العناية عىل حاثٍّا ساميًَة، دعوًة ١٩٢٨ سنة يف أرسالن شكيب األمري نرش
األمم بعناية جديرًة اعتربها التي هذه دعوته الشاعُر فأكرب املسلمني، ضدَّ األوروبية
العربية أبناء يمسُّ سوء من املسلمني يصيب ما ألنَّ وحدهم؛ املسلمني ال جمعاء العربية
إالَّ املسلمني كرامة وما شاملٌة، دعوٌة إذن فهي وقومياتهم، مذاهبهم اختالف عىل عامًة

باإلنسانية: يربَّ لن أنه فالغالب بوطنه الربُّ يفته ومن بأرسه، العربي العالم كرامة

ال��رِّج��اِل! ِل��خ��ي��ِر ِن��داءً أِج��ي��ب��وا ال��ج��الِل وبُ��ن��اَة ال��ح��م��ى ُح��َم��اَة
ال��م��ق��اِل َم��ع��ان��ي ال��ِف��ع��اُل ت��ك��وَن ح��تَّ��ى ال��ك��رام��ِة ِن��داءَ أج��ي��ب��وا
ال��ط��واِل ال��ِع��َراِض األم��ان��ي ف��ي وال َف��خ��اٍر أو ص��ي��ح��ٍة ف��ي َخ��ي��َر ف��ال
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ال��خ��ي��اِل! ك��ط��ي��ِف وم��ات��ت ف��ع��اش��ت ب��ي��ن��ك��م م��ض��ْت َش��ك��اٍة ف��ي وال
وغ��ال ب��غ��اٍل ال��ح��ي��اة ل��ص��وِن بَ��ذِل��ك��م ف��ي ال��خ��ي��ُر ول��ك��نَّ��م��ا
��الِل وال��ضَّ ال��ه��وى ح��ي��اة ت��م��اَدْت ��ا إمَّ وال��م��وُت ال��ع��ي��ُش ي��س��ت��وي وق��د
ال��خ��ب��اِل! ال��ك��ث��ي��ِر ��ذُوذ ال��شُّ ك��ح��ل��ِم ح��دي��ٍث ِم��ْن تُ��ك��ث��روا وال أف��ي��ق��وا
اتِّ��ك��اِل ح��دي��ُث ال��س��ب��اِق ف��ي وم��ا ع��ج��ي��ٍب ِس��ب��اٍق ب��ُدنْ��ي��ا ف��ن��ح��ُن
ال��ف��ع��اِل ال��ق��ري��ُن ال��ف��ع��اِل َم��ق��اُل َف��ه��ذا ف��ي��ِه ال��ق��وُل َغ ُس��وِّ إذا
ال��ن��ص��اِل وق��ِع ِم��ث��ُل ل��ه ده��اءٌ، ق��ولُ��ه��ا أم��ٌم تُ��ح��اِربُ��ك��م
ب��ال��وب��اِل! دن��ي��اك��م��و تُ��ت��اب��ع ال��وب��اءِ ك��ُس��ُق��وط أح��َداثُ��ه��ا
ال��ق��ت��اِل! ل��ه��ي��ِب ع��ن ام��ت��ن��ع��ْت إذا ب��ك��م يُ��وِدي ��مُّ ال��سُّ دع��اي��ات��ه��ا
ح��اِل ُك��لِّ ف��ي ال��ُخ��س��ُر َوح��ظُّ��ك��م��ُو دائ��ًم��ا تُ��ن��وِّع��ه��ا ُح��روٌب
ال��م��ع��ال��ي؟ وُروِح ال��دَّه��اءِ ب��ح��س��ِن ك��رام��اِت��ك��م ح��ف��ظ��ت��ْم ف��ه��الَّ
ُم��واِل؟ وُج��ه��ٍد ح��ك��ي��ٍم ب��س��ع��ٍي ال��ش��ع��وِب إخ��اءَ غ��رس��ت��ْم وه��ال
اح��ت��الل ب��ك��لِّ ل��ي��ف��وزوا ل��ك��م ب��يَّ��ت��وا َم��ْن ن��ي��راُن ف��تُ��ط��ف��أ
ب��م��اِل! وُج��ودوا ل��ل��ف��داءِ دًم��ا ذك��رك��م ف��ي ال��ف��خ��ِر ِم��َن َدع��ون��ا
ال��ع��وال��ي أم��اَم َح��زٍم وُج��نَّ��َة32 ب��أع��م��ال��ك��م رج��اًال وُك��ون��وا
ب��ق��اِل أوَح��ْت ال��ك��رام��ُة م��ا إذا ��َالم33 ال��سِّ ُص��مِّ ِم��ث��َل ت��س��ك��ن��وا وال
ب��ال��ت��وال��ي ُرُوح��ُه ول��ك��ن��ك��م ج��ل��ي��ٍل م��اٍض َم��داِم��َن34 ف��ل��س��ت��م
ال��ك��م��اِل ل��م��ث��اِل تَ��ط��لُّ��َع��ك��ْم يَ��رتَ��ِج��ي ل��غ��ٍد ��اف��ٌة وك��شَّ
«ال��ه��الل» ك��خ��ط��ِب «ال��ص��ل��ي��ب» وَخ��ْط��ُب واح��ٌد ك��ل��ك��ْم ُم��ص��ابُ��ك��ُم��و
ان��ح��َالِل ب��ع��ه��ِد وي��راك��م ل��ه، ل��ق��م��ًة ي��ح��س��ب��ك��م «ال��غ��رُب» ه��و
آلل م��ق��اٌم ف��ه��ذا ف��روًض��ا، ال��م��ل��ح��ِدي��ن ع��ل��ى َح��ت��ى وأح��س��ُب
ال��م��آِل؟! ف��ي ل��ه��م ال��م��ص��اِب وُج��لُّ ال��م��س��ل��م��وَن غ��ف��َل إذا ف��ك��ي��ف
اتِّ��ص��اِل! ب��روِح ��الِة ال��صَّ ك��َف��ْرِض ال��ن��داءِ ه��ذا ف��ْرَض أرى أك��اد

السالح. من يقي ما الجنة: 32
املصمتة. الصلبة الحجارة السالم: ُصمُّ 33

اآلثار. املدامن: 34
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ال��م��ح��اِل! ب��ُدن��ي��ا ض��رِي��ًرا وي��ح��ي��ا يَ��ل��ُه��و زاَل ف��م��ا يُ��ِج��بْ��ُه ل��م ف��م��ن

∗∗∗
«ل��ل��َج��م��اِل» ُم��ْس��تَ��وِزًرا « «ال��ح��قِّ َع��َل��ى َوق��ِف��ِه ف��ي «ال��ش��ع��ِر» ُع��َل��ى َرأي��ُت
ال��تَّ��وال��ي؟ ال��ق��روِن َح��قَّ أي��ذك��ر ألوط��اِن��ِه ��ا َح��قٍّ ف��ات وَم��ْن
َخ��واِل ع��ص��وٍر ِم��ْن «ال��ح��ج��ى» وَم��ه��ُد «ل��ل��ج��م��اِل» م��وط��ٌن وأوط��انُ��ن��ا
ال��ل��ي��ال��ي ق��دي��ِم ِم��ْن وِم��ص��ب��اُح��ه��ا و«ال��ف��ل��س��ف��اِت» «ال��نُّ��بُ��وَِّة» وداُر
وال��ج��الِل! ل��ه��ا ال��ج��م��اِل ن��ش��ي��َد يَ��ُق��ْل ل��م إذا ِش��ع��ِري ك��ان ف��ال

النهضة تمثال

:١٩٢٨ سنة مايو ١٣ يف بالقاهرة مرص نهضة تمثال عن الستار رفع ُقبيل نُِظَمْت

أج��ي��ال آم��اَل م��ثَّ��ل��ْت ن��ه��ض��ًة ي��ا ال��ع��ال��ي ت��م��ث��اِل��ِك ع��ن ��ت��ُر ال��سِّ ِل��يُ��ْرَف��ِع
ال��ع��ال��ي وح��ي��ِه م��ع��ان��ي ن��ح��يَّ��ى ك��ي��م��ا ش��غ��ٍف ف��ي ال��ب��رِّ ارت��ق��اُب م��نَّ��ا ط��ال ق��د
��اِل ل��ُج��هَّ ف��ن��ف��ش��ي��ه ل��ل��م��ه��ت��دي��ن ب��ه ي��ب��وُح س��رٍّ إل��ى نُ��ص��ي��َخ وك��ْي
ب��ت��م��ث��ال؟! أح��ج��اٌر ال��ف��نُّ وذل��ك ب��ه ح��ي��اَة ال َص��ْخ��ٌر ذل��ك ق��ال َم��ْن
غ��ال��ي؟! م��ظ��ه��ر ف��ي نُ��ِح��ت��ْت ٌة وم��ادَّ َح��َج��ٍر ف��ي اإلت��ق��ان ص��ن��ع��ة وأن��ه��ا
آلم��ال «ب��ل��ه��وٌب» ��ظ ت��ي��قَّ ك��م��ا ي��وق��ظ��ن��ا األم��س رس��وَل إال ك��ان م��ا
وأع��م��اِل أح��الٍم م��ن��اه��ج إل��ى تُ��ْرِش��ُدن��ا ��اءُ ��مَّ ال��شَّ ال��ح��رُة و«ال��ف��ك��رُة»
أط��الِل ق��دَر ح��تَّ��ى نُ��ع��َط ف��ل��م ده��ًرا َرق��دت��ن��ا بَ��ع��د ِم��ْن ه��م��ت��ن��ا َوَرم��ُز
إج��الِل ُروَح ف��ي��ن��ا ال��َع��ْوُد ف��يَ��ب��ع��ُث ج��الل��ت��ه م��اض��ي ِم��ْن « «ال��ف��نِّ وُم��ْرِج��ُع
إلذالِل ف��م��خ��ل��وٌق ي��ف��تْ��ه ف��م��ن ع��زَّت��ن��ا إل��ه��اَم َح��َوى ك��ت��اٌب ه��ذا
ل��ل��ت��ال��ي ال��ن��ح��ِت ق��ري��ُن ف��ي��ه ال��ش��ع��ُر ف��ي��ن��ع��ش��ك��م ق��وم��ي ب��ن��ي ��ل��وه ت��أمَّ
��ال��ي ل��ل��سَّ ال��خ��رس��اءَ ب��أرواح��ه��ا ل��ك��ْن م��ظ��اه��ره��ا ف��ي ل��ي��س��ت ال��غ��ران��ي��ُق ه��ذي
وأم��ث��اِل ب��أح��ك��اٍم وال��ن��اط��ق��اُت ووَف��ْوا ل��ه��ا ��وا ه��شُّ ل��م��ن ال��رَّاوي��اُت
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وإع��الِل35 ب��إن��ه��اٍل ال��ظ��م��اء ع��ن��د ل��ن��ا ي��ج��ود ي��ن��ب��وٌع ال��ع��واط��ُف م��ن��ه��ا
ب��س��ل��س��اِل ي��ج��زي��ه ال��ط��ب��ي��ع��ة ن��ب��ُع ل��ع��اش��ق��ه ص��خ��ٍر ِم��ن تَ��رْق��َرَق ك��م��ا
إلق��ب��اِل وتُ��زج��ي��ن��ا ال��ش��ع��وَر ِم��نَّ��ا راوي��ًة ال��ن��ف��س ق��رار ح��ت��ى تَ��س��ي��ُل
أش��ك��اِل َج��مِّ ف��ي ن��غ��ٌم إن��ه��ا ب��ل ن��َغ��ٌم إي��ح��ائ��ه��ا ف��ي ه��ي ك��أن��م��ا
ب��آص��اِل ألض��واء ان��ع��ك��اٍس م��لءَ ُم��نً��ى ال��خ��ل��وِد ل��م��وس��ي��ق��ى م��ن��ه��ا ت��ف��ي��ض
ال��ب��اِل إل��ى ن��ق��ًال ت��خ��ط��ف��ه��ا ال��ع��ي��ُن ص��ام��ت��ٌة األل��ح��ان نُ��َخ��ُب ف��ه��ذه
ب��آج��اِل ف��تُ��غ��ن��ي��ه��ا ال��نُّ��ف��وس إل��ى َرْوع��ت��ه��ا ت��ص��وي��ر ف��ي األذَن وت��س��ب��ق
وأغ��الل ع��ج��ز ع��ن ت��ن��زَّه وق��د ��ده أوحِّ دي��ٌن م��ذه��ب��ي ف��ي « «ال��ف��نُّ
الل ُع��رِف ف��ي ب��ي��ن��ه��ا ف��ارٍق م��ن وم��ا ال��ح��ي��اة م��وس��ي��ق��ى رس��ُم وك��ل��ه��ا
ال��ح��ال��ي ُح��س��ن��ه��ا ف��ي َوح��دٌة ف��ك��لُّ��ه��ا أَل��ٍق ف��ي وال��تَّ��ص��وي��ر ك��ال��ش��ع��ر وال��نَّ��ح��ُت
ب��ال��ي َم��ظ��ه��ٌر ال َج��وه��ٌر وك��لُّ��ه��ا ُع��رَض��ْت ًة م��ادَّ ول��ي��س��ت َوْح��يً��ا، ت��ع��ي��ُش
وأف��ض��ال أق��داٍر ب��ي��ن ت��ف��اض��ٌل ع��اِش��ق��ه��ا ال��ف��نَّ��ان ل��ل��نَّ��اق��د ف��ل��ي��س
ال��غ��ال��ي ُروح��ه ِم��ن ِس��يَ��ٌر وك��ل��ه��ا َخ��اِل��ق��ن��ا ال��رَّح��م��ِن ن��ف��ح��ُة ج��م��ي��ُع��ه��ا
وال��ن��ال36 األح��ي��اء ال��ع��ب��اق��رة َم��ه��ُد ن��ش��أت��ه��ا م��ن��ذ ف��ن��وٍن م��ه��ُد و«م��ص��ُر»
وإِخ��ج��اِل إِدالٍل غ��ي��ر ف��ي ي��ون��اَن ن��س��ي��ت وم��ا آش��وًرا َق��ب��ُل ع��ل��م��ْت ق��د
ج��ال��ي س��ائ��ٍح م��ن ب��ه ت��ب��وح ل��م��ا ب��م��ع��رف��ٍة — ق��وم��ي ب��ن��ي — أوَل��ى ون��ح��ن
واآلِل ال��ن��ص��ر ذك��رى ت��م��اث��ي��ل إل��ى ��ه��ُه نُ��َوجِّ ب��ت��ق��دي��ٍس أح��رى ون��ح��ن
ال��خ��ال��ي م��ج��دن��ا م��ن وُه��ًدى ج��الل��ه وال��ت��م��ُس��وا « «ال��ف��نِّ ح��ي��اَل ف��ط��وف��وا إذن
ت��س��آِل! ك��لِّ ع��ن ِغ��نً��ى ويُ��غ��ن��ي��ان ع��ج��ٍب َم��ش��ه��ٍد ف��ي ُج��ِم��َع��ا ق��د م��ج��دان

∗∗∗
وال��ح��ال ال��ذك��ر ل��م��اض��ي ال��وف��اءَ ل��َك ش��ك��رْت م��ثَّ��ل��تَ��ه��ا ال��ت��ي م��ص��ُر «م��خ��ت��اُر»
ت��ع��ذاِل!37 دون ق��ري��ٌر «ال��ب��درش��ي��ن» ف��ي ب��رق��دت��ِه «رم��س��ي��س» ت��م��ث��اُل وذاك

التماثيل. والغرانيق: املتكرر، السقي واإلعالل: األول، السقي اإلنهال: 35
الفني. السخاء يريد 36

محطة ميدان يف الكبري رمسيس تمثال نصب عن القديم االقرتاح إىل إشارة البيت ويف اللوم. التعذال: 37
القاهرة.
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وأث��ق��اِل آي��اٍت راف��َع وك��ن��َت م��ف��اخ��ره��ا ِم��ن ق��دي��ًم��ا ف��نٍّ��ا أح��ي��ي��َت
وُع��ذَّاِل ��اد نُ��قَّ تَ��وُب وال ُش��ك��ٌر، تُ��ع��ل��نُ��ه أن��َت ن��ب��وًغ��ا ي��ج��اِزي وم��ا
ك��م��خ��ت��اِل ب��م��رآة ف��ي��ه��ا ال��نُّ��وُر ل��ع��اص��م��ٍة م��ي��داٍن ُم��بَ��اه��اُة وال
وأب��ط��ال ُروَّاٍد م��دائ��ُح وال ي��ش��وُِّق��ن��ا إل��ه��اٍم م��واع��ُظ وال
وال��م��اِل ��ي��ت ال��صِّ ق��ي��اس ف��وَق ُع��الَك وه��بَ��ْت ل��م��ا ب��ت��ق��دي��ر ُغ��لُ��وٌّ وال
ب��زل��زاِل ي��وًم��ا ت��روِّع��ه أن أو ت��ب��دِّل��ه أن ال��ل��ي��ال��ي تَ��َح��دِّي وال
وأج��ي��اِل! ب��أج��ي��اٍل ال��ن��ه��وِض ح��يَّ م��آث��َره ت��ل��َق��ى أن ح��ظ��َك ل��ك��نَّ

املجسم الفن

ال��ن��س��ي��انَ��ا ب��ِك ع��َرف��وا َم��ْن ونَ��س��ي��ت ف��ت��ن��ٍة ب��أع��ذِب راق��ص��ًة غ��نَّ��يْ��ِت
األل��ح��انَ��ا ِس��ْح��ُرُه يَ��غ��م��ُر ب��ال��ح��بِّ م��ائ��ٌج ص��وت��ِك م��ث��ل ب��ج��س��م��ِك ف��إذا
وغ��ن��انَ��ا ِغ��ن��اءَن��ا ف��ك��نَّ ُج��ِم��َع��ْت وال��ه��َوى وال��رش��اق��ُة ال��م��الح��ُة وإذا
إن��س��انَ��ا ًرا م��ص��وَّ ال��ِغ��ن��اءَ يَ��ل��ق��ى ح��ال��م رؤي��ا م��ب��ه��وت��ي��ن ف��ن��راك
وال��ف��ن��انَ��ا! ال��ف��نَّ َج��م��ْع��ت ��ا ل��مَّ ب��أس��رِه وال��وج��وَد ن��ف��َس��ك أُن��س��ي��ِت

أمني» قاسم «ذكرى األكمل اإلنسان

محرر وفاة عىل عاًما عرشين بمرور املرصي النسائي االتحاد احتفال ملناسبة نظمت
املرصية: املرأة

إح��س��انَ��ا ال��ن��اَس وتُ��ع��ل��ي ال��م��َواَت تُ��ح��ي��ي إن��س��انَ��ا ِع��ْش��َت أْن س��م��ا ِذك��ًرا ي��ك��ف��ي��َك
ت��ن��س��ان��ا َج��ْدواَك وال ن��س��ي��ن��ا ف��م��ا ُه��ًدى ن��رت��ج��ي��ك ب��رح��ن��ا م��ا وأن��ن��ا
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واس��ان��ا38 ال��ي��وَم ف��ي��ه��ا خ��ص��وم��ك أق��وى َم��ع��رك��ٍة بَ��ْع��ِد ِم��ْن م��ض��ت ع��اًم��ا ع��ش��رون
اآلن��ا ُح��بَّ��ك «ِم��ْص��ٍر» ب��ن��ُت َدْت َوَردَّ م��ودِّع��ًة39 «روم��ان��ي��ا» غ��اداُت ح��ي��ت��ك
ُس��ل��ط��ان��ا ك��ان ��ا ل��مَّ ال��ج��ه��ل ع��ل��ى إالَّ ِس��ن��ٍة ف��ي األع��واُم ط��ال��ِت إن ع��ت��َب ال
إي��م��ان��ا ال��روح بَ��ع��ُث ال��ي��وِم ت��ح��ي��ِة وف��ي ل��ل��وداع، ك��ان��ت ال��ت��ح��ي��ُة ت��ل��ك
ب��س��ت��ان��ا40 م��ن��ك روٌح ت��ن��ش��ُق وال��ي��وم ت��ك��رم��ه��ا أزه��اٍر ط��اق��َة بَ��َدْون
«ن��ي��س��ان��ا»41 اآلن وت��ل��ق��ى ال��ش��ت��اءِ، م��ع ك��ع��اص��ف��ة ال��م��اض��ي ت��ْرح��ُة ��ِح��ي َوت��مَّ
ريَّ��ان��ا ال��ب��س��ت��اَن وت��رى وس��اِف��ًرا، وم��ن��ت��ش��ًرا ب��س��اًم��ا ال��زْه��َر ف��تُ��ب��ِص��ُر
وأح��زان��ا آالًم��ا س��م��ع��َك م��ألَن م��ق��يَّ��دًة أط��ي��اًرا ت��س��م��ُع ول��س��ت
وأل��ح��ان��ا آم��اًال ف��ت��ش��ت��ه��ي��ه��نَّ م��م��ثَّ��ل��ًة أن��غ��اًم��ا ت��راه��نَّ ل��ك��ْن
ووج��دان��ا ِدي��نً��ا ل��ه��ا «ال��ج��م��ال» ت��رى ك��ام��ل��ًة ال��ن��ف��س م��ث��اَل إال ك��ن��َت م��ا
ك��ف��ران��ا األس��ِر ِب��ذُلِّ ال��ح��ي��اة ت��رى ك��م��ا ال��ن��ف��اق ظ��ل ف��ي ال��ع��ي��َش وت��رف��ض
َرح��م��ان��ا! ال��َع��ْدل م��ل��ك��وِت ف��ي ف��ك��ان ب��ه «ال��ق��ض��اءُ» ِزي��َن ع��ادال وراح��ًم��ا
م��ي��َزان��ا «ل��ل��ح��ق» م��ح��ت��ك��ًم��ا، «ل��ل��ع��ق��ل» م��ن��ت��ص��ًرا «ل��ل��ف��ك��ر» ن��اب��ًغ��ا وُم��ص��ل��ًح��ا
ودي��وان��ا ُح��س��نً��ا ��ل��تُ��ه��ا ت��أمَّ وك��م وف��ل��س��ف��ٌة ِش��ْع��ٌر ك��ل��ه��ا ح��ي��اتُ��ه
أل��وان��ا! ال��م��وِت ح��ي��اة ت��ْرض��ى ال��ن��اُس َزَم��ٍن ف��ي ل��ألم��واِت ��َب ال��ت��ع��صُّ ع��اَف
وص��ل��ب��ان��ا م��ن��اراٍت ن��ع��لِّ��ي ك��م��ا «ج��ام��ع��ٍة» رك��َن ل��ن��ع��لِّ��ي َوه��زَّن��ا
وأب��دان��ا أرواًح��ا ال��خ��ل��ق ط��ه��ارَة ل��م��ه��ج��ت��ه األس��م��ى ال��م��ط��ل��َب رأى وق��د
ع��ب��دان��ا األح��راُر ي��ص��ب��ح أن وال��م��وَت ُع��ِب��َدْت «ُح��ري��ٍة» ف��ي ال��ن��اس وم��ل��ج��أ
أع��م��ان��ا42 ال��ج��ه��ُل ب��ي��ن��ا «ال��ح��ق��ي��ق��ة» إل��ى أب��ًدا َس��ي��ره ف��ي م��ن��ص��ل��تً��ا وك��ان

ذلك يف أمني بك قاسم خصوم أشد وكان باشا حرب طلعت العظيم االقتصادي مرص نابغة إىل إشارة 38
الوقت.

