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الشعرية املوضوعات

والشوق، الفرحة من إليه حملت عاشق، إىل معشوقة كتبتها إذا حارضة» «أنا كلمة:
وهي البلغاء، ورسائل العبقريني أشعار عنه تضيق ما واللذة األمل من نفسه يف وأشاعت
يتدرب تلميذ ُوْسِع يف وليس املفيد، املركب الكالم منها يتألف التي الجمل، أتفه من تُعدُّ

الكالم. يف منها بأتفه يأتي أن وخرب مبتدأ من الجمل تأليف عىل
يحرتق»، «فالن هما: اثنتني بكلمتني فيه فيُلقي مجلس، إىل الطارئ القادم يدخل وقد
وآخرون أعدائه، من وعدو يعرفه، ال وإنسان له، وصديق هذا فالن أبو املجلس يف ويكون
يف الكلمتني صدى إىل تنظر ثم السيئة؛ بالقالة يعرفونه وآخرون الحسنة، بالقالة يعرفونه
مهروًال، يجري وهذا معوًال، يَثُِب هذا اختالف: أشد مختلف هو فإذا الجلساء؛ أولئك نفوس
يأسفون من ومعهم ويبتسم، يسمع من جانبه وإىل بيشء، يشعر ال ويكاد يسمع وذلك
شعورهم اختلف وإنما يسمعون. ال وكأنهم يأسفون ال من أيًضا ومعهم يسمعون، وهم
الشعور. اختلف حسبما املعنى هذا وأثر الكلمتني، معنى فاختلف يحرتق؛ الذي هذا بفالن
يحسه ال ما واالشتهاء اللذة من أكله يف يحس القفار، الرغيف يَْزَدِرُد السليم والجائع
واختلف الرغبة، اختلفت وإنما ممعود؛ أو متخوم وهو الفاخرة املائدة إىل يجلس َمْن

والشعور. الذوق فاختلف االشتهاء،
ويجعله الروح، فيه ويبث اللذة، فيه يخلق الذي هو األشياء من بيشء إحساسنا إن
األسماع، وتعرضعنه األنظار، عنه تصدف َزِريٍّا معنى أو النفس، له تهتز «شعريٍّا» معنًى

شعور. نحوه فينا كان أو حياة، فينا كانت إذا ِشْعر فيه يشء وكل
الصالحة ْعر الشِّ موضوعات هي الكواكب وال البحار وال وحدها الرياض فليست
هذه من إال ْعر الشِّ تستخرج ال التي النفس وإنما الخيال، واستجاشة القريحة لتنبيه



سبيل عابر ديوان

أو املستحرض، امُلتََخريَّ الطعام من إال الغذاء يستخرج ال الذي كالجسم املوضوعات،
والباقالء! العسل إال يأكلون ال امُلْرتَِفني أن يظن الذي كامُلْعَدم

ونبث بوعينا، ونتخلله خيالنا، من عليه ونفيض إحساسنا، من عليه نخلع ما كل
وموضوع حياة ألنه للشعر؛ وموضوع شعر هو — ومخاوفنا وأحالمنا هواجسنا من فيه

للحياة.
للنفور. أو للرغبة وشاحذ لإلحساس ِمْعَوان خري لُهَو التصور وإن

عريًسا تتصوره وهي سنة عرشين تقيض ثم الوليد، طفلها إىل تنظر التي األم فإن
السنني، تلك طوال بقائه يف والرجاء بتصوره تفرح كما عرسه، يوم به تفرح ال سعيًدا،
ومشاهد الغيب آمال عىل نُضيفها التي النفيسة الُحلل نخلق التصور نسج من فإنما

العيان.
وموضوعات ينفد ال الشعر من زاًدا لدينا نجمع والتصور، الرغبة لدينا فلنجمع
إىل الراغبة بالحواس ولنتوجه األذواق، ه وتمسُّ العيون تراه ما كل عىل تشتمل للشعر
واملناظر املشهورة املحاسن نستمرئ كما عنه، والتعبري به الشعور نستمرئ نشاء، ما
لنا يزينها حتى ألسنتا؛ من عقدة تحل ولن إليها، تهزنا لن نفسها املحاسن ألن املأثورة؛
كما والوجوم الجمود ساعة يف بنا ليَُمرُّ وجه أجمل وإن املتوفز، والخيال الناشط ُس الحِّ

مساء. صباح نراها التي العجوز الخادم طلعة بنا تمر

يسكنه، الذي البيت يف يراه أراد: إذا مكان كل يف ِشْعًرا السبيل» «عابر يرى الوجه هذا وعىل
من تُْحَسب التي السيارة ويف املعروضة، الدكاكني ويف يوم، كل يعُربه الذي الطريق ويف
بالحياة تمتزج كلها ألنها والتخيل؛ الفن دواعي من تُحسب وال اليومية، املعيشة أدوات
واجد للتعبري، صالح بالشعور، ممتزج فهو اإلنسانية بالحياة يمتزج ما وكل اإلنسانية،

الناس. خواطر يف مجيبًا صًدى عنه التعبري عند
النفس إلنقاذ التوجيه؛ هذا إىل الحارض— العرص أبناء نحن — حاجة يف أننا وعندي
فيها وجدنا باألشياء؛ العناية تعودنا إذا فإننا وحدها، الفنية امَلَلَكة إلنقاذ ال اإلنسانية
الشعر وعىل الحياة عىل غلبت التي التفاهة، تلك النفس عن وينفض العناية، يستحق ما

الحديثة. األيام هذه يف والفن
أن أحدهما: لسببني: الشعر وعىل النفس عىل تغلب إنما التفاهة أن الواضح ومن
الراسخة والعقائد العليا باملثل اإليمان فقدوا — أوربا يف سيما وال — العرص هذا أبناء
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يَتغنَّى الذي الشاعر إىل يصغون فال الناحية؛ هذه من نفوسهم وَفَرتَْت الروحية، والفضائل
وَمْن بدعواها، يغرت أو يصدقها أحًدا هناك أن يظنون وال املهجورة، املعاني بهذه لهم
يمد أن يحاول محتال إىل يلتفت كَمْن يِبني، ُمْسَرتِ ساخرين إليه التفتوا أغراضها يف ثَهم َحدَّ
اصطناًعا؛ «التفاهة» ليصطنعون والكتاب الشعراء من كثريًا وإن نقوده، كيس إىل يديه

الخديعة. هذه أوهاق من أفلتوا أنهم للناس ويظهروا االحتيال، ِريبَة عنهم ليدفعوا
«آداب هو «التفاهة» بسمة الحديث األوربي الشعر َوَسَم الذي اآلخر والسبب
بني العالقة أن والكتاب الشعراء من الغالبة الجمهرة واعتبار الشائعة، الصالونات»
الواحد يتحدث ال الذين الفراغ، جلساء أو «الصالون» جلساء بني كالعالقة وقارئه الشاعر
تكون فال الظواهر؛ وراء ما إىل ينفذ وال الخاطر يثري وال يهم، ال فيما إال صاحبه إىل منهم
بلواعج يتكاشفان صفيني عالقة أو وتلميذ، معلم عالقة الصالون جلساء بني العالقة
العامة الثرثرة من اإلنسان يخرج أن عندهم الذوق من يَُعدُّ وال الرسيرة، وهموم الضمري

املطوية. والشواغل الخاصة الدخائل إىل
يقيض كما الصالونات، آداب عىل يقيض أن خليًقا العرصي التهجم كان ولقد
وضعفت املجتمع، روابط فيه عرصتفككت يف أننا لوال «الجنتلمان»، عىل «السبورتسمان»
مقرونًا العرصي التهجم فجاء طويًال؛ زمنًا املاضية األمم قدستها التي اإلنسانية األوارص
العابرة، اللحظة وقضاء اللذة، إشباع غري: الدنيا من شاغل يشغلها ال التي باألنانية،
«الصالونات» أَْحَالس بني إذن فرق فال ت، والتَِّعالَّ األحاديث من ذلك وراء عما واإلعراض
الذين العرصيني املتهجمني وبني والكياسة، للُعْرف ُمَجاَراًة يهم؛ ال فيما يتكلمون الذين
عىل غالبة ثَمَّ من والتفاهة يهتموا؛ أن يحبون وال يهتمون، ال ألنهم يهم؛ ال فيما يتكلمون

وهؤالء. هؤالء
كنا ما الحارض اليوم عىل نخلع وأن الشعور، حقَّ حولنا بما نشعر أن تعودنا فإذا
أبصارنا عن نقشع أن استطعنا والخيال؛ الجمال رسابيل من املايض الزمن عىل نخلعه

الغشاوة. تلك النقشاع الزمًة نتيجة التفاهة نجعل أن دون املايض، غشاوة
باألبطال، نصدق ال كنا وإن بالبيوت، فلنصدق الواق، بواق نُصدِّق ال كنا فإن
ال كنا وإن الشائع، بالحب فلنصدق النادر، بالحب نصدق ال كنا وإن بالرجال، فلنصدق
مخدوعني غري ونحن حلًما، الواقع فلنجعل واقًعا، الحلم نجعل ال كنا أو فلنشعر، نحلم

سائمني. وال
هذا زهرة إن وأمانيه؟ أحالمه عىل أو املايض خرافات عىل وقًفا الحارض يكون ملاذا
اليوم يحيا أن ليستطيع اإلنسان وإن عام، ألف قبل نرضت زهرة ألن تنرض؛ ال الربيع
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الدنيا يحب ال كان وإن الناس، وبني األرض وفوق الشمس تحت ألنه بالدنيا؛ يشعر وأن
وسابقوه. أسالفه أجلها من أََحبَّها التي املكذوبة أو الصحيحة للمزايا

أقول ولسُت مرماه، عىل يدل اسم وهو سبيل»، «عابر الجديد الديوان هذا رسالة تلك
لألداء. قابلة رسالة بأنها الُقرَّاء يقنع أن أرجو ولكني الرسالة، هذه أدَّى إنه

العقاد محمود عباس
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املوضوعات

يتكلم بيت

وأمرتَه الخيال، َطْلَسم عليه ألقيَت لو السكان عليها تََعاقب التي البيوت من بيت كل
ال عجبًا ولسمعت املكان، فضاء بها يزدحم وأشباح أرسار منه النطلقت فتكلم؛ بالكالم
من قليًال إال التالية القصيدة يف «البيت» به يتحدث الذي وليس منه، أعجب اآلذن تسمع

كثري:

ع��ن��وان��ي؟ ت��درون ف��ه��ل س��ك��ان��ي ال��ن��اس ج��م��ي��ع
ح��ي��ط��ان��ي آذان ع��دا س��رٍّ م��ن ل��ل��ن��اس وم��ا
وال��ج��اِن اإلن��س خ��ف��اي��ا ف��ي��ه َع��ج��ٌب ح��دي��ث��ي
وأح��زان!ِ ب��أف��راح أي��ام��ي ��ي��ت ق��ضَّ ف��ك��م
ج��اِن! م��ن آوي��ت وك��م بَ��رٍّ م��ن آوي��ت وك��م
إع��الن��ي ب��ع��ض ف��ه��اك��م س��ري أرض��اك��م ف��إن

∗∗∗
ب��إن��س��اِن ده��ري ف��ي ـ��ل أح��ف��ـ ل��ن اإلن��س��ان ب��ن��ي
ب��ع��رف��ان��ي؟ أس��ع��د ف��ل��م ط��رٍّا أع��رف��ك��ُم أل��م
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ب��ن��ي��ان��ي اس��ت��وف��ي��ُت وم��ا ال��س��ْك��ن1 أول أت��ان��ي
ب��ُق��طَّ��اِن آنَ��ْس ول��م آذانً��ا أره��ف��ت وم��ا
آذان��ي ك��ل ف��ط��اش��ت م��ه��ل ع��ل��ى وأص��غ��ي��ت
ب��ش��ي��ط��اِن الذت ن��ة ش��ي��ط��ا أو زوج��ان، ه��م��ا
وح��س��ب��اِن ب��ت��ق��دي��ر وف��ي��ي��ن ع��اش��ا وق��د
وري��ح��اِن َرْوح ف��ي — ن ي��ح��ك��و ه��ك��ذا — وراح��ا
آِن ف��ي ت��ل��ك م��ن وال ه��ذا م��ن أب��ص��رُت وم��ا
َخ��وَّاِن ع��رض ت��ف��ري ء خ��رق��ا َخ��وَّان��ة س��وى
وب��ه��ت��اِن غ��ش ع��ل��ى ي��وًم��ا ض��ح��ك��ا م��ا إذا
وك��ت��م��ان��ي غ��ي��ظ��ي ف��ي ل واألط��ال ال��ب��ي��د ح��س��دت
أرك��ان��ي ت��ه��ت��ز أن ـ��ة ال��ن��ق��م��ـ م��ن وأش��ف��ق��ت

∗∗∗
ال��ث��ان��ي ال��س��اك��ن وب��ئ��س ال��ث��ان��ي ال��س��اك��ن وج��اء
وغ��ي��ط��اِن وأف��راس م��ال ذا ال��ن��اس ي��راه
وأع��ي��ان��ي وأع��ران��ي ب��خ��ًال ش��وه��ن��ي وق��د
س��ج��ان��ي ك��ان وم��ن��ه س��ج��نً��ا ص��ي��رن��ي وق��د
ب��ه��ج��راِن أس��ع��د ول��م ع��ه��ًدا ب��ي ط��ال ف��ل��م��ا
ث��ع��ب��اِن أل��ف ُج��ْح��ر ك��ل ف��ي ل��ي انَّ ل��َو وددت
ب��غ��ف��ران��ي وأح��ب��وه أرض��اه م��ن��ه ب��دي��ًال
وي��خ��ش��ان��ي ش��ري ـ��ق��ي ي��ت��ـ أو س��م��ه��ا وأن��ف��ث
ب��ن��ق��ص��اِن ي��ظ��ف��ر ول��م أج��ري آده2 أن إل��ى
أخ��الن��ي ي��وم س��روري أن��س��ى ول��ن ف��أخ��الن��ي

∗∗∗

السكان. 1
أثقله. 2
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وس��ل��ط��اِن ع��ز ذا ـ��ث ال��ث��ال��ـ ال��س��اك��ن وك��ان
س��ي��اِن وال��ذل��ة ـ��ز ال��ع��ـ ب��أن ارت��ب��ُت ف��م��ا
غ��ف��الِن ج��د ل��ئ��ي��ًم��ا إال أل��ف��ي��ت��ه وم��ا
وع��دواِن ب��ط��غ��ي��ان ال��ض��ع��ف ي��س��ت��ر ض��ع��ي��ًف��ا
إذع��اِن ش��ر ع��ل��ي��ه ل��ل��ط��اغ��ي أَذَْع��ن وك��م
ط��نَّ��اِن م��ن��ه ب��ك��ب��ر ال��ن��اس ل��ق��ي م��ا إذا
ج��دران��ي ب��ي��ن م��ن��ه ه أل��ق��ا م��ا أص��غ��ر ف��م��ا

∗∗∗
وت��ب��ي��اِن ع��ل��م ف��ذو ال��ق��وم راب��ع وأم��ا
ح��ي��ش��ان��ي واألخ��ض��ر ـ��س ال��ي��اب��ـ ب��ال��ورق ح��ش��ا
ع��م��داِن ف��وق م��ن أو ض األر ف��ي م��وض��ع ل��ي ف��م��ا
ض��ي��ف��اِن ب��ه��و أو ـ��دع م��خ��ـ أو م��ط��ب��خ ل��ي وم��ا
ت��ل��ق��ان��ي ال��ك��ت��ب وف��ي��ه��ا إال �ة زاوي� وال
ل��ج��ث��م��اِن ي��س��م��ع ول��م دع��واه��ا ل��ل��ن��ف��س أَبَ��ى
ن��دم��اِن ج��ل��س��ة وال أح��ب��اب س��ه��رة ف��ال
ال��ع��ان��ي! ال��ع��ال��م ذاك ـ��ق ب��ال��خ��ل��ـ أج��ه��ل��ه ف��م��ا
وب��ره��اِن؟ ع��ل��م إل��ى يُ��ْح��تَ��اج ال��ن��اس أَبَ��يْ��َن
ع��م��ي��اِن؟ إِثْ��ر ف��ي َس��َروا ظ��ل��م��اء ِع��ْم��يَ��ان وه��م
ع��ي��ن��اِن! دن��ي��اك ف��ي ن إن��س��ا ي��ا ل��ك ك��ث��ي��ر

∗∗∗
ب��ش��ه��واِن ف��ن��اه��ي��ك ال��ج��ان��ي ال��خ��ام��س وأم��ا
وأع��ك��اِن ب��أث��داء إال َزوَّدن��ي ف��م��ا
ال��ح��اِن ع��ل��ى ��ار وُس��مَّ ب��أل��ح��ان وُه��تَّ��اف
وأل��واِن ب��أش��ك��ال م��س��ان��ي أم��س��ي��ُت إذا
وإح��س��اِن ح��س��ن م��ن ـ��ك ي��رض��ي��ـ م��ا األب��واب ع��ل��ى
ألج��ف��اِن غ��ض وم��ن ألس��م��اع ص��ون وم��ن
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أح��ض��ان��ي ب��ي��ن وان��ظ��ر ـ��ة ��ـ ثَ��مَّ ت��ن��ظ��ره��ُم ف��ال
وغ��ي��اِن غ��ي م��ن ض األر ف��ي ك��م ل��ل��ه ف��ي��ا
وإخ��واِن آب��اء ع م��خ��دو م��ن ال��ق��وم ف��ي وك��م
وأخ��داِن وخ��الن وأص��ه��ار وأزواج
أرك��ان��ي ك��ل ل��ه��دوا أدري م��ا ق��ل��ت انِّ��ي ل��َو
وص��وان��ي! ص��خ��ري ي��ا ـ��ة وال��ح��ك��م��ـ ال��ص��م��ت ف��ن��ع��م

∗∗∗
�اِن وأدي� آداب ب أص��ح��ا م��ن ص��اح��ب��ُت وك��م
ال��زان��ي ش��ه��وة وع��اف��وا ال��ع��اص��ي وص��م��ة ت��ج��اف��وا
ل��ق��رآِن وت��رت��ي��ل ق��رب��ان ب��ي��ن وب��ات��وا
وح��رم��اِن َغ��بْ��ن ع��ل��ى ال��دن��ي��ا م��ن ي��أس��وا ول��م
ب��ص��ح��ب��اِن م��ن��ه��م ـ��رة زم��ـ ش��رَف��تْ��ن��ي م��ا إذا
وت��ن��س��ان��ي ف��أن��س��اه��ا ت��ج��ف��ون��ي األرض ح��س��ب��ت
ف��رق��اِن م��ج��ل��س م��ن ب ت��ق��ر ال ال��ج��ان وق��ال��وا
ك��ال��ج��اِن ال��ع��ن��ص��ر ف��ي ـ��س اإلن��ـ ب��ع��ض أل��ف��ي��ُت ف��ق��د
وع��ص��ي��اِن ل��ؤم ف��ي ـ��ت آوي��ـ م��ا ش��ر ول��ك��ن
وأوط��اِن أه��ل ع��ل��ى ال��ع��ادي ال��خ��ائ��ن ري��اء
ب��إي��م��اِن والق��وه ب��ت��م��وي��ه ��اه��م تَ��َل��قَّ
أرك��ان��ي ظ��ل��م��ة وف��ي أس��راري ح��ج��رة وف��ي
ب��ب��س��ت��اِن أو ب��رب��ع ال��ك��ب��رى ال��ح��وزة ي��ب��ي��ع
ب��أث��م��اِن وال��ُف��ت��ي��ا ـ��ة وال��ذم��ـ ال��ح��ق وي��ع��ط��ي
ال��ف��ان��ي ال��زائ��ل وه��و ـ��ه ت��ح��ي��ي��ـ أم��ة ويُ��ف��ن��ي
وال��ش��اِن ال��ذك��ر رف��ي��ع ق��ت��اله ب��ي��ن وي��م��ش��ي

∗∗∗
ف��نَّ��اِن م��ث��ل ض��ي��ًف��ا ن ال��ض��ي��ف��ا م��ن أح��م��د ول��م
وإت��ق��اِن ال��ف��ن م��ن ب��إب��داع ت��والن��ي

14



املوضوعات

وُم��ْزَداِن ب��م��ن��ظ��ور ج��دران��ي ك��ل وغ��ط��ى
رض��واِن ج��ن��ات م��ن ه واس��ت��وح��ا ال��ح��س��ن وأوح��ى
ع��ري��اِن ح��س��ن وح��ي��نً��ا م��ك��س��وٍّ ح��س��ن ف��ح��ي��نً��ا
وأَْدَراِن ع��ب��ث م��ن ـ��ن ال��ف��ـ س��م��اء ف��ي ب��ري��ئً��ا
َف��تَّ��اِن أي ل��ك��ن ـ��ن ال��ح��ال��ي��ـ ع��ل��ى وَف��تَّ��انً��ا
أغ��ص��اِن أع��ط��اف ف��ي ة ال��زه��ر ت��ف��ت��ن��ك ك��م��ا

∗∗∗
دي��وان��ي دون��ُت ول��و أُْح��ِص��ي��َه��ا ل��س��ت ج��م��وٌع
ج��ي��ران��ي ك��ل وم��ث��ل��ي ج��ارات��ي ك��ل وم��ث��ل��ي
وح��س��ب��اِن ع��دٍّ ب��ال أش��ت��اتً��ا ال��ن��اس ع��رف��ُت
أق��راِن؟ ج��م��ع أم ه��م أأع��داء أع��رف ف��ل��م
وش��غ��الِن ت��ب��دو ـ��م��ة س��ي��ـ ف��ي اخ��ت��ل��ف��وا م��ا إذا
وأش��ج��اِن س��ق��م وف��ي أش��ب��اٌه ال��م��وت ف��ي ف��ه��م
وأب��ك��ان��ي ح��ي��نً��ا ب��ك��ى إال ف��ت��ى م��ن��ه��م وم��ا
ب��إن��س��اِن ال��ن��اس م��ن ت��ح��ف��ل ف��ال م��س��اك��ي��ن
وإم��ك��اِن ب��أس ع��ل��ى م��ن��ه��م ف��ت��ى ت��ح��س��د وال
ِص��نْ��َواِن ال��غ��ي��ب أم��ام وأدن��اه��م ف��أع��اله��م

∗∗∗
ع��ن��وان��ي؟ ت��ع��رف أال ال��خ��ال��ي ال��م��ن��زل ن��زي��ل
ت��ل��ق��ان��ي أن��ك ف��ث��ق ح��ول��ي��ه ط��ف��َت م��ا إذا
أل��وان��ي ب��ع��ض وف��ي��ه إال م��ن��زل م��ن ف��م��ا
ب��إم��ع��اِن وراق��ب��ه ن��واح��ي��ه ف��ي ت��أم��ل
ب��ي��ب��اِن ت��ف��ت��ي��ح أو ـ��ه ف��ي��ـ ص��م��ت ي��خ��دع��ك وال
وأك��ن��اِن م��غ��ال��ي��ق م��ن ِخ��ْل��ًوا ت��ح��س��ب��ه وال
وح��دث��اِن أراوح ـ��ر م��س��ت��ح��ض��ـ ك��ان��ت م��ا إذا
ي��ق��ظ��اِن َس��ْم��َع وأَْرِه��ْف ال��خ��ال��ي ال��م��ن��زل ف��ي ف��ق��ف
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سبيل عابر ديوان

َوْس��نَ��اِن غ��ي��ر وان��ظ��ر ـ��ك أج��ف��ان��ـ ف��ي��ه وأغ��م��ض
ط��وف��اِن م��وج وت��س��م��ع أف��واًج��ا األط��ي��اف ت��َر
وخ��س��راِن رب��ح م��ن ـ��ع يُ��ج��م��ـ م��ا ك��ل وت��ج��م��ع
�اِن أزم� دارس وال ت��اري��خ ي��خ��ط��ئ��ك وال

الحيوان حديقة يف قفصالجيبون أمام

فرع وهو و«الجيبون» و«الغورال»، أتانغ»، و«األرانغ «الشمبانزي»، هي: العليا القرود
االختالف. بعض الرتكيب مختلف الحجم صغري ألنه النشوئيني؛ من كثري رأي يف وحده
والحكماء، للفالسفة أبًا — ْعرية الشِّ الوجهة من — يصلح ما العليا القرود هذه ومن

الحياة! من واشمئزازه وسكونه لتأمله «الشمبانزي»؛ وهو
وقوة وهياجه لبطشه «الغورال» وهو والوقائع، املطامع لرجال أبًا يصلح ما ومنها

عضله.
والراقصني؛ للفنانني أبًا الشعرية الوجهة من يصلح الذي هو وحده «الجيبون» ولكن
الرقص يف أوقاته من الكثري يقيض الوثوب، خفيف الحركة رشيق طروب، لعوب ألنه
البرص ملح مثل يف هبط أو صعد وإذا وبدواته، أالعيبه للناس يعرض أن ويحب واملناوشة،
ال موسيقية أنغام عىل يوقعها كأنما متعادلة، موزونة حركات يف ويهبط يصعد فإنما
بال ما نفسك: فاسأل َشِهْدتَه فإذا املسافة، مضاهاة يف وال الوقت مساواة يف تخطئ
كلها السلم درجات عىل يأت ولم الرقي»، «سلم يف هو حيث وقف قد املاهر القافز هذا

السنني؟! من ماليني بضعة يف ووثبًا صعوًدا
صعد؟ قد كان إن الصعود من يفيد ماذا فتسأله: تعود آخر وسؤال سؤال، هذا
غريه، يد عىل مطبوًخا يأكله أو أنفع، وذلك نيئًا اآلن طعامه يأكل هو املطبوخ؟! الطعام

الراحة! إىل أدنى وذلك
واجه كلما اإلنسان يقولها كما أدري»، «لست يقول: أن إذن قصاراه العلم؟ يفيد أو

الوجود. معضالت
وغاية واألعاريض، التفاعيل توزن كما الحركة يزن اآلن هو الشعر؟ وزن يفيد أو
اللعب؛ ورقصات الوثب رشاقة عن وقدماه يداه تعجز أن الكالم وزن أتقن إذا مسعاه

حسري! قاعد وهو املعاني وتوقيع الكلمات برتقيص منها لتستعيض
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املوازنات: هذه وأمثال األسئلة هذه ألمثال واسع مجال الجيبون قفص أمام

وال��ب��ه��ل��وان ال��ع��ب��ق��ري أب��ا ي��ا س��الًم��ا أَنْ��ِع��ْم ال��ج��ي��ب��ون أيُّ��ه��ذا
ال��ح��ي��وان؟ ح��دي��ق��ة ف��ي ُم��ْزِريً��ا م��ق��ام��ا ال��ب��ن��ون ل��ك ي��رض��ى ك��ي��ف

∗∗∗
وت��ع��ُل ال��رق��ي» «س��ل��م ف��ي ت��رَق ح��ْق��ب��ا ب��ع��د وان��ت��ظ��ر اآلن ال��ع��ب
ي��م��ُل ال ال��ذي ال��ص��اع��د أي��ه��ا وث��بً��ا ال��س��الل��م ت��ص��ع��د ل��م ك��ي��ف

∗∗∗
وال��ت��ه��ل��ي��ل ال��ه��ت��اف ح��ظ وارَض وم��ه��ًال ص��ب��ًرا ال��ف��ن��ون ع��م��ي��د ي��ا
وف��ول ل��ب ب��ي��ن م��ا وال��ه��داي��ا وس��ه��ًال وأه��ًال م��رح��بً��ا م��رح��بً��ا

∗∗∗
ب��ي��دي��ك��ا ك��ل��ه ال��ق��وت ت��ط��ب��خ ف��ش��ي��ئً��ا ش��ي��ئً��ا ص��دي��ق ي��ا ان��ت��ظ��ر
ع��ل��ي��ك��ا ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي أج��دى م��ن��ه ن��ي��ئً��ا ك��ان م��ا إخ��ال إن��ي غ��ي��ر

∗∗∗
أدري وال��ل��ه ل��س��ُت م��الي��ي��ن أو ع��ام م��ل��ي��ون ص��دي��ق ي��ا ان��ت��ظ��ْر
ت��دري ل��س��َت أن ال��م��ط��اف ف��ُق��َص��ارى م��ق��ام��ي م��ن ب��ع��ده��ا ت��دان��ي��َت إن

∗∗∗
ش��ع��ًرا وت��ن��ظ��م ن��ث��ًرا ت��ت��ل��و س��وف ون��ظ��م ن��ث��ر ع��ن��اك إن واص��ط��ب��ْر
ط��ف��ًرا ت��ط��ي��ق��ان ال وال��ذراع��ان وي��س��م��و ال��خ��ي��ال ي��ط��ف��ر وغ��ًدا

∗∗∗
ال��ط��وي��ِل ال��ط��واف ب��ع��د ال��م��راي��ا ف��ي ت��راه س��وف ال��وج��وه وج��م��ال
وال��ت��ق��ب��ي��ِل! ل��ل��ض��م ْ ف��تَ��ه��يَّ��أ ح��اله ن��اظ��ري��ك ف��ي ت��ح��ل��و س��وف

