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يفحديثالشعر

وأي يشعر، أْن له ينبغي كيف الشاعر ألعلِّم أو الشعر، ألحدد املقدمة هذه أكتب ال
أتعصب بنظرية ألجيء أو األسمى، النور هيكل إىل ليصل يسلك أْن عليه يجب طريق
وال يقاس فال والحياة، الطبيعة فيه تحتشد حي كائن فالشعر حربًا؛ ألجلها وأعلن لها
الَعَرض يعيش كما األدب، هامش عىل إال تعيش ال وأغراض، مذاهب والنظريات يوزن،

األزلية. األمة هامش عىل الزائل الديكتاتور يعيش كما أو الجوهر، هامش عىل
شعب إىل موجهة سياسية وصية أو سيايس، كتاب يف املذاهب أو النظريات تصح وقد
عن يعرب شعر يف تصح وال وجنسيته؛ وثقافته، املقررة، وحدوده الخاصة، أوضاعه له
حدوًدا لها نضع أْن من أوسع وهي حدود، وال أوضاع وال لها جنسية ال فالحياة الحياة؛

الضيقة. الحدقة يف تنحرص ال املحدودة الغري والدائرة ومقاييس،
الفكر؟! هدف وهي ا حدٍّ للحياة نضع فكيف تخوم، وال حد للفكر ليس

املجهولة؟! القوة هذه الالنهاية، يف املتحولة القوة هذه نحدد كيف
الشوق أنَّ عىل صحيح، وهذا املجهول، معرفة إىل الشوق دائم اإلنسان إنَّ قائل وربَّ
الحيس إدراكه بأن اإلنسان يقتنع عندما إالَّ البرشي العقل يلزم ال املجهول معرفة إىل
االعرتاف إىل ويضطر ويلمسها، يراها التي األشياء حقايق له يكشف ال الخارجي للعالم
الجاهل ولكن حقيقته، يجهل خارجي لسبب تأثريات سوى ليست الذاتية إدراكاته بأن
التي األشياء أنَّ االعتقاد كل ويعتقد الذاتية، حواسه بشهادة شبهة أية خاطره يف تمر ال

بعينها. الحقايق هي ويلمسها يراها
دركة أحط تمثل املعرفة مبحث يف نظريته ألن االعتقاد؛ هذا عن تحويله يمكن وال
الحقيقة إدراكه عىل — يحس بل — يدرك ال ما إدراكه يرصعىل وألنه التافهة؛ املادية من

الحياة. يف املتحول املظهر وراء من إياها ورؤيته املطلقة،
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اصطالحاتنا من ضيقة دائرة يف ِلنَُقيِّده يَُحس؛ بل يُْدَرك ال ما إدراك نستطيع كيف
الخرق من أليس طبيعته؟ ال الشعر سياسة هي وطبقاٍت مذاهب نوزعه ثم البيانية،
الوجداني الحس لغة الروح، لغة والكناية، املجاز لغة تحديد وضعية بلغة نحاول أْن

العميق؟!
دليل هذا ويف الفلسفية، بالطريقة الشعر تحديد إىل النظريات بعضهواة يعمد وقد
إال التفلسف جانب يلزم ال فاملرء الحياة؛ جوهر يف نفسه: الشعر يف البعض هذا شك عىل
املدركة، األشياء لحقيقة الحسية املدارك بمطابقة االعتقاد مزعزع الشك، يخالجه عندما
وهذا وقصورها، العلمية الوسائل بعجز االعرتاف عىل ذاته حدِّ يف ينم الفلسفي الشك وهذا
األشياء حقايق معرفة من نتمكن لن بأننا التسليم عىل األمر نهاية يف يرغمنا االعرتاف
وعندئذ … الناقص تكويننا طبيعة عن ناجم وسائلنا َضعف وأن املحدودة، بوسائلنا
البرشي. الذكاء عنده يقف الذي األخري الحد أي الغامض؛ الرسَّ نظرنا يف املجهول يصبح
إىل لتخلص الشك، عن تصدر عندما الفلسفية الفكرة تجتازه الذي الشوط هو هذا
هذا يف الحياة لتقلب املخيب التأثري البيانات هذه إىل أضفنا وإذا املجهول. ملعرفة الشوق
الحقيقة عن البحث يف التشبث الضائع والجهل العبث من أنَّ الحال يف ندرك العالم،
عميقة، بكآبة اإلدراك هذا يغمرنا وعندئذ املتقلب، الوجود مظهر وراء الثابتة املطلقة

الشعراء. عىل عادًة يستويل الذي العميق التشاؤم لذلك الحقيقي السبب فنفهم
بريمون: األب قال وقد لتحديدها، عنها البحُث العبِث من غامضة حقيقة ثمة إذن
األب أراد وربما الغامضة.» الحقيقة هذه لتألق الشعري بطابعها مدينة قصيدة كل «إنَّ
عرب بل بنظرية، يجئ لم ذلك يف وهو الوحَي، الغامضة» «الحقيقة بهذه يعني أْن بريمون
عندما بنظرية اإلتيان تعمد الذي فالريي لبول خالًفا به، يشعر ولكنه يجهله يشء عن

اإلبداع.» قتل بالوحي، الشاعر آمن «إذا قال:
وشئنا خارقٍة، ِبُقْدَرة املبارش تأثُّرها عند النفس حاالت من حالًة الوحي كان فإذا
عىل غضاضة وأية الحياة. مبدأ أنكرنا ذاته؛ النفس جوهر أنكرنا الحالة، هذه ننكر أْن
هللا، كالم يتسقطون كانوا فاألنبياء الخارقة؟ القدرة لهذه وسيًطا يكون أْن الشاعر
نظره الشاعر أرسل فإذا نفسه، جوهر فهي اإلنسان؛ عن منفصلًة ليست الخارقة والقدرة
هذا نار عىل خبزه ثم العرض، هذا مشاهد من مشهًدا عيناه واجرتَّت الطبيعة، معرض يف
يحيط ما لكل الخفي الداخيل املصهر هي والنفس نفسه، من أعطاك قد فيكون الجوهر؛
املكملة، الثقافية العوامل لها وتهيأت الصفاء، عىل مفطورًة النفس كانت فإذا باإلنسان.
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… تعمًال وال إجهاًدا تكلفك فال تلقائها، من العمل بهذا وتقوم أدرانه، من الشعور تنقي
الفاسد وإخراج الجسد يف النقي الدم توزيع وتتوىل الطعام، تهضم الصحيحة املعدة شأن

منه.
هذا فعىل نفسه، جوهر فهي اإلنسان؛ عن منفصلًة ليست الخارقة القدرة إنَّ قلت
الخارقة فالقدرة إذن الحواس؛ جميع العمل هذا يف وتشرتك املرئيات، تنصهر الجوهر
الوحي ننفي فكيف ، لتحدٍّ كنهها يُْدرك لم قوة والنفس نفُسه، هي الشاعر بها يتأثر التي

الشعور؟! مصهر النفس دامت ما الشعري
وقًفا الشاعر وليس يشاء، ساعة النظم يستطيع من الشاعر إنَّ أيًضا فالريي ويقول
عليه. يُْلقى ما ومتسقط فاعل، ال منفعل الشاعر بأن القول الخطل ملن وإنه للمصادفة،
عمله عىل يقبل الحداد أو النجار منزلة الشاعر يُنِْزل أْن يريد فالريي ببول كأني
حدود أبعد وهذا منفعًال، ال فاعًال فيكون العمل، يريد ساعة أو العمل موعد يحني ساعة
العاصفة يصطنع الذي الشاعر هذا هو وأيان الشعر، لجوهر فاضح وامتهان الخطل

عليه؟! املتفق الوقت يف الخزانة يعطيك كالنجار إنتاًجا، ساعة كل ليعطيك اصطناًعا
فيه يؤثر حبيب هجر فال حوله، ومن حوله بما يتأثر ال الذي الشاعر هذا هو أيان
شعب، فرح وال أمة كارثة وال عزيز، نكبة وال صديقة أو صديق موت وال شعوره، فيحرك
وال صيفها ال شتاؤها، وال الطبيعة ربيع ال الكرامة، وال الذل ال االنكسار، وال الظفر ال

خريفها؟!
ملتزم الشاعر أفيكون خدر؟ بساعات مرَّت هي إذا الشاعر، قريحة عىل غضاضة وأية
فال خدر، ساعات يف تمر أْن للقريحة يتفق أال عمله؟! إلنجاز الزمن مقياس يده يف أشغال
واالنفعال؟ التأثر ساعات يف تحسه ما تحس وال الروحية، اليقظة ساعات يف تراه ما ترى
سنة؟ من أكثر العمر من تسلخ ال أربًعا، أو ثالثًا إال الروائع من الشعراء يرتك ال ففيم وإال
يعدو فال قصائدي، نظم عىل وقفته الذي الوقت أُْحِيص إذا الخالدين: الشعراء أحد قال

أشهر. تسعة
الرعشة إلحداث الصالحة اللفظة يختار من املوهوب الشاعر إنَّ أيًضا: فالريي وقال

الشعرية. العاطفة وإحياء النفسية
ما الزاخر شعوره من فله اللفظة؛ اختيار عىل له طاقة ال الحقيقي الشاعر أنَّ عىل
من جزء الثوب وهذا الكامل، ثوبه مرتديًا ينزل الشعر أنَّ وعندي األلهيَّة، هذه عن يرصفه
يكون روحه يف املوسيقي والذوق الرقي من الشاعر ثقافة تكون ما وقدر يتجزأ، ال الشعور
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تتكاتف نختارها أْن عىل فالريي بول يريدنا التي اللفظة وهذه شعره، يف راقيًا البيان
بصائرنا تراه عما ترصفنا أو العناء، هذا تكلفنا فال اختيارها، عىل فينا الروحية العنارص
— الخارقة القدرة — نفسه جوهر يصهره املرء يكتسبه ما فكل والرؤى، األحالم خالل

فيه. عضًوا فيصري
عن له محارضة يف الشعري الوحي يف نظريته نقض أْن لبث ما فالريي أنَّ سوى
الشاعر وصف فقد األدب؛ يف النظريات فساد عىل دليل هذا ويف املتوسط»، البحر «إلهامات
املقبورة، األسماك ترتكها الحمراء، والجيف الروم بحر عباب املاخرة الزوارق الفرنيس
التي واألساليب البرشية الروح إقطاعات عىل ودلل إسبانيا، من املصدَّر الربتقال وأهراَم
هذه وأثر والشواطئ، والسماء الناشئ النور تطور وعىل اإلقطاعات، هذه منها تتكون

روحه. يف املشاهد
تكوين يف األكرب الفضل لها كان التي واملؤثرات العوامل جميع عن يحدثنا أْن وشاء
ويمتع يغتسل هو وفيما يوم، صباح يف جذبه البحر جمال أنَّ فأخربنا وإحساسه، مخيلته
فقد النفسيعرتضنظره؛ له تقزُّ بمشهد إذا املاء، سطح عىل النور بتموج والروح الطرف
أو الخفيف الورد بلون حمراء أشياء الشفاف، الصايف املاء قعر يف منه، مقربة عىل رأى
طرحها التي األسماك أحشاء من فظيعة كتل أنها املقت من بكثري وعلم العميق، األرجوان
نفسه يف عاملني ألن له؛ تحمُّ عىل وال رأى، مما الهرب عىل يَْقَو ولم البحر، يف الصيادون
وفيما األصلية، األلوان هذه فوىض يف الغريب الحقيقي بالجمال الشعور يتنازعان كانا
كان التحليل، وعامل الهرب عامل يتقاسمه االستفادة، يف والرغبة املقت إىل مستسلم هو
من القدماء شعر يف ما إىل بالفكر انتقل ثم املشهد، هذا من استنتاجه يستطاع فيما يفكر
وأنَّ … العني عليه تقع ما أفظع وصف عن تورعوا ما اإلغريق أنَّ وتذكر والدم، الوحشية
بسطح يكون ما أشبه الفن ولكن بالدم، واملآيسطافحة املالحم وشعر اإلغريقية األساطري

الفاحشة. األشياء تلك خالله رأى الذي الصايف املاء
الخصائص من به اتصف بما املتوسط، البحر مثله الذي الدور إىل فالريي بول وانتقل
طبيعة إنَّ قاله ومما بأرسه، البرشي العالم حرر الذي األوربي الفكر تكوين يف املادية
والفني، النفساني التكوين أساس كانت فرضها أو قررها التي والعالقات املتوسط البحر
الخلق، سائر من األوربيني يميز أْن قرون ببضعة استطاع الذي املدهش التكوين هذا
الخطوات خطت التي هي املتوسط البحر فأقوام الغابرة، األزمان من الحارض والزمَن
الفكر. قوى باستخدام الطبيعية الظواهر عن والبحث األساليب إليضاح الواثقة؛ األوىل
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بأن القول إىل انتهى الطبيعية، ومزاياه املتوسط البحر مواقع الشاعر وصف أْن وبعد
مبتدعات من كانا األكمل، والتطور الرقي من مستًوى إىل ورفعها البرشية الشخصية إبداع
الشعري»؛ «الوحي ب اإليمان كل مؤمنًا أصبح فالريي أنَّ هذا من لنا ويتضح الشواطئ، هذه
املتوسط البحر طبيعة وأنَّ وتثقيفه، تكوينه مصدر هي والسماء والشمس البحر أنَّ بدليل

… الخلق سائر من األوربيني ميز الذي والفني النفساني التكوين أساس كانت
يف فلكلٍّ الخلق؛ سائر من األوربيني تمييز يف الرأي هذا مجادلة إىل هنا أعمد ولن
أْن غري من الشعري الوحي عىل الكالم أقُرص بل اآلخر؛ به يخالف مدلول عنرصه تمييز
تسرتُق الشياطني وأنَّ شيطان، فم من ن يَُلقَّ الوحي أنَّ يف القدماء العرب مذهب أذهب

األلسنة. عىل وتلقيه السمع
حد عىل — النفس» يف النور مادة وقوة الطبيعي املزاج صفاء «عىل يتولد فالوحي
رؤية يف العني تشقى ال الصايف؛ الغدير هذا ذلك عىل مثًال وأرضب — املسعودي قول
يف هاتف عليها وما السماء هذه كأن قعره، يف ماثلًة ونجومها وسحبها وغيومها السماء
الكامل وأثرها البرشية، النفس ترصيف يف املطلق الحكم وللطبيعة الغدير، نفس أعماق

الطبيعة. تحكمه ال ما والجسدية النفسية املربوءات يف وليس الحس، يف
النفس، قويت إذا بها يشعر بل دق، مهما الحس يدركها ال لطيفة أرسار الطبيعة ويف
من تجردت إذا إالَّ اللطيف القتناصرسها الطبيعة قهر تستطيع ال قويت مهما والنفس

مستحيل. وهذا العالم، هذا أدران
مستوى بلغت الكاملة، النورانية النسبة بلغت األدران هذه من النفس تجردت إذا