٢٣ مساء العليا املدارس نادي يف الزائرات الرومانيات بالطالبات االحتفال إىل إشارة مودعة؛ تحية أي 39
الليلة. تلك يف بمنزله فجأة مات وقد وتقديرهن، تحيتهن ونال الفقيد خطب حيث ١٩٠٨م. سنة أبريل
مجالسنا يزينَّ سيداتنا أرى الذي اليوم يف سعيًدا أكون «كم الذكر: السالفة الحفلة يف قوله إىل إشارة 40

الجلوس.» قاعات الزهور طاقات تزين كما
لوفاته. الذكرى تاريخ إىل إشارة 41
سابًقا. ماضيًا سريه: يف منصلتًا 42
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ش��ي��ط��ان��ا43 ال��ش��ري��َر رأى ح��ي��ث ل��ل��ش��رِّ ��رُه تُ��س��خِّ ل��ج��اج��اٍت ح��ي��اَة أب��ى
وغ��ف��ران��ا إص��الًح��ا وج��ازاه إال ِدَم��ٌن44 أح��ق��اُدُه ح��اق��ًدا رأى وم��ا
ق��ط��ع��ان��ا األت��ب��اَع ي��ع��ت��ب��ر ال��زه��ِو ف��ي َح��ِردا45 نَ��ْوَف��ًال ت��ب��دَّى أث��ي��ًم��ا وال
ج��ذالن��ا ال��ع��ي��ش ل��ج��م��ال وق��اده ل��ف��ط��رت��ه ت��ه��ذي��بً��ا وح��اََول إال
إخ��وان��ا اإلخ��واَن ف��ي��َرى ب��ع��ب��ئ��ه��م، م��ض��ط��ل��ًع��ا ال��ن��اس ل��ش��ع��ور ُه وردَّ
وش��ك��ران��ا!46 إخ��الًص��ا ال��ع��داوَة رأى ب��ه يَ��س��ت��غ��ي��ث َع��ُدوٌّ أت��اه وإن
وع��رف��ان��ا47 َم��دًح��ا ل��ُه ي��َراُه ال إذْ ب��ه ال��غ��ل��وُّ ف��اض إن ال��م��دَح ويَ��رُف��ُض
ط��غ��ي��ان��ا بَ��ثَّ ظ��ل��وًم��ا ال��ق��ويُّ ك��ان إذا ل��ل��ق��وىِّ ان��ح��ن��اءً ي��رض��ى ول��ي��س
أح��ي��ان��ا ال��ج��ه��ل وَه��زُل ح��ي��نً��ا ال��خ��ت��ُل يُ��س��يِّ��ُره��ا ل��ده��م��اءٍ ال��رُض��وَخ وال
وق��رآن��ا ِذك��ًرا ي��رف��ع��ه ل��ل��ح��قِّ م��غ��ت��ب��ًط��ا ال��ح��رِّ ُرض��وَخ أط��اق وإن
إرغ��ان��ا48 ال��ح��ق ف��يُ��رِض��ي ح��ق��ي��ر، ِم��ن أم َع��ل��ٍم م��ن ال��ح��قُّ أج��اءَ ي��ب��ال��ي وم��ا
َص��وَّان��ا49 َع��دَّتْ��ه «ح��رِّي��ٍة» ت��ق��دي��ُس ي��م��ل��ُؤه��ا األح��رار ه��ي��ك��ُل ون��ف��س��ُه
ب��ن��ي��ان��ا ال��ب��ع��ِث ب��ع��د وخ��لَّ��َف ش��ع��بً��ا، م��ب��ت��ع��ثً��ا ��اُج ال��وهَّ ُع��م��ُرُه م��ض��ى ك��ذا
وإي��ق��ان��ا وإي��ق��اًظ��ا وف��ك��ًرا ل��ط��ًف��ا م��وَق��دًة وال��ن��ي��راَن ال��ن��وَر وخ��لَّ��َف
دن��ي��ان��ا ال��ب��رُّ م��ن��ه َع��مَّ َم��ن ب��ذك��ر م��ح��ت��ف��ٌل ال��ش��ع��ِب ف��ك��لُّ ح��ف��ل��ن��ا ف��إْن
ورج��ح��ان��ا إن��ص��اًف��ا «األن��وث��َة» ع��زَّ ك��م «ل��ل��رج��ول��ة»، ��ى ال��م��رجَّ ال��م��ث��اَل ك��ان
إن��س��ان��ا ك��ان ول��ك��ن ال��ح��ي��اة، م��ن س��بَ��ٍب ع��ل��ى َق��ْص��ًرا ��ُه ه��مُّ ي��ك��ن ول��م
ديَّ��ان��ا اإلن��س��اُن ب��ه يُ��َع��دُّ آٍت زم��ٍن ف��ي اإلن��س��ان» «وح��دُة ف��ل��ن��رثِ��ه
أك��وان��ا! ق��ب��ُل ِم��ن ك��وَّنَ��ْت «ع��ق��ي��َدًة» أب��ًدا دائ��ًم��ا ف��ي��ن��ا ع��ددن��اُه وإْن

رش.» إىل رش إضافة بالرش الرش «معاقبة الفقيد: قول إىل إشارة الخصومات، اللجاجات: 43
املدمنة. األحقاد الدمن: 44

منفرًدا. عظيًما حرًدا: نوفال 45
قد باستشارتك ألنه النصيحة؛ له فأخلص عدوك استشارك «إذا أمني: بك قاسم املرحوم كلمات من 46

مودتك.» يف ودخل عداوتك من خرج
غريك.» مخاطٌب هو إنما فيك ليس بما مدحك الذي «إن املأثور: قوله إىل إشارة 47

إنصاتًا. إرغانًا: 48
فكر». كلِّ وترويج مذهب كل ونرش رأي كلِّ إبداء تحتمل الحقيقية «الحرية أن يعلن كان 49
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∗∗∗
إم��ع��ان��ا ال��ج��ه��ل ف��ي أم��َع��نَ��ا ب��ع��دم��ا ِم��ن وم��غ��رِب��ه األدن��ى» «ال��م��ش��رق ه��ادَي ي��ا
وت��ه��وان��ا ن��ه��واه��ا ال��ري��اح��ي��ن م��ث��ل ��دٌة م��ن��ضَّ آي��اٌت س��ط��وُرَك ه��ذي
رض��وان��ا ق��دَّم��َن م��ا ي��ق��ب��ل وال��ل��ه أس��ٍف ف��ي ال��ح��م��ِد تَ��وال��ي وه��ؤالء
ت��ح��ن��ان��ا ال��رُّوح وف��اءَ إال ن��ج��زي��ك ف��م��ا ال��ض��الل ش��رَّ أرواَح��ن��ا ح��م��ي��َت
م��آلن��ا!50 ال��ب��رِّ ك��أَس ت��س��ق��ي��ك إل��ي��َك ب��ن��ه��ض��ت��ه��ا دان��ت ال��ت��ي «م��ص��ر» وِب��ن��ُت
وري��ح��انً��ا! ُروًح��ا ل��ن��ا وص��ارت نُ��ْع��َم��ى، ف��غ��دْت س��م��ْت ح��ت��ى ل��ن��ا ُه��ُم��وًم��ا ك��ان��ت

الشهيد

بك: رامز إبراهيم عيل الدكتور املرصية الجراحة نابغة تأبني

ع��ت��ي��َدا51 ال��تَّ��ل��ي��د ل��ل��م��ج��د ف��تُ��ض��ي��ف ش��ه��ي��َدا ت��م��وَت أن ب��ذك��ِرَك أع��ِظ��ْم
ت��أي��ي��َدا وت��زي��ده��م أب��ن��اؤه، ف��ي��زده��ي ال��ش��ري��َف ال��ّط��بَّ وتُ��ق��دَِّس
ج��ل��ي��َدا وُم��تَّ أن��َف��َس��ه ل��ل��ع��ل��ِم واه��بً��ا ج��ه��اِدك ف��ي ُع��م��َرَك أرخ��ص��َت
م��ج��ي��َدا يُ��َع��دُّ إج��الٍل ُك��لِّ ع��ن ه��ك��ذا ب��ُروِح��َك ت��س��تَ��غ��ن��ى ف��َرَح��ْل��َت
َع��ِدي��َدا ل��ل��ح��ي��اِة ُروِح��َك بَ��ذْل ِم��ْن َج��ّم��ٍة نُ��ف��وٍس ف��ي خ��ل��َف��َك وت��رك��َت
َم��ِدي��َدا ي��ع��ي��ش أن يَ��ط��ل��ُب ه��ي��ه��اَت ب��روح��ِه ال��خ��ل��وِد م��ن��زل��َة ن��ال َم��ْن
وح��ي��َدا ُرْح��َت ح��ي��ن ج��ي��ًش��ا َوت��رْك��َت أغ��ث��تَ��ُه��م ب��ال��ذي��ن ن��ف��َس��ك س��اَويْ��َت
ت��ج��دي��َدا وبَ��َع��ث��تَ��ه��ْم ف��دَّي��تَ��ه��ْم ح��ي��ن��م��ا ف��داءَك ي��ه��َوى وج��م��ِي��ُع��ه��م
َس��ِدي��َدا ك��ال��ش��ع��اِع وف��ك��ًرا ِع��ل��ًم��ا اس��ت��ع��الِئ��ه ف��ي اإلن��س��اُن ه��و رج��ٌل
ف��ري��َدا ��ُم��وَّ ال��سُّ يَ��ْرَض��ى ال ل��ل��نَّ��ف��ِس ع��زٍَّة وِذروَة أخ��الٍق وب��ن��اءَ

مؤنثة. هي التي «كأس» بكلمة متعلقة وليست gratitudé full بمعنى الّرب لكلمة تمييز مآلنا: 50

الدكتور املرحوم ابن وهو بها، قام جراحية عملية أثر عىل دموي م بتسمُّ متأثًرا العظيم الفقيد مات 51

سابًقا. املرصية الطب مدرسة مديري أحد باشا حسن إبراهيم
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ق��ص��ي��َدا52 َخ��طَّ ال��ف��نَّ��اِن ك��ال��ش��اع��ِر ِب��ط��ب��ِه ال��ج��ُس��وِم ج��رَّاَح ك��اَن ق��ْد
س��ع��ي��َدا ال��ج��ري��َح تَ��ذَُر ��ة وِب��رقَّ ج��ذَّاب��ٍة ب��م��ه��ارٍة م��ت��أن��ًق��ا
َع��م��ي��َدا53 يَ��ُه��زُّ َع��ط��ًف��ا ��َق��ْت َف��تَ��دفَّ تَ��ش��بَّ��ع��ْت ال��ح��ي��اِة ب��م��وس��ي��ق��ى نَ��ْف��ٌس
ونَ��ض��ي��َدا زاه��ًرا وُح��بٍّ��ا ُح��س��نً��ا ف��أن��ب��تَ��ْت ال��ن��ب��اِت ُح��س��ن ع��ل��ى َوَح��نَ��ْت
ِع��ي��َدا ُح��ْزٍن ك��لَّ َل َح��وَّ ب��ال��ِب��ش��ِر ل��ل��ورى ال��ط��ب��ي��َع��ُة ت��ْس��خ��و ك��م��ا َوَس��خ��ْت
ت��ج��وي��َدا54 ب��نُ��ط��ِق��ه��ا ال��ك��الم لُ��غ��َة ف��أه��م��ل��ْت ال��ح��ن��ان لُ��َغ��َة واس��ت��ع��ذَبَ��ْت
وع��ي��َدا يَ��ُص��دُّ م��ش��غ��وًف��ا أي��ت��اِم وال��ـ وال��غ��رب��اء ب��ال��ف��ق��راء ب��رَّ ك��م
ع��ب��ي��َدا ال��ُع��َف��اَة يَ��ل��َق��ى أن ع��اَف ك��م ف��اق��ٍة أو أت��ى م��رٍض ِم��ن ِس��يَّ��اِن
ت��م��ج��ي��َدا ف��زاده��ا ال��وداُع وأت��ى ج��م��ًة أي��ادَي ال��دُّن��ي��ا إل��ى أْس��َدى
تَ��ل��ي��َدا ي��دوم ول��نَ��ا َل��ُه َف��خ��ٌر َوَم��م��اتُ��ُه ل��نُ��بْ��ل��ِه، ال��وف��يُّ م��ات
ن��ش��ي��َدا ال��رث��اءُ يُ��تْ��َل��ى أن ال��ذك��ِر ف��ي ��ُه ف��ح��قُّ ال��ح��ي��اِة، ِش��ع��ُر وح��يَ��اتُ��ُه

الدائرة

ال��ب��ادي َخ��طِّ��ه��ا ف��ي نُ��َق��ٌط وك��لُّ��ن��ا ك��دائ��رٍة ب��دن��ي��ان��ا ال��ح��ي��اُة ه��ذي
ب��م��ق��داِر إالَّ نُ��ق��ط��ت��ي ع��ل��ى ح��ت��ى ب��م��ح��ت��ك��ٍم ي��وًم��ا أك��ْن ل��م ورب��م��ا
أف��راِد؟ ح��ظِّ أو ال��ورى ح��ظ��وِظ ع��ل��ى ُم��ق��ت��ِدٍر ِج��دُّ أن��ي أزَع��ُم ف��ك��ي��ف
وإض��م��اري؟ إح��س��اس��ي ف��ي��ِض ِم��ن ل��ل��ن��اِس م��ب��ادل��ٍة ف��ي ُق��ص��وري أن��س��ى وك��ي��ف

∗∗∗
َل��ْوِم��ي أس��ق��ي��تُ��ه��م وم��ا األن��ام ِم��َن ج��زع��ي ف��ي أس��رف��ُت ف��م��ا ه��ذا ع��رف��ُت

مهارته. يف دقيًقا كان كما الجراحية عملياته يف بتأنقه مشهوًرا الفقيد كان 52

النبات. وعلم باملوسيقى شغفه إىل إشارة 53
طويًال أقام ألنه العربية اللغة يتقن الفقيد يكن ولْم والرَّحمة، اإلنسانية من عنُه ُعرف ما إىل إشارة 54

بأملانيا.
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ت��ف��اُع��ل��ِه ف��ي ل��ع��ج��ٍز ف��ؤادي ع��ل��ى م��ض��َط��َه��ًدا ك��ن��ُت م��ه��م��ا ب��ال��ل��وِم ُع��ْدُت ب��ل
م��ه��ت��مِّ غ��ي��َر ب��خ��ص��م��ي ق��ب��ًال وك��ن��ُت دائ��رة ح��اَل ح��ال��ي أج��ع��ل وص��رُت
تَ��َح��وُّلِ��ِه! ف��ي ح��ت��ى ال��خ��طِّ ب��ذل��ك ِص��ل��ٍة ع��ل��ى س��ع��ي��ي ف��ي أح��رُص وص��رُت

التأني

��َل��ُه تُ��ح��مَّ أن أه��ٌل أن��َت ب��م��ا وان��ه��ْض ب��ِه ت��ن��وءُ ِع��بءٍ ِم��ْن وال��ه��مَّ إي��اَك
ل��ُه أن��َت ل��س��َت م��ا ف��دَْع س��ق��ي��ٌم؟ ع��اٍن ب��ِه وأن��َت ال��ض��اف��ي ال��ب��ذَِخ ق��ي��م��ُة م��ا
أق��ت��ل��ُه! ال��ن��ص��ر أش��ه��ى ك��ان ورب��م��ا َزَم��ٍن وف��ي َص��ب��ٍر ف��ي أُب ال��دَّ يُ��ن��ي��ل��ك
ت��ج��اَه��ل��ُه ِم��ق��داٌم ال��ده��َر ي��غ��ل��ُب ال ن��ائ��م��ٌة؟ واألي��اُم ان��دف��اُع��َك ف��ي��م
وق��ات��ل��ُه! م��س��ع��اه ال��ح��رَّ ع��ذََّب ك��م ��ج��ٍة م��ؤجَّ ب��آم��اٍل ي��ض��ي��ُق ق��ل��ٌب

الطيب الرجل

فريد ملوظف فريدة صورة

ال��غ��ب��ي ل��ل��زم��اِن ت��ح��ف��ًة ت��ج��ْد ال��ط��ي��ِب» «ال��رَّج��ِل م��َدى ��ْل ت��أمَّ
يَ��ْك��ِذِب ول��ْم ِص��ْدًق��ا ق��اَل ف��م��ا ب��ال��م��دي��ِح ل��ُه ال��زم��اُن ت��غ��نَّ��ى
أع��ج��ِب ل��ه ج��ه��ٍل ك��لِّ وم��ن ِر ال��غ��رو ف��ن��وِن ِم��ن ي��زوِّدن��ا
ال��م��ذه��ب م��ن م��س��ت��ِع��زٍّ ف��ي ئ��ِس ال��دس��ا ُص��ن��وِف م��ن ويُ��ش��ب��ع��ن��ا
األب��ي ال��ش��ري��ُف ال��ج��ل��ي��ُل وْه��و ئ��ِل ب��ال��رذا ش��َرًف��ا ويَ��ل��ِط��م��ن��ا
م��وِك��ِب ف��ي وي��ع��ب��ث ويَ��ل��ه��و ب��ال��وادع��ي��َن ويَ��ب��ط��ُش يَ��ص��وُل
��ِب��ي ال��صَّ وط��ي��ش ال��ح��م��اِر ب��رف��ِس ال��ع��ق��وُل أب��دع��تْ��ه م��ا وي��ق��ت��ل
ال��ُم��ت��ِع��ِب ط��ب��ع��ِه ِم��ْن يُ��ع��ان��ي��ه ل��م��ا ب��نَّ��ا ال��ح��رُّ ي��م��ل��ك وال
ُرِب��ي! ق��د ح��ض��ن��ِه ف��ي ك��اَن وإْن ال��ري��اءَ ال��زَّم��اُن م��ن��ه تَ��ع��لَّ��َم
األِب ذاك م��ع��لِّ��َم ف��أض��ح��ى ال��خ��ص��اِل ف��ي أبً��ا ط��ف��ٌل ب��زَّ وك��م
ال��ط��ي��ب» «أب��و ه��ج��اَه��ا ب��داٍر األَذَى ت��ع��ان��ي ُح��رٍّ ع��ي��َش ف��ع��ْش
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ال��طَّ��ي��ب»! «ال��رَّج��ِل إل��ى وب��ادْر ال��ِح��َج��ى ب��ن��اَت ف��ط��لِّ��ْق وإالَّ

الوطنية

َج��َزاؤَه��ا ُح��بِّ��ي ح��ي��ن ُع��ق��وٌق َج��زائ��ي ِف��داؤَه��ا ��ي وَه��مِّ آالم��ي ك��لُّ إذْن
ِض��ي��اؤَه��ا أص��ًال وه��و َف��ت��اَه��ا — ُم��َش��اٌع ض��ي��اؤه��ا وِم��ص��ٌر — م��ص��ٍر ف��ي أيُ��ْخ��ذَُل
داؤَه��ا ه��و ع��ن��دن��ا دواءٍ ف��ُربَّ تَ��َزْل ول��م ال��ش��ع��وُب م��ن��ا س��خ��رْت ل��ق��د
غ��ذاؤَه��ا؟ وال��نُّ��ف��وُس تَ��ْط��غ��ى َض��وارَي ح��رًة م��ص��ر ف��ي األح��ق��اَد ن��رى إالَم
َف��ن��اؤَه��ا ي��ح��ي��َن ح��ت��ى ال��نُّ��ه��ى ُع��روَش وتَ��رت��ق��ي ال��ع��ق��ول آث��اَر ُم تُ��ه��دِّ
وس��م��اؤَه��ا أرُض��ه��ا ل��ت��ح��ي��ا ب��ص��ي��ًرا ق��ائ��ًدا م��ص��ُر ت��ن��ْل ل��م إْن أَس��ف��ى ف��ي��ا
ُش��ه��داؤَه��ا أو ال��ن��ف��س َص��غ��ار ض��ح��اي��ا وك��ل��ه��ا ع��ن��ه��ا، ال��دُّوالُت غ��اب��ِت ل��ق��د
ح��ك��م��اؤَه��ا ل��ه��ا يَ��ص��ل��ْح ل��م ال��ن��ق��ِص م��ن ب��ه��ا ل��م��ا ف��ي��ه��ا ال��دوالُت تُ��ْق��بَ��ُر وَم��ْن

∗∗∗
ب��ن��اؤَه��ا ب��ال��ع��ق��وق داًرا ك��نْ��ِت وإْن دائ��ًم��ا أُح��بُّ��ِك رغ��م��ي ع��ل��ى ب��الدي
داؤَه��ا؟ ع��ن��دِك دام م��ا ص��ح��ت��ي وم��ا َوص��ح��ت��ي م��ال��ي ق��ب��َل ُع��ْم��ري َوه��ب��تُ��ِك
ن��داؤَه��ا يُ��َل��بَّ��ى ال ون��ف��س��ي ��ي أُض��حِّ أزْل ول��م ورزق��ي أوالدي ��ي��ُت وض��حَّ
ورض��اؤَه��ا إن��ص��اُف��ه��ا ي��دِه وف��ي م��ه��ج��ت��ي وآالَم ُح��بِّ��ي الئ��ٍم وك��م
وش��ق��اؤَه��ا َص��ف��ُوه��ا ل��دي��ه��ا تَ��س��اَوى م��ه��ج��ًة ت��م��لَّ��َك األع��ل��ى ال��م��ثَ��ُل إذا
ب��الؤَه��ا تُ��الق��ي م��ا ف��أش��ه��ى وإالَّ ب��ل��وغ��ِه س��ب��ي��ل ف��ي إالَّ تَ��ْش��ُك ول��م
رج��اؤَه��ا ل��ي��ح��ي��ا ي��ح��ي��ا ألم��ت��ه ال��ذي وال��ط��ام��َح ال��م��ثَّ��اَل ت��ل��ِم ف��ال
ف��ن��اؤَه��ا يُ��َح��دُّ ال ل��دن��ي��ا أس��ي��ًرا لُ��بُّ��ه ك��ان إذا ي��ج��دي��ه ال��ل��وُم ف��م��ا
َع��ن��اؤَه��ا وح��ي��ًدا م��ن��ه��ا ��ه خ��صَّ وإْن وح��َده يُ��ح��لِّ��َق أن إب��اءً وي��أب��ى

102



الديوان شعر

القومية

رجاٌل! فينا كان لو

«ال��ق��ْوم��يَّ��ْه» ��ق��وا تَ��ع��شَّ ِرَج��اٌل ِف��ي��ن��ا ك��ان ل��و
«ال��ِح��ْزِب��يَّ��ْه» ب��ش��ه��وِة ِم��َراًرا نُ��ِك��ب��ن��ا ل��م��ا
ال��َخ��يَ��اْل يَ��ت��ب��ع��وَن ال رج��اٌل ف��ي��ن��ا ك��اَن ل��و
ال��م��ح��اْل بَ��ك��ي��ن��ا ل��م��ا ال��تَّ��َس��اِم��ي ألْج��ِل إالَّ
ال��رَّج��ي��ح��ْه؟ ال��ع��ق��وُل أي��َن ��وض��اءُ؟ ال��ضَّ ه��ذه م��ا
ج��ري��ح��ْه! ثَ��ْك��ل��ى واألمُّ األَبْ��ن��اءُ تَ��خ��اَص��َم
ع��ظ��ي��ْم ُخ��ْس��ٍر بَ��ع��ِد ِم��ْن ل��ل��تَّ��ص��اف��ي م��آلُ��ُه��ْم
ال��ج��ح��ي��ْم؟ ال��ت��ج��اف��ي وف��ي ال��ت��ج��اف��ي يُ��ف��ي��د ف��م��ا
ال��ح��ي��اِة نُ��م��وِّ ع��ل��ى َدل��ي��ٌل ال��ِخ��الَُف ق��ال��وا
ك��ال��م��م��اِت األذى ِم��َن ح��ي��اًة تَ��ن��اَس��ْوا َوَق��ْد
يُ��بْ��نَ��ى ال��ت��ع��اون ع��ل��ى َج��دي��ٍد ب��ع��ص��ٍر إنَّ��ا
ِم��نَّ��ا؟ ال��ه��ْدِم ُ وَم��ن��ش��أ ِس��وان��ا نَ��ْرج��و َف��ك��ي��ف
األُم��ْم ت��آخ��ي إل��ى اطِّ��راًدا تَ��ْم��ش��ي ال��نَّ��اُس
ال��تُّ��َه��ْم! ب��ش��تَّ��ى ل��ن��ا َش��ْع��بً��ا ن��ه��دُم ون��ح��ُن
ل��ل��تَّ��َس��ام��ي ب��دْع��وٍة أُنَ��اِدي أالَّ ح��اش��اَى
ب��األوه��اِم ال��نَّ��ْص��ُر م��ا ج��ه��اًرا أق��وُل ل��ك��ْن
يَ��ض��ي��ْع أْن وح��اذُروا اْس��ت��ط��ْع��تُ��ْم م��ا تَ��ن��اَولُ��وا
َم��ن��ي��ْع َم��ْج��ٍد ِل��ن��ي��ِل َه��ذا بَ��ْع��َد وْل��تَ��ع��م��لُ��وا
��غ��اْر ال��صِّ ُح��ل��ِم ب��م��ث��ل دْوًم��ا ال��تَّ��ش��بُّ��ُث ��ا أمَّ
ِم��راْر ُس��ْخ��ٍط وب��ي��ن َط��وي��ًال ��ي��اِح ال��صِّ ب��ي��ن
«ِم��ْص��َرا» ذْخ��ُر ج��م��ي��ع��ك��م وأن��ت��ْم ال��تَ��ج��نِّ��ي ��ا أمَّ
وَق��ْه��َرا ذالٍّ أخ��اُه ويُ��ْرِدي يَ��ش��كُّ ك��لٌّ
ال��ُف��َرْص ك��لَّ تُ��ض��ي��َع ح��تَّ��ى ال��ُخ��ُص��وَم��ُة ��ا أمَّ
تُ��ْق��تَ��نَ��ْص ال��ُم��نَ��ى ح��ي��ن َش��ن��ي��ٌع ُج��ْرٌم ف��ت��ل��َك
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ِع��بَ��ْر ِم��ْن ل��ك��ْم وك��م ض��الٍل ف��ي أراك��م��و
��َرْر ال��شَّ ص��غ��ي��َر ح��اك��ى ص��غ��ي��ٍر ذَنْ��ٍب وُربَّ
ال��ق��دي��ْم؟ ال��ح��ك��ي��ِم نُ��ْص��َح ن��س��ي��ت��ْم ق��ْد ل��ك��ْم ف��م��ا
ال��ح��ك��ي��ْم؟ ذاك ف��أي��َن ح��ك��ي��ٌم ف��ي��ك��ْم ب��اَت إْن

وفاته» من عام مرور «بعد سعد ذكرى

األع��واُم وال خ��اِذلُ��َه��ا ال��ع��اُم ال إم��اُم وأن��َت ال��ذك��َرى ُد ت��ت��ردَّ
اِإلق��داُم ق��ض��ى إْن ال��خ��ل��ي��ف��ُة ذاك وك��لُّ��ن��ا ال��ن��زي��ُه، خ��ل��ي��ف��تُ��َك ول��ن��ا
��اُم ال��ب��سَّ ُروُح��َك ��ُل ال��م��ب��جَّ ف��إذا أرواح��ن��ا م��ْن ال��ح��بَّ إل��ي��ه نُ��ه��دي
ال��ذَّاُم إل��ي��ه ي��رق��ى ف��م��ا ع��َل��ٌم وإن��ه ال��ط��غ��اة، ِم��ن ُخ��صَّ ب��ال��ذَّاِم
أق��ام��وا ال��والء ص��ْدِق ع��ل��ى َش��ْع��ٌب ف��ج��م��ي��ُع��ن��ا ه��ادئً��ا خ��ل��وِدَك ف��ي ن��ْم
ال��ض��رغ��اُم! أنَّ��ُه وي��زع��ُم َج��ِزٌع أًس��ى ف��ي ب��ذك��رَك أَش��ٍر ذي ول��ربَّ

