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تصدير

ديواني صدور منذ الدراميِّ غري شعري بمجموعة ١٩٣٤م عاَم الديواُن هذا يستقبُل
بني السطور هذه أحربِّ وأنا أودِّعها التي ١٩٣٣م، سنة نهاية حتى الربيع» «أطياف

األخرية. أطيافها
أنه هي تلك السواء: عىل مريديه غري وإىل الشعر هذا مريدي إىل أوجهها كلمة ويل
تزجيني أملكها ال نفسية بدوافع عليه إرغاًما مرَغٌم أنا بل قرضِه، عىل يل سلطان ال
أكون حتى عليها يَطَّلعوا أن مريديها غري عىل محتوًما فليس النظمية، التعابري هذه إىل
النقاش مجال يف إال عنها يدافعوا أن مريديها عىل محتوًما وليس إياي، ملؤاخذتهم ُمَعرًَّضا
وبني بينها تجاوب وجود من والفنون اآلداب ق لتذوُّ بد وال تتباين، أذواق فللناس الفني،
املذاهب واحتكاُك التجاوب، هذا مبلغ يف التبايُن هذا وجوُد األدبي الخري ومن ناقديها،
عليه؛ القضاء عى ونعمل الربيء، الخالف ذلك من نستاء أن ال ببعض، بعضها األدبية
هي التي املنوَّعة الربيئة الجهود ومحاربة الفنية، الروح يُنايف ذاته يف االستياء هذا فإنَّ
التقليدية بالصبغة مصطبًغا بعضها كان ولو حتى — وقوامها الفنية النهضة عوامل

والفنَّانني. للفنِّ وصمة تَُعدُّ إنما — املحافظة
صوفية نوازع لوال دواويني من سبقها ما وال األشعار هذه لنرش داٍع ثمة كان وما
حينما ينتهي بشعري عهدي فإن أؤديها، برسالة مكلٌَّف أنا كأنما إيلَّ ذلك تُحبب وجدانية
من الكثري شعري من ضاع ما ضاع ملا ذلك ولوال شيئًا، منه أحفظ وقلَّما منه، أنتهي
لحياتي طويل سجل بضياعها فضاع وطني، عن الطويل اغرتابي أثناء السياسة عواصف
كثرة عىل أني ذلك دواويني: لوفرة — بعذر مطاَلبًا كنُت إْن — آخر وُعذٌر العاطفية.
«أبولو» مجلة حتى أستثني وال الصحف، يف منه اليسري النزر إالَّ أنرش ال الشعري إنتاجي
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الشعراء وعىل الشباب، شعراء من الكثريين عىل صفحاتها معظم َوقَف أُوثِر التي الشعرية
لم الذي ملثيل خالًفا آثاَرهم، يذيعوا أن املعارصين لهؤالء أتاح مما املغمورين؛ املجيدين

دواوينه. صفحات غري حرٌّ ِمنْربٌ له يَبَْق
التي الجميلة املثُل إبداع إىل وتحفزه الجمال، ُروُح تستهويه الفنَّان الشاعر إنَّ
بشعره، الخلقية غري وال الخلقية النزعات يخدم أن أصًال يعنيه ال وهو ذوقُه، يرتضيها
وإذا األخرية، وال األوىل مهمتَه ليست ولكنها الفنَّان، يها يؤدِّ قد إضافيٌة وظيفٌة فهذه
يجلو الفناَن فإنَّ حتًما؛ فنُّه َفَسَد عنده رصيحة فيه دوافَع العوامل هذه مثُل أصبحْت
تعلن هي بل وأمثالها، والوطنية الخلقية دوافعه عن يعلن وال يصيح ال ولكنه فنَّه، لنا
أن البال عن يغرب وال يُغطِّيه. وال الفنِّي العمل خالل من يُْلَمُح هادئًا إعالنًا نفسها عن
تحتم التي املستقرة باملقاييس معظهما يف ليست املعهودة والرذيلة الفضيلة مقاييس

الفنون. إيمان وحتى بها، اإليمان
هذا يف معالجتها إىل بالحاجة مثيل يشعر التي الفريدة النقطة هي هذه وليست
هذا صاحب شعر وعىل الحديث، الشعر عىل األدباء بعض نقد عىل تعليًقا التصدير
كأنما معيَّنة موضوعات يف الشعر حَرص الواجب من أنَّ يرون َمْن فهناك خاصًة، الديوان
من عامل أي مع وأخيلتُه عواطُفه تجاوبْت ما إذا الجميل التعبري عن يعجز املفتنُّ الشاعر

َعُظمْت. أو ْت دقَّ كيفما املدهش، الفسيح الكون هذا عوامل
من السواء عىل والرذيلُة فالفضيلُة الفضيلة؛ عىل ه همَّ الشاعُر يقرص أن العبث من
َمرائي هي استيعابه عند الشعر َمرائي وليست وايلد، أوسكار يقول كما الفنَّان مواد
وقوته. حيويته عىل يدلُّ حوله ا حادٍّ خالًفا يُثري الذي والشعُر قرائِه، نفوُس ولكنها الحياة
… العربي الشعر أعالم بني املعري العالء وأبي الرومي وابن املتنبي أشعار كانت كذلك
وما الفنِّي، الروح تربية يف بها كفيٌل ولكنه الفائدة، إىل منه يُقصد ال تعبرييٌّ فنٌّ والشعر
الجميلة. الفنون جميع شأن عامة، باإلنسانية بل األمة بنفسية التسامي من ذلك إليه يؤدي
ولو الثقافية، فائدته له عظيٍم شعٍر وكلُّ عفًوا، جاءت إذا الشعر فائدة عىل إذن غبار فال

الخالص. الفنِّي بنبعِه الِعربَة ألَنَّ لهًوا؛ أصله يف كان
التي املادية الوجهة من كثريًا تقدَّمت العرشين القرن يف اإلنسانية أنَّ يف مشاحَة وال
… بليًغا تأخًرا متأخرة تزال ما والخلقية النفسية أحوالها ولكن املدرك، العقل وأهواء تتفق
الواعي بالعقل صالته وتنظيم بتهذيبه فالعنايُة الوجدانيات، بهذه ارتباٌط الباطن وللعقل
وبينها — الجميلة الفنون تستطيع ما وهذا اإلنسانية، عىل الفوائد بأجزل يعود مما املدرك
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أحوج ونحن حتمي، واجب الجميلة الفنون فتشجيع قيام؛ خري به تقوم أن — الشعر
أديب أن وعندي مىض. عرص أيِّ يف إليها حاجتنا من القايس املادي العرص هذا يف إليها
العقل أن يل ويلوح املطبوع، لألديب خالًفا الواعي عقله عىل أوًال يعتمد والصناعة الذكاء
والعقُل الواعي العقُل ويتعاون خطريًا، اتصاًال والغريزة الخلق بجوانب متَّصٌل الباطن
الذي هو الحيُّ والشاعر آدابهم. وطوابع األدباء طباع تكييف يف مختلفٍة بنسٍب الباطن
الباطن، والعقل املدرك العقل بني التام االنسجام معناه وهذا نفسه، مثال شعره يكون
تفسريًا أراه ما فهذا يشء من يكن ومهما الظروف. جميع يف ا تامٍّ االنسجام يكون ال وقد
وموسيقى وديباجة وَمراٍم َمعاٍن ِمن شعرهم ومظاهر الشعراء أحوال يف ولالتفاق للتباين
الواقع يف تتعدَّى ال التي الحروف موسيقى تكون أن قبل والخواطر النفس موسيقى هي
البيئة مع يتفاعلون بل مستقلني، غريُ ذلك كل يف وهم والفكر، الوجدان لحاالت الرموز
يف أصداؤها ترتدد كما يربزوها، أن قبل نفوسهم يف َمرائيها وتتجىلَّ عامًة، الحياة ومع

نوها. يلحِّ أن قبل نفوسهم
ورسول السالم عوامل أقوى من الجميلة الفنون بأن عميًقا إيمانًا أومن كنُت وإذا
تتباين فكم الحارضة، الظروف يف شامٌل تقديَرها أنَّ بذلك أَعني فلسُت املشرتكة، اإلنسانية
بيتهوفن موسيقى عزَف يجيد أن يُرتَقب ال هوبرمان بُرونِْزالو تعبري حد وعىل األذواق.
الشعر شأن وكذلك بيتهوفن، عواطف من أثارة لديه ليست َمن بها املعجب ق املتذوِّ إجادة
يشاركون من هم — مثًال — بالشعر املتأثرين أصدق فإن الجميلة، الفنون من وغريه
تختلف املشاركة هذه وبنسبة غريهم، من ذلك مثل يُنتظر وال وأهواءه، عواطفه الشاعر

ونقاده. وقرائه الشاعر بني التجاوب درجة
غري ومن الخاصة من كثريون الديوان هذا صاحب شعر عن يَْرَىض أالَّ الطبيعي ومن
ما الشعر من يؤثرون الناس أكثر فإن مألوف، غري أَدٍب كل إزاء املعهوُد هو كما الخاصة
هو الجفاء وهذا متقاربة، صور يف ولو مراًرا ذلك قبل سمعته أنك سماعه عند لك يخيل
كيف أنَىس ال إذْ ودراسًة، رشًحا ومريديه الشاعر أقران من األدبي للتعاون املربُر وحَده
كل عن التام لتجرُّدِه كثرٍي بنقٍد سنواٍت بضع منذ وظالل» «أشعة ديواني صدوُر قوبل
عن فيه يُستغنَى الذي اليوُم يحني أن قلبي صميم من أرجو أنِّي بيد وتعقيٍب. تصديٍر
األنظار وتسرتعي معهودًة، مألوفًة الشعر هذا نماذُج فتصري املقبلة، دواويني يف ذلك نظري
يحمَل أالَّ الصادق وبودِّي الثائرين. الشباب لشعراء القويَُّة الجديدُة النماذُج بدلها والحوار
الشاعر؛ نفسية مع األدبي التجاوب محمل من أكثر عىل والرشوح الدراسات هذه القارئُ
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ذلك عدا فيما ولكنها نفيس، يف أعرفها ال بمحامد واإلشادة التمجيد من الكريم فيها فإنَّ
العرصي. الشعر نحو األدبية املدارس مواقف تصوير يف املمتازُة األدبيُة قيمتُها لها

ذات العرصية والحياة العرصية، الحياة لساُن يشءٍ كل قبل هو العرصيَّ الشعَر إنَّ
والفكرية الروحية الثورة يف غريبًا فليس املستقبل، إىل تطلع وذات باملايض شتى صالت
بأرسه، األدبي العالم يف بل مرصوحدها يف ال منوًَّعا مزيًجا الشعر هذا يأتي أن الحارضة
والتعبري، الشعور صادَق يكون أن إالَّ آخر عرصيٍّ شاعٍر أيِّ من أو مثيل من ينتظر وال
نجده الذي التنويع هذا َشتَّى، أحاسيس نتيجة دام ما الصادق التنويع هذا عىل غباَر فال
«هنريش العظيم األملاني الشاعر عهد يف حدث كما واألساليب، والتأمالت العواطف يف
الرومانطيقية النزعة وبني القديم نفحات بني شعُره جمع فقد ،«Heinrich Heine هيني
وقد تكوينها، عىل ساعد التي العرصي التَّحرُّر نزعة وبني قومه يف شعرائها آخر كان التي
الواقعية الرومانطيقية صورة الغرب يف العرصي الشعر عىل الغالبة الصورة أصبحت

.romantic realism
، الحيِّ األَدب سماِت من سمٌة هو الذي الشخيص األسلوب صديقُة هي التَّحرُّر ونزعة
النزعة بهذه يمتاز الرومي» وابن واملعري، «املتنبي، العربي الشعر يف العظيم الثالوث فإن
بعض يف غامًضا الشاعُر يكون أن مرة ألَف لخريٌ وإنه األسلوب، وغريَ األسلوَب تشمل التي
فهذا ُمستعاٍر، شعٍر صاحب أو ببغاويٍّا يكون أن من تعابريه، يف مستقًال ويكون نواحيه
تَُرى أبياته أن حتى كثرية، مناسباٍت يف عميًقا غامًضا كان اللرييكية عظمته عىل «هيْنِي»
أَنَْرتِْميري «لويس الشاعر مرتجُمه الحظ كما مبارشة، لها متناولة ال خواطره حول حائمًة

.«Louis Untermeyer
ما جزاء أساليبهم عىل حياتهم يف يعابون الذكر السالفو العربية شعراء كان وقد
بتلك فإذا دورته الزمن دار ثم القارصة، اللغوية أدواتهم لتجويد جهٍد من يبذلونه كانوا
بعيًدا يُْحَسُب كان وما محرتًما، مألوًفا جديدها ويُصبح ُحرمًة، تكتسب الطريفة األساليب
ومهما األحوال. معظم يف ذلك غريَ يَُعدُّ صار التقاليد عىل وخروجه لطرافته األَناقة عن
ولخريٌ الفن، روَح تنايف وهي بغيضٌة، مرذولٌة التَّصنَع ترادُف التي فاألناقُة يشءٍ من يكْن
باألساليب الواقع يف العربُة وليست العربيُد. الجماُل بل املتواضُع، الجماُل مرة ألَف منها
ال وجوده وبغري وآخر، جيل بني يختلف االستعداد وهذا بها، للتأثر باالستعداد بل ذاتها

خلقته. التي الحاالت تصوير النفوس يف ينشئ أن الشعر يستطيع
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وتراثَها، اللغة أصول نحرتم بأننا ح نرصِّ أن فحتٌم األسلوب إىل أرشنا قد دمنا وما
يُطِلَق بأن ذاته الوقت يف نويص ولكننا روائعها، باستيعاب ونُوِيص بمفرداتها، ونُعنَى
ال شاعر وكلُّ اللغة. أدب من وافًرا قسًطا أخذ قد دام ما سجيتها عىل نفَسه الشاعُر
الوجداني وعامله الشعرية، وعواطفه النفسية، أزماته عن التعبري حريَة يملك أن يستطيع
من وكم الفنِّي. الكمال عن بعيًدا يَُعدُّ الطليقة، براعتُه فيه تتجىل مستقًال خالًدا تعبريًا
تجد ال التي كنوزها عن وغافٌل اللغِة، بمرونة جاهٌل وهو املبتكرة اللغة ألساليب عائٍب
العامية تغذية إىل الشعراءِ ِه تََوجُّ عن يَتغاضون العائبون هؤالء بينما القادرين، املستغلني
أدبيٍّا خطًرا ويجعلها فنيٍة، لغٍة إىل تدريجيٍّا يحوِّلها مما وغريها؛ األغاني يف بإنتاجهم
أن أنكر ولست لخريها. الشعراء أولئك جهود تفقد التي الفصحى اللغة عىل ما َحدٍّ إىل
البسيطة العربية منزلة إبالغها املمكن من ولكن أوساطها، يف تؤديها رسالًة العاميِة للغِة

السهلة.
السليمة السلسة العربية اللغة كانت ولو وتعبرٍي، صورٍة أية ويف لغٍة أيِة يف فنٌّ الفنَّ إنَّ
والواقع ا أمَّ إليها. اللجوء عىل أهلها غري من العامية أنصار لعذرنا السائغ البيان عن عاجزًة
تطويَع علينا يأخذون بمن واألَْوىل موجب، وال له معنى ال بلغتنا التديلِّ فهذا ذلك نقيُض
بهم األَْوىل املشدوهني، كالبكم نواجهها أن بدل الحياة به تُوحي ما كل عن للتعبري لغتنا
من الفصحى اللغة عىل الداهم الخطر يف ينظروا أن — لنا ذلك تقديَر يعرفوا لم إذا —
إىل اإلساءة حساب عىل الجماهري إىل املتقربون الشعراء أولئك يعزِّزه الذي العامية سيل

وإصغار. إعراض من تُعاني ما ذلك وراء من الفصحى عانت وإن الرفيع، األدب
الفكرة، أعداء من والقافية الوزن أن النقاد وبعُض املقلني الشعراء بعُض ويَرى
وهذا الجريئة، محاوالتهم وينتقدون الشعراء، من املنجبني تثبيط إىل يتدرجون هذا ومن
كما املجرَّدة، العلمية وغري العلمية املوضوعات لدراسة ميدانًا ليس فالشعر ظاهر؛ خطأ
عن وال الحي، التعبري عن األوضاع مطلًقا تعوُقه ال اإليقاع القويَّ الناضَج الشاعَر أن
وأوزانها اللغِة تكييف إىل ومرانتُه بنفسه، وثقتُه نضوُجه، يدفعه بل التعمق، أو التسامي
ُمْطِلًقا املحاكاة، عن البعد كل بعيًدا شعره موضوعات يناسب الذي التكييَف وقوافيها
وحَي القدُر عليه يُميل الذي وكالحكيم حينًا، الغرِد الحرِّ كالطائر سجيتها عىل نفسه
أمزجتهم حسب املتحررين الشعراء أساليُب اختلفت ة ثمَّ وِمن آخر. حينًا الطليقة الحياة
الطابع اختالف بحكم الواحد املوضوع نفس يف يختلفون قد بل وموضوعاتهم، ونزعاتهم
املفقود» «الفردوس يف عرش السابع القرن شاعر اإلنجليزي ملتون فأسلوب الشخيص؛
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وهو املوضوع، هذا نفس يف العرشين القرن شاعر الفرنيس جوف جان بيري أسلوب غري
ممدوح. أمر هو بل ذلك، عىل غبار وال طبيعي اختالف

مواهب، أصلها يف الفنون وجميُع الفنون، من فنٌّ هو بل صناعة ليس الشعُر
شعراء من الفنانني جميُع يستوحيها التي الطبيعة مظاهر يف شائعٌة َخْلَفها التي والروُح
َمرائي خلَف تُلمح التي الروح هذه ووحدة وغريهم. ومثَّالني رين ومصوِّ وموسيقيني
والنحَت األصباغ، شعر بأنه التصويَر يصفون اَد النُّقَّ تجعل التي هي والحياة الطبيعة
بسبب إالَّ ذلك وما … جرٍّا وهلم الناطق، التصوير بأنه والشعَر الصامت، الشعُر بأنه
عند توجد إيقاعيٍة طبيعٍة إىل فريجع النظم ا وأمَّ الفنون. هذه جميع بني الروحية املشاركة
بتاتًا، عندهم توجد ال قد بل الشعراء، بعض عند قويًة تكون ال وقد الناس، من كثريين
وتوفيق املرصي، وإبراهيم محمد، الصاوي وأحمد رصوف، وفؤاد الريحاني، أمني فهؤالء
بالنظم تواتيهم ال سليقتهم ألَن ينظمون ال ولكنهم املجيدين، العربية شعراء بني مفرج
«شري» كلمة من أصًال مأخوذة «شعر» كلمة كانت وإذا الصايف. بالشعر رْت تفجَّ وإن
ُف املثقَّ والشاعُر نظًما. شعٍر كلُّ ليس أنه كما غناءً، شعٍر كلُّ فليس غناء، بمعنى العربية
غري يف شتى ومعارف لفنون ًحا َمْرسَ شعره يجعل أن بفطرته يستطيع التأمالت البعيُد
عن التعبريَ يستطيع — لديه ناضجة كانت إذا — النظمية بقدرته أنه كما بها، يُِحسُّ كلفٍة
اآلراء. عن للتعبري الحرَة اللغَة وحَدُه النثُر فليس تامٍة، بحريٍة الوجدانية الخواطر شتى
املواهب وليدتا وكلتاهما والتحرُّر، النضوج ِصَفتَي بني يجمع الذي هو املمتاُز والشاعُر
هي واملرانُة ل التأمُّ ودقُة الشعريُة فاملوهبُة ثالثًا؛ واملرانة ثانيًا، التأمل أو واالطالع أوًال،

واديًا: تصف الرائعة األبيات بهذه زياد بنت حميدة العربية الشاعرة أنطقت التي

ال��ع��م��ي��ِم ال��غ��ي��ِث م��ض��اع��ُف س��ق��اه واٍد ال��رم��ض��اءِ ل��ف��ح��َة وق��ان��ا
ال��ف��ط��ي��ِم ع��ل��ى ال��م��رض��ع��اِت ُح��نُ��وَّ ع��ل��ي��ن��ا ف��ح��ن��ا دوَح��ه ن��زل��ن��ا
ل��ل��ن��دي��ِم ال��م��دام��ِة م��ن أل��ذَّ زالًال ظ��م��أٍ ع��ل��ى وأرش��ف��ن��ا
ل��ل��ن��س��ي��ِم وي��أذُن ف��ي��ح��ج��بُ��ه��ا واج��ه��ت��ن��ا أنَّ��ى ال��ش��م��َس ي��ص��دُّ
ال��ن��ظ��ي��ِم! ال��ع��ق��ِد ج��ان��َب ف��ت��ل��م��ُس ال��ع��ذاَرى ح��ال��ي��َة َح��ص��اه يَ��روُع
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بهذه (Thomas Hood) هود توماس اإلنجليزي الشاعر إىل أوحت التي وهي
الوُرود»: «أوان يف املقطوعة

It was not in the winter
Our loving lot was cast;
It was the time of roses —
We plucked them as we passed.
That churlish season never frowned
On early lovers yet:
Oh, no, the world was newly crowned
With flowers when first we met.
Twas twilight, and I bade you go;
But still you held me fast.
It was the time of roses —
We plucked them as we passed.

جميع بأشعار شتى ُصَوٍر يف نجدها التكلف عن البعيدة القوية الروح هذه ومثل
روٌح وهي والغرب، الرشق يف ومحدثني قدماء من املتحررين الناضجني املوهوبني
األلفاظ، بهرج عىل تعتمد ال ألَنها أخرى؛ إىل لغة من تُنقل ألن قابلة ،«Neutral «متعادلة

الجوفاء. والثرثرة
النضوج وتغذية املواهب بإنصاف تُعنى التي الشعرية النهضة أن لنكرر إذْن نعود
ألَن التربيز؛ عنارص من هامٌّ عنٌرص فالتحرُُّر جهوُدها، عليها تنعكس التحرَُّر تقاوم ثم
شاعًرا الشاعُر يكون أن ومحاٌل الرصيحة، والبساطة الفطرية والسماحة دق الصِّ قوامه
املناسبة وبهذه غريه. وعىل نفسه عىل ويكذب كانت، كيفما عواطَفه يَكبُت كان إذا كامًال
بالزندقة االتهام إىل يهرع الدين إىل أو األدب إىل املنتسبني الغاشمني بعض أنَّ ننكر ال
ألنه هذا؛ كل من يسخر املتحرر املوهوب الشاعر ولكن تصوفيٍة، نزعٍة كلَّ واإللحاد
سبحانه — وبدائعه ِهللا مخلوقات يف لألُلوهية الرتكيز» «نَُقَط ننعته بما يحسُّ بوجدانه
غاشمة وصمة بألف يُوَصَم أن للشاعر وَلخريٌ … األعظم الفناَن فيها د فيمجِّ — وتعاىل
يُنَعُت ما ذلك عىل وقْس ولغريه. لنفسه خادًعا أو للتقاليد، عبًدا الروح أسريَ يكون أن من
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من قوية لجوانب الطبيعي التعبري «االستهتاُر» هذا يتعدَّى ال حينما الشعر يف باالستهتار
… الحياة

كيتس چون الكبري الوجداني الشاعر سرية يف نقدية نظرة ننظر أن الخري من ولعلَّ
رفعة يف أُخرى عوامل إىل وتُنبهنا قبل، من أجملناه ما لنا ترشح فإنها John Keats
أصبح أنه كما ذهننا، إىل الشعراء أسبق من ألَنه إال ذكراه اخرتنا وما والشاعر، الشعر

واملتأدبني. األُدباء جميع لدى منزلًة أحبهم من
الواسُع، االطالُع بعد فيما عنه ُعرَف ثم الثوريُة، الروُح طفولته يف كيتس عن ُعِرَفْت
الشاعرِة، الحياِة فكرُة عليه استولت ثم والطبِّية، العلمية الدراسة من يُذكر بنصيٍب وأخذ
التجديديُة روُحه كانت أن هذا فتبع والعرشين، الحاديِة يف وهو تحقيقها عىل والعمل
بجورجيانا غرامه عنه وعرفنا شبابه. يف ثائًرا اًما هدَّ كان وأْن مصطنعًة، ال طبيعيًة
كانت كيف وقدَّرنا الصافية، لنفسه التسامح صورَة وملحنا — بعد فيما أخيه زوجِة —
نبًعا «فاني» الثانية محبوبته كانت كما الوجداني، لشعره ُعلويٍّا صافيًا نبًعا الحبيبة هذه
أهله عىل إشفاُقه كان فقد شعرية؛ كانت الواقعية حياته أنَّ عرفنا كذلك جميًال. آخر
املبدعة الرومانطيقية بروحه كيتس وكان … مدهشة رائعة قصائد بمثابة بهم وعنايتُه
من بالرغم األوىل ألشعاره ليكرتث يكن لم الجمهور ولكنَّ التجديدية، املحاوالت كثريَ
وَغريهم، َوِسِفْرن، وبراون، هايِْدن، األدباء: مع بعد فيما تعاون وقد عنها. «َهنْت» كتابة
القديم، صديقه هايدن له وتنكََّر الشهريتان، وكوارتريل بالكوود مجلتا عليه حملت ثم
تسامحه بدليل القلب، طيَب الُخلق، سامَي الرجولة، عظيَم الجَلد، عظيَم بقي كيتس ولكن
قلَّما ولكنه به، متأثًرا وكان بسبنرس، كثريًا يعجب كيتس وكان … وأمثاله هايدن إزاءَ
األَصيلُة شخصيتُه واستوعبت الشخيص، بطابعه غالبًا محتفًظا كان بل يحتذيه، كان
تخضَع أن دون وغريها) اإلغريقية وامليثولوجيا األساطري من الكثري (وبينها مطالعاِته
يجوز كان ما باهرٌة شعلٌة حياته يف لحظٍة آخر إىل وهو الرئة، بذات شبابه يف ومات لها.

… القدر قسوة لوال تنطفئَ أن
نلحظ: كيتس حياة عن األثارة هذه ومن

للشاعر مثاٌل وأنَّه حياته، طوَل تتحوَّل لم التي بفطرتها الثائرَة الشاعرَة النفَس (١)
شاعًرا. نظمه يف يكون كما شاعًرا حياته يف يكون الذي

ُمنوًَّعا شهَدُه وجعلْت صقًال، زادته بل ِشْعَرُه، تُْفِسْد لم ومطالعاته دراسته أن (٢)
شهيٍّا.
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لذلك، وعمل مجيًدا شاعًرا يكون أن وتََمنَّى الشعرية» «طاقته يه نسمِّ بما شعر أنَّه (٣)
أصيٌل جزءٌ الفنِّي التعبري وجراءُة الجريء، التعبري طريق عن بل الصناعة، طريق عن ال
وال دانتي، وال شكسبري، قوُة تتجىلَّ كانت ما الطليقة الجراءة هذه وبغري العبقرية، من

األَدبي. الفن ُروَّاد من أمثالهم وال الخيام، عمر وال املعري، العالء أبي
هذه ولوال والنارشون، األدباء أصدقاُؤه له قدَّمها التي املادية باملعاونة انتفع أنه (٤)
الواقع ويف … شبابه يف َعها وودَّ أنجبَها التي اآلثار هذه بكل الشعُر انتفع ملا املعاونة
من بلغت ما آثارهم بلغت ملا والشعراء األُدباء كباُر إليه استند الذي املال عون لوال إنه
بيننا ذلك عىل شاهٍد وآخُر السواء، عىل والغرب الرشق يف مشهوٌد وهذا والرَّوعة، الكثرة
ال اإلنتاُج فهذا وفقره بؤسه يف إنتاج من لشاعر يكن ومهما بك. شوقي أحمد املرحوم

املواتية. ظروفه يف املتجلِّية بطاقته يُقاَرن
جاءَ وقد املطبوعة، شاعريته ألَهبَْت التي العنارص بني قويٍّا عنًرصا كان الُحبَّ أن (٥)

. مستقالٍّ رصيًحا قويٍّا كيتس نظم يف الحب شعر
فكل أمامه، النهاية يف ينهزمون املتحاملني النُّقاَد جعلْت وفنِِّه بنفسه ثقته أنَّ (٦)

الصحيح. جوهره لتزييف تصلح لم محاوالتهم
ولكنها البداية، يف األُدباء جمهرة تُْرِض لم التجديدية ونزعاته أساليبه أنَّ (٧)

العاملي. األدب بل اإلنجليزي، األدب مفاخر من َمْفَخرٍة إىل بعد فيما استحالت
الذي هو بل املطالعاُت، وال البيئُة تهضمها لم القويَة األَدبيَة شخصيتَه أنَّ (٨)
ن ضمَّ ألَنَّه قيمًة؛ خدمًة الثقافية الناحية من حتى اإلنجليزيَّ الشعَر فخدم هضمها،
ُمشِعًال ذاته يف مرُضه كان وقد العميقة، الته وتأمُّ الشائقة، امليثولوجيا لطائَف شعره

املرض. بشذوذ يقرتن ما العبقريات ومن لشذوذه، مربًرا لذكائه،
وعىل صاحبها، زوال بعد إال منصًفا اعرتاًفا بها يُعَرتُف ال قد الجديدة املواهب أنَّ (٩)
كل يف الشك ويؤثرون تعوَّدوه، ما عبيُد غالبًا الناس ألَن الشباب؛ من كان إذا األَخص

معه. نفوُسهم تجاوبت ولو حتى جديد

من غريه ِسرَيِ من لها نظائر نستفيد وقد كيتس، سرية من نستفيدها الدروُس هذه
هه يوجِّ ما عىل الردَّ تتناول الدروس وهذه السواء، عىل والغرب الرشق يف الشعر أعالم
بأمره حاكًما بنفسه ينادي َمن اد النُّقَّ من فإنَّ كثرٍي، يف املجدِّدين العربية شعراء إىل اُد النقَّ
مثاٌل هو جميًال تصوًفا نعتربه ما أنَّ صوته بأعىل ويُعلن الفني، النقاش حتى يُطيُق ال
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ينسون بل يعيشون، قرن أي يف وينسون يَُصادَر، أن يجب الذي اإللحادي للشعر ٌع مروِّ
إىل املعري العالء أبو ذهب وقد وتقديره، فهَمه يدَّعون الذي العالئي األَدب أبسط حتى
الشطُط ويبلغ … ذلك من يشء يشغلهم ال املعارصون الشعراء بينما القرآن تحدِّي درجة
نفتقر التي الرائعة اإلغريقية بامليثولوجيا العربي أدبنا تطعيَم يستنكر أن النقاد ببعض
القديمة) األُوروبية األجنبية الروائع نقَل استوفوا (وقد اإلنجليز بينما االفتقار، أشدَّ إليها
شعراء من وغريهم الفارض، وابن زهري، والبهاء واملعري، الخيام، لرتجمة يرقصون
يف (A. Miyamori) ِمياُموري أَستاُرو األُستاذ ملجهود أخريًا ويهلِّلون لغتهم، إىل الرشق
اإلنجليزية، اللغة إىل الُفرس) عند ِبالرباعياِت النظيم أشبُه (وهي اليابانية الَهيُْكَواِت نقل
القديم نحب ونحن به، ب يُرحِّ غناه عىل وغرينا والتطعيَم، النقَل نستنكر فقرنا عىل فنحن
عليها الشديد وحرصهم للتقاليد، رعايتهم عىل واإلنجليز منه، جدوى ال ما عىل واملحافظة
حتى وآدابها، بمفرداتها لغتهم إحياءِ يف عمليني يكونوا أن يؤثرون حرصنا أضعاف
نغبن ونحن لهم! لغويٍّ مجمٍع إنشاء عن الفريدة الحيوية وهذه الَفذُّ النشاُط هذا أغناهم
هذا إنَّ نقول ثم الرغيف، وهمَّ َة امُلِمضَّ الخصاصة يعانون ونرتكهم وأدباءَنا، شعراءَنا

صاِئحهم:1 قوُل آذانَنا قرَع وإْن األدبي، إنتاِجهم لخري

ب��ن��ائ��ِل؟ أف��وز ال ل��ي ف��م��ا َح��ي��ي��ت، ال��م��ن��ازِل ب��رِّ ال��ُخ��ْل��ِد ك��داِر ِب��َواٍد
ث��اك��ِل ووح��دَة ��اٍق أفَّ م��ع��ي��ش��َة ونَ��ه��اِره ل��ي��ل��ِه ف��ي ب��ه أق��اس��ي
ال��م��ن��اه��ِل؟ ِع��ذَاُب ال��ه��ام��ي ِش��ع��ِرَك وف��ي ال��ِح��َج��ى م��ع ت��ش��ق��ى ك��ي��ف س��أل��ون��ي: وك��م
ال��خ��م��ائ��ِل زه��ُر اَح ��دَّ ال��صَّ ق��ت��َل ك��م��ا وش��ق��وت��ي بُ��ؤس��ي ال��ش��ع��ِر ب��ه��ذا ف��ق��ل��ُت:
ق��ات��ل��ي! ج��ري��م��َة ال��غ��ال��ي ب��دم��ي س��ل��وا وَس��ْف��ِك��ه��ا دم��ائ��ي ع��ن ت��س��أل��ون��ي ف��ال
ال��وس��ائ��ِل وض��ي��ُع ع��ن��ه��ا ف��أب��ع��َدِن��ي ب��س��ي��م��ًة ع��ل��يَّ ال��نُّ��ْع��َم��ى َم��رَّت ف��ك��م
ع��ام��ِل ��ِة ب��ه��مَّ أرزاق��ي َم��ن��ال��َي ح��اق��ٍد ال��ق��ل��ِب ك��اش��ِح ل��ئ��ي��ٍم ورف��ُض
ال��م��ن��ازِل! َدْم��ُع أب��ص��رُت م��ا وأح��زُن وح��س��رًة ع��ل��يَّ ُح��زنً��ا ب��ل��دت��ي بَ��َك��ْت

أمره ويلُّ يصاحبه الذي الكبري الطفل عقُل هو الباطن) (العقل الفنَّاِن عقَل إنَّ
من الطفُل هذا استفاَد وإْن يُجاملُه، ما كثريًا ولكنَّه ويراعيه، لريشَده املدرك) (العقل

.١٩٣٣ سنة ديسمرب «أبولو»، مجلة الديب، الحميد لعبد املنازل» «دمع قصيدة 1
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إذا ولكنه … العجيب وفهمِه أهوائِه حسَب مختلفٍة بدرجاٍت وفلسفتِه ُمرشِده الِت تَأمُّ
يُشبه بما شعًرا لنا يجيء فإنه املطلقُة، وحريتُه الفطريُة حيويَّتُه له وكانت وشأنه، تُِرَك
أحببناها طاملا التي املفتنَّة املتحركة التصاوير تلك من وهو — ميكي» «ُحلم تصويًرا
نماذَجهم يُبدعون الشعراء لرتَك النَّقُد أنصف فلو — دزني ووالت ماوس ميكي عن
اختالف عىل قصيصٍّ وشعٍر ، تصويريٍّ وشعٍر ، فلسفيٍّ وشعٍر خالٍص، شعٍر من املنوَّعَة
فرنسا يف نرى اآلن نحن وها الشعرية، لثروتنا إنماءً هذا كل إىل بحاجة فنحن أساليبهم،
وبيري جام، وفرنسيس كلوديل، بول أمثال له يعمل للشعر منوًَّعا جديًدا شعريٍّا بْعثًا

تامة. حرية يف جوف جان
تبشريها فهي املتصنِّعني الفرديني مضاجَع ت أقضَّ جريرة أبولو ملدرسة كان وإذا
شخصية واحرتمْت األصنام، عبادَة إباءً أبت فقد والفنانني، الفن لخري السابقة باملبادئ
واحدٍة، بوتقٍة يف جميَعه إبداَعهم ووضعت منهم، كلٍّ روائع إظهار عىل وعملْت شاعر، كل
عت شجَّ كذلك … التعبري شخيصَّ يكْن وإن أناني، غري الصحيح الفنان أن الواقع إذ
كما أصناَمهم تحرتم لم ولكنها عليها، أم لها أكانوا سواء اَد النقَّ واحرتمت ، األدبيَّ النقَد
الثقافية الوجهة من الديوان هذا صاحُب يدين املبادئ وبهذه الشعراء! أصناَم تحرتم ال
يريدون َمْن اآلخر الجانب من يعزِّزها طاحنٌة حرٌب تدوُر املبادئ هذه وحول العامة،
من كلَّفهم ما ذلك كلَّفهم األدب، حساب وعىل املجموع، حساب عىل األنانيَّ الظهور

وإسفاٍف! تَحاُمٍل
النسق يف وذكرياتها الفانية الحياة صور تخليد عىل يعمل فنَّان ككل الشاعر إنَّ
أكان سواءٌ الفنِّي النسق ذلك تأمل كلَّما العاملية لروحه اسرتجاَعها به يستطيع الذي
لم الفني التسجيل ل يتأمَّ حينما وهو ذلك، غري أم عزًفا، أم نحتًا أم تصويًرا، أم شعًرا
التصوفية طبيعته بحكم بالوجود عالقاتها أيًضا ر تصوَّ بل بالذات، رها تَصوُّ عىل يقترص

يقول: شكسبري جعلت التي

Tongues in trees, books in the running brooks
Sermons in stone, and good in everything.

إىل جنح العزاء إىل بالحاجة اِإلنسان أحسَّ فإذا إيقاعي، عالم ذاتها يف والحياة
يسلكه الذي املمر هو واإليقاُع حمايتها، يطلب كأَنه أوىف اندماًجا الحياة عالم يف االندماج
الروح بني الجمع إىل الفطري النزوع يفرسِّ ما هو وهذا امليسورة، املسالك أدنى هو أو
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ة ثمَّ وِمْن نهاية، ال ما إىل تتعدَّد التزاوج هذا ألوان أن وبديهيٌّ واإليقاع. املتصوفة الشاعرة
شخصيات حول االلتفاف بدل التنويع وتشجيع الشعراء، شخصيات احرتام علينا وجب
وحدها، فيها املوسيقي الفن وال الشعري الفن روائع تجتمع أن يمكن ال معدودة قليلة

ذاتها. يف الشخصيات هذه عظمت كيفما
يشءٍ أيَّ تحتقر «ال يقول: (C. P. Cavafy) كافايف السكندريُّ اليونانيُّ الشاعر كان
غريَ شيئًا أحتقر ال فإني شعوري؛ نفُس وذلك لك.» تُعطيه ما كلَّ ُخذْ بل الحياة، يف
لشاعريتي، وُمنريٌ إيلَّ، فحبيٌب فنيٍة ٍة ومادَّ جماٍل من الحياة يف ما كلُّ ا وأمَّ التََّصنُّع،
الوجدانية، بدوافعي مدفوًعا وأجيد، أعربِّ أن حاولُت مهما روعته أماَم بالقصور وأشعُر
يف أحيانًا متناقًضا ويبدو الشعر يتنوع الحياة يف التنوع هذا وإزاء واٍع. غريَ أم واعيًا
أخصَّ أن أودُّ ومعاملها الحياة مآثر جميع ومن واحدة. الحياة حقيقة ولكن مظاهره،
وشبابي وصباَي طفولتي يف مشغوًفا عشُت كيَف ألَذكر وإني وتقديري، بتحيتي املرأة
فقداني القداسة هذه ُعمق ِمْن وزاد عيلَّ، الوالدة هذه ُحنُوِّ بتأثري املرأة وقدَّسُت بوالدتي،
… الحرب رحمة تحت كاملة سنني َعَرش عنهما غريٌب وأنا بها علقُت َمْن وفقداني إياها،
، طبيعيٌّ تََعلٌُّق فهو َور الصُّ َشتَّى يف إيَّاها تقديُسه بل باملرأة، تََعلُُّقه لشعري بقي فإذا
إغفالها بدل الواجبَة العنايَة باألنوثة الرجولُة تُْعنَى أن الشعر هذا أثر ِمْن كان وإذا
عمًدا. إليها يقصد لم ولو ضمنيًة تهذيبيًة وظيفًة أدَّى قد يكون الشعَر هذا فإنَّ الحارض

تقريًظا، ال نقًدا ينتظرون إنهم يقولوا أن املؤلفني عادة من «أنَّ اد النُّقَّ أفاضل أحُد َزَعم
األَدب إىل يربأ فمثيل يصح لم أم هذا أصحَّ وسواء املعاداة!» أشدَّ عادونا نقدناهم فإذا
إن … ذلك عن معي فون يتعفَّ أبولو أعضاء زمالئي جميَع أن وأعتقد الوصمة، هذه من
الوقت ويف الشعراءُ، عنه يتعاىل أن يجوز وال األدبية، للحركة متمٌم جزءٌ األدبيَّ النقَد
من يستاء أن الفريقني ألَحد يسوغ وال الشعراء، عن يتغاضوا أن اد للنُّقَّ يجوز ال ذاته
املطلق والحكِم التقريِر، بنت ال األدبي الحوار بنُت الفائدة كلُّ الفائدُة إذ اآلخر؛ نقاش
أن موا يتوهَّ أن األدباء ببعض الغرور يبلغ األسف ومن … اآلخر2 عىل الفريقني أحد من

للشاعر The Use of Poetry & The Use of Criticism النقد» وفائدة الشعر «فائدة كتاب انظر 2
هارفارد. جامعة يف ألقاها إنجلرتا يف بالنقد الشعر عالقات يف دراسات وهي إليوت، س. ت. اإلنجليزي
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وفساُد الغرور هذا مثُل ويبلغ والتحليل، الدرس بمعنى ولو تُنْقَد أن يجوز ال أعماَلهم
صورة أو الهدم من لوٍن سوى ليس األدبيَّ النقَد أنَّ موا يتوهَّ أن اد النُّقَّ من بطائفٍة الرأي
يشتهي وكأنما األدباءَ، وال األدَب يُنصف وال نفَسه، يُنصف ال الفريقني وكال ي التشفِّ من

بأمره! حاكًما أو دكتاتوًرا وحده يكون أن
األدب لخدمة عامًة شعري وإىل الديوان هذا إىل ه يوجَّ نزيٍه نقٍد بكل ب أرحِّ وإني
دمي فهو بأدبه، املألوفة األديب صلِة ِمْن أْوثُق فهي الشعر بهذا صلتي وأما ذاته، يف
لن ثناءً له أنشَد ولن نفيس، صميم ِمْن هو ما أجحد فلن عليه أو له قيل ومهما وأنفايس،

وحَدها. حيويتي كفايِة ِمْن ِة املستمدَّ حياِته نَبِْض ِمْن يزيَد
مرص املطرية، ضاحية
١٩٣٣ سنة ديسمرب ٢٧ يف
شادي أبو زكي أحمد
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العرصاحلارض العريبيف األدب

فما قرائه، إىل شادي أبي تقديم «الينبوع» لديوان اإلملامة هاته أكتب وأنا غريض ليس
وال أعرف، مما أكثر عنه يعرف قرائه من الكثريَ ولعل التقدمة، إىل بحاجة شادي أبو كان
يدركها أن يستطيع صفات فتلك قلبه، وطيبة نفسه، وسماحة خلقه، بسجاحة اإلشادة
يشء كل وتشمل العالم، تعاطف التي العميقة صوفيته فيها فيلمس آثاره، يطالع من كل
بحمل ينوء التي املتعددة العظيمة بجهوده التنويه وال والحنان، العطف من بفيٍض فيه
يشء يف بها وآمنوا املزية، هاته له الناس عرف فقد العزم، أويل الناس من فريق أعبائها

قليل. غري العجب من
شادي أبي لشعر أعرض أن أريد وال بل ذلك، لكل أعرض أن أريد ال فأنا أجل،
بروٍح شعره يف الناس شادي أبو فاجأ فقد مستوعبٍة، ونظرٍة ٍل، مفصَّ ببحٍث أيًضا
بيشء فقابلوه قبل، من يعهدوها لم وطريقٍة طريٍف، وأسلوٍب مستحدثٍة، ونزعٍة جديدٍة
وأَِلفه، الناس من فريق فاستساغه عمله، يعمل الزمان أخذ ثم قليل، غري االستنكار من
األول رأيها عىل الناس من طائفة وظلت عنه، وتنضح به تشيد أخرى فئات وأخذت
يزالون وال زالوا، وما فيه الناس فاختلف تميل، أو عنها تتحلحل ال القديمة ونفرتها
كثريًا؛ وال قليًال الخالف هذا من تنقص ال كلمتي أن وأعتقد هللا، شاء ما إىل فيه مختلفني
الحديث هذا موضوع أتخذ وأن وأشمل، ذلك من أعم حديثًا أتحدث أن آثرُت فقد ولهذا



الينبوع

من كظاهرة إال شادي أبي شعر عن أتحدث ال ثم الحارض»، العرص يف العربي «األدب
به. تُعرف الذي ولونها الخاص، وجهها لها األدب، هذا ظواهر

من سبقه ما كل عن يمتاز الحارض عرصنا إن قلت إذا يشء يف غاليًا أكون ال أنني أعتقد
قد الحديث العربي األدب وإن له، نظري ال عظيًما امتزاًجا فيه الثقافات بامتزاج العصور

السالفة. عهودها يف اآلداب تواريُخ تعرفه لم اختالًطا العالم بآداب اختلط
املحتومة دورته يدور أن التاريخ فيها يريد التي الكربى، االنقالبات أطوار ففي
واالستحالة، ر والتحوُّ التطور يف ثانية مرة ستولد التي الشعوب نفسيات تأخذ الخالدة،
متأججة شعلة نفسها وتصبح الخامدة، أشواقها وتتوهج النائمة، أحالمها فتستيقظ
فيه، وما بالحارض متربم ملول، شطر شطرين: إىل الثائر قلبها وينقسم الحنني، بنار
التي املعقدة النفسية الحالة هاته مثل ويف فيه، وما املجهول إىل طامح مشوق، وشطر
الطامحة اليقظة لهفة يف الناس يندفع الحياة، بحمى مشبوبة األمة روح فيها تصبح
إىل وظمأٍ جوع من نفوسهم أعماق يف ما بها يطفئون وآدابه وفنونه العالم ثقافات إىل
املزيج هذا من وينتج وأفكار، آراء وتصطفق آداب، وتتمازج ثقافات، فتتالقح الحياة،
حينما اليونانية، الروح يف ذلك كان وجمال. وفتنة سحر لهما طريف وأدب جديدة ثقافة
يف ذلك وكان ومرص، وآشور فارس يف الرشق بروح واتصلت الفرس، عىل انترصت
وفن، وأدب علم من لها ما فانتهبت اليونان من لها هللا مكن حينما الرومانية الروح
ما عىل العرب اطلع حينما يليه، وما العبايس العرص يف العربية الروح يف ذلك وكان
ذلك وكان وترشيع، وفلسفة، وعلم، وأدب، حكمة، من والرومان واليونان والهند لفارس
ما والفن األدب يف األعىل مثلها اتخذت حينما «النهضة» عرص منذ األوروبية الروح يف
بعد الحارضة العربية الروح يف أيًضا ذلك كان وأخريًا وأدب، فن من والرومان لليونان
كان قد اآلداب من بغريه الحارض العربي األدب امتزاج ولكنَّ الدهور. سبات من يقظتها
ذلك ولعل واألجيال، العصور جميع يف مثيل لها يُعهد لم والشمول القوة من صورة عىل
يرجع كما اطع، السَّ القوي املظهر هذا الثقافية للحركة أعطت التي «املطبعة» إىل يرجع
يف العربي األدب فإن واالتصال، والحركة بالرسعة تمتاز التي اليوم حضارة طبيعة إىل
حكمة من لهما وما والهند الفرس بأدب قليًال إال يتأثر لم يليه وما العبايس العرص
وبعض اليونانية، الفلسفة من وبيشءٍ واملسيحية، اليهودية أساطري من وبقليل وأمثال،
قويٍّا تأثًرا يتأثر لم فهو الرومان، أدب من مشوَّه وبنزر ذاك، إذ الشائعة والنحل املذاهب
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وأساطري، ودين تاريخ من لها بما وثيًقا اتصاًال يتصل أن حاول وال األمم، هاته بآداب
قد حال كل عىل ولكنه به، َمْعِنيٍّا وال مقصوًدا يكن لم لعله بسيًطا تأثًرا بها تأثر بل
يعهدها لم البيان من وطرائق وأساليب وأخيلة معاٍن فاستُحِدثَْت املنتظرة، نتيجته أحدث
األدب بغري «النهضة» عرص يف يتصل لم األوروبي واألدب أَِلُفوها. وال قبل من العرب
ذلك بعد عاد إنه ثم واألندلس، صقلية يف العربي األدب من بقليل ثم والروماني، اليوناني
فأخذ دينه إىل رجع ثم األبطال، وسري الفروسية أقاصيص من فيه ما يستلهم تاريخه إىل
كنزه عىل عثر إنه ثم وأحالمه، لروحه غذاءً منها ويتخذ املسيحية، األساطري يستوحي
ثورته فكانت تنفد، ال التي حياته مادة نفسها األوروبية الروح من يستمد فأخذ املفقود
املجهول حدود عىل به ووقفت جديدة، آفاًقا أمامه فتحت التي الحاسمة الرومانتيكية
جمال ويستوحي نفسها، الحياة يستلهم كيف وعلمته وأشكاله، صوره تنتهي ال الذي
فيما — زالت ما والتي وخياله، وحيه مادَة واألحداث الوقائع يتخذ كان أن بعد الوجود،

والحدود. األسماء فيها اختلفت وإن صميمها، يف حيًة — أرى
يتصل أن يريد ال فإنه الحديث العربي األدب أما بغريه، األوروبي األدب تأثر كل ذلك
يستثني ال العالم، آداب بجميع يتصل هو وإنما ، كالَّ بعض، دون العالم آداب ببعض
الفرنيس باألدب يتصل فهو والبعيد؛ والقريب والجديد، القديم ذلك يف سواء واحًدا، منها
وحتى بل واألمريكي، واإلسكانديناوي واإلسباني والرويس واإليطايل واألملاني واإلنجليزي
أن يريد بل املجانب، مرَّ اآلداب بهاته يمرَّ أن يريد ال وهو القديمني، واليوناني الروماني
بل بهذا يكتفي ال وهو ويستوحيه، الروح بهذا يتأثر وأن وثيًقا، اتصاًال بروحها يتصل
أن إال يأبى هو ثم وخرافات، أساطري من لها وما والشعوب، األمم هاته تواريخ يستلهم
ما ذلك مع يستوحي أن ينىس ال هو ثم وعلم، وفلسفة فن من لها ما استلهامه يف يستغلَّ
يضيف هو ثم الجمال، وآيات الفن صور من وأساطريها وتاريخها العربية اللغة أدب يف
مشبوبة، وأحالم مختلفة، أحاسيس من الحارضة العربية األمة حياة يف ما ذلك كل إىل
مادة املعارص العربي األدب من يتخذ ذلك كل بالخيال، الحقيقة فيها تشتبك وأطوار

الجامحة. ألشواقه ورشابًا لقلبه، وغذاء لروحه،
إن بل وحدها، العربية عىل مقصورة ثقافته كانت من اآلن العربية أدباء بني وقلَّ
العسري من أصبح قد أنه والحق وثالث. ثقافتني من أكثر إىل إنتاجه يف ليدين منهم الكثري
ال فهو األجنبية، بالروح التأثر من نفسه يعصم أن املعارص العربي األديب عىل ا جدٍّ
عروبتها، يف خالصة ثقافته كانت مهما شعوريٍّا، ال تأثًرا ولو الروح بهذا يتأثر أن بد
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اآلداب عن والنقل الرتجمة لشيوع إال ذلك وما القديم، ألنصار التشيع يف غاليًا كان ومهما
عصوره. من عرص يف اآلداب تاريخ يعرفه لم شيوًعا األجنبية

أن القوي االتصال هذا العالم آداب من بغريه العربي األدب التصال كان وقد
لم بصورٍة واألساليب واألخيلة واملعاني الصور يف ضخمًة فنيًة ثروًة األدب اكتسب
األديُب بهما أصبح ودقًة مرونًة العربية اللغة أفادت وإن قبل، من العربية اآلدب تعرفها
الغامضة، األحاسيس وأدق املسترسة، العواطف أخفى عن يعربِّ أن يستطيع الشاعُر
عن فضًال وإدراكها، رها تصوُّ يستطيع ال األمس أديُب كان التي النفسية الحاالت وأعقد
ذلك ولكن وظالل. أضواء من يالئُمها ما وإعطائها فيها، الحياة ونفخ عنها، التعبري
عىل ندري ال أخرى نتيجة أنتج الجميلتني النتيجتني تَيْنِك أنتج كما الوثيق االتصال
الشعر، فهم يف بلبلٍة إىل أدَّى فقد الحارض، العربي األدب يف أثرها سيكون ما التدقيق
سجلت قد العالم يف األدب تواريخ أن نحسب ال وغايته، وموضوعه، مقاييسه، وضبط
النقد وأصبح وتقديره، الشعر فهم يف مقياسه أديب لكل يصبح كاد لقد حتى مثلها،

الجميع. من محرتم أساس عىل تقوم وال حدود لها تضبط ال فوىض
يكون أن يجب وما الشعر عن وآراؤها ونقادها، وشعراؤها القديمة، املدرسة فهناك
وثقافاتهم نزعاتهم اختالف عىل ونقدة شعراء من فيها بما الحديثة املدرسة وهناك عليه،
عىل الخاصة أحكامهم لهم الذين املتأدبني طوائف خلفهم ومن النفسية، وأطوارهم
الصحافة عليهم تضنُّ ال والذين واملؤلفني، والتأليف والناقدين، والنقد والشعراء الشعر
يف القارئني جماهري ذلك كل وراء ومن وحوار، رأي من يرتَئُون ما بنرش املطبعة وال
ويعبث اآلصال، وتهدمها الُغدوُّ تَبْنِيها التي املتقلبة بآرائهم العربي العالم جهات مختلف

الزمان. خضمِّ يف وَمدُّها الحوادث جزر بها
تحرَّينا إذا النزعات أو املذاهب، هاته إحصاءُ — حاول مهما — املرءَ ليُعِيي وإنه
األدب تتقاذف والتي واملتأدبني، والنقاد الشعراء رءوس يف تضطرب التي التعبري، دقة
أظهر عن بإيجاز نتحدث أن سنحاول ولكن ا، ومدٍّ وجزًرا ا وردٍّ أخذًا املعارص العربي

األدباء. نفوس يف أثًرا وأقواها اليوم، محاورات يف النزعات هاته
كان إذا إال شاعًرا الشاعر تعترب ال نزعة وهي «الخيالية»، النزعة النزعات هاته فمن
نفس فيه وتشعر وظلماتُه، أضواُؤه وال وخياالتُه أطياُفه تنتهي ال سحريٍّا، عامًلا شعره
«الرمزية»، النزعة ومنها … النجوم خلف وما الغيوم وراء ما إىل ارتفعت قد أنها القارئ
يف ملفوًفا أو السحاب، وراء من للناس يتحدَّث أن إال الشاعر من تريُد ال نزعٌة وهي
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الغامضة لغتها يف باملوسيقى شبيًها لذيذًا، مبهًما كالًما إال منه تتطلب وال الضباب، مثل
غري والخيال والتصور الحسِّ من رضوبًا نفسه يف حركت السامع لها أصغى كلما التي
والطرافة املتعة ألوان تنتهي ال جديًدا تعبريًا لحظة كل يف له ت وعربَّ قبل، من حركت ما
له فيلسوًفا يكون أن إال الشاعر تفهم ال نزعة وهي «الفلسفية»، النزعة ومنها فيه.
أجزاُؤها تتناقض وال نتائجها، تختلُّ وال مقدماتها، تضطرب ال محكمة مضبوطة فلسفة
واللذة والسكون والثورة واإليمان الشك بني واضطرابها النفسية الشاعر حاالت بتناقض
يف له تكن لم إذا بالشاعرية للشاعر تعرتف ال نزعة وهي «الثورية»، النزعة ومنها واأللم.
ترجُّ جامحة مجلجلة كلماته فتنطلق ينطق الطاغية، والرباكني الداوية العاصفة قوة آثاره
جة املتوهِّ كلماته من اللهيُب فيندلع ويتكلم األحالم، هدوء وتزلزل ا، رجٍّ أعماقهم يف الحياة
عميًقا يكون أن إال الشاعر عىل تأبى نزعة وهي «املتعمقة»، النزعة ومنها الحياة. بنار
اللمحة تستوعبها التي البادية الواضحة املعاني بهاته اإلنسان أبناء يناجي ال كالليل،
الحياة أعماق يف بما يناجيهم أن منه تريد وإنما الفضاء، يف الطائرة والنظرة الخاطفة
من اإلنسان قلب يحمله الذي املجهول العالم ذلك خفايا يف وما والعدم، والوجود واملوت
وهي «التاريخية»، النزعة ومنها العاتية. نواميسها عىل وثورة للحياة، عريقة عبودية
يستطيع العابرة، الحياة لهاته واضًحا ظالٍّ يكون أن إال يشء كل الشاعر عىل تنكر نزعة
وأحالمه وتقلباته وأطواره، وعاداته الشعب عقائد من حية صورة آثاره يف يجد أن ُخ املؤرِّ
زعيم يكون أن إال الشاعر من تريد ال نزعة وهي «السياسية»، النزعة ومنها وخرافاته.
تنتهي ال الذي الزمان سبيل يف الرضب إىل بهم ويهيب والحياة، النهضة إىل يدعوهم قوم
يف ينظم أن الشاعر من تريد نزعة وهي «الصحافية»، النزعة ومنها وعقباته. تعاريجه
العالم حوادث فيها يسجل منظومة صحًفا للناس ويقدم الساعة ومشاكل اليوم أحداث
… هللا رحمة والعاطفة والفكر اإلحساس وعىل آخر، يشء وكل واالقتصاد السياسة يف
للمرأة، قربانًا حياته قدم إذا إال الشاعر عن ترىض ال نزعة وهي «الغزلية»، النزعة ومنها
أما والدموع، الحب لغة بغري يتكلم ولم الجميلتني، قدميها تحد بخوًرا مواهبه وأحرق
حرضات لعنة ثم … والحياة الشعر لعنة فعليها األُخرى وعواطفها النفس لغات بقية

… الغزليني السادة
يحملنا ما األثر قوة من لها ليس تافهة، ضعيفة ولكنها أخرى، كثرية نزعات وهناك
فلندعها بالية، ميتة وأخرى ذابلة، وأخرى غريبة، نزعات هاته: كلمتنا يف تدوينها عىل
ولندعها الجديد، متطريف وبعض القديم، غالة بعض أدمغة يف املوت اختالجة تختلج

… املحتوم الفناء هوة إىل محالة ال ذاهبة فهي الظالم؛ سكون يف املوت ساعة تقيض
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غري عىل التجديد يحملون ممن الناس بعض بها يدين غريبٌة نزعٌة هناك ولكن
أسلوبه يف الشاعر يأتي أن التجديد يحسبون فهم منه، املراد غري عىل ويَفهمونه محمله،
من آثاره يخلق وأن بيشء، قلٍب عىل خطر وال سمعت أذٌن وال رأت عنٌي ال بما ومعناه
يستطيع كيف نفهم ال غريبة فكرة وهي مثال! أو بصورة مسبوقة غري بها ويأتي عدم،

الصغرية: الكلمة هاته إليهم نسوق ولكننا الناس، من فريق اعتقادها

فيها يتصل وسلسلة القيود، يف ترسف حرية إال ليست نفسها الحياة إن
أن من بأكثر نطالبه ال بالتجديد الشاعر نطالب حني وإننا بالتليد، الطريف
ليست — الحياة فنون من فنٌّ وهي — فالزهرة فنِّها، يف الحياة خطى يرتسم
منها فنٌّ ذلك مع ولكنها الحياة، روح من والسماء واملاء الرتاب يف ما بعض إال
ننحدر — اإلنسان أبناء — ونحن بعيد. جد عنها بعيد أنه إلينا يخيل جديد
ولكن واألطوار، وامليول املالمح يف األولني آبائنا من مشابه وفينا الدنيا هاته إىل
قلب من الكائنات تتدفق وكذلك املمتاز. وطابعه الخاصة، روحه منا لكل
من بينها ما رغم متباينٌة ممتازٌة صوٌر وكأنها ينضب، ال الذي األزيل الحياة
عبثًا الحياة عمل ألصبح الحكيم التباين ذلك ولوال والقربى، الرحم وشائج

متاع. وال وراءَه جدوى ال معاًدا وعناءً متواصًال،

يخرج أن يستطيع ال فهو يصنع، أن ينبغي وكذلك الفنان، الشاعر يصنع كذلك
اإلنسانية خلفته وما وألم، ولذة سحٍر من العالم هذا يف وما جنبيه بني التي نفسه عن
يحيا أن بعد إال به يتحدث ال آثاره يف بذلك إلينا يتحدث حني ولكنه ودين، ورأي فن من
موسومة للدنيا آثاره فتربز املرشقة، نفسه بأضواء ج ويترضَّ حياته، يف ويتوهج قلبه، يف
الصحيح. الواضح بمعناه التجديد هو وذلك يزول، ال الذي بطابعه ومطبوعة بوسمه،

من به تهيب التي األصوات هاته ة َلجَّ ويف املتعرجة، السبل هاته بني يصنع ماذا والشاعر
ومكان؟ ناحيٍة كل

يف وتفنى تضمحل وألحانه مواهبه فإن العزيمة خوَّار النفس ضعيف كان إذا أما
كان إذا وأما الرياح، هاته مهابِّ يف أباديد حياته وتذهب باألضواء، اوي الدَّ األفق هذا
األصوات لتلك آبه غري وقوة عزم يف سبيله يسلك فهو برسالته، اإليمان قوي العزم موثق
أعماق يف املرتدِّد «الحياة» صوت عن إال سمعه ا صامٍّ ُقُدًما، يميض وهو املتباينة، الكثرية
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املرشق السماء نور عن إال برصه مطبًقا البحار، أمواج َق تدفُّ نفسه جوانب يف املتدفق قلبه
ساخرٌة مشفقة بسمٌة شفتيه وعىل يميش وهو الوجود. أعماق ويف الحاملة، روحه آفاق يف
الجوانب؛ محدود مطبق قفص يف الشاعر روح تحرص أن تريد التي األصوات هاته بكل
كالطائر حرة إليه، تسكن وال القيد، إىل تطمنئ ال حرة روح الشاعر روح أن يعلم ألنه
ال نهائية ال فسيحة حرة الفضاء، آفاق يف الهائم والنشيد البحر، يف واملوجة السماء يف
مجاالت النزعات هاتيك بكل تضيق ال كانت وإن محدود، مذهب وال واحدة، نزعة تحدها

مثال. أو بصورة تتقيد وال الشاعر، نفس
وأحالَمنا ومذاهبَنا آراءنا الشاعر عىل نفرض أن حاولنا إذا كثريًا نخطئ أننا والحق
املواهب وسخرية الناشئة، الجديدة املواهب تضليل إال ذلك وراء من نجني ولن فرًضا،
وإذا «الحياة»، بغري شعره يف الشاعر نطالب أن لنا ليس وأنه النور، إىل السائرة الكربى
تتكافأ سامية، رفيعة «الحياة» هذه تكون بأن فلنطالبه هذا من بأكثر نطالبه أن لنا جاز
يتعاىل والدنايا، الحماقات من كثري الحياة ففي وجالله، الفن قدسية من للشعر ما مع

العالية. سمائه من إليها التديل عن الفن
ويشعر ويتنفس، يحيا ودم، لحم من إنسانًا فيه فوجدنا الشاعر شعر قرأنا فإذا
بما املحسوَس وجوَدنا لحظًة وينسينا والخيال، والحس بالعطف ويجاوبنا ويفكر،
راته، ومحقِّ العالم هذا دنايا فوق بمشاعرنا ويرتفع وصوره، الفن جمال من علينا يخلعه
يكون أن هذا بعَد وليس ا، حقٍّ الشاعر بأنه وإيمان ثقة يف فلنقرأه الشاعر هذا وجدنا إذا
الشعر يتشكل نفسية أطوار إال الحقيقة يف تلك فما وذاك. هذا غري أو رومانيكيٍّا أو َرمزيٍّا
«الحياة». الشعر لباب فإن نفسه؛ الشعر هي وليست وأضواء، وظالل ألوان من لها بما
كان سواءٌ مصطفاٌة»، موسيقيٌة «حياٌة إنه الواسع: بمعناه الفن عن مرًة قلت ولقد
يف الفن ألن «حياة»؛ فهو يُنَحت، تمثاًال أو تُرَسم، صورة أو يُعَزف، لحنًا أو تُنَشد، قطعة
الرحيب، الزاخر الكون هذا يف الفنَّان بها يحيا التي الحياة تلك من صورة هو إنما صميمه
وهو والعرض، والشكل اللون يف الصورة تلك كانت وكيفما وأحالمه، خياله دنيا يف أو
موسيقية، ِنَسٍب مجموعة هو إنما وألوانه صوره جميع يف الفن ألن «موسيقية»؛ حياة
ال وربما ويأتيها، نفسه قرارة يف بها يحسُّ ُمْلَهَمًة، حكيمًة موازنًة بينها الفنَّان يُوازُن
بني املعادلة إىل فنه يف ق يوفَّ الذي هو العظيم فالشاعر بعضه؛ أو الفهم كل يفهمها
املوسيقيُّ التجاوُب بينها يحصل بحيث والوزن، واألسلوب والخيال والفكر العاطفة ِنَسِب
اليانعة. الجميلة الزهرة يف والهواء واملاء والعطر النور انسجام القصيد يف ينسجم الذي
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واألضواء األلوان بني املوسيقية املوازنة إىل الصورة يف ق يوفَّ الذي هو العظيم والرسام
يف ذلك مثل وليقل السماء، يف الضياء شيوَع ذلك كل يف الشائعة الفنِّية والروح والظالل،

وأصنافه. الفن رضوب بقية
عىل مكَرٌه هو أو يعربِّ ال لفنه املخلص الفنَّان ألن «مصطفاة»؛ موسيقية حياة وهو
حياة الرفيع الشعر فإن هذا وعىل وأسماها، الحياة ُصور أرفع عن إال بفنه يعرب أالَّ
مختارة موسيقية حياة واملوسيقى الكالم. من فنٍّ يف نفسها عن تعربِّ مختارة موسيقية

الفن. أنواع سائر يف يقال وكذلك موزون، منغم جو يف مجنَّحة بألحان ترفرف

هي فما الحديث، العربي الشعر يف الجديدة واملدرسة القديمة املدرسة عن تحدَّثُت وقد
غاياتُهما؟ هي وما املدرستني، من كلٍّ حدود

رضوبًا إال يسيغ ال ا خاصٍّ مزاًجا العربية للغة أن تزعم فهي القديمُة، املدرسُة أما
يف تستحدث أنها الحديثة املدرسة عىل تنقم وهي والخيال، والحس التفكري من محدودة
التفكري طرائف من وآدابها األجنبية الروح يف بما مشبعة البيان من فنونًا العربي األدب
عىل ينسجم وال العربية، اللغة طبيعة يالئم ال ذلك أن تدَّعي وهي واإلحساس، والخيال

الصميم». العربي «األسلوب تسميه ما
تحرز، بدون القديمُة املدرسُة به تكفر ما كل إىل تدعو فهي الحديثة املدرسة وأما
التفكري يف وطريقته أسلوبه يف شاءَ ما الشاعر د يجدَّ أن إىل تدعو هي استثناء، وال
الذي العظيم املعنوي الرتاث هذا كل من شاء ما يستلهم أن وإىل والخيال، والعاطفة
كان ما بني ذلك يف فرق ال وديٍن، ورأٍي وفلسفٍة فنٍّ من اإلنسانية ادَّخرته ما كلَّ يشمل
الحركة يمنعه قيد كل من الفن حرية إىل تدعو فهي وبالجملة أجنبيٍّا، أو عربيٍّا منه
اللغة قواعد احرتام يف إال القديمة املدرسة مع تتفق تكاد ال ذلك كل يف وهي والحياة،
يحفل وال شيئًا، الفن بحرية يعدل ال الحديثة املدرسة متطريف من فريًقا إن بل وأصولها،
يخفت أخذ قد الطائفة هاته صدى أن غري وأصولها، اللغة بقواعد حتى ذلك سبيل يف
التي الطفرات لكل جامحة طفرة إال ليس فهو الزمان؛ مع سيفنى أنه شك وال ويضمحل

األوىل. الدعاية حماسة يف انقالٍب كل تصحب
حدوُدها؟ وما الحديثة املدرسة هاته غايُة ما ولكن،

عىل فاصلة مضبوطة حدوًدا املدرسة لهاته تجعل أن صاحبي يا أردت إذا أما
غري أو الواقعي، أو الربنايس أو الرمزي أو الرومانتيكي املذهب عليه كان الذي النحو
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القوي روحها من عليه وأملت خاصة، طرق يف الفرنيس األدب ت سريَّ التي املذاهب هاته
مذهبًا بعد تصبح لم الحديثة فاملدرسة واجده؛ غري فإنك ذلك أردَت إذا أقول الثابت،
ثورة عميًقا، قويٍّا وإيمانًا هائجة، مشبوبة ثورة زالت ما ولكنها واملعالم، الحدود واضح
زالت ما ثورة هي أجل، املبدأ. وجالل الغاية بسمو وإيمانًا وكماله، الشعر حرية سبيل يف
حميل يف البذور اضطراب املذاهب أصول فيها وتضطرب وامليوُل، املطامُح فيها تختلط
وذلك والنزعات، واألساليب األدبية، املقاييس يف اختالف من أسلفُت ما هذا وآية السيل،
واحد فكل املدرسة، هاته شعراء أغلب أرواح تعانق التي الغائمة العميقة الحرية هاته رسُّ
نفسه تستفز غاية، وال مبدأ له يعرف ال مجهول، عالم تخوم عىل بشعره واقف منهم
ولكنها وأطياف، أشعة طرفه وتسحر وأحالم، أشواق خياله وتستهوي وأنغام، أصوات
سكون يف وتفنى تضمحل ثم النائية، البعيدة السحب وراء تتوارى حتى نفسه تأرس ال
فيما البحر» وجنية «البحار بحال اليوم املدرسة هاته شعراء حال أشبه وما الفضاء.
مدرسة نفسه يف يمثل يكاد املدرسة هاته شعراء من شاعر فكل ولذلك األساطري! ه تقصُّ
وإنشائه. الشعر فهم يف وجهتها ولها املمتاز، وطابُعها الخاص، َمذهبها لها مستقلة

مرشقة متأججًة قويًة روًحا ذلك رغم آثارهم يف تلمس أن تستطيع أنك عىل
… املجهول إىل والحنني الحياة طالقة هي الروح هاته كاللهيب، جًة متوهِّ كالصباح،
الروح هو معانيه، بأشمل «الطموُح» أو املبهمُة، التائهُة واألشواق املطلقُة، الحرُة فالحياُة

املنشود. الفنِّي الكمال سبيل يف تجاهد التي املدرسة هاته آثار يف البادية الغالبة
وروحه وأسلوبه، مذهبه، له املجدِّدة املدرسة هاته شعراء من كشاعر شادي وأبو

املمتازة. الخاصة
التعبري الحرصعىل كلَّ الشاعُر يحرص أن فهو — أرى فيما — الشعري مذهبه أما
وعىل الوجود، هذا وحي من يخالجها وما الحياة، أصداء من نفسه أعماق يف يدوي عما
يُعدُّ ذلك يف تقصري كل بأن يؤمن ولعله سبيًال. إليه استطاع ما شيئًا ذلك من يضيع أالَّ
ألسنُة تسكت ال الذي الكون هذا رسالة ليؤدي إال يوجد لم فالشاعر الفن؛ ألمانة خيانة
مخلٍص وغريَ لرسالته، خائنًا كان الرسالة هاته أداء يف الشاعر قرص وكلما فيه، الهواتِف

الشعراء. من لغريه بالنسبة شادي أبي إنتاج وفرة يف الرسُّ هو وهذا لفنِّه،
طبعه إىل يرجع هذا مذهبه أن أعتقد وأنا الشعر، يف جديد مذهب صاحُب إِذَن فهو
الفكرة تولِّد تكاد ال والحياة بالعزم، ممتلئٌ عميل طبع ذو فهو آخر، يشء كل من أكثر
يستطيع ال فهو ولذلك موجود؛ كائن إىل العملية طبيعتُه تحوِّلها حتى نفسه أعمال يف
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عىل عواطفه وأَْد الشاعر يُْؤثر كيف يعجب فهو ولذلك عنه، يعربِّ ال إحساًسا يحس أن
الَخْلق روَح واالستسالم الكسُل يقتل وكيف الحياة! بروح تتنفس شعره يف حيًَّة بعثها
وشعره، نثره من كثري يف هذا مذهبه عن يعربِّ وهو ليخلق! إال يوجد لم الذي الفنَّان يف
الديوان. هذا من «التجدُّد» الرائع: الجميل قصيده يف وإيمان بحرارة عنه يعربِّ ولكنه

التي الواضحة الحرة والبساطة والسهولة، الطبع بجمال يمتاز فهو أسلوبه وأما
الجدول ومثل األِتيِّ «مثل قال كما إرساًال، يرسله وهو إليه، تسعى وال التكلف تحبُّ ال
من الشعراء بعُض عليه يحرص ما عىل يحرص وال يتعمل، وال فيه يتأنق ال الجاري»
صادًقا يكون أن عىل الحرص كل يحرص ولكنه األنيق، املرتف بمظهر آثارهم ظهور