هللا. هي النقية والنفس هللا، ذات بلغت الطبيعة،
محجوب، جمال الطبيعة من عليها فينعكس فيها، تصفو هنيهات للنفس أنَّ عىل
وعبثًا رشيفة، بمعاٍن الثقيف الشاعر لسان تُنطق أرساًرا النفس يف يهتف الجمال وهذا
ويكفي حس، أدق عىل تدق بحيث الغموضواللطف من فهي األرسار، هذه معرفة نحاول

العني. بأم نراها ملشاهد أذهاننا ويفتح ألسنتنا، يُنطق ما األرسار هذه من نسمع أْن
املنبعث فالسحر الشعر، معنى لفهم حاجة ال «إنه بقوله: بريمون األب أراد وربما
النفس تأثر عن يعرب أْن هذا بقوله أراد ربما مباًرشا»، تأثريًا النفس يف يؤثر موسيقاه عن
هو إنما الغامض الجمال هذا أنَّ ويُظهر عليها، الطبيعة يف املحجوب الجمال بانعكاس

الجمال. ذلك نوع من غامضة معزوفات النفس أوتار عىل تعزف الطبيعة، موسيقى
عنرص هي فاملوسيقى للشعر؛ أساًسا جعله ينبغي ال حقيقيٍّا، يكن وإْن هذا، أنَّ عىل
أْن الفاضح الخرق ومن يرى، وال يُسمع يشء العنرصغامضككل وهذا كلُّه، ال الشعر من
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الفردوس أفاعي

فللشعر عنارصه؛ سائر عىل يوصف ال ما وصف فيه ونقدم بموسيقاه، الشعر من نكتفي
أو املوسيقى عن الفكرة تنحط فال واحدة، حلبة يف كلها تجري أْن يجب عنارصمتساوية

الفكرة. عن الصورة
بريمون األب مذهب مثًال فنذهب للشعر، قاعدًة الشذوذ نتخذ أْن أيًضا الخرق ومن
ال معنًى عىل أجزاؤه انطوت إذا أو املعنى، من أحيانًا يخلو الجميل الشعر إنَّ القائل:
يف حتى امللل يُِشيع أْن يلبث ال املوسيقى اقترصعىل إذا فالشعر مجموعه؛ يف عليه ينطوي
باب يطرق قد فالشاعر التفكري؛ وجوه جميع يرافق الشعر إنَّ القول من هنا بدَّ وال األذن،
فأبو مثًال؛ املعري العالء بأبي ليس الشاعر هذا أنَّ عىل الشعر، عن ينحط وال الفلسفة
فيلمع الفني املزاج يلزم وال العالم، كاملعلم فيها فيناقش شعره، يف الفلسفة يقتحم العالء
والرموز، واالستعارة املجازات أنواع جميع فيه يستخدم بتعبري له تبدو التي الفكرة إىل

املنشود. النفساني التأثري يحدث بحيث
يف فرجيل فعل كما الشعر؛ عن ينحط وال الزراعة باب أيًضا الشاعر يطرق وقد
األرض تعشق عىل الرومانيني ليحمل هذه قصيدته الشاعر هذا نظم فقد «الجيورجيات»؛
املوسيقية، األلفاظ من موكب يف الزراعية معارفه سري أنه عىل أوغسطس، رغبة عىل نزوًال
الخالدة. الشعرية الروائع عداد يف قصيدته أدرج ما الوصف ورائع الحنان عذوبة من له حمَّ
استخدموا الذين واملتأخرين، األقدمني الشعراء جميع عن أقوله فرجيل عن أقوله وما
يحاول وعبثًا الشاعر، قيثارة هي فالطبيعة والحياة، الطبيعة كنوز الكتشاف مواهبهم
عرصه تاريخ هو الحقيقي والشاعر القيثارة، هذه غري يف أوتاره عن البحث الشاعر
الفروسية تاريخ عرف ما ولواله الجاهلية، يف العرب تاريخ عرف ما الشعر فلوال ملحنًا؛
إتيان الفرنيس الكاتب أراد وملا اإلغريق، تاريخ عرف ما ولواله الرومان، يف والكرامات
املالحم قراءة إىل اضطر الوسطى، القرون يف الوطنية الحياة عن كتاب وضع باسكيه

.Les chansons de geste الشعرية
القرن شعراء من عظيم شاعر عن جالو إدمون الفرنيس للكاتب مقاًال أخريًا قرأت
األريض، الفردوس أظلت التي السماء تحت عاش روستافييل، شوتا يدعى عرش الثاني
اكتُشف الذي الشاعر لهذا إنَّ جالو إدمون يقول نوح، فلك عليه وقف الذي أرارات وجبل
الوسطى، القرون أواخر كيفته كما لإلنسان أمدوحة هي رائعًة، ملحمًة أو قصيدًة أخريًا
هذه نقرأ «حاملا قال: االنبعاث، عتبة عىل وسذاجته والعدل، بالشمم وشعوره قوته، يف
أننا ذلك الرشقية، السكرة هذه حيال ذهول يف نقع نمر»، جلد يف «إنسان القصيدة
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الشعر حديث يف

من الجو هذا يف نختنق ونكاد الكالمي، التشنج عادة فقدنا — املساكني الغربيني نحن —
هذا يف نذوب ونكاد الكالمي، التشنج ذلك بدورنا فقدنا الرشقيني ونحن واأللوان.» البخور
الرشق بلدان السامة غيومه اجتاحت الذي الجو هذا الغربية، واأللوان البخور من الجو

السيايس. االجتياح بقوة مندفعًة
املستورد القاموس هذا الضيق، القاموس بهذا نستطيع ترانا ماذا ألتساءل وإني
نتورع وال اللغة، وبني بيننا الكلفة فنرفع النفس، حقايق أعمق عن للتعبري فيه نتشبث
أننا املهاِمه هذه نسلك ونحن إلينا يخيل وقد حلم؟ يف كأننا غائمًة مهامه سلوك عن
أنفسنا، عن الخروج إالَّ نحاول ال الحقيقة يف نحن بينا السوي، الشعري الطريق يف نسري
فالريي، فبول أنفسهم؛ مبدعوها حتى منها تحرر ة مرضَّ بل خاطئة، لنظريات مستعبدين
رصاط عن يُحْد لم مضعضًعا، جيًال العربي األدب يف خلقت نظريات بمشاريع جاءنا الذي
أبياتًا فالريي شعر يف ألجد وإني النظم. يف الكالسيكية القاعدة عىل يتمرد ولم مالريب،
غوتيه أمثال الربناسيني، شعر يف أجد أني كما المارتني، شعر يف دسها يُْستَطاع كثريًة
وفينيي، وهوغو َكالمارتني الرومانطيقيني؛ أعدائهم شعر إىل نسبته يُْستَطاع ما وبودلري،

وماالرمي. كفريلني الرمزيني؛ وشعر
بنظرية ألجيء أو الشعر، ألحدد املقدمة هذه أكتب ال إني الحديث هذا مستهل يف قلت
الطبيعة إىل الشعر ألرد مصدره، إىل صادًرا ألرد أكتبها بل حربًا؛ ألجلها وأعلن لها، أتعصب
من النظريات وحوش وطلعت الغرب، أدباء بني املشادة فيه تأزمت الذي اليوم فمنذ ه، أمِّ
زيٍّا وأصبح قصده، عن الشعر التوى اآلخر؛ البعض وجه يف بعضها يكرش أوجارها،
هي أبدية لحقايق ومصهر معكس ألنها تخطئ؛ ال النفس ولكن األهواء، بتلون ن يتلوَّ
مبدعي من بطائفة إذا التطاحن، إىل منرصفًة الشعرية املدارس ففيما والحياة، الطبيعة
الربنايسيصدر بودلري فرأينا األبدي؛ املصدر إىل الزائلة الفرضيات عن املدارسترتفع هذه
من الحقيقيني الشعراء جميع ورأينا واحد، صعيد عىل الرمزي فرلني ويلتقي نفسه عن
الشعر. هي واحدة قمة عىل أنقياء ويجتمعون املظلمة، األودية يف يتفلَّون املدارس زعماء
هذا، العبودية جو يف يعيش ال والشاعر قيود، ونظرياتها سجون الشعرية فاملدارس
خرج وإذا فيه، املتقلبة املظاهر بتكيف إحساساته تتكيف الفسيح جوُّه هي فالطبيعة

نفسه. عىل وكذب نفسه من خرج الجو هذا من الشاعر
شبكة أبو إلياس
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شمشون

ال��ك��ب��ي��ِر ل��الن��ت��ق��ام وادف��ع��ي��ه ال��م��أج��وِر ب��ح��س��ن��ك م��لِّ��ق��ي��ه
س��ري��ِر! ف��ي ف��ح��ي��ح��ه��ا س��م��ع��ن��ا ك��م أف��ع��ى — دل��ي��ل��ُة ي��ا — ال��ح��س��ن ف��ي إنَّ
ال��ش��ري��ِر ب��ال��ه��وى ش��م��ش��ون ق��ب��ل ه��رق��ًال ال��ج��م��ال خ��دع��ة أس��ك��رْت
ال��ض��ري��ِر ك��ال��ض��ري��ر وي��ن��ق��اد ـ��ن ب��ال��ُح��ْس��ـ يُ��ْخ��دَع ال��ب��ص��ي��ر وال��ب��ص��ي��ر
ال��م��س��ح��وِر خ��دره ف��ي ي��ت��ل��وى واه س��ك��ران ف��ال��ل��ي��ل م��لِّ��ق��ي��ه
ك��ال��ش��ح��روِر ل��دي��ه ف��ه��ان��ت ـ��ُب ال��ح��بْ��ـ أوه��ن��ه��ا ال��ك��ه��وف ون��س��ور
ل��ل��زئ��ي��ِر ش��ه��وة ف��ي��ه ف��م��ا ـ��ي ك��ال��ظ��بْ��ـ ل��ل��ب��وءة ال��ل��ي��ث وع��ن��ا

∗∗∗
ال��م��ه��ج��وِر ع��ري��ن��ه ف��ي ث��ائ��ًرا ف��ت��ن��زَّى ل��ي��ل��ًة ال��ل��ي��ث ش��ب��ق
ه��ج��ي��ِر ف��ي ك��أن��ه م��ن��ه ـ��َه��اءُ ال��ش��ْه��ـ ال��م��س��ع��رة ��ة ال��ح��مَّ ت��ق��ط��ر
ال��دي��ج��وِر ف��ي ال��ق��ن��وُط ف��يُ��ص��دي ن غ��ض��ب��ا ب��ال��ب��راث��ن األرض ي��ض��رب
ت��نُّ��وِر َف��ْوَه��تَ��ا ف��ع��ي��ن��اه ـ��ه ع��ي��ن��يْ��ـ ي��غ��لِّ��ف ال��ل��ظ��ى ووم��ي��ض
ال��زم��ه��ري��ِر ف��ي ل��ظ��اه م��ن ح��م��ٌم ت��ت��ش��ظ��ى ع��ري��ن��ه م��ن ون��زا
ال��م��ق��روِر ال��دج��ى ف��ي ال��غ��اب ي��ش��ع��ل رئ��ت��ي��ه م��ن ال��م��ح��م��وم وال��ل��ه��اث
ال��ن��س��وِر ع��ش��اش إل��ى وت��رام��ى ف��ف��رْت ال��ذئ��اب ف��ي ال��ذع��ر ف��س��رى
ال��م��خ��دوِر ك��ه��ف��ه��ا م��ن ت��ردت ـ��ن ج��ْس��ـ م��ن ال��ح��رارة ف��ورة ف��ان��ش��ق��ي
ال��م��أث��وِر ج��م��ال��ه��ا م��ن خ��م��رٌة م��ن��ه��ا ال��ش��ه��ي��ة ال��ل��ذُة ت��ن��ض��ح
ال��ص��خ��وِر ع��روُق ح��ت��ى ف��تَ��ش��ه��ى ـ��ل ال��ل��ي��ـ م��خ��دع ف��ي ال��ع��ب��ي��َر َف��تَ��ِن��ثُّ



الفردوس أفاعي

ال��م��ن��ص��وِر ال��م��غ��اور أم��ي��ر ب ال��غ��ا س��ي��د ف��ي ال��ل��ه��ي��ب ف��ت��الش��ى
ال��ح��ق��ي��ِر ك��ال��ح��ق��ي��ر ف��ي��ن��ق��اد ـ��ث��ى أن��ـ ت��ض��ع��ف��ه ال��ع��ظ��ي��م وال��ع��ظ��ي��م
ال��ق��ب��وِر ول��ي��ُل ال��ه��وى ص��ب��اُح ـ��ك ع��ي��ن��ي��ـ أش��ع��ة ف��ف��ي م��لِّ��ق��ي��ه
ال��ع��ص��ي��ِر ف��ي ال��ردى ش��ه��وة ح��ج��ب��ْت ث��م��ار ال��ج��م��ي��ل ث��غ��رك وع��ل��ى
ال��وث��ي��ِر ال��ف��راش ف��ي ال��م��وت ه��وة غ��ام��ت ن��ه��دي��ك ف��ب��ي��ن م��لِّ��ق��ي��ه
ال��ص��دوِر ف��ي ت��ف��ج��رت ش��ه��واٍت م��ن��ه��ا ج��ه��ن��ُم أط��ل��ع��ت ه��وة
م��ص��ه��وِر م��ع��دن م��س��اح��ي��ُق ـ��ر ال��ح��ْم��ـ م��الغ��م��ك ف��ف��ي م��لِّ��ق��ي��ه
ال��ث��غ��وِر ف��ي ال��ردى م��ل��م��س إل��ى َرى ال��ح��ْر ش��ف��اف��ت��ه��ا م��ن ال��س��مُّ ي��س��رب

∗∗∗
ال��زه��وِر ف��ي ال��ش��ذا ح��ت��ى وأغ��ف��ى ال��غ��اب ف��ي — دل��ي��ل��ة ي��ا — ال��ل��ي��ل خ��ي��م
إك��س��ي��ِري م��ن ق��واك وغ��ذِّي ـ��م��ي ج��ْس��ـ م��ن ال��ح��رارة ف��ورة ف��ان��ش��ق��ي
ال��ع��ط��وِر ذات ال��ش��ارون ك��ورود ع��ْدن ح��ي��ة م��ث��ل ح��س��ن��اء أن��ت
ال��ض��م��ي��ِر ف��ي ع��ق��ربً��ا ت��ن��اج��ي��ن ـ��ِت ك��نْ��ـ وإْن ال��ودي��ع ال��وع��ل وَك��ُغ��ْف��ر
ال��م��س��ع��وِر ف��ؤادَي ف��ي ش��رس ع��ق��اب أن��ث��ى أن��ت ب��ل زوج��ي ل��س��ت
ال��م��خ��م��وِر ج��س��م��ك خ��زِّ ع��ل��ى م��ي ا ال��دَّ م��خ��ل��ب��ي ل��ي��ل��ة ك��ل ف��اش��ت��ه��ي