∗∗∗
ال��ص��م��ص��اُم وص��دَّن��ا ال��ُج��ن��اُة ح��اَل ُم��ذْ ن��ج��واُه ف��ي إل��ي��ك ح��جَّ ال��ش��ع��ُب
األص��ن��اُم! م��ث��اِل��َك رف��َع ي��خ��َش إْن ن��اط��ٌق ِم��ث��اٌل ج��ارح��ٍة وب��ك��لِّ
اُم55 ال��ُه��دَّ وال ب��ال��ُغ��ه��ا ال��ع��س��ُف ال ح��رٌَّة ل��ك ك��ع��ب��ٌة ق��ل��ٍب وب��ك��لِّ
ق��ي��اُم! ال��ب��ن��ون ح��ي��ن وْح��َدُه ل��َك م��ن��ارًة ال��ج��ل��ي��ُل َم��دف��نُ��ك ك��ان م��ا
يُ��ق��اُم ل��ل��ج��الل َص��ْرٍح ك��لِّ ع��ن ع��ازٌف ح��يٌّ أن��َت ال��ع��روب��ُة َح��يْ��ُث
ِع��ظ��اُم56 ال��ع��ظ��اُم ف��ي��ه��ا ُح��ف��َرٍة ف��ي ف��ل��ت��ُدْم غ��ن��ائ��ك م��ن َغ��ن��ي��ن��ا ول��َق��ْد
تُ��ض��اُم! ُدِف��ن��َت ُم��ذْ ال��ع��ظ��ائ��َم أنَّ ُروا ق��دَّ م��م��ْن األق��داُر ول��ت��ه��زأ

∗∗∗

الحكومية. ومقربته تمثاله مرشوع إغفال إىل إشارة 55
األكابر. منزلة يف جليلة 56
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واِإلك��راُم ال��ت��ق��دي��ُس ل��ُه يَ��ْوٌم أن��ه ل��وال ال��يَ��ْوُم ه��ذا ك��ان ال
ال��ع��اُم! وه��ذا ب��ه ب��دأَت ع��م��ٌر ال��ع��ل��ى م��ي��الد وي��ْوُم ال��وف��اة ذك��َرى
ف��تُ��راُم وج��الل��ًة وع��ق��ي��دًة ف��ك��رًة إال ال��ع��ظ��م��اءُ يُ��ع��َرِف ل��م
األج��س��اُم! وال ح��تَّ��ى ل��ه��م تَ��ب��ق��ى ف��ل��ْن ول��ت��س��خ��ْر ال��ج��ب��ن��اءُ ف��ل��ي��ش��م��ِت
َم��الُم ال��ج��ن��ون َص��ْرَع��ى ف��ي وي��ض��ي��ع ب��ج��ن��ون��ه��م ع��ب��ادًة ال��ف��ن��اءَ خ��دم��وا
وت��ع��اُم��وا ج��نَ��ْوا م��ه��م��ا ب��ض��ي��اع��ه��م ك��ف��ي��ل��ٌة وه��ي ال��ظ��ل��م ب��ن��ار ل��ع��ب��وا
ُم! ال��ظُّ��الَّ ج��الِل��ه ي��وَم ويَ��ب��ي��ُد ض��اح��يً��ا ع��ي��ُدك بَ��ع��ُد ي��رج��ع ول��س��وف

∗∗∗
األح��الُم ال ال��ُق��وَّاِد َوْح��َدُة ه��و اس��ت��ق��الل��ن��ا ل��ن��ا أِع��ْد «س��ع��د» ي��وَم ي��ا
واألخ��ص��اُم ال��دخ��الءُ ف��يُ��َرنَّ��ُح ن��اص��ٌح أم��ي��ٌن وال ي��ت��خ��اص��م��ون
األح��ك��اُم! م��ن��ه��م��و وتُ��ْح��َم��ُد ح��ك��ًم��ا خ��ص��وَم��ه��م ي��ج��ع��ل��ون م��ن ع��ل��ى أَس��ف��ي
واألق��س��اُم األع��راُض ُق ف��تُ��م��زَّ أخ��ص��اَم��ه��ْم ل��ه��م إخ��وانً��ا وي��رون
ت��ل��ت��اُم وال ب��ن��ا ال��ج��راُح تَ��ت��َرى ح��ي��ن��م��ا ل��ل��ت��ط��اح��ن ع��ه��ٌد وي��ط��ول
األق��الُم ب��ه��ا ف��م��َض��ْت ك��وَّنْ��تَ��ه��ا ب��وح��دٍة ال��ع��ظ��ي��َم ال��س��ي��اس��يَّ ك��ن��َت
األوه��اُم! ف��ت��ض��ح��ك م��ت��خ��اذل��ي��ن، ��ٍظ ت��ي��قُّ ب��ع��د ل��ألوه��ام ون��ع��ود
ه��اُم��وا ف��ق��دَك ب��ع��ِد ِم��ْن ف��ألن��ه��ْم أئ��م��ٌة ال��دي��ار وف��ي ب��ك��يْ��ُت ف��إذا
ج��س��اُم ال��خ��ط��وُب ح��ي��َن أه��وائ��ه��م م��دى ف��ي واس��ت��ق��لُّ��وا ال��ت��ع��اوَن ن��ب��ذوا
اس��ت��س��الُم! غ��ال إذا ال��ع��ن��اِد وِم��ن غ��ف��ل��ٌة وال��ت��راش��ِق ال��ت��ن��اب��ِذ وِم��َن
ي��ن��اُم! ح��ي��ن ي��ج��دُّ ال��زَّم��اَن أنَّ َدَرْوا وم��ا ال��زم��ان ُم��َداراَة وأبَ��ْوا
األح��الُم! وخ��اب��ِت ال��ح��ق��وَق خ��س��روا أح��الم��ه��م57 إل��ى رج��ع��وا إذا ح��ت��ى
اإلل��ه��اُم ف��ع��ن��دَك ي��ت��ن��بَّ��ه��ون ل��ع��لَّ��ه��م ل��ل��ه��داٍة ب��وح��ِي��َك ف��اب��ع��ْث

عقولهم. 57
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واملنسوخ الناسخ

:١٩٢٨ سنة نوفمرب ١٣ ذكرى ملناسبة املرصي الدستور نكبة

يَ��ِع��ُد م��ا ال��ح��رِّ ف��َع��ْه��ُد أيْ��َن؟ وال��وع��ُد ال��بَ��ل��د؟ ل��ه يَ��س��ك��ْن ول��م ��ك��وُت ال��سُّ ِف��ي��َم
يَ��طَّ��رُد ال��م��ن��س��وُخ ب��ه ج��دي��ٍد َع��ْه��ٍد ب��ال ل��ل��ي��ق��ي��ِن ب��ن��س��ٍخ ي��ق��ول ذا َم��ْن
ويُ��ْف��تَ��َق��ُد دي��ٍن ف��ي ي��ك��ذُب ه��ي��ه��ات ق��اط��ب��ًة األدي��ان ف��ي يَ��ص��دق ك��ان م��ا
تَ��ِج��ُد ف��ال بَ��ْح��ثً��ا ت��ن��ش��ُدُه وال��يَ��ْوم ل��ع��زَّتِ��ه��ا ُف��ْرق��انً��ا م��ن��ُه اْرتَ��َض��ْت «م��ص��ُر»
«األس��ُد» ُح��ن��ق��ِه ف��ي ُه ه��دَّ م��ا ب��ع��ِد ِم��ن ن��ه��ض��ت��ه��ا دي��ن م��ن ل��ه��ا ع��زاءَ وال
ال��ج��َل��ُد أدرك��ت��ُم ل��و ذل��ك ف��إنَّ َط��رٍب وف��ي ص��ف��ٍو ع��ل��ى تَ��ح��س��ب��وه��ا إن
ت��تَّ��ق��ُد وه��ي ف��ي��ه��ا ال��غ��ي��ُث ويُ��س��َك��ُب ص��ام��ت��ٌة وه��ي ف��ي��ه��ا ال��رع��ُد يُ��زم��ج��ر
َرش��ُد ب��ه��ا م��ا ِغ��رٌّ يَ��ْزَع��ُم وال��يَ��ْوَم راش��دٍة ج��دَّ ع��ل��ي��ه��ا ق��روٌن َم��رَّْت
أح��ُد ل��ه��ا يَ��ص��ُم��ْد ول��م ل��ِض��ْع��ت��ْم ب��ه ادَّرع��ْت ال��ذي ال��ص��ب��َر ن��ض��ِت أن��ه��ا ل��و
األب��ُد ل��ه��ا ِم��ط��واٌع ال��ش��م��اري��خ59 ق��دُر ل��ك��م ول��ي��س ك��ال أه��ل��ه��ا، ال��دُّب��ا58 ل��ي��س
يَ��ِق��ُد ل��ه��م إي��م��اٌن دام م��ا ال��ح��قِّ ف��ي ُص��بُ��ٌر60 َم��ْع��َش��ٌر ي��وًم��ا تَ��ه��اوَن وم��ا
األس��ُد ال��م��ه��ج��ِة ذُلَّ ي��ق��ب��ل ول��ي��س راض��ي��ًة ال��ُخ��ْم��ِص61 ذلَّ ت��ق��ب��ل األْس��ُد
يَ��ُد تَ��ُخ��نْ��ه ل��م م��ا ُم��ْزَدَرًع��ا63 ��ج��َن وال��سِّ ُم��ْع��ت��َم��ًال62 ال��ب��غ��ي داَر ي��رف��ض وال��ح��رُّ
وال��طَّ��َرُد ��ي��ُد ال��صَّ يُ��ِط��ْع��ُه ل��م ال��ذي إالَّ زي��ن��تَ��ه ال��ري��ش64 زفَّ ي��ح��س��ب ول��ي��س
��َدُد وال��سَّ اإلخ��الُص ب��ه ي��ق��ض��ي دام م��ا ت��ض��ح��ي��ٍة ط��يَّ ج��ه��ٌد ال��ب��ط��ول��َة إنَّ
َح��س��ُد ق��َض��ى إن َج��م��اٌل ال��ع��ن��اُد وال َح��َرٌض65 ق��ض��ى إن ج��الٌل ال��رُّض��وُخ وم��ا

والنمل. الجراد يكون ما أصغر الدبا: 58
الجبال. رءوس الشماريخ: 59

صابرون. صرب: 60

الجوع. الخمص: 61
العمل. محل املعتمل: 62
الزرع. محل املزدرع: 63

الريش. صغري الريش: زف 64

املنهك. الضعف الحرض: 65
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ُم��ْض��ط��ِه��ُد ف��ه��و وج��ي��ٍه ِب��ُع��ذٍْر ول��و ِف��ئ��ٍة ع��ل��ى ي��وًم��ا ُم��ْض��ط��ب��ٍن66 وك��لُّ
َس��نَ��ُد ل��ل��ح��ج��ى ُع��اله��ا ِم��ْن َه��َوى ��ا ل��مَّ َج��م��ع��ت ب��م��ا ال��دُّن��ي��ا ن��ف��س��َي ت��ص��اغ��رْت67
ال��َه��م��ُد ال��م��يِّ��ُت ق��ب��ُل ه��و َم��ْن وت��اَه يُ��َدبِّ��ره��م69 م��ف��ت��وٌن ال��ن��اَس وَق��وََّد68
م��ن��ت��ق��ُد ل��ل��ت��م��ح��ي��ِص يَ��ص��م��ُد ول��ي��س م��ج��ت��ه��ٌد ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يَ��ع��م��ل ف��ل��ي��س
ق��ع��دوا وإن س��اروا إذا ال��ش��ك��وك َش��رُّ ت��س��اوره��م أع��داءً األه��ُل وأص��ب��ح
َول��ُد وال أه��ٌل ال األه��ُل ك��أن��م��ا ق��ات��ل��ًة ال��طَّ��ع��ِن ب��س��ه��ام تَ��راش��ق��وا
ال��ف��رُد اآلِث��م ف��ه��و ال��ح��قَّ ي��ن��ص��ر َم��ن زم��ٍن ف��ي ال��ن��ْك��ُس ذاك ��م��يْ��دََع70 ال��سَّ غ��دا
يُ��ْض��ط��َه��ُد ال��ف��ض��ُل ح��ي��ن ��ِح ال��ت��ب��جُّ ِس��وى س��ب��ٍب ب��ال ال��ع��ات��ي ال��ق��َل��َع71 ويَ��زده��ى
َح��ِم��ُدوا ك��م األم��ِس ف��ي األل��ى ِب��ُع��ْرف ��ا ِل��صٍّ نَ��زاه��ت��ِه ف��ي َض��خ��ٌم ه��و َم��ْن وص��ار
نَ��َض��ُد72 ف��ه��م ب��ع��دواٍن ت��ن��ادْوا وَم��ن َه��َم��ٌل ف��ه��م ب��إن��ص��اٍف ت��ن��اَدْوا ف��م��ن
م��ن��ف��رُد يُ��زج��ي��ه ق��د ال��ن��ص��ي��ح��ِة َخ��ي��ُر وم��وع��ظ��ت��ي إخ��الص��ي س��م��ُع ل��ه��م ف��ه��ل
ال��ع��دُد ال تَ��ع��ن��ي��ه م��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ب��أُس ب��ش��ي��ع��ت��ه��ا ب��أٍس ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ُة وم��ا
ت��ح��ت��ش��ُد اآلن ل��دي��ه��ا ال��ع��ص��وَر أن وك��ف��ى ط��يُّ��ه��ا، ج��دي��د ال ن��ص��ي��ح��ت��ي
أم��ُد وال َح��دٌّ َل��ه م��ا وُع��م��ُره��ا أَم��ٍد ب��ال ت��اري��خ ب��ن��ُت ن��ص��ي��ح��ت��ي
��ُدُد ال��سُّ خ��ل��ف��ه��ا وق��ام��ت ال��خ��ط��وب ُدْه��ُم ع��ب��س��ْت إن ال��ن��ص��ِر ك��ف��ي��ُل ال��ت��آخ��ي ه��ي
َح��َق��ُدوا َم��ن اإلخ��واَن م��زَّق إذا ب��ه أع��اظ��م��ك��م غ��نَّ��ى وإن ص��الَح ف��ال
تَ��ِئ��ُد ل��ل��م��ن��ى وُُع��وًدا تُ��ط��ي��ل��وا وال ��ل��ًة م��ب��جَّ ال��م��اض��ي س��ي��رَة ف��أرِج��ع��وا
ال��ب��ل��ُد ب��ه��ا يُ��ْزَه��ى م��ا ال��ك��رام��َة خ��لُّ��وا ل��ه��م��ت��ك��م ع��ن��وانً��ا ال��م��ح��ب��َة خ��ل��وُّا

حاقد. مضطبن: 66

أصغرت. تصاغرت: 67
كثريًا. قاد قود: 68

أمورهم. يرصف يدبرهم: 69
أنكاس. والجمع الضعيف، الرجل والنكس: األكناف. املوطَّأ السيد «بالدال»: السميدع 70

العظيم. السحاب والقلع: به. تهاونت بمعنى فالنًا ازدهيت من 71

األرشاف. النضد: 72
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املجد روح

وال��تَّ��ف��ان��ي ال��ُم��رُوءَِة روِح س��وى يَ��بْ��َق��ى ول��ي��س ال��ح��ادث��اُت ت��م��رُّ
ب��اِن ك��ال��نُّ��بْ��ِل ال��ُع��ل��ى يَ��بْ��ِن ول��م َم��ْج��ٌد ال��ح��رِّ ك��ال��وف��اء يُ��َر ول��م
يُ��ع��ان��ي؟ ش��ع��بً��ا ب��ُم��نْ��ِص��ٍف ف��ك��ي��ف ف��رًدا ص��ان إْن ُم��ْح��ِس��ٌن ويُ��ْح��َم��ُد
ال��ه��واِن ِم��َن تَ��ْش��م��ِئ��زُّ نُ��ف��وٌس ل��ل��دنَّ��اي��ا ��ُر تُ��َس��خَّ َع��ج��ٍب وِم��ْن
م��ت��ب��اع��داِن ح��االُه��م��ا وإْن ِق��ْدًم��ا ال��م��ج��ِد ذك��ري��اُت نَ��م��تْ��ه��ا
ال��دخ��اِن؟ ه��ذا ف��ي ال��ع��ي��َش تُ��ط��ي��ق غ��ذاءٌ ل��ه��ا ال��ش��م��وس وف��ي ف��ك��ي��ف
ج��ان ِع��ل��ِم ع��ن وال ��ْت، َع��فَّ إذا داءٌ وه��ي ال��ج��ه��ال��ِة ع��ن رض��ي��ُت
ال��م��ع��ان��ي ع��ن تَ��ض��ي��ُق ب��ف��ل��س��ف��ٍة أخ��اه َس��ف��ًه��ا خ��ائ��ٍن ِم��ْن ف��ك��م
ال��زم��اِن ُس��ْخ��ِر س��وى يَ��غ��ن��ْم ول��م أس��ي��ًرا ش��ع��بً��ا ب��ائ��ٍع ِم��ْن وك��م
ال��غ��وان��ي ف��ي ال��ت��ق��لُّ��َب يَ��ب��زُّون بَ��يْ��ن��ا ال��ف��ت��ي��اِن تَ��ق��لُّ��َب نَ��دب��ُت
ال��ج��ب��اِن؟ س��وى ال��رَّغ��اَم ي��رض��ى وه��ل ب��م��ج��ٍد أْول��ى َم��ع��دنً��ا أل��س��ن��ا

وطب طب

عىل ردٍّا الزهاوي صدقي جميل الفيلسوف الشاعر صديقه إىل الديوان صاحب بها بعث
منه: مودة كتاب

ال��ك��ري��ْم ال��ص��دي��ِق ك��ت��اُب أت��ان��ي
ال��ن��دي��ْم ف��ك��ان
ال��ك��ل��ي��ْم ل��ق��ل��ب��ي
ال��ع��ظ��ي��ْم ش��ع��وَر ف��ي��ه وق��دَّْس��ُت

�اءْ �وف� ال� �َز ورم�
ك��ال��ط��ب��ي��ْب ِح��ك��م��ٍة ف��ي وم��ث��لُ��َك
ح��ب��ي��ْب ل��ق��ل��ٍب
ال��وج��ي��ْب ك��ث��ي��ِر
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األدي��ْب ُروَح ال��ط��بِّ م��ن ف��إنَّ
�اءْ اإلخ� وُروَح

ال��س��ع��ي��د ح��ظ��ي أش��ك��ر ك��ْدُت وم��ا
�ْد �دي� ج� �ردٍّ ب�
ف��ري��ْد ك��ك��ن��ٍز
ال��ن��ش��ي��ْد إل��ي��ه أأزِج��ي وق��ل��ُت

ال��غ��ن��اءْ؟ ب��ش��ع��ِر
ائ��ت��ن��اَس��ا ف��ي��ك أط��م��ُع ك��ْدُت وم��ا
ي��اَس��ا أدِر ف��ل��م
�ا �اَس� ك� �ُت �وِول� ونُ�
اخ��ت��الَس��ا ن��ظ��م��َت ف��ي��م��ا ال��ش��ع��ر م��ن

ال��رج��اءْ ل��تُ��ح��ي��ي
َده��ري ل��ؤم م��ن ُ أف��اَج��أ ب��ي إذا
ف��ك��ري س��اء ب��م��ا
�ري �ش� ب� �دَّ �اه� وم�
ض��رِّ ك��ل ِم��ن ُع��وف��ي��َت ب��س��ق��ِم��َك،

ال��ن��داءْ ت��ل��بِّ��ي
وال��وج��ي��ْب األس��ى ب��ع��َد ف��أْص��بَ��ْح��ُت
ال��ط��ب��ي��ْب ك��أن��ي
�ْب األدي� �م �ق� �س� ل�
ال��ح��ب��ي��ْب أش��ع��ري ش��ع��ري: ل��ي��َت ف��ي��ا

ال��ش��ف��اءْ؟ رس��وُل
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الفيلسوف شيخوخة

كتب وقد الزهاوي صدقي جميل الفيلسوف الشاعر صديقه إىل الديوان صاحب بها بعث
الشيخوخة: عبء يشكو إليه

س��ائ��ُر نَ��ج��ٌم ش��اَخ إْن ال��ف��يْ��َل��ُس��وْف َق��طُّ ش��اَخ م��ا
ال��ع��اث��ُر! ف��ي��ه َض��لَّ إْن يَ��ُط��وْف ال��دُّن��ي��ا ع��ال��ِم ف��ي
اآلخ��رْه! ال��ح��ي��اَة ويَ��َرى ح��ي��اْه ف��ي يَ��دأُب وي��َظ��لُّ
ال��ع��ائ��َرْه ال��ظ��ن��وُن َف��ل��ُه ُم��نْ��تَ��ه��اْه يَ��ْوًم��ا َظ��نَّ م��ْن
بَ��ص��ي��َرا يُ��َط��اِل��ُع��ُه ِس��ف��ًرا ال��ُوُج��وْد يَ��ْل��َق��ى َدائ��ًم��ا ُه��َو
أث��ي��َرا! ع��ن��ُه ��بً��ا ُم��ت��ح��جِّ يَ��ُع��وْد ال ��ُب ال��ُم��َح��جَّ ح��ت��ى
س��اِم ال��ح��ال��ي��ن ف��ي ف��ه��َو ت��ف��اءََل أْو ت��ش��اءَم وإذا
األن��اِم م��ت��ب��وُع ف��ه��و ت��س��اءَل أو تَ��ج��اه��ل وإذا
ذه��ن��ِه ِم��ْن ُص��ورٍة ف��ي بَ��َدا ع��اَل��ِم��ِه وَج��م��ي��ُع
َف��نِّ��ِه! أو ش��ك��ل��ِه ِم��ْن ال��م��َدى ب��ع��َد ال��َم��َدى َوِس��َع
ال��ع��ل��ي��ْم ال��ج��ه��ِل ف��ي َف��ت��راُه ج��اه��ًال ت��خ��بَّ��َط م��ه��م��ا
َع��ظ��ي��ْم! ك��ديَّ��اٍن ف��ي��ِه م��اث��ًال ال��ت��ف��رَُّد تَ��ْل��ق��ى
يَ��ش��ي��ْخ إذْن ف��ال��ف��ي��ل��س��وُف ل��ألن��اْم َربٌّ ش��اَخ ل��و
��ُم��وْخ! ال��شَّ ال��ع��ق��ِل وأل��وه��ُة يُ��ض��اْم ل��ْن ك��ي��اٌن ف��ل��ُه
ال��ِك��بَ��ْر ِع��بءِ ِم��ْن وْل��تَ��ش��ُك ص��دي��ق��ي ي��ا ُس��ق��َم��َك َف��ْل��تَ��ْش��ُك
ِس��ي��ْر ف��ي ع��ن��دَك وال��م��ْج��َد ال��ح��ق��ي��ق��ي ال��َح��ظَّ أرى ل��ك��ْن
ال��ف��ي��ل��س��وْف يَ��ْع��ِرُف��وَن ال األل��ى ال��ق��ْوُم ِق ل��يُ��َص��دِّ
ال��ُح��تُ��وْف! ب��ل ��ق��اْم ال��سِّ َف��وَق ال��ُع��َل��ى ف��أرى أن��ا ��ا أمَّ
يُ��َح��دُّ ال ُع��ْم��َرَك انَّ ول��و ط��وي��ًال ُع��ْم��ًرا ل��ن��ا ��ْر ع��مِّ
تُ��ْس��تَ��َردُّ! ��ع��اَدُة ال��سَّ ف��ي��ِه ج��م��ي��ًال ِش��ْع��ًرا ل��ن��ا واب��س��ْم
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عنارصالتفاؤل

ذه��ن��ي ��َده��ا وحَّ ح��ي��ن ن��ف��س��ي ت��ف��اؤَل ف��ولَّ��َدْت ال��ح��ي��اِة أل��واَن ت��ذوَّق��ُت
تُ��ْغ��ِن��ي وال تُ��ض��يءُ ال وك��ان��ت ض��ي��اءً ف��أص��ب��ح��ْت ط��ي��ٍف أص��ب��اُغ ��َدْت ُوحِّ ك��م��ا