أحيانًا. الغموض إىل ذلك به أدَّى ولو نفسه ذات عن التعبري يف دقيًقا
يظلمون فإنهم الجمال من شادي أبي أسلوب يجرِّدون الذي الناقدين بعُض أما
بني وشتان األناقة، يفقد ولكنه الجمال يفقد ال أسلوبه فإن عليه، ويتحاملون الرجل
قلبه وأصوات أحاسيسه من قليل غري يضيِّع أن ا إمَّ الشاعر أن والحق والجمال، األناقة
األناقة هاته من قليل غري يضيع أن وإما املوسيقي، الرنني مع واالندفاع األناقة سبيل يف
الذي بمذهبه التضحية يُؤثِر ال شادي وأبو وأمانٍة، بدقٍة نفسه ذات عن التعبري سبيل يف

والتنويق. التزويق سبيل يف به ويؤمن إليه يدعو
بعيدة وصوفية عميقة، روحانية فهي شادي أبي شعر بها يمتاز التي الرُّوُح وأما
أبو ينظر املركَّبة الروح وبهاته رسيٌع. ٌل متنقِّ وخياٌل مشبوٌب، ُمْرَهٌف وإحساٌس املدى،
وتعاطفه، يعاطفها والعطف، باملحبة جديرة أحياء إال فيه يرى فال الوجود هذا إىل شادي

قلبه: أعماق من قائًال يهتف الروح وبهاته والحياة، األنَس وتشاركه

أن��ادي��ه��ا! أح��الٌم ِر واألن��وا ال��ظ��لِّ ف��ي وك��م

الشابي القاسم أبو
تونس
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الديوان إهداء

تَ��ُض��وُع أن��ِت ل��دي��ِك ال��ح��ي��اِة وُم��نَ��ى وخ��واِط��ِري َع��واط��ِف��ي رأي��ُت ��ا َل��مَّ
«ال��ي��ن��ب��وُع» ج��م��اَل��ِك أنَّ وع��رف��ُت خ��ال��ق��ي وح��َدِك أن��ِت أن��ِك أي��ق��ن��ُت
ال��م��ط��ب��وُع ح��ن��انُ��ِك ال��ح��ي��اَة إنَّ ع��واِط��ِف��ي إل��ي��ِك ُق��رب��ان��ي ف��ج��ع��ل��ُت

شادي أبو





يَواِن الدِّ ِشْعر

املبعوث الصبا

1 أح��نُّ إل��ي��ِك ُف��رَق��ِت��ن��ا أع��واَم َم��ثَّ��َل��ْت ق��د ل��ح��ب��ي��ب��ت��ي زه��رًة ي��ا
ت��ف��ت��نُّ روع��ٍة ف��ي ل��وع��ٍة ِم��ْن َم��ض��ى م��ا ��ُم تُ��ج��سِّ َم��ْن غ��ي��َرِك أل��َق ل��م
؟ أَُج��نُّ ح��ي��ن أن��ِت ب��ح��ب��ِك إالَّ أُع��ي��ُده��ا ك��ي��ف ف��ك��ي��ف ال��س��نُ��ون َم��َض��ِت
ال��ُم��ْزُن؟ َج��َداُه خ��انَ��ْت ق��د ك��ال��نَّ��بْ��ِع ذاه��ٌب ُع��م��ري وذاك أَُج��نُّ ال ِل��َم
ال��ُح��ْزُن ف��ي��ه ال��ح��ال��ي��ِن ع��ل��ى ع��م��ٌر وإن��ه ، األق��لُّ إالَّ م��ض��ى ُع��م��ري
ال��م��ف��ت��نُّ خ��ي��الُ��ه أن��ت ول��دي��ِك ال��م��ن��ط��وي ال��ش��ب��اُب ذاك وأََح��بُّ��ُه
! وال��َف��نُّ ب��ال��ه��وى ي��وح��ي ف��ال��ِب��رُّ َح��ب��ي��ب��ت��ي ع��ش��َق أن��ِت ع��ش��ق��تُ��ِك ف��إذا
ال��َغ��بْ��ُن م��ن��ه وم��ن��ه نُ��ف��ي��ُت، م��ن��ه ال��ذي ُح��بِّ��ي ص��ورت��ْي ل��ي ِص��ْرتُ��َم��ا ق��د
ال��ك��وُن! م��ات ال��ُح��بُّ ف��ل��وال ُح��ْل��م��ي، ف��ي أع��ي��ش أزال وم��ا َح��ي��ي��ُت ول��ه
ال��بَ��يْ��ُن؟ ج��ن��اه ق��د م��م��ا ع��ان��ي��ُت بَ��ْع��َدم��ا ل��ِك تَ��َودُِّدي ي��ل��وم ذا َم��ْن
؟ يُ��َم��نُّ ل��ي��س م��ن��ه ع��ط��ٌف ف��ي��ع��وَد ��نْ��تُ��ُه ك��فَّ ال��ذي أم��س��ي ُم��ْرِج��ٌع َم��ْن
وال��ُح��ْس��ُن وال��ص��ب��ا ال��رش��اق��ُة ف��ل��ه��ا ��ه��ا أمِّ م��ن ُص��ورٌة ه��ي ال��ت��ي أن��ِت
األَنُّ ش��ج��ان��ي ك��م��ا ، إل��يَّ ي��رن��و وتَ��َح��رُّق��ي ��ف��ي تَ��َل��هُّ زم��اُن وب��ه��ا
؟ ��نُّ ال��سِّ ش��وق��ي تَ��ُردُّ ف��ك��ي��ف بُ��ِع��ثَ��ْت ُم��ه��ج��ت��ي ِم��ْن َف��ل��ذٌة إالَّ أن��ِت م��ا
أَِح��نُّ إل��ي��ِه ُروٍح ِم��ْن َم��ثَّ��ْل��ِت ب��م��ا أَْوَل��ى ف��إنَّ��ن��ي ان��ت��س��ب��ِت وإذا

ص٤٩. الربيع» «أطياف ديوان يف «الزهرتان» قصيدة انظر 1
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الصامتة األلحان

ال��َح��ن��وْن ��ع��ِر ال��شِّ م��ن ل��غ��ٌة وال��ُع��يُ��وْن ال��ح��واج��ِب ل��غ��ُة
ال��ف��ن��وْن م��ع��ن��ى ��رْت وَف��سَّ ال��ش��ج��يِّ ال��ل��ح��ِن ع��ن أْغ��نَ��ْت
تَ��ُه��وْن ص��داق��تَ��ه��ا ُح��ِرَم��ْت إْن األل��ح��اُن وك��أنَّ��م��ا
ُف��ت��وْن ف��ِم��ه��ا ِم��ْن ي��ذوُب ءُ وال��غ��نَ��ا ت��غ��نِّ��ي وق��ف��ْت
ال��ج��ن��وْن َع��ذُْب ك��أنَّ��ه��ا ـ��ِب ال��َح��ِب��ي��ـ ال��ص��وِت ورش��اق��ُة
ال��ج��ف��وْن م��ن��ه��ا وأس��ب��ل��ْت َم ال��ق��وا م��ن��ه��ا رنَّ��ح��ْت ق��د
ال��ُع��يُ��وْن ل��غ��َة ��ن��ْت ف��ل��حَّ ِن ال��ع��ي��و َش��َغ��َف واس��ت��ن��ط��ق��ْت
ي��ب��ي��ْن وال ي��ب��ي��ُن ك��م ٍت ب��ص��و َم��أُس��وًرا ف��ل��ب��ث��ُت
َم��ُص��وْن ش��دٌو ف��ج��م��ي��ُع��ه��ا نَ��ظ��َراِت��ه��ا ِم��ْن أه��واه
ت��خ��وْن وم��ا ت��ش��ذُّ ف��م��ا ـ��َق ال��رق��ي��ـ ��َم��ه��ا تَ��ب��سُّ ح��اك��ْت
وال��م��ج��وْن ال��ص��ب��اب��ِة ِم��َن ال��وف��يَّ ال��روَح ت��غ��م��ُر ب��ل

مروٌع يوٌم

البحر) جرية (يف

تَ��غ��ي��ُب إذْ تُ��ْح��َرُق ال��ش��م��ُس وه��ذي ُدخ��اٍن ف��ي أغ��ب��َر األف��ُق ي��ل��وح
ع��ج��ي��ُب! ِس��ْح��ٌر ل��ه��ا ب��م��ج��م��رٍة بَ��ُخ��وٌر ��َع��ه��ا َج��مَّ ��ْح��َب ال��سُّ ك��أنَّ
ال��ف��س��ي��ُح األُف��ُق ال��م��ن��ى يُ��غ��ِن��ي وم��ا ون��ف��س��ي ق��ل��ب��ي ف��ي األف��ُق يَ��ض��ي��ُق
ق��ب��ي��ُح م��ح��م��وٍد وك��لُّ ت��ِئ��نُّ ن��ف��س��ي ف��إنَّ ال��وج��وُد اك��ت��أَب إذا
ال��ص��خ��وِر؟ ت��ل��ك ع��ل��ى ال��ب��ادي س��وى ش��خ��وٌص ل��ه��ا ال��ص��خ��وُر أه��ات��ي��ك
��م��ي��ِر؟ ول��ل��ضَّ ل��ل��ش��ع��وِر ت��راٌث روٌح ال��ع��ه��ِد ق��دي��ِم ِم��ْن أف��ي��ه��ا
وال��ُق��روِن ال��ح��وادِث َم��ْوِج ع��ل��ى س��ك��َرى وت��ل��ك ال��ق��روُن م��ض��ِت ل��ق��د
ال��س��ن��ي��ِن! م��وِج س��وى م��وٌج ف��م��ا ت��الق��ي م��ا أه��وُن ال��بَ��ْح��ُر وه��ذا
ال��رب��ي��ِع؟ ف��ي دخ��ي��ًال أْوَف��ى وق��د ال��ش��ت��اء أه��ِل م��ن ال��ي��وُم أه��ذا
ك��ال��م��روِع؟! اإلج��اب��ِة ع��ن ي��ص��دُّ ي��وم��ي وذاك ال��س��ؤاِل َج��ْدَوى وم��ا
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السماء بحر

األض��واءِ م��ن َف��َل��ٍق ع��ل��ى ن��وم��ي ِم��ن ف��اس��ت��ي��ق��ظ��ُت األض��واءُ ب��َي َه��تَ��ف��ْت
أَم��اءِ وال��دَّ ال��م��وج ح��دي��َث إالَّ أَج��ْد ف��ل��م ال��س��م��اءِ أُف��ِق ف��ي ونَ��ظ��رُت
ل��ن��دائ��ي ل��ح��ظ��ٍة ب��ه��دأِة تَ��رَض��ى ال ال��م��وِج اص��ط��َخ��اِب ف��ي ت��ج��ِري ��ْح��ُب ال��سُّ
��َع��َراءِ ل��ل��شُّ األط��ي��اِف ��ِت ك��ت��ل��فُّ ل��ك��نَّ��ه ��تَ��ْت، ف��ت��ل��فَّ ن��ادي��تُ��ه��ا
ال��م��اءِ ف��وَق ال��م��وج ك��وث��ِب ل��َه��ٍف، ف��ي وت��س��ي��ر ُه��ن��ي��ه��ًة، ت��س��ت��ق��رُّ ال
ع��ن��اءِ وُط��وِل رك��ٍض ف��ي ك��ال��خ��ي��ِل ي��س��وق��ه��ا ال��ع��ج��ي��ُب ال��زم��ُن وك��أن��م��ا
وُم��َراِئ��ي دائ��ًم��ا ق��اٍس ف��ال��ده��ُر خ��ل��َف��ه��ا ت��ْج��ِري ال��ده��ِر ِس��ي��اَط ت��ْخ��َش��ى
َرَج��ائ��ي! ووح��ُي وأن��َف��اس��ي ُح��لُ��ِم��ي َم��ض��ى ك��م��ا ال��س��م��اءِ ب��ح��ِر ف��ي وت��غ��ي��ُب

الصغري البحر

البديعة) املنصورة مشاهد (من

وت��س��ت��ن��ي��ُر2 ال��س��ف��ي��ُن ب��ك تُ��ن��ي��ر ال��ص��غ��ي��ُر ال��ب��ح��ُر أي��ه��ا ه��ن��ي��ئً��ا
ص��غ��ي��ُر ط��ف��ٌل روُح��ه��ا وك��لٌّ ِخ��ف��اٌف أم��واٌج ف��ي��ك وت��ج��ري
ال��ن��ظ��ي��ُر يُ��ش��ب��ه��ه��ا ل��ي��س ح��ي��اًة تُ��س��دي وأن��َت ال��ح��ق��ول ع��ل��ى ت��ط��وُف
تَ��ض��ي��ُر وال ت��س��ت��ع��زُّ وُخ��ل��ًق��ا ل��ونً��ا أب��وَك أن��َت ال��ن��ي��ل اب��َن أي��ا
ق��ري��ُر َم��ْزُه��وٌّ وأن��َت ف��س��رَت أه��ٌل وه��ي ال��م��دي��ن��ُة تَ��بَ��نَّ��تْ��َك
ال��خ��ري��ُر يُ��زج��ي��ه��ا األَح��م��اُل ب��َك وت��ج��ري أل��وانً��ا ال��وزَّ تُ��ض��ي��ُف
ال��ق��دي��ُر ال��ح��س��ُن ل��َك ف��ي��ن��ظ��ُم��ه��ا ش��تَّ��ى ل��دي��َك ال��ح��ي��اُة وت��خ��ت��ل��ُط
األس��ي��ُر! ال��ن��وُر ب��ك ي��ح��ي��ا ك��م��ا وط��ي��ٌر ن��وت��يٌّ ف��ي��َك وي��ح��ي��ا

السفني. عىل املاء سطح من األضواء انعكاس إىل إشارة 2
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الحور رعشة

إل��يْ��َه��ا ي��ح��نُّ ُم��ص��ط��ف��ٌق ال��ن��ي��ِل ف��ي وم��اُؤه ل��ألص��ي��ِل، ت��ض��َح��ُك ال��ش��م��ُس
ل��ديْ��َه��ا ال��ن��س��ي��ُم ارت��ع��َش وك��أنَّ��م��ا م��ع��ان��ًق��ا ال��ن��س��ي��ُم غ��ازل��ه��ا وال��ح��وُر
ع��ل��يْ��َه��ا رفَّ وال��س��ح��ُر رع��ش��ٍة ف��ي َونً��ى ب��ال ال��غ��ص��وِن أوراُق ف��ت��رفُّ
ي��ديْ��َه��ا؟ ب��ي��ن ن��ح��ُن نُ��ه��َزُم ف��ع��الَم دائ��ٍم اح��ت��ض��اٍن ف��ي ال��ط��ب��ي��ع��ُة ه��ذي

املنصورة عيون

ال��ِف��تَ��ِن م��ن وأص��داءٌ ِف��تَ��ٌن ك��لُّ��ه��ا ُع��ي��وٌن
ال��ف��نِّ��ي م��اِئ��ه��ا ك��س��م��رِة ف��ي��ه��ا ل��س��م��رٍة أح��نُّ
وال��زم��ِن األج��ي��اِل م��ن ت��ح��ي��اٌت ف��ي��ِه ف��ك��ْم
وط��ِن��ي روُح��ه ل��ن��ه��ٍر ع��ب��اداٌت ف��ي��ِه وك��ْم
أدِري��َه��ا ل��س��ُت ك��أنِّ��ي م��َع��اِن��ي��َه��ا إل��ى ن��ظ��رُت
تُ��ن��اِج��ي��َه��ا إذْ ل��ُروِح��ي ف��ي��ه��ا َس��ب��ح��ٍة ِم��ن ف��ك��م
ف��ي��َه��ا َح��ائ��ًرا ونُ��وًرا ال��َح��اِن��ي ِظ��لَّ��َه��ا تُ��ن��اِج��ي
أُن��اِدي��َه��ا! أح��الٌم ِر واألن��َوا ال��ظ��لِّ ف��ي وك��ْم

الخالدة اللهفة

وُج��وُع؟ ي��دوم ق��َل��ٌق ل��ه��ف��ت��ي ِم��ْن ُم��ه��ج��ت��ي ي��غ��م��ر ال��بُ��ْع��ِد ف��ي أم ال��ُق��ْرِب ف��ي
وَم��ُروُع؟! ه��ائ��ٌم وق��ل��ب��ي ق��ب��ًال ن��ج��ت��م��ْع ل��م ك��أن��ن��ا أراِك ل��ي م��ا
ال��م��خ��دوُع وإن��ن��ي ال��ل��ق��اءَ ه��ذا أبَ��ْت ال��دن��ي��ا ك��أنَّ��م��ا إل��ي��ِك أرن��و
َوي��ض��ي��ُع ال��نُّ��َه��ى ب��ه ي��ح��ار ك��وٍن إل��ى أرنُ��و ك��أنَّ��ن��ي إل��ي��ِك أرن��و
رض��ي��ُع ال��ح��ن��وِن األمِّ إل��ى ي��رنُ��و م��ث��ل��َم��ا أَرنُ��و ث��م وأَرنُ��و أَرنُ��و
وُدم��وُع أش��ع��ٌة ال��وج��وَد ش��م��َل ك��م��ا ي��ش��م��لُ��ِن��ي ��ْم��ُت ال��صَّ وه��ذا أرنُ��و
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ال��م��س��م��وُع! ال��م��ت��ك��لِّ��ُم وح��دَي أن��ا ب��ي��ن��م��ا س��ك��وت��ي ِم��ْن ُح��ْس��نُ��ك وي��ح��اُر
ال��َم��ط��ب��وُع وك��أنَّ��ه ي��ن��تَ��ِه��ي ال ال��ذي َح��َرق��ي وِم��ْن ل��ه��ف��ي ِم��ْن أوَّاه
م��م��ن��وُع م��ح��رٌَّم ��ف��اءُ ال��شِّ ف��إذا ب��ه��ا أُْش��َف��ى وس��ي��ل��ٍة ك��لَّ ع��ال��ج��ُت
ال��م��ص��دوُع وق��ل��ب��َي ت��ت��َس��اوي��اِن وُح��رق��ت��ي أَراِك أن ن��ع��ي��ِم��ي وإذَا
ال��ي��ن��ب��وُع َوْح��َدُه َج��م��الُ��ِك وإذا ي��رتَ��ِوي ال ال��ذي ��ادي ال��صَّ ب��َي وإذا
ال��م��ف��ج��وُع — يَ��ن��َع��ِم م��ه��م��ا — ف��ه��واَي ال��ه��وى وف��ي ��ق��اءِ ال��شَّ ف��ي ُرب��ي��ن��ا إنَّ��ا
وت��روُع! ت��ُح��وُط��ن��ا وال��ذك��ري��اُت ُح��بِّ��ن��ا ب��م��أت��ِم ن��ص��ُف��و وك��أنَّ��م��ا

الحنون األم

الع��ب��ِت��َه��ا ث��م بْ��ِت��َه��ا وأدَّ اب��ن��ٍة م��ث��َل ال��ك��م��ن��ج��َة َض��َم��ْم��ِت
َص��وتِ��ه��ا ِم��ْن ع يُ��ن��وِّ َح��ن��انً��ا ع��ل��ي��َه��ا تَ��ج��ِري األن��ام��ُل وه��ذي
ع��اق��ب��ِت��َه��ا ب��ال��ع��زِف ك��أن��ِك ال��ب��ك��اءُ وم��ن��ه��ا ��روُر ال��سُّ ف��م��ن��ه��ا
َص��ْم��ِت��َه��ا م��ن ال��ب��الب��ُل تُ��ث��اُر ال��ع��زي��ِز ال��م��س��ت��َح��بِّ ق��وِس��ه��ا وِم��ن
ِب��ن��ِت��َه��ا ِم��ْن ال��ت��دلُّ��ِل وب��ي��ن ح��ن��وٍن أُمٍّ ب��ي��ن ع��ج��بً��ا ف��ي��ا
ذاِت��َه��ا! ف��ي تُ��ْع��بَ��ُد أغ��ان��َي ب��أل��واِن��َه��ا ال��ح��ي��اَة ن��ذوُق

مودعتي إىل

ال��َه��مُّ َط��َواُه ق��د ج��ري��ًح��ا أَم��ًال ب��ي ودَّْع��ِت وك��أن��م��ا َودَّْع��ِت��ن��ي
ال��ي��مُّ ذاك إل��ي��ِه ال��ج��م��اَل ج��ذَب وط��ال��م��ا «أف��ردي��َت»3 َش��اِط��ئَ ��ْم��ِت يَ��مَّ
أت��مُّ وه��و ي��ع��وُد م��ن��ه وال��ح��س��ُن روُح��ه ب��ال��م��الح��ِة ��َس ت��نَ��فَّ ب��ل��ٌد
��مُّ؟ ال��سُّ َج��نَ��اه��ا ف��ي يَ��م��ش��ي ُدن��ي��اَي وه��ذه نَ��أَيْ��ِت وق��د تُ��ِرْك��ُت ف��ل��م��ن

اإلسكندرية. ثغر 3
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ي��ن��مُّ؟ ه��واَي ع��ن ل��ط��ٌف ول��دي��ِك وت��ه��اُف��ت��ي ع��واط��ف��ي أزفُّ ول��م��ن
يُ��َض��مُّ َس��ن��اِك إالَّ أش��ت��ه��ي ال ب��ي��ن��م��ا ن��ف��س��ي ح��ي��اُة ال��ج��م��اِل ُص��َوُر
يُ��ذَمُّ أرت��ض��ي��ه أن��ا م��ا وج��م��ي��ُع ع��اش��ٌق أن��ا م��ا ب��ك��لِّ ِح��ْرُت غ��ب��ِت إْن
َج��مُّ؟ ِس��ْح��ٌر ِس��واِك أي��َن ِك؟ إالَّ ُرواُؤُه أي��َن أي��َن ال��م��ع��اب��ِد4 ِش��ع��ُر
ال��ل��ث��ُم ه��ذا يَ��رِوي��ه ال ف��ال��ق��ل��ُب َج��َم��اَل��ه��ا ل��ثَ��ْم��ُت م��ه��َم��ا الَّ��ِت��ي أن��ِت
ت��أت��مُّ؟ َم��َواه��ب��ي ال��ح��ن��اِن َه��ذَا س��وى ف��ب��َم��ْن تَ��وأَِم��ي5 ِه��َي ال��ِت��ي أن��ِت
يُ��َش��مُّ؟ س��واِك ح��س��ٌن أو تُ��خ��ت��اُر َم��ث��اب��ٌة ال��َج��م��اِل ه��ذا س��َوى ل��ي ه��ل

املتكلمة العيون

خ��دَّيْ��َه��ا ِم��ْن َرفَّ ق��د ك��م��ا ب��ه��م��ا ال��َه��َوى خ��ف��َق وق��د نَ��ْه��َديْ��َه��ا ش��اه��دُت
َل��َديْ��َه��ا ادَّع��اُه م��ا وأف��ت��َن َربٌّ اش��ت��ه��ى م��ا أج��م��َل ال��ج��س��َم ه��ذا ون��ظ��رُت
ُروح��يْ��َه��ا6 َح��َوْت وق��د ال��ح��ي��اِة ف��وَق ُق��دَِّس��ْت األُل��وه��ِة َم��ع��نَ��ى ف��ع��رف��تُ��ه��ا
نَ��ْه��َديْ��َه��ا م��ن ال��ظِّ��لِّ ه��ذا َوْح��ِي ف��ي ح��ائ��ًرا إل��ي��ه��ا نَ��َظ��ِري ِم��ْن وأََط��ْل��ُت
إل��يْ��َه��ا اإلل��ُه َرنَ��ا ح��ي��َن ق��بْ��ُل ِم��ْن َح��ك��ْت ب��م��ا ال��ع��ي��وِن ل��غ��ُة ف��ت��ك��لَّ��م��ْت

الجمال رثاء

البحر) شاطئ (عند

ال��َه��اِن��ي ��اح��ِك ال��ضَّ ال��ج��م��اِل م��آَل وان��ُدْب ال��َف��اِن��ي أيُّ��ه��ا األَم��ان��ي رث��اءَ أنْ��ِش��ْد
آِن ف��ي ي��ب��ن��ي��ِه م��ا يَ��ه��دُم ك��ال��م��وِج وي��ه��دُم��ه��ا يَ��بْ��ن��ي��ه��ا ح��وال��يْ��ِه ُدن��ي��ا

الحب. معابد 4

صباه. رفيقة يخاطب 5
الفن. وروح الوجود روح 6
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وأل��واِن أط��ي��اٍف َم��ص��ارَع وان��ظ��ْر آون��ًة ال��م��ع��ه��وَد ت��ف��اؤَل��َك ات��ُرْك
ف��اِن��ي! ك��لُّ��ه��ا وع��ج��ي��ٌب تَ��ن��تَ��ِه��ي، ال ُص��َوًرا إع��ج��ازِه ف��ي ال��ُح��ْس��ِن إل��ى ان��ظ��ْر
اِن��ي ال��دَّ م��وتَ��ن��ا ف��ت��دُع��و ال��ح��ي��اِة ِم��لءَ نُ��ردِّده��ا أن��ف��اٌس ه��ي ك��أنَّ��م��ا
وس��ن��اِن ك��ال��ف��ج��ِر ذاه��ٍل ب��ن��اظ��ٍر س��اح��رًة ال��ه��ي��ف��اءُ ال��غ��ادُة ه��ذه َم��ْن
وإي��ذاِن ب��إغ��راءٍ ال��ح��ي��اِة ُدن��ي��ا س��َم��َح��ْت م��ا ال��خ��م��ريِّ ل��ونِ��ه��ا وِف��ي تَ��م��ِش��ي
وأل��ح��اِن أض��واءٍ ب��ف��رح��ِة م��ن��ه��ا تَ��ط��لُّ��ِع��ه��ا ف��ي ت��ن��اه��ْت ال��ح��ي��اَة تَ��رى
ن��ي��س��اِن أط��ي��اِف ِم��ْن ه��ي ك��أنَّ��م��ا ت��خ��ط��ره��ا ِم��ْن ق��راٌر ي��س��ت��ق��رُّ ال
ل��وج��َداِن��ي وأح��َالُه ال��ب��ي��اِن أَْش��ه��ى َح��َوْت ل��ل��ح��ي��اة رم��ٍز غ��ي��ر ه��ذه َم��ْن
ع��ي��داِن أوت��اِر ف��ي ال��لَّ��ح��ِن ت��ف��ان��َي َم��َواه��ِب��ه��ا ف��ي أت��ف��انَ��ى ال��ذي أن��ا
ل��ه��ف��اِن ُروح ون��م��تْ��ه��ا ُج��رأة ف��ي ص��وَّره��ا ��اُم ال��رسَّ ال��خ��ال��ُق ك��أنَّ��م��ا
إن��س��اِن إي��م��اَن ت��ص��وي��ُره��ا وب��ات ل��َه��ٍف ف��ي ُق ال��خ��الَّ يَ��ع��ب��ُده��ا ف��ص��ار
ال��َج��دي��َداِن؟ أم��اِن��ي��نَ��ا َج��م��اَل يَ��ط��ِوي َك��َم��ا ال��َف��نَ��اءُ ي��ط��ِوي��َه��ا س��وَف أَه��ِذِه

∗∗∗
وثَّ��ابَ��ا ال��ن��اس ح��ن��ي��َن إل��ي��ه يَ��دُع��و م��ض��َط��ربً��ا أب��َق��اُه َم��ْن ال��م��وُج وذل��َك
ج��ذَّابَ��ا ب��اإلِي��َح��اءِ ال��ُع��ْش��َب وأط��ل��َع يُ��ردِّده��ا ب��أص��داءٍ ُص��خ��وًرا أح��ي��ا
وأك��وابَ��ا أط��ي��اًف��ا ال��نُّ��وَر ويَ��ش��رُب َق��َل��ٍق وف��ي ل��ه��ٍو ف��ي وي��م��َرُح ي��ج��ِري
أح��بَ��ابَ��ا ال��ن��اُس ف��يُ��م��ِس��ي األَنَ��اِم إَِل��ى ِب��ِه ي��ف��ي��ُض ب��إح��س��اٍس ال��َح��ي��اُة تَ��رنُ��و
بَ��ا غ��الَّ َم��ج��راُه ف��ي ال��تَّ��خ��اذَل ي��أب��ى ت��الُط��م��ِه ف��ي ت��نَ��اه��ى م��ه��م��ا وال��م��وُج
أل��ب��ابَ��ا ال��ن��اَس تُ��ح��ي��ي ال��ت��ه��اف��ِت ِم��َن ُص��َوٍر وف��ي ل��وٍن ف��ي ال��ح��بِّ َم��ش��اه��ُد
وأرب��ابَ��ا أك��وانً��ا أش��ه��ُد ف��ك��ن��ُت م��ب��اءَت��ه��ا ف��ي ق��ل��ي��ًال وق��ف��ُت ل��ق��د
أن��س��ابَ��ا َزاَد ق��د ال��ذي ال��ج��م��اِل ِم��َن َج��َم��َع��ْت ب��َم��ا األول��ى ال��ف��ط��رِة ع��وال��ُم
ت��ابَ��ا َم��ْن ال��م��وُج ه��ذا يُ��ع��ذُِّب وك��م ُم��َه��ًج��ا أص��ب��اِغ��ِه ف��ي ال��م��وُج ي��أس��ُر ك��م
إره��ابَ��ا ال��م��ح��ب��وَب َروَْع��ُه َح��وْت ك��م��ا ِف��ت��نً��ا ُروِح��ه ِم��ْن َح��َوْت ال��ع��ي��وِن ُزْرُق
ط��ابَ��ا ب��ال��ٍغ ُخ��ش��وٍع ِم��لءُ وال��ق��ل��ُب َش��َغ��ِف��ي ف��ي ال��م��أه��وِل ��اِط��ِئ ال��شَّ ف��ي وق��ف��ُت
غ��ابَ��ا إذْ ال��ن��وَر تَ��رثِ��ي ال��ب��ح��ِر إل��ى م��ث��ِل��ي ران��ي��ٌة ال��م��ه��ج��وِر األُف��ِق ف��ي وال��ش��م��ُس
آبَ��ا م��ا ال��م��ب��ك��يُّ ف��إذا َم��ت��اع��نَ��ا، ��تَ��ه��ا أش��عَّ ِخ��ْل��نَ��ا وإْن بَ��ن��ي��ه��ا تَ��بْ��ك��ي
ذابَ��ا ق��د ال��ي��وِم َج��م��اَل رأي��ُت ك��َم��ا غ��َس��ٍق ف��ي ال��ب��ح��ِر ب��ه��ذا ت��ذوَب ح��ت��ى
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∗∗∗
ُص��َوِر! وك��م َوْج��ٍد، وك��م َغ��َراٍم، وك��م ب��ه أط��اَف ُح��ْس��ٍن ك��م ال��رَّْم��ُل وذل��َك
ل��ل��نَّ��ظ��ِر ��اِب ال��وهَّ َخ��َل��دي ف��ي َط��اَف م��ا َج��َم��َع��ْت أف��ي��اِئ��ِه ف��ي ل��َي ج��ل��س��ٍة ك��م
ش��َرِر7 م��ن ب��ال��م��ب��ث��وِث األْف��ِق ف��ي ن��ع��م��ُت َك��َم��ا ب��ال��ظ��الِم ق��ري��ًرا ن��ع��م��ُت وك��م
وال��ِع��بَ��ِر اإلي��م��اِن ل��ذُة ��ُه َح��واسَّ َم��ل��ك��ْت م��ا ال��ص��وف��يُّ ب��ه ي��ُس��ود ُم��ل��ٌك
خ��َط��ِر؟ وم��ن ُح��بٍّ م��ن ال��ل��ي��ِل ُظ��ل��م��ِة ف��ي ب��َم��ا يُ��َق��اُس وإي��م��اٍن دي��ٍن وأيُّ
َس��َف��ِر! ف��ي ل��جَّ ح��ب��ي��بً��ا يُ��ن��اِدي ك��َم��ْن ض��ائ��ع��ًة ب��األش��واِق ي��زَخ��ُر وال��ب��ح��ُر
َخ��َف��ِر وف��ي َط��ْوٍع ف��ي ال��ح��س��َن أع��ان��ُق س��اح��ت��ِه ع��ن��َد ف��أم��ي��ٌر أن��ا ��ا أمَّ
ِص��َغ��ِر م��ن ال��ُح��ْس��ِن ف��ي ف��َم��ا ص��غ��ي��ًرا، وال َم��ن��اه��ل��ِه ِم��ْن ع��زي��ًزا أَف��وُت وال
وال��زََّه��ِر األن��َداءِ م��ن َش��م��ي��ًم��ا وال َح��َالَوتِ��ِه ِم��ْن َم��ذَاًق��ا أم��لُّ وال
ُص��َوِري إل��ى ال��م��وِح��ي ال��نَّ��اع��َم وج��ي��َده��ا َج��ذٍل ف��ي ال��م��ه��ت��زَّ ال��خ��اف��َق وص��دَره��ا
��َه��ِر ال��سَّ ع��ل��ى تَ��ف��نَ��ى ال ال��ح��بِّ ل��ه��ف��ِة ِم��ْن أَُوزُِّع��ه��ا ع��ب��اداٌت ُج��ْزءٍ ل��ك��لِّ
ال��ق��َدِر! ض��ح��ك��َة م��ن��ي ي��ض��ح��ُك وال��ن��ج��ُم ظ��م��ِئ��ي وِم��ْن ن��اِري ِم��ْن ي��ع��ج��ُب وال��رَّم��ُل
ال��ُع��ُص��ِر ع��ل��ى يَ��ْف��نَ��ى ال ال��ك��وِن ف��ي ك��ال��ح��بِّ أب��ًدا خ��ال��ًدا َم��ْع��نً��ى ال��ُح��ْس��َن وأح��س��ُب
ال��ذِّك��ِر! م��ن ل��ي َم��أًوى ��ْع��ُر ال��شِّ وي��غ��تَ��ِدي ويَ��ْط��ُرُدنَ��ا أح��الِم��ي ال��ل��ي��ُل ف��ي��ق��ت��ُل

الشاعر غليون

ناجي.) إبراهيم الدكتور الفنان الشاعر صديقي (إىل

ه��ديَّ��ْه ِم��ن أس��َم��ى نُ��ه��دي��ه م��ا إنَّ َح��ب��ي��ِب��ي! ي��ا
ش��ج��يَّ��ْه وأن��اش��ي��ٌد ذك��ري��اٌت ل��ي ك��لُّ��ه
ال��ن��ديَّ��ْه ال��رُّوِح إل��ى َرْم��ٍز ِم��ْن ال��غ��ل��ي��وُن ح��بَّ��ذا
ال��ش��ق��يَّ��ْه ن��ف��س��ي إل��ى ب��أح��الٍم ال��نَّ��ْف��ِح دائ��ُم

النجوم. يريد 7
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األب��ديَّ��ْه م��ع��ان��ي ِم��ْن ع��ن��دي ال��س��م��ح��ُة ُروُح��َك
ق��دس��يَّ��ْه! ن��ج��وى تُ��ن��ش��ُد وم��ا تُ��ه��دي م��ا ك��لُّ

∗∗∗
ال��ظَّ��الِم ف��ي وح��ي��ًدا ن��اري ِم��ْن ال��غ��ل��ي��وَن أُْش��ِع��ُل
ك��ض��راِم��ي ض��راٍم ف��ي س��م��اءٍ ن��ح��و ن��اظ��ًرا
ك��اب��ت��س��اِم��ي نُ��ج��وٍم ف��ي ل��ْم��ٍع غ��ي��َر َخ��بَّ��أتْ��ه��ا
ال��غ��م��اِم ف��ي ثُ��ق��وٍب ِم��ْن أَط��لَّ��ْت ال��دُّن��ي��ا ُح��رق��ُة
اض��ط��راِم ف��ي ق��ل��ٌب ه��و ج��م��ي��ٌل ف��ي��ه��ا م��ا ك��لُّ
ب��ال��تَّ��س��ام��ي! يَ��ْش��َق��ى ال��ف��نَّ��اَن ال��خ��ال��َق وك��أنَّ

∗∗∗
ش��ُج��ون��ي ف��ي ب��ق��ل��ِب��ي ذاك��راَك إنَّ ح��ب��ي��ِب��ي! ي��ا
األن��ي��ِن ب��أص��داءِ غ��ري��ق��اِن وال��ل��ي��ُل أن��ا
ال��ج��ن��وِن ُدن��ي��ا إل��ى ي��س��ت��ه��وي ال��ل��ي��ِل ف��ي م��ا ك��لُّ
األم��ي��ِن ال��ب��اق��ي ح��بِّ��َك ف��ي َم��ْل��َج��أ ل��ي ف��إذا
ال��ف��ن��وِن أف��ان��ي��َن ال��ع��ذِب ش��ع��ِرَك ِم��ْن ُم��ن��ش��ًدا
ال��ف��تُ��وِن ك��أن��ف��اِس غ��ل��ي��ون��ي أن��ف��اَس ش��اربً��ا

∗∗∗
ال��ه��واءْ ف��ي ن��ف��ِس��ي أم��واُج ه��ذه ح��ب��ي��ِب��ي! ي��ا
ال��رج��اءْ ي��خ��َف��ى ح��ي��ن��م��ا دخ��اٌن ي��ب��ُدو م��ا ك��لُّ
ال��دَُّع��اءْ ض��اَع وك��م م��ن��اج��اٌة، أن��ف��اِس��ي ك��لُّ
غ��ب��اءْ ف��ي غ��بَ��اءٌ ف��ي��ه��ا م��ا ك��لُّ ُدن��ي��ا ه��ي
ال��ش��ع��راءْ! ب��ن��وه��ا يَ��ع��ن��ي م��ا تُ��درُك ل��و آِه
أش��اءْ! م��ا ق��ل��ب��ي دق��اِت ِم��ْن ت��ف��ه��ُم ل��و آِه

∗∗∗
ال��خ��ل��ي��ْل غ��اَب إذا ِخ��لٍّ ِم��ْن ال��غ��ل��ي��وُن ح��ب��ذا
ال��زم��ي��ْل َم��لَّ ح��ي��ن��م��ا زم��ي��ًال م��ث��ل��ي س��اه��ًرا
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ج��م��ي��ْل ُس��مٍّ وك��م ك��ت��ري��اٍق، ال��س��مُّ ك��أُس��ه
ال��م��س��ت��ح��ي��ْل أب��اُح��وا ق��د بَ��نُ��وَه��ا دن��يَ��ا َه��ِذِه
ع��ل��ي��ْل ال��ك��وُن ف��إذا ض��الًال ال��ح��قَّ ج��ع��ل��وا
ال��ن��ب��ي��ْل! ك��س��ق��راط ��مَّ ال��سُّ أش��رُب ب��ي وإذا

∗∗∗
األل��ي��ْم َوْج��ِدي ع��ل��ى َع��ْط��ٌف ك��لُّ��ه َم��ْن ي��ا أن��َت
ال��رَّح��ي��ْم َم��لَّ إْن ال��رح��م��َة ي��خ��ل��ُق َم��ْن ي��ا أن��َت
ال��ج��ح��ي��ْم ألج��ت��اَز وُم��نَ��ادي��ن��ي َص��ِف��يِّ ي��ا
وأه��ي��ْم أم��ِض��ي ق��دَّرَت ك��م��ا نَ��اِري ف��ي أن��ا
ال��نَّ��ِع��ي��ْم وه��ِم س��وى أل��َق��ى ول��ن ت��خ��ُب ل��م وه��ي
ال��ب��ه��ي��ْم! ال��ل��ي��ِل ف��ي ال��ن��ج��ِم ك��ه��ذا ن��ف��ِس��ي ُم��ْح��ِرًق��ا

الجديدة نفرتيتي

رزق.) أمينة اآلنسة الفنانة املمثلة (إىل

8 واألض��واءِ األم��واِه ج��ي��رِة ف��ي ال��نَّ��ائ��ي ال��ع��زي��ِز األَْم��ِس ذل��َك ف��ي
��اءِ ال��وضَّ ت��م��ثَ��اِل��َه��ا ف��ي ل��ل��ف��نِّ رس��َم��ه��ا ي��ج��ب��ُل م��ص��ر َم��ل��ي��ك��ُة ج��ل��س��ْت
اإلي��ح��اءِ ف��ي وال��َف��ذُّ إب��داع��ِه، ف��ي ال��َف��نَّ��اُن «تُ��ح��ت��م��ُس» م��ص��ر َم��ثَّ��اُل
ُم��َراِئ��ي ِج��دُّ ال��ح��بِّ ع��ن��د ف��ال��َف��نُّ ُص��نْ��ُع��ُه تَ��ك��اَم��َل وم��ا ال��زَّم��اُن وَم��َض��ى
ل��راِئ��ي ال��ِم��ثَ��اُل ك��ُم��َل وم��ا م��ن��ه��ا، ال��ه��وى ش��ب��َع ف��م��ا ج��ل��َس��ا، وك��م ج��ل��َس��ا
ورَج��اِئ��ي رواي��ت��ي9 وت��ح��بِّ��ذي��ن َح��دي��ثَ��ه��ا تُ��ح��دِّث��ي��ن أن��ِت وج��ل��س��ِت

امللكة وزوجته إخناتون امللك به فتن الذي الطبيعي للجمال معرًضا العمارنة تل يف امللكي القرص كان 8

نفرتيتي.
الديوان. صاحب تأليف نفرتيتي، رواية 9
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يَواِن الدِّ ِشْعر

إزاِئ��ي! ال��ح��دي��ُث ل��ِك ي��دوَم ح��ت��ى ن��ظ��ي��َم��ه��ا أت��مَّ ل��ن أنِّ��ي ف��خ��ش��ي��ُت
وال��ش��ع��راءِ ال��ش��ع��ِر ل��غ��ي��ِر ُخ��ِل��َق��ْت ف��م��ا نُ��بْ��ٌل ك��لُّ��ه��ا ك��روِح��ِك روٌح
واألن��داءِ األض��واءِ ِم��َن ُج��ِب��َل��ْت ك��أن��َم��ا ��م��ي��ِم ال��صَّ ال��طُّ��ه��ِر ِم��َن ُج��ِب��َل��ْت
ال��نَّ��ائ��ي ال��ح��ن��ون ال��ن��ج��ِم ك��رش��اق��ِة ُع��ل��ويَّ��ٍة ب��رش��اق��ٍة وتَ��َش��بَّ��َع��ْت
ال��م��اءِ ه��ذا ك��ج��م��اِل ُس��ْم��َرٍة ف��ي ل��ونِ��ه��ا ِم��ْن ب��م��الح��ٍة ��ل��ْت وت��ج��مَّ
ال��زه��راءِ ال��ُح��ل��وِة ال��ف��ن��وِن وَج��نَ��ى ون��ي��ل��ه��ا م��ص��ر رم��ُز إالَّ أن��ِت م��ا
ب��ن��دائ��ي! م��ؤم��ٍن أوُل ف��ال��ف��نُّ ق��دس��ي��ًة تُ��ح��ف��ًة رأي��تُ��ِك ف��إذا

الجمال ديمقراطية

إستانيل) خليج (يف

ال��تَّ��ع��ب��ي��ِر رش��اق��ُة ال��ج��م��اُل ح��ي��ن ��بً��ا َوت��ح��جُّ تَ��م��نُّ��ًع��ا ال��ج��م��اَل زع��م��وا
ب��ش��ع��وري ُم��َغ��رٍِّد ك��لُّ ي��دري��ه وإن��م��ا ال��م��ت��ن��طِّ��ع��ون، يَ��ْدِرِه ل��م
ال��م��س��ح��ور ِج ال��م��ت��م��وِّ ج��س��م��ِك ف��ي م��اث��ٌل ُح��ْس��نُ��ك أف��رودي��َت ب��ن��َت ي��ا
وال��نُّ��وِر ال��نَّ��َدى ِم��َن ال��ه��واءُ ح��م��َل م��ا وك��لُّ ال��ه��واءِ أم��واُج َس��َح��َرتْ��ُه
ال��طُّ��وِر ك��وح��ِي تُ��ْس��تَ��ْوَح��ى ل��ل��ربِّ ُش��ْع��ل��ٌة ك��أن��ك ع��اري��ًة ت��م��ش��ي��ن
ب��ص��ي��ِر ك��لِّ ق��ل��ِب ف��ي م��ش��ب��وب��ٌة ع��ل��وي��ٌة ن��ف��ح��ٌة ُج��زءٍ ك��لِّ ِم��ْن
ض��ري��ِر وَل��ْح��ُظ ال��م��وت��ى ف��ات��ه��ا إْن ل��ش��اع��ٍر ال��ح��ي��اُة تَ��َه��ُب م��ا خ��ي��ُر ه��ي
ُح��ب��وِر ك��لِّ َم��َج��اَل ال��ح��ي��اة وُخ��ِذي ت��ت��َه��يَّ��ب��ي ال أف��رودي��َت ب��ن��َت ي��ا
وُش��ُع��وِر ع��واط��ٍف غ��ي��ر ك��نَّ م��ا ��ًة وأِش��عَّ ل��ن��ا ِظ��الٍّ وتَ��َخ��طَّ��ري
ال��ت��ص��وي��ِر م��ن لُ��َغ��ٍة ف��ي ب��ال��ش��ع��ِر س��وى ن��َط��َق��ا م��ا س��اق��اِك أم نَ��ْه��داِك
ل��ل��ت��ق��دي��ِر؟ أف��رودي��ُت َوَه��بَ��تْ��ُه ال��ذي ال��ُح��رَّ نَ��بْ��َع��ِك ��ُب ي��ح��جِّ ذا َم��ْن
ال��ُح��وِر ِم��ث��اِل ف��ي وروًح��ا ج��س��ًم��ا ب��ي��ن��ن��ا ويُ��ْع��بَ��َد يَ��ْح��يَ��ا ك��ي َوَه��بَ��تْ��ُه
ال��م��ب��روِر وص��ل��ِه ف��ي وُم��ع��ان��ًق��ا ُم��ق��بِّ��ًال ال��ط��روُب ال��ب��ح��ُر أي��ذُوُق��ِك
ص��خ��وِر؟! وي��أِس ِح��ْرَم��اٍن ب��ي��ن م��ا أًَس��ى ع��ل��ى ال��ع��اب��دي��ِك ن��ح��ُن ون��ظ��لُّ
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املوج حمى يف

إسبورتنج) شاطئ (عند

يَ��ذوُب أََل��ِم��ي ع��ل��ى َق��ْل��ٌب ف��ل��ي ال��طَّ��ُروُب اْل��َم��ْوُج أيُّ��ه��ا ��ْق تَ��َدفَّ
ال��ق��ل��وُب! َش��َك��ِت م��ا أَس��اُه ك��أنَّ ح��ت��ى ��اِق ال��دفَّ األَس��ى م��ن يَ��ذوُب
ال��ط��ب��ي��ُب ال��ن��اِس ف��ي خ��اَب م��ا إذا ِط��بٌّ ف��ه��و خ��ري��ِرَك ِم��ْن أَِع��نِّ��ي
ال��ح��ب��ي��ُب؟ أي��َن ل��ل��وع��ت��ي ف��أي��َن رَض��اُه أرُج��و َم��ْن ك��لُّ ��َر تَ��ح��جَّ
ن��ص��ي��ُب! ال��ع��ال��ي ُروِح��َك ِم��ْن ف��ل��ي ال��ُم��َغ��نِّ��ي ال��م��وُج أي��ه��ا ��ْق تَ��َدفَّ
ع��ج��ي��ٌب! ت��ح��ن��اٌن ��خ��ِر ال��صَّ ف��ي وك��م م��وتً��ا ��ْخ��ِر ك��ال��صَّ ب��ب��ي��ئ��ٍة أع��ي��ُش
وال��ق��ري��ُب ال��م��ص��اح��ُب وم��زَّق��ن��ي ع��ط��ٌف ف��ف��ي��ِه ال��ج��م��اِد إل��ى أِن��ْس��ُت
ال��َغ��ِري��ُب! وص��اَدَق��ِن��ي ي��داِع��بُ��ن��ي، م��وٍج ق��ري��َب ال��ق��ري��ُب ل��ي وأص��ب��ح

∗∗∗
ل��ه��ي��ُب10 ول��ه��ا ُش��ْع��َل��ٌة ف��ن��ف��س��ي نَ��ْف��س��ي وََع��يْ��ِت ال��رم��اُل ه��ذي وي��ا
تَ��غ��ي��ُب وال ال��م��ي��اُه وتُ��ْط��ف��ئُ��ه��ا ل��ف��ًظ��ا م��ن��ِك تُ��ْل��َف��ُظ ال��ن��اُر ت��ك��اد
َم��ِه��ي��ُب ج��ذَّاٌب ف��ي��ِك وأَْص��ِل��ي ألص��ِل��ي تَ��ح��ن��اِن��ي إل��ي��ِك أح��نُّ
ال��ك��ئ��ي��ُب ال��رُّوُح ُد يُ��بَ��دَّ ف��ف��ي��ِك ��ي وه��مِّ أف��نَ��ى إذْن ف��خ��لِّ��ي��ن��ي
واألدي��ُب ال��م��ع��ذَُّب ويَ��ْل��تَ��ِج��ئُ األََم��اِن��ي ال��َم��ْوُج يُ��نْ��ِش��ُد وع��ن��دِك

الشاطئ وداع

اإلسكندرية) (يف

وداِع��ي َح��اَن وق��د ق��ل��ِب��ي ي��ا ال��ت��م��ث��ي��ُل ف��رَغ
ال��خ��داِع ت��ه��اوي��ِل ِم��ْن إالَّ ال��ُح��ْس��ِن َم��َج��ال��ي م��ا

الدخان. من الخالصة النار واللهيب: املشتعلة، املادة الشعلة: 10
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يَواِن الدِّ ِشْعر

ال��م��ط��اِع ول��ل��وه��ِم ب��ال��ح��س��ِن ل��ل��ج��ه��ِل ح��ظُّ��ه��ا
وال��ت��ي��اِع ل��ه��ي��ٍب ف��ي غ��ب��ي��ٌن أن��َت ح��ي��ن��م��ا
ُم��َض��اِع ُح��بٍّ ف��ي زل��َت م��ا ال��ذي ق��ل��ب��ي ي��ا أن��َت
ال��ش��ع��اِع ه��ذا ف��ي ك��ال��وح��ِي خ��ف��ُق��ه َم��ْن ي��ا أن��َت
ال��ط��ب��اِع ك��ح��رم��اِن ال��ُح��ْس��َن ي��ع��رُف َم��ْن ي��ا أن��ت
ل��ل��س��ب��اِع11 ��ح��اي��ا ك��ال��ضَّ ويُ��ْع��َط��ى ال��ح��س��َن يُ��ْح��َرُم

∗∗∗
�راِع � �صِّ ال� �ا �ي� ُدن� �ذه ه� ��ْل! ت��أمَّ ق��ل��ب��ي! ي��ا إي��ِه
ال��ُم��َش��اِع ك��ال��نُّ��ور ه��و ل��ِك��ْن ال��ف��نَّ��اُن يُ��ب��دُع
�داِع �ت� واب� �اءٍ وف� �ي ف� ت��ف��انَ��ى م��ه��م��ا خ��اس��ٌر
�اِع �ن� �ت� وام� �زاٍع ن� �ي ف� �وٍن �ن� ُج� �ا �ي� دن� �ذه ه�
�اِع �ن� ق� �َف أل� �ٌس الب� غ��ري��ٌب ف��ي��ه��ا م��ا ك��لُّ
ال��َم��تَ��اِع وه��ِم ِم��ْن ـ��تَ��ش��َت ـْ ف��ت�� ل��و ال��ب��ح��َر وك��أن
داِع��ي! ي��ج��ذبْ��َه ول��م ـ��ل��ْق يُ��خ��ـ ل��م ال��ح��س��َن وك��أنَّ

البحر قطار يف

اإلسكندرية) من عودة (يف

األول��ى وال��ف��ن��وِن ال��م��ف��ات��ِن وط��َن أُزْر ل��م ك��أنِّ��ي م��ح��روًم��ا ورج��ع��ُت
ط��وي��َال أف��ردي��ت ف��ت��ن��ُة َس��َح��رتْ��ُه م��ث��ل��م��ا ِك��ْل��يُ��بَ��ْط��َرُة ع��ل��ي��ه ح��ك��م��ْت
م��ج��ه��وَال ع��اَل��ًم��ا ��ُم أي��مِّ ج��َزًع��ا راح��ٌل ك��أن��ي م��ح��زونً��ا ف��ج��ل��س��ُت
رس��وَال ال��ج��م��اِل وط��ِن ِم��ن ل��م��ن��اَي س��ل��وًة تَ��ب��ع��ُث ب��أف��ردي��ت ف��إذا
ب��دي��َال ال��ش��تَ��اءِ ِم��ن ال��رب��ي��ُع ج��اءَ م��ث��ل��َم��ا ف��أق��بَ��َل ب��ص��وَرتِ��َه��ا، َم��َل��ٌك

نريون. عهد إىل إشارة 11
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أص��ي��َال ال��م��س��اءَ ت��ذَُر وب��ُس��م��رٍة َم��ل��ب��ٍس ��ِج تَ��َوهُّ ف��ي أم��ام��ي ج��ل��س��ْت
ِق��ي��َال تُ��تَ��ْرَج��َم أن ت��أبَ��ى وال��ُح��ْس��ِن ال��ه��وى ل��غ��ُة بَ��َس��َم��ات��ه��ا وف��ي ج��ل��س��ْت
ظ��ل��ي��َال ب��ال��ح��ن��وِّ وظ��الٍّ ن��وًرا ُح��ْس��ِن��ه��ا ن��م��اذَج ع��رَض��ْت وق��د ج��ل��س��ْت
وال��م��ج��ه��وَال ال��م��أم��وَل ب��ه��ا أوح��ْت وك��أنَّ��م��ا ن��ظ��راتُ��ه��ا، وت��ت��اب��ع��ْت
ب��خ��ي��َال ال��ن��ع��اُس ك��ان وإن َس��ْم��ًح��ا أط��اَع��ه��ا ال��نُّ��ع��اُس َط��اَب إذا ح��ت��ى
زم��ي��َال ال��غ��ري��ِب ال��ن��وِم م��ن تَ��خ��ذْت وق��د م��ن��وَّع��ٍة ب��أوض��اٍع ن��ام��ْت
ج��م��ي��َال ي��ص��ون أن أْول��ى َي إالَّ أرى ال ك��أن��َي أح��رُس��ه��ا ف��س��ه��رُت
ت��ق��ب��ي��َال يُ��ذي��ب��ُه ال��خ��ي��اُل وإذا ل��س��ل��وت��ي ال��ف��ق��ي��ُر ه��و األن��ي��ُس ف��إذا
م��ش��غ��وَال! وال خ��ل��ًوا ال ال��وه��ِم ف��ي رح��َل��ِت��ي س��َع��ادَة أق��ِض��ي أَنَ��ا وإذَا

ذكر حفلة يف

ال��ِم��ث��اِل آدم��يُّ ول��ك��نَّ��ه ال��ح��م��ي��ِر ك��ن��ه��ي��ِق َص��ًدى س��م��ع��ُت
ب��ال��ض��الِل ُم��ف��َع��ٍم َم��ْس��ج��ٍد إل��ى س��رِّه ع��ن ألب��ح��َث ف��ُرح��ُت
ال��خ��ب��اِل ان��ت��ف��اَض ال��ص��ف��وِف ب��م��لءِ ال��رَّاق��ُص��ون ي��ن��ت��ف��ُض ح��ي��ُث إل��ى
يُ��ب��ال��ي ال ب��وص��م��ت��ِه وك��لٌّ ل��ول��ٍب ع��ل��ى ي��دوُر وك��لٌّ
اخ��ت��ي��اِل ب��أيِّ ال��رق��اُب وتُ��ل��َوى ال��ص��ي��اُح ويَ��ْدوي ال��ل��ع��اُب يَ��س��ي��ل
ال��م��ح��اِل ش��ب��ي��ُه وج��وٍد م��ن وك��م ف��ن��وٌن ج��ن��وٍن ف��ي وك��م ُج��ن��وٌن
ال��ج��الِل ربِّ ل��ل��ه ال��ذك��ِر م��ن َج��الٌل ق��ال��وا: ذاَك؟ وم��ا ف��ق��ل��ُت:
اب��ت��ه��اِل! أج��لَّ ب��ل ل��ه ُدَع��اءً ال��ج��ن��وُن يُ��َع��دُّ ربِّ��ي ف��س��ب��ح��ان

النبيل الجمال

ال��ج��م��ي��ِل ال��ج��س��ِم ف��ي ال��نُّ��بْ��ِل ك��َم��رأَى َم��ْرأًى ال��َع��ذِْب ال��ج��م��اِل ف��ي أَر ول��ْم
ن��ب��ي��ِل َم��ْع��نً��ى ِم��ْن ال��ُح��ْل��ِم ف��ي وك��ْم ُح��ْل��ٌم ل��دي��ِك وال��ح��ي��اُة رأي��تُ��ِك
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ال��بَ��ل��ي��ِل ��م��ِه تَ��ب��سُّ ف��ي وُروًح��ا وَم��ع��نً��ى َم��ب��نً��ى ل��ي َش��فَّ وج��س��ُم��ِك
األَص��ي��ِل ج��س��ِم ف��ي ال��َف��ْج��ِر ك��ُروِح لُ��ط��ًف��ا ب��اإلش��راِق ن��َداُه ي��ل��وُح
ال��ظ��ل��ي��ِل وال��ظ��لِّ ��وءِ ال��ضَّ َم��ع��ان��ي م��ن��ُه ��اع��اِت ال��سَّ أرش��ُف ذَِري��ِن��ي
ال��م��س��ت��ح��ي��ِل ك��خ��ْل��ِق ُخ��ِل��َق��ا وق��د وِظ��لٍّ نُ��وٍر س��وى ال��دُّن��ي��ا ف��م��ا
ال��ك��ح��ي��ِل ال��ل��ح��ِظ ف��ي ال��نُّ��وِر ك��وق��ِع ان��س��ج��اٍم ع��ل��ى ل��دي��ِك ُج��ِم��َع��ا وَق��ْد
ال��َع��ل��ي��ِل ال��رَّاِج��ي ب��ن��ظ��رِة إل��ي��ِك ُرْش��ٍد غ��ي��ِر ف��ي ن��اظ��ًرا ذَري��ِن��ي
ال��ب��خ��ي��ِل ال��ُح��ْس��ِن ِم��ن َس��َق��ٍم وك��م ش��ف��اءٌ ف��ي��ه��ا ن��ظ��رٍة ِم��ْن ف��ك��ْم
وب��ال��ع��وي��ِل ال��ج��ن��وِن ب��أص��داءِ َح��ولِ��ي ت��ف��ي��ُض ف��ال��ح��ي��اُة ذَري��ِن��ي
ل��ل��ج��م��ي��ِل! ردٌّ ال��ث��أَر ك��أنَّ ع��ن��ِدي ال��ث��اراِت غ��اي��َة وت��ن��ش��ُد
ال��ط��وي��ِل؟ ال��ع��م��ِر ل��ه��ف��َة ويَ��نْ��َس��ى َش��وِق��ي ��اُب ال��وهَّ ح��س��نُ��ِك أي��س��أُم
أِن��ي��ِل��ي! ُروِح��ي ُم��ن��ى ف��ي��ا َه��َواِك، ُروِح��ي ك��أنَّ َه��َواِك ع��ل��ى ن��ش��أُت
تَ��م��ي��ِل��ي وال ال��ظِّ��م��اءِ، م��ن َع��ي��ي��ُت ف��إنِّ��ي ال��ظَّ��اِم��ي، ع��ث��رَة أَِق��ي��ِل��ي
ال��ذَّل��ي��ِل ع��ن ال��ع��زي��ُز ي��م��ِض��ي َك��َم��ا دالًال أو َج��ف��اءً ت��م��ِض��ي وال
األص��ي��ِل ع��ِن األص��ي��ُل ي��ن��أَى ول��ن وُروِح��ي ب��أن��َف��اِس��ي أن��ا ف��أنْ��ِت
ال��َم��ِث��ي��ِل! ُح��ل��ِم��ي ع��ن ��ب��ِت ُح��جِّ ل��َم��ا وَوْص��ِل��ي ت��ق��ِب��ي��ِل��ي َق��اط��ْع��ِت وَل��ْو

الينبوع

ال��رط��ي��ِب ال��ج��س��ِم ف��ي ال��رُّوِح َج��َم��اَل ي��ا ال��َح��ب��ي��ِب ال��ظ��لِّ ف��ي ال��نُّ��وِر ج��م��اَل ي��ا
األري��ِب! آم��اِل غ��اي��اُت ه��ِذِه األدي��ِب ألح��الِم ال��دُّن��ي��ا َه��ِذِه
ل��دي��َك أه��َوى ل��م��ا بُ��ْغ��ًض��ا يَ��دَّع��ي إل��ي��َك س��اٍع ك��م ال��ي��ن��ب��وُع أيُّ��َه��ا
وإل��ي��َك م��ن��َك اإلن��ع��اُم َف��ِإذَا ع��ل��ي��َك م��وق��وٌف يَ��رُج��وُه م��ا ك��لُّ
ال��دائ��ِم ال��رج��اءِ ي��ن��ب��وُع أن��َت ل��ل��ع��اَل��ِم غ��ام��ٌض ِس��ْح��ٌر أن��َت
ال��ه��ائ��ِم! ��ري��ِد ل��ل��شَّ َوْم��ٌض أن��َت ال��ب��اس��ِم ال��ُخ��ل��وِد ُم��وِس��ي��َق��ى أن��َت
ال��َج��َس��ْد ط��ي��ِف ف��ي ال��ل��ِه ُش��ع��اَع ي��ا األبَ��ْد رم��َز ي��ا ال��ي��ن��بُ��وُع أيُّ��ه��ا
تُ��ْف��تَ��َق��ْد! َح��يَ��اٍة َع��ْن وَع��زاءٍ تُ��َح��ّدْ ال ك��اَدْت ف��ي��َك َم��َع��اٍن َك��ْم
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ُدم��وِع��ي ِم��ْن ل��وٍن غ��ي��َر اب��ت��َس��اِم��ي َم��ا ُخ��ُش��وِع��ي ف��ي إل��ي��َك أَرنُ��و إنَّ��م��ا
وُزُروِع! وغ��دي��ٍر ُط��ي��وٍر ِم��ْن ال��رَّب��ي��ِع أط��ي��اِف ب��ي��ن َل��ْح��ٌن أن��ا
َع��ان��َق��اْك وُروِح��ي ج��س��ِم��ي ِح��ي��نَ��َم��ا رض��اِك أَْج��ن��ي ح��ي��نَ��َم��ا أَح��يَ��ا أَنَ��ا
ِس��َواْك! ال��ع��ي��َش أَرى ال ِب��ي َف��ِإذَا ِن��َداَك َم��ْس��ُح��وًرا ل��بَّ��ي��ُت ِح��ي��ن��َم��ا
األِص��ي��ْل ل��ل��َف��نِّ أَْخ��َش��ُع ِح��ي��نَ��َم��ا يَ��س��تَ��ِح��ي��ْل َح��يَ��اِت��ي ف��ي ��ي َه��مِّ ك��لُّ
ال��َج��ِم��ي��ْل! ال��ج��س��ِم ف��ي ال��ح��بِّ نَ��بْ��ُع ذَاَك ال��نَ��ِب��ي��ْل ال��نَّ��بْ��ِع م��َن أُْرَوى ح��ي��نَ��َم��ا

االبتسام قبلة

تَ��ق��ِب��ي��َال ُم��ه��َج��ِت��ي ِم��ْن أَش��بَ��ْع��تُ��َه��ا راح��ًة أل��ث��ُم ف��رح��ُت ال��َوَداُع وأَتَ��ى
َط��ِوي��َال يَ��ع��ي��ُش ش��َغ��ًف��ا ثَ��غ��ِرَه��ا ف��ي َوَوه��ب��تُ��َه��ا َف��َج��ذَبْ��تُ��َه��ا ��م��ْت َوت��ب��سَّ
ونَ��ِب��ي��َال َح��ال��يً��ا ��ِم ال��تَّ��بَ��سُّ َم��ْع��نَ��ى َق��بَّ��ْل��تُ��َه��ا إذْ َق��بَّ��ْل��ُت ف��ك��أنَّ��َم��ا
ال��م��ب��ذوَال ُح��ب��وَره��ا رَش��ف��ُت ��ا ل��مَّ ب��س��م��ًة َح��َك��تْ��ه��ا ق��د ُروح��ي وَك��أنَّ

التجدُّد

ال��نُّ��وِر ف��ي أو ال��َف��ْج��ِر ف��ي أو ال��لَّ��يْ��ِل ف��ي ب��ُش��ُع��وِري دائ��ًم��ا يَ��ْش��ُع��ُر ك��اَن َم��ْن
ك��ال��م��س��ح��وِر ال��ن��اِس َع��ي��َش وي��ج��وُز َح��رَك��اِت��َه��ا ف��ي األج��راَم ويُ��ص��اح��ُب
ال��م��ع��م��وِر ال��ع��اَل��ِم ف��ي أو ال��نَّ��ف��ِس ف��ي ل��ُه إْل��ًف��ا دائ��ًم��ا َد ال��تَّ��َج��دُّ َوَج��َد
وال��ت��ع��ب��ي��ِر اإلف��ص��اِح ِم��َن أس��َم��ى دائ��ًم��ا ُد تُ��ج��دِّ ب��م��ا ال��َح��ي��اَة وَرأَى
ال��م��ق��دوِر ج��دي��ِده��ا ب��ع��ُض أَْوَح��تْ��ُه ال��ِذي ف��إذا دائ��ًم��ا، وتُ��وِح��ي تُ��وِح��ي
ت��ص��وي��ِر وِم��ْن ِش��ْع��ٍر ِم��ْن َخ��َل��ُق��وُه ب��م��ا َق��ِن��ُع��وا م��ا ال��ش��ع��راءُ أن��َص��َف ل��و
َح��ق��ي��ِر غ��ي��ُر وه��و َح��ِق��ي��ٍر ول��ك��ْم يَ��ن��تَ��ِه��ي ال ٌد ُم��َج��دَّ ال��َح��ي��اِة ف��ي َك��ْم
ُش��ع��وِري ِم��ْلءَ ��ع��ر ب��ال��شِّ ��ق��ي وتَ��َدفُّ وتَ��َخ��يُّ��ل��ي َع��واِط��ِف��ي ُش��ب��وَب الُم��وا
ال��ت��أث��ي��ِر ب��ال��ِغ ُم��وٍح ك��لِّ ِم��ْن ن��اظ��ٌر أن��ا م��ا أم��اَم ال��َخ��ُج��وُل وأَنَ��ا
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ب��ال��ت��ق��ص��ي��ِر أُِح��سُّ أََج��ْدُت َم��ه��َم��ا ال��ِذي ول��ك��نِّ��ي ه��زٍّا، ف��ي��ُه��زُّنِ��ي
ض��ري��ِر ش��ب��ي��ُه أو ض��ري��ٌر ��ا إمَّ الِئ��ِم��ي ه��و َم��ْن أنَّ أُوق��ُن وأَك��اَد
م��غ��روِر ع��اج��ٍز ِم��ن وك��م َح��ْص��ٍر، ب��ال ِش��ع��ٌر ك��لُّ��ه ب��ك��وٍن إنَّ��ا
خ��ري��ِر م��لءَ ال��م��اءِ ه��ذا أم��واُج ت��ج��اوبَ��ْت ح��ي��ن اإلن��س��اُن أُْف��ِح��َم ق��د
ال��َم��ن��ش��وِر ح��دي��ث��َي دي��وَن َس��يَ��ِف��ي َوَف��ى م��ت��ى ف��ال��م��م��اُت َص��ْم��ت��ي، وأب��ي��ُت
م��ق��ب��وِر! ك��ه��ي��ك��ٍل ال��ق��دي��ِر َخ��َرَس اس��ت��ع��ذَب��وا ال��ذي��ن ال��بُ��ك��َم أع��ج��َب م��ا

الحب زهر

مانويل.) هنري الفرنيس (للفنان

ُف��ن��ونَ��ا يُ��ش��ب��ع��ن��ا ال��زَّه��ِر ح��دي��َث وَح��دِّث��ي��نَ��ا أن��ِت ل��ل��ح��بِّ ِق��ف��ي
ُف��ت��ونَ��ا ف��ي��ق��ه��ُرن��ا ن��ط��اوُع��ه ح��ب��ي��ٌب َش��َرٌك ك��ل��ه ح��دي��ٌث
ض��ن��ي��نَ��ا ��ابً��ا وهَّ ال��ج��نَّ��اِت ِم��َن َص��ْف��ٌو ال��م��ع��ب��وَد ج��م��اَل��ِك ك��أنَّ
ُك��ِف��ي��نَ��ا! ُك��نَّ��ا وإْن ف��أط��م��َع��ن��ا ش��تَّ��ى م��ن��ه ال��م��ف��اِت��َن تَ��م��لَّ��ي��ن��ا

∗∗∗
وال��خ��ي��اِل ال��ح��ق��ي��ق��ِة وإش��ع��اَع ال��ج��َم��اِل ت��ق��اس��ي��َم ل��ن��ا َع��َرْض��ِت
الب��ت��ه��ال��ي ب��ال��ت��ج��اُوِب ��َق ت��دفَّ بَ��يْ��نَ��ا ال��ق��دس��يِّ ب��ال��ه��وى ْ ت��َألَْأل
س��اِل ل��ك��لِّ ال��ح��ن��اَن وذُوِّْق��ُت ع��اٍن ل��ك��لِّ ال��نَّ��ج��اَة ف��أب��ص��رُت
األوال��ي! وأح��الَم ِع��َوٍض، ب��ال َج��ْدٍب ب��ع��ص��ِر ال��ف��ن��وِن وإزه��اَر

∗∗∗
��ي ب��ح��سِّ م��م��ت��زًج��ا ال��ُح��ْس��ِن ُش��َع��اُع ن��ف��س��ي وص��م��ي��ِم دِم��ي ف��ي ت��غ��ل��غ��َل
َل��ْم��ِس��ي دون ت��ب��اَع��َد أث��ي��ريٍّ��ا خ��ي��اًال أم ج��س��ًم��ا ك��ن��ِت س��واءٌ
َه��ْم��ِس وغ��ري��َب ح��ائ��ًرا وِس��رٍّا ُض��وءًا تُ��َراُم ك��ال��ن��ج��وِم ف��إن��ِك
��ي! وال��ت��ح��سِّ ال��ت��ب��تُّ��ِل َش��غ��ِف س��وى إل��ي��ه��ا نَ��َظ��ري وم��ا َظ��م��ِئ��ي وم��ا

∗∗∗
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اإلل��ِه َك��يَ��ِد أو ال��ش��م��ِس ك��ت��اِج زاِه ال��ذَه��ب��يُّ وَش��ْع��ُرِك َوَق��ْف��ِت
ال��ت��ن��اه��ي ق��داس��تُ��ه��ا بَ��ل��َغ��ْت وق��د نَ��ب��يٍّ ِم��ْن ك��ال��رس��ال��ِة وِج��ْس��ُم��ِك
ال��تَّ��اله��ي أش��َه��ى إل��ى ح��ف��زْت إذا األَم��اِن��ي أس��َم��ى إل��ى ف��ت��ح��ف��ُزن��ا
وال��ش��ف��اِه ال��ع��واط��ِف إلِم��ت��اِع دان��ي��اٌت ُق��ط��وٌف ف��واك��ُه��َه��ا

∗∗∗
ال��نَّ��ي��راِت ف��ي ح��ن��انَ��ه��ا يَ��بُ��ثُّ ال��ح��ي��اِة ع��ن��واُن َم��رْآِك نَ��َع��ْم،
ال��ع��اط��راِت ال��ري��اِض َزه��ِر وف��ي نُ��ج��وٍم أو ن��ف��وٍس ف��ي س��واءٌ
ذاِت؟ وُس��ُم��وُّ ِن��ْع��م��ٍة ون��ش��وُة ربٍّ ح��دي��ُث ال��ج��م��اِل غ��ي��ُر وه��ل
ال��ك��ائ��ن��اِت! ُروُح أن��ِت ول��ك��ْن ج��س��ًم��ا ال��ُح��بِّ زه��َر ف��ك��ن��ِت نُ��ِق��ْش��ِت

