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تقديم

عن التالية ُكتُبي يف ذلك أُردِّد َفِتئُت وما — الرتجمة» «فن كتابي يف أذكر ما نحِو عىل
فالرتجمة الفكرية. الناحية من ثَمَّ ومن اللغوية، الناحية من ُمؤلًِّفا امُلرتِجم يُعد — الرتجمة
املرتجم أن يعني ما وهو أخرى، لغٍة بألفاِظ ُمعني ُمؤلٍِّف لفكِر َصوٍغ إعادُة جوهرها يف
ُمرتِجٍم من تتفاَوت صوٍر يف وذلك تفكريه، جهاز من جزءًا يُصبح حتى الفكَر هذا يَستوعب
جهاَز يتُه سمَّ بما ل يَتوسَّ أنه وجْدنا أخرى، بلُغٍة الفكر هذا صياغة أعاد فإذا آخر، إىل
فما ولغوي، فكريٌّ هو بل فقط، لغويٍّا الجهاز وليس الجهاز. بهذا ُمرتبًطا فيُصبح تفكريه،
الطبيعي ومن للنصامَلصَدر، امُلرتِجم بمفهوم محكوم تجسيٌد وهو للفكر، التجسيد إالَّ اللغة
ه نصِّ كتابَة امُلرتِجم يبدأ فحني وهكذا ولغويٍّا. فكريٍّا امُلرتِجم لخربة وفًقا املفهوم يتفاوت أن
يَكتيس الذي امُلرتِجم مفهوم جانِب إىل األصيل املؤلِّف كتبه ملا ثمرًة يُصبح فإنه امُلرتَجم،
مزيًجا الجديد النص يُصبح بحيث الخاص، بفكره ما حدٍّ إىل ن يَتلوَّ ثَم ومن الخاصة، لغتَه
عن يُفِصح امُلرتَجم النص أن بمعنى للُمرتِجم، واللغوي الفكري والكساءِ امَلصَدر النصِّ من

امُلرتِجم). (أي الثاني والكاتب امَلصَدر)، النص صاحب (أي األول الكاتب كاتبنَي؛ عمِل
فهو األدبية، النصوص ترجمة يف بوضوٍح امُلؤلِّف أبعاَد يكتِسب امُلرتِجم كان وإذا
فكره عن ابتعاده يف اجتهد مهما العلمية، النصوَص يُرتِجم حني األبعاد تلك بعَض يكتسب
وفكره، العرص لغة من امُلرتِجم حظِّ بتفاُوت األبعاد تلك وتتفاوت الخاصة. ولُغته الخاص
أساليُب أيًضا تتفاوت ولذلك الخاصة؛ لُغتُه علمي مجاٍل ولكل الشائعة، لغتُه عٍرص فلكل

والعلمية. األدبية النصوص ترجمة بني تتفاَوت ِمثلما وعرص، عٍرص بني ما امُلرتِجم
بأسلوبه أصليٍّا، ا نصٍّ يُؤلِّف حني الكاتب أسلوب مقارنِة من ذلك عىل أدل وليس
الفكر. يف يتالقيان ِمثلما الورق عىل يتالَقيان فاألسلوبان أجنبي، مُلؤلٍِّف ا نصٍّ يُرتِجم حني



الخريف أغنيات

ويعرفها َحْدًسا، القارئ يعرفها أسلوبيٌة طرائُق أديبًا، أو ُمرتِجًما كان سواءٌ ُمؤلِّف، فلُكلِّ
ُمرتِجميها بأسماء األدبية النصوص بعض تَقرتن ولذلك والتمحيص؛ بالفحص الدارس
عن ُكتبي يف القول هذا عْرض يف عُت تَوسَّ ولقد كتبوها، الذين األدباء بأسماء تقرتن ِمثلما
قوًال يقول أنه الكاتب يِجد فقد وهكذا األدبية. لرتجماتي كتبتُها التي وامُلقدِّمات الرتجمة
فإذا امَلصَدر. النص كاتُب ابتدَعه أصيل قوٌل أنه ر يَتصوَّ وهو ُمعيَّنة، ترجمٍة من ا ُمستَمدٍّ
الرتجمة) لغة (أْي الهدف اللغة إىل ينتمي أصبح املكتوبة النصوص يف القول هذا شاع
ب تَترسَّ ما وكثريًا تفكريه. جهاز يف قائمًة ويراها يُبِدعها التي الكاتب لغة إىل ينتمي ِمثلما
«عىل تعبري مثل قديمة، ُفصحى تعابريَ محلَّ فتحلُّ الدارجة اللغة إىل األقوال هذه بعض
كامًال حلوًال حلَّ بحيث املرصية، العامية إىل دخل الذي «over my dead body جثتي
ألن وذلك الحمداني)؛ فراس أبي ِشعر يف (الوارد دونه» «املوت الكالسيكي التعبري محلَّ
التعبري هذا يُعدِّل وقد األصيل، الكالسيكي التعبري ينقله ال مختلًفا معنًى فيه يجد السامع
امُلرتِجم ينقل وقد وأصلح! أفصح األجنبية العبارة أن يجد لكنه دونه»، متُّ «ولو بقوله
for whom the األجراس» تَُدقُّ «مَلن مثل معناه، يتغري زمٍن وبعد ويُِشيعه، أجنبيٍّا تعبريًا
ورد حسبما ،(It tolls for thee) سامعه من قريٌب الهالك أن معناه فاألصل ؛ bell tolls
الجد» أواُن «آَن بمعنى الصحف يف اآلن التعبريَ نجد ولكننا َدْن»، «جون الشاعر ِشعر يف

العراق): َوِيل حني اج الحجَّ ُخطبة من (املستعار

ُح��َط��ْم ب��س��وَّاق ال��ل��ي��ُل ��ه��ا َل��فَّ ق��د ِزيَ��ْم َف��اْش��تَ��دِّي ال��ج��دِّ أواُن آَن
َوَض��ْم ظ��ه��ر ع��ل��ى ب��ج��زَّاٍر وال َغ��نَ��ْم وال إِب��ٍل ب��راع��ي ل��ي��َس

ويَحلُّ معناه، يختلف عربي تعبرٍي إىل الشعرية الصورة ترجمُة أدَّت كيف فانظر
«الُقْرمة» هي وَوَضْم البأس، شديد أي وُحَطْم الفرس، اسم (ِزيَْم القديم التعبري محلَّ
من كتبتُه بما ترجماتي يُقاِرن من أن وأعتقد اللَّحم)، عليها الجزَّار يَقطع التي الخشبية
أن من أوضح والتأليف الرتجمة بني العالقة أن يكتشف سوف رواية أو مرسح أو ِشعر

اإلسهاب. إىل تحتاج

عناني محمد
٢٠٢١م القاهرة،
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تصدير

ُم��ن��ه��ِزم األض��واء م��ن س��ربً��ا ت��ج��رُّ س��أٍم ف��ي ال��غ��رب ن��ح��و ال��ش��م��س م��ال��ت إن
ُظ��َل��ِم م��ن األف��ق ف��ي وم��ا ال��ُه��م��ود ي��خ��ش��ى رَه��ٍق ف��ي ال��وك��ر ن��ح��و ال��ط��ي��ر وأس��رع
ال��ن��َدِم م��ن ل��ُم��الواٍت ُم��س��ت��رج��ًع��ا وِج��ًال ُم��ش��ِف��ًق��ا ص��دري خ��اِف��ق أح��س��س��ُت
األَل��م ذَرا م��ن ي��وًم��ا ال��ف��ْرح أت��ى وم��ا ف��رٍح ِم��ن ك��ان م��اذا ال��ن��ف��س يُ��ح��اِس��ب
ال��ن��َغ��م ف��ي ال��ن��ب��ض ووْق��ع ال��َج��م��ال ِح��سَّ يُ��رض��ي م��ا نُ��ش��دان م��ن تُ��ك��ث��ر ك��ن��َت ك��م
وال��تُّ��َه��ِم ال��ش��كِّ ف��وَق ال��س��ل��ي��ق��ِة ِص��ْدق ب��ه��ا ت��خ��ال أش��ع��اًرا ت��ك��تُ��ب وك��ن��َت
ال��ِق��َم��م م��ن ع��اٍل إل��ى ال��ص��ع��ود ف��ي��ه ت��رى ال��س��اب��ق��ي��ن ك��الَم وتَ��س��ت��ع��ي��ر
ال��ك��ِل��م ص��اِدق ب��ِش��ع��ر ال��خ��ري��ف أت��ى ف��ه��ل تَ��رُق��ب��ه ك��ن��َت ِح��س��اٌب ح��ان اآلن
َدم��ي ش��ب��اب يُ��ح��ي��ي ب��ل ال��ُع��م��َر يُ��ن��ك��ر إذ يُ��ك��ذِّبُ��ن��ي ِش��ع��ٍر ِس��وى ع��ن��دي أْل��َق َل��م
وُم��خ��تَ��ت��ِم ع��ن��دي ُم��ب��ت��دأٍ َخ��ي��ُر ذي أن��ش��ُره��ا ال��ي��وم أُغ��ن��ي��ات إذَن ه��ذي





أغنياتاخلريف

الشعر حسبك

ال��َج��م��ال وِع��ش��ق ��ب��ا ال��صِّ َج��م��ال ِم��ن ل��ي��اٍل ذََك��ْرُت إذ ال��ش��وُق ب��ي ه��اَج
ال��َخ��وال��ي ال��ل��ي��ال��ي ع��ن ب��ِل��س��ان��ي يُ��َغ��نِّ��ي ح��ت��ى ال��ق��ري��َض وط��ل��ب��ُت
َخ��ي��ال��ي وأض��نَ��ْت خ��اط��ري ح��بَ��َس��ت ت��أبَّ��ت ال��ل��س��اِن ع��ق��دُة إن��م��ا
ال��َغ��وال��ي ال��آلِل��ي أخ��ُط��ُب وأن��ا وت��ن��ب��و ال��ق��واف��ي تَ��س��ت��ع��ِص��م ك��ي��ف
ال��طُّ��وال ال��س��ن��ي��ن ف��ي ال��درِب خ��اِل��ُد ج��م��ي��ل ول��ح��ن ِذك��ره��ا م��ه��ُره��ا
وال��ك��م��ال ل��ل��ُه��دى ال��س��ع��ي ص��اِح��َب ش��ب��اب��ي رف��ي��َق ي��ا ولَّ��ي��َت أي��ن