∗∗∗
ال��غ��ري��ِر ض��ح��اه ف��ي ال��ن��ور زب��د ي��رغ��ي ال��وج��ه ض��اح��ك ال��ص��ب��ح وأت��ى
ال��م��س��ت��ج��ي��ِر ض��ع��ي��ف��ك ح��ام��ي أي��ن ي��ه��وذا ص��ح��اري ي��ا ش��م��ش��ون أي��ن
ال��دس��ت��وِر؟ ص��ائ��ن م��س��ت��ب��دي��ن ال��ـ ط��اغ��ي ال��ض��ي��م داف��ع ق��اض��ي��ك أي��ن
ب��ص��ي��ِر! م��ن ال��ه��وى أع��وَر وك��م ـ��ه ع��ي��ن��يْ��ـ ال��ح��ب م��ن ش��ه��وٌة أع��ورْت
ال��ع��وِر ق��ض��اة ُع��وٌر وق��ض��اٌة ل��ع��ب��ٌد ال��م��س��ت��ع��ب��دي��ن ق��اض��ي إنَّ

∗∗∗
غ��ف��ي��ِر ال��ُم��َس��وَّدي��ن س��راة م��ن ب��ج��م��ٍع ال��ع��ق��اب ق��اع��ة ح��ف��ل��ت
وال��غ��روِر وال��زن��ى وال��غ��در ـ��راء ال��ح��ْم��ـ وال��ف��ت��ن ال��ش��ق��اق رم��وز ه��م
وال��زم��وِر ال��ط��ال ل��ذة ع��ل��ى َن ش��م��ش��و م��ص��رع ي��ش��ه��دون أق��ب��ل��وا
وال��ب��رف��ي��ِر ب��ال��ش��ف��وف س��تِّ��رت م��ن��ه��ا ال��ق��ذارة ت��ع��ب��ق ب��ؤرة
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شمشون

ال��ف��ج��وِر؟ ذن��ب ال��ف��ج��ور وي��ق��ض��ي ـ��ك ص��ع��ال��ي��ـ ج��ن��اٌة ال��خ��اط��ي أي��دي��ن
ال��ت��ك��ف��ي��ِر س��اع��ة ل��ت��ق��دي��س ـ��ل ال��ح��ْف��ـ ف��ي ال��ول��ي��م��ة خ��م��رة وس��رت
ال��خ��دوِر ش��ق��وق م��ن ف��ان��س��لَّ ـ��رة ل��ل��خ��ْم��ـ ق ُش��وِّ ال��ن��س��ي��م وك��أن
األخ��ي��ِر ال��ع��ق��اب ص��وت ي��ت��ح��دى غ��ري��ب ص��وت ال��دف��وف ولِ��ن��ْق��ر
ال��ج��م��ه��وِر م��ن م��ش��ه��د ع��ل��ى ـ��ر ال��س��ْك��ـ ت��خ��ال��ج��ه��ا َق��يْ��ن��ة وإذا
ال��م��ح��روِر ق��وام��ه��ا ت��ل��وِّي م��ن ن��ش��وى ال��ج��و ت��ض��اج��ع ف��ت��ث��ن��ت
ال��خ��م��ور؟ ف��ي اخ��ت��الج��ًة ت��راه��ا أم ه��ذي — دل��ي��ل��ة ي��ا — ال��م��وت رق��ص��ة
ال��ت��ح��ق��ي��ِر: م��ط��اع��ن ب��ش��ت��ى ـ��ه ي��ن��ادي��ـ ل��ألس��ي��ر ال��ج��م��ع وص��غ��ا
ال��م��ق��ه��وِر يَ��ُه��وَه ع��ب��د ي��ا ـ��دي��ق ال��زن��ـ ال��ف��اج��ر أي��ه��ا ش��م��ش��ون «ه��ي��ه
ال��م��اخ��وِر؟» م��ن ق��ي��ن��ة ش��ع��ره ت��ذرِّي ال��ع��ت��اة م��ن أح��ك��ي��م
ال��ق��دي��ِر اإلل��ه روح ف��ي��ه ح��ل ح��ت��ى ال��ق��ي��د ف��ي ش��م��ش��ون ف��ت��ل��وَّى
ص��وِر: ف��ي ك��ن��اف��خ ودوَّى ـ��ِل ال��ِغ��ْل��ـ م��ن ال��وم��ي��ض ن��زوة ف��ن��زا
ثُ��وِري ج��ه��ن��ُم وي��ا إل��ه��ي ءَ أع��دا ال��ن��اِر زواب��َع ي��ا ب��ددي
س��ع��ي��ِري ف��ي ال��رِّيَ��ا ن��س��َل وأغ��رْق ري ص��ْد ف��ي ال��ث��أر م��وق��د ي��ا وت��ن��ف��ْس
ق��ش��وِري م��ص��ص��ت م��رة ف��ك��م ـ��ب��ي ق��ْل��ـ م��ن ال��خ��ب��ث دل��ي��ل��ة ي��ا وام��ُص��ِص��ي
ال��ن��ذي��ِر ك��ال��ج��ح��ي��م رج��ل��ي��ك ت��ح��ت ت��غ��ل��ي ال��ب��راك��ي��ن إن��م��ا وارق��ص��ي
ال��م��زم��وِر ف��ي ال��ف��ح��ي��ح س��م��ع��ت م��ا ف��ك��ث��ي��ًرا ب��م��ص��رع��ي وت��غ��نَّ��ْي
ل��ل��ح��م��ي��ِر س��خ��ريَّ��ًة ف��اط��رح��ي��ه أس��ي��ًرا ي��دي��ك ف��ي ال��ل��ي��ث أص��ب��ح
غ��دوِر ك��ل رم��ز وال��ي��واق��ي��ت ص��ري��ح ك��ل رم��ز ال��غ��لَّ واج��ع��ل��ي
ل��ل��ش��روِر م��ط��ي��ة ف��ال��ب��راي��ا ش��رٍّا غ��رام��ك ف��ي س��ق��ت أك��ن إْن
ق��ف��ي��ِر ش��ه��د — ق��ذرُت م��ه��م��ا — داءِ ال��ج��ْر ال��ِج��يَ��ِف م��ن أج��ِن��ي أن��ي غ��ي��ر
ن��ي��ِري أس��لِّ��ْم��ك ل��م ال��رق ش��ب��َح ذل��ي ل��ك أُب��ْح ل��م اإلث��م ه��ي��ك��َل
ل��ل��ده��وِر أس��ط��ورة وك��ون��ي ن��ي ال��ج��ا ال��ك��ذب دع��ائ��م ي��ا ف��اس��ق��ط��ي
ن��وِري ح��ك��م��ة ال��ح��ي��اة ف��ي ف��ل��ت��ض��ئ ظ��الم��ي ش��ر ف��يَّ ال��ل��ه َم��َح��َق
ش��ع��وري ف��ي ف��ق��وت��ي ض��الل��ي ف��ي ش��ع��ري ال��خ��ي��ان��ة ج��زَّت ت��ك��ن إْن

١٩٣٣
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القاذورة

غ��ُد ل��ي ك��ان وال أح��الم��ي ل��ذائ��ذ ُد تُ��بَ��دِّ ال ل��ي��ت��ه��ا ب��دن��ي��ا ح��ل��م��ُت
أن��ش��ُد ق��م��ت إذا أُذٌْن ال��ورى ف��ي وه��ل س��ح��ره��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ب��إن��ش��ادي أض��ن
م��ش��رَُّد ُج��ث��اٍم ف��ي روٌح ك��أن��َي ه��اج��س ش��ر إل��ى م��ذع��وًرا وأُوِق��ظ��ت
ت��ت��س��رَُّد ي��ق��ظ��ات��ن��ا ف��ي ك��واب��ي��س رؤى إل��ى ال��ش��ه��ي ال��ح��ل��م م��ن ن��ف��ي��ق
أس��وُد ال��رق م��ن ل��وح ب��اب��ه��ا ع��ل��ى ال��ورى ف��واج��ع��ه��ا م��ن دن��ي��ا ف��أل��ف��ي��ُت
م��ؤب��ُد» «س��ج��ن اث��ن��ان م��ن��ه��ا ي��روع��ك ال��ل��ظ��ى خ��ط��ه��ا أح��رًف��ا ع��ل��ي��ه ق��رأت
وت��زب��ُد ت��رغ��ي واألرج��اس ي��ع��رب��د وال��خ��ن��ا ال��ل��ي��ل م��ن غ��م��ر ف��ي ف��ط��وف��ت
ي��ت��ن��ه��ُد م��س��ت��ن��ق��ع ال��ورى ك��أن ورغ��وة ن��ش��ي��ش ال��غ��ال��ي ول��ل��ح��م��أ
م��ب��رُد ال��ه��دب م��ن ل��ي ج��ف��ن ك��ل وف��ي ن��اظ��ري ال��دُُّج��نَّ��ة ص��ل��ب ف��ي وأغ��م��دت
ي��ُد وت��ص��ب��غ��ه��ا ع��ظ��م م��ن أص��اب��ع ي��ٌد: ت��ع��م��ده��ا أط��ب��اًق��ا ف��أب��ص��رت
ت��ج��م��ُد ال��ن��واظ��ر ف��ي��ه��ا ع��ل��ق��ْت إذا م��الص��ًق��ا م��ن��ه ال��خ��زي ي��ف��ور ص��ب��اغ
ت��ع��رب��ُد س��ك��رى ال��دي��دان ب��ه��ا ت��م��ور ال��ورى م��ف��س��دة األط��ب��اق ف��ي وش��اه��دت
ت��ردُد ال��ق��ب��ور وأص��داء ت��غ��ن��ي ط��روب��ًة ال��ح��ي��اة ف��ي ت��م��ش��ي م��ق��اذُر
وع��يَّ��ُدوا ج��ح��ي��م��ي ف��ي ع��ل��ي��ه��م ب��ك��ي��ُت ُح��نِّ��َط��ت ت��ه��اوي��ل ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��اس ه��م
��ُد م��رمَّ ج��ح��ي��م إال ال��ف��ن��ا، ل��ري��ح رم��اُده��ا ي��ذرَّى ال��دن��ي��ا، ه��ذه وم��ا
م��وق��ُد ال��ط��ي��ن ش��ه��وة ف��ي ل��ه��ا ت��ش��بُّ ب��ق��ي��ة غ��ي��ر ال��ن��ي��ران ب��ه ت��الش��ت
��ُد ت��وقَّ ف��اج��رات ح��ش��رات ن��م��ت ص��ق��ي��ع��ه ف��ي م��س��ت��ن��ق��ع ط��ب��ق ف��ف��ي
م��ورُد ل��إلث��م ال��وردي ف��م��ه��ا ع��ل��ى م��راض��ًع��ا ال��ص��دور ف��ي أق��لَّ��ت ن��س��اء
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ت��ق��وَُّد ع��ج��وز إالَّ روح��ه��ا ف��م��ا ش��ب��اب��ه��ا ال��ف��ج��ور ف��ي أف��ن��ت ع��واه��ر
ت��ْج��ل��ُد ال��ن��ار ش��ه��وة م��ن ب��ه��ا م��ا ع��ل��ى ض��ف��ادع ف��ه��ي ف��ط��س��اء م��راض��ع��ه��ا
ُم��وص��ُد وع��دن��ك م��ح��ظ��ور ج��م��ال��ك ال��ه��وى خ��ي��م ف��ي ال��ح��ب ع��ذارى وداًع��ا
ي��ت��ج��وُد م��ا م��ن��ك ل��ش��ع��ري وك��ان م��زه��ري أغ��ان��َي ف��ي ح��ت��ى ف��ق��دت��ك
وي��ن��ش��ُد ال��ج��ح��ي��م ط��ن��اب��ي��ر ي��ض��م ش��اع��ر وج��ه ف��ي ال��ف��ردوس أغ��ل��ق��ي أال
م��ْزوُد ل��ل��ح��ب ال��ن��وَّار ق��ل��ب��ه ف��ف��ي ب��ع��ي��ن��ه ت��ْل��ظ��ى ال��ب��غ��ض ن��ار ت��ك ل��ئ��ن
ي��ه��دُد ج��ح��ي��ًم��ا إالَّ ي��رى ول��ي��س ب��روح��ه ال��ح��ي��اة ف��رادي��س ي��ح��س
أرب��ُد ال��غ��ي��م ه��اب��ط وج��ٌه ول��ألْف��ق ال��دج��ى ع��اص��ف ف��ي ال��ص��ف��ص��اف ي��ث��ب��ت ك��م��ا
ي��زغ��رُد ال��ج��ح��ي��م وادي ف��ي ال��ج��ن ص��دى ك��أن��ه زْع��ٌق ال��غ��اب��ات ف��ي ول��ل��ري��ح
ف��رق��ُد ال��ن��ف��س ق��ب��ة ف��ي ل��ه ج��م��اٌل ث��اب��تً��ا ال��ن��ف��س دج��ى ف��ي ي��ب��ق��ى ك��ذل��ك
ي��ن��ق��ُد غ��ص��َن وال ت��ن��م��و ع��ش��ب��ٌة ف��ال م��اؤه ت��ك��دَّر واٍد ط��ب��ق وف��ي
ي��غ��رُد ه��زاًرا أو ي��غ��ن��ي خ��ل��يٍّ��ا ش��ع��ف��ات��ه ف��ي األرواح ت��س��م��ع وال
وت��ل��ب��ُد ال��ظ��الم أوج��ار ف��ت��ْؤث��ر آف��ة ال��ن��ور ت��رى ج��رذاٌن ف��ث��م��ة
م��دوَُّد ض��م��ي��ر ب��أي��دي��ه��م وي��ن��ه��ي ال��س��م��ا إل��ى ال��ن��ف��وس ي��ق��اض��ون م��ل��وك
م��ج��رُد ال��ج��ح��ي��م س��ي��ف روح��ه��م وف��ي م��ش��رع ال��س��م��اوات س��ْف��ر ف��م��ه��م ع��ل��ى
م��ل��ح��ُد ف��ه��و أغ��الل��ه��م م��ن ن��دَّ وإن ف��اج��ر ف��ه��و م��ؤم��ن ل��ح��اه��م م��ا إذا
س��ي��ُد ب��ان س��ي��د ف��ي��ه��ا غ��ار إذا ب��ؤرة م��وال��ي��د خ��ف��اف��ي��ش وث��مَّ
م��ْج��ل��ُد — ال��ص��ع��ال��ي��ك ه��ول — ف��س��ي��ده��م ع��روش��ه��م ب��ال��س��ي��اط ح��ف��ت س��الط��ي��ن
وي��س��ج��ُد ال��غ��زاة ش��س��ع ع��ل��ى ص��ب��اًغ��ا ن��خ��اع��ه ي��ق��يء ال��ع��ات��ي م��ن��ه��م ت��رى
ف��ت��م��رُد ال��ج��ن��اح وْه��ج يُ��ن��كِّ��ره��ا غ��وارث ع��ط��اش ج��رادات وث��م
وع��س��ج��ُد لُ��َج��ي��ن ي��ط��ل��ي��ه��ا ت��واب��ي��ت ال��ح��ش��ا م��ف��ج��وع��ة األردان م��ح��بَّ��رة
م��ْق��وُد ال��ج��و م��س��ل��ك ف��ي ل��ه��ا ول��ي��س م��ط��ام��ح ال��س��م��اء م��ق��اص��ي��ر ف��ي ل��ه��ا
م��ص��ع��ُد ل��ل��ص��راص��ي��ر، ال ألن��ُس��ره��ا، وال��س��م��ا ال��وج��ه ��ح وقَّ ف��ي��ه ت��ف��رَّش
وزم��رُد ت��ي��ج��ان��ه��م ف��ي ي��واق��ي��ت زي��ف��ت ال��م��الح��م ع��ور ق��ي��اص��رة
س��ؤدُد ع��ب��ق��ر ن��س��ل م��ن ب��ه��م يُ��ن��اط خ��ي��ال��ه��م م��ن ال��ب��ل��ى ت��س��ت��اف م��ج��ان��ي��ن
م��ول��ُد! ف��ي��ه��ن ل��ل��وج��دان ي��ب��ق ف��ل��م ن��ف��وس��ه��م أراغ��وا ف��ردوس م��وال��ي��د
م��ش��ي��ُد ال��س��م��اك م��ت��ن ف��ي وم��غ��ن��اك ع��ب��ق��ر ال��ف��رادي��س ن��ور م��ن ع��ذي��رك
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القاذورة