القطار نافذة من

ج��ذالنَ��ا ب��اس��ٌم ك��لٌّ ��ْح��ِب ك��ال��صَّ راس��ٍم ل��وح��َة ت��ل��وُح ال��ح��ق��وُل ه��ذي
إخ��وانَ��ا ث��ال��ٌث وداع��َب نَ��ِض��ًرا، ازَده��ي األُرُز ح��ي��ن��م��ا ي��ض��ح��ُك ف��ال��ق��ط��ُن
َل��ْه��َف��انَ��ا م��س��اف��ٌر ال��ق��ط��اُر بَ��يْ��نَ��ا ع��رض��تُ��ه��ا ال��ع��ج��ي��ِب ال��غ��رِس ِم��ْن أَم��ٌم
اإلن��س��انَ��ا ِخ��لَّ��ه ي��ب��غ��ض وال��م��رءُ ب��ي��ن��ه��ا اخ��ت��الٍف ج��دِّ ع��ل��ى ُج��ِم��َع��ْت
ال��خ��النَ��ا ت��ؤلِّ��ُف ال��ح��ي��اة إنَّ دَع��ْت وق��د ال��ح��ي��اة ل��ت��ل��ب��ي��ِة واف��ْت
ش��ي��ط��انَ��ا ب��روِح��ه��ا ال��م��َالُك أْض��َح��ى َط��َغ��ْت إْن وال��ح��ض��ارُة ال��ح��ض��ارُة، ط��َغ��ِت
وط��ع��انَ��ا إس��اءًة ي��ت��س��اب��ق��ون وت��خ��اذٍل ت��ن��اب��ٍذ ب��ي��ن ف��ال��ن��اُس
ف��رح��انَ��ا م��ت��آل��ًف��ا م��ت��ج��اوًرا غ��نً��ى ف��ي ي��ض��ح��ُك ال��ن��ب��ُت ه��ذا ح��ي��ِن ف��ي
وَح��ن��انَ��ا ف��رح��ًة ال��ط��ف��ول��ُة ت��ج��ري ك��م��ا ال��ج��اري ال��ج��دوُل ال��ص��غ��ي��ُر وب��َدا
ال��ع��ري��انَ��ا ج��س��َم��ه ت��ح��رُس ك��األه��ِل ح��ول��ه ق��ام��ْت وال��ح��وُر ف��غ��ب��ط��تُ��ُه
ج��َري��انَ��ا م��اُؤه ب��ن��وٍر ي��ج��ري أن��ه ف��ت��ح��َس��ُب ت��ل��ث��ُم��ه وال��ش��م��ُس
إي��م��انَ��ا ت��ف��وُق��نَ��ا ال��ح��ق��وِل ب��ي��ن س��رِح��ه��ا ت��ح��رُّر ف��ي ال��س��وائ��َم َوت��رى
وال��ديَّ��انَ��ا اإلن��س��اَن ن��س��ي��انَ��ه��ا ع��ي��َش��ه��ا وت��ن��َس��ى ��م��ًة م��ن��عَّ تَ��م��ِض��ي
إح��س��انَ��ا! ل��ج��ن��ِس��ن��ا ال��خ��ل��وُد ُوِج��َد ك��أنَّ��م��ا ال��خ��ل��وَد ت��ح��رُم��ه��ا وال��ن��اُس
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∗∗∗
وِره��انَ��ا ت��س��اب��ًق��ا ال��ق��ط��اِر م��ث��َل ُح��رًَّة ت��ج��ري ال��خ��ط��راِت أع��ج��َب م��ا
األك��وانَ��ا! ُج��م��وِح��ه��ا ب��وث��ِب ش��م��ل��ْت خ��واط��ري ُج��لَّ ��ل��ُت س��جَّ انَّ��ن��ي ول��و

القوت طالب

التصنع.) جبابرة من زعيم إىل (مهداة

َم��ْج��َدا! ُع��دَّ ��يْ��َم وال��ضَّ يُ��ذاُل، َم��ْج��ًدا رأي��ُت ح��ت��ى ح��ي��ي��ُت
ن��ق��َدا؟ يُ��ب��اُع َرأٍي وأيُّ رخ��ي��ًص��ا رأيَ��ُه ب��ائ��ٍع ك��م
أَْج��َدى األل��ع��ب��اُن وع��ن��دَي م��دٍح اك��ت��َس��اِب ف��ي وُم��ْس��ِرٍف
تَ��ردَّى أو ��ْع��ُب ال��شَّ َه��َوى ول��و يُ��َع��لَّ��ى ك��ي ��ْع��َب ال��شَّ يُ��م��لِّ��ُق
ن��ق��َدا؟ ي��ه��اُب ُح��رٍّ وأيُّ أن��اٍة ل��ذي ن��ق��ًدا ي��ه��اُب
تَ��َص��دَّى ل��م��ْن وك��ب��ري��اءٍ َوْه��ٍم ش��م��وِخ ف��ي ويَ��ْزَده��ي
ا ونِ��دَّ ص��اح��بً��ا َع��دَُّه َم��ْن الع��ن��اٍت ��ْح��َف ال��صُّ ويُ��ْرِس��ُل
وف��رَدا! ن��اب��ًغ��ا ظ��ن��ن��تُ��ه َم��ْن وي��ا ط��اع��ن��ي ي��ا أح��س��ن��َت
َح��ْم��َدا! األن��ام ب��ي��ن ن��ب��غ��َت ق��د م��ا أض��ع��اَف ح��ق��ًدا ن��ب��غ��َت
ع��م��َدا ص��ن��ع��َت ق��د م��ا ف��ِب��ئ��َس ت��زدري��ِه ك��ن��َت م��ا ص��ن��ع��َت
وغ��َدا؟! أُِس��يءُ ال ال��ذي أن��ا م��ث��ل��ي ذمَّ ال��ذَّمَّ: أت��ش��ت��ري
وِرْف��َدا؟! ش��ام��ًال ت��س��اُم��ًح��ا ح��يَ��اِت��ي أش��تَ��ِه��ي الَّ��ِذي أن��ا
وع��ب��َدا؟! ُم��س��تَ��س��ِل��ًم��ا ��ل��ِم ال��سِّ ف��ي ي��ران��ي َم��ْن ال��ح��قِّ ف��ي أأن��َت
ش��ه��َدا؟! ك��ان م��ا ص��ابً��ا وب��ات ح��رٍب ره��َن ال��ف��ض��ُل أأص��ب��ح
تَ��َع��دَّى! م��ا ال��ق��وِت ف��ط��ال��ُب ل��ْوٍم أه��ُل أن��َت م��ا ص��دق��َت!
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األجيال جناية

ال��دَّاري ال��ن��اق��ِد ب��روح ال��ح��ي��اُة ل��ك نَ��َظ��َرْت إذا تَ��ْج��بُ��ْن ف��ال س��خ��ط��َت م��ه��م��ا
أدواِر ب��ي��ن م��ا ب��ه ُخ��ِص��ْص��َت وم��ا ت��ج��ه��لُ��ُه أن��َت ك��َم��ْل��ًه��ى ه��ذي ُدن��ي��اَك
وأق��داِر خ��ي��االٍت ب��ي��ن وأن��َت ُح��ُج��ٍب ف��ي ال��دَّه��ِر12 َع��َدَس��اُت ُخ��بِّ��ئ��ْت ق��د
ال��زَّاِري ال��م��اخ��ُط ذاك أن��َت وت��ارًة َدع��ٍة وف��ي أم��ِن ف��ي ت��م��ثِّ��ُل ط��وًرا
وإص��غ��اِر إك��ب��اٍر ب��ي��ن ن��ص��ي��بُ��ه ول��ه َف��ص��لُ��ُه، ل��ك��لٍّ ال��ح��ي��اِة ِف��ْل��ُم
ال��ق��اِري! ال��ن��اظ��ُر وه��و تُ��م��ثِّ��ل ب��م��ا َف��َرٍح ف��ي ��اُم ال��رسَّ ال��ُم��ْخ��ِرُج وال��خ��ال��ُق
وأن��واِر أط��ي��اٍف ب��ي��ن ت��ش��وُق��ه َوت��س��ل��ي��ٌة أوه��اٌم ن��ح��ُن ك��أنَّ��م��ا
ب��أده��اِر! أده��اًرا ُد يُ��َج��دَّ وك��م ُص��َوٍر ف��ي ال��ت��م��ث��ي��ُل ذل��ك ي��ن��ت��ه��ي ال

أرفيوسويورديس

املوسيقيِّ عزفه يف خارقة مواهب ذا — تراقيا ملك — إيجرس امللك ابن أرفيوس (كان
الفنون إله — أبولو من منحًة اللْوُر ذلك كان فقد غرَو وال األُلوهة، صوَت َلْوِرِه يف كأنَّ
من الفاتنة يورديس معشوقته يجتذب أن الخارقة بقوته فاستطاع — خاصًة والشعر
وتطلع الفني، نجاحه عن راضيًا يكن لم — أصيل فنَّاٍن ككل — ولكنه الجبيل. معتصمها
معتمًدا جميٍل جديٍد كلَّ الطبيعة يستوحي الغاب إىل يلجأ فكان الكمال، غايات أقىص إىل
عليها الخطَر ترى هي وكانت نقده، يف الفني ذوقها وعىل يورديس، زوجته سمع عىل
أحست أن إىل البعيد، الفنيَّ مشتهاه يبلغ حتى همته تثبيط تشأ لم ولكنها غيابه، يف
هذا أحسَّ وما الغاب، إىل فهربت بها أرستييوس األمري شغف من الداهم بالخطر أخريًا
ميتة. فوقعت جريها أثناء قدمها يف عضتها أفعى ولكن يطاردها، أخذ حتى هروبها
إىل أرفيوس َق ُوفِّ ثم … الندم أصابَع يعضُّ فعاد الحالة، هذه عىل أرستييورس ورآها
فحاول طريقه، يف نائمة شبَه يجدها به فإذا زوجته، أمام ليعزفه فرًحا فعاد رائع لحن
يقبِّل فهوى ميتة، أنها أدرك وحينئذ تستيقظ، لم ولكنها الساحر، الجديد بلحنه إيقاظها
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بلوتو إىل االلتجاء سوى له مالذ ال أنه شعر ثم … الحزن من جنون يف القديس جسمها
لوره تِه عدَّ وكلُّ جنونه، يف فذهب حبيبته. إليه ا لريُدَّ املوت؛ مملكة مليَكْي وبرسفون،
حارس رسبروس منها تأثر كما لها، فتفتح الصخر منها تأَثَّر التي الساحرة وألحانه
منهما ولكلٍّ — وبرسفون بلوتو منها وتأثر داخلها، إىل سلوكه يعرتض فلم املوت مملكة
يورديس بمحبوبته الرجوع وهو سؤله، إىل واستمعا — وغرامها باألرض سابقة صالت
مملكة ظالل يجتاز حتى إليها يلتفت وال ثها، يحدِّ أالَّ برشط فأجاباه األرضية، حياته إىل
إىل يورديس محبوبته استحالة العقبى فكانت النصيحة، هذه نيس شغفه يف ولكنه املوت،
ينالها، أن أخرى مرة يحاول وعاد … افتقدها أن لبث وما النظرات عاتب أسيف خيال
الحزين.) روحه نجوى األلحان يف ليذيَب وعاش األبد، إىل فخرسها جدوى، غري عىل ولكن

ت��غ��ري��َدا ج��م��اَل��ه��ا يَ��ب��ثُّ ف��م��َض��ى ون��ش��ي��َدا َص��بَ��ابَ��ًة ال��ح��ي��اَة َع��َرَف
ون��ش��ي��َدا ه��ًوى ال��دن��ي��ا تَ��ْس��تَ��نْ��ِط��ُق ُخ��ي��وَط��ه��ا ك��أنَّ ال��لَّ��ْوَرا13 واس��ت��ص��ح��َب
ف��ري��َدا؟ ال��ُف��تُ��وَن ج��ع��ل وق��د ال ِل��َم َوْح��يَ��ه��ا؟ «أب��ول��و» أْه��َدى وق��د ال ِل��َم
َع��ب��ي��َدا األن��اَم ج��ع��َل ق��د ب��ال��َع��ْزِف ول��ط��ال��م��ا ب��ع��زف��ِه، األن��اَم س��ح��َر
ب��ع��ي��َدا أج��لَّ ف��نٍّ��ا ُم��ْس��تَ��ْوِح��يً��ا وُف��نُ��ون��ِه ب��َف��نِّ��ِه ال��ُغ��روَر وأب��ى
م��م��دوَدا ش��ائ��ًق��ا وظ��الٍّ نُ��وًرا وح��يَ��ه��ا ي��خ��ط��ُف ال��غ��اب��اِت إل��ى ف��م��َض��ى
ال��ت��وح��ي��َدا إع��َج��اِزِه ِم��ْن ف��ي��ن��اُل ع��ج��ي��ب��ًة ال��ح��ن��اِن لُ��غ��َة ويَ��ص��وُغ��ه
وال��ت��ق��ي��ي��َدا ال��ط��وَع ت��ع��اُف ك��ان��ت ب��ع��دم��ا ال��ع��ص��يَّ��ُة ال��ُم��َه��ُج وتُ��ط��ي��ُع��ُه

∗∗∗
ال��ب��اق��ي ال��وج��وُد وال��ل��ح��ُن ِل��لَّ��ح��ِن، لُ��َغ��ى ف��ي األل��وه��ِة س��وى «أرف��ي��وُس» م��ا
ِق! ال��خ��الَّ ط��ب��ي��ع��َة م��ن��ه وك��أنَّ َدَوراِن��َه��ا ع��ل��ى ب��ه ال��ن��ج��وُم ت��م��ِض��ي
ب��اإلغ��راِق يَ��ع��ت��زُّ ب��ل ، ل��ل��ف��نِّ َم��ي��ت��ٌة ف��ال��ق��ن��اع��ُة ال��ق��ن��اع��َة، ي��أب��ى
األوراِق وخ��اف��ُق ال��ه��واءُ ح��ت��ى ب��ج��م��اِل��ِه ��ٌع ُم��َوقَّ ال��وج��وِد ك��لُّ
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راِق ب��ل��ح��ٍن إالَّ وص��غ��ي��رٌة ك��ب��ي��رٌة وع��ي��َت إذا ال��َح��يَ��اِة ف��ي م��ا
واألش��واِق األَح��الِم ِد ك��ت��ج��دُّ يُ��م��ي��تُ��ه��ا وس��وف أب��َدع��ه��ا ال��لَّ��ْح��ُن
��اِق فَّ ال��دَّ ال��م��ت��وثِّ��ب ب��ش��ُع��وِرِه ف��ْه��ُم��َه��ا أو اس��ت��ي��ع��ابُ��ه��ا ف��اتَ��ه َم��ْن
ب��اإلش��ف��اِق! ل��ذاَك ال��ج��دي��ُر وه��و وِس��رَِّه��ا ال��ح��ي��اِة ع��ن ال��ب��ع��ي��ُد ف��ه��و

∗∗∗
ِج��ب��اِل َم��َالِذ ف��ي وك��ان��ْت َق��بْ��ًال ب��ف��نِّ��ه «يُ��وردي��َس» ال��ع��زي��زَة ن��ال
ج��م��اِل إب��اءَ يَ��ْرَع��ى ال وال��ف��نُّ ف��ص��اَده��ا ��ه��يِّ ال��شَّ ال��ل��ح��ِن إل��ى أْص��َغ��ْت
ال��م��ت��ع��اِل��ي ب��ُح��س��ِن��ه��ا ال��ِم��ث��اُل وه��ي ُم��ط��ي��ع��ًة األش��مِّ ال��ج��ب��ِل ِم��ن ج��اءَْت
ُم��ح��اِل ش��ب��َه ُع��دَّ ق��د أنَّ��ُه ول��و نَ��ْص��َرُه َح��تَّ��ى يَ��ْرَض ل��م ل��ك��نَّ��ه
خ��ي��اِل ُك��لِّ ف��وَق خ��ي��اًال وَرأَى ف��نِّ��ِه تَ��َخ��يُّ��ِل ِم��ْن أبْ��َع��َد واش��ت��اَق
م��ث��اِل ك��لَّ ب��زَّ م��ث��اًال خ��ل��ق��وا األَُل��ى ال��ع��ب��اق��رِة أح��الُم س��ح��رتْ��ُه
ك��م��اِل ك��لِّ ع��ن��د ن��ق��ًص��ا وأح��سَّ ب��ف��نِّ��ِه ال��ج��م��اِل ف��ي ال��تَّ��نَ��اِه��َي ن��َش��َد
ال��ج��وَّاِل ب��روح��ِه ال��ف��ن��وِن آَي ب��ِه يَ��س��تَ��وِح��ي ال��غ��اَب ي��ج��وب وَم��َض��ى

∗∗∗
ُه��ُم��وَم��ُه «ي��وردي��ُس» تُ��ح��اِذُر وغ��َدْت ح��ظِّ��ِه َم��َخ��اِط��َر َم��َض��ى ح��ي��ن يَ��ْدِر ل��م
ن��ع��ي��َم��ُه ال��نَّ��ش��ي��َد َرأَى ح��ي��ث ال��غ��اِب ف��ي ُح��ْل��َم��ُه ��َق يُ��ح��قِّ أن إالَّ تَ��ْرَض ل��م
ن��س��ي��َم��ُه م��نْ��ُه ك��أنَّ ع��ل��ي��ِه ي��ح��نُ��و ال��ذي وال��ظ��لَّ وال��ض��وءَ ال��نَّ��َدى رش��َف
ن��ج��وَم��ُه ي��ف��كُّ ال ُم��ْص��ٍغ وال��ل��ي��ُل م��ع��ج��ًزا ل��ح��نً��ا يَ��ه��َواه م��ا وأح��اَل
رح��ي��َم��ُه ال��غ��راُم ف��ق��َد وك��م ل��ُه��َم��ا، َه��ًوى ي��رح��ْم ل��م «أرْس��ِت��ي��يُ��وي��ُس» ل��ك��ْن
غ��ري��َم��ُه ال��م��س��ت��ثَ��اُر ال��َج��ِري��ُح َخ��َط��َف َك��َم��ا َع��ْم��ًدا خ��ط��َف��ه��ا يُ��ْزِم��ُع ورأتْ��ه
ت��س��ِل��ي��َم��ُه رأْت وم��ا ال��ُه��ُروَب إالَّ ل��ن��ج��اِت��َه��ا ً َم��ْل��َج��أ تَ��َر ف��ل��م ِري��َع��ْت
وخ��ِص��ي��َم��ُه ِخ��لَّ��ه يُ��ن��ق��ذ وال��م��وُت ال��رََّدى ف��أن��ق��ذََه��ا يُ��ت��اب��ُع��َه��ا وَم��َض��ى

∗∗∗
َخ��ات��ِل ُم��ِح��بٍّ ِم��ْن ت��ه��رُب ح��ي��ِن ف��ي خ��ات��ِل أف��ع��واٍن ��ِة ب��ع��ضَّ س��َق��ط��ْت
ال��ق��ات��ِل ه��مَّ ف��ذاَق ال��ع��ن��اءِ أث��َر َه��وْت يَ��ح��س��بُ��ه��ا «أِرْس��ِت��ي��يُ��وُس» وأَتَ��ى
ال��غ��اف��ِل ال��م��ح��بِّ أل��ِم ف��ي وي��ِئ��نُّ ب��ن��انَ��ُه يَ��ع��ضُّ ب��َل��ْوع��ت��ِه وَم��َض��ى
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ُم��ق��ات��ِل أل��ِف ب��روِح ال��ح��ي��اَة ل��يَ��َرى ُم��َق��ات��ٍل ع��وَد ع��اَد ق��د وك��أنَّ��م��ا
ال��زائ��ِل ال��ج��م��اِل َس��ن��ا ي��ردُّ ذا َم��ْن ُع��ُق��وِق��ه ذُنُ��وِب ع��ن ��ْر يُ��ك��فِّ َم��ه��َم��ا
م��ت��ف��ائ��ِل ��ٍن ُم��ل��حِّ َم��الذَ ك��ان��ت ف��ُروُح��ه��ا ال��ن��ش��ي��َد ف��أي��تَ��م��ِت م��ات��ْت
ال��م��ت��س��ائ��ِل ال��م��ت��ط��لِّ��ِع ل��ن��ش��ي��ِدِه وس��م��َع��ُه «أرف��ي��وَس» ح��ب��ي��ب��َة ك��ان��ت
ع��اط��ِل! م��ي��ت��َة وم��ات ض��اع ل��ِغ��ن��اُه واع��يً��ا َس��ْم��ًع��ا يَ��ل��َق ل��م إن وال��لَّ��ْح��ُن

∗∗∗
ك��ل��م��اِت��ه��ا ن��رى ال ق��د ل��ك��نَّ��ن��ا ب��ذاِت��ه��ا وال��س��خ��اءُ ال��ط��ب��ي��ع��ُة َس��خ��ِت
ص��ف��اِت��ه��ا ال��ج��دي��َد ال��ل��ح��َن ��ن ض��مَّ إذْ ِم��ث��الُ��ه��ا «أرف��ي��وس» تَ��ف��نُّ��ُن ف��إذا
ذاِت��ه��ا ع��ن ن��ارُه تُ��ح��دُِّث غ��اٍز ك��أنَّ��ه وع��اد ب��ه ال��ك��م��اَل بَ��ل��َغ
م��م��اِت��ه��ا أص��ُل ال��ل��ح��ِن ه��ذا وض��ي��اُع ب��ل��ح��ن��ِه ال��ح��ي��اِة إك��س��ي��َر وك��أنَّ
ب��ُس��ب��اِت��ه��ا غ��ري��ق��ٍة ش��ب��ه ال��غ��اِب ف��ي أم��اَم��ه «يُ��وردي��س» ب��ج��ثَّ��ِة ف��إذا
ن��غ��م��اِت��ه��ا ع��ازًف��ا ب��ل ن��غ��م��ات��ِه ع��ازًف��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��رٍح م��ن ف��أط��لَّ
ح��ي��اِت��ه��ا س��ح��َر أع��ط��اُه ال��ِذي وه��َو ب��ن��ش��ي��ِده تُ��س��تَ��ث��ْر ل��م ل��ك��نَّ��ه��ا
ب��رف��اِت��ه��ا ُروَح��ه ي��ودِّع ف��َه��وى ُم��ت��ك��بِّ��ًرا ُم��روًِّع��ا ال��م��م��اَت ف��رأَى

∗∗∗
َوت��ُخ��ونُ��ُه تُ��ِض��لُّ��ه ال��ح��ي��اَة ورأى ُش��ج��ونُ��ه «أرف��ي��وَس» َم��ش��اِع��َر غ��ل��ب��ْت
ي��ص��ونُ��ُه ل��ي��س ال��ع��ي��ِش ُم��ْل��ُك داَم م��ا ل��ت��ص��ون��ه ال��رَّدى م��م��ل��ك��َة ف��اخ��ت��اَر
ي��ق��ي��نُ��ُه؟ أق��اَم ك��م��ا ال��م��م��اِت ره��َن م��ق��ي��م��ٌة «ي��وردي��ُس» وف��ي��ه��ا ال ل��َم
ج��ن��ونُ��ُه ُق��واه أذَك��ى م��ا ول��ع��لَّ َع��ْزِف��ِه ح��ي��ل��ُة ق��واُه وك��لُّ ف��م��َض��ى
وف��ت��ونُ��ُه روُح��ه ص��خ��ٍر ول��ك��لِّ ن��ش��ي��ِدِه ف��ت��وِن م��ن ص��خ��ٌر ف��ان��ش��قَّ
ف��ن��ونُ��ُه «ب��رس��ف��ون» رح��م��َة ف��أثَ��اَر َم��ًدى إل��ى ال��ح��ن��وُن ال��ن��غ��ُم ��َق وت��دفَّ
س��ك��ونُ��ُه َع��داُه14 ق��د «ب��ل��وت��و» وإذا ٌر م��خ��دَّ ال��رَّق��ي��ُب «ِس��ِربْ��ُروُس» وإذا
وض��م��ي��نُ��ُه ُس��ؤل��ِه ك��اف��ُل وال��ف��نُّ ل��ع��ي��ش��ِه «يُ��وردي��َس» يَ��نْ��ُش��ُد وأه��اَب

∗∗∗
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ُروِح��ِه غ��اي��ِة ك��لُّ ه��ي أم��ن��يَّ��ًة ب��َم��ن��ِح��ِه «ب��رس��ف��وَن» «ب��ل��وت��و» ج��اَرى
ب��ُج��ْرِح��ِه ال��غ��راَم َع��َرف��ا ول��ط��ال��م��ا رائ��ٍع ُح��بٍّ ب��ن��ُت ه��ي أم��ن��ي��ٌة
ل��ُص��بْ��ِح��ِه ال��ظ��الِم م��ن ي��ع��وَد ح��ت��ى ب��ع��ودِه ��ُم��وَت ال��صُّ اش��ت��رَط��ا ل��ك��نَّ��م��ا
نُ��ْص��ِح��ِه م��وان��َع ي��أب��ى وف��ؤاُدُه ف��ؤادِه َح��دي��ِث ِم��ْن يُ��َح��اِذُر ف��م��َض��ى
وب��َل��ْف��ِح��ِه ب��غ��رام��ِه م��ت��ح��دٍِّث م��ت��ه��اِل��ٍك وال��ٍه ن��ظ��رَة ف��أع��اد
ب��ف��ت��ح��ِه أُِن��ي��َل م��ا خ��ي��اًال وغ��دا ل��ع��ي��ِش��ِه «ي��وردي��س» م��ن��ح��َة ف��أض��اع
ق��دح��ِه أو ل��وم��ِه أو َع��تْ��ب��ِه ِم��ن ال��ه��وى ي��ع��ن��ي م��ا ب��ك��لِّ إل��ي��ه ن��ظ��رْت
ُروح��ِه! نَ��ْج��َوى األل��ح��اِن ف��ي ف��أذاب ل��ه ج��دَوى ب��ال ث��ان��ي��ًة واح��ت��اَل

العرب عاهل

األول.) فيصل العظيم امللك (رثاء

َم��ْغ��نَ��ْم! ُغ��نْ��ُم��َك س��اء ال��م��وُت أيُّ��ه��ا تُ��يَ��تَّ��ْم! ش��ع��وٌب ه��ك��ذا ه��ك��ذا
أع��ظ��ْم ال��رُّْزءُ إن��م��ا ال��َخ��ْط��ِب، ف��ي ـ��َص��ُر يُ��ح��ـ ال «ف��ي��ص��ِل» ب��ال��ع��ظ��ي��ِم ُرْزؤن��ا
��ْم تَ��ت��ج��سَّ وِع��زًَّة وذُْخ��ًرا نً��ا إي��م��ا ل��ل��ُع��روب��ِة ك��ان َع��َل��ٌم
ْم تَ��َق��دَّ َم��ْج��ٌد ن��م��اه ق��د ك��م��ا ُس وال��ب��أ وال��ف��ت��ُح ال��ح��روُب نَ��َم��تْ��ُه ق��د
يَ��نْ��َع��ْم ال��ُح��رُّ ب��ه��ا ب��ي��ئ��ٍة ف��ي ِة ال��ُح��رَّ ُروِح��ه ِم��ْن ��ري��ُح ال��صَّ ��ري��ُح وال��صَّ
ال��م��ك��رَّْم ال��م��ل��ي��ُك «غ��اٍز»، أب��و ال��غ��ازي ال��ف��ات��ُح ال��ج��ريءُ، ال��زع��ي��ُم
ب��َدْم وتُ��ْرَوى أع��اج��ي��بُ��ه��ا ـ��ك��ى تُ��ح��ـ تَ��َزْل ل��م ال��ت��ي ال��ثَّ��ورِة بَ��َط��ُل
ْم ال��ُم��َق��دَّ ال��ح��ص��ي��ِف ب��ت��دب��ي��رِه ن س��يَّ��ا وال��م��ع��ارِك، ��ل��ِم ال��سِّ ب��َط��ُل
ْم تَ��َه��دَّ وُم��ْل��ٍك ع��اه��ٍل وك��ْم ٍس، ع��بَّ��ا آِل ُع��َل��ى ِم��ْن ال��ُم��ْل��َك َد ج��دَّ
��ْم يَ��تَ��بَ��سَّ وَح��ْزُم��ُه ِش��داٍد ءٍ أع��دا أح��داُث ع��ل��ي��ه تَ��َراَم��ْت ك��م
يُ��ْه��َزْم — م��اَت ب��ع��دم��ا — ال��م��وُت ف��إذا َع��ُدوٍّ أق��ص��ى ع��ل��ي��ه وت��َج��نَّ��ى
��ْم تَ��َج��هَّ إب��اءٍ ف��ي ال��ت��اَج ي��ح��م��ل ال��ُم��َف��دَّى ��ى ال��ُم��َرجَّ ب��اب��ن��ِه وإذا
أْق��َس��ْم! ال��ي��وَم وب��اس��م��ِه ، َوِف��يٌّ ٌب وثَّ��ا ال��ع��روب��ِة ع��اَل��ُم وإذا

∗∗∗
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��ْم يُ��تَ��نَ��سَّ َم��ْج��ُدُه��ْم زال وم��ا ُدوا، س��ا األل��ى س��ل��ي��َل ي��ا ال��ش��ع��ُب أيُّ��ه��ا
��ْم ال��ُم��نَ��غَّ وال��نُّ��واَح ل��ب��غ��داَد ـ��َرى ال��ُك��ب��ـ ال��ل��وع��َة نَ��ْس��َم��ُع م��ص��ر ف��ي ن��ح��ن
وَم��أتَ��ْم رث��اءٍ ف��ي ك��ان وإْن ال��َح��يِّ ُروِح��َك ِم��ْن ال��ح��ي��اِة ِش��ْع��ُر ذاك
ت��َح��طَّ��ْم رض��اَك ع��ل��ى ك��ب��ي��ٍر ـ��ٍب ق��ل��ـ ِم��ْن ف��ؤاِدَك ف��ي ال��رُّوَح نَ��ف��َخ
َوم��ْع��َل��ْم ال��ت��س��ام��ي ِم��ن ِم��ث��اًال َش ع��ا ك��م��ا ال��ج��ب��اِل، ق��م��ِة ف��ي م��اَت
��ْم ُم��ي��مَّ ِح��ْص��ٍن ف��وَق ال��َغ��ْزِو ف��ي ي��ِة ب��ال��را ��َل ت��ك��فَّ ال��ذي ك��ال��ش��ه��ي��ِد
َه��وَّْم ال��نَّ��ْس��ُر إذا ج��ارًح��ا ط��ائ��ًرا ويَ��ْم��ِض��ي ب��ال��ده��اءِ ال��نَّ��ْص��َر ي��خ��ط��ُف
يَ��ت��ض��رَّْم ب��غ��م��دِه وس��ي��ٌف ـ��ُر، ال��ن��ه��ـ أج��ف��ل أو ال��ِع��راُق، بَ��َك��اُه إْن
��ْم يُ��َع��مَّ خ��ط��ٌب وَق��لَّ ع��م��ي��ٌم، ـ��ى َش��ت��ـ أص��داؤه األن��ي��ُن ف��األن��ي��ُن
وت��ع��لَّ��ْم ال��ورى َع��لَّ��َم وَم��ْن ِس، ل��ل��ن��ا ال��ن��اِس ف��ي س��اَد َم��ْن وق��ل��ي��ٌل
وت��ألَّ��ْم ب��ِع��ب��ئ��ِه زع��ي��ًم��ا ـ��ِب ل��ل��ش��ع��ـ ال��ش��ع��ِب ف��ي ع��اَش َم��ْن وق��ل��ي��ٌل

∗∗∗
أت��ك��لَّ��ْم ال ف��ك��دُت ون��ام��ْت رْت ث��ا ال��ت��ي ن��ف��س��ي ن��اِر ِم��ْن ِش��ع��ري ذاك
ال��م��ل��ثَّ��ْم! ك��ال��ك��م��يِّ ع��اَد وق��د زي ال��غ��ا م��وك��ِب ف��ي ت��س��ي��ُر ن��ف��س��ي، ه��و

القلب من

ال��ك��اذِب ال��خ��ي��اِل ب��أص��ب��اِغ ن��ط��ق��ْت وك��أنَّ��م��ا ري��ش��ت��ي، تَ��َف��نُّ��َن ع��اب��وا
ع��ج��ائ��ب��ي! ُف��ن��وَن ع��اب��وا ل��م��ا ص��َدَق��ْت ن��ظ��رًة «ال��ط��ب��ي��ع��َة» وه��ب��وا انَّ��ه��م ول��و
خ��ي��ال��ِه غ��ري��ِب ِم��ْن َل��وٍن أل��ِف ف��ي ب��ه��م ي��ح��ِف��ْل ل��م ��اُم ال��رسَّ ال��خ��ال��ُق
وَج��الل��ِه ج��م��ال��ِه ب��روِح ك��لٌّ ف��ي��نْ��تَ��ِش��ي ال��م��ل��ه��م��ون إل��ي��ه��ا ي��رن��و
ال��ف��نَّ��ان ب��ُروِح��َه��ا األَبَ��رُّ وأن��ا وُم��ع��لِّ��م��ي ُم��ْوئ��ل��ي «ال��ط��ب��ي��ع��ُة» ه��ذي
أل��وان��ي أل��واِن��ه��ا ِم��ن وَم��َزْج��ُت ح��ن��اِن��ه��ا ب��روح َل��ْوح��ات��ي أن��ط��ق��ُت
ال��ب��اك��ي ف��ؤاِدي ب��ه ون��اءَ ع��ب��ئ��ي وأث��ق��ل��ْت ال��س��نُ��وَن َم��َض��ِت ق��د واآلَن
ال��ح��اك��ي ال��ب��بَّ��غ��اءَ أط��ي��َع ح��ت��ى تَ��َف��وُّق��ي ص��م��ي��م ف��ي أح��اَرُب وأن��ا
ُق��وايَ��ا ال��ك��ف��اِح ِم��َن ال��س��ن��وَن ت��ل��ك وه��دََّم��ْت َش��ق��ي��ُت وق��د ال��س��نُ��وَن َم��َض��ِت
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ِرث��ايَ��ا ي��ق��ول إن��ص��اف��ي وك��أنَّ ُض��يِّ��َع��ْت ُج��ه��وٍد ف��ك��م نُ��ِص��ْف��ُت15 ف��إذا
َح��يَ��ات��ي إب��اءِ ف��ي أُك وإْن ك��ف��ن��ي، َم��ل��ب��س��ي ِم��ْن ك��أن��م��ا أس��ي��ُر إن��ي
األم��واِت ف��ي يُ��َع��دُّ ال��ق��ب��وِر ب��ي��ن يَ��ِع��ْش وَم��ْن األل��ي��ُم، ال��م��وُت ه��و ه��ذا

∗∗∗
ه��ي��ن��ئَ��ا؟! أن��َت ت��ن��ام ح��ي��ن ي��ف��ن��ون األذى ع��ل��ى ال��ن��اب��غ��ون إالَم وط��ن��ي!
وب��ري��ئَ��ا؟! راث��يً��ا دم��ع��َك أرس��ل��َت ��ن��وا وُك��فِّ ال��ع��ذاَب ش��رب��وا إذا ح��ت��ى
ح��ب��ي��بَ��ا ق��ت��ل��َت ول��ك��م َض��يَّ��ع��تَ��ه��ا، ث��روٍة ِم��ْن ف��ك��م ت��ج��ن��ي، م��ا ه��وَل ي��ا
وال��ت��خ��ري��بَ��ا؟ ال��ذُّلَّ تَ��ْل��َق��ى ف��ع��الَم وح��َده��ا م��اِل��َك رأُس ال��ع��ب��ق��ري��ُة

األخري الحج

عضوي عوض عيل وأحمد البحراوي، محمد عيل األديبني صديقيه إىل الشاعر (أهداها
باإلسكندرية.) املرصي» األدب «جماعة

ط��رِب وف��ي ج��دٍّ ف��ي ال��ح��ب��ي��بَ��يْ��ِن إل��ى أَدِب وِم��ْن نُ��ب��ٍل ِم��ْن ال��َع��ِل��يَّ��يْ��ِن إل��ى
األدِب م��ن��ب��ِع ع��ن أو ال��ح��س��ِن َم��نْ��بَ��ِع ع��ن وم��غ��ت��رِب م��ش��ت��اٍق ت��ح��ي��اِت أه��دي

∗∗∗
ف��ِرح��ْت وإْن ن��اح��ْت إْن ال��م��ح��ب��ِة ره��َن ب��ِرح��ْت م��ا ف��ْه��َي ُروح��ي ت��ح��ي��اِت أه��دي
ج��رح��ْت! وق��د ت��ل��ُه��و ال��ت��ي ل��ألم��ان��ي ي��ا َم��رح��ْت ط��ال��م��ا أم��اٍن ف��ي وأن��ت��م��ا

∗∗∗
ال��نَّ��َغ��ِم ث��ورِة ف��ي أو ال��ب��ح��ِر َه��دأِة ف��ي ِن��َع��ِم ِم��ْن ل��ل��ص��ي��ِف وك��م َولَّ��ى ال��ص��ي��ُف
األَل��ِم م��ن أل��وانً��ا ال��ح��س��ُن َد ف��ج��دَّ أََم��ِم ع��ن ال��ح��س��ِن م��ع��ان��ي ع��ب��دن��ا وك��م

∗∗∗

خدمت. نصفت: 15
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وت��رِج��ي��ِع��ي وتَ��ح��نَ��اِن��ي ال��ح��ي��اُة ه��ذي ت��ودي��ع��ي ف��رَض ��ي َح��جِّ ت��ف��رُض واآلن
ب��ت��ودي��ع��ي؟! يُ��ع��ن��ى ف��ه��ل ال��ج��م��اِل، ره��َن وت��روي��ِع ت��ش��وي��ٍق ب��ي��ن م��ا ع��ش��ُت ك��م

∗∗∗
ديَّ��ان��ي ع��ن��د رج��اءً ل��ي ف��ه��يِّ��ئ��ا داِن م��وِش��ٌك وُف��ودي ص��اح��ب��يَّ ي��ا
يَ��ن��َس��اِن��ي؟ زال م��ا ف��ه��ل ال��ج��م��اِل، إل��ى وأل��َح��اِن��ي وأط��يَ��اِف��ي ُروح��ي َوه��ب��ُت

∗∗∗
م��غ��م��وَرا ال��ح��ظِّ ب��غ��روِر ي��زل ول��م م��س��ح��وَرا ال��ل��ه��ِو ب��ف��ن��وِن يَ��َزْل ل��م إْن
وم��س��روَرا! م��دح��وًرا أرج��ُع وس��وف م��وف��وَرا ب��ال��س��ل��واِن ي��زخ��ُر ف��ال��ب��ح��ُر

العودة

(.١٩٣٣ سنة سبتمرب ١٧ مساء مبارك زكي الدكتور صحبة يف البحر قطار يف (نُِظمت

ص��دي��ق��ي! ي��ا ل��ل��ِم��الح��ِة وداًع��ا ول��ل��م��َغ��ان��ي ل��ل��رم��اِل وداًع��ا
ال��ش��ق��ي��ِق؟ إل��ى ال��ش��ق��ي��ُق ي��ج��ري ك��م��ا ي��ج��ري ال��م��وُج ك��ان ك��ي��ف أت��ذك��ُر
ال��رح��ي��ِق إل��ى ال��ن��اظ��ري��َن ك��س��ك��ر َس��ك��َرى ال��ي��مِّ ج��واِر ف��ي وق��ف��ن��ا
وال��ع��م��ي��ِق ال��ُم��ش��ارِف ال��ب��ح��ِر وف��ي ال��ت��ن��اج��ي أل��واَن ال��ب��رِّ ف��ي ن��رى
ال��ط��ري��ِق وف��ي ال��م��ي��اِه وف��ي ن��راه ل��وٍن ب��ك��لِّ ذاب ال��ُح��ْس��َن ك��أنَّ
وك��ال��ط��ل��ي��ِق ك��األس��ي��ِر ك��الن��ا ح��ت��ى ال��ح��رم��اِن س��ك��رَة س��ك��رن��ا
ال��ح��ري��ِق ِم��ن ال��غ��روَب أن ول��و ح��ن��اٌن ي��م��ل��ُؤه ال��ج��وُّ وه��ذا
ال��ح��ق��ي��ق��ي! األدِب م��ن ط��رٌب ب��ن��ا ل��ك��ْن ال��م��ه��زوِم أوب��َة وأُب��ن��ا

∗∗∗
ال��رف��ي��ِق م��ن ك��ال��رف��ي��ِق ووج��َدَك وج��دي ي��ق��لُّ ال��ق��ط��اُر م��ض��ى وح��ي��ن
ال��ع��ش��ي��ِق ك��أح��الِم ي��ح��اص��ُرن��ا ج��ري��ئً��ا وثَّ��ابً��ا ال��ح��س��َن رأي��ن��ا
ب��ال��رق��ي��ِق ال��خ��ش��ون��ِة ُص��َوِر وِم��ن ص��ف��ًوا ال��ت��ب��ري��ِح ِم��ن ف��ع��وَّض��ن��ا
وب��ال��زع��ي��ِق األث��اِث ب��أل��واِن ال��م��واف��ي ��ْف��ِر ال��سَّ ِم��ن وأض��ح��ك��ن��ا
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ال��م��ض��ي��ِق م��ن ال��ط��ري��ِق َم��َدى ف��ص��ار َح��ْرٍب وق��الَع خ��ن��ادًق��ا َرَم��ْوه
وب��ال��ب��ري��ِق ب��ال��رع��وِد ي��زم��ج��َر ح��ت��ى يُ��َداُس ال��غ��س��ي��ِل َط��ْس��ُت وذا
ال��ص��ف��ي��ِق ال��ج��وِّ ف��ي ال��نُّ��وِر تَ��ث��نِّ��ي تَ��ث��نٍّ ع��ل��ى ال��غ��ان��ي��اُت وت��م��ض��ي
ض��ي��ِق! ب��ك��لِّ ال��رج��اءَ أدن��ى وم��ا وال��م��ع��زِّي ال��م��ك��اف��ئ ف��س��ب��ح��اَن
وال��رش��ي��ِق! ال��رَّش��اق��ِة وأح��الِم وأن��ٍس ب��ق��ه��ق��ه��ٍة ُع��دن��ا ل��ق��د

شادي أبو
التاريخ.) ذلك من شهر بعد مبارك زكي الدكتور (رد

ط��ل��ي��ِق ق��ل��ٍب ف��ي ال��ع��ي��ِن أس��ي��ُر َط��روٌب ف��تً��ى وأن��ت ش��ادي، أب��ا
ص��دي��ق��ي؟ ي��ا اس��ك��ن��دري��َة َج��م��اَل ي��وًم��ا أُنْ��ِس��ي��ُت وه��ل تُ��ذكِّ��رنِ��ي؟
ال��ُخ��ف��وِق َم��وص��وَل ال��ق��ل��ُب ي��ح��وُم ال��م��ف��دَّى ش��اط��ِئ��ه��ا وف��وَق وك��ي��ف؟

∗∗∗
أن��ي��ِق م��ص��ق��وٍل ال��روِح خ��ف��ي��ِف ج��م��ي��ٍل ش��طٍّ ِم��ن ال��ح��بُّ رع��اه
ال��ع��ق��ي��ِق ب��ح��بَّ��اِت ُم��ط��رََّزًة ُس��ُج��وَف��ا ت��ح��س��بُ��ُه ال��رم��ِل ب��ه��يِّ
ال��ع��ت��ي��ِق ب��ال��ب��ي��ِت ُط��ف��ُت ك��أن��ي خ��ُش��وِع��ي ف��ي��غ��ل��بُ��ن��ي ب��ه أط��وُف

∗∗∗
ال��رف��ي��ِق ال��ح��س��ِن م��ن ب��م��ش��ك��اٍة ُروح��ي أَن��رَت ال��ظ��ب��اءِ َح��َرَم أي��ا
ال��رق��ي��ِق ب��أس��واِق ي��ذكِّ��ره��م ُم��بَ��اًح��ا ِح��ًم��ى األك��م��ه��ون ي��راَك
ال��رح��ي��ِق! ف��ي تَ��س��ب��ح ال��ُخ��ْل��ِد ص��ب��اي��ا ل��ق��ال��وا ِغ��ش��اوتُ��ه��م ُك��ِش��َف��ْت ول��و

∗∗∗
ط��ري��ق��ي ب��ه��ا ال��م��الِح إل��ى أَُش��قُّ ش��ه��ٍر ب��ع��د ال��ش��واط��ِئ إل��ى َرَج��ْع��ُت
ال��وري��ِق ال��دَّوِح ع��ل��ى ِج��ن��اي��تَ��ُه ع��ل��ي��ه��ا ج��ن��ى ال��خ��ري��َف ف��أل��ف��ي��ُت
ال��ُم��ف��ي��ِق َص��ْرَع��اِت — أْص��ُح ��ا ول��مَّ — أش��ك��و األح��الِم َع م��روَّ وُع��ْدُت

مبارك زكي
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سفر يف

ب��ال��ب��س��م��اِت ال��ب��س��م��اِت ك��ت��م��ازِج ت��ج��اُوبً��ا ال��س��روِر ع��ل��ى ��روُر ال��سُّ غ��ل��َب
وال��ن��ظ��راِت ال��خ��َط��راِت وت��ع��ان��ِق ال��م��ن��ى س��وى وص��اَل وال ال��وص��اِل دن��ي��ا
وال��ح��س��ن��اِت اإلي��ن��اِس م��ن ِق��َص��ٌر ط��ول��ِه ف��ي وإن��م��ا ي��ط��ول، َس��ف��ٌر
ح��ي��ات��ي ال��ن��ع��ي��ِم ُص��َوِر ِم��ن ل��ع��ددُت َس��ْف��رًة ه��ذي ِم��ث��ُل ع��ي��ش��ي أنَّ ل��و

عيدان

(.١٩٣٣ سنة أكتوبر ٩ يف جلوسه عيد ملناسبة األول فؤاد امللك الجاللة صاحب إىل (ُرفعت

ب��ف��اِن ل��ي��س اإلي��م��اِن ِم��ن َص��ْرًح��ا ال��ب��ان��ي م��ص��َر ع��ي��ُد ع��ي��ُدك م��والَي
وتَ��ف��اِن تَ��َوثُّ��ٍب ب��ي��ن ك��ال��ب��ح��ِر: َم��ًدى ف��ي ال��خ��وط��ُر ب��ه ت��ج��ي��ُش ِع��ي��ٌد
ب��ي��ان��ي ب��ال��ي��ق��ي��ِن ت��غ��لَّ��َب ل��ك��ْن خ��واط��ري ارت��ض��تْ��ُه م��ا أُخ��ف��ي ح��اول��ُت
إن��س��ان��ي! وِم��ْن ُروح��ي ِم��ْن ف��ان��س��اَب ُم��ْه��َج��ت��ي ه��و ال��ذي ��ع��ُر ال��شِّ ��َق وتَ��َدفَّ

∗∗∗
ال��ب��ان��ي ل��ل��ع��ظ��ي��ِم َم��ْدِح��َي ل��ك��نَّ س��ج��يَّ��ت��ي ال��ُم��ل��وِك َم��ْدُح م��ا م��والَي!
واألخ��داِن األخ��ص��اِم م��ن ع��ان��ْت ب��ع��دم��ا ل��َك ت��ل��ف��ت��ْت ِم��ص��َر ورأي��ُت
ال��ُح��ْس��ب��اِن ف��ي ل��ي��س ال��ب��ط��ول��ِة ي��وَم وك��لُّ��ه��ا تُ��َع��دُّ، ب��أح��زاٍب ُم��ِن��يَ��ْت
دَوران ب��ال ك��رٍة ع��ل��ى ت��ح��ي��ا ك��أن��م��ا ��روِف ال��صُّ ِم��ن ت��س��ت��ف��ي��د ال
ال��ف��ان��ي ال��ج��ري��ِح ُح��ك��ِم ف��ي تَ��رك��تْ��ُه ال��ث��رى ي��ح��ِوي م��ا ب��ك��ل ال��خ��ل��وِد وط��ُن
ت��واِن دوَن األح��زاِب ه��ذه ِم��ن ت��ذوَّق��ْت ال��س��ي��وِف ص��ائ��م��َة ل��ي��َت ي��ا
وال��ب��ه��ت��اِن ل��ل��ه��ِو وت��ح��اك��م��ْت ت��ن��اُط��ٍح ب��ي��ن ال��ج��ي��ِل ب��ح��قِّ أودْت
ل��إلح��س��اِن أُِس��يءَ ال��وال��دي��َن ف��ي ُم��ْح��ِس��ٍن ب��خ��ج��ل��ِة م��ح��م��رٌّ وال��ن��ي��ُل
أم��ان��ي! ُرم��وَز ك��ان��ْت م��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن َم��ه��ازٌل ال��ب��الِد ف��ي ال��زع��ام��ُة وإذا

∗∗∗
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ي��ل��ت��ق��ي��اِن األزم��اِت ه��ذه ف��ي ل��ل��ِح��َم��ى ُح��ك��م��َك ث��م رأيُ��َك م��والَي!
ج��ب��اِن ك��لُّ يُ��َض��حِّ م��ص��َر ل��ج��الِل ��ٍة َج��مَّ ت��ض��ح��ي��اٍت ِم��ْن ُم��ْر ش��ئ��َت م��ا
األوط��اِن خ��اذل��و ال��ش��ج��اع��َة خ��ذَل وإن��م��ا ال��نُّ��ف��وِس، ف��ي ال��ش��ج��اع��َة إنَّ
س��ك��اِن ب��ال ق��ف��ٌر وك��أن��ه ري��ُف��ه ي��ع��ان��ي ب��م��ا أنَّ ��ْع��ُب ال��شَّ
يُ��ع��ان��ي ل��ي��س ال��ري��َف ه��ذا وك��أنَّ ��ُم��وا ت��ن��عَّ ��ائ��ح��ون ال��صَّ وال��ع��اب��ث��ون
أك��ف��اِن ب��ال ك��ال��م��وت��ى ال��ت��رِب ف��ي ت��م��رَُّغ��وا ال��م��ح��س��ن��ون وال��زارع��ون
ث��اِن!16 ُع��ْم��ٌر أن��َت ح��ن��انُ��ك وإذا ��ل��وا ف��أمَّ ال��ج��ل��ي��ُل ال��ع��ي��ُد أت��ى ح��ت��ى

∗∗∗
اإلم��ك��اِن م��رات��ِب ف��وَق يُ��س��م��ي��ه ع��اه��ٍل غ��ْض��ب��ُة ��ْع��ب ال��شَّ نَ��ْص��ُر م��والَي!
ال��م��ت��ف��ان��ي ��ِج ال��م��ت��أجِّ وب��روح��ِه وب��ح��زم��ِه ب��ح��ذق��ِه ال��م��واَت يُ��ح��ي��ي
ج��اِن أو م��غ��رٍَّر ك��لِّ س��ح��ِق ف��ي ي��ن��ي ال ل��ك��ْن ال��ظ��ل��م، س��ب��ي��َل ي��أب��ى
ع��ي��داِن! ل��ل��م��ن��ى ب��ع��ي��ِدَك ف��إذا ع��ق��ي��دت��ي وح��َي إل��ي��َك رف��ع��ُت ول��ق��د

القدر لهو

و«األَبْ��َداِل»17 «األب��ط��ال» ِم��َن َل��ْه��ٌو َل��ُه وك��م ، ال��َع��ِت��يُّ ال��َق��َدُر يَ��ع��ب��ُث ك��م
ال��ُم��تَ��َع��اِل��ي ب��دورِه ق��اَم وِس��َواُه ف��ات��ٍح أع��ظ��َم يَ��لُ��وُح ال��ح��ق��ي��َر يَ��دَُع
ب��األَب��ط��اِل! األب��داَل أش��ب��َه م��ا ُض��يِّ��َع��ْت أو أُرِخ��َص��ْت ال��بُ��ط��ول��َة ف��ت��َرى
األَج��ي��اِل ع��ج��ائ��ُب إل��ي��ه تُ��ع��َزى وغ��ي��رُه ل��ل��ف��نَ��اءِ ال��م��خ��اط��ُر يَ��ْم��ض��ي
ُم��َح��اِل ش��ب��َه تُ��َع��دُّ ال��ح��ي��اُة ف��إذا خ��دي��ع��ًة ال��م��م��اَت أَنْ��بَ��تِّ أرُض! ي��ا

واتخذت الفالحني، أزمة لتخفيف جاللته بإشارة الجنيهات من مليونًا املرصية الحكومة رصدت 16

لخريهم. أخرى خطرية إجراءات
إىل خدعة املخاطرة نسبت وإن سواهم، بدل السينما يف الخطرة األدوار بتمثيل يقومون من األبدال: 17
غريهم؛ الواقع يف بها يقوم حينما املزعومة، بمخاطراتهم الجمهور بإعجاب زوًرا يفوزون الذين اآلخرين

األبدال. أولئك أي
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ض��الِل؟ دوَن ال��ن��اِس م��واَت يُ��ْح��ي��ي َم��ْن وأي��َن ؟ األَل��َم��ع��يُّ ال��ج��ريءُ أي��ن
واإلق��ب��اِل اإلس��ع��اِد ذروِة ف��ي غ��ي��ُرُه ي��ح��ي��ا ح��ي��ن ال��ض��ح��ي��ة ي��م��ض��ي
ال��خ��ال��ي ال��م��ك��اِن ك��ت��ص��ف��ي��ِق َم��يْ��ٌت وك��ل��ه��م ال��م��ت��ف��رِّج��ون ��ُق ويُ��ص��فِّ
ال��ج��ه��اِل م��ط��يَّ��ُة ال��ع��ل��ي��ُم وإذا ك��ري��ه��ٌة ك��ال��ع��ث��ي��ِر ال��م��واه��ُب ف��إذا

العواصف يف

اإلسكندرية.) يف الغائب الحبيب (إىل

ص��ائ��ْف! ��ي��ِف ل��ل��صَّ يَ��ُع��ْد ل��م ح��ب��ي��ب��ي! ي��ا بُ��ْع��ُدَك ط��ال ق��د
وال��م��خ��اوْف ل��ل��وس��اوِس ��ِر ك��ال��ُم��س��خَّ ب��ع��اِدَك ف��ي أن��ا
تُ��ش��اِرْف وأن ال��م��ي��اِه ع��ل��ى تُ��ِط��لَّ أن إالَّ يَ��بْ��َق ل��م
ال��ص��ح��ائ��ْف ت��ل��ك األََس��ى َح��َوِت وك��م ص��ح��ائ��َف��ه��ا، ت��ت��ل��و
وال��ع��واط��ْف ال��م��ش��اع��ِر َص��خ��ِب ِم��ْن ال��م��وِج اص��ط��خ��اِب ف��ي ك��م
ل��ل��َع��َواِرْف ض��ح��اي��ا أو ل��ألَم��ان��ي َغ��ْرَق��ى ف��ي��ه ك��م
ط��ائ��ْف ثَ��مَّ ُروح��ي إنَّ ح��ب��ي��ب��ي! ي��ا ��ْل ت��أمَّ انْ��ُظ��ْر!
ع��ارْف! ول��س��َت أن��َت أي��ن يَ��ع��رف ول��ي��س إل��ي��َك ي��ه��ف��و
أُخ��ال��ْف وَم��ْن أُِح��بُّ َم��ْن أدري ل��س��ُت ب��ع��اِدَك ف��ي أن��ا
خ��ائ��ْف! ك��لِّ َم��ل��ج��أ وه��ي خ��اص��م��تْ��ن��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة ح��ت��ى
ه��ات��ْف؟ ل��دي��َك وال��ح��ن��ي��ُن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ت��ن��أى ح��تَّ��اَم
ال��ع��واص��ْف! ف��ي ُح��س��ِن��َك ب��ع��د روح��ي ي��ت��ي��م ك��ال��ي��ت��ي��ِم: أن��ا

الوديع الحزن

ال��غ��ب��ي��ْن ح��ظِّ��ي م��ث��َل ف��أل��ف��ي��تُ��ه��ا ال��ح��زي��ْن ب��ف��ؤادي ��ل��تُ��ه��ا ت��أمَّ
ال��ح��زي��ْن ُس��روِر ف��ي ول��ك��ن��ه��ا ال��س��ن��ي��ْن أم��ان��ي ع��ل��ي��ه��ا ت��ط��وف

ل��ل��م��س��ت��ه��ي��ْن ال��وداع��ِة س��روِر
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ودي��ْع وُح��زٍن ُس��روٍر ف��ي ب��ك��ى ال��رَّب��ي��ْع ف��اب��ت��س��اُم اب��ت��س��م��ْت إذا
ال��دُُّم��وْع ب��األغ��ان��ي ُم��ِزَج��ْت وق��د ص��ري��ْع ق��ت��ي��ٌل وال��ش��ت��اءُ ب��ك��ى

ال��َم��روْع م��ث��َل ُق ال��م��ش��وِّ ف��ص��ار
ال��ج��ح��ي��ْم ق��ري��ُن ال��ن��ع��ي��َم ك��أنَّ ال��ن��ع��ي��ْم ب��ن��ُت وه��ي ��ْل��تُ��ه��ا ت��أمَّ
ت��س��ت��ق��ي��ْم ل��وع��ٍة ع��ن ف��ت��ن��ظ��ر ال��ه��ش��ي��ْم ب��ق��اي��ا ال��م��ت��اَع ك��أنَّ

ال��ل��ئ��ي��ْم ال��َوُدود ال��وج��ود وه��ذا
اآلِس��َرْه؟ ب��س��م��تُ��ك أل��ل��ش��ع��ِر ال��ش��اع��رْه؟ ن��ظ��رتُ��ِك أل��ل��ُح��ك��ِم
س��اح��َرْه ي��ا ��َي ه��مِّ زدِت ل��ق��د ال��ق��اه��رْه؟ ال��ُم��ن��ى ه��ذي أل��ل��ح��زِن

ال��ن��اض��َرْه! ال��ح��س��رَة ل��ي وَح��بَّ��بْ��ِت

اللحود

وال��م��ج��ُد ال��نُّ��بْ��ُل أَْم��ُس��ُه َش��ْع��ٍب س��الل��ُة وأن��ت��م��و ف��ي��ك��م ال��نُّ��بْ��ُل أي��َن م��ص��ر بَ��ِن��ي
18 ُم��نْ��أدُّ ال��ج��ه��ِل م��ن ل��ي��ٌل ب��ه��ا ��ى تَ��م��شَّ ح��ي��ن��م��ا ال��ح��ض��ارَة ال��دن��ي��ا ع��لَّ��َم ل��ق��د
ال��س��ع��ُد! أو ه��ذا ال��م��ج��ُد ب��ئ��َس ت��ع��اف��ون؟! ُج��دودك��م ت��راث ح��ت��ى أأص��ب��ح��تُ��م��و
ال��رَّْع��ُد ال��ق��اص��ُف ج��ل��ج��َل م��ا إذا ب��روًق��ا ُخ��ل��ق��ك��م َم��ت��ان��ِة ِم��ْن أرون��ي أرون��ي
ال��ج��دُّ ع��ث��ر إن ال��ش��ع��ب ح��ق��وَق يَ��ُردُّ رائ��ًع��ا ل��ل��ت��س��ام��ِح ج��م��اًال أرون��ي
وال��ح��ق��ُد ال��ت��ن��اب��ذُ ه��مَّ ك��ل��م��ا ب��ك��م وي��ع��ت��ل��ي ال��زَّم��اِن أح��داَث ي��ق��ض��ق��ض
ال��ِغ��ْم��ُد م��وت��ك��م��و ال��م��وِت ب��ه��ذا ف��أن��ت��م ُم��ْص��َل��تً��ا ل��ل��م��ج��د ال��س��ي��َف ك��ون��وا م��ص��ر بَ��ن��ي
بَ��ْع��ُد وس��ق��ط��ت��ك��م ق��ب��ًال ب��غ��ف��ل��ت��ك��م ع��ظ��ائ��ٌم تُ��واَرى أن ح��راٌم ح��راٌم
ي��ع��ت��دُّ ال��م��ك��ارِم ب��خ��ذالِن وك��لٌّ َم��ض��رٍب ك��ل ف��ي ال��وص��ول��ي��ي��ن س��ئ��م��ن��ا
وي��رت��دُّ ي��ن��ام ال ش��ع��ٌب ال��ن��اس ِم��ن ب��م��ل��ك��ه��ا أَْول��ى ال��ن��ي��ل ب��وادي ك��ن��وٌز
ال��ف��رُد ب��ه ال��ع��زي��َز ال��ج��م��َع ي��رف��َع وأن ف��رَدُه ال��ج��م��ُع ي��رف��ع أن ع��ل��ى غ��ي��وٌر
وال��ودُّ ج��ذالَن ال��ص��دُق ف��ي��ِه ��َس ت��ن��فَّ َج��وُُّه األخ��وَِّة، دي��ِن ع��ل��ى ح��ري��ٌص

ممتد. 18
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ال��َع��دُّ ع��ظ��َم وإْن أه��ًال ل��ه��ا ف��ل��س��ت��م ب��أه��ل��ه��ا ت��ح��ي��ا م��ص��َر ف��خ��ل��وا وإالَّ
وال��م��ج��ُد! ال��ن��ب��ُل ي��ش��رُق ل��ح��ٍد ك��لِّ وِم��ن ع��زي��زٌة لُ��ح��وٌد أه��ل��ي��ه��ا ول��ك��نَّ

املهزلة

��َق��ُم ال��سَّ َج��ْوِرِه ع��وادي يَ��ردُّ وال ويَ��ب��ت��س��ُم يُ��ب��ك��ي��ن��ي ال��دَّْه��ِر! م��ن َويْ��ل��ي
وي��زدح��ُم ُح��بٍّ ِم��ْن ال��نَّ��اِس إل��ى ق��ل��ب��ي ب��ه يَ��ف��ي��ُض م��ا ذُن��وب��ي ش��رَّ َع��دَّ ق��د
ُم��تَّ��َه��ُم؟ ال��ُح��بِّ ف��ي وه��ل ؟ ال��ُع��تُ��وَّ ه��ذا ل��ه أق��رَّ َم��ْن َويْ��ل��ي! ال��دَّه��ِر! م��ن َويْ��ل��ي
م��ح��ت��دُم ال��ق��ل��ِب وُس��خ��ُط وج��ِدي وه��اَج م��ض��ط��رٌم ال��ع��ي��ِن وم��اءُ دم��ع��ي أط��لَّ
األَل��ُم! يُ��ْه��َزُم ونَ��اِري بُ��ك��اِئ��ي وف��ي ��َم��ُم ال��شَّ ي��زأَُر ش��َك��ات��ي ف��ي ال��ذي أن��ا
َك��َرُم! ك��لُّ��ه ن��واح��ي ل��ك��ْن ونُ��ْح��ُت ب��ه��ا ب��رم��ُت ��ا ل��مَّ ب��ي��ئ��ت��ي ِم��ْن َس��خ��رُت
ال��نَّ��َدُم ن��ال��ه ُع��ْم��ًرا ال��دَّه��ُر ف��س��اءَُه م��ح��بَّ��ت��ِه ف��ي تَ��َغ��ال��ى إْن ال��ذي ل��س��ُت
األَُم��ُم ت��ه��ا ع��الَّ ع��ل��ى ت��ع��ي��َش ول��ن م��ص��ارَح��ٍة ف��ي إالَّ ال��ح��قُّ يُ��نْ��َص��َر ل��ن
ال��َه��َرُم! ح��اَل��ه��ا ح��اك��ى ال��ط��ف��ول��ُة ه��ي أق��رِّع��ه��ا؟ ال ل��ي ف��م��ا م��ص��ر، اب��ُن أن��ا
ال��َع��َدُم ي��س��ك��ن ف��ي��ِه َق��ْف��َرِك ل��ك��نَّ درج��ْت أع��ص��ٍر ع��ن ال م��ص��ُر ي��ا ه��رم��ِت
ال��ِه��َم��ُم ل��ه دان��ْت م��ا أدن��اه ��يْ��ُب وال��شَّ ُم��َدنَّ��َس��ٌة أْخ��الٌق وارتْ��ه ال��خ��ص��ُب
ُم��تَّ��َه��ُم ال��م��أف��وُن وال ب��غ��بْ��ٍن، ل��ه ُم��ن��ت��َص��ٌف ال��م��غ��ب��وُن ف��ال وض��اع��ْت دان��ْت
وال��بَ��ك��ُم! ال��َع��ذُْب ال��ب��ي��اُن ت��س��اوى ف��ق��د وَم��ن��ق��ص��ٍة ف��ض��ٍل ف��ي ال��نَّ��اُس اس��ت��َوى إذا
وال��ذَِّم��ُم األخ��الُق ل��ه ف��تَ��ْع��نُ��و يَ��ْل��ُه��و َم��ه��زل��ًة األح��الَم ج��ع��َل وه��ازٍل
ي��ل��ت��ئ��ُم! س��وف ل��م��ث��ل��ي ُج��ْرٍح وك��لُّ ِم��نَ��ن��ي أس��ل��ف��تُ��ه وك��م ُج��رح��ي أراد
َدُم! َح��َواُه ودٍّ ِم��ْن ��َر يُ��ط��هَّ ح��ت��ى ض��رب��ت��ِه ط��ع��َن ف��ؤادي ع��ن أذُْد ف��ل��م
وف��ُم! ِم��ْس��َم��ٌع رض��اُه ل��غ��ي��ِر وم��ا ب��ه ال��ل��ئ��ي��ُم ف��اَز َزَم��ٍن ل��ف��ي إنَّ��ا
َع��َل��ُم َه��َوى أو س��ف��ي��ٌه ف��ي��ن��ا ع��اث م��ا ص��خ��بُ��وا وَم��ْن ��وا ض��جُّ َم��ْن ض��آل��ُة ل��وال
َوَه��ُم��وا ك��م��ا ش��أنً��ا ص��غ��روا وق��د َوْه��ًم��ا، ك��راَم��تَ��ه��م أل��ق��ى ب��أن ع��ل��يَّ أَْع��ِزْز
َص��َم��ُم وال َس��ْم��ٌع يُ��ج��ِدي��ه��ُم��و ف��ل��ي��َس ك��رام��تَ��ه��ْم ب��أي��دي��ه��م ي��ص��ون��وا ل��م َم��ْن
ان��ه��َزُم��وا وال ه��ان��وا م��ا ال��تَ��ه��يُّ��ُب ل��وال ب��ه��م ال��س��اخ��رون وس��اَد ال��رج��اُل، ه��اَن
ت��ل��ت��ط��ُم! واألح��داُث وأض��ح��ُك أب��ك��ي َش��َرف��ي ف��ي ال��م��وف��وَر ُع��زل��ت��ي ف��ي وع��ش��ُت

65



الينبوع

وديانرية هرقل

وديانرية. هرقل

مليكة وكانت التقلُّب، كثريَ العشق كثريَ وكان البأس، يف املثِل َمرضَب هرقُل (كان
إلًها أخلوس وكان األنهار، آلهة أحد أَِخلوس قبله عشقها التي ديانرية الفاتنة أخريًا حبه
بصور يتشكل أخلوس كان إذ هرقل منافسه عىل التغلُّب فحاول الحيلة، واسع قويٍّا
يتغلَّب هرقُل فكان والحذر. الحيطة عن بعيٌد وهو ويرصعه منافسه هرقل ليفاجئ شتَّى
ب، غالَّ قوي ثور مظهر يف ظهوره له صورة آخر وكانت مفاجآته، من بالرغم دائًما عليه
فقدمه قرنيه، أحَد انتزع إذْ عليه األخري نرصه وإحراز مغالبته، من تمكن هرقل ولكن
بأسه ينىس هرقل كان ما وكثريًا عرسهما. حفلُة ذلك بمناسبة وأقيمت ديانرية، إىل قربانًا
رضبًة فرضبه فه ترصُّ لسوء الخدم أحد عىل غضب أن الُعرس حفلة يف فحدث وقوته،
فحكمت هرقل تحاكم اآللهة وجاءت … نهره سوى يعني يكن لم بينما موته، إىل أفضت

ديانرية.) معه سيصطحب أنه عزَّاه ولكن بنفيه،
عند بحثا وقد عظيٌم، نهٌر اعرتضهما الطريق ويف منفاهما، إىل وديانرية هرقل سار
اإلنيس العجيب الجواد ذلك إفينس، َوَجَدا وأخريًا قا، يوفَّ فلم لعبوره وسيلة عن شاطئه
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النهر، الجتياز املعاونة وسأاله فواجهاه العزلة، أحبَّ وقد وعاطفًة، حكمًة املمتلئ الصورة
وهو ذلك رسَّ فقدَّر تباُطَؤه لحظ هرقل ولكْن ديانرية. بنقل وبدأ خاطر طيب عن فلبَّى
فأرسع اآلخر، الشاطئ من اقرتبا حينما صياُحها ذلك وعزَّز بديانرية، إفينس شغف
ح رصَّ وحينئذ الشاطئ، بها أدرك وفاته قبل ولكن أصماه، سهًما إفينس إىل وسدَّد هرقل
املالل كثريَ هرقل إن لها وقال بدمه، رداءَها خضب ثم ُحبِّها، شهيَد يموت بأنه لها
هذا إليه تهدي أن عليها وحينئذ غريها، إىل فؤاَده يعطي قريٌب يوٌم وسيأتي والتقلب،

… مات ثم ثانية، قلبه فتجتذب الخضيب الرداء
له، جديدة حياًة سالمتها يف ورأى ميتًا، إفينس يجد به فإذا أخريًا هرقُل وأدركها
ديانرية، يهجر بأن هرقل تقلُّب َقَىض إذ الغرامية بحياتهما طويًال ينعما لم ولكنهما
الرداء تذكرت ولكنها عظيًما، حزنًا ديانرية ذلك فأحزن الجميلة، أيول بدلها ويحبَّ
التي الهدية هذه من فضحكا حينئذ، أيول مع وكان هرقل، إىل فأرسلته الخضيب

!… ميتًا فسقط كتفه عىل بالرداء هرقل وألقى ُعرفهما، يف الغبية ديانرية أرسلتها
والحرية الندم أشدِّ يف وهي األثيمة الربيئة بدموع بكت األليم النعي ديانرية أتى وملا
رسٍّ وأي موته، يف الخضيب الرداء ونصيب نصيبها مبلغ وما هرقل، مات كيف تدري ال
ولكن اآللهة، تسأل ولبثْت العظيم، حزنها من لها منقذًا املوت تشتهي ولبثت ذلك، يف

… تجيب أن أبْت اآللهة

ال��ق��دي��ْم ف��خ��اَر تُ��نْ��ِس��ي وَق��اِئ��ُع ال��ع��ظ��ي��ْم ل��ه��رق��ل وك��ْم «ه��رق��ُل»
تُ��َع��دُّ ال دائ��ًم��ا ِع��ْش��ِق��ِه وف��ي تُ��َح��دُّ ال ب��أِس��ِه ف��ي وق��ائ��ُع
يَ��نْ��َس��ى ال��ب��أُس وك��ذا ب��أس��ِه، َم��َدى يَ��نْ��َس��ى ص��ار ب��أس��ِه ع��ل��ى «ه��رق��ُل»
أُنْ��ِس��ِه ف��ي ��ْف��ُو ال��صَّ ُج��ِم��َع وق��د ُع��ْرس��ِه ِم��ْن ال��َح��ظِّ س��اع��ِة ف��ف��ي
ال��غ��اش��م��ْه ت��ص��اري��ف��ِه ج��زاءَ خ��ادَم��ْه ب��ض��رب��ت��ِه أص��اب
ق��ب��رِه إل��ى ال��ش��ه��ي��َد ف��راَح نَ��ْه��رِه س��وى يَ��ْع��ِن��ي ك��ان وم��ا

∗∗∗
وال��ه��ْه أَس��ٍف ع��ل��ى ول��ك��ْن اآلل��َه��ْه ت��ح��اك��م��ُه وج��اءْت
ال��ف��ن��اءْ ك��م��ع��ن��ى َم��ْع��نً��ى ال��ن��ف��ي وف��ي ال��ج��زاءْ م��ن��ه��ا ال��نَّ��ْف��ُي ل��ه ف��ك��ان
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رح��م��تَ��ْه ب��ه��ا ف��أْل��ف��ى رف��ي��ًق��ا، زوج��تَ��ْه ل��ه أب��اح��ْت ول��ك��ْن

∗∗∗
غ��ان��ي��ْه ف��ي ��َم ت��َج��سَّ َج��َم��اًال ال��غ��ال��ي��ْه «دي��ان��ي��رُة» وك��ان��ْت
ال��ن��اب��ه��ْه ال��ح��ل��وِة ب��روع��ت��ه��ا اآلل��ه��ْه َم��َف��اِت��نُ��َه��ا ت��ش��وق
ج��م��ي��ْل ل��ن��ه��ٍر إل��ًه��ا وك��ان ال��ج��ل��ي��ْل «أِخ��ل��وُس» ب��ه��ا َف��ُج��نَّ
ال��خ��ل��ي��ل��ْه ل��ت��ك��وَن ي��خ��ادُع��ه��ا وح��ي��َل��ْه ل��وِن أل��ِف ف��ي وح��اوَل
َح��دِّ ع��ن��د ي��زدج��ْر ف��ل��م «ه��رق��َل» ل��يُ��ْرِدي يَ��ْس��َع��ى راَح م��رٍة وك��م
وال��ق��ل��وْب ال��ُق��َوى ال��م��ذلُّ «ه��رق��ُل» ال��ح��ب��ي��ْب ال��ق��ويُّ ال��ع��زي��ُز «ه��رق��ُل»
��ِدي��ْد ال��شَّ «ه��رق��ل» ح��ت��ى ع ي��روِّ ع��ن��ي��ْد ث��ْوٍر م��ث��َل ب��دا أن إل��ى
ال��َع��ِت��ي األَِت��يِّ م��ث��َل ت��غ��لَّ��َب ال��ق��وي ال��ج��ريء «ِه��َرْق��ُل» ول��ك��ن
ف��نَّ��ُه أب��ًدا ف��أف��ق��ده ق��رنَ��ُه ُم��نْ��تَ��ِزًع��ا تَ��َغ��لَّ��َب
ل��ب��ؤِس��ه أف��َض��ى ال��ُع��ْرُس ول��ك��ن��م��ا ُع��ْرِس��ْه ي��وَم ت��ح��ف��ًة ل��ه وك��ان
آم��نَ��ْه ن��ف��ُس��ه ب��ه��ا وص��ارْت ال��ف��ات��ن��ْه غ��ن��َم ق��د ك��اَن وإْن