∗∗∗
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سبيل عابر ديوان

ان��ط��ب��اُع ف��ي��ك ف��ال��رق��ص ألي ب��ع��د رق��ص أوزان درس��َت م��ا وإذا
ذراُع ال ف��ك��رة أََق��لَّ��تْ��ك إن ن��ق��ص ب��ع��د م��ن ال��ك��م��ال ت��ن��ال ه��ل

∗∗∗
أَُس��اَرى ف��ي��ه نُ��ق��ي��م ف��ض��اء م��ن ا ج��دٍّ أرح��ب ف��ي��ه أن��ت ق��ف��ٌص
َح��يَ��اَرى ف��ي��ه ال��س��م��اء ون��ج��وم نُ��ْه��َدى وه��ي��ه��ات ف��ي��ه ض��ل��ل��ن��ا ق��د

∗∗∗
ح��اِل ب��ع��د وغ��اب��ر رس��ٍم ب��ع��د ب��اس��ٍم ال��ش��يء ت��ف��ه��م س��وف ان��ت��ظ��ْر
م��ح��اِل أي ط��ل��ب��َت ص��دي��ق��ي ي��ا ف��ه��م ب��اط��ن ط��ل��ب��َت م��ا ف��إذا

∗∗∗
ال��ط��ري��ِق ف��ي ب��آدم وال��ت��ق��ي��ن��ا اب��ت��دأن��ا ي��وم ك��ن��َت ب��األم��س أي��ن
ص��دي��ق��ي؟! ي��ا وراءن��ا ت��م��ض��ي ح��ي��ن أي��ن��ا ت��ب��ل��غ ف��أي��ن ب��ل��غ��ن��ا ق��د

∗∗∗
ِغ��رٌّ وال��ط��ف��ل ال��زم��ان ط��ف��ل أن��ت م��ن��ا ش��ئ��َت ك��م��ا واض��ح��ك وال��ع��ب ال��ُه
ده��ٌر وي��ق��ب��ل ده��ر ي��م��ض��ي ح��ي��ن ح��زنً��ا وت��ض��ح��ك ح��زنً��ا ت��ب��ك��ي س��وف

الجيبون عىل عتب

قفص إىل وقصدوا السابقة، القصيدة نرش بعد الحيوان حديقة إىل األدباء بعض ذهب
واللعب؛ الرقص عن «املزاج» صاِدف البال كاسف الساعة تلك يف هو فإذا «الجيبون»؛
الذي هو كأنه الحديقة، إىل الدخول أجر بتعويض يطالبونه الديوان صاحب إىل فجاءوا
الفنان لذلك رجاء التالية األبيات ويف أالعيبه، بتمثيل للمتفرجني ويتكفل الجيبون يعرض

وتقريظه: مدحه يف األدباء ظنون يخيب وال شهادته، يُكذِّب أال

وش��ك��ِري ت��ق��اري��ظ��ي ـ��ض��ح ت��ف��ـ ال ال��ج��ي��ب��ون أي��ه��ا
وِش��ْع��ِري ن��ق��دي ع��ل��ى ب م��ح��س��و ال��ي��وم ب��ع��د أن��ت

18



املوضوعات

ُع��ذِْري؟ ي��ح��س��ن ف��م��ن ـ��ص ال��رق��ـ ت��ح��س��ن ل��م إن أن��ت
يُ��ْط��ِري ب��ال��زور ش��اع��ر ق��ال��وا ق��ص��رَت إن أن��ت
يُ��ْغ��ِري و«ال��ت��ق��ري��ظ» ـ��د وال��ت��ق��ري��ـ ال��ع��ق��اد ل��ذا م��ا
يَ��ْدِري ل��ي��س ول��ك��ن ح ب��ال��م��د ي��ه��رف إن��ه
َط��ْف��ِر أي ط��ف��ًرا ـ��ب��ون ج��ي��ـ ي��ا األق��ف��اص ف��ام��أل
ق��دِر ت��ع��ري��ف ف��ي ـ��ط��ئ ي��خ��ـ ال ال��ع��ق��اد وق��ل:

َمْعُقْول ِقْرٌش

ال��خ��ط��ِر ح��ب��ه ف��ي ع��ج��بً��ا ي��ج��دوا ل��م ال��ق��رش أح��ب��وا إن
ال��س��م��ِر ط��رف��ة ج��ع��ل��وه ب��ه ه��ام ال��ط��ف��ل م��ا ف��إذا
ال��خ��ب��ِر؟ أص��دق س��م��ع��ت��م ه��ل َويْ��َح��ُك��م ال��ق��رش م��ح��ب��ي ي��ا
ح��ِر؟ ب��ال��ه��ي��ام ق��رش أي ط��رائ��ف��ك��م ف��ي ع��ل��م��ت��م ه��ل
ال��ص��غ��ِر ف��ي إي��اه ح��ب��ه م��ن ن��ض��ح��ك ال��ط��ف��ل ق��رش ذاك
وال��س��ه��ِر ب��ال��ح��ب ك��ل��ه��ا ق��روش��ك��م م��ن أول��ى وه��و
واألث��ِر ال��م��ي��ع��اد ح��اض��ر َج��َل��ل ع��ن��ده « «ح��قٌّ ه��و
وال��ن��ظ��ِر ال��ح��س��ن وج��م��ال ب��ه��ا يَ��ل��ذُّ ال��ح��ل��وى ث��م��ن
ث��م��ِر وم��ن ن��ف��ٍع م��ن ت��خ��ُل ل��م ال��م��الع��ب وأف��ان��ي��ن
ال��وط��ِر ك��اذب وخ��ي��ال خ��زائ��ن��ك��م ف��ي َوْه��ٌم وه��و
م��دخ��ِر غ��ي��ر ل��رج��اء ُم��دََّخ��ر ث��م وس��ج��ي��ن
وال��ِع��بَ��ِر ب��اآلي��ات م��ن��ه وان��ت��ف��ع��وا ال��ط��ف��ل ت��ع��ي��ب��وا ال
ال��ن��ض��ِر غ��ص��ن��ه��ا م��ن ف��اق��ط��ف��وا ن��اض��رة ال��ح��ق ال��ح��ي��اة
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الدكاكني َوْجَهات

ع��ج��ب��ا س��ت��اره��ا وراء ف��ان��ظ��ْر ع��ج��بً��ا ��ف��ْت ص��فِّ ال��م��ط��ارف َه��ِذي
م��ق��ت��رب��ا ت��ج��ل��وه م��ن��ظ��ر أو م��ب��ت��ع��ًدا ت��ج��ل��وه م��ن��ظ��ر ك��م
ال��نُّ��وب��ا ت��ع��رض ال��م��ط��ارف ت��ل��ك ع��رض��ْت ال��ت��ي ال��دك��اك��ي��ن إن
ك��ذب��ا ل��ن��ا ت��ح��ك��ي وال ص��دًق��ا ل��ن��ا ك��ل��ه��ن ال��ف��واج��ع ت��ح��ك��ي
ال��ل��ع��ب��ا ي��ه��ي��ئ ال��ق��ض��اء ت��ج��د ج��ان��ب��ه ف��ن��حِّ ال��س��ت��ار ه��ذا

∗∗∗
دأب��ا ن��ه��اره ب��ي��اض يَ��ط��وي م��ن��ح��ن��يً��ا ��اج ال��نَ��سَّ إل��ى ان��ظ��ْر
ُم��غ��ت��ص��ب��ا ال��رب��ح ف��ي ط��ام��ًع��ا أو م��ق��ت��ص��ًدا ال��س��م��س��ار إل��ى وان��ظ��ر
ت��ع��ب��ا ُه وَُع��دَّ ال��ن��ض��ار غ��ي��ر ع��رف��وا م��ا ال��ت��ج��ار إل��ى وان��ظ��ر
ص��ب��ب��ا دم م��ن يَ��ق��ط��ر ب��ال��م��ال س��م��ح��وا ق��د ال��ش��اري��ن ت��َر وان��ظ��ر
أََربَ��ا ال��ه��وى غ��ي��ر ت��ل��ت��م��س ل��م الب��س��ة ال��ح��س��ن��اء ت��َر وان��ظ��ر
َرَه��بَ��ا ردائ��ه��ا ج��ي��وب ش��ق��ْت ص��ن��ع��ت م��ا ال��ح��س��ن��اء ت��ع��رف ل��و

∗∗∗
وال��ح��رب��ا ال��وي��ل ي��ري��ن��ا ع��رًض��ا ف��ان��ت��ظ��روا ال��ع��رض زم��ان ه��ذا
م��ح��ت��ج��ب��ا ال��ن��ف��س ج��م��ال وط��وى ظ��اه��رة ب��ك��ل ال��ن��ف��وس بَ��َه��َر
ن��ض��ب��ا ال��ذي ل��ل��ق��ل��ب وال��وي��ل ام��ت��ألت ال��ت��ي ل��ل��ع��ي��ن ف��ال��وي��ل

الشارع أصداء

أم��ري��ك��ا ت��ف��اح ع��ل��ى ي��ن��ادون ِج��ْرج��ا ب��ن��و
وت��ت��ري��ك��ا تَ��ْع��ِري��بً��ا ك ي��أل��و ال وإس��رائ��ي��ل
ي��دع��وك��ا اإلس��الم ع��ل��ى ال��ُج��وِد إل��ى وب��ت��راك��ي
تُ��غ��ري��ك��ا ال��م��ال ب��ك��س��ب أوراق ��يْ��ه َك��فَّ وف��ي
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تُ��ح��يِّ��ي��ك��ا ب��ال��ف��ص��ح��ى ن ال��ي��اب��ا م��ن وأق��زاُم
ت��غ��ن��ي��ك��ا ف��ب��اإلي��م��اء ال��ف��ص��ح��ى ت��ُك��ِن ال وإن
ِف��ي��َك��ا م��ن ال��ص��وت ك��َرْج��ِع ال��دن��ي��ا ك��ل��ه��ا ق��ري��ٌب
ص��ع��ال��ي��ك��ا أو ط��غ��اًة َف��َل��بَّ��ْوه ال��داع��ي دع��ا
ي��ل��ب��ي��ك��ا ال ذا م��ن ُر ِدي��نَ��ا ي��ا ن��ادي��َت إذا
ه��ات��ي��ك��ا األرض ف��ي وال ه��اذاك ال��ن��اس ف��ي ف��م��ا

(١) عرصالرسعة

ال��س��ه��ول ف��ي ه��ام ال��ذَُّرى ف��ي ط��ار
ي��ج��ول ح��ي��ث��م��ا ال��ُخ��َط��ْى ُم��س��رع
ال��وع��ول ع��دوَة َع��َدا ل��ه م��ا
ال��س��ي��ول س��ط��وَة س��ط��ا ل��ه م��ا
ال��ن��زول ي��ش��ب��ه ص��ع��وده ف��ي

حديد من َطيٌْف

واألحالم. الشعر باب يف يشء أدخُل الطيف
اليومية. والحركة الصناعة باب يف يشء أدخُل والسيارة

يف إليها نظرت إذا األحالم عالم إىل وضوضائها بحديدها تترسب قد السيارة ولكن
الحاالت. من حالة

الطيف؟! هو فما وإال
به يُحيط ويشء صدى، لحركته يُسمع وال يتحرك ويشء يُلمس، وال يُرى يشء هو

والظالم. البعد
الطيف ترى وأنت مظلمة، ليلة يف البعد عىل مصباحها يَرسي سيارة إىل فانظر

مرآه. من تتثبت تكاد وال وتلمحه حراكه، يُسمع وال يتحرك الذي
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وان��س��ج��ام وظ��الم وان��س��ي��اب بُ��ع��ٌد ذاك
ك��الم ال ط��ي��ٌف ه��و ي��ج��ري؟ ثَ��م ش��يء أي

∗∗∗
م��ن��ام ف��ي يَ��س��ري ـ��طَّ��يْ��ف ال��ـ إال ذاك ش��يء أي
يُ��َرام ب��ال��س��م��ع ـ��ه��ات3 وه��ي��ـ ال��ع��ي��ن يَ��ط��رق

∗∗∗
ال��َع��ج��ول ـ��ه��ارب ال��ـ س��رع��ة ت��ل��ك
ال��َم��لُ��ول ـ��ح��ائ��ر ال��ـ س��رع��ة ت��ل��ك
ال��خ��ج��ول آث��م ال��ـ س��رع��ة ت��ل��ك
وال��وص��ول ��ْع��ي ـ��سَّ ال��ـ س��رع��ة أي��ن

(٢) عرصالرسعة

رك��ب��ا م��ن رأس��ه م��ن��ه��م ي��رك��ب ال��ث��رى ف��ي م��س��رع��ي��ن وداروا ط��اروا
م��ه��رب��ا م��ن��ه ال��س��رع��ة ات��خ��ذوا م��ا آف��ًة ال��زم��ان ه��ذا ي��ك��ن ل��م ل��و

املرور عسكري

رك��وب��ة أب��ًدا ل��ه وم��ا ال��راك��ب��ي��ن ف��ي م��ت��ح��ك��ٌم
وال��ع��ق��وب��ة ت��أم��ر ح��ي��ن ن��ك بَ��نَ��ا م��ن ال��َم��ثُ��وبَ��ة ل��ه��م
ش��ع��وب��ه م��ه��ل ع��ل��ى وُرْض ـ��ق ال��ط��ري��ـ ف��ي ل��ك ب��دا م��ا ُم��ْر

ا. جدٍّ بَُعَد أي: هيهات، 3
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ص��ع��وب��ة أب��ًدا ث��ورت��ي ف��ي وم��ا أب��ًدا ث��ائ��ر أن��ا
ض��ري��ب��ة وال ع��ل��يَّ أم��ٌر ف��ال ِرْج��ِل��ي راك��ب أن��ا
ال��ع��ج��ي��ب��ة ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي رأس��ه راك��ب وك��ذاك

∗∗∗
ِض��رام م��ن ط��ي��ف ه��و ح��دي��د م��ن ط��ي��ف ه��و
َرَغ��ام ف��وق خ��ط��رت رك��ب س��ي��ارة ه��و
يُ��ش��ام م��ص��ب��اح غ��ي��ر ت��وارت غ��اب��ت، ظ��ه��رت،
ل��زام ل��ل��ن��ق��ل وه��ي ��َل��تْ��ِن��ي ن��قَّ وأراه��ا
ال��ن��ي��ام دن��ي��ا إل��ى ـ��ظ��ى ال��ي��ق��ـ ع��ال��م م��ن س��ه��وة

(١) الفنادق

ال��م��ق��اُم َق��ُص��ر وإن وت��ف��رق��ًة ِل��َق��اءً ال��دن��ي��ا ت��ش��ب��ه ف��ن��ادق
واغ��ت��ن��اُم ن��ه��ب ال��ع��ي��ش ب��أن ع��ل��ي��ه��ا وف��دوا م��ن ل��ك��ل ت��ق��ول
ال��ظ��الُم ج��نَّ إذا ت��ف��ارق��ه ص��ب��اًح��ا ي��وم ف��ي ت��ل��ق��اه ف��م��ن
ال��خ��ت��اُم ب��داي��ت��ه��ا م��ن وأق��رب ب��ات��ت ال��ح��ب ف��ي ع��ص��ي��ة وُربَّ
ال��زح��اُم ي��زدح��م ح��ي��ث أم��ان إال ال��ح��ب م��ا ل��ق��ل��ب��ه��ا ت��ق��ول
غ��راُم أو ه��ن��ال��ك ش��وق وال م��س��ت��ب��اح ه��ن��ال��ك س��ر ف��ال

∗∗∗
ان��ق��س��اُم! ف��ي��ه��ا م��ا ك��ل م��ن��ازل ان��س��ج��ام! ف��ي��ه��ا م��ا ك��ل م��ن��ازل
ط��ع��اُم أو م��ن��ام أو م��ق��ام ف��ي��ه��ا ش��ذَّ م��ا أس��رٌة ب��ن��وه��ا
وه��ام��وا ان��ص��رف��وا إذا اف��ت��رق��وا ك��م��ا ي��وًم��ا األرض ش��ع��وب اف��ت��رق��ت وم��ا
وس��اُم ح��اٌم ت��ارة وف��ي��ه��م وش��ي��ٌث ح��ي��نً��ا يَ��اِف��ٌث ف��ف��ي��ه��م
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سبيل عابر ديوان

(٢) الفنادق

ي��ح��ي��ا م��ن ب��ك��ل ال��َف��نَ��اء م��رَّ ت��ذك��رن��ا أن ال��ف��ن��ادق َح��س��ُب
رؤي��ا ك��أن��ه��ا ع��ن��ه وت��غ��ي��ب ع��اب��ره��ا ل��ع��ي��ن ال��وج��وه ت��ب��دو
ل��ل��دن��ي��ا ال��ت��ودي��ع م��ن ش��يء وت��ف��رق��ة ت��ودي��ع ك��ل ف��ي

الجمعة صالة بعد

ق��ري��ِب م��ن ال��م��س��ج��د إل��ى ف��ان��ظ��ر ال��ق��ل��وب ِس��ي��َم��ُة ال��وج��وه ع��ل��ى
ال��م��ح��ب��وِب ال��ج��م��ع��ة ي��وم ُظ��ْه��ر ف��ي ال��ل��ب��ي��ب َوْق��َف��َة ل��دي��ه وِق��ْف

ع��ج��ي��ِب ه��ن��ا ح��ش��د ف��ي إن��ك

∗∗∗
ي��داُه ح��م��ل��ت ق��د ك��أن��م��ا ت��راه أال ي��م��ش��ي ال��ذي ه��ذا
وف��اُه وق��د ال��دَّيْ��ن ه��و ذاك اإلل��ه ص��اح��ب��ه��ا س��ف��ت��ج��ة4

ب��ال��م��ط��ل��وب ل��ل��دائ��ن ف��ل��ي��س

∗∗∗
ض��ن��ي��ُن ب��ِس��رِّه ك��أن��ه ال��رص��ي��ن ال��م��ب��ت��س��م وذل��ك
ي��ك��وُن ك��م��ن ص��ل��ى إذا َف��ْه��و أم��ي��ن س��ام��ع إل��ي��ه أص��غ��ى

ال��ح��ب��ي��ب م��ع ال��ن��ج��وى َخ��ْل��َوة ف��ي

∗∗∗
األذي��ال ض��اف��ي��ة ُح��لَّ��ة ف��ي ال��م��خ��ت��ال ص��اح��ب��ن��ا إل��ى وان��ظ��ر

املايل. التحويل ورقة هي السفتجة: 4
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اح��ت��ف��ال أو ع��رض ف��ي ك��ان أم ال��ج��الل ذي ح��ض��رة ف��ي أك��ان
وال��م��س��ل��وب ال��م��ح��روم ع��ل��ى يُ��زه��ى

∗∗∗
ال��س��م��اءِ إل��ى ن��صَّ ك��أن��م��ا ال��دع��اء خ��اِف��ت ُم��َص��لٍّ وك��م
ال��رائ��ي ل��ع��ي��ن ي��ب��دو ي��ن��ي ف��ال ال��خ��ف��اء ع��ال��م ف��ي رس��ال��ة

ال��م��ك��ت��وب أوب��ة ��ي ك��ال��م��ت��رجِّ

∗∗∗
وب��ال��ت��الق��ي ب��ال��ج��م��ع ف��رح��ان ال��َخ��َالِق5 ذوي م��ن ش��ي��خ وُربَّ
رف��اِق ل��ه ت��الم��ي��ذ ب��ي��ن ان��ط��الِق ف��ي ال��ت��ل��م��ي��ذ ك��أن��ه

ال��غ��ري��ِب ع��ودة إل��ي��ه ع��ادوا

∗∗∗
أح��واال ج��م��ع��ه��م ف��ي واف��ت��رق��وا ت��ع��ال��ى ب��ي��ت��ه ف��ي ت��ج��م��ع��وا
أم��ث��اال ب��ي��ت��ه ف��ي��ح��ت��وي��ه��م ال��ن��ض��اال أرض��ه ف��ي ن��س��وا وه��ل

وال��ن��ص��ي��ِب ال��َس��ْم��ت اخ��ت��الف ع��ل��ى

∗∗∗
س��ؤاال ب��ي��ن��ه��م م��ا ف��اخ��ت��ل��ف��وا ارت��ج��اال ل��ه ص��ل��وا ل��ع��ل��ه��م
َوبَ��اال رءوس��ه��م ع��ل��ى ص��ب ح��اال ال��س��ائ��ل��ي��ن أج��اب ف��ل��و

ب��ال��م��ص��ي��ِب ال��م��خ��ط��ئ وأل��ح��ق

الوافر. الخري 5
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سبيل عابر ديوان

عابر قطار

ال��دي��ار ب��ي��ن م��وع��ده ف��ي ه��و ال��ق��ط��ار وان��س��اب ال��ق��ري��ة ن��ام��ت
ال��م��زار وق��ت ف��ي ال��ج��ن��ة ه��ك��ذا ي��خ��ط��ئ��ه��ا ال ال��س��اع��ة ي��ع��رف
ال��ب��خ��ار س��بَّ��اق يَ��س��ب��ق ل��و ودَّ أرك��ان��ه ف��ي ب��ات س��اٍر ُربَّ
دار ح��ي��ث ع��ل��ي��ه األرض دارت ب��ه ه��مَّ ال��ذي ال��َه��مَّ ي��ح��س��ب
س��ار ح��ي��ث ي��س��ي��روا ل��م ل��ق��وم م��ا ال��ق��رى ه��ات��ي��ك ي��س��أل ل��و ودَّ
وان��ت��ظ��ار وان��ط��الق اش��ت��ي��اق ف��ي ح��ول��ه م��ن ال��ذي وال��رك��ب وه��و
ال��ق��ط��ار اس��م ف��ي م��ن��س��ي��ة ص��ور ال��ق��رى ت��ل��ك ف��ي يُ��دل��ج م��ن ع��ن��د
غ��ب��ار ث��ار ح��ول��ه��ا م��ن ��ة َض��جَّ ذك��ره م��ن ل��ه ي��ب��ق��ى م��ا ك��ل

∗∗∗
ال��ق��رار ف��ي ع��م��ا األح��رف واس��أل أس��راره��ا ع��ن األس��م��اء ف��ت��ش
وَص��غ��ار ض��الل ال��م��اض��ي ف��ي َوْه��ي م��اث��ًال ��ا ح��قٍّ «األرص��اد» ت��ج��د

األُذُن يف الحي صورة

ت��ظ��ه��ْر ل��ل��ع��ي��ن ت��زال ال ك��ال��ت��ي س��م��ٍع م��ع��ال��م ف��ي ال��ح��ي م��ث��ل
ْر ُم��َص��وَّ س��ج��ل ف��ي ال��ح��ي م��ع��رض َوْس��نَ��ى وال��ع��ي��ن ال��ج��دار وراء م��ن
ت��ت��ك��رْر «اس��ط��وان��ة» ف��ي ث��اب��ت م��ن��ه ب��ال��س��م��ع ي��ط��ي��ف ص��وت ك��ل
وي��ج��ه��ْر ح��ي��نً��ا ف��ي��ه ال��ه��م��س ي��خ��ف��ت وح��دي��ث دارج ب��ع��د دارج
��ْر وص��فَّ ب��ال��س��الم ال��ص��وت ق��طَّ��ع روي��ًدا تَ��َغ��نَّ��ى إذا وم��غ��نٍّ
ت��غ��ي��ْر ال ال��ت��ي أص��دائ��ه��ا غ��ي��ر م��ن��ه��ا ت��ع��ل��م ل��س��ت وأق��اوي��ل
وب��كَّ��ْر ال��ن��ي��ام ال��رف��ق��ة خ��اَل��َس وح��ي��ٌد ي��ب��ي��ع ب��م��ا وم��ن��اٍد
ف��أن��ذْر ف��ص��ال غ��ال ن��ظ��ي��ر ه ف��َل��بَّ��ا ص��اح ال��دج��اج وب��ش��ي��ر
ت��ت��ع��ث��ْر ن��ع��اس��ه��ا ف��ي خ��رج��ت ت��س��ع��ى وه��ي خ��ل��ت��ه��ا ودوال��ي��ب
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م��ع��ش��ْر ب��ع��د وم��ع��ش��ر ص��داه��ا ف��ي ت��ت��راءى ُح��لَّ��ة ب��ع��د ُح��لَّ��ة
م��ن��ظ��ْر ف��ي��ه م��س��م��ع ُربَّ وي��ا ��م��ع ـ��سَّ ال��ـ ي��ف��ص��ل��ه م��ن��ظ��ر إن��ه

املرسوم طريقه يف الدينار

ال��س��م��اء ف��ي ال��خ��زان��ة ب��اب م��ن ال��دي��ن��ار بَ��َدا ل��م��ا
ال��ث��واء؟ ت��رى أي��ن أرزاق ب��ال��ـ ثَ��مَّ ال��م��وكَّ��ل ن��ادى
ال��ش��ق��اء ج��مِّ ف��ت��ى إل��ى ـ��ن ال��خ��اف��ق��ي��ـ ف��ي ان��ط��ل��ق ق��ال:
ال��ك��س��اء م��ق��ط��وع وراح ء ال��غ��ذا م��م��ن��وع ب��ات ق��د
وال��رج��اء ال��س��ع��ادة ب��ع��ض وَم��نِّ��ِه إل��ي��ه ف��اذه��ب

∗∗∗
ب��ال��ب��ك��اء ي��ج��ه��ش ي��ك��اد ـ��و ـْ وه�� ال��دي��ن��ار ف��أج��اب��ه
ال��ب��ق��اء ه��ن��ا أس��ت��ط��ي��ب ـ��ن��ي ف��دع��ـ أع��رف��ه ل��س��ت أن��ا
ل��ق��اء وال ال��خ��م��ول وادي ف��ي ع��ن��ه ب��ح��ث��ي س��ي��ط��ول

∗∗∗
ري��اء م��ن ح��س��ب��ك أرزاق ب��ال��ـ ثَ��مَّ ال��م��وكَّ��ل ق��ال
ال��ث��راء ع��ن ي��ح��ي��د ول��ن ـ��َر ال��ف��ق��ي��ـ ال��م��ال ي��أل��ف ل��ن
ت��ش��اء ل��م��ن ت��ش��اء ك��م��ا ـ��ِض ف��ام��ـ دي��ن��ار ي��ا ش��ئ��ت م��ا
ون��اء ب��ال وَه��مَّ ـ��ه��ت��ه وج��ـ ال��دي��ن��اُر ف��اس��ت��ق��ب��ل
وال��ض��ي��اء واض��ح��ات ل��م ال��م��ع��ا ح��ي��ث إل��ى وم��ض��ى
ال��ف��ض��اء ل��ه رس��م��ن ق��د ب��ق ال��س��وا ال��دن��ان��ي��ر ح��ي��ث
اه��ت��داء ع��ل��ى ك��ال��ط��ري��ق م اق��ت��ح��ا ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ل��ي��س
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«البنك» ف امَلْرصِ

ال��ب��ن��اء ذاك م��ن ِش��بْ��َران
وال��ث��راء ال��ع��ري��ض��ة وال��دن��ي��ا ال��م��ال وب��ي��ن ب��ي��ن��ي
ال��رج��اء ف��ي ب��أق��ص��ى ل��ي��س��ت
ال��ع��راء ج��وف ف��ي ش��ب��ري��ن ف��ي ال��م��دف��ون ح��ف��رة م��ن
ي��ش��اء ل��م��ن ال��م��زار ق��رب ع��ل��ى أدن��ى وال ك��ال!
ال��س��م��اء؟! آم��اد أع��رف��ت

∗∗∗
وم��ا أب��ًدا ِس��كَّ��ت��ي ف��ي
ع��ن��دم��ا أُل��غ��ز ول��س��ت إل��ي��ه، أب��ًدا س��ك��ة م��ن
ال��ح��م��ى أو ال��ط��ري��ق أص��ف
وأظ��ل��م��ا وط��ال س��م��ا ال��ب��ن��اء ب��ع��ي��ن��ي��ك ان��ظ��ر
دم��ا؟! ج��وان��ب��ه م��ل��ئ��وا م��ص��رٌف أه��ذا واس��أل:
م��ج��س��م��ا ال��ص��واب ت��ج��د

∗∗∗
�ه �ي� ف� �ك ش� ال دم �ه �ي� ف�
ي��ح��ت��وي��ه س��ج��ل أو ك��ت��اب أو ِط��ْرس ك��ل ف��ي
وال��س��ف��ي��ه ال��م��ق��ت��ر ودم
ال��رف��ي��ه ال��ورق م��ن ت��ح��س��ب��ه وأن��ت ه��ن��اك ي��ج��ري
ن��ت��ق��ي��ه وك��ال��دم س��رى ال��ع��روق ف��ي ك��ال��دم ت��غ��ل��ي��ه
وال��ن��زي��ه! ال��ُم��َدلِّ��س وَس��ل

∗∗∗
ط��ال��بً��ا أُك ف��ل��م َس��ْل��ِن��ي
ج��ان��بً��ا م��ن��ه أن��ال ال��رف��وف ع��ل��ى ه��ن��اك ورًق��ا
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�ا �بً� �اس� ح� �ه �ن� م� �د وأع�
ك��ات��بً��ا أو ق��ارئً��ا أراه��ا ألوراق إال
غ��ائ��بً��ا أو ح��اض��ًرا ال��خ��واط��ر ب��ه ت��ج��ي��ش ول��م��ا
ال��غ��اض��ب��ا ال��ح��س��ود ودع