∗∗∗
س��ؤال��ي: ي��رد ح��اس��ًم��ا ص��ادًق��ا ب��ق��ل��ب��ي ي��ع��ي��ش ب��ل��ب��ٌل ف��إذا
زوال دي��ار ال��دُّن��ا ف��إن ـ��َد ال��ُخ��ل��ـ ت��ط��لُ��ِب ال ال��ق��ري��ض ط��ل��ب��ت إن
ل��ل��َم��ع��ال��ي ه��اِدم ال��ش��ع��ر أن��م��ا ت��ذكَّ��ر ب��ال��ق��ري��ض تَ��ع��اَل��ي��َت إن
ال��رم��ال ف��وق ال��ق��ص��ور ل��وج��دَت ي��وًم��ا ب��ال��ش��ع��ر ال��ق��ص��ور ب��ن��ي��َت إن
ال��رج��ال ع��ن��د ال��ِخ��ذالن ل��وج��دَت ي��وًم��ا ��ع��ر ب��ال��شِّ ال��ن��ص��ي��ر ط��ل��ب��ت أو
ب��ال��ُم��ح��ال ب��ل ال��غ��ري��ب ب��ال��ب��ع��ي��د ف��ي��ه ل��ل��م��ش��اع��ر ال��ش��ع��ر َح��ْس��بُ��ك
ب��ال��م��ال ال ب��ال��ل��ف��ظ وغ��ن��اء ب��َش��ْرع��ي ال��ح��ي��اة ه��ي ك��ل��م��اٌت
ب��ال��ِوص��ال ل��ي األش��ع��ار ت��ج��يء ه��ل اف��ت��ق��اري ش��رط َق��ب��ْل��ت ه��بْ��ن��ي ق��ل��ُت
ال��خ��ي��ال ف��ي ت��ن��الُ��ه ط��ب��ًع��ا ق��ال ال��م��ع��ان��ي ال��ص��ري��ح ال��ب��ل��ب��ل َض��ح��ك
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الشعر عودة

ك��ت��اْب ب��ك��لِّ تُ��ط��اِل��ع��ن��ي أن��ث��ى ال��ُم��س��ت��ج��اب ال��دُّع��اء ل��ي ك��ان��ت ح��س��ن��اءُ
ُرض��اْب ُك��ل ش��ف��اه ال��ح��روف وم��ن ُم��رَس��ل ِش��ع��ٌر ي��م��وج ال��ح��روف ف��ع��ل��ى
ش��ب��اْب َش��وق األع��م��اق ف��ي وب��ع��ث��ِت ب��ن��ظ��رٍة ال��ق��ري��ض ف��نَّ أل��ه��م��ِت��ِن��ي
آْب ب��ِح��ض��ِن��ِك م��ا أط��ل��ب ف��غ��دوُت واه��نً��ا ش��ي��ًخ��ا ل��س��ُت أن��ي وزع��م��ِت
ذاْب ق��د ِخ��ل��تُ��ه إذ ُم��ت��رف��ًق��ا ل��ه��ف��ٍة ف��ي ن��اح��ًال خ��ص��ًرا وض��م��م��ُت
ي��رت��اْب ب��اط��نً��ا خ��وًف��ا وق��ه��رُت ع��اِش��ق ل��ِك أن��ن��ي إال ون��س��ي��ُت
األب��واْب ل��ش��ه��يَّ��ت��ي ُف��تِّ��ح��ت ق��د ب��أن��ن��ي ال��ع��ن��اق ف��ي أح��ل��ُم ك��ن��ُت ب��ل
ع��ت��اْب أم��رَّ تُ��ع��ات��ب��ن��ي خ��ط��َرْت ب��ل��ح��ظ��ٍة ال��ق��ري��ض روُح ل��ك��ن��م��ا
غ��اْب ق��د ال��ذي ��ع��ر ال��شِّ وب��ع��ودة َواِل��ه ق��ل��ٍب ب��خ��ف��ق س��م��ع��َت أف��َم��ا
ُم��ن��س��اْب ج ُم��ت��م��وِّ س��ائ��ٍغ ـ��ٍر ِل��ش��ْع��ـ ��اٍت دقَّ ال��ق��ل��ب ل��ح��ون م��ن ُخ��ذ
ُع��ب��اْب أيِّ ح��وريَّ��ات ت��خ��َش ال ه��ائ��ج ب��ح��ٍر دوَّام��ات ت��خ��َش ال
س��راْب ال��ن��ف��وس ف��ي ُف��تُ��ونً��ا ال ��ـ��ا ـ��قٍّ َح��ـ ال��ُح��ب ت��ل��َق ��ع��ر ال��شِّ ب��ب��ح��ر وان��زل
يَ��ب��اْب ذَراه ف��ي ج��ف��اًف��ا واه��ُج��ْر تَ��خ��الُ��ه ك��ال��ج��ب��ال م��وًج��ا ج��اِل��ْده
وض��ب��اْب س��ادٍر ل��ي��ٍل ِب��ك��ل ُم ال��ظَّ��َال ي��ن��ق��ِش��ع ال��ش��ع��ر س��راج أوِق��د
األح��ق��اب م��دى ع��ل��ى ال��غ��رام ع��اش َم��ن ك��لَّ ت��ع��ِرف ال��ش��ع��ر ُف��رات وان��َه��ْل
األص��ح��اْب ع��ن يُ��غ��ن��ي م��ا ال��ش��ع��ر ف��ي ان��َس��ُه��م ش��ئ��َت وإن ص��اِح��بْ��ه��م ش��ئ��َت إْن
َوتَّ��اْب ب��ه وإي��ق��اع ن��َغ��ٌم ج��ْرُس��ه ال��ع��ذوب��ة ش��ئ��َت إن يَ��ك��ف��ي��ك
ِح��ج��اْب ِب��َغ��ي��ر ب��ه ال��ح��ب��ي��ب إنَّ ال��ه��وى ُرم��ت إن ��ع��ر ال��شِّ ِع��ش��ق ي��ك��ف��ي��ك
ك��ذَّاْب ب��اِس��ٌم ك��ال��َغ��وان��ي ال ِص��دِق��ه ف��ي ع��ذابُ��ه ال��ق��ري��ض ع��ذُْب

اإلثم؟ ما

ض��ب��ابَ��ا ص��ار ق��د ع��ي��نَ��ي��ه ف��ي ال��ح��بِّ ب��ري��َق أن أرَج��ف��وا
ال��ذه��ابَ��ا ي��خ��ش��ى أيَّ��اِم��ه م��ن ال��ق��ل��ب ك��ئ��ي��ُب ال��لَّ��ح��ِظ ك��اِس��ف
ش��ب��ابَ��ا ك��ان م��ا ك��لُّ وَولَّ��ى ال��ع��م��ُر أق��ف��َر ه��ل س��ائ��ًال
يَ��ب��ابَ��ا َدْق��َع��اء ال��خ��ض��راء روض��تُ��ه َغ��َدْت ق��د ه��ل ذاه��ًال
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س��رابَ��ا ِق��ي��ًع��ا أرج��ائ��ه��ا ف��ي ال��ِع��ش��ق نَ��ب��ع أم��واه وغ��َدْت
ف��غ��ابَ��ا ال��ُح��س��ن م��ن ع��ي��ن��اِن ال��خ��ض��راء أل��وانُ��ه أخ��ذَْت

∗∗∗
ارت��ي��اْب ��اه��ا غ��شَّ ث��م غ��ص��ٍن ف��وق ت��ب��اَه��ْت ت��ل��ك زه��رٌة
اح��ت��ج��اْب ُم��رِّ وف��ي َص��دٍّ ف��ي ال��ع��م��ر ص��ْدر إف��ن��اء آث��َرْت
ال��ص��واْب ف��ي��ه ت��رى وإج��ف��اٍل ب��إح��ج��اٍم ال��ف��وز ت��ط��لُ��ب
وغ��ي��اْب ب��اخ��ت��ف��اءٍ ي��ق��ض��ي خ��اَل��تْ��ه ال��ذي اإلثْ��م خ��ش��ي��َة
ب��اْب أل��ُف ف��ي��ه ال��ت��ي��ِه َق��ْص��ِر م��ث��ل ل��ه��روٍب م��أًوى وه��و
ال��ُم��ذاْب ��ح��ر ك��ال��سِّ ه��ي ن��ب��راٍت َغ��نَّ��ى ال��غ��رِّي��د إن��م��ا
وَص��اْب ش��ه��ٍد م��ن ُدن��ي��اه ف��ي ال��م��رءُ يَ��ذوق أن إث��ًم��ا ل��ي��س
ال��ع��ب��اْب وس��ط ف��ي ك��ال��ُح��ور ن��ف��س��ه��ا وتُ��ل��ق��ي ت��رَض��ى ل��ي��تَ��ه��ا
وُرض��اْب ُش��ْه��ًدا ص��ار ك��أًس��ا ال��ص��بِّ ش��ف��اَه ��ْت م��سَّ ف��إذا
وان��س��ح��اْب الخ��ت��ف��اءٍ ت��س��ع��ى وه��ي ب��ح��ي��اٍة ت��غ��دو ك��ي��ف
َع��ذاْب م��ن خ��وًف��ا واألش��واق ال��ح��سِّ خ��م��وُد اإلث��م إن��م��ا
��راْب ال��ضِّ ُودي��اَن ج��اَوْزِت ول��و ي��أت��ي��ِك ك��ال��م��وت إن��ه

∗∗∗
ب��ان��ِس��ي��اْب ت��زه��و ال��روح ت��ع��ود أن إالَّ اإلث��َم ي��م��ح��و ل��ي��س
اإلي��اْب ي��وُم ش��اَق��ه��ا ِب��ح��واس
ال��َخ��راْب ذَيَّ��اك َف��وق ِم��ن ل��ل��ذُّرا
ال��ض��ب��اْب! وي��ن��ق��ِش��ع ��اًج��ا وهَّ ل��ل��ع��ي��نَ��ي��ن ال��ل��م��ُع ي��ع��ود ك��ي

الشيخ هوى

ُس��وي��ع��ْة أُواف��ي��ك ال��ي��وم ق��ال��ت
ش��ذاه��ا يَ��ن��س��اب ال��ري��ح��ان ج��ن��ِة م��ن نَ��س��م��ٌة
وروع��ْة إرج��اٌف ال��ن��ف��س ف��ي ِع��ط��ُره��ا
ه��واه��ا ظ��لَّ أس��ق��َط��ْت ع��م��ري أي��ام وع��ل��ى