∗∗∗
ال��ج��ب��اْن ال��ش��ج��اِع ب��روِح ف��س��اَرا ال��ع��اش��ق��اْن أزم��َع ق��د ال��نَّ��ف��ِي إل��ى
ال��ت��ف��ان��ي؟ إالَّ ال��ح��بُّ ي��ش��م��ُل وه��ل ال��م��َع��ان��ي ي��ب��زُّ م��ع��ن��ى ول��ل��ح��بِّ
ال��ح��ق��ي��ْر ل��دي��ِه ال��خ��ط��ي��ُر وس��اَوى ي��س��ي��ْر ل��دي��ِه ع��س��ي��ٍر ف��ك��لُّ
يَ��ْج��ِري ب��ال��م��وِت ال��م��خ��اط��ِر ك��ث��ي��ِر ن��ه��ِر ع��ن��د ب��س��ي��ِرِه��م��ا وج��اءَا
ال��دُّه��وْر س��خ��َط ال��م��وُج س��خ��ط وق��د ل��ل��ع��ب��وْر ق��اربً��ا ي��ِج��َدا ول��م
ب��إن��ِس��ي ش��ب��ي��ٌه ج��واٌد ت��راءَى وي��أِس ُه��م��وٍم ف��ي ُه��م��ا وب��ي��ن��ا
ال��ن��ع��ي��ْم ِس��رُّ ه��ي ُع��زل��ٍة ع��ل��ى ال��ح��ك��ي��ْم ال��ش��ري��ُد إالَّ ه��و وم��ا
م��س��ت��ع��ِذبَ��ا ��ِل ال��ت��أمُّ ح��ي��اَة م��س��ت��وع��بَ��ا ال��ن��اِس ع��ن تَ��َخ��لَّ��ى
ال��س��ف��ي��َه��ْه األن��اِم ُدنْ��يَ��ا ض��ع��ف وِم��ن ل��ألل��وَه��ْه ح��ك��م��ٍة ِم��ْن ف��ي��ِه وك��م
ال��م��ي��اْه ُع��ب��وِر ف��ي ُم��ع��اون��ًة يَ��س��أالْه ل��ك��ْي إل��ي��ه ف��ج��اءَا
ال��َخ��يِّ��َرْه ن��خ��وتَ��ه وأظ��ه��َر م��ق��دَرْه ف��ي ب��ال��ع��وِن ��َب ف��رحَّ
َم��أَم��ال الم��ًح��ا ع��ن��اي��تَ��ه أوََّال «دي��ان��ي��رًة» وأع��ط��ى
ِس��رَُّه ف��أل��ه��َم��ه ب��ط��ي��ئً��ا، َع��بْ��َرُه رأى «ه��رق��ُل» ول��ك��ْن
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ال��م��ي��اْه ت��ج��وَز أن أوش��ك��ْت وق��د ال��ف��ت��اْه ص��ي��اُح ه��ذا وع��زََّز
ال��ع��ج��ي��ْب ال��ج��واَد ذاك «إف��ي��ن��َس» م��ص��ي��ْب ب��س��ه��ٍم «ِه��َرق��ُل» ف��أْص��َم��ى
ح��س��ابَ��ْه ي��ؤدِّي أن ِم��ْن ت��م��ك��ن اإلص��ابَ��ْه رغ��َم «إف��ي��ن��ُس» ول��ك��ْن
ال��رداءْ ط��رَف ب��ال��دم ��َب وخ��ضَّ وف��اءْ ف��ي ه��وى ال��م��م��اِت وق��ب��َل
ال��ِح��م��اْم أُح��يِّ��ي ش��ه��ي��ًدا أم��وُت ال��غ��راْم رم��ُز أن��ا ل��ه��ا: وق��ال
ال��ك��ري��ْم ال��ب��خ��ي��ِل ال��م��ح��بِّ ب��روِح ال��ع��ظ��ي��ْم ِس��رِّي وأع��ط��ي��ِك أم��وُت
ي��م��لُّ ك��م ل��ه ف��ؤاًدا س��واِك «ه��رق��ُل» وأَْع��َط��ى ي��وٌم ح��اَن إذا
ال��ح��ب��ي��ْب ال��وف��يَّ إل��ي��ِك ي��ع��وُد ال��خ��ض��ي��ْب ال��رداءَ أن��ِت ف��أع��ِط��ي��ه
ال��ِح��َم��اْم! ج��س��م��ي ذاَق ول��و ي��ع��ي��ُش ال��غ��راْم ص��م��ي��ِم ِم��ْن دم��ي ف��إنَّ
وارع��َوى؟ َخ��اَف��ُه ال��ذي ذا وَم��ْن ال��َه��َوى ه��ذَا ض��ح��ي��َة وم��اَت
ال��ح��يَ��اه! ج��دي��َد رآه��ا «ه��رق��ُل» ال��م��ي��اْه ُع��ب��وَر اس��ت��ط��اع ��ا ول��مَّ

∗∗∗
ال��ظ��ل��ي��ْل ال��غ��راِم ف��ي نَ��ْش��َوٍة ع��ل��ى ط��وي��ْل س��ع��ي��ٌد ع��ه��ٌد َم��رَّ وم��ا
ال��ق��ص��ي��ْر ال��ع��زي��ِز ب��ال��ن��ع��ي��ِم َم��َض��ى ال��غ��ري��ْر «ه��رق��ل» ُج��م��وَح ف��إنَّ
��ب��اْب وال��شَّ ق��ل��ِب��َه��ا ع��ل��ى ت��ن��وُح واغ��ت��راْب أًس��ى ف��ي وخ��لَّ��َف��ه��ا
ِع��زََّه��ا إثْ��َرُه ل��م��ح��ْت وق��د ك��ن��َزه��ا ذك��رْت وح��ي��ن��ئ��ٍذ
ال��ح��ب��ي��ْب يُ��ن��اج��ي ق��ل��ٍب ه��دي��َة ال��خ��ض��ي��ْب ال��رداءَ إل��ي��ه ف��أه��دْت
ال��تَّ��غ��نِّ��ي وأح��بَّ ال��َه��َوى «أي��وَل» ي��غ��نِّ��ي ط��ُروبً��ا «ه��رق��ُل» وك��ان
غ��ب��يَّ��ْه ف��ت��اٍة ِم��ن ل��ُع��رس��ه��م��ا ال��ه��ديَّ��ْه ب��ال��رداءِ َه��ِزئَ��ا وق��د
ل��ح��ت��ِف��ْه! ك��س��ه��ٍم ال��رداءُ ف��ك��ان ك��تْ��ِف��ْه ف��وق ب��ه «ه��رق��ُل» ف��أل��ق��ى

∗∗∗
األث��ي��ْم ال��ب��ريءِ ب��دم��وِع بَ��ك��ْت األل��ي��ْم ال��نَّ��ِع��يُّ أت��اَه��ا ��ا ول��مَّ
ظ��ال��م��ْه آلل��ه��ٍة ون��اح��ْت ال��ن��ادم��ْه «دي��ان��ي��رُة» ب��ك��تْ��ه
ال��ص��ف��اْت ك��ري��ُم س��واُه ف��ل��ي��َس ال��م��م��اْت ت��ودُّ وث��ارْت وح��ارْت
ال��غ��راْم أه��َل ال��ده��ُر خ��ذَل إذا يُ��َراْم ط��ب��ي��ٌب س��واه ول��ي��س
غ��ري��ْب خ��ف��يٍّ ب��م��وٍت «ه��رق��ُل» أُص��ي��ْب أم ُخ��ِدَع��ْت ه��ل ت��دِر ول��م
اآلل��َه��ْه! تَ��نْ��ِب��ِس ول��م ��ْت ف��َص��مَّ وال��َه��ْه األس��ى ف��ي س��أل��ْت وك��م
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فؤادي! يا خذ

ال��ع��ن��ي��ْد ال��دَّه��ُر ي��س��ت��ي��ق��َظ أن ق��ب��ل ُف��ؤادي ي��ا ُخ��ذْ
ل��ل��ع��ب��ي��ْد! يُ��ح��لَّ��ُل ال ن��ع��ي��ٍم ِم��ْن ��ر ت��ي��سَّ م��ا ُخ��ذْ
ال��ح��ي��اْه ف��ي ف��ؤاِدي ي��ا ص��ف��ِوَك ب��غ��ي��ر أع��ي��ُش ال أن��ا
وج��اْه! َم��ْج��ٌد وال ش��ي��ئً��ا ال��ح��َج��ى س��اَوى م��ا ل��والَك
ال��ُق��ل��وْب! م��ن��اج��اَة ُح��ِرَم��ْت إذا ال��دن��ي��ا أظ��ل��َم م��ا
ال��ح��ب��ي��ْب! يَ��ه��ُب م��ا غ��ي��ُر ال��م��ع��ان��ي م��ن ل��ل��ح��ي��اِة م��ا
ض��ئ��ي��ْل َع��ْط��ٌف تَ��ُق��ْل وال ال��ح��ب��ي��ِب َع��ْط��ِف إل��ى ب��ادْر
ال��م��س��ت��ح��ي��ْل! ان��ت��ه��اِب م��ن ال��ح��ي��اِة َم��أَْس��اِة ع��ن��د ه��و
ال��دف��ي��ْن األل��ِم ف��ي ال��ع��م��ُر ي��ف��نَ��ى س��وف وب��ادْر ب��ادْر
ال��ح��زي��ن! ع��ي��َش إذْن ف��ع��ْش ��لُ��وِّ ال��سُّ ب��ع��ض ت��ش��أ ل��م إن

املفتعلة الجراح

اف��ت��ع��اال! تُ��ْف��تَ��َع��ُل ب��ي��ديْ��َك ف��ت��ى ي��ا ج��راُح��َك ه��ِذي
ال��م��َح��اال؟ ��ل��ن��ا ت��ح��مِّ أن ـ��ل��ُك تَ��م��ـ ول��س��ت ال��ن��واُح ف��ي��َم
ال��خ��ب��اال ع��ن��َك وأع��ل��ن��ْت ِن ب��ال��ه��وا ِج��راُح��َك ن��ط��ق��ْت
َض��الال أك��ث��رُه ي��ح��وُل ء ال��ذك��ا َه��ذا ع��ل��ى أس��ِف��ي
ُم��ذاال م��ح��م��وًم��ا ي��ن��وء ُه أََرا وك��م ع��ل��ي��ه أس��ِف��ي
ث��ق��اال! أع��ب��اءً ـ��دج��ي��ِل وال��ت��ـ ب��ال��ت��ه��ري��ِج ع��ان��ي��َت
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الهاوية النجوم

واألع��داءِ األح��ب��اِب ب��ت��ح��الُ��ِف َع��داءِ ب��ي��ن ت��ض��ي��ُع ل��ل��ج��ه��وِد ي��ا
ع��داء ب��روِح ن��س��ح��ُق��ه��م ح��ي��ن ل��َك ال��ُع��ل��ى ُه��م��و ال��ن��اب��ه��ون ب��ن��وَك وط��ن��ي!
ب��والءِ والءَه��م ون��ل��َت ك��ن��ًزا ل��ذخ��رتَ��ه��م ق��دَره��م ت��ع��رف ك��ن��َت ل��و
واألدب��اءِ ال��ع��ل��م��اءِ ب��رج��ال��ه��ا ت��ن��ت��ف��ْع ل��م إْن ل��ألوط��اِن ق��دَر ال
رج��اءِ ك��لَّ ال��ش��رِق ُح��م��اُة أف��ن��ى وك��م ل��ه��ا، رج��اءَ وال تَ��ض��ي��ُع ِه��َم��ٌم
ال��ص��ح��راءِ! ف��ي اإلش��ع��اِع ِد ك��ت��ب��دُّ ًدا م��ب��دَّ ال��نُّ��ب��وِغ َم��َدى ي��ت��رك��ون ك��م
اإلن��ش��اءِ! ال ب��اإلت��الِف ال��م��ج��ُد ك��أنَّ��م��ا ال��م��ن��ِش��ئ��ي��ن ويُ��َح��اِربُ��وَن
األح��ي��اءِ ف��ي ف��ل��س��َت ال��ح��ي��اِة أه��َل ��ًق��ا م��وفَّ ت��س��ت��غ��لَّ ل��م إذا وط��ن��ي!
وال��ج��ه��الءِ ال��ج��ه��ِل م��ع��ان��ي إال ل��ه��ا م��ع��ن��ى أرى م��ا ح��ي��اتُ��َك، َف��ْوَض��ى
رخ��اءِ ل��غ��ي��ر أوه��اٍم ورخ��اءُ ش��ائ��ٌع وإف��ٌك وت��ض��ل��ي��ٌل، َدَج��ٌل،
ب��األص��داءِ األط��ي��اِف ك��ت��ن��اوِح وت��ن��ت��ه��ي ت��ص��ي��ح أح��زاٍب وُح��روُب
إب��اءِ وص��دُق ف��ْض��ٌل يُ��ج��ِده��ْم ل��م ت��راَج��ُع��وا ال��م��ب��دع��ون األب��اُة بَ��ي��ن��ا
��اءِ ال��وضَّ ت��اِج��َك ج��واه��َر ك��ان��وا نُ��ب��وَغ��ه��م وُس��س��َت ب��ه��م اح��ت��ف��ل��َت ول��و
ال��ع��م��ي��اءِ! ب��روح��ِه ِغ��ن��اُه ي��أب��ى وَف��ْق��ِرِه ِغ��ن��اُه ف��ي م��ث��ل��ك أَل��َق ل��م

الضجر حياة

��َج��ْر؟! ال��ضَّ ب��م��ص��ر ال��ح��ي��اِة وِم��ْلءُ ال��ن��ش��ي��ُد وف��ي��َم ��روُر ال��سُّ ع��الَم
َم��َف��ّرْ أَذاَه��ا ِم��ْن الم��رٍئ ف��م��ا ال��َه��َواُن ف��ي��ه��ا ت��َغ��ْل��َغ��َل ح��ي��اٌة
ال��بَ��َش��ْر ب��ي��ن ج��ه��ل��ن��اُه ح��ت��ى ئ��ِم ��َوا ال��سَّ دوَن يُ��ذَلَّ��ُل وَش��ْع��ٌب
ان��دث��ْر ال��تُّ��َراِب ف��ي ح��ظَّ��ه يَ��رى ول��ك��ن��ه ال��ت��راِب، ح��ل��ي��ُف
َس��ِخ��ْر ك��م وب��ه ع��وٍض، ب��ال األج��ن��ب��يُّ ��رُه يُ��س��خِّ أج��ي��ٌر
ع��ث��ْر! ق��د ��ه ح��فَّ ب��م��ا ك��أنَّ ��ُه ح��فَّ م��ا ك��لِّ ِم��ْن يُ��ح��اَرُب
ال��ُح��َف��ْر؟ وغ��ي��ِر ال��رَّغ��اِم ب��غ��ي��ر َح��ظُّ��ه وم��ا يَ��ْس��َع��ى ه��و ل��م��ْن
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ال��ِع��بَ��ْر وَش��تَّ��ى ��ق��اِم ال��سِّ وش��تَّ��ى ال��ه��م��وِم ب��َش��تَّ��ى إالَّ يُ��ْغ��َن ول��م
! أََم��ّرْ أو ل��ه أق��س��ى أم��ان��ي��ِه ب��ي��نَ��َم��ا ت��ن��ت��ِه��ي، ال َم��آس��ي��ِه
َض��َرْر ِم��ْن اش��ت��ك��ى م��ا ل��ه وأبْ��ق��ى ال��ج��زي��ِل ب��ال��ن��ع��ي��ِم غ��ي��َره ح��ب��ا
ال��َخ��َط��ْر ج��ل��ي��ِل َم��ْج��ٍد ك��لِّ إل��ى ق��دُرُه ي��ن��ت��ِم��ي َع��َج��ٍب وِم��ْن
َص��ُغ��ْر؟ ح��ت��ى ال��م��ج��َد أص��غ��َر وَم��ْن ال��ه��واَن ه��ذا ��ْع��َب ال��شَّ ع��لَّ��َم ف��م��ن
ال��زَُّم��ْر؟ ب��ي��ن ال��ت��ط��اح��ُن أل��ي��س ال��رءوِس؟ ب��ي��ن ال��ت��ن��اُط��ُح أل��ي��س
ال��َه��ذَْر! ه��ذا ك��لَّ إذْن وَخ��لُّ��وا ��َغ��اِر ال��صَّ َم��ِدي��ِد ِم��ْن إذْن دع��ون��ا
ل��ل��ق��َدْر َم��ْه��َزَل��ٌة ف��ي��ه ف��ك��ْم ال��ط��وي��ِل ال��ه��ت��اِف ه��ذا ك��لَّ دع��وا
يَ��ع��ت��ب��ْر ل��م��ن إالَّ ال��ظ��ف��ُر ف��م��ا ��ق��اِق؟ ال��شِّ ف��ي ع��ب��رٌة ل��ك��م أل��ي��س
تُ��ن��ت��َظ��ْر ع��زٍة إل��ى ��وا وه��مُّ تُ��َض��اُم ال وح��دٍة إل��ى َف��ه��بُّ��وا
��َرْر! ال��شَّ دف��ي��َن ال��ُم��َص��اُب ألذك��ى ��ُخ��وِر ال��صُّ َع��ن��ي��ِد ِم��ْن أن��ك��م ول��و

الحرية ثمن

وِم��نَ��ْن ِب��َم��َس��اٍع يَ��ت��ن��اَه��ى ال��ذي يُ��ع��ِط��ي م��ا ف��وق أُع��ِط��ي س��وف
وَغ��بَ��ْن ت��ج��نَّ��ى َم��ن أرَض��ى س��وف ك��م��ا ال��ع��ي��ِش ش��ظ��َف أرَض��ى س��وف
ث��م��ْن ال��ش��ع��ِب ُح��ِريَّ��ِة ِم��ْن ف��ي��ه ي��ك��ْن إْن أع��ان��ي م��ا أرَض��ى س��وف
ال��رََّس��ْن َق��يْ��د أو ال��ت��غ��ري��ِر ِح��َم��ى ف��ي ل��ه آم��اًال ال��ش��ع��ُب ي��ن��اَل ل��ن
وَه��ْن ه��ان��وا أف��راُدُه ف��إذا أف��رادِه ِح��َم��ى ��ْع��ُب ال��شَّ إن��م��ا

∗∗∗
ال��زََّم��ْن ف��ي ح��ي��اَرى ت��ف��رَّق��ت��م ق��د َداُؤن��ا أن��ت��م األح��زاُب أيُّ��ه��ا
يُ��ؤت��م��ْن أو يُ��رتَ��ج��ى ب��ن��ي��ه��ا ِم��ْن َم��ْن ت��ع��رُف ال ِم��ْص��َر ف��ت��رك��تُ��م
ال��ق��ن��ْن م��رف��وِع ال��ب��ن��ي��اِن ث��اب��ِت رائ��ٍع س��دٍّ م��ث��ل وق��ف��تُ��ْم ل��و
وَض��غ��ْن! ُغ��روٍر ع��ن وت��خ��لَّ��ى نُ��ب��ل��ك��م ِم��ْن ل��ك��م ال��ده��ُر خ��ش��َع
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غ��َراُم ب��ال��ف��ؤاِد وي��ع��ب��ُث ي��ل��ه��و ب��ي��ن��م��ا ��ِف ل��ل��ت��ق��شُّ ح��ن��ي��ٌن ب��ي ك��م
��اُم! ال��ب��سَّ م��ن��زل��ي ه��و وك��أنَّ��م��ا غ��اي��ت��ي ه��و ال��ذي ل��ل��ت��رِب وأح��نُّ
األي��اُم وخ��ان��ِت َش��ِق��ي��ُت م��ه��م��ا ن��وُح��ه��ا ل��ن��ف��س��ي ال ل��ك��ْن وأن��وُح
وه��اُم��وا ه��واَي ج��ح��ُدوا وإْن ه��م��ي، ��ه��م ف��ه��مُّ ل��ألن��اِم، ن��وح��ي ك��لُّ ب��ل
واألح��الُم األط��ي��اُف تَ��تَ��ص��دَُّع م��ث��ل��م��ا ال��م��ص��دَِّع ق��ل��ب��ي ف��ي وأئ��نُّ
يُ��َض��اُم ال��ع��زي��ُز ف��ي��ه��ا ل��م��واط��ٍن ال��ع��ل��ى ُج��ْرِم س��وى ُج��ْرٌم ل��ي ك��ان م��ا
س��الُم ال��ح��ي��اِة ح��رُب وك��أن��م��ا ��ف��ي ت��ق��شُّ ال��ذن��وِب م��ن ح��س��ب��ُت ح��ت��ى
واآلالُم: األح��الُم ت��ن��ت��ابُ��ِن��ي ذاه��ًال 19 ع��ل��يٍّ أب��ي ق��وَل وذك��رُت
أس��اُم��وا ح��ي��ث ال��ل��ه��ِو س��رَح وأس��م��ُت ب��دل��وه��ْم ال��ُغ��َواة م��ع ن��ه��زُت ول��ق��د
أث��اُم! ذاك ك��لِّ ع��ص��ارُة ف��إذا ب��ش��ب��اب��ِه ام��رٌؤ ب��ل��َغ م��ا وب��ل��غ��ُت

الرشف سجن

َع��رُف��وا ال��ذي أض��ع��اَف ال��ُح��بِّ م��ن ل��ه��م ُم��دَِّخ��ًرا ال��ن��اِس وف��اءَ أش��مُّ إن��ي
َص��ل��ُف وال ب��أٌس ي��ق��ه��ُرن��ي ول��ي��س ل��ط��ف��ْت وإْن َدْع��َوى تُ��ق��ن��ع��ن��ي ول��ي��س
تَ��َل��ُف ُح��بُّ��ه ف��ؤاًدا ُص��نْ��ُت ُخ��ِذْل��ُت ف��إذا م��رًة، إالَّ أُج��رِّب وال
وأع��ت��رُف ح��ي��نً��ا أُع��ان��ُده��ا وق��د دم��ي ص��م��ي��ِم ف��ي تَ��ْج��ِري ال��ح��بِّ ف��راس��ُة
��َغ��ُف ال��شَّ ذل��ك َع��ذَاِب��ي ح��ي��ن ب��ال��ن��اِس َش��غ��ف��ي ف��ي ال��ق��ل��َب أل��وُم أع��ود ل��ك��ْن

∗∗∗
��رُف! وال��شَّ ��ْم��ُت ال��صَّ ح��س��ب��ي روي��َدَك! ن��ف��س��ي، َص��َدَف��ْت ب��ع��دم��ا تَ��بَ��اك��ى أو ب��ك��ى َم��ْن ي��ا
ال��َخ��َرُف! ب��ك ول��ي��ن��ع��ْم ِش��ئْ��َت، ك��م��ا واْرتَ��ْع ب��ه أل��وذُ س��ج��ٍن ف��ي ب��ربِّ��َك َدْع��ن��ي

نواس. بأبي الشهري هانئ بن الحسن عيل أبو هو 19
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الريف آالم

اآلص��اِل ت��ض��اُح��ِك ب��ي��ن وَض��ِح��ك��َن اآلم��اِل تَ��َداُف��ِع ب��ي��ن َزْغ��َرْدَن
ال��ب��ال��ي؟ ال��ه��ش��ي��ِم ع��ل��ى ال��ل��ه��ي��ِب َم��ْس��َرى َس��َرى وق��د ال��ش��ق��اءِ َم��َدى ن��َس��يْ��َن أتُ��َرى
ل��ي��اِل؟! ه��مَّ ل��ألض��واءِ ف��ت��ع��ي��ُد ك��ف��ي��ل��ٌة ��بَ��اِب ال��شَّ أح��الَم أنَّ أم
ال��غ��ال��ي؟ ال��ن��ش��ي��َد ل��ل��م��اءِ يُ��ن��ش��دن ح��وان��يً��ا ال��غ��دي��ِر ل��دى ب��ال��ُه��نَّ م��ا
يُ��بَ��ال��ي ت��راه ف��م��ا أق��داَم��ُه��نَّ داف��ٍق ح��ن��اٍن ف��ي يَ��ض��رُب وال��م��اءُ
ُم��بَ��اِل ب��ه��نَّ َم��ْزُه��وٌّ وال��ش��طُّ ت��ارًة ال��م��الب��ِس ع��اب��س��َة ي��غ��س��ل��َن
األج��ي��اِل ون��ش��وُة ال��ح��ي��اِة ص��ف��ُو ك��أن��ه��ا ال��م��ي��اَه ي��رش��ف��َن ويَ��ع��دن
غ��واِل ال��ن��ب��اِت م��ن وك��أن��ه��نَّ ��ٍل وت��أمُّ ت��َه��لُّ��ٍل ب��ي��َن ويَ��ِس��ْرَن
ال��م��ت��الل��ي ِج ال��م��ت��ب��رِّ وب��م��ائ��ه��ا ب��ِط��ي��ِن��ه��ا ال��ُم��نْ��َج��بَ��اُت م��ص��َر َف��تَ��ي��اُت
ال��م��ت��وال��ي نُ��وِره��ا ف��ي وس��م��اءَه��ا وداع��ٍة م��لءَ ال��ن��ي��ِل أرَض ح��اك��ي��َن
ب��اآلم��اِل م��ص��َر ط��ب��ي��ع��ُة أَْوَح��ْت ك��م��ا ف��ض��ف��اًض��ا َم��ْل��بَ��َس��ُه��نَّ وج��ع��ل��َن
واإلق��ب��اِل ��ل��ِم ب��ال��سِّ م��ت��ش��بِّ��ٌع َف��َج��وُُّه وال��ج��م��اِل ال��س��م��اح��ِة َوَط��ُن
ق��ت��اِل؟! ش��ب��َه ي��ح��وُل ��الُم ال��سَّ أك��ذا ت��ن��ابُ��ٍذ؟! َم��َج��اَل أض��َح��ى ب��الُ��ه م��ا
رم��اِل؟! ِم��ثْ��َل ال��ت��ب��ُر وه��ذا َج��ْدبً��ا، خ��ص��ب��ُه يُ��ْص��ب��ُح ال��ك��ن��ز ه��ذا ب��اُل م��ا
خ��ي��اِل؟! ع��داِد ف��ي وأض��ح��وا م��ص��ٌر أأق��ف��رْت ال��م��ص��ل��ح��ون؟ ال��رج��اُل أي��ن
رج��اِل؟ ُف��ُروَض أو ال��زع��ام��ِة ص��دَق م��رًة تَ��ع��رُف ل��ي��س ل��ل��زع��ام��ِة م��ا
ض��الِل ك��لِّ أص��ُل ال��ت��ن��اح��َر إنَّ ح��ك��م��ٌة ال��ت��ن��اح��ُر وم��ا ي��ت��ن��اح��روَن
األب��ط��اِل؟ ش��ج��اع��ُة أي��ن ب��ال��نُّ��بْ��ِل؟ تَ��َخ��لُّ��ٌق أي��ن أي��ن ال��تَّ��َج��رُُّد؟ أي��ن
َج��الِل ُش��ع��وَر ُح��ِرُم��وا ل��ك��نَّ��ه��م َدَرْوا ق��د أو َدَرْوا وم��ا ال��غ��ري��ُب ص��اد
األوص��اِل ع��ل��ى َم��َش��وا ك��ال��ف��ات��ِح��ي��َن ُح��م��ق��ه��م ف��ي أش��الِئ��ه��م ع��ل��ى وَم��َش��وا
وخ��بَ��اِل أًس��ى ف��ي وت��ض��ح��ك ت��ب��ك��ي م��ث��ل��ه وال��م��ج��اع��ُة ي��ض��ح��ك وال��ده��ُر
ح��ي��ال��ي ل��ل��زروع رءوٌس خ��ج��ل��ْت م��ث��ل��م��ا ت��خ��َج��ُل ال��م��ج��ِد ذاك وُف��ت��وُح
اآلج��اِل وص��رخ��ُة ال��ج��ن��وِن ص��وُت األَذَى م��ن ال��ح��س��اِن زغ��ردَة وك��أنَّ
وُم��َواِل ُم��خ��اص��ٍم ب��ي��ن وال��م��وُت ال��م��ن��ى م��ق��ب��رُة ال��ري��َف ه��ذا وك��أنَّ
واأله��واِل! اآلم��اِل وت��زاُح��ِم ال��رََّدى م��ع ال��وج��وُد اخ��ت��ل��ط وك��أنَّ��م��ا
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ل��ل��ن��اِس ال��ن��اِس أع��َدى وال��ل��ه أن��ت��نَّ ب��ه��م ال��ثُّ��غ��اءُ ل��جَّ إذا ل��ل��ن��ع��اِج ق��ْل
وإح��س��اس��ي! ت��ف��ك��ي��ِري ف��ي��ك��نَّ ح��ار ق��د ُم��ذكَّ��َره��م ب��ت��أن��ي��ٍث أخ��صُّ َم��ْن ي��ا
ب��اِس م��ن ال��ض��ع��ِف ب��ع��َد ال��م��ذل��ِة ف��ي م��ا ه��ذٍَر وف��ي ُح��م��ٍق ف��ي ال��ض��ع��ِف آي��َة ي��ا
وال��ي��اِس ال��ض��ي��ِم م��ع��ن��ى ه��و ف��إن��م��ا َش��بَ��ٍح م��ن ال��ض��ي��َم ه��ذا ي��ق��ب��ُل ك��ان َم��ْن
أن��ف��اِس م��ع��دوَد ب��ه��ا ت��ك��نَّ أن أو ل��ه��ا أم��ث��ال��ك��نَّ أم��ٍة ع��ل��ى ع��اٌر
ِس ُج��الَّ س��اداِت ال ال��ح��ش��ائ��ِش ب��ي��ن م��ن��اك��ب��ه��ا ف��ي رع��يً��ا ال��م��ق��اع��َد دع��وا
وأن��ج��اِس أوش��اٍب َم��ع��ارَض ل��ي��س��ت ع��ال��ي��ًة ل��ألخ��الِق ال��م��ج��ال��ُس ه��ذي

THE SONG OF SONGS األناشيد أنشودة

ال��ج��ان��ي وَع��زَّ ب��ه��ا ال��ب��ريءُ ذَلَّ ال��َف��نَّ��اِن َم��نَ��اَح��ُة ت��ل��ك «م��ارل��ي��ُن»!20
ث��وراِن! ع��ن األح��داُث ت��رج��َع ل��ن ث��وراِن��ه��ا ع��ن األح��داَث تُ��رج��ع��ي ال
ل��ل��ف��نَّ��اِن ال��َغ��ب��ِن ك��لُّ ال��غ��ب��ُن ب��ي��ن��م��ا ب��ال��خ��دي��ع��ِة نَ��ن��ع��ُم ه��ي��ه��ات
ال��ن��ي��راِن ِم��ن ُخ��ِل��َق��ْت َج��نَّ��ٍة ف��ي ج��دي��دًة ب��ال��ح��ي��اِة تُ��وِه��ِم��ي��نَ��ا ال
زم��ان��ي! ي��ك��نُّ ب��م��ا ال��خ��ب��ي��ُر وأن��ا َوُم��َع��اِن��ٌد ل��س��اخ��ٌر ال��زم��اَن إنَّ

∗∗∗
أش��ج��اِن وف��ي َف��َرٍح ف��ي ب��ال��ف��نِّ ن��ض��رًة ال��ط��ب��ي��ع��ة أش��ب��ع��ِت «م��ارل��ي��ُن»!
ال��ديَّ��اِن نُ��َه��ى إل��ى ف��ي��ِك ي��رن��ون ك��أن��م��ا ال��م��ل��ه��م��وَن إل��ي��ِك ي��رن��و
وَم��ع��اِن ع��واط��ٍف م��ن��اَل ل��ي��س��ْت ع��واط��ًف��ا اف��ق��اُت ال��دَّ ال��م��َع��اِن��ي ه��ذي
واإلي��م��اِن اإلل��ه��اِم ق��وِة ِم��ْن أله��ل��ه��ا ال��ح��ي��اُة ت��َه��ُب م��ا ف��وَق ه��ي
وأغ��اِن ب��أش��ع��ٍة ُه��ًدى وب��ال ُه��ًدى ع��ن نَ��ْس��بَ��ُح ف��ي��ه األل��وه��ِة ب��ح��ُر

األناشيد». «أنشودة رواية بطلة ديرتيش مارلني الفنانة املمثلة هي 20
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ال��ُم��ت��ف��ان��ي ال��ف��ت��ى ال��ي��مِّ ف��ي ويَ��غ��ي��ُب م��اك��ٌر ِغ��رٌّ ال��ش��طِّ ح��ظَّ ف��يُ��ص��ي��ُب
ال��ه��ان��ي! يُ��ظ��ن وإْن ال��ش��ري��ُد وه��و ن��ع��ي��م��ُه ال��ف��ن��اءِ ه��ذا ف��ي ويُ��َظ��نُّ
ج��ب��اِن)21 ك��فُّ ال��رَّْوِع ي��وَم أل��ق��تْ��ه ُم��ش��طَّ��ٌب ه��ن��اَك س��ي��ٌف (وك��أنَّ��ه

∗∗∗
ك��ال��ع��ب��داِن؟! ن��ع��ي��ُش ح��ي��ن ، ب��ال��ح��بِّ رح��ي��م��ٌة ال��ح��ي��اُة ق��ال َم��ْن «م��ارل��ي��ُن»!
ف��اِن ه��و م��ا ب��ك��لِّ ن��ح��ن ونُ��َغ��صُّ ب��ه خ��ل��دْت م��ا أع��زَّ ال��ح��ي��اَة ن��َه��ُب
ن��ي��س��اِن ف��ي ال��ُع��ْش��ِب ف��وق ك��ال��زَّْه��ِر س��اذًج��ا ح��ل��ًوا ال��رِّي��ِف َم��ع��ن��ى َم��ثَّ��ْل��ِت
ي��ل��ت��ق��ي��اِن ال��ن��اِس ب��ي��ن ح��ي��ُث ِم��ْن وب��ش��رَِّه��ا ب��خ��ي��ِرَه��ا ال��ح��ي��اَة ث��م
اإلل��ف��اِن ُق يُ��َف��رَّ ح��ي��ن ش��يء ال وال��م��ن��ى ال��ث��ق��اف��ُة وإذا ال��ِغ��نَ��ى ف��إذا

∗∗∗
أل��واِن؟ وف��ي ن��ح��ٍت ف��ي واع��ي��ِه ِم��ن أح��قُّ ب��ال��ج��م��اِل ه��و َم��ْن «م��ارل��ي��ُن»!
ال��ب��ه��ت��اِن َم��ع��ال��ِم ب��ي��ن ك��ال��ح��قِّ م��ت��ش��رٌِّد وك��لُّ��ه��م ال��خ��ل��ود، أه��ُل
وب��ي��اِن ب��ع��واط��ٍف ت��ص��ط��ب��ْغ ل��م إْن َل��َم��س��تْ��ه ال��ت��ي األي��دي ك��ان��ِت ال
وأم��ان��ي! ُش��ع��ل��ٌة ك��فٍّ ف��ب��ك��لِّ ُش��ع��وره��ا ال��ج��م��اِل ق��راب��ي��َن ح��م��ل��ْت
ب��األح��زاِن! وت��ن��وءُ ك��األس��ى، ال أًس��ى ف��ي ف��ت��رج��ُع يَ��ق��ط��ُع��ه��ا وال��دَّه��ُر

∗∗∗
اإلت��ق��اِن وُم��بْ��ِدِع ال��ج��م��اِل ب��ي��ن ق��ط��ي��ع��ٍة َق��ب��َل ال��ك��وُن يَ��ْف��ن��ى «م��ارل��ي��ُن»!
روح��اِن ف��ب��روِح��ه��ا ُع��زَل��ٍة، ف��ي ح��ي��اتَ��ه��ا ل��ل��ف��ن��وِن تَ��َخ��يَّ��َل ول��ئ��ن
ال��ف��تَّ��ان ب��ُش��َع��اِع��ِه ��ق��ْت وت��دفَّ ��َدْت ت��وحَّ ال��ف��ن��وُن ه��و ال��ج��م��اَل إنَّ
ب��اإلح��س��اِن! يُ��َخ��صُّ ��ري��ُر ال��ضَّ وإذا ُم��َولَّ��ًه��ا ع��ن��ه يُ��َص��دُّ ال��بَ��ص��ي��ُر ف��إذا

∗∗∗
ل��إلن��س��اِن ال��َع��ْدُل ف��ل��ي��س ُع��ْق��بَ��ى ل��ن��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ع��دِل غ��ي��ُر «م��ارل��ي��ُن»!
وَم��َغ��اِن ألن��ُف��ٍس ال��ظ��الِم غ��ي��َر َم��ص��ي��ُره��ا ي��ك��وَن ل��ن أض��اءَْت م��ه��م��ا
رث��ان��ي! ال��دم��وِع م��ع ��روُر ال��سُّ ف��إذا وَم��ب��اه��ج��ي َم��دام��ع��ي أث��رِت ول��ق��د

حمديس. ابن الفحل للشاعر البيت 21
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الكفاح بعد

ك��ف��اِح ُط��ول ب��ع��َد ح��رٍب ك��ج��ن��وِد ال��ثَّ��رى ف��ي ت��رق��ُد ال��ُق��ْط��ِن ب��ق��اي��ا ه��ذي
��اِح ال��وضَّ نُ��وره��ا ب��أج��م��ِل ��ْت َض��حَّ ب��ع��َدَم��ا ول��ك��ْن م��ج��ن��َدل��ٌة َص��ْرَع��ى
ب��األرواِح يَ��ض��نُّ ف��ل��ي��س وُم��نً��ى واج��بً��ا ال��ض��ح��ي��َة ي��رى ال��نَّ��ب��اُت ح��ت��ى
إف��ص��اِح ِم��ْن ال��م��وِت ف��ي وك��م ع��ي��ٌش، وم��وتُ��ه ، ال��س��خ��يِّ ب��ال��ب��ذِل ويَ��ع��ي��ُش
األش��ب��اِح! ث��روُة ه��ي وك��أن��م��ا ع��ي��ش��ه��م ث��روَة ال��ن��اُس م��ن��ه ويَ��ن��اُل
ُم��تَ��اِح غ��ي��َر ال��ح��ظِّ ُم��تَ��اُح وغ��دا س��م��ْوا ف��م��ا ل��ل��س��م��وِّ ال��ت��ج��ارَب ج��ه��ل��وا
َم��نَّ��اِح ل��م��ن��ق��ٍذ ال��ح��ي��اِة َم��ْج��ُد وإن��م��ا ال��ح��ي��اِة، َم��ْج��َد وت��ط��لَّ��ب��وا
واألوض��اِح األرواِح ف��ي ف��تُ��بَ��ثُّ ُروح��ِه ِم��ن غ��ي��َره ويُ��ع��ط��ي يَ��ْف��ن��ى

الشهوات

ال��ن��ي��ِل! ب��الِد ف��ي ال��ه��زي��م��ِة َديْ��ُن ل��ه��ا َم��ْن َوْح��َدِك وأن��ِت أن��ِت … ُع��ظِّ��ْم��ِت!
ج��ل��ي��ِل؟ ك��لَّ ب��اإلص��غ��اِر وي��خ��صُّ أع��ض��اِدن��ا ف��ي ي��ف��تُّ ِس��َواِك ذا َم��ْن
ب��خ��ي��ِل22 م��اِل َض��ي��اَع أض��ي��َع َف��ْض��ٍل وك��ْم م��اٍل ك��م ث��م ُج��ه��وٍد ِم��ْن ك��ْم
ل��ذل��ي��ِل ُم��َح��اربً��ا ال��ذل��ي��ُل ذاك وك��لُّ��ن��ا ك��ال��ه��ب��اءِ، وض��اع��ْت ض��اع��ْت
ال��ج��ي��ِل ه��ذا ت��راَث ك��ان ُص��نَّ��اُه خ��ص��وم��ٍة ط��وَع ض��اَع ق��د م��ا أنَّ ل��و

يكن عديل

باريس.) يف مات وقد الكبري املرصي الزعيم (رثاء

زه��َرْك أْوَدْع��تَ��ه��ا ال��ت��ي ال��َم��غ��اَِن��ي إل��ى ق��َدَرْك ال��ذي ال��تُّ��ْرِب إل��ى ِم��ْص��َر اب��َن ي��ا ُع��ْد
أث��َرْك أك��س��ب��تَ��ه��ا ال��ت��ي ال��م��َع��اِل��ي إل��ى َس��َه��َرْك ��ن��تَ��ه��ا ل��قَّ ال��ت��ي األم��اِن��ي إل��ى

عنده. الالذعة الحرسة من ضياعه يعقب ملا 22

77



الينبوع

َش��َرْك إس��اِر ف��ي ح��ي��اَرى َغ��َدْون��ا ح��ت��ى َزَم��نً��ا ف��ض��َل��ُه َج��َح��ْدن��ا َزع��ي��ًم��ا ي��ا ُع��ْد
َق��ب��َرْك! ق��د ال��رُّْش��َد ف��ك��أنَّ ق��ب��رِه، ِم��ْن م��ؤت��ل��ٌق ال��رش��َد ك��أنَّ َم��يْ��ٍت ُربَّ ي��ا
َح��َرْك وال��س��ك��وُن ك��س��ك��وٍن ِح��راُك��َه��ا أخ��ي��ل��ٍة ب��ي��ن ح��ي��اٌة ال��ح��ي��اِة ف��ي م��ا
ض��رَرْك يَ��ش��ت��ه��ي ل��ئ��ي��ٍم ُع��ق��وَق إالَّ ب��ه ل��ل��واج��ب��اِت ت��َرى م��ا َم��ْوِط��ن ف��ي
خ��ط��َرْك ض��لَّ��ًة أض��اع��ْت ب��الٍد ع��ل��ى َح��َرٌق ك��ل��ه بُ��ك��ائ��ي ل��ك��ْن أب��ك��ي��َك
غ��م��َرْك ال��ذي ب��ال��ح��بِّ ت��ق��ن��ُع وأن��َت ث��ائ��رٍة ِج��دَّ ف��ي��ه��ا ال��ح��زازاُت تَ��م��ِش��ي
َخ��س��َرْك َم��ْن ل��ل��ُخ��ْس��ِر ف��إذا وع��ي��تَ��ه��ا رائ��ع��ة واإلي��م��اِن ال��ل��ط��ِف َم��ن��اه��ُل
َع��م��َرْك ال��ذي ل��ل��وح��ِي ِه��َي ك��أن��م��ا َم��ن��ق��ب��ٍة رم��ُز إالَّ اْس��ُم��َك وم��ا «َع��ْدِل��ي»
غ��دَرْك َم��ْن ت��ه��ري��ُج ال ال��س��م��ُح وف��اُؤَك ب��ه أح��ق ِح��ْض��ٍن إل��ى م��ص��ر اب��َن ي��ا ُع��ْد
َق��َه��َرْك ط��ال��م��ا ع��ل��ي��ه��ا وب��اٌل ِم��نْ��ُه��ْم ول��ه��ا إن��ص��اَف��ه��ا، ادَُّع��وا َح��يَ��اَرى ِم��ْن ك��م
َف��ط��َرْك ربُّ��ه��ا س��ل��ٍم ك��لِّ ع��ل��ى ل��ك��ْن ل��م��ع��رك��ٍة تُ��ْخ��َل��ْق ل��م ك��روِح��َك ُروٌح
ان��ت��ظ��َرْك ال��ذي ال��ح��زن َم��َدى تَ��نَ��ظَّ��ْر ف��ُع��ْد ��ت��ه ألمَّ م��نَّ��اٍح ب��ذَل ب��ذل��ت��ه��ا
ك��دَرْك م��ي��تُ��ه��ا ويَ��ل��َق��ى يَ��ْش��َق��ى ال��ح��يُّ َش��ج��ٌن ك��لُّ��ه��ا م��ص��ر رواي��ُة ه��ذي

الثائرة فلسطني

ِم! ب��ال��دَّ يُ��ك��تَ��ُب ال��ح��رِّ ع��ه��ُد آَن ق��د ف��م��ي! ي��ا اآلَن واص��ُم��ِت ي��راع��ي! ��ْف تَ��ق��صَّ
ت��ت��ك��لَّ��ِم؟ ل��م األَس��ي��اُف إذا َه��بَ��اءٌ ك��الُم��ه��ْم ح��ي��ن ال��ن��اِس ص��ي��اُح َع��الَم
َم��أت��ِم؟ ك��لِّ ف��ي ال��م��وُت يُ��َغ��نِّ ل��م وإن ِم��دف��ٍع ك��لِّ ِم��ْن ال��َح��قُّ يُ��َدوِّ ل��م وإْن
نُ��وَِّم! أرواَح األرواُح ك��ان��ِت إذا ب��ي��ق��ظ��ٍة نُ��نَ��ادي أن ع��ل��ي��ن��ا َح��راٌم

∗∗∗
أع��ج��م��ي ك��لِّ ِم��ْن ب��ال��رغ��ِم ب��ع��زَّت��ه��ا آم��ن��ْت ال��ُع��ْرِب ن��خ��وِة ف��ي وث��ائ��رٍة
��ِم تُ��َق��سَّ ل��م َوح��دٍة ف��ي وُش��بَّ��اِن��َه��ا ُش��ي��وِخ��َه��ا ِم��ْن َج��ح��ف��ٍل ف��ي ل��ل��ردى َم��َش��ْت
يَ��ْح��تَ��م��ي راَح ال��ذي ال��َع��ْس��َف وت��ك��ت��س��ُح َدَوْت ص��ي��ح��ٍة ف��ي ال��ظُّ��ْل��ِم ُح��ص��وَن تَ��ه��زُّ
ي��ن��ت��م��ي ل��ل��نَّ��ص��ِر ال��ُح��رِّ ان��ك��س��اَر ف��إنَّ وَك��ْس��َرٍة ُش��ُم��وٍخ ف��ي ك��ْل��َم��ى َوت��رج��ُع
ال��َع��ِم��ي ي��ق��رؤه��ا ال��ح��قِّ س��ط��وُر ف��م��ن��ُه ��َه��ا َح��قَّ ِم ب��ال��دَّ ل��ألج��ي��اِل وتَ��ض��م��ُن
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ال��ظَّ��ِم��ي ل��ل��رائ��ِد ال��وس��م��يِّ م��ن َس��ِخ��يٌّ ك��أنَّ��ه ال��رَّص��اِص ل��م��م��ط��وِر ت��َه��شُّ
ُم��نْ��َع��ِم! ُج��بْ��ِن ف��ي ف��ال��م��وُت ل��واب��ل��ِه، تَ��ع��رََّض��ْت م��ا ��ٌة أمَّ ت��ح��ي��ا وه��ي��ه��ات

∗∗∗
ج��ه��ن��ِم! داَر ال��ُخ��ل��ِد ِج��ن��اُن ت��ص��ي��ُر ه��ك��ذا ال��ن��ب��وَّة! داَر ي��ا «ف��ل��س��ط��ي��ُن»!
ال��م��ح��تَّ��ِم ال��ب��الءِ ي��وِم ف��ي ح��ل��ي��َف��ِك ال��ِح��َم��ى ��رِة ال��م��ط��هِّ ال��ن��اِر ِم��ن ت��خ��ذِت
ال��م��خ��يِّ��ِم؟ ال��ش��ق��اءِ رغ��َم ال��ُع��َل��ى وك��ي��ف وال��ُع��َل��ى ال��ك��رام��ِة َم��ْع��نَ��ى ف��ع��ل��م��ِت��ن��ا
يَ��ت��ع��ل��ِم؟! ل��م ب��األح��داِث ال��م��رءُ إذا ُم��ن��ق��ٍذ أك��رَم ال��م��وُت يُ��َع��دُّ وك��ي��ف
ِم؟ ال��م��ت��ه��دِّ ال��ه��ي��ك��ِل ل��ه��ذا ب��ن��اءٌ وأه��ل��ه��م ك��ال��ش��ب��اِب ال��ع��ذاَرى وك��ي��ف
ُم��َح��رَِّم ب��غ��ي��َر ل��ك��ْن ثَ��ِم��ل��وا وق��د ال��ِع��َدى َص��دم��ِة ِم��ْن ص��انُ��وه ب��أش��الئ��ه��م
ل��م��ن��َدِم! ي��ح��ي��ا ال��ح��يَّ ك��أنَّ ق��ل��ي��ٌل، َه��َوْوا َم��ْن أنَّ ع��ل��ى إالَّ ن��دم��وا وم��ا
م��وس��ِم ف��رح��َة ال��م��وِت ف��ي ل��ه��م ك��أنَّ ب��ف��رح��ٍة نَ��ْش��َوى ال��م��وِت أم��اَم تَ��ه��اَوْوا
ت��رت��م��ي ب��ال��نُّ��وِر ��ْه��ِب ك��ال��شُّ ول��ك��نَّ��ه��ا رخ��ي��ص��ًة ��ى تُ��َض��حَّ وأرواٌح ُج��س��وٌم
ِم! وال��دَّ وال��رُّوِح ب��ال��نُّ��ب��ِل وتُ��ْش��ِع��ُرن��ا ب��ق��اؤه��ا وال��ف��ن��اءُ َوت��ْف��نَ��ى، ف��تُ��وِح��ي

األسود ُجبِّ يف دنيال

األُُس��وْد ُج��بِّ ف��ي «َدنْ��يَ��اُل» َح��ُس��وْد ِم��ْن ال��م��ك��ي��دِة َم��ثَ��ُل
َوع��ي��ْد أو ث��واٍب َع��ْن ال ��ًدا ُم��َوحِّ اإلل��َه َع��بَ��َد
يَ��ذُوْد23 إي��م��اٌن يَ��ك��ف��ي��ِه ُم��ؤم��ٍن ع��ق��ي��دِة ع��ن ب��ل
وال��ُج��ُح��وْد ال��ن��ك��اي��َة إالَّ ��اُدُه ُح��سَّ ل��ه وأبَ��ى
ال��َم��ُس��وْد ُدَع��ا ال��َم��ِل��ي��ِك ِل��َس��َوى ُم��َح��رًِّم��ا ال��م��ل��ي��َك َج��َع��لُ��وا
ب��ال��ُع��ُه��وْد َل ال��تَّ��َح��وُّ أَب��ى ـ��َل ال��ن��ب��ي��ـ «دن��ي��اَل» ل��ك��نَّ
��ُج��وْد ال��سُّ َف��َل��ُه َع��ْه��َدُه، إالَّ ال��رَّبِّ َع��ْه��ُد ك��ان م��ا
��ُه��وْد! ال��شُّ يَ��ْخ��َش��ى ال ل��ل��ربِّ إخ��الِص��ِه ع��ل��ى وَم��َض��ى

ويصونه. يحميه 23

79



الينبوع

األسود. جب يف دنيال

∗∗∗
ال��َم��ِل��ْك ع��ن��د ب��ع��ق��اب��ِه تَ��ع��لَّ��ُق��وا ال��ُوَش��اُة وإذا
��َرْك ب��ال��شَّ يَ��ْش��ُع��ُر وه��و َم��ف��رٍّا أو ُع��ذًْرا يَ��ْل��َق ل��م
َه��َل��ْك ك��م��ْن األس��ي��ُف ـ��َم��ِل��ُك وال��ـ ل��ل��ُج��بِّ ب��ه ف��م��َض��ْوا
ال��ح��َل��ْك داج��ي ش��ج��ا24 ِك��م��ا ـ��ب ال��ح��ب��ي��ـ «ل��دن��ي��اَل» يَ��ْش��َج��ى
ال��ف��َل��ْك َج��َزِع ف��ي ال��ُج��بِّ ـ��َو نَ��ح��ـ ف��راَح ��ب��اُح ال��صَّ ودن��ا
ام��ت��َل��ْك م��ا وال��تَّ��خ��وُِّف ��ِس ال��تَّ��َوجُّ ِم��َن وف��ي��ه وَدَع��ا
يَ��ْرتَ��ِب��ْك ل��م َم��ْن ـ��م��ئ��ن��اِن اط��ـ ف��ي «دن��ي��اُل» ف��أج��ابَ��ُه
َم��َل��ْك! َم��ْن ربِّ��ي ب��ف��ض��ِل ـ��ُك» «َم��ل��ي��ـ ي��ا أم��اٍن ف��ي أن��ا

حزن. 24
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∗∗∗
ل��َه��ا َم��َل��ٌك ب��َدا وق��د ُد األُس��و ُروَِّع��ِت ال��ُج��بِّ ف��ي
م��آل��َه��ا تَ��خ��اُف ف��اًه��ا، ف��اِغ��ٌر وك��لٌّ زأرْت
«َدن��ي��ال��َه��ا» رَع��ْت ك��م��ا ـ��ِز ال��ع��زي��ـ ال��م��َل��ِك ع��ن ُردَّْت
آج��اَل��َه��ا ت��خ��الُ��ُه ـ��ِم ال��بَ��ه��ي��ـ ال��ل��يْ��ِل ف��ي َح��َرَس��تْ��ُه
إج��الل��َه��ا رأى وق��د ـ��ُك ال��م��ِل��ي��ـ ��اُه تَ��َل��قَّ ح��ت��ى
ن��وال��َه��ا ال��ب��الَد أع��ط��ى وك��أنَّ��م��ا َف��ْرَح��ٍة، ف��ي
َوج��م��ال��َه��ا إي��م��انَ��ه��ا إي��م��انُ��ه غ��دا ول��ق��د

∗∗∗
َج��َزاِئ��ه��ْم ن��ف��َس َخ��َدع��وُه َم��ْن ج��زاءَ ال��م��ل��ي��ُك ورأَى
َوثَ��واِئ��ه��ْم َم��آِل��ه��ْم ُل َع��ْد ال��ُج��بِّ َق��راِر َف��َل��َدى
َف��ن��اِئ��ه��ْم ُوث��وَب َم��ك��ٌر َح��م��ى25 ف��م��ا إل��ي��ه بُ��ِع��ث��وا
وذك��ائ��ه��ْم ب��ُغ��رورِه��ْم تَ��ورَُّط��وا ُم��ف��س��دي��َن ك��م
أش��الِئ��ِه��ْم ِم��ْن ن��ال م��ا م��ن��ُه��ُم��و ال��تَّ��م��اِدي ن��اَل
غ��ل��واِئ��ه��ْم ف��ي ال��نَّ��اِس ل��ش��رِّ ب��ذَلُ��وا ال��ذي ب��ذلُ��وا
ل��رج��ائ��ه��ْم! ال��رََّدى وإذا ل��ح��ظ��وِظ��ه��ْم األذَى ف��إذا

الخصومة نُبل

خ��ص��ي��ُم رع��اه نُ��ب��ٌل ول��ك��نَّ��ه ص��اح��ٍب ودِّ ِم��ْن ت��ل��ق��اه م��ا ال��ن��ب��ُل وم��ا
ل��ئ��ي��ُم وزلَّ يَ��ْص��ُم��ْد ول��م ك��ري��ٌم، ام��ت��ح��انَ��ه��ا ج��اَز األح��داُث ط��َغ��ِت إذا
ك��ري��ُم ف��ال��ك��ري��ُم ن��ب��ي��ًال، ع��زي��ًزا ي��ك��ْن ل��م ح��اَل إذا ودٍّ ف��ي نُ��بْ��َل ف��ال

منع. 25
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عائدة

لدور البارع تمثيلها ملناسبة رشيف فتحية الفنانة اآلنسة الجديدة» «عائدة إىل (أهديت
عائدة.)

ال��بَ��اِئ��َدْه ُروح��ِه إل��ى ف��ُع��وِدي «ع��ائ��َدْه» ي��ا ع��اد ق��د «ردام��ي��ُس»
س��ائ��َدْه ن��ع��م��ٌة غ��ي��ُرُه ف��م��ا ال��ح��ي��اِة م��لءَ ال��ُح��بِّ أَم��ِل إل��ى
ال��ش��ارَدْه ُم��ه��ج��ت��ي ه��َوى إل��ي��ه��ا ال��م��ن��تَ��ِه��ي ��نَ��ِة ال��سِّ ِم��ن أِف��ي��ق��ي
ال��م��اِج��َدْه ال��ح��ل��وِة ب��ط��ل��ع��ت��ِك ال��ُف��ن��وِن غ��راَم وَح��يِّ��ي أِف��ي��ق��ي
ع��اب��َدْه ب��أف��ئ��دٍة وأْخ��َرى ال��ُع��ي��وِن ف��ي نَ��ْش��َوٌة ِل��ُس��ْم��َرتِ��َه��ا
ال��ه��ام��َدْه ال��رثَّ��ِة ال��تُّ��رب��ِة إل��ى ال��ح��ي��ا ك��ع��وِد وُع��وِدي أِف��ي��ق��ي
ال��خ��ال��َدْه ُروِح��ِك ِم��ْن وت��ن��ش��ُق ل��ل��ح��ي��اِة ال��َح��يَ��ا بَ��ع��َد تَ��َط��لَّ��ُع

∗∗∗
اآلم��نَ��ْه ��ْم��َح��ِة ال��سَّ ب��رق��ص��ِت��ِك ل��ل��ح��ي��اِة َم��ْس��َرٍح إل��ى تَ��ع��اَل��ْي
ف��ات��نَ��ْه غ��ي��ِره��ا إل��ى وُع��دن��ا ال��م��م��اِت آَي ال��دَّه��ُر ن��س��َخ ل��ق��د
دائ��نَ��ْه ل��ه��ا أخ��رى ف��ل��ل��ي��وِم أم��ِس أم��ان��يَّ تَ��ن��ال��ي ل��م ل��ئ��ْن
ال��ك��ام��نَ��ْه َم��ف��ات��نَ��ِك ت��ح��يِّ��ي ال��ُف��ن��وِن ف��ُدن��يَ��ا ت��ع��اَل��ْي! ت��ع��اَل��ْي!
ال��ص��ائ��نَ��ْه ال��ل��ه��ف��ِة ف��ي ��ْع��ِر ال��شِّ أُول��ي َق��ْدِرَه��ا ع��ارف��ي إل��ى ت��ع��اَل��ْي
م��اج��نَ��ْه ن��ظ��رًة ن��ظ��روا ول��و أش��ع��اَره��ْم رق��َص��ِك ي��ص��ون��ون
ال��ه��ات��نَ��ْه! ع��وارِف��ِك ب��ي��ن ُوِب ال��تَّ��َج��ا ح��ي��اُة إالَّ ال��َف��نُّ وم��ا

ديوني

دي��ون��ي أردُّ ف��خ��لِّ��ي��ن��ي ع��ل��يَّ ك��ث��ي��رٍة ُدي��وٍن ِم��ْن ِع��ب��ئ��ي زاَد ل��ق��د
ج��ن��ونِ��ي! أط��ع��ُت ق��د م��ه��َم��ا وه��ي��ه��اَت س��داَده��ا أرَض��ى ح��اول��ُت وإْن ول��س��ُت
ُع��ي��وِن؟! س��اح��راِت ِم��ن ت��ن��اول��تُ��ه��ا َم��ف��ات��نً��ا ي��ردَّ أن ل��م��ث��ِل��ي وك��ي��ف
دي��وِن ك��لِّ ف��وَق دي��وٍن س��داَد م��ح��اوًال أل��ه��و ك��ال��ط��ف��ِل إذْن دع��ي��ن��ي
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وف��ن��وِن روع��ٍة ِم��ن نَ��ه��ٍم ع��ل��ى َم��ش��َرٍع ك��لِّ ِم��ن ال��ح��س��َن ه��ذا أق��بِّ��ُل
ُف��ت��ون��ي! ووح��ِي ب��ت��ق��ب��ي��ل��ي ِرض��اِك ُم��ح��س��نً��ا أب��ل��غ ��رُت ق��صَّ وإْن ل��ع��لِّ��ي

الصحافة شيخ

«األهرام».) تحرير رئيس بركات داود األستاذ الصيت الطائر الكاتب الصديق (رثاء

األش��ع��اِر ل��وع��َة ذك��رَك وت��رك��َت داِر أح��زَن رح��ل��َت ي��وَم ودَّع��َت
ن��اري ول��ذع��ِة أَل��ِم��ي ع��ن ألف��ي��َض ُم��ج��اُج��ُه؟ أي��ن ��ْم��ِح ال��سَّ ال��ب��ي��اِن َوْح��ُي
ال��م��ت��واِري ب��ن��ورِه األص��ي��ُل ذه��َب م��ث��ل��م��ا ال��ح��ب��ي��ب��ُة ب��ش��اش��تُ��َك ذه��بَ��ْت
س��اِري ط��ي��ٍف ب��ك��لِّ ي��ط��وُف وم��َض��ى وج��م��اَل��ُه ح��ن��انَ��ُه ال��ُغ��روَب وه��َب
واآلث��اِر واألَط��ي��اِف ال��نُّ��وِر ف��ي ُروح��ِه تَ��َج��اُوِب ِم��ْن ُغ��ِم��ْرنَ��ا ح��ت��ى
واألوت��اِر ال��ض��وء ف��ي ��َج��ا ال��شَّ يُ��ْزِج��ي ��َج��ا ال��شَّ وإذا ��َدى ال��صَّ ِم��لءُ ��َدى ال��صَّ ف��إذا
واألب��ص��اِر! األس��م��اِع ف��ي ف��ال��ح��زُن ك��ل��ي��ل��ٌة وال��ع��ي��وُن ال��م��َس��ام��ُع وإذا

∗∗∗
أق��داِر ع��ل��ى َق��ْدًرا زدتَ��ه��ا ق��د ُرت��ب��ٍة أك��َرُم ت��ل��ك ��ح��اف��ة»! ال��صِّ «ش��ي��َخ
األح��راِر» «أب��ا تُ��ْدَع��ى أن آث��رُت ب��ربِّ��ه��ا األب��رَّ ال��ن��ع��َت ل��ي أنَّ ل��و
ال��نُّ��وَّار ف��ي ك��ال��نُّ��وِر وتَ��َح��رًُّرا تَ��أَلُّ��ًق��ا وه��ب��َت م��ا أن��َس��ى ه��ي��ه��اَت
األخ��ط��اِر ف��ي إل��ي��َك ال��ُه��داُة وأتَ��ى إع��ي��ائ��ه��ْم ف��ي إل��ي��َك األب��اُة س��ك��َن
ُم��َج��اِري غ��ي��َر ب��ن��ي��ه ب��ي��ن ك��ال��دَّه��ر ثً��ا وُم��َح��دِّ م��ؤرًِّخ��ا َوَص��ْف��َت ول��ك��م
ال��م��ق��داِر ل��ف��ظ��ُة ه��ي وَج��الِل��ه��ا وزنِ��ه��ا ف��ي ك��أنَّ��م��ا ال��ع��ظ��اِت تُ��ْل��ِق��ي
َع��َواِري! ال��ب��ال��ي��اِت ال��ق��ل��وِب وِم��ن ع��واِل��ٌم ال��نَّ��اب��ض��اِت ال��ق��لُ��وِب وِم��ن

∗∗∗
واألخ��ي��اِر؟ األَْع��الِم م��ج��ل��ِس ف��ي زع��ي��م��ُه أي��َن أي��ن ال��روائ��ِع أدَب
��ي��اِر ال��سَّ ال��ك��وك��ِب ح��ي��اَل ُج��ِذب��ْت ��اءٍة وضَّ ك��أن��ج��ٍم إل��ي��ه، ُج��ِذب��وا
ال��م��ض��م��اِر ف��ي وأن��َت ال��ش��ب��اُب وك��ب��ا ف��ت��يَّ��ُه أن��َت وع��ش��َت ال��زم��اُن ش��اَخ
ال��ج��بَّ��اِر ب��ع��ق��ل��َك ِم��ص��َر ل��ح��ي��اِة آث��رتَ��ُه ال��ذي ��ْم��َل ال��شَّ ف��ت��ؤلِّ��ُف
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أس��راِر وم��ن ُروٍح م��ن أوح��ي��َت ب��م��ا أْوَح��ْت ق��د األه��راُم ف��ك��أنَّ��م��ا
أن��ه��اِر ِم��ن ال��م��ع��ب��وَد أن��ه��اَرَك اس��ت��وَدع��ْت ال��س��ن��ي��ن آالَف وك��أنَّ
َص��ح��اِر م��دي��ِد ع��ل��ى ال��ح��ي��اِة َج��ْرَي ف��ي��ض��اِن��ه��ا ف��ي ال��ش��رِق ب��روِح ف��ج��َرْت
األق��داِر ص��دم��ِة ِم��ن األس��ى ف��وَق أًس��ى ف��ي ف��ق��ِدَك ع��ن��َد ان��ت��ب��ه��نَ��ا ح��ت��ى
ال��تَّ��يَّ��اِر! ص��اخ��ِب ف��ي م��تَ��خ��بِّ��ٌط ف��ك��لُّ��ن��ا ال��ُم��َص��اِب، َغ��ْرَق��ى وك��أن��ن��ا

∗∗∗
األع��م��اِر ف��ي تَ��ج��لُّ وس��وف ع��م��رْت ال��ت��ي م��ح��ب��ت��َك أَنْ��َس��ى ل��ن «داوُد»
ال��م��زم��اِر ع��ل��ى «داوٍد» ص��ل��واُت ن��ف��ح��اتُ��ُه ال��ذي ال��ع��ذَب وح��دي��ثَ��َك
األب��راِر ب��أه��ِل��ِه األص��ي��ِل َح��ْف��َل وأه��ِل��َه��ا ب��م��ص��َر ح��ف��َل��ْت وق��د أَح��يَ��ْت
إي��ث��اِر وِم��ْن ِم��نَ��ٍن ِم��ْن أس��دي��َت ف��ك��م واح��َدَه��ا ول��س��ُت ع��ل��يَّ ِم��نَ��ٌن
ال��ث��اِر أخ��ذَ واس��ت��ع��ذب��َت ب��ال��نُّ��ب��ِل وأه��ل��ِه ال��زم��اِن ِم��ن ث��أرَت ح��ت��ى
��اِر ال��ُف��جُّ ِم��ْن م��ل��َج��أَه��م وب��ق��ي��َت ُم��ص��ل��ٍح ُح��رٍّ ك��لِّ ك��ع��ب��َة وَح��ِي��ي��َت
ال��ن��اِر! ِف��ج��اِج ف��ي ن��م��ِش��ي وال��ي��وَم ع��ي��نُ��ه��ا ل��ل��م��روءِة ت��دم��ُع ف��ال��ي��وَم

∗∗∗
واألوط��اِر اآلم��اِل ع��ل��ى وَش��ًج��ى تَ��َج��نِّ��يً��ا ال��ُم��َص��اِب ي��وَم ي��ا ُك��ن��َت ال
ال��داِري؟ ال��زع��ي��ِم ف��ي ال��ع��روب��ِة أَُم��َم م��روًِّع��ا نَ��ك��ب��َت ق��د أن��َك أَدَري��َت
ب��ش��راِر خ��ل��َف��ه��ا تَ��ل��م��ُع ��ه��ُب وال��شُّ ح��س��راِت��ه��ا ع��ل��ى آف��اٌق تَ��ْربَ��دُّ
ب��ال��ع��اِر ُش��ع��وَره ال��ح��ي��اِة ِق��بَ��َل َج��نَ��ى وإْن ل��ل��م��م��اِت ت��ل��م��ُح وت��ك��اد
ال��م��ت��واِري؟ ال��م��ت��ن��كِّ��ِر ال��ُم��ْح��س��ِن ف��ي بَ��ع��ده يُ��ف��َج��ُع ال��ِب��رَّ أنَّ أع��ل��م��َت
اِر ال��دَّ ه��ذي ص��ل��واِت ع��ن ب��ال��نُّ��ب��ِل ِغ��ن��ًى يَ��غ��نَ��ى وِم��ث��لُ��ه ع��ل��ي��ه َص��ل��وا
ب��األن��ص��اِر ال��م��ح��ف��وِف ك��ال��ف��ات��ِح ون��ع��ُش��ه ال��خ��ش��وِع، ف��ي م��ئ��اٍت وَم��َش��ْوا
ب��ال��غ��اِر ن��ع��ُش��ه يُ��ك��لَّ��َل أن ع��ن وح��َده��ا ال��م��آث��ِر إك��ل��ي��ُل أغ��ن��اه
اإلض��م��اِر ف��ي إل��ي��ِه م��ت��ح��دِّث��ي��ن ب��ه س��اروا ك��أن��م��ا ��ك��وُن ال��سُّ س��اَد
أب��ك��اِر أدُم��ع ووح��ش��ِة َع��زَّْت، ب��ح��س��رٍة ال��غ��روِر ُدن��ي��ا ��ل��وا وت��أمَّ
ب��وق��اِر إزاءَه ي��ت��ج��لَّ��دون ُم��ْزِع��ٌج خ��ي��اٌل ال��دن��ي��ا وك��أنَّ��م��ا
وَص��غ��اِر أس��ًى ف��ي ال��م��ودُِّع وإذا ��ٌد م��وسَّ ال��ُخ��ل��وِد ف��ي ال��م��ودَّع ف��إذا
األع��ص��اِر! م��دف��ُن ه��و ف��ك��أن��م��ا وح��َده��ا ل��ل��م��ن��اح��ِة ب��ع��ص��ٍر ن��ح��ي��ا
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الحياة فندق

إره��اُق ك��لُّ��ه��ا ال��ض��ي��اف��ُة ف��إذا ِخ��َداِع��ه��ا ُض��ي��وَف ال��دُّن��ي��ا إل��ى ج��ئ��ن��ا
واإلم��الُق اإلث��راءُ ط��يِّ��ه��ا ف��ي ت��ن��اُق��ًض��ا ال��ح��ي��اَة ب��ُف��ن��دق��ه��ا ونَ��رى
��اُق أفَّ م��ت��ن��اف��ٌر وج��م��ي��ُع��ه��ا ب��ت��ن��اُس��ٍق ب��ي��ن��ن��ا ال��ح��وادُث تَ��ج��ِري
ُق! ال��خ��الَّ يُ��ط��رق ق��د ب��ل ب��ال��ب��ع��ض ب��ع��ِض��َه��ا ع��الق��َة نَ��دِري وم��ا نَ��دِري
يُ��َراُق يَ��َديْ��ِه ف��ي ُم وال��دَّ ب��ال��ص��ف��ِو ح��ال��ٍم تَ��خ��يُّ��ِل ف��ي ك��أنَّ��ا ح��ت��ى
األرزاُق! ال األوه��اُم وق��واُم��ه��ا ع��ن��ده��ا ح��ق��ي��ق��َة ف��ال ال��خ��داِع ُدن��ي��ا

الخلفي الشارع

ح��ي��اِة ك��لَّ ت��ف��وُق ال��ح��ي��اُة ف��ي��ِك وح��يَ��اِت��ي ع��واِط��ِف��ي ف��ي��ِك «أي��ري��ُن»26
م��ؤاِت��ي غ��ي��ُر وه��و ُم��ؤاٍت َق��َدٌر ُح��ظ��وظ��َه��ا خ��اَن ال��ح��بِّ دن��ي��ا َم��ثَّ��ْل��ِت
وال��ع��اداِت ب��األح��ك��اِم أوح��اه م��ا ك��لَّ ال��خ��ط��ي��ئ��ِة ِم��ن يَ��ُع��دُّ َق��َدٌر
ب��ال��ه��ف��واِت ن��ح��ن ن��ْش��َق��ى ول��دي��ِه إج��َرام��ِه َم��َدى ع��ن نَ��ص��ف��ُح ن��ح��ن ك��م
ال��ل��ح��ظ��اِت أَن��َف��َس ال��م��ض��يِّ��ُع وه��و ل��ح��ظ��ًة أض��اع��وا إذا األن��اَم يُ��ْش��ِق��ي
ال��ع��ات��ي ال��ج��ن��وُن أو ال��غ��ب��اءُ وه��و ال��ُم��ن��ى م��ن اش��ت��ه��ي��ِت م��ا ل��ِك أبَ��ى َق��َدٌر
وال��ع��ث��راِت وال��ح��س��راِت وال��وه��ِم ��ن��ى ال��ضَّ ع��ل��ى ح��ي��ي��ِت م��ا أش��رَف ف��ح��ي��ي��ِت
ُع��َداِة ج��ح��ي��ِم ف��ي ُع��م��َرِك وق��ض��ي��ِت وف��يَّ��ًة ل��ل��غ��راِم ُع��ْم��َرِك أَْع��ط��يْ��ِت
ال��ن��ض��راِت أش��ج��ان��ه��ا واس��ت��ع��ذَب��ْت ُع��ذِّبَ��ْت ال��ض��ح��ي��ِة ع��ن��واَن وَح��ي��ي��ِت
وال��ل��ذَّاِت واألح��الِم ب��ال��ُح��س��ِن وَح��بَ��وتِ��ه أح��ب��ب��ت��ِه َم��ْن ت��رع��ي��ن
وال��ح��س��راِت ال��ت��ج��ري��ِح ِم��ن س��ل��م��ْت ع��ي��ش��ًة ت��ع��ي��َش��ا أن يَ��أب��ى وال��ده��ُر
ج��نَّ��اِت ن��ي��ران��ِه ِم��ْن أب��دع��ِت ك��م��ا ف��رًح��ا أح��زان��ِه ِم��ْن ف��خ��ل��ق��ِت