األحد ليلة الثياب َكوَّاء

س��اه��رون إن��ه��م تَ��نَ��ْم ال تَ��نَ��ْم ال
ي��ح��ل��م��ون غ��ف��وا أو ال��ظُّ��َل��م ف��ي س��ه��روا
ي��ن��ظ��رون وه��ُم ح��ك��م ف��ي��ه��ُم أن��ت
ي��م��رح��ون غ��د ف��ي ي��ل��ب��س��ون! غ��د ف��ي

∗∗∗
أه��اب م��ن ل��ه ي��ا ص��ق��ي��ل إه��اب ك��م
ال��ث��ي��اب ان��ت��ظ��ار ف��ي ن��ب��ي��ل وَق��َوام
ب��ال��ش��ب��اب ي��زده��ي ج��م��ي��ل وح��ب��ي��ب
ي��ل��ب��س��ون غ��د ف��ي ي��ح��ل��م��ون! ك��ل��ه��م

∗∗∗
ال��ج��دي��د ك��ال��رب��ي��ع ال��ُح��َل��َل أس��َل��م��وك
ال��ن��ه��ود ص��ف��اء أو ال��خ��ج��ل اح��م��رار ف��ي
ال��ح��دي��د ب��م��سِّ ال ب��ال��ُق��ب��ل تُ��ش��ت��ه��ى
ل��ل��ع��ي��ون! ب��ه��ج��ة ف��ن��ون م��ن ل��ه��ا ي��ا

∗∗∗
ال��ج��م��ال ف��ي��ه��ا ف��اط��ِو ك��ال��ع��ج��ي��ن ُط��وي��ت
ب��ال��ش��م��ال ع��ط��ف��ة ب��ال��ي��م��ي��ن ل��م��س��ة
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«ال��م��ث��ال» اس��ت��واء ف��ي ال��ثَّ��م��ي��ن وال��ع��ج��ي��ن
ال��ج��ن��ون ج��ن��اه��ا م��ن غ��ص��ون م��اس��ت ف��ي��ه

∗∗∗
واب��ت��س��ام ه��وى م��ن ال��ح��ب��ي��ب ن��ص��ي��ب ِزْد
ال��ق��وام ح��ول رفَّ ال��ق��ش��ي��ب ب��ال��ك��س��اء
ال��غ��رام ك��ّي غ��ي��ر ن��ص��ي��ب ف��ي��ه��م ل��ك
ال��م��ك��ت��وون ُه��ُم ُه��ْم ال��ش��ج��ون ب��رح ع��ن��د

∗∗∗
ال��ش��داد ال��م��ك��اوي ف��ي اتَّ��َق��د ال��ض��رام
ال��رم��اد؟ ع��اله أو ب��رد أو خ��ب��ا ه��ل
ال��رق��اد؟! م��ن��ك أي��ن األح��د ي��وم ذاك
ت��ه��ون ن��ار ك��ل ال��دي��ون ق��ض��ي��ت إن

∗∗∗
ال��ط��وي��ل ال��ظ��الم ف��ي إل��ي��ك ُم��ْص��ٍغ أن��ا
ث��ق��ي��ل ض��رب ك��ل ي��دي��ك م��ن س��ام��ع
األص��ي��ل غ��اب م��ن��ذ م��وق��دي��ك ن��اظ��ر
ال��س��ك��ون واطِّ��راد ال��ج��ف��ون غ��م��ض ب��ي��ن

∗∗∗
ب��ال��ث��ي��اب تَ��ْدُع��ه��ا ال ال��ف��ن أخ��ا ي��ا
ش��ب��اب م��ن اح��ت��وت م��ا إل��ى م��ن��ه��ا وارَق
ع��ج��اب وح��ي��اة ح��ال وج��م��اٍل
رق��ون6 م��ن اح��ت��وت م��ا ع��ل��ى وت��ف��ل��س��ف

الخضاب. والرقون: التزيني، الرتقني: 6
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ي��خ��ت��ف��ون خ��ل��ف��ه��ا األل��ى ب��ي��ن تَ��ْح��َي
ص��ام��ت��ون وه��ُم ي��ه��م��س��ون ت��ل��ق��ه��م
وال��م��ن��ون وال��َك��َرى ت��ه��ون وال��ل��ي��ال��ي

الثامنة الساعة بابل

مداخل عند الباعة فيجتمع الثامنة؛ الساعة قبل الباعة نداء الرشطة يمنع األحياء بعض يف
واحدة دفعة اندفعوا املحدودة، الساعة وافت إذا حتى متأهبني، صامتني األحياء تلك
بابل فهي أشياؤه، وال أصداؤه تأتلف ال خليط وهي يبيع، وما كلٌّ السلع، عىل ينادون

ألمراء!
االختالط، هذا مثل الطبيعة أصداء فيه تختلط الذي الفجر وبابل هذه بابل بني قابل
جميًعا املقابالت هذه وأن النور، وعودة الحياة باستئناف املبرش معناها يف تنسجم ولكنها

اإلصغاء: ببعض الشعر يف َلحقيقة

ال��س��اك��ن��ْة! ح��ل��ت��ن��ا ف��ي ت��ث��ور ال��ث��ام��ن��ْة ال��س��اع��ة ف��ي ب��اب��ل ك��م
واه��ن��ْة أو ع��ج��م��اء ت��ك��ن ول��م ت��ن��ج��ل��ي ال األص��داء خ��ف��ي��ة
ب��ائ��ن��ْة ل��ف��ظ��ة م��ن��ه��ا ت��ب��ي��ن ت��ك��د ل��م أف��ردت��ه��ا ف��إن َش��تَّ��ى
راط��ن��ْة أو األح��رف يُ��تَ��ْع��ِت��ُع راط��ٍن إل��ى ت��ص��غ��ي ك��أن��م��ا
ق��اط��ن��ْة ح��ل��ق��وم��ه ف��ي ع��ش��رون دون��ه��ا ي��ن��ط��ق��ه��ا ف��ل��ف��ظ��ة
ق��ارن��ْة ب��ي��ن��ه��م��ا ق��ري��ن��ة ��ع��ْت َج��مَّ وم��ا اس��م ي��ل��ي��ه واس��م
ال��م��ائ��ن��ْة أوص��اف��ه��ا تُ��ْدِن��ه��ا ل��م دن��ت أو س��ام��ع ع��ن ب��ع��دت إن
ال��ف��ات��ن��ْة وال��ري��ح��ان��ة أط��ب��اق وال��ـ وال��ف��ح��م ال��ح��ل��و ال��ب��رت��ق��ال
ال��زائ��ن��ْة وال��زي��ن��ة أخ��ش��اب وال��ـ وال��ت��ب��غ واألث��واب وال��ب��ي��ض
س��اخ��ن��ْة أو ش��ئ��ت إن م��ث��ل��وج��ة ح��ي��ن��ه��ا ف��ي ال��ع��ص��ر وأش��رب��ات
ال��داج��ن��ْة ��َرِة ك��ال��هِّ رب��اب��ة ت��ت��ل��وه��م��ا واألرغ��ن وال��ن��اي
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زاب��ن��ْة7 زوب��ع��ة ف��ي إل��ي��ه ب��ه��ا وي��دع��و يُ��ن��ادي��ه��ا وَم��ْن
ع��اج��ن��ْة ل��ف��ظ��ه��ا ف��ي م��ع��ج��ون��ة ك��ل��ه��ا م��م��زوج��ة م��خ��ل��وط��ة
ال��ح��ائ��ن��ْة ب��اب��ل ال ن��س��م��ع��ه��ا ال��ت��ي ت��ل��ك ال��ب��اع��ة ب��اب��ل ف��ي
ال��ث��ام��ن��ْة ال��س��اع��ة ل��دي��ه ح��ان��ت إذا ح��ت��ى ال��ش��رط��ي ي��ح��ب��س��ه��ا
ال��ك��ام��ن��ْة ك��ال��غ��ارة ال��ح��م��ى ع��ل��ى ف��ج��أة ف��ان��ط��ل��ق��ت أط��ل��ق��ه��ا
ال��م��اج��ن��ْة ك��ال��م��ج��ن��ون��ة ال��س��م��ع ف��ي ل��ك��ن��ه��ا ال��ج��د أق��ص��ى ت��ج��دُّ

∗∗∗
رائ��ن��ْة خ��ط��رة أرَّق��ت��ن��ي أو ض��ح��وة ب��ي ال��ن��وم ت��م��ادى إذا
اآلم��ن��ْة ال��ق��رى ف��ي ح��رب ن��ف��ي��ر ه��ذه ب��اب��ل��ي م��ن أي��ق��ظ��ن��ي

∗∗∗
الح��ن��ْة ش��ادي��ة أس��م��ع��ه��ا ال��دج��ى ف��ي ب��اب��ل ع��ن ب��ع��ده��ا ي��ا
ش��اج��ن��ْة أغ��ص��ان��ه��ا م��ل��ت��ف��ة َدْوَح��ة ف��ي ال��ف��ج��ر ع��رس أس��م��ع
ال��واك��ن��ْة أط��ي��اره��ا غ��ردت إن س��ل��ي��م��ان��ه��ا س��م��ع ذي وك��ل
آذن��ْة8 ن��ح��وه��ا أذن ل��ك��ل واح��ٌد ق��ول��ه��ا وَف��ْح��َوى َش��تَّ��ى
ال��ظ��اع��ن��ْة! ش��م��س��ن��ا إل��ي��ن��ا ع��ادت آلف��اق��ن��ا بُ��ْش��َرى ل��ن��ا بُ��ْش��َرى

∗∗∗
ال��الع��ن��ْة ال��م��ل��ع��ون��ة ب��اب��ل م��ن ال��َك��َرى أغ��ي��ث��ي ال��ب��ش��رى ب��اب��ل ي��ا
ال��ح��اض��ن��ْة ال��دَُّج��ى أح��الم تُ��ْش��ِب��ه ال��ت��ي ال��ي��ق��ظ��ات أن��ت َه��ِب��ي��ه
غ��اب��ن��ْة س��ع��ي��ه��ا ف��ي م��غ��ب��ون��ة ب��اب��ل ل��وغ��ى تُ��س��ل��م��ي��ه ال
ال��م��اه��ن��ْة ال��م��ه��ن��ة ل��ج��اج وم��ن أص��داؤه��ا ال��ح��اج��ة ص��رخ��ة م��ن
ض��ائ��ن��ْة ح��اج��ة ع��ن ل��ه ك��ان��ت ش��اريً��ا وال ص��ان��ت ب��ائ��ًع��ا ال

دافعة. 7

استمع. وإليه: له أذن 8
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∗∗∗
ال��ش��ائ��ن��ْة ال��ذل��ة وج��ن��ب��ي��ن��ا واغ��ن��م��ي اْس��َل��ِم��ي ال��بُ��ْش��َرى ب��اب��ل ي��ا
ال��ب��اط��ن��ْة ح��ك��م��ت��ك ت��ع��ل��م��وا آدم ب��ن��ي انَّ ل��َو وِدْدُت
ك��اه��ن��ْة وال ب��م��ع��ن��اه��ا ي��وح��ي ك��اه��ن إل��ى ق��ط اح��ت��ج��ُت م��ا

امَلأْتَم وليمة

ال��م��ن��زُل ص��اح��ب��ه ي��َر ول��م واس��ت��ق��ب��ل��وا ال��م��وائ��د أع��دوا
يَ��ح��ف��ُل؟ ب��ه��م ع��ري��س وأي��ن ي��ح��ف��ل��ون ب��ه ع��ري��س ف��أي��ن
وال��ج��ن��دُل ال��َم��َف��اِوز ص��ف��ي��ح ع��ل��ي��ه وغ��ط��ى ال��رََّغ��ام ط��واه
ي��أك��ُل ال ب��ات َف��م ل��وال ن ي��أك��ل��و م��ن ال��ب��ي��ت ح��ف��ل وم��ا

∗∗∗
م��ث��ق��ُل ل��ه��ا َه��مٌّ ال��ن��ف��س وف��ي ال��ط��ع��ام أع��دوا ذاك ق��ب��ل وم��ن
م��ق��ف��ُل ف��َف��م ع��م��ل��وا وإن خ��ف��ي��ض ف��ص��وت ت��ن��اج��وا م��ا إذا
أف��ض��ل��وا أو ال��ق��وم أول��م إذا ي��ف��ع��ل��ون ك��م��ا يُ��غ��نِّ��ي م��ن وال
��لُ��وا َع��جَّ أو ال��ق��وم أب��ط��أ إذا ال��وف��ود ت��ل��ك ال��ط��ف��ل ح��م��د وم��ا
م��ق��ب��ُل الع��ب م��ن��ه��ُم وم��ا ب��اس��ٌم م��ازٌح م��ن��ه��ُم ف��م��ا
َح��نْ��َظ��ُل وأَْط��يَ��بُ��ه إال ك ه��ن��ا زاد ل��ل��م��ض��ي��ف��ي��ن وال
م��رس��ُل ِخ��ْل��َس��ة ع��ل��ى ودم��ع ال��نَ��ِش��ي��ج إالَّ ذل��ك ب��ي��ن وم��ا
أث��ق��ُل أك��ل��ه يَ��ْش��تَ��ِه��ي وَم��ْن ال��ط��ع��ام أك��ل ال��ح��زن ع��ل��ى ث��ق��ي��ل
واع��ق��ل��وا! واح��زن��وا َم��يِّ��ٍت ع��ل��ى تُ��ولِ��ُم��وا ال ال��ن��اس! أي��ه��ا ف��ي��ا
ت��أك��ل��وا أن ال��زاد ان��ق��ط��ع إذا ال��راح��ل��ي��ن م��ج��ام��ل��ة ف��ل��ي��س��ت
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تمثال عند

م��ش��ه��ور ع��ال��م ت��م��ث��ال ع��ن��د ال��ت��ف��ك��ي��ر وق��ف��ة ال��ط��ف��ل وق��ف
ال��ج��ه��ي��ر ال��ج��م��اد ذل��ك م��ن ه��ال م��ا َه��اَل��ه وق��د أم��ه س��ائ��ًال
األم��ور ك��ب��ار ف��ي ال��درس أت��ق��ن ك��ب��ي��ر ط��ف��ٌل ذاك ف��أج��اب��ت��ه
ال��ق��ب��ور ظ��الم ف��ي تُ��َس��لِّ��ي��ه ـ��رى ال��ك��ب��ـ ال��ل��ع��ب��ة ب��ه��ذه أت��وه ق��د
ج��دي��ر غ��ي��ر أراه إن��ي أم ي��ا ال ق��ال م��ث��ال��ه؟ أف��ت��رض��ى
س��رور م��ن ن��ف��ح��ة أو ت��ت��ج��ل��ى ج��م��ال م��ن َم��ْس��َح��ًة ف��ي��ه أرى ال

البطالة يوم يف الدكاكني سلع

الحبس تشكو البطالة أيام يف الدكاكني سلع يسمع أن اإلنسان يستطيع التخيل من بيشء
ما عىل واألمان الراحة ل تُِفضِّ وال وتُباع، الناس عىل لتُعرض تربز أن وتود والركود،
ال الغيب عالم يف الجنني أن كما الرشاة، إىل انتقالها بعد والتمزيق الِبَىل من يصيبها
إىل ألوف بعد ألوًفا األجنة تظهر ولذلك وآالمها، الحياة مضانك عىل الغيب أمان يفضل

األليم: املعرتك هذا

�رات �ف� �ق� م�
ُم��ح��ك��َم��ات ُم��غ��ل��َق��ات
ال��ج��ه��ات ك��ل ع��ل��ى ال��دك��اك��ي��ن أب��واب ك��ل
�ا �وه� �رك� ت�
�ا �وه� �ل� �م� أه�
�دوه �ي� ع� �د �ي� ع� �وم ي�
ال��خ��ل��وات ف��ي وم��ض��وا

∗∗∗
�دار!» �ب� «ال�
ق��رار!» ال��ي��وم ل��ن��ا «م��ا
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ال��ن��ا ي��دع��و ذاك ص��وت أي
ال��ج��دار خ��ل��ف م��ن س
�ا �وه� أدرك�
�ا �وه� �ق� �ل� أط�
ال��م��ح��ب��و ال��س��ل��ع ص��وت ذاك
ث��ار ال��ظ��ل��م��ة ف��ي س
�وف �رف� ال� �ي ف�
ال��س��ق��وف أط��ب��اق ت��ح��ت
�ا �ن� ب� �ال ط� �َدى �َم� ال�
�وف ووق� �ود �ع� ق� �ن �ي� ب�
�ا �ون� �ق� �ل� أط�
�ا �ون� �ل� أرس�
ال��ش��اري��ن م��ن أش��ت��ات ب��ي��ن
�وف �ط� ون� �ى �ع� �س� ن�

∗∗∗
�ى �َل� �بْ� نَ� �وف س�
�ذال ب� �ذل �ب� نُ� أن �وم ي�
ج��ه��ال ن��ج��ه��ل��ه ول��م ذاك ع��ن نَ��ْس��ُه ل��م ن��ع��م، أي
�ا أنَّ� �ر �ي� غ�
�ا وددن� �د ق�
س��ه��ال ال��ع��ي��ش ِوْرُد ي��ُك ل��م وإن ال��ع��ي��ش ن��رى أن

∗∗∗
�ن �ي� �ِن� �َج� �ال� ك�
س��ج��ي��ن ال��غ��ي��ب ف��ي وه��و
�د ال� أذى �ذره �ح� ت� إن
ال��س��ن��ي��ن وآف��ات ن��ي��ا
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�ا �ي� ه� �ال ق�
�ا �ي� أح� �ث �ي� ح�
أم��ي��ن وال��غ��ي��ب ال��غ��ي��ب أم��ان م��ن خ��ي��ر ذاك

∗∗∗
�ا �ون� �ق� �ل� أط�
خ��ذون��ا ال��دن��ي��ا وإل��ى
ال��الب��س��ي��ن��ا ال��ش��ارب��ي��ن اآلك��ل��ي��ن ن��ل��ق��ي ح��ي��ث
�ر �ي� خ� ذاك
�ر �يْ� َض� �و وه�
ت��ح��ت��وي��ن��ا ع��ي��د ي��وم ُم��ظ��ِل��َم��ات رف��وف م��ن

والشتاء الصيف يف املنازل

ال��م��ت��ه��ل��ِل ك��ال��ض��اح��ك ال��م��ن��زِل ذاك ُح��ْس��َن ي��ا
ك��ال��ج��دوِل ن��وره م��ن ب��م��ن��ه��ل ال��ظ��الم يَ��روي
ل��ل��م��ت��ط��ف��ِل ع��ري��ان س��ره ع��ن ��ًف��ا ُم��تَ��َك��شِّ
ال��ُم��ْق��ِب��ِل ك��ال��ش��ب��اب ق��ة ال��ط��ال َع��لَّ��م��ه ال��ص��ي��ف
ال��م��س��ت��رس��ِل ال��واس��ع ء ال��ف��ض��ا ب��ع��ض ف��ك��أن��ه
ُم��ْس��بَ��ِل ب��ِس��تْ��ٍر يُ��ح��َج��ب ول��م ع��ن��ه ي��ن��ف��ص��ل ل��م
ع��ِل م��ن ال��ك��واك��ب وع��ل��ى آف��اق��ه ع��ل��ى ُم��وٍف
ال��م��ن��زِل ك��رب ع��رًض��ا، أم��ام��ه ال��ط��ري��ق س��اري
��ِل ال��ُم��تَ��نَ��قِّ ال��ع��اب��ر ـ��ه ش��ب��ي��ـ ب��ه وال��م��س��ت��ق��ر
تُ��ْق��َف��ِل ل��م س��اح��ة ف��ي ك��اله��م��ا وذاك ه��ذا

∗∗∗
األْل��يَ��ِل ال��ش��ت��اء ل��ي��ل ف��ي ه��ن��اك ع��ل��ي��ه ْج َع��رِّ
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ال��ُم��ْج��ِف��ِل ال��ُم��ِش��ي��ح وج��ه ك��أن��ه ال��م��ط��ي��ف ي��ل��ق��ى
ي��ن��ج��ل��ي ال ُم��ت��ك��تِّ��ًم��ا أس��راره ع��ل��ى َح��ذًَرا
األوِل ال��ش��ب��اب َط��يْ��َش وي��ت��ق��ي ي��خ��اف َه��ِرًم��ا
م��ع��ق��ِل ف��ي دون��ه م��ن ك��أن��ه ال��ف��ض��اء ص��د
م��ع��زِل ف��ي ف��ك��أن��ه ح��ول��ه ال��م��ن��ازل وج��ف��ا

∗∗∗
ب��ج��ن��دِل ال��ش��ت��اء ـ��ق��ل��ه وأث��ـ ب��ه ال��رب��ي��ع َخ��فَّ
ُم��ن��َزِل ق��ض��اء م��ن ق��ا ِن��َط��ا ح��ول��ي��ه وأدار
ه��ي��ك��ِل َط��ِري��َدَة أم��س��ى إذا ع��اب��ره ف��ك��أن
ي��ل��ي م��م��ن ُم��ح��اِذًرا ـ��ه ط��اردي��ـ م��ن م��ت��ف��ل��تً��ا

∗∗∗
��ِل ال��ُم��ت��أمِّ ل��ل��ع��اب��ر رف��اه��ة ال��ش��ت��اء ف��ي م��ا
ال��م��رس��ِل ال��ش��ع��اع خ��ل��ف م��وئ��ٍل ت��خ��يُّ��ل إال
م��ص��ط��ل��ي ه��ن��اءة أو م ُم��ْس��تَ��َه��ا س��ع��ادة ف��ي��ه

الصباح يف الطريق

ال��ب��ي��وت دول��ة وان��ت��ه��ت ال��ط��ري��ق دول��ة ب��دأت
وال��س��ك��وت ال��ل��ي��ل ع��ال��م ال��ُم��ِف��ي��ق ب��ال��ك��وك��ب ض��اق

∗∗∗
م��س��رع��ون ي��ت��ل��ق��اه م��س��رٌع ي��م��م��ت ح��ي��ُث
ي��ه��رب��ون؟ م��مَّ وي��ح��ه��م أزم��ع��وا؟ أي��ن ل��ه��م؟ م��ا

∗∗∗
ه��ج��وم ف��ي اث��ن��ان ط��ل��ع ُم��ْج��ِف��ل غ��اب ك��ل��م��ا
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ي��ح��وم ح��ي��ث��م��ا ح��ائ��ر م��ض��ل��ل رك��ب ذاك

∗∗∗
أُط��ل��ق��وا ث��م ُس��ح��روا األَُل��ى ح��ي��رة ح��ائ��ر
أخ��ل��ق ب��ال��س��ح��ر ف��ه��و وان��ج��ل��ى ال��ص��ب��ح وض��ح

∗∗∗
أل��وف ب��ل ص��ب��ح ي��ا ف��ي��ك س��اح��ر ف��رد أرى ال
ص��ن��وف9 ب��ي��ن��ه��م وال��رُّق��ى وآس��ر أس��ي��ر ك��م

∗∗∗
ك��ت��اب! ف��ي ال��ض��رب ج��دول َع��نَ��اه؟ م��ا ال��ط��ف��ل ذل��ك
ع��ذاب ك��ل��ه��ا ل��ق��م��ة ُم��نَ��اه؟ م��ا ال��ش��ي��خ ذل��ك

∗∗∗
ال��ع��ن��ان؟ يُ��ِرس��ل ن��ح��وه��ا ِق��ب��ل��ٌة أي��ن وال��ف��ت��ى
ال��ده��ان ي��م��س��ح ب��ع��ده��ا ُق��ب��ل��ة األم��ر غ��اي��ة

∗∗∗
ال��ص��ب��اح م��ن غ��داة ف��ي ال��ط��ري��ْق أي��ه��ا خ��ذه��م
ال��رواح س��اع��ة دن��ت إن ب��ال��رف��ي��ْق ت��ض��ل��نَّ ال

∗∗∗
ال��وك��ور ت��خ��ط��ئ ال وي��ك! ��ب��ات ال��سُّ س��اع��ة دن��ت إن
ال��ق��ب��ور! اس��م��ه��ا ل��ل��ب��ي��وت م��ن��اظ��رات وك��ور ك��م

الخفية. القوى من به يُْستََعان وما السحر طلسم وهي رقية، جمع 9
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معرضالبيت

ال��ش��ه��ِب ك��نَ��أْي ف��ي��ه ونَ��أُوا م��س��ك��ن��ا ح��واه��م ق��د ب��ي��ت ه��و
ع��ج��ِب م��ع��ن��ى ك��ل ل��رأي��ن��ا ه��ن��ا ال��دن��ي��ا ص��ور ع��رض��ن��ا ل��و

∗∗∗
ج��اث��ِم ش��ي��خ ع��ن��د َك��ْه��ل، ع��ن��د اإله��اب غ��ض وف��ت��ى ط��ف��ل ف��ي��ه
ال��ب��اس��ِم ال��ش��ب��اب ف��ي وف��ت��اة ال��ش��ب��اب ي��ج��اوزن ل��م غ��ي��د ف��ي��ه
ال��ع��ال��ِم وف��ح��وى ال��دن��ي��ا، م��ع��رض ال��ج��ن��اب ض��ي��ق ع��ل��ى ال��ب��ي��ت ذل��ك
ي��ع��زِب ل��م ه��ن��ا ه��ا — أن��ث��ى ب��ن��ت َع��نَ��ى أو أن��ث��ى اب��ن ه��مَّ م��ا ك��ل
م��وك��ِب ف��ي أش��ت��ات��ه��ا ُج��م��ِع��ْت ُدنَ��ى ب��ل دن��ي��ا ف��ي��ه ح��ي ك��ل

∗∗∗
ال��رح��ال ش��دُّ وح��ده وإل��ي��ه م��وط��ن م��ن ي��رت��ح��ل ل��م م��وك��ٌب
وم��ال خ��زان��ات م��ن دن��ي��ا ع��ن��د ل��ب��ن م��ن ُص��ِن��َع��ْت دن��ي��ا ف��ي��ه
وج��م��ال ول��ه��ي��ب، وق��ل��وب، أع��ي��ن م��ن ُص��ن��ع��ْت دن��ي��ا ع��ن��د
ال��ك��ت��ِب وراء م��ن ن��ج��ده��ا ل��م ب��ي��ن��ن��ا ن��ج��ده��ا ل��م دن��ي��ا ع��ن��د
س��ب��ِب ف��ي م��وص��ول��ة ف��ال��ت��ق��ت ل��ن��ا أش��ت��اتً��ا ال��داُر ع��رض��تْ��ه��ا

∗∗∗
وس��ق��م دواء دن��ي��ا َج��اورْت ل��ع��ب��ا ص��ن��ع��وه��ا دن��ي��ا ُربَّ
وِه��َرم م��ش��ي��ب ن��ض��و ج��اورا ح��ب��ا ط��ف��ل أو ج��د وص��ب��يٍّ
وش��ي��م خ��ص��ال ُق��ْط��بَ��ا وه��م��ا اص��ط��ح��ب��ا ه��ن��اك ورف��ي��ق��ي��ن
م��غ��ت��رِب وال ع��ان م��ا غ��ي��ر ال��ِغ��نَ��ى ش��اء ل��َم��ْن ف��ي��ه��ا ف��رج��ة
ال��م��ق��ت��رِب ال��م��ورد ه��ذا ب��ع��د دن��ا أو ش��يء ال��ده��ر ف��ي ن��أى م��ا

∗∗∗
وم��س��اءَ ص��ب��ًح��ا «ال��م��س��رح» ف��ي أن��ت ال��ح��ج��اب خ��ل��ف م��ن ال��م��س��رح ط��ال��ب
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10 والءَ وأن��م��اًط��ا ش��ت��ى ص��وًرا ال��ع��ج��اب ال��دن��ي��ا م��ن ال��ب��ي��ت ي��خ��ل��ق
ت��ت��راءى م��خ��ت��ل��ف��ات أوج��ًه��ا ال��ج��ن��اب ض��اق وإن ف��ي��ه وت��رى
ال��َغ��يْ��َه��ِب ك��ان��ط��ب��اق وج��وه م��ن َس��نَ��ى ال��ع��ي��ن ي��م��أل وج��ه أي��ن
ُم��ْخ��ِص��ِب ب��َم��ْرَع��ى ش��ئ��ت م��ا ت��رع ه��ن��ا ه��ا أو ه��ن��ا ه��ا ف��ت��أم��ل

∗∗∗
ال��س��ي��م��ي��اء! ك��ض��ي��اء ض��ي��اء ف��ي ل��ل��ع��ي��ون ت��ج��ل��ى ل��و م��رأى أي
ون��س��اء ورج��ال ِب��ُرؤاُه، وب��ن��ون ج��دود ب��اح ك��ل��م��ا
ب��ال��ض��ي��اء م��ن��ه أج��در م��ن��ظ��ر ي��ك��ون وه��ي��ه��ات ق��ط ي��ك��ن ل��م
ال��م��غ��رب «ب��ال��خ��ي��ال» ف��ال��ت��م��س��ه ب��يِّ��نً��ا ت��راه أن تَ��أَبَّ إن
ال��ك��وك��ب ذاك ن��ور م��ن ب��َس��نَ��ى أع��ي��نً��ا ك��ان��ت األع��ي��ن إن��م��ا