∗∗∗

13
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ِب��دع��ْة ال��ع��ص��ر ه��ذا أن��س��ام ِم��ن ت��ل��ك
ِح��م��اه��ا ف��ي ن��اًرا ال��ع��م��ر ب��ب��رِد أح��َس��س��ُت ك��ي��ف
ل��وع��ْة ج��ن��ب��يَّ ف��ي ال��ُق��رُّ ص��ار ك��ي��ف
ه��واه��ا ف��ي ج��م��ًرا ال��ث��ْل��ج ص��ار ك��ي��ف

∗∗∗
ال��َج��م��اْل رام إذا ال��ش��ي��ِخ أس��ئ��ل��ُة ه��ذه
ال��ُع��ن��ف��واْن ش��ب��اِب ع��ن ب��ال��ق��واف��ي وت��ع��زَّى
ال��خ��ي��اْل ف��ي��ن��وس ال��ح��س��ن��اء ال��ط��ف��ل��ِة ف��ي ورأى
ب��ال��زم��اْن ف��أَودى ال��ق��ل��َب أش��ع��َل ول��ه��ي��بً��ا
ال��ُم��ح��اْل ي��رج��و أًس��ى ف��ي ل��ل��تَّ��ن��اج��ي ون��داءً
ال��ج��ن��اْن وْس��َط ل��ه��ا ي��رق��ى أن ال��ن��ف��س يُ��م��نِّ��ي إذ
َرنَّ��ْة األوت��ار ع��ل��ى ��ب��ح ال��صُّ نَ��س��م��ة
ِف��ت��ن��ْة واآلذان ل��ل��ع��ي��ن إن��ه��ا
َج��ن��ْة ع��ن��دي ال��َح��ش��ا ق��ف��ر ج��ع��ل��ْت
ُم��س��ت��ك��نَّ��ْة ُروح ل��ل��ف��ن��ان وه��ي
َل��ْح��نَ��ْه ص��اَغ وم��ن��ه��ا أن��غ��ام ف��ه��ي
ف��نَّ��ْه يُ��ب��ِدع وب��ه��ا ف��نٌّ وه��ي
ِم��نَّ��ْة ق ال��خ��الَّ م��ن ف��ي��ه��ا وي��رى
ِم��ح��ن��ْة ك��لَّ ت��م��ح��و ال��ع��ب��راِت ت��م��س��ح
َزَم��نَ��ْه ال��زم��ان ه��ذا غ��دا إذ
وط��نَ��ْه ال��ج��م��اُل ه��ذا وغ��دا

جميل الوهم

حياءْ يف بهمٍس تُناديني البكُر ُروحِك
النِّداءْ أصداء الرُّوح خبايا يف وتهاَدى

الدماءْ يف ليشءٍ السمَع يُرِهف وقلبي مرَّت لحظٌة
الظهريْة يف وكنَّا الوقَت طَمَس

الظالْم يف حياَرى الليِل َمْهَمِه يف نُكن لم
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ِرضاْم من وْهًجا الصيف وْهُج كان قد إنما
الدعاءْ ذاَك إىل أصغيُت حني

األمريْة ُطهُر إنه
بالصفاءْ يتغنَّى

الوليْد حر السِّ أشهد إني القلُب وأجاَب
ضياءْ من نداءٍ يف

الرشيْد قلبي يف الشمِس َضوء فاق
تريْد نفيس تُرى يا وماذا فتساءَلُت

الفريْد الصوِت إىل أُصغي أن غري أبغي لسُت
ِغرِّيْد به يشدو يَُعْد لم ُطهٍر صوت

صادقْة حياٍة لحن إنه
عاشقْة كروٍح الروَح ناَدِت

الزمْن فات بعدما
خشوْع يف يتغنَّى جديٌد ِغرِّيٌد بالصْدر فإذا

الضلوْع يف تُنادي الروح هذه
ُدموْع فيِض سوى يَرويها ليس
عرباْت بقايا النفِس مقلِة يف أتُرى

وفاْت وىلَّ ِصبا من ساِلفات
فَرتَفْق حبٍّا تَذِرُف تكن إن

يخِفْق املهموم قلبُك
أحمْق اليوم أتراه

الغروْب َوْشُك أنه ينىس كيف
َطُروْب شَفق شاَقُه

الدروْب يجتاز بالوْهم فمىض
ويذوْب يتأىسَّ لُعْمٍر فجًرا طالبًا

اللهيْب ذات يا روِحِك َسنَا من شعاع يف
جديْد حناياه يف صباح وْهم إنه
األُفْق يف يخطو كالَوْهم ضوءُه
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الشَفْق زال أن بعد
العجيْب بُح الصُّ وأتى

يغيْب ال جماٌل يحيا وبه جميٌل الَوْهم إنما

وداع

��م��اءِ ال��سَّ ل��ن��ور ُم��ق��ل��ٌة َه��َف��ْت أو ال��رَّائ��ي ع��ي��ون ف��ي ال��ن��وُر خ��ب��ا إن
ال��دَّق��ع��اءِ ذُرا ع��ل��ى ت��س��م��و ح��ي��ن ص��ف��ٍو ب��ل��ح��ظ��ِة أرواح��ن��ا ِم��ث��ل
ال��ف��ض��اءِ وْس��ط ك��ال��ط��ي��ر ص��اِع��داٍت ك��ري��ٍم َع��وٍد ب��يَ��وم ح��اِل��م��اٍت
م��اءِ دون ِب��ِق��ي��َع��ٍة ك��س��راٍب ت��ت��ب��دَّى ق��د ك��ال��ُح��ل��م س��اِرب��اٍت
ال��ف��ن��اءِ أه��ِل دار م��ن ه��ارب��اٍت َدوًم��ا يُ��دم��ِدم َزي��ًف��ا ن��اب��ذاٍت
ال��ج��وزاءِ ِة ُس��دَّ ن��ح��َو ص��اع��ًدا ُف��ؤادي ال��ج��ن��اَح رف��َرَف إذا أو

∗∗∗
ال��ل��ق��اءِ ع��ن��د األرواح ج��م��اِل ف��ي ال��َم��راق��ي ي��ُروم ش��اع��ًرا ف��اذك��ري
ال��غ��ب��راءِ ثَ��رى ع��ل��ى وان��ت��ص��اًرا ج��دي��ًدا رزًق��ا ال��س��م��اء ف��ي ط��ال��بً��ا
ال��خ��ض��راءِ ال��رُّبَ��ى م��ن وح��ٌي ـ��ِة ال��َج��نَّ��ـ إل��ى س��ُم��وِّي أنَّ��م��ا واع��َل��م��ي
وب��ه��اءِ س��ن��دٍس وف��رادي��س ان��ِف��س��اًح��ا ال��س��م��اء ه��ي ع��ي��وٍن ف��ي
ال��رِّف��اءِ ح��ل��َم ي��ع��ي��ش ق��ل��ب وح��ُي ل��ل��َع��ن��اِن راف��ع��ي أن واع��ل��م��ي
ال��دِّم��اءِ دفءُ اإلح��س��اَس ف��ي��زي��د ق��ل��ب��ي داخ��ل ال��دم��اءَ ويَ��ض��خُّ
ال��ع��ن��اءِ ب��ع��َد ب��ال��ن��ع��ي��م واع��ًدا ُم��ع��نٍّ��ى ب��ك��لِّ ي��س��م��و ج��الٍل ذو
ال��داءِ ل��ش��رُّ أن��ه نَ��ُس��وا َم��ن ال��بَ��راي��ا َص��غ��اِر ع��ن ال��بُ��ع��د ي��ط��لُ��ب
ال��ه��ب��اءِ م��ث��ل األج��س��ام ت��راب ِم��ن ب��ت��راٍب تَ��ن��ت��ش��ي ال��ن��اَس رأى ق��د
ع��ل��ي��اءِ م��ن ال��غ��داَة يَ��ه��ب��ط��ون وإل��ي��ه��ا أتَ��وا ق��د األرض ث��رى ِم��ن
ال��ب��ق��اءِ زه��ِر ِط��ي��ب م��ن ن��ف��ح��اٍت ال��ق��واف��ي ف��ي ي��رى ش��اع��ر إنَّ��ن��ي
وال��ح��ي��اءِ َض��وُْع��ه��ا ال��ن��ف��س وِم��ن ب��ع��ي��ٍد أُْف��ٍق ب��ك��لِّ ت��ت��ه��ادى
ال��ض��ي��اءِ ب��ه��ذا ش��ع��ش��َع��ْت ك��لَّ��م��ا ت��راه��ا ال��ن��ف��وس ف��ي ال��خ��ل��ق آي��ُة
األرج��اءِ ف��ي ال��س��م��اءِ ن��ور م��ث��ل ب��ن��وٍر ال��ف��ؤاد يُ��ش��ِرق ع��ن��ده��ا
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ِري��اءِ أدن��ى ودون ُح��ج��ٍب ُدون وِص��دٍق ج��الءٍ ف��ي ال��ح��قَّ ي��ك��ش��ف
رج��اءِ ك��لِّ َم��ح��طُّ ع��ن��دي ه��و ب��ريءٍ ب��ق��ل��ٍب ن��اب��ًض��ا أم��ًال
نَ��ج��اِئ��ي أل��ق��ى وف��ي��ِك نُ��وري أن��ِت ب��َع��ي��ن��ي نُ��وٌر غ��اب إن ف��اذُك��ري��ن��ي

ميالد دموع

م��ن��ه��م��ْر ب��دم��ٍع ف��ب��ك��ى ق��َدْر ع��ل��ى ال��ح��ي��اَة ج��اء
َرْر ال��دُّ س��يَّ��ال س��ال ـ��ى ح��تَّ��ـ األض��واء رأى إن م��ا
ُم��س��ت��ق��ْر ك��ه��ٍف ب��ج��وف ـ��لَّ ي��ظ��ـ أن ي��رج��و ك��ان ق��د
خ��ط��ْر ذا أم��ًرا ف��ك��ان ُه دع��ا دفءٌ ل��ك��نَّ��م��ا
ُم��س��ت��ع��ْر وْق��ًدا ص��ار ـ��ى ح��ت��ـ ال��دفءُ ذاك وازداد
بَ��َدْر إغ��راءٍ أي م��ن تَ��خ��ْف ال ف��اخ��ُرج ي��دع��وه
ال��ش��َرْر ِم��ث��ل أرج��ائ��ه ف��ي ت��ه��بُّ ال��دم��اء ف��إذا
َزأَْر ق��د ك��َل��يْ��ٍث ف��ي��ه ج��ام��ٍح ب��ص��وٍت وإذا
ال��َم��ط��ْر ويُ��ث��ق��ل��ه ـ��ت��ِه��ب ُم��ْل��ـ ال��ِغ��رِّ ب��رأِس وإذا
ان��ف��ج��ْر ثُ��م َه��ف��ا ك��اٍن َك��بُ��ْر ُح��َم��ٌم ل��ك��ن��ه