م��ج��س��ُد ال��س��م��اء ط��ي��ف ب��م��ْق��دس��ه��ا ن��ق��ي��ة ن��ار ع��ي��ن��ي��ك ف��ي وت��ش��ع��ل
��ُد م��ض��مَّ ه��واك ال��ش��اف��ي وب��ال��ب��ل��س��م م��ط��ه��ر ب��زي��ت م��ده��ون وص��دغ��ك
��ُد م��ك��مَّ ع��ل��ي��ك م��ح��ط��وم وت��اج��ك ش��اع��ًرا ال��م��س��اخ��ر ف��ي ت��م��ش��ي رأي��ت��ك
��ُد م��ص��فَّ ال��دن��يء ب��ال��غ��ل وِش��ع��رك ذاه��ل ون��ورك م��م��س��وخ وروح��ك
ت��ط��رُد األراج��ي��ف ب��أس��واط ع��ل��ي��ك ك��ئ��ي��ب��ًة ال��س��م��اء أش��ب��اح وش��اه��دت
م��ع��ب��ُد وه��ي س��اف��ًال م��غ��اًرا ف��ص��ارت ق��دس��ه��ا ن��ه��ج ع��ن ال��ن��ف��س أزغ��ت ف��ف��ي��م
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األفعى

ال��ش��ع��َرى ل��ه ي��ق��ال ن��ج��م إل��ى ب��ن��ف��س��ي م��ق��رَّبً��ا أزال م��ا أن��ي أج��ي��ب��ي��ه
س��ت��َرا َدَع��ري ع��ل��ى ألل��ق��ي��ه ب��غ��اءً ال��دج��ى س��َرب ف��ي أن��س��لَّ ل��م وأن��َي
وال��خ��دَرا ال��م��غ��ارة س��يَّ��ي��ن ف��أج��ع��ل ال��ك��وى م��ن ال��ن��س��اء أخ��دار أغ��َش ول��م
ن��ك��َرا ب��غ��ي��ٌة ال��وال ه��ذا وف��ي والئ��ي ع��ل��ى ف��دارج��ت��ه زوج م��ن رغ��ت وم��ا
أخ��َرى ق��ط��رًة ن��س��ل��ه ف��ي ل��ه ق��ط��رت ب��ص��دره خ��ب��ثً��ا ال��ص��دق ق��ط��رُت ف��ل��م��ا

∗∗∗
ي��ب��َرى ل��م األب��وة ع��ط��ُف ق��ل��ب��ه وف��ي ت��زْل ل��م زوج��ك أع��راق ل��ه��ا أق��ول
ال��ي��س��َرى ال��ج��ه��ة ف��ي م��ن��ه ي��ج��ري ف��ح��ب��ك ب��ص��دره ال��رج��ال إح��س��اس ي��ب��َر ول��م
م��غ��ب��رَّا ي��ك ل��م اإلك��ل��ي��ل س��اع��ة ف��ف��ي ت��ذك��ري ال��ع��ف��اف ث��وَب ل��ه��ا أق��ول
ال��ح��م��َرا؟ ال��ل��ط��خ��ة ه��ذه ج��اءت أي��ن ف��م��ن ن��اص��ًع��ا أب��ي��َض ال��ع��رس رداء ل��ب��س��ِت

∗∗∗
ال��ب��ش��َرى ه��ذه م��ن ب��ال��ش��ي��ط��ان أُع��ي��ذك ي��دي ف��ي أص��ب��ح��ن ال��ح��م��ق��اء رس��ائ��ل��ك
ال��خ��ض��َرا أح��الم��ك ال��م��ج��ن��ون ف��س��لَّ��َم��ِت ع��ه��ره��ا أزه��ار ال��ت��ك��ف��ي��ُر أي��ب��س ل��ق��د
ط��م��َرا ن��دام��ت��ه��ا م��ن ع��ل��ي��ه��ا ل��م��ح��ت إن��ن��ي س��ت��رج��ع، ل��ك��ن ن��دم��ت، ل��ق��د
ق��ش��َرا ت��ص��يِّ��ره��ا ح��ت��ى وت��م��ت��ص��ه��ا ت��خ��ْف ف��ال ب��ع��ُد ش��ئ��َت م��ا س��ت��م��ل��ك��ه��ا
ال��ص��ف��َرا األع��ظ��م ت��ب��رز ح��ت��ى ش��ف��اه��ك ب��ج��س��م��ه��ا ال��رخ��ام م��ص��ق��ول س��ت��ح��ف��ر
ف��ي��ج��ت��رَّا م��ص��ًال ل��ل��م��وت ل��ت��ج��ع��ل��ه��ا دم��اءه��ا ال��ذع��اف ب��ال��س��م س��ت��م��زج
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وال��ذع��َرا ال��خ��وف ت��ل��ه��م ع��ار ُس��ق��اط��ة وال��خ��ن��ى ال��وي��ل ح��م��أة ف��ي ب��ه��ا وت��رم��ي
ع��ص��َرا ت��ع��ص��ره��ا ال��م��ص��ب��اح وي��ب��ص��رك ت��ض��م��ه��ا ب��ع��ُد ال��ل��ي��ل س��ي��راك أج��ْل
س��م��َرا ح��ي��ة ب��ط��ن��ه��ا ف��ي ال��ت��ص��ق��ت ق��د ن��ع��ج��ًة ال��م��آث��م ف��ي��ك ت��رى وس��وف
األْم��َرا ي��ج��ه��ُل ي��زْل ��ا ل��مَّ اب��ن��ه��ا ف��إن ت��خ��ف ف��ال ب��ع��د ش��ئ��ت م��ا س��ت��م��ل��ك��ه��ا
ال��ك��ب��َرى ال��ِه��بَ��ة ب��ذي م��غ��ب��وًط��ا ف��ي��رق��د ب��ل��ع��ب��ة ي��رض��ى ال��ع��ي��ن ب��ريء ص��غ��ي��ر
س��ع��َرا ل��م��وب��ق��ة ك��ان��ت ب��ه��ا ��ى ت��ل��هَّ س��خ��اف��ًة ب��أن ي��دري وال ي��ن��ام
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الشهوات هيكل يف

س��ب��ُب؟ — ال��ش��ق��ا أخ��ت ي��ا — ل��ل��ن��ار أل��ي��س ي��ل��ت��ه��ُب! ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ال��ق��ل��ب أرى ل��ي م��ا
ح��ط��ُب ب��ع��ض��ه��ا ول��ك��ْن ال��ج��ن��ان ع��رف ب��ه��ا ي��زال م��ا ث��م��اٌر ال��ق��ل��وب ب��ع��ض

∗∗∗
ال��س��ح��ُب ��ت س��حَّ م��م��ا س��ك��راُن وال��ل��ي��ل ل��ه��ا ف��اخ��ت��ل��ج��ت أم��س ل��ي��ل��ة ذك��رت
ع��ج��ُب ال راوغ��ن إذا ال��ن��س��اء إنَّ خ��ال��ج��ن��ي: ال��ش��ك أنَّ غ��ي��ر ذك��رت��ه��ا
ع��ص��ُب أع��ق��اب��ه��ا م��ن ف��ي��ه��ن ي��ث��ور أم��زج��ة ال��ف��ردوس ح��ي��ة م��ن ف��ه��ن

∗∗∗
ي��غ��ت��رُب ث��م ح��ي��نً��ا ع��ي��ن��ي��ك م��وج��ات ع��ل��ى ي��س��ي��ل ط��ي��ف م��ن ال��ل��ي��ل ف��ي أخ��اف
ال��ع��ط��ُب أع��م��اق��ه وف��ي ال��ل��ي��ال��ي خ��م��ر ت��غ��زل��ه ال��ح��م��راء ال��ش��ه��وة م��ن ط��ي��ف
ال��ل��ه��ُب ف��وق��ه��ا ��ى ي��ت��ش��هَّ أل��وانُ��ه تُ��ره��ب��ن��ي ال��ج��ذَّاب ال��ش��اح��ب ووج��ه��ك
ال��ت��ع��ُب أج��ف��ان��ك ف��ي ت��ج��م��د ح��ت��ى ج��ه��د ف��ي ال��ل��ي��ل ت��غ��ت��ص��ب��ي��ن زل��ِت م��ا
تُ��ْغ��ت��ص��ُب األح��ش��اء م��ن ب��ق��اي��ا إالَّ بَ��َدا م��ح��ج��ري��ك ف��ي ال��ذي ال��س��واد وم��ا
ذه��ُب غ��رَّه��ا أو ق��دم ب��ه��ا زلَّ��ت ب��إم��رأة أش��م��ت ل��م ط��ف��ل��ك وح��ق
ت��ن��ق��ل��ُب ث��م ف��ت��ْع��يَ��ا أع��م��ى، وال��ب��ؤس ه��ي��ب��ت��ه��ا ال��ب��ؤس ي��خ��ون أن��ث��ى ف��ُربَّ

∗∗∗
وأُب ل��ه��ا أمٌّ وال��تُّ��ق��ى ن��ق��اوت��ي ص��اف��ي��ة ال��ف��ج��ر ك��دم��وع م��ه��ج��ة ل��ي
ذئ��بُ��وا؟! ك��م��ا ل��ؤم ع��ن أذأب وك��ي��ف اخ��ت��ل��س��وا؟! ال��ذي ال��ح��ق أخ��ت��ل��س ف��ك��ي��ف
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ك��ذُب! وال روغ ي��خ��ال��ج��ن��ي ف��ال ت��ؤدب��ن��ي ك��أخ��الق��ي ذك��ري��ات ل��ي
ن��س��ُب روح��ه��ا م��ن دم��ي ف��ي ي��زل ول��م ع��ف��ت��ه��ا غ��ل��واي م��ن األم��ُس ل��ي أب��ق��ى
ال��ن��وُب ق��ل��ب��َي وأص��َم��ْت ال��ل��ي��ال��ي ب��ي غ��درْت ول��و غ��ل��وا ي��ا روح��ك وح��ق
واألدُب ال��ط��ه��ُر م��رَّ ط��ي��ُف��ك وم��ر َدَع��ر ف��ي ك��ن��ت أو س��ك��رة ف��ي ك��ن��ت إْن
ل��ع��ُب أج��ف��ان��ه وف��ي ال��ع��ف��اف س��ؤل ��ت��ه ت��ل��فُّ ف��ي ط��ف��ل أم ي��ا وأن��ت
ال��ن��ج��ُب أب��ن��اؤه ف��ه��م ال��س��ك��ارى أم��ا ط��ال ع��ص��ر ال��ع��ص��ر ف��ه��ذا ال��خ��م��ور ُص��بِّ��ي
ال��ع��ن��ُب! ي��ن��ض��ج ع��ام ك��ل ف��ف��ي ي��وًم��ا ف��ارغ��ًة ال��ك��أَس رأي��ِت إْن ت��ق��ن��ط��ي ال
ي��ص��ط��خ��ُب رج��ل��ي��ك ع��ل��ى ال��ش��ب��اب م��وج م��ه��ج ع��ل��ى ت��ب��ق��ي وال ال��خ��م��ور ُص��بِّ��ي
ي��ن��ش��ع��ُب ل��ي��س ف��ق��ل��ب��ي — ال��ل��ي��ال��ي خ��م��ر إل��ى أم��س اس��ت��س��ل��م��ت ول��و — أن��ا أم��ا
أرت��ك��ُب ل��س��ت ل��ك��ن اإلث��َم وأق��رُب أدن��س��ه��ا ال ل��ك��ن ال��خ��م��ر أش��رب ق��د
ال��خ��ش��ُب ذل��ك وي��ب��ق��ى وت��ه��رم��ي��ن م��ي��ع��ت��ه ال��ط��ف��ل ت��ن��ي��ر إذ غ��ٍد وف��ي
ش��ح��بُ��وا م��ث��ل��م��ا واش��ح��ْب ال��خ��م��ر س��وى ت��ش��رب ف��ال ال��خ��م��ور ع��ص��ر ف��ي ج��ئ��ت ل��ه ق��ول��ي
ال��غ��ل��ُب ب��ه��ا ي��ن��ش��ى ل��م��ن إالَّ ول��ي��س م��ه��زل��ة األي��ام ه��ذه ل��ه ق��ول��ي
ذه��بُ��وا األُل��ى ��اء األع��فَّ ال��ج��دود م��ع ذه��ب��ت ق��د األج��س��اد ع��ف��ة ل��ه ق��ول��ي
خ��ط��ُب ح��ي��ن��ه ف��ي ل��ه أم��ٍر ف��ك��ل غ��ًدا ت��س��ت��ص��وب��ي��ن م��ا ل��ط��ف��ل��ك ق��ول��ي
ت��ن��ت��خ��ُب اآلث��ام م��ا ال��م��ل��ذات م��ن وان��ت��خ��ب��ي ال��خ��م��ر ُص��بِّ��ي ال��ي��وم ول��ك��ِن
ت��ِع��ُب ال��ش��ق��ا أخ��ت ي��ا س��ك��ران وال��ع��ص��ر م��ض��ى ف��ال��ع��ذول ع��ذوًال ت��خ��اف��ي وال
وال��ق��رُب! ال��ح��م��ر ال��ش��ه��وات وح��ل��م��ه ي��م��ل��ك��ه س��ار أنَّ��ى ال��ش��ك ط��ري��ق��ه
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سدوم