الغروب بُعيَد

ال��وال��ِد م��ن ال��دي��ار ن��واح��ي خ��ل��ت م��ا إذا ال��ص��غ��ار ض��ج��ي��ج
ص��ائ��ِد وم��ن ُع��َق��اٍب م��ن َخ��َل��ْت َدْوَح��ة ف��ي ال��ع��ص��اف��ي��ر ص��ي��اح
ن��اش��ِد أو ثَ��مَّ ُم��نْ��ِش��ٍد م��ن ح ال��ص��ب��ا ف��ي غ��اب��ة م��ن وأَْط��َرُب
ح��اش��ِد م��ج��ت��م��ع ك��ل م��ن ب ال��غ��رو بُ��َع��يْ��َد ��َغ��ار ال��صِّ تَ��نَ��اِدي
راق��ِد أو نَ��ْع��َس��ان ب��ي��ن م��ا ع ال��ج��م��و ت��ل��ق��ى ث��م ل��ح��ظ��ة إل��ى

متوالية. 10
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املوضوعات

املتحركة الصور فتنة

ال��م��ف��ر؟ ي��ب��غ��ي أي��ن ال��ف��ت��ى وه��ذا ال��ف��ت��اة َه��ِذي تَ��ْه��َرع أي��ن إل��ى
ال��خ��ط��ر وت��ح��ك��ي ال��غ��رام ت��ح��ك��ي ت ال��ن��اط��ق��ا ال��ص��ور إل��ى ِس��َراًع��ا
ال��ص��ور ي��ع��ش��ق��ون ع��ج��ب ف��ال م��ث��ل��ه��ا ص��وًرا أص��ب��ح��وا ل��ق��د
ظ��ه��ر ِط��َالء وإال ��ى تَ��َف��شَّ ص��دى إال ي��ب��َق ل��م ال��ن��اس ه��م

الهرم سفح عىل

ج��ث��م ظ��ل أم ذل��ك ش��ب��ح ال��ه��رْم س��ف��ح ع��ل��ى ال��ب��در ط��ل��ع
وق��َدم ظ��ل غ��ي��ر ب��ع��ي��د م��ن ت��ل��م��ح��ه ح��ي��ن��م��ا ت��راه ال
الن��ه��دم أو خ��ش��ي��ة، ل��ت��ولَّ��ى ال��دج��ى رقَّ أو ال��ن��ور ��ى ت��ف��شَّ ل��و

متسول

م��ب��رُم ل��ه��م ض��ي��ف وذل��ك ة ال��ح��ي��ا ل��ه��ذي ض��ي��ٌف ال��ن��اس ه��م
دره��ُم ل��ه ج��ي��ب ك��ل وف��ي ل��ق��م��ة ل��ه ب��ي��ت ك��ل ف��ف��ي
م��س��ت��ع��ص��ُم ف��ه��و ي��خ��ف ال وَم��ْن م��ع��ق��ل ل��ه أرض ك��ل وف��ي

∗∗∗
يُ��ح��رُم ب��م��ا م��ه��ي��ن ذل��ي��ل يَ��غ��ن��م ب��م��ا َم��ِه��ي��ن ذل��ي��ل
ع��ل��م��وا أو ال��ن��اس أص��ل��ح��وا إذا ـ��ن ال��م��ص��ل��ح��ي��ـ م��ن أذل ول��ي��س
ال��نُ��وَُّم ال��س��ذج ب��ه��ا ي��ض��ي��ق دع��وة م��ن ب��أه��وَن ول��ي��س

∗∗∗
ت��ق��س��ُم م��ا ف��ح��س��ب��ك ق��س��م��ت ال��م��ع��دم ال��س��ائ��ل أي��ه��ا أال
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سبيل عابر ديوان

ي��ظ��ل��ُم أح��د م��ن��ك��م��ا ف��م��ا ح��َق��رتْ��َك ك��م��ا ال��ح��ي��اة ح��ق��رَت
ي��ن��دُم أو يُ��غ��ال��ط م��ن ف��ال ال��ح��س��اب ف��ت��س��اوى ت��ح��اس��ب��ت��م��ا
ال��م��ج��رُم اآلث��م ه��ك��ذا وال ال��ع��ب��ق��ري ال��ن��اب��غ ه��ك��ذا وم��ا
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وأغاين أناشيد

القومي النشيد

وال��ِف��َدى ل��ل��ُع��ال ال��ع��ل��م رف��ع��ن��ا ق��د
ال��س��م��اء ض��م��ان ف��ي

ال��ه��دى م��ه��د ح��ي ال��ه��رم أرض ح��ي
ال��ب��ق��اء أم ح��ي

∗∗∗
ال��بُ��نَ��اة أم م��ص��ر ل��ل��ب��ن��ي��ن بَ��نَ��ْت ك��م

ال��ج��دود ع��ري��ق م��ن
ال��ح��ي��اة يَ��َه��بْ��َه��ا َم��ْن ال��خ��ال��دي��ن أم��ة

ال��خ��ل��ود وه��ب��ت��ه

∗∗∗
ص��ع��ي��د أغ��ن��ى ف��وق س��م��اء أص��ف��ى ت��ح��ت

م��ق��ي��م م��ص��ر ش��ع��ب
م��ج��ي��د زم��ان م��ن ي��ش��اء م��ا ح��وى ق��د

ك��ري��م وم��ك��ان
ن��ع��ي��م م��ن ك��وث��ر م��اء خ��ي��ر ن��ي��ل��ن��ا



سبيل عابر ديوان

ب��ال��س��ل��س��ب��ي��ل ف��اض
ح��م��ي��م م��ن ش��ع��ل��ة ال��دم��اء ال��ع��روق ف��ي

ال��دخ��ي��ل ل��ل��ع��دو

∗∗∗
األول��ي��ن ح��م��ى ف��ي أم��س��ن��ا ي��ك��ن إن

ل��ل��غ��ِد ف��ْل��نَ��ِع��ْش
م��ب��ي��ن ف��ت��ح غ��ي��ر ش��م��س��ن��ا ت��رى ال

ي��زدِد ي��دم م��ا

∗∗∗
ي��ه��ون غ��اٍل ك��ل ن��ف��وس ي��ا ف��ارخ��ص��ي

ح��س��ن ش��يء ك��ل
ي��ك��ون م��ا ف��ل��ي��ك��ن ال��رءوس رف��ع��ن��ا إن

وط��ن ي��ا ول��ت��ع��ش

القومي بالنشيد املحتفلني شكر

القومي: للنشيد تكريًما أُِقيَم الذي االحتفال يف القصيدة هذه أُْلِقيَْت

ال��ك��رِم ت��ح��ي��ة ال��س��الف وم��ن ن��ظ��م��ي ُم��ْك��ِرِم��ي أَْح��َم��ُد ب��ال��نَّ��ْظ��ِم
ق��وم��ي ب��ه َغ��نَّ��ى وق��د ق��وم��ي، ي��ش��ك��رن��ي ف��ف��ي��م ال��ن��ش��ي��د، ه��ذا
س��ه��م��ي وف��ي��تُ��ُم ف��ق��د ع��ظ��م��ى، م��ف��خ��رة وت��ل��ك ت��ق��ب��ل��وه، أن
ق��س��ِم ف��ي ذاك ف��ح��س��ب��ي ِق��ْس��ًم��ا، ل��ك��م غ��دا ل��ي، ك��ان ق��د
ض��خ��ِم ب��م��غ��ن��م ع��ل��ي��ه ج��ادت ُق��ْربَ��ت��ه األوط��ان ت��ق��ب��ل م��ن

∗∗∗
��ي َه��مِّ ��ك��م وَه��مُّ ال��ف��خ��ار، ي��وم أم��ي وأم��ك��م م��ص��ر أب��ن��اء
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وأغاني أناشيد

وال��ج��س��ِم ال��روح ش��ك��اة م��ن��ه��ا وب��ي ال��دع��اء، ل��ه��ا ن��ظ��م��ت أن��ي
ع��ظ��ِم1 م��ه��ي��ض��ت��ا ب��ع��ُد وي��دان ط��ل��ٌق ح��ري��ت��ي إل��ى ش��وق
رغ��ِم ع��ل��ى ي��ص��اف��ح��ن��ي غ��ل وي��م��س��ك��ن��ي ه��وى ال��س��م��اء ف��ي ل��ي
ن��ج��م��ي ب��ن��ج��م��ه��ا وص��ل��ْت ف��ل��ق��د ط��ال��ع��ه��ا ل��م��ص��ر رس��م��ُت ف��ل��ئ��ن
ال��ع��ل��ِم م��ص��ادر ال��ض��م��ي��ر ف��م��ن َس��ِري��َرتَ��ه��ا ل��ه��ا وص��ف��ُت ول��ئ��ن

∗∗∗
ال��خ��ت��ِم م��ن ل��ك��م ال��ن��ج��اح إن ه��داي��ت��ك��م ع��ل��ى م��ص��ر أب��ن��اء
ب��ال��ع��زِم تُ��ج��ي��ب ال��ق��ل��وب ف��دع��وا ك��ل��ًم��ا ب��ن��ش��ي��دك��م ت��ه��ت��ف��وا إن
ت��رم��ي غ��اي��ة أليَّ��ة ع��رف��وا ب��دءوا إذا ل��م��ن ال��ط��ري��ق ُع��ْق��بَ��ى
س��ه��ِم م��دى ع��ل��ى أراه إن��ي تَ��ِه��نُ��وا ف��ال دن��ا ال��ورود ه��ذا

الحال ُمْقتََىض عىل نشيد،

املعهودة طريقتها عىل الديوان هذا صاحب «بمكايدة» َولَِعْت قد املعارف وزارة كانت
لن الديوان صاحب أن تعلم وهي القومية، لألناشيد مسابقة عن فأعلنت الحني، ذلك يف

عندها: الجائزة به ليستحق التايل النشيد عرض أن جوابه فكان فيها، يدخل

ال��وراء إل��ى ال��وراء إل��ى ال��وراء إل��ى
وال��م��س��اء ال��ص��ب��اح ف��ي م ي��و ك��ل ال��وراء إل��ى

ال��ح��ن��ون ك��روم��ر إل��ى
ول��م��ب��س��ون وم��ك��م��ه��ون،
ج��ون وك��ل وس��م��ب��س��ون،2

ترضاه. ال حكًما محكومة املرصية واألمة اصطدام، حادث يف يديه كلتا يف مصاب وصاحبه النشيد نظم 1
املعارف وزارة يف كبري موظف وسمبسون مرص، يف بريطانيون معتمدون وملبسون ومكماهون كرومر 2

العمومية.
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سبيل عابر ديوان

ب��ال��ع��ي��ون ال��وراء إل��ى ب��ال��ق��ل��وب ال��وراء إل��ى
ال��وراء إل��ى ال��وراء إل��ى ال��وراء إل��ى

∗∗∗
ال��م��س��ت��ش��ار رك��اب وف��ي
وال��ص��غ��ار ال��ك��ب��ار ي��م��ش��ي
وال��ت��ج��ار وال��زارع��ون

وال��ي��س��ار ال��ي��م��ي��ن ع��ل��ى ان��ت��ظ��ار ف��ي وال��ش��اخ��ص��ون
ال��وراء إل��ى ال��وراء إل��ى ال��وراء إل��ى

∗∗∗
ال��ع��ط��اء ش��اءوا إذا ل��ه��م
ج��زاء م��ن��ه��م ل��ن��ا وم��ا
ال��رداء م��ن��ا ي��ط��ل��ب��وا إن

وال��غ��ط��اء وال��ك��س��اء ب وال��ش��را ال��ط��ع��ام نُ��ْع��ِط
ال��وراء إل��ى ال��وراء إل��ى ال��وراء إل��ى

∗∗∗
األم��ام ال ال��وراء إل��ى
ب��اح��ت��رام ال��وراء إل��ى
ال��خ��ت��ام وف��ي ال��دوام، ع��ل��ى

وال��س��الم ع��ام، وك��ل ب��ان��ت��ظ��ام ي��وم وك��ل
ال��وراء إل��ى ال��وراء إل��ى ال��وراء إل��ى

أغاني

حسب املتحركة الصور روايات من رواية يف «نادرة» اآلنسة لتُنْشدها نُِظَمْت األغاني هذه
عند النيل عىل يجري َزْوَرق يف تُنَْشد التالية األغنية وهذه ألبطالها، تعرض التي املواقف

46



وأغاني أناشيد

املحبان الزورق ويف الشاطئ عىل تُِطلُّ التي الصفصاف أشجار تحت الخريية القناطر
تنشد: والحبيبة يتناجيان،

ي��ج��ري َزْوَرٌق ق��ل��ب��ي ال��َه��َوى ف��ي
ال��خ��م��ري ن��ه��ره ب��ي ي��م��ض��ي أي��ن

أدري ل��ي��ت��ن��ي

∗∗∗
األن��ه��اِر! أب��ا ي��ا ي��ج��ري َل��يْ��تَ��ه
األق��داِر ح��م��ى ف��ي ت��س��ري م��ث��ل��م��ا

األزه��ار ح��ول��ك

∗∗∗
ال��ش��ع��ِر م��س��ب��ل ال��ص��ف��ص��اف ح��ول��ك
ال��ف��ك��ِر س��اب��ح األط��ي��اف ن��اع��س

ال��س��ح��ري ال��ه��وى ف��ي

∗∗∗
ق��ل��ب��ي َع��لِّ��ِم��ي ال��ن��ي��ل ري��اض ي��ا
ل��ل��ح��بِّ ع��ش��ت ال��ت��ه��ل��ي��ل ف��رح��ة

ال��َص��بِّ ُم��نَ��ى ي��ا

∗∗∗
ي��رع��اُه وال��َه��َوى ق��ل��ب��ي ل��ي ق��ال
أخ��ش��اُه ال��ذي م��ا ُق��ْرِب��ي ف��ي ه��و

أل��ق��اُه ع��ن��دم��ا
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سبيل عابر ديوان

النيل عىل أمسية

الغروب: بعد النيل شاطئ عىل تُنَْشد األغنية وهذه

ن��ظ��ي��رُه ال��م��اء ف��ي ل��ي��س ِريٌّ أن��ت ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ع��ب��ي��رُه ل��ل��روض ل��ي��س ظ��ل أن��ت ح��ب��ي��ب��ي ي��ا

∗∗∗
م��ن��ه؟ ال��ب��در ن��ور أي��ن ب��دٌر أن��ت ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ي��زن��ه؟ ل��م ون��ور ـ��ُب ـْ ال��ح��ب�� زان��ه ن��ور أي��ن

∗∗∗
ي��ك��ون ش��ئ��ت م��ا ك��ل ش��يء! ك��ل ع��ن��دي أن��ت
ال��س��ك��ون ال��ل��ي��ل وم��ع ي��ب��ق��ى ال��ل��ي��ل ل��ه��ذا ق��ل

∗∗∗
إل��ي��ن��ا ال��س��م��ع ُم��ْرِه��ف ن��ج��يٌّ ف��ه��و ل��ه ق��ل
ي��دي��ن��ا ط��وع وال��َه��َوى أم��ًرا؟! ل��ك ي��ع��ص��ي ك��ي��ف

ميالدها يوم املهجورة الزوجة

يف يُالزمها أن يرَض ولم ميالدها، يوم زوجها هجرها التي الزوجة تنشدها األغنية وهذه
اليوم: بهذا االحتفاء يف ليُشاركها املنزل؛

رج��ائ��ي ال��م��ه��د ف��ي م��ات ش��ق��ائ��ي ي��وم م��ول��دي
ع��زائ��ي! ال��دن��ي��ا ف��ي أي��ن ع��زاءٌ ق��ل��ب��ي ف��ي ل��ي��س
ال��س��م��اءِ م��ص��ب��اح وه��و ظ��الًم��ا ال��ب��در أح��س��ب
دائ��ي ال��وح��دة وم��ن وح��ي��ًدا األف��ق ف��ي َالَح
ال��خ��ف��اءِ ط��يِّ ف��ي ك��ان ح��زنً��ا ال��ن��ور أََراِن��ي ك��م
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وأغاني أناشيد

إِغواء

املقصود هو أنه إليه لتوحي صاحبها؛ من مسمع عىل الرواية بطلة تُنشدها األغنية وهذه
ذلك: يجهل كان وقد وغنائها، بحبها

م��ط��م��ع��ي؟ ال��ح��ب ف��ي أي��ن أح��ب��ه م��ن َدَرى ه��ل
م��ع��ي؟! س��م��ع��ه م��ث��ل��م��ا ق��ل��ب��ه اآلن م��ع��ي ه��ل

∗∗∗
ال��رج��اء ال��ط��ي��ف أرى أم ب��ن��اظ��ري أراه ه��ل
ك��ال��س��م��اء ال��ب��ع��د ف��ي وه��و زائ��ري ب��ات رب��م��ا
أب��وح! ب��ال��ه��وى ل��ي��ت��ن��ي ال��ض��م��ي��ر! ي��ك��ش��ف ل��ي��ت��ه
يَ��ف��وح ال��ه��وى ع��ط��ر إن ع��ب��ي��ر ي��ا ال��روض ف��اك��ش��ْف
ش��ف��ي��ع إل��ى اح��ت��ي��اج��ي م��ا ش��رع��ت��ي ال��ق��ل��ب ِش��ْرَع��ة
ال��رب��ي��ع زه��رة ي��دي ف��ي ��ِت��ي ف��ُح��جَّ تَ��َس��ْل��ِن��ي إن

انتظار ساعة يف

خ��ط��اِك ل��وع��ت��ي وح��يَّ��رْت ع��ن��ي ِغ��بْ��ِت ال��ص��ف��و! س��اع��ة ي��ا
ه��داِك ال��ه��وى ن��ور ه��داِك ط��ري��ق��ي ف��ي أن��ت ت��ائ��ه��ة

∗∗∗
ق��ري��ب ال��م��ل��ت��ق��ى وم��وع��د ال��ت��م��ن��ي س��اع��ة ي��ا أب��ط��أت
ال��ح��ب��ي��ب م��وع��د س��ع��ى ك��م��ا ل��ي س��ع��ى ل��و ال��بَ��يْ��ن يُ��ب��ط��ئ ه��ل

∗∗∗
ب��ال��ن��ه��ار ال��ل��ي��ل أن��ت��ظ��ر ع��ل��ي��ه ل��ه��ف��ت��ي ف��ي أص��ب��ح��ُت
ب��ان��ت��ظ��اري؟! ل��ي��ل ي��ا ال��غ��ي��ب ف��ي ف��م��اذا ل��ه ان��ت��ظ��اري ط��ال
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قوميات

١٩٣٥ سنة يف نوفمرب ١٣ ذكرى الجهاد يوم

ال��َق��َس��ْم وي��وم ال��ج��ه��اد وي��وم وال��ذم��م ال��ف��دى ي��وم ه��و أج��ل
األم��ْم ف��ي ب��دع��وت��ه��ا ون��ادوا أم��ة دع��وا ال��ذي��ن وي��وم
ال��ِق��َدْم ف��ي س��ره ل��ه وي��وم ال��ُم��ْرتَ��َج��ى غ��ده ل��ه وي��وٌم
ال��ح��رْم وح��ي��وا ال��زم��ان ف��ح��ي��وا ال��زم��ان ج��وار ف��ي ح��رم ه��ن��ا
ع��زْم م��ن أم��ره ع��ل��ى وي��ع��زْم أق��ام م��ن ع��ه��ده ف��ل��ي��ق��م ه��ن��ا
ف��ان��ه��زْم خ��اف��ه م��ن وي��رت��د راض��ه م��ن ال��ه��ول وي��س��ت��ق��ب��ل
ه��ج��ْم ب��ش��ج��اع ك��ع��زت��ه��ا ال��ج��ب��ان ب��ن��ب��ذ ال��ص��ف��وف ت��ع��ز
ظ��ل��ْم م��ن ح��وض��ه��ا ع��ن ك��دف��ع��ك ال��ض��ع��ي��ف ب��دف��ع ال��ح��ق��وق وتُ��ح��م��ى
ال��ه��م��ْم ض��ع��اف ج��ان��ب��ي��ه��ا ح��م��ى ال��ت��ي ال��ح��ق��وق تُ��ص��ان ف��ل��ي��س��ْت
ال��س��أْم ون��ج��وى ال��ذل��ي��ل ب��ش��ك��وى ش��وك��ة ل��ن��ا ت��ع��ل��و وه��ي��ه��ات
ال��ك��رْم ه��ب��ات م��ن ك��رام��ت��ه��ا ت��ك��ن ل��م أم��ة ك��رم��ت إذا
ال��ن��ق��ْم ع��وادي رح��م��ت��ه��ا ف��ال خ��ْص��َم��ه��ا أم��ة اس��ت��رح��م��ْت إذا

∗∗∗
ال��رم��م! ب��ب��أس ال��دي��ار ح��م��اة ال��دي��ار! ح��م��اَة أف��ي��ق��وا أف��ي��ق��وا
َص��َم��م؟! ف��ي ت��زل ل��م أم ال��نَ��أْي ع��ل��ى تُ��َرى ي��ا «ل��ن��دن» أت��س��م��ع��ك��م
واع��ت��ص��م ج��ف��ا ق��د أم ه��ن��ال��ك ت��رى ي��ا ه��اج��رك��م أي��ش��ف��ق



سبيل عابر ديوان

ح��س��م ف��ي��م��ا ��ُك ال��شَّ َح��َس��َم أَْم ال��دالل ذاك م��ن��ه أيُ��ط��م��ع��ك��م
ال��ن��غ��م؟! ف��ي ق��ول��ك��م ف��م��ا إل��ي��ه ب��ال��ًغ��ا ص��وت��ك��م ي��ك��ن ل��م إذا
وب��م وزي��ز وع��ود ون��اي ح��ل��وة ب��ق��ي��ث��ارة ع��ل��ي��ك��م
ن��دم ون��ج��وى ح��ال وش��ق��وة ض��ن��ى أو ل��وع��ة ل��ه وب��ث��وا
ص��دم أو أم��س��ه ف��ي ُص��دَّ إذا راض��يً��ا غ��د ف��ي ي��ن��ث��ن��ي ف��ق��د
وال��ظ��ل��ْم ع��ن��دك��م ال��ك��رى وط��اب ال��َك��َرى ف��ي ط��ي��ف��ه ي��ن��ث��ن��ي وق��د
ال��ه��رْم ب��أرض ال��م��ق��ام وع��اف ج��ف��ا إن ب��ع��ده��ا وي��ل��ك��م وي��ا
وان��ص��رْم! ب��ع��ده��ا ان��ج��ل��ى م��ا إذا ال��ج��الء م��ن��ه تُ��ط��ي��ق��ون ف��ك��ي��ف

∗∗∗
بَ��َك��ْم وف��ي��ك��م ال��دي��ار دع��اة ال��دي��ار دع��اة أف��ي��ق��وا أف��ي��ق��وا
ع��م��م وه��زل ج��م��ي��ل وص��ب��ر ط��وي��ل ب��ص��م��ت ال��رف��اق وأوص��وا
ده��م أو ن��ائ��ب ن��اب��ك��م إذا ف��اص��ن��ع��وا م��ث��ل��ن��ا ل��ه��م وق��ول��وا
ال��م��ت��ه��م ال��خ��ائ��ن ه��و ف��ذاك ب��ي��ن��ك��م أم��ره م��ن َج��دَّ وَم��ْن
يُ��ؤم ول��ْه��ٌو تُ��غ��ش��ى والئ��م ش��رع��ن��ا ف��ي األم��ان��ة ف��إن
ال��ن��ع��م ع��دو ال��ع��ي��ون وف��ت��ح ال��ع��ي��ون ف��ت��ح ال��خ��ي��ان��ة وإن
َوَط��م م��ص��ًرا ال��خ��ط��ب م��أل ف��ق��د ال��ه��ازل��ون! أي��ه��ا ل��ع��بً��ا ك��ف��ى
ال��ل��م��م ص��غ��اُر أس��أم��ت��ن��ا ل��ق��د األم��ور ك��ب��اُر أس��أم��تْ��ك��م ل��ق��د
ال��غ��ن��م؟ وأي��ن ال��رع��اة ف��أي��ن تُ��َس��اُق رع��اة أس��أم��ت��ن��ا وق��د
ال��خ��دم؟! ذل ت��ذل��ون وأن��ت��م ت��ب��غ��ون��ه��ا ب��اغ��ي��ن أأص��ن��ام
َرَغ��م؟! ع��ن ب��ح��ري��ت��ي وأل��ق��ي ل��ل��ع��ب��ي��د ح��ري��ة أأط��ل��ب
َوَص��م أو ع��ائ��ب ع��اب��ه وم��ا ال��ج��ب��ي��ن؟! ل��ه��ذا أق��ول ف��م��اذا
ال��ص��ن��م؟! ص��ن��ع��ت ق��د ب��ه��ا وإن��ي ال��ي��م��ي��ن ل��ه��ذي أق��ول وم��اذا
ي��ن��م ل��م س��اه��ر رص��د ع��ل��ى ل��ك��م إن��ي ال��ف��ت��وة م��ع��اذ
ال��ق��ل��م ه��ذا ال��ي��د ف��ي دام وم��ا م��ع��ي ق��ل��ب��ي دام م��ا ال��ح��ق ه��و
األل��م وي��وم ال��ف��خ��ار ب��ي��وم ال��ح��رم ب��ه��ذا ط��وف��وا م��ص��ر ب��ن��ي
ال��ح��ك��م ح��ال��ت��ي��ه م��ن ال��غ��د وف��ي ت��ذك��اره ويُ��ؤل��م ي��س��ر
ال��م��خ��ت��ت��م ف��ل��ي��ح��س��ن ش��اء ف��م��ن اإلم��ام وغ��اب ب��س��ع��د ب��دأن��ا
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ال��ق��دم ت��زل أن ف��ي ض��ي��ر ف��ال ن��ه��ج��ن��ا ع��ل��ى س��رن��ا ن��ح��ن إذا
أم��م س��ويٌّ ف��ال��ط��ري��ُق وس��ر ال��ق��اع��دي��ن م��ع ال��ق��ع��ود ح��ذاِر
وان��ه��زم خ��ان��ه��ا م��ن ال��ن��ص��ر ع��ل��ى وأع��وان��ه��ا ل��ل��ب��الد ِف��ًدى
ال��ِع��َظ��م دع��يَّ ال��ه��ت��اف أج��ي��ر غ��دا ح��ت��ى األم��ر ه��ون��وا وم��ن
ال��ق��م��م أع��ل��ى ال��م��ج��د ف��ي ت��ب��وِّئ ت��ص��ف��ي��ق��ة ك��ل غ��دت وح��ت��ى
ي��ق��ت��ح��م م��ع��ق��ل ول��ك��ن��ه ص��ف��ق��ة وال ص��ف��ًق��ا ال��م��ج��د وم��ا
ن��ج��م ه��ول أص��ع��ب ��ه��ل ف��ل��ل��سَّ واس��ت��ص��ع��ب��وا ال��س��ه��ل ت��رك��ب��وا ف��ال
ي��ل��م ل��م ع��اديً��ا رام��ه��ا ف��م��ن س��ه��ل��ة ب��ه ال��ب��الد ت��ض��ي��ع

∗∗∗
ال��ش��ي��م ك��ب��ار ال��ن��ف��وس ك��ب��ار ح��ق��ه��ا ل��ه��ا ص��ون��وا م��ص��ر! ب��ن��ي
غ��ش��م أو س��ط��وة ل��ذوي وال دع��ا ل��دع��يٍّ ال م��ص��ر ل��ك��م
ال��ع��ل��م ع��ل��ي��ه��ا ي��رف وح��ي��ث ال��ثَّ��َرى ي��ق��ر ح��ي��ث م��ص��ر ل��ك��م
وازدح��م ش��ع��ب��ه��ا ن��م��ا وح��ي��ث أرض��ه��ا م��ن ال��ن��ي��ل ج��رى وح��ي��ث
وال��ت��ط��م ش��ط��ه��ا ج��ان��ب��ي ع��ل��ى ال��ب��ح��ار م��وج ت��الح��ق وح��ي��ث
واب��ت��س��م ص��ح��وه��ا ع��ن وأس��ف��ر ال��ش��م��وس ض��وء ت��ألأل وح��ي��ث
خ��ض��م م��ن ق��ط��رة وال ل��ب��اٍغ ث��ًرى م��ن ذرة ت��ت��رك��وا ف��ال
ن��س��م ن��س��ي��م م��ن ن��ف��ح��ة وال س��رى ش��ع��اع م��ن ل��م��ح��ة وال
يُ��غ��ت��ن��م وم��ا يُ��س��ت��ب��اح وم��ا ب��ه ض��ن��ن��ت��م م��ا وح��دك��م ل��ك��م
ودم ف��ن��ار ت��م��ن��ع��ون وم��ا ال��ك��رم ف��ذاك ت��ب��ذل��ون ف��م��ا
وج��م م��ن وف��ل��ي��ب��ت��ع��د ذم��اًم��ا رع��ى م��ن ف��ل��ي��ق��ت��رب ال��ع��ه��د ع��ل��ى
وان��ق��ص��م ظ��ه��ره َوَه��ى ب��س��وء َراَم��َه��ا م��ن ال��ك��ن��ان��ة وه��ذي
ال��م��ع��ت��زم ع��زم��ه��ا ل��ه��ا وأن��ت��م ال��م��ن��ت��ض��ى س��ي��ف��ه��ا ل��ه��ا وأن��ت��م
ت��م ب��ال��ع��زم ت��م وم��ا ي��رد م��ج��ده��ا ل��ه��ا ي��ردَّ ف��ق��ول��وا
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بنكمرص عيد

