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تصدير

حرص أمنيتي كانت إذ الوسم؛ بهذا تظهر أن شعري من املجموعة لهذه أقدر كنت ما
اتفقت وكنت أستسيغها، ال التي التصانيف كثرة عن تغني سنويٍة دواويَن يف الشعر هذا
العام» «وحي باسم السنوي الديوان هذا إذاعة عىل والنرش» للطبع العصور «دار مع
خدًما أسدت التي النافعة الدار تلك بإقفال األدباء نكبة ولكن ١٩٢٨م، سنة بداية من
الشعر هذا نرش عن مندوحة يل تبق فلم األمنية، هذه عىل قضت العرصي لألدب جليلة
الشريازي» حافظ «رباعيات قبًال منها صدر وقد زمني، ضابط بال متعددٍة مجاميَع يف
إىل َق أَُوفَّ أن وأرجو وظالل» «أشعة الديوان بهذا أتبعهما واآلن الخيام» عمر و«رباعيات
حظي وكل املستقبل، يف — والجديد منها القديم — الشعرية املجاميع هذه إصدار متابعة
وقدَّسناها عرفناها عواطَف يف جديد من أندادي وإرشاك األدب، عن الزكاة واجبني: أداء

وذكراها. تكرارها واستطبنا مًعا،
شادي أبو زكي أحمد
املطرية ضاحية
١٩٣١





اخلاتل احلسن

العابثة فينوس إىل

وآل��م��ه��ا ع��ن��ي س��اءل��ْت ال��ت��ي إل��ى
ت��س��آل؟ م��ن��ك أه��ذا : س��ك��تُّ أن��ي

ي��رج��ع��ن��ي ال��ط��ب وأن��ت ال��ج��ري��ح أن��ا
ت��ع��ذال؟ ل��ل��ط��ب ف��ه��ل ي��ش��اء، ك��م��ا

ب��ه ع��ب��ث��ِت ق��د ول��ك��ن ج��رح��ي، س��ب��رت
آم��ال م��ن��ك ب��ج��دي��ٍد ف��م��ا ع��م��ًرا،

ت��ل��ف��ي ع��ل��ى ص��ب��ري ف��ي ال��ص��م��ت س��وى ل��ي ه��ل
ال��ق��ال؟ يُ��س��ع��ف ل��م إذا ح��ب ب��ره��اُن

ج��وه��ره أن��ت ح��ي��ال��ي ال��ج��م��ال ك��ل
ي��خ��ت��ال م��ن��ك غ��رام��ي ش��ع��ر وك��ل

وإْن ه��واك إال غ��زل��ي ت��ح��س��ب��ي ال
وع��ذَّال غ��ادات م��ن��ه ت��رن��ح��ت

ت��ل��ٍف ع��ل��ى وخ��ل��ي��ن��ي ف��ل��ت��ط��م��ئ��ن��ي،
آج��ال! ن��ج��واك ف��ي ال��ح��ب م��ن ح��س��ب��ي
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ك��م��ا ه��واك ف��ي م��راًرا وأف��ن��ى أح��ي��ا
وأج��ي��ال! م��ق��ادي��ر وت��ف��ن��ى ت��ح��ي��ا

أق��دس��ه ل��ي وف��اء ف��ي��ك ول��ي��س
وق��تَّ��ال! م��غ��ف��ور خ��ت��ل��ك ل��ك��ن

ي��خ��ج��ل��ن��ي ب��ات ح��ت��ى ال��روَح وه��ب��ت��ك
أه��وال ب��ال��ن��وح ح��ك��م��ت إذا ن��وح��ي

وأن��ا ع��زل��ت��ي ف��ي إذن ف��ل��ت��ت��رك��ي��ن��ي
وإم��ح��ال ح��ظ ل��ه وم��ي��ت ح��ي

ش��غ��ًف��ا واس��أل��ي ع��ذابً��ا وق��ط��ع��ي��ن��ي
ال��ب��ال! ل��ك يُ��وح��ي ك��م��ا اس��ت��ح��ي��ل��ي ث��م

ع��اب��ئ��ة غ��ي��َر ص��ف��و ك��لَّ ول��ت��غ��ن��م��ي
وال��م��ال وال��ح��س��ن ��ب��ا ال��صِّ ي��ش��اء ك��م��ا

ح��َرق��ي وف��ي بُ��ع��دي ف��ي ف��ادي��ك وألب��ق
إج��الل! ل��ل��م��ع��ب��ود ال��ب��ع��د ف��رب��م��ا

ِض��ع��ة وف��ي م��ج��د ف��ي أه��واك أه��واك
م��ثَّ��ال ال��ف��ن ب��روح ي��ه��ي��م ك��م��ا

أدرك��ه ل��س��ت م��ع��ن��ى ف��ي��ك ل��ي ي��ل��وح
وي��ح��ت��ال ي��ب��ك��ي ال��ذي ب��ق��ل��ب��ي إال

أب��ًدا ل��ك��ن��ه ي��ن��ه��ره وال��ع��ق��ل
ال��ن��ال! وال ش��اف��ي��ه ال��زج��ر ال ك��ال��ط��ف��ل؛

ش��غ��ٍف وف��ي ُس��ؤٍل ف��ي ح��ي��راَن ي��ظ��ل
أط��ف��ال ال��ح��ب ف��أه��ل ام��ت��ن��اٍع؛ وف��ي

ب��ه أدي��ن ح��ب ع��ل��ى ف��س��ام��ح��ي��ن��ي
وإق��ب��ال وه��ج��راٌن وخ��وٌف ش��وٌق

ل��ه م��ردَّ ال ط��ب��ع ال��ت��ق��ل��ب ف��ي��ك
وآص��ال! آراد ل��ل��ن��اس: ك��ال��ش��م��س

ب��ه وع��دِت ب��إش��ع��اع ج��دوى ف��أيُّ
وإغ��ف��ال؟ ل��ي��ل ي��ع��ق��ب��ه دام م��ا
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الخاتل الحسن

ق��ل��ق��ي م��ن ال��م��ش��ه��ود ع��ل��ى ل��وم وأي
وأغ��الل؟ إغ��واء ف��ي��ك م��ا وك��ل

ب��م��ا واق��ت��ن��ع��ت ع��ت��ب ك��ل م��ن ف��رغ��ت
وإي��غ��ال إس��راف وه��و أردت��ه،

خ��ادع��ة ال��ل��ه��و م��ث��ل ال��ح��ب ف��ي أس��رف��ِت
وخ��تَّ��ال م��ع��ب��ود ك��ال��ح��ب وال��ح��س��ن

ت��رف��ع��ه��ا ن��ف��س��ي م��ن ص��ن��ُت م��ا وك��ل
م��خ��ت��ال ه��ان م��ا إذا ال��ه��وان ع��ن

ودع��ي ع��زل��ت��ي، ف��ي م��ه��ج��ت��ي ف��ل��ت��رح��م��ي
واآلل األح��ب��اب ل��ه��ا أس��اء ن��ف��ًس��ا

م��ا وح��س��ب��ك ب��إص��غ��ار ت��ره��ق��ي��ه��ا ال
ح��ال��وا وم��ن ال��ع��ات��ي ال��ق��دُر ب��ه ق��ض��ى

ش��رف��ي ع��ل��ى وخ��ل��ي��ن��ي ف��ع��ذب��ي��ه��ا
وإع��وال وج��د ك��ل��ه��ا وح��دة ف��ي

ش��ق��ي��ت وإن ن��ف��س��ي إل��ى أح��بَّ ب��ات��ت
إذالل ي��ت��ل��وه ال��ذي ال��ن��ع��ي��م م��ن

ي��ش��ب��ه��ه وال��ه��ج��ران ال��وص��ل ف��ي خ��ي��ر ال
ال��ح��ال! ت��ك��ذب إن ال��ُم��ن��ى ب��آت��ي وال

15





الصامتان1 احلارسان

وارديل2 آرثر نقش من

الصامتان. الحارسان

وه��ادا ال��ك��اش��ف��ات ال��ع��ي��ون ش��رَر وأرس��ال ال��م��ن��ي��ف ال��ج��ب��ل ع��ل��ى وق��ف��ا
ودادا ال��س��ك��ون ي��ض��اع��ف��ه رب��ًط��ا ك��ل��ي��ه��م��ا ال��وداُد رب��ط وق��د وق��ف��ا

.SILENT WATCHERS 1

.Arthur Wardale 2
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اآلب��ادا! ي��راق��ب ال��ق��ض��اء م��ث��ل م��راق��بً��ا ال��م��ه��وَب األس��َد ف��ت��ش��اه��د
م��ن��ق��ادا! إل��ه��ه ال��وج��وُد ت��ب��ع م��ث��ل��م��ا ت��ن��ظ��ر أن��ث��اه وب��ق��رب��ه
األض��دادا نَ��س��تَ��ْم��ِل��ح وق��د روع، وم��ن ع��ط��ف م��ن ال��ض��دان ب��ه م��رأى
م��رادا ف��ي��ه ال��ف��نُّ ف��الق��ى ن��ور، وف��ي ظ��ل ف��ي ال��ف��ن وق��وف وق��ف��ا
إي��ج��ادا ًرا م��ص��وَّ ال��خ��ي��اَل ت��ل��ق��ى ح��ي��ن��م��ا ي��ج��ذب وذاك ي��ص��دُّ ه��ذا
ح��دادا ال��ش��ع��وَر ي��م��ت��ل��ك ك��ال��ل��ي��ل م��روًِّع��ا ال��ن��ف��وس ي��م��ت��ل��ك ال��ظ��ل
ج��م��ادا ب��ال��ح��ي��اة ب��دَّل ك��ال��س��ح��ر س��اخ��ًرا ب��ال��م��ش��اع��ر ي��ع��ب��ث وال��ن��وُر
م��دادا ال��ح��ي��اة أص��ب��اغ وأح��ي��ل م��ع��ب��ًرا ال��دق��ي��ق ال��ن��ق��ش إل��ى أرن��و
ي��ت��ف��ادى3 ال��ذي األس��د ذل��ك م��ن ل��ف��ت��ة ��ي ح��سِّ رغ��م أخ��ش��ى وأك��اد
ج��وادا! ال��ب��خ��ي��ُل يُ��ل��َف��ى وق��د ك��رًم��ا ال��م��دى س��ك��وت��ه��م��ا ُح��ل��م��ي ف��ي وأع��دُّ

وينزوي. يتحامى يتفادى: 3
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الفردوس األندلسأو ذكرى
املفقود اإلسالمي

يف العربية الخالفة عىل عام ألف بمرور االحتفال قرطبة) (جامعة إزماع ملناسبة نُظمت
(٩٢٩م/ ٣١٧ه). األندلس

وم��وع��ود م��ح��روم ح��ظ وج��ددي ع��ودي أم��س��ن��ا أغ��ان��ي ي��ا ل��ن��ا ع��ودي
ل��م��ع��ب��ود ق��رب��انً��ا ال��ش��ع��ر وق��دم��ي أن��دل��س م��ج��د راوي��اٍت ل��ن��ا ع��ودي
ك��ج��ل��م��ود ك��ان��وا م��ن (ال��ق��وط) أم��ة م��ن ل��ن��ك��ب��ت��ه��ا ي��ب��ك��ي (ط��ل��ي��ط��ل��ة) خ��ل��ي
م��ودي ل��ن��ا ح��زٌن ل��ن��ا ُع��رًس��ا وص��ار م��أْتَ��م��ن��ا ك��ان م��ا َم��أْت��ًم��ا ل��ه��م أض��ح��ى
م��ردود غ��ي��ر ص��دي��ق ش��ب��ه ي��داه اق��ت��رف��ت ب��م��ا يُ��ش��َج��ى ال��ذي ال��ع��دو إن
م��غ��م��ود غ��ي��ر ب��بُ��ْغ��ض ح��رب ب��ع��د م��ن ب��ه��ا ي��ه��ي��م ت��ق��دي��س ل��ح��ف��ل��ة ي��دع��و
م��ف��ئ��ود دم��ع م��ن بُ��ل��ل��ت ط��ال��م��ا ي��ا ل��ق��رط��ب��ة أع��الم ال��ي��وَم ف��ت��زده��ي
م��ح��دود غ��ي��ر ل��م��ج��د ال��وف��اء ت��زج��ي ج��ام��ع��ة ص��وت م��ن ال��ص��دى ي��رنُّ ك��م��ا
��ود ال��سُّ األع��ُص��ر ب��ع��د ال��ت��ط��ل��ع ن��وُر ش��غ��ف ف��ي وال��ح��م��راء ال��ب��ه��َو1 وي��ش��م��ل
ك��م��ح��س��ود وآذت��ه ال��ق��روُن ت��ل��ك ح��ج��ب��ت ال��ذي ال��ف��نُّ غ��رن��اط��ة وم��لء

إشبيلية. يف اليوم حتى باقيًا يزال ال الذي املشهور السفراء» «بهو هو 1
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م��ج��دود3 ت��ع��ي��ي��د ف��ي ال��ري��ف2 وج��ن��ة م��ن��ائ��ره��ا ت��س��ت��ذرى ال��ك��ن��ائ��س ح��ي��ن
م��ول��ود ت��ح��ن��ان ف��ي ل��ألم��س ت��ح��نُّ م��ظ��اه��ره��ا ش��تَّ��ى ف��ي ال��ث��ق��اف��ة ح��ي��ن
وم��ف��ق��ود ح��يٍّ ف��ي ال��ُع��رَب ي��ب��اي��ع ل��دول��ت��ه ن��ع��ن��و ال��ذي ال��ج��م��ال ح��ي��ن
م��ع��دود ال��م��ل��ك ع��ظ��ي��م ك��ل ي��ف��وق م��آث��ره ف��ي ق��ري��ش ص��ق��ر وح��ي��ن
م��ش��ه��ود ب��ال��ذك��ر م��ب��ت��س��م ك��ل ف��ي م��ؤت��ل��ق ال��ب��غ��ض ب��ع��د ال��ح��ب وح��ي��ن��م��ا

∗∗∗
ل��م��ودود ودٍّ ُع��ال ون��ل��ت��م ن��ب��ًال، م��ف��اخ��رك��م زدت��م إس��ب��ان��ي��ا أب��ن��اء
م��ج��ه��ود ك��لُّ م��ح��اه��ا م��ا ال��ت��ي إال م��آث��م��ك��م ب��إخ��الص م��ح��وت��م وق��د
م��ل��ح��ود م��ج��َد رث��اءٌ ي��ع��ي��د ف��ل��ن ب��اق��ي��ة ف��ه��ي ه��ذي ال��ده��ر ذم��ة ف��ي
ال��ج��ود ن��ع��م��َة ت��زدك��م ف��أك��رم��وه��ا أك��رُم��ه��ا ال��ُع��ْرب دم��اء م��ن ب��ك��م ي��ج��ري
م��ح��م��ود ع��رف��اَن ب��ه��م ف��خ��ص��وا ف��ي��ك��م، م��ح��ام��ده��م إال ت��روا ل��م ت��ن��ص��ف��وا إن
ال��ع��ود ف��م م��ن أخ��ذت��م وف��ات��ن��ات وف��ل��س��ف��ة ج��مٌّ ل��ه��م ع��ل��م ب��ي��ن م��ا
ع��ن��ق��ود ب��ن��ت ع��ن وس��م��ت أل��ح��ان��ه خ��ل��ب��ت س��ائ��غ وش��ع��ر رق��ص، وح��ل��و
وت��غ��ري��د ن��ظ��م ف��ي ال��س��ح��ر أن��ط��ق ك��م خ��رائ��دك��م ف��ي ح��س��ن ��اء وضَّ وب��ي��ن
ب��م��ع��ه��ود تُ��س��بَ��ق ل��م ال��ف��ن ش��واه��َد ق��ائ��م��ة وه��ي ال��م��ب��ان��ي وخ��ال��دات
ب��ت��ج��ري��د خ��ي��ر ف��ال ف��اس��ت��ث��م��روه��ا أُخ��وَّت��ن��ا ع��ن ن��اط��ق��اٌت ج��م��ي��ع��ه��ا
ت��ج��دي��د ك��ل م��ن غ��ن��م��ك��م��و ف��ال��غ��ن��م ب��ي��ن��ك��م��و ل��ل��ع��رب م��وط��نً��ا وج��ددوا
ل��م��ط��رود ش��وق م��دى تُ��ط��ي��ل��وا وال ل��ن��ه��ض��ت��ه��م دراس��ات أع��ي��دوا أج��ل!
م��دري��د ق��ل��ب ف��ي ذك��ره��م ورتِّ��ل��وا ج��ام��ع��ة ك��ل ف��ي ع��ل��م��ه��م وأش��ع��ل��وا
ع��ي��د م��ن ال��ع��ي��َد ه��ذا ي��ج��اوز ب��م��ا غ��ًدا ت��ح��ت��ف��ون ه��ذا ب��ع��د ل��ع��ل��ك��م
األن��اش��ي��د ف��ي ال��م��راث��ي دم��وع ن��ن��س��ى أُخ��وَّت��ن��ا ت��ن��م��و ح��ي��ن��م��ا وع��ل��ن��ا

ملوكها، فيه يصطاف وكان غرناطة، مدينة رشقي يف الواقع العريف جنة أو الريف» «جنة قرص هو 2

به. ويعجب يزار يزال ال متدرج بديع بستان وله العربية، عن تحريًفا Generalif اإلسبانيون ويسميه
الحظ. ذو املجدود: 3
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احلب

والثورة الطاعة بني

ي��ك��ون ح��ي��ث الط��ف��ه ب��ل ف��ت��ن��دم، ُم��ع��رًض��ا ال��ح��بَّ ت��ن��ه��ر ال أن ن��ص��ح��ت��ك
ي��ه��ون س��وف ال��ح��ب خ��ص��م ول��ك��ن ك��رام��ة ف��ي ج��اري��ت��ه ل��و ه��ن��َت وم��ا
ف��ن��ون ع��ن��ه ال��ب��ح��ث ف��إن ول��ط��ف؛ ب��ح��ك��م��ة ول��ك��ن ع��ن��ه، ب��اح��ثً��ا ف��ع��د
ف��ت��ون ال��ع��اش��ق��ي��ن ع��زوف وأن ث��ورة ب��ع��د م��ن ال��ق��ل��ب ت��وب وب��لِّ��غ��ه
ج��ن��ون ال��م��غ��رم��ي��ن ك��ف��ر ول��ك��ن ال��ه��وى ع��اب��د ال��ه��وى ح��ك��م ف��ي ُج��نَّ وم��ا





واآلخرة الدنيا

أس��ي��را أك��ون أن ل��ح��اظ��ك ف��رأت ت��ل��ه��ف��ي ك��ف��اك م��ا رأي��ت��ك وإذا
ع��ب��ي��را! ُح��ل��ن األح��الم وك��أن��م��ا ل��غ��اب��ري رن��وت ك��م��ا إل��ي��ِك أرن��و
أم��ي��را! ال��ص��غ��ي��ر ت��دع أرج��وج��ًة ح��ب��ه��ا ف��ي ط��ف��ول��ت��ي وب��ح��اج��ب��ي��ك
ص��غ��ي��را ح��ج��اي س��ب��ق��ت ول��ع��ل��ه��ا ص��ب��اب��ت��ي ائ��ت��الق ع��ي��ن��ي��ك وب��ن��ور
م��ن��ي��را ي��ظ��ل ح��سٌّ ل��ي ف��إذاُه ب��ن��ش��أت��ي ك��ال��رض��ي��ع ح��ب��ك أُس��ِق��ي��ت
وش��ع��ورا! ُم��نً��ى يُ��خ��ف��ي وم��ا يُ��ب��دي ب��م��ا ش��غ��ف��ي ف��ي ل��ل��خ��د ي��ا وال��خ��د؛
ال��ت��ق��ت��ي��را! س��م��ت��ن��ي ل��و ب��ه��ا أغ��نَ��ى ن��ع��م��ة أم��س��ى ق��ب��الت! م��ن ف��ي��ه ك��م
ال��ت��ع��ب��ي��را! ل��وع��ت��ي ف��ي أج��د ل��م إن ال��ه��وى م��ن أك��نُّ م��ا ش��واه��د ل��ي ه��ي
م��س��ح��ورا! ب��ح��ب��ه��ا أع��ي��ش أن��ي أع��ل��ن��ي ح��ب��ي، ق��ب��الت أي��ا بُ��وِح��ي
ذك��ورا أدوم أن��ي ل��ه��ا ق��ل��بً��ا وذكِّ��ري اح��ت��ج��ب��ُت م��ه��م��ا ل��ه��ا بُ��وِح��ي
ن��ش��ورا ع��ل��يَّ خ��ل��ع��ت وم��ن روح��ي روح��ه��ا م��ن ي��ا س��ن��اك ب��ح��ق ل��ك��ن
ع��ط��ورا ت��ب��ث أخ��رى وج��دي��دة ل��ل��ه��وى ال��ق��دي��م��ة ال��دن��ي��ا وأع��ادت
وح��ب��ورا س��الف��ة م��ن��ك ي��س��ت��اف ال��ذي ع��اش��ق��ك م��ح��ض ت��ح��س��ب��ي��ن��ي ال
خ��م��ورا ال��غ��رام َس��ك��َرى إل��ى أه��دى ال��ذي ش��اع��رك م��ح��ض ت��ح��س��ب��ي��ن��ي أو
س��ط��ورا ُح��ِس��بْ��َن أن��ف��اس م��لء ب��ك، ع��ازًف��ا ل��ك، ن��اق��ًش��ا ت��ذك��ري��ن��ي أو
ت��ص��وي��را ل��ي م��رآك ف��ي ص��ورِت م��ا ك��لَّ ذك��ري م��ث��ل ف��اذك��ري��ن��ي ب��ل
وس��رورا أًس��ى م��ن��ي ن��ل��ت��ه��ا ق��د ال��ت��ي أع��وام��ي ك��ل م��رأى م��رآك
ق��ص��ورا ب��ن��ي��ت م��ا ب��ل ورض��ي��ت��ه، ع��ان��ي��ت��ه م��ا ج��م��ي��َع أن��ت ف��أراك



وظالل أشعة

وق��ص��ورا ُع��ًال وت��ك��وي��ن��ي ��ي ح��سِّ ص��ادًق��ا ت��م��ث��ل ف��ي��ه��ا ال��ت��ي أن��ت
ن��ظ��ي��را ت��ش��ب��ه��ي��ن ال ح��ي��ن��م��ا ل��ك ن��ظ��ي��ره��ا وك��ن��ُت م��رآت��ي ف��ُخ��ل��ق��ت
ن��ورا! ك��األل��وه��ة ف��ك��ون��ي دي��ن��ي، ال��ه��وى ف��ي ال��ت��ص��وف ه��ذا وك��أن��م��ا
ت��أث��ي��را! م��ألت��ن��ي ال��ح��ي��اة ف��وق ف��إن��م��ا ال��ح��ي��اة ه��وى ف��وق أه��واك
ده��ورا! اإلل��ه ذات إل��ى أرن��و ك��أن��ن��ي أم��لُّ، ال أرن��و، وإل��ي��ك
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حواء

م��ع��ان��ي ل��ل��ت��س��ام��ي ف��ي��ك ت��زل ل��م م��ع��ن��ى ل��ل��غ��واي��ة ك��ن��ت ل��و أن��ِت،
اإلن��س��ان نُ��ه��ى ف��ي م��ن��ك ن��ظ��رة ت��ح��اك��ي ل��ل��غ��ص��ون م��ن��ك ن��ظ��رة
ال��وج��دان ب��س��م��ة ت��ل��ك م��ث��ل��م��ا اب��ت��س��اًم��ا ال��غ��ص��ون ت��ك��س��ب ه��ذه
األزم��ان؟ ِق��ب��ل��ة دام وق��د َم، ال��ي��و يُ��ن��َك��ر ال��ذي ه��ذا ح��س��ن أيُّ
واألم��ان��ي وال��ح��ل��ى ال��ع��ط��ف م��ن ـ��رى ال��ك��ب��ـ ف��ت��ن��ت��ه ف��ي��ه ال��ل��ه ج��م��ع
األذه��ان! ف��ي ت��ق��وم ع��ي��وٍب ك��م ن��اظ��ري��ِه ُرَؤى ف��ي��ه ع��ي��ب ك��لُّ
ح��س��ان غ��واٍل ل��ه��ا ك��ب��اٍر ٍل وآم��ا ال��ح��ي��اِة م��س��ت��ودَُع أن��ِت
ب��اإلي��م��ان ت��ض��يء ل��ن��ف��وس وروح ب��ج��س��م ق��دس��ي��ة أن��ِت
ال��ب��ي��ان أص��ل وه��و ب��ال��ح��ب، ب��ُض ال��ن��ا ت��ك��وي��ن��ك ل��ل��ي��ق��ي��ن ه��ي��ك��ٌل
ال��ج��ن��ان ُم��ل��َك ص��ار ُع��دِت وإن ـ��ت، غ��ب��ـ إن ش��يء ال ال��ح��ي��اة ُم��ل��ك ك��ل
م��ب��ان��ي ف��ي��ه��ا م��ن��ك وال��ن��ه��َر خ��َص ال��ش��ا وال��ج��ب��َل األع��ش��اَب ه��ذي إن
وج��ان ج��س��ي��م ف��إل��ح��اُده ـ��س ت��ق��دي��ـ رؤي��ة ي��راك ال وال��ذي
ع��ن��ف��وان وف��ي ن��ض��رة ف��ي ض��ر ال��ن��ا ب��ال��ورق ال��غ��ص��وُن ت��وَّج��ت��ك
ال��ت��ي��ج��ان ُع��ال م��ن ج��لَّ م��ا ح��اك واس��ت��و أج��ل��ك ال��ذي ووه��ب��ت
األغ��ان��ي ع��زي��ز ف��ي ب��ن��ج��واك ـ��ِب وب��ال��ح��ب��ـ ب��ال��ج��م��ال ال��ع��ي��ش إن��م��ا





الرواق1

إدفو معبد يف

رائ��ي ن��ظ��رة ف��وق ال��ف��نُّ س��ج��ل ب��رس��م ل��ل��رواق م��ن��ك ن��ظ��رٌة
األش��ي��اء روائ��ع ت��ت��ن��اه��ى وإل��ي��ه خ��ال��ٌق، ال��ف��ن إن��م��ا
رواء2 م��ن ُح��ًل��ى ف��ي ال��ُع��م��َد ه��ذه ف��راق��ب ال��ج��م��ال ل��وح��ة ه��ذه
األداء ع��ج��ي��ب م��ن ال��ن��ق��ش ج��ام��ع ب��ظ��ل ال��م��ه��ي��َب ال��دان��َي3 ت��ج��د
ال��ن��ائ��ي ال��ض��ي��اء م��ن ك��س��ي��ٍر ُغ وأص��ب��ا ف��ي��ه ال��ظ��الم ي��ت��الق��ى
ال��ف��داء ض��م��ي��ن ح��وي وع��ه��ٌد ـ��رى، ل��ألخ��ـ ه��نَّ ط��الس��م وخ��ط��وٌط
ال��س��م��اء ع��م��د وال��ع��م��ُد ع��زي��ٌز، ـ��ِد وال��م��ج��ـ ال��ض��خ��ام��ِة ف��ي ال��س��ق��ُف وإذا
ال��ف��ن��اء ع��دي��م ل��ه��ا ف��ن��اء ـ��ن ب��ي��ـ م��ا ي��ن��ص��بُّ وه��و ال��ن��ور وت��رى
ال��ص��ه��ب��اء ف��ي ال��ش��ع��اع م��س��ي��َل رس ال��و أو ال��ن��ض��ار ص��ف��رة ف��ي س��ال
األع��داء خ��ش��ي��ة م��ن ب��ص��ون ـ��ه��ا ي��راع��ي��ـ ال��ع��م��ود4 ال��ض��خ��َم وك��أن

.The Corridor 1

املشهد. بهجة الرواء: 2
الناظر. من القريب العمود 3
الناظر. من القريب العمود 4



وظالل أشعة

زكي). شعبان األستاذ رسم (من الرواق

ال��ب��ق��اء ك��ن��وز ك��ل��ه��ا ح��ي��ن��م��ا ح��وت��ه ك��ن��ٍز م��ث��ل ال��ن��وَر ي��ح��رس
األن��ب��ي��اء ك��م��ع��ج��ز ب��وح��ي ُر ت��ف��ت��ْر ال��س��ب��ائ��ك ه��ذه وت��رى
ال��ف��ض��اء5 ذاك ش��قِّ ف��ي ي��ت��ن��اه��ى ك��س��ه��م ب��ع��ي��د م��ن ال��ن��ور وت��رى
ل��ل��ق��دم��اء ك��األس��ي��ر ت��غ��ت��دي ح��ت��ى ال��ح��رَّ ال��ت��أم��ل وت��ط��ي��ل
األض��واء ع��اب��ُد وال��ظ��لِّ ء األض��وا م��خ��ت��ل��ف ب��ي��ن أن��ت ف��إذا
اح��ت��ف��اء! ف��ي خ��اش��ع ه��وراس6 ق��رب إدف��و م��ع��ب��د ره��ن أن��ت وإذا

الصورة. آخر يف الذي الدقيق النور 5
عهد من ابتداء يوًما و١٤ شهور و٣ سنة ١٨٠) قرنني زهاء بناؤه استغرق الذي إدفو معبد أهدي 6

.Horus هوراس اإلله إىل الثالث) بطليموس
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عىلكريساملوت

املجرمة. الحسناء

رج��اءن��ا؟! ال��م��ح��ي��ي ال��ع��ل��م ه��و أه��ذا داءن��ا؟! ه��دَّ ال��ذي ال��ب��رء ه��و أه��ذا
اح��ت��ف��اءن��ا ن��ال ث��م ل��ج��ه��ل أس��ي��ًرا ع��ل��م��ه دام إْن اإلن��س��ان ع��ل��ى ع��ف��اءً



وظالل أشعة

ش��ق��اءن��ا ون��ب��ق��ي ال��ج��ان��ي، ن��ق��ت��ل ف��ال ج��ن��ات��ن��ا ال��ح��ي��اة1 ب��ت��ي��ار ن��م��ي��ت
ع��ن��اءن��ا ي��ع��ان��ي األح��ج��ى وأع��ظ��م��ن��ا م��س��يَّ��ًرا إال اإلن��س��ان ُخ��ل��ق ف��م��ا
ع��ط��اءن��ا؟! ال��ش��ق��ي ال��ف��ان��ي ل��دى تُ��َع��دُّ ال��ت��ي وال��رح��م��ة ال��ت��م��دي��ن ه��و أه��ذا
ادع��اءن��ا ع��ل��ي��ن��ا ردَّت ن��غ��اف��ل��ه��ا ص��رخ��ة ول��ل��ع��ل��م خ��زيً��ا، ل��ن��ا أل��ي��س��ت
داءن��ا بَ��ع��ُد ي��زل ل��م داءً ل��ن��ق��ت��ل ب��ب��ح��ث��ن��ا أح��رى اإلج��رام أول��ي ف��إن
اع��ت��ن��اءن��ا! ل��ل��ك��الب وه��ب��ن��ا ق��د ل��دن م��ض��يَّ��ًع��ا ن��س��ًال اإلن��س��ان أص��ب��ح ل��ق��د
وف��اءن��ا؟ ذك��رن��ا م��ا ق��س��اة وب��ع��د ت��ن��اس��ًال ل��ل��س��ق��ام أب��ح��ن��ا ل��م��اذا
إزاءن��ا؟! ال��ع��ل��ي��ل ق��ت��ل ال ال��داء، م��ن وق��اي��ة ب��ال��ع��ق��ول أول��ى ت��ك أل��م

∗∗∗
والءن��ا؟ ت��ب��ك��ي ال��ع��ي��ن��ي��ن م��ع��ص��ب��ة ال��ردى ِج��ل��س��ة ف��ي ال��ح��س��ن��اء ه��ذه وَم��ن
ف��داءن��ا ال��ح��داد ث��وب أل��ب��س��ت وق��د ب��ي��ن��ن��ا ال��ض��ع��ي��ف��ة وه��ي ُق��ي��دت وق��د
رث��اءن��ا! ن��س��ي��ن��ا ��ا ل��مَّ ل��ه��ا رث��اء ن��ب��ض��ة آخ��ر ال��ق��ل��ب ف��ي��ه��ا وي��ن��ب��ض
غ��ب��اءن��ا! ي��ت��ل��و وال��ق��ان��ون ال��ع��دَل، ل��ه م��ع��ل��نً��ا ب��ال��م��وت ال��ق��ان��ون ح��ك��م ل��ق��د
ع��داءن��ا وع��اف��ت إال س��خ��ط��ت وم��ا ع��زة ال��ن��ف��س وف��ي إال ص��غ��رت ف��م��ا
غ��ن��اءن��ا ت��ت��ل��و األم��س ذاك م��الح��ن س��وى س��م��ع��ه��ا وف��ي ت��ب��ك��ي ج��ل��س��ت وم��ا
ث��ن��اءن��ا ال��ع��ق��وق ه��ذا أع��ل��ن��ت ب��ه��ا اح��ت��ف��ت ب��ع��دم��ا ال��ت��ي ال��دن��ي��ا ف��ح��ق��رت
ه��ج��اءن��ا ال��ب��ك��اء وق��دَّرن��ا خ��ج��ل��ن��ا ف��ل��ي��ت��ن��ا ال��ب��ك��اء ع��ن��د ض��ح��ك��ت ك��أن

الكهربائي. التيار 1

30



منحيايت يوم

النشار األستاذ رسالة (1)

ال��ش��ت��اء غ��ض��ون ف��ي ج��اء وإن ـ��ف ال��ص��ي��ـ م��ن ي��وًم��ا ال��خ��م��ي��س ي��وم ك��ان
ج��ه��الء م��ع��ش��ر ب��ي��ن م��ا ع��ر ال��ش��ا أو ال��ن��ب��ي ي��ظ��ه��ر م��ث��ل��م��ا
ف��ض��الء ق��ل��ة ب��ي��ن ح��ب��ه وي��ن��م��و ا ع��دٍّ ال��ج��اح��دوه ي��ك��ث��ر
ال��رخ��اء ع��ه��د ك��ال��ت��اب��ع��ي��ه ـ��ن��ة ال��م��ح��ـ زم��ن ف��ي ال��ن��ب��ي ن��ص��ي��ر م��ا

∗∗∗
اآلالء ص��اح��ب ال��ص��ي��ف ب��ه ـ��ن��ا ف��أك��رم��ـ ال��خ��م��ي��س ي��وم وان��ت��ه��زن��ا
وال��ض��ي��اء دف��ئ��ه م��ع��ي��ن��ي��ه: م��ن ن��ف��س ك��ل ف��ي ال��س��رور ال��م��ف��ي��ض
ف��ي��ح��اء ب��ن��ف��ح��ة وح��يَّ��ى ـ��ر زه��ـ ع��ن ت��ب��س��م ال��ذي ال��ب��ش��وش
ن��اء وال��ج��س��م ب��ال��روح ق��ري��بً��ا ـ��ن��ا ـْ ف��أل��ف��ي�� ذاك ي��وم واف��ت��ق��دن��اك
واآلراء ب��ال��روح وم��ئ��ات ب��ج��س��وم ث��الث��ة وذه��ب��ن��ا
راء ع��ي��ن ت��رى وال ع��ي��ن��ي ـ��ص��ر ت��ب��ـ م��ن ي��س��ارَي وع��ن ي��م��ي��ن��ي ع��ن
ال��ق��دم��اء رف��ق��ت��ي م��ن ن��ف��س��ي م��لء ن��ف��وس س��م��ع��ي وم��لء ع��ي��ن��ي م��لء

∗∗∗
آن��اء ف��ي األج��ي��ال ج��م��ع��ن ٍت س��وي��ع��ا «ال��ب��الج» ع��ل��ى وق��ض��ي��ن��ا
ال��ش��ع��راء ف��م م��ن ل��ف��ظ��ي��ن ب��ي��ن ��ى ي��ت��ق��ضَّ ب��أس��ره ج��ي��ل ع��م��ر
ل��ح��اء؟! م��ن ح��ول��ه م��ا وت��أب��ى ـ��َب ـْ ال��لُّ��ب�� ت��ل��م��ح ال��ت��ي ت��ل��ك ع��ي��ن أي



وظالل أشعة

ل��ف��اء ق��ش��رة ف��وق ق��ش��رة إال ال��ح��وادث م��ا ال��ت��واري��خ، م��ا
ال��رواء ال��ب��دي��ع ل��ف��ظ��ه ف��ي ع��ر ال��ش��ا رس��م م��ا ال��ص��م��ي��م وال��ص��م��ي��م
ب��ط��الء ت��ج��م��ل ال ل��ف��ظ��ة، ع��ن��ه��ا ت��ك��ش��ف ق��د ال��ح��ق روع��ة
األداء ف��ي ب��زخ��رف وأه��ون ـ��َق، ـْ ال��ح��ق�� ل��م��س م��ا ال��ب��ل��ي��غ وال��ب��ل��ي��غ
ال��ف��ص��ح��اء م��ن��ط��ق م��ن ف��ص��ي��ح ف��ي ب��ه��ب��اء م��دث��ر ه��ب��اء ك��م
ق��دم��ائ��ي ف��اس��م��ع��ا أو ج��دي��ًدا ـ��ر ال��ش��ع��ـ م��ن أن��ش��دان��ي ص��دي��ق��يَّ ي��ا

∗∗∗
ال��وط��ف��اء ال��غ��م��ام��ة ف��ي��ض م��ث��ل ش��ك��ري1 ق��ص��ائ��د م��ن أم��ط��رُت ث��م
م��اء م��ن ح��وي��ت��ه ق��د م��ا ـ��ف��د ي��ن��ـ ل��ن ال��ب��ح��ُر ي��م��ده س��ح��ابً��ا ي��ا
ظ��م��ائ��ي ل��ري م��ث��ل��ه أج��د ل��م ألن��ي إال ب��ال��م��اء أص��ف��ه ل��م
ال��زه��راء ال��ك��واك��ب ك��ع��ق��د س2 ع��ب��ا ق��ص��ائ��د م��ن أن��ش��دت ث��م
ال��وض��اء ل��ف��ظ��ه ف��ي ي��ت��ج��ل��ى وم��رًم��ى م��ع��نً��ى ال��ب��ع��ي��د ال��ب��ع��ي��ُد
ل��ص��ف��ائ��ي ج��ال��ب ك��ال��ش��ع��ر ل��ي��س ج��دي��ًدا أن��ش��دان��ي ص��دي��ق��يَّ ي��ا

∗∗∗
ال��دأم��اء ف��ي ال��م��ي��اه خ��ري��ر ت ص��و ع��ل��ى ن��ش��ي��دي م��ن وت��ن��ب��ه��ت
ض��ي��اء م��ن ل��ج��ة ف��ي غ��ري��ًق��ا ـ��ر ل��ل��ب��ح��ـ ن��ن��ظ��ر ال��ح��دي��ث ف��ق��ط��ع��ن��ا
م��اء م��ن م��ره��وب��ة ب��ح��ار م��ن أق��وى ش��م��س ي��ا ال��ش��ع��اع ب��ح��ر إن
ال��ظ��ل��م��اء ل��ج��ُة ال��ك��وَن ت��غ��رق م��ن��ه��ا أه��ول ال��ظ��ل��م��اء وب��ح��ار
ال��ف��ض��اء ف��وق وط��ار ذل��وًال ـ��ر ال��ب��ح��ـ رك��ب ق��د اإلن��س��ان أن ب��ي��د
ال��رج��اء! ع��ظ��ي��م ول��ك��ن��ه ـ��ر ال��ع��م��ـ ق��ص��ر س��وى ف��رًدا ي��ع��ب��ه ل��م
أع��داء م��ن ال��وج��ود ف��ي م��ا ل��ب غ��ا ل��م��ا ال��رج��اء ع��ن��ه ت��خ��ل��ى ل��و
األش��ي��اء؟! أض��ع��ف م��ن ت��ق��ض��ي ك��ي��ف ع��ب��ي��ًدا وال��ب��ح��ار ال��ج��و ج��اِع��َل

∗∗∗

شكري. الرحمن عبد األستاذ هو 1

العقاد. محمود عباس األستاذ هو 2
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حياتي من يوم

ل��إلن��اء ط��ال��بً��ا ف��أوم��أت َب؟ ال��ش��ر ت��ب��ت��غ��ي ه��ل ص��اح��ب��اي: ل��ي ق��ال
ك��ال��ه��ب��اء ح��س��ب��ت��ن��ي ح��ت��ى ـ��ج��س��م ال��ـ ف��خ��ف ج��رع��ت��ي��ن، وت��ج��رع��ت
ال��س��م��اء ف��ي أو ال��ب��ح��ر ف��ي ب��ج��م��اٍل أب��ال��ي س��ك��رت وق��د أران��ي م��ا
ال��ن��س��اء ع��ب��ي��ر م��ن ف��ت��ن��س��م��ت ل��ن��س��اء ن��اظ��ًرا وت��ل��ف��تُّ
(ح��واء) ب��أم��ن��ا ف��أك��رم ء) (ح��وا ح��ب��ائ��ل م��ن ال��خ��م��ر أح��س��ب
ال��س��م��اء! ف��ي (آدٌم) ي��ع��ص ل��م ذاك ول��وال ع��ص��ي��ًرا، ت��ف��اح��ه��ا ك��ان
األن��ب��ي��اء أول ك��ان م��ن ب��اس��م وأخ��رى ك��أًس��ا ه��ات (ح��واء) ب��اس��م
أع��ض��ائ��ي ف��ان��ت��ش��ت وت��ض��اح��ك��ن ب��س��م��ع��ي ف��ان��ت��ش��ي��ُت وت��ح��ادث��ن
دوائ��ي ب��ع��ُد وه��نَّ دائ��ي، ه��نَّ ك��ث��ي��ًرا أط��ي��ل ال ، ه��نَّ َم��ن ه��نَّ

∗∗∗
م��س��اء ش��رَّ ال��خ��م��ي��س م��س��اء ن ك��ا وإن ي��وًم��ا ال��خ��م��ي��س3 ي��وم ط��اب
اإلص��غ��اء ط��ي��َب ال��ظ��ن ح��س��َن ج��م��ًع��ا ال��ن��ق��اب��ة4 ف��ي ح��اض��رت ف��ي��ه
أدائ��ي ك��األداء ك��ان ف��م��ا ـ��ق، ال��ن��ط��ـ أح��س��ن ال أك��اد ب��ي ف��إذا
اإلع��الء إل��ى ف��ي��ه��ا خ��ط��ي��ٌب ج ي��ح��ت��ا م��واض��ع ف��ي ال��ص��وت خ��اف��ت
اإلي��م��اء س��ي��ئ ال��س��م��ت، س��ي��ئ ل��ي��ٍن م��واض��ع ف��ي ال��ص��وت راف��ع
خ��ل��ص��ائ��ي م��ن ص��اح��ب��ي��ن س��وى ال��س��رَّ ع��رف وم��ا م��ن��ي، ع��يٌّ ق��ي��ل
اإلم��الء! م��درس ن��ف��س��ي خ��ل��ت أن��ي ال��خ��ط��اب��ة ف��ي ك��ان م��ا ش��ر
ال��ه��ج��اء ح��روف ف��ي ال��ض��غ��ط دائ��م ف��ل��ف��ًظ��ا ل��ف��ًظ��ا ال��ك��الم أم��ل��ي ك��ن��ت
ش��ف��ائ��ي ك��ل ف��ي��ه ك��ان ول��و ـ��ر ال��خ��م��ـ أش��رب ال ع��ل��يَّ ع��ه��ٌد ه��و
ب��ان��ت��ش��ائ��ي أض��ع��ت��ه ج��ه��ٌد ه��و ل��ج��ه��دي ش��ك��ًرا م��ظ��ه��ري��ن ص��ف��ق��وا
رج��ائ��ي ال��ق��ن��وط ب��ع��د وأع��ادت ع��زائ��ي ك��ان��ت ال��ت��ش��ج��ي��ع ك��ل��م��ات
األدب��اء رواب��ط م��ح��ي��ي ئ��ب)5 (ال��ش��ا أس��ت��اذن��ا ال��س��ام��ع��ي��ن ف��ي ك��ان

١٩٢٩م. سنة مارس ٧ الخميس يوم 3

باإلسكندرية. الحكومة موظفي نقابة 4
الشايب. أحمد األستاذ 5
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األب��ري��اء ع��ل��ى ال��ح��ان��ي ال��ب��ريء غ��لٍّ ك��ل م��ن ال��ف��ؤاد ال��ن��ق��يُّ
إل��ق��ائ��ي م��ن ج��ن��ي��ت ق��د م��ا س��وء ي��م��ح��و ال��م��ش��ج��ع ت��ق��دي��ره ك��اد
ف��راء م��ن م��ع��ط��ف ف��ي وأدي��بً��ا (زك��ري��ا)6 ص��اح��ب��ي أب��ص��رت ث��م
األس��م��اء ف��ي ب��االس��م وأن��ع��م ح7 ف��تُّ��و ال��م��م��ث��ل إن��ه ل��ي ق��ال
ال��س��م��اء ع��ن��ان أه��ل��ه ي��رت��ق��ي وف��ن ت��ن��ال، أن ق��لَّ ش��ه��رة
واإلي��م��اء ال��ن��ط��ق ف��ي ف��ت��ون أي ب��ل ف��ي��ه، ودق��ة ظ��رف أي
س��وداء غ��م��ام��ة ف��ي أن��ن��ي ل��وال ل��ل��س��ع��ادة أرت��دُّ ك��دت
غ��ث��اء ب��ع��د ال��رأس ف��ي ودوار وس��م��ع��ي ع��ي��ن��ي ي��ذود اخ��ت��م��اٌر
وص��ف��اء وغ��ب��ط��ة س��ع��د ي��وم ال��ح��م��يَّ��ا ل��وال ال��خ��م��ي��س ي��وم ك��ان

∗∗∗
ال��رواء ال��ج��م��ي��ل دي��وان��ك8 ئ��ب) (ال��ش��ا ن��اول��ن��ي ال��ذه��اب وق��ت ع��ن��د
ال��ش��ع��راء ف��ي اإلن��ت��اج ه��ذا م��ث��ل وع��ج��ي��ٌب ح��ج��م��ه، م��ن��ه ه��ال��ن��ي
ن��م��اء؟ وأي ه��ذا ن��ب��ت أي ف��رد؟ ش��ع��ر أم ه��ذاك ج��ي��ٍل ش��ع��ُر
ال��ف��ه��م��اء ف��ط��ن��َة ف��ح��ي��رَت ـ��ُف وال��ك��ي��ـ ال��غ��راب��ة ف��ي ال��ك��مُّ اس��ت��وى
أه��واء؟ م��ن ع��ال��ج��َت م��م��ا ـ��ف��ق أش��ـ ب��ل ب��اإلج��ادة، أه��ن��ي��ك ال
وش��ق��اء ل��ذة م��ن وض��روٌب وش��ج��وٌن م��واج��ٌد ه��ذي ك��ل
ب��ال��غ��ن��اء ق��اب��ل��ت��ه ه��ذا ك��ل ي��أس دون ع��ال��ج��ت��ه ه��ذا ك��ل
ال��ب��ك��اء ع��ن��د ال��ح��زن ف��ي وت��غ��ن��ى س��روًرا ض��ح��ك��َت وق��د ف��ت��غ��ن��ى
األداء ف��ي م��رون��ًة ف��ك��ان��ت ـ��ف ب��ال��ع��ط��ـ ال��ك��ب��ي��رُة ن��ف��ُس��ك م��رن��ت
اإلن��اء ش��ب��ي��ه أس��ل��وب��ه ـ��نَ��اس ـْ ال��ن�� وب��ع��ض ك��ال��ث��ي��اب، واألس��ال��ي��ُب
ال��ص��م��اء ك��اآلل��ة ي��ب��دو ف��ه��و ال��م��ع��ان��ي اخ��ت��الف م��ن��ه ي��غ��ي��ر ل��م
األح��ي��اء ك��س��ائ��ر ك��أٌس ـ��ح��يُّ ال��ـ وال��ق��ري��ُض م��ي��ت، ك��ص��ن��دوق أو

عبده. محمد زكريا األديب 6
نشاطي. فتوح املمثل 7

الباكي). (الشفق ديوان 8
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حياتي من يوم

اس��ت��ه��زاء ب��ض��ح��ك��ة إال ق��َد ال��ن��ا ت��ت��ب��ع ال ال��ص��دي��ق أيُّ��ه��ذا
وذك��اء ف��ط��ن��ٍة وإج��داُب ـ��د ال��ح��ق��ـ ه��و ل��ل��ق��ري��ض ال��ن��ق��د م��ص��در
األش��ي��اء ب��ص��ورة ر يُ��ص��وَّ ل��م خ��ي��اًال ال��م��ع��ان��ي ال��ش��اع��ر ي��ب��ص��ر
ه��راء م��ح��ض ال��ن��ق��اد وق��ول ل، ق��ا م��ن أص��دق ف��ه��و ق��ال ف��إذا
ال��وف��اء ج��مِّ إل��ي��ك م��ش��وٍق ُت ت��ح��ي��ا ن��ف��س��ي ص��ن��َو ي��ا م��ن��ي ل��ك

الديوان صاحب رد (2)

ال��ح��س��ن��اء رش��اق��ُة ن��س��ج��ت��ه��ا ص��ب��ح غ��الئ��ل ف��ي ال��ع��ي��ُد أق��ب��ل
ال��غ��ن��اء (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ه��داي��ا ٍح ت��ف��ا ب��راع��ي��م م��ن وح��وال��يَّ
ال��غ��ن��اء م��س��ت��ط��اَب وي��ن��ش��دن ـ��ن ي��رق��ص��ـ ال��ع��زي��زات ال��ن��ح��ل وغ��وان��ي
إزائ��ي زاٍه وال��ورُد ت��ح��اي��ا، ف��ي رءوًس��ا ت��ح��ن��ي ال��ن��خ��ي��ل وب��ن��اُت
ال��غ��راء ال��ق��الن��س ب��أب��ه��ى َن ازدْن م��ث��ل��ه��ا ج��ارت��ي وح��م��ام��ات
رج��اء ف��ي اب��ت��س��اَم��ه��ا ك��ال��ت��ق��اط��ي ن��ث��رت��ه ال��ذي ال��ح��بَّ ي��ل��ت��ق��ط��ن
ال��س��ع��داء ب��ن��ع��م��ة ت��وَّج��ون��ي ح��ول��ي ال��ع��ي��د ف��رح��ة ف��ي وص��غ��اري
ال��وض��اء ب��ش��ع��رك رس��وٌل ِد ال��وْد خ��ال��ص م��ن ال��ت��ع��ي��ي��َد وأت��مَّ
ال��ض��ي��اء ع��زي��ز م��ن ال��روع ج��م��ة ف��ن��ون ب��ي��ن األم��ي��ر وك��أن��ي

∗∗∗
ال��وف��اء أه��ل ب��ذك��ِر وأج��ِم��ْل َي، ل��ذك��را ش��ك��ري وال��ص��اح��ب��ي��ن ل��ك
اإلخ��اء ش��ع��ر أص��غ��ري��ك إل��ى ح��ى أو ال��ذي ال��خ��م��ي��س ي��وم ن��اٍس غ��ي��ر
اس��ت��ح��ي��اء وال ك��ل��ف��ة ب��ال ًع��ا إب��دا ك��ت��اب��ك ف��ي ف��ت��رس��ل��َت
ال��ن��ائ��ي ال��وف��يِّ ال��ش��اط��ئ إل��ى ًج��ا أم��وا ��ق ت��دفَّ ال��ذي ك��ال��خ��ض��مِّ
ال��ص��ف��اء ع��ن��د ي��ص��ط��ف��ي��ه ك��م��ا ر، ث��ا وإْن ح��ن��اٍن ف��ي ي��ت��ل��ق��اه
ال��ب��ق��اء ش��ع��ر ب��ال��ش��ع��ر ح��ريٌّ ـ��ظ ل��ف��ـ م��ن ال��ح��ر ف��ي ال��ت��ع��ب��ي��ر ص��دَق إنَّ
��اء ال��م��شَّ ال��م��ه��ي��م��ن ك��روح ـ��د ال��ق��ي��ـ ي��ع��رف ال ال��ف��ن��ان: روح ذاك

∗∗∗
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وظالل أشعة

ال��ش��ت��اء ف��ي خ��ل��س��ًة ج��اء وق��د ـ��ف ال��ص��ي��ـ وص��ف��ك ف��ي ال��ت��ش��ب��ي��ه وأج��دَت
األع��داء! م��واط��ن َج��س��وًرا ر زا إذا ع��ن��دي ال��م��ح��بِّ م��ث��ل ك��ان
وال��ب��غ��ض��اء األح��ق��اد ن��زوات خ��ب��أت��ه��ا م��الح��ًة ف��ي��ه��ا زار
ال��ع��داء وص��َف ال��ش��ت��اء ط��ب��اع ـ��ف��ي وص��ـ ف��ي م��ث��ل��ك ق��س��وُت وأران��ي
ال��ظ��ل��م��اء م��دى وف��ي ض��ي��اء ف��ي م��ش��اًع��ا ال��ج��م��ال ي��رى م��ن وأن��ا
ل��آلب��اء األب��ن��اء ب��ح��ن��وِّ ل��رب��ي��ع م��ع��ل��نً��ا ال��ص��ي��ُف أق��ب��ل
األن��ب��ي��اء! ك��م��ع��ج��ز أب��ي��ه ـ��ل ق��ب��ـ م��ن (ال��ط��ب��ي��ع��ة) األمُّ ول��دت��ه
األض��واء خ��م��رة وس��ق��ي��ن��اه اح��ت��ض��اٍن ف��ي م��ث��ل��ك��م ف��أخ��ذن��اه
اإلغ��واء! س��ك��رة ب��ع��د ف��ات��ن��ا ح��ت��ى ي��وم��ي��ن ع��ل��ي��ه وح��رص��ن��ا
وال��ب��ه��اء وال��ح��ل��ى ال��زه��ر م��ن نً��ا أل��وا ل��ذك��راه م��ن��ه وغ��ن��م��ن��ا
وال��ش��ع��راء ال��ع��ش��اق ل��م��ج��ال��ي ق��ري��ب ب��ع��وٍد م��ن��ه وع��ٌد ه��ي
ال��وط��ف��اء ال��غ��م��ام��ة وض��ح��ك ـ��ب، ال��ح��ـ ص��ب��غ��ة م��ن األزه��ار ع��ززت��ه
ال��س��م��اء! ف��ي ل��وع��ة ن��ار ع��ن ـ��ل��ن ال��م��ع��ـ ك��ال��ش��رر ال��ن��ج��وم وائ��ت��الق
اإلح��ي��اء ع��ظ��ي��م��ة وح��ي��اٍة زك��ي ع��ه��ٍد ب��ش��ي��ر ه��ذا ك��ل
ال��ص��م��اء ال��ح��ج��ارة ك��ن��وم ت��ى ال��م��و م��ن ع��اش��وا ال��ذي��ن ع��ن��ه��ا ن��ام
واح��ت��ف��اء! ب��وح��ي��ه��ا س��روٍر ط ف��ر م��ن ال��م��ج��ان��ي��ن ش��ب��ه ورأون��ا