الخلفي». «الشارع اإلنساني الفلم بطلة دون» «أيرين املبدعة املمثلة هي 26
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وف��اِة ق��ب��َل دع��اِك ال��وف��اَة ورأى أص��ابَ��ه ال��غ��ُش��وُم ال��ق��َدُر إذا ح��تَّ��ى
وال��ص��ي��ح��اِت ب��ال��دم��ِع وأج��ب��ت��ِه ِم��َس��رٍَّة27 ب��س��م��ع ه��م��ًس��ا ف��س��م��ع��ت��ِه
م��م��اِت! ب��ُغ��نْ��ِم ظ��اف��رًة ف��ذه��ب��ِت َدنَ��ا وق��د ال��م��م��اَت ت��رج��ي��ن وح��ي��ي��ِت

العظمي والهيكل الحسناء

ض��ائ��ُع؟ وال��ح��بِّ ب��ال��ح��س��ِن ع��اَل��ٌم وه��ل ع��اَل��ًم��ا ل��ل��ح��بِّ ��اذَ األخَّ ُح��ْس��نَ��ه��ا رأْت
ال��روائ��ُع ل��ل��ح��ي��اِة م��ن��ه��ا وتَ��نْ��بُ��ُع ِم��ألَه��ا ال��ُخ��ْل��ُد ي��ن��ب��ُض ح��ي��اًة رأتْ��ُه
ال��م��ن��اب��ُع َم��َداه��ا ع��ن ت��ن��اءَْت َم��َع��اٍن وك��لُّ��ه��ا ع��ن��ه��ا، ال��ح��س��ُن يُ��ب��ي��ُن َم��َع��اٍن
ونُ��ط��اِل��ُع ِس��ْح��َرُه نُ��َح��يِّ��ي ف��ص��ي��ًح��ا ل��ن��ا يَ��ِب��ْن م��ه��م��ا ال��م��ج��ه��وُل ال��ُم��بْ��َه��ُم ه��ي
ال��ط��ب��ائ��ُع س��ن��اه��ا تُ��ْف��ِس��ْد ل��م َم��ع��ان��ي��ِه ب��َدْت ك��لَّ��م��ا ُح��س��نَ��ه��ا تُ��ن��اِج��ي ف��ص��ارت
ت��اب��ُع ه��و ال��ذي ال��ك��وِن ف��ي تُ��ن��اج��ي��ه وت��ارًة ح��ي��نً��ا ال��ِم��رآِة ف��ي تُ��ن��اج��ي��ِه
خ��ادُع ال��ك��وِن ف��ي ال��ح��س��ِن ِل��َم��ْرأَى ف��ل��ي��س ج��م��اَل��ه��ا أو ِم��رآتَ��ه��ا خ��دَع��ْت وم��ا

∗∗∗
ج��ام��ُع ال��ع��ي��ِش ف��ي ال��خ��ص��م��ي��ن يَ��ج��م��ُع ك��م��ا ج��ام��ٌع ال��ف��نِّ ف��ي ال��ض��دَّي��ن يَ��ج��م��ع وق��د
س��اج��ُع ف��ي��ِه م��ا ك��لُّ ِل��ُح��ْس��ٍن ق��ري��ٌن ال��لُّ��َغ��ى ال��م��ي��ُت ال��ه��ي��ك��ُل ف��ك��ي��ف وإالَّ
خ��اش��ُع ل��ل��م��الح��ِة َح��ن��اٌن وف��ي��ِه ب��دا ك��م��ا ال��خ��ش��وِع ِم��ث��ِل ف��ي م��ن��ه َدن��ْت
ش��ائ��ُع؟ ال��م��ق��دَّس ال��ح��س��ُن أم ل��دي��ِه، غ��اي��ٌة ال��ح��س��ِن غ��اي��ُة ه��ل تُ��س��اِئ��لُ��ُه:
األض��ال��ُع؟ ع��ل��ي��ه ت��ح��نُ��و م��ا ويَ��ذَْه��ُب ك��ع��ظ��اِم��ِه ص��ورٍة ف��ي تَ��غ��ت��دي وه��ل
ض��ائ��ُع؟ ال��م��ن��ي��ِة ق��ب��ِل ِم��ْن ه��و وه��ل ج��الل��ِه ف��ي ي��ن��ت��ه��ي َح��ظٍّ أيِّ إل��ى
رائ��ُع ال��ن��ط��ِق س��اح��ُر ص��ُم��وٍت ِم��ْن وك��م ُص��م��وتِ��ه ِم��ْن بَ��ْس��َم��ٍة ف��ي ف��راق��بَ��ه��ا
ج��ازُع ال��م��َع��زَُّز ح��ي��ن ِع��زٍَّة وِم��ْن ل��ف��ن��اِئ��ِه راح��ِة ِم��ْن َوح��يَّ��َره��ا
ال��ش��رائ��ُع تُ��ك��نُّ م��ا ت��ن��اه��ْت وف��ي��ه ب��ص��ي��رًة ل��ل��ف��ي��ل��س��وِف ب��ه ك��أنَّ

التليفون. املرسة: 27
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ال��ف��ج��ائ��ُع ب��ال��ح��ظ��وِظ َوت��ْم��ش��ي ح��ك��ي��ٌم، م��راِق��ٌب وه��و األح��داُث ب��ِه تَ��ُم��رُّ
ش��اس��ُع ال��ح��ص��ِر ض��يِّ��ُق وَم��وٌت ح��ي��اٌة ِك��َالُه��َم��ا ح��ي��ن ِص��ن��ويْ��ن، وق��َف��ا وق��د
وادُع ل��ه��ف��اُن ال��ج��ه��ِل ِم��ثْ��ل ال��ِع��ْل��ُم إِذ ب��ِه وم��ا ال��وج��وِد ف��ي وح��اَرا وح��اَرا
ال��م��ص��ارُع داع��ب��تْ��ُه س��الٍم ِم��ْن وك��م ب��ث��ورٍة س��ك��وٌن ال��دُّن��ي��ا ف��ي ال��َع��يْ��ُش ه��و
ص��ادُع ل��ل��م��ن��ي��ِة م��َج��اٌل وف��ي��ه َرْوَع��ًة ال��ع��ي��َن ي��م��أل َج��م��اٍل ِم��ْن وك��م
يُ��ص��ان��ُع؟ ول��ي��س ال��دُّن��ي��ا تُ��َص��اِن��ُع��ُه ِع��زٌَّة ال��م��وِت س��وى ال��دُّن��ي��ا ف��ي َك��اَن وه��ل

∗∗∗
تُ��س��ام��ُح وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا تُ��س��اِئ��ل��ُه ل��ه��ف��ٍة ب��ع��َد ل��ه��ف��ًة أط��ال��ْت ��ا ف��ل��مَّ
ال��م��ت��داف��ُع! م��وُج��ُه َغ��ْم��ًرا ال��ب��ح��ر ع��ل��ى س��اَق��ُه ال��رثِّ ك��ال��ه��ي��ك��ِل أًس��ى ف��ي َم��َش��ْت

الغدر عقاب

َص��غ��اِر ك��ل ب��اس��ِم ال��ص��داق��َة ب��اَع غ��ادٍر إس��اءِة ع��ن ن��ف��س��ي نَ��زَّْه��ُت
ال��ع��اِر ب��ع��َد ب��ال��ع��اِر ن��زواتُ��ه ب��ه أوح��ْت م��ا ك��لَّ أرُق��ُب وأخ��ذُت
ال��غ��داِر ال��م��ت��ف��نِّ��ِن ط��ي��ش��ِه ف��ي ��َع��ْت ُج��مِّ وال��م��ه��ازُل ال��م��آس��ي ف��إذا
األغ��راِر؟ أب��ن��ائ��ه��ا م��ن س��اءَ م��ا س��وى َم��ل��ًه��ى ل��ه��ا وه��ل ال��ح��ي��اِة، َم��ْل��َه��ى
إي��ث��اِري أو ال��ودُّ ط��ي��ِش��ي ُع��دَّ إْن ِح��ك��َم��ت��ي ُم��ن��ص��َف ال��ن��أِي غ��ي��َر أل��َق ل��م
ب��ال��غ��اِر! ه��ام��ت��ي يُ��ك��لِّ��ُل َش��َرٌف ك��أن��ه��ا تُ��ك��ال ل��ي َم��ط��اع��َن ِم��ْن ك��م

قوميتي

َداِب��ي وال ط��ب��ِع��ي ِم��ن ال��ت��م��لُّ��ُق ل��ي��س أم��ال��ُق��ك��م ال إن��ي ق��وم��َي أب��ن��اءَ
ألح��زاِب َم��ل��ه��اٌة ال��خ��ص��وم��ِة ه��ذي َم��َدى ك��أنَّ أخ��ص��اًم��ا ال��ُع��م��َر أن��ف��ق��ت��ُم
أرب��اِب أرب��اَب أه��لُ��ه ي��ك��ْن وإن م��ض��ط��َه��ٌد ال��ح��قَّ ب��أنَّ ع��ل��م��ت��ْم أم��ا
ِب غ��الَّ أخ��ذَ دوًم��ا ال��ح��قُّ يُ��ؤخ��ذ ب��ل أب��ًدا ِم��ن��ح��ًة ي��أت��ي ال��ح��قُّ يُ��ع��َرِف ل��م
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∗∗∗
وأح��بَ��اِب��ي ب��أش��ي��اِع��ي ُرِج��ْم��ُت ول��و وأن��ص��ُح��ك��ْم أن��اِج��ي��ُك��م وأْف��نَ��ى أح��ي��ا
إره��اِب ك��لِّ ض��ح��اي��ا ت��ب��ي��ت��وا أن ال ب��وح��دت��ك��ْم إالَّ ��ك��م ح��قَّ ت��ب��ل��غ��وا ل��ن
وأس��الِب ك��أن��ع��اٍم وأن��ت��م إالَّ يُ��ف��رُِّق��ك��ْم َم��ْن ب��خ��ي��ٍر ي��ك��ون ول��ن
وك��ذاِب ��اٍق أفَّ َم��ْدِح ع��ن ب��ال��ص��دِق ك��رام��تُ��ُه ت��ؤذَى أن ل��م��ث��ل��ي خ��ي��ٌر
أق��ط��اِب ع��ي��َش ب��خ��زٍي أع��ي��َش أن ِم��ن ش��رف��ي ع��ل��ى ك��ج��ن��ديٍّ أع��ي��َش وأْن

العظمى الخيانة

العرش.) صاحب إىل (لهفة

ه��واِن ك��لَّ األح��زاِب ِم��ن تَ��ْل��َق��ى أم��ًة ب��ال��زع��ام��ِة ��ْد وحِّ م��والَي!
ل��إلخ��واِن اإلخ��وان ب��خ��ي��ان��ِة ل��ب��الِده��ْم ع��ه��َده��م وخ��ان��وا َص��ِغ��روا
األض��غ��اِن ِم��ن ض��َغ��نً��ا وال س��وءًا وال ِح��ق��ًدا وال َش��َغ��بً��ا ي��ت��رك��وا ل��م
وال��ع��رف��اِن! ال��نُّ��ب��ِل رج��اَل ك��ان��وا ��ص��وا ُم��حِّ ل��و أن��ه��م ال��ع��ج��ائ��ِب وِم��َن
ال��ح��ي��واِن؟ ت��ق��ات��َل ي��ت��ق��ات��ل��ون م��ل��ٍة ألي��ِة أو ِح��ْل��ٍم ف��ب��أيِّ
خ��ذالِن؟ ِم��ن ن��ل��ق��اُه ال��ذي ب��ع��د ك��ف��اُح��ن��ا ي��س��ت��م��رُّ ح��اٍل وأليِّ
واإلي��م��اِن اآلم��اِل وم��ث��اب��َة ��ن��ا ه��مِّ م��ل��ج��أ ال��ع��رِش غ��ي��ُر يَ��ب��ق ل��م

وَديني ُغنمي

غ��ب��ي��نَ��ا أك��وَن ف��ل��ن ت��زوَل، أالَّ ف��أش��ت��ه��ي تُ��َزفُّ ل��ي َم��ط��اع��َن ِم��ْن ك��م
ُف��ن��ونَ��ا األذاَة ��ون ي��دسُّ ك��ان��وا ب��ع��دم��ا ال��دن��اءِة ذوي ظ��ه��وَر ك��َف��ل��ْت
ال��دُّونَ��ا ال��خ��س��ي��َس ب��ع��ي��ن��يَّ ف��أرى ِس��ت��ُرُه يُ��ك��َش��ُف ال��غ��دِر ب��ه��ذا أه��ًال
وَم��ُص��ونَ��ا ُم��نَ��زًَّه��ا أع��ي��َش ح��ت��ى ب��ش��رورِه��م ك��رام��ت��ي اش��ت��ري��ُت وق��د
ُج��ن��ونَ��ا األذاَة ع��دُّوا ج��ان��ب��ت��ُه��م ب��ع��دم��ا ُغ��ن��م��ي ال��س��ف��ه��اءُ أدرَك ل��و
َم��ِدي��نَ��ا! ع��ل��يَّ ح��م��ل��وا م��ا وس��أع��ي��ُش ب��ج��ن��ون��ه��ْم ل��ب��رِّه��م ال��م��دي��ُن إن��ي
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املتفجر القلب

صدقي.) زينب السيدة الشهرية املمثلة (إىل

ال��ع��ان��ي��ْه ال��ح��ل��وَة وَض��ْح��ك��تَ��ِك غ��ان��ي��ْه ي��ا ش��ك��اتَ��ِك س��م��ع��ُت
ال��ق��ان��ي��ْه! ب��األدم��ِع ��َر تَ��ف��جَّ ال��ك��ل��ي��م ف��ؤاِدي إالَّ ك��ن��ِت ف��ه��ل
ال��ب��اق��ي��ْه م��ص��ارَع��ه��ا ��ي وُق��صِّ ��ج��وِن ال��شُّ ح��دي��َث ع��ل��يَّ أَع��ي��ِدي
ف��ان��ي��ْه ُش��ع��ل��ًة ب��ه��ا أع��ي��ُش ال��ت��ي ن��اِري ��َج ت��أجُّ وِزي��دي
ال��ع��ال��ي��ْه ال��ج��ن��َة س��ك��نُ��وا ول��و ال��ف��ن��وِن ألَه��ِل إالَّ ال��ن��اُر ف��م��ا
ث��ان��ي��ْه ف��أح��ي��اه��م��ا ع��ل��يَّ وال��ع��ذاَب ال��ه��وى أع��ي��ِدي أع��ي��ِدي
ال��س��ام��ي��ْه ال��ل��ه��ف��ِة ِم��َن ع��ل��ي��ِك أس��ب��غ��اُه ب��م��ا ن��ف��س��ي ��ُر أَُط��هِّ

∗∗∗
خ��اف��ي��ْه ث��ورٍة ع��ن تُ��َق��ْه��ِق��ُه ال��س��م��اءَ إالَّ ك��ن��ِت ف��م��ا َض��ِح��ك��ِت
ب��اك��ي��ْه أًس��ى ف��ي ول��ك��نَّ��ه��ا ال��رب��ي��ِع وح��ِي ب��أل��واِن ت��ج��لَّ��ْت
ج��ان��ي��ْه ح��س��رٌة خ��ل��ف��ِه وِم��ْن ال��ط��روِب ال��ج��م��اِل ب��س��ح��ِر وج��ادْت
ال��دام��ي��ْه ب��ُم��ه��ج��ِت��ه��ا تَ��ُس��رُّ األَس��ى ب��رغ��ِم ُوُروٍد ِم��ْن وك��م
ق��اس��ي��ْه28 ول��ك��ن��ه��ا ع��زاءٌ، ال��ف��ن��وِن روِح غ��ي��ر ل��ه��ا ول��ي��س

للغباء! يا

ب��ذات��ي؟ ال��ع��زي��ُز وأن��ا َش��تْ��م��ِه ِم��ْن يَ��س��ت��ح��ي ِم��ث��ل��ي أص��ار َل��ل��غ��ب��اء! ي��ا
وأن��اِت��ي ش��ج��اع��ِت��ي اف��ت��ق��اَد إالَّ يَ��ض��ي��رن��ي ل��ي��س ��وءِ! ال��سُّ ُدع��اَة أه��ًال
ح��ي��ات��ي ال��ُج��ح��وِد ع��ن تَ��ب��ي��َن29 ح��ت��ى وأْس��ِرف��وا ال��ج��ح��وُد ش��اء ك��م��ا ق��ول��وا

الفنون. روح أي 28
تبعد. 29
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ِع��دات��ي يُ��ب��ي��ُن30 ف��ك��م ال��ص��دي��ُق، ِن��ع��ْم َق��س��ا وإن ف��ال��ع��ق��وُق أن��دُم، ه��ي��ه��ات
ح��س��ن��اِت؟ ِم��ْن أس��دي��ُت م��ا وج��زاءَ دن��اءًة ُش��ِت��ْم��ُت إن ال��ن��دام��ُة ف��ي��َم
ب��أذاِة ال��وَرى ي��ك��اف��ئُ��ه ول��ك��م س��ائ��ًغ��ا ُج��وًدا ال��ش��ه��َد يُ��ع��ط��ي ال��ن��ح��ُل
واألم��واِت األح��ي��اءِ ل��رس��ال��ِة ب��ال��ٍغ وف��اءٍ ف��ي ي��دأُب ويَ��ظ��لُّ
ش��ك��اِة أيَّ َش��َك��ْوُه ال��طُّ��غ��اِة ع��س��َف أبَ��ى ف��إذا م��ان��ًح��ا، ويَ��ْش��َق��ى يَ��ْش��َق��ى
ال��ع��اِت��ي! ال��م��ح��ي��ِط ف��ي ال��تَّ��خ��بُّ��ُط إالَّ يَ��ُع��ْد ف��ل��م ال��زَّم��اِن م��ق��اي��ي��ُس ف��َس��َدْت

العزاء بعض

إل��ي��ِه َوف��يْ��ُت م��م��ْن ِس��َوى َش��رٍّا م��رًة أَر ل��م ال��ل��ُه��مَّ! ل��َك َح��ْم��ًدا
ع��ل��ي��ِه َج��ن��ي��ُت ف��تً��ى يُ��ق��اَل أن ِم��ْن غ��ادٍر خ��ي��ان��ِة ِم��ْن َع��ن��ائ��ي َخ��يْ��ٌر
ل��دي��ِه ُط��ِع��نْ��ُت َم��ْن أق��اِت��َل أَالَّ — ال��َج��ن��ى ُح��ْل��ُو وُم��رُُّه — ال��َع��َزاءِ بَ��ْع��ُض
يَ��َديْ��ِه! ب��ي��َن يُ��َراق ال��وف��يُّ وَدِم��ي م��ب��ادئ��ي ش��ه��ي��َد أْف��نَ��ى أن آث��ْرُت

الرياء تجني

ف��ي��ك��ْم زاه��ٌد ف��إنِّ��ي تَ��َج��نَّ��ْوا ه��يَّ��ا َرِح��م��وا وم��ا ق��ل��ب��ي ع��ل��ى تَ��ج��نَّ��ْوا َم��ْن ي��ا
َم��ب��ان��ي��ك��ْم ف��ي ري��اءٍ ِم��ْن ل��ك��نَّ��ه��ا م��ودَّتَ��ك��ْم أرَض��ى أن��ن��ي ل��و بَ��ك��ي��ُت
ت��ج��نِّ��ي��ك��ْم ف��ي ودادي ف��ض��اَع ل��ك��م، أخ��ل��َص��ه ال��ودَّ َم��نَ��ْح��ُت س��ن��ي��ٌن ك��ف��ْت
َم��آس��ي��ك��ْم ِم��ْن ب��ق��ب��وٍر ُزُه��وُرُه ُدِف��نَ��ْت ف��ق��د ال��م��اِض��ي ذل��ك ت��ذُك��روا ال
تَ��نَ��ائ��ي��ك��ْم ف��ي تَ��ن��اَه��ى ب��َوْص��ٍل وال َزَم��ن��ي ع��ل��ى ي��ح��ي��ا ال ال��ودِّ ف��ي َخ��ي��َر ال
َم��َراِئ��ي��ك��ْم! ف��ي ال��ُم��َراِئ��ي َوْج��ُه وذاك ُم��ْص��َط��نَ��ٍع ِج��دِّ ج��دي��ٍد ِب��ُق��ْرٍب وال

يظهر. 30
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النسور موت

يف ميتني سقطا وقد دوس، وشهدي حجاج املجيد عبد فؤاد املرصيَّنْي الطياَريْن (رثاء
(.١٩٣٣ سنة نوفمرب ١٨ يف مرص إىل عودتهما طريق يف فرنسية أرض

َم��ْغ��نَ��ى ب��ه��ا نَ��ض��ي��ُق ُدنْ��ي��ا ف��ي ال��م��ج��ِد ع��ن واس��ت��غ��نَ��ى م��ات َم��ْن ل��ل��م��وِت ف��ل��يَ��ِط��ْر ك��ذا
ال��ك��ون��ا ن��ظَّ��َم ال��ذي ال��روَح ف��ن��ف��ت��ق��ُد وِج��دُّه��ا ال��ح��ي��اِة ه��زُل ف��ل��ي��ك��ْن ك��ذا
َديْ��ن��ا وتُ��ث��ق��ل��ُه ا ردٍّ ف��تُ��ْرِغ��ُم��ُه ��ٍة أمَّ أح��الَم ال��م��وُت ف��ل��ي��ض��مَّ ك��ذا
ال��غ��ب��ن��ا ب��ه ل��ق��ي��ن��ا بَ��ل��غ��ن��اُه ف��ل��م��ا اخ��ت��ن��اِق��ن��ا ع��ن��د ��ْم��َح ال��سَّ ال��ه��واءَ ط��ل��ب��ن��ا
ال��ح��زن��ا وث��ب��ه��ا ف��ي األف��راُح تُ��ع��ق��ُب وق��د ح��س��رٍة ش��رَّ أع��ق��ب��ْت ق��د ف��رح��ًة ف��ي��ا
األَْم��ن��ا؟ وك��رِه ف��ي ال��ط��ي��ُر ي��ن��اَل أن إل��ى َروُْع��ن��ا ��َل يُ��ؤجَّ أن ع��زي��ًزا أك��اَن
َم��ْع��ن��ى ِم��ْن ال��م��وَت ج��رَّدا ق��د ول��ك��نَّ��م��ا ُج��رأٍة ض��ح��يَّ��َة َراَح��ا ق��د ش��ه��ي��دان
��ل��ن��ا ب��جَّ ن��ْح��ُن ال��ذي ف��وَق بَ��ل��غ��ا ف��ق��د ُع��ًل��ى رأس��يْ��ه��م��ا ت��ك��ل��ي��ُل ف��ات��ن��ا ل��ئ��ن
َم��ث��ن��ى ب��ه��ا ف��ع��اش��ا ع��اش��ا، ُش��ع��ل��ٍة وف��ي ب��ُش��ع��ل��ٍة م��ص��ر ُح��بِّ ف��ي س��َق��ط��ا وق��د
يَ��ف��ن��ى وال َع��ْزًم��ا يَ��ف��ن��ون أق��س��م��وا وق��د م��ك��بَّ��ٍل َش��ْع��ٍب إل��ه��اُم ل��ه��م ش��ب��اٌب
ال��ب��ي��نَ��ا رادَف ال��ذي ال��ف��ق��َد ع��رَف ف��م��ا ك��ل��ي��ه��م��ا ال��ف��خ��وُر ��ْرُب ال��سِّ ف��َق��د ف��إن
م��ف��ت��نَّ��ا ب��ال��خ��ل��ِق ال��م��وَت رأي��نَ��ا ق��د وك��م ب��أم��ٍة ال��ح��ي��اَة ال��م��وُت بَ��ع��َث وق��د
وال��ف��نَّ��ا وال��ذك��َر األوط��اَن يُ��ن��ص��ُف ب��م��ا م��ؤم��ٍن َه��بَّ��َة اآلالم ع��ل��ى ف��َه��بُّ��وا
األس��نَ��ى ال��م��أرَب ت��ب��ل��َغ ك��ي ال��دَُّج��ى تَ��ُش��قُّ أم��ٍة ن��ه��ُج وح��ده ال��ض��ح��اي��ا س��ب��ي��ُل
ال��دف��نَ��ا يَ��رت��ض��ي ل��م��ن األَْوَف��ى ال��م��دَف��ُن ه��و وغ��ف��ل��ٍة ُس��ك��وٍن ف��ي األََم��ان��ي ونَ��ْه��ُج

∗∗∗
أَْه��نَ��ا َرْم��زه��ا ن��ك��ب��ِة ف��ي َم��م��اتُ��ُك��م��ا ُروِح��ِه رم��َز ي��ا ال��ُح��رِّ ��ب��اِب ال��شَّ ب��رغ��ِم
َح��نَّ��ا وم��ا ت��أبَّ��ى ال��ع��ات��ي ال��َق��َدُر إذا وَح��نَ��انُ��ن��ا أن��ف��اُس��ن��ا ت��ح��وط��ك��م��ا
َع��ْدنَ��ا ُح��ْزتُ��َم��ا أو ال��ت��خ��ل��ي��َد ِن��ل��ت��م��ا وق��د ل��َظ��ى وأن��ف��اُس��ن��ا إالَّ تُ��ْح��َرَق��ا ف��ل��م
وال��طَّ��ع��نَ��ا! ال��م��ن��ي��َة ذُْق��نَ��ا األَُل��ى ف��ن��ح��ن م��ي��ت��ًة ال��ح��ظِّ خ��دع��ِة ِم��ْن تُ��ْط��َع��نَ��ا ول��م
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األلوهة عيش

أم��ام��ي ال��ج��م��اِل أل��واِن ك��لِّ ف��ي تَ��َغ��ْل��ُغ��ل��ي ال��ح��ي��اُة ت��دََع ب��أن ل��ي َم��ن
اإلل��ه��اِم َم��َدى ف��ي األلُ��وه��ِة ع��ي��َش وص��م��ي��م��ِه ِب��لُ��بِّ��ِه أع��ي��َش ح��ت��ى
األيَّ��اِم ق��ت��ي��ل��ُة ك��ال��م��م��اِت ه��ي ب��ي��ق��ظ��ٍة ل��ل��ح��ي��اِة تُ��ْرِج��ُع��ون��ي ال
األح��الِم ف��ي ال��ُح��ل��َو ال��ن��ع��ي��َم ذاَق ح��اِل��ٍم س��ع��ادِة ف��ي ف��ات��رُك��ون��ي ب��ل
ال��ُم��ت��س��اِم��ي روُح��ه ه��ي ف��ك��أنَّ��م��ا روُح��ُه ال��ط��ب��ي��ع��ِة ُروِح ف��ي يَ��ن��س��اُب
ك��الم��ي َوْق��ُع األص��داءِ وتَ��ج��اوُب ِن��ِه ِخ��الَّ ِم��ْن األش��ج��اُر وك��أن��م��ا
ال��م��ت��رام��ي ��ف��ي تَ��ل��هُّ أم��اَم تَ��ج��ري خ��واط��ري ال��ح��ب��ي��ُب ال��نِّ��ي��ُل وك��أن��م��ا
وأوام��ي ل��ه��ف��ت��ي نَ��بْ��ٍت وب��ك��لِّ ل��ع��واط��ف��ي َم��َس��ارٌح ال��ُح��ُق��وِل وِم��َن
غ��رام��ي ح��اِم��الِت ِم��ْن أو ل��ه��واَي، رس��ائ��ل��ي ح��ام��الُت ��ِة األش��عَّ وِم��َن
��اِم ال��بَ��سَّ ونُ��ورِه ال��ظَّ��َالِم ب��ي��ن تَ��ه��اُف��ت��ي ال��ف��س��ي��ُح ال��ك��وُن يَ��تَ��ج��اذُب
وَغ��م��اِم َم��َش��اِرٍف ف��وَق وَص��َع��ْدُت ِع��ن��دُه ن��ف��س��ي أُنْ��ِس��ي��ُت وك��أنَّ��ن��ي
َس��الِم��ي ف��ي��ه وَع��رف��ُت أن��دائ��ِه، ف��ي ولُ��ِم��ْح��ُت أج��زائ��ِه، ِم��ْن َف��غ��َدْوُت
ِم! ال��ظُّ��الَّ أذَى إل��ى رج��ع��ُت ف��ل��ق��د وأه��ِل��ه��ا ال��ح��ي��اِة إل��ى رج��ع��ُت ف��إذا

وحدتي

َوداع��ي غ��اَب وق��د أط��ي��اف��ي ودَّع��ُت َوح��دت��ي!
نَ��َف��اِع دوَن م��يِّ��ٌت ول��ك��ْن ��خ��ِر ك��ال��صَّ أن��ا
��ع��اِع ال��شُّ إط��ف��اءَ األيَّ��اُم أح��الِم��َي أط��ف��أْت
ُش��ج��اِع أو ل��م��ح��بٍّ ذك��ري��اٌت ل��ي تَ��ُع��ْد ل��م
وَم��ت��اع��ي زادي ف��ه��و َخ��َواءٌ ح��ول��ي م��ا ك��لُّ
ال��ُم��ض��اع وال��ُح��بِّ ال��ع��ي��ِش ُغ��روَر ن��ف��س��ي س��ئ��م��ْت

∗∗∗
ُم��ط��اِع ِدي��ٍن وف��ي ل��ه��ٍو ف��ي ��وف��يُّ ال��صُّ أيُّ��ه��ا
اتَ��ب��اع��ي تَ��رَض��ى ل��و ل��ل��ن��ع��م��ِة يَ��ه��دي��َك َم��ْن أن��ا
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ال��ط��ب��اِع وأل��واَن وال��م��رَّ ال��ح��ل��َو ب��ل��وُت ق��د
وَط��م��اِع ُط��م��وٍح ك��لِّ ع��ن ال��ُع��زل��ُة ف��إذا
وِص��راِع ج��ن��وٍن دن��ي��ا ع��ن ال��غ��ف��ل��ُة وإذا
ال��م��ش��اِع وال��م��وِت ب��ال��َوح��دِة اإلي��م��اُن وإذا
واب��ت��داِع وُس��ُم��وٍّ ح��ي��اٍة م��ن ذخ��ٌر ه��ي
ِق��ن��اِع ف��ي ب��أٌس ه��و ن��ف��ٍع دوَن م��ي��ت ُربَّ
ال��ق��الِع ِم��ث��ِل ف��ي ال��م��وِت ح��ي��اُة ف��ي��ه ك��م��ن��ْت
ال��زَّم��اِع َم��ث��َوى ف��ي َم��ثْ��َواُه ف��ي وه��و يُ��ب��ال��ي، ال
ِن��زاِع! ف��ي ح��ي��َرى واألح��ي��اءُ األح��ي��اءَ ي��ج��ذُب

∗∗∗
واش��ت��راِع َس��نٍّ ف��وَق م��وتً��ا ك��ن��ِت إْن َوح��دت��ي
ال��م��س��ت��ط��اِع ُع��م��ري ب��ع��د ُع��م��ري ج��دَّدِت ف��ل��ق��د
ال��ج��ي��اِع! أح��ب��اب��ي ُص��ح��ب��ة ف��ي ال��م��وِت أق��س��ى إْن

النريوز نشيد

م��ث��َل��ن��ا واف��َرِح��ي ُغ��ُص��وْن ي��ا َع��يِّ��ِدي
ال��ِغ��ن��ى! ج��الِل ف��ي ال��س��ك��وْن ح��واِك ق��د

وال��ح��ي��اِة وال��ثَّ��بَ��اِت ال��ط��ه��اَرْه ُش��م��وِخ ف��ي ال��نَّ��خ��ي��ْل َع��َوال��ي ي��ا
آِت ع��ي��ُد م��اٍض ع��ي��ُد ال��ح��ض��اَرْه! ع��ي��ُد ه��و ن��ب��ي��ْل ِع��ي��ٌد ل��ك

غ��ي��ُرُه وأت��ى ك��ري��ْم ع��اٌم راح
ِس��رُُّه! ب��ي��ن��ن��ا ُم��ق��ي��ْم َم��ْج��ٌد ه��و

ال��ُم��َع��اَدْه ل��ل��ح��ي��اة ث��م��ي��ْن َك��نْ��ٌز وه��و ال��ق��دي��ْم م��ص��ر َم��ْج��ُد
ب��الَدْه يُ��ْح��ِي��ي وه��و َح��ِن��ي��ْن! أو َه��ًوى ِم��ْن ال��نَّ��س��ي��ْم ف��ي ل��ه ك��م

غ��ي��ُرُه وأت��ى ك��ري��ْم ع��اٌم راَح
ِس��رُُّه! ب��ي��ن��ن��ا ُم��ِق��ي��ْم َم��ْج��ٌد ه��و
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ب��ال��رب��ي��ع ه��ات��ًف��ا ال��ج��دي��ْد بُ��ْش��َرى وه��و ال��نَّ��ي��روْز أق��ب��َل
ال��ودي��ِع ك��ال��م��ل��ي��ِك ��ع��ي��ْد! ال��سَّ ع��ي��ُد ه��و ع��زي��ْز ِع��ي��ٌد ه��و

غ��ي��ُرُه وأت��ى ك��ري��ْم ع��اٌم راَح
ِس��رُُّه! ب��ي��ن��ن��ا ُم��ق��ي��ْم َم��ْج��ٌد ه��و

واع��ت��الءِ اح��ت��ف��اءٍ ف��ي ال��ق��روْن ب��اب��ت��ه��اِج ال��نَّ��خ��ي��ْل َف��ْل��نُ��َه��نِّ
أَُم��نَ��اءِ أه��ٍل ب��ي��ن يَ��ه��وْن! ل��ن َرْم��ُزُه ن��ب��ي��ْل َم��ْع��نً��ى ك��لُّ

م��ث��ل��نَ��ا واْف��َرِح��ي ُغ��ص��وْن ي��ا َع��يِّ��دي
ال��غ��ن��ى! َج��الِل ف��ي ال��س��ك��وْن َح��واِك ق��د

والجنة النار

ال��م��س��ت��ح��ي��َال ب��ي��ن��ن��ا ال��ُح��بُّ َخ��َل��َق ُروح��ي َج��نَّ��ُة وأن��ِت ن��اٌر أن��ا
ج��م��ي��َال ط��ي��ًف��ا ال��ح��ي��اُة تَ��ح��وَل أن ف��ُح��ل��م��ي أرْدِت، إذا أَط��ف��ئ��ي��ن��ي
ت��ق��ِب��ي��َال َف��ِم��ي زاَدَه��ا ُش��َع��ًال ل��ه��ي��ب��ي ِم��ْن وََع��ْت ق��د أن��ِت َج��نَّ��ٌة
ال��دل��ي��َال وِع��ْف��نَ��ا ُح��بِّ��ن��ا ُح��ْرق��تَ��ْي نَ��ِس��ي��ن��ا وص��اٌل ��ن��ا ض��مَّ ك��ل��م��ا
ن��ب��ي��َال رج��اءً ل��ي وت��ع��ودي��َن ن��ب��ي��ًال ُح��ْل��ًم��ا ل��دي��ِك أت��الَش��ى

∗∗∗
ال��م��س��ت��ح��ي��َال! ب��ي��ن��ن��ا ال��ُح��بُّ َخ��ل��َق روح��ي َج��نَّ��ُة وأن��ِت ن��اٌر أن��ا

الحياة ألحان

اإلل��ْه َص��َالِت��ي ف��ي أنَ��اِج��ي ك��م��ا ال��َح��يَ��اْه تُ��ن��اِج��ي ال��َح��ي��َرى أزه��ارَي
ه��واْه؟ ف��ي وح��َده ق��ل��ب��ي أنَّ أْم َل��وْع��ت��ي وف��ي َش��ْوق��ي ف��ي أن��ِت ه��ل
ال��َح��يَ��اْه ب��ش��ي��ُر ال��ُع��وُد ك��أن��م��ا ف��ات��ن��ي إل��ى أُْص��غ��ي إذ تُ��ْص��ِغ��ي��ن
لُ��َغ��اْه وأَْح��َل��ى ال��ح��سِّ ِغ��ن��ى إالَّ َص��ْوتُ��ُه وم��ا أن��ِت ��اَس��ٌة ح��سَّ
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ال��دَُّه��اْه ِغ��ذاءَ ب��ال��ُح��ْس��ِن ُغ��ذِّي��ِت َق��بْ��ل��ِه وِم��ْن ��ْوِت ب��ال��صَّ ُغ��ذِّي��ِت
ِص��بَ��اْه ويُ��نْ��م��ي ال��زَّه��َر يَ��ح��ف��ُظ ق��د َوْق��ِع��ِه ف��ي ك��اإلك��س��ي��ِر وال��لَّ��ح��ْن
َص��َداُه َش��ذَاُه ل��ل��ش��مِّ ح��ي��ن ف��ي ل��ُه ن��م��اءٌ ال��زَّْه��ر ف��ي َص��َداُه
��َف��اْه ال��شِّ َح��ن��اُن وال��ل��ح��ُن ب��اَح، إْن ال��َه��َوى َرُس��وُل ال��ُع��وُد ك��أنَّ��م��ا
أُوِدَع��اُه ب��م��ا وال��َج��وُّ واألرُض ب��ت��ح��ن��ان��ِه ربَّ��اِك ال��نُّ��وُر
ُم��نَ��اْه َم��َع��ان��ي ل��ل��ُح��بِّ أح��ي��اِك وأل��ح��اِن��ِه ب��ال��ُح��بِّ وال��ح��ْس��ُن
َل��َظ��اْه َم��َرائ��ى ال��ل��وِن وُح��ْم��رُة َدْم��ُع��ُه ال��نَّ��َدى دم��ُع ك��أن��م��ا
بُ��ك��اْه! ه��ذا ك��ان ب��ك��ي��ِت وإْن ب��س��م��ًة ل��ه ك��ن��ِت تَ��ب��س��ِم��ي إن

الهاجر أنشودة

َه��َواْك! ع��ل��ى ص��ي��ام��ي ك��ف��ى ب��ع��اُدْك ك��ف��ى ح��ِب��ي��ب��ي أي��ا
اف��ت��داْك؟ ال��ذي ُف��ؤاِدي س��وى ف��ؤاُدْك ل��ه ف��ؤاٌد وه��ل
ُم��ن��ت��ه��اْي ال��ح��بِّ ُش��ع��ل��ِة ف��ي ال��ب��ريءْ ال��ه��َوى ش��ه��ي��ُد أن��ا
ن��ه��اْي ف��ي ال��ن��اَر ال��ُم��ْش��ِع��ُل ال��وض��يءْ ُح��ْس��نُ��َك ف��إن��م��ا
ال��وس��ي��ْم َك خ��دِّ َج��ن��ى وِم��ْن ع��ي��ونِ��ْك ِم��ْن ال��خ��م��َر أش��رُب ك��م
وال��ج��ح��ي��ْم ال��خ��ل��ِد وم��ن��ت��ه��ى ُف��نُ��ونِ��ْك ُم��ْش��تَ��َه��ى ف��إنَّ��ه��ا
وال��ج��م��اْل ال��ح��بَّ ف��أج��ت��ن��ي ال��م��َح��لَّ��ى ث��غ��َرَك وأج��ت��ن��ي
اس��ت��ط��اْل ال��ذي ال��ف��ن��اءَ ل��َي واس��ت��ح��الَّ اآلَن ه��ج��رتَ��ن��ي
ال��ب��ع��اْد ِم��ن ُج��ن��ون��ي وف��ي ول��وَع��ِت��ي َش��وق��ي ب��ي��َن م��ا
ف��ؤاد؟! ب��ال أح��يَ��ا وك��ي��ف ُم��ه��ج��ِت��ي اآلن أس��ت��ودُع

95



الينبوع

دامقليس سيف

تَ��راءَى؟! َس��ي��ٌف ف��ْوَق��ُه أس��ي��ٌر ع��م��ًدا دام��ق��ل��ي��س س��ي��َف أَي��ن��ص��ُب
َع��داءَ؟ ويُ��ش��ب��ع��ن��ا ُدن��ا يُ��ه��دِّ َس��يْ��ٍف وك��لُّ ��ي��وُف ال��سُّ ه��ذي ل��م��ْن
اإلخ��اءَ َم��َدَح ال��ذي ب��ئ��َس إذْن ال��ت��آخ��ي؟! يُ��َزيِّ��نُ��ُه م��ا أه��ذا
ال��ف��ن��اءَ! وت��ن��ت��ظ��ُم م��ن��وََّع��ٍة ب��َح��ْرٍب بَ��ْع��ًض��ا ب��ع��ُض��ك��م خ��دع��ت��ْم
ري��اءَ! ��ص��ن��ا ن��غَّ ال��س��ل��ِم ف��ب��ع��ُض ُس��ك��ونً��ا أو َس��َالًم��ا ك��ان��ْت إذا
ال��ح��ي��اءَ! يَ��ْدري ف��م��ا يَ��ْع��ل��و، وم��ا ي��ع��لَّ��ى ل��ك��ي أخ��اه ��ى ض��حَّ وَم��ْن
وال��رج��اءَ! األخ��وَّة ف��ق��َد وق��د ال��تَّ��َدنِّ��ي يَ��ْدري م��ا ك��لُّ ول��ك��ْن

الظمأ كأس

ال��ُق��بَ��ْل وف��ي األغ��ان��ي ف��ي ال��ش��ب��اْب ُق��ْدِس��يَّ��ُة أن��ِت
األَم��ْل ب��ِك وع��رف��نَ��ا ال��ع��ذاْب ِب��ِك ع��رف��ن��ا ق��د
ِح��َس��اْب ل��ُه م��ا ع��م��ُرَه��ا ف��راش��ٌة ب��ل ط��ائ��ٌر
��بَ��اْب ال��شَّ م��ع ت��ت��ه��اَدى وُش��ع��ل��ٌة نُ��وٌر ه��ي
ال��رب��ي��ْع ي��ُد ن��س��َج��تْ��ُه َح��وَل��نَ��ا َط��اَف ُح��لُ��ٌم
ُدُم��وْع وِم��ْن ُح��ب��وٍر ِم��ْن اغ��ت��ن��ى ل��ه تَ��َراءَى َم��ْن
ال��نَّ��ِدي ال��م��ْزه��ُر ذك��ُرِك وال��ه��وى ال��ُح��س��ِن َع��بَ��ُق
ي��دي ف��ي ال��ك��أُس ب��ي��ن��م��ا ال��ظ��م��ا ن��اره ِم��ن ذُْق��ُت
وال��ج��ن��وْن ال��وْه��َم أش��رُب ُف��ت��وْن وم��ن ُف��ن��وٍن ِم��ْن
ال��ع��ي��وْن! ه��ذه نَ��َدى ِم��ْن َح��نُ��وْن س��ائ��ٌغ ك��لُّ��ُه
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العدم موسيقى

نَ��َغ��ْم ِم��ْن ��ي وِح��سِّ َوْه��ِم��ي َش��َج��ا م��ا زاِدي ال��م��وِت، س��ب��ي��ِل ف��ي َم��اٍض أن��ا
ال��َع��َدْم ب��م��وس��ي��ق��ى ال��رُّوَح يَ��ْم��أل ب��اِدي غ��ي��ُر َح��نَ��اٌن ال��َج��وَّ يَ��ْم��أل
س��اِه��ي ع��ن��ه غ��ري��ٌب غ��ي��ري ح��ي��ن��م��ا أس��م��ُع��ُه أن��ا ال��لَّ��ْح��ُن ذل��ك
ال��م��ت��ن��اه��ي ع��ذاب��ي ِم��ْن ِش��َف��اءٍ ف��ي أت��ب��ُع��ُه ك��م��ا يَ��ْح��ُدون��ي ه��و
��َح��اِب ال��سَّ َم��تْ��َن راك��بً��ا أو ط��ائ��ًرا ل��ي ��ْح��ِب ال��سُّ ف��وَق ال��ع��ازُف أيُّ��ه��ا
��بَ��اِب ال��ضَّ ألط��ي��اِف تُ��وِح��ي م��ا غ��ي��َر تَ��ْج��تَ��ل��ي ف��ل��ي��س��ْت نَ��ْف��س��ي َس��ِئ��َم��ْت
َل��ْح��نُ��ْك يُ��زج��ي��ِه م��ا ك��لِّ ف��ي ِغ��نً��ى ك��م َح��يَ��اْه ك��م ن��ع��ي��ٍم، ك��م َس��الٍم، ك��م
ف��نُّ��ْك َواَس��اُه ق��د ال��ُع��وِد وب��ك��اءُ ال��ش��ف��اْه ك��ت��ق��ب��ي��ِل ال��نَّ��اِي أنَّ��ُة
أخ��اْه ال��ط��ف��ِل ه��َوى يَ��ْح��ُدو م��ث��ل��م��ا إل��يْ��ِه تَ��ْح��ُدون��ي ذاك م��وٍت أيُّ
ل��ل��نَّ��َج��اْه! ط��ري��ٌق ال��م��وُت ف��إذا وََع��ل��يْ��ِه ع��ل��يَّ ِح��ي��نً��ا ه��ات��ًف��ا

العصاة ملك

األطرش.) باشا سلطان الدرزية الثورة زعيم (إىل

ع��ي��َدا ال��م��ن��اح��ِة ف��ي ذك��رَك َص��يَّ��ْرَت وط��ري��َدا ُم��َش��رًَّدا ال��ُع��َص��اِة َم��ِل��َك
وح��ي��َدا ت��ع��ي��َش أن ال��زَّع��ام��ِة ف��م��ن ب��وح��دٍة ت��ع��ي��َش أن ق��دَرَك َض��رَّ م��ا
ب��ع��ي��َدا يُ��خ��اُل َم��ْن أق��رَب أل��ق��اَك ب��ي��ن��م��ا ذك��ِرَك نَ��خ��َب أش��رُب ال��ي��وَم
ب��ل��ي��َدا األق��رب��ي��ن وف��اءُ أض��َح��ى ب��ع��دم��ا ِب��الِدي ف��ي ب��م��ث��ِل��َك ل��ي َم��ْن
ج��دي��َدا س��واه ُم��رت��ق��بً��ا ب��ي��ديْ��ِه ُج��رَح��ُه يَ��ْض��ِم��ُد ال��م��غ��واُر ال��ف��ارُس
س��ع��ي��َدا ال��ي��ديْ��ِن م��خ��ض��وَب ويَ��ع��وُد ط��ري��َق��ه ال��ع��دوِّ ج��ي��ِش ف��ي وي��ش��قُّ
ن��ش��ي��َدا ل��ل��م��م��اِت ت��ع��زُف وال��ح��رُب بُ��ط��ول��ٍة ص��دَق األب��ط��اَل ويُ��ع��لِّ��ُم
وح��دي��َدا ل��ًظ��ى س��اِخ��ط��ًة َرج��م��تْ��ُه ف��ات��ٍح ِم��ْش��يَ��َة األَْه��وال ع��ل��ى يَ��ْم��ش��ي
ف��ق��ي��َدا ي��م��وَت ل��ن ف��ق��ي��ًدا ي��وًم��ا بَ��ك��ى وم��ا اإلب��اءَ، إال يَ��دَّرْع ل��م
ع��ن��ي��َدا ت��تَّ��ق��ي��ِه ال��م��ن��ي��ُة ف��إذا غ��ي��َره ال ن��ف��َس��ه ال��ض��ح��ي��َة ج��ع��َل
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وط��ري��َدا! ع��اج��ًزا أو م��ت��غ��لِّ��بً��ا ك��لِّ��َه��ا ال��م��ع��ارِك بَ��ط��ُل ب��ه وإذا
ال��ص��ن��دي��َدا وح��َده يَ��ْخ��لُ��ُق وال��ُخ��ْل��ُق ي��ص��ونُ��ه��م ال��ف��ات��ح��ي��ن ال��ك��م��اِة ُخ��لُ��ُق

∗∗∗
ت��ْم��ِج��ي��َدا ش��أَوه��ا ��َد َم��جَّ ال��نَّ��ف��ُي ُح��رِّي��ٍة ف��ي األح��راِر أب��ا ي��ا ِع��ْش
ت��ل��ي��َدا يُ��ِش��عُّ َم��ْج��ٍد س��وى ُج��نْ��ٍد وال م��اٍل، وال َزاٍد، ب��ال َح��ِرًدا
أك��ي��َدا ل��ل��ح��ي��اِة ُص��بْ��ًح��ا ل��ت��ع��وَد ��بَ��ْت ت��َح��جَّ ال��ح��ي��اِة آم��اِل م��ث��َل ِع��ْش
وق��ص��ي��َدا! ��ًة أش��عَّ ت��ل��وَح ح��ت��ى ُظ��ل��م��ٍة ف��ي أح��الِم��ه��ا ع��ل��ى ن��ح��ي��ا

البحر مصور

فيها رسم التي الفنية ُصوَره مضطرٍّا لبيعه الهمُّ تملَّكه الذي فاراوي هاُرْلد الفنان (رثاء
منه نال ثم تَقلُّها، كانت التي ألباتروس الباخرة بغرق علم ملَّا عزاءَه اسرتدَّ ثم البحَر،
تَُمسَّ أن دون َور الصُّ تلك الحاوي الصندوَق لفظ البحر بأن علم ملَّا غايتَه العميُق الحزُن
… ازدراه األسمى» «النور وأنَّ ألرساره، اف الكشَّ فنَّه يُقدِّر لم البحر أن فتخيل بأذى،

وُحزنًا.) يأًسا فانتحر

وال��ف��نَّ��اِن؟ ل��ل��ف��نِّ ُم��ع��ج��ًزا ي��ا ال��ف��ان��ي ال��ُوُج��وِد ِم��َن نَ��ِق��ْم��َت م��اذا
ال��ف��تَّ��اِن ت��ص��وي��رِه ف��ي ل��ل��ب��ح��ِر ب��رس��م��ِه ال��ع��م��ي��ِق ال��س��رِّ خ��اط��َف ي��ا
ي��ل��ت��ق��ي��اِن وال��ب��ح��ِر ب��ِه ف��إذا ل��ظ��لِّ��ه ب��ال��ق��ل��ي��ِل إالَّ أح��َظ ل��م
َم��ع��ان��ي ال��ف��ن��وِن ألل��واِن وب��ه��ا ت��ألَّ��ق��ْت ال��ُخ��ل��ود ب��إح��س��اِس ُص��َوٌر
ث��اِن م��وٌج ال��م��وِج وَخ��ْل��َف ، َح��يٌّ م��ت��وثِّ��ٌب خ��اف��ٌق ف��ي��ه��ا ال��م��وُج
َرَواِن إل��ي��ه وغ��ي��ِره��م��ا خ��اٍف وآخ��ٍر يَ��لُ��وُح َرس��ٍم ِم��ْن ُروح��اِن
واإلح��س��اِن ال��تِّ��ب��ي��اِن ِم��َن َح��دٌّ َل��َه��ا م��ا ُدنْ��يَ��ا ال��رَّس��َم ه��ذا ف��ك��أنَّ
ل��س��اِن ب��ك��لِّ إح��س��اٍس ك��لِّ َع��ْن وع��بَّ��َرْت ال��ُم��ْل��َه��م��ي��َن ُش��ُع��وَر َغ��َل��بَ��ْت
وال��ث��وراِن وب��اإلع��ص��اِر آنً��ا، ح��ي��اَل��ن��ا ال��رُّخ��اء31 ب��ال��ص��ف��ِو ف��ن��ح��سُّ

شيئًا. تحرك ال التي اللينة الريح الرخاء: 31
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ال��ن��ي��راِن س��اخ��ُط وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا، ب��ش��اش��ًة ي��ف��ي��ُض م��ب��ت��س��ٌم واألف��ُق
ِط��َع��اِن وب��ي��ن َل��ًظ��ى ب��ي��ن ل��ل��ح��رِب م��ت��داف��ٌع أج��ن��اِده ِم��ْن وال��م��وُج
ي��ع��ت��ن��ق��اِن ال��ت��ودي��ِع ف��ي ن ِخ��الَّ ك��أنَّ��ُه ال��ع��ن��اُق ي��غ��ل��بُ��ه وس��واه
يَ��داِن إل��ي��ه تُ��ْم��َدْد ل��م وال��ع��ي��ِن ب��ال��رُّؤى يُ��ل��َم��ُس ال��م��اءِ رذاذَ ونَ��َرى
غ��وان��ي س��رَب ال��ب��ح��ر راق��ص��اِت ِم��ن ت��ح��تَ��ه أو ف��وَق��ه ن��ل��م��ُح ون��ك��اُد
��ط��آن ال��شُّ ع��ل��ى ب��ه��ا وال��ج��اري��اِت خ��ي��ول��ه��ا ال��م��ي��اِه م��ن اآلخ��ذاِت
أم��ان��ي وه��ُم ال��ي��أِس ف��ي وك��أنَّ��ه��ا أم��اَم��نَ��ا ال��الع��ب��اِت وال��ض��اح��ك��اِت
ال��ح��ي��راِن ال��م��دِل��ِج32 ب��ِت��ي��ِه ه��زأَْت ج��ري��ئ��ٌة ف��ه��ي ال��بَ��ح��ِر ب��روِح ُخ��ِل��َق��ْت
وأغ��ان��ي ت��ارًة ص��خ��ٍب ب��ي��ن م��ا ح��ي��ال��ه��ا وال��م��ي��اُه وص��اح��ْت وَدَع��ْت
وأم��اِن م��خ��اف��ٍة ك��م��زِج ت��ب��دو ال��رََّدى ُص��َوُر ك��أن��ه��ا ال��ح��ي��اة ُص��َوُر
وال��ح��رم��اِن ب��اإلم��ت��اِع ف��ن��ع��وُد ب��ك��ن��ه��ه��ا ال��ع��ظ��ي��ِم ال��م��ع��ن��ى ف��ي ونُ��ِط��لُّ

∗∗∗
ال��نُّ��وران��ي ب��رس��م��ِه ال��ش��ع��اع َح��ب��َس ك��أنَّ��ه ال��خ��ض��مِّ ال��ب��ح��ِر َر أم��ص��وِّ
واإلي��م��اِن واإلل��ه��اِم ب��ال��ح��بِّ س��رِّه َم��ك��ام��َن ال��غ��ازي وال��ف��ات��َح
األل��واِن ف��ي اآلي��اِت وال��ك��اش��َف ق��ط��رات��ِه ِم��ْن ال��ع��ب��راِت وال��خ��اط��َف
األق��راِن ع��ل��ى ع��زَّت ب��ب��ص��ي��رٍة وب��ج��وِِّه ب��ري��ح��ِه وال��م��س��ت��ق��لَّ
م��ت��ف��اِن ُروح��ه ف��ي وك��أنَّ��ه أن��ح��ائ��ه ف��ي ال��ج��َوالِت وال��ع��اش��َق
ال��ُف��رس��اِن ش��ج��اع��ة ادِّراع ف��وَق ُع��ل��ويَّ��ٌة ش��ج��اع��ٌة ال��ف��ن��ون َف��تْ��ُح
ال��ش��اِن ال��ع��ظ��ي��ُم ي��رك��بُ��ه ك��ال��ب��ح��ِر رائ��ٌد ك��م��يٌّ ي��ن��ق��ُش��ه وال��ب��ح��ُر
ج��ب��اِن ل��ع��ج��ِز يُ��خ��ل��ق ل��م وال��ف��ت��ُح ُع��ذري��ٍة ب��س��ال��ٍة ك��لِّ م��ي��داُن
ال��ت��ي��ج��اِن ب��ن��ف��ائ��ِس أو ب��ال��م��اِل م��ث��م��نٍّ ك��لِّ ف��وق ُص��ن��ع��ك أغ��ل��ي��َت
ال��رح��م��ِن رس��ال��ة ف��ي��ه أودع��ت ك��أن��م��ا ال��ح��ي��اة ذُخ��ر وع��ددت��ُه
زم��اِن ل��ك��لِّ ك��ن��ًزا وح��س��ب��ت��ُه ل��ب��ي��ع��ِه ال��زَّم��ان إغ��واءَ وأب��ي��ت
ح��رم��اِن وم��ْن ب��ي��ٍع م��ْن ُدن��ي��اك ب��ه ح��ك��م��ت م��ا اض��ط��رتْ��ك إذا ح��ت��ى

الضال. بمعنى وهنا بالليل، السائر (لغة): املدلج 32
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اإلن��س��اِن خ��ص��اص��ُة ك��ي��ف وع��رف��َت ق��ن��اع��ٍة ب��ع��د ال��ف��ق��ر م��ع��ن��ى ذُوِّق��َت
ل��ألدراِن ال��ي��مِّ ط��رَح ط��رح��تْ��ُه ال��ت��ي ي��دك ف��ي ال��م��اَل ه��ذا وح��ق��رَت
األح��زاِن ف��ري��س��ة ف��ص��رت ح��زٍن، ع��ل��ى ح��زٍن ع��ل��ى ح��زٍن ف��ي وس��ه��دت
ي��ص��ط��ِح��ب��اِن ك��األخ��َوي��ِن ل��ل��ب��ح��ِر ذاه��بً��ا ف��نِّ��ك ب��َف��ق��ِد ع��ل��م��ت ح��ت��ى
ُك��ف��راِن م��ن ع��ان��اُه م��ا ب��ع��د م��ن والُؤه أُغ��ي��ث م��ن ف��رح��ة ف��ف��رح��َت
اس��ت��ئ��ذاِن ب��ال ن��ف��ائ��س��ه ح��م��ل��ت م��رك��بً��ا أغ��رق ال��ب��ح��ر أنَّ وف��رض��َت
ال��ج��اِن ف��ي أو اإلن��س��اِن ف��ي ع��اداُه م��ْن ِم��ل��ُك ال ج��نِّ��ي��ات��ه م��ل��ُك ه��ي
واألوط��اِن األع��م��اِق إل��ى ح��قٌّ وَع��ْوُده��ا ال��ع��م��ي��ِق ال��وط��ِن م��ن أُِخ��ذَت
وال��م��رج��اِن رِّ ال��دُّ ب��ي��ن ب��ال��غ��وص أح��رزتَ��َه��ا م��ث��ل��م��ا إل��ي��ه��ا غ��اص��ْت

∗∗∗
ص��ي��اِن أع��زِّ ف��ي ال��ودي��ع��َة ه��ذي َوَف��اُؤه بَ��ْع��ُد ف��ردَّ ث��اَب ال��ب��ح��ُر
ال��ل��ه��ف��اِن ال��ث��اك��ِل ك��ح��زِن س��ب��ٌب، ل��ع��زائ��ِه م��ا ال��ُح��ْزِن، أَْق��َس��ى ف��ح��زن��َت
وال��ُخ��س��راِن ال��رُّزءِ أش��ج��ى ن��ج��واَك اس��ت��ودَع��ت��ُه م��ا ال��ب��ح��ر ردَّ وَع��َدْدَت
إت��ق��اِن م��ن أل��ه��م��َت أو أب��دع��َت َم��ا ب��أع��زِّ س��اخ��ٌر ه��و وك��أن��م��ا
ال��غ��ي��راِن ب��ت��ه��اف��ِت أع��ل��ن��تَ��ُه م��ا ف��ص��ان ال��غ��ي��ور ت��ح��س��بُ��ُه ك��ن��ت ق��د
ال��ديَّ��اِن م��ث��اب��ة ك��ان ف��ال��ب��ح��ُر ألص��ل��ِه ع��اد ال��ديَّ��ان م��ن ق��بَ��ٌس
يُ��ع��ان��ي م��ن��ه ال��ي��مَّ ك��أنَّ ُع��ذٍر ب��ال ي��ْل��ِف��ُظ��ُه ال��ي��مُّ ه��ذا واآلَن
ه��واِن ع��ذاب ف��ي ع��ي��ًش��ا ل��ل��ف��نِّ تُ��ط��ْق ول��م ال��ه��واِن ه��ذا ف��ي ف��رأي��ت
وُم��ع��ان��ي ن��اق��ٌم ي��ث��أُر ب��ال��م��وت وه��ك��ذا ت��م��وت، أن إالَّ وأب��ي��ت

∗∗∗
ي��س��ت��وي��اِن ال��م��ج��ن��وُن وذا خ��ط��ًرا أج��لُّ��ن��ا ق��ل��ُت ! ال��ف��نِّ ُج��ن��وُن ق��ال��وا:
ال��ُف��ق��داِن م��ن أل��واٌن ف��ال��بُ��ْع��ُد أح��ب��اب��ُه ب��ف��ق��ده ال��م��ص��اَب ذاَق
م��ك��اِن أع��زَّ أع��ط��اه��ا ح��ي��ن ف��ي ك��لَّ��ه��ا ُس��خ��ري��اٍت ال��ط��ب��ي��ع��َة ورأَى
ال��خ��ف��ق��اِن م��ن ي��ش��ق��ى وف��ؤاُدُه ل��ه خ��ف��ق��ْت وم��ا س��ك��ن��ْت وك��أن��ه��ا
ال��ح��ي��راِن؟ إراح��ُة ال��ف��ن��اءِ غ��ي��ُر وه��ل وح��يْ��رت��ُه، ُم��ه��ج��ت��ه ف��أراح
ب��ي��ان��ي ش��ج��يَّ ل��وع��تَ��ه��ا وأب��ثُّ أن��ي��نَ��ه��ا ال��م��ي��اَه أْس��ت��ْوِح��ي اآلَن
إن��س��ان��ي وه��ادٌم ال��ح��ي��اَة ه��ذي غ��ام��ٌر ه��و ال��ذي ال��م��وج ش��اع��ُر أن��ا
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ب��ك��ان��ي ف��ال��ح��ن��اُن ب��ك��ي��تُ��َك وإذا ل��م��ه��ج��ت��ي ف��ال��رث��اءُ رث��ي��تُ��َك ف��إذا
ن��س��ي��ان��ي ف��ي ف��ل��س��َت نُ��ِس��ي��َت ف��إذا ب��رح��ب��ه��ا وِض��ْق��ُت ال��دُّن��ي��ا ب��َك ض��اق��ْت
ال��ق��ان��ي ال��غ��روِب ه��ذا ف��ي ل��ألف��ِق ب��ح��رق��ٍة ال��زك��يَّ دَم��َك أرى وأن��ا
ال��ج��ان��ي ال��ع��زي��ِز ال��ب��ح��ِر ع��ل��ى ه��بَّ��ْت ك��لَّ��م��ا ال��ع��واص��ِف ف��ي َزف��ي��َرك وأرى
وَح��ن��ان��ي تَ��ج��اُوب��ي وِم��لءَ أب��ًدا م��ْوِج��ِه ت��وثُّ��ب ف��ي ح��ن��ان��ك وأرى
ف��نَّ��اِن ن��اق��ٍش أو ع��ازٍف أو ش��اع��ٍر خ��واط��ُر ع��اش��ت م��ا س��ت��ع��ي��ُش
ب��ان��ي أوُل ل��ألح��ي��اءِ ف��ال��ف��نُّ ه��اِدٍم َل أوَّ ل��ألم��واِت ك��ان إْن

اليمِّ موىسيف

اليمِّ. يف موىس

األبُ��وَّْه ِح��ْرَص ع��ل��ي��ه ح��ري��ٌص وال��ي��مُّ ال��يَ��مِّ، ش��اط��ِئ ِم��ْن أنْ��َق��ذَتْ��ُه
ال��نُّ��بُ��وَّْه ُروَح ب��ال��ُح��بِّ يُ��راِع��ي ٍق خ��الَّ رع��اي��ِة ف��ي ف��رع��وَن ِب��نْ��ُت
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��ْه أمُّ ال��ُع��ْش��ِب ِح��َم��ى وف��ي ِح��َم��اَه��ا ف��ي وض��ع��تْ��ه َس��لَّ��ٍة ف��ي أن��ق��ذَتْ��ُه
َخ��ْص��ُم��ْه ال��ع��دِل ُم��نْ��تَ��َه��ى ب��ل ع��دًال ال��م��ظ��ل��وَم ي��م��ن��َح أن األق��داِر ع��دَل إنَّ
ق��واَم��ا ال��ق��م��ي��ُص ك��لَّ��َل م��ث��ل��م��ا ج��ب��ي��نً��ا ال��نَّ��ق��يُّ ال��لُّ��وتَ��ُس ك��لَّ��َل
إل��ه��اَم��ا ب��ن��ف��س��ه��ا ع��ري��ٌق وال��ط��ه��ُر ل��ل��طُّ��ْه��ِر، ب��ال��ب��ي��اِض َرَم��َزا
واب��ت��س��اِم وص��ب��غ��ٍة نُ��وٍر ب��ي��ن غ��ري��ٍب َح��ن��اٍن ف��ي ال��ج��وُّ وب��دا
ال��س��الِم ع��ن��د ال��رج��اءِ ك��ان��ت��ع��اِش َح��ب��ي��ٍب اخ��ض��راِر ف��ي ال��ُع��ْش��ُب وب��دا
ال��م��ن��ث��وَرْه ال��ه��ي��اك��ِل ِم��ث��اِل ف��ي م��ن��ف��رداٍت ال��ن��خ��ي��ُل وتَ��ل��وُح
م��س��ت��وَرْه وروع��ًة ُخ��ش��وًع��ا ال��ت��م��اث��ي��َل ح��اك��وا األت��ب��اُع وك��ذاَك
س��اج��ي ال��ش��طِّ وس��اك��ُن رش��ي��ٍق ب��ألْالءٍ ال��َوِف��يُّ ال��نِّ��ي��ُل َوت��راءَى
يُ��داج��ي ال ُم��نْ��ِذٌر ��طُّ ال��شَّ ذل��ك ول��ك��ْن ب��ال��ول��ي��ِد ف��رح��اُن ف��ه��و
ُس��ب��اِت ف��ي ب��ظ��ل��م��ٍة وض��ي��اءٍ وَخ��ْوٍف ارت��ي��اٍب ف��ي ثَ��مَّ ف��رح��ٌة
ال��م��م��اِت ف��ي م��ش��رٌَّد ِط��ف��ٌل وه��و «م��وس��ى» ال��م��ن��ي��َة ج��ان��َب ه��ك��ذا
أَْم��نَ��ا ال��رَّْوِع ِم��َن ح��وَل��ُه َخ��ل��َق��ْت ح��ت��ى ال��م��ق��ادي��ُر َدْوَرَه��ا َل��ِع��بَ��ْت
َف��نَّ��ا! ��ع��َر ال��شِّ ح��ب��ا وك��م ج��ريءٌ، ف��نَّ��اٌن وال��َح��ظِّ ال��م��ق��داِر ل��ه��َو إنَّ

الغلمان النساء

ال��ِغ��ل��م��اِن؟ ف��ي تُ��َع��دُّ ال��ِح��س��اُن أك��ذا ُم��َزيَّ��ًف��ا ال��ج��م��اِل ه��ذا ع��ل��ى أََس��ِف��ي
ال��ف��تَّ��اِن؟ ب��ح��دي��ث��ه��ا وَح��ن��انُ��ه��ا َداللُ��ه��ا أي��َن أي��َن األن��وث��ُة؟ أي��ن
ال��رُّوح��ان��ي وع��ط��َف��ِك ��ُع��وِر ال��شُّ ُح��ْل��َو ل��ن��ا ��ى ض��حَّ إْن ��ْع��ر ال��شَّ َق��صُّ ك��ان ال
ال��ب��ان��ي؟ األص��ي��َل ل��ه ول��س��ِت م��ج��ًدا ل��ه��ا ش��َرٌف ِج��نْ��ُس��ه��ا َم��ْن ي��ا أع��رف��ِت
ي��داِن ب��ال��ن��ش��وءِ ل��ِك تَ��ْرَع��ُه ل��م ح��ادثً��ا ال��ع��ظ��ائ��ِم ُدن��ي��ا ف��ي أل��َق ل��م
وال��ف��نَّ��اِن ال��م��ط��ب��وِع ُح��ْس��ِن��ِك ف��ي وِس��رُّه��ا ال��ح��ي��اِة ك��ن��ُز وك��أنَّ��م��ا
إح��س��اِن م��ن ال��ف��نَّ��ان وب��غ��اي��ِة ب��ح��ظِّ��ن��ا ع��ب��ث��ِت ب��ه َع��ب��ثْ��ِت ف��إذا
ُس��ل��ط��اِن ع��ل��ى ُس��ل��ط��انً��ا خ��لَّ��ْدِت وك��م��اَل��ُه ج��الل��ُه َرَع��يْ��ِت وإذا
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الرشر

تَ��ْس��تَ��ِع��ْر! ب��ن��ي��ران��ه��ا وأه��ًال ال��ح��ي��اِة ِب��ج��ن��اِن ل��ك��م ه��ن��ي��ئً��ا
َش��َرْر ِم��ن ُرُج��ًم��ا ب��ه��ا وأْف��نَ��ى ض��ي��اءٍ ِم��ن َوَه��ًج��ا ب��ه��ا س��أَْح��ي��ا
ل��ل��َق��دْر! ض��ح��ك��ٍة ِم��ْن وأض��ح��ُك ال��لَّ��ه��ي��ِب ه��ذا ك��أِس ِم��ن وأش��رُب
اب��ت��دْر ح��ت��ى ال��ده��َر ف��أرض��ع��ِت ال��ح��ي��اِة ش��راب إالَّ ال��نَّ��اُر وم��ا
األث��ْر ب��ع��ي��َد األث��ي��ِر ب��ه��ذا ال��نَّ��ي��راُت ت��س��ب��ُح ك��م��ا أع��ي��ُش
ال��َخ��َط��ْر وت��ه��وى األم��اَن تُ��ع��اِدي ُم��ه��ج��ٌة ول��ي ال��وج��وَد أج��وُب
ي��ن��ف��ج��ْر! أن أوش��َك ه��و إذا ال��ل��ه��ي��ِب أن��ي��َن ول��ك��ْن تَ��ئ��نُّ
يَ��ذَْر ال ال��ذي ال��م��م��اِت ودي��َن ال��ح��ي��اِة دي��َن ال��ح��بَّ وأع��ت��ن��ُق
ال��زََّه��ْر ف��وَق ال��ن��س��ائ��ِم رف��ي��َف ب��أم��واج��ِه ع��ل��يَّ ي��رفُّ
اس��ت��ق��ّرْ م��ا نَ��ه��ٌم وإش��ب��اُع��ه��ا ت��ن��اُم ال ل��ْه��ف��ًة ل��ي ويُ��ْش��ِب��ُع
ال��ش��رْر! م��لءَ ال��م��وُت يَ��م��رُح ك��م��ا وال��ش��ع��اِع ال��لَّ��ظ��ى ب��ي��ن ف��أم��رُح

املرأة قدسية

ال��ف��ان��ي ال��م��ت��اِع ش��أِن س��وى ش��أٌن ب��ي��ن��ه��م ل��ِك يَ��ُع��ْد ل��م ح��ت��ى غ��بَ��نُ��وِك
ب��اإلن��س��اِن اإلن��س��اِن وس��ع��ادَة أح��الَم��ه��م ت��خ��ل��ق��ي ل��م وك��أنَّ��م��ا
ال��ج��ان��ي ب��ال��ش��ذوِذ ��ِل ال��ت��وسُّ ف��ي أو ت��ارًة خ��ض��وع��ِك ف��ي غ��ب��نَ��ِك ورض��ي��ِت
ح��ن��اِن ب��ك��لِّ ال��ُم��ْزري ب��ح��ن��اِن��ك ال��وَرى آم��اِل ن��ب��َع ي��ا ��ق��ي ف��ت��دفَّ
إي��م��اِن وع��ن ف��نٍّ ع��ن يَ��ف��ت��رُّ ال��ذي ال��ع��ال��ي ب��إب��ائ��ِك ��ل��ي َوت��ج��مَّ
وال��ج��ث��م��ان��ي ال��رُّوح��يِّ ب��ج��م��ال��ِك غ��راَم��ه ال��وف��يِّ ل��ش��اع��ِرِك ودع��ي
ل��ل��ف��نَّ��اِن ال��ف��نَّ��اِن وروائ��َع ب��ي��انَ��ُه ل��ل��خ��ل��وِد ي��رتِّ��َل ح��ت��ى
ال��ب��ان��ي ال��ع��ظ��ي��ِم ال��ح��س��ِن ع��ن الٍه ع��اَل��ٍم غ��ب��اوِة ع��ن ح��س��نُ��ِك ويُ��ص��اَن
ُك��ف��راِن وع��ن ع��ب��ٍث ع��ن ف��ي��ت��وَب آي��ات��ِه ت��ق��دي��ِس��ه ف��ي ويُ��ث��اَر

∗∗∗
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ت��ف��اِن؟ وغ��ي��َر ت��ق��دي��ٍس غ��ي��َر ل��ِك وص��ُف��ه يُ��ح��َس��ُب ث��م يُ��ج��لُّ��ِك ذا َم��ْن
ال��ع��م��ي��اِن ب��ظ��ل��م��ة ي��ن��َع��ُم��ون ه��م ب��ي��ن��م��ا ب��اس��م��ِك ال��ُع��ْم��ُي ي��ص��ي��ُح ول��ك��م
إح��س��اِن وع��ن ص��دٍق ع��ن ال��وص��ِف ف��ي تَ��ف��نُّ��ن��ي األث��ي��َم اإلب��اح��يَّ ن��ع��تُ��وا
األل��واِن م��ن ش��تَّ��ى وع��ب��ادت��ي م��ه��ج��ت��ي ع��ب��ادِة ِم��ن ل��وٌن وال��ص��دُق