االستقالل

وت��ش��ي��ي��ِد ت��ع��م��ي��ٍر ُج��ْه��ُد ل��ك��نَّ��ه أل��ٍم ذي ص��ي��ح��اِت وال ه��ْزًال ك��ان م��ا
ال��م��وِدي َج��ه��ل��ن��ا م��ْن س��َوى ال��ع��دوِّ َج��ي��ُش ب��م��وط��ن��ن��ا َم��ْزه��وٍّا تَ��وطَّ��ن ف��م��ا
ب��ت��ي��ف��وِد! َم��ن��ك��وٍب ض��ْع��ُف وال َض��ْع��ٌف، وب��ن��ا ل��ن��ا، ِط��بٌّ أن��ه وي��دَّع��ي
ت��وح��ي��ِد؟ دون ت��ع��اَف��ى ج��س��م وأيُّ وح��دت��ن��ا ت��ش��ت��ي��ِت ِم��ْن ��م ال��ت��س��مُّ َض��ْع��ُف
ت��ردي��ِد! ع��ن��د ه��ذَي��اٌن ك��أن��ه��ا ي��ردُِّده��ا ب��أح��الٍم ي��ص��ي��ُح ك��لٌّ
ع��رب��ي��ِد! ُروح ف��ي ك��ْوس��ٍج73 ف��ي وال��ك��لُّ ب��ه ي��ف��وه م��ا م��ع��ان��ي ي��ن��س��ى وال��ك��لُّ
م��ح��دوِد غ��ي��ر ب��ص��ي��اٍح أو ب��ال��ل��غ��ِو ل��ه��م��ت��ن��ا إت��الٌف ال��نُّ��ف��ارُة74 ه��ي
ب��ت��ه��دي��ِد م��اٍل ِم��ْن ال��غ��رام��ة ف��ْوَق ك��رام��ت��ن��ا م��ْن ب��ه��ذا ال��ع��دوُّ ن��اَل
ال��ب��ي��ِد! ف��ي 76 ال��ج��ل��ح��اءُ ال��ب��ل��دُة ك��أن��ن��ا ت��ع��اوُدن��ا زال��ْت م��ا ال��ح��م��ِق ورأَوُة75
أن��اش��ي��ِد! أو ص��ي��اح ف��ي َوأه��لُ��ه��ا غ��اف��ل��ًة ال��غ��زِو ل��ص��ن��وِف تَ��ع��رََّض��ْت
وت��وك��ي��د ُح��بٍّ ف��ي ك��ال��دِّي��ِن ن��رع��اُه ل��ه ان��ف��ك��اَك ال ب��ات��ح��اٍد ل��ن��ا ف��م��ن
وت��ب��دي��ِد؟! ت��ك��وي��ٍن ب��ي��ن م��ا ن��ش��طُّ ف��ال ل��ل��ج��ه��اِد ب��وف��اءٍ ل��ن��ا وَم��ْن

الكرنفال. الكوسج: 73
املغلوب. من الغالب يأخذها التي الغرامة النفارة: 74

صاحبه. عىل البادية ظاهرته الحمق: رأوة 75

حصن. بها ليس التي 76
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الجريء الفاتح

الجريئة: اإلنشائية سياسته تنفيذ ملناسبة باشا شاهني محمد الدكتور سعادة إىل

��اء ال��وضَّ الس��ت��ق��الِل��ه��ا ب��ال��م��اِل داع��ٍم ُل أوَّ «ب��م��ص��ر» ق��اَم ب��األم��ِس
م��ض��اء ك��لِّ دل��ي��ُل ال��م��ن��ش��آِت ف��ي وع��ن��دُه ك��ال��ح��ص��ون، ال��م��ص��ارَف ي��بْ��ِن��ي
األدواء َش��ْوك��َة ي��خ��ض��ُد ب��ال��ط��بِّ ف��ات��ٍح َ أْج��رأ ال��ي��وَم أن��َت وت��ق��وم
األح��ي��اءِ ف��ي «م��ص��ر» ل��ي��رف��َع ف��س��ع��ى وك��رام��ُة س��الم��ًة ال��ح��ي��اَة ع��رف
واإلن��ش��اءِ وال��تَّ��ْع��م��ي��ِر ل��ل��ب��ح��ِث وس��ائ��ل وَج��ْم��ِع «م��ؤت��م��ٍر»77 ب��ي��ن م��ا
رج��اءِ ُروَح ف��ي��ك وت��ح��م��ُد ع��ن��ه��ا ُع��زوف��ه��ا ب��ع��د «م��ص��َر» ت��راق��ُب أم��ٌم
ل��ألب��ن��اءِ اآلب��اءِ م��ن تُ��ه��َدى ِل��ع��زٍَّة ال��طُّ��م��وح س��وى ل��ي��س ال��م��ج��ُد؟ م��ا
واألش��الءِ األْج��داِث س��ي��رَة ال نَ��ِق��يَّ��ًة ال��ح��ي��اِة س��وى ل��ي��َس ال��ن��ص��ُر؟ م��ا
م��راءِ دون ال��ن��ص��ر ب��ع��د ل��ل��م��ج��د دائ��بً��ا ت��ع��م��ُل ال��ي��وَم أن��َت وأرَك
ل��ل��ع��ل��ي��اءِ «ب��م��ص��ر» ال��ول��وِج وم��ن خ��ال��ٍد ب��م��ج��ٍد َك��ل��ٍف م��ن ع��بْ��ئ��اِن
ال��ب��نَّ��اءِ ال��ُم��ت��َوثِّ��ِب َط��ب��ع��ِه ف��ي ثَ��ائ��ٍر ��ٍة ِب��ه��مَّ ��ت��ه��ا ص��حَّ وِب��ن��اءِ
ب��الءِ ك��لِّ أص��ُل ��َل ال��تَّ��ع��جُّ إنَّ ُم��وَّف��ٍق َغ��ي��ُر وه��و ��ل، «ت��ع��جَّ ق��ال��وا:
ح��ي��اءِ!» ُدوَن األع��ذاَر وي��ردِّد اْس��ت��ه��ت��اِرِه ف��ي األَْرَواَح َس��يُ��َض��يِّ��ُع
��ع��ف��اءِ ال��ضُّ ل��ن��ك��ب��ِة ال��ع��ظ��ي��ِم أل��َم ل��ق��دَّروا األن��ي��َن س��م��ع��وا انَّ��ه��م ول��و
ن��داءِ وف��اءِ ِم��ْن أْرح��َم ك��ان أْو أْدَواِئ��ه��ْم َم��َدى م��ْن أق��ت��َل ك��ان م��ا
وع��ن��اءِ َخ��ص��اص��ٍة َح��ل��ي��َف ف��ن��س��وا أح��الم��ه��ْم ع��ل��ى َع��اش��وا ل��ك��ن��ه��ْم
ع��ي��اءِ! ُدوَن ال��ق��ط��َن ن��اَل ك��ال��دُّوِد ��ِل تَ��م��هُّ دون األم��راُض ت��ن��ت��ابُ��ه
بَ��ق��اءِ س��ب��ي��ل ف��ي ب��ج��ه��ٍد إالَّ اس��ت��ق��الَل��ه��ا ال��ع��ل��ى أَم��ُم أح��رزْت م��ا
األج��زاءِ ف��ي ب��ع��ُد ع ت��ن��وَّ م��ه��م��ا َف��ْرِع��ِه م��ْن أْص��ل��ُه نُ��ْدِرك ه��ي��ه��اُت
ه��ب��اءِ م��ث��َل ض��اع ت��ف��رََّق ف��إذا ُم��تَ��ض��ام��ٌن ��ٌد ُم��وحَّ ال��ح��ي��اِة ُج��ْه��ُد
ب��األس��م��اءِ ِل��ع��الُه ي��ك��ت��ف��ي أْن أب��ى إذا ي��ك��ون م��ا أح��ص��ف ��ْع��ُب وال��شَّ

القاهرة. يف ُعقد الذي الدويل الطبي املؤتمر 77
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األع��داءِ! ُم��ري��ع��ُة ال��ك��الِم ُح��َج��ُج ك��أن��م��ا ��ك��اِة، وب��ال��شَّ ب��ال��نِّ��داء أو
اآلالءِ م��ن ب��م��طَّ��رٍد إالَّ ق��واُم��ه��ا ي��ق��وم ال ال��م��راف��َق إنَّ
ن��داءِ أج��لِّ ف��ي ��َع يُ��ج��مَّ ح��ت��ى ب��ذل��ُه ُم يُ��ق��دِّ ب��م��ن��ه��ج��ِه ك��لٌّ
ش��ه��داءِ َع��ْن ال��م��وت ع��ادي وت��ردُّ ب��ًة غ��الَّ ��ة ِه��مَّ تَ��ب��ذُل وأراَك
َم��َس��اء ص��ب��اَح ت��ردِّده ش��ك��ًرا ُش��ْك��َرَه��ا ال��ع��زي��زِة «م��ص��ر» ِم��ْن ف��ت��ل��قَّ
اآلراء ت��ب��ل��ب��ل داءَ وق��ت��ل��َت اس��ت��ق��الل��ه��ا إل��ى ت��م��ه��ي��ًدا ��ْدَت م��هَّ
ف��ن��اء َره��ي��َن َم��َرٍض ف��ي وال��ش��ع��َب ِع��َم��اَدُه ال��ب��ن��اءِ آس��اَس وع��رْف��َت
ش��ق��اء ك��لِّ َح��ْرُب ِب��بَ��ذِْل��َك ف��إذا ع��زي��زًة ل��ل��ح��ي��اِة ِق��ْس��َط��ك ف��ب��ذْل��َت
بُ��ك��اءِ وب��ي��َن أدع��ي��ٍة ب��ي��َن م��ا ق��اب��ٍع ع��ل��ي��ٍل َش��ْع��ٍب ف��ي َخ��ي��َر ال
وَع��َداء وت��خ��اذٍل ل��ت��راش��ٍق وش��ه��وٍة ال��ج��داِل َس��ْف��َس��ط��ِة ب��ي��ن أو
َوف��اء أب��رِّ ع��ل��ى «ل��م��ص��ر» َع��َم��ًال إي��ث��اِرن��ا م��ن ال��م��ج��ِد روُح يَ��ْف��تَ��رُّ
وال��ك��رم��اء األْح��ي��اءِ ف��ي َونُ��َع��دَّ ال��ُع��ل��ى ج��ب��اب��رَة ل��ه��ا ن��ك��وَن ح��ت��ى

النفس شعاع

آالم��ي أو ف��ي��َك ��ي ب��ه��مِّ راٍض ف��إن��ن��ي ال��ع��ل��ي��َل ج��س��م��ي ي��ا أن��َت ِع��ْش
س��ق��ام��ي رض��ي��ُت ب��ه��ا ظ��ف��رُت ف��إذا ل��م��ه��ج��ت��ي ك��ال��غ��ذاءِ َس��ق��اُم��َك ل��ي��ك��ْن
األي��ام وق��س��وُة ال��ح��ي��اِة ض��ي��ُم ب��ق��ات��ٍل ف��ل��ي��س س��ل��م��ْت إْن وال��ن��ف��ُس
��ام��ي ال��سَّ ال��ط��ه��وُر ُه��َو وْه��َو وي��غ��ي��ُب وض��دَّه ال��ج��م��اَل ي��ش��ت��م��ل ف��ال��ن��وُر

العقل دولة

ُق��ل��وب ب��ط��ْوع ب��ذل��ن��اه ُع��ْم��ٌر ك��َف��ى ف��ق��د ت��س��وَد ل��ك��ي ال��زم��اُن ج��ان
ال��م��ط��ل��وِب ت��تَ��بُّ��ِع ي��وُم وال��ي��وُم ح��ق��ن��ا ع��ن ل��ن��ا إع��النً��ا ن��أُل ل��م
ل��ل��م��غ��ل��وِب ال��َع��ْوُن ف��ه��و ل��ْل��ع��ْق��ِل ل��دْع��َوٍة ن��ئ��وَل أن ال��دع��اوِة ُع��ق��بَ��ى
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وُح��روِب ه��م��ٍة ع��ن ال��ورى غ��ن��َي ل��ع��زٍَّة ال��ك��الُم يُ��غ��ن��ي��ن��ا ك��ان ل��ْو
ب��خ��ط��وب ال��َوَرى ش��ق��َي ل��م��ا ِدْرًع��ا وح��َده��ا ال��ع��واط��َف تَ��ِخ��ذَ َم��ْن َس��اَد أو
م��ره��وِب أذًى ِم��ْن ال��م��ج��اِه��ُد ي��ْدنُ��و ح��ي��ن��م��ا ال��س��الم��ة م��ي��زاُن ال��َع��ق��ُل
ُه��ب��ُوِب ع��ن��د اإلِْع��َص��اَر ويُ��راوغ وال��ن��َه��ى ال��ب��ص��ائ��َر يَ��ْه��ِدي ال��ذي ف��ه��و
ق��ل��وِب ب��غ��ي��ر ل��ي��س��ت وُف��تُ��وُح��ه��ا ف��ش��ارٌة ل��ل��ح��ي��اِة ال��ع��واط��ُف أم��ا

الزعامة

باشا: صدقي دولة إىل

إص��الَح��ه��ا خ��ادٌم أن��َك ن��ادي��َت ��ٌة أمَّ تُ��ِج��لَّ��َك وأن ت��س��وَس أن ل��َك
ك��ف��اَح��ه��ا ت��ف��وَت ل��ن ال��م��ب��ادئَ إنَّ دائ��ًم��ا س��ب��ي��ل��ك ف��ي ت��ك��اف��َح أن ل��َك
وج��نَ��اَح��ه��ا ب��أَس��ه��ا ل��َك م��وف��ورٌة ل��ل��ُع��َل��ى ف��ال��م��واه��ُب ه��ذا، ك��لُّ ل��َك
أف��راَح��ه��ا تُ��ن��ي��ل��ه��ا ال��وئ��اِم ن��ح��و ع��زم��ًة ��ي ال��م��رجِّ أم��ُل ل��ن��ا ل��ك��ْن
ِم��ص��ب��اَح��ه��ا ل��ه��ا ح��م��ل��وا ف��ك��م ل��ه��م��و، ك��رام��ٍة ف��ض��َل ل��ل��زع��م��اءِ وت��ص��وُن
ص��الَح��ه��ا نُ��ذي��َع أن ال��رج��اح��ة وِم��َن دائ��ًم��ا ل��ل��ت��داوِل ال��زع��ام��ة إنَّ
س��َم��اَح��ه��ا وي��ط��ل��ب��ون يَ��ت��ص��اف��ح��ون غ��ٍد ف��ي ل��ك��ْن ال��زُّع��َم��اء، ي��ت��راش��ق
أت��راَح��ه��ا ًدا م��ب��دِّ ال��زع��ي��َم وك��ِن ص��اف��ًح��ا ول��ل��م��روءة ال��ج��ريءَ ف��ك��ِن
س��الَح��ه��ا يُ��ِع��زُّ تَ��ض��اُف��ره��ْم ل��ك��ْن ق��ي��ادٍة ف��ض��َل ال��زع��َم��اءُ ي��ت��ن��اوُب
ج��راَح��ه��ا يَ��س��ت��ن��ي��ُر ال��ت��ح��زُُّب ح��ي��ن ج��راِح��ه��ا ب��رءِ غ��ي��َر ال��ت��آل��ُف ل��ي��س

الشاعر وطنية

ب��م��وط��ن��ِه ذلٌّ وم��ش��ى ُرب��وُع��ه درس��ْت إْن ��اُس ال��ح��سَّ ��اع��ُر ال��شَّ يَ��ص��م��َت ل��ن
َم��س��ك��ن��ِه ج��ن��َب ل��غ��ًوا أج��م��ُع وال��ك��وُن م��وط��نَ��ُه اإلل��ه��اِم َوط��ُن ي��ك��ْن وإْن
تَ��ف��نُّ��ن��ِه م��اض��ي ف��ي ُم يُ��َه��دِّ ك��م��ا ق��اط��ب��ًة األك��واَن يَ��خ��ل��ُق ف��م��ث��لُ��ه
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ُم��ْزِم��ن��ِه ال��ف��نِّ دق��ي��ِق ح��ن��اٍن وِم��ْن ُم��ه��َج��تُ��ُه ال��ِح��سِّ ن��ف��اِذ م��ن ل��ك��نَّ��م��ا
م��وط��ن��ه أص��َل َدَع��ْوه��ا رب��وٌع ب��ه س��ع��دْت ال��ت��ي األرِض م��ن ف��ت��س��ت��ب��ي��ِه

العراق استقالل

ل��ل��ب��اِس ال��ُم��ْل��ِك ف��وَق ل��ل��ع��ق��ل ال��م��ل��ُك ال��ن��اِس ف��ي ��م��س ال��شَّ ت��ح��َت م��ك��انَ��ِك ُخ��ِذي
آلس��اس آس��اٌس ال��ت��ض��ام��ُن ح��ي��ن ت��ض��ام��ن��ه��ا َم��ْع��نَ��ى ع��رف��ْت أم��ًة ي��ا
ال��ي��اس وه��دة ِم��ن س��م��ا ال��رش��ي��ِد ُم��ل��ُك َع��َج��ٌب وال ت��اه��ْت ق��د ال��ُع��روب��ُة ب��ك
وأح��راِس ُج��نْ��ٍد ِم��ْن ال��رج��ول��ِة أو ب��اع��ثُ��ه��ا ال��ع��ل��ِم غ��ي��َر ل��ل��م��م��ال��ك ه��ل
وأرم��اِس؟ م��وٍت ف��ي ال��ش��ع��ِب ق��ي��م��ُة أو ي��ق��وِّض��ه وال��م��ع��ن��ى ال��ل��ف��ظ ق��ي��م��ُة م��ا
وال��راس ال��ن��ف��ِس ف��وَق ت��اج��ي��ن ف��ن��ل��ِت ب��ص��ال��ح��ٍة إالَّ م��رًة تَ��ْح��ف��ل��ي ل��م
وال��ن��اس��ي ال��م��خ��دوَع ي��وق��ظ ق��د وال��ذك��ُر ن��ردِّده��ا أم��ث��اٍل م��ض��رَب وص��رت
ال��ق��اس��ي إن��ع��اُم��ه��ا أو ال��ح��ض��ارِة ل��ه��ُو يُ��ل��وِّث��ه م��ا ن��ق��يٌّ زك��ىٌّ َدٌم
ل��ن��ب��راس ض��ل��وا م��ذْ ال��ُع��رَب أح��وَج م��ا ل��ن��ه��ض��ت��ه��م ن��ب��راًس��ا ل��ل��ُع��ْرِب ص��ان ق��د
ال��ن��اس أب��ع��ِد أي��دي ق��ب��ل ال��ُه��َدى ذاك ل��ه��م��و ي��ٍد ِم��ْن ي��ن��ال��وا أن ب��ه��م أْوَل��ى
وإح��س��اِس ب��إل��ه��اٍم ل��ل��ع��ارف��ي��ن ج��ام��ع��ٍة م��ج��ُد إال ل��ل��ع��ُروب��ة م��ا
واآلس��ي وال��ن��ب��ل ال��ع��ل��ى م��رام��ي إالَّ ��ِده��ا ت��وحُّ ف��ي َم��راٍم ع��ن ت��ن��زَّه��ْت
وأع��راس َم��ن��اح��اٍت ِم��ْن ��َع��ْت وُج��مِّ أدٍب ف��ي ال��ت��اري��ُخ ص��اغ��ه��ا ع��واط��ٌف
ق��س��ط��اس ع��ج��ُز ج��ن��اه ظ��ل��ٍم ف��ُربَّ اض��ط��رب��وا أو م��ن��ه��ا ه��ًدى ق��وٌم َض��لَّ إن
ب��م��ق��ي��اس! ال��نُّ��ْع��َم��ى ل��ه��ا ق��ط��ع��ت��م وق��د ب��ه��م��ت��ك��م ف��خ��ًرا ��ن��ا، ع��مِّ ب��ن��ي ف��خ��ًرا
ال��رَّاس��ي ال��ج��ح��ف��ِل م��ث��ل ال��تَّ��ه��وُّر م��ن ب��ارق��ٍة ك��لَّ إب��اءً أب��ي��ت��م وق��د
أن��ف��اِس ُح��رَّ ب��ل ح��رًَّة وأن��ف��ًس��ا م��ق��وَّم��ًة لُ��ْس��نً��ا ل��ك��م ج��ع��ل��ت��م وق��د
ال��ب��اِس ع��ن تُ��غ��ن��ي ق��د ال��ب��ط��ول��ة إن ي��خ��اص��َم��ك��م أن ع��دوٌّ أط��اق ف��م��ا
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الطب أمري

إبراهيم: باشا عيل الدكتور األستاذ الشهري املرصي الجرَّاح

أْع��ظ��ُم ه��و أْح��َرْزتَ��ُه م��ا انَّ ول��و أْس��َديْ��تَ��ُه م��ا ال��ط��ب أم��ي��َر َش��َرٌف
ُم��ت��ي��ُم ال��ن��ب��وِغ ب��آي��اِت َوَط��ٌن يَ��ْزَده��ي ال��ج��راح��ِة ف��ي ف��نِّ��َك ِب��ف��ت��وِح
ت��ق��دَُّم��وا ب��ال��ذي��ن ال��تَّ��ف��رَُّد إالَّ ل��م��ج��ِدِه ال��ق��ُروِن م��اض��ي ف��ي اع��ت��اَد م��ا
��ُم ي��ت��ب��سَّ آالم��ِه ف��ي ِل��ن��داَك ال��ذي ب��م��وط��ن��َك ب��ه ُخ��ِص��ْص��َت ش��َرٌف
َع��ُم��وا ق��د َم��ن أو األح��داُث ج��ارِت إْن ذُخ��َرُه ال��م��َواِه��ِب ه��ذي ف��ي ويَ��ُع��دُّ
وَح��وَُّم��وا ال��ُم��ل��َه��ُم��وَن ع��اش ف��ب��م��ص��ر بُ��لِّ��ْغ��تَ��ُه م��ا ُع��َالَك َح��دَّ ج��از م��ا
ت��ت��أل��ُم ع��ل��ي��ل��ٌة وه��ي ل��ل��بُ��ْرءِ ه��اديً��ا ب��ن��انُ��ك ش��رًف��ا ل��ه��ا يَ��ْك��ف��ي
وَم��غ��ن��ُم ل��ل��ج��س��وِم ِس��ح��ٌر ب��ي��ديْ��َك ت��ك��ي��ي��ُف��ه ِب��م��ب��َض��ٍع وال��م��ع��ج��زاُت
يُ��ْه��َزُم! إذْ ل��ه غ��ن��ٌم وك��أنَّ��م��ا رًض��ى ف��ي أم��اَم��َك م��ه��زوٌم وال��داءُ
يُ��ك��َرُم ص��ف��ات��ك ف��ي م��دٍح ك��لِّ ع��ن م��واه��بً��ا غ��ن��ي��َت ف��ق��د ُم��ِدْح��َت ف��إذا
َس��ُم��وا وإْن ال��م��ادح��ي��ن ث��ن��اءَ ي��أب��ى ب��ف��نِّ��ه ال��ن��ف��وس يُ��ح��ي��ِي ال��ذي إن
ت��نْ��َع��ُم ِل��َي وع��واط��ٍف وال��دي، ع��ن م��ح��بَّ��ٍة ُش��ع��وَر إع��ج��اب��ي ف��ت��ل��قَّ
يُ��ْرَغ��ُم ه��و وال وج��دان��ي، يُ��ْم��ل��ي��ِه ل��م��ا ك��ت��ٍم ع��ل��ى َط��ْوٌق ل��ي ك��ان م��ا

الفن من لون

ع��نِّ��ي دف��اِع��ه��ِم ف��ي ق��وٌم وأس��رَف ه��اج��يً��ا وأس��رف��َت َل��وَّاًم��ا ت��ح��ام��ل��َت
ط��ع��ن وال ب��ه��ج��ٍو أش��ع��ْر ف��ل��م ج��ه��ل��ُت ك��أن��ن��ي ب��ع��ل��م��ي ح��ت��ى ول��ك��ن��ن��ي
يَ��ْج��ن��ي وال ي��س��يءُ ال ه��ج��اء ف��ك��لُّ ب��م��س��م��ٍع َوق��ٌع ل��ل��س��وءِ ي��ك��ن ل��م إذا
ويَ��س��ت��غ��ن��ي ال��ع��ري��ِض ال��م��دِح ع��ن ي��ع��فُّ ن��ف��س��ِه م��َش��اع��ر م��ن ُدن��ي��ا س��اس وَم��ْن
ال��ف��نِّ م��ن ل��ونً��ا ال��ص��ف��ِح َم��ع��ان��ي أران��ي ُم��َع��لِّ��ٍم خ��ي��ُر ف��ه��و ده��ري ��ُل أب��جِّ
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الباكي الضاحك

ال��ب��اك��ي ال��ض��اح��ُك ف��إن��ي ب��ن��ف��س��ي ن��ف��س��ي َس��ِخ��َرْت وإن ال��ع��ان��ي َوَط��ن��ي ع��ل��ى أب��ك��ي
أش��واِك؟! س��ج��ِن ف��ي ألزه��ارِه وم��ا ُم��ْش��ِرَق��ٌة وال��ش��م��ُس ط��َغ��ى ��ب��اِب ل��ل��ضَّ م��ا
��اِك؟ َض��حَّ ال��ع��ي��ِش ب��ج��م��اِل ع��اَل��ٍم ف��ي يُ��َش��ذِّبُ��ُه َج��نَّ��انً��ا ال��رَّوُض أي��ع��َدُم
إدراك��ي؟ ف��وق َم��َع��اٍن ��ب��اِب ل��ل��ضَّ أم نَ��ْرُق��بُ��ه م��ن��ه َم��ْج��ًل��ى ال��نُّ��وُر يَ��ع��َدُم أم

∗∗∗
ال��ب��اق��ي ع��م��َرك ت��ب��ك��ي ال��س��ج��ِن ف��ي نَ��َش��أَت غ��ِرٌد ط��ائ��ٌر إالَّ أن��َت م��ا ق��ل��ُب ي��ا
وأش��واق��ي أس��راري ك��لَّ واع��يً��ا ي��ا ح��ام��لُ��ه أن��ت دف��ي��ٌن وج��ٌد ي��ك��ف��ي��َك
وإِح��راق��ي َص��ل��ب��ي َرأى ق��د م��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن َح��َرًق��ا َم��ْوط��ن��ي أن��اِج��ي تَ��َدْع��ن��ي ف��ال
إط��راِق! ذُلَّ يُ��ع��ان��ي ال��ش��م��وِخ ب��ع��َد َع��َل��ٍم وك��م ُح��رٍّ ك��م ال��زَّع��ام��اِت داءَ