م��ع��ْه واض��ط��ج��ع��ي ال��خ��م��ر أب��اك ف��اس��ق��ي م��ت��رع��ْه وك��أس��ك م��ل��ت��ه��ٌب م��غ��ن��اك
ال��م��رض��ع��ْه ح��ل��ي��ب ب��ه ت��ذك��ري��ن م��ا ال��دم��ا ل��ذاُت ش��ف��ت��ي��ك ف��ي تُ��ب��ق ل��م
م��ض��ج��ع��ْه م��ه��د أب��اك ف��إن وازن��ي ال��خ��ن��ى ع��ل��ى ل��وط ب��ن��ت ي��ا اْدخ��ل��ي ق��وم��ي
م��ن��ب��ع��ْه! راج��ع األرض ف��ي ج��دول ك��م ل��ن��ب��ع��ه ال��ش��ه��ي دم��ك ت��رج��ع��ي إْن
ال��م��ت��دف��ع��ْه ن��ارك م��ن ج��رث��وم��ة إن��ه رب��ك ب��ع��ق��اب ت��ْع��ب��ئ��ي ال
أض��ل��ع��ْه ف��ج��ر ال��ش��ه��وات ب��ه ل��ع��ب��ت إذا ك��ب��ري��ت ال��م��ح��م��وم ص��درك ف��ي
ال��م��زم��ع��ه ال��ذراري ن��ار أورث��ت��ه��ا ل��ل��خ��ن��ى م��ن��اج��م ال��دام��ي ص��درك ف��ي
م��وزع��ْه ال��ش��ب��اب ل��ه��ب ع��ل��ى خ��ل��ٌع ق��س��م��ة ض��ل��وع��ك م��ن ص��ق��ع ف��ب��ك��ل

∗∗∗
ال��م��ت��ش��رع��ه ش��ه��وات��ك ف��ي ح��م��راء ال��ل��ظ��ى خ��ل��ل م��ن بُ��ِع��ث��ت س��دوم إي��ه
م��خ��لَّ��ع��ْه ع��ل��ي��ه م��ح��ط��م��ة س��ك��رى س��نَّ��ة ل��ه��ي��ب��ك م��ن ج��ي��ل ك��ل ف��ي
ال��م��وج��ع��ْه رؤاك وأج��ف��ان��ي ق��ل��ب��ي ف��أش��ع��ل��ْت إل��ي��ك ال��ذك��رى ب��َي ع��ق��ب��ت
األرب��ع��ْه ال��ف��ص��ول ف��ي ن��واض��ر ك��ان��ت ح��دائ��ًق��ا ال��ل��ه��ي��ب خ��ل��ل م��ن ش��اه��دت
ال��م��ت��ض��وع��ْه ط��ي��وب��ه��ا ال��س��م��اء وم��ن س��ح��ره ع��ب��ق��ة ال��ف��ردوس م��ن ن��ش��ق��ت
م��ب��رق��ع��ْه ت��زال ال ع��دن ب��ص��ف��اء ك��أن��ه��ا ال��غ��راس ط��اه��رة خ��ض��راء
دع��ْه ح��واءٍ ص��ل��وات وم��ن ف��ي��ه��ا ن��ف��ح��ة آدَم ت��ك��ف��ي��ر م��ن وك��أن
م��رص��ع��ْه ال��ن��دي ال��زه��ر ب��أج��نَّ��ة ت��رب��ة م��راض��ع غ��درانً��ا ورأي��ُت
م��خ��دع��ْه ط��ي��ر ك��ل ع��ل��ي��ه��ا ي��ل��ق��ى ال��ذرى ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ل ال��ف��ج��ر وم��راوح



الفردوس أفاعي

م��ش��بَّ��ع��ْه ال��ج��ن��ان ل��ب��ن م��ن ب��ي��ض��اء زن��اب��ٍق ش��ف��وف ف��ي ح��وًرا ورأي��ت
م��ت��رف��ع��ْه وردة ع��ن وت��ب��س��م��ت ف��ت��ك��ورت ب��ن��ه��وده��ا ال��ص��ب��ا ن��ف��خ

∗∗∗
م��ج��م��ع��ْه؟ ال��خ��دور ت��ل��ك ع��ل��ى ك��ان��ت ج��واذٌب أي��ن س��دوُم، ف��ع��ل��ت، م��اذا
م��ش��ع��ش��ع��ْه ال��ف��ج��ور ب��ك��اس��ات خ��م��ر إل��ى ال��ن��ام��ي ل��ب��ان��ك اس��ت��ح��ال ف��ي��م
ف��ت��ج��رع��ْه ال��ن��ف��وس ل��ي��س��ت��ه��وي ل��ك��ن ط��اه��ًرا ل��ي��ص��ب��ح ال خ��م��رك ذوبْ��ت
م��ص��رع��ْه ق��ل��ب ك��ل م��ن��ه��ا ل��ي��ذوق ك��أس��ه األف��اع��ي غ��رغ��رة وج��ع��ل��ت

∗∗∗
م��ت��ع��ت��ع��ْه ال��ح��ي��اة ط��رق ع��ل��ى زم��ٌر ف��ك��ل��ه��ا س��دوم ال��دن��ي��ا ب��ك س��ك��رت
��ع��ْه م��وقَّ ال��ج��ح��ي��م ن��غ��م ع��ل��ى ح��م��ًم��ا ف��أط��ل��ق��ت ال��ف��ج��ور ح��ن��ج��رة وأث��رت
ال��م��ت��ق��ط��ع��ْه أوت��ارك ع��ل��ى م��زًق��ا ال��خ��ن��ى أن��ش��ده��ا ح��م��راء أغ��ن��يَّ��ة

∗∗∗
م��ق��نَّ��ع��ْه ب��رح��ت م��ا أم��ك ف��ب��وج��ه ت��ت��ح��ج��ب��ي ل��ن ال��ع��ص��ر ه��ذا أس��دوم
زوب��ع��ْه ج��ه��ن��م م��ن ع��ل��ي��ه��ا ه��ب��ت ع��ن��دم��ا ك��وج��ه��ك م��ن��ك��رة ك��ان��ت
م��ف��ج��ع��ْه ال��وج��وه م��ش��وه��ة ث��ك��ل��ى ب��ح��ض��ارة ال��زن��ى ص��ح��راء ق��ذف��ت��ك
م��رق��ع��ْه ال��ش��ه��ي ب��ال��خ��ز ن��ك��راء ب��خ��دع��ة ال��ف��س��اد م��س��ت��رة ب��ؤر

∗∗∗
ت��ت��ض��رِم��ي أْن ش��ئ��ت م��ا ف��ت��ض��رم��ي دم��ي ف��ي ن��ارك ال��ف��ح��ش��اء أس��ل��ي��ل��ة
ج��ه��ن��ِم��ي س��دوم، ي��ا ج��س��م��ي، دام م��ا ج��ذوة ج��ه��ن��م م��ن أخ��ش��ى ل��س��ت أن��ا
ب��م��أت��ِم��ي وس��رت ت��اب��وت��ي ف��ح��م��ل��ُت ال��ل��ظ��ى ب��أروق��ة م��ي��تً��ا ب��ي ط��وف��ِت
ال��م��ت��ه��ك��ِم ع��ص��رَي ف��ي ف��رف��ع��ت��ه��ا ج��ب��ه��ت��ي ��ر ال��م��ج��مَّ ب��ال��ش��ب��ق وع��ص��ب��ِت
ب��م��ن��ج��ِم��ي ال��س��م��وم أل��غ��ام ف��ج��رت ع��ن��دم��ا ال��ن��ب��وءة ل��غ��ة ع��ل��م��ت��ن��ي
ف��ِم��ي ف��ي وث��أرك ج��س��م��ي ف��ي ف��ل��ظ��اك م��س��ل��ح س��دوم ي��ا ك��الن��ا م��ه��ًال
ب��م��رق��ِم��ي ال��ع��ظ��ات م��س��ح��وق وذررت ش��اع��ًرا ال��م��ه��ازل ف��ي ق��ل��ب��ي س��ي��رِت
ال��م��ت��ك��ل��ِم ال��ل��ظ��ى ف��ي ع��اش��ت أُح��رق��ت ع��ن��دم��ا أن��ب��ي��ائ��ك غ��ض��ب��ة ف��ك��أن
واس��ت��س��ل��ِم��ي ال��ورى ذراريَّ واس��ق��ي ف��اغ��رف��ي خ��م��رك ال��ع��ص��ر ه��ذا أَب��غ��يَّ

28



سدوم

وارت��ِم��ي آلخ��ر ع��ن��ه اع��دل��ي ث��م ح��ق��ب��ة ن��ام��ي ال��غ��رب��اء وب��م��ض��ج��ع
وت��ه��رِم��ي ال��رض��اع ب��ك ي��ج��ف ح��ت��ى ال��ب��ل��ى ح��م��أ ف��ي ش��ئ��ت م��ا وت��م��رغ��ي
ل��ألرق��ِم م��خ��دًع��ا ح��س��ن��ك وي��ص��ي��ر ال��دج��ى ف��ي األف��اع��ي ت��ض��اج��ع��ك ح��ت��ى
ال��م��ت��ه��ض��ِم ع��رض��ك ج��ي��ف��ة ي��م��ت��ص وي��ن��ث��ن��ي م��ن��ك ال��دود ي��ف��ور ح��ت��ى
ال��م��ج��رِم األث��ي��م ال��م��ه��د ذري��ة ��ح��ي وت��مَّ ف��ي��ك ال��م��وت ي��دب ح��ت��ى

١٩٣١
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النقي اخليال

ال��خ��ط��اي��ا رح��ي��َق م��ن��ه��م��ا ف��ارش��ف��ي ش��ف��ت��اي��ا ه��ذه اإلث��م اب��ن��ة ي��ا
ب��ق��اي��ا غ��رام��ي م��ن ف��ي��ه ي��زل ل��م ف��ق��ل��ب��ي ق��ل��ب��ي اس��ت��ط��ع��ِت م��ا واع��ص��ري
ال��زواي��ا ب��إح��دى ح��رم��ة ف��ل��ي ـ��َس��ي ت��ْق��ـ ال زواي��اه إح��دى وت��وِّق��ي
ال��ب��غ��اي��ا ف��اج��رت��ه م��ا ع��ف��اف م��ن خ��ي��اًال ال��ب��غ��يِّ ق��ل��ب��َي ف��ي إنَّ
س��واي��ا م��ل��ك ال��ع��ف��اف ف��خ��ي��ال م��ل��ك��ي ��اُة ال��م��دمَّ ح��ف��ن��ت��ي ت��ك��ن إْن

١٩٢٩





عهدان

م��ن��ت��ه��اْه ح��ت��ى ال��ل��ي��ل ي��رت��دون ت��راه��م أَوال
ق��واْه؟ ع��ل��ى وي��رق��ص��ون ال��ش��ب��اب دم ي��س��ت��ن��زف��ون
وج��ن��ت��اْه ب��ال��ج��واذب َوُج ت��م��ْو ك��ان��ت ف��تً��ى ه��ذا
ص��ب��اْه وع��ل��ى آم��ال��ه ع��ل��ى ي��ط��ف��و ال��ن��دى ك��ان
ش��ذاْه م��ن ت��س��ك��ر ب��األم��س ال��رب��ى أزاه��ي��ر ك��ان��ت
ذراْه!» أع��ل��ى «م��ا ت��ق��ول: ـ��ُه َرأَت��ـ إذا ال��ج��ب��ال وذُرى
ده��اْه؟ م��ا ت��ع��رف ـ��َش��ه��وات أل��ْش��ـ ال��ي��وم؟ ده��اه م��اذا
ُدم��اْه ت��ع��رف��ه ت��ب��ق ل��م ف��إن��ه ال��ج��م��ال أم��ا
ت��راْه؟» «م��ن ف��ي��س��أل: ـ��ِك��ُره يُ��نْ��ـ ال��ورد س��م��ع��ت ول��ك��م
ع��داْه م��ا ج��م��ي��ًع��ا ُدن��ي��ا ال��ْد ي��ع��رف أص��ب��ح وال��ف��ج��ر

∗∗∗
وج��اْه ش��رف ف��ي م��ات ـ��ٍي ن��ِق��يْ��ـ ه��ًوى ع��ه��د ع��ه��دان:
دم��اْه ك��أس��ي ف��ي وت��ن��شُّ دم��ي ف��ي ي��ع��رب��د وه��ًوى
أب��اْه أع��رف ول��م ال��ُع��رَّى، أم��ه ه��ي م��ن أدر ل��م
ال��ح��ي��اْه أله��وال آة ِم��ْر ال��ش��ب��ه��ات م��ن ب��ح��ر
ش��اط��ئ��اْه وال��م��س��اخ��ر ـ��رة ال��ص��غ��ي��ـ ص��خ��رت��ه أل��ه��مِّ

∗∗∗



الفردوس أفاعي

س��راْه ف��ي ي��دل��ج ودع��ه م ال��ل��ج��ا ال��ح��بَّ ت��ط��ع��م ال
س��واْه م��ل��ك��ت ك��م��ا ـ��ل��ك��ه ت��ْم��ـ ال��ط��ف��ل ف��أم دع��ه
م��رش��ف��اْه ول��م��رش��ف��ي��ه��ا خ��ل��ج��ات��ه ل��س��ري��ره��ا
ال��ش��ف��اْه أط��ع��م��ن أح��ب��ب��ن إْن ال��ع��ص��ر ه��ذا ون��س��اء
وآخ��ج��ل��ت��اْه! ف��إن��ه��ا ِت ال��ع��اش��ق��ا ق��ل��وب أم��ا

١٩٢٩
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احلمراء الشهوة

وأح��الِم��ي ك��واب��ي��س��ي ف��ي وخ��لِّ��ن��ي إظ��الم��ي م��ث��ل وأظ��ل��ْم ض��ي��اَك أط��ف��ئْ
آث��اِم��ي ع��بء ف��أن��س��ى ال��ع��ف��اف إل��ى ت��وق��ظ��ن��ي — ل��ي��ل ي��ا — ن��ي��رة ف��ربَّ
ج��اِم��ي ف��ي ك��ال��خ��م��ر س��ورة دم��ي ف��ف��ي ي��ع��ذب��ن��ي ش��وًق��ا ج��س��دي ف��ي أُح��سُّ
ب��أج��س��اِم أودى ك��م��ا ب��ج��س��م��ي يُ��وِدي ه��ًوى ل��غ��ي��ر ن��ار ح��ف��ن��ت��ي ف��ي ي��ب��ق ل��م
أوه��اِم��ي! ب��ع��ض م��ن ب��ه ه��ذي��ت وْه��ٌم م��ض��ى ال��ق��دي��م ك��إي��م��ان��ي ال��ن��ق��يُّ ح��ب��ي

∗∗∗
زه��وُرْه ت��ذوي ك��ي��ف ال��ري��ح ع��اص��ف ع��ل��ي��ه ي��م��ر م��ذ ال��غ��ص��ن أت��رى
ش��ع��ورْه ي��ج��ف وق��د ي��ق��س��و ث��ام اآل ت��ل��ب��س��ه ح��ي��ن ال��ق��ل��ب ه��ك��ذا