الخالدة الحكمة

ال��ع��ت��ّيْ ب��أَس أو ال��ح��ك��م��ِة ق��ب��َس َش��ّيْ ك��لِّ ِم��ْن ط��ال��بً��ا يَ��ْس��َع��ى راَح
ال��ك��م��ّيْ ن��ص��ر ف��ي ك��ال��م��ع��ت��زِّ وه��و َف��ْرح��ٍة ف��ي دائ��بً��ا ي��س��ع��ى راَح
األب��ّيْ وال��م��ج��ِد ال��ح��ك��م��ِة غ��اي��ِة ع��ل��ى أَْوف��ى إذا ح��ت��ى ج��اه��ًدا
! ال��غ��ب��ّيْ ال��ك��وَن ي��ف��ه��م غ��ب��يٍّ��ا أو ج��اه��ًال إالَّ يَ��غ��ِب��ُط ال ص��اَر

امليتة األوراق

رغ��م��ا س��ق��َط��ْت م��ا األوراِق ِم��ن ول��ك��ْن رب��ي��ُع��ُه ح��ان ي��وم َرْوض��ي تَ��رع��رَع
ي��ظ��م��ا أن ب��ال��م��اءِ ك��اَد ن��ب��ٍت ُربَّ وي��ا ريِّ��ه ع��ن��د م��وِرٌق ن��ب��ٍت ك��لُّ وم��ا
ِع��ْل��م��ا وتُ��ش��ب��ع��ه��م ا ودٍّ وت��ن��ف��ح��ُه��ْم ت��ص��ونُ��ه��ْم ح��ي��ن ال��ن��اس بَ��ْع��ُض ك��ذل��ك
لُ��ؤم��ا ب��ه زادوا ل��ل��خ��ص��ِب نُ��ِق��ل��وا ف��إْن ح��ال��ٍة ك��لِّ ف��ي ل��ل��َج��ْدِب ُخ��ِل��ُق��وا ك��أْن
ال��ف��ه��م��ا ن��س��ت��ك��م��ُل ال��ف��ه��ِم ع��ث��راِت ف��م��ن ُج��ه��ِده َف��ْق��ِد ع��ل��ى ي��أَس��ى َم��ْن أن��ا وم��ا
األع��م��ى؟ ال��ب��ص��ِر س��وى ي��رَض��اَه��ا ك��ان وه��ل م��ري��ض��ٍة غ��ص��وٍن ع��ن روض��ي ��َف تَ��ك��شَّ
��ى ل��ل��ح��مَّ ف��رائ��َس ال��م��ْرَض��ى يَ��ق��ُع ك��م��ا س��ق��ام��ه��ا ِم��ْن أوراُق��ه��ا ُس��ق��ط��ْت ل��ق��د
��ا أمَّ ل��ه��ا ت��ك��وَن أن ن��ف��س��ي وأع��ل��ي��ُت أب��وٍَّة ك��ري��ِه ِم��ن َرْوض��ي ��رُت ف��ط��هَّ
��ق��م��ا ال��سُّ يُ��ورُث ق��د ال��ع��ط��ف س��ق��ي��َم ف��إن رع��اي��ٍة م��ْن ذاه��ٌب ُس��ْق��ٍم ك��لُّ وم��ا
��ا ذمَّ تُ��ب��اِدل��ُه��م ل��ن ب��دن��ي��ا أع��ي��ُش ف��إنَّ��ن��ي ال��ش��ام��ت��ون ف��ل��يُ��َغ��نِّ أال
وال��وه��م��ا ال��دن��ي��َة الَق��ى خ��ان��ه��ا ف��م��ن أب��يَّ��ٍة ل��ن��ف��ٍس ال��ع��ل��ي��ا ُم��ثُ��َل َح��َوْت
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َط��ْع��م��ا ل��م��ح��م��دٍة يَ��ْل��َق��ى ِألَْن ب��أه��ٍل ي��ك��ن ل��م ال��ت��رِب إل��ى ي��ه��ِوي أن ش��اء وَم��ن
ال��يُ��ت��م��ا ف��ت��س��ت��ش��ع��ُر ت��رع��اه وآخ��ُر ال��م��دى ع��ل��ى ن��ض��ي��ًرا ي��ح��ي��ا َم��ن ال��ن��اس وف��ي
وال��ج��س��م��ا ال��ن��ف��َس يَ��ف��ق��ِه ل��م وه��م��ِه ف��ف��ي واح��ٌد وال��ج��س��َم ال��ن��ف��َس إنَّ ق��ال وَم��ْن

املرسم

��ع��راءِ! ال��شُّ خ��ص��اص��َة ادَّك��رَت ه��الَّ واألض��واءِ األل��واِن َم��رس��َم ي��ا
وَم��رائ��ي ب��أن��ف��ٍس األَح��قُّ ن��ح��ن ب��ي��ن��َم��ا ِر ال��م��ص��وِّ ل��ل��نَّ��ِه��ِم أُْرِص��ْدَت
األح��ي��اءِ ف��ي َم��بْ��ن��اُه أو َم��ع��ن��اه م��ع��زًِّزا ل��ل��م��ث��اِل أح��وُج ��ع��ُر ال��شِّ
ورَج��ائ��ي ك��ت��خ��يُّ��ل��ي ظ��م��آن��ٌة وُم��ه��ج��ت��ي إل��ي��َك ظ��م��أٍ ف��ي ع��ي��ن��اَي
ال��ن��ائ��ي ال��ج��م��ي��ِل م��ع ل��دي��َك تُ��ْق��َض��ى ط��وي��ل��ًة ال��خ��ش��وع ب��س��اع��اِت ل��ي َم��ْن
واإلي��ح��اءِ؟ واإلع��ج��اِز ب��ال��س��ح��ِر م��ؤم��نً��ا ب��ال��ي��راع��ِة أن��ق��ُش ف��أع��وُد
ب��رداءِ ت��دثَّ��رْت ال��ف��ن��وِن ُص��َوُر ج��م��ي��ُع��ه��ا وال��ظ��الُل األش��ع��ُة ه��ذي
��اءِ ال��وضَّ ب��روِح��ِه ال��ج��م��اَل ف��ي��رى خ��ل��َف��ه��ا يَ��نْ��ف��ذُ ��اُف ال��ك��شَّ وال��ش��اع��ُر
واألض��واءِ! األل��واِن ه��ذه ِم��ْن ي��ك��ْن ل��م ه��و إذا ش��ع��ٍر ف��ي خ��ي��َر ال
ال��رَّائ��ي ب��ع��ي��ِن ال��دن��ي��ا أس��ت��وع��ُب ك��أن��ن��ي األص��ي��ِل ال��ح��س��ِن إل��ى أرن��و
واألص��داءِ؟ األط��ي��اِف ف��ي ل��ل��ش��ع��ِر م��ث��لُ��ُه دن��ي��ا ف��أيُّ ُح��ِرْم��ُت ف��إذا

∗∗∗
ال��ش��ع��راءِ؟ خ��ص��اص��َة ادَّك��رَت ه��الَّ واألض��واءِ األل��واِن َم��ْرَس��َم ي��ا

الفراشة ُحلم

ال��ش��ه��ّيْ ال��رح��ي��َق م��ن��ه ل��ت��م��ت��صَّ ��ٍة ِخ��فَّ ف��ي ال��زَّْه��ِر إل��ى ت��ط��ي��ُر
ال��ق��رم��زّيْ ل��ونَ��ه��ا ت��ب��ادلُ��ه��ا زه��رٍة س��وى ت��ت��م��نَّ��ى وم��ا
ن��ف��ُس��ه��ا ��ذَى ف��ال��شَّ ��ذَى، ال��شَّ ج��م��ي��َل م��ن��ه��ا وت��ن��ش��ُق ع��ل��ي��ه��ا ت��ح��وُم
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��ه��ا ِح��سُّ زه��رتِ��ه��ا ف��إح��س��اُس ع��ن��ه��ا ال��نُّ��وِر ف��ي َل ال��ت��ح��وُّ وت��أب��ى
ال��ع��اث��رْه ال��ح��ل��وَة ف��راش��تَ��ن��ا أص��بَ��َح��ْت ب��زه��رتِ��َه��ا ك��أنَّ��ا
ال��ط��ائ��رْه زه��ُرت��ه��ا ال��ن��وِر ع��ل��ى ان��ت��ش��ْت ح��ي��ن ال��ف��راش��ُة وت��ل��َك
ال��ف��ات��ن��ْه وال��ص��ورِة ال��ح��ظِّ ِم��ن ل��ك��ل��تَ��يْ��ِه��َم��ا م��ا ت��ب��ادل��تَ��ا
آم��ن��ْه! ع��ي��ش��ًة ب��ه وع��اش��ا ن��ف��س��يْ��ِه��َم��ا ال��ت��ب��اُدُل ف��ص��اَن

∗∗∗
ال��ب��اس��م��ْه ال��ُح��رَُّة ف��راش��تُ��ن��ا ل��ه��ِوه��ا ف��ي ت��ح��ل��ُم ك��ذل��ك
ال��ح��ال��م��ْه! س��اع��اِت��ه��ا خ��ي��االِت َوه��ِم��ه��ا ف��ي ت��غ��ازُل ف��دْع��ه��ا

السماء يف

اص��ط��دْم ال��ج��وِّ ف��ي ب��ال��ب��ع��ِض بَ��ْع��ُض��ه��ا ورج��اءْ وب��ك��اءٍ ُدع��اءٍ ك��م
ك��ال��ع��َدْم! وُج��وٍد ف��ي وت��الش��ْت ال��ك��ه��رب��اءْ أن��يِّ ف��ي ت��ن��اه��ْت ق��د

∗∗∗
أخ��وْه ال��ُم��ش��ج��ي وال��م��ْح��ِزُن ُم��ْض��ِح��ٌك ب��ِه َم��ْع��ن��ى ك��م األض��داِد، م��ج��م��ُع
ذَُووْه! َم��ْن ي��دري ل��ي��س م��ع��ن��ى ك��لُّ ِس��رب��ِه ف��ي ت��ائ��ٌه م��ع��نً��ى ك��لُّ

∗∗∗
ونِ��َق��ْم ب��نُ��ْع��م��ى أل��غ��اٌز ف��ه��ي ل��ه��ا َح��لٍّ ع��ن األرب��اُب ت��ع��ج��ُز
األل��ْم! يَ��ن��ف��ي أو األح��ي��اءَ يُ��ن��ص��ف ُس��ؤل��ه��ا يُ��ل��بِّ��ي ل��و ربٍّ أيُّ

∗∗∗
ث��ائ��رْه ِض��ع��اٍف أن��ف��اٍس ب��ي��ن ال��ح��ي��اْه أع��اج��ي��ِب ِم��ْن َف��ْوَض��ى ه��ي
اآلخ��رْه داع��ي��اُت ج��م��ع��تْ��ه��م وال��ُج��ن��اْه ف��ي��ه��ا ال��ن��اس أب��ري��اءُ

∗∗∗
��واءْ؟ ال��سَّ ال��خ��ْل��ِق رغ��ب��ِة ف��ي ُح��ك��ُم��ُه ي��س��ت��ط��ي��ْع َع��ْدٍل ب��اس��ِم ق��اٍض أيُّ
األب��ري��اءْ؟ ويَ��دِري ال��ج��ان��ي يَ��ع��رُف ال��ج��م��ي��ْع ب��ي��ن َم��َش��ى إْن ع��دٍل أيُّ
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∗∗∗
ال��س��م��اءْ ه��ات��ي��َك أج��واءُ ح��وْت م��ا ��َل��ْت ُح��مِّ ق��د أن��ف��اُس��ه��ا ه��ذه
ال��ه��واءْ! م��لءَ أن��ف��اَس��ه��ا وزََّع��ْت ذُلِّ��َل��ْت أو َح��ك��م��ْت ن��ف��وٍس ك��م

∗∗∗
وه��واءْ وِغ��ذاءٌ ذك��ري��اٌت ل��ن��ا ف��ي��ِه ب��َم��ا ال��م��اِض��ي ه��َك��ذَا
ك��ال��رُّف��ق��اءْ! أو ال��ح��اض��ِر أَخ��َوا وم��س��ت��ق��ب��لُ��نَ��ا ال��م��اِض��ي إنَّ��م��ا

الصيف ذباب

م��ت��ط��اي��رْه ب��غ��ض��ب��ٍة ال��ه��ج��وُم ه��ذا ل��ه ث��أٌر ك��أنَّ��م��ا ال��ذب��اُب ه��ج��َم
ال��ك��اس��رْه ال��ج��ي��وِش م��ن ك��ال��رش��اِش أو ت��ت��اب��ع��ْت ال��ه��ُم��وِم م��ث��َل ب��ال��ُه م��ا
اآلخ��رْه! ب��ب��ع��ِث ي��ح��ي��ا ف��ك��أنَّ��م��ا ُوف��وُدُه ي��زاُل ال ل��ك��ْن نُ��ف��ن��ي��ه،

العناكب

ص��ي��ِده��ا ض��الل��َة ع��رف��ْت ل��ك��نَّ��ه��ا ب��ه��ا غ��ف��ل��ْت وم��ا َم��ص��ائ��َده��ا َح��اك��ْت
ُزه��ِده��ا ف��ي ُخ��وِدع��ْت ��ح��يَّ��ة ال��ضَّ ف��إذا ب��ن��س��ج��ه��ا ال��ده��اءِ ِح��يَ��ِل إل��ى س��ك��ن��ْت
ُج��ن��ِده��ا ِم��ْن أَك��َم��ٍه ن��زاق��ة غ��ل��ب��ْت ض��ع��ف��ِه ف��ي ُم��ب��ص��ٍر رج��اح��ِة ِم��ن ك��م
ك��ع��ب��ِده��ا تُ��ِم��تْ��ُه ب��دن��ي��اُه ِغ��رٍّا يَ��ِع��ْش ف��م��ن ال��ده��اءِ أس��ت��اذُ ال��دَّه��ُر
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املتمنية

أق��َص��اَه��ا! ب��اَت أم��ان��ي��ِك أْدنَ��ى أم��ن��ي��ًة؟ م��ن��ِك ت��س��وِق��ي��َن ل��م��ن
َم��رآه��ا ُح��ل��َو ع��اَف وق��د إالَّ غ��ان��ي��ٍة ذُلَّ ال��ده��ُر يَ��ق��ب��ِل ل��م
ن��واي��اَه��ا م��ن��تَ��َه��ى ع��ن ُدنْ��ي��اِك ف��ض��ح��ْت وق��د ُم��ق��ِب��ٍل ف��ي خ��ي��َر ال
ض��ح��اي��اه��ا! ِم��ْن ُدن��ي��اِك ف��ق��ل��ُب واق��ت��ص��ِدي ب��ال��رج��اءِ تُ��ْخ��َدِع��ي ال
َم��وت��اه��ا! رج��اءُ ع��ج��ي��ٍب ف��م��ن ِم��ي��ت��تَ��ه��ا ن��ح��ُن وُم��ت��ن��ا م��ات��ت

املدفوع الثمن

َص��ِدي��ق��ا! ي��دُع��ونِ��ي ال��َغ��ْدِر وبَ��ْع��َد ِح��ل��م��ي خ��داَع ي��ودُّ َغ��دٍر وذي
ال��طَّ��ِري��ق��ا؟! تُ��ض��لِّ��ل��ِن��ي وإي��ذَاِئ��ي َش��تْ��م��ي أب��ع��َد َخ��ِس��ئ��َت! ل��ه: ف��ق��ل��ُت
ال��رف��ي��ق��ا ط��ع��َن ال��ذي ال��غ��دِر ع��ن ل��بُ��ع��دي ث��م��نً��ا ج��م��ي��َع��ه دف��ع��ُت
م��ط��ي��ق��ا؟! ُده أج��دِّ أو أط��ي��ُق��َك دف��ع��ي ب��ع��ِد ِم��ن تُ��ري��دن��ي ف��ك��ي��ف

الشاعرة طفلتي

ال��ح��س��اِن ال��ُم��ش��اَه��داِت ج��م��ي��ِع ف��ي ب��ال��م��ع��ان��ي «ُه��َدى» ط��ف��َل��ِت��ي أولِ��َع��ْت
اإلل��ُه؟ م��ن��ه��ا ال��ج��م��اَل ص��اغ ك��ي��ف ��ف��اُه ال��شِّ َح��َوتْ��ُه ب��م��ا تُ��ْع��نَ��ى ف��ه��ي
ال��ه��دي��َرا ح��اك��وا األط��ف��ال ك��ص��غ��اِر ص��غ��ي��ًرا ُح��ل��ًوا ب��ال��م��وِج تُ��ع��ن��ى وه��ي
ذوي��ِه؟ أي��دي خ��بَّ��أَتْ��ُه ق��د أي��ن ف��ي��ه وال��ع��ط��ِر ب��ال��زَّه��ِر تُ��ع��ن��ى وه��ي
م��راَرا؟ ت��خ��َف��ى وك��ي��ف ت��ب��دو ك��ي��ف ح��ي��اَرى تُ��ِط��لُّ ال��ت��ي وال��ن��ج��وِم
أمُّ؟ ال��ل��ي��ِل ِح��َم��ى ف��ي أت��راع��ي��ه ي��ن��م��و ال��ل��ي��ل م��ع ال��ذي وال��ه��الِل
ب��ال��ب��خ��اِر؟ ه��ك��ذا األرَض ط��وَّق��ا ن��اِر أيِّ م��ن ��ب��اِب وال��ضَّ وال��نَّ��َدى
َع��بْ��ِد أَتْ��ع��ُس ب��ال��ف��ك��ِر وأب��وه��ا ب��ك��دِّ ال��ص��غ��ي��َر ذه��نَ��ه��ا أت��ع��ب��ْت
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اآلم��اال وي��ه��دُم ي��ب��ن��ي ف��ه��و ال��خ��ي��اال ُوِق��ي��ِت ط��ف��ل��ت��ي ي��ا ق��ل��ُت:
ُم��ع��نَّ��ى ب��اٍك وال��ك��لُّ ورج��ع��ن��ا وم��ع��ن��ى ل��ف��ًظ��ا ال��وج��وَد ب��ح��ث��ن��ا ق��د
ال��ك��ب��ري��اءِ! ب��ذل��ِة ُع��ْدن��ا ثُ��مَّ ال��س��م��اءِ أرَق��ى ب��ال��ش��ع��ِر وب��ل��غ��ن��ا

العادل املستبد

سنة نوفمرب ٢٥ يف ملكه عاصمة إىل عودته ملناسبة األول فؤاد امللك جاللة إىل (ُرفعْت
(.١٩٣٣

ال��ع��ادُل؟ ال��م��س��ت��ب��دُّ ال��ع��ظ��ي��ُم أي��َن وأع��وَل��ْت: ال��ب��الُد ل��رح��م��ِت��َك ��ْت َض��جَّ
ون��ق��ات��ُل؟ ل��ه ن��ع��نُ��و َم��ْن وال��ح��ْزِم: ال��ن��ه��ى أب��و أي��ن إس��م��اع��ي��ل؟ اب��ُن أي��ن
غ��اف��ُل؟ ال��م��ه��ازِل ف��ي وك��لٌّ ط��اش��ْت، أَْح��زابُ��ه��ا وه��ذه س��واَك ذا َم��ْن
ال��وائ��ُل ِس��واه ي��رج��و ال وح��م��اَك خ��ْوِف��ه��ا َم��ْوئ��َل ال��ت��اج غ��ي��ُر ي��ب��َق ل��م
ال��س��اح��ُل؟ أي��ن ف��أي��ن ال��ن��ج��اَة، ت��ج��ُد وح��اول��ْت ال��ح��ادث��اِت ب��ب��ح��ِر َغ��ِرق��ْت

∗∗∗
م��ن��ازُل ال��وف��يِّ ب��ال��ب��ش��ِر وتَ��ه��شُّ ف��رح��ٌة ب��ال��م��داف��ع تَ��ق��ص��ُف م��والَي!
ش��ام��ُل وُح��بٌّ أم��ٌل ويُ��ِظ��لُّ��ه��ْم س��ال��ًم��ا رج��وع��َك ف��ي تَ��ه��ت��ُف وال��ن��اُس
ال��ذاه��ُل ال��م��روُع ي��ردِّده��ا أخ��رى ف��رح��ًة َد ي��ردِّ أن ل��ش��ع��ري ف��اس��م��ْح
ال��ق��ات��ُل ال��ق��ض��اَة ي��خ��َش ول��م أح��ٌد، ب��ه��م ْ يَ��ع��ب��أ ل��م ال��رِّي��ِف ك��م��َوت��ى ُق��ِت��َل��ْت33
َم��ه��ازُل ال��والِة ك��ن��ِف ف��ي ت��رع��اه وم��ث��ل��ه ال��ع��م��ي��ُم، ال��ف��ق��ُر ذل��ك ه��و
ال��ع��ائ��ُل ال��ك��دوُد ِدي��َس م��ا ل��ي��ص��اَن ه��ب��ًة َه��بُّ��وا ال��ح��ك��م أه��َل أنَّ ل��و
َم��ه��ازُل ال��ح��ادث��اِت ك��أنَّ َع��بَ��أوا ف��َم��ا َع��ِه��ُدوا ب��م��ا ق��ن��ُع��وا ل��ك��نَّ��ه��م
م��ت��ط��اوُل ُم��ش��ِرٌف َص��ْرٌح م��ص��ر ف��ي يَ��ُق��ْم ل��م األب��ي��ُة رع��اي��تُ��ك ل��وال

∗∗∗

الفرحة. أي 33
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ح��ام��ُل أن��ا ال��ذي ق��وم��ي ع��ن وأب��ثُّ تَ��ج��لَّ��ت��ي ال��س��ن��يِّ ال��ع��رِش إل��ى أُزج��ي
وي��س��ائ��ُل تُ��ْربُ��ه��ا ي��خ��ف��ُق ال��م��وِت ف��ي ت��ك��ن وإْن ال��ب��الد ت��ه��ن��ئ��َة وأزفُّ
ال��ب��اس��ُل ال��وف��يُّ ُف��ِق��َد إْن وال��نَّ��ْدَب ل��ح��بِّ��ه��ا ال��وف��يَّ ب��ع��ودِت��َك ف��رح��ْت
ص��ائ��ُل خ��ط��ٍب وب��ك��لِّ ل��ذك��ائ��ِه، ن��ف��ح��ٌة َج��ْدٍب ب��ك��لِّ وال��ع��ب��ق��ريَّ
ج��ائ��ُل ال��ع��ظ��ائ��م ف��ي غ��ي��رَك ك��ان م��ا زم��ام��ه��ا ك��لَّ ي��دي��ك ب��ي��ن أن��َت ُخ��ذْ
ال��م��ت��خ��اذُل ال��ع��اج��ُز ف��ي��ه��ا وال��ك��لُّ ح��ي��ات��ن��ا ش��روَر غ��دْت ال��ح��ي��اة ُش��ورى
َم��ع��اق��ُل ال��م��ف��س��دي��ن ل��ل��ع��اب��ث��ي��ن ك��أن��ه��ا ال��ح��ص��وَن ال��وزاراِت ون��رى
ال��ج��اه��ُل ال��م��س��يءِ ب��ال��ع��ب��ث ي��م��ت��نُّ ورب��م��ا ال��ل��وع��ت��ي��ن، م��ن��ه��ا ذق��ُت ق��د
ال��خ��ام��ُل ال��غ��ب��يُّ وي��ه��ت��ب��ُل34 م��ن��ه��ا، ش��ع��ب��ن��ا يَ��ف��ق��ُر ال��داء ب��ي��وُت ه��ذي
ال��ب��اط��ُل! وي��ج��ِن��ي وي��س��َح��ُق��ن��ا ي��ل��ُه��و ت��ح��ت��ه��ا ل��ك��ْن ال��راي��اُت وت��زي��ن��ه��ا

∗∗∗
ال��ك��اف��ُل وال��ُع��تُ��وُّ ل��ب��ع��ٍض، ب��ع��ًض��ا أه��لُ��ه��ا يُ��ؤك��ل م��ص��ُر ه��ذي م��والَي
ال��ع��ادُل ال��م��س��ت��ب��دُّ ف��أن��َت ف��اص��دْع ع��ْدلُ��ه��ا ل��غ��ي��رَك وم��ا أن��َت ول��دي��َك

األصفاد يف

ج��واب��ا أس��ت��ث��ي��ُر ل��ع��لِّ��ي أُه��ي��ُب َم��ْوط��ن��ي أه��َل أن��ت��م��و إل��ي��ك��م أع��وُد
خ��راب��ا؟! ال��ب��الد نَ��ل��ق��ى أن ال��م��ج��ُد أم ُف��رق��ٍة ب��ع��د ُف��رق��ٌة م��ج��ٍد أيِّ ع��ل��ى
وع��ذاب��ا ل��ع��ن��ًة م��ن��ك��م ن��ل��ُت وإْن آم��ٌل ال��ي��أس ع��ل��ى ول��ك��ن��ي ي��ئ��س��ُت
ِغ��ض��اب��ا ال��ع��م��ي��م ل��ل��وه��م وت��ح��ي��وَن ع��ي��ش��ك��م دس��ت��وَر ال��ذلَّ ه��ذا أت��رض��ون
ت��راب��ا؟! ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي ت��ع��ِدلُ��وا ول��م وض��ل��ًة غ��ب��نً��ا ال��ت��رُب ه��ذا ب��ي��ع وق��د
ِغ��الب��ا! ال��م��م��ات َع��دُّوا إن ب��دَع ف��ال أه��ل��ه��ا زي��ن��َة األص��ف��اُد ُع��دَِّت إذا

∗∗∗

يغتنم. 34
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وم��ج��اب��ا؟ ُم��ْغ��َف��ًال وس��خ��ط��ي ل��ح��ب��ي م��وِط��ن��ي أب��ن��اءِ غ��ي��ر ل��ي وه��ل س��خ��ط��ُت
وغ��اب��ا! ال��ت��راِب ه��ذا ف��ي َغ ت��م��رَّ ب��ائ��ٍس إث��َر ب��ائ��ٌس وه��ذا س��خ��ط��ُت
وي��ب��اب��ا؟ َل��ًق��ى ح��ال��وا ب��ال��ه��م ف��م��ا أم��س��ُه��م ال��ع��ري��ض��َة ال��دن��ي��ا م��ل��ك ل��ق��د
وع��ق��اب��ا أذًى ذاق��وا م��ا ذاَق وم��ن ل��ه��م روُح��ه َم��ْن ت��ع��ن��ي��َف أُع��نِّ��ف��ه��م
ص��واب��ا ال��ص��واَب ف��ي��أبَ��ْوَن ع��ل��ي��ه��م وح��ك��م��ٍة وع��ٍظ ك��لَّ يُ��م��ل��ي ال��دَّه��َر أرى
ُع��ب��اب��ا ال��م��م��ات خ��اض��وا ع��ق��ل��وا ول��و ب��ذل��ٍة ال��ج��ب��ان أم��ِن ف��ي وي��ح��ي��ون
ك��ذاب��ا ال��ح��ي��اَة ن��أبَ��ى أن ال��ع��ي��ش ه��و وال��ق��نَ��ا ال��م��داف��ع ن��ار ف��ي ��ل��ُم ال��سِّ ه��و
رق��اب��ا ي��ط��ي��ر أو رق��ابً��ا يُ��غ��ي��ث م��ؤم��ٍن إرغ��اَم األع��داء نُ��رِغ��م وأن
ِق��بَ��اب��ا ال��س��ح��اِب ه��ذا م��ن ون��خ��ل��َق أه��لُ��ه��ا ن��ح��ن ال��ت��ي األرَض ن��م��ل��ك وأن
ك��الب��ا ن��ع��ي��َش أالَّ وأع��َق��َل��نَ��ا م��ه��ي��ن��ًة ال��ح��ي��اَة أْخ��َزى ف��م��ا وإالَّ
م��ص��اب��ا! ال��ُم��ص��اِب ه��ذا م��ن ون��ب��ع��َث ل��غ��رس��ه��ا س��ق��يً��ا ال��ن��ي��راَن ن��ج��ع��ل وأن

بركان عىل رقصة

ال��ُم��ْس��تَ��ثَ��اْر ال��ل��ه��ِب ح��اف��ِة ع��ل��ى ل��ل��ج��ن��وِن رق��ص��ٌة ه��ذه أج��ْل!
ال��دَّم��اْر؟! ب��غ��ي��ِر ان��ت��ف��ع��ت��م ف��م��اذا ح��ن��ي��ن��ي س��ئ��م��تُ��م دع��اِئ��ي، س��ِئ��م��تُ��م
ب��ن��ف��س��ي ف��داءً ع��ل��ي��ك��م أغ��اُر ف��إنِّ��ي ع��ل��ي��ك��م أق��س��و ك��ن��ُت إذا
وي��أِس ِل��ُج��بْ��ٍن ول��س��ُت وي��أٍس، ُج��بْ��ٍن َم��ْح��ُض ُم��ج��ام��ل��ٍة ِم��ْن وك��م
ب��ال��ُح��َم��ْم ق��اذٌف وب��رك��ان��ُه ل��ل��ه��الِك َم��واط��نَ��ك��م ت��رك��ت��م
ال��َع��َدْم! م��ح��ُض ال��ب��ط��ول��َة ك��أنَّ ع��راك ف��ي رأس��ِه إل��ى وِص��رت��م
ال��وط��ْن؟ ل��ب��ن��اء ب��أرواِح��ك��ْم ال��ف��داءِ غ��ي��ُر ال��ب��ط��ول��ُة وأي��ن
ال��ِف��تَ��ْن دواُم وع��اٌر ف��ع��اٌر، ان��ت��ه��اءِ ل��غ��ي��ر ال��ن��زاُع ��ا ف��أمَّ
ال��ل��ه��ْب ه��ذا ف��وق ورق��ص��ت��ك��م ال��ع��ن��ي��ِف ال��خ��ص��ام م��وَت أت��رض��ون
ال��ع��ط��ْب؟! يَ��ْل��َق��ى وه��و ل��م��وط��ن��ك��م ال��ش��ري��ِف اإلخ��اءِ ِص��دَق وت��أب��ون
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الشمس عباد

ن��ف��س��ي ِف��داُه��م��ا ح��ي��ي��ُت م��ا أن��ا وال��ش��م��ِس ل��ل��نُّ��وِر ِع��ْش َزْه��ُر ي��ا
وال��ِح��سِّ ال��رُّوِح أم��ان��ي إالَّ ِل��نُ��وره��م��ا م��ا وش��م��ُس��َك ش��م��س��ي
ي��أِس م��ن أل��ق��ي��َت م��ا وط��رح��ُت َش��ج��ٍن ِم��ْن ْدَت ب��دَّ م��ا بَ��دَّدُت
أم��ِس! ع��ل��ى يَ��بْ��ك��ي ال��ذي أغ��ب��ى ف��م��ا ل��ل��ف��ن��اءِ، ك��الن��ا إنَّ��ا

∗∗∗
َه��ْم��ِس ف��ي ب��ال��خ��ط��راِت وت��ب��وُح ف��ِرًح��ا دائ��ًم��ا إل��ي��ه��ا ت��رن��و
ُم��ل��ت��م��ِس أح��الِم ف��ي ب��ال��رُّوِح تَ��ت��بَّ��ع��ه��ا َم��ْن َل أوَّ أن��َت م��ا
ال��غ��ل��ِس ل��دى ن��ْه��ٌب ب��ه��ا ف��إذا َم��ش��ارَق��ه��ا ع��ب��َدْت أم��ٍة ك��م
م��ف��ت��رِس ت��ص��م��ي��ِم ف��ي وال��ده��ُر ش��غ��ٍف ف��ي أن��َت وت��ض��ح��ُك ت��ه��ف��و
ح��ب��ِس م��ن ال��م��س��ج��وِن ك��ت��ط��ل��ع تَ��ط��ل��ع��ِه ف��ي ق��ل��ب��ي وأخ��وَك
ال��ش��م��ِس! ع��اب��َد م��ث��ل��َك وي��ع��ي��ُش غ��اي��تُ��ه ال��م��وت إالَّ ش��يءَ ال

الباكية

س��اه��م��ْه أًَس��ى ف��ي إل��ي��ه��ا تَ��ْرن��و وال��دَُّم��ى َل��ْه��َف��ٍة ف��ي أب��ك��ي��تُ��ه��ا
ال��رَّاح��م��ْه ُم��ه��ج��ت��ي ع��ن ل��ك��نَّ��م��ا ق��س��وٍة َم��َدى ع��ن ال أب��ك��ي��تُ��ه��ا
ال��خ��ص��ي��ْم وأن��ي ال��ق��اس��ي األُب أن��ي ظ��ن��ه��ا وف��ي إالَّ أُب��ك��ه��ا ل��م
أل��ي��ْم ب��ط��رٍف ال��نَّ��وَم ت��س��ت��ص��ح��ُب ��ه��ا َه��مِّ ف��ي وه��ي ف��ف��ارق��ت��ن��ي
ال��ن��ائ��م��ْه ال��دُّم��ي��ِة خ��دَّ ب��ال��دَّم��ِع بَ��لَّ��َل��ْت ك��م��ا ا خ��دٍّ ف��ب��لَّ��َل��ْت
ب��اس��م��ْه ن��وم��ه��ا ف��ي ِش��م��تُ��ه��ا إذ َع��ب��رتِ��ي أب��َص��رْت ق��د ل��ي��تَ��َه��ا ي��ا
ع��اذل��ْه ل��ي ال��دُّم��ي��ُة وه��ذه ُس��ْخ��ِره��ا ِم��ن ال��بَ��ْس��َم��ُة ك��أن��م��ا
وال��ق��اِت��ل��ْه؟! ��ْم��َح��ة ال��سَّ وال��ب��س��م��ُة ط��ف��ل��ت��ي م��ن ال��ل��وع��ُة ه��ذه م��ا
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النادي لطفية

فوزها.) يوم يف مرصية طائرة أول (تحية

النادي. لطفية

ال��ب��اِدي ج��م��اِل��َك خ��ل��َف وَس��ن��اَك أع��ي��اِد َق��ري��ُن أن��ت ي��وُم ي��ا
ُع��بَّ��اِد َرْم��ُز ي��وٍم ول��ُربَّ ب��ه يُ��ْس��تَ��َع��زُّ ي��وٍم ك��لُّ م��ا
وإل��َح��ادي ي��أِس��ي ِم��ْن ف��ن��ق��م��ت وط��ن��ي ب��ن��ي م��ن أي��أُس ِك��دُت ق��د
��ادي ال��شَّ ويُ��ل��ه��ُم ال��رج��اءَ يُ��ح��ي��ي َم��ث��ًال ل��ف��ت��ات��ِه وأري��ت��ن��ي
ال��ف��اِدي ف��روُح��ه��ا ال��ف��داءِ ُروَح زم��نً��ا ال��ِح��َم��ى ف��ت��ي��اُن يَ��نْ��َس إْن

∗∗∗
ال��ن��ادي»! «ل��ط��ف��ي��ة ب��ه��ا أه��ًال ل��ن��ا! ال��ه��واءِ ب��رائ��دِة أه��ًال
ل��ُروَّاِد م��خ��ل��وٌق وال��م��ج��ُد ��لُ��ُه تُ��س��جِّ َم��ْج��ٍد إل��ى َس��بَ��َق��ْت
ال��ه��اِدي ش��ع��وره��ا ب��نُ��بْ��ِل وَس��م��ْت غ��ف��ل��ِت��نَ��ا ق��ي��وِد ب��ك��لِّ ذه��بَ��ْت
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آلب��اِد ط��ارت وك��أن��ه��ا خ��ج��ٍل ف��ي ال��نَّ��س��ِر وع��ي��ُن ط��ارْت
آم��اِد ط��وَل ال��دق��ائ��َق وت��رى تُ��ت��اب��ُع��ه��ا أس��رى وع��ي��ونُ��ن��ا
أس��داِد َم��ْع��ُه��ود ع��ل��ى وس��َم��ْت غ��ف��ل��ت��ن��ا ك��غ��زِو ال��ه��واءَ غ��َزِت
أش��ه��اِد ب��ف��خ��ِر ال��ع��زي��ز ف��رَح ف��َرًح��ا م��ي��دان��ِه ف��ي وت��ج��وُل
ب��اِد وِم��ْن خ��اٍف ِم��ْن َج��يْ��ش��يْ��ن ��ت��َه��ا أش��عَّ ِم��ْن تُ��ْرس��ُل ��ْم��ُس وال��شَّ
ب��أج��ن��اِد ِح��ي��ط��ْت ف��ك��أنَّ��ه��ا ت��ط��لُّ��ع��َه��ا ول��ن��ا ل��ه��ا ح��رَس��ا
ال��وادي وض��راع��ُة ُح��ل��م��ه��ا ف��ي ��ت��ه��ا ألمَّ رم��ٌز وك��أنَّ��ه��ا

∗∗∗
ل��م��رت��اِد أل��ًق��ا م��ثَّ��ل��ِت��ه��ا ب��ط��ول��ت��ه��ا أرى م��ص��ر ب��ن��َت ي��ا
أج��داِد دع��واِت ِم��ن ك��ال��وح��ِي ش��م��خ��ْت ل��ه��ا آث��اٌر تْ��ِك ع��دَّ
أح��ف��اِد ن��ه��وَض ��ب��ون ي��ت��رقَّ َم��ق��اب��ره��م ف��ي ق��رونً��ا ل��ب��ثُ��وا
ب��م��ي��ع��اِد ط��ارْت وك��أنَّ��ه��ا رس��ال��تُ��ه��م ن��ام��ْت ف��م��ا ن��اُم��وا
ال��ص��ادي! أم��ِس��نَ��ا م��ن ف��ه��ت��اُف��ن��ا ف��رٍح ِم��ن ال��ي��وَم ه��ت��ف��ن��ا ف��إذا

الذبيح الوفاء

الغادر) الصاحب (إىل

ال��ه��ج��اءَ أن��ظ��َم أن ه��ي��ه��اَت ل��ك��ن َم��دْح��ُت م��ا م��َدْح��ُت
أس��اءَ إذا ِخ��ل��ي ذمُّ ال ي��وًم��ا م��دح��ُت م��ا يَ��س��رُّن��ي
وال��ِغ��ن��اءَ ال��ش��ع��َر يُ��زيِّ��ُن َش��ْدًوا ال��ذك��ري��اِت س��أح��ف��ُظ
ع��داء زدتَ��ن��ي ك��ل��م��ا أو وف��اءً أج��ْد ل��م وك��ل��م��ا
والءَ ال��ُم��زَده��ي م��دح��َي ف��ي األم��ان��ي أس��ت��ن��ش��ُق رج��ع��ُت
بُ��ك��اءَ! أرت��وي ول��ي��ت��ن��ي أب��ك��ي ال��ذك��ري��اِت ف��ي وِع��ْش��ُت

∗∗∗
ث��راءَ بَ��ي��ع��ت��ي ِم��ْن ِن��ل��َت م��ا ول��ك��ْن غ��ادًرا ِب��ع��ت��ن��ي ق��د
اإلخ��اءَ ب��دَّد َم��ْن ف��أن��َت ف��ق��ٍر وأيَّ ف��ق��ًرا زدَت ب��ل
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ال��ف��داءَ يَ��ن��ش��ُد َم��ْن ك��ن��َت ل��و تُ��َف��دَّى أن وال��ل��ه رض��ي��ُت
ري��اءَ تَ��زده��ي أو ب��ال��ودِّ ُج��ح��وًدا تَ��زده��ي إذْ ال��خ��ت��َل ال
ال��وف��اءَ يَ��ذْبَ��ُح َم��ْن ذن��ُب ال ل��ك��ن ي��ه��وُن ذن��ٍب وك��لُّ
أص��دق��اءَ! ال��ن��اَس ي��ش��ت��ه��ي َم��ْن ك��ي��ٍد ب��ك��لِّ يُ��ج��اِزي وَم��ن

∗∗∗
ك��ب��ري��اءَ! اآلَن ف��ه��اك��ُه ط��وي��ًال ذُق��تَ��ُه تَ��واُض��ع��ي

The Maiden of Bekhten بختن عذراء

وال��ُع��ب��داِن ال��ُح��ل��يِّ ب��أش��ه��ى ح��وال��يْ��ِه وال��ُوف��وُد «رم��س��ي��ُس» ذاك
ال��غ��وان��ي ح��ن��ي��ِن وف��ي ح��ي��نً��ا ال��ع��ي��داِن ل��ه��ِف ف��ي تَ��س��ي��ُل واألغ��ان��ي
ال��ف��نّ��اِن َم��ط��م��َح َزاَن ك��م��ا ال��ف��نِّ ِج��ل��س��ِة ف��ي ال��ي��م��ي��َن م��ن��ه ِزنَّ
ال��ِح��َس��اِن ال��ه��داي��ا ب��ي��ن تَ��ب��اَه��ْوا ال��ُم��ل��ِك َش��رِف ف��ي األت��ب��اِع وُع��ي��وُن
األواِن ق��ب��َل ال��ن��س��ي��َم تَ��ُزفُّ ال��وش��ِي ��ِة ال��ج��مَّ ال��م��َراِوِح وِض��َخ��اُم
ال��ط��يْ��ل��س��اِن ف��ي ال��رب��ي��َع تُ��ح��اك��ي أل��واٌن ال��ب��ه��يَّ��ُة ال��بَ��ْه��ِو ون��ق��وُش
يُ��دان��ي ُرك��ٍن وك��لِّ يَ��ت��س��ام��ى ُرك��ٍن ك��لِّ ِم��ْن تَ��خ��ت��اُل وال��ه��داي��ا
ال��م��ع��ان��ي ُف��ن��وَن ��َل��ْت ُح��مِّ وإْن َش��ْزًرا ي��ن��ظ��ُره��ا ال��ع��زي��ُز وال��م��ل��ي��ُك
ال��زََّم��اِن ِم��ْلءُ ل��ل��ج��م��ال تُ��َح��ٌف أْك��بَ��َرتْ��ه��ا وإْن ب��ه��ا يُ��بَ��ال��ي م��ا
ال��تَّ��َف��ان��ي ُح��ُدوَد ب��ه وج��اُزوا أْه��َدْوا ب��م��ا ت��ف��انَ��ْوا ُح��ك��ام��ُه ِح��ي��َن
ال��ِم��ْه��َرج��ان ُح��وريَّ��َة ف��ك��ان��ت ��فِّ ال��شَّ ف��ي ِب��ْخ��ِت��َن» «ع��ذراءُ الح��ْت ث��م
ال��ب��ي��ان ِس��ْح��َر تَ��بُ��زُّ ه��داي��ا ِم��ْن أب��وه��ا يَ��س��ت��ط��ي��ع م��ا أْش��َه��ى ه��ي
راِن ال��زه��ِو ف��ي وال��ع��رُش إل��ي��ه��ا ال��ف��خ��ِم ع��رش��ِه ع��ن رم��س��ي��ُس ف��ت��خ��لَّ��ى
ث��واِن! ف��ي وال��ُم��نَ��ى ال��ُم��ْل��ِك آي��َة وك��ان��ْت ِص��ب��اَه��ا إل��ى ج��ذبَ��تْ��ُه
ف��اِن غ��ي��ُر وم��ج��ُدُه ف��ن��اءٌ ال��دن��ي��ا ف��ي ف��ال��م��ج��ُد ال��ج��م��اِل، َم��ْج��ُد َج��لَّ
ال��ديَّ��اِن ��ِد ال��م��وحَّ رم��ُز ه��و ول��ك��ْن ش��تَّ��ى األرب��اِب ورم��وُز
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الساخر الدهر

��ْخ��ِر ال��سُّ ف��ي يُ��وغ��ُل وال��دَّه��ُر ب��أب��ن��اِئ��ه س��اخ��ًرا ال��رَّْع��ِد ف��ي ال��دَّه��ِر ص��ي��اَح س��م��ع��ن��ا
ال��ُك��ْف��ِر م��ن ل��ونً��ا اإلي��م��اَن ج��ع��َل ك��م��ا ُم��ْؤِم��نً��ا ال��ن��اِس ف��ي ال��زن��دي��َق ج��ع��َل ل��ق��د
ب��ال��غ��ْدِر ال��ب��ريَّ��ة إح��س��اَن َج وت��وَّ ح��ق��ي��ق��ٍة ك��لِّ م��ق��ي��اس ِم��ْن َل وب��دَّ
ل��ل��دَّه��ر:35 وال��ص��دَق ال��وع��َظ أق��لَّ م��ا وي��ا ب��ح��ك��م��ٍة ِل��ل��َخ��ئُ��وِن إالَّ ف��اَه وم��ا
يُ��ْس��ِر أخ��ا ُع��ْس��ٍر ب��ع��َد م��ن��ه��ا ف��أص��ب��ح��َت ث��روًة أف��ادت��َك ال��دن��ي��ا ك��ان��ِت «ل��ئ��ن
ال��ف��ق��ِر» م��ن ث��وٍب ت��ح��ت ك��ان��ت ال��ل��ؤِم م��ن خ��الئ��ًق��ا م��ن��ك اإلث��راءُ ك��ش��َف ل��ق��د

األحالم بائع

أح��الِم��ي؟ إل��ى ي��ه��ف��و ُم��ْش��تَ��ٍر ه��ل م��ن��اديً��ا: وُرح��ُت أح��الم��ي ��ْع��ُت َج��مَّ
إل��ه��ام��ي ع��ل��ى ع��اط��ف��ًة ك��األمِّ ُح��ل��وًة ال��ط��ب��ي��ع��ُة ح��ول��ي ف��ت��ض��اح��ك��ْت
واألن��غ��اِم األض��واءِ ِم��َن َع��َج��ٌب ك��لُّ��ه��ا َش��تَّ��ى، األَح��الِم ب��ائ��ُع أن��ا
ال��دام��ي ف��ؤاِدي وَه��َوى األَس��ى إالَّ ُم��َع��لِّ��ٍم ب��ف��ض��ِل ي��وًم��ا أَبْ��ِن��ه��ا ل��م
��ام��ي ال��سَّ وغ��ي��َر ��ام��ي ال��سَّ ِي��س��ت��ج��م��ُع َم��ظ��ه��ٍر ِم��ْن ب��ه��ا وك��م ال��خ��ي��اِل، لُ��َع��ُب
��اِم ب��سَّ وِم��ْن ح��اٍل ِم��ْن اخ��ت��اَل م��ا ِب��َه��ا ك��م��ا وال��ج��ري��ُح، ال��ُم��ثَ��لَّ��ُم ف��ي��ه��ا
ل��غ��رام��ي ك��س��ل��ي��ِم��ه��ا وك��س��ي��ُره��ا ب��ه��ا َف��َرٍح ف��ي ال��ط��ف��ُل ال��ص��غ��ي��ُر وأن��ا
أوَه��اِم��ي ع��ل��ى ت��أَس��ى وه��ن��ي��ه��ًة ت��ارًة غ��روري ِم��ْن ت��ض��ح��ُك واألمُّ
األح��الِم! روائ��ِع غ��ي��َر ويُ��بَ��اُع يُ��ق��تَ��نَ��ى ج��م��ي��ًال ال��دن��ي��ا ف��ي أل��َق ل��م

للمعتمد تنكر وقد صالح، بن صالح األديب صنيعته إىل وجههما عباد بن للمعتمد التاليان البيتان 35
الجحود. يف املثل مرضب صار قبيًحا تنكًرا بمعاونته ظفر أن بعد
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املتصوفة قطتي

ك��ث��ي��َرا َخ��ِس��رُت ف��م��ا ُع��م��ري ��ف��ُت ت��ق��شَّ ل��ق��د
ال��ق��ص��وَرا؟ ه��َج��رِت وق��د م��ث��ل��ي ت��ص��وَّف��ِت ف��ه��ل
ك��س��ي��َرا! ق��ل��بً��ا ون��ل��ِت ك��س��ي��ًرا ُخ��ب��ًزا رض��ي��ِت

A Summer Nightالصيف يف ليلة

ال��م��اءِ ب��س��اِط ع��ل��ى ي��ن��اَم ح��ت��ى َح��ن��انُ��ُه ال��ُم��ط��لِّ ب��ال��ب��در آَم��نَّ
آالءِ َم��ْن ل��ل��ُح��ْس��ن ب��م��ا ُك��ف��ٌر ب��ق��اءَه��ا ك��أنَّ أردي��ًة ف��خ��ل��ْع��َن
��اءِ ال��م��شَّ ب��روح��ِه أح��الَم��ه��نَّ س��اح��ٌر ال��م��خ��ادع وال��نَّ��وُم وَج��ل��ْس��َن
اس��ت��ح��ي��اءِ وف��ي ش��غ��ٍف ف��ي وال��نَّ��وُم يَ��ن��ت��ه��ي ال تَ��نَ��اُع��ٍس ب��ي��ن ف��ل��ب��ثْ��َن
األح��ي��اءِ ف��ي يُ��بَ��ثُّ ال��ح��ي��اِة أَم��ُل ك��أنَّ��ه ال��ح��ن��ون ال��ج��وِّ ف��ي وال��دِّفءُ
��َع��َراءِ ال��شُّ ُم��ع��لِّ��ُم ف��ه��و ��ع��ِر ل��ل��شِّ ن��م��اذًج��ا ال��ص��دي��ِق ل��ل��ي��ِل َوك��ش��ْف��َن
َع��ذَْراءِ ب��ن��ف��ح��ٍة ال��ُف��ن��ون َم��ْج��َل��ى وِظ��اللُ��ُه نُ��وُرُه ِج��ْس��ٍم ك��لِّ ِم��ْن
��ه��ب��اءِ ال��صَّ ِم��َن ُرؤي��اُه ون��ع��دُّ ُس��ك��ون��ِه م��لءَ األَن��غ��اَم ��ُع نَ��تَ��َس��مَّ
ال��رائ��ي ل��ُح��ْل��ِم ف��ت��انً��ا ال��ص��ي��ف ف��ي ي��ك��ْن وإْن ال��رَّب��ي��ِع ف��ص��َل ب��ه ونَ��َرى
ك��األن��واءِ! ي��ث��وُر ف��ي��ه وال��ح��بُّ ش��ام��ٍل ُس��ك��وٍن ف��ي ال��طَّ��ِب��ي��َع��ُة وإذا

املجنحة السعادة

ال��غ��وان��ي؟ أه��واءَ أنْ��ِس��ي��َت ف��ه��ل ؟ ِخ��الٍّ ل��دي��َك تَ��ق��رُّ أت��ح��س��بُ��ه��ا
ال��م��ع��ان��ي ب��َك تَ��ُم��رُّ ك��م��ا يَ��ُم��رُّ ط��ي��ًف��ا ش��ئ��َت م��ا إذا ف��َداِع��بْ��ه��ا
ال��ع��ي��اِن ُدن��ي��ا ف��ي ال��َوْه��ِم تَ��َالِش��ي تَ��الَش��ْت تَ��خ��ط��ُف��ه��ا ح��اول��َت إذا
نُ��َع��اِن��ي أب��ًدا ب��أس��ِرن��ا ون��ح��ن ف��ب��اع��دت��ن��ا اإلس��اِر ع��ي��َش أبَ��ْت
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ال��ي��داِن ف��ت��ف��ق��ُدَه��ا وت��م��ِس��ُك��ه��ا ل��وٍن ب��ك��لِّ ك��ال��ض��ي��اءِ ت��راَه��ا
ف��اِن ب��ال��س��ح��ِر ك��لُّ��ه��ا ول��ك��ْن ح��ي��اًة يَ��م��ل��ؤه��ا ��ح��َر ال��سِّ ك��أنَّ
ال��تَّ��َداِن��ي يُ��رَج��ى ال ح��ي��ث وت��ه��ب��ُط ح��ب��ي��ٌب تَ��تَ��بَّ��ع��َه��ا إذا تَ��ط��ي��ُر
ِح��س��اِن ُم��نَ��وَّع��ٍة ُص��َوٍر ع��ل��ى تَ��ُزْره ل��م م��ح��الٍّ نَ��ت��رْك ول��م
ي��ت��َس��اوي��اِن ب��ه��ا بَ��اتَ��ا وق��د وَه��ْج��ًرا َوْص��ًال يَ��ْش��تَ��ِك��ي وك��لٌّ
األم��ان��ي م��ن تَ��ُروُج س��وٌق ل��ه��ا ول��ك��ْن ب��خ��َل��ْت وك��م ج��ادْت وك��م
دخ��اِن إل��ى ي��س��ت��ح��ي��ل خ��ي��اًال م��ن��ه��ا ل��ن��ن��اَل ح��ي��اتَ��ن��ا ن��ب��ي��ع
وال��ح��ن��اِن! ال��ق��س��اوِة ب��أج��ن��ح��ِة وتَ��م��ض��ي وت��ق��ه��ُرنَ��ا ف��ت��خ��دُع��نَ��ا

الجاسوس

��َالَم��ا ال��سَّ وآبَ��ى ال��رَِّض��ى أََع��اَف أْن َدَع��تْ��ن��ي ح��ت��ى ال��ح��ي��اُة ح��اَربَ��تْ��ن��ي
االن��ت��ق��اَم��ا! أُذي��ُق��ه��ا ف��َدْع��ن��ي نً��ا أل��وا وال��ُم��رَّ ال��َع��ذاَب م��ن��ه��ا ذُق��ُت
ه��واَه��ا وأْرَض��ى َع��ط��َف��َه��ا أْش��تَ��ه��ي ِم��ن��ه��ا تَ��َج��رَّْع��ُت ال��ذي بَ��ْع��َد ل��س��ُت
وأذاَه��ا ُع��يُ��وبَ��ه��ا أُْف��ِش��ي ث��م َم��َداَه��ا ع��ن ��بً��ا ُم��نَ��قِّ أَْم��ِض��ي س��وف
ال��ح��ل��ي��ُف ِن��ْع��َم ال��ج��اس��وُس ن��ع��َم ف��ه��و ع��ن��ه��ا ال��َك��ْش��ِف دائ��ُب ب��ال��َف��نِّ أن��ا
ال��رغ��ي��ُف! ال��ح��ي��اُة ف��م��ا وان��ت��ق��اِم��ي، ِغ��ذَائ��ي ف��ه��و ب��ال��ف��نِّ أح��يَ��ا أن��ا

أفرديت أخت

الحياة.) أبدعته مثال أروع ،Phryne فرين من (ملحة

ال��ُح��ُق��وِل نَ��ض��ي��ِر ِم��ْن ال��ب��راع��ي��ِم َج��ْم��ِع ع��ل��ى ع��اش��ْت ال��زَّم��اِن ق��دي��م ف��ي
ن��ب��ي��ِل ب��ُح��ْس��ٍن أُْس��ِع��َدْت وإن ال��َف��ْق��ُر يُ��ص��اح��بُ��ه��ا ح��ٍة ف��الَّ ش��ب��ُه
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م��ؤاِت زاٍه ل��ل��ُح��ْس��ِن ب��ِع��ي��ٍد ال��ب��ح��ر ُح��َل��ى «إل��وِس��ي��س»36 ف��ي زارْت ث��م
ال��ح��ي��اِة ووث��ب ��بَ��ا ال��صِّ ح��ن��اْن ِم��ْن وِم��راٍح ن��ش��وٍة ف��ي ف��ت��ج��لَّ��ْت
إب��اءَ م��داع��ب��ات وال��غ��وان��ي ِح��ْرٍص َغ��يْ��ِر ف��ي ل��ل��م��ي��اِه وَج��َرْت
وح��ي��اءَ ع��ف��ًة ال��بَ��ْح��ُر ص��انَ��ه��ا ول��ك��ْن ع��ن��ه��ا اإلِزاَر ف��ن��َزْع��َن
وال��ف��نَّ��ان ال��ُف��نُ��ون َح��يَ��اِة ف��ي ��ل��تْ��ُه َس��جَّ ق��د «ِف��ري��ُن» ي��وٌم ذاك
األل��وان س��يِّ��ِد «ألب��لِّ��ي��َس»37 وف��نٍّ��ا ع��ب��ق��ريٍّ��ا ف��ي��ه أل��ه��م��ْت
ال��ف��تَّ��انَ��ْه ال��ط��ب��ي��ع��ِة وآَي إع��ج��اًزا ُر ال��م��ص��وِّ ذاك رآه��ا ق��د
إح��س��انَ��ْه رأَى ُح��ْس��ِن��َه��ا وِم��ْن َج��ْدَواَه��ا ب��ع��ُض ي��ف��وت��ُه أن ف��أب��ى
ال��ِم��ي��اَه��ا ت��ف��وُت أوش��ك��ْت وق��د َح��يْ��َرى تَ��ْرُق��بُ��َه��ا وال��ُج��ُم��وُع وَدن��ا
وان��ت��ب��اَه��ا ره��ب��ًة وت��رع��اه تُ��ص��غ��ي ج��الل��ت��ِه ِم��ْن وْه��ي داع��يً��ا

بمعبدها. اشتهرت بحرية إغريقية مدينة Eleusis 36

البحر). من خارجة (أفرديت صورة فرين من استوحى وقد العظيم، اإلغريقي املصور هو Apelles 37
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ربَّ��ْه ال��ح��يِّ ال��ن��م��وذِج ات��خ��اذُ «أَب��ل��ي��َس» أم��ان��ي م��ن��تَ��ه��ى وإذا
َق��ل��ب��ْه ش��اءَ ك��م��ا ل��ه ُم��ذي��بً��ا ُدن��ي��اُه، َم��ف��ات��َن وح��يَ��ه راس��ًم��ا
ال��ُخ��لُ��وِد ب��رس��ِم ع��ن��ه��ا ت��ج��لَّ��ْت ال��ب��ح��ِر ت��ارك��ة «أَف��ردي��ُت» وإذا
ال��وج��وِد ب��م��ع��ن��ى ل��ن��ا وتُ��وِح��ي نَ��بْ��ًض��ا ب��ه��ا ال��ح��ي��اُة ت��ن��ب��ُض ص��ورٌة
م��ع��دوِد ٍر ُم��َص��وِّ وع��ظ��ي��ٍم ف��ي��ل��س��وٍف وش��اع��ٍر أدي��ٍب ك��م
ال��س��ع��ي��ِد ُح��ْل��ِم َم��آَل ويَ��راَه��ا م��ن��ه��ا ال��وح��ِي س��وى يَ��رت��ج��ي ال ص��ار
ال��ف��ن��وِن َح��يَ��اُة ِس��ْح��ُرَه��ا وإذا ل��ديْ��ه��ا أَْس��َرى ب��ال��ف��ن��وِن ف��إذا
ال��ُج��ن��وِن أش��ه��ى ال��ف��نَّ��اُن ي��راه م��ا ف��ي��ه��ا «ِب��َرْك��ِس��ِت��ي��ل��ي��ُس» وتَ��م��لَّ��ى
نَ��ح��تَ��ْه ال��ص��خ��َر األُل��وه��َة ه��ذي يُ��ودَِع أن واخ��ت��اَر «ف��ي��ن��وَس» ف��ي��ه��ا ش��اَم
م��وتَ��ُه! ال��ت��ف��نُّ��ُن يَ��نْ��س��ُخ ب��ي��ن��م��ا ع��ج��ي��ٍب ذُه��وٍل ف��ي ��ْخ��َر ال��صَّ يَ��ْق��َط��ُع
ال��ت��يَّ��اِه ال��م��ق��دَِّس ل��ل��ج��م��اِل م��ث��اًال «ِف��ِري��ُن» أص��ب��ح��ت ه��ك��ذا
اإلل��ِه ُروَح اس��ت��م��دَّ ف��م��ن��ه��ا ال��ع��ال��ي، ربَّ��ه ب��ه��ا يَ��رى ف��ٍن ك��لُّ
َم��ل��ي��َك��ْه وأيَّ ُق��وًَّة ال��ِغ��نَ��ى ف��ي وص��ارْت ال��ن��ف��وِذ غ��اي��َة ب��ل��غ��ْت
ش��ري��َك��ْه أو أذًى م��رًة تَ��َه��ْب ل��م ول��ك��ْن ال��ج��م��اِل ُدن��ي��ا ح��َم��َدتْ��َه��ا
ال��ع��ل��ويِّ س��ح��ِره��ا ِم��ْن ب��ه��اءً يُ��ون��اَن روائ��ع ع��ل��ى أف��اض��ْت ب��ل
األب��ديِّ َوح��ي��ه��ا م��ن ب��ع��ٌض ه��و وق��ري��ٍض ص��ورٍة ف��ي ج��م��اٍل ك��م
إس��اءَْه ش��رَّ ال��ج��م��اُل ي��ج��اَزى أن ش��اءَْت ال��ح��ق��ي��رَة ال��دُّن��ي��ا أنَّ غ��ي��ر
��اءَْه! ال��وضَّ ش��م��ُس��ه��ا وه��ي م��وتَ��ه��ا ل��ت��ل��َق��ى ع��ل��ي��ه��ا ادََّع��ْت م��ا ف��ادَّع��ْت

∗∗∗
ُم��ح��اَال ال��نَّ��َج��اَة َرأَى ول��ك��ْن «َه��يْ��بَ��ِري��ِدي��ُس»38 ال��دف��اَع وت��َولَّ��ى
ال��ج��م��اال ال��ذك��اءُ يُ��ن��ق��ذ ول��م اِوي ال��دَّ ال��رائ��ُع دف��اُع��ه يُ��ِف��ْدَه��ا ل��م
س��ت��َرْه ال��ح��يِّ ج��م��ال��ه��ا ع��ن ن��ازًع��ا ف��ت��م��اَدى ش��ام��ًال، ال��ي��أُس وب��دا
ُق��ْدَرْه! ك��لِّ ع��ل��ى ُغ��لِّ��بَ��ْت ُق��ْدَرًة إل��ي��ك��ْم ال��ق��ض��اُة! أي��ه��ا ص��ائ��ًح��ا:
ال��م��ح��ب��وبَ��ْه ال��ع��زي��زِة «ف��ري��ن» ف��ي ج��اءت األل��وه��ِة ل��م��ح��ُة ه��ذه

فرين. محاكمة — األعالم من كثريين مع حرض— الذي ديموستينيس وزميل كبري ِمدَرٌه Hyperides 38
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ال��م��وه��وبَ��ْه! ال��م��آث��َر ال��ف��ن��وِن ف��ي وزع��ي��ٍم ش��اع��ٍر ك��لَّ أَل��ه��م��ْت
ال��ف��نَّ��انَ��ْه ال��ح��ض��ارٍة رم��ُز ف��ه��ي ش��يءٍ ك��ل ف��ي ال��ق��ان��وِن ف��وَق ه��ي
ف��تَّ��انَ��ْه! أل��وه��ٍة م��ن َق��بَ��ًس��ا وتُ��ْح��َم��ى تُ��ص��اَن أن ال��ح��قُّ ول��ه��ا
األل��وَه��ْه يَ��ش��ي��م��وا ك��ي ل��ل��ن��اِس األرب��اُب تَ��بْ��َع��ثُ��ُه اإلع��ج��اِز َم��ْرأَى ه��ي
ال��س��ف��ي��ه��ْه! ال��ه��م��وَم ب��ه��ا ن��ِس��ي��نَ��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ال��ح��ي��اِة ف��خ��ُر ه��ي
م��ع��بَ��ْد! ل��ل��ف��نِّ ي��ح��ت��وي��ِه ب��ل يُ��ْق��ت��ُل ال ال��ج��س��ِم ك��ذل��ك ج��س��ًم��ا إنَّ
وأيَّ��ْد؟! ب��م��وٍت ق��َض��ى م��ا إذا ال��وزَر ي��ح��م��ل ض��م��ي��رُه ق��اٍض أيُّ

∗∗∗
ك��ري��ُم ال��ُم��ح��يِّ��ي ��ْع��ِب ال��شَّ وَدِويُّ ءُوه��ا بَ��رَّ ق��د ب��ال��ق��ض��اِة ف��إذا
ال��ح��م��ي��ُم ال��ح��م��ي��َم ي��ش��ك��ُر ك��م��ا «ِف��ي��نُ��وَس» ل��ت��ش��ك��َر األَس��ى ف��ي ف��م��ض��ْت

األبدية ساعة

ُح��ْم��ُق األْح��يَ��اءِ ع��ل��ى ويَ��بْ��ُس��ُط��َه��ا تَ��ْط��َغ��ى ال��ض��وض��اءَ خ��ل��ف��نَ��ا ت��رك��ن��ا
ُوْرُق األَف��ن��اِن ع��ل��ى وتَ��ش��رُح��ُه ه��وانَ��ا نُ��ْق��ِرُؤه «ال��نِّ��ي��َل» وج��ئ��ن��ا
ُع��ْم��ُق ل��ل��ُح��بِّ أع��م��اق��ِه وف��ي ال��ُم��َف��دَّى َم��ع��ب��ُدن��ا «ال��نِّ��ي��َل» ك��أنَّ
أُْف��ُق ل��ه��نَّ ل��ي��س األَح��الِم ِم��ن س��ح��ي��ٌق أبَ��ٌد ب��ه ف��ج��َرى َج��َرى
وَش��وُق أم��ٌل ألالِئ��ه��ا وف��ي س��ال��ْت ال��ده��ر ف��ؤاِد م��ن خ��واط��ُر
يُ��َع��قُّ ��ا م��مَّ ج��م��الُ��ُه ف��ل��ي��س ف��ي��ه��ا يَ��رفُّ ال��ج��م��اَل تَ��َم��لَّ��يْ��نَ��ا
؟ ي��ح��قُّ إذْن ال��ح��ي��اِة ع��ل��ى أل��ي��َس ج��م��اٍد ع��ل��ى ال��خ��ش��وُع ح��قَّ إذا
نَ��ْس��ُق ال��ن��س��م��اِت ه��ذِه ف��ي ل��ه ن��ع��ي��ًم��ا ِب��ه��ْدأِت��ِه ت��م��لَّ��ي��ن��ا
تُ��َزقُّ أف��راٍخ ش��ب��ُه ك��أنَّ��ا ِش��َف��اٍه ف��ي ال��ع��واط��َف وق��بَّ��ل��ن��ا
تَ��س��ت��دقُّ ل��ل��م��الح��ِة ب��ُدنْ��يَ��ا ش��ع��رن��ا ل��ك��ْن وح��َدن��ا وك��نَّ��ا
ِص��ْدُق َوْه��َي ال��م��ح��بَّ��ِب ال��َوْه��ِم ِم��ن رض��اه��ا وتَ��م��ن��ُح��ن��ا ب��ن��ا ت��ح��فُّ
يَ��س��ت��ح��قُّ س��واَه��ا ل��ن��ا ف��ل��ي��َس ُع��م��ًرا ال��ُع��م��ر ف��ي َوْح��َدَه��ا وتُ��ْح��َس��ُب
يَ��ُش��قُّ ال ال��ص��ب��اب��ِة ف��ي َع��ت��يٍّ��ا ِح��ص��نً��ا ال��ظ��ل��م��اءِ م��ن ل��ه��ا نَ��ُش��قُّ
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َوص��ْع��ُق بَ��ْرٌق خ��ل��َف��ه أيُ��ح��َج��ُب نُ��ب��ال��ي ف��م��ا ال��نَّ��خ��ي��ُل ويَ��ح��م��ي��ن��ا
نُ��ط��ُق ل��ه��نَّ ح��ي��ن ل��ه��نَّ ول��ي��س َس��ْك��َرى األَط��ي��اُف ح��ول��ن��ا وت��ه��ت��ُف
وِع��ْش��ُق! ُم��نً��ى ال��ه��واءَ َم��ألَ وإْن ت��ران��ا ف��ال ال��غ��راُم ويُ��خ��ف��ي��ن��ا

السجينة األلحان

ل��ل��ن��اِس ال��ُح��بِّ أن��ب��ي��اءُ ك��أنَّ��ه��ا ص��ادح��ٌة وال��ِك��ْرَواُن ال��َق��َم��اِريُّ ت��ل��ك
ال��ي��اِس ُظ��ل��م��َة ف��ت��ج��ل��و ل��ل��ي��ائ��س��ي��َن ُده��ا ت��ردِّ ب��أف��راٍح ال��ح��ي��اُة ه��ي
أل��ح��اِن أم��وات ف��ي ال��َم��ح��اب��ِس ره��َن ب��ِه ك��ل��ف��َت ط��ي��ًرا َودْع اس��ت��م��ْع��ه��ا ه��يَّ��ا
وأف��ن��اِن أف��ن��اٍن ب��ي��ن م��ا تَ��ط��ي��ُر ب��ِه ال��ح��ي��اة ُروَح تَ��َرى ال��طَّ��ل��ي��ِق َل��ْح��ُن
ل��ل��ت��ق��ال��ي��ِد َع��ُدوٍّا ت��راه ح��اٍل أث��ٍر ِم��ْن ال��ع��ي��ِش ف��ي م��ا ك��لُّ ص��اح��ب��ي! ي��ا
األن��اش��ي��ِد ه��ذي م��ن ح��ي��اتَ��َك ف��اغ��ن��ْم ُم��ْح��ِس��نَ��ٍة ك��لُّ إالَّ ال��ط��ب��ي��ع��ِة ف��ي م��ا
ص��اِح! ي��ا ال��ط��ي��ِر أس��ي��َر وح��رِّْر ذَرًع��ا ب��ه تَ��ض��ي��ُق أْس��ًرا ودَْع إل��ي��ه��ا اذَْه��ْب
ألت��راِح! أت��راًح��ا ال��ق��ي��ُد ي��ب��ع��ُث ب��ل ي��ق��يِّ��دُه اًح��ا َص��دَّ ال��َف��نُّ ي��غ��ن��َم ل��ن

الخائف الزائر

أم��ان��ي! ال��خ��اش��ي «ال��ُه��ده��ِد» ال��ج��دي��ِد ب��زائ��ِرن��ا أه��ًال
يُ��ع��ان��ي؟ ف��نَّ��انً��ا ال��ُح��ْس��ِن ع��زي��َز ي��ا أت��خ��َش��ى م��اذا؟
ِل��َه��َواْه ك��ع��زاءٍ ُح��ْس��ٍن ك��لَّ يُ��ت��اب��ُع أب��ًدا
ال��ح��ي��اْه غ��اي��اُت ص��ان��تْ��ه م��ا أض��ع��اَف ويَ��ص��ونُ��ه
ُص��ح��ب��ت��ي ِم��ن دواج��ن��ي ت��ن��اُل م��ا ��ْل ت��أمَّ اُن��ظ��ْر!
رغ��ب��ت��ي! أس��ي��رَة ُع��دَّْت وإْن ل��ه��ا األس��ي��ُر ف��أن��ا
ب��ح��دي��ق��ت��ي س��ع��ي��دٌة ال��ه��واءِ م��ال��ك��ُة ال��ن��ح��ُل
وص��دي��َق��ِت��ي أل��ي��َف��ِت��ي ال��دج��اِج ال��غ��ال��ي وح��ب��ي��س��ُة
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ن��ظ��راتُ��ه��ا ت��ألَّ��َق��ْت ال��ج��م��ي��ِل ��وِف ال��صُّ وأران��ُب
ح��ي��اتُ��ه��ا ال��ه��م��وَم تَ��ْدِر ول��م ي��ج��م��ُع��ن��ا ال��ُح��بُّ
ال��رب��ي��ْع ك��أح��الِم َف��ْوٍج ف��ي ي��ط��ي��ُر ال��ح��م��اُم بَ��يْ��ن��ا
ب��دي��ْع نَ��َس��ٍق ف��ي إل��يَّ ف��ع��اَد َش��غ��ف��ي ِم��ْن يَ��ْخ��َش ل��م
وص��دي��ق��نَ��ا ض��ي��ف��ن��ا ب��ك ف��م��رح��بً��ا أردَت ف��إذا
ل��ي��تَ��نَ��ا! … رض��اءَك ن��دري ف��ل��ي��تَ��ن��ا أب��ي��َت وإذا