∗∗∗
وان��دثَ��ْر ُح��ل��م ض��اع ح��تَّ��ى ال��َق��ْط��ر نَ��ثَ��ْرَت إن م��ا
َغ��بَ��ْر َوَس��ٍن م��ن ال��ص��ح��َو ـ��َت وُرم��ـ إذْن ان��ت��ف��ض��َت ك��ي��ف
نَ��َف��ْر ب��دٍم ُم��ث��ق��ًال أو ش��ام��ًخ��ا رأًس��ا ورف��ع��َت
يَ��ِف��ْر م��ح��م��وًم��ا ب��ال��َغ��ـ��ي��ِث ف��إذ ل��ل��دُّن��ي��ا وخ��رج��َت
يَ��ُس��ْر م��س��روٌر ال��ك��ون ف��ي م��ا وك��لُّ ال��ب��ك��اء ف��ي��َم

∗∗∗
ال��ب��ص��ْر َك��لَّ وق��د ـُ��وًرا س��ـ�� م��ح��ـ ال��رأس م��ال ف��اآلن
��َوْر ال��صُّ ج��ذَّاب وَس��َل��وَت ال��دَُّج��ى إل��ى رج��ع��َت أف��ال
ال��ن��َظ��ْر ب��ُم��ق��ل��ِت��ك يُ��غ��ِش��ي خ��اِدًع��ا دف��ئً��ا وس��ل��وَت
ال��ق��َدْر ل��ك أراَد م��ا ِك��ي ل��ت��ب��ـ ل��ل��دُّن��ي��ا ج��ئ��َت ه��ل
ال��ب��ش��ْر ُدن��ي��ا ف��ي م��ـ��ـ��ي��الد ال��ـ ب��داي��ُة ال��ب��ك��اء إنَّ
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هللا عرفُت

َدرِب��ْك ف��ي ال��ل��ه وت��ق��وى ُح��بِّ��ْك ف��ي ال��ل��َه ع��رف��ُت
ق��ل��ِب��ْك م��ن اإلث��َم م��ح��وُت إث��ًم��ا ال��ه��وى ك��ان ف��إْن
ذن��ِب��ْك ِم��ن ال��ق��ل��ُب وي��ن��ج��و ت��ن��ج��و أن ال��ن��ف��س أَُم��نِّ��ي
ثَ��وِب��ْك ف��ي ال��طُّ��ه��ر ي��زي��ُد ع��ي��ِن��ك ع��ن ال��ع��ي��ن وبُ��ع��ُد
ُق��رِب��ْك إل��ى ت��ه��ف��و أن ال��ن��ف��س ع��ذاب م��ن ويُ��ع��ل��ي
ُح��بِّ��ْك ف��ي ال��ص��دُّ ك��ف��اِك ��ي ُك��فِّ أن ال��ع��ي��ن زج��رُت
َص��بِّ��ْك ِم��ن ال��ص��ب��ُر ف��ن��اَل ُح��س��ِن��ْك ِم��ن ��بَّ ال��صَّ َح��َرْم��ِت
ربِّ��ْك ِح��م��ى ف��ي ص��الٌة إالَّ ال��ف��ت��ى ص��ب��ُر وم��ا

واألىس الفرح

ب��وج��دان��ي َوَش��ْت دم��وًع��ا ف��اذُك��ر س��ت��ن��س��ان��ي غ��م��رٍة ف��ي ك��ن��َت إن
يَ��غ��ش��ان��ي1 ب��ال��ض��ي��اء دَرت وم��ا ج��ارح��ًة ال��ش��ئ��ون ف��ي ت��رق��رق��ْت
ب��أش��ج��ان��ي ب��اِرق ك��أن��ه ُم��ؤتَ��ِل��ًق��ا ال��ج��ف��ون ف��ي رأي��ت��ه
ب��أح��زان��ي َدَرت ق��د أن��ه��ا أم ل��ف��رح��ِت��ه��ا ب��ك��ْت ع��ي��ٌن أت��ل��ك
ب��أج��ف��ان��ي األس��ى زان ك��ال��ِع��ق��د ل��ؤل��ُؤه ي��ل��وح دم��ع ل��ل��ف��ْرح
ب��ش��ي��ط��ان��ي أت��ت ق��د ل��ح��ظ��ة ف��ي م��َع��ُه واألس��ى ال��ف��ْرُح ال��ت��ق��ى ك��ي��ف
أزم��ان��ي غ��راُم رواه م��ا أو زم��ٍن م��ن ال��غ��رام ُح��ل��م ذاك ه��ل
ِح��رم��ان��ي يُ��ري��د م��َل��ٌك ي��أب��اه أَم��ٌل ال��ه��وى وف��ي َص��بٍّ��ا ُع��ْدُت ق��د

بالحنان الرضا

ب��ال��ح��ن��اْن أت��ى أَن ال��ف��ض��ل واذُك��ر ال��زم��اْن ف��ت��ش��ك��و غ��اف��ًال ت��ُك��ن ال
إن��س��اْن أل��غ��اَزه��ا ي��دري ل��ي��س خ��ب��اي��ا م��ن ُش��كِّ��ل��ت ال��رُّوح إن��ه��ا

الدمع. مجاري الشئون: 1
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ال��ج��ن��اْن ِب��ع��ال��ي روض��ٍة ذََرا م��ن ك��ري��ٌم م��الٌك ص��اَغ��ه��ا غ��ادٌة
ال��رح��م��اْن ِح��َم��ى ف��ي ال��ورد ش��ذا ِم��ن ط��روٍب رق��ي��ٍق ب��ه��ا ن��س��ي��ٍم ِم��ن
ال��ب��س��ت��اْن ب��ه��ا ي��زه��و ن��ف��ح��ات ك��ال��ثُّ��ري��ا ال��ث��رى ع��ل��ى ت��م��ش��ي ك��ي��ف
األل��ح��اْن ف��ي ال��ح��ن��ان ن��ب��رات َص��ُم��وت أرٍض ف��وق ت��ن��س��اب ك��ي��ف
ال��زم��اْن واس��ت��ج��اب ال��ك��ون غ��رَّد ش��ف��تَ��ي��ه��ا ع��ل��ى ب��س��م��ة ب��َدت إن
ش��ط��آْن ب��ال ت��ائ��ه ُم��ب��ح��ر ب��أن��ي ِخ��ْل��ُت ال��ي��َدي��ن َل��َم��ْس��ُت إْن
ل��س��اْن ب��غ��ي��ر ��ب��ا ال��صِّ ش��وق ص��اح ع��ي��نَ��ي��ه��ا ف��ي ال��خ��ض��راء رأي��ُت أو
ال��َع��ي��ن��اْن ب��ه غ��رَدْت ب��ال��ذي أش��دو ال��ج��وِّ ف��ي ال��ن��ع��ي��م ودخ��ل��ُت
ال��رنَّ��ان وال��ص��دى ��دُق ال��صِّ زانَ��ه��ا ت��دانَ��ْت ال��س��م��اء ِم��ن أل��ح��اٌن ت��ل��ك
آْن ك��ل ف��ي ل��ل��روح ِب��َج��م��اٍل ال��ل��ي��ال��ي َرَوتْ��ُه ع��اش��ق وأن��ا
ك��ي��اْن ب��غ��ي��ر ال��ه��وى أرج��و ك��ي��ف وك��ي��ان��ي م��ن��ط��ق��ي ال��ده��ُر بَ��َرى ق��د
ن��ش��واْن ك��أن��ن��ي ذه��وٍل ف��ي ُم��ح��اًال ال��زم��ان م��ن أرج��و ك��ي��ف
ال��ح��َدث��اْن خ��ان��ه ق��د ِل��ش��ت��اءٍ رب��ي��ٍع َروِح َق��ب��ول أرج��و ك��ي��ف
ال��خ��َف��ق��اْن ُه َه��دَّ ق��د ف��ؤاٍد ِم��ن ب��ق��اي��ا غ��ي��ر ال��ض��ل��وع ف��ي يَ��ُع��د ل��م
وال��ب��ي��اْن؟ ب��ن��ب��ِض��ه ُم��س��ت��ع��ي��نً��ا أب��ت��غ��ي��ه م��ا إب��الغ ِل��ش��ع��ري ه��ل

نبيلة القوايف

القوايف أهملِت كيف
كِليلْة يل لُحوٍن يف

ولكن نيا الدُّ من زادي إنها
وسيلْة للروح هي

ساحات النجالء امُلقلة يف ترى إذ
جميلْة خرضاء العلياءِ ِمن

األرض َفوق الفردوس ذََرا من
الجليلْة السماوات ِظل أو

رمًزا العيننَي يف النور وتخاُل
ُمستحيلْة لرياٍض

نفيس َشوق فالقوايف
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نبيلْة أربَاٍض ذات لسماءٍ
نَدري ليس ما إىل شوقي إنها

الفضيلْة ومثاالت واكتماٍل كماٍل من
خيايل َسْعي إنها

ظليلْة الحب ِمن ُدنيا ألََرى
الذي والصفو القلب وِصدق النُّبل ُروحها

َمثيَله يُرِبي
كانت وإن ُروَحني َوحدة عىل آيات هنَّ

ثقيلْة نكراءَ البُعد هموم
القوايف نبض فاسمعي

َقليلْة كانت وإن ذُخري إنها
ِعندي امُلضَمر نُبلها وأَِحيسِّ

نبيلْة. عندي إنها

الستار خلف
طه: محمود عيل يقول

ف��ِم��ي ف��ي ق��بَّ��ل��تَ��ن��ي أن��ت م��ت��ى ال��م��ب��س��ِم ح��ل��وُة تُ��س��ائ��لُ��ن��ي
وأقول:

ِم ال��دَّ دع��وى تُ��ق��اِوم ل��م��اذا ال��م��ب��س��ِم ح��ل��وة تُ��س��ائ��لُ��ن��ي
ب��ال��ف��ِم تُ��خ��اط��ب��ن��ي ول��س��َت ِن ب��ال��ع��ي��و تُ��ك��ل��م��ن��ي ف��ل��س��َت
ل��ل��َم��ب��س��ِم اب��ت��س��اِم��ك رغ��م الَح إذا خ��ي��ال��ي تُ��ن��اج��ي ول��س��َت
ت��ح��ت��م��ي ِدرِع��ه ف��ي ك��أن��ك ط��وي��ل غ��ري��ب ب��ص��م��ٍت ت��ل��وذُ
ُم��غ��رِم ع��اش��ٍق أو ال��ن��اس ِم��ن َح��ُس��ود ع��ي��وَن ت��خ��اف تُ��راك
اآلث��ِم ال��ن��َغ��م م��ن ب��ل��ح��ٍن ال��دِّم��ا ن��داء ت��خ��اف تُ��راك
ن��اع��م ه��ًوى ن��ح��و ي��س��وق��ك ط��روب ن��ب��ض ِدم��ائ��ك ف��ص��وُت
ال��ع��ارم ال��ص��ب��ا َش��وق ب��ق��وة يُ��ن��ادي ص��داه دم��ائ��ي وص��وت
ال��ظ��اِل��ِم ال��ه��وى ب��ْح��ر ب��أم��واج ب��أًس��ا ت��خ��َش وال أق��ِب��ْل يُ��ن��ادي��ك
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الخريف أغنيات

ال��س��ت��اْر ك��ِم��ث��ل ج��م��ي��ًال ل��َدي��ك ش��ب��ابً��ا أخ��اف ف��إن��ي أج��ب��ُت
ال��ِك��ب��اْر ال��زه��رات م��ن يُ��ج��اَرى ال م��ش��ه��ٍد ف��ي ال��تِّ��ب��ر يُ��زرِك��ش��ه
ال��نُّ��ض��اْر َم��ذاب م��ث��ل وت��ن��س��اب ُص��ف��ر ال��ج��دائ��ل ج��ان��بَ��ي��ه ع��ل��ى
ال��ن��ه��اْر ض��وء ت��س��لُ��ب ب��ع��ي��نَ��ي��ن س��م��اءٍ م��ن ل��م��ح��ة خ��ل��ِف��ه وِم��ن
األُواْر ع��ظ��ي��م ال��ش��ف��ت��ي��ن ف��ي ��د ت��وقَّ ج��ْم��ٍر ي��اق��وت ال��ف��م وف��ي
تُ��داْر ل��وٍن ك��ل ع��ل��ى وك��أس أص��ي��ل وس��ح��ر َج��م��ي��ل ِدث��اٌر
االن��ب��ه��اْر م��ن��ط��َق��ُه ويُ��ن��ِس��ي��ه ي��راه ق��د ب��م��ا ق��ل��ب��ي ويَ��س��ع��د
ال��دِّث��اْر ه��ذا ت��ح��ت ب��م��ا يُ��ح��ي��ط أن خ��ائ��ف دائ��ًم��ا ول��ك��ن��ه
ال��س��ت��ار خ��ل��ف ه��و ب��م��ا ج��ه��ول ألن��ي ال��ف��ت��ون رغ��م أخ��اُف��ك

أنت طفلة

بُ��ْرُع��م��ِت��ي أَيَ��ا أن��ِت ط��ف��ل��ة
ه��واءْ أو ل��ش��م��ٍس ت��ف��ت��ْح��ِت م��ا
أُغ��ن��يَ��ت��ي َص��دى م��ن ب��ل��ح��ٍن ��ي��َن ت��ت��ل��هَّ
ال��س��م��اء ال��غ��ص��ن ع��ل��ى وتُ��ن��اِج��ي��ن

∗∗∗
ل��زم��ان��ي ق��ه��ًرا ال��ي��وم أردِت ه��ل
ال��ف��ض��اء م��ن��ك ب��س��م��ة ف��أن��ارت
ح��ن��ان م��ن ف��ي��ًض��ا ال��ح��ب وس��ك��ب��ِت
ص��ف��اءْ م��ن ب��روٍح األرَض ي��غ��م��ُر

∗∗∗
ل��ألم��اْن ال��بَ��َراي��ا تَ��ْدع��ي��ن أن��ِت
دواءْ ل��ل��ق��ل��ب ه��و ِب��ُرواءٍ
ان��ط��َل��َق��ا ي��َدي��ك م��ن وب��دفءٍ
ن��ق��اءْ ِم��ن��ه راح��ت��ي ف��ي ف��َس��َرى

∗∗∗
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الخريف أغنيات

األب��ري��اء ل��ه��و ل��ه��ُوك إن��م��ا
األت��ق��ي��اءْ ُح��ب ل��ل��ُح��بِّ دع��وة
بُ��رُع��م��ِت��ي ي��ا ال��ش��ج��َو أَن��َس��ى ف��ي��ِك
وج��اءْ راح م��ن ك��ل أَن��س��ى ف��ي��ِك

∗∗∗
ووف��اءً ج��م��اًال ف��ي��ك وأرى
ه��ن��اءْ ف��ي ف��ت��م��ِض��ي ال��روح ي��أِس��ر
ِق��ي��ادي ل��ل��دفء أُس��ِل��س وأن��ا
األْدِع��ي��اء ي��ق��ول م��م��ا س��اخ��ًرا

∗∗∗
أم��ٍل م��ن س��اط��ع ح��ق أن��ِت
ال��رج��اءْ ف��أح��ي��ان��ي ال��ح��زَن ق��ه��ر
أُب��ال��ي ال ش��ابٍّ��ا ال��ي��وم وَرج��ع��ُت
ال��ض��ي��اءْ ب��ذَيَّ��اك ال��ف��ْرح أط��لُ��ُب

∗∗∗
الئ��م ل��وم ت��خ��اف��ي ال ف��اس��ُك��ب��ي��ه
وال��ب��ق��اءْ وج��ودي ف��ي��ِك إن��م��ا
ج��دي��ٍد م��ن ي��ح��ي��ا ل��ل��َك��ون واب��َس��ِم��ي
ال��س��م��اءْ وح��ي ِم��ن ال��ب��س��م��ة ذَرا ف��ي

عينان

العينني؟ تلكما يف ترى ماذا
خرضٍة يف هائًما يوًما أمضيَت

النجمتنَي ِمثل األهداب حولها من
الثُّريَّا فيها ترى أن تبغي كنَت هل

الفرقَدين؟ تُريد أم
اللَُّجني لَُمَع ناشًدا سماءٍ يف تُحلِّق عبثًا

22



الخريف أغنيات

للُمحال بالتطلُّع عيونك تُرهق ال الغرباء إىل اهبط
للِجمال ُصقع بأي البعيد األمل تبلُغ لن
∗∗∗

ذَراها يف أَنُشد الُحب عيون هذي صاحبي يا
للشباْب َوْهٍج كل

امُلذاْب النور ملحاتها يف خرضاء روضة ذي
باْب كلَّ لألماني يفتح األهواء غالِب ِسحر مثل هي

اإلياْب مع الذَّهاب ويجتمع نيا الدُّ أرى نفيس أرى فيها
ُرضاْب من عشق َقْطَر فؤادي يف فبثَّت زمنًا صاَحبْتُها

وكلَّما الزمان ضاق كلَّما إليها آِوي جنَّتي هي
للرتاْب قربًا أحسسُت

الخرضاءِ األعني ِسحر البؤساء أدرَك لو
العذاْب ذَرا األنام عَرَف ما

العينان قالتْه ما

جنتاْن عندي قلَت هل
تجرياْن عيناِن وفيهما

ِحساْن ورفرٍف ورونٍق ُسندٍس يف
األفناْن روائع منهما كلٍّ وفوق

الزماْن عىل ظلَّها تُلقي األهداب كأنها
كالنشواْن َطِربَْت فإنما ُقلتَه كنَت إن
ريحاْن وِمن َروح من العبري ذلك ِمن

الِجناْن َمفاتن أرضنا فوق تراه ما أنَّ وِخلَت
الوسناْن ُحلِمك من إذْن أَِفْق

ُهنا رأيتَُه ما بأنَّ واعَلْم
اإلنساْن بني وِمن َصبيٍة عينا
َصنعِتها يف ق الخالَّ أبدَع قد
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الخريف أغنيات

للحرياْن النعيَم د يُجسِّ كيما
إبداِعه يف والجمال الجالل فيشَهد

األكواْن بهذه دافق نبٍض لكلِّ
ه تُِشعُّ ما بكلِّ ُروحه تحيا فالَكون

ألواْن ِمن العيناِن تُشيُعه وما
الزماْن من مىض ما تمزجان إذْ
الَفيْناْن القريرة الرسيرة بحاِرض
َمديدة لحظًة العمر وتَجعالِن

آْن كلِّ يف حارض الُخلد إن تقول
ُعمرنا انرصاُم وأَنَّما

بُْل السُّ به تقطَّعت ِلَمن َوْهٌم
األجْل يخدَع العيننَي يف الربيُق فذلك
باألَمْل الدوام عىل ناطًقا تِجْده وانظر

يكتِمْل؟ الجالل به حقٍّ من الَجمال سوى وهل
لألزْل؟ النعيم به ُخلٍد من الجالل سوى وهل
∗∗∗

العيناْن تقوله ما حريان يا وذاك

أغنية

مساءْ كلِّ يف يَشَغلني
العيننَي خرضاءِ من َقبٌَس
هباءْ الوعَد أن ظنِّي يف
الَجْفننَي أنىس ال لكنِّي

∗∗∗
ِمنِّي يضَحك ِممن أسَخر
أواِني فاَت لقد ويقول

َمعاني للزَمن أعِرف ال لكني
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الخريف أغنيات