∗∗∗
ال��ده��اء ف��ن��ون أت��ق��ن��وا وق��د ـ��ق ال��خ��ل��ـ م��ن ك��ث��ي��ًرا ال��ش��اك��ي وأراك
واإلي��م��اء ال��ف��ن ف��ي ول��ك��ن ق، ال��ص��ْد ف��ي خ��ي��ر ال ق��ال: م��ن م��ن��ه��م ق��ال
ال��ري��اء؟! س��ف��س��ط��ات ال��ف��ن أم ص، وإخ��ال ص��دٍق غ��ي��ر ال��ف��ن أت��رى
ال��ب��ن��اء ل��ذُة وت��ك��ف��ي��ك ـ��وى ب��ال��ش��ك��ـ ال��ع��م��َر وج��دان��ك تُ��م��زِّق ال
ش��ق��اء م��ن ق��ص��ي��دة ف��ع��م��ري ال��ح��ظ ف��ي ي��ف��وق��ك م��ن وال��ل��ه ل��س��ت
ان��ت��ه��اء دون األي��ام ك��ع��دِّ م��ي آال ال��ط��ف��ول��ة م��ن��ذ ت��وال��ت ق��د
ال��ج��زاء ل��ي��وم م��ن��ه��ا رص��ي��ًدا ـ��ري ق��ب��ـ ح��وى ق��ض��ي��ُت إذا ول��ع��ل��ي
اإلي��ذاء م��ن ص��ف��ا م��ه��م��ا ـ��ل��م ي��س��ـ ال ال��ح��سِّ ب��ال��َغ ك��ان م��ن إن
وع��زائ��ي راح��ت��ي ف��ي��ه وأرى م��ن��ه ال��ع��م��َر أن��ه��ل ل��ل��ح��ب ع��ش��ُت
غ��ذائ��ي أش��ه��ى وال��ح��بُّ ق��ري��ًرا، ـ��ه ف��أع��ط��ي��ـ وح��دي ال��ش��راَب وأع��اف
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حياتي من يوم

ال��ع��ط��اء م��نِّ دون ال��ح��بَّ م��ه��ج��ت��ي ح��ب��تْ��ه م��م��ن ب��ال��ب��غ��ض ف��أُج��اَزى
اإلق��ذاء! ع��ل��ى ل��ه ج��زاءً ـ��ر ل��ل��ده��ـ وأب��س��م ص��اب��ٌر، وأن��ا

∗∗∗
ال��رخ��اء ع��ن��د ي��ج��ل ل��ك��ن ـ��ن��ة، ال��م��ح��ـ ف��ي ي��ن��ك��ر ال��ن��ب��يَّ وذك��رَت
اإلخ��ف��اء؟ ف��ي األذاة ح��ي��ن ـ��دع ت��ب��ـ م��ا إخ��ف��اءَ ت��ط��ي��ق ف��ل��م��اذا
ال��م��ت��رائ��ي ل��ح��س��ك م��ث��اًال ن ك��ا ط��ال��م��ا م��ن��ت��ج أن��ت ب��م��ا ث��ْق
ال��م��رائ��ي؟ زي��ن ال��ج��م��ال ح��ي��ن ـ��ج��م ال��م��ن��ـ ظ��ل��م��ة ف��ي ل��ل��م��اس ح��س��ن أي
ال��رواء؟ ف��ي آي��ًة ك��ان وإن ِم ال��ك��ْم ف��ي دام م��ا ل��ل��زه��ر ع��ط��ر أي
ال��رائ��ي؟ ع��ي��ن اش��ت��ه��ت��ه م��ه��م��ا ـ��ل��ع ي��ط��ـ ال دام م��ا ل��ل��ب��در س��ح��ر أي
ال��ف��ه��م��اء؟ خ��اط��ر ع��ن ب��ع��ي��ًدا ًرا إض��م��ا ك��ان إن ل��ل��ف��ن م��ع��ن��ى أي
األح��ش��اء؟ ق��رارة ف��ي غ��ائ��ب ج��ن��ي��ن ل��ع��م��ر ي��رج��ى ح��ظ أي
واألدب��اء ال��ع��ل��ي��اء ب��راح ـ��ر ال��ش��ع��ـ وان��ف��ح ت��ه��ْب، وال ف��ت��ق��دم
ب��س��ن��اء س��نً��ى وع��ن ب��ن��ظ��ي��م، ن��ظ��ي��م ع��ن غ��ن��ى ف��ي ال��ش��ع��ر أرى م��ا
ب��اك��ت��ف��اء ق��ت��ل��ه ال��غ��ب��ن ف��م��ن ب��ح��دٍّ ي��ح��دُّ ال ال��ح��س��ن وأرى
واألش��ي��اء األل��ب��اب ل��ح��س��ن ـ��ر ال��ن��ش��ـ دائ��م ف��إن��ن��ي ع��ه��دي، ذاك
ال��والء ف��ي م��ث��الُ��ه��ا ون��ف��س��ي ـ��س��ي، ن��ف��ـ ع��ن ت��ع��ب��ر ب��ه��ا وك��أن��ي
اس��ت��ث��ن��اء ب��ال ب��ت��ك��ري��م��ه ـ��ُت ت��ف��ان��ي��ـ ل��غ��ي��ري ش��اق��ن��ي م��ا ك��ل
أع��ض��ائ��ي! ف��ي ت��س��ي��ل ل��روح ـ��م��ي ت��ك��ري��ـ ك��ان م��ذ ال��ث��ن��اء وأب��ي��ُت
األك��ف��اء م��رات��ب أس��ن��ى غ��ك إلب��ال ن��ص��ح��ي خ��ل��وص م��ن ف��ل��ت��ث��ْق
ال��غ��ب��راء ال ال��س��م��اء ب��م��ج��د َل��ى أو روح��ه َم��ن ح��رم��اُن وح��راٌم
األغ��ب��ي��اء خ��س��ارة ذاق��وا ـ��دع ال��م��ب��ـ ال��ش��اع��ر أغ��ف��ل��وا ال��ن��اس وإذا
ال��ف��ض��اء ه��ذا ُم��ل��ك ف��ي أذاه��م ع��ن ت��ن��أى ال��ع��ظ��ي��م��ة روح��ه ح��ي��ن��م��ا
ل��ألدع��ي��اء ال��ض��ن��ي��ن ك��غ��ن��م ـ��ُم ال��غ��ن��ـ ول��ه خ��س��اُره، ف��ع��ل��ي��ه��م
ل��ل��ذك��اء ل��ح��ن��ه ص��ان وق��د ـ��ن، ب��ال��ل��ح��ـ ال��ش��دَو ح��رم��ان��ه وع��ل��ي��ه��م

∗∗∗
ب��دع��ائ��ي خ��ص��ص��تُ��ه و«ب��الج» ب��ح��ر م��ف��ات��ن ع��ن وت��ح��دث��َت
(ح��واء) أم��ن��ا م��ن ك��رس��ول وك��ان��ت ف��ي��ه (أف��ردي��ُت) خ��ط��رت
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ال��ن��ع��م��اء ف��ي ال��ح��ب��ور ك��ت��ج��ل��ي م��رت ه��ي��ف��اء ب��ك��ل وت��ج��ل��ت
ال��زه��راء! ال��م��الح��ة ث��وب غ��ي��ر ث��ي��اب م��ن س��ات��ر ك��لَّ خ��ل��ع��ت
اإلغ��راء إل��ى م��وج��ب ب��ال ءٍ، وإغ��را ص��دٍّ ب��ي��ن م��ا وت��م��ادت
ث��راء ف��ي ث��ورة، ف��ي خ��ي��اًال، ـ��ر: ب��ال��ش��ع��ـ ال��خ��ل��ق أش��ب��ه لُ��ح��ن ول��ق��د
ال��دأم��اء ف��ي س��ط��ع��ن ول��ك��ن ـ��ر، ك��ال��ب��ح��ـ وال��ل��ي��ل ال��دأم��اء، خ��ش��ي��ن م��ا
ُم��رائ��ي وج��ود م��ن ل��ل��ث��أر دم) (آ ل��ب��ن��ي ف��ت��ن��ًة وت��ح��ول��ن
ال��ق��ض��اء ل��ح��ك��م م��س��ت��س��ل��ًم��ا ه��ن، ل��ن��ج��وا أس��ي��ًرا َع��ودي وب��روح��ي
ال��ف��داء! ي��وم ل��ل��ش��ع��ر أم��ي��ًرا ن ك��ا ق��د (آدم) أن ال��ظ��ن أرج��ح
األه��واء ال األرواح ع��ص��ي��ر م��ن ل��ع��م��ري وه��ي ال��س��الف، وذم��م��َت
األوف��ي��اء أه��ل��ه��ا م��ن روًح��ا ح��ك رو إل��ى أض��ف��ت ذق��ت��ه��ا ك��ل��م��ا
ال��ح��ك��م��اء ن��دى وف��ي ط��ه��ًرا راء) (ال��ع��ذ ُح��ل��ل ف��ي ال��ك��روم ب��ن��ات م��ن
اف��ت��داء ع��ن��د ال��خ��ل��ود ارت��ض��اءَ ـ��ه��نَّ ل��ل��ع��اش��ق��ي��ـ ال��ف��داءَ ي��رت��ض��ي��ن
ذك��اء! م��ن أش��ع��ًة ل��ي��غ��دو ر ال��ن��و ف��ي ��َر ال��ت��ب��خُّ ال��ن��دى وارت��ض��اءَ
ل��ألت��ق��ي��اء ال��ج��ن��ان رح��ي��ق م��ن ع��ن��دي أك��رم ه��ي ال��ك��رم خ��م��رة
ش��ف��اء م��ن ح��وت وم��ا ب��ع��دٍل ُض األر ت��ه��ب ب��م��ا زك��ت ق��د ه��ذه
ل��ألش��ق��ي��اء ال��ش��ق��اء وم��ط��ل ِب ال��رْب س��خ��ري��ة ش��ب��ُه ت��ل��ك ح��ي��ن��م��ا
ان��ت��ش��ائ��ي م��ن��ك إل��ي��ك ف��يُ��ن��َه��ى ـ��ن ـْ ك��أس��ي�� ت��ش��رب ح��ي��ن ال��خ��م��ر اش��رب
ال��ج��ل��س��اء ف��ي ل��دي��ك وك��أن��ي ن��ظ��ي��م م��ن ت��ح��ف��ة ال��ك��أس واب��ع��ث
ال��ظ��م��اء ري م��ن��ك ت��ذوق��ُت ـ��ر ب��ال��ش��ع��ـ خ��م��رك م��زج��ت م��ا وإذا
ال��خ��ط��ب��اء م��ن��ب��ر ع��ن م��غ��ٍن ه��و وق��ص��ي��ٌد م��ن��ب��ٌر ال��راح ف��ي ل��ك

∗∗∗
األك��ف��ي��اء ت��ق��ب��ل ب��ش��وق ن��ي دي��وا ت��ق��ب��ل��ت إذْ وت��ل��ط��ف��َت
رث��ائ��ي غ��ن��ائ��ي ف��ي ك��ان ف��ق��د ـ��و ال��زه��ـ ع��ن ت��ع��ال��ى ف��ي��ه وغ��ن��ائ��ي
ب��الئ��ي ف��دام��وا ل��ه��م ح��ي��ات��ي م ق��و م��ن ال��ه��ج��و س��وى ي��ص��ب ل��م ح��ي��ن��م��ا
ال��داء ع��ي��ون وه��م ألس��اه��م دواءً ت��ك��ون م��ن ال��ن��اس وم��ن
ال��غ��ب��اء! م��ح��َض ق��دَّروه وإْن م��ن��ي ع��ال��م ف��ي أع��ي��ش أن��ي غ��ي��ر
ال��ب��أس��اء م��ن راح��ة وف��ي ـ��ي��ا، وال��دن��ـ ال��خ��ل��ق م��ن آٍت ق��ص��يٍّ ف��ي
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حياتي من يوم

األب��ري��اء ف��ي ال��ب��رْيء ح��ك��م ك��م ال��ح��ا ه��و ع��رًش��ا ال��ج��م��ال ي��رق��ى ح��ي��ث
ال��ش��ف��ع��اء ش��ف��اع��ة ع��ن غ��نً��ى ف��ي إل��ه ش��ب��َه اإلن��س��ان ي��غ��دو ح��ي��ث
ال��ن��داء اط��راد ف��ي ال��ح��س��ن إل��ى ـ��ض��ي ي��ف��ـ وم��ا ال��ف��ت��وح ه��م��ة ��ه َه��مُّ
األع��ب��اء م��ره��ق م��ن ث��ق��ي��ل أو ي��ت��ق��ي��ه��ا س��آم��ة م��ن ل��ه م��ا
ال��ج��وزاء إل��ى ن��اف��ٍذ ق��اه��ر ب��ع��ق��ٍل ت��م��نَّ��ى م��ا ك��ل ل��ه ب��ل
ال��ه��ج��اء! ف��ن��ون ب��ل ال��ق��دح، أو ًرا م��ش��ك��و ذك��راه س��ي��ان ف��ل��م��ث��ل��ي
ب��ك��ائ��ي! ل��ج��رح��ي بُ��لِّ��غ��وا ل��م��ا ـ��ري ش��ع��ـ أح��رق��وا ول��و لُ��بِّ��ي، ف��ن��ظ��ي��م��ي
األدن��ي��اء! ع��ن ص��ن��تُ��ه وق��د ـ��ت، ـْ ص��غ�� م��ا أض��ع��اف أض��ع��اُف ف��ؤادي ف��ي
دم��ائ��ي! ه��م��وم��ي رأى خ��ل��ي��ٌل ـ��ب��ي ق��ل��ـ ف��ي ال��ج��رَح ي��ض��م��د أن وك��ف��ان��ي
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احلب عطر

ط��ب��ي��ب��ي وه��و ال��ن��اَرن��ج ب��ن��واف��ح م��ح��اِس��ب غ��ي��َر ال��ج��وَّ ال��ن��س��ي��ُم م��أل
وط��ي��ب ي��ض��وع ل��ط��ٍف ف��ي ب��ال��ح��ب وت��ن��ف��س��ْت ح��ب��ي��ب��ت��ي ف��اس��ت��ن��ش��ق��ت��ه
ح��ب��ي��ب س��ك��ر َع��رف��ي��ن م��ن ف��س��ك��رت َع��رف��ه م��ن ب��س��ك��رة إل��يَّ ورن��ت
أدي��ب رب��ي��َع ع��وارُف��ه��ا أح��ي��ت أن م��ع��ن��اه م��ن ف��ك��ان (ال��رب��ي��ع) ج��اد
ك��ن��س��ي��ب��ي1 ل��ه��ا ب��ش��ذًى ف��اس��ت��م��ت��ع��ت ب��ل��ذة ال��ن��س��ي��م أرَج واس��ت��ن��ش��ق��ْت
ك��ئ��ي��ب وب��رء ون��ّواًرا روًح��ا إس��دائ��ه��ا ع��ل��ى ش��ك��ًرا ف��ل��ث��م��ت��ه��ا
ح��س��ي��ب دون ال��ح��ب ع��ط��َر وت��ري��ق ب��غ��رام��ن��ا ت��زده��ي (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ف��إذا

إياها. كوصفي كنسيبي: 1





الزهور عيد

الزهور. عيد

الشايب.) أحمد األستاذ الصديق (إىل

م��ش��ك��ورا م��واف��يً��ا ال��خ��ي��اَل إال أج��د ف��ل��م إل��ي��ك أش��واق��ي ط��اوع��ت
ن��ورا ُق ال��م��ش��وَّ ع��دم إذا ن��وٌر م��ح��ب��ه��ا ع��ن��د وه��ي ك��ت��ب��ك وق��ط��ع��َت
زه��ورا1 م��ن��ه ن��ل��ت م��ن إل��ى ش��وًق��ا ف��زادن��ي ال��زه��ور ع��ي��د ع��ن وق��رأُت
م��ع��م��ورا! ل��م��ه��ج��ت��ي م��ن��ك ك��ان ك��م ال��ذي أم��س ع��ل��ى ل��ه��ٍف ف��ي وم��ش��ي��ُت
ق��ص��ورا ال��زه��ور ج��ع��ل��وا م��ن م��ي��داَن وت��م��ن��ع ت��م��ت��ع ب��ي��ن ي��م��م��ُت

تأللًؤا. زهوًرا: 1



وظالل أشعة

م��ذك��ورا؟ ال��ن��وى ع��ل��ى أظ��ل أت��رى م��س��ائ��ٌل ث��م ف��ي��ك، ال��م��ف��ك��ر وأن��ا
ط��ي��ورا ال��غ��داَة ي��ن��س��ى ق��د وال��روض ش��اربً��ا ن��م��ي��رك م��ن إال ك��ن��ُت م��ا
م��غ��م��ورا ب��س��ك��رت��ي ال��ب��ع��اد رغ��م أزل ول��م ل��دي��ك أن��س م��ن وس��ك��رت
ش��ع��ورا؟ أس��اء أن أت��رض��ى ْت ج��دَّ ن��ع��م��ًة ل��ك أج��د ول��م أف��ق��ُت ف��إذا
ون��ح��ورا؟ و«ن��م��اذًج��ا» وق��الئ��ًدا ق��ص��ائ��ًدا م��ن��ك ال��ع��ذب ال��ح��دي��ث أي��ن
م��ن��ث��ورا! ال��ن��ه��ى ت��م��ن��ح��ه ك��ن��ت ق��د ف��ك��م وخ��ازن��ه؟ ن��اظ��م��ه أت��راك
وش��ه��ورا س��اع��ة إخ��اءَك ح��ول��ي وف��ت��ن��ة أذوق ح��بٌّ يُ��ن��س��ن��ي ل��م
ن��ف��ورا! ال��خ��ي��اَل ع��دُّوا ق��د وال��ن��اس م��اث��ل خ��ي��ال��ك وج��دان��ي ط��يِّ ف��ي

∗∗∗
م��س��ح��ورا! ح��س��ب��ت��ه ح��ي��ن ب��ال��زه��ر ب��اس��م ع��ي��ٍد أيِّ م��وك��ب وب��ل��غ��ُت
ع��ص��ورا ق��م��ن ال��دوالت س��ال��ف م��ن وغ��ي��ره��م ال��ع��ظ��ام ال��ف��راع��ن��ة ج��ن��د
ت��دب��ي��را أح��ك��م��ت ق��د وم��ع��اق��ل ق��وام��ه��ا ك��ان ب��ال��زه��ر وم��راك��ٌب
ع��ط��ورا! ال��م��ه��رج��ان ف��ي آي��ات��ه��ا ُم��ثِّ��َل��ْت (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ل��ق��وى وم��ظ��اه��ٌر
ت��ص��وي��را م��ن��وًَّع��ا ال��ج��م��ال ف��نَّ ف��أط��ل��ع��ْت ال��ح��س��ان زم��ر وت��ف��ن��ن��ْت
ال��م��وف��ورا ن��ع��ي��َم��ه��ا ال��ج��ن��ان ن��ث��ر ل��ن��ا وف��اك��ه��ة أزه��اًرا ي��ن��ث��رن
وغ��رورا! م��الح��ًة ت��ت��س��اوي��ان ف��الح��ة وذي ��رٌة م��ؤمَّ ه��ذي
م��ه��ورا! ال��ن��ف��وس ت��م��ت��ل��ك ل��ل��ن��ي��ل، ف��ًدى ال ت��ف��دي، ال��ن��ي��ل) (ع��روس وب��دت
ده��ورا ال��زم��ان س��ي��دَة ك��األم��س اس��ت��ع��الئ��ه��ا ف��ي م��ص��ر) (م��ل��ي��ك��ة وب��دت
ال��م��ذخ��ورا ت��ب��ره ي��ح��رس (ب��ال��ن��ي��ل) م��وك��ل وه��و (ال��خ��زان) ل��ن��ا وب��دا
وح��ب��ورا روع��ًة ال��م��الح��ة ع��ي��د ف��ي ال��زه��ر ع��ي��د م��لء ال��م��راف��ع ع��ي��د
وش��ع��ورا ش��واربً��ا ي��ق��ص ط��ربً��ا — م��ل��ي��ح��ة وه��و — ل��ل��ح��الق وع��ج��ب��ت
(أم��ش��ي��را) ع��ص��ف��ه ن��زاق��ة وح��ك��ت ل��ج��رم��ه ال��ف��ق��ي��ه ع��ص��ا م��ث��ل وال��م��ش��ط
وث��غ��ورا ل��ن��ا آن��اًف��ا ي��ن��ف��ح��ن ع��واريً��ا ال��ص��دور ل��ل��ف��ت��ن وع��ج��ب��ت
ص��دورا ال��ج��ريء ال��زه��ر ع��ن ت��ح��ج��ب ل��م وه��ي ال��ح��رائ��ر ل��ل��م��ل��ح وع��ج��ب��ت
ت��ع��ب��ي��را ي��ف��وق��ن��ا ال��ج��م��اد ت��رك ي��ن��ت��ه��ي ال ت��ح��اي��ل ب��ي��ن وع��ج��ب��ت
س��رورا ن��دور ك��م��ا ت��دور أخ��ذت ق��د ب��األم��س ب��ك��ت س��اق��ي��ة ول��رب
خ��م��ورا روت��ه ح��ق��ٌل ون��ف��وس��ن��ا ح��ول��ه��ا ل��ألزاه��ر ف��ي��ٌض ال��م��اء
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الزهور عيد

ن��ش��ورا ال��م��واَت أح��ي��ا انَّ��ه ول��َو ع م��وزَّ ل��ل��ع��ي��ون ن��ه��ٌب وال��ح��س��ن
ف��خ��ورا ال��م��س��اء ج��ع��ل ق��د ك��ال��ب��در ف��خ��ورة ج��دُّ وه��ي ت��ص��ه��ل وال��خ��ي��ل
ب��دورا ح��ل��م��ت م��ا وأب��ه��ج ع��ي��ٌن، اش��ت��ه��ت م��ا أج��م��َل ط��ل��ع��ن ال��ح��س��ان ن��خ��ب
ووك��ورا وع��ن��ادًال وس��الف��ًة وأزاه��ًرا أش��ع��ًة اس��ت��ح��ل��ن وق��د
س��ط��ورا ال��خ��ي��ال ي��ن��ت��ظ��م ب��ال��ح��س��ن داف��ًق��ا ش��ع��ًرا ك��ذاك وق��رأت��ه��ن
ت��ح��ذي��را رف��ي��ق��ه��ا ب��أذن ه��م��س��ت وق��د ت��رم��ق��ن��ي إح��داه��ن ول��م��ح��ت
ن��ظ��ي��را ال��ع��دي��م ال��غ��زل ل��ك��ن��ه س��واده ال��م��ش��ي��ب وخ��ط ال��ذي وه��و
ظ��ه��ورا؟! ي��خ��اف ه��ذا أس��ت��اذن��ا ت��رى ه��ل ن��ف��س��ي: س��أل��ت ث��م ف��ع��ج��ب��ت
ال��م��ن��ص��ورا ع��رف��ت��ه ك��ن��ت ب��ال��زه��ر2 ال��وغ��ى ش��اه��دت ك��ن��ت ل��و ول��ع��ل��ن��ي

١٩٢٩ سنة مارس ١٧

الزهور. حرب 2
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الطيور صياد

جبسون.) ولفرد اإلنجليزي الشاعر عن (مرتجمة

الرتجمة (1)

آب��د1 ال��ط��ي��ر م��ن رط��ٍب ف��ؤاٍد م��ن ن��ش��ي��ًدا ال��ص��ب��اح ف��ي ال��ج��وَّ م��أل
ال��م��س��ان��د ك��ث��ي��ِف ع��اٍت ذه��ب��يٍّ ف��خٍّ ض��م��ن اق��ت��ن��ص��تُ��ه أن��ي غ��ي��ر

∗∗∗
ك��ث��ي��ِر م��ك��ٍر ل��ف��نِّ ح��ذق��ي رغ��م س��م��ع��ي ش��اق م��ا ال��غ��ن��اءُ: أي��ن بَ��ي��َد،
ك��س��ي��ِر ق��ل��ٍب ب��س��ج��ن أق��ض��ي ك��ن��ت ت��غ��نَّ��ى ط��ي��ٍر ب��ي��ت رم��ت َم��ن أن��ا

األصل (2)
THE FLOWER
A wild bird filled the morning air
With dewy-hearted song;
I took it in a golden snare
Of meshes close and strong.

األليف. املستأنس غري اآلبد: الطري 1



وظالل أشعة

∗∗∗
But where is now the song I heard?
For all my cunning art,
I who would house a singing bird
Have caged a broken heart.

Wilfrid Gibson
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املتأملة1

ت��أم��ل م��لءَ األن��غ��ام م��ن الق��ْت ب��م��ا واس��ت��غ��ن��ت ال��م��زم��ار ع��ن ع��زف��ْت
ال��م��ت��ب��ت��ل ال��راه��ب خ��ش��وَع ت��ح��م��ي م��ث��ل��م��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة ب��ح��م��ى ُع��زل��ٍة ف��ي
وي��ج��ت��ل��ي ي��س��ت��ع��زُّ م��ن��ه��ا وال��ن��وُر دث��اَره��ا ال��ث��م��ي��ن ال��ن��ور س��وى وأب��ت
ال��ح��ل��ي م��ن ال��ع��زي��ز ف��ي ال��ح��ش��ائ��ش م��ث��َل ق��رب��ه��ا ح��رارُة ت��ن��م��ي��ه ��ْرُو وال��سَّ
م��ك��ل��ل ش��ب��ه ال��ن��ب��ت ك��أنَّ م��ن��ه��ا، ب��ن��ض��رة ال��ن��ب��اُت ال��رأَس وي��ك��ل��ل
ك��ال��م��ت��ه��ل��ل ل��َم��َس��تْ��ُه إذ وال��ج��زَع ت��ح��ت��ه��ا ت��ن��ب��ت ت��ك��اد ال��ص��خ��ور وت��رى
م��أم��ل ف��ي ح��س��نَ��ه��ا ت��رم��ق ال��ح��سِّ ف��ي ق��ري��ب��ًة ال��ت��الل م��ن ال��ب��ع��ي��د وت��رى
ت��س��ل��س��ل ب��ح��ل��و ف��يُ��َرى تُ��َرى ح��ت��ى ص��اخ��بً��ا ه��ن��ال��ك م��ن��دف��ًق��ا وال��م��اء
م��ن��ه��ل؟! أع��ذب وه��ي ال��ت��أم��ل ف��ي��م … وت��أم��ل ت��أم��ل ب��ي��ن وت��ظ��ل

.The Meditator 1





لقاء
والحب الشاعر

أش��ج��ان��ي وج��ددِت أش��ج��ان��ي، ف��ب��ددت ح��رم��ان ب��ع��د م��ن ال��ق��ل��ب خ��ف��وَق أع��دِت
ي��ل��ق��ان��ي ع��اد ف��تُّ��ه ف��ل��م��ا ت��وال��ت، غ��ص��ة ب��ع��د م��ن ال��ح��بَّ ه��ج��رت وك��ن��ُت
��ان��ي ت��ل��قَّ أن��ت ل��ح��ِت ف��ل��م��ا ف��ؤادي، راودت ح��س��ن��اء ك��ل ف��ي ت��ج��ن��ب��ت��ُه
ال��ح��ان��ي ول��ألم��ل ال��غ��ال��ي ال��وط��ن إل��ى ب��ع��ودٍة ن��اءٍ م��ث��ل ن��زوع��ي ��ى ت��ل��قَّ
ع��ام��ان ال��ت��ف��رق ف��ي وح��س��ب��ي ك��ع��ام، ي��وُم��ه1 ال��ح��ب وف��ي ح��زن��ي، م��ن ش��ب��ُت وق��د
ب��إم��ك��ان��ي؟ ال��س��ل��و ك��ان وه��ل س��ل��وٍّا، أط��ق ل��م ل��ق��ائ��ك ف��ي ال��ت��ق��ي��ن��ا2 ف��ل��م��ا
ف��ن��ان؟! رح��م��ة ال��ح��ب غ��ي��ر ك��ان وه��ل ذخ��ائ��ري وك��لُّ ع��م��ري غ��ي��ره ل��م��ن
إح��س��ان��ي روائ��َع ال��دن��ي��ا ش��اءت إذا ب��ح��س��ن��ه��ا ال��وف��اء ال��دن��ي��ا ه��ذه ع��ل��ى
إت��ق��ان��ي ب��دائ��ع ت��ه��وى ك��م��ا ل��ت��ن��ش��د وب��ع��ده��ا ال��ج��م��ال أن��اش��ي��َد ل��ت��ب��ذْل
وج��دان��ي؟ م��ل��ه��َم ال��ح��ب غ��ي��ر ك��ان وه��ل ف��نَّ��ه أب��دع ال��ح��ب م��ن��ح ق��در ع��ل��ى
ن��ي��ران��ي أث��ن��اء ال��ف��ي��ح��اء وك��ال��ج��ن��ة زوال��ه ب��ع��د ال��ح��ظ ق��دوَم ق��دم��ِت
ح��رم��ان��ي أض��ع��اف اآلالم ف��ي ت��ع��ذب��ُت ب��ع��دم��ا رح��م��اك ال��م��ح��روم ج��ن��َة ف��ي��ا

الحزن. يوم أي 1
والحب. الشاعر أي 2



وظالل أشعة

آن! ف��ي وال��ف��نُّ ال��ق��ل��ُب م��ن��ي ف��ي��ن��َص��ف م��ه��ج��ت��ي وص��ال��ك ف��ي أم��ت��ع ذري��ن��ي
ال��س��ان��ي وص��ف��ك ف��ي ال��ف��ن ج��م��اَل أب��ثُّ م��ث��ل��م��ا ج��م��ال��ك ف��ن��ي ف��ي أخ��ل��د
إي��م��ان��ي ب��وادَر ت��خ��ش��ي أن ف��إي��اك م��ؤم��ن ال��ع��ب��ادة ب��ت��وح��ي��د وإن��ي
ب��ن��ك��ران وف��ائ��ي ت��ج��زي أن وح��اش��اك ل��ل��ه��وى ال��ل��ف��ظ ال ال��روح وف��اءُ وف��ائ��ي
ف��ت��ان؟! ج��م��ال��ك م��ن ب��وص��ٍل ف��ك��ي��ف ن��ظ��رٍة خ��ط��ف م��ن ال��خ��ل��د ع��ش��ق ع��ش��ق��ت��ك
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أغاينالصيف

أدي��ب وب��ع��ث آم��اٍل ب��ثِّ ف��ي ال��ه��وى واس��ت��ب��ق��ي ال��ص��ي��ف أغ��ان��ي ع��ودي
م��غ��ي��ب ب��ع��د (أف��رودي��ت) ل��ح��ن��ان ع��ودة ي��رق��ب ع��ل��ي��ه ال��ش��ه��ور م��ض��ت
ون��س��ي��ب��ي ب��ت��غ��زل��ي وت��ع��ط��رت ج��س��م��ه��ا األش��ع��ة ب��ب��اس��م��ة غ��س��ل��ت
ت��ع��ذي��ب��ي ف��ي ت��ل��جُّ وه��ي ل��ل��ح��س��ن ش��ع��ل��ة األزاه��ر ب��ي��ن وت��خ��ط��رت
ح��ب��ي��ب ك��ق��ل��ب ظ��م��أ ف��ي وال��زه��ر وت��أل��ًق��ا ح��رارًة ف��اض ف��ال��ج��و
ره��ي��ب ج��د ال��ح��ب م��ج��ال وإذا ره��ب��ة م��ن ��ٌف م��وقَّ ال��ن��س��ي��م وإذا
— ووج��ي��ب��ي ودالل��ه��ا وم��ح��ب��ت��ي ع��ب��ي��ره��ا ال��ري��اض وف��ي — م��ش��ي��ت أنَّ��ى
وع��ج��ي��ب ٍق ب��م��ش��وِّ أط��ي��اُف��ه��ا ون��وِره��ا ال��ظ��الل ف��ي أم��ام��ي رق��ص��ْت
م��ري��ب غ��ي��ر األع��ي��اد م��ن ع��ي��ٌد ل��م��ه��ج��ت��ي وه��و ال��ص��ي��َف ت��ش��ك��و وال��ن��اس
ل��ك��ئ��ي��ب وس��ع��ادة م��ع��س��ول��ٍة س��ذاج��ٍة ب��ي��ن ف��ي��ه ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��إذا
ال��ت��ح��ج��ي��ب م��ع ت��ب��خ��ل ول��م ��ْت ش��فَّ وإن��م��ا ال��دث��ار أف��ان��ي��َن ل��ب��س��ت
رق��ي��ب رغ��م األس��ر ق��ي��ود وأب��ت رع��اي��ة ب��ي��ن ال��ح��ب ب��س��اط ب��س��ط��ت
ط��ي��ب ب��أك��رم ل��ه��ا ودان ي��وًم��ا ع��اب��ه��ا م��ا ال��ذي ق��ل��ب��ي ف��وه��ب��ت��ه��ا
وال��ت��ق��ري��ب ال��ه��ج��ران ح��ال��ي ف��ي ن��وال��ه��ا ألج��ل ال��دن��ي��ا واس��ت��م��رأ
أدي��ب وب��ع��ث آم��اٍل ب��ثِّ ف��ي ال��ه��وى واس��ت��ب��ق��ي ال��ص��ي��ف أغ��ان��ي ع��ودي





الشاعرة

ال��م��ط��ب��وع ال��م��س��ت��ع��ذَب ك��ن��ظ��ي��م��ك س��اح��ٍر ش��ع��ر ن��ظ��م ب��ودي ق��ال��ت:
ال��م��ت��ب��وع ل��ح��ظ��ك ب��س��م��ُة ال��ش��ع��ر ف��ي ت��ف��ن��نً��ا ك��ف��اك أم��ل��ي، «ي��ا ف��أج��ب��ُت:
رب��ي��ع ج��م��ال م��ن ح��ل��و ك��ل ع��ن ب��ه��ا أس��ت��غ��ن��ي ال��ث��غ��ر ف��ي وح��الوٌة
وخ��ض��وع��ي ت��ل��ه��ف��ي خ��ل��وَد ض��م��ن��ْت خ��الب��ٌة ول��ط��اف��ٌة ورش��اق��ٌة
ك��ال��م��ص��ن��وع» يُ��َع��دُّ ك��ان ل��والك وغ��ي��ُره1 ال��ص��م��ي��م ال��ش��ع��ر ه��و ه��ذا

نظمه. يعني 1





الطريدة امللكة

أوسرتمان فالنتينا

ف��ري��دْه م��ع��اٍن م��ن ال��ح��س��ن ف��ي ال��روس ل��ب��ن��اِت م��ل��ي��ك��ًة ت��وَّج��وه��ا
ال��ب��ع��ي��ده األم��ان��ي ال��ورى ت��ح��اي��ا خ��ال��ت م��ن ب��ف��رح��ة ع��رش��ه��ا ف��اع��ت��ل��ت
ن��ش��ي��َده ي��ت��ل��و وال��ح��ب م��ن��اٍم ف��ي ت��ن��ل��ه��ا ل��م س��ع��ادٌة أس��ك��رت��ه��ا
س��ع��ي��ده ن��ف��س أح��الم ت��ص��دق ل��م ف��إذاه��ا ُس��ك��ره��ا م��ن وأف��اق��ت
ال��ع��ن��ي��ده ال��ل��ي��ال��ي خ��ش��ي��ة ف��ي ال��خ��اط��ر ص��دق إذ ب��ع��د ال��ح��ظ خ��ان��ه��ا
ج��دي��ده رب��وًع��ا اس��ت��وط��ن��ت م��ت��ى ال��روس م��ن ل��ي��س��ت ال��ق��ض��اة ورآه��ا
ط��ري��ده وراح��ت ب��ه��ا أول��ى ك��ان س��ري��ر ع��ن ب��رغ��م��ه��ا ف��ت��خ��ل��ت
ح��س��وده ب��ي��أٍس وج��ده��ا ع��ل��ى ك��ان��ت ال��ت��ي ع��ل��ي��ه ب��ع��ده��ا واس��ت��وت
ت��أي��ي��ده! غ��دره الح ف��ك��م وال��غ��در، ال��ل��ه��و ف��ي ال��زم��ان ط��ب��ع ه��و
ق��ص��ي��ده ع��ن��ه��ا ردَّ ال��ش��ع��ر وال ، ال��ح��بَّ غ��ي��ره��ا ي��ن��ل ول��م خ��ل��ع��وه��ا
ع��ب��ي��ده دام��ْت ل��ل��ح��س��ن ق��ل��وب ف��ي ع��روش م��ن ج��م��ل��ة ف��وق واس��ت��وْت
ت��ق��ي��ي��ده! أو ال��ج��م��ال ق��رار ش��اءوا ح��ي��ن��م��ا ق��ض��ات��ه��ا م��ن ذه��ل��ت
ح��دوده! ي��م��دَّ أن ال��ح��ق ول��ه ب��أرض ي��ح��دُّ ال ال��ح��س��ن م��وط��ُن
ت��ب��دي��ده! ف��ح��اذري ث��م��ي��ن إع��ج��اٌب وح��ول��ك أًس��ى ت��ن��وح��ي ال
ودوده ق��ل��وب وم��ن ع��ي��ون م��ن ج��دي��د م��ن ن��اظ��ر ال��ح��ظ ول��ك
وال��ع��ق��ي��ده ال��ن��ه��ى م��ل��ك��ه��ا إل��ى تُ��زَج��ى ال��ت��ي ال��ج��م��ال رب��ة ي��ا إي��ه



وظالل أشعة

ش��ه��ي��ده ج��م��ًع��ا وال��ن��اس أرادت إن َوْل��َه��ى ال��ع��واط��ف ت��ت��رك وال��ت��ي
وح��ي��ده! وُس��ودي ب��ل ال��خ��ل��ق، ع��ل��ى ي��وًم��ا ت��أس��ف��ي وال اض��ح��ك��ي، اض��ح��ك��ي
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الشك

أب��ك��ي ب��ل ح��ب��ك رغ��م ب��ص��ف��وي أش��ك غ��ال��ب��ي وال��ص��ف��و أل��ق��اك م��ت��ى أك��اد
ال��ش��ك م��ن ال��ي��ق��ي��ن ك��ان رب��م��ا وي��ا س��ع��ادت��ي ف��رط غ��ي��ر وج��دي ك��ان وم��ا
م��ن��ك ال��م��ن��ى ح��ل��َو آن��س��ُت وإن ح��ي��ات��ي وج��دتُ��ه ح��ت��ى ال��ع��ي��ش ص��اب ت��ع��وَّدت
ف��أس��ت��ب��ك��ي ال��س��رور ن��اح أن��ح ل��م وإْن ب��م��ه��ج��ت��ي أن��وح ص��ف��وي ف��ي ف��أص��ب��ح��ت





التوءمان

لونجفلو هنري للشاعر اإلنجليزي األصل (1)

As unto the bow the cord is,
So unto the man is woman,
Though she bends him, she obeys him,
Though she draws him, yet she follows,
Useless each without the other!

الرتجمة (2)

وال��ف��ت��اه ال��ف��ت��ى ح��اُل ك��ذل��ك ال��وت��ْر ش��أَن ل��ل��ق��وس أنَّ ك��م��ا
يُ��ؤتَ��م��ْر1 م��ن إط��اع��ة ت��ط��ي��ع ل��ك��ن��ه��ا ت��ث��ن��ي��ه ه��ي ف��إْن
األث��ْر ف��ي ن��ه��ج��ه ع��ل��ى ت��ب��دَّت ج��ذب��ه��ا ل��دى دع��تْ��ه وإم��ا
ال��ن��ج��اْه ع��دي��م ال��ن��ج��اِح ع��دي��ُم أب��ْر رف��ي��ٍق دون ذي��ن ك��ال

يستشار. يؤتمر: 1





فجر

ب��ال��ح��ب بَ��ْع��ُد ت��ن��ت��ش��ي ع��ادت ال��ح��ب م��ن ون��ش��وة ع��ن��اق م��ن أف��اق��ْت ول��م��ا
وال��ق��ل��ب ب��ال��ل��ح��ظ — ال��ل��ي��ل رغ��م — م��ح��ي��اَك أج��ت��ل��ي ال��ف��ج��ر ف��ي اآلن أران��ي ف��ق��ال��ْت:
ق��رب؟ ع��ن ي��س��ط��ع ال��ب��در ن��ور وذل��ك وح��ي��ه ِس��رُّ أو ال��ف��ج��ر وأي��ن ف��ق��ل��ُت:
وال��ل��بِّ ل��ل��ع��ي��ن ال��ف��ج��ر م��ث��ل ب��ع��ي��ن��ي��ك دل��ي��ل��ه��ا أن��َت األح��الم ه��ي ف��ق��ال��ت:
ي��ن��ب��ي أو ال��ح��ب ل��َي ي��وح��ي إذْ ك��ل��ث��م��ك ل��م��ه��ج��ت��ي ال��ق��ري��ب ب��ال��ص��ب��ح ت��ب��ش��ر





الوصل

ح��ل��م وب��ع��ص��ر ل��ل��ص��ب��ا ب��ع��ص��ر ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا اح��ت��ض��اٍن ف��ي ج��ل��س��ن��ا
أت��مِّ ه��وى ن��ص��ي��ب ول��آلت��ي ه��وان��ا م��ن ن��ص��ي��ٌب ف��ل��ل��م��اض��ي
وغ��رم أش��واق ب��ي��ن ت��ولَّ��ى زم��انً��ا ل��ي ف��أل��ث��م وأل��ث��م��ه��ا
خ��ص��م��ي ول��ي��س ال��ص��غ��ي��ر أخ��ي وذاك خ��ص��ي��م��ي ي��ب��ق��ى أن ع��ل��يَّ ي��ع��زُّ
ل��وم دون م��ن��ي خ��ط��ف��ت��ه وق��د ف��ؤادي أس��م��ي��ه ال ل��ي وم��ا
وي��وم��ي وم��رُج��وِّي أم��س��ي ب��ه��ا وأل��َق��ى أل��ق��اه ال��ي��وم وع��دت





النوم

زكي. شعبان األستاذ تصوير من

ال��ن��ائ��م ع��ن��د ال��ن��وُم ال��رف��ي��ُق ك��ان درى وم��ا ال��م��ض��ي��ف ي��خ��ت��ل��س ك��ال��ض��ي��ِف
ال��غ��ان��م ن��ي��َل م��ن��ه ال��م��ص��وُر ن��ال ب��ح��ذق��ه ال��ح��ي��اة ِم��ن أص��اب وك��م��ا



وظالل أشعة

ال��راغ��م1 ح��اَل ال��ف��ن خ��ط��وُط ف��ض��ح��ت ك��م��ج��ي��ئ��ه خ��ل��س��ٍة ف��ي م��ض��ى ف��إذا
وب��خ��ادم ب��ح��اك��م ت��راه ف��رٌق ف��م��ا ي��ه��وى م��ت��ى ي��ه��وى م��ن ي��ح��ت��لُّ
ال��ح��ال��م ص��دق األح��الم م��ن ول��ه س��ك��ون��ه ال��س��ك��ون وف��ي إل��ي��ه أن��ظ��ر
ظ��ال��م! أو ع��ادل أق��ه��َر ت��ل��ق��اه ك��م��ا ل��ه��ا، ح��دود ال اإلم��ارة ت��ل��َق
ال��ه��ائ��م! ال��زم��ان ف��ي ال��ت��ه��اوَن إال أب��ى وق��د وال��ف��روق، ال��ت��أن��ق ع��اف
ال��ح��اك��م س��ري��ر ح��ت��ى ل��م��ظ��اه��ر وش��ري��ع��ًة س��نَّ��ًة ي��ق��ب��ل ه��ي��ه��ات
ال��ق��ادم إذن غ��ي��ر ف��ي م��س��ت��أذنً��ا أت��ى م��ه��م��ا م��ج��ي��ئ��ه ك��ان ج��اء إْن
ن��اع��م ك��ف��اي��ة ي��ل��ق��ى م��ا وال��ج��س��م ال��ن��ه��ى ف��ي ل��ل��س��ي��ادة ع��رًش��ا وك��ف��اه
ال��م��ت��زاح��م ال��م��ت��ق��ل��ق��ل ب��ال��م��ل��ب��س ي��ع��ت��ن��ي ال م��س��ي��ط��ًرا إل��ي��ه ان��ظ��ر
دائ��م! ك��ذل��ك ض��ع��ف وم��ن ف��ي��ه س��ط��وٍة م��ن ك��ح��ي��رت��ي ت��ح��ار ح��ت��ى

النوم. يعني القاهر، الراغم: 1
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خطفقبلة

ن��ح��اذر ال��ح��ائ��ري��ن ال��ن��اظ��ري��ن م��ن ن��زل ول��م — ال��ف��راق ح��ان وق��د — وك��دن��ا
ش��اع��ر م��ن��ه س��م��ا ل��ث��م وال ي��ق��ال، ه��ًوى ب��ال ال��غ��رام ت��ودي��َع ن��ودع
آس��ر ع��ن��ه ع��ازٌف ث��غ��ًرا وق��بَّ��ل ن��ائ��يً��ا ع��ن��ه آخ��ًرا ل��ح��ٌظ ف��ق��بَّ��ل
وس��اح��ر1 ط��ائ��ع��ان ت��الق��ا أن إل��ى وخ��ش��ي��ٍة اج��ت��ذاٍب ب��ي��ن ب��رح��ا وم��ا
ال��ن��واظ��ر! ال��ع��ي��ون ح��ت��ى ل��ح��ظ��ْت ف��م��ا ق��ب��ل��ة ال��ن��واظ��ر رغ��م خ��ط��ف��ا وق��د

والحب. الثغران 1





شقيق رثاء

ش��ق��ي��ق خ��ي��ر م��ث��اَل إال ل��س��ِت ص��ب��اَي ب��ع��ه��د ص��ورت��ي ي��ا أن��ِت
ال��غ��ري��ق ألم��س��ى األس��ى ب��ش��ج��وِن ق��ل��ب��ي أف��َع��ْم��َن إل��ي��ِك ن��ظ��رات��ي
وت��ه��دَّم ال��ه��وى ف��ي ذاب ل��ف��ت��ى ح��زنً��ا ع��ي��ن��يَّ م��لء ال��دم��ُع ط��ف��ر
ب��م��أت��م ت��ن��اه��ى م��أت��ًم��ا ع��رَس��ه أل��ف��ى ال��ع��رس ي��رق��ب ك��ان ح��ي��ن��م��ا
األح��بِّ ص��دي��ق��ي ع��ل��ى ب��ك��ائ��ي ب��ل ل��ن��ف��س��ي أب��ك��ي ل��س��ُت اآلن ف��أن��ا
ح��ب��ي والع��َج إرث��ه رس��م��ه وأب��َق��ى ف��ؤادي ف��ي ب��ال��ح��ب م��ات





جامعاتاجلزاز

(١٨١٤–١٨٧٥م). Jean François Millet ميليت فرنسوا جيان رسم من :“The Gleaners”

ب��خ��ي��ل ب��روح ك��ن��ز ع��ن ي��ب��ح��ث��ن ك��أن��م��ا ال��ج��زاز م��ن��ب��ثَّ ي��ل��ق��ط��ن
ال��ت��أم��ي��ل ب��ن��ش��وة ي��ف��ي��د ع��م��ا م��ن��ق��بً��ا ال��ح��ك��ي��م ص��ب��ر ف��ي وي��س��رن
ك��ت��ل��ول دري��س��ه��ا ج��م��وُع وع��ل��ت ونُ��س��ق��ت ال��غ��الل م��ن ال��ح��ق��ول خ��ل��ت
ج��م��ي��ل ل��ردِّ ب��اس��م��ة واألرض ح��ي��ال��ه��ا ال��ن��ش��اط م��رح ف��ي وال��ن��اس
أص��ي��ل ب��ت��ب��ر م��غ��س��ول وال��ج��و أص��ي��ل��ه��ا ك��ش��م��س ذه��ب م��ن ص��ف��راء
وخ��ي��ول ورج��ال��ه��ا ب��ب��ن��ات��ه��ا ق��ري��رة ثَ��مَّ ال��ح��م��راء وال��ق��ري��ة
ب��دي��ل أح��بَّ ب��ش��اش��ت��ه��ا ول��ق��وا ح��ص��اده��م ب��ي��وم ل��ف��رح��ت��ه��ا ع��ان��وا



وظالل أشعة

ب��ص��ه��ي��ل ل��ه��م خ��ي��ل واس��ت��غ��رق��ت ي��وم��ه��م وأش��رق غ��ن��وا إن ب��دع ال
ال��ت��ق��ب��ي��ل م��ن س��ك��روا أو ل��ألرض ح��ب��ه��م ف��ي أس��رف��وا ه��م إن غ��رو ال
ع��ل��ي��ل ط��ب ك��أن��ه ال��ج��زاز ه��ذا ج��وام��ًع��ا ال��ن��س��اء رش��ي��ق��ات وم��ض��ت
ب��ال��ت��ك��ل��ي��ل يُ��خ��ت��ص ب��أن أول��ى ك��أن��ه زه��وه��ن ف��ي ي��ج��م��ع��ن��ه
ج��ل��ي��ل ل��غ��ي��ر تُ��ح��نَ��ى ال ح��ي��ن ف��ي ونً��ى ب��ال ال��ظ��ه��ور راض��ي��َة وح��ن��ي��ن
ن��زي��ل ح��ي��اة ع��ل��ى ال��م��ض��ي��ف ح��رَص ح��ف��ظ��ه ف��ي م��الءة ط��ي وح��رص��ن
ن��ب��ي��ل ل��روح أث��ًرا وع��ددن��ه م��ي��ت ن��ب��ت س��ي��ق��اَن وت��ع��ده
وال��ت��أوي��ل ال��ف��ه��م ل��ح��ظ ت��ب��ع ق��دره��ا ف��ي رس��وم��ه��ا ال��ح��ي��اة وك��ذا
ض��ئ��ي��ل غ��ي��ر ي��ل��ق��اه م��ن ح��ي��اه ل��ض��آل��ة أص��غ��رت��ه ال��ذي ف��إذا
وال��ت��ه��وي��ل1 ال��ش��ع��ر ف��ي أل��وان��ه راس��م وغ��ي��رك م��ن��ظ��ره، وت��ع��اف
ج��م��ي��ل! غ��ي��ر يُ��خ��ال ال��ج��م��ي��ل ف��إذا م��وزًَّع��ا ال��ج��م��ال ج��ع��ل م��ن س��ب��ح��ان

يوم عن قصيدته يف الرومي ابن قال التصاوير، بمعنى التهاويل ومنه باأللوان، النقش التهويل: 1
لإليوان: وصفه من هللا) عبد بن هللا عبيد إىل رفعها (التي املهرجان

إتقان أيما املجد يتقن حتى املساكن يبتني يكن لم
املزدان بزينة قائماٌت َرْقٍم تهاويُل فيها فأُذيلت
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انتقام

م��ن��ي وق��رب��ك ال��ف��ان��ي ص��ب��اَي ُت ت��ص��وَّر روح��ي ح��ادث��ت��ك ك��ل��م��ا
وذه��ن��ي ول��ب��ي ق��ل��ب��ي ب��ه��واه��ا ال��م��ت��ف��ان��ي ال��ص��ب��ي��ة واراك
غ��ب��ن��ي ك��ّن وإن ال��م��اض��ي ع��ه��ود ن ن��س��ي��ا ن��ف��س��ي ل��م��ث��ل وم��ح��اٌل
أذن��ي م��س��رات ��بَ��ى ال��صِّ وه��ب��ت ـ��ِن��ي ـْ ول��ِك��ن�� ج��دي��د ع��ن ت��ح��ك��ي��ن أن��ت
ال��ت��م��ن��ي ق��ل��ب��ي اس��ت��م��دَّ وم��ن��ه ـ��س، األم��ـ م��ع إال أع��ي��ش ال ف��أن��ا
ع��ن��ي! ب��ع��دك أط��ال زم��ان م��ن ان��ت��ق��ام��ي ه��ذا ج��ع��ل��ت وك��أن��ي





وزوجته1 الصرييف

اللوفر. متحف روائع من وهو (١٤٦٦–١٥٣٠م) ملتسيس الرسم

م��ال��ه ف��ي م��ب��ث��وث��ة روح��ه ه��ي ن��ظ��رٌة ��ن ت��م��عَّ إذا ل��ل��ص��ي��رف��يِّ
ب��م��آل��ه م��ت��ع��ل��ق وم��آل��ه��ا أح��الم��ه أم��ام��ه ال��ح��ل��يَّ ت��ج��د

.La Banquier et sa femme 1



وظالل أشعة

زوال��ه ق��ري��ن ل��ه��ا ال��ض��ي��اع وإذا ش��ع��وره ب��ق��اء ل��ه��ا ال��ب��ق��اء ف��إذا
خ��ي��ال��ه! ل��ون ال��ت��ب��ر وك��ان ط��وًال وج��ه��ه أك��س��ب اإلم��ع��ان وك��أن��م��ا
وال��ه أو م��ؤم��ن ع��ب��ادة ي��ت��ل��و ك��أن��ه ال��ع��زي��ز ال��م��ال ي��ت��أم��ل
ل��ن��وال��ه ت��أم��ل ب��ع��د ك��ال��ذه��ن م��ن��ت��ًح��ا اإلط��ال��ة ف��ي ي��ح��س��ب وي��ك��اد
ع��ي��ال��ه وأن��س زوج��ت��ه وج��م��اُل م��ًع��ا وأخ��راه دن��ي��اه ك��ل ه��و
ب��م��ق��ال��ه2 واس��ت��م��ت��ع��ت ب��ك��ت��اب��ه��ا ن��ظ��رة ع��ن وأم��س��ك��ت إل��ي��ه ن��ظ��رْت
ب��خ��ص��ال��ه م��ق��رون��ة وخ��ص��ال��ه��ا م��ال��ه م��ن ُزوِّج��ت ق��د وك��أن��ه��ا
أم��ث��ال��ه م��ن ال��ت��ك��ي��ي��ف ف��ي م��ث��ل��ي��ن أص��ب��ح��ا ح��ت��ى ب��ال��م��ال وت��وّح��دا
ب��ج��م��ال��ه؟ ��م��ا ت��ن��عَّ ال��ل��ذان وه��م��ا ع��زل��ة م��ب��اءة ت��ض��ي��ره��م��ا م��اذا
ب��ج��الل��ه واس��ت��ع��ل��ي��ا ب��وج��وده، ف��ت��ف��ان��ي��ا ت��ف��ان��يً��ا ال��ح��ي��اة ع��رف��ا
خ��الل��ه ب��ص��دق وام��ت��ن��ع��ا ل��ل��ح��ب، ب��س��م��ٍة ع��ن ب��ض��ي��ائ��ه واس��ت��غ��ن��ي��ا
وب��ب��ال��ه ب��ب��ال��ه��ا س��واه ت��دري وم��ا ح��ي��ال��ه��م��ا، ق��س��ا ال��ج��م��ود وت��رى
ب��م��ث��ال��ه أو ب��ال��ف��ن، أو ب��ال��ف��ك��ر، ق��ان��ًع��ا ول��وع��ك ف��ي أن��ك ح��ي��ن ف��ي
آج��ال��ه! م��دى ح��وَّل��ه��ا ال��م��ال م��ي��ت��ة ف��ي م��ن��ه��م��ا أس��ع��د ك��ن��َت م��ا