مرص: بنك إنشاء عىل سنة عرشة خمس بُمِيض االحتفال يف أُْلِقيَْت

ل��ل��م��ن��ش��ِد ال��ت��ه��ان��ئ وأوِح واْزَدِد ف��ِع��ْش ال��ش��ب��اب ب��ل��غ��َت
م��ف��رِد! م��ع��ج��ز م��ن ل��ك ف��ي��ا ال��م��ع��ج��زات ف��ي َج��دُّك ب��ك ن��م��ا
ال��م��خ��ل��ِد؟ ك��ال��ه��رم ال��م��ج��د وف��ي ال��م��رت��ج��ى ك��ال��ي��اف��ع ال��س��ن أف��ي
ال��ع��س��ج��ِد ه��رم ي��ا ن��ظ��ي��رك م��ج��ده ف��ي ال��ص��خ��ر ه��رم وم��ا
م��س��ت��ع��ب��ِد ك��ب��ن��ي��ة ت��ق��ام ال��رض��ى ف��ي ح��رٌة ب��ن��ي��ٌة وم��ا
ال��م��وع��ِد ُس��نَّ��ة ع��ل��ى ب��ن��اء ل��ه��م ع��ه��د ك��ل ف��ي م��ص��ر! ب��ن��و
ك��ال��م��ع��ب��ِد م��ص��ارف وح��ي��نً��ا ال��ذَُرى ف��وق م��ع��اب��د ف��ح��ي��نً��ا
األب��ع��ِد ش��وط��ه ف��ي ون��س��ب��ق ال��زم��ان ن��ج��اري وه��ذا ب��ه��ذا
ال��غ��ِد ف��ي ش��أوي��ه��م��ا ون��رف��ع أم��س��ن��ا ي��وم��ن��ا ف��ي ون��درك

∗∗∗
ن��ق��ت��دي ب��ق��ب��ل��ت��ه ب��ن��اءٌ ب��ال��م��ع��ب��ِد أش��ب��ه ه��و أج��ل
ال��م��ه��ت��دي ف��ذل��ك��م وع��زٍّا ح��ري��ًة ي��ن��ش��د ك��ان وم��ن
��ْؤَدِد وال��سُّ وال��ِج��دِّ ال��ب��ر س��وى م��ؤم��ن م��ن ال��دي��ن ي��ب��ت��غ��ي وم��ا
ال��ج��ام��ِد ال ال��ع��ق��ي��دة ب��ن��اء ال��ب��ن��اء ذاك ألح��س��ب وإن��ي
ال��م��ق��ص��ِد ف��ي ول��ل��ح��ق ل��م��ص��ر أخ��ل��ص��وا ق��د داع��ي��ن ع��ق��ي��دة
ت��ع��ت��دي وال ب��َض��يْ��م ع��ل��ي��ه��ا يُ��ع��ت��دى ال ح��ي��ث ي��ري��دون��ه��ا

∗∗∗
ي��دي ف��ي ِغ��نً��ى غ��ن��اه ك��أن ِع��زًَّة ب��ه ف��أْزَه��ى أراه
م��رص��د ذم��ت��ي» «ع��ل��ى ل��ك��ن��ز ح��س��ب��ت��ي أن��ف��ال��ه وأح��س��ب
م��وردي ن��ع��م أق��ول: أن ف��ل��ي م��ص��ر أب��ن��اء م��ورد ق��ي��ل: إذا
ال��ُم��ف��ت��ِدي ال��وائ��ل ث��روة س��وى ال��ُم��ف��تَ��َدى ال��م��وئ��ل ث��روة وم��ا
ب��ال��س��ي��ِد أن��ا ف��م��ا م��ه��ي��ن م��وط��ن ول��ي ُس��دت أن��ا إذا
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∗∗∗
ب��ال��م��ول��ِد ش��ئ��ت ك��م��ا وه��ن��ئ واس��ت��ط��رِد ش��ئ��َت ك��م��ا ت��رنَّ��م
م��س��ع��ِد ب��ع��ده م��ق��ب��ل وف��ي م��ض��ى ف��ي��م��ا ل��ك ب��دا م��ا وُق��ْل
ال��م��ع��ه��ِد زي��ن��ة وأح��ف��اده ب��ن��وه وأم��س��ى ال��ول��ي��د ت��رب��ى
األم��رِد! ك��ال��ي��اف��ع ع��ددن��اه ُع��م��ره م��ن ال��ش��ي��خ أس��رة أف��ي
م��وص��ِد ح��م��ى ك��ل وي��ف��ت��ح ال��َم��َدى يُ��ط��وى وال��ع��ش��ر ال��خ��م��س أف��ي
ي��وج��ِد ب��ه يُ��ن��اَد أنَّ��ى ال��خ��اف��ق��ي��ن آث��اره وت��م��أل
ت��ن��ق��ِد ق��اده��ا إْن ال��ري��ح َس��ْل ف��ات��ه��ا راَم��ه��ا إْن ال��ط��ي��ر َس��ْل
يُ��ص��ط��ِد ص��ائ��ًدا ج��اءه��ا إن ال��ب��ح��ار ش��ع��اب ب��ي��ن ال��ح��وت َس��ْل
م��غ��ت��ِد رائ��ح ع��ن ال��غ��رب َس��ْل ح��ج��ه ق��ض��ى ع��م��ن ال��ش��رق َس��ْل
ال��م��رت��دي ال��ن��اس��ج ال��غ��ازل ع��ن تُ��وتَ��ه��ا وس��ل م��ص��ر ق��ط��ن وَس��ْل
ال��م��ن��ج��ِد ال��م��ب��ص��ر ال��س��ام��ع ع��ن ال��م��س��ت��غ��ي��ث؟! ت��س��أل ال ل��ك وم��ا
األج��وِد ال��ن��اش��ر ال��ط��اب��ع ع��ن ال��ق��ارئ��ي��ن! ت��س��أل ال ل��ك وم��ا
ن��ِد وروض ح��س��ان ص��روح ع��ن ال��ف��ن! ت��س��أل ال ل��ك وم��ا
ب��ال��م��رص��ِد ال��ظ��ل م��ن ش��ب��اك ف��ي ال��ط��ي��ف! ت��س��أل ال ل��ك وم��ا
ي��ش��ه��ِد ي��ب��ِغ��ه م��ن ال��س��ت��ر ع��ل��ى ن��اط��ًق��ا ُح��ل��ًم��ا تُ��م��ث��ل��ه
األي��ِد ال��ص��ال��ح ع��م��ل م��ن ت ال��ص��ال��ح��ا ف��ي ي��ب��ارك ك��ذاك
ال��ي��ِد م��لء ل��ل��ق��وم ن��ص��ي��ب��ان ب��ه ن��ج��اح ال��ن��ج��اح وخ��ي��ر
ال��م��ح��ت��ِد ع��ل��ى ال��ث��ن��اء وح��س��ن ب��ه��ا ي��غ��ن��ى ال��غ��ن��ي��م��ة ن��ص��ي��ب

∗∗∗
األس��ع��ِد ب��رض��وان��ه��ا س��ع��دت��م م��ص��ر) (ح��ص��ن ع��ل��ى ق��ائ��م��ي��ن ف��ي��ا
وب��ال��ُم��ْع��تَ��ِد ب��ال��ع��ت��اد ن��ج��ا ح��ص��ن ق��ي��ل ف��ق��د (ب��ن��ك) ق��ي��ل إذا
َج��نِّ��دي أم��ت��ي ي��ا ق��ال ف��ق��د ��ري وفِّ أم��ت��ي ي��ا ق��ال وم��ن
ُم��س��ت��ش��ِه��ِد ص��ول��ة ي��ص��ول��ون ذادة ق��ادة ل��ك��م ه��ن��ي��ئً��ا
األح��م��ِد وص��ف��ه��ا ف��ي ال��ح��رب م��ن إن��ه (ح��رب��ك��م) ل��ك��م ه��ن��ي��ئً��ا
ال��س��رم��ِد ال��زم��ن س��اح��ة ع��ل��ى م��رف��وع��ة ال��ن��ص��ر راي��ة ل��ك��م
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ت��ب��ت��دي ب��ه م��م��ا ب��أج��م��ل أع��ي��ادك��م ك��ل ل��ك��م ت��ع��ود

١٩٣٥ سنة سبتمرب شهر درويشيف سيد ذكرى يف

س��رم��دا ال��ذك��ر واح��ف��ظ��وا س��ي��ًدا ال��ي��وم اذك��روا
ف��أس��ع��دا ت��غ��نَّ��ى ق��د َم��ْن ب��ح��م��د وت��غ��نَّ��وا
غ��دا م��ج��ده ي��ب��ت��دئ أم��س��ه ذاك ي��ك��ن َم��ْن

∗∗∗
ال��ص��دى؟ ي��م��ل��ك ال ك��ي��ف م��ال��ًك��ا ل��ل��ص��وت ك��ان
ُم��خ��ل��ًدا وس��ي��ح��وي��ه ش��اديً��ا ال��س��م��ع ح��وى ق��د
ش��دا ت��اري��خ��ه ق��ي��ل إذا َم��ْن ال��ن��اس أخ��ل��ُد
ل��ل��ُه��دى م��ص��اب��ي��ح ن وال��ف��ن��و ل��ل��ف��ن ع��اش
م��ص��ع��دا ال��ش��م��س ج��اوز ن��ب��ع��ه��ا ال��ن��ور م��ط��ل��ع
ال��رََّدى ي��ع��رف ال ـ��ه��ات ه��ي��ـ ال��س��م��اء ف��ي ي��ع��ش م��ن

∗∗∗
ف��ج��ددا ت��غ��ن��ى ق��د َم��ْن ذك��ر ال��ي��وم ج��دِّدوا
م��رددا ��ا ه��ت��افٍّ ة ال��ح��ي��ا ص��ور ال��ذي
َم��ق��ِص��دا ب��ال��ل��ح��ن ـ��ن��ون ي��ع��ـ ك��ي��ف ال��ن��اس ع��لَّ��م
م��س��ن��دا ال��ق��ول ف��ي ن��َي ال��م��ع��ا ق��ب��ل��ه اب��ت��غ��وا م��ا
م��ف��ردا ال��ص��وت ف��ي ن��َي ال��م��ع��ا ب��ع��ده ف��اب��ت��غ��وا
ت��غ��ردا ل��م��ا ـ��ي��ر ـَّ ل��ل��ط�� ي��ع��ج��ب��ون وان��ث��ن��وا
ت��أوَّدا ل��م��ا ـ��غ��ص��ن ال��ـ ف��ي ال��ن��س��ي��م ول��ه��م��س
وال��ن��دى واألزاه��ي��ر وال��س��ن��ا وال��درارّي
ب��دا وم��ا س��رار م��ن ان��ط��وى م��ا ك��ل س��م��ع��وا
��دا ُش��هَّ وال��م��ق��ادي��ر ب��يِّ��نً��ا ال��ك��ون س��م��ع��وا
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ُم��وَص��دا ك��ان أن ب��ع��د ك��ل��ه ال��ب��اب ُف��ت��ح
ت��ع��م��دا م��ا ال��م��دى ف��ي ف��ات��ح ج��از رب��م��ا

∗∗∗
ال��ِف��َدى ل��ه ش��ب��اب ب ال��ش��ع��و ف��ي ال��ف��ن إن��م��ا
م��ب��ع��دا ه��ام وم��ا ر ش��ع��و م��ن زاد م��ا ف��ي��ض
ال��ِع��َدى ب��أس��ه��ا ي��ت��ق��ي ع��روق��ه��ا ف��ي س��ورة
ُس��َدى ض��ج��ة وال ط��ن��ي��ٌن وال أن��ي��ٌن ال
ت��زودا ق��د ب��ال��طِّ��ال ل��ش��ارب ن��دي��م أو
ال��َج��َدى ي��ط��ل��ب س��ائ��ل ب��ك��ى ك��م��ا ب��ك��اء أو
س��ؤددا ل��ل��ف��ن ك��ان س��يِّ��ًدا ال��ل��ه رح��م
م��وع��دا ال��م��وت س��ب��ق��وا األَُل��ى أح��ي��اءن��ا ل��ي��ت
ت��م��ردا روًح��ا م��ن��ه ال��ث��رى ف��ي وه��و ل��ح��ق��وا
اق��ت��دى م��ث��ل��م��ا واق��ت��دوا رأي��ه م��ث��ل واْرتَ��أَْوا
ف��اه��ت��دى1 ال��ب��ح��ر ج��اور أن��ه ال��ظ��ن أك��ب��ر
م��زب��دا ال��ب��ح��ر ـ��ت��اذه أس��ـ ي��ك��ون َم��ْن ُم��ف��ل��ٌح

∗∗∗
ع��دا م��ا ال��ن��ف��س ع��ن ن ت��رج��م��ا ال��ل��ح��ن إن��م��ا
أوج��دا ق��ال ك��ل��م��ا ن��اق��ل وه��و م��ب��دع
ُم��ف��نِّ��دا أو ع��اذًال ل��ه ت��رى ل��ن واص��ف
ُم��رش��دا ال��وص��ِف ص��ادَق س��ي��ٌد ك��ان ه��ك��ذا
ت��ع��ددا م��ا ع��ل��ى ـ��ر م��ص��ـ ل��ش��ع��ب س��م��ع��ن��ا م��ا
م��ؤك��دا م��س��ت��ج��ابً��ا م��ث��ل��ه ك��ان واص��ًف��ا
ال��ي��دا أس��ل��م ل��ح��ن��ه أع��اره ره��ط ك��ل

اإلسكندرية. ثغر يف الكبري املوسيقار نشأة كانت 1
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م��ن��ش��دا ال��وس��م ن��اط��ق ب��ِس��رِّه وح��ب��اه
غ��دا أو راح ع��اط��ل وال ع��ام��ل م��ن ل��ي��س
ت��ج��ردا ف��ق��ي��ر أو م��ج��لَّ��ل س��ريٍّ أو
ت��ن��ه��دا ض��ع��ي��ف أو م��زم��ج��ر ق��ويٍّ أو
ج��يِّ��دا ع��رف��ن��اه إال دع��اه دع��اء أو
ال��ص��دى ي��س��م��ع َم��ْن ـ��ق��ة ال��خ��ل��ي��ـ ي��س��م��ع ه��ك��ذا

∗∗∗
ح��دا إذ ال��ك��ون ��د وحَّ م��ن��ط��ق ال��ل��ح��ن إن��م��ا
��دا م��ن��ضِّ ن��ظ��ي��ًم��ا ـ��دو ي��ب��ـ ال��ل��غ��ات ف��ي ال ف��ي��ه
م��ؤي��دا وح��يً��ا ئ��ر ال��ض��م��ا ف��ي م��ن��ه اس��م��ع��وا
م��ق��ي��دا وي��م��ش��ي م ال��ك��ال ي��ق��ص��ر ح��ي��ث��م��ا
أوه��دا م��ن��ه م��ه��ب��ًط��ا واح��ذروا ال��ف��ن وارف��ع��وا
م��ع��ب��دا ل��ل��ف��ن وي��ش در ت��راث م��ن واج��ع��ل��وا
ال��م��دى أن��ت��م ف��اب��ل��غ��وا ال��ُخ��ط��ى ��د َم��هَّ إن��ه
س��يِّ��دا ال��ف��ن ف��ي ك��ان س��يِّ��ًدا ال��ل��ه رح��م

سعد فاز

إىل اإلمام صحراء يف رضيحه من زغلول سعد الخالد الزعيم رفات نقل عندنا نُِظَمْت
األمة: بيت جوار إىل املقام رضيحه

وُرَف��ات��ا روًح��ا ال��ن��ص��ر وأص��اب وم��م��ات��ا ح��ي��اة ال��ن��ف��ي ع��رف
واس��ت��م��ات��ا إل��ي��ه��ا ال��ش��ع��ب ه َردَّ ل��ه داٍر ع��ن أق��ص��وه ك��ل��م��ا
اف��ت��ي��ات��ا ال��ش��ع��ب ع��ل��ى ي��رض��ى ال ك��ان م��ن وه��و اف��ت��ي��اتً��ا ي��ج��زي��ه ك��ي��ف
ش��ت��ات��ا س��ع��د ي��ا ال��ي��وم ب��ع��د ت��خ��َش ف��ال م��ث��واك دارك أص��ب��ح��ت
ن��ب��ات��ا ��اه ونَ��مَّ ال��م��ج��د غ��رس ل��ل��ذي ث��م��اًرا ال��خ��ل��د ح��ب��ذا

58



قوميات

∗∗∗
م��ق��ام ال��ك��ب��رى ال��ك��ع��ب��ة أن غ��ي��ر م��س��ج��د ل��ل��م��ص��لِّ��ي أرض ك��ل
اإلم��ام س��ف��ح أو ال��ب��ي��ت ج��وار ف��ي ال��ذَُرا م��رف��وع ق��ب��رك ه��ك��ذا
وزح��ام ح��ج��ي��ج م��ص��ر ف��ب��ن��و ب��ه��ا أم��س��ي��ت ح��ي��ث م��ص��ر أرض
واس��ت��الم ح��ج ي��ب��غ��ي��ه م��ث��ل��م��ا م��ن��س��ًك��ا ي��ب��غ��ي ال��ذك��ر أن غ��ي��ر
ع��ام أل��ف ت��ب��ع��ت��ه ع��ام م��ر ك��ل��م��ا ُخ��ل��ًدا ق��ب��رك ف��ي ف��اْل��َق

∗∗∗
ت��ب��ي��د ل��ن ح��ي��اة ال��دن��ي��ا ب��ع��ث ب��ال��ذي أول��ى األح��ي��اء ج��ي��رة
م��دي��د ال��م��ي��ت ذل��ك م��ن م��دد ل��ك��م أن��ت��م األح��ي��اء م��ع��ش��ر
م��س��ت��ع��ي��د م��ن��ك��م وه��و ج��زت��م��وه ك��ل��م��ا رج��اءً م��س��ت��ع��ي��دي��ن
ول��ي��د ال��ده��ر أب��د ب��ن��ي��ه م��ن ذاك��ر ج��ي��ل ك��ل ف��ي إن��ه
ش��ه��ي��د ال��ل��ح��د ي��س��ك��ن س��واه��ا ف��ي ف��م��ا م��غ��ان��ي��ك س��ع��د ي��ا ت��ل��ك

∗∗∗
ون��ظ��اًم��ا ج��م��وًع��ا ت��ل��ق��اه��ا ك��ن��ت ك��م��ا ال��ي��وم ال��ق��اه��رة اع��ب��ر
ت��ت��رام��ى ط��وال آب��اد ب��ي��ن ع��اب��رة أرض��ه��ا ف��ي س��اع��ة
وخ��ت��ام��ا بَ��ْدءًا ال��س��اع��ات ت��ش��ب��ه ال ال��ف��ردوس ع��ال��م م��ن س��اع��ة
ودوام��ا ج��الًال م��ع��ان��ي��ك م��ن ب��ه��ا ِزي��َد ش��اه��ده��ا َم��ْن ك��ل
وك��الم��ا ص��م��تً��ا ال��واع��ظ أي��ه��ا ل��ه��م ق��ل��ت م��ا أب��ل��غ ل��ه��م ق��ل

∗∗∗
ال��ح��داد ي��وم ال ال��ن��ص��ر ي��وم ذاك أغ��م��اده��ا م��ن األس��ي��اف ج��ردوا
ال��م��ع��اد؟ ي��وم م��ن ال��م��وت ي��وم أي��ن آف��اق��ه��ا ف��ي ال��راي��ات ارف��ع��وا
ال��س��واد ب��ج��ل��ب��اب ال��ف��ت��ح يُ��ك��تَ��س��ى وال ب��ال��ح��زن ال��خ��ل��د يُ��الَق��ى ال
ووداد والء ت��م��ن��اه ب��ل ال��ِع��َدى ت��م��ن��اه م��ا ي��وم ذاك
رم��اد ال��ق��ب��ر ف��ي وه��و س��ع��د ف��از واه��ت��ف��وا ب��ع��ي��ًدا ال��ح��زن ف��ان��ف��ض��وا
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∗∗∗
ال��ط��ري��ق أج��ازوك ل��و َل��تَ��َم��نَّ��وا أج��ل��ي��ت��ه��م األَُل��ى ال��ف��راع��ي��ن
م��ض��ي��ق األس��ر م��ن وه��ي س��ع��ة أوط��ان��ه��م ع��ل��ى أض��ف��ي��َت أن��ت
ي��س��ت��ف��ي��ق ال ن��وم��ت��ه ف��ي وه��و ت��اري��خ��ه��م ل��ه��م أي��ق��ظ��َت أن��ت
وع��ري��ق ط��ري��ف م��ن��ه ف��اس��ت��وى ف��ض��ل��ه��م أح��ي��ا ال��الح��ق ف��ض��ل��ك
ص��دي��ق أو ع��دو ال��ده��ر أب��د ي��ن��س��خ��ه��ا ال ال��ح��ق ف��ي آي��ة

∗∗∗
وم��ض��اء وع��زم إح��ي��اء رم��ز ن��ق��ل��ت��ه اج��ع��ل��وا م��ص��ر ب��ن��ي ي��ا
ال��ق��ض��اء ح��ال وم��ا ش��تَّ��ى ِغ��يَ��ٌر دون��ه ح��ال��ت ك��ي��ف وان��ظ��روه
ال��ب��ن��اء ف��ي وس��ع��د األم��ر، آخ��ر ج��ان��بً��ا ��وا ت��ن��حَّ ��ون ال��ُم��ن��حَّ
ن��ج��اء ال��خ��ل��د م��ن ل��ل��م��ج��د ل��ي��س ح��ق��ه س��ي��ع��ط��ى ح��ق ذي ك��ل
وري��اء وزوٌر ف��اٍن َع��َرٌض ب��اق��يً��ا س��ع��يً��ا ع��ارض م��ا ك��ل

∗∗∗
ح��ج��اب ب��ع��د غ��ال��ب ب��س��ف��ور ن��ق��ل��ت��ه إل��ى ال��ش��م��س2 ت��رم��ز
غ��ي��اب ب��ع��د ن��اص��ع ح��ض��ور ع��ن ف��رَوْت ص��ب��ًح��ا ل��ي��ل��ي��ن ص��رع��ت
وال��ِك��ذَاب ال��غ��واش��ي ل��ي��ل وط��وى ال��ردى ل��ي��ل ط��وى ق��د أي��ًض��ا ه��و
ال��م��آب ي��وم ع��ن ي��ن��ب��ئ أث��ر ل��ه األرض وف��ي ال��س��م��وات ف��ي
وِغ��َالب َألٍْي ب��ع��د ض��ح��اه ع��ن ل��ن��ا انْ��ج��اب إذا ال��ف��ج��ر أث��ر

∗∗∗
ال��زب��ور خ��ط وم��ا ال��ب��ان��ي ش��ي��د ب��م��ا ال��ذك��ر ل��ك س��ع��د ي��ا دان
وس��ط��ور ص��خ��ور ال��ذك��رى م��وع��د ع��ل��ى ف��ل��بَّ��ت��ه ن��ادى َق��َدر

اليوم. ذلك صباح الشمس كسوف إىل إشارة 2
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ال��ص��خ��ور ت��ب��ق��ى وال ي��ب��ق��ى م��ن��زًال ال��ن��ه��ى ُم��ْل��ك ف��ي ل��ك ب��اٍن أن��ا
ون��ور ح��س��ن ل��ه ال��ح��ق وم��ن ل��ه آس��اس أس��ان��ي��دك م��ن
ل��ف��خ��ور م��ن��ه ش��ي��دت ب��ال��ذي إن��ن��ي ف��ي��ه َش��أَْوك أن��ل إن

∗∗∗
وف��اء خ��ي��ر ل��ه ت��خ��ي��رت��م إن ف��اق��ت��دوا ب��س��ع��د ال��وادي ف��ت��ي��ة
ون��اء غ��ي��ر ف��ي ال��ع��ام��ل م��ن��ك��م ي��ع��م��ل��ه ب��ال��ذي اذك��روه
ال��وض��اء األب��يَّ��ات م��زاي��اه م��ن ب��ه ام��ت��از ب��ال��ذي واذك��روه
ورَواء ح��ي��اة ب��ت��م��اث��ي��ل ب��ي��ن��ك��م س��ع��د ي��خ��ل��د ه��ك��ذا
ال��ع��ظ��م��اء ل��ذك��رى ت��خ��ل��ي��د ه��و أع��م��ال��ك��م م��ن ي��ع��ظ��م م��ا ك��ل

القرش مرشوع متطوع إىل

لجمع واملنازل؛ بالطرقات يطوفون كانوا الذين للشبان تشجيًعا القصيدة هذه نُِظَمْت
الوطنية: الصناعة إلحياء منها يجتمع ما وتخصيص بالقروش االكتتابات

ال��ص��ال��ِح م��ج��ه��ودك ف��ي ب��ورك��ت ب��ال��م��ان��ح أش��ب��ه آخ��ذًا ي��ا
ال��ن��اض��ِح ال��م��ن��ق��ذ ي��م��ي��ن ُم��دت ك��م��ا ول��ك��ن ك��ف��ي��ك ت��م��د
راب��ِح ع��ل��ى إال ع��ق��ده��ا ف��ي ت��ن��ط��وي ال ال��ص��ف��ق��ة وت��ع��ق��د
ال��راج��ِح ال��ن��دى وزن ف��ي ص��ن��وان ن��ال��ه وم��ن ال��ق��رش ف��ب��اذل

∗∗∗
ال��واض��ِح ال��م��ن��ه��ج س��واء ع��ل��ى ورواده ال��ق��رش ف��ت��ي��ة ي��ا
ال��ن��اق��ِح ف��ي��ض��ه��ا م��ن ف��رغ��ت��م إذا ح��ت��ى ال��ج��ود ه��ب��ات خ��ذوا
ف��ات��ِح ع��ل��ى اس��ت��ع��ص��ى ق��د ب��ابً��ا ت��ت��رك��وا وال ال��دور ع��ل��ى ط��وف��وا
وال��ب��ارِح ال��س��ان��ح ع��ل��ى واس��ط��وا رك��ب��ه ف��ي ال��راك��ب وح��اص��روا
ال��س��اب��ِح ال��غ��ائ��ص وراء غ��وًص��ا ت��ت��ق��وا وال ال��ج��و وراق��ب��وا
ال��ف��اض��ِح ع��دوان��ه م��ن ي��خ��ج��ل أن ب��ال��ق��رش ض��ن َم��ْن وع��ل��م��وا
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وك��ال��ج��ارِح ك��ال��ج��ان��ي ف��ذاك أم��ة ع��ل��ى ق��رًش��ا أب��ى ف��م��ن
ن��اج��ِح ل��غ��د م��اٍل ب��رأس ل��ه ف��اس��ع��وا ال��غ��د رج��ال أن��ت��م
ال��ط��ام��ِح ال��ص��ب��ا ه��ذا م��ن وال��ع��زم ال��غ��ن��ى ب��زاد م��ص��ر وزودوا
ال��م��ادِح أح��دوث��ة ب��ه��ا ت��غ��ل��و ح��رة ل��ك��م م��ص��ًرا وأن��ب��ت��وا
ال��ف��ادِح! ال��دره��م ج��م��ي��ل ردوا األَُل��ى األذك��ي��اء ال��ب��ن��ون ن��ع��م
ال��ج��ام��ِح ال��غ��اض��ب ص��ي��اح ص��ح��ت��م ص��ب��ي��ة ك��ن��ت��م إذ أرض��اك��م
ال��ص��ائ��ِح ال��وط��ن ل��ه��ذا رض��ى ب��ه رج��ع��ت��م ح��ت��ى ي��زل ف��ل��م