العنْي خرضاء يف إالَّ
∗∗∗

الُعليا الخرضاء يف اسبَْح
كواِكبها ُكلَّ ل وتأمَّ
نيا للدُّ فوًرا اهبْط ثُم

عينَيْها باِرق يف تَسبح كي
∗∗∗

األفالْك ُموسيقى اسمع
ُخْرض أهداب تَعزفها
ِلَمالْك ترانيٌم فهي

الُعمر سويعاِت تُنسيك
∗∗∗

الُعشاْق عىل يمرُّ زَمن ال
خاِلق َجمال فالزَّمن

األشواْق ُده تُجدِّ والقلُب
واِمْق صبٌّ هو فإذا

القصيدة أنِت

ف��ري��دْة أُن��ث��ى ف��ي ال��روح ج��م��ال ع��ن تُ��غ��نِّ��ي أب��ي��ات ب��ع��ض أرج��و ك��ن��ُت
ع��ن��ي��دْة ��اء ش��مَّ ��ود ال��سُّ وال��ح��روف ش��ارداٌت وال��ق��واف��ي وح��دي ك��ن��ُت
َم��دي��دْة ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ب��آف��اق ك��ال��نُّ��ور ه��ي ُروٍح ت��ص��وي��ر أب��ت��غ��ي
خ��ري��دْة ِب��َم��نْ��ف��اه ال��ق��ل��ُب ط��َل��ب أنَّ��ى واألح��الم اآلم��اَل ت��ن��ُش��ر
ج��دي��دْة ت��ب��اش��ي��ر ح��لَّ��ت إْن ِم ال��ي��و ُص��ب��ح م��ث��ل ب��ل ال ال��ب��در ض��وء م��ث��ُل
ب��ل��ي��دْة س��ح��اب��اٌت تُ��خ��ف��ي��ه��ا ل��ي��س ت��زه��و ال��خ��َدي��ن ع��ل��ى ��رق ال��شَّ ُح��م��رة
وح��ي��دْة؟ روٍح ب��ال ن��ف��ًس��ا أن��ش��أَْت ق��د ال��ت��ي ال��ص��ب��ح وردَة ت��راه��ا ه��ل
ون��ض��ي��دْة زاه��ي��اٌت ب��ارق��اٌت ل��ؤل��ؤاٌت تُ��راه��ا؟ م��ا تُ��راه��ا ه��ل
وئ��ي��دْة ال��م��ش��َي تُ��ش��ب��ه ال ِب��ُخ��ًط��ى ت��ه��ادى ب��ل��َق��ي��َس ع��رَش ت��راه��ا أم
ال��ق��ص��ي��دْة أن��ِت إن��م��ا … ي��ع��ل��و ب��ِك ب��ح��س��ٍن ت��ش��ب��ي��ًه��ا ال��َك��ون ف��ي أج��د ل��م

25



الخريف أغنيات

بسمة

َخَفُر جمالها يف مليحٌة
القَدُر هي بسمٍة يف يلوح
ناعمٌة كالنسيم رهيفة
القَمُر ضيائها يف كأنها
تُساِمرنا إذ الليل بهدأة
َمُر السَّ يقوله قد ما بغري
َمِرٌد عاصف هبَّ إذا أما

الخَطُر شفاهها يغذو فسوف
ابتََسمْت إذا فيهما ترى فقد
يَستِعُر الجمال يف بها جمًرا
نَظَرْت إن باللهيِب تكتوي قد
البَرصُ بَك َكبا إن أو عيناك
الغَضب ويف فا الصَّ يف لكنها

كَدُر يُصيبها ال امة بسَّ
ألعيُنِنا بهجٌة إنها ُقل

َرشُر ابتساِمها يف يُكن مهما

شاعرة

الرُّؤى تغذُوه بالروح ِشعُرها
ناطَقا سحًرا اللفظ فيُحيُل
هَوى قد قلٍب كلُّ وإليها

ِمرفًقا فيها القلب يف ناشًدا
∗∗∗

َمبَسِمها عىل الشمس لفحة
ُمنَعَما غريبًا ِظالٍّ ترَكْت
صاَدَفُه إذا اللحَظ يَِرسُق
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الخريف أغنيات

ُمعِدَما خاٍو اللحَظ ويُعيد
∗∗∗

حياءْ يف تهاَدى حسناءُ هي
صفاءْ من نُهرْيٌ وِبَعينَيها
األحياءْ عىل الُحبَّ تسُكب
نَقاءْ من بروٍح تُعليهم ثُم

∗∗∗
النعيْم فيَّاُض كالُخلِد صدُرها
ُمقيْم ُمهتاٌج النفس ِشعر فيه

تَريْم ال شفاٍه يف يتبدَّى
العميْم بالحبِّ األحياءَ تُنِطُق

∗∗∗
النُّضاْر الَعني عن تُخفي قد تلك
العَجْب زاد إن اد الحسَّ َخشيََة
الذهْب فاق ما الروح يف إنما

أَحْب إن دوًما القلِب جماِل من

حارقة نسمة

نَسَمْة لفحة تُرى أم عابراٌت نسماٌت
فتَاَهت الفجر مع اليوم هبَِّت

نجمْة آِخر السما يف
ال فاترًة تكن لم … ال باردًة تكن لم
ِنعمْة الشمس كشعاع يل بَدت بل

بِه الزَّهر َفِرح طيبًا الجوِّ يف نََرشْت
ْه ليَُشمَّ حتى يختال غدا بل

∗∗∗
قديًما يَحكون الشعر أهل كان
با الصَّ نَْسِم أو الُحب نسيِم عن

27



الخريف أغنيات

الرُّبى يف األقاحي تُحييه النَّْسم إن قيل
ُمْطربا هواها من ونشيد شذاها من عطر فيه

عَجبَا به النفُس تاهت بنفٍس حلَّ فإذا
∗∗∗

الناْر الوجود يف تُذكي بح الصُّ هذا نسمة إنما
مداْر كل عىل الشمس َسنَا من نُوٍر ومضة إنها

األُواْر القلِب ففي ُهبُّوا أن النُّوَّام تُوِقظ
األبراْر َمكمن هذا الُحب ناُر النريان أقدس
∗∗∗

التليْد ب الرتُّ خاِمد يرجو األنسام يف الربد يُريد َمن
الجديْد الدفء يحِمل ما إىل يهفو من العاقل إنما
كالرشيْد ابرتاٍد طول من َملَّ بقلٍب الُحب يبعث

عميْد كلُّ يختاره خطر … تحرقه قد النسمة لفحة

الذهب؟ تُخِفنَي لَم

النظراْت اسِرتاق تخافنَي هل
حائراْت حائماٍت شارداٍت
ُمرتََقْب ُغنٍْم بأيِّ تفوز كي

لَهْب ِمن َكنٌز الحيُّ فالنَُّضار
َغْب السَّ يُذِكي أو األبصار يحرُق

الذهب؟ تُخفنَي ِلَم
تخايف ال

اللْمِس َوْهِم غري منه العنُي تَنال لن
الحسِّ مواَت يُحيي هائًما

نفِس كلَّ يُربي األرواح يُوِقظ
الذهْب ذاك أظهري

ظاِمئاْت قلوبًا فستُحيني
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الخريف أغنيات

وفاْت ماَت ما الصْدر يف وابعثي
دقاْت الصَّ خري ذاك

الصالحاْت كالباقياِت إنه

الذهب

الذَهبا رأيُت قد إني روُح يا أبِرشي
وَدْم لحٍم من هو ِكياٍن يف

عجبَا نوًرا اآلماق يف يزداد ساطًعا
أَلْم من نخًسا الشوَق ويُحيل

∗∗∗
أتْت الخلِد جنَّة من ُحورية هذه
َرسبَا عندي البحر يف وَمَضت

أفلتْت فإما حينًا بها تغدو موجٌة
نَصبَا عنٍي كل يف سكبت

∗∗∗
املياه أسماِك مثل يتلوَّى قد ذيلُها

اغرتَبَا األنام وسط إنما
تاْه لكن الشطَّ يرجو كان أتُراه

سبَبَا أتبَع ثم فتهادى
∗∗∗

َسَطَعا بنَُضاٍر فخوًرا يميض إنه
اقرتَبَا إذ الرائي يخلُُب

التَمَعا حني الذَّيل أن أحسسُت إنما
ُمرتَقبَا وهًوى بُرشى كان

∗∗∗
وَمَضا شعاًعا نفيس يف التِّرب أضاء إذ

ُخلَّبَا برًقا الذَّيل فأحال
مىض ثُم سانًحا وهًما كان قد تُقل ال
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الخريف أغنيات

َمطَلبَا العزيُز الُحسُن هو بَل
∗∗∗

تطلُبه فانربَْت إليِه النفُس تاِقت
الرََّهبَا ذََراه يف تخىش ليس

يسلُبُُه ال ثُم ِضياها العني يسلُب
َسَلبَا قد الهوى كان ما غري

∗∗∗
قائٍم الحنايا يف بلمٍح أحيا إنني

َغبَا السَّ يمحو اإلبريِز فهوى
حالٍم جناٍن يف جماٍل من روح هو

الذَهبَا ترجو العنُي تزال ال

(١) بلقيس

طرُفْك يرتدَّ أن قبل من به آِتيك قال
خفاءْ يف … الكتاب علم له من

جاءْ بالعرش فإذا
كاملاءْ امَلرمر به ألالءٌ هو وإذا
صفاءْ يف يبدو الصفحة باِرق

حياءْ يف فقالت تَغَشاها الحرية كانِت
… كيف ولكن عريش إنه
املاء؟ ذاك فيه يبدو كيف

األحياءْ؟ سيدُة وأنا إزاري يَبتلُّ كيف
الضياءْ َوْسط يف كالبهجِة بلقيس وخَطْت
ذهْب من كُشعاٍع ساٍق كل عن كشفت

العَجْب للضوءِ الراءُون ذُِهل
األصيْل وقَت هنا كالشمس كان
تَميْل األُفق وعىل ُموَقدات جمراٌت
سيَّاْل املرمر يف اق السَّ وشعاع
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الَجَماْل َقْطَر ساكبًا
ذاْب بالصخر فإذا

األركاْن به ُمهتٌز البُنيان وإذا
املكاْن هذا يف املاء َخِشيُت قد إني امَلْلَكُة قالت

سليماْن الَربِّ املاِلك بالذهول فأصابَت
لساْن كلَّ أسكتت

ِعَلْل من تبكي األعنُي وإذا
األَمْل َوْهج شاَقها

شفاٍه من اٍت َحَرسَ ساكباٍت
ِبالُقبَْل حاِلماٍت

امُلنيْف القرص ساحَة يُغطِّي الدمع وإذا
وَزفيْف بحفيٍف يتهادى ونسيٌم
هناْك كنُت فقد قلبي هوى من