املال. مقال 2
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املؤذن

ل��ل��ص��اله م��ؤذنً��ا ي��ن��ادي م��ن ي��ا ن��س��ي��َت
ل��ل��ح��ي��اه ت��ك��ن ل��م إْن ض��الل ال��ص��الة أن

∗∗∗
ل��ل��دع��اء! وك��ارٍه دع��اءك م��ل��بٍّ م��ن ك��م
ري��اء أو غ��ف��ل��ة ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ت��س��اووا وق��د

∗∗∗
ب��اإلخ��الص ع��اش إن إال ال��دي��ن ف��ي خ��ي��ر ال
ال��خ��الص ف��ي��ه��ا وح��ي��ن ج��م��ال ال��ص��الة ح��ي��ن

∗∗∗
ك��ال��ع��ب��اده ش��ئ��ون��ه��م ط��رٍّا ال��ن��اس ف��ي��ج��ع��ل
ال��س��ع��اده دل��ي��ل ك��ان��ت ص��الة أح��ب��وا وإن

∗∗∗
ل��ألث��ي��ر م��رنِّ��ح ص��وت أم��واج أض��ع��ت
ك��األس��ي��ر وك��ل��ه��م ن��ي��ام وس��ام��ع��وك

∗∗∗
ط��ي��ر ع��واط��ف إال ت��ح��رك ل��م ورب��م��ا



وظالل أشعة

ب��ُح��ر ل��س��َت وأن��ت ح��رٍّا ل��ل��ح��ن��ك أص��غ��ى

∗∗∗
س��الم أو ح��ي��ال��ه س��ك��ون ب��ي��ن ف��ك��ان
األن��ام! ت��ن��اس��ى إذا دع��اءك ال��م��ل��ب��ي ه��و
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أستاذيت

زكي. شعبان األستاذ رسم من الصورة

ت��ف��ك��ي��ري ف��ح��ي��ات��ه��ا ب��وج��وده��ا، وج��وده��ا م��ن��ذ أول��ع��ُت ط��ف��ل��ة ل��ي
ب��ض��م��ي��ري! ل��ه��ا أع��ب��اءً وح��م��ل��ت أع��ب��اءَه��ا ت��ح��م��ل��وا ال��ذي��ن ت��ع��ب



وظالل أشعة

ت��ع��ب��ي��ر! وف��ي ق��ل��ق ع��ل��ى أب��ًدا ل��ف��رط��ه ف��ه��ي اإلح��س��اس م��ن ُخ��ل��ق��ْت
ت��ق��دي��ري ل��ه��ا ح��ف��ظ��ت ل��ك��ن��ه��ا ع��زًة ال��ف��واك��ه ك��ب��اك��رة ج��اءت
ع��ب��ي��ري وأص��ل أح��الم��ي ودل��ي��ل ع��زل��ت��ي ف��ي م��ه��ج��ت��ي (ص��ف��ي��َة) ل��ب��ث��ْت
ت��ص��وي��ري وم��ن ش��ع��ري م��ن ف��ت��زي��د م��س��رورًة م��ك��ت��ب��ي ف��ي وت��زورن��ي
وس��ري��ر م��ك��ت��ب ه��دي��ة غ��ن��م��ْت وَف��ى م��ول��ده��ا ع��ي��د م��ا إذا ح��ت��ى
ت��ب��ش��ي��ري ف��ي ��اء ال��وضَّ ب��ال��ج��ان��ب ل��س��ع��ادت��ي ح��ج��رت��ي م��ن وخ��ص��ص��ت��ه��ا
ت��ح��ب��ي��ر وال ت��ب��ي��ان غ��ي��ر ف��ي خ��اط��ري خ��واط��ر ت��ش��اط��رن��ي ف��غ��دت
أم��ي��ر م��ث��ل ال��ت��ص��وي��ر دف��ت��ر ف��ي ح��رة ل��ت��ن��ظ��ر ج��ل��س��ت إذا ح��ت��ى
ال��ت��ص��وي��ر ودف��ت��ر ال��خ��ي��ال ق��ب��ل أش��ت��ه��ي م��ا ع��ل��ى ��رة م��ؤمَّ ك��ان��ت
ق��ري��ر أغ��رَّ ش��ب��اٍك ل��ع��ل��وِّ ِج��ل��س��ة ف��ي ت��ص��ل ل��م ال��م��ص��ور ص��دق
ت��ق��ص��ي��ر! وال إم��ه��ال غ��ي��ر ف��ي ض��ي��ائ��ه ع��ي��ون ج��ذب��ت ل��ك��ن��ه��ا
ص��غ��ي��ر! ب��ي��ن��ه��ن س��ف��ٍر1 ح��ب ف��ي إزاءه��ا ِم��ل��ن ال��ك��ت��ب ج��م��وع وت��رى
ك��ب��ي��ر ج��دُّ ع��ي��ن��يَّ ف��ي ب��ال��رغ��م وق��دُره��ا اح��ت��وي��ن، م��ا أه��َون ت��در ل��م
ص��ري��ري! اش��ت��ك��ي��ت وم��ا س��م��ح��ت إن ل��ك ت��ل��م��ي��ذة أن��ا أب��ت��ي، ي��ا وت��ق��ول:
س��م��ي��ري ووح��ي آم��ال��ي وم��الذ أس��ت��اذت��ي أن��ه��ا ي��ع��ل��م وال��ده��ر
ف��ق��ي��ر! غ��ي��َر ي��ك��ون ال��ف��ق��ي��ر وه��و ه��ك��ذا ب��ال��ط��ف��ول��ة يُ��س��َع��د ك��ان م��ن

ابنته. يعني 1
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هنبوشعر

ع��ف��اء ف��ال��دن��ي��ا األي��ام م��ن ن��ه��بً��ا ال��ل��ذات ن��ن��ه��ب دع��ي��ن��ا
ال��ع��داء ال��م��ح��ب��ي��ن ن��ال وإن ف��ي��ه��ا األح��ب��اب ن��ع��م��ة ون��غ��ن��م
ال��ل��ق��اء غ��اي��ت��ه ال��ب��ع��د ك��أن ال��ت��ن��ائ��ي ح��ان إذا ف��ن��ت��رك��ه��ا
رج��اء! ول��ه ب��ع��َض��ه ي��ق��ب��ل ب��زه��ر ن��ل��ق��اه��ا س��وف ك��أنَّ��ا
ال��س��م��اء! ت��ب��ارك��ه��ا رٍة م��ن��وَّ ح��ي��اة ش��ت��ى ف��ي ن��ع��ود وس��وف

∗∗∗
ي��ش��اء م��ا ي��رت��ل أن ب��ش��ع��ري أه��اب��ت ت��ودي��ع��ي ح��ان ول��م��ا
ال��غ��ن��اء؟ ب��ق��ي ف��ه��ل م��غ��ازل��ًة، ش��ع��ري أرقَّ أخ��ذت ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ال��ن��داء! ل��ك ف��م��ن��ك وإل��ه��ام��ي، ش��ع��ري ك��ن��ت ال��ت��ق��ي��ن��ا ن��ح��ن إذا
ال��ض��ي��اء! م��ن��ه��ا ون��ظ��رًة ل��دي��ك غ��راًم��ا إذْن ال��غ��ن��اء ش��ع��ر دع��ي





البؤس

زكي. شعبان األستاذ نقش من

ال��ب��ي��ض��اء رأس��ه ع��ص��اب��ُة إال ب��ب��ؤس��ه ل��دي��ه ح��ظ م��ن ي��ب��ق ل��م
إي��ذاء! ل��ي��ل��ه ف��ي ف��ب��ي��اض��ه��ا وب��ل��ون��ه ب��ه س��خ��رت وك��أن��م��ا
دم��اء ال��ف��ؤاد ن��زف وم��ن ح��َرٌق، األس��ى م��ن ن��اظ��ريْ��ه ب��ل��م��ع��ة وب��دا
ال��م��اء ال��دم��اء ب��ع��د م��ن ف��ج��ف��اه ال��ظ��م��ا ص��وَّح��ه ال��ن��ب��ت م��ث��ل وي��ل��وح



وظالل أشعة

األرزاء ه��زال��ه ق��ب��ل ش��ف��ت��ي��ه وورم��ت ب��وج��ن��ت��ي��ه، ال��ع��ن��اء الح
ك��س��اء ع��ل��ي��ه ي��ع��م��ر ل��م ح��ي��ن ف��ي ب��ه م��ه��زأة ع��ل��ي��ه ال��ك��س��اء وغ��دا
ون��داء ل��ه ن��ط��ق وذه��ول��ه إع��ي��ائ��ه م��ن ع��ل��ي��ه ال��ذه��وُل غ��ل��ب
اس��ت��ه��زاء اش��م��ئ��زازه وف��ي أَل��ٌق، الش��م��ئ��زازه ع��ي��ن��ي��ه ف��ي ف��ي��ل��وح
ح��ي��اء ال��ب��ك��اءَ وي��م��ن��ع��ه َج��ْل��ٌد، م��ق��اوم وه��و ال��ج��وع ف��ي��ه وي��ع��ضُّ
��اء م��شَّ ُم��ع��ل��ن ��ف ال��ت��ل��هُّ ح��ي��ث وج��ه��ه م��س��ح��ة ع��ل��ي��ه ت��ن��مُّ ل��ك��ن
اإلدالء ف��خ��ان��ه ال��ش��ك��اة ُس��ب��َل أم��ام��ه ال��ع��ن��اءُ ف��ت��ح ف��ًم��ا وت��رى
ري��اء ال��س��ك��وت ب��ع��ض ف��ي ك��ان إن ش��اع��ر م��ن��اح��ة ل��ه ال��س��ك��وت ف��إذا
س��اءوا ��ن وع��مَّ ال��دن��ي��ا، ع��ن ع��زف وف��ي س��خ��ط، ف��ي ال��ت��س��ل��ي��م ي��د أل��ق��ى
أع��داء! ج��م��ي��ع��ه��م ح��ي��ن ل��ل��ن��اس ب��غ��ض��ِه ل��ف��ظ��ة َم��رآه س��وى وأب��ى
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الذكرى شعر

ب��ذك��راه��ا م��ك��ل��وًم��ا ،( (ال��ح��بَّ أش��ك��ر ال ف��رق��ت��ه��ا ب��ع��د خ��ل��ف��ت��ن��ي ال��ت��ي ��ا أمَّ
أه��واه��ا ح��ي��ن ش��ق��يٍّ��ا أزال وم��ا أذك��ره��ا ح��ي��ن س��ع��ي��ًدا أزال ف��م��ا
أق��س��اه��ا ك��ان م��ا ف��رق��ت��ه��ا وب��ع��د ب��ه��ا ن��ع��م��ت ل��م��ا أرح��م��ه��ا ك��ان م��ا
ج��رح��اه��ا ب��ي��ن وأن��ي ت��ع��ود ال أن غ��اي��ت��ه ال��وع��د أن أع��ل��م ك��ن��ت ل��و
ف��اه��ا! الث��ًم��ا ب��روح��ي أج��ود وأن م��ع��ان��ق��ه��ا أف��ن��ى أن آث��رت ل��ك��ن��ت

∗∗∗
واه��ا! … ب��ه م��م��ا ل��ه ش��ف��اء وال ب��ه ال��ج��راح ت��ط��غ��ى ع��اش��ق ع��ل��ى واًه��ا
ن��ع��م��اه��ا إج��الل آالم��ه1 ب��رح ف��ي ل��ه ك��أنَّ وي��أب��اه، ال��ش��ف��اء ي��رج��و
أواله��ا! ك��ان م��ا وال��ح��ل��ي وب��ال��ه��وى ح��ج��ب��ت ال��ذي ب��ال��ح��س��ن أواله ك��ان م��ا
ي��رع��اه��ا ب��ال��ت��ق��دي��س (ال��ف��ن) ع��ن غ��نً��ى ل��ه��ا ف��ل��ي��س ت��ج��م��ي��ل ك��ل ع��ن ت��غ��ن إن
م��رآه��ا ح��س��َن م��ن��ه ال��ح��س��ُن وزيَّ��ن م��الح��ت��ه��ا م��ن ج��م��اًال إل��ي��ه أس��دت
ن��ج��واه��ا ت��رض��اه ع��ل��ه��ا وح��ب��ه��ا، ت��ح��ي��ت��ه��ا ش��ع��ري ف��ي ص��ن��ُت ن��أت وم��ذ
ي��ل��ق��اه��ا ح��ي��ن ع��زائ��ي راح ف��ال��ش��ع��ر ف��م��ي ث��ن��اء م��ن ن��ع��ي��م يَ��ُف��ت��ن��ي ف��إن
ت��ي��اه��ا ب��ال��س��ح��ر أل��ًق��ا ت��زي��ده��ا م��غ��ازل��ة ف��ي ع��ن��اق��ي يَ��ُف��ت��ه��ا وإن
ذك��راه��ا! ش��ع��ر م��ن ب��ح��ًل��ى ف��ازي��ن��ت أدب��ي ف��ي ال��وص��ف ج��م��ال ع��داه��ا2 ف��م��ا

آالمه. شدة يف 1

فاتها. فما 2





اإلهلام1

(١٧٣٢–١٨٠٦م). J. H. Fragonard فراجونارد نقش من الصورة

ال��ران��ي ن��ح��و اإلل��ه��ام ��ت ك��ت��ل��فُّ إل��ه��ام��ه إل��ى ال��ران��ي ��ت وت��ل��فَّ
ال��ف��ن��ان ال��م��ت��أم��ل ع��ل��ى إال م��ت��م��نِّ��ع ع��ال��م ف��ي ف��ت��الق��ي��ا

.L’Inspiration 1



وظالل أشعة

إي��م��ان ف��ي واألح��الم ل��ل��غ��ي��ب ن��ظ��رات��ه وج��ه��ه م��ن راع��ن��ي ك��م
ال��ع��ن��وان ف��ي ال��ف��ن ك��ت��اُب ي��وح��ي ب��م��ا ال��م��وح��ي ال��م��ت��أل��ُق وج��ب��ي��نُ��ه
ت��وان دون اإلع��ص��اَر ي��س��ت��ق��ب��ل أرأس��ه : األج��لُّ أي��ه��م��ا أدر ل��م
آن ف��ي م��ت��ب��س��ًم��ا م��ت��ج��ه��ًم��ا غ��الب��ٍة ع��زم��ٍة ف��ي ان��ث��ن��ى وق��د
ح��س��ب��ان! وع��ن ح��سٍّ ع��ن غ��اب م��ا ي��ك��ن وإْن ال��ع��ظ��ي��م ال��وح��ي م��ص��در أم
دي��ان أو ع��زَّ ل��دي��ن َم��ثَ��ًال غ��دا ل��م��ا أخ��وه ل��وال ف��ك��اله��م��ا
ف��ان ت��ط��اول م��ا ب��ل ب��ص��ن��ي��ع��ه، خ��ال��ق ج ت��ت��وَّ م��ا ال��ت��ج��اوب ل��وال
اإلن��س��ان! ف��ي ال��ل��ه ج��م��ال وإذا أش��رق��ت آدم اب��ن ف��ي األل��وه��ة ف��إذا
ال��ع��ي��ن��ان س��ره ب��م��غ��ل��ق ن��ط��ق��ت ل��ب��ه ن��واف��ذ إل��ى ن��ظ��رَت وم��ت��ى
إم��ك��ان وف��ي ع��ل��م، وف��ي ح��زم، ف��ي ال��خ��الق م��س��ك��ة ال��ي��راع��ة م��س��ك
م��ع��ان��ي ص��ن��وَف م��ن��ه ق��ب��س��ن��ا ف��ي ك��ش��أن��ن��ا ال��ب��ي��ان ي��رت��ق��ب وال��ط��رس
ب��ان��ي وآي��ة ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ح��اك��ٍم م��ع��ج��َز ال��ف��ن غ��ي��ر ك��ان م��ا
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بيئتنا

ت��ع��وق��ه! ف��ل��ي��س��ت ال��ب��ان��ي اع��ت��ل��ى م��ا إذا ب��ي��ئ��ة أك��رُم (م��ص��ر) ف��ي ل��ن��ا: وق��ال��وا
ح��ق��وق��ه تُ��ن��ال أن م��ن��ه��ا ف��ب��ال��رغ��م س��م��ا وإْن ال��ع��ظ��ي��م أن ع��رف��وا وم��ا
وح��رق��ًة ج��وًع��ا م��وت��ي��ن ب��ه��ا ي��م��وت وم��ه��ج��ٍة ش��ع��ور ف��ي ع��ظ��ي��م م��ن وك��م
م��ي��ت��ًة! ال��م��ج��د رؤي��ة ح��ت��ى وي��أب��ون ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��ح��س��اد ب��ه ي��ح��فُّ
أح��ي��ان��ا! ل��ل��ب��رء األس��ق��ام ت��دف��ع ف��ق��د ظ��ن��ه��م ع��ك��س ف��ي ف��ال��ص��دق ص��دق��وا ف��إن
إن��س��ان��ا! ل��ل��ف��ك��ر ال��ج��ل��م��وُد ح��رك ك��م��ا آلم��ل ب��ش��ًرا األح��زاُن ت��خ��ل��ق وق��د
س��اب��ح��ا ف��ي��ه ع��دَّه ق��د م��ن ال��ن��اس وف��ي األس��ى م��ن ب��ب��ح��ر ح��ول��ي غ��ارق وك��م
راب��ح��ا؟! ال��م��ن��ي��ة الق��ى ف��ه��ل ُم��ن��اه، ل��خ��ذل��ه��م األدع��ي��اء ع��ل��ي��ه ي��م��نُّ
ال��ع��ال��ي ال��م��ث��ل ال وال��ح��ق��د، أله��وائ��ه��م ع��ب��ادة أس��رى ال��رأي أه��ل دام وم��ا
ال��ب��ال��ي؟ وال��خ��ل��ق ب��ال��ح��ق��د رأي��ه��م وم��ن ف��ن��ون��ه��م م��ن يُ��رت��ج��ى رج��اء ف��أي
أري��ب ل��غ��ي��ر ف��ن ف��ي خ��ي��ر وال روح��ن��ا ت��ه��ذي��ب ق��ب��ل دواءٌ ال أال
أدي��ب ح��ي��اة ي��ح��ي��ا ل��ك��ي س��واه م��ن��ق��ذ وه��و ن��ف��س��ه ب��أس��م��ى ي��ض��ح��ي
ج��ه��د وف��ي إخ��اء ف��ي ف��ن م��ح��ب��ة ق��وام��ه دي��نً��ا ال��ن��شء ف��ي إذن ف��ب��ثُّ��وا
ل��ل��ف��رد وال��ك��ل ل��ل��ك��ل ال��ف��ت��ى ح��ي��اة ع��زة أك��رم أن ك��لٌّ ف��ي��ع��رف
ب��ي��ئ��ة أك��رم ب��ي��ن ب��ح��ق ن��ع��ي��ش أن��ن��ا ب��ع��د ف��اذك��روا ه��ذا ص��حَّ ف��إن
دن��ي��ئ��ة! ص��روٍف م��ن ي��الق��ي م��ا ع��ل��ى ص��اب��ٍر ب��ح��س��رة ف��خ��ل��ون��ا وإال





البوهيمية1

(١٥٨٠–١٦٦٦م). Frans Hals هالز فرانز تصوير اللوفر متحف يف الهولندية املدرسة آثار من

ال��ن��اُس وه��ام م��ف��ات��نُ��ه��ا ش��غ��ل��ت ب��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ن ت��ع��ب��ئ��ي ل��م
ال��ب��اس ي��ك��ون ق��د ال��ب��س��اط��ة وم��ن ك��ل��ه��ا ال��ب��س��اط��ة م��ح��ي��اك ف��ع��ل��ى

.La Bohémienne 1



وظالل أشعة

ال��ح��س��اس ش��ع��ورك ف��ع��زَّ ي��وًم��ا ش��ئ��ِت��ه��ا م��ا زخ��رف ع��ي��ش��ة وُح��رم��ِت
ل��ب��اس ال��ح��ي��اة م��ن ي��ص��ن��ك ل��م إن ث��وب��ه��ا ال��ق��ن��اع��ة أح��الم ف��ك��س��ت��ك
ال��م��ي��اس ج��س��م��ك ت��ح��رر ح��ت��ى ط��ري��دة غ��ي��ر ال��ع��ي��ش ح��ر وأل��ف��ِت
م��ق��ي��اس ب��ع��رف��ه��م األن��اَم ش��غ��ل ع��ن��دم��ا وج��ه��ك ق��س��م��اُت وت��ح��ررت
ق��ي��اس ل��دي��ك ل��ه ل��ي��س وس��واه وح��ده ان��ط��الق��ك ف��ي ع��ن��دك ال��ح��س��ن
أح��راس ك��ل��ه اع��ت��دادك ح��ي��ن ن��اظ��ر خ��ش��ي��ة ن��ه��دي��ك ت��ح��ج��ب��ي ل��م
إي��ن��اس ب��س��خ��ره��ا وه��ي ب��ال��س��خ��ر م��م��زوج��ة ب��س��م��ة م��ن ت��ح��ذري أو
اإلف��الس ِص��ن��ُوه ال��ت��ح��اي��ل ح��ي��ن وت��ح��اي��ل ب��رش��اق��ة ت��ح��ف��ل��ي أو
إح��س��اس م��ل��ك��وت��ه ف��ي وال��زه��د ه��ك��ذا زه��دك م��لء األُن��وث��ة إن
ال��ك��اس أب��ت��ه��ا وإن ل��ل��ض��م��ي��ر ه��ي ع��ل��وي��ٌة م��س��ح��ٌة ج��م��ال��ك ف��ع��ل��ى
ال��ن��اس! ُح��الك م��ن ال��غ��واي��َة ع��رف ن��ظ��رة ال��غ��واي��ة إل��ى ن��ظ��رت وإذا

94



جلسةحب

وال��ج��ل��س��اء ال��خ��ل��ص��اء ب��ع��واط��ف م��ظ��ل��ل وال��ن��خ��ي��ل ب��ق��رب��ي ج��ل��س��ْت
َم��رائ��ي!1 ال��س��رور أَل��ق ف��ي وال��رم��ل أم��ام��ن��ا ال��ص��ف��وف َم��زه��وُّ وال��م��وُز
ع��داء! ش��ك��وك ال ال��دع��اب��ة روح ك��أن��ه ال��ن��خ��ي��ل َس��ع��ُف وي��ش��وك��ن��ا
إزائ��ي! ي��ض��ي��ع أن ال��ت��ب��س��م ه��ذا ع��ل��ى ح��رًص��ا ف��ض��م��م��ت��ه��ا ف��ت��ب��س��م��ْت
أه��وائ��ي وم��ن ح��ب��ي م��ن ع��زَّ م��ا ف��وه��ب��ت��ه��ا وت��م��ن��ع��ت ف��ل��ث��م��ت��ه��ا، وت��ن��ف��س��ْت
��اء ال��وضَّ ال��م��ش��رق ال��ج��ب��ي��ن ف��وق وم��ث��ل��ه��ا األس��ي��ل ال��خ��د ع��ل��ى ُق��ب��ٌل
رج��ائ��ي! ن��وَر ون��ه��ل��ت ف��ل��ث��م��ت��ه ف��ات��ن��ي ه��و ال��ذي ال��ل��ح��َظ ت��ن��س��ن��ي ل��م
ال��ش��ع��راء ف��ت��ن��ة م��ن ��ت��ا ض��مَّ م��ا ال��ه��وى أس��ت��وح��ي ل��ل��ش��ف��ت��ي��ن ورن��وت
وح��ي��ائ��ي وت��ه��اف��ت��ي وت��ع��بُّ��دي ص��ب��اب��ت��ي ش��ع��ر ب��ال��ت��ك��رار ف��ي��ط��ي��ب
ك��األن��داء! ال��زه��ر ف��وق وي��ط��ي��ب ب��ل��ذة ال��ص��م��وُت ي��ج��ل��ب��ب��ه ش��ع��ر
إي��م��ائ��ي ف��ي واألش��واق أح��الم وال��ـ وال��ن��ظ��رات ال��ق��ب��الت ه��ذه ه��و
ن��داء! وح��رَّ وأن��ف��اًس��ا ُق��ب��ًال ُوزِّع��ت ف��ؤادي ف��ي ال��ع��واط��ف أح��ل��ى
ظ��م��ائ��ي! اس��تُ��ع��ي��د ث��م ان��ق��ض��ى، ث��م ف��ت��رة ال��م��ع��ذب ب��ال��ظ��م��أ وش��ع��رُت
ش��ف��اء وب��ي��ن ت��ب��ري��ح ب��ي��ن م��ا ون��اره ال��وص��ال م��ع��ن��ى م��ا ف��ع��ل��م��ت
ال��ل��م��ي��اء! ال��ه��وى ش��ف��ة م��ن ل��ل��ح��س��ن ب��رش��ف��ة ال��دواء وص��ف��وا م��ن وع��ذرت

مرآة. جمع 1



وظالل أشعة

ودواء وت��م��نُّ��ع ل��ت��ح��رُّق ل��ع��ودة يُ��ح��د ال ح��ن��ي��ن ل��وال
األح��ي��اء! س��ك��رة ه��ي س��ك��رة ف��ي ت��ن��ب��ه دون األي��ام ب��ن��ا م��رت
س��م��اء ع��روش ت��ح��س��ده األرض ف��ي وع��رش��ه ال��ع��زي��ز، ال��ح��ب ج��ل��س��ة ف��ي
ب��ش��ق��ائ��ي م��م��زوج��ة ف��س��ع��ادت��ي غ��ص��ت��ي ف��ي أك��ْن وإن ال��س��ع��ي��د وأن��ا
ال��ظ��ل��م��اء وره��ب��ة ال��ف��راق آن وخ��اش��يً��ا ال��ن��ع��ي��م ه��ذا م��س��ت��م��رئً��ا
ض��ي��اء! ك��م��رِّ خ��ط��ف ف��ي ف��ي��م��ر ت��م��ه��ًال! ال��س��ري��ع: ل��ل��وق��ت وأق��ول
ث��وائ��ي2 أط��ي��ل ال أن وت��وس��ل��ت رق��ب��ائ��ه��ا م��ن ال��ح��س��ن��اء وارت��اع��ت
ك��ب��ك��ائ��ي! وت��ب��س��م��ي م��ت��ب��س��ًم��ا ك��ل��ه��ا ال��ج��وارُح م��ن��ي ف��ت��ض��رع��ت
وف��اء» ب��روح أع��ش��ق��ه��ا ك��ن��ت إن ال��ه��وى «ب��اس��م وت��ح��اي��ل��ت: ف��ت��ن��ه��دت
م��س��ائ��ي! ال��ف��راق ل��ي وك��ان وزر، ب��ال وم��ح��س��وًدا م��غ��ب��ونً��ا ف��ن��ه��ض��ت

مكوثي. ثوائي: 2
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عينان1

ال��خ��الق وع��زُة ال��ح��ظ��وظ ش��تَّ��ى ت��م��ث��ل��ت ت��وح��ي��ان ف��ي��م��ا ع��ي��ن��ان
واإلغ��راق اإلع��ج��از ع��ن ب��ه��م��ا ه��ًوى م��ن ت��ب��س��م ب��م��ا اإلل��ه َغ��ِن��َي
األح��داق س��ن��ى ف��ي ال��س��ذاج��ة ل��ط��َف ح��ب��ه ف��ي س��ب��ح��ان��ه وك��أن��ه
ال��ع��ش��اق! دول��ة ق��دوُة ف��إذاه ع��ش��ق��ه ن��م��وذج ح��س��ن��ه��م��ا ص��اغ ق��د
إش��ف��اق وف��ي ب��أس، وف��ي ج��ذب، ف��ي ال��ن��ظ��رات ه��ذه األل��وه��ِة ِس��ح��ُر
أالق��ي وس��وف ش��غ��ف��ي ف��ي الق��ي��ُت ل��م��ا ف��داؤه��م��ا ب��ه ش��ق��ي��ت ع��م��ٌر
ت��الق��ي؟ ج��م��ي��ل ي��ج��دده ع��م��ر وم��ن��ه��م��ا ال��ف��داء ه��و ي��ك��ون ال ل��م

.Two Eyes 1



وظالل أشعة

اس��ت��رق��اق��ي ف��ي أئ��نُّ ح��ي��ن ب��ال��ق��رب ن��اع��ًم��ا ��ر ك��ال��م��ؤمَّ أن��ي وأح��سُّ
راق2 ب��ل��ذة أح��ظ��ى وك��أن��م��ا ح��الوًة ال��ن��ع��اس ه��ذا م��ن وأذوق
واألرزاق! األق��دار م��ن أش��ك��و ت��م��ت��ع��ي ب��رغ��م ن��ه��م��ي م��ن وأك��اد
واألوراق ل��ألزه��ار ك��ال��ن��ب��ع وف��اؤه ال��رف��ي��ق ل��ل��ظ��ل وال��ن��ور
وال��م��ش��ت��اق ال��ف��ن��ان ع��ل��ى إال ض��نَّ��ت��ا م��م��ا األح��الَم أس��ت��ل��ه��م
اإلن��ف��اق م��دى واس��ت��ج��دت ال��ق��ب��س ف��ي اس��ت��وت رن��ت��ا ه��م��ا إن ال��ب��دائ��ع ك��ل
ال��ب��اق��ي ال��ج��م��ال ب��آي��ات أدرى ألن��ن��ي األح��ب ب��ال��ع��ط��ف وأخ��ص
ال��س��اق��ي أب��اح م��ا أن��ش��د وح��ي��ي��ت ع��ب��ادة ن��ظ��ي��َم أن��ف��اس��ي ح��وَّل��ت
أش��واق��ي! س��وى ع��ي��ش��ي وم��ا ش��ع��ر، ك��ل��ه ع��ي��ش��ي ك��أنَّ غ��دوت ح��ت��ى

الساحر. الراقي: 2
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دنياي

م��ج��ت��م��ع��ا وال��ح��ب م��م��ت��ث��ًال وال��ل��ط��ف م��ش��ت��ع��ًال ال��ح��س��ن ف��ي��ك إن وج��ه��ه��ا ي��ا
م��ط��ل��ع��ا وال��س��ح��ر م��ح��ت��رًق��ا وال��ع��ش��ق م��ؤت��ل��ًق��ا ال��ن��ور ف��ي��ك إن ث��غ��ره��ا ي��ا
م��م��ت��ن��ع��ا وال��ص��ب��ح م��ح��ت��ج��بً��ا وال��ل��ي��ل م��ض��ط��ربً��ا ال��م��وج ف��ي��ك إن ش��ع��ره��ا ي��ا
م��ت��س��ع��ا وال��ب��ر م��زده��يً��ا وال��ع��ط��ف م��ن��ت��ه��يً��ا ال��وع��د ف��ي��ك إن ص��دره��ا ي��ا
م��ب��ت��دع��ا وال��ف��ن م��ن��دف��ًق��ا وال��ش��ع��ر م��ن��ب��ث��ًق��ا ال��وح��ي ف��ي��ك إن ص��وت��ه��ا ي��ا
ج��م��ع��ا! وم��ا خ��ل��ًدا ب��ه��ا أق��ي��س ول��ن ب��أك��م��ل��ه��ا ال��دن��ي��ا ل��ي ه��ي روائ��ٌع





جواباحلب

ُط��ِب��ع��ا ق��ل��ب��اه��م��ا ن��اره ع��ل��ى ح��بٌّ ��ه��م��ا ي��ش��فُّ دار ن��ازح��ي ل��ن��ا واًه��ا
م��ع��ا؟ ل��ل��دي��ار ع��وٌد ل��ل��غ��ري��ب��ي��ن ه��ل ف��اف��ت��رق��ا ال��ب��ي��ن ح��دَّ ث��م م��ًع��ا ك��ان��ا

عنرب صادق

رج��ع��ا؟ م��ا راح ش��ب��اب زم��ان — ع��ادا ك��م��ا — ي��ع��ي��د َم��ن ول��ك��ن ي��رج��ع��ان، ق��د
اج��ت��م��ع��ا ح��ي��ث��م��ا ره��ي��ٌن ال��ش��ب��اب أن ُس��دَّت��ه ع��ل��ي��اء م��ن ( (ال��ح��بُّ ف��أع��ل��ن

شادي أبو





مرقش

امللكية). األكاديمية يف عرضت وقد ،١٩٢٩ سنة بلوندرة نايت لورا رسم (من ُمَرقَّش

ث��غ��ور ب��س��م��َت إن وت��ع��ب��س ف��ي��ه، ُم��رًة ال��ف��ك��اه��َة ت��ج��د م��ش��ه��د ه��و
ال��ج��م��ه��ور ص��ف��وه ط��ل��ع��َة ي��ش��ت��اق ودون��ه ال��س��ت��ار، خ��ل��ف م��ن ت��ل��ق��اه
م��غ��م��ور ح��س��رٍة ف��ي ح��ظ��ه ب��ل ت��رى م��ا — ت��رن��ح وإن — األل��ع��ب��ان م��ا



وظالل أشعة

ال��م��م��رور ف��ف��ؤاده أن��س��ه ف��ي م��ث��ل��ه وه��ٌم وه��ي اإلوزة م��س��ك
م��ج��رور ب��ب��ؤس��ه وه��و ل��ل��س��خ��ر، ف��س��ت��ان��ه م��ن ال��م��ن��ب��اُر وت��س��ل��س��ل
س��ط��ور ال��ح��ي��اة ه��زل م��ن وع��ل��ي��ه ت��ق��ط��ًع��ا ال��ح��زي��ن ال��وج��ه ع��ل��ى وت��رى
ال��ن��ور ج��ف��اه وق��د ال��ش��ري��د ن��ظ��ر أًس��ى ف��ي ل��ل��رف��ي��ق��ة ي��ن��ظ��ر وت��راه
ش��ع��ور ج��رب��ت��ه ق��د م��ا غ��ي��ر ف��ي ل��ه��ا ل��ك��ن رق��ص��ة، ت��ج��رب أخ��ذت
م��ح��ج��ور آم��ال��ه��ا ع��ن وال��ف��نُّ ه��ن��دام��ه��ا ف��ي ل��ل��ف��ن ت��ح��ف��ٌة ه��ي
س��رور ع��ل��ي��ه يُ��ب��َس��ط ل��م ح��ي��ن ف��ي ل��ب��س��ه��ا ل��ي��ب��ه��ج وص��ي��ف��ت��ه��ا ت��ع��ب��ْت
ي��ث��ور ي��ك��اد س��أم ل��ه ك��لٌّ إزاءه��ا ال��الع��ب��ي��ن ج��م��وَع وت��رى
ال��م��ق��دور ي��س��وق��ه��ا ال��ح��ي��اة ص��ور ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ع��ان��ي��ات ال��وج��وه ه��ذي
ح��ب��ور ج��ف��اه ب��ه��ا ال��ح��ب��ور وت��رى ت��ن��ع��ًم��ا يُ��ع��دُّ ب��ه��ا ال��ع��ن��اءَ ف��ت��رى
م��ن��ظ��ور ��د م��وحَّ ال��ح��ي��اة ت��ع��ب وت��ب��اي��ٍن ع ت��ن��وُّ ب��رغ��م وإذا
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العام وحي

ال��ع��ام وح��ي ف��ه��ي األزاه��ر م��لءَ وأش��رق��ي ن��ج��وُم ي��ا ب��ي��ان��ك ه��ات��ي
آالم��ي م��ن األن��داء ت��ت��ب��س��م ك��م��ا ألش��ج��ان��ي ب��اس��م��ًة ت��ف��ت��ر
س��ق��ام رف��ي��ق ل��ه ال��دواء ف��إذا ص��م��ي��م��ه ال��ه��م��وم ت��ق��س��م��ت ق��ل��ٌب
اآلث��ام ظ��ل��م��ة ف��ي ج��ن��س��ه ع��ن م��ك��ف��ر ش��ق��اء ل��دن��ي��اه ي��ش��ق��ى
ت��س��ام��ي دوام ف��ي ال��ك��واك��ب ب��ي��ن ل��م��ج��ده��م ال��ب��ع��ي��د األم��ل وي��ؤم��ل
األف��ه��ام ل��ه��ذه ال��غ��ذاء ف��ه��ي ن��ح��وه��م األش��ع��ة ب��م��ن��ى ف��ت��دف��ق��ي
ال��ب��س��ام ال��م��ت��أل��ق روح��ك ع��ن م��ع��ب��ًرا ي��ك��ون أن ل��ش��ع��ري ودع��ي
وس��الم وج��الل��ة روع��ة م��ن أوت��ي��ت��ه م��ا ب��ك��ل أن��ت ف��ال��ش��ع��ر





الربتقال قبلة

ش��ف��ت��ي��ه��ا م��ن ال��ن��اريَّ ب��ع��ص��ي��ره ��ب��ت ف��ذهَّ ال��ب��رت��ق��ال ع��ص��ي��ر ع��ش��ق��ت
ب��ي��دي��ه��ا غ��رام��ه��ا ح��ل��و ف��اس��ت��ف��ُت1 ب��ه��ا ج��ادت أن ب��ع��د أخ��رى وم��ص��ص��ُت
إل��ي��ه��ا ع��اد ك��ال��ظ��م��آن وظ��ل��ل��ت ن��ف��ح��ٌة م��ن��ه��ا ت��ب��ق ل��م إذا ح��ت��ى
ح��ل��وي��ه��ا م��ن ال��خ��م��ر ش��ه��يَّ ج��م��ع��ت م��ع��س��ول��ة ب��ق��ب��ل��ة ع��ل��يَّ ج��ادت
ش��ف��ت��ي��ه��ا! م��ن ال��ح��ب خ��م��ر وغ��ن��م��ت ب��ث��غ��ره��ا ال��ب��رت��ق��ال خ��م��ر ف��غ��ن��م��ت

فشممت. فاستفت: 1





الشاريفاري1

بلندن. امللكية األكاديمية يف عرضت وقد ،Laura Knight نايت لورا نقش من

ف��ن��ون��ا ال��م��ب��دع��ي��ن ل��الع��ب��ي��ن ��ع��ت ُج��مِّ ال��غ��رائ��ب ت��ج��د ص��ف��ح��ة ف��ي
ال��م��ف��ت��ون��ا ح��ي��ر م��ا واس��ت��وع��ب��ت دق��ة ت��ن��اه��ت م��ن ب��ري��ش��ة ن��ق��ش��ت
ج��ن��ون��ا! ف��ك��نَّ ع��ق��ب، ع��ل��ى رأًس��ا ُص��وِّرت ل��دن��ي��ا أم��ث��ل��ة ع��ش��رات

.Charivari 1



وظالل أشعة

م��ن��ون��ا! ات��ق��ي��ن وم��ا ال��ج��ب��ال ف��وق ب��خ��ف��ة ال��ه��واء ف��ي راق��ص��ات م��ن
خ��ئ��ون��ا ال��ح��ب��ال ب��ي��ن م��ن وج��ه��ل��ن س��ق��ط��ة خ��ش��ي��ة دون ��دات وم��ص��عَّ
ح��ص��ون��ا ال��ق��اح��م��ات ال��واث��ب��ات اع��ت��دت وم��ا ال��ج��ام��ح��ات ال��خ��ي��ول وم��ن
م��أم��ون��ا ب��ح��ذق��ه��م وك��ان م��وت ش��ف��ا ع��ل��ى ال��واق��ف��ي��ن اف��ت��ن��ان وم��ن
س��ك��ون��ا ال��م��س��ي��ر م��ن وال��ج��اع��ل��ي��ن ت��دح��رج��ت ال��ك��رات ع��ل��ى ال��س��اك��ن��ي��ن
م��ج��ون��ا ب��ال��غ��رور ت��ف��رد ف��ي��ل ي��زي��ن��ه��ا ال��ك��الب م��ع ال��ق��رود وم��ن
ف��ت��ون��ا ك��ال��رج��ال ال��ص��وال��ج ت��ح��ت ل��ه��ا ل��ع��ب ف��ي ال��ب��ح��ر ع��ج��ول وب��دت
ب��ط��ون��ا ال��رءوس ج��ع��ل ب��م��ا أُِخ��ذوا ك��أن��ه��م ال��ن��اظ��ري��ن أل��وف وب��دا
وك��م��ون��ا ت��ط��ل��ًع��ا ي��ت��وزع��ون ك��م��ا ح��ول��ه��م��و األض��واء ت��ت��وزع
وع��ي��ون��ا ل��ه��م وآذانً��ا ه��م��ًم��ا س��ب��ا م��ا ن��ج��ح ب��غ��ي��ر وي��ت��اب��ع��ون
وظ��ن��ون��ا ُرًؤى إع��ج��از روح ف��ي م��س��ج��ًال ج��اء ال��ن��ق��ش ه��ذا وك��أن
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قبلة هبيني

م��ن��ك؟ ال��ع��م��ر أل��ي��س … ب��ن��ف��ح��ت��ه��ا زم��انً��ا أح��ي��ا ق��ب��ل��ة ه��ب��ي��ن��ي
ل��دن��ك م��ن األل��وه��ة ب��أس��رار ت��الق��ت ب��ه��ا ال��ش��ف��اه ال��ت��ق��ت إذا
ع��ن��ك ال��خ��ل��د رج��اء ب��ه��ا رش��ف��ت ح��ت��ى ال��ح��ب رج��اء ل��ي ون��دَّت
وش��ك��ي دي��ن��ي ل��ط��ف��ه��ا وأن��ه��ل ل��ق��ل��ب��ي ن��وًرا ن��اره��ا وأق��ب��س
ش��وك��ي ِب��ن��ِت ��ا ل��مَّ ال��زه��ُر وك��ان أن��ًس��ا األُن��س ع��َرف��ت ف��م��ا ن��أي��ِت
ف��يُ��ب��ك��ي ب��ك��ى ال��ي��ت��ي��م ب��وج��دان دم��وع ف��ي ل��ل��م��الح��ة وأن��ظ��ر
وال��ت��ش��ك��ي ال��ت��ن��ع��م ل��ي ف��ط��اب ال��ت��ج��اف��ي وف��ي ال��وص��ال ف��ي ع��ش��ق��ت��ك
ل��دي��ك ت��ح��ي��ى ل��ب��ره��ة أراك، ب��ع��م��ري ول��و أراك، أن ل��ي ف��َم��ن
ع��ل��ي��ك ال��ح��ان��ي ال��ب��اس��م ب��ث��غ��ري ج��دي��د م��ن ع��ي��ش��ي م��ن��ك ف��أغ��ن��م
ي��دي��ك ف��ي ق��ري��ًرا أودع��ه��ا س��ع��ي��ًدا ل��ل��دن��ي��ا أع��ود وح��ي��ن
ال��ل��ل��ي��ك1 ل��ث��م ف��ي ال��ن��س��م��ات م��ن أح��ل��ى ال��ق��ب��الت م��ن ن��غ��م ع��ل��ى
ب��س��ف��ك روح��ي ال��ه��وى س��ف��ك وم��ا ع��زاء س��وى ال��غ��رام ق��ت��ل ف��م��ا

.Lilac (بالفارسية): الليلج أو الليلق أو الليك هو اللليك: 1





املوعد

ال��دم��ع وام��ت��ن��ع ال��وع��د رغ��م ج��ئ��ت ف��م��ا ال��ن��ه��ى م��ب��ت��س��م أل��ق��اك ل��ك��ي ذه��ب��ت
ال��روع ت��م��ل��ك��ه ح��ول��ي وم��ا ف��ن��ف��س��ي آس��يً��ا (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ف��ي ح��ول��ي أل��ق ول��م
ال��ط��ب��ع ي��ن��ك��ره ص��ار ب��ك��ائ��ي وح��ت��ى ح��س��رت��ي ي��ن��ف��ث ل��ي ع��زاء ول��ي��س
ال��ن��ب��ع ب��ح��ي��رت��ه��ا واف��ى وإن ل��ه��ي��بً��ا ج��وف��ه��ا ض��م ص��خ��رة ب��ح��زن��ي ك��أن��ي
وال��س��ج��ع ال��ط��ي��ر وال ف��ت��انً��ا، ال��زه��ر وال ن��ًدى ش��اق��ن��ي وال م��اء، ل��ي َح��نَّ ف��م��ا
ال��ق��ط��ع س��اءن��ي إذ ال��روض ف��س��اء وغ��ب��ت م��رت��ًع��ا ل��ل��ح��ب ال��روض أن��ت ت��خ��ي��رِت
وال��زرع ال��غ��ص��ن ن��ائ��ح وم��ن��ه��ا ع��ذاب��ي، ت��ع��ذب��ت ن��واك م��ن ح��ي��ال��ي ن��ف��وس
ال��ط��وع؟ ول��ي ب��ه��ا أش��ق��ى أن ج��ف��اؤك ق��ض��ى ل��ل��ه��وى ه��ذه ف��ن��ون ف��أي
ال��دم��ع؟ ي��ب��خ��ل أن ال��ه��ج��ر ع��زاء وإن م��ح��ق��ق خ��ل��ٌف ال��ح��ب وع��د ق��ال وم��ن





الضائع الوعد

أم��ال أن��ض��رت م��ا ل��ك��ن��ه��ا ك��ال��ش��ع��ر، أخ��ي��ل��ة ال��ح��ب ف��ي وع��ده��ا ال��ت��ي إل��ى
ب��دال1 ب��ه أل��ق��ى ال وع��دك وذاك م��ن��دم��ج ف��ي��ك ح��ن��ان خ��ي��ال��ي ه��ذا
ق��ب��ال م��ه��ج��ت��ي م��ن ب��ه ح��ف��ظ��ت ك��م��ا م��ع��ط��رًة أن��ف��اس��ي ال��ش��ع��ر ف��ي ن��ظ��م��ت
ج��ذال! ق��ب��ل��تُ��ه وإن ك��ت��اب، ع��ل��ى م��ؤج��ج��ة ن��اًرا ل��ي أه��دي��ت وأن��ت
ث��م��ال! ال��ه��وى ي��ت��ل��وه��ا ال��راح ه��و ش��ع��ًرا م��ح��وَّل��ًة أح��الم��ي ص��ف��و ف��ذوب��ت
ال��ط��ل��ال ش��ابَ��َه ال��ُم��ع��نَّ��ى وق��ل��ب��ي ح��ول��ي، ط��رب ف��ي وال��ن��اس ع��زة، ف��ي ف��أن��ت
وج��ال! ذائ��ب وروح أع��ان��ي، ل��م��ا ف��رًح��ا ه��ات��ف ش��ع��ر ال��ح��ظ! أظ��ل��م م��ا

لحناني. نظريًا أي 1





اجلديد النبي

العرصية املرأة

ال��ن��ب��ي؟ وأي��ن ف��ي��ه؟ ال��وح��ي ف��م��ا ال��ف��ت��ي ال��ج��دي��د ب��ع��ه��د أران��ا
ال��ع��ل��ي وع��روش ال��ن��ه��ى ع��روش (ال��ج��م��ال) ف��ي��ه ت��ب��وَّأ زم��ان
وال��رق��ي ال��م��ن��ى ات��ج��اه ف��ي ل��ه ال��م��ع��ان��ي وك��ل ال��م��ب��ان��ي وك��لُّ
س��وي س��ب��ي��ل ف��ي ال��ورى ح��ي��اة ف��اس��ت��ث��م��را و(ال��ع��ق��ل) ت��زاوج
ال��ب��اب��ل��ي س��ح��ره ِم��ن وض��اع��ف م��ع��ج��ز م��ن ع��ز م��ا ف��أرض��خ
ال��ع��ت��ي! ال��ق��وي ح��ت��ى ش��ذ ف��م��ا ل��ن��ا ج��دي��د ب��دي��ن ون��ادى

∗∗∗
ش��ه��ي ول��ف��ظ ب��ريء ب��ح��ب ق��ان��ًع��ا زرت��ه��ا ل��ي��ل��ة وف��ي
ال��وف��ي ي��الق��ي ال��وف��ي ب��روح س��رور ف��ي ت��ق��اب��ل��ن��ي ف��ه��ش��ت
ال��روي ال��ط��ل��ي��ق ال��ب��ي��ان ال��ج��م��ي��ل ال��ت��ح��اي��ا ب��ش��ع��ر ع��ل��ي وج��ادت
ال��ح��ل��ي ح��س��ن ال��ح��س��ن زي��ن ك��م��ا ال��غ��وال��ي ال��ب��س��م��ات ت��زي��ن��ه
و(ال��م��وص��ل��ي) (م��ع��ب��د) ك��أن��غ��ام ال��م��ع��ان��ي ب��ال��ف��ات��ن��ات وي��ط��رب
ال��ع��ال��م��ي واألدب ال��ف��ن م��ن ل��ذي��ذ ح��دي��ث ب��ك��ل ف��ج��ل��ن��ا
ال��ب��ه��ي ال��ن��ق��ي ال��ج��م��ال ب��م��ل��ك ك��ري��م ألن��س ذك��ري��ات وم��ن
ال��ج��وه��ري اش��ت��اق��ه م��ا ال��ك��ون م��ن ب��ه غ��ن��م��ن��ا م��اٍض ح��ظ وم��ن



وظالل أشعة

ه��ن��ي ك��ون ب��أح��الم وع��ش��ن��ا ع��ي��ش��ن��ا ع��ن ف��ي��ه غ��نً��ى غ��ن��ي��ن��ا
ع��ل��ي ج��دي��د ب��س��ح��ر وج��ادت ال��غ��رام ب��ج��دي��د ف��ك��اف��أت��ه��ا
ال��س��ك��ري ال��م��م��ت��ع ال��ه��وى ح��دي��ث ع��زف��ه��ا ف��ي ال��ع��ود وأن��ط��ق��ت
م��س��م��ع��ي ف��ي ال��روح ص��ب��ت ك��م��ا أن��ف��اس��ه��ا ال��ج��و ف��ع��ب��ق��ت
ال��ع��ب��ق��ري! نُ��ه��ى م��ن ل��ه م��ا ل��ه ج��دي��د خ��ل��ق أن��ي وأح��س��س��ت
ال��ن��ق��ي ب��ح��ظ��ي إل��ي��ك أدي��ن ن��ف��س��ي! إل��ه��ة «ي��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ال��ش��ق��ي ال��وج��ود ه��ذا ون��ع��م��ة ال��رج��ال ك��ل أرواح وروح��ك
ال��س��ري ب��ع��ث ال��ع��ظ��ائ��م وك��ل وال��ح��ي��اة ال��م��ن��ى ك��ل وب��اع��ث
ش��ي!» ك��ل ل��ن��ا ك��َوْه��م وغ��اب ال��خ��راب ال��وج��ود ع��م ف��ل��والك
ال��ن��ب��ي!» أن��ت أن��ت إذن ي��راك «إل��ه��ي ف��ق��ل��ت: «ك��ف��رت!» ف��ق��ال��ت:
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غزيل

يُ��ْؤتَ��َم��ن؟ ن��ع��م��اه ع��ل��ى س��واك ل��ي م��ن ح��س��رت��ه م��لء ل��ف��ؤادي ب��ه��ج��ة ي��ا
ال��ش��ج��ن ح��زن��ه ف��ي ل��ه م��ن��ك دام م��ا ي��ط��رب��ه ص��ار ح��ت��ى ال��ح��زن ت��ع��ود
م��رت��ه��ن ف��ي��ك ف��ق��ل��ب��ي س��ن��اك، روح��ي ب��رح��ت وم��ا م��رت، وق��د س��ن��ون م��رت
ال��زم��ن! وال ي��م��ح��وه��ا ال��ب��ع��د ال ب��ال��ذك��ر، ل��ي��ال��ي��ن��ا ال��م��ح��ي��ي األل��م أع��ذب م��ا
ال��ح��س��ن إب��داع��ك ب��ه ح��س��ن ف��ك��ل ب��ه أراك ال ج��م��اًال اش��ت��ه��ي��ت ف��م��ا
وط��ن! ول��ي دي��ن ل��ي ب��أن��ك روح��ي ع��رف��ت أن م��ن��ذ ع��اًم��ا وع��ش��رون ن��ي��ف
ي��ه��ن ال ال��ح��ب ه��وان رغ��م ف��ال��ص��ب أم��ل��ي ي��ا ف��ي��ك ن��ش��ي��دي ي��زال وال
ث��م��ن ل��ي ال��ح��ب ن��ع��ي��م أن ي��ظ��ن غ��ِزل ع��اش��ق ب��ش��ع��ري غ��رام��ي ي��ت��ل��و
اإلح��ن ط��يِّ��ه ف��ي ت��ث��ر ل��م ك��أن��م��ا ح��رارت��ه ت��ك��ف��ي��ه ل��ي��س وآخ��ر
ُغ��ب��ن��وا! وم��ن ع��ان��وا م��ن ش��ع��ر — ع��واط��ف��ي ع��رف��ت ك��م��ا — ي��دري م��ش��ف��ق وش��اع��ر
ال��ع��ل��ن! ي��ف��ص��ح م��ا ب��ل ال��ل��ف��ظ ي��ض��م��ر م��ا — ف��ط��ن��ت��ه رغ��م — ي��دري ل��ي��س وك��ل��ه��م
أزن! م��ا ف��ي��ه ط��رٍّا ال��م��ح��ب��ة ش��ع��ر وال (ج��م��ي��ل) ن��ج��وى أو (ك��ث��ي��ر) ف��ال
ال��ف��ط��ن! ف��ات��ه��ا ق��د ل��ه��ا م��ع��اٍن وك��م م��ظ��اه��ره��ا أن��واع أن��ت ع��ب��ادت��ي
وال��ف��ن��ن! ال��ط��ي��ر ه��ذا ل��خ��ل��ي��ن: إال ب��ه��ا أب��وح ال ل��ق��ب��ري أم��ض��ي وس��وف
ال��ك��ف��ن! ص��ان��ه ن��ظ��ي��م ال��رف��ات ح��ي��ن ه��ًوى رف��ات ق��ب��ري ف��ي ال��ح��ب وي��ع��رف





املقيم السحاب

األج��ل م��دي��د ل��ل��س��ح��اب ف��م��ا ��ح��اب ال��سَّ ه��ذا ال��ك��ون ع��ل��ى أن��اف
األم��ل؟! ش��ع��اَع ع��ن��ه��م ��َب ف��ح��جَّ األن��ام ذن��وُب ��رت��ه ع��مَّ وه��ل





القديم!1 رفيقي يا وداًعا

العاملية. الحرب خالل يف (F. Matania) ماتنيا ف. للنقاش الرسم

األس��م��ى ح��ب��ه خ��لِّ��ه م��ن ل��ه ج��واٌد ال��وَغ��ى س��اح��ة ف��ي ب��ال��روح ج��ائ��ًدا ه��َوى
ال��ض��خ��م��ا! ال��رائ��ع ال��م��دف��ع ذاك ال��ح��ص��د إل��ى خ��ل��ف��ه ج��رَّ ح��ي��ن��م��ا ش��ظ��اي��ا م��ن ه��َوى