∗∗∗
آالِم أخ��ت ب��غ��يٍّ ل��ق��ل��ب م��يْ��ٍت ح��ل��م م��ن ت��وح��ي��ن ك��م ال��ل��ي��ل ح��س��رة ي��ا
ال��ظ��اِم��ي ق��ل��ب��ه��ا ف��أم��ات��ت ع��ف��اف��ه��ا ع��ل��ى ال��زم��ان ج��اَر أرم��ل��ة ق��ل��ب أو
ألي��ت��اِم إن��ق��اذًا ك��ان أم ال��ن��ف��س ف��ي أَه��ًوى اس��ت��س��الم��ه��ا س��ب��ب ي��ك��ن م��ه��م��ا
ال��داِم��ي ع��ه��ره��ا م��ن ص��دره��ا ف��ي ك��ان م��ا ي��ه��دِّم��ه��ا ح��ت��ى ش��ه��وت��ه��ا ف��ل��ت��ق��ض
أرح��اِم! ب��ي��ن م��ن رح��ٌم ��ح��ي ف��ي��مَّ دورت��ه��ا ال��ح��م��راء ال��ش��ه��وُة وت��ن��ج��ز

∗∗∗
ف��اح��ت��رِم��ي ال��م��ه��دوم ال��ه��ادم ن��س��ل��ك م��ن دم��ي إنَّ ال��ح��م��راء، ال��ش��ه��وة أم��ي��رَة
ق��دِم م��ن ال��م��وت اح��ت��رف��ت ف��إن��ي م��ن��ي ف��اق��ت��رب��ي ال��م��وت ت��ح��ت��رف��ي��ن ُخ��ِل��ق��ِت



الفردوس أفاعي

ل��ت��ن��ت��ق��ِم��ي! ف��ه��ات��ي��ه ال��ن��س��اء م��ن م��ن��ت��ق��ًم��ا ال��ع��ه��ر ف��ي م��ن��ج��ل��ه ح��م��ل��ُت
ون��ن��ه��دِم ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ن��ا ب��ه��ا ن��ْم��ه��ْر م��ل��ون��ًة أش��ك��اًال ال��ع��ه��ر م��ن ه��ات��ي
األل��ِم م��ن ب��أل��وان ال��ع��ف��اَف م��لَّ ج��س��د ف��ي األح��الم م��ن ت��ع��ب��ُت ل��ق��د

∗∗∗
واألك��ب��اِد ال��ش��ف��اه ث��م��ار م��ن ع��ص��ي��ًرا ل��ع��ل ال��ه��وى «وْل��ن��ع��اِط
ال��ع��م��اِد» م��اء ط��ه��ر م��ن ��ى ت��ب��قَّ م��ا م��ن��ا ت��ش��رب اآلث��ام ل��ع��ل أو

∗∗∗
ب��ح��ب��ه��ِم ق��وم ف��ي��خ��ل��ف��ن��ي ي��أت��ي وغ��ًدا واح��د ل��ي��وم ات��ح��دن��ا إن��ا
ل��ل��ي��ل��ه��ِم س��اع��ات��ي م��ن��ك غ��ادرْت م��ا ب��ه ي��غ��ن��م��ون ي��وًم��ا س��ي��ع��ش��ق��ون��ك
ف��ِم��ي! — ال��دم��اء رغ��م ع��ل��ى — ن��س��ي��ت ك��م��ا َف��َم��ُه��ْم — ال��دم��ا أخ��ت ي��ا — ت��ن��س��ي��ن وس��وف
دِم��ي ش��رب ي��ش��ب��ْع��ك ول��م ش��ب��ع��ت وم��ا دم��ه��ا م��ن ال��ح��ب ش��رب��ِت ق��ل��بً��ا ع��ش��رون
ال��ن��ه��ِم؟ غ��ل��ف��ه��ا ف��ي دم ي��ج��ف ح��ت��ى ج��ائ��ع��ًة ال��ن��ف��س ت��ظ��ل ف��س��وف إذن

∗∗∗
ال��ب��اِل��ي ج��س��م��ك ف��ي م��ش��ل��ول��ًة ج��وف��اء آم��ال��ي م��ث��ل ول��ك��ن س��ت��رج��ع��ي��ن
أث��ق��اِل��ي رغ��م م��ن��ي ال��م��وت إل��ى أدن��ى م��ش��وه��ًة م��دم��اًة س��ت��رج��ع��ي��ن
أه��وال��ي ال��ح��ل��م ف��ي ف��ذكَّ��رن��ي ل��ي��ًال ُح��لُ��م��ي ف��ي م��ر ك��ط��ي��ف س��ت��رج��ع��ي��ن
أوص��اِل��ي ال��ح��م��ر ال��ل��ي��ال��ي ت��ح��ل ح��ت��ى ج��س��دي ع��ن أق��ص��ي��ك وال س��ت��رج��ع��ي��ن
ب��أذي��اِل��ي! ب��ع��دي م��ن ال��ع��ار وي��ع��ل��ق ك��ب��دي ف��ي ال��خ��ل��د وب��اء ي��ح��ل ح��ت��ى

∗∗∗
دم��اِئ��ي وت��ن��ق��ى ذك��ري ي��ن��ق��ى س��وف — ��ى م��دمَّ ي��راع ول��ي — أن��ي غ��ي��ر
األش��ق��ي��اءِ ج��م��ل��ة ف��ي ف��ل��يُ��َق��دَّْس ش��ق��يٍّ��ا ك��ان األج��ي��ال س��ت��ق��ول

∗∗∗
ع��اِل��ي خ��ال��ًدا ض��ري��ًح��ا ال��ق��ل��وب م��ن زاوي��ة ك��ل ف��ي ل��ي ال��ح��ب وي��رف��ع
ح��اِل��ي ال��ه��وى ف��ي ك��ان��ت ك��ي��ف ي��ن��ت��س��ي ل��ن س��الل��ت��ه أق��ص��ى ف��ف��ي ال��ش��ب��اب أم��ا
م��ح��ت��اِل غ��ي��ر — ك��ن��ف��س��ي — ق��ل��ب��ي ألن وي��غ��ف��ره أم��س��ي ف��ي ال��غ��د س��ي��ن��ظ��ر
أغ��الِل��ي ل��ل��م��وت ص��ق��ل��ت ال��ت��ي ذْك��ر ف��م��ه ف��ي م��ر اس��م��ي ذك��ر وك��ل��م��ا
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الحمراء الشهوة

ألج��ي��اِل ال��دام��ي ع��ه��ره��ا وخ��ل��دت ب��ش��ه��وت��ه��ا ع��م��ري اخ��ت��ص��رت ال��ت��ي ذْك��ر

∗∗∗
ع��ق��ُب! ال��زن��ى ص��ل��ب م��ن األرض ف��ي دام م��ا وال��ح��ق��ب األع��ق��اب س��ت��ذك��رك أج��ْل
ال��ع��رُب «ع��ف��راءه��ا» ذك��رت ك��م��ا وال «ل��وره��ُم» اإلف��رن��ج ذك��ر م��ث��ل��م��ا ال
ت��ض��ط��رُب وْه��ي «م��س��ل��ي��ن��ا» م��ق��ل��ت��ْي ف��ي ق��ب��ائ��ح��ه��ا روم��ا ذك��رت م��ث��ل��م��ا ب��ل
ش��ربُ��وا م��ا ب��ع��ُد ق��وًم��ا ال��ن��اس ف��ي ل��ع��ل ه��ات��ف��ة ال��س��م ف��اس��ق��ي ال��ل��ي��ل ه��و ه��ذا
وال��ت��ع��ُب ال��ج��ه��د م��ح��ج��ري��ه ف��ي ي��س��ي��ل ه��ًوى ف��وق ال��ص��ف��راء ي��دك وس��رِّح��ي

∗∗∗
م��رَّا ال��م��ل��ذات ع��ل��ى الص��ف��رار رم��ًزا اإلش��ارة ه��ذه ول��ت��ك��ن
ال��م��س��ت��م��رَّا ن��زع��ه��ا ال��م��وُت ي��خ��ت��م أْن إل��ى ب��االص��ف��رار ل��وِّن��ي��ه��ا
ال��ش��ه��ُب ه��ذه روح��ي وت��ق��ل��ق أم��س��ي يُ��ذك��رن��ي ال��ن��ور ف��إن ض��ي��اك أط��ف��ئ
وت��ل��ت��ه��ُب ال��م��اض��ي خ��ل��ل م��ن ت��ش��ع م��ق��دس��ًة أع��ي��اًدا ال��ن��ور ي��وق��ظ ق��د
أح��ت��ج��ُب ح��ي��ن ف��أن��س��ى ال��ظ��الم م��ن ب��ح��ال��ك��ة واغ��م��رن��ي ل��ي��ل ي��ا أط��ف��ئ��ه
وص��ُب وال ي��ب��ق��ى ه��ًوى ال ��ح��ي، وأمَّ ج��س��دي ف��ي ال��ح��م��راء ب��ل��ذت��َي أش��ق��ى
خ��رُب م��ن��ه��م��ا وح��ش م��خ��ل��ب ك��ل ف��ي دم��ي ال��وح��وش وأط��ع��م��ت ق��ل��ب��ي خ��رَّبْ��ت

١٩٢٩
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املوت شهوة

ال��ب��ش��ْر ع��ل��ى ح��اق��ٌد ال��س��م��اءْ ع��ل��ى ن��اق��ٌم
ال��ق��دْر ع��ل��ى ث��ائ��ر ال��ق��ض��اءْ ع��ل��ى س��اخ��ط
ال��س��ح��ْر ف��ي أح��ب ال ال��م��س��اءْ ق��ط��رة غ��ي��ر
ال��ك��دْر أع��ش��ق ص��رت ال��ص��ف��اءْ أم��ق��ت ص��رت
ال��ص��وْر ف��ي أح��ب ال ال��دم��اءْ م��ش��ه��د غ��ي��ر
�ْر! �ش� �ب� وال� ال��س��م��اءْ ع��ل��ى ن��اق��م

∗∗∗
ال��رح��ي��ْق ل��ي واس��ك��ب��ي ال��ج��س��ْد ل��ي ��ل��ي ج��مِّ
ن��ف��ي��ْق وال ي��ج��ي ق��د ِب��غ��ْد ت��ف��ك��ري ال
ع��م��ي��ْق س��ره إنَّ ول��ألب��ْد ل��ن��ا م��ا
ط��ري��ْق ل��ل��ب��ل��ى ك��ان ات��ق��ْد إذا ال��ه��وى
ال��ب��ري��ْق ول��نُ��َغ��يِّ��ب ب��ي��ْد ي��ًدا َف��ْل��نَ��ُم��ْت
وال��رح��ي��ْق ال��ج��س��ْد ش��ه��وة ب��ي��ن

١٩٢٩





الكوخ حديثيف

س��ام��ع��ي��ِه ف��ي اآلالم ي��س��ت��ف��زُّ ش��ق��يٍّ��ا ش��ع��ًرا أق��ول س��م��ع��ت��ن��ي
ي��ش��ق��ي��ِه؟» ال��ذي م��ا «أل��ل��ه! ـ��َل��يْ��ِل: ال��ـ س��ك��ون ف��ي وت��م��ت��م��ت ف��ت��الش��ت
ت��خ��ف��ي��ِه أْن ال��وق��ار س��ر ش��اء دم��ًع��ا ال��ع��ي��ن ض��ف��ة ف��ي أخ��ف��ت ث��م

∗∗∗
ت��ح��ج��ب��ي��ن��ْه ال��ذي إك��س��ي��رك ف��ْه��ي ال��ع��ذارى خ��م��ر م��ق��ل��ت��ي��ك «ف��ي ق��ل��ت:
ت��ع��ص��ري��ن��ْه ال��ذي ال��ق��ل��ب ك��خ��م��ور ت��ل��ظ��ت م��ه��م��ا ال��ك��ئ��وس خ��م��ور م��ا
ت��س��ك��ب��ي��ن��ْه م��ا غ��ي��ر ال��ن��ف��س وف��ي ـ��ن ال��ع��ي��ـ م��ن ال��ط��روب ال��ش��ع��ر ت��س��ك��ب��ي��ن
ح��زي��ن��ه!» ال��ل��ي��ال��ي م��ن ورم��وًزا أل��ي��م ح��زن آي��ات ف��ي��ه��ا إنَّ

∗∗∗
ك��أخ��ي��ِه س��ه��ا م��ن��ه��م وك��ل س ال��ك��أ خ��م��رة ف��ي ��اُر ال��س��مَّ وت��م��ادى
ش��ارب��ي��ِه م��ن أرقَّ ع��ص��ي��ًرا ـ��ر ب��ال��خ��ْم��ـ ي��م��زج األوت��ار وع��زي��ف
ت��م��ل��ئ��ي��ه!» ف��ْل��ذة ف��ي��ه ف��اع��ص��ري ره��ي��ب ف��راغ م��ه��ج��ت��ي «ف��ي ق��ل��ت:

∗∗∗
ش��ق��يَّ��ا! ق��ل��بً��ا إل��يَّ وأم��ال��ت س��ك��ارى ع��ي��ونً��ا ع��ن��ي ف��أم��ال��ت
م��ق��ل��ت��يَّ��ا ف��ي ال��ش��ج��ون ج��رع��ت��ه رح��ي��ًق��ا م��ق��ل��ت��ي��ه��ا م��ن وأذاب��ت
ب��غ��يَّ��ا!» ش��ع��ًرا ال��ع��ذاب ف��ن��ظ��م��َت ال��ب��غ��اي��ا ح��ب «خ��ب��رت ق��ال��ت: ث��م
إل��يَّ��ا وم��ال��ت ع��ن��ي م��ال��ت ح��ي��ن أض��م��رت��ه م��ا ك��ل ف��ت��ب��ي��ن��ت



الفردوس أفاعي

∗∗∗
أب��ي��ِه م��ن غ��الل��ة ع��ل��ي��ه ٌد م��ول��و ال��ل��ي��ل رف��رف ف��ي وت��راءى
س��اه��ري��ِه إل��ى ال��ض��ح��ى ي��زف ـ��ل وال��ل��ي��ـ ال��ك��وخ ك��وة م��ن ف��أط��ل��ت
ي��ل��ي��ِه!» وف��ي��م��ا ال��دج��ى س��ك��ون «ف��ي ف��ق��ال��ت: ت��ف��ك��ري��ن؟» «ف��ي��م��ا ق��ل��ت:

∗∗∗
األح��داُق ب��ري��َق��ه��ا وأذاب��ت األع��ن��اُق ال��ك��وى م��ن واش��رأب��ت
اس��ت��ف��اُق��وا وال��ع��اش��ق��ون ح��ائ��راٍت ال��ع��ذارى ن��وم��ه��نَّ م��ن واس��ت��ف��اق��ت
ال��ع��ش��اُق ال��ل��واح��ظ وب��ط��رف ب��ي��دي��ه��م أوَم��ئُ��وا ال��خ��ل��يُّ��ون
واألش��واُق اآلم��ال ح��ت��ى ـ��رة ال��خ��ْم��ـ ن��ش��وة م��ن ال��ج��م��ي��ع واس��ت��ف��اق

∗∗∗
ذوي��ِه م��ن ال��ه��وى س��ح��ُر ي��راع «ف��ي ف��ق��ال��ت: ت��ف��ك��ري��ن؟» «ف��ي��م��ا ق��ل��ت:
ع��اش��ق��ي��ِه!» م��ن ص��رت أه��واه ص��رت ح��ت��ى ال��ح��ب ع��لَّ��م��تَ��ه ي��راع ف��ي
ف��ي��ِه ت��ه��واك — ش��ق��ي ي��ا — إن��ه��ا ل��ق��ل��ب��ي: وق��ل��ت ال��م��اض��ي ف��ذك��رت