∗∗∗
ال��داج��ي ال��م��ح��ن��ِة ب��ل��ي��ِل وج��ودي ن��ف��س��ي ف��ق��دْت ب��ع��دم��ا ن��ف��س��ي أع��رُف َرج��ع��ُت
أم��واِج ب��ي��ن م��ن َزَخ��َرْت ك��م��وج��ٍة ب��ه ال��ط��ل��ي��ُق أن��ي ك��م��ا األس��ي��ُر أن��ا
��اِج وهَّ ال��م��دِّ ف��س��ي��ِح ف��ن��اءٍ إل��ى ف��ان��ط��ل��ق��ْت األس��ِر ح��ي��اَة إب��اءً أب��ْت
��اج��ي! ال��سَّ ك��ال��م��ي��ِت ب��ه ح��يٍّ وك��لُّ ع��ن��اِص��ِرِه ِم��ْن اض��ط��راٍب م��لءُ وال��بَ��ْح��ُر

∗∗∗
وآالم��ي أت��راح��ي ف��ي��ه م��ا وك��لُّ ي��ؤرِّق��ن��ي ف��ي��ه م��ا ك��لُّ َم��وط��نً��ا ي��ا
أن��غ��اِم؟ ب��ي��ن ي��ت��ه��ادى أن أح��قُّ زم��ن ف��ي ��داِح ل��ل��صَّ ال��ل��ح��َن ح��رَّم َم��ْن
أح��الِم؟ أض��غ��اُث ال��ورى ح��قَّ وأنَّ م��ن��ق��ص��ٌة ال��ن��وَر ه��ذا أنَّ رأى وَم��ْن
أص��ن��اِم؟ دوَن ك��أنَّ��ا ال��ج��ب��اِه ذُلَّ م��ج��رََّدٍة ألص��ن��اٍم أب��اَح وَم��ْن
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اإلحسان عيد

الفيض: يوبيلها يف املرصية» السورية واإلحسان االتحاد «جمعية تحية

األن��غ��اِم م��ن ُح��َل��ٍل ف��ي وي��رفُّ غ��رام��ي ب��ال��ن��ش��ي��ِد ي��ه��ت��ُف اآلَن
وب��اإلل��ه��اِم ف��تَّ��انً��ا ب��ال��ح��س��ن ل��ُه ج��ادت ال��ت��ي األرَض وي��ق��بِّ��ل
س��الِم ب��ن��وِر ب��راع��ُم��ه��ا وزه��ْت رب��ي��ع��ه��ا ب��وش��ِي ح��ش��ائ��ُش��ه��ا ن��ج��م��ْت
ظ��ام��ي لُ��بٍّ وك��لِّ ال��ج��م��اِل ع��ط��َف ل��س��ائ��ٍل ال��ح��ي��اُة تَ��ه��ُب م��ا ك��لِّ ِم��ْن
ال��م��ت��ع��ام��ي؟ ت��رى ف��َم��ْن ��ع��اُع ال��شُّ وب��دا ي��ث��ْب؟ ل��م ق��ل��ٍب ف��أيُّ األري��ُج ف��اح
ال��م��ت��س��ام��ي وُم��ْل��َك��ه ال��رب��ي��َع ه��ذا ف��أن��ج��ب��ْت ك��ال��ب��ش��ي��ر م��رَّْت «ف��ي��ن��وُس»
واألف��ه��ام األرواح ع��ل��ى ُط��ِب��َع��ْت َص��ب��اح��ٍة ب��ك��لِّ َم��َف��اِت��نُ��ه��ا ه��ذي
األح��الم ع��ن س��م��ا ال��خ��ل��ود ُح��ل��ِم س��وى ت��ت��رك ف��ل��م ب��م��وك��ب��ه��ا م��رَّْت
غ��رام��ي ص��الَة وأِج��ْز ��ن��ي، َح��فَّ م��ا م��ن��اج��يً��ا ال��ص��غ��ي��ِر وثْ��َب أِث��ْب دْع��ن��ي
م��ق��اِم ك��لُّ ب��اإلح��س��ان وي��ف��ي��ض ُح��بَّ��ه��ا ت��س��ك��ب األرواح ل��ُه ع��ي��ٌد
��اِم ال��بَ��سَّ ال��م��ت��ألل��ِئ ي��وب��ي��ل��ه��ا ب��ُم��ْرتَ��ق��ى ال��ج��الَل ُع��ص��ب��تُ��ه وت��ن��ال
اإلس��الِم ورح��م��َة ال��م��س��ي��ِح ِب��رَّ آي��اتُ��ه��ا أط��ل��ع��ْت ق��رٍن ُرب��ع ف��ي
األْع��الم ب��م��آث��ر أع��الَم��ه��ا م��ه��نِّ��ئً��ا ال��رب��ي��ُع اب��ت��س��َم إذا ح��ت��ى
األي��اِم وت��ألل��ؤ ��ذَى ال��شَّ ذاك ل��ع��ي��ده��ا وك��ان ال��دن��ي��ا ب��ه��ا ف��رح��ْت
األي��ت��اِم وَم��دام��َع وث��ن��اءَن��ا وغ��راَم��ن��ا أْح��َالم��ن��ا واس��ت��ج��م��ع��ْت

قيثارى

أوت��اري ب��ي��ن ف��رٍد غ��ي��َر أْح��داثُ��ه ت��رك��ْت ف��م��ا ق��ي��ث��اري ال��ده��ُر ح��طَّ��َم ق��د
وال��ث��ار ال��ح��رب ل��دن��ي��ا ال��وداُع ف��ي��ه ن��غ��ًم��ا وْل��تَ��ذُْب ��ْع تَ��ش��جَّ ف��ؤادي ف��ي��ا
ق��ي��ث��اري ال��ح��ال��ي��ِن ف��ي دم��َت م��ا ل��ل��ف��نِّ م��ثَ��ًال ف��ل��ت��م��ْت ل��ف��نِّ ��ى ال��ُم��َرجَّ ع��ْش��َت
أش��ع��اري ب��ي��ن ب��ح��ي��اٍة ت��ف��رََّدْت َوَل��ًه��ا أرس��ل��تَ��ه��ا آه��ٌة ورب��م��ا
ب��أس��راري ح��رٍّا وبُ��ْح ع��ل��ي��َك ْن َه��وِّ ش��َج��ٌن ك��لُّ��ه��ا ب��م��ع��اٍن خ��اف��ًق��ا ي��ا
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آث��ار؟ ب��ع��ُض إالَّ ب��ق��اي��اَك وم��ا ن��ف��دْت ق��د واأليَ��اُم ال��ت��ك��تُّ��ُم ف��ي��َم
وأوط��اري! وأح��الم��ي ال��س��ن��ي��ن ذك��رى ��نُ��ه أض��مِّ ل��ْح��ًدا غ��دا ص��دري ك��أنَّ
ال��ع��ار م��ن م��ع��ص��وٌم ال��م��آل��يْ��ِن ك��ال وم��ن��ت��ص��ًرا م��ه��زوًم��ا ن��ش��ي��دك ف��ي نُ��ْح
ص��بَّ��اِر غ��ي��ُر رح��ي��ٍم، غ��ي��ُر ف��ال��ف��نُّ ت��ل��ٍف م��ن أح��س��س��َت م��ا ال��ف��نُّ ي��ن��اش��ُد
أس��َواِر خ��ل��َف ج��ري��ٍح ن��واَح ل��ك��ْن َوِج��ٍل وال ه��يَّ��اب غ��ي��َر إذْن ف��نُ��ْح
وأح��ج��اِر ب��أص��ف��اٍد يُ��زري تَ��ج��ْده ت��ن��ط��ق��ه واآلالُم ت��ألَّ��َم م��ه��م��ا
إي��ث��اري غ��ي��َر ل��ن��ف��س��ي ذن��وبً��ا ن��ف��س��ي ع��رف��ْت ف��م��ا ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ب��ل��وُت وق��د
اِر! َغ��دَّ إش��ف��اُق وأع��ج��بُ��ه َغ��ْدٌر ي��زيِّ��ن��ه��ا داٍر ف��ي ل��ل��ت��ف��اؤل ي��ا

العرس حلوى

أخيه»: عرس «ملناسبة بكري هللا عبد الشاعر الصديق إىل مداعبة

ق��ري��ْب ف��ال��ُع��ْرُس تَ��نْ��َس��ن��ي ال أخ��ي��ْك ب��ح��قِّ ال��ع��زي��َز أخ��ي
«ح��ب��ي��ْب» ش��ع��َر أب��ثُّ��َك أن��ي ي��ك��ف��ي��ْك أَم��ل��ي ي��ا ي��ك��ف��ي��َك
ال��غ��ال��ي درش»78 «أب��ا ح��اًال ت��س��ت��دع��ي أن وص��يَّ��ت��ي
تَ��َرَالل��ي»! تَ��راال «ت��َرْم ل��ل��ج��ْم��ِع ي��ه��يِّ��ئَ ل��ك��ي
أن��ِف��ْه م��ْن َص��ْوٌت وال��لَّ��ح��ُن َج��ب��ي��ن��ْه ع��َرِق ِم��ْن ال��ش��ع��ُر
ح��ت��ِف��ْه! م��ْن ��ا ح��قٍّ ك��اَن م��ا ب��ت��ك��ِوي��ن��ْه َخ��صَّ وال��ل��ُه
ال��ُم��ْف��ِت��ي! وه��و ل��ج��م��ع��ن��ا إم��اْم ف��ه��و ذل��ك ورْغ��َم
ال��زِّْف��ِت! ف��ي ت��ورََّط وإْن خ��ص��اْم أيَّ يَ��ع��رُف ول��ي��َس
َه��َواْه إِْخ��واُن وك��لُّ��ن��ا َدْوًم��ا ل��ن��ا ال��ع��زي��ُز ف��ه��َو
ُس��ْق��يَ��اْه! ِم��ْن ��َم ت��س��مَّ ل��م��ا ��ا ُس��مٍّ س��ق��ي��ن��اُه ول��و
ال��م��رج��اْن؟79 ربُّ َغ��ي��ُرُه أْو ْه إالَّ ل��ل��ي��واق��ي��ت ه��ْل

البنهاوي. حسن مصطفى الصديق 78
شعره. يف واملرجان بالياقوت بالتشبيه غرامه إىل إشارة 79
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ال��ع��ي��داْن! ت��ض��اح��ك��ْت وال ل��والْه ن��ض��ح��ْك ل��م ل��واله
َم��ْرج��انَ��ْه!80 ع ي��وزِّ ل��ك��ْي اإلن��ش��اْد ُف��َرَص ف��ْل��تُ��ْع��ط��ِه
إح��س��انَ��ْه! يَ��رق��ُب وال��ُك��لُّ األوالْد ب��ِه ف��ي��س��ت��ق��لَّ
ِب��ح��ْل��واُه��ْم! إل��يَّ ابْ��َع��ْث َع��ل��يْ��ْك ب��ال��ل��ِه وِع��نْ��َده��ا
َس��ل��واه��ْم ه��و م��ا وك��لِّ ي��َديْ��ْك ب��ي��ن وب��ال��ف��واك��ِه
ل��ل��تَّ��م��وي��ْن! م��ث��ل��ي يَ��ح��ت��اُج ِح��َس��اْن ج��ي��َش َح��ْول��َي ف��إنَّ
ض��ن��ي��ْن! ف��ل��س��َت ، ت��ض��نَّ ف��ال َرَواْن إل��يَّ ��نَّ ُوك��ل��هُّ

املصاب

:١٩٢٨ سنة مرص يف الطبِّ مهنة مزاولة قانون صدور ملناسبة مزاح يف جدٌّ

يَ��نُ��وْح ال��لَّ��ط��ِم ف��ي ك��اله��م��ا و«َخ��َرَل��ْم��بُ��و» «ي��نِّ��ي» ق��اب��ل��ُت
َم��بْ��ُح��وْح! م��ذه��وٌل وال��ك��لُّ ف��ي��ه ب��م��ن م��اَج ��وُق وال��سُّ
ال��س��رِّ ف��ي ي��ض��ح��ك وذاك ص��اح��بَ��ه ي��غ��ام��ُز ه��ذا
ي��ج��ري! ح��اٍف وغ��ي��ُره��م نَ��ْدٍب ع��ل��ى وآخ��رون
ب��ق��ارورْه ل��ص��اح��ب��يْ��ه م��ح��زونً��ا «ك��س��ت��ى» وج��اءَ
ال��م��اخ��ورْه ف��ض��ِل ب��ع��ِض ِم��ن «ال��ع��َرق��ي» ب��ع��َض ف��أْس��ِق��ي��ا
ون��واْح ن��دبً��ا وج��دَّدا َوْج��َده��م��ا ه��ذا ف��زاد
ال��ف��ت��اْح! س��ب��ح��اَن ل��ل��ه! «ذك��ٌر ٌح: ف��الَّ ف��ق��ال
إي��م��اِن��ْه! ج��اه��َل ل��ل��دي��ِن يَ��ْه��دي َم��ن ربِّ��ي س��ب��ح��اَن
ل��س��ان��ه!» غ��ي��ِر ف��ي ل��ل��رُّْس��ِل ذْك��ًرا يُ��ع��لِّ��ُم��ُه وَم��ْن
ال��زَّاُر! «ال��زَّاُر! ف��ق��ال��ْت: خ��دي��ج��ة» «امِّ َدْوُر وج��اء
«ال��ف��اُر»؟!»81 وي��ن��ق��ص��ه��ا اب��ن��ي ي��ا ال��زِّي��َج��ْه َض��ْوض��اءُ ت��ل��ك أْم

شعره. يف واملرجان بالياقوت بالتشبيه غرامه إىل إشارة 80
مشهور. مرصي مهرِّج 81
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ال��ل��ْه! «ش��ف��اَك ف��ق��ل��ُت: «يَ��نِّ��ي» ف��رآن��ي دوري وج��اء
أرض��اْه! «وال��ل��ِه ف��ق��ال: ال��دِّن��ج��ي؟» أه��و َج��َرى؟ م��اذا
واف��ان��ي م��وت��ي ل��ي��َت ب��ل ع��ل��ي��ًال! ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
ج��اف��ان��ي!» وَع��ق��ل��ي ِم��ث��ل��ي، م��ْخ��بُ��وٌل ش��ري��ك��ي ه��ذا
ع��م��اراتُ��ْك؟ ال��م��َزاِد ف��ي ه��ل ال��ل��ُه س��َم��َح «ال ف��ق��ل��ت:
ت��ج��اراتُ��ْك؟» ع��ان��دتْ��ك أو ت��ه��َواُه؟ رب��ٌح ض��اع أو
ش��ري��ك��ي رِب��َح وال ِرب��ح��ي ال��ب��ن��ي��اْن ك��ان «م��ا ف��ق��ال:
ل��ل��ت��دل��ي��ِك! أو ل��ل��ط��بِّ ال��دك��اْن خ��ل��َف م��ا ك��ان ب��ل
ال��ع��ال��ي ال��ك��يْ��ِف وص��اح��َب ال��ن��اْس ألغ��ن��ى ال��ط��ب��ي��َب ُك��نْ��ُت
م��اِل ِم��ْن ع��ن��دي َج��لَّ م��ا وس��واْس ب��ال ج��م��ع��ُت وك��م
ك��األَه��ل ال��زب��ائ��ِن ب��ي��ن ال��ك��ي��ْف وأه��ُل ال��ح��ظ��وِظ أْه��ُل
َع��ْق��ل��ي! ت��ن��ه��ْر ف��ال ح��ظِّ��ي ال��ط��ي��ْف ِم��ثْ��َل أص��ب��َح واآلن
ب��اش��ا» «ش��اه��ي��ْن م��ك��ر ف��ْرِط م��ن ت��دري ل��و خ��ط��ب��ي وك��لُّ
��اش��ا ال��غ��شَّ ل��س��ُت وال��ل��ِه وأن��ا ُش��غ��ل��ي ع��ل��ى َق��َض��ى
ال��م��اض��ي ف��ي ال��ح��ك��وم��ِة م��ن ب��ت��ش��ج��ي��ٍع ظ��ف��رُت ف��ك��م
ال��ق��اض��ي؟!» ي��رض��اه دام م��ا ِغ��شٌّ ل��ي يُ��ْح��َس��ُب ف��ك��ي��ف
ن��ب��ي��ْل؟! ال��خ��تْ��ِل رغ��َم أأن��َت ج��ان��ي! ي��ا «اْخ��َرْس ف��ق��ل��ُت:
ال��ت��دج��ي��ْل أن��واِع ب��ك��لِّ اإلن��س��اِن ط��بَّ َوَص��ْم��َت
دع��ارْه ع��اَر وال ع��اًرا ب��ك��ْم ال��ط��بِّ َف��نُّ وص��ار
��ارْه!» ال��خ��مَّ ق��ن��ان��ي إالَّ ت��ن��ص��ف��ك��ْم ش��ه��ادَة وال
ال��ك��ك��ي��ي��ْن َص��ْرَع��ى ��ه ي��ح��فُّ ال��ع��ات��ي ال��رَُّج��ُل ف��َوْل��ول
س��ج��ي��ْن! ش��رَّ ف��ي��ه��م ف��ك��ن��ُت َح��ْول��ي وَج��َرْوا وص��وَّت��وا
ع��ل��يْ��ه يُ��ْغ��َم��ى يَ��نِّ��ي» «ب��ال��م��تْ��ر ف��إذا َض��رب��ي وح��اَول��وا
رج��ل��ي��ْه! ح��َم��ل��وا َم��ْن بَ��ي��ن ِم��ْن م��ل��ه��وٍف ط��ي��َرَة َف��ِط��ْرُت
ال��م��خ��بُ��ول «ج��ورج��ي» يَ��ُس��وق��ه��ا ب��درَّاج��ْه اص��ط��دْم��ُت ح��ت��ى
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ال��نِّ��ي��ْل»82 «ل��وادي ال��م��ص��اَب أروي وأن��ا ن��ْوِم��ي ِم��ْن ف��ق��م��ُت
َوط��ِن��ي ن��ه��بُ��وا َم��ْن وك��لُّ وأخ��وُه «ي��نِّ��ي» ف��ب��ئ��س
ك��ف��ن��ي! ي��ه��ِدي ذا وب��ع��د ق��ت��ًال يُ��ص��ادم��ن��ي وَم��ْن
يَ��رَع��اْه «م��ص��ر» ف��ي ل��ل��ط��بِّ ل��رئ��ي��ٍس ش��ك��ٍر وأل��َف
وال��ج��اْه رف��ع��تَ��ه وزاد خ��س��ي��ٍس ك��لِّ م��ن َح��م��اُه
وال��غ��شِّ ال��دع��اوى م��ن ع��ل��ي��ْل « «ال��ط��بُّ َق��بْ��ُل وك��ان
يَ��م��ِش��ي أنَ��ٍف ف��ي ق��ام إذ ال��ت��ه��ل��ي��ْل ب��ه ح��فَّ وال��ي��وَم
ال��ت��ع��م��ي��ْر ي��ح��دوه ب��ال��ُج��ْه��د األم��ُم تُ��ب��نَ��ى وه��ك��ذا
ح��ق��ي��ْر غ��ي��ِر ش��ع��ٍب ك��لِّ ف��ي ال��ِه��م��ُم ال��ذِّم��َم وت��ت��ب��ع

معذرة!

القاهرة إىل اإلسكندرية من انتقاله ُقبيل الوجدانية القصيدة بهذه الديوان صاحب بعث
عاشور: القادر عبد األستاذ األديب صديقه إىل ١٩٢٨ سنة

م��خ��ب��وِل! ِش��بْ��َه زم��ان��ي َوج��ْدُت ف��ق��د م��ع��ذرًة «ع��اش��ور» ص��اح��ب��ي م��ْن رج��وُت
وت��ع��ل��ي��ِل83 ت��ط��ب��ي��ب ب��ي��ن أزْل ول��ْم وأْف��ض��َح��ُه أع��ادي��ه أن أش��أ ف��ل��م
وم��ه��ب��وِل! م��ج��ن��وٍن ب��ي��ن ف��خ��ي��ُره��ْم أق��اربُ��ُه وأش��ق��ان��ي ي��ئ��س��ُت َح��ت��ى
ت��ق��ت��ي��ِل ش��رَّ ��ا ح��قٍّ ال��رُّج��ول��ُة ف��ي��َك ُق��ت��ل��ْت ط��اوع��ت��َه��ا إذا دَع��اوى ل��ه��م
م��غ��ل��وِل ش��ب��َه س��ق��ي��ًم��ا رف��ع��ُت ف��م��ا ل��ن��ه��ض��ت��ه��م ح��ب��ي ف��ي ال��نَّ��ف��َس أغ��ال��ط
َم��ْش��ُغ��وِل ِج��دَّ ب��ه��واه��ْم أزْل ول��ْم رع��اي��ت��ه��م ف��ي ط��وي��ًال َوْق��ت��ي وض��اع
ل��ي يَ��رث��ى ال��دَّْه��ُر وه��ذا َوج��دي، تُ��ث��ي��ر وَس��ْق��ط��تُ��ُه��م ج��ن��س��ي ب��ن��ي ِم��ْن ف��ك��لُّ��ه��ْم
وم��ن��ق��وِل! ل��ي ب��ن��ق��ٍل أك��رْم ف��ق��ل��ُت: ب��ف��رق��ت��ه��ْم إن��ذاري وق��ُت أت��ى ح��ت��ى
م��ب��ذول غ��ي��ُر ل��وف��يٍّ َج��م��ال��ُه ب��ل��ٍد ف��ي ِخ��لَّ��ي��ن ِس��َوى َخ��ِس��ْرُت ف��م��ا

مألوٍف. سهٍل بأسلوٍب عمًدا نُظمت وقد القصيدة، فيها نُرشت التي النيل» «وادي صحيفة 82

الزَّمان. لعلِل تفسري تعليل: 83
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م��أم��ول��ي ن��ج��واَك وف��ي ط��وي��ًال وق��تً��ا ُم��ن��وَّع��ٍة أْش��ج��اٍن ب��ي��ن م��ا َس��َك��تُّ
ل��ت��أم��ي��ل��ي ال��دن��ي��ا ح��ال��ِت إْن ت��ح��ول وم��ا َع��َرْف��َت، م��ا ف��ُروِح��ي َس��َك��تُّ وم��ا
ت��ذل��ي��ِل! ُك��لَّ وَق��تْ��ه��ا « «ال��م��ع��زِّ ُروُح ع��اص��م��ٍة ش��ْط��َر س��أم��ض��ي ق��ري��ٍب وع��ن
«ال��ن��ي��ِل» ح��م��ى ف��ي غ��رام��ي َح��قَّ ُح��ِرْم��ُت إن ال��ب��ن��وَّة َح��قُّ ف��ل��ي ُولِ��ْدُت، ب��ه��ا
ت��ق��ب��ي��ل��ي! َش��ْوق واذك��ْر ��ْف��و، ال��صَّ ودِّك ف��ي أَم��ل��ي ف��ادِّك��ْر إل��ي��ه��ا أت��ي��َت ف��إْن
أب��اط��ي��ل َع��ْن ال��م��ع��ال��ي اْح��ت��ج��اِب م��ث��َل م��ح��ت��ج��بً��ا ُع��دَّ ب��ح��يٍّ تَ��ج��ْدن��ي واس��أْل
ل��ت��ه��وي��ِل! ن��اق��وًس��ا — ال��ح��ك��وم��ُة ل��ك س��م��ح��ْت إذا — درش»84 «أب��ي م��ن ول��ت��تَّ��خ��ذْ
ال��م��ه��اب��ي��ِل»! «درِب ف��ي ��َف تُ��َوقَّ ال أن ب��ه ت��س��ت��ط��ي��ع ج��واًزا ي��ك��وَن ح��ت��ى
ال��ف��ي��ِل»! «ب��رك��ِة ف��ي أو ال��ص��در» «م��ن��ش��يَّ��ِة ف��ي أس��ك��ن س��وف أنِّ��ي ال��ظ��نِّ ف��أغ��ل��ُب

الهموم دنيا

وُم��ن��اق��ُش ب��اح��ٌث ف��ك��لٌّ ِص��َح��اب��ي، ك��أنَّ��ه��ا ُه��م��وم��ي ِم��ْن ُدن��ي��ا أج��ال��ُس
ط��ائ��ُش ال��م��س��ال��م ق��ل��ب��ي إل��ى أذاُه��ْم ح��ي��ن��م��ا ال��ن��اس أذى ع��ن َح��َج��بْ��ت��ن��ي ل��ئ��ن
ع��ائ��ُش! ك��أن��َي م��ح��س��وًدا زل��ُت وم��ا م��ض��اَع��ًف��ا ع��ت��يٍّ��ا ت��ع��ذي��بً��ا ذُْق��ُت ف��ق��ْد

الجانية البيئة

مجلس رئيس باشا صدقي إسماعيل الدولة صاحب حرضة إىل الشاعر رفعها ُظالمٍة بَثُّ
النفوذ ذوي كبار بعض إليه هها يوجِّ كان التي العنيفة املحاربة من شاكيًا الوزراء،
األدُب فيه يُعاني للنور عهٍد عن يُعَرف لم أنه والواقع العامة. الثقافية أعماله أجل من

العهد: هذا يف يعانون كما واالضطهاد العامة الحلوكَة واألدباءُ

مفتون وهو و«البنهاوي»، «العربات» ديواني صاحب البنهاوي حسن أفندي مصطفى صديقنا هو 84