عهدين بني

:١٩٢٥ سنة أوائل حافل مؤتمر يف أُْلِقيَْت

وائ��ت��م��روا ال��ي��وم ف��ق��ول��وا ال��ب��ش��ي��ر ن��ادى ص��ب��روا ل��م��ن وال��ع��ق��ب��ى ال��ص��ب��ر أح��س��ن��ت��م
وال��ث��م��ُر ال��غ��رس ف��ط��اب ج��ن��اه��ا ه��ذا م��رارت��ه��ا ذق��ت��م ال��ت��ي ال��س��ن��ون ت��ل��ك
أث��ُر ل��ه��ا ف��ي��ه ف��م��ا ال��ي��ق��ي��ن إال أث��ٌر ل��ه��ا م��ص��ريٍّ ك��ل وف��ي م��رت
ح��ج��ُر أرك��ان��ك��م م��ن يُ��ه��دم ول��ي��س م��ع��ت��ديً��ا ي��ب��غ��ي��ه َم��ْن ال��طَّ��ْوُد س��ي��ه��دم
ال��ِغ��يَ��ُر ب��ه ت��ع��ب��ث ل��م ال��م��ج��د م��ن ص��رًح��ا رف��ع��ت إذا أرض ف��ي ال��ل��ه ب��ن��اك��م
ح��ذُر ح��ارس ش��اط��ئ��ي��ه��ا ف��ي وال��ده��ر أب��ن��ي��ة ام ه��دَّ غ��ي��ره��ا ف��ي ال��ده��ر
وال��خ��ط��ُر ال��خ��وف وزال اس��ت��ق��رت ث��م خ��ط��ر ع��ل��ى أوف��ت ك��م ال��ل��ه ِك��نَ��انَ��ة
وال��ق��م��ُر وال��ش��م��س ب��اق��ي��ٌة وم��ص��ر أم��ٌم أب��واب��ه��ا ع��ل��ى ت��وال��ت وك��م
زم��ُر ح��ول��ه م��ن وه��م بَ��ِن��ي��ه ي��رع��ى م��دي��ن��ت��ه ف��ي ح��يٌّ رم��س��ي��س ك��أن

∗∗∗
ح��ض��روا!3 أج��ن��اده وال ط��اش األم��ن ال م��ج��ت��م��ٌع وال��ش��م��ل أنْ��تُ��ُم أن��ت��ُم ه��ا
ال��ش��زُر ال��ف��ت��اك��ُة ال��زب��ان��ي��ة أي��ن ب��ل ال��م��ع��اق��ل؟ أي��ن ب��ل ال��ق��الق��ل؟ أي��ن

العام. األمن عىل الخوف بدعوى اجتماع كل يمنعون الحرية أعداء كان 3
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زج��روا؟ وم��ا ال��دن��ي��ا خ��وف��وا م��ا وأي��ن م��ح��اف��ل��ك��م؟ ف��ي أرس��ل��وه��م م��ن وأي��ن
س��ه��روا م��ن ال��س��وء ب��غ��اة ي��خ��ش��ى ك��ذاك أم��ت��ه��م أم��ن ال أم��ن��ه��م ع��ل��ى خ��اف��وا
يُ��ْغ��تَ��ف��ُر ل��ي��س ذن��ب ال��ل��ي��ل ف��ي ف��ال��ن��ور م��س��ارب��ه��م ف��ي ح��واه��م ال��ظ��الم إذا
ي��ذُر وال يُ��بْ��ِق��ي ال األم��ن ع��ل��ى ح��ربً��ا آم��ن��ه ك��ان ع��ه��ًدا ال��ل��ه ي��رح��م ال
ال��ق��دُر يُ��ْج��ِزِه ل��م ك��ل��ه��ا ُق��طَّ��ع��ت ل��و ي��د أل��ف ال��ش��ر ف��ي ل��ه ب��اغ ك��ل م��ن
م��ف��ت��خ��ُر ب��اآلث��ام وه��و وي��ن��ث��ن��ي م��ف��اخ��ره ال��ع��ال��ي ال��ش��رف ع��ل��ى ي��ن��ع��ى
ال��نُّ��ذُُر ت��ل��ك��م وش��اه��ْت ال��ن��ظ��ام ش��اه نُ��ذًُرا ح��ول��ه وط��اف��وا «ال��ن��ظ��ام!» ق��ال��وا
ظ��ه��روا م��ا ال��ذّل ح��ض��ي��ض ف��ي ن��ف��اي��ة ب��ق��م��ت��ه ت��ع��ل��و ال��ذي ال��ن��ظ��ام ب��ئ��س
م��ن��ت��ش��ُر األرض ف��ي م��ن��س��ر ك��أن��ه��م ن��اح��ي��ة ك��ل ف��ي ِش��يَ��ًع��ا ت��س��ل��ل��وا
خ��وُر ك��ل��ه��ا وق��ل��وب وس��ط��وة وم��ف��س��دة وإت��الف ول��ؤم ظ��ل��م
ف��ج��روا وك��م ن��واح��ي��ه��ا ف��ي أج��رم��وا ك��م رذائ��ل��ه��م م��ن م��ص��ر ع��ون ف��ي ال��ل��ه
َع��ِس��ُر ح��ارس م��ن��ه��ا ال��م��ه��ارب ي��ح��م��ى ن��دوت��ه��م دار س��ج��نً��ا ك��ان أن��ص��ف��وا ل��و
وط��ُر زاج��ر ع��ق��اب ل��ك��ل وه��م ب��ه��ا ل��ل��ع��ق��اب ف��ي��ه��ا ال��ش��رائ��ع ��وا نَ��صُّ
ح��ش��روا ع��ن��ده��ا ُج��نَ��اة م��ن ب��الده ع��ل��ى أض��رُّ ج��اٍن خ��ارج��ه��ا ك��ان م��ا
غ��دروا وم��ن خ��ان��وا ل��م��ن ان��ت��خ��اب ه��و ص��دق��وا ن��ع��م إي ف��ق��ل��ن��ا: ان��ت��خ��اب! ق��ال��وا:
وض��ُر ِغ��رب��ال��ه��ا ف��ي ه��ن��ال��ك وه��م غ��رب��ل��ة ت��ل��ك ب��ل أج��ل! ان��ت��خ��اب، ه��و
وت��ع��ت��ذُر أل��ًف��ا ُغ��س��ل��ت إذا إال ب��س��اح��ت��ه��ا ج��ئ��ت��م إذا ت��دخ��ل��وه��ا ال
خ��س��روا وه��م ال��ع��ق��ب��ى أن��ت��م رب��ح��ت��ُم ب��أن��ف��س��ك��م ف��زت��م وق��د ب��م��ال ف��ازوا
وت��ن��دث��ُر ت��م��ض��ي ت��ج��رب��ة وراء ب��ت��ج��رب��ة ال��م��ث��ل��ى ال��خ��ط��ة ع��رف��ت��م
اع��ت��ب��روا وال ��ا ح��قٍّ وع��وا م��ا ل��ه��م ف��م��ا ِع��بَ��ر وم��ن ح��ق م��ن ال��ت��ج��ارب وف��ي
غ��رُر وال زي��غ ال ال��س��ع��ي م��ن��اه��ج ع��ل��ى ت��ج��دَّ أن ل��م��ص��ر األوان آن
ح��ف��روا ال��ذي ال��ج��ب وال خ��ط��اه��ا يُ��ث��ن��ى ن��ص��ب��وا ال��ذي ال��ت��ي��ه ال ال��خ��ط��و ق��وي��م��ة
ن��ف��روا وم��ن َودُّوا َم��ْن بَ��ْع��ُد وي��س��ت��وي ن��ف��رْت وإن ودَّت إن ال��ص��راح��ة ع��ل��ى
س��ت��روا ل��م��ا م��ن��ه��ا ن��ظ��رة ات��ق��وا إذا ب��راح��ت��ه��ا ع��ي��ن��ي��ه��ا ت��ح��ج��ب ه��ي��ه��ات
ال��ّش��ع��ُر ت��ن��ف��ع��ه��م وده��ا ي��ب��ت��غ��ي م��ن ن��ظ��ائ��ره ف��ل��ي��ح��م��ل ذاك ِش��َع��اره��ا

∗∗∗
م��ن��ت��ظ��ُر وال��ش��رق ن��اظ��رة وم��ص��ر م��س��ت��م��ع ال��ن��ي��ل ه��ذا ال��ن��ي��ل ف��ت��ي��ة ي��ا
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تُ��دََّخ��ُر ال��ُح��رُّ ث��راه��ا م��ن وث��روة أوائ��ل��ه��ا م��ن ت��راثً��ا ل��م��ص��ر ص��ون��وا
ت��ِف��ُر وم��ا ال��ُج��لَّ��ى ف��ي ال��ض��م��ائ��ر م��ن وف��رت م��ا ك��ل ق��واه��ا م��ن ��روا ووفُّ
وم��ف��ت��ق��ُر م��ال ذو ال��ع��ل��م ف��ي س��ي��ان ب��ه ي��ن��ف��ع��ون م��ن ع��ل��م��ه��ا وع��لِّ��م��وا
ت��زده��ُر األرواح ب��ه��ا ف��ن��ون وم��ن ل��ه��ا األك��فِّ ص��ن��اع��ات م��ن وي��س��روا
اق��ت��دروا م��ن ف��ل��ي��ع��ُظ��م وب��األم��ان��ة َع��ُظ��َم��ْت أع��ن��اق��ك��م ف��ي ت��ل��ك أم��ان��ُة
وائ��ت��م��روا ب��ال��ح��ق وُم��روا واس��ت��ب��ش��روا ب��دع��وت��ه وادع��وا ش��ع��ب��ك��م ف��ب��ارك��وا

العمال دار

:١٩٣٥ سنة صيف يف افتتاحها عند العمال دار يف أُْلِقيَْت

ال��ك��م��اِل ب��ل��وغ ل��ه��ا ��ب وتَ��َرقَّ ب��اإلق��ب��ال ال��ع��م��ال» «دار ح��يِّ
ال��م��ث��اِل ع��زي��ز ب��ي��ت��ه��م ي��رف��ع��وا ح��ت��ى ال��دع��ائ��م راف��ع��ي وان��ت��ظ��ر
ع��وال��ي ص��روح غ��د ف��ي ول��ه��م ص��روح م��ن ع��ال م��ا أم��س رف��ع��وا
يُ��غ��ال��ي ال ب��ه م��ؤم��نً��ا ي��ك��ن م��ن ِق��ْس��ط األم��ر م��ن غ��د ف��ي ول��ه��م
ال��م��ج��اِل ف��ي غ��ًدا ول��بَّ��ي��ك��م م ال��ي��و ل��بَّ��ي��ك��م ال��ع��ام��ل��ون أي��ه��ا
الغ��ت��ي��اِل ج��ي��ش��ه ال��ب��غ��ُي ج��رَّد م��ا إذا أن��ت��م ال��س��الم ج��ي��ش ن��ع��َم
ن��زاِل ف��ي ت��رك��ه��ا ق��د أم��ة اس��ت��ط��اع��ت م��ا ال��ت��ي ال��ع��دة ل��ك��م
ج��ب��اِل م��ن وأظ��ه��ر ح��دي��د م��ن وأي��ٍد ش��داد أذرع ول��ك��م
األم��واِل ذخ��ائ��ر ف��ق��دت��م إن م��ال رأس ات��ح��ادك��م ف��ي ول��ك��م
ك��ال��م��وال��ي ن��ف��وس��ه��م ف��ي س��ادة ص��داه��ا ي��ه��اب ص��ي��ح��ة ول��ك��م
ب��األه��واِل ال��م��رج��ف��ون ي��ب��ل��غ ال م��ا وال��ص��ب��ر ب��ال��وئ��ام ف��اب��ل��غ��وا
م��ك��س��اِل ع��اط��ٍل ك��ل وان��ب��ذوا ج��ه��ًال ��ر ال��م��س��خِّ ��رك��م ي��س��خِّ ال
وال��م��الِل ال��ِغ��نَ��ى ذوي ح��ت��ى ـ��م��ال األع��ـ ع��ل��ى ي��ع��ك��ف��ون ال��ن��اس ح��ب��ذا

∗∗∗
خ��اِل وه��و دوره ال��ن��اُس ي��م��أل ب��اٍغ ال��ك��ن��ان��ة بَ��ِن��ي م��ن ي��ك��ن ال
اآلج��اِل م��ص��ارع م��ن ُج��ِم��َع��ت دم��اء وه��و ال��نَّ��ض��ار وي��ك��ي��ل
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ب��اإلق��الِل؟ ال��ُم��ِج��دُّ ف��ي��ه��ا ب��اء أرًض��ا ال��ل��ه ع��ن��اي��ة ت��رع��ى ك��ي��ف
واألس��م��اِل ال��رق��اع ف��ي ح��اف��يً��ا وي��م��ش��ي وال��ح��ري��ر ال��خ��زَّ ي��ن��س��ج
واألط��الِل ال��ك��ه��وف زواي��ا ف��ي ش��ري��د وه��و ال��ق��ص��ور وي��ش��ي��د
واألط��ف��اِل ال��وال��دي��ن ِش��بْ��َع��ُة ي��دي��ه ف��ي وم��ا ال��ِغ��نَ��ى ويُ��ِدرُّ
ال��ل��ي��ال��ي ب��اك��ي األي��ام ب��اك��ي وه��و ف��راغ ع��م��ر ال��م��ت��رف��ي��ن ي��ه��ب
األج��ي��اِل م��ق��ب��ل ف��ي أذاه م��ن م��ص��ًرا ب��ال��ل��ه نُ��ِع��ي��ذُ ظ��ل��م ذاك

∗∗∗
ك��الِل أو ض��ن��ى وم��ن ف��ت��ور م��ن م��ص��ر ِب��نْ��يَ��ة ال��م��ن��ق��ذون أي��ه��ا
وال��ش��م��اِل ي��م��ي��ن��ه��ا ف��ي ق��وة وأن��ت��م وال��ذراع ال��ك��ف أن��ت��م
وال��خ��ص��اِل وال��ح��ج��ى وال��ب��أس ـ��ة ـَّ وال��ص��ح�� ال��ع��ل��م م��ن ح��ظ��ه��ا ح��ظ��ك��م
ت��ال��ي ن��ص��ي��ب ل��ك��م ف��أن��ت��م ـ��ر ال��خ��ي��ـ م��ن ن��ص��ي��ب ن��ال��ه��ا ك��ل��م��ا
ل��ي؟ وم��ا ل��ل��ب��الد م��ا ف��ي��ه��ا: ص��اح ب��الد ف��ي ع��ام��ل ال��ن��اس أع��ج��ب
ب��ال��ع��م��اِل ت��م��وج ب��الد ف��ي وأن��ت��م ح��س��ب ال��ع��م��ال ت��ق��ول��وا ال
وم��ط��اِل وخ��دع��ة ب��خ��س أج��ر غ��اص��ب��ي��ه��ا م��ن ت��ن��ال م��ص��ًرا إن
اإلي��غ��اِل أش��ع��ب��ي��ة س��ط��وة ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��واغ��ل��ي��ن أرض وه��ي
واآلم��اِل ال��ج��ه��ود م��س��ت��َغ��لُّ ع��اٍن ال��ن��ي��ل ج��وان��ب ف��ي م��ن ك��ل
وال��رج��اِل وال��ثَّ��َرى ال��م��اء ث��م��ر ي��ج��ن��ي آلخ��ر غ��ارس ك��ل��ه��م
األغ��الِل ج��وام��ع ج��م��ع��ت��ه��م ط��ب��ق��ات ت��ف��رق��وا م��ا وإذا
اس��ت��غ��الِل إل��ى ف��ق��ص��اراه��م��ا وف��ق��ي��ر ُم��وِس��ر ق��ي��ل وإذا
ال��ع��م��اِل ق��ض��ي��ة إال ب��ع��ُد م��ص��ر ق��ض��ي��ة م��ا األم��ر ح��ق��ق��وا
ال��ض��الِل ال ال��ه��دى خ��ط��ة وات��ب��ع��وا ج��م��ي��ًع��ا ل��م��ص��ر ج��ه��دك��م ف��اع��م��ل��وا
االس��ت��ق��الِل ي��وم ق��ب��ل م��ن��ص��ف ل��ب��ن��ي��ه��ا وال م��ن��ص��ف ل��ك��م م��ا
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تأمالت

واحدة حياة ال كثرية َحيََوات

ج��دي��د ك��ون ف��ي ال��ده��َر وأن��ت ش��تَّ��ى واألي��ام ال��ح��ي��وات أرى
وح��ي��د؟ ب��اس��م س��م��ي��ت��ه إذا وح��ي��د ش��يء أن��ه أت��ح��س��ب
ال��وج��ود ف��ي ورأي ال��دن��ي��ا ع��ن ك��الم ف��ي ال��ت��ن��اق��ض ت��خ��َش ف��ال
ال��ش��ه��ود ج��م��ع ف��ي ال��ت��ل��ف��ي��ق م��ن ألَْوَل��ى م��ف��ت��رًق��ا ال��ص��دق ف��إن

الحكمة وجهل الجهل حكمة

املعري: قال حني

ب��ال��ن��اس ال��ن��اس أع��رف م��ن أن��ن��ي ع��ل��ى دائ��ًم��ا أخ��ط��ئ ك��ي��ف م��ن��ي وأع��ج��ب

قديًما، العرب قال كما يُْخدَع الكريم ألن العجب؛ هذا يعجب أال الحق من كان
الناس أقل وإن املعرفة، قليل ألنه ال العطف كثري ألنه بالناس؛ ينخدع إنما واإلنسان
يغلق أن من أسهل فليس والشعور، العطف قليل ذلك مع كان إذا الخداع ليتقي معرفة
كان أو بطبعها ُمْغَلَقة نفسه كانت إذا العالم وبني بينه ما ويحجب نفسه، أبواب املرء

محدود. منفذ لها



سبيل عابر ديوان

ِلَسَعِة واألنانية ح الشُّ آثر أنه يزعم حريص أحدهما رجلني: بني حوار اآلتي والحوار
رضورة: إليه اللجوء ويحسب فقًرا الحرص هذا يحسب واآلخر عقله،

وش��رُّ ل��ؤم ف��ال��ن��اس م��ه��ًال ل��ك أق��ل أل��م
ص��ف��ُر ال��ع��ط��ف م��ن ف��ه��م ع��ط��ًف��ا م��ن��ك تُ��ولِ��ه��م ال
ض��رُّ أص��اب��ك ل��م��ا ع��ل��م��ي ت��ع��ل��م ك��ن��ت ل��و
ُم��ق��رُّ ب��ذاك إن��ي ه��ذا ق��ل��ت ن��ع��م ن��ع��م
ِغ��رُّ ع��ن��دي وأن��ت ط��ف��ل ع��ن��دي وأن��ت
ش��ك��ُر ل��ن��ص��ح��ك وال وزن ل��ق��ول��ك وم��ا
ف��ق��ُر ص��اِح ي��ا وذاك ق��ب��ل��ي ع��ط��ف��ك أن��ف��ق��َت
ف��خ��ُر ه��ي وغ��ف��ل��ة ج��ه��ل ه��ي ح��ك��م��ة ك��م

اإلنسانية حب

واسعة ونفس رحب، وقلب َزاِخر، طبع فاضمن إذا إال عظيًما حبٍّا اإلنسان حب يكون ال
ال رضورة حب فذلك الحيلة، وقلة النكاية عن العجز منشؤه الذي الحب أما اآلفاق،

فيه: عظمة

أج��م��ع��ي��ن ك��ل��ه��م أه��ًال ل��ل��بُ��ْغ��ِض ف��أل��ف��اه��م ال��ن��اس ج��رب ق��د
ي��س��ت��ع��ي��ن ب��ه ع��زًم��ا ي��ج��د ول��م ذرع��ه ب��غ��ض��ائ��ه��م ع��ن ف��ض��اق
ح��زي��ن ك��ظ��ي��م وه��و أع��ذاره��م ل��ه��م وي��ح��ص��ي ي��ه��واه��م ف��ارت��د
ال��م��ب��ي��ن ال��ع��دو ب��غ��ض م��ن أرخ��ص رام��ه ل��م��ن ح��بٍّ��ا ل��ه ف��ي��ا
ال��وت��ي��ن ب��ج��زِّ م��ن��ه ل��ع��اض��ه��م م��ك��رًه��ا ح��ب��ه��م ف��ي ي��ك��ن ل��م ل��و
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تأمالت

اللؤماء شكر

ال��ل��ؤم��اءِ م��ع��ش��ر ي��ا خ��ي��ًرا ال��ل��ه ج��زاك��م
ال��م��راءِ ض��روب ع��ل��ى ص��ب��ًرا ع��ودت��م��ون��ي
ال��ن��ج��اءِ ب��اغ��ي إج��ف��ال م��ن��ه��ا أج��ف��ل وك��ن��ت
األش��ي��اءِ ع��ج��ائ��ب م��ن أح��س��ب��ه��ا وك��ن��ت
ال��وف��اءِ ح��ق��وق ي��ق��ض��ي م��م��ن أع��ج��ب ف��ال��ي��وم
ال��رق��ط��اءِ ل��دغ��ة م��ن يُ��ع��ص��م ال��س��م ي��أل��ف م��ن

ذوق! مسألة

ال��ج��م��ال ع��اش��ق��ي م��ن ك��ن��ت إن ص��دي��ق��ي ي��ا األرض تُ��ص��ل��ح ال
اخ��ت��الل أو ن��ش��وز ف��ي��ه��ا ص��الح م��ن ك��ان م��ا ف��ك��ل
ح��ال ش��ر أو ح��ال خ��ي��ر ف��ي ت��دع��ه��ا ح��ال��ه��ا ع��ل��ى دع��ه��ا
م��ث��ال ف��ي ال��ش��ك��ل م��ن��س��وق��ة ط��راز ف��ي ال��ش��م��ل م��ج��م��وع��ة
اع��ت��دال م��ن ف��ي��ه��ا ك��ان م��ا ف��ام��س��خ ال��ص��واب أردت وإن

التفاؤل بعض

لم أنه نفسه ليقنع السخيفة؛ للرواية املرء يصفق كما للحياة يضحك َمْن املتفائلني من
طائل: غري يف الدخول أجرة يؤد ولم عبثًا، الليلة يضيع

دخ��ول��ك اس��ت��ط��اب��وا وال ل��ك ه��ت��ف��وا م��ا وال��ل��ه
أُُف��وَل��ك ��ل وَع��جِّ ب��ه��م رف��ًق��ا ال��ك��ون م��س��رح ي��ا
ل��ك ص��ف��ق��وا م��ا خ��ول ال��دُّ رس��وم ي��ؤدوا ل��م ل��و
ف��ص��ول��ك ي��ق��رِّظ��ون س��روًرا ال ت��س��لِّ��يً��ا
ط��ب��ول��ك ل��ش��ق��وا إذًا غ��رًم��ا ال��غ��ي��ظ ي��دف��ع ل��و
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سبيل عابر ديوان

الفكر صيام

ص��ائ��م ال��ف��ك��ر م��ن زادي ع��ن ال��ي��وم أن��ا ص��ف��ح��ات��ه ف��ي ال��ف��ك��ر زاد ال��ي��وم دع
ال��ط��واع��م ال��ج��س��وُم ال��ق��وَت ت��ه��ج��ر ك��م��ا ت��دي��نً��ا ال��ك��ت��اب ال��ع��ق��ل ي��ه��ج��ر وق��د

والحياة العلم

ال��ف��ه��ِم ع��ن ب��ه��ا ف��ت��غ��ن��ى ح��يٍّ��ا ف��ك��ن ال��ح��ي��اة ت��ف��ق��ه��م ل��م أن��ت إن
ال��ع��ل��ِم ع��ن ك��اٍف غ��ن��اء وه��ي م��ح��اس��ن��ه��ا ع��ن م��غ��ن��ي��ك ال��ع��ل��م م��ا
ال��ع��ج��ِم ج��ه��ال��ة م��ن��ه أح��ب ص��اح��ب��ه يَ��ْح��َي ل��م ع��ل��م وك��ل

للمتفائلني حجة فكن متفائًال تكن لم إن

ق��م��ي��ن ب��ع��ذٍر ف��ه��و آن��ة ف��ي َريْ��بُ��ه غ��ال��ب��ه إذا ق��ل��ب��ي
ت��ش��ي��ن ش��ك��اة ع��ن��دي ل��ه��ا وم��ا األذى ال��ح��ي��اة ب��ع��ض م��ن ش��ك��وت
األم��ي��ن ف��إن��ي خ��ان��ت وإن خ��ي��ًرا ��ي��ت��ه��ا ل��قَّ ال��ش��ر م��ن��ه��ا أل��َق إن
ال��ي��ق��ي��ن دواع��ي م��ن ف��ي��ه��ا أن��ي ب��ه��ا ل��ري��ب��ي غ��ف��رانً��ا ح��س��ب��ي
ل��آلخ��ري��ن اإلي��م��ان ت��ؤك��د وب��ي م��ن��ه��ا ال��ش��ك م��ري��ر أج��ن��ي
م��ب��ي��ن ف��ح��ق ال��ري��ب ب��ن��ا زال وإن ف��ح��قٌّ زارن��ا إن

دير ال دار الشعر

ج��دي ح��ي��اة م��ن م��ه��رب��ي ال ع��ن��دي ال��ح��ي��اة ب��اب ال��ش��ع��ر
ق��ص��دي م��ن��ه ال��دار وإن��م��ا ح��م��اه م��ن ال��دي��ر أق��ص��د ل��م
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تأمالت

الطبيعة قصد

وض��ح��اه��ا ل��ي��ل��ه��ا م��ن وال��غ��واش��ي ول��ظ��اه��ا ق��ره��ا ب��ي��ن س��ن��ة
ث��راه��ا وت��ح��ت س��م��وات��ه��ا ف��ي يَ��ْق��َظ��ى ال��ه��وج وال��ع��ن��اص��ر س��ن��ة!
ش��ذاه��ا م��ن ون��ف��ح��ة س��ن��اه��ا م��ن وش��ي��ئً��ا وال��ه��واء ال��م��اء ت��ن��س��ج
م��داه��ا ال��م��س��اء ي��ش��ه��د زه��رًة ب��ه��ي��ج ي��وم ص��ب��اح ف��ي ل��ن��رى
ه��داه��ا ق��ص��د ال��ح��ي��اة أص��ول م��ن ه��اك��م ب��ال��ق��ص��د ال��م��ؤم��ن��ون أي��ه��ا
ن��داه��ا ف��ي زه��رة ال��ع��م��ر إن��م��ا م��ه��ًال ب��ال��ع��م��ر ال��واث��ق��ون أي��ه��ا

البعد من بد ال كان إن البعد! عىل

ش��دي��دا ع��رف��انً��ا األس��رار ي��ع��رف وال��ذي وع��ل��ي��م��ي ح��ك��ي��م��ي ي��ا
ب��ع��ي��دا ك��ان م��ن ت��ف��ت��ن خ��دع��ة ال��دن��ى ح��س��ن إن��م��ا ل��ي ت��ق��ل ال
رش��ي��دا ت��ن��ظ��ره ال��ع��ال��م وان��ظ��ر ف��اب��ت��ع��د ص��ح��ي��ًح��ا ذاك ي��ك��ن إن
س��ع��ي��دا ف��ي��ه وت��ع��ش ج��ان��ب��ي��ه ب��ك��ال أدرى ال��ح��ق ف��ي وت��ك��ن
وح��ي��دا ت��رع��اه «ب��األس��وأ» ع��ش��َت إن «األح��س��ن» ع��ن م��خ��دوع أن��ت
م��ف��ي��دا ك��ن��ت إن أس��ت��اذك ه��و غ��رة ذا ت��زع��م��ه وال��ذي
ش��دي��دا وع��يً��ا ك��ل��ه��ا ف��وع��اه��ا ل��ه��ا وان��ق��اد األس��رار ج��ه��ل

الجنس

ام��رأة ال��م��رأة ف��م م��ن ج��رت ل��ف��ظ��ة أي��م��ا
ف��ئ��ة م��ن واألخ��الء ف��ئ��ة م��ن ال��زوج ت��ش��ت��ه��ي
م��ن��ش��أه «ال��ج��ن��س» ي��ع��رف وح��ده ب��ال��ج��س��م ل��ي��س
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سبيل عابر ديوان

الرجال ميزان

وزن ب��ع��د وزنً��ا ن��ق��ص��ت ل ال��رج��ا م��ي��زان س��ن��ج��ات1
ل��ب��ط��ن ظ��ه��ًرا خ��ل��ْت ـ��ك��ب��رى ال��ـ ��ة ال��ِك��فَّ رأي��ت ح��ت��ى
وال��ت��ظ��ن��ي ال��ت��ش��ب��ه س��وى ل رج��ا ف��ال وزن��ت ف��إذا
ي��غ��ن��ي ال��ُع��ْش��ر ُع��ْش��ر ف��ب��ات م ال��ت��م��ا ي��غ��ن��ي��ن��ا ك��ان م��ا

األحياء تُْحِيي املوتى ذكرى

ل��م��س��ت��ح��ق��ي��ه��ا ال��ح��ق��وق إن أم��ان��ت��ه��م ال��م��وت��ى ت��ظ��ل��م��وا ال
ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ل��ن��ا ت��رك��ت م��ه��ج ع��ل��ى ب��ال��ذك��رى أَنَ��ِض��نُّ
ويُ��ح��ي��ي��ه��ا يُ��ح��ي��ي��ن��ا ف��ال��ذك��ر ب��ه��ا ن��ب��ّر ل��م إن ب��ن��ا ب��رٍّا

االستعمار

املستعمرون وهؤالء أبنائها، عن أوطانهم لضيق البالد يفتحون أنهم املستعمرين حجة
وزيادة النسل، لتشجيع االجتماعية املزايا ويخلقون املكافآت يجزلون الذين أنفسهم هم