∗∗∗
وال��ش��ب��اِب ال��ه��وى م��ش��ع��ل وي��ا ـ��ن ال��ش��ق��ي��يْ��ـ ح��ب��ي��ب ي��ا ال��ف��ج��ر أي��ه��ا
واألح��ب��اِب ال��ع��ش��اق ح��دي��َث ِج ال��م��و إل��ى ال��م��س��رُّ ال��ش��اط��ئ أي��ه��ا
ب��ع��ذاِب ت��م��ت��زج ل��م ب��خ��م��ور ال��س��ك��ارى وال��ع��ي��ون ال��ك��وخ أي��ه��ا
أخ��ش��اِب س��وى ال��م��اض��ي ب��ن��اء م��ن ف��ي��ه ي��ب��ق ف��ل��م ق��ل��ب��ي ت��ج��س��ي ال

∗∗∗
س��اك��ن��ي��ِه وع��ن ال��ش��اط��ي ج��م��ال ع��ن أت��وارى أْن وق��ب��ل وان��ص��رف��ن��ا
ي��ش��ق��ي��ِه؟!: م��ا ال��ل��ه ق��ال��ت ح��ي��ن آل��م��ت��ن��ي ال��ت��ي ل��ل��م��رأة ق��ل��ت
ت��م��ل��ئ��ي��ه!» وال ف��ارًغ��ا ال��ه��وى ف��ي ف��ات��رك��ي��ه أف��رغ��ِت��ه ق��ل��ب «ل��ي

١٩٢٩
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ال��ف��اِن��ي ال��ه��وى وأش��ب��ع��ُت ن��ف��س��ي ج��وَّع��ت ج��اِن ك��اف��ر إن��ي ع��ف��َوك رب��اه
ت��ن��ه��اِن��ي ع��ن��ه ق��وًال ل��ل��ن��اس وق��ل��ت م��ح��رم��ًة أه��واءً ال��ن��اس ف��ي ت��ب��ع��ُت
إي��م��اِن��ي األه��واء م��ح��ِت وق��د إالَّ س��ب��ل��ي ف��ي ال��ق��ل��ب ج��ن��ون م��ن أف��ْق ول��م

ج��ان ك��اف��ر إن��ي ع��ف��وك رب��اه

∗∗∗
وأه��واُل ت��ج��اري��ب وأن��ذرت��ن��ي أم��ي��ال ال��ف��ح��ش��اء إل��ى دع��ت��ن��ي َل��َك��ْم
إض��الُل اإلض��الل ألُولِ��ي ل��ك��ن��ه��ا م��وع��ظ��ة ل��ألل��ب��اب ال��ت��ج��اري��ب إنَّ
أط��الُل ع��ي��ن��يَّ ف��ي ال��خ��رائ��ب ب��ي��ن ل��ه��ا ي��زال ال ال��م��واض��ي ال��ل��ي��ال��ي ت��ل��ك
وآم��اُل أوط��ار ال��ع��ار ل��ذة ف��ي ل��ه ي��زال ال وق��ل��ب��ي واح��س��رت��اه!

∗∗∗
وه��واِن��ي ذل��ت��ي ف��ي ع��ي��ون��ي اس��ت��ف��اق��ت ل��م��ا
ف��ث��ن��اِن��ي ش��ه��وت��ي م��ن �رى �ع� أت� أْن �ُت �زم� ع�
ب��ن��اِن��ي ط��وع واألم��ر ح��ك��م��ي «ال��ح��ك��م ل��ي: وق��ال
س��ل��ط��اِن��ي ع��ن ال��ح��ب ف��ي ال��ت��غ��نِّ��ي ت��س��ت��ط��ي��ع ال
ش��ه��واِن��ي!» ي��ك��ن ل��م إْن ي��ت��غ��ذَّى ال وال��ح��ب
�اِن اإلذع� �ن م� �ا �وًم� ي� م��ف��ي��ًض��ا ل��ي أج��د ف��ل��م
ت��ي��ه��اِن ف��ي وال��ن��ف��س ع��اًرا أغ��ذوه ف��ص��رت



الفردوس أفاعي

خ��ف��ق��اِن ب��ن��غ��م��ت��ي روح��ي ي��س��ك��ر وص��ار
دَخ��اِن م��ن ون��غ��م��ة ل��ه��ي��ب م��ن ب��ن��غ��م��ة
ال��ب��رك��اِن ذل��ك ف��ي ن��ع��ي��م��ي ظ��ن��ن��ت ح��ت��ى

ج��اِن ك��اف��ر إن��ي ع��ف��وك رب��اه

∗∗∗
وارت��ش��ِف��ي ال��ل��ذات م��ن��ه��ل ف��ي ن��ف��س ي��ا ق��ف��ي ف��ق��ل��ت ال��دن��ي��ا ك��ن��ف ل��ي وطَّ��أت
ص��ل��ِف وف��ي ب��ط��ل ف��ي ت��ق��لَّ��ب ح��ت��ى س��ج��ي��ت��ه ع��ن ط��ب��ع��ي م��ذه��ب وم��اَل
ال��خ��زِف م��ن إب��ري��ق ج��وان��ب ع��ل��ى ن��ب��ت��ت ع��ش��ب��ة أن��ي ع��ن��َي وغ��اب
ت��ل��ِف ع��ل��ى ان��ح��ط��ت ع��ت��ق��ه إل��ى ع��ي��ٌن ن��ظ��رت إذا إب��ري��ق ج��وان��ب ع��ل��ى

∗∗∗
ك��ال��زم��اِن ق��دي��م��ة �ٍن �تْ� نَ� ذات �ارة �خ� ف�
ال��ده��اِن ل��ون ف��ح��ال ع��ل��ي��ه��ا ق��رون م��رت
�داِن �دي� ال� �ارب �س� م� ف��ي��ه��ا ال��ن��ت��ُن وم��ه��د
�اِن �س� اإلن� �ر �واط� خ� دن��س��ت��ه��ا ف��خ��ارة
�اِن األدي� �ُم �ال� �ظ� م� ج��ان��ب��ي��ه��ا ت��خ��اص��م��ت
ث��اِن ال��وي��ل م��ن ض��رب ف��ي��ه��ا ال��دي��ن ك��أن��م��ا
ال��غ��ل��ي��اِن ث��وائ��ر أوع��دتْ��ه��ا م��رة ك��م
ب��رك��اِن م��ن ب��األم��س ف��ي��ه��ا ت��ف��ج��ر وك��م
ث��واِن ف��ي ��ح��ي وت��مَّ ط��واًال ق��رونً��ا ت��ب��ق��ى
س��ل��ط��اِن وذو ح��ي��نً��ا ح��ن��ان ذو خ��زَّاف��ه��ا
�راِن �ي� �ن� وال� �ات �ق� ع� ��ا ب��ال��صَّ وي��أم��ر ي��ن��ه��ى
ال��ت��ي��ج��اِن ب��خ��م��رة م��س��ك��رات ِدي��دان��ه��ا
ال��ب��ه��ت��اِن م��ن م��ع��نً��ى ت��دري ه��ي ل��و وال��ت��اج،

ج��اِن ك��اف��ر إن��ي ع��ف��وك رب��اه

∗∗∗
ق��اي��ي��ِن ق��ب��ل م��ن أو ق��اي��ي��ن ع��ه��د م��ن وال��ط��ي��ن ب��ال��دم��ع ج��ب��ل��ت ف��خ��ارة
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ن��ي��روِن أج��ف��ان م��ن ال��ب��راك��ي��ن ت��ل��ك م��ق��ل��ت��ه ج��م��ر ف��ي��ه��ا أض��رم ن��ي��رون
ال��م��ج��ان��ي��ِن ال��غ��ل��ب م��ن ح��رب أب��ط��ال ط��ائ��ف��ة ال��دي��دان م��ن ت��ب��ادرتْ��ه��ا
دي��وج��ي��ِن ع��ي��نَ��ي ع��ن ال��ش��م��س ��ب ي��ح��جِّ ش��ب��ح س��وى ف��ي��ه��ا إس��ك��ن��دْر ك��ان م��ا

∗∗∗
ال��ك��ي��اِن ف��ي ش��رارًة إال ج��ن��ك��ي��ز ك��ان م��ا
ال��ف��ان��ِي ال��رم��اد ب��ي��ن �وارت وت� �ت �رم� �ض� ت�
وال��ع��ص��ي��اِن ـ��ِن��ي��ران ال��نْ��ـ إل��ه ال��م��غ��ول رب
ال��ن��ي��راِن س��نَّ��ُة ر ث��ا ك��م��ا ع��ل��ي��ه ث��ارت
األذه��اِن ف��ي ـ��تَ��ذك��ار ال��تْ��ـ إالَّ ت��م��ح��ق وال��ن��ار
�رواِن �وش� أن� �رى �س� ك� ذك��رى ل��ف��ارس أب��ق��ت
ال��م��ب��اِن��ي ش��اه��ق��ات م��ن ب��ن��اه م��ا وق��وَّض��ت
ال��ن��ع��م��اِن خ��ورن��ق ب��ق��اي��ا إالَّ تُ��ب��ق ل��م
�اِن �س� �إلن� ل� �ان َزم� ال��ْز ع��ظ��ات ال��ب��ق��اي��ا ت��ل��ك
األم��اِن��ي! ل��س��خ��ري��ات رم��وز ال��ب��ق��اي��ا ت��ل��ك
�اِن؟ �روم� ال� �ل �الئ� ج� ش��ي��دتْ��ه ال��ذي أي��ن
ال��ل��س��اِن ف��ي أس��ط��ورة أب��ق��ى ال��م��ج��د م��ن ُح��ل��م
ال��خ��س��راِن س��وى ي��ب��ق��ى أالَّ �دَّر �ق� �م� ال� �رُع ش�
ال��ن��ق��ص��اِن ه��ج��ع��ة ف��ي ف��ح��ل��م ال��ك��م��ال أم��ا
ال��زم��اِن م��ت��ون ع��ل��ى روي��ًدا إل��ي��ه يُ��رق��ى
وال��ع��رف��اِن ـ��ح��ي��ات وال��ت��ض��ـ اإلرادة ع��ل��ى
ل��ل��ط��وف��اِن ـ��ك��الم ال��ـ ك��ان ح��ك إذا ح��ت��ى
�داِن! ي� �ار �دم� �ل� ول� رأي �ار �ن� �ل� ل� �ان وك�
�اِن م��ك� ب��ك��ل �ة ف� �وَّا ط� �زالزل ال� أمُّ
األج��ف��اِن ع��ل��ى وق��ًف��ا �ات �ي� �اق� ب� �ا �اره� آث�
م��خ��ت��ل��ف��اِن اث��ن��ان واح��س��رت��اه! وال��ن��اس،
م��ب��ص��رت��اِن ال��ع��ق��ل ف��ي م��ق��ل��ت��ان ل��ه أع��م��ى
ت��ري��اِن ال ع��ي��ن��ان أظ��ل��م��ت��ه وم��ب��ص��ر
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∗∗∗
ال��ب��راك��ي��ِن؟! ت��ل��ك ف��ي ال��ن��ار ب��ث��ورة ت��ن��ادي��ن��ي ال��ع��ل��ي��ا م��ش��ي��ئ��ت��ك تُ��رى
ال��ط��ي��ِن؟! ف��ي ال��ط��ي��ن وي��خ��ب��و ال��ل��ه��ي��ب م��ن ب��ب��ارق��ة ح��ل��م��ي ي��ن��ت��ه��ي ه��ل رب��اه
ال��ش��ي��اط��ي��ِن؟! أي��دي ف��ي ال��س��خ��ط ب��ج��م��رة م��ل��ت��ه��بً��ا ال��ل��ي��ل ف��ي زاح��ًف��ا أَُرى وه��ل
��ي��ِن��ي؟! ت��ن��جِّ ال وت��ل��وي ت��ج��ي��ب ف��ال ت��ح��رق��ن��ي ال��ح��م��راء وال��ظ��ل��م��ة أدع��وك
ت��غ��ن��ي��ِن��ي ع��ن��ك ق��ل��ب��ي ش��ه��وَة ك��أن ض��ل��ل��ن��ي ال��ق��ل��ب غ��داة ع��ن��ك أع��رض��ت
ي��خ��ف��ي��ِن��ي ال��ع��ار وك��اد ع��ن��ك ب��ح��ث��ت خ��ج��ًال ال��ه��وى س��ك��ر م��ن أوق��ظ��ت وح��ي��ن
ال��م��س��اك��ي��ِن؟» ب��ي��ن «ت��ط��ل��ب��ن��ي وق��ل��َت: أل��م��ي ع��ن ال��رح��م��ن ق��ل��ب��ك ت��م��ل ف��ل��م

∗∗∗
ت��ي��ه��اِن��ي ع��ن ـ��تَ��ك��ف��ي��ر ال��تْ��ـ ب��ع��د ع��دت ل��ك��ن��ن��ي
�واِن األل� �رة �ي� �ث� ك� �ام �س� ج� �وب ذن� �ى إل�
ب��ق��اِن م��خ��ض��ب��ات �ع �دم� ب� �اٍت �وَّث� �ل� م�
ع��ن��اِن��ي ال��م��وب��ق��ات ف��ي «أط��ل��ق ل��ل��ق��ل��ب: وق��ل��ت
ت��راِن��ي» ال وع��ي��ن��ه ب��ع��ي��ٌد اإلل��ه ط��ي��ُف
األواِن ق��ب��ل ي��ن��ق��ضُّ ع��ص��ي��ب ي��وم وق��ي��ل
ل��ل��ديَّ��اِن وال��ح��ك��م ف��ي��ه ال��ن��ار ��ذ ت��ن��فِّ
ك��ف��راِن��ي ع��ن ِدف��اع ال��ْد ن��ف��س��ي أس��أل ف��رح��ت
ب��ه��ت��اِن��ي س��وى ع��ن��ي ي��ح��ام��ي م��ن أج��د ف��ل��م

ج��اِن ك��اف��ر إن��ي ع��ف��وك رب��اه

١٩٢٨ نوار ٢١
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الدينونة

ع��ل��يَّ��ا ت��خ��يِّ��م وال ع��ن��ي خ��ي��ال��ك ح��ول
ي��دي��ا م��ن ال��ل��ظ��ى وال م��ن��ي أه��ل��ك ف��ل��ي��س
�ْك �ال� رج� �ادم أن� �م ول� م��أث��ْم ال��ن��ف��س ف��ي أغ��َش ل��م
خ��ي��ال��ْك ف��ح��وِّل داري ج��ه��ن��ْم ل��ي��س��ت إب��ل��ي��س،