حلوى قصيدة يف إليه اإلشارة سبقت وقد كثريٌة، مفاكهة مجالس معه ولنا نظمه، يف الوصفية بالتهاويل
(ص١١٢). العرس
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زع��ي��ُم؟ وأنْ��َت ق��وم��ي وي��غ��م��ط��ن��ي ُم��ن��اِص��ِري وأن��ت ده��ري أي��خ��ذل��ن��ي
ع��ق��ي��ُم ل��ل��ص��الِح ج��ه��اٍد وك��لُّ ُم��ِج��دٌب ل��ل��م��ج��دِّي��ن س��ع��ٍي ك��لُّ إذْن
وح��ك��ي��ُم ح��ازٌم رأٌي ِم��نْ��َك ل��ه��ا ب��دْول��ٍة َخ��ذِْل��ي األش��ب��اِل أب��ا أبَ��يْ��ُت
أث��ي��ُم ع��ل��يَّ يَ��ْط��َغ��ى وأن خ��ص��ي��ٌم ��ت��ي ِه��مَّ َد ي��ب��دِّ أن إب��اءً أبَ��يْ��ُت
ع��م��ي��ُم ك��ال��ش��ع��اِع ع��ه��ٌد وع��ه��ُدَك س��اط��ٌع وال��ن��وُر ال��ع��ي��ش َظ��َالَم أبَ��يْ��ُت
س��ق��ي��ُم ال��س��ق��ي��ِم ال��ِف��ك��ر م��ن وك��لٌّ ي��خ��ل��ق��ون��ه م��ا ال��م��وُت ح��ي��ن ال��ن��اُس ش��ك��ا
ل��ئ��ي��ُم ال��زم��اُن ح��ي��ن أوزُِّع��ه ��ٍم ُم��َق��سَّ ف��ؤاٍد م��ن َش��ك��ات��ي وج��اءت
ع��دي��ُم! يُ��َداُس أو ِل��صٌّ يُ��ط��اَرُد م��ث��ل��م��ا ال��ع��ب��ق��ري��ُة ف��ي��ه تُ��َح��اَرُب
ع��دي��ُم ي��ش��ت��ه��ي��ه َف��نٍّ دق��ائ��َق ال��م��َدى ع��ل��ى ذاه��ب��اٌت ع��م��ري دق��ائ��ُق
ون��دي��ُم ب��اح��ٌث م��ن��ه��ا وي��ق��ب��س وح��ك��م��ًة ع��ل��وًم��ا أو ِش��ع��ًرا تَ��ألَّ��ُق
ن��ع��ي��م! ف��ي��ه ل��ي��س ن��ع��ي��ٍم وُربَّ ل��ق��ارٍئ ال��ن��ع��ي��م ص��ف��َو َج��م��ع��ْت ل��ق��د
نَ��س��ي��ُم ل��دي��ه ي��ص��ف��و م��ن وأْرَوَح َس��َع��ى َم��ْن أْس��َع��َد ال��ق��رَّاءُ تَ��خ��يَّ��ل��ن��ي
ع��ظ��ي��ُم ع��ل��ي��ه ص��ب��ري ال��ذي وُج��ه��دي ح��ام��ٌل أن��ا ال��ذي ال��ع��بءُ ول��ك��نَّ��م��ا
ك��ري��ُم! ف��ي��ه ال��ك��وَن وأنَّ أع��ي��ُش ب��أن��ن��ي ��ي ح��سِّ دون ح��ت��ى ي��ح��والن
وبَ��ه��ي��ُم خ��ادٌع ظ��الٌم وح��ول��ي رائ��ًدا ال��ح��ق��ي��ق��ة ُروَّاَد ت��ق��دَّْم��ُت
أق��ي��ُم ع��ل��ي��ه إي��م��اٍن ذُْخ��ِر س��وى ل��م��أرب��ي وذُْخ��ٍر َح��وٍل م��ن ل��َي وم��ا
َخ��ص��ي��ُم األب��يِّ ل��ل��ق��ل��ب ��َق وص��فَّ ان��ت��ه��ج��تُ��ه ف��ي��م��ا ال��ن��ه��َج خ��ط��ط��ُت ��ا ف��ل��مَّ
وَج��ح��ي��ُم ن��اق��ٌم ح��س��وٌد وح��ول��ي رع��اي��ت��ي ع��ن ن��ائ��ًم��ا ص��دي��ق��ي رأي��ُت
غ��ري��ُم! نَ��َداَي ِم��ْن وك��لٌّ ج��نَ��يْ��ُت ب��ب��ذل��ه��ا روح��ي أْرَه��ْق��ُت وق��د ك��أن��ي
رح��ي��ُم ال��ج��ه��اِد ف��ي ل��ي وم��ا ُج��ه��وًدا، ب��روِح��ه ��ي ال��م��ض��حِّ أن��ي س��اءن��ي وم��ا
وأِش��ي��ُم أرت��ج��ي ف��الًح��ا ل��ق��وم��ي أُِص��ْب ول��م أم��وت أن ش��ج��ان��ي ول��ك��ْن
ي��ت��ي��ُم ال��ح��ن��اَن ي��رج��و ك��م��ا س��واَك َش��ْط��َره ��ُم أُيَ��مِّ رك��ٌن ل��ي يَ��بْ��َق ول��م
يَ��ه��ي��ُم ال��ع��ِت��يِّ ب��ال��ع��ق��ل ال��ع��ق��ِل وذو ِم��نْ��َع��ًة وداِدَك ِم��ْن تُ��ِن��ْل��ن��ي ل��م ف��إْن
ووخ��ي��ُم ج��اه��ٌل ح��واه��ا ِب��ُدنْ��ي��ا ت��ائ��ًه��ا ال��ِف��ْك��ر َم��ْص��َرِع ف��ي أَس��ِف��ي ف��ي��ا
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ق��دي��ُم85 ل��دي��َك ُح��بٌّ يُ��ع��زُِّزه��ا تَ��ِج��لَّ��ًة إل��ي��َك ال��ُم��ْزِج��ي ول��ك��نَّ��ن��ي
وح��م��ي��ُم ش��اك��ٌر وف��يٌّ وأن��ي ُم��ن��ص��ف��ي ُح��بَّ��َك أنَّ ي��ق��ي��ن��ي وك��لُّ

الحساب

ِح��س��اب��ي! — ال��م��م��اِت بَ��ْع��َد ول��و — ل��غ��ي��ري أَرى ف��م��ا ح��ي��ات��ي ف��ي ن��ف��س��ي أح��اِس��ُب
ِع��ت��اب��ي ِب��ُم��رِّ ن��ف��س��ي إل��ى وُع��ْدُت س��ادٌر ال��َغ��ْدِر ف��ي وه��و زم��ان��ي ش��ك��وُت
َع��ذَاِب َش��رَّ ��خ��ِط ب��ال��سُّ أج��رُِّع��ه��ا ال��ذي ول��ك��ن��ن��ي ده��ري، يُ��ع��ذِّب��ه��ا
وُم��ص��اب��ي ل��وع��ت��ي ع��ل��ي��ه��ا وآبَ��ى َدْه��ره��ا ط��اق��ِة ف��وَق أراه��ا ك��أن��ي
ع��ق��اب��ي ال��ع��ق��اُب ك��ان ف��ش��ل��ْت ف��إْن ط��ري��ق��َه��ا ال��ُم��ح��اِل َش��قَّ أك��ل��ف��ه��ا
ش��ب��اب��ي واح��ت��ق��رُت ج��زاءً ل��ن��ف��س��ي وع��ل��ق��ٍم ص��اٍب ك��لَّ ��ي ب��ك��فِّ ح��َم��ْل��ُت
تَ��غ��اب��ي َم��ْح��َض ك��ان غ��ب��ائ��ي ك��أنَّ ت��وثُّ��ب��ي ي��أس��ي رغ��َم ده��ري ف��أذه��َل
يُ��ح��اب��ي ل��ي��س ال��دَّْه��ُر ح��ي��ن ال��ن��ف��س ع��ل��ى ق��اس��يً��ا ال��م��ك��ارَه َح��م��ل��ي وَح��يَّ��َرُه
ِص��َح��اب��ي ب��ي��ن أع��رْف��ه ل��م ك��ن��ُت وإن ش��ق��ائ��ه��ا ف��ي ح��ال��ف��تُ��ه ال��ذي ك��أنِّ��ي
ُع��ج��اِب ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي َش��َم��ٍم أخ��و وال��ُع��َل��ى ال��ه��زي��م��ِة ف��ي أنِّ��ي ف��أدرَك
ب��ب��اب��ي! األس��ي��ُر وه��و َج��نَ��ى م��ا َج��ن��ى ُم��ج��رٍم ب��ح��ي��رِة أم��ري ف��ي زال وم��ا

والدتها» وفاة «يف مي اآلنسة إىل

وال��ش��ع��راءِ األدب��اءِ ك��وك��َب ي��ا ع��زاءِ خ��ي��ُر وأن��ِت ال��ع��زاءُ ع��زَّ
األرزاءِ ت��ت��ابُ��َع م��ن��ه ف��ل��ق��ي��ِت خ��ص��ي��ُم��ه وال��ن��ب��وُغ ي��ث��أر ال��ده��ُر

املرحوم وهو الشاعر ولخال األوىل، الوفد أيام منذ الشاعر لوالد حميًما صديًقا باشا صدقي كان 85

الوطني الحزب تأسيس أيام باشا كامل مصطفى عهد منذ اإلسالم» «حماة صاحب بك نجيب مصطفى
الوطني. الحزب أركان من باشا صدقي كان وقد
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وس��ن��اءِ ورج��اح��ٍة ح��ك��م��ٍة م��ن ع��ص��م��ٍة ف��ي ب��رغ��م��ِه أن��ِت وب��ق��ي��ِت
وب��ال��ع��ل��ي��اءِ غ��البً��ا ب��ال��ح��زِم ن��اب��ٌض ق��ل��بُ��ِك ح��ي��ن دُم��وُع��ِك ت��ج��ري
األب��ن��اءِ وم��ش��اع��ُر ف��ق��ده��ا ف��ي ع��واط��ُف تُ��َراُق م��ْن أك��رُم واألمُّ
ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ي ال��ف��ج��ر لُ��ْق��يَ��ا نَ��ل��ق��اِك وإن��م��ا ال��ش��ج��وُن ت��ل��ك ��ن��ا وت��م��ضُّ

األغاني

ال��ن��س��ي��ْم م��ث��ُل ف��ه��ي ل��ألغ��ان��ي اس��ت��م��ْع
ب��ال��ح��ن��ي��ْن ب��ك��ْت ك��م ب��األم��ان��ي ش��َدْت ك��م
أل��ي��ْم َم��م��اٍت ف��ي تَ��ذُْب تَ��َدْع��ه��ا إْن
ث��م��ي��ْن ج��م��اٍل ِم��ْن تُ��ِص��ْب ف��اس��ت��م��ْع��ه��ا
ُع��ْم��َره��ا تَ��ْغ��ت��ن��ْم ل��ألغ��ان��ي اس��ت��م��ْع
َص��الْه أو ِن��ع��م��ٌة ب��اف��ت��ت��اِن َس��ْم��ُع��ه��ا
ِس��رََّه��ا ن��اه��ًال ِس��ْح��َره��ا ف��اق��ت��ب��ْس
ال��ح��ي��اْه! م��ع��ان��ي ِم��ْن َخ��يْ��َره��ا واع��ت��ب��ْر

الذكية القطة

١

األش��ي��اءِ ف��ي ب��ال��ب��ح��ِث م��ش��غ��ول��ٌة ِق��طَّ��ٌة ل��ي
ال��س��م��اءِ! ف��ي وال��طَّ��ي��ُر غ��رف��ت��ي ه��واءُ ح��ت��ى
أش��ك��اِل ف��ي تَ��ْق��ِف��ُز وه��اُه��نَ��ا! ه��ن��ا ت��ج��ري
ل��ل��ب��اِل ُم��ْزِع��ًج��ا ـ��ًرا َم��ْك��ـ األوالَد تُ��ع��لِّ��م
ال��خ��تَّ��اِل َم��ْك��ِره��ا ِم��ْن يُ��تَّ��َق��ى م��ث��اًال ص��ارْت
اآلم��اِل! غ��اي��ِة ِم��ْن ط��رَده��ا رأي��ن��ا ح��ت��ى
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ل��ل��ح��ي��ل��ْه َم��ْك��ِره��ا ِم��ْن ل��ج��أْت ق��د ل��ك��ن��ه��ا
خ��ل��ي��ل��ْه ب��ي��ت��ن��ا ف��ي نُ��بْ��ِق��ي��َه��ا أن ت��ري��د

الذكية. القطة

٢

ال��ُم��ع��ي��ْن ال��ع��ق��ِل ِم��ن ـ��تَ��َخ��ذَْت واتْ��ـ ال��ل��ه��ِو ش��ئ��وَن ت��رك��ْت
ال��رَّزي��ْن ت��دق��ي��َق ال��ب��ي��ِت ِن ش��ئ��و ف��ي ��ُق ت��دقِّ وَم��َض��ْت
ت��درُس ه��ي وك��أن��م��ا تَ��ك��ن��ُس ه��ي وك��أن��م��ا
َم��ْل��بَ��ُس ح��اٍل ول��ك��لِّ َم��ْظ��َه��ُر أم��ٍر ول��ك��لِّ
ك��األم��ي��َرْه ص��ارت ـ��ِق��طَّ��ة ال��ـ ن��ح��س��ُب غ��دون��ا ح��ت��ى
ب��ال��ج��ري��رْه وتُ��ْرَم��ى ذَن��ٍب ع��ل��ى ك��نَّ��ا وك��أن��ن��ا
ال��ن��اف��ع��ْه ل��ل��م��ج��ال��ي ـ��ٍل ط��ف��ـ ك��لَّ تُ��َش��وق وَم��َض��ْت
ال��رائ��ع��ْه األم��ور ن��ح��و ووث��وب��ه��ا ب��وق��وف��ه��ا
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��َم��ك��ْه ال��سَّ وع��اءَ ق��ب��ض��ْت وق��د تُ��ب��ِص��ُره��ا واآلَن
وال��َح��رَك��ْه ال��ُم��نَ��ى َج��مِّ م��ت��أم��ٍل ك��م��دّرٍس
ب��م��ح��بَّ��ِة واس��ت��أث��رْت أس��ت��اذًة ل��ن��ا ف��غ��دْت
ِق��طَّ��ِة ف��ي ول��و ح��ت��ى دائ��ًم��ا يُ��ْك��َرُم وال��ح��س��ُن

حنني

لعمل فرنسا إىل توجه حينما الوفا أبو محمود الشاعر صديقه إىل الديوان صاحب أرسلها
صناعية: ِرجل

رج��ائ��ي أو رج��ائ��َك م��ن ون��ج��وى ال��وف��اءِ» «أب��ا ل��ل��وف��اءِ س��الٌم
ص��ف��اءِ ف��ي ل��ش��وق��َك َص��ًدى ف��ذاك ش��وق��ي أْرس��ل��ُت ف��ِإْن ام��ت��زج��ا ق��د
��ف��اءِ ل��ل��شِّ بُ��ْع��ُدَك ح��ي��ن ل��بُ��ْع��ِدَك ع��ل��ي��ًال ال��واف��ي ص��دي��ق��َك ت��رك��َت
��ي��اءِ ال��ضِّ بَ��ل��ِد م��ن ب��ال��نُّ��وِر ف��ُج��ْد ح��ظِّ��ي ق��ري��َن ال��ظَّ��الُم ي��زل ول��م
��ق��اءِ ول��ل��شَّ ل��ل��ه��م��وِم وأض��ح��ُك وك��دٍّ ك��دٍّ ف��ي ال��ُع��ْم��َر ��ي أَُق��ضِّ
ه��ن��اءِ ب��ال ِع��ش��ُت ص��ب��اَي وم��ن��ذُ َه��ن��اءٍ ع��ل��ى ال��ح��س��وُد ف��ي��ح��س��ب��ن��ي
وال��دُّع��اءِ ب��ال��ع��واط��ِف ف��ص��ي��ٌح ف��ؤاٌد ف��ل��ي ال��س��ك��وَت، وآث��رُت
ع��ن��ائ��ي ال��ُم��ْض��ن��ي ِب��خ��ْف��ِق��ِه ف��زاد َج��ْل��ًدا ال��ب��ع��ِد ف��ي إخ��الُ��ه وك��ن��ُت
ن��اءِ ِج��دَّ ِع ال��تَّ��وزُّ ع��ل��ى ول��س��ُت ي��وٍم ك��لَّ َج��نْ��بَ��َك ك��ن��ُت ك��أن��ي
وب��ال��دِّم��اءِ ب��ال��ق��ل��وِب تُ��غ��ذَّى ت��ن��م��و ح��ي��َن ال��ص��داق��ة ول��ك��نَّ
وال��ُم��رائ��ي ِج ال��م��ه��رِّ ع��ن يَ��غ��ي��ُب َم��ْع��نً��ى ف��ف��ي��ه ��م��وِت ب��ال��صُّ وتُ��ْك��َرُم
ال��َم��رائ��ي ب��ص��ورت��ِه س��ط��ع��ْت وق��د ع��ن��ه ب��اإلع��الِن ال��ُح��بُّ ول��ي��س

∗∗∗
وال��وف��اءِ ل��ل��م��ح��بَّ��ِة َم��ن��اًرا إل��ي��ن��ا وُع��ْد ب��ال��ش��ف��اءِ ��ْل ف��ع��جِّ
واالح��ت��ف��اءِ! ب��ال��ش��ف��اءِ يُ��َالَق��ى أن ِم��ْن أح��طَّ ال��زم��اُن ك��ان وإْن
ال��ق��ض��اءِ م��ن تَ��ئ��نُّ وأب��داٍن تَ��َل��ظَّ��ى ب��أرواٍح ب��ه ن��ع��ي��ش
داءِ ب��ع��َد داءً األرزاءِ م��ن تُ��ع��ان��ي م��ا ح��ي��ٍن ك��لَّ تُ��ع��ان��ي
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ب��ال��والءِ ال��ُم��ع��طَّ��ِر ��ع��ِر ال��شِّ م��ن ال��ت��ح��اي��ا تُ��ق��رئ��ه ل��ل��ن��ي��ِل ف��ُع��ْد
وال��ذك��اءِ ال��م��رنَّ��ق ال��ل��ط��ِف م��ن أل��م��ع��يِّ ُص��ورَة ألَخ��ي��َك وُع��ْد
ِغ��ن��ائ��ي أْح��ل��ى ع��ن��دُه ��َع تَ��ج��مَّ ن��ف��س��ي ال��ش��ع��ِر ب��أْص��َف��ى ج��اش��ْت إذا
اإلخ��اءِ ِب��ُم��ن��ى ل��م��ه��ج��ت��ي تُ��ِش��عُّ ل��ك��ْن أل��ق��اَك وال أن��أى وق��ْد
ال��ت��ن��ائ��ي ع��ل��ى ال��ن��ف��وُس ت��ن��أى وال ت��ن��اءَْت إذا ال��ج��س��وُم وتَ��غ��ت��رُب

وطني

ح��ي��اُة ف��ي��ه أن��ِت ُح��س��ٍن ل��رب��وِع ال��لَّ��َف��ت��اُت أم ُح��بِّ��ي أل��م��وط��ن��ي
م��م��اُت ف��ال��َح��ي��اُة َد ت��ح��دَّ ف��إذا ل��ه َح��دٌّ ال ال��ح��س��ِن ب��ُدنْ��ي��ا وط��ن��ي
ح��اِل��ي ج��م��ال��ِك ف��ي َم��ْع��نً��ى ك��لِّ م��ن ن��واف��ٌح ال��ُم��ْف��ِص��َح��اُت ال��ظ��الُل ه��ذي
��ال��ي ال��سَّ ب��روِح ي��ذك��ره��ا ه��ي��ه��ات ح��ي��ات��ِه ب��ل��ف��ِح رح��م��تَ��ه��ا ن��اَل م��ْن
ُروِح ��َة وِخ��فَّ أَل��ًق��ا أك��س��بْ��ِت��ِه ح��ي��ن��م��ا ل��ِك ع��ب��دتُ��ه ه��واِك وط��ن��ي
ال��م��ج��روِح ف��ؤادَي ط��بَّ أل��ق��اِك ك��م��ا ب��ِه يُ��ْس��ت��ط��اُب ف��ي��م��ا أل��ق��اك
ب��الدي «م��ص��َر» ق��دَّْس��ُت أج��ل��ه ِم��ْن ال��ذي وط��ن��ي ي��ا أن��ِت وُروح��ي ط��بِّ��ي
ف��ؤادي ح��ن��ي��ُن يَ��ْج��َه��لُ��َه��ا ك��اَن إْن ع��زي��زٌة ل��ل��ج��دوِد أرٍض ك��لُّ م��ا

الجمال رعاية

دِه ت��بَ��دُّ م��ن ُق��بْ��ًح��ا ال��ح��س��ُن وأص��ب��ح ��دِه تَ��َع��هُّ م��ن ُح��ْس��نً��ا ال��ح��س��ُن أص��ب��ح ق��د
ب��م��ول��ِدِه م��ك��ف��وًال ق��ب��ُل ِم��ْن وك��ان وُم��ع��ج��زًة إب��داًع��ا ��ُل ال��ت��ج��مُّ ص��ار
��ِدِه تَ��َع��هُّ م��ْن إالَّ ي��ك��م��ُل ه��ي��ه��ات ورائ��ح��ًة ش��ك��ًال ص��َف��ا م��ه��م��ا ك��ال��زه��ِر
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القمر عابدة

��اِف ال��ش��فَّ ث��وب��ه��ا ع��ن وتَ��ج��رََّدْت ب��ه تَ��س��ت��ش��ف��ي ال��ب��ْدِر ب��ض��وءِ َخ��َط��َرْت
ق��واِف دون اإلل��ه��ام م��ن ش��ع��ٍر وف��ي م��ب��ت��ه��ٍل ش��وِق ف��ي وت��ض��رَّع��ت
ال��ش��اف��ي! ال��دواءُ ل��ن��ا ال��ج��ن��وُن ه��ذا ح��ي��ن��م��ا ال��م��الح��ِة م��ن ل��ل��ج��ن��وِن ي��ا
واف ب��ل��ط��ٍف ي��غ��م��ره��ا وال��ن��وُر ُح��ْس��نُ��ه��ا تَ��بَ��تَّ��ل ك��ع��اب��دٍة خ��ط��رْت
��اِف وال��وصَّ ال��َف��نَّ��ان ع��ل��ى ��ت دقَّ ب��رش��اق��ٍة ط��ه��ارًة ي��ت��ب��ادالن
ب��خ��اِف ول��ي��س ك��ال��خ��اف��ي ويَ��ش��عُّ أث��ن��ائ��ِه ف��ي ال��نُّ��ور يَ��غ��ي��ُب ِج��ْس��ٌم
ك��اِف األل��وه��ِة س��ح��ِر م��ن ف��ال��ريُّ ن��ظ��رٍة م��ن ارت��وْت إذا ال��ن��ف��وِس َظ��ْم��أى
وه��ت��اِف نَ��ْش��َوٍة َم��ظ��اِه��َر ل��ب��َدْت ��م��ْت ت��ج��سَّ ال��ض��ي��اءِ أم��واَج انَّ ول��و
وع��ف��اف َم��َالح��ٍة ب��س��ت��ِر إالَّ يَ��ح��ت��ج��ْب ل��م ال��ذي ال��ح��ْس��َن أروَع م��ا
األف��واف ف��ي ت��رفُّ ال��ُخ��ل��وِد وم��ن ُح��ل��ٍة ب��أب��ه��ِج َم��ف��اِت��نْ��ه ِم��ْن ه��و
ب��األل��ط��اِف ال��ق��دم��ي��ن م��ن ُغ��ِم��رت َم��واط��ئً��ا ال��ش��م��وُخ ال��ده��ُر ويُ��ق��بِّ��ُل
��اف��ي ال��ضَّ ال��ع��ظ��ي��م ال��َوْح��ي ذل��ك م��ن وب��م��دِّه ب��ج��زرِه ال��ح��ي��اِة بَ��ْح��ُر
األط��ي��اِف َم��ط��ال��ع َح��ْوَل ك��ال��ش��ع��ِر ص��ف��ائ��ِه ح��وَل ال��ُم��ه��ج��اُت تَ��ت��َس��اب��ُق
واألع��راف ال��ن��ف��ح��ات ج��ذَّاب��ِة ُع��ل��وي��ة م��ن��اب��ٍع َح��ْوَل وال��ط��ي��ُر
وِش��غ��اِف ع��واط��ف م��لءَ ويُ��ص��ان تَ��زاح��ٌم ال��ف��ن��ون م��ن ع��ل��ي��ه َم��ْرأى
اإلس��ف��اِف وغ��اي��َة ال��طُّ��م��وِح وَم��َدى ك��لِّ��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ِة ِس��يَ��َر ب��ه ون��رى

اإلنسان يف

َق��ل��ب��ِه م��ث��َل ُم��ه��ج��ًة وي��ح��وي ب��ح��سٍّ آدم اب��ن ِح��سَّ ال��نَّ��ب��ُت ي��ف��وُق وق��ال��وا:
ب��ل��بِّ��ِه! ال��ج��م��اِد إح��س��اَس يُ��ق��ارُب أنَّ��ه ل��ي��َت ي��ا ال��ح��اِل: ل��س��اُن ف��ق��ال