.Good bye, Old Man 1



وظالل أشعة

دوم��ا! ي��ح��رس��ه ك��ان م��ن ل��م��ي��ت��ت��ه ول��ج��ام��ه ُج��لِّ��ه2 م��ن ف��ح��رره
ض��م��ا أش��ب��ع��ه م��ن��ه رأًس��ا ي��ق��ب��ل ب��اك��يً��ا ال��ح��زن ص��دم��ة م��ن ج��ن��ب��ه ج��ث��ا
أع��م��ى ل��ه ح��بٌّ ب��اك��ي��ه م��ن ت��دف��ق م��ث��ل��م��ا ال��دم ذل��ك م��ن��ه ت��دف��ق
ص��رم��ا3 ف��ي��وس��ع��ه ي��دع��و وض��اب��ط��ه ُه��لَّ��ع م��اض��ون وال��ص��ح��ب ورث��ى ب��ك��ى
ه��دم��ا ه��دم��ت وإن ب��اَل��ى ف��م��ا خ��رابً��ا، ن��اش��ر ال��ق��ن��اب��ل وق��ع ق��رب��ه وف��ي
ال��ي��ت��م��ا! م��ي��ت��ت��ه ق��ب��ل م��ن ي��ذق ل��م ك��أن خ��ل��ه م��ن��ي��ة ف��ي ب��ي��ت��م أح��سَّ
رغ��م��ا واف��يً��ا ي��ك��ن ل��م م��ن إل��ى وف��اء ك��ل��ه ك��ان ال��ذي ال��ط��رف4 ش��ع��ر وق��د
أدم��ى؟ إذ أح��رق ال��ن��ف��س ح��زن ك��ان وإن ب��روح��ه ال��ج��واد ج��اد إن ال��دم��ع وم��ا
ج��س��م��ا! ح��ال��ه��ا ي��خ��ت��ل��ف م��ه��م��ا ال��ف��ه��م م��ن م��وح��د ح��س ل��ألرواح ُرب وي��ا
ف��ه��م��ا! روح��ه ص��وت��ه وي��ب��ق��ى ق��ري��ًرا، ع��زاءه ال��ع��زي��ز ال��م��ي��ت ي��ق��ب��ل وق��د
ط��ع��م��ا؟ خ��ل��ه ع��ن ل��ل��س��ل��وان ذاق ف��ه��ل وش��ع��وره ح��ب��ه ه��ذا ك��ان وم��ن

∗∗∗
ي��ظ��م��ا ش��رف إل��ى ق��ل��ب ج��ن��ب��ه وف��ي ب��ح��ب��ه ع��ظ��ي��م إلن��س��ان ع��ج��ب��ت
وص��م��ا م��وت��ه ع��ن ال��ب��ع��د وع��دَّ ج��واًدا، ه��ك��ذا ال��م��خ��اط��ر ف��ي ح��ت��ى ي��ن��س ول��م
ال��س��ل��م��ا ع��ط��ف��ه م��ن اإلن��س��ان س��أل إذا رح��م��ة ي��ع��رف ه��ي��ه��ات ول��ك��ن��ه
ال��ع��ظ��م��ى! وال��ن��ك��ب��ة ال��ح��رب أخ��اه وي��ع��ط��ي م��ن��ه��ج ك��ل ف��ي ال��ح��ب أس��م��ى ي��وزع

به. ليصان الفرس يلبسه ما الجل: 2
قطيعة. رصًما: 3

بروحه. يجود وهو الجواد نظرة إىل إشارة املوت عند شخص بمعنى البرص: شعر 4
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الرسول

ط��رب! وف��ي ح��ب ف��ي خ��ف��ق��ك ن��ش��ي��د ف��أع��ْد خ��ط��ه��ا ه��ذا ق��ل��ب! ي��ا ب��ش��راك
ال��ح��ب��ب! ع��ن ي��س��أل ل��م ال��خ��م��ر ي��غ��ن��م م��ن ع��ط��ف��ت م��ا ب��ع��د م��ن ه��ج��ره��ا م��ن ت��ش��ك ال
أدب��ي ن��اف��ح ط��ري��ف ح��س��ن ب��ك��ل ف��اب��ت��ه��ج��ي ع��ي��ن ي��ا إن��ش��اؤه��ا وذاك
م��غ��ت��رب غ��ي��ر ن��ور ب��ع��د ظ��ل��م��ة م��ن ب��اك��ي��ة ش��ك��واك ف��ي ال��دم��ع ت��ذك��ري ال
ال��ع��ج��ب! ت��ش��وي��ق��ه��ا ف��ي وال��ل��ث��م ل��ل��ش��م ع��اب��ث��ة ال��ف��ي��ح��اء أل��ف��اظ��ه��ا وت��ل��ك
وال��وص��ب ال��وج��د ب��ع��د ت��م��ن��ي��ت ب��م��ا راض��ي��ة ال��ن��ف��س ح��واس ي��ا ف��اس��ت��م��ت��ع��ي
ل��ه��ب ع��ل��ى أص��َل��ى ب��ه أن��ي ش��ع��رت وأًس��ى ب��ال��غ ي��أس ب��ع��د ف��رح��ت��ي وا
ط��رب��ي؟! ف��ي ال��ح��س��ن أل��ف��ى ح��ي��ن ب��ي ف��ك��ي��ف أم��ل��ي ف��ي ال��غ��ن��اء ل��ل��ج��ن��ة ف��ع��دت





العريش يف

زكي. شعبان األستاذ نقش من

أم��ث��اال رم��ل��ه��ا ال��م��ص��ور ف��روى ح��س��ن��ه��ا آي��ة ال��رم��ل غ��ي��ر ي��ل��ق ل��م
م��آال ال��ض��ي��ق��ات ال��ب��ي��وت ُف��س��ح ت��م��ددت ح��ي��ن ال��ط��رق��ات ب��ه��ا ض��اق��ت
ت��وال��ى ح��ي��ال��ه��ن ال��ف��ن��اءَ وت��رى ص��غ��ي��رة ج��دَّ ثَ��مَّ ال��م��س��اك��ن ف��ن��رى
خ��ي��اال أط��ع��ن إن ك��ال��ح��ق��ائ��ق أو ال��م��ن��ى تُ��غ��رق��ه��ا األح��الم وك��أن��ه��ا
آم��اال ك��ط��ي��وره��ا ج��دران��ه��ا ف��أش��رق��ت ال��ج��م��ي��ل ال��ج��وُّ ب��ه��ا وَص��ح��ا
ت��ت��ع��ال��ى ب��زه��وه��ا ال��رم��ال ه��ذي ك��أن��م��ا األص��ي��ل ال��رم��ل م��ن بُ��ن��ي��ت
ت��ع��ال��ى اإلل��ه ت��س��ت��وح��ي ب��ال��غ��ي��ب ب��ص��ي��رًة ال��ط��ي��وُر م��ش��ارف��ه��ا وع��ل��ت



وظالل أشعة

إج��الال ب��ض��ي��وف��ه��ا غ��رب��ان��ه��ا ف��رح��ب��ت ال��ع��الء) (أب��ي ش��ع��ر وق��رأن
رج��اال ال��س��ائ��دي��ن ال��رج��ال ح��ظ وح��ظ��ه��ا ال��دي��ار، أه��ل وك��أن��ه��ا
ج��الال ال��ف��ن��ون ف��ي ال��وداع��ة م��ث��ل ف��ت��ن��ة (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ف��ي ال��س��ذاج��ة إن
ال��م��ث��اال روح��ه��ا يُ��ل��ه��ُم ل��ل��ح��س��ن ذخ��ي��رة ال��وج��ود ف��ي ال��م��ح��ب��ة وم��ن
رم��اال اص��ط��ف��ي��ن إذا ال��رم��ال دون م��ح��ب��ة ع��دم��ن إذا ال��ِج��ن��ان ف��ي��رى
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أنساك؟!
غنائية مقطوعة

ال��م��ن��ى! ف��وق ل��ي أن��ت ب��ل ال��م��ن��ى أح��ل��ى ل��ي زل��ت م��ا
أن��ا! أن��ت م��ه��ج��ت��ي ي��ا ت��ج��زع��ي ال م��ه��ج��ت��ي ي��ا
ال��س��ن��ا؟1 ي��در ل��م ل��والك م��ن ي��ن��س��اك ه��ل أن��س��اك؟
ب��ي��ن��ا ص��ب��ري ك��ان إن ه��ي��نً��ا ح��ب��ي ك��ان م��ا
يُ��ج��تَ��ن��ى؟ ذك��ًرا ذك��راك س��وى ال��دن��ي��ا ن��ع��م��ة ه��ل
ب��ي��ن��ن��ا وراح��وا ـ��ري��دي ت��ش��ـ ال��ع��ذال ي��غ��ن��م إن
ل��ن��ا س��ل��ط��ان وال��ح��ب ح��ك��م��ه��م ي��أب��ى ف��ال��ق��ل��ب
ال��دُّن��ا أس��ي��اد ون��ح��ن ن ال��ه��وا دن��ي��ا دن��ي��اه��م��و

الجمال. 1





العجز

ال��ف��ن��ي ج��ه��ده��ا أق��ص��ى ب��ذل إل��ى ن��ف��س��ي ط��م��ح��ت وق��د م��ج��ه��ودي ت��أم��ل��ُت إذا
ط��ع��ن وف��ي ن��ق��د ف��ي وأس��رف��ت ب��ه، ق��ن��ع��ت م��ت��ى ن��ف��س��ي وم��ن م��ن��ه س��خ��رت
وال��ل��م��ز ل��ل��غ��م��ز ب��ه أه��ًال ف��ص��رت ت��ل��ًف��ا م��ض��ى ع��م��ر ع��ل��ى أب��ك��ي وك��دت
ال��ق��ز؟ دودة ي��س��اوي م��ن ف��ل��ي��ت��ن��ي أك��ب��ره��ا ص��رت ح��ش��رات ع��ن ص��غ��رت





صياد أحالم

األوه��ام ل��ه ص��دق��ت ول��رب��م��ا أح��الم��ه واه��ًم��ا ال��م��ص��وُر رس��م
واآلث��ام األل��ع��اب ن��وم��ه ف��ي ان��ت��ه��ت وم��ا ال��نَّ��ئُ��وم، ال��ج��رو ه��و ه��ذا



وظالل أشعة

أح��ك��ام ل��ف��ن��ون��ه وم��ا ح��دٌّ، ل��ه م��ا م��دي��ٌد ص��ي��د ف��ح��ي��ات��ه
رغ��ام ح��واه أم ق��ش أح��واه درى وم��ا ال��ح��ن��ون، ال��ق��شَّ ي��ت��وس��د
أح��الم وج��ه��ه م��الم��ح ف��إذا خ��م��ري��ة ال��ك��رى س��ن��ة م��ن غ��ل��ب��ت��ه
ي��ل��ت��ام! ال س��اء ث��غ��ر وان��ج��اَب1 ب��ه أش��ق��ى ط��ال��م��ا أن��ف وازرقَّ
ب��س��ام! وج��ب��ي��ن��ه ب��خ��ي��ال��ه ال��رض��ى ص��ف��و ف��ي ع��ي��ن��اه وك��أن��م��ا
ع��ظ��ام! أن��س��ه��ن ف��ي ل��ه رق��ص��ت ك��م��ا ِه��َرٌر ل��ه رق��ص��ت ح��ل��م��ه ف��ي
األن��غ��ام! ت��ل��ه��م م��ا وغ��ط��ي��ط��ه ن��وم��ه ف��ي ه��ري��ره وق��ع وك��أن
األخ��ص��ام ب��ه��ا أودى وال َخ��ِش��يَ��ْت وم��ا ل��ه��ٍو ف��ي ال��ج��رذان وت��م��ادت
أم��ام! اإلم��ام ه��ذا أن��م��ا ل��و أم��ام��ه ال��ب��س��ك��وي��ت ش��ه��يَّ ق��ض��م��ت
س��الم ل��ي��س ح��ي��ن ال��م��س��ال��م وه��و ع��ض��ه��ا ف��ي ل��ه أذنً��ا وت��ن��اوب��ت
ظ��الم س��واخ��ٌر ال��ك��رات ف��إذا ح��ي��ال��ه ال��ك��رات رم��ي واس��ت��م��رأت
األس��ق��ام ب��ه ع��ب��ث��ت ك��م��ن ي��ق��وى ف��م��ا أس��ًرا ل��ن��وم��ه األس��ي��ر وه��و
ن��ام��وا؟! ه��م م��ت��ى س��ادت��ه أح��الُم ح��ل��م��ه ت��ن��اق��ض ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا

انشق. 1
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العاشق غناء

م��م��ات��ي؟ أردت إذا ال��م��م��ات ف��ي أو ح��ي��ات��ي رض��اك س��وى ال��ح��ي��اة ف��ي ه��ل
ح��س��رات��ي ف��ي ن��ع��م��ت ت��أذن��ي��ن ل��و وس��ع��ادت��ي! ح��س��رت��ي وي��أس��ي! أم��ل��ي
أنَّ��ات��ي ع��ل��ى ول��و إل��ي��ك ق��رب��ي ل��ذة وح��س��ب��ي ل��ي اس��ت��م��اع��ك ح��س��ب��ي
ن��غ��م��ات��ي ع��ل��ى م��ق��س��م��ة روح��ي ل��وع��ة م��ن ب��ه وم��ا ال��غ��ن��اء ه��ذا
إن��ص��ات م��ن ت��س��دي��ن ب��م��ا ع��م��ًرا ل��م��ه��ج��ت��ي ص��ن��ت إل��ي��ه اس��ت��م��ع��ت ف��إذا
واآله��ات األن��غ��ام ب��ط��ري��دة أض��ع��ت��ه��ا ال��ع��زوف س��وى أب��ي��ت وإذا
ج��ن��ات��ي ف��ي ال��ن��ار ح��ل��ي��ف وأن��ا ووع��ده��ا ب��ال��ج��ن��ان ت��ح��ل��م وال��ن��اس
ك��ح��ي��ات��ي! ح��رق��ت��ي وأح��س��ب ف��ي��ه��ا، ل��ذة ل��ك ل��و ال��ن��ار ه��ذي وأح��ب





الرابع البعد

الزمن

وال��ش��ْع��را؟ ال��م��الح��ة أس��ت��وح��ي م��ن��ك وه��ل ال��ك��ب��رى وال��نِّ��ْع��م��ة (ال��ل��ه) ف��ي��ك أأرق��ُب
ال��ف��ك��را؟ ت��خ��ذل ف��ه��ل أج��س��اًم��ا، ال��نَّ��اس ع��ن م��ص��رًَّدا1 ك��ونً��ا ��ب��ت ح��جَّ م��ا ك��ان ل��ئ��ن
ح��را؟ ف��ات��ه��م م��ن واف��اك ف��ه��ل م��م��اٌت ح��ي��ات��ه��م ق��وٌم ي��دري��ك ال ك��ان وإن
ال��س��را؟ ت��س��ت��ودع ال��م��س��ت��ور ك��ون��ك وف��ي أل��وه��ة (ال��ف��ن��ون) ألرب��اب أل��ي��س
ذع��ًرا ون��ت��رك��ه ط��ح��نً��ا ب��ه ن��ع��ي��ش ك��ع��ال��م ال��ع��رام2 م��خ��ش��يَّ ك��ن��ت وم��ا
ال��ف��ق��را ي��ش��ت��ك��ي م��ن ن��اج��اك ال��ذي ف��ل��ي��س ُم��س��ع��ًدا ب��ال��وح��ي ن��اج��اك ل��م��ن َوُه��وٌب3
(األخ��رى) ب��ان��ت ك��م��ا (ال��دن��ي��ا) ن��ع��م��ة ل��ه ت��م��ث��ل��ت ف��ي��ك ال��ف��ن��ان ان��دم��ج إذا
س��ح��را أب��ًدا ي��ك��ن ل��م وس��ح��ًرا وح��س��نً��ا ج��ن��ًة وي��ب��ص��ر أن��غ��اًم��ا ف��ي��س��م��ع
واف��ت��را دام ق��د ف��ي��ك ع��م��ر وم��ب��دأ ن��ه��اي��ة ال ن��ق��ل��ة إال ال��م��وت وم��ا
س��ت��را ل��ه��ا ي��ش��قَّ أن ع��ن ب��ع��ال��م��ن��ا ��ن��ا ِح��سُّ ي��ق��ص��ر وأم��واج ش��ع��اع
م��س��ت��ذرى ف��ي��ك ل��ن��ا أرواح ف��ت��ع��ش��ق ب��ال��ح��ج��ى (ل��ل��س��ب��رم��ان) ن��ع��لَّ��ى أن إل��ى

مقطوًعا. ممنوًعا مرصًدا: 1

واألذى. الرشاسة العرام: 2
الهبة. كثري وهوب: 3



وظالل أشعة

ط��را أج��م��ع��ه ال��ك��ون ت��غ��زو دوام��ج5 ت��ف��وت��ه��ا ق��د ب��ل ال��ش��م��س ت��ن��اص��ي4 ول��ي��س��ت
ض��را ب��ه ن��س��ام ال س��الم ب��ك��ون ون��ى ب��ال ن��ج��وب أب��ط��ال م��ص��ال��ي��ت6
ال��ده��را! وال��خ��ال��د ال��ب��ع��ث ع��رف��ن��ا ق��د ك��م��ا دائ��ًم��ا (ل��ل��س��ع��ادة) غ��زوات ل��ن��ا

∗∗∗
ال��ك��ب��رى وغ��ف��ل��ت��ن��ا م��س��ط��وًرا ال��وه��م ب��ه ح��اس��بً��ا (ال��ش��ع��ر) ع��ي��ر ق��د ل��م��ن وق��ل��ت
ص��غ��رى ه��ب��ة ال ب��ال��ك��ون ص��ل��ة س��وى روح��ه ص��دق ف��ي ال��ش��ع��ر ف��ل��ي��س «وه��م��ت
ن��ش��را ي��ب��ذل��ه ال��ف��ن��ان ال��ش��اع��ر ل��دى م��ح��ق��ق ح��س��ن ف��ي��ه خ��ي��ال وك��ل
األس��رى! ل��غ��ة س��وى ال��دن��ي��ا ل��غ��ة ف��م��ا أج��ل��ه ي��ف��وت ل��ك��ن ي��ت��رج��م��ه
ق��درا ن��ي��ًرا س��م��ا ق��د ع��م��ا ول��ل��ش��رح ب��ه��ا م��ا غ��ي��ر ع��ن ل��ل��وص��ف ات��س��ع��ت وم��ا
ال��خ��ي��را ل��ل��م��ادة األس��ر ت��ظ��ن أس��ي��ًرا، م��ض��ل��ًال ال��ج��س��وم ع��ي��ش ع��ش ش��ئ��ت ف��إن
ح��ي��رى!» األس��ى ظ��الم ف��ي ن��ف��وًس��ا ي��ق��ود ب��ي��ن��م��ا ال��ش��ع��ر ع��ل��ى ت��ث��ري��بً��ا ت��ل��ق وال

رفعتها. مستوى أي ناصيتها تبلغ الشمس: تنايص 4
فيه. واستحكم اليشء يف دخل بمعنى دمج من متغلغلة دوامج: 5

أموره. يف املايض الجاد وهو مصالت جمع مصاليت: 6
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وحفيده اجلد

لفن مثال وهي اللوفر، بمتحف املودعة (١٤٤٩–١٤٩٤م) Domenico دمينيكو صورة وحي
الفلورنسية. املدرسة

والح��ا ع��ن��ه غ��اب م��ا ب��ح��ف��ي��ده رام��ٌق1 ج��دٌّ ف��ذاَك ي��ت��ن��اج��ي��ان:

النظر. مطيل رامق: 1



وظالل أشعة

��اح��ا2 وضَّ ب��ه اآلت��ي وي��راق��ب أم��ه ط��ف��ول��ة ب��ع��ي��ن��ي��ه ي��ل��ق��ى
األرواح��ا ي��س��ت��ودع وب��روح��ه ي��ح��وط��ه ال��ع��زي��ز ال��ك��ن��ز وك��أن��ه
اإلص��ب��اح��ا ي��ت��وس��م3 ل��ص��غ��ي��ره رن��ا ف��إذا ل��ي��ال��يً��ا، ال��س��ن��ي��ن ص��ح��ب
رب��اح��ا4 س��واه أع��ط��ت أو إاله، ل��ذة م��ن ل��ه ال��دن��ي��ا ت��ت��رك ل��م
ورم��اح��ا ح��ول��ه س��ي��اًج��ا ي��ح��ي��ا انَّ��ه ل��َو ي��ود ب��ه، ال��َق��ن��وع وه��و
األت��راح��ا ح��ف��ي��ده ي��ذوق ال أن وه��م��ه ال��زم��ان، أح��داث ع��رك��ت��ه
م��ص��ب��اح��ا ن��ف��س��ه6 ط��ل��ع��ة وت��ح��ول5 ح��ن��ان��ه ف��رط ع��ي��ن��ي��ه م��ن وي��ف��ي��ض

∗∗∗
ج��ن��اح��ا أب��ي��ه ف��ي ألَّ��ه ك��ال��ط��ي��ر ب��ع��ب��ادة ي��خ��ص��ه ال��ص��غ��ي��ر وت��رى
ط��م��اح��ا!7 ب��لَّ��غ��ت��ه ال��ع��ب��اءة ت��ل��ك ل��م��س��ه��ا ف��ي ب��ه ال��ح��ان��ي ال��ي��د ه��ذي
أب��اح��ا ح��ي��ن ال��ج��د ذاك ح��ض��ن ف��ي ت��أم��ل ب��ي��ن م��ن��ه أس��ع��د ك��ان م��ا
األف��راح��ا! ي��ت��أم��ل ب��ه��م��وم��ه ك��أن��م��ا ال��ح��زي��ن ال��وج��ه إل��ى ي��رن��و
م��ت��اح��ا!8 رآه م��ت��ى ال��ع��س��ي��ر وي��رى ل��رج��ائ��ه م��ع��ق��ل ه��و وك��أن��م��ا
ال��راح��ا ي��ف��وق م��ا ال��م��ح��ب��ة وم��ن وح��ده��ا ال��م��ح��ب��ة ف��ي ال��ص��ب��اح��ة وي��رى
��اح��ا9 ف��ضَّ خ��ي��ال��ه ك��ان وال��ط��ف��ل ل��ه! ُح��س��نً��ا أن��ف��ه ت��ورم وي��رى
وص��ح��اح��ا م��ش��دوه��ة10 ون��ف��وس��ن��ا ب��ع��ي��ون��ن��ا ق��وام��ه��ا األم��ور ص��ور
ف��اح��ا؟! ع��ط��ٍر ف��أيُّ أب��ي��ن وإذا م��خ��ج��ل؟! ق��ب��ح ف��أي رغ��ب��ن ف��إذا

بساًما. وضاًحا: 2

يتعرف. يتوسم: 3
الربح. الرباح: 4
تتحول. تحول: 5
وجهه. عن كناية 6

والفخر. الكرب الطماح: 7
مهيأ. متاًحا: 8

طفولته. روح ومفشيًا عليه متغلبًا فضاًحا: 9

مشدوخة. مشدوهة: 10
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أنذروين!

ج��دي��د ل��ي ب��ان��ت��ق��ال أن��ذرون��ي،
ال��ع��م��ي��د! ال��ق��ل��ب أس��ى ي��ا روع��ون��ي،
ب��ح��ال��ي؟ ُم��غ��ًرى ه��ك��ذا ل��ده��ري م��ا

∗∗∗
ع��ذاب م��ن ل��ل��ح��ن ع��د ف��ؤادي، ي��ا
ال��ش��ب��اب م��ات ك��م��ا م��ت ودادي، ي��ا
ال��ج��م��ال! آلي��ات م��وه��وب أن��ت

∗∗∗
ال��غ��رام وح��ي ل��ي ك��ان ع��ي��ن��ي، ن��ور
ظ��الم ف��ي ع��ي��ش م��ث��ل ب��ي��ن��ي، ح��ي��ن
ل��خ��ي��ال! خ��ي��ال ك��أض��غ��اث أو

∗∗∗
ل��ل��ح��ب��ي��ب؟ ت��رك��ي ب��ع��د ل��روح��ي، م��ن
ال��ن��ح��ي��ب؟ ي��واس��ي��ه��ا ه��ل وج��روح��ي،
ك��م��آل��ي؟ س��ت��ج��ري ه��ل ودم��وع��ي

∗∗∗



وظالل أشعة

ع��ن��ي؟ أغ��ض��ي��ت ق��د ك��ي��ف إل��ه��ي، ي��ا
ف��ن��ي ج��ازي��َت ق��د ك��ي��ف ت��ن��اِه، ف��ي
االن��ت��ق��ال؟ ب��ه��ذا ح��رم��ان ش��ر

∗∗∗
س��ع��ي��د ت��أم��ي��ل ب��ع��د ح��ل��م��ي، ص��ف��و
ال��م��دي��د ك��ان ل��ي��ت��ه وه��م، م��ث��ل
وم��ح��ال! ع��ذاب ف��ي ي��ت��ن��اه��ى
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طيفاحلياة

يُ��ح��يِّ��ي��ن��ي بُ��ع��ٍد ع��ل��ى ج��م��ي��ًال (ط��ي��ًف��ا) ح��ل��م م��ن ال��وس��ن��ان ي��رى ف��ي��م��ا رأي��ت
ف��ت��ح��ي��ي��ن��ي» ت��رض��ى م��ن «ه��ي ل��ه��ا: ص��وت ف��ج��اوب��ن��ي ه��ذا؟» «م��ن (ل��ل��ن��ف��س): ف��ق��ل��ت
وال��ط��ي��ن ال��م��اء ح��ي��اة ت��م��د ك��م��ا ه��ادي��ة ال��وح��ي ب��ص��ن��وف ت��م��دن��ا
ال��ش��ي��اط��ي��ن ع��د ف��ي ك��ان ول��و ب��ه��ا، ص��ل��ة ب��ال م��خ��ل��وق ال��ك��ون ف��ي ف��ل��ي��س
ك��م��س��ك��ي��ن؟ ت��ح��رم ول��م ادع��ي��ت ك��م��ا خ��اط��ب��ه��ا ك��ن��ت إن ن��ج��ه��ل��ه��ا ف��ك��ي��ف
ت��ؤات��ي��ن��ي ب��أوه��ام ض��ل��ل��ت ف��ق��د م��ل��ه��م��ة أن��ت ��ا «ح��قٍّ (ل��ل��ن��ف��س): ف��ق��ل��ت
ب��س��ات��ي��ن م��ن ن��ض��ي��ر ق��رب ح��س��ن��اء م��م��ث��ل��ة ش��ك ب��ال (ال��ح��ي��اة) ه��ي
ال��دي��ن م��ن ج��ه��ل أو ال��ع��ي��ش م��ن ج��ه��ل ي��ش��م��ل��ن��ا ال��ت��ي��ه ص��ح��راء ف��ي ون��ح��ن
ال��ق��راب��ي��ن م��ف��روض ن��ج��ه��ل ون��ح��ن ل��ن��ع��م��ت��ن��ا وت��دع��ون��ا إل��ي��ن��ا ت��وم��ي
ي��ع��ي��ي��ن��ي؟» ال��ج��ه��ل ف��ه��ذا رض��اه��ا، إل��ى ت��وف��ق��ن��ي ب��أس��ب��اب أح��ظ��ى ف��ك��ي��ف
ت��غ��وي��ن��ي ل��ل��ب ف��ت��ن ون��وره ي��ح��ي��رن��ي ح��س��ن ف��ي (ال��ط��ي��ف) ل��ي ف��الح
ال��م��الي��ي��ن وم��ع��ب��ود (ال��ح��ي��اة) روح ف��أن��ا ق��درت��ي م��ن دم��ت م��ا وق��ال:
ل��ل��م��س��اك��ي��ن ب��دن��ي��ا ت��دوم ف��ال ب��ه ت��ل��م ك��ي ب��س��ري أف��ض��ي وس��وف
ت��ل��ب��ي��ن��ي ب��آم��ال ات��ص��ال ف��ض��ل ل��ه��ا ف��إن إخ��الًص��ا (ل��ن��ف��س��ك) واش��ك��ر
ت��رض��ي��ن��ي ت��رض��ي��ه إذ ح��ظ��ك ف��إن ب��ه ع��ن��ي��ت إن ج��وابً��ا ع��ن��ه��ا1 أج��ي��ب

عنها. نيابة أي 1



وظالل أشعة

م��ف��ت��ون!» أح��الم ع��ن ت��ن��اءي��ِت وإن ف��ات��ن��ت��ي أن��ت وط��وًع��ا! «س��م��ًع��ا ف��ق��ل��ت:
ل��ل��م��ج��ان��ي��ن! ت��راث ال��ظ��ن��وَن إنَّ خ��اط��ئ��ة م��ن��ك ظ��ن��ونً��ا دَع إذن ق��ال��ت:
وت��ل��ح��ي��ن��ي وإس��ع��ادي ق��رب��ي ب��ح��ظِّ ب��ه��ا بَ��ررت إن ل��ت��ح��ظ��ى ع��ظ��ات��ي واس��م��ع
ل��ت��م��ك��ي��ن وأس��ب��اٍب ال��ن��ج��اح ع��ل��ى م��ب��لِّ��غ��ة ألس��ب��اب س��ع��ي ع��ل��ي��ك
ت��ن��اج��ي��ن��ي وج��دان س��ع��ادة س��وى رع��اي��ت��ه أرض��ى ال��ذي ال��ن��ج��اح وم��ا
ال��ُه��ون ه��وى ع��ن ت��س��ام��ت ج��ه��ود ل��ه ف��تً��ى ت��ك��ون أن إال ��َع��ادُة ال��سَّ وم��ا
وال��دون ال��س��ع��ي خ��س��ي��س ع��ن ُم��ن��زًه��ا ب��ه ال��ض��م��ي��ر ي��ح��ي��ا ً َم��ب��دأ ب��ه��ا ي��رى
م��غ��ب��ون غ��ي��ر ع��زي��ًزا ال��ب��ق��اء ل��ه ض��م��ن��ت ح��ري��ٍة ف��ي ال��ِع��ل��م أس��اس��ه
م��س��ن��ون ِج��دَّ ي��ب��ق��ى ال��ص��ب��ر وع��ون��ه��ا ه��ازئ��ة ال��ده��ر ص��روف م��ن ��ة وِه��مَّ
م��ط��ع��ون غ��ي��ر ب��ع��زم ب��اغ��ت��ت��ه ب��ل ج��زع م��ن ت��ب��ك ل��م ف��ش��ًال رأت إذا
م��ض��م��ون ج��د ن��ج��اح خ��ي��ر إي��اك م��ب��ل��غ��ة أس��ب��اب خ��ي��ر ف��ه��ذه
ال��ج��ون2 أرزائ��ه ع��ل��ى ع��اٍت وص��ب��ر م��ل��ل ب��ال وت��ف��ك��ي��ر وس��ع��ٌي ع��ل��ٌم
ال��م��ي��ام��ي��ن ك��ال��غ��رِّ م��ات ه��وى وإن م��ق��ت��دًرا ال��ف��خ��َم ال��ن��ج��اَح ي��ن��اَل ح��ت��ى
ت��ع��ي��ي��ن ت��ن��ظ��ي��َم ج��ه��ده م��ن��ظ��ًم��ا رائ��ده ال��س��ع��ي ت��ل��َق (ال��غ��رب) إل��ى ان��ظ��ر
ت��ف��ن��ي��ن ت��ق��س��ي��ُم ل��ه ش��أن وك��لُّ ب��ه يُ��خ��صُّ ش��أن ل��ه ف��رد ف��ك��لُّ
وت��ل��ق��ي��ن��ي وع��ظ��ي ع��ن ي��رج��ع ه��ي��ه��ات وم��ج��ت��ه��د م��ن��ه��م م��ق��ت��در وك��ل
ت��ف��ن��ي��ن ك��ل ف��ي ل��ه ي��راه ك��م��ا واج��بَ��ه ل��ل��غ��ي��ر ي��رى م��ن��ه��م وال��ف��رد
األح��اي��ي��ن ك��ل ف��ي وال��ب��ح��ث وال��ف��ك��ُر رائ��ُده��م وال��ص��ب��ُر ق��ائ��ُده��م ال��ع��ل��م
ال��م��الع��ي��ن3 ب��ي��ع أج��داده��م وه��م م��ن ورث��وا ب��ال��ذي ��ا ح��قٍّ ي��ب��ي��ع��ون وال
دون��ي م��اث��ل ب��ج��الل وَغ��ذه��ا ت��س��ائ��ل��ه��ا ل��م ل��ن��ف��س ب��ص��ي��ًرا ف��ك��ن
وت��زي��ي��ن ت��ج��م��ي��ل ك��ل ع��ن ل��ل��ن��شء م��ج��رَّدًة ت��ع��ال��ي��م��ي وردِّد واع��ل��م
ت��غ��ن��ي��ن��ي ت��غ��ن��ي��ك إذ وه��ي ب��ط��ب��ع��ه��ا، م��ج��م��ل��ًة ت��غ��ن��ي ق��وٌة م��ب��ادئ��ي
ال��ف��راع��ي��ن آي��ات ال��ع��ل��م م��ن خ��ذوا ن��ض��ارت��ه ف��ي ج��دي��د ل��ن��شء ف��ق��ل
ال��ب��راه��ي��ن ب��م��ردود ت��ردوا وال ب��ه��ا غ��ذاء ال ب��ق��ش��ور ت��ق��ن��ع��وا ال

السود. الجون: 2
الضارة. األطعمة املالعني: 3
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الحياة طيف

ال��ري��اح��ي��ن م��ث��ل أو ال��ف��ك��ر ح��ري��ة ب��ه ش��ك��وك ال دي��ن م��ث��ل وق��دِّس��وا
ون��س��ري��ن س��وس��اٍن ب��ي��ن ي��ن��ت��ه��ي ال ُع��ًال ف��ال��ن��ج��اُح ق��ن��وع م��ن وح��اذروا
ال��م��س��اج��ي��ن ب��أق��دار ت��ه��ون��وا ف��ال م��س��ودٍة ص��ن��اع��ات ب��ع��ه��د أن��ت��م
أف��ان��ي��ن4 ف��ي ط��ب ك��ال��راد وال��ش��ع��ر ك��ه��ن��دس��ة ال��ع��ال��ي األدب ب��ه ع��ه��ٌد
ال��ن��ب��ي��ي��ن ق��ب��َل خ��ال��ق��ك��م ل��س��ان ل��ه ك��أن ت��ب��ج��ي��ًال ال��ع��ل��م ف��ب��ج��ل��وا
وت��ك��وي��ن ت��ه��ذي��ب ك��اف��ل ب��ك��لِّ واع��ت��ص��م��وا واإلت��ق��ان ال��ص��دق وح��ال��ف��وا
��ي��ن)5 (ب��س��جِّ م��ن��ك��وب ع��ي��َش غ��ي��ره ف��ي ل��ك��م ك��أن األع��ل��ى» «ال��م��ث��ل ول��ت��ن��ش��دوا
ال��ش��واه��ي��ن6 (س��ب��رم��ان) ت��ك��ون��ون ل��ع��ال��م��ك��م أه��ٌل وح��َدك��م ك��أن��ك��م
ت��ك��ف��ي��ن��ي اع ال��خ��دَّ ال��ب��ذخ م��ظ��اه��ر ف��م��ا س��واه ال ع��ن��دي ال��نُّ��ج��ح ه��و ه��ذا
ت��ن��اف��ي��ن��ي ك��أح��الم ل��ب��ث��ن إذا ح��ال��م��ك��م أح��الم ت��ط��رب��ن��ي ول��ي��س
ال��دواوي��ن وأل��ق��اب ال��غ��رور ب��ي��ن ل��ك��م ال��م��م��ات ع��ي��ش يَ��رت��ض��ي م��ن ول��س��ُت
ل��ل��ّس��راح��ي��ن7 ك��ُع��واء ون��وع��ك��م ألم��ت��ك��م ج��دوى ب��ال ص��ي��اًح��ا وال
ال��ع��ي��ن ال��خ��رَّد ج��ن��ان ع��ن ب��نُ��ج��ح��ك��م س��ع��ادت��ك��م م��ن ُغ��ن��ي��ت��م ن��ج��ح��ت��م ف��إن
وت��أم��ي��ن��ي! وإي��م��ان��ي وح��ب��ي م��ج��دي ُم��ب��لِّ��غ��ك��م ه��ذا م��ن��ه��اُج��ك��م وك��ان

∗∗∗
ال��م��ي��ادي��ن! ف��ي س��ك��ارى ال��ج��ه��اد ب��اس��م ف��ت��ي��ت��ن��ا ص��ي��ح��ات ع��ل��ى ان��ت��ب��ه��ت ث��م

الراديوم. عنرص الراد: 4
جهنم. يف واد سجني: 5

امُلتسامني. يعني الصقور، الشواهني: 6
رسحان. جمع الذئاب، الرساحني: 7
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اإلسالم عيد

(اإلس��الم) م��ف��اخ��ر وت��ن��اس��وا ب��األوه��ام ال��م��س��ل��م��ون ش��غ��ل
ب��ال��خ��ص��ام وأول��ع��وا ُم��ج��د غ��ي��ِر أم��ر ك��ل ف��ي ب��ال��ن��زاع ُش��غ��ل��وا
ب��ذام ذام دف��ع ف��ي وت��م��اَدوا ل��ب��ع��ض ب��ع��ض ح��ق ع��ن ت��ع��ام��وا ك��م
ول��ألخ��ص��ام ل��ل��ه��وى ط��ع��م��ة ه��م ف��إذا ن��ص��ف��ة ع��ن وت��خ��ل��وا
األي��ام! ن��ق��م��ُة م��ن��ه ض��ح��ك��ت ال��رزاي��ا وم��ن��ه ي��ش��ت��ك��ي وال��ذي

∗∗∗
ال��ع��ظ��ام ح��ي��اة ت��رج��ع��ي أن آن ق��دي��م م��ن وال��ه��دى ال��ن��ب��ل أم��َة
األق��دام م��آث��ر ض��م��خ��ت��ه��ا أرض ك��ل ف��ي ال��م��س��ل��م��ي��ن أم��َة
واالس��ت��س��الم؟ ال��ه��وى م��ك��ان ـ��رى ال��ك��ب��ـ وال��ه��م��ة اإلخ��اء أي��ن أي��ن
ال��ل��ئ��ام ق��ب��ل األوه��ام ع��ب��ي��َد ـ��ن��ا زل��ـ وم��ا ع��ي��ٌد وم��رَّ ع��ي��ٌد ج��اء
ال��ط��ع��ام! ص��ن��وف ك��ع��رف��ان��ن��ا ال��ُج��لَّ��ى ف��ي ال��ت��ض��اف��ر م��ع��ن��ى ع��رف��ن��ا م��ا
ال��م��س��ت��ه��ام ض��ل��ُة ل��ل��زع��ام��ات ت��ص��دوا ال��ذي��ن يُ��ش��غ��ُل م��ا ج��لُّ
م��ق��ام م��ج��د ل��ك��ل ب��ع��داء واف��ت��ن��اٌن ب��ش��ه��رة واف��ت��ت��اٌن
م��ت��س��ام ج��ازه م��ا ت��س��ام م��ن ف��ي��ه ك��ان وم��ا أم��َس��ه��م ج��ه��ل��وا
إل��ه��ام وم��رت��ج��ى وح��ي��اة وض��ي��ئً��ا ص��ب��ًح��ا زال م��ا ع��ن��دي ه��و
إع��ظ��ام��ي أب��ثُّ��ه وج��الٌل وف��نٍّ روح ج��م��ال ع��ن��دي ه��و
ال��ك��رام ه��م��وم ف��ي ال��م��ج��د ��َة ه��مَّ ق��وم��ي ي��ع��رف ي��وم ال��ع��ي��َد وأرى
ال��م��ت��ع��ام��ي يُ��رى ول��ن ي��داج��ي، ال وم��ث��ل��ي ع��ن��دي، (اإلس��الم) ع��ي��د ذاك



وظالل أشعة

ال��ظ��الم ع��ي��ش وع��اف م��الًم��ا ح ال��م��د ب��دل إن اإلخ��الص ف��ش��ف��ي��ع��ي
اب��ت��س��ام��ي! ق��ب��ل ال��ع��ي��د ف��ي ل��ق��وم��ي ـ��ِب ـْ ال��ح��ب�� ت��ه��ن��ئ��ة ال��م��الم وج��ع��ل��ت
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إسكندرية

وجدانية وصفية قصيدة

ن��داك! ال��ن��ديِّ ك��ال��زه��ر وأح��ب ه��واك أرقَّ م��ا (إس��ك��ن��دري��ة)!
ي��راك! ح��ي��ن ال��ح��ل��م ل��ي ي��رى ق��ل��بً��ا أن��ع��ش��ي ال��زك��ي��ة! ن��واف��ح��ك ه��ات��ي
ب��ح��م��اك م��ه��ج��ت��ي ي��ح��رس وال��ح��ب ط��ف��ول��ت��ي ن��ع��ي��م ف��ألذك��ر أن��س إن
األم��الك1 م��ن��ازل وح��ي��ث ط��ب��ي، ب��أن��ه ال��ط��ب��ي��ب روى ح��ي��ث و(ال��رم��ل)
ذراك ف��وق واإلش��راق وال��ف��ج��َر وع��ت ب��م��ا ال��ع��زي��ز ال��ق��م��ر ول��ي��ال��ي
رب��اك ف��وق ال��ح��ب ن��س��ك ل��ل��ن��س��ك: ب��ع��زل��ة ال��ج��م��ال ص��وم��ع��ة و(ال��م��ك��س)
ال��ش��اك��ي! وغ��ي��ر ال��ش��اك��ي ف��ك��أن��ن��ي ب��ف��رح��ة ال��غ��رام خ��وف م��ن أس��وان
ال��ب��اك��ي! ال��ف��ؤاد أنَّ وإن أب��ك��ي أك��ن ل��م ح��ت��ى ع��ل��يَّ ال��ح��ي��اء غ��ل��ب
ف��ك��اك ل��غ��ي��ر ال��ق��اس��ي ال��ه��وى ع��بء س��ن��ه أط��اق��ت وم��ا ل��ل��ص��غ��ي��ر ي��ا
ف��ت��اك ف��ع��ش��ت ش��غ��ف��ي ف��ي وش��ب��ب��ت ت��ح��رق��ي م��لء ف��ي��ك ال��س��ع��ادة ذق��ت
ذك��راك! إذن ف��ذك��راه��ا ع��ن��دي ع��زي��زة ودم��ت أه��وى م��ن وف��ق��دت

∗∗∗

املقصود هو األول واملعنى امللوك، بمعنى أيًضا ويأتي االستعمال، عرصي للمالك، وضعي جمع األمالك: 1
هنا.



وظالل أشعة

ث��راك! س��ك��نَّ ألج��ي��ال ت��اٌج ب��ل (ال��ن��ي��ل) ت��اج أن��ت (إس��ك��ن��دري��ة)!
ع��الك! وس��م ي��وح��ي��ه م��ا س��ر ه��ي رف��ات��ه ع��لَّ ال��ق��رن��ي��ن)2 (ذي ب��ن��ت ي��ا
أت��اك! ح��ي��ن ال��م��اء ه��ذا إي��م��ان دروا وم��ا ال��ع��ظ��ي��م ب��ال��س��ور ص��ان��وك
ف��داك! ال��ع��اش��ق��ي��ن ب��ي��ن ف��ال��ب��ح��ر ش��ع��وب��ه ق��ب��ل ال��روم) (ب��ح��ر وف��ت��ن��ت
ح��الك! ك��م��ن م��زه��وٍّا ك��ال��ط��ف��ل وت��ارة ال��ط��روب، رق��ص ف��ي ون��راه
واألف��الك؟! األق��م��ار م��ن ج��م��ع��ت ب��ه��ج��ة ل��ك م��ص��غ��ًرا ال��ج��ريء ذا م��ن
ك��ف��اك ال��ق��دي��م ال��ع��ه��د ف��ي ف��ال��م��ج��د ج��م��ال��ه��ا ال��ج��دي��د ال��ن��شء ي��ص��غ��ر ل��و
واإلدراك3 ال��ع��ل��م ب��ح��ر ك��ن��ت ق��د ك��م��ا ف��ل��س��ف��ة م��ن��ار ك��ن��ت ب��األم��س
ه��واك4 ش��ع��ر (ل��ك��ال��ي��م��اك) وأرى س��ح��ره��ا س��م��ائ��ك ف��ي أل��م��ح وال��ي��وم
ل��ظ��اك!6 ال��غ��روب ش��ف��ق ف��ي انَّ ول��َو ن��ش��ي��ده��ا األص��ي��ل ف��ي (ق��ي��ص��ر)5 وف��ت��وح
دع��اك ح��ي��ن م��رك)7 (س��ن��ت��ي وع��ظ م��ن ُخ��ف��وق��ه��ا ل��ل��ق��ل��وب أس��م��ع وأك��اد
ي��رع��اك! ل��م��ن (ك��ل��وب��ط��را) ت��رك��ت م��ا ب��ع��ض رم��ال��ك ف��ي ال��ت��أل��ق وأرى
واف��اك! إذا (أن��ط��ون��ي��و) آه��ات وخ��ف��وق��ه ل��ه��ا، ش��ذًى ال��ن��س��ي��م وش��ذا
ش��ف��ت��اك! ب��ه ت��وح��ي م��ا ل��ل��ح��ب ال��نُّ��ه��ى ف��ل��س��ف��ة وداَر ال��ج��م��ال ث��غ��ر

∗∗∗
ن��اج��اك م��ن وب��ق��ي��ت ال��ن��دى ب��ق��ي م��ا ن��داك ع��دم��ت ال (إس��ك��ن��دري��ة)!
ال��ذاك��ي ال��ش��ب��اب ل��ج��وى وري��اض��ه��ا خ��اط��ري ط��ف��ول��ة ف��ي ال��م��ح��ب��ة م��ه��د

باإلسكندرية. اآلن مجهول مكان يف مدفونة رفاته أن واملقول املقدوني، إسكندر 2
العلماء. وفالسفتها ومتحفها الشهرية بمكتبتها امليالد قبل الثاني القرن يف اإلسكندرية اشتهرت 3

قسم وخصوًصا املكتبة تنسيق عىل ساعد الذي هو (Callimachus) كاليماكس أو كاليماك الشاعر 4
منها. الربدي

امليالد. قبل ٤٨ سنة اإلسكندرية دخل وقد قيرص يوليوس 5
تعويض بعد فيما أنطونيو حاول وقد الفتح، هذا أثر عىل للمكتبة الروماني الجند حرق إىل إشارة 6
املكتبة مكانة تبلغ لم وإن جامعة أخرى مكتبة مرص بإهداء الكربى العلمية الخسارة هذه عن كليوباطرا

املفقودة.
اإلسكندرية. يف وعظه بدأ وقد مرك) (سنتي القديس هو 7

150



إسكندرية

س��ن��اك ص��ق��ل ال��ب��ح��ر ف��ي م��ص��ق��ول��ة ص��ورة وال��م��الح��ة ط��ب��ع��ك، ال��ب��ش��ر
ل��والك! أي��ن��ع��ت م��ا وك��أن��ه��ا دائ��ًم��ا ق��رب��ك األزه��ار ت��ت��ب��س��م
ول��ل��ن��س��اك! ك��ذا ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن، ب��ن��ع��ي��م��ه��ا ك��ف��ي��ل��ة ال��ري��اض ول��ك
ك��م��الك! ت��غ��ري��ده��ا ف��ي ل��ت��ظ��ن إن��ه��ا ح��ت��ى األط��ي��ار وت��غ��رد
أراك ب��ي��ن ال��ش��الل) (ب��ح��دائ��ق ب��ج��ول��ة ع��ل��ي��ه ي��ص��دق��ن��ي ل��م م��ن
ل��ح��راك وذي م��وطَّ��ن��ٌة ه��ذي وب��دائ��ع روائ��ع ض��روب ل��ي��رى
ج��ن��اك! ص��ف��و األح��ق��اب ع��ل��ى ب��ق��ي��ت ن��وادر ال��ح��س��ان ف��ت��ن م��ن ول��دي��ك
وش��ب��اك! ب��أس��ه��م ال��ق��ل��وب ص��ي��د ع��وارٌف وس��وده��ن، ال��ع��ي��ون زرق
س��م��اك! ت��ح��ت ب��ال��ك��ه��ان ب��ورك��ن ك��أن��م��ا األق��دم��ي��ن، س��ح��ر أورث��ن
ح��الك زي��ن ف��ك��ن ال��خ��دود ف��وق ص��ب��اح��ة ال��خ��م��ور م��رن��ق��ة أش��ه��ى
ل��ألك��ش��اك! خ��ف��ف��َن َف��ت��نَّ ف��إذا َع��ن��ادٍل م��ث��ل ال��ش��ط ف��وق يَ��خ��ط��رن
ِع��َراك ل��ط��ف ال��ل��ه��و ح��رَب ويُ��ث��رَن ت��ارًة ال��م��ن��ع��م ال��ب��ح��ر ف��ي ويَ��ع��م��ن
��اِك األفَّ تَ��ف��ل��س��ف ي��ص��ي��د َش��َرًك��ا ِل��م��ع��رض ال��ج��م��ال ح��ج��ج ِم��ْن وي��ق��م��َن
ت��ن��س��اِك! ف��م��ا ع��ق��بَ��اَه��ا تَ��ن��َس إْن وَس��ع��ي��دٌة ش��ه��ي��دٌة ال��ق��ل��وُب ف��إذا

∗∗∗
َم��داك وص��ف ال��ت��ك��رار ل��دى ي��ح��ل��و وال��ه��َوى ��ب��اح��ة وال��صَّ ال��م��الح��ة وَط��َن
ِرض��اك! ب��ع��ض غ��ن��اَي ف��ق��ل��ت: ف��ي��ه��ا؟ ب��إق��ام��ة م��ن��ع��ٌم أأن��َت ق��ال��وا:
ل��ق��اِك! ب��ذك��ر إال الق��ي��ت��ه��ا م��ا ص��َح��راء ف��ي ع��ش��ُت ل��و ال��ذي وأن��ا
َم��رْآِك م��وِح��ٌش ه��و م��ا ف��أِح��ي��ل وال��رَض��ى ال��ق��ن��اع��َة َط��ب��ع��ي ِم��ْن وأِف��ي��ض
إي��اِك! ك��ل��ه��ا (ال��ط��ب��ي��ع��ة) وي��َرى ل��بِّ��ه ِم��ْن ش��اع��ٌر ه��و ال��ذي ط��ب��ُع
األش��واِك! ال األذه��ان ف��ي ال��ع��ي��ب وإن��م��ا ي��ع��اب، م��ا ف��ي��ه��ا ش��يء ال
م��غ��ن��اك؟! ف��ي وم��ن��اي ل��ذَّت��ي ع��ن ج��اه��ل��ي ه��و م��ْن س��َؤال ف��ك��ي��ف وإذْن
ن��ج��واك ف��ي ل��ل��ط��ي��ف وت��أوٌب8 ن��ع��م��ٍة م��ن م��ض��ى م��ا ت��م��ث��ل ح��س��ب��ي
ب��غ��ن��اك غ��ن��ي��ت��ي وح��س��ب��ي دون��ي، ف��إن��ه ل��ل��زم��ان ال��م��ح��اس��ب ل��س��ت

ليًال. زيارته الطيف: تأوب 8
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وظالل أشعة

ال��ض��ح��اك! م��ه��ازل ل��ق��ي��ت إال م��ن��غ��ًص��ا ال��ع��ب��وس ال��ده��ر ف��ي أل��ق ل��م
ل��ش��اك��ي! ك��ال��ط��ب��ي��ب س��م��ٍع ول��رب آس��يً��ا ب��س��م��ع��ك ك��ف��ى ش��ك��وت ف��إذا
ف��اك! ف��أل��ث��م راق��ص��ة، ه��ي��ف��اء ك��آب��ت��ي ع��زاء ح��ل��م��ي ف��ي وأراك
وف��اك ج��م��ي��ل ت��ذك��ر ول��م ن��ف��رت ل��ه��ف��ت��ي ف��ي ال��ت��ي م��ن إل��ي��ك أش��ك��و
س��واك أق��ول ال ح��س��ن ت��م��ث��ال ج��م��ال��ه��ا رأي��ت م��ن ب��ن��ات��ك: إح��دى
ك؟! إالَّ ض��راع��ت��ي أب��ث ف��ل��م��ن ال��وف��ا ف��ي م��ث��ال��ك ل��ي��س��ت ل��ك��ن��ه��ا
ال��ح��اك��ي! ال��زم��ان ع��ل��ى ال��س��خ��ي وه��و ال��ه��وى ف��ي ي��ش��ق��ى ال��ف��ن��ان ال��ش��اع��ر
ع��داك! ش��م��وخ ف��ي األل��وه��ة ح��ظ ح��ظ��وظ��ه��م األن��ام م��ن ال��ص��خ��ور ح��ي��ن
وت��ب��اك��ي وت��ب��س��م ف��ت��ن��ٍة م��ن وع��ْت ب��م��ا ال��ح��ي��اة وط��ن ي��ا ف��إل��ي��ك
م��رم��اك! س��وى م��رم��ى وال ش��غ��ف��ي، س��وى ش��ك��وى ب��ه��ا وم��ا ف��ت��اك، ش��ك��وى
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تتساءلني؟…

وداع��ي؟! ب��ي��وم إذن أت��رح��ب��ي��ن وداع��ن��ا؟ ي��ك��ون م��ت��ى ت��ت��س��اءل��ي��ن
ال��م��ل��ت��اع ل��ق��ل��ب��ي ال��ش��ج��ون ودع��ي ل��ل��ن��وى ال��ح��زي��ن��ة أَل��م ت��ظ��ه��ري ال
ش��ع��اع؟ خ��ط��ِف غ��ي��ر ب��ق��رب��ك روح��ي ب��ه ظ��ف��رْت ال��ذي وم��ا أب��ح��ِت؟ م��اذا
ي��راع��ي ون��ف��ح ش��ع��ري ف��ي س��ار ق��د ف��إن��ه أص��ن��ه ول��م ع��ل��ي، ف��ض��ٌل
أوج��اع��ي! وف��ي َش��ج��ن��ي ف��ي وبَ��ق��ي��ُت ب��ت��أوُّه��ي ت��رنَّ��م��وا ال��ذي��ن غ��ن��م

∗∗∗
ال��ن��اع��ي؟! َخ��ب��ال ف��ي وأض��ح��ك أب��ك��ي ب��أن��ن��ي اك��ت��ف��ي��ت أم��ا … ت��ت��س��اءل��ي��َن؟
ق��ن��اع ب��غ��ي��ر ل��ي ي��ب��س��ُم وال��ح��ظُّ دائ��ًم��ا ع��ن��ي ال��ح��ظ ُج��ن��وَح أب��ك��ي
أط��م��اع��ي وم��ن َح��رق��ي ِم��ن وال��س��خ��َر ج��ان��يً��ا ال��ت��ق��ل��َب ه��ذا َع��ل��م��ت��ه
إب��داع��ي! ِم��ْن اآلالُم وك��أن��م��ا ع��واط��ف��ي ِخ��ص��ُب ال��ح��رم��اُن وك��أن��م��ا