القدِّيس

زكي.) شعبان الفنان صديقه إىل الشاعر (أهداها

(بريشته). زكي شعبان

ال��ح��ي��اِة ه��ذي ف��ي ك��ال��ق��دِّي��س أن��َت ص��دي��ق��ي ي��ا
ل��ل��م��م��اِت! أس��اءوا أم��واٍت ب��ي��ن َح��يٌّ أن��َت
ال��طُّ��غ��اِة ب��ح��ِر ف��ي ك��ال��ص��خ��ِر ُع��زل��ٍة ف��ي ث��اويً��ا
ُظ��لُ��م��اِت م��ن ب��ل ال��ظ��ل��م��ِة م��ن ال��ن��وَر ت��ق��ب��ُس
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ُرواِة ع��ن ت��ع��ال��ى ق��د ِش��ع��ًرا األص��ب��اغ ت��رس��ُم
ال��ل��غ��اِت ُدوِن ِم��ْن األح��ي��اءُ ي��ف��ه��م��ه��ا ل��غ��ة
ال��ج��ه��اِت؟ أيِّ ف��ي ال��ن��اُس؟ أي��َن ؟ ف��نُّ ي��ا ُه��ْم أي��َن
ب��اس��م��اِت ه��ام��س��اٍت نُ��ج��وًم��ا إالَّ أرى ال
ال��ن��ظ��راِت وأه��ُل ال��دن��ي��ا ف��ي األح��ي��اءُ َع��لَّ��ه��ا
ال��م��واِت األرِض ع��ل��ى ف��نَّ��انَ��ا يَ��خ��ذْل��َن ل��ن ه��نَّ
وآِت م��اٍض ف��ي ال��ده��ِر ُم��ح��ي��ِط ف��ي س��اب��ح��اٍت
ال��نَّ��يِّ��راِت ب��ي��ن ال��ف��نِّ ف��ق��ي��ِد ع��ن ب��اح��ث��اٍت
ال��ك��ائ��ن��اِت ل��ح��َن ال��ك��ون َم��ج��اري ف��ي ع��ازف��اٍت
ال��ص��ف��اِت أغ��َل��ى أس��راره��ا ِم��ْن أن��َت وتَ��رج��ْم ِع��ْش
ص��الِة أو َف��نٍّ آي��اُت ك��لُّ��ه��ا نُ��ق��وٍش ف��ي
ال��خ��َط��َراِت ب��ل��م��ح ال��ن��ف��س ف��ي األل��ح��اَن تَ��ب��ع��ُث
ُم��ؤات��ي ��دِح ك��ال��صَّ ه��و وص��م��ٌت ص��دٌح ك��لُّ��ه��ا
َش��تَ��اِت ل��ح��ٍن ع��ل��ى أض��واءٍ أط��ي��اَف ق��نَ��ص��ْت
ب��ال��ش��ك��اِة ح��ي��نً��ا ث��م ح��ي��نً��ا ��ف��ِو ب��ال��صَّ ل��ِه��ج��ْت
ال��خ��ال��داِت ب��ال��م��ع��ان��ي ف��ي��ه��ا ال��ح��بُّ ��ى يَ��تْ��َم��شَّ
ل��ل��ح��ي��اِة؟ يَ��بْ��َق��ى ال��ح��بِّ وح��ي غ��ي��ر َوْح��ٍي أيُّ
ال��ه��واِة ب��ي��ن ض��ائ��ًع��ا نُ��وًرا ه إالَّ أَرى ال
��َداِة؟ ال��شُّ أف��واُه أي��َن ل��ك��ْن األل��ح��ان، َم��ْج��َم��ُع

∗∗∗
ال��نَّ��َش��َواِت َف��يْ��ُض اإلل��ه��اُم ذل��ك ص��دي��ق��ي! ي��ا
ال��رائ��ع��اِت ب��ال��م��ع��ان��ي ازدح��اٍم ف��ي ي��ت��وال��ى
ال��ل��م��ح��اِت ع��ب��ق��ريَّ يَ��ه��َوى ال��وح��ِي ع��ب��ق��ريُّ
ال��ُم��ْل��ِه��َم��اِت؟! ه��ذي ن��اَل َم��ْن ي��ا أن��َت أََوِح��ي��ٌد
ال��ل��ح��ظ��اِت ب��ب��ع��ِض ال��ك��وَن ت��ع��رُض ُدُه��وٍر ِم��ْن
ق��ل��ق��اِت ث��واٍن ف��ي َس��ْرَم��ديٍّ ن��ع��ي��ٍم ِم��ْن
��َك��َراِت ال��سَّ ب��أش��ه��ى ت��ْه��َوى ل��م��ا َط��ْوٌع ك��لُّ��ه��ا
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ذاِت ك��لَّ ُم��ْح��ي��ي ال��ف��نَّ��اِن إل��ى ص��اٍد ك��لُّ��ه��ا
يُ��َؤات��ي! ح��ت��ى دونَ��ه َوْه��ٌم ال��خ��ل��َق وك��أنَّ
ال��ِه��ب��اِت وم��ح��س��وَد ال��غ��ال��ي ُح��بَّ��َه��ا ف��ت��ق��بَّ��ْل
ال��ي��ق��ظ��اِت س��ك��رى وه��ي َس��ك��َرى األح��الِم ف��ي ه��ي
ال��ِع��ظ��اِت وآي��اِت ال��ده��ِر س��ي��رَة راوي��اٍت
ال��راوي��اِت أْدنَ��ى وه��ي ُم��ح��اٍل ِم��ْن أْق��َص��ى ه��ي
ث��ائ��راِت خ��اض��ع��اٍت خ��اض��ع��اٍت، ث��ائ��راٍت
ف��ه��اِت! … ال��ف��نِّ س��وى تَ��ع��ن��ي، م��ا ال��ج��اه��ُل ك��لُّ��ن��ا
وتُ��َق��اِة ُخ��ش��وٍع م��ح��ِض ف��ي تُ��ب��دُع م��ا ه��اِت
وِس��َم��اِت وص��ف��اٍت وَم��ع��اٍن َم��راءٍ ِم��ْن
ال��لَّ��َم��س��اِت وَط��ْوع خ��اٍف ع��اَل��ٍم ِم��ْن ك��لُّ��ه��ا
ع��اِت ل��ل��َف��نِّ ِب��نُ��ًه��ى ف��ت��راه��ا تَ��تَ��َج��لَّ��ى
ش��ائ��ق��اِت ح��ي��اٍة ِم��ْن ُض��روبً��ا تُ��ح��ي��ي��ه��ا ث��م
ال��َغ��َم��َراِت ف��ي خ��اس��ٍر َش��ْع��ٍب َف��نَّ��اَن ي��ا أن��َت
ال��ُج��نَ��اِة ع��ط��ِف س��وى تَ��خ��س��ْر ل��م ال��ن��اُس تَ��ن��اَس إْن
ألذاِة وض��ح��اي��ا ل��ف��ن��وٍن ض��ح��اي��ا ك��م
أداِة أس��م��ى وِع��ْش ُق��رب��انً��ا ل��ل��َف��نِّ ف��ل��تَ��ِع��ْش
ُق��بُ��الت��ي! ف��ت��ق��بَّ��ْل ت��ن��اَس��ْوا ال��نَّ��اُس وإذا

املتعبِّد

يَ��رفُّ وق��ل��ٌب ت��ه��ف��و ف��روٌح ال��ُح��بِّ َص��ْوَم��َع��ُة أن��ت ال��لَّ��ي��ِل َه��دأَة
وت��ص��ُف��و ت��س��م��و اإلي��م��اِن ب��س��م��وِّ ل��ن��ف��ٍس ال��ض��ي��اءُ ه��ي ُظ��ل��م��اٌت
أس��ت��خ��فُّ ب��ه َس��اِه��ٌد وأن��ا ُس��ه��اٍد ب��ع��د ال��غ��راِم أه��ُل ن��اَم
ت��ش��فُّ اإلَل��ِه ع��ن ب��م��ع��اٍن ُس��ك��ري ول��ك��نَّ ب��ال��ه��وى َس��ك��روا
يَ��ُس��فُّ غ��ي��ري ح��ي��ن ف��ي ف��أع��ل��و ال��ل��ي��ِل ف��ي ��ُل ال��ت��أمُّ ذل��ك َخ��م��رت��ي
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ِص��ْرُف ال��ُح��رِّ ال��ت��ع��بُّ��ِد راَح أنَّ وع��ن��دي راٍح ك��لَّ تَ��ذوَّْق��ُت ق��د
َع��ْط��ُف ��ْم��ُح ال��سَّ وَص��ْم��تُ��ُه ل��ربِّ��ي ِع��ب��اداٌت ال��وج��ود إل��ى ن��ظ��رات��ي
َط��رُف ال��تَّ��َص��وَُّف يُ��ْس��ع��ُف ف��م��ا ت��ن��اج��ي��ه ن��ف��س��ي ص��ف��ْو ِم��ْن ع��ي��وٌن ل��ي
َض��ْع��ُف ال��نَّ��ف��َس يَ��ع��رُف ال ِح��م��اُه ف��ي ول��ك��ْن ال��ض��ع��ي��ُف ذل��ك وأن��ا
َح��ْرُف بَ��ْع��ُد ل��ه��ا وم��ا وال��م��ع��ان��ي39 ال��م��ب��ان��ي ه��ذي َح��ن��اِن ِم��ن لُ��َغ��ت��ي
ووص��ُف ب��ي��اٌن ل��ه َص��ْم��ٍت ُربَّ ب��ل��ي��ٌغ، وه��و ل��ل��ص��م��وِت ل��غ��ٌة
َح��تْ��ُف وأم��ن��َي أم��ٌن وَم��م��ات��ي م��ح��ي��ٌط وك��ون��ي س��اب��ٌح إنَّ��ن��ي
ي��ِج��فُّ نَ��ب��ع��ي ف��إنَّ ف��ن��اءٌ، ق��ي َخ��الَّ ُم��ن��اج��اُة ل��وال وح��ي��ات��ي

الحياة خمر

��ي ال��ُم��تَ��َح��سِّ ��ارِب ك��ال��شَّ دوًم��ا أن��ا ول��ك��ْن ق��ل��ي��ًال إالَّ أَذُْق��ه��ا ل��م
ن��ف��ِس��ي ج��وان��ِب ف��ي ال��ُح��رَّ َوْق��َع��َه��ا وأَْح��ِك��ي ِش��ع��ًرا ال��ح��ي��اَة أَت��م��لَّ��ى
ِح��سِّ ك��لِّ ع��ل��ى ط��ائ��ٌف خ��اط��ٌر ف��ش��ف��ي��ِع��ي ب��ي ال��ظُّ��ن��وَن تَ��ظ��نَّ ال

ك��أس��ي40 ال��َخ��ْم��ُر ت��ْم��أل ح��ي��ن ف��ي َم��ان ال��ِح��ْر َس��ك��رِة ِم��ْن ال��ع��م��ي��َق ع��رف��ُت ك��م
ش��م��ِس ن��اَر ك��ع��اب��ٍد ِل��َل��َظ��اَه��ا وأرن��و م��ن��ه��ا ب��ال��دُّنُ��وِّ أك��ت��ف��ي
وِرْج��ِس ُط��ه��ٍر ك��لِّ ِم��ْن أس��م��ى ه��و دي��ن��ي ت��ع��رُف ف��ل��س��َت تَ��لُ��ْم��ن��ي ال
َح��ْدِس ك��ل ع��ن يَ��ج��لُّ ِص��ْدٌق وه��و َوْص��ٍف ك��لِّ ع��ن يَ��ج��لُّ َم��ْع��نً��ى ه��و
وأُن��س��ي رج��ائ��ي َم��َدى َم��َداَه��ا ف��ي ال��م��ت��ف��ان��ي األل��وه��ِة ن��ف��ُس ه��و
ي��أس��ي ج��اء ال��ورى ُظ��ل��م��ِة وِم��ْن ـ��س��ي نَ��ف��ـ ُخ��ِل��َق��ْت ق��د اإلل��ِه ض��ي��اءِ ِم��ْن
ج��ن��س��ي ألب��ن��اءِ غ��اف��ًرا ع��اب��ًدا ف��دع��ن��ي ال��ح��ي��اِة ف��ي ال��ل��َه وأرى
ه��م��س��ي ال��ربِّ إل��ى ل��ه ف��ه��م��س��ي ٌن ق��رب��ا ل��ل��ه «ال��ي��ن��ب��وَع» ه��ذا إنَّ
يُ��ْم��س��ي ل��ل��ط��ْه��ِر ب��ال��ط��ه��ِر وس��واه رج��ٌس ال��رِّْج��ِس ن��ظ��رِة ِم��ْن ط��ه��ور ك��م
نَ��ْف��ِس��ي! ول��ألل��وه��ِة َم��َج��اٍل، ُك��لِّ ف��ي األلُ��وَه��ِة ع��اب��ُد ف��أن��ا

وتجاوبها. الكائنات 39
«العودة». قصيدة انظر 40
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الرمل ليايل

ِس��غ��ابَ��ا َع��ْط��ش��ى اآلم��اُل تَ��َزاُل م��ا ول��ك��ْن ع��ن��ه��ا اآلم��اَل س��أل��ن��ا ق��د
ك��ع��ابَ��ا ب��رح��َن وم��ا ارت��ق��اٍب ف��ي ف��ش��اب��ْت ف��ي��ه��ا ب��ال��َغ��َراِم ُع��لِّ��َل��ْت
وان��ت��ه��ابَ��ا ��ه ن��ح��سُّ َم��تَ��اًع��ا ـ��ُر ��ع��ـ ال��شِّ ُح��رَِّم ح��ي��ن��م��ا ال��س��ح��ُر ُح��لِّ��َل
األرب��ابَ��ا ونُ��ْش��ِب��ُه ج��م��ي��ًع��ا ِس ال��ن��ا أف��ق��ُر ك��أن��ن��ا ل��ي��اٍل ف��ي
ال��ض��ب��ابَ��ا ال��ض��ي��اءَ ي��رى ِغ��ن��اه��ا ع��ن غ��ري��ٌب ع��ن��ه��ا ال��غ��ري��َب وك��أنَّ
ُع��ج��ابَ��ا خ��ي��اًال ال��ه��َوى وش��رب��ن��ا ع��ج��ي��بً��ا ط��ي��ًف��ا ال��ج��م��اَل َع��َرف��نَ��ا ك��م
ال��ش��ب��ابَ��ا ف��ق��دنَ��ا ب��ه��ا ك��أنَّ��ا ال��ب��ثِّ س��وى م��ل��ك��نَ��ا وم��ا ُع��دن��ا ث��م
ان��ت��ح��ابَ��ا! ال��ل��ي��ال��ي يَ��ْق��ِض��ي خ��ري��ٍف ف��ي َل��ْه��َف��ى األَن��اش��ي��َد ل��ه ون��ظ��م��نَ��ا

صالة

م��ن��ف��رَدا ال��ُح��بَّ أَبُ��ثُّ ألَْوَالِدي ُس��ُرٍر َل��َدى
َس��ِه��َدا ك��م��ا ن��اُم��وا وق��د َق��ل��ب��ي ِم��ْن ال��لَّ��ي��ل َص��الُة
وي��َدا ف��ًم��ا تُ��ق��بِّ��ل��ه��م م��ف��ت��وٍن ن��ظ��راِت ع��ل��ى
َع��َدَدا َل��ُه��ْم ونُ��ْح��ص��ي��ه��ا أَنْ��َف��اٍس ُح��ْل��َو ت��ت��اب��ُع
أح��َدا داع��يً��ا أُك ول��م ُم��بْ��تَ��ه��ٍل ِش��بْ��َه وأرك��ُع
َع��بَ��َدا َم��ْن ح��اُل ف��ح��ال��ي ع��اب��ُده��م ال��ل��ي��َل ك��أنَّ
أب��َدا ب��م��س��رٍف ف��ل��س��ُت يَ��ْغ��م��ُرن��ي اإلي��م��ان أرى
وال��وَل��َدا ال��ل��َه أَح��بَّ ح��اٍن أٌب ول��ك��نِّ��ي
َخ��َل��َدا! أح��الِم��َه��ا وف��ي ب��ن��ظ��رتِ��ه ُج��م��َع��ا وق��د
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روالن مدام

املقصلة. درجات صاعدة روالن مدام

تكره وكانت والحرية، واملساواة اإلخاء لثورة املتأهبة فرنسا قدوة روالن مدام (كانت
حزب زوجها ورعاية برعايتها تألَّف وقد الرقيقة، الشاعرة لفطرتها العنف يف التمادي
احتضنوا الذين األحرار بهؤالء الظنَّ أساءوا «اليعقوبيني» املتطرفني ولكنَّ الجريوند،
وعوملت شهوًرا، زوجته وُسجنت روالن، السيد فروا من بني فرَّ وقد بهم، فنكلوا الثورة
املقصلة درجات صعدت ملَّا أنها عنها ويُؤثَر … النهاية يف أعدمت ثم معاملة، أسوأ
ذلك، عليها فأبوا خواطرها، تدوِّن أن إعدامها قبل تودُّ وكانت الشجاعة، منتهى أظهرت
الخالدة: جملتها صوتها بأعىل وقالت اإلعدام، ميدان يف الحرية تمثال إىل التفتت وحينئذ
امرأة أنبل أنها روالن ملدام التاريخ وحفظ باسمك!» تُرتكب جرائم من كم الحرية! «أيتها

الحديثة.) فرنسا عرفتها

ظ��ال��ُم ه��اَن ك��م��ا َم��ظ��ل��وٌم ع��زَّ ف��ق��د ال��َم��َظ��اِل��ُم ت��ل��ك ال��ع��دِل س��ب��ي��ل ف��ي أَال
راغ��ُم وال��ب��ط��ُش ال��ب��ط��ِش ب��دن��ي��ا وُم��تِّ خ��ال��ٌد وال��ح��قُّ ال��ح��قِّ ب��دن��ي��ا خ��ل��دِت
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غ��ارُم ال��م��س��ام��ُح ف��ال��ح��يُّ ب��روح��ِك خ��ل��ق��ِت��ه��ْم ال��ذي��ن ال��ق��وُم خ��ان��ِك ل��ئ��ن
ودائ��ُم ح��يٌّ ال��ع��دِل روَح أنَّ ول��و ع��دال��ٍة ب��داِر ال��دن��ي��ا ه��ذه وم��ا
ال��م��غ��ارُم ع��ل��ي��ِك ع��ادْت ن��م��ْت ف��ل��م��ا ُح��رًَّة ال��م��ب��ادئ أس��م��ى ل��ه��م ح��ض��ن��ِت
راح��ُم؟ ال��م��وَت يُ��ط��َع��ُم ه��ل أَس��ًف��ا! وي��ا م��ن��ق��ذٌ؟ ال��غ��دَر يَ��ح��ص��ُد ه��ل ع��ج��بً��ا! ف��ي��ا
ال��ج��رائ��ُم ت��ن��ل��ه ل��م م��أًوى ال��ط��ه��ِر س��وى ل��ه��ا ي��ك��ن ل��م ال��ت��ي ال��س��ج��َن تَ��س��ك��ُن وه��ل
ح��ال��ُم وأُْس��ِع��َد م��ح��زوٌن ��َم ت��ب��سَّ َس��ن��ائ��ه��ا ِم��ْن ال��ت��ي ال��ن��ط��َع تَ��ع��رُف وه��ل
تُ��َس��اِه��ُم ل��ل��ج��م��اِل َم��ْس��ًع��ى ك��لِّ ف��ف��ي ل��ق��وِم��ه��ا ال��ج��م��ي��ُل ال��ف��نُّ ه��ي ح��ي��اٌة
س��اِل��ُم َق��طُّ ج��ازه م��ا ُم��ن��ت��ًه��ى إل��ى وارت��ق��ْت ال��ش��ج��اع��ِة أس��م��ى إل��ى ت��ن��اه��ْت
ال��ت��راج��ُم لُ��َغ��اُه تُ��ْف��ِص��ْح ول��م ُج��م��وٌع ب��ه َدَرْت م��ا ال��ذي ال��َوْح��ُي وي��دف��ُع��ه��ا
ال��ع��ظ��ائ��ُم ��َغ��اِر ال��صَّ ُدن��ي��ا ع��ل��ى أض��اءْت ُش��َع��اِع��ِه ِم��ْن ال��ذي األَْع��َل��ى ال��َق��بَ��ُس ه��و
ب��ه��ائ��ُم ال��ن��ف��وَس ول��ك��نَّ ُم��ل��وًك��ا أه��لُ��ه��ا ص��ار ال��ت��ي األرِض ه��ذه ع��ل��ى
غ��اش��ُم ال��م��ق��دَِّس ب��ال��ن��ع��ِت ويُ��نْ��َع��ُت ُم��ْح��ِس��ٌن ب��اإلس��اءة ف��ي��ه��م يُ��َع��اَق��ُب
ال��ج��م��اج��ُم! ت��ل��ك ال��َم��ْج��ِد َم��ع��ان��ي ك��أنَّ َم��ْج��ِدِه��ْم ت��واري��ِخ ف��ي ال��م��آِس��ي وتَ��ْح��يَ��ا

∗∗∗
ون��اق��ُم ج��اٍن يَ��بْ��لُ��ْغ��ُه ل��م وذك��ُرِك ب��ي��ن��نَ��ا ال��م��ع��طَّ��ر ال��ذِّْك��ِر أت��ارك��َة
ع��اص��ُم ال��م��خ��لَّ��ِد ل��ل��ذك��ِر ونُ��ب��ل��ك م��رًَّة ال��َخ��ئُ��ون��ِة األرِض ع��ل��ى ح��ي��ي��ِت
ج��ارُم ال��س��الس��َل َم��دَّ ب��اْس��ِم��َه��ا وك��م أج��رُم��وا ال��ن��اُس ف��ل��ل��ح��رَّي��ِة َص��َدْق��ِت!
ص��ائ��ُم َق ال��ُم��َش��وِّ ال��نَّ��ب��َع يَ��بْ��ل��ُغ ك��م��ا ق��ري��رًة ال��ع��زي��ِز ال��م��وِت إل��ى َص��َع��دِت
ال��غ��م��اغ��ُم41 ت��ل��ك اآلب��اَد تُ��س��ِم��ِع ول��م داويً��ا َص��وتُ��ك اآلب��اَد ع��ان��َق وق��د

الهازلون

ال��ح��يِّ ُروِح��ِه ِم��ْن ُخ��ِل��ُق��وا إذا إالَّ يُ��ح��رِّره��م م��وه��وبً��ا ال��نَّ��اُس يَ��ق��دَر ل��ن
َم��ب��ك��يِّ ِش��ب��ُه ول��ك��ْن ب��اٍك وال��ُك��لُّ َع��ب��ث��وا َم��ْن ب��ي��ن ُم��ض��اٍع ذك��اءٍ ِم��ْن ك��م

خلد. الذي وحده هو والسالم للحرية صوتها أن الشاعر يريد املحاربني. أصوات الغماغم: 41

129



الينبوع

م��ط��ويِّ غ��ي��ِر ب��ج��اٍه وال��ع��اب��ث��ون م��تَّ��َه��ٌم وه��و يَ��ْش��َق��ى ال��ف��رُد ال��واه��ُب
ع��ل��ويِّ ك��لَّ تُ��ف��ن��ي ح��ي��ن ُج��ْرِم��َه��ا ع��ن غ��اف��ل��ٌة وه��ي ُج��م��وٌع وت��ب��ك��ي ت��ش��ك��و
وص��خ��ريِّ إن��س��يٍّ ب��ي��ن م��ا ك��ال��ف��رِق وغ��ام��ط��ِه م��وه��وٍب ب��ي��ن م��ا وال��ف��رُق
األم��ان��يِّ وت��ش��ي��ي��ُد ال��رج��اِل ه��دُم َم��أرب��ه��م ك��لُّ ق��وٌم يَ��ف��ل��ُح ه��ي��ه��ات
ال��ك��راس��يِّ أس��م��ى ف��ي أح��لُّ��وه ��ا ل��مَّ ��ره��م س��خَّ ال��ع��ج��ُز ح��ي��ن ال��ع��ج��ِز ف��ي ي��ب��ك��ون
َم��نْ��ِس��يِّ م��وَت ذل��ي��ًال ي��م��وَت ح��ت��ى يُ��خ��ادُع��ه��م ال ع��ظ��ي��ًم��ا وي��رح��م��ون
واألغ��ان��يِّ تُ��ش��ِج��ي ال��م��ه��ازِل ِم��ن ُص��َوٍر ع��ل��ى ب��اٍك ه��ات��ٌف وك��لُّ��ُه��ْم

املطرية مسلة

وال��ق��بَ��ِس؟! ال��َوْح��ِي َم��ن��اَر ت��ك��ون��ي أل��م َخ��َرِس وف��ي بُ��ؤٍس ف��ي ال��ده��ِر ي��ت��ي��م��َة
ال��ح��َرِس ع��ن دوًم��ا ُغ��نْ��ي��ٍة ف��ي ألن��ِت غ��اش��م��ًة األح��داَث وَدع��ي ت��ج��زِع��ي ال
م��ف��ت��رِس ب��ط��َش ي��ش��ك��و واألم��ُس ب��األم��ِس، اف��ت��خ��روا ك��م أح��ف��اٌد ق��دَرِك يَ��دِر ل��م
ل��م��ق��ت��ب��ِس؟ ال��دن��ي��ا ف��ي األش��ع��ُة ه��ِذي ُخ��ِل��َق��ْت ل��م��ْن «ه��وراٍس» ت��ب��ج��ي��ِل رم��َز ي��ا
وال��غ��ل��ِس ال��ض��وءِ ك��أن��ي��ِن ال��ث��رى ه��ذا ل��ه��ا يَ��ِئ��نُّ أدراٍن ب��ي��ن م��ا ع��اف��وِك
م��ب��ت��ئ��ِس آالِم ف��ي ت��رج��ُع وال��ي��وَم ف��رٍح ف��ي األح��الُم ل��ِك ت��ح��جُّ ك��ان��ت
ُع��ُرِس ف��ي ك��ال��خ��وِد ن��اض��رًة وال��ح��س��ِن ع��اط��رًة ب��ال��ذك��ِر ق��ري��ٍة ف��ي س��ك��ن��ِت
َدن��ِس ف��ي ال��طُّ��ه��ر ب��ع��َد ت��ب��ق��ي��ن وك��ي��ف آف��ل��ًة ال��م��ج��ِد ب��ع��َد تُ��م��س��ي��ن ف��ك��ي��ف
ال��يَ��بَ��ِس! ع��ل��ى أم��ش��ي أم ال��َم��اءِ ع��ل��ى أم��ِش��ي ت��ل��ِف��ي ع��ل��ى أدِري وم��ا إل��ي��ِك أم��ش��ي
ال��ف��َرِس ع��زَُّة وت��أب��ى ال��م��ض��ي��ِق ع��ل��ى ي��ع��اِونَ��ن��ي أن إب��اءً ي��أب��ى وال��ع��ي��ُر
ال��نَّ��ِج��ِس م��اِئ��ِه ف��ي أو ف��ي��ِه أق��داُم��ن��ا نُ��ِس��يَ��ت إذا ��اٌب ص��خَّ ح��ول��ِك وال��وح��ُل
��ِرِس ال��شَّ ده��ره م��ن ش��ًج��ى ف��ي وك��ل��ه ظ��اه��ُرُه ك��ال��ف��رح��اِن ع��ن��دك وال��غ��رُس
ُم��ن��درِس غ��ي��َر َم��ْج��ًدا األم��َس يَ��س��ت��ل��ه��ُم َم��ِرٌح ص��ائ��ٌح وك��لٌّ ب��ن��ي��ِه وِم��ْن
وال��َج��َرِس ب��اإلي��ح��اءِ ال��س��م��َع وي��ض��ِرُب ي��رم��ق��ُه األَْم��ُس ذاَك الَح إذا ح��تَّ��ى
وُم��ْخ��تَ��َل��ِس م��غ��ب��وٍن ب��ي��ن وف��اتَ��ه َع��َم��ٍه ف��ي ال��خ��ذالَن وأش��ب��ع��ُه أغ��ف��ى
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الهائب الرشوق

ال��غ��اض��ُب إي��م��اُؤُه ول��ل��ف��ج��ر ال��م��س��ت��ِع��زِّ َم��ْرَق��ب��ي إل��ى َص��ع��دُت
ت��اب��ُع ل��ه وال��لَّ��ِه��ي��ُب َم��َض��ى َم��َض��ى ��ا ف��ل��مَّ ح��ي��نً��ا ت��َل��كَّ��أ
ال��ن��اظ��ُر يَ��ره��بُ��ه��ا خ��ن��ادُق ��ُروِق ال��شُّ َم��َج��اِل ف��ي ل��ه َف��ُم��دَّْت
وال��ط��ائ��ُر وال��رِّي��ُح ��ْح��ِب ال��سُّ ِم��ن ال��ج��اري��اُت تُ��ح��اِذُره��ا وراح��ت
ال��رَّائ��ُع َم��ْش��َه��ُدَه��ا ولِ��ْل��َح��ْرِب ال��س��ك��وِن ه��ذا ك��لُّ َع��َج��ٍب وِم��ْن
ال��ه��ائ��ُب! ه��و ال��ش��روَق ك��أنَّ «ذك��اءُ» ش��روٍق ف��ي أب��ط��أْت وق��د

الحمراء الورود

وال��ن��اِر ال��ه��وى ف��ي س��يَّ��ان ن��ح��ن واح��م��راِر ب��ح��رق��ٍة ُوروًدا ي��ا
ال��م��ت��واِري ب��ح��زن��ِه وك��النَ��ا م��ث��ل��ي ل��ِك ُش��ع��ل��ًة ال��ل��ي��ُل يُ��ْط��ف��ئُ
ال��ج��بَّ��اِر! وال��َه��َوى ال��نَّ��ار ِم��َن ـ��ف��ي تُ��خ��ـ وم��ا ال��ظ��الِم خ��دع��ِة ِم��ْن آِه
ل��ل��نَّ��ه��اِر ب��م��ي��ت��ٍة ُم��تْ��ن��ا راَح م��ا إذا ح��ت��ى ب��ال��ن��ه��اِر ُع��ْم��ُرن��ا
أش��ع��اِري ف��ي ال��ل��ه��ي��َب وَع��َرْف��ِت ��ح��اي��ا ال��ضَّ ف��ي ��ذَى ب��ال��شَّ ف��ع��رف��ن��اِك
ال��ق��م��اِري ِغ��ن��اءِ ف��ي وك��ال��ُح��بِّ ال��ُح��بِّ ع��ال��ِم ف��ي ك��ال��رُّْس��ِل وُع��ِدْدن��ا
ِش��ع��ار! ِم��ْن ل��ل��ج��وى ي��ا وِش��ع��اًرا، ل��ن��ف��س��ي ص��ن��ًوا ع��ل��ي��ِك أح��ن��و أن��ا

كنتور إدِّي

الشهري.) املضحك الغنائي (املمثل

ال��ش��اع��ِر؟! خ��ي��اِل ف��ي ُع��ْم��َرك أت��ع��ي��ُش س��اح��ِر وأب��رَع ال��دُّن��ي��ا ُم��ض��ح��َك ي��ا
ط��ائ��ِر أج��رأ ل��ألح��الِم ون��راَك َص��ائ��ٍد أح��ذَق ل��ألن��غ��اِم ن��ل��ق��اَك
ال��م��ت��ط��اي��ِر ال��م��ت��وثِّ��ِب ب��خ��ي��اِل��َك دائ��ًم��ا ُروُح��ك ال��ك��وِن ُروَح وك��أنَّ
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ل��م��ش��اع��ِر ب��روائ��ٍع وتَ��ص��وُغ��ه��ا وُف��ت��ون��ِه أل��ح��ان��ِه إل��ى تُ��ْص��ِغ��ي
دائ��ِر غ��روٍر ع��ل��ى ك��ال��ك��رن��ف��اِل ح��ي��اتُ��نَ��ا ح��ي��ن ال��ج��دُّ ف��ي��ه��ا ال��ه��زُل
ال��ع��اب��ِر ال��ف��ق��ي��ِر وال ال��غ��ن��يِّ ح��ظ ل��ح��ظِّ��ن��ا ف��ل��ي��س س��ل��بَ��ْت أح��َس��نَ��ْت إن
س��اح��ِر ن��ع��ي��ٍم ِم��ن ُم��ح��اٌل إالَّ ب��ف��رح��ٍة ل��دي��َك تُ��ْق��َض��ى س��اع��ٌة م��ا
س��اخ��ِر وج��وٍد ِم��ْن َم��ع��نً��ى ألَج��لُّ وإن��ه��ا ال��ح��ب��ي��ِب ال��وه��ِم ج��ن��ِة ف��ي
ال��ك��اب��ِر ��غ��ي��ِر ك��ال��صَّ وراءََك ي��ل��ه��و وك��لُّ��ن��ا ال��ك��ب��ي��ِر ك��ال��ط��ف��ِل ون��راَك
وَم��َزاه��ِر م��بَ��اس��ٍم ب��ي��ن وال��ح��بِّ ال��م��ن��ى ُدن��ي��ا وإن��ه��ا ال��ج��ن��وِن ُدن��ي��ا
ال��ث��ائ��ِر ال��ج��م��اِل ب��ي��ن أدواِت��ه��ا، م��ن وال��ل��ح��ُن ل��غ��اِت��ه��ا، ب��ع��ُض ال��رق��ُص
ع��اث��ِر وح��ظٍّ ه��مٍّ ع��ل��ى ن��م��ش��ي ال واألض��واءِ، األح��الِم ع��ل��ى ن��م��ش��ي
ل��ل��ن��اظ��ِر آس��ًرا ط��ي��ُف��َك يُ��وح��ي��ِه م��ا ك��ل ف��ي ح��ي��اَل��ن��ا ال��رب��ي��َع ون��رى
ال��ط��اه��ِر ال��ف��ن��وِن ن��ب��ِع م��ن ونَ��ع��بُّ ذات��ن��ا ح��تَّ��ى ال��ن��اِس وج��وَد نَ��ن��س��ى
أزاه��ِر ب��ي��ن ال��ك��ك��ت��ي��ِل م��ن َع��بَ��ٌق وَم��زي��ُج��َه��ا أل��وانُ��ه ل��ن��ا ف��اض��ْت
ال��ف��اج��ِر ك��ال��ع��ت��يِّ وي��ش��َرُب ي��رن��و ح��ل��ي��ُف��ن��ا ال��ع��ن��ي��ُد ال��ده��ُر وك��أنَّ��م��ا
ال��غ��اف��ِر ص��ف��اءَ ون��م��ن��ح��ُه م��ع��ن��ا أُنْ��ِس��ِه س��اع��َة ال��ص��ف��َح م��نَّ��ا ف��ي��ن��ال
ال��ح��ائ��ِر ال��ض��الِل ِم��ن ع��اد أب��دع��َت إذا ح��تَّ��ى ت��ائ��ًه��ا ي��ج��ِري ك��اَن ق��د
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ال��خ��اط��ِر ج��م��ي��َع م��ال��ك��ًة ك��ال��ُح��ل��ِم يَ��ق��ظ��ٍة ف��ي ��َع��ْت تَ��َج��مَّ ال��ح��ي��اَة ف��ن��َرى
ال��ذاك��ِر ب��ذه��ِن َم��نْ��ِس��يٍّ��ا ص��ار ق��د ب��أَس��رِه ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ك��وُن وك��أن��م��ا
ال��ب��اه��ِر! َم��َداَك ف��ي ل��ل��ع��ب��ق��ري��ِة ره��ي��ن��ًة ال��َح��يَ��اِة أم��ان��يُّ وَغ��َدْت

ذنوبي بني

ال��م��ح��ب��وِب ب��ع��ت��اب��ِك آل��م��ت��ِن��ي ح��ي��ن��م��ا َع��تْ��بَ��ِك ف��ش��ك��رُت ع��اتَ��بْ��ِت��ن��ي
ذُنُ��وب��ي؟! ب��ي��ن ف��ي��ه م��وت��ي أَيُ��َع��دُّ ل��ن��ارِه ان��ط��ف��اءَ ال َج��ح��ي��ٍم ف��ي أن��ا
ع��ذاب��ي اس��ت��ط��اَل إذا ال��َع��َزاءَ تُ��وِح��ي ُح��رق��ت��ي ف��ي ُع��زل��ت��ي إالَّ أَْل��َق ل��م
ش��راب��ي ف��ال��ل��ه��ي��ُب أض��ح��ُك ك��ال��ن��اِر أن��ا وه��ا ال��لَّ��ه��ي��ِب ف��ي تَ��ض��ح��ُك ال��ن��اُر
اإلح��س��اِن ِم��ْن ل��ل��دن��ي��ا أس��ل��ف��ُت م��ا ع��بءَ ��َل أُح��مَّ أن َوْح��دي آث��رُت
ج��اِن غ��رٍّ ك��لِّ ِم��ْن ح��س��رٍة ف��ي ح��س��رًة ُع أَج��رَّ ُغ��َص��ٍص ف��ي واآلَن
أح��الم��ي ن��اش��دوا َم��ْن ع��ل��ى أب��ًدا ب��ه��ا أَبْ��َخ��ْل ل��م األح��الِم س��ال��ف ف��ي
آالم��ي ع��ل��ى ف��خ��لِّ��ي��ن��ي ُع��ْم��ِري َل��َه��ا آالٍم غ��ي��ُر ل��ي م��ا واآلَن
وداِد ُروُح خ��ل��َق��تْ��ُه ول��و وأذًى َش��ًج��ى س��وى يُ��ك��اُل ل��ي ع��ت��ٍب ك��لُّ م��ا
ِب��ِح��َداِد؟ ُع��ُزوَف��ه ال��ح��زي��ِن وع��ل��ى ُس��ُك��وتَ��ُه ال��َج��ري��ِح ع��ل��ى يَ��ل��وُم ذا َم��ْن
أنْ��ِس��ي تَ��ك��لُّ��ِف أو ش��ك��وى ك��لِّ ِم��ْن ن��ع��م��ًة وأْوَف��ى ل��ي أك��رُم ��م��ُت ال��صَّ
ن��ْف��ِس��ي تُ��َح��رََّر أن ال��م��ح��بَّ��ِة وِم��َن م��ح��ب��ت��ي يُ��ِع��زُّ ل��م��ن ��ك��وُر ال��شَّ وأن��ا

لصوصالخلود

ال��وس��ي��ْم ��بَ��اِح ال��صَّ ه��ذا ف��ج��ِر ِم��ْن ال��دق��ائ��َق ه��ذي ل��ن��خ��ِط��َف تَ��َع��اَل��ْي
ال��ع��دي��ْم! ال��زَّم��اِن ل��ه��ذا وك��ن��ًزا ل��ل��ح��ي��اِة ُق��بَ��ًال ونُ��ْخ��ِل��َده��ا
َوْج��ِدَه��ا ف��ي ال��نُّ��وُر يُ��داع��بُ��َه��ا ال��ن��خ��ي��ِل س��اه��م��اِت إل��ى تَ��َع��ال��ْي
بُ��ْع��ِدَه��ا! ع��ل��ى ال��ذك��ري��اِت ِم��ن أَْض��َم��َرتْ��ُه م��ا ل��ذَة ِل��نَ��نْ��ه��َب
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يَ��ُع��وْد ل��ن وش��ذًى ال��نَّ��َدى ح��واه ل��ح��ٌن ��ب��ِح ف��ل��ل��صُّ ت��ع��اَل��ْي ت��ع��اَل��ْي
ال��ُخ��لُ��وْد! وف��ي��ه ال��وج��وُد ف��ف��ي��ه ال��ه��وى م��ن��ه ل��ن��س��رَق تَ��َع��ال��ْي
��َف��ْق ال��شَّ ح��ت��ى يَ��بْ��َق ول��م ح��ظ��وًظ��ا م��نَّ��ا ال��دَّه��ُر أخ��ذَ ف��ك��م تَ��َع��اَل��ْي
اح��ت��َرْق! ل��ه��نَّ ال��خ��ي��اُل وح��ت��ى ل��ل��ن��ع��ي��ِم ُف��َرٌص ُق��ِت��َل��ْت وك��م
ال��َح��َص��ى وذاك ال��زُّروَع وت��ل��ك ال��غ��دي��َر ع��ن��ه��ا ن��س��ائ��ُل وِع��ْش��ن��ا
��َم��ا! ال��سَّ ويَ��ن��اُل ال��ثَّ��رى يَ��نَ��اُل نَ��بْ��ُض��ُه ال��ذي ال��ُوج��وِد وق��ل��َب
ال��س��ك��وْت ش��ب��ي��ُه ��يَ��اِح ال��صِّ ف��ب��ع��ُض ال��ع��م��ي��َق، ال��س��ك��وَت إالَّ ن��ل��َق ف��ل��م
يَ��ُم��وْت! ع��داه��ا ق��د ال��ذي ف��ك��لُّ ال��م��ع��ان��ي ح��ي��اُة إالَّ ال��ح��يُّ وم��ا
خ��ال��َدْه ُق��بَ��ٌل ��لُ��ُه تُ��َس��جِّ ال��ه��وى ُخ��ل��وَد إالَّ نَ��َر ول��م
ال��ع��اب��َدْه! ال��ل��ه��ف��ِة ع��ل��ى ل��دي��ِك ُروح��ِه وم��ن آنَ��ا ال��ك��وِن ِم��َن
��ُط��وْر ال��سُّ ن��ظ��ي��ِم ف��ي ُق��ِرئَ��ْت وإن م��ح��س��وس��ًة ال��ف��نِّ ف��ي وتُ��ْح��َف��ُظ
ال��ده��وْر! ب��رغ��ِم ال��ج��م��اِل ون��ب��َض ال��ح��ي��اِة ن��ب��َض ب��ال��ش��ع��ِر وتَ��ن��ب��ُض

والببغاء البعوضة

ل��دي��َه��ا يُ��خ��اُف َخ��َط��ٌر ال ال��وه��م ف��ي ذرًَّة ال��ب��ع��وض��َة ت��رى ال��ب��ب��غ��اءُ
ع��ل��ي��َه��ا! اإلَل��ُه س��لَّ��ط��ه��ا ��ل��ِم وال��سِّ ال��وغ��ى ف��ي ج��ي��وًش��ا أف��نَ��ْت ال��ت��ي وه��ي
وه��الِك ن��ق��م��ٍة ف��ي ش��خ��ص��ي��ٌة ذات��ه��ا ال��ب��ع��وض��َة إنَّ ه��ذه! ي��ا
ح��اك��ي؟! أو ل��م��م��ثِّ��ٍل وغ��ب��اوٍة ك��اذٍب ُغ��روٍر س��وى ل��دي��ِك م��اذا

خصومي

وص��َح��اِب��ي ِرف��ق��ت��ي خ��ص��وم��ي ول��ك��ْن إس��اءَت��ي أرادوا َم��ْن ُخ��ص��وم��ي ول��ي��س
وش��راِب بَ��س��م��ٍة ِم��ْن ُخ��ِدُع��وا وق��د ب��ص��ف��ِح��ِه��ْم م��نِّ��ي األش��راَر م��كَّ��ن��وا ُه��ُم��و
ل��ث��واِب وال خ��وًف��ا ال ويَ��س��ع��ون ع��ق��ي��دت��ي ي��ف��ق��ُه��ون رج��اًال أَِع��ْرن��ي
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وع��ق��اب��ي؟! َغ��ض��ب��ت��ي ِم��ْن َط��َغ��ى إْن ن��ج��ا م��م��رٍَّد ح��ص��ٍن أيُّ ف��س��اِئ��ْل: وبَ��ْع��ُد
ص��ح��اِب��ي! َك��َوْه��ِم م��نِّ��ي بَ��ل��ُغ��وا ف��م��ا غ��روِره��ْم ف��ي ب��ي األع��داءُ َش��م��َت ل��ئ��ن

الفناء أنشودة

ال��نَّ��َدى م��ن ل��ل��ص��ب��اِح ُه��يِّ��ئَ ال��ل��ي��ل ف��ي م��ا ك��لَّ ب��األش��ع��ِة تَ��خ��ط��ُف ��م��ُس ال��شَّ
��َدى وال��صَّ ب��األش��ع��ِة ال��تَّ��ح��رَُّق إالَّ ع��وَّْض��ِت��ن��ي وم��ا أح��الم��ي وَخ��َط��ْف��ِت
األل��واِن ِع وتَ��نَ��وُّ وض��ي��اِئ��َه��ا ظ��الِل��َه��ا ب��ي��ن وه��ي َح��ي��ات��ي َح��َس��ُدوا
األح��زاِن م��ن ُص��َوٌر وَج��م��ي��ُع��ه��ا ب��ه��يَّ��ًة ال��خ��ري��ِف ك��أوراِق ُص��ِب��َغ��ْت
ف��ن��اِئ��َه��ا أم��اَم ط��ائ��رًة ال��رِّي��ِح ف��ي وان��ت��ش��ْت وَغ��نَّ��ْت ض��ح��ك��ْت ول��ربَّ��م��ا
ِغ��نَ��اِئ��َه��ا! م��ص��ي��َر ُم��درك��ٌة وال��ن��ف��ُس وم��غ��ن��يً��ا ض��اح��ًك��ا ك��ذل��ك وأن��ا

مرقصالنجوم يف

��ح��راءِ ال��صَّ ف��ي ��اق ال��ُع��شَّ ك��م��راق��ِص َم��س��ائ��ي ِم��ْلءَ أراِك ��َم��اءِ ال��سَّ ِف��تَ��َن
ال��زه��راءِ؟! األن��ج��ِم ب��ت��ل��َك ص��دح��ْت ت��رى ف��ه��ل ال��خ��ل��وِد ب��م��وِس��ي��َق��ى ص��َدح��ْت
��اءِ ال��وضَّ م��ل��ك��وت��ه��ا ِم��ْن ل��ل��ك��وِن ش��اِم��ٌل ِس��ْح��ٌر وه��ي إل��ي��ه��ا أْص��ِغ��ي
ال��م��اءِ ف��وَق ُدْح��ِرْج��َن ب��ُك��َراِت��ه��ا ط��ف��ل��ت��ي ك��ف��رح��ِة َف��رٌح ب��ه��ا وأن��ا
ال��ح��س��ن��اءِ ال��ن��اف��ورِة م��ن َع��بَ��ٌث ع��ب��ي��َره��ا َرشَّ األَزه��ار ف��رح��ِة أو
ال��نَّ��ائ��ي ال��رب��ي��ِع ب��ه��وى ُس��ْك��ِرَه��ا ف��ي ش��ت��اِئ��َه��ا ق��ب��َل األط��ي��ار ف��رح��ِة أو
��ع��َراءِ! وال��شُّ ��اِق ل��ل��ع��شَّ ويَ��بُ��وُح يُ��َرى وال يُ��َح��سُّ ك��م ال��ط��ب��ي��ع��ِة ُروُح
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مرصالعازفة

عيل وأحمد البحراوي محمد عيل السكندريني لألديبني درويش» «سيد كتاب (تصدير
عوض.)

ال��ل��بَ��اُب وال��َف��نُّ إل��ي��َك يُ��َزفُّ ��ى ال��ُم��َص��فَّ األَدُب ذل��ك تَ��َق��بَّ��ْل!
ويُ��ْس��تَ��ط��اُب ال��وف��يِّ ال��ن��ق��ِد وف��ي يُ��ْح��ك��ى ال��ش��ع��ر ف��ي ��َدى ال��صَّ إل��ى وأْص��ِغ
��بَ��اُب ال��شَّ زكَّ��اُه ال��ُق��رب��اِن ِم��َن َم��ْع��نً��ى ك��ف��اله ق��د ال��ثَّ��ْغ��ر أدي��بَ��ا
��ه��اُب ال��شِّ ان��ط��ف��أ إذا أَدٍب وف��ي ِغ��نَ��اءٍ ف��ي ُش��ع��اِع��َك ِم��ْن ب��ق��اي��ا
��ح��اُب ال��صِّ ب��ي��ن��ه��م��ا ج��اف��اَك وق��د وَم��ْوٍت َع��ي��ٍش ف��ي ع��رف��اَك ل��ق��د

∗∗∗
ال��ُع��ب��اُب ال��بَ��ْح��ُر ونَ��بْ��ُع��َك َع��َرْض��َت، ل��وٍن ب��ك��لِّ «ِم��ْص��ُر» وأن��َت َع��َزْف��َت
يُ��ج��اُب أَم��ًال ك��لُّ��ه��ا ح��ي��اتُ��َك ك��ان��ت األق��داِر ُخ��دع��ُة ول��وال
أص��ابُ��وا ف��م��ا ال��غ��اف��ل��وَن وض��لَّ س��ح��ًرا ب��األل��ح��اِن ج��ئ��َت ول��ك��ْن
ال��ت��راُب ل��ه��ا ال��ك��ن��وَز ح��رَس وك��م اع��ت��زاٍز ف��ي «ال��ط��ب��ي��ع��ُة» ف��ص��ان��ت��َك

∗∗∗
ال��ح��ج��اُب ُك��ِش��َف وق��د ُغ��ِف��َرْت ف��ق��د ش��ك��اًة ي��ه��وى َم��ْن ال��ُع��ْق��َم ِل��يَ��ْش��ُك
ال��ش��راُب َ ال��ظَّ��َم��أ ب��ن��ا يُ��ْط��ِف��ي ول��ن ث��ك��َل��ى ف��ي��َك ال��ع��ب��ق��ري��ُة وه��ِذي
ج��واُب وال س��ائ��ِل��ي��ن َوَم��ْرأًى أُف��ٍق ك��لَّ ن��رم��ُق ون��ح��ُن وك��ي��َف
��َح��اُب ال��سَّ ف��ي��رف��ع��ه��ا َم��ع��ان��يَ��ه��ا ي��ش��دو ال��س��م��َح ال��م��غ��نِّ��ي ن��ج��د وال

∗∗∗
َغ��ابُ��وا األَربَ��اَب ُم��ل��وَك��ُه ف��إنَّ ع��اط��الٌت ب��ع��َدَك «ال��نِّ��ي��ِل» َم��َغ��ان��ي
إي��اُب ل��ه ل��ي��س ال��ف��نَّ ك��أنَّ ح��ت��ى ض��اَع ق��د ِس��رُُّه��ْم وَل��ْح��نُ��َك
وال��ق��ب��اُب؟ ال��م��ن��ازُل َل��ُه َرَوتْ��ُه ل��وٍن وك��لَّ ��روَق ال��شُّ يَ��ْح��ك��ي ف��م��ن
يُ��ذَاُب؟ وق��د ال��م��ي��اُه تُ��ق��بِّ��ل��ُه ل��ه��ي��ٍب ع��ل��ى ال��ُغ��روَب يَ��ْح��ك��ي وَم��ْن
ال��ُغ��راُب؟ واع��ت��زَّ ال��ُق��ْم��ِريُّ م��ض��ى ��ا ل��مَّ ب��م��ص��ر ال��ح��ي��اِة وأن��غ��اَم
ال��ِح��َس��اُب؟ ت��رَك م��ا ال��ت��اري��خ ِم��َن تَ��ْرِوي وه��ي ال��م��ع��اب��ِد وأص��داءَ
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ال��ِع��ت��اُب ي��ج��م��ع��ه��ا األم��واِه وف��ي ال��م��بَ��اِن��ي وف��ي ال��رم��اِل ف��ي ق��روٌن
ال��َع��ذَاُب يُ��س��اوُره��ا أغ��ان��ي��ه��ا ول��ك��ْن ُخ��ْرٌس ك��أنَّ��ه��ا ت��ل��وُح
ذه��اُب ل��ه ل��ي��س ال��ُح��ْزِن وبَ��ْع��ُض ُح��ْزٌن ل��ل��ف��نِّ َم��َض��ى ف��م��ا ذه��ب��َت
ال��ك��ت��اُب ل��ُم��ل��ِه��ِم��ِه يُ��ْه��َدى ك��م��ا تُ��ْه��َدى إل��ي��َك ال��ذك��ري��اُت وه��ذي

الذاتية الحياة

ي��ت��س��اَم��ى غ��ي��ره��ا ِم��ْن ال ال��ن��ْف��ِس ِم��َن َع��يْ��ُش��نَ��ا دام م��ا ال��ف��ْق��ِر ب��رْغ��ِم س��ن��س��م��و
ظ��الَم��ا ��ي��اءُ ال��ضِّ ب��اَت ُع��ِدَم��ْت ف��إْن ُق��ل��وب��ن��ا ف��ي م��ا غ��ي��َر َح��يَ��اٌة ول��ي��س��ْت
َس��َالَم��ا ال��ن��ف��وِس ف��ي ِغ��نَ��اه��ا ويَ��بْ��ق��ى ب��ب��ؤِس��ه��ا ال��ح��ي��اِة أَع��اص��ي��ُر س��ت��ْف��ن��ى
داَم��ا ال��تَّ��َس��تُّ��ِر ف��ي َل��م��ْوٌت وف��ق��ٍر ث��روٍة ره��ُن ُع��ْم��ُره��ا ح��ي��اًة وإنَّ
ه��اَم��ا ك��ال��م��َض��لَّ��ِل أْم��َس��ى غ��اَب ف��إْن ي��ق��ي��ن��ِه َص��م��ي��ِم ِم��ن إالَّ ��ْع��ُب ال��شَّ وم��ا
تَ��َس��اَم��ى ث��م َه��مَّ وإالَّ ذل��ي��ًال، خ��س��اَرُه أو َح��ت��َف��ُه يُ��ج��اَزى أن إل��ى

رمضان ليايل

ش��ج��يَّ��ا ل��ح��نً��ا ب��ال��ل��ي��ِل وَغ��نَّ��ْت ال��ُح��بِّ أل��س��ن��ُة ب��ال��ن��ه��ار خ��رس��ْت
ب��ه��يَّ��ا ن��وًرا ال��ظ��الُم وت��راءَى ودي��ًع��ا ل��ي��ًال ال��نَّ��ه��اُر واس��ت��ح��اَل
ال��م��س��اءِ ع��ن��د اآلن��اِف م��لءُ ه��ي ش��ه��يٍّ ط��ع��اٍم ِم��ن واألف��اوي��ُح
واألص��دق��اءِ األح��ب��اِب اج��ت��ذاِب ف��ي داٍع تَ��َع��ثَّ��َر ح��ي��ن��م��ا أف��ل��ح��ْت
ال��َم��َداف��ْع42 إل��ي��ِه َص��وَّب��وا وق��د ال��ن��اِس ف��رح��ِة ف��ي ال��ن��ه��اُر وي��م��وُت
َش��اِف��ْع! أيَّ ن��َج��اِت��ِه ف��ي ص��ائ��ٌم وي��أبَ��ى ل��دي��ِه ث��أٌر ول��ك��لٍّ
ب��األذاِن وس��اح��ًرا ح��ب��ي��بً��ا ال��ص��وِت ال��رائ��ُع ال��م��ؤذُِّن وت��َراءَى

اإلسالمية. العواصم يف املدافع بإطالق اإلفطار إعالن اآلن املتبع من 42
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األل��ح��اِن ي��ت��ي��م��ِة ب��روٍح نَ��ا ح��يَّ��ا ال��َوْه��ِم ع��اَل��ِم ِم��ْن ك��غ��ري��ٍب
ي��ع��ن��ي��ِه ل��م��ا َح��ي��رٍة ف��ي وه��ي إل��ي��ه أَص��اَخ��ْت ال��دُّن��ي��ا وك��أنَّ
ك��ري��ِه ص��خ��ٍر ف��وق ن��اَح وق��د ـ��ِر ال��س��ي��ـ ُم��ت��ع��ب ف��ي ك��ال��غ��دي��ِر َش��ِق��يَ��ْت
واآلالَم��ا األت��راَح وي��غ��ط��ي ُح��ب��وٍر ف��ي م��ؤذنً��ا يَ��م��ِض��ي وه��و
وال��س��الَم��ا وال��ِغ��نَ��ى ال��ُح��بَّ يَ��َه��ُب َم��ْع��نً��ى ف��ت��ل��ق��اُه ال��دُّن��ي��ا وتَ��ُع��وُد
وال��ش��ب��اِب وال��ُم��ن��ى األن��ِس ِم��ن نً��ا أل��وا ال��ل��ي��ل ف��ي ال��س��اع��اُت ��ى وتُ��َق��ضَّ
َع��ذاِب! ِم��ْن وتَ��ْش��ت��ف��ي َع��ن��اءٍ ِم��ْن ف��ي��ه��ا تُ��َع��يِّ��ُد ال��دن��ي��ا ف��ك��أنَّ

وحوي! وحوي!

األط��ف��اْل ص��اَح َوَح��ِوي! َوَح��ِوي!
اآلم��اْل ب��ي��ن خ��بَ��بً��ا وَج��َرْوا
�الِم �األح� ك� ب��َدا وال��نُّ��وُر
�راِم ح� �دُّ ِج� ل��ه��ْم وال��َه��مُّ
ق��ري��ْر وال��ل��ي��ُل ف��رًح��ا َغ��نَّ��وا
ب��ش��ي��ْر إل��ه��اُم َص��دح��ت��ه��ْم ف��ي
وس��ع��ي��ْد زاٍه ب��ه��م رم��ض��اُن
ال��ع��ي��ْد َح��ْل��َوى ِم��ْن ف��ي��ك��اف��ُؤه��ْم
ب��خ��ي��ْل وال��ده��ُر َط��ل��ع��ِت��ه��ْم ف��ي
ال��ت��ق��ب��ي��ْل ب��ي��ن س��ل��ف��ْت ِن��َع��ٌم
ال��م��ح��ب��وْب أم��ِس��ي ف��ي��ه��ا ف��أَرى
ق��ل��وْب! ص��ي��ح��اِت وأح��يِّ��ي��ه��ا

∗∗∗
أب��ن��ائ��ي! ي��ا أب��ن��ائ��ي! ي��ا
�رَّاء! � �سَّ �ل� ل� أن��ت��ْم ُرُس��ٌل
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الصادحة األشعة

(الشمس)

األح��زاِن م��ن ُط��ه��ًرا واْغ��ِس��ِل��ي��ن��ا ال��لَّ��يَ��ال��ي! َف��َدتْ��ِك أْش��ِرق��ي! أَش��ِرق��ي!
اإلن��س��اِن! ص��دي��ق��َة ف��أه��ًال ـ��ُل ال��ل��ي��ـ ��َي ُس��مِّ ال��ذي ال��ح��ارُس ُج��نْ��ِدَل
ب��األم��ان��ي ُح��س��ِن��ه��ا ف��ي ص��ادح��اٍت الح��ْت ال��ح��ب��ي��ب��ُة أض��واؤِك ت��ل��ك
اآلذاِن ف��ي ت��رنُّ ول��ي��س��ت ـ��ِس ال��ن��ف��ـ أع��م��ِق ف��ي ت��رنُّ َص��َدح��اٌت
ك��ال��ت��رج��م��اِن وه��و ك��ال��رَّْج��ِع ف��ه��و يَ��تَ��غ��نَّ��ى ش��اع��ًرا ال��ط��ي��ُر ف��إذا
ال��ب��ي��اِن ف��ي َخ��ل��ْق��ِت��ِه َم��ْع��نً��ى ف��ه��و يَ��تَ��ثَ��نَّ��ى ع��اط��ًرا ال��زَّه��ُر وإذا
ال��نُّ��وَران��ي َل��ْح��ِن��ِك ِم��ْن ُم��ْس��تَ��َم��دٌّ ن��ش��ي��ٌد ��بَ��اُح ال��صَّ أع��ل��َن م��ا ك��لُّ
َم��َك��اِن ب��ك��لِّ يُ��َرى وَح��نَ��اٌن ح��ي��اٍة ب��ك��لِّ تُ��َرى َه��تَ��َف��اٌت
ال��م��ع��ان��ي ح��ي��اِة ف��ي ب��ال��ع��ي��ِش ـ��ه��وِم ل��ل��م��ن��ـ ال��تَّ��َف��اؤُل ب��ه��ا يَ��تَ��َج��لَّ��ى
ال��ف��تَّ��اِن ُروح��ِه ف��ي ص��الٌة ـ��َن تَ��لُ��وح��ي��ـ ح��ي��ن ال��ُوج��وَد وك��أنَّ
ال��تَّ��َف��ان��ي ح��ي��اِة ف��ي ال��م��وُت ُغ��يِّ��َب ح��ت��ى ال��ن��ف��ِس ُم��ْش��ِرُق ِف��ي��ِه م��ا ك��لُّ
ب��األل��واِن ال��ج��م��اَد وتُ��ْح��ي��ي ـ��ن��ا تُ��ْح��ي��ي��ـ ض��ي��ائ��ِك ف��ي ال��ف��نِّ ري��ش��ُة
ال��ف��نَّ��اِن نُ��َه��ى ف��ي ال��َوْق��ِع م��ن ُل تَ��ْخ��تَ��ا ال��َوْح��ي م��ن��غ��وم��ِة ُخ��ي��وٍط ف��ي
ال��زَّم��اِن ف��ي أو ال��ِج��ْرِم ف��ي ول��ي��س��ت ِف��ي ��ا ال��صَّ ُك��نْ��ِه��َه��ا ف��ي ال��ح��ي��اُة أن��ِت أن��ِت
ث��واِن وب��ن��َت رأَى ط��رٍف ب��ن��َت ن��راه��ا ل��ك��ْن ال��ق��روِن، ف��ي خ��َل��دْت
ال��ديَّ��اِن! إل��ى وُم��ْدِن��ي��ه��ُم��و ـ��ِق ال��خ��ل��ـ ال��غ��ام��ُر األل��وه��ِة س��ح��ُر وه��ي

∗∗∗
األح��زاِن! م��ن ُط��ه��ًرا واغ��س��ل��ي��ن��ا ال��ل��ي��ال��ي! ف��َدت��ِك أش��رِق��ي! أش��رِق��ي!
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الرجاء رسل

(.١٩٣٣ سنة ديسمرب ٧ يوم إنجلرتا من العاصمة إىل عودتهم يف املرصيني النسور (تحية

ال��س��م��اءْ أط��ي��اِف ب��ي��ن يَ��تَ��َه��اَدى ب��ال��رَّج��اءْ ف��أه��ًال ��رُب ال��سِّ أق��ب��َل
ودم��اءْ ُج��ه��وٍد م��ن ب��ذل��ن��ا م��ا ل��ه َض��َح��اي��ان��ا ِم��ْن ب��ذل��ن��ا ق��د
ال��ك��ب��ري��اءْ م��اِض��ي ال��ي��وَم واس��ت��ع��اَد ع��زَّت��ن��ا ِم��ْن ال��ي��وَم ف��اس��ت��ث��اَر
ال��َع��زاءْ ف��ي نَ��ظ��ي��ٍر ِم��ْن ال��م��َع��ال��ي ف��ي َل��ُه م��ا ب��َع��َزاءٍ وأت��انَ��ا
ال��ش��ه��داءْ نُ��ُف��وَس يُ��ْح��ي��ي ُروِح��ه��ا س��وى ش��يءَ ال ال��ع��زَُّة ه��ذه
ال��ض��ي��اءْ َس��يْ��َل أو ال��َج��وِّ ه��ض��ب��اِت ال��م��ع��ت��ِل��ي م��ص��ر روَح ع��رف��وه��ا
ال��َف��َض��اءْ ف��ت��ِح ف��ي ال��ع��ل��ي��اءُ إنَ��م��ا ال��ُع��ل��ى أن��ه��اَر ل��ل��ن��ي��ِل ف��ات��ًح��ا
وس��م��اءْ ق��ب��وٍر ِم��ن ه��ت��اٍف ف��ي ق��ب��َل��ن��ا ��َح��ايَ��ا وال��ضَّ ف��ه��ت��ف��نَ��ا
ورث��اءْ تَ��ه��اٍن ف��ي َغ��ابَ��ْت ث��م أش��رَق��ْت ��ا ل��مَّ ال��ش��م��َس وك��أنَّ
َس��َواءْ وآالٍم آم��اٍل ب��ي��ن أح��الَم��ن��ا ج��ام��ٌع ي��وٌم ه��و

∗∗∗
ال��بُ��َس��َالءْ! ل��ب��ن��ي��ِك ب��ح��ي��اٍة اه��ت��ف��ي ش��ئ��ِت م��ا م��ص��ُر ي��ا اه��ت��ف��ي
األن��ب��يَ��اءْ ع��ن��د ال��َوْح��ِي ك��يَ��وِم أو رائ��ٍع تَ��ف��اٍن ِم��ْن ي��وٌم ه��و
��َع��َداءْ ال��سُّ ال��ش��ع��وِب أح��الِم غ��ي��َر ت��ك��ْن ل��م ح��ي��اٌة ه��ذي اه��ت��ف��ي!
ال��ف��داءْ ت��ه��َوى أن��ف��ٌس خ��ل��َق��ت��َه��ا ك��م��ا ال��ع��ل��ِم راح��ُة خ��ل��َق��تْ��ه��ا
ال��ه��واءْ ب��أب��راِج وتُ��ح��يِّ��ي��ه ال��ث��رى ب��إط��الِل ال��م��وَت ت��رف��ُض
��ع��راءْ ال��شُّ روُح وال��رُّوُح َص��وُْغ��َه��ا، وَل��ًظ��ى وُط��م��وٍح إب��اءٍ ِم��ْن
ال��ل��واءْ األف��ِق ف��ي ال��ح��يُّ وال��ه��الُل ِق��ب��ل��ت��ه��ا ل��ه��ا ��م��ُس ال��شَّ وإذا

∗∗∗
ك��ف��اءْ ب��ال��م��ج��ِد ال��ن��ي��ِل ل��م��ج��ِد َم��ْن س��وى ي��ح��م��ْل ول��م ��رُب ال��سِّ أق��ب��َل
َوَالءْ ِم��ْن ص��ع��ي��ٍد ف��وق واس��ت��وى ��ن��ا ال��سَّ ُق أالَّ وال��ت��اُج ف��ج��َرى
ال��ف��ن��اءْ؟ ي��روِّع��ه��ا ل��م ق��ل��وٍب ِم��ْن ب��اق��يً��ا م��ج��ًدا ف��اق م��ج��ٍد أيُّ
ال��ُق��دم��اءْ ق��ل��وُب أَم��اِن��ي��ه��ا ف��ي ت��س��ت��ط��ْع ل��م م��ا ل��ل��ع��ص��ِر أن��ص��ف��ْت
ذُك��اءْ أم��ان��ي��نَ��ا ف��ي أودَع��تْ��َه��ا ُش��ع��ل��ٍة ِم��ْن أن��ص��َف��ْت م��ا أن��ص��َف��ْت
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ال��ع��َالءْ ه��ذا ش��أى ق��د ب��ج��م��اٍل اك��ت��ح��ل��ْت م��ا ِل��ْل��ُع��ل��ى ش��ْم��ٍس» «ع��ي��ُن
ال��ُع��َظ��م��اءْ ب��ف��ت��وِح ق��روٍن ِم��ْن ح��َف��ل��ْت ق��د ال��ت��ي م��اض��ي��ن��ا ب��ن��ُت
واإلِب��اءْ نُ��بْ��ًال ال��ث��أِر ب��م��ع��ان��ي وان��ت��ش��ْت ت��ج��لَّ��ْوا ��ا ل��مَّ ض��ح��ك��ْت
ال��ُج��ب��ن��اءْ ف��خ��اَر ال��ث��أَر ي��ج��ع��ُل ك��م��ن ل��ل��نُّ��ب��ِل ي��ث��أُر َم��ْن ل��ي��س
ال��ظ��م��اءْ ف��رِط ِم��ْن ال��ح��بِّ ك��رف��ي��ِف أض��وائ��ه��ا ف��ي ال��رم��ُل ذاك رفَّ
ال��رَّج��اءْ ه��ذا س��وى ي��ه��اِدن��َه��ا ل��م أرج��اِئ��َه��ا ف��ي ال��ن��وِر وح��روُب
األوف��ي��اءْ األذك��ي��اءِ ب��ب��ن��ي��ه��ا وَس��ن��ى ُح��ب��وٍر م��لءَ ��بَ��ْت رحَّ
وراءْ أو أم��اًم��ا ال��خ��وِف ن��ظ��رَة وأبَ��ْوا وط��اروا ��وا ه��مُّ األُل��ى
ب��ن��اءْ أع��ل��ى ف��ي األح��الَم ش��يَّ��ُدوا أح��الَم��ه��م ب��نَ��ْوا ��ا ل��مَّ األُل��ى
وَم��س��اءْ ص��ب��اٍح ف��ي واألغ��ان��ي أش��ع��ارِه��م ِم��ن ال��ش��ع��َر أل��ه��م��ون��ا

الرتكيز

تجاوب حسب آياتها من آية يف مركَّزًة أشعتُها تَتََجىلَّ قد األلوهة أن الشاعُر (يرى
فتمثل البلورية، بالعدسة أشعتها برتكيز قاهرًة الشمُس تَتجىل كما اإلنسانية، النفوس
القاهر الجمال يف األلوهة تتمثل وكذلك عنها، النأِي جدَّ نأْت وإْن الشمَس الرتكيز نقطُة

النحو.) ذلك عىل به تتأثر التي املتصوِّفة للنفس

��ْم��ُس ال��شَّ ُج��ِم��ْع��َن إذْ ه��ي ف��ك��أنَّ��م��ا نُ��ق��ط��ٍة ف��ي ُرك��َزْت ��ة األش��عَّ َج��م��ُع��وا
تُ��َح��سُّ َس��ن��اِك وف��ي ل��دي��ِك ُج��ِم��َع��ْت ألُ��وه��ًة ال��ج��م��اِل م��َن أن��ِت وأراِك
وح��ي��ات��ي م��ه��َج��ِت��ي ت��ص��وُّف ونَ��ُس��وا ِخ��ل��تُ��ه ف��ي��م��ا اإلل��ح��اَد ��ُم��وا وتَ��وهَّ
اآلي��اِت! ن��ه��اي��َة ف��ي��ِك وال��ل��َه َض��ْوئِ��ه��ا َم��ْج��َم��َع ال��ش��م��َس ع��رف��ُت إنِّ��ي
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الفيلسوف حمام

ت��ع��اَل��ى ال��ج��م��اِل ف��ي ال��تَّ��َص��وُُّف ف��ه��ي ش��اع��ٍر َح��يٍّ أح��الَم تُ��ن��ك��روا ال
األط��ف��اَال وتُ��نْ��ض��ج ال��رج��اَل تُ��ْس��ِم��ي ل��ع��لَّ��ه��ا ل��ل��نُّ��ُف��وس ش��رابً��ا نَ��بَ��ع��ْت
َض��الَال يُ��َع��دُّ وإْن ال��ُس��ُم��وِّ روُح وُروُح��ه ال��ج��م��ي��ُل، ال��َف��نُّ ه��و َع��بَ��ِث��ي
رج��اَال يَ��ُص��وُغ َم��ْن ُل أوَّ ف��ال��ف��نُّ ٍق ب��ت��ذوُّ وأَْس��ِرُف��وا ف��ت��ذوَّق��وه
ُع��ج��اَل��ى ال��ف��الَح واخ��ت��ط��ُف��وا ب��ال��طَّ��ع��ِن آل��م��تُ��ك��ْم إذَا م��ثْ��ل��ي وت��ألَّ��م��وا
وك��م��اَال ُه��ًدى ل��ك��م ال��ُم��ِح��بُّ ف��أن��ا م��ع��نِّ��ًف��ا اس��ت��ب��ح��ُت أو ش��ك��وُت م��ه��م��ا
اآلم��اَال ُع تُ��وزِّ ال��ح��ن��اِن ُروُح ف��ط��ِب��ي��َع��ِت��ي ب��ث��ورت��ي ي��ئ��س��ُت م��ه��م��ا
َخ��بَ��اَال تَ��ط��ي��ُش وأوه��اٍم َف��جٍّ تَ��ع��نُّ��ٍت ب��ي��ن ل��ل��َوْه��ِم تَ��ْرُك��نُ��وا ال
أم��ث��اَال ت��خ��ري��ُف��ه َغ��َدا ح��ت��ى م��خ��رًِّف��ا ك��ال��ف��ي��ل��س��وف تُ��ْس��ِرُف��وا أو
ُم��َح��اَال يُ��َع��دَّ َخ��َرًف��ا ��اَم��ه َح��مَّ ذاه��ًال يَ��غ��ن��ُم وراَح ال��ُوُج��وَد ن��ِس��َي
إذالَال م��اءَه ��ط ي��ن��قِّ س��ط��ٌل وف��وَق��ه ال��غ��س��ي��ِل ط��س��ِت ف��ي ف��ن��َراُه
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خ��ي��اَال تَ��َراُه أم ِص��دًق��ا تَ��دري��ه وال َع��َج��ٌب ك��ل��ه ِج��ه��اٌز ول��ه
َوب��اَال م��ن��ه تَ��ِض��جُّ ال��ح��ي��اُة ب��ي��ن��ا ع��ل��م��ِه َم��ب��ادِئ ِم��ْن ه��ذا ويَ��ُع��دُّ
اس��ت��ب��س��اَال ُف��نُ��ونَ��ُه ويُ��ق��ل��دوَن ب��ح��ذق��ِه ال��م��ع��ج��ب��ي��ن ج��دُّ وال��نَّ��اُس
َم��َج��اَال ال��ح��ي��اة ي��أب��ون ال��وه��ِم، ف��ي م��ًع��ا وأخ��راه��م ُدن��ي��اه��م َف��تَ��ِض��ي��ُع
أب��ط��اَال! ب��ه��ا َغ��َدْوا ال��ذي��ن وُه��ُم ع��ق��ول��ه��م َص��غ��اِر ِم��ْن يَ��ْض��ح��ُك وال��دَّْه��ُر

الفناء مواسم

األيَّ��اُم ت��غ��ت��الُ��نَ��ا وب��ع��وِده��ا ِب��َع��وِده��ا نُ��َس��رُّ ب��أع��ي��اٍد أه��ًال
األح��الُم َم��َم��اِت��نَ��ا رغ��َم وتَ��ع��ي��ُش ب��س��ج��لِّ��ه��ا م��وت��ن��ا ص��ح��ائ��َف ك��ت��بَ��ْت
واإلي��ه��اُم ��خ��ُر ال��سُّ ال��ت��ه��ن��ئ��اِت ف��ي وك��أن��م��ا ِخ��لَّ��ُه يُ��َه��نِّ��ئُ ك��لٌّ
األوه��اُم! ن��ع��ي��م��ِه وك��لُّ َف��ِرًح��ا ن��ف��َس��ُه يَ��خ��دع اإلن��س��اَن أع��ج��َب م��ا
األن��غ��اُم وتُ��ْس��َم��ُع ال��رب��ي��ُع ي��أت��ي ف��ب��ع��دَه ال��ش��ت��اءَ ت��ح��ت��م��ل واألرُض
األع��واُم! ب��ه��ا َم��َش��ْت ال��َف��ن��اءِ ِح��يَ��ُل ف��ع��م��ُرُه��ْم ال��ذاه��ب��ون بَ��نُ��وَه��ا ��ا أمَّ

الخئُون

يَ��ب��ي��ُع��ُه َم��ْن يَ��ْش��ت��ِري ِم��ثْ��ل��ي ف��ه��ي��ه��اَت نُ��ف��وُس��ه��ا وه��ان��ْت نْ��يَ��ا ال��دُّ ه��ان��ِت َل��ئ��ْن
َص��ن��ي��ُع��ُه َج��ن��اه ق��د ��ا م��مَّ تَ��َح��رََّر ال��ذي ال��نَّ��ادِم ال��ُم��ذِْن��ِب ب��ي��ن وش��تَّ��اَن
وُدم��وُع��ُه َض��ْح��ُك��ُه ل��دي��ِه س��واءٌ دائ��ًم��ا ال��ِغ��شُّ َط��بْ��ُع��ه َم��ْن ال��ذي وب��ي��ن
ص��ري��ُع��ُه ق��ل��ب��ي أنَّ ك��ف��ان��ي ك��ف��ان��ي إن��م��ا ال��تَّ��َس��اُم��َح، يَ��أبَ��ى َم��ْن ك��ن��ُت وم��ا
وض��ي��ُع��ُه ش��يءٍ ك��لِّ ِم��ْن تَ��م��لَّ��ك��ُه خ��ائ��نً��ا ع��اَش َم��ْن م��ث��َل ُم��ِس��يءٌ ول��ي��س
ُم��ِض��ي��ُع��ُه يَ��ُص��نْ��ُه ل��م وف��اءٌ وَح��ْس��ِب��ي ب��خ��دع��ت��ي تَ��َولَّ��ى ق��د زم��اٌن ف��ح��س��ب��ي
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اإلله اإلنسان

َوَح��ن��ان��ِه ُج��وِدِه َم��ْع��نَ��ى وع��رف��ُت خ��ال��ًص��ا ح��بٍّ��ا ال��ل��َه ف��ي��ِك أح��ب��ب��ُت
إن��س��ان��ِه ف��ي ال��ل��ِه َم��ْع��نَ��ى أل��ق��اِك ألَنَّ��ن��ي األَن��اِم ِت زالَّ وغ��ف��رُت
إح��س��ان��ِه ِم��ْن وأُِس��ْرُت ُح��بِّ��َه��ا ِم��ْن ل��ل��وَرى ال��م��ح��بَّ��َة تَ��َع��لَّ��ْم��ُت َم��ْن ي��ا
َديَّ��ان��ِه! ع��ل��ى م��وق��وٌف وال��ع��ب��ُد دائ��ًم��ا ال��ع��ب��ادِة ال��ح��يُّ ع��ب��ُدِك أن��ا

ر املصوِّ أستاذي

اإلش��راِق ه��ن��ي��ه��َة ال��ج��ب��ي��ِن ه��ذا إل��ى ن��ظ��ري ِم��ْن ش��م��ُس ي��ا تَ��س��أم��ي ال
ِق ال��َخ��الَّ ِم��َن أُِخ��ذَْت ن��ع��م��ٍة ِم��ْن ِح��ْق��بَ��ٌة ل��َي ل��ك��نَّ��ه��ا ل��ح��ظ��ٌة، ه��ي
ال��نُّ��َه��ى ع��ب��اق��رَة َربَّ��ى َم��ْن ُه إالَّ أَرى ال ُر، ال��م��ص��وِّ أُس��ت��اذي ال��ل��ُه
ُم��نْ��تَ��َه��ى ي��وًم��ا ل��ه��نَّ ول��ي��َس ِف��تَ��ٌن، ُرُس��وِم��ِه َع��ج��ي��ِب ِم��ْن ي��وٍم ك��لِّ ف��ي
ال��ش��اع��ِر اب��ت��س��اِم م��ن أج��لَّ َم��ْع��نً��ى أص��ب��اغ��ِه ف��ي ��اُم ال��رسَّ يُ��ْخ��ِل��َد َل��ن
س��اح��ِر ص��وادَح أو ِش��ْع��ًرا ال��رَّْس��ِم ف��ي ب��ه��ا ف��إذا ُم��ش��اع��ٌة ال��ُف��نُ��وِن ُروُح
ب��وح��دٍة ف��ي��ِه اإلح��س��اُس يَ��تَ��م��اَزُج ال��ذي ال��ك��وَن تَ��ش��م��ُل ُروٌح ال��ف��نُّ
ق��ص��ي��دٍة ج��م��اِل ف��ي ال��ه��ي��اك��ُل وإذا ِغ��رِّي��دٌة ق��ص��ائ��ٌد ال��رس��وُم ف��إذا
��اِج ال��وهَّ ال��م��ت��ألِّ��ق ب��ش��ع��اع��ِك ش��اه��ٌد أن��ا م��ا ال��ق��ل��ِب خ��ف��اي��ا ه��ذي
داِج ه��مٍّ ك��لَّ ف��ي��ط��رُد ُح��بِّ��ي ط��يَّ��ه يُ��ش��رق ال��ظ��ل��م��اِت ع��ل��ى ق��ل��ب��ي
وح��ي��اَة ع��ب��ادًة ال��ش��روَق ه��ذا ه��ان��ئً��ا أرق��ُب ال��َف��ْج��ِر ق��ب��َل وأع��وُد
م��م��اتَ��ا! ال��ح��ي��اَة أج��َد أْن ق��ب��ل ِم��ن ُم��ه��ج��ت��ي ذخ��ائ��َر م��ن��ه م��ت��ن��اوًال
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لوالك!