العَجْب إرشاق عند
الطََّرِب يف غارًقا

ألََرْب مناٍل أي ناسيًا
الذََّهِب. نوِر غريَ

(٢) بلقيس

املِلِك بقرص حلَّت قد بلقيس هذه
الَفَلِك بمجرى محسوبًا األيام من يوًما يكن لم

امَلَلِك! أغاني وسط بارق كضوءٍ حلَّت إنما
ماءْ صفحة عىل مرآًة املدخِل يف املرمَر ظنَّت

تميض؟ كيف … ال … وقفت
الرداءْ يبتلُّ املاء يف مشت إْن

اْرتََويا الفراِت ماء من كالُغصننَِي ساَقني عن الحال يف كشفت
ُرواءْ من لهيٌب القُرص فإذا

الشاِخصاْت العيوِن كلُّ أُغشيت
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اءْ صمَّ لُْهبٌَة حلٍق كلِّ يف وإذا
الفراْت النبع ذلك من رشفة منِّي أين

اآلياْت شذا ُحَميَّاها يف كأٌس تلك
القدَمني عند الراءوَن وارتمى

الُغصننَي ذََرا يف
امَلِلِك! بربِّ آَمنَّا الباقون د ردَّ

البهاءْ ِلُسليمان وتجىلَّ
فتكلَّم

عرُشك بلقيس يا ذاك
ْق تُصدِّ لم

طرِيف يرتدَّ أن قبِل ِمن بِه جئُت ولقد
مًعا بشمَسني جئُت ولقد

ماءْ املرمُر فإذا ُروًحا املرمَر أكسبا
البَرصِ ِملءُ الساَقني يف هو

البِرش عروِق يف يجري وِق بالشَّ وإذا
كتاْب من ِعلًما يعَلم من قال
شباْب من بشمٍس جئُت إنما

ُرضاْب من ا رسٍّ الُغصننَي َمفِرق يف جَمَعْت
ْق الخالَّ ُقدرة الربايا بأوصال أحيَْت هذه
واشتياْق ناًرا الشيخ فؤاد يف يُحيي كيف

اللهيْب تُطفي قطرٌة ِمنِّي أين
املغيْب قبِل من الغصننَي ذََرا من أسِقِنيها
للحبيب بظلٍّ الخلَد يطلُب حبيبًا وأَعيِديني

الحب جنة

الشجرْة هذه من تأُكال ال
حرسْة يف النظرات وتالَقِت

أمَرْه ُروحنا لخالِق يعيص الذي ذا من
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ُمرَّْة غصونها ِثمار كانت إن يُدريك وما قالت
ظهَرْه لألغصان وأدار لها أصغى

ُمستقرَّْة تَفتَّح بُرُعمٍة كل يف بوقدٍة يحسُّ أضحى لكنما
جٌة ُمؤجَّ ناٌر خلِفه ِمن

جمَرْة األغصان من بُرعمة بكلِّ كأنَّ
أعماِقِه يف النار أنَّ يْدِر لم

الشجَرْة ِبتلك وال الثمار يف ال
جسَمُه ألقى الظلِّ يف وبجدوٍل

َحرَّْه الجواِنح يف يَُربَِّد َكيما
∗∗∗

فوَّاحْة بزهرٍة إليِه أتت املساء عند
زهَرْة هذه لكن الروح ثمار من ُمِنعنا قالت

الراحْة روح وتْلَق النعيم تَْلَق الشذا ُشمَّ
دوَرْة بامِلسكنِي دار ُدخانًا غدا األريُج فإذا

الساَحْة يف األشجاُر وَمالت الفضاء األرض به مادت
ُحرَّْة رقصًة راِقصات الغواني ِمثل بها وإذا

ُمنَداحْة الريح يف حوَله ودارت سقطت أوراقها
قطَرْة كل يف ِسحرها تُخفي القطرات كأنها العبري ذراُت غلبَتْه

جدائلها من كستْها وقد العاريات الغصون ورأى
الواحْة هذه يُروِّي شالًال صار نُضاًرا

كرة بالسَّ أتى إذا األصيل ذَهب ِبَلونها فإن كالَّ
األوىل فرة الصُّ القريب الشفق يف فأحال

لوَّاحْة! َلًظى من َمسابك
الثورْة ِذروة يف الذي واملاء النار تلك بني ما

والنواهي األوامر نِيسَ
ُمباَحْة كانت وما ُمحرَّمة كانت ما بني ما

التفاحْة هذه يأُكل الجوعان به وإذا
∗∗∗
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الرَّبِّ جنة من وأُخِرجا الِعقاب َحلَّ
يُربي ثوابه الرحيم الربُّ لكنما

! الُحبِّ بجنَِّة العقاَب عِشقا هما فإذا

الذات عشق

غ��راَم��ا َح��ِس��ب��ُت م��ا س��َق��تْ��ن��ي ول��ق��د إل��ه��اَم��ا أظ��نُّ��ه��ا وك��ن��ُت بَ��ُع��َدت
وس��ه��اَم��ا م��ن��ط��ًق��ا ِش��ع��ري وأع��ار ص��ب��اب��ًة ال��ف��ؤاد أذك��ى ف��ج��م��الُ��ه��ا
م��ن��اَم��ا ي��ُط��وف أو ص��ح��ًوا يَ��نْ��ث��ال ال��رُّؤى إب��داع رأي��ُت ح��ي��ن وف��ِرح��ُت
آث��اَم��ا ال��ه��وى ط��َل��ب ف��ي أرُج ل��م أج��ف��اِن��ه��ا م��ن ال��خ��ض��راء ف��ي وس��ب��ح��ُت
دواَم��ا ال��زم��ان م��رِّ ع��ل��ى ت��ع��ل��و ال��ت��ي ح��ب��ي��ب��ت��َي أل��ق��ى أن ف��ط��ل��ب��ُت
ك��الَم��ا ال��رج��اء ف��ي إل��ي��ه��ا أرِس��ل ب��خ��اط��ري ال��ع��ن��دل��ي��ب ق��ال ه��ي��ه��ات
إل��م��اَم��ا ب��خ��اط��ري ي��ط��وف ق��وًال ل��ه��ا أرِس��ل ل��ي ف��ق��ال أق��ول م��اذا
أي��اَم��ا ال��ه��وى ه��ذا ش��اَق��ن��ي ق��د وُق��ل: وخ��اِط��بْ��ه��ا اك��تُ��ب ق��ال ذاك؟ م��ا

∗∗∗
ال��ِف��َك��ْر ُع��م��ق أو األش��ك��ال رائ��ع ِم��ن ال��دُّرْر ف��أخ��رج��ِت ُم��ب��دع��ًة أص��ب��ح��ِت
ال��ُع��م��ْر م��ج��رى ف��ي األي��ام ع��ل��ى ت��زه��و م��ش��اه��ًدا ال��ره��ي��ِف ب��ال��ق��َل��م ورس��م��ِت
ال��ذََّك��ْر وأع��م��اق األُن��ث��ى ب��اط��ن ف��ي ��ٍة ج��مَّ خ��واِب��ئَ ع��ن ت��ك��ش��ف ��دق ب��ال��صِّ
يَ��ف��ت��خ��ْر ف��نِّ��ك ب��ج��م��ال َم��ن ورأي��ِت ب��ن��ش��وٍة ال��ك��الم ال��ن��اس وتَ��ق��بَّ��ل
��َوْر ال��صُّ خ��ل��ف م��ن ال��ه��ي��ف��اء ل��ل��م��رأة ح��بُّ��ه��م ت��ع��اَل��ى أص��ح��ابً��ا وب��ه��رِت
ال��م��زدِه��ْر ب��ال��خ��ي��ال غ��راُم��ك ون��م��ا وِس��ح��ِره ل��ل��ك��الم ح��بُّ��ِك ف��ازداد
ال��ن��ظ��ْر يُ��خ��ط��ئ��ه ل��ي��س ��ج ت��وهَّ ق��د ـ��ٍن ِذْه��ـ غ��ي��ر تُ��ب��ِص��ر ال��ع��ي��ن��ان ع��اَدِت م��ا
بَ��َدْر ق��د ش��يءٍ ك��لِّ ف��ي األن��ا س��وى ـ��َن تَ��َريْ��ـ ال ل��ن��ف��ِس��ِك ف��ات��ن��ًة وغ��دوِت
نُ��ذْر م��ن ج��ب��اًال ت��خ��َش��ي ال ح��ْوبَ��اءُ اْل��ـ ل��ِك ق��ال��ت ال��ذُّرا إل��ى وص��ل��ُت ق��د ه��ا
ال��ُم��ن��ح��َدْر ش��رَّ ال��ع��ل��ي��اءِ ف��ي ي��ق��ي��ِك ـ��ُد ال��ف��ري��ـ م��وق��ُع��ك ال��ع��ص��م��اء ��ة ف��ال��ِق��مَّ
ال��ب��ش��ْر ُدن��ي��ا ع��ن ال��ُك��تَّ��اب أب��ع��د م��ا ك��ل��ه��م دوًم��ا ال��خ��ل��ق ف��وق ف��ألن��ِت

∗∗∗
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ص��ري��ْح وأًس��ى ظ��اه��ر ُع��تْ��ٍب وب��روح ي��ف��ُوْح ع��ب��ٍق ف��ي ال��غ��رِّي��ُد ��ت وت��ل��فَّ
ج��م��وْح وه��ي ال��ذات ح��بَّ أض��م��ْرَت ط��م��وْح ن��ف��ٍس وذا ش��رًدا ش��اع��ًرا ي��ا
ال��رُّوْح خ��داع م��ن رب��ي ��اك ن��جَّ ظ��اه��ٌر خ��داع ب��ه ال��ف��ت��اة ُح��ب
��روْح ال��صُّ ِم��ن ب��ن��ي��َت ق��د ف��ي��م��ا ب��ال��زَّي��ف يَ��ش��ي ض��ع��ٍف س��وى األن��ث��ى ُح��ب��ك م��ا
ص��ب��وْح ُح��رٍّ ف��ات��ن ل��وج��ٍه ُح��بٍّ ف��ي ال��رَّع��ن��اءَ ذات��ك ُح��بَّ��ك أس��ق��ط��َت
ص��ري��ْح أن��ان��يٌّ ُح��بٌّ ف��إن��ه ال��ق��ض��اء ن��ف��ذ ت��ُق��ل ال غ��ي��رك؟ أح��ب��ب��َت
ال��ق��روْح م��ن ال��ُم��ح��ال ال��ح��ب خ��لَّ��ف م��ا وت��ش��ت��ك��ي ال��س��م��اء إل��ى ال��وص��ول ت��ب��غ��ي
ي��ل��وْح ال��س��م��اء ف��ي خ��ي��اًال تَ��ن��ُش��د وال ف��اْرَض األرض ه��ذي اب��ن أن��َت