∗∗∗
إش��ع��اع��ي؟ ع��ل��ى ُم��ش��ف��ق��ًة أس��َدي��ِت ف��ات��ٍن أن��ٍس ف��أيُّ … ت��ت��س��اءل��ي��ن؟
ق��الع! وراء آب��ي��ًة ورج��ع��ت ق��ري��رًة وِغ��ب��ِت أح��الم��ي أغ��وي��ِت
دف��اع��ي! نُ��ب��َل ْرِت َق��دَّ وم��ا ق��ي��ٍد، وال ش��ْرط ب��ال ت��س��ل��ي��م��ي وغ��ن��م��ت
ض��ي��اع! ره��ي��َن ق��ل��بً��ا ل��ي ص��ان ل��و ن��ق��ي��ض��ه رض��ي��ُت م��ْدًح��ا وم��دح��ت��ن��ي
اس��ت��س��م��اع وف��ي أَرٍق ف��ي ـ��ل��وَم ـْ وال��م��ك�� وال��م��ح��روَم ال��م��ه��زوَم وت��رك��ت��ن��ي
ال��واع��ي ُس��رور ف��ي ال��ض��ح��ي��ة أْم��ض��ي ل��ع��ل��ن��ي ب��ال��ع��ن��اق ح��ت��ى وب��خ��ل��ت



وظالل أشعة

األس��م��اع! ف��ي أح��اله وم��ا ع��ط��ًف��ا! ل��ي أق��س��اه ف��م��ا ل��ي! أن��ك وزع��م��ت
ش��ج��اع! غ��ي��ر ف��ك��ن��ُت ال��ش��ج��اُع وأن��ا ب��ق��ب��ل��ة أغ��صَّ أن دالل��ك وق��ض��ى

∗∗∗
وداع��ي؟! ب��ي��وم إذْن أت��رح��ب��ي��ن وداُع��ن��ا؟ ي��ك��ون م��ت��ى ت��ت��س��اءل��ي��ن
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القرصاحلزين

برش. سيدي جرية يف

وج��د ال��م��ن��ى ش��ح��وب م��ن ع��ل��ي��ه ح��زي��نً��ا ب��دا ق��د ال��ب��ح��ر ش��اط��ئ م��ن رب��وة ع��ل��ى
وال��س��ع��د! ال��ن��ح��س ح��ول��ه اص��ط��دام وب��ي��ن ت��الط��م ب��ي��ن األم��واج ق��رب��ه وف��ي
ي��م��ت��دُّ! األم��س م��ن ذك��ر ول��ك��ن��ه ف��ن��ائ��ه ف��ي ال��ذي ال��ع��ش��ب ن��ض��ر وق��د
ال��م��ج��د! ي��ح��رس��ه ص��ار م��ذ ل��ح��ارس��ه م��وئ��ًال ك��ان ال��ذي ال��ك��ش��ك أغ��ل��ق وق��د
وال��ج��د ال��ح��ظ ف��ات��ه م��ذ ي��ج��دده ن��ق��ش��ه��ا م��ن��ك ص��ورٍة ف��ي ت��أم��ل��ت��ه
ال��ورد ل��ه��ا ي��ح��ن أل��وانً��ا ون��ق��ش��ك ال��رض��ا وق��ف��ة ف��ي ال��ل��ط��ف ه��ذا ح��س��ن وي��ا
ع��ب��د! ح��ول��ه ك��ل��ن��ا ح��س��ن أش��ع��ة ال��ح��ل��ى م��الح��ت��ك م��ن ع��ل��ي��ه خ��ل��ع��ت
ي��ع��ت��د! ب��ك أن��ه ك��ف��ان��ي ف��ق��ل��ت: ت��ش��ت��ه��ي؟ أن��ت م��ا ال��رس��م أه��ذا وق��ل��ت:



وظالل أشعة

ال��ح��م��د ب��ه ي��ق��اس ال وس��ح��ًرا ح��ي��اًة ح��وت ال��ت��ي ال��م��ع��ان��ي ج��م ل��ه��ا خ��ط��وط
ال��ن��ق��د! ن��ال��ه��ا ل��و اإلت��ق��ان ف��ات��ه��ا ف��م��ا خ��ال��ق م��ث��ل ت��ك��وي��ن��ه��ا ف��ي ت��ع��ج��ل��ت
وال��خ��ل��د؟ وال��ن��ور ال��ف��ن ه��ذا ون��ق��ش��ك وزي��ن��ٍة ب��ي��اٍن ف��ي ش��ع��ري ق��در وم��ا
ي��ن��ه��دُّ ه��و وال ي��خ��ب��و ال ال��ش��ع��ر، ع��ن ب��ق��دره غ��ن��اء ي��غ��ن��ي ص��غ��ت��ه ف��م��ا
ال��ف��ق��د! ل��ي ك��ف��ق��د ي��ح��س��ب ل��م زل��ت إذا ف��ع��ن��ده��ا ال��ح��زي��ن)، (ال��ق��ص��ر ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا
ال��ل��ح��د غ��اي��ت��ه ج��ل م��ه��م��ا وع��م��ري ع��م��ره ال��ف��ن ل��وح��ة ف��ي ل��ه ح��ف��ظ��ت
ب��ع��د ج��اءن��ي وم��ا ع��ط��ف ف��أدرك��ه وت��ع��اس��ٍة ش��ه��رٍة ف��ي وش��اب��ه��ت��ه
وال��وع��د! ح��ول��ي األح��الم ف��ت��ن��ت��ش��ر ب��ج��ن��ة غ��رام��ي م��ن وع��ًدا وأس��م��ع
ال��ع��د! ي��ح��ص��ره��ا م��ن��ك وع��ود ول��ي��س��ت ج��م��ي��ل��ة وع��ود ذو إل��ٍه وك��ل
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الروح سلوة يا

ودن��ي��اه��ا؟! ب��أخ��راه��ا ع��ن��ه��ا غ��ب��ت إْن أم��ٍل م��ن ل��ل��روح ه��ل ال��روح س��ل��وَة ي��ا
ُح��م��يَّ��اه��ا! ف��اس��ت��اف��ْت األل��وه��ة ف��ي��ك ع��رف��ْت ح��ي��ن��م��ا إال ال��ع��ي��َش ت��ح��م��د ل��م
ي��رع��اه��ا ال��خ��ل��ُد ع��اد ُع��ْدت وإن ش��يءٌ، ل��ه��ا ال��خ��ل��وُد ه��ذا ف��م��ا ن��أي��ت ف��إن
ي��ن��ع��اه��ا! ال��ك��ون ف��خ��ل��ي رح��ل��ت ف��إن ج��ي��َرت��ه��ا آث��رت إذا ت��م��وت ول��ن
أس��راه��ا ب��ال��ح��ب ن��ع��م��ت ون��ض��رٌة س��اب��غ��ة ال��ل��ه رح��م��ة ت��ع��ْد ُع��ودي
ذك��راه��ا؟! أن��ت ل��روح س��ل��ًوى وأيُّ ب��آس��ي��ٍة ال��ذك��رى ح��رق��ُة ف��م��ا ُع��ودي





احلبالطريد1

األم��ل؟ أش��ه��ى ص��وح م��ا ب��ع��د م��ن ال��ط��ري��ْد ال��ش��ق��ي (ال��ح��ب) ي��ن��ص��ف م��ن
وال��م��ل��ل األس��ى ب��ي��ن ب��ي��ت��ه ع��ن ال��ش��ري��د ف��ص��ار ال��ب��اب أوِص��د ق��د

∗∗∗
ال��ج��اه��ل ب��ه��ا ال��ح��س��ن ي��ع��رف ل��م ال��ف��ت��اه ب��ح��س��ن ال��وج��د وق��ف��ة ف��ي
غ��اف��ل ب��ه��ا األول��ى وال��م��ن��زل ل��ل��ج��ن��اه ط��ه��ره��ا ف��ي ع��ري��ان��ة

∗∗∗
ب��اب��ه ع��ل��ى ال��راج��ي ك��ال��س��ائ��ل ق��رب��ه ف��ي وه��ي أب��ع��دوه��ا ق��د
ال��ن��اب��ه؟! ع��ن (ال��ح��ب) وي��ب��ع��د ق��ل��ب��ه م��ن��ي (ال��ح��ب) أي��ح��رم

∗∗∗
ن��ور ع��ط��ف س��وى ال��ي��أس ظ��ل��م��ة ف��ي ال��وف��اء ج��م��ي��ل ع��ط��ف م��ن ت��ل��ق ل��م
ال��ط��ه��ور ال��ج��ري��ح ال��ح��ب وض��م��د ال��ض��ي��اء ال��ب��ه��ي ال��ح��س��ن س��رب��ل ق��د

∗∗∗
ق��رب��ه��ا ه��وى ث��م ت��م��اي��ل ح��زي��ن ل��غ��ص��ٍن ال��زه��ر وب��ع��ث��ر

.Love Locked Out 1



وظالل أشعة

ب��ه��ا وش��ج��ونً��ا ل��ه��ا ش��ج��ونً��ا األن��ي��ن ب��م��ث��ل ال��ط��ي��ر وأع��ل��ن

∗∗∗
وح��س��رى ل��ه��ف��ى ال��رأس وأط��رق��ت وس��ي��م ج��م��اٍل ذراع��ي ف��م��دت
أس��رى ال��ل��ه��و إل��ى ال��ش��ب��اب وي��م��ض��ي ال��ن��س��ي��م ف��ي��ب��ك��ي ال��ش��ب��اب ت��ن��اج��ى

∗∗∗
ب��ال��ت��دن��ي ال��ورى ل��ل��ه��و ط��ري��ًدا، (ال��ج��م��ال) روح (ال��ح��ب) أص��ب��ح إذا
ال��ت��غ��ن��ي! ب��م��ح��ض ت��غ��ن��ى وه��ي��ه��ات ال��رج��ال ن��ف��وس ت��س��م��و ف��ه��ي��ه��ات
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ورديت

خ��دِّه��ا ف��ي وردًة وأن��ش��ُق ش��غ��ًف��ا أب��وس��ه��ا ف��ك��دُت ن��ح��وي وت��م��اي��ل��ت
ورده��ا م��ن ي��ت��ي��م��ًة ل��ديَّ ورم��ت م��ت��دل��ل ط��ائ��ٍر ب��خ��ف��ة ف��أب��ت
ودِّه��ا م��ن رًض��ا م��ن��ح��ي وس��أل��ت��ه��ا أع��ززت��ه��ا وإن ت��ح��ف��ت��ه��ا ف��أب��ي��ت
ص��دِّه��ا! م��ن وص��ال��ه��ا غ��ن��م ف��غ��ن��م��ت وت��م��اي��ل��ت وت��س��اءل��ت ف��ت��ج��اه��ل��ت
ب��ع��ده��ا ف��ي ورده��ا م��ن ق��ب��ل��ة ع��ن راض��يً��ا وات��ف��ق��ن��ا اص��ط��ل��ح��ن��ا ح��ت��ى
رده��ا! ف��ي خ��ده��ا م��ن ال��ج��ن��ى أح��ل��ى وم��ا ب��زه��رت��ه��ا، وج��ن��ت��ه��ا ف��ل��م��س��ت
خ��ده��ا؟! ن��ف��ح��ة ال��خ��م��ران ت��ك أول��م ول��ث��م��ت��ه��ا وش��م��م��ت��ه��ا ف��ت��ف��ت��ح��ت





هفوة

م��ؤك��د ب��وع��د ح��ب��ي ع��ل��ى وج��ادت ال��م��ن��ى وص��ارح��ت��ه��ا ت��الق��ي��ن��ا ول��م��ا
ي��دي ع��ط��ل��ت وإن ك��ف��ي، ص��ف��رت وإن م��ف��رًدا ال��ك��ون أم��ل��ك ك��أن��ي م��ض��ي��ت
م��ردَّد رج��اء ف��ي وق��ل��ب��ي س��ع��ي��ًدا ض��اح��يً��ا ف��اح��ت��ل��ُت ال��وع��ِد أوان وآن
م��وع��دي! وق��ت ب��ل ال��وع��د م��ك��ان ض��ل��ل��ت غ��ب��اوًة أن��ي األق��داُر ف��أع��ل��ن��ت
ن��دي! م��وع��د ف��ي ل��ل��ن��ار ح��رق��ي ووا ه��ف��وٌة ت��ف��ن��ي��ه ل��ل��ح��ظِّ ل��ه��ف��ي ف��وا
ُم��وج��د ح��س��رة ال��دم��ع ف��ح��ال س��روًرا ت��ل��ه��ف��ي ق��ب��ل ع��ي��ن��يَّ م��ن ال��دم��ع ج��رى
وال��غ��د! ال��ي��وم ف��ي ال��س��ع��د ض��م��ن��ت ك��أن��ي ع��رف��ت��ه��ا ح��ت��ى ال��ده��ر ع��ذر أرض ول��م
أع��وَّد ل��م ال��ذي ده��ري م��ن وأم��ل��ت وع��ده��ا م��ح��ض م��ن ال��ح��ظ ب��ل��غ��ت ف��ل��م��ا
ال��م��ب��دَّد! روح��ي م��ث��ل ده��ري وه��ف��وة خ��اط��ري ه��ف��وة ب��ي��ن ُح��ل��م��ي ت��ب��دد





يفغرفة سياحة

مداعبة

ج��نٍّ م��ن��زل ُس��ك��ن��اك ب��خ��ي��ل ب��ي��ت س��ك��ن��اك
ال��م��ت��ج��ن��ي ب��ي��ت��ه م��ن ح��ظِّ��ي أن��س ال أن��س إن
ب��ال��س��الم ب��ادرت��ه ل��م��ا ال��ك��فَّ ت��أم��ل
ال��ك��رام! اب��ن ي��ا آت��ي��ك ب��ح��ظٍّ أب��ش��ر وق��ال
اق��ت��داري ح��ظ��وظ إال ت��ع��ن��ي��ه ت��ك��ن ول��م
ي��س��اري! أو ن��ع��م��ت��ي ال ل��َدف��ع��ي ل��ي��ط��م��ئ��ن
ال��م��ل��ع��ون ب��ب��ي��ت��ه س��ك��ن��ُت م��ا إذا ح��ت��ى
ج��ن��ون ول��ل��ش��ذوذ ش��ذوذًا ف��ي��ه وج��دُت
ع��ج��ائ��ز! ك��راه��ب��اٍت غ��نَّ��ت ال��ص��راص��ي��ر ف��ي��ه
ج��ائ��ز ي��ح��رَّم وم��ا ح��رام ي��ح��لُّ وم��ا
ال��دن��ج��ى أص��ل وك��ان ال��ب��ع��وض ف��ي��ه وان��ب��ثَّ
م��ن��ج��ى م��ن��ه ل��ي ول��ي��س أله��ل��ي ن��ج��اة ف��ال
ال��ج��ان��ي ط��ب��ي ب��أنَّ ن��اَدى ذل��ك ورغ��م



وظالل أشعة

ال��ش��ي��ط��ان؟ روائ��َح ال��ِف��ن��وُل1 ه��ذا أل��ي��س
ال��ري��ح ف��ي��ه ت��ق��ول ع��م��ا ت��س��ل��ن��ي وال
ي��ص��ي��ح دج��اج وع��ن ل��غ��ي��ث س��خ��اء وع��ن
ال��ع��ي��ال ص��راخ وع��ن ال��ذب��اب ج��ي��وش وع��ن
ال��ب��غ��ال روث ك��ط��ب��خ ك��ري��ه ط��ب��ي��خ وع��ن
(اس��ك��ن��دري��ه) ف��ي ع��ش��ت م��ا أن��ي ت��خ��ي��ل��ت ح��ت��ى
(ال��ج��ع��ف��ري��ه)! ب��ت��رع��ة ري��ف ب��م��س��ك��ن وال
ال��ق��ص��ي��د ب��ي��ت وت��ل��ك ن��وم��ي غ��رف��ة ل��ك��ن
ي��زي��د ل��ي��ل ك��ل ف��ي ج��ل��ي��ًال م��ص��ابً��ا ك��ان��ت
م��ش��ي��ي ع��ن��د أرض��ه��ا ف��ي أل��واٌح ط��ق��ط��ق��ت ك��م
ل��ي��ل��ي ف��أل��ع��ن ت��ب��ك��ي ان��زع��اج ف��ي وط��ف��ل��ت��ي
ح ال��م��الَّ ت��ح��اي��ل أخ��ي��ًرا اك��ت��س��ب��ُت ح��ت��ى
األل��واح دق��ائ��ق ع��ل��ًم��ا أع��ل��م وص��رت
ال��س��ف��ي��ن��ه م��ث��ل أس��ي��ر ان��ت��ب��اًه��ا ك��ل��ي ف��ص��رت
ك��م��ي��ن��ه! ش��ب��اك وم��ن ص��خ��ور م��ن م��ح��اذًرا
ب��ج��ول��ه ط��وي��ًال وق��تً��ا ب��رغ��م��ي أق��ض��ي ل��ك��نَّ
ل��ي��ل��ه! أن��ف��ق ال��م��ش��ي ف��ي ل��خ��وف��ي أك��اد ح��ت��ى
ل��س��واه م��ن��زل م��ن ان��ت��ق��ال��ي س��ئ��م��ت وق��د
ع��ق��ب��اه ت��س��ؤ ل��م إن ه��م��ي أوث��ر وص��رت
ص��واب رأي��ي وع��لَّ أخ��ي��ًرا رأي��ت ح��ت��ى
ت��ع��اب ال م��دارٌس ه��ذي ال��م��ت��اع��ب إن
(ال��ش��اي��ب) ال��ص��دي��ق م��ن ف��ت��ًوى أن��ش��د ف��ج��ئ��ت
ال��ع��ج��ائ��ب! م��ف��ت��ي وص��ار ��ا ح��قٍّ ال��درس ف��ي ش��اب ق��د

.Phenol 1
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تأمل1 يف

ال��ق��ل��ي��ل إال ال��ص��در ح��ج��ب وم��ا ك��اب��ت��س��ام خ��ف��ة ف��ي ت��أم��ل��ت
ق��ري��ر ك��زه��ر رق��ي��ق ب��ث��غ��ر
ن��ض��ي��ر ب��ك��م رش��ي��ق ول��ح��ظ

.Meditating 1



وظالل أشعة

ي��ط��ي��ل ��ا ش��مٍّ ال��ب��ع��د ع��ل��ى ي��ش��مُّ وال��س��الم ال��م��ن��ى ي��ب��ث ووج��ه
ال��ج��م��ي��ل! وف��اء �رام! �غ� ال� وروح

∗∗∗
ال��ك��ت��اب ت��ص��ون ي��دي��ك ويُ��س��َرى ي��زي��ن ت��اٌج ش��ع��رك وذل��ك
ال��ح��ي��اه ك��س��ف��ر �ال غ� �ون �ل� ب�
م��داه خ��ط��ي��ٌر �ال ح� �وج وم�
ال��رق��اب ل��ه��ذي ن��وي��ت ف��م��اذا األم��ي��ن ال��ض��ي��اء اس��ت��ح��ال وف��ي��ه
ال��ح��س��اب؟! ف��م��ن��ك ال��ح��زي��ن! ن��ع��ي��م

∗∗∗
ل��ل��وج��ود ف��ت��ن��ة ي��ا ت��أم��ل��ت ال��ق��ل��م ذاك األن��ام��ل وب��ي��ن
�ان �زَّم� ال� وروح ل��ف��ي��ك ع��ش��ي��ٌق
ال��م��ك��ان وم��ع��ن��ى ي��ف��ي��ك وم��ن��ه
س��ع��ي��د ب��ع��ط��ف ع��ل��ي��ن��ا ف��ج��ودي ن��غ��م ب��أح��ل��ى ال��ج��م��ال ح��ق��وق
ال��ش��ه��ي��د! ي��ج��ازى اح��ت��دم! م��ا إذا
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الغزل نادي

ج��ن��ان��ا ال��ش��ب��اب��ا م��ق��اص��ي��ر ج��ع��ل��ت ك��م��ا ن��واف��ذه م��ن (ال��رش��اق��ة) ب��دت
ح��س��ان��ا ف��ك��ان ب��ه ال��غ��رام وح��ال أش��ع��ة ف��ك��ان ب��ه ال��س��رور ط��اب
دن��ي��ان��ا ع��ن ال��ح��ب دن��ي��ا ش��غ��ل��ت��ه ح��ي��ن��م��ا ال��ت��ح��ي��ة أق��رئ��ه ف��م��ررت
ن��ج��وان��ا درى ف��م��ا ال��ص��ح��اب وع��ن ت��ح��ي��ت��ي وع��ط��ف أم��ل��ي ع��ن ش��غ��ل��ت��ه
وش��ج��ان��ا س��اءن��ا م��م��ا ف��ال��ت��اع ف��وات��ن��ا ب��ع��د (ال��ح��ب) أط��ل ل��ك��ن
أل��وان��ا األس��ى ش��اع��ره ذاق ك��م — م��رة ب��أول ه��ذي وم��ا — ورأى
ك��ان��ا م��ا ك��أن��ه ال��ج��م��ال ح��ل��و غ��ي��ره وي��ق��ط��ف ب��ح��رم��اٍن ي��ح��ي��ا
األل��ح��ان��ا ل��ه أَب��وا ال��ذي��ن وه��م أل��ح��ان��ه ع��ن ال��ع��ش��اق وي��س��ائ��ل
ال��ح��رم��ان��ا واس��ت��س��ه��ل��وا أن��غ��ام��ه ف��ح��اص��روا ال��ج��م��ال أم��ث��ل��ة ح��رم��وه
أوزان��ا وال روًح��ا ال ت��ك��ِف ل��م أن��غ��ام��ه إل��ى اف��ت��ق��روا إذا ح��ت��ى





قبلة

ال��س��ل��م رده��ة ف��ي ق��ب��ل��ة ب��ه��ا أن��ع��م
ف��م��ي م��ن ف��ط��ي��رت ط��ائ��ًرا خ��ط��ف��ت��ه��ا
دم��ي ف��ي ل��ن��ك��ه��ة ح��وِّل��ت ل��ع��ل��ه��ا
م��ب��س��م��ي وزي��ن��ت ف��م��ي ف��ي ح��ل��ت وإن
م��غ��ن��م��ي ول��ه��ف��ت��ي ب��ه��ا ح��ل��م��ي ك��أن
ال��ظ��م��ي وروح��ي ع��م��ري ج��ددت ك��أن��م��ا
أن��ت��م��ي وس��ح��ره ال��ه��وى ل��غ��ي��ر ف��م��ا

∗∗∗
ال��س��ل��م! رده��ة ف��ي ق��ب��ل��ة ب��ه��ا أن��ع��م





بروحي…

ت��أت��ل��ق��ان ن��ج��الوان وع��ي��ن��ان م��ه��ج��ت��ي أس��ر ج��وده��ا م��ن ال��ت��ي ب��روح��ي
ي��ع��ان��ي؟! ال��غ��رام ف��ي وق��ل��ب��ي وك��ي��ف ي��ص��ون��ه أن خ��اط��ري ب��ق��ل��ب��ي أه��اب
ح��س��ان! ظ��الل ف��ي ب��ح��ت��ف وأج��م��ل ل��ح��ت��ف��ه ك��ال��ج��ري��ح إل��ي��ه��ا م��ش��ي��ت
م��ع��ان! ك��ن��ز ال��ع��ي��ن��ي��ن أل��ق وف��ي ل��ه��ا ج��اذب��ي وال��ه��وى إل��ي��ه��ا م��ش��ي��ت
ل��ل��م��ت��ف��ان��ي ال��س��ح��ر م��ن��ار وح��دَّت ف��ط��وَّف��ت ال��ج��ب��ي��ن ذاك ع��ص��ب��ت وق��د
ب��ي��ان��ي! ون��ار ح��ب��ي ت��ه��ي��ب��ه��ا ح��س��ن��ه��ا ت��ه��ي��ب��ت ت��الق��ي��ن��ا ف��ل��م��ا
َج��ن��ان ن��ع��ي��م ت��روي ط��ل��ع��ة ل��ه��ا ف��ت��وردت ن��ظ��رٌة إال ه��ي وم��ا
ِج��ن��ان رب��ي��ع ف��ي زه��ر ت��ف��ت��ح ف��ت��ف��ت��ح��ت ب��س��م��ٌة إال ه��ي وم��ا
أم��ان ب��ع��د ال��ح��ب ف��ي��ه��ا وآم��ن س��ح��اب��ة ب��ع��د ال��ث��غ��ر ذاك ف��أش��رق
ل��س��ان��ي! خ��ش��وع ت��ح��ي��ات��ي ج��ع��ل��ت م��ث��ل��م��ا ب��ال��رش��اق��ة غ��رام��ي ف��ح��ي��ت
ب��ن��ان��ي ل��غ��ي��ر ت��خ��ل��ق ول��م ل��روح��ي ل��ثْ��ُم��ه��ا ط��اب راح��ة م��ن��ه��ا وق��ب��ل��ت
غ��وان��ي!1 ح��ي��اء ف��ي ق��ب��الت ل��دى ب��ل��ف��ظ��ة ش��وق��ي إع��الن ع��ن ف��أغ��ن��ي��ت
خ��ف��ق��ان ف��ي ال��ح��ب ل��دن��ي��ا ف��س��رت ب��ق��رب��ه��ا ل��ل��ج��ل��وس دع��ت��ن��ي أن إل��ى
ف��ان! زل��ة اإلغ��واء ب��س��م��ة وف��ي س��م��ائ��ه��ا ط��ه��ر ال��ع��ي��ن��ي��ن زرق��ة وف��ي
ي��أت��ل��ف��ان! ش��طَّ م��ه��م��ا ال��ح��ب وف��ي ن��اع��ًم��ا واإلث��م ال��ط��ه��ر ب��ي��ن ف��أل��ف��ت

القبالت. أي 1





املفاجأة

كابان. رسم من

ال��ق��ل��ُب ل��ه ف��رفَّ ب��ت��ق��ب��ي��ل، ع��ل��ي��ه��ا ه��اويً��ا (ال��ح��ب) دن��ا م��ن��ه��ا غ��رٍَّة ع��ل��ى
ال��س��ل��ُب! وي��ب��ه��ج��ه��ا ف��ي��ح��ي��ي��ه��ا رق��ي��ًق��ا، م��ع��ان��ًق��ا ل��ث��ًم��ا ال��خ��د ي��وف��ي ت��أْم��ل��ه



وظالل أشعة

رب! روح��ه وف��ي روٌح ل��ث��م��ه وف��ي ل��ط��ف��ه��ا رف��ق ف��ي ��ت��ُه ض��مَّ ص��ْدِره��ا ع��ل��ى
ال��ح��رب! ي��ت��ب��ع��ه ال��ل��ه��و ه��ذا ك��ان وإن اله��يً��ا ك��ال��ط��ف��ل أح��اله م��ا ف��ل��ل��ه
س��ح��ب وت��ح��م��ل��ه ط��ه��ٌر ي��ج��م��ل��ه ال��ذي ك��ال��َم��ل��ك أس��ن��اه م��ا ول��ل��ه
ط��ب وم��ظ��ه��ره��ا س��ح��ر ف��م��ظ��ه��ره��ا ف��ات��ن ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة ج��م��اٍل ف��ي ب��دت
ت��ص��ب��و وال ت��دلَّ��ى ث��وب إل��ى ف��ت��ص��ب��و ح��س��ن��ه��ا ب��زي��ن��ة إال ازَّي��ن��ْت وم��ا
(ال��ح��ب) والم��َس��ه��ا ج��ي��ٌد م��ث��ل��ه��ا ح��ال ال��ت��ي ال��ك��ت��ف ع��ن ف��ض��ف��اًض��ا ت��ح��وَّل
ش��ه��ب! ب��ه وت��ب��دو ش��ه��ب م��ن ��ب ي��ح��جِّ ج��س��م��ه��ا ف��وق م��رس��ل ش��ع��ر ح��س��ن وي��ا
ع��ذب ش��غ��ف ك��ل��ه ب��ب��ش��ٍر ي��ف��ي��ض ال��ه��وى ب��س��م��ة ف��ي ال��وج��ه ه��ذا ح��س��ن وي��ا
ال��وث��ب! ش��ي��م��ت��ه��ا واألح��الم ال��ح��ل��م م��ن ُم��نً��ى ع��ل��ى ان��ط��ب��اًق��ا ع��ي��ن��ي��ه��ا ح��س��ن وي��ا
��ب! ال��صَّ ف��ن��َي ك��م��ا ف��ي��ه ف��ن��ي��ت وق��د رًض��ى ف��ي (ال��ح��ب) إل��ى ش��زًرا ن��ظ��رت وق��د
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اد اللحَّ أو األدباء «حانويت»

ال��م��ب��رور! ب��ج��وده أك��رم ق��ل��ت: دف��ن��ي ي��ح��ق��ق أن ال��غ��رُّ أق��س��َم
ال��ف��ق��ي��ِر وب��ؤَس م��ف��ل��ًس��ا م��ي��ت��ت��ي وأخ��ش��ى ال��ف��ق��ي��ر، ع��ي��ش ع��م��ري ع��ش��ت
ت��ق��ص��ي��ر! ب��ال دف��ن��ي ب��ض��م��ي��ٍن ي��أٍس ب��ع��د ل��م��ه��ج��ت��ي ف��ه��ن��ي��ئً��ا
ش��ك��ور! ق��ري��ٍر م��ن ال��ح��م��د ف��ل��ه ه��ان��ت ال��ي��وم ال��ج��ن��ازة ن��ف��ق��ات
ت��ع��م��ي��ري! ال��م��دى ع��ل��ى أخ��ش��ى ث��م ق��ب��ل��ي ال��م��وت ل��ه أخ��ش��ى أن��ي غ��ي��ر
وال��ت��زوي��ر! ب��ال��ط��ع��ن ح��يٍّ دف��َن ج��ب��اٌن ي��س��ت��ط��ي��ع أن وم��ح��اٌل
ع��س��ي��ر ج��د األح��ي��اء ب��ع��ض دف��ن ول��ك��ن س��ه��ل، األم��وات دف��ن إن
ب��ال��ت��دم��ي��ر األع��الم ط��م��س م��ث��ل دوراٍن ع��ن ال��ن��ج��وم وق��ف إن
م��ص��ي��ر ب��ش��رِّ ن��ف��س��ه ع��ل��ى ـ��ض��ي ي��ق��ـ ل��ك��ن��ه ال��م��ف��ت��ون وه��م ه��و





الفقر ظلمة

ال��ت��ق��ص��ي��را م��آل��ه��ا ج��ع��ل��ُت ح��ت��ى ع��ث��رًة ق��ص��وري م��ن ن��ف��س��ي س��م��ُت ك��م
ض��ري��را ي��ق��ود أع��م��ى أن��ن��ي أو ح��ن��دٍس ف��ي ب��ه��ا م��اٍض ف��ك��أن��ن��ي
ب��ص��ي��را الغ��ت��دي��ُت ال��خ��ص��اص��ُة ل��وال وح��ده��ا ل��ل��خ��ص��اص��ة ل��وم��ي وج��ع��ل��ت
ف��ق��ي��را ي��ك��ون روع��ت��ه ف��ات م��ن ت��ب��ره م��ن نُ��وُره ب��ع��ص��ٍر إنَّ��ا





رجائي

الجديد األدب أنصار من جماعة أقامتها التي التكريمية األدبية الحفلة يف ألقيت
٢٧ الخميس يوم النقابة دار يف الحكومة موظفي نقابة مع باالشرتاك باإلسكندرية

.١٩٢٨ سنة ديسمرب

ُم��ن��ج��دي؟ ال��ش��ك��ر م��دى ف��ي ب��ش��ع��ر ل��ي ف��م��ن ال��نَّ��دي واألدب ال��ودِّ ح��دي��ث س��م��ع��ت
��دي ال��صَّ ق��ل��ب��َي ال��ه��وى ط��وَع ي��ك��ْن ل��م إذا ث��ن��اِئ��ك��م ق��ب��ول ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ح��راٌم
ي��دي وال ِذْه��ن��ي َم��ْدُح ال ل��ك��م، ل��م��ْدٌح وإن��ه ب��ال��م��دي��ح ط��وي��ًال َس��خ��ْوت��م
��د؟ ال��م��ج��سَّ ف��ْك��ري ع��ب��ُد إال أن��ا وه��ْل ��َدْت؟ ت��ج��سَّ ق��د ف��ْك��َرٌة إالَّ أن��ا وه��ل
��د ال��ُم��وحَّ ب��دي��ن��ي إالَّ ل��ي ف��خ��َر وال ب��ُح��بِّ��ه��ا األع��زُّ ف��ه��و ع��زَّه��ا ف��َم��ْن
��د؟ ُم��م��هَّ نَ��ْه��ج دوَن نُ��وٌر ك��ان وه��ل وأش��رق��ْت أض��اءَْت م��ا ه��واك��ْم ول��وال
َم��ْش��ه��د أك��رُم ال��ح��ف��ُل وه��ذا ، إل��يَّ َديْ��ِن��ُك��ْم م��ح��دوِد ف��وق إل��ي��ك��م أدي��ُن
َف��ْرَق��د أل��ُف َخ��ل��َف��ه ك��م إذْ يُ��ب��ال��غ، ل��ف��رق��ٍد َداَن ال��ك��وَن إنَّ ق��ال وَم��ْن
وُم��ْه��ت��دي ل��راٍن ش��تَّ��ى ��ت��ه��ا أش��عَّ َوزََّع��ت ك��ال��ك��واك��ب ج��م��ي��ًع��ا ف��أن��ت��ْم
ِد1 وال��دَّ ال��ق��در ف��ي ال��ج��م��ع أق��لَّ ي��ك��ون َج��ْم��ع��ه��ا ب��ي��ن ُم��ْزَدٍه ن��ج��م ربَّ وي��ا
غ��دي وف��ي يَ��وم��ي م��لءَ ش��أن��ي وذل��ك ع��ط��ِف��ك��م رع��اي��ِة ف��ي ح��ال��ي وذل��ك

∗∗∗

والعمر. الحني الدد: 1



وظالل أشعة

��د ال��م��ن��ضَّ ال��ج��م��ال آَي ب��ه��ا َع��ب��ْدُت ج��نَّ��ًة (اإلس��ك��ن��دري��ة) ف��ي أودِّع
ال��م��ؤيَّ��د ��ع��ي��د ال��سَّ ح��ول ال��ُم��ن��ى ت��رقُّ م��ث��ل��م��ا (ال��ط��ب��ي��ع��ُة) ح��وال��ي��ه��ا رق
ت��ت��ب��دَِّد ل��م األج��ي��ال س��ف��ر ع��ل��ى وب��ه��ج��ٌة األص��ي��ل ال��ط��ب��ع خ��ف��ة ل��ه��ا
وم��ول��دي روح��ي أص��ل ت��ن��اه��ى إل��ي��ه��ا ك��أنَّ��م��ا ُع��م��ري ط��وَل إل��ي��ه��ا ح��ن��نْ��ُت
ال��م��وطَّ��د ب��ال��ج��م��ال اف��ت��ت��ان��ي ب��ل��ب��ي ن��م��ا ح��ي��ن��م��ا ح��س��رة ف��ي وأت��رك��ه��ا
ب��َم��ع��ب��د ف��ؤادي ف��ي ك��ري��ًم��ا ي��ظ��لُّ م��ث��الُ��ه��ا ب��ن��ف��س��ي ل��ك��ْن أَودُِّع��ه��ا
ُم��خ��لَّ��د؟ ع��ي��َش ال��ح��س��ن ل��ه��ذا ي��ع��ي��ش ع��اش��ٌق ي��س��ل��وه ال��ح��س��َن إنَّ ق��ال وَم��ن
ال��م��ردَّد؟ ول��ح��ن��ي وإح��س��اس��ي وع��ش��ق��ي ُم��ه��ج��ت��ي إي��م��ان غ��ي��َر ِش��ع��ري ك��ان وه��ل
م��ج��دَّد! ن��ظ��ي��م ف��ي ج��دي��د م��ن ل��ه��ا خ��ال��ٌق ك��أن��َي ن��ف��س��ي ب��ه أص��وغ
ُم��َق��يَّ��د غ��ي��َر ل��ل��ش��ع��ر وإن��ج��اب��ه��ا ع��واط��ف��ي ل��خ��ص��ب ق��وم م��ن وُع��وتِ��ب��ت
ج��ل��م��د2 إح��س��اِس م��ث��ل ف��ي أو ك��أب��ك��م أب��ت إن ال��ن��اس أي��ه��ا َع��ف��اء ف��ق��ل��ت:
أرم��د3 ص��ن��ع��َة ك��ان م��ا إذا س��خ��ي��ًف��ا ك��ث��ي��ره م��ث��ل ال��ش��ع��َر ال��ق��ل��ي��ل رأي��ُت
ال��م��ت��ودِّد ال��س��ام��ع ل��ن��ف��س س��واء رب��ا4 أو ق��لَّ إن ال��ن��ف��س ش��ع��ر ول��ك��ن
وس��ؤددي ق��ل��ب��ي إح��س��اَس أق��اس��م��ك��م وأن��ن��ي ش��ع��وري ف��ي ص��دق��ي وح��س��ب��َي
ال��م��ج��رد ال��ح��ي��اة ق��ب��ح م��ن وأن��ف��ر دائ��ًم��ا ال��ح��س��َن أب��ص��ر أن��ي وح��س��ب��َي
وُع��وَّد م��رض��ى ب��ي��ن ك��ط��ب��ي ب��ش��ع��ري وم��داويً��ا آس��يً��ا ج��ه��دي وأع��م��ل
م��ب��دد غ��ي��َر ال��ح��بِّ ُروَح وأن��ش��ر وح��ده��ا ل��ن��ف��س��َي ال ل��ن��وع��ي أع��ي��ش
ُم��س��ود ع��ق��ل م��ث��ل ي��س��م��و ال��ح��س��ن ب��ه��ا ت��ع��اُون ح��ي��اُة األع��ل��ى ال��م��ث��ل ول��ي
��دي وُح��سَّ خ��ص��وم��ي ن��ف��س��ي س��ام��ح��ت ك��م��ا إخ��اءَك��م أح��ي��ي ق��ل��ب��ي م��ن ل��ذل��ك
م��غ��رد أث��ي��م م��ن غ��ن��اء ف��ي وال ح��ق��ودة ل��ن��ف��س ش��ع��ر ف��ي خ��ي��ر ف��ال
ُم��ف��ن��د5 ل��غ��ي��ر م��ع��س��وًال ��م ال��سُّ ه��و وإن��م��ا تُ��س��ت��ط��اب ح��ل��َوى ذاك ف��م��ا
ال��رَّدي ال��س��اق��ط ط��ب��ع��ه ف��ي ال��رَّدى وي��ل��ف��ى واألذى ل��ل��خ��ص��وم��ة م��ذاًق��ا ي��ؤدِّي

الصخر. كالجلمود: الجلمد 2
عينيه. يف برمد املصاب األرمد: 3

ونما. زاد ربا: 4

الفاضح. املدقق بمعنى ومجاًزا املكذب، املفند: 5
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رجائي

ت��غ��ت��دي ال��خ��ي��ر م��دى ف��ي ب��دن��ي��ا ول��ك��ن دائ��ًم��ا ال��ج��ري��م��ة دن��ي��ا ف��ي ن��ح��ن وم��ا
ال��ت��ق��يُّ��د! ح��ي��اة م��ن أس��ن��ى وذل��ك ذوات��ن��ا ال ن��وع��ن��ا ف��ي ب��ه��ا ن��ع��ي��ش
م��ق��ص��د أب��ع��َد اإلن��س��اُن ب��ه��ا ي��دان��ي ب��رف��ع��ة ل��ل��ج��م��ال م��ض��يٍّ��ا وت��م��ض��ي
م��ب��ت��دي! ح��ك��م ف��ي األح��ق��اب ع��ل��ى وي��ب��ق��ى ال��س��ن��ا ن��ه��ض��َة ي��خ��ت��م ل��م س��م��ا وم��ه��م��ا
ل��م��ه��ت��دي ي��زول ل��ن ب��م��ج��د وأك��رم ل��خ��ل��ق��ه ح��دوَد ال ب��ح��س��ن ف��أج��م��ل
ُس��ؤَدد! ب��ع��د س��ؤدد ف��ي م��ن��ت��ه��ى ب��ال ه��ك��ذا ون��ل��ب��ث م��ب��دأ، ب��ال ُخ��ل��ق��ن��ا
ع��س��ج��د! أك��رم األده��ار ع��ل��ى ل��ت��ح��ي��ا روح��ن��ا ص��اغ َم��ن ال��ف��ن��ان ع��ظ��َم ف��ي��ا
وت��رت��دي! ت��ن��ض��و اآلب��اد ع��ل��ى وت��ب��ق��ى وروع��ًة ن��ق��اء ع��ادت ُص��ه��رت إذا
ب��م��م��رد! ن��ح��ون��ا ي��وًم��ا ك��ان ف��م��ا ض��اح��ٌك وال��ده��ر ال��ده��ر ُص��روف ون��ش��ك��و
س��يِّ��د ق��س��اوة ف��ي ون��راه ل��ه��ا، خ��ادًم��ا ك��ان وك��م ال��ك��ب��رى ن��ف��س��ن��ا ح��م��ى
ال��م��ت��ج��دد ن��وع��ه ف��ي ان��دم��ج��ت إذا ن��ف��س��ه ن��س��ي��اُن ال��ن��ف��س ب��س��ام��ي ف��أح��رى
أف��ت��دي ال��ع��ق��ي��دة َن خ��الَّ وب��ال��ن��ف��س ُم��ه��ج��ت��ي ت��ن��اس��ي��ُت رأي��ي ف��ي ل��ذل��ك
م��ف��رد غ��ي��َر ال��ه��وى ف��ي ن��ع��ي��م��ي وذاك وم��ذه��ب��ي ال��ح��ي��اة ف��ي م��ث��ال��ي ف��ذاك
ب��م��ل��ح��د! ي��وًم��ا ال��ب��ش��ر ب��دي��ن ف��ل��س��ُت واألذى وال��ب��ؤس ال��ه��مَّ ل��ق��ي��ُت وم��ه��م��ا
ُم��س��ع��دي (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ب��آي��ات وج��وٌد ش��ط��ره��ا ت��ب��س��م ن��ف��س��ي اض��ط��رب��ت إذا
ُم��ت��وق��ِد! ن��اف��ذ ب��ل��ح��ظ ق��ري��ًرا ع��ط��ف��ه��ا وأرُم��ق َض��ع��ف��ي م��ن ف��أخ��ج��ُل
أب��ل��د ك��ل غ��اف��ًال م��ن��ي وي��س��خ��ر ج��اه��ل ب��ع��د ج��اه��ٌل م��ن��ي ف��ي��ض��ح��ك
ال��م��ص��م��د!6 ال��ص��ف��ي��ح م��ث��ل ف��ي ي��ع��ي��ش��ون ألن��ه��م ع��ل��ي��ه��م إش��ف��اًق��ا وأش��ف��ق
ال��م��ط��رِد7 ك��ش��ك��وى ي��أٍس ع��ل��ى وش��ك��ًوى وش��ه��وٌة ظ��ه��وٌر إالَّ ��ه��م ه��مُّ ف��م��ا
م��ع��ت��دي وه��و س��اخ��ٍط ف��ي ب��ه��ا ف��أع��ج��ب ف��اق��ة ت��ف��ل��س��ِف ف��ي وع��ج��ز غ��رور
ك��م��رص��ِد األع��ز ل��آلت��ي ف��ذل��ك دائ��ًم��ا ال��ت��ف��اؤَل ال��ع��ال��ي األدب أرى
ن��زوِد! ل��م ب��م��ا دن��ي��ان��ا ت��زوُد ق��ري��ب��ًة ل��ل��ج��م��اِل دن��ي��ا م��ن��ه ن��رى

يف ولجهلهم الفكرية لعزلتهم يعيشون أنهم يريد فيه، خور ال الذي الصلب الحجر املصمد: الصفيح 6
متينة. محكمة قبور

الطريد. املنفي املطرد: 7
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وظالل أشعة

م��رع��ِد8 روع ف��ي ال��ن��ف��س ال��م��ري��ض ي��راه��ا ه��ن��ي��ئ��ٍة ح��ي��اٍة م��ن ش��ت��ى ون��ب��ص��ر
وم��ح��ت��دي9 م��ج��دي وه��و ن��ظ��ي��م��ي أص��وغ ل��ُه وم��ا س��ع��ي��ي، ث��م دي��ن��ي، ف��ذل��ك
أي��ِد10 وح��ك��م��ة ع��ل��ًم��ا ه��ض��م��ت وإن م��ش��اع��ري ق��ول��ي ك��ان إال ق��ل��ت ف��م��ا
وم��ق��ت��دي ِخ��لٍّ ك��لَّ ن��اج��ت ال��ق��ل��ب م��ن رس��ال��ة ش��ع��ري ك��ان إال ق��ل��ت وم��ا
م��ؤك��د ح��ب غ��ي��ر ث��ن��ائ��ي ول��ي��س ط��وي��ت��ي ص��دق دون ث��ن��ائ��ي ف��ل��ي��س
ال��م��ع��ي��د ك��ش��ع��ري ع��م��ري ب��ك��م وزاد ب��ه��ج��ت��ي ذل��ك ك��ان ت��ق��ب��ل��وه ف��إن

الرعدة. أخذته من املرعد: 8
األصل. املحتد: 9
القوي. األيد: 10
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الصيف1 قمر أو احلصاد بدر

ليتون. فردريك السري تصوير من

ح��ق��ول ج��م��ال ع��ل��ى ال��ج��م��ال ن��ور ُم��س��ب��غ أك��رَم ق��دم��ت ال��ح��ص��اد ب��در

.Summer Moon 1



وظالل أشعة

م��أم��ول3 ب��م��ن��زل ح��ل��ل��َت ح��ت��ى م��ش��رًق��ا2 ل��ك ب��م��ن��ازل راع��ي��ت��ه��ا
ال��م��ع��س��ول س��ح��رَك ن��ظ��رَة ون��ظ��رَت م��الح��ًة ت��ك��ون م��ا أزه��ى وب��دوت
ال��م��ب��ذول ل��س��خ��ائ��ه��ا وت��ب��س��م��ت ت��ألألت ال��غ��الل م��ن ال��ح��ق��وُل ف��إذا
ال��م��س��ئ��ول ت��ح��ي��ُة ال��ع��ن��اء ب��ع��د و(ال��ه��وى) (ل��ل��م��الح��ة) ض��ي��اؤك وإذا
م��ل��ول غ��ي��ر ب��ال��ن��ور ون��ف��ح��ت��ه ن��م��وُه ل��ح��ظ��َت ق��د ب��غ��رس ت��ع��بً��ا
ذب��ول ل��غ��ي��ر ي��رق��ب��ه4 وس��ن��اك ن��ه��ارُه ال��غ��ذاءَ ت��ك��س��ب��ُه ال��ش��م��ُس
ال��م��ك��ف��ول م��ل��ك��وت��ك ف��ي ل��ل��ن��وم اس��ت��س��ل��م��ا ال��ح��ص��اُد ت��مَّ إذا ح��ت��ى
ال��م��ن��ق��ول ب��ط��ي��ف��ك ال��خ��ي��ال ل��ح��ظ م��رآه��م��ا ل��ن��ا أب��دى وق��د ن��ام��ا،
ع��ج��ول ل��ل��ش��ب��اب ب��ُح��ل��م نَ��ِع��َم��ا وب��ي��ن��ن��ا ال��س��م��اء، ف��ي ب��ك وت��ع��ل��ق��ا
ج��ه��ول غ��ي��َر ال��ش��ع��ر ه��ذا وح��ك��اه ت��ص��وي��ره ف��ي ال��ف��نُّ ح��ك��اه م��رأى
م��م��ل��ول ع��ال��م ف��ي ح��اص��ٌد أو غ��ارٌس ��ل ي��ؤمِّ م��ا غ��اي��ة وال��ح��بُّ
وع��ق��ول دواف��ع ب��رغ��م دأب��وا وال ت��ع��ب��وا، األَُل��ى ف��رح م��ا ل��واله
ال��م��ص��ق��ول ل��ح��س��ن��ه��ا ال��ض��م��ي��ن وه��و أله��ل��ه��ا ال��ح��ي��اة إك��س��ي��ر ص��ف��و ه��و
ق��ب��ول ب��روح ن��ب��دي م��ا ف��ت��ل��قَّ ن��ع��ي��م��ه��ا رم��َز ف��ي��ك رأي��ن��ا ف��إذا

النمو. شهور إىل إشارة 2
الحصاد. شهر 3

يحرسه. يرقبه: 4
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الرائد1

وإك��ب��ار ص��ي��ت ك��ل ع��ن ب��ه ألغ��ن��ى ف��إن��ن��ي ص��وت��ي األس��م��اع ب��ل��غ إذا
م��ه��ذاِر ف��ت��ن��ة ب��ال��ت��ص��ف��ي��ق ويُ��ف��ت��ن ل��ش��ه��رٍة ي��ع��ي��ش م��م��ن ع��ج��ب��ي ف��وا
وأف��ك��ار ل��وح��ي ن��ش��ر ع��ل��ى ت��ع��ي��ن ك��م��ن��ب��ٍر إال اإلن��س��ان ش��ه��رة وم��ا
أوط��اِر ع��وَن ك��ون��ه��ا ع��ن ت��زد ل��م وإن ج��الل��ه��ا ف��ه��و ب��ال��ج��ه��ِد ب��ل��غ��ت ف��إن
أق��داِر! س��خ��َر زه��وه ف��ي ب��ه ف��أه��ون ل��زه��وه ال��ف��خ��ار ال��ص��ي��ت ت��خ��ذ وم��ن
ب��أث��م��ار س��خ��ي ع��ن ي��ن��أى ه��و وال م��ج��دٌب ه��و ل��ل��ذي ي��ب��ق��ى ال��ص��ي��ت ف��م��ا
ال��ع��ار م��ن ه��ذا ب��ع��د ن��ض��اٍل وك��ل س��خ��اف��ٌة ه��ذا ب��ع��د اح��ت��ي��اٍل وك��ل

∗∗∗
إص��غ��ار م��وض��ع ك��ان ب��ل ق��ل��ت��ه، ب��م��ا رض��وا ق��د ال��ن��اس أرى م��ا ص��دي��ق��ي: وق��ال
أش��ع��اري ت��ق��دي��ر ل��ألي��ام وأت��رك ب��ِه ش��غ��ل��وا أن��ه��م ك��ف��ان��ي ف��ق��ل��ت:
ال��س��اري ل��ألدب ال��ح��س��اِد ال��ن��ف��ر م��ن ح��وائ��ًال ه��دم��ت ق��د أن��ي ب��ح��س��ب��ي
ب��آث��اري ه��ذا ب��ع��د أع��ن��ى وه��ي��ه��ات ك��رام��ٍة ف��ي ع��ال��يً��ا ص��وت��ي وب��ل��غ��ت
أس��ف��اِر ت��م��ه��ل ف��ي أو ع��ج��ٍل، ع��ل��ى وال��ق��رى ال��م��دائ��ن ت��ط��وي س��أت��رك��ه��ا
أغ��رار ل��ن��ش��وة ج��س��ًرا ألج��ع��ل��ه��ا أك��ن ول��م ال��ع��ل��ي��م ح��س��د ب��ه��ا ف��أن��ى

.The Pioneer 1



وظالل أشعة

أق��دار ب��ي��ن ق��دره��ا ع��ل��م��ي وح��س��ب��ي م��س��ي��ره��ا ض��م��ن��ت ق��د أن��ي ك��ف��ان��ي
وإن��ك��ار ج��ح��ود م��ن ب��ج��زاء وال ب��ه��ات��ٍف ي��وًم��ا ال��رواد ح��ف��ل وم��ا
وإي��ث��اري ب��ح��ب��ي أواف��ي��ه��ا ج��ري��ئً��ا ب��ي��ئ��ت��ي ل��رائ��د ض��ع��ف��ي ع��ل��ى وإن��ي
ل��ل��ق��اري م��آث��ر أب��ن��ي ال��ذي وأب��ن��ي ت��ارًة أه��دم ث��م ط��وًرا، أج��دد
أح��ج��ار! ت��ج��اوب ع��ن ن��دائ��ي ي��ص��ون م��س��م��ٌع ف��ال��ده��ر ع��ن��ي ص��دف��ت ف��إن
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الصيف بعد

ال��م��ي��اه ه��دي��ر م��ن رم��ال ي��ا اض��ح��ك��ي
س��واه وت��ج��ل��ى ال��خ��ي��ال م��ل��ك غ��اب

∗∗∗
ال��زم��ان ب��ك��اء م��ن ال��دم��وع ب��ح��ر ذاك
ال��ه��وان م��آل م��ن م��روع دوًم��ا ف��ه��و

∗∗∗
ي��زول ب��ي��دي��ه ب��ن��اه ح��س��ن ك��لُّ
ال��ع��وي��ل وأط��ال رث��اه وم��راًرا

∗∗∗
ال��ع��ظ��ي��م ف��ت��ون��ي م��ن رم��ال ي��ا اض��ح��ك��ي
ال��ح��ك��ي��م ال��ض��ري��ر ال��ج��م��ال ع��ب��د أن��ا

∗∗∗
ال��الع��ب��ات ف��ت��ن��ة ل��دي��ك أرج��و ج��ئ��ت
ل��ل��غ��ان��ي��ات ه��و إل��ي��ك ف��ح��ن��وُّي

∗∗∗
ال��ح��س��ان؟ ال��غ��وال��ي أع��ش��اش��ه��ن أي��ن



وظالل أشعة

االف��ت��ت��ان؟ ح��وى ل��ه��ن ل��ه��ٌو أي��ن

∗∗∗
ال��ي��ت��ي��م ع��وَد ع��دت م��ا إذا س��ام��ح��ي��ن��ي
ال��ن��س��ي��م م��وِت ب��ع��د س��ق��اًم��ا أت��ن��زَّى

∗∗∗
إل��ي��ك وال��ت��ف��ات��ي م��ك��ث��ي ط��وَل س��ام��ح��ي
ل��دي��ك ن��ع��ي��م ع��ن ب��ب��ح��ٍث روح��ي ت��ل��ك

∗∗∗
ال��ذك��ري��ات ت��ع��رف ��ا ع��مَّ ف��ي��ك ف��ت��َش��ت
ال��ف��ات��ن��ات دول��َة ��ا ض��مَّ ال��ب��ح��ر ح��ي��ن��م��ا

∗∗∗
ال��ث��رى ون��ق��ش��ن م��رح��َن ق��د ح��ي��ن��م��ا
ال��ورى أس��ر ب��ع��د ورح��ن غ��ب��َن ث��م

∗∗∗
ال��رِّم��ال ي��س��أل��ون األس��ارى وي��ع��ود
ال��ج��م��ال خ��ط��وط ع��ن ال��ح��ي��ارى ول��وع ف��ي

∗∗∗
ال��س��ح��اب غ��در رغ��َم ي��ض��ي��ع ل��ن م��ث��ل��ه��ا
ك��ت��اب ف��ي خ��ال��ٌد ب��دي��ع ش��ع��ر ذاك