السكان! من مقفرة أوطانهم كأن الذرية،

والِد! ال��ح��ي ف��ي أب ك��ل ت��رع��ون ل��ك��م��و ف��م��ا ذرًع��ا ب��أوالدك��م ض��ق��ت��م
ب��م��رص��اِد ف��ي��ك��م ول��ًدا ن��م��ا ل��َم��ْن ش��رائ��ع��ك��م ق��ام��ت م��ذه��ب��ك��م ص��ح ل��و
وأع��ي��اِد ب��ح��ف��اوات ُم��ش��يَّ��ًع��ا ب��ط��ًال ب��ي��ن��ك��م م��ي��ت ك��ل والغ��ت��دى
ال��ع��ادي اآلث��م ف��ه��و ال��ن��اس ح��م��ى وَم��ْن م��ح��ت��س��ب ف��ه��و ش��رٍّا ع��اث َم��ْن وق��ي��ل
ال��ص��ادي ال��ج��ائ��ع وس��ل��ب ال��دي��ار غ��زو وي��م��ن��ع��ك��م يُ��غ��ن��ي��ك��م ذل��ك ل��ع��ل

به. ليوزن امليزان كف يف يوضع ما وهو سنجة، جمع سنجات: 1
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تأمالت

وتشاؤم تفاؤل

ع��ل��ي��ه��ا ي��ق��س��و َم��ْن ـ��ي��اه دن��ـ ف��ي ب��ال��زاه��د ل��ي��س
إل��ي��ه��ا ش��وق ع��ل��ى ت ب��ا ك��م��ن ي��وًم��ا ق��س��ى م��ن
ح��ال��ت��ي��ه��ا ف��ي ـ��ش��وق��ة م��ع��ـ ي��ش��ت��ه��ي م��ن ه��ك��ذا

املهتدي العشق

ُف��َراَدى ال ن��م��اذًج��ا ال��ب��راي��ا ج��م��ال اع��ش��ْق
م��رادا ت��ض��ل وال م��ع��نً��ى ال��ح��ب م��دى ت��ب��ل��غ

الربيع يعلل اشرتاكي

فهو لهم مخالف وكل االشرتاكيني، عند األصول عريقة اقتصادية أو مادية علة يشء لكل
وأصحاب للمستغلني مكيدة ورائه ومن مأجور! متهم أنه يدر لم وإن مأجور، متهم

الناس! من الكثري العدد بأعمال يستأثر قليل عدد وهم األموال، رءوس
الربيع؟ وفتنة الطبيعة جمال يف القول وما

اآلتية! الرواية صحت إن «رأسمالية» مكيدة أيًضا هما

أول: رفيق

دخ��ي��ل ق��ول ذاك ص��ه! ج��م��ي��ل ال��رب��ي��ع إن

ثان: رفيق

ث��ق��ي��ل ش��يء ب��ي��ع ال��رَّ أن ت��ع��ل��م أل��س��ت
أص��ول ف��ي��ه ل��ل��غ��ش ص��ن��ي��ع م��ن وأن��ه
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سبيل عابر ديوان

أول: رفيق

ص��دي��ق��ي؟ ي��ا غ��ش��ه َم��ْن

ثان: رفيق

ج��ه��ول ألن��ت ��ا ح��قٍّ
ال��ق��ل��ي��ل ـ��م��س��ت��أث��رون ال��ـ األغ��ن��ي��اء غ��ش��ه ق��د
ظ��ل��ي��ل؟ وظ��ل ل��ه��م م��ت��اع ف��ي��ه أل��ي��س

أول: رفيق

ف��ض��ول م��ن��ي وذاك ل��ي ق��ل ب��ع��ي��ش��ك ل��ك��ن
ي��ط��ول ش��رح وأي ص��دق ب��ره��ان ب��أي
ت��م��ي��ل؟ إل��ي��ه��م ب��ات��ت ح��ت��ى األرض أق��ن��ع��وا ق��د

ثان: رفيق

ت��ق��ول! أراك ف��ي��م��ا ع��ج��ي��ب ألن��ت ��ا ح��قٍّ

أول: رفيق

زم��ي��ل ي��ا ج��وف��ه��ا ف��ي دف��ن��ت��ه��ا ب��رش��وة
ي��ئ��ول؟ إل��ي��ه��ا م��ن��ه��ا ف��ي��ه��ا ال��ت��ب��ر ت��رى أال
ال��دل��ي��ل أت��اك ف��ق��د ص��دي��ق��ي ي��ا إذن ف��اف��ه��م
ع��ق��ول وأك��دت��ه ش��ه��ود وأيَّ��دتْ��ه
ال��ع��دول وال��دُّع��اة س وال��ن��ا وال��ش��م��س األرض
وب��ي��ل وط��ب��ع م��رض��ى س��وء ض��م��ائ��ر ل��ه��م
م��س��ت��ح��ي��ل! ون��ق��ض��ه أف��ت��ى «م��ارك��س» ب��ذاك
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تأمالت

الفضائل درجات

ص��ن��وف وال��ِم��َراء ال��ص��دق ه��و ق��ل ول��ك��ن وبَ��رٌّ ف��اج��ر ت��ق��ل ال
ي��خ��ي��ف وَم��ي��ٌن ي��رج��ى وَم��ي��ٌن ل وم��رذو ن��ف��ي��س ف��ي��ه ح��ق رب
وش��ري��ف ف��اض��ل وال��ش��ر ـ��خ��ي��ر ال��ـ ف��ي ف��ض��ل��ه ال��ذي ال��ف��اض��ل إن��م��ا

الحديثة اإلباحية

ال��ق��دي��م��ا ال��ط��م��ر أن��ك��روا ول��ك��ن ل��ع��رى ح��بٍّ��ا ال ال��ن��اس ت��ع��رى
س��ل��ي��م��ا ي��زي��ن��ه��م ب��ج��ل��ب��اب ف��ل��ي��ج��ئ��ه��م ال��ت��ك��ش��ف ع��اف ف��م��ن
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ربيعيات

املحرمة الفاكهة

هي هنا فاملسألة حرام؛ بأنها يؤمن وهو للذتها فرشبها الخمر، عن إنسانًا نهيَت إذا
الرشاب. عىل اإلغراء قوة هي هنا املتمثلة والقوة الخمر، مسألة

هنا فاملسألة وأمره؛ نهيه يف بحقك يؤمن ال ألنه فرشبها؛ الخمر عن نهيته إذا أما
اآلمر بني للنزاع مظهًرا إال إذًا الخمر وليست تحديه، يف والرغبة السلطان مسألة هي

واملأمور.
امُلتهتِّك أن هو هذا: هو القديم العرص وتهتك الحديث العرص تهتك بني والفرق
التمرد شهوة فتغلبه الحديث املتهتك أما عنه، املنهي اليشء لذة تغلبه كانت القديم

والجموح:

األن��ام م��ع��ش��وق��ة زال��ت م��ا ال��ح��رام ال��ج��ن��ة ف��اك��ه��ة
ال��ط��ع��ام ل��ذة إل��ى ش��وًق��ا ح��ي��نً��ا ج��ن��اك م��ن ت��ن��اول��وا
ت��رام أم��ن��ي��ة وال��س��ر ح��ي��نً��ا م��ن��ك ال��س��ر واس��ت��ط��ل��ع��وا
ال��ص��ي��ام ص��ورة ل��ي��ف��ث��ئ��وا ح��ي��نً��ا ال��ت��ق��اة م��ن��ك وذاق
اغ��ت��ن��ام أو ص��ي��د ه��ج��م��ة ح��ي��نً��ا ال��غ��زاة وه��اج��م��ت��ك
ال��م��ق��ام ذل��ك غ��زوه��م ف��ي ف��ب��دع ع��ص��رن��ا ب��ن��و أم��ا
ال��ت��ه��ام أو س��ر ط��الب ُه��ْم وال ل��ذة اب��ت��غ��وا ف��م��ا
ب��ال��م��الم ف��ي��ك وأول��ع��وا ك��ب��ًرا ق��ارب��وك ل��ك��ن��ه��م
ال��زح��ام ف��ي ال��س��ب��ق وش��ه��وة ال��م��غ��ال��ي ال��ح��ارس ت��ح��دَي



سبيل عابر ديوان

الذكرى أزهار

ال��ع��ش��يِّ ق��ب��ل ح��س��ن��ه��ا ح ف��ص��وَّ أص��ي��ًال ال��ذك��رى أزاه��ر ق��ط��ف��ت
ول��ل��ن��س��يِّ ل��ل��ذَّك��ور وأرث��ى س��خ��ًرا األف��الك أض��اح��ك ف��ِب��تُّ
اآلدم��يِّ ال��غ��رام ب��ؤس ف��ي��ا ح��ب��ي ع��م��ر ه��ذا ك��ان م��ا إذا

∗∗∗
ذك��يِّ ط��ف��ل م��ن نُ��بِّ��ئ��ُت ك��م��ا ف��إن��ي ت��ع��ج��ل ال ال��ح��ب وص��اح
ال��ج��ن��يِّ ال��ش��ج��ر م��ن رواف��ده��ا وج��دد م��اء، ف��ي األزه��ار ض��ع
ال��خ��ف��يِّ ال��ه��ج��ر م��ن أم��ن وف��ي ن��ض��ي��ر ح��س��ن ف��ي ش��ئ��ت م��ا ت��ع��ش

∗∗∗
ع��ب��ق��ريِّ ول��ي��د م��ن ل��ك ف��ي��ا ص��واب ع��ل��ى أن��ت ح��ب ي��ا ن��ع��م
ال��زك��يِّ ب��ال��رف��د إل��ي��ه وع��دت ��ى ال��ُم��َص��فَّ ال��م��اء ف��ي ال��زه��ر وض��ع��ُت
وف��يِّ ع��ه��د ع��ه��ده وط��اول ع��م��ًرا وط��ال ل��ل��ح��ي��اة ف��رف��رف
ال��ص��ب��يِّ ال��خ��ل��د ح��ك��م��ة وع��ن��دك ص��واب ع��ل��ى أن��ت ح��ب ي��ا ن��ع��م
ِريِّ ب��غ��ي��ر ي��ع��ي��ش ح��يٌّ وال ج��دي��د ب��ال ي��دوم م��اض ف��ال
ح��يِّ ك��ل ف��ي ط��ب��ي��ع��ة ف��ت��ل��ك ط��ع��ام ب��ال ال��غ��رام م��ات إذا

الجوهر) يخاطب (الزهر النور ابنا

ال��م��ه��ان ب��ال��م��وض��ع ل��دي��ك ت��ض��ع��ن��ي ال ال��ح��س��ن ج��وه��ر ي��ا
ت��وأم��ان ال��ن��ور ف��ي ص��ن��وان ال��م��ص��ف��ى وال��ج��وه��ر ف��ال��زه��ر
ودي��ع��ت��ان أو ودي��ع��ة ي��دي��ن��ا ف��ي ال��ن��ور أش��ع��ة
��ي��ان ال��صِّ ف��ي ال��ح��س��ن ج��وه��ر ي��ا اخ��ت��ل��ف��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ل��ك��ن��ن��ا
وال��س��ن��ان وال��رم��ح ب��ال��س��ي��ف ب��ع��ي��د م��ن أن��ت ت��ص��ون��ه��ا
وال��ح��ن��ان ب��ال��ع��ط��ف يُ��ص��ان ك��ن��ًزا ي��دي ف��ي ت��زل ول��م
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ف��ان ال��ح��ي��اة م��ع��ن��ى وف��ي��ك ح��ي ف��يَّ ال��ن��ور وم��ع��دن
زم��ان ب��ال ح��ي��اة إنِّ��ي ح��ي��اة ب��ال زم��انً��ا ف��ي��ا
راض��ي��ان ب��ال��ح��ظ ون��ح��ن ح��ظ أب��ي��ه م��ن ل��ه ك��لٌّ

الكروان عودة

وص��ب��ح��ا ل��ي��ًال ال��س��ك��وت ط��ول ب��ع��د وم��رح��ى ال��ب��ش��ي��ر أي��ه��ا م��رح��بً��ا
ف��ت��ح��ا ال��ع��ام ي��ف��ت��ح ال��غ��ي��ب م��ن ـ��ح ج��ن��ـ ف��ي ال��ك��راوي��ن رائ��د ج��اءن��ا
ف��ص��ح��ى ال��ل��ي��ل آي��ة ط��ل��ق ـ��ل��ي��ل ال��ـ وظ��الم خ��اف��ق، ال��ل��ي��ل ف��إذا
ف��رح��ى واألرض ال��رب��ي��ع م��اض��ي ع��اد ل��م��ا ال��ع��م��ر م��ن ع��اًم��ا وغ��ن��م��ن��ا
رب��ح��ا ال��ع��م��ر وي��رب��ح ش��ب��ابً��ا ض��ي ال��م��ا إل��ى ي��دن��ي ال��ج��دي��د وال��رب��ي��ع
��ا وص��حَّ ب��ال��ح��ي��اة ق��ل خ��ل��ت��ه ع��دٍّا ب��ال��م��واس��م زاد ك��ل��م��ا
ش��رح��ا ي��زداد ال��زم��ان ط��وي��ل ف��ي ق��دي��م م��ع��ن��ى ال��رب��ي��ع ف��ك��أن

∗∗∗
ص��دح��ا ال��س��م��ع ف��ام��أل س��م��ع��ن��اك ق��د م��رح��ى أل��ف ب��ل ب��ال��ب��ش��ي��ر م��رح��بً��ا
��ا ُم��ِل��حَّ ال��ن��داء ع��ل��ى ُم��ِص��رٍّا ـ��ِب ـْ ال��ح��ب�� ع��ل��ى ب��ال��ن��داء ال��ل��ي��ل وام��أل
��ى ت��ن��حَّ م��ا إذا ل��ه م��ع��ي��د نً��ا َوْس��نَ��ا م��ن��ه م��وق��ظ ش��ك ال أن��ت
س��ب��ح��ا دن��ي��اك ب��ح��م��د ف��اس��ب��ح ـ��ن��اك وص��دق��ـ ب��ال��ق��ل��وب س��م��ع��ن��اك ق��د
م��دح��ا ق��ل��ت م��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ف��ت��ن��ة ف��ل��وال ال��م��ري��ب ب��ال��م��ادح ل��س��ت

∗∗∗
ي��وح��ى ل��ي��س م��ا ال��ن��ظ��ر ف��ي أوح��ى ع��ة ال��س��ا ارت��ج��ل إذا ب��ال��ذي م��رح��بً��ا
أض��ح��ى ال��ع��م��ر م��ن ض��ح��وة ف��ي وه��و ف��ج��ي��ال ج��ي��ًال ال��زم��ان ال��م��ع��ي��د
م��رح��ى ال��ع��م��ر س��ال��ف م��ن ع��ه��وًدا ال��ع��ام ن��ش��أ وإن م��ذك��ري أب��ًدا
م��ن��ح��ى ن��ه��ج��ي��ك أي ع��ن ل��ق��ل��ب ت ف��ه��ي��ه��ا بُ��ش��رى وأن��ت ذك��رى أن��ت
ف��ج��ن��ح��ا ج��ن��ًح��ا ال��ظ��الم ي��ش��ق ت ال��ص��و ع��ال��م ف��ي ك��ال��ب��رق ل��م��ح ل��ك
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ل��م��ح��ا وت��ع��ب��ر ع��ال��ًم��ا، ت��ن��ج��ل��ي ح��ل��م وه��ل��ة ال��ح��ي��اة وي��ري��ن��ا
ن��ص��ح��ا ال��خ��واط��ر ي��ب��ه��ج م��ن��ك��م ن��ص��ي��ًح��ا ع��دم��ن��ا ال ال��ط��ي��ر أم��ة
��ا وش��حَّ ح��ي��نً��ا غ��اب م��ا رج��اء م��ن إل��ي��ن��ا يُ��زج��ي ب��ال��رج��اء م��ؤم��نً��ا
ن��ف��ح��ا ي��أُل ول��م م��زام��ي��ره��ا م��ن ن��ض��ًح��ا ي��أُل ل��م ل��ل��ح��ي��اة داع��يً��ا
ق��دح��ا ال��ض��م��ائ��ر ي��ق��دح ش��رر ف��ي��ه��ا ال��ش��وق م��راج��ل م��ن أن��ت��م
ص��ف��ح��ا ي��ط��ل��ب ك��األث��ي��م ال ـ��ل��وب ال��م��ط��ـ ك��ال��ع��اش��ق ال��ج��م��ال ت��ط��ل��ب��ون
ط��ل��ح��ى ال��ع��ص��اف��ي��ر ع��ل��ى ع��ي��ال ـ��ر ب��ال��خ��ي��ـ ال��ن��اس م��ن ب��ش��روا م��ن ك��ل
وج��رح��ى ش��رور ق��ت��ل��ى ي��وم ك��ل وم��ن��ه��ا س��رور ف��ي ال��ش��ك ت��رى ال

∗∗∗
ب��رح��ا1 ال��خ��رائ��ب ف��ي ي��ش��ك ف��ل��م م ال��ب��و ظ��ل��م��وا ن��ائ��ًح��ا ال��ب��وم زع��م��وا
ن��ج��ح��ا ال��ع��ي��ش ي��غ��ال��ب ا م��ج��دٍّ أو يَ��ت��غ��نَّ��ى م��غ��رًم��ا ك��ان إن��م��ا

الحب فصل

م��ن��ق��اِر ك��ل ف��ي ري��ش��ة ه��ن��ا وه��ا ن��اب��ت��ة ك��ل ف��ي س��ن��ب��ل��ة ه��ن��اك
وأث��م��اِر ت��ن��م��ي ف��اك��ه��ة ح��ق��وق واب��ت��دأت ال��زه��ر ح��ق��وق ال��زم��ان ق��ض��ى
وأوك��اِر أك��م��ام ب��ي��ن ب��ن��ي��ه��م��ا م��ًع��ا ي��ل��ق��ي��ان ه��بَّ��ا وال��ط��ي��ر ف��ال��غ��ص��ن

عزاء

األوف��ي��اء؟ ال��ص��ح��اب��ة ف��ق��د ب��ع��د ال��ع��زاء ح��س��ن ك��ي��ف ل��ل��ق��ل��ب ق��ل��ت
األش��ي��اء م��ن ش��يء ي��ت��ب��دل ل��م أن ي��زع��م وه��و ال��ق��ل��ب ل��ي ق��ال

واألذى. الشدة الربح: 1
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ال��س��م��اء ن��ج��وم وال غ��ارت أرض ال��ـ ج��ب��ال ال ك��ع��ه��ده ش��يء ك��ل
ال��ري��اء ج��ه��د م��ن��ك ال��ص��دق ب��ل��غ ول��ك��ن ص��دق��ت ق��د ق��ل��ب ي��ا ق��ل��ت
ال��ب��الء ش��ر ف��ذاك ع��زاء، م��ن ف��ي��ه أن��ت م��ا خ��ي��ر ذاك ي��ك��ن إن

يومنا

ال��س��ري��ع؟ ال��ع��ام رع��رع��ه م��ا ش��د ت��ع��رف��ه؟ ف��ه��ل ع��اد، ي��وم��ن��ا
ال��رض��ي��ع ال��ح��ب ت��ش��ب��ع ق��ب��الت ن��ش��أت��ه ف��ي غ��ذت��ه م��ا ش��د
ت��ج��ي��ع ح��ي��ن ط��ف��ل��ه��ا ت��ن��م��ي وه��ي ط��ف��ل��ه��ا ت��غ��ذو ح��ي��ن ت��ن��م��ي ه��ي

∗∗∗
وي��ض��وع ي��ت��غ��ن��ى روٍض ب��ي��ن ك��ل��ه��ا رب��ي��ًع��ا ك��ان��ت س��ن��ة
رب��ي��ع ش��وك ي��ك��ن ش��وًك��ا، أن��ب��ت��ت ف��إن زه��ر، م��ن ن��اه��ي��ك زه��ره��ا
ال��م��ري��ع ال��ع��ش��ب غ��ي��ره م��ن ح��ب��ذا وال ال��ح��ب م��ن ال��ش��وك ح��ب��ذا

∗∗∗
ال��وس��ي��ع األف��ق ف��ي ال��ع��ام خ��ط��وات واس��ت��ِع��ْد ق��ل��ي��ًال ع��ي��ن��ي��ك ُغ��ضَّ
ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ال��ت��ي ال��ع��م��ر س��اع��ة ب��ه��ا َغ��نَّ��ْت خ��ف��ق��ة م��ن ت��رى ك��م
ت��س��ت��ط��ي��ع! ل��و ق��ل ال��س��اع��ة؟ ت��ل��ك��م ب��ه��ا رن��ت ق��ب��ل��ة م��ن ت��رى ك��م
ال��رف��ي��ع وال��ع��رش ِع��لِّ��ي��ي��ن ح��ول ب��ن��ا ح��ام��ت ن��ش��وة م��ن ت��رى ك��م
ج��م��ي��ع م��ع��ن��ى ف��ي ف��رق��ت م��ا ك��ل ف��اخ��ت��ص��ر ال��م��ع��ان��ي ش��رح ي��ط��ل إن
وي��روع ق��دي��ًم��ا راع م��ا ف��ه��و ف��رق��ت��ه ف��إذا «ح��ب» ه��و
ي��ش��ي��ع ح��ي��ث م��ن ك��ال��ن��ور ش��ائ��ع ل��ك��ن��ه واح��د ح��ب ه��و
ب��دي��ع خ��ل��ق ل��ه ت��رداد ك��ل ت��رداده ف��ي ق��ط ي��ك��رر ل��م
ال��ي��ن��ي��ع ال��ع��ي��ش م��ن ب��واك��ي��ر ف��ي ب��ه ع��ش��ت ل��ه ع��ش��ت ف��إذا
م��ط��ي��ع؟ ي��وم ي��ا ال��ح��ب وع��ن��ان ال��س��رى ي��وُم ي��ا ب��ك ي��م��ض��ي أي��ن
ت��ض��ي��ع ال ش��يء ض��اع إن ص��ح��ب��ة ل��ن��ا وس��اق��ت��ك ط��ف��ت م��ا ط��ف��ت
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م��ن��ي��ع وم��أواك ي��وم ي��ا ن��ح��ن ه��ن��ا ال��ع��م��ر م��دى ال��ع��ه��د وع��ل��ى
ورج��وع ُم��ِض��يٍّ ب��ي��ن ه��ن��ا ه��ا م��ًع��ا وال��ح��ب ن��ل��ق��اك أب��ًدا

حذار!

ب��س��الم وادخ��ل ك��ن��ان��ات��ك م��ن ل��م��ح��ًة ت��ج��رد ل��ل��ح��ب ق��ل��ت
خ��ص��ام ب��اغ��ي وال ع��اٍد م��ا غ��ي��ر ق��ادم ف��إن��ي ت��خ��َش ال ق��ال
وس��م��ام دام��ي��ات ح��رق��ات ط��ع��ن��ه م��ن وب��ي أم��س��ي��ن��ا ث��م
ي��ن��ام؟! ال ف��أم��س��ى ال��ق��ل��ب ذل��ك م��زق��ت س��ه��ام أي��ن م��ن ق��ل��ت:
ال��ظ��الم ج��ن إذا ال��وه��م وم��ن ن��م��ا ال��ري��ش إذا ري��ش��ي م��ن ق��ال:

∗∗∗
ال��ذم��ام ت��رع وال م��غ��ن��ان��ا ح��ول ل��ه ت��أم��ن ال ال��ق��ل��ب أم��ي��ن ي��ا
ال��س��ه��ام ت��ل��ك ج��ل��ده م��ن ن��ب��ت��ت ث��وب��ه م��ن ع��رَّي��ت��ه إن أن��ت
ح��س��ام ك��ل ش��ك��ت��ه��ا ق��ص��ف��ت ع��دة ل��دي��ه ال��وه��م وم��ن

الرقص جنون أو مرقصالشجر

س��َك��ر! م��س��ه أو ج��نَّ ال��ش��ج��ر؟ ل��ذا م��ا ع��ج��بً��ا
ال��ق��در م��ن ط��ل��ي��ًق��ا ـ��م ال��ن��س��ي��ـ ي��ت��ب��ع ل��و ودَّ
ال��خ��ط��ر ث��ورة ث��ائ��ر راق��ص ف��ي��ه م��ا ك��ل
وال��ب��ص��ر! ال��س��م��ع ذاه��ب م��رف��رًف��ا ي��ت��رام��ى
س��ف��ر ع��ل��ى ا م��ج��دٍّ أو ف��ان��يً��ا ال��ل��ه��و ي��ح��س��ب
وال��س��م��ر ال��ل��ه��و م��ع ن ال��ح��س��ا ت��ص��ن��ع ه��ك��ذا
ن��در ال ل��ل��ق��ل��ب ق��ل��ن ف��ت��ن��ة زه��ت��ه��ن إن
ال��ح��ذر ي��ن��ف��ع ال ق��ل��ن ل��ذًة تَ��ذَوَّْق��َن أو
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البحر شاطئ عىل

بَ��رود ق��اع ك��ل ف��ي غ��وص��وا ال��ب��ح��ر ج��ي��رة ي��ا
ال��ورود اط��راد ع��ل��ى ب��م��غ��ٍن ع��ن��ك��م ال��ب��ح��ر م��ا
ال��وق��ود اخ��ت��الف ع��ل��ى اح��ت��راق ف��ي ج��ي��ران��ه
خ��دود ل��م��ع وب��ي��ن س��م��اء ل��م��ع ب��ي��ن م��ا
ب��ج��ل��ود ن��ج��وا وال ب��ق��ل��وب ن��ج��وا ف��ال

القمراء

ال��ذاك��ِر ع��ي��ن ت��ف��ت��ن م��س��ح��ة ال��ص��ب��ا س��ح��ر م��ن ال��ق��م��راء ف��ي إن
ب��اك��ِر ش��ب��اب ع��ي��ن ف��ي الح م��ث��ل��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ع��ال��م ت��ل��م��ح
ال��خ��ادِر ك��ن��ع��اس وان��ت��ب��اه ال��م��خ��ت��ل��ى ك��ش��ع��اع ن��ور ب��ي��ن

الغرية ضحية إىل

س��واء ال��ق��ض��اء ف��ي ن��ح��ن ب��ل ل��م ب��ال��ظ��ا أن��ا وم��ا م��ظ��ل��وم��ة أن��ِت
ش��ق��اء ك��ذاك ول��ي ف��ي��ه��ا ل��ك ظ��ن��ونً��ا ج��رع��ت��ن��ا ال��ح��ب غ��ي��رة

البحر عىل

ح��س��اِب ب��غ��ي��ر ال��ص��ب��ا ك��اغ��ت��رار غ��ري��ر ق��وٌي م��ن ال��ب��ح��ر ح��ب��ذا
أع��ص��اب��ي ف��ي األح��الم س��ك��رات ��ى وَزجَّ ج��ن��ون��ي ف��ي ال��ن��وم ن��ف��ث
األرب��اِب ي��ق��ظ��ة وت��ي��ق��ظ��ت م��وتَ��ى ن��وم��ة ع��ل��ي��ه ل��ي��ل��ي ن��م��ُت
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ال��ش��ب��اِب ب��م��ع��ن��ى م��ع��ان��ي��ه��م��ا م��ن ت��خ��رج وال��رب��وب��ة ال��م��وت أج��م��ع

والربيع الشتاء

ال��م��س��دود ال��ُم��غ��لَّ��ف ال��ش��ت��اء ف��ي ي��ت��وارى أن ي��ري��د ب��اٍد ك��ل
ال��م��ش��ه��ود ال��م��زخ��رف ال��رب��ي��ع ف��ي ي��ت��ج��ل��ى أن ي��ري��د خ��اٍف ك��ل
ب��رود وط��ب��ع خ��ج��َل��ى ح��ي��اة م��ن ودع��ن��ا ال��ص��ري��ح ال��ع��ال��م ل��ي ه��ات

القمر يف

ال��ق��م��ر ض��وء ف��ي الح ش��يء ل��ك��ل ال��ن��ظ��ر! أح��ل��ى م��ا ال��ق��م��راء ال��ل��ي��ل��ة ف��ي
ال��ح��ج��ر ح��ت��ى ال��ح��ص��ى، ح��ت��ى ال��ث��رى، ح��ت��ى

∗∗∗
وس��ن��ى ظ��الم م��ن خ��ي��ال ب��ل ال ال��ب��ن��ى ه��ات��ي��ك اآلُج��رِّ م��ن ل��ي��س��ت

ل��ن��ا ال��س��ح��ب ف��ي األش��ك��ال ك��خ��ي��ل��ة

∗∗∗
وراءه��ا ل��م��ا ع��ي��ن��يَّ أرس��ل ِط��َالءه��ا رؤي��ت��ي ع��ن��د أك��اد

ق��ض��اءه��ا ن��ظ��رة ت��خ��وض ك��م��ا

∗∗∗
ب��ال��ح��ج��ا وك��ي��ف ب��ال��ن��ف��س ف��ك��ي��ف ال��دج��ى م��ص��ب��اح ب��ال��ص��خ��رة ش��ف ق��د

م��س��رج��ا ال��ل��ي��ال��ي م��ر ع��ل��ى ع��اش
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حرية

األج��ل وت��بُ��تُّ ال��ق��وى ت��ه��د ح��ي��رة م��ن ح��ب ي��ا ال��ل��ه ل��ك
ع��ق��ل م��ن ب��ه ال��ش��ق��يَّ وإن ب��ه س��ع��ي��ًدا ال��ح��ي��وان أرى
األم��ل؟ ف��وق ف��ه��و ف��وق��ه��ا وم��ا ن ال��ظ��ن��و م��ن��ال ف��وق أت��رض��اه
ال��خ��ب��ل؟ ال��ظ��ن��ون ف��ي م��ا وأه��ون ن ال��ظ��ن��و ت��ط��ي��ق ف��ك��ي��ف وإال

هدية

ث��غ��را م��ن��ك ت��غ��ازل ـ��ث��رى ��ـ وُك��مَّ رم��ان ال��روض ف��ي
ه��ص��را ب��ال��راح ف��ه��ص��رت��ه��ا ذم��اره��ا اس��ت��ب��ح��ت ف��ي��م
وب��ت��را ق��ط��ًع��ا ف��ع��ل��وت��ه��ا ح��س��ب��ت��ه��ا ال��ق��ل��وب أم��ن
ث��أرا م��ن��ك أص��اب��ت إذا ء ال��ج��زا ع��دل م��ن ت��ش��ك ال
وع��ذرا ذن��بً��ا ل��ه��ا ف��اع��رف ج��ن��ي��ت��ه��ا ح��ي��ن ج��رح��ت��ك

∗∗∗
ع��ش��را ُج��ِزي��َت ال��ري��اض! ث��م��ر ي��ا ت��ع��ال ال��ري��اض! ث��م��ر
ق��ش��را ع��ل��ي��ك ت��رك��ت وال ـ��ت ت��رك��ـ لُ��بٍّ��ا ال آل��ي��ت
ُم��ّرا ال��ق��ش��ر ه��ات ال��ل��ب ت ه��ا ت��ل��ك؟ خ��ذ ه��ذه؟ خ��ذ
َح��رَّى ب��ال��ش��وق وم��ه��ج��ت��ي ـ��ه إل��ي��ـ ش��وًق��ا أت��ع��ض��ه
أدرى ب��ال��ح��ل��واء ف��أن��ت ق ال��م��ذا ت��س��ت��ح��ل��ي غ��رو ال

∗∗∗
ون��ث��را ات��ف��ق��ْت ك��م��ا ن��ظ��ًم��ا أح��ب��ه��ا ال��ث��م��ار ن��ع��م
ف��ش��ك��را روض��ي ي��ا زن��ت ض��ك ري��ا م��ن أه��دي��ت��ن��ي��ه��ا
ش��ع��را ش��ف��ت��يَّ ع��ل��ى وج��رت ه��ًوى ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ف��اض��ت
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العيشجميل!

