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الديوان اسم يف مقدمة

الذي الكروان هتاف وكان الحسان، السواحر لياليهما وكانت الصيف، وتاله الربيع كان
يسمعه ما وأكثر الشتاء. يُسكته حتى يرتدد يزال وال الخريف، إىل الربيع من ينقطع ال
يألف ألنه الغريب؛ الطائر هذا يَكثُر وحيث أَْسكُن حيث الجديدة مرص حوايف يف السامع
الصومعات تلك من صومعة صاحب كأنه واملاء، الزرع من مقربة عىل الصحاري أطراف

محبوب. مرتاد الجديدة مرص من فله والنيل؛ الصحراء بني اد الزهَّ يسكنها كان التي
مطلعها: يف أقول التي النونية القصيدة فيه نظمت األيام، قديم من ألفة بالكروان ويل

ال��ث��ان��ي ال��ه��زي��ع ف��ي ي��رف��رف ص��وتً��ا ال��ك��روان ص��دى س��وى ي��س��م��ع��ون ه��ل

الديوان. من األول الجزء وأودعتها
يف عدٌة قصائُد عندي فاجتمعْت فيه، النظم إىل النفس طوائف من طائف أعادني ثم
عليها اشتملت التي األخرى القصائد من بكثري وأساجله أعارضه كنت وكأنني مناجاته.

الكروان». «هدية كله الديوان يُسمى أن املعنى هذا عىل فصحَّ املجموعة، هذه
فقد غناؤه ا فأمَّ املقام؛ هذا غري آخر مقام ومشاربه طباعه ورشح الكروان ولوصف
الكالم لهذا أصلح فليس الشعَر، يوحي شعر من فيه ا عمَّ نتكلم ألننا هنا؛ كلمة فيه تقال

ديوان. صدر من
لك فيشبِّه القرار، البعيد النائم الساكن الليل جنح يف الفينة بعد الفينة تسمعه
الحارَس لك ويشبِّه فرتٍة، بعد فرتًة واالبتهال بالتسبيح صوته يرفع الذي َد املتهجِّ الزاهَد
منتظرة مفاجأة يف بالغناء وينطلق ولحظة، لحظة بني بالرعاية الليل د يتعهَّ الذي الساهَر
ولكنك وإجفال؟ روعة صيحة هي أم جذل صيحة أهي تدري، فال مفاجئ، انتظاٍر أو



الكروان هدية

تُصغي كأنك تتفرق، ال حتى نفسك يف وتتمازج تتقارب، واإلجفال والروعة بالجذل تشعر
يف للخطر ألن ويشتهيه؛ الخطر ويطلب مرتاع! وهو ويجذل جذالن، وهو يرتاع طفل إىل

والنكوص. التشاؤم عالم من ال واإلقبال التفاؤل عالم من فهو وحركًة، طرافًة ه حسِّ
األرض وعىل الشمال، وعن اليمني وعن هناك، ومن هنا من بهتافه عليك ويطلع
املسافَة، يعرف وال املكاَن يقيده ال هائم روح إىل تستمع أنك إليك فيُخيَّل الذرى، وفوق
يعرف ال فهو الليل، محاسن وخلبته الدنيا فتنة فسحرته غرة، حني عىل الدنيا يف أطلقوه
معاٍن من عامًلا النافر األليف الطائر هذا صوت من ى تتلقَّ فأنت مطار. يف يصرب وال القرار
الطفولة، وروح األمني، الحارس وحدب القانت، املصيل تقديس فيه يتجاوب وأشجان
فيما له نظري ال عالم والجمال؛ بالحياة املنهوم الروح وهيام املقبول، الخطر ومناجاة

الديار. بهذه الطري غناء من نسمع
كثرة عىل املرصيُّون، الشعراء ينظم فيما للكروان صًدى تقرأ ال أنك العجيب ومن

وجنوب! شمال من املرصية أجوائنا يف الكروان يُسمع ما
تُسمع ما قلة عىل وأشباهها البالبل مناجاة إال ينظمون فيما تقرأ ال أنك منه وأعجب

األجواء! هذه يف
وال بالكروان امُلَغنِّي بون يُلقِّ ألنهم الشعراء؛ من شعوًرا أصدق عندنا ة العامَّ فكأنَّما

يعرفون. بما ويتحدثون صادق شعور عن فيصدرون بالبلبل، يلقبونه
الوطنيَّ التعصب ألنَّ إليه؛ وما البلبل عىل الكروان نؤثر للوطن منَّا تعصب عن وليس
به اإلعجاب ألن نؤثره ولكننا والشعور، الشعر يف لها معنى ال حماقٌة الصورة هذه عىل
محاكاة فذاك نسمعه، ال الذي بالطري اإلعجاب ا أمَّ الصادق. الطبع من يصدر صحيح
وأخفُّ فيه، حقيقَة ال تصنٍُّع كلُّ يؤذيها كما النفس وتؤذي البايل الورق من تصدر منقولة
يخفي أن أراد الذي األصمِّ كذلك بالسخرية، ويغريها يضحكها أن نفوسنا يف له موقٍع
واالستحسان، الصياح وجب كلما يغمزه أن صاحبه فأوىص الغناء، مجلس يف صمَمه
سامعني! وال هناك سماع وال ويستحسن يصيح قام الليل آخر يوقظونه وراحوا نام فلما
الطري إن يشعر؟! عساه فبماذا اختالفه، عىل الطري بتغريد الشاعر يشعر لم وإذا
فمن واملوسيقية. والتعبري والعلو والطرب والربيع الطالقة هو ألنه كله؛ الشعر هو املغرد
يف بما ضمري له يختلج ولم شاعرة، طبيعة من الدنيا هذه يف بما يأنس لم به يأنس لم

وتعبري. وجيشان فرح من الحياة
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وثيقٌة الشاعر عند فهو اإلنسان، وغناء اإلنسان لِشعر الطبيعة حجة هو بعُد والطري
الحياة، يف لغٌو الشعر إن الجامدون: الجفاة قال فإذا يديه، من يُفلتها وال عنها يُعرض ال
ويهتف، يغني الطري وإنَّ الطبيعة، عنارص من عنرص املوسيقيَّ التعبري إن الشاعر: قال
غاية هما الشعور عن والتعبري الغناء كأنَّ وأمن، شبع إذا وحده للغناء يفرغ الطري وإن

حياته. من ويغضُّ يشغله لعائق إال الحيُّ ينساها ال القصوى، الحياة
من الرغم عىل يقولونه األخري، الزمن يف الشعر عن كثريًا يقولون الجامدون والجفاة
ويقولونه الطائرة، املغرِّدة األحياء سيما وال الحية، الطبائع به تفيض الذي الشعر هذا
يف عارًضا شيئًا كان فلو لغة، ولكلِّ قبيلة ولكلِّ ة أمَّ لكلِّ الشعر مالزمة من الرغم عىل
الدنيا يف نافلًة املوسيقية كانت ولو اإلنسانية، الحياة توجد حيث ُوجد ملا اإلنسانية الحياة
اإلنسان؟ لسان عىل تحرم فلماذا الطائر لسان يف ُوجدت وإذا الطري، ة أمَّ يف ُوجدت ملا

واألشجان؟ األوزان عن بمعزل وحده اإلنسانيُّ الكالم يكون وملاذا
تُقرصِّ وال الطري، فيها تحنث ال طبيعيٌة محالفٌة الشادي والشاعر املغرِّد الطائر فبني

لن للتغريد وتمجيد الطري عىل ثناء من أسلف مهما والشعر الخالدة، حصتها إسداء يف
يتَّصل التي الهدايا بعض الكروان» «هدية فلتكن حصته، كلَّ يستنفد ولن َديْنه، كلَّ يويف

الشعراء. وعالم الطري عالم بني السبب بها
العقاد محمود عباس
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الكروانيات

وع��ط��را ن��وًرا ال��رب��ي��ع وم��ع��ان��ي ت��ت��رى ب��ال��ل��ي��ل ال��ِك��ْروان1 ه��ت��ف��ات
وِب��ش��را ع��ط��ًف��ا ي��ف��ي��ض وش��ب��ابً��ا وح��س��نً��ا ح��بٍّ��ا ال��ح��ي��اة وج��م��ال
ش��ع��را ش��اء ل��م��ن ت��رج��م��تُ��ه��ا ث��م م��ن��ه��ا وأق��ب��س ل��ه��ا، أُص��غ��ي ب��تُّ

املجدد الكروان

األبيات: هذه وفيها «الكروان»، قصيدة الديوان صاحب نََظم سنًة عرشين قبل

ال��ث��ان��ي؟ ال��ه��زي��ع ف��ي ي��رف��رف ص��وتً��ا ال��ك��رواِن ص��دى س��وى ي��س��م��ع��ون ه��ل
ال��ع��ي��ن��اِن تُ��ض��لُّ��ه ال��ظ��الم، ب��ع��ُض ك��أنَّ��ه ال��ظ��الم ف��ي س��اٍر ك��لِّ م��ن
ال��غ��رق��ان دع��وَة ال��دي��اج��ر، م��وُج ف��وق��ه أط��ب��ق ال��ل��ي��ل م��ا إذا ي��دع��و
ال��ِع��ق��ب��ان ِب��ط��ش��ة ي��ب��ط��ش ل��ي��س أْن غ��ن��ائ��ه ب��م��ث��ل غ��نَّ��ى َم��ن ض��رَّ م��ا
س��ي��ان ��ط��ا وال��سَّ ف��ي��ه��ا ال��خ��وف ك��ث��ي��رة ال��ح��ي��اة ف��ي ال��م��زاي��ا إنَّ

∗∗∗
األوك��ان إل��ى آوي��ة وال��ط��ي��ر ��ًدا ت��ه��جُّ ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل ُم��ح��ي��َي ي��ا

والراء. الكاف بفتح َكَروان جمع 1



الكروان هدية

ال��ن��س��ي��ان غ��م��رة ف��ي ن��اب��غ م��ن م��وض��ًع��ا أخ��ف��ى وه��و ال��ك��واك��ب ي��ح��دو
ب��ج��ران ح��ول��ه��م ي��ض��رب وال��ج��ه��ل ُدع��وا إذا ال��ن��اب��غ��ي��ن ش��ب��ي��َه ي��ا ق��ْل
ح��اِن ل��ل��دُُّج��نَّ��ة ص��در دق��ات ك��أن��ه��ا ال��ظ��الم ف��ي ل��ك ص��ي��ح��ة ك��م
ال��وج��دان ع��ق��ي��رة ب��ه��ن ُرف��ع��ت ال��ت��ي س��وى ل��غ��ات وال ال��ل��غ��ات ُه��نَّ
ل��س��ان ب��ك��لِّ ن��اط��ق��ٌة ك��ال��وح��ي ف��إنَّ��ه��ا ال��ح��روُف ت��ق��يِّ��ْده��ا ل��م إْن
ال��ج��ذالن وف��رح��ة ال��ح��زي��ن ب��ث وال��لُّ��غ��ى ال��م��ق��اط��ع ع��ن ال��ك��الم أغ��ن��ى

من سمعه ما إنَّ فيها: ليقول التالية؛ القصيدة الديوان صاحب نََظم العام هذا ويف
عىل فرتة بعد فرتة لسامعيه معانيه يجدد الكروان وإنَّ آخًرا، سمعه ما غري أوًال الكروان

الطري. بلغة الظن إىل يسبق ما خالف
القصيدة: هي وهذه

ك��روان��ي ي��ا ج��ه��ل��وك، ب��ل ظ��ل��م��وك، األل��ح��ان م��ج��دَّد غ��ي��ر زع��م��وك
ب��ي��ان ط��راز ف��ي ع��اًم��ا ع��ش��رون ش��اع��ًرا تُ��غ��يِّ��ر وم��ا غ��يَّ��رت��ك، ق��د
األل��ح��ان غ��اب��ر ف��ي ب��س��م��اع��ه ل��ي ع��ه��د ال م��ا ب��األم��س أس��م��ع��ت��ن��ي
وم��ع��ان وف��ص��اح��ة ن��غ��م��ة م��ن ت��رِوِه ل��م م��ا ب��األم��س ل��ي وروي��ت

∗∗∗
ال��ك��ت��م��ان ع��ل��ى ب��ه ت��ص��رُّ س��رٌّ إن��ه ش��ك��رت��ك، وإن م��ن��ك، ش��ك��واي
أوان ل��خ��ي��ر ��ره ت��ؤخِّ س��رٌّ إن��ه ش��ك��وت��ك، وإن إل��ي��ك، ش��ك��ري
اآلذان وح��ل��ي��ة ال��ق��ل��وب ذخ��ر ح��ب��ات��ه م��ن ف��ه��اِت ي��ص��ان ك��ن��ز

∗∗∗
ع��ي��ن��ان ب��ه ت��ظ��ف��ر ول��م وح��ٌي، ال��نُّ��ه��ى ط��رق وط��ال��م��ا أراك؟! ال أن��ا
ج��ث��م��ان��ي ال��ث��رى ع��ل��ى اس��ت��ق��ر وإن ال��دج��ى م��ع غ��اب ح��ي��ث ج��ن��اح��ك ف��ي أن��ا
ل��س��ان��ي ال��س��رور غ��ل��ب وإن م��رًح��ا، ال��ه��وى أط��ل��ق��ه ح��ي��ث ل��س��ان��ك ف��ي أن��ا
زم��ان��ي ض��م��ي��ر ي��غ��يِّ��ب��ه س��رٍّا أرى ف��م��ا ب��اح ح��ي��ث ض��م��ي��رك ف��ي أن��ا
ال��خ��ف��ق��ان ب��ذل��ك ال��رب��ي��ع خ��ف��ق م��س��اج��ٌل ال��ص��غ��ي��ر، ال��ق��ل��ب ف��ي م��ن��ك أن��ا
واألش��ج��ان ب��ال��ص��ح��وات وتَ��ض��نُّ ال��ك��رى تَ��َه��ُب ال��ت��ي ال��ع��ي��ن ف��ي م��ن��ك أن��ا
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ب��ال��ط��ي��ران ل��ه��مَّ ال��وه��اد ح��ج��ر ص��اف��ح��ْت ل��و ب��م��ه��ج��ة ال��ظ��الم ف��ي ِط��ْر
ن��ش��وان ال��ه��وى م��ن��ط��ل��ق ف��رح��ات وع��زم��ه ال��ج��ن��اح ري��ش ع��ن ت��غ��ن��ي��ك
اإلن��س��ان س��رائ��ر غ��ي��ُر ب��ال��َم��يْ��ِن ص��ف��َوه��ا يُ��ك��دِّر ال دن��ي��ا ف��رح��ات

∗∗∗
ال��ف��ان��ي ال��وج��ود ف��ي ال��س��ع��ادة س��رَّ ك��لَّ��ه؛ س��رَّك ب��األم��س ع��لَّ��م��ت��ن��ي
األوزان ن��اف��ر تُ��ؤلَّ��ف ف��ي��ك��م وم��ح��ب��ة ن��ف��رة ال��س��ع��ادة س��رُّ
ال��ج��ان��ي ال��ط��ري��د ف��ي��ه وك��أن��ك��م ن��ظ��ام��ه ص��م��ي��م ف��ي أن��ت��م ال��ك��ون
ال��َخ��ص��م��ان ي��ت��ب��اع��د ك��م��ا ب��ع��ٌد وب��ي��ن��ك��م ك��ال��ص��دي��ق س��واءٌ أن��ت��م
اإلخ��وان ع��ث��رة آدم اب��ن ح��م��ل ال��ع��ان��ي وزر ال��ط��ي��ار ي��ح��م��ل ال
واِن أو ٌم م��ت��ق��دِّ وال ك��ال! م��ت��ع��ل��ٌم وال م��ن��ك��م ع��ال��ٌم ال
ب��أغ��اِن ه��ات��ف ظ��الٍم، س��اري ف��ك��ل��ك��م ال��ح��ي��اة ع��ل��ى م��ت��ش��اب��ه��ي��ن
ال��ق��ط��ان ت��ج��م��ع ال��رح��ي��ل ع��ن��د ودأب��ك��م ال��ُم��ق��ام ع��ل��ى م��ت��ف��رق��ي��ن
واألوط��ان األج��واء ه��ذه م��ن ن��س��خ��ٌة ل��ك��لٍّ نُ��س��خ��ت وك��أنَّ��م��ا
ث��اِن م��ن ل��ه ف��م��ا ال��وح��ي��د وه��و واح��ٍد ن��ص��ي��ب ع��ل��ى ال��ش��ري��ك ف��ه��و
وره��ان ب��ي��ن��ك��م س��ب��اق م��ن ال ال��ِح��ج��ى تُ��ْع��َط��ْوَن م��ن��ه ال��ط��ب��ي��ع��ة ذخ��ر

∗∗∗
��ان ال��ك��هَّ ص��ال��ح ك��ه��ان��ة ف��ي��ك��م ال��دج��ى ف��ي ال��م��س��بِّ��ح ال��ط��ي��ر ب��ن��ي أن��ت��م
ال��ي��ق��ظ��ان ي��ق��ظ��ة اش��ت��ري��ت��م وب��ه رق��اده وط��ي��ب ال��غ��اف��ي ك��رى ب��ع��ت��م
رزان وح��ل��م ث��رث��ار ل��ه��و ف��ي ك��روان��ي ي��ا ال��ق��ول اش��ت��ه��ي��ت م��ا ق��ل
ي��زدوج��ان؟ ك��ي��ف م��ث��ل��ك: وأق��ول م��ًع��ا ول��ل��دن��ي��ا ل��ي م��ث��ل��ك س��أع��ي��ش
م��ك��ان��ي ال��زح��ام وي��ج��ت��ن��ب أب��ًدا ب��م��ه��ج��ت��ي ال��ح��ي��اة ت��زدح��م وأظ��لُّ
م��ن��ف��ردان ون��ح��ن ال��ج��م��ال، دن��ي��ا ��ن��ا ت��ؤمُّ وال��ح��ب��ي��ب أن��ا ع��زل��ة ف��ي
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كروان يا الليل

األوان ط��اب ب��ش��راك ك��روان ي��ا ال��ل��ي��َل
اآلذان ل��ه��ا ت��ه��ف��و ب��ش��رى أن��ت ب��ل ب��ش��راك؟
س��ه��ران ف��ك��لُّ��ن��ا ش��اد ال��ل��ي��ل ف��ي س��ه��ران
وس��ن��ان ف��ك��ل��ن��ا ح��ل��ًم��ا أن��ت ت��ك��ن وإن
أج��ف��ان وال ل��ه ق��ل��ٌب ي��س��ُه ل��م وس��ن��ان
ك��ف��ران ال��ه��وى وف��ي وزٌر ال��ص��ي��ف ف��ي ال��ن��وم

∗∗∗
وال��ن��س��ي��ان أن��ت م��ا ك��روان ي��ا ال��ل��ي��َل
ك��س��الن وال ع��ن��ه، س��اٍه أن��ت م��ا ح��اش��اك
ال��ي��ق��ظ��ان ـ��م��ذكِّ��ر ال��ـ وأن��ت ذك��رى ال��ل��ي��ل
م��ك��ان؟ ل��روٍح وه��ل روٌح أن��ت ل��ك��ن��م��ا
ال��وج��دان ك��أن��ه ق��ري��ب ي��ق��ال ب��ي��ن��ا
ك��ي��وان2 ك��أن��ه ص��داه ف��ي ب��ه إذا
ك��روان ي��ا ف��أن��ت ط��ي��ف ال��س��م��ع ف��ي ك��ان إن
ع��ي��دان وال ل��ح��ن ج��ث��م��ان وال ص��وت
ح��ي��ران ف��ض��ائ��ه ف��ي ه��ات��ف ك��أن��ه
ال��ح��س��ب��ان ي��ع��ي��ده ق��دي��م ص��وت رج��ع أو

∗∗∗
ال��ب��ي��ان؟ م��ن��ك ف��أي��ن ك��روان ي��ا ال��ل��ي��َل
ل��س��ان ف��ي��ه وأن��ت ص��م��ٌت ال��ط��ب��ي��ع��ة ل��ي��ل
ت��رج��م��ان ي��ا ف��اق��رأه س��رٌّ ال��ل��ي��ل وظ��ل��م��ة
يُ��س��ت��ب��ان ل��و ـ��ي��اة ال��ح��ـ ظ��الم ال��ظ��الم ف��ي م��ا

األقدمني. عرف يف والفنون الغناء إله وهو عطارد، النجم 2
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الكروانيات

أل��ح��ان ت��روض��ه اش��ت��ي��اق ص��ي��اح إال
أوزان3 ون��ص��ف��ه��ا اض��ط��راب ال��ح��ي��اة ن��ص��ف

∗∗∗
أوان �ن �ه� �ل� ك� وال��ح��ب وال��ص��ي��ف ال��ل��ي��ل
ت��ص��ان وع��وٍد ع��ل��ى ط��رٍّا م��ن��ه��ن وأن��ت
س��ري��ان ل��ه ش��دًوا وص��غ��ه ص��م��ت��ه��نَّ خ��ذ
ش��ط��آن ف��ل��ل��دج��ى ال��دي��اج��ي ق��رار ف��ي ُغ��ْص
ح��س��ان ال��ن��ج��وم إن ع��ل��ًوا ال��ن��ج��م واس��ت��ق��ب��ل
دخ��ان ي��ع��ت��ل��ي��ه��ا ال ن��اًرا ال��ص��ي��ف م��ن وخ��ذ
األك��وان ل��ه دارت دوًرا ال��ح��ب م��ع وارق��ص
اف��ت��ن��ان ال��س��م��اء وف��ي ث��اٍو ب��ي��ت��ك األرض ف��ي
م��ي��دان ب��ل ل��ل��ح��ب، م��ل��ًه��ى ذل��ك وب��ي��ن
ك��روان ي��ا ك��ال��ح��رب ف��اع��ل��م ال��ح��ب، ف��ي وال��ل��ه��و
أم��ان ال��ل��ي��ال��ي اب��ن ي��ا ذا وم��ن ذا م��ن ع��ل��ي��ك
ض��م��ان ال��غ��رام س��ك��ر م��ن ل��ه ال��غ��رام ش��ادي
ال��غ��ف��الن وال��ع��ال��م ك��روان ي��ا ال��ل��ي��ل
ال��ع��ن��ان ي��دي��ك وف��ي ت��س��ري ال��ص��ي��ف ون��س��م��ة
ال��رك��ب��ان ي��رت��اده َم��رس��ى أول وال��ص��ب��ح
ال��رب��ان؟! ال��رح��ل��ة ف��ي ع��ن��ه تَ��زاوَر4 أال
زم��ان ال��زم��ان ـ��م��ا ـَّ ول��ك��ن�� ارت��ض��اه وم��ا
ت��ه��ان ال ع��زي��زًة ن��ف��ًس��ا ال��ل��ي��ل م��ن ف��ام��أل
أذان أو غ��ٍد إل��ى ت��ب��ق��ى ف��ي��ه ه��ت��ف��ة ال
ك��روان! ي��ا ال��ص��ب��ح ك��روان! ي��ا ال��ل��ي��ل

فنصف بالتنظيم، وتعالجه االضطراب هذا تروِّض والفنون ودوافع، وأشواق غرائز مضطرب الحياة 3
الكاملة. الحياة هو الفني والشعور وزن، ونصفها فوىض الحياة

وأعرض. انحرف تزاور: 4
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الكروان هدية

الكروان سؤال

ال��ل��ي��ال��ي؟ اب��ن ي��ا ال��دج��ى ف��ي ه��ت��اف��ك ال��ج��م��ال ح��ب أو ال��ب��أس ح��ذار
ح��ال؟ س��وء م��ن أم ال��ن��وم ت��ع��اف ن��ش��وى ف��ي��ك ن��ف��س ي��ق��ظ��ات وم��ن
ق��اِل؟ ل��ل��ص��ب��ح ك��ارٌه انَّ��ك أَو ق��دي��م ه��وى ل��ل��ن��ج��وم وع��ن��دك
م��ث��ال؟ ب��ال ال��ن��ع��ي��م ف��ي ل��ك ف��م��ا ض��ح��اه ف��ي ي��ن��ع��م ال��ط��ي��ر وه��ذا
ض��الل؟! ف��ي وح��َدك أن��ت انَّ��ك أَو ه��داه ع��ن — وي��ح��ك — ال��ط��ي��ُر أض��لَّ
واب��ت��ذال؟ ن��ش��وز ع��ن ت��ن��زَّه ح��ر ه��ت��اف ال��ض��الل م��ن وأي��ن

∗∗∗
ال��ع��ي��ال ق��وت ع��رس��ه ل��ي��س��أل إالَّ ال��ك��روان ش��دا م��ا وق��ال��وا:
ال��خ��ص��ال ف��ي وض��ع��ف ك��س��ٍل ع��ل��ى ع��م��ًدا األع��ش��اش ت��س��رق وق��ال��وا:
م��غ��اِل م��ن��ه��وٌم وب��ال��دي��دان ح��ال ش��ب��ي��ه ب��ال��ت��راب وإن��ك
س��ؤال��ي ع��ل��ى ال��ش��ج��يِّ ال��ل��ح��ن س��وى ج��واب م��ن ل��ك أرى وم��ا س��أل��ُت،
ال��م��ق��ال أش��ت��ات ع��ن��ك وأس��م��ع ال��ل��ي��ال��ي أن��غ��اَم م��ن��ك س��أس��م��ع
وب��ال��ي ��ي ه��مِّ م��ن األم��ري��ن ك��ال ووص��ًف��ا إص��غ��اءً آل��وك وال
س��اِل؟! ال��م��ح��ب��وب ال��ك��رى ع��ن وأن��ت تُ��دع��ى — م��ظ��ل��وم ي��ا — ال��ك��روان أب��ا
ع��اِل ال��ه��تَ��ف��ات ص��ادق وأن��ك ج��ه��ًرا ك��ذب��وا أن��ه��م ب��ح��س��ب��ك
ال��خ��الل ت��ل��ك ف��ي اس��ت��ف��ردت وم��ا ل��ح��نً��ا ال��ط��ي��ر ف��ي م��ف��رٌد وأن��ك
ال��ك��م��ال؟ ف��ي ال��م��ش��ب��ه��ات��ك ف��أي��ن ح��ي��نً��ا ال��ن��ق��ص ف��ي ش��اب��ه��ت��ه��ا إذا