∗∗∗
ب��ي��ان��ه ش��ع��وري ف��ي ال��م��ل��ه��م��ون ي��ق��رأ
ال��رزان��ْة! ش��ع��َر ف��اق ال��ج��ن��ون ش��ع��ر ع��لَّ
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الوعود

ال��م��وت! ف��ه��و أب��ل��ه ل��م وإن ص��دوًق��ا أع��ده ش��يء دن��ي��اي ف��ي ك��ان إذا
ال��ف��وت ت��ن��اول��ه��ا ل��ك��ن وص��دق��ت��ه��ا ك��ث��ي��رة ح��ي��ات��ي ف��ي وع��وًدا س��م��ع��ت
ت��س��ل��ي��ت! ب��ال��ع��ق��وق ك��أن��ي ض��ح��ك��ت ال��ذي ول��ك��ن��ن��ي م��ن��ي ض��ح��ك��ت وق��د
أس��دي��ُت ك��ن��ت ل��ل��ذي ج��زاءً ش��ق��اءٍ س��وى ي��ن��ل ل��م ال��ذي (پ��روم��ي��س) ك��أن��ي
ع��ادي��ت أن��ا وال م��ص��اف��ي��ه��ا ف��ل��س��ت ت��خ��اص��م ب��ع��د األق��دار ص��ال��ح ف��إن
ع��ان��ي��ت أن��ا وإن ل��ص��ب��ار ف��إن��ي ح��ك��م��ه��ا ش��اء م��ا األق��دار ب��ي ل��ت��ع��ب��ث
ال��زي��ت؟! وان��دل��ق ال��م��ص��ب��اح ان��ط��ف��أ إذا ه��ب��وب��ه ب��ع��د اإلع��ص��ار خ��وف��ي وم��ا
ال��ب��ي��ت؟ اح��ت��رق ك��م��ا ن��ف��س��ي اح��ت��رق��ت إذا ل��ه��ي��ب��ه أخ��ش��ى ب��ع��ُد ج��ح��ي��م وأي

∗∗∗
ف��ت��أب��ي��ت! ج��اءن��ي ح��ت��ى ت��ذب��ذب، وق��د أغ��ف��ل��ت��ه ث��م ح��ظ��ي ون��اج��ي��ت
ن��اج��ي��ت! ي��وم ل��ه اب��ن إال (ال��ح��ظ) وم��ا خ��ائ��نً��ا ال��ل��ؤم ب��ال��غ زم��ان��ي ع��رف��ت
أع��ط��ي��ت؟ أن��ا ب��م��ا أع��ط��ى م��ا ق��اس ف��م��ن م��ح��ق��ق ب��ر ب��ع��ض م��ن��ه ن��ل��ت ل��ئ��ن
والق��ي��ت م��ن��ه آن��س��ت ال��ذي ن��ق��ي��ض أرى غ��ده ف��ف��ي ح��ي��ان��ي ه��و إذا
وص��اف��ي��ت ع��ق��وًق��ا ع��ادان��ي ال��خ��ل إذا م��روءت��ي ض��ي��اع أب��ك��ي ال ف��أص��ب��ح��ت
وأس��ق��ي��ت (ال��ش��ق��اء) ف��أس��ق��ان��ي دواًم��ا م��ع��ان��ًدا أس��اء أن ع��م��ري ت��رق��ب��ت



وظالل أشعة

ووف��ي��ت! ف��دام ك��ن��ا م��ذ ص��دي��ق��ان ك��أن��ن��ا ال��والء ن��خ��ب ع��ل��ى ش��رب��ن��ا1
ف��ت��ب��اك��ي��ت! ح��ك��م��ت��ي ت��ع��ل��ت ون��ح��ت م��ع��ان��يً��ا وص��ح��ت غ��دًرا ع��ض��ن��ي ف��إن
ت��م��ن��ي��ت؟! ق��د ال��ذي ب��ع��ض وس��ع��ت وم��ا م��دام��ع��ي ال��ح��ي��اة ف��ي ش��يء أي ع��ل��ى
ح��اب��ي��ت! أن��ا ف��م��ا ت��ش��ك��ر ف��إن ب��ن��ف��س��ي، ل��م��ح��ت��ه ق��د م��ا غ��ي��ر ج��م��ال وأي
ق��اس��ي��ت! ك��ن��ت م��ا أخ��ف��ي��ت وك��م ت��ق��اس��ي، وم��ه��ج��ت��ي ج��م��اًال، (ال��دن��ي��ا) ب��ه��ا رأي��ت
ب��ال��ي��ت ألن��ي ن��ف��س��ي ب��رى ب��وع��د ال��ه��وى ص��ح��ب��ة ف��ت��ن��ت��ي أت��ت��ن��ي أن إل��ى
ت��ن��اه��ي��ت! ب��ه��ن أح��الًم��ا وأن��ه��ي��ت ل��ن��اظ��ري ن��ور ب��ع��د ظ��الًم��ا ف��ح��ال��ت

∗∗∗
داوي��ت ب��ال��ح��ب ال��ش��ع��ر ف��ي ط��ال��م��ا وي��ا (ال��ه��وى) ي��ق��ت��ل��ه ك��اد وف��ؤادي أم��ا
وأم��س��ي��ت ن��دائ��ي ع��ن ب��ع��ي��ًدا ف��أم��س��ى ح��ق��ه (ال��ح��س��ن) ي��ج��ه��ل م��ث��ل��ي ب��ات وق��د
وال��ل��ي��ت وال��ل��و ال��ع��ذال وي��ت��ب��ع��ن��ي ب��ذرت��ه ق��د م��ا غ��ي��ر أج��ن��ي زل��ت وم��ا
ال��م��وت! ف��وق��ه س��م��ا وع��د ب��ال ه��ن��ي��ئً��ا، ل��ح��س��رت��ي وات��رك��ي��ن��ي رف��ًق��ا ف��ب��ال��ل��ه

والشقاء. الشاعر أي 1
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غريفني

«ف��ن��ي» ل��ف��ظ م��ن ��ا ح��قٍّ س��ئ��م��ت
ي��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه ص��دي��ٌق ف��ل��ي
ع��ن��ي ن��ف��اه خ��ص��ي��ٌم ول��ي
ال��ت��غ��ن��ي م��ن ن��وًع��ا وص��ار
ال��ت��ج��ن��ي م��ن أي��ًض��ا وك��ان
م��ن��ي ت��ود ال م��ا ف��ب��ات
ف��ن��ي!» «وغ��ي��ر ل��غ��ًوا ت��راه

∗∗∗
ذه��ن��ي! ب��ن��ور أه��ًال ف��ق��ل��ت:
دج��ن ل��ك��ل س��أص��ط��ف��ي��ه
غ��ب��ن ل��ك��ل �ِه �ي� وأدع�
(ي��ن��ي) وع��ن��د ال��رم��ال��ي ل��دى
خ��دن وع��ن��د خ��ص��م وع��ن��د
دن �ت �ن� وب� روض وب��ن��ت
أك��ن��ي ب��ه أس��م��ي ب��ه
أث��ن��ي ب��ه اب��ت��دائ��ي ب��ه
ع��ون��ي وم��ن��ه اح��ت��ي��ال��ي ب��ه
ط��ع��ن أي س ال��ن��ا ف��أط��ع��ن



وظالل أشعة

وال��ت��م��ن��ي ل ال��ق��و وأب��ه��م
ت��أن��ي! ف��ي ال��ح��ظ ف��أغ��ن��م

∗∗∗
ب��ي��ت��ي ل��رب دف��ع��ي وح��ان
ل��ت! ب��غ��ي��ر أق��ص��ر ف��ق��ل��ت:
وق��ت��ي ث��م��ي��ن ت��ض��ي��ع وال
م��ق��ت��ي وك��ظ��م س��ك��وت��ي ك��ف��ى
م��وت��ي ح��ي��اة اح��ت��م��ال��ي م��ن
ف��ن��ي!» «غ��ي��ر ال��ب��ي��ت ف��إن��م��ا

∗∗∗
أج��را ي��ري��د �اه ط� �اء وج�
ت��ح��رى ـ��ل��ه م��ث��ـ وخ��ادم
وق��را ل��ي ع ب��ا م��ن وك��ل
ش��ه��را ع��ش��ت أن ذن��ب��ي ك��أن
أق��را ف��ل��ن ع��ف��ًوا ف��ق��ل��ت:
ف��ن��ي!» «ل��غ��ي��ر �ن دي� �أي ب�

∗∗∗
م��راح ف��ي ـ��ت ع��ش��ـ وه��ك��ذا
اف��ت��ض��اح وال ح��ي��اء ب��ال
�الح س� �ال ب� �ا � �قٍّ ح� أرد
ان��ش��راح ف��ي ـ��ر ال��خ��ي��ـ وأق��ت��ل
م��زاح ف��ي َد ال��ج��ْد وأف��س��د
ف��ن��ي!» «غ��ي��ر ق ال��ص��د وأع��ل��ن

∗∗∗
ح��ول��ي رأي��ت �ي دع� �م وك�
ك��ال��ط��ف��ي��ل��ي وال��ل��ه ي��ع��ي��ش
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فني غري

ع��ق��ل وغ��ي��ر ل��ب ب��غ��ي��ر
خ��ت��ل م��ح��ض ـ��ه ف��ي��ـ م��ا وخ��ي��ر
ج��ه��ل ل��ك��ل رم��ًزا ي��ع��ي��ش
ف��ن��ي!» «غ��ي��ر ال��ف��ن وي��ح��س��ب

∗∗∗
ع��ي��ن��ي رأي ـ��و ل��ل��ص��ح��ـ وع��دت
�ن ظ� �ل أله� وه��ًم��ا ف��ع��ف��ت
ف��ن��ي ب��وح��ي أرض��ى وع��دت
رك��ن��ي وذاك روح��ي ف��ذاك
م��ي��ن وخ��ب��ث زوًرا ول��ي��س
وي��ج��ن��ي ج��ن��ى ل��غ��ًوا ول��ي��س
ب��وزن س��م��ت ح��ي��اة ل��ك��ن

∗∗∗
ت��ب��ن ش��ب��ي��ه ت��ب��ري ع��د إن
ش��ي��ن دل��ي��ل ش��ع��ري وع��د
زي��ن م��ث��ال ق��ب��ح وك��ل
ح��س��ن ب��ك��ل وع��ي��رون��ي
أغ��ن��ي ب��ه �دو ش� �ل وك�
س��ن��ي ي��ب��ز م��ع��ن��ى وك��ل
(ع��دن) ج��ن��ان م��ن��ه ت��ط��ي��ب
ج��ن��ي) (اب��ن وال ه��ان��ي) (اب��ن ف��ال
(ه��ي��ن��ي) ب��ش��ع��ر ن��ص��ي��ري وال
(ال��ش��م��ن��ي) م��ن �روح ش� وال
�ن ورك� �ة م� �ال ع� �ل وك�
ف��ن��ي! ج��الل ي��زك��ي ب��م��ا
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املساء1 يف القيثارة

ع��ل��ي��ه ي��خ��اف ق��ل��ب إل��ى ك��س��ه��م ب��ع��ث��ت��ه ق��د ال��ذي ال��ل��ح��ن ذل��ك «أع��د
ش��ف��ت��ي��ه ع��ل��ى أه��وى م��ن ك��ت��ودي��ع ل��ذاذة ال��ع��ذاب ت��ك��رار إن أع��د!
ل��دي��ه ال��ق��ت��ي��ل ال��م��ح��ي��ي ال��ن��غ��م ل��ك آس��يً��ا ث��م ج��ارًح��ا وت��ف��ن��ن أع��د
إل��ي��ه رق ال��ل��ح��ن ه��ذا ال��روح ب��ل ح��ال��م وال��ل��ب ال��روح ي��رد ح��ن��ان
ي��دي��ه!» ب��ي��ن ال��ق��ل��ب ه��ذا ل��ي��رق��ص ال��ه��وى س��ال��ف م��رج��ًع��ا ن��دي��م��ي ي��ا أع��د

∗∗∗
وت��اه��ا ال��غ��رام ع��ز ب��ه ب��ع��زف وأن��س��ه ال��ش��ب��اب أل��ح��ان ف��رج��ع
وت��ن��اه��ى أوت��اره ع��ل��ى ف��ذاب ق��ل��ب��ه م��ي��ل أوت��اره ع��ل��ى وم��ال
إل��ه��ا ف��ك��ان ح��س��نً��ا س��م��ا أن إل��ى م��اث��ًال (ال��ح��ب) ال��ع��ازف ف��ي غ��دا أن إل��ى
ف��اه��ا! ف��ق��ب��ل ون��اج��ت��ه إل��ي��ه، ع��ب��ادة ت��ن��اه��ى ك��ص��وف��ي ف��ك��ان��ت

.Le Violin, dans le Soir 1





الغليون أو البيبة

الديوان لصاحب األصل (1)

ب��ؤس��ه ي��ب��دد ف��ي��ه��ا ب��ي��ب��ة س��وى ع��ن��ده ي��ب��ق ل��م اإلن��س��ان أف��ل��س إذا
ن��ف��س��ه ي��ب��دد ال��ش��ك��وى زف��رة وف��ي ش��اك��يً��ا ي��زف��ر ب��ات ي��ج��ده��ا ل��م ف��إن

∗∗∗
ح��ول��ه ي��رق��ص��ن األح��الم ت��ب��ع��ث ب��م��ا ل��ب��ي��ب��ة ح��ن اإلن��س��ان غ��ن��ى وإن
ح��ول��ه ال��م��رء ي��س��ت��م��رئ ول��م ب��ُم��غ��ٍن، ال��غ��ن��ى ذل��ك ي��ك��ن ل��م ي��ج��ده��ا ل��م ف��إن

∗∗∗
وج��وده ص��دق اإلن��س��ان س��ئ��م إذا ه��ك��ذا ب��ال��وه��م ال��ع��ي��ش أل��ذ م��ا أال
ج��وده ف��رط م��ن ال��وه��م وس��اد ل��دي��ه، واألس��ى وال��ص��ف��و وال��ف��ق��ر ال��غ��ن��ى ت��س��اوى



وظالل أشعة

هللامصطفى عبد محمد لألستاذ اإلنجليزية الرتجمة (2)

THE PIPE
Should Poverty ever a man befall,
He would in a pipe solace find,
His wretched cares to enthrall
And comfort and ease bring his mind.

∗∗∗
But if he perchance alleviation fail
With pipe his long sad night lend,
In gloom and pangs of grief will he curtail
His life and with piteous moans rend.

∗∗∗
And should he ever with opulence meet,
So he would on aerial castees muse
Luil’d by the fumes of a pipe that dreams sweet
Rouse, of joys and deeds that amuse.

∗∗∗
And if in his days of affluence
Without a pipe annoy’d tarry,
He will curse the truth of his existence
And all his life، fag، vex and worry.

∗∗∗
O, how sweet is life in fancy’s realm
Whene’er a man life no more can bear,
Where him no want nor sorrow can o’erwhelm.
Nor riches nor revels his calm stir.

∗∗∗
O fancy, thou shalt ever mistress reign,
With thy boundless bounty all to sustain.
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املستقبل

نظًما وصاغها الجداوي، صالح حسن األستاذُ روستان إلدمون الفرنسية عن نثًرا (نقلها
الديوان.) صاحُب

النثرية الرتجمة (1)

الوالدات: أيتها
باالحرتام، ممزوًجا عصفكن ليكن

وحذر، باحرتاس الطفل جبني عىل شفاهكن تضعها التي القبالت ولتكن
ضحككن، الخشية ولتمأل

حجوركن، فوق هكذا املستقبل حملكن من ولرتهبن
أيديكن بني الصغرية الرءوس تلك أخذتن كلما ولتذكرن

أرسار من الربيئة العيون يف ما تقرأن أن تحاولن
أيديكن! بني عامًلا ممسكات تكن قد أنكن

النظمية الرتجمة (2)

ال��ب��ن��ي��ن ن��ح��و ل��ك��ن ح��ن��انً��ا ـ��ن م��ازج��ـ ب��ال��روع ال��وال��دات أي��ه��ا
ال��ج��ب��ي��ن ال��وس��ي��م ع��ل��ى ب��اح��ت��راس ط��ف��ل ت��ق��ب��ي��ل ع��ن��د ول��ت��ح��اذرن
ال��ح��ج��ور ف��ي ل��ك��م (اآلت��ي) ج��الل ـ��ل ح��م��ـ وف��ي ل��ه��و ع��ن��د ول��ت��ح��اذرن



وظالل أشعة

ال��ص��غ��ي��ر رأس ي��ض��م ع��ط��ف ـ��ك��ن أي��دي��ـ ش��اق ك��ل��م��ا وت��ذك��رن
أس��رار م��ن ال��ع��ي��ون ط��اه��رات ح��ج��ب��ت��ه م��ا ل��ف��ه��م اح��ت��ي��ال ف��ي
ج��ب��ار! ل��ع��ال��م ب��س��ر ـ��ك��ن أي��دي��ـ ب��ي��ن م��ا ت��ح��ت��ف��ظ��ن إن��م��ا
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وساوساهلجر

وأس��ع��دي��ن��ي! ص��ادق��ي��ن��ي ب��ل ب��اع��دي��ن��ي ال��ه��ج��ر وس��اوس
ال��ح��زي��ن م��ه��ج��ة وع��ل��ل��ي ل��ق��ل��ب��ي ب��ل��س��ًم��ا ت��ح��ول��ي
ب��ال��غ��ب��ي��ن ت��رف��ق��ت إذا ك��ب��ي��ر ح��ائ��ل م��ن ف��ل��ي��س
ال��ظ��ن��ون إل��ى ت��م��ت��ي وال األم��ان��ي ن��خ��ب��ة ت��ح��ول��ي
أن��ي��ن��ي ك��ف��ى ش��ح��وب��ي، ك��ف��ى وج��دي ب��ط��ول ال��ت��ي��اع��ي ك��ف��ى
ال��ل��ع��ي��ن! ال��س��ارق خ��ل��س��ة ف��ي إذن ب��غ��ي��ر ن��ف��س��ي س��ك��ن��ت
ال��ي��ق��ي��ن! م��ن ذخ��ري ون��ل��ت ح��س��اب ب��ال ص��ف��وي وح��زت
ال��س��ف��ي��ن ع��ل��ى ي��ط��غ��ى ك��ال��م��وج ل��ب��ي ب��راح ع��ب��ثً��ا ع��ب��ث��ت
ج��ن��ون! ع��ل��ى أرض��ى وك��ن��ت اص��ط��ب��اٍر ع��ل��ى أش��ق��ى ف��ك��ن��ت
األم��ي��ن؟ ق��ل��ب��ي م��ن إل��ي��ك س��ؤل��ي ش��ف��ي��ع ه��ذا أل��ي��س
دي��ن! ش��ب��ي��ه ك��ف��ر ف��رب وع��ل��ل��ي��ن��ي ف��س��ام��ح��ي��ن��ي
ت��ع��ان��دي��ن��ي أن ال ي��ط��ي��ب ه��دوءٍ إل��ى وأرش��دي��ن��ي
ش��ج��ون��ي ع��ل��ى ف��أق��ض��ي وص��ًال، ه��ج��ري ي��س��ت��ح��ي��ل وع��ن��ده��ا
خ��ئ��ون ل��ه��ا س��ع��ي غ��ي��ر ف��ي ف��ؤادي ت��ي��م��ت ال��ت��ي أرى
ك��ال��ي��ق��ي��ن ال��ح��ل��م خ��ط��رة ف��ي ح��ول��ي ي��ط��وف س��ن��اه��ا أرى
وال��ف��ن��ون! ال��ش��ع��ر ك��ع��ال��م ح��ب��ي��بً��ا ل��ي ت��ص��ي��ري��ن ك��م��ا
ال��م��ن��ون ث��ورة م��ن أش��د ف��ي��ه��ا ط��غ��ي��ت ل��ي��ال ف��ك��م
ال��س��ج��ي��ن ال��ي��ائ��س ب��ن��زع��ة خ��لٍّ وداد م��وت��ي وددت



وظالل أشعة

ال��ط��ع��ي��ن! ق��ل��ب��ي م��ن ي��ص��اُن ج��زءٌ ي��ب��ق ل��م ح��ت��ى ط��ع��ن��ت
دف��ي��ن! رًدى م��ن م��ك��رًرا أالق��ي ل��ك��ي ب��ع��ثً��ا وع��دت
ال��ح��ص��ي��ن ال��م��ع��ق��ل ص��ي��ان��ة ن��ف��س��ي ص��ن��ت ت��رف��ق��ت ول��و
وال��ح��ن��ي��ن! ال��ه��ج��ر وس��اوس ت��ض��اه��ي ال ال��ه��ج��ر ف��ن��ك��ب��ة
ل��ي��ن دون ت��م��ادي��ت إذا دوًم��ا ي��ح��ز داءٌ ف��أن��ت
ال��م��ع��ي��ن! ال��ه��وى ك��ف��ي��ل��س��وف ع��ونً��ا ك��ن��ت ش��ئ��ت إن وأن��ت
ال��ث��م��ي��ن؟ ال��ش��ائ��ق ب��وح��ي��ك ن��داء ل��ي تُ��ل��بِّ��ي��ن ف��ه��ل
وم��س��ت��ه��ي��ن! غ��رام ع��ل��ى ان��ت��ص��اري ه��و ه��ذا ف��إن
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املنبوذة املنشودة أو األسرية

ب��دن��ي��ان��ا (ل��ل��م��س��ي��ح) ح��ن��انً��ا ع��دم��ت إن��م��ا (ال��م��ج��دل��ي��ة)، م��ث��ل رأي��ت��ك
ق��رب��ان��ا! ت��ق��دم م��ن ل��ع��نً��ا ف��ج��ازاك اش��ت��ه��وا م��ا ال��ح��ب ل��ذة م��ن ال��ورى وه��ب��ِت
ك��ف��ران��ا وأره��ق��ت ت��ع��ذي��بً��ا وق��ي��دت ح��ال��ه��م غ��در م��ن ص��ح��راء ف��ي ك��أن��ك
إن��س��ان��ا! ال��ع��ط��ف ف��ي ال��رم��ل ه��ذا ت��ب��دل م��ث��ل��م��ا ت��ش��ف��ق ال��ش��م��س ن��ار ول��ك��ن
أل��وان��ا! ال��زه��َر ل��ك تُ��ن��م��ي ب��ل تُ��ظ��لُّ��ك ل��ع��ط��ف��ه��ا ال��غ��ص��ون ج��رداء وت��وش��ك
ل��ه��ف��ان��ا! ي��ح��وط��ك ب��ل ودف��ئً��ا، س��ي��اًج��ا ف��ي��غ��ت��دي م��ن��ك ال��ل��ي��ل ق��ر وي��خ��ج��ل
أح��ي��ان��ا ال��ع��ي��ش ف��ي اإلن��ص��اف ت��ع��دم��ي ف��ل��م األذى أو ال��ع��ق��وق الق��ي��ت أن��ت ف��إن
وف��ن��انَ��ا إل��ي��ك ف��نٍّ��ا ت��ج��ذب��ي وأن ش��اع��ر ب��ه��م��ك يُ��ع��ن��ى أن ب��ح��س��ب��ك
ع��دوان��ا ج��م��ال��ك ال��ج��ان��ي س��ل��ب وإن ب��ال��غ (ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة) ع��ط��ف وح��س��ب��ك
ح��رم��ان��ا! وأف��ن��اِك ي��ه��وى، ك��م��ا ن��ع��ي��م��ا وه��ب��ت��ه ح��ي��ن ض��ح��اك ك��م��ا ش��ك��اك
س��ك��ران��ا! وال��ح��ظَّ ال��ع��ي��ش وأف��ن��ى غ��ل��وٍّا اش��ت��ه��ى ح��ي��ن��م��ا ه��دم��ت��ه م��ن وع��دك
ب��ن��ي��ان��ا ال��ج��دي��دان ي��ف��ن��ى ك��م��ا س��ت��ف��ن��ى ث��ب��ات��ه��ا رغ��م األغ��الل ول��ك��ن��م��ا
ك��ان��ا م��ا ال��ن��ور ف��ي اإلن��س��ان ي��درك ك��م��ا ط��ل��ي��ق��ة ال��ع��ذاب ب��ع��د م��ن ف��ت��غ��دي��ن
س��ل��ط��ان��ا! ك��ان وإن األن��ث��ى وي��ح��ت��رم ون��ب��ل��ه��ا ال��ح��ي��اة م��ع��ن��ى م��ا وي��ب��ص��ر





والزمن التجديد

لويل جيمسرسل للشاعر اإلنجليزي األصل (1)

New times demand new measures and new men,
The world advances and in time outgrows
The laws that in our fathers’ days were best.

James Russell Lowell

الديوان لصاحب العربية الرتجمة (2)

ج��دي��دا ال��ق��ي��اس ُم��ث��ل وف��ي ُج��دًدا، ال��ورى ف��ي ح��ت��ًم��ا ت��ش��اء ال��ع��ص��ور ُج��دد
ال��ت��ق��ي��ي��دا ي��ب��اع��د ال��زم��ان وع��ل��ى ًدا م��س��دَّ ل��ألم��ام ي��م��ض��ي وال��ك��ون
ف��ري��دا ق��دَّروه ق��د ع��ه��ده��م ف��ي ي��ك��ن وإْن ال��ج��دوُد اش��ت��رع م��ا ف��ي��ف��وت





املثال1

ال��ن��ب��ي��ْل ال��ج��م��ال وف��اء ف��ي أن��ت
ال��ع��ل��ي��ْل ت��ح��ي��ي
ك��ح��ي��ل ب��ل��ح��ظ
ج��م��ي��ل وث��غ��ر
ال��خ��ل��ي��ل ن��ح��و ال��خ��ل��ي��ل��ة وع��ط��ف

ال��زم��ان ب��رغ��م

∗∗∗
ت��دوْم أن أق��س��م��ت ول��ك��ن��ه��ا
�وم �ت� ك� �ر �زه� ك�
ن��ئ��وم ل��ع��ط��ر
ال��وج��وم ف��ط��ال
ال��غ��ي��وم ه��ذي ت��ب��دِّد وع��ادت

األم��ان��ي ب��ن��ور

∗∗∗

.The Model 1



وظالل أشعة

ف��ن��ي س��ر ع��ن ألع��ل��ن دع��ت��ن��ي
ال��ت��غ��ن��ي ب��ش��ع��ر
ال��ت��م��ن��ي وح��ل��و
ع��ن��ي ن��م وم��ا
2 أغ��نِّ ن��ظ��م ك��ل ف��ي ال��ح��ب م��ن

ه��ان��ي) (اب��ن ك��ش��ع��ر

∗∗∗
اب��ت��س��ام��ي ه��واي م��ن وش��ج��ع��ه��ا
غ��رام��ي ون��ج��وى
ه��ي��ام��ي ف��زادت
ال��ك��الم ب��ع��ذب
ال��م��دام ك��ن��ف��ح ب��رأٍي وج��ادت

يُ��ع��ان��ي ل��ص��بٍّ

∗∗∗
ن��ظ��ي��م��ي ف��ي ألرس��م��ه��ا دع��ت��ن��ي
�م �ي� وس� �روح ب�
س��ل��ي��م ول��ف��ظ
�م �ري� ك� �ف ووص�
ن��دي��م��ي ه��ذا «س��أج��ع��ل وق��ال��ت:

اف��ت��ت��ان��ي!» َوآَي

∗∗∗
ج��دي��د ب��ل��ح��ن ف��ؤادي ف��ه��زت
ف��ري��د وم��ع��ن��ى
ال��ع��م��ي��د ل��ق��ل��ب��ي

(مجاز). مستملح رشيق أغن: 2
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املثال

ال��س��ع��ي��د ف��ك��ان
ال��وح��ي��ْد إل��ه��ي «ي��ا ل��ه��ا: وق��ل��ُت

ج��ن��ان��ي!» وأش��ه��ى

∗∗∗
ال��خ��ي��اْل وح��ُي ح��س��ن��ك «أي��ن��ص��ف
(ال��م��ث��اْل) وأن��ت
�الُل �ج� ال� �ت وأن�
ال��ج��م��اُل وأن��ت
ال��دالْل ق��ب��ل ال��ث��وَب ف��ان��زع��ي أال

اف��ت��ت��ان��ي!» ف��ي��ح��ي��ا

∗∗∗
س��ؤال��ي غ��رام��ي م��ن ف��أزع��ج��ه��ا
ال��م��غ��ال��ي ك��أن��ي
ال��ج��م��اِل ب��رس��م
ال��م��ن��ال ال��ع��زي��ز
ح��ال��ي م��ث��ل ف��ي ال��م��ص��ور3 أل��ي��س

ال��م��ع��ان��ي؟! يَ��ص��ي��ُد

∗∗∗
ال��ح��ب��ي��ب ب��ش��ر ال��ب��ش��ر إل��ى وع��ادت

رط��ي��ب ب��ج��س��م
�ب األدي� �الح ف�
�ب! األري� وراح
ي��ط��ي��ب ش��ع��ًرا (ف��ي��ن��وس) ف��ق��ب��ل��ت

ال��م��ث��ان��ي! ك��وق��ع

.Artist painter الفنان النقاش 3
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اجلامل

الجداوي، صالح حسن األستاذ نثًرا ترجمها روستان. إلدمون الفرنسية عن (منقولة
الديوان.) صاحب نظًما وصاغها

النثرية الرتجمة (1)

الجموع. ضد كونوا للجمال. عونًا كونوا
الزمن أظلم كلما دائًما واذكروا

باهرة. ساطعة األعىل املثل أنوار أن

النظمية الرتجمة (2)

ل��ل��ج��م��وْع ت��ك��ون��وا وال ِل ل��ل��ج��م��ا ُم��ع��ي��نً��ا ك��ون��وا
ال��م��ري��ْع ال��زم��ُن أظ��ل��م م��ا إذا دوًم��ا ول��ت��ذك��روا
ال��س��ط��وْع ف��ي ل��ي��ب��ه��ر ـ��ع��ال��ي ال��ـ ال��م��ش��رق ال��م��ث��ال أن





امليالد1 عيد صباح

أن��اس! وك��أن��ه��ن ال��دُّم��ى ب��ي��ن ه��ان��ئً��ا ح��ل��م��ك م��لء ص��غ��ي��ري ي��ا ن��م
ويُ��س��اس ي��س��وس��ن��ا ال��م��الك أن��ت ح��ي��ن��م��ا ال��ط��ف��ول��ة ع��رب��دة ب��ي��ن ن��م

.Christmas Morning 1



وظالل أشعة

ل��ب��اس! ع��ل��ي��ه م��ا ب��ج��س��م��ك ف��إذا ه��ك��ذا ال��م��ع��ي��د ُم��ن��ى أس��ك��رت��ك ق��د
وت��ن��اس��وا ل��ع��ي��ده��م ف��ت��ن��ظ��روك2 ع��ي��ده��م ب��ف��رح��ة غ��ف��ل��وا ق��د وذووك
اإلن��ع��اس ال��دم��ي��َة ه��ذي وأص��اب ض��اح��ٌك ب��ك ��ب م��رحِّ األل��ُع��ب��اُن
واإلح��س��اس! اإلح��س��اس ف��ت��ف��اه��م ي��اب��ان��ي��ٌة وه��ي ب��ق��رب��ك ن��ام��ت
أن��ف��اس ل��ه��ا ل��ي��س��ت انَّ��ه��ا ول��َو ب��ح��راس��ة ُق��ربَ��ه��ا اإلوزة وأرى
م��ق��ي��اس ل��ه م��ا ال��ط��ف��ول��ة ش��ع��ر ك��أن��ه��ا ال��ح��روف ال��ك��ت��ل3 ع��ل��ى وب��دت
اإلي��ن��اس ث��غ��ره ف��ي ت��ف��اح��ة م��ق��ب��ل وه��و ال��م��زم��ار وال��ن��ائ��م
ال��ب��اس وم��ن��ك ل��ه ال��م��دب��ر أن��ت ك��ك��وك��ب ت��ل��وح ك��رة وب��ق��رب��ه
ال��ح��راس ي��ج��ي��زه��ا ح��ي��ن ل��ل��ه��ت��ف ف��رص��ة ي��رق��ب ال��ص��اروخ وال��س��اك��ن
ال��وس��واس ب��ه��ا ي��ط��غ��ى وال ح��د ل��ه��ا م��ا ص��غ��ي��ري ي��ا ح��ي��ال��ك دن��ي��ا
م��ق��ب��اس ل��ن��ا وج��ن��ت��ه ن��ور م��ن م��ن��ع��ًم��ا ال��ف��ي��ل��س��وف أن��ت وأراك
ال��ن��اس! وض��لَّ ب��ه��ا اه��ت��دي��َت أن��ت م��ل��ة ال��وداع��ة م��لء وال��دم��ى ل��ك
وال��ي��اس غ��روُره��م ال��رج��اَل ق��ت��ل ح��ي��ن��م��ا ي��أس��ي م��ن��ك ي��ب��ل��غ ه��ي��ه��ات
ال��ك��اس! ال ب��أن��س��ه، ال��ب��ش��ي��ر أن��ت وع��ي��ده (ال��م��س��ي��ح) أن��ت وك��أن��م��ا

مهلة. وانتظروك عليك تأنوا تنظروك: 2
.blocks ترجمة الكتل: 3
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ديواين

البخيل عذر

وج��دان��ي وك��ل��ه دي��وان��ي ع��ن س��أل��ِت
ب��اف��ت��ت��ان��ي أخ��ص��ه��ا م��ن ي��ا أن��ِت ك��ل��ه ب��ل
أح��زان��ي؟ ل��ظ��ى س��وى ف��ي��ه ت��وس��م��ِت ف��ه��ل
ال��م��ع��ان��ي ف��ؤادي وم��ن ع��ل��ي��ك م��ن��ه��ا أخ��اف
ال��ول��ه��ان ل��ش��ع��رَي ك��ت��م��ي آث��رُت ل��ذاك
ال��غ��وان��ي ك��ل ك��ش��أن ع��ن��ي ت��اله��ي��ِت وإن
إي��م��ان��ي أف��ت ول��م ن��ع��ي��م��ي ك��ل ه��دم��ِت
ال��ف��ت��ان ل��ح��س��ن��ك وف��يٍّ��ا أزال وم��ا
آن ك��ل وخ��دع��ت��ي ب��ط��ع��ن��ي س��ك��رى وأن��ت
األم��ان��ي ض��ي��اع س��وى ب��ل��ه��و غ��ن��م��ت وم��ا
خ��ذالن��ي م��ن ش��ق��ي��ت ف��ؤادي خ��ذل��ت وم��ذ
أل��ح��ان��ي ف��ي وع��ش��ت ع��ذابً��ا ع��م��ري أض��ع��ِت
ه��وان ف��ي ع��زي��زة م��اٍض ك��آث��ار ل��ك��ن
ف��ان ج��د وم��ج��ده��ا ون��ق��ًش��ا رس��ًم��ا ن��ص��ان
ال��ن��ي��ران؟ ه��ذه م��ن ��ى يُ��رجَّ ح��ظ ف��أي





احلياة سخرية

ص��دق��ا ام��رئ ح��س س��وى ف��ي��ه��ا ول��ي��س وس��خ��ري��ة وه��م ل��ن��ا ال��ح��ي��اة ق��ال��وا
ال��ق��ل��ق��ا ي��ت��رك��وا أن ب��ه��م ف��أول��ى ب��ه��م، ع��اب��ث��ة ل��ل��ن��اس، ت��س��خ��ي��ره��ا ورغ��م
وال��ف��رق��ا األح��زان ي��ن��ب��ذوا وأن ل��ه��م رغ��ب��ت م��ا م��ث��ل ي��ع��ي��ش��وا أن ل��ه��م أج��دى
ال��ح��رق��ا ب��ه��ا ي��رض��ى وم��ن ال��ح��ي��اة ه��ذي وه��ب��ت ب��م��ا م��ش��غ��وف ح��س ف��ي ف��ق��ل��ت
اتَّ��س��ق��ا ح��ب��ن��ا ف��ي وأب ل��ن��ا أم س��وى ال��ح��ي��اة م��ا ع��ن��ي! ال��ح��ق��ي��ق��ة خ��ذوا
خ��ف��ق��ا ب��ال��ه��وى ف��ؤاًدا أو أح��الم��ن��ا خ��دع��ا وال ك��ال ب��ن��ا، ي��ع��ب��ث��ان ال
ال��م��ل��ق��ا ي��ب��غ��ض ل��ح��قٍّ ال��م��ث��ال ه��ي ك��م��ا ل��ل��س��م��و م��ث��ال ال��ح��ي��اة إن
ان��ط��ل��ق��ا ب��ن��ا ك��ون وب��ه��ا ل��ه��ا أن��ا وغ��اي��ت��ه��ا ت��ع��ط��ي، م��ا ف��وق ل��ن��ا ت��ع��ط��ي
ال��غ��س��ق��ا ن��وره دوًم��ا وي��ه��زم ح��د، ب��ال ال��ج��م��ال ل��غ��اي��ات ي��س��ي��ر ك��ون
أل��ق��ا دائ��ًم��ا ف��ي��ه��ا ن��ج��دد أن��ا ف��آي��ت��ه��ا ي��وًم��ا، ب��ه��ا ن��ض��ي��ع ول��ن
ح��ن��ق��ا؟ ام��رئ س��خ��ط ف��ي ال��ف��ه��م وم��ا م��ن��ه��ا؟ ت��خ��وف��ن��ا م��ع��ن��ى ف��م��ا ش��يء، ك��ل ف��ي
س��رق��ا؟! ك��ن��زه��ا م��ن ال��ذي وأن��ا خ��ص��ًم��ا، ن��ص��وره��ا أن ف��ي ف��ل��س��ف��ة وأي
م��ؤت��ل��ق��ا ال��ده��ر ف��ي «ن��وع��ن��ا» وج��م��ل��ت ادخ��رت م��ا ك��ل وه��ب��ت��ن��ا ال��ت��ي وه��ي
ع��ش��ق��ا ال��ذي ت��ق��دي��س ك��ان ل��ك��ن��ه ل��روع��ت��ه��ا ب��ت��ق��دي��س ووح��دت��ن��ا
رف��ق��ا ب��ن��ا ع��دل ون��ام��وس��ه��ا ص��دق، ودع��وت��ه��ا ص��دق، آث��اره��ا ف��ك��ل
وث��ق��ا ب��ه خ��ي��ًرا وي��م��ن��ح��ن��ا ي��ق��س��و، ع��زت��ن��ا ت��أي��ي��د ف��ي ف��ه��و ق��س��ا ف��إن
اع��ت��ن��ق��ا ل��ل��ذي خ��ل��ود ال��ح��ي��اة إن أن��ان��ي��ة ع��ن ج��ه��ًال ال��ب��ثَّ ف��ْل��نَ��تْ��رك
ِف��رق��ا ن��ع��ش إن ع��ن��ه��ا أغ��راب ون��ح��ن ل��ه��ا نَ��ِح��نُّ ك��ن��ا إذا م��ن��ه��ا ف��نَ��ْح��ن





احلب ووحدة الشعراء نامذج

ال��ش��ع��راء» «ن��م��اذج دع��وُت ف��ي��م��ا إي��م��ائ��ي وع��ن غ��زل��ي ع��ن س��اءل��ِت
ال��م��ت��رائ��ي؟! ع��رف��ان��ك ع��ل��ى ��ا ح��قٍّ ش��اه��د ص��وت��ك وذاك ال��س��ؤال ف��ل��َم
ال��وض��اء؟ ت��ص��وي��رَي ف��ي إالَّك، وص��ورة س��واك، غ��زل ل��ي ك��ان ه��ل
ن��ائ��ي ل��روض ن��ف��ح ف��ب��ذه��ن��ه م��ه��ف��ه��ًف��ا ال��ن��ض��ي��ر ال��زه��ر ي��رس��م م��ن
ه��ي��ف��اء ب��غ��ادة ات��ص��ل��ُت وإن ت��غ��زال ن��واك ف��ي ك��ذل��ك وأن��ا
��اء ال��م��شَّ س��ح��رك م��ظ��اه��ر إال ل��خ��اط��ري م��ث��ل��ن م��ا ال��ف��وات��ن ك��ل
ال��ف��ي��ح��اء! ال��ج��ن��ة ف��ي ال��م��ن��ى ت��ع��د ل��غ��ي��رة دن��ت أن��ت إن إذن ع��ودي
ل��ألض��واء ال��ش��م��س ب��ب��ع��د ن��ظ��ري م��ع��ب��ودًة ف��س��ام��ح��ي أب��ي��ت وإذا
م��س��اء ص��ب��اَح أم��ل��ي ي��ا وأراك دائ��ًم��ا ال��ع��ب��ادة ف��ي ال��م��وح��د وأن��ا
إزائ��ي ال��ج��م��ال ف��ي��ه��ن م��ث��ل��ت ل��ن��اظ��ري خ��ط��رن إذا ال��ج��م��ال م��ث��ل
ال��م��ت��ن��ائ��ي ال��م��ت��ب��ت��ل ص��وف��ي��َة غ��دا ب��ل ب��ح��ب��ك إش��راًك��ا ك��ان م��ا
ب��ه��اء ب��ح��ل��و ش��ع��ر ل��ي ي��ح��ل ل��م خ��ال��ف��ت��ه��ا إذا أح��ك��ام ل��ل��ف��ن
ال��رق��ب��اء ع��ن بُ��ع��د ف��ي ش��اء م��ا ف��ن��ه ن��م��اذج م��ن ال��م��ص��وُر ن��ال
س��ن��اء ع��زي��ز ع��ن ت��ع��ب��ر م��ث��ًال غ��ال��بً��ا ي��ح��رم ال��رس��ام وال��ش��اع��ر
وف��اء ن��ظ��ي��م ع��ن ال��م��الح��ة ب��اس��م س��ك��وت��ه��م ع��ن��د ال��ش��ع��راء ويُ��س��اءَُل
أش��ي��اء! وف��ي ُخ��ل��ق ف��ي ش��اق م��ا ل��ح��ب��ه��م ي��ح��اَرب��ون ال��ذي��ن وه��م
وب��ك��ائ��ي ف��رح��ت��ي ل��ك أُص��ِغ ه��ج��ري، ج��ان��ب��ي ل��ك��ن ش��ئ��ت، م��ا ف��ت��دلَّ��ل��ي
وروائ��ي رق��ت��ي دالل��ك ويَ��ِص��ْر ن��اظ��م أن��ا م��ا ح��س��ن ج��م��ال��ك وي��ح��ل



وظالل أشعة

إم��الئ��ي وف��ي وج��دان��ي ح��ي��ن ف��ي ص��ب��اب��ة م��ع��ي��ن ل��ي ي��ن��ض��ب ه��ي��ه��ات
وال��ض��راء ال��س��راء ع��ل��ى ي��ق��ظ��ى م��ه��ج��ًة ي��ن��ب��ه ب��م��ا ال��ع��ذاب ل��ي��س
اس��ت��ح��ي��اء وف��ي ش��غ��ف ف��ي ب��ال��ش��ع��ر وغ��ردت ال��ص��م��ي��م ال��ح��ب ع��ل��ى ط��ب��ع��ت
ب��رج��اء ُع��ل��ل��ت ه��ي وإن ي��أًس��ا ص��اح��ب��ت ه��ي وإن ش��ع��ر ف��ح��ي��ات��ه��ا
ال��ظ��ل��م��اء ال ال��ن��ور ص��وت ك��ان ب��ل ش��دوه��ا م��ب��ع��ث األح��داث ك��ان��ت م��ا
وال��ب��أس��اء ال��ن��ع��م��اء ح��ال��ي ف��ي رج��ائ��ه��ا غ��ي��ر ل��ي��س ال��ت��ح��رق ش��ع��ر
ج��الء ب��ك��ل ي��ن��ط��ق ال��ه��وى ف��دع��ي ال��ه��وى ب��أل��ح��ان س��ج��ي��ت��ه��ا غ��ن��ي��ت
ن��داء خ��ي��ر س��ن��اك ح��ي��ن ل��ل��ش��ع��ر ب��اع��ثً��ا ف��راق��ك ي��ج��دي��ه ه��ي��ه��ات
أداء ح��س��ن ي��ف��ت��ه أج��اد م��ه��م��ا إن��ه بُ��ع��دك، ب��ط��ول تُ��س��ق��م��ي��ه ال
إخ��ف��اء ب��ال إح��س��اس��ي ص��دق م��ن ب��غ��ي��ره أق��اس ال ش��ع��ور ه��ذا
واألع��ب��اء! وال��ح��رم��ان ال��ف��ن ف��ي ِرف��ق��ت��ي ع��ن م��داف��ع ف��رض وع��ل��يَّ
وال��ن��ع��م��اء! ال��ح��ب ش��ع��ر ن��ظ��م ع��ن ع��زوف��ه��م ل��ي��م ث��م ال��ن��م��اذج ح��رم��وا
وال��ب��ن��اء! ال��ن��ج��ار ك��ص��ن��اع��ة ص��ن��اع��ة ل��ج��اء ن��ظ��م��وا انَّ��ه��م وَل��َو
ض��ي��اء! دون يُ��َردُّ ال��غ��ب��ي��ن ب��ي��د ب��ري��ش��ة ال��ح��ي��اة ن��ق��ش ف��ي خ��ي��ر ال

∗∗∗
ال��ش��ه��داء س��ي��رة ع��ن ت��ح��دي��ث��ه��ا إل��ى ودع��ت وت��ن��ه��دت ف��ت��ب��س��م��ت
ب��ل��ق��ائ��ي ول��وع��ده��ا خ��ده��ا ف��ي ل��وردة وارت��ب��ك��ت ه��م؟ م��ن ف��س��أل��ت:
ال��ش��ع��راء! ف��ت��ن��ة ن��ب��ح��ث ف��ت��ع��ال ح��ق��وق��ه��م ن��س��ي��َت ق��د أظ��ن��ك ق��ال��ت:
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اآليل اإلنسان أو روبوت

إن��س��ان ت��ص��وي��ر ش��اب��ه��ت ص��ورة ف��ي م��ن��ت��ظ��ًرا ب��ال��ب��اب واق��ًف��ا رأي��ت��ه
ح��ي��ان��ي ث��م أم، (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ول��ي أب��ي ع��دَّ ال��ع��ل��م ق��ال: أن��ت؟ م��ن ف��ق��ل��ت:
ح��س��ب��ان��ي ج��از ق��د ب��ل ت��ع��ث��ر ف��م��ا ص��دق��ت م��ش��ي��ة ف��ي ي��ص��ح��ب��ن��ي وراح
وم��ي��زان ب��م��ق��ي��اس ح��دي��د وم��ن خ��ش��ب وم��ن س��ل��ك م��ن ال��م��ك��ون وه��و
ب��ت��ب��ي��ان ت��ب��ي��ان��ي ج��اوب ف��ك��ي��ف ب��ه ت��ش��ع روح وال ال��ج��م��اد ه��و
وف��رح��ان م��غ��رور ج��د س��خ��ره ف��ي وم��ض��ى ح��ي��رت��ي م��ن ض��ح��ك ف��ي ف��رنَّ
ب��ن��ي��ان��ي! ج��دواك وم��ن ل��ل��ك��ه��رب��اء ب��ش��ر أن��ن��ي ص��دي��ق��ي اع��ل��م وق��ال:
ووج��دان ل��ي ش��ع��ر ف��وات��ن ت��رى وال ال��خ��ي��ال ش��ع��ر ف��ي ت��ف��ت��نُّ ف��ك��ي��ف
وإح��س��ان ب��إب��داع ال��خ��ي��ال ف��اق ع��ج��ب م��ن ص��غ��ت م��ا ت��ج��د ت��أم��ل! ان��ظ��ر!
ي��ل��ف��ان��ي ح��ي��ث ال��م��ت��س��ام��ي ل��ل��ن��اب��ه ج��م��ع��ا ق��د م��رآي ف��ي وال��ع��ل��م ل��ل��ش��ع��ر
(ي��ون��ان) أوه��ام وال روًع��ا أج��ل ت��ن��ظ��م��ه��ا ح��ي��ن (خ��ي��م��ي)1 أس��اط��ي��ر وم��ا
س��ل��ط��ان��ي؟ ن��اج��ي��ت إذا ت��راه��ا أال وأخ��ي��ل��ة إح��س��اس ال��ش��ع��ر ه��و ق��ال��وا
وع��رف��ان؟ ب��إع��ج��از ن��ور وع��ه��د م��ض��ى ال��ظ��الم ف��ي ع��ه��ًدا ت��ذك��ر أل��س��ت
ال��س��ب��رم��ان؟ ع��ه��د إل��ى ح��ل��ًم��ا ت��ط��ي��ر ك��م��ا ل��ل��ن��ش��وء ع��ه��ًدا ت��ل��م��ح أل��س��ت
ب��أزم��ان؟ أل��وانً��ا وب��ال��ع��واط��ف م��ن��وع��ة ب��أح��الم ت��ج��ي��ش أال

القديمة. مرص اسم 1



وظالل أشعة

وإي��م��ان؟ ب��م��ج��ه��ود ال��ت��س��ام��ي إال ب��ه��ا ي��ك��ون ل��ن ب��دن��ي��ا ت��ح��سُّ أال
ك��إخ��وان ن��ف��ع ف��ي ال��ع��ل��م ب��دائ��ع ب��ه ت��ق��وم ع��ص��ر ف��ي ن��ح��ن ف��ه��ا ان��ظ��ر
ف��ت��ان ج��د س��ح��ر ال��ص��ن��اع��ات وف��ي م��زرع��ة ل��ل��ن��اس غ��دا ال��ه��واء ح��ت��ى
(رض��وان) ج��ن��ات س��اب��ق��ت ك��أن��م��ا ع��ج��ب ك��ل��ه��ا ح��ي��اة األث��ي��ر وف��ي
دي��ان روح ف��ي��ه وت��س��ب��ح ح��د، ب��ال ال��ح��ي��اة م��س��راُت ف��ي��ه ت��م��وج
أدي��ان دون م��ن م��ل��ة ع��ل��ى وال ب��ه ي��خ��ص ش��ع��ب ع��ل��ى وق��ًف��ا ول��ي��س
ف��ن��ان وح��ي ل��ي��س��ت ال��ح��ض��ارة إن أب��ًدا ت��ق��ل ال ت��أم��ل! ص��دي��ق��ي! ان��ظ��ر
وس��ك��ران م��ح��م��وم ب��ي��ن م��ا ب��ال��ف��ن ع��ب��ث��وا ط��ال��م��ا م��ن إل��ى ��ا ح��قٍّ ت��ص��غ ال
ه��ان��ي غ��اف��ل وك��لٌّ ال��ح��ي��اة ع��ل��ى م��ن��م��ق��ة ب��أل��ف��اظ ي��م��وه��ون
ع��م��ي��ان م��ث��ل خ��ص��ًم��ا، ال��ع��ل��م وف��ي ف��نٍّ��ا، ح��ق��ائ��ق��ه��ا ع��ن ال��ت��ن��ائ��ي وي��ح��س��ب��ون
ب��أك��وان أك��وانً��ا ي��ب��دل ع��ص��ر ف��ي ال��ث��ق��اف��ة ت��وح��ي م��ا خ��ي��ر دروا وم��ا

∗∗∗
ق��رب��ان��ي ب��ع��ض ه��ذا ن��ظ��م��َي ج��ع��ل��ت خ��ج��ل ع��ل��ى ن��وم��ي م��ن ق��م��ت وع��ن��دم��ا
دي��وان��ي أع��ل��ي��ت أن ف��ح��س��ب��ي ش��ع��ري ب��ه��م أخ��ص م��ن اص��ط��ح��ابً��ا ل��ي أب��ى ف��إن
وق��رآن��ي وح��ي��ي ل��ي ول��ي��ب��ق ش��اء م��ن م��زده��يً��ا ال��ت��رص��ي��ع أدب ول��ي��م��ت��ل��ك
ل��ش��ي��ط��ان! ب��ن��ج��واه غ��ي��ري دان إن ق��ب��ًس��ا ل��ي ال��ع��ل��م ج��م��ال رض��ي��ت إن��ي
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إله رثاء

ب��س��ل��وان ي��ح��ظ��ى ف��م��ا ال��ش��ت��اء ع��ن��د ُم��نً��ى ال��وج��ود ي��ب��ك��ي ك��م��ا أن��ت أب��ك��ي��ك
ووج��دان��ي ح��س��ي م��دى وم��لء ف��ك��ري، س��ن��ا وم��لء ش��ع��ري، ه��وى م��لء أب��ك��ي��ك
وإح��س��ان ب��إح��س��ان ال��ح��ي��اة أن��ت ب��ل ال��ج��وارح، أن��ت ب��ل ال��ن��واف��ح، أن��ت
وإي��م��ان ح��ب ب��ال ع��ن��ك ح��وِّل��ت وم��ا ال��خ��ل��وَد زل��ت وم��ا أن��ت أب��ك��ي��ك
ك��ن��ي��ران ن��ور ل��ي ف��إن��ك رغ��م، وب��ال ك��ذا رغ��م��ي، ع��ل��ى أن��ت أب��ك��ي��ك
أش��ج��ان��ي أل��ح��ان ف��أن��ف��ق��ه ع��م��ري ل��ي��خ��ذل��ن��ي إال ل��ي ح��ب��ك ي��ص��ف ل��م
ب��ع��دوان! ف��ي��ؤذي��ن��ي س��ع��ي��ًدا ح��رٍّا وي��ح��س��ب��ن��ي ي��ع��ادي��ن��ي ح��س��ود م��ن ك��م
ك��ت��م��ان ط��ي ف��ي ي��ك��ف��ن��ه��ا ـ��س��ور م��ح��ـ ول��وع��ة م��ق��ه��ور ث��ورة ي��در ل��م
وح��رم��ان��ي آالم��ي وش��دة ـ��الم��ي، أح��ـ ول��وع��ة أن��غ��ام��ي، زف��رة ي��در ل��م
وخ��ل��ج��ان ب��رك��ان ب��ي��ن م��ا ظ��ل ق��د م��غ��ت��رب م��ث��ل ش��ري��ًدا ال��ح��ي��اة أق��ض��ي
ع��ان ص��خ��رة ف��ي م��ع��ت��زل ح��ي��اة س��وى ب��ال��ح��ي��اة ع��ل��ي��ه ال��م��ح��ي��ط ج��ن��ى
ح��س��ب��ان! دون ون��س��وٌر س��الح��ٌف وت��ح��س��ده م��رق��اه ت��غ��ب��ط وال��ن��اس
ق��رب��ان ت��ق��دي��ر وال ال��ن��ع��ي��م ح��ظ وال ال��س��م��و، ج��دوى ل��ه م��ا ال��ذي وه��و
س��ي��ان اآلن وم��وت��ي ع��ي��ش��ي ف��إن ل��ه ال��ب��ك��اءَ ي��دع��و ال��ذي ع��ي��ش��ي ي��ب��ق ل��م
ل��غ��ص��ان ت��ب��اري��ح وك��ل��ي دم��ع ب��ال ال��ص��م��وت ف��ي أب��ك��ي ح��ي��ن ل��ك��ن��ن��ي
وإت��ق��ان��ي إب��داع��ي م��آث��ر ع��ن��ه��ا ف��م��ض��ت م��ض��ت م��ن وج��ودي ب��ك��ل أب��ك��ي
وأل��ح��ان��ي؟ ت��غ��ري��دي س��ر وم��ا ن��ف��س��ي؟ خ��ل��ق��ت ف��ل��م — ت��غ��ن��ى ول��ن — ع��ن��ه��ا ت��غ��َن إن
ب��أوزان��ي؟ غ��ي��ري م��ل��ك��ه��ا ي��ص��ف ول��م ح��رًق��ا ك��ل��ه ش��دوي أص��ب��ح وك��ي��ف