ال��ص��ق��ي��ل ك��ال��خ��د ق��اء ال��زر ع��ل��ى ال��ج��و ص��ف��ح��ة
خ��ل��ي��ل ن��ح��و ل��م��ع��ت ك��ع��ي��ن ال��ش��م��س ل��م��ع��ة
ال��دخ��ي��ل ال��ش��وق ه��زه ك��ج��س��م ال��زه��ر رج��ف��ة
ن��خ��ي��ل ال��ب��ع��د وع��ل��ى م��روج ي��م��م��ت ح��ي��ث
ج��م��ي��ل! ال��ع��ي��ش إن��م��ا ب��ش��يء ت��ح��ف��ل وال ق��ل

جديد متاع

رب��ي��ع��ا ع��اد ال��س��م��اء وه��ج ت��ح��ت خ��ري��ف ي��وم ال��م��ت��اع ج��دي��د م��ن
س��ري��ع��ا ش��ب ال��غ��رام ب��ث ت��ح��ت ودي��ع األرب��ع��ي��ن ف��ي وم��ح��ي��ا
ب��دي��ع��ا وج��ًه��ا ال��غ��ض��ون ث��ن��اي��ا م��ن ف��س��وى ب��ال��ج��م��ال ال��ق��ل��ب ن��ض��ح
رج��وع��ا ي��ع��ز م��ا ال��ن��ف��س وم��ن��ى ش��ب��ابً��ا ال��ش��ب��اب م��ن أح��ل��ى ذاك
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تكريم

السعادة لصاحب تكريًما بالقاهرة؛ املقيمون أسوان أبناء أقامه الذي االحتفال يف أُْلِقيَْت
املتربعني، أسبق وكان جنيه، آالف بخمسة الوطني للدفاع تربع الذي باشا، عامر إبراهيم

املناسبة: لهذه االحتفال وأُِقيَم الباشوية، برتبة عليه أُنْعَم وقد

ال��رج��ال؟ ت��ن��ج��ب ال ك��ي��ف وال��ج��ب��ال ال��ش��م��س ب��ل��دة
ال��م��ث��ال ال��ه��م��ة ف��ي وه��و ع��ام��ر م��ث��ل أن��ج��ب��ت
ب��ال��ِف��َع��ال ال��ق��ول س��ب��ق ج��ه��اده ف��ي ال��ذي
ال��ن��ض��ال ح��وم��ة ف��ي ـ��ف ال��ص��ـ أول ك��ان وال��ذي
ال��م��ج��ال ف��ارَس ب��دا ع» «ال��دف��ا نُ��وِدَي ع��ن��دم��ا
ص��ال ح��ي��ث ال��ن��ي��ل ب��ن��و ل وص��ا ت��ال َم��ْن وت��ال
وال��م��ط��ال ال��ش��ح ه��زم ب��اذل ال��ن��اس أش��ج��ع
ال��خ��ص��ار أن��در م��ن ع��ة ك��ال��ش��ج��ا ال��ن��ف��س ك��رم

∗∗∗
ال��ق��الل ذروة ع��ل��ى ـ��ت��م وأن��ـ م��وط��ن��ي! ب��ن��ي ي��ا
ال��ه��الل ه��ام��ة رف��ع��ت ال��ت��ي ال��ذروة َك��رُِّم��وا
ط��ال ح��ي��ث ال��م��ج��د م��ع ل��ت وط��ا أَْرُؤًس��ا رف��ع��ت
ب��اح��ت��ف��ال ال��ن��اس أج��در اح��ت��ف��ال��ك��م ف��ي واح��م��دوا



سبيل عابر ديوان

ال��خ��الل ف��ي وال��ِع��َظ��ام��ّي ال��ِغ��نَ��ى ف��ي ال��ع��ص��ام��ّي
ال��رج��ال ع��ص��ب��ة ف��ش��أى وح��ده ج��د وال��ذي
ح��الل ت��ج��ارات��ه ف��ي دره��م ك��ل وال��ذي
ال��م��ق��ال ف��ي وال��ص��دق ن��ة ب��األم��ا ال��ل��ه زان��ه
ال��ك��الل ي��ع��رف وال ي��ج��ّد ال��ذي وال��م��ض��اء
اخ��ت��الل وال ض��ي��ق غ��ي��ر ف��ي ال��س��وّي وال��ن��ظ��ام
م��ال رأس ال��ع��زم ل��ه م��ن ص��اغ��ًرا ال��م��ال ي��ت��ب��ع

∗∗∗
ون��ال ق��ب��ل��ه م��ن ح��اَز وك��م ح��ازه ل��ق��ب
ج��دال ال ال��ف��ض��ل ذو ف��ه��و ب��ه ف��ض��ل��ه ي��زد ل��م

∗∗∗
آل وخ��ي��ر دار، خ��ي��ر ت��ك��رم��وا َك��رُِّم��وه
ال��ك��م��ال م��ع��دن م��ن ق��ط خ��ل��ت م��ا أُْس��َوان إن
ال��ج��م��ال وأن��م��وذج د ال��خ��ل��و ج��وه��ر ص��خ��ره��ا
ح��ال ب��خ��ي��ر بَ��ِن��ي��َه��ا م��ن وأن��ت��ُم وب��ن��وه��ا
ال��خ��وال األع��ص��ر م��ن ل ي��زا ال ال��م��ج��د ل��ك��م
ش��م��ال وال ج��ن��وب ال ب��ال��ع��ال ال��م��ج��د إن��م��ا

∗∗∗
ات��ص��ال ع��ل��ى وج��اري م��ي ق��و اب��ن وي��ا ص��دي��ق ي��ا
تُ��ن��ال ال ف��ي��ك ِش��ي��َم��ة ب��ي��ن��ن��ا ال��ق��رب أق��رب
اع��ت��دال وف��ي ط��ب��ع م��ة اس��ت��ق��ا ف��ي ال��نُّ��بْ��ل ش��ي��م��ة
اخ��ت��ي��ال ب��ه��ا يُ��غ��ال��ي ال ال��ت��ي ال��ع��زة ش��ي��م��ة
م��س��ت��م��ال ال��ن��اس أب��ع��د ل��ه��ا ج��ي��رة إن��ه��ا
ب��ال ه��دوء ف��ي ه��ان��ئً��ا ب��ه��ا غ��ان��ًم��ا ت��زل ال
ال��ج��الل ذو وي��رع��اك ـ��ك ال��َم��ِل��ي��ـ س��ع��ي��ك يَ��رت��ض��ي
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ت��دال ال م��ح��ب��ي��ك م��ن دول��ة وح��وال��ي��ك
اق��ت��ب��ال ف��ي ال��ده��ر أب��د ن��ع��م��ة ت��ت��ل��ق��اك

طفل نداء

عروسني: إىل أُْرِسَلْت

ال��وس��ن��اِن غ��ف��وة ف��ي اآلذان إل��ى س��رى
ل��ه��ف��اِن م��س��ت��ع��ج��ل ج��ريء ط��ف��ل ن��داء
ال��ل��س��اِن ط��ل��ق ي��ق��ول ص��غ��ي��ًرا م��ن��ه ع��ج��ب��ت
ال��ح��س��اِن» ف��ي ك��ري��م��ة وأم��ي ك��ري��م «أب��ي
وازدي��اِن ال��ص��ب��ا م��ن رواء ف��ي ك��اله��م��ا
ب��ال��ح��ن��اِن ��ل م��ج��مَّ ف��ؤاد ذو ك��اله��م��ا
م��ك��ان��ي ال��ص��غ��ار ب��ي��ن ي��ت��م��ن��ى ك��اله��م��ا
اإلن��س��اِن ع��ال��م ف��ي رج��اء أح��ق ف��ل��ي
ب��ال��م��ه��رج��اِن تُ��َزفُّ يُ��ْم��ٍن والدة وف��ي
ِق��َراِن اح��ت��ف��ال وف��ي خ��ت��ان اح��ت��ف��ال وف��ي
ام��ت��ح��اِن ك��ل ي��ج��وز ن��ج��اح اح��ت��ف��ال وف��ي
واه��دي��ان��ي إل��ي��ك��م��ا س��ري��ًع��ا ادع��وان��ي ه��ي��ا
واألك��واِن ـ��م��وس ال��ش��ـ ض��ي��اء ل��ي وَق��رِّبَ��ا

∗∗∗
ِب��واِن ل��س��ت ه��ي��ه��ات ال ال ق��ال: ان��ت��ظ��ر! ق��ال��وا:
ال��ف��ت��ي��اِن! أع��ق��ل ي��ا ق��ل��ي��ال ت��ع��ق��ل ق��ال��وا
ب��أواِن م��وكَّ��ل ل��دي��ن��ا ش��يء ف��ك��ل
األب��واِن ق��ض��ى ب��م��ا ره��نً��ا ال��ع��ي��ش أت��ح��س��ب
ع��ن��ف��وان ف��ي وق��ال س��خ��ط ص��ي��ح��ة ف��ص��اح
ادع��وان��ي ادع��وان��ي ه��ي��ا ل��ي؟ م��ا أن��ا أن��ا؟ ل��ي م��ا
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م��ن��ص��ف��اِن أن��ت��م��ا م��ا ل��ق��ائ��ي أت��أب��ي��ان

∗∗∗
ال��ه��ذي��اِن ف��ي أط��ال م��ا إذا ت��ع��ذل��وه ال
وال��ب��ي��اِن ال��ح��ج��ا ع��ل��ى ص��ب��ور غ��ي��ر ف��ال��ط��ف��ل
ال��زم��اِن ب��ح��ك��م ي��وًم��ا ي��دري ه��ي��ه��ات وال��ط��ف��ل
واف��ت��ن��اِن وح��ي��ل��ة ب��رف��ق ف��اس��ت��م��ه��اله
ال��ث��وان��ي ع��د ال��غ��ي��ب ف��ي ع��ل��ي��ه ت��ط��ي��ال وال
أم��اِن ف��ي ق��دوم��ه ن��ت��رج��ى ف��ك��ل��ن��ا

املديد عمره عرشمن الثامن الشهر يف جالل موفق صديقي إىل

وق��دِّ س��ن ف��ي أص��ح��اب ال��ـ أص��غ��ر ي��ا ص��اح��ب��ي ي��ا
ع��ن��دي واألح��الم آم��ال ال��ـ ح��ي��ز م��ن ش��اغ��ًال ي��ا
وبُ��ْع��ِد ق��رب ف��ي ال��ق��وم ر ك��ب��ار ي��ش��غ��ل��ه ل��ي��س م��ا
ل��ق��ص��ِد إال ص��ح��ب��ت��ي ـ��وى ت��ه��ـ ل��س��ت أن ع��ال��م أن��ا
م��ه��ِد ه��زِّ أو ل��ع��ب��ة أو ي��دي ف��ي ل��ح��ل��وى إال
ك��ال��م��س��ت��ع��دِّ ت��م��زي��ق��ه��ا إل��ى ت��ع��دو ص��ف��ح��ة أو
ل��ع��ه��ِد ون��س��ي��ان م��ك��ر م��ن ف��ي��ك م��ا ع��ال��م أن��ا
ع��ه��ِد؟ ك��ل ف��ي ه��م وأي��ن ء األوف��ي��ا أوف��ى ل��ك��نَّ
وح��م��دي وإي��ث��اري ش��وق��ي ف��ي م��داك ي��ب��ل��غ��ون ال
وص��دِّ ت��ي��ه وم��ن ع��ط��ف م��ن ت��ق��ض��ي��ه م��ا وق��ب��ول
ال��ت��ع��دي إل��ى ال��ن��اش��ط��ات ي��ا ال��ث��ن��ا ت��ل��ك م��ن وال��ع��ض
ح��ق��ِد وق��ص��ي��ر ه��ن��ي��ه��ة ل ي��ط��و ال ح��ق��د وط��وي��ل
ج��دِّ أي ف��ي��ه��ا ت��ج��د ل ت��زا ال ه��زل وف��ن��ون
ال��ت��ح��دي ع��ن ي��ك��ف وال ـ��ن ي��ل��ي��ـ ال رأي وع��ن��اد
ي��ج��دي ل��ي��س ال��ت��وس��ل ك��ان إذا ي��ج��دي وت��غ��اض��ب
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ج��ه��دي ال��ع��ل��م ف��ي وب��ال��غ ك وذا ه��ذا ع��ال��م أن��ا
ودِّي زاد ب��ع��ل��م��ي ف��إذا س��ح��رت��ن��ي أراك ل��ك��ن

∗∗∗
ب��س��ع��ِد م��ق��رونً��ا ـ��وف��ي��ق ـَّ ال��ت�� دائ��م م��وف��ق ي��ا ِع��ْش
وج��دِّ وأب ب��رة أمٍّ ب��ح��ن��ان م��س��ت��م��ت��ًع��ا
ِن��دِّ ب��غ��ي��ر ال��ده��اء ـ��م��ار م��ض��ـ ت��ش��ق ن��راك ح��ت��ى
ُم��بْ��ِد أن��ت م��ا غ��د ف��ي ِرَي تُ��دا أن ال��ح��ك��اي��ة ج��ه��د

نرصفريد الدكتور العيون طبيب إىل

ال��ه��ادي��ي��ن ه��ادَي ع��رف��ن��اك ق��د ف��ري��د ن��ص��ر ال��ع��ي��ون آلس��ي ق��ل
ل��ع��ي��ن ط��وًع��ا ت��ه��دي��ه وض��ي��اء ل��ض��ي��اء ه��دي��ت��ه��ا ع��ي��ن ُربَّ
أي��ن ب��ع��د ف��اه��ت��دى م��ن��ك ن��ظ��رة َق��وََّم��تْ��ه م��ن��ه��م��ا ح��اد م��ن ك��ل
ال��ص��ف��ح��ت��ي��ن م��ش��رق ال��ك��ون ف��إذا ت��ن��ت��ق��ي��ه��ا زج��اج��ة م��ن ع��ج��ب��ي
ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي ي��ض��يء ع��ل��م ن��ور ل��وال ذاك م��ن ال��زج��اج ش��أن أي��ن

العراق ملك إىل موسيقية تحية

بغداد: إىل رحلة يف إلنشادها الغنائية الفرق إحدى اقرتحتها

وال��ح��س��ن��ى وال��ت��دب��ي��ر وال��ف��ض��ل ب��ال��ك��رم ال��ش��ع��ب ق��ل��وب غ��ازي
ال��ي��م��ن��ى س��ع��دك ط��وال��ع ح��س��ن��ت وال��ه��م��م ب��ال��ب��أس ال��ع��دى غ��ازي
م��أم��ون أخ��ي��ك ك��ع��ه��د ع��ه��ًدا ل��ل��دن��ي��ا ب��غ��داد ف��ي أح��ي��ي��ت
م��أم��ون ب��ه��داك م��وط��ن ف��ي ي��ح��ي��ا دائ��ًم��ا وش��ع��ب��ك ت��ح��ي��ا

∗∗∗
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وإق��ب��ال ع��ز ف��ي ب��ال��م��ل��ك م��ش��ت��م��ًال ال��ع��رب إم��ام ي��ا ُدْم
ال��غ��ال��ي ب��ش��ب��اب��ك م��ج��ده ف��ي م��ت��ص��ًال ال��ع��رش ش��ب��اب واج��ع��ل

املرسوق القلم

ق��س��م م��ن ن��ال��ن��ي م��ا ون��ال��ه ال��ق��ل��م1 ذاك ال��س��ج��ن ف��ي زام��ل��ن��ي
يُ��َرم ل��م وم��ا ال��ن��اس رام��ه م��ا وأس��راره ف��ك��ري م��ن وَم��سَّ
ف��ان��ح��س��م ان��ط��وى ث��م ري��ش��ت��ه س��وى وع��اه م��ا م��ع��نً��ى ف��ُربَّ
ح��ك��م أو أدب م��ن ج��رى ف��ي��م��ا تُ��رت��ض��ى ح��ص��ة م��ن ل��ه وك��م
��رم ك��ال��ضَّ ل��ف��ح��ة م��ن ل��ه وك��م ��ب��ا ك��ال��صَّ ن��ف��ح��ة م��ن ل��ه وك��م
ُم��ل��ت��ه��م ث��م��ر م��ن ل��ه وك��م ُم��ج��ت��ن��ى زه��ر م��ن ل��ه وك��م
ال��ه��رم ب��أرض م��رت ن��ق��م��ة أو رح��م��ة م��ن ��ل س��جَّ م��ا ��ل س��جَّ

∗∗∗
ال��ل��م��م ع��ل��ي��ه أح��ص��ى وغ��اش��م ح��ق��ه ق��ض��ى م��س��ك��ي��ن وُربَّ
ال��ق��يَ��م غ��ال��ي��ات ع��ن وص��ن��ت��ه تُ��ق��ت��ن��ى ح��ل��ي��ة ع��ن أع��ززت��ه
ال��ن��ع��م ت��ل��ك ب��ع��ض أج��زي ف��ق��ل��ت ب��ال��ن��ع��م ي��ذك��رن��ي أٌخ ول��ي
��ي��م ال��شِّ ن��ف��ي��س ق��ل��بً��ا ��َض��ن��ي م��حَّ ل��َم��ْن م��ن��ه أن��ف��س أج��د ف��ل��م
ال��ق��ل��م ي��ص��ون أن ب��دع ف��غ��ي��ر ص��دره ف��ي أك��ت��ب م��ا ص��ان ق��د
ال��ذم��م ك��رْع��ي وي��رع��اه أوح��ى م��ا ك��ل ف��ي ي��س��ت��وح��ي��ه ي��ظ��ل
َح��تَ��م ق��ض��اءٌ ب��ال��ف��ق��د ع��ل��ي��ه ق��ض��ى أن إل��ى أم��ن ف��ي رع��اه
تُ��غ��ت��ن��م ف��رص��ة ع��ي��ن ك��ل م��ن ل��ه��م ل��ص��وص م��ن��ه ف��غ��ال��ه
ال��ق��دم م��ك��ان ال��ع��ي��ن ب��ه ض��ل��ت ال��م��زدح��م ح��اف��ل ح��ش��ر ي��وم ف��ي
ي��ن��م ل��م ل��ي��ل��ت��ه ف��ي ف��ب��ات ال��ض��ح��ى ف��ي ل��م��ح��ة ع��ن��ه ن��ام ق��د

كذلك. محبوسة ملفوفة أشهًرا السجن يف بقيت التي الودائع من القلم هذا كان 1
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∗∗∗
األل��م ع��ل��ي��ك ال��ي��أُس وص��ال��ح ق��ل��م ي��ا ف��ارق��ت��ن��ا وق��د أم��ا
ُم��تَّ��ه��م وال َخ��وَّان ك��ف ف��ي تُ��رى ال أن أرج��وه م��ا ف��خ��ي��ر
ال��ح��م��م س��واد ف��ي��ه��ا م��ا «أب��ي��ض» ص��ف��ح��ة ف��ي ال��ج��ه��ل ت��خ��ط وال
ش��ت��م ف��ي��م��ن ب��ال��ل��غ��و ت��ش��ت��م��ن��ي آل��ة ق��ل��م��ي ي��ا ت��ك��ن وال
ن��ظ��م َم��ْن ع��ل��ى ت��ن��ح��ى ه��ن��ا وم��ن ه��ن��ا م��ن ل��ي ال��ح��ك��م��ة ف��ت��ن��ظ��م
ال��م��خ��ت��ت��م ف��ي ال��ذل ح��ض��ي��ض إل��ى ت��ن��ح��در ف��ال األوج ف��ي ب��دأت

املفقود القلم شبيه

ح��ج��ِم وف��ي ل��ون ف��ي د ال��م��ف��ق��و ال��ق��ل��م ش��ب��ي��ه
وال��رس��ِم ال��ص��ن��ع��ة وف��ي وال��ش��اري ال��ب��ائ��ع وف��ي
ب��ال��ج��س��ِم ال��روح ب��ع��د ـ��ت اس��ت��غ��ن��ي��ـ إذا س��ت��غ��ن��ي��ن��ي
واألمِّ األب �ؤاد ف� ب��ت��م��ث��ال اس��ت��غ��ن��ى أو
رغ��ِم ع��ل��ى ع��زى ح��ل را ع��ن ع��زاه��م��ا إذا
ي��دم��ي م��ا ال��س��ل��وة وف��ي ح��ي��ن إل��ى ي��س��ل��ى وق��د
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غانم رثاء

ببعض طاف ثم الفطر، عيد يوم يزوره الديوان صاحب صديق محمد غانم األستاذ كان
قضت قلبية نوبة أصابته حتى وآله أبنائه بني لحظة استقر فما بيته، إىل ورجع إخوانه،
ساعات: غري ونعيه تهنئته بني تمض فلم أيامه، عنفوان يف وهو — هللا رحمه — عليه

ي��س��خ��ُر! وال��ع��ي��د ب��ال��ع��ي��د وه��ن��أت��ه غ��ان��ًم��ا ص��اف��ح��ُت ي��وم وداًع��ا أك��ان
ُم��ْدِب��ُر وال��ع��م��ر ال��ع��م��ر ط��ول ��ون يُ��َرجُّ ال��م��ن��ى غ��ف��ل��ة ف��ي ل��ل��داع��ي��ن وي��ح ف��ي��ا
ب��ش��روا ح��ي��ن وك��ره��م ف��ي ُروِّع��وا وق��د وال��د خ��ي��ر ي��ا ل��ألب��ن��اء وي��ح وي��ا
ت��ت��ف��ط��ُر؟ ال��ِح��َم��ى ف��ي ي��ت��ام��ى ص��ي��اح س��ام��ع أن��ا أم ال��ع��ي��د ص��ي��اح أذاك
ون��ن��ظ��ُر إل��ي��ه ن��ص��غ��ي م��ا ه��ول ف��ي��ا ك��اله��م��ا ال��ث��غ��ور ت��ل��ك ف��ي ت��الح��ق
ي��ع��ب��ُر ب��ال��م��س��اك��ي��ن ن��ذي��ًرا انَّ ل��َو ب��ص��دق��ه ال��ب��ش��ي��ر ض��ن وق��د وددُت
م��ض��م��ُر ال��ح��زن س��اف��ر ال��ت��ع��زي ق��ل��ي��ل ذاه��ل م��ص��اب��ك ف��ي إن��ي أغ��ان��م
ويُ��ذَك��ُر ويُ��رث��ى يُ��ب��ك��ى م��ن وم��ث��ل��ك رخ��ي��ص��ة ب��ك��اك ف��ي دم��وع��ي ب��ذل��ت
ت��ن��دُر ال��ن��اس ف��ي واألخ��الق أي��ن؟ وم��ن غ��ان��ًم��ا ال��ع��ي��ن ت��ب��ص��ر ي��وم ك��ل أف��ي
ي��ت��ق��ه��ق��ُر ال األي��ام وغ��ى ف��ي أًخ��ا رب��ه ت��واله ف��ت��ح» «أب��ا ع��رف��ت
ألَْق��َدُر ال��وف��اء ع��ز إذا ع��ل��ي��ه وإن��ه ال��وف��اء ش��اع إذا وف��يٍّ��ا
وق��ص��روا ال��ص��ح��اب خ��ان إذا ك��ري��ًم��ا وزم��ج��روا ال��ع��داة ص��ال إذا ك��ري��ًم��ا
ألَْص��بَ��ُر ال��ص��دي��ق ظ��ل��م م��ن ال��ض��ر ع��ل��ى وإن��ه ال��غ��ري��م َض��رِّ ع��ل��ى ص��ب��وًرا
ُم��َق��دُِّر أس��اء أو أم��ر م��دبِّ��ر ونَ��ى إذا األم��ور ب��أع��ب��اء ض��ل��ي��ًع��ا



سبيل عابر ديوان

ي��ك��دُر م��ا ي��ف��رق��ه��م��ا ل��م ص��ف��ي��ي��ن م��ن��ك��م��ا ال��ع��ام ف��رَّق «أم��ي��ن»1 أخ��وك
ي��ت��أخ��ُر وم��ن ي��س��ه��و م��ن ف��ل��ي��ت��ك ال��ت��ق��ي��ت��م��ا ل��ق��ص��ي��ر ال��ع��ام م��وع��د ع��ل��ى
ال��م��ع��ط��ُر وال��ث��ن��اء ال��م��ع��ال��ي وح��م��د ع��ل��ي��ك��م��ا ال��ص��ال��ح��ات ال��خ��ص��ال س��الم
وي��ش��ك��ُر ي��روي األي��ام ع��ل��ى ص��ن��ي��ع م��ن��ك��م��ا ال��م��ع��ارف دار ف��ي زال وال

الدنيا أطالل عىل

يشعر من هناك وليس خسارة، هناك فليس أحد، أبنائها من يبَق لم الدنيا انطوت إذا
بالخسارة.

يشهد وإنما أبنائها، من الشاهد هذا يكون فإنما بالخري، شاهد للدنيا شهد وإذا
لسانها، من وكلمٌة عطاياها من عطية نفسها شهادته وإنما عليه، وأغدقت أعطته بما

املقبولة. بالشهادة هي فليست
العدم: هي النتيجة ألن صفر؛ فالنتيجة عليها وما للدنيا ما حسبنا وإذا

أدري ل��س��ت وي��ح��ك! أرث��ي��ك؟ ل��م��ن ف��ق��ري دن��ي��ا ي��ا اآلن ق��ض��ي��ت
ق��ب��ِر أع��م��اق ف��ي ت��ب��ع��وك وه��م ن��س��ال ذوي��ك غ��ي��ر أن��ج��ب��ت ف��م��ا
ال��م��س��ت��ق��رِّ «ال��م��س��ت��ق��ل» ل��ع��ي��ن ج��م��ي��ل ذخ��ر م��ن ف��ي��ك وم��اذا
أدري ف��ل��س��ت ال��م��ي��ت��ون ف��أم��ا ط��رٍّا األح��ي��اء اش��ت��ه��ى ك��م��ا أراك
ي��س��ري ب��ن��ي��ك ع��ي��ون ف��ي وس��ي��ًم��ا م��رأى أن��ت ض��ي��ائ��ك ع��ل��ى وك��ن��ت
ح��رِّ ب��ع��ي��ن رأوك وال ع��ل��ي��ك اس��ت��ه��ل��وا ف��م��ا اآلخ��رون ف��أم��ا
ع��م��ِر ض��ي��اع ب��ع��د ف��ق��دوك وم��ن ح��ي��نً��ا وج��دوك م��ن وم��ن��ك إل��ي��ك
ب��ص��ف��ِر خ��ت��م��ت ح��س��ب��ة ل��ك ف��ي��ا اس��ت��واء ع��ل��ى ج��ان��ب��ي��ك ح��س��ب��ن��ا
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