∗∗∗
ال��ج��روْح م��ن ت��ظ��نُّ ق��د م��ا ع��ل��ى واص��ب��ر َم��ن��ي��ع��ة ف��ه��ي ال��ح��س��ن��اء تَ��ط��لُ��ب ال
وي��ن��وْح ي��غ��ن��ي ع��ش��ٍق ِم��ن ـ��الف األس��ـ ل��ك أورث��ه��ا ال��ش��ع��راء ل��ع��ب��ُة ه��ي
ي��ِب��ي��ْح وال يُ��ب��اح ال ك��م��ي��ن إث��م س��ارٌب ط��ي��ٌف ف��ه��و غ��رام��ك أم��ا

انَْسها

ن��ف��ِس��ه��ا ه��وى ك��أُس��ه��ا غ��دا إذ ك��أِس��ه��ا ف��ي ��م��ول وال��شَّ انْ��َس��ه��ا
ق��ب��ِس��ه��ا ل��ُدن م��ن ال��ش��ع��ر ي��ن��ش��د َه��تُ��وف ل��ق��ل��ب ظ��ال��ًم��ا ت��ك��ن ال
ج��رِس��ه��ا ف��ي يَ��ِدفُّ ُح��بٍّ ن��ب��ُض ف��ي��ه إل��ي��ك ي��أت��ي ل��ح��ٍن ك��ل
غ��رِس��ه��ا ش��ذا ن��اش��ًرا زاه��يً��ا ت��راه ج��نَّ��ت��ي��ك ف��ي زه��ٍر ك��ل
ِج��ن��ِس��ه��ا ف��ي اإلغ��واء م��راق��ي ع��ن ت��ع��ل��و ل��ي��س ل��ك��ن��ه��ا أُن��ث��ى ه��ي
��ه��ا م��سِّ ف��ي ال��ج��ن��وَن ويُ��الق��ي واٍد ك��لِّ ف��ي ال��رَّش��اد ف��ي��ت��وه
ه��م��ِس��ه��ا ف��ي ي��ش��وق م��ا ي��ج��د إْن ف��رٌد ال��غ��واي��ة م��ن ي��ن��ج��و ل��ي��س
ك��أِس��ه��ا م��ن َش��ِرب��َت ق��د م��ا وانْ��س ن��ج��اًة أردَت إن ال��ُح��بَّ ف��ان��بُ��ذ
ب��أِس��ه��ا م��ن ي��زي��د ب��ع��ذاٍب دوًم��ا ب��ال��روح ي��ط��وف ط��ي��ًف��ا انْ��ِف
رم��ِس��ه��ا ف��ي ال��رُّق��اد ي��خ��ش��ى ل��ي��س ط��م��وح ُح��بٍّ رب��ي��ب ول��َدي��ه��ا
ي��أِس��ه��ا ه��وى ف��ي تُ��ل��ق��ي��ه ح��ي��ن ب��ل��ف��ٍظ ال��ُم��ع��نَّ��ى ال��ع��اش��ق ت��ق��ت��ُل
أُن��س��ه��ا م��ن ال��ن��ع��ي��م ِظ��الل ف��ي ج��م��ي��ٍل ِع��ن��اٍق م��ن ك��ان م��ا ف��انْ��َس
ط��م��ِس��ه��ا ف��ي ب��ال��ح��بِّ ُم��س��ت��ع��ي��نً��ا م��ت��ي��ٍن ب��ع��زٍم ج��اه��ًدا وانْ��َس��ه��ا
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الدنيا بسمة

ال��ك��ل��م��اِت ع��ل��ى ي��ع��ل��و م��ن ب��ن��ب��رِة ال��خ��ط��راِت ن��اِف��ذَ ص��دي��ق��ي ي��ق��ول
ل��ه��ج��اِت م��ن األرض ف��ي م��ا وأع��ِرف وال��ِح��َج��ا وال��ف��ن ال��ِع��ل��م ن��واص��ي م��ل��ك��ُت
ب��ال��ب��رك��اِت ال��ع��رش ربِّ م��الئ��ُك ��ه��ا ت��ح��فُّ ال��س��م��اء ف��ي ن��ف��س��ي ف��أل��َف��ي��ُت
ال��زه��راِت ف��ائ��ق ن��ب��ات ث��م��ار ِق��ط��اف��ه��ا وح��ان ال��دن��ي��ا ��م��ت ت��ب��سَّ
آِت زم��ان��ي ِم��ن إالَّ أن��ا ف��م��ا ��م��ي تَ��ب��سَّ زم��ان��ي يَ��ب��َس��م إن ن��ف��س وي��ا
ِب��ذات��ي األص��ي��ل ال��م��ج��د ل��ي��رف��ع��ن��ي ��ب��ا ال��صِّ َم��ي��ع��ة ف��ي ال��م��ج��َد ق��ب��ي��ل��ي أص��اَب
ال��رح��م��اِت ع��ن واب��ِع��د ق��س��وًة وِزد ُم��ب��اه��يً��ا ف��اْم��ِش ال��ي��وم ج��اء ال��س��ع��د إذا
ال��ن��ك��ب��اِت م��ن أس��واٌر وتَ��ح��م��ي��ك ال��دُّن��ا ب��س��م��ة ف��ي ال��ع��زِّ رف��ي��ق ف��أن��ت
ع��اِت��ي وَم��تْ��نُ��َك ي��ن��ب��و ال وس��ي��ُف��ك وق��ري��ح��ًة ق��اط��ًع��ا ُح��س��اًم��ا َح��بَ��اك
ال��ط��ع��ن��اِت ب��اِرَق إل��ي��ه��م وس��دِّد ن��ازل��تَ��ُه��م إن األق��ران ب��ه ف��ح��اِرب
وث��ب��اِت��ي ُق��وَّت��ي ب��ن��ف��س��ي وتُ��ع��ل��ي ال��ِع��دا م��ن ت��ق��ي��ن��ي ُدن��ي��ان��ا وب��س��م��ة
ال��ح��س��راِت س��وى ي��ِج��ِن��ي ل��ن وغ��ي��ري ع��اِل��ٌم ال��ل��بُّ أن��ا م��س��م��وٌع ال��ص��وُت أن��ا

∗∗∗
ال��ن��ظ��راِت خ��ائ��ن ده��ٍر ب��ض��ح��ك��ِة ُم��ت��ب��اه��يً��ا زاه��يً��ا ص��دي��ق��ي س��م��ع��ُت
وال��ث��م��راِت األش��ج��ار ع��ل��ى ف��ي��أت��ي ي��ن��الُ��ه ال��س��م��اء ح��س��ب��ان ظ��نَّ ف��م��ا
ال��س��ك��راِت م��ن م��ح��م��وًم��ا ف��ي��ص��َف��رُّ م��اءَه يُ��ح��َرم ال��روَض أن ظ��نَّ وم��ا
ال��ن��ف��ث��اِت ص��اِدق ال��ق��واف��ي أم��ي��ر ي��ق��ولُ��ه ِش��ع��ٍر ب��ي��ُت ِب��ذه��ن��ي ف��ط��اَف
ب��ال��ب��س��م��اِت ال��ِغ��ي��د ك��ق��ت��ي��ل يَ��ُم��ْت ف��يَ��ْغ��تَ��ِرْر إل��ي��ه ال��دن��ي��ا ت��ض��ح��ك وَم��ن

الغرور

تَ��أِْت��ِل��ُق ب��ال��ب��ه��اء ج��ن��ي��ًة ت��ن��ط��ِل��ُق ال��س��م��اء ف��ي رأي��تُ��ه��ا
ُم��ن��غ��ِدُق ب��ال��ل��ح��وِن َه��دي��لُ��ه��ا يَ��ح��ِم��ل��ه��ا ال��ن��س��ي��م ِم��ث��ل َوْرَق��اءُ
ف��َرُق ب��ه��ا َح��رَّة ب��ل��ه��ف��ٍة ألف��ئ��دٍة س��ال��ٌب َح��ن��ي��نُ��ه
وتَ��ْرتَ��ِف��ُق األَُل��ى ع��ن��د ب��ال��س��ع��د ب��ص��اف��ي��ٍة ان��ت��ش��ت ال��ِع��ن��ان ِم��ن
َع��بَ��ُق ب��ه��ا ال��ت��ي األق��اح��ي م��ث��ل ب��ه��ا يَ��ِدفُّ ال��ذي ال��ج��ن��اح ري��ُش
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ت��س��ت��ب��ُق ال��ع��الء ون��ح��و ُخ��ض��ر وأع��يُ��نُ��ه��ا ري��ش��ه��ا ف��ن��اِص��ع
ش��بَ��ُق ل��ه��ا َج��م��رة ب��ه��ا تُ��ذك��ي أج��ن��ح��ٌة ال��ف��ؤاد ف��ي ع��ن��ده��ا ه��ل
ي��خ��ت��ن��ُق ال��ه��دي��ل ب��ذاك ص��وت��ي س��ِم��َع��ت ف��م��ا ب��ال��ه��وى ن��اج��ي��تُ��ه��ا
وي��خ��ت��رُق أس��واره��ا ي��زي��ل رام��ي��ٍة م��ث��ل ال��ُح��ج��َب ي��ق��ه��ُر إذ
ذَِل��ُق ب��ه ج��رى ص��دٍق ل��ف��ظ ِم��ن وم��ن��ط��ُق��ه ال��دُّن��ا ل��ح��ون ب��ه
ُم��ن��ط��ل��ُق ف��أن��ت ال��م��ع��ال��ي ل��ك َس��نَ��َح��ت ب��م��ا ت��غ��تَ��ِرْر ال ي��ق��ول
ت��ن��س��ِح��ُق ب��ال��غ��رور ف��إن��م��ا َغ��ِده��ا ف��ي ت��غ��ي��ب ق��د ع��ًال واح��ذَْر
وي��ح��ت��رُق ح��اِرق ط��م��وُح��ه لُ��ه��بَ��ت��ه رأي��ت إن ول��تَ��خ��َش��ُه
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