وظالل أشعة

وأح��زان��ي ب��أوج��اع��ي ل��ب��ي ط��ي ف��ي خ��ل��دت وإن م��وتً��ا ال��ورى ب��دن��ي��ا م��ات��ت
وف��ق��دان��ي ت��ق��ط��ي��ع��ي ه��و ي��ك��ن وإن س��ي��رت��ه��ا ب��ع��ث ب��ك��ائ��ي ش��ع��ر وص��ار
ديَّ��ان! ُح��م��ق م��ن ال��م��ن��ى ال��ق��ت��ي��ل ي��ب��ك��ي ك��م��ا ه��واي أب��ك��ي إذ أب��ك��ي��ك أب��ك��ي��ك
وخ��س��ران��ي ه��دم��ي ع��ل��ى ع��ونً��ا ي��داك ب��رح��ت م��ا ث��م خ��ل��ًق��ا دن��ي��اَي خ��ل��ق��ِت
س��ل��ط��ان ه��دِّ ف��ي م��ه��ج��ت��ه ف��ه��د ص��ول��ت��ه ه��دَّ إل��ه م��ث��ل ف��ك��ن��ت
ب��ال��ف��ان��ي! ل��ي��س م��ن ف��ان��يً��ا ح��ك��ى ف��ق��د ي��ق��دس��ه م��خ��ل��وق ي��رث��ي��ه وص��ار
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الكرامة

باالدعاء اتهموه من وجوه بها يصفع برجراك دي سريانو لسان عىل روستان، إدمون (عن
مرسل بشعر وصاغها الجداوي، صالح حسن األستاذ الفرنسية عن نثًرا نقلها والكربياء،

الديوان.) صاحب

النثرية الرتجمة (1)

أصنع؟ أن تريدونني وماذا
يحميني سيد عن قوي، سند عن يل أبحث أن أتريدون

وليٍّا، منها ويتخذ السنديانة يتملق الذي الحقري كالطحلب
شكًرا! ال، بالقوة؟ يَرتفع أن من بدًال بالحيلة ويتسلق

للمورسين؟ — غريي يفعل كما — شعري أهدي أن تريدونني أم
أسعى أن إىل الدنيء األمل يدفعني نديًما أصبح أن أم

صفراء؟ ليست ابتسامة وزير شفتي عىل ألرى
شكًرا! ال،

السري يتعب وأن بضفدعة؟ يوم كل أتغذى أن أم
موضع عند تتسخ ما رسعان برشة يل تكون وأن معدتي؟

االنحناء فن أدرس وأن السجود؟ أثر من الركبتني
شكًرا! ال، والتعظيم؟

باألخرى؟ الزرع وأروي بيد الشاة أالعب أن أم
شكًرا! ال، شخص؟ عىل يوم كل ثنائي بخور أوزع وأن



وظالل أشعة

شكًرا! ال، ثمنه؟ بدفع شعري أنرش أن أم
شكًرا! ال، حاناتهم؟ يف «بابا» يرشحونني الغافلني أدع أن أم

من بدًال قصيدة حول مجًدا لنفيس ألبني أسعى أن أم
شكًرا! ال، غريها؟ أنظم أن

شكًرا! ال، والناس؟ والصحف النقاد أخىش أن أم
والزيارات الرجاء وأفضل وأرتعب، لخطوتي أحتاط أن أم

شكًرا! ثم شكًرا، ثم شكًرا، ال، الشعر؟ نظم عىل

العني يل تكون وأن طليًقا حرٍّا وحدي وأكون وأسري، وأضحك، وأتخيل، أغني، … ولكن
أتبارز وأن أحب، كيفما أشاء وقتما قبعتي أضع وأن يرعد، الذي والصوت تحدق، التي
إن أفكر وأن ثروة، أو ملجد ناظر غري وأعمل الشعر، أقرض وأن (نعم)، أو (ال) للفظة
يف لنفيس أقول وأن أفكاري، بنات من إال شيئًا أخط ال وأن للقمر، سياحة يف شئت
دمت ما األوراق عن وحتى الفواكه وعن األزهار عن راضية كوني النفس، «أيتها تواضع:
بفوزي مدينًا أكون ال — الصدفة بطريق — يوًما فزت ما فإذا بستانك» يف تقتطفينها
أكن لم وإن الطفييل الطحلب أكون ال وبالجملة كله، بالفضل لنفيس أحتفظ بل ألحد،

بجدي. أرتفع ولكنني عاليًا أرتفع ال فقد الباسقة، السنديانة

النظمية الرتجمة (2)

السنديانه؟ كنف يف تعلق كالطحلب التملق أأرىض
قوته؟ عىل ارتفاًعا وعاف حيلة يف التسلق وشاء

بالغنى أحتفي أن القصد أم … شكر! ألف ال، تريدون؟ أهذا
بشعره؟ غريي عادة هي كما املورسين إىل نظيمي وأهدي

السافل األمل فيدفعني كالنديم أغتدي أن القصد أم
الوزير؟ بثغر دهاء من خلت عطف ببسمة ألحظى وأسعى

شكًرا! ثم ال،
وأشكو يوم كلَّ بضفدعة سقيًما أتغذى أن القصد أم

انصياًعا؟ ركبتيَّ عىل دواًما سجودي يف برشتي من وأفسد
شكًرا! ثم فال،
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الكرامة

أزرْع؟ بيرساي حني والشاة ألعب بيمناي أني القصد أم
جديد؟ لشخص الثناء بخور يوم كل يف أوزع وأني

شكًرا! ثم فال!
شكًرا! ثم فال! سعًرا؟ لذلك ودفعي نظيمي نرش القصد أم

شكًرا! ثم فال! حاناتهم؟ «باب» يرومونني الغافلني أدع أن القصد أم
كسوًال؟ قديم نظيم حول لنفَيس مجٍد بنيان القصد أم

شكًرا! ثم فال،
وناٍس غلوٍّ يف ُصحٍف ومن الناقدين عنت من الخوف أم

شكًرا! ثم فال،
شعري؟ نظم عىل خلق وإيثاَر بخطوي املتناهي الحذر أم

وشكًرا! وشكًرا، شكًرا، ثم فال،
∗∗∗

طليًقا وحدي وأضحك وأصفو خياًال وأسمو أغني ولكن
احتياجي عند الرعد هو وصوٌت البصري عني يل تغتدي وأن

أهوى كنت كيفما بقبعتي رأيس زينت شئت متى وأني
«نعم» لقويل أو «ال» للفظة أشاء ملا أبارز وأني

جالٍل أو ثروة يف أفكر ال أعمل الشعر، أقرض وأن
للقمر سفر إىل علو يف شئُت إن أفكر وأني

ونفيس ولبي لفكري بناٌت حبته ما سوى أخط ال وأن
قريره بزهر كوني نفس، «أيا اتضاع: وكيل أقول وأني

النارض بستانك بأوراق وحتى بالثمار كذا وكوني
لغريي مدينًا فلست نجحُت ما إذا حتى ملكك» كان متى

لها. بامتناني ومحتفًظا لنفيس مدينًا أكون ولكن
الطفييل النبات شبيه أكون ال أني حايل وجملة

الباسق البذخ مظهر يف السنديانة تلكم أكن لم وإن
كريًما. عزيًزا بجدي أرقى أني غري عاليًا أرتفع لم وإن
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إىلحكامنا

ح��ك��م��ك��م! أو ب��ن��ص��ح��ك��م األح��ق أن��ي ف��أدع��ي — ُع��ِدْدُت وإن — ال��غ��ب��ي ل��س��ت
ش��ت��م��ك��م ف��ي ب��ك��م ال��م��غ��رى م��وق��ف ف��ي أرى ف��ل��ن ال��غ��رور ن��زق م��ن وع��ص��م��ت
ذم��ك��م غ��اي��ة «م��ص��ر» م��ذم��ة وأرى ب��الدن��ا ع��ي��ون م��ن ج��م��ي��ًع��ا أن��ت��م
ك��س��ق��م��ك��م ال��ن��زاع ع��ق��ب��ى م��ن أس��ق��م��ت م��ث��ل��م��ا ال��س��ي��اس��ة م��ن س��ئ��م��ت ول��ق��د
ك��خ��ص��م��ك��م! ال��ص��دي��ق ب��ه يُ��ظ��ن داءٌ ف��إن��ه ال��خ��ص��ام دع��وا أق��ول ع��ب��ثً��ا
غ��ن��م��ك��م م��ن ف��غ��ن��م��ه��ا ال��خ��ص��ام ف��وق وأه��ل��ه��ا ال��ع��ل��وم دع��وا أق��ول ل��ك��ن
ن��ج��م��ك��م م��ط��ل��ع ال��ع��ل��م روح ت��ج��دون ب��ك��م ش��غ��ل��وا م��ن ول��ع��ل ف��ل��ع��ل��ك��م
ح��ك��م��ك��م ض��ام��ن ف��ه��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة م��ع��ن��ى دائ��ًم��ا اإلخ��وة ع��ل��ى ف��ت��ق��دس��ون
أم��ك��م! م��ن إخ��وان��ك��م ف��خ��ص��وم��ك��م وح��ده��ا ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ح��ك��م��ت��م وإذا
ح��زم��ك��م ف��ي إغ��واءه��ا ف��ل��ت��ح��ذروا ض��ل��ًة ال��س��ي��اس��ة ت��ج��ن��ي ك��م ل��ل��ه
ي��وم��ك��م وح��ك��م��ة آت��ي��ك��م ودل��ي��ل أم��س��ك��م م��ن ع��ه��دك��م ال��ت��س��ام��ح وخ��ذوا
ل��وم��ك��م؟ أو م��الم��ت��ي ف��وق ف��ال��ش��ع��ر أك��ْن وإن أل��وم، ف��م��ا ال��ص��غ��ي��ر وأن��ا





كليوباطرة ثغر

الطبية (الجمعية له أقامتها التي التكريمية الحفلة يف القصيدة هذه الناظم (ألقى
إىل انتقاله قبيل ١٩٢٨ سنة ديسمرب ٢٦ يوم أتينيوس بصالة باإلسكندرية املرصية)

العاصمة.)

ت��واف��ي��ه ق��ل��ب��ي ه��وى م��ن ب��ق��ي��ة ف��ي��ه ي��زل ل��م ل��ك��ن ال��ث��غ��ر، أودِّع
ي��ك��ف��ي��ه ال��ش��ك��ران ذل��ك ي��ع��د ف��ل��م م��ح��ب��ت��ك��م م��ن ف��روض��ي زدت��م وال��ي��وم
م��اض��ي��ه ح��س��ن م��ن وأج��م��ل��ه��ا ش��ت��ى، وح��اض��ره ل��م��اض��ي��ه ال��ذك��ري��ات
م��غ��ان��ي��ه م��ن أو ج��ام��ع��ة ن��ور أو ف��ات��ن��ة س��ح��ر أو (إس��ك��ن��در) م��ج��د م��ن
ل��ج��ادي��ه ُع��ل��ي��ا ف��ل��س��ف��ة ون��ب��ع وأف��ئ��دة أل��ب��اب م��س��رح دام ق��د
ف��ي��ه ي��ب��رح��ا ل��م ب��ل ف��ي��ه، ت��ج��ل��ي��ا ع��رف��ا م��ذ ال��ع��ل��م وروح ال��ج��م��ال روح
ب��أه��ل��ي��ه1 واف��اك��م ال��غ��رب ف��ي وال��ع��ل��م ي��رم��ق��ك��م ال��ش��رق��ي ال��ج��ان��ب ف��ي ال��ح��س��ن
وت��ن��وي��ه��ي! ت��ق��دي��ري ف��وق ش��ع��ورك��م ف��ك��رم��ك��م ب��ت��ك��ري��م��ي س��خ��اء ج��دت��م
ت��أل��ي��ه ح��ظ ق��ب��ًال ن��ال وك��م ن��ب��ًال، م��ظ��اه��ره أس��م��ى ف��ي ال��ط��ب وك��ن��ت��م
ت��ش��ب��ي��ه؟ دون ب��م��ث��ل��ي ف��ك��ي��ف ل��ه، ف��راع��ن��ه دان��ت (أم��ح��ت��ب)2 ع��ه��د م��ن
ت��ج��ل��ي��ه ف��ي ع��زي��ز ف��ي��ه��ا ال��ط��بُّ ل��راب��ط��ٍة إج��الًال ال��ع��ه��د أج��دد

الدويل. الطبي املؤتمر إىل إشارة 1
القديم. مرص تاريخ يف الشهري الطبيب 2



وظالل أشعة

راع��ي��ه ال��م��رع��يُّ ب��ه��ا ي��س��ام��ي ك��م��ا رع��اي��ت��ه��ا م��ن ��ا ح��قٍّ ال��زم��ال��ة ت��ف��ي
ت��ب��اه��ي��ه ت��آخ��ي��ه ف��ي ف��ك��ل��ن��ا ج��وه��رة وه��و ال��ت��آخ��ي ق��ل��دت��ن��ا ك��م
ي��ح��ل��ي��ه إلخ��الص ن��دي��ن ب��م��ن رئ��اس��ت��ه��ا ُع��ل��ي��ا دائ��ًم��ا وازي��ن��ت
ي��ح��ي��ي��ه ب��ال��ط��ب ال��ذي ك��غ��ن��م ي��غ��ن��م رع��اي��ت��ه ف��ي ج��م��ي��ل ح��ظ ن��ال م��ن
ت��غ��ال��ي��ه! ف��ي ل��ق��ل��ب��ي ذن��وب وال أب��ج��ل��ه��ا م��غ��االة ف��ي ل��ك��م ص��ف��ًح��ا
ال��ت��ي��ه؟ ح��ف��ل��ة ف��ؤادي ي��ن��س��ى ف��ك��ي��ف ه��ًوى ح��ق��وق — أن��س��ى ول��ن — ن��س��ي��ت ول��و
ي��س��ام��ي��ه ن��دٌّ ل��ه ل��ي��س وال��ن��ب��ل ن��ب��ال��ت��ك��م م��ن ف��خ��ار ف��ي ع��زة ل��ي
م��ج��ال��ي��ه ف��ي ل��ذي��ذ م��اٍض ب��ذك��ر م��داع��ب��ة ف��ي ل��ي ف��ل��ت��س��م��ح��وا واآلن
وت��أل��ي��ه��ي ب��ت��ق��دي��س��ي م��س��ت��ن��ب��ت��ات م��ن��وع��ة ج��راث��ي��ًم��ا ل��ي م��ودًع��ا
ل��راج��ي��ه م��رج��وٍّ خ��ذالن ح��ي��ن ف��ي ف��ت��ن��ص��ف��ن��ي خ��وًف��ا أزرع��ه��ا ك��ن��ت ك��م
ل��ي��ال��ي��ه ال��ص��وف��ي ه��وى ي��ق��ض��ي ك��م��ا م��س��ام��رة ف��ي ل��دي��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي أح��ي��ي
ت��رف��ي��ه ش��ب��ه غ��ن��اه��ا وف��ح��ص��ي ح��ظٍّ��ا م��ن��اب��ت��ه��ا م��ن ق��رب��ي أح��س��ب وك��ن��ت
ل��ت��ال��ي��ه ال��ع��ال��ي األدب ك��أن��ه ي��س��ع��دن��ي ال��م��ح��ب��وب ال��ص��ادق وال��م��ج��ه��ر
ن��الق��ي��ه ف��ي��م��ا ل��ه ب��ع��ي��ن ع��ي��ن��ي ات��ص��ل��ت ب��ل «أف» ل��ه ي��وًم��ا ق��ل��ت م��ا
أي��ادي��ه؟ أن��س��ى ف��ه��ل ث��م��ي��نً��ا، ع��ل��ًم��ا ب��ادل��ن��ي ح��ي��ن ن��ظ��رات��ي ب��ادل��ت��ه
ت��وال��ي��ه ل��ؤم ف��ي ال��خ��ل��ق م��ن ن��ف��س��ي اض��ط��رب��ت إذا أح��زان��ي م��ل��ج��أ ك��ان ق��د
أف��دي��ه ل��ي ص��دي��ق ع��ه��دي خ��ان إن ل��ص��ح��ب��ت��ه إخ��الص��ي ي��ج��ح��د ك��ان م��ا
ون��ادي��ه! ت��ق��اض��ي��ه ف��ي ص��ي��اح��ه ي��زع��ج��ن��ي ح��ي��ن (خ��ل��ي��ًال) أن��س��ى ول��س��ت
أواري��ه4 ب��رد م��ن ال��ن��واغ��ض3 خ��وف أراق��ب��ه��ا (أم��ي��ب��ات) م��ن��ه ن��خ��اف
ت��ن��ب��ي��ه دون إل��ي��ن��ا ُم��س��دَّدات أش��ع��ت��ه ف��ي (ع��ف��ي��ف��ي) أن��س��ى ول��س��ت
ت��ش��ك��ي��ه ف��ي (ص��ب��ري)5 تُ��ج��ن��ن ك��م��ا وتُ��رق��ص��ه (م��ح��ف��وًظ��ا) تُ��ك��ه��رب ح��ت��ى

الكرميل. األب وضع من والكلمة األميبات، 3
أخفيه. أواريه: 4

األشعة قسم رئيس عفيفي محمود والدكتور باإلسكندرية، الحكومة مستشفى سعاة كبري خليل 5

وموضع الجلد. قسم رئيس صربي والدكتور الرمد، قسم رئيس محفوظ والدكتور املذكور، باملستشفى
يف األبيات إليه تشري ما وهذا األشعة، قسم فوق البكرتبولوجي املعمل وكذلك األخريين القسمني من كل

مداعبة.
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م��ع��ادي��ه م��ن س��ه��ام أم��ام أغ��ن��ى ف��م��ا ال��م��س��ي��ح ط��ب ط��ب��ه ك��اله��م��ا
ك��راس��ي��ه إال ل��ه س��الح وال ي��ب��ارزه��ا م��ص��دوًع��ا ل��ل��ه» و«ال��ع��ب��د
أروي��ه األن��س ب��م��ج��ل��ى ش��ك��وى ب��ع��د م��ن خ��ب��ًرا ك��ل��ه ه��ذا ب��ات ق��د وال��ي��وم
م��ن��اح��ي��ه ف��ي ك��ه��زل ف��ي��ه��ا ال��ج��د ل��ه��ا ح��دود ال ف��ن��ون ال��ح��ي��اة ك��ذا
ت��ع��ال��ي��ه ف��ي ال��ت��آخ��ي ج��م��ال إالَّ ن��ق��دس��ه ل��ذك��ران��ا ت��ب��ق��ى ول��ي��س
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الطمأنينة

ت��ق��لُّ ف��ال ال��ق��ل��وب، وي��م��ن��ح��ه��ا ي��س��ت��ق��لُّ ب��ال��م��ح��ب��ة ف��ؤادي
ظ��لُّ ي��ل��ق��اه ال��ذي ال��ح��ظ ل��ي ول��ك��ن إش��ع��اٍع ح��ظ ل��ي وم��ا
أح��ل وب��ه ب��ن��وره أن��ي��ر رب ف��ض��ل وروح��ي ف��ض��ل��ي وم��ا
ال��م��ط��ل ال��ن��ور ال ال��ظ��ل ك��ي��ان��ي ب��ي��ن��ا س��ن��اه ك��األث��ي��ر ف��أن��ق��ل
ت��ض��م��ح��ل أو ت��ع��ت��ل��ي س��واء روح ذوات ال��ظ��الل أن ع��ل��ى
ي��س��ت��ق��ل ب��ن��ور ت��ب��دده��ا ان��دم��اًج��ا ك��ان بُ��ددت ه��ي إذا
أذل ول��و ت��ذل ل��ن ون��ف��س��ي ج��س��م��ي ب��ع��م��ر ي��ق��اس ال ف��ع��م��ري
األج��ل؟ ه��و وه��و ال��روح ف��ك��ي��ف ف��ن��اء ل��ه ل��ي��س ال��ج��س��م وه��ذا
أض��ل! وال ال��دوام ع��ل��ى أع��ي��ش ك��أن��ي أح��ي��ا أن��ن��ي وأق��س��م
ت��دل وك��م ت��ع��ي��ن ك��م ك��أم ح��ول��ي وه��ي (ال��ط��ب��ي��ع��ة) ُم��ل��ك ول��ي
وخ��ل؟ أم ل��ي وه��ي ف��ن��ائ��ي ت��رض��ى وك��ي��ف ال��ف��ن��اء ل��ي ت��ع��اف
م��ح��ل م��رح��ل��ة ك��ل ف��ي ل��ه��ا ح��ي��اة ب��ل م��م��ات ف��ي��ه��ا وم��ا
وط��ل أل��ق ع��ط��ف��ه��ا وي��ن��ق��ل ول��ب��ي ب��إح��س��اس��ي أخ��اط��ب��ه��ا
وغ��ل ح��ق��د ل��م��ه��ج��ت��ي ول��ي��س رض��اه��ا م��ن ال��م��ح��ب��ة ف��أس��ت��م��ل��ي
ي��ج��ل؟ م��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة غ��ي��ر وه��ل م��ط��م��ئ��نٍّ��ا ب��ال��ح��ق��ي��ق��ة وأن��ع��م
ك��ل! وال��ج��زء ون��ف��س��ه، ون��ف��س��ي ن��ف��س��ي إي��م��ان ع��ائ��ب م��ن وك��م
ي��م��ل ف��ال ال��ط��ل��ي��ق ك��ان وم��ن ح��دود ب��ال ال��ط��ل��ي��ق أن��ي س��وى
ي��زل! أب��ًدا ت��ق��ي��ي��ده��ا وم��ن ن��ف��س غ��ل ف��ي س��اخ��ط وغ��ي��ري



وظالل أشعة

وأس��ت��ق��ل ال��غ��ي��وم خ��ل��ف ب��م��ا ع��ل��ًم��ا ال��ده��ر غ��ي��وم م��ن وأض��ح��ك
وخ��ل ص��اب ش��ه��ده��ا وم��اثَ��ل ن��ف��س��ي ال��ب��ؤس ب��رغ��م م��رت ف��م��ا
ال��م��ق��لُّ! وأن��ا ال��غ��ن��ى وص��اح��ب��ُت ذه��ن��ي أم��اَم ال��وج��وَد ��دُت ووحَّ
أُم��ل؟ أأن��ا م��ح��ب��ت��ي ب��رغ��م ش��ع��ري ف��ل��ي��ت ال��م��الل، أش��ك��و وم��ا

238



املكتاب

ت��رض��اه��ا رس��ال��ة ال��ح��روَف ت��ل��ك أن��ط��ق��ت ح��ت��ى ال��م��ك��ت��اب ع��ل��ى ن��ق��رت
ه��واه��ا أط��ع��ن إذا ال��ق��ل��وب م��ث��ل وخ��واف��ًق��ا ن��وازًع��ا ال��ح��روف ف��ن��رى
ت��ت��اله��ى! ك��أن��ه��ا ال��وث��وب رغ��م ب��ت��س��ل��س��ل ف��وق��ه��ا األن��ام��ل ت��ج��ري
م��داه��ا س��ب��اق ف��ي ال��ي��راع��ة ق��ب��ل ت��رى ب��ل ال��ي��راع��ة، ج��ري ف��ي وت��خ��ط
ي��داه��ا! أب��دع��ت��ه م��ا ال خ��ط، م��ا ع��اج��ًال األل��وه��ة ق��ل��م وك��أن��م��ا
ال��ل��ه؟ ف��ي��ه راع��ي��ت ه��ل ن��م��ق��ت؟ ال��ذي م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا ف��س��أل��ت��ه��ا:
ج��ب��اه��ا! ت��ذل ك��م��ا ت��ع��زُّ ول��ق��د ق��دي��رة ال��ح��س��ان أن��ام��ل��ك ه��ذي
ف��ك��ف��اه��ا! ل��ف��ظ��ه��ا، ال��ت��ب��س��م غ��ي��ر ي��ك��ن ول��م ت��دقُّ وم��ض��ت ف��ت��ب��س��م��ت
ش��ف��اه��ا؟ ال��ك��الم ف��ات إن ب��ع��د م��ن رس��ال��ة ل��دي��ك ل��ي ه��ل وس��أل��ت��ه��ا:
إل��ه��ا! ال��ح��زي��ن ن��اج��ى إن ال��ح��زن ف��ي أش��ع��ة ك��ل��ط��ف أي��ًض��ا ف��ت��ب��س��م��ت
ع��ي��ن��اه��ا! أرس��ل��ت م��ا وت��ش��رب��ت ث��غ��ره��ا اب��ت��س��ام��ة روح��ي ف��ت��ن��ف��س��ت
وج��داه��ا ب��ب��خ��ل��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��وق ب��ع��ده��ا دق��ائ��ق وج��دي ف��ي وح��ي��ي��ت
ل��ف��ت��اه��ا! وت��ن��ب��ه��ت ن��ق��ره��ا م��ن وان��ت��ه��ت ال��ت��أث��ر م��ن ع��ي��ي��ُت ح��ت��ى
وش��ذاه��ا ل��ف��ظ��ه��ا وه��ب��ت��ك ف��ل��ك��م ال��ه��وى ل��غ��ة ف��اه��ًم��ا ح��س��ب��ت��ك ق��ال��ت:
ل��ق��ي��اه��ا! ع��ن وُش��غ��ل��ت ت��دره��ا، ل��م أن��م��ل دق��ة ك��ل ف��ي ق��ب��ل��ة ك��م
ف��اه��ا! ال��ص��ب��اب��ة ون��اول��ت ص��دري، إل��ى ف��رًح��ا ض��م��م��ت��ه��ا ث��م ف��خ��ج��ل��ُت،





أمترضني؟

ي��ع��ل��ن��ه؟ ل��ل��ح��س��ن ف��م��ن أتُ��ح��ج��ب��ي��ن؟ ال��م��رض؟ ي��خ��ج��ل ال ف��ه��ل أت��م��رض��ي��ن؟
ت��ف��ن��ن��ه؟ ج��ذابً��ا (ال��ح��ب) وي��ن��ش��ر ن��ظ��ر ف��ي ال��ن��اس ه��م��وم ي��داوي وم��ن
ي��ف��ت��ن��ه ع��ي��ن��ي��ك س��وى ص��ف��ًوا ع��ي��ن��اي ف��أب��ت وف��ى ع��م��ن م��ه��ج��ت��ي ي��ا ُح��ج��ب��ت
ي��ج��ن��ن��ه ب��ح��رم��ان إال دن��ي��اه س��م��ح��ت ف��م��ا م��ش��ت��اق أش��وق ورح��ُت
م��دم��ن��ه! ال��س��ك��ر ح��ي��اَل ي��ط��وف ك��م��ا ب��ه ُس��ج��ن��ِت ب��ي��ت ف��ي ح��ول��ك أط��وف
ي��ؤب��ن��ه! م��ا إال ال��ق��ل��ُب ويُ��ح��رم م��رن��ح��ة م��ن ب��ك��أس أف��وز ف��ال
ي��ح��زن��ه ح��ي��ن ف��ؤادي س��ق��م وزاد س��ًدى ض��اع ال��ب��ع��د ف��ي زم��ن ع��ل��ى واًه��ا
ي��دف��ن��ه؟ وال��ل��ي��ل زك��ا ن��ب��ت وأي غ��ائ��ب��ة؟ ال��ش��م��س اف��ت��ق��اد ي��س��ت��ط��ي��ع م��ن
ت��غ��ب��ن��ه! ال��ول��ه��ان ال��ع��اش��ق ف��ص��ح��ة م��غ��ت��ب��ًط��ا ال��روح وه��ب��ُت ب��روح��ي ول��و
ي��ك��ون��ه! إع��ج��اًزا ال��ح��ب ف��ي ل��ل��ب��ع��ث م��ث��ًال أع��د وح��ي��ي��ن��ي ت��ع��اف��ي ع��ودي!
وي��ط��ع��ن��ه! ج��ه��ًال ي��ح��س��ده وال��ده��ر ج��زع��ي م��ن ال��م��ي��ت ش��ب��ي��ه ال��ع��ل��ي��ل أن��ا
ف��ي��ع��ل��ن��ه ن��ف��س��ي ف��ي ال��ش��وق وي��درك ف��ي��رح��م��ن��ي ب��ي ي��دري غ��ي��رك ول��ي��س





واملرأة حممد

دمشق.) يف العربي العلمي املجمع عضو املغربي القادر عبد األستاذ كتاب ظهور (ملناسبة

ب��ن��ف��س��ي م��ق��ي��م ول��ك��ن��ه أع��واًم��ا ع��ن��ي غ��اب ق��د ص��دي��ق ل��ي
ح��س��ي ع��ن��وان وال��ح��س م��ث��ال��ي، ال��ق��ول أك��ث��ر ف��ي ك��ان ق��ال ف��إذا
ودرس ب��ح��ٍث ب��ف��ن ح��دي��ثً��ا م��ن��ه وث��ب��ة ف��ي ال��ن��اب��ه��ي��ن ن��ف��ح
وك��س ع��ي��ش ع��ي��ش��ه��ا ب��ع��د م��ن ال��م��رأة ن��ص��رة ف��ي اإلس��الم ن��ب��ي ع��ن
أم��س وإن��ص��اف ل��ه ب��ح��ٍث ح��ق وأوف��ى ال��ج��ل��ي��ل ال��ب��اح��ث ص��دق

∗∗∗
ق��ب��س ك��ل ف��ي ال��ن��ب��ي ج��الل ت��دروا ل��م وال��ل��ه ال��ن��اق��دون أي��ه��ا
��ي ي��ق��سِّ ال ب��خ��ل��ق��ه ع��ظ��ي��ًم��ا ك��ان وك��ذا ب��ح��ل��م��ه، ن��وًرا ك��ان
ن��ط��س ال��ن��ف��س ك��اب��ر وع��رف��ان ع��زت وف��ل��س��ف��ة رح��م��ة م��ل��ؤه
ب��خ��س ب��دي��ل��ة ال��ع��ال ح��ق��وق ف��أع��ط��اه��ا ال��ح��ي��اة ال��م��رأة ج��ع��ل
ش��م��س م��ن��ارة ب��ت��ع��ل��ي��م��ه ُع��دت إذ وال��ت��ج��ل��ة ال��ح��ب ول��ه��ا
وج��ن��س ش��ع��ب ك��ل وأه��واء وال��دن��ي��ا وال��م��ن��ازَع ال��خ��ل��َق َخ��ب��ر
ول��ب��س غ��ش دون ال��ده��ر ع��ل��ى ج��م��ًع��ا ي��الئ��م��ه��م م��ا ال��ن��اس ف��ح��ب��ا
ب��ح��ب��س ال��ن��س��اء ��روا س��خَّ إذا ال��ك��ب��رى آي��ت��ه ال��ع��اب��ث��ون ج��ه��ل
ب��ك��أس ك��أًس��ا ال��ه��وان ص��ن��وف وأس��ق��وه��ا ت��دل��وا األل��ى ج��ه��ل م��ث��ل
وب��أس ل��ن��ب��ل أه��ًال ورآه��ا ح��ج��اه��ا أغ��اث ال��ذي س��واه م��ن
إن��س؟! غ��ي��ر أن��ه��ا ي��ن��ادون ال��ج��ه��ل ظ��ل��م��ة ف��ي ال��ف��رن��ج ك��ان ح��ي��ن



وظالل أشعة

األم��س ال��خ��ل��ود ج��ن��ة وف��ي م��ث��واه��ا ق��دَّم ال��ح��ي��اة ض��روب ف��ي
ون��ح��س ل��ط��م��ٍس ت��ع��ال��ي��م��ه وح��وَّل��ن��ا غ��ف��ل��ن��ا ق��د ن��ح��ن ف��إذا
ي��أس ب��ع��د ل��ن��ا ي��أٍس وع��ق��ب��ى وال��خ��س��ر ال��ج��ه��ل م��غ��ب��ة ف��ع��ل��ي��ن��ا
رم��س؟! ظ��ل��م��ة ول��ي��س ون��وًرا، إح��ي��اءً ال��دي��ن ن��رى م��ت��ى ش��ع��ري ل��ي��ت
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الشائب توديع

اآلداب كلية يف تعيينه ملناسبة الشايب أفندي أحمد العالمة األستاذ توديع يف (نظمت
املرصية.) بالجامعة

ال��ص��اح��ُب وي��رض��ى ل��ه ال��وداَع ي��أب��ى ال��ذي ت��ودي��ع ح��ان (إس��ك��ن��دري��ة)
ال��ش��ائ��ب ه��ذا ال��ن��ج��َم ف��ك��ان أب��ًدا، ل��ح��ظ��ه ب��ال��م��س��ي��ر ال��م��واه��ب ق��ض��ت
ص��ائ��ب وع��ق��ل ِه��َم��م وت��ري��ده أن��س��ه ي��ودَّع أن ال��ع��واط��ف ت��أب��ى
ال��ع��ات��ُب ال��ف��خ��وُر ب��ه أن��ت وع��الك ف��خ��ورة ال��م��ع��ز) (ق��اه��رة ف��ال��ي��وم
م��ت��ج��اوُب ل��ه��ا ب��ي��ن��ك��م��ا وال��ح��بُّ ن��خ��ب��ه ف��ي ت��ح��ي��ة ت��ت��ب��ادالن
ويُ��ط��ال��ُب ل��ه ادع��اءك��م��ا ي��أب��ى ج��م��ٍة ن��ف��وٍس ف��ي ال��روائ��ع وص��دى
ن��اخ��ُب ح��ر ف��ه��و ��َل ت��رحَّ أن��ى م��وط��ن ال��ل��وذع��ي��ة ف��ي ل��ه رج��ل
ي��غ��ال��ُب ل��ي��س ف��ي��ِه ح��ب إف��ش��اء — أم��ان��ة أخ��ون وال — ع��ل��يَّ ل��ك��ن
م��الع��ب ب��ه��ن تُ��ع��َدل ل��ِم ل��س��ن��اك ب��م��الع��ب ف��ؤاده ف��ت��ن��ِت ف��ل��ك��م
ص��اخ��ب ب��ح��ر الق��اه إذا ي��وًم��ا اش��ت��ك��ى وم��ا رب��اك ف��ي ت��غ��زل ول��ك��م
ال��راغ��ب ال��ط��روب ب��ك ال��س��ع��ي��د وه��و ف��ؤاده ون��ار ج��ن��ت��ه ك��ن��ت ب��ل
ال��ك��اس��ب ال��غ��ب��ي��ن وه��و ع��ن��ا، ن��ادى ب��ف��ض��ل��ه ال��م��ه��ي��ب األدب إذا ح��ت��ى
وم��ن��اق��ب ُع��ًال ت��ح��دده��ا ل��ي��س��ت س��م��وا إذا ال��رج��ال آم��ال وك��ذاك
— دائ��ب أله��ل��ك إخ��الص ي��وح��ي��ه م��ا ب��ع��ض وذل��ك — ب��ه اح��ت��ف��ل��ت ف��إذا
ك��ت��ائ��ُب — أح��بَّ ك��م��ا — ف��ه��ي ق��رأن��ه ج��م��ة ن��ف��وس غ��ي��ره��م��و ف��ل��دي��ك
ح��اس��ب أن��ا ال��ذي ف��وق إع��ج��اب��ه��ا ب��ش��خ��ص��ه ال��ص��م��ي��م األدب إل��ى ت��ه��دي





اجلديدة1 إيكو

ال��م��س��ي��ر ي��أب��ى ال��م��اءُ ح��ول��ك وم��ن ال��م��غ��رم��ي��ْن ح��وري��َة ت��ج��ل��ي��ت
ال��ن��ض��ي��ر ال��ب��ه��اء ال��ع��اب��دي��ن ب��ل ك��ال��م��ع��ج��ب��ي��ن ال��ن��ب��ت ب��ك ي��ح��فُّ
ال��م��وات ي��ح��ي��ي ن��ورك وذل��ك وق��ف��ة ف��ي ال��م��اء أس��ن وم��ا
ال��ث��ب��ات! ه��ذا ي��ؤث��ر ل��ل��ط��ف��ك خ��ف��ة م��ن ص��ار ول��ك��ن��ه
ق��ري��ر ع��ش��ب ن��ح��وك م��ال ك��م��ا ال��ط��ح��ل��ب وج��ه��ه ف��ي ت��أل��ق
األم��ي��ر س��ن��اك ع��ن��ه��ا غ��اب إذا ت��ج��ذب ال ال��ح��ش��ائ��ش وت��ل��ك
ت��س��رُّ روح خ��ل��ف��ك ول��ل��غ��اب ال��ج��م��ي��ل ال��ت��ث��ن��ي وق��وف وق��ف��ت
! ي��ق��رُّ ال ب��ه ل��ع��وٍب ون��وٍر ظ��ل��ي��ل ظ��ل ب��ي��ن روع��ة ل��ه
ال��س��ائ��ال س��اع��دك وأع��ل��ي��ت ال��س��م��اء ن��ح��و ط��رف��ك ووج��ه��ت
ال��ح��ل��ى! ه��ذي ل��ي��ع��ش��ق إل��ي��ك ال��ف��ض��اء ت��ج��ذب��ي��ن ب��ل ت��ح��ي��ي��ن
ال��ب��اس��م ال��م��رف��ق ف��يَ��ْف��ِت��نَ��ن��ا ي��دي��ك أخ��رى رأس��ك وت��س��ن��د
ال��ح��اك��م ح��س��ن��ه ان��ت��ه��ى إل��ي��ك ل��دي��ك م��رأًى ش��اق ال��ذي ف��ك��ل
ال��ع��ب��اد ق��ل��وب تُ��ج��ب��ك ون��ادي ال��دالل وق��وف وأط��ي��ل��ي ق��ف��ي
ال��ج��م��اد ح��ت��ى ُم��ل��ك��ك ع��م وق��د ال��خ��ي��ال غ��ي��ر ُح��ل��م��ك ص��ار ف��ق��د

.The New Echo 1



وظالل أشعة

ال��ع��ي��وْن ه��ذي ن��رج��س أن��ت ك��م��ا ال��ص��دى ث��م ال��ص��وت ل��ن��ا وأن��ت
ي��ه��وْن ي��وًم��ا ح��س��ن��ك ب��ات ف��م��ا ال��ف��دى ص��ار ل��ح��س��ن��ك وك��ل
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الغامضة الذكرى األقواسأو

األستاذ العربية إىل نثًرا نقلها روستان، إدمون الشهري الفرنيس الشاعر نظم عن (مرتجمة
الديوان.) صاحب مرسل بشعر نظًما ووضعها الجداوي، صالح حسن

النثرية الرتجمة (1)

باسقة سنديانة تحت املساء هذا كنا لقد
الزيزفون!) شجرية إال تكن لم ربما (سنديانة

— األرض عىل ركبتيك عند أجثو أن يف حبٍّا — وكنُت
وحده يتموج الهزاز كريسَّ تركت قد

باملجالت املنشورة كالصور كالشقراء وكنت
املاء يف كالزورق بك يهتز كرسيك وكان

بلبل الشجرة فوق يغني وكان
عصفوًرا!) إال يك لم ربما (بلبل

نائية موسيقية نغمات آذاننا تبلغ وكانت
ضجيًجا!) إال تكن لم ربما (نغمات

الهواء به يعصف نحونا املتديل األخرض الشجرة فرع وكان
قيثارة عىل يلعب بعازف أشبه

حمراء كصفحة كلها السماء وكانت
بحرية لجني عىل يهتز أشجار خيال بعٍد عىل نلمح وكنا

مستنقًعا!) إال تكن لم ربما (بحرية



وظالل أشعة

جناحيه يبسط األمل وبينما
رغبة) إال يَُك لم ربما (أمل
خدي تلمس مالبسك كانت

تمسكها أن تحاول وأصبعي
ردائك ثنايا عدد أتبني أن أحاول وكنت

أحاديث نتبادل — الحب أذهلنا وقد — وكنا
كلمات!) إال تَُك لم ربما (أحاديث

سوداء حرشة مالبسك عىل وصعدت
البيضاء الصحيفة عىل الحرب كبقعة

ذراعيَّ بني بك الخوف ورمى
وسيلة!) إال يَُك لم ربما (خوف

الظالم يف بأرسارنا وأفضنا
الحائرتني الحانيتني بعينيك أرى أنني إيلَّ وُخيل

اإلحساس دقيقة عميقة روًحا
نظرة!) إال تك لم ربما (روًحا

النظمية الرتجمة (2)

سنديانه تظلنا املساء بذاك كنا
الزيزفون) شجرية كانت هي (وربما

ركبتيِك من الدنوَّ حبي فرط من وكنُت
اهتزازه ملء يموج كريس وأترك أجثو

صحف زينة تختار كالصورة شقراء وكنت
زورق هزَّة مثل كرسيك يهتز وكان
بلبل الشجرية عىل يغني سحًرا وكان
حقري!) ُمغنٍّ إال ذا يكن لم (وربما
ِغنائي بعيٌد صوٌت أذنينا يبلغ وكان
ثقيل!) ضجيج إال ذا يكن لم (وربما
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الغامضة الذكرى أو األقواس

إلينا تدىلَّ الذي الغصن ذلك كان وقد
القيثاره كعازف الهواء عصف وسط يف

حمراء كصفحٍة فكانت السماء أما
ُهزَّْت أشجار خيال يبدو البعد يف وكان

البحريه لجني عىل
مستنقْع!) حقيقٍة يف هي (وربما
ان يمتدَّ الرجاء جناحا كان وحني

رغبه!) أبسط الرجاء هذا كان (وربما
خدي تلمس باللطف هذي ثيابك كانت

مسكها حاولت قد افتتانًا وأنمالتي
ثيابك ثنايا أدري حتى تحايلت وكم

بالذهول النهى عىل يقيض والحب وكان
مباَدْل حديٌث لنا

يسريًا!) لفًظا الحديث هذا كان (وربما
سوداء حرشٌة ملبوسك فوق اعتلت ثم

بيضاء بصفحة حرب كبقعة كانت
خوف بك رمى وقد ذراعيَّ بني فلذِت

وسيله!) محض الحق يف هذا كان (وربما
حد دون برسنا أفضنا الظالم ويف
حساسه عميقة روًحا أملح وكنت

وبعطف بحريٍة هاتني عينيك نور يف
نظره!) غري تكن لم الروح هذه (وربما
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احلب نمو

بردجز.) روبرت الدكتور امللك لشاعر اإلنجليزية عن (مرتجمة

الرتجمة (1)

ال��ن��ف��وس ف��ي ع��زي��زًة ت��س��م��و ـ��ش��ق يُ��ع��ـ م��ا أس��م��اء األس��م��اء ذات إن
ال��ع��روس ك��ح��س��ن ل��ه��ا م��ع��ان م��ن ح��س��نً��ا ي��ج��م��ع ذك��ره��ا ح��ي��ن��م��ا
ط��وي��ال ع��ه��ًدا ال��غ��رام ب��اص��ط��ح��اب ت��ج��ل��ت وج��وٌه ب��ه��ا وش��ب��ي��ه
ت��ج��م��ي��ال ت��ن��ل ل��م ال��ح��ب ص��ح��ب��ة ول��وال ف��راق��ت، ل��ط��ف��ه��ا ن��م��ا ق��د

األصل (2)

Growth of Love
The very names of things beloved are dear,
And sounds will gather beauty from the’r sense.
As many a face through love’s long residence,
Growth to fair instead of plain and sere.

Robert Bridges





لوثا1 وهدة

سبيد.) هارولد اإلنجليزي (للمصور

ح��ب��ي��ْب ج��م��اٍل م��ن وه��دٍة ل��دى
خ��ص��ي��ب ع��زي��ز
األدي��ب ك��ح��ل��م

ع��ج��ي��ب ب��س��ور ال��ص��خ��وُر ح��وت��ه��ا
ال��ج��م��اْل! دق��ي��ق ال��خ��ي��اْل ك��ش��ع��ر

∗∗∗
ال��ح��ي��اة ب��س��ح��ر ال��س��ك��ون ت��ج��ل��ى

وج��اه ون��ور
ح��واه ف��ف��ي��م��ا

�ه اإلل� وذات ال��خ��ل��ود م��ع��ان��ي
ال��ي��ق��ي��ن! أله��ل أم��ي��ن ووح��ي

∗∗∗
ال��م��ن��ي��ع وه��و ـ��ر ال��ص��خ��ـ نُ��س��ق وق��د

.The Vale of Leutha 1



وظالل أشعة

ب��دي��ع ك��غ��اب
رف��ي��ع وح��ص��ن

وال��رب��ي��ع ب��ه ال��خ��ري��ف ف��ل��ون
ان��ق��ض��اء! ب��غ��ي��ر ال��ل��ق��اء ح��ل��ي��ف��ا

∗∗∗
ال��ص��خ��ور ف��وق ـ��ب ال��ع��ش��ـ ن��ب��ت وق��د

ال��ط��ي��ور ك��ره��ط
ون��ور ب��ظ��ل

ال��ع��ث��ور وه��و ال��م��اء س��ق��ط ك��م��ا
ح��ي��ارى! ت��ه��اووا ال��س��ك��ارى س��ق��وط

∗∗∗
ال��خ��ري��ر ب��أش��ه��ى ان��س��ك��ابً��ا ي��ف��ي��ض

ال��ض��م��ي��ر ك��ش��ع��ر
ي��ث��ي��ر ب��ح��سٍّ

ال��ق��ري��ر وه��و ال��ن��ور وي��ن��ع��ك��س
م��ع��ارا! م��ب��اًح��ا م��رارا ع��ل��ي��ه

∗∗∗
ب��رك��ة إل��ى أخ��ي��ًرا ويَ��ه��ِوي

�دة ح� �ال ب�
ش��دة ع��ل��ى

غ��ف��ل��ة ب��ال ٍع ك��را ول��ك��ن
ال��ع��ط��اء! ب��ب��اق��ي ال��رج��اء ي��ل��ب��ي

∗∗∗
ق��رب��ه وف��ي ي��ل��ب��ي ال ول��ْم

ح��ب��ه ع��ل��ى
ب��ه ت��ج��ل��ى
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لوثا وهدة

ج��ذب��ه إل��ى ش��وق (ل��ف��ي��ن��وس)
ل��دي��ه��ا؟! ب��م��وج إل��ي��ه��ا ك��ش��وق

∗∗∗
ن��ض��ي��ر ف��ري��د ج��م��ال ع��ن ن��ض��ت

األس��ي��ر ث��ي��اب
ي��س��ي��ر ل��ن��وم

ي��ن��ي��ر ح��اٍل ـ��ُر وال��زه��ـ ال��ع��ش��ب ع��ل��ى
ال��ص��ف��اء وروح ال��ب��ه��اء ب��ه��ذا

∗∗∗
ال��رع��اه ف��ت��اُة إل��ي��ه��ا ف��ج��اءت

ال��ف��ت��اه ب��ع��ش��ق
ِغ��ن��اه ل��ح��س��ٍن

ل��ل��ح��ي��اه غ��نً��ى ل��ل��ق��ل��وب، غ��نً��ى
وث��وره ل��س��ل��م ب��ح��ي��ره ول��ك��ن

∗∗∗
ذه��ول ف��ي ـ��ب��ه��ا ج��ن��ـ ج��ل��س��ت وق��د

خ��ج��ول ب��ل��ح��ظ
َس��ئُ��ول وث��غ��ر

ي��ق��ول ب��ع��ط��ف ال��ج��م��ال ف��ك��ان
ل��دي! ك��زه��ٍر إل��يَّ ت��ع��ال

∗∗∗
ال��خ��ي��ال ـ��س��أل��ت ف��ـ أن��ا وأم��ا

ال��ج��م��ال ب��ه��ذا
ال��م��ث��ال وه��ذا

ال��س��ؤال أج��اب م��ا ول��ك��ن��ه
ي��رام! رش��ي��ق اب��ت��س��اْم ب��غ��ي��ر
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وظالل أشعة

∗∗∗
ال��ب��دي��ع ـ��ج��م��ال ال��ـ ك��ل ف��ق��دس��ُت

ال��رف��ي��ع ف��ف��ي��ه
ال��وض��ي��ع ي��س��اوي

ال��ق��ط��ي��ع خ��راف ح��ت��ى أن��س ول��م
م��ط��ي��ع��ه! ل��ح��ب��ي (ال��ط��ب��ي��ع��ه) ف��ك��ل

∗∗∗
ت��ب��دو (ف��ي��ن��وس) ة رق��َد ول��ك��نَّ

ي��ودُّ ل��ق��ل��ب
تُ��ع��دُّ ك��ك��أس

ت��رد ال ب��ه��ا ت��ف��ي��ض ب��خ��م��ر
ال��ف��ت��ون! وب��ثِّ ال��ف��ن��ون ل��ذوِق

∗∗∗
ال��ج��م��ال ـ��ت��ي��ال اح��ـ ف��ي إذْن ت��أم��ْل

ال��ت��غ��ال��ي ف��ل��ي��س
ك��ال��م��ح��ال ب��ه

اب��ت��ه��ال ف��ي ـ��رًة خ��م��ـ وذق ت��أم��ل
س��ع��اده! وه��ذي ع��ب��اده ف��ه��ذي
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الفنان اخلطاط

ال��ُم��س��ت��ح��ب خ��طُّ��ه ن��ظ��م��ه وم��ن ال��ن��ظ��ي��م ف��ي ُم��ب��دٌع ص��اح��ٌب ول��ي
ب��َص��ب ف��خ��ور َص��بٍّ ��ل ت��أمُّ ال��ح��روَف ي��ج��ل��و وه��و ت��أم��ل��ت��ه
ت��دبُّ ح��ي��اة ال��ُخ��ط��وط تُ��ح��ي��ل ال��م��وح��ي��ات أن��اِم��ل��ه ت��ك��اد
يُ��ص��بُّ ح��رٍف َزْه��و م��ن ب��أب��ل��غ ال��س��م��اء ف��ي أَوَغ��لُ��وا َم��ن َزْه��و وم��ا
ق��ل��ب ك��لُّ ي��ش��ت��ه��ي م��ا ف��ي��خ��ل��ق ال��م��س��ت��ح��ي��ل ط��اق��ة ل��ه ك��أن
ت��ك��ت��ئ��ب ال ح��س��ن��اء رش��اق��ة ف��ي��ه ت��ب��ي��ن��َت ن��س��ًخ��ا خ��ط إذا
األدب ط��ي ال��ظ��رف رق��ع��ة س��وى ت��ج��د ل��م رق��ع��ت��ه خ��ط وإن
ودأب وت��ي��ه ح��زم ث��الث��ة ال��ج��ريء ال��م��س��ت��ع��ز ال��ث��ل��ث وف��ي
ال��م��رت��َق��ب إق��دام��ه ف��روس��ة ال��ج��ه��ي��ر ال��ق��وي ال��ف��ارس��يِّ وف��ي
رب وآي��ة ف��ن وإع��ج��از ن��ف��س ن��ب��ل خ��ط��ه م��ن أط��ال��ع
أح��ب م��ن ي��ق��دره��ا خ��ط��وًط��ا ل��ل��ن��ب��وغ وج��ه��ه ف��ي وأل��م��ح
ال��ط��رب وم��لء ال��ج��م��ال ف��وق ح��ة1 ك��ال��ص��ب��ا م��رت��س��ٌم ال��ف��ن ه��و
ع��ج��ب ف��ي روائ��ع��ه س��ري��ًع��ا خ��ط��ه إل��ى غ��ي��ري ف��ي��ن��ظ��ر
األح��ب ال��ن��ب��وغ س��ح��ر ف��أرق��ب وج��ه��ه م��ك��ت��ف��يً��ا وأرق��ب
غ��ل��ب ك��رس��م ت��ج��ل��ى ب��روٍح ال��خ��ف��ي ال��ن��ظ��ي��م م��ع��ان��ي وأت��ل��و

اإلرشاق. الصباحة: 1



وظالل أشعة

وه��ب خ��ط (س��ي��د)2 ك��ان وإن ال��ش��اع��ري��ن ف��ي ك��ان إن ب��دع ف��ال

إبراهيم. أفندي سيد األستاذ هو 2
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التصويري التاريخ

الخلفاء».) «مصارع كتابه إصدار ملناسبة كيالني كامل األستاذ الصديق (إىل

م��ش��غ��وال ط��ري��ف��ٍة ب��ك��ل يُ��ل��َف��ى م��ن ف��أن��ت ال��ك��ات��ب��ي��ن، أرقَّ ي��ا ق��ْل
األول��ى ال��ح��ي��اة وت��ش��ع��رن��ا ع��م��ًرا، أع��م��اره ت��زد ال��م��اض��ي ل��ن��ا ر ص��وِّ
ط��وال ال��م��آث��ر ب��ه ت��زي��د أث��ر وص��ف��ه ال��م��ؤرخ ُع��د م��ن ك��ل م��ا
م��ح��م��وال ط��ي��ه ف��ي ال��غ��ن��ى ك��ان وإن��م��ا ال��ب��خ��ي��ل، إي��ج��از أوج��زَت
ف��ص��وال ي��ع��د م��ا ف��ص��ل وب��ك��ل م��ع��رٌض ل��ل��وق��ائ��ع س��ط��ٍر ك��ل ف��ي
وأص��وال ت��أن��ًق��ا ك��ال��ج��وه��ري إب��داع��ه ف��ي ال��ف��ن��اَن ن��ت��أم��ل
ع��ج��وال ت��رد ف��ات��ن��ة ك��ل م��ن آي��ات��ه ف��ي اإلح��س��ان ون��ط��ال��ع
ال��م��ن��ق��وال س��ره ون��ل��م��س ص��وًرا، أي��ام��ه ف��ي ال��ت��اري��خ ونُ��ص��اح��ب
م��أه��وال ب��روح��ه ال��ج��م��ال ي��غ��دو ب��ي��ان��ه األل��م��ع��ي األدي��ب ش��أن

∗∗∗
وع��ق��وال أن��ف��ًس��ا تُ��س��ائ��ل ِع��بَ��ًرا ل��ن��ا ت��رك��ت وق��د «م��ص��ارع��ه��م» راح��ت
ال��م��ق��ت��وال ص��اح��ب ال��م��ق��ات��ل ف��إذا ل��ه��م خ��ب��ٍر س��وى ك��ان وم��ا وم��ض��وا،
م��وص��وال م��م��ث��ًال ال��دف��ي��ن ص��ار (ك��ام��ل) ي��راع��ة ه��م��ت إذا ح��ت��ى
م��ل��وال ي��ش��وق م��ن وأك��رم درس��ت، م��ع��ال��ًم��ا ي��ع��ي��د م��ن أق��در و(ال��ف��ن)