∗∗∗
ال��ع��اِر ب��ؤرة ف��ي ب��ه��ا ط��واف��ي ع��ل��ى ب��أق��ذار أل��طِّ��خ��ه��ا ل��م ق��ي��ث��ارت��ي
ألوت��اِري أص��غ��ت خ��م��ارة ك��ل ف��ي ب��ك��ارت��ه��ا ال��ُع��رَّى ت��ت��ه��م ع��ذراء
س��يَّ��اِر ال��خ��ب��ث ذري��ف ل��س��اٍن إل��ى ب��ع��ورت��ه��ا ت��رق��ى ق��اذورة وك��ل
ع��اِر م��ن��ط��ق ف��ي ع��اق��ر ب��زخ��رف دم��ه��ا ف��ي ال��م��م��س��وخ ال��خ��ف��ر ت��ن��ك��ر
ب��ق��ي��ث��اِر الذت ح��ي��ة ك��أن��ه��ا ف��اج��ع��ة ال��م��وب��وء ق��ي��ث��اره��ا أوت��ار
ال��غ��اِر ع��ل��ى س��ك��رى م��زًق��ا ك��ه��ف��ه��ا م��ن ف��ان��ق��ل��ب��ت ال��م��ج��د ب��ح��م��ى أص��ي��ب��ت أف��ع��ى
ن��اِر وم��ن زف��ت م��ن ج��ح��ي��م��ك ف��ي م��ا ب��ه��ا ف��إن ال��ُع��رَّى ه��ذه خ��ذ إب��ل��ي��س،
وال��ق��اِر ب��ال��ك��ب��ري��ت اإلن��س م��ن أن��ث��ى ح��ب��ل��ت ف��ال وع��ق��م��ه��ا إل��ي��ك خ��ذه��ا

∗∗∗
وأظ��ف��اِر! ب��أن��ي��اب ي��م��ل��ي ف��راح ع��رائ��س��ه ف��ي��ه خ��ب��ث��ت ش��اع��ر ك��م
ب��أزه��اِر ال��س��ف��ل��ى ال��ش��ه��وة م��ع��رَّف ل��ه ال��ج��م��ال أوَح��يْ��َن ال��م��واخ��ي��ر م��ن
أوج��اِر ح��اَف��ات ع��ل��ى س��م��وًم��ا ن��م��ت ��ع��ة م��ف��جَّ ب��أك��ال��ي��ٍل وج��ئ��ن��ه



الفردوس أفاعي

أط��م��اِر أش��الء ف��ي ال��خ��ف��اف��ي��ش ع��ل��ى ب��ه ي��ط��وف األدن��ى ال��درك م��ن ت��اج
ال��ه��اِري م��ل��ك��ه ف��ي ل��ت��أي��ي��ده ق��ام��ت ح��اش��ي��ٌة األق��زام رك��ب��ه ف��ي ت��س��ي��ر
آث��اِري األج��ي��ال ع��ل��ى ت��ل��ك ف��ص��اح ب��ه ال��خ��ل��ود س��خ��ريَّ��ات ت��ه��تَّ��ك��ْت
ل��ل��ث��اِر وال��ق��ل��ُب ل��ل��ه��وى ف��ع��ي��نُ��ه م��ح��اج��ره ف��ي إالَّ ال��ح��بَّ ي��ض��م��ر ال
داِر ف��ي ش��وه��اء أس��رة ص��ل��ب��ه م��ن ن��ش��أت ف��ال وع��ق��م��ه خ��ذه إب��ل��ي��س،

∗∗∗
ب��أن��واِر! األع��ل��ى ال��م��أل م��ن ُع��لَّ��ت ط��اه��رة ع��ذراء م��ن راغ ع��اش��ق ك��م
ال��ب��اِري ال��ف��اط��ر َرَض��اع ال��س��م��اء ث��دُي م��راش��ف��ه��ا ف��ي أب��ق��ى ال��ح��ب ب��اك��ورة
ال��ض��اِري ج��س��م��ه ع��ن ي��ط��رح��ه��ا وق��ام وف��اج��ره��ا ف��ي��ه أدن��أت إذا ح��ت��ى
ف��اخ��ت��ارِي ال��ع��ار وإم��ا ال��ض��ري��ح إم��ا ي��ن��خ��زه��ا: وال��ي��أس ي��أس��ه��ا ع��ل��ى أه��وت
ع��ش��اِر أري��اق زه��ده ع��ل��ى ت��رغ��ي ف��أه��ل��ك��ه ش��ع��بً��ا رع��ى ول��يٍّ وك��م
ج��زاِر! ق��ل��ب ف��ي َح��َم��ًال ف��أظ��ه��رت وداع��ت��ه ف��ي��ه س��ف��ل��ت وح��اك��ٍم
أوت��اِري أب��ك��ار ع��ن ج��ن��اح��ك وارف��ع ب��راق��ع��ه��م ف��ي ج��م��ي��ًع��ا خ��ذه��م إب��ل��ي��س،
ب��ال��ن��اِر إب��ل��ي��س ي��ا ال��ن��ار وع��ق��م س��الل��ت��ه��م ع��ادت ف��ال إل��ي��ك خ��ذه��م

∗∗∗
ع��ل��ي��ا ت��خ��ي��م وال ع��ن��ي خ��ي��ال��ك ح��ول
ي��دي��ا م��ن ال��ل��ظ��ى وال م��ن��ي أه��ل��ك ف��ل��ي��س
�ْك �ال� رج� �ادم أن� �م ول� م��أث��ْم ال��ن��ف��س ف��ي أغ��ش ل��م
خ��ي��ال��ْك ف��ح��ول داري ج��ه��ن��ْم ل��ي��س��ت إب��ل��ي��ُس،

∗∗∗
س��ق��ُر واس��ت��س��أل��ت ب��ه ال��ل��ه��ي��ب ح��ار خ��ب��ُر ال��ل��ظ��ى م��ق��اص��ي��ر ف��ي س��رى وم��ا
ال��ب��ش��ُر دان��ه ق��وًم��ا ل��ل��ن��ار ت��ق��ود س��ق��ر إل��ى ري��ًح��ا أط��ل��ق��وا ال��ورى إنَّ
ال��ش��رُر ت��ح��ت��ه ي��ت��ن��زى ه��ودج ف��ي ط��ائ��ف��ة األش��ب��اح م��ن أط��ل��ت ح��ت��ى
ص��غ��ُروا ال��ل��ظ��ى دي��ام��ي��س م��ن م��س��رب ف��ي وغ��ل��وا ك��ل��م��ا ض��خ��ام ال��ع��ي��ون بُ��ْل��ه
ال��دَع��ُر ص��ور ج��ان��ب��ي��ه��ا ع��ل��ى ف��أس ي��ده��ا ف��ي ح��م��راء ب��وم��ة ت��ج��ره��م
زم��ُر إث��ره��ا ف��ي زم��ر وج��يَّ��ش��ت ك��ل��ه��ُم ال��ن��ار أه��ل ث��ائ��ر ف��ث��ار
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الدينونة

س��ك��ُروا ق��د ال��ج��ن ح��ي��ث إب��ل��ي��س إي��وان إل��ى ال��ج��ح��ي��م س��رادي��ب م��ن ت��دف��ق��ت
ذك��ُر ح��ي��ٌة ش��ف��ت��ي��ه ف��ي ي��ف��حُّ ب��ط��ر ذو األش��ب��اح م��وك��ب ف��ي وك��ان
م��ن��ك��س��ُر األح��الم م��ن وص��ول��ج��اٌن م��خ��ل��ع��ة ث��ك��ل��ى ق��ي��ث��ارة ع��ل��ي��ه
ف��ت��س��ت��ع��ُر ال��ق��ان��ي األح��م��ر ث��وب��ه م��ن أخ��ي��ل��ًة ال��ن��ي��ران غ��رف ع��ل��ى ي��ل��ق��ي
خ��دُر م��س��ه ح��ت��ى ال��ج��ن م��ن ره��ط ي��ع��زف��ه��ا األن��غ��ام إل��ى أص��اخ ف��م��ا
س��ق��ُر ه��ذه «م��ه��ًال إب��ل��ي��س: ف��ق��ال أن��ا؟» وأي��ن ال��رؤي��ا؟ ه��ذه «م��ا وص��اَح:
وت��ُر ب��ه��ا ي��ن��ب��ض ل��م ال��ح��ق��ي��ق��ة م��ن ك��اذب��ًة األرض ف��ي ق��ي��ث��ارًة ح��م��ل��ت
ت��س��ت��ت��ُر ب��ال��دي��ب��اج خ��ف��اف��ي��ش إالَّ رس��م��ت م��ا ال��ب��وم ج��ن��اح م��ن وري��ش��ة
ش��ع��ُروا» وم��ا ش��ع��ًرا أَن��ش��دوا األُل��ى ع��ل��ى أوزِّع��ه ل��ي وج��ح��ي��م��ي ل��ي ف��أن��ت
ق��ذُر ع��ي��ن��ه ف��ي س��ل��ع ك��ف��ه ف��ي ص��ل��ف ذو األش��ب��اح م��وك��ب ف��ي وك��ان
أث��ُر ب��ه��ا ي��ع��ل��ق ل��م ال��ف��ض��ي��ل��ة م��ن م��ش��وه��ٍة ق��وان��ي��ٍن ذي��ل ي��ج��ر
ب��ص��ُر ل��ه ي��ع��ل��و ال األرض ف��ي ي��داه س��ف��ل��ت م��ن إنَّ «أط��رق، إب��ل��ي��س: ف��ق��ال
واب��ت��ه��ُروا» ل��ل��ش��ع��ب أق��س��م��وا األل��ى ع��ل��ى أوزع��ه ل��ي وج��ح��ي��م��ي ل��ي ف��أن��ت
ي��ذُر وال ي��ب��ق��ي ال وي��زب��د ي��رغ��ي خ��ط��ل ذو األش��ب��اح م��وك��ب ف��ي وك��ان
ي��ن��دح��ُر ال��ل��ه خ��ي��ال ال��ج��ب��ي��ن وف��ي ��دة م��رمَّ ب��راك��ي��ٌن م��ق��ل��ت��ي��ه ف��ي
وال��س��وُر اآلي��ات ال��رُس��ل م��ن��ط��ق ف��ي غ��ض��بً��ا ت��ك��ن ل��م «أق��ص��ر إب��ل��ي��س: ف��ق��ال
ل��ي��ثَّ��ئ��ُروا» إال ج��زوا م��ا األل��ى ع��ل��ى أوزع��ه ل��ي وج��ح��ي��م��ي ل��ي ف��أن��ت

∗∗∗
ت��ن��ف��ج��ُر وال��ن��ي��ران ت��ع��زف وال��ج��ن م��ق��اص��ف��ه��ا ف��ي ت��رغ��ي ال��خ��م��ر وك��ان��ت
غ��ف��ُروا» ق��د األرض «أه��ل ل��ل��ن��ار: ي��ق��ول ص��ف��ح��ت ال��ت��ي األرض م��ن ب��ص��وٍت إذا
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الطرح

أع��راق��ي وف��ي ك��ان��ت دم��ائ��ي ف��ي م��ن��ه أن��ت ل��ع��ن��ٌة األم رِح��ُم
أش��واق��ي؟ وف��ي ل��ذت��ي ف��ي ـ��ِب��َي ُح��بْ��ـ م��ن ��ق ت��س��حَّ ل��م��ا ع��ق��اب أم
أع��م��اق��ي ف��ي ال��رج��اء وك��ن��ت ـ��ه��ي وْج��ـ إل��ى ال��ق��ن��وط أم��ك ح��م��ل��ت
أح��داق��ي ع��ل��ى ن��م��ا ح��ل��ًم��ا ـ��َط��م��ت ح��ْط��ـ ف��ل��م ال��م��س��وخ س��ح��ن��ة ف��ي ج��ئ��ت
ال��ب��اق��ي؟ ال��ف��ت��ات س��وى م��ن��ه ـ��ِع��ْم��ك أُْط��ـ ول��م ح��ب��ي ب��ذل��ت أَِألَن��ي
إش��ف��اق��ي ع��ل��ى غ��ص��ت��ي ح��ج��رت ه��ول س��اع��ة م��ق��ل��ت��يَّ ف��ي ع��ش��ت
اآلف��اِق م��وح��ش ف��ي��ك ع��ال��ًم��ا ُج��ث��ام ف��ي ك��أن��ن��ي وأرت��ن��ي
ال��ع��م��الِق ف��ي وال��ق��زَم ح��ْس��ن ـ��َم��ل أْك��ـ ع��ل��ى ال��م��خ��ي��ف ال��م��س��خ ف��رأي��ت
ال��واق��ي ال��ش��راب ف��ي وال��س��مَّ ِدي��ق ��ْد ال��صِّ ق��ب��ل��ة ف��ي ال��ث��ع��ب��ان ول��س��اَن
ال��م��ي��ث��اِق ف��ي ال��ع��دو وص��وت ِب ال��ع��ذْ ال��ن��غ��م ف��ي ال��ف��ح��ي��ح وس��م��ع��ت
األري��اِق إل��ى م��ن��ه��ا ف��ي��رق��ى ـ��م اإلثْ��ـ ت��ل��ف��ظ رأي��ت��ه��ا ن��ف��وس ك��م
ال��م��ذاِق؟ ف��ي ع��ص��ي��ره��ا وي��ح��ل��و ـ��س ال��ن��ف��ـ ت��م��ق��ت��ه��ا ك��ي��ف اإلث��م ل��ذة
م��راِق ل��ل��س��م��اء ال��ق��ل��ب وف��ي ـ��ه ب��ع��ي��ن��يْ��ـ ال��ج��ح��ي��م ي��ْس��ع��ر ف��ت��ى ك��م
خ��الِق م��ن ب��ب��ع��ض��ه م��ا ب��ع��ض��ه ف��ي��ردي ال��ج��ح��ي��م ي��ن��ص��ر ول��ق��د
أب��واق��ي: ف��ي ال��ه��ت��اف ف��ي��ص��دي ـ��س��ي ن��ْف��ـ ف��ي ت��ه��ت��ف ال��ح��ي��اة وس��م��ع��ت
ت��ري��اق��ي ف��ي ال��زالل وس��م��وا ـ��َب ال��ح��بْ��ـ رح��م��ي ف��ي ال��م��ائ��ت��ون «أه��ل��ك
ال��ع��ش��اِق ف��ي ل��ل��دم��ار ع��ب��ًرا أس��واق��ي ف��ي األق��زام ف��ط��رح��ت
أوراق��ي ��ش��ت وك��مَّ غ��ص��ون��ي ـ��ه أف��اع��ي��ـ ��ت ل��فَّ ال��ف��ردوس ورأي��ت



الفردوس أفاعي

األذواِق ن��س��ي��ق��ة ك��م��ال م��ن دن��ي��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة ل��ي وت��راءت
س��اِق ث��دٌي ع��ل��ي��ه ص��در ك��ل ح��بٍّ��ا ش��ب��ع��ان ال��ج��م��اد ف��رأي��ت
ِق؟» ال��خ��الَّ ص��ورة ال��خ��ل��ق ف��ي أي��ن ل��ك��ْن ال��ل��ه ص��ورة ال��ح��ب ف��ي إنَّ
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