ل��والِك! … ش��اع��ٍر ق��ل��ٍب ع��رف��اَن خ��ال��ق��ي َم��َح��بَّ��َة أَع��رْف ل��م ل��والِك
يَ��داك وزَّع��تْ��ُه األل��وه��ِة نُ��وَر ج��اه��ٍل ع��ي��ش��َة ال��ظُّ��لُ��َم��اِت ف��ي َول��ِع��ْش��ُت
واإلدراك واإلي��م��اِن ل��ل��رُّوِح وَع��ْت وم��ا ال��ح��ي��اِة أْس��َراَر وَل��ُف��تُّ
ل��ف��تَ��اِك َم��َالُك��ه��ا ث��م ، ل��ل��َف��نِّ ورس��ولُ��َه��ا ب��ل أن��ِت، األل��وه��ِة ِه��بَ��ُة
ُح��َالِك؟ تَ��زنْ��ُه ول��م ال��ج��م��اِل َم��ْع��ن��ى َم��َض��ى إذا ��ُم��وِّ ل��ل��سُّ ال��م��ع��ان��ي أي��َن
ع��ي��ن��اِك؟ أو أذن��اِك تُ��ِج��ْب ل��م إْن ش��اع��ًرا ُر أص��وِّ م��ا ُر أص��وِّ ولِ��َم��ْن
َم��ْع��نَ��اِك! ونُ��وُره��ا ف��ال��ح��ي��اُة ل��ِك، ت��ج��اُوٌب وال��ح��ي��اَة ال��ت��ج��اوَب إنَّ

البايل قلبي

ح��ال��ي ح��الُ��ُه وال ُع��م��ري ُع��م��ُرُه ف��م��ا ال��ب��ال��ي ق��ل��ب��َي ِم��ْن أل��ق��اُه م��ا ب��ح��س��ب��َك
آم��ال��ي ول��وع��ِة ي��أس��ي ف��ي ال��طَّ��ع��ِن ِم��َن ح��م��ل��تُ��ُه ق��د م��ا ف��وَق ط��ع��ي��نً��ا أراه
ال��خ��ال��ي؟! ال��زم��ن ف��ي ي��ش��ُك��وه م��ا ذاَق وه��ل خ��ل��ْت ال��ت��ي ال��ع��ص��وِر ش��ت��ى ف��ي ع��اَش ف��ه��ل
ب��ال��ي ذاق��ُه ال��ذي أض��ع��اَف ال��ه��مِّ م��ن وان��ت��ش��ى ال��ك��ئ��ي��ب��َة ال��دن��ي��ا ع��رَف وه��ل
وك��ال��خ��ال��ي؟! ك��ال��ش��ج��يِّ ويَ��ْش��َج��ى وي��ص��ف��و وَح��ظِّ��ه��م ل��ألن��اِم يَ��رث��ي ف��أص��ب��ح
ال��ب��ال��ي! ك��األَثَ��ِر ب��ات ح��ت��ى ال��ده��ر م��ع م��ع��ارًك��ا تَ��خ��طَّ��ى ق��ل��ٍب ِم��ْن ال��ل��ُه ل��َك
وال��ع��ال��ي ال��م��ك��اف��ِئ ال��َح��ظِّ م��ن ح��ي��اٌة َل��ُه وم��ا ال��ح��ي��اِة أل��واِن ك��لُّ ل��ه
وخ��تَّ��اِل ِغ��رٍّ ك��لَّ يُ��َع��اِدي ف��ع��اد َم��ض��ْت ال��ت��ي ال��ق��روُن ت��ل��ك تَ��ك��ف��ِه ول��م
غ��ال��ي وال ك��ري��ٌم ف��ي��ه��ا ف��م��ا ف��َدْع��ه��ا ع��رف��تَ��ه��ا ق��د ك��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ي ��ْل! تَ��َم��هَّ
ب��ال��س��ال��ي! أن��َت وم��ا تُ��ْس��َل��ى ف��م��ا ع��زي��ٌز، ف��ب��رُؤه��ا ال��ج��روح، ه��ات��ي��َك وت��ك��ف��ي��َك
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الذهول عالم

وذُه��ول��ي! تَ��خ��يُّ��ل��ي أم��اَم َض��ِح��ك��وا ك��م��ا َوَج��م��وا وربَّ��م��ا ��ح��اُب ال��صِّ َض��ِح��َك
ِق��ي��ِل؟ س��ف��اس��ِف ِم��ْن وأج��َدى أس��م��ى ع��اَل��ًم��ا ذل��ك أل��ي��س ي��ض��ح��ك��ون؟ ِل��َم
م��ع��ق��وِل وال م��ح��م��وٍد غ��ي��ِر ف��ي ح��ي��ات��ه��م ال��م��ت��ش��دِّق��ون يُ��ن��ف��ق ك��م
م��خ��ب��وِل ُم��ت��َض��اِئ��ٍل ع��اَل��ٍم ِم��ْن ش��اِع��ٍر ب��ال��ت��ف��ات��ِة أْوَل��ى وال��ُح��ْل��ُم

الكهولة حنني

غ��نَّ��اَه��ا ال��ذي ب��ال��ق��ل��ب وف��ِرح��ُت ِص��ب��اَه��ا ك��ع��ه��ِد أن��غ��ام��ي ��ْع��ُت رجَّ
ورض��اَه��ا ع��ط��َف��ه��ا أرق��ُب ال��ُح��ل��ِم ف��ي أب��دْع��تُ��ه��ا ال��ت��ي ل��ل��دن��ي��ا ون��ظ��رُت
ِغ��نَ��اَه��ا خ��ل��ق��ُت أن��ي ول��و ع��نِّ��ي، ُم��ْع��ِرٌض ال��م��خ��اب��ئ ب��ي��ن ��ب��ا ال��صِّ ف��إذا
ب��ح��م��اَه��ا! َم��ْوئِ��ِل��ي أح��س��ُب ك��ن��ُت ق��د ال��ذي وأن��ا ت��م��رََّدْت، ال��خ��ي��ال ُدن��ي��ا
َص��َداَه��ا؟ ال��زم��اَن ف��اَت إْن ك��ال��ق��ل��ِب ش��اع��ٍر ف��ِم ِم��ن األن��غ��اِم رْوع��ُة م��ا
َم��ثْ��َواَه��ا ف��ي اآلم��اَل يَ��س��ت��ص��رُخ ونُ��واَح��ُه َح��ن��انَ��ُه ال��ُخ��ُف��وَق تَ��ِخ��ذَ
إل��َه��ا! يَ��ع��ي��ُب ِغ��رٌّ وك��أَن��ه ج��ه��ل��ِه ِم��ْن وت��ض��اَح��ك��ْت ��تَ��ْت َف��ت��ل��فَّ
تَ��الَه��ى ال��َع��ِت��يُّ ال��ده��ُر ب��ش��ج��ون��ِه ك��أن��م��ا إل��ي��ه ُم��س��ت��م��ٌع وال��ده��ُر
َم��َداَه��ا ال��س��م��اءِ ب��م��َدى أو األرِض ف��ي ح��ول��ُه َش��تَّ��ى ال��ح��رب وُدن��ي��ا َغ��نَّ��ى
ِل��ق��اَه��ا أط��اَق ل��م��ا ال��م��آل يَ��ْدِري انَّ��ه ول��و ��ب��ا ال��صِّ أي��اَم واش��ت��اَق
ت��ن��اَه��ى؟! ال��خ��ي��اِل ف��ي ش��ري��ٌد إالَّ أن��ا وه��ل ال��خ��ي��اِل، ب��ه��َوى خ��اَدْع��تُ��ُه
َرثَ��اَه��ا أَف��اَق ف��ل��و ك��ال��م��وم��ي��اءِ، ل��ه��ا َرْج��ٌع ال األي��اُم، م��ات��ت ق��د
أب��اَه��ا! ت��ودُّ ذك��رى ف��ك��أَن��ه��ا ل��ه��ف��ٍة! تَ��ن��اُوِح ف��ي ع��ل��ي��ه��ا أَس��ف��ي
ونِ��َداَه��ا ن��داءَه ف��ردَّ ع��ن��ه��ا ع��ط��َف��ُه ويَ��ح��ج��ُب ي��ج��ح��بُ��ه��ا وال��م��وُت

∗∗∗
َش��ذَاَه��ا! ال��ذك��ري��اُت تُ��ع��ي��َد ح��ت��ى وج��م��ال��ه��ا ��ب��ا ال��صِّ ألط��ي��اِف س��ق��يً��ا
ِش��ف��اَه��ا ال��ص��ب��اِح ب��إش��ع��اِع ل��ث��م��ْت وربَّ��م��ا ال��ص��ب��اح ب��ت��ج��دي��ِد رق��ص��ت
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ل��والَه��ا! أش��رق��ْت م��ا ف��ك��أنَّ��ه��ا ُخ��ل��س��ًة ال��ك��واك��ِب أق��ص��ى إل��ى وم��ض��ْت
َم��ْع��نَ��اَه��ا ِب��ُروح��ِه ِخ��ل��ُت ل��ل��ح��بِّ غ��ائ��ٍب ه��ت��اٍف إل��ى اس��ت��م��ع��ُت ف��إذا
ُرَؤاَه��ا ل��ل��زم��اِن ت��ح��م��ل ��ف��ن ك��ال��سُّ ك��واك��ٍب ف��وَق ال��غ��يْ��ِب ب��ب��ح��ِر ت��اه��ت
ِس��َواَه��ا! ال��ج��ن��وِن ِش��ْع��ُر ل��ن��ا وأَبَ��ى ن��ي��ش��َده��ا ال��ج��ن��ون ش��ع��َر واس��ت��ع��ذَب��ْت

املعرتك يف

ألح��الِم��ي أو ل��ك��ونِ��ي ال��م��ع��اِن��ي وف��ي ل��ه ُوِج��ْدُت ف��ي��م��ا ق��َل��ق��ي ِم��ْن ع��ي��ي��ُت
أع��وام��ي ك��ال��م��ب��ه��وِت وأص��ح��ُب م��ث��ل��ي م��ض��ط��رٌب وْه��َو ع��ن��ه��ا ال��ده��َر أُس��ائ��ُل
وآالم��ي آم��ال��ي ��م��ُت وال��صَّ ��م��ِت، ال��صَّ ف��ي م��ن��ع��دٍم ش��ب��َه ُوج��ودي ع��ن وأن��ت��ِح��ي
ام��ي ال��دَّ روَح��ه ف��ع��اف��ت ال��ح��ي��اُة م��ن��ه ي��ئ��س��ْت ع��اَل��ٌم وك��أن��ي ح��ي��رٍة ف��ي
وإع��دام��ي إي��س��اري ال��ت��ن��اُق��ِض م��ن ب��ه��ا ف��إنَّ نَ��ْف��ِس��ي ف��ي وأض��ح��ُك أب��ك��ي
ال��س��ام��ي ع��ي��ِش��َه��ا م��ع��ن��ى غ��ي��ُر ش��اغ��ٍل ِم��ْن ل��ه��ا ول��ي��س ع��اش��ْت ق��د ض��دَّي��ن ب��ي��ن م��ا
وأخ��ص��اِم أح��ب��اٍب ب��ي��ن وُع��وِق��بَ��ْت تُ��ْس��ع��دُه��ْم ال��ن��اس ل��ه��م��وِم َرْت ت��ص��دَّ
وأص��ن��اِم ب��أن��ع��اٍم تُ��بَ��اِل ول��م ون��ق��م��ت��ه��ا ال��دُّن��ي��ا ع��ن تَ��َس��لَّ��ْت ول��و
وأق��الِم! ب��أف��واٍه ��دوه��ا وَم��جَّ رع��اي��ت��ه��ْم ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ل��ق��دَّس��وه��ا

∗∗∗
وأن��غ��ام��ي ِش��ْع��ِري ��رتُ��ه��ا وف��جَّ ب��ه��ا، ش��غ��ًف��ا اس��ت��وع��ب��تُ��ه��ا ال��ت��ي َل��ل��ح��ي��اِة ي��ا
إرغ��ام��ي ع��ن��د ص��دري تُ��م��زُِّق وك��م ت��ن��ِب��ذُن��ي وْه��َي ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��ري��ُص أن��ا
أق��داِم ت��ح��ت ي��ت��الَش��ى ال��ذي وه��و ح��ام��لُ��ه��ا ال��م��ح��س��وِد ال��راي��ِة وح��ام��ُل
وَص��م��ص��اِم أش��الءٍ ب��ي��ن م��ا َغ��َدْوُت وإن ال��َع��وان ال��ح��رب ف��ي ال��رأس ال��راف��ُع
ل��ل��ه��اِم ال��ده��ِر خ��ف��ِض رغ��َم ُم��س��وًَّدا ع��اص��ف��ٌة ال��ده��ِر وري��اُح م��م��رًَّدا
أي��ام��ي وي��الِت إل��ى ال��زم��اِن َس��ْم��ُع ُدَه��ا يُ��ردِّ ص��رخ��اٍت ب��ي��ن وث��ائ��ًرا
أوه��ام��ي ال��ح��قِّ وُح��بُّ ال��ف��ن��اءِ، ُح��بَّ ِب��ه��ا ي��س��ت��ث��ي��ُر ب��ق��ائ��ي ُح��بُّ ي��ك��اد
ذاِم ع��ن ف��ي��ه ت��ع��ال��ْت ال��ج��م��اِل م��ن أخ��ي��ل��ٌة واألوه��اُم ال��م��وُت ك��أنَّ��م��ا
إل��ه��ام��ي نَ��بْ��ِع ِم��ن أن��ه��ا أو إل��يَّ ي��ح��بِّ��ب��ه��ا آالم��ي ط��ه��ُر ك��أنَّ��م��ا
ال��ط��ام��ي! ال��ص��اخ��ِب ه��ذا ص��رخ��ة ب��ال��ي��أِس ص��ارخ��ة األح��ي��اءِ ُص��َوُر وه��ذه
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الحالل الصيد

وذل��ي��َال ُم��ْرَه��ًق��ا آدَم اب��ِن ص��ي��َد وآث��روا ال��ُوُح��وش ُم��ط��اردَة ت��رك��وا
وال��تَّ��رم��ي��َال وال��م��وَت األس��ى إالَّ ع��ي��َش��ه��ا ت��ع��رف ل��ي��س ُج��ُم��وٍع ِم��ْن ك��م
دل��ي��َال «ال��س��الَم» واب��ت��دع��وا ب��ال��غ��دِر، وُس��لِّ��ُح��وا ال��طُّ��غ��اُة، ال��ج��ب��اب��رُة س��اد
وق��ب��ي��َال أم��ًة تَ��ح��ص��ُد ال��ح��رِب ف��ي ن��ع��م��اُؤه��م ت��م��ثَّ��َل��ْت ال��ذي��ن وه��م
ت��أوي��َال وال ش��رًح��ا يَ��ص��ط��ن��ْع ل��م ب��ُع��ْرِف��ه��ْم ال��ح��الُل ��يْ��ُد ال��صَّ ه��و ه��ذا
ع��ق��وَال؟! ال��ج��م��وُع ت��دري وه��ل َع��ق��ٌل، َل��ه��م م��ا ت��ش��ك��ر، ث��م ت��ش��ك��و وال��ن��اُس

اللوَّام

ُس��ل��وان��ي ��ب��ي تَ��ح��جُّ وح��ي��َن َع��ي��ش��ي ش��ق��اوت��ي ح��ي��ن ال��ل��وَّاَم أك��ث��َر م��ا
م��ت��ف��ان��ي43 ٍج ُم��ه��رِّ ش��ب��َه ال��ه��مِّ ف��ي يُ��َرى ب��أن أح��قَّ ال��ع��ان��ي يَ��َرى ك��لٌّ
ال��ه��ان��ي! وه��و يَ��ل��وُم ث��م ويَ��ل��وُم ي��س��ت��ح��ي ال ال��ذي َل��ألن��ان��يِّ ي��ا
ول��إلن��س��اِن ��اِم��ي ال��سَّ ل��ل��م��ب��دأ ��ي��ت��ُه ض��حَّ ال��ذي ُع��ْم��ِري ك��َف��ى أَوَم��ا
وأَع��ان��ي؟! ُم��ف��َرًدا أك��اِف��ُح وأن��ا ال��ورى ت��ح��ي��اِت ف��ي ��َر أَس��خَّ ح��ت��ى

الحب فلسفة

(.P. B. Shelley شييل املشهور اإلنجليزي الشاعر من (مقتبسة

األن��ه��اُر ت��ذه��ُب ال��ب��ح��ِر وف��ي تَ��ن��ص��بُّ ال��نَّ��ه��ِر َم��َدى ف��ي ال��ي��ن��اب��ي��ُع
ِن��ف��اُر ل��ه��نَّ ف��م��ا وُح��ب��وٍر، ام��ت��زاٍج ب��ي��ن ال��س��م��اء وري��اُح

للتهريج. نفسه واهبًا يعني ،devoted بمعنى متفاني: 43
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ام��ت��زاِج ف��ي َش��ْرِع��َه��ا ُق��ْدِس��يِّ َره��ُن ج��م��ي��ًع��ا ف��ه��ذي ف��رًدا، ش��يءٌ ل��ي��س
ان��دم��اِج؟! ب��غ��ي��ِر ي��ح��ي��ا ك��الن��ا ال��َخ��ْل��ِق ُس��نَّ��ُة وه��ذه ف��ل��م��اذا
اح��ت��ض��اِن! ب��ي��ن األم��واَج وه��ذي األْوَج ق��بَّ��ل��ِت ل��ل��ج��ب��اِل ان��ظ��ري
ال��ح��رم��اِن! ع��ل��ى ل��ه��ا ش��ق��ي��ًق��ا ع��اف��ْت َم��ْن ال��زَّْه��ِر ف��ي ال��غ��ف��راَن ت��ن��اَل ل��ن
ال��َم��ْوَج��اِت ه��ذه وال��ب��دُر األرَض، ه��ذي ب��األش��ع��ِة ال��ش��م��ُس تَ��ْل��ِث��ُم
ُق��بُ��الِت؟! ِم��ْن ال��ش��ه��يِّ ب��ال��ح��ب��ي��ِب ت��ج��ودي ل��م إذا ل��ه��ا َم��ْع��نً��ى أيُّ

الزمان

شييل) من (مقتبسة

��نَ��َواُت ال��سَّ أم��واُج��ُه َم��ْن وي��ا َغ��ْوٌر َل��ُه م��ا ال��ذي ال��ب��ح��ُر أيُّ��ه��ذا
ال��َع��بَ��راُت ِم��ْل��ُؤَه��ا ل��ل��ن��اِس ال��ل��وع��اُت، أم��واُه��َك ال��زم��اِن ِخ��َض��مَّ ي��ا
ال��ف��ن��اءْ ح��دوِد ع��ل��ى زع��ي��ٌم َح��دٍّ ب��ال وأن��َت ��َج��ى، ب��ال��شَّ ل��ذَع��ْت
ال��ع��ط��اءْ وتَ��س��ت��زي��ُد ��ا َج��مٍّ ال��ص��ي��َد تَ��ع��اُف َج��ْزٍر وب��ي��ن َم��دٍّ ب��ي��ن
أظ��ل��ْم ال��ُع��ب��وس��ِة ِم��َن ش��طٍّ ع��ن��د ُح��ط��اًم��ا م��ن��َك ت��م��جُّ تَ��ْم��ض��ي ث��م
��ْم تَ��ج��هَّ ع��اٍت اإلع��ص��اِر وع��ن��د ال��غ��دُر ي��م��ل��ُؤَك ال��س��ك��وِن ع��ن��د أن��َت
ِف��ك��ُرْه؟! ُع��بَ��ابَ��َك خ��ائ��ًض��ا ج��ارئً��ا يَ��م��ض��ي س��وف ال��ذي ذل��ك تُ��َرى َم��ْن
َغ��ْوُرْه! يُ��ْس��بَ��ُر ف��ل��ي��س َم��َداُه، ع��ن ع��ج��زن��ا َم��ن ي��ا أن��َت ال��ب��ح��ُر! أي��ه��ا

الحب طائر

َوْح��دي! أَزْل ل��م ول��ك��ْن ع��ن��دي ه��ات��ًف��ا س��م��ع��تُ��َك
بُ��ْع��ِد؟! ِم��ْن ال��ُق��رِب ف��ي ف��ه��ل ُق��رٍب ف��ي ع��ن��َك أف��تِّ��ُش
َوج��دي وِم��ْن ُغ��ص��ٍن، ع��ل��ى وه��م��ي ِم��ْن ع��ن��ك وأب��ح��ُث
��يْ��ِد ال��صَّ ِم��َن خ��وٍف ف��ي ـ��ِب ��ح��ـ ال��سُّ ج��اري��اِت وأت��ب��ُع
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َوْردي وس��ائ��ًال ع��ل��ي��ك، نَ��خ��ل��ى س��ائ��ًال وأْرِج��ُع
ال��َم��ْه��ِد ِم��َن ال��دُّن��ي��ا ف��ي ـ��ُح يَ��ْس��ب��ـ وه��و ال��ب��دَر وه��ذا
ال��ُخ��ْل��ِد ص��دح��َة تَ��ص��دُح ـ��َي وه��ـ ال��ك��واك��ب وم��وس��ي��ق��ى
ُس��ْه��ِدي ع��ل��ى تُ��ص��اِح��بُ��ن��ي وك��م ال��ض��ي��اءِ وأط��ي��اَف
ُرش��ِد ب��ال وش��اردًة ُم��َح��يَّ��َرًة ف��أل��َق��اه��ا
ُزْه��ِد! ف��ي وأن��ت ع��ل��ي��َك بَ��ح��ث��ْت ج��م��ي��َع��ه��ا ك��أنَّ

الصعيد أمري

يوم يف سموِّه إىل الصعيد إمارة إسناد ملناسبة فاروق األمري امللكي السموِّ صاحب (تحية
(.١٩٣٣ سنة ديسمرب ١٢

��ع��ي��ِد ل��ل��صَّ ب��ان��ت��س��اِب��َك ْ ل��ت��ه��نَ��أ ال��َم��ج��ي��ِد وال��وَط��ِن ال��ن��ي��ِل أم��ي��َر
ال��رَّش��ي��ِد وال��ي��أِس ال��َح��ْزِم ب��م��ع��ن��ى ف��ي��ه��ا «خ��ن��وُم» يَ��س��ت��ع��زُّ ب��الٌد
ال��ت��ل��ي��ِد ال��م��ج��ِد دول��َة ��َس ف��أسَّ «م��ي��ن��ا» أح��الُم ب��ه��ا ُولِ��َدْت وق��د
األك��ي��ِد وال��نُّ��ب��ِل ال��ص��دِق ل��م��ع��ن��ى رم��ًزا «ه��ات��وَر» ِق��نَ��ا َع��رف��ْت ك��م��ا
��دي��ِد ال��سَّ ل��ل��رَّبِّ ال��ُح��بِّ إم��اِم «ب��أخ��ن��ت��وٍن» ل��ل��ُخ��ل��وِد وت��اه��ْت
��دي��ِد ال��سَّ وال��نُّ��وِر ال��ع��رف��اِن ِم��َن ح��ي��اًة ل��ه��ا «ت��ح��وُت» أْوَح��ى ك��م��ا
ال��خ��ل��وِد أه��ُل أه��لُ��ه��ا ودوٌر رك��ٍن ب��ك��لِّ ل��ل��ف��خ��اِر َم��َع��اب��ُد
ال��ف��ري��ِد إل��ى ال��ف��ري��ُد ب��ن��س��ب��ت��َك م��ن��ه��ا ف��أن��َت إل��ي��َك نُ��ِس��بَ��ْت ف��إن
ال��ن��ض��ي��ِد ��ع��ِر ب��ال��شِّ ال��ش��م��ِس أي��ادي تَ��وََّج��تْ��ه��ا ُرب��وًع��ا ي��ا ف��ِت��ي��ه��ي
ع��ي��ِد ك��لِّ ُم��ل��ه��ُم أن��ِت ف��إن��ك ِم��ْص��ٍر ذُخ��َر ل��إلم��ارِة وع��ِي��ش��ي
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الخريف ليايل

َح��يَ��اِة ع��ن تَ��َخ��لَّ��يَ��ا وَص��َف��اءٍ ُس��ك��وٍن م��لءَ ب��ال��نُّ��ج��وِم أُْش��ِع��َل��ْت
األم��واِت ج��ن��ازِة ف��ي تَ��ْح��تَ��ِف��ي ق��ام��ْت اآلَن ال��ط��ب��ي��ع��َة ف��ك��أنَّ
وَق��ْص��ِف َع��ن��اءٍ وِم��ْن تَ��َولَّ��ى ـ��ٍر ُع��م��ـ ِم��ْن ف��ي��ه وك��م ع��اٌم تَ��َولَّ��ى ق��د
َوْص��ِف ُك��ِل ع��ن َج��لَّ ق��د ب��ج��م��اٍل ش��يءٍ ك��لَّ ع��ام��ٌر ال��م��وُت ف��إذا
ك��األط��ي��اِف يَ��ط��وُف َم��يْ��ٌت ـ��ي��ِل ال��ل��ـ ن��س��ي��ُم وح��ت��ى س��اٍج، ش��يءٍ ك��لُّ
ال��خ��اف��ي ال��وُج��وِد ف��ي ال��م��وِت ن��ف��ح��َة تَ��ْح��ِك��ي ال��بُ��رودِة نَ��ْف��َح��ُة ول��ه
وح��ي��َدا أرن��و ��ط��وِح ال��سُّ أع��ال��ي ف��ي ب��وق��وف��ي راح��ٍة ِم��ْن ل��ي ك��م آِه!
ش��ري��َدا يَ��ْف��نَ��ى وه��و َم��ْوتَ��اُه ل��ُم ال��ح��ا يَ��رُق��ُب م��ث��ل��م��ا ال��ك��وَن أرُق��ُب
ال��ع��ج��وِل ال��رب��ي��ِع ل��ه��ف��ِة وف��ي ـ��ِف ��ي��ـ ال��صَّ ف��ي ن��ش��واَن ال��ح��ي��اَة أَتَ��َم��لَّ��ى
ع��وي��ِل ِم��ْن ع��اص��ٍف ف��ي وش��ت��اءٍ خ��ري��ٍف م��لءَ ال��م��م��اَت وأِح��بُّ
أم��وُت ح��ي��ن أم��وُت وع��ل��ي��ِه ف��ي��ِه تَ��َص��وَّْف��ُت ال��ذي ِدي��ن��ي ه��و
ال��س��ك��وُت! ه��ذا ال��ف��ؤاَد ف��ن��اَج��ى َت ال��م��و َح��بَّ��َب ك��م��ا ل��ي ال��ع��ي��َش َح��بَّ��َب

الشاعرة السماء

األن��اِم ب��ي��ِن ِم��ن ال��ع��ان��ي��َن َص��َدى ج��واه��ا وَص��َدى ُدم��وَع��َه��ا ك��أنَّ
ب��ال��ل��ئ��اِم ال��غ��ن��يَّ��ِة األرِض ِم��َن ط��ري��ًدا ب��ه��ا ي��ن��وُح ُغ��وٍل وك��م
ال��ظَّ��الِم ف��ي وغ��اب��وا َم��ن��ازل��ه��ا ال��ح��ي��ارى ال��م��الئ��ك��ُة ه��ج��َر وق��د
ال��غ��م��اِم ف��َزُع ي��أَس��ه��ا وأع��َل��ن ي��أًس��ا األرض ه��ذي م��ث��َل ف��ب��ات��ت
��راِم! وب��ال��ضِّ ب��ال��دُّم��وِع ِف��َص��اًح��ا ف��ي��ه��ا ب��ال��ش��ع��ر أَل��ُس��ٌن ��ْت وَس��حَّ
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مهجتي مآتم

ح��ي��ات��ي وَح��قَّ ال��دُّن��ي��ا أن��س��ت��ن��َي ك��ث��رًة ُه��م��وم��ي َح��ْص��ٍر ب��ال َك��ثُ��رْت
ُج��ن��اِة لُ��ْؤَم األص��ح��اِب م��ن أل��َق��ى أزْل ول��م ال��ُج��ن��اِة لُ��ؤِم ع��ن وص��ف��ح��ُت
ل��ل��رُّوِح ُق��ْدِس��يَّ��ٍة ُع��ْزل��ٍة ِم��ْن َم��ًدى إل��ى أك��وُن م��ا أح��وَج أص��ب��ح��ُت
وُج��روِح أًس��ى ِم��ْن تُ��ع��ان��ي ��ا م��مَّ ش��ف��اءَه��ا أس��ت��ط��ي��ُع وح��ي��ًدا َع��لِّ��ي
َس��م��ي��ره��ِم غ��ي��َر ل��س��ُت ك��أنِّ��ي َل��ْوم��ي اس��ت��ع��ذب��وا َع��ن��ائ��ي ف��ي ح��ت��ى وال��ن��اُس
وح��بُ��وِره��م ل��خ��ي��ِره��م ال��ض��م��ي��َن ع��اش ب��ق��ي��وِده م��ك��بَّ��ًال ي��رح��م��ون ال
ب��ع��زل��ت��ي ال��س��الَم أرج��و ل��ك��ن��ن��ي ن��وال��ه��ْم ك��ث��ي��َر أرج��و ال واآلَن
م��ه��ج��ت��ي؟ َم��آت��ِم ل��دى ال��وح��ي��ُد وأن��ا م��ع��ذِّب��ي أل��وم وم��ا ال��م��الُم ف��ل��َم

البائس الفنان

َم��ع��نَ��ى ب��ال نَ��ْظ��ًم��ا َم��ْرآُه ويَ��َرى ل��ه، ش��ام��ًال ال��م��وَت يَ��َرى ك��وٍن ف��ي ��َل ت��أمَّ
اس��ت��غ��ن��ى ُروح��ِه ع��ن ب��ال��ج��س��ِم َم��ْن ال��م��ي��ُت أم م��ث��ل��ه ال��َم��يْ��ُت ه��و ه��ل يَ��ْدري وه��ي��ه��اَت
ال��ع��ونَ��ا اف��ت��ق��َد ح��ي��ن��م��ا ع��ونً��ا ال��م��وِت س��وى يَ��ج��ْد ف��ل��م ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ك��وُن أف��َل��َس ك��أْن
ال��ظَّ��نَ��ا أره��ق ق��د ال��ي��أُس ال��ظ��الِم وم��لءَ ع��واص��ٌف ��ُك��وِن ال��سُّ ِم��ْلءَ َع��َج��ٍب وِم��ْن
األْم��نَ��ا ت��س��ل��ب��ُه ك��األش��ب��اِح َح��َوال��يْ��ِه ط��وائ��ًرا ت��م��ض��ي ث��م ت��ج��ري ه��واج��ُس
ال��دَّف��نَ��ا؟! ي��س��ت��أه��ل ه��ي��ه��ات م��يِّ��ٍت س��وى ب��ي��ن��ه��م ل��ي��س األَُل��ى ال��ن��اِس م��ن أي��ش��ك��و
ق��ْرنَ��ا؟! َش��أَى ق��رنً��ا بُ��ع��ث��ْرَن وأش��َالؤه م��ث��ل��ه��م م��اَت وق��د يُ��ْش��َك��ى َم��ْن ال��دَّه��ُر أم
َغ��بْ��نَ��ا أو ل��ل��ح��ق��ي��ق��ِة ُظ��ل��ًم��ا ال��ك��وَن رأي م��ؤم��ٍن ب��ع��زَِّة ل��ك��ْن ب��ك��ى م��ا بَ��ك��ى
يُ��بْ��ن��ى! ف��ال يَ��ه��دُّ م��ا ويَ��ب��ن��ي يَ��ه��دُّ م��ش��رًَّدا ك��ال��س��ف��ي��ِه ل��ك��ن ت��ج��رَّأ
ُج��نَّ��ا بَ��ْع��َده م��ا األع��ذار م��ن أِن��ي��َل وط��اَل��َم��ا إل��ي��ه��ا يَ��ْرِم��ي غ��اي��ٌة وال
وال��ُح��س��ن��ا ال��ح��قَّ َد ب��دَّ ح��ت��ى ال��ُح��ْس��ِن ع��ن ذاه��ًال ال��م��م��رَِّد إف��س��اَد ف��أف��س��َد
وْزنَ��ا ل��ه يُ��ق��ي��َم أن ي��أب��ى ال��رغ��ِم ع��ل��ى وإنَّ��ه ال��ف��ن��اءِ، غ��وُل ن��اَل��ُه وق��د
َك��ْونَ��ا يَ��ُع��ْد ل��م أن بَ��ْع��َد ع��ل��ي��ه ي��دلُّ ك��ي��ان��ِه م��ن ه��ي��ك��ٌل إالَّ يَ��ب��ق ف��ل��م
يَ��ف��ن��ى! وال ي��ف��ن��ى ت��ل��ق��اُه إذ ال��م��وِت ل��دى ��ٌر م��س��خَّ األك��ي��ِد ال��م��وت م��ن وَش��رٌّ
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∗∗∗
َع��ي��نَ��ا رأى م��ا ب��ك��ى أم ي��ب��ك��ي ال��وه��ِم أف��ي َدَرى م��ا وه��و ل��ي��ل��ِه ف��ي ب��ؤَس��ه ب��ك��ى
َم��غ��نَ��ى وال ح��ب��ي��َب ال ي��ت��ي��ًم��ا ف��ب��ات وْح��َدُه وه��و م��ي��ٌت ش��يءٍ ك��لُّ وه��ل
م��ف��ت��نَّ��ا وال��ن��اِس وب��األح��داِث ط��روبً��ا، َح��ْول��ه ب��ال��ش��ق��اوِة ي��ل��ه��و ال��ده��ُر أم
ال��ف��نَّ��ا! ب��ه ف��ي��ن��ص��ْف ي��ل��ه��و، م��ث��ل��م��ا ب��ه اله��يً��ا ال��دَّْه��ِر أذى ف��ل��ي��دف��ْع ك��ان، ف��إن

األوىل السابقة

بني الدويل الطريان سباق يف الرشف جائزة نالت وقد النادي لطفية اآلنسة تهنئة (يف
(.١٩٣٣ سنة ديسمرب ٢٤ يوم وإيابًا ذهابًا واإلسكندرية القاهرة

ب��ال��ح��ي��اِة ال��تَّ��س��ام��ي ف��ي ال��س��اب��ق��اِت زي��ُن أن��ِت
ال��خ��ال��داِت ال��ش��ع��وِب ف��ي ش��أٌن ل��ألرِض يَ��ُع��ْد ل��م
ال��م��م��اِت رغ��ِم ع��ل��ى ��ْح��ِب ال��سُّ إل��ى ث��ارت ك��لُّ��َه��ا
َم��واِت أرٍض م��ن ال��ث��أِر ب��دي��ِن دان��ْت ك��لُّ��ه��ا
��بَ��اِت ال��سُّ أس��ب��اَب ِع��ْف��ِت ح��تَّ��ى ال��ج��وَّ ع��ش��ق��ِت ق��د
ال��ك��ائ��ن��اِت َم��َع��ال��ي ِم��ْن ال��تَّ��َع��ال��ي ��ْس��ِت وتَ��نَ��فَّ
آِت ل��ل��م��ج��ِد َه��ًوى ف��ي «م��ص��َر» ع��ن��واَن ي��ا أن��ِت
ال��ُم��ْح��ِس��نَ��اِت ب��ي��ن ب��ِك «م��ص��ٌر» ت��ع��ت��زُّ ه��ك��ذا
ال��ُج��نَ��اِة ُدن��ي��ا م��ن وال��ح��رم��اَن ال��ف��ق��َر تُ��َع��ان��ي ك��م
ال��وث��ب��اِت ه��ذي م��ث��ُل إالَّ ��يْ��َم ال��ضَّ يُ��زي��ل ه��ل
ث��ائ��راِت ون��ف��وٍس ع��ام��راٍت ُق��ل��وٍب ِم��ْن
ال��ِه��بَ��اِت؟! دوَن ب��ال��ِغ��نَ��ى ك��ف��ي��ًال ��خ��َط ال��سُّ تَ��َرى ال
ال��ت��ض��ح��ي��اِت ب��ت��وال��ي ت��ح��ي��ا األم��ُة إن��م��ا
ُم��ْغ��ِن��يَ��اِت وُه��م��وٍم ُم��ل��ه��م��اٍت ب��ُج��ه��وٍد
ال��ف��ت��اِة! ِم��ْص��َر ِب��ُع��َل��ى ِت��ي��ِه��ي ِم��ْص��ُر! ي��ا اْم��َرِح��ي
ب��ال��نَّ��ج��اِة تُ��ب��ال��ي ال نُ��س��وٍر ف��وَق َح��وََّم��ْت
ال��بُ��نَ��اِة أع��اج��ي��ِب ِم��ْن ذك��ًرا ال��ج��وِّ ف��ي وبَ��ن��ْت
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∗∗∗
ال��ط��ائ��راِت ال��ق��ل��وِب آالِف ب��ي��ن ل��ك��ْن ِط��ْرِت
تُ��َق��اِة أَبْ��َه��ى ف��ي «ال��ن��ي��ِل» ب��ن��َت ت��رع��اِك ك��ل��ه��ا
ال��نَّ��ي��راِت َم��س��ي��ِر ف��ي ل��ك��ْن ك��اإلل��ه��اِم ِط��ْرِت
وَص��َالِة وُدع��اءٍ ُش��َع��اٍع ِم��ْن س��م��اءٍ ف��ي
ال��َع��َق��ب��اِت ب��رغ��ِم ب��ال��ُج��ْه��ِد ال��نَّ��ص��َر وَخ��َط��ْف��ِت
ال��يَ��َق��َظ��اِت أْح��َل��ى أه��دتْ��ُه ق��د ك��ال��ُح��ْل��ِم َم��ًدى ف��ي
ال��لَّ��َح��َظ��اِت أس��ن��ى ه��ي ع��ن��دي ل��ل��م��ج��ِد ل��ح��ظ��ٌة
ب��ح��ي��ات��ي! أَْوَل��ى ف��ه��ي ق��وم��ي أب��ن��اءَ َش��رََّف��ْت

سنتكلوز

أط��ف��ال��ي ُم��داع��بً��ا «َس��نْ��ِت��ُك��لُ��وًزا» م��دح��ُت
ال��م��ت��ع��ال��ي ُخ��ل��ق��ِه ع��ن ط��وي��ًال ف��ح��دَّث��ون��ي
ال��خ��ي��اِل ب��دن��ي��ا ب��ه��ْم َح��ِف��يٍّ��ا ي��ب��دو وك��ي��ف
يُ��ب��ال��ي ال ك��أنَّ��ه ع��ن��ه��م ��َب ت��ح��جَّ وإْن
اش��ت��غ��اِل ره��ُن وأن��َت ع��نَّ��ا ��بْ��َت ت��ح��جَّ ق��ال��وا:
ال��ل��ي��ال��ي ط��واَل وال ن��ه��اًرا ن��راَك ف��ال
األش��ك��اِل ع م��ن��وَّ «َس��نْ��ِت��ك��لُ��وٌز» أأن��َت
ال��م��َع��ال��ي؟! ع��ل��ي��ه َج��نَ��ْت ��ى يُ��َرجَّ ال وال��ٌد أم

∗∗∗
ل��ل��ج��م��اِل ��ٍر ُم��َس��خَّ ألَِدي��ٍب ض��ي��ع��ًة ي��ا
اب��ت��ه��اِل ف��ي ح��ي��ات��ُه وي��ق��ض��ي م��ن��ه ي��ق��ت��اُت
يُ��غ��ال��ي ول��إلخ��اءِ يُ��َغ��نِّ��ي ول��ل��س��الِم
واش��ت��ع��اِل َض��نً��ى ع��ل��ى وي��ف��ن��ى ذوي��ِه يَ��نْ��َس��ى
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ح��اِل ك��لِّ ف��ي يُ��ذمُّ ل��ك��ْن ال��ن��اَس وي��خ��دُم
ُم��َح��اِل! ِم��ْن وح��ظ��ه َخ��يَ��اٍل ِم��ْن ف��م��ج��ُدُه

ُمحال!

ُح��بَّ��ا ال��ن��اِس ب��ي��ن أْل��َق ل��م وإْن ُح��بِّ��ي َه��ْدَم ت��َح��اوَل أن ُم��َح��اٌل
َص��ْح��بَ��ا ال��ك��لَّ واع��ت��ب��رُت وك��اُدوا أَس��اءُوا وإْن ال��ُخ��ُص��وِم ع��ن َص��َف��ْح��ُت
وَق��ْل��بَ��ا أَس��ًف��ا يَ��ع��رف��وا ل��م وإْن وَق��ْل��ب��ي وإش��ف��اق��ي أَس��ِف��ي َل��ُه��ْم
ذن��بَ��ا ال��ي��أَس ِخ��ل��ُت ال��ن��اِس ذُن��وَب ب��ي��أِس��ي أش��ك��و ِخ��ْل��تَ��ن��ي وم��ه��م��ا
تَ��أَبَّ��ى!44 ِل��َم��ْن ال��زَّم��اُن س��ي��م��ح��وه ذن��ٍب وك��لُّ ال��زَّم��اُن، س��يَ��ط��وي��ن��ا

الحزين أنشودة

وال��داءُ ال��ه��مُّ ن��ف��س��ي تَ��ن��اوَب إذا أض��واءُ األض��واءُ وال ظ��لٌّ ال��ظ��لُّ ال
ال��م��اءُ أح��ض��اِن��َه��ا ف��ي ��َق ت��دفَّ ك��م��ا ب��ه��ا ك��ل��ف��ُت أمٍّ إل��ى ُح��زنً��ا ف��زع��ُت
وأه��واءُ ٌت تَ��ِع��الَّ ف��ط��وََّح��تْ��ن��ي ن��زًق��ا َدْم��ِع��ه��ا ف��ي ُف��تُّ��ه��ا ال��ذي أن��ا
أع��داءُ ل��إلح��س��اِن وال��ن��اُس ل��ل��ن��اِس، َف��ِرًح��ا دائ��بً��ا ع��م��ري أن��ف��ُق وُرْح��ُت
وإح��ي��اءُ إش��ف��اٌق ول��ل��ط��ب��ي��ع��ة وي��ق��تُ��لُ��ن��ي يُ��ش��ِق��ي��ن��ي وال��ي��أُس ف��ع��دُت
ورق��اءُ األف��ن��اِن إل��ى ت��ع��وُد ك��م��ا ع��ن��اي��ِت��َه��ا َم��ْج��َل��ى إل��ى ن��ف��ِس��ي ت��ع��وُد
ش��وه��اءُ وه��ي ب��ط��بِّ��ي ال��ن��ف��وُس ت��ل��ك ك��ف��رت ب��ع��دَم��ا رب��ي��ِع��ي ال��خ��ري��ُف ب��ات
األل��بَّ��اءُ ي��ن��اج��ي��ه ج��دي��ًدا روًح��ا وت��م��نَ��ُح��ِن��ي ُروح��ي أم��ن��ح��ه��ا أع��وُد
��اءُ؟! م��شَّ ب��ال��س��وءِ س��اخ��ٌر وك��لُّ��ه��م وأع��ب��ُده��م أُح��ي��ي��ه��م ول��ل��ن��اِس ل��ي م��ا

الصفح. أبى ملن 44
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45 ال��نَّ��اءُ ال��م��ْرِه��َق ب��األغ��اِن��ي َح��بَ��ا ك��َم��ا َص��نَ��ُع��وا وم��ا َق��الُ��وا م��ا ل��غ��اف��ُر إن��ي
َس��اءُوا وإن ش��اءُوا ك��ي��َف��َم��ا ل��ه��م ن��ف��س��ي ُوِه��بَ��ْت وإْن ع��ن��ه��م ع��ازٌف ل��ك��نَّ��ن��ي
وض��رَّاءُ ض��رَّاءٌ ج��زائ��َي ول��و أج��ح��ُدُه ل��س��ُت ل��ن��وع��ي46 ل��م��ل��ٌك إن��ي
وغ��نَّ��اءُ ب��ك��م��اءٌ ال��ط��ب��ي��ع��ُة ح��ي��َن ل��ه��ا ان��ت��ه��اءَ ال ك��ص��الٍة ُع��ْزل��ٍة ف��ي
ش��اءُوا َم��ْن ال��ح��بَّ وأع��ط��ي ال��ح��ي��اِة ِم��َن أخ��لِّ��ُص��ه م��ا ح��ي��ات��ي زك��اَة أُع��ط��ي
أن��واءُ ت��ج��ن��ي��ِه ب��م��ا ع��ي��ي��ُت وم��ا ي��س��اوُره��م ل��ؤٍم ِم��ْن ب��ال��ن��اِس َع��ِي��ي��ُت
ص��ه��ب��اءُ َم��ع��ن��اك ف��ف��ي إل��ي��َك، ُروح��ي َظ��ِم��ئ��ْت ف��ق��د واغ��ُم��رنِ��ي ن��وُر ي��ا ه��ل��مَّ
أص��داءُ ل��ألرواِح ف��ع��ن��دِك ُروح��ي ف��ق��دْت م��ا ك��لَّ أع��ي��دي ظ��الُل وي��ا
ج��رداءُ ل��والِك أن��ف��س��ن��ا ف��إنَّ م��س��ام��ح��ًة غ��ذِّي��ن��ي ط��ب��ي��ع��ُة وي��ا
ح��وَّاءُ! األم��ِس وداِع ف��ي ب��ك��ْت وال م��ش��اع��ُرن��ا ك��ان��ت َم��ا ل��والِك ل��والِك

صومعتي

وأيَّ��ام��ي َص��ْح��ِب��ي ِم��ْن ذُْق��ُت ال��ذي ب��ع��د ص��وَم��ع��ِت��ي 47 أَف��ي��اءَ ي��ا ُ أَْل��َج��أ إل��ي��ِك
وأن��غ��اِم��ي أط��ي��اِف��ي ف��ي��ه تَ��رع��رَع��ْت أع��ه��ُدُه م��ن��ِك َس��َالًم��ا ح��ي��ات��ي َه��ِب��ي
أس��َق��اِم��ي ع��ان��ي��ُت وك��م ال��ري��اءِ ِم��َن ي��خ��ن��ُق��ِن��ي ك��اد ه��واءً س��ِئ��م��ُت ل��ق��د
أوَه��اِم��ي ب��ي��ن ل��ي��ل��ي أوثِ��ُر ف��ُع��ْدُت ُظ��َل��ٌم ك��لُّ��ه ض��ي��اءً س��ئ��م��ُت ك��م��ا
��ام��ي ال��سَّ َم��ْج��ِدِه ِم��ْن ال��ِح��َج��ا وه��اَن َم��ْج��ٌد، ب��ه��ا ل��ل��ُج��ح��وِد ت��س��اَم��ى وُدنْ��يَ��ا م��ال��ي
ك��أي��ت��اِم أه��ِل��ي��َه��ا ب��ي��ن وك��لُّ��ه��م ب��ه��ا ال��م��ص��ل��ح��ي��ن ح��ي��اُة وتَ��ْش��َق��ى تَ��ْش��َق��ى
دام��ي ُم��ثْ��َق��ٍل ب��ق��ل��ٍب وك��لٌّ ُج��رًح��ا، َض��َم��ُدوا ك��لَّ��م��ا ِم��راًرا ويُ��ْرَح��ُم��وَن
وآالِم أع��ب��اءٍ َح��ْم��ُل وال َع��ْص��ٌر يُ��ه��ذِّبُ��ه��ا ال ولُ��ؤٍم ُغ��روٍر ُدنْ��يَ��ا
وآث��اِم ح��رٍب ف��ي ال��ُج��وِد ط��ب��ي��ع��َة ط��ب��ي��ع��تُ��ه��ا زال��ْت م��ا ال��غ��رائ��ِز ُدن��ي��ا
أح��الِم! أض��غ��اُث ف��آم��الُ��ن��ا ، ح��يٍّ أم��ٍل ب��ال ل��ك��ْن ل��َه��ا، ال��ض��َح��ايَ��ا ن��ف��ِن��ي

صاحبه. أرهقه كلما باملوسيقى جوده إىل يشري الناي، الناء: 45
اإلنساني. النوع 46
ظالل. أفياء: 47
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الديوان صاحب

الجيل شعر

الشعراء عن البديع كتابها ١٨٩١م سنة يف شارب إيمي الناقدة األديبُة أصدرت ملا
حافٌل عٌرص وعُرصها فكتوريا، امللكة عارصوا الذين أي — Victorian Poets الفكتوريني

ييل: فيما نبسطها وجيهة نقدية اعتبارات إىل مقدمته يف أشارت — باألدب

واحرتاٍم بعطٍف الناقد إليه يتقدم لم ما الحقيقة روُحه تُعرَف لن الشعر إنَّ (١)
النفاذ ُقدرة عىل يقيض فمما منه واالشمئزاز البداية من ضدَّه التعصب ا وأمَّ وخشوٍع،

لها. قربًا بل للحقيقة مشكاًة التحامُل فليس سمينه، من غثه وتمييز لبِّه، إىل
يجعل مما وعاداته وتاريخه لغته عىل الوقوف ميزة لها العرص شعر دراسة إنَّ (٢)
دراسة بعكس بالحياة، نابضًة الدراسة هذه ويجعل صحيًحا، الشعراء بآثار البرص
النقد من التمكن قبل التفاصيل تلك عىل الوقوف أوًال تحتِّم فإنها قديم، عرص يف الشعر

أصحابه. تراجم من املشتقة باملناسبات عر الشِّ ربَط الَحتْم من ألن النزيه؛
البداية، يف وتقديره فهمه بيئته عىل صعب أصيًال مبتكًرا كان كلما الشاعر إنَّ (٣)
اثني من أكثر املفقود» «للفردوس ثمنًا يدفع لم الذي العرص بُرود عىل التهكُّم تعوَّدنا وقد
التسامي عىل قادرة البيئة كانت إذا ولكن وردزورث، بشعر يحفل لم والذي جنيًها، عرش
هينة. حينئذ تكون وتتويجها العبقري مواهب إظهار إىل الحاجة فإنَّ العبقري منزلة إىل
تقديرهم، يف التغايل إىل يرجع عرصهم يف الشعراء دراسة من الخطر إنَّ (٤)

منه. التحرُّز يجب الخطر هذا ومثل وشعرائها، األخرى العصور شأن من واإلصغار
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طباعهم، عىل الوقوف ألنَّ إليهم؛ للتعرُّف مدرسة خري هي الشعراء ُصحبَة إنَّ (٥)
املساعدة خري يساعد عبقريتهم أو لنبوغهم واملغذية إليهم املوحية املؤثرات دقائق وعىل

وسريهم. شخصياتهم عن املعربة أعمالهم عىل الحكم عىل
بحاٍل يجوز ال عظيمة أدبيٌة ذخريٌة املقلني الشعراء لصغار الحسنات مجموع إنَّ (٦)
الشعراء، كبار دراسة عىل بعد فيما يساعد مما ودراسته بشعرهم والحفاوة إغفالها،
كبار بعد فيما الستساغ املجددين املقلِّني بأولئك العناية عىل أوًال الجمهور أقدم ولو
إىل به يؤدِّي قد مما األخريين؛ دراسة بمحاولة أوًال ُعني لو فيما الحال بعكس الشعراء

اإلطالق! عىل الشعر كراهية

التي النقدية األدبية الدراسات يف اإلمعان من فراغي أثر عىل املالحظات هذه إىل رجعُت
إيحاء من — أعلم فيما — فإنها تصديره، يف إليها أرشُت والتي الديوان، بهذا اقرتنْت
تناول وقد ونقده، لدرسه تقدَّموا الذين األَفاضل الزمالءُ بها تأثر التي العوامل هذه أمثال
هذا يف النادر من إنَّه أقول أن اإلنصاف ومن فيه. ص املتخصِّ حكم يف يَُعدُّ بحثًا منهم كلٌّ
التحقيق يف الرغبة هذه مثل إىل الشعراء من نفٍر بني املتبادل اإلعجاب يؤدِّي أن الزمن
واِإلثرة، والتحاسد والتحامل اإلصغار روح هي السائدة فالروح األَدب، ونرصة واإلنصاف
مرة ألف منها ولَخريٌ املتنوِّعة، الجمال نماذج عىل الوقوف عىل تساعد ال روح وهي
بيد … يشء كل يف املستور الجمال عن بالتفتيش شغفي يف عليها أؤاَخذُ التي «املغاالة»
بالشخصية، ي يضحِّ ال إيمانًا بالتعاون تؤمن األدب يف اشرتاكيٍة مدرسٍة إىل أنتسُب أني
وتعرتف املتنوعة، املواهب إظهار عىل التساند إىل تنزع وإنما فنَّان، أليِّ الذاتية باآلثار وال
وأن الشمس، تحت مكانها تتبوَّأ بأن جديرٌة جميعها وأن محدودة، غري الجمال ُصَوَر بأن
األصنام، لعبادة تُْخَلق التي الفردية املدارُس ذلك وبعكس الكرامة، بمنازل حريُّون أهلها
إال أصًال تُخلق لم بل زعمائها، بتمجيد يشء كل قبل تحفل ألنها بعًضا؛ بعُضها ويحارب
وفريق فريق بني والحروب الخصومات تقوم أهوائهم أجل ومن أجلهم ومن لتمجيدهم،

ذاته! لألدب خالصٍة فائدٍة غري عىل
الذي الجيل بشعر حفاوة هي إنما األدبي النقد حدود يف الديوان هذا بشعر فالحفاوُة
… وحده القديم بتقديس مشغوفني الوراء، إىل متطلِّعني إصغاره قبل من النقاُد تعوََّد
وأن وتقديرهم، املعارصين الشعراء بنقد يٍّا جدِّ يُحَفَل أن السليم ر التطوُّ عالمات فمن
هذا بَْعُد يزْل لم وإْن العرصي، للشعر العام للتقدير نموذًجا ذلك من شعري نصيُب يكون
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اإلطالق عىل يُرضيني فلن ذلك عدا وفيما تعنيني، التي الروح هي وهذه بدايته. يف التقديُر
وإبراز أقراني ق بتفوُّ التغني الرسور كل ني يَرسُّ بل آخر، أديٍب أيِّ حساب عىل أدبي تمجيُد
مما بشعري اإلشادة من شيئًا أبَْحُت ملا والنقد الرأي لحرية احرتامي ولوال مواهبهم،
الشاعرة. الحرة نفوسهم نُبل وإىل اد، النُّقَّ زمالئي سماحة إىل وأنسبُه كفايتي، فوق أعدُّه
وما املستقبل، وأمل الحارض الجيل روَح أعدُّه الذي الشباب يف الرجاء لعظيُم إني
األمانة تأدية من ننتهي أن أوشكنا وقد املايضاملجيد، تراث وبني بينه اتصاٍل حلقة إال نحن
هذا تقدير يف نُغايل أن الرجاحة من وليس الصغري. مجهودنا غايَة إليها أضفنا أن بعد إليه
بأن حنا رصَّ إذا اإلنصاف غري نقول ال ولكننا الحارض، الجيل شعر تقريظ ويف املجهود،
بل قبل، من بمثلها يظفر لم غايًة ونابهيه أقطابه عند بلغ العرصقد هذا يف العربي الشعر
شأنًا. يَُفْقها لم إن الغربي الشعر أسمى عن يقلُّ ال ما الراقية نماذجه من وإن بها، يحلم لم
مطران عن زمنًا تغافَل فقد تجديد، لكل أوًال الجمهور يتنكر أن عجيبًا وليس
معدودون النابهني هؤالء أن يتوهم من أفراده بني يزال وما وأمثالهم، والعقاد وشكري
شعراء نحو األخص وعىل املآيس، هذه فيها وتُمثَّل إال أمة من فما ُظلًما! الشعراء بني
الرومي، وابن املعري، العالء أبي شاعرية قبل من الجامدة البيئات أنكرت وقد الشباب،

العاملي. الشعر أقطاب من غريهم وكثريين وكيتس، وشييل، ومارلو،
ومرشده، شكسبري (صديق مارلو أمثال القاه ما الشباب شعراء ِلَعَزاء األمثلة وأظهر
(الشاعر وشييل اإلنجليزي)، األدب يف الرتاجيدية ومبدع قومه، يف املرسل الشعر وإمام
تُغفل وكانت ومؤلفاته، قصائده عىل اسمه إبراز حتى ُحِرَم الذي الفنان الحر الغنائي
واإلصغار العنت من بالطبيعة) وفتنته وإبداعه لرييكيته يف شييل (قرين وكيتس إغفاًال)،
أُممهم! وفخر الخالدة الشعر كواكب من التاريخ ذمة يف أصبحوا ثم عليهم، والتحامل

البيئة فريغم وحده، بفنِّه يُعنى دام ما لعزائه، وال الفنان ألسف موجَب ال الحق ويف
أجمع ولو بفنه. ويضحي لها هو يرضخ أن بدل ومطاوعته مسايرته عىل آجًال أو عاجًال
أيَّما وألنصفوه عظيًما، ارتفاًعا الشعر بمستوى الرتفعوا القاعدة هذه عىل الجيل شعراءُ
باأللقاب والفتنة النفوس، ضعف ولكنَّ وأمتهم، وزمنهم أنفسهم معه وأنصفوا إنصاٍف،
يف والتفنن والجهالء، النقاد إىل والتزلف الشخصية، األحزاب بإنشاء والشغف والتقريظ،
تيسء تزال وما أساءت، العوامل هذه كلُّ الفن، إىل بصلة تمتُّ ال التي العقيمة املنافسات

لها. نعمل التي الفنية النهضة إىل
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سنة وأربعني نيف منذ جيلها يف شارب إيمي به نادت ما بمثل تكراًرا نادينا ولقد
والوقوف الجيل، بشعراء املبارش االتصال ووجوب العرصي، بالشعر العناية أهمية عن
صادقة النقديُة الدراساُت تجيء ثم لشعرهم، املكيِّفة والعوامل املؤثرات، عىل كثب عن
الحفاوة بواجِب نادينا كذلك الشعراء، أولئك إلبداع االستيعاب أدقَّ مستوعبة نزيهة
مقلٍّ صغرٍي شاعٍر لكل يكن لم لو إذ السواء، عىل وكبارهم صغارهم الشعراء بجميع
أننا حني يف عظيمة، فنية ثروة حسناتهم من لنا لنجمْت رائعتني اثنتني أو قصيدة سوى

الخارسين. من األدُب معنا ويكون نكون بل بتجاهلهم، شيئًا نغنم ال
أصوله، عن شيئًا يعرفون ال وهم األدبي، النقد إىل ينتسبون كثريين أن أنكر وال
وإلهاء الشعرية، والزعامات باإلمارات الفتنِة َهبَُّة وآخر وقت بني تقوم هؤالء دعاية وعىل
تعريضهم بل الجوهر، دون بالعرض وإشغالهم الصحيحة، الفنية أعمالهم عن الشعراء

نرباَسهم. وحدها تكون أن يجب التي الفنية والروح كرامتهم يُنايف ملا
الشعر وبني وافرتاقها، الفنون اجتماع بني يفرقوا أالَّ النُّقاد ببعض الجهُل بلغ وقد
أن قبل موسيقار وشوقي البحرتي من كالٍّ إن لهم قلت فإذا واملوسيقى! والنثر والنظم
أسقط موسيقاًرا يكون أن قبل شاعر ومطران الرومي ابن من كالٍّ وإن شاعًرا، يكون
الشعر وليس النثر، يقابله النَّْظم أن يفهموا أن هؤالء أمثال عىل ويصعب … أيديهم! يف
عىل والنثر النظم يف يوجد وقد صياغًة، وليس جوهٌر الشعر فإنَّ النثر، يقابل الذي هو
بموسيقيته ليستعني األحوال من كثري يف بفطرته النظم إىل ُ يلجأ الشاعر وإنما السواء،
بعض وأن طريقها، عن قارئيه استهواء ثم ة، املعربِّ املتأثرة نفسه استهواء االستهواء: عىل
اللورد مثل فنَّاٌن له فيجتمع تقريبًا؛ شعره كل يف بفطرته موسيقيٍّا يكون الشعراء
الشعر اجتماع من شعره يخلو ال ومعظمهم قرائه، عىل تأثريه يزداد وبذلك تنيسون،
البارزة وحدها هي القوية الشاعرية تجد وآخرون النماذج، بعض يف باملوسيقى األصيل
فقد وجربان، روزيتي، مثل: أكثر أو فنني يف ينبغ الشعراء بعض أن كما شعرهم، يف
الروح بني جامٍع شعر ديوان الشاعر أخرج فإذا ًرا، ومصوِّ بارًعا شاعًرا كالهما كان
هذه اجتماع فإنَّ الساحرة، الفنية َور والصُّ الرائعة اللفظية واملوسيقى القوية الشعرية
عن يفتِّش الذي األدبي الناقد ولكنَّ األدباء، نفوس يف األثر عظيم يكون الثالثة الفنون
الناظر ذلك: مثاُل وحدها، الشاعرة بالروح يعبأ وإنما هذا، بكل يعبأ ال الشاعرة الروح
مطبوًعا ديوانُه يكون أن ه يهمُّ ال فإنه بحتًة شعريًة نظرًة شكري الرحمن عبد ديوان يف
الرنني موسيقى عن بعيدة ألفاظه أنَّ وال الفنية، الرسوم عن مجرًَّدا رخيص ورق عىل
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صفحة كل يف العظيمة الشاعرية شواهد عىل يده يضع أن يعنيه ما كل وإنما املألوفة،
عظيم! شاعٍر روُح تطوف هنا قريًرا: يصيح وحينئذ الديوان، صفحات من

روائع من أنَّ يفقهوا أالَّ للنقد يَتصدَّون ممن بكثريين والخلُط الجهُل بلغ وقد
أمني مقطوعات يف ترى كما فاتنة، خاصة موسيقية للنثر وأن النثر، يسكن ما الشعر
وأن الناثرين، الشعراء من غريهم آثار ويف مفرج، وتوفيق عفيف، وحسني الريحاني،
وبَلغ تتنوع. أن أكيًدا ويجب واملناسبات، األوضاع حسب ع التنوُّ كثرية النظم موسيقى
فصاروا الفنون، يف املرأة ومنزلة الشعر، يف التصوُّف معاني يفهموا أالَّ الشطُط بهم
التقليدية الفتنَة برنينها أو األلفاظ بحالوة وُفتنوا يمتدحوا، أن ينبغي حيثما يؤاخذون
باملوسيقيِّ يُنعت أن بدل العظيم بالشاعر الحلو الرنني صاحَب يصفون فباتوا املعهودة
املوسيقى تنتظمها دامت ما الشائعة املعاني الوصف عبقريات إىل ينسبون وصاروا مثًال،
ولو … التقليدية املوسيقى من نظام يف تكون ال التي الشعر بآيات ويكفرون اللفظية،
فإنها قائمة، لنا قامت ملا جميًعا الفنون رجال عىل مسيطرًة الضالَُّة الروُح هذه كانت
الفنِّي االبتداع معنى تعرف وال مألوف، عتيٍق بكل تتشبث وإنما الكمال، تتطلب ال روٌح

منه. َجْدَوى ال ميتًا بل عاثًرا، رخيًصا نقُدها يجيء لذلك به؛ تشدَّقْت وإن
فكتور أستاذه أين بل اآلن؟ ِسونربن أين النقد؟ يف الغربيني د تََشدُّ من هذا وأين
زمنه نفس يف سونربن إن بل زمنهما؟! يف هوجو وفكتور سونربن َمن أدراك وما هوجو؟
وبرغم اإلغريقية، الرتاجيديا وبعثه للطبيعة، الشعري وتمجيده اللرييكية، عظمته برغم
أكثر موسيقاًرا معدوًدا كان كاليدون» يف «أطلنطا ملحمته يف تَرى كما الدرامية عبقريته

البديع: الفلسفي الشعر هذا صاحب هو وهو شاًعرا، منه

From too much love of living,
From hope and fear set free,
We thank with brief thanksgiving
Whatever gods may be
That no life lives for ever;
That dead men rise up never;
That even the weariest river
Winds somewhere safe to sea.
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ذلك، يف بهم التَّشبُّه إىل ندعو ال ونحن ثروتهم، دليُل هو الغربيني من البَطُر وهذا
قدرها، أعمالُهم تُبَخس وال الشعراء عىل يُحَجُر فال وحده، اإلنصاف إىل ندعو ولكنما
جحود وال الوقتية العقبات تعنيه ال ذاته الفنَّ ألنَّ نفسه؛ الجمهور مصلحة يف وذلك
حيُّ معنًى فالفنُّ بعده، فيما أم الجيل هذا أيف سواء النهاية يف ينترص سوف إذ البيئة

املتغايض. الجيل وحده هو عنه بالتغايض الخارس وإنما خالٌد،
أن يجب التي املوضوعات للشعراء اد النُّقَّ بعُض يعنيِّ أن بالشعر الزراية ومن
يقول دام ما يشتهي ما يقول أن كفنٍّ الشعر حقِّ ِمن بينما فيها، اهتمامهم يحرصوا
جزاًفا املرذولة التُّهم أُلقيت وكم نفسه. ِسونربن تعبري حد عىل جيِّد، أسلوب يف ذلك
صادًقا، نقًدا الحياة ونقد الجمال، وتقديس باألدب، التسامي غري يعنيهم ال شعراء عىل
عن ُغنيًة النثر يف إن يقال أن والشعراء بالشعر الزراية من كذلك الُعليا. امُلثُل وَخْلق
الفنون أثر واإلرشاد للنقد املتصدِّرون هؤالء وينىس منافُسه، أو مقابلُه النثر كأنما الشعر
ال الذي الباطن العقل بتثقيف تهذيب أحسن األمم تهذيب يف بينها) (والشعر الجميلة
… البدائي اإلنسان وَمكمُن الغرائز، جماع ألنه جموحه؛ إىل إالَّ اإلنسانية ويالت تُنَسب
واملادي، األدبي وتعاونهم تآلفهم عىل يالموا أن والشعراء الشعر عىل الدنيا نكد ومن
بينما املستقل، وإنتاجهم وشخصياتهم الخاصة بمذاهبهم االحتفاظ كلَّ احتفظوا وإن
عزَمه أعلن الذي ليسليه رينيه الفرنيس الشاعر من حاًال أسوأ العربية شعراء من كثريون

… يَُغنِّي» النحُل كان «ملَّا األخري ديوانه ليبيع باريس شوارع يف الطواف عىل
قيمته له ذاته يف جوهٌر وهو املطبوع، الصادق الصميم الشعر هو الجيل شعر إن
الغرض تحكم يأبون الجيل هذا وشعراء األخرى، قيمته به يقرتن فن لكلِّ كما السامية،
أن شاء فمن الدقيق، الفنِّي بالنقد الرتحيب كلَّ بوا رحَّ وإن ، الفنِّ يف والقصور والتقليد
فليكتِف وإال وحده، الشاعر وبروح الشاعر، بروح فليقرأه ويقدره الشعر هذا ق يتذوَّ
قيمته يعرف ولن خالٌد، حيٌّ أيًضا فشعرها بشعرها؛ أقول وال السوالف، القرون بنظم

الصحيح. بالشعر البرص ذوي غري
والعراق تونس من املربِّزين الشعراء للزمالء الشكر تكرار إال أخريًا يسعني وال
الصافية بنفوسهم الديوان هذا دراسة عىل النواحي شتى من تضافروا الذين ومرص،
وأرتقب وحده، لشعري ال عامًة العرصي للشعر تحية دراساتهم فجاءت الكريمة،
إىل املستقبل يف الشعر هذا مثُل يحتاج أالَّ بيئتنا يف الثقايفِّ الرقيِّ اطراد من باطمئنان
الشباب شعُر عنه بدًال االنتباَه ويسرتعي مألوًفا، شذوذُه يُصبح إذ الدراسات؛ هذه أمثال
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سوف وما سبقُه وما الديواُن هذا إذن فليكْن للحياة. الطبيعيُة نَُّة السُّ هي وهذه الوثَّاب،
منربًا ال الكمال، إىل املتسامي الشاعر للشباب الرقيِّ درجات بني دواويني من يَتبعُه
لفنِّه. املتجرُِّد الفنَّاُن يسأُمه ما أول وهي الكفاية، منها بلغُت قد التي الخاصة لشهرتي
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