الثاين النريوز

الصحة.) معامل مدير بك شوشة الدكتور تكريم حفلة (يف

ب��س��ام وال��زه��ر م��ؤت��ل��ق و(ال��ن��ي��ل) ب��ش��ائ��ره ف��ج��اءت��ن��ا ال��خ��ري��ف واف��ى
أف��ه��ام ي��وح��ي��ه ب��م��ا ت��ق��رُّ ع��ي��ًدا ُم��ل��ه��م��ن��ا (ب��ال��ن��ي��روز) ال��ع��ي��د وس��اب��ق
أع��الم ق��ب��ل م��ن ط��وي��ت وط��ال��م��ا ع��ل��م ل��ه م��رف��وع ال��ت��ف��وق ح��ي��ث
وأن��غ��ام أرواح ت��ؤل��ف ك��م��ا ُج��م��ع��ا ق��د (ال��ن��ي��ل) وع��ي��د ال��ن��ب��وغ ع��ي��د
م��ق��دام ب��اإلق��دام ي��ه��ن��أ ك��م��ا م��ك��ان��ت��ه ف��ي (ع��ل��ي) يُ��ه��ن��أ ف��إن
ه��ام��وا أو ال��ن��اس ف��ي��ه ت��ن��اف��س ع��م��ا م��ع��ززة ن��ف��س ب��ه ت��ع��ال��ت ف��ق��د
وأوه��ام ج��ه��ل يُ��ص��غ��ره��ا ه��ي��ه��ات م��ن��زل��ة ال��ع��ل��م ج��ن��ب ال��ك��رام��ة إن
م ع��الَّ ال��ع��ل��م ب��رج��ال وم��ث��ل��ه ل��ه��ا ال��رئ��ي��س1 ف��ض��ل وف��ى ق��د ح��ق��ي��ق��ة
أح��ك��ام ت��ت��ل��وه م��ث��ًال ب��ح��ك��م��ه وغ��َدا أب��ن��ائ��ه ف��ي (ب��ال��ن��ي��ل) ف��ب��رَّ
نُ��وَّام ال��وه��م ظ��الم ف��ي ف��ح��زب��ه ب��ه��ا رج��ال ال ي��ب��اب م��ص��ر ق��ال م��ن
وال��ذام ال��ح��ك��م ض��الل ال��رج��ال ي��ب��ن��ي وال ل��ل��رج��ال ع��ون ال��ت��ج��اري��ب إن
وإح��ك��ام ش��أن ل��ه ب��ح��ث ب��ك��ل ش��رًف��ا ول��ت��زد ت��ه��ن��أ (ع��ل��ي) ف��ي��ا
وإل��ه��ام م��س��رات ف��ي��ن��ا ت��ض��يء ك��م��ا ب��ال��ش��راب أض��ي��ئ��ي ُك��ئُ��وس وي��ا
ب��س��ام ب��ال��ح��ب م��زدٍه وك��ل��ن��ا ش��م��ٍم ف��ي ال��ح��ب ب��وح��ي ُج��م��ع��ن��ا إن��ا

باشا. شاهني الدكتور 1





تكريمرشف

املشهور، العلمي الطبي املعجم صاحب بك، رشف محمد الدكتور تكريم حفلة يف (ألقيت
األستاذ برئاسة ١٩٣٠ سنة يناير ٧ يوم املرصية) الطبية (الجمعية بها قامت التي

الطب.) كلية عميد إبراهيم، بك عيل الدكتور

ي��ع��ود إل��ي��ك ال��غ��ال��ي م��دح��ك م��ن أه��دي��ت��ه م��ا ال��ط��ب ع��م��ي��د ش��ك��ًرا
ب��ن��ود ل��م��ص��ر ُط��وي��ت م��ا ب��ِح��ج��اك ت��م��ث��ل��وا ال��ب��الد أع��الم أن ل��و
م��ح��س��ود م��ش��رَّد ال��ن��ب��وغ ف��ي��ه��ا ب��ب��ي��ئ��ة ال��ن��ب��وُغ ب��ذل م��ا ق��درت
ف��ي��ج��ود ص��وت��ن��ا ي��س��م��ع و(ال��ن��ي��ل) م��رح��ب ذوي��ه ف��ي ح��ول��ك و(ال��ط��ب)
خ��ل��ود؟ ل��ل��وف��اء إال ك��ان ه��ل اس��ت��ع��الئ��ه ف��ي ال��ب��ر ج��م��ال ه��ذا
وج��ود ال��ص��ح��ي��ح ل��ل��ن��ب��ل دام م��ا م��اج��د ي��م��ج��د أن ال��زم��ال��ة ش��رف
ال��م��م��دود ال��ش��ائ��ق اإلخ��اء ه��ذا ت��ن��اُح��ٍر زم��اِن ف��ي ال��ب��ط��ول��ة وم��ن
ع��ه��ود وه��و ال��ح��ف��ل وه��ذا خ��ل��ٍق ف��ي ال��ص��دُق ه��ذا ال��ط��ب رع��اَة ش��رٌف
ي��س��ود ال��ح��ي��اة ت��ق��دي��ر ن��ال م��ن وج��وه��ك��م ال��ح��ي��اة م��واث��ي��ق ه��ذي
م��ح��م��ود إن��ج��اب��ه وم��ن س��ي��ر، ل��ه م��ن ال��ل��وذع��ي��ة ف��ي و(م��ح��م��د)
م��ف��ق��ود م��ع��ي��ن��ه وح��ي��ن ه��دم��وا، ح��ي��ال��ه ال��ع��دي��د ح��ي��ن ب��نَ��ى، رج��ل
ال��م��ج��ه��ود ذل��ك ال��م��ج��ام��ع1 ف��إذا ج��ه��ده ف��ي م��ض��ت ق��د ع��اًم��ا ع��ش��رون

اللغوية. املجامع 1



وظالل أشعة

م��ش��ه��ود إف��ص��اح��ه م��ع��ج��م ف��ي ك��ن��زه ال��ع��زي��زة ال��ل��غ��ة ح��ب��ا ح��ت��ى
نَ��ُروُد ن��زال وال نَ��ُع��لُّ م��ن��ه��ا ذه��ن��ه ب��روع��ة روائ��ع��ه��ا ش��ه��دت
ق��ع��ود ب��م��ص��ر أق��واٌم ح��رم��ت��ه ال��ذي ال��ح��ظ ع��ن اس��ت��غ��ن��ى وب��ب��رِّه��ا
م��ع��دود إخ��ائ��ك��م ج��م��ال ف��إذا إخ��ائ��ك��م ج��م��ي��ل ل��ه أض��اء ح��ت��ى
ح��دود ل��ل��م��ن��ص��ف��ي��ن ف��م��ا ع��م��ًال، ف��ات��ه م��ا إن��ص��اف��ك��م م��ن ف��ل��يَ��ل��َق
وع��ود ج��ن��اه ِم��ن ف��ت��ث��م��ر ت��ج��دي ق��دره م��ن ح��ف��اوة ال��ن��ب��وغ ح��ق
م��ع��ب��ود س��خ��اؤه وذاك ب��ذًال أه��ل��ه ي��ك��اف��ئ أن أح��رى وال��ن��ي��ل
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َميَّ اآلنسة إىل

والدها وفاة يف

ب��م��ث��ل��ه ع��زاء ال خ��ط��ب��ك ل��ع��ددُت ن��ه��اي��ة ال��ع��زي��ز ل��ل��ذك��ر ُع��دَّ ل��و
ف��ض��ل��ه آي��ة ف��أن��ت ال��ع��زاء، ن��ع��م م��ض��ى ل��م��ن وأن��ت ل��ن��ا، ال��ع��زاء أن��ت
ن��ب��ل��ه ي��ت��ي��م��ة ف��ي ب��ال��ع��ب��ق��ري��ة م��ش��رًق��ا وي��ح��ي��ا ب��س��ي��رت��ه، ي��ح��ي��ا
وب��أص��ل��ه ب��ف��رع��ه ع��اش وأب��وك ب��ن��ف��س��ه ال��خ��ل��ود ي��ع��ج��زه وال��م��رء
ب��م��ث��ل��ه ب��ررت ف��ق��د ص��ب��رت ول��ئ��ن ف��ادح خ��ط��ب��ك ف��إن ج��زع��ت ف��ل��ئ��ن





أم! يا

الديوان لصاحب األصل (1)

ج��اه��ل��ي��ِك ف��أص��ب��ح��وا ده��ًرا ف��ات��وك أم! ي��ا
ي��ل��ي��ك ف��ض��ٍل آث��ار وت��ن��اس��وا ت��ف��رق��وا
ح��ج��ري��ْه وع��ي��ش��ة ج��م��ود م��ن أخ��رج��ت��ه��م
ال��م��دن��ي��ه ون��ش��أة غ��رس ث��ق��اف��ة إل��ى
أم��ه��م ي��ع��رف��وا ل��م ول��ك��ن ع��ادوا واآلن
ع��ل��م��ه��م ه��ذب��ت م��ن ج��م��ي��ًع��ا ال��ش��ع��وب أم
ال��ب��ه��ي��م��ي ال��ظ��الم م��ن ق��رونً��ا وأن��ق��ذت��ه��م
ال��ب��ه��ي��م ع��ي��ش م��ث��ل ف��ي ه��وانً��ا دم��وا ل��والك
دف��ي��ن ك��ن��ز زال م��ا ث��راه��ا ف��ي ال��ت��ي (م��ص��ر)
ره��ي��ن ف��ي��ه��ا وال��خ��ل��د ح��ي��اة ف��ي��ه��ا وال��م��وت
رش��دا بُ��لِّ��غ��ت أأن��ت ي��س��أل��ون ه��م وال��ي��وم
م��ج��دا؟! أش��رق��ن ال��ح��ك��م ف��ي ش��ع��وبً��ا ت��س��اوي ح��ت��ى
ق��دم��ا (ي��ون��ان) س��ؤال ي��ن��س��ون ب��ال��ه��م م��ا
��ا؟! ه��مَّ بَ��ع��دك ال��م��ج��د ف��ي ع��ري��ٍق ش��ع��ٍب ك��ل ب��ل
األل��ي��ْم ال��ع��ق��وق م��ن ل��ه��َف��ى أم ي��ا ك��ن��ت إن
ال��ع��ظ��ي��ْم! ال��ح��ي��اة س��خ��ر ف��ي��ه إن ف��ل��ت��ض��ح��ك��ي



وظالل أشعة

قبطي هاني الفلسطيني لألديب الرتجمة (2)

MOTHER!
For ages past thou wert forsook,
And thus ignored by folk and ken,
They parted and no notice took
Of your blest tender care and pain,

∗∗∗
Out of the dull and timid life
Of stone age hast thou brought them right,
Uato a dawn of civil strife
Of culture knowledge and of plight,

∗∗∗
And, aft their absence, they repair
In vain to know their mother still:
The mother of all countries fair,
Who gave all knowledge, wit and skill;

∗∗∗
Who saved them since the days of yore,
From every gloominess and glen.
were’t not for you no progress nor
No gentil, humane، decent men.

∗∗∗
Thou; Egypt, in whose earth remains
A buried treasure safely hid:
Where death is life: where one obtains
Immortal life, but fairly bid.

∗∗∗
Isnt, now.a.days, the queries stand
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أم! يا

Whether maturity you’ve attained!
And thus are able in command,
As nation is have their reiga sustained!

∗∗∗
How be it, they would feign to have
Forgot, to ask old Greece and yea
All other nations mighty brave,
Who rose but after so to say!

∗∗∗
So, mother, if you’re grieved at this,
Their fell ingratitude forlorn,
You should but laugh, for in it is!
life’s greatest ridicule and scorn!
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الرجال جمد

بك خليل محمد الدكتور األستاذ أعدها التي رشف محمد الدكتور تكريم لحفلة (نظمت
الخالق.) عبد

أل��ف ب��م��ق��ام واح��د ف��إن��ك ي��ك��ف��ي ول��ي��س ال��ث��ن��اء م��ح��ض��ن��اك
وع��ط��ف وإب��داع ب��إخ��الص ال��م��ع��ل��ى ت��ك��رم��ة ال��ج��ي��ل وه��ب��ت
وص��ف ك��ل ع��ن ال��ُع��ال ت��غ��نَ��ى ك��م��ا ع��ن��ه��ا أغ��ن��ي��ت ت��ج��ل��ة ف��ك��ل
ح��رف ك��ل ل��ك ت��ح��ي��ة ف��ك��ان ال��غ��وال��ي م��ن ب��ع��ث��ت م��ا وح��س��ب��ك
ي��ك��ف��ي ب��ع��د س��ي��دة) (اب��ن وإع��ج��اب (ال��ف��ي��روزب��ادي) ش��ه��ادة ك��ف��ت��ك
وع��رف ع��ط��ف ف��ي ال��ح��ب إل��ي��ك ل��ن��ه��دي أو ل��ن��ش��ك��ر ج��ئ��ن��ا ف��م��ا
م��خ��ف��ي ي��ق��ص��ي��ه ال اإلح��س��اس م��ن ص��دق ل��ب��ي��ان ب��ح��اج��ة ف��ل��س��ت
ل��ق��ط��ف ح��ان��ت ال��ت��ي أم��ان��ي��ن��ا أس��م��ى ف��ي��ك نُ��كِّ��رم ول��ك��نَّ��ا
ص��ف ب��ع��د ��ا ص��فٍّ ال��ت��ع��ب��ي��ر م��ن ك��ن��ًزا ال��ع��ل��م م��ث��ل ال��ط��ب وه��ب��ت
ل��ق��ص��ف ع��اش��وا األَُل��ى م��ات وق��د ��ى ال��ُم��رجَّ (ال��ض��اد) ل��ُح��رم��ة وك��ن��ت
ب��ك��ش��ف أو ب��ج��ه��دك أو ب��ع��زم��ك ف��ذٍّا ال��ن��ي��ل رب��وع ف��ي أر ول��م
ب��خ��وف ي��وص��م ل��م ال��ت��ع��ري��ف، ع��ن ح��ت��ى ج��ل ق��د ال��ذي ال��رج��ل س��وى
ب��ع��زف م��ف��ت��ون ص��ي��ت وي��أب��ى ف��ي��ن��ا ال��ع��الم ال��ب��اح��ث ن��راه
وق��ف ب��أي ي��ق��اس ال ك��وق��ف (م��ص��ر) ل��ج��الل ف��خ��ره وي��ع��ط��ي
وط��رف��ي ب��أي��م��ان��ي أب��ج��ل��ه ف��إن��ي م��س��م��ي��ه إذن ف��ل��س��ت
م��وف ش��رف ف��ي أخ��اك وك��ان وك��د م��ج��د ف��ي أخ��وه ألن��ت



وظالل أشعة

ول��ط��ف ع��رف��ان خ��ل��ي��ل ي��ع��ز ج��ف��اء ب��ال ل��ل��ع��ل��وم «خ��ل��ي��ٌل»1
س��ي��ف أح��د ال��ي��ق��ي��ن ب��ه ي��س��ل ف��ج��ر ب��ب��زوغ ازده��ي (م��ص��ر) ف��ي��ا
وال��ت��ش��ف��ي ي��ع��ب��ث ال��ح��ق��د وك��ان ن��ور ف��ي��ه ل��ل��ت��ع��اون وي��ل��م��ع
ض��ع��ف ك��ل ع��ن ن��زه��وا ل��ب��ع��ض ب��ع��ض ح��ق��وق ال��رج��ال ع��رف إذا
وح��ي��ف ع��س��ف ب��ال اس��ت��ذرت ق��د ح��ي��اة ت��ض��اف��ره��م م��ن وق��ام��ت
ك��أل��ف م��ع��دوًدا ال��ف��رد وي��غ��دو وتَ��س��م��و ب��ه��م ال��ب��الد ف��ت��ن��ت��ظ��م

املرصية الطب بكلية الطفيليات علم أستاذ الخالق، عبد خليل محمد الدكتور األستاذ اثة البحَّ إىل يشري 1
األبحاث. معهد ورئيس
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عرسالصديق

إمام زينات املهذبة باآلنسة اقرتانه حفلة يف الجداوي صالح حسن األستاذ الصديق (إىل
فهمي.)

ع��رس أب��ه��ج األح��الم ج��ع��ل��ت��ه أن��س ب��أك��رم وف��ى ع��رس أي
ب��ن��ف��س��ي يُ��ف��دى ال��ذي ـ��ِل��ي خ��ل��ـ وي��ا ال��ع��زي��ز ص��اح��ب��ي ي��ا ل��ك
أن��س ف��ي��ض وم��ن ب��ال��غ ه��وى م��ن ل��ج��دي��د م��ب��دأ ال��ح��ب غ��اي��ة
أم��س أح��الم ض��م��ن��ت ق��د ك��م��ا ت��ي اآل م��ن رج��وت ال��ذي وض��م��ن��ت
األم��سِّ روح��ي ش��ط��ر ع��ن ل��ن��ف��س��ي ن��ت ك��ا ال��ت��ي ال��ت��ه��ان��ي م��ه��ج��ت��ي م��ن ل��ك
ال��ت��أس��ي ن��ض��و ال��س��رور م��ج��ال��ي ع��ن ب��ع��ي��د أن��ي ع��ل��يَّ وع��زي��ز
وش��م��س��ي روض��ي ال��م��ح��روم ف��ك��ن��ت ًم��ا أع��وا ق��رب��ك األي��ام ح��رم��ت��ن��ي
ح��س��ي إي��الم ال��ت��ع��وي��ض ف��ك��ان ن��ي ح��رم��ا أع��وض أن وت��م��ن��ي��ت
ب��ؤس غ��ي��ر ي��رى م��ا ال��ب��ؤس وم��ن ش��ج��ونً��ا ي��ك��ون م��ا ال��ص��ف��و وم��ن
وب��أس��ي ب��ش��وق��ي ع��ل��م��ه ف��ي ـ��ب��ك ق��ل��ـ ه��دى اح��ت��ج��اب��ي ع��ل��ى وع��ذي��ري
ون��ح��س��ي ده��ري ل��م��ت إن م��الم��ي ع��ن ال��م��ت��ف��ادي ال��م��س��ام��ح وأراك
��ي ال��تَّ��ح��سِّ ه��ذا ال��ع��زاء ل��ي ي��ك��ن ال��ح��ظ ل��ك ي��ش��اء ك��م��ا ص��دي��ق��ي ك��ن
ك��أس��ي ب��ال��ح��ب ش��رب��ت ق��د ك��م��ا ك ب��ذك��را ن��ظ��ي��م��ي م��ن ال��ك��أس اش��رب
وب��أس ط��م��وح وم��ن ع��زي��ز ـ��ن ح��س��ـ م��ن أن��ت م��ا ال��ض��م��ي��ر ف��ي م��ن��ش��ًدا
ورأس ل��ق��ل��ب (ب��زي��ن��ات��ه��ا) ال��دن��ي��ا ن��ع��م م��ن ال��ح��ري ف��أراك
ال��م��ؤس��ي ال��ك��ري��م ك��م��ع��ب��وده��ا ل��ي ال��غ��ا واألدب األخ��الق ع��رف��ت��ك



وظالل أشعة

ب��ح��ب��س ح��ر ارت��ض��اء م��ث��ل ـ��دع ال��م��ب��ـ ف��ارس��ه ال��ب��ي��ان وارت��ض��اك
ب��ع��رس دن��ي��ا ب��ج��م��ع ف��أج��م��ل ـ��ه، ب��ت��ه��ان��ي��ـ ج��م��ع��ه��ا وي��واف��ي��ك
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خليلجربان جربان

(ج��ب��ران) ف��ي ل��ل��رزء وال��م��ع��زى ال��م��ع��زي ي��ك��ون أن ال��ش��ع��ر روع
ال��ب��ي��ان ام��ت��ث��ال (ال��ح��ك��م��ة) وه��ب ح��ب��ي��بً��ا (م��ن��رف��ا) ع��ن��ده وب��ك��ت
(ل��ب��ن��ان) ف��ي ال��ع��ي��ون وش��ق��ت��ه ش��ع��ر أم��ة أن��ج��ب��ت��ه ش��اع��ر
واألوط��ان األج��رام م��لء وه��و دم��وًع��ا ف��ي��ه��ا وذاب ع��ن��ه��ا غ��اب
ال��م��ع��ان��ي ف��وق ي��ع��ي��ش ب��م��ع��نً��ى ح ال��رو ل��ف��ظ��ة س��وى ي��رت��ج��ي ال ع��اش
ح��ن��ان ف��ي ب��رغ��م��ن��ا ج��ذب��ت��ه ح��ت��ى (ال��ط��ب��ي��ع��ة) وح��ي��ه ع��ش��ق��ت
ال��زم��ان ق��رون م��ن غ��اب م��ا ل��د ال��خ��ا ال��ش��اِدِه ل��س��م��ع وت��ج��ل��ى
ب��األل��ح��ان األم��واج س��ري��ان س��رى م��ع��ن��ى ك��ل ف��ي ح��يٍّ��ا م��ات
اإلح��س��ان ف��ي األب��ط��ال وب��ز ن��ان) (ي��و ع��ه��د ف��ي األب��ط��ال م��وت م��ات
واألب��دان األرواح ب��ق��در ـ��ل��و ي��ع��ـ ال��ذي ب��ال��ن��ف��ي��س ال��ع��ق��ل ش��رف
ث��ان ب��ل��ف��ظ س��ب��ح��ان��ه ل��ق ال��خ��ا م��ن م��ع��ان آي��ات��ه: ت��ل��ك
غ��وان ن��ق��وش وأخ��راه��م��ا ـ��ر، ال��ش��ع��ـ إح��داه��م��ا ص��ورت��ي��ن: ص��ورت
ال��خ��ف��ق��ان دائ��م ال��ح��س، دائ��م ق��ل��ب ع��واط��ف ك��ل��ت��ي��ه��م��ا م��لء
ك��ال��ب��رك��ان ت��ث��ور ن��ف��س ه��و ل��ه��ي��بً��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ال��رم��ز ت��خ��ذ
ل��إلن��س��ان اإلن��س��ان ل��ح��ب ًزا إع��زا ال��ن��اس إل��ى ي��د ق��دم��ت��ه��ا
واإلي��م��ان ال��خ��ل��ود رس��ول ت: ال��م��و وف��ي ال��ح��ي��اة ف��ي (ج��ب��ران) ذاك





املعلوف فوزي

طيارة) يف (شاعر ملحمة وصاحب الشعر فقيد

ب��ض��ي��اء س��م��ائ��ه��ا ل��ي��ل ش��ق ق��د ط��ائ��ر أول ال��ن��ي��ل رب��وع ح��ي��ت
األن��واء ف��ي وال��ع��ل��ي��اء ب��ال��م��ج��د م��ت��ش��ب��ث زائ��ر ك��ن��ج��م وأت��ى
األض��واء م��ش��اع��ر ال��س��م��اء م��ن��ح ط��ائ��ر أك��رم ف��ط��رت أن��ت ون��ع��ي��ت
وب��ك��اء ب��ل��وع��ة ي��ئ��ن ش��ع��ري وب��ي��ن��ه��م ن��واك، ف��ي ح��س��رى وال��ن��اس
رث��ائ��ي ال��م��دي��ح أن أو أب��ك��ي��ك، أن��ن��ي ن��ق��دت��ك إذ أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
واألض��واء األن��داء ع��ل��ى ح��يٌّ ورب��ه ي��م��وت، ال ك��ش��ع��رك ش��ع��ر
ال��ب��ي��ض��اء ث��ل��وج��ه��ا ب��ط��ه��ر وب��دا روح��ه ال��ج��م��ي��ل��ة (ب��ل��ب��ن��ان) ب��زغ��ت
غ��ن��ائ��ي ن��ظ��م��ت ك��م��ا ال��رب��ي��ع ن��ح��ل ج��والت��ه��ا ف��ي م��ن��ه ب��روح غ��ن��ت
ال��وض��اء رح��ي��ق��ه��ا ط��ي ل��ي��ق��ي��م ال��رب��ى أزه��ار ت��دع��وه وت��ل��ف��ت��ت
واإلرض��اء ال��ت��ك��ري��م م��ع��رض ف��ي ح��ول��ه األش��ع��ة ت��ل��ك وت��راش��ق��ت
ل��ف��ن��اء ج��الل��ه��ا ول��ي��س أب��ًدا ل��ُك��نْ��ِه��ه��ا م��ح��ل ال ف��ال��ع��ب��ق��ري��ة
ب��دع��اء ي��خ��ص��ه��ا ال��وج��ود ك��ل ل��ج��م��ال��ه��ا ع ُم��ط��وَّ ال��ج��م��ال ك��ل
ال��ُم��ت��ن��ائ��ي م��ل��ك��وت��ه��ا ف��ي س��ي��ان وض��ده��ا وال��ح��ي��اة وت��ف��ن��ى، ت��ح��ي��ا
ال��ق��راء ل��م��واه��ب خ��ال��ق أو ف��ات��ن ش��ع��ر ب��ك��ل أن��ت س��ت��ع��ي��ش
وغ��ن��اء وع��واط��ف رق��ة م��ن وع��ت ب��م��ا ال��ج��م��ال دن��ي��ا ف��ي س��ت��ع��ي��ش
ال��م��ش��اء إب��داع��ك ع��ل��ى دوًم��ا ج��ن��ات��ه��ا ف��ي اآلي��ات ت��ت��ه��اف��ت



وظالل أشعة

ال��ن��ائ��ي ال��ج��الل آث��ار وص��ف م��ن خ��ل��دت��ه م��ا ن��دَّ ص��ي��ت��ك وي��ظ��ل
ن��م��اء ج��دي��د ف��ي روح��ك ت��ع��ط��ي��ه وإن��م��ا ال��رب��ي��ع، ب��دء ف��ي وت��غ��ي��ب
ال��م��ع��ط��اء ع��م��رك م��آث��ر ف��ي ب��ك م��ن��ع��م وه��و ي��رث��ي��ك م��ن وي��ن��وح
األح��ي��اء م��خ��ل��دي ب��ي��ن أل��ف��وك ب��أن��ه��م ال��ن��اب��ه��ون ي��ق��ر ح��ت��ى
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السندباد

األوىل الحلقة وهي البحري»، «السندباد هديته ملناسبة كيالني كامل األستاذ الصديق (إىل
لألطفال».) «قصص سلسلة من

ش��ك��ورا أك��ون أن ع��ن غ��ن��ي��ة ف��ي ي��ك��ن وإن ال��ص��دي��ق أدب إل��ى ش��ك��ًرا
زه��ورا1 ال��زه��ور) (ع��ي��د م��ن آن��س��ت ع��ن��دم��ا ال��ن��ف��ي��س��ة ع��دي��ت��ه واف��ت
م��س��ط��ورا ش��ع��وره أن��س أدرك��ت ح��ي��ن��م��ا ل��ط��ف��ل��ك ت��ق��ب��ي��ال ووددت
م��أم��ورا آم��ًرا ي��ح��ك��م ال��ن��اس ف��ي وس��ي��د ل��ل��خ��ي��ال ع��ب��د وال��ط��ف��ل
ع��ط��ورا ال��ورود م��أل ال��ذي إال ل��ذه��ن��ه اص��ط��ف��ي��ت ف��م��ا (م��ص��ط��ف��اك) ه��و
وق��ص��ورا! ل��ه��ا ج��زًرا ووه��ب��ت��ن��ا ق��ادًرا ل��ي��ل��ة) (أل��ف ل��ذة ج��ددت
وش��ع��ورا ُم��نً��ى ن��ش��ارك��ُه أض��ح��ى ك��أن��ه ال��س��ن��دب��اد خ��ل��ق وأع��دت
وال��ن��ورا ش��ه��اده ال��م��داد م��جَّ رض��وان��ه م��ن ال��ل��ه ح��ب��اك ق��ل��م
ح��ب��ورا م��ن��ه األط��ف��ال وي��ص��ف��ق م��ع��س��ول��ه م��ن اآلب��اء ي��س��ت��م��ت��ع
ع��ص��ورا! ال��م��ال��ك��ي��ن ك��ال��ف��ات��ح��ي��ن وص��ف��ه ع��وال��م ف��ي وي��ت��اب��ع��ون��ك
ف��خ��ورا ال��ص��غ��ي��ر ت��ذر ب��م��واع��ظ أح��الم��ه��م ع��ل��ى ل��ن��ا ال��راج��ع��ي��ن
ش��ه��ورا ب��ذل��ت م��ه��م��ا م��ت��واض��ًع��ا دائ��ًم��ا ش��ك��ري أن��ك��رت وإن ش��ك��ًرا
ن��ورا ي��زي��دك ن��وًرا ع��ي��ده2 ف��ي م��ؤم��ًال ال��ع��زي��ز ال��ط��ف��ل إل��ى وه��وى

إرشاًقا. زهوًرا: 1

السابع. ميالده عيد 2



وظالل أشعة

ال��م��ب��رورا ال��م��س��ت��ع��ذب إب��داع��ك ل��وح��ي��ه إل��ي��ه أوالدي وث��ن��اء
م��س��رورا! ل��ن��ا ت��ح��ي��ات ف��اق��ب��ل ب��س��رورن��ا ك��ل��ن��ا ع��ي��ال��ك ص��رن��ا
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األدبالقصيص

كيالني.) كامل األستاذ للصديق القصص» «مختار كتاب (تصدير

خ��ي��اال ال��ح��ي��اة ق��ص��ص م��ن ف��اس��ت��وح رواي��ة اع��ت��ب��رت إذا ال��ح��ي��اة إن
وك��م��اال روع��ة ي��ش��وق م��م��ا (ك��ام��ل) ري��ش��ة رس��م��ت��ه م��ا وت��ل��ق
األب��ط��اال ج��ه��ده رن��ح وال��ي��وم أط��ف��ال��ن��ا1 م��رن��ًح��ا ك��ان ب��األم��س
ي��ت��ع��ال��ى وال م��غ��ت��ب��ًط��ا، وي��ج��ود ج��وه��ًرا ال��ك��ري��م��ة ال��ع��ظ��ة ي��س��ت��خ��ل��ص
ج��الال ت��ف��ي��ض ب��ه��ا ال��ح��ي��اة وت��رى س��ط��وره ح��ي��اة ف��ي ال��ت��أل��ق ف��ت��رى
ح��الال ال��ب��ي��ان خ��م��ر م��ن وت��ذوق ن��ف��ح��ة ال��ت��ف��ن��ن ع��ب��ق م��ن وت��ش��م
آم��اال م��آل��ه��ا وزاد خ��ل��ًدا، زاده��ا ب��ال��خ��وال��د ال��ت��ص��رف وت��رى
ال��ع��س��اال زه��ره��ا ت��ع��ش��ق ك��ال��ن��ح��ل م��خ��ت��اره��ا ال��ورى ق��ص��ص م��ن ي��خ��ت��ار
أط��اال ت��ق��ول ف��م��ا أط��ال وإذا م��ح��ي��ًرا ت��راك ف��م��ا أق��ل ف��إذا
إق��الال ل��ه إك��ث��ار ف��ات م��ا إب��داع��ه إن��ع��ام��ه ف��ي س��ي��ان
إق��ب��اال ي��زي��دن��ا ح��ي��ن ك��ال��ن��ور ن��ش��اط��ه اض��ط��راد م��ن اغ��ت��ب��ط��ت ف��إذا
م��خ��ت��اال ب��وده وص��ار ك��ل��ًف��ا ب��ج��ه��ده ال��ج��دي��د األدب غ��دا ف��ل��ق��د

األطفال». «قصص كتاب إىل إشارة 1





العلم جمد

إبراهيم.) باشا عيل الدكتور (إىل

يُ��س��ت��ث��ن��ى ال��ع��ظ��ائ��م ف��ي م��ج��د ف��ل��ل��ع��ل��م األس��ن��ى م��ج��دك ل��ه��ا ل��ك��ن ن��ل��ت��ه��ا، ُع��ًال
ال��ح��ص��ن��ا ي��س��ت��ص��غ��ر ال��غ��الب ع��زم��ك ل��ه ي��ك��ن وم��ن ال��رائ��دي��ن، س��ب��ي��ل ف��ت��ح��ت
ال��م��ع��ن��ى ب��ك رأي��ن��ا ت��ن��اج��ي��ن��ا ف��ل��م��ا وط��ب��ه��ا ب��م��ن��ف ت��غ��ن��ي��ن��ا وك��ن��ا
ك��ن��ا ال��ذي ال��ج��الل، ج��ددت ب��م��اض��ي��ه ع��زة ول��ل��ش��ع��ب اف��ت��ق��دن��اه��ا، ول��م��ا
ت��غ��ن��ى أن��ف��س ح��ول��ه��ا ن��ف��س رب وي��ا ��ة أُمَّ ال��م��ك��ارم ف��ي ف��رد رب وي��ا
ال��ح��س��ن��ى وي��ورث��ه��ا ي��ش��ف��ي��ه��ا ال��ط��ب إل��ى ت��ط��ل��ع��ت أنَّ��ى األي��ام ب��ك ل��ت��ه��ن��أ
غ��ب��ن��ا؟ ل��ه ي��ك��ون��وا أن إال ال��ن��ب��ل م��ن دروا م��ا وال��ن��اس ال��ن��ب��ل ف��ي��ك أأذك��ر
م��ث��ن��ى ت��ج��دده ح��ت��ى وج��ث��م��ان��ه ن��ف��س��ه ج��رح ش��اف��يً��ا م��ري��ًض��ا ت��ع��ود
ي��ف��ن��ى ع��ل��ة وم��ن ه��م م��ن ك��اد وق��د م��أم��ل ف��س��ح��ة ال��ي��أس ب��ع��د ف��ي��ع��رف
ال��غ��ص��ن��ا؟ ج��وده��ا م��ن األث��م��ار ت��خ��ف��ض ك��م��ا ت��واض��ع م��لء ال��ع��ل��م ف��ي��ك أأذك��ر
م��م��ت��ن��ا ل��ل��ع��ل��م ال��ب��ان��ي��ن ع��ل��ى دع��يٍّ��ا أرى وك��م ي��وًم��ا ب��ال��م��ن��ان ك��ن��ت وم��ا
ف��ت��م��ت��ع��ن��ا؟ أل��ب��اب��ن��ا ب��ه��ا م��ل��ك��ت س��ج��ي��ة وه��و ال��ل��ط��ف ف��ي��ك أأذك��ر
م��غ��ن��ى أو ت��ح��ي��ي��ه ج��م��ع ع��ل��ى ن��داك اع��ت��الئ��ه رغ��م ال��ب��در م��ث��ل ف��ت��س��ك��ب
ط��ع��ن��ا؟ ع��واط��ف��ن��ا آذوا ب��م��ن ش��ق��ي��ن��ا ح��ي��ن��م��ا ال��رج��ول��ة آي��ات أأذك��ر
م��ف��ت��ن��ا! ب��ال��ك��ي��د ال��ن��اس ج��ه��ي��ر ف��ت��ل��ق��ى واألذى ل��ل��ش��ي��اط��ي��ن ب��دن��ي��ا ك��أن��ا
أس��ن��ى ب��ل ل��ل��ك��رام��ة إم��اًم��ا وك��ن��ت م��ج��س��م��ا ل��ك��م��ال م��ث��اًال ف��ك��ن��ت
ع��ون��ا ل��ه ت��ك��ون أن إال ال��غ��ب��ن م��ن ش��اك��يً��ا ج��اء الم��رئ ي��وًم��ا ت��رض ول��م



وظالل أشعة

دف��ن��ا وت��دف��ن��ه ج��ه��ًرا ت��ح��ارب��ه ب��ب��ي��ئ��ة ل��ل��ن��ب��وغ ن��ص��ي��ًرا ف��ك��ن��ت
دي��ن��ا ب��ه ت��خ��ص أن إب��اء وت��أب��ى ان��ت��ص��اف��ه إل��ي��ك ي��ع��زى أن وت��رف��ض
ي��س��ت��غ��ن��ى ع��ن��ه��ن ل��ي��س إذ م��ث��ل��ه��ا؛ إل��ى ف��ق��ي��رة ب��الد ف��ي ع��زت ش��م��ائ��ل
وال��َف��نَّ��ا وال��ن��ب��ل واألخ��الق ال��ع��ل��م ب��ك ك��رم��وا ف��ال��ن��اس ال��ن��اس ك��رم��ت��ك ف��إن
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العظيم الدائن

بالدكتور ترحيبًا اإلسكندرية مغادرته قبيل ١٩٢٨ سنة ديسمرب ٢٨ يوم الشاعر (نظمها
بالشاطبي.) الفرنسية الليسيه بمدرسة العربي الشعر يف يحارض كان حني حسني طه

ج��ن��ان��ي؟ وح��ب إع��ج��اب��ي إن��ش��اء ال��دان��ي ال��رح��ي��ل ق��ب��ل ل��ي أت��ج��ي��ز
وج��دان��ي اك��ت��ف��ى ف��م��ا ال��س��ن��ون، ب��ع��دي ورددت ال��ث��ن��اء ق��ب��ل م��ن رددت
إح��س��ان ع��ل��ى ب��إح��س��ان ل��ط��ف م��س��م��ع��ي ف��ض��م��خ ت��الق��ي��ن��ا ح��ت��ى
ال��ع��رف��ان وش��ع��ل��ة ال��ذك��اء ن��ور ي��زي��ن��ه ال��ص��م��ي��م ل��ألدب وأص��خ��ت
ال��غ��دران ف��ي األل��ح��ان ك��ت��س��ل��س��ل م��ت��س��ل��س��ل م��ن��ط��ق أف��ص��ح ف��س��م��ع��ت
م��ع��ان ح��ل��و ال��ف��ن��ان ط��ب��ع��ه م��ن ف��أك��س��ب��ا ال��ج��دي��د م��ع ال��ق��دي��م وس��ع
أل��وان وم��ن ح��س��ن م��ن ط��اب م��ا ع��ص��ره م��ن ب��روح��ه أراك، ع��ل��ًم��ا
ح��س��ب��ان��ي ف��خ��ان��ن��ي خ��ط��ب��ت ح��ت��ى ك��ت��اب��ة ب��ال��ك��الم ت��ع��ج��ز ك��ن��ت ق��د
ف��ن��ان م��ن اإلل��ه��ام ك��ت��دف��ق ب��ع��زة م��ن��ك األل��ف��اظ ت��ت��دف��ق
واإلع��الن ال��ت��زوي��ق ع��ن غ��ن��ي��ت ك��رش��اق��ة م��رم��وق��ة ت��ؤدة ف��ي
غ��وان��ي ل��ط��ف األح��الم ي��س��ت��أس��ر ك��م��ا رف��ق ف��ي األل��ب��اب ت��س��ت��أس��ر
واإلي��م��ان ال��ت��ع��ب��ي��ر ب��روائ��ع وإش��ارة م��وق��ف ع��ن غ��ن��ى غ��ن��ي��ت
واألزم��ان ال��دوالت س��ال��ف م��ن ج��ددت��ه ال��ذي ال��غ��ي��ب ف��ت��ت��اب��ع
األذه��ان ع��وال��م ل��دي��ك ق��ام��ت ب��ل ال��ج��ب��ار ذه��ن��ك ف��ي ع��ال��م ل��ك
ال��ب��ان��ي ب��ح��ذق ل��ن��ا وع��دت ف��ي��ه��ا، ج��ائ��ل دراس��ة أع��ص��اًرا ودرس��ت
اإلن��س��ان ف��ي ي��ع��ت��ز م��ا ف��خ��ر ه��و م��ث��ل��م��ا ع��م��رك ال��ج��ي��ل ل��ه��ذا ف��خ��ر



وظالل أشعة

ب��ي��ان ش��ائ��ق��ات ل��ل��ع��ب��ق��ري��ة ح��ول��ه��ا ت��أل��ق م��وه��ب��ة ك��ل م��ن
إت��ق��ان! وف��ي ك��د وف��ي ب��ح��ث وف��ي ن��ق��د ف��ي ال��ع��ص��ر إم��ام ي��ا ق��ل
األذق��ان إل��ى خ��روا أخ��ذه��م ف��ي ك��أن��ه��م ال��ع��ائ��ب��ون إل��ي��ك ي��ص��غ��ى
ح��ان ن��ب��ي إل��ى ك��ال��م��ن��ص��ت��ي��ن إع��ج��اب��ن��ا ف��ي إل��ي��ك ن��ح��ن ون��ص��ي��خ
أك��ف��ان! ب��ال أم��واتً��ا ال��ن��اس ف��ي أرى وك��م ال��غ��اف��ل��ي��ن م��وتَ��ى أح��ي��ي��ت
ع��رف��ان��ي م��ن ال��دي��ن أق��ل ف��اق��ب��ل ن��ه��ض��ة راي��ة ل��ل��ت��ج��دي��د ورف��ع��ت
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شاعر ميالد

٢٥ ميالده، عيد يف الوفا أبو محمود األستاذ املرصي الشاعر تكريم ملناسبة (نظمت
(.١٩٣١ سنة ديسمرب

وأح��زان��ا أت��راًح��ا ال��ي��وم وودع��ي أل��ح��انً��ا ال��روض أح��ي��ي ال��روض ص��داح��ة
أل��وان��ا واإلخ��الص ال��م��ح��ب��ة ه��ذي ب��ه ت��ض��يء ع��ي��ًدا م��ث��ل��ن��ا واس��ت��ق��ب��ل��ي
اآلن��ا ش��ج��وك ت��داوي ن��ف��وس إال اس��ت��م��ع��ت ف��م��ا ال��م��اض��ي إن��ش��ادك أض��ع��ت
ك��ان��ا أي��ن��م��ا م��ش��اٌع ال��ج��م��ال إن ب��ه ن��خ��ص ع��ي��د ال ع��ي��دك ال��ي��وم
ع��ان��ى وم��ن ي��ه��وى م��ن ي��ن��اج��ي��ك ف��ك��م أزل م��ن واألل��ح��ان ل��ل��ش��ع��ر ول��دت
ش��ك��وان��ا ت��ب��ري��ح ف��ي ذك��رن��اك ك��م��ا ف��رح ف��ي ذك��راك س��وى ال��وف��اء أب��ى
غ��ن��ان��ا ذك��راك ف��م��ن ال��وف��اء) (أب��ي ش��اع��رن��ا إل��ه��ام ف��ي م��ك��ان��ك ي��ك��ف��ي
ووج��دان��ا ش��اق��ت وُم��نً��ى ورق��ة وم��ن��زل��ة ت��ص��وي��ًرا ال��ش��ع��ر ه��و ف��ت��ى
أك��وان��ا ش��اء م��ا خ��ف��ة وي��ع��ت��ل��ي ب��أج��م��ع��ه��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ب��ال��روح ي��ط��ي��ر
ج��ث��م��ان��ا؟ ال��ش��ع��ر رب ك��ان وه��ل ج��س��ًم��ا، ب��ه��ا األس��ي��ر ي��ب��ق��ى أن ال��ع��دل م��ن ف��ه��ل
ب��رك��ان��ا ال��ص��م ال��ص��خ��ور ت��ج��ي��ب ك��م��ا م��ش��اع��رن��ا ه��زت ص��ي��ح��ة ل��ه رن��ت
إن��س��ان��ا! ال��ص��خ��ر ف��ب��ات وح��رك��ت��ن��ا ي��ش��م��ل��ن��ا ال��م��وت وك��ان ف��أي��ق��ظ��ت��ن��ا
ي��ن��س��ان��ا ال��ه��ج��ر ف��ي ي��ك��ن ل��م م��ن ع��ي��د ف��ي أخ��وت��ن��ا م��ع��ن��ى ل��ن��ا ع��ي��ًدا وص��ار
ك��ان��ا وال ك��ان��وا ف��ال ف��ع��اًال ت��ح��ي��ا أم��ث��ل��ة ل��ل��ن��اس ي��ك��ن ل��م إن وال��ح��ب





الرضيرات

بالزيتون.) الرضيرات ملجأ حفلة (يف

ب��ص��ي��ر ك��ال��ب��ص��ي��ر ض��ري��ر ف��ك��ل م��ك��ان��ه ال��ب��ص��ي��ر ال��ع��ق��ل ع��رف إذا
ج��ه��ي��ر وه��و ال��ك��ون ف��ه��و ال��ع��ق��ل، س��وى ل��ع��زة ي��س��م��و ل��ي��س ب��ع��ص��ر وإن��ا
ي��ن��ي��ر ال��ح��ي��اة ل��ب ب��ه��ا ح��ي��اة ج��ه��ودك��م إن ال��ن��ور، رج��ال س��الم
أم��ي��ر ال��س��ل��ي��م وال��ح��ب ال��ح��ب، م��ن ح��ف��ل��ك��م زان ب��ال��ذي ف��خ��ر ك��ل ل��ك��م
ك��ب��ي��ر ب��ال��وف��اء ص��غ��ي��ر ف��ك��ل ق��وم��ه ن��ف��ع ف��ي اإلن��س��ان أخ��ل��ص إذا
وع��ب��ي��ر؟ ب��س��م��ة م��ن��ه وت��ع��ش��ق ش��ام��ًال ب��ات ح��ف��ل��ك��م وأن��ت��م ف��ك��ي��ف
وت��ش��ي��ر ت��ش��ت��ك��ي ت��ن��اه��ت إل��ي��ك��م م��ن ك��ل ال��س��م��ح ال��م��ل��ج��أ ب��ع��ط��ف ش��م��ل��ت��م
وت��س��ي��ر ع��اق��ه��ا ل��ي��ًال ت��ودع وأص��ب��ح��ت أم��نً��ا، ال��خ��وف م��ن��ه��ا ف��ب��دل
ك��ث��ي��ر وه��و وال��ت��ح��ري��ر ال��ص��ف��و م��ن غ��نً��ى ف��ي وال��ف��ه��م ال��ع��ل��م ب��دن��ي��ا ت��س��ي��ر
ق��دي��ر م��ن��ت��ه��اه ي��زج��ى ال��م��دح ع��ن م��روءٍة م��ن ق��دم��ت��م��و ب��م��ا ُغ��ن��ي��ت��م
ن��ص��ي��ر ع��داه ح��ال ف��ي ال��ج��س��م ع��ل��ى م��ًدى ف��ي ل��ل��روح ال��ن��ص��ر ب��ه��ذا غ��ن��ي��ت��م
وأث��ي��ر س��م��ت دن��ي��ا ب��إح��س��ان��ك��م ل��ه��ا م��ن إح��س��اس دون ث��ن��اء ف��ك��ل
وزف��ي��ر ح��رق��ٌة م��ن��ه��ا وت��ش��ه��د ح��س��ه��ا ت��م��ث��ي��ل ال��ع��ط��ف ه��ذا ت��م��ث��ل
وض��م��ي��ر ن��اب��ض وق��ل��ٌب َج��ن��ان ه��ك��ذا األخ��وة ف��ي أنَّ��ا ون��ح��م��د





الغرابوالبستاين

الديوان لصاحب األصل (1)

ب��س��ت��ان��ي ح��ظ ف��ي ك��ل��ه ن��ع��ي��م��ه ب��ه س��ررت ف��نَّ��انً��ا ألذك��ر إن��ي
وأل��وان ش��ك��ل ف��ي ت��ن��وع وإن ع��ب��ادت��ه وي��وف��ي��ه ال��ج��م��ال ي��ه��وى
ال��س��ان��ي روح��ه م��ن��ه ي��ع��ش��ق ك��ان ب��ل أب��ًدا م��ظ��ه��ًرا م��ن��ه ي��ؤث��ر ك��ان م��ا
روح��ان��ي ال��ن��ور ص��ن��و ه��و وح��ب��ه ش��رًع��ا ع��ن��ده ك��ان��ت ال��م��ظ��اه��ر ك��ل
آن ف��ي ال��ح��س��ن ج��م��ع ه��ي ك��أن��م��ا ب��س��م��ت زه��رة ف��ت��ن��ت��ه ل��ك��ن��م��ا
ال��ح��ان��ي ب��ره م��ن ل��ه��ا ع��م��ًرا وزاد ن��ش��أت��ه��ا ع��ه��د م��ن ب��ه��ا ي��ع��ن��ى ف��ص��ار
وأش��ج��ان ص��ف��و ف��ي وال��ع��س��ر، ال��ي��س��ر ف��ي وم��ه��ج��ت��ه ب��أغ��ان��ي��ه وخ��ص��ه��ا
ال��ج��ان��ي بُ��ع��ده م��ن خ��ش��ي��ة وك��ل��ه ش��غ��ف ف��ي ع��اد ول��م��ا ع��ن��ه��ا، وغ��اب
إلح��س��ان ع��رف��انً��ا خ��دم��ت��ك ف��ق��د س��ق��ط��ت��ه��ا ت��خ��َش ال ل��ه: ال��غ��راب ق��ال
ب��ت��ي��ج��ان خ��ص��ت ق��د ال��زه��ر، ع��ال��م ف��ي م��ل��ًك��ا ت��زل ل��م ت��ج��ده��ا إل��ي��ه��ا، ان��ظ��ر
ج��ذالن ش��وق ف��ي زه��َرتَ��ه وأَمَّ م��غ��ت��ب��ًط��ا ال��ود ه��ذا ي��ش��ك��ر ف��راح
ل��غ��رب��ان! ج��ن��اي��ات ش��وه��ت��ه ق��د ش��ب��ح س��وى رؤي��اه��ا ع��ن��د ي��ج��د ف��ل��م



وظالل أشعة

هللامصطفى عبد لألستاذ اإلنجليزية إىل الرتجمة (2)

THE CROW AND THE GARDENER (Au Allegory)
An artist I ver’ly remember,
Whose lot was that of a blest gard’ner.

∗∗∗
With love of beauty him did the Muse
Instil and enchant with her forms and hues.

∗∗∗
This shape or that design should she take,
His love, light-begot, never did shake.

∗∗∗
Once charmed was he by a blooming bud,
Which he with tender care did fain tend,

∗∗∗
Until a flower did she become
And smile and shine in fragrance wholesome.

∗∗∗
Of her radiant grace he sang and thought
In times of joy, grief, plenty and naught;

∗∗∗
Yet was he doomed by absence to part
From the adored concern of his heart,

∗∗∗
And when he with yearning did return,
His exalted symbol to discern,

∗∗∗
A crow, to him obliged for favours,
Him on the way did meet with murmurs
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والبستاني الغراب

∗∗∗
And unto him did say earnestly:
“The flower have I treated kindly

∗∗∗
Thou wilt anon behold her a queen
Crowned in a halo of lustrous sheen”.

∗∗∗
Deluded by the crow’s sham saying,
To the flower goeth hastening

∗∗∗
The Gardener, her to fiad defiled
By the mischiefs of crows fierce and wild.

295





الوليد الربيع

بطنطا.) والسيدات للرجال السورية واإلحسان االتحاد لجمعية السنوية الحفلة يف (ألقيت

ش��ف��اه وط��اب��ت ع��ي��ون ف��ق��رت ال��ح��ي��اه ب��روح ال��رب��ي��ع ت��غ��ن��ى
غ��ن��اه وي��ح��ب��و ي��ت��ه��ادى أت��ى م��ن��اه م��ن��ه��ا ال��ش��ع��ر ق��ب��س وم��ذ

ال��ح��ي��اه م��ج��ال��ي ف��ي م��آث��رك��م
ال��ب��الد ف��ي إح��س��ان��ك��م وآي��ة االت��ح��اد دع��وة ل��ك��م س��م��ع��ن��ا
ل��ل��ج��ه��اد ح��ب��ن��ا ب��دع��وت��ك��م ف��زاد ل��ل��ت��آخ��ي وع��رف��ان��ك��م

ن��اد ك��ل ف��ي ال��م��ح��ب��ة ل��ن��ش��ر
ال��ف��ت��ون م��ع��ان��ي م��ن ح��م��ل��ت وم��ا ال��غ��ص��ون إال ال��ش��ع��ر اس��ت��أذن وم��ا
ي��ه��ون غ��اٍل ك��ل وْق��ع��ه ل��دى ح��ن��ون وص��وت ون��ح��ل ب��زه��ر

وال��ف��ن��ون ال��ه��وى وح��ي ف��ذل��ك
ب��ن��ور ن��وري ب��ع��د م��ن «س��ت��ظ��ف��ر ح��ب��ور ف��ي أزاه��ي��ره��ا ف��ق��ال��ت
ال��غ��ي��ور ال��ش��ري��ف ب��إح��س��ان��ه��ن ال��ش��ع��ور أله��ل ال��ح��س��ان ح��ب��ت��ه

ال��ش��رور» ل��م��ح��و وم��ج��ه��وده��ن
ال��ج��م��ال ح��ل��ي��ف ش��ه��د «ه��ن��ال��ك ال��غ��وال��ي ن��ح��ل��ي ع��زي��زات وق��ال��ت
ح��ال أي ف��ي ي��ع��ج��ز ج��اد وإن ال��م��وال��ي ف��ال��رب��ي��ع ت��ن��س��ن��ي ف��ال

ال��ح��ج��ال ذوات م��ث��ل ال��ج��ود ع��ن
ال��ج��راح وب��رء ال��ش��ق��اء ل��رف��ع ال��م��ب��اح إح��س��ان��ه��ن ح��ل��و ف��ذق
وال��ِب��ط��اح ال��رُّبَ��ى ف��وق ال��ش��م��س م��ن ال��ص��ب��اح ن��ش��ر ال��م��ع��ارف ون��ش��ر



وظالل أشعة

راح؟ م��ع��س��ول ذل��ك غ��ي��ر وه��ل
ج��دي��د وروح ج��دي��د ب��ش��ه��د ال��ح��م��ي��د وه��و ع��ودك س��أرق��ب
ع��ي��د ي��وم ي��وم��ن��ا م��ن ون��ج��ع��ل س��ع��ي��د ب��ح��ق ك��الن��ا ف��ي��غ��دو

ال��ول��ي��د» ال��رب��ي��ع ف��ي��ه ن��ق��دس
ال��ش��ع��ب��ت��ان1 ح��ول��ن��ا اج��ت��م��ع��ت ك��م��ا اآلي��ت��ان ت��ج��ت��م��ع ك��ذل��ك
ه��وان م��ن إخ��وان��ه��م إلن��ق��اذ ال��زم��ان ف��ي وث��ب��ة ل��ه��م رج��ال

ال��م��ك��ان أع��ز ف��ي وإح��الل��ه��م
وآت ل��م��اٍض ال��ِه��ب��ات ذوات ال��م��ي��رات ع��ت��اث��ل��ن��ا وأس��م��ى
ال��ص��ف��ات ج��م��ال إال اخ��ت��رن وم��ا ال��م��م��ات م��ح��ل ال��ح��ي��اة غ��رس��ن

ال��ك��ائ��ن��ات ب��ه ت��ه��ي��م وس��اًم��ا
ال��ع��ل��ي ال��م��ك��ان ف��ي ه��م��ًم��ا وي��ا ك��ال��ه��ي��ك��ل ج��اء م��ج��م��ًع��ا ف��ي��ا
م��أم��ل ف��ي ل��ل��ن��اس وي��ح��م��ل ي��ع��ت��ل��ي م��ن ش��أن ف��ل��ي��ك��ن ك��ذا

ال��خ��ل��ي ق��ل��ب وي��م��أل ش��ع��اًع��ا

الجمعية. من الرجال وشعبة السيدات شعبة 1
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