∗∗∗
ال��دن��ي��ا! أن��ا ق��ال��ت: أن��ِت؟ َم��ْن ل��ه��ا: وق��ال َس��َح��اب��ٌة وه��و م��اض��ي��ِه ع��ل��ى أط��لَّ
األخ��رى! أن��ا ق��ال��ت: أن��ِت؟ َم��ْن ل��ه��ا: ف��ق��ال س��ح��اب��ٌة ف��الح��ت آت��ي��ِه وس��اءَل
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∗∗∗
نَ��ف��س��ِه بُ��ن��ي��اَن ال��ع��ق��ُل ه��ذا ف��أْف��س��َد َوْح��َدُه ب��ال��ع��ق��ِل ف��اع��ت��زَّ ع��ق��لُ��ُه س��م��ا
��ِه ِح��سِّ نُ��بْ��َل خ��ال��ًق��ا ال��ت��آخ��ي ف��ع��اَد ع��ات��ٌب وال��ق��ل��ُب ال��ق��ل��َب يُ��ن��اج��ي ف��راح

ف األالَّ

دواجني

أف��راِح ب��ي��ن س��ائ��ٌر ك��أن��ي ف��ك��ن��ُت ُج��ُم��وَع��ه��ا أَح��يِّ��ي ِب��ْش��ٍر ف��ي ��ْل��ُت تَ��نَ��قَّ
ب��أرواح؟ َح��ك��ت��ن��ي أم ب��ايَ��ن��ت��ن��ي ف��ه��ل وش��ع��وُره��ا إي��م��انُ��ه��ا ل��ه��ا ن��ف��وٌس
ال��راح راح��ُة أو ال��خ��ل��ِد ِج��ن��اِن ث��م��اُر ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ب��رس��ي��ِم إل��ى ت��ه��شُّ
ب��إص��ح��اح أت��اه��ا ق��د أم��ي��ن َرس��وٌل ك��أنَّ��ن��ي ح��ت��ى ب��ال��ُح��بِّ وت��رُم��ق��ن��ي
اح َوص��دَّ م��ش��وٍق دي��ٍك ع��ل��ى ت��دلُّ ب��ت��راب��ه��ا ن��ع��م��ٍة ف��ي ف��رخ��ٌة ف��ذي
ال��الح��ي ك��ال��ع��ات��ب ال��روم��يِّ ��اح��ِب ال��صَّ إل��ى وارٍث ب��ع��زَّة ض��اٍح أرن��ٌب وذا
أدواح ب��ي��ن م��ا ال��ن��وِر ك��ج��ن��وِن ب��ه تَ��َف��نُّ��ن��ا ال��ح��م��اُم ُج��نَّ َغ��َزٌل وذا
وأت��راح ي��أس دون ع��زي��ًزا َم��ل��ي��ًك��ا س��ك��ن��ات��ه��ا ف��ي ال��ُح��بَّ ت��ْرَع��ى ل��واع��ُب
م��زَّاح ��ط تَ��ب��سُّ ف��ي ي��تَ��غ��نَّ��ى وق��د خ��ط��رات��ه��ا ف��ي ال��نَّ��ح��ُل ع��ل��ي��ه��ا يُ��ط��ّل
وب��ال��ص��اح ب��ال��ح��ب��ي��ب خ��ل��ي��ٍل ُس��روَر ل��س��روره��ا نَ��ش��وٍة ف��ي ف��أل��ح��ظ��ه��ا
م��ف��ص��اِح ال��ن��ط��ق م��ع��ج��ِم ص��دي��ٍق ب��ك��ل ��َدْت تَ��َوحَّ ح��ت��ى األْرَواُح تَ��َع��اَرف��ِت
وأم��داح��ي! وُح��ب��ي ش��ع��ري ف��ه��م��ْت وق��د ع��ش��ي��رت��ي ف��ي ب��ي��نَ��ه��ا ك��أن��ي ف��ص��رُت

إبراهيم حافظ رثاء

ن��ظ��ي��َم��ا ي��ه��وَن ل��ن دونَ��َك وال��نَّ��ْظ��ُم ي��ت��ي��َم��ا ي��ع��ي��َش ل��ن بَ��ع��دَك ��ع��ُر ال��شِّ
ع��دي��م��ا ال��م��م��اَت وص��ي��رت ُع��م��ًرا، ف��أط��ل��ع��ْت ال��ح��ي��اِة ف��ي ُروَح��َك وزَّْع��َت
زع��ي��م��ا ال��ب��ع��اِد ع��ل��ى ف��ي��ه زل��َت م��ا ال��ذي ل��ألدِب اآلي��اُت ب��ه��ا ُط��ِب��َع��ْت
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ال��تَّ��ع��ل��ي��م��ا وت��ح��ف��ظ ال��خ��اف��ق��ي��ِن ف��ي رك��اب��ِه ب��ي��ن ال��ش��م��ُس ت��س��ي��ر أدٌب
رم��ي��م��ا ال��ش��ع��اُع غ��اَب ل��و ل��ي��م��وَت ي��ك��ن ول��م ال��زم��ان َك��رِّ ع��ل��ى ي��ح��ي��ا
ذم��ي��م��ا ال��ش��ع��وَر تُ��نْ��م��ي ال واألرُض أن��ف��اِس��ه��ا وِم��ْن ن��م��ا «م��ص��ر» ط��ي��ِن ِم��ْن
وس��ي��م��ا نَ��داُه م��ْن م��ث��اًال ع��اش��ا ت��م��ث��ي��لُ��ه��ا وت��ارًة ال��ح��ي��اِة نَ��ْح��ُت
وق��س��ي��م��ا ح��ال��يً��ا خ��بَّ��أ ك��ال��ك��ن��ز َم��ْظ��َه��ًرا ل��ل��ق��س��ام��ة َرْم��ًزا ك��ان م��ا
ق��وي��م��ا ال��ج��ريءُ ُم��ْع��ِج��ُزه ف��ي��ج��يء ِك��ي��انَ��ه ي��ص��وغ ب��م��ا يَ��س��ت��خ��فُّ ال
س��ق��ي��م��ا ي��ك��ون م��ا ال��رش��اق��ة ف��م��ن ت��ارًة ال��رش��اق��ُة تَ��ن��ُق��ُص��ه ك��ان إْن
خ��ص��ي��م��ا يَ��ُه��زُّ إذْ ص��ح��بً��ا ف��ي��ه��زُّ رس��ال��ًة ال��ع��ظ��ي��م ال��ح��ف��ِل ف��ي يُ��ل��ق��ي��ِه
ش��م��ي��م��ا وال��ب��ي��اِن ش��ه��ًدا ب��ال��ل��ف��ِظ إي��م��ان��ِه ع��ن ي��ف��ي��ض ك��األن��ب��ي��اءِ
ح��ل��ي��م��ا ع��اد أش��ج��اَك إذا ح��ت��ى ع��ال��يً��ا ي��دوي ��وِت ال��صَّ ج��وه��ريِّ ف��ي
وك��ل��ي��م��ا ع��ان��يً��ا يَ��ش��ف��ي ب��ال��رَّاِح وان��ث��ن��ى ال��ع��زي��زُة ال��ُم��َه��ُج ل��ه خ��ض��ع��ْت
رخ��ي��م��ا ب��ال��ح��روف ي��ن��ه��ض وال��ص��وَت أل��ف��اظ��ه ف��ي ت��دبُّ ال��ح��ي��اَة ف��ت��رى
ِري��م��ا ُق ال��تَّ��َف��وُّ إذا ال��نُّ��ب��وغ ف��وق َس��َم��ا ال��م��ب��ن��ى وف��ي ال��م��ع��ن��ى ف��ي وت��راه
ت��ف��خ��ي��م��ا وي��زي��ده ُروح��ِه ِم��ْن آخ��ًرا ُع��م��ًرا ب��اإلل��ق��اءِ وي��ن��ال
ه��ش��ي��م��ا ال��ج��م��اِل أب��ه��ى ف��ي ف��ت��راه ُم��ت��ع��ثِّ��ٍر ِم��ْن ��ع��ُر ال��شِّ ي��م��وُت وَل��َك��م
ال��ت��ك��ري��م��ا ي��ش��ب��ه ك��م��وتِ��َك م��وٌت ح��ي��ن��م��ا ل��ف��ق��ِدَك ن��ف��ائ��ُس��ه َج��زع��ْت
ن��س��ي��م��ا ف��ي��ه َم��ِرْح��َت ال��خ��ي��ال ُم��ْل��ُك وق��ب��ل��ه��ا ال��ُخ��ل��وِد ُدن��ي��ا إل��ى ت��ْم��ض��ي
أُق��ي��م��ا ف��ي��ه ال��ف��نِّ وَوْح��ُي ف��ي��ه، خ��اط��ر ِح��دَُّة ��ي��ِف ال��سَّ َش��ب��اُة ُروٌح
ال��ت��س��ل��ي��م��ا ب��ه��ا يَ��ع��ِرْف ول��م وَم��َض��ى ال��ُم��ن��ى َح��ْرِب ف��ي وداَم ال��ُح��روَب الَق��ى
وس��ل��ي��م��ا86 س��ال��ًم��ا ال��ب��ش��اش��ُة م��ن��ه وأش��رق��ْت ال��زَّم��اَن ب��س��ال��تُ��ه غ��ل��ب��ْت
رح��ي��م��ا ال��ق��ض��اءِ أس��راَر ويَ��ُق��صُّ ب��ن��ظ��م��ِه ال��َع��ت��يُّ ال��َق��َدُر ��ي��ز ي��ت��مَّ
ح��ك��ي��م��ا تَ��زي��ُن وآي��اٍت ِح��َك��ًم��ا ف��أط��ل��ع��ا ال��م��ش��ي��ب م��ع ال��ش��ب��اَب َج��م��َع
ن��ج��وَم��ا تَ��س��ت��ِح��ثُّ نُ��ج��وًم��ا ف��ي��ه��ا وال��ح��ج��ى وال��رَّص��ان��ُة ال��ف��ص��اح��ُة َزَه��ِت
س��ل��ي��م��ا ل��ل��ج��م��اِل ال��ص��وام��ُع وه��ي َم��آث��ًرا ال��ع��ام��رات ال��ب��ي��وَت يَ��ب��ن��ي
ف��أُِدي��م��ا َك��ن��َزَه��ا ب��ارَك «ال��ن��ي��ُل» ذخ��ائ��ًرا ال��ع��زي��ِز ل��ل��وط��ِن ويَ��ص��وُغ

جريًحا. سليًما: 86
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ون��دي��م��ا نُ��ه��ى م��ن��ه ٌق ُم��ت��ذوِّ ان��ت��ه��ى ف��م��ا وال��ح��دي��ث ال��دع��اب��ِة ُج��ْل��ُو
ل��ئ��ي��م��ا وال��زم��اَن َخ��تْ��ًال وال��َح��ظَّ ب��ُق��رب��ه ال��ح��ي��اِة م��راراِت يَ��نْ��َس��ى
ح��م��ي��م��ا ل��ل��ن��ف��وِس َص��ِف��يٍّ��ا أال َم��رًَّة ي��نْ��ب��ُض ف��ل��ي��س ال��ف��ؤاِد ص��اِف��ي
َص��م��ي��م��ا ال��ص��ِم��ي��ِم ل��ألدِب ص��ان ك��م ق��ل��ب��ِه ون��خ��وِة ب��ق��ام��ت��ِه َع��َل��ٌم
ع��م��ي��َم��ا ي��ك��ون م��ا أج��م��ُل وال��َف��نُّ رج��ال��ه يُ��غ��ي��ث وك��م ال��ق��ري��َض يُ��ح��ي��ي
ت��رن��ي��َم��ا ب��ش��ع��ره ��ف��اءَ ال��شِّ م��ن��ه اس��ت��ع��ذب��وا ح��ي��ن ال��ب��ؤس��اءِ ع��ل��ى ي��ح��ن��و
وأل��ي��َم��ا ل��ل��ورى أل��ي��ًم��ا إالَّ يَ��ذُْق ول��م ��الَم وال��سَّ ال��م��ح��ب��َة نَ��ش��َر
ع��ل��ي��َم��ا ل��ي��س ب��ه��نَّ ال��ع��ل��ي��ُم ح��ت��ى ��بَ��ْت ُح��جِّ ل��ل��م��روءِة أي��اٍد ِم��ْن ك��م
ج��ِس��ي��َم��ا ل��ل��ع��ق��وِل س��ح��ًرا وأش��عَّ ال��ُع��َل��ى لُ��غ��َة ك��ح��ف��ظ��ِه ال��وف��اءَ َح��ف��َظ
ك��ري��َم��ا ع��ل��يَّ يُ��ْس��ب��غ��ه��ا ك��ان ق��د م��َح��بَّ��ًة ن��داه ِم��ْن أن��س��ى ه��ي��ه��ات
ج��ح��ي��َم��ا ال��ه��ال��ك��ي��ن ش��ق��اءُ وغ��دا أًس��ى ال��دن��ي��ا ف��اض��ِت ال��م��ح��ب��ُة ل��وال

∗∗∗
ب��ه��ي��َم��ا ال��ظ��الَم ن��ش��َر ق��د وال��ج��ه��ُل ُم��ن��ق��ذًا ال��ُع��روب��ة وج��داُن ي��ب��ك��ي��ك
ق��دي��َم��ا ال��م��رت��ج��ي��َك ال��وف��يُّ ذاك وك��لُّ��ن��ا ال��وف��اءَ، َع��ب��دوا َم��ْن يَ��ب��ك��ي��ك
ن��ع��ي��َم��ا أراَك ل��ك��ْي األث��ي��ِر ف��وق ط��ائ��ًرا دم��ع��ي، ف��أردُّ أن��ا ��ا أمَّ
وُم��ق��ي��َم��ا ش��ام��ًال ذك��ًرا وأراه َم��ن��اح��ًة ال��رث��اءِ ش��ع��ِر ِم��ْن وأع��اف
ال��تَّ��ع��ظ��ي��َم��ا أغ��ف��ْل��تَ��ُه ال��ذي وَع��َدا َم��ف��اخ��ٍر ش��أَو َرث��ْوَك ال��ذي��ن َرب��َح
ك��ل��ي��َم��ا ال��رث��اءَ ل��ك أص��وَغ أن ع��ن ال��رِّث��ا ل��َي ي��ص��وغ َم��ْن َوَدْدتُ��َك ل��ك��ْن
ُرُس��وَم��ا ال��س��ري��َع ال��ظ��لَّ ويُ��خ��لِّ��ُد وم��ج��ُده��ا ال��ح��ي��اُة ب��ه تُ��ق��اُس ِش��ْع��ٌر
خ��دي��َم��ا ال��ح��ي��اُة ل��ه ت��دوَم أن ع��ن ك��ن��وَزه األدي��ُب ت��َم��نَّ��اه َول��ك��م
َخ��ص��ي��َم��ا ت��س��يء ال ك��ن��ف��ِس��َك ن��ف��ٌس وب��رِّه��ا ال��ح��ي��اة ِن��َع��ِم ِم��ن وتُ��َع��دُّ
غ��ري��َم��ا وال��ي��س��اَر غ��ب��نً��ا ال��ج��اه ف��ي وق��دَّرْت ال��ن��ق��يِّ ال��زُّْه��ِد ع��ل��ى ُط��ِب��َع��ْت
أث��ي��َم��ا ي��ع��ي��ُش َم��ْن إالَّ ال��م��يْ��ُت م��ا ع��ل��وي��ٌة ن��ف��ح��ٌة إالَّ ال��ح��يُّ م��ا
ع��ظ��ي��َم��ا ي��م��وُت ِل��م��ن ال��بَ��ق��اءُ ُخ��ل��َق ف��إن��م��ا ��ْرَم��ِديُّ ال��سَّ ال��ب��ق��اءُ ف��َل��َك
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شوقي رثاء

وفاته: يوم ُونرشت نُِظمْت

ج��ث��م��انَ��ْك؟ ُع��دَّ ال��ذي ال��ك��ن��ز ه��و أه��ذا إن��س��انَ��ْك ك��ان ال��ذي ال��ج��س��ُم ه��و أه��ذا
دي��وانَ��ْك؟ ض��مَّ ال��ذي ��ف��ُر ال��سِّ ه��و أه��ذا س��اك��نً��ا؟ ك��ن��َت ال��ذي ال��ظ��لُّ ه��و أه��ذا
أل��ح��انَ��ْك؟ ال��ع��ب��ق��ري��ِة ل��س��ح��ِر أدم��َت بَ��ْع��َدم��ا ال��ع��ب��ق��ري��ِة م��آُل أه��ذا
ش��انَ��ْك أن��ك��روا َم��ْن اس��ت��ث��ن��ي��ُت وم��ا ع��م��ي��ٌم، وإنَّ��ه ف��ي��َك، ال��خ��ط��ِب ب��ه��ذا ُف��ج��ْع��نَ��ا
خ��انَ��ْك ال��ذي ال��زم��اُن خ��اَن وك��م ل��دي��َك، ل��ل��ُم��ن��ى ن��ب��س��ُم ب��األم��س ن��ك��ْن ل��م ك��أْن
ف��ق��دانَ��ْك يَ��ش��ه��ُد ال��ف��نَّ��اِن ل��وع��َة وي��ا أًس��ى! ف��ي��ا ل��ل��وداِع ُج��ِم��ْع��ن��ا ك��أن��ا
ع��ن��وانَ��ْك م��ن��َك آخ��ٍر ل��س��ف��ٍر خ��ط��ط��َت ت��ك��ْن وإْن ل��ل��ح��ي��اِة ك��ت��ابً��ا خ��ت��م��َت
إح��س��انَ��ْك أذك��ُر ال��ت��اري��ُخ س��أَل إذا ف��إن��ن��ي ل��وًم��ا ال��لُّ��وَّاُم أس��رَف وإْن
أوط��انَ��ْك تُ��س��ائ��ل ال��م��ن��ف��ى ف��ي ب��ك��اءََك يُ��ث��ي��رن��ي ال��نَّ��ِع��يُّ ج��اءَ وق��د ب��ك��ي��ُت
ن��س��ي��انَ��ْك ك��غ��ي��رَي أرض��ى أن وه��ي��ه��ات راض��يً��ا اإلس��اءََة يَ��نْ��َس��ى ال��ذي وإنِّ��ي
ُع��ْدوانَ��ْك؟ ال��م��ن��ي��ِة ف��ي ح��ت��ى وآث��َر ق��ل��بَ��ُه ال��ح��ق��ُد ب��َرى م��م��ن ع��ج��ب��ي ف��وا
ن��ي��رانَ��ْك ل��ل��ح��ق��ِد ال��ن��ي��راُن تُ��ل��ه��ُب ف��م��ا ك��ج��نَّ��ٍة إال ال��م��وِت ب��ع��َد أن��َت وم��ا
إي��م��انَ��ْك ُص��نْ��َت أن ل��ل��ديَّ��ان وَح��ْس��بُ��َك يَ��ُح��ْل ف��ل��م ال��تَّ��ق��يِّ ب��إي��م��ان رح��ل��َت
ديَّ��انَ��ْك! ح��ال��ف��َت ال��ح��ال��ي��ن ف��ي ك��أنَّ��َك ٍع ُم��نَ��وَّ َع��يْ��ٍش اس��ت��ه��ت��اُر ُه َه��دَّ وم��ا
ع��رف��انَ��ْك ل��ل��م��ج��د ��اُد ال��ُح��سَّ رف��َض إذا ب��ذل��تَ��ُه ق��د م��ا ال��ع��رف��اِن ��ِة ذمَّ وف��ي
أل��وان��ْك أْش��ِب��ْع��َن ل��ل��ت��اري��خ ص��ح��ائ��ُف ل��ل��ورى تُ��س��دي��ِه ك��ن��َت ج��م��اٍل أَح��بُّ
أوزانَ��ْك ك��ال��راِح زفَّ ق��ص��ي��ٍد ف��ك��لُّ م��س��ل��َس��ٍل ب��ل��ف��ٍظ أن��غ��اٍم وآي��اُت
وج��دانَ��ْك ال��م��الح��ِة ل��م��وس��ي��ق��ى ويُ��ْع��ِط��ي ِم��ْس��م��ًع��ا يَ��ف��ت��ُن ال��رُّوُح تُ��ِط��ْع��ُه ل��م إذا
أك��وان��ْك؟! ت��خ��ل��ق ص��رَت ح��ت��ى ال��ك��وِن ع��ل��ى م��وزًَّع��ا خ��ي��اًال يَ��نْ��س��ى ال��ذي ذا وَم��ْن
بُ��ن��ي��ان��ك ال��تَّ��َف��رُِّد ب��ع��ِد م��ْن وأك��ب��رَت ب��ق��دره��ا ُغ��ِرْرَت إْن ش��تَّ��ى م��واه��ُب
م��ي��زان��ْك؟! ال��ُح��ك��ِم ف��ي أث��ق��ل��َت وق��د ع��ظ��ي��ًم��ا، تَ��ُك��ْن وإْن آدم��يٌّ إال أن��َت ف��ه��ل
أح��زانَ��ْك ال��ع��ي��ش ف��ي َض��اع��ْف��َت ق��د ل��ذل��ك س��ي��اَس��ٍة ب��ُح��ْس��ِن ال ب��ش��ع��ٍر ح��ك��ي��ٌم
ُش��ه��ب��ان��ْك خ��ل��وِدَك ف��ي وان��ظ��ْر ��ع��ِر، ال��شِّ ِم��َن ج��دي��دٍة ب��دن��ي��ا ُط��ْف ب��ْل ه��ان��ئً��ا، ف��ن��ْم
ُش��غ��الن��ْك ُك��نَّ م��ا األع��ب��اءِ م��ن ك��ث��ي��ًرا ه��ذه ال��م��وِت ح��ك��م��ِة ف��ي ل��ن��ا وخ��لِّ
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ُح��ْس��بَ��ان��ْك ف��اَت ب��م��ا ال��ع��ال��ي األدب إل��ى ي��ف��ي ك��ي ت��ح��دَّاك َم��ْن َج��ري��ئً��ا تَ��َح��دَّ
أْج��ف��انَ��ْك! ال��نَّ��وِم راح��ة ��ْن ف��ل��قِّ وإال ��ٍة ه��مَّ ِص��دُق َوْح��َدُه وه��ذا ف��ه��ذا
زانَ��ْك م��ا ك��ل ِم��ْن ُص��ْغ��َت ش��ع��ًرا يُ��ج��رُِّد ال��ذي ال��س��اخ��ِط ال��ش��ان��ِئ تُ��رََّه��اِت ودَْع
ُس��ْل��َوانَ��ْك أْس��ُل ل��م األي��ام ع��ل��ى ا وودٍّ وح��س��رت��ي ق��ل��ب��ي ش��ك��َر أك��رِّْر ودع��ن��ي
إْرنَ��ان��ْك تُ��ص��اح��ْب ِذك��رى ل��ُه ول��ك��ْن أص��لُ��ُه ُه��دَّ ب��اذٍخ ك��ُم��ل��ٍك َم��ْض��ي��َت
أزم��انَ��ْك ت��م��أل ح��ي��ن ُع��ْم��ًرا وح��س��بُ��َك وم��دح��ٍة ق��دٍح ب��ي��ن ص��ي��تً��ا وخ��لَّ��ْف��َت
أك��ف��انَ��ْك! يُ��ب��لَّ��َغ أالَّ وغ��اي��تُ��ه آي��ًة ف��ي��َك م��ن��ك��ٍر َدِع��يٍّ ِم��ْن وك��م

الشعر رسل

القاهرة: يف بك شوقي أحمد له املغفور لتأبني وفدوا الذين العربية بشعراء ترحيبًا نُظمت

وم��ف��ت��نِّ ف��ن��اٍن ك��لِّ ِم��ْن وال��ف��نِّ ال��ش��ع��ِر ب��ُرْس��ِل أه��ًال
ع��ْدِن ف��ي ال��ت��ق��دي��ُس ل��ه ِش��ع��ٌر وألَّ��ه��ه��م ب��ه��م «األل��م��ُب» ت��اه
ال��زَّم��ِن! م��ن ف��ج��رى إن��ش��اُده��م ف��ج��اذبَ��ه ل��ن��ا ال��رب��ي��َع س��ب��ق��وا
ال��ف��نِّ ون��ع��م��َة ال��ح��ي��اة روَح ح��م��ل��ْت ن��واف��ًح��ا ال��رث��اءَ ن��ث��روا
ال��ك��َف��ِن ف��ي ال��م��ي��ُت إل��ي��ه وه��ف��ا ب��اس��م��ًة األرُض ف��اس��ت��ق��ب��ل��تْ��ُه
يَ��ْس��تَ��ْغ��ن��ي ال��ش��ع��ر ه��ذا ف��ب��م��ث��ِل ج��م��ع��ْت ب��م��ا ال��دن��ي��ا ودََّع َم��ْن
ال��لَّ��ْح��ِن م��ن َم��ًدى ال��ح��ي��اة ه��ذي م��َدى ف��ُربَّ ي��دري، ال��ذي ذا َم��ْن
َوْزِن وف��ي ش��ع��ٍر ف��ي وت��غ��ي��ُب ِش��ع��ًرا ل��ن��ا ال��دُّن��ي��ا ع��ل��ى تَ��بْ��َق��ى
ال��ُح��ْس��ِن م��واط��َن ال��س��اك��ن��ي��ن وش��ي��ع��ِت��ِه ب��م��وس��ي��ه أه��ًال
وال��ظَّ��نِّ ال��ُح��ل��ِم ف��ي ي��ك��ْن ل��م م��ا ل��ن��ا ال��ع��زاء ِم��ن ال��خ��ال��ق��ي��ن
تَ��بْ��ِن��ي ال��ت��ي ال��ُخ��ل��ِد ن��ش��وِة م��ن ُم��ْخ��ِل��َدٍة ب��ك��ل وال��ط��ائ��ف��ي��ن
وال��م��نِّ ��ه��ِد ال��شُّ ُم��ْس��ت��س��اِغ م��ن َع��ج��بً��ا ل��ن��ا أط��اي��بُ��ه��م ف��اح��ْت
��ك��ِن ال��سَّ وف��ي ص��ادح��ًة ال��ف��نِّ ف��ي أب��ًدا م��ص��ُرك��م ف��م��ص��ٌر أه��ًال!
َف��ن��ِن ع��ل��ى إالَّ ت��ْص��َدح��وا أو ُم��َه��ٍج ع��ل��ى إالَّ ت��ن��زل��وا ل��م
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الصمت شعر