كروان يا َغنِّ

وم��نِّ��ي ال��دن��ي��ا ف��ي وت��م��نَّ غ��نِّ ك��روان ي��ا غ��نِّ ق��م
أم��ن ق��ل��ي��ل ال��ح��ي��اة ف��ي ـ��تُ��ك ع��رف��ـ وإن دج��اك َوأَْم��ْن
ال��ت��ج��ن��ي؟ ف��ي��َم أو ال��ل��ي��ل ـ��ر س��م��ي��ـ ي��ا ال��م��خ��اف��ة ف��ي��َم
ت��غ��ن��ي ق��ف��ص ف��ي ول��س��ت ف ال��ص��ح��ا ف��ي ج��زل أن��ت ال
ح��س��ن ب��ري��ق ال��ح��ائ��َل��ي��ن ـ��َك خ��اف��ق��ي��ـ ف��ي وال ك��ال
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الكروانيات

وت��ث��ن��ي ال��دن��ي��ا ت��م��دح ـ��دك وح��ـ وأن��ت ن��ام وال��ص��ق��ر
م��ب��ن��ي ال��ل��ي��ل س��م��اك م��ن ك��ب ال��ك��وا دون م��ا ك��ل ل��ك
ي��غ��ن��ي ال��رأي دون ف��ال��ط��ب��ع ف��خ��ف أو زم��ان��ك َف��أَْم��ْن
ب��ل��ح��ن ل��ن��ا ه��ت��ف��ت ل��م��ا ـ��ت أم��ن��ـ ل��و إخ��ال��ك إن��ي

الكروان! أَحبَّ ما

�روان! �ك� ال� �بَّ أَح� �ا م�
ال��ك��روان؟ س��م��ع��ت ه��ل

∗∗∗
اف��ت��رق��ن��ا ي��وم ص��اح��ب��ي ي��ا م��وع��دي
ك��ن��ا ح��ي��ث أو ج��ي��رة ك��ان��ت ح��ي��ث
وه��ن��ا5 ب��األس��م��اع ي��ه��ت��ف ه��ات��ٌف
ال��ك��روان! ه��ذا ه��و ال��ك��روان، ذاك ه��و

∗∗∗
ق��ل��ي��ْل أو ك��ث��ي��ٌر ال��ك��راوي��ن
ال��ن��خ��ي��ْل ب��ي��ن ع��ن��دك��م أو ع��ن��دن��ا
س��ب��ي��ْل ك��لَّ ع��اب��ٌر ص��وٌت ثَ��مَّ
ال��ك��روان س��ب��ي��ل ف��ي ال��ك��روان، ص��وت ه��و

∗∗∗
ص��داك ت��ن��َس ف��ال م��ن��ه ص��دى ل��ي
ه��ن��اك ري��ٍب ب��ال ش��ادي��ك ه��و
دع��اك ال��ل��ي��ل ع��س��ع��س م��ا ف��إذا

منه. ساعة بعد أو منتصفه نحو الليل من الوهن 5
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ال��ك��روان؟ أج��ب��ت ه��ل ال��ك��روان، داع��ي ذاك

∗∗∗
ي��ؤن��س��ن��ا ل��ك��ن��ه م��ف��رٌد
ي��ن��ع��س��ن��ا ل��ك��ن��ه س��اه��ٌر
أن��ف��س��ن��ا ن��ف��س��ه ف��ي ص��دح��ت
ال��ك��روان! وس��م��ع��ن��ا س��واء، ف��ت��س��ام��ع��ن��ا

∗∗∗
ت��رج��ع��ه م��ائ��ة أو واح��ٌد
م��ط��ل��ع��ه ع��ن��دك��م أو ع��ن��دن��ا
ن��س��م��ع��ه واح��د ش��يءٌ ذاك
ال��ك��روان ص��وت ه��و وب��ي��ان، أوان ف��ي

∗∗∗
وع��ص��ور ع��ص��ور ب��ي��ن واح��ٌد
ال��ده��ور ت��ل��ك ب��ه ن��س��ت��ح��ي��ي ن��ح��ن
ال��غ��رور ال��دن��ي��ا غ��اب��ر ي��ف��ت��ن��ا ل��م
ال��ك��روان! أَح��بَّ م��ا ال��ك��روان، أوان ف��ي

الصاعد الجناح عىل

ش��اه��دي! ك��واك��ُب ي��ا أَص��غ��ي، أرُض ي��ا ص��اع��ِد ج��ن��اٍح ع��ل��ى ال��ظ��الم ح��ادي
ال��واج��د ل��ألن��ي��س ال��م��س��ام��ع ��وا نُ��صُّ وج��ده��م م��ن ب��ص��ح��ب��ة آن��س��ي��ن ي��ا
ال��س��اه��د ل��ل��ف��ري��د ال��ت��ح��ي��ة ردوا ال��دج��ى ف��ي ان��ف��راد ع��ل��ى س��اه��دي��ن ي��ا
وف��راق��د م��غ��اور ن��ج��يُّ م��ن��ه��ا وك��أن��ه ب��ع��رس��ه ال��م��س��ت��ع��زِّ
ال��خ��ال��د ال��م��غ��ن��ي ح��ن��ج��رة ب��ال��ل��ي��ل ��ل��ت وت��ك��فَّ ب��ال��ض��ح��ى ط��ي��وٌر ل��ه��ج��ت
ل��م��س��اع��د آم��ن ه��و وم��ا أب��ًدا، ح��ول��ه م��س��اع��د ال وي��ش��دو ي��ح��دو
ص��ائ��دي َف��أَْم��ْن ك��روان، ي��ا أن��ت ل��ك ب��ص��ائ��د ل��س��ُت ل��ص��داك، ص��ائ��ٌد أن��ا
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الكروانيات

ب��اع��د أب��ع��د ال��ل��ي��ل ه��ذا ج��نْ��ح ف��ي ه��ن��ا م��ن ب��ك إذا ه��ن��ا، أق��ول: ب��ي��ن��ا
واح��د م��ك��ان ع��ل��ى م��ن��ك ص��وت��ي��ن ل��ي أل��ق��ي��َت ل��و ك��روان ي��ا وددت
وق��ص��ائ��دي وخ��واط��ري م��س��م��ع��ي ف��ي تَ��َزْل ف��ال أراك أن ت��ش��ف��ق ك��ن��ت إن
م��ع��اه��دي؟! ت��راك ف��ه��ل س��واك، س��م��ع��ي ب��واه��ٍب ل��س��ُت ال��ص��ي��ف ه��ذا ع��اه��دت
وش��ائ��د س��واه ش��اٍد ع��ن ُم��ْغ��ِن��يَّ ك��ل��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة أغ��ن��ى ق��د ك��ان م��ن

ألفصدى

ال��ذرى؟ ع��ل��ى م��ن��ف��رد ل��ه��ات��ف ص��دى أل��ف
م��ك��ررا؟ ه��ت��اف��ه��ا ردَّدت ش��اٍد أل��ف أم
م��ح��يَّ��را ال��دُّن��ى ف��ي ه أط��ل��ق��و روح ذاك أم
م��س��ت��ب��ش��را وط��اف��ه��ا م��س��ت��غ��ربً��ا َف��راَده��ا
أدب��را؟ ي��ق��ال ح��ت��ى م��ق��ب��ٌل ي��ق��ال ف��ال
ال��ك��را6 ه��و ف��ق��ل أو ل��ي ال��ل��ي��ا ك��راوي��ن ه��نَّ
ت��ك��ث��را أن ف��ي م��زي��د وال ق��لَّ��ت إن ن��ق��َص ال
أث��م��را ق��د وم��ا ـ��د ال��خ��ل��ـ ب��ارك م��ن ب��ارك��ه��ا

الخائف اآلمن شدو

ال��ق��م��را أط��ل��ع أو ظ��ل��م��اءه ول��فَّ س��ف��را أو ال��ل��ي��ل غ��ام ال��ل��ي��ل ص��اح��ب ي��ا
س��رى ح��ي��ن ال��ل��ي��ل ب��ظ��الم أو ب��ال��ن��ج��م، ك��ل��ًف��ا وال م��ف��ت��ونً��ا، ب��ال��ل��ي��ل أن��ت م��ا
م��س��ت��ت��را ت��ل��ق��اه ال��ذي وب��األم��ان ب��ع��زل��ت��ه م��ف��ت��ون أن��ت وإن��م��ا
م��ن��ح��درا ي��دع��وك أو ال��ل��ي��ل، س��اح��ة ف��ي م��رت��ف��ًع��ا ي��دع��وك ال��ذي وب��ال��ح��ب��ي��ب
ال��خ��ط��را؟ ف��اج��أ ن��ذي��ر أم ال��ه��وى ن��اغ��ى ك��ل��ٍف أذو أدري، ف��م��ا ش��دوت إذا

الكروان. ذكر الكرا: 6
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م��س��ت��ع��را ال��خ��وف ب��ض��رام أو ب��ال��ش��وق م��س��ت��ع��ًرا ال��ق��ل��ُب ك��روان��ي ي��ا س��ي��ان
ح��ذرا! ال��س��رى م��ذع��ور زل��َت ف��ال ال، أو دع��ٍة ف��ي ف��اش��ُد أم��نً��ا ش��دوك ك��ان إن

الفضل؟ ملن

ال��ف��ِط��ن وح��م��د … ال��ح��م��د آي��ة ل��ل��ه��وى رتِّ��ل ال��ل��ي��ل ك��روان
ال��م��ف��ت��ت��ن ال��ع��اش��ق س��م��ع ل��ك وث��ن��ى ب��ش��دٍو أغ��راك ه��و
ي��ن��ط��ق��ن��ي وح��يُ��ُه إل��ٌف أن��ا ول��ي ت��س��ت��وح��ي، م��ن إل��ٌف ل��ك
ت��س��ك��ن ل��م وإن ع��ن��دي، س��اك��ٌن ح��ب��ه م��ن ن��ف��ح��ٌة ل��وال أن��َت
أذن��ي ف��ي أل��ح��ان��ه ص��دح��ت وإن ال��ف��ن، أخ��ا ال��ف��ن، ص��ام��ت
ح��س��ن ش��يء ك��ل أروي ع��ن��ه إن��ن��ي ف��اس��م��ع م��ن��ك ِح��بِّ��ي غ��ار
ب��يِّ��ن م��ق��ال ك��ل ف��ي م��ن��ك ال ال��وح��ي وم��ن��ه ال��ف��ض��ل ول��ه

أبياته: ببعض وتتصل تشبهه ألنها الباب؛ بهذا اآلتية املقطوعات ألحقنا

العارفة الَقَماِريُّ

ال��غ��ط��اءَ؟ ال��ط��ي��ر ي��ك��ش��ف ه��ل وي��ح��ه��ا! غ��ن��اء ال��َق��م��اريُّ داري م��ألْت
ال��ش��ت��اءَ ال��دار ظ��ل��م��ة م��ن َرِه��بَ��ْت م��ا ب��ع��د رب��ي��ًع��ا ع��ن��دي ع��رف��ت
ال��والءَ؟ ال��دار ت��م��ن��ح ع��ام ك��لَّ ه��ن��ا ك��ان��ت أم ال��ع��ام، ع��رف��ت��ن��ي
ال��غ��ن��اء! ��ع��ُت ت��س��مَّ ال��ح��ب ص��دح إذا ح��ت��ى أح��ف��ل��ه��ا أك��ن ل��م

ببغاء7

ال��ب��الب��ل ب��م��دي��ح ت��رن��م��ْت ب��ب��غ��اءٌ

والتقليد املحاكاة عىل بالبلبل يتغنى الذي الشاعر يكون وكذلك تعقل، أن دون تسمع ما تحكي الببغاء 7
عاجلة. رحلة يف إال يزورها ال نادر مرص يف فهو يسمعه، أن دون
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الكروانيات

ال��م��راح��ل م��س��رع��ات ب��الب��ٌل م��ن��ا أي��ن
ب��آه��ل م��ن��ه��ا ل��ي��س م��وط��ن س��م��اوات ف��ي
ح��اف��ل وال��ق��م��اريِّ ع��ام��ر ب��ال��ك��راوي��ن
األوائ��ل أس��ي��ر ي��ا س��ام��ع أن��ت م��ا ن��اِج
ع��اج��ل غ��ي��ر ص��ح��ب��ة ب��ذي ع��اج��ل ع��ن اْس��ُل
ب��ن��اه��ل م��ن��ه ل��س��ت ب��م��ورد اش��ت��غ��اٌل م��ا
ب��س��اح��ل م��ن��ه أن��ت ال��ذي ع��ن وان��ص��راف
ج��اه��ل أيُّ ج��اه��ٌل وذا ب��ذا ع��ن��دي أن��ت
ب��ن��اق��ل ش��ب��ي��ٌه أو ال��ص��دى8 ل��ه��ف��ة ن��اق��ٌل
ال��ب��الب��ل ن��ش��ي��د ع��ن غ��ن��ي��ٌة ال��ك��راوي��ن ف��ي
وس��ائ��ِل واس��م��ع، أص��ِغ ل��ه��ا؟ م��ا وال��َق��م��اريُّ
ق��ائ��ل وص��ف ف��ال��ت��م��س ق��ول��ه��ا ت��ع��داك إن

نَْوح ال شدٌو

؟ ال��ص��ب��اح��يِّ ب��ال��ش��ادي ال��ح��زن ي��ع��ب��ر ه��ل ال��ق��م��اريِّ نَ��ْوح ال ال��َق��م��اريِّ ش��دُو
؟ م��ط��ويِّ اإلل��ف��ي��ن ع��ل��ى غ��رام وف��ي أم��ل وف��ي أن��س ف��ي ال��رب��ي��ع��ي أو
األم��ان��يِّ ف��وَت أم��ن��ت ك��أن��ه��ا دع��ة ع��ل��ى ب��ش��ي��رات م��ن ح��س��ن��ه��ا ي��ا
ع��ل��ويِّ ك��ل ذراه م��ن وت��ع��ت��ل��ي ت��أل��ف��ه اإلن��س��ان إل��ى م��ح��بَّ��ب��ات
؟ إن��س��يِّ ح��س��ن س��ب��اه��ا ه��ل ب��ال��ه��ا؟ م��ا م��ط��ل��ع��ه��ا اآلف��اق وف��ي ال��دي��ار، ت��ه��وى
؟ األن��اس��يِّ ح��س��ن م��ا ال��ط��ي��ر ت��ع��رف ه��ل ب��ه! أب��وح ال ح��س��ٌن ول��ألن��اس��يِّ
ب��األغ��ان��يِّ ُج��نَّ��ْت ال��م��ب��اس��م زه��ر رش��ف��ت ول��و وس��ل��س��ال ل��زه��ر غ��نَّ��ت
« و«ط��ي��ريِّ إن��س��يٍّ ب��ي��ن ال��ه��وى ي��أس ع��ل��ى ي��ح��وم أال ل��ُق��م��ريِّ��ن��ا أْول��ى
وم��ب��ك��يِّ ب��اٍك م��ن ه��ن��ال��ك واس��ل��م دع��ة ف��ي ق��م��ريُّ ي��ا ال��دور ع��ل��ى غ��رِّد

الظمأ. 8
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الكروان هدية

م��خ��ف��يِّ ال��ق��ل��ب ف��ي ج��ًوى ع��ن ت��س��أل��ه��م��ا وال وذاك، ه��ذا ع��ل��ى ال��رج��اء وات��ُل
ق��م��ريِّ ش��دو ف��ي��ه��ا أنَّ س��ل��وة، م��ن ب��ه��ا ال��ح��زي��ن ي��ب��ك��ي ال��ت��ي ال��م��غ��ان��ي ح��س��ب

للغراب شفاعة

وال��ت��رح��ي��ب ال��ت��ه��ل��ي��ل ت��ح��ي��ة ب��ال��ن��ع��ي��ب ال��ف��ج��ر ال��غ��راُب ح��يَّ
ت��ث��ري��ب وال ل��وم م��ا غ��ي��ر ف��ي ك��ال��م��ج��ي��ب ال��ف��ج��ر ن��ور واف��ت��رَّ

ق��ري��ب م��ن ن��اداه ل��ه��ات��ف

∗∗∗
ب��ال��ي��ق��ي��ن؟ ال��ن��ور ي��ح��ي��ي أال ال��م��س��ك��ي��ن ال��ن��اع��ب ذاك ذن��ب م��ا
ب��دي��ن؟ ك��ل��ه��ا ت��دي��ن أال وال��ش��اه��ي��ن ال��ع��ص��ف��ور ت��ح��ي��ة

ك��ال��رق��ي��ب؟! يُ��ع��ذل ل��ه ف��م��ا

∗∗∗
ال��خ��راب ف��ي ال��م��ه��ج��ور األس��ود ف��ي واألح��ب��اب األن��وار ش��ف��اع��ة
غ��راب م��ن ل��ك ح��بٍّ��ا أص��دق ب��ال��ع��ج��اب ال��ه��ات��ف ال��ص��ي��دح م��ا

ال��ت��ش��ب��ي��ب ع��ل��ى ف��ج��ر ي��ا ف��اع��ذره

∗∗∗
ن��اج��ان��ي وق��د ال��ص��ب��ح، وق��ب��ل��ة أوان ف��ي وال��ط��ي��ر أس��م��ُع��ُه
ب��ال��ح��رم��ان ال��م��وع��ود ل��ذل��ك ال��ح��ن��ان ب��ادَي ح��ب��ي��ب��ي ص��وت

ن��ص��ي��ب! م��ن ال��ح��س��ن ف��ي ل��ه وم��ا

∗∗∗
وق��اق ع��ن��ده غ��اٍق وك��لَّ ال��ف��راق ل��وع��ة م��ن��ه أم��ن��ُت
واآلف��اق ال��ِف��ي��ح ال��ري��اض م��ن ب��اإلش��ف��اق ي��ن��ع��م ي��زل ف��ال

ح��ب��ي��ب��ي وم��ن ف��ج��ر، ي��ا وم��ن��ك
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الغراب عادات

ص��ب��اح ك��لَّ ع��ل��ي��ه ال��ح��ب��ي��ب ع��ط��ف ب��ص��وت��ه ذك��رُت وإن ال��غ��راب ب��ئ��س
األف��راح ف��ي اإلن��ش��اد ك��م��ع��طِّ��ل��ي ح��ول��ه ش��اٍد ك��لَّ ي��ق��اط��ع أب��ًدا
ب��ن��واح أو م��ن��ه ش��ؤٍم ب��ص��ي��اح ش��دوه أت��ب��ع ال��ك��روان ش��دا ف��إذا
ج��ن��اح وخ��ف��ق تَ��نْ��ع��اٍب ب��ي��ن م��ا ان��ب��رى ال��َق��م��اريُّ ت��رنَّ��م��ِت وإذا
ال��م��ل��ح��اح ودي��دن ال��ح��س��ود دأب ي��زل ل��م غ��روًرا أو ول��ؤًم��ا، ح��س��ًدا
ال��م��ج��ت��اح ال��ح��اط��ب ف��أس ف��رم��ت��ه ف��وق��ه ي��ن��ع��ب ك��ان ف��رع ع��اد ال

عشه عىل نعب

ب��ال��خ��راِب واب��ت��َل��وه ال��غ��راِب داَر ه��دَّم��وا
ال��ت��راب ف��ي ورَم��وه��ا ق��ط��ًع��ا ال��دوح��ة ق��طَّ��ع��وا
ال��نُّ��ع��اب رب ي��ا ع��ب ال��ن��ا ُه��ن��ا م��ن ش��ع��ري ل��ي��ت
ال��ذه��اب م��ب��ك��يِّ غ��ي��ر ف��اذه��ب ب��ال��م��أم��ون ل��س��َت
وارت��ي��اب ه��وان��ا ف��ي ب��خ��وٍف آذن��ت أن��ت
ال��ع��ج��اب ب��ال��ع��ط��ف ط��ك ح��ا ل��م��ن ع��ه��ًدا ت��ُص��ن ل��م
ال��ص��ح��اب س��خ��ر م��ن ل��ك ي��رث��ى ب��ات ل��ح��ب��ي��ٍب
اق��ت��راب غ��ي��ر ف��ي َ وانْ��أ وداع غ��ي��ر ف��ي ف��ام��ِض
ال��رك��اب ف��ي م��ؤن��س��ات ط��رٍّا ال��غ��رب��ان وخ��ذ
ال��رح��اب ه��ذي وف��ي ـ��س ال��ن��ف��ـ ف��ي ال��ع��ش ذوات م��ن
غ��راب! م��ن ش��رٌّ ـ��س األن��ف��ـ ف��ي ه��و ش��ٍك ُربَّ

الطري سحر

وت��ص��ف��و ال��ح��ي��اة ت��ج��م��ل ه��ك��ذا إل��ُف ال��ط��ي��ر م��ن ل��ه إل��ٍف ك��ل
ي��رفُّ وق��ل��ب ي��ش��دو، ول��س��ان يُ��ن��اج��ى وح��بٌّ يُ��رت��ق��ى، أم��ٌل

23



الكروان هدية

ت��خ��فُّ ب��ال��ج��ن��اح ك��ن��ت وم��ا ـ��ي��ر، ال��ط��ـ أي��ه��ا ي��ا ال��ج��ن��اح خ��فَّ ب��ك
ل��ط��ُف ال��ري��ش م��ن ال ال��روح ف��م��ن ري��ًش��ا ج��ن��ب��ي��ك أع��ار روح ل��ط��ف
ي��ش��فُّ ال��ض��ي��اء ع��ن غ��ن��اء ب��ل ج��ن��اح ل��ل��س��م��اء ي��ن��م��ي��ك ل��ي��س
؟! تُ��ِس��فُّ ك��ي��ف ع��ج��ب��ُت ت��ع��ل��و؟ ك��ي��ف ق��دي��ًم��ا ي��ع��ج��ب��ون ال��ن��اس م��ض��ى إن
ع��رف ي��خ��ُل ول��م ع��راق��ي��ه��ا م��ن ط��ب��ع ي��ن��ُج ل��م ال��ح��ي��اة ف��ي ث��ق��ل��ٌة
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ومناجاة غزل

امُلنى ارتجال

ن��ص��ي��ب��ي م��ن��ك وح��َدُه��نَّ ف��ال��م��ن��ى ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��م��ن��ى أط��ي��ب م��نِّ��ن��ي
ال��م��رق��وب خ��ي��ال��ه��ا م��ن ن��ظ��رٌة ت��ف��ت��ن��ا ل��م م��ن��الُ��ه��ا يَ��ُف��ت��ن��ا إن

∗∗∗
ال��م��ك��ذوب ال��م��وع��د ف��ي ف��ش��ق��ائ��ي ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��م��ن��ى دِع ب��ل م��نِّ��ن��ي،
ص��ع��ي��ب ِج��دُّ ال��م��وع��ود واف��ت��ق��اد تَ��ِع��دن��ا ل��م ال��ت��ي ال��م��ن��ى ف��ق��د ه��ان

∗∗∗
م��س��ت��ج��ي��ب وال ن��اك��ٍث م��ا غ��ي��َر ح��ب��ي��ب��ي ي��ا إذن أع��ط��ن��ي أع��ط��ن��ي!
ت��ق��ري��ب أو ب��ال��وع��د م��ط��اٍل م��ن ودع��ن��ا ارت��ج��اًال ص��ف��وك أع��ط��ن��ي
ال��ت��ج��ري��ب رويَّ��ة م��ن ش��ب��ع��ت ل��ن��ف��س أح��بُّ ال��م��ن��ى ف��ارت��ج��ال

متى!1

ال��رب��ي��ع؟ ي��ع��ود ري��اض ي��ا م��ت��ى ال��ض��ي��اء؟ ي��ع��ود ع��ي��ون ي��ا م��ت��ى

يف ترتدد التي الغريبة كاألسئلة غريب سؤال فذاك إليه؟ يعود متى يودعه: وهو محبه الحبيب سأل إذا 1
القصيدة. هذه



الكروان هدية

ال��ش��ف��ي��ع؟ دع��اء تَ��ق��ب��ل��ي��ن م��ت��ى ت��أذن��ي��ن؟ م��ت��ى ت��أم��ري��ن؟ م��ت��ى

∗∗∗
ال��س��ق��ام؟ ب��راه��ا أمٍّ ص��در إل��ى ال��م��رت��ج��ى ال��غ��ائ��ب ي��رج��ع م��ت��ى
ي��ن��ام؟ ال س��اه��ًرا ي��ا ل��ع��ي��ن��ي��ك ال��دج��ى ت��ح��ت ال��ن��وم ي��ه��ب��ط م��ت��ى

∗∗∗
ال��خ��ط��وب ل��ي��ال��ي ف��ي غ��رق��وا وق��د ل��ل��ت��ائ��ه��ي��ن؟ ال��ن��ج��م ي��ط��ل��ع م��ت��ى
ال��غ��ض��وب ��ُم ال��ِخ��ضَّ ف��ي��ه��ا ع��اث وق��د ال��س��ف��ي��ن؟ ت��ل��ك ال��ش��ط ي��ج��م��ع م��ت��ى

∗∗∗
ال��ص��دى؟ ح��ر ي��ط��ف��ئ ال��م��اء ف��ي ء ال��ظ��م��ا ال��ج��ائ��ع��ون ي��أذن م��ت��ى
ُم��ص��ع��دا؟ ب��ه��ا ي��ع��ل��و ال��خ��م��ر وف��ي ة، ال��ح��ي��ا ذم��اء ي��ب��ق��ى ال��زاد وف��ي

∗∗∗
وال��م��وع��د ال��ي��وم ع��ن وس��ل��ه��م م��ت��ى؟! ل��ي: ق��ل ورب��ك إي م��ت��ى؟
غ��د؟! ف��ي ل��ه ُم��الٍق م��ن وال ال��م��رت��ج��ى ال��زائ��ر يُ��ق��ب��ل ف��ق��د

∗∗∗
ت��ج��ود م��ث��ال ب��أح��ل��ى وأن��ت ال��ع��ج��ي��ب ال��س��ؤال م��ث��ال إل��ي��ك
أع��ود! ي��وم أي ف��ي وت��س��أل: ع ال��ودا ع��ن��د ت��ب��س��م ع��ش��ي��َة

يتجدد جمال

ج��م��اال ع��ن��دي وزاد ��ا. ح��قٍّ ق��ل��ت: ج��م��ي��ل ال��رب��ي��ع ل��ي: ق��ل��َت ك��ل��م��ا
ك��م��اال يَ��س��ْع��ن ك��م ال��ك��ون ص��ور ع��ن��دي ال��ع��ج��ي��ب��ة ب��ل ل��ي، ع��ج��بً��ا
خ��ي��اال َوع��وه��ا م��ن وت��ت��ب��ع��ت ع��ي��انً��ا وع��ي��ت��ه��ن ق��د خ��ل��تُ��ن��ي
ف��أط��اال دارًس��ا، ال��ك��ت��ب ق��رأ ك��تْ��ب وق��ارئ ع��اش��ًق��ا ش��اع��ًرا
ب��اال ع��ن��دَي ط��رق��ن م��ا ص��وًرا ت��ب��دي ب��ل��ح��ظ��ك ن��ظ��رٌة ف��إذا
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ومناجاة غزل

واألج��ي��اال األك��وان ن��ع��دُّ ـ��ِب ـْ ال��ِح��ب�� أع��ي��ن ف��ي األن��وار ب��ع��داد

النبض

وأرت��ق��ب أرج��و ب��ال��ذي دروا وال ع��ج��ب��وا وال ك��ال ع��رف��وا، ف��م��ا رأوا
ط��رب وال ش��ج��و ل��ي ق��ط ي��خ��ت��ل��ف ل��م غ��ده وم��ن أم��س��ي م��ن أن��ا ك��أن��م��ا
ُح��ج��ب��وا! وم��ا ع��ن��ه، ُح��ج��ب��وا ل��ه��م ف��م��ا ب��ش��ائ��ره ف��اض��ت أم��ل م��ه��ج��ت��ي ف��ي
ت��ق��ت��رب ال��ش��م��س ع��ي��ن ف��ي��ه ألب��ص��روا أع��ي��ن��ه��م ال��ق��ل��ب ض��ي��اء ت��ش��ي��م ف��ل��و
ي��ص��ط��خ��ب وه��و ي��دن��و ال��ن��ص��ر م��وك��ب أو ط��الئ��ع��ه م��ه��ل ع��ل��ى ت��س��ري ك��ال��ف��ج��ر
أِرب وال م��ن��ه��م ج��اه��ل درى وال ن��ظ��روا وال ش��ام��وا ال ل��ل��ه! ال��ح��م��د
ِريَ��ب ل��ؤم��ه��م م��ن إذن ��ل��ت��ه ل��ج��فَّ م��ق��ت��ربً��ا ال��م��وم��وق ال��م��وع��د أب��ص��روا ل��و
ط��ل��ب ع��زَّه��م ل��خ��ي��ر ي��ط��ل��ب��وه إن ل��ج��ب ع��س��ك��ر م��ن��ه��م ل��ل��ش��ر وه��بَّ
م��ك��ت��ئ��ب! أس��وان وح��ق��ك��م إن��ي م��ض��اج��ع��ك��م ف��ي ق��رُّوا ال��ن��اس أي��ه��ا ي��ا
أرب ف��رح��ت��ي ف��ي ل��ه ال��ح��ب��ي��ب وال ي��ف��رح��ن��ي ال��ح��س��ن ال م��ك��ت��ئ��ب أس��وان
ي��ث��ب خ��اف��ق ق��ل��ب األض��ال��ع ت��ح��ت أع��ن��دك��م ج��س��وه، ال��ن��ب��ض وه��اك��م
ال��ك��ذب! ب��ه��ا ي��ح��ل��و ال��ت��ي ال��ي��م��ي��ن إال ح��ق��ك��م ك��ان ال وح��ق��ك��م! ك��ال

املوعود اليوم

ل��م��غ��ن��م؟ أش��اق وم��ا إل��ي��ك، ش��وق��ي ت��رى أال ال��ب��ع��ي��د م��وع��ده��ا ي��وم ي��ا
دم��ي م��ن يَ��ْط��ِف��ر وي��ك��اد وك��ره، م��ن غ��ًدا ل��ي ي��ج��ذب ي��ك��اد إل��ي��ك ش��وق��ي
األن��ج��م ه��ذي ج��ن��اح ي��ط��ع��ك ل��م إن ج��م��ي��ع��ه��ا ال��س��م��اء ب��أج��ن��ح��ة أس��رْع
ال��م��ب��رم األوان ق��ب��ل وت��خ��طَّ��ه��ا دارات��ه��ا ف��ي ت��س��ي��ر ال��ش��م��وس ودع
ع��رم��رم ل��دي��ه ج��ي��ش م��ن ي��وم ي��ا واح��د ت��ق��دم إن ده��رك ض��ر م��ا

∗∗∗
م��ت��ب��س��م ب��ه��ا زه��ر م��ن ش��ئ��ُت م��ا ي��دي ف��ي أج��م��ع ي��وم ي��ا ج��ن��ة ل��ي
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أح��ت��م��ي أن��ا وال م��ن��ي ت��ح��ت��م��ي ال أش��ت��ه��ي م��ا ث��م��رات��ه��ا م��ن وأذوق
ب��م��ح��ج��م ول��س��ُت ب��م��ح��ج��م��ة ل��ي��س��ت ُع��ْص��م��ه��ا ن��واف��ر ح��ول��ي م��ن وت��ط��وف
وتَ��س��نُّ��م ن��ج��ده��ا ف��ي ب��ت��ص��ع��ٍد ل��ذاذت��ي ال��وه��اد م��ن��ه��ا ل��ي وت��ل��ذ
م��ح��رم ه��ن��اك ث��م��ر ع��ل��ى إال وظ��الل��ه��ا ك��روم��ه��ا ب��ي��ن آس ل��م
ج��ه��ن��م ص��م��ي��م م��ن ت��س��ل��ل رك��ن ط��ي��ه��ا ف��ي ج��ن��ة ه��ي ف��ك��أن��م��ا
م��ع��دم وع��س��رة م��زءوٍد2 ح��رم��ان ب��ق��رب��ه��ا ال��ن��ع��ي��م ي��ذك��رن��ي أب��ًدا
أن��ع��م ل��م ح��س��رة م��ن وك��أن��ن��ي ب��ال��م��ن��ى أن��ع��م ال��ف��ردوس ف��ي وأب��ي��ت

∗∗∗
��م ُم��ت��مِّ خ��ي��ر ال��ف��ردوس ل��ي وتُ��ت��مُّ ال��م��ن��ى س��ت��ب��ل��غ��ن��ي م��وع��ده��ا ي��وم ي��ا
ف��م��ي ع��ل��ى ي��ع��ز ث��م��ر وال ع��ن��ه، راح��ت��ي ت��ق��ص��ر راب��ي��ة غ��ص��ن ال
ف��اق��دم! ق��دوم��ك، ع��ل��ى أث��وب ح��ت��ى ب��ج��نَّ��ت��ي ك��ال��غ��ري��ب أخ��ط��ر س��أظ��ل
أت��ن��دَّم ول��م أم��ل ع��ن أُنْ��َه ل��م أف��ق��ه��ا اح��ت��وان��ي إذا ث��م ف��أب��ي��ت
م��ظ��ل��م ل��ط��رف س��رى ال��ض��ي��اء ف��رح ش��م��س��ه ت��ش��رق ح��ي��ن ب��ص��ب��ح��ك ف��رح��ى

∗∗∗
م��ك��رم ص��ي��ان��َة ول��ٍه ع��ن ص��ون��ي��ه س��م��اح��ًة ال��س��م��اء خ��ل��د أم��ع��ي��رت��ي
م��غ��رم ب��م��ه��ج��ة رف��ًق��ا ت��رْي ل��م إن ص��ف��وه ت��ش��وب��ي أن ب��خ��ل��دك رف��ًق��ا

ضياء عىل ضياء

ال��ن��ظ��ر ي��س��ت��ب��ق��ان ن��ظ��ي��ران ال��ق��م��ر ض��ي��اء وج��ن��ت��ي��ه ع��ل��ى
ف��اب��ت��در؟ ق��بَّ��ل��ه ال��ب��در أو ل��ث��م��ة ف��ي أن��ا ج��م��ع��ت��ه��م��ا
ال��ش��ج��ر وراء م��ن وي��غ��م��زه ج��ه��رًة ي��ل��ح��ظ��ه زال ف��م��ا
ح��ذر؟! ف��ي ق��ط��ف��ه��ا إذن ف��ف��ي��َم أٍخ م��ن ق��ب��ل��ًة وي��زع��م��ه��ا

املدفوع. املفزع املزءود: 2
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ب��ال��زه��ر ك��ل��ل��ت��ه ش��ئ��ت ول��و ـ��ب ال��ح��ب��ي��ـ وج��ه ظ��ل��ل��ت ش��ئ��ُت ول��و
ال��س��ف��ر ف��ي ت��ش��ت��ه��ي م��ا ال��زاد م��ن ق��م��ر ي��ا َف��ُخ��ذْ ك��رم��ُت ول��ك��ن

∗∗∗
ال��س��ه��ر ح��ن��ي��ن ال��ح��ب��ي��ب وه��ز ب��دره وع��ن ع��ن��ا ال��ل��ي��ل س��ه��ا
وَس��ر: رض��اه ب��ف��ي��ض وُس��رَّ ال��رض��ى م��ن��ه ف��اض وق��د ف��ق��ال،
ال��س��م��ر ي��روق ه��ذا م��ث��ل وف��ي ة، ال��ح��ي��ا ت��ط��ي��ب ه��ذا م��ث��ل ع��ل��ى
ُم��دَّخ��ر ل��ه��ا ش��ف��ي��ع وأن��ت ة، ال��ح��ي��ا أح��بَّ م��ا أج��ل ف��ق��ل��ت:
ع��ذر م��ن ي��ع��ذره��ا وب��اس��م��ك ص��ف��ا م��ن ل��ه��ا ي��ص��ف��و ألج��ل��ك

وشعر شعر

ي��ق��رُّ ال ال��ج��وان��ح ف��ي وخ��ف��ٌق وش��ع��ُر ش��ع��ٌر ن��ع��م! ش��ع��ٍر؟ أَِم��ْن
األغ��رُّ وال��ح��س��ن ال��وح��يُّ وم��ن��ك ق��ل��ب��ي خ��ف��ق��ات ف��ي ال��وزُن ف��م��نِّ��ي
س��رُّ أوح��ي��َت م��ا غ��ي��ر ل��ي وم��ا ت��دري! ل��س��َت ك��أنَّ��ك وت��س��أل��ن��ي،
أم��ر: — أن��ت ل��ك ب��ل — ف��ي��ه ل��ي ف��م��ا ق��ص��ي��دي ع��ن س��ؤال��ك ب��ي وأح��رى
ن��ث��ر؟ والت ت��رت��ض��ي��ه م��ا ع��ل��ى ن��ظ��م الَت أم غ��ٍد ف��ي أأن��ظ��م
وث��غ��ٌر ث��غ��ٌر ي��ل��ت��ق��ي ع��ش��ي��َة أروي ش��ف��ت��يَّ ال ش��ف��ت��ي��ك وع��ن
ف��ج��ر؟3 س��ي��ل��وُح ه��ل ال��ش��م��س: س��ؤال ت��س��ل��ن��ي وال أُج��بْ��ك ��نِّ��ي ف��ل��قِّ

األزرق الثوب

ب��ال��ص��ف��اء ال��س��اح��ر األزرق
وال��س��م��اء ال��ب��ح��ر ف��ي ت��ج��رب��ٌة

ينبغي ال الحبيب، وكذلك هي، تطلع حني يطلع الفجر ألن الفجر؟ يلوح هل تسألنا: أن للشمس ليس 3
بوحيه. ينظمه ألنه شعًرا؛ ينظم هل الشاعَر: يسأل أن
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األش��ي��اء ��ل» «م��ف��صِّ ج��رب��ه��ا
األزي��اء ف��ي ب��ع��ُد ِل��تَ��ْل��بَ��ِس��ي��ِه
وال��رواء اإلت��ق��ان ُم��ج��وََّد
وال��ض��ي��اء ب��األن��ج��م ازدان م��ا
��اء ال��وضَّ ال��زَّبَ��د ب��م��ح��ض وال
ال��غ��رَّاء ب��ال��ط��ل��ع��ة زيَّ��ن��ِت��ه
وال��س��ي��م��اء ال��خ��دي��ن ون��ض��رة
اس��ت��ح��ي��اء ف��ي ال��ع��ي��ن��ي��ن ول��م��ع��ة
ال��م��اء ف��ي ت��ق��ب��ي��ل��ه ف��ات��ن��ي إن
ال��زرق��اء ال��ق��ب��ة ج��م��ال وف��ي
ال��ب��ه��اء ذي األزرق م��ن ف��ل��ي
األح��ي��اء زي��ن��ة ف��ي��ه ي��خ��ط��ر
األض��واء م��ب��ت��س��م ُم��ق��بَّ��ٌل
واألص��داء األن��غ��ام م��ردد
رض��اء ع��ل��ى م��ن��ه وق��ب��ل��ٌة
واألرج��اء األج��واء ع��ن غ��نَّ��ى
ال��دأم��اء4 م��ن ش��آب��ي��ب وع��ن
اس��ت��ث��ن��اء ب��ال دن��ي��ا ي��ا وع��ن��ك

يوم

ال��ك��روان ال��ص��ب��اح ق��ب��ل وش��دا ال��َم��َل��وان5 ودار ال��ل��ي��ل ذه��ب
وال��ح��ن��ان ع��ل��ي��ه ال��رف��ق ت��ب��س��ط ال��ذي 6 ال��ُغ��داف��يُّ اه وت��ح��دَّ

البحر. والدأماء: يشء. كل اندفاع وشدة الحسن، من يظهر ما أول الشآبيب: 4
والنهار. الليل 5

تقدم. ما راجع الغراب. 6
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أم��ان غ��ي��ر ع��ل��ى ال��دار ي��ط��رق ك��م��ن م��ه��ٍل ع��ل��ى ال��ص��ب��ح وم��ش��ى
األوان ه��ذا ف��ي ت��ص��دح ف��م��ي ف��ي ت��غ��ري��دًة ه��ن��ا وت��ل��م��س��ُت
ال��ح��س��ان ث��ن��اي��اه ت��ب��دو ط��ي��ه��ا وف��ي ال��ف��ج��ر، ه��ي م��ن��ك ُق��ب��ل��ة
ش��ف��ت��ان وح��ن��ت ف��ج��ر، وس��رى ُدج��ى ولَّ��ى ك��لَّ��م��ا ش��م��ال��ي ع��ن
ن��ظ��رت��ان ف��ت��الق��ت أخ��رى، ع��ن��د ن��اع��س��ة ن��ظ��رة وت��راءت

∗∗∗
ال��ب��ي��ان ع��يَّ ف��اغ��ت��ف��ر ت��دري، أن��ت ب��ان؟ ك��ي��ف ت��س��ل��ن��ي: ال ل��ي��ل��ي! ب��ان
ق��دم��ان؟! أم ل��ن��ا أج��ن��اح��ان ل��ي: ق��ل��َت داري ي��م��م��ُت ك��لَّ��م��ا
خ��ط��وت��ان ودون��ي ، ق��طُّ ق��رب��ت أح��س��ب��ه��ا ال ال��دار ف��أت��ي��ت
ك��ان ح��ي��ث م��ن��ه��ا ال��م��ه��رب أط��ل��ب وال وي��ح��ي! أط��ل��ب��ه��ا، أك��ن ل��م
ال��م��ش��رق��ان وض��اق ال��دار، ض��اق��ت ال��ُخ��ط��ا؟ ت��ح��دون��ي أي��ن أم��ض��ي؟ أي��ن
وال��ل��س��ان وق��ل��ب��ي، ال��ص��ادي، وف��م��ي وي��دي ب��ع��ي��ن��ي ن��ق��ص راع��ن��ي
ل��ه��ان ال��خ��ط��ب اس��ت��ب��دل��ه��ا ول��و غ��ي��ره��ا م��ن��ه��ا بُ��دِّل��ت خ��ل��تُ��ن��ي
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ي��ن��ش��ط��ران؟ أم��ا ن��ص��ف؟ أم��ض��ى م��ض��ى؟ ل��ي��ل ي��ا م��ن��ك أه��زي��ع
وص��ان ال��ل��ي��ل م��ن ال��ل��ه ح��اط��ك ب��ان؟ ك��ي��ف ت��س��ل��ن��ي: ال ل��ي��ل��ي! ب��ان
ث��م��ان ف��ي ع��م��ري س��اع��ات ن��ف��دت ب��ع��دم��ا ل��ك��ن ب��ان ورب��ي إي
ال��زم��ان ك��ان ف��ارق��ت��ن��ي ف��إذا الق��ي��ت��ن��ي ح��ي��ث��م��ا زم��اٌن ال

∗∗∗
يُ��زان؟ ب��ال��ق��رب ك��ان أتُ��راه ع��اط��ًال ح��زي��نً��ا ال��ص��ب��ح ط��ل��ع
ال��ح��س��ان؟ زي��ن ي��ا أن��ف��اس��ك أي��ن ح��س��رت��ا! ي��ا أن��ف��اس��ه وس��رْت
وال��ع��ي��ان ع��ن��ه��ا األن��ف ف��ح��ج��ب��ت ك��ب��دي أورت7 ال��ص��ب��ح ن��س��م��ات
أوان ول��ل��ك��ت��ب م��نِّ��ي، م��ض��ض ع��ل��ى ك��ت��ب��ي إل��ى ��ي��ت وت��م��شَّ
ال��رط��ان؟! ه��ذا م��ا ال��روم��يَّ ص��اح��ب��ي وي��ا ت��ه��رف! ال ال��ط��ي��ب أب��ا ي��ا
ع��ن��ان؟! ف��ي ي��وًم��ا ال��ص��م��ت ت��م��ل��ك��ون أم��ا وال��غ��رب ال��ش��رق ش��ع��راء
م��ع��ان أو م��ن��ه ال��طِّ��ْرس ف��ي أح��رٍف ب��ال ِص��رًف��ا ل��ي ال��ش��ع��ر ف��ه��ات��وا أو
ي��دان وال��درس ب��ال��طِّ��رس ل��ي ل��ي��س خ��اط��ري ف��ي ج��م��ل��ًة أف��رغ��وه
ت��ن��ف��رج��ان ق��ائ��ل��ه ش��ف��ت��ا ت��ك��ْد ��ا ل��مَّ ش��اق��ن��ي ش��ع��ٍر ربَّ

∗∗∗
أخ��وان ك��أنَّ��ا ائ��ي أودَّ م��ن زائ��ر ع��ن ل��ي ال��ب��اب وت��ج��لَّ��ى
ال��ش��ن��آن8 ث��وب ال��ود يُ��ك��س��ى ك��ي��ف ش��ارد ول��ب��ي ف��ت��ع��لَّ��م��ت
ق��ان! ق��ل��ت: زاٍه. ق��ال: دم��ي��م. ب��ل ال ق��ل��ت: ج��م��ي��ل» «األف��ق ل��ي: ق��ال
ف��الن! ب��ل ك��ال، ق��ل��ت: ع��م��ٍرو. ن��ح��و ف��ان��ث��ن��ى ح��اش��ا. ق��ل��ت: زي��ٌد. ق��ال:
ع��وان ح��رب ب��ل ق��ل��ت: أس��الٌم؟ س��ائ��ًال: م��ن��ي ي��ع��ج��ب ف��م��ض��ى

∗∗∗
ال��نَّ��يِّ��ران ن��م��اه ي��وٍم م��ن ك��ان أح��ل��َك��ه وم��ا ال��ي��وم ذه��ب

ناره. أخرج الزند: أورى 7
البغض. 8
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ج��ن��ان أو ل��س��ان، أو ع��ي��ن، ح��ظ ل��ي��ل��ه أو ص��ب��ح��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م
ب��ي��ان ع��ن غ��ن��ٌي م��ن��ه وغ��ٌد واح��د ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ي��وٌم ذاك

املثال الحب

ب��اِل ع��ل��ى خ��ط��رن م��ا ح��بٍّ ع��ج��ائ��ُب ت��م��ث��ال��ي وح��س��ن��ك م��ثَّ��ال ك��أنَّ��َي
آم��ال��ي ال��ح��س��ن واف��ق إالَّ ال��ح��س��ن م��ن أري��ده م��ع��نً��ى ف��ي��ك أت��م��نَّ��ى ف��م��ا
ال��غ��ال��ي ال��ذه��ب ف��ي ال��ف��نِّ أي��دي خ��وال��ق ك��أنَّ��ه��ا ت��س��ري ف��ي��ك ق��ل��ٍب وأح��الم
ب��أش��ك��ال ال��ع��ي��اُن م��ن��ك أُس��ع��دت وق��د وت��ن��ث��ن��ي ال��خ��ي��ال ب��أش��ك��ال ت��ج��ول
أوص��ال ��ة ورقَّ أع��ط��اٍف م��ح��اس��َن ل��م��س��ت��ه��ا م��ع��ن��ى ف��ي��ك ��ت ت��م��شَّ م��ا إذا
ت��م��ث��ال��ي؟ ص��ي��اغ��ة م��نِّ��ي أو م��ن��ك ف��ه��ل م��ج��ي��ب��ه��ا ف��أن��ت ع��ي��ن��ي اق��ت��رح��ْت إذا
وال��م��ال9 ال��وق��ت م��ن وف��ر ع��ل��ى غ��ن��يٌّ ال��م��ن��ى اق��ت��رح ك��م��ا إالَّ اق��ت��رح��ْت وم��ا
ح��ال ع��ل��ى ت��ق��رُّ ال ش��ت��ى ن��وازع ال��ه��وى ول��ك��نَّ��م��ا ن��ق��ٍص م��ن ف��ي��ك ف��م��ا
س��رب��ال أل��ف ال��ص��ب��ا ف��ي ح��ب��ي��ٍب ل��ك��لِّ أب��دع��ي ال��م��ب��ارك ال��ح��بِّ ق��درة ف��ي��ا
وإق��ب��ال ح��ي��اة م��ن زي��ن��ت��اه��ا ل��ه��ا دم��ي��ٍة ص��وغ ال��دُّم��ى ص��وغ م��ن وأج��م��ل

الربيد ساعي

ال��ب��ري��د؟ س��اع��َي ي��ا ج��دي��د م��ن ثَ��مَّ ه��ل

∗∗∗
ال��وط��اب ذل��ك ف��ي خ��ط��اب��ي ي��ك��ن ل��م ل��و
ال��ب��ري��د س��اع��َي ي��ا ب��اب ك��لَّ ت��ط��ِو ل��م

األمل وطبيعة النعمة وفرة بها تغريه إنِّما إليها، به حاجة ال التي األمانيَّ تمنَّى اإلنسان نعمة كملت إذا 9
اإلنسان. يف
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∗∗∗
وال��ت��ف��ري��ُق وال��ج��م��ع ال��ت��ن��س��ي��ُق ذل��ك م��ا
ال��ب��ري��د؟! س��اع��َي ي��ا وال��ت��ع��وي��ُق وال��ق��ف��ز

∗∗∗
ال��ع��رج��اء وال��خ��ط��وة ال��ص��ف��راءُ ك��س��وت��ك
ال��ج��ل��ي��د! م��ح��ن��ة ي��ا ال��رج��اء ب��ه��ا ي��م��ش��ي

∗∗∗
ال��ع��ج��ال��ى ِم��ش��ي��ة ف��ي ج��م��اال ت��ك��ن ل��م ل��و
ف��ري��د ج��وه��ر م��ن ال��ت��م��ث��اال ل��ك ص��غ��ن��ا

∗∗∗
وآِت ح��اض��ر ف��ي ال��س��اع��ات أح��س��ب ال
ال��وئ��ي��د م��ي��ق��ات��ك ال��م��ي��ق��ات ع��ل��ى إال

∗∗∗
أن��ت��ظ��ر ال غ��ي��رك أب��ت��ك��ر ش��رف��ت��ي ف��ي
ال��ب��ري��د س��اع��ي ي��ا ال��ق��م��ر ل��ي س��ع��ى وإن

∗∗∗
م��م��ي��ت��ه��ا أم��ات��ن��ي ن��س��ي��ت��ه��ا ل��ه��ف��ة ك��م
ال��ب��ري��د س��اع��ي ي��ا ل��ق��ي��ت��ه��ا ل��ق��ي��ت��ه��ا!

∗∗∗
اص��ط��ب��اري وق��ل��َة ان��ت��ظ��اري ل��ي ج��ددَت
ال��ن��ض��ي��د وط��ل��ع��ه ال��ق��ط��ار ط��ل��ع��ة ع��ن

∗∗∗
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م��دَّخ��ر م��ن��ت��ظ��ر ث��م��ر م��ن ب��ه أك��رم
م��ع��ي��د م��ب��ت��دٍئ م��زه��ر ي��وم ك��ل ف��ي

∗∗∗
ال��م��ق��دور ك��ال��ق��در ب��ال��دور ط��ائ��ًف��ا ي��ا
ال��ب��ري��د س��اع��ة ف��ي وال��ث��ب��ور ب��ال��خ��ي��ر

∗∗∗
وال��ع��ب��ر ال��م��ن��ى م��ن��ك ت��ن��ت��ش��ر ل��م��ح��ة ف��ي
ال��ب��ع��ي��د ك��ال��ك��وك��ب ت��ع��ب��ر م��اٍض وأن��ت

∗∗∗
ال��س��ع��ي��د ب��ال��خ��ب��ر م��ري��دي أب��ًدا ك��ن
ال��ب��ري��د س��اع��ي ي��ا ال��ع��ي��د وب��اب��ت��س��ام

الساعي عجب

م��ن��ت��ظ��را ش��رف��ت��ي ف��ي أب��ًدا ل��ه ك��ن��ُت ال��ذي «ال��س��اع��ي» ع��ج��ب
ح��ض��را ب��خ��ي��ر ال��س��اع��ي، أي��ه��ا أخ��ب��اره ل��ي تُ��ح��ض��ر م��ن إنَّ
ص��ف��را إن ل��ح��ظ��ًة أب��ال��ي ال ح��اف��ًال ِوط��ابً��ا ش��ئ��ت إن أل��ِق
… ألرى ل��ك��ن وج��ه��ك، ألرى أرق��ب��ه ال اآلن ال��ط��ري��ق
ظ��ه��را ق��د ف��ه��ا اآلن، ت��ظ��ه��ر ف��ال ال��ع��ذر، ول��ي ال��ش��ك��ر، ول��ك
ع��ط��را ذك��ًرا ع��ن��ه ت��روي ك��ن��ت ب��ع��دم��ا ن��واه ت��ذكِّ��رن��ي ال

الفطيم الليلة

ال��ث��ديِّ ب��ي��ن ال��ف��ط��ي��م ب��ك��اءُ م��ا ش��ج��اه��ا ال��ف��ط��ي��م ال��ل��ي��ل��ة ب��ك��ت
؟ رض��يِّ غ��ي��ر ال��ف��ط��ي��م ل��ث��غ��ر م��ا رض��اه��ا ت��ب��غ��ي ال��ح��س��ان ال��ث��ديُّ
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ش��ه��يِّ ن��ه��ٍد وك��لُّ ص��دٍر، ك��لُّ م��ن��اه��ا ع��ن��د ل��ك��ان أرادت ل��و
ن��ديِّ ال��ش��ف��اه ع��ل��ى ص��در ذات س��واه��ا ول��ي��س أم��ه��ا! أم��ه��ا!

∗∗∗
ب��األب��ديِّ ال��ف��ط��ام ه��ذا ل��ي��س ص��ب��ًرا ال��ح��زي��ن��ة ل��ي��ل��ت��ي ل��ي��ل��ت��ي،
ال��ش��ج��يِّ دم��وع م��ن اآلن ف��ارض��ع��ي ث��غ��ًرا أَُم��ي��م��ك م��ن تُ��رَوي��ن س��وف
؟ ال��ص��ب��يِّ ع��ي��َن ال��ب��ك��اء ي��ض��ي��ر ه��ل … غ��زًرا ال��م��دام��ع ه��ذه واذرف��ي
ش��ق��يِّ غ��ي��ر ال��ن��ع��ي��م ارت��ق��اب ف��ي ش��ه��ًرا ع��ي��ن��ي��ه ال��ش��ق��اء أذاب م��ن

تقبيل بغري قبلة

َم��ج��ِر؟10 ال��ن��واظ��ر م��ن ج��ي��ٍش ب��ي��ن ش��ه��ر، ب��ع��د أن��ل��ت��ق��ي ش��ه��ر، ب��ع��د
ص��ب��ر ط��ول أل��زم��وه��م��ا وإن ـ��ن��ا، روح��ي��ـ ب��ي��ن — وح��ق��ه��م — ي��ح��ول��وا ل��م
ل��ث��غ��ر ث��غ��ر ض��م غ��ي��ر ك��لُّ��ه��ا، ن��ش��ت��ه��ي��ه��ا ال��ت��ي ال��ُق��ب��ل��ة ��ت ت��مَّ
ص��در وخ��ف��ق��ة ن��ي��ٍة، وه��وى ش��ف��اه ورفُّ ش��وٌق، م��ن��ه��ا ت��مَّ

السالب الحلم

ت��رى ل��ك��ي ال��ع��ي��ون تُ��غ��ف��ي غ��ف��وٍة ف��ي ف��ن��ل��ت��ه ال��ل��ق��اء ي��وَم ال��ك��رى س��ب��ق
م��ك��ررا ي��ع��ود أب��ًدا ج��وره ف��ي ف��ل��ي��ت��ه ج��اَر ال��ي��ق��ظ��ات ع��ل��ى ح��ل��م
ال��ك��رى ح��ل��م م��ن س��ل��ب��ت��ه ب��ل��ق��ائ��ه، وف��ت إذا ف��ْه��َي ال��ي��ق��ظ��اِت ي��ظ��ل��م ل��م
وأج��درا أح��ق ب��ه ك��ان ف��ال��ن��وم ح��ال��م س��ع��ادة إالَّ وع��ده م��ا

العظيم. املجر: الجيش 10
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املنتقم والحلم

وال��ح��ل��م وال��ظ��ل��م��اء ل��ل��ي��ل ه��ت��ف��ت م��ح��اس��ن��ه ال��رؤي��ا ف��ي ت��م��لَّ��ي��ُت ��ا ل��مَّ
ال��نِّ��ق��م م��ش��ك��ورة ربَّ��ٌة ول��ل��ك��رى م��وع��ده ب��طء م��ن ال��ك��رى ان��ت��ق��ام ه��ذا
ت��ن��م! ال ب��ال��م��ط��ل: ل��ي ق��ال ك��أن��م��ا ف��ي��م��ط��ل��ن��ي ال��س��اري ط��ي��ف��ه م��ن ي��غ��ار

والقرب البعد يف

ح��ب��ي��ب��ا ك��ن��ت إن ال��ي��وم ع��ل��يَّ ه��ْن ي��ط��ي��ب��ا ل��ن ي��وًم��ا ال��ب��ع��ُد ي��ط��ي��ب ل��ن
ك��ئ��ي��ب��ا ق��ل��بً��ا وال ح��رَّى، دم��ع��ًة وال ال��ش��وق م��ن ن��اًرا ت��ك��ن ال
رط��ي��ب��ا ب��س��ت��انً��ا ال��ق��رب ف��ي ل��ي ك��ن��ت وق��د ال��ب��ع��د ف��ي ص��ح��راء ت��ك��ن ال
ت��غ��ي��ب��ا أو ع��ن��ي تُ��ع��رض أن ق��ب��ل ب��ي ال��ن��وم ف��أوِص ش��م��ًس��ا تُ��غ��ب إن

∗∗∗
وق��ري��ب��ا ب��ع��ي��ًدا ال��ل��ه ص��ان��ك ل��ي ك��ن��ت م��ا ف��ك��ن ب��ل ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا
ن��ص��ي��ب��ا ال��س��ه��د ف��اج��ع��ل ع��نِّ��ي غ��ب��ت ف��إذا ن��ص��ي��ب��ي األن��َس واج��ع��ل
م��ذي��ب��ا وح��رم��انً��ا ال��ن��ف��س، ت��م��أل وُم��ن��ى وع��ذابً��ا، ن��ع��ي��ًم��ا ك��ن
ح��ب��ي��ب��ا ق��طُّ ي��ك��ن ل��م ي��ك��ن��ه، ل��م ف��م��ن َدواَل��يْ��َك ال��ح��ب ه��ك��ذا

قراءة

ل��م��س��ي ع��ل��ى ح��ري��ًص��ا ش��ع��ري إل��ى ع��ج��وًال ال��ِط��رس ف��ي ب��ع��ي��ن��ي��ك ت��م��ش��ي ك��ت��ف��ي ع��ل��ى
وب��ال��ح��سِّ ح��ي��نً��ا ب��ال��ع��ي��ن ف��س��اب��ق��ت��ه وح��َده ال��ص��وت م��دى تَ��ح��َم��د ل��م ك��أنَّ��ك
وال��ن��ف��س ال��ج��وان��ح ث��ن��يَّ��ات ف��ي س��رى ح��ي��ث��م��ا ال��ش��ع��ر ت��س��ت��وع��ب وع��ان��ق��ت��ن��ي
وال��ك��رس��ي ال��س��م��اويِّ ال��ع��رش ج��ان��ب إل��ى م��ج��ل��ًس��ا ل��ل��ش��ع��ر أن أدري ه��ن��ال��ك
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تسلَّم

ع��ن��دي خ��لَّ��ف��ت��ه��ا ك��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه ت��س��لَّ��م
ال��ب��ع��د ع��ل��ى ت��ج��ن��ي ب��م��ا ق��رب ع��ل��ى وح��اس��ب��ه��ا

∗∗∗
تَ��ه��دي أو ت��ؤن��س ال��ت��ي ـ��س ال��ش��م��ـ ه��ذه ت��س��لَّ��م
ال��م��ه��د م��ن ِم��ك��س��اًال ال��ل��ه َه��داه��ا ك��ان��ت ل��ق��د
ب��ال��ج��ه��د ت��س��رع وم��ا ج��ه��د ف��ي األف��ق ت��ج��وب
ت��ج��دي ف��ال ت��ب��دي أو ر األن��وا ت��ح��ج��ب وك��ان��ت
وال��وج��د ال��ل��وع��ة م��ن ح��رَّى ش��ع��ل��ة وك��ان��ت

∗∗∗
ال��ع��ه��د ع��ن واس��أل��ه��ا ر األط��ي��ا ه��ذه ت��س��لَّ��م
وح��دي؟ ل��ي ق��طُّ أغ��نَّ��ت ف��اس��أل��ه��ا اآلن تُ��غ��نِّ��ي
ُم��ْع��د؟ ل��ه��ا ن��وح س��وى ن ك��ا ف��ه��ل غ��نَّ��ت وإن
وال��س��ه��د؟ ال��ش��ج��و ب��غ��ي��ر تُ��ع��دي ف��ه��ل أع��َدت وإن
ال��ورد؟ ت��ح��ي��ُة أي��ن ال��ل��ه: ج��زاه��ا س��ل��ه��ا ن��ع��م
ال��ف��رد؟ ت��ح��ي��ة وأي��ن اإلل��ف؟ ت��ح��ي��ة وأي��ن
ع��م��د ع��ل��ى ت��ط��وي��ه��ا ال��ل��ه ل��ح��اه��ا ك��ان��ت ل��ق��د
تُ��س��دي؟ أو ت��ض��نُّ وف��ي��م ت��ط��وي��ه��ا ف��ي��م ف��س��ل��ه��ا:

∗∗∗
ح��دِّ وال ع��دٍّ ب��ال ال��ل��ي��ل أن��ج��م ت��س��لَّ��م
تُ��ب��دي وم��ا تُ��خ��ف��ي ب��م��ا وك��اِش��ْف��ه��ا ت��س��لَّ��ْم��ه��ا
ال��ق��ص��د؟ ع��ن ض��ل��ت وم��ا ض��لَّ��ت��ن��ي ك��ي��ف وس��ل��ه��ا:
ق��ي��دي؟ ح��يَّ��رن��ي إذا م��ن��ه��ا ت��غ��ام��ٌز وف��ي��َم
ال��ج��ل��د ص��ف��ح��ة ف��ي ال ـ��س ال��ن��ف��ـ ف��ي ال��ذي ق��ي��دي ن��ع��م
ِج��دِّ؟! ع��ن ت��ه��م��س أم ـ��م األن��ج��ـ ت��ه��م��س أه��زًال
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∗∗∗
ال��ن��ج��د وف��ي ال��س��ه��ل ف��ي ب ال��م��ح��ب��و زه��رك ت��س��لَّ��م
ال��خ��د ن��اض��ر ت��راه ال��ع��ي��ن ض��اح��ك ت��راه
ب��ال��رش��د الذ ح��ت��ى ـ��س أم��ـ ع��راه م��ا ف��س��ل��ه:
وال��زه��د ال��ه��مِّ ب��غ��ي��ر يُ��وص��ي وال ي��ل��ه��و ف��ال
بُ��دِّ! م��ن م��واله ي��ا ك ذا ف��ي ل��وم��ه ع��ن ف��م��ا

∗∗∗
ع��ن��دي خ��لَّ��ف��ت��ه��ا ك��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه ت��س��لَّ��م
ب��ال��ح��م��د ت��ل��ق��اك ك��م��ا ت��ل��ق��اه��ا ال��ل��ه ب��ح��م��د
ال��ُودِّ وع��ن وع��ن��ي ع��ن��ه��ا راض��يً��ا ف��خ��ذه��ا
ال��ب��ع��د إل��ى ع��دت ال ع��دت م��ا إذا وع��لِّ��ْم��ه��ا
رغ��د م��ح��ض��ر ف��ي أو ـ��ك م��ن��ـ م��غ��ي��ب ف��ي أم��انً��ا
وح��دي! ن��اج��ي��ت��ه��ا إذا ق��وًال ل��ي ت��س��م��ع ف��م��ا

الفنجان

إي��م��ان��ي أص��دق ال��ف��ن��ج��ان ال ب��ث��غ��رك ص��دي��ق��ت��ي ي��ا ال ب��ال��ف��ن��ج��ان! أت��ؤم��ن
ف��ن��ج��ان س��ؤر11 أو ال��ك��أس ف��ي ن��ب��وءت��ه��ا ف��ل��ت��ك��ن ال��س��ع��ادة أع��ط��ان��ي ه��و إذا
وت��ب��ي��ان اب��ت��س��اٍم ف��ي ِص��دٌق ف��ث��غ��رك خ��راف��ًة ه��ن��اك ال��م��غ��زى ي��ك��ن وإن
ف��تَّ��ان ث��ن��اي��اه م��ن ج��وه��ريٍّ وف��ي م��ع��ط��ر رض��اب م��ن ك��وث��ريٍّ ف��ي

اإلناء. يف يبقى ما السؤر: 11
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ُقْربَى

ل��ل��س��م��اء األرض ُق��ربَ��ى وأن��ت ب��ال��دع��اء ل��ل��ه ت��ق��رب��ي
ِب��نَ��اء ع��اش��ٍق أو ش��اع��ٍر ع��ن ك��لِّ��ه��ا ال��س��م��اء ف��ي م��ك��اٌن ل��ي��س
وال��رج��اء ال��ص��الة إج��اب��َة م��ص��ل��يً��ا ع��لَّ��م��ت ص��الٍة ربَّ
ارت��ق��اء س��لَّ��م ال��ض��ي��اء ع��رش إل��ى األرض ط��ي��ن��ة م��ن ورف��ع��ت

ُوضوءٍ كأُس

إغ��واء أيَّ ال��ع��ط��اش��ى ق��ل��وب تُ��غ��وي ق��دٌح — ه��ن��ا ��ت ض��مَّ م��ا ح��س��ن وي��ا — ه��ن��ا
وأع��ض��اء روح ف��ي ال��ح��س��ن ق��ال��ب م��ن أث��ر ه��ه��ن��ا م��اءٍ ق��ط��رة ك��لِّ ف��ي
ال��م��اء ف��ي ال��روح ج��م��اَل ال��وض��وءُ ح��ك��ى وربَّ��م��ا ت��ح��ك��ي��ه، ب��ق��دِّك م��رَّت
ال��رائ��ي م��ه��ج��ة ف��ي ال��م��ف��ت��دى م��ث��ال��ك رس��م��ت الم��س��ت��ه��ا ك��م��ا ت��ع��ود ف��ل��و
إي��م��اء ح��س��ن وزادت ال��ُم��ص��لَّ��ى، ع��ن��د ب��ه��ا َط��ُه��رت أْن ��ا ل��مَّ ب��ك ��رْت ت��ط��هَّ
وأه��واء ب��أش��واق ال��ت��ق��اة ي��غ��زو ج��س��د ف��ي ال��روح ت��ق��وى م��ن��ك وص��اف��ح��ت
وص��ه��ب��اء أع��ن��اٍب خ��الص��َة ل��ي��س��ت م��ق��دس��ٌة إن��س��ان خ��الص��ُة ه��ذي
وإرواء؟ ف��ي��ه��ا ن��ش��وٍة م��ن ش��وق��ي��ن ك��ب��دي ف��ي أح��س��س��ُت إن أن��ا أم��خ��ط��ئٌ
ص��ح��راءِ ظ��م��آُن ي��غ��ال��ب��ه ال م��ا س��ك��رت��ه��ا إغ��راء م��ن أغ��ال��ب ف��ك��م
وإش��ق��اء إس��ع��اد ب��ي��ن وق��رب��ت ب��ه��ا ال��ُه��ي��اَم وال��َغ��يُّ ال��دي��ُن ت��ن��ازع
ال��ح��م��ي��راء؟12 ع��ن��د أم ال��خ��ض��ي��راء ع��ن��د أح��ص��ت��ه ي��دري ش��ارب��ه��ا ف��ل��ي��ت
وإح��ص��ائ��ي! إح��ي��ائ��ي ي��وم ك��ل��ت��اه��م��ا ت��م��زق��ن��ي أن — خ��وف��ي ط��ول وي��ا — خ��وف��ي

الحمراء. جهنم عن كناية والحمرياء: الخرضاء، الجنة عن كناية الخضرياء: 12
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السهر رقية

ك��رس��يَّ��ا! أع��اله م��ا ـ��ِي، ـْ ال��ك��رس��ي�� آي��ة ت��ج��لَّ��ت
ع��ي��ن��ي��ا ل��م��س��ت ح��ي��ن ـ��َي ـْ ع��ي��ن��ي�� س��ب��ات��ه��ا أظ��لَّ
رق��ي��ا؟ ل��ه أب��غ��ي وم��ا ال��س��ه��د م��ن أت��رق��ي��ن
وال��رؤي��ا ال��م��ح��ب��وب ـ��ك��رى ال��ـ ه��ج��ران��ي ب��ك س��روًرا
ن��أي��ا ي��دع��ون��ه ـ��َل��ذي ـْ ال�� ل��ل��س��ه��د ال��رق��ي��ة دع��ي
ل��ق��ي��ا ال ح��ي��ن ف��ي��ه ك أل��ق��ا ال��ذي ول��ل��ن��وم

املنديل

غ��ردا خ��اف��ًق��ا ورف��رف َوَس��دى لُ��ْح��َم��ًة13 ت��ع��اش��ق
وي��دا ال��ه��وى ع��ه��د ع��ل��ى ي��ًدا ُط��رَّت��اه14 وآخ��ْت
ون��دى س��ح��اب��ة ـ��َص��ف��اء ـْ ال��ص�� س��اغ ك��م ال��ن��س��ج وق��ب��ل
وش��دا ش��ج��رات��ه، ع��ل��ى ص��اح��بَ��ه ال��ط��ي��ُر ون��اغ��ى
أب��دا م��خ��ض��رًة ت��ه ش��ج��را ال��رض��ى ف��ي وع��اش��ت
م��ن��ع��ق��دا ال��ح��ب ب��ع��ه��د ت��ب��رح ال م��ن��دي��ل ف��ي��ا
ج��س��دا أو ف��ي��ه روًح��ا ـ��ل م��ن��دي��ـ ي��ا أن��ت ع��ري��ٌق
ف��ن��دا وال ب��دًع��ا ف��ال ل��ي ال��ودي��ع��ة ص��ن��ت إذا
م��ج��ت��ه��دا أن��ت ح��ف��ظ��تُ��ك أم��ان��تَ��ه��ا ت��ح��ف��ظ وإن
ب��ع��دا وإن غ��ٍد، وب��ع��د غ��ًدا ش��ذاك ع��ن س��ن��س��أل
أح��دا ب��ه ت��خ��ب��ر وال ل��ن��ا ال��س��ؤال س��رَّ ف��ص��ْن

∗∗∗

خيوطه. من امتد ما وَسداه: عرًضا، نسج ما الثوب: لُْحَمُة 13
وحرفه. يشء كل طرف الُطرَّة: 14
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خ��ل��دا م��ا ك��ل ف��ان��س��ج ج، ��ا ن��سَّ ي��ا ال��ك��ت��ان م��ن
أم��دا ع��روش��ه��م وزان ال��ف��راع��ي��ن ُخ��ْل��َد وَع��ى
اع��ت��ق��دا م��ا س��اء ب��دي��ًال ب��ه ال��ح��ري��َر ي��رَض وم��ن
س��ع��دا؟ ل��م��ن ذك��رى م��ن ن ال��دي��دا تَ��ن��س��ج ف��م��اذا
ج��م��دا!15 اس��َم��ه��ا ذَك��ر وم��ن وال��ذك��رى؟ ال��دي��دان وم��ا
م��ن��ف��ردا م��ن��ه ف��ان��س��ج ج، ��ا ن��سَّ ي��ا ال��ك��تَّ��ان ه��و

∗∗∗
وَس��دى لُ��ْح��م��ًة ق��دِّس ـ��ل ل��ل��م��ن��دي��ـ ك��ان ب��ي��وٍم
ح��ص��دا أو ال��ك��ت��ان ـ��ب��ت أن��ـ م��ن ق��ب��ل��ه وق��دِّس
ق��ع��دا أو ال��نَّ��ول ع��ن��د م ق��ا م��ن م��ث��ل��ه وق��دِّس
ش��ه��دا أو ال��س��وق، ف��ي ب��ه ن��ادى م��ن ك��ل وق��دِّس

اليقظة حلم

ه��ه��ن��ا أراه ك��ن��ت ال��ذي ال��ح��ل��م م��ض��ى أي��ن
َم��ْوه��ن��ا16 ش��م��ال��ي ع��ن ـ��ُت ـْ وال��ت��ف��ت�� ص��ح��وت إذا

∗∗∗
ال��س��ه��ر ص��ح��واُت ن��وم��ي ق��طَّ��ع��ْت م��ا إذا ك��ن��ُت
ال��ن��ظ��ر ال��ن��وم ع��ن ـ��ض��ي��ُت ـْ وأغ�� ع��ي��ن��يَّ غ��ب��ط��ُت

∗∗∗
ال��م��دي��د ال��ل��ي��ل ي��ق��ظ��ة ف��ي ح��ل��ًم��ا ع��ن��دي وك��ان

يذكر ملن خالًفا يذكرها من فيجمد والقرب؛ باملوت اإلنسان تذكِّر وهي الديدان، نسج من الحرير 15
والحياة. والشدو والطري الخرضة يذكر فإنه الكتان،

منه. ساعة بعد أو منتصفه بعد الليل: من واملوهن الوهن 16

42



ومناجاة غزل

ب��ع��ي��د ف��ردوس ن��س��م��َة أن��ف��اس��ه م��ن أس��م��ُع

∗∗∗
أم��ل وم��ن راح��ة م��ن ال��ك��رى ف��ي ��ا م��مَّ أس��ع��د
ت��م��ل ال وم��ع��اٍن ُد ي��ح��ْد ال خ��ي��ال وم��ن

∗∗∗
ل��ك اآلن ج��ف��ون��ي ك��لُّ ك��رى! ي��ا أب��ش��ر ف��اآلن
ال��م��ل��ك ذاك ج��ان��ب��ي ف��ي ف��أرى أع��ود ح��ت��ى

ليلة

األم��ي��ن ال��ق��رب ل��ي��ل��ة ي��ا ل��ي��ل��ة وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
ت��ط��ف��ري��ن! ل��و وح��ب��ذا ـ��ن، ت��س��رع��ي��ـ ل��و ح��ب��ذا ي��ا
ف��تَ��ْخ��لُ��ِدي��ن! تَ��ْل��بَ��ِث��ي��َن ل��و ف��ح��ب��ذا أت��ي��ت وإذا

الليايل عروس

وال��ت��دلُّ��ل ال��ن��وى ط��ول ع��ل��ى وت��دن��و ع��ِل م��ن ال��ي��وم ت��ه��ب��ط ال��ل��ي��ال��ي ع��روس
وش��م��أل ض��ي��اء م��ن ج��ن��وب وب��ي��ن وم��غ��رٍب ض��ي��اء م��ن ش��رٍق ب��ي��ن َس��َرت
وت��أم��ل��ي وج��ه��ه��ا اش��ت��ي��اق ل��ط��ول ب��ع��ي��دة ُده��ور م��ن أراه��ا ك��أن��ي
ُم��ق��بَّ��ل ك��لَّ م��ن��ك أُق��بِّ��ْل ت��ع��اَل��ْي أق��ب��ل��ي! ��ل ال��م��ؤمَّ ال��ق��در ل��ي��ل��َة ف��ي��ا
ال��م��ت��خ��ي��ل ص��ورة ل��دي��ه ق��ل��ي��ٌل ع��اش��ق ��ك ي��ض��مُّ ج��ث��م��انً��ا ل��ك خ��ذي
ُم��ْس��بَ��ِل م��س��ائ��ك م��ن ب��ف��رٍع وم��ي��ل��ي م��ش��رٍق ص��ب��اح��ك م��ن ب��وج��ٍه وت��ي��ه��ي
م��م��ثَّ��ل ب��ج��س��ٍم ال��دن��ي��ا ض��نَّ��ت إذا ش��دُوه ال��س��م��َع ي��م��أل ش��ع��ًرا س��أب��دي��ك
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ثَْرثَاَرة

ق��ي��ال أو م��ن��ك ق��اًال ش��ئ��ت م��ا ف��ه��اِت س��اب��ق��ٍة غ��ي��ر ف��ي ثَ��ْرثَ��اَرًة أراِك
ت��ق��ب��ي��ال زدن��اه ل��ن��ا ل��غ��ًوا زاد إن ن��ق��بِّ��ل��ه ثَ��غ��ٍر م��ن ال��ل��غ��َو أح��س��َن م��ا

النصيب ثروة

ع��ج��ل ع��ل��ى داًرا ل��ي وب��ن��ي��ت ال��ج��ل��ل ب��ال��ث��روة م��نَّ��ي��ت��ن��ي
م��ح��ت��ف��ل ك��لَّ ب��ح��س��ن��ك داري اح��ت��ف��ل��ت أص��اب��ن��ي «ال��ن��ص��ي��ب» وإذا
وال��ج��ب��ل ب��ال��س��ه��ل س��اح��ة ف��ي غ��ًدا ال��ب��ن��اء ع��ز إذا ح��س��ب��ي
واألم��ل ال��ح��ب س��اح��ت��ي��ن: ف��ي وت��ع��م��ره��ا ت��ؤس��س��ه��ا دور

قرنفلك

س��م��تً��ا؟17 ي��ح��ك��ي��ك أن��ه أت��ع��ل��م ح��س��نً��ا ي��ح��ك��ي��ك ال��ذي ق��رن��ف��ل��ك
أن��ت��ا ت��ح��ذره ول��م ح��ذٍر، ع��ل��ى ف��ت��ج��ن��ب��وه ل��ونُ��ه َد تَ��ع��دَّ
ش��تَّ��ى اإلح��س��اس م��ن وأل��وان ف��رٌد ه��واك ش��ب��ي��ُه ع��ط��ر ل��ه

السواغب النجوم

س��واغ��ب؟ ال��ن��اظ��رات ال��ن��ج��وم أت��ل��ك س��م��ائ��ه��ا ف��ي وص��وص��ت ق��د أع��ي��نً��ا أرى
وغ��ي��اه��ب ت��ج��ت��ازه��ا ال م��ص��اع��ب ودون��ه��ا ت��ش��ت��ه��ي��ه��ا ح��ب م��وائ��د
وت��راق��ب أل��ح��اظ��ه��ا ل��ه��ا ت��م��د ف��وق��ن��ا وه��ي ل��ي��ل��ت��ي، ف��ي ب��ه��ا ن��ع��م��ت
ال��ش��واح��ب ال��ورود ت��ل��ك وم��س��ك��ي��ن��ة ال��دُّج��ى ف��ي ال��ك��واك��ب ه��ذي وم��س��ك��ي��ن��ة

الخري. أهل وهيئة الطريق، السمت: 17
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ك��واك��ب ي��ا ك��لَّ��ه��ا ك��أس��ي ث��م��ال��َة ش��ارب أن��ا م��ا س��ؤر م��ن خ��ذي ف��ه��اك
غ��اض��ب إن��ك روُض ي��ا م��ث��ل��ه��ا وخ��ذ ق��ب��ل��ًة ع��ش��ري��ن ال��ل��ي��ل ن��س��ي��َم ي��ا وخ��ذ
ل��واه��ب! غ��ن��ي��ت إْن وإنِّ��ي غ��ن��ي��ت، ب��ه ال��ذي ع��اش ، ب��ال��ح��بِّ أن��ا غ��ن��يٌّ

الغاضب النيل

ه��ج��ري؟ ط��وَل ن��ي��ل ي��ا ن��اق��ٌم أم أدري ل��س��ت ن��ي��ل؟ ي��ا أس��اه��ٌم18
ش��رِّ ع��اِم ب��ع��َد س��وءٍ وع��اِم ش��ه��ر ب��ع��د م��رَّ ش��ه��ٍر ف��ربَّ

ب��وت��ِر أو زرُت ب��ش��ف��ٍع وال

∗∗∗
غ��ري��ب��ا ط��ارًق��ا ت��الق��ي ك��م��ا وال��ح��ب��ي��ب��ا ن��ي��ل ي��ا الق��ي��ت��ن��ي
ال��رق��ي��ب��ا ب��ن��ا ن��ي��ُل ي��ا أغ��ري��ت ُم��ري��ب��ا، ل��ن��ا ك��ي��ًدا وزدت��ن��ا

وس��ري س��رَّه ي��ح��ص��ي ي��ك��اد

∗∗∗
��ي؟ أرجِّ أو أخ��اف أك��ن ول��م ��ي ح��جِّ إل��ي��ك ن��ي��ًل ي��ا وك��ي��ف
ب��رج��ي؟! وض��لَّ ن��ج��م��ي ه��وى وق��د ن��ه��ج��ي إل��ي��ك يَ��ه��دي��ن��ي ك��ي��ف ب��ل

ع��ذري؟ والح ق��رب��ان��ي وع��زَّ

∗∗∗
دع��اه ربَّ��م��ا إل��ي��ك غ��ي��ري ت��راه م��ع��ي ك��ن��َت ال��ذي ذاك
أرع��اه ك��م��ا ي��رع��ان��ي إل��ي��ك س��واه ك��اه��ن ه��دان��ي ف��ق��د

وخ��س��ر ال��ه��وى ف��ي ض��الل ب��ع��د

∗∗∗

وتغري. عبس وجهه: سهم 18
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وال��ش��ع��ار ال��م��ن��س��ك19 ل��ه ع��ن��دي ف��ال��م��زار اآلن أم��ا ن��ي��ل ي��ا
ال��س��رار ب��درن��ا ع��ن ي��ن��ج��ل��ي أو ن��ه��ار ال��دج��ى ف��ي ي��غ��ي��ب ف��ال

ي��س��ري ح��ي��ن ل��ك س��ري��ن��ا إالَّ

∗∗∗
م��س��ب��ح��ي��ن��ا وردن��اك إذا ال��ع��ي��ون��ا ح��ول��ن��ا ف��اش��غ��ل ن��ي��ل ي��ا
وي��س��ع��دون��ا ي��ح��ب��ون وم��ن ال��س��ك��ون��ا ت��ك��ره ع��ي��ون ت��ل��ك

ب��دري ع��ن وال ع��ن��ي رض��ي��ْت ال

النجوم نجوى

ب��دُر وال ش��م��ٌس ف��ال ال��زُّه��ر األن��ج��ُم ب��ح��س��ب��ي
س��ر ل��ل��ه��وى ف��ف��ي��ه��ا ال��ن��ج��وى ع��زل��ة ت��ري��ن��ا
ال��ث��غ��ر ي��ب��ت��س��م ك��م��ا ه��م��س ل��م��ح��ت��ه��ا وف��ي
ُس��رُّوا: ل��ه ب��أح��ف��اد ُس��رَّ ق��د ال��ش��ي��خ ك��ه��م��س
واغ��ت��رُّوا ال��ع��ي��ش وِغ��رُّوا ال��دن��ي��ا خ��ذوا ال��دن��ي��ا خ��ذوا
ال��غ��رُّ ه��و ف��أدراك��م ال��ك��ب��رى ال��ح��ك��م��ة دري��ت

∗∗∗
ف��ج��ُر وال ص��ب��ٌح ف��ال ال��زه��ر األن��ج��ُم ب��ح��س��ب��ي
س��ف��ر ل��ه��ا وال��ل��ي��ل ب، األح��ب��ا ت��ن��ب��ئ س��واح��ر
ال��ده��ر ح��ول��ه��ا ودي��ٌع ن��ج��واه��ا ص��وت رص��ي��ٌن
س��ت��ر ال��دج��ى ب��در أو ـ��س ل��ل��ش��م��ـ وم��ا س��ت��ر ل��ه��ا
ال��ف��خ��ر! ول��ه��ا ح��ب��ي��ب��ي، س��رَّت ف��ق��د ال��ش��ك��ر ل��ه��ا

أيًضا. ومناسكه عالماته وشعائره: عباداته. الحج: مناسك 19
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كلماتي

ف��ه��ات��ي ال��وع��د ص��دق ك��ل��م��ات��ي! ك��ل��م��ات��ي!
ال��ل��غ��ات؟ وح��يُّ أو دُق ال��ص��ا وح��يُ��ك م��ع��ي��ن��ي ه��ل
ب��أداة ت��ب��ل��غ��ي��ه ل��م م��ا أس��ت��أدي��ك20 أن��ا
وَل��ه��اة21 ل��س��ان ع��ن ت��ت��ع��ال��ى م��ع��اٍن م��ن
ال��خ��ال��دات ال��م��ع��ان��ي ـ��ك ت��ل��ـ ع��ن األرب��اب ف��اس��أل��ي
ِث��ق��اِت ع��ل��ُم ل��ه ـ��ٍت ص��م��ـ ف��ك��م ال��ص��م��ت س��ل��ي أو
وال��رواة إل��ي��ه ـ��ث األح��ادي��ـ ش��أو ي��ن��ت��ه��ي
ال��ن��ج��اة وح��ي ع��رف��وا �داة ه� الذ �ه وب�

∗∗∗
أن��اة ف��ي وأص��ي��خ��ي ك��ل��م��ات��ي ي��ا ان��ظ��ري
ال��ج��ه��ات ك��لِّ وف��ي ـ��ق، األف��ـ ف��ي ثَ��مَّ ض��ي��اءٌ م��ا
آت �الك األف� دارة م��ن وال األرض م��ن ال
ال��ك��ائ��ن��ات م��لء وه��و ع��ي��ن��ي غ��ي��ُر ت��راه ال
ق��ب��س��اِت؟ م��ن��ه يَ��َر ل��م ام��رؤ ال��دن��ي��ا ي��رى ه��ل
ش��ت��ات22 ال��ت��ي��ه م��ن ٍد وا ف��ي أن��ت ك��ل��م��ات��ي
وه��ات��ي ال��ص��م��ت س��ل��ي أو ع��ن��ه األرب��اب اس��أل��ي

∗∗∗
ك��ل��م��ات��ي ي��ا إذن ـ��ن ت��ق��ول��ي��ـ م��ا ك��ل��م��ات��ي
ال��م��ه��ج��ات؟ غ��ذاء ـ��َف ـْ ال��ك��ف�� ي��م��ن��ح ن��ع��ي��ٌم م��ا
ال��ل��م��س��ات ب��ع��ض وه��و ع��ن��ه األل��ب��اب ت��ق��ص��ر

أداءه. منه طلب اليشء: استأداه 20
الحلق. عىل مرشفة لحمة اللَّهاة: 21

املتفرق. الشتات: 22
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�رات زه� أو �ارة ت� خ��ص��ًرا أدع��وه ي��دي ف��ي
ق��ب��الت أو ت��ارة ث��غ��ًرا أدع��وه ف��م��ي ف��ي
ك��ل��م��ات��ي ي��ا إذن ـ��ه ف��ي��ـ م��ا اس��م م��ا وف��ؤادي؟
وه��ات��ي ال��ص��م��ت س��ل��ي أو ع��ن��ه األرب��اَب اس��أل��ي

∗∗∗
ال��ن��ش��وات ف��وق ت��ل��ك ب��ل ال ت��ل��ك؟ ن��ش��وات
ال��ي��ق��ظ��ات غ��ي��ر ت��ل��ك ب��ل ال ت��ل��ك؟ ي��ق��ظ��ات
م��رت��ف��ع��ات وارت��ق��ت م��داه��ا م��ن��ه��ا ب��ل��غ��ت
وت��ؤات��ي وتُ��ص��غ��ي ـ��ف ل��ل��وص��ـ ال��ي��ق��ظ��ة ت��س��ل��س
ال��س��ب��ات ص��م��ت ل��زم��ت م��داه��ا ج��ازت ف��إذا
ك��ل��م��ات��ي؟ ي��ا إذن ـ��ي��ن ت��ق��ول��ـ م��ا ك��ل��م��ات��ي!
وه��ات��ي ال��ص��م��ت س��ل��ي أو ع��ن��ه��ا األرب��اب اس��أل��ي

∗∗∗
ال��ه��ب��ات؟ ه��ات��ي��ك ك��لَّ ق��ل��ب��ي ت��م��ن��ح ل��ح��ظ��ة
م��ت��ص��الت؟ ح��ق��بً��ا ع��م��ري ت��رف��ع ل��ح��ظ��ة
ب��ال��س��ن��وات ال ـ��ع��ة ب��ال��رف��ـ ط��ال ع��م��ٍر ربَّ
ال��ل��ح��ظ��ات ب��ي��ن الح خ��ل��ود ب��ل ال ل��ح��ظ��ة؟
ال��ح��َل��ق��ات ش��ب��اك م��ن ت��راه��ا ك��ال��س��م��اوات
م��خ��ت��ل��ف��ات ك��وى23 م��ن ت��ج��لَّ��ت آب��اٍد ربَّ
ح��ي��اة ك��أس م��ألت زم��ان وُق��ط��ي��رات
ال��س��ك��رات! ف��ي ف��ق��ل س ال��ك��أ ط��غ��ت م��ا وإذا
ب��ال��ص��ح��وات ت��غ��ت��ل��ي وأخ��رى تُ��غ��ش��ى س��ك��رة
ل��ث��م��ات ل��زي��َم��ْي ـ��ن رف��ي��ق��ي��ـ ب��ت��ن��ا ه��ك��ذا

الحائط. يف فتحة وهي كوة، جمع 23
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ال��ه��م��س��ات ل��ح��ف��ي��ف وص��اٍح غ��اٍف، غ��ائ��ب
ك��ل��م��ات��ي ي��ا إذن ـ��ن ت��ق��ول��ي��ـ م��ا ك��ل��م��ات��ي!
وه��ات��ي ال��ص��م��ت س��ل��ي أو ع��نَّ��ا األرب��اب اس��أل��ي

∗∗∗
ال��م��طَّ��ل��ع��ات؟ ـ��راج��ه��ا أب��ـ ع��ل��ى أم��الٌك أي��ن
ال��ن��يِّ��رات وت��ج��ل��و ـ��ل ال��ل��ي��ـ ف��ي اآلف��اق ت��ص��ق��ل
ال��غ��اب��رات ال��ل��ي��ال��ي ر ن��و ع��ل��ى ال��دن��ي��ا أرى ال
ال��ح��ج��رات وراء ـ��ي��ا ال��دن��ـ ن��دع ب��ل ال أي��ن؟
ال��ل��م��ح��ات ول��ي��د ح م��ص��ب��ا ال��ل��ي��ل��ة ن��ورن��ا
ال��ن��ظ��رات غ��ض��ي��ض م��ن ح��ي��اءً ج��ف��ن��ي��ه غ��ضَّ
ال��س��م��ات ف��ج��ريَّ ش��ئ��ت إن ف��ق��ل أو ش��ف��ق��يٍّ��ا
ال��ب��رك��ات َع��س��ج��ديَّ ح��س��نً��ا ب��ارك َع��ْس��َج��ًدا
غ��م��رات ف��ي وي��دي ون��ف��س��ي ع��ي��ن��ي س��بَّ��ح��ت
م��غ��ن��ي��ات ك��ن��وز أيِّ م��ن��ه��م��ا ك��ن��وز ف��ي
وم��م��ات��ي ل��ح��ي��ات��ي م��ن��ه��ا أن��ف��ق ث��روة
وص��ات��ي ال��ِط��رس ف��ي ـ��ع��ث ت��ب��ـ أن ي��وم ول��ب��ع��ث��ي
خ��اذالت��ي إال ـ��ي��وم ال��ـ أراك م��ا ك��ل��م��ات��ي!
م��ه��ل��م��ات��ي وك��ن��وزي ك��ن��وزي أغ��ن��ت��ن��ي ع��ن��ك

∗∗∗
دع��وات��ي واس��ت��ع��ادت ك��ل��م��ات��ي س��م��ع��تْ��ن��ي
ال��َخ��ِف��َرات: ك��ال��ع��ذارى ح��ي��اء ف��ي ق��ال��ت ث��م
ف��وات أيَّ ف��ات��ن��ي ول��ك��ن ال��ص��م��ت ل��ي ب��اح
ب��ن��ات��ي ي��ا ال��ت��م��نِّ��ي ف��ي ع��س��ي��ًرا س��ام��وِك ق��ال:
ص��اغ��ي��ات ع��ودي ث��م أع��ي��دي ث��م ارج��ع��ي،
م��ئ��ات اْس��َط��ع��ِت وإذا ع��ش��رات أو م��رة
ال��ص��ف��ات ه��ات��ي��ك ف��ي��ن ت��و واح��د ب��درٍس م��ا
ف��ه��ات ال��ص��م��ت ـ��ه��م��ن��ي أل��ـ ش��اع��ري ي��ا ه��ك��ذا
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ح��س��ن��ات��ي وراق��ب ن��ي ب��إح��س��ا واف��رح ه��ات��ه��ا
�ات درج� �اٍت درج� إالَّ ال��ص��م��ت ي��ب��وح ال

∗∗∗
ك��ل��م��ات��ي ي��ا أج��ل ـ��ت، ال��ص��م��ـ ص��دق ك��ل��م��ات��ي!
ب��ص��الة إال أم��س ال��ـ أع��ي��د ال أنِّ��ي غ��ي��ر
وش��ك��ات��ي رج��ائ��ي ـ��َم��ت ـْ ض��م�� ل��م��ن األم��ر م��رج��ع
ال��م��وات األرض م��ن ـ��ي��ا أح��ـ م��ن ال��ع��ودة ي��م��ل��ك
وت��ق��اة خ��ش��وع ف��ي إل��ي��ه��ا ال��ص��م��ت ف��اب��ع��ث��ي
ك��ل��م��ات��ي ي��ا ت��س��أل��ي ل��م وإن أع��ط��ْت رب��م��ا

ذكراه عن يبحث يوم

يوم هو الخاطر هذا فيه خطر الذي اليوُم فإذا بذكراه، لنحتفل تاريخه عن بحثنا يوٌم
املصادفات: أعجب من مصادفًة فكانت بعينه، الذكرى

س��ي��م��اه ال��ع��ام ب��ع��د ال��ع��ام ذم��ة ف��ي اح��ت��ج��ب��ت وال ال��م��اض��ي ال��زم��ن ي��ط��ِوِه ل��م
ن��ج��واه إل��ه��ام ف��ي ال��ي��وُم ب��ن��ف��س��ه ف��ذكَّ��رن��ا م��ن��س��يٍّ��ا ال��غ��ي��ب ف��ي خ��ل��ن��اه
ذك��راه م��ي��ع��اد م��ي��الده ف��ك��ان ص��ح��ائ��ف��ن��ا ف��ي ع��ن��ه ل��ن��ب��ح��ث ق��م��ن��ا
ب��ع��ث��ن��اه ح��تَّ��ى ع��ه��ده��ا ان��ط��وى ث��م ع��رض��ت ب��ي��ن��ن��ا ل��ق��ي��ا ِل أوَّ ي��وَم ي��ا
م��زاي��اه ت��ذه��ب ل��م ال��ع��م��ر م��زي��ة ذه��ب��ت إذا ح��بِّ ف��ي ب��ع��ث��ن��اه ن��ع��م
ل��ن��ن��س��اه ك��نَّ��ا وم��ا ع��نَّ��ا ي��ْس��ُه ل��م ع��واق��ب��ه ف��ي ع��ي��ٍد ي��وُم م��ب��ارٌك
ل��ن��ل��ق��اه! ع��نَّ��ا ب��اح��ثً��ا ب��ه إذا ون��ذك��ره ل��ن��ل��ق��اه ب��ح��ث��ن��ا ل��م��ا
ال��ل��ه ي��رع��اه��م��ا ل��ق��ي��اه��م��ا ق��ب��ل م��ن ب��رح��ا م��ا ُروح��يْ��ن ف��ي ال��ل��ه م��ن س��رٌّ
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النفس هبوط

ع��اذرا أن��ت وك��ن ف��ارف��ع��ه��ا، ال��ح��ب م��ن ال��ذُّرى ت��ب��ل��غ ف��ل��م ن��ف��س��ي ه��ب��ط��ت إذا
ن��ادرا م��ن��ه م��رت��ق��ى إالَّ األرض ب��ن��و ارت��ق��ى ق��لَّ��م��ا ال��ع��ال ف��ي أوٌج ف��ل��ل��ح��بِّ
ق��ادرا ك��ن��ت ل��و األرض، ف��ي أس��ت��وي وال أْوَج��ُه أف��ارق ال ان��ي ل��و وددت
وق��اه��را ه��ن��اك م��ق��ه��وًرا ال��ق��ل��ب ب��ه��ا ي��زْل ل��م ال��ده��ر م��ع ح��رٌب ول��ك��نَّ��ه��ا
ح��ائ��را أَْس��واَن واح��س��ب��ه ع��ات��بً��ا، وال غ��اض��بً��ا ال��م��ش��رَّد ال��ق��ل��ب ت��ح��س��ِب ف��ال
م��ؤازرا ال��ص��ع��ود ف��ي ي��وًم��ا ل��ك أك��ن م��ؤازري ال��ص��ع��ود ف��ي ي��وًم��ا ت��ُك وإن
س��اف��را األف��ق ع��ل��ى ن��ج��ًم��ا ل��ي ك��ن��ت إذا ن��ادًم��ا األرض ف��ي م��ث��واي ع��ل��ى ول��س��ت

الرساب سحر

وال��ذك��ر ب��ال��ق��رب ف��ات��ن��ي ي��ا تُ��غ��ري ج��ن��ٌة س��راب��َك ه��ذا
ي��ج��ري أف��ق��ه��ا ف��ي ك��وث��ر م��ن أب��ًدا خ��ل��ت م��ا بُ��ع��دك ص��ح��راء
ال��ن��ه��ر ��ة لُ��جَّ وع��ن��دك ، ِريٌّ ب��ه ول��ي��س يُ��غ��ري ل��ك��ن��ه
س��ح��ر م��ن ت��خ��ُل ل��م م��ائ��ه��ا م��ن ك��واث��ره َخ��َل��ت ال��س��راب وإذا
��ْف��ر24 ال��سَّ ول��ه��ف��ة ال��م��ق��ي��م، أم��ن ل��ن��ا ي��ص��ُف وذاك ب��ذاك ف��اف��ت��ن

عاملنا

ب��ال��دن��س ال��م��وب��وء ال��ع��ال��م م��ن دع��ن��ا ع��ال��م��ن��ا واإلخ��الص وال��ش��ع��ر ال��ح��بِّ ف��ي
وم��ل��تَ��م��س م��رأى ف��ي ال��س��م��وات إالَّ ت��رى ف��ل��س��ت ح��وال��ي��ن��ا ن��ظ��رت إذا

ال ولكنه واألمل بالشوق يفتن الذي الرساب كسحر سحًرا البعد يف إن واملعنى: املسافرون، السْفر: 24
ولذة اإلقامة أمن بني جمع بالسحرين الفتنة عرف ومن فيه، لهفة ال ولكنَّه الرِّيِّ فتنَة للقرب وإن يَروي،

السفر.
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هجو

ب��ي��ت��ي��ن ل��ك ق��ائ��ل ف��إن��ي وس��ل��ن��ي، ت��خ��ف ف��ال ج��ه��دي ب��ي��ت��ي��ن ف��ي ه��ج��وت��ك
ع��ي��ن��ي ع��ن تَ��غ��ُرب ح��ي��ن ع��ن��اء وط��ول م��ح��ن��ة إن��ك ال��ل��ه رع��اك أق��ول:
ال��ب��ي��ن ع��ل��ى م��ن��ك أل��ق��اه ب��م��ا ش��ق��يٌّ إن��ن��ي ب��ي��ت��ي��ن: أت��م��م��ت وم��ا — وق��ل��ت

آخر هجو

ل��زام��ا؟! ح��ت��ًم��ا أك��ان ع��الم��ا؟ ال��دالل ه��ذا
ع��ام��ا ال��ده��ر م��ن ي��وم��ي ف��ي��م��س��ي ع��نِّ��ي ت��غ��ي��ب
األي��ام��ا ل��ي ��رت ق��صَّ ب��ق��رب��ي س��م��ح��ت وإن
ال��م��الم��ا؟ ف��ي��ه خ��ش��ي��ت ف��ه��الَّ ب��ه��ذا، تُ��زه��ى

الوساوس

ال��وس��اوس م��ن ال��م��ح��بِّ وي��ل دام��س وال��ل��ي��ل س��اه��ٌر أن��ا
ح��ارس ال��م��أم��ون زح��ف��ه م��ن وم��ا ال��خ��اف��ي ال��غ��د وم��ن
ه��ام��س ال��ص��در ف��ي وري��ب��ه ن، ك��ا ب��األم��س ال��ذي وم��ن
ال��ن��واع��س ال��س��ود األع��ي��ن ـ��ك ت��ل��ـ ت��خ��ف��ي��ه ال��ذي وم��ن
خ��ان��س ع��ن��ك س��رٌّ ال��ق��ل��ب ف��ي وخ��ل��ف��ه��ا إل��ي��ك ت��رن��و
ي��ؤان��س وم��ن ال��غ��ي��اب ف��ي ل��س ي��ج��ا وم��ن ال��غ��ي��اب ودع
ي��الم��س وم��ن ال��ح��ف��ول ف��ي ق��ص ي��را وم��ن ال��ح��ف��ول ودع
ع��اب��س! ق��ي��ل أو ب��ي��ن��ه��م ٍه ال ق��ي��ل إن ل��ه��ف��ت��ا ي��ا
وب��ائ��س ق��ل��ب��ي ب��ه راٍض ك��اله��م��ا وذاك ه��ذا

∗∗∗
ه��اج��س أل��َف نَ��أْيٍّ ك��لِّ ف��ي ل��ي إنَّ ع��نِّ��ي ت��ن��أ ال
ش��ام��س ال��ص��ب��ح م��ث��ل وأن��ت م ال��ظ��ال ش��ي��اط��ي��ن م��ن ه��ي
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وال��م��ش��اك��س ال��م��س��ال��م م��ن��ه��ا ي��ن��ص��رف ع��ل��ي��ه��ا أش��رق
ال��وس��اوس ل��ي��ل ان��ج��ل��ى إذا ـ��ش ت��ع��ي��ـ أن ع��ن��دي ض��ي��ر ال

اللقاء رجاء

م��ؤان��س��ي؟! أن��ت أم��س��ي��ت إذا ف��ك��ي��ف وح��ش��ت��ي ب��دد أل��ق��اك ب��أن رج��ائ��ي
وس��اوس��ي ك��لُّ غ��ب��ت م��ا إذا وأن��ت ك��لُّ��ه��ا ال��وس��اوس ف��ت��ن��ج��اب أراك

العاشق شكوك

ق��ل��ق��ا م��روًع��ا ف��ه��بَّ زه��ق��ا ال��ك��رى ف��ي اب��نً��ا رأى
وث��ق��ا أن��ه وي��ن��س��ى ث��ق��ة ول��ي��ده ي��ض��م
خ��ف��ق��ا ك��ل��م��ا وي��ف��زع ف��زًع��ا ق��ل��ب��ه وي��خ��ف��ق
ان��ط��ل��ق��ا ال��م��ارد ف��ذاك ش��غ��ف ذو خ��اف م��ا إذا

∗∗∗
ط��رق��ا أو ط��اف م��ا إذا ق��ل��ب��ي ف��ي ��كُّ ال��شَّ ك��ذاك
ص��دق��ا ن��ذي��ره ك��أنَّ وي��ح��زن��ن��ي أك��ذِّب��ه،
ال��ف��رق��ا وال ذن��ب��ي م��ن ن ال��ح��ز ت��ع��دِّي ال ف��دي��ت��ك
خ��ل��ق��ا أو خ��ال م��ا إذا ي��ٌد ب��ال��خ��ي��ال ل��ي ف��م��ا
ع��ش��ق��ا! م��ن ُك��لُّ ك��ذل��ك ف��أس��م��ع��ه ل��ي ي��وس��وس

مغبونة صفقة

ب��ح��بِّ ح��بٍّ��ا ج��ازي��ت��ن��ي وإن أُج��اَزى ال غ��رام��ك ف��ي أُران��ي
رح��ِب؟ غ��ي��ر وق��ل��ب��ك َوْه��ب��تَ��َك��ُه، ق��ل��ٌب ال��رح��َب ال��زم��اَن ي��س��ع أل��م
ق��رب��ي؟ ع��ن��د ش��ري��ك م��ن ل��ك وم��ا ش��ري��ك ل��ي ق��رب��ك وع��ن��د ف��ك��ي��ف
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ق��ل��ِب ب��ن��ص��ف ال��وف��اء، ع��ل��ى ي��ق��ي��م ق��ل��بً��ا أع��ط��ي��ُت إن ال��ح��ب ج��ه��ل��ت

بلدي

أح��د وال خ��م��ي��ٌس ال واطَّ��رْد ال��دَّه��ُر أَْم��َح��َل
وع��د ب��م��ن ُه��يَ��اٌم أو ل��م��وع��ٍد ان��ت��ظ��اٌر ال
وال��ع��دد ال��وس��م ف��ي وي��ن ت��س��ا أي��ام��ن��ا ُك��لُّ
ب��غ��د أم��س��ه��ا وال��ت��ق��ى ل��ي��ل��ه��ا م��ث��ل ص��ب��ح��ه��ا
يُ��زد25 ل��م ال��ع��م��ُر وب��ه��ا ك��لُّ��ه��ا ال��ع��م��َر تُ��ن��ِق��ص
األم��د م��ق��ب��ل ن��ق��ص��ت وق��د م��اض��يً��ا ت��زد ل��م
وال��ك��م��د؟ ال��خ��وف ف��م��ا ن��ا ب��دأ ك��م��ا رج��ع��ن��ا ق��د
ف��اب��ت��ع��د ف��ت��ب��اع��دُت، م��وط��نً��ا ال��ح��زن ل��ي ك��ان
وج��د م��ا خ��اف واج��ًدا ت��رى ف��ه��ل ع��دن��ا ث��م
ب��ل��د وال ب��ن��َت ف��ال ، ـ��رُّ أب��ـ ب��ي أن��ت ب��ل��دي

قلب ميناء

ال��ط��ه��ور ال��ح��ب س��وى ق��ل��ب��ي ف��ي ل��ك ف��م��ا وال��ن��ف��س ال��ع��ي��ن ق��ري��ر نَ��ْم
ك��ف��ور ِج��دُّ إذن إن��ي غ��ي��ب��ٍة، ف��ي ال��ص��اح��ب أك��رم ل��م إن أن��ا

∗∗∗
ال��ع��ب��ور واس��ت��ع��ص��ى ال��ل��ي��ل، واك��ف��ه��رَّ ط��غ��ى ال��ب��ح��ر إذا م��ي��ن��ائ��ي أن��ت
وال��ج��س��ور؟! ح��ول��ي األس��وار أن��ق��ض أتُ��رى ص��خ��ور ب��ع��ض ب��ه ه��ب
ال��ص��خ��ور ه��ات��ي��ك أع��رف أن��ن��ي إذن ق��ص��اراي ب��ل وح��ب��ي! ال

يوم أما املايض، ثروة يف يزيد ولكنه العمر، من ينقص يوم هو باإلنسان يمر الذي السعادة يوم 25

حارض. أو ماٍض يف يزيده وال العمر ينقص فإنه الشقاء
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غ��ف��ور وال��ح��ب ش��ئ��ت، م��ا غ��اف��ًرا ج��اوزت��ه��ا ج��اورت��ه��ا ف��إذا
وش��ك��ور غ��ف��وٌر وش��ب��ي��ه��ان غ��اف��ًرا ال ش��اك��ًرا أُران��ي ب��ل

∗∗∗
ال��غ��رور ال��دن��ي��ا ف��ي األح��ب��اب أك��رم ي��ا وال��خ��اط��ر ال��ع��ي��ن ق��ري��ر ن��م
ال��ش��رور م��اض��ي م��ن ي��ن��ج��ي��ك ل��و ودَّ أخ م��ن ش��رٍّا ال��غ��د ف��ي ت��خ��ف ال
ي��دور وال��دَّه��ر م��ن��ك، أم��اٍن ف��ي وأن��ا م��نِّ��ي أن��ت أم��اٍن ف��ي
األم��ور ك��لِّ ف��ي ال��ن��ي��ة ط��اه��ر ي��ا ن��ف��س��ك م��ن ب��ك أدرى أن��ا
وزور غ��شٍّ م��ن اإلن��س��ان أخ��ط��أ إذا ح��ب م��ن ت��خ��ط��ئ إن��م��ا
ص��ب��ور ال��ح��زن ع��ل��ى ال��ح��ب ف��ي ه��و َم��ن أح��زن��ت إن أن��ا ق��ل��ب��ي وي��ح
ي��ج��ور ال رح��ي��م م��ن��ك وال��ه��وى ال��ه��وى ج��ار وك��م م��نِّ��ي ق��س��ا ك��م
ال��ث��ئ��ور ال��وج��د ع��ن��دك وش��ف��ي��ع��ي دائ��م ش��ف��ي��ع ع��ط��ٍف م��ن ل��ك
غ��ي��ور ن��اَم وال ض��غ��ٍن ذو ق��رَّ ال وال��خ��اط��ر ال��ع��ي��ن ق��ري��ر ن��ْم
ن��ور ف��وق ن��وًرا ح��بَّ��ك ل��ي واج��ُل ظ��ل��م��ائ��ه ف��ي ال��ن��اس ج��ه��َل خ��لِّ

الحب فوق

ي��ل��ت��ق��ي��اِن ال��زم��ان ص��ف��اء ف��ي وس��روري س��روُره َم��ن ص��اح��ب��ي
م��ك��ان��ي ت��ن��اءى وإْن س��روري، م��ن س��روًرا اس��ت��ج��دَّ َم��ِن وص��دي��ق��ي
ي��س��ت��وي��ان ال��ش��ج��و ف��ي وق��ل��ب��ي ن، ك��ا ك��ي��ف��م��ا ق��ل��ب��ه َم��ن وح��ب��ي��ب��ي
ال��ب��ي��ان؟ ف��ي اس��م��ه م��ا أدع��وه؟ ك��ي��ف ألرَض��ى ال��ع��ذاب ي��رت��ض��ي ف��ال��ذي
اإلن��س��ان م��ن ي��رج��ى ش��يء ـ��ح��بِّ ال��ـ ف��وق ك��ان إن ال��ح��ب��ي��ب ف��وق ذاك
ال��ف��ان��ي ال��وج��ود ص��ب��غ��ة ع��ن ج��لَّ س��رٌّ ال��ل��ه ص��ب��غ��ة م��ن ف��ي��ه ذاك
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روح رسيان

ال��س��م��اء ُع��ل��ي��ا ف��ي األرواح ت��ت��ع��ب ف��م��ا أن��ت م��ت��ع��ٌب ت��س��ل��ن��ي ال
ال��ف��ض��اء ي��ن��ق��اد ال��خ��اف��ق، ح��س��ن��ك وِم��ن ال��ح��بِّ م��ن ب��ج��ن��اح��ي��ن
ال��م��س��اء ذاك ف��ي ص��اح��ب��ت��ك ح��ي��ن ت��ع��ٍب م��ن ال��م��دى أش��ك��و ال ط��رت
ض��ي��اء ف��ي أم��ش��ي ح��ي��ن أس��ري ك��ن��ت إن��م��ا أرًض��ا أل��م��س أك��ن ل��م

توكيد
ل��ت��ل��ق��اه26 ال��ول��ي��َد األمُّ ت��ق��ذف ك��م��ا وأخ��ش��اه ب��ال��ف��راق ن��ف��س��ي أح��دِّث
م��رآه غ��اب إذا إال ح��ب��ه وال وج��وده ب��ف��رط ت��دري ال ال��ش��يء ه��و

الحياة جواز

رض��اِك ب��ه أن��اُل ح��بٌّ ه��اِك! ق��ل��ت: ج��وازك؟ ق��ال��ت:
ال��ش��ب��اك أل��ف��اف وراء ة ال��ح��ي��ا خ��در ف��ي ف��دخ��ل��ت
اش��ت��راك ع��ل��ى ال��ح��ي��اة دار ت��ق��ت��س��م ج��وازك أب��رْز
ف��ك��اك ب��ال ت��ح��وم أب��ًدا ب��ب��اب��ه��ا ف��أن��ت ال أو

الصادقة الخرافة

األس��اط��ي��ر ص��دق ع��لَّ��م��ن��ي ف��ال��ح��ب أس��أل��ه ال��ع��رَّاف إل��ى أث��وب دع��ن��ي
م��س��ح��ور وه��م أو ُم��خ��ت��ِل��ٍق زع��م ف��ي ل��ه��ا ن��ظ��ي��ر ال دن��ي��ا ع��ج��ائ��ب ج��ال
وت��ف��ك��ي��ري ��ي ح��سِّ ف��ي ال��س��ح��ر ه��و ه��ذا ع��ج��ٌب ال ب��ال��س��ح��ر م��ؤم��نً��ا أِب��ْت ف��إن

ذلك يف فكان يديها، بني به شعرت ثم عليه بالخطر شعرت فته تلقَّ ثم الهواء يف ابنها قذفت إذا األم 26
عليه. باألمن الرسور ومضاعفة وجوده توكيد

56



ومناجاة غزل

الحب علم

ال��ح��ب ب��ه أح��اط م��ن دن��ي��ا وتَ��ح��ُس��ن م��ه��رب ال��ح��بِّ ف��ف��ي ال��دن��ي��ا س��اءت إذا
ال��ك��ت��ب ت��ع��لِّ��م��ه ال ع��ل��م ال��ح��ب وف��ي ع��ن��ده��ا وال��ق��ب��ح ال��ح��س��ن ت��دري ف��ب��ال��ح��ب

الرشيد الثوب

ال��س��ع��ي��د ال��ط��ف��ل ف��رح��ة م��ن ب��ال��ج��دي��د ق��ل��ب��ك ف��رح��ات
ال��ف��ري��د؟ ص��اح��ب��ه وأن��ت ـ��ق ال��رش��ي��ـ ب��ال��ث��وب أخ��ِج��ل��َت
ال��ق��دود ف��ي م��ع��ي��د م��ن ك ل��ق��دِّ ف��م��ا ي��ع��اد ال ه��و
ت��ري��د ك��م��ا أن��ت واح��ُل م��ك ي��ل��و ل��م��ن ال��ح��ي��اء خ��لِّ
ال��م��زي��د ع��ل��ى ال��ج��م��ال ع��ذل م��ن ب��االس��ت��ح��ي��اء أول��ى
ح��م��ي��د ع��فٌّ ث��ي��اب��ه ـ��ن ي��زي��ـ ل��م��ن ال��ث��ي��اب ك��لُّ
ال��رش��ي��د ه��و ف��ال��ج��م��ي��ل ـ��ل��ة ال��ج��م��ي��ـ ب��ح��ل��ت��ك ف��اف��رح
ال��م��دي��د ال��ع��م��ر وه��ي��ب��ة ر ال��وق��ا ث��وب ت��رت��دي ل��و
ال��ج��دي��د ال��زِّيِّ ف��ي ك��ال��طِّ��ف��ل ب��ه��ا ف��رًح��ا ل��ل��ب��س��ت��ه��ا

شعر عمر

وخ��ي��اال ح��ق��ي��ق��ًة ف��ي��ه وَح��يَ��يْ��ُت وح��ف��ظ��ت��ه ع��ش��ق��ت��ه ال��ق��دي��م ش��ع��ري
ت��واَل��ى وف��ي��ك أن��ظ��م��ه، ِب��تُّ ل��ك ف��إنَّ��م��ا ن��ظ��م��ُت إن ش��ع��ري وج��دي��د
وم��آال م��ب��دأ ب��ح��س��ن��ك ره��نً��ا ك��ل��ه ع��ن��دي ك��ان ح��بِّ��ي ف��ك��أنَّ
واالس��ت��ق��ب��اال وح��اض��ره م��ن��ه م��اض��يً��ا أب��اح��ك ق��ل��ب ع��ل��ى ف��اح��رص
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الحب يف الحياء

ج��س��م��ان أنَّ��ن��ا ال��ت��آل��ف ط��ول ع��ل��ى ي��ذكِّ��رن��ا م��ا ح��ي��ائ��ك م��ن ص��ْن
ث��ان م��ن ل��ه م��ا ت��ف��رَّد ق��ل��ٌب أنَّ��ن��ا يُ��ن��س��ى ي��وم ح��ي��اءَك واخ��ل��ع
وال��ن��س��ي��ان ال��تِّ��ذك��ار ذل��ك ف��ي س��رَّه ت��ع��ل��م ح��ي��ن أج��م��ع ال��ح��بُّ
ف��ان ه��و وال م��ب��ت��ع��د، ال��ق��ل��ب ال ق��ري��ن��ه ج��وار ف��ي ي��رف��رف ق��ل��ٌب
ض��ع��ف��ان ف��س��روره ح��ظَّ��اه��م��ا ال��ت��ق��ى ف��إذا ل��ي��ع��ط��ي��ا، م��ت��ف��رَق��يْ��ن
ال��رض��وان ع��رائ��ش ت��ح��ت ك��ال��ح��ور ك��اله��م��ا ال��ج��دي��د ب��ال��ث��م��ر وي��ل��ذُّ

عتاب

ب��ك��ت��ب؟ ُك��ت��بً��ا ال��وف��اء ي��ك��ون ه��ل ع��نِّ��ي ال��رس��ائ��َل ال��م��ان��ع أي��ه��ا
ذن��ب؟! ك��لِّ ِم��ن ال��ب��ري��َد أق��اَل َم��ن ل��ي: ف��ق��ل ع��ن��ك، أب��ط��أن ردودي َه��ْب
ُم��ح��بِّ أو ُم��ع��ات��ب، ح��ب��ي��ٍب م��ن يُ��رَض��ى ال��ت��ش��اغ��ُل وال ال��ت��ح��دي ال
ع��ت��ب ح��س��ن أو ب��ال��ود، ظ��ن ح��س��ن ع��ذري ت��س��لَّ��ف��ت إن أن��ت ض��ام��ٌن

َشِجي لقاء

ال��ح��ب��ي��ب؟ ب��ل��ق��اء اب��ت��ه��اج��ي ب��ع��د األس��ى ب��رح ال��ح��ب ف��ي ع��ج��ٌب ه��ل
األري��ب ال��ل��ب��ي��ب ع��ذر ل��ه��ا ف��اب��س��ط ن��ف��س��ه��ا اس��ت��ج��م��ع��ت ن��ف��س��ي ه��ات��ي��ك
م��ج��ي��ب أو ح��ول��ه��ا ن��اٍب ب��ي��ن م��ا أج��زاءه��ا األن��ف��س ت��ج��م��ع ال
ي��غ��ي��ب وف��ي��م��ا م��ن��ه��ا ب��دا ف��ي��م��ا ل��ه��ا ن��ظ��راٍت أط��ال��ت إال
ال��ك��ئ��ي��ب ف��ي��ه��ا ال��ن��ش��وان ي��ش��اب��ه ن��ش��وة م��ن ل��ل��ق��ل��ب رح��م��ًة ي��ا
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وارتقاء نشوء أو مولد

ش��ت��اءُ ي��ا وس��الٍم ب��ص��ف��و ال��ل��ه زانَ��ك
ع��زاء؟ ف��ي��ك أَوم��ا ال��ل��ي��ال��ي ف��ك��ر ب��ي ط��اَل
إل��ي��َك م��نِّ��ي زه��رًة ف��خ��ذه��ا ه��اَك ل��ي: ق��ال
ل��دي��ك ف��ض��ل ول��ه��ا وح��ي��اء ح��س��ن ذات
راح��ت��ي��ك ف��ي ف��ك��رًة ف��اق��ب��ْس ب��ال��ف��ك��ر27 ُوِس��َم��ْت
وح��ي��اء ح��س��ن ه��ي ش��ت��اء ي��ا ��ا ح��قٍّ ق��ل��ت:
ع��زاء ف��ي��ه��ا ل��ي ل��ي��س ص��م��ت، وه��ي أن��ي، غ��ي��ر

∗∗∗
ُم��ج��ي��د ال��ط��ي��ر م��ن ٍد ش��ا إذن ي��رض��ي��ك ق��ال:
ن��ش��ي��د م��ن��ه��ا ول��ه يُ��دع��ى ل��ل��ج��ن��ة28 ه��و
ب��ول��ي��د ف��ي��ه ي��ك ل��م وإن ال��ن��ي��ل ي��ع��ش��ق
وغ��ن��اء ح��س��ن ه��و ش��ت��اء ي��ا ��ا ح��قٍّ ق��ل��ت:
ع��زاء ف��ي��ه ل��ي ل��ي��س ص��وٌت، وه��و أن��ي، غ��ي��ر

∗∗∗
ب��ش��ي��ر ال��ب��رق م��ن ٍر س��ا إذن ي��رض��ي��ك ق��ال:
ي��ن��ي��ر ال��غ��ي��ث، ع��ارض يُ��زج��ي ال��ظ��ل��م��اء، ي��ص��دع
س��م��ي��ر ال��ل��م��ح وم��ن ن��ب��ض ق��ل��ب��ك م��ن ف��ي��ه
ف��ض��اء ف��ي ش��ع��اٍع م��ن ش��ت��اء ي��ا دع��ن��ي ق��ل��ت:
ع��زاء ف��ي��ه ل��ي ك��ان ب��غ��ي��ث ج��اد أَِئ��ذا

∗∗∗

ترادف كلمة وهي البنسية، بزهرة املشهورة الثالوث زهرة — الوصف هذا من يظهر كما — املقصود 27
الشتاء. يف الزهرة هذه وتظهر «فكرة»، كلمة بالفرنسية

الجنة. عصفور 28
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ذك��اء29 ب��ال��ش��م��س ـ��نُ��ك ـْ ظ��ن�� ف��م��ا وال��ش��م��س؟ ق��ال:
ال��س��م��اء ��اق ع��شَّ ـ��بَ��ح ـْ س��ب�� ب��ه��ا ع��دُت ك��ل��م��ا
وض��ي��اء وط��ه��ر َرى ح��ْر ل��م��ح��ة م��ن��ه��ا ف��ي��ك
ورج��اء ن��ور ه��ي ش��ت��اء ي��ا ��ا ح��قٍّ ق��ل��ت:
ال��م��س��اء؟ ف��ي ع��زائ��ي م��ا ص��ب��ح، وه��ي أَنِّ��ي، غ��ي��ر

∗∗∗
ي��دي��ك ب��ي��ن ك��لَّ��ه ك��ن��زي أن��ف��دُت ل��ي: ق��ال
ع��ل��ي��ك أُب��ق��ي��ه ـ��س��ان اإلن��ـ ب��ن��ي م��ن ذُْخ��ٍر غ��ي��َر
غ��اي��ت��ي��ك ُق��ص��ارى ـ��ل ل��ي��ـ وم��ن ص��ب��ح م��ن ف��ي��ه
ال��ع��زاء ال��دن��ي��ا ف��ي ه��و ��ا ح��قٍّ ق��ل��ت: أتَ��راه؟
ش��ت��اء ي��ا ورب��ي��ع وح��ي��اة ح��ٌب ه��و

∗∗∗
ُول��دا ش��ت��اءٍ ِت ذا ف��ي اإلن��س��ان ب��ن��ي م��ن
ب��دا ول��ل��ق��ل��ب ـ��ِب ـْ وال��ل��ب�� ل��ل��ع��ي��ن زي��ن��ًة
ك��ال��ن��دى ص��اٍف ـ��ض��اء ال��ب��ي��ـ ك��ال��م��زن��ة ط��اه��ر
ال��ح��ي��اء ج��مُّ ال��ح��ل��ى ـ��ُن ـْ م��ف��ت��ن�� ال��روض ك��ب��ن��ات
ك��ال��ه��واء ش��ذاه ف��ي ُم��ح��ٍي ك��ال��ظ��ل وارٌف

∗∗∗
ع��نِّ��ي؟ ال��س��رَّ ذاك ؤك إخ��ف��ا ف��ي��م ش��ت��ائ��ي ي��ا
أع��ن��ي؟ ف��ي��ك ش��م��س أي ب��رق أي روض؟ أي
يُ��غ��ن��ي؟ ع��ن��ه ف��م��اذا ـ��ه��ا ع��ن��ـ ب��ه م��س��ت��غ��ٍن أن��ا
ال��س��خ��اء أف��ان��ي��ن ـ��َت وأت��ق��ن��ـ ت��ع��ل��م��َت ق��د
س��واء ال��ده��ر ِس��ِن��ي م��ن وخ��م��س ع��ش��ري��ن م��ن��ذ

الشتاء. أوائل يف مرة تولد الشمس أن األقدمني أساطري يف 29
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∗∗∗
ال��ع��ط��اء ت��م إذا ـ��ط��ي ت��ع��ـ م��ا ك��ل ع��ن��دي ث��مَّ
ان��ت��ه��اء خ��ي��َر ي��ن��ت��ه��ي ب��دءٍ ك��لُّ وج��م��ي��ٌل
ال��ن��م��اء ه��ذا ع��ل��ى م��ي ال��ن��ا زه��رك وج��م��ي��ل
ش��ت��اء ي��ا ��ا ح��قٍّ : ـ��ح��بُّ ال��ـ وق��ال ال��ع��ل��ُم َق ص��دَّ
وارت��ق��اء ال��م��ع��ان��ي ف��ي ن��ش��وء ال��زه��ر ُس��نَّ��ُة

مشكورة إساءة

ال��س��ف��ر غ��داَة ال��ل��ق��ي��ا إس��اءة ع��ل��ى ح��تَّ��ى ال��ش��ك��ر م��ن��ي إل��ي��ك
ال��س��ه��ر وط��ول ال��ه��ج��ر ل��وع��ة م��ن ف��أن��ج��ي��ت��ن��ي م��ن��ك أغ��ض��ب��ن��ي
ف��اص��ط��بَ��ر ل��ه ال��ع��ت��ب ت��ع��رَّض ع��اش��ق ع��ل��ى ال��ص��ب��ر ال��ت��وى إذا
ال��خ��ط��ر ف��ي��ه��ا ال��ل��ج��ة ك��ذاك��ر ل��ه ريٍّ��ا ال��ل��ج��ة ذاك��ر م��ا
ان��ت��ظ��ر ف��ي��م��ا ��َة ال��ُغ��صَّ ي��ن��ظ��ر أن ت��ري��اق��ه��ا ال��ظ��ام��ئ ول��ه��ف��ة

البعد يف – الشعر عروس

ال��ق��ص��ي��د ن��ظ��م ال��ب��ع��د ف��ي أج��ي��دي ش��ع��ري ع��روس
ن��ش��ي��د؟ م��ن أم��ا وح��ٍي؟ م��ن أم��ا ال��س��ك��وت؟ ف��ي��َم
ب��ع��ي��د؟! م��ن ص��دى ال أو ل��ث��غ��ر ث��غ��ٍر أوْح��ُي
ب��ري��د؟ أو ُم��س��ت��ح��َدٍث ب��ب��رق س��م��ع��ت أم��ا
ح��دي��د م��ن وس��ك��ٍة أث��ي��ر م��ن ون��اق��ٍل
س��ع��ي��د ق��رب ب��ي��وم ب��ش��رى أل��ف إذن ب��ش��رى
ج��دي��د م��ن أوت��اره��ا ه��زِّي ال��م��زاه��ر إل��ى
واس��ت��ع��ي��دي ورتِّ��ل��ي واس��ت��ع��دي ورنِّ��م��ي
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حٍب صنوُف

ال��ج��م��اَل ال��ج��م��اِل ب��ع��َد وص��اح��ب��ُت أش��ك��اَل��ه ال��ح��بِّ م��ن ع��رف��ُت
ال��خ��ي��اَل ال��ش��ب��اِب وح��بَّ ع��رف��ُت! ت��م��ث��اَل��ه ِر ال��م��ص��وِّ ف��ح��بَّ

∗∗∗
يَ��ع��ُدن��ي ل��م ال��ت��ص��وف وح��ب أَع��ُده ل��م ال��ق��داس��ة وح��ب
يِّ��ن ال��دَّ ال��م��ؤم��ن م��ن س��م��اٌت زن��ُده َوَرى ح��بِّ ك��لِّ وف��ي

∗∗∗
وال��ع��اط��ل ال��م��ج��رَّد وح��ب وال��م��ن��تَ��ق��ى ال��م��زخ��َرف وح��ب
وال��ن��اق��ل ال��م��ج��دِّد وح��ب ال��تُّ��َق��ى وح��ب ال��ِج��م��اح، وح��ب

∗∗∗
ح��س��ن��ه��ا ف��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة وح��ب ب، ال��ص��ح��ا وح��ب ال��ثِّ��ق��ات وح��ب
ح��زن��ه��ا م��ن ن��ف��س��ي ي��أس ع��ل��ى ب، ال��ع��ذا وح��ب ال��رج��اء وح��ب

∗∗∗
ع��لَّ��م��ت��ه��ا أن��ا ال��ت��ي وح��ب ال��ه��وى ع��لَّ��م��ت��ن��ي ال��ت��ي وح��ب
أم��ددتُ��ه��ا أن��ا ب��ال��ق��وى وم��ن ال��ُق��وى ل��دي��ه��ا أس��ت��م��دُّ وم��ن

∗∗∗
ال��ش��راب ك��ئ��وس ال��ظ��م��اء وح��ب ال��ط��ع��ام ص��ح��اف ال��ج��ي��اع وح��ب
ال��ص��واب وح��ب ال��ض��الل وح��ب ال��س��الم وح��ب ال��ك��ف��اح وح��ب

∗∗∗
ال��م��ح��ت��وى ل��بُّ��ه��ا اْل��تَ��ق��ى وف��ي��ك ت��ل��ت��ق��ي ال ال��ح��ب م��ن ص��ن��وف
ال��ه��وى ل��ه��ذا ُك��ْف��ئً��ا ك��ن��ت ل��م��ا األس��ب��ق ن��وره��ا ه��دى ف��ل��وال
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الرب رأس ليايل

أراه��ا ك��ن��ت ق��ل��ت: س��ن��اه��ا ول��وال أراه��ا ال��ج��م��ال س��ح��ر م��ن م��ن��اظ��ر
م��داه��ا وب��ع��د م��ع��ان��ي��ه��ا، ل��ع��م��ق ي��س��ت��ع��ي��ده��ا ح��ال��م ك��ذك��رى ت��ل��وح
رض��اه��ا ج��م��ي��ل ال��س��ل��وى م��ن وف��ي��ه��ا م��ش��اب��ٌه ف��ي��ه��ا ال��ن��س��ي��ان ع��ال��م ف��م��ن
نَ��داه��ا وط��اب أش��ج��اٍن، ��َة َوِرقَّ وداع��ًة تَ��نْ��َدى ال��بَ��رِّ ب��رأس ل��ي��اٍل
ِص��ب��اه��ا ف��راَض َه��ْج��ٍر، م��ن ش��وائ��ُب ف��ؤاَده��ا ش��اَب ال��دَّلِّ ذاِت وداع��َة

∗∗∗
س��ن��اه��ا ورقَّ دي��اج��ي��ه��ا ��ت وَش��فَّ نَ��داه��ا ط��اَب ال��ب��رِّ ب��رأس ل��ي��اٍل
ف��س��اله��ا ن��ب��ع��ه م��رام��ي وط��ال��ت س��ي��ُره ال��دَّه��ر ف��ي ط��ال س��اٍج ال��ن��ي��ل ه��ن��ا
ك��راه��ا ال��ن��ف��وَس ي��ح��م��ي ف��ال وي��ط��غ��ى ال��ك��رى ع��ل��ى ال��دُّه��ور ث��وَّاُر ال��ب��ح��ر ه��ن��ا
ُم��ن��اه��ا م��لءَ األح��الُم ��ل��ِت ت��رسَّ اطِّ��راده��ا ف��ي أص��داؤه اس��ت��رس��ل��ت إذا
خ��ط��اه��ا ه��م��َس ف��ي��ه ال��ل��ي��ال��ي ت��ِح��سُّ ال��ذي ال��ع��ال��ُم ه��ن��ا ��ل��وى، ال��سَّ ع��ال��ُم ه��ن��ا
ت��راه��ا ت��زاُل ال دن��ي��ا وذك��راك ق��دي��م��ٌة ذك��رى ال��م��ش��ه��ود ال��ع��ال��ُم ه��ن��ا
ط��واه��ا ال��غ��اب��ري��ن ن��ع��ي��م ل��ق��ل��ت: ��ه��ا أح��سُّ ع��روق��ي ف��ي ح��ي��ات��ي ف��ل��وال

∗∗∗
ش��ج��اه��ا ال��ض��ح��وك ال��ع��ي��ن ض��اح��ك إذا ن��اس��ك زيِّ ف��ي — ال��ب��ر رأَس — ج��م��ال��ك
ه��داه��ا ال��ظ��الم ف��ي ض��لَّ��ت م��ن��اس��ُك ص��وم��ع��ات��ه��ا ف��ي — ال��ب��ر رأَس — ل��ي��ال��ي��ك
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وُدج��اه��ا ُص��ب��ح��ه��ا ل��دي��ه��ا ت��س��اوى ن��ائ��م أط��ي��اُف — ال��ب��ر رأَس — ص��ح��اب��ك
ع��ن��اه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ج��ه��ًدا أَر ول��م ال��رَُّؤى م��ن ال��ن��ي��اَم يَ��ع��ن��ي ال��ذي ع��ن��اه��ا
ج��ن��اه��ا ال��خ��ال��دات ثُ��ِديُّ س��ق��ت��ه م��ج��دد ط��ف��ٌل — ال��ب��ر رأَس — ح��ي��ات��ك
نُ��ه��اه��ا ال��ج��س��وَم تُ��ف��ن��ي وك��م ف��نَ��ي��ن��ا، ك��لَّ��م��ا ال��ُخ��ل��د رش��ف��َة ت��ح��رم��ي��ن��ا ف��ال
أذاه��ا ت��ك��فَّ أن ي��وًم��ا، ال��ع��ي��ش ل��ن��ا ص��ف��ا إن آدم أب��ن��اء م��ن ب��ح��س��ب��َي

الرب رأس يف مرص– رشفة

أوَّال ال��ب��دء ه��ن��ا أو ه��ه��ن��ا ال��بَ��رُّ ي��ن��ت��ه��ي
م��ن��زال م��ص��ُر ت��ك��ن إن ش��رف��ة ب��اب ف��ي ن��ح��ن
م��ق��ب��ال ال��ب��ح��ر ون��رى خ��ل��ف��ن��ا األرض ن��ت��رك
واخ��ت��ل��ى ارت��اض إذا َر ال��دي��ا ي��ه��ج��ر ك��ال��ذي
… وال ص��وب��ن��ا م��ن م��ص��َر وال خ��ل��ف��ن��ا م��ن م��ص��ر
وم��وئ��ال وَم��ِص��ي��ًف��ا ش��رف��ة «ال��رأس» ح��ب��ذا
وال��م��ال األرَض ع��اف��ت ك��لَّ��م��ا ال��ن��ف��س ف��رج��ة

الربيع خرب

أث��ُر خ��ض��رة ذي م��ن ف��ي��ه وم��ا ع��ه��دي ش��ج��ٍر ف��ي ال��م��خ��ض��رُّ ال��ورُق أي��ه��ا ي��ا
وال��زه��ُر ال��ع��ط��ُر ذاَك ال��ع��وِج ع��ي��دان��ك ف��ي أق��ب��َل أي��ن م��ن ب��ل أق��ب��ل��ت؟ أي��ن م��ن
ش��ج��ر ي��ا ن��ع��رف��ه ل��م ال��ض��م��ائ��ر ف��ح��وى إل��ى ال��س��ؤال ع��اد ول��و س��أل��ن��ا، إن��ا
ي��ن��ت��ش��ر ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ذي ال��س��رور ه��ذا ل��ن��ا اس��ت��ج��دَّ أي��ن م��ن ب��ح��ق��ك س��ل��ن��ا
ي��ن��ح��در األن��وار م��ن ب��راق ع��ل��ى ب��ه ال��رب��ي��ع ط��اف ط��ارٌق ك��اله��م��ا
يُ��ن��ت��ظ��ر ح��ي��ن وان��ت��ظ��ره ب��ه، واف��رح ب��َم��ق��َدم��ه ف��ان��ع��م يُ��ج��ب ل��م ف��إن س��ْل��ُه
ال��خ��ب��ر ذل��ك ف��ح��س��ب��ي وب��ال��س��رور، م��ف��تَّ��ح��ة ب��أزه��ار أج��اب إذا
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الوجود تنازع ال الوجود!

وما كان كيف نفُسه، الوجود هو األكرب الرسُّ بل الوجود، تنازع هو األكرب الرسُّ ليس
نفسه هو يحتاج بيشء تعليل بالتنازع الحياة أطوار فتعليل فيه؟ التنازع إىل يبعث الذي
تعرِّفني ال وكذلك فيه، الطامعني رصاع يل وصفَت إذا الكنز تعطيني ال وأنت تعليل. إىل

البقاء. تنازع يل وصفَت إذا املخبوءَ وكنَزها الحياة رسَّ

ف��أب��ع��دوا ال��وج��ود س��رَّ ب��ه ورام��وا وع��دَّدوا ��ل��وه ف��صَّ ب��ق��اء» «ن��زاع
ي��وج��د؟ ح��ي��ن ال��ِح��م��ى ي��ب��غ��ي أم ال��خ��ل��ق؟ م��ن ن��ف��َس��ه ل��ي��ح��م��َي م��خ��ل��وق أي��وج��د
م��ج��ه��د وال��ك��وُن ال��ك��وَن1 ت��ب��غ��ي وأن��ك ك��ائ��ٌن أنَّ��ك ال��س��ر ك��لُّ ال��س��رُّ ه��و
ي��وص��د ع��ن��ك ال��ذي وال��ك��ن��ز ال��س��رُّ ه��ن��ا ف��إنِّ��م��ا ال��ن��زاع أل��وان تُ��ح��ِص ف��ال
ي��ت��ج��دد؟ أع��ت��اب��ه ع��ل��ى ص��راًع��ا ل��ن��اظ��ري ع��رض��َت إن ك��ن��ًزا أم��ع��ط��يَّ

تجربتي

ك��ت��ب��ي؟! ي��ا أن��ت أي��ن ك��ت��ب��ي! ي��ا ت��ج��رب��ت��ي؟ أن��ت أي��ن ت��ج��رب��ت��ي!
وال��غ��ض��ب ال��ع��ذاب ن��ار ال��ق��ل��ب ف��ي ��ج��ه��ا ت��ؤجِّ دم��ع��ًة ت��م��ن��ع��ي ل��م
ط��رب��ي ت��م��ن��ع��ي��ن��ي وق��د ح��زن��ي، م��ان��ع��ًة ف��ل��س��ت ع��ن��ي! إل��ي��ك
ال��رِّي��ب ك��درة م��ن ع��ي��ش��ي تُ��ص��ف��ي��ن وم��ا ال��ص��ف��اء ل��ي ت��ش��وب��ي��ن وق��د
ك��ث��ب2 ع��ن وال��ف��اج��ع��ات غ��ف��الن، ب��ه��ا أع��ي��ش غ��رة ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ال��ن��َوب ف��ادح ب��ي��ن م��ق��ه��ق��ًه��ا ب��ه��ا أه��ي��م ُج��نَّ��ة ع��ل��ى ل��ه��ف��ي

الوجود. وهو: كان، مصدر الكون: 1
قرب. عن 2
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القرابني قربان

األع��ي��اد وال ال��ق��راب��ي��ن ف��ي م��ا
ال��ف��ؤاد وف��ي ال��ل��ب ف��ي أب��رُّ
ش��اد ب��ال��ح��ي��اة ح��بٍّ ي��وم م��ن
ال��م��ي��ع��اد م��ن��ت��ظ��ر م��دَّخ��ٍر
وال��ح��داد ل��ل��م��وت ت��ب��ذل��ه
وس��اد ع��ل��ى ب��ات��وا ل��م��ن رع��يً��ا
رق��اد م��ا غ��ي��ر ف��ي ال��ث��رى م��ن
زاد ك��ل ال��ق��ب��ر ف��ي وق��ط��ع��وا

الفنية الحياة أو الحيُّ الفن

ب��ك��را ك��ان م��ا ال��ن��ف��وس م��ع��ان��ي م��ن ��م وج��سِّ م��ع��ن��ى، ك��لَّ ال��ج��س��م م��ن خ��ذْ
ف��ك��را ال��ج��س��م وي��ب��دع ن��ج��ت��ل��ي��ه، ج��س��ًم��ا ال��ف��ك��ر ي��ب��دع ال��ع��ي��ش ح��ب��ذا
وش��ع��را ف��نٍّ��ا ل��ل��ح��ي��اة وي��رى ح��ي��اًة ك��ال��ح��ي��اة ال��ف��نَّ وي��رى
ُط��رَّا ال��ح��ي��ات��ي��ن ح��وى َم��ن واه��ت��دى ج��ه��ًال ال��ح��ي��ات��ي��ن يَ��ف��ِص��ل َم��ن ض��لَّ

السعادة عمر

تغرينا السعادة فكأنما واالستغناء، ل التحوُّ بدءُ واالكتفاء الكفاية، هي السعادة إن
الحياة عىل ينبسط الذي كالنور فهي بذلك تُغِرنا لم فإن نملكها، حني عنها بالتحول
تلك كانت أن بعد الدنيا من للنفور كثرية أسبابًا لنا فتخلق العيوب، أخفى منها فريينا
السعادة، لنا صورتها كما جميلة رفيعة أبًدا الدنيا نريد نحن إذ علينا؛ خافيًة األسباب

بالقليل. الدنيا من لقنعنا املثال ذلك عىل لنا تصورها لم ولو

ق��ص��را أو ط��ال س��ع��ي��ٍد ب��ع��م��ٍر ت��ث��ق وال ال��زُّج��اج ع��م��ر ع��ل��ى ب��ال��رَّه��ان ِث��ق
م��ن��ت��ح��را ال��ل��ي��ل ن��زول ق��ب��ل ي��م��وت ُم��ص��ب��ح��ه أن��ت ح��يٍّ أس��ع��َد ل��ع��لَّ
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ودرى رأى م��ن ت��ك��ف��ي ال��ك��ف��اي��َة إن ب��ف��رق��ت��ه��ا يُ��غ��ري م��ا ال��س��ع��ادة وف��ي
ص��غ��را وإن ع��ي��بً��ا، ب��ه��ا رأي��ت إذا أج��م��ع��ه��ا دن��ي��اك ش��وَّه��ت ورب��م��ا

العرَّاف

م��س��ت��ق��رَّا ع��م��ره م��ن أخ��ف��ى ه��ي ودي��ار م��ج��ه��ول��ٍة ع��ه��وٍد م��ن
ش��ع��را ل��ل��ن��واظ��ر وت��ب��دي��ه ـ��ر، ال��ده��ـ ت��ن��س��ج ال��ت��ي ال��ل��ح��ي��ة ح��م��ل
ده��را؟ ي��ج��ه��ل ف��ك��ي��ف وده��ر ـ��َب؟ ال��غ��ي��ـ ي��ع��ل��م ال ف��ك��ي��ف غ��ي��ٌب ه��و
س��رَّا؟ ع��ي��ن��ي��ه أم��ام م��ن غ��ٌد ـ��وي ي��ط��ـ ف��ه��ل ، س��رٌّ ل��ل��زم��ان خ��ل��ف��ه
ج��ه��را ي��ن��ب��ئْ��ك ال��م��ج��ه��ول خ��ف��اي��ا ع��ن ف��س��ْل��ُه ع��اش ال��م��ج��ه��ول خ��ف��اي��ا ف��ي

التقديس

ج��س��م��ا ق��دَّس وإن ، ح��يٌّ رو ال��ت��ق��دي��س ع��ارُف
«بَ��َرْه��م��ا» ك��ان وإن ـ��ٌي، ـْ ج��س��م��ي�� ال��ج��س��م وم��ه��ي��ُن
تُ��س��م��ى ق��دَّس��َت ب��م��ا ال ت��س��م��و ب��ال��ت��ق��دي��س أن��ت
وت��ع��م��ى ت��ج��ل��و، ال��ت��ي ر ال��ن��و ال األع��ي��ن وه��ي

شتاء يوم

وس��راج ص��ف��ح��ة ب��ي��ن م��ا ف��ان��ُج ال��دي��اج��ي خ��وض ي��وَم ال ب��ي��ٍت ي��وم
ويُ��ن��اِج��ي وج��ه��ه أس��اري��ر ف��ي يُ��ن��اَج��ى ال��ن��ف��وس م��ن وج��م��اٍل
ن��اِج ال��ص��ع��ب ه��ول��ه��ا م��ن وك��الن��ا َغ��ْض��بَ��ى وال��ط��ب��ي��ع��ة م��س��ت��ه��لَّ��يْ��ن
زج��اج! م��ن ب��ص��ف��ح��ٍة ُط��رٍّا ـ��وال واأله��ـ وال��ل��ي��َل ال��ري��اَح ن��ت��ح��دَّى
ب��اب��ت��ه��اج ه��ه��ن��ا ن��ت��ل��ق��اه وي��ض��ن��ي م��ن��ه��ا ي��روع م��ا ف��إذا
واإلخ��راج ال��ت��م��ث��ي��ل ف��ن��ون م��ن ف��نٍّ��ا ال��ك��وارَث ي��ش��ه��د ك��ال��ذي
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الرسور

ال��ت��ن��غ��ي��ص��ا وب��ع��ده ي��ت��م، أالَّ ق��ب��ل��ه ق��ل��ب��َي ح��ذار ال��س��رور م��ن��ع
رخ��ي��ص��ا — أب��ي��ح إذا — ي��ب��اح أالَّ وض��ن��ان��ًة ب��ه ك��ل��ًف��ا وي��زي��دن��ي

القديس

ال��س��م��وات ق��دي��س وح��َدك ف��أن��ت خ��ل��ق ف��ي ال��ق��دي��ُس م��ا ال��ن��اس ي��ج��ه��ل إن
ب��ج��ن��ات م��ج��زيٍّ��ا ال��خ��ي��ر م��ان��ح أو ت��ح��م��ده ال��خ��ل��ق ك��لُّ ال��خ��ي��ر م��ان��ح ال
آت أو ال��ن��اس س��واد م��ن ح��اض��ر ف��ي وي��رس��ل��ه ي��روي��ه ال��خ��ي��ر م��ان��ح أو
م��ي��ق��ات ي��وم ف��ي ع��ق��وب��ت��ه ت��خ��ش��ى وق��د ي��ذاع، أن ت��أب��ى خ��ي��رك م��ن��ح��ت
ال��م��س��رَّات ��اب وهَّ م��س��رَّة إالَّ ل��ه ج��زاءَ ال س��خ��اءٍ م��ن م��ن��ح��تَ��ه
وإخ��ب��ات3 س��م��ٍت ف��ي ب��ال��ع��رف ي��زدان م��ن ق��داس��ة ال ��ا ح��قٍّ ال��ق��داس��ة ت��ل��ك
ال��خ��ط��ي��ئ��ات ل��ي��ل ف��ي ال��ذن��ب ك��أن��ه��ا ُس��ت��رت وإن ن��ور م��ن ال��ق��داس��ة ت��ل��ك

نسختان

واح��د ك��ت��اب4 ف��ي رج��اءَك أب��ًدا تُ��ص��ن وال ن��س��خ��ت��ي��ن رج��ائ��ك م��ن خ��ذْ
ال��ق��اص��د س��ب��ي��ل األخ��رى ت��خ��ط��ئ ل��م ق��ص��ده��ا ع��ن إح��داه��م��ا ال��ت��وت ف��إذا

جملة العزاء

ال��م��ص��اب��ا رأى ال��ُم��َص��اب ق��ب��ل ل��م��ن ع��زاءٌ وه��ل ال��ع��زاء، ع��ن غ��ن��ي��ُت
ارت��ق��اب��ا أه��وِّن��ه��ا أن وح��س��ب��ي ارت��ق��اب ف��ي ال��ف��ج��ائ��ع ت��س��لَّ��ف��ت

التخشع. هو اإلخبات: 3
«الخطاب». أو املكتوب، أو الرسالة بمعنى هنا الكتاب 4
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ع��ج��اب��ا خ��ط��بً��ا ك��ل��ه��ا ح��ي��ات��ي ب��ات��ت ح��ي��ن خ��ط��وب��ي ه��ان��ت ل��ق��د
ال��ح��س��اب��ا ت��ح��ص��وا وال م��ج��ازف��ًة، ح��ي��ات��ي ف��ي ف��ع��زوا ش��ئ��ت��م ف��إن

الدنيا مناجاة

بخسارة يشعر ال والحيُّ الخارسة، هي فالدنيا موت الحياة غاية كانت إن : الحيُّ يقول
الحياة. فقد

فال الحياة، ينابيع تبقى وبذلك يروح، حيٍّ عن يغنيها يجيء حيٍّا إنَّ الدنيا: وتقول
عليها. خسارة

الدنيا يصيب الفناء إنَّ الدنيا: صوت هو وال األحياء صوت هو ال خالٌد صوٌت ويقول
كلُّ وإنِّما أبًدا، يفنى أو أبًدا يُفني أن له مكتوب عنرص هناك فليس األحياء، يصيب كما

الفناء. يف ودور اإلفناء يف دور له كائن

ال��خ��اس��رْة ف��أن��ت دن��ي��ا، ي��ا ف��ي��ك م��وٌت ال��ح��يِّ س��ع��ي غ��اي��ُة ت��ك��ن إن
ال��ع��ام��رة ف��أن��ت دن��ي��ا ي��ا ف��ي��ك ع��ي��ٌش ال��م��يْ��ت ف��ن��اء ب��ع��د ي��ك��ن أو

ال��خ��اس��رون إل��ي��ك ع��دن��ا إن ن��ح��ن

∗∗∗
ال��ح��ي��اة ي��ن��اب��ي��ع أس��ت��ب��ق��ي أن��ا ح��ي ب��ع��د ب��ح��يٍّ ال��دن��ي��ا: ق��ال��ِت
َش��َك��اة م��ن ع��ن��دي ال��ح��ال��ي��ن ع��ل��ى م��ا ت��رابً��ا أو ن��ف��وًس��ا ف��يَّ ف��ام��ك��ث��وا

أك��ون ك��ن��ت ف��ك��م��ا ذه��ب��ت��م إن

∗∗∗
غ��ي��ره��م��ا وال ب��ال��ن��اس ه��و وال ب��ال��دن��ي��ا ل��ي��س ص��وت ق��ال
ب��ي��ن��ه��م��ا س��رى ش��يء م��ن ث��م أث��ٌر م��ن��ه��م ث��م م��ن��ه��ا ف��ي��ه

وَم��ن��ون ح��ي��اة ن��ح��ن ك��ل��ن��ا
وي��ص��ون ويُ��ف��ن��ي ي��ف��ن��ى ك��ل��ن��ا
م��ت��ح��دون! ك��ل��ن��ا م��ف��ت��رق��ون، ك��ل��ن��ا
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مكرم1 األستاذ إىل

ش��ك��واه��ا م��ص��ُر ت��أس��و ج��س��م��ك ِج��راُح ض��م��ائ��ره��ا ف��ي م��ص��ر ج��رح أس��ى م��ن ي��ا
اه��ا وف��دَّ وح��يَّ��اه��ا رع��اه��ا ك��م��ا أم��ت��ه ف��دَّت��ه م��ك��رٌم ش��ك��ا إذا
وال��ل��َه ال��ن��ي��َل إالَّ ي��ع��رف ل��ي��س م��ن ع��رف��ا وق��د ص��ان��ا ق��د وال��ن��ي��ل ال��ل��ه

تهنئة

ال��ُق��َرب أك��رم م��ن ُق��ْرب��ى ت��ل��ك واألدب ال��ب��ي��ان ف��ي ول��دي
ال��ل��ق��ب ب��ذل��ك ن��ج��ل ك��لِّ م��ن ن��داءك واس��ت��م��ع أبً��ا ك��ن
ل��ع��ب وم��ن ب��ه��ج��ة م��ن ش��ئ��ت ب��م��ا ال��ب��ن��ون ��ك ح��فَّ ف��إذا
ن��س��ب ف��ي ب��ل��غ��ت ق��د م��ا ف��وق ع��ق��ب ف��ي ب��ل��غ��ت م��ا وإذا
رت��ب إل��ى ت��رت��ق��ي أب��ًدا رت��ب ف��ي ارت��ق��ي��ت م��ا وإذا
ب��أب��ي دع��وت��ن��ي أو ول��دي، ي��ا دع��وت��ك: أن ال��ف��خ��ر ل��ي ك��ان
ال��ن��ج��ب وص��ح��ب��ه ل��ذوي��ه ل��م��ف��خ��رٌة ح��اف��ٍظ2 ف��ي إنَّ

القبطي. املستشفى يف الجراحية العملية إجراء حني عبيد» «مكرم النابغة األستاذ إىل وجهت 1

بخطبته. جالل» «حافظ املهذب األديب تهنئة يف قيلت 2
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تقريظ

ون��ق��اء ص��راح��ة م��ن ُركِّ��ب��ت ن��ف��س س��ري��رة ي��ح��ك��ي ش��ع��ر ل��ك
وال��ض��ي��اء ال��ن��دى ب��ي��ن خ��ف��وًق��ا ـ��ر ال��ط��ي��ـ أم��ة ف��ي ك��ال��ف��راش ُج��ب��ل��ْت
ال��غ��ش��اء رق��ي��ق ال��خ��ط��ى م��س��ت��ط��ار ج��ن��اح ف��وق ال��ح��ي��اة ف��ي واس��ت��وت
ال��س��م��اء ف��ي واطَّ��ل��ع ال��روض، ح��ل��ل واْل��بَ��س ال��ش��ع��ر ح��دائ��ق ��ْد ف��ت��ع��هَّ
ال��ف��ض��اء رح��ي��ب ف��ي ال��ش��م��س ب��ع��ده��ا واط��ل��ب ج��وائ��ك ف��ي ال��ن��ور وان��ش��ِد
وال��ث��ن��اء ب��ال��رض��ا م��ح��ب��ي��ك م��ن ج��دي��ر ال��ف��ؤاد ط��اه��ر3 ي��ا أن��ت
رج��اء ب��خ��ي��ر م��ق��ب��ل وغ��ٌد س��ع��ي ب��أج��م��ل م��وٍف ي��وٌم ل��ك

يلتحي أسود

م��ع��ل��ق؟ ل��ح��اك ف��ي غ��راب س��واد ف��زدتَ��ه ال��س��واد ه��ذا َك��َف��ى أل��ي��س
ي��ل��ت��ق��ي ب��ال��ل��ي��ل ال��ل��ي��ل ف��ي��ه زال ف��م��ا ل��وج��ه��ه ح��دود ال ب��رأس س��ري��ت
م��ش��رق ب��أب��ي��َض م��ح��ف��وًف��ا س��وادك ت��رى ف��ق��د ت��ش��ي��ب ح��ت��ى ف��ان��ت��ظ��ر أال
ب��م��ن��ط��ق ي��ج��ري ك��ان ل��و ح��ال��ٍك، ع��ل��ى ح��ال��ًك��ا ال��ش��ي��ب ي��رت��ادك أن وأخ��ل��ُق

وسواس أو نبوءة4

ال��ش��ي��ط��ان! وس��اوس غ��ل��ب��ت��ه ن��ب��يٌّ أن��ت ال��ع��زي��ز! ن��ب��يِّ��ي ي��ا
ب��ره��ان وال ب��ال��ه��دى، ن��اط��ق ب��ي��ان ع��ن ال ال��ش��ك��وك غ��ل��ب��ت��ه
ال��ك��ت��م��ان ص��ارم وال��غ��ي��ب ـ��ب، ال��غ��ي��ـ ث��ن��اي��ا ف��ي خ��ي��ان��ة م��ن م��وج��ًس��ا

العربات». «ملتقى ديوانه تقريظ يف نظمن واألبيات الجبالوي»، «طاهر األديب: الشاعر هو 3

الخائن، وشخص املكان تعيني دون ستقع خيانة هناك أن بعد عن األفكار بقراءة املصدقني أحد تنبأ 4

وهذا الناس، يف موجودة الخيانة بأن القول تعدو ال النبوءة هذه إن القصيدة: هذه يف يقول والشاعر
أجمعني. علمه يف نشرتك يشء
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زم��ان أو ل��ه��ا م��وض��ع ع��ل��ى ـ��َل ـْ دل�� وم��ا ع��ل��ي��ه��ا ح��دس��ه دلَّ��ه
ال��ي��ق��ظ��ان رق��ي��ب��ه ع��ن س��رَّه��ا وأخ��ف��ى ج��ن��اه��ا آث��م ع��ل��ى أو
س��ي��ان ال��ه��وى ف��ي ن��ح��ن ف��ه��ا أو ن��ب��يِّ��ي ي��ا ك��لَّ��ه ال��س��رَّ ل��ن��ا ق��ل
ال��ع��رف��ان ف��ي ع��ل��يَّ ش��ي��ئً��ا زدت ف��ه��ال خ��ائ��ن��ي��ن ال��ن��اس أع��رف
اإلم��ك��ان ف��ي ي��ك��ون م��ا ال ك��ان، ق��د م��ا أن��ت ل��ن��ا ف��اش��رح ن��ب��يِّ��ي، ي��ا

البيال5

ال��ب��ي��ال» «ُس��ل��ب أح��ل��ى م��ا ال��ب��ي��ال ال��ب��ي��ال. ال��ب��ي��ال.

∗∗∗
داوون��ي ال��ب��ي��ال. ه��ات��وا واس��ق��ون��ي ال��ب��ي��ال ه��ات��وا
ال��ب��ي��ال! ت��ح��ي��ا ب��ال��ب��ي��ال، ي��وص��ي��ن��ي «ودي��ن��ي» ال��ط��ب
ال��ب��ي��ال! ال��ب��ن��ت أح��ل��ى م��ا ال��ب��ي��ال ال��ب��ي��ال. ال��ب��ي��ال.

∗∗∗
ت��ات��ا ت��ات��ا ل��ي ت��م��ش��ي ل��ل��ش��ي��ك��والت��ا وم��ا ل��ي م��ا
ال��ب��ي��ال ي��ن��س��ى ب��ال��ح��ل��وى ه��ي��ه��ات��ا م��ث��ل��ي ب��ط��ٌل
ال��ب��ي��ال أن��س��ى ال أب��ًدا ال��ب��ي��ال ال��ب��ي��ال. ال��ب��ي��ال.

∗∗∗
ي��روون��ي ل��م ب��ال��ب��ي��ال خ��دع��ون��ي رض��اع��ي ي��وم
ال��ب��ي��ال اس��ق��ون��ي اس��ق��ون��ي، ت��س��ق��ون��ي ال ث��دٍي م��ن

قليًال مقداًرا الطبيب له فوصف معدته تعبت صغري طفل يف منظومة والقصيدة … البرية أي البيال: 5
عىل ويؤثرها لها يهش وأصبح واستطابها الجعة الطفل فأِلَف وآخر، حني بني يرشبه الجعة من ا جدٍّ
رجل كأنه تارة يتكلم فهو أمره؛ نقييض يجمع الحالة هذه عىل له تمثيل القصيدة ويف والفاكهة. الحلوى

صغري. طفل كأنه وتارة كبري
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الكروان هدية

ال��ب��ي��ال ك��أس ل��ي ه��ات��وا ال��ب��ي��ال ال��ب��ي��ال. ال��ب��ي��ال.

∗∗∗
ال��ث��دي��ي��ن ال��م��ف��ط��وم خ��ط��ف ب��ال��ك��ف��ي��ن ك��أس��ي أخ��ط��ف
ال��ب��ي��ال ع��ي��ن��ي ف��ت��ح��ت ال��ث��ن��ت��ي��ن ع��ي��ن��ي��ه أغ��م��ض إن
ال��ب��ي��ال ال��ع��ي��ن��ي��ن» «ن��ور ال��ب��ي��ال ال��ب��ي��ال. ال��ب��ي��ال.

∗∗∗
ع��ل��ي��ًم��ا ب��ال��م��ر أرض��ى ح��ك��ي��ًم��ا ك��ن��ت ب��ال��ب��ي��ال
ال��ب��ي��ال وع��د م��ن ي��ح��ل��و وف��ي��م��ا ال��ص��ب��ر ف��ي ط��م��ًع��ا
ال��ب��ي��ال! وع��َد أح��ل��ى م��ا ال��ب��ي��ال ال��ب��ي��ال. ال��ب��ي��ال.

∗∗∗
ب��ال��ت��أك��ي��د أن��ا ع��رب��ي��د ال��ع��رب��ي��د! ال��س��ك��ران ق��ال��وا
ال��ب��ي��ال» «س��ل��ب س��اع��ة ف��ي وأج��ي��د وأغ��ن��ي، أرق��ص،
ال��ب��ي��ال ن��خ��ب ف��ي غ��ن��وا ال��ب��ي��ال ال��ب��ي��ال. ال��ب��ي��ال.

∗∗∗
ظ��ل��م��ا اس��م��ي ف��ي ظ��ل��م��ون��ي ��ا» «ِه��مَّ ص��ح��ب��ي ف��ي ل��ق��ب��ي
وال��ب��ي��ال اس��م��ي ف��ي أغ��ل��ط ي��وًم��ا ال��ب��ي��ال ن��ادوا إن
ال��ب��ي��ال ال��ب��ي��ال. ال��ب��ي��ال. وال��ب��ي��ال ��ا» «ِه��مَّ ي��ح��ي��ا
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هجاء

الدهر هجاء

ل��ع��ن ش��رَّ لُ��ع��ن��َت تُ��غ��نِّ��ي؟ أب��اس��ٌم
م��ن��ي ال��ث��ن��اء خ��ذ ُم��ثْ��ِن��ي ع��داك وإن

ع��ن��ي وام��ِض ده��ر ي��ا

∗∗∗
ط��روبً��ا ض��اح��ًك��ا أو ق��ط��وبً��ا ع��اب��ًس��ا ك��ن
وال��م��س��ل��وب��ا ع��ن��دك ال��م��وه��وب��ا أش��ب��ه م��ا

دع��ن��ي دع��ن��ي إل��ي��ك!

∗∗∗
ك��ظ��ي��م��ا م��ب��ت��س��ًم��ا ال��ل��ئ��ي��م��ا! أق��ب��ح م��ا
دم��ي��م��ا يُ��ب��ت��ل��ى أن س��ي��م��ا إل��ي��ه أدن��ى

يُ��غ��نِّ��ي وال ي��ع��وي

∗∗∗
م��دح��ورا َوِب��ْن خ��ذه ال��س��رورا؟ أم��ان��ح��ي
ال��م��ق��دورا األذى أش��ك��و م��وت��ورا أك��ن ل��م ل��و

ب��ح��س��ن ش��اق��ن��ي م��ا



الكروان هدية

∗∗∗
م��نَّ��ا ال��ج��م��ال ك��لُّ أي��ن��ا؟ ال��ج��م��ال أي��ن
ع��ي��ن��ا أن��ت ف��ق��رَّ ش��ئ��ن��ا إن ال ش��ئ��ت إن

أم��ن! ف��ي وخ��لِّ��ن��ا

أعجف خنزير

ال��ع��ج��ف ذاك ع��ن��ه ن��ف��اه��ا م��ا ظ��اه��رة خ��ن��زي��ري��ة ف��ي��ه
م��ن��ح��رف وض��ع��ه ف��ي ج��س��ٌد ش��أن��ه ول��ك��ن خ��ن��زي��ر ه��و

خالد اللؤم

تُ��ج��لُّ��وه ل��م إن ي��ن��ق��ض��ي ال ف��ال��ل��ؤم غ��ي��رت��ك��م ب��ع��َض م��ه��ًال ال��ل��ؤم ع��ص��ب��ة ي��ا
وم��لُّ��وه — ل��ؤًم��ا — أه��ل��ه أذل��ه وإن ال��ل��ئ��ي��م ال��ده��ر ف��ي ال��ل��ؤم س��ي��خ��ل��د
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رثاء

وامليت الحي نصيب

وال��س��الم ال��م��وت ول��ك ال��ب��ك��اء ل��ن��ا ص��دي��ق��ي ي��ا
وال��ظ��الم! ال��ن��وم ع��ن��دك وال��ع��ن��اء! ال��ن��ور ع��ن��دن��ا
إق��ام ب��ع��ده أٌخ ب��ل ف��ن��اء أخ��و ي��أس��ى ل��ي��س

∗∗∗
اه��ت��دي��ْت وم��ا ب��ب��ك��ائ��ي، ال��ق��ب��ور ف��ي ال��ص��ح��َب أت��ب��ُع
ب��ك��ي��ْت ل��م��ا م��وت��ي ب��ع��د ال��ش��ع��ور ل��ي دام ل��و أن��ا
ق��ض��ي��ْت أو ع��ش��ت م��ا ع��ش��ُت غ��رور ك��ل��ه ع��ال��ٌم

∗∗∗
وال��ص��ف��اة ال��ن��ف��س ت��س��ت��وي ي��ك��ون م��ا ك��لُّ ه��ال��ٌك
ال��ح��ي��اة؟ ت��زرع ول��م��ن ال��م��ن��ون ت��ح��ص��د ف��ل��م��ن
ال��ه��داة ح��ك��م��ة وان��ت��ه��ت ال��ج��ن��ون ح��ك��م��ة ب��دأت



الكروان هدية

الصبا1 رفيق

وأط��ي��ب��ا ب��ك��ي��ت م��ا أغ��ل��ى ك��ان وم��ا وال��ص��ب��ا أب��ك��ي��ك ال��م��ع��س��ول ال��ص��ب��ى رف��ي��ق
ي��ت��غ��ل��ب��ا أن ال��ح��زن ف��ي��ك وآذن ي��ع��ي��ن��ن��ي ال أن ال��ص��ب��ر ف��ي��ك وآذن
م��غ��رب��ا؟ س��رت إن ال��ج��س��ر ع��ن��د وأرع��اك ق��ن��ا ف��ي ع��دت إن ال��ن��ي��ل ع��ن��د أأل��ق��اك
م��ط��ل��ب��ا األح��ادي��ث ك��ل ف��ي ون��ط��ل��ب ل��ي��ل��ة ك��لِّ ف��ي األش��ع��ار ون��س��ت��ن��ش��د
وي��خ��ط��ب��ا ي��ق��ول ك��ي إال األرض ع��ل��ى ام��رءًا ي��خ��ل��ق ل��م ال��ل��ه أن ون��ح��س��ب
أذن��ب��ا ح��ي��ن م��ازًح��ا إالَّ ك��ان وم��ا ذن��وب��ه ال��ب��ريء ال��ده��ر ع��ل��ى ون��ح��ص��ي
ك��وك��ب��ا أص��اف��ح أن م��ن��ه��ا ف��أق��رُب ال��م��ن��ى ح��ال��ت ق��د ه��ي��ه��ات ب��ل أأل��ق��اك؟
م��غ��ي��ب��ا ال��ت��راب ف��ي رس��ًم��ا وج��دت��ك ق��ن��ا ف��ي ال��ش��ب��اب��ي��ن أس��ت��ح��ي��ي ع��دت إذا
ص��يِّ��ب��ا ق��ب��رك ع��ن��د دم��ًع��ا وأذري��ت م��زاره؟ أي��ن ال��ص��ح��َب: ع��ن��ك وس��اءل��ت

∗∗∗
أع��ج��ب��ا ال��ت��ع��ج��ب ك��ان وق��د إل��ي��ن��ا، م��ح��بَّ��ب ك��لِّ م��وُت ل��ع��م��ري ع��ج��ي��ٌب
م��ذه��ب��ا ال��م��وت س��وى ال��دن��ي��ا ت��ع��رف وم��ا غ��ري��ب��ة ف��ي��ك ال��م��وت ع��رف��ت ح��س��ي��ن!
م��ع��ذَّب��ا؟ ش��ي��ًخ��ا األس��ق��ام ط��وت ك��م��ا ي��ن��ط��وي ال��ع��م��ر ف��ت��ى ِذك��ري ف��ي ه��و أَم��ْن
أش��ي��ب��ا ف��ات ال��ردى ف��ي ف��ت��يٍّ ورب ال��ردى ف��ي وال��ش��ي��ب ال��ش��ب��ان ي��ن��ط��وي ن��ع��م
ح��ب��ا وَم��ن ع��ي��اء، م��ن ع��ص��وي��ه ع��ل��ى م��ش��ى م��ن ال��ط��ري��ق��ي��ن ع��ق��ب��ى ف��ي وس��ي��ان
ُم��ْك��ِذب��ا ف��أج��ف��ل��ت ال��ن��اع��ي وف��اج��أن��ي ال��ص��ب��ى ن��اض��ر ال��ص��ب��ى ش��رخ ف��ي ع��ه��دت��ك
ُم��غ��رب��ا ال��ظ��ن ك��اذب إال ي��ُك ول��م ع��م��ره ال��ص��دق ي��ع��رف ل��م ل��ي��ت��ه أال

∗∗∗
م��ط��ن��ب��ا س��ج��اي��اه ال��ب��اك��ي ي��خ��ط��ئ ف��م��ا وأط��ن��ب��وا أبِّ��ن��وه ح��س��ي��ن رف��اق
ط��يِّ��ب��ا وال��ج��ه��ر ال��س��ر أم��ي��ن وك��ان ص��ال��ًح��ا ال��ن��ق��ي��ب��ة م��ي��م��ون ك��ان ل��ق��د
ت��ح��بُّ��ب��ا إالَّ اإلخ��وان ي��ذك��ر وال األذى ي��ق��رب ال ال��ق��ول ع��ف��ي��ف وك��ان
ن��ب��ا أو ب��دن��ي��اه ال��م��س��ع��ى ق��ص��ر وإن آم��نً��ا ال��ق��ن��اع��ة ك��ن��ز ع��ل��ى وك��ان

بالورع. املعروفني قنا أدباء من الحكيم» «حسني الصديق رثاء 1
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رثاء

وت��ح��وَّب��ا ُم��ع��رًض��ا م��ن��ه��ا ت��ح��رَّج أن��ف��ٌس ال��خ��ي��ان��ة م��رع��ى اس��ت��م��رأت إذا
ص��ب��ا أو ص��د إذا م��ن��ه، ص��ل��ف وال ج��ف��وة غ��ي��ر ف��ي ال��ن��ف��س ع��زي��ز وك��ان
��ب��ا وت��ش��عَّ أس��م��اره ف��ي ��ط ت��ب��سَّ ك��لَّ��م��ا ال��س��م��ع ي��م��ل��ك س��م��ي��ًرا وك��ان
م��ع��رب��ا ك��ان م��ن اآلداب ف��ي وي��ؤث��ر ف��ط��رة وال��ن��ث��ر ال��ش��ع��ر ي��ص��وغ أدي��بً��ا
ف��ت��ق��رَّب��ا ان��ث��ن��ى إال م��ن��زًال وال ص��اح��بً��ا ي��ف��ارق ال وف��يٍّ��ا أل��ي��ًف��ا
أع��ذب��ا ك��ان وإن ع��ي��ش، يُ��غ��ِرِه ف��ل��م ق��ن��ا ف��ي ال��ع��ي��َش واس��ت��ع��ذب ق��ن��ا أح��بَّ
ال��م��ه��ذَّب��ا ال��وف��يَّ إالَّ ذك��روا ل��م��ا والئ��ه ع��ه��د ال��واف��ون ذك��ر ل��ئ��ن

∗∗∗
م��س��ه��ب��ا ال��ح��زن ي��ع��ت��اده ل��ه رف��ي��ًق��ا واذك��روا ف��ي��ه أس��ِه��ب��وا ح��س��ي��ٍن رف��اَق
م��ك��ث��ب��ا ال��ق��ن��ائ��يِّ ال��ج��م��ع م��ن م��ك��انً��ا ل��ي ف��ل��ي��ت اج��ت��م��ع��ت��م م��ن��ه ك��ث��ٍب ع��ل��ى
ت��غ��يَّ��ب��ا ي��وم ن��ع��ي��ي��ن ل��ه س��م��ع��ت ي��وم��ه ق��ب��ل ف��ارق��ت��ه وق��د ك��أن��ي

∗∗∗
م��خ��ص��ب��ا ال��ق��ل��ب م��ن ش��ط��ًرا ق��ل��ب��ُه رث��ى ش��ب��اب��ه إل��ف ال��م��ح��زون رث��ى م��ا إذا
وأرح��ب��ا زاًدا ال��روَّاد ع��ل��ى أخ��ف ق��ب��ل��ة ال��ع��م��ر ف��ي ع��ه��دي��ه م��ن وودَّع
وت��ه��يَّ��ب��ا اتَّ��ق��ى م��ا إال ي��ب��َق ول��م ع��ي��ش��ه ب��م��خ��ت��ار أودى ج��ازه��ا إذا

∗∗∗
م��وك��ب��ا أح��ف��ل ال��م��وت رك��ب زال ف��م��ا وح��ش��ة ال��م��وت ف��ي ت��ش��ُك ال ال��ص��ب��ى أل��ي��ف
وم��أرب��ا وع��ه��ًدا داًرا ب��ع��دوا وإن ل��وائ��ه ت��ح��ت األج��ي��ال ت��ع��اق��ب��ت
ل��ت��ذه��ب��ا ت��الق��ت ال��م��اض��ي ال��زم��ن م��ن ب��ق��ي��ٌة إال ال��م��ح��ض��ور ال��زم��ن وم��ا
وم��غ��رب��ا ش��رًق��ا ال��ن��اس أظ��لَّ س��الٌم ي��ظ��ل��ن��ا ح��ت��ى ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك
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الديوان اسم يف تذييل

استفهاٌم — بالجهاد األدبية الصفحة يف الديوان هذا مقدمة نرشت أن بعد — جاءني
الشاعر عىل إذن يحرم هل االعرتاض: من تخلو ال بلهجة فيه يسألني األدباء، بعض من
البلبل ذكر أحرم لم ألنني له؛ محل ال سؤال وهو إليه؟ وما البلبل يذكر أن املرصي
ينظم فيما للكروان صًدى تقرأ ال أنك العجيب «من قلت: وإنما املرصيني، الشعراء عىل
وجنوب! شمال من املرصية أجوائنا يف الكروان يُسمع ما كثرة عىل املرصيون الشعراء
يف تسمع ما قلة عىل وأشباهها البالبل مناجاة إال ينظمون فيما تقرأ ال أنك منه وأعجب

األجواء.» هذه
وجوده يف شك ال التغريد، جميل مغرًدا طائًرا يدع أن الشاعر عليه يالم فالذي
الطري من فصائل عىل وقًفا النحو هذا من شعره يجعل ثم املرصية، األجواء يف وكثرته

العارضة. الهجرة أيام إالَّ توجد ال أو محدودة بقاع يف عندنا توجد
قلة عىل ويتفرق سويف وبني الفيوم بني عندنا يقيم البلبل باسم املعروف فالطائر

الشمالية. واألقاليم القاهرة إىل يصل وقلَّما الصعيد، أنحاء يف
«البلبل» ويحسبونه الفارسية أو األوروبية اآلداب يف عنه يقرءون الذي الطائر أما
أخرى، فصيلًة أو الهزاَز أو العندليَب يكون أن ا إمَّ ولكنه «أوال»، املرصي البلبل هو فليس
الهجرة أثناء سجيتها عىل بالغناء تنطلق أن يندر مهاجرات — بعُد — الفصائل وهذه

املرصية.
الكروان ونهمل واإلعجاب بالوصف والبالبل العنادل نخص أن املعيب التقليد فمن
من يُفهم وال غريها، يرودها كما بالدنا ترود فصائل ومنه أجوائنا، جميع يف مقيم وهو

األطيار؟ لغناء الطرب يكون ملاذا يفقه وال املحاكاة عىل يطرب الناظم أنَّ إالَّ ذلك