الصرييف: كامي حسن الشاعر صديقه عىل ارتجاًال الديوان صاحب أمالها

ح��رم��ان��ي ف��رُط ش��ع��ري يُ��ش��رِّد ل��ك��ن أغ��رِّدُه ش��ع��ٍر إل��ى ح��ن��ي��ٌن وب��ي
وج��دان��ي ب��ع��ُض إالَّ ال��ط��ب��ي��ع��ُة ف��م��ا ع��ب��ادتَ��ه؟ ألوف��ي��ه ال��ج��م��اُل أي��ن
وإح��س��اِن ب��إل��ه��اٍم تُ��ص��اَغ ل��ك��ي ط��ل��ع��تَ��ه��ا األل��ح��اُن ت��رق��ب ال��ت��ي أي��ن
أك��ف��ان ط��يَّ ب��ق��ل��ب��ي أق��ام وإن ردًح��ا خ��اط��ري ع��ن ال��ه��وى ف��غ��اب غ��اب��ت
وأح��زاِن��ي ب��أوج��اع��ي ��م��وَت ال��صُّ إال ف��رق��ت��ه��ا ب��ع��د أغ��نِّ��ي ش��ع��ٍر ف��أيُّ
ال��ع��ان��ي ق��ل��ب��َي م��ن ِق��ط��ٌع وك��ل��ه ب��ه أح��سُّ م��ا أق��س��ى ��م��ت ال��صَّ م��ن ش��ع��ٌر
ول��ه��ف��اِن ل��ح��ي��راٍن ال��ن��ش��ي��د ِم��ن ح��م��ل��ْت وم��ا م��ع��ن��اه��ا ال��ن��اُس ي��ع��رف ل��ن
وي��رض��ان��ي وي��رع��ان��ي ال��ج��م��ال م��ع��ن��ى يُ��ش��اط��رن��ي ق��ل��ٌب ب��ه��ا أح��سَّ وإْن
ح��رم��ان��ي روَح ف��أم��ل��ي ع��ل��يَّ تُ��م��ل��ي وح��ي��رتُ��ه م��ث��ل��ي ح��ائ��ٍر ش��اع��ٍر ِم��ْن

الفراغ

س��ؤدد أو ن��ع��م��ٍة ذخ��ي��رَة ف��ي��ِه تَ��دَْع ف��ل��م ال��ح��ادث��اُت ب��ق��ل��ب��ي َع��َص��َف��ْت
األغ��ي��ِد ال��رب��ي��ِع ب��أح��الم وم��ض��ْت وال��م��ن��ى ال��خ��واط��َر وش��تَّ��تَ��ِت ن��ث��رْت
ال��نَّ��ِدي وال��زه��ِر ب��ال��نَّ��ب��ِت وت��ول��ي��ا ت��ح��اَل��َف��ا ال��ش��ت��اء م��ع ال��خ��ري��ُف ف��إذا
ِد ال��م��ت��ودِّ ل��ل��ش��اع��ِر ُح��س��ن��ه��ا ِم��ْن خ��ل��ْت ب��ص��ح��راءٍ ق��ل��ب��ي م��ن وغ��دوُت
��ِدي ال��صَّ ال��ق��ل��ب ح��ي��رُة إال ال��ق��ل��ب ف��ي ت��ُع��ْد ل��م ح��ت��ى ع��ل��يَّ ال��ف��راُغ غ��ل��َب
��ْرَم��ِدي ال��سَّ ال��ف��راِغ م��وت ف��ي وتُ��ِرك��ُت ح��ي��رت��ي ح��ت��ى أْل��َق ل��م رب��م��ا ب��ل
ب��م��ْع��بَ��ِد ال��ُم��ِح��بَّ يُ��ْح��ي��ي أو ب��ال��ُخ��ْل��ِد ُم��ه��ج��ًة ي��ع��م��ر ال��ح��بِّ غ��ي��ُر ه��ي��ه��ات
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الشوك تاج

ال��م��ب��ي��ِن ال��ج��م��ال ع��ل��ى ج��زاءً ِك ال��ش��و م��ن ت��اًج��ا ال��ح��ي��اُة أل��ب��َس��تْ��ه��ا
ل��ل��ع��ي��وِن ِق��ب��ل��ًة ال��ح��س��ِن م��ن رت غ��ا إذا ال��ح��ي��اة م��ن ب��دًع��ا ل��ي��س
ال��س��ن��ي��ِن ش��ي��ِب ب��رغ��م تَ��ت��ص��ابَ��ى َع��ُج��وٍز م��ن وك��م ل��ه��ا ب��ن��ٌت ه��ي
ب��ش��ج��ون م��وص��ول��ٍة ل��ش��ج��وٍن ب��ذك��رى ال��ع��ذاب ت��اَج أل��ب��س��تْ��ه��ا
م��ك��ي��ِن ال��ه��م��وِم م��ن إس��اٍر ف��ي ف��ي��ه��ا يُ��ْع��بَ��ُد وال��ح��س��ُن ف��ت��راه��ا
ال��م��ح��زوِن ��َه��ا ب��ك��فِّ ول��ك��ْن ـ��ِم ب��ال��ه��ْم��ـ ��دَع ال��م��صَّ رأَس��ه��ا ح��م��ل��ْت
ال��ره��ي��ٍن أس��اَر أو ال��ن��ف��س ع��ن ـ��َم ال��ه��ْم��ـ ت��ن��زِع ك��م��ا ث��وبَ��ه��ا ونَ��َض��ْت
م��س��ت��ه��ي��ِن ب��ه��ي��ك��ٍل ك��َل��يْ��ٍل ـ��ِن ال��ح��س��ـ ف��ي ت��غ��ل��غ��َل ق��د ال��وج��ُد ف��إذا
ح��زي��ن وث��غ��ٍر ب��ه��ا ي��ت��ج��لَّ��ى ون��ور ب��ظ��لٍّ األس��ى ي��ت��راءَى
َم��ه��ي��ِن ع��زي��ٍز ع��ال��ٍم م��ن َديْ��ن ال��ض��ْد م��ن م��ع��اٍن أظ��ه��رْت م��ا ك��لُّ
واألن��ي��ِن ال��ل��ظ��ى ف��ي ك��ان وإْن ـ��ِظ ال��ح��ْظ��ـ م��ن خ��ل��وٍد ف��ي ه ن��ت��م��الَّ

∗∗∗
ال��ث��م��ي��ِن ال��ج��م��ي��ِل ل��وع��َة ف��ي��ا ـ��ي��ا ل��ل��دن��ـ ال��ض��ح��ي��ة ص��ورُة إن��ه��ا
ال��ض��ن��ي��ِن م��ث��ُل ال��ن��ب��ي��ُل وال��س��خ��يُّ م��س��يءٌ ال��ح��ي��اة ف��ي س��رَّ م��ا ك��لُّ
ال��غ��ب��ي��ِن ردَّ ال��ن��ع��ي��َم ت��ردُّ َن واآل ال��ن��وَر «ح��ي��ات��ه��ا» م��ن ق��ب��س��ْت
ل��دي��ِن ��وا يُ��َض��حُّ أن َق��بْ��ُل م��ن ب��اُب األر ي��ع��ب��د ب��أن أْوَل��ى ض��ح��اي��ا ك��م
ال��ف��ن��وِن! وم��س��ت��ع��ز َق��ْدًرا ـ��نَ��اَن ال��ف��نْ��ـ ي��غ��ل��ب ق��د ال��ف��نَّ��ان ُص��نْ��َع إنَّ

الصامت البلبل

األل��ْم؟ َح��زُّ ال��ب��ل��ب��َل أيُ��ْس��ِك��ُت ��ُك��وْت ال��سُّ ه��ذا ال��ب��ل��ب��َل َع��لَّ��َم َم��ْن
ال��نَّ��َغ��ْم ِم��لءُ ال��ع��ي��ش ك��لُّ وال��ع��ي��ُش ��ُم��وْت ال��صُّ ه��ذا ال��ب��ل��ب��ُل أي��ع��ش��ق
ه��واْك ح��زي��نً��ا يَ��نْ��َس��ى َم��ْن ك��ن��َت إن تَ��نْ��َس��ِن��ي ال ال��س��اح��َر ب��ل��ب��ل��ي ي��ا
ف��داْك وروح��ي روح��ي، م��ن ص��ار ق��د ال��ذي ه��واَك أن��ف��اس��ي أْش��بَ��ْع��َت
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ال��َغ��راْم ونَ��ْج��َوى ��وِق ال��شَّ ح��الوُة ل��ه ل��ف��ًظ��ا أنَّ تَ��ْدِري ك��ن��َت ل��و
ح��راْم ن��ح��ِوي ال��ص��م��َت ه��ذا رأي��َت ال��م��ن��ى وص��ِل م��ث��َل ع��ن��دي ص��ار ق��د
رض��اْك ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ح��ن��ي��ن��ي واج��ع��ْل ت��ك��ت��ئ��ْب ال ال��س��اح��َر ب��ل��ب��ل��ي ي��ا
ِش��راْك ف��ي ط��ائ��ٌر ق��ل��ب��ي ح��ي��ن ف��ي ط��ائ��ٌر نَ��َغ��ٌم إالَّ أن��َت م��ا
ال��نَّ��َغ��ْم إالَّ ال��ط��ائ��ر وس��ل��وُة ال��ه��وى إالَّ ال��ط��ائ��ِر ُم��ت��ع��ُة م��ا
األل��ْم أس��ي��َر أن��َت تَ��ع��ْش ل��م إْن ال��ن��َوى وارت��ض��ي��ُت أس��ِري رض��ي��ُت

الظالل

ال��ظ��الِل إل��ى ال��ش��ع��اِع م��ن ل��ج��أُت ُص��دوًدا إالَّ أن��ْل ل��م ��ا ول��مَّ
ال��خ��ي��اِل إل��ى واب��ت��س��م��ُت خ��ي��اًال ب��ات��ْت ح��ي��ن ال��ح��ق��ي��ق��َة وودَّْع��ُت
واب��ت��ه��ال��ي اب��ت��س��اِم��ك م��ن خ��بَ��أَن ��ا ع��مَّ األي��اَم أس��ائ��ُل وُرْح��ُت
س��اِل ع��ن��ُه يَ��ْس��ل��ُو ل��ي��س ل��ِذك��رِك ظ��لٌّ ف��ي��ه ب��ي��ٍت ك��لَّ وأس��أُل
ال��غ��وال��ي ال��دَِّم��ِن م��ن ك��آث��اٍر ت��راءَى م��ا خ��ط��وِط��ك م��ن وأق��رأ
وخ��اِل َح��يٍّ ب��ع��اَل��ٍم أع��ي��ش ك��أن��ي ح��ب��ي ف��ي أع��ي��ش ف��ص��رُت

الضحايا

أم��واُت تُ��ن��ج��ي��ِه ال وال��م��ي��ُت ل��ل��م��ي��ِت ت��ض��ح��ي��ٍة ب��اس��ِم ذب��ي��ٌح ال��خ��راِف ف��ي ك��م
اإلس��اءاُت ف��ي��ه وإح��س��انُ��ه��ا إالَّ ُص��َوٌر ب��ه��ا تُ��بْ��دَْع ل��م ال��ت��ن��اُح��ِر ُدن��ي��ا
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قربي

أوزاِن��ِه ف��ي ال��روِض م��ث��اَل ُروح��ي أص��ب��ح��ْت ح��ت��ى ال��رَّوَض ع��م��ري أح��ب��ب��ُت
أل��وان��ِه م��ن ال��ش��ع��ِر وأص��ف��ى ش��ع��ٌر، م��ه��ج��ت��ي وص��ورُة ش��ع��ٌر، ف��ح��ي��اتُ��ه
زم��ان��ِه! أله��ِل م��م��ل��وٌك وال��ُح��رُّ م��ك��اف��ًح��ا ل��ألن��ام ع��ي��ش��ي أن��ف��ق��ُت
ح��رم��ان��ِه ف��ي ال��م��ح��س��وِد ك��ال��ن��اِس��ِك ورس��ال��ت��ي رح��ل��ت��ي أخ��ت��م وأك��اد
تَ��ح��ن��ان��ِه ف��ي إل��ي��ه يَ��ط��ي��ُب ق��ب��ٍر س��وى ي��ط��ل��ْب ول��م ال��دن��ي��ا يَ��غ��ن��ِم ل��م
ب��ح��ن��ان��ِه ف��ؤاِده ش��غ��اُف ��ْت رفَّ م��ث��ل��م��ا ال��ح��ش��ائ��ُش ب��ه ت��رفُّ َم��ث��ًوى
وَج��ن��ان��ِه وغ��رام��ِه ب��ش��ع��ورِه ب��ه��ا وثَّ��اٌب ال��م��اءُ روض��ٍة ف��ي
وب��ي��ان��ِه ب��وص��ف��ِه ال��ن��س��ي��ُب َع��ِب��َق ك��م��ا م��ح��بَّ��ت��ِه م��ن يَ��ْع��بَ��ُق وال��زَّه��ُر
أح��زان��ِه وِم��ْن ال��ب��اق��ي َوْج��ِدِه ِم��ْن أص��ب��اغ��ه��ا ف��ي األزه��اُر ��ُق وتُ��نَ��مَّ
أل��ح��ان��ِه إل��ى م��ب��ت��س��ٌم وال��ف��ج��ُر ُم��واس��يً��ا ال��ح��ن��ون ال��طَّ��ي��ُر وي��زوُره
ب��ب��ن��ان��ه! ط��ف��َل��ه��ا تَ��ل��ث��م ك��األمِّ ف��وق��ه ب��األش��ع��ِة ت��رأُف وال��ش��م��ُس
وج��دان��ِه ع��ن ال��ت��ع��ب��ي��ِر ف��ي ك��ال��ش��ع��ِر أل��وان��ِه ف��ي ال��وش��ِي ش��تَّ��ى وال��ظ��لُّ
إي��م��ان��ه ع��ل��ى ف��رٍح ف��ي وتَ��ِط��ي��ُر ن��ش��وٍة ف��ي ح��ول��ه ت��رق��ُص وال��ن��ح��ُل
إح��س��ان��ِه! م��ن ب��ال��ج��مِّ ��ه��ا َخ��صَّ َم��ْن إل��ى ح��نَّ��ت وق��د خ��الي��اه��ا نَ��ِس��يَ��ْت
ب��أم��ان��ِه آم��ال��َه��ا ح��وى َق��ب��ٌر خ��ل��ي��ًة يُ��ص��اُغ ل��و — م��ث��ل��ي — وت��ودُّ
بُ��س��ت��ان��ِه؟ ف��ي ال��ح��بَّ أل��َق��ى ال��م��وِت ف��ي تُ��َرى ف��ه��ل ب��ال��ع��ق��وق، ُع��ْم��ِري ُج��وزي��ُت

التجاوب

ال��ه��وان ُص��َوِر ف��ي أع��رْض��ه ول��م ب��ش��ع��ري م��ع��ت��زٍّا ال��ف��نَّ ت��رك��ُت
ران ك��لَّ ال��آلل��ئَ أْع��َط��ى إذا ب��م��س��ت��ع��زٍّ ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ب��ح��ُر وم��ا
ال��رَّوان��ي َم��بَ��اِه��ج��َه��ا ف��ي تَ��ألألُ ُدن��ي��ا رأي��َت ف��ي��ه أم��ع��ن��َت ف��إْن
وال��م��ع��ان��ي ال��ت��خ��يُّ��ِل ب��أط��ي��اِف تَ��نَ��اَه��ْت وأل��وانً��ا ُص��َوًرا َح��َوْت
وال��َج��ن��ان ب��ال��ع��واط��ِف ت��َراَه��ا ل��ك��ْن دن��ي��اَك، ت��رى أو ف��ت��ن��س��ى

139



الشعلة

ب��ي��ان��ي ِم��ْن تُ��ط��ال��ع م��ا ج��دي��ًدا ُع��م��ًرا وك��أنَّ ك��ن��ه��َه��ا، وت��ع��رف
ال��زم��اِن أح��داث ك��لَّ يُ��ص��ادُم ح��بٍّ دي��َن ال��ت��ف��اؤَل وتَ��ع��ت��ن��ق
ح��ن��ان��ي أو دُم��وع��ي ع��ن وت��ل��ه��و ب��ش��ع��ري تُ��ْزري أن آث��رَت وإْن
األم��ان��ي! وال خ��س��رُت وم��ا َخ��س��رُت، أن��ي وح��ِس��ب��َت ج��م��اَل��ه، ُح��ِرم��َت
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ناجي إبراهيم بقلم

ال��ش��ع��را أن��ا أك��ون أن ش��ع��ري ول��ك��ن أص��وغ��ه ن��ظ��ي��م ف��ي ش��ع��ري ك��ان وم��ا

شادي أبو

أبي وشعر شادي أبي عىل ينطبق وصًفا أجد ولم الجديد ديوانه شادي أبو أسمى هكذا
شعاٌع هو ، حيٌّ قبَس هو وناٌر، نوٌر هو ا، حقٍّ شعلة فهو الرجل فأما الوصف! كهذا شادي
جيَّاٍش عباب فوق مرتاٍم الليل، مجاهل يف ضارٌب بالهداية، منفرد بالقلق، متميٌز طوَّاف
هو ويخشاها، أطيافها يرهب ولكنه ويغشاها، ويبدِّدها الظلمة يقتحم أَلٌق هو مرتاٍم!
جفنيها مغمضة تعود ثم الواسعة، الرحيمة بالنظرة العالم ترمي مجهرة، جوَّاسة عنٌي
وصفٍح، وحناٍن سالٍم من فيٌض هو محاجرها، يف تذوب وحرسة فيها، ترتقرق دمعة عىل
عاثًرا حائًرا فيقُف … والغلِّ والقسوة بالبغضاءِ، فيصطدم صاٍف، قويٍّ نبٍع من ينحدر
يتدفق ثم ويعبُّ فيعلو املتني إيمانه ويعاوده قوته يسرتد ثم حزينًا، وهناك هنا متلفتًا

مكتسًحا! جباًرا



الشعلة

اآلراء أحدث يف الشعر وتعريف منه. صورة وشعره كلمتني، يف شادي أبو هو هذا
النار تستقرُّ كلمات هو … عنه تعرب أن املألوفة الكلمات تستطيع ال ا عمَّ تعرب «كلمات أنه

.«charged with fire and spirit قرارها: يف والروح
وينفذ يكون، ال أو شاعًرا الشاعر يكون الكامنة، الشعلة هذه اللهب، هذا وبقدر
يف هذا وليس ويطوى. يموت أو ويخلد ويعيش ينفذ، ال أو إحساسنا صميم إىل قوله
وتقول وتنطق، تميش، تكاُد الرائعة الفنية فالصورة بأكمله؛ الفن يف بل فقط الشعر
والواقع الدفينة. الروح تلك أثر تقاسيمه يف ترتسم الذي الوجه هو الجميل والوجه شيئًا،
من آخر شاعر عن بريون، مثل شاعًرا ميز الذي اليشء ذلك ُكنَْه تماًما ندري ال أننا
الخفية القوة من الكهربائي، األثري من بشحن األول روح مأل هللا أن غري النَّظَّامني،
املادة يف تتغلغل التي وهي … «الكوانتم» بالنك ماكس العالم يسميها التي الخارقة

متواضع! قانع هادئ بتيار الثاني عىل وأنعم … الحياة وتكسبها

شعره عىل تسيطر التي القوية الروح عن العديدة باألمثلة زاخٌر الجديد شادي أبي ديوان
وتنوًعا! وطرافة ًة جدَّ وتكسبه

الجميل: الشعر هذا يف الجمال عابد إىل استمع

م��ن��ت��ه��اْه ع��ي��اٍن رؤي��ا ورأى اِإلل��ْه ن��اَج��ى ال��ذي ال��ع��ب��د وأن��ا
ال��ح��س��اب ب��ع��د م��ن ال��غ��ف��راَن ورأى وع��ذاْب ذن��وٍب أل��َف ورأى
غ��م��ض! ل��م��ح��ِة ف��ي ال��ج��ن��َة ورأى أرِض رق��ع��ِة ف��ي ال��م��ع��ب��َد ورأى

أخرى: صالة يف العابد إىل واستمع

وه��ان��ي ع��ن��ي ص��ادٌف وق��ل��بُ��ِك ص��الًة ال��ح��ي��رى م��ه��ج��ت��ي وأُح��رُق
وال��ت��ف��ان��ي ال��ت��ح��رُّق م��ع��ن��ى س��وى م��ع��نً��ى غ��ي��ر م��ن خ��ائ��بً��ا وأرج��ع

ويستوحي: يستلهم الفنان حرية إىل وانظر

اإلل��ه��ام م��َص��ادر ب��ي��ن وال��ح��س��َن ال��ه��وى أل��ت��م��س ج��ع��ل��ُت ن��أي��ت ف��إذا
األي��اِم! َم��ف��ات��َن ج��م��ع��ت ��ا ل��مَّ وع��ب��ادت��ي ص��ب��اب��ت��ي ف��ي��ِك ��دُت وحَّ
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التائه: اليائس يف القاتمة النظرة إىل وانظر

وال��ب��ؤس؟! ال��ح��ظ أض��ح��وك��َة ال��م��ن��ى ض��ح��اي��ا ن��رى ح��ي��ن��م��ا ال��ُم��ن��ى ف��ي ال��ت��م��ادي ع��الَم

فيقول: والصفاء واألمل الرحمة تعاوده ثم

ع��ادي��ِه! اش��ت��دَّ م��ه��م��ا ال��ح��بِّ م��ن ن��ف��س��ي ُرِزَق��ْت م��ا ال��ح��ق��د ن��اَر ل��ت��ط��ف��ئ إن��ي

مطري يوم يف غائمة يراها فحني للطبيعة، وصورٌة للكون َلمرآٌة الصافية نفسه وإن
الرائعني: البيتني هذين ينشد

خ��واط��ِرِه م��ن ب��ع��ٌض وال��ن��وُر ال��ح��س��ُن زم��ٍن ع��ل��ى ��ا س��حٍّ أِط��ْل غ��م��اُم ف��ي��ا
س��اح��ِرِه! غ��رَس ق��دي��ًم��ا ص��ح��ب��َت ف��ق��د ش��ج��ٍن ف��ي ال��دم��ع ب��س��ك��ب ال��ح��ِريُّ أن��َت

الضاحي اليوم ويف املطري، اليوم ويف فنه، يف حبه، يف نفسه، يف يُثار هو وبينما
فيحلم اآلفاق: هذه يتجاوز به إذا … يتنفس أن يوشك الذي والصبح يكتنفه، الذي والليل
جديٌر بشعره، جديٌر نظره يف فهو الكل، من الجزء هذا ألن فتياتها؛ وجمال بمرص،

فيقول: بالتقديس،

وح��اِل م��اٍض ف��ي م��ص��َر ون��اَج��ْوا وزاروا ��وا َح��جُّ األل��ى ي��در ول��م
ال��م��ث��اِل ال��ف��ذِّ ح��س��ن��ه��ا وآي��ُة م��ن��ٍف س��ح��ُر ه��ي ف��ت��اتَ��ه��ا ب��أن

العميقة: العالية الفلسفة من لونًا لرييَك آخر، بابًا ليطرق هذا كل يرتك وفجأة

ال��ق��ري��ِض ُم��ل��ِك م��ن ت��ع��ت��زَّ وأن ذخ��ًرا ال��ط��رس ت��ع��دَّ أن ح��راٌم
ال��ب��غ��ي��ِض! إل��ى ال��ح��ب��ي��َب أدن��ى ف��م��ا اس��ت��ح��ال��ت ق��د ال��زم��ان م��ق��اي��ي��ُس

إىل واألفق مرارة، إىل الغم استحال إذا إنه حقيقة يقول! فيما وجالٍل صدٍق أيُّ
ممتازة: فلسفة يف الشعوب حظوظ عن أقرب فما سواد،
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األوُل ال��ِغ��ن��ى ال��دم��اءَ ف��إن ال��دم��اء ح��ظ��وُظ ال��ش��ع��وب ح��ظ��وُظ
ت��ن��ب��ُل! ع��ن��دم��ا ح��ق��رْت وال ل��ل��ه��وان ن��ط��ٌف ك��رم��ْت وم��ا

أعماقها، يف والطيبة الرحمة تستقر التي النظرة الحياة: إىل والنظرة التنوع، فهذا
اإلحساس يف والصدق ممتاز، ملَهم شاعر ككل رسالته الرجل بها يؤدي التي واألمانة
مرآِة ومن قلبه صميم من انتزعه الذي الشعر هذا يف تمعن يجعلك هذا كل والتصوير،

د. املتوقِّ اس الحسَّ ذهنه عىل أضواءَها عكست وقد حوله